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منفرد از درخواست همكاري وزيرنفت
احمدينژاد از بابك زنجاني خبرداد

آخرين دفاع جعبه سياه

روز گذشته ،ششمين جلس��ه رسيدگي به اتهامات
«عليرضا زيبا حالت منفرد» ملقب به جعبه س��ياه
پرون��ده بابك زنجاني ،متهم ب��زرگ نفتي كه اخيرا
اخباري مبني بر تهديد بيژننامدار زنگنه ،وزير نفت
جمهوري اس�لامي از جانب او منتش��ر شده بود ،به
رياس��ت قاضي صلواتي در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
اس�لامي برگزار ش��د .در ابتداي اين جلسه قاضي
صلواتي از وكالي شركت نفتي  HKخواست با حضور
در جايگاه ،توضيحات خود را ارايه كنند.
صادقي قهاره وكي��ل مدافع ش��ركت نفتي  HKبا
حضور در جايگاه به بزههاي انتس��ابي به زيباحالت
منفرد اش��اره و اظهار كرد« :قبل از وضع تحريمها
نيازي به بانك پوش��الي مثل  FIIBو ش��ركت ايزو
نبود .اته��ام متهمان مش��اركت در كالهبرداري و
حيف و ميل اموال اس��ت كه البته اين كار به صورت
گروهي و س��ازمان يافته انجام شده است .اين گروه
منس��جمي بودند كه حداقل  ۴نفر ش��اخص آن را
تشكيل ميداد كه به سركردگي بابك زنجاني است
كه البته قاطعيت دادگاه براي صدور رأي او ستودني
است .اگر متهم زيباحالت منفرد در فرآيند مجرمانه
بسترس��ازي نميكرد آقاي زنجاني نميتوانس��ت
شركت موكل من را اغوا كند».
او همچنين به نقش متهم در اين گروه سازمان يافته
اش��اره كرد و گفت« :ترتيب مالقات آقاي تانسري
(مشاور عالي نخس��توزير مالزي) با آقاي زنجاني،
تأسيس شركت س��وييفت ال.تي.دي كه موسسان
اين شركت از تشابه اسمي با شركت جهاني سوييفت
سوءاس��تفاده كرده و بانكها را فري��ب ميدادند و
بررسيهاي بانك مركزي نش��ان ميدهد متهمان
پيامهايي كه از آن ارس��ال ميكردند ،كامال جعلي
بوده است».
مگر زنجاني صغير بوده است
پس از پاي��ان دفاعيات وكيل ش��ركت نفتي ،HK
جعف��ري ،وكيل مدافع زيباحال��ت منفرد با حضور
در جايگاه در بيان دفاعيات خود جرايم نسبت داده
شده به موكلش را مربوط به خارج از كشور دانست
و اظهار كرد« :اعمال زيباحالت منفرد نه در ايران و
نه در خارج از كشور نبايد جرم تلقي شود ،شخصي
به نام زنجاني مقداري نفت خريده و در كشور چين
با همكاري زيباحالت منف��رد آن را انبار كردند .اگر
آقاي زنجاني جرمي مرتكب شده است اين موضوع
ارتباطي به منفرد ندارد و او دخالتي در اين مس��ائل
نداشته و هيچ سند و مدركي دال بر اينكه منفرد در
خريد و تحصيل نفت دخالتي داشته باشد در پرونده
وجود ندارد ».جعفري در ارتباط با خريد بانك FIIB
نيز بيان كرد« :مگر آقاي زنجاني صغير و سفيه بوده
است كه بانك  FIIBرا از منفرد خريداري كند؟ اگر
به نفعش نبود اقدام به خريداري نميكرد ،مس��لما
قبل از خريد بانك با مشاورين و متخصصين صحبت
كرده اس��ت .قطعا زنجاني از اين اقدام خوش��حال
