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کوتاه تر از آنچه به تصور آيد، حاصل خواهد شد. 
اميد بستن به شمال خطاست. نگاه به شرق و غرب بى ثمر 
ارزش هاى  و  معنويت  رفيع  قله هاى  به  آسمان،  به  بايد  است. 
الهى چشم بدوزيم. بگذاريم اين جنبشـ  که به بهاى فداکارى ها 
در  و  سوم  جهان  از  بزرگى  انسان هاى  صادقانة  تالش هاى  و 
عدالت،  و  حق  ُمَبّين  بنا شده ـ  بشرى  عظيم  رنج هاى  نتيجة 
مشّوق ايستادگى درمقابِل ظلم و جنايت، و برقرارکنندة صلح 

و معنويت باشد. 
مطالب سخنرانى خودم را کوتاه کردم؛ به احترام تذکر جناب 
را  آنها  که  نخواندم  اينجا  در  را  آن  از  صفحاتى  موگابه،  آقاى 
عينًا، به عنوان سند و به عنوان متن اصلى سخنرانى به دبيرخانة 

اجالس تسليم خواهم کرد.
والّسالم على من اتّبع الهدى

پا  روي  آقاي خامنه اي  که  است  دقيقه  بيست ودو  و  ساعت  يک 
مي کنند.  سخنراني  حرارت  با  بي خستگي،  بدون وقفه،  و  ايستاده اند 
درمقابِل  نخواندند.  هم  را  متن سي وپنج صفحه اي، چند صفحه اي  از 
صحبت هاي ساير سران که نهايتاً کمتر از نيم ساعت صحبت مي کنند، 
سخنراني بسيار طوالني بوده. اما سال ها خفقان، سال ها بايکوت خبري، 
اينها همه روي هم  بي ربط،  آدم هاي  از طرف  بي ربط  زدن حرف هاي 
جمع شد و در زبان امام جمعة بزرگوار پايتخت ايران تجلي پيدا کرد. 
از تنها بيان حق گو و  اولين قدم هاست براي بيان حق،  از  تازه  اين  و 

شجاع دنياي امروز. 
اصلي گذشت  راه حل  و  پيامبرانه گرفته  لحن  پايان،  اين  در  باز  و 
از اين مشکالت را در تکيه بر خدا و مدد گرفتن از او، جاري کردن 
ارزش هاي الهي در مردم و جهت دادن آنها در اين مسير دانستند. شايد 
اين يک رؤيا باشد که اين رؤسا به اين توصيه ها عمل کنند، اما بايد 
گفت به اين ملوکي که دين مردم از آنها نشأت مي گيرد، بايد گفت که 

اين ذکرها روزي نافع خواهد افتاد. 
بعد از پايان سخنراني، موگابه قبل از اينکه سخنران بعدي جلسه 
برادرم،  از  کنم  تشکر  مي خواهم  مي گويد:  کند،  دعوت  جايگاه  به  را 
بسيار  بيانات  به خاطر  ايران  اسالمي  جمهوري  از  خامنه اي  پرزيدنت 

مهمشان و تعريف هايي که راجع به من، مردم و کشورم داشتند.

از  ندارد  انتظار  اما  است،  ضعف  موضع  در  مي داند  عرفات 
آقاي خامنه اي جواب مستقيم بشنود.

حاال انگار کل سالن اجالس تاريک شده است و فقط دو نور موضعي 
روي عرفات و آقاي خامنه اي روشن است. يک  طرف آب دهان عرفات 
خشک شده، طرف ديگر منبع حکمت و معرفت و حرف حق، نفس 

گرفته و فرياد مي زند:
39 سخنرانى که ديروز، دربارة جنگ مطالبى گفت؛ با اشاره 

* آيت اهلل خامنه اى : اميد بستن به شمال خطاست. 
نگاه به شرق و غرب بى ثمر است. بايد به آسمان، به 

قله هاى رفيع معنويت و ارزش هاى الهى چشم بدوزيم. 
بگذاريم اين جنبش ]عدم تعهد[ ُمَبّين حق و عدالت، 

مشّوق ايستادگى درمقابِل ظلم و جنايت، و برقرارکنندة 
صلح و معنويت باشد. 

به جنگ تحميلى، درخواست پذيرش ميانجى گرى از جمهورى 
اسالمى ايران نمود. الزم است چند نکته را به ايشان يادآورى 

کنم:
مسئوليت  انکار،  قابل  غير  و  مسلم  اصل  يک  به عنوان  1ـ 
ادامة هر جنگى، تمامًا به طور مستقيم، متوجه شروع کنندة آن 

است.
اصول  و  ملل متعهد  منشور  اول  اصل  با  که  موضعى  هر  2ـ 
عدم تعهد مبنى بر ريشه کن کردن عامل تجاوز ]مطابق[ نباشد، 
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*  عرفات مي داند در موضع ضعف است، اما انتظار 
ندارد از آقاي خامنه اي جواب مستقيم بشنود. حاال 
انگار کل سالن اجالس تاريک شده است و فقط دو 
نور موضعي روي عرفات و آقاي خامنه اي روشن 

