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اسم این دانشجو چی بود ؟
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حزب دولت ساخته

رد پای حزب مشارکت در ترور حجاریان

11 پروین مقدم

 ورود به دانشسراي عالي  
تعطيالت تابس��تان بود، محمدعلي به تهران برگشته بود. هواي روز شنبه 

شرجي بود، باران توي ابرها منتظر چه بود كه نمي باريد؟! كسي نمي دانست ! 
ريحانه پيشاني محمدعلي را بوسيد و با ناباوري پرسيد: 

»سه رشته ؟ هر سه تا رو قبول شدي ؟« 
محمدعلي به عادت بچگي ها سرش را گذاشت روي زانوي مادر و گفت : 

»بدون دعاي خير شما، نه ! نمي شدم !« 
انگشت هاي ريحانه لغزيد روي موهاي سياه محمدعلي ! محمدعلي در رّد 
انگشت هاي ريحانه چشمانش را بست و ذهنش رفت پي 23 سالي كه گذشته 
بود. همه چيز تغيير كرده بود. خواهرها رفته بودند خانه بخت ، محمدحس��ين 
هم چند س��الي مي ش��د كه تشكيل خانواده داده بود، از قزوين و محله ديمج و 
همبازي هاي كودكي هم فقط يادي مانده بود. انگار تنها چيزي كه در گذر زمان 

بي گذر مانده بود، مادر بود; ريحانه ! 
- مادر! هميشه وقتي پيش شما هستم ، حس مي كنم بچه ام ! 

ريحانه خنديد! 
- آدميزاد تا وقتي پير بشه براي پدر و مادرش بچه اس ! 

صداي محمدحسين از زيرطاقي آمد: 
»خب ! مباركه آقا داداش !« 

بعد پاكت شيريني را خالي كرد توي ظرف و با خوشحالي پرسيد: 
»به سالمتي حاال كدوم رشته ؟ افسري ؟ پست و تلگراف يا دانشسراي عالي ؟« 
محمدعلي چش��م هايش را باز كرد، دس��ت برد به پيشاني و انگشت هايش 
رفت در پي دستان مادر. دست مردانه اش دور انگشتان مادر حلقه شد، حلقه را 

به سمت لب ها برد، بوسيد و غرق در چشم هاي مادر گفت : 
»اگه خدا بخواد و مادر هم راضي باشه ، دانشسراي عالي !« 

  ميهمان افتخاري  
حوالي ظهر هوا آفتابي بود، رگبار ابرها را به زمين آورده بود و همه جا سرشار 
از گرماي مطلوب بهار بود. زن از پله ها باال رفت و بوي عطر »هپي كلينيكش « توي 
پله ها ماند. دو، سه نفري از دانشجوها با شيطنت سرك كشيدند توي راهرو، صداي 
پاش��نه هاي كفش زن توي راهرو پيچيد و از مقابل كالس دوم گذشت و پشت 
در كالس بعدي متوقف شد. زن بند كيف چرمي اش را از شانه نيمه برهنه اش 
جدا كرد و بعد از نيم نگاهي به چش��م هاي حريصي كه تا دم در كالس پش��ت 
سرش آمده بودند، در كالس را باز كرد و قدم به كالس گذاشت . استاد با ديدن 
زن پابه پا شد و در حالي كه چشمش به سينه و بازوهاي عريان زن بود، گفت : 
»بچه ها ايشون خانوم اعتضادي ، ميهمان افتخاري امروز ما هستن . اومدن 

تا براتون درباره زن و عصر جديد حرف بزنن .« 
زن كيفش را از بين انگشت هاي كشيده و مانيكور زده اش سر داد به طرف 

صندلي و رو به كالس لبخند زد. 
محمدعلي س��رش را پايين انداخت . هميشه در اين جور موقعيت ها براي 
اينكه چش��مش به ديدن گناه آلوده نش��ود، صحنه را ترك مي كرد اما اين بار 

گير افتاده بود. 
زن به آرامي شروع كرد به حرف زدن . 

»خ��ب دوس��تان ! بله همون طور ك��ه مي دونين ... زن غرب��ي با پس زدن 
زنجيرهاي حجاب ، دروازه هاي تمدن روبه روي خودش باز كرده و...« 

زن هنوز پش��ت دروازه هاي تمدن بود كه يك نفر خودكارش را روي ميز 
كوبيد و از جا بلند شد، صدايش در گلو غلتيد و با خشم رو به استاد گفت : 

»ايش��ون مزخرف مي گن و اصاًل اطالعي از مس��ائل ندارن ! آقا! اين كالس 
درسه يا رقاص خونه ! شما معلم كالس هستين يا مروج فساد؟ جناب استاد اينجا 
دانشسراي عاليه و اين دانشجوها مي خوان معلم بشن ، اين حرف هاي ضدمذهب 