بوده كه يك ايراني در خارج از كش��ور پيدا شده كه
ميتوان��د مخازني را جهت انبار ك��ردن نفت فراهم
كند ».در ادامه اين جلس��ه وكيل منف��رد اتهامات
وارد شده به او را بياس��اس خواند و خواستار تبرئه
موكل خويش شد .بعد از اظهارات او ،قاضي صلواتي
كه رياست دادگاه را برعهده داشت ،با اشاره به بخش
نخس��ت اظهارات وكيل مدافع منفرد ،اظهار كرد:
«در اينكه او (منفرد) ايراني است آيا شكي نداريد؟»
وكيل منفرد در پاسخ گفت« :خير!» قاضي صلواتي
خطاب به او بيان كرد« :پس نظر ش��ما را به ماده ۴
و  ۷قانون مجازات اس�لامي جل��ب ميكنم كه اگر
جرمي در حوزه حاكميت اي��ران وقوع يابد ،مجرم
طبق قانون جمهوري اسالمي ايران مجازات خواهد
شد و اگر اتباع ايراني هم در خارج از كشور باشند ،در
ايران طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران مجازات
ميشوند».
حمايت  4وزير از بابك زنجاني
در ادامه جلسه دادگاه نوبت به شخص منفرد رسيد تا
براساس گفتههاي قاضي صلواتي ،آخرين دفاعيات
خود را به زبان آورد .او درباره روند آش��نايي خود با
زنجاني گفت« :زماني كه ب��ه ايران مراجعه كردم با
مش��اور عالي نخس��توزير مالزي به قصد بازديد از
كشور آمدم و پايم به جزيره كيش باز شد و با زنجاني
آشنا شدم ،قبل از خريد  FIIBحسابهايي در اين
بانك باز ش��ده ب��ود و بنده فكر نميك��ردم زنجاني
ميخواهد از وزارت نفت ،نفت خريداري كند .بعد از
بانك  FIIBارتباطم با زنجاني قطع شد و فقط خانم
مهرباني حوالههايي را ارس��ال كرد و پيشنهاد دادم
شركتهايي در مالزي ثبت شود كه معاف از ماليات
باشد تا حواله پس از ارسال مسدود نشود».
منفرد در ادام��ه اظهارات خود براس��اس آنچه كه
ايس��نا منتش��ر كرده ،بيان كرد« :در كيفرخواست
آم��ده كه زنجاني به من گف��ت  ۴وزير و نمايندگان
مجلس پشت من هستند ،پايت را از گليمت درازتر
نكن .آيا شركت  HKيا بانك مركزي سند ديگري به
من نشان دادند كه من بفهمم نبايد اين كار را انجام
ميدادم .زنجاني مورد وثوق ش��خصيتهاي نظام
بود چرا من نبايد به او اطمينان ميكردم؟ ايش��ان
آقاي شمس و وزرا را هم فريب داده و اقدام به خريد
شركت شس��تا كرده بود .وقتي آقاي رستم قاسمي
وزير نفت شد از بابك زنجاني خواست با وي همكاري
كند و زنجاني به خودش بسيجي اقتصادي ميگفت.
چه انتظاري از من بيس��واد ميرفت كه در كش��ور
غريب به ايش��ان اطمينان نكنم .كاش بانك را براي
زنجاني تهيه نميكردم .به من ميگويند بستر جرم
را فراهم كردي ،آيا اگر با چاقو آدم بكش��م چاقوساز
را ميگيرند؟» ب��ا پايان آخري��ن دفاعيات عليرضا
زيباحالت منفرد ،قاضي صلواتي ختم دادرس��ي را
اعالم و تاكيد كرد كه «حك��م اين پرونده در مهلت
قانوني صادر خواهد شد».
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روايت محمدرضا خاتمي از جزييات دادگاه مربوط به انتخابات 88