است. يک  طرف آب دهان عرفات خشک شده، طرف 
ديگر منبع حکمت و معرفت و حرف حق.
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با  مصاحبــه  ادامــه   *
حامدالجبورى، عضو ارشــد 
حزب بعث عراق: در 18 ژوئن 
]28 خــرداد 1367[   1988
عراق اعالم کرد که آتش بس را 
پذيرفته است و در 8 آگوست 
1988 ]17 مرداد 1367[، رسما 
آتش بس بيــن عراق و ايران 
اعالم شد، پس از هشت سال 
جنگ پيوسته که طوالنى ترين 
بيستم  نظامى در قرن  جنگ 
چيز  چه  است.  شده  خوانده 
از هشت سال  )را پس  صدام 
اتمام  نپذيرفتن  و  سرسختى 
جنگ( مجبور کرد که آتش بس 

را بپذيرد؟
حامدالجبوری:  از همان اول 
کــه کفه جنگ در ســال 1982 
ايران ســنگين  به نفع   ]1361[
شــد، و ورود ايرانی ها به ]خاک 
عراق[ و اشــغال شبه جزيره فاو 
توســط آنها، سپس رد شدنشان 
از مرز عــراق در بخش العماره و 
ورودشــان به خاک عراق در آنجا 
و اشغال بخش راه اصلی بغداد - 
بصره، اوضاع برای عراق هراس آور 
شد و شروع به هزار جور حساب 
و کتاب کــرد. يعنی کفه جنگ 
تماما به ســمت ايران ســنگين 
شــد. در همين اوضــاع آمريکا 
حس کرد عراق در آستانه سقوط 
فلذا دخالت کرد. آمريکا  اســت 
چطور دخالت کرد؟ قانون اساسی 
آمريکا )آنطور که هست و بعدها 
در رسانه های آمريکايی خواندم( به 
رئيس جمهور آمريکا اين اختيار را 
می دهد که در هر کجای دنيا وارد 
 نبرد شــود، يعنی طبق آنچه آنها 
rules of engagement  يــا قواعد 

درگيری می خوانند، اين اختيار را 
به او می دهد که اول وارد نبرد شود 
و بعــد موضوع با کنگره در ميان 
گذاشته شود نه برعکس. خب حاال 
بايــد در آينده چه توجيهی برای 

من با خودم گفتم ممکن اســت 
]هنگام مالقات در روز جشــن[ 
با شدت برخورد کند چون هنوز 
شده  ريخته  آمريکايی  خون های 
در آن حادثه به اصطالح داغ بود. 
ولی شــوکه شدم چون ديدم اين 
خانم سفير با گرمی با من دست 
 Mr. ambassador. Well داد و گفت
done.  ]يعنی آقای سفير. خوب 

انجام شد.[
* عجب.

- واهلل العظيم.
*يک هواپيماى شما يک 
ناوچه آنهــا را زده بود و 37 
سرنشين آن را کشته بود و آن 
well done! وقت به تو مى گفت

 ..well done Mr می گفــت -
واهلل.

* چقدر اين بازى سياست 

ورود به جنــگ در کنار عراق ارائه 
می کرد؟ به موجب همان قواعد نبرد، 
بايد يک نوع تجاوز يا ضربه نظامی 
به نيروی آمريکايی وجود می داشت.
* بله، براى دفع تعدى يعنى.

-که برای دفع تجاوز وارد نبرد 
شود. اين engagement ]اينطور ايجاد 

* عضو ارشد حزب بعث: يک 
درگيرى به وجود آمد. به 

اين شکل که يک هواپيماى 
ساخت فرانسه متعلق به 
عراق با چند موشک يا 
يک موشک اکزوزيت به 
يک ناوچه آمريکايى در 

آب هاى خليج حمله کرد، 
ناوچه استارک و سى و هفت 

سرنشين آن کشته شدند.

بوده که حمله کرده و آمريکا به 
اين شکل وارد جنگ شد؟

- قبل از اينکه اعالم شود اصال 
چه کســی حمله کرده است، مهم 
اين بود که چنين تهاجمی نسبت 
به نيروهای آمريکايی رخ داده حاال 
چه از طرف عراق يا ايران؛ اين مهم 
نيست، مهم اين است که تجاوزی 
عليــه نيروهای آمريکايی حاضر در 
خليــج رخ داده فلــذا آمريکا وارد 

جنگ شد.
* درکنار عراق.