چيه كه القا مي كنين ؟« 
صداي بسته شدن در پشت سر دانشجو در همهمه دسته جمعي دانشجوها 
گم ش��د. دهان اس��تاد باز ش��د كه حرف بزند اما نزد لب هايش روي هم رفت و 
خيس عرق روي صندلي نشست ، آب دهانش را قورت داد، سيبك گلويش باال 

و پايين رفت و بعد با صداي خفه اي پرسيد: 
»اسم اين دانشجو چي بود؟« 

صدايي انباشتگي هواي اتاق را شيار كرد و گفت : 
»محمدعلي استاد! محمدعلي رجايي !« 

  اعتراض  
محمدعلي از خانه بيرون زد به طرف دانشسرا، شهر ساكت بود و خش خش 

باد بر سر شاخه ها، حس سكوت را بيشتر مي كرد. محمدعلي رسيد سر چهارراه 
پهلوي ، از دور صداي پسرك روزنامه فروش نفس زنان از كنارش گذشت : 

»روزنامه ! روزنامه ! انتخاب دختر سال ، پيام رئيس جمهور آمريكا به ...« 
محمدعلي به سمت روزنامه فروش پا تند كرد. 

آسمان مات بود و نفس شهر سنگين . محمدعلي روزنامه را تا كرد و گذاشت 
الي كتاب هايش و كج كرد به سمت دانشكده . توي حياط، كاظم ، همكالسي اش 
روي نيمكت چوبي حياط انتظارش را مي كش��يد. كاظم مثل خودش ته ريش 
داش��ت و به بچه مذهبي معروف بود. محمدعلي رس��يده و نرسيده سالم كرد. 

كاظم از جا بلند شد و دست دراز كرد به سمت محمدعلي . 
- سالم ! جناب شيخ دانشسرا! 

محمدعلي لبخند كمرنگي زد و با لحني ناراحت اما مهربان گفت : 
»ولي اگه من و تو با اين ظاهر ديني خالف كنيم همه بچه هاي مذهبي رو 
به تظاهر متهم مي كنن ، تو هم اگه يه روزي خواستي مثل بقيه باشي با همون 

شوخي ها و رفتارها، بهتره اول ريشت رو از ته بزني .« 
كاظم سر تكان داد و گفت : 

»روي چشام برادر! حاال چه خبر؟ پكري !« 
صداي محمدعلي خش برداشت ، روزنامه را جلوي چشم هاي كاظم گرفت 

و پرسيد: 
»اينو خوندي ؟ اين جا رو! انتخاب دختر سال !« 

كاظم چشم هايش را تنگ كرد، چين به پيشاني انداخت . 
- اين خيانته ! 

نيم ساعت بعد كنار در ورودي يكي از كالس ها كاظم دست هايش را روي 
سينه صليب كرده بود و تكيه داده بود به ديوار. 

- حواستو جمع كن ! اگه خبري شد دو تا سرفه ! 
چند وقتي بود كه محمدعلي انجمن اسالمي دانشگاه را به راه انداخته بود و 
با اينكه مأموران ساواك همه جا چشم داشتند، حتي سر كالس و توي دانشگاه ، 

جلسه هاي انجمن درباره مسائل ديني به وقتش برگزار مي شد. 
محمدعلي گفت : 

»بچه ها! من مي گم يه اعتراضيه بنويسيم و بفرستيم قم !« 
براي لحظاتي كسي حرفي نزد، صدايي خفه سكوت را شكست : 

»هر اعتراضي جرمه !« 
صدايي ديگر به اولي پاسخ داد: 

»توي اين مملكت چي جرم نيس ؟ فكر كردن كه جرمه ! انسان بودن جرمه ! 
مذهب داشتن جرمه ! نوشتن جرمه ! نفس كشيدن جرمه ! خب حاال كه همه چي 

جرمه ! بذار ما هم مجرم باشيم !« 
محمدعلي از روي صندلي بلند شد، نيم چرخي زد به سمت در، 

- خبري نيس ؟ 
نه خبري نبود، الاقل فعاًل خبري نبود. 

محمدعلي كاغذ سفيدي را از دسته كاغذها بيرون كشيد و نوشت : 
»در ش��رايطي كه وضعيت نيازهاي اوليه مردم از قبيل آب و برق و نان و 
گوشت دچار بحران هاي شديد شده است و گرفتاري هاي روحي هر روز بيشتر 
و ش��ديدتر براي نسل جوان پيش مي آيد، رويدادهايي در كشور مطرح مي شود 
كه همت ش��ان اقدام عليه احكام خدا و قوانين بديهي اس��ت . اين كارها از بين 
برنده عفت و اخالق در بين جوانان مي باشد. اين افراد و اين سيستم هاي فكري 
درصدد تيش��ه زدن به ريشه افكار خداپرس��تانه جوانان مسلمان مي باشند... ما 
جوانان مسلمان دانشگاه به ياري خداوند مقتدر، قادريم با اين افراد مبارزه كرده 
و آنها را به جاي اوليه شان برگردانيم ولي در مرحله اول از مسئوالن مي خواهيم 

طبق وظيفه شان غائله را خاموش و مسببين امر را مجازات نمايند.« 
محمدعلي نامه را تمام كرد و اولين امضا را قبل از بقيه زير نامه زد. صبح 

روز بعد اعتراضيه به سمت شهر قم مي رفت . 

