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 موضوع : شکايت بموجب اصل ۹۰ قانون اساسی

می،اسالرياست محترم مجلس شورای   

 ،، ارسال ميدارداست جانب صادر شدهنپيوست، فتوکپی احضاريۀ ضّد و نقيضی که بنام اي محترماً    به
شايد رفع نقص شود و حرمت  و دو مورد مشکالت قانونيی که در بردارد را به استحضار ميرساند، تا

.قانون بر قرار شود  

از قانون داشته  اطالع کسی اعم ازينکه ،احضاريه چنان فضاحت بار و مسخره است که  - ۱مشکل 
:که گويدمی چون . فکاهيات است مقولۀميکند که از  تصور آن ، به صرف قرائتيا نه باشد  

 "قرار ممنوع الخروجی صادر شده است، چنانچه اعتراضی داريد ظرف مدت بيست 
 روز از تاريخ ابالغ، کتباً  به اين شعبه اعالم نماييد"

مگر ممکن است؟    .، و توقع اعتراض کتبی داردچيستنه ميگويد که شاکی کيست و نه اينکه اتهام 
 ا، اممی بود قابل اغماض، خطای يک داديار ناشی و ،بود یاستثناي اين احضاريه، اگربدتر آنکه 

 باعثنه تنها  و از اينرو، .بطور مکرر صادر ميشود ،و لهذا است، بينيم که بر فُرم چاپی درج شده می
س احضاريه أه نامش و نمادش در رست کبلکه مايۀ ننگ آن قوۀ قضاييه اي ،همگان ميشودتمسخر 

.منعکس شده است  

، دادگاه بايد متهم را ابتدا تسليم دادگاه شودکايتی شاز آيين دادرسی کيفری، هر آنگاه  ۱۱۲مطابق مادۀ 
لع يا مّتهِم يص داد که مطّ خ، اگر تشعند اللّزوم بازجويی کند، و ۱۲۹ۀ احضار کند، و بعد مطابق ماد

از طريق : دعمل آيباين امکان جلوگيری  ازقراری صادر کند تا  ممکن است متواری شود، شدهضارحا
محسوب بشود از اين نوع پيشگيريها ميتواند ممنوع الخروجی هم و .يا بازداشت موقت ،کفيل، يا وثيقه  

لی الرأس عبهتر است اگر نميخواهند مراعات کنند،  . اين روشی است که قانون تعيين کرده است
.بازداشت کنند، و اين گونه نامۀ فضاحت بار بنام قوۀ قضائيه صادر نکنند  

 

است که  هشداریعليرغم اينکه مورد اتهام ذکر نشده است،  حدس ميزنم مربوط به   - ۲مشکل 
در  مردادماه ۱۴تا  ۱۱ايرانشناسی که از در اجالسيۀ  تا : داد شخصی از جانب ادارۀ اطالعات به بنده

الزم به توضيح است که اين اجالسيۀ علمی هر دوسال يکبار تشکيل . استانبول تشکيل ميشد شرکت نکنم
در آن شرکت کرده ام، و در همان سال اول بود که  همه ساله تا کنون ۱۳۷۷ميشود و بنده از سال 

و از آن . ون رياست کتابخانۀ مجلس را دارند پيدا کردمافتخار آشنايی با آقای رسول جعفريان که اکن
. يۀ ديگر مالقات مجدد دست دادببعد نيز در چندين اجالس  
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که بدليل بی سوادی، دشمن علم  ،و اما اتفاقی که امسال افتاد اين بود که سردبير هوچی روزنامۀ کيهان
که عناصر اسرائيلی در  ،رانا سر دادهآهنگ وای اسالما و وای اي ،گهان داد سخن دادهاو منطق است، ن

! اين اجالسيه شرکت دارند و در صدد اغفال ايرانيان  

و مراکز سپاه را منفجر ميکنند،   ميکنند ائيلی ها دانشگاهيان ايرانی را تروررالبته بزمانی که اس
جز گمراه کيهان  های اما نتيجۀ هوچی بازی .مأمورين امنيتی بايد به هوش باشند و مراقب هر خطری

بدين معنی که  ، ه استرخ دادنيز  نظير اين اتفاق در امريکاو  .ندارد یامنيتی سود مأمورينکردن 
قلم ، رسانه های ضد ايران آنرا کار ايرانيان کردوقتی برج های الخبار را القائده  در عربستان منفجر 

آنجا متوجه ايرانيان شد و نه عربهای ت مقامات امنيتی حدّ  ،هر سانحه ای روی داد پس، از آن داد کرده
چون ساليان متمادی است از طريق دادگاه و نوشتن  . درخ دا ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱، تا فاجعۀ صعودی

 ،که افکار عمومی آنجا را متوجه کنم که دشمن امريکا و صلح جهانی سعی داشته ام مقاله و درج آگهی
داده، ايران را متهم ميکنند تا فجايعی که بار  همند که دست به دست اعربستان صعودی و اسرائيل 

مأمورين امنيتی را  ،جا هم به خود اجازه ميدهم که بگويم هوچيگری کيهاننمياورند بر مال نشود، در اي
.احتمالی يا دنبال نخود سياه ميفرستد و نه خطر واقعی  

حکم قانون پيدا  کيهان می بينم جفنگيات ده ام، علّتش آنست کهاگر با اين مقدمۀ طوالنی مصدع ش
، و قوۀ قضائيه هم بر آن اساس قرار صادر شده و مبنای اقدامات وزارت علوم و وزارت ارشاد کرده،
عالج، نه تهديد . ی عمل کنندتفرض کنيم که خطر واقعی بود، و مأمورين امنيتی ميبايست ضرب. ميکند

 اما حال که کسی رفته و. ت موقت کنندنه ارعاب بی مورد، بلکه می بايست در فرودگاه بازداش و بود
جفنگيات . قانونی داشته باشند بنای، اگر بخواهند تعقيب قانونی کنند بايد مکرده شرکت در اجالسيه

کنند مي ذو در اين باره سياست اتخا ،دهميدکيهان اگر وزارت ارشاد و وزارت علوم را تحت تأثير قرار 
واهد بر آن اساس خکه قوۀ قضائيه ب حقوقی ندارد ۀجنب ولی. ، خود دانندکنندميو دستورالعمل صادر 

. کند اقدام  

تا همگان بدانند که مقنن مجلس است و  مورد اقدام مقتضی به عمل آيد اينانتظار ميرود که در  بنابراين،
 نه کيهان

مراجعت دوازده روز بعد از عزيمت به ترکيه، به تهران  مأمور امنيتی گفته بودم،چنانکه به آن و اما 
دادگاه ابالغ شده  رو حاال قرا. تا به امريکا مراجعت کردم اتفاقی نيافتاد ،کردم و دو روزی هم بودم

اگر مشخص شد که . تصميم چگونهو  بر ميگردم تا ببينم پرونده از چه قرار استسه ماه ديگر   .است
رب شست نشان دهد، بهتر قانون شکنی کرده ام که بايد مجازات شوم، و اگر هم کسی بخواهد صرفاً ض

والسالم .انست که قانون را مستمسک قررار ندهد و مستقيم عمل کند  

     با تقديم احترامات فائقه
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