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اقدامات اخیر ش�ما توجهات زیادی در کش�ور بپا کرد. آنچه 
مش�خص اس�ت بع�د از 4 ده�ه از اول انقالب برخی س�بک 
زندگی ها با دهه اول انقالب تفاوت بسیاری کرده و اشرافی گری 
بین بعضی مسئوالن نفوذ کرده است؛ به حدی که بعضًا تظاهر 
بدون ش�رمندگی به اش�رافی گری را هم ش�اهد هستیم. این 
آفت چقدر می تواند آس�یب به انقالب�ی بزند که بنیانگذار آن 
و رهبر معظم انقالب در حال حاضر بسیار ساده زیست بوده و 

هستند اما برخی مسئوالن این منش را ندارند.
ابتدا تشکر می کنم از شرایطی که این خبرگزاری برای ما مهیا 
کرد و امیدوارم آن چیزی که مورد رضایت خدا هست را بگوییم. 
اشرافی گری موضوع س��اده  و اولویت پایینی نیست. اشرافی گری 
ریش��ه خیلی از مفاسد است. ریشه خیلی از اختالف هاست. شاید 
بتوانی��م بگوییم بزرگترین انحراف انقالب از خاس��تگاه خودش و 

گفتمان خودش همین اشرافی  گری است.
شاید ما خیلی نتوانیم این مسئله را هضم کنیم. حضرت امام 
می گویند "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" یا "استکبار کاری 
نمی توان��د بکند"، "ما می توانیم مبارزه کنیم" اما یک جا هس��ت 
که فاتحه همه اینها خوانده می شود . آنجا که امام می گوید "وقتی 
مس��ئول ما به سمت کاخ نش��ینی برود". یا جای دیگر می گوید 
آمریکا زمانی می تواند روی ملت ما تاثیر بگذارد که مس��ئوالن ما 
به س��مت کاخ بروند. و در توضیح این مسئله می گویند "طبیعت 
کاخ نش��ینی خوی کاخ نش��ینی می آورد." خوی کاخ نشینی که 
آمد هیچ مناس��بتی با مبارزه ن��دارد. در یکی از صحبت های امام 
نقل به مضمون این اس��ت "کس��ی که دنبال دنیا و رفاه خودش 

است مبارز هم باشد الفبای مبارزه را هم نفهمیده ".
آن وقت مردم خودمان را تشویق به مبارزه و اقتصاد مقاومتی 
و اس��تقالل و جلوی آمریکا ایس��تادن بکنیم اما بعضی از همان ها 
که ش��عار می دهند خودش��ان درد مردم را نفهمن��د. کوچکترین 
آسیب را از تحریم ها و مسائل معیشتی اینها دارند می بینند. خب 
ما می خواهیم بگوییم ریش��ه دین گریزی، فساد و دیگر چیزها در 
همین خوی اشرافی گری است. ریشه تبعیض همین جاست.ریشه 
دین گریزی جوانان همین است از همانجا که می بینند کسی حرفی 
می زند خودش اهل عمل به آن نیست بعد می گوید مبارزه بکن. تو 
اگر مبارزی لباس ساده به تن کن و به خودت سخت بگیر نه اینکه 

کفش سی میلیونی بپوشی و به مردم بگویی تحمل کنید. 
یک��ی از دالیل این وضع بعضی مس��ئوالن ما این اس��ت که 
خوی تجمل با انسان کاری می کند که خیال می کند ارباب است 

و مردم رعیت اند. در مقابل کس��ی که پولش هم بیش��تر اس��ت 
و ق��درت مالی دارد خاضع می ش��ود. هرچه ه��م مرگ بر آمریکا 
بگوید در درونش به این مس��ئله اعتقاد ندارد چون در داخل پوچ 
و دنیاگرا شده اس��ت و به هیمنه مادی  آنها نگاه می کند و قبول 
ندارد می تواند مبارزه کند و این برخالف کس��ی است که پابرهنه 
و کوخ نشین باشد چون حب دنیا و دنیاگرایی در وجودش نیست. 

اگر ایمان باشد ما می توانیم و وقتی ایمان نیست نمی توانیم.
امام می گفت ببینید عده ای مومن و معتقدند اما ضعیف النفس 
هس��تند. اگر یک خارجی بیاید و ببیند محل کارش محقر است 
احس��اس حقارت و ضع��ف می کنند درحالی ک��ه حقارت به کاخ 
نیس��ت، به ایمان است. حضرت امام وقتی نماینده گورباچف آمد 
کجا بود؟ یک کوخی نشس��ته بود و لباس رس��می هم نداش��ت 
تا نش��ان دهد حقارت به این چیزها نیس��ت اما اکنون مسئوالن 
اعتق��اد ندارند و فکر می کنند باید فقط ش��یک بود تا حرفمان را 
گوش دهند. بقیه مس��ئوالن هم می گویند باید ش��یک باشیم تا 
مردم حرف ما را گوش دهند. باید 15 تا 20 تا محافظ داش��ت تا 
ح��رف ما را بخرند و اال حرف م��ا را گوش نمی دهدن در صورتی 
که این انحراف واضح از مبانی انقالب و امام اس��ت که نهایت به 

