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س��ال 97 به نام حمايت از كاالي ايراني نامگذاري ش��ده 
است. همين نام سبب ش��ده تا حمايت از كاالهاي ايراني 
در تيررس توجه مسووالن تصميم گير در نظام قرار گيرد. 
يكي از الزمه هاي حمايت از توليدات داخلي مبارزه با قاچاق 
كاال است. طي تمهيداتي كه در نظر گرفته شده، مقرر شده 
است تا از ورود كاالهاي خارجي كه مش��ابه داخلي دارند 
جلوگيري شود. همين تصميم، يك گام مهم در راستاي 
مبارزه با قاچاق كاال است. موضوع »قاچاق« موضوعي است 
كه كشور سال هاي سال با آن درگير بوده و اقدامات مناسبي 

براي مبارزه با آن انجام شده است اما تا ريشه كن شدن اين 
معضل اقتصادي راه بسيار مانده كه بايد طي شود. در همين 
راس��تا آيت اهلل جنتي رييس مجلس خبرگان رهبري روز 
گذشته با اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسالمي 
ديدار كرد. وي با تاكيد بر توجه جدي مسووالن به مشكالت 
اقتصادي كش��ور گفت: دولت و مجلس بايد براي اموري 
مانند توليد و اشتغال كه در سرنوشت كشور تاثير زيادي 
دارد و از اهم مباحث اقتصادي است و متاسفانه معضالتي 
را در جامعه ايجاد كرده، فكر اساس��ي بكنند. دبير شوراي 

نگهبان موضوع قاچاق را مايه تباهي اقتصاد و توليد كشور 
دانسته و گفت: متاس��فانه اين همه جنس قاچاق، كفش، 
پوشاك و اجناسي از اين دست به وفور از تركيه و چين به 
داخل كشور قاچاق مي شود كه باعث ركود توليد داخلي، 
تعطيلي برخي كارخانه ها و در نتيجه بيكاري بس��ياري از 
كارگران زحمتكش شده اس��ت. وي با اشاره به نام گذاري 
سال 97 به نام حمايت از كاالي ايراني توسط مقام معظم 
رهبري گفت: ش��ما نمايندگان هرچه مي توانيد مردم را 
تشويق به استفاده از كاالي ايراني كنيد. حمايت از كاالي 

ايراني نه تنها وظيفه ش��رعي بلكه وظيفه ملي و ناشي از 
ِعرق مليت است. همچنين  روز گذشته كميسيون مجلس 
شوراي اسالمي ميزبان عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور 
بود. ابوترابي رييس اين كميسيون جزييات اين جلسه را 
تشريح كرد و گفت: وزير كشور ضمن ارائه توضيحات خود 
عنوان كرد كه بحث قاچاق يكي از مباحث مهم اس��ت لذا 
تصميم بر اين شده دپوها در داخل كشور در مناطق مرزي 
شمال غرب وارد شود و كولبران آن را با 20 درصد تخفيف 

به داخل كشور منتقل كنند.

تاكي��د كردند ك��ه هرگونه تع��رض به حري��م خصوصي 
در پيام رس��ان هاي داخلي حرام ش��رعي ب��وده و نبايد به 
هيچ عنوان انجام ش��ود . طبيعتا ديگر ج��اي نگراني براي 
مردم نيس��ت و ش��هروندان مي توانند با خيالي آسوده از 
فضاي مجازي و ش��بكه هاي پيام رس��ان داخلي استفاده 
كنند. به هر حال بايد تمهيداتي براي اس��تفاده از ظرفيت 
موجود در داخل كش��ور به كار ببنديم و فضا را براي جلب 
اعتماد عمومي مهيا كنيم كه طبيعت��ا اين فتواي رهبري 

فصل الخطاب و مبناي عمل خواهد بود. 

