
دستگیری و بازجویی 
از 60 متهم انتخاباتی

گزارش کردند 
چرا در خیابان 

و ستادهای 
انتخاباتی قدم 

می زنی!

حمله به قاضی 
دادگاه و بازرس 
پرونده فساد انتخاباتی

صفحه 3

وستای 240240 نفری و  نفری و 11321132 رای در صندوق! رای در صندوق! وستای ر ر
عجایب انتخابات و گزارش مهرتابان از روستای خانلق از توابع فشافویه شهرستان ری که 240 نفر سکونت دارند اما 1132 نفر به کاندیداها رای دادند!

هفته نامه سراسری
شماره: 236
17 مردادماه 1400
قیمت: 2500 تومان
کانون همبستگی فرهنگیان ایران
سردبیر: سید هادی کسایی زاده
09126501564

ح حمایت از  ح حمایت از طر طر
خبرنگاران تقدیم شدخبرنگاران تقدیم شد

سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار طرح 
حمایت از خبرنگاران را جهت بررسی و 
مطالعه در روز خبرنگار تقدیم کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی و نهاد 
ریاست جمهوری کرد.

فرمانداری توپ را به  زمین هیات نظارت 
شوت کرد!

گزارش مهرتابان از حاشیه های پررنگ تر از متن انتخابات در کهریزک و باقرشهر )شهرستان ری(

شهردار سابق باقرشهر در گفتگو با 
مهرتابان

مجیدی معاون سابق فرماندار ری با سابقه 
برگزاری 40 انتخابات می گوید: هیات 
اجرایی انتخابات می توانست از بروز 
تخلفات جلوگیری کند و اگر گزارشی 
مبنی بر فساد داشت صندوق مورد نظر 
را ابطال کند تا کار به ابطال کل انتخابات 

نکشد.

مهرتابان؛ گروهی از اشرار و حامیان کاندیداهای متخلف با 
حمله به بازرس بخشداری و قاضی محمدرضاساری معاون 
دادگاه کهریزک فضای شهر را ملتهب کردند. این پرونده 
همچنان در دادگاه کهریزک در حال بررسی است و برای 
30 کاندیدای کهریزک و باقرشهر قرارصادر شده و برخی 
از کاندیداها با قرارقضایی حق ورود به شورا را تا یک سال 
ندارند. همچنین با دستور قاضی حکم بازشماری مجدد 

صندوق های رای صادر شده است.

خبـرنگار ضدفساد بازداشت شد
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انتخابات عجق وجق!

وز خبرنگاران ر
 درباری!

هفدهم مرداد هرسال 
تلخ ترین روز زندگی من 

بعنوان خبرنگار است چون 
در این روز خبرنگاران درباری 
تجلیل می شوند و جایگاهی 

برای خبرنگاران حرفه ای 
کشور نیست و این موجب 
افزایش فساد خواهد شد.

10

سید هادی کسایی زاده
سردبیــــر 

ماجرای مشکوک تیراندازی
 در غرب تهران

مادر و دختر وقتی از خرید روزانه به داخل کوچه می رسند سارق 
مسلح آنها را گروگان گرفته و با خودرو فرار می کند اما پلیس به سوی 
خودرو تیراندازی می کند که موجب مجروح شدن دخترک می شود. 
اینکه چرا پلیس حاضر شده جان شهروند را قربانی کشتن گروگانگیر 
کند جای سوال دارد اما اینکه این پرونده مختومه شده و هیچ غرامتی 

به خانواده پرداخت نشده است هم جای سوال دارد. اما سوال اصلی آن 
است که آیا او گروگانگیر بوده یا جاسوس؟

10

گفتگوی مهرتابان با قربانیان حادثه تیراندازی 

در پی درگذشت مرحومه بانو زینب فایضی مادر بزرگوار»سید هادی کسایی زاده« مردم و مسئوالن با ارسال پیام و یا حضور برسرمزار مرحومه این ضایعه را به خانواده ایشان تسلیت گفتند و این خبرنگار از تمامی عزیزان قدردانی کرد.

دستور دادستان 
کل کشور

1

برخورد شدید با گرانفروشان

شش کاندیدای برگزیده شورای شهر باقرشهردر گفتگو با مهرتابان اعالم کردند که هیچ 
تخلف انتخاباتی در مورد خرید و فروش رای ندارند و از هیات مرکزی انتخابات می خواهند تا 

انتخابات باقرشهر ابطال نشود .

تخلف نکردیم
ابطال نکنید!

6

کل  دادستان  منتظری  االسالم  حجت 
کشور در نامه ای به دادستان های کشور 
و  زیاده خواهی  سودجویی،  نوشت: 
افراد، دسترسی  از  فرصت طلبی برخی 
عادالنه و آسان مردم به کاال وخدمات با 
قیمت های معقول و منطقی به عنوان یکی 
از مصادیق حقوق عمومی دچار اختالل 
شده و معیشت روزانه مردم با مشکل وسختی 
های زیادی مواجه شده است و از آنجا 
که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی 
واحتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب 
و مصادیقی از آن درصورت احراز شرایط، 
ودرقانون  بوده  مجرمانه  واجد وصف 
اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  مجازات 
کشورمصوب1369واصالحات بعدی 
جرم انگاری و حذف مورد برای آنها 
مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت 
دارد ضمن هم افزایی بادستگاه های ذیربط 
تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده 
با جدیت بیشتری در دستور کار قرار 

دهید.



{
انتخابات عجق وجق!

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 236
17 مرداد 1400

53
حجت االسالم بهرامی امام جمعه بخش قلعه نو در خطبه های نمازجمعه در روز 1400/4/4 گفت: 

متاسفانه معظلی در انتخابات این دوره ما وجود داشت که در شان نظام اسالمی ما نبود و آن 
مسئله خرید و فروش رای بود که در بسیاری از کالن شهرها و شهرهای بزرگ و کوچک و برخی 

روستاها متاسفانه دیده شد و این در شان نظام اسالمی نبود. کسی که قرار است خدمتگذار 
مردم باشد و با این فریبکاری بخواهد رای بدست بیاورد مطمئنا این چنین افرادی قصد خدمت را 
ندارند و اگر کسی به این افراد از راه خرید و فروش، رای داد توقع خدمت نداشته باشد و دود این 

انتخاب غلط بچشم خود مردم خواهد رفت. 
{

جمعیت 240 نفر   |  تعداد آراء 1132 رای!
پس از برگزاری نه چندان حرفه ای و پر از فساد و تخلف انتخابات در 
بخش کهریزک مردم منتظر نظر نهایی شمارش آرای انتخاباتی بودند.  
فرمانداری شهرستان ری در تاریخ 30 خرداد 1400 نتیجه شمارش 
آرای انتخاباتی در کهریزک و باقرشهر را در سایت رسمی خود منتشر 
کرد. در باقرشهر محمدرضا جعفری آریا با 3495 رأی، مجتبي جاللي 
با 3085 رأی، حمید شفیعي فدا با 2596 رأی، امیر بیاباني قره شیران 
با 2537 رأی، باقر مظفری با2533 رأی و محمد جان بزرگي با2324 
رأی و عین اله آقاپور با2312 رأی بعنوان برگزیدگان انتخابات معرفی 
شدند. و در شهر کهریزک امیر هادی نژاد با5957 رأی، حسن هادی 
نژاد با 4950 رأی، موسي جعفری با4852 رأی، حسن پورمحمدی 

با 3748 رأی و حسن محمدی فرد با 3388 رأی برگزیده شدند.

مهرتابان/ نتیجه انتخابات باب میل گروهی از اقشار مردم و حتی 
کاندیداها نبود و اعتراضات پراکنده ای در فضای مجازی شکل گرفت 
اما رئیس وقت شورای شهر باقرشهر )ابوطالب بقرایی( که با 1620 
رای در رتبه 15 قرارگرفته بود در فضای مجازی فراخوان تجمع 
اعتراضی در مقابل مصلی بزرگ شهر کرد. این تجمع که با حضور 
حدود 100 نفر شکل گرفت با ورود کالنتری باقرشهر و دخالت 
بخشداری کهریزک در مدت 30 دقیقه لغو شد و بقرایی با مشایعت 
کالنتر و معرب معاون بخشدار به بخشداری رفته و پس از جلسه 
3 ساعته موضوع حل و فصل شد. پس از این اتفاق تا مدتی فضای 
مجازی آرام بود تا اینکه این بار معترضان به انتخابات در کهریزک با 
نوشتن پیام حمایت از دادگاه کهریزک و قاضی ساری مقابل دادگاه 
حضور یافتند. محمد ساری هم با حضور در جمع گروهی از مردم 
قول داد که بر اساس مر قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد. پس 
از این جریان چند هفته بعد و پس از رسانه ای شدن ابطال انتخابات 
هواداران برخی کاندیداها در باقرشهر با تجمع مقابل دادگاه کهریزک 
خواهان رد ابطال انتخابات شدند که در میان آنها دالالن و کاسبان 
انتخابات و متهمان پرونده هم بودند که با دخالت پلیس متفرق شدند.

منتقدان گفتند که چرا وقتی معترضان کهریزک، بنرتشکر از قاضی 
ساری را مقابل دادگاه نصب کردند و قاضی با آنها صحبت کرد پلیس 
وارد نشد اما وقتی ما معترض به ابطال انتخابات هستیم پلیس ویژه 
برای متفرق کردن ما وارد میدان شده است؟ در پاسخ به این اعتراض 
یک مقام آگاه در دادگاه گفت:  آن افراد مردم بودند اما شما خودتان 
در این پرونده فساد انتخاباتی متهم هستید و بازجویی شدید. در میان 
شما افرادی بودند که خرید و فروش رای داشتند و لیدر کار معرفی 
شدند. قطعا قصد گروهی از شما برای جلوگیری از ابطال انتخابات 
رضایت مردم و توسعه شهر نیست. این اظهارات درحالی بود که گفته 
شد برخی از معترضان برای حضور در این تجمع اعتراضی مقابل 
دادگاه و برهم زدن نظم عمومی شهر و به حاشیه بردن کار دادگاه پول 
دریافت کردند و این در کارنامه برخی از معترضان مشاهده شده است 

که دادگاه بر همه چیز تسلط دارد.

در تاریخ هشتم تیرماه 1400 هیات امنای 7 مسجد، چند هیات 
مذهبی، یک موسسه خیریه و 20 نفر از کسبه و معتمدین باقرشهر 
از توابع شهرستان ری طی یک طومار رسمی همراه با مهر و امضا و 
اعالم تلفن همراه اعتراض خود را در مورد بروز فساد در انتخابات 
شهرستان ری به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی اعالم 
و ارسال کردند. و این طومار را به دست خبرنگار ضدفساد دادند 
و در پایگاه خبری جامعه خبر رسما منتشر شد. در بخشی از این 
طومار آمده است: خرید و فروش رای با نرخ های 150 هزارتومان 
تا یک میلیون تومان، سازماندهی پیچیده برای ورود افراد غیربومی 
به شهر برای رای دادن به برخی کاندیداها، سازماندهی و بکارگیری 
افراد حامی کاندیداهای خاص در تیم اجرایی صندوق های رای 
گیری به خصوص نمایندگان فرماندار و روسای صندوق ها و نمک 
گیرکردن افراد با توزیع شام شبانه بخشی از تخلفات مشاهده شده 
از سوی مردم و معتمدین محل بوده است. این اعتراض بیشتر برای 
سوء مدیریت فرمانداری ری یا همان هیات اجرایی انتخابات بود که 
توانایی اداره اجرایی انتخابات و پیشگیری از وقوع جرائم را نداشته 
است. منتقدان می گویند  فرماندار ری پیش از این عضو شورای 
شهرباقرشهر و حتی بخشدار کهریزک بوده و تمامی موارد و شرایط 
و جریانات را مطلع و آگاهی کامل داشته است و قطعا می توانست 
ساز و کار بهتری برای پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کند تا شاهد 
این افتضاح سیاسی و انتخاباتی در خردادماه 1400 نباشیم. در این 
بیانیه امضاکنندگان روز انتخابات در باقرشهر را جمعه سیاه نامیدند 
و خواستار ابطال آرای متخلفان و مجرمان انتخاباتی در باقرشهر 
شدند. همچنین در این بیانیه عنوان شده است که چرا افراد وابسته به 

کاندیداها پای صندوق های رای گمارده شدند.

گزارش های دقیقه به دقیقه انتخابات و پوشش خبری برخورد با 
متخلفان انتخاباتی در باقرشهر و کهریزک موجب شد تا شهروندان 
از بخش قلعه نو و فشافویه طی تماس و ارتباط درخواست کنند 
تا خبرنگارضدفساد در این بخش ها هم وارد شده و گزارش تهیه 
کند. سید هادی کسایی زاده )خبرنگار( می گوید: به دلیل هجم 
باالی فساد در بخش کهریزک و عدم داشتن تیم کافی و تنهایی 
خبرنگار فرصت ورود به سایربخش ها میسرنشد برای همین 
فقط به درخواست گروهی از کاندیداها به منطقه فشافویه رفتم. 
ابتدا وارد یک مدرسه شدم و قرار بود با 20 نفر از عوامل اجرایی 
انتخابات و کاندیداها جلسه مطبوعاتی داشته باشم که مقامات طی 
تماسی با مدیرمدرسه فشارآوردند تا این جلسه برگزار نشود و من 
از مدرسه خارج شوم. هنگام خروج از مدرسه گروهی از من در 
خیابان فیلمبرداری می کردند. دعوت کنندگان من را به یک بنگاه 
امالک در شهر برده و جلسه آنجا برگزار شد و سخنان آنها را شنیدم. 
این حضور موجب شد تا فرمانداری شهرستان ری علیه اینجانب به 
اتهام تشویش اذهان عمومی در دادگاه فشافویه طرح شکایت کند. 

این شکایت در حالی است که خبرنگار و رسانه حق دارد طبق 
قانون در هرکجای ایران حاضر شده و انتقادات و پیشنهادات مردم 
را در هر حوزه ای استماع و ثبت و ضبط کند و بر اساس قانون 
مطبوعات در رسانه منتشر کند. چرا فرمانداری تصور می کند که 
حضور خبرنگار در یک رخداد تشویش اذهان عمومی است؟ آیا 

این جلوگیری از اقدام و رسالت رسانه نیست؟

مهرتابان/  سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد چند روز پس 
از انتخابات به دعوت اهالی روستای خانلق از توابع بخش فشافویه 
شهرستان ری در این روستا حضور یافت با یک عضو شورای 
روستا، برخی کاندیداها و اهالی روستا دیدار و گفتگو کرد. کسایی 
زاده در این گزارش می گوید: معصومعلی215،تقی سماعی 159، 
حمیدقربانی 186، زهرامحمدی 126، رسول پاک طینت 124، مهدی 
نمازی 130، سمیرا رجب بیگی 59، طباطبایی 10، عباس عبادی 3، 
محمد اسدی 110 و خسرو بهرامی 10 رای داشته اند. این در حالی 
است که به گفته ملکه نیک سیرت عضو شورای روستا جمعیت 
خانلق حدود 240 نفر است که بخشی از آنها حق رای دارند؟! نکته 
جالب تر آنکه 25 نفر از اهالی واجد شرایط هم رای نداده بودند. به 
گفته برخی کاندیداها در روز انتخابات کدهای انتخاباتی دستکاری 
شده بود و برخی کدها اشتباها برای کاندیدای دیگری ثبت شده 
بود. همچنین در حالی که تعرفه روستا باید 3 تایی می بود )چون 
3 نفر می توانند وارد شورای روستا شوند( اما تعرفه های 5 تایی 
رویت شده است. کسایی زاده می گوید: به گفته شاهدان عینی برادر 
یکی از کاندیداها از دیوار تنها محل شعبه اخذ رای در روستا بعد از 

پایان رای گیری باال رفته و داخل شده است؟! همچنین محل اخذ 
رای هم فاقد دوربین مداربسته بوده است. حاال معترضان شکایتی 
را تنظیم کرده و به بخشداری و فرمانداری ری ارسال کردند. آنها از 
پیگیری ها نا امید بودند و می گفتند که بخشداری فشافویه این موارد 
را می داند اما اقدام یا توضیحی نداده است. نکته دیگر آنکه برخی 
اعضای منتخب شورای 1400 حدود 20 سال است که در شورای 
روستا هستند و پس از اعالم نتایج جشن و سرورگرفته و فیلم را 
برای اهالی ارسال کردند. یکی از کاندیداها می گفت: تعداد زیادی 
از کارگران یک تولیدی را دیدیم که به گفته خودشان با گرفتن یک 
دستگاه کولر آبی رای داده اند و یا مینی بوس از اهالی بلوچ که ساکن 
روستا نیستند آمدند و رای دادند و رفتند. البته روستای خانلق به 
دلیل رسانه ای شدن چالش هایش از سوی خبرنگار ضدفساد سال 
گذشته )11 تیرماه 1399( هم رسانه ای شد و موجب شد تا خبرنگار 
درشهر هم وارد روستا شود اما در عوض برخی اهالی روستا علیه 
خبرنگار چاقو کشیدند که با وساطت بخشدار پرونده بسته شد. حاال 
همین افراد وارد بازی انتخابات شدند. البته پس از این گفتگو بازهم 

افرادی در صدد تعقیب خبرنگار برآمدند.