فساد در کل کشور می رسیم.
پس ریش��ه بخش مهمی از مشکالت امروز ما از همین ناشی 
می ش��ود برای همین ما روی این مسئله دست گذاشتیم که اوال 
خ��الف قانونی مرتکب نش��ویم و ثانی��اً کاری بکنیم که عرصه بر 
افرادی که اهل این کارند تنگ ش��ده و تبدیل به یک ضدارزش 

شود و کسی جرأت نکند از این کارها کند. 
انتقادی که به ش�ما می ش�ود این اس�ت که اوال پخش کردن 
تصاویر ای�ن افراد هتک حرمت و از بین آبرو نیس�ت؟ اینکه 
چیزی درپیج شخصی شخصی است را باعث می شویم صدها 
هزار نفر ببینند منافاتش با آبروی اشخاص چیست؟ یک عده 
هم می گویند این حرکتی که شما کردید خوب است اما ممکن 

است مردم را دلزده کند.
اوال در م��ورد اینکه این کار حرام یا هتک حرمت اس��ت، در 
سیره ائمه این هست یعنی اگر ببینید امیرالمومینین یک تذکری 
ب��ه عثمان ب��ن حنیف می دهد، مردم ه��م می فهمند و در تاریخ 
نام وی پخش ش��ده و به هرحال آبروی عثمان بن حنیف بخاطر 
نشس��تن بر س��ر س��فره اغنیا رفت. اصال باید در برخی جاها که 

مربوط به اجتماع و نه فرد است گفته شود.
اگر گناهی در خلوت کسی اتفاق افتاده کاری نداریم و پخش 
آن هم درست نیس��ت چون نمی خواهد پخش کند اما کاری که 
در مجازی ش��خصی خ��ودش پخش می کند ابایی ن��دارد و این 
برمی گردد به مس��ائل اجتماعی نه ف��ردی بنابراین به عنوان نهی 
از منکر علنی - که دنیاگرایی مس��ئوالن قطعا منکر و حرام صد 

درصد است - موردی ندارد. ما نظام را باالترین چیز می دانیم.
البته اگر مصداق اش��رافی گری باشد که ساعت 50 میلیونی و 
خانه میلیاردی و لباس میلیونی و ماش��ین میلیاردی مصداق بارز 
اشرافی گری است و یک چندم این را ملت نمی توانند داشته باشند، 
همان خوی کاخ نشینی است. این قطعا حرام است و باید جلوی آن 

را گرفت. راه جلوگیری از آن تذکر ش��خصی است و یکی هم تذکر 
عمومی. وقتی جامعه در اشرافی گری مسئوالن گیر کرد باید عمومی 
گفت گرچه ما بعضی جاها هم ش��خصی تذکر دادیم اما شوکی به 
جامعه باید داد که همه عقب بنشینند و بفهمند مردم از این کارها 
بدشان می آید. بنابراین مصداق نهی از منکر که قطعاً هست و واجب 
است مبارزه کنیم. عمومی گفتن آن هم برای خارج کردن جامعه از 

اشرافی گری است و باید یک گفتمانی درست شود. 
اما اینکه برخی دلسرد می شوند درست برعکس است. مردم 
زمانی دلس��رد می ش��وند که هی بگوییم دزدی، دزدی، فس��اد، 
اختالس... اما نتوانیم جلوی آن را بگیریم اما اگر جایی گفته شود 
فالنی دزدی کرد، فالنی عروس��ی اش��رافی گرفت، فالنی پسرش 

میلیارد ش��ده و... و ترمزی برای مس��ئوالن شد یک امیدی برای 
مردم است که می فهمند می توان جلوی آنها را گرفت.

شکایت آقای مظاهری از شما چه بود و به کجا رسید؟
وی معتق��د بود عکس برداری از صفح��ات دیگران غیرقانونی 
است. من چنین چیزی ندیدم. اگر عکس را تحریف بکنند ممکن 
اس��ت اما عین همان را بازنش��ر کنیم من جای��ی ندیدم مصداق 
غیرقانونی باشد. خود وی هم از صفحه شخصی من عکس برداشت 

و منتشر کرد. گفتم اگر غیرقانونی است من شکایت می کنم.
در مناظره با مهدی مظاهری از یک سری افراد هم اسم بردید...

من اتهامی به کسی نزدم. من اتهام نزدم و گفتم شما با این 
اشخاص آیا شراکت مالی داشتید یا خیر؟ فقط سوال کردم.

ش�ما برادرتان عضو مجل�س خبرگان رهبری اس�ت. پدرتان 
آیت اهلل صدرالس�اداتی از علماس سرشناس یزد هستند. پدر 
همسر شما آیت اهلل مدرسی از اعضای فقهای شورای نگهبان 
است. برخی مدعی هس�تند همین انتساب ها مانع از برخورد 

قضایی با شما می شود.