ايندادگاه ميتواند ختم دعواهاي سال 88باشد

عليرضا كيانپور| سيدمحمدرضا خاتمي ،نايبرييس
مجلسششمودبيركلسابقجبههمشاركتروزگذشتهدر
دومينجلسهرسيدگيبهشكايتيكهبهتازگيدرپيطرح
موضوعبحثانگيزانتخاباتسال،88عليهاوصورتگرفته
است ،حاضر ش��د و به ارايه بخش ديگري از دفاعيات خود
در اين دادگاه پرداخت .دادگاهي كه به باور او و بس��ياري از
همفكراناصالحطلبش،فرصتياستبرايبازخوانيپرونده
انتخاباتدهميندورهرياستجمهوريدرخردادماه 88كه
با وجود سپري شدن نزديك به يك دهه از آن ،همچنان با
ابهاماتيفراوانروبهرواست .بااينهمهاماخاتميهمچنان
معتقداستكهچنا نكهبايدوشايدبهابعاداينپروندهمهم
سياسيواجتماعيپرداختهنشدهوبهتماميطرفيندعوي
به يك اندازه فرصت ابراز عقيده داده نشده است .خلئي كه
حاال با برگزاري اين دادگاه ميتواند تاحدودي مرتفع شود.
دادگاهخاتميالبتهبهصورتعلنيبرگزارشدهاماتوصيفي
كه او از فضاي دادگاه ارايه كرده و مهمتر از آن ،درخواست
قاضيدادگاهجهتعدمانتشارمحتوايجلسه،نشانازآن
دارد كه تعريفي متفاوت از «دادگاه علني» مدنظر قاضي
دادگاه است .خاتمي كه پس از اتمام جلسه دادگاه ،با وجود
خودداري از بيان جزييات مسائل مطرحشده در دادگاه ،به
ارايهكلياتيدراينرابطهپرداخته،بهخبرنگارانگفتهاست:
«برايمنجالببودكهصحنهدادگاهبهگونهايآرايشداده
شدهبودكهدادگاهعلنيبوداماازقبلبخشقابلتوجهياز
صندليهاتوسطبرخيازدوستانپُرشدهبودودوربينهاي
فيلمبرداري كه احتماال متعلق به خود دادگاه بود ،از قبل

چيده شده بودند ».نايبرييس مجلس ششم همچنين با
بيان اينكه «دادگاه عنوان علني داش��ت اما ميشد بهتر از
اين برگزار شود» ،گفته است« :آقاي رييس دادگاه بسيار
سعهصدر داشتند و اجازه ميدادند دفاعيات بيان شود كه
اين كار قابلتقدير است اما آمدن خود آقاي قطبي ،رييس
دادسرايفرهنگورسانهنشاندهندهآناستكهدفاعيات
اول ما بسيار موثر بوده است و به قول دوستي ما با ماشين
حس��اب وارد دادگاه شده بوديم .درواقع برخالف آنچه كه
يك عده تصور ميكردند كه ما دس��تمان خالي اس��ت،
دستمان پُر اس��ت» خاتمي ميگويد« :شايد در شرايط

فعليكشور،پرداختنبهاينموضوعاتبهصالحنباشداما
بههرحالدادگاهتصميمشراگرفتهاست،رسيدگيكند.
باوجوداينكهبارهااعالمشدهكهدادگاهعلنياستامااجازه
انتشار محتويات داده نميش��ود كه مقداري علني بودن
دادگاه را زيرسوال ميبرد ».او همچنين درباره ادعايي كه
منجربهشكايتشدهنيزگفتهاست«:منادعاييندارمونه
دسترسي به پشتپردهاي دارم و نه غيبگو و رمال هستم.
هنگاميكهاينپروندهبرايمتشكيلشد،ازاقصينقاطكشور
عالقهمندان و دوستان و كساني كه به دنبال اين كار بودند،
شواهدومداركيراارسالكردند.هنگاميكهبهاينمدارك

توجهكردم،متوجهشدمهمهاينهااسنادومداركياستكه
دررسانههايرسميكشورمنتشرشدهياگزارشاتمجاري
قانونيمانندگزارشتفسيريشوراينگهبانيابيانيههاي
نرابگويمكه
منتشرشدهازسويوزارتكشوراست.البتهاي 
بعضيازايناسنادازسال ۹۰و ۹۱پاكشدهاستكهمنبه
آنهاوهمچنينپشتپردهدسترسينداشتهامكهبدانمواقعا
چهاتفاقيافتادهاستامابهنظرمآنچهكهدرستاست،من
باعددورقممنتشرشدهازسويمدارجرسميتوانستمادعاي
خودمرابهاثباتبرسانم».خاتميگفتهاست«:عدديكهمن
به آن رسيدهام بين 7ميليون و خردهاي تا 8ميليون است
امامهمايناستكهدرآنانتخاباتچقدرجفاهمبهمردمو
هم به جمهوري اسالمي صورت گرفته است ».او ميگويد:
«ازمحضررييسدادگاهخواستماعضايشوراينگهبانكه
دررأسآنهاآقايانجنتيوكدخداييقراردارندوهمچنين
از مسووالن وزارت كشور كه حداقل  3نفر هستند آقايان
محصولي ،دانشجو و شريفيراد را احضار كنند .همچنين
يكسري مسووالن استاني و استاندار را بخواهند و باالخره
شخصيتهاييهمچونآقايانرضايي،قاليباف،شمخاني،
علي الريجاني ،پورمحمدي و علي مطه��ري را كه من به
اسنادومداركآنهااستنادكردهامرابهدادگاهاحضاركنند».
خاتمي معتقد است كه «قصه انتخابات سال ۸۸يك قصه
عمومياستوباسرنوشتهمه،نهفقطافرادسياسيبلكه
جامعه گره خورده و با گذش��ت ۱۰سال صالح نيست اين
قصه همچنان محل دعواي بين نيروهايي باشد .اين قصه
بايدخاتمهيابد!»

