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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اینکه چگونه اکبر طبری بیخ گوش 
رئیس یک قوه فسادها کرده و »محبوب 
دل مفســدان اقتصادی« بوده است، 
اساسا در این بلبشوی تحریم و دالر 20 
هزار تومانی و سکه ای که یک تکان دیگر 
به خودش بدهد، ده میلیونی می شود، 
برای افکار عمومی محلی از اعراب ندارد. 
افــکار عمومی حاال دیگــر حتی با 
شــنیدن اعداد و ارقام سرســام آور در 
دادگاه طبری هم انگشــت حیرت به 
دهان نمی گزد؛ چراکه حاال دیگر چشم و 

گوشش پُر است از این فسادها.  
از آن طرف اما دادگاه »سلطان رشوه« 
سیرکی جذاب و سالحی کارآمد است 
برای آقایان سیاسی تا به مدد آن پنجه 
به صورت یکدیگر بکشند و با راه انداختن 
بازی های سیاســی، کام خود را از این 

تراژدی غم انگیز بگیرند.  
فرافکنی های دلپذیر

پرونده طبری هنوز از مرگ مشکوک 
قاضی منصوری ملتهب اســت و هنوز 
حدس و گمان هــا دربــاره او به یقین 
نرســیده اند که جبهه پایداری ها پای 
چهره تازه ای را به این آش شله قلمکار 
باز کرد ه اند؛ چهره ای که برای خودش 

وزنــه ای اســت در تاریــخ جمهوری 
اسالمی؛ هرچند وزنه ای عزلت نشین.

ماجــرا از توئیت علیرضــا زاکانی 
شروع شــد. او در شــبکه فیلترشده 
توئیتر ادعا کرد که اکبر طبری، ابتدای 
انقالب به دلیل فعالیــت در گروهک 
منافقین دســتگیر و زندانی شــد، اما 
بعد با ســاده انگاری عده ای، فرماندار 
شهرســتان نور مازندران شد و بعد هم 
با رابطه وارد نهاد قضایی شد و پله های 

ترقی را طی کرد. 
این ادعا به مذاق آنهــا که واقعیت 
دردناک خطاهای بزرگ در جمهوری 
اسالمی را متعصبانه برنمی تابند و برای 
هر خطایی به دنبال فرافکنی هستند، 
بسیار خوش آمد زیرا متضمن این نکته 
بود که این لکه ننگ در دستگاه عدلیه 
در واقع پس مانده تشکیالت منحوس 
منافقین است نه محصول سیستمی 
کــه بیمارگونه چنیــن پدیده هایی را 

خلق می کند.
 ناطق، طبری 

و یک حوزه مجلل در لواسان؟
اما این سرخوشی به اینجا ختم نشد 
و حمید رسایی اندکی بعد، رنگ و لعاب 
تندتری بــه آن بخشــید. او که چهره 
معروف اصولگرایــان و جبهه پایداری 

اســت نیز احتماال با همان فیلترشکن 
زاکانی یا شــاید هم با فیلترشــکنی 
متفاوت، وارد توئیتر شد و اطالعاتی که 

زاکانی داده بود را کامل کرد. 
رسایی، علی اکبر ناطق نوری را متهم 
کرد که علی محمد بشارتی، وزیر کشور 
در دولت دوم هاشــمی رفسنجانی را 
تحت فشار گذاشته و واداشته تا طبری را 
»بدون نیاز به استعالمات رایج از مراکز 
امنیتی« به فرمانداری شهرستان نور که 
محل زادگاه ناطق نوری است، منصوب 
کند و به گفته رسایی، طبری در نیمه 
دهه 70 باز با همان البی به قوه قضائیه 

کوچ می کند. 
رســایی به همین جا بسنده نکرد و 
مدعی رابطه های مالــی میان طبری 
و ناطق شد. او نوشــت: »الزم است در 
پرونده طبری، روابط وی با ناطق نوری 
مورد بررسی قرار گیرد. خصوصا درباره 
منبع تامین هزینه  ساخت  حوزه علمیه 
مجلل ناطق نوری در لواسان و ارتباطش 
با طبری، سئواالت مهمی مطرح شده!«

خود ناطــق نوری دو ســال پیش 
درباره حوزه علمیه امام حســن)ع( در 
لواسان گفته بود که زمین آن را نه از بنیاد 
گرفته نه جزء اموال طبیعی است، بلکه 

وقف است.

