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رضايت خانواده روح االميني درباره متهم كهريزك بعيد به نظر مي رسد

احمدي نژاد براي مراسم دعاي عرفه به 
بازار تهران رفت

ترس از فراموشي 
گروه سياسي| مناسبت هاي مذهبي 
هميشه براي اردوگاه احمدي نژادي ها 
بهترين فرصت بوده اس��ت تا به ميان مردم بروند تا 
جلوي واقعي ش��دن وحش��ت »فراموش شدن« را 
بگيرند. از نيمه شعبان گرفته تا دعاي عرفه هميشه 
اين مناسبت ها از س��وي مردان اردوگاه احمدي نژاد 
در چهار س��الي كه ديگر سمتي در اين كشور ندارند 
بهانه اي بوده اس��ت تا يا به ميان م��ردم بروند يا آنكه 
س��خنراني ترتيب دهند. اين بار ام��ا بعد از جنجالي 
كه احمدي نژادي ها در مورد بازداشت حميد بقايي 
به پا كرده بودند يك س��كوت در اردوگاه شان برقرار 
شده بود كه اين بار با مراسم دعاي عرفه در پنجشنبه 
تهران آن هم در شلوغ ترين جاي پايتخت رقم خورد 
تا شلوغي هاي بازار هم به استقبال گسترده از رييس 
دولت هاي نه��م و دهم ارتب��اط داده ش��ود. خبر را 
پايگاه اطالع رساني دولت بهار كه در تمام چهار سال 
گذشته اخبار مربوط با احمدي نژاد و يارانش را منتشر 
مي كرده، نوشته و آورده است: »محمود احمدي نژاد 
به همراه حميد بقايي و همراهان، براي قرائت دعاي 
عرفه در امام زاده زي��د)ع( واقع در بازار تهران حضور 
يافت. خروج دكتر احمدي نژاد از بازار تهران به دليل 
ابراز محبت قشرهاي مختلف مردم بيش از دو ساعت 
به طول انجاميد.« البته در تيتر اين چند خط كوتاه 
يك موضوع جالب ديگر هم مورد اش��اره قرار گرفته 
اس��ت و آن هم اين اس��ت كه مردم در بازار تهران از 
احمدي نژاد خواسته اند در انتخابات 1400 كانديداي 
رياست جمهوري ش��ود. آن هم در شرايطي كه تنها 
چهار ماه از آخرين انتخابات رياست جمهوري كه از 
قضا احمدي نژاد جزو كانديداهاي رد صالحيت شده 

آن است، مي گذرد. 

ترس ناتمام فراموشي
احمدي نژاد و حلقه اطرافيانش كه در تمام چهار سال 
گذشته هر روز تنگ تر و محدودتر شده است بيشتر از 
هر چيز ديگري وحشت فراموشي را در سر داشته اند. 
وحشتي كه نگاهي كوتاه به رفتارهاي سياسي شان 
در چهار س��ال گذشته نشان مي دهد چقدر در ذهن 
آنها بزرگ است. همين است كه نه تنها از هر فرصتي 
براي مطرح ك��ردن خود اس��تفاده مي كنند بلكه از 
بازداش��ت حميد بقايي كه با داليل كامال مالي بوده 
است، استفاده سياسي مي برند. آخرين تحركات در 
اردوگاه احمدي نژادي ه��ا پي��ش از ماجراي حضور 
آنان در مراس��م دعاي عرفه، پاس��خ هاي شتاب زده 
به مصاحبه دادس��تان ديوان محاس��بات با روزنامه 
اعتماد و اشاره به سيل تخلفات گسترده احمدي نژاد 
در روزهاي رياس��تش بر دولت ب��ود. احمدي نژاد و 
وكيلش دو واكنش به اين گفت وگو داشتند. يك بار 
گفتند كه ش��كايت مي كنند و بار ديگر اعالم كردند 
كه مي خواهند افش��اگري كنن��د. اتفاقاتي كه هيچ 
كدام رخ نداد و بيشتر از هر چيز ديگري پس از پاسخ 
مستدل ديوان محاسبات به ادعاهاي آنان كامال از ياد 

احمدي نژادي ها رفت. 

