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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان سمنان

  8809972317300111که منتهی به صدور دادنامه   55/  88با سالم و احترام در خصوص پرونده کالسه شماره 

 پرونده تقاضای رسیدگی و تجدید نظر را خواستارم. باشد در فرجه قانونی به عنوان متهم گردیده و قابل تجدید نظر می

تشکیل و راه اندازی گروه و   –همانگونه که در گردشکار دادنامه بدوی آمده موارد اتهام اینجانبه عبارتند از: الف 

عضویت در گروه و  –نفره "کالس اخالق" ب  15جمعیتهای غیر قانونی وابسته به بهائیان در قالب کالسهای 

فعالیتهای تبلیغی علیه نظام و تبلیغ  –رقانونی بهائیان نظیر "هیات تربیت" و "هیأت تربیت و معارف" ج دستجات غی

 ای در محل سکونت و غیره. های دورهبهائیت نظیر برگزاری همایش و گردهمائی

کم قانونی با توجه به مراتب ذیل به این دادنامه اعتراض داشته و تقاضای فسخ و نقض دادنامه صادره و صدور ح

 مبنی بر تبرئه مستدعیست. 

 

 ایرادات شکلی: 

اند نحوه بازداشت در پرونده وکیل اینجابه عنوان داشته  1388خرداد  12همانگونه که در جلسه رسیدگی مورخ  -1

قانون آئین دادرسی کیفری مواردی که اختیار بازداشت   118باشد چرا که به صراحت ماده  غیر قانونی می کالمالا 

است و حتی دادنامه معترض عنه هیچیک از آن  بدون احضار وجود دارد عنوان شده و اتهامات مندرج در کیفرخو

اند  باشد ولیکن دادگاه انقالب صادر کننده دادنامه )مرجع بدوی( در خط چهارم صفحه دوم دادنامه بیان داشته موارد نمی

اند لذا بدینوسیله موارد تخلف مسئولین  ای آن بازداشت غیرقانونی را نادیده پنداشتهاحضار صورت گرفته و به نوبه

اعالمیه حقوق بشر اسالمی و   20ام و رسیدگی قانونی مستدعیست و در این خصوص مواد  مربوطه را اعالم داشته 

میثاق بین المللی مدنی سیاسی به این امر تکیه دارد که این مواد برابر ماده   9اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  9ماده 

 قانون مجازات اسالمی است.  570در ماده  باشد و ضمانت اجرایقانون مدنی در حکم قانون می 9

انجامید بازجوها در پشت سر من نشسته و زمانهای بازجوئی که گاه بالغ بر چندین ساعت بطور مداوم بطول می -2

شود و به نمودند که این نحو بازجوئی نیز خالف قانون بوده و نوعی شکنجه محسوب میاقدام به بازجوئی می

اعالمیه    20ساسی عملی ممنوع قلمداد شده است و همچنین وفق پیمان منع شکنجه در ماده  قانون ا 38صراحت اصل 

اعالمیه جهانی حقوق بشر،   5حمایت از افراد انسان در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی و ماده 

شر و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اعالمیه اسالمی حقوق ب 20میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، ماده  7ماده 

قانون احترام به   9، 7، 6مجمع عمومی سازمان ملل متحد عملی نکوهیده است و همچنین طبق بندهای  1984مصوب 

باشد لذا  مورد منع قانونگذار ایران نیز می 1383اردیبهشت  15های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب آزادی 

ا این نحو بازجوئی غیر ق مورد تمسک حکمی قانونی قرار گیرد و این اعمال به صراحت ماده  انونی نمی تواندمسلما

 باشد. قانون مجازات اسالمی واجد مسئولیت کیفری می  578

اند مرا یکی از موارد بسیار جالب آنست که مأمورین اداره اطالعات که خود بعنوان شاکی پرونده دخالتهائی داشته  -3

و این که شخصی متهم به عملی بوده و بازجویش شاکی پرونده باشد مسلما از بی غرضی و  مورد بازجوئی قرار داده 

انصاف دور خواهد بود و مسلم است علی رغم اینکه قانون سئواالت تلقینی و مبهم را ممنوع داشته اقدام به طرح  

ستناد در حکمی قانونی باشد مگر آنکه  تواند مورد اسئواالت تلقینی نموده از آنجائیکه آن بازجوئیها غیرقانونی بوده نمی

ای غیرقانونی در پی نداشته  شود نتیجهخود حکم را نیز غیرقانونی بداینم )وقتی منشاء غیرقانونی باشد چطور می

 باشد.باشد؟( و حال آنکه گزارش اداره اطالعات استناد کیفرخواست می
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اقدام علیه امنیت کشور از طریق براندازی و   -است: الف  در اتهاماتی که در زمان تحقیقات مقدماتی عنوان گردیده -4

قانون اساسی   32تبلیغ علیه نظام، عنوان شده است و در اصل  –ج  .تشکیل گروه و جمعیت –تشکیل جمعیت: ب 

ت تفهیم اتهام به متهم و دالیل آن از تکلیف قانونی انگاشته شده است ولکن بارها اعالم داشته و پرونده نیز مثبوت اس

شوم و اصال این کلمات چه مفهومی که تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه و جمعیت و اقدام علیه امنیت را متوجه نمی

دارند؟ ولی هیچ جوابی داده نشد لذا مسلما تفهیم اتهام در این پرونده به درستی صورت نگرفته و از این باب نیز 

دانم چرا که نظام  ز مقصود و مفهوم تبلیغ علیه نظام را نمیشروع رسیدگی بصورت قانونی نبوده است حتی اکنون نی

