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سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳

ادعای شاکی حرفه ای بودن را رد می کنیم
۳- روزنامه نگار  قاضی نیســت، راوی است و هر سکه ای هم دو 
رو دارد، پس وظیفه روزنامه نگار این اســت که دو روایت را در عین 
امانتداری بازگو کرده و قضاوت را به مخاطبان گرامی وابگذارد، لکن 
چنانچه نگاهی به این گزارش سراســر دروغیــن بیندازید، مالحظه 
خواهد شــد که ایشــان اظهارات بنده را  که بر اســاس آرای قطعی 
متعــددی که از مراجع قضائی معظم متعدد، از دیوان عالی معظم 
و از دادگاه های محترم تجدیدنظر در دســت داشته و محکوم له کل 
پرونده های اصلی را سانســور کرده و کل گزارش را به اظهارات سه 
محکوم علیــه دروغ گو که از آنها بــا ( م ز) و (ع ز) (م ص) نامبرده، 

اختصاص داده که اگر دروغ گو نبودند، محکوم نمی شدند.
۴- روزنامه نــگار مذکور فقط به سانســور اظهارات بنده قناعت 
نکرده بلکه از همان ابتدا به نشــر اکاذیب و بهتان روی آورده برای 
مثال از قول وکیل (م ز) مدعی شده که این جانب ۳۰۰ پرونده قضائی 
را پیگیری می کنم و ســؤال است: چرا این خبرنگار، ۳۰۰ مصاحبه گر 
نداشته؟؟!! و اینکه این وکیل که به دلیل همین تبلیغات منفی به سه 
ماه ممنوعیت از وکالت محکوم شــده و مستند آن تقدیم می شود، 
این عدد ســنگین را مانع ندانســته که بــاز دروغ می گوید؟! و اصال 
معلوم نیســت این ممنوع الوکاله، چگونــه دارد وکالت می کند؟؟!! 
که در همین جا از مقامات معظم مسئول درخواست دارم رسیدگی 

بفرمایند... .
۵- نکته جالب تر دیگر این است که این روزنامه نگار، بنده را متهم 
به اســتخدام شــاهد دروغین کرده!! در حالی که حکم محکومیت 
قطعی شــاهد (ع ز) و حکم قطعی محکومیت شــهود (م ص) و 
حکم به رجوع شهود (م ز) از شهادت، صادر شده  که تقدیم می کنم، 
حال سؤال اســت که آیا قلب حقیقت  توسط این روزنامه نگار بیش 
از این ممکن می شــده؟! مضافا که حتی یک فقــره از آرای قطعی 
صادره له بنده، براســاس شهادت هیچ شاهدی صادر نشده و اینکه 

هیچ حکم قطعی مبنی بر محکومیت شــاهد تعرفه شده ادعایی از 
سوی بنده، وجود ندارد.

۶- درخصــوص ادعاهــای (م ز) و (ع ز) و (م ص) کــه ایــن 
روزنامه نــگار به آن پرداختــه، ادعاهایی بوده که این اشــخاص در 
مراجع محتــرم قضائی طرح و مســیر رســیدگی از دادگاه محترم 
بدوی تا دیوان عالی معظم و تجدید نظر محترم بوده و مورد بررسی 
قضات با سواد- با تجربه قرار گرفته و مردود اعالم شده که حکم به 
محکومیت آنها صادر می شــود، لکن هدف از طرح دوباره این ادعا 
از ســوی این روزنامه نگار آن هم در روزنامــه!! ضمن تخریب بنده، 
به چالش کشــاندن آرای مراجع معظم قضائــی متعدد و به منظور 
به جریان انداختن پرونده های مختومه ای بوده که چنانچه برای هزار 
بار هم مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرند، همان نتیجه اولیه حاصل 

خواهد شد.
چنانچــه بخواهم بــه کل اعمــال دور از اخــالق و انصاف این 
روزنامه نــگار بپردازم، باید کل روزنامه را به آن اختصاص دهم، لکن 
به اندازه ای که مشــت نمونه خروار باشد، خوانندگان محترم را بس 
است تا بدانند که این روزنامه نگار از روزنامه شرق  که می تواند باشد...

