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به مذاکرات طالبان و دولت افغانستان کمک میکنیم

مشــاور عالی فرمانــده معظم کل قوا گفــت :از آنجا که امنیت
افغانســتان برای ایران اهمیت دارد ،قبول کردیم که به مذاکرات
بین طالبان و دولت مرکزی آن کشــور کمک کنیم تا به تفاهم
برسند.
سردار سرلشگر حسن فیروزآبادی اظهارداشت :ایران در چارچوب
قوانیــن بین المللی با طالبان گفت وگو میکند و این گروه مایل
است که در امنیت افغانستان نقش داشته باشد.
وی افزود :این گروه امروز به عنوان بخشی از جامعه افغانستان که

نظرات سیاسی خود را دارد ،مایل است در اداره دفاع
و امنیت افغانستان سهم داشته باشد.
مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان این که
ایران منافعی در مذاکره با طالبان ندارد ،گفت :ما از
این بابت که با افغانستان همسایه هستیم و امنیت
این کشور برای ما اهمیت دارد ،قبول کردیم که به مذاکرات بین
طالبان دولت مرکزی این کشور کمک کنیم تا به تفاهمی برسند
و برابر دشمنان ملت افغانستان ایستادگی کنند.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

وی با اشــاره بــه جایگاه ایران در برقــراری امنیت
منطقه گفت :در شرایط کنونی نقش و نظر جمهوری
اسالمی ایران برای برقراری امنیت در منطقه بسیار
حائز اهمیت است؛ ایران برای نظر کشورها در امنیت
جمعی ارزش قائل میشود.
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران هفته گذشته اعالم کرد که
نمایندگان طالبان با سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه
ایران مذاکره کردهاند.

تبلیغات منفیمجلس
علیهخود

اخبار ضد و نقیضی از نمایندگان در مورد درخواست آنان
برای ممنوعالتصویری زائری به واسطه انتقادات اخیر وی
به مجلس منتشر میشود اما در مجموع اخبار فوق به نفع
مجلسیها نیست و به نوعی یک خودزنی تمام عیار تلقی میشود
نهاد قانونگذاری در کشــور تنها
مرکزی اســت که تمام اعضای آن
با رای مردم انتخاب میشــوند و
اگر مردم و کســانی مثل زائری
حق انتقــاد از این تنهــا نهاد را
نداشته باشــند و از رای خویش با
نقد اشــتباهات نمایندگان ،دفاع
نکنند آن زمــان دیگر چه امیدی
میتوان به سایر ارگانها داشت؟
آیا دیگر فضایی برای نقد مسئولی
میماند؟ اگــر مجلس هم به جمع
خط قرمزها اضافه شود و انتقاد از
آن باعث محدودیت و عواقب برای
منتقدباشد آن هنگام است که باید
خطر نابودی کامل مردمساالری را
بیش از هرزمان دیگری در کشور
احساس کرد

