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 پدر پالیزدار: در مجلس ھم این گزارش را
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عباس پالیزدار بھ اتھام تشویش اذھان عمومی
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بازداشت مدیرکل سازمان بازرسی بھ اتھام ھمکاری با پالیزدار

بیژن یگانه

١٣٨٧/٠۴/٠١

با بازداشت محسن قائمی نسب مديرکل دفتر رياست

سازمان بازرسی کل کشور به اتھام ھمکاری با عباس

پالیزدار، پرونده افشاگری ھای اخیر وارد مرحله جديدی شد.

محسن قائمی نسب که در کنار مدير کلی دفتر محمد

نیازی، مديريت روابط عمومی سازمان بازرسی کشور را نیز

برعھده دارد، از پنج شنبه گذشته  تاکنون به اتھام ھمکاری

با عباس پالیزدار در بازداشت به سر می برد.

به غیر از عباس پالیزدار که از ٢٢ خرداد تاکنون در بازداشت

به سر می برد و محسن قائمی نسب اسامی ساير

بازداشت شدگان تاکنون اعالم نشده است.

روزنامه ھای صبح شنبه نیز از بازجويی  فاطمه آجرلو طی

روزھای چھارشنبه و پنج شنبه ھفته گذشته و ھمچنین

بروز مناقشه میان سعید مرتضوی دادستان تھران و علیرضا

زاکانی عضو فراکسیون اصولگرايان مجلس شورای

اسالمی در خصوص پرونده پالیزدار خبرداده اند.

بازداشت مديرکل سازمان بازرسی

رسانه ھای رسمی در تھران از گسترش بازداشت ھا در

خصوص پرونده افشاگری عباس پالیزدار و دستگیری دستکم ١٣ نفر خبر می دھند.

روزنامه «کیھان» و «تھران امروز» در شماره شنبه خود به نقل از يک «منبع مطلع

در دادستانی تھران» خبر داد«پس از دستگیری و بازداشت عباس پالیزدار و ١٣ نفر از

افراد وابسته به اين جريان که با کشف اسناد و مدارک محرمانه و سری مراجع

امنیتی، نظامی،  لشکری و کشوری از آنھا ھمراه بود، خانم فاطمه آجرلو نماينده کرج

در مجلس روز چھارشنبه احضار و از وی بازپرسی به عمل آمد.»

بنابر اين گزارش ھا محسن قائمی نسب مديرکل حوزه رياست سازمان بازرسی کل

کشور نبر به اتھام «ھمکاری بیرون از ضوابط تعريف شده با پالیزدار و اعضای اين

گروه» تحت بازجويی قرار گرفته و بازداشت شده است.

ھمزمان «يک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور» که نام وی منتشر نشده

با ارسال خبری به خبرگزاری ھا «ارتباط بازداشت مدير کل دفتر رياست و روابط

عمومی آن سازمان به اتھام مشارکت با پالیزدار و باند وی را بی اساس خواند.»

به گفته وی «پس از تصويب تحقیق و تفحص از قوه قضايیه در مجلس شورای

اسالمی آقای پالیزدار به طور مکتوب از سوی مسئولین ھیأت تحقیق و تفحص

مجلس به عنوان دبیر ھیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به اين
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سازمان معرفی شد.»

به گفته اين مقام مسئول در سازمان بازرسی پس از صدور مجوز از سوی مقام ھای

قوه قضايیه جھت انجام تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور،  اين ھیأت در

اين سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مکلف به ھمکاری با ھیأت مذکور و در

اختیار گذاشتن اسناد مورد نظر ھیأت شد.

اين مقام سازمان بازرسی کل کشور که خبرگزاری ھا اسم وی را ذکر نکردند ، 

ھمچنین گفت: «قائمی نسب صرفا در چارچوب وظیفه اداری خود برخی پروندھھای

مورد تقاضای ھیأت تحقیق و تفحص مجلس را به آنھا تحويل داده و سپس اخذ نموده

است و اگر افراد ھیأت تحقیق و تفحص فاقد صالحیت بودھاند يا با اقدامات مجرمانه

نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشای آنھا اقدامی کردھاند خود آنھا و

مقاماتی که آنھا را منصوب کرده اند بايد پاسخگو و مورد پیگرد قرار گیرند.»

کشف  تشکیالت تخريب روحانیت

سايت غیر رسمی عصر ايران نیز  در کنار خبر بازداشت محسن قائمی نسب، خبر

داد که طی روزھای چھارشنبه و پنج شنبه ھفته گذشته فاطمه آجرلو  نماينده ای

که آقای پالیزدار را به کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه معرفی کرده و احکام وی

را امضاء کرده است، دستکم ١١ ساعت مورد بازجويی قرار گرفته است.

