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روی موج کوتاه

»ما ســه تا رفیق بودیم. اگر بخوام 
رفقایم کل لواسان را هم به نامم می کنند؛ 
به من مربوط نیســت که شما چنین 
رفقایی ندارید«؛ این جمالت را می توان 
فصل الخطاب دفاعیات اکبر طبری در 
جلسه پیشــین دادگاهش به حساب 
آورد؛ فصل الخطابی که آبــی پاکی را 
روی دست محکمه و شنونده می ریزد و 
حکایت از مفسدی دارد که به آنچه کرده 

همچنان اصرار می ورزد. 
به قــول »جامعه نو« کــه دیروز با 
انتشار یادداشــتی به همین موضوع 
پرداخته بود؛ »ما بــا روش هایی بدیع و 
وقاحتی عمیق مواجهیم. مفســدانی 
که انــکار نمی کنند و نادم نیســتند و 
عفو نمی خواهند. کسانی که وقیحانه 
چپــاوِل بیت المال را »حــِق رفاقت« 
می داننــد. معاونانی که یکــی پس از 
دیگــری از پِس پرده بــرون می افتند 
و گواهِ کوه یخی هســتند که آنها نوِک 
بیرون زدۀ آن اند و اگر نزاِع بیولوژیک با 
سراِن نهادهای »ُمفســدالمعاون « در 
جریان نبود، شاید هرگز رسوایِی نام ها 
و نشانه ها دامنگیِر این نهادها و رؤسای 

این معاونان نمی شد.«
دیروز جلسه ســوم دادگاه طبری 

و دیگر متهمان شبکه ارتشــاء در قوه 
قضائیه به ریاست قاضی بابایی با همان 
ژســت های حق به جانب برگزار شد تا 
جایی که کار به جــدال میان طبری و 
نماینده دادستان در دادگاه کشیده شد.  
نماینده دادســتان در این جلســه 
گفت که حجم مبالغ رشــوه پرداخت 
شده در این پرونده شاید به ۲۰۰ میلیارد 
تومان برسد. رسول قهرمانی همچنین 
گفت در پرونده طبری هیچ مدرکی از 
لیسانس پیدا نشده و حتی کارشناسی 

او هم محل تردید است.
طبری اما اتهامات علیه خود را قبول 
نداشت. قاضی درباره اراضی کالک به 
او گفت: برابر گزارش سازمان اطالعات 
سپاه در خصوص بررسی حساب های 
مشایخ واریز کننده مبالغ به حساب شما 
حسن نجفی از مرتبطین اراضی کالک 

بوده است.
طبری اما اظهار کرد: پولی که مشایخ 
به من داده بر اساس فعالیتی بود که در 
کار ساختمانی با یکدیگر انجام می دادیم 
و برای همین هم قــراردادی را منعقد 
کردیم؛ طبق اظهارات اولیه مشــایخ 
موضوع قرارداد ساختمانی اشاره شده 
اســت، اما او بعدا حرفش را عوض کرد. 

طبــری همچنین مدعی شــد که در 
زمین های کالک نقشی نداشته است.

محفل پولشویی طبری
در ادامــه نماینــده دادســتان به 
فرآیندی از پرونده و قــرارداد طبری با 
نجفی، یکی دیگــر از متهمان پرونده 
اشــاره کرد و گفت: قــرارداد کدام کار 
اقتصادی است که دستمزد یک کارمند 
قوه که باید در محل کار خود هم حاضر 
میشده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان می شود؟ اگر با سود 
متعارف بانکی هم حساب کنید این رقم 

بسیار نجومی می شود.
وی یادآور شد: دومین رشوه شما از 
نجفی برای ملک کریم خان بوده است 
و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا 
بوده که در حال حاضــر هر متر آن ۵۰ 
میلیون تومان اســت. همچنین زمین 
مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰ میلیارد 
تومان است. کدام قرارداد است که این 

همه به شما سود رسانده است؟
نماینده دادستان بیان کرد: قرارداد 
مشاوره و کارشناسی شما محفلی برای 
پولشویی بوده اســت، یک کارشناس 
رسمی دادگستری می تواند این کار را 

انجام دهد؟

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که 
مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از 
سوی مشایخ به حساب طبری ریخته 
شده اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: 
شهردار وقت لواســان بازداشت شده 
اســت. قاضی لواســانات نیز که از قوه 

قضاییه اخراج شد بازداشت شده است.
وی افزود: شما اقدامات غیر قانونی 
زیادی در لواســان رقم زده اید و آقای 

منصوری را وارد موضوع کرده اید.
در ادامه نماینده دادســتان گفت: 
مشایخ برای طبری سهمی می خرد که 
االن این سهم نجومی شده است، عقل 
کدام انسان اقتضا می کند با پول خودش 

برای دیگری سهام بخرد....

