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چرا بھ ھشدار سال 82 درباره مرتضوی توجھ نشد؟

سال 1382؛ نطق آرمین و پاسخ مرتضوي

٢۶ آذر ١٣٩٢ ساعت ٨:٢۶

گروه سیاسي: ده سال پیش، محسن آرمین، نایب رییس مجلس ششم در تیرماه 82 با اشاره بھ مرگ زھرا کاظمی بھ صراحت گفتھ بود «شایستھ نیست

حیثیت و آبروی نظام ھزینھ ی حفظ افراد و دفاع از اعمال غیرمسوالنھ ی آنھا شود»، اما جناح اصولگرا با این گفتھ ی دلسوزانھ، برخوردی جناحی کرد و

نتیجھ ی ماندن سعید مرتضوی در مدیریت بھ گزارش تحقیق مجلس اصولگرا منجر شد. امیر محبیان، تئوریسین اصولگرایان بعد از نطق محسن آرمین گفتھ

بود: شواھد حاکی از آن است کھ ماشین تبلیغاتی رادیکال ھای دوم خردادی برای حذف مرتضوی کلید خورده است.

از نمونھ ای  بھ عنوان  محبیان  گیری اشتباه  و موضع  ھمان تاریخ  سعید مرتضوی، دادستان وقت در  پاسخ  محسن آرمین،  نیوز، نطق  گزارش انصاف  بھ 

برخورد جناحی با موضع اکثریت مجلس اصالح طلب ششم در زیر مرور می شود؛ مرور تجربھ ی استفاده ی فردی مانند سعید مرتضوی از اختالف جناح ھای

سیاسی کھ بھ ادامھ ی حمایت و مدیریت او منجر شد و بھ پرونده ی کھریزک و پس از آن بھ پرونده ی سنگین تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی

ختم شد.

آرمین با اشاره بھ مرگ زھرا کاظمی؛ شایستھ نیست حیثیت و آبروی نظام ھزینھ ی حفظ افراد و دفاع از اعمال غیرمسوالنھ ی آنھا شود/ یکشنبھ ٢٩ تیر
١٣٨٢

محسن آرمین، نایب رییس مجلس گفت: قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه بھ اعمال آنھا رسیدگی شود. 
محسن آرمین نماینده ی مردم تھران در مجلس شورای اسالمی در نطق قبل از دستور امروز خود با اشاره بھ بازداشت ھای متعدد در ھفتھ ھای اخیر گفت: با

این مسایل می توانید درباره ی تبلیغات مخالفان علیھ مجلس ششم بھتر قضاوت کنید، و دریابید آرامشی کھ این جماعت شما را بھ آن می خوانند چھ آرامشی
است، و چرا مجلس ششم چنین خشم و کینھ ی آنھا را بر انگیختھ است، و دریابید کھ وقتی آنھا در تعطیلی دو ھفتھ ای مجلس با مردم و فرھیختگان ملت چنین

می کنند اگر مجلس اصالحات نبود چھ می کردند. 

وی ادامھ داد: با آنچھ طی این دو ھفتھ رخ داد ھم چھره ی توطئھ گران و فتنھ گران آشنا شده، ھم اھمیت نقش و حضور مجلس مردم برای مقابلھ با توطئھ ھا
نمایان تر شده است. 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامھ اظھار داشت: در حوادث دو ھفتھ ی اخیر کھ بھ آن اشاره شد نام یک تن بیش از دیگران
بھ چشم می خورد “ قاضی مرتضوی“. 

زھرا کاظمی خبرنگار تبعھ ی کشور کانادا را روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوین و ھنگامی کھ در حال گرفتن عکس از خانواده ھای بازداشت شدگان بود،
با ضرب و شتم دستگیر می شود، قاضی مرتضوی بھ جای رعایت حریم خبرنگاری و توجھ بھ آبرو و حیثیت کشور و بھانھ ندادن بھ مخالفان نظام و
برخورد با ماموران متخلفی کھ این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند حکم بازداشت وی را صادر می کند، پس از دو روز بازجویی بھ دلیل

نامعلومی وی را بھ نیروی انتظامی تحویل می دھند. زھرا کاظمی بھ بازجویان نیروی انتظامی می گوید کھ بھ ھنگام بازجویی در دادستانی، بھ ویژه از
ناحیھ ی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفتھ است. بعد از ظھر ھمان روز وی بھ دستور قاضی مرتضوی بھ دادستانی اوین عودت داده می شود، و پس از

چند ساعت از وزارت اطالعات می خواھند کھ او را تحویل بگیرند. 

