
گفتـمان4 یک شنبه  27 خرداد 1397  شماره 4767 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 97/129 مورخ 97/3/3 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسد آباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
آيت اله نظرى دوســت فرزند فرض اله بشــماره شناسنامه 3395 صادره از اســد آباد در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى آبى به مســاحت 42948/05 مترمربع در قســمتى از پالك 67 اصلى جهت الحــاق به پالك 67/768 اصلى 
خاكريز واقع در اســد آباد اراضى روســتاى خاكريز خريدارى با واسطه از مالكان رسمى آقايان شاه گل فرزند عليداد ، 
حيدر آقا زيورى، صفر حيدرى بيگعلى فرزند شــفيع ، نظرعلى فرزند آقاخان ، غضنفر زيورى شــجاع ، فرض اهللا نظرى 
محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ چاپ نوبت اول: 97/3/12- تاريخ چاپ نوبت دوم: 97/3/27- م الف/155
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 97/90 مورخ 1397/1/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسد آباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
پوران نجاتى فرزند محمد ابراهيم بشــماره شناســنامه 21296 صادره از بهبهان در ششــدانگ يك باب ساختمان به 
مســاحت 12/54 مترمربع در قســمتى از پالك شماره 2 فرعى از 1585 اصلى جهت الحاق به پالك 1587/35 اصلى 
ملكى ديگر متقاضى واقع در اسد آباد محله اسالم آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد حسين جنتى  محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. تاريخ چاپ نوبت اول: 97/3/12- تاريخ چاپ نوبت دوم: 97/3/27- م الف/162
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى 
مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور 
دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه كوه بيجار الهيجان  ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن 
بشماره فرعى زير: پالك فرعى 16264 مفروز از 173 –حسين كيومرثى  فرزند غالمرضا   به ش ش 19122 و كدملى 
2720191205  صادره از الهيجان – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى نيمه كاره   بمساحت 562 مترمربع از 
مورد مالكيت صادق على اســالم پور  به اســتناد راى 139760218005000464  مورخه 1397/2/26     هيات. 
لــذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفــروزى پالك فوق واخواهى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل 
و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/13  تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/3/27  
    154

 رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان الهيجان- مهدى مرادى

متن آگهى
در پرونده كالســه 9709988315200065 شــعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب كرمانشاه آقاى 
جهانشــاه اله مرادى جيحون آبادى به اتهام مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى قدرتنمايى با ســالح سرد به موجب 
شــكايت حشــمت كمرى زاد تحت تعقيــب قرار دارند بــا توجه به معلوم نبودن محــل اقامت وى و عــدم امكان ابالغ 
احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
آگهى و متهمين ظرف مهلت يك ماه احضار مى شــود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شــد. م 

الف/12/317
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونــده كالســه 9609988404800525 به آقاى آزاد مظفرى فرزند عبدالحميــد ابالغ مى گردد به اتهام 
مشاركت در معرض فروش قرار دادن مواد روانگردان از نوع هروئين به ميزان دو گرم و از نوع شيشه به ميزن دو 
گرم و پنجاه سانت بواسطه معلوم نبودن محل اقامت به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مصوب 
ســال 1392 و حسب دستور دادرس دادگاه عمومى وانقالب شهرستان روانسر در تاريخ 1397/5/1 ساعت 9 صبح 
جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماييد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و 

اظهار عقيده بعمل خواهد آمد. 
مدير دفتر دادگاه انقالب اسالمى شهرستان روانسر

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى 
مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور 
دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه الشــيدان مطلق الهيجان  ســنگ اصلى 2 بخش 14 
گيالن بشــماره فرعى زير: پالك فرعى 2123 مفروز از 8 –فريده تبيانى   فرزند عليرضا   به ش ش 8565 و كدملى 
0074194283   صادره از تهران – ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بناى احداثى   بمساحت 62/52  مترمربع از 
مورد مالكيت نســقى حســن شــعاع حســنى     به اســتناد راى 139760318005000432   مورخه 1397/2/25     
هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل 
و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/13  تاريخ انتشار 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى 
مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور 
دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه الشــيدان مطلق الهيجان  ســنگ اصلى 2 بخش 14 
گيالن بشماره فرعى زير: پالك فرعى 2124 مفروز از 8 –فرزانه و فاطمه جملگى تبيانى    فرزندانعليرضا   به ش ش 
هــاى 3886 و 0480443459 كدهاى ملى 0066328837 و 0480443459 صادره هر دو نفر از تهران (مشــاعا 
بالسويه) –ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر يكباب خانه به مساحت 118/98 مترمربع از مورد مالكيت حسن شعاع 
حسنى به اســتناد آراى 139760318005000439 و 139760318005000434 مورخه 1397/2/25 هيات. 
لــذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفــروزى پالك فوق واخواهى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل 
و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/13  تاريخ انتشار 
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تصميم دادگاه
در خصوص گزارش مامورين عليه آقاى فرامرز بهرامى فرزند براخاص دائر بر مباشرت در حمل كاالى قاچاق كه 
به كالسه 970431 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور ثبت و براى مورخه 1397/4/30 ساعت 10 صبح وقت 
رسيدگى تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 
سال 92 و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا متهم پس از نشر آگهى تا 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت نمايد و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود. 
مدير دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى 
مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور 
دردو  نوبــت بــه فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه شادهســر الهيجان  ســنگ اصلــى 166 بخش 14 
گيالن بشماره فرعى زير: پالك فرعى 602 مفروز از 18 – رمضان عبادتى شادهسرى فرزند تقى ش ش يك و كدملى 
2722041995 صادره از الهيجان –ششــدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر يكبابخانه  بمساحت 374/41 مترمربع از 
مــورد مالكيت غالمرضا و صاحب خانم صفارى به اســتناد راى 139760218005000456    مورخه 1397/2/26     
هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل 
و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/13  تاريخ انتشار 
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متن آگهى
احتراما نظر به اينكه اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان شاهرود درخواست صدور سند مالكيت و تعيين طول 
و ابعاد پالكهاى 435و450و480و494و521و548و587و608و644و678و699 و701و719و 778 و782و850