غيبت مشايي، حضور پررنگ بقايي
اس��فنديار رحيم مشايي سه س��ال در انظار نبود اما 
در يك سال گذشته حضور پررنگي در مراسم هايي 
داش��ت كه با حض��ور احمدي نژاد برگزار مي ش��د. 
ب��ا اين همه پ��س از ماج��راي رد صالحيت محمود 
احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري و نامه اي 
كه مشايي به رييس دولت اصالحات نوشت مي توان 
گفت كه براي يك دوره ديگر از انظار دور شده است. 
كمتر از مش��ايي خبري هست و بازهم حميد بقايي 

است كه تبديل به نفر شماره اول براي 
او شده است. همين هم هست كه براي 

حضور در مراس��م دعاي عرفه در 
شلوغ ترين و پرتردد ترين جاي 
ش��هر، او را انتخاب كرده است 
تا از ش��رقي ترين نقطه ش��هر، 
مركزي تري��ن نقط��ه را براي 

يك مراس��م مذهبي انتخاب كند 
تا هم ديده ش��وند، هم از استقبال 
مردمي بگويند و ه��م از تقاضاي 
كانديدا ش��دن در انتخاباتي كه تا 
برگ��زاري اش از همين حاال چهار 
سال ديگر زمان باقي مانده است. 

 نشس�ت مش�ترك وزير دفاع، رييس ستاد كل 
نيروهاي مس�لح و رييس سازمان برنامه و بودجه 

با رييس مجلس برگزار شد. فارس
 نودوهفتمين شماره خط حزب اهلل در نهمين روز 
از ش�هريورماه ۱396 مصادف با روز عرفه، با تيتر 

»مبارزه ادامه دارد«، منتشر شد. مهر
 امير پوردس�تان، جانشين فرمانده كل ارتش با 
حضور در دوره 2٨ كارشناس�ي ارش�د مديريت 
دفاعي دانش�گاه فرماندهي و س�تاد ارتش: اگر 
مي خواهي�م در جنگ هاي نوي�ن قدرتمند ظاهر 

شويم، بايد دانش خود را ارتقا دهيم. ايسنا
 انجمن اس�المى دانشجويان دانشكده پزشكى 
دانش�گاه عل�وم پزش�كى ته�ران در بياني�ه اي 
خواس�تار رس�يدگي هرچ�ه جدي تر دس�تگاه 
ديپلماس�ي به پرونده ربايش امام موس�ي صدر 

شد. ايلنا

وكيل نايب رييس مجلس از جلس��ه رس��يدگي به 
پرونده آمران حمله به مطهري امروز در شيراز خبر 
داد. به گزارش ايلنا، مصطف��ي ترك همداني گفت: 
چندي پيش از سوي دادستان نظامي شيراز پرونده 
آم��ران حمله به علي مطهري در س��ال 92 با صدور 
كيفرخواست براي رسيدگي به شعبه يك دادگاه يك 
نظامي استان فارس ارجاع شد. وكيل مطهري ادامه 
داد: طبق ابالغيه دادگاه، نخستين جلسه رسيدگي 
به پرونده  آمران حمله به علي مطهري در شيراز روز 
شنبه 11 ش��هريورماه برگزار خواهد شد. او درباره 
احتمال حضور مطهري در اي��ن دادگاه اظهار كرد: 
از سوي دادگاه براي حضور موكلم در جلسه دعوت 
شده اما با توجه به مشغله هاي كاري نمي توان به طور 
قطعي گفت كه آقاي مطهري در اين جلس��ه حاضر 

خواهد شد يا خير. 

