
یک درصد هم زیاد است!

حجت االسالم رئیسی – رئیس قوه قضائیه:
»در دس��تگاه قضا یک درص��د تخلف داریم که این یک درصد 

هم زیاد است.«
هر آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند. 

فضای بازی که از س��وی رئیس قوه قضائیه یعنی همین سید 
عالی قدری که تمامی س��ال های پس از انقالب اسالمی را وقف 
و صدق��ه جاریه برای س��المتی آخرین امام »عج« از ذریه جد 
خود نموده  اس��ت و طی  یکی دو س��ال جان تازه ای به عدالت 
منشی بخشیده همانند کپس��ول اکسیژنی است که به واسطه 
ماسکی به دهان گروهی از آحاد جامعه گذاشته  شده که امروز 
دستشان کوتاه و خرما بر نخیل بوده تا بر اساس عزت و احترام 
به اصول انقالب پیرامون معدودی از دستگاه ها و نهادها فرازی 

نو برقرار کنند و امروز ش��اهدیم که آثار این اقدام پسندیده و 
بجا چه اثرات ارزشمندی را با خود به همراه آورده است.

چهارم خردادماه 1398 یعنی درست یک سال پیش در همین 
صفحه از روزنامه سیاست روز یادداشتی به همین قلم با عنوان 
» پرونده ای که چهل س��ال دست  به دست می گردد« به چاپ 
رس��ید که خوش��بختانه بازتاب و بازخورد قاب��ل  توجهی را به 
همراه داش��ت تا بالفاصله  دست اندرکاران را به تکاپو انداخته 
و تکلیف آن را نه به نفع مس��تحق و مس��تضعف بلکه به جرم 
رس��انه ای شدن و به س��ود همان نهادی که طی این سال ها با 
اهرم قدرت ضمن س��نگ اندازی و سد زنی های متعدد و حذف 

تمامی اسناد پرونده ای که در اختیار داشته خاتمه دهد! 
ریاس��ت محترم قوه قضائی��ه حتماً اس��تحضار دارد که عموم 
جامعه قضات کشور ذاتاً خوش نیت و پاک دست هستند و اگر 
قص��ور و تعدی رخ دهد در همان یک درصد کذایی و در کادر 
اداری و واس��طه هایی است که از این طریق ارتزاق می کنند و 
چون سال هاس��ت عنکبوت وار تارهای خود را در گوشه و کنار 
پهن کرده و محتوای پرونده ها را نیز در دست داشته اند ممکن 
اس��ت در زم��ان  موعود که قرار بر ثبت آن ها در س��امانه های 
کامپیوتری فرا رس��یده، اقدامات عاجل و الزم را به س��فارش 

حذف و اضافه ها انجام داده اند.
 ح��ال آنکه اگر قض��ات محترم فرصت و حوصله بیش��تری را 
ص��رف اینگونه پرونده های مش��کوک و طوالن��ی  مدت نمایند 
در البه الی انبوه نش��انه های تلخ متوجه خواهند شد که حلقه 

عمداً گمشده گذر زمان در آن ها کجای این پازل کارساز بوده 
است. پرونده ذکر شده به شماره) 9309980351301117( 
و ش��ماره بایگانی 951081 که در آغاز با سه برگ شروع شده 
و امروز باید با چرخ دس��تی جابجا ش��ود مشکل حق خواهی 
ب��رای بجا ماندگان از یک مرحوم مس��تضعف و فقیر بود که با 
پرونده های در اصل 49 ناخواس��ته تداخل پیدا کرده و یکی از 
بنیادها فرصت را در این باره غنیمت ش��مرده اس��ت تا بجای 
انجام رسالت و رساندن حق به حقدار آنرا به نفع خود دور بزند 
که در تمامی این سالها با آراء مختلف و متفاوت روبرو شده که 

