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آیت هللا صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با صدور

حکمی، عباس جعفری دولت آبادی را به سمت دادستان عمومی

و انقالب تھران برگزید و به این ترتیب سعید مرتضوی پس از

شش سال از دادستانی تھران برکنار شد.

سعید مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه ھای مطبوعات و

توقیف موقت، و بی سرانجام تعداد زیادی از نشریات اصالح طلب

در سال ھای اخیر گره خورده است، از اردیبھشت ماه سال

١٣٨٢، ھمزمان با احیای دادستانی، در زمان ریاست آیت هللا محمود

ھاشمی شاھرودی بر قوه قضائیه، سمت دادستان عمومی و

انقالب تھران را بر عھده داشت.

نام سعید مرتضوی ۴٢ ساله، در ارديبھشت ١٣٧٩ ھنگامی بر

سر زبان ھا افتاد که او ١۶ روزنامه را موقتًا تعطیل کرد؛ توقیفی

که تقريبًا برای ھمه اين روزنامه ھا دائمی شد و در نتیجه صدھا

روزنامه نگار بیکار شدند.

يک روز پیش از اين توقیف گسترده، آيت هللا علی خامنه ای، رھبر

جمھوری اسالمی، گفته بود «بعضی از مطبوعاتی که امروز

ھستند پايگاه ھای دشمنند».

قانونی که قاضی سعید مرتضوی برای توقیف مطبوعات به آن

استناد کرده بود قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ١٣٣٩ بود که

به قاضی اختیار می داد مجرمان عادی سابقه دار را که در آن

قانون اراذل و اوباش نامیده شدند، پیش از ارتکاب مجدد جرم بازداشت کند.

از جمله روزنامه نگارانی که در آن ھنگام بازداشت شد و پرونده اش زير دست سعید مرتضوی

رفت، ابراھیم نبوی، طنزنويس، بود.

ابراھیم نبوی در اين باره به راديو فردا می گويد: «مرتضوی برنامه می ريخت تا برای روزنامه ھا

مشکل ايجاد کرده و يا آنھا را تعطیل کند، چون آقای خامنه ای گفته بود اين روزنامه ھا پايشان

را از حد خود درازتر کرده اند. سعید مرتضوی چون وفاداری کامل خود را به آقای خامنه ای حفظ
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کرده بود، می نشست و فکر می کرد که آقای خامنه ای چه چیزی می خواھد و برای اين

منظور برنامه ريزی می کرد».

نام سعید مرتضوی در پرونده ھای مشھوری چون پرونده قتل زھرا کاظمی، خبرنگار ايرانی-

کانادايی، در زندان اوين تھران نیز به میان آمد.

محسن آرمین که آن زمان نماينده مجلس شورای اسالمی بود در جلسه علنی روز يکشنبه

٢٩ تیرماه سال ١٣٨٢ ماجرای قتل زھرا کاظمی را اين گونه شرح داد: «در حوادث دو ھفته

اخیر نام يک تن بیش از ديگران به چشم می خورد؛ قاضی مرتضوی. خانم زھرا کاظمی

خبرنگار تبعه کانادا روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوين ھنگامی که مشغول عکاسی از تجمع

خانواده ھای بازداشت شدگان بود، با ضرب و شتم دستگیر می شود. قاضی مرتضوی به جای

رعايت حريم خبرنگاری و توجه به آبرو و حیثیت کشور و بھانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد

با مأموران متخلفی که اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، حکم بازداشت او را

صادر می کند».

وی افزود: «پس از دو روز بازداشت، يعنی در چھارم تیرماه، به دلیل نامعلومی زھرا کاظمی

را به نیروی انتظامی تحويل می دھند. او به بازجويان نیروی انتظامی می گويد به ھنگام

بازجويی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پنجم تیرماه ساعت

١٢ شب او را به بیمارستان منتقل می کنند و ساعت شش صبح روز بعد حال او وخیم شده

و به علت خونريزی مغزی به کما می رود و دچار مرگ مغزی می شود. من می دانم قاضی

مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند».