- در کنار عراق. و بعد هم شــد 
آنچه شد، بعدها در قضيه آزادسازی 
فاو بعد از فشــار سنگين آمريکا و 

الی آخر.
نشــانه هاى ديگرى هم   *
دارى کــه نوعــى هماهنگى 
آمريکايى- عراقى وجود داشت؟

* سفير وقت صدام در سوئيس من با خودم گفتم ممکن است ]سفير آمريکا هنگام مالقات 
در روز جشن[ با شدت برخورد کند چون هنوز خون هاى آمريکايى ريخته شده در آن 

حادثه به اصطالح داغ بود. ولى شوکه شدم چون ديدم اين خانم سفير با گرمى با من دست 
داد و گفت Mr. ambassador. Well done.  ]يعنى آقاى سفير. خوب انجام شد.[

در  شخص  آن  کنم.  نقل  است،  شده  صادر  مصاحبه اى  در 
برابر  در  »مايلم  بود:  گفته  چنين  فوق  تاريخ  در  مصاحبه اى 
مقامات  برخى  که تالش  کنم  اعالم  ملت عرب  برابر  در  و  شما 
عرب را براى ميانجى گرى رد کرده ايم، هيچ يک از اعراب نبايد 
برادر  از  حمايت  آمادة  اگر  باشند،  داشته  ميانجى گرى  موضع 
عرب خود در جنگ نيستند، حداقل مى بايد سکوت کنند، اين 
حداقل انتظار ماست.« آيا ايشان مى توانند اين نظر را امروز هم 
تأييد کنند؟ آيا مى توانند اظهارنظر منطقى و معقولى در برابر 

اين چنين اظهارنظرى بيان کنند. 
ده ضربة مستقيم، منطقي، محکم و غير قابل رد، عرفات را به زمين 
مي کوبد. حرف هاي پر سروصداي آن روز صدام را خوب يادش مي  آيد. 
يک هفته پس از آغاز جنگ، چنان از ناسيوناليسم عربي سخن مي گفت 
که گويا قهرمان اول و آخر عرب است. از همان روزها بود که عرفات در 
اين گودال لغزيد، دل به صدام ديوانه بست و شد سرافکنده اي که االن 
در سالن نشسته. عصبي صندلي چرخ دارش را تکان مي دهد و مرتب 
يادداشت هايي به اين طرف و آن طرف مي فرستد تا مگر از اين مخمصة 

کشنده نجات يابد. اما خودکرده را تدبير نيست.
ادامه سخنرانى آيت اهلل خامنه اى:[ با معذرت، مطالب خودم  [

را با چند جملة کوتاه به پايان مى رسانم.
آقاى رئيس و عالى جنابان! 

صميمانه اميدوارم اين دوره از حيات جنبش، دورة شکوفايى، 

شد که[ يک درگيری به وجود آمد. 
به اين شــکل که يــک هواپيمای 
ساخت فرانســه متعلق به عراق با 
چند موشک يا يک موشک اکزوزيت 
به يک ناوچه آمريکايی در آب های 
خليج حمله کرد، ناوچه اســتارک 
 و ســی و هفت سرنشين آن کشته 

شدند.
آمريکايى-  هماهنگى  با   *

عراقى؟
- بعدها همه چيز آشــکار شد 
چون عراق رســما از ايــن حادثه 
عذرخواهی کرد و گفت که ناخواسته 
بوده اســت و نــزار حمدون که آن 
موقع کفيــل وزارت خارجه بود به 
واشــنگتن رفت و به خانواده های 
قربانيان غرامت پرداخت شد، فلذا 

مسئله سری نبود.
* ولى اعالم شــد که ايران 

منجّر به استقرار و استمرار تجاوز خواهد شد و از اين رو، چنان 
موضعى، کمکى به متجاوز است.

مسئوليت  يک  بين المللى،  اصول  به  بنا  تجاوز،  رفع  3ـ 
مشترک بين المللى است و بر هر اقدام ديگرى اولويت دارد.

تجاوز،  قربانى  حقوق  احقاق  و  متجاوز  مجازات  بدون  4ـ 
تأمين عدالت متصور نيست.

اساس  بر  تجاوز،  قربانى  از  غيرمتعهد  اعضاى  حمايت  ۵ـ 
اصول عدم تعهد، يک مسئوليت و وظيفه است و تخطى از آن، 

تخطى از اصول مهم جنبش است.
ملِت  سوى  از  کسانى،  به  عدم تعهد  جنبش  امروز  اگر  6ـ 
سران  جمع  در  شرکت  اجازة  و  فرصت  فلسطين،  تجاوز  مورد 
است  اصل  همين  بر  مبتنى  صرفًا  و  دقيقًا  مى دهد،  غيرمتعهد 
و ترديد در اجراى اين اصل، حضور خود آنان را نيز زير سؤال 

خواهد برد.
7ـ انتظار مى رفت که سخنران ديروز در سخنرانى خود، از 
رژيم  تجاوزگري هاى  با  مبارزه  در  فلسطين  ملت  که  توفيقاتى 
صهيونيستى به دست آورده، صحبت مى کرد، تا اينکه ديگران 

را به حمايت از تجاوز ترغيب کند.
8ـ متأسفانه همين بينش باعث شده است که فلسطين، پس 

از چهار دهة طوالنى، هنوز قربانى تجاوز است.
9ـ اگر ايشان اين روش شکست  خورده و سياست تسليم و 
سازش با متجاوز را براى فلسطين تجويز مى کند، بهتر است از 

عضو ارشد حزب بعث روايت مى کند

چگونگی اجرای سناریوی آمریکا در خلیج فارس
برای مداخله در جنگ به نفع صدام

- ببين من در آن موقع ســفير 
عراق در سوئيس بودم. رسيديم به 
جشن سالروز استقالل سوئيس در 

9/4 تا جايی که يادم است.
*4 سپتامبر

-4 سپتامبر سال
1987*

شهريور 1366[.   13[  1987-
يعنی قبل از آتش بــس. آن موقع 
يک خانمی سفير آمريکا در سوئيس 
بود. اين خانم رئيس ستاد انتخاباتی 
ريگان  رونالد  آمريکا  رئيس جمهور 
بــود و به عنوان پــاداش به عنوان 
سفير در سوئيس منصوب شده بود. 