در اين صورت چگونه مي تواند ادعاي مبارزه با فس��اد باورپذير 
باشد؟ مي بينيم كه احكام در مورد برخي افراد در حد فاصل يك 
روز هم اجرا مي شود اما رسيدگي به احكام برخي ديگر طوالني 
مي شود. مساله تفكيك ها و دس��ته بندي هايي است كه انجام 
مي شود. عده اي عملكرد خود را به رهبري نسبت مي دهند و با 
اين كار نظام را زير سوال مي برند. هر كسي صحبت هاي رهبري 
را براي خود تفسير كرده و بر اساس آن كارهايي انجام مي دهد. 
مثال در زمان انتخابات آقاي قاليباف ليستي منتشر كرد و اموال 
و دارايي ها و حقوقش را نوشت كه حتي يك درصد جامعه آن 
را باور نكرد. آقاي آخوندي در جريان اس��تيضاحش مشابه اين 
كار را انجام داد و آق��اي قاضي زاده هم عنوان كرد كه 3 ميليون 
حقوق مي گيرد. در اين شرايط حس��اس بايد اعتماد را تقويت 
كرد. در مورد اعتراضات دي ماه فعاالن هر دو جناح گفتند كه 
بايد بخش به حق ماجرا را ببينيم و به اين اجماع رسيدند كه 
مردم از يك جريان معترض نيستند بلكه از مرزهاي ديگري 
گذشته اند اما نگاهي كه فعاالن سياسي داشتند در عمل بايد 
نشان داده مي شد. متاس��فانه در عمل رفتار ها و رويكرد هر 
دوجناح تغييري نكرده است. قدمي براي اعتماد لطمه خورده 
و احساس تبعيض مردم برداشته نش��د. امروز در حوزه هاي 
سياس��ي، اقتصادي و اجتماع��ي مردم احس��اس تبعيض 
مي كنند. بيشتر از شرايط معيشتي همين تبعيض ها است كه 

مردم را آزار مي دهد و بايد براي آن چاره اي انديشيد.

مي بينيم در ميان مع��دود نمايندگان زن ق��وه مقننه زناني 
هستند كه معلم بوده اند. تحصيالت آنها براي ورود به مجلس 
شوراي اس��المي كفايت مي كرده اس��ت، به عبارتي مشكل 
پايين بودن تحصيالت نيز در ميان نبوده اس��ت. براي نمونه 
در مجلس هفتم و هشتم »عفت شريعتي« از حوزه انتخابيه 
مش��هد و چناران به مجلس راه يافت��ه و در دوره نهم »مهناز 
بهمني« از حوزه انتخابيه »س��راب« و »سكينه عمراني« از 
حوزه انتخابيه سميرم در تركيب خانه ملت قرار گرفته بودند. 
در دوره حاض��ر نيز از ته��ران »فاطمه س��عيدي« و »فريده 
اوالدقباد« و »پروانه مافي« سابقه حضور در آموزش و پرورش 
و معلمي را داشته اند. با همين اندك مرور بايد پرسيد اگر اين 
زنان توانسته اند به مجلس راه يابند چرا در ساختار آموزش و 
پرورش نهايتا مديريت مدرس��ه را تجربه كرده بودند. جالب 
اينجاست كه معلمي را همان شغلي مي دانيم كه به پرورش 
نسل آينده از جمله مديران جامعه مي پردازد. بنابراين زناني 
كه معلم بسياري مديران بوده اند چرا خود نمي توانند مديريت 
كنند و تصميمات كالن را بسترسازي و اتخاذ كنند؟ به نظر 
مي رس��د همان طور كه س��يدمحمد بطحايي، وزير آموزش 
و پرورش نيز تاييد مي كند س��اختار اي��ن وزارتخانه در برابر 
تغييرات به شدت مقاوم است. حال ببينيد در برابر تغييراتي 
كه مربوط به مديريت زنان اس��ت چقدر مقاوم خواهند بود. 
به هرحال انتظار اين اس��ت آنچه س��ال گذش��ته در شوراي 
عالي اداري كشور به تصويب رس��يد و مقرر شد 30درصد از 
مديريت هاي دولتي به زنان اختصاص يابد اين تصميم نخست 
در وزارتخانه اي كه بيشترين پرسنل زن دارد محقق شود و اين 

نهاد الگويي براي ساير بخش هاي دولتي شود. 

اتكا به فتواي رهبري 

جلب اعتماد كنيم

نماينده مي شوند، مدير نه 

عزم ملي براي مبارزه با قاچاق
آيت اهلل جنتي: قاچاق مايه تباهي اقتصاد كشور است

رحماني فضلي: دپوي كاالي داخل كشور از مناطق مرزي  شمال كشور وارد مي شوند

آگهی مناقصه عمومی يک   مرحله ای 97.3 ) نوبت دوم ( 
 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضالب استان تهران 

 موضوع مناقصه : تهیه ، خرید و اجرای خطوط جمع آوری شبکه فاضالب شهر واوان 
 مدت اجرای عملیات : 6 ماه شمسی    

 محل اجرا:  شهر واوان    
 محل تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی ) اسناد خزانه اسالمی – اوراق مشارکت ( 