می خواهند چهره های محبوب را 
تخریب کنند

حاال این ادعاها، شــعبده تازه ای در 
سیرک طبری شده و واکنش دفتر ناطق 
را برانگیخته اســت. رئیس دفتر ناطق 
نوری، جواب تند و تیــزی داده و گفته 
که این ادعاها برای تخریب چهره های 
محبوب مردم و احتماال ایجاد انحراف در 

رسیدگی به پرونده طبری است!
او ادعاهای رسایی را رد کرده و توضیح 
داده: »تشخیص کذب بودن این سخنان، 
کار دشواری نیست و تنها با یک بررسی 
اجمالی و بازیافت آنچه این فرد در قالب 
توییت به قلم آورده است، درمی یابیم 
کــه: اوالً آقای طبری اساســا هیچ گاه 

فرماندار شهرستان نور نبوده است. ثانیاً 
این شــخص مطلقا و در هیچ دوره ای 
نه آشنایی شخصی، نه ارتباط کاری و 
ســازمانی، چه به صورت مستقیم و یا 
غیرمستقیم با حوزه علمیه، دفتر جناب 
آقای ناطق نوری و یا شــخص ایشان 

نداشته است.«
او هرگونه ارتباط طبــری با حوزه 
علمیه امام حسن مجتبی)ع( در لواسان 
را هم رد کرده است. در نهایت هم خط و 
نشان کشیده که برای جلوگیری از این 
نوع سم پاشی ها و لجن پراکنی در فضای 
جامعه و از دســت رفتن اعتماد آسیب 
دیده مردم به خادمینشــان، از حمید 

رسایی شکایت خواهند کرد. 
 نامه های بی اعتبار 

و اعتمادهای از دست رفته
با این حساب به نظر می رسد طبری 
آنچنان که زمانی محبوب دل مفسدان 
اقتصادی بــود، اکنــون محبوب دل 
بازیگران سیاســی هم هست. پرونده 
او آبســتن اتهام زنی هــای بســیار به 
چهره های مختلف اســت و احتماال از 
آن جایی که رشــته ای با سر دراز است 
در روزهای آتی نیز اخبار دیگری از این 
دست بگومگوها خواهیم شنید که مایه 

رسوایی بیشتر است. 
این اتهام زنی هــا و دفاع های پس از 
آن اما به قدری از اعتبــار افتاده اند که 
تقریبا دیگر افکار عمومی هیچ عالقه ای 
به شــنیدن آنها ندارد؛ نمونه ای از این 
بی اعتباری، نامه حمایت آملی الریجانی 
از »مرد در سایه اش« یعنی طبری است. 
رئیــس فعلی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام که اکنــون بیش از هر 
کسی باید درباره طبری توضیح دهد، 
تیرماه پارســال، زمانی که اخبار فساد 
طبری به رســانه ها راه یافت، نامه ای 
هشــدارآمیز نوشــت و مدعی شد که 
تمام اتهامات طبری قبال در دادســرا 
بررســی و کذب بودن آن محرز شده 
است. درنهایت هم رئیس سابق دستگاه 
قضا نوشته بود که »مدعیان اگر مدعی 
وجود اتهاماتی هستند، چرا در طول 10 
سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان 

نگذاشتند؟«
ظاهرا قاضی القضات سابق این سوال 
را در حالی مطرح می کرد که عنایتی به 
بگیروببند موجود در 10 سال مدیریت 

خویش بر عدلیه نداشت؛ این بگیر و ببند 
مصادیق بســیار دارد اما طرح ماجرای 
نظرسنجی برنامه پایش در میان آنها، 
خالی از لطف نیست. پنج سال پیش این 
برنامه تلویزیونی سوالی را به نظرسنجی 
گذاشــت بدین شــرح که »اگر کسي 
مالتان را به ناحق تصاحــب کرد، چه 
کاري انجــام مي دهیــد؟« 55 درصد 
شــرکت کنندگان گزینه »شکایت به 
دادسرا« و 45 درصد گزینه دوم یعني 
»به خــدا واگذار مي کنــم« را انتخاب 
کردند. همین نظرسنجی ساده، اسباب 
فشار و تهدیدهای بسیار دستگاه قضایی 

