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بازخوانی محسن آرمین از پرونده مرگ زهرا کاظمی

پیشبینی یک اصالحطلب از رئیس آینده
مجمع تشخیص مصلحت نظام

هر اتفاقی افتاد در حضور مرتضوی افتاد

محسن رهامی :به احتمال زیاد این
جایگاه به آیتاﷲ آملیالریجانی
واگذار میشود
 شرق :بعد از گذشت دو سال از درگذشت آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی ،دوباره گمانهزنیها برای ریاست
آینــده مجمع تشــخیص مصلحت نظام آغاز شــد.
محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره انتخاب
ریاســت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته
اســت :درباره ریاست مجمع رهبر معظم انقالب باید
تصمیــم بگیرند .محمدجواد ایروانــی ،عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام هم گفته است :همانطور
که مســتحضر هســتید ،در ماههای اخیر که آیتاﷲ
هاشمیشاهرودی شرایط جسمانی مناسبی نداشتند،
آیتاﷲ موحدیکرمانی ،ریاســت جلسات مجمع را
عهدهدار بودند .از این پس نیز تا مشخصشدن رئیس
جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام
معظم رهبری ،آیتاﷲ موحدی ریاســت جلسات را
برعهده خواهد داشت.
محســن رهامی ،فعال سیاســی اصالحطلب ،اما
احتمال داده اســت که آیتاﷲ آملیالریجانی رئیس
مجمع شود .دوره  ۱۰ســاله ریاست او بر قوه قضائیه
تابســتان سال آینده به پایان میرســد و احتماال تا آن
زمــان مجمــع از ســوی نایبرئیس اداره شــود .دو
ســال پیش هم تا زمان انتخاب رئیــس جدید بعد از
فوت آیتاﷲ هاشمیشــاهرودی ،مجمع را آیتاﷲ
موحدیکرمانــی اداره میکرد .رهامــی به ایلنا گفته
است :اگر مقام معظم رهبری نخواهند آقای روحانی
را در جایگاه ریاســت مجمع نصب کنند ،به احتمال
زیاد این جایگاه را بــه آیت اﷲ صادق آملیالریجانی
واگذار خواهند کرد .پس با توجه به شرایطی که عرض
کردم و با توجه به آن ارتباطات و جایگاه ،نامبرده یکی
از محتملتریــن افــراد برای تصدی جایگاه ریاســت
مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
محســن رهامی گفته اســت :در قانون اساســی
هیچ ویژگی خاصی برای ریاســت مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ذکر نشــده و این موضوع به نظر مقام
معظم رهبری واگذار شــده اســت .بااینحال ریاست
این جایگاه به ســبب حضور جمعی از شیوخ ،بزرگان
نظام و مسئوالن باسابقه کشور در مجمع ،علیالقاعده
باید به کســی واگذار شــود که بهلحاظ شیخوخیت،
ریشسفیدی و سوابق مسئولیتها ،امتیازاتی نسبت
به ســایرین داشته باشد .بعد از فوت آیتاﷲ هاشمی
این مســئله که رئیسجمهور همزمان رئیس مجمع
تشخیص هم باشــد به یک قاعده تبدیل نشد و مقام
معظم رهبری ریاســت مجمــع را در ایــن برهه به
آیتاﷲ هاشمیشــاهرودی واگذار کردنــد .آیتاﷲ
شــاهرودی هم به پشتوانه سابقه  ۱۰سال ریاست قوه
قضائیه و داشــتن درجه اجتهاد و اینکه قبال از طرف
رهبرى بهعنوان ریاست شورای حل اختالف سه قوه،
تعیین شده بودند ،در این جایگاه قرار گرفتند.
