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 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 ]روزنامه:[ جمهوری اسالمی

 ۵۰۲۳ حجه یذ ۱ -۵۶۳۱مرداد  ۰۲دوشنبه 

 سال هشتم -۰۲۲۲شماره 

 صفحه ۵۰

 

 عید قربان اعالم شد. به مناسبتشرایط عفو زندانیان 

 

عمومی، انقالب و سازمان قضائی نیروهای مسلح طبق ضوابطی مشمول عفو  یها دادگاهمحکومین به حبس قطعی 

 .گیرند یمقرار 

منتظری کلیه  العظمی هللا یتآهللا سید محمد موسوی بجنوردی ضمن بیان این خبر گفت: طبق موافقت حضرت  آیت

قطعی شده باشد آزاد و یا مدت محکومیت  ۳۱مرداد  ۰۱کسانیکه به حکم دادگاهها حکم محکومیت آنان تا عید قربان 

 .یابد یمآنان تقلیل 

و  ها دادگاهالعمل که به کلیه دادسراهای عمومی، انقالب،  عالی همچنین گفت بر اساس این دستور یها دادگاهسرپرست 

 یها گروهکمجرمین  یاستثنا بهروهای مسلح بخشنامه شده است همه محکومیت به حبس قطعی سازمان قضائی نی

و سازندگان و موزعین رده باالی مواد مخدر، افراد مؤثر فرقه ضاله و جاسوسها، محکومین  واردکنندگان، ضدانقالب

ایندگان اشخاص، مشمول عفو مسلحانه، اختالس و ارتشاء و رب یها سرقت، یا حرفه برداران کالهتجاوز به عنف، 

 .شوند یمحضرت آیت العظمی منتظری قرار گرفته و از زندان آزاد 

مبنی بر چگونگی بازرسی منازل  یسؤال... به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی آقای موسوی بجنوردی در پاسخ 

س مردم بدون اینکه اتهامی از کلی اموال و اجنا طور بهو وسایل نقلیه و  از منازلو اماکن گفت تفتیش و بازرسی 

و از نظر قانون اساسی ممنوع  رود یمسوی مقامات قضائی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت بشمار 

 است.

عضو شورای عالی قضائی افزود طبق قانون آئین دادرسی کیفری اقدام به تفتیش و بازرسی از منازل و اموال افراد 

کشف جرم و جلوگیری از امحاء آن و فرار متهم ممکن است  منظور بهفقط در صورت وقوع جرم و به حکم قانون و 

قضائی، دادستان و یا بازپرس و کالً توسط ضابطین صریح و مستقیم مقامات صالحه  به دستورکه بایستی تحت نظر و 

 قوه قضائیه صورت گیرد...

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