بخش دوم:
۱-به طور کلی، پیاده کردن طرحی تحت عنوان شاکی حرفه ای!!، 
خالف اصول قانون اساســی جمهوری مقدس اسالمی ایران است، 
زیرا اصل ۳۴ ق اساســی مقرر کرده دادخواهی حق مســلم هر فرد 
اســت و هرکس می تواند به منظــور دادخواهی بــه دادگاه صالح 
مراجعه کند. همــه افراد ملت حق دارند این گونــه دادگاه ها را در 
دسترس داشــته باشــند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به 
موجــب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، اصل ۳۷ قانون 
اساسی مقرر کرده اصل بر برائت اســت...، اصل ۳۹ قانون اساسی 
حتــی هتک حرمــت مجرمین را هم ممنوع اعالم کرده چه برســد 

به بی گناهان، اصل چهلم قانون اساســی اضرار به مردم را ممنوع 
نمــوده... ماده ۵۷۰ ق م ا هر مقامی را که بر خالف قانون، مردم را از 
حقوق مقرر در ق اساسی محروم نماید، به مجازات حبس و انفصال 
از خدمت محکوم نموده، ماده ۵۷۶ ق م ا هر صاحب منصبی را که 
از اجرای قوانین مملکتی سر باز بزند، به انفصال از خدمت محکوم 
نموده، ماده ۵۹۷ ق م ا هر مقام قضائی را که به شکایت و تظلمی 
رســیدگی نکند، به انفصال دائم و تأدیه خسارت محکوم نموده و و 
و لذا نه تنها عنوان شــاکی حرفه ای، عنوان بی مســمایی بوده؛ بلکه 
برای انتســاب به بنده که طی دعاوی متقابــل از خود دفاع نموده 
و حاکم شــده ام، بی مســماتر بوده و اما طرح آن، گوشه ای از توطئه 
توطئه گرانی است که سال هاست دشمنی می کنند و این بار متوسل 
به ایجاد هجمه رسانه ای برای بستر سازی و تأثیر در اذهان مسئولین 
معظم قضائی خارج از شهرســتان را دارند؛ اما ســؤال اساسی این 
است که در کجای شــرح وظایف دادسرای سیرجان آمده که طراح 
عنوان شــاکی حرفه ای باشــد؟؟؟!! تا بهانه به دست دشمن بدهد، 
یا شــکات حرفه ای را شناســنامه دار کند؟؟!! و اساسا متر و معیار و 
مصادیق شاکی حرفه ای، در کدام یک از مواد قانونی تصریح و احصا 

شده که به آن پرداخته است؟؟!! .
۲- درخصــوص ادعای کذب دیگــر این روزنامه نــگار مبنی بر 
اینکه مســتندات صدور مجوزات چــاه آب کشــاورزی، غیر واقعی 
بوده انــد، با ارائه احکام و نظریه کارشــناس خــط و امضا به عرض 
می رســد اوال: رأی قطعــی از دیوان معظم عدالــت اداری مبنی بر 
قانونی بودن صدور مجوزات این چاه آب کشــاورزی صادر شــده و 
ناقض این تبلیغات دروغین اســت. ثانیا: کارشناس خط و امضا، نظر 
به اصالت اســناد استنادی کمیسیون صدور پروانه داده بود. ثالثا: با 
تطبیق اسناد مورد ادعا، با اصول نسخه دوم آنها در ادارات، اصالت 
اســناد و بی گناهی این جانب احراز که حکم بــه برائت بنده دادند. 

رابعا: دادگاه محترم تجدید نظر، اقدام به اصالح این قسمت از رأی 
بدوی نموده اند که اســتدالالت ذکر شده در رأی ثانوی مغایر با رأیی 
بوده که این روزنامه نگار در روزنامه شــرق منعکس کرده است که 
جملگی اســناد تقدیم می شود لذا نشر افتراها و ادعاهای دروغ این 
روزنامه نگار، آن هم در ســطح کشوری، مشــمول ماده ۲۸۶ از کتاب 
دوم قانون مجازات اســالمی می باشد و اینکه دادگاه بدوی سیرجان 
رأی روی رأی دادگاه عالــی (دیوان عدالت اداری) صادر کرد و حکم 
به ابطال مجوزات چاه آب کشــاورزی داد، تخلفی آشــکار و نتیجه 

