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طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور منتفی نشده است
سیدحس��ین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: طرح سؤال از 
آقای روحانی منتفی نشده اس��ت. معاونان رئیس جمهور تالش می کنند نمایندگان 
سؤال کننده از رئیس جمهور از طرح سؤال خود منصرف شوند. نمونه ای از این مسئله را 

در سؤال از رئیس جمهور درباره وضعیت مؤسسات اعتباری شاهد بودیم.  تسنیم
 کاش جناب نقوی حس��ینی که دسترسی آس��ان تری به هیات رئیسه دارند 

درباره اینکه چرا طرح س��وال از رئیس جمهور وصول نمی ش��ود، سواالتی را بپرسند و 
البته درباره نتیجه گروه ناظران به رفتار نمایندگان پس از دیدار با نماینده رئیس جمهوری 
نی��ز کس��ب اطالع کنند. اینکه چرا یک روش قانونی ماه هاس��ت در مجل��س مانده و چرا 
نمایندگان به یکباره با وجود حل نش��دن معضالت مالباختگان، نوس��انات ارزی و محقق 
نشدن وعده های برجامی و... یکباره راضی شدند نیز موضوعی است که حتما یافتن پاسخ 

به آنها قطعا در اعتماد مردم به نمایندگانشان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

قیمت شفافیت
سوال از رئیس جمهور از دستورکار پارلمان خارج شده است

حس��ینعلی امیری مع��اون پارلمانی رئیس جمه��ور تاکید کرد: دو س��وال از 
رئیس جمهور از س��وی نمایندگان مطرح شده بود که نمایندگان رئیس جمهور در 

مجلس حاضر شدند و با توضیحاتی که دادند، سوال از حد نصاب افتاد.  ایلنا
 جن��اب معاون پارلمانی کاش توضیح می دادند که چطور درباره قواعدی که 

در آیین نام��ه داخل��ی مجلس وجود دارد و اجرا ش��دن یا رد ش��دن آن هم با تعداد 
درخواس��ت کنندگان مرتبط است اینطور قاطع س��خن می گویند؟! کاش جناب امیری 

توضیح می داد که دقیقا چه توضیحی توس��ط نمایندگان دولت درباره مشکالت صندوق ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری صورت گرفته و نمایندگان چطور قانع شده  اند؟! چون سواالت 
نمایندگان سواالت جمعی از مردمی است که بیرون از مجلس اختیار پرسش را به بهارستانی  ها 
داده اند. کاش او درباره شبهه البی نمایندگان دولت با سوال کنندگان هم صحبت کرده و با 

روشن کردن شبهه نحوه اقناع نمایندگان را یکبار برای همیشه از بین می برد.

گفت؛ نگفت
اسرار مگو زیاد است

علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی گف��ت: در وزارت خارجه که بودم، 
همزمان با تش��دید تحریم ها، نامه ای با محوریت تحریم ه��ا و ارائه راه حل به رهبری 
نوشتیم و ایشان هم تقریر زیبایی روی این نامه نوشتند. یک سری امور را نمی شود، 

حتی تا آخر عمر بیان کرد و در سینه می ماند.  مهر
 این اقدام جناب صالحی جای تقدیر و تش��کر دارد که همه اسرار را بازگو 

نمی کنند، اما اینکه رئیس س��ازمان انرژی اتمی بخواه��د با تکیه به حمایت رهبری 
درباره یک طرح، رفتار امروز خود را نیز به این حمایت گره زده و توقع داشته باشد افکار 
عمومی سه بار قسم جالله  ایشان در صحن علنی بابت اجرایی شدن برجام و ناکامی های 
کنونی را فراموش کنند؛ توقع بی جایی است چراکه خود رهبری هم بارها اشاره داشتند 
مالک حال افراد اس��ت و حتی از زیرمجموعه های ایش��ان هم باید مطالبه گری صورت 

گیرد. پس بهتر است جناب صالحی خود را برای پاسخ به افکار عمومی آماده کند.