آرمین گفت: بھ گفتھ ی مقامات وزارت اطالعات این وزارت اعالم می کند کھ بازداشت وی ضرورت ندارد، و ایشان را بھ محل اقامت خود بفرستید، و ما در
ھمانجا از او بازجویی می کنیم، ولی قاضی مرتضوی نمی پذیرد. زھرا کاظمی بھ ھنگام بازجویی ابراز ناراحتی می کند، 5 تیر ماه ساعت 12 شب وی را

بھ بیمارستان منتقل می کنند و ساعت 6 صبح روز بعد حالش وخیم و بھ علت خونریزی مغزی بھ حالت کما رفتھ و دچار مرگ مغزی می شود. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: وقتی کھ خانواده ی وی بھ زندان مراجعھ می کنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست
و تنھا چیزی کھ می شنوند این است کھ وی در بیمارستان است، «ما کاری بھ او نداریم بروید و او را از بیمارستان ببرید». زھرا کاظمی تا روز 19

تیرماه علی رغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگھداری می شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعالم می گردد. 

وی تصریح کرد: قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطھ ی مسوولیت و بدون اطالع بھ وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی، مدیر کل رسانھ ھای
خارجی این وزارت را احضار و از وی می خواھد طی مصاحبھ ای فوت وی را بھ علت سکتھ ی مغزی اعالم کند. وی پس از مصاحبھ مدیر کل مذکور چند

بار با خبرگزاری تماس می گیرد تا خبر فوت را سریعا اعالم کند. 

نماینده ی مردم تھران در مجلس شورای اسالمی ادامھ داد: در اینجا باید گفت ادعای اعتراف دانشجویان نیز داستانی شنیدنی دارد کھ خوب است از زبان
صفایی فراھانی شنیده شود تا معلوم شود این اعتراضات چھ میزان معتبر است و بنده در اینجا از رییس مجلس می خواھم کھ جلسھ ای را بھ شنیدن گزارش

صفایی فراھانی اختصاص دھد و در صورتی کھ این جلسھ تشکیل نشود بنده آنچھ را کھ شنیده ام بھ خبرنگاران می گویم. 

وی خاطرنشان کرد: می دانیم کھ قاضی مرتضوی در سطحی نیست کھ بتواند بدون پشتوانھ دست بھ چنین اقداماتی بزند، اما روی سخنم با شما است، این
اعمال خودسرانھ و غیرمسوالنھ در صورت سکوت من و شما در این حد باقی نخواھد ماند، نتیجھ ی سکوت یا بی اعتنایی پیشینیان ما در ھمین مجلس نسبت
بھ اقداامات سعید امانی و ….. بھ فاجعھ ی قتل ھای زنجیره ای انجامید، و کشور را تا حد یک بحران بزرگ پیش برد و ضربھ ای بھ اعتبار نظام وارد کرد

کھ جبران آن ممکن نیست. 

وی گفت: اگر امروز ترس و بیم خود را فقط بھ نام آبروی نظام توجیھ کنید فردا با فاجعھ ای ھمانند قتل ھای زنجیره ای مواجھ خواھید شد.  عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: اکنون نشریات ما از بیم توقیف بھ دست قاضی مرتضوی بھ روزی افتادند کھ تیتر اول خود

را نیز بھ دستور او تنظیم می کنند. قاضی مرتضوی باید پاسخ دھد کھ چرا زھرا کاظمی را بازداشت کرده و بھ چھ استنادی آن را متھم بھ جاسوسی کرده
است؟ بھ رییس جمھور عرض می کنم این کھ ھیات منصوب شما اگر گزارش دھند کھ علت مرگ این خبرنگار مغز مرگی بوده کافی است، اما باید معلوم

شود کھ چرا مرتضوی مدیر کل دولت شما را ساعت ھا احضار و موظف بھ مصاحبھ می کند؟ چرا قاضی مرتضوی پس از شنیدن خبر در گذشت متھم برای
شناسایی عامالن احتمالی مرگ وی دستور بھ بازجویی و دستگیری بازجویان نمی دھند؟ 

آرمین تاکید کرد: باید مشخص شود کھ چرا شخصی را بھ عنوان دادستانی تھران انتخاب می کنند کھ بھ چیزی جز بازداشت افراد نمی اندیشند؟ چرا علی رغم
این کھ مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات بھ خاطر تخلفات متعدد محکوم شده نھ تنھا جلوی اجرای حکم محکومیت وی گرفتھ می شود، بلکھ بھ دادستانی