نه اینکه کسی کار نداشته باشد اما ممکن است مالحظه ما را 
کرده ان��د و تا االن تحمل کردند. بعضی از قوانین و مفاهیم آنقدر 
تعمیم پذیر اس��ت که کار عادی هم کنیم ممکن اس��ت مشمول 
آن بشویم مثل تش��ویش اذهان عمومی یا تبلیغ علیه نظام مثال 
علیه یک امام جمعه کاری انجام می دهید دادس��تان آن را تبلیغ 
علیه نظام می داند یا می نویسد تشویش اذهان عمومی. اینها را به 
من تا االن آوانس)امتی��از( دادند و آن هم بخاطر برادرم یا پدرم 
نیست. بیشتر حدس من این است که خیال کردند شاید حضرت 

آیت اهلل مدرسی از من حمایت می کنند.
بله این امتیاز من اس��ت اما من از  آن به نفع مردم اس��تفاده 
می کنم و رانتی نیس��ت که از  آن سوءاس��تفاده کنم و به اموالی 
برس��م. مثال طلبه ایالمی 4 پرونده برایش درس��ت ش��د. دوتا از 
طرف امام جمعه ایالم و دوتا هم از طرف دادستان ویژه روحانیت 
بخاطر چند س��خنرانی. در شیراز چند دانشجو که از امام جمعه 
مرحوم ش��یراز س��والی درباره هزینه تبلیغات پرسیدند دادستان 
ش��خصا آنها را محکوم کرد. برای من ه��م ممکن بود این اتفاق 
بیفتد اما یک دلیلش انتسابی است که می دانند و یکی هم قدرت 
رس��انه. ب��ه هرحال من رس��انه ای در حد خ��ودم دارم که دنبال 
می ش��د و اگر اتهامی به من بزنند افکار عمومی قانع نمی ش��ود. 
ولی ممکن اس��ت در آینده پای ما هم به دادگاه باز بش��ود و من 

هم آمادگی دادگاه رفتن و دفاع از خود را دارم.
م��ا جوانان انقالب��ی و جوانان جویای عدال��ت داریم که اینها 
االن متهم ان��د به س��اندیس خور و بس��یجی و تندرو ب��ودن. اینها 
واقعا پابرهنه هس��تند و چون خودشان پاک اند قیام کنند و هرچه 
مصلحت سنجی هست کنار بگذارند البته قانونی، نه انتحاری. آبرو 
وسط بگذارند و کمک کنند این گفتمان جلو برود و شکل بگیرد و 
در سه بعد رانت، پاسخگو کردن و هم شفافیت بتوانند یک باری از 
قوه قضاییه که انجام نداده و مجلس و دولت که کار را ول کرده اند 
انجام دهند تا مدیری جرات نکند از بیت المال خاصه خرجی کند.

خواهان  حسن  فرزند  محمدعلي  احمد  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمدعلي  احمد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  انصاري  رسول 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  تاخيرتاديه  و   دادرسي  خسارت  و 
مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   33 شعبه   9709980229300347
تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/9/24 ساعت 9:30صبح تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
تهران مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه33  دفتر      110/52051  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به مه لقا ابراهيمي فرزند نصرت اله خواهان 
حسين جواد ليال مريم نرگس همگي بهرامي و مهرانگيز وفادار ايده لو دادخواستي به طرفيت 
اين  به  كه  مطرح  اجرايي  عمليات  توقف  خسارت  مطالبه  خواسته  به  ابراهيمي  لقا  مه  خوانده 
عمومي  دادگاه  پرونده كالسه 9609980229300945 شعبه 33  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/9/10 ساعت 
10:30صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه33  دفتر      110/52047  