 مبلغ برآورد اولیه : 32،291،021،966  ) سی و دو میلیارد و دویست و نود و یک میلیون و  و بیست و یک هزار و نهصد و شصت و شش(  ریال 
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :  1،615،000،000 ) یک میلیارد و ششصد و پانزده میلیون (    ریال در وجه شرکت آب و فاضالب  استان تهران 

 مهلت دریافت اسناد: 97.1.29 الی  97.2.5
 مهلت ارائه پیشنهادات 97.2.19  )تا ساعت 14 (

 تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج    :  97.2.22  ساعت 11 صبح )ذیحسابی آب و فاضالب استان تهران  ( 
 دستگاه نظارت :   معاونت مهندسی و توسعه               

 محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران  واقع درکیلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .
 هزینه خرید اسناد : 985،000 ) نهصد و هشتاد و پنج هزار    ( ریال می باشد که باید به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .

 هزینه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد .
 دارا بودن رتبه 5 آب  و سابقه کارهای مشابه   و ثبت در سامانه http://sajar.mporg.ir  و  همچنین گواهی نامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .

http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات 
Swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران 

http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه کشوری 
www.nww.ir : سایت مهندسی کشور 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.4 ) نوبت دوم ( 
 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

 موضوع مناقصه : خرید کنتور مولتی جت تمام خشک کالس C160R در سایزهای 1/2 ، 3/4 ، 1 و 2 اینچ  و تحویل در انبار کارفرما 
 مدت تحویل کاال: 3 ماه  شمسی

  محل تامین اعتبار : اعتبارات جاری  
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  : 441،250،000  ) چهارصد و چهل و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ( ریال در وجه شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران

  مهلت دریافت اسناد : 97.2.1 الی 97.2.8 
  مهلت ارائه پیشنهادات :   97.2.22  )تا ساعت 14 (

 تاریخ بازگشایی پاکات الف :   97.2.23  )ساعت 14 در دفتر امور بازرگانی و قراردادهای آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران( 
 دستگاه نظارت :   معاونت درآمد و امور مشترکین       بازرس فنی :  بازرس مورد تایید کارفرما

 محل تحویل کاال : رباط کریم، میدان شهید بهشتی ، جنب فرمانداری ، مجتمع انبارهای مرکزی شرکت آب وفاضالب جنوبغربی استان تهران
 محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران واقع درکیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .

 هزینه خرید اسناد : 985،000)  نهصد و هشتاد و پنج هزار ( ریال می باشد که باید به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .
 هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

  فقط تولیدکنندگان و نمایندگان انحصاری ، مجاز به شرکت در مناقصه میباشند.
http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات 

Swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران 
http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه کشوری 

www.nww.ir : سایت مهندسی کشور  

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.5 ) نوبت دوم  (
 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از شرکت آب و فاضالب استان تهران .

 موضوع مناقصه : خرید، بارگیری و حمل لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف و تحویل در انبار کارفرما 
 مدت تحویل کاال: 2 ماه  شمسی

 محل تامین اعتبار : اعتبارات طرح های عمرانی – اسناد خزانه اسالمی و یا اوراق مشارکت  
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  : 411،150،000  ) چهارصد و یازده میلیون و یکصد و پنجاه هزار ( ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 

 مهلت دریافت اسناد : 97.2.1 الی 97.2.8 
 مهلت ارائه پیشنهادات :   97.2.22  )تا ساعت 14 (

 تاریخ بازگشایی پاکات الف :   97.2.24  )ساعت 10:30 صبح ذیحسابی آبفای استان تهران( 
 دستگاه نظارت :   معاونت مهندسی و توسعه       بازرس فنی :  بازرس مورد تایید کارفرما

 محل تحویل کاال : سه راه آدران – به سمت شهریار – بعد از پل روگذر قطار سمت راست – ورودی ایستگاه CNG – انبار لوله آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
 محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران واقع درکیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی ، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .

 هزینه خرید اسناد : 985،000) نهصد و هشتاد و پنج هزار( ریال می باشد که باید به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان .واریز و فیش نقدی ارائه گردد .
 هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

 فقط تولیدکنندگان و نمایندگان انحصاری ، مجاز به شرکت در مناقصه میباشند.
http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات 

Swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران 
http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه کشوری 

www.nww.ir : سایت مهندسی کشور 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

تجديد آگهی  فراخوان  عمومی ارزيابی کيفی96.49 
) نوبت دوم(  

 دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
 شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذار جهت تامین و راه اندازی کنتور در شهرستان بهارستان به تعداد 
10،000 دس�تگاه از محل اعتبارات فاینانس  جاری  اقدام نماید ، لذا واجدین ش�رایط بصورت مس�تقل و یا  گروههای مش�ارکت داخلی و کنسرسیوم مشتمل 
برتامین کنندگان کاال و  تامین کنندگان مالی و پیمانکاران ذیصالح و دارای توانمندی الزم جهت شرکت در فراخوان میتوانند از تاریخ 97.1.28 لغایت 97.2.3 
جهت دریافت و ارائه اسناد ارزیابی به نشانی دبیرخانه شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران واقع در کیلومتر22 جاده ساوه شهرک واوان، بلوار امام 
خمینی )ره ( ، روبروی پاسگاه نیروی انتظامی حوزه ستادی مراجعه نمایند و اسناد دریافتی را پس از تکمیل به همراه کلیه مدارک و مستندات خواسته شده 
طی آن حداکثر تا ساعت 14 مورخ 97.2.22 ارسال نمایند. بدیهی است پس از ارزیابی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود از 

سرمایه گذارانی که مورد تائید قرار گیرند جهت ادامه فرایند  دعوت به عمل خواهد آمد.
 منبع تامین مالی : با توجه به شرایط خاص و جزئیات ویژه قابل مالحظه در اسناد این پروژه که نظام پرداخت آن به صورت اختصاصی از محل وصول درآمدهای 
حاصل از اجرای پروژه های مذکور توسط برنده مناقصه به طور همزمان مورد طرح ریزی قرار گرفته است لذا مناقصه گران از حیث احراز برای ارزیابی می بایست 

عالوه بر توانمندی اجرایی براساس نظام فنی اجرایی کشور از توانایی مالی اعم از فردی یا مشارکتی نیز برخوردار باشند.
 محل اجرا: شهرستان بهارستان 

 مبلغ برآورد اولیه : در حدود بیست و پنج میلیارد ریال 
  مدت اجرا: 12 ماه شمسی

  دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
  دارا بودن س�ابقه کارهای مش�ابه در زمینه س�رمایه گذاری در بخش خصوصی و همچنین دارا بودن گواهی نامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه 

اجتماعی در بخش اجرای عملیات برای کلیه  شرکت کنندگان الزامی می باشد.
 هزینه چاپ آگهی در دو نوبت بر عهده برنده فراخوان می باشد. 

http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات 
Swest.tpww.ir : سایت آبفای جنوب غربی استان تهران 

http://tender.bazresi.ir : سایت سامانه کشوری 
www.nww.ir : سایت مهندسی کشور 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب 
جنوب غربي استان تهران 

)سهامي خاص(

قاچاق كاال همواره يك��ي از دغدغه هاي دولت هاي 
مختلف ايران ف��ارغ از جناح بندي هاي سياس��ي 
بوده است. حسن روحاني نيز از اين مهم مستثني 
نيس��ت و او بارها بر ضرورت اقدام��ات الزم جهت 
مبارزه با اين معضل اقتصادي صحبت كرده است. 
روحاني در مصاحبه تلويزيوني خ��ود كه در مرداد 
ماه 95 برگزار ش��د، با تاكيد بر اينكه براي مبارزه با 
قاچاق بايد همه دست به دس��ت هم دهيم، گفت: 
خوش��بختانه نصب تجهيزات جديد در گمركات 
موجب افزايش نرخ كشفيات شده است و نيروهاي 
مرزباني ما بايد بيش��تر تالش كنند و زماني كه به 
س��مت دولت الكترونيك حركت بكنيم مس��لما 
مي توانيم بهتر ب��ا مس��اله قاچاق مب��ارزه كنيم. 

مبارزه  رييس جمهوري 
با قاچاق را ب��راي رونق 
اقتص��ادي بس��يار مهم 
دانس��ت و اف��زود: اگ��ر 
كاالي��ي از طريق قاچاق 
وارد كش��ور ش��ود اين 
مس��لما با توليد كاال در 

داخل كشور در تضاد است؛ بنابر اين دولت با جديت 
راه خود را در مسير مبارزه با قاچاق ادامه مي دهد. 

