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 گفتگو با خانم محمدی وکيل چندتن از معلمان

 
ششماه هشتاد و مهردهم چهار                                                                     کانون صنفی معلمان تهران    

 
 
آقايان علی صفر ( وآيل دادگستری برای دريافت حكم موآالنش یژه محمد خانم مني١٣٨۶/هرماهم/ ١۴ شنبهامروز   

توجه  آه ايشان داشتيم،  بابه همين خاطرگفتگويی. اجعه آردنددادگاه انقالب مر به )منتجبی و محمدتقی فالحی 

  . نماييمكاران شريف رابه اين گفتگو جلب میخوانندگان عزيزوهم

   برای موآلين شما چه حكمی صادر شده است؟سرآارخانم محمدی

 قانون مجازات اسالمی، به همان اتهامات پيشين مبنی براجتماع و تبانی به قصد ۶١٠  آقای منتجبی به استناد مادۀ 

آه هردو با .  سال حبس تعزيری محكوم شده اند٣سال حبس تعزيری وآقای فالحی به ۴برهم زدن امنيت آشوربه 

  . قانون مجازات اسالمی حبس آنان تعليق شده است٢۵  مادۀ) ب(لحاظ نمودن بند 

  آيا شما اين احكام راعادالنه می دانيد؟

داليل اتهامات منتسبه فاقد عنصر قانونی جرم است، با اين توضيح آه مطابق با قانون مجازات اسالمی وقانون آيين 

ين باور هستم، آه هيچ چيزی ارتكاب نيافته حالی آه برا دردادرسی آيفری داليل اتهام بايد متوجه جرم باشد،

آنهم به جهت فقدان عنصر معنوی جرم آه همانا قصد سوء نيت است، وازطرف ديگر . تامجازاتی داشته باشد

  .همانگونه آه اظهار شد، نبود عنصر قانونی جرم است

يا نه،در صورت عدم ابالغ  پيش بينی خانم محمدی اينكه رونوشت و يا اصل احكام صادره بايد به متهم ابالغ شود، 

  قانون چيست؟

 يا آيفری مطابق با قانون آيين دادرسی بايد به اصحاب دعوی ابالغ  اعم از حقوقیاحكام صادره از دادگاه عمومی

اما رويۀ . گردد، ودر خصوص موآلين بايد ابالغ به متهم ويا وآيل وی از طريق ادارۀ ابالغ صورت می گرفت

ب اسالمی با نص قانون متفاوت است، با اين توضيح آه ضمن تماس تلفنی مراتب صدوررای اطالع داده  دادگاه انقال

  .می شود، و با حضور در شعبه متهم و يا وآيل تها می توانند از دادنامه صادره رونوشت بردارند

   اطالعات؟مورين ادارۀ بوده يا گزارشات ماخانم محمدی معيار تعيين مجازات همكاران باتوجه به فعاليت آنان

ودادستان هم در دفاع از آيفر خواست به  ازديدگاه من اساس آرای صادره، گزارشات ماموران اطالعات بوده است،

 .ضمن اينكه در دادنامه های صادره، موضوع فوق بيان شده است ،ده استگزارش آنان استناد آر
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