دادنامه خواهان: آقاي جمشيد قهراني فرزند اسفنديار با وكالت آقاي اسمعيل كشاورزي فرزند 
محمد قاسم خواندگان: حمزه كريمي فرزند ملسم و عباس زواره طباطبايي فرزند احمد و عادل 
كريمي فرزند مسلم همگي به نشانى مجهول المكان   خواسته: مطالبه خسارت تاخيرتاديه راى 
دادگاه  درخصوص دادخواست آقاي جمشيد قهرماني ف اسفنديار با وكالت بعدي آقاي كشاورزي 
بطرفيت خواندگان آقايان حمزه كريمي ف مسلم و عادل كريمي ف مسلم و عباس زواره طباطبايي 
ف احمد بخواسته خسارت تاخيرتاديه از يكصد و هشتاد و دو ميليون و چهارصد و ده هزار 
ريال دادگاه وقت رسيدگي تعيين طرفيت دعوت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم جهت ابالغ 
به خوانده ارسال اخطاريه قت رسيدگي در موعد به طرفين ابالغ و اعاده و پيوست مي باشد 
دادگاه در وقت مقرر تشكيل خواهان حاضر شده است اظهار داشته خواسته بشرح دادخوئاست 
تقديمي است تقاضاي رسيدگي و محكوميت خوانده بشرح خواسته دارم خواندگان عليرغم ابالغ 
در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعي بعمل نياورده اند دادگاه با توجه به دادخواست تقديمي 
خواهان و مدارك و مستندات ارائه شده از سوي ايشان منجمله قرارداد مشاركت در ساخت و 
پايانكار واسناد رسمي تك برگي بنام خواندگان و بويژه صورتجلسه 94/7/4 و وكالتنامه رسمي 
محسن ديواندري و اينكه خواندگان در جلسه حاضر نشده دفاعي بعمل نياورده اند دليلي بر 
پرداخت دين و اسقاط ذمه ارايه ننموده اند علي هذا دعوي خواهان وارد و ثابت تشخيص و به 
استناد ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب79 
دو  و  و هشتاد  يكصد  مبلغ  از  تاخيرتاديه  خسارت  پرداخت  به  خواندگان  محكوميت  به  حكم 
ميليون و چهارصد و ده ميليون ريال از ثبت دادخواست 96/2/30 الي الوصول طبق شاخص 
بانك مركزي كه در اجراي احكام محاسبه خواهد شد تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي 
دارد.  راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 
مي باشد پس از انقضا مهلت واخواهي  ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران   حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126   رئيس  دفتر                            110/52044  

دادنامه شماره پرونده 9709980242300024 خواهان: خانم معصومه خدامي فرزند صفي 
اله با وكالت آقاي اسكندر بابازاده فرزند ابراهيم و زهرا اسالمي قليچي فرزند عباس  خوانده: 
آقاي محمد ابراهيم پور نوري فرزند حسين به نشانى مجهول المكان   خواسته: مطالبه وجه 
با وكالت بعدي خانم  چك راى دادگاه  درخصوص دادخواست خواهان  خانم معصومه خدامي 
اسالمي بطرفيت خوانده آقاي محمد ابراهيم پورنوري ف حسين بخواسته مطالبه وجه يك فقره 
چك به شماره5229139 مورخ 1396/1/20 مبلغ سه ميليارد ريال معادل سيصد ميليون 
تاخيرتاديه دادگاه ضمن تعيين وقت  الوكاله وكيل و خسارت  تومان و هزينه دادرسي و حق 
رسيدگي وابالغ نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به خوانده تشكيل جلسه داده و وارد رسيدگي 
دادگاه  است  نموده  رسيدگي  تقاضاي  و  شده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  خواهان  است  گرديده 
در  ظهور  خواهان  يد  در  مذكور  چك  اصول  وجود  و  خواهان  تقديمي  دادخواست  به  توجه  با 
اشتغال ذمه خوانده و اماره طلب خواهان از خوانده مي باشد و بقاي چك در يد مدعي داللت 
با عنايت به اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه دادگاه  بر اشتغال ذمه صادركننده دارد و 
ايرادي  و  دفاع  مطروحه  دعوي  قبال  در  اند  ننموده  ارسال  نيز  دفاعيه  اليحه  و  نشده  حاضر 
ننموده ودليلي بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته و با عنايت به وصف تجريدي مستند 
دعوي و تجاري بودن صدور چك و اصل عدم توجه ايرادات وا صل استقالل امضائات و وصف 
تنجيزي اسناد تجاري و اينكه چك بمحض صدور از منشا خود منفك ميگردد و اصل انفكاك 
رابطه پايه تعهداتي از رابطه برواتي عليهذا دعوي خواهان وارد و ثابت تشخيص و با استناد 
به مواد 310-313 قانون تجارت مصوب 1311و مواد 198-515-519-522 قانون آئين 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب79 و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون 
قانون  و  نظام  مصلحت  تبخشص  مجمع  قانون صدور چك مصوب76/3/10  از  موادي  اصالح 
استفساريه آن مجمع مصوب77/11/17 مواد 1301-1257 قانون مدني مصوب1314 حكم 
به محكوميت به پرداخت مبلغ چك مستند دعوي بمبلغ سه ميليارد ريال معادل سيصد ميليون 
تومان بعنوان اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخيرتاديه  براساس شاخص اعالمي بانك 
مركزي از تاريخ مطالبه رسمي يعني تاريخ گواهينامه عدم پرداخت تا اجراي حكم و حق الوكاله 
وكيل كه طبق تعرفه در اجراي احكام محاسبه خواهد شد و مبلغ103/190/000 ريال تمبر 
و مبلغ 266/000 ريال هزينه تعرفه خدمات الكترونيك مجموعا بعنوان هزينه دادرسي در 
تاريخ  از  روز  ظرف 20  و  محسوب  غيابى  راى صادره  گردد.    مي  اعالم  و  خواهان صادر  حق 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مي باشد پس از انقضا مهلت واخواهي  ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126   رئيس  دفتر                            110/52043  