و864و903و906و952و988و553و557و585و670و684و 721 و882و 958 فرعيــات از يــك اصلى واقع در 
روستاى طرود بخش هشت ثبتى شاهرود بنام موقوفه شاه محمد و موقوفات طرود را نموده است و با توجه به اينكه 
پالكهاى فوق بدون طول و ابعاد بوده اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان شــاهرود در خواســت و اعالم نموده كه به 
مجاورين دسترسى ندارد بنابراين بوسيله اين آگهى از مجاورين پالكهاى مذكور دعوت بعمل مى آيد كه در تاريخ 13 و 
14 و 1397/4/16 ساعت 9/30 صبح در محل ملك مذكور جهت تعيين طول و ابعاد حضور بهم رسانند و ضمنا عدم 

حضور ذينفعان و مجاورين مانع از عمليات ثبتى نمى گردد. 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى اعالن تصميم واحد ثبتى مبنى بر رد افراز 
شــماره 121/1592- تاريخ 1397/3/21- چون بر اســاس صورتجلســه پيوست تصميم واحد ثبتى بشماره 
121/1590 – 97/3/21 درخواست افراز خانم راضيه قره خانى از پالك 2203- اصلى واقع در بخش يك شاهرود 
رد شــده اســت لذا مجددا طبق ماده 17 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا از كليه مالكين مشاعى پالك 
فوق در خواست مى شود چنانچه اعتراض نسبت به تصميم مزبور دارند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى 

بدادگاه صالحه مراجعه نمايند. 
شــماره 121/1591 تاريخ 1397/3/21- نام و نام خانوادگى راضيه قره خانى ، شغل :... ، اقامتگاه و آدرس: 
شــاهرود خيابان شــبدرى كوچه 5 پالك 77 ، موضوع: بپيوست يك برگ تصوير تصميم واحد ثبتى مبنى بر عدم افراز 
پالك 2203- اصلى واقع در بخش يك ثبتى شاهرود ارسال لذا پس از رويت چنانچه اعتراض داريد ظرف مهلت 10 

روز به دادگاه صالحه مراجعه نماييد. 
تاريخ انتشار: 97/3/27

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابــر راى شــماره 139760316001001134 مورخ  1397/3/10 هيــات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى محمدرضا كهريزى فرزند ناصر بشماره شناسنامه 950 صادره از كرمانشاه در يك 
باب ســاختمان به مساحت 70/11 مترمربع تحت پالك 17777 فرعى از 357/358 اصلى واقع در كرمانشاه ، نوكان 
كوچه چهارم خريدارى از مالك رســمى محمد قلى محمدى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 

1397/3/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/12- م الف/12/2544
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

متن آگهى ابالغ
شماره بايگانى پرونده: 9700238- بدين وسيله به شركت تعاونى مرغدارى مجتمع طيور 815 
ظهير ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه زابل به استناد سند رهنى شماره 127829 و 124273 
جهت وصول مبلغ 1/600/000/000 ريال تا تاريخ 97/3/8 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از 
تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به كالســه فوق در اين اداره تشــكيل شــده و طبق اعالم بانك محل اقامت شــما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  آگهى 
كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد ، مورد وثيقه مندرج در 
ســند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. تاريخ انتشار 97/3/27 م الف/557
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

متن آگهى ابالغ
شماره بايگانى پرونده: 9700239- بدين وسيله به شركت تعاونى مرغدارى مجتمع طيور 815 
ظهير ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه زابل به استناد سند رهنى شماره 124928 و 132355 
و 134613 جهــت وصــول مبلغ 11/634/312/500 ريال تا تاريخ يوم جارى به انضمام خســارت 
تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به كالسه فوق در اين اداره تشكيل شده و طبق اعالم بانك محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك 
مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
اين  آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد ، مورد وثيقه 
مندرج در ســند رهنى فوق با تقاضاى بســتانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. تاريخ انتشار 97/3/27 م الف/558
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