وتوش بدون ر

اگر عدالِت قضایی شد

 

مفاسد برچیده خواهد شد
اگر م��ا بخواهیم همه ی آرزوه��ای خودمان را در 
مورد مس��ئله ی قضاء در کشور، در یک جمله خالصه 
کنیم، این کلمه ی »ارتقاء قوه ی قضاییه« محصول این 
خالصه گیری است. ما باید قوه ی قضاییه را به طور دائم 
ارتقاء ببخشیم. همه ی این گزارشهای خرسند کننده ای 
که چه امروز ش��نیدیم و چه آنچه که در گزارش��های 
مکتوب و ش��فاهی به ما میرسد، به جای خود در خور 
تقدیر و سپاس است؛ لیکن آنچه که متوقع است، ارتقاء 
قوه ی قضاییه اس��ت به معنای کفایت عدل قضایی در 
کشور؛ این هم ممکن نخواهد شد، حاصل نخواهد شد، 
مگر آن وقتی که انسان خروجیهای آن را مشاهده کند. 
همه ی این مقدمات برای این است که در جامعه ی ما 
عدالت قضایی تحقق پیدا کند. اگر عدالِت قضایی شد، 
مفاسد برچیده خواهد شد، افراد ناصالح از دست اندازی 
به مراکز حیاتی جامعه دستش��ان کوتاه خواهد ش��د؛ 
صلح��اء در مراکزی که شایس��ته ی آن هس��تند، قرار 
خواهند گرفت. همه ی اینها بس��ته به تمامیت و کمال 
قوه ی قضاییه است. واقعا اگر نظام اسالمی بتواند قوه ی 
قضاییه را آنچنانی که نظر اس��الم اس��ت، آنچنانی که 
در منابع دینی و فقهی ما مطرح ش��ده اس��ت، بسازد 
و س��امان بده��د، اکثر مش��کالت جامعه ی م��ا و هر 
جامعه ای برطرف خواهد ش��د؛ مش��کالتی که ناشی از 
طغیانهاست، ناشی از خودخواهیهاست، ناشی از تعدیها 
و تعرضهاست، برطرف خواهد شد. بنابراین هدف باید 
ارتقاء قوه ی قضاییه باش��د. به هیچ ح��دی نباید قانع 
ش��د، تا آن وقتی که برس��یم به سقف مطلوب. باید به 
س��قف مطلوب برس��یم. و به نظر من اگرچه این راهی 
طوالنی اس��ت، اما قابل وصول است. اینجور نیست که 
م��ا بگوئیم خودمان را و دیگران را داریم به یک آرزوی 
دس��ت نیافتنی دعوت میکنیم؛ نه، قابل وصول اس��ت. 
شما میتوانید. در کشور، ظرفیت و استعداد یک چنین 
چیزی وج��ود دارد. باید با تالش، با ابتکار، با خس��ته 
نشدن، با به کارگیری امکانات و اشخاص و شخصیتهای 

دارای ظرفیت، این راه را پیمود و پیش رفت.

بیانات در دیدار رئیس و مسئوالن قوه  قضاییه
7 تیر 91

مخاطب شمایید

ترزا از تونی درس بگیرد
عطاءاهلل مهاجرانی وزیر ارش��اد دولت اصالحات 
و از کارشناس��ان امروز بی بی سی نوشت: تونی 
بل��ر در کت��اب a journey ص ٣٨٨ از دو اش��تباه 
استراتژیک دولتش در همراهی با آمریکا یاد کرده است: 
١- حمایت از صدام در جنگ علیه ایران ٢- حمایت از 

گروه های اسالمی در افغانستان در برابر شوروی
وقتی خاطرات ترزا می منتش��ر ش��ود، به اش��تباه 
استراتژیک دفاع از تروریسم در سوریه اقرار خواهد کرد!؟