وزير اطالعات با بيان اينكه رقابت هاي منفي در جامعه 
باعث هدر رفتن انرژي ها مي شود، گفت: مسووالن از 
فرصت خدمتگزاري به مردم نهايت استفاده را ببرند 
و در اين راه از يكديگر پيشي بگيرند. به گزارش ايسنا، 
سيدمحمود علوي در نشست ش��وراي اداري استان 
لرس��تان با بيان اينكه خدمات صادقان��ه و مخلصانه 
مسووالن مايه سربلندي نظام مي ش��ود، افزود: اميد 
است راه خدمتگزاري را همانند شهيدان رجايي و باهنر 
تداوم ببخش��يم. وي هفته دولت را فرصتي مناس��ب 
براي بيان خدمات دولت دانس��ت و گفت: در اين ايام 
بايد كيفيت، كميت و اشكاالت كار و ميزان موفقيت 
خدمات ارايه ش��ده را بررس��ي كنيم. وزير اطالعات 
فرصت خدمتگزاري به مردم را توفيقي بزرگ از سوي 
خداوند متعال دانست و افزود: اگر كيفي و پرانرژي كار 
نكرديم باي��د از خداوند طلب مغفرت كنيم و درصدد 
جبران برآييم. وي با تاكيد بر لزوم حفظ وحدت براي 
كار و خدمت موثر اظهار داشت: وقتي مسووالن همدل 
باش��ند و با صميميت كارها را پيش برند، كيفيت كار 
باالتر مي رود. علوي با بيان اينكه همراهي و همكاري 
را بايد به عنوان يك نعمت اله��ي پاس بداريم، افزود: 
مسووالن از رقابت هاي منفي دوري كنند چراكه اين 
رقابت ها موجب هدررفتن انرژي آنها مي ش��ود. وزير 
اطالعات با تاكيد بر اينكه رقابت ها بايد در مقام خدمت 
باش��ند، گفت: پس��ت ها، مقام ها و عناوين اگر منشأ 
خدمت براي مردم نباشند، پشيزي نمي ارزند و فقط 
بار سنگيني براي مسووالن هستند. علوي با تاكيد بر 
رفتار محبت آميز مسووالن با مردم افزود: مردم از هيچ 
تالشي براي نظام فروگذار نكرده اند لذا بايد تالش خود 
را براي ارايه خدمات هرچه بيشتر به آنها به كار گيريم. 
وي صرف هزينه و اعتبارات را براي كسب رضايت مردم 
كافي ندانست و گفت: با حسن اخالق و برخورد خوب 
مي توان اين رضايت را كسب كرد. وزير اطالعات افزود: 
حقوق مردم و حكومت متقابل است؛ مردم حق دارند از 
امنيت برخوردار باشند لذا نبايد اين احسان و خدمت با 

منت گذاشتن بر مردم بي ارزش شود. 

دادگاه

چهره - گفته

دادگاه آمران حمله به 
مطهري امروز در دادگاه 

نظامي شيراز برگزار مي شود

وزير اطالعات: 

حقوق مردم و حكومت 
متقابل است

سرخط خبرها چهره روز گزارش روز

17و18مهرماه
زماندادگاه
سعيدمرتضوي

ح�ال ب�ا گذش�ت ي�ك 
س�ال و پ�س از عرفه اي 
ديگ�ر، س�عيد مرتضوي 
باز ه�م ب�ه ص�در اخبار 
كش�ور باز خواهد گشت. 
۱7 و ۱٨ مهرم�اه، زم�ان 
جديد تعيين ش�ده براي 
برگزاري چهارمين جلسه 
رس�يدگي به دو اتهام او 
است. جلسه نخست براي 
رسيدگي به تخلفاتش در 
سازمان تامين اجتماعي 
ك�ه در س�ال هاي پس از 
كنار گذاشته ش�دنش از 
مس�ند قضايي، مديريت 
آن را ب�ه دس�ت گرف�ت 
و ديگ�ري ب�راي حادثه 
كهري�زك؛ پرونده اي كه 
همچنان به عنوان عالمت 
سوال بزرگي در بين تمام 
حوادث پ�س از انتخابات 
رياست جمهوري سال ٨٨ 
مطرح است، شايد تا چند 
ماه آينده براي هميش�ه 
تعيي�ن تكليف ش�ده و 

مختومه اعالم شود.

 28 سياس�ي|  گ�روه 
مهرماه امس��ال 55 ساله 
مي شود. صحبت از عليرضا رجايي است 
كه در روزه��اي اخير تصاوي��ر او پس از 
عمل جراحي س��نگيني كه پش��ت س��ر 
گذاش��ته اس��ت با بازتاب هاي غم انگيز 
بسياري مواجه بوده است. فعال سياسي 
و مطبوعات��ي كه هر چند ش��ايد نام او از 
انتخابات مجلس ششم و كنار گذاشتنش 
از رده بيس��ت و هش��تم انتخ��اب مردم 
تهران زياد در ياد مانده باش��د اما سلوك 
او در روزنامه ن��گاري، سياس��ت و اخالق 
بس��ياري را از شرايط جس��ماني عليرضا 