خواهان  حسن  فرزند  محمدعلي  احمد  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمدعلي  احمد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  انصاري  رسول 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  تاخيرتاديه  و   دادرسي  خسارت  و 
مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   33 شعبه   9709980229300347
تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/9/24 ساعت 9:30صبح تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
تهران مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه33  دفتر      110/52051  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به مه لقا ابراهيمي فرزند نصرت اله خواهان 
حسين جواد ليال مريم نرگس همگي بهرامي و مهرانگيز وفادار ايده لو دادخواستي به طرفيت 
اين  به  كه  مطرح  اجرايي  عمليات  توقف  خسارت  مطالبه  خواسته  به  ابراهيمي  لقا  مه  خوانده 
عمومي  دادگاه  پرونده كالسه 9609980229300945 شعبه 33  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/9/10 ساعت 
10:30صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه33  دفتر      110/52047  

دادنامه خواهان: آقاي جمشيد قهراني فرزند اسفنديار با وكالت آقاي اسمعيل كشاورزي فرزند 
محمد قاسم خواندگان: حمزه كريمي فرزند ملسم و عباس زواره طباطبايي فرزند احمد و عادل 
كريمي فرزند مسلم همگي به نشانى مجهول المكان   خواسته: مطالبه خسارت تاخيرتاديه راى 
دادگاه  درخصوص دادخواست آقاي جمشيد قهرماني ف اسفنديار با وكالت بعدي آقاي كشاورزي 
بطرفيت خواندگان آقايان حمزه كريمي ف مسلم و عادل كريمي ف مسلم و عباس زواره طباطبايي 
ف احمد بخواسته خسارت تاخيرتاديه از يكصد و هشتاد و دو ميليون و چهارصد و ده هزار 
ريال دادگاه وقت رسيدگي تعيين طرفيت دعوت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم جهت ابالغ 
به خوانده ارسال اخطاريه قت رسيدگي در موعد به طرفين ابالغ و اعاده و پيوست مي باشد 
دادگاه در وقت مقرر تشكيل خواهان حاضر شده است اظهار داشته خواسته بشرح دادخوئاست 
تقديمي است تقاضاي رسيدگي و محكوميت خوانده بشرح خواسته دارم خواندگان عليرغم ابالغ 
در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعي بعمل نياورده اند دادگاه با توجه به دادخواست تقديمي 
خواهان و مدارك و مستندات ارائه شده از سوي ايشان منجمله قرارداد مشاركت در ساخت و 
پايانكار واسناد رسمي تك برگي بنام خواندگان و بويژه صورتجلسه 94/7/4 و وكالتنامه رسمي 
محسن ديواندري و اينكه خواندگان در جلسه حاضر نشده دفاعي بعمل نياورده اند دليلي بر 
پرداخت دين و اسقاط ذمه ارايه ننموده اند علي هذا دعوي خواهان وارد و ثابت تشخيص و به 
استناد ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب79 
دو  و  و هشتاد  يكصد  مبلغ  از  تاخيرتاديه  خسارت  پرداخت  به  خواندگان  محكوميت  به  حكم 
ميليون و چهارصد و ده ميليون ريال از ثبت دادخواست 96/2/30 الي الوصول طبق شاخص 
بانك مركزي كه در اجراي احكام محاسبه خواهد شد تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي 
دارد.  راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 
مي باشد پس از انقضا مهلت واخواهي  ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران   حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126   رئيس  دفتر                            110/52044  