 به نظر مى رس��يد انتخاب حجاريان براى ترور كامال حس��اب ش��ده بود و قتل 
او در آن فضاى پرالتهاب سياس��ى مى توانس��ت به يك فتنه بزرگ در تاريخ انقالب 
اس��المى تبديل شود. پس از وقوع اين حادثه، عمده شخصيتهاى حقيقى و حقوقى 
سياسى و مذهبى با تمام سليقه هايى كه داشتند، اين ترور را بشّدت محكوم و آن را 
اقدامى در جهت به بحران كش��اندن نظام ارزيابى كردند. مقام معّظم رهبرى نيز در 
پيامى اين عمل را ناجوانمردانه و جنايت آميز ناميدند و آن را گوشه اى از يك توطئه 
خطرناك بر ضد مصالح كش��ور، ملت و نظ��ام توصيف كردند و فرمودند : »اينجانب 
وجود توطئه اى س��ازمان يافته را كه آرامش ملى و اس��تحكام نظام اس��المى را آماج 
ساخته در اين ترور شوم احساس مى كنم و همه دستگاههاى مسؤول را به پيگيرى 
هوش��يارانه آن فرا مى خوانم. بزرگترين خدمت به جنايتكاران و دش��منان پليد آن 
اس��ت كه به جاى هوشمندى و شناخت دشمن توطئه گر، كسانى از اين حادثه تلخ 
براى هيجان افكار عمومى و ايجاد جّو سوء ظن و اغتشاش استفاده كنند و كار را بر 

مأموران امنيت عمومى دشوار سازند . . . كسانى كه با تهييج عمومى و نشانه گرفتن 
اشخاص و جناحهاى داخلى جّو اضطراب و ناامنى را تشديد مى كنند و يا ندانسته به 

دشمن كمك مى رسانند«.206 
انتظار مى رفت پس از پيام مقام معّظم رهبرى و هش��دارهاى ايش��ان نسبت به 
توطئه هاى دش��منان انقالب اسالمى قدرى از هيجانات سياسى كه توسط بعضى از 
عناصر افراطى و هوچى گر بر كشور مستولى شده بود، كاسته شود و مطبوعات با پرهيز 
از گمانه زنى هاى بى اساس خود، فضا را براى پيگيرى نيروهاى امنيتى و انتظامى كشور 
فراهم س��ازند، اّما برخالف انتظار، جريانى كه همواره حيات خود را در غوغاس��االرى 
مى ديد و فرصت را براى تصفيه حس��ابهاى سياس��ى از هر جهت مناسب يافته بود، 
دس��ت به غوغاس��االرى، گمانه زنى ها و اتهامات بى اساس عليه برخى از شخصيتهاى 
ش��اخص سياسى و دينى، مراجع عظام تقليد، نهادهاى انقالبى و نظامى و گروههاى 

ارزشى وفادار به آرمانهاى امام زدند.
بالفاصله پس از ترور حجاريان تبليغات سنگينى آغاز گرديد تا حادثه مزبور را 
حداقل به لحاظ تئوريك به حريف سياسى مرتبط كند. به طور مثال روزنامه فتح با 
يك پيش فرض قطعى، بدون ارائه هيچ دليل روشنى، منتقدان جبهه دوم خرداد را تنها 
كسانى دانست كه از اين واقعه سود مى برند.207  عالوه بر اين روزنامه، ديگر روزنامه هاى 
زنجيره اى نيز در  تكاپو بودند تا مظنونين اين ترور را به يك دايره خاص از جناح رقيب 
نسبت دهند و آنان را مظنونين اصلى معرفى كنند. اكبر گنجى با رويكرد فرافكنانه در 
مصاحبه با روزنامه صبح امروز - كه سعيد حجاريان مديرمسؤول آن بود - در پاسخ به 
اين سؤال كه چرا پرونده هايى چون قتلهاى زنجيره اى و ترور حجاريان پايان قابل قبولى 
ندارد، گفت: »در جامعه ما متأسفانه يك گرايش فكرى از ابتداى انقالب تا كنون در 
دستگاه امنيتى � قضايى حاكم بوده است. اينها نگاه خاصى به دين و انقالب و نظام 
دارن��د. اي��ن نگاه مقبوليت اجتماعى ندارد و مردم بارها به آنها »نه« گفته اند. به طور 
نمونه به آراى آقاى رازينى در انتخابات تهران )انتخابات مجلس شش��م كه يك ماه 
پيش از اين مصاحبه برگزار شده بود و هنوز به تأييد شوراى نگهبان نرسيده بود( و 
آقاى فالحيان در انتخابات اصفهان مراجعه كنيد. اّما آنها بدون توجه به نظرات مردم 
ديدگاههاى خود را از طريق نهادهاى قضايى، امنيتى به جامعه تحميل مى كنند«.208  
 س��يد محم��د خاتمى پس از ت��رور حجاريان، در اوّلين ديدار ب��ا او، وى را همطرازبا