رجايي متاثر كرد.
»اعتماد« گفت وگويي با غالمرضا رجايي 
برادر عليرضا رجايي انجام داد تا از آخرين 
وضعيت جسمي و روحي اين روزنامه نگار 
و فعال سياسي جويا ش��ود. شرايطي كه 
گوي��ا خود عليرض��ا رجاي��ي راحت تر از 
اطرافيان خود آن را پذيرفته اس��ت و در 
تالش براي روحيه دادن به خانواده است. 
غالمرضا رجايي برادر عليرضا رجايي كه 
خودش پزشك اس��ت در مورد وضعيت 
فعلي ب��رادرش به »اعتم��اد« مي گويد: 

»همان طور كه مي دانيد عمل ايشان 14 
س��اعت به طول انجاميد. فك فوقاني به 
صورت كامل برداش��ته و در نتيجه حرف 
زدن و غذا خوردن برايش بس��يار سخت 
ش��ده اس��ت. مي توان گفت ك��ه عضله 
جوي��دن اصلي ص��ورت و حدقه چش��م 
برداش��ته و خود چش��م نيز تخليه شده 
اس��ت.« وي در ادامه در توصيف شرايط 
عمومي فعل��ي عليرضا رجايي افزود: »به 
هر ش��كل اين عمل يك عمل وس��يعي 
بوده اس��ت و با وجود آنك��ه خونريزي از 
محل عمل يعني بين��ي ادامه دارد حال 
عمومي خوب��ي دارد. از س��وي ديگر در 
نتيجه ش��رايط فعلي، تعداد گلبول هاي 
سفيد و قرمز بدن ايشان بسيار پايين آمده 
است كه در نتيجه احتمال ابتال به عفونت 
را باال برده اس��ت. با اين ح��ال از آنجايي 
كه خود و بدون دس��تگاه تنفس مي كند 
و مايع��ات را خودش هرچند به س��ختي 
مي خورد، مي توان گفت كه حال عمومي 
خوبي دارد«. برادر عليرضا رجايي شرايط 
جس��مي و روحي برادر را بيشتر توضيح 
مي دهد: »غذا خوردن براي وي هم اكنون 
بسيار سخت است چرا كه نصف صورت و 

لب كامال برداشته شده و عدم وجود فك 
فوقاني سمت راس��ت لب، غذا خوردن را 
مختل مي كند. اما از لح��اظ روحي بايد 
بگوي��م كه بس��يار قوي و محكم اس��ت. 
البته طبيعتا خانواده و اطرافيان ش��رايط 
روحي خوبي ندارند و از اين شرايط شوكه 

هستند اما خود ايشان خوب است. 
ت��الش مي كند حت��ي به ما ه��م روحيه 
بدهد«. غالمرضا رجاي��ي در مورد علت 
شيوع و ابتالي برادر خود به اين بيماري 
مي گويد: »اين روند تقريبا از اس��فند ماه 
سال 93 آغاز شد. در قسمت فوقاني فك 
خود احساس درد داش��ت كه با مراجعه 
به بهداري زن��دان و خوردن مس��كن تا 
اندازه اي حل ش��د اما در خرداد ماه سال 
94 توده از سينوس بيرون آمد و برجسته 
شد كه همان زمان من در مالقات هايم با 
وي تاكيد كردم كه بايد اسكن از صورت 
انجام ش��ود.« وي افزود: »پن��ج مرتبه از 
س��وي بهداري زندان اعزام ب��ه خارج از 
زندان براي اسكن و عكسبرداري تجويز 
شد كه متاس��فانه اين اجازه داده نشد. تا 
آبان ماه س��ال 94 ك��ه وي از زندان آزاد 
شد، مي ش��ود گفت اقدام درماني خاصي 

براي او صورت نگرفته بود كه همان زمان 
اس��كن انجام و متوجه ش��ديم كه تومور 
بدخيم و بس��يار وس��يع اس��ت« رجايي 
ي��ادآور ش��د: »از آنجايي ك��ه اين تومور 
اس��تخوان حدقه چش��م هم درگير بود، 
پزشكان مي دانس��تند كه با عمل بسيار 
مشكلي روبه رو هس��تند كه از همين رو 
پنج دوره ش��يمي درماني صورت گرفت 
كه البته بعد از اين 35 جلسه راديوتراپي 
تومور تا اندازه اي كوچك شد اما در عرض 
دو ماه مجددا اين تومور بزرگ شد كه در 
نهايت پزشكان تصميم به انجام اين عمل 

وسيع گرفتند«. 