دادنامه شماره پرونده 9709980242300024 خواهان: خانم معصومه خدامي فرزند صفي 
اله با وكالت آقاي اسكندر بابازاده فرزند ابراهيم و زهرا اسالمي قليچي فرزند عباس  خوانده: 
آقاي محمد ابراهيم پور نوري فرزند حسين به نشانى مجهول المكان   خواسته: مطالبه وجه 
با وكالت بعدي خانم  چك راى دادگاه  درخصوص دادخواست خواهان  خانم معصومه خدامي 
اسالمي بطرفيت خوانده آقاي محمد ابراهيم پورنوري ف حسين بخواسته مطالبه وجه يك فقره 
چك به شماره5229139 مورخ 1396/1/20 مبلغ سه ميليارد ريال معادل سيصد ميليون 
تاخيرتاديه دادگاه ضمن تعيين وقت  الوكاله وكيل و خسارت  تومان و هزينه دادرسي و حق 
رسيدگي وابالغ نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به خوانده تشكيل جلسه داده و وارد رسيدگي 
دادگاه  است  نموده  رسيدگي  تقاضاي  و  شده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  خواهان  است  گرديده 
در  ظهور  خواهان  يد  در  مذكور  چك  اصول  وجود  و  خواهان  تقديمي  دادخواست  به  توجه  با 
اشتغال ذمه خوانده و اماره طلب خواهان از خوانده مي باشد و بقاي چك در يد مدعي داللت 
با عنايت به اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه دادگاه  بر اشتغال ذمه صادركننده دارد و 
ايرادي  و  دفاع  مطروحه  دعوي  قبال  در  اند  ننموده  ارسال  نيز  دفاعيه  اليحه  و  نشده  حاضر 
ننموده ودليلي بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته و با عنايت به وصف تجريدي مستند 
دعوي و تجاري بودن صدور چك و اصل عدم توجه ايرادات وا صل استقالل امضائات و وصف 
تنجيزي اسناد تجاري و اينكه چك بمحض صدور از منشا خود منفك ميگردد و اصل انفكاك 
رابطه پايه تعهداتي از رابطه برواتي عليهذا دعوي خواهان وارد و ثابت تشخيص و با استناد 
به مواد 310-313 قانون تجارت مصوب 1311و مواد 198-515-519-522 قانون آئين 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب79 و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون 
قانون  و  نظام  مصلحت  تبخشص  مجمع  قانون صدور چك مصوب76/3/10  از  موادي  اصالح 
استفساريه آن مجمع مصوب77/11/17 مواد 1301-1257 قانون مدني مصوب1314 حكم 
به محكوميت به پرداخت مبلغ چك مستند دعوي بمبلغ سه ميليارد ريال معادل سيصد ميليون 
تومان بعنوان اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخيرتاديه  براساس شاخص اعالمي بانك 
مركزي از تاريخ مطالبه رسمي يعني تاريخ گواهينامه عدم پرداخت تا اجراي حكم و حق الوكاله 
وكيل كه طبق تعرفه در اجراي احكام محاسبه خواهد شد و مبلغ103/190/000 ريال تمبر 
و مبلغ 266/000 ريال هزينه تعرفه خدمات الكترونيك مجموعا بعنوان هزينه دادرسي در 
تاريخ  از  روز  ظرف 20  و  محسوب  غيابى  راى صادره  گردد.    مي  اعالم  و  خواهان صادر  حق 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مي باشد پس از انقضا مهلت واخواهي  ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126   رئيس  دفتر                            110/52043  

دادنامه پرونده كالسه 9609981025901168 شعبه 159 مجتمع قضايى شماره 4 شوراي 
حل اختالف شهر تهران تصميم نهايي شماره 9709971025900332  خواهان: آقاي بابك 
حديدي فرزند قربانعلي با وكالت آقاي ياسر داغمه چي فيروزجائي فرزند روح اله خوانده: علي 
پرونده كالسه 9609981025901168  تامين خواسته  و  مطالبه وجه چك  بناري  خواسته: 
شماره  نهايي  تصميم  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي   4 شماره  قضايى  مجتمع   159 شعبه 
خواهان: آقاي بابك حديدي فرزند قربانعلي با وكالت آقاي ياسر داغمه چي فيروزجائي فرزند 
روح اله خوانده: علي بناري  خواسته: مطالبه وجه چك و تامين خواسته  راى دادگاه  درخصوص 
دعوى خواهان بابك حديدي به وكالت ياسرداغمه چي فيروزه جائي به طرفيت خوانده علي بناري 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ20/950/000ريال معادل دو ميليون و نود و پنج هزار تومان 
درخصوص صدور يك فقره چك به شماره 942052 برعهده بانك صادرات باتوجه به بقاي اصل 
چك و گواهي عدم پرداخت دريد خواهان وارد است خوانده علي رغم ابالغ قانوني نشرآگهي در 
جلسه شورا حاضر نشده و اليحه يا دفاعيه اي در برائت الذمه خويش ارسال ننموده و مستند به 
ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 310-311-313 قانون تجارت راي بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ20/950/000ريال معادل دو ميليون و نود و پنج هزار تومان بابت 
صدور چك صدرالشاره و به استناد مواد 519-522 به پرداخت يك مورد هزينه دادرسي و 
خسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراي حكم توسط اجراي 
احكام برابر تغيير شاخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد كه راي صادره 
غيابى و از تاريخ ابالغ به مدت20 روز قابل واخواهى در همين مرجع و سپس به مدت20 روز 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومي و حقوقي تهران مى باشد. 
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و  شماره9710090259500979  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب  به  آگهى 
فرزند  جليلي  محمدعلي  عليه  محكوم   9609970259501427 مربوطه  دادنامه  شماره 
شماره  به  چك  فقره  دو  بابت  مبلغ 2/384/000/000ريال  پرداخت  به  است  محكوم  صفر 
هاي12/9223/935666 مورخ 1396/4/7 و 12/9223/935669 مورخ1396/6/12 و 
خسارت دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك تا 
وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعالمي از سوي بانك مركزي كه در مرحله اجراي حكم 
مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محكوم مي نمايد اجراي حكم در قسمت اخير منوط به پرداخت 

هزينه دادرسي به ماخذ قانوني در مرحله اجراي حكم مي باشد و نيز نيم عشر اجرايي  
تهران    مدني  قضايي  مجتمع   حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه57  دفتر           110/52060