 آيت اهلل خامنه اى : به عنوان يک اصل مسلم و غير قابل انکار، 
مسئوليت ادامة هر جنگى، تماماً به طور مستقيم، متوجه 

شروع کنندة آن است. بدون مجازات متجاوز و احقاق حقوق 
قربانى تجاوز، تأمين عدالت متصور نيست.

خطابه کم نظیرآیت اهلل خامنه ای در هراره
برای دفاع از حقوق ملت ایران و مظلومین عالم

يک ساعت و بيست و دو دقيقه

توصية آن به ديگران به طوِر جدى احتراز کند.
جانب  از  موضعى،  هر  ايران،  اسالمى  جمهورى  نظر  از  10ـ 
هرکس که اصول فوق الذکر را تأمين نکند، مردود، بى اثر و غير 

بى طرفانه است. 
مايلم در پاياِن اين پاسخ، يک نقل قول که در 28 سپتامبر 
در  ما  اسالمى  ميهن  از  وسيعى  بخش  که  زمانى  يعنى   ،1980
اشغال متجاوز بود، از شخصى که ايشان او را خوب مى شناسند، 

معنويت و منشأ يک تحول اخالقى عميق در جهان سوم باشد. 
بايد مطمئن باشيم که غنى ترين و عظيم ترين ذخاير فرهنگى، 
متعلق به ماست و خداوند متعال، نعمت را بر ما تمام کرده است. 
اين ذخاير بايد کشف شود و در خدمت عدالت، صلح، توسعه، 
ميّسر  توفيق  اين  گيرد؛  قرار  انسانى  ارزش هاى  تعالى  و  ترقى 
به خداوند  باشيم،  باور داشته  را  توان خود  اينکه  نيست، مگر 
تکيه کنيم، از او مدد بگيريم، ارزش هاى الهى را در جامعه جارى 
کنيم و به نيروى عظيم مردم جهت بدهيم. دراين صورت نابودى 
همة ريشه هاى استعمار و استثمار و استکبار و الحاد، در مدتى 

کثيف است.
- می بينی.

بازى سياست  * يعنى در 
چيزهايى هست که آدم تصور 

هم نمى کند.
- شوکه شدم؛ !well done واقعا 
بگويم، اين هم يکی از نشــانه هايی 
بــود کــه در ذهنم بــود. بعدها در 
رســانه های آمريکايــی، در يکی از 
مجــالت، نيوزويک يــا يکی ديگر، 
 ،rules of engagement اين موضــوع
اختيارات قانون اساسی رئيس جمهور 
 را نوشــته و موضــوع را توضيــح 

داده بودند. 

پشــتیبانی قرارگاه نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 
ســرویس های ایاب و ذهاب کارکنان خود را به مدت یکسال از تاریخ 1396/8/15 
به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شــرکت های رســمی واجد شرایط که دارای 
باالترین رتبه در وزارت کار و اتحادیه مســافربری تهران می باشند دعوت می گردد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 5 روز جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات در 
مناقصه به آدرس: تهران- میدان رســالت- انتهــای خیابان نیروی دریایی، پادگان 
کوهک، اعتبارات ترابری پشتیبانی قرارگاه نداجا مراجعه نمایند. این سازمان در رد یا 

قبول یک یا کل پیشنهادها مختار می باشد.
هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

فرماندهی پشتیبانی قرارگاه نداجا:
 ناخدا یکم حسن حیدری

آگهی مناقصه عمومی سال ۹۶
آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت سوم(

شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا )سهامی خاص( در حال تصفیه ثبت شده به 
شماره 8512 و شناسه ملی 10100365541

در اجرای مفاد ماده 225 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی که ادعایی نسبت به این شرکت دارند دعوت می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج 
اولین آگهی با در دســت داشتن اسناد و مدارک خود به نشانی - خیابان نلسون ماندال )آفریقا( 
بعد از میرداماد نبش یزدان پناه پالک 1 کد پستی 1968874914 مراجعه فرمایند بدیهی است 

پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی شود.
مدیر تصفیه - محمدحسن آقایی

احضار متهم

احمد نیک بخت
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی 
و انقالب شهرکرد

در پرونده کالســه 950760 شــعبه ســوم بازپرسی دادسرای 
شهرکرد متهم آقای پژمان نوذری صالح بابری فرزند لطف اهلل 
بــه اتهام انتقال مــال غیر تحت تعقیب می باشــد لذا با توجه 
بــه مجهول المکان بودن نامبرده طبق مــاده 174 قانون آیین 
دادرســی کیفری به ایشــان ابالغ می گردد جهت تفهیم اتهام 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در این شعبه حاضر گردد 
در صــورت عدم حضور جلب خواهد شــد در ضمن نامبرده در 
راســتای ماده 190 ق آ دک حق همراه داشــتن یک نفر وکیل 

را دارد.