برای این برنامه شد. 
قربانیان واقعی طبری

خود آملی الریجانی نیز در تمام 10 
سال ریاست خود بر قوه قضائیه حاضر 
به حضور در هیچ نشست خبری و پاسخ 
به افکارعمومی نشد و اینک در هنگامه 
دادگاه طبری نیز، خبری از او نیســت؛ 
با اینکه بســیاری او را توصیه به دست 
کم یک عذرخواهی برای خالی نبودن 

عریضه می کنند. 
علیرضا زاکانی پیشتر درباره طبری 
گفته بود که او دو رئیس قوه را »بیچاره« 
کرده است! روشن نیســت بیچارگی 
آن دو رئیس قوه در چیست؟ چراکه به 
دلیل غفلت خود از این جرثومه فســاد 
آن هم بیخ گوششان، نه توبیخ شده اند، 
نه اساسا پاسخی به کســی داده اند. اما 
آنان که بیچاره شده اند، تظلم خواهانی 
بوده اند که به امید عدالت دست به دامان 
عدلیه شدند و به سد طبری ها برخوردند 

و خونشان در شیشه شد.

پای ناطق هم به پرونده معاون سابق الریجانی باز شد

دادگاه طبری؛ آبستن بازی های سیاسی پیچیده

خبر

یکی از وکالی مدافع سعید تمجیدی و محمد 
رجبی، از متهمان حــوادث آبان ماه در خصوص 
شایعات  منتشر شــده مبنی بر تأیید حکم  اعدام 
موکالن خود توسط دیوان عالی کشور، گفت: طبق 
صحبت هایی که من با موکالن و خانواده هایشان 
داشتم، از نظر حقوقی بسیار امیدواریم که حکم در 
دیوان نقض شود اما این منوط به این است که ما 

بتوانیم به پرونده ورود کنیم.
مصطفی نیلــی، در گفت وگو  با ایلنــا، افزود: 
پرونده موکالن من در شــعبه 15 دادگاه انقالب 
رسیدگی و  منجر به صدور حکم اعدام در مرحله 
بدوی شــد و آقای رجبی و تمجیــدی از زندان 

طی نامه ای وکالی تسخیری شان را عزل و من و 
همکارانم را به عنوان وکیلشان معرفی و تقاضای 

اعاده کردند.
وی اظهار کرد: ما منتظــر ماندیم تا پرونده به 
دیوان عالی کشور فرستاده شــود تا در دیوان  به 
پرونده ورود کنیم؛ در این مدت چندین مرتبه به 
دیوان مراجعه کردم اما براســاس کدملی و اسم 
موکالن، به من اعالم شد که چنین پرونده هایی 

در دیوان وجود ندارد.
وکیل ایــن دو متهم ادامــه داد: تاکنون به ما 
اعالم نشــده که این پرونده در کدام شعبه دیوان 
اســت و همچنان پیگیر این موضوع هستیم که 

این پرونده کجاست تا بتوانیم اعالم ورود کنیم. 
نیلی در خصوص شایعات  منتشر شده مبنی بر 
تأیید حکم  اعدام موکالن خود توسط دیوان عالی 
کشور، گفت: این اخباری را هم که شنیدیم، برای 
ما بسیار ناراحت کننده بود، چون هنوز به پرونده 

ورود نکرده ایم.
وی ادامه داد: طبــق صحبت هایی که من با 
موکالن و خانواده هایشان داشتم، از نظر  حقوقی 
بسیار امیدواریم که حکم در دیوان نقض شود اما 
این منوط به این است که ما بتوانیم به پرونده ورود 
کنیم. این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگر 
اجازه ورود به پرونده به ما داده شود ما می توانیم 

بررسی های حقوقی پرونده را انجام دهیم و از آنها 
دفاع کنیم.

گفتنی اســت، پیش از این یک منبع آگاه در 

دیوان عدالــت اداری، تایید حکم اعدام ســعید 
تمجیدی و محمد رجبی در این دیوان را تکذیب 

کرده بود.

وکیل دو متهم حوادث آبان:

امیدوارم حکم اعدام موکالنم در دیوان نقض شود
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ماجرای نورعجیب در شرق تهران چه بود؟
انفجار در پارچین

امیر سرتیپ دوم داود عبدی، معاون فرهنگی 
وزارت دفاع و ســخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح درباره حادثه شی جمعه در منطقه 
پارچین گفت: در ساعات پایانی پنج شنبه شب در 
جنوب شرقی تهران به دلیل نشت مخازن گازی در 
منطقه عمومی پارچین حادثه روی داد و عامل انفجار 
شد و این انفجار موجب شعله ور شدن آتش شد. وی 
با تاکید بر اینکه آن منطقه مسکونی نیست و آسیبی 
به کسی وارد نشده، افزود: بالفاصله یگان های آتش 
نشان و اطفاء حریق وارد منطقه شدند و آتش را به 
خوبی و با سرعت مهار کردند و الحمداهلل همه چیز 

به روال عادی است.
    