عضو شــوراى مرکزى انجمن اســالمی مدرسین
دانشگاهها گفته است :درحالحاضر این مسئله جدی
مطرح است که چه کسی در میان مقامهای عالیرتبه
نظــام دارای چنین جایگاهی اســت؟ در این شــرایط
به نظر میرســد اگــر آن قاعده کــه در زمان آیتاﷲ
هاشمی وجود داشت و ایشان بهعنوان رئیسجمهور
همزمان ریاست مجمع را برعهده گرفتند رعایت شود،
علیالقاعده آقای روحانی میتواند در جایگاه رئیس
مجمع هم قــرار بگیرد و با توجه به ســوابق وى در
شورایعالی امنیت ملی ،چند دوره نمایندگی مجلس
شــورای اسالمی و ریاســت قوه مجریه ،یکی از افراد
مناسب براى این مسئولیت است.
رهامی گفته اســت :بنده فکر میکنــم اگر مقام
معظم رهبری نخواهند آقای روحانی را در آن جایگاه
نصب کنند ،بــه احتمال زیاد این جایــگاه را به آقای
صادق الریجانی واگذار خواهند کرد .پس با توجه به
شــرایطی که عرض کردم و با توجه به آن ارتباطات و
جایگاه ،نامبرده یکی از محتملترین افراد برای تصدی
جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سیدرضا اکرمی هم پیش از این در پاسخ به سؤالی
مبنیبر اینکه آینده جایگاه ریاســت مجمع تشخیص
مصلحت نظام به کجا ختم خواهد شد ،گفت :به نظر
من خوب اســت که به اصل قانون اساســی در مورد
مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه شود که جایگاه
مهمــی دارد و حل اختالفات بین مجلس و شــورای
نگهبان باالخره کاری بســیار سنگین است و باید کسی
که مســئولیت مجمع تشــخیص را میپذیرد نگاهی
وسیع و جامع داشته باشد .کسی که میخواهد ریاست
مجمع را برعهده بگیرد باید عالم به زمان و نسبت به
حوادثی که در زمان و جهان میگذرد اشــراف داشته
باشــد که گاهی بین خوب و بد ،بین خوب و خوبتر و
در نهایــت بین بد و بدتــر بتواند به مجمع خط دهد و
راهنمایی کند .او در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون نام
شخصی هم برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت
مطرح شده است ،گفت :رئیس مجمع را مقام معظم
رهبری انتخاب میکند .انتخاب ریاست مجمع با رأی و
امثال این کارها نیست ،اگر کسی هم شخصی را مدنظر
دارد باید به رهبری پیشــنهاد بدهد .انتخاب ریاســت
مجمع در اختیار مجمع هم نیست .اکرمی در واکنش
به گمانهزنیهایی که در فضای مجازی درباره انتخاب
ریاست مجمع صورت میپذیرد ،گفت :این قصه اصال
مربوط به مردم و افراد و حتی خود اعضای مجمع هم
نیســت ،این مشخصا مربوط به رهبری است و ریاست
آن را رهبری باید تعیین کنند.

 ۱۵ســال گذشته اســت ،اما ماجرای مرگ زهرا
کاظمــی هنوز هم ابعــاد ناپیدایــی دارد .گذر این
ســالها نه از نقش ســعید مرتضــوی در مرگ او
پرده برداشت و نه خســارتهای وارده به عرصه
سیاســت خارجی را جبران کرد؛ این پرونده چنان
هزینه ســنگینی به کشــور وارد کــرد که هنوز هم
از پــس پرداخــت آن برنیامدهایم .مســئله فقط
تخریــب روابط ایران و کانادا نبود؛ دردســر اصلی
فعالیتهای این کشــور به عنوان یک نیروی فعال
در صحنــه بینالملل علیــه ایران بــود .مصداق
این مدعا آن اســت که پیمانه هســتهای ،نخستین
زن دیپلمــات ایرانی کــه در ســالهای  ۸۲تا ۸۶
در نیویــورک عضو کمیته ســوم پیگیری مســائل
حقوق بشــری بود ،در گفتوگو با »شــرق« گفت:
»گفتوگوهای حقوق بشــری با اروپا ادامه داشت
تا زمانی که اتفــاق ناگوار مرگ خانم زهرا کاظمی
رخ داد .دراینبــاره پاســخگویی ایران بــه اروپا و
نهادهای مدنی به تأخیر افتاد .قوه قضائیه و دولت
باید پاســخ میدادند که چه اتفاقی افتاده اســت.