متن آگهى
شــاكى اهــورا و آرتا گومه شــكايتى با طرفيت متهميــن محمد معين بختيارى ، هيمن ويســى ، 
داريــوش قنبرى ، ماهان كلهرى به اتهام اخالل در نظم عمومــى از طريق تيراندازى ، قدرت نمايى با 
سالح سرد ، تخريب و فحاشى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (102 جزايى ســابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت 
الهدى ســاختمان دادگســترى كل ارجاع و به كالســه 970179 ثبت گرديد كه وقت رســيدگى آن 
1397/4/30 ســاعت 11/00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم هيمن ويسى 
و داريوش قنبرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/451
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در پرونده كالســه 9609988312200114 به شــماره بايگانى 970194 اين شــعبه حسب 
دادخواست تجديدنظر خواهى خانم تهمينه قزوينى فرزند جعفر با وكالت آقاى سيامك الفتى بطرفيت 
تجديدنظر خوانده گان به اسامى فرنگيس امين اصنافى و غيره به خواسته اعتراض به دادنامه صادره 
از دادگاه بــدوى لــذا به جهت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانــده خانم فرنگيس امين اصنافى 
فرزنــد محمــد در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى تا در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/5/24 راس ساعت 9/30 صبح با در دست 
داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور 

دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. 
 مدير دفتر شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

چرا اصل 168 قانون اساسی تاکنون زمینه اجرایی پیدا نکرده 
است؟ مشکل کجاس�ت که از زمان طرح الیحه جرم سیاسی 
در مجلس شش�م هنوز این طرح به تصویب نرسیده است؟ و 
آیا در حال حاضر تمایزی بین جرایم سیاسی و امنیتی اعمال 

می شود یا نه؟
پاسخ: تاسف آنجاس��ت که الیحه جرم سیاسی نه از مجلس 
شش��م بلکه از مجلس اول مطرح ش��ده اس��ت. در آغاز انقالب با 
وجود اینکه کشور گرفتار موج ترورها و بمب گذاری ها و اغتشاش 
در برخی اس��تان های مرزی بود، نماین��دگان مجلس اول معتقد 
بودند باید اصل 168 قانون اساسی اجرا شود و به عنوان اعتراض 
ب��ه تأخیر در اجرای این اصل مصوبه ای گذراندند و ضمن مصوبه 
قانون احزاب، در تاریخ 7 ش��هریور1360 در ماده 19 این قانون 
)آخری��ن ماده( قوه قضاییه را مکلف ک��رد که »ظرف یک ماه از 
تاری��خ تصویب این قانون الیحه تش��کیل هی��ات منصفه محاکم 
دادگس��تری موضوع اصل168قانون اساس��ی را تهیه و با رعایت 
اصل74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید«. سرانجام با 35 سال 
تأخیر در اردیبهش��ت 1395 قانون جرم سیاسی تصویب شد که 
پ��ر از اش��کال بود و منظور اص��ل 168 قانون اساس��ی را تأمین 

نمی کند.
منشاء مشکل را باید در بحث رابطه قدرت و قانون جست وجو 
کرد. قانون و مش��روطیت پدیده ای مدرن و برخاسته از تحوالت 
عصر روشنگری اس��ت. از آنجا که قدرت ذاتاً میل به زیاده طلبی 
دارد و برای پیشبرد این امیال همه چیز را زیر پا می گذارد قانون 
برای لجام زدن به آن ابداع شد. فلسفه قانون، مشروط ساختن و 
قید و بند زدن به نهاد قدرت اس��ت. از هنگامی که قانون در اثر 
انقالبات و تحوالت اجتماعی به کرسی نشسته است، نهاد قدرت 
می کوش��د به انحاء مختلف از قانون بگریزد. این وضعیت در همه 
کش��ورها حتی دموکراتیک ترین کش��ورها همواره وجود داشته 
اس��ت. در کش��ور ما هم نهاد قدرت گاهی قان��ون را دور می زند، 
گاهی به اصول و حقوق اساس��ی تبصره می زند چنانکه در قانون 
اساس��ی یک اصل)اصل 135( به حق وکالت اختصاص داده شده 
اس��ت و در ماده 128 آیین دادرس��ی هم ذکر می شود اما با یک 
تبصره ذیل ماده 128 آن را فلج کردند و دوباره دس��ت نهادهای 
قدرت را باز کردند که در نتیجه عدم حضور وکیل فجایعی مانند 