«سعيد شريعتي» در گفتوگو با «اعتماد» در مورد احضار برخي مقامات به عنوان شاهد به دادگاه توضيح داد

 88بعد از 10سال ،به امري تاريخي بدل شده است

آقاي ش�ريعتي ،دومين جلسه دادگاه آقاي
خاتمي روز گذشته برگزار شد و شما هم همراه
ايش�ان در اين جلسه حضور داشتيد .نظرتان
درباره نفس برگزاري اين دادگاه و بازگشايي
مجدد پرونده انتخابات  ،88با توجه به سپري
ش�دن نزديك به  10س�ال از ح�وادث پس از
انتخابات رياستجمهوري چيست؟
مساله انتخابات س��ال  ،88همچون استخواني الي
زخم باقي مانده و با وجود همه اس��تداللها ،طرح
طرفين ماجرا ،اين مساله كماكان
دعاوي و مدعيات
ِ
با حساسيت مورد توجه افكار عمومي است و اذهان
ملت را درگير خود س��اخته اس��ت .از طرفي شيوه
برخورد حاكميت ب��ا پديدهاي كه  10س��ال از آن
ميگذرد نيز شيوهاي منطقي و صحيح نبوده است.
متاس��فانه از همان بدو امر ،مقابل پرسشگري مردم
ايستادند و جهت اقناع افكار عمومي در اين پرونده
اقدام قابلقبولي نكردند و در ادامه نيز با وجود همه
دادگاهها ،بازداش��تها و حتي كشته شدن تعدادي
از شهروندان و آسيبها و خس��اراتي كه به مردم و
جامعه وارد شد و ش��ايد مهمتر از تمامي اين موارد،
لطمه سختي كه به اعتماد عمومي وارد آمد ،اقدامي
درخور انجام نداده و در مسير حل مشكالت طرفي
نبس��تند .با توجه به جميع جه��ات اما فكر ميكنم
برگزاري اين دادگاه ميتواند الاقل به بخشي از اين
پرسشهاي افكار عمومي پاسخ بدهد.
با اين حس�اب موضع آق�اي خاتمي در اين
پرونده چيست؟
ادعاي آقاي خاتم��ي اين بود كه مس��اله انتخابات
 88به دليل سپري ش��دن  10سال از زمان وقوع به
امري تاريخي بدل ش��ده و الزم است پژوهشگران،
صاحبنظران سياس��ي ،محققان ،روزنامهنگاران و
اصحاب رسانه و تحقيق و پژوهش ،به اين پرونده به
عنوان پروندهاي ك��ه در تاريخ انقالب و ايران اتفاق
افتاده ،نگاه ك��رده و به ابعاد مختل��ف آن بپردازند.
بحث اين اس��ت كه از اين فرصت براي طرح نظرات
موافق و مخالف استفاده شود تا الاقل بتوانيم از آن به
عنوان رويدادي تاريخي ،عبرت بگيريم .اين مهم اما
محقق نميشود مگر در شرايطي كه طرفين بتوانند
آزادانه مدعيات خود را به بحث گذاشته و ابراز عقيده
كنند .با اين حال اما متاسفانه دستگاههاي امنيتي
و قضايي ،س��ادهترين راه را در مقابل پرسش��گري
پيش ميگيرند و آن هم ،كشاندن مسائل به دادگاه،
اتهامزني ،بازداشت و ترساندن از اين مسائل است.
آقاي خاتمي اما كس��ي نيس��ت ك��ه بيجهت اين
مدعيات را مطرح كرده باش��د يا از باور خود و نتايج
تحقيقاتش بهداليلي همچون ترس از بازداش��ت و
مواردي از اين دست ،عقب بنشيند .ايشان با وجود
تمامي محدوديتها و با وجود آنكه هيچ دستگاهي،
هيچ نوع همكاري براي جم��عآوري مدارك نكرد،
از اين دادگاه اس��تقبال كرده و در اين چند ماه اخير
نيز موفق به جمعآوري مدارك كافي ش��ده و جالب
اينكه امروز در حالي مس��تندات قاب��لتوجهي در
اختيار آقاي خاتمي اس��ت كه حتي يك برگ از اين
اطالعات ،محرمانه نبوده و همگي برگرفته از اسناد و
مداركي است كه در قالب اظهارنظرها يا گزارشهاي
رسمي دس��تگاههاي مسوول در اين س��الها ارايه
شده و هماكنون نيز دسترسي به آن ،حتي از طريق
جس��توجوي اينترنتي ميسر اس��ت .تا جايي كه
اط�لاع دارم از حدود  100صفح��ه متن دفاعيات و
حدود دوبرابر آن ،پيوستها و مستنداتي كه بهزودي
در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت ،حتي يك
برگ سند وجود ندارد كه محرمانه باشد يا هماكنون
در اختيار عموم نباشد .به بيان ديگر همين حاال اگر
شما به عنوان روزنامهنگار با نگاهي پژوهشي ،موضوع
را مورد بررس��ي قرار دهيد به تمامي اين مستندات
دسترس��ي خواهيد داش��ت .چرا كه اين مستندات
برگرفته از اظهارات مسووالن مختلف اعم از اعضاي
شوراي نگهبان ،اعضاي ستاد انتخابات ،استانداران
وقت و مسووالن عالي نظام است.
بح�ث ديگر نح�وه برگزاري دادگاه اس�ت.