تھران منصوب می شود؟ چرا علی رغم وجود قضات با تجربھ و شریف در قوه ی قضاییھ جوانی کھ سابقھ ای در انقالب ندارد و احکامش در دوران قضاوت

 

امروز : دوشنبھ ٨ اردیبھشت ١٣٩٣
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بدون استثنا نقض شده است، باید بھ چنین مقامی منصوب شود؟ 

نماینده ی مردم تھران افزود: چنین رفتاری برای ھرکس قابل تحمل باشد برای فرزندان راستین امام(ره) و کسانی کھ ندای آن مرغ حق ھم چنان در گوششان
طنین انداز است قابل تحمل نیست، پس بھ نام خداوند متعال و برای رضای او در دفاع از استقالل و کیان نظام و پاسداری از آزادی ھای قانونی ملت اعالم

می کنم قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه بھ اعمال آنھا رسیدگی شود. 

وی گفت: شایستھ نیست حیثیت و آبروی نظام ھزینھ ی حفظ افراد و دفاع از اعمال غیرمسوالنھ ی آنھا شود. قاضی مرتضوی بھ دالیلی کھ عرض شده عادل
نیست، و تصمیمات و احکامش درباره ی افراد غیرقانونی و فاقد اعتبار است. اناهللا و انا الیھ راجعون و ما توفیق اال با هللا عزیزالحکیم. در پایان نطق

آرمین تمامی نمایندگان با گفتن احسنت سخن وی را تایید کردند، البتھ محمدمحمدی نماینده ی مردم سلسلھ و دلفان با صدای بلند اعتراض خود بھ این نطق را
اعالم کرد. [منبع: ایسنا]

امیر محبیان: پروژه ی حذف مرتضوی کلید خورده است
یکشنبھ ٢٩ تیر ١٣٨٢

بھ اعتقاد محبیان شواھد حاکی از آن است کھ ماشین تبلیغاتی رادیکال ھای دوم خردادی برای حذف مرتضوی کلید خورده است. 
امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامھ رسالت در گفت وگو با ایسنا، با اشاره بھ نطق پیش از دستور آرمین اظھار داشت: مواضع اتخاذ شده توسط

آقای عبدی و نامھ ی ارسالی از زندان کھ تیغ تیز انتقادات آن متوجھ آقای مرتضوی دادستان تھران بود و نیز سخنان امروز آقای محسن آرمین، نماینده ی
تھران در نطق پیش از دستور خود در مجلس، شواھدی حاکی از آن است کھ پروژه ی ماشین تبلیغاتی رادیکال ھای دوم خردادی برای حذف مرتضوی کلید

خورده است. 

وی معتقد است: ھدف این تھاجمات تبلیغی فعال آقای مرتضوی است و آن ھا برآنند کھ این پروژه را تا حذف وی و یا بھ انفعال کشیدن آن چھ کھ حامیان
پشت پرده او می نامند؛ ادامھ دھند سپس در صورت موفقیت، مشابھ پروسھ سال 77 نبرد برای حذف افراد مورد نظر خود را یک بھ یک ادامھ دھند. بھ

اعتقاد محبیان، کاظمی؛ خبرنگار و عکاس ایرانی - کانادایی فرصت طالیی برای تیم تبلیغاتی مجاھدین انقالب است کھ بھ این وسیلھ فشارھای داخلی و
خارجی را بر روی یک سوژه متمرکز کنند. 

عضو شورای سردبیری رسالت گفت: در مورد اقدامات آقای مرتضوی بر این گمانم خواه ناخواه وی زیر فشارھای تبلیغاتی قرار گرفتھ است و پاسخ
مرتضوی بھ صورت شفاف قادر خواھد بود بھ پرسش ھای افکار عمومی پاسخ دھد. فراموش نکنیم کھ برای ھمھ ی ما حقیقت بیش از ھر چیز اھمیت دارد. 

وی خاطرنشان کرد: طبعا چنانچھ ادعاھای آرمین نیز با واقعیت منطبق نبود، خود وی باید پاسخگوی اتھاماتش باشد واال پروژه ی مذکور بر بال شایعات و
یا سخنان پیش از دستور یا مقاالت مستمر تا پایان پیش خواھد رفت. 