اين سايت به نقل از «يک مقام قضايی» گزارش کرد: « از نحوه بر خورد اين نماينده

مجلس و ترکیب اعضای باند پالیز دار،  وجود شبکه ای سازمان يافته که تعدادی از

نمايندگان مجلس نیز در آن دخیل و متھم به ارتکاب جرائمی نیز ھستند،  مورد توجه

مقامات قضايی واقع شده است که پس از قطعیت منتشر خواھد شد.»

در ھمین حال امام جمعه موقت تھران نیز در خطبه ھای نماز جمعه ديروز از وجود

«پروژه تخريب مشابه تخريب ھای بھشتی» خبر داد و گفت: « ھشدار میدھم که

دوباره پروژه تخريب علما و مسئولین به صورت تشکیالتی شروع شده است.»

احمد خاتمی خود يکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که اغلب

روحانیانی که آقای پالیزدار طی سخنرانی ھای اخیرش آنھا را به فساد مالی متھم

کرده، از جمله محمد يزدی و امامی کاشانی از اعضای ھمین تشکل ھستند.

وی ديروز در خطبه ھای نماز جمعه تھران بدون نامبردن از مکارم شیرازی، محمد

يزدی، و  ساير روحانیانی که از سوی عباس پالیزدار به فساد مالی، رانت خواری،

زمین خواری و تصاحب اموال دولتی متم شده اند، گفت: «مرجعی که قلم،  زبان و

عملش در مسیر نشر اسالم بوده و از مراجع بزرگوار حامی انقالب است،  لبه تیز

ھجمھھا قرار گرفته است،  شخصیتی که ده سال رئیس قوه بود يک لایر حقوق

نگرفت و دار و ندارش يک خانه بود که از قبل در قم داشته است را مورد ھتک قرار

میدھند که اين ادامه ھمان پروژه تخريب شھید بھشتی است.»

وی چنین تخريبی را ترور شخصیت نامید و بنابرگزاری خبرگزاری فارس ادعا کرد که اين

افشاگری ھا مقدمه ای برای ترور فیزيکی اين روحانیان است.وی که از اعضای

مجلس خبرگان نیز به شمار می آيد ھمچنین انتشار شايعات علیه روحانیان را «حرام»

اعالم کرد.

احمد خاتمی ھمچنین «با بیان اينکه اين افتراھا،  تھمتھا،  شايعات و ... يک کار

تشکیالتی است»، خطاب به قوه قضايیه گفت: «اين پرونده را عادالنه با حساسیت

فراوان و دقیق دنبال کنید،  برويد سرنخھا را پیدا کنید و در نھايت مفتريان را به مجازات

برسانید تا ديگران بدانند که افترا ھزينه سنگینی دارد.»

جدال مرتضوی و زاکانی
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بازداشت دستکم ١٣ تن در ارتباط با افشاگری ھای عباس پالیزدار ، و بازرسی منزل و

ادامه بازجويی از  فاطمه آجرلو واکنش برخی از نمايندگان نزديک به وی را به دنبال

داشته است.

علیرضا زاکانی يکی ديگر از نمايندگان عضو فراکسیون اصولگرايان مجلس درواکنش به

دخالت سعید مرتضوی در بازداشت ھای اخیر، روز پنج شنبه در روزنامه دولتی ايران

دست به افشاگری پرونده فروش سئواالتن کنکور زد.

«پرونده فروش سئواالت کنکور» ھمان پرونده ای است که فاطمه آجرلو نیز ساعتی

پس از بازرسی دوشنبه شب ھفته پیش ماموران دادستانی تھران از منزلش، تھديد

به انتشار جزئیات آن کرده بود.

اگرچه علیرضا زاکانی جزئیات کامل اين پرونده را منتشر نکرد اما در متنی که در

روزنامه دولتی ايران به چاپ رساند، سعید مرتضوی دادستان تھران را به «سھل

انگاری»، «دريافت پرونده ھای از ضابطان قضائی و مفقود کردن چندين پرونده فروش

سئواالن کنکور از سوی شخص سعید مرتضوی»، «طوالنی کردن دادرسی برای رفع

اتھام از متھمان»، «انتقال پرونده ھا فروش سئواالت کنکور از شھرستان ھا به تھران

و مفقود کردن اين پروندھا در دادستانی»، «ھمکاری با چندين متھم زن فروش

سئواالت کنکور»، «انجام تغییرات در محتوای پرونده به نفع آنھا»، «عدم ثبت

پروندھای مربوط به فروش سئوالت کنکور در دفاتر دادستانی» و «کور کردن سرنخ

ھای مربوط به پرونده فروش سئواالت کنکور» متھم کرد.