ش��هيد مطهرى)ره( مى ش��مرد و مى گويد: »آقاى حجاريان از كسانى است كه دين، 
خرد و مردم ساالرى را باهم مى خواهد و براى زدودن غبارها و پرده ها از چهره واقعى 

دين تالش كرده است«.209 
چند روز از سال 1379 نگذشته بود كه سعيد عسگر )ضارب( و محسن مجيدى 
)موتورسوار( و تعدادى ديگر توسط اطالعات سپاه پاسداران دستگير  شدند. پدر سعيد 
عس��گر كه از رؤس��اى آموزش و پرورش شهر رى و از اعضاى حزب مشاركت بود در 
نامه اى به محمد خاتمى مدعى شد كه پسرش مقصر نبوده و هنگام ترور در خانه بود 
و براى گفته اش سند دارد. اّما سعيد عسگر در جلسه دادگاه با پذيرش اتهام ترور به 
شكل بسيار مرموز به برنامه ريزى ترور حجاريان اشاره كرد و از القائات شخصى به نام 
محمدعلى مقدمى مبنى بر فاسد بودن حجاريان و اين كه ترور، حق حجاريان است 
ياد كرد و در دادگاه گفت: »مقدمى با اين سخنان مجيدى )موتورسوار( را اغفال كرده 

بود كه بعدها ما نيز فريب خورديم و اين كار انجام شد«.210  ترور حجاريان به شكل 
گس��ترده اى در رس��انه هاى دوم خردادى بزرگ نمايى شد و در اين راه صدا و سيما، 
دس��تگاههاى امنيتى و نظامى مانند بسيج و سپاه پاسداران به طور وسيعى تخريب 
شدند و اين گونه وانمود شد كه آنان در برابر انديشه اصالح طلبى، منطقى جز گلوله 
ندارند. اّما حدود پنجاه روز پس از دس��تگيرى مظنونين اصلى اين جنايت از جمله 
محمدعل��ى مقدمى، رازى از پرده برون افتاد كه همه تحليلها و اتهامات بى اس��اس 
جبهه اصالحات بويژه حزب مشاركت، به يكباره زير سؤال رفت. چرا كه محمدعلى 
مقدمى كه يكى از عوامل اصلى اين ترور بود، از فعاالن جبهه مشاركت ايران اسالمى 
به ش��مار مى آمد و گرايش اين شخص به حزب مشاركت و همكارى با آن به قدرى 
روش��ن بود كه كسى نمى توانس��ت آن را انكار كند! هرچند جبهه مشاركت با انكار 
عضويت وى در آن حزب تالش كرد تا گرايش سياس��ى وى به جريان اصالح طلبى 

را مورد ترديد قرار دهد!
����������������������������������������������������

206- ویژه نامه نوروزى روزنامه ایران، سال 1389.
207- روزنامه فتح، به تاریخ 1378/12/26.
208- چهل تدبير، على الفت پور، ص 216.

209- روزنامه هم ميهن، به تاریخ 1379/2/14.
210- تاریخ وقایع انتخابات 1388، ج 1، ص 762.

* حدود پنجاه روز پس 
از دستگيرى مظنونين 
جنای�ت  ای�ن  اصل�ى 
از جمل�ه محمدعل�ى 
مقدمىو سعيد عسگر 
)ضارب(، رازى از پرده 
افتاد ك�ه همه  ب�رون 
اتهام�ات  و  تحليله�ا 
بى اساس جبهه اصالحات 
مش�اركت،  بوی�ژه حزب 
ب�ه یكب�اره زی�ر س�ؤال 
رفت. چ�را كه محمدعلى 
مقدمى كه یكى از عوامل 
اصل�ى این ترور ب�ود، از 
فع�االن جبهه مش�اركت 
ایران اس�المى به ش�مار 
مى آمد و گرایش این شخص به حزب مشاركت و همكارى با آن به قدرى 
روشن بود كه كسى نمى توانست آن را انكار كند! هرچند جبهه مشاركت 
ب�ا انكار عضوی�ت وى در آن حزب تالش كرد تا گرایش سياس�ى وى به 

جریان اصالح طلبى را مورد تردید قرار دهد!

اداره اوق�اف و امور خيریه پاكدش�ت در نظر 
دارد 38 ب�اب مغازه تجارى از رقبات موقوفه 
متقي�ن واقع در پاكدش�ت- ميدان پارچين 
را از طري��ق مزاي��ده كتبى به صورت س��رقفلى 
واگذار نمايد. متقاضيان مى توانند جهت كس��ب 
اطالعات بيش��تر حداكثر تا پايان وقت ادارى روز 
دوشنبه مورخ 92/5/21 به اين اداره واقع در بلوار 
ام��ام رضا)ع( خيابان 16 مترى اوقاف )ش��اهد(- 
خيابان ش��هيد حسينى مراجعه يا با شماره تلفن 
36026200 )داخلى 113( تماس حاصل نمايند.