طبری کارشناس چیست؟
در برابــر ادعای طبــری مبنی بر 
اینکه بســیاری از این مبالغ را در ازای 
کار کارشناســی گرفته است، نماینده 
دادستان اظهار کرد: سئوالی که مطرح 
اســت این اســت که آیا آقای طبری 
کارشناس اســت؟ طبری در سال ۸۲ 
وفق بند ۱۸۷ قانون ۵ ســاله توســعه 
مدرک کارشناســی خود را در رشته 
لوازم خانگــی و اداری اخذ می کند، اما 
طی یک نامه تقاضــا می کند مدرک 
کارشناسی اش از لوازم خانگی به راه و 

ساختمان تغییر کند.
نماینده دادستان تصریح کرد: سئوال 
این است تخصص آقای طبری چیست؛ 
اول یک ســوال از خود ایشان بپرسم: 
آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ 
کرده اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی 

از لیسانس پیدا نکردیم.
طبری پاسخ داد: مدرک لیسانس 
خود را در رشــته معماری از دانشگاه 

شهید رجایی تهران اخذ کردم.
قهرمانــی در ادامه گفــت: طبری 
مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه کرده 
است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه 
و ساختمان، همچنین این مدرک را از 
دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان 
اســتخدامی اخذ کرده بــود، بنابراین 
مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت، 
حال آن که برای اخذ مدرک کارشناسی 
رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده 

از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد....
 منصوری 

پول بیشتری می خواست
در بخش دیگری از جلســه دادگاه، 
نماینده دادســتان از متهم مشــایخ 
خواست درباره تماس متهم منصوری 

با او توضیح دهد.
متهم گفت: سه الی چهار روز گذشته؛ 
یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، 
او با من تماس گرفت و گفت که شما در 
جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان 
قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ 
اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف 

را بزنم؟
قاضی بابایی پرسید: متهم منصوری 

را چه کسی معرفی کرد؟

متهم مشایخ پاســخ داد: در دفتر 
طبری با منصوری آشنا شدم.

قاضی بابایی پرسید: در ازای اقدامات 
و خدمات متهم منصوری چه مبالغی به 

او پرداخت شد؟
مشایخ گفت: نجفی اظهار کرد که 
منصوری مزاحم وی شده است و از من 
پول و ملک می خواهد که در ۵ نوبت ۵ 
بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او 

دادیم، اما باز هم قانع نشد.
قاضی بابایــی گفــت: در اقدامات 
نجفی و طبری به عنوان پوشش عمل 

می کردید.
متهم مشایخ گفت: نجفی به حسابم 
پول می ریخت و من از حساب شخصی ام 
پول دادم و اگر پولی به طبری داده شده 

به دستور نجفی بوده است.
در این بخش از دادگاه فیلم مواجهه 
حضوری متهمین پخش شــد که در 
آن مشــایخ و طبری حضور داشتند، 
متهم مشایخ در بخشی از فیلم مواجهه 
حضوری که در دادگاه پخش شد، گفت: 
منصــوری را در دفتر طبــری دیدم و 
مشــکل کالک را به منصوری گفت. 
همچنین قرارداد کاری بین من و طبری 

امضا شد.
در بخش دیگری از مواجهه حضوری 
متهم مشایخ خطاب به طبری، گفت که 
در چشمان من نگاه کن و بگو که آیا در 
دو نوبت ۴۰۰ میلیون پول دادی یا خیر؟ 

)در دو نوبت ۲۰۰ میلیون تومانی(
پس از پخش فیلم مواجهه حضوری 
در دادگاه قاضی بابایی بــا اعالم ختم 
جلســه دادگاه بیان کرد: جلسه بعدی 

متعاقبا اعالم می شود.