نتیجه  انتخابات

اعتراض خیابانی
اعتراض فشافویهجمعه    سیاه

شکایت شد!
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بر اساس سرشماری سال 1395 جمعیت کهریزک حدود 38 
هزارنفر و جمعیت باقرشهر حدود 65 هزار نفر است که هر دو 
زیرمجموعه بخش کهریزک از توابع شهرستان ری هستند. این 
آمار در حالی است که با موج مهاجرت اقشار ضعیف جامعه 
به جنوب پایتخت آمار جمعیتی این دو شهر افزایش بیش از 
2 برابری داشته است. اما همچنان جمعیت باقرشهر حدود 2 
برابر بیشتر از کهریزک است. در ابالغ نهایی آرای ماخوذه شهر 
کهریزک در دوره پنجم انتخابات شوراها تعداد کل آراء 50129 
رای برای 32 کاندیدا ثبت شد و در انتخابات دور ششم این عدد 

50545 رای برای 45 کاندیدا ثبت شده است. 

وش نقدی و غیرنقدی! وش رای به ر خرید و فر

مهرتابان/ حاشیه های انتخابات  28 خردادماه 1400 در بخش کهریزک از زمانی آغاز شد که هیات اجرایی و هیات 
نظارت بر انتخابات گروهی از کاندیداهای شوراهای اسالمی کهریزک و باقرشهر را رد صالحیت کردند. این آغاز تنش 

بود و افراد رد صالحیت شده با اعتراض به این رای به هیات نظارت تهران رفته و آنهایی که موفق نشدند، خود را به 
هیات نظارت مرکزی رساندند و باالخره توانستند با تائید صالحیت وارد عرصه انتخابات شوند. رد صالحیت فله ای از 
شهرستان ری و تائید صالحیت اکثر کاندیداها در استان و کشور اعتبار هیات اجرایی و هیات مرکزی را زیرسوال برد 

و ناخواسته بروز سایر مشکالت را به همراه داشت.
{{

تعداد آرای ماخوذه از صندوق های رای شهر 
کهریزک 50545 رای برای 45 کاندیدا ثبت 

شده است. 

64766 رای

نکته قابل تامل در عدد و رقم آراء در شهر باقرشهر آن است که 
تعداد رای دهندگان نسبت به دور پنجم حدود 20 درصد افزایش 
یافته که این آمار در اکثرشهرهای کشور روند کاهشی یا بدون 
تغییر بوده است. در ابالغ نهایی آرای ماخوذه شهر باقرشهر در 
دوره پنجم انتخابات شوراها تعداد کل آراء 84823 رای برای 44 
کاندیدا ثبت شده که این عدد در انتخابات دور ششم شوراهای 
اسالمی شهر و روستا  64766 رای برای 70 کاندیدا ثبت شده 
است. یعنی حدود 20 هزار رای دهنده نسبت به سال 1396 
افزایش یافته اند! هرچند که نفر نخست دوره ششم با رای کمتری 

نسبت به دور پنجم وارد شورا می شود!

ماجرا از آنجایی آغاز می شود که با سوت برگزاری انتخابات فرمانداری ری در سکوت مطلق 
خبری فرورفته و هیچ نشست خبری برگزار نمی کند و پرسش های خبرنگاروافکارعمومی 
بی پاسخ می ماند. از سویی دیگر بروز تخلفات از ابتدای ثبت نام کاندیداها در فضای مجازی 
شکل می گیرد به نحوی که تعدادزیادی از کاندیداها با ایجاد صفحات مجازی و کانال ها و 
گروه های تلگرامی و واتس آپی تبلیغات زودهنگام خود را آغاز می کنند. که متاسفانه با اینکه 
گزارش های زیادی از سوی خبرنگارضدفساد به هیات نظارت بر انتخابات ارسال می شود 
اما اقدام قابل قبولی مشاهده نمی شود. سکوت مسئوالن برگزاری انتخابات در برابر تخلفات 
خرد انتخاباتی موجب شد تاگروهی از هواداران کاندیداها فضا را برای بروز تخلفات بزرگتر 
باز کنند به نحوی که پس از اعالم مرحله آزادی تبلیغات انتخاباتی اکثرستادهای کاندیداها 
شبانه شهر را به مجسمه تبلیغاتی تبدیل کرده و تمامی در و دیوارها، پل های عابرپیاده، جداول 
خیابان ها، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و حتی درب خانه ها مملو از پوسترهای تبلیغاتی 
شد. هرچند دادگاه بر اساس اخبار و تصاویر منتشر شده و بازدیدمیدانی برخی از کاندیداها 
را به جزای نقدی محکوم کرد اما این جزای نقدی به خزانه دولت واریز می شود در حالی 
که میلیاردها تومان خسارت و هزینه روی دست شهرداری ها گذاشت. سوال این است که 
چرا توجیه و آموزش های الزم ستاد انتخابات شهرستان ری ضعیف بود؟ چرا کاندیداها ستاد 
انتخابات و هیات نظارت را آنطورکه باید ندیدند؟ چرا در همان ابتدای بروز تخلفات برخورد 

جدی رخ نداد؟ برای پاسخ به این سواالت تا انتهای گزارش را بخوانید.

تعداد آرای ماخوذه از صندوق های رای شهر 
باقرشهر 64766 رای برای 70 کاندیدا ثبت 

شده است. 

شب انتخابات یعنی عصر روز 27 خردادماه 1400همچنان 
با وجود ممنوعیت تبلیغات هم در فضای مجازی و هم در 
سطح شهر تبلیغات ادامه داشت. خبرنگار ضدفساد در کانال 
خبری خود از حضور مهمان های ناخوانده در باغ های 
اطراف شهر خبرداد که قراراست این مسافران فردا وارد شهر 
شده و به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند. همچنین این 
خبرنگار اعالم کرد که گزارش های مستند مبنی بر خرید 
و فروش رای را به مبلغ 5 میلیون تومان از شهروندان و 
کاندیداها خریداری می کند. فضای انتخابات بسیار سنگین 
بود و تنها مرجع خبری آن الین و پویا ویژه انتخابات در 
کل شهرستان ری فقط کانال خبرنگارضدفساد بود و سایر 
رسانه ها در سکوت کامل رسانه ای به سرمی بردند. در 
شب انتخابات هیچگونه پیامی از سوی دستگاه های امنیتی، 
انتظامی، هیات نظارت، فرمانداری و غیره مبنی بر پیشگیری 
از وقوع جرم یا برخورد با متخلفان مخابره نشد. این سکوت 
متخلفان را بر اقدام مجرمانه خود امیدوارتر کرد و ساز و کار 
بروز بزرگترین فساد انتخاباتی تاریخ شهرستان ری آرام آرام 
شکل گرفت.بر اساس گزارش های دریافتی از منابع آگاه و 
شهروند خبرنگاران در باقرشهر و کهریزک نشان می دهد که 
در شب انتخابات تمامی هماهنگی ها از سوی کاندیداهای 
متخلف برای ورود اتوبوس مسافران ویژه و تیم های خرید 
و فروش رای انجام شد و تا ساعت 5 صبح جلسات ادامه 
داشت. طی گشت زنی خبرنگار ضدفساد ساعت 2 بامداد 
در باقرشهر )شب انتخابات( با وجود ممنوعیت تبلیغات 
اما درب بسیاری از ستادهای انتخاباتی نیمه باز بود و چراغ 
خانه های لیدرها روشن ...! ساعت 12 شب برخی شهروندان 
با خبرنگارضدفساد تماس گرفتند و اعالم کردند که فردا در 
فالن مدرسه یا مکان برای فروش رای با فالن کاندیدا یا لیدر 
قراردارند. و این نشان از برنامه ریزی و آرامش خاطر گروهی 
از کاندیداهای متخلف زیر سایه سکوت رسانه ای محض از 

سوی تیم اجرایی و نظارتی انتخابات بود.

مهرتابان/ تمام پیش بینی ها درست از کاردرآمد. تخلفات به صورت آشکار و 
عیان در روز انتخابات رخ داد. توزیع تراکت های تبلیغاتی در اطراف اکثرشعب 
اخذ رای مشهود بود و شهروندان تصاویر و فیلم های مربوط به آن را ارسال 
می کردند. ورود اتوبوس ها واقعیت پیداکرد که در یک نمونه آن خبرنگار 
ضدفساد جلوی حرکت اتوبوس را گرفت اما اتوبوس حرکت کرد و پس 
از چند دقیقه از سوی ماموران توقیف شد. در ساعات ابتدایی انتخابات )روز 
28 خرداد1400( پس از انتشار گزارش های گسترده از تخلفات و فساد 
مشهود تیم بازرسی بخشداری کهریزک همراه با سپاه پاسداران و ورود قاضی 
محمدرضاساری معاون دادگاه کهریزک وارد میدان شدند و بدون حمایت و 
پشتیبانی از سوی مسئوالن مرتبط و رسانه ها بر اساس گزارش های مردمی 
با تخلفات و جرائم مشهود برخورد کردند. در این بازرسی ها که خبرنگار 
ضدفساد هم حضور داشت تعداد زیادی از متخلفان دستگیر و به بازداشتگاه 
کالنتری کهریزک منتقل شده و یک به یک تحت بازجویی قرارگرفتند. پس از 
انتشار اخبار مرتبط با دستگیری ها آقایان باقرمظفری، محمدرضا جعفری آریا، 
شفیعی فدا، حسین ابراهیمی، بهنام پناهنده، قربانعلی، سرلک، ابراهیم قدرتی، 
مجتبی جاللی از کاندیداهای باقرشهر طی پیامی به خبرنگارضدفساد خرید و 
فروش رای را اقدامی زشت اعالم کرده و خواستار برخورد با متخلفان شدند. 
در حین بازرسی ها به علیرضا افشار بازرس بخشداری کهریزک حمله شد 
و دندان یکی از بازرسان هم شکست. حتی در یکی از گشت ها جلوی 
چشم خبرنگارضدفساد اشرارقصد حمله به قاضی ساری را داشتند. سید 
هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد می گوید: برای نخستین بار بود که هجم 
گسترده ای از فساد را در روز انتخابات شاهد بودم. برای من باورکردنی نبود 
که اینطور خرید و فروش رای و داللی انتخابات در کف خیابان و حتی در 
حیاط شعبه رای گیری رخ دهد. مگر می شود در خیابان اصلی شهر جلوی 
چشم مردم قمه کشی کرد یا به قاضی دادگاه در حین بازرسی حمله ور شد؟ 
سوالی که بعنوان یک روزنامه نگار تحقیقی مطرح می شود آن است که چرا 
هیچ نهاد و سازمانی از اقدام قاضی ساری و بازرسان بخشداری حمایت 
نکرد؟ چرا فرماندار شهرستان ری وسط میدان نبود؟ چرا نیروی انتظامی تیم 
پشتیبانی اعزام نکرد؟ چرا 60 خبرنگاری که در روز خبرنگار در صف دیدار با 
فرماندار و دریافت کارت هدیه هستند در مهمترین رخداد سیاسی و اجتماعی 
شهرستان سکوت کردند؟ کسایی زاده گفت: من شاهد بودم که چطور افراد 

خانه های تیمی داشتند و محلی برای خرید و فروش رای شده بود. کوچه پس 
کوچه های باقرشهر و کهریزک بوی فساد به مشام می رسید و پول های نقد در 
خودروها و خانه ها نشان از گستردگی و شبکه ای بودن فساد انتخاباتی داشت. 
بعنوان مثال یکی از کارمندان شهرداری کهریزک در روز انتخابات جلوی 
چشمان خودم در حین ارتکاب خرید و فروش رای دستگیر شد که حتی فیلم 
آن را هم دارم. بر اساس بازجویی ها و گزارش ها مردم از شهرهای گرگان، 
یاسوج، گلستان، اسالمشهر، کرج، خرم آباد، ورامین، پاکدشت، ری برای رای 
دادن به کهریزک آمده بودند. ساعت حدود 8.5 شب در یکی از شعب رای 
گیری امین بابایی بخشدار کهریزک به همراه یکی از فرماندهان سپاه و قاضی 
ساری و قاضی عباسی حضور داشتند و شاهد بودند که صف های طوالنی از 
شهروندان سایرشهرها برای رای دادن تشکیل شده بود و دستور متفرق کردن 
آنها را دادند. در یکی از بازرسی های علیرضا افشار )بازرس بخشداری( که با 
حکم ورود به خانه شکل گرفت دفترچه قهوه ای رنگی را کشف کرد که در 
آن اسامی افرادی که رای خود را فروخته بودند ثبت شده بود. نکته قابل تامل 
آن بود که از سوی فرمانداری ری مجوز خبرنگاری در روز انتخابات برای سید 
هادی کسایی زاده خبرنگارضدفساد صادر نشد و او در حاشیه میدان انتخابات 
گزارشگری می کرد. کسایی زاده می گوید: وقتی وارد کالنتری کهریزک شدم 
متهمان از داخل بازداشتگاه من را صدا می زدند و درخواست داشتند تا به 
خانواده آنها اطالع دهم. من هم یک به یک خانواده های آنان را مطلع کردم تا 
با حضور در دادگاه وثیقه الزم را برای آزادی موقت تامین کنند. اما نکته بسیار 
جالب آن بود که افراد پس از شناسایی و دستگیری اعالم می کردند که برای 
فالن کاندیدا کار می کنند اما محتویات داخل جیب آنها نشان می داد دروغ 
می گویند و قصد دارند آن کاندیدای رقیب را تخریب کنند. حتی برعکس هم 
بود. یعنی محتویات داخل جیب اسم 3 کاندیدا بود اما در عمل برای کاندیدای 
دیگری کار می کردند. که البته بازرس افشار و  قاضی ساری به این موضوع 
پی بردند. متاسفانه بر اساس فایل های صوتی که شنیدم خرید و فروش رای 
فقط به پرداخت وجه نقد منتهی نشده بود بلکه برخی با دادن تریاک و حتی 
موارد غیراخالقی هم قصد خرید رای داشتند که موفق هم شدند اما هوشیاری 
دادگاه و بازرسان موجب شد تا این فساد افشا شود. در روز انتخابات صدها 
تلفن همراه ضبط شد که محتویات آن نشان از ارتباط واتس آپی با خریداران 

و فروشندگان داشت.