متن کامل نامھ سعید مرتضوی بھ رییس مجلس

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای کروبی

سالم علیکم 
ھمانگونھ کھ مستحضرید بنیانگذار نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران و زعیم عالیقدر شیعیان جھان، حضرت امام خمینی (ره ) در توصیھ بھ نمایندگان

مجلس فرمودند :
« اگر در مجلس بھ کسی کھ حاضر نیست و راه بھ مجلس ندارد کھ از خود دفاع نماید، حملھ ای شد، بھ او اجازه داده شود در مجلس از خود

دفاع کند... » صحیفھ نور، جلد  ١٨، صفحھ  ٤٦٨ 

ھمچنین ماده  ٧٦ آئین نامھ  داخلی مجلس شورای اسالمی مقرر می  دارد « چنانچھ در نطق پیش از دستور نمایندگان علیھ فردی مطالبی بیان گردید « پاسخ
ارسالی می  بایست در صحن علنی مجلس قرائت گردد.» لذا با عنایت بھ منطوق و مفھوم بیان گوھربار حضرت امام رضوان هللا تعالی علیھ و آئین نامھ

داخلی مجلس، از آنجا کھ نطق پیش از دستور، مشحون از کذب و افترا و اھانت آقای محسن آرمین در جلسھ یکشنبھ، مورخ  ٢٩/٤/٨٢ مجلس شورای
اسالمی از طریق صدای جمھوری اسالمی بھ صورت مستقیم پخش و بھ اطالع آحاد جامعھ رسید و در برخی موارد موجب نشر اکاذیب و تشویش و

تحریک افکار عمومی شده است، اقتضا دارد با ھمان شرایط ، جوابیھ  ذیل در جلسھ علنی آینده مجلس قرائت و بھ اطالع نمایندگان شریف مردم و ملت فھیم
ایران اسالمی برسد تا با عنایت بھ گزارش منتشره توسط ھیات منتخب ریاست جمھوری و اظھارنظر پنج وزیر کابینھ کھ عاری از حقیقت بودن اظھارات

آقای محسن آرمین را ھویدا و آشکار می سازد، سره از ناسره مشخص و اکاذیب مطروحھ در خصوص انتساب مطالب واھی بھ دادسرای عمومی و انقالب
تھران تبیین گردد. 

١ - آقای محسن آرمین دستگیری برخی روزنامھ نگاران و زندانی شدن آنھا را بھ دادسرا نسبت داده اند. با توجھ بھ اینکھ رسیدگی بھ پرونده  ھای
متشکلھ، قبل از احیا و شروع بھ کار دادسرای تھران مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی برعھده دادگاه  ھای مرجوع الیھ می  باشد و طبیعتا دادسرا،

ورودی بھ اینگونھ پرونده ھا نخواھد داشت، لذا انتساب بسیاری از موارد معنونھ، ناشی از جھل ایشان بھ قانون مصوب آن مجلس محترم بوده (تبصره سھ
ماده سھ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقالب با اصالحات بعدی ) و نیازی بھ پاسخگویی نیست. 

و اما در خصوص آن تعداد از روزنامھ نگاران کھ حسب دستور دادستان و توسط دادسرای عمومی و انقالب تھران تعقیب و بازداشت شده اند، دفاع و
حمایت از اینگونھ اقدامات قانونی را وظیفھ شرعی و تکلیف قانونی خود دانستھ و در بندھای ذیل بدان اشاراتی گذرا خواھم داشت. 

الف - یکی از روزنامھ  نگاران با سابقھ، با سوء استفاده از مکنت مالی خویش و مجوز اعطایی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی در ساختمانی کھ برای
چاپ و انتشار روزنامھ و فعالیت مطبوعاتی اختصاص داده است، دھھا دختر جوان و بیگناه را کھ در جستجوی کار برای امرار معاش بوده  اند بھ  عنوان

خبرنگار استخدام کھ براساس شکایت آنان، متاسفانھ بھ انحاء مختلف مورد تجاوز و اذیت و آزار شدید جنسی قرار گرفتھ  اند. 

تحقیقات نیروی انتظامی و دادسرا و دالیل موجود در پرونده، موید این مطلب بوده، لذا بر طبق قانون، دستگیر و تحقیقات در این زمینھ ادامھ دارد. حال
چگونھ آقای محسن آرمین بھ خود اجازه می  دھد با تکیھ بر کرسی مقدس نمایندگی مجلس شورای اسالمی، آن ھم بھ بھانھ حمایت از روزنامھ  نگاران و

مطبوعات، دادسرای تھران را آماج حمالت تبلیغی و مسموم خویش قرار داده و از این راه، قلوب دشمنان زخم خورده نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران را
التیام و با قلب حقیقت، تعطیلی دو ھفتھ  ای مجلس را فرصت مناسب جھت دستگیری اینگونھ افراد فاسد تلقی و بھ افکار عمومی چنین القا نموده کھ اگر

مجلس تعطیل نبود، دادسرای تھران نمی  توانست با این افراد برخورد قضایی نماید. 

