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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

کارت هوشــمند ناوگان حمل و 
نقل باری به شماره 1940209 
مربوط به کامیون خاور بنز چوبی 
به رنگ زیتونی روغنی به شماره 
انتظامی 612 ع 99 ایران 88 
متعلــق بــه نورالدیــن فاضلی 
اخالص مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

کارت فعالیت راننده حرفه ای 
به شماره 2570614 به نام 
فرهاد ایزدی فرزند قربانعلی 
شماره شناســنامه 62 متولد 
1355/8/10 صادره خرامه 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ســند خودرو پــژو پــارس مدل 
و  ســفید  رنــگ  بــه   1393
بــه شــماره شــهربانی 167 ص 
77- ایران 34 و شــماره موتور 
شــماره  و   139B0070563
 NAAN11FC2EK688357 شاسی
مفقــود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند مالکیت و برگ سبز و 
ســند کمپانی پراید هاچ بک 
مدل 74 به شماره پالک 54- 
423 س 45 سفید و شماره 
موتور 00826215 و شاسی 
 S 1 4 4 2 2 7 4 1 0 9 4 1 0
مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

کارت هوشــمند مربوط به کامیون بنز آتکو تک کمپرســی به 
شماره پالک 54- 85 ع 163 و پالک قبل 25- 19 ع 491 
و شــماره هوشــمند 2542896 مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند مالکیت )برگ سبز( و سند 
کمپانی پراید صبا جی تی ایکس آی 
به شــماره انتظامــی 365 ی 23 
ایــران 63 مــدل 1381 رنــگ 
ســفید موتور 313217 شاسی 
نــام  S1412281780531بــه 
قاســم رعیت مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســواری کمپانــی  ســند 
 ســمند LX مــدل 88 بــه 
ســی شا ه  ر شــما
 NAAC91CC3AF77 6289 

ر  تــو مو ه  ر شــما و 
 12488309945مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیــت خــودرو پژو 
پارس مدل 86 شماره موتور 
شــماره   12486226339
شاسی  50346294 شماره 
پالک 112 ق 78 ایران 13به 
نام مازیار پالهنگ مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو پــژو 405 
مــدل 89 بــه رنگ نقــره ای 
ایــران  شــهربانی  شــماره 
399 س 54 شــماره شاسی 
شــماره   12489139470
موتور 2 به نام ســجاد بازوند 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

405GLX- برگ ســبز پژو تیپ
XU7 نقــره ای- متالیــک مــدل 
موتــور  شــماره  بــه   1394
شاســی  و   124K0724784
 NAAM11VE6FK731174 پالک 
436 ن 92 ایــران 24 بــه نــام 
ســید ناصر حیدری نــژاد مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سند اتومبیل سمند 
LXEF7 به شماره پالک 795 ه  
58 ایران 38 و شماره شاسی 
GF476799 و شماره موتور 
مفقــود   147H0431192
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

)آگهی مفقودی(
سند مالکیت موتور سیکلت آرگون به 
رنگ سفید مدل 1392 و شناسنامه 
مالکیت )برگ ســبز( به شماره پالک 
انتظامــی 595058794 و شــماره 
موتور NEA*0135873 شــماره تنه 
متعلــق   NEA***200G9260038
بــه اینجانــب منصور زمانــی فرزند 
تاج محمد شــماره شناســنامه 236 
و کد ملــی 5319960689 صادره 
از گنبــدکاووس مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

 )آگهی مفقودی(
جواز حمل سالح شکاری به شماره 
شناســه 13221448213 مدل 
لــول گلوله زنــی  گلنگدنــی یــک 
ته پر ســاخت ایــران کالیبر 270 
شماره سالح 15puc00049 تاریخ 
صــدور 1392/3/18 متعلــق به 
اینجانب سید آرمان حسینی فرزند 
فخرالدین شماره شناسنامه 2755 
کد ملی 2249866643 صادره از 
کردکوی مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط است.