در هر جلسه وکالی قدری از نهاد مذکور پشت آن بوده اند.
 درحالیکه تمامی ش��اکیان خانوادگی از قش��ر یارانه و کمک 
معیشتی بگیر دولت هس��تند و خوردن حق آنها بدلیل اینکه 
در اولین جلسه سی سال پیش به یکی از مدیران بازرگانی این 
بنیاد بمنظور احقاق حق پرخاش شده و بر اساس ضرب المثل 

معروف ایرانی به اسب ایشان گفته اند یابو! 
از آن زم��ان میلیون ه��ا اعتب��ار و حقوق بیت الم��ال را خرج 
کرده ان��د تا رق��م اندک و پیش پا افتاده این گروه مس��تضعف 
را پایم��ال نمایند. حال آنکه در این فاصله چند نفر از آنها نیز 
ناکام به دیار باقی ش��تافته اند! بالفاصله پس از چاپ  یادداشت 
مذک��ور روند پرونده به جریان می افت��د تا بازهم وکالی نهاد 
مذک��ور و این بار با غیظ بیش��تر قاطعانه کفه  ترازوی عدل را 
با س��نگ های صوری به سود کمیته  سنگین کنند تا بسرعت 

رأی صادر شود.

 اما بر اساس فرمولی جاری نسخه شاکیان در فرصت مقتضی 
به دس��ت هیچکدام و همچنی��ن وکیل آنها نرس��د تا پس از 
جستجوهای متعدد و س��رک کشیدن های عاجزانه در یکی از 
دفاتر ابالغ رأی  بگویند: »برگه مذکور در همان تاریخ به درب 
دفتر وکیل چس��بانده شده  و زمانیکه با اعتراض دال بر رؤیت 
نکردن آن روبرو می شوند با تمسخر جواب دهند: حتما باد آن 
را برده اس��ت« و حتی حاضر نش��وند رونوشتی از آن را به ذی 
حقان ارائه دهند! اگرچه دفتر وکیل  مذکور در یک ساختمان 
اداری واقع ش��ده که نه تنها ب��اد بلکه هیچ جنبنده ای از کنار 
آن عب��ور نمی کند! متخصصان و خبرگان امر به خوبی آگاهند  
که در م��واردی خاص  این اقدام یکی از ترفند های قدیمی و 
بجا مانده از دوران طاغوت اس��ت.  تا طرف مقابل فرصت نکند 
در وقت مقرر به رأی اعتراض نماید و بالطبع درروی پاشنه ای 

بچرخد که زورش بیشتر است ! 
مقام محترم ریاس��ت قوه قضائیه حاال که پی برده اند قسمتی 
از بخش اداری این نهاد مش��کل دارد و این مس��ئله سالهاست 
در محدوده قلیلی  رس��وب نموده و نمون��ه بارز آن در پرونده 
کالن معاون اجرایی سابق مشهود است اگر تالش را بر الیروبی  
بعضی ازدفاترمشکوک متمرکز و حتی برای نمونه بر بازخوانی  
همین پرونده دس��تور پیگیری و تمرکز ص��ادر نمایند ممکن 
اس��ت بتوانند به سر چش��مه آلودگی ها در قوه قضاییه دست 
یافت��ه و آن را ریش��ه ک��ن نمایند و یک��ی از آرزوهای دیرینه 

مستضعفان را جامه عمل بپوشانند.
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خاموشی جهان و حذف سعودی از 

لیست سیاه کودک کشان  
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جمهوری اسالمی در پاسخ به خروج آمریکا 
از توافق هس��ته ای و بدعهدی های طوالنی 
اروپا در اجرای تعهدات برجامی، واکنش��ی 
مناس��ب و قانونی از خود نشان داد. چرا که 
در این ماجرا، ایران مصداق این ضرب المثل 
ش��ده بود که » هم پی��از را خورد، هم فلک 