روحاني با اش��اره به تاكيدات مقام معظم رهبري 
درباره مبارزه قاطع با قاچاق، گفت: البته در بحث 
مبارزه با قاچ��اق بايد همه قوا و ب��ه ويژه نيروهاي 

مسلح دست به دست هم دهند. 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز يكي از موضوعاتي اس��ت كه 
در بهارستان پيگيري ش��ده و تصميماتي مهم براي 
مقابله با اين بزه اتخاذ مي شود. علي الريجاني رييس 
قوه مقننه در نشست مش��ترك با اعضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي مشكالت اقتصادي 
كشور در جلسه سران قوا افزود: كميسيون اقتصادي 
روي چند كار مهم تمر كز كاري داش��ته باشد به طور 
مثال اليحه ماليات بر ارزش افزوده را با رفع مسائل به 
سرانجام مشخص برساند و در اين راس��تا از نظرات و 
دغدغه هاي توليدكنندگان استفاده كند. رييس نهاد 
قانونگذاري كش��ور با تاكيد بر لزوم مب��ارزه با قاچاق 
كاال گفت: در مبارزه با قاچاق بايد به سرمنشأها توجه 
ش��ود و با اين معضل مبارزه جدي كرد. بايد براي رفع 

اقتص��ادي،  مش��كالت 
اولويت بندي مشخص مد 
نظر باش��د و در اين راستا 
باي��د نماين��دگان تالش 
كنند مصوبه هاي خوبي در 
مجلس به تصويب برسد و 
نظارت موث��ري بر اجراي 

قوانين وجود داشته باشد. در بخش هاي نظارتي بايد با 
دقت بيشتري جلوي قاچاق گرفته شود. گزارش هاي 
ارايه شده نشان مي داد سير قاچاق در كشور سير نزولي 
پيدا كرده است اما بايد سختگيرانه تر عمل شود تا اين 
عارضه از كشور رخت ببندد چون تاثير مستقيم روي 

توليد ملي كشور دارد. 

نام س��عيد مرتضوي اين روز ها ديگر براي كسي 
ناآش��نا نيس��ت؛ قاضي اي كه به ج��رم معاونت 
در قت��ل بازداش��تي هاي كهريزك به دوس��ال 
حبس محكوم ش��د و اين روزها كه حكم جلب 
او صادر ش��ده است، كس��ي از او اطالعي ندارد. 
25آذر 1388 بودك��ه مرتضوي با حكم محمود 
احمدي نژاد رييس جمهور وقت به رياست ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب ش��د. پيش از 
مرتضوي، رياست اين س��تاد را ابتدا محمدرضا 
نقدي و س��پس غالمحس��ين الهام عه��ده دار 

شدند. 
س��تادي ك��ه بنابر گفت��ه محمدرض��ا حريري 
نايب رييس كميس��يون ات��اق بازرگان��ي ايران 
و چين در تابس��تان س��ال 94 عملكرد موفقي 

نداشت. 
حري��ري در برنام��ه پاي��ش گفته ب��ود: »قبل 
از اس��تقرار دول��ت نه��م قاچ��اق كاال تنها پنج 
ميلي��ارد ب��ود و در طول هش��ت س��ال رش��د 
 حس��اب قاچاق كاال را ت��ا ح��دود 20 ميليارد 

دالر داشتيم.« 
حريري در حال��ي از رقم 20 ميلياردي س��خن 
گف��ت ك��ه اس��حاق جهانگي��ري مع��اون اول 
رييس جمه��وري در گفت وگوي وي��ژه خبري 
در اس��فندماه 95 گف��ت: در س��ال 95 روي 
قاچاق و مب��ارزه با آن تمركز ويژه اي داش��تيم. 

اعالم كردي��م كاالي قاچاق باي��د حتما منهدم 
ش��ود و اي��ن كار انج��ام ش��د. وي ادام��ه داد: 
قاچ��اق كاال از 25 ميليارد دالر ب��ه 15 ميليارد 
دالر رس��يد و امسال دوس��تان اعالم كردند كه 
از اين رقم ني��ز 20 درصد كاهش يافته اس��ت. 
جهانگي��ري گف��ت: كاالهايي كه وارد كش��ور 
مي ش��ود از نظر برخي قاچاق محسوب مي شود 
ام��ا از نظر گم��رك قاچ��اق نيس��ت. ورود كاال 
از منطقه آزاد قاچ��اق تلقي نمي ش��ود. ته لنج 
از س��وي گمرك قاچاق محس��وب نمي شود و 
 طبقات ضعيف زندگ��ي خود را بر اين اس��اس

 شكل داده اند. 