استخدام

55953636 - 55900897 شهرری 
36257074 ورامین  
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
09122338176
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب

دفتر مرکزی
           33118052

33902599       33112291-5
33910862           33942000
 33113519     33112296-9 

مرکز

22603635 قلهک 
22712976 شمیران 
88900867 - 88801552 مطهری 
66593010-11  

66592266شهرآرا

شمال

شــرقی  جنــوب  ضلــع  شــهدا   میــدان 

535 متر ملک تجاری فقط ملکیت فروشی 

09123090079

خرید و فروش
 و اجاره کلیه امالک

تعدادی شابلون زن و کارگر ساده 
جهت چاپ تریکو خانم و آقا با بیمه 

)چهاردانگه( 09124306039

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
09125472657      88106630

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

تربیت مربی
زبان آموزی قرآن )جهت تدریس( 

طرح بشارت 
 77571012 -77582027

»موسسه دادشهر ش.ثبت 2063«
وکالت تخصصی پرونده های 

ارزشمند امالک و اراضی
)در استان تهران، البرز و سراسر کشور«

 )پرداخت هزینه بعد از اخذ نتیجه(
09121203634

88975154

تدریس خصوصی سنتور مبتدی
تا پیشرفته مدرس
استاد جمشید آقایی

09123225793

* موسسه حقوقی*
تنظیم دادخواست، شکواییه- 
اظهارنامه و الیحه کامال شخصی 

با ارسال رایگان

09123249315
88929545  

دکترای جزا 
و جرم شناسی

نگران هزینه نباشید

09372975721

تخصصا کیفری

قالیشویی و مبل شویی مهنام )نرگس سابق(
 شستشوی فرش 48 ساعته - سرویس سراسر تهران

حتی یک قالیچه 
  88454810 - 77817779                              
22330334 - 33787847                              

09128381392 - 09193002206 - 09193003206
شبانه روزی

قالیشویی خانه به خانه تحویل به صورت لول 
* 48 ساعته*

نوبنیاد- پاسداران 26101033 
هروی- دولت 22977105

شریعتی- میرداماد 26406355    
حکیمیه- تهرانپارس 77003113

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

 پله رو و باالبر ســورنا صعود مغازه ای، 
خانگــی، ویلچر برونفربر و پله رو نصب 

بر روی دیوار و نرده 
77053323-0912551 7842

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی

 به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

بازرگانی نظری 
ترخیص تخصصی کاال

»از گمرک فرودگاه پیام کرج«
09128632716

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

اسامی دو نفر از فرزندان تحت پوشش 
شیرخوارگاه شبیر

نام کودک: شایان کریمی
تاریخ تولد:1394

نام والدین: محمد - آمنه
تاریخ پذیریش: 98/2/17

ارجاع دهنده:شیرخوارگاه شبیر

نام کودک: محمد نیری روزبهانی
تاریخ تولد: 1394

نام والدین: فردین - شیوا
تاریخ پذیرش: 98/3/29

ارجاع دهنده: شیرخوارگاه شبیر

اسامی 12 نفر از فرزندان تحت پوشش شیرخوارگاه شهید ترکمانی
نام مستعار کودک: آرسام

تاریخ تولد:98/3/23
تاریخ پذیریش: 98/4/9

علت پذیریش: رها شده
نام والدین: حوا ورزبان

ارجاع دهنده:بیمارستان امام سجاد شهریار

نام مستعار کودک: هوتن
تاریخ تولد:98/3/30

تاریخ پذیریش: 98/4/20
علت پذیریش: اعتیاد مادر
نام والدین: فروغ سودان

ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی ذوالفقاری

نام مستعار کودک: گالره
تاریخ تولد:98/4/6

تاریخ پذیریش: 98/4/17
علت پذیریش: رها شده

نام والدین: فاطمه عطاوردی
ارجاع دهنده:بیمارستان ضیائیان

نام مستعار کودک: مهدیار
تاریخ تولد:98/4/25

تاریخ پذیریش: 98/4/26
علت پذیریش: رها شده

نام والدین: فاطمه کری وند
ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی رباط کریم

نام مستعار کودک: مهال
تاریخ تولد:98/3/23

تاریخ پذیریش: 98/4/9
علت پذیریش: رها شده

نام والدین: نازنین محمدی
ارجاع دهنده:بیمارستان امام  سجاد شهریار

نام مستعار کودک: تی ناز
تاریخ تولد:98/3/15

تاریخ پذیریش: 98/4/1
علت پذیریش: اعتیاد مادر

نام والدین: فرزانه ترکش بند
ارجاع دهنده:بیمارستان اکبر آبادی

نام مستعار کودک:  مهرشاد رسول زاده
تاریخ تولد:1392

تاریخ پذیریش: 98/4/11
علت پذیریش: رها شده

نام والدین: 
ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی شهرری

نام مستعار کودک: امیرحسین پرویزخانی
تاریخ تولد:1394

تاریخ پذیریش: 98/4/22
علت پذیریش: اعتیاد والدین

نام والدین: 
ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک: امیرعلی امینی
تاریخ تولد:1392

تاریخ پذیریش: 98/3/27
علت پذیریش: اعتیاد مادر

نام والدین: سودابه  پورمیرزا حفظ آباد
ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی بهارستان