مطرح و البته سپس تکذیب شد.
>تالش برای ممنوع التصویری

اما اظهارات اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیســه
مجلس در ادامه این ماجرا را میتوان چراغ سبز
مجلس به صداو ســیما برای ممنــوع التصویری
زائری تعبیرکرد .او درایــن باره با صراحت گفته
بود« :تخریب جایگاه مجلس ،هجوم بردن به خانه
ملت است و تخریب خانه ملت به مصلحت کشور
نخواهد بود .فردی که از سر عصبانیت و به یکباره
کالمی مبنی بر اینکه شــرم بر مجلسی باد که...
میگوید ،طبیعتا در رسانهها حضور چنین افراد و
اشخاص ممکن است مشکلآفرین باشد».
عضو هیئت رئیســه مجلس که در حال شــرح
جزئیات دیدار برخی مدیران سازمان صداوسیما
و تهیهکننــده برنامــه «فرمول یــک» به دلیل
اظهارات زائری بــود ادامه داد« :من فکر میکنم
در برنامههــای آتی صدا و ســیما از حضور آقای
زائری که شــأن مجلس و جایگاه آن را زیرسؤال
برد استفاده نکنند ،البته در روز گذشته در جلسه
مذکور بنا بر قول رئیس سازمان صدا و سیما مقرر
آفتاب یزد -گروه سیاسی« :محمدرضا زائری»،
شد از حضور محمدرضا زائری در برنامههای صدا
روحانی کرمانی که چند سالی هست در شبکههای
و ســیما ممانعت به عمل آید .آقای عسگری در
اجتماعی به واسطه سخنان حاشیه برانگیزش برای
جلســه مذکور عنوان کرد هر آنچه احساس شود
خود برو بیایی به راهانداخته اســت .اظهاراتش در
ورزیدگــی در کار و پخــش برنامهها و همچنین
زمینههای گوناگون اجتماعی ،سیاسی کشور باعث
سخنرانیها در برنامههای صدا و سیما وجود ندارد
شــده برخالف برخی از مدیران ،گفتههای او نزد
و یا کوتاهیای صورت گرفته است ،ما از این افراد
مردم خریدار پیدا کند .مصاحبههای زائری دراین
دیگر استفاده نخواهیم کرد».
سالها چه در رسانههای مکتوب و خبرگزاریها
رنجبرزاده در پاسخ به این سؤال که آیا محدودیتی
و چــه در تلویزیون معموال چند دقیقهای یا چند
برای تهیهکننده برنامــه فرمول یک و این برنامه
نکتهای مطلب جنجالی داشته است و اتفاقا همان
ایجاد شــده اســت یا خیر هم به فــارس گفت:
چنــد دقیقه و چنــد نکته در میان رســانههای
«مطمئن باشید هر برنامهای که منجر به آسیب
اجتماعی است که دست به دست میچرخد.
به ســطوح نظام و اعتماد عمومی مردم شــده و
زائری این ماههادر توئیتر نیز فعالیتش بیشتر شده
چهرههای خدوم نظام جمهوری اسالمی را تخریب
اســت و نوشتههای او نیزدراین صفحات مخاطب
کند حتما آن مجریان هم به حاشیه رانده خواهند
دارد .گهگــداری بــه نظر آتش زائــری آنقدر در
شد ،البته در جلسه روز گذشته هم صدا و سیما به
انتقادهایش از وضعیت موجود و برخی دستگاهها
ما قول داد که این اقدام را خواهد کرد».
تند میشود که بسیاری در شگفت از این هستند
وی در ادامه همین مطلب ،گفت «:منتظر باشید
کــه چگونه او تا کنون ممنــوع المنبر یا ممنوع
که در این خصوص اخباری شــنیده خواهد شد،
التصویر نشده است.
چــرا که ما در این رابطــه قولهایی از آقای علی