قويومحكماستوبهماروحيهميدهد
برادر عليرضا رجايي در گفت وگو با »اعتماد« از آخرين وضعيت وي مي گويد 

خبر روز

»عرف��ه روزي اس��ت ب��ه 
زيبايي شب قدر و دريايي 
است به وسعت بخشش الهي؛ عرفه روزي 
است كه درهاي آسمان براي تضرع هاي 
عاش��قانه بندگان گشوده مي شود. روزي 
كه عارفان ح��ق، از خيمه وجود خويش 
بيرون مي آيند و با آتش ش��وق و اشتياق 
به دعا و نيايش متوسل مي شوند. در اين 
روز عزيز كه سجاده اي به وسعت هستي 
گسترده است دست هاي خود را به سوي 
آن بي نياز ب��اال برده دع��ا مي نماييم كه 
خدايا غروب اي��ن روز را با غروب گناهان 
و تقصي��رات ما يكي گ��ردان. « به تاريخ 
قمري، درس��ت يك س��ال از قرائت اين 
دعا مي گذرد. عرفه 1437 -21 شهريور 
95- كه فرا مي رس��د، ش��عبه 22 دادگاه 
تجديدنظر سومين جلس��ه رسيدگي به 
پرونده كهريزك را آغاز كرده و با توبه نامه 
س��عيد مرتضوي پاي��ان مي گيرد. قاضي 
كهريزك و دادس��تان سابق تهران در آن 
جلسه، باالخره پس از 7 سال مقاومت در 
برابر همه اعتراضاتي كه به حوادث پس از 
انتخابات رياس��ت جمهوري 88 رخ داده 
بود، به اشتباهاتي كه مرتكب شده اعتراف 
مي كند و طلب عف��و دارد. او كه در تمام 
س��ال هايي كه پرونده كهريزك از سوي 
خانواده هاي قرباني��ان در حال پيگيري 
بود، قياف��ه اي حق ب��ه جان��ب، به خود 
گرفت و خود را فاتح نهايي اين رسيدگي 
مي دانس��ت، در جلس��ه  آن روز دادگاه 
علنا و براي نخس��تين بار، اقدامات انجام 
شده در بازداشتگاه كهريزك را به گردن 
مي گيرد و اين بار به س��راغ خانواده هاي 
ش��هيدان كهريزك مي رود. خانواده هاي 
داغداري ك��ه اگرچه راه زيادي را براي به 
ثمر نشستن شكايات خود از متهم اصلي 
پرون��ده كهريزك پيمودن��د، اما با صدور 
راي دادگاه بدوي، از ادامه مسير منصرف 
ش��دند. در اين ميان تنها ي��ك خانواده 
بود كه هيچگاه راضي ب��ه پذيرش حكم 
پرونده كهريزك نشد. پدر و مادر محسن 
روح االميني يكي از سه شهيد بازداشتگاه 
كهريزك تا آخر اين مس��ير پرپيچ و خم 
استوار ايس��تادند تا در انتها به نتيجه اي 

كه مي خواس��تند دست يابند. اما درست 
در روزي كه ب��ه نظر مي رس��يد آخرين 
جلسه رس��يدگي به پرونده كهريزك در 
شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان باشد، 
سعيد مرتضوي فرصت را غنيمت دانسته 
تا در دفاعيات نهايي خود مسائلي را مطرح 
كند كه شايد براي خيلي ها دور از انتظار 
بود. او در دفاعياتي كه خطاب به رياست  
دادگاه و هيات قضات ش��عبه 22 دادگاه 
تجديدنظر استان تهران نوشته بود، پس 
از آرزويي كه براي غروب گناهان با غروب 
عرفه داشت، نخستين بند از دفاعيات خود 
را، به خانواده قربانيان كهريزك اختصاص 
مي دهد. جايي كه سعيد مرتضوي برخورد 
بس��يار شايس��ته از ط��رف خانواده هاي 
آسيب ديده را قابل تقدير و سپاس مي داند 
و مي گويد: »در همين رابطه رهبر معظم 
انقالب اسالمي نيز به خاطر اين متانت و 
بردباري و پيگيري از درون نظام و دست 
رد زدن به مداخله بيگانگان آنان را مورد 
تفقد قرار دادن��د؛ بنابراين مجددا مراتب 
ادب و احترام و تجليل خود را از مقام شامخ 
اين خانواده هاي بزرگوار اعالم مي نمايم.«