مرگ زهرا کاظمی و ستار بهشتی و کهریزک روی داد. 
م��اده 128 که در قانون آیین دادرس��ی بع��دی به ماده 48 
تغییر یافته دوباره با افزودن یک تبصره این حق را از حیز انتفاع 
س��اقط کرده است. گاهی هم از طریق تفس��یر قانون آن را تهی 
می کنن��د در حالی که تفس��یر و تبصره تا جای��ی اعتبار دارد که 
فلس��فه قانون را زایل نکند. یکی دیگر از راه ها این است که اصل 
قان��ون از بنیاد نادیده گرفته ش��ود و این اتف��اق برای اصل 168 
قانون اساس��ی رخ داده اس��ت. علی رغم وج��ود اصل 168 قانون 
اساسی و علی رغم دستور مجلس اول به ارائه الیحه جرم سیاسی 
و علی رغم اقدام مجلس شش��م بیش از س��ه ده��ه به عذر اینکه 
قانون جرم سیاس��ی نداریم برخی متهمان سیاسی بدون حضور 
هی��ات منصفه و غیرعلنی محاکمه ش��دند در حالی که این عذر 
بدتر از گناه است و تمام قوا و مسئوالن در برابر عدم اجرای قانون 
اساس��ی مسئول هس��تند. در مورد مطبوعات هم، هیأت منصفه 

باید نماینده وجدان عمومی باشد.
رفتار امیرمؤمنان علی)ع( با مخالفان خود چگونه بود؟

رفت��ار امام عل��ی)ع( را در قال��ب خاطره ای از زن��دان بیان 
می کنم. در س��ال 79 در بازداشتگاه 209 وزارت اطالعات شاهد 
اتفاق ناگواری بودم که مجبور به اعتراض شدم. یکی از مسئوالن 
بازداشتگاه مرا احضار کرد و گفت شخصی که از او دفاع می کنید 
جرم تروریس��تی دارد. به او گفتم بر فرض که جرم او ثابت شده 
باش��د در حالی که هنوز متهم است و بر فرض که او نه یک فرد 
بلک��ه باالتر از آن امام معصوم را کش��ته باش��د نباید با او چنین 

رفتاری صورت بگیرد. 
ما از کودکی در منبرها ش��نیده و بعد در کتاب ها خوانده ایم 
ک��ه وقتی ابن ملجم فرق امام علی)ع( را ش��کافت و روانه زندان 
ش��د، امام نه تنها اجازه نمی داد به او کمترین اهانتی ش��ود چه 
رس��د به ضرب و شتم بلکه کاسه ش��یر را که برای او می آوردند 
نیمی از آن را برای ابن ملجم می فرس��تاد. لذا افتخار ما حتی در 
جهان امروز و عصر حقوق بش��ر اس��ت که باید این منش الگوی 
رفتار ما باش��د. او پاس��خ داد امام علی امام معصوم بود و ما خطا 
کاری��م او کجا و ما کجا. گفتم پس ش��ما امام و الگوی او را برای 
م��وزه می خواهید نه برای زندگی. ما نه از قانون که از آموزه های 

دینی هم اگر با قدرت مان موافق نباشد می گریزیم. 
امام علی مظهر تحمل و س��عه صدر ب��ا مخالفان بود. وقتی 
ام��ام در کوچه ها عبور می ک��رد برخی مخالفان علیه او دش��نام 
می دادند و یا در مسجد برخاسته و به او اعتراض می کردند اما با 
وجود اینکه قدرت داش��ت آنها را سرجای خود بنشاند، حتی یک 
مورد را نمی توان نش��ان داد که امام کسی را بازداشت یا مجازات 
کرده باشد. تا وقتی مخالفان دست به اسلحه نبردند امام نه تنها 

انتقادات حتی دش��نام ها و اهانت ه��ا را تحمل می کرد و هنگامی 
که دست به اسلحه بردند و اقدام به کشتن مردم کردند بسیاری 
از آنه��ا را در می��دان جنگ از دم تیغ گذراند نه در دس��تگیری 

غافلگیرانه و با مجازات اعدام. 
مبنای حقوقی حصر چه می باشد؟

ب��ه اعتق��اد من حصر مبن��ای قانونی ن��دارد. طبق اصل 32 
قانون اساس��ی: »هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم 
و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداش��ت، موضوع 
اته��ام باید با ذکر دالیل بالفاصله به متهم ابالغ و تفهیم ش��ود و 
حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه 
قضایی ارس��ال و مقدمات محاکمه در اس��رع وقت فراهم گردد.« 
نکته درخور اهمیت این اس��ت که در ادامه این اصل گفته ش��ده 

»متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود«. 
حال معلوم نیس��ت که اگر کس��ی از این اص��ل تخلف کرد 
چگونه می توان آن را مجازات کرد؟ مفاد این اصل قانون اساس��ی 
در آیین دادرس��ی کیفری هم عیناً لحاظ ش��ده اس��ت. بنابراین 
بازداش��ت اف��راد بدون حک��م قانونی و پس از رعایت تش��ریفات 
دادرسی عادالنه عملی غیرقانونی و مجرمانه است. در ماده 570 
قانون مجازات اس��المی آمده است: هر یک از مقامات و مأمورین 
دولتی که بر خالف قانون، آزادی ش��خصی از افراد ملت را سلب 
کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید عالوه 
بر انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 س��ال از مش��اغل دولتی 
به حبس از ش��ش ماه تا 3 س��ال محکوم خواهد شد«. از طرفی 
بر فرض که تش��ریفات دادرس��ی رعایت شود قاضی مکلف است 
مجازات را طبق آنچه در قانون ذکر ش��ده مش��خص کند و ما در 
قوانی��ن ایران مجازاتی به عنوان " مج��ازات حصر" نداریم. حصر 
کردن بر خالف قانون پیش از هر چیز اعتبار دس��تگاه قضایی را 