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حسين محمدي خواهان رضا سليماني 
دادخواستي به طرفيت خوانده حسين محمدي به خواسته الزام به فك پالك خودرو- دستور 
 9709980259500325 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  موقت 
شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/7/1 ساعت 9صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه57  دفتر      110/52059  

نجمه  خواهان  حسيني  فدايي  محسن  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
فدايي  محسن  بيرجندي-  عليرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آشناور  مصطفي  كاظمي- 
حسيني به خواسته ابطال مبايعه نامه (مالي غيرمنقول) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709980259500239 شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد 
حسب  كه  تعيين  9:30صبح  ساعت   1397/7/1 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران   مدني 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد. 
تهران مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه57  دفتر      110/52057  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به مرتضي خوئيني- منيژه خوئيني- ابوالفضل 
ليال فالحت  خوئيني- مرضيه فالحت دوست- سكينه فالحت دوست- حسن خوئيني خواهان 
حسن  دوست-  فالحت  مرضيه  خوئيني-  ابوالفضل  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  دوست 
خوئيني- فاطمه خوانساريان- منيژه خوئيني- محترم فالحت دوست- محمود فالحت دوست- 
سكينه فالحت دوست- اكبر فالحت دوست- يونس فالحت دوست- مرتضي خوئيني به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسي- الزام به تنظيم سند رسمي ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709980229200102 شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي 
شهيد مدني تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/3 ساعت 9:30صبح تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد. 
تهران مدني  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه57  دفتر      110/52054  

دادخواست  شرح  به  اسرافيل  فرزند  ساعي  بناي  پيمان  وراثت  حصر  گواهي  رونوشت  آگهى 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   9709981025700452 پرونده  كالسه  به  تقديمى 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسرافيل بناي ساعي به شماره شناسنامه 324 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين  تاريخ 97/3/13  در 
متوفي  فرزند  تهران  از  صادره  ش36850  ش  به  ساعي  بناي  پيمان   -1 به  است  منحصر 
2-محسن بناي ساعي به ش ش8243 صادره از تهران فرزند متوفي 3-بهنام بناي ساعي به 
ش ش 17010صادره از تهران فرزند متوفي 4-مائده بناي ساعي به ش ش 0020810830 
صادره از تهران فرزند متوفي 5-حميده نگاري به ش ش4680 صادره از تهران همسرمتوفي 
و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه 
شخصي اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت 

يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
تهران شهر  اختالف  حل  64شوراي  شماره  مجتمع   157 شعبه  دفتر      110/52070  

آگهى رونوشت گواهي حصر وراثت حميده مهدي خزانه فرزند علي به شرح تقديمي دادخواست 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   9709981025700579 پرونده  كالسه  به  تقديمى 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصرت ضربرده به شماره شناسنامه 23816 
در تاريخ 1396/12/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
متوفي  فرزند  تهران  از  صادره  ش26561  ش  به  خزانه  مهدي  فريده   -1 به  است  منحصر 
2-حميده مهدي خزانه به ش ش1199 صادره از تهران فرزند متوفي 3-فرزانه مهدي خزانه 
به ش ش297 صادره از تهران فرزند متوفي و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست 
مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه شخصي اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد. 
تهران شهر  اختالف  حل  64شوراي  شماره  مجتمع   157 شعبه  دفتر      110/52068  

 آگهى رونوشت گواهي حصر وراثت سام اميركيائي فرزند اميرحسين  به شرح دادخواست تقديمى 
به كالسه پرونده 9709981025700269 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان اميرحسين اميركيائي به شماره شناسنامه 8632 در تاريخ 93/9/7 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سام 
اميركيائي به ش ش0021464642 صادره از تهران فرزند متوفي 2-مريم اسمعيلي فيروز به 
ش ش 554 صادره از تهران همسرمتوفي 3-مهري خدابنده به ش ش2593508027 صادره از 
رشت مادر متوفي و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا چنانچه شخصي اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف 

مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
تهران شهر  اختالف  حل  64شوراي  شماره  مجتمع   157 شعبه  دفتر      110/52067  

آگهى رونوشت گواهي حصر وراثت رحمت اله اردستاني فرزند غالمعلي به شرح دادخواست 
تقديمى به كالسه پرونده 9709981025700 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
تاريخ  در   3 شناسنامه  شماره  به  ارستاني  غالمعلي  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   97/3/10
است به 1- رحمت اله اردستاني به ش ش1546 صادره از اصفهان فرزند متوفي 2- محمد 
اردستاني به ش ش2915 صادره از تهران فرزند متوفي 3-اشرف شعباني به ش ش58606 
صادره از تهران همسر متوفي 4-ميالد اردستاني به ش ش 11310صادره از تهران فرزند 
متوفي و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
چنانچه شخصي اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف 

مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
تهران شهر  اختالف  حل  64شوراي  شماره  مجتمع   157 شعبه  دفتر      110/52065  