این ســوءمدیریت موجب مالحظاتی جدی در این
زمینه شــد .کانادا تصمیم گرفت بعد از دو ،ســه
ســال علیه ما قطعنامه صادر کند«.محسن آرمین،
نایبرئیس مجلس ششــم که در گفتوگو با ایرنا
به بازخوانی پرونده مرگ زهرا کاظمی پرداخته نیز
با اشــاره به اینکه »تازهترین اقدام کانادا پیشــنهاد
قطعنامه نقض حقوق بشــر علیه ایران بود که به
تصویب رسید« معتقد است که این هزینه را سعید
مرتضوی بر کشور تحمیل کرده است.
در فاصله دستگیری و مرگ مغزی
ماجرای مرگ مغزی و شیء سختی که با سرش
برخورد کرد ،بارها بیان شده است ،اما آرمین در این
گفتوگو حرفهای تازهای میزند .او گفته اســت:
»میگویند بعد از دستگیری بالفاصله ضربه مغزی
شده است که نمیتواند اینطور باشد .چون فاصله
بین دســتگیری تا مرگ مغزی او زیاد بوده اســت.
البته ظاهرا هنگام دســتگیری وقتــی به محوطه
زنــدان اوین منتقل میشــود ،همچنــان اعتراض
میکرده اســت و میگویند در همین درگیری زمین
میخورد .خانم کاظمی از نظر جســمی هم قوی
بوده و مقاومت میکرده اســت .تا موقعی که به
کما میرود حــدود دو روز طول میکشــد؛ یعنی
این ضربه احتماال مربوط به دقایق اول دستگیری
نیســت .تا آنجا که مــن میدانم هیــچ تحقیقی

شما باید خانم کاظمی را تحویل بگیرید ،اما وزارت
هــم درباره این ادعا صــورت نگرفت«.به گفته او:
اطالعات قبول نمیکند .مرتضوی تهدید میکند و
»در اولین بازجوییها مشــخص میشود که زهرا
وزارت اطالعات هم باالجبار زهرا کاظمی را تحویل
کاظمی در تهران با کســی دوســت است و ارتباط
میگیرد .او در ســلول وزارت اظهار سردرد و تهوع
دارد که همســرش یک نسبت دوری با آقای بهزاد
میگیــرد .او را به بهداری میبرنــد ،اما نمیتوانند
نبوی دارد .مــا از ذهن آقای مرتضوی خبر نداریم،
بفهمند مشکل چیست؛ فکر میکنند مشکل معده
اما احتماال ایشان که خیلی به اصالحطلبان لطف
دارد .چــون بهداری زندان امکانــات زیادی ندارد.
داشــتند ،با اطالع از این مطلب احساس میکرده
بعد حــال خانم کاظمی وخیم میشــود .وقتی او
یک ســوژه مناســبی علیه اصالحطلبان به دست
را به بیمارســتان خاتماالنبیا
آورده اســت .شــاید تصــور
ﻧـﮑﺘـﻪ
میبرنــد دیگــر بــه کمــا
میشــد با متهمکــردن زهرا
میرود«.به گفته نایبرئیس
کاظمــی به جاسوســی ،این
مجلس ششــم» :چنــد روز
پرونــده ظرفیــت آن را دارد
بعد مرتضوی به خانوادهاش
تا با اعتراف علیــه این یا آن
میگوید ما کاری به دخترتان
چهــره اصالحطلــب پیش
نداریــم بیاییــد او را ببریــد.
برود«.