 ۱۷ هزار میلیارد درآمد دولت
از افزایش نرخ دالر 
ابوالفضل ظهره وند عضو پیشین مذاکره کننده 
هس��ته ای نوش��ت: بانک مرکزی کل کس��ری 
بودج��ه امس��ال و خط��وط اعتباری بده��ی بانک ها و 
موسس��ات مالی غیرمجاز را با یک شعبده بازی کوچک 
ده روزه جبران کرد! س��والی که قاعدتا مطرح می شود 
انست که این شعبده بازی در کشور انقالبی و عدالتخواه 
مانن��د ای��ران با چه مجوز ش��رعی و اخالق��ی و به چه 
قیمت و از جیب چه کس��انی؟ س��واالی ک��ه در حوزه 
مدی��ران لیبرال و عملگرا محل��ی از طرح نمی یابد. این 
می��زان درآمد فقط مربوط به افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ 
ارز مرج��ع از ٣۷۰۰ تومان به ۴٢۰۰ تومان اس��ت که 
نامزد پوششی انتخابات ریاس��ت  جمهوری اعالم کرد. 
اگر میزان درآمدی را که طی نوسان ارزی بازار در رقم 
۴٢۰۰ توم��ان ت��ا ۶٢۰۰ توم��ان را که نصیب ش��بکه 
صرافان وابس��ته به اولیگارش ه��ای تصمیم گیر اضافه 
کنیم به رقمی خواهیم رس��ید که هر نوع بازی و زد و 
بند سیاس��ی برای بقا و تداوم قدرت را با توجیه همراه 

خواهد ساخت.

محکومان به شکست
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نوش��ت: امنیت در س��وریه و یمن جز از 
طریق صلح عادالنه به دس��ت نمي آید. موشک پراني و 
ترور محکوم به شکس��ت اس��ت. حم��الت آمریکا در 
س��وریه بس��یار محتاطانه بود؛ طوری ک��ه حتی یک 
موش��ک به مقر نیرو های ایرانی ش��لیک نش��د. ظاهرا 
ژنرال های ترامپ به او گفته بودند نباید با ایران حتی 
در سوریه وارد جنگ شد. البته ترامپ به مقر روس ها 
هم حمله نکرد. معلوم می ش��ود زمان »بزن و در رو« 
به پایان رس��یده و آمریکا ض��رورت احتیاط در مقابل 
ایران را دریافته است. توییت ترامپ و اظهار امیدواری 
او ب��رای مذاک��ره با ایران نیز ناش��ی از پ��ی بردن به 

همین ضرورت است.

سیاست مجازی

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به انجام ارزيابى كيفى جهت خريد / تامين كاالى مورد نياز خود از طريق مناقصه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد. بدينوسيله از 
شركتهايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.

FKS-9540260 :1- شماره مناقصه
2- موضوع مناقصه: پروژكتور ضد انفجار 

3- آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم 
4- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.

5- توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 235/000/000 ريال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشابه در صورت كسب حداقل امتياز قابل قبول 
/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور 

6- متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.
7- متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942619-021 تماس حاصل نمايند.

8- محل ارسال پيشنهادات: تهران ، خيابان وليعصر (عج) ، باالتر از مسجد بالل ، نرسيده به تقاطع مدرس ، خيابان خاكزاد ، پالك 12 طبقه 9 اتاق 16-9 كميسيون مناقصات.
9- مناقصه گرانى كه از ابتداى سال 1396 در مناقصات مشابه (در حدود مناقصه حاضر) توسط شركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب نموده اند ، نيازى به 

ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.
- تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تكميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاد دهندگان مى گردد. 

شماره مجوز: 1397/169

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

ت اول
نوب

شركت ملى نفت ايران

آگهي ابالغ  مالياتي 
 در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم  بدينوسيله اوراق  مالياتي مودي که آخرين  نشاني آن  در دسترس  واحد  مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد.

روابط عمومي اداره کل امور مالياتي  استان گيالن

نشاني اداره امور مالياتي تاريخ  و ساعت  هيئت 
حل اختالف مالياتي

شماره برگ تشخيص- برگ قطعي
نوع اوراق عملکرد اصل عوارض اصل ماليات نوع شغل نام و نام خانوادگي رديف

شماره برگ دعوت هيات  حل اخالف مالياتي

فرهنگ  اداره کل امور مالياتي گيالن -- ۹۶/۱۰/۲۰-۴۸۳۶۸ راي هيات ۹۴ ۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰ خدمات و سرمايه گذاري پديده سبز کاسپين ۱