*حمله به قاضی همراه با فحاشیروز  انتخاباتشب انتخابات
*شکستن دندان بازرس بخشداری

*قمه کشی به روی بازرسان
*تهدید خبرنگار ضدفساد

*خیانت برخی کارمندان شهرداری
*کشف  دفترچه قهوه ای رنگ

*ممنوعیت ورود خبرنگارضدفساد
*بازی با قاضی وفریبکاری

کهریزک
باقرشهر
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55
گروهی از کاندیداهای شورای شهر باقرشهر معتقدند که حقشان پایمال شده و آنها رای 

زیادی داشتند. آنها می گویند که این نا بسامانی نتیجه عدم پیشگیری به موقع تخلفات و 
جرائم انتخاباتی بوده و حاال همه از دادگاه توقع دارند که حقشان را بگیرند در حالی که سوء 

مدیریت در این پرونده موج می زند. برخی از کاندیداها با حضور در هتل اسپیناس با سید 
هادی کسایی زاده خبرنگارضدفسادو سردبیر هفته نامه مهرتابان مصاحبه کردند. {

مهرتابان/ انتخابات 1400 یکی از سخت ترین روزهای زندگی اعظم قربانی در باقرشهر بود. همسر و مادر 
متولد خردادماه 1358که با 2188 رای رتبه دهم ششمین دوره انتخابات شورای شهر باقرشهر را کسب کرد که 
موجب تعجب شهروندان شد. اعظم قربانی دارای کارشناسی ارشد رشته مطالعات خانواده و زنان هم اکنون 
در بخش اجرای احکام شهرداری باقرشهر مشغول به کار است و می گوید به دلیل حضور فعال در واحد 
امور فرهنگی و آموزش شهروندی شهرداری ارتباط خوبی با شهروندان برقرارکرده و فعالیت بشردوستانه او 
در موسسات خیریه این ارتباطات را بیشتر از قبل تقویت کرده است. او پیش از آغاز انتخابات از سوی هیات 
نظارت شهرستان ری شامل بند ج )عدم التزام به والیت فقیه( رد صالحیت شد و توانست از مراجع باالتر تائید 
صالحیت شود. گفتگوی کوتاه با کاندیدای شورای شهرباقرشهر پس از پایان انتخابات زوایای پیدا و پنهانی از 
دیدگاه ها و زندگی او را بیان می کند. اعظم قربانی در پاسخ به اینکه  هزینه تبلیغات انتخاباتی شما چقدر شده 
است؟ می گوید: در مجموع حدود 70 میلیون تومان که بخشی را هم قرض کردم. از این مبلغ 33 میلیون به 
نشرجوان برای چاپ بنرهای تبلیغاتی و تراکت و پوسترها دادم و الباقی صرف شربت و شیرینی و شام ستاد 
انتخابات شد. البته در این میان برخی از شهروندان هم لطف داشتند و حتی بنرهایی را به طور خودجوش 
چاپ و نصب می کردند. در مورد شب انتخابات از او سوال کردم که گفت: بسیار استرس داشتم و تا صبح 
بیدار بودم چون برخی افراد معتقد بودند بیشتر از 700 رای نمی آورم. صبح روز انتخابات وقتی از خانه خارج 
شدم صحنه های نه چندان خوشایندی مشاهده کردم. حتی برخی تراکت های من را جلوی شعب رای توزیع 
می کردند تا موجب بدنامی من شود. به سرعت تیم ستاد را جمع کردم و گفتم به هیچ عنوان اقدام به تبلیغات 
یا خرید رای به هر نحوی نشوید چون جرم است و شخصیت من زیر سوال می رود و می خواهم با افتخار و 
سالم رقابت داشته باشم. حتی چند نفری تماس گرفته از ظرف قومیت و تیم خود پیشنهاد فروش رای تا مبلغ 
هر رای 50 هزار تا 200 هزارتومان دادند که من قبول نکردم. در روز انتخابات 2 بار به شعبه مصلی و یک بار 
هم به شعبه مدرسه علی ابن ابیطالب رفتم. از او در مورد نحوه اطالع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ری سوال 
کردم که در پاسخ گفت: مرجع خبری من فقط کانال خبری سید هادی کسایی زاده )خبرنگار ضدفساد( بود 
و اطالع رسانی دیگری مشاهده نکردم. اعظم قربانی در پاسخ به اینکه آیا چنین تخلفاتی در دوره های قبل هم 
شاهد بودید گفت: دوره های قبل در سطح توزیع ناهار یا شام و غیره بود اما امسال دیگر خرید و فروش رای با 
پول علنی شده بود. او با تشکر از اقدام به موقع قاضی محمدساری در برخورد با مفاسد انتخاباتی گفت: امیدوارم 
واقعا زحمات تیم بازرسی و دادگاه ثمر بخش باشد. از اعظم قربانی سوال کردم که اگر شما رئیس ستاد انتخابات 
شهرستان ری بودید برای پیشگیری از فساد انتخاباتی چه می کردید؟ پاسخ داد: از شب اول تبلیغات کوچکترین 
تخلف را برخورد می کردم تا درس عبرت شود. همین عدم برخوردها موجب فساد بزرگتر می شود. روز 
انتخابات هم رژه پلیس و نیروهای بازرسی باید در خیابان ها و کوچه ها می توانیم داشته باشیم تا برای مفسدان 
در روز انتخابات نا امنی ایجاد شود. نکته دیگر آنکه وقتی سیستم و ساز و کار تطبیق کدملی و اثرانگشت با 
محل سکونت سهل و آسان است چرا نباید از این امکانات استفاده نکرد؟ من خودم شاهد بودم که از شهرهای 
اطراف برای رای دادن می آمدند. خانم قربانی معتقد است که حق زنان در باقرشهر به درستی ادا نشده و حقوق 
شهروندی آنها رعایت نمی شود. او می گوید: چرا پارک بانوان ما از ساعت 7 غروب به بعد پارک آقایان می 
شود؟ چرا یک بانو یا دخترجوان برای فریاد زدن و خالی کردن انرژی یا خشم و شادی خود مکان مناسبی 
ندارد؟ چرا نباید در میان مدیران یک زن شنونده مشکالت زنان باشد؟ متاسفانه با اینکه فرهنگسرا و مکان های 
فرهنگی و فضای سبز در باقرشهر داریم اما فرهنگ استفاده درست این این ظرفیت ها تبیین نشده است. من 
دلم برای شهرم می سوزد و حتی میلیاردها تومان هم داشته باشم هیچ وقت شهرم را ترک نمی کنم و عاشق 
همین بوی نامطبوع و همجواری با پاالیشگاه و محل دفن زباله ها و حتی گورستان هستم... چه کنم؟ اما می 
شود تغییر ایجاد کرد. چطور یه روستا روبروی باقرشهر به شهرک برنز تبدیل می شود اما باقرشهر هیچ نمادی 
ندارد؟ اعظم قربانی که یک روز پس از انتخابات شکایت رسمی خود را بابت اعتراض به تخلفات انتخاباتی به 
رئیس دفتر فرماندار ری تسلیم کرده است گفت: عالقه ای ندارم انتخابات ابطال شود اما می خواهم واقعا حق 
و عدالت برقرار باشد. یقینا آرای من بیشتر از اینی است که شمارش شده برای همین درخواست شمارش آراء 
دادم. او خواهان برگزاری دادگاه علنی مفسدان انتخاباتی در بخش کهریزک است و می خواهد تمامی جلسات 
شورای شهر باقرشهر علنی و با حضور نخبگان و رسانه ها برگزار شود. می گوید: این مقدار رای و اعتماد 
مردم به من برایم مسئولیت ایجاد می کند. وقتی در کوچه و خیابان راه می روم من را با انگشت نشان می دهند 
و حتی چند مورد شهروندان لطف داشتند و با من عکس یادگاری گرفتند. این یعنی اعتماد عمومی که باید 
حفظ شود. قطعا من بعنوان اعظم قربانی از بعد از انتخابات با کمک مردم بزرگتر و با تجربه تر شده ام و باید 
این ظرفیت را در رساندن صدای مردم به مسئوالن به کار ببرم. ما در این شهر یک مدرسه ویژه معلوالن اعم از 
ناشنوایان یا مبتالیان به اوتیسم نداریم. حتی مرکزی برای آسیب دیدگان اجتماعی دیده نشده است که بعنوان 
کارشناس حوزه زنان در این موارد دغدغه دارم.اعظم قربانی در طول مصاحبه تالش کرد انتقادی از شهردار 
اسبق و شهردار فعلی باقرشهر نداشته باشد اما وضعیت شهر را خوب نمی دانست. خانم قربانی تبلیغات مجتبی 
جاللی کاندیدای منتخب شورای شهر باقرشهر را حرفه ای اعالم کرد و گفت اگر کاندیدا نبودم برای آقایان 

جاللی- جباری- لک- سیدال-دوستی و قربانعلی تبلیغات می کردم.

مهرتابان/ نام بهزاد دوستی جوان نخبه دهه هفتادی متولد بهمن ماه در انتخابات 1400 باقرشهر پررنگ 
تر شد و نشان داد که این شهر قحطی رجال برای مدیریت شهری ندارد. او که در آستانه دفاع دکترا در 
رشته آمایش کیفیت محیط زیست است مدرک کارشناسی در رشته جغرافیا و کارشناسی ارشد در رشته 
مدیریت توسعه روستایی دارد و هم اکنون در یکی از زیرمجموعه های مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در حال کار و پژوهش است. بهزاد دوستی در ششمین دوره انتخابات شورای شهرباقرشهر توانست 
1433 رای را کسب کند و در ردیف هفدهم قراربگیرد. گفتگوی کوتاه من با او دیدگاه ها و نظراتش را 
در مورد انتخابات و مدیریت شهری در باقرشهر شفاف تر کرد. آقای دوستی می گوید: آقایان می ترسیدند 
من وارد انتخابات شوم. چون با کسی رودربایستی نداشتم و اهل رانت و البی و لقمه حرام نیستم. من 
برای ورود به عرصه انتخابات شورا انگیزه دلیل داشتم و آن هم تبدیل باقرشهر به شهری دانش بنیان با 
ظرفیت ثروت آوری و فن آوری است. بهزاد یک پسر 3 ساله دارد و تمام اقوامش ساکن باقرشهر هستند  
و معتقد است باید تجربه شوراهای قبل را نگهداریم اما با نظام مدیریت نوین شهری باید پیش برویم. 
او فرمانداری یا همان هیات اجرایی را در بروز وضع موجود انتخابات موثر دانست و گفت: متاسفانه 
هیچ نظارتی قبل و حین انتخابات نبود. او می گوید: حتی به خود او پیشنهاد فروش رای تا مبلغ هر 
رای 250 هزارتومان داده اند و برخی در قالب موسسات خیریه وارد شدند یا با پرچم هیات پیشنهاد می 
دادند. بهزاد دوستی نقش افرادی مانند کسایی زاده، کمالوندی، بقرایی، ساری و افشار را در افشای فساد 
انتخابات موثر دانست و گفت: خود من هم شخصا وارد عرصه اعتراضات شدم و نامه نگاری کردم. به 
نحوی که تمام مستندات را همراه با فیلم و عکس به مراجع ذیصالح تقدیم کردم. بهزاد دوستی که با 
ابطال انتخابات مخالف است می گوید: متاسفانه 70 درصد نیروی باقرشهر عرق مکانی ندارند و از برون 
وارد شهر می شوند آن هم شهری که هیچ هویت فرهنگی و المان خاص ندارد. امروز شاهد هستیم که 
حتی فرهنگسراها به مکانی اقتصادی تبدیل شده و کار فرهنگی را فراموش کرده اند. دوستی می گوید 
در انتخاب شهردار باید دقت داشت تا فرد متخصص و سالم سوار کار شود. از او سوال کردم اگر شما 
وارد شورای شهر باقرشهر شوید آیا سعید استاد فرج هم می تواند گزینه شما باشد؟ که در پاسخ گفت: 
اگر از جنازه من رد شود شاید بتواند پیشنهاد شهرداری به شورای جدید که من داخل آن باشم بدهد. وی 
با حمایت از محمدساری گفت: اگر او نبود انتخابات با تمام تخلفاتش تائید شده بود. هرچند خبرنگار و 
فضای مجازی هم موثر بود. وی انتقاد شدیدی هم به تائید صالحیت ها داشت و گفت: شناسنامه خیلی 
از کاندیداها را مردم می دانند و تعجب کردیم چطور این افراد تایید صالحیت شدند. کاش برای تایید 
صالحیت آزمون برگزار می شد تا ورودی به شوراها تخصصی و حرفه ای بود. هرچند اجازه ارسال 
چنین طرحی را به مجلس ندادند. بعنوان مثال شورای شهر می تواند نظام سیاستگذاری یک کشور را 
تغییر دهد اما همگان از ظرفیت آن اطالعی ندارند. بهزاد دوستی می گوید: من با کسی دشمنی ندارم و 
فساد هم از ذهن من عبور نمی کند و می خواهم شهرم با پژوهش و مطالعه توسعه یابد و حاضرم با 
تمامی کاندیداها در این خصوص مناظره کنم. چراکه باقرشهر بدون برنامه نمی تواند به شهری ایده آل 
و توسعه یافته تبدیل شود. او که در رشته دکترا آمایش کیفیت محیط در حال دفاع است معتقد است که 
باقرشهر می تواند برای خوددرآمد پایدار داشته باشد و از تراکم فروشی دور شود. بهزاد دوستی می گوید: 
مردم از برخی شعارها زده شدند و برخی کاندیداها قول و وعیدهایی می دهند که به هیچ عنوان قابل 
پذیرش نیست. فردی که نیروی کارش را اتباع پاکستانی و افغان تشکیل داده با صدای بلند مدعی می 
شود که می خواهد در باقرشهر کارآفرینی کند! خب شما کارآفرینی را چطور معنی می کنید؟ به تنهایی 
به کاری در این خصوص برای شهر کردید؟ و اصال وظیفه شورا به شما اجازه چنین کاری می دهد یا 
نه؟ برای همین است که باید کاندیداها قبل از هرچیزی اطالعات درستی از قدرت و صالحیت شورا 
داشته باشند و بر اساس آن وارد گود رقابت شوند. می گوید: یک خودروی تیبا و یک دانگ ساختمان 
پدری دارم و شفافیت دارایی کاندیدا می تواند تضمین سالمت کار او شود. اما صرفا شفافیت کافی نیست 
چون برخی صداقت دارند اما مدیریت و تخصص و تجربه در کار مدیریت شهری ندارند و همین به 
شهر ضربه خواهد زد.بهزاد دوستی در طول مصاحبه این نکته را تاکید داشت که باقرشهر از نظر برنامه 
ریزی و مدیریت شهری رها شده و نیاز به یک بازتعریف برنامه ای دارد و با یک سند چشم انداز پیش 
برود. او معتقد است که در عصر ارتباطات و فن آوری و کارآفرینی می توان از ظرفیت همسایگی با 
بهشت زهرا)س( و پاالیشگاه و بزرگراه تهران قم و همچنین مجتمع زباله های آراد کوه تولید ثروت کرد 
و این نیاز به همان برنامه ریزی و نوشتن سند چشم انداز دارد. وی با انتقاد از اینکه شورای شهر باقرشهر 
کمیسیون برنامه و بودجه ندارد گفت: تعجب من از این است که چطور سکان هدایت شهر بدون برنامه 
ریزی هدایت می شود. اگر من وارد شورای شهر می شدم تالش می کردم این ساختارها را تغییر دهم. 
هرچند در سالهای اول سخت است اما وقتی کار روی ریل برنامه و توسعه بیافتد خود به خود مسیر باز 
می شود و تمامی اجزای مدیریت شهری طبق اصول و برنامه پیش خواهند رفت و این میسر نمی شود 
مگر آنکه تمامی اعضای شورای شهر همدل و همفکر باشند و هدفشان تحول اقتصاد شهری در باقرشهر 

باشد. امیدوارم که وضعیت بهبود یابد.

استادفرج از جنازه من عبور 
کندکه هشردار شود!

فرمانداری از روز اول ابید برخورد 
یم کرد| ازدادگاه حمایت یم کمن

گفتگو با نفر دهم انتخاباتگفتگو با نفر هفدهم انتخابات



خبرنگار بازداشت شد!
هفته نامه سراسری مهرتابان

شماره: 236
17 مرداد 1400

4

یک شب در کالنتری و 3 شب در زندان تهران بزرگ

مهرتابان/ وقتی برای قانون، مدیران و قضات خبرنگار)متهم( با یک شرور و معتاد تفاوتی ندارد تو بعنوان خبرنگار 
مجبوری در بدترین شرایط بازداشتگاه کالنتری تا صبح سرکنی و 3 شب زندان بزرگ تهران را درک کنی تا بتوانند 

مجبورت کنند دیگر خبرنگار نباشی اما این فشارها خبرنگار حرفه ای را بیشتر به کار و افشای فساد تشویق می کند. 
خدا می بیند و برهمه چیز آگاه است و می داند من با عشق خبرنگاری می کنم و مانند بسیاری از همکاران دالل 

نیستم. زندان جایگاه خبرنگاران حرفه ای است چون دولت ها و مدیران اجازه نخواهند داد تا سوء مدیریت هایشان 
افشا شود و دست به هر کاری می زنند.