امــا چند روزی هســت که شــائبه خبر ممنوع
عســگری گرفتهایم و باید دید که اقدامات آقای
التصویری حجه االسالم زائری ،در رسانهها مطرح
عسگری چه خواهد شد».
شده است .مگر او اینبار چه سخن تند و تیزی را
موضوعی که بی تردیــد بیانگر نقش مجلس در
بــه زبان آورده که او را تــا مرز ممنوع التصویری
اعمال محدودیت برای زائری و تالش برای ممنوع
کشــانده ؟مگر او اینبار چه نهادی را مورد هدف
التصویری او از ســوی پارلمان اســت ،حال آنکه
قرار داده اســت که نباید به سمت آنها میرفت؟
غالمرضا کاتب عضو ناظر شــورای صداو سیما در
پاســخ اما متعجبکننده است؛ «مجلس!» .الاقل
مجلس در تالش برای پاک کردن صورت مسئله
تــا پیش از این انتقاد به این نهاد کســی را دچار
ضمن تایید تلویحی ممنوع التصویری زائری سعی
چالش و مشــکل و محدودیت نمیکرد .شــایعه
میکند تا ممنــوع التصویری او را به گردن صداو
ممنوع التصویری زائری به حضــور او در برنامه
سیما بیندازد و نقش مجلس را در آن کمرنگ کند
فرمول یــک و تلویزیون برمیگــردد ،زمانی که
تا بلکه با این کار از تخریب شدن قوه مقننه در نزد
پیرامون ماجرای نماینده ســراوان و حواشی بعد
مردم بکاهــد .اما جالب
از آن گفته بود «:شرم بر
اینکه تناقضات در گفتار
این مجلس !»
مجلس و صداوسیما با حذف این
کاتب نیز خــود از نقش
این کالم اما واکنشهای
عده اساسا دست به یک خودزنی
مجلس درسعی این نهاد
تنــدی را از ســوی
ناآگاهانه میزنند .علی رغم آنکه
برای ممنــوع التصویری
نمایندگان قــوه مقننه
شــخص زائری این روزها به کنایه
زائری خبر میدهد کاتب
بــه همــراه داشــت و
مینویسد که همه چیز آرام است
در این باره ابتدا میگوید
اظهارنظرهای نمایندگان
اما قطعا قطع صداهای امثال او تنها
که این ممنوعالتصویری
اصالح طلــب و اصولگرا
بر التهابات میافزاید و بس
خواسته نمایندگان نبوده
یکپارچه علیه او شد.
بلکه تصمیمی است که
مثال مسعود پزشکیان
خود مدیران صدا و سیما و شخص علی عسگری
نایــب رئیس مجلــس در نطقی گفــت« :صدا و
گرفتهاند!!
ســیمای جمهوری اســامی ایران حاجآقایی را
اظهاراتی که زمین تا آسمان با سخنان رنجبرزاده
دعوت میکنــد ،لباس روحانیت تنش اســت و
عضو هیئت رئیسه مجلس متفاوت است .اما نقش
میگوید من از این مجلس شــرم میکنم و همه
اعمال فشار مجلس بر صداو سیما برای محدودیت
نمایندگان این مملکت را زیر سؤال میبرد .بینی
زائری موقعی تداعی میشــود که کاتب درادامه
و بیناهلل آیا این دین ،مذهب و قرآن این دســتور
اظهار میدارد« :کســی که نمیتواند خود را جلو
را به این آقایان داده که این حرفها را بزن د و این
دوربین کنتــرل کند و با حرفهــا و رفتار خود
کارها را بکنند؟»
باعث حاشیهســازی میشــود و در واقع ظرفیت
موضوع تا جایی باال گرفت که حتی خبر احضار
قــرار گرفتن در موقعیت پخــش زنده تلویزیونی
علی ضیــا مجری برنامه فرمــول یک به مجلس