همین دشمنی ها بوده.
۳- با ارائه مســتندات، به عرض می رســد: هیئت کارشناســی 
منتخب دادگاه محترم تجدیدنظر، اصالت ســند موضوع ۸ سال!!!! 
زندان ادعایی این روزنامه نگار را، احراز و اعالم می کنند، مضافا اینکه 
دادگاه محترم بدایت بر تقدیم الیحــه (م ز) که طی آن، (م ز) اقرار 
کرده بوده، ســند عادی ۱۶ سهم آب چاه را ضمانت اخذ طلبش به 
امانت گرفته، صحه گذاشــتند، از طرف دیگر، شــهود تعرفه شده از 
سوی (م ز) که با شهادت کذب خود مؤثر بر صدور حکم به جعلیت 
سند شدند و تنها مســتند صدور حکم محکومیت بوده، از شهادت 
خود رجوع کرده و اعالم داشــتند که شهادتشــان درخصوص سند 
دیگری بوده، لذا اصالت سند مورد ادعای این روزنامه نگار، در دادگاه 
محترم تجدید نظر، از سه دیدگاه ثابت شد که حکم ۸ سال!!! زندان 
نقض می شــود، توجه به این نکته ضروری است: وقتی شخصی به 
سندی اســتناد می کند، به این معناســت که اصالت آن سند، مورد 
پذیرشــش بوده، نتیجتا ادعای بعدی وی مبنی بر جعل آن ســند و 
استناد به شهادت شــاهدانی که خریده می شوند که شهادت دروغ 

بدهند، بی وجه تلقی گردد.
۴- در خصــوص نقل این روزنامه نگار از قــول (م ص)، که بنده 
عنوان کرده ام رأی اصلی از دادگاه تهران صادر می شود!! ترفندی به 

جهت ایجاد ذهنیت است.
۵- اعالمیه از ســوی ایــن روزنامه نگار که ارجــاع پرونده ها به 
دیوان عالی کشــور تکنیک بنده بوده، جــز توهین به مقامات معظم 

قضائی باالترین مرجع قضائی شریف ایران نیست.
۶- با توجه به اینکه حتــی یک رأی قطعی مبنی بر محکومیت 
این جانــب بــه جرم ارتــکاب جعــل وجود نداشــته، ادعــای این 
روزنامه نگار و نشــر آن مبنی بر تعدد اسناد جعلی منتسب به بنده، 
افترا و نشر آن در سطح کشــوری نشر اکاذیب موضوع ماده ۲۸۶ از 

کتاب دوم ق م ا می باشد.
در پایان: خطاب به آشــوبگران، وفق مقــررات، ادعاها از طریق 
مراجع صالح قضائی و نظام چند مرحله ای رســیدگی، مورد بررسی 
قرار گرفته و حســب قانــون، آرای قطعــی فصل الخطاب تنازعات 
است و لذا ســعی نکنید با ایجاد هجمه های رســانه ای و استفاده 
از عناوین من درآوردی همچون شــاکی حرفــه ای، که هیچ تعریف 
و مصداقــی در قانون ندارد، مســیر تضییع حقوق افــراد را به نفع 
اشــخاصی خاص، هموار کنید، حتی اگر منفعتی در آن باشــد، زیرا 
قطعا که چنین هجمه های طراحی شــده، مؤثر بر مسئولین شریف 
و معظم مراجع عالی قضائی نشــده و کمافی الســابق بررسی های 
عادالنــه خواهند داشــت. نتیجتا ضرورتی ندارد کــه برای اهدافی 
شــخصی، توان علمی و تجربی و صالحیت مسئولیت قضائی را به 
سؤال بکشانید، همچنین از مسئولین معظم و شریف دستگاه قضائی 
عاجزانه اســتدعا دارم اوال: اجازه ندهند با کشــاندن دعاوی ملکی 
عادی مــردم به روزنامه ها به عنوان ســوژه، راه برای منفعت طلبی 
گروهی باز گردد. ثانیا: دست این دشمن ها، که تا دستشان را نگیرید، 
از دشمنی کردن دست بر نخواهند داشت را گرفته، تا تحمیل این همه 

ستم، بر این جانب پایان یابد.
سپاسگزارم

 

شیر بی دم و سر و اشکم که دید/ این چنین شیری خدا خود نافرید
در دفتر اول مثنوی، حکایتی اســت که بیت باال از آن، به ضرب المثل تبدیل 

شده اســت. داستان از این قرار اســت که روزی یك پهلوان پیش دالك رفت و 
گفت که بر شــانه ام عکس یك شیر را رســم کن. پهلوان روی زمین دراز کشید 
و دالك شــروع به نقش زدن با ســوزن کرد. اولین ســوزن را که در شانه پهلوان 
فرو کرد، پهلوان از درد داد کشــید و گفت: آی! مرا کشــتی. چه تصویری نقش 
می کنی؟ دالك گفت: تو خودت خواستی که نقش شیر رسم کنم. پهلوان گفت 
از کدام اندام شیر آغاز کردی؟ دالك گفت: از ُدم شیر. پهلوان گفت: نفسم از درد 
بند آمد. ُدم الزم نیســت. بدین ترتیب، هر بار که دالک خواست اندامی از شیر را 
نقش کند، پهلوان فریاد زد که رسم این عضو، درد دارد، برو سراغ بعدی. دالك 

هم عاقبت عصبانی شــد و ســوزن را بر زمین زد و گفت: در کجای جهان کسی 
شیر بی دم و سر و شکم دیده؟ خدا هرگز چنین شیری نیافریده!