پوزش از شهداي كهريزك
اما نكت��ه تعجب برانگيز در نامه س��عيد 
مرتض��وي ك��ه خيلي ها از آن ب��ه عنوان 
توبه نامه ي��اد كرده اند، ب��ه كار بردن واژه 
شهيدان مظلوم در كنار نام هاي جوادي فر، 
روح االمين��ي و كامران��ي و عذرخواهي 
از آنچه بر س��ر اين س��ه جوان رفت، بود. 
حرفي كه در تمام اي��ن مدت او حاضر به 
بيان آن نشد را در بند دوم دفاعيات خود 
مطرح ك��رد و گفت: »در رابط��ه با واقعه 
خونبار تيرماه 88 كه متعاقب فتنه بزرگ 
و توطئه پس از انتخابات رياست جمهوري 
به وقوع پيوست رهبري معظم انقالب به 
خاطر عمق فاجعه از آن به جنايت تعبير 
فرمودند. به عنوان دادستان وقت عميقا 
ابراز تاس��ف و اعتذار مي نماي��م و از مقام 
ش��هيدان مظلوم اين حادث��ه جوادي فر، 
روح االميني و كامراني طلب پوزش نموده 
و عل��و درج��ات آنه��ا را از خداوند بزرگ 
مس��ئلت مي نمايم.« او در بند ديگري از 
دفاعيات خود اين گونه گفت: »اينجانب 
به سهم خود از محضر مقدس امام زمان، 

كه صاح��ب اصلي انقالب هس��تند، روح 
بلند و ملكوتي امام راحل و شهيدان، رهبر 
عظيم الشأن انقالب اسالمي و ملت بزرگوار 
و خانواده هاي اين عزيزان صميمانه پوزش 
طلبيده و ابراز تاس��ف و تاثر و اعتذار دارم 
و اميدوارم اين اعت��ذار و دلجويي بتواند 
مرهمي ب��ر اين زخم و التيامي بر اين داغ 
باشد.« سعيد مرتضوي در بند چهارم اين 
نامه از عدم نقش خود در فاجعه كهريزك 
ي��اد و تاكيد ك��رد: »اينجانب ب��ه عنوان 
دادستان وقت تهران در پيشگاه خداوند 
و وجدان خود از وقوع اين حادثه هولناك 
اگرچه خداوند باريتعالي عالم اس��ت، در 
ش��كل گيري آن هيچ عمدي نبوده، ابراز 

شرمندگي مي كنم.«

بازگشت؛ پس از يك سال
حال با گذشت يك سال و پس از عرفه اي 
ديگر، س��عيد مرتضوي باز ه��م به صدر 
اخبار كش��ور باز خواهد گشت. 17 و 18 
مهرم��اه، زمان جديد تعيين ش��ده براي 
برگزاري چهارمين جلس��ه رسيدگي به 
دو اتهام او اس��ت. جلس��ه نخس��ت براي 
رسيدگي به تخلفاتش در سازمان تامين 
اجتماعي كه در س��ال هاي پ��س از كنار 
گذاشته شدنش از مسند قضايي، مديريت 
آن را به دست گرفت و ديگري براي حادثه 
كهري��زك؛ پرون��ده اي ك��ه همچنان به 
عنوان عالمت سوال بزرگي در بين تمام 
حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري 
سال 88 مطرح است، ش��ايد تا چند ماه 
آينده براي هميش��ه تعيين تكليف شده 
و مختومه اعالم ش��ود. اگرچ��ه در طول 
اين يك سال، مس��ائلي از قبيل بخشش 
متهم از س��وي خانواده روح االميني يكي 
از قربانيان حادثه مطرح شده بود اما، اگر 
قرار بود اين اتفاق بيفتد با گذش��ت يك 
سال از اين موضوع رخ مي داد. به هرحال 
آنچه هم اكنون روي مي��ز قضات دادگاه 
تجديدنظر قرار دارد، ادامه رس��يدگي به 
اتهاماتي است كه با پيگيري هاي خانواده 
يك��ي از قربانيان آن حادثه دنبال ش��د. 
فراموش نش��ود كه س��عيد مرتضوي در 
پرونده كهريزك كه با شكايت اولياي دم 
مرحوم روح االميني تشكيل شد، از سوي 
ش��عبه 9 دادگاه كيفري يك اس��تان به 