خانــوادهاش به بیمارســتان
او ادامه داد» :ایشان شب
مراجعــه میکنند و میبینند
دستگیری چهار ساعت پشت
زهرا کاظمی شب دستگیری چهار
دخترشــان مدتی است مرگ
درهای بســته مورد بازجویی
ساعت پشت درهای بسته مورد
مغزی است«.او در پاسخ به
قرار میگیرد .ایــن بازجویی
بازجویی قرار میگیرد .این بازجویی
این پرســش مبنی بــر اینکه
ظاهــرا تــا ســاعاتی پس از
ظاهرا تا ساعاتی پس از نیمهشب
طول میکشد .آقای مرتضوی هم در
یکــی از رســانههای داخلی
نیمهشــب طول میکشــد.
این بازجویی حضور داشته است
نوشــته بود که زهرا کاظمی
آقــای مرتضوی هــم در این
حــدود  ۱۵روز بــا دســتگاه
بازجویی حضور داشته است.
زنده نگه داشــته شــده بــود ،گفت» :بله .ایشــان
هیچکس از محتوا و اتفاقات آن شــب و اینکه در
را زیر دســتگاه زنده نگه داشــته شــده بود .خانم
آن جلســه چه گذشته اســت ،خبری ندارد .منتها
کاظمی ورزشکار بوده است .وقتی به سرش ضربه
براســاس گزارشهایی که در همان زمان دریافت
میخــورد ،شکســتگی کوچکــی در جمجمهاش
کــردم ،بعــد از بازجویی خانم کاظمــی وقتی به
ایجــاد میشــود؛ ولی خودش متوجه نمیشــود.
نیروی انتظامی تحویل داده میشود هم بینیاش
البته ظاهرا آقای مرتضوی نمیدانسته چطور باید
ضربه خورده بوده اســت هم انگشتانش .تا آنجا
مشکل پیشآمده را حل کند؛ بنابراین همچنان زیر
که یادم هست ،ظاهرا بازجویان نیروی انتظامی از
دســتگاه میماند تا راهی پیدا شود .پس از گذشت
او میخواهنــد که این مــوارد را در بازجویی خود
یکی ،دو هفته از مرگ مغــزی زهرا کاظمی ،آقای
بنویسد و او نیز مینویسد .این موارد باید در پرونده
مرتضوی آقای خوشوقت ،مدیرکل وقت مطبوعات
زهرا کاظمی موجود باشد«.
خارجی وزارت ارشــاد را احضــار و مجبور میکند
مخابره یک خبر دستوری
که اطالعیهای نادرســت را بنویسد و از همان دفتر
روایت آرمین اینطور ادامه مییابد» :مرتضوی
مرتضوی مخابره کند .او همچنین خبرگزاری ایرنا را
از وزارت اطالعات میخواهــد که متهم را تحویل
تحت فشار میگذارد که خبر کذب را مخابره کند«.
بگیرند .وزارت اطالعات میگوید ما او را جاســوس
نمیدانیم .ایشــان را به هتلش بفرستید .آنجا اگر
هشدار از تریبون مجلس
آرمین که در همان زمان مرگ زهرا کاظمی نیز
قرار باشد از ایشان بازجویی میکنیم؛ بنابراین خانم
از تریبــون خود در مجلس بهــره برده و اظهارات
کاظمی تحویل نیروی انتظامی میشود .در نیروی
درخورتوجهــی دربــاره این خبرهــای تحت تأثیر
انتظامی ایشــان میگوید که مورد ضربوشتم قرار
دســتورات او کرده بود .آرمین در بخشــی از نطق
گرفته اســت و آن را مکتوب هــم میکند .مرحله
خود آورده بود» :قاضی مرتضوی باید پاســخ دهد
بعد مرتضوی به وزارت اطالعات دســتور میدهد

سخنگوی شورای نگهبان بارها از عبارت رد صالحیت استفاده کرده است

ﮐﺪﺧﺪاﯾﻰ :واژهاى ﺑﻪ اﺳﻢ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارﯾﻢ
شــورای نگهبــان بررســی
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
صالحیتهایــی را کــه انجام
میدهد ،منجر به این میشود که افرادی تأیید صالحیت
و اشخاصی رد صالحیت میشــوند .گاهی اوقات افراد
گمنام هستند و ما آنها را احراز نمیکنیم ،چون شرایطی
را که قانون معین کرده احراز نکردهایم و این افراد نیز در
زمره ردصالحیتشــدهها هستند .یک بار دیگر هم گفته
بود» :واژه رد یا تأیید صالحیت آنطورکه در افکار عموم
و رسانهها مطرح شده ،اشتباه بوده یعنی رد صالحیت به
آن مفهومی که در انتخابات مجلس است ،در انتخابات
ریاستجمهوری وجود ندارد« .او در آخرین گفتوگوی
خــود با روزنامه کارگزاران هم باز به این تفکیک اشــاره
کرده بود؛ همان گفتوگویی کــه واکنش دختر مرحوم
هاشمی رفسنجانی را در پی داشت .کدخدایی گفته بود:
»اصال مــا در انتخابات
ریاســتجمهوری رد
صالحیت نداریم .پس
با جرئــت میگویم که
مرحوم هاشــمی اصال
رد صالحیت نشدند«.