سومین دادگاه معاون اجرایی سابق قوه قضاییه برگزار شد؛

مفسدی که نادم نیست

خبر

وزیر خارجه ایران با با اشــاره به نتایج مذاکراتی که دو 
کشور مکزیک و کره شمالی با دولت ترامپ داشتند، گفت: 
شــانس بیش از ۵۰ درصدی وجود دارد که او )ترامپ( در 
رأس امور )ریاست جمهوری آمریکا( باقی بماند، به همین 

دلیل ما باید برای شش سال آینده با او مقابله کنیم.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در مصاحبه با »جــان میکلتویت« ســردبیر وبگاه 
»بلومبرگ«، با یادآوری تهدیدهای اخیر ترامپ برای اعمال 
جریمه های تجاری بیشتر بر عبور و مرور ثبت نشده از مرز 
آمریکا-مکزیک، توضیح داد: بعد از اینکه ]معاهده[ نفتا را 
مجددا به مذاکره گذاشت، خواسته های جدید را متعاقب آن 
مطرح و تالش کرد مکزیکی ها را به دادن امتیازهای بیشتر 

مجبور کند. پس به نظر می رسد که او همواره اعتقاد دارد 
دارایی های خودش غیرقابل مذاکره و دارایی های دیگران 

قابل مذاکره هستند.
رئیس دستگاه دیپلماســی ایران در پاسخ به احتمال 
افزایش درصد غنی سازی اورانیوم، با تاکید بر قانونی بودن 
گام های کاهش تعهدات برجامــی، تصریح کرد: ما به این 
گام ها ادامه می دهیم، این گام ها قانونی و در تطابق با توافق 
]هسته ای[ هستند. آمریکا با خروج از توافق، خودزنی کرد.
ظریف با بیان اینکه ایران هیچ برنامه ای برای ســاخت 
تســلیحات اتمی ندارد، گفت که ایران بیش از میزانی که 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی با ترامپ مذاکره کرد، 
وارد تعامل با آمریکا شده اما فقط ضرر کرد. وی با مقایسه 

توافق هسته ای ایران با توافقی که کیم و ترامپ در سنگاپور 
امضا کردند، ادامه داد: »ما یک سند دو صفحه ای به  دست 
نیاوردیم، بلکه روی یک توافق ۱۵۰ صفحه ای کار کردیم. 
ما )برعکس کره شــمالی( تمایلی به برگزاری نشســت 

بلندمرتبه نمایشــی با ترامــپ نداریم و منتظریم 
تا ببینیم آمریکایی هــا چه چیزی را برای آغاز 

مجدد مذاکرات آماده می کنند.
وزیر خارجه ایران در پاســخ به ســوالی 
درباره جــواب ایــران به دعــوت احتمالی 
آمریکا از ســران این کشــور برای برگزاری 
نشســت، گفت: مقام معظم رهبــری که از 

کشــور خارج نمی شــود. ]درباره مــن نیز[، 

مســئله فرصتی بــرای گرفتن عکس یادگاری نیســت، 
 بلکــه مســئله پیشــرفت ]در حــل اختالفات[ اســت. 
ظریف تالش بــرای حصول توافــق جدید بــا آمریکا بر 
ســر مســائل مختلف از جمله برنامه هسته ای را 
»گزیده شدن دوباره از یک سوراخ« توصیف 
کرده و قاطعانه شرط مقامات کاخ سفید از 
جمله »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا 
مبنی بر لزوم مشمول شدن برنامه موشکی 
ایران در هر توافــق جدیدی را 

رد کرد.

ظریف: 

شانس پیروزی ترامپ در انتخابات بیش از ۵۰ درصد است 
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نایب رئیس مجلس خبر داد؛
مخالفت رئیسی با کاندیداتوری 

در انتخابات ۱۴۰۰
 امیرحســین قاضی  زاده هاشمی، نایب رئیس 
هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اظهارات امیرآبادی، 
عضو دیگر هیأت رئیسه درباره ورود ابراهیم رئیسی 
به انتخابات ریاست جمهوری سال آتی، در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشت: »ســخن برادرم 
آقای امیرآبادی بر لزوم حضور آیت اهلل رئیســی در 
انتخابات ۱۴۰۰ جدید نیست. جمع بندی بسیاری 
از انقالبی ها همین بود که مطرح هم شد اما ایشان به 
شدت مخالفت کردند و ضمن تاکید بر برنامه ۵ ساله 
خود در قوه قضاییه، طــرح بحث های این چنینی 
را انحراف در مســیر تحولی قوه و گفتمان مبارزه با 