زیر سوال می برد.
وقتی که دستگاه های مجری قانون شهروندی را بخاطر یک 
خطا مانند عبور از چراق قرمز یا پارک ممنوع جریمه می کنند و 
یا شهروندی را بخاطر نقض قانونی مجازات می کنند باید خودشان 
اولین عامل به قانون باشند و اگر حکومت خودش قوانین اساسی 
و ع��ادی را نقض کند دیگر ح��ق و صالحیت محاکمه و مجازات 
ش��هروندان را از دس��ت می دهد. قانون یک میثاق دوطرفه است 
ک��ه اگر یک طرف آن را نقض کند تعه��د طرف دیگر خودبخود 
س��اقط می ش��ود. دلیل مجازات مجرم نیز همین است زیرا طبق 
قانون، آزادی هیچکس را نمی توان س��لب کرد و اگر کسی قانون 
را نقض کند طرف مقابل )حکومت( متعهد به آن نیست و آزادی 
مجرم س��لب و زندانی می شود. همین اصل وظیفه حکومت را در 

وسواس داشتن برای رفتار قانونی سنگین تر می کند.
جرایمی که آقایان موسوی و کروبی به آن متهم شده اند چیست؟

در حال حاضر فقط می توان از اتهام س��خن گفت نه از جرم. 
روال قانونی این کار صدور کیفرخواس��ت از سوی مراجع صالحه 
قانونی و قضایی اس��ت که این کار تاکنون انجام نش��ده اس��ت تا 
کس��ی بداند اتهامات چیست؟ البته در رسانه های مخالف اصالح 
و اعت��دال، مجموع��ه ای از اتهامات را بی��ان می کنند که مبنای 
حقوق��ی و قضایی ندارد چون اتهامات را فقط باید مراجع صالحه 
قضای��ی بیان کنن��د و صرف بیان اتهام از س��وی این مراجع هم 
کافی نیس��ت زیرا طبق اص��ل 32 قانون اساس��ی و طبق قانون 
آیین دادرس��ی، تفهیم اتهام باید با ذکر دالیل باشد و اگر دالیل 

و اس��ناد و مدارک اتهام همزمان با اعالم اتهام ارائه نش��ود ارزش 
حقوقی ندارد. در رسانه های مورد اشاره می گویند آنان دعوت به 

تظاهرات کرده اند. 
اوال طبق اصل 27 قانون اساسی تظاهرات بدون حمل سالح 
حق قانونی ش��هروندان است و دولت موظف است مجوز برگزاری 
آن را ص��ادر کرده و پلی��س از آن محافظت کند. ثانیاً برای اعالم 
اتهام نمی توان به فعلی که از دیگران صادر شده استناد کرد بلکه 
س��خن و عمل خود این اشخاص مالک اس��ت و تمام بیانیه های 
آن��ان در چارچوب مصلحت ها و قوانین نظام جمهوری اس��المی 
بوده و چون نمی توانند از آنها دلیلی برای اتهام اس��تخراج کنند 
فقط به کلی گویی می پردازند. ثالثا آنها درخواس��ت مجوز کردند 
و دولت به وظیفه خود در برابر افراد ش��ناخته ش��ده که خود از 

معماران نظام سیاسی موجود بودند عمل نکرد.
آیا دولت موظف اس�ت مجوز هر درخواس�ت تجمعی را بدون 
مصلحت سنجی صادر نماید؟ دکتر کدخدایی حقوقدان سابق 
ش�ورای نگهبان گفته اند که حصر یک اق�دام تنبیهی موقت 
برای حفط امنیت اس�ت و به عنوان مج�ازات تلقی نمی گردد 
و ای�ن اقدام اولیه تا زمان فراهم ش�دن زمین�ه برای محاکمه 
پابرجاس�ت آیا این صحب�ت با اصول قانون اساس�ی و قانون 

مجازات اسالمی سازگار است؟
ب��ه دلیل اینک��ه برای حص��ر توجیه قانونی نیس��ت اینگونه 

می گویند. این اظهارات از لحاظ حقوقی نادرست بوده است. 
زیرا هر دانش آموخته علم حقوق می داند که هر گونه س��لب 
آزادی از ش��هروندان نوعی مجازات است و با تغییر کلمه مجازات 
ب��ه تنبیه در نفس االمر چیزی عوض نمی ش��ود. این اظهارات با 
متن صریح ماده 570 قانون مجازات اسالمی که در باال ذکر شد 
در تضاد اس��ت. اص��والً وقتی طبق قوانین همه دنی��ا و در ایران 
حتی گذاشتن دوربین مداربس��ته برای حفظ امنیت فروشگاه ها 
بدون اطالع ش��هروندان و مش��تریان جرم اس��ت و باید با نصب 
تابلویی مش��تریان را از وجود دوربین مطلع کنند و حتی دستگاه 
پلیس موظف است با نصب تابلو در جاده ها شهروندان را از وجود 
دوربین های کنترل س��رعت مطلع کند چکونه می ش��ود کسی را 
در خانه اش حصرکنند و این عمل را مجازات تلقی نکنند؟ اصوال 
همین که ادعای ش��د اقدام تنبیهی اس��ت مگر می شود کسی را 