تأکیــد او بر»انتخابات
ر یا ســت جمهو ر ی «
یعنــی اینکــه در
»انتخابــات مجلس«
بحث ردصالحیت وجود دارد .اما او در آخرین اظهار نظر
خود حتی این را هم تکذیب میکند .فائزه هاشــمی در
واکنش به همین اظهار نظر کدخدایی گفته است» :احراز
عدم صالحیت در گذشــته وجود داشــته ولی چند سال
اســت که مسیر عوض شده و باید این نهاد ثابت کند که
کســی صالحیت ندارد ،نه اینکه خود کاندیدا ثابت کند
صالحیــت دارد .در آن مقطــع که بحــث انتخابات ۹۲
مطرح بود ،از آقایان الریجانی و روحانی خواسته شد تا با
آقای هاشمی راجع به انصراف از کاندیداتوری صحبت
کنند که خوشبختانه بابا انصراف نداد و منتظر ماند تا آنها
رد صالحیتش کنند«.
ردصالحیتیعنیمحرومیتازحقوقشهروندی
قانونگــذار هفــت شــرط ایجابی و ســلبی را برای
نامزدهای انتخابات مجلس شــورای اســالمی در نظر
گرفته و گفته است مجریان و ناظران مکلفاند صالحیت
نامزدها را براســاس این شــرایط احراز کننــد .ماده ۲۸
قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی هفت شرط را
برای انتخابشــوندگان در هنگام ثبتنــام قید کرده که
به این شــرح اســت» :اعتقاد و التزام عملی به اسالم و
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران ،تابعیت کشــور
جمهوری اسالمی ایران ،ابراز وفاداری به قانون اساسی
و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه ،داشتن حداقل مدرک
کارشناسیارشــد و یا معادل آن ،نداشتن سوء شهرت در

حوزه انتخابیه ،ســالمت جســمی در حد برخورداری از
نعمت بینایی ،شــنوایی و گویایی و حداقل سن  ۳۰سال
تمــام و حداکثر  ۷۵ســال تمام« .مجریــان و ناظران در
بررســی صالحیتها مکلفاند به کســانی اجازه دهند
که وارد گردونه انتخابات شــوند که مشخص شود آنان
به شرایط اعالمشــده پایبند هستند و آن شرایط را دارند.
رد صالحیت ،به این معناســت که مسئوالن مربوط علم
قطعی و یقینی بر فقدان شرایط موضوع ماده  ۲۸در فرد
داوطلب کســب کرده باشند که در این صورت فرد حق
شرکت در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد
داشت .به اعتقاد برخی حقوقدانها رد صالحیت به این
معنی محرومت شــهروند از یک حق شهروندی است.