فساد دانستند.«
    

اولیانوف پیش بینی کرد؛
تمرکز جلسه آتی شورای حکام 

بر ایران 
به گزارش ایســنا، میخائیل اولیانوف، نماینده 
روسیه در سازمان های بین المللی در وین در پیامی 
توییتری درباره برگزاری جلسه آتی شورای حکام 
نوشت: »جلسه مجازی شورای حکام آژانس انرژی 
اتمی قرار است ســاعت ۱۰ صبح ]به وقت محلی[ 
روز ۱۵ ژوئن برگزار شود. ممکن است با وجود موارد 
زیادی در دستورکار، جلسه ای طوالنی باشد. انتظار 

می رود که بیشتر توجه بر ایران معطوف باشد.«
    

جزئیات سفر ظریف به استانبول
وزارت امور خارجه ترکیه در یک بیانیه جزئیاتی 
درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به استانبول 
و مذاکرات دو جانبه او با مقامات ترکیه ارائه کرد. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه 
ترکیه در بیانیــه ای درباره ســفیر محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان به استانبول 
مطرح کرد: وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه 
برای مذاکراتی دو روزه به استانبول خواهد آمد و 
روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئن در ترکیــه خواهد بود. در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: طی این دیدار، تمام 
جنبه های روابط دوجانبه مان مــورد بحث قرار 
خواهد گرفت و بر سر مسائل منطقه ای و بین المللی 
تبادل نظر خواهد شد. وزرای دفاع و امور خارجه 
روســیه نیز برای مذاکرات در ترکیه خواهند بود. 

ظریف دیروز راهی ترکیه شد.
    

ادعای مقام های رژیم صهیونیستی؛
ایران تا دستیابی به بمب 

هسته ای دو سال فاصله دارد 
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اســرائیل، 
مقام های اســرائیل مدعی هستند ایران سرعت 
غنی ســازی هســته ای خود را در ماه های اخیر 
افزایش نداده است، اما با این وجود تنها دو سال با 
تولید یک سالح اتمی فاصله دارد. مقام های ارشد 
ناشناس این رژیم ادعا کردند که اسرائیل  تخمین 
می زند جمهوری اسالمی همچنان به غنی سازی 
اورانیوم در سطح چهار درصد ادامه می دهد و دو 

سال با ساخت بمب اتمی فاصله دارد.
    

نماینده مجلس پیشنهاد کرد؛
کمیسیون تخصصی تجارت 

تشکیل شود
حجت اهلل فیــروزی، نماینده مردم فســا در 
مجلس شورای اســالمی در نطق میان دستور 
خود، صــادرات را مکمل حوزه تولیــد خواند و 
ادامه داد: بدون ایجاد ساختار مناسب صادرات، 
تولید جایــگاه واقعی خود را نخواهــد یافت. لذا 
پیشنهاد اصالح آیین نامه داخلی مجلس و ایجاد 
کمیســیون تخصصی تجارت را دارم. وی با بیان 
اینکه تجارت امری کامال تخصصی است که می 
تواند سیاست های حوزه های صادرات، واردات، 
گمرک و تعامالت بانکــی را به صورت تخصصی 
مطالعه و در قالب مصوبات به مجلس ارائه کند، 
اضافه کرد: درآمدهای نفتی بــه پاین ترین حد 
رسیده لذا باید ســاز و کاری اندیشیده شود تا از 

ظرفیت های غیرنفتی استفاده بهینه کرد.
    

 طرح نمایندگان 
برای مقابله با آمریکا

نماینده مردم نجف آبــاد در مجلس از طرح 
نمایندگان بــرای مقابله با اقدامــات خصمانه و 
تحریم های اقتصادی آمریکا خبر داد. به گزارش 
فارس،  ابوالفضل ابوترابــی، گفت: طرح مقابله با 
اقدامات خصمانه و تحریم های اقتصادی آمریکا 
علیه کشورمان در مجلس کلید خورد. وی افزود: 
 این طرح هم اکنون در صحــن مجلس در حال 
جمع آوری امضاست و پس از آن برای طی کردن 
روند تبدیل شدن به قانون به هیأت رئیسه تقدیم 

خواهد شد.

طبری در سال ۸۲ وفق بند 
۱۸۷ قانون ۵ ساله توسعه 

مدرک کارشناسی خود 
را در رشته لوازم خانگی 
و اداری اخذ می کند، اما 

طی یک نامه تقاضا می کند 
مدرک کارشناسی اش 
از لوازم خانگی به راه و 
ساختمان تغییر کند!