>انکار نقش مجلس
در اعمال محدودیت برای زائری

را ندارد ،نباید روی آنتن زنده برود و بهتر اســت
اگر توانایــی و یا نظر کارشناســی دارد آن را در
برنامههای ضبط شــده بیان کند که برنامهسازان
هرچند مجلس چه در گفتههای غالمرضا کاتب و
صدا و سیما توان کنترل حاشیههای آن را داشته
چه در گفتههای مهدی کیایی مدیرروابط عمومی
باشــند ».او همچنین ادبیات زائــری را در برنامه
سعی دارد تا بگویند که مجلس درخواستی برای
فرمول یک «ادبیات غیر انســانی» خواند .هرچند
ممنــوع التصویری زائری صادر نکرده اســت ،اما
کاتب این را هم به «ایران »اعالم کرده اســت که
اظهارات کســانی مثل مسعود پزشکیان ،شخص
زائری برای برنامههای زنده محروم مانده است .نه
کاتب و رنجبرزاده درباره زائری و جلسه مجلس با
همه برنامهها.
اعضای صداو سیما در این باره بیانگر تالش مجلس
در کنار همه این واکنشها ،واکنش محمد زائری
و البته خوشحالی آنها از ممنوع التصویری زائری
نیز بــه خبر ضدو نقیض درباره ممنوع التصویری
است هرچند که درخواستی کتبی هم در این باره
اش قابــل توجه اســت .او در صفحه توئیتر خود
نشده باشد.
اینگونه مینویســد ...« :کار به جایی رســیده که
اما وقتی رنجبرزاده میگوید :عسگری به مجلسیان
معاون ســیما بابت یک دیالوگ ســاده انتقادی
قولهایی برای رســیدگی به موضوع زائری داده
در یک برنامه تلویزیونی به مجلس احضار شــود
اســت ،این بیانگر رضایت اعضــای پارلمان از در
و تعهد بدهد .ســریال ارعــاب و تهدید و تکذیب
خفا رفتن زائری است .ازاین رو نهاد قوه مقننه به
صوری احضار ولی ...همه چی آرومه!»
جای پاک کردن صورت مســئله و فرار رو به جلو
هرچنــد از ســویی پرویــز اســماعیلی معاون
دراین زمینه باید بپذیرد که فشار برای به حاشیه
ارتباطات و اطالعرســانی دفتر رئیس جمهوری
راندن یک برنامــه تلویزیونی یا ممنوع التصویری
در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت «:با
یک شــخص و شــادمانی از حذف زائری کاری
دکتر علی عســگری رئیس محترم صدا و سیما
است که نه تنها شرمندگی مردم را از بابت چنین
صحبت کــردم .درباره
مجلسی کم نمیکند،
مســائل اخیر نکاتی را
بلکه بر آن دوچندان هم
نکته قابــل تأمل آن اســت که
مطــرح کردنــد که در
میافزاید .به هرروی نهاد
مجلسیان درباره اظهارات زائری
جای خود درست و قابل
قانونگذاری در کشــور
در تلویزیون گفتهاند که «تدبیری
ً
ا
توجه است ،اما...صراحت
تنها مرکزی اســت که
باید در صدا و سیما به کار گرفته
گفــت :حجتاالســام
تمام اعضــای آن با رای
شــود تا در راســتای برنامهها و
زائــری از کارشناســان
مردم انتخاب میشوند و
پشتپردههای دشــمن حرکت
متعهد مسائل فرهنگی
اگر مردم و کسانی مثل
نشود ».اظهاراتی که کسانی مثل
و اجتماعی است و بحث
زائری حق انتقاد از این
زائری را به دلیل انتقاد از مجلس
حذف و ممنوعالتصویری
تنها نهاد را نداشته باشند
هم در مسیردشــمنان و پشــت
او در تلویزیــون صحت
و از رای خویــش با نقد
نــدارد ».امــا از کالم
پردههای توطئههای عوامل بیگانه
اشــتباهات نمایندگان،
مجلســیان برمیآید که
قرار میدهد(!) این یعنی مجلس
دفــاع نکننــد آن زمان
آنها از شنیدن خبر این
دیگر چه امیدی میتوان
اعتدالی دهم نیز زمانی که مواضعی
ممنوع التصویری بدشان
به سایر ارگانها داشت؟
علیــهاش بیان شــود ،همچون