حجتاالســالم دکتر سیدحسین هاشــمی ،عضو هیئت
علمی دانشگاه مفید پیشازاین در یک برنامه تلویزیونی
نامــزدی در انتخابات
را از نظــر حقوقی یک
حــق دانســته و گفته
بود» :درحالیکه اصل
را بایــد بر برائت و حق
برخــورداری از حقوق
اجتماعــی بدانیــم،
کسانی که در زمره عدم
احراز صالحیتها قرار
گرفتهاند هــم باید در
صف تأییدصالحیتشدهها در نظر گرفته شوند« .هاشمی
این سؤال را مطرح کرده بود که وقتی شورای نگهبان از
نهادهای امنیتی و قضائی اســتعالم میگیرد ،آیا درست
است که نامزدها را در زمره عدم احراز صالحیتها اعالم
کند؟ هاشــمی توضیح داده بود» :چون بحث برداشت
ذهنی اســت ،باید عدم احراز صالحیتها را هم به نفع
نامزدهــای انتخابات احراز کرد و نه بــه ضرر آنها .حق
برخورداری از حقوق شــهروندی ازجمله حقوق مردم
اســت و محرومیت از حقوق اولیه نیــاز به اثبات ندارد.
یکی از خألهای قانونی این است که نهادی که نامزدهای
رد صالحیت شــده میتوانند به آن اعتراض کنند ،نباید
نهادی باشــد که زیر نظر هیئتهای نظارت است بلکه
باید نهادی مســتقل به این اعتراضها رســیدگی کند«.
برای همین معتقدند که عدم احراز صالحیت به معنای
رد صالحیت نامزدها نیســت بلکه این مسئله به معنای
آن اســت که صالحیتها در برخی نامزدها احراز نشده
اســت .عدم احراز وجود صالحیت ،به این معناست که
ناظران علیرغم انجام تحقیقات گســترده سلبا و اثباتا
نتوانستهاند در خصوص شــرایط موضوع ماده  ۲۸علم
قطعی کســب نمایند .در این حالــت ازآنجاییکه احراز
صالحیت و شایســتگی افراد برای شــرکت در انتخابات
منوط به احــراز و تعیین اوصاف مذکور در فرد اســت،
داوطلب مذکور تأیید صالحیت نخواهد شد.
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که چــرا زهرا کاظمی را بازداشــت کرده و به چه
استنادی آن را متهم به جاسوسی کرده است؟ به
رئیسجمهور عرض میکنم اینکه هیئت منصوب
شــما اگر گزارش دهند که علت مرگ این خبرنگار
مرگ مغزی بوده ،کافی است؛ اما باید معلوم شود
که چرا مرتضوی مدیر کل دولت شما را ساعتها
احضــار و موظف به مصاحبه میکند؟ چرا قاضی
مرتضــوی پس از شــنیدن خبر درگذشــت متهم
برای شناسایی عامالن احتمالی مرگ او دستور به
بازجویی و دســتگیری بازجویان نمیدهند؟«.این
فعال سیاســی اصالحطلب بعد از گذشت سالها
هنوز هم یقین دارد که هرچه اتفاق افتاد ،زیر ســر
مرتضوی بوده اســت .او در گفتوگوی اخیر خود
تأکیــد کرد» :بــه گمان بنده هر اتفاقــی افتاده ،در
حضــور آقای مرتضوی افتاده اســت یا او میداند
که چه اتفاقی برای زهرا کاظمی رخ داده اســت؛
زیرا اگر او خود بخشی از ماجرا نبود ،نمیتوانست
چشــمش را روی مرگ مغزی زهرا کاظمی ببندد.
این پرســش در آن پرونده همچنان بیپاسخ مانده
اســت که چرا آقــای مرتضوی به جــای پیگیری
جنایتــی که رخ داده ،کوشــیده اســت حقیقت را
پنهــان و چنین وانمــود کند که او بــر اثر مننژیت
مغزی فوت کرده است«.