رياس��ت قاض��ي محمدي كش��كولي در گروه سياسي
رابطه با اتهام »معاونت در قتل« )شكايت 
جديد روح االميني( و »معاونت در تنظيم 
گزارش خالف واقع از طريق امر يا ترغيب 
ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب 
به خود« )بخش نقض شده راي شعبه 76 
در ديوان عالي كشور( تبرئه شده بود. اما 
با اعتراض خانواده روح االميني اين پرونده 
به ش��عبه 38 ديوان عالي كش��ور ارجاع 
مي ش��ود. ديوان عالي هم اي��ن پرونده را 
براي رسيدگي مجدد به شعبه 22 دادگاه 
تجديدنظر استان تهران ارجاع مي دهد. با 
ارجاع اين پرونده، قضات شعبه 22 باز هم 
دفاعيات شاكيان و متهم اصلي پرونده را 
شنيده و وارد شور مي شوند. تصميمي كه 
آنان ب��ه دليل ورود تازه ب��ه اين پرونده و 
براي دقت هرچه بيشتر در آن، هنوز هم 
نياز به زمان داشته و با تعيين يك جلسه 
ديگر، فرصت بيش��تري براي بررسي به 
خود مي دهند، ت��ا هفته ه��اي ديگر فرا 

مي رسد. 

رضايت خانواده روح االميني بعيد به 
نظر مي رسد

وكيل خان��واده روح االميني در گفت وگو 
با »اعتماد«، در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
موكالنش پس از دفاعيات متهم پرونده و 
عذرخواهي او از خانواده شهداي كهريزك 
به بخش��ش س��عيد مرتضوي ه��م فكر 
مي كنند، گفت: »آقاي روح االميني و خانم 
دكتر حقيقي به عنوان اولياي دم، تاكنون 
هيچ رضايتي نداده اند و رضايت ايشان هم 
بعيد به نظر مي رسد.« ميرمجيد طاهري 
در ادامه تاكيد كرد: »مضافا اينكه موضوع 
جرم، جنبه عمومي دارد و حتي به فرض 
چنين موضوعي )بخشش( نمي تواند رافع 
جنبه عمومي موضوع ش��ود.« وي يادآور 
ش��د: »تاكنون نيز هي��چ رضايتي صورت 
نگرفته اس��ت و اگر چنين موضوعي باشد 
حتما در صدور حكم موث��ر خواهد بود.« 
ميرمجيد طاهري در پاس��خ به اين سوال 
كه چرا بين دو جلس��ه دادگاه تجديدنظر 
يك س��ال فاصله افت��اده اس��ت، عنوان 
كرد: »موض��وع و دليل آن را بايد از دادگاه 
تجديدنظر س��وال بفرماييد.« طاهري در 
ادامه به دو ش��اكي ديگر حادثه كهريزك 