نام مستعار کودک: نازنین زهرا زاهدی
تاریخ تولد:1393

تاریخ پذیریش: 98/4/26
علت پذیریش: زندانی بودن مادر - اعتیاد پدر

نام والدین: مجتبی زاهدی
ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک: ابوالفضل اداوی
تاریخ تولد:1392

تاریخ پذیریش: 98/4/23

اعتیاد والدین
علت پذیریش: 

نام والدین: مهدی اداوی
ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی قرچک

نام مستعار کودک: امیرعلی محبی
تاریخ تولد:1394

تاریخ پذیریش: 98/4/13

اعتیاد والدین
علت پذیریش: 

نام والدین: 
ارجاع دهنده:اورژانس اجتماعی مرکز نواب

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شما خودروا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی  و توزیعی 

ایثارگران کوثر پلور
تاریخ انتشار 1398/5/16

بدینوسیله از کلیه اعضاء  محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع 
عمومــی عادی نوبــت اول به طور فوق العاده که راس ســاعت 17:00 روز 
پنجشنبه مورخ 1398/05/31 در مسجد امام حسن مجتبی)ع( واقع در 
خیابان آزادی تقاطع یادگار امام جنب ناحیه ویژه مقداد تشــکیل می گردد 

حضور به هم رسانید.
در صورتی که حضور عضوی در مجمع میســر نباشد می تواند حق حضور و 
اعمال رای از ســوی خود را به نماینــده تام االختیار خود واگذار نماید. در 
این صورت براساس ماده 19 هر عضو می تواند نمایندگی 3 نفر و غیرعضو 
1 نفر را با مراجعه به دفتر تعاونی و احراز هویت تا 98/05/30 بپذیرد.

دستور جلسه:
1- گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- رســیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص بیالن و صورت  های مالی منتهی 
به پایان سال 97

3- بررسی و تصویب بودجه سال 98
4- تصمیم گیری در خصوص اعضای بدهکار

5- بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست آقای حسین صمدپور

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت آسان الکترونیک غدیر )سهامی خاص(

شماره ثبت: 329982      شناسه ملی: 10103695555
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت آسان الکترونیک غدیر )سهامی خاص( دعوت می شود تا 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/06/02 
در دفتر قانونی شرکت به نشانی: تهران، بیمه، جاده مخصوص کرج،  خیابان عبدالرحمان،  نفیسی، 

پالک 85، ساختمان آریو،  طبقه سوم،  واحد303، تشکیل می گردد شرکت نمایند.
دستور جلسه: کاهش سرمایه شرکت به علت شمول ماده 141 قانون تجارت 

هیئت مدیره شرکت آسان الکترونیک غدیر

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقالل

تلفن: 25-22660011 داخلی 305

شــرکت هتل بین المللی پارســیان استقالل تحت پوشش شرکت های هتل های بین المللی پارســیان در نظر دارد نسبت به انتخاب 
بهره بردار واجد شرایط جهت اجاره رستوران کاسپین )کاربری آزاد- ترجیحا طبخ و ارائه غذاهای چینی( از طریق برگزاری تشریفات 

مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان و واجدین شرایط می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اوراق مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت 

هفت روز به امور مالی شرکت هتل بین المللی پارسیان استقالل مراجعه نمایند.

آدرس: تهران - تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر)عج(
هزینه دریافت اوراق مزایده 

300/000 ریال می باشد.

توبه هاي زندان
 نمودي از رأفت اسالمي

در ســال هاي بعد برخي از اعضاي سازمان از 
کشور خارج شدند و به سمت پاکستان و خصوصاً 
عراق رفتند. نيز برخي از آنان که دســتگير شده 
بودند، به مرور محاکمه شــدند و آنها که مستقيماً 
مباشــرت در قتل و خونريزي نداشــتند، به اعدام 
محکوم نشدند و به تدريج زمينه توبه و تغيير فکري 
آنها فراهم شد. حجت االسالم احمدي شاهرودي، 
حاکم شرع استان خوزستان در دهه 60 مي  گويد: 
»مــا در زندان ها مخصوصاً براي گروهکي ها و 
منافقين مبلغ داشتيم و حتي براي آنها بحث آزاد 
مي گذاشتيم. مواردي بود که حق متهمان اعدام بود 
ولي ما سعي مي کرديم که اعدام را تا حد ضرورت 
کاهش دهيم. از آنها در خواست مي کرديم که توبه 
کنيد چون پرونده ها پس از رسيدگي به دادگاه عالي 
در قم ارسال مي شد و پس از تأييد اين دادگاه احکام 