حدودا یک ماه اســت که موضوع دریاچه ارومیه دوباره در صدر فهرســت 
اخبار قرار گرفته است. چهارشنبه ۲۹ تیر و بعد از ۱۰ روز چالش بود که خبری 
بدین مضمون در رســانه ها منتشر شــد: «عیســی کالنتری از مدیریت اجرائی 
احیای دریاچه ارومیه برکنار شــده و اســتاندار آذربایجان غربی به عنوان مدیر 
اجرائی احیا و دبیر کارگروه به انتخاب هیئت وزیران منصوب شد». اگر در دهه 
گذشته پیگیر خبرهای دریاچه ارومیه بوده باشید، حتما نام کارگروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه را که دبیر آن تغییر یافت، بارها شــنیده اید. کارگروهی متشــکل 
از هفــت وزیــر (وزرای اطالعات، امــور اقتصادی و دارایی، جهاد کشــاورزی، 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، صنعت، معدن و تجارت، کشــور و نیرو)، 
دو معاون رئیس جمهور (رؤســای ســازمان برنامه و بودجه کشــور و سازمان 
حفاظت محیط  زیســت) و سه استاندار استان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
(آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی و کردستان). انتخاب یک شخص حقیقی 
به عنــوان دبیر این کارگروه، وجــه تمایزی بود که از همان ابتــدا این کارگروه 
را از ســایر کارگروه های این چنینی، متمایز می کرد. نتیجه این انتخاب این شــد 
که دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه در مناســبات این کارگروه، ضمن تشــکیل 
دبیرخانه ای مستقل با محوریت دانشــگاه شریف، به عنصری مطالبه گر تبدیل 
شده و عملکرد دستگاه های اجرائی و به ویژه وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی را 
که مجریان اصلی پروژه های نجات دریاچه ارومیه بودند، زیر ذره بین قرار داده 
بود. البته باید ویژگی های شــخصیتی و سابقه عملکردی عیسی کالنتری را نیز 
در پیشــبرد اهداف کارگروه ملی نجات، دخیل دانســت. حتی بعدتر که عیسی 
کالنتری به ریاست سازمان حفاظت محیط  زیست منصوب شد، به دلیل وظیفه 
ذاتی و قانونی ســازمان حفاظت محیط  زیست در قبال دریاچه ها و تاالب های 
کشــور، اتفاقا همسویی بیشتری بین جایگاه دبیری و جایگاه ریاست سازمان به 

وجود آمد.
بــا تغییر دولت، همان گونه که انتظار می رفت، دبیــر کارگروه و به دنبال آن 

دبیرخانــه کارگروه که بیشــتر در میان عموم مردم به نام ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه شناخته می شد، از کاندیداهای اصلی تغییر بودند. اگرچه دولت سیزدهم 
پس از استقرار خود، یک بار در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
را تشــکیل داده بود، اما بی رغبتی به تشکیل جلسه بعدی این کارگروه با وجود 
وضعیت رو به بحران دریاچه و درخواســت های مکرر دبیرخانه، از عدم تمایل 
دولت به ادامه کار با ســاختار قبلی داللت داشت، کما اینکه رئیس جمهور نیز 
۲۹ مهــر ۱۴۰۰ و در دیدار با نمایندگان مجامع اســتان های آذربایجان شــرقی و 
غربی گفته بود که «ســتاد احیای دریاچه ارومیه به زودی با شــکل جدید فعال 
خواهد شد تا با کمک نمایندگان، مدیران استان و دغدغه مندان کار را دنبال کند 
و اقدامات الزم را انجام دهد». نقطه شروع تغییرات دولت، با دبیر کارگروه کلید 
خورد. اقدام دولت در تعیین اســتاندار آذربایجان غربی به عنوان دبیر کارگروه، 
احتماال پاسخی است به درخواسِت محوریت استان های منطقه در طرح نجات 
دریاچه ارومیه؛ اما این ســؤال در ذهن ایجاد می شــود که آیا استانداری خواهد 
توانست گشتاور الزم در دستگاه های اجرائی ملی برای تسریع در احیای دریاچه 
ارومیه را ایجاد کند و سنت مطالبه   گری از اعضای کارگروه را که همگی به لحاظ 
نظام اداری جایگاهی فراتر از مدیریت اســتان دارند، استمرار بخشد یا نه؟ حتی 
در مقیاس منطقه ای نیز همسوکردن ســه استان در امر احیای دریاچه ارومیه، 
موضوعی است که ظرافت های کاری زیادی داشته و آتوریته (اقتداری) فراتر از 