نمیآید ،حتی اگر توپ
آیا دیگــر فضایی برای
دیگران ،پای دسیسه خارجیها را
را در زمیــن عســگری
نقد مســئولی میماند؟
وسط میکشد حتی اگر عامل آن
بیندازنــد و حتــی اگر
اگر مجلس هم به جمع
دسیسه فردی مثل زائری باشد
هنوز خبر ایــن ممنوع
خط قرمزها اضافه شود
التصویــری بــا تایید و
و انتقــاد از آن باعــث
تکذیبهای متعدد و ضد و نقیض روبهرو باشد.
محدودیت و عواقب برای منتقدباشــد آن هنگام
اســت که باید خطر نابودی کامل مردمساالری را
>زائری کیست
بیش از هرزمان دیگری در کشور احساس کرد.
یک
ردای
در
بسیاری
اگرچه
را
زائری
حجه االسالم
نکته قابل تأمل آن اســت که مجلســیان درباره
باز
جا
سیما
صداو
در
که
دانند
ی
م
منبری
روحانی
اظهارات زائری در تلویزیون گفتهاند که «تدبیری
کرده است و سخنان پرشورو و هیجانی و در عین
باید در صدا و سیما به کار گرفته شود تا در راستای
حال ســاده اش باعث شده تا خوراک خوبی برای
برنامهها و پشتپردههای دشمن حرکت نشود».
رسانهها و تیترهایشان فراهم کند ،اما او خود نیز
اظهاراتی که کســانی مثل زائری را به دلیل انتقاد
بیگانه با کار رسانهای نیست .او پیشتر مسئولیت
از مجلس هم در مسیردشمنان و پشت پردههای
خانــه روزنامهنگاران جوان و هفتــه نامه خانه را
توطئههای عوامل بیگانه قرار میدهد(!) این یعنی
داشته موضوعی که کار دستش داده و باعث شده
مجلــس اعتدالی دهــم نیز زمانی کــه مواضعی
تا مدتی را هم در زندان به سر ببرد .گفته میشود
علیهاش بیان شود ،همچون دیگران ،پای دسیسه
در زمان او بســیاری از خبرنگاران اسم ورسم دار
خارجیها را وسط میکشــد حتی اگر عامل آن
کــه حاال یا دراین طرف آب یا بعضا آن طرف آب
دسیسه فردی مثل زائری باشد.
دررسانههای خاص مشغول به کارند نیز از همان
اقــدام مجلــس در حمله به زائری و با چاشــنی
دست پروردههای زائریاند .او هماکنون نیز مدیر
تالش برای محدود کردن او در اظهاراتش درحالی
مســئول و صاحب امتیاز ماهنامه خیمه است و
صورت میگیرد که بســیاری معتقدند در شرایط
روزگاری هم در دولت احمدینژاد مدیرمســئول
نابسامان اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی امروز ،اتفاقا
روزنامه همشهری بود.
روحانیونی مثل وی با انتقادهایی از جنس مردمی
زائــری روزی روزگاری بــه گفته خــود افتخار
میتواننــد مانع از فاصله گرفتن بیشــتر مردم از
شــاگردی بهرام بیضایی را نیز داشته است و در
مسئولین شود.
کالسهای درس سینمایی او حضور پیدا میکرده
اتفاقا از خالهای انتقادی در کشــور همین امثال
و جالب اینکه از معدود روحانیونی بود که از فیلم
زائری هستند که باید استفاده کنند چون میتوانند
مارمولک کمال تبریزی تقدیر و تشکرکرد .رزومه
با نقد مســائل و مشکالت کشور پایههای نظام را
زائری بیانگر این اســت که انتقادهای او نمایشی
نگه دارند .حال آنکه مجلس و صداوسیما با حذف
نیستند و خاص بودن وی بی دلیل نیست ،اما از
این عده اساسا دســت به یک خودزنی ناآگاهانه
ســویی دیگر اکثریت ،نقدهای او را دلسوزانه و به
میزنند.
موقع نیز ارزیابی میکنند .اما این روحانی  48ساله
علی رغم آنکه شــخص زائری این روزها به کنایه
دانش آموخته ایــران و لبنان اکنون ازدید برخی
مینویســد که همه چیز آرام است اما قطعا قطع
تبدیل شده است به مهره اجنبی!
صداهای امثال او تنها بر التهابات میافزاید و بس.