بھ ضرس قاطع، چنانچھ نمایندگان محترم از جرائم این روزنامھ  نگار از نزدیک مطلع شوند، اقدامات قانونی و قاطع دادسرای عمومی و انقالب تھران را
خواھند ستود. در این مقال و مجال کھ چنین است، در مقام نصح و خیرخواھی از حضرتعالی کھ امین امام و رھبری می باشید، تقاضا دارم کھ بھ بعضی از

نمایندگان، خصوصا آقای آرمین کھ بر این طریق، مشی می کنند، بفرمائید : "این تذھبون." 

ب - دو نفر از خبرنگاران خاطی بھ مدیر عامل بانک کشاورزی مراجعھ و با طرح سوژه  خبری و با بیان مطالبی کھ مشروح آن از حوصلھ این مقال
خارج است، بھ اخاذی پرداختھ و تقاضای یک میلیارد و پانصد میلیون لایر می  نمایند؛ موضوع از طریق دادسرای عمومی و انقالب تھران بھ سازمان

اطالعات استان تھران جھت بررسی مقدماتی ارجاع و پس از تایید اظھارات و شکایت حراست بانک فوق الذکر، با اتخاذ تدابیری، دو خبرنگار مذکور در
حین اخاذی و ارتکاب جرم و پس از تحویل وجوه و خروج از ساختمان بوسیلھ مامورین وزارت اطالعات دستگیر و بازداشت شده  اند. 

آیا اقدام دادسرای عمومی و انقالب تھران در راستای انجام تکالیف قانونی کھ بدون در نظر گرفتن شغل و سمت افراد و بدون واھمھ از جوسازی  ھای بعدی
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از جملھ نطق پیش از دستور آقای محسن آرمین صورت پذیرفتھ است، قابل انتقاد است یا تحسین؟! 

ج - آقای محسن آرمین در نطق پیش از دستور خود بھ توقیف چند روزه روزنامھ « ھمبستگی» اعتراض نموده و این اقدام قانونی دادسرا را زیر سوال
برده است؛ الزم است بھ استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی رسانیده شود کھ مطابق ماده چھارده قانون مطبوعات، در صورتی کھ مدیر

مسوول روزنامھ از سمت خود استعفا دھد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سھ ماه، شخص دیگری را کھ واجد شرایط باشد بھ وزارت فرھنگ و
ارشاد اسالمی معرفی کند؛ در غیر اینصورت از انتشار نشریھ او جلوگیری می شود. 

حال با عنایت بھ اینکھ آقای ابراھیم بای سالمی، نماینده محترم مجلس و مدیر مسوول سابق این روزنامھ از سمت خویش استعفا داده است و صاحب امتیاز
نیز بھ تکلیف قانونی خود مبنی بر معرفی شخص دیگری بھ عنوان مدیر مسوول در مھلت مقرر قانونی عمل ننموده، لذا دادسرا در راستای انجام تکلیف

قانونی و براساس شکایات واصلھ بھ دادسرا، موظف بھ رسیدگی بوده و بھ دلیل فوق، پاسخگویی در نشریھ وجود نداشتھ، لذا طبق ماده  ١٤ قانون، موظف
بھ جلوگیری از انتشار این روزنامھ تا تعیین تکلیف و معرفی مدیر مسوول برای آن از طرف ھیات نظارت بر مطبوعات بوده است .

مضافا اینکھ چند روز قبل از نطق نماینده مذکور با تصویب ھیات نظارت بر مطبوعات و تعیین مدیر مسوول جدید از این روزنامھ، رفع توقیف بھ عمل
آمده و در حال انتشار بوده است. آیا زیبنده است کھ نماینده مجلس بدون توجھ بھ موازین اخالقی، اقدامات قانونی دادسرا را من غیرحق زیر سوال برده و

از این بابت بھ تشویش اذھان عمومی بپردازد؟ ظاھرا این شبھھ برای آقای آرمین پدید آمده کھ در زمان تعطیلی مجلس، سایر مراجع و نھادھای قانونی کشور
نیز می  بایستی در حال تعطیلی بسر برده و اقدامات قانونی خود را موکول بھ پایان تعطیالت مجلس شورای اسالمی بنمایند.