سعید مرتضوی با ارسال نامه ای به مدير مسئول روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، 

اظھارات زاکانی را«سخیف»، «کذب»و«واکنشی از سر نگرانی به بازجويی و برخورد

با باند پالیز دار» اعالم کرد.

مرتضوی در اين نامه نوشته است«آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس

پالیزدار و احضار برخی اعضای ھیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب

تخلفات خارج از مسئولیت نمايندگی و ساير مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و

حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده» است.

وی ھمچنین زاکانی را متھم کرده که طی تماس ھای مختلف با روزنامه ھا و

خبرگزاری ھا «شروع به فحاشی می کند  تا به زعم خود برخورد قضايی با اعضای

باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره ھفتم مجلس شورای اسالمی و

اقدامات خالف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع اين رفتار غیرمعمول قرار

گیرد.»

مرتضوی ھمچنین زاکانی را به ھمسويی با« منافقین و رسانه ھای معاند و ضد

انقالب» متم کرده و نوشته است«مردم شريف با مطالعه اين مطالب سخیف و کذب

پی به عمق نارسايی روحی و روانی و شخصیت نويسنده آن می برند.»

وی ھمچنین«ضمن ابراز تاسف برای مديريت روزنامه ايران» خطاب به مدير ارگان

رسمی دولت را به انتشار مطالب« کذب و آلوده به افترا» و «تشويش اذھان عمومی

و سیاه نمايی در خصوص کنکور و آزمون ھای سراسری» متھم کرده است.

«پالیزدار درمورد من دروغ گفت»

سخنگوی قوه قضائیه نیز در جديدترين اظھار نظر در خصوص وضعیت فعلی عباس

پالیزدار اعالم کرد: «شکايت افراد خصوصی با عناوين تھمت و افترا به افراد را از

عوامل دستگیری عباس پالیزدار است.» علیرضا چمشیدی ھمچنین گفت«پالیزدار به

جرم تشويش اذھان عمومی و عناوينی از اين قبیل پرونده ھای متعددی در بسیاری از

استان ھای کشور داشته است.»
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موانع آرمیدن پیکر پروفسور فرای در
کنار زاینده رود

سفر سایمون گس، دیپلمات ارشد
بریتانیا، بھ تھران

واکنش ھا در ایران بھ فیلم مستند «من
روحانی ھستم»

وی با اشاره به اينکه پالیزدار در حال حاضر در« بازداشت موقت» به سر می برد،

گفت«استفاده از تسھیالت دولتی و عدم پرداخت اين تسھیالت در موعد مقرر که

حدود ۶ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان است از ديگر اتھامات او به شمار می آيد.»

از سوی ديگر داود احمد نژاد برادر محمود احمدی نژاد که ريیس دفتر ويژه بازرسی

رياست جمھوری را نیز بر عھده دارد، به خبرگزاری ايسنا در خصوص بازداشت عباس

پالیزدار گفت«در نظام جمھوری اسالمی ايران ھر کسی اين آزادی را دارد که بخواھد

حرف ھای خود را بزند نه اينکه دروغ بگويد.»

اظھارات داود احمدی نژاد اولین واکنش رسمی نزديکان محمود احمدی نژاد به

سخنرانی ھا و بازداشت آقای پالیزدار است.برادر رئیس جمھوری اسالمی محتوای

سخنرانی ھای آقای پالیزدار را به کلی رد نکرده و گفته است«برخی از اظھارات

پالیزدار دروغ بوده که يکی از اين اظھارات غلط به خود من برگشته بود.»

داود حمدی نژاد گفت«عباس پالیزدار در اظھارات خود به يک پرونده مشکل دار علیه

من اشاره کرد و گفته بود زمانی که اين پرونده به دست رياست جمھوری رسیده تا

مرحله عزل سمت در اختیار من ،  پیش رفته ولی دوباره به دستور رئیس جمھور در

جايگاه ابقاء شده ام که اين کامال دروغ است.»

برادر و بازپرس ويژه احمدی نژاد با طرح اين سوال که «اگر کسی فی الواقع بخواھد با

بیان حرفی جامعه را متشنج کند چه بايد کرد؟» گفته است«سکوت کنیم و يا به آن

بگوئیم که چرا اين حرف ھا را زدی ؟»
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