رشت – خيابان امام خميني – فرهنگ – اداره 
کل امور مالياتي استان گيالن ۱۳۰۱۹۶۰۰۵۵۳۰۱۰۸۴۱ برگ مطالبه ۱۳۹۳ ۵/۵۳۵/۰۰۰ ۱۰/۸۶۵/۰۰۰ آهن آالت ارسالن  رئيس علي ۲

رشت – اداره کل امور مالياتي استان گيالن ۹۶/۱۲/۲۷-۴۵۰۶۵۵۸۶ قطعي ۱۳۹۰-متمم ۴۹۴/۸۷۵/۱۶۴ توليدي صنايع الکتريک ايران ساينا ۳

رشت- اداره  کل امور مالياتي استان گيالن ۹۶/۱۲/۲۷-۴۵۰۶۶۵۳۵ قطعي ماده ۱۶۹ ۱/۰۳۸/۰۸۱/۳۵۱ توليدي صنايع الکتريک ايران ساينا ۴

رشت- اداره کل  امور مالياتي ۸:۳۰ تاريخ 
۹۷/۲/۱۱ ۴۱۹۹۲۴۳۰ دعوت به 

کميسيون ۹۴ ۵۶۲۵۰۰ پيمانکاري مجريان اميدان سازه 
سپيد  راه ۵

رشت- اداره کل امور مالياتي ۸:۳۰ تاريخ 
۹۷/۲/۱۰ ۴۱۹۹۲۵۳۵ دعوت به 

کميسيون ۹۴ ۱۷۵۰۰۰۰۰ پيمانکاري مهندسي مبتکران 
صنعت  گيل ۶

ميدان فرهنگ- اداره کل  مالياتي  
گيالن- دبير خانه  هيات  هاي حل اختالف  

مالياتي رشت

۱۶ عصر – 
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴-۴۸۷۴۹

برگ  دعوت 
به هيئت  

حل اختالف  
مالياتي

۱۳۹۰ ۳۸۴۵۵۰۰۰ خواربار و لبنايت رمضاني ۷

ميدان فرهنگ- اداره کل  مالياتي  
گيالن- دبير خانه  هيات  هاي حل اختالف  

مالياتي رشت

۱۶ عصر – 
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳-۴۸۶۷۲ ۱۳۹۰ ۴۳۴۵۰۰۰۰ خواربار و لبنيات شقايق ۸

ميدان فرهنگ – ساختمان  شماره ۱- طبقه ۴ 
۰ اداره ۵۵۰۳۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹-۴۵۱۸۱۶۱۱ برگ قطعي متمم ۹۱ ۱/۵۱۳/۵۹۳ توليدي گيالن شيمي  شهر ۹

كريميان  رميصا  خانم  اينكه  به  نظر  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
شده  مصدق  محلي  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با  مالك  شهريور 
طي شماره5550 مورخ 96/12/9 توسط دفترخانه اسناد رسمي 
وارده  شماره  به  تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتي  حوزه   1171 شماره 
 0/625 مالكيت  فقدان سند  مدعي   96/12/13 مورخ   72562
مساحت585  به  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
مفروز  اصلي   118 از  فرعي   701 ثبتي  پالك  شماره  به  مترمربع 
بخش11تهران  در  واقع  مذكور  اصلي  از  فرعي  پالك121  از 
بشماره  امالك  شماره139620301023047551  ثبت  ذيل 
چاپي224167 به نام رميصا كريميان شهريور ثبت صادر و تسليم 
مالكيت  سند  انگاري  سهل  بعلت  باشد  مي  رهن  فاقد  گرديده 
را  پالك موصوف  المثني  مالكيت  و درخواست صدور سند  مفقود 
نموده است لذا مراتب در اجراى   ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
روزنامه)  (همين  كثيراالنتشار  روزنامه  يك  در  نوبت  دريك  فقط 
آگهي مي شود تا چنانچه  كسي ادعاي  انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را داشته  باشد از 
به  را  خود  اعتراض  روز   10 مهلت  ظرف  آگهي  اين  انتشار  تاريخ 
نشاني  در  واقع  ثبتي  منطقه  اين  به  مالكيت  سند  اصل  انضمام 
جنوبي-  شقايق  خيابان  فردوس  بلوار  انتهاي  صادقيه  دوم  فلكه 
مورد  تا  نمايد  ارائه  يك  پالك  شرقي-  متري   16 كوچه  نبش 
رسيدگي قرار گيرد بديهي است اصل سند مالكيت پس از رويت 
و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد ليكن به اعتراض بدون 
ارايه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نميشود در صورت عدم 
مالكيت  سند  المثني  قانوني  مقرر  مهلت  ظرف   واخواهي  وصول 

پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.