اجرايي مي شد.«
محمد رضا سرشار در اين باره مي  گويد:

 »در اين کالس ها]حوزه هنري[ فقط هشت نفر 
از تّوابين گروهک ها پذيرفته شدند. خاطرم هست، 
سالي بود که به اصطالح يک عده از اين گروهکي ها 
که توبه کرده بودند آزاد شده بودند، آن زمان برخي 
از اعضاي حوزه هنري مثل محسن مخملباف يا آقاي 
فريدون عموزاده خليلي به زندان ها مي رفتند و به 
اين زندانيان گروهکي آموزش هاي هنري مي دادند... 
اين هشت نفر را مسئوالن فرهنگي زندان قزل حصار 
تأييد کرده بودند و گفته بودند جزو توابّين هستند 
و شما مي توانيد از آنها استفاده کنيد، در ميان اين 
هشت نفر، هم از سازمان مجاهدين خلق )منافقين( 
داشــتيم و هم از ديگر   گروه ها مانند چريک هاي 

فدايي خلق و پيکار.«
الجوردي و منافقين زنداني

در اين زمينه شــهيد الجــوردي تالش هاي 
بسياري نمود. محمدعلي اماني فرزند مرحوم حاج 
سعيد اماني، از ياران و همکاران شهيد سيد اسداهلل 

الجوردي مي  گويد:
 »يادم هســت که فردي اظهــار مي کرد که 
کمونيست است و در زندان هم بسيار بر اين مسئله 
تأکيد داشت. شهيد الجوردي به او مي گفت که تو 
در واقع مسلمان هستي و ظاهراًَ اين ادعا را مي کني. 
شاهد بودم که حدود دو ماه، ساعت ها  پس از اتمام 
کارش در زنــدان مي ماند و با او صحبت مي کرد و 
همه ادله اي را که به او ثابت مي کرد که مســلمان 
است، برايش مطرح مي ساخت و گاهي تا پاسي از 
شــب با او صحبت مي کرد. او پس از صحبت هاي 
زيادي که با شهيد الجوردي داشت، به اين اعتقاد 
رســيد که مسلمان است و شهادتين گفت. شهيد 
الجوردي تا زماني که آن فرد به اين اعتقاد نرسيد، 
همه توانش را به کار گرفت تا او را به مسير اصلي 
برگرداند و همه وقتش را مي گذاشت و برايش هيچ 

فرقي نمي کرد که در موقعيت دادستاني هست يا 
جاي ديگر. در دوره تصدي دادســتاني انقالب، هر 
هفته براي زنداني ها مراسم مختلف مذهبي داشتيم.

بعضي از شــخصيت هايي که براي سخنراني 
مي آمدند، با اين منظره مواجه مي شــدند که همه 
دخترها و پسرهاي زنداني ناگهان شعار مي دادند، 
»زندان  دانشگاه است، منافق روسياه است.« بعضي 
از دوستان مي پرسيدند که آيا اين عکس العمل ها 
واقعي هستند؟ وقتي ما برايشان تشريح مي کرديم 
که در داخل زندان کارهاي فرهنگي گوناگوني انجام 
مي  شود که متولي اغلب آنها هم شهيد الجوردي 
است، آنها متوجه مي شدند که در درون اين افراد 
چه تحول عجيبي به وجودآمده. شعارهايي که اينها 

مي دادند، حسينيه را به لرزه درمي آورد.«
با اين حال برخي اعضاي ســازمان بر موضع 
خود پاي فشردند و حاضر به بازگشت و توبه نشدند. 
حجت االسالم  رئيسي در اين زمينه توضيح مي  دهد: 

»شهيد الجوردي معتقد بود که توبه]برخي[ 
منافقين، تاکتيکي است و آنها طوري شست وشوي 
مغزي شده اند که امکان توبه واقعي ندارند يا کمتر 
ايــن امکان را پيــدا مي کنند. کمــا اينکه ديديم 
برخي از کساني که توبه کردند، همان هايي بودند 
که باز اســلحه به دســت گرفتند. هيچ دادستاني 
بــه خود زحمت بحث با متهــم را نمي دهد، ولي 
شهيد الجوردي وقت مي گذاشت و با آنها صحبت 
مي کرد،اما در مورد اعضاي گروه فرقان معتقد بود 
که اين ها هنوز مثل منافقين متصلب نشــده اند و 
امکان بازگرداندن آنها هست، کما اينکه بسياري از 
آنها برگشتند و سران اين گروه بيشترين ضربه را 
از ناحيه همين کســاني خوردند که متوجه شدند 
سران و رده هاي باال، چه باليي بر سر آنها آورده اند.«