دادنامه پرونده كالسه 9609981025901208 شعبه 159 مجتمع قضايى شماره 4 شوراي 
حل اختالف شهر تهران تصميم نهايي شماره 9709971025900322  خواهان: آقاي مهدي 
سلطاني فرزند علي اكبر خوانده: آقاي فردين يكتا كمسري به نشانى مجهول المكان   خواسته: 
قضايى  مجتمع  شعبه 159   9609981025901208 كالسه  پرونده     . بابت.   وجه  مطالبه 
آقاي مهدي سلطاني  نهايي شماره  خواهان:  تهران تصميم  اختالف شهر  شماره 4 شوراي حل 
فرزند علي اكبر خوانده: آقاي فردين يكتا كمسري به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
وجه بابت.  .   راى دادگاه  درخصوص خواهان مهدي سلطاني به طرفيت خوانده فردين يكتا 
كمسري خواسته مطالبه وجه به مبلغ65/000/000ريال معادل شش ميليون و پانصد هزار 
تومان درخصوص صدور يك فقره چك932030/562458 برعهده بانك رفاه كارگران باتوجه 
به بقاي اص ل چك و گواهي عدم پرداخت در يد خواهان وارد است خوانده علي رغم ابالغ قانوني 
نشرآگهي در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه يا دفاعيه اي در برائت ذمه خويش ارسال ننموده 
و مستند به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 310-311-313 قانون تجارت راي 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ65/000/000ريال معادل شش ميليون و پانصد هزار 
تومان بابت صدور چك صدرالشاره و به استناد مواد 519و 522 به پرداخت يك مورد هزينه 
دادرسي و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراي حكم توسط اجراي احكام 
برابر تغيير شاخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد كه راي صادره غيابى 
و از تاريخ ابالغ به مدت20 روز قابل واخواهى در همين مرجع و سپس به مدت20 روز قابل 
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گفت وگو با روحانی جنجالی فضای مجازی؛

از پخش تصاویر زندگی اشرافی بعضی مسئوالن تا شکایت یک آقازاده

این روزها در فضای مجازی و در بین 
گ���و زندگی گفت و تصاویر  از  صحبت  مردم 

اشرافی عروس سفیر و فرزند وزیر سابق و فالن مسئول 
است. حرف هایی که اگر تا دیروز فقط شایعاتی از آن مطرح 
بود، امروز به تصویر و فیلم بدل شده و حتی فرزندان 

مسئولین را به واکنش و پاسخ دادن وا داشته است.
این حرکت طلبه ای است که در فضای مجازی  بانی 
بیش از 200 هزار نفر او را دنبال می کنند. حجت االسالم 
سیدمهدی صدرالساداتی این روزها چهره محبوب گروهی 
از فعاالن اینستاگرامی است هرچند منتقدانی جدی هم 
والمسلمین سیدروح اهلل  برادر حجت االسالم  دارد. وی 
صدرالساداتی نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت اهلل 
مدرسی است هرچند می گوید از این امتیاز به نفع مردم 
استفاده کرده و شاید به دلیل همین انتساب است که 

تاکنون کسی با وی برخوردی نکرده است.
این طلبه جوان حوزه علمیه، پیشتر هم کمپین هایی 
بود.  داده  تشکیل  #نه_به_انتقال_آب_کارون  مانند 
مراسم  انعکاس  وی  اخیر  توجه  قابل  حرکت  اولین 
عروسی اشرافی پسر سفیر ایران در دانمارک و پوشش 
تجمالتی عروس سفیر بود که پسر سفیر را به مناطره 
مظاهری  طهماسب  فرزند  مظاهری  مهدی  کشاند.  وی  با 
رئیس اسبق بانک مرکزی شخص دیگری بود که پایش 

به مناظره با صدرالساداتی باز شد.
که  سواالتی  و  طلبه  این  جدید  فعالیت  راستای  در 
برخی در رابطه با این نحوه مبارزه با شرافی گری داشتند، 
مطرح  شبهات  به  تا  شد  وی  میهمان  تسنیم  خبرگزاری 
درباره کارهایش پاسخ دهد. متن زیر مشروح گفت وگو با 
حجت االسالم صدرالساداتی است که از منظرتان می گذرد:

نمای نزدیک

 ریشه دین گریزی جوانان همین است. 
از همانجا که می بینند کسی حرفی 

می زند خودش اهل عمل به آن نیست 
بعد می گوید مبارزه بکن. تو اگر مبارزی 
لباس ساده به تن کن و به خودت سخت 
بگیر نه اینکه کفش سی میلیونی بپوشی 

و به مردم بگویی تحمل کنید

وقتی جامعه در اشرافی گری برخی 
مسئوالن گیر کرد باید عمومی گفت 

گرچه ما بعضی جاها هم شخصی تذکر 
دادیم اما شوکی به جامعه باید داد که 

همه عقب بنشینند و بفهمند مردم از این 
کارها بدشان می آید