هاشمي به روايت هاشمي )52(

اگر از خوانندگان ثابت روزنامه باش�ید مي دانید كه 
از ماه هاي پایاني سال گذش�ته به صورت دنباله دار، 
خاطرات  آی�ت اهلل هاش�مي را در این س�تون چاپ 
كرده ایم و چ�اپ و انتش�ار قس�مت هاي بعدي اش 
ادامه دارد.  آیت اهلل هاشمي رفس�نجاني در ش�ماره 
قبلي به ماجراي دس�تگیري خ�ود در ق�م و پس از 
تظاهرات دوم ش�وال اش�اره مي كن�د. همچنین در 
ش�ماره قب�ل ماج�راي بازجویي ها مطرح ش�د. در 
 این ش�ماره ادامه این گفت وگو و ماجراي ش�كنجه

 ایشان را مي خوانیم.

    شكنجه گران، چاقو را در چه محلي از سر شما قرار 
مي دادند ؟

گردن، سرمان را مي گذاش��تند به ديوار چاقو مي گذاشتند، 
مي گفتند ببريد. چي��ز مي كردند اين ط��وري، اين خيلي 
صحنه عجيبي بود، اين صحنه. خب، ماه اس��فند بود ديگر، 
حاال يا موقع مغرب يا بع��د از نماز مغرب ش��ايد نماز را من 
همان جا خواندم فكر مي كنم نماز نخوانده بودم، چون يادم 
است كه وسطش اجازه گرفتم كه نماز بخوانم، نمازي خواندم 
آنجا. حتما اين بوده كه نماز نخوانده  بودم. اين ش��كل ادامه 
داشت تا س��ه و نيم، چهار نصف ش��ب. بعدا اين طور كه آن 
موقع ها يادم بود نه س��اعت ده ساعت متوالي چنين وضعي 
طول كشيده بود تا ديگر همه بدنم سياه شده بود. خب، اين 
شالق هايي كه مي زدند سر شالق از اينجا كه مي خورد، اينجا 
خب، گوشت و همه اينها را برده بود رسيده بود به استخوان 
كه استخوان هم شكسته بود. بعد از اينكه اين مرحله بازجويي 
تمام شد ما را با لباس مبدل بردند بيمارستان. فكر مي كنم 
همين چهارراه حسن آباد يك بيمارستاني بود. چشم بسته 
آوردند، عكس��برداري كردند كه ببينند كجاي اس��تخوان 
شكسته و معالجه كردند و دو سه بار هم از باال شايد مولوي، 
نصيري، ديگران تلفن مي كردند كه نتيج��ه بازجويي من 
را بگيرن��د. اينها مي گفتند هيچ��ي نمي گويم]نمي گويد[ 
آخر آنچه برايش��ان مهم بود اين بود كه مي خواس��تند از ما 
بفهمند كه برنامه ترورهاي آينده نس��بت به نصيري و شاه 
و ديگران كجاست و دست كيس��ت و چه كساني دنبال اين 
كار هستند يا اسلحه از كجا مي آورند اينها، يا چه كسي فتوا 
داده، چه كس��ي اجازه داده از اين طور چيزها، پولش را اينها 
از كجا مي آورند. اينها دنبال اين طور مس��ائل بودند. خب، 
من نمي دانس��تم اصال. باالخره نزديك هاي س��اعت چهار 
و اينها بود كه ما ديگر از حال رفتي��م. تقريبا ديگر وقتي كه 
قلم مي دادند دس��ت من بنويس��م ديگر نمي شد بنويسم، 
فقط انگشت كشيده مي ش��د. اينكه من مي گويم كاغذها 
مهم هس��تند اگر آن كاغذها مانده باش��د آنها آثار خون و 

قلم خوردگي و كج نوشتن. 
   دلیل نگه نداشتن؟

حاال مي گويم، يك دليل هم دارد كه نگه نمي دارند ]كاغذها 
را[، كه دنبالش مي گويم، بعد آن وقت آمديم ما را كشاندند 
روي يك چيزي گذاش��تند. اين كف پاي آدم، من نمي دانم 

شما شالق خورديد يا نه؟
   نه... 

آدم كه شالق مي خورد كف پا يك طوري مي شود. وقتي كه 
راه مي رفتم آدم اين طور خيال مي كند كه ده سانت، بيست 
سانت گل اي چيزي كف پاي آدم بسته شده، آدم خودش را 
باالتر از زمين احساس مي كند و خون، زخم و اينها هم بود 
كه روي زمين هم راه رفتنش خيلي دشوار بود. من نمي دانم 
االن يادم نيست من را روي پاي خودم آوردند تا چيز، سلول 

يا با برانكاردي چيزي آوردند من يادم نيست. 

مریم زیاندان/ ایرنا

ادامه از صفحه اول