باالخره اين دادگاه علني است يا خير؟!
جلس��ات دادگاه كه به عن��وان دادگاه علني برگزار
ش��ده اما قاضي محترم با وجود اينكه مسائل مطرح
ش��ده در دادگاههاي علني قابل انتش��ار و بازگويي
براي افكار عمومي اس��ت ،تاكيد ك��رده كه چنين
نباش��د .نكته مهم در اين رابطه آن است كه موضوع
اين پرونده به حقوق عموم شهروندان مربوط است.
شخصا تعجب ميكنم كه چگونه مدعيالعموم وارد
پروندهاي ميش��ود اما عموم را از دانستن جزييات
آن محروم ميكند.
نظرتان درباره نح�وه مواجهه آقاي خاتمي
با اين ش�كايت چيس�ت؟ در اين مدت شاهد
بوديم كه آقاي خاتمي همزمان با دفاع از خود،
بهنحوي در جايگاه مدافع طيفي از سياسيون
و حتي بخشي از شهروندان قرار گرفته است.
آقاي خاتمي صاحب باالترين راي مردمي در تاريخ
انتخابات مختلف برگزار شده در كشور است .درواقع
اگر ش��وراي نگهبان در جريان برگ��زاري انتخابات
مجلس در س��ال  ،78پيرو ادعاي آقاي حدادعادل
كه صرفا يكي از كانديداهاي آن انتخابات بود ،اقدام
به ابطال  700هزار راي ش��هروندان نميكرد ،آقاي
خاتمي با رك��ورد  2ميليون و  700هزار رايي كه در
آن انتخابات به دست آورد ،همچنان بيشترين راي
را در تمامي ادوار مجلس به دست آورده بود.
اين موضوع نيز حائز اهميت اس��ت كه وقتي آقاي
حدادعادل ادعاي تقلب كرد ،كسي به وي اتهام نزد
و او را فتنهگر نخواند و شوراي نگهبان نيز بر اساس
ادعاي اين ي��ك نفر 700 ،هزار راي ش��هروندان را
ابطال كرد .آقاي خاتمي درواقع وكيل تمام كساني
اس��ت كه در انتخابات  88به خياب��ان آمدند .آقاي
خاتمي از تعبي��ر مهمي اس��تفاده كردند كه تمام
تالش��ش از بيان و ارايه دفاعيات اين است كه نشان
دهد كه فتنهگران اصلي چه كس��اني هستند .آقاي
خاتمي گفتند كه  10س��ال اس��ت در حال تالش
هس��تند كه متخلفان اصل��ي در آن انتخابات را به
جامعه معرفي كنن��د و اعتماد به نظ��ام و صندوق
انتخابات را بازگردانند .اين انصاف نيست كه فرزندان
انقالب به عنوان فتنهگر طرد شوند و كساني كه نمك
نظام را خوردند و نمكدان شكس��ته ،بهصورت نظام
پنجه كش��يدند و همچنان نيز به كار خود مشغول
هستند.
موضوع ديگر ادعايي اس�ت ك�ه در دادگاه
مطرح شده است .مستندات اين ادعا چيست؟
اصال بحث جديدي نيس��ت .در خاط��رات آيتاهلل
هاشمي ،در سخنرانيهايي كه امثال آقايان زاكاني
و محس��ن رضايي در همان زمان داش��تند ،مطرح
شده است.
آقاي خاتمي پس از جلسه دادگاه همچنين
از درخواست احضار برخي چهرههاي سياسي
به عنوان مطل�ع در دادگاه خبر داد .علت اين
درخواست چه بوده است؟
آقاي خاتمي در دادگاه درخواست كردند كه آيتاهلل
جنتي ،به عنوان مطلع به جلسه بعدي دادگاه احضار
ش��ود كه ابهاماتي درخصوص چ��اپ و نحوه توزيع
تعرفهها مطرح ش��ده كه بنده اج��ازه بيان جزييات
ندارم ،روشن شود .به هر حال بنابر ماده  86و 148
آيين دادرس��ي كيفري ،اين حق براي آقاي خاتمي
محفوظ است .همچنين درخواست شده كه آقايان
محسن رضايي ،قاسم س��ليماني و علي الريجاني،
علي ش��مخاني ،صادق محصولي ،كامران دانشجو
و ش��ريفيراد و همچنين برخي ديگر از مسووالن و
استانداران و مسووالن وقت به عنوان مطلع دعوت
شوند.
از آقاي مطهري نيز در اين فهرست نام برده
شده است.
بل��ه .آقاي مطه��ري در مصاحبهاي در س��ال  92با
خبرگ��زاري ف��ارس ادعا كردند ك��ه روي خروجي
خبرگزاري فارس آمدهاس��ت ...بهط��ور كلي همه
مس��تندات آقاي خاتم��ي ،غيرمحرمانه و منتش��ر
شده است .از جمله اين مستندات گزارش تفسيري