خالصه آگهی مزایده 
نوبت دوم

و من ا... التوفیق
سرپرست اداره اوقاف 
و امور خیریه پاکدشت

احمد اشرفی

آگهی تصمیمات شرکت خوارزم 
ارتباط خاورمیانه سهامی خاص 

به شماره ثبت 112338 
و شناسه ملی 10101560184

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 91/7/22 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/7/30 
واص��ل گردی��د ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال 
مالی 90 به تصویب رس��ید. هاش��م آرمین کوشا به ش م 
0069140901 به سمت بازرس اصلی و سیدمحمدمهدی 
موس��وی ب��ه ش م 0068388519 ب��ه س��مت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ش�هردارى كش�كوئيه در نظر دارد تنظيف و جمع آورى زباله و فضاى س�بز را 
بمدت يكس��ال از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد ش��رايط واگذار نمايد لذا از 
ش��ركتهاى خدماتى داراى سابقه و تجربه الزم در اين زمينه درخواست مى شود جهت 

اخذ شرايط مناقصه تا تاريخ 92/4/27 به شهردارى مراجعه نمايند.
1- شهردارى در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
2- هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

حسین عزیزی- شهردار کشکوئیه

آگهی مناقصه شهرداری کشکوئیه رفسنجان

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه كيهان در راستاى ارائه خدمات فرهنگى جهت هموطنان به ويژه دانشجويان ايرانى خارج از كشور، نرخ اشتراك نشريات خود را به شرح 
ذيل اعالم مى دارد. در صورت تمايل به اشتراك و يا تمديد مى توانيد براساس اين فرم، مبلغ اشتراك را به حساب 0106713595009 )سيبا( 
بانك ملى شعبه سعدى جنوبى كد 69 به نام حسين شريعتمدارى )موسسه كيهان( واريز نموده و اصل فيش بانكى را به همراه فرم تكميل شده با 

پست سفارشى به صندوق پستى 11365/3631 واحد آبونمان روابط بين الملل ارسال فرمائيد.

بهاى اشتراک ریالى نشریات ارسالى به خارج از كشور »دوره یكساله«

توضيحات
1� آدرس مشترك را با حروف بزرگ التين، بصورت كامل و خوانا مرقوم فرمائيد.

2- يك نسخه از كپى فيش بانكى و قبض سفارشى را تا پايان مدت اشتراك حتما نزد خود نگهدارى فرمائيد.
3- مجموعه روزنامه هاى كيهان فارسى، كيهان انگليسى و كيهان عربى در طول هفته در يك روز ارسال مى شود.

4- ارسال از طريق پست عادى قابل پيگيرى نيست و موسسه هيچگونه مسئوليتى در تاخير يا عدم تحويل آن ندارد.

تلفن: 02133913238   نمابر: 02133910922 پست الكترونيكى: int-affairs @ kayhannews.ir  سامانه پيام كوتاه: 30001220121284

دوره انتشارنشریات
آسيا 

آسياى ميانه
آمریكا- كانادا- ژاپناروپا

آفریقا- اقيانوسيه

سفارشىعادىسفارشىعادىسفارشىعادى

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهكيهان فارسى

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهكيهان انگليسى

6/907/50011/067/5008/397/50012/535/00011/710/00015/630/000روزانهكيهان عربى

3/700/0006/160/0004/580/0007/030/0006/540/0008/860/000هفتگىمجله زن روز

3/700/0006/160/0004/580/0007/030/0006/540/0008/860/000هفتگىكيهان ورزشى

3/450/0005/910/0004/330/0006/780/0006/290/0008/610/000هفتگىكيهان بچه ها

534/000829/200639/600933/600874/8001/153/200دوماهانهكيهان فرهنگى

مشخصات مشترک:
Name:.............................................................................................................................................................. 
Address :....................................................................................................................................................................................................................................................................

        .....................................................................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................

مشخصات متقاضى:
نام و نام خانوادگى: ............................................ مبلغ پرداختى: .................................... نشريه .............................. به مدت: ............................. ماه  كدپستى: ....................................
تلفن ثابت: ................................................ تلفن همراه: ....................................................... پست الكترونيكى .......................................................................................................................
آدرس پستى: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

واحد آبونمان 
روابط بين الملل موسسه كيهان

باس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 91/8/21 محل شركت به تهران - خ مطهرى خ الرستان خ افتخار 

پ 13 كدپستى 1595838713 منتقل گرديد.