هشدار بهارستان به پاستور؛
سکوت نخواهیم کرد

روسای کمیســیون های تخصصی مجلس در 
نامه ای به رئیس جمهور درمورد مشکالت اقتصادی 
ومعیشتی و گرانی های اخیر نوشتند: »اینکه رئیس 
دولت پس از وقوع حوادث و فجایع از آنها باخبر شود و 
به آنها لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته است؟ از 
شما تقاضامندیم نصیحت این برادران ایمانی خود را 
بپذیرید و روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید 
چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای انقالبی گری 
پا به میدان گذاشته و بر سر آرمان های خود خواهد 
ایستاد؛ پس بنای آنچه سابقا با مجلس داشته اید را 
کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس 
یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ 

بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد.«
    

ورود رسمی حزب موتلفه به 
انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش ایســنا، حمیدرضا ترقی، عضو شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت 
حزب موتلفه بــرای انتخابات ریاســت جمهوری و 
شوراهای شهر در سال 1400 گفت: موتلفه در مرحله 
تشکیل ستادهای انتخاباتی در دفاتر خود در سراسر 
کشور است؛ درباره انتخابات ریاست جمهوری، باید 
مرکز تصمیم بگیرد و ما معتقدیم که وحدت اصولگرایان 
عامل اصلی موفقیت خواهد بــود. وی درباره احتمال 
موفقیت اصولگرایان در انتخابات 1400 تصریح کرد: 
معموال روال این است که جریانی که پیروز انتخابات 
مجلس می شــود، می تواند پیروز انتخابات ریاست 
جمهوری هم بشود؛ بنابراین من به پیروزی اصولگرایان 

در انتخابات ریاست جمهوری خوش بین هستم.
    

مرتضی آقاتهرانی:
 با فیلتراینستاگرام 

راه به جایی نمی بریم 
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی، در خصوص اولویت های 
کمیسیون فرهنگی در زمینه فضای مجازی گفت: 
قرار شد برای بررسی این مسئله، کمیته ای را به عنوان 
زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی راه اندازی کنیم تا 
مصوبات آن طی یک ماه، قانونی شود. وی افزود: ما 
در زمین بیگانگان بازی می کنیم و اگر با اینستاگرام 
کار کرده باشــید می بینید که وقتی اسم »قاسم 
سلیمانی« را به کار ببرید، بالفاصله حذف می شوید. 
با فیلتر کردن هم راه به جایی نمی بریم و باید به سراغ 

ایجاد »فضای ملی مجازی« برویم.
    

نماینده روحانی مجلس: 
اولویت مجلس، »ختم قرآن« و 

»نماز آیات« نیست 
اعتماد آنالین نوشت: حجت االسالم سید سلمان 
ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس گفت: تصمیماتی 
از قبیل ختم قرآن یا تعطیلــی دقایقی از مجلس 
برای خوانــدن نماز آیــات، تصمیم هایی از جانب 
اشخاص بود، وگرنه نمایندگان مجلس یازدهم به 
خوبی می دانند که ماموریت اصلی شــان کاهش 
مشکالت کشور و رفع دغدغه های مردم است. اگر 
در روزهای اول مسائلی هم رخ داد، به این دلیل بود 
که کمیسیون ها تشکیل نشده بودند و نمایندگان 
این فرصت را داشــتند که نظــرات و عقیده های 
شخصی شان را بازگو کنند. ان شاءاهلل از این پس با 
جدیت بیشتری تالش خواهیم کرد تا بتوانیم چهره 

مجلسی انقالبی و جهادی را نشان بدهیم.
    

مجلس این هفته جلسه علنی ندارد
مجلس شورای اسالمی در هفته جاری جلسه 
علنی ندارد و نمایندگان برای بررســی مســائل 
و مشــکالت منطقه به حوزه هــای انتخابیه خود 
خواهند رفت. به گزارش روز پنجشنبه اداره اخبار 
و اطالع رسانی مجلس شــورای اسالمی، بر اساس 
اعالم هیآت رئیسه مجلس شورای اسالمی، جلسه 
علنی بعدی مجلس ساعت هشت صبح روز یکشنبه 

15 تیرماه برگزار می شود.