کميته عفو زندانيان
به درخواست و با تأکيدات آقاي منتظري)در 
جايگاه قائم مقام رهبري(، »کميته عفو« و نظارت 
بر زندان ها در ســال 65 زير نظر او تشــکيل شد. 
سابقه هيئت  نظارت بر زندان ها و عفو زندانيان به 
سال هاي ابتداي انقالب باز مي  گردد. در ميانه سال 
59 و پس از ادعا هاي بي اساس بني صدر مبني بر 
شکنجه زندانيان، آيت اهلل موسوي اردبيلي  پس از 
ديدار با امام )ره(، از ناراحتي ســخت ايشان نسبت 
به شــايعه شکنجه سخن گفت و پس از آن هيئت  

تحقيق تشکيل شد. اعضاي اين هيئت  عبارت بودند 
از حجت االسالم محمد منتظري از جانب امام )ره(، 
علي محمد بشارتي از جانب مجلس، افتخار جهرمي 
از سوي شوراي نگهبان و حسين دادگر، دادستان 
تهران از سوي شوراي عالي قضايي. هيئت  مزبور 
تمام زندان هاي کشــور را بازديد نمود و به نتيجه 
خاصي مبني بر وجود شــکنجه نرسيد. دادستان 

تهران در خاتمه تحقيقات، اظهار داشت:
 »زندانيان پيش از هر چيز از بالتکليفي و يا در 
انتظار عفو بودن خودشان مي گفتند و اين که اصاًل 
ًشکنجه وجود ندارد و چرا اين سؤال را مي کنيد!«
همچنين در ســال هاي بعــد)62/3/19( به 
آيت اهلل سيد جعفر کريمي، آيت اهلل محمدي گيالني، 
آيت اهلل ابطحي کاشاني و حجت االسالم شيخ مهدي 
قاضي مسئولّيت رسيدگي به پرونده هاي دادگستري 
جهت تشخيص استحقاق عفو يا تخفيف مجازات 
از طرف امام )ره( داده شــد. اين بار البته قائم مقام 

رهبري تحت تأثير حرف هاي ديگران پا پيش نهاده 
بود. وي در اين زمينه چنين مي نويسد:

 »مشــکالت زندان ها هم يکي از مشکالت ما 
در اوايل انقالب بود و سر و صداهايي را ايجاد کرده 
بود. مرحوم امام )ره( چند نفر را فرستاده بودند که 
بروند راجع به امور زندانيان تحقيقاتي انجام بدهند... 
رفتم خدمت امام )ره(...فرمودند: »خيلي خوب. شما 
يک هيئتي را مشخص بکنيد که بررسي کنند. اگر 
نماينده اطالعات و رئيس زندان و نماينده دادستاني 
تأييد کردند که فردي صالحيت عفو دارد، شما از 
طرف من او را مورد عفو قرار بدهيد..«..به امام )ره( 
گفتم من اين مســئولّيت را قبول مي کنم به يک 
شــرط و آن اين که اگر گفتند فالني دارد تندتند 
افراد را آزاد مي کند، شما مبادا يک چيزي در بين 
جمعيت بگوييد يا بنويسيد. شما اگر نظري و مطلبي 

داريد به خودم بفرماييد.« 
به دنبال آن، آقايان محمدي گيالني، ابطحي 
کاشــاني، قاضي خرم آبادي و سيد محمد موسوي 
بجنوردي به عنوان هيئت  عفو مشــخص شدند. 
نيز آقايان شــيخ حســينعلي انصاري و محمدي 
يزدي و ســيد رحيم خلخالي، افرادي بودند که به 
عنوان نماينده آقاي منتظري به زندان ها سرکشي 
مي کردنــد و گزارش هاي  خود را به وي و هيئت  

عفو مي  دادند.