ناصري كن-  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس    الف            10259/م    

9 سال پیش واقعه ای تلخ رخ دست بـه نقد گروه رویکرد 
داد و چند س��ال طول کشید تا قاضی متخلف خلع 
لباس ش��ود، اما ماجرای این قاضی و محاکمه انگار 
پایانی ندارد و هر روز ابعاد تازه می گیرد، بعد از بلوای 
خروج متهم از کش��ور برای زیارت کربال، بعد از نوع 
حضور متهم در دادگاه و حراست او با محافظین، بعد 
از نام��ه ای عذرخواهانه که حال همه را بد کرد! حاال 
حدود یک ماه اس��ت که حکم صادر ش��ده و متهم 
ناپدید شده است. ضابطین قوه  قضاییه هم به راحتی 
اعالم می کنند: »گیرش نیاوردی��م«!!... اما ماجرا به 
همینج��ا ختم نمی ش��ود، تراژدی ای��ن فتنه وقتی 
عمیق تر می شود که این ناپدید شدن بهانه ای می شود 
برای هر دوس��ت و رفیق و دشمن برای بهره برداری 
دلخواه. »مرتضوی کجاس��ت؟« این سوالی است که 
در چند روز اخیر بعد از اینکه سخنگوی قوه قضاییه 
در مورد دالیل عدم اجرای حکم س��عید مرتضوی، 
گفت »گیرش نمی آوریم«، در رس��انه های رسمی و 
غیر رسمی مطرح است. چطور ممکن است متهمی 
در این سطح که حساس��یت فوق العاده ای در افکار 
عمومی نس��بت به آن وجود دارد به یک باره ناپدید 
شود و قوه قضاییه و دستگاه های انتظامی از موقعیت 

او بی خبر باشند؟
 به چند مدل استفاده از ناپدید شدن مرتضوی 

اشاره می کنیم.

برخورد رسانه های معلو م الحال
رس��انه های معاند ش��روع به انتش��ار گسترده 
ای��ن خب��ر کردند و اینط��ور تالش کردن��د تا القا 
کنن��د، افرادی که مدعی گیر آوردن س��خت ترین 
جاسوس ها و تروریست ها هستند یک خودی را در 
کشور گم! می کنند و با این روش بذر بی اعتمادی 
را بی��ن افکار عمومی داخلی و خارجی نس��بت به 
رفتارهای دس��تگاه قضا می پرورانند. این کار حتی 
با وام گرفت��ن اعتراضات دیگ��ر محکومین قضایی 
برجس��ته شده و تالش می ش��ود قوه قضاییه را زیر 
سوال ببرد و ادامه فتنه ای باشد که چندی قبل در 

جهت تضعیف قوه قضاییه از آن بهره گرفته شد.

سوء استفاده برای ندیدن دستاورد مقاومت
عده ای از داخلی ها هم از انتشار چنین خبری 

در زمان پیروزی مقاومت در س��وریه بهره گرفته و 
تالش کردن��د تا با بزرگنمای��ی و اولویت دادن به 
ناپدید شدن مرتضوی، ائتالف ضد برجامی اروپا و 
امریکا را پنهان کرده و مردم را به س��مت و سوی 
دیگ��ری هدایت کنند تا اعتم��اد بی دلیل خود به 

کدخدا و اطرافیانش را بپوشانند!!
این مهم با تیترهای برجسته گم شدن سعید 
به جای تحوالت منطقه و نیاز به دارا بودن موشک 
در جمهوری اسالمی و زیر سوال رفتن تحلیل های 
قبلی شان درباره اعتماد به غرب و جدا کردن مسیر 
اروپا از امریکا، صورت گرفت که اقدامی برای حفظ 

آبرو هم می  تواند تلقی شود.