{{

گستردگی فساد و تخلفات انتخاباتی در بخش کهریزک )باقرشهر و 
شهر کهریزک( به نحوی شد که این انتخابات از سوی هیات نظارت 
تائید وزارت کشور ابالغ می شود.  با  ابطال اعالم شد که  رسما 
هرچند تا روز 15 مرداد 1400 هنوز این حکم ابالغ رسمی نشده 
است. خبرگزاری ایسنا در تاریخ 10 مردادماه 1400 اعالم کرد: هیات 
مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای کشور 
در اطالعیه ای اعالم کرد: پس از بررسی شکایت واصله از هیئت های 
عالی استان ها و با توجه به اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی، انتخابات 
گرمدره،  کهریزک،  باقرشهر،  قرچک،  پردیس،  بومهن،  رودهن، 
ماهدشت، بهارستان اصفهان و کامیاران باطل اعالم می شود. خبر 
ابطال انتخابات موج عظیمی از منتقدان و حامیان را در سطح شهرها 
به همراه داشت. منتقدان می گویندکه ابطال انتخابات شهر را به نابودی 
می کشاند و استاندار صاحب شهر می شود و موافقان می گویند که 
دست باجگیران کوتاه شده و برخی هم برای آنکه نفرات برگزیده وارد 
شورا نشوند دوست دارند این اتفاق رخ دهد. با این حال تا انتشار این 
گزارش هنوز حکم قطعی اعالم نشده اما می توان به این حکم از طریق 
دیوان عدالت اداری اعتراض کرد یا اینکه مانع انتصاب شهردار از سوی 
استاندار برای باقرشهر یا کهریزک شد. نکته جالب اینکه باقرشهری ها 
دغدغه بیشتری نسبت به کهریزکی ها برای جلوگیری از ابطال دارند؟!

مهرتابان/ در حاشیه تبلیغات انتخاباتی در باقرشهر نقدهای زیادی علیه برخی 
کاندیداها در مورد نحوه تبلیغات و یا عملکردآنها در شهر بود. یکی از این 
افراد فردی به نام باقرمظفری است که تبلیغات گسترده در سطح باقرشهر کرد. 
نکته قابل تامل آنکه تقریبا اکثر کاندیداهای باقرشهر منتقدان او هستند. یکی از 
شایعات مطرح شده در مورد او پیمانکاری ساخت ساختمان قدیم شهرداری 
باقرشهر است که به یک طلسم چند ده ساله تبدیل شده است و گفته می شود 
که باقرمظفری علت توقف ساخت این ساختمان است. هرچند قصد مصاحبه 
در شرایط انتخاباتی را با او نداشتم اما با حضور در ستاد انتخاباتی باقرمظفری در 
مورد ساختمان شهرداری باقرشهر پرسش کردم. باقرمظفری در مورد جزئیات 
پرونده گفت: ساختمان قدیم شهرداری باقرشهر در جاده قدیم قم نبش خیابان 
شهید لک قراردارد که در دوره قبل شورا به هدف مقاوم سازی هزینه زیادی 
کردند اما یک مرتبه مردم باقرشهر با تعجب مشاهده کردند که این ساختمان 
تخریب شد.  سوال من از اعضای شورای این بود که اگر می خواستید تخریب 
کنید پس چرا مقاوم سازی کردید؟ اینها هزینه عمومی شهر نیست؟ یک روز 
مجتبی پرک عضو شورای شهر به من گفت کسی این زمین را نمی سازد چون 
وقف است برای همین به دلیل تجربه ای که داری تو بیا و بساز! من درپاسخ 
گفتم که تمایلی ندارم با نهادهای دولتی و شهرداری کار کنم چون دردسر دارد. 
بعد از چند ماه متوجه شدم ساخت این ساختمان را )11 خرداد 1399 روزنامه 
تفاهم( به مزایده گذاشتند و چون کارم ساخت و ساز است تصمیم گرفتم 
شرکت کنم تا یادگاری خوبی برای شهرداری باقرشهر بسازم. بر اساس مزایده 

اعالم شده باید مبلغ 700 میلیون تومان سپرده نزد شهرداری باقرشهر واریز می 
کردم که طی شماره فیش 17065847 به حساب 101660616003 واریز 
کردم. یادم است آن روزها حدود 7 میلیون تومان بود. دو روز بعد به واحد 
سرمایه گذاری شهرداری باقرشهر مراجعه کردم تا پیگیر مزایده شوم. که اگر 
برنده نشده ام سپرده ام را پس بگیرم. بی اختیار مستمع مکالمه یکی از مدیران 
بودم که با تلفن به یکی از اعضای شورای شهر می گفت: مظفری برنده مزایده 
شده که آن طرف تلفن انگار گفت به هیچ عنوان نباید برنده شود که من متوجه 
شدم. با این حال حرفی نزدم اما آقای مسئول پاسخ روشنی نداد. در تاریخ 25 
خرداد 99 طی نامه ای به شماره 808360 سعید استاد فرج شهردار باقرشهر 
طی نامه ای کتبی برنده شدن من را بعنوان پیمانکار ساخت ساختمان قدیم 
شهرداری باقرشهر اعالم کرد. من هم نامه آمادگی خود را رسما تقدیم کردم. 
اما بازی آغاز شد. برخی اعضای شورا درخواست کردند مناقصه دوباره برگزار 
شود اما شهردار زیر بار نمی رفت. کار به کمیته انطباق کشید و این کمیته در 
تاریخ 8 تیرماه 99 اعالم کرد که این مصوبه قانونی نیست و مغایرت دارد. اما 
باز هم شورا مانع کار شد. من در تاریخ 10 تیرماه 99 به فرماندار ری )حسین 
توکلی( و شهردار باقرشهر نامه نوشتم تا تکلیف من را روشن کنند و شهردار 
11 تیرماه تعیین وقت برای تشکیل جلسه اعالم کرد که کسی شرکت نکرد و 
فقط من و آقای گراوند عضو شورا و شهردار بودیم. به دلیل عدم پاسخگویی 
فرماندار و شهرداری باقرشهر مجبور شدم شکایت کنم چون 700 میلیون پول 

بدون استفاده در حساب شهرداری مانده بود.

مهرتابان/ سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد در مورد بازداشتش 
می گوید: سرهنگ حیدری از کالنتری حضرت عبدالعظیم)ع( با من 
تماس گرفت و گفت که یک حکم قضایی دارد و درخواست کرد 
حتما به کالنتری بروم. سوارموتورسیکلت بودم و وارد کالنتری شدم. او 
حکمی را نشان من داد که به موجب آن باید بازداشت می شدم و اتهام 
من هم تشویش اذهان عمومی، توهین و تهمت با شکایت فرماندای ری، 
بخشداری قلعه نو و برخی کاندیداهای باقرشهر بود. پس از رویت حکم 
به داخل بازداشتگاه کالنتری 172 منتقل شدم. این بازداشتگاه در اوج گرما 
بدون وسایل سرمایشی و فقط با یک هواکش کوچک که به سختی هوا 
از محفظه های ریز کفه آهنی نصب شده به دیوار عبور می کرد هوا را به 
جریان می انداخت. توالت فاقد شیشه و روشنایی بود و بوی بد توالت 
و آلودگی سراسر بازداشتگاه را گرفته بود. غیر از من 3 متهم دیگر هم در 
بازداشتگاه بودند. یک اتباع پاکستانی معتاد به شیشه و یک سرآشپز معتاد 
همراه با یک کاسب )دالل( که هر 4 نفر باید در اتاق نیمه تاریک 10 متری 
کنار هم تا صبح سر می کردیم. فرش کثیف و غیربهداشتی بازداشتگاه 
آنقدر آلوده بود که در هنگام قدم زدن تمام پاهایم مثل ذغال سیاه شده 
بود و کک بدنم را می خورد. پتوها آلوده و بوی بد می داد و المپ کم 
مصرف کوچک روی سقف نور کمی را به اتاق منتشر می کرد. درب 
آهنی بازداشتگاه دریچه کوچکی داشت که تالش می کردیم باز باشد 
تا هواجریان پیدا کند اما ماموران آن را دائم می بستند. هنگام ورود به 
بازداشتگاه نه تب سنجی بود و نه ماسک و پروتکلی رعایت شد و حتی 
بدون آزمایش و تست وارد شدیم. درون بازداشتگاه متهمان فاقد ماسک 
بودند. بعد از چند ساعت اجازه دادند 20 دقیقه هواخوری برویم و وقتی 
دوباره به بازداشتگاه رفتیم برق ها به مدت 3 ساعت قطع شد و شرایط 

برای من اسفبارتر از قبل شده بود. من در طول مدت بازداشت سکوت 
کردم و هیچ حرفی نزدم تا موجب تنش نشود. با فریاد و درخواست 
زندانیان بعد از چند ساعت اجازه دادند 20 دقیقه دیگر هواخوری برویم 
و این همه شکنجه روحی و روانی جلوی چشمان فرمانده کالنتری که 
با دمپایی خارج از ساعت اداری روی نیمکت حیاط نشسته بود اتفاق 
افتاد. همه سربازان آگاه شده بودند که من خبرنگار هستم و ممکن است 
چیزهایی که ببینم را گزارش کنم برای همین با اینکه دو متهم دیگر در 
بازداشتگاه حق داشتند برای سفارش شام به خانواده های خود تماس 
بگیرند این حق از من صلب شد که می توانید با رصد دوربین های 
مداربسته و بازجویی از ماموران و متهمان به صدق گفتار من پی ببرید. 

در مدت زمانی که برق ها نبود بازداشتگاه فاقد دوربین مداربسته بود و 
هیچ چیزی ثبت نشده است. ساعت حدود 8.5 شب هوا همچنان روشن 
بود اما برق ها رفته بود که دو تیکه نان لواش با 8 عدد ناگت شرکتی 
کوچک )سیب زمینی( الی یک پوشه اداری کثیف لوله کرده و از الی 
درب دریچه کوچک بازداشتگاه وارد کردند که تبعه پاکستانی گفت که 
2 روز است در این بازداشتگاه غذا نخورده و تمام آن را میل کرد. من 
بدون غذا تا صبح سر کردم. حتی آب آشامیدنی هم فقط از طریق شیرآب 
توالت باید می نوشیدیم. هرچند برخی زندانیان در بازداشتگاه با سفارش 
غذا چای و آب از خانواده دریافت کردند اما سهم من بعنوان یک 
روزنامه نگار در بازداشتگاه کالنتری 172 شهرری فقط آب آشامیدنی از 
توالت بود. یکی از متهمان خیلی محتاج سیگار بود و به ماموران التماس 
می کرد. باالخره حدود ساعت 11 یا 12 شب درست یادم نیست تحت 
عنوان اینکه او به کالنتری دیگری منتقل شده از بازداشتگاه بیرون رفت 
و پس از یک ساعت دوباره برگشت. سوال کردم مگر منتقل نشدی؟ به 

من گفت: از تو نگرانند!  برای همین رفتم بیرون سیگار کشیدم و برگشتم! 
همچنین در این مدت هیچ خدماتی اعم از پخش اذان یا دادن سجاده تمیز 
یا مکانی برای فریضه نماز در اختیار زندانی قرارداده نشد. هرچند که کل 
بازداشتگاه آلوده و نجس بود. نکته بسیار مهم آنکه اگر آن روز عصر قبل 
از اذان مغرب به من اجازه تماس با خانواده می دادند می توانستم اعالم 
کنم که فردی به جای من امتحان پایان ترم بدهد و مردود نمی شدم و این 
ضربه بزرگی به تحصیلم وارد کرد. صبح روز بعد جلوی چشم تمامی 
مراجعه کنندگان به کالنتری بدون آنکه صبحانه ای برای زندانیان در نظر 
گرفته شود حدود ساعت 8.5 ما را با صدای بلند از بازداشگاه بیرون آورده 
و جلوی چشم همه دستبند زدند و از داخل حیاط به خودرو بردند تا 
به دادسرا برویم. انگار همه چیز هماهنگ شده بود. هرچند توهین ها و 
شکنجه های روحی و روانی که یک شب در بازداشتگاه کالنتری 172 
برمن وارد کرد من را از کار خبرنگاری سرد نخواهد کرد اما وضعیت 
برخورد با خبرنگار ضدفساد را نوشتم تا در تاریخ مطبوعات ثبت شود 
که چگونه با یک روزنامه نگار برخورد کردند. پس از آن وارد بازداشتگاه 
موقت دادسرای شهرری شدم و میان ده ها زندانی شرور قرارگرفتم تا 
طبق نوبت به دادیاری احضار شوم. نزدیک ظهر شده بود. دادیار شعبه 
7 دادیاری هم قراروثیقه 200 میلیون تومانی صادر کرد و چون نزدیک 
ظهر بود وقت نرسید و من به سرعت به زندان فشافویه )تهران بزرگ( 
منتقل شدم. روز شنبه که خانواده برای وثیقه اقدام کردند دادیار نبود و اگر 
اصرارخانواده و پیگیری دفتر دادستان نبود شاید هفته ها باید در بدترین 
شرایط زندان می ماندم. حاال ماجرای 3 شب زندان در فشافویه هم 
گزارش مفصلی است که در شماره های بعد منتشر خواهم کرد. با این 
حال افشای فساد انتخابات و فعالیت رسانه ای قربانی گرفت که من بودم.

شکایت یک کاندیدا از شهردار و شورا !ابطال انتخابات



علیرضا ناصری پو شهردار سابق باقرشهر}

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 236
17 مرداد 1400

57
شهردار سابق باقرشهر می گوید: فرمانداری ری به دلیل 

حضورم در ایام تبلیغات انتخاباتی در ستاد برخی کاندیداها 
گزارشی تهیه کرد و اعالم کردند که من جو سیاسی شهر 

را برهم زدم! در حالی که بعنوان یک شهروند دارای حقوق 
}شهروندی هستم.

مهرتابان/ علیرضا ناصری پور شهردار سابق باقرشهر پس از انتخابات و در 
جریان هیاهوی کشف فساد خرید و فروش رای در بخش کهریزک میهمان 
یک ساعته من بود تا با هم گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. یک فنجان 
چای زعفرانی و چند سوال از شهرداری که هم اکنون در معاونت عمرانی و 
برنامه ریزی شهرداری شهرقدس فعالیت می کند. کارشناس ارشد جغرافیا و 
برنامه ریزی شهری، شهردار اسالمشهر به مدت 3 سال، مدیر عامل سازمان 
میادین میوه و تره بار و معاونت اداری و مالی شهرداری و معاون امور 
اجرائی و توسعه و برنامه ریزی شهرداری اسالمشهر،مدیر کارخانه آسفالت 
شهرداری اسالمشهر، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری اسالمشهر و 
در نهایت شهردار باقرشهر بخشی از کارنامه کاری علیرضا ناصری پور است. 
او در 7 شهریورماه1396 با رای اکثریت اعضای شورای شهر باقرشهر بعنوان 
شهردار این شهر منصوب شد و در تاریخ 13 مهرماه 96 با حضور مسئوالن 
استان تهران در مراسمی معارفه شد. اما حضورش در شهرداری حدود 2 
سال بود و به گفته برخی از صاحبنظران او را مجبور به استعفا کردند. علیرضا 
ناصری پور به دلیل آشنایی و تعامل با مردم باقرشهر در ایام تبلیغات انتخابات 
مثل تمامی شهروندان در خیابان های شهر حضور داشت و به دلیل آشنایی 
قبلی میهمان برخی ستادهای انتخاباتی در باقرشهر )آقایان قدرتی- ابراهیمی 
و خانم قربانی( بود. اما روایت او از حاشیه های بازدیدش جالب و تاسف بار 
است. می گوید: فرمانداری شهرستان ری به دلیل حضورم در ایام تبلیغات 
انتخاباتی در ستاد برخی کاندیداها گزارشی تهیه کرد و اعالم کردند که من 
جو سیاسی شهر را برهم زدم! در حالی که بعنوان یک شهروند دارای حقوق 
شهروندی بوده و می توانم در هرکجای کشور تردد و حضور داشته باشم 
مگر آنکه منع قانونی یا حکم دادگاه مبنی بر عدم تردد برای من صادر شود! 
دلیل بروز فساد انتخاباتی )خرید و فروش رای( را از ناصری پور سوال کردم 
که در پاسخ گفت: حتی اگر پیشگیری هم می شد فرق خاصی نداشت. ما 
مشکل شدید ضعف نظارت بر شوراها را داریم. چطور نظارت بر رفتار و 
برنامه ها و عملکرد شهرداران بسیار زیاد است اما چه نهادی بر شوراها و 
عملکرد آنها نظارت دارد؟ چون این نظارت وجودخارجی ندارد روابط 