شد و هم پول داد.« 
اما کاهش گام به گام تعهدات برجامی پس 
از یکسال از خروج آمریکا از توافق هسته ای  
اجرا شد، تا نشان دهد که جمهوری اسالمی 
ای��ران بدعهدی به یک پیمان بین المللی را 
تحم��ل نمی کند و زیر ب��ار زور و رفتارهای 
غیر منطق��ی آمری��کا و اروپا نمی رود.س��ه 
کش��ور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، با 
همراهی آمریکا در ش��ورای ح��کام اقدام به 
تهی��ه  قطعنامه ای علیه ایران کردند که روز 
گذش��ته به تصویب رس��ید. اقدام اروپایی ها 
شاید از نظر رسانه ای ارزش داشته باشد، اما 
از نظر اجرایی بی ارزش است؛ چرا که چین 
و روس��یه همچنان که به این قطعنامه رای 
منف��ی دادند، در صورت ارجاع این قطعنامه 
به ش��ورای امنیت این ام��ر را تکرار خواهند 
ک��رد و ط��راح آمری��کا و اروپا  با شکس��ت 
روبرو خواهد ش��د.  روس��یه و چین نیست 
به سیاست اقدامی ایران در کاهش تعهدات 
برجام��ی، عداالنه و منصفانه قضاوت کردند، 
چرا ک��ه واکنش ایران را در چارچوب توافق 
هس��ته ای می دانند و این در حالی است که 
آمریکا و برخی کش��ورهای اروپایی با وجود 
خروج آمری��کا از برجام و عدم تعهد پذیری 
اروپایی ها، ادع��ا دارند ایران باید به تعهدات 
خ��ود در برجام پایبند باش��د حتی اگر آنها 

برجام را نابود کرده باشند.!
جمه��وری اس��المی ای��ران پ��س از خروج 
آمری��کا از برجام، یکس��ال ب��ه اروپا فرصت 
داد ت��ا تعهدات خود را در قبال برجام انجام 
دهد، اما اروپایی ها با وقت کش��ی و تبعیت 
از سیاس��ت های آمریکا عمال از برجام خارج 
ش��دند و هیچ یک از تعه��دات خود را اجرا 
نکردن��د و همواره خواهان اجرای یک طرفه 

برجام از سوی ایران بوده و هستند. 
حتی زمانی که ایران سیاست کاهش گام به 
گام تعهدات هسته ای را آغاز کرد، اروپایی ها 
همانگون��ه که پیش بینی می ش��د، واکنش 
مثبتی از خود نش��ان ندادند و تنها به تهیه 
بسته های بی ارزش مانند اینستکس بسنده 
کردند. قدر مس��لم، اگر ایران پس از خروج 
آمرکیا از توافق هس��ته ای اق��دام به کاهش 
تعهدات خود هم نکرده بود، اتفاقی نمی افتاد، 
به این مفهموم که اروپا دس��ت به کار نمی 
شد تا تعهدات برجامی خود را عملیاتی کند. 
اگر هر کس��ی در این زمینه اعتقاد دارد که 
اگر ایران سیاس��ت مدارا و ماندن در توافق 
هس��ته ای را در پیش می گرفت و همچنان 
تعهدات خود را به صورت یک طرفه اجرا می 
کرد، اروپا جای خالی آمریکا را می گرفت و 
تحریم های اقتصادی و بانکی را بر می داشت، 
سخت در اشتباه است. یکسال فرصت زمان 
کمی نبود برای آنکه اروپا راهی برای اجرای 
برجام پیدا کند، اما همگان دیدند که نه تنها 
اقدامی از س��وی اروپایی ه��ا صورت نگرفت، 
بلک��ه همراه��ی ب��ا تحریم های��ی اقتصادی 
آمریکاعلیه ایران در سیاس��ت اتحادیه اروپا 
قوت گرفت. اروپا تحت تاثیر سیاس��ت های 
آمریکا اس��ت که قطعنامه ای علیه ایران در 
شورای حکام به تصویب می رساند، حتی اگر 
اروپایی ها از سیاست های بین المللی و حتی 
داخلی ترامپ در آمریکا ناخرسند باشند، اما 
در ماجرای توافق هس��ته ای، علیه جمهوری 
اس��المی ایران همدل و یکصدا هس��تند، نه 
آنها و نه اروپا خواهان بهبود اوضع و شرایط 
اقتصادی ایران نبوده و نیس��تند و این تصور 
که پس از خروج آمریکا از برجام، ایران می 
تواند با ادام��ه پایبندی کامل خود به توافق 
هسته ای با اروپا به توافق بر سر همکاری های 
اقتصادی و بانکی برس��د، تحلیل اش��تباهی 
اس��ت. اکنون جمه��وری اس��المی ایران با 
وج��ود همه تحریم های اقتص��ادی آمریکا و 
اروپا، توانسته اس��ت، با مقاومت فعال خود، 
این تحریم ها را ک��م اثر و بی اثر کند و این 
اتفاق، نتیجه اعتماد به داخل و بی اعتمادی 