طنز تلخ مردمی!
واکنش مردم در کوچه و خیابان و ش��بکه های 
مجازی هم جالب بود، آنها یا شروع به پخش متن های 
طنزی کردند حقیقتی تلخ در آن نهفته بود و حتی 
ع��ده ای با چاپ اعالمیه دنبال محکوم ناپدید ش��ده 

گشته و عده ای هم برای مرتضوی نگران شدند!!
همین طن��ز تلخ و متن ها و جوک های مردمی 
خود نش��ان از واقعیتی عمیق و به س��خره گرفتن 

قاصران را می رساند.

سکوت بی توجیه قوه  قضاییه
اما همه این اتفاقات و همه سوء اس��تفاده هایی 
که از ناپدید ش��دن مرتضوی صورت گرفته اس��ت 
شاید به بی تدبیری قوه قضاییه هم در اطالع رسانی 
و هم در پاسخ عجیب به خبرنگاران مبنی بر اینکه 
ای��ن متهم را گیر نیاوردن!! باز می  گردد. البته این 
بی تدبیری با س��کوت ادام��ه داد ضابطان در حالی 
ادامه می یابد که اعتماد مردم به دس��تگاه قضایی 
را نشانه رفته اس��ت. اگر ضابطان به صورت دقیق 

درباره علت نیافتن مرتضوی و تالش هایی که برای 
یافتنش صورت داده اند به مردم توضیح دهند قطعا 
حتی اگر این ناپدید ش��دن ادامه هم یابد مردم با 
دید بهتری به قوه  قضاییه نگریسته و قضاوت های 
ناروایی نس��بت به این قوه نخواهند داشت اما اگر 
سکوت ادامه یابد معلوم نیست چه خوراکی به فکر 
مردم راه یافته و چطور درباره ضابطان زحمت کش 
قض��اوت می کنند و همه را با یک چوب می رانند!! 
که در این صورت مقصر اصلی افرادی هس��تند که 

مردم را در توضیح نامحرم تصور کردند.

پیام تلخی که ناپدید شدن قاضی متهم دارد!
اما اگر از زاویه دیگر به ماجرا بنگریم می بینیم 
که ناپدید ش��دن قاضی متخلفی که اتهامش ثابت 
شده و س��ال ها در دس��تگاه قضایی مشغول بوده 
می توان��د پیام تلخی را به مخاطب��ان منتقل کند 
و آن زیرس��وال بردن عدالت قضایی و صدور حکم 
بی طرفانه اس��ت!! اگ��ر باور کنی��م مرتضوی بابت 
محق دانستن خود ناپدید شده تمام قضاوت هایی 
که او در طول قضاوتش می کرده زیر سوال خواهد 

رفت و شاید نیازمند بازنگری اساسی باشد!

از نگاه دیگران
اما مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شاکیان 
پرونده س��عید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 
معتقد اس��ت، این اتفاقات بازی یا نمایش��ی بیش 
از طرف س��عید مرتضوی نیس��ت و او با این کارها 
می خواهد مظلوم نمایی کند. از طرف دیگر احتماالً 
مرتضوی منتظر صدور حکم پرونده تامین اجتماعی 
است تا بتواند ان را با پرونده کهریزک تجمیع کند.

او در م��ورد ناپدید ش��دن س��عید مرتضوی به 
جم��اران می گوید: به نظر من دو گمانه زنی را برای 

ای��ن اتفاق می توان متصور بود، یکی این اس��ت که 
این اتفاقات بازی و ش��وی نمایش��ی است که خود 
آقای مرتضوی به راه انداخته است. دلیلش هم این 
اس��ت که باالخره ایش��ان نمی تواند از کشور خارج 

شده باشد.
وی ادام��ه داد: چن��د ماه پی��ش هم که بحث 
اربعین پیش آمده بود ما به دادگاه اعتراض کردیم 
و گفتیم که ایشان ممنوع الخروج بوده است چگونه 
امکان دارد که از کش��ور خارج شود؟ گفتند که ۶ 
ماه ممنوع الخروجی اش تمام شده است و االن هم 