توئیت بازی سیاسی
>محسنهاشمیرفسنجانی-رئیسشورایشهرتهران

> محمدبلوچزهی-بخشدارمرکزینیکشهر

> سید عزت اهلل ضرغامی  -رئیس سابق صداوسیما
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استعفای معاون وزارت دادگستری آمریکا
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد ،راد رزنستاین ،معاون دادستان کل از این
وزارتخانه میرود .به گزارش ایسنا ،رابرت مولر ،بازرس ویژه در پرونده روسیه از سوی راد
رزنستاین به این مسئولیت منصوب شد .مولر تحقیقات درباره موضوع تبانی احتمالی تیم
ترامپ با روسیه را پیش میبرد؛ تحقیقاتی که به اقرار ،همکاری یا محکومیت شماری از
نزدیکان ترامپ منجر شده است.

دولت

رئیس جمهور:

واقعیت انقالب به خوبی تبیین شود

حجت االسالم والمسلین حسن روحانی تبیین
اقدامات انجام شــده و دســتاوردهای  40ساله
انقالب اسالمی را ضروری خواند و اظهارداشت:
آنچه در این انقالب دنبــال میکردیم ،این بود
که از حکومت فردی نجــات پیدا کنیم .فرد بر
ما حاکم نشــود ،یک نفر به عنوان شاه بر مردم
حاکم نباشد و بعد هم منتظر بمانیم که هر وقتی
که مرد ،پســرش دو مرتبــه روی کار بیاید .این
سلطنت پدر و پسری را در انقالب از بین بردیم
و مردم حاکم شــدند و رأی مردم حکومت را به
وجود میآورد ،مجلس و خبرگان درست میکند
و این رأی مجلس اســت که دولت را درســت
میکند.
رئیس جمهور تصریح کرد :همه چیز در کشورمان
بر مبنای آراء مردم اســت و این حاکمیت ملی،
بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی ما بود و این
را باید تبیین کنیم .ایــن همه انتخاباتی که در
کشــور برگزار شد و برگزار میشود و ان شاء اهلل
سال آینده هم انتخابات داریم ،نشان میدهد که
کشور ما بر مبنای انتخابات ،رأی مردم و صندوق
آراء است.
رئیــس جمهور با بیان اینکه ،انقالب اســامی،

اســتقالل را برای ما به ارمغان آورد ،گفت :قبل
از انقالب دیگــران برای ما تصمیم میگرفتند و
آمریکاییهــا و برخی از اروپاییها در کشــور ما
همه کاره بودند و در همه امور از جمله ارتش و
نیروهای مسلح ،صنعت نظامی ،اقتصاد ،فرهنگ و
رادیو و تلویزیون مداخله میکردند اما امروز مردم
ایران تصمیم گیر اصلی هستند.
روحانی افزود 36 :آمریکایی کانال دو تلویزیون
زمان رژیم گذشته را که یکی کانال آموزشی بود،
هدایت میکردند و همه کشور دست آنها بود اما
انقالب اسالمی برای ما حاکمیت ملی و استقالل
آورد و امروز مردم ما احساس میکنند که دین،
فرهنگ و معنویتشان بیشتر مورد احترام است
و الحمداهلل در زمینه توســعه هم گامهای بسیار
مهمی برداشتیم.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور در ادامه سخنان
خــود با تاکید بر ضرورت تبیین دســتاوردهای
انقالب برای مردم ،گفت :از وزرا ،معاونین و همه
مسئولین دســتگاهها و هچنین از رسانه ملی و
صدا و سیما و از همه روزنامهها و فضای مجازی
و دســتاندرکاران خواهش میکنم که واقعیت
انقالب ما را به خوبی تشریح کنند.