بدون رعایت تشریفات قانونی تنبیه کرد؟ 
تف�اوت حق اعتراضی ک�ه مطابق اصل 27 قانون اساس�ی به 
رسمیت ش�ناخته شده اس�ت با نحوه اقداماتی که معترضین 

در سال 88 انجام دادند در چیست؟
ح��ق اعتراض مندرج در اصل 27 قانون اساس��ی این اس��ت 
که دولت باید به درخواس��ت نهادها و احزاب و اشخاص شناخته 
ش��ده برای تظاهرات مجوز بدهد و چون موظف به تأمین امنیت 
تظاهرات اس��ت باید از قبل درباره ش��عارها و مس��یر تظاهرات و 
برخ��ی از جزیی��ات دیگر برنام��ه توافق و هماهنگ��ی بعمل آید 
که اگ��ر افرادی خارج از چارچوب ای��ن توافقات اقداماتی کردند 
غیرمرتبط با تظاهرات ش��ناخته ش��ده و پلی��س می تواند با آنها 
برخورد کند. در س��ال 88 معترضان درخواس��ت مجوز کردند و 
چون دولت برخالف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها 
تجمعات آرام برگزار کردند ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب 
وابسته به گروه های غیرقانونی که درپی میوه چینی از اعتراضات 
مس��المت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان 

زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل 
جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگنمایی کرد و حتی برای بدنام 
کردن معترضان، آنها را وابس��ته به گروه های تروریس��تی معرفی 
ک��رد و بزرگترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند 
زیرا به دنیا اع��الم می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند 
و قادر هس��تند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه 
عمل کس��ی بود که برای کشتن دش��منی که پشت سرش قرار 
دارد گلوله را از س��ینه خودش عبور می ده��د. بنابراین در مورد 
اقدامات معترضین در س��ال 88 نمی توان حکم کلی صادر کرد. 
اوال ک��ه عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند 
که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره 
بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات 
در تحری��ک آنان به خش��ونت نقش اصلی را داش��تند و در واقع 
آنان ش��روع کننده بودند. عده ای از مسئوالن سیاسی و انتظامی 
هم به نامناس��ب بودن برخوردها اعت��راف کرده اند. در این رابطه 
اطالعات مهمی ناگفته مانده اس��ت. برای مثال در سال 89 خبر 
مهم، س��ری و سانسور ش��ده ای در یک روزنامه اصولگرای حامی 
سرسخت دولت وقت نشت کرد آن هم از زبان آقای نبی حبیبی 
دبیرکل هیات مؤتلفه. در روزنامه وطن امروز سه شنبه 7 دی 89 
ص 3 از قول آقای محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه آمده 
ب��ود: »در یکی از تظاهرات پ��س از انتخابات، وزارت اطالعات در 
حد فاصل میدان آزادی تا انقالب یک گروه صد نفری را دستگیر 
کرده که مجهز به بی س��یم و س��الح بودند و قصد داش��تند وارد 
جمعیت ش��ده و به کش��تن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی 
هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر 

را منتشر نکرده اند«. 
وقتی خب��ر را خواندم ک��ه در البله ای مطال��ب روزنامه گم 
ب��ود فکر کردم یک س��خن تازه برای جو س��ازی علیه معترضان 
انتخاباتی و انتس��اب آنها به گروه رجوی یا تروریس��م اس��ت اما 
در بن��د 240 دو نفر از آنها زندانی و با برخی زندانیان سیاس��ی 
هم س��لول ش��ده بودند که از مسئوالن س��تاد یکی از نامزدهای 
انتخابات در ش��یراز و یکی ش��ان جانباز ش��یمیایی و عضو... بوده 
و با سالح س��بک و سنگین )آرپی جی( و بی سیم آمده بودند که 
معترضان را بکش��ند. در هتلی در خیابان آزادی مستقر می شوند 
که چون هتلدار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می ش��وند شک 
می کن��د و به وزارت اطالعات که در ش��رایط بحرانی آن زمان از 
قبل از آنها خواس��ته بود حرکات مش��کوک را اطالع دهند خبر 
می ده��د ب��ا این تصور که از گ��روه مجاهدین هس��تند اما وقتی 
دس��تگیر شده و هویت شان شناخته ش��د برای اینکه انتشار این 
خبر را به زیان خود می دیدند سانسور کرده اند. عجیب این است 
که در چند س��ال گذش��ته هیچ کس به این خبر بس��یار مهم و 
تعیین کننده در درک حوادث س��ال 88 از نظر سیاسی و قضایی 
توجه نکرده و تاکنون جایی به آن پرداخته نشده است. آقای نبی 
حبیب��ی اخیراً هم بار دیگر ای��ن اظهارات را با کمی تفاوت تکرار 
کرده است )شرق، شماره 1949 - یکشنبه 20 بهمن 92 ص2(. 
اما چرا داس��تان این صد نفر مسلح که دستگیر شده اند هیچ گاه 
از س��وی رسانه های رسمی بازگو نش��د و ابعاد آن روشن نگردید 
در حالی که مس��ائل خیلی کوچکتر از آن بازتاب دارد. اگر ابعاد 
این خبر روشن می ش��د به بسیاری از مبهمات حوادث سال 88 
هم پاس��خ داده می شد. در نهایت اینکه تمام افرادی که متهم به 

