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 اه  پروندهيیشده درباره روند قضا  معلمان بازداشتليوکوگو با  گفت
 

شش ماه هشتاد و  آبانمشش                                                                                                           نوروز  
 

  

دوتن » محمد تقی فالحی«و» منتجبی علی اصغر«در ادامه برخورد با فعاالن صنفی معلمان، ماه گذشته : نوروز

درخصوص .  سال حبس تعزيری محکوم شدند٣ و٤ ازاعضای مرکزی کانون صنفی معلمان تهران به ترتيب به

معلمان،خبرنگار نوروز گفت وگوی کوتاهی با يکی از وکالی معلمان  احکام جديد دادگاه انقالب برای فعاالن حقوق

   .خوانيد می انجام داده که

 دونفر را از جمله اين به صورت افتخاری وکالت جمعی از معلمان» گيتی پورفاضل«که به اتفاق » منيژه محمدی«

دادگاه انقالب به اين صورت است که ضمن  رويه: بر عهده دارد، در مورد چگونگی اطالع از اين احکام گفت

توانند دادنامه  اطالع داده می شود وآنها پس از مراجعه به شعبه تنها می تماس تلفنی، صدور رای به متهم يا وکيل او

ابالغ وبه صورت   طبق قانون آئين دادرسی احکام بايد توسط دايرهاز آن رونوشت بردارند در حالی که را مطالعه و

   .کتبی به متهم يا وکيل او ابالغ شود

  محمدی در مورد اينکه 

  »واتهام اين دونفر چه بوده است؟ محکوميت اين دو تن براساس کدام مواد قانونی صورت گرفته«

 شده واتهام موکالنم اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن اسالمی صادر  قانون مجازات٦١٠احکام به استناد ماده :گفت 

  .امنيت کشور است

  اين وکيل دادگستری در مورد اينکه

  »نيست؟ آيا صدور چنين احکامی برای معلمان سنگين« 

مثال عضويت در هيات  صوال جرمی صورت نگرفته که مجازاتی سبک يا سنگين داشته باشد به عنوانا: افزود

آميز وبدون حمل  در تجمعات مسالمت شود و يا شرکت تشکل صنفی است جرم محسوب نمیمديره کانون که يک 

متهمان فاقد عنصر قانونی جرم است واز طرفی عنصر معنوی  بنابراين اعمال. سالح طبق قانون اساسی جرم نيست

  .اند اليت صنفی کردههای انسانی وشرافتمندانه فع اند وبا انگيزه سوء نيت نداشته جرم مفقود است چرا که متهمان

  عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به اينکه

  »صادر شده؟ آيا حکم بر اساس اعترافات متهمان« 

هم در دفاع از کيفرخواست خود به  های ماموران اطالعات بوده ودادستان مبنای اين احکام برمحور گزارش: گفت

  .هم اين موضوع به روشنی بيان شده است های صادره در دادنامه.گزارش آنان استناد کرده است

اسالمی به حال تعليق در   قانون مجازات٢٥ماده ) ب(احکام صادر شده با لحاظ نمودن بند : منيژه محمدی افزود

  .آمده است
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  :وکيل معلمان در مورد تفاوت احکام تعليقی وتعزيری گفت

 ت اسالمی حکم صادره را تعليق کند به اين معنا که قانون مجازا٢٥بندهای مختلف ماده  تواند به استناد  دادگاه می

اين مدت جرمی مرتکب  اگر در. شود  سال اجرا نمی٤ سال حبس محکوم شده حکم او به مدت ٤متهمی که مثال به 

براينکه مجازات قبلی را بايد تحمل کند به  نشود به زندان نخواهد رفت اما اگر مرتکب تکرار جرم شود، عالوه

  .شود می رم مجازات او تشديدخاطر تکرار ج

  . استتشبيه کرد که برفراز سر متهم آويخته» شمشير داموکلس «محمدی حکم تعليقی را به

 افزود که به اتفاق بگيرد، اين وکيل دادگستری با ابراز اميدواری به اينکه حکم برائت موکالنش را از دادگاه

  . اعتراض خواهند کردصادرههمکارش خانم گيتی پورفاضل در مهلت قانونی به احکام 

 