پشت پرده شکل می گیرد و موجب توافقات میلیاردی می شود. مثال صدور 
مجوز یا مصوبه یک دیوارکشی شاید ساده و بی اهمیت باشد اما همین مجوز 
می تواند میلیاردها پول به جیب افراد و گروه ها وارد کند. بعنوان نمونه یکی 
از متخلف ترین افراد به هر نحوی بوده وارد منتخبین شورای باقرشهر شده 
که اگر این فرد در شورا نباشد وضعیت قطعا بهتر خواهد بود. شهردار سابق 
باقرشهر در پاسخ به اینکه متاسفانه شاهد هستیم شهرداران به نام کمک یا 
حمایت یا هر اسم دیگری به فرمانداران باج یا پول تو جیبی می دهند آیا 
شما هم انجام داده اید گفت: وقتی شهردار اسالمشهر بودم چنین کاری از 
من خواسته نشد و من هم انجام ندادم اما در باقرشهر از سوی یک شهردار 
این موضوع باب شد و به نوعی جا انداخته شد. مثال ماهانه 20 تا 30 میلیون 
باید بدهیم. ناصری پور مشکل اصلی باقرشهر را رانت های پشت پرده 
عنوان کرد و گفت: کارکنان شهرداری سهمی در این رانت ندارند و سرشان 
به کارخودشان است. اما یک سوال مطرح می کنم که مردم کمی هوشیارتر و 
بیدار تر شوند. مثال در شهرداری اسالمشهر 3000 نیروی کار فعال هستند که 
از این تعداد حدود 1000 نفر کارشناس و صاحب نظر فعالیت می کنند. اما 
در شهرداری باقرشهر از 700 نیرو اندازه انگشتان دست کارشناس و صاحب 
نظر نداریم. چرا؟ چون مدیریت واحد نمی خواهد آنها کار یادبگیرند و رشد 
کنند. من معتقدم باقرشهر مردم خوبی دارد اما مدیرانی خوبی وارد نشدند. 
شهردار سابق باقرشهر در واکنش به اینکه آیا در صورت تائید صالحیت 
شورای باقرشهر آیا برای شهرداری پیشنهاد می دهید گفت: بله من هم می 
توانم یکی از گزینه ها باشم و برای آن طرح و برنامه دارم چون باقرشهر و 
شهرستان ری را می شناسم. یکی از برنامه هایم تکمیل پروژه های نیمه 
تمام است و دوم اصالح ساختار اداری و استخدامی که اسفبار است. بعنوان 
مثال شهرداری باقرشهر ناحیه بندی نشده و افراد سرجای خود نیستند. حتی 
در تمامی شهرداری ها بخشی برای لوایح داریم که در شهرداری باقرشهر 
تعریف نشده است. همچنین پیمانکاران بر اساس اصول و کارحرفه ای و 
عملکرد انتخاب نمی شوند و دونفر از اعضای شورا کار را در دست دارند. 
مثال یک ورزشکار را مسئول امالک شهرداری کردند آیا این درست است؟ 

من وقتی شهردار باقرشهر بودم برای ساخت پل تقاطع غیرهمسطح الیحه 5 
میلیاردتومانی به شورا دادم تا اجرا شود اما برخی از آقایان مثل آقای پناهنده با 
این الیحه مخالفت کردند و حاال باید از جیب مردم باقرشهر 60 میلیارد برود 
تا این طرح اجرا شود. خب چرا کسی از آنها سوال نمی کند چرا مخالفت 
کردید؟ چون نظارتی وجود ندارد. یا همین موضوع ساخت ساختمان قدیم 
شهرداری باقرشهر که چقدر حاشیه داشت. طرح من ایجاد مجتمع بزرگی 
تجاری و اداری و فرهنگی بود که می توانست درآمد پایدار شهرداری شود. 
چرا اجرا نشد؟ چرا پس از 2 سال هنوز این ساختمان روی هوا است؟ 
برخی آقایان به من نقد دارند که در پاسخ گفتم که من شهرداری باقرشهر را 
با 14.5 میلیاردتومان بدهی از سعید استادفرج )شهردارفعلی( تحویل گرفتم 
و با 13 میلیاردتومان پول نقد در حساب شهرداری تحویل همان آقای استاد 
فرج دادم. بودجه ای هم که بستم 170 درصد محقق شد. آیا این عملکرد 
قابل مقایسه با عملکرد آقایان است؟ بهشت زهرا)س( تهران را به کمیسیون 
ماده 100 بردم چون در حریم شهر بود و می توانستیم 50 میلیاردتومان پول 
برای شهر بگیریم اما آقایان اجازه ندادند. چه کسی نظارت دارد؟ ناصری پور 
در پاسخ به اینکه برخی کارها در دوره شما اصال اجرا نشد که می توان به 
بهسازی و ساخت جاده انرژی و یا کانال فاضالب و تجمع معتادان در انتهای 
خیابان امام خمینی)ره( اشاره کرد گفت: بهسازی و آسفالت و جدول کشی 
جاده انرژی را شورا اجازه نداد و آقای آقاپور مخالفت کرد. حاال چرا نمی دانم 
و این همان سوال قبلی من است یعنی کسی از شورا سوال نمی کند. چون 
باقرشهر هیچ وقت خبرنگار و رسانه حرفه ای نداشته و از وقتی شما وارد 
شدید جو را برهم زدید و کار حرفه ای را نشان دادید. شهردار سابق باقرشهر 
می گوید: شورا با ورود پیمانکاران جدید و حرفه ای مخالفت کرد و امروز 
شاهد هستیم که با ایجاد کمربندی باقرشهر هیچ اتفاق ترافیکی برای شهر 
رخ نداد چرا؟ چون بی فایده بود و منافع برخی را تامین می کرد. ناصری پور 
در مورد عملکرد فرمانداری در انتخابات 1400 گفت: می توانست بهتر عمل 
کند چون فرماندار )حسین توکلی( فرزند باقرشهر است و اینجا زندگی کرده 

و مسئولیت داشته است و قطعا از وضعیت باخبر بود.

فرمانداری توپ را به نظارت شوت کرد!
مهرتابان/مهدی مهدی مجیدی معاون سابق سیاسی،امنیتي و اجتماعي 
فرماندار ری در مورد حاشیه های انتخابات و خرید و فروش رای و خبر 
ابطال انتخابات در باقرشهر و کهریزک به درخواست سید هادی کسایی 
زاده سردبیر مهرتابان دیدار و گفتگو کرد. وی گفت: از تاریخ اول بهمن 
ماه 1369 تا 16 مهرماه 1399 به مدت نزدیک به 30 سال در فرمانداری 
شهرستان ری خدمت کردم و با اینکه فرزند آمل هستم اما شهرستان ری 
را از آمل بهتر و دقیق تر می شناسم. در این مدت 30 سال با تمام توان 
کنار 13 نفر از فرمانداران از هر حزب،گروه،جناح ودیدگاه سیاسي بودم.

مجیدی در پاسخ به اینکه بعنوان متولی و مسئول چند انتخابات را برگزار 
کردیدگفت:در طول این 30 سال 24 انتخابات برگزار کردم و انتخابات 1400 
نخستین باری بود که در أنتخابات مسئولیت نداشتم و مثل همه شهروندان 
از باب وظیفه پای صندوق رفته و رای دادم. وی در پاسخ به این پرسش 
که تخلفات گسترده انتخاباتی در باقرشهر و کهریزک را چگونه ارزیابی می 
کنید گفت:یکی از چالش ها و آسیب هاهمزمانی انتخابات شوراها با ریاست 
جمهوری است و در این دوره  میاندوره اي خبرگان و مجلس را هم داشتیم 
که کمي کار را سخت تر و پیچیده تر کرد. قانونگذار همزماني انتخابات 
ریاست جمهوري و شوراها را صرفا با هدف کاهش هزینه های انتخابات 
انجام داده است. وی گفت:بسیاری از تخلفات ناشی از بی اطالعی کاندیداها 
و هواداران آنان از قانون انتخابات است. اگر دست اندرکاران انتخابات هیات 

هاي اجرایی،نظارت و بازرسي اطالع رسانی درست و دقیقی از طریق کمیته 
اطالع رساني و تبلیغات ستاد انتخابات داشته باشند کاندیدا با آگاهی بهتری 
اقدام و حرکت می کند. مجیدی گفت: پای هرصندوق 5 نفراز معتمدین 
محل حضور دارند و علتش هم این است افراد محل همدیگر را می شناسند 
تا فرد غریبه ای برای شورا رای ندهد.اما آیا این به درستی اجرا شد؟ نکته 
دیگر آنکه مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی قبل و در حین انتخابات 
هیات اجرایی است.یعنی هیات اجرایی می تواند در صورت هرگونه 
گزارش یا رویت تخلف مثل خرید و فروش رای وارد شده و کل یابخشي 
از آرا کاندیداهاي متخلف را با اجماع نظر هیات نظارت شهرستان و استان 
ابطال کند.حتی بر اساس قانون مسئول صحت برگزاري انتخابات برعهده 
هیات اجرایی است. یعنی فرماندار بعنوان رئیس هیات اجرایی باید صحت 
انتخابات را تائید کند.اما هم اکنون شاهد هستیم که تمام انگشت ها به سوی 
هیات نظارت نشانه گرفته شده در حالی که هیات نظارت مسئول تائید 
صحت انتخابات است. در هرحال اگر هم فسادی رخ داده دادگاه بر اساس 
مستندات طبق قانون باید خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند در حالی 
که کارشوراها آغاز شده و همچنان پرونده در حال بررسی است.گفته های 
مجیدی نشان می دهد که هیات اجرایی یعنی فرمانداری ری توپ را به 
زمین هیات نظارت شوت کرده و حاال مردم با هیات نظارت و دادگاه طرف 
هستند. یعنی آنکه پس از اولین آگهي نتیجه انتخابات گزارش هاي مستدل و 

مستند و اعتراضات و شکایات کاندیداها و مردم میبایست در جلسات مشترک 
هیات اجرایی و نظارت شهرستان رسیدگي و پس از بازشماري صندوق 
ها نسبت به صندوقي و یا ابطال آرا کاندیداهاي متخلف با همراهي و اخذ 
نظر هیات نظارت تصمیم گیري میشد و عدم این اقدام بموقع موجب ابطال 
کل انتخابات شد. ابطال کل انتخابات یک یا چندحوزه انتخابیه شهر در 
یک شهرستان در اوال:زیر سوال رفتن هیات اجرایي،نظارت و بازرسي و 
دست اندرکاران انتخابات اون شهرستان را به دنبال دارد واین امر نشاندهنده 
غفلت فاحش در حوزه عملکرد برگزارکنندگان در سه مرحله )قبل،حین و 
بعد(انتخابات میباشدچرا که پیش بیني و پیشگیري همه جانبه در کنترل و 
نظارت در برگزاري فرایند انتخابات شوراها در شهرهاي تابعه شهرستان در 
روزشمار انتخابات و توجیه دقیق و درست کاندیداها و ابالغ دستورالعملها 
و قانون انتخابات و آشنایي به نحوه و چگونگي تبلیغات و تذکرات الزم 
به آنان از عواقب و عدم رعایت مقررات صورت نگرفته است. دوما:تضییع 
حقوق مردم که از داشتن یک دوره چهار ساله پارلمان شهري،محلي و بومي 
بي بهره مي شوند.و بموجب قانون در جایي دیگر باید براي عمران و آباداني 
و توسعه پایدار شهر تصمیم گیري کنند.سوما:تضییع حقوق کاندیداهائیکه به 
صورت سالم و دور از هیاهو با اندک تبلیغات بدلیل داشتن ریشه و حسن 
سابقه و شهرت با دیگر کاندیداها رقابت کردند و راي الزم کسب کردند که 

در این دو شهر)باقرشهر و کهریزک(کم نبودند.

معاون سابق فرماندار ری در گفتگو با خبرنگارضدفساد

پول دادن به فرماندار را یک شهردار باب کرد!
علیه من گزارش زدند!علیه من گزارش زدند!



بهروز لطفی نسب
قربانی یاکوزاها در ژاپن

خالف نکردیم
ابطال نکنید

این چندنفر که بیشترین رای را در انتخابات ششمین دوره 
شورای باقرشهر کسب کردند می گویند که نباید انتخابات 

ابطال شود.

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 236

17 مرداد 1400
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مهرتابان/ حاشیه های انتخابات در باقرشهر و کهریزک موجب شد تا نگاه ها 
به سوی 7 کاندیدای برگزیده در باقرشهر و 5 کاندیدا در کهریزک معطوف 
شود. پرسش هایی که در افکار عمومی همچنان عالمت سوال دارد. آیا آنها 
تخلف کرده اند؟ آیا فسادآنها افشا می شود؟ آنها چه چیزی را از مردم پنهان 
می کنند؟ چقدر خرید و فروش رای در انتخاب آنها داللت دارد؟ درخواست 
گفتگو از سوی خبرنگار ضدفساد به کاندیداهای برگزیده کهریزک رد شد اما 
کاندیداهای برگزیده باقرشهر حاضر شدند تا 30 دقیقه با من گفتگوی کوتاه داشته 
باشند. محمدرضا جعفری آریا با 3495 رأی، مجتبي جاللي با 3085 رأی، حمید 
شفیعي فدا با 2596 رأی، امیر بیاباني قره شیران با 2537 رأی، باقر مظفری با2533 
رأی و محمد جان بزرگي با2324 رأی کاندیداهای منتخبی بودند که با هم گپ 
مطبوعاتی داشتیم. البته عین اله آقاپور با2312 رأی هم نفر هفتم بود که شب 

مصاحبه به دلیل بیماری یکی از اعضای خانواده حضور نداشت.
در ابتدا هر یک گالیه های خود را از وضعیت انتخابات و رد صالحیت ها و 
همچنین ابطال بیان کردند. یکی از دروغگویی برخی لیدرها و افراد در بازجویی ها 
گالیه داشت و دیگری می گفت چرا تصور شده فقط 7 نفر برگزیده متخلف 
بودند؟ اگر انتخابات ابطال شده یعنی بسیاری از کاندیداها هم در آن سهیم هستند 
اما افکار عمومی فقط 7 نفر برگزیده را متخلف می دانند. می گفتند: بهتر است 
قاضی محمدرضا ساری که مسئول رسیدگی به این پرونده است یک بار دوباره 
تمامی کاندیداها را استعالم بگیرد که آیا واقعا برخی صالحیت حضور داشتند یا 
نه؟! نکته دیگر آنکه وقتی هر یک از ما قومیت و فامیل داریم چه نیازی به خرید 
و فروش رای است؟ یعنی از فامیل ما 2000 نفر به ما رای نمی دهند؟ شما اگر 
بروید بررسی کنید خواهید دید که دوره قبل در همین باقرشهر نفر اول 4450 
رای و نفر آخر 2664 رای اخذکرد در حالی که این دوره نفر اول فقط 3459 رای 
داشت و این یعنی اینکه رای از بیرون وارد نشده و رای داخل باقرشهر بوده است.
یکی از کاندیداها اظهار کرد: اگر موضوع ابطال انتخابات است باید انتخابات 
ریاست جمهوری و خبرگان رهبری هم ابطال شود. آقایان مدعی هستند ما رای 
خریداری کردیم! خب سبد خرید برای سایر صندوق ها هم ریخته شده و باید 
آنها هم ابطال شود. کاندیدای دیگری گفت: آقای مجید زارعی رئیس هیات 
نظارت بر انتخابات شهرستان ری بود که به دلیل فعالیت سیاسی در ستاد آیت اهلل 

در مورد جلسه ای که از سوی 
یکی از ثروتمندان و زمین داران 
باقرشهر با حضور 5 نفر از آنها 
تشکیل شده بود سوال کردم و 
گفتند: تشکیل جلسه با هرکسی 
ایرادی ندارد و مهم آن است کار 
خالف قانون رخ ندهد. آنها مصر 
بودند که تخلف و جرمی از سوی 
تک تک برگزیدگان شورا رخ 
نداده و انتخابات سالم برگزار شده 
است. مدرک قابل قبول به اعتقاد 
آنها قومیت و اقوامی بودند که به 
آنها رای دادن و مدعی شدند که 
می توانند تک تک رای دهندگان 
را برای اثبات حرف هایشان جلوی 
دادگاه بیاورند تا قاضی آنها را 
مشاهده کند. آنها ابطال انتخابات را 
ضربه بزرگی به شهر عنوان کردند 
که گروهی سودجو  نانشان در این 
ابطال است.