 گزارش هاي غلط و جهت دار
به قائم مقام

گزارش هاي غلط و جهت دار برخي از نمايندگان 
مخصــوص آقاي منتظري، منشــأ اظهار نظرهاي 
جهت دار و غلط بعدي ايشــان شــد. حال آن که 
بسياري از گزارش ها، هيچ واقعيت عيني نداشت و 
با توجه به سابقه خودآزاري منافقين در زندان ها در 
اوايل انقالب)سال59( و استفاده بني صدر و سازمان  
مجاهدين خلق از آن، جا داشت که آقاي منتظري 
هوشــمندي بيشــتري به خرج دهد. اين موضوع 
خود ناظر و مؤيد بيانات امام خميني)ره( مبني بر 
ساده لوحي وي مي  باشد.حجت االسالم  علي رازيني، 
دادستان و حاکم شرع  وقت در اين زمينه مي  گويد:

 »آقاي منتظري يک هيئتي داشــتند به نام 
هيئت  عفو که مرحوم گيالني، ابطحي، سيد جعفر 
کريمي و آقــاي محفوظي بودند. اينها رفته بودند 
خدمت مرحوم منتظري براي پيگيري پرونده هاي 
عفو و جلســه هيئت  عفو در منزل ايشان برگزار 
شــد. بنده نيز براي تقديم گزارش هاي معمول در 
آن جا حضور داشــتم. مرحوم حــاج احمد آقا اين 
جمله را از منتظري شــنيده بــود. حاج احمد آقا 
مي دانست که اين جمله مرحوم منتظري نادرست 
است منتها شايد صالح نمي دانست که بالشخصه 
رو در روي مرحوم منتظري قرار گيرد. در آن جلسه 
حاج احمد آقا به آقاي منتظري گفتند که حاج آقا! 
اآلن شما اينجا هســتيد خوب است که آن بحث 
شکســتن فک ها را مطرح کنيد تا ببينيم موضوع 

چه بوده است.
 آقاي منتظــري گفتند که بعد از زمان آقاي 
الجوردي مي گويند وضع زندان ها بدتر شده  و300  
تا فک شکسته شــده! و من همين جور با تعجب 
ماندم که در پاسخ به اين ادعاي بي اساس چه بگويم. 
من به آقاي منتظري گفتم: کساني که اين حرف ها 
را زدند معني اين حرف را نمي دانند، چيست! من 
به شما توضيح مي دهم که فک شکستن يعني چه، 
کسي که فکش مي شکند به قدري درد وحشتناکي 
دارد کــه يا بايد از درد بميرد يا بايد او را درمانش 
کنند. پس از اين اظهارات، گفتم: اصاًل 300 تا نه، 
شما اگر توانستيد يک نفر را اثبات کنيد که فکش 
شکســته شــده بنده همه حرف هايي که به شما 

گزارش کرده اند را مي پذيرم.
منشأ اين شايعات]برخي[ افراد بي صالحيتي 
بودند که از طرف مرحوم منتظري براي سرکشي 
به زندان ها انتخاب شــده بودند و به دليل اين که 
انســان هاي معتقدي نبودند، گزارش هاي خالف 
واقعــي را به او مي دادند.در آن جلســه هم پس از 
اظهــارات من ، حاج احمد آقا اســامي آن افراد را 
از مرحوم منتظري خواســتند و ايشان گفت نبايد 
آبروي اشــخاص را ببريم و بحث را عوض کردند! 
پس از  آن هيئت  عفو مشــخص شد که اين گونه 

مسائل صحت ندارد.«
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برجام، توان راهبردی کشور را هدف گرفت
 سهراب صالحی 

صفحه 6
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3سيری در تاریخ جنایات سازمان منافقين

یکی از قواعد مســلم در روابط بين الملل این است که اگر می خواهيد وقوع جنگ بر 
کشــور را نزدیک نمایيد، به دشــمن امتياز دهيد و اگر می خواهيد تحميل جنگ بر 
کشــور را دور نمایيد، در مقابل او مقاومت نمایيد و به او امتياز ندهيد؛ بنابراین حتی 
اگــر آمریکایی ها در برجام تعهد می کردند که هيچ گاه ایــران را تهدید نخواهند کرد 
که چنيــن بندی در آن وجود ندارد، باز هيچ گاه نمی بایســتی به این تعهد دل خوش 
کرد و تحليل هایی ارائه کرد که از هيچ پشــتوانه ای نظری و تاریخی برخوردار نيست.

رهبری قائم مقام  از  سوء استفاده  با  منافقین  مظلوم نمایی 
4. درهرحال مطابق برجام، در وضعيتی کشور از توان 
راهبردی و بازدارنده تخليه شد و به تعبير جان کری، ايران 
از 98 درصد اورانيوم های غنی شده تخليه شد که بالفاصله 
به نقل از کالين پاول، وزير خارجه اسبق آمريکا اعالم شد 
که اسرائيل 200 بمب هسته ای را به سمت ايران نشانه 
گرفته اســت. حال ســؤال اين است که با توجه با وجود 
ذخاير استراتژيک اورانيوم غنی شده که نقش بازدارنده آن 
برای هر دانشجوی مبتدی مباحث سياسی و استراتژيک 
و حتی مردم عادی قابل درک اســت، اينک که کشور از 
اين توان بازدارنده خالی شــده است، بر فرض، اگر رژيم 
صهيونيستی ديوانگی نمايد و با سالح هسته ای ايران را 
مورد هدف قرار دهد، پاســخ مــا برای تاريخ چه خواهد 
بود و اساســاً در اين صورت تاريخ از بانيان خروج ذخاير 
استراتژيک اورانيوم غنی شده از کشور چه ارزيابی خواهد 