٢- آقای آرمین در نطق خود در مورد فوت زھرا کاظمی اظھار داشتھ  اند « متھمھ بھ ھنگام فوت در اختیار وزارت اطالعات بوده است، چرا مرتضوی اجازه
نمی  دھد وزیر اطالعات، خود درباره فوت و اعالم آن بررسی و اقدام کند؟» ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و عموم مردم شریف می  دانند کھ وزیر
محترم اطالعات اولین فرد کمیتھ منتخب ریاست جمھوری در بررسی علت مرگ خانم زھرا کاظمی بوده و نیز اولین کسی است کھ گزارش  ١٤ صفحھ  ای

مذکور را امضا نموده است. با بررسی مفاد  ١٤ صفحھ گزارش مذکور مشخص است کھ وزیر محترم اطالعات تمام جوانب موضوع را بررسی و ھیچ
مانعی در ھیچ موضعی نداشتھ است. لذا بیان این مطالب تنھا از طرف کسی کھ می تواند در جریان اخبار کشور باشد، قابل قبول نیست. 

بنابراین ادعای کذب آقای آرمین بھ شرح فوق در صحن علنی مجلس آن ھم با توجھ بھ اینکھ موضوع کمیتھ منتخب رئیس جمھوری از اخبار سراسری پخش
و در مطبوعات نیز منتشر گردیده و اعضای آن معرفی و روز قبل از نطق نیز کمیتھ مذکور نظر خود را تقدیم ریاست جمھوری نمودند، جز بھ قصد

تشویش اذھان عمومی، چھ توجیھ دیگری دارد؟! آیا ادعای آقای آرمین مبنی بر اینکھ بھ وزیر محترم اطالعات اجازه داده نمی  شود در خصوص فوت متھمھ
بررسی و اقدام کند در وھلھ اول اھانت و تعرض بھ ریاست محترم جمھوری و ھیات دولت نیست؟ الزم است از ایشان بخواھید دلیل این ادعای خود را بیان

نماید، ھمچنین می توانید صحت این ادعا را از وزیر محترم اطالعات استعالم نمائید، قطعا ادعای آقای آرمین توسط وزیر محترم اطالعات مردود اعالم
خواھد شد. 

٣ - آقای آرمین در این نطق دو مرتبھ اعالم نموده اند کھ اینجانب مدیر کل مطبوعات و رسانھ  ھای خارجی را ساعت  ھا احضار و بدون اطالع وزیر محترم
فرھنگ و ارشاد اسالمی مجبور بھ مصاحبھ با خبرگزاری جمھوری اسالمی نموده و از او خواستھ  ام کھ طی این مصاحبھ فوت متھمھ را بھ علت سکتھ

مغزی اعالم کند، دالئل ذیل کذب محض بودن ادعای آقای آرمین را در این خصوص بھ اثبات می رساند : آقای خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانھ  ھای
خارجی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، عصر روز شنبھ  ٢١/٤/٨٢ بھ دادسرای عمومی و انقالب تھران مراجعھ و از طریق دفتر، تقاضای مالقات با

اینجانب را می  نماید؛ پس از انتظار و در نوبت ایشان را مالقات نمودم یک برگ جوابیھ خطاب بھ گروه فرھنگی خبرگزاری جمھوری اسالمی در سربرگ
رسمی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی تنظیم و تایپ گردیده بود کھ ذیل آن برحسب عرف اداری وزارت ارشاد کد تایپیست نیز درج شده است و طی آن

بھ چھار سوال گروه فرھنگی خبرگزاری جمھوری اسالمی پاسخ داده  اند. ایشان اظھار داشتند چون رسانھ  ھای بیگانھ در سطح وسیع بھ این موضوع
پرداختھ  اند گروه فرھنگی خبرگزاری جمھوری اسالمی چھار سوال از ایشان بھ عمل آورده کھ می  بایست حتما پاسخ دھند و چون سوابق خانم کاظمی از

ارشاد مطالبھ و در دادسرا می  باشد می  خواھند پرونده وی را مالحظھ نمایند تا مطمئن شوند وزارت اطالعات این شخص را تائید نکرده است. 

اینجانب نیز دستور دادم پرونده مربوط بھ سوابق خانم کاظمی را در اختیار ایشان قرار دادند و ایشان نیز اطالعات مورد نظر خود را استخراج نمود. نامھ
ایشان خطاب بھ خبرگزاری را مطالعھ نمودم، دیدم در پاسخ بھ اولین سوال در تاریخ  ٢١/٤/٨٢ اعالم داشتھ  اند « متھمھ مذکور بھ علت انجام فعالیت ھای

غیرقانونی، بازداشت و سپس دچار سکتھ مغزی شده است و ھم اکنون در اغمای ناشی از سکتھ بھ سر می برد و بستری است» لذا با توجھ بھ این کھ از
طریق دادسرای ناحیھ  ٧ بھ اینجانب اعالم شده بود کھ متھم مذکور در تاریخ  ١٩/٤/٨٢ فوت نموده است و علت فوت نیز از طریق وزارت اطالعات، سکتھ
مغزی اعالم شده و از طرف بازپرس شعبھ  ١٢ دستور انتقال جسد بھ پزشکی قانونی جھت کالبدشکافی و اعالم علت تامھ فوت صادر شده است، مراتب را

بھ اطالع مشارالیھ رسانیدم تا مانع از این شود کھ وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی اشتباھا در تاریخ  ٢١/٤/٨٢ یعنی سھ روز پس از فوت متھمھ اعالم
کند کھ وی ھنوز در بیمارستان بستری است.