تنها برای سفر اربعین رفته است.
این وکیل پایه یک دادگس��تری ابراز داش��ت: 
آن عکس��ی هم که از سفر اربعین مرتضوی منتشر 
ش��ده بود کار خود مرتضوی بود؛ به این دلیل که 
اف��کار عمومی را به این س��مت ببرد که همه فکر 
کنند ف��رار کرده اس��ت و ... و بعد با بازگش��تش 
مظلوم نمای��ی کن��د. بنابراین یک ف��از قضیه این 
است که مرتضوی در این شویی که به راه انداخته 
است، به دنبال مظلوم نمایی است و چند روز دیگر 
می آید و می گوید من تهران هس��تم و هیچ جایی 
نرفته بودم و هیچ مرجعی من را احضار نکرده بود 

تا من در آن جا حاضر شوم 
وی ب��ا بیان اینکه مس��اله دوم این اس��ت که 
باالخ��ره قرارهای تأمینی برای این ش��خص صادر 
ش��ده اس��ت، گفت: در م��ورد پرون��ده کهریزک 
اطالع��ی ندارم اما در مورد پرونده تامین اجتماعی 
اگر الزم باش��د از طریق وثیقه گذار یا کفیلش باید 
دعوت شود و چه بسا تا کنون هم دستگاه قضایی 

این کار را انجام داده باشد.
ترک همدان��ی گفت: اعتقاد من این اس��ت که 
آقای مرتض��وی نمی تواند فرار کند ی��ا فرار کرده 
باش��د، دس��تگاه قضایی هر وقت بخواهد می تواند 
او را دس��تگیر کن��د؛ ب��ه ای��ن دلی��ل که او س��ه 
ش��یفت محاف��ظ دارد و در مجموع 9 نفر محافظ، 
از او مراقب��ت می کنن��د. ای��ن افراد ه��م زیر نظر 
دس��تگاه های امنیتی هس��تند و مکلفند هر زمانی 
که دس��تگاه قضایی یا مقام مافوقشان درخواست 
کنن��د، گزارش��ی از موقعیت فرد م��ورد نظر ارائه 
دهن��د. ای��ن گونه نیس��ت ک��ه هیچ ی��ک از این 
محافظین از موقعیت ایشان اطالع نداشته باشند. 
باالخره این موضوع هم ماجرای عجیبی اس��ت که 

هیچ پاس��خی تا به حال به آن داده نشده است. تا 
جایی که م��ن اطالع دارم چند نف��ر از محافظان 

ایشان از نیروی انتظامی بودند.
وکیل ش��اکیان پرون��ده تامی��ن اجتماعی  در 
پاس��خ به این س��وال که با وجود وثیقه باالی یک 
میلی��ارد تومانی چطور او با قرار وکالت آزاد ش��د، 
اظهار داشت: موردی که در این پرونده پیش آمد و 
ما به آن معترض ش��دیم این بود که بازپرس سابق 
پرونده تامین اجتماعی گفت من ٢ میلیارد تومان 
ق��رار صادر می کنم. نکته اول این بود که چرا فقط 
دو میلیارد تومان؟ اموالی که مورد ش��کایت است 
خیلی بیشتر از این مبالغ است. در ادامه چیزی که 
باعث عصبانیت همه ما ش��د این بود که برای این 
٢ میلیارد تومان هم قرار کفالت صادرش��د. چراکه 
قرار کفالت معموال برای مبالغ پایین صادر می شود. 
دو نف��ری هم که ب��ه عنوان کفیل معرفی ش��دند 
یک��ی کارمند دولت بود و یک نفر دیگر هم بود که 
آژانس مسافرتی داشت. ما اعتراض داشتیم که اگر 
این فرد به هر دلیلی در دادگاه حاضر نش��ود شما 
چطور می خواهید ٢ میلیارد تومان را از یک کارمند 
بگیرید، که به صورت شفاهی به ما گفتند مطمئن 
باشید که این فرد جایی ندارد که برود به هر جهت 