طبق نظر کارشناسان، سخنان حسن روحانی درباره 
نقش بجام در پيشگيری از تحميل جنگ بر کشور، 
باعث تحریص دشمنان برای فشار به کشورمان برای 
ستاندن امتيازات دیگری در قالب برجام 2 و 3 شد. 

داشــت؟ البته ناگفته نماند که امروزه اين واقعيت که تنها 
ســاخت و يا داشتن بمب اتم نيست که باعث بازدارندگی 
و ارتقای قدرت در نظام بينالملل اســت، بلکه بازدارندگی 
هســته ای بدون تسليحات اتمی و با داشتن ذخاير الزم از 
اورانيوم غنیشده که خطرات و هزينههای نگهداری بمب 
اتمی را نيز در بر ندارد، امری مقبول و پذيرفتهشده است.

5. چگونه اســت که وقتی آمريکايی ها به صورت صريح 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای را در هر سه حوزه 
آن نقض کرده اند و به خصوص ماده 4 آن که به صراحت حق 
استفاده از فناوری صلح آميز هسته ای را برای همه متعاهدان 
آن به رسميت شناخته است، به صور گوناگون از حق حقوقی 
جمهوری اسالمی ايران برای استفاده از مواهب صلح آميز 

انرژی هسته ای جلوگيری کرده و برای دستيابی به اين هدف 
حتی هزينه های سنگينی را نيز متحمل شدند و هم بر ايران 
تحميل کردند، هيچ قاعده و مقرره ای و هيچ نهاد بين المللی 
نتوانســت و نمی تواند آمريکا را به جهت نقض صريح مواد 
اين معاهده مورد سؤال و مواخذه قرار دهد، بنابراين دکتر 
حسن روحانی بايد به اين سؤال پاسخ گويد که توافق نامه 
برجام که حتی مســئولين دولت اوباما که خود آن را امضا 
کرده اند بارها رعايت آن را از سوی دولت های بعدی آمريکا 
مورد شک قرار داده اند و خود نيز آن را نقض کردند و بارها 
اعالم کردند که برجــام يک معاهده بين المللی و حقوقی 
نيســت و در نهايت نيز دولت بعدی پس از 30 ماه اجرای 
معاهده از سوی ايران، از آن خارج شد، چگونه می تواند از 

تهاجم دشمنان به کشور پيشگيری نمايد؟
6. ســؤال بعدی اين اســت که آيا رئيس جمهور که 
حداقل در مباحث حقوقی و امنيتی دارای مطالعه و تجربه 
است نمی بايستی احتياط الزم را در نقل بعضی سخنان 
رعايت می کرد؟ آيا رئيس جمهور محترم نمی بايستی به 
اين مسئله بديهی وقوف داشته باشد که با نقل اين سخن 
که برای پيشگيری از تحميل جنگ بر کشور، تن به اين 
توافق نامه داده، دشمن را برای ستاندن امتيازات ديگر که 
در برجام 2 و 3 مطرح شد، تحريص می کند؟ همان طور 
که کری، وزير خارجه سابق آمريکا، در نامه خداحافظی اش 
از وزارت خارجــه به دولــت ترامپ وصيت کرد که ما به 
ايران فشــار آورديم و در موضوع هســته ای آن ها را به 
عقب رانديم شما نيز تحريم کنيد، فشار بياوريد و امتياز 
بگيريد. خيلی روشــن است اگر کشوری برای جلوگيری 

از تهاجم عليه آن، از حق حقوقی و قانونی اش در صنعت 
هســته ای عقب نشينی نمايد، در مرتبه بعدی اين کشور 
تحت فشار قرار خواهد گرفت که اگر از صنعت موشکی 
و بعداً از نفوذ خود در منطقه عقب نشــينی ننمايد مورد 
تهاجم قرار خواهد گرفت مســئله ای که با تأسف عميق 
در سخنان رئيس جمهور ايران تحت عناوين برجام 2 و 3 
مطرح شد و قرار بود که پيگيری نمايد که خوشبختانه، 
رهبر انقالب با صراحت و شجاعت از پيگيری آن جلوگيری 
و آشــکارا اعالم کردند که هيچ مسئول ايرانی حق ندارد 
به جز در حوزه هسته ای و آن هم در چارچوب برنامه ها و 
خطوط قرمزی که مشــخص شده است در مورد ديگری 
با آمريکايی ها مذاکره نمايد. اساســاً يکی از قواعد مسلم 