آگهی احضار متهم
در اجــرای ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مصوب 1392 با 
انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
خانم سرور معمارنیا، که به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ اخطاریه 
به ایشان ممکن نشده است احضار می شود تا در تاریخ 1396/09/01 
با حضور در شعبه ششــم دادیاری شهرکرد به اتهام سرقت از داخل 
منزل شــاکی )آقای ابوذر مبینی( جهــت دفاع و ارائه آخرین دفاع از 
خود در این دادیاری حاضر شود و درصورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

محمد ریاحی 
 دادیار شعبه ششم دادیاری 
دادگاه های عمومی و انقالب شهرکرد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به متهمین پژمان و ابراهیم دوستی

حسب محتویات پرونده کالسه 950490 شعبه اول کیفری دو دادگاه عمومی بخش 
الران محمدرضا علوی بختیاروند مبنی بر ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشــی 
علیه ابراهیم دوســتی علــی فرزند علی همت و پژمان دوســتی فرزند نورعلی فعال 
مجهول المکان مطرح که به شعبه اول کیفری دو دادگاه عمومی بخش الران ارجاع و 
به کالسه فوق الذکر ثبت گردیده که وقت رسیدگی به تاریخ 1396/8/24 ساعت 11 
ظهر تعیین گردیده است. به علت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از وقت رسیدگی دادگاه مطلع گردد.
دادرس شعبه اول دادگاه کیفری دو 
دادگاه عمومی بخش الران

احضار متهم

دفتر شعبه سوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرکرد

در پرونــده کالســه 960036 این دادیاری آقــای مولوی به عنوان 
مدیرعامل شرکت رفاه ســیرزاگرس به اتهام خیانت در امانت تحت 
تعقیب اســت با عنایت به مجهول المکان بــودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفــری مصوب 1392 به نامبرده ابــالغ می گردد تا ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به شعبه سوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شــهرکرد مراجعه و از اتهام انتسابی به خود دفاع 
نمائید ضمنا نامبرده حق دارند یک نفر وکیل به همراه داشــته باشند 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرســی کيفری مصوب 1392 با 
انتشار اين آگهی برای يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
آقای حامد امينی فرزند ولی اهلل، که به لحاظ مجهول المکان بودن، 
ابالغ اخطاريه به ايشــان ممکن نشده اســت احضار می شود تا در 
تاريخ 1396/9/1 با حضور در شــعبه ششــم دادياری شهرکرد به 
اتهام توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه و به ســبب آن، 
جهت دفاع و ارائه آخرين دفاع از خود در اين دادياری حاضر شــود 
و در صورت عدم حضور يا عدم ارســال اليحه دفاعيه و عدم معرفی 

وکيل تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد. 
محمد ریاحی- دادیار شعبه ششم دادیاری 
دادگاه های عمومی و انقالب شهرکرد 

سند مالکیت )برگ ســبز( خودرو وانت زامیاد مدل 1393 
بشــماره انتظامی 544 ج 58 - ایران 19، شــماره موتور 
 NAZPL140BE0370740 659434 و شماره شاسی
بنام آقای اقبال روشنی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

دادنامه

سیدرضا حسینی 
رئیس شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری دو شهرکرد

قاضی دادگاه کیفری شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری 
دو شهرستان شهرکرد )۱0۲ جزایی سابق 
سیدرضا حسینی(

پرونده کالسه 9409983813001115 شــعبه 102 دادگاه کیفری 
دو شهرســتان شهرکرد )102 جزایی ســابق( تصمیم نهایی شماره 

9609973811200905
شاکی: آقای امین شــجاعی محمدآبادی فرزند محمدرضا به نشانی 
چهارمحال و بختیاری - شــهرکرد میرآباد غربی بلوار فرهنگ ک 6 

پ 6 
متهم: آقای رضا کرمی اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

رای دادگاه
در خصــوص اتهام آقای رضا کرمی چمگردانی فرزند نادعلی دایر بر 
ســرقت ضبط و سیستم صوتی از داخل خودرو موضوع کیفرخواست 
صادره از دادســرای شهرکرد، با توجه به شکایت آقای امین شجاعی 
محمدآبادی فرزند محمدرضا، اظهارات شهود مبنی بر اینکه سارقین 
با خودرو سمند سفید به شماره انتظامی 252 ق 15 ایران 53 صحنه 
وقوع جرم را ترک کردند، پاسخ استعالم در خصوص مالکیت خودرو 
سمند، رو گرفت قولنامه های عادی پیوست پرونده که منتهی به متهم 
شــده است، عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی، 
دادگاه بزه مذکور را احراز و متهم را مجرم تشخیص، مستندا به مواد 
656 و 667 قانون مجازات اســالمی مصوب 75 متهم را به تحمل 
شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه به 
شرح مذکور در کیفرخواست به شاکی محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی، 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان چهارمحال و بختیاری 

می باشد.