اشاره كرد و گفت: »پدر مرحوم جوادي فر 
در اثناي رس��يدگي كه در دادگاه كيفري 
استان مورد بررسي قرار گرفته بود، اعالم 
رضايت كرد و حكم كامراني، ديگر قرباني 
حادثه كهريزك هم در ديوان عالي كشور 
تاييد ش��د.« طاهري ادام��ه داد: »پرونده 
موكالن��م به اين دليل كه كيفرخواس��ت 
نس��بت به يك قس��مت از اتهامات صادر 
نشده بود، اين بار با كيفرخواست به دادگاه 
و بعد به ديوان ارس��ال شد كه با نقض آن 
از سوي ديوان، پرونده جهت رسيدگي به 
شعبه 22 دادگاه تجديدنظر ارسال شد.« 
وي يادآور شد: »البته در هر 3 پرونده قبال 
ب��راي متهمان حكم انفصال صادر ش��ده 
اس��ت.« طاهري درخص��وص تفاوتي كه 
بين پرونده روح االميني و س��اير قربانيان 
كهريزك وجود داش��ت، گف��ت: »همان 
زماني كه ش��كايت در دادسرا مطرح شده 
بود، كيفرخواس��تي براي ما صادر نش��د. 
چ��ون اعتقاد بازپ��رس اين ب��ود كه بايد 
بدون كيفرخواس��ت به دادگاه ب��رود. به 
همين دليل ب��راي پرون��ده روح االميني 
كيفرخواستي صادر نش��د.« او با تاكيد بر 
اينك��ه از بيان جزيياتي در م��ورد پرونده 
مرحوم كامراني و دليل تفاوت هاي پرونده 
او با روح االميني معذورم، تنها به اين نكته 
بس��نده كرد كه اين تفاوت ها در موضوع 

شكايت از مرتضوي بود. 

۱7 مهرماه؛ دفاعياتي براي پرونده 
تامين اجتماعي 

سعيد مرتضوي اما، تنها درگير آن بخش از 
پرونده نيست كه در دوران دادستاني او رخ 
داد. مديريت بر س��ازمان تامين اجتماعي 
در دولت دهم، پرونده  قطوري به نام او در 
دستگاه قضايي تشكيل داد. پرونده اي كه 
بر اساس حجمي كه به آن اختصاص يافته 
به دو بخش، كه قسمتي در دادگاه كيفري 
و بخشي ديگر در دادگاه كاركنان دولت در 
دست بررسي بوده اينك به مرحله تجديد 
نظر رس��يده كه بخش نخس��ت آن، 17 
مهرماه و پيش از جلسه مربوط به پرونده 
كهريزك برگزار مي شود. همان بخشي كه 
مربوط به تص��دي غيرقانوني مرتضوي بر 
س��ازمان تامين اجتماعي در مرداد سال 
94 به ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك، به 
رياس��ت قاضي كشكولي ارس��ال شد كه 
در نهايت پس از برگزاري هفت جلس��ه، 
قاضي كشكولي، مرتضوي را به رد مال به 
مبلغ 46  ميليون توم��ان )رد مال مربوط 
ب��ه حقوق دريافت��ي مرتض��وي در زمان 
تصدي اش بر سازمان تامين اجتماعي كه 
تصدي غيرقانوني بوده و حقوق دريافتي 
هم تحصيل مال نامشروع تلقي مي شود( 
و يك سال حبس كه شش ماه آن تعليقي 
است، محكوم كرد. با اين حكم هم سازمان 
تامين اجتماعي و هم س��عيد مرتضوي به 
اين راي اعت��راض كردن��د و پرونده براي 
بررس��ي نهايي ب��ه ديوان عال��ي رفت و از 
آنجا به ش��عبه 22 تجديدنظر ارجاع شد، 
كه تاكنون سه جلس��ه از آن برگزار شده 
است. حال بايد تا برگزاري جلسات دادگاه 
دادس��تان وقت تهران منتظر ماند و ديد 
كه باالخره سرنوشت مرتضوي در پرونده 
كهريزك چگونه رقم خواهد خورد. هرچند 
او سال گذش��ته به عذرخواهي از خانواده 
قربانيان اين حادثه روي آورده اس��ت اما، 
»معاونت در قتل« كه عنوان اتهامي سعيد 
مرتضوي در اين پرونده اس��ت، تنها عامل 
تاثيرگذار در تصميم او پس از 7 سال بوده 
اس��ت. اينكه دادستان سابق تهران چقدر 
از تاييد اين عنوان اتهامي كه يك بار از آن 
تبرئه شده، نگران بوده كه دست به نگارش 
چنين نام��ه اي زده را بايد در تاثيرگذاري 
اين حركت جست وجو كرد. اما همان طور 
كه وكيل خانواده روح االميني هم اش��اره 
كرده بر فرض بخشش از س��وي خانواده 
قرباني كهريزك، او با جنبه عمومي جرم 

چه خواهد كرد؟