به آمریکا و اروپاست. 
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کشتار و سرکوب اعتراضات به نژادپرستی در آمریکا ادامه دارد
خط  و نشان ترامپ برای معترضان 

همزمان با اس��تمرار اعتراض های مردمی به نژادپرس��تی نهادینه شده در ساختار حاکمیتی آمریکا، 
رئیس جمهور این کش��ور، در پیام��ی در توئیتر برای معترضان آمریکایی ک��ه قصد دارند در ایالت 

اوکالهما علیه نژادپرستی تظاهرات کنند خط و نشان کشید.
»دونال��د ترامپ« رئی��س جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر به معترض��ان آمریکایی که قصد دارند 
در ایال��ت اوکالهما به تظاهرات بپردازند هش��دار داد.وی در این پیام توئیتری نوش��ت: »معترضان، 
آنارشیست ها، آشوبگران و غارتگران که در حال حرکت به سوی اوکالهما هستند لطفا درک کنید، 
با شما همانند نیویورک، سیاتل یا مینیاپولیس رفتار نخواهد شد، صحنه بسیار متفاوت خواهد بود.« 
الزم به ذکر است تصاویر منتشر شده در فضای مجازی خشونت پلیس لس آنجلس آمریکا علیه یک 
مرد س��یاه پوست را نش��ان می دهد.ماموران پلیس او را روی زمین خوابانده اند و سر او را محکم به 
زمین فشار می دهند. الزم به ذکر است کشورهای آفریقایی روز جمعه پیش نویس قطعنامه ای را به 
شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده و تحقیق درباره نژادپرستی سازمان یافته در آمریکا و دیگر 
کشورها را خواستار شدند. این قطعنامه از سازمان ملل می خواهد کمیسیونی تحقیقاتی تشکیل دهد 
که وظیفه اش ارائه گزارش به دفتر رئیس ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل است.در این پیش نویش 
آمده است، هدف اجرای این قطعنامه »سهیم شدن در مسئولیت و جبران خسارت برای قربانیان« 
در آمریکا و دیگر کش��ورهای جهان خواهد بود. ایران و فلس��طین نیز در حمایت از این قطعنامه 
آن را امضا کرده و در کنار کش��ورهای آفریقایی، »ادامه تبعیض نژادی و اعمال خش��ونت« توسط 
مجریان قانون علیه آفریقایی تبارها را محکوم کردند.حدود سه هفته پیش »جورج فلوید« شهروند 
سیاه پوس��ت آمریکایی توسط پلیس ش��هر »مینیاپولیس« به قتل رسید. فلوید پیش از مرگش به 
افس��ر پلیس��ی که زانویش را روی گردن او گذاشته بود می گفت نمی تواند نفس بکشد.انتشار فیلم 

مربوط به این حادثه به سرعت در شبکه های مجازی و رسانه ها منتشر شد.
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– بلوار شهید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت 
توزیع نیروي برق استان یزد به آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف 
مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد . کارفرما رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد. 

3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  

تماس حاصل نمایند .                                                                                                              

 

ویروس کرونا 
تر و خشک 

را با هم 
می سوزاند

نماینده مجلس:

ساقط کردن پهپاد آمریکایی به چالش 
کشیدن ساختار نظامی امریکا بود
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خط  و نشان ترامپ برای معترضان

کشتار و سرکوب اعتراضات به نژادپرستی 
در آمریکا ادامه دارد