ما گفتیم و ایشان هم درخواست ما را رد کرد.
وی اضاف��ه کرد: در ح��ال حاضر چون پرونده 
تامین اجتماعی در مرحله دادگاه تجدیدنظر است 
و هنوز دادرس��ی خاتمه پیدا نکرده اس��ت، امکان 
این وجود داش��ت که قرار را تش��دید شود اما در 
ح��ال حاضر پرونده دیگر در مرحله نهایی خودش 
اس��ت و از لحاظ اداری این امر امکان پذیر نیست. 
ضمن اینکه تشدید قرار نیز مستلزم احضار متهم و 
تفهیم او است که در حال حاضر این گونه که آقای 

اژه ای اعالم کرده اند، گیرش نمی آورند!
این وکیل دادگستری در مورد امکان مسافرت 
و اقامت مرتضوی در خارج از کش��ور گفت: ایشان 
به برخی از کش��ورها می تواند مسافرت کند. منتها 
با اس��تعالم از نیروی انتظام��ی بالفاصله می توان 
فهمید که از کش��ور خارج ش��ده است یا نه، پس 
به نظر می رس��د این جمله »گی��رش نیاورده ایم« 
کلی گویی بوده است که آقای اژه ای گفتند؛ وگرنه 
چنین نیس��ت که متهمی در این س��طح را نتوان 

گیرانداخت یا فرار کرده باشد.

جانش��ین قرارگاه ثاراهلل س��پاه پاسداران  ن ا ر ا ســد گفت: مهمترین ه��دف آمریکا از ایجاد و پا
حمایت گروه های تروریس��تی در س��وریه به فراموشی سپرده 
ش��دن و غفلت دنیای اس��الم از رژیم صهیونیس��تی و حضور 

اشغالگرانه صهیونیسَت ها در فلسطین است.
س��ردار اس��ماعیل کوثری با اش��اره به اینکه حمله نظامی 
مثلث ش��رارت به س��وریه مصداق بارز تجاوز است، اظهار کرد: 
آمریکا و هم پیمانانش گروه های تروریستی را درست می کنند تا 
منطقه را درگیر نگه دارند و رژیم اشغالگر قدس تا حدی آسوده 
خاطر باش��د. همچنین عربستان و بعضی از کشورهای اسالمی 

منطقه کامال نش��ان داده اند دست شان در دست اسرائیل است؛ 
اما جمهوری اس��المی ایران هیچ گاه فلسطین را فراموش نکرده 
است و در نوک پیکان مقاومت قرار دارد و کشورهایی که تمایل 

به مبارزه و مقاومت دارند را هم به این مسئله سوق می دهد.
وی ادامه داد: آمریکایی ها بیشتر به دنبال درگیر نگه داشتن 
کش��ورهای منطقه به منظور طوالنی شدن عمر رژیم نامشروع 

اش��غالگر قدس هس��تند، اگر بگذارند کش��ورهای 
منطقه آس��وده باش��ند، یقینا عمر رژیم اشغالگر 

قدس کمتر خواهد ش��د، لذا آمریکا و انگلیس 
از این موضوع می ترسند. انشااهلل امت اسالم 

ید واحدی می ش��وند در جهت نابودی 
استکبار و رژیم اشغالی.

جانش��ین قرارگاه ثاراهلل تهران با اش��اره به حمله 
هفته گذش��ته جنگنده های اسرائیل به پایگاه هوایی 
تی ف��ور اف��زود: سیدحس��ن نص��راهلل در همایش 
انتخاباتی وفای به عهد در رابطه با حمله هفته 
گذشته صهیونیس��ت ها به فرودگاه تی فور 
اس��تان حمص گفت که این کار اش��تباه 
تاریخی و حماقت بزرگ صهیونیست ها 
بود؛ اسرائیلی ها با این حماقت خود را در 
برابر ایران قرار دادند و ایران خود می داند 

که چگونه پاسخ این حمله را بدهد.

کوثری:
ایران می داند که چگونه پاسخ حمله به فرودگاه تی فور را بدهد

سکوتی که آب را برای ماهی گیری دیگران آلوده می کند؛

فتنه مرتضوی
ناپدید شدن محکومی با 9 محافظ!