آگهی تغییر محل شرکت پارس وی تابان سهامی خاص به شماره ثبت 193581
 و شناسه ملی 10102354946

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

احتراما با عنايت به ارجاع امر به كارشناس��ى در خصوص پرونده كالس��ه 
920163 مطروح��ه در ش��عبه هفت��م دادگاه عموم��ى حقوق��ى قزوين 
بدينوسيله يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار خوانده آقاى دلير طاهر محمد 
س��عيد فرزند طاهر اعالم مى گردد كه نس��بت به رويت نظريه كارشناسى 

اقدام نمايند در غير اينصورت دادگاه وفق مقررات اقدام خواهد كرد.
شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قزوین

1-مناقصه گزار: شركت گاز استان چهار محال و بختيارى
2-موض�وع مناقصه: اجراى ش��بكه هاى توس��عه يافته شهرس��تان 

بروجن در سال 92
3-مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: از تاري��خ 92/4/22 لغايت 

92/4/26 به مدت 5 روز از ساعت 8صبح لغايت 15
4-مهلت تكميل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 16 روز يكشنبه 

مورخ 92/5/6
5-محل دريافت اس��ناد مناقصه امور قراردادها و محل تحويل اسناد 
دبيرخانه مركزى ش��ركت گاز اس��تان چهارمحال و بختيارى واقع در 

شهركرد- خيابان فارابى شمالى مى باشد.
6-ن�وع و مبلغ تضمين ش�ركت در مناقصه: به صورت واريز وجه 
نقد و يا ضمانتنامه بانكى بش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه و به مبلغ 

13/500/000 )سيزده ميليون و پانصد هزار( ريال مى باشد.
ش��ايان ذك��ر اس��ت دسترس��ى ب��ه مت��ن اي��ن آگه��ى در س��ايت
 http://IETS.MPORG.IR و   www.nigc-chbgas.ir
امكان پذير بوده و در صورت نياز به كس��ب اطالعات بيش��تر با شماره 

تلفن 4-3339002 و فكس 3334278-0381تماس بگيريد.

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 92/14

یک مرحله ای 166225
نوبت دوم

شركت ملى گاز ایران
شركت گاز استان چهارمحال 

و بختيارى

اين شركت در نظر دارد اقالم جدول ذيل را از طريق مناقصه خريدارى نمايد لذا از شركت هائى كه توانائى تأمين هر يك از كاالى ذيل 
را دارند درخواست مى گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ نشر آگهى مراتب تمايل و همچنين مدارك و سوابق كارى مرتبط از جمله 
توان مالى، ارزيابى مشتريان قبلى، حسن شهرت، استانداردهاى توليد، نحوه تضمين  محصوالت )گارانتى( و ظرفيت توليد با اشاره به 
ش��ماره تقاضاى مربوطه از طريق پس��ت و اعالم آمادگى را از طريق فاكس 2229815-0631 و 61624458-021 به مديريت كاال 
اعالم تا نس��بت به ارس��ال اوراق استعالم اقدام شود. ارائه وديعه ش��ركت در مناقصه طبق جدول ذيل به همراه پيشنهاد فنى و پاكت 
 WWW.ABADAN-REF.IR  مالى الزامى و به منظور ارزيابى كيفى مناقصه گران نس��بت به تكميل پرسش��نامه مندرج درسايت
اقدام ش��ود. بديهى اس��ت شركت پااليش نفت آبادان پس از بررسى اسناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلى خود 
از ش��ركتهاى واجد ش��رايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل آورده و صرف اعالم آمادگى تعهدى را براى اين شركت به وجود 
نخواهد آورد. ضمنا اولويت با كاالى توليد داخل، نوع معامله ريالى، ميزان پيش پرداخت 25٪ در قبال ضمانت نامه بانكى و هم چنين 

5٪ ضمانتنامه بانكى بابت حسن انجام كار دريافت و محل تحويل كاال انبارهاى پااليشگاه آبادان مى باشد.
 www.ABADAN-REF.IR :و وب س��ايت پااليش��گاه آبادان WWW.SHANA.IR آگهى هاى مناقصه اين ش��ركت در ش��بكه
و همچني��ن پاي��گاه اطالع رس��انى IETS.MPORG.IR و س��امانه كش��ورى نظ��ارت ب��ر مناقص��ات و دس��تگاه هاى اجرائ��ى

 WWW.TENDER.BAZAREST.IR قابل رؤيت بوده.

آگهی مناقصه عمومی
92/P/12 :شماره مناقصه

شماره مجوز: 161380
نوبت: اول

شركت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران
شركت پاالیش نفت آبادان

»سهامى عام«

مبلغ ودیعه شركت 
ردیفشماره تقاضاشرح كاالمقدار/قلمدر مناقصه به ریال

يك قلم21/000/000
OXYGEN ANALYZER TAGNO:AT- 06001
MODEL NO: ZR202S-A-040-C-B-A-E-T-

M-E-A/SCT/C/H ; YOKOGAWA
38-90-921490003601

4 قلم21/995/900
GAS CHROMATOGRAPH MODEL 7890 N
AGILENT WITH FID & TCD DETECTOR

AND TWO AUTO SAMPELERS
40-90-894370007802

904240038803-90-40الكتروپمپ عمودى4 دستگاه126/000/000

911520001204-90-38شيرآالت صنعتى از نوع مقاوم درمقابل اسيد در سايزهاى مختلف181 عدد34/560/000