تخری��ب و اغتش��اش بودند بر فرض اینکه اتهام��ات به همه آنها 
وارد بوده از طریق فیلم های منتش��ر ش��ده شناسایی و بازداشت 
و مجازات ش��دند و دیگر دلیلی ب��رای کش دادن موضوع نمانده 
است و مناسب است که حصر پایان یابد گرچه عوامل دیگری که 
دس��ت به خشونت علیه معترضان زدند از جمله همان صد نفری 
که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازات 

آنها اطالعی ندارد. 
اگر قرار باش��د عدالت رعایت شود باید به نقش همه افراد و 

عوامل درپیدایش حوادث سال88 یکسان رسیدگی شود.
آیا تفسیر قاضی از این اعتراضات در شدت و ضعف اتهاماتی 
که مطرح می ش�ود تغیی�ر ایجاد می کند؟ به ای�ن معنا که آیا 
اقدامات صورت گرفته توس�ط معترضین ب�ه انتخابات 88 به 
صورت مطلق خاصیت مجرمانه داش�ت یا س�لیقه و نظر افراد 

در مجرمانه انگاشتن آن دخیل شد؟
بدون ش��ک تفس��یر قاضی در ش��دت و ضعف اتهامات مؤثر 
اس��ت بخصوص اگر قاضی کس��ی باش��د که طرفیت داشته و در 
آرای صادره، رفتار خود را نشان داده باشد. اصوالً به همین دلیل 
اس��ت که بدون رعایت اصل 168 قانون اساسی هرگونه محاکمه 
سیاس��ی ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است زیرا طبق 
قانون اساس��ی باید هیأت منصف��ه ای که نماینده وجدان عمومی 
اس��ت درباره مجرمانه بودن یا نبودن افعال انتس��ابی نظر بدهد. 
دلیل اینکه عالوه بر حضور هیأت منصفه در قانون اساسی تصریح 
ش��ده این محاکمات باید علنی هم باشد این است که همه مردم 
باید در جریان باش��ند و قضاوت کنند که آیا هیأت منصفه ای که 
قرار است نماینده آنها باشد وظیفه اش را درست انجام می دهد و 

تشخیص آن چگونه است؟
آقای علی مطهری معتقد است که در وقایع سال 88 دو طرف 
مرتکب خطاهایی ش�دند؛ اوال نظر ش�ما در این باره چیست و 
دوم عمل یکی از طرفین بر طرف دیگر چه آثاری داشت و آیا 

از لحاظ حقوقی مسئولیتی را برای آن طرف ایجاد می کند؟
ای��ن یک قاعده کلی اس��ت ک��ه هر نزاعی دو ط��رف دارد و 
هر دو طرف در درجات مختلفی ممکن اس��ت مقصر باش��ند، اما 
نکته مهم این اس��ت که در نزاعی که یک طرف در دولت باشد و 
طرف دیگر خارج از دولت، مسئولیت دولت بیشتر است به همین 
دلی��ل بود که امام علی)ع( نیز در برابر مخالفان تا زمانی که وارد 
جنگ مسلحانه نشدند مدارا می کرد. بخصوص عدم صدور مجوز 
تظاهرات در س��ال 88 خطای بزرگ��ی بود که از طرف دولت رخ 
داد و مس��ئولیت آن را در ای��ن حوادث بیش��تر می کند زیرا اگر 
مجوز صادر می ش��د پلیس وظیفه مراقبت داشت و جلوی عوامل 
اغتش��اش به س��ادگی گرفته می شد و حتی کس��ی نمی توانست 