قضایی
برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده دومان توکان

تالش متهم برای برهم زدن فضای دادگاه

دومین جلســه رســیدگی به اتهامات  ۴نفر از
متهمین پرونده شرکت دومان توکان به ریاست
قاضی صلواتی روزگذشته در شعبه چهارم دادگاه
ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی
آغاز شد.
اتهام این افراد مشارکت در اخالل عمده در نظام
اقتصادی و مشــارکت در کالهبرداری شبکهای
اســت.این پرونده  ۶۰جلد بوده و  ۱۸۶شــاکی
دارد.
قاضی صلواتــی در ابتدای جلســه گفت :آغاز
دومین جلسه محاکمه متهمین شرکت دومان
توکان پرونده کالسه  ۹۶۰۹۹۸در شعبه چهارم
دادگاه ویژه رســیدگی به پروندههای اخاللگران
و مفســدین اقتصــادی با حضور مستشــاران،
متهمین ،وکالی آنها ،نمایندگان دادســتان به
صورت علنی را اعالم میکنم.
رئیس دادگاه تاکید کرد :اخالل در نظم دادگاه از
طرفین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن
محاکمه نمیشود بلکه به گونهای مقتضی نظم
باید برقرار شود.
در این لحظه قاضی دادگاه از شــکات حاضر در
جلسه خواست درجایگاه حاضر شوند وشکایت
خود را مطرح کنند.
یکی از شــاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت:
من یک میلیارد و  ۹۴۰میلیون تومان ســرمایه
گذاری کردم تا پیش از دستگیری عوامل شرکت
دومان توکان به سرمایه گذاران چنین القا میشد
که سرمایه آنها درپروژههای واقعی صرف شده
است.
شــاکی افزود :شــواهد نشــان میدهد ریاست
شرکت دومان توکان اموالی داشته باشند و من
تقاضا دارم حقوق ســرمایه گذاران که مســئله
اصلی است را بازپس بگیرید.
در ادامــه قاضی از شــاکیان مجددا خواســت
هر کس کــه صحبتــی دارد در جایگاه حاضر
شود ،ســپس قاضی دادگاه از کارشناس رسمی
دادگستری خواست برای توضیحات در جایگاه
آماده شود.
کارشــناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر
شــد و ضمن بیان خالصهای از گزارش رسمی
گفــت :مدیران این شــرکت و دیگــر متهمین
با تبلیغات ،تهیه بروشــور و سایر روشها اقدام
به انعقــاد قراردادهای مختلــف از جمله ایجاد
رستوران ،پتروشیمی و ...اقدام به جذب سرمایه
کردهاند.
کارشناس رسمی دادگســتری بیان کرد :اسناد
حسابداری برای ثبت و کنترل لحاظ نشدهاند و
اطالعات پراکنده که قابل اتکا برای رسیدگی هم
نبود و ما به ناچار وارد حسابهای بانکی شدیم.
طبق بررســیهای صورت گرفتــه ۱۴۰میلیارد
تومــان جابجایی بین حســابهای متهم بوده
اســت و از این مقدار  ۲۵۰میلیارد تومان درآمد
رســتورانها بوده و سایر واریزیهایی که نام آن
مشخص است  ۷میلیارد تومان بوده است.
در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده دومان
توکان ،دومان سهند متهم ردیف اول پرونده به
دســتور قاضی صلواتی برای ارائــه دفاعیات در
جایگاه قرار گرفت.
متهــم ردیف اول پرونده در ابتدا خود را به این
شرح معرفی کرد :دومان سهند هستم فرزند اکبر
متولــد  ۱۳۶۱دارای مدرک دیپلم و اهل تهران
متاهل و فاقد سابقه کیفری.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی بار
دیگر اتهام وی را قرائت کرد و از او خواســت تا
دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم دومان گفــت :پیش از آغاز دفاعیات خود
اعالم میکنم که دفاعیات کامل توســط وکیل
انجام خواهد شــد .البته من خــودم وکیلی را
معرفی کــرده بودم و حتی تمبر نیز باطل کرده
بود ،اما شما اجازه ندادید تا او وکالت مرا به عهده