در روابط بين الملل اين اســت که اگر می خواهيد وقوع 
جنگ بر کشور را نزديک نماييد، به دشمن امتياز دهيد 
و اگر می خواهيد تحميل جنگ بر کشــور را دور نماييد، 
در مقابل او مقاومت نماييد و به او امتياز ندهيد؛ بنابراين 
حتی اگر آمريکايی ها در برجام تعهد می کردند که هيچ گاه 
ايران را تهديد نخواهند کرد که چنين بندی در آن وجود 
ندارد، باز هيچ گاه نمی بايستی به اين تعهد دل خوش کرد 
و تحليل هايی ارائه کرد که از هيچ پشــتوانه ای نظری و 

تاريخی برخوردار نيست.
7. در تعارض با مواد مصرح قرارداد ان.پی.تی نه اينکه 
پنج عضو شورای امنيت اقدامی برای خلع سالح هسته ای 
ننموده اند، بلکه دونالــد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا در 
راهبرد جديد هسته ای اين کشور نقش گسترده ای برای 
اســتفاده از سالح های هسته ای در پاسخ به »چالش های 

امنيتی« در نظر گرفته و بار ديگر رقابت هسته ای مشابه 
دوران جنگ سرد را در دستور کار قرار داده است و برای 
اولين بار پس از 34 ســال، اجازه ســاخت يک کالهک 
هســته ای جديد را صادر کرده اســت. برای اين منظور 
برنامه 1/2 تريليون دالری آمريکا برای متحول کردن کل 
مجموعه سالح های هسته ای اين کشور را امضا کرد. اين 
برنامه درواقع نقض توافق هسته ای 30 ساله ای است که 
در دوران جنگ ســرد ميان روسيه و آمريکا امضا شد که 
مقرر شــده بود به سمت کاهش زرادخانه های تسليحات 
اتمی خود حرکت نمايند. عالوه بر اين آمريکا برای اولين 
بار در حال بررسی سناريوهايی است که به موجب آن به 
»حمالت راهبردی غيرهســته ای« پاسخ هسته ای داده 
شود.  به اين داليل دکترين جديد اتمی آمريکا خطر بروز 
جنگ هسته ای را بيش ازپيش افزايش می دهد و فرضيه 
تالش آمريکا برای جا دادن کالهک هســته ای در رديف 
جنگ افزارهای متداول را قوت می بخشــد.  پايين آمدن 
آســتانه استفاده از تســليحات اتمی با رونمايی از طرح 
ترامپ، باعث شــد که عالوه بر چين و روســيه، متحدان 
ســنتی آمريکا در اروپا مانند آلمان را نيز نگران نموده و 
به عکس العمــل وا دارد. در اين رابطه وزير خارجه آلمان 
گفت، اروپا به خاطر امنيت خودش هم که شده بايد وارد 
عمل شده و برای ممانعت از گسترش تسليحات هسته ای 
ابتکار عمل را به دست گيرد.  همچنين در تعارض صريح 
با معاهده منع گسترش سالح هسته ای، دولت های آمريکا 
و فرانسه، رژيم صهيونيستی را برای ساخت سالح هسته ای 
به خصوص، در ســاخت سايت هسته ای ديمونا، به صورت 
مســتقيم کمک کردند. از سوی ديگر و متأسفانه ديوان 
بين المللی دادگســتری در 8 جوالی 1996 و در پاســخ 
به اين سؤال کشورهای عضو عدم تعهد که »آيا تهديد يا 
استفاده از سالح هسته ای در هر شرايطی بر اساس حقوق 
بين الملل مجاز محسوب می شود«؟ در يک رأی مشورتی و 
با تعجب اعالم کرد که حقوق بين الملل عرفی و قراردادی 
نه مجوز کاربرد سالح هســته ای را داده و نه به طورکلی 

استفاده از آن ها را منع کرده است.  

علی رغــم هشــدار امام 
دوستداران  و  خمينی)ره( 
انقالب به مرحوم منتظری، 
و  غلط  گزارش هــاي  اما 
زمينه  منافقين  جهت دار 
اظهار نظرهاي عجيب و البته 
حاميانه از این تروریست ها 
را  قائم مقام رهبری  توسط 

فراهم کرد.