ام چون با  ایران مورد قبول من است و به هیچ وجه فعالیت سیاسی ندارم و اقدام علیه امنیت بطور اولی انجام نداده 

یانت بهائی ای اثبات نشده است که اعتقاد به دامور سیاسی هیچ سنخیت نداشته و ندارم و در هیچ دادگاهی یا محکمه

باشد و اقدام اینجانبه در راستای وظائف دینی خود بوده و در این  اقدام علیه امنیت کشور از طریق براندازی می

خصوص نیز هیچ تبلیغی علیه نظام صورت نگرفته زیرا بهائیان بر اساس اعتقاد دینی خود تنها غیر مسلمانانی هستند  

و قرآن مجید را کتاب آسمانی و مصحف ربانی و وحی منزل که حضرت محمد )ص( را رسول بر حق دانسته 

باشند و نیز بر دانند و در میان غیر شیعیان تنها گروهی هستند که به حقانیت امامت و والیت ائمه هدی معتقد میمی

ه نظام را  باشند و اینجانبه به عنوان فرد بهائی هر گونه اقدامی علی اساس اعتقادات دینی خود تابع حکومت بوده و می

دانم لذا مجازات نمودن اینجانبه به جرمی که هرگز  دانم و انتساب چنین اتهامی را به خود جایز نمیگناهی عظیم می

 وجود نداشته و اثبات نگردیده وجاهت قانونی نداشته و از نصفت اسالمی بدور است.

 

 ایرادات ماهوی

ام و اگر عضویت در هیات ای به هیأت معارف نداشتهیچ اشاره ها و نه در دادگاه بدوی هاینجانبه نه در بازجوئی -1

شده با اصول قانونی ایرانی مباینتی  معارف و یا هیات تربیت که در داخل جامعه بهائی و برای افراد بهائی تشکیل می

تعالی انسانی صحبت تربیت و رشد و  پندارم دسته جائی که ازدارد در هیچ جای قانون این مباینت را نیافتم چرا که می

کند در چهار چوب قانون ایران باشد و همیشه قانونگذار ایران تربیت و رشد و تعالی انسانی را سرلوحه خود قرار  می

دارد "ایجاد  اصل سوم قانون اساسی اشعار می 1داده است حتی در این مورد قانونگذار دولت را مکلف نموده و در بند 

اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی "از وظائف  محیط مساعد برای رشد فضائل  

نماید مستوجب مجازات باشد لذا این دسته جات  شود فردی که در این مسیر اقدام می دولت قرار داده است و چگونه می

ام و  ور در هیات معارف را نداشتهنمایم هیچگاه افتخار حضدانم و تکرار میغیر قانونی نمی باشد و الزم به تأکید می

 ام.ها نیز موکداا اعالم داشته بارها در بازجوئی

قانون مجازات اسالمی منعکس است و با توجه به قاعده   2با توجه باصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده   -2

ا هیچ عمل غیر قانونی   فقهی قبح عقاب بال بیان اتهامات وارده بدون وجود قانون مربوطه منتسب گردیده و قانونا

باشم و حتی در کتاب آقای منوچهر طباطبائی موتمنی صورت نگرفته لذا طبق نظر قانونگذار قابل تعقیب کیفری نمی

داند، زیرا  اجتماع خصوصی افراد را تابع هیچگونه تشریفاتی نمی 976بنام آزادیهای عمومی و حقوق بشر در صفحه 

کنند باید دنباله آزادی  شود و در آنها نزدیکان شرکت میدر منازل اشخاص تشکیل می این اجتماعات را معموالا 

شخصی و تعرض ناپذیر مسکن تلقی نمود که مجازات اینجانبه بنا به اصل فوق وجاهت قانونی ندارد و حتی دکترین 

 باشد.اشاره شده موید این موضوع می

را تعین نموده در سطر یازدهم بابت تبلیغ یکسال حبس تعزیری در صفحه سوم دادنامه که مجازاتهای اینجانبه  -3

معین شده ولی در دو سطر پائین تر از آن یعنی در سطر سیزدهم از بابت فعالیتهای تبلیغی علیه نظام با استناد به اصل  

و جهت  باشد برائت، برائت من را اعالم داشته و با توجه به اصول مسلم شرعیه حکم موخر ناسخ حکم مقدم می

 اجتناب از اشتباه و اجرای حکم حبس غیرقانونی اصالح آن قسمت را نیز خواستارم.

در پنج سطر مانده به پایان دادنامه محل زندان، یکی از زندانهای تهران بزرگ معرفی شده است که در این   – 4

آذرماه   20ی کشور مصوب آئین نامه جدید التصویب سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیت 230خصوص ماده 

داند و در  تعیین تکلیف نموده و زندان حوزه قضائی صادر کننده قرار یا حکم را صالح برای نگهداری می  1384

همان آئین نامه مشخص گردیده و  234صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر انتقال، آنهم انتقال محکوم، تشریفات آن در ماده  
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مبدأ و مقصد را الزم دانسته که با این ترتیب این اتخاذ تصمیم نیز تصمیمی   موافقت دادستان مربوطه و مدیر کل

باشد که باشد چرا که هیچ جای پرونده تصمیم مراجع مبدأ و مقصد )دادستان و مدیر کل( موجود نمیغیرقانونی می

 نگرند. مطمئناا قضات محترم تجدید نظر به تمامی این مسائل با دید منصفانه می

وجه به مراتب فوق وفق قوانین ومقررات علی الخصوص مواد اشاره شده و اصول شرعیه مسلم الصدور  حالیه با ت

 برائت اینجانبه را در خصوص موارد یاد شده و نقض دانامه بدوی را مبذول فرمایند.

 

 با تجدید احترام 

 سوسن تبیانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است.  کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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