بگیرد و برای من وکالی تسخیری انتخاب کردید
که به هیچ وجه مورد تایید من نبودند و نیستند؛
و حتی من کتبا آنها را عزل کرده بودم.
وی ادامــه داد :وکالی تســخیری مــن حتی
کیفرخواست را مطالعه نکردند.
دومان ســهند در ادامه بیان داشت :پرونده من
در ســال  ۹۶تشکیل شد ،اما ضابطان و بازپرس
هشــت ماه فرایند رسیدگی به آن را طول دادند
که باعث شده پرونده من با استجازه مقام معظم
رهبری همزمان شــود .البته پرونده من نه تنها
وصف کیفری ندارد بلکه صالحیت رسیدگی در
دادگاه انقالب را نیز ندارد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی در
واکنش به ادعای مطرح شده توسط متهم اظهار
کرد :براساس استجازه رهبری وکالی پروندههای
مفســدان اقتصادی براســاس تبصره  ۴۸قانون
آیین دادرسی کیفری انتخاب میشود؛ که البته
وکیلی که شــما انتخاب کردید جزو آنها نبوده
است؛ و این ادعای شما به کلی رد میشود.قاضی
صلواتی در ادامه گفت :براســاس لیست وکالی
مورد تایید قوه قضاییه وکالی حاضر چندین روز
پرونده را مطالعه کردند و الیحه صادر کردند لذا
شما به جای جوسازی علیه دادگاه دفاعیات خود
را ارائه دهید.
در این هنــگام وکیل متهم نیز از محضر دادگاه
خواست تا توضیحاتی در خصوص ادعای متهم
مبنی بر عدم مطالعه کیفرخواست ارائه کند.وی
بیان داشت :شما اگر قصد ادامه دروغگویی خود
را دارید ،ادامه دهید ،اما متن کیفرخواست اکنون
در مقابــل من قرار دارد و مــا یک روز کامل در
اوین بودیم و تلفنی نیز با شما در تماس بودیم.
وکیل دیگر متهم نیز گفت :شما ادعای دروغی
را مطرح میکنید.
متهم در ادامه جلسه دادگاه اظهار داشت :من از
سرمایه گذاران معذرتخواهی میکنم .اما بابت
طوالنی شــدن روند پرونده باید از دادسرا سوال
شود .گویا مســائل دیگری به جز پرداخت حق
مردم در اولویت دادگستری و دادسرا بوده است.
قاضی صلواتی ضمــن تذکر به متهم گفت :این
موضوع در اولویت قوه قضاییه است تا حق مردم
پرداخت شود ،اما شــما باید در زندان باشید تا
مردم به حق خودشان برسند و شما حق توهین
به بازپرس پرونده را ندارید.
در ادامه متهم به شــرح دفاعیات خود پرداخت
و گفت :شرکت ســرمایه گذاری دومان توکان
اجــازه جذب و هدایت ســرمایه را داشــته و با
توجه به عملکرد شــرکت در جذب سرمایه این
مجموعه نیازی به اخــذ مجوز از نهادهای مالی
را نداشته ،چون که ســپرده جذب نکرده بلکه
ســرمایه جذب کرده اســت؛ و جذب و هدایت
سرمایه سرمایهگذاران تنها در پروژههای تعریف
شده بوده و قرارداد ســرمایه گذاری نیز منعقد
میشده است.
وی در پایان دفاعیات خود مدعی شــد :صراحتا
اعالم میکنم صرفا به دنبــال بازگرداندن حق
ســرمایه گذاران شرکت هســتم و موارد مطرح
شده در کیفرخواست خالف واقع است.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان
در جایگاه حاضر شــد و گفت :شــما به دنبال
برهم زدن فضای دادگاه هستید شما در تماس
تلفنی از زندان شــکات را تهدیــد کردهاید و به
جای این اقدامات باید حق شــکات را بپردازید.
قاضی صلواتی نیز خطاب به متهم گفت :شما با
ایجاد اختالف در بین شــکات از آب گل آلود به
دنبال ماهی هستید و با تطمیع برخی از شکات
در صــدد ایجاد اختالف میان آنها هســتید.به
گــزارش میزان ،در این بخش از جلســه دادگاه
قاضی صلواتی ختم جلسه را اعالم کرد و گفت:
جلســه بعدی رســیدگی به این پرونده در روز
شنبه 22دی ماه برگزار خواهد شد.