او درباره دســتکاری در دفتر ثبت وقایع اظهار
کرد» :متأســفانه گزارشهایی که آن زمان دریافت
میکردم ،این موضوع )دســتکاری در ثبت وقایع
زندان( را تأیید میکرد .مطابق آن گزارشها حتی
تیم نگهبانانی کــه آن روز در محوطه زندان اوین
بودند ،همگی عوض شــدند تا پیگیری و بازپرسی
از ناظران و شاهدان منتفی شود و مشخص نشود
از وقتی زهــرا کاظمی به زندان آورده شــده ،چه
رخ داده اســت«.آرمین البتــه موضــوع تجاوز به
زهرا کاظمی را که از ســوی یکی از رسانههای آن
ســو مدعی شــده بود ،رد کرد و گفت» :این ادعای
کذبی اســت«.آرمین در ادامه انتقــادات خود به
سعید مرتضوی گفت» :ایشــان دادستان و قاضی
نبود .خود را فعال مایشا میدانست و فکر میکرد
هر کاری میتوانــد بکند .البته تا حدودی حق هم
داشــت .او در حالی مرتکب این قانونشــکنیها
میشد که در دادگاه انتظامی قضات پرونده داشت
و محکوم هم شده بود .آن موقع آقای آلاسحاق،
رئیس دادگاه انتظامی قضات ،به من گفت» :آقای
مرتضوی اینجا پرونده محکومیت دارد«.
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 کارتنخوابــان را دریابید! عــدهای پولدارها
شــبها بدون هیچ فکر و خیال روی تشکهای
پــر قو میخوابند ،برخیها هــم به علت نداری،
کارتنخواباند! کارتنخوابهــا یا بیخانمانها
بیشتر شــبها در حاشــیه پیادهروها ،پارکها و
بهویژه در میــدان قیام ،پارک کوثــر و دروازهغار
شــبهای سرد پاییز از ســرما میلرزند و شب را
بهسختی به صبح میرسانند .مسئول جمعآوری
و ساماندهی آنها چه کسیاست؟
یک مخاطب
 مترو مشکل را رفع کند :روابطعمومی شرکت
بهرهبرداری مترو در پاســخگویی به مطالبی که
در مطبوعــات چاپ میشــود ،گوی ســبقت را
از ســایر روابطعمومیها ربوده اســت که جای
قدردانی دارد .اما در پاسخ آن روابطعمومی که
در تاریخ پنج دی در صفحه سه روزنامه »شرق«
درباره ایســتگاه متروی شــهید حقانی ،دری که
بــه پایانه اتوبوسرانی شــرکت واحــد راه دارد،
چاپ شــد ،متأسفانه مسئوالن شــرکتهایی که
نام برده شــدند ،در دسترس نیستند و این مسئله
باعث شــده محل ورود و خروج مسافران کثیف،
غیرایمــن و بهویژه هنــگام بارندگــی آب جمع
میشــود و اخیرا هــم تعدادی بلوک ســیمانی
گذاشــتهاند تا موقع آبگرفتگی مردم از روی آن
عبور کنند! با عبور از روی بلوکهای سیمانی ،آب
به دیگران میپاشد و خود مشکلساز شده است.
به نظر میرسد مســئوالن شهرداری منطقه سه
و شــرکت بهرهبرداری مترو برای رفع مشــکالت
ایجادشده باید با توافق و همکاری مسالمتآمیز
اقدام کنند و مسافران مترو و اتوبوسهای شرکت
واحد را دریابند.
علی از مسافران دائمی خط یک مترو
 میدان شمشــیری و بهداشت فراموششده:
بیشــتر کاســبان بهویژه مرغ و ماهیفروشــان
و قصابیهــا در میــدان شمشــیری تهــران
بهداشــت را رعایــت نمیکنند .نبــود نظارت
موجب سوءاســتفاده کاسبان محل شده است.
از مســئوالن ذیربط انتظار مــیرود با نظارت
مســتمر از تخلفهــای واحدهــای صنفــی
جلوگیری کنند.
محسن شربتی از تهران