پرونده طبری هنوز از 
مرگ قاضی منصوری 

ملتهب است و هنوز 
حدس و گمان ها درباره 

او به یقین نرسیده اند 
که جبهه پایداری ها پای 

چهره تازه ای را به این آش 
شله قلمکار باز کرد ه اند؛ 
چهره ای که برای خودش 

وزنه ای است در تاریخ 
جمهوری اسالمی؛ هرچند 

وزنه ای عزلت نشین

رسایی مدعی است که 
طبری با کمک و سفارش 

ناطق نوری ترقی کرده 
است. او منبع تامین هزینه 

ساخت حوزه علمیه به گفته 
وی مجلل ناطق در لواسان 
را نیز مورد سوال قرار داده 

و تاکید کرده که دادگاه باید 
روابط این دو را بررسی کند

آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی گفت: جمهوری اسالمی 
بهترین نوع حکومت در میان کشــور های اســالمی است و 
این برکت و نعمت به برکت قیام امام )ره( و یک عمر زندگی 

مخلصانه ایشان نصیب ما شده است.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( در 
دیدار حجت االسالم والمسلمین سید حسن ربانی، رئیس 
مرکز خدمات حوزه های علمیه و جمعی از مسئوالن این مرکز، 

با بیان اینکه پیشرفت هایی که در حوزه علمیه صورت گرفته 
شاخه هایی از درخت پربرکتی اســت که امام خمینی )ره( 
غرس کردند، بیان داشت: پیشرفت های حوزه علمیه در فکر، 

اخالص و قیام خالصانه امام خمینی ریشه دارد.
وی بیان کرد: پیشرفت های فراوانی در حوزه صورت گرفته 
است و حوزه علمیه امروز با حوزه علمیه قبل از انقالب قابل 

مقایسه نیست.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی )ره( 
با بیان اینکه در ارائه خدمات، محور اصلی را باید پیشــرفت 
روحانیت و تحقق رســالت حوزه بدانیم، گفت: خدمات باید 
به نوعی ارائه شــود که در نتیجه آن روحانیت بتواند بهتر به 

وظیفه طلبگی خود عمل کنــد. وی ادامه داد: ارائه خدمات 
نباید خدمت به یک صنف باشد بلکه باید خدمات به صورت 
هدفمند ارائه شــود؛ اگر فعالیت هایتان بر اساس این بینش 
برنامه ریزی شود قطعاً خداوند متعال برکاتش را زیاد خواهد 
کرد. وی تصریح کرد: در حوزه باید تالش کنیم طالبی تربیت 
شوند که در علوم اسالمی جامعیت داشته باشند و سیاست را 

بهتر درک کنند و تهذیب اخالق نیز داشته باشند.
آیت اهلل مصباح یزدی گفت: هیچ پیامبر و امامی در طول 
تاریخ نبوده است که در دوران آن ها همه افراد صالح باشند و به 
وظیفه خود عمل کنند، هر جا پیشرفت بزرگی شده خیانت 

بزرگی نیز انجام شده است.

وی ابراز داشــت: بعد از رســالت پیامبــر اکرم )ص( 
جنایت هایی انجام شــد که در طول تاریخ بی نظیر است 
به طوری که قبل از پیامبر )ص( امکان چنین جنایت هایی 

وجود نداشت.
آیــت اهلل مصباح یــزدی با اشــاره به اخــالص امام 
خمینی)ره( عنوان کرد: امام خمینی ده ها ســال ریاضت 
کشیده بود؛ ایشــان تمرین کرده بود که احکام اسالم را 
دقیقاً عمل کند و خود را بــرای دین خدا خالص کند. امام 
زندگی ای عادی و بی تشــریفات، اما سراسر نور داشت و 
یک ذره خودخواهی و دنیا طلبی نداشــت و سرتا پا فقط 

بندگی بود.
وی گفت: خداوند بر ما منت گذاشــت که انسانی را که 
دوست دارد به ما معرفی کرد و چند دهه با ما زندگی کرد 
و همه زندگی اجتماعی و فردی اش را دیدیم و شناختیم و 

به بهترین شکل راه درست را به ما نشان داد.

آیت اهلل مصباح یزدی: 

جمهوری اسالمی بهترین نوع حکومت است