رئیسی استعفا داد و مسئولیت با آقای حسینی شد که او دایی آقای حسین زهدی 
کاندیدای باقرشهر بود. آیا قانون چنین اجازه ای می دهد؟ 

خطاب به کاندیداها گفتم: اگر اثبات شود که شما تخلف و فساد کردید چه می کنید؟ 
آنها پاسخ دادند که می توانید با تیتر یک رسانه ای کنید به شرطی که این فساد و 
تخلف از شخص ما باشد یعنی خود ما شخصا فساد و تخلف انتخاباتی کرده باشیم.

آنها گفتند: بخشدار کهریزک در مصاحبه ها و پیام های مختلف بیان کردند که در 
ایام انتخابات همه را رصد کردیم. سوال ما این است که خب چرا کسی بازداشت 
نشد؟ چرا پیشگیری نکردید؟ گفته شد که جایی 750 میلیون تومان برای خرید رای 
کارت کشیدند! خب چه شد؟ نمی توانستید آن کاندیدا را رد صالحیت کنید؟ چرا 
هیات نظارت گزارش فساد ارائه نکرد؟ کاندیداهای منتخب باقرشهر در پاسخ گفتند: 
ما می توانیم تمام افرادی را که به ما رای دادند را دوباره مقابل هر نهاد و سازمانی که 
بخواهید جمع کنیم و آنها به این رای شهادت دهند! حتی اگر بخواهید می توانیم 
همه را به دادگاه فراخوان بزنیم.انتقاد آنها بیشتر به زردنویسان فضای مجازی بود که 
خودشان هم کاندیدا شده بودند و حاال چون فاقد رای باالیی شدند قصد دارند با 
التهاب فضای رسانه و افکار عمومی بر طبل ابطال انتخابات بکوبند. آنها می گفتند: 
روزانه هزاران نفر با ما تماس می گیرند که نتیجه انتخابات چه شد؟ چرا نتیجه اعالم 
و تائید نمی شود؟ چرا از رای ما صیانت نکردید؟ و ما پاسخی به آنها نداریم. البته این 
گفتگوی کوتاه حاشیه هایی هم داشت. بعنوان مثال وقتی در مورد هزینه ستادهای 
انتخاباتی سوال کردم کمی پاسخ ها به دور از علم ریاضی و آمار بود. مثال باقرمظفری 
هزینه ستادش را 200 میلیون، جعفری آریا 100 میلیون، شفیعی فدا 140 میلیون، 
بیابانی 120 میلیون و جاللی 100 میلیون اعالم کرد. احتماال تصور کردند قرار است 
سازمان امورمالیاتی برای هزینه ها مالیات بگیرد! از بیابانی سوال کردم افراد زیادی 
همراه شما بودند آیا در گعده های بزرگ خیابانی هزینه کردید؟ گفت: همه دوستان 
و عالقه مندان بودند. جعفری آریا هم توزیع غذا را فقط روزی 80 پرس اعالم کرد! 
من هم اصراری به سوال نداشتم. اما همگی با هم می گفتند که ورودشان به شورای 
شهر جز ضرر و زیان به کارشان چیزی ندارد. دلیلش هم آن است که با قول شفافیتی 
که دادند و تعهدی که به خبرنگار ضدفساد داده بودند مجبورند تمامی اقداماتشان 
را رسانه ای کرده و جلسات شورا علنی باشد. برای همین هرگونه اقدام خارج از 

چارچوب برایشان گران تمام می شود لذا تخلفی رخ نخواهد داد.

حکم بازشماری صندوق ها صادر شد
مهرتابان/ پس از اظهارات و مصاحبه کوتاه 6 عضو برگزیده شورای شهر 
باقرشهر با خبرنگار ضدفساد علی رغم خودداری قاضی محمدساری با 
خبرنگار یک مقام آگاه در دادگاه کهریزک گفت: چطور کاندیدایی که بیش 
از 30 پرونده در دادگاه دارد چنین ادعایی می کند؟ از 60 مطلع و شاهد و 
متهم بازجویی شده و برای 30 کاندیدا قرارصادر شده است. آقایان از اقدام به 
موقع دادگاه هراسانند برای همین قصد دارند به پرونده از روش های مختلف 
نفوذ کنند اما قاضی تا پایان کار ایستاده است. این مقام آگاه اظهار کرد: حکم 
بازشماری صندوق صادر شده و با حضور قاضی و دادستان بازشماری انجام 
خواهدشد حتی اگر 30 روز طول بکشد. شاید دادگاه کهریزک وسواس زیاد 
و صبر زیادی داشته باشد اما نتیجه قطعا اجرای قانون است. این مقام آگاه 
در پاسخ به اینکه برخی کاندیداها می گویند که اعالم عفو عمومی از سوی 
قاضی موجب شد تا دشمنان آنها برعلیه شان شهادت دروغ دهند گفت: این 
حقیقت ندارد چون شهادت دروغ جرم است و تمامی شهادت ها باید مستند 
باشد و این مستندات با دقت بررسی خواهد شد. این مقام آگاه اظهار کرد: 

برخی می گویند اگر انتخابات ابطال شود باید صندوق های مرتبط با ریاست 
جمهوری یا خبرگان هم ابطال شود. حتی اگر آنها هم ابطال شود تاثیری 
در رای چند ده میلیونی کشور ندارد اما برای باقرشهر و کهریزک در بخش 
شورا قطعا تاثیرگذار است. وی اظهار کرد: دادگاه به دنبال ابطال انتخابات 
نبوده بلکه به دنبال وقوع جرم و برخورد با مجرمان است. مرجع تصمیم 
گیری در مورد ابطال انتخابات هیات نظارت است و اگر فردی اعتراضی 
دارد باید از آن طریق اقدام کند. اما گروهی با تجمع مقابل دادگاه درخواست 
جلوگیری از ابطال انتخابات را داشتند. هرچند برخی از آنها خود از متهمان 
همین پرونده هستند. این مقام آگاه در ادامه با بیان اینکه بخشداری کهریزک 
10 صفحه از تخلفات انتخاباتی را به دادگاه ارایه کرده است گفت: ادله فراوان 
علیه کاندیداهای متخلف داریم که محرمانه است و نمی توانیم جزئیات را 
رسانه ای کنیم. اما در مرحله ای که کیفرخواست صادر شد وکال متهمان 
می توانند پرونده را مطالعه کنند. وی در پاسخ به اینکه آیا دادگاه رسیدگی به 
متهمان پرونده فساد و خرید و فروش رای در انتخابات بخش کهریزک علنی 

برگزار می شود گفت: تالش می کنیم در مکانی مناسب علنی برگزار شود. وی 
گفت طبق قانون حکم نهایی هم در رسانه ها قابل انتشار است. نکته قابل تامل 
آن است که در این پرونده جرم ارتشا و رشا هم داخل شده چون گروهی با 
ساخت و ساز غیرمجاز مرتبط با انتخابات فعال بودند. این منبع آگاه در مورد 
علت حضور علیرضا افشار در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه گفت: این 
فرد پیش از این بازرس بخشداری کهریزک بوده و از قبل و حین انتخابات در 
بازرسی ها و کشف جرائم انتخاباتی دخیل بوده و اطالعات خوبی در دست 
دارد لذا بعنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شده است. این منبع آگاه با تقدیر و 
تشکر از علیرضا افشار بازرس سابق بخشداری کهریزک، سروان مسلمی از 
پلیس امنیت اقتصادی، سرهنگ منصوری فرمانده پلیس امنیت اقتصادی و 
سایرعوامل که با دادگاه همکاری کردند گفت: تمام تالش دادگاه کهریزک 
آن است که قانون اجرا شود و مردم لذت عدالت را بچشند. و هرکه در این 
امر خللی ایجاد کند به مردم ظلم کرده و غیر از برخورد قانونی باید در محضر 

خدا هم پاسخگو باشد.

مهرتابان به دنبال برگزاری علنی دادگاه متخلفان انتخاباتی بخش کهریزک است
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آقای رضا عباسی به جرم اخذ رشوه از آقای داود عسگری کچوسنگی فرزند قاسم , احدی از وراث و 
وکیل قانونی وراث و مالک پالک ثبتی 49 فرعی از 89 اصلی بخش 12 تهران جهت تسریع در روند 

پرونده شهرسازی و اقدامات قانونی تفکیک ملک و تسریع در اخذ نامه ماده 101 قانون شهرداری ها از 
}راشی آقای داود عسگری در شهرداری کهریزک به عنوان احدی از اعضای شورای شهر محکوم شد.
عضو شورای شهر کهریزک به حبس محکوم شد

داشته و اگر وکالت در فروش داشت همان وکالت اول که این دادگاه نظر 
بر رشوه دارد و متهمین نظر بر خرید مال دارند آن را هم نیز خود اقای رضا 
عسگری انتقال می داد با وکالت و نه اینکه تنها دو مبایعه نامه بین خود 
بنویسند و اصل آن را نیز ارائه ندهند که این نیز با توجه به نوع معامله و 
قیمت زمین مشخص می باشد که صوری و جهت رد گم کردن رشوه می 
باشد و تصویر مبایعه نامه های پیوست الیحه اقای رضا عباسی نیز ارتباطی 
به آن زمین ندارد و مربوط به معامله ای دیگر است . )اوراق برگ 172 الی 
184 پرونده( -3 اظهارت دقیق و بی شائبه و مهم و اولیه وکیل کاری راشی 
آقای داود عسگری آقای رضا عسگری در زمان تحقیقات اداره اطالعات 
برگ 37 الی 39 پرونده که آقای رضا عسگری با دست خط خود نوشته 
است و اعالم داشته مبایعه نامه صوری با احمد مردانی نوشته شد و وکالت 
نامه رسمی بالعزل داود عسگری به واسطه احمد مردانی داد به میزان 450 
متر زمین به عنوان رشوه به شهرداری و علیرضا عباسی و تنها آقای علیرضا 
عباسی در شهرداری پیگیر امورات ایشان بوده است و بر صوری بودن 
مبایعه نامه و بر عدم پرداخت وجه و بر صحت رشوه و اعالم قیمت مبایعه 
نامه صوری به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و هر قطعه نهصد 
میلیون تومان که البته آقای مردانی در ابتدای تحقیق که به عنوان مطلع از 
ایشان تحقق شده اعالم کرده ملک را حدودا 600 میلیون خریده )برگ 11 
و 39 پرونده( اظهار داشته -4 تاریخ ارائه نامه شهرداری در خصوص ماده 
101 قانون شهرداری ها و تایید نقشه جهت تفکیک به ثبت که البته بعدا 
طبق دستور شهردار بعدی و به علت مشکالت این نامه به نتیجه نرسیده 
در مورخ26/06/1398 )برگ 15 پرونده( دقیقا همان تاریخ وکالتنامه اول 
آقای داود عسگری به واسطه رشوه آقای احمد مردانی )فرهانی( می باشد 
)برگا پرونده( که خود آقای داود عسگری نیز اعالم داشته به شرح 
اظهارات برگ 40 پرونده که این نامه را آقای احمد مردانی همزمان با دادن 
وکالتنامه بالعزل زمین در دفتر خانه به ایشان داده است -5 تاریخ 
برگرداندن وکالتنامه بالعزل 225 متر زمین توسط واسطه دوم برادر زن 
آقای رضا عباسی عضو شورای اسالمی شهر کهریزک آقای مرتضی 
پرونده   46 برگ  شرح  به  مردانی  احمد  اول  واسطه  به  داودی 
مورخ15/10/1389می باشد که دقیقا بعد از تاریخ ارجاع پرونده به این 
دادگاه یعنی مورخ03/10/1389و بعد از مطلع شدن متهمین از پرونده بوده 
و دقیقا همان تاریخی که آقای مردانی در محکمه حاضر شده و به عنوان 
مطلع از ایشان تحقیق شده و اعالم داشته که رابطه خرید و فروش بوده با 
داود عسگری و مرتضی داودی -6 اعالم بعدی و صوری آقای رضا 
عسگری و احمد مردانی بر اینکه مبایعه نامه های شماره 0002701 و 
0002702 را بین هم فسخ کرده و دو اقرار نامه در دفتر خانه شماره 2 
 27830 و   27829 شماره  رسمی  اقرارنامه  سند  شرح  به  کهریزک 
مورخ16/11/1389تنظیم و ارائه می دهند که این نیز خود بر اثبات صوری 
بودن بیع و فسخ به این نحو و تغییر در اظهارات آقای رضا عسگری و عدم 
رد و بدل شدن وجه اول و وجه فسخ و عدم لزوم به تنظیم این اقرارنامه 
در معامالت صحیح و قانونی جملگی قرینه بر گمراه نمودن دادگاه بر 
کشف رشوه و واقعیت دارد و اصل بیع نامه ها به هیچ وجه ارائه نشده که 
مورد بررسی قرار گیرد و تنها دو قارار نامه فسخ و پشت نویس در مبایعه 
نامه ای مربوط به بیعی دیگر نوشته شده که از منظر این دادگاه غیر مرتبط 
و حکایت از اقدام متهمین جهت گمراهی دادگاه دارد )اوراق برگ 50 الی 
52 پرونده( که آقای داود عسگری به شرح برگ 56 پرونده واقعیت تنظیم 
صوری این اقرارنامه را صراحتا بیان داشته -7 اظهارت آقای مرتضی 
داودی به شرح برگ 62 پرونده که در پاسخ به سوال نحو پرداخت وجه 
که اعالم میدارید 225 متر زمین را از آقای مردانی خریده اید توضیح دهید 
و ایشان اعالم داشته خورد خورد و یک میلیارد خریدم و صد و بیست و 
پنج میلیون خورد خورد پرداختم و حساب کتاب داشتیم که البته وکالتنامه 
رسمی بالعزل بدون مدت به نام ایشان می شود و ایشان قرار است پول 
را خورد خورد پرداخت نماید و در انتها نیز بیان می کند ما دوست بودیم 
کل زمین را هم میخواستم به من میداد . -8 کارشناسی انجام شده این 

