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  »گلستان«                                                                                          

  نادقوقح -ضيفريما

نجمله آ که از ،کل کشور کم وبيش مستحضريد یناتسدادازاتھامات سعيد مرتضوی درمقام معاونت 
اتھام  -انحالل  دادگاه وھيئت منصفه درپی توقف عده ای ازمطبوعات   –اتھام قتل زھرا کاظمی  ؛است

وتعدادی شکايات که   ٨٨شکنجه معترضان به انتخابات سال  –بازداشتگاه کھريزک  تن در ۵کشتن 
   .بوسيله شاکيان خصوصی مطرح شده است

حبس تعزيری محکوم ن اتھامات به دوسال آقای نامحترم وابسته به قوه قضائيه درمقابل ھمه آاين 
    .شده است

  فصل عجيب دراين جريان 

فصل عجيب درجريا ن قضائی باال که محال است درتمام کشورھا يک نمونه داشته باشد اين است که 
ھم شکايت سعيد مرتضوی به اتھام اينکه به مت ليلد سعيد مرتضوی ھم بهوکيل شاکيان خصوصی 

   .شالق محکوم شده است ضربه ۴٠ماه حبس  ١٠به   ،اتھام زده است پرونده 

مطھری قای آگويا ازوکالی خوشنام ومعروف تھران ھستند که وکيل قای مصطفی ترک ھمدانی که آ
شکايت سعيد مرتضوی   لنا دراي شرح واقعه را درگفتگو با خبرنگار ؛نايب رئيس مجلس ھم ميباشند

دريکی ازمصاحبه ھا با  ؛او به اتھام افترا وصدورحکم دادگاه بدوی دراين ارتباط گفته است از
 نظر درمورد حکم محکوميت او اظھارخبرگزاری ايلنا بدون اينکه نامی ازسعيد مرتضوی برده باشم 

  .کردم

قای مرتضوی آاضافه کرده <ی ازشاکيان مرتضوی بوده ن جريان وکيل جمعآ ک ھمدانی که درقای ترآ
درحاليکه ھيچ نامی  به اتھام مفتریبراساس شکايتی که عليه بنده دردادگاه مطرح کرد دادگاه مرا 

ضربه شالق تعزيری بخاطرجرم افترا محکوم شده  ۴٠ماه حبس و ١٠ازشاکی نبرده بودم به مجازات 
  .>ام  که من به اين حکم تقاضای تجديد نطرخواھم داد

  مخمصه بي همتا 
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ل شاکيان وکي ،شوری درجھان ديده نميشودھيچ ککه درعمرقوه قضائيه  دراين مخمصه بی ھمتا 
نھم افترا محسوب آکه اتھام مستقيم نھم نه به عبارت آ ؛به مجازات مفتری محکوم شده استپرونده 
مصداق توجه اتھام ( بلکه درمصاحبه ای بدون اينکه نامی ھم ازسعيد مرتضوی برده باشد  ،نميشود
  .به ھوا)

  انگيزه ازاين محكوميت 

 دکه واجد مصونيت قضائی درجريان مدافعات ازموکل خود ميباشد ايجا ،ميت وکيل وانگيزه اين محک
به  و  نداشته باشند مسئولين کشورعليه  بول شکاياتو است که وکالی دادگستری رغبتی به قاين جِّ 

 يان عليه مسئوالن کشور را ننمايند وقبول وکالت شاک )سری که درد نميکند دستمال نبند( عبارتِ 
      .>ن بدون چوپان راگرگان بدرند گوسفندا<

  

  