ایشان تقاضا نمودند با توجھ بھ پیگیری و اصرار خبرگزاری از امکانات تایپ دادسرا در جھت اصالح این متن استفاده نمایند تا با توجھ بھ انقضاء وقت
اداری خبر تحویل خبرگزاری گردد، پس از جلسھ  ای کھ اینجانب داشتم و مجددا بھ محل کار برگشتم، دیدم آقای خوشوقت ھنوز در دفتر دادسرا ھستند.

یک نسخھ از جوابیھ خود را بھ اینجانب دادند و گفتند با توجھ بھ تعطیلی وزارت ارشاد مایل ھستند، ببینند خبرگزاری دخل و تصرفی در این جوابیھ نداده
باشد و موفق بھ دریافت خبر نشده  اند. اینجانب با آقای ناصری تماس گرفتم و گفتم خبر آقای خوشوقت را بھ صورت کامل برای ما فاکس کنید و پس از

فاکس تحویل ایشان دادم و رفتند. خوشبختانھ نسخھ  اصلی جوابیھ ایشان در پاسخ بھ چھار سوال خبرگزاری در اثر فراموشی آقای خوشوقت در دفتر دادسرا
جا مانده است کھ با مطابقت این دو متن صحت مطالب فوق و کذب محض بودن ادعای آقای آرمین بھ اثبات می  رسد و نیازی بھ بررسی دیگری ندارد. 

٤ - آقای محسن آرمین در ادامھ اکاذیب خود چنین می گوید: « اکنون نشریات ما از بیم توقیف بھ دست قاضی مرتضوی بھ روزی افتاده  اند کھ تیتر اول
خود را ھم بھ دستور او تنظیم می کنند.» 

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
برخی از مدیران مسوول نشریات کشور از زمان انتشار این نطق با اینجانب تماس گرفتھ و این ادعای کذب را توھین بھ جامعھ مطبوعاتی کشور تلقی و آن

را نقض آشکار سوگند نمایندگی دانستھ  اند.

آقای آرمین چگونھ بھ خود اجازه می  دھد آشکارا و بی پروا چنین اتھامی را بھ کلیت مطبوعات کشور منتسب و در واقع آنھا را افرادی مسلوب االراده
معرفی کند. با توجھ بھ حجم کار دادسرای عمومی و انقالب تھران و کثرت روزنامھ  ھا و نشریات کشور اساسا این ادعای آقای آرمین با ھیچ عقل و منطقی

سازگاری ندارد. البتھ چنانچھ مطابق مفاد ماده  ٢٣ قانون مطبوعات علیھ افراد حقیقی یا حقوقی مطلبی در مطبوعات منتشر شود نامبرده حق دارد از طریق
دادسرا روزنامھ مذکور را ملزم بھ چاپ جوابیھ نماید و جوابیھ می  بایست طبق قانون در حد دو برابر متن اولیھ با ھمان شرایط در روزنامھ چاپ شود کھ

این امر از جملھ محاسن قانون مطبوعات در حفظ حقوق شھروندان بوده و از ادعای مذکور منصرف می  باشد. 

٥ - آقای آرمین ادعا نموده  اند کھ مامورین، خانم کاظمی را در ھنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار داده  اند و از طرف دادستانی تقاضا شده کھ
وزارت اطالعات متھم را تحویل بگیرد. صرفنظر از اینکھ شرح کامل نحوه دستگیری متھم و محلھای نگھداری نامبرده در گزارش ھیات منتخب ریاست

جمھوری آمده و ھمین گزارش دلیل کذب و بی  مبنا بودن اظھارات آقای محسن آرمین است، بھ لحاظ ابھام  آلود بودن این اظھارات توضیحات ذیل را در
ایضاح قضیھ موثر می دانم :