ورق آلومينيوم پشت كاغذى به ضخامت يك ميليمتر و عرض يك 3000 متر16/000/000
متر بصورت رول

38-90-901480003405

923230001506-90-38لوله 20 اينچ60 شاخه15/000/000

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان

دادنامه
ح��ل  ش��وراى   9209983844100027 كالس��ه  پرون��ده 
اخت��الف ش��ماره 1 شهرس��تان ش��هركرد دادنام��ه ش��ماره 

 9209973844100134
خواه��ان: خانم آفتاب س��ليمانى مطل��ق فرزند بابا به نش��انى 

شهركرد ميرآبادفلكه شهيد فهميده بلوك زمرد طبقه اول
خوان��دگان: 1- آقاى مه��دى جاللى فرزن��د مصطفى 2- آقاى 

حميدرضا عابدان پور كوشكى همگى به نشانى مجهول المكان
خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو

گردشكار- خواهان درخواس��تى بخواسته فوق بطرفيت خوانده 
تقديم داش��ته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت بكالسه فوق 
و جرى تش��ريفات قانونى در وقت فوق العاده/مقرر حوزه بتصدى 
امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس 
از اخذ نظريه كتبى اعضاء ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 

مبادرت به صدور رأى مى نمايد.
»رأی شورا«

در خص��وص دع��وى خواه��ان خانم آفت��اب س��ليمانى مطلق 
فرزن��د بابا به طرفيت خواندگان 1� آق��اى مهدى جاللى فرزند 
مصطفى 2- آقاى حميدرضا عابدان پور كوشكى به خواسته الزام 
خوانده به تنظيم س��ند رسمى يك دس��تگاه خودروى سوارى 
پراي��د جى تى ايكس آى به ش��ماره 868/23 س 57 با توجه به 
جميع اوراق و محتويات پرونده و پاسخ استعالم از پليس راهور 
ف.ا.استان چهارمحال و بختيارى اداره فنى مهندسى و خدمات 
ترافي��ك به ش��ماره 1813/1703/038001 و اينكه خوانده در 
جلس��ه رس��يدگى حاضر نگرديده و دفاع مؤثرى درقبال دعواى 
خواهان به عمل نياورده، لذا شورا با احراز وقوع عقد بيع، دعوى 
خواهان را ثابت تش��خيص و به اس��تناد مواد 219، 220، 221، 
222 و 10 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده به حضور در 
يكى از دفاتر اس��ناد رس��مى و تنظيم سند رسمى خودرو پرايد 
جى تى ايك��س آى به ش��ماره انتظام��ى 868/23 س 57 به نام 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد و در خصوص خوانده رديف اول 
با توجه به اينكه دعوى متوجه وى نمى باش��د به اس��تناد بند 4 
ماده 84 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى اعالم و صادر 
مى گ��ردد. رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين ش��ورا مى باشد و ظرف مدت 20 روز 
ديگ��ر پس از ابالغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم عمومى و 

حقوقى شهركرد مى باشد.

قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرکرد
احمد نیکبخت

آقاى مجتبى ش��هرت يزدانى نام پدر ابوالقاس��م بشناس��نامه 1345 
ص��ادره از اهواز درخواس��تى بخواس��ته صدور گواه��ى حصر وراثت 
تقديم وتوضيح داده كه شادروان مرحومه سرور شهرت پرنده خوزانى 
بشناس��نامه 9310 ص��ادره خمي��ن ش��هر در تاري��خ 84/5/20 در 
شهرس��تان اهواز اقامت��گاه دائمى خويش فوت ورث��ه اش عبارتند از 
1-متقاض��ى با مش��خصات فوق الذكر 2- مصطفى يزدانى به ش��ماره 
شناس��نامه 16751 ص��ادره اهواز )فرزندان ذك��ور متوفيه( 3- مريم 
يزدانى به ش��ماره شناس��نامه 722 صادره اهواز 4- طاهره يزدانى به 
ش��ماره شناس��نامه 1085 صادره اهواز 5- طيبه يزدانى به ش��ماره 
شناس��نامه 160 صادره اهواز 6- صديقه يزدانى به شماره شناسنامه 
203 صادره اهواز )فرزندان اناث متوفيه( 7- ابوالقاسم يزدانى خوزانى 
به شماره شناسنامه 24 صادره خمين شهر )زوج متوفيه( و الغير به 

شرح دادخواست تقديمى 387/299/92 حقوقى مى باشد. 
اينك با انجام تش��ريفات قانونى مرات��ب مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهى 
صادر و هر وصيت نامه بجز س��رى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع 
شماره 2 اهواز- اسالمی