شوراي نگهبان در سال  88است كه بهراحتي با يك
جس��توجوي اينترنتي س��اده نيز قابلدسترسي
است و تعجب ميكنم كه چرا قاضي محترم دادگاه
با وجود علن��ي بودن دادگاه ،خواهان عدم انتش��ار
مستندات شده اس��ت .ما  10سال صبر كرديم10 ،
روز ديگر ه��م صبر ميكنيم و پ��س از آن ،اقدام به
انتشار اين مستندات خواهيم كرد.
يعني واقعا بايد منتظر پايان دادگاه و اعالم
حكم نهايي تا  10روز ديگر باشيم؟
باتوجه به روند رسيدگي پرونده ،فكر ميكنم جلسه
آتي دادگاه ،جلس��ه پاياني باشد كه در اين صورت،
دقيقا  22خردادماه  ،98يعني در دهمين س��الگرد
انتخابات بحثانگيز  88موع��د اعالم حكم خواهد
ب��ود .در انتها نيز بايد به اين مهم اش��اره كنم كه در

اين  10س��ال ،اسراري از انتخابات سال  ،88پيش و
پس از آن در س��ينه فعاالن سياسي كه در آن دوره
هزينه س��نگيني نيز پرداختند ،باقي مانده اس��ت.
بنابراين اميدوارم دستگاه قضايي با توجه به حضور
آقاي رييسي و وعده ايشان براي تغيير و تحوالت در
رويكردها جهت جلب اعتماد عمومي به قوه قضاييه،
الاقل يك بار به يمن برگزاري اين دادگاه ،اين فرصت
را در اختيار مدعيان اصلي اين پرونده يعني آقايان
ميرحس��ين موس��وي ،مهدي كروبي و خانم زهرا
رهنورد قرار دهند كه حرفشان را بزنند و مردم نيز
اين صحبتها را بشنوند .چرا كه نتيجه حرفشان،
حتما به قدرتمندتر ش��دن نظ��ام خواهد انجاميد و
نيز در يافتن متقلبان و متغلبان اصلي تاثيري قابل
توجه خواهد داشت.