پرونده کالســه 9609983825600121 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کوهرنگ 
تصمیم نهایی شماره 9609973825100763

شاکی: اداره منابع طبیعی شهرستان کوهرنگ با نمایندگی آقای سیامک مهری بابادی 
فرزند حسین به نشانی چهارمحال و بختیاری- کوهرنگ

متهمین: 1. آقای عبداهلل احمدی فرزند ســیف اهلل 2. آقای اسکندر احمدی فرزند حیدر 
3. آقای عزت اهلل احمدی فرزند یداهلل 4. آقای احمد احمدی فرزند جابر 5. آقای مسلم 
احمدی فرزند عزیزقلی 6   . آقای قیصر احمدی فرزند جابر همگی به نشانی کوهرنگ- 
احمدآباد 7. آقای علی مراد احمدی فرزند جابر به نشانی کوهرنگ- احمد آباد، تونل دوم.

اتهام ها: 1- تخریب 2. تصرف عدوانی 
بــه تاریج 96/6/29 در ادامه وقت دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید.

در خصوص اتهام آقایان 1- علی مراد احمدی فرزند جابر 2- عبداهلل فرزند سیف اهلل 
3- قیصر فرزند جابر 4- احمد فرزند جابر 5- عزت اهلل فرزند یداهلل 6   . اسکندر فرزند 
حیدر 7- مسلم فرزند عزیز قلی همگی احمدی دایر بر مشارکت در تصرف عدوانی 
اراضی ملی احمدآباد از طریق ســاخت و ساز به مســاحت 594 متر مربع موضوع 
شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان کوهرنگ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، 
شکایت شاکی، کیفرخواســت صادره، صورتجلسه مشاهدات اولیه مورخه 95/6/5، 
صورتجلسه تخلف مورخه 94/7/10، عدم حضور متهمین و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
در دادگاه، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 690 قانون مجازات 
اســالمی تعزیرات حکم به محکومیت هر کدام از متهمین موصوف به تحمل یک 
ماه حبس تعزیری و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق صادر و اعالم می دارد. 
النهایه با توجه به عدم مالحظه سابقه کیفری مؤثر در پرونده و با رعایت مواد 64، 
66، ،67، 70، 83 ، 86 قانون مجازات اســالمی 92 و رأی وحدت رویه 746 هیئت 
عمومی محترم دیوان عالی کشور میزان حبس صادره برای هر کدام را به پرداخت 
مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس در حق صندوق دولت تبدیل 
و تخفیف می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کوهرنگ- مجتبی صیدالی

دادنامه

رأی دادگاه

پرونــده کالســه 9509983812700769 شــعبه 105 دادگاه کیفــری 
دو شهرســتان شــهرکرد )105 جزایــی ســابق( تصمیم نهایی شــماره 

9609973811500900
شاکی: خانم بهاره نعمتی خوئی فرزند شیرزاد به نشانی استان چهارمحال و 

بختیاری- شهرستان شهرکرد- شهر فرخ شهر- یحیی آباد 
متهم: آقای اسماعیل افخمی فرزندعلی به نشانی

اتهام ها: 1. توهین به اشخاص عادی 2. ترک انفاق 3. ضرب و جرح عمدی
گردشکار: در پرونده امر در خصوص اتهام آقای اسماعیل نجفی فرزند علی 
دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق و توهین کیفرخواست صادر 
گردیده است که متعاقبًا پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده 
اســت. دادگاه پس از رسیدگی و جری تشــریفات قانونی، ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال )جل و عال( و تکیه بر شرف و وجدان و 
با بررســی و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده، به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.