نامه وارده 
اشاره

ماجراى قتل هاى زنجيره اى یكى از حوادث پر رمز و راز  است كه 
همچنان و هرازگاهى گمانه زنى ها و بحث هاى تخصصى و ژورناليستى 
را برمى انگي�زد. از هنگام وقوع قتل ه�اى زنجيره اى در پائيز 1377 
روزنامه كيهان موضع روشنى درخصوص این حادثه داشت: نخست 
اینكه قضاوت نهایى و داورى دقيق را باید زمانى انجام داد كه اسناد 
این پرونده منتش�ر گردد و دیگر اینكه دس�ت  هاى خارجى و پروژه 
صهيونيستى در انجام چنين جنایتى مشهود و غيرقابل انكار است.
با این حال، همواره موضوع قتل هاى زنجيره اى در كانون توجه 
پژوهشگران مختلف قرار داشته است و »دفتر پژوهش هاى موسسه 
كيهان« نيز كوشيده است تا روایت هاى معتبر را در معرض قضاوت 

مخاطبان قرار دهد.
 از چندى پيش این دفتر انتش�ار كتاب حزب مش�اركت كارى 
از  برادران متعهد انتشارات قدر والیت را در صفحه پاورقى روزنامه 
كيه�ان آغاز كرد ك�ه بخش كوچكى از آن به همين ماجرا اختصاص 
داشت، اما عليرغم تفاوت دیدگاه این كتاب با نظریه كيهان در باب 
قتل هاى زنجيره اى، دست به سانسور این بخش ها نزد و متن كتاب 

را عينا بازنشر كرد.
انتش�ار این بخش از كتاب مجددا س�بب طرح بحث در محافل 
سياسى- امنيتى شد كه براى نمونه نامه یكى از »كارشناسان پرونده 
قتل ه�اى زنجيره اى« در نق�د و رد ادعاهاى كتاب مذكور به روزنامه 
كيهان ارسال شد كه عينا جهت اطالع خوانندگان به چاپ مى رسد:
دفتر پژوهش هاى موسسه كيهان
قتل برخى از نويسندگان و روشنفكران در پاييز سال 77 كه در رسانه ها 
به »قتل هاى زنجيره اى« معروف شد، از ابتدا با دو »روايت« متفاوت و متضاد 

تحليل و تفسير شد.
»روايت اول«؛ قتل ها را منتس��ب به »دش��منان نظام« مى كرد. در اين 
بخ��ش تحليل ها و نظرات جامع االطراف مقام معظم رهبرى كه مس��تند به 
اطالع��ات و اخب��ار محرمانه بود بيش از همه قابل اتكا و اس��تناد بود. مفاد 
رس��يدگى به پرون��ده قتل ها و نتايج تحقيق��ات و بازجويى ها نيز مويد اين 

»روايت« است.
»روايت دوم«؛ قتل ها را منتسب به »نظام« مى كرد. عده اى تحت پوشش 
جريان سياس��ى راس��ت يا اصولگرا، عاملين اين قتل ها را منتسب به جريان 
اصالحات و ش��خص رئيس جمهور وقت )جناب آق��اى خاتمى( مى نمودند. 
در زمره اين گروه س��خنان جنجالى روح اهلل حس��ينيان بيشتر مورد استناد 
و اس��تفاده قرار گرفت. در مقابل، عده اى تحت پوشش جريان سياسى چپ 
يا اصالح طلب، عاملين قتل ها را منتسب به جريان اصولگرا و از جمله سپاه 
پاسداران و برخى افراد نزديك به رهبرى مى نمودند. در رأس اين گروه روزنامه 
صبح امروز، تحت مديريت سعيد حجاريان و عمدتا با مباشرت اكبر گنجى قرار 
داشت. »وجه مشترك« اين دو گروه )على رغم اينكه در ظاهر بسيار متضاد 
به نظر مى رسيدند(، توجه اتهام قتل ها به نظام مقدس جمهورى اسالمى بود.

تحقيقات ناتمام در پرونده قتل هاى زنجيره اى، در هياهو و جو سنگين 
مسائلى چون »شكنجه متهمين« و قتل برخى از آنها در زندان )خودكشى 
سعيد امامى(، متوقف شد و كشف كامل حقيقت به آينده اى نامعلوم موكول 
گرديد. اين امر سبب شد كه كليه متهمين اين پرونده )حتى برخى از آنها كه 
به چهار بار حبس ابد محكوم شده بودند(، آزاد شوند و صهيونيسم رسانه اى 
و ضد انقالب در خارج و داخل كشور بيشترين بهره را با تكرار مواضع راويان 

»روايت دوم«، و متهم كردن نظام ببرند.
با عنايت به توضيحات كوتاه فوق، انتظار مى رود روزنامه وزين و معتبر 
كيهان كه در بسيارى موارد از مطالب منتشره آن به عنوان مرجع استفاده 
مى ش��ود، ناخواسته سخنان و مواضع غلط و بى اساس راويان »روايت دوم« 

را بسط و نشر ندهد.
با تشكر
مهدى قوام؛ یكى از كارشناسان پرونده شبكه شيطان معروف 
به پرونده قتل هاى زنجيره اى


