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آقای مرتضوی ۷ ماه پیش از تبرئه خود خبر داد اما غالمرضا

محسنی اژه ای این خبر را تکذ�ب کرد

به روز شده:  19:46 گرينويچ - دوشنبه 13 فوريه 2012 - 24 بهمن 1390

غالمحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و

سخنگوی قوه قضائیه خبر از نقض قرار تعقیب سعید

مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محسنی اژه ای دوشنبه

۲۴ بهمن (۱۳ فور�ه) در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران

گفت که تصمیم دادگاه، در پی اعتراض سعید مرتضوی

به قرار صادر شده علیه وی اتخاذ شده است.

این خبر در حالی از سوی دادستان کل کشور اعالم می شود که آقای

مرتضوی، ۷ ماه پیش از تبرئه خود در دستگاه قضایی خبر داده اما

غالمرضا محسنی اژه ای این خبر را تکذ�ب کرده بود.

در آن زمان دادستان سابق تهران، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر

شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک،

" خود و دو قاضی د�گر این پرونده "برائت صدور این حکم را به معنی 

دانسته بود.

"قبال شکا�تی در �اسخ به این اظهارات، آقای محسنی اژه ای گفته بود: 

نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا

قرار منع تعقیب صادر کرد. [اما] به قرار منع تعقیب اعتراض شد و

دادگاه پرونده را با اعالم نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد."

"با�د �ک مرجع قانونی سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده اظهار داشته بود: 

در باره �ک اتهام، استعالمی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعالم نیامده

پرونده این قاضی [مرتضوی] همچنان مفتوح است."

سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات، به

عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک

معرفی شده بود.

بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در

جلسه ای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال

"فقدان ظرفیت برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را 

زندان اوین" اعالم کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت

"بررسی های انجام شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس 

" ابتالی آنها به بیماری شده از سوی پزشکی قانونی

مننژ�ت دانسته است. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی

های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خالف واقع است.

در چنین شرا�طی بود که دستگاه قضایی ایران حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن

دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر

حیدری فر، داد�اری که دستور انتقال معترضان انتخابات ر�است جمهوری به

بازداشتگاه کهریزک را داده بود را صادر کرد. در پی صدور این حکم، در شهریور ۱۳۸۹

بیش از ۲۰۰ نما�نده مجلس ایران از تعلیق سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده

�خش زنده برنامه های تلويزيونی

لغو قرار تعقیب سعید مرتضوی در دستگاه قضایی

مطالب مرتبط
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بازداشتگاه کهریزک تشکر کردند.

روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات

ر�است جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دست کم سه

نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح االمینی و محمد کامرانی در داخل

این بازداشتگاه کشته شدند.

در پی بررسی پرونده کهریزک، دو استوار نیروی

" به قصاص محکوم "مباشرت در قتل انتظامی به جرم 

شدند که بازماندگان کشته شدگان اعالم کردند راضی به

اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و

"آمران" قتل فرزندانشان هستند. مجازات 

در بخش د�گری از نشست خبری امروز، سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم ۶

ماه زندان برای علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران و مشاور مطبوعاتی

محمود احمدی نژاد خبر داده است.

" پرونده های آقای جوانفکر "�کی از به گزارش ا�سنا وی تاکید کرده که این حکم برای 

صادر شده، اما توضیح بیشتری نداده که حکم قطعی ۶ ماه زندان، نتیجه بررسی نهایی

کدام �ک از احکام محکومیت قبلی این مقام دولتی است.

علی اکبر جوانفکر ماه گذشته به اتهام توهین به آ�ت الله خامنه ای رهبر ایران به �ک

سال زندان و �نج سال محرومیت از عضو�ت در احزاب، گروهها، انجمن ها و فعالیت

های رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شده بود.

" در ویژه  نامه ای "خالف موازین اسالمی وی پیش از آن نیز به به اتهام انتشار مطالب 

"خاتون" به ۶ ماه حبس، و به خاطر انتشار مطالب و تصاویر از روزنامه ایران با عنوان 

خالف عفت عمومی در این ویژه نامه به ۶ ماه حبس محکوم شده بود.

محسنی اژه ای امروز همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده اختالس موسوم به

" گفته است که در این ارتباط برای ۳۲ نفر کیفرخواست "سه هزار میلیارد تومانی

صادر شده و اولین جلسه دادگاه روز شنبه هفته آ�نده ۲۹ بهمن ماه به صورت علنی

برگزار خواهد شد.

دادستان کل کشور �اسخ به پرسشی درباره دستگیری

بستگان چند نفر از کارکنان بی سی فارسی نیز اظهار

"هر فردی علیه امنیت ملی اقدام کند، داشته است که 

بر اساس قانون با او برخورد می شود".

"برخی از بستگان کارکنان این شبکه وی افزوده است: 

در ایران فعالیت های خالف قانون و امنیت داشتند که

برای آنها پرونده تشکیل و تحت رسیدگی می باشد."

در ماه های اخیر، برخی از دوستان و اعضای خانواده های کارکنان بی بی سی فارسی

در ایران تحت فشار دستگاه های امنیتی قرار گرفته اند و این اقدام، با واکنش

مدیر�ت این رسانه و سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

اژه ای: پرونده سعید مرتضوی باز است

بپیوند�د

دنبال کنید

مشترک شو�د
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مدیرمسئول روزنامه ایران و مشاور

مطبوعاتی محمود احمدی نژاد خبر داده
" است قطعی شدن ۶ ماه حبس معاون رئیس

جمهور
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مرتضوی: قرار منع پیگرد در پرونده کهریزک به منزله تبرئه من است 

پرونده مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت رفت

انتشار متن رای دادگاه پرونده کهریزک

انتشار جزئیاتی از شکنجه ها در بازداشتگاه کهریزک

انتشار متن رای دادگاه پرونده کهریزک

مرتضوی: کارنامه ام در وقایع بعد از انتخابات درخشان است

ایران �س از انتخابات

روا�ت تکان دهنده خانواده های

زندانیان بند ۳۵۰ از مالقات با آنها
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