متهم مشایخ توضیح 
داد: نجفی اظهار کرد که 

منصوری مزاحم وی شده 
است و از او پول و ملک 

می خواهد که در ۵ نوبت 
۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار 

یورو بود به او داده، اما باز هم 
قانع نشد

رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی با انتقاد 
از رهاشــدگی فضای مجازی و شــکل گیری 
عشــق های مثلثی و مربعی جوانــان؛ از عدم 
تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی 

و شورای عالی انقالب فرهنگی انتقاد کرد.
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم و 
المسلمین محمد قمی، در جلسه علنی صبح 
دیروز مجلس شورای اســالمی و در جریان 
بررسی چالش های فرهنگی گفت: چهار ماه 
است جلسات شــورای عالی انقالب فرهنگی 
تشکیل نشده و جلســات شورای عالی فضای 
مجازی هم تشــکیل نمی شــود کل بودجه 
فرهنگ کشور زیر نیم درصد است که بودجه 

ساخت ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه است. 

وی خاطر نشــان کرد: در حــوزه فضای 
مجازی می بینیم که تصمیم نظام بستن یک 
شبکه مجازی است اما باید ببینم آیا حاال بهتر 
شده است که همه فیلترشــکن دارند؟ آقا هر 
گونه باال بردن سرعت و پهنای باند اینترنت را 
منوط به شبکه ملی اطالعات کردند و محتوا 
را مقدم بر توسعه زیر ساخت خدمات کردند 
اما این اتفاق نمی افتد و فرزندان من و شما در 

فضای مجازی چه می بینند؟
قمی بــا بیان اینکــه ۵ آهنــگ آخر یک 
خواننده ۱۹۸ میلیون بار دیده شــده تصریح 
کرد: متاسفانه فضای مجازی رها شده است؛ 
در کمتر از یک سال گذشــته پهنای باند دو و 
نیم برابر شده است. ۶۰ تا ۷۰ درصد این فضا 

در اختیار اینستاگرام است. جایی که شاعری 
با ۲۰۰ فالور وقتی از حاج قاســم ســلیمانی 
می گویند صفحه اش بسته می شود ما ادعای 
حکمرانی در فضای مجازی را داریم اما آنها هر 
کاری می خواهند می کنند. ۳۰ درصد جرایم 
یارانه ای، ۲۵ درصد محتــوای خالف عفت و 
درآمدهای کثیف از قمــار و تبلیغات ناهنجار 

در همین فضا اتفاق می افتد. عشــق مثلثی، 
مربعی، خیانت و خشونت و جرایم انسانی در 
این فضا عرضه می شود و جوانان از آن استفاده 
می کنند که مســئولیتش با تک تک شــما و 

من است.
هیئات از خدمات حاکمیتی محرومند

وی با اشــاره به حضور روحانیون سازمان 
تبلیغات اســالمی در اجتماعــات مختلف 
مردمــی از جملــه در ســکونتگاه های غیر 
مجاز یــادآور شــد: طلبه ای بــا ماهی ۹۵۰ 
هــزار تومــان از طرف مــا به ایــن مناطق 
مــی رود و در اختیار مردم اســت ۸ ســال 
 اســت کــه دریافتــی اش همین اســت و 

منبع درآمد دیگری هم ندارد. 
در موردی نیــروی انتظامی بــه من نامه 
زده و از حضور یک روحانــی در یک منطقه 
تشکر کرده و گفته است در یک و سال نیمی 

که  این آقا آمده اســت بزه و آسیب اجتماعی 
کم شــده و حتی نیازی به باقیمانده کیوسک 
نیروی انتظامی نیست. ما می بینیم یک عنصر 
فرهنگی خدوم با کمترین پشتیبانی مسئله 
امنیتی را حل می کند پس باید روی ظرفیت 

فرهنگ حساب کنیم.
قمی با اشاره به وجود ۸۰ هزارمسجد و ۲۵ 
هزار کانون یادآور شــد: ۹ هزار هیات مذهبی 
ثبت شده داریم که از حداقل خدمات حاکمیت 
محرومنــد و در حــد  ان جی او هــا حمایت 

نمی شوند و شناسه ندارند.
قمی با بیان این که بودجه سازمان تبلیغات 
یک ششــم وزارت ارشاد و ســه درصد صدا و 
سیما است گفت: در همان غیزانیه ۹۸۵ چاه 
نفت وجود دارد که اگر یک هــزارم آن خرج 
مردم می شد بســیاری از مشــکالت ایجاد 

نمی شد.

کنایه صریح مهمان مجلس به نمایندگان؛

چه کسی مسئول عشق های مثلثی و مربعی جوانان است؟