شعاری خارج از آنچه توافق شده بود سر دهد.
ارزیابی شما از ابعاد مفهوم »فتنه« چیست؟

کلمه فتنه در قرآن گاهی بار مفهومی مثبت دارد و به معنی 
آزمای��ش مؤمنان به کار رفته اس��ت اما در می��ان عوام به معنی 
تفتین و دسیسه چینی هم به کار می رود و در ادبیات سیاسی به 
معنای آشوبگری به کار برده اند و اخیراً در عرصه طنزنویسی هم 
وارد ش��ده است اما نکته مهم این است که بر فرض که مسامحتاً 
بتوان در سیاس��ت از چنین واژگانی اس��تفاده ک��رد اما این واژه 
جنب��ه حقوقی ندارد و عمدتا در میدان منازعات سیاس��ی به کار 
می رود و مس��ئوالنی که انتظار می رود حقوقی سخن بگویند در 
جای��گاه مقام قضایی باید از کاربرد ای��ن ادبیات پرهیز کنند. در 
سیاست هم واژه فتنه عام است و اختصاص به یک گروه و جناح 
ندارد و چنانکه آقای علی مطهری که الگوی یک نماینده مجلس 

در دوره اخیر شده است گفته است شامل رقیب هم می شود.
به هر حال نباید فراموش کرد که آقای موس��وی، بیش از 13 
میلیون رأی کسب کرده و آقای کروبی هم در انتخابات قبلی نفر 
دوم شد و بیش از 5 میلیون رأی آورده بود و نمی توان میلیون ها 
نفر را که نیمی از واجدین شرایط رای دادن هستند فتنه گر خواند. 
البته بارها گفته اند که پس از حوادث س��ال 88 رأی دهندگان به 
آنها ریزش داشته اند ولی در انتخابات 24 خرداد 92 انتخاب دکتر 
روحان��ی با بیش از 18 میلی��ون رأی در دور اول و با 24 میلیون 
در دور دوم که مورد حمایت هاش��می و خاتمی و اصالح طلبان و 
اعتدالیون بود که همگی مخالف دولت قبلی بودند نشان داد هیچ 
ریزشی در کار نبوده است و مقابله با این جمعیت با عنوان فتنه گر 

به سود دولت و به سود جناح های رقیب نیست. 
- در نهای�ت باید گفت که چاپ این دیدگاه ها به منزله 
تایید آنها از س�وی سیاس�ت روز نیس�ت و البته بار دیگر 
تاکید داریم منتقدان و موافقان این پاس�خ ها مطالب مورد 
نظ�ر خود را ب�رای درج در روزنامه برایمان ارس�ال کنند. 
هدفم�ان از چاپ این گفتمان ایجاد گفتمانی بین جناحین 
ب�رای رس�یدن به وحدت بیش�تر و در نهایت رس�یدن به 
دی�دگاه متع�ادل و البته مورد پس�ند مردم بوده اس�ت و 
با همین روش در ادامه مس�ایل مورد نق�د جناحین را در 

روزنامه پیگیری و چاپ خواهیم کرد.

پاسخ های باقی به دانشجویان درباره حصر

گروه گفتمان  گ���و برای نقد و فلسفه حصر و تحلیل این گفت و
تصمیم  او  اما  شدیم،  همکالم  باقی  عمادالدین  با  ماجرا 
دانشجویان  تاکنون   88 سال  از  که  را  سواالتی  گرفت 
چاپ  برای  کردند  ارسال  برایش  حصر  مفاهیم  درباره 
اگر  بفرستد، هر چند سواالت یکطرفه بیان شده و قطعاً 
از مسایل می توانست  بود خیلی  گفت وگوی سیاست روز 
ایجاد  برای  اما  شود،  پرسیده  وی  از  سوال  قالب  در 
گفتمان درباره حصر و مسایل آن در بین نظرهای متفاوت، 
بر آن شدیم تا سواالت دانشجویان از این فعال سیاسی 
اصالح طلب را چاپ کرده و فرصتی برای دیگرانی که پاسخ 
متفاوت به این سواالت دارند فراهم کنیم. بدیهی است 
می توانند  شده  چاپ  پاسخ های  موافقان  و  منتقدان  که 
برای بیان صحبت های متفاوت خود اعالم آمادگی کنند تا 
همین فضا در اختیار آنها نیز قرار گیرد. البته این فعال 

مسایل  درباره  مفصل  گفت وگوی  یک  وعده  اصالح طلب 
روز را نیز در آینده ای نزدیک به سیاست روز داده است 
که در صورت تحقق وعده، آن را نیز برای مخاطبان چاپ 

خواهیم کرد.
اگر  که  است  معتقد  باقی  عمادالدین  نوشتار،  این  در  اما 
و  به درستی  تدبیر الزم  منتظری  آیت اهلل  زمان حصر  در 
با  و  نمی شد  تکرار  تجربه دیگری  انجام می شد  به هنگام 
می  گوید:  و  می رود  مطلب  اصل  سر  یکراست  اعتقاد  این 
»من درخصوص انتخابات سال 88 نظرات خاص خویش را 
دارم. در تیرماه 1388 درپی احضار توسط وزارت اطالعات 
در ساختمان دادستانی تهران نظرات خویش را صراحتاً و 
مستدل بیان کردم اما از آنجا که بخش عمده این متن تنها 
به جنبه حقوقی مسئله حصر می پردازد، در شرایطی که به 
جای پاسخ حقوقی و علمی می خواهند با جنجال به انتقادات 

پرداخته شد.« با این مقدمه بخوانید کل ماجرا را.

نمای نزدیک