در خصوص اتهام آقای اســماعیل نجفی فرزند علی دائــر بر 1- ترک انفاق 
همســر دائمی خود 2- توهین 3- ایراد ضرب و جرح عمدی نســبت به خانم 
بهاره نعمتی موضوع شکایت خانم بهاره نعمتی فرزند شیرزاد، دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب شهرســتان شهرکرد و از توجه به شکایت شــاکی. گواهی پزشکی 
قانونی، گواهی گواهان، صورتجلسات تنظیمی و تحقیقات معموله، نحوه کشف 
بزه، گــزارش مرجع انتظامی، عدم تدارک هر گونه دفاع موجه و مؤثر پیرامون 
اتهام انتسابی از سوی متهم علیرغم استحضار از وقت رسیدگی و موعد حضور 
و سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال محقق مسلم قضیه که همگی داللت 
بر توجه اتهام به مشــارالیه و مفید علم و اقناع وجدانی اســت لذا دادگاه ضمن 
احراز اتهامات انتسابی مســتنداً به مواد 715،714،709،449،448،211 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 و 608 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
)کتــاب تعزیرات( و 53 قانون حمایــت خانواده مصوب 1391 و با رعایت ماده 
134 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 از حیث رعایت مقررات تعدد جرم 
حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت بزه ترک انفاق 
و تحمل 74 ضربه شــالق تعزیری بابت توهین و پرداخت: 1- سه هزارم دیه 
کامل بابت کبودی اطراف چشــم راســت 2- نیم درصد دیه کامل بابت تورم 
بینی 3- ســه هزارم دیه کامل بابت کبودی بینی 4- دو درصد دیه کامل بابت 
ارش پارگی پرده گوش 5- ســه هزارم دیه کامل بابت کبودی زیر چشم چپ 
6- نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم ســمت راست پیشانی 7- یک درصد 
دیه کامل بابت خراشــیدگی حارصه لب پایینی 8- سه هزارم دیه کامل بابت 
کبودی لب پایینی 9- یک درصد دیه کامل بابت خراشــیدگی حارصه ســمت 
راست صورت 10- سه هزارم دیه کامل بابت تورم سمت چپ صورت 11- نیم 
درصد دیه کامل بابت ارش تورم سمت چپ صورت 12- یک درصد دیه کامل 
بابت خراشــیدگی حارصه گردن 13- سه هزارم دیه کامل بابت کبودی گردن 
در حق شاکی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابــالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال 

و بختیاری است.
حامد حیدری
 دادرس شعبه ۱0۵ کیفری دو شهرستان شهرکرد

دادنامه

رأی دادگاه

دادنامه
پرونده کالسه 9409983812200250 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد 

)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609973811101007
شــاکی: خانم آزیتا مروی فرزند لطیف با وکالت آقای سیدصادق جزائری فارسانی فرزند 
سیداسماعیل به نشانی چهارمحال و بختیاری شهرکرد- چهارراه امام صادق)ع( خ سعدی 

ک 48 مجتمع حقوقی کوثر 3
متهمین: 1- آقای خدامراد هاشمی فرزند درویش به نشانی مجهول المکان

2- آقای عزیزمراد هاشــمی فرزند حیاتقلی به نشــانی شهرکرد خ سعدی غربی ک 61 
فرعی دوم پ 2/58

اتهام ها: 1- جعل 2- استفاده از اوراق مجعول
گردش کار: پس از انجام تحقیقات توســط شعبه دوم دادیاری محترم دادسرای عمومی و 
انقالب شهرســتان شــهرکرد و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده جهت 
رســیدگی به این شعبه ارجاع گردید، لذا ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
* رأی دادگاه*

درخصوص اتهام آقایان 1( عزیزمراد هاشــمی فرزند حیاتقلی فاقد سابقه محکومیت موثر 
کیفری، ســاکن شهرکرد، خیابان سعدی غربی کوچه 61، پالک 60 دایر بر مشارکت در 
جعل یک فقره ســند عادی 2( خدامراد هاشــمی فرزند درویش مجهول المکان دایر بر 
مشارکت در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم آزیتا مروی 
فرزند لطیف با وکالت آقای ســید صادق جزایری بدین شــرح که شاکی اظهار می دارد 
مهریه خود را با تقدیم دادخواســت از دادگاه خانواده شــهرکرد مطالبــه نموده و منزل 
متعلق به آقای عزیزمراد هاشــمی را توقیف می کند و سپس متهمین با ساخت و تنظیم 
مبایعه نامه صوری )به شــرح مضبوط در پرونده( و ارائه آن توسط آقای خدامراد هاشمی 
به شــعبه هفتم دادگاه خانواده نسبت به توقیف ملک اعتراض ثالث می نماید لذا با عنایت 
به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای شهرکرد، شکایت شاکی که متعاقبًا 
اعالم گذشت نموده است، مبایعه نامه مذکور به شرح مضبوط در پرونده، نظریه کارشناسی 
انجام شده حسب دستور رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه خانواده درخصوص تاریخ تحریر 
مبایعه نامه مذکور، اســتعالم مأخوذه توسط مرجع اخیرالذکر که حکایت دارد تاریخ تحریر 
مبایعه نامه مقدم بر تاریخ اخذ دســته چک )با توجه به ذکر چک ها در مبایعه نامه( بوده و 
همچنین نظر به اینکه وفق ماده 523 قانون مجازات اسالمی تعزیرات ساختن سند یکی 
از مصادیق جعل محســوب می گردد لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و دادگاه با استناد به 
ماده 536 قانون مجازات اسالمی تعزیرات و بند »الف« ماده 38 و مواد 125 و 134 قانون 
مجازات اسالمی 1392 به لحاظ گذشــت بی قید و شرط شاکی متهم عزیزمراد هاشمی 
را بــه پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق صنــدوق دولت و متهم خدامراد 
هاشــمی را از باب مشارکت در جعل ســند عادی به تحمل 15 ماه حبس تعزیری درجه 
شش و از باب استفاده از سند مجعول به پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق و ســند جعلی وفق ماده 215 قانون مذکور معدوم خواهد شــد محکوم می نماید 
النهایه نظر به فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و وجود جهات تخفیف و فقدان ضرر 
و زیان و پیش بینی اصالح مرتکب خدامراد هاشــمی مجازات حبس وفق ماده 46 قانون 
مجازات اســالمی 92 به مدت یک سال معلق می گردد تا چنانچه مرتکب از تاریخ صدور 
قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی مســتوجب حــد، قصاص، دیه یا تعزیر تا 
درجه هفت شود عالوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء گردد و 
چنانچه در مدت تعلیق مرتکب جرایم مذکور نگردد محکومیت تعلیقی بی اثر گردد ضمنًا 
از بین مجازات های اخیر مجازات اشــد اجراء می گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل 
قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشــد بعدی اجراء می گردد. 
رأی صادره نســبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان چهارمحال و بختیاری می باشد و نسبت به 
متهــم ردیف دوم غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ســپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان چهارمحال 