استاندار یکی از استان ها برای آن مورد نیاز است.
۲۹ تیر ۱۴۰۱ را می توان نقطه شــروع حرکت دولت ســیزدهم پس از قریب 
به یک  ســال شــک و تردید در نوع مواجهه با موضوع مطالبــه احیای دریاچه 
ارومیه دانســت و باید دید که دولت در تعیین نســبت خــود با موضوع احیای 
دریاچــه ارومیه، صرفا بــه تغییر دبیر کارگروه ملی بســنده خواهد کرد یا اینکه 
شــاهد گام های عملی بعدی دولت برای معکوس کردن روند نزولی سطح آب 
دریاچه ارومیه نیز خواهیم بود. باید مواظب بود که اگر قرار است کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه کماکان سکاندار احیای دریاچه باشد، به شیر بی دم و سر 

و اشکم تبدیل نشود.

پگاه، دختر ۱۷ســاله ای اســت که به تازگی از کمپ تــرک اعتیاد ترخیص 
شــده. یکی از مســتعدترین و بهتریــن دختران کمپ کــه معدلش تا پیش 
از اعتیاد ۱۹ بود و جزء اســتعدادهای درخشــان محســوب می شد، به علت 
نابسامانی خانوادگی و اعتیاد پدر به مصرف کتامین روی آورد. پگاه حاال سه 
ماه اســت که از کمپ ترخیص شده، با شدت هرچه تمام تر در حال خواندن 
زبان اســت، در باشگاه ورزشــی ثبت نام کرده و به زودی روند ادامه تحصیل 

برای گرفتن دیپلم را آغاز می کند.
مســئله اصلی اینجاست که پدر و مادر او در آستانه جدایی هستند و پدر، 
دیگر از پرداخت هزینه های منزل ســر باز می زند. متأســفانه هفته گذشــته 
صاحب خانه وسایل آنها را از خانه بیرون ریخت. مادر و برادر کوچک پگاه به 

منزل مادربزرگ شان رفتند؛ اما پگاه از این کار امتناع کرد.
پــگاه اکنون با یکی از معتمدان و فعاالن مدنــی زندگی می کند تا زمانی 
کــه خانواده او بتوانند دوباره سر و ســامان بگیرند و زیر یک ســقف کنار هم 
زندگــی کنند. مادر پگاه یک کار نیمه وقت پیدا کرده و توانایی پرداخت اجاره 
را دارد؛ اما آنها برای تأمین ودیعه در شــرایط دشــواری هســتند. پگاه که با 
هزار امید دوباره به خانه برگشــته بود، این نابســامانی به شــدت او را دچار 
بحــران روحی کرده و او حتی یک بار به همین دلیل اقدام به خودکشــی کرد 
که خوشــبختانه بــا حضور به موقع مادرش جانش در امــان ماند؛ اما او که 
به شــدت ورزش می کند و امیدوار به رفتن به دانشگاه است، در این روزهای 
ســخت کم حرف و عصبی شــده و از اتاقی که فعاالن مدنی در خانه شان در 
اختیارش قرار داده اند، بیرون نمی آید. ما با کمک خیرین توانستیم حدود ۳۰ 
میلیون تومان برای ودیعه مســکن خانواده او تأمین کنیم. آنها به ۲۰ میلیون 
دیگر برای داشــتن یک خانه کوچک نیاز دارند. پگاه تا زمانی که خانواده اش 

مستقل شوند، پیش فعاالن مدنی می ماند؛ اما او بیش از هر چیز نیاز به یک 
خانــه امن در کنار برادر و مادرش دارد. این آرزوی کوچکی اســت که بتواند 
در یک شــرایط آرام و امن زندگی کند. خیرین و همراهان همیشگی روزنامه 
«شــرق» می توانند در صورت تمایل مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت 
۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۳۷۵۶۳۰ بانک ملی، به نام شــهرزاد همتی پل ســنگی واریز 

کنند. نتیجه این فراخوان به زودی در روزنامه «شرق» منتشر خواهد شد.

فراخوان کمک به پگاه 
نوجوان بهبودیافته  از  اعتیاد

کارگروهی قدیمی با دبیری جدید

کارشناس محیط  زیست تاالب ها
امیر  محمودی انزابی
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