دادگاه که قیمت متعارف زمین در آن زمان را کال سه میلیارد و ششصد 
میلیون تومان دانسته که البته این کارشناسی عالوه بر اثبات قیمت نامتعارف 
مبایعه نامهای صوری اعالمی طرفین که خود قرینه قضایی دیگر و تقویت 
علم قضایی این دادگاه بر وقوع جرم دارد بر میزان اخذ تامین توسط این 
دادگاه و میزان جزای نقدی حکم نیز موثر می باشد )برگ 64 و 69 
پرونده( -9 برگرداندن مجدد وکالتنامهای اولیه احمد مردانی به شرح 
تفویض دو وکالت نامه رسمی و بالعزل و بدون مدت به شماره های 
17316 و 17317 مورخ28/12/1399)اوراق 141 و 147 پرونده از احمد 
مردانی به رضا عسگری که این نیز نشان از اخذ زمین جهت رشوه بوده 
چرا که اگر فروشی در کار بوده دلیل اقرارنامه اول در بهمن ماه چه بوده و 
بعد برگرداندن اصل وکالتنامه بالعزل که دیگر هیچ موضوع رشوه ای 
نباشد و خیال آقای داود عسگری را راحت نموده که ملک به ایشان 
برگشته و وکالتنامه ها بالاثر شده است آن هم رضایت خود را اعالم نماید 
که البته آقای داود عسگری رضایت خود را اعالم داشته لیکن به شرح 
اظهارات خود در برگ 148 و 149 پرونده اعالم داشته » من بعد از 
شکایت به حق و زمینم رسیدم و باقی ماجرا را به دولت و مدعی العموم 
واگذار میکنم انها مال مورد رشوه را پس دادند به وکیل کاری من و من از 
وکیل کاری خود میگیرم ولی آنها اعالم داشته که من رضایت نامه و 
اقرارنامه ای بنویسم مبنی بر صوری بودن معامله ولی من دروغ نمیگویم و 
واقعیت رشوه بود و این بود که از ابتدا گفتم )خالصه ای از اظهارات آقای 
داود عسگری نزد این دادگاه( که البته همانطور که اعالم شد آقای داود 
عسگری بعد از اعالم این اظهارات و بعد از مطالعه پرونده و اخذ تصویر 
از اوراق پرونده توسط وکالی متهمین و احتماال در جهت مساعدت با 
متهمین به شرح الیحه تقدیمی مورخ 21/01/1400 برگ 170 و 171 
پرونده اعالم داشته آن اظهارات مورخ14/01/1400در خصوص رضا 
عباسی را قبول ندارم شما نوشتید و من امضا کرده ام و همچنین با لحاظ 
اظهارات بالوجه وکالی متهمین به شرح الیحه مورخ24/01/1389برگ 
185 و 186 پرونده که وکیل محترم آقای مردانی )فرهانی( موضوع 
شکایت را منطبق با جرم رشاء و ارتشا ندانسته و بر بیع بودن رابطه طرفین 
اصرار و استدالل نموده است که تماما بدون دلیل بر اثابت بیع می باشد و 
رابطه خرید و فروش و پرداخت ثمن به هیچ وجه مشخص و متعارف 
نبوده است و اظهارات برگ 187 الی 194 پرونده که وکیل محترم آقای 
عباسی جریان پرونده و روند تحقیقات دادگاه را زیر سوال می برد و 
موضوع پرونده و روند تحقیقات و گاها حتی اظهارات طرفین را وارونه 
جلوه داده و سعی بر توجیه اقدامات موکل و اثبات اعتقاد خود و وظیفه 
قانونی وکالت از موکل خود بر توجیح جرم نبودن اقدامت بر این دادگاه 
دارد که مجموعا نشان بر اصرار و سعی وکالی محترم بر وارونه دانستن 
عمل و همان توجیح جرم ارتکابی و استفاده از قواعد عام مدنی و دفاع بر 
مخدوش بودن عنصر مادی جرم بوده اند که دفاعیات مورد پذیرش این 
محکمه نمی باشد و نتیجتا دادگاه با توجه به مراتب معنونه و تکیه بر علم 
قضایی که مطابق قانون باالتر از هر ادله قانونی می باشد و با رد دفاعیات و 
ادله غیر مستند متهمین به شرح فوق الذکر و بزهکاری متهمین و بزه های 
انتسابی به متهمین موصوف را محرز دانسته و مستندا به ماده 593 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء, اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 و مواد 2,  19 180, ,160, 
211 و 212 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 2 قانون 
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با در نظرگرفتن بند ب ماده 
18 قانون مجازات اسالمی و شیوه ارتکاب جرم توسط متهمین و روابط 
نا سالم در شهرداری و شورا که گستره نقض وظیفه و نتایج زیان باری را 
در پی دارد و حکم بر محکومیت متهم علیرضا عباسی با لحاظ قیمت مال 
مورد رشاء در زمان اخذ وکالتنامه های بالعزل و بدون مدت با توجه به 
کارشناسی انجام شده و با لحاظ میزان مجازات اصلی که پنج تا ده سال 
حبس می باشد به تحمل حداقل مجازات قانونی جرم یعنی پنج سال 
حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد و هشتصد 

میلیون تومان قیمت 225 متر زمین مورد رشوه البته قیمت همان زمان اخذ 
در حق صندق دولت و انفصال موقت به میزان یک سال از خدمات دولتی 
بابت اتهام اخذ رشوه ارتشاء( و حکم بر محکومیت متهمین احمد مردانی 
مشهور به فرهانی و مرتضی داودی به عنوان واسطه عمل ارتشاء و انجام 
موجبات تحقق جرم با علم و عمد به تحمل بیش از حداقل مجازات 
قانونی به علت اعالمی فوق از جمله بند ب ماده 18 قانون مجازات 
اسالمی به تحمل هریک از آنها به بیست و پنج ماه حبس تعزیری بابت 
اتهام اعالمی صادر و اعالم می دارد و بدیهی می باشد مطابق ماده 36 قانون 
مجازات اسالمی پس از قطعیت حکم با توجه به نوع جرم و مبلغ آن حکم 
صادره در یکی از روزنامه های محلی و یا کثیراالنتشار منتشر خواهد شد 
و همچنین در خصوص اتهام شخص راشی و اعالم کننده اولیه جرم آقای 
داود عسگری کچوسنگی فرزند قاسم از آنجا که بنا بر استدالل ها و دالیل 
اعالمی فوق برای این محکمه ثابت گردیده که راشی برای حفظ حقوق 
حقه خود ناچار از دادن مال و زمین به عنوان رشوه بوده مستندا به ماده 591 
قانون مجازات اسالمی ایشان تعقیب کیفری ندارد و لذا مستند به بند پ 
ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم اخیر 
اعالمی اقای داود عسگری صادر و اعالم می گردد رای صادره در 
خصوص محکومیت متهمین فوق الذکر حضوری محسوب و همانند 
قرار صادره اخیر مستندا به مواد 427 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی از سوی 

ذی نفع در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . 
*یاسرحسین یزدی رئیس شعبه 102 دادگاه کهریزک*

*رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان علیرضا عباسی با وکالت آقای 
حجت سبزواری نژاد -2 احمد مردانی با وکالت آقایان -1 علی حجازی 
فر -2 عباس اکبری ظاهر بناب-3 مرتضی داودی از دادنامه شماره 1980 
مورخ2/1/1400صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی بخش که زیرک که 
بموجب آن تجدیدنظر خواه ردیف اول به اتهام اخذرشوه بصورت غیر 
مستقیم از آقای داود عسگری کچوسنگی از پالک ثبتی 9 فرعی از 89 
اصلی به میزان 225 مترمربع و به ارزش ریالی براساس نظریه کارشناسی 
به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و تجدیدنظر خواه ردیف دوم 
و سوم به اتهام موجبات تحقق جرم ارتشاء موضوع گزارش آقای داود 
عسگری بعنوان راشی ومامورین محترم اداره اطالعات تهران ردیف اول 
به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد 
میلیون تومان بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و یکسال انفضال 
موقت از خدمات دولتی و ردیف دوم و سوم به تحمل 25 ماه حبس 
تعزیری محکومیت یافته اند و همچنین مقرر شده حکم صادره پس 
از رسیدن به مرحله قطعیت در اجرای ماده 31 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 در یکی از روزنامه های محلی و یا کثیر االنتشار منتشر 
گردد. بررسی محتویات پرونده وانجام تحقیقات معموله در مواد مخالف 
رسیدگی توسط مامورین محترم همچنین دادگاه محترم بدوی و مالحظه 
مستندات تقدیمی مضبوط در پرونده و سایر قرائن و امارات منعکس در 
پروا ابزه های منتسبة محرز و مسجل بوده ودر این مرحله از رسیدگی نیز 
ایراد و اعتراضای که براساله دادگاه محترم بدوی خللی وارد نماید از ناحیه 
تجدیدنظر خواهان بعمل نیامده است و دفاعیات بعمل آمد اعتراضیه نیز 
تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی مورد توجه و امعان نظر دادگاه 
محترم بدوک و ارای صادره نیز از توجه به جهات ومبانی مندرج در آن 
با هیچیک از جهات وشقوق ماده 434 قانون ا.د.ک منطبق نمیتوان داد به 
رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال اساسی است مانا دادگاه با 
رد اعتراض تجدیدنظر خواهان مستندا به بند الف ماده 455قانون دادنامه 

معترض عنه را تائید می نماید . رای صادره قطعی است .
* یوسف فیروزی و غالمرضا حاجی مرادی مستشاران شعبه 81 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران*



پنجــسال حبس
و رد مال

یک عضو شورای شهر کهریزک به اتهام رشوه از سوی 
دادگاه محکوم به 5 سال حبس و رد مال 1.8 میلیاردتومان 

محکوم شد.

هفته نامه سراسری مهرتابان
شماره: 236

17 مرداد 1400

8

مهرتابان/ قاضی محمدرضا ساری دادیار  شعبه اجرای احکام کیفری کهریزک در 
نامه ای خطاب به هفته نامه مهر تابان دستور انتشار حکم قضایی ذیل را صادر کرد.

اتهام آقایان یک( علیرضا عباسی فرزند خدامراد به کد ملی  در خصوص 
6649644331و 46 ساله, متاهل ، ایرانی شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر 
شغل عضو شورای اسالمی شهر کهریزک بازداشت در تحت نظر گاه دادگاه کمتر 
از دو ساعت فعال آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای حجت سبزواری نژاد , دائر 
بر ارتشاء )اخذ رشوه از آقای داود عسگری کچوسنگی فرزند قاسم , احدی از 
وراث و وکیل قانونی وراث و مالک پالک ثبتی 49 فرعی از 89 اصلی بخش 12 
تهران جهت تسریع در روند پرونده شهرسازی و اقدامات قانونی تفکیک ملک و 
تسریع در اخذ نامه ماده 101 قانون شهرداری ها از راشی آقای داود عسگری در 
شهرداری کهریزک به عنوان احدی از اعضای شورای شهر ( به صورت غیر مستقیم 
و از طریق رابطه با احدی از پیمانکارهای شهرداری کهریزک و انتقال به یکی از 
اقوام خود به میزان 225 متر مربع زمین از همان ملک به صورت وکالت رسمی و 
بالعزل و بدون مدت نسبت به مساحت ملک )پالک ثبتی 49 فرعی از 89 اصلی( 
موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءر اختالس و کالهبرداری 
مصوب 1367 )موضوع مبایعه نامه های 0002701 و 0002702( دو( احمد 
مردانی فرزند باقر و مشهور به فرهانی50 ساله به کد ملی 3871071269 , متاهل 
،ایرانی شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر شغل پیمانکار تامین نیروی 
شهرداری کهریزک بازداشت در تحت نظر گاه دادگاه کمتر از یک ساعت فعال آزاد 
با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقایان عباس اکبری طاهر بناب و علی حجازی فر , دائر 
بر ایجاد موجبات تحقق جرم ارتشاء از طریق وصول و ایصال سند پرداخت مورد 
رشاء و اخذ وکالت نامه موضوع رشاء از راشی آقای داود عسگری کوچسنگی 
فرزند قاسم به میزان 450 متر مربع زمین از پالک ثبتی 49 فرعی از89 اصلی به 
صورت وکالت نامه بالعزل و بدون مدت به شرح وکالت نامه شماره 13295 
مورخ1398/06/26 دفتر خانه شماره 7 کهریزک به عنوان پیمانکار شهرداری 
کهریزک و دوست آقای علیرضا عباسی عضو شورای اسالمی شهر کهریزک و به 
عنوان واسطه عمل ارتشاء و انتقال225 متر مربع به شرح وکالت نامه رسمی و 
بالعزل و بدون مدت شماره 13457مورخ1398/07/24به آقای مرتضی داودی 
فرزند رضا به عنوان برادر زن آقای علیرضا عباسی عضو شورای شهر موضوع ماده 
593 قانون مجازات اسالمی تعزیرت مصوب 1375 )موضوع مبایعه نامه های 
1002701 و 0002702( سه( مرتضی داوری فرزند رضا 39 ساله به کد ملی 
0490334296 , متاهل ایرانی , شیعه , شغل آزاد و فروشنده مواد غذایی و فاقد 
سابقه محکومیت کیفری موثر آزاد با قرار قبولی وثیقه , دائر بر ایجاد موجبات تحقق 
جرم ارتشاء از طریق وصول و ایصال سند پرداخت مورد رشاء و اخذ وکالت نامه 
رسمی و بالعزل و بدون مدت موضوع رشاء از واسطه اول آقای احمد مردانی 
)فرهانی( به عنوان واسطه دوم و برادر زن متهم اصلی رضا عباسی عضو شورای 
اسالمی شهر کهریزک جهت انتقال به ایشان و یا فروش و انتقال وجه آن به ایشان 
به میزان 225 متر مربع زمین اعالمی فوق موضوع ماده 593 قانون مجازات اسالمی 
تعزیرت مصوب 1375  جملگی موضوع گزارش مردمی و اعالم جرم فرد ناشناس 
)که البته بعدا مشخص گردید) که شخص راشی آقای داود عسگری کچوسنگی 
فرزند قاسم گزارش را ارسال نموده چرا که همانند گزارش ارسالی را با دست خط 
خود در شعبه در حضور اینجانب قاضی دادگاه نوشته و عینا مطابقت داشته. به 
دبیرخانه قوه قضائیه و ارجاع آن از طرف ریاست محترم دادگستری کل استان تهران 
جناب آقای حشمتی به معاون محترم قضایی رئیس کل جناب آقای حسن زاده و 
سپس ارجاع به ریاست محترم دادگستری بخش کهریزک جناب آقای عباسی و 
سپس ارجاع به این شعبه دادگاه و تحقیقات انجام شده توسط اداره اطالعات 
جنوب استان تهران )گردشکار اوراق برگ 41 و 42 و 110 پرونده( بدین توضیح 
مختصر که طی ضابط خاص تحقیقات انجام شده توسط این دادگاه در زمان انجام 
تحقیقات مقدماتی و ایضا تحقیقات اداره اطالعات جنوب استان تهران که به عنوان 
ضابط خاص قضایی در امور اقتصادی از جمله رشوه محسوب می گردند مشخص 
گردیده که در زمان تصدی شهردار اسبق آقای نعمت زاده و در جهت انجام امورات 
قانونی شهرداری از جمله تایید تفکیک و نقشه ملک پالک ثبتی 49 فرعی از 89 
اصلی بخش 12 تهران که ملک و زمین بسیار بزرگ و مرغوبی در بهترین نقطه شهر 