و بختیاری می باشد.
سیدحبیب مرتضوی
 دادرس مأمور در شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرکرد

دادنامه
پرونده کالســه 9509983822100527 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

فارسان)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609973821600822
شکات:

1- آقای مختار محمودی چلچــه فرزند بهرام 2- آقای خالد صالحی چلیچه فرزند 
ســلطانمراد همگی به نشانی چهارمحال و بختیاری- فارسان-چلیچه خیابان اصلی 

مغازه درب و پنجره فروشی صالحی
متهمین:

1- آقای عباس اکبری فرزند موســی 2- آقای هاشم اکبری فرزند موسی 3- آقای 
موسی اکبری همگی به نشانی نجف آباد

اتهام ها:
1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی 3- ایجاد مزاحمت

باســمه تعالی- بتاریخ 96/6/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهرســتان فارسان به تصدی اینجانب دادرس شعبه تشــکیل است. پرونده به 
شماره بایگانی فوق تحت نظر و بررسی قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و 

وجدان و با توجه به ادله موجود به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه

اتهام آقای عباس اکبری فرزند موســی که به علت عدم حضور سایر مشخصات در 
دسترس نمی باشد دایر بر تهدید و توهین موضوع شکایت آقای خالد صالحی فرزند 
ســلطانمراد و کیفرخواست صادره از ناحیه دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 
فارسان که متنی بر شکایت شــاکی، صورتجلسه کالنتری، گواهی گواهان و ابالغ 
و نشــر آگهی و عدم حضور نامبرده جهت تدارک دفاع از خود می باشــد و همچنین 
عدم حضور در جلســه مقرر با وصف نشــر آگهی صورت گرفته و متعاقبا عدم ارائه 
هرگونه دفاعی محرز و مســلم اســت. فلذا دادگاه، مســتندا به مواد 608 و 669 از 
قانون تعزیرات مصوب 75 و ماده 134 از قانون مجازات اســالمی مصوب 92 متهم 
موصــوف را از بابت بزه توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت 
بزه تهدید به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید که با توجه به مقررات 
راجع به تعدد جرم فقط مجازات اشد)شــالق( قابل اجرا است و چنانچه مجازات اشد 
به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی 
اجرا می گردد. در خصوص اتهام هاشــم اکبری فرزند موسی دایر بر توهین و تهدید 
موضوع شکایت شــاکی موصوف و اتهامات آقایان عباس و هاشم اکبری فرزندان 
موسی دایر بر توهین و تهدید موضوع شکایت آقای مختار محمودی فرزند بهرام در 
خصوص موضوع نخست با توجه به اینکه شاکی)خالد صالحی( مدعی است توهین 
و تهدید ایراد شده از طریق تلفن بوده ولیکن دلیل قاطعی در این خصوص ارائه نداده 
است و شاهد تعرفه شده در صفحه 15 پرونده اذعان نموده شاهد این امر نبوده است 
و در خصوص موضوع شکایت شاکی ردیف دوم)آقای مختار محمودی( با عنایت به 
اظهارات وی توهین و تهدید صورت گرفته در حالی که نامبرده در جاده مشهد بوده 
از طریق تلفن صورت گرفته است، )صفحه 8 پرونده( دادگاه صرف نظر از محل وقوع 
بزه، دلیلی که مثبت ادعای شکات در این خصوص باشد ارائه نگردیده و با توجه به 
عدم نصاب مقرر در ماده 199 قانون مجازات اســالمی مصوب 92 دادگاه با فقدان 
ادله کافی مواجه بوده و با الهام از اصل برائت مستندا به اصل برائت مستندا به اصل 
37 قانون اساســی و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت مشارالیهم 
از بزه هــای اخیرالذکر صادر و اعالم می نماید، رای صادره در فراز نخســت غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 
20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان چهارمحال و 
بختیــاری بوده و در فراز دوم ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فارسان- رضا قندعلی