محمد سیف زاده، يکی از وکالی مدافع خانواده زھرا کاظمی، نیز دست داشتن قاضی

مرتضوی در قتل اين خبرنگار را تأيید می کند و می گويد: «جای دو ضربه روی جمجمه خانم

کاظمی وجود داشت. در اثر تحريک يکی از قضات که گفته بود اگر شما قادر نیستید دوربین

را بگیريد من خودم اقدام کنم، آقای محمد بخشی يک ضربه در ھنگام ورود به داخل زندان به

زھرا کاظمی وارد می کند و يک قاضی ديگر ھم از پشت او را بغل می کند و خانم زھرا

کاظمی بیھوش می شود و می افتد. ضربه ديگر مربوط به صبح روز پنجم است که نیمه شب

قاضی مرتضوی با يکی از معاونانش و يک مأمور برای تحقیقات از زھرا کاظمی به زندان

می رود و مشخص نیست چه اتفاقی می افتد که او را از ھمانجا به بیمارستان می برند و به

مرگ مغزی غیرقابل برگشتی دچار می شود».

دست داشتن سعید مرتضوی در پرونده ھای پر حرف و حديث به توقیف گسترده مطبوعات و

قتل زھرا کاظمی محدود نمی شود.

نسرين ستوده، وکیل دادگستری در تھران، با اشاره به اينکه سعید مرتضوی در

بازداشت ھای گسترده کارگران، زنان، دانشجويان و کسانی که اراذل و اوباش نامیده شدند

و نیز  در بازداشت گسترده فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران اصالح طلب پس از انتخابات

مناقشه برانگیز رياست جمھوری ھم نقش داشته است، به راديو فردا می گويد: « با توجه به

تجربه ای که آقای مرتضوی در زمینه توقیف گسترده مطبوعات که به توقیف فله ای معروف

شد، داشت، پس از اشغال پست دادستانی تھران از ھمان توقیف ھای فله ای استفاده کرد

و ما شاھد بازداشت ھای گسترده و فله ای افراد از جمله فعاالن کارگری، زنان، دانشجويان و

ديگر اقشار مدنی و فعاالن اجتماعی بوديم. ھمچنین طرح موسوم به اراذل و اوباش زير نظر

آقای مرتضوی و فرماندھی نیروی انتظامی و با دستور خود رئیس جمھور اجرا شد. در

اعتراضات اخیر ھم که ھمراه با بازداشت ھا و اذيت و آزارھای گسترده که صحبت از تجاوزات و

شکنجه ھای منجر به مرگ بوده، يکی از مھره ھای اصلی سرکوب ھا آقای مرتضوی بوده

است». 

اما عباس جعفری دولت آبادی که به جای سعید مرتضوی به دادستانی تھران منصوب شده

کیست و چه تفاوتی با سعید مرتضوی دارد؟

وحید احمد فخرالدين، وکیل دادگستری در اھواز، پاسخ می دھد: «ايشان رياست کل

دادگستری استان خوزستان بوده که يک پست تشريفاتی، ادرای و پشتیبانی است. او

آدمی آکادمیک است و برخورد ايشان با وکال و عموم خوب بود، ولی قضاوت در مورد سمت

دادستانی تھران که مرکز ھمه تحوالت سیاسی و اقتصادی است، سخت است و بايد ديد

سیاست ھای حاکم چیست. چون اگر ايشان خط مشی ھای قوه قضايیه را پیگیری نکند، از

کار برکنار می شود».

نعمت احمدی، حقوقدان در تھران، احتمال می دھد که برکناری سعید مرتضوی مقدمه

گشايشی در قوه قضايیه ايران باشد و می گويد: « با توجه به دو ابالغ که در يکی تغییراتی در

بخش ھايی از قوه قضايیه ايجاد شد و از جمله آقای مرتضوی برکنار شد و دوم ھیئتی که

تشکیل دادند و يکی از وظايف آن بررسی تخلفات احتمالی اين دادگاه است، من باور دارم

اين شیوه تغییر می کند و در سرنوشت زندانیان تأثیر مستقیم خواھد داشت».
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