کهریزک می باشد و اعالم نقشه تفکیکی ملک موضوع ماده 101 قانون شهرداری 
ها به اداره ثبت که از وظایف خاص شهرداری می باشد بنا به پیشنهاد آقای رضا 
عباسی عضو شورای اسالمی شهر کهریزک جهت تسریع در رسیدگی و بر طرف 
نمودن مشکالت اجرایی از طریق آقای رضا عسگری وکیل کاری آقای داود 
عسگری و از روی ناچاری 450 متر از پالگ ئیتی موضوع رشاء در دفتر خانه 7 
کهریزک مورخ1398/06/26به شماره 13295 به واسطه عمل رشاء جهت عدم 
شناسایی ایشان )رضا عباسی( به پیمانکار شهرداری کهریزک معروف به آقای 
یعنی  تاریخ  همان  در  و  گردد  می  منتقل  مردانی  احمد  آقای  یعنی  فرهانی 
26/06/1398شهرداری طی نامه شماره 18595-19 )برگ 15 پرونده مراتب تایید 
در  آن  از  بعد  و  دارد  می  اعالم  کهریزک  امالک  و  ثبت  اداره  به  را  نقشه 
مورخ24/07/1398به شرح وکالتنامه رسمی شماره 13457 نصف موضوع رشاء و 
زمین اخذ شده به عنوان رشوه به برادر زن آقای رضا عباسی یعنی آقای مرتضی 
داودی منتقل می گردد )اوراق 44 الی 46 پرونده( و 225 متر دیگر آن زمین در بد 
آقای احمد مردانی باقی می ماند که به گفته شخص راشی داود عسگری و وکیل 
کاری ایشان آقای رضا عسگری به شخص دیگری در شهرداری و یا شهردار 
پرداخت شود که با توجه به گزارش شخص راشی در کمتر از یک ماه یعنی 
مورخ23/05/1390به دبیرخانه قوه قضائیه و احقاق حق قانونی که به اکراه و اجبار 
مجبور به ارائه آن شده است موضوع کشف می گردد )موضوع مبایعه نامه 
های0.02701 و 2702... که تا آخر جلسه رسیدگی نیز طرفین مبایعه نامه ها را ارائه 
نداده و بر مبلغ پرداخت و وصول وجه ثمن و تنظیم مبایعه نامه نیز اختالفات و 
قرائتی مشکوک به طرفین در خصوص ثمن و تنظیم مبایعه نامه ( حال دادگاه با 
عنایت به محتویات صوری بودن متصور است با توجه به اظهارات ضد و نقیض 
های دقیق و جامع ضابط خاص قضایی در این پرونده اداره اطالعات جنوب استان 
تهران و با توجه به علم قاضی و که یقین پرونده و گزارش حاصل از مستندات بینی 
می باشد که در پرونده مطرح بوده و این قرائن و امارت قضایی عبارت است از 
-1 اظهارت دقیق و بی شائبه شاکی او راشی آقای داود عسگری جملگی در 
محکمه و نزد قاضی به شرح اوراق 18 و 19 و 50 و 148 و 149 پرونده و مطابق 
اظهارات ایشان در که بر عدم خرید و فروش زمین و ارائه وکالتنامه به اکراه و جهت 
پرداخت رشوه به شهرداری و عضو برگ 40 پرونده نزد اداره اطالعات جناب آقای 
علیرضا عباسی اشاره دارد که با دست خط خود نوشته است )هرچند آقای داود 
عسگری بعدا به شرح الیحه  21/01/ 1400شورای شهر کهریزک اوراق 170 و 
171 پرونده اظهارات خود را کمی تغییر داده و اعالم داشته من از ماجرای خرید و 
فروش اعالمی احمد مردانی و رضا عسگری خبر نداشته ام و از رضا عباسی نیز 
نام نبرده ام و اظهارت مورخ 14/01/1400را قبول ندارم و شما نوشتید و به من 
گفتید امضا کن و در صورتی که ایشان )داود عسگری( اظهارت نوشته شده 
سیستمی را خواندند و تایید نموده اند و امضا کرده اند و قبال نیز با دست خط خود 
موضوع رشوه به شهرداری و رضا عباسی را اعالم داشته برگ 40 پرونده و حال 
که ملک و زمین مورد رشوه را پس گرفته است و وکالتنامه ها بالعزل برگردانده 
شده است به نظر قصد همکاری با متهمین و کمک به آنها را با اظهارات جدید خود 
دارد ( -2 دفاعیات بالوجه مترجمین و وکالی آنها و اظهارات متهمین احمد مردانی 
و مرتضی داودی در ابتدای پرونده بر خرید و فروش و اعالم خرید ملک از آقای 
داود عسگری با چک مشتری و وجوه نقد و اعالم داشتن مبایعه نامه با ایشان و 
خرید ملک از احمد مردانی بدون وجه و با پرداخت وجه کم به میزان حدود یک 
صد و بیست و پنج میلیون پول نقد در قبال ملکی که در آن زمان بیش از یک و نیم 
میلیارد تومان ارزش دانسته ابرگ 11 و 61 و 62 پرونده( که بعدا به شرح الیحه 
 1342814 شماره  مورخ21/01/1400به  در  عباسی  علیرضا  آقای  تقدیمی 
14009199000 آقایان مرتضی داودی و احمد مردانی اظهارات قبلی خود را تکرار 
نموده و به استناد فسخ نامه ها و وکالت آقای رضا عسگری اعالم داشته رابطه انها 
خرید و فروش بوده و رشوه را انکار نموده و آقای رضا عسگری نیز اظهارات قبلی 
خود را که با دست خط خود نوشته منکر گردیده واعالم داشته معامله انجام داده و 
وکیل قانونی داود عسگری بوده و بیع انجام داده حال آنکه ایشان وکالتی بر حق 
فروش ملک وزمین مورد توافع به این محکمه ارائه نداده است و تنها وکیل کاری 
آقای داود عسگری بوده همان طور که آقای داود عسگری در ابتدای پرونده اعالم 

متهم ردیف اول به تحمل 5 سال 
حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 
یک میلیارد و هشتصد میلیون 
تومان بعنوان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت و یکسال انفضال 
موقت از خدمات دولتی و ردیف 
دوم و سوم به تحمل 25 ماه حبس 
تعزیری محکومیت یافته اند و 
همچنین مقرر شده حکم صادره 
پس از رسیدن به مرحله قطعیت 
در اجرای ماده 31 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 در یکی 
از روزنامه های محلی و یا کثیر 
االنتشار منتشر گردد.
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صاحب امتیاز: 
کانون همبستگی فرهنگیان ایران

مدیرمسئول:
علی فایضی

سردبیر: 
سید هادی کسایی زاده

تلفن: 09126501564
آدرس:

تهران-خیابان دستواره-خیابان 
غیبی- پالک5

چرا پلیس به 
سوی خودرو 
شلیک کرد؟

من و دخترم در خودرو بودیم که 
ما را به رگبار گلوله بستند. دخترم 
زخمی شد و فردگروگانگیر توانست 
از دست پلیس فرارکند. حتی از ما 
بازجویی نشد و هیچ غرامتی هم 
پرداخت نکردند و فقط با یک لوح 
تقدیر همه چیز تمام شد!

مهرتابان/ سید هادی کسایی زاده )خبرنگارضدفساد( با حضور در خانه 
سارااحمدی زاد از شاکیان پرونده تیراندازی در خیابان سردار جنگل آخرین 
جزئیات این پرونده را بررسی کرد. 10 اسفندماه 1399 ماجرای عجیبی در 
خیابان سردارجنگل، بن بست الله در غرب تهران )منطقه  پونک( رخ داد که 
رسانه ها به طور شفاف وارد پرونده نشدند و این پرونده مسکوت ماند.ماجرا 
به روایت شاهد و قربانیان این حادثه اینگونه روایت می شود که سارا احمدی 
زاد )دختر 27 ساله( همراه با مادرش فخراعظم ابراهیمی )58 ساله( حدود 
ساعت 18:30 دهم اسفندماه 1399 وقتی از خرید خانگی )قنادی و داروخانه( 
بازمی گشتند در حال پارک خودرو مقابل خانه بودند که متوجه می شوند مرد 
بلندقدی به سرعت به سمت آنها در حال دویدن است. مرد وقتی به انتهای 
کوچه می رسد متوجه می شود که کوچه بن بست است برای همین تصمیم 
می گیرد تا خودروی روشن این مادر و دختر را سوار شود.سارا می گوید: از 
شیشه روبروی خودرو 206 )شماره شهربانی 944 ن 25 ایران 55( نگاه کردیم 
و متوجه شدیم که پلیس ها در حال تعقیب او هستند که تعدادشان بیش از 12 
نفر بود. این مرد با فشار زیاد وارد خودرو شد و مرا به سمت مادر )در صندلی 
شاگرد( پرتاب کرد و با آرنج به صورت من زد و من کمی گنگ با دهانی پر 
از خون شده بودم. او قصد داشت با سرعت از میان ماموران فرار کند و هنگام 
فرار، ماموران کالنتری 140 باغ فیض به سمت خودروی من تیراندازی کردند. 
و آنقدر تیراندازی زیاد بود که خودرو تقریبا سوراخ های زیادی از اصابت 
گلوله برداشته بود. در همین میان یک گلوله هم به من اصابت کرد و مجروح 
و بیهوش شدم. فخراعظم ابراهیمی مادر سارا هم گفته های فرزندش را تائید 
می کند و می گوید: من دائم فریاد می کشیدم و از این فرد )گروگانگیر( می 
خواستم تا ما را در خیابان رها کند تا فرزندم را به بیمارستان برسانم. اما او 
پلیس ها را غافلگیر کرده بود و می دانست چطور باید فرارکند و حتی بخشی 
از بزرگراه همت را برخالف جهت حرکت کرد. او پس از حدود 15 دقیقه در 
کنار بزرگراه توقف کرد و پا به فرارگذاشت. من سریع به 110 تماس گرفتم و 
اورژانس را هم خبرکردم چون دخترم داشت از دست می رفت و با سرعت 
همراه آمبوالنس به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شدیم. مادر سارا می گوید: 
دست من به دلیل تکان های خودرو و ضرباتی که از باز و بسته شدن درب 
خودرو )هنگام فرار درب خودرو باز بود( به دستم خورد آسیب شدیدی دید 
و متاسفانه وضعیت دستم اصال خوب نیست. کل ماجرا از زبان این مادر و 
دختر همین بود و تمام شد. اما سواالت زیادی ذهن یک خبرنگار و خواننده 
پرونده های حوادث و قضایی را درگیر می کند. چرا باید 12 پلیس برای 

دستگیری یک سارق به خودروی حامل 2 شهروند زن به صورت رگباری 
تیراندازی کنند؟ چرا بازپرس و پلیس آگاهی طبق قانون برای تهیه گزارش 
صحنه حادثه به بیمارستان و نزد شاهدان مراجعه نکردند؟ این سواالت در 
حالی است که سارا و مادرش رسما از نیروی انتظامی به دلیل شلیک گلوله 
شکایت کردند. بر اساس مستندات پرونده پزشکی قانونی در نامه ای به شماره 
9909989014700253 اصابت گلوله را تائید کرده و هم اکنون این پرونده 
در دادسرای عمومی با شماره پرونده 9909989014700253 در حال بررسی 
است. اما یک سوال دیگر مطرح می شود و آنکه شکایت از پلیس طبق 
قانون باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شود و دادگاه عمومی 
صالحیت رسیدگی ندارد. چرا دستگاه قضایی در این مورد به این نحو عمل 
کرده است؟ یک سوال دیگر هم مطرح است و آنکه چقدر احتمال دارد این 
فرد گروگانگیر تروریست باشد؟ علت طرح سوال مخفی ماندن پرونده از 
دیدعمومی و خبرنگاران است. و آنکه 12 پلیس حاضر می شوند جان 2 
شهروند را به خطرانداخته تا این فرد تروریست را از پا درآوردند. که احتمالش 
ضعیف نیست. و اینکه چرا گروگانگیر حتی یک خراش هم برنداشت؟ این 
پرسش های بی پاسخ در حالی است که در 19 اسفندماه 1399 یعنی 9 روز 
پس از حادثه سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره 
ماجرای اصابت گلوله به دختری جوان در محدوده خیابان سردار جنگل 
میگوید: چندی پیش همکاران من با یک خودروی مشکوک برخورد کرده و 
دستور توقف این خودرو را صادر کردند، اما راننده و سرنشینان این خودرو 
بدون توجه به دستور ایست پلیس پا به فرار گذاشته و در این حین تعقیب و 
گریز در مسیر طوالنی میان پلیس و این مجرمان شکل گرفت. در میانه تعقیب 
و گریز این افراد اقدام به شلیک به سمت خودروی پلیس کرده و سعی داشتند 
تا از این طریق از دست پلیس فرار کنند. در همین راستا ماموران پلیس ضمن 
رعایت قانون بکارگیری سالح اقدام به تیراندازی به سمت این افراد کردند. 
این دختر )صاحب خودرو206 سارا احمدی زاد( دچار مصدومیت شده و 
بالفاصله عملیات از سوی ماموران ما متوقف و امدادرسانی به این خانم جوان 
در دستور کار قرار گرفت و او به بیمارستان منتقل شد. اظهارات سردار رحیمی 
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را خانواده قربانیان تکذیب می کنند. سارا و 
مادرش می گوید: اوال چند گروگانگیر و سارق نبودند بلکه یک نفر بود. دوم 
آنکه ماموران دیدن ما داخل خودرو هستیم اما باز شلیک کردند و سوم آنکه 
ما خودمان به اورژانس تماس گرفتیم و وقتی خودرو متوقف بود پلیسی نبود 

چون فردگروگانگیر از دست پلیس فرارکرده بود و ما در بزرگراه رها بودیم.

مهرتابان/  هفدهم مردادماه روزخبرنگار است اما برای من تلخ ترین روز تقویم تاریخ 
است چون رسانه میلی و نهادها و سازمان ها به نحوی تجلیل و تقدیر می کنند که انگار 
خبرنگاران مستمندان جیره خواری هستند که باید در این روز هوای آنها را داشت! تلخ 
تر آنکه صدا و سیما طوری مجریان دوربین به دست خود را خبرنگار معرفی می کند 
که گویی بار شفافیت رسانه بی طرف کشور بر دوش این کارمندان است و شبانه روز 
در پی کشف حقیقت هستند و جان و مالشان در خطر است. شاید برخی عوام این 
روش پاراپاگاندایی رسانه ملی را باورکنند اما برای خبرنگاران حرفه ای گزارش های 
کامران نجف زاده از مهد رسانه و مرکز اخبار جهان )آمریکا( و حسینی بای و یوسف 
سالمی بیشتر به طنز تلخ تبدیل شده است که گاهی حالمان بد می شود. اما خبرنگاران 
واقعی در کوچه پس کوچه های شهرهای کوچک کشور با هزینه شخصی خود رسانه 
داری می کنند و علی رغم فشارفرمانداران و استانداران سخن مردم را به گوش مسئوالن 
می رسانند. باید باور داشت که خبرنگاری در کشور ما کامال ناپدید شده و ماهیت 
خود را از دست داده است و رسانه های دولتی و حکومتی با استخدام کارگرانی به نام 
خبرنگار اهداف خود را دنبال می کنند. به جرات می توانم بگویم که هیچ خبرنگاری 
در رسانه های دولتی و حکومتی حق اظهارنظر، پرسشگری و مطالبه گری ندارد و باید 
گوش به فرمان مدیران و بخش بازرگانی خبرگزاری و روزنامه باشند. آیا می توان گفت 
خبرنگار روزت مبارک؟ نکته دیگر آنکه پیش از این فضای مجازی منابع خبری خود 
را از رسانه های حرفه ای تغذیه می کرد اما امروز فضای مجازی منبع خبری رسانه ها 
شده اند تا هزینه کمتری برای بنگاه های رسانه ای خود داشته باشد. در عصرارتباطات 
و مرگ رسانه های حرفه ای آرام آرام خبرنگاران به ابزارها و بازاریاب های رسانه تبدیل 
شده و ماهیت و رسالت خود را از دست می دهند. این آفت هرچند از سیاست غلط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نشات گرفته اما قوانین نادرست هم مزید برعلت شده 

است. پیش از این هم گفته بودم که راهکار برون رفت از وضع موجود حکم حکومتی 
یا قانون جایگزین مطبوعات است تا حق رسانه داری را از تمامی دستگاه ها و نهادهای 
حکومتی و دولتی صلب کند و ساز و کار ورود به عرصه رسانه بر اساس تخصص، 
آگاهی، شجاعت و ایمان شکل بگیرد. امروز خبرنگاران زیادی به خبرنگار درباری 
تبدیل شده اند به نحوی که خبرنگار به جای پرسشگری و مطالبه گری و احقاق حقوق 
عامه به دنبال حذف منتقدان سیاسی یا اقتصادی رسانه خود است. من در یک سال اخیر 
که در جنوب تهران )شهرستان ری( روزنامه نگاری محلی را آغاز کردم شاهد بودم 
که افراد ناآگاه به خبرنگاری بدون تخصص و تجربه سکان رسانه را در دست گرفته 
و برای دفاع از مسئوالن حامی خود حاضرند به خبرنگار منتقد فحاشی کنند. در یک 
سال اخیر چندین بار دادگاهی شدم و مدتی هم در زندان بودم که علت آن افشاگری و 
شفافیت رسانه و کار حرفه ای بود. آفت خبرنگاران درباری در شهرها و استانها ضربه 
بزرگی به توقف مبارزه با فساد خواهد زد. قوه قضائیه و دولت سیزدهم که مدعی مبارزه 
با فساد هستند باید بدانند که الفبای این کار تقویت رسانه های خصوصی و تخصصی 
و تربیت خبرنگاران سالم و شجاع و کارآمد است. همچنین باید قانون از خبرنگار و 
جایگاه او دفاع کند و شایسته نیست خبرنگار برای یک تیتر در بازداشتگاه کالنتری کنار 
معتادان و اراذل بگذراند. آیا خبرنگاران درباری طعم دادگاه و زندان را چشیده اند؟ هیچ 
وقت ... چون آنها هرآنچه که دیکته شود را منتشر می کنند و تمایلی به کار تحقیقی و 
میدانی ندارند. به اعتقاد من آبی از مسئوالن گرم نخواهد شد و این شیوه برای مدیران 
خوب است چون بالی جانشان خواهد شد. با این حال پیش نویس طرح حمایت از 
خبرنگاران را بر اساس تجربه ای که دارم تقدیم مجلس می کنم و در اختیار خبرنگاران 
قرارمی دهم تا شاید گره ای باز شود. روز خبرنگار را به همکارانی که در طول کار حرفه 

ای زخم خوردند تبریک می گویم.

ماجرای تیراندازی  در غرب تهران

وز خبرنگاران درباری! ر

خانواده قربانی گروگانگیری یا حمله تروریستی }
مشکوک خواستند تا صدای آنها به گوش رئیس 
قوه قضائیه برسد. در این پرونده اعضای خانواده 
با شلیک بی امان پلیس مجروح شدند اما به آنها 

}غرامتی داده نشد.