الف - متھمھ پس از توقیف بھ وسیلھ مامورین زندان اوین بھ دادسرای ناحیھ  ٧ معرفی و طبق روال عادی پرونده وی رسیدگی و جھت انجام تحقیقات تحویل
نیروی انتظامی می  گردد و اینجانب در تشکیل و ارجاع پرونده و دستور بازداشت ھیچگونھ دخالتی نداشتھ  ام تا اینکھ مشاور حقوقی معاونت ضد جاسوسی
وزارت اطالعات بھ دفتر اینجانب در دادسرای مرکز مراجعھ و تقاضا نمود چون موضوع خانم زھرا کاظمی در صالحیت رسیدگی آن واحد است متھمھ و

پرونده از نیروی انتظامی بھ معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات منتقل شود اینجانب نیز مراتب را بھ معاونت دادسرا در ناحیھ  ٧ منعکس نمودم و
نامبرده بھ ھمراه یکی دیگر از مسوولین وزارت اطالعات کھ ھم اکنون نیز حاضر بھ اعالم این مطلب است جھت پیگیری بھ دادسرای ناحیھ  ٧ رفتند تا

اینکھ از طرف بازپرس مربوطھ دستور انتقال متھمھ و پرونده بھ وزارت اطالعات (معاونت ضد جاسوسی) صادر و با پیگیری و تقاضای مسوولین
وزارت اطالعات متھمھ مستقیما عصر روز چھارشنبھ مورخ  ٤/٤/٨٢ تحویل مامورین وزارت اطالعات در بند امنیتی  ٢٠٩ گردید و بھ حکایت مدارک
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موجود تا زمان اعزام بھ بیمارستان در اختیار آن مرجع بوده است.

ب - آقای محسن آرمین تاریخ و ساعات و مسائلی را در رابطھ با پرونده خانم کاظمی بھ عنوان گردش کار اعالم نموده کھ تماما خالف واقع و حتی مغایر
با گزارش تھیھ شده بھ وسیلھ پنج وزیر منتخب ریاست جمھوری است. لذا با عنایت بھ این کھ اکاذیب اعالم شده در نطق پیش از دستور بھ انگیزه ایراد

اتھام بھ دادسرا می  باشد بھ منظور اثبات مراتب مذکور چھار برگ قرار صادره در تاریخ  ٢٦/٤/٨٢ توسط بازپرس شعبھ  ١٢ دادسرای ناحیھ  ٧ تھران بھ
پیوست ارسال می  گردد با مطالعھ و بررسی قرار صادره کھ مستند بھ اسناد و مدارک پرونده، نظریھ پزشکی قانونی و زندان است جھت اثبات اکاذیب آقای

آرمین ارائھ دلیل دیگری ضروری بنظر نمی  رسد.

در پایان جھت جلوگیری از سوء تبلیغات بعدی احتمالی، یادآوری می نماید کھ آقای محسن آرمین قبال بھ دلیل شکایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبنی بر
نشر اکاذیب و افترا در مورد پناه دادن بھ اعضای القاعده با خبرنگار نشریھ « نیوزویک » آمریکا کھ بھ جد، تھدیدی برای امنیت خارجی کشور است،
تحت تعقیب بوده و برگھ احضار وی قبل از این نطق در تاریخ  ٢٤/٤/٨٢ بھ دبیرخانھ مجلس ابالغ گردیده و تاکنون خود را معرفی ننموده است کھ این

نطق مانع اقدامات قانونی دادسرا نبوده و در عین حال اقدامات قضایی بعدی ارتباطی با نطق مزبور ندارد.

مضافا اینکھ نماینده دیگری بھ علت شکایت ھمسرش با اعالم جرائم متعدد و ارائھ دالیل، مورد تعقیب دادسرا واقع و از طریق مجلس شورای اسالمی
احضار شده است، شنیده  ھا حاکی است کھ مشارالیھ از روز گذشتھ در مجلس شورای اسالمی مبادرت بھ تھیھ طومار علیھ اقدامات دادسرای تھران و اخذ
امضا از نمایندگان مجلس نموده است، قطعا این نوع اعمال فشارھا، چھ بھ منظور پوشش اتھامات اصلی و یا بھ منظور دیگری باشد، دادسرا را از انجام
وظایف قانونی و احقاق حقوق عامھ، منحرف و منصرف نخواھد نمود و افکار عمومی نیز نخواھند پذیرفت کھ دادسرای تھران تحت تاثیر چنین فشارھای

غیرقانونی قرار گیرد و رسیدگی بھ اتھامات اینگونھ نمایندگان را متوقف نماید.
 والسالم سعید مرتضوی -دادستان عمومی وانقالب تھران  ٣٠/٤/٨٢

[ارسال این مطلب بھ دوستان] 
[دریافت فایل مطلب] 
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