 10جلسه براي پرونده دكلهاي
نفتي ،بدون حكم

سخنگوي كميس��يون اصل  90مجلس ،گفت« :بيش از
 11سال از تشكيل پرونده دكلهاي نفتي ميگذرد ،اما قوه
قضاييهدرپاسخبهنامهكميسيوناعالمكردهكهتاكنون10
جلسهبراياينپروندهتشكيلشدهونيازمندبررسيبيشتر
است».به گزارش خانه ملت؛ بهرام پارسايي ،نماينده مردم
شيراز در مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينكه جمعآوري
اطالع��ات در حوزه دكلهاي نفتي پيچي��ده نبوده و همه
جزيياتدرآنمشخصاست،افزود«:ابهاميدراينپرونده
وجودنداشتهومخاطبآننيزمشخصاست،اماقوهقضاييه
درپاسخبهنامهكميسيوناصل 90اعالمكردهكهتاكنون10
جلسهبراياينپروندهتشكيلشدهونيازمندبررسيبيشتر
است».او افزود« :بايد با عوامل اصلي در فسادهاي اقتصادي
برخورد شود ،چراكه در برخي موارد عوامل اصلي و در سايه
در امان بوده و با عوامل غيراصلي برخورد شده است ».اين
نماينده مردم در مجلس ،با بيان اينكه به جاي اينكه دادگاه
اوليهحكمنهاييبدونامكانتجديدنظرصادركندبايدزمان
تجديدنظركوتاهشدهوحقاعتراضازافرادسلبنشود،ادامه
داد« :بايد برخورد با مفاسد اقتصادي جديتر و منطقيتر
شودتامتهماناصليفرارنكنندوبيتالمالتضييعنشود».
نقلقول

كسيكهمردمرانااميدكند،درجهت
خواستدشمنحركتكردهاست

سيدابراهيمرييسي،رييسدستگاهقضا«:دشمنميخواهد
القاكندكهبربازاركشوركنترلينيست.برايناساسمديران
مابايكبرنامهريزيصحيحبايدنشاندهندكهميتوانندبر
بازارونظامتوزيعكاال،كنترلونظارتداشتهباشند...امروز
دشمنبهدنبالنااميدكردنمردماستومابايداينتوطئه
را با عمل و اقدام خود خنثي كنيم .هر شخصي كه مردم را
نااميدكند،بداندكهدرجهتخواستدشمنقدمبرداشته
و هر كاري كه در جهت اميدوار كردن مردم انجام شود ،به
انقالب،نظامواعتمادمردمنسبتبهكشوروكارآمدينظام
كمككردهاست».ايلنا

آماد همقابلهباهرگونهتهديدهستيم

اميرعليرضاصباحيفرد،فرماندهنيرويپدافندهواييارتش:
«با قاطعيت اعالم ميكنيم ك��ه در آمادگي صددرصدي
بهسرميبريموآمادگيمقابلهباهرگونه تهديديكهبراي
دشمنانمتصورباشدراداريم.بهفضاسازيهايرسانهايدر
رابطهباناووتحركاتدشمننهاهميتدادهايمونهاهميت
خواهيمداد.پدافندهواييايراناسالميبهمرحلهايرسيده
كهبتوانددرمقابلتمامتهديداتمقابلهكند.هيچپرندهاي
حق ورود به آس��مان مقدس ايران اس�لامي بدون اجازه و
هماهنگيپدافندهواييراندارد.تاكنونباقدرتازآسمان
كشوردفاعكردهايم؛بارهاخواستندكهاقداميانجامدهند
اماجلويآنهاراقاطعانهگرفتيم».ايرنا

