
ادامه از صفحه اول 
خرید و فروش تس��لیحات را خواهد یافت. دبیر کل 
س��ازمان ملل و مدیر کل آژان��س در حالی حیثیت 
خویش و نهادهای تحت مدیریتش��ان را به س��لطه 
گری آمریکا فروخته اند که س��فر ظریف به ترکیه و 
روس��یه در کنار راهبرد توس��عه مناسبات دو جانبه، 
یک اصل محوری دارد و آن همگرایی منطقه ای برای 
حل بحران های منطقه بویژه مس��ئله س��وریه است. 
ایران، ترکیه و روس��یه بر اس��اس توافقات آستانه و 
سوچی در حالی متعهد به حل بحران سوریه شده اند 
که تحرکات نظامی ترکیه این روند را با مش��کالتی 
همراه ساخته است. س��فر ظریف به ترکیه و روسیه 
را می توان فعال ش��دن دیپلماسی ایران برای تغییر 
رویه ترکیه و افزایش همگرایی ها برای تحقق توافقات 
آستانه دانست که خود سندی بر ماهیت امنیت ساز 
عملکردهای منطقه ای جمهوری اسالمی است. بر این 
اس��اس می توان گفت که سفر ظریف در کنار اهداف 
سیاس��ی، اقتصادی دارای یک بعد مهم اس��ت و آن 
مخباره دوباره نقش آفرینی ایران در حل بحران های 
منطقه اس��ت. پیامی که پاس��خی آشکار به گوترش 
و گروسی اس��ت که تحت س��لطه آمریکا سناریوی 
جوسازی علیه ایران را در پیش گرفته اند. رفتاری که 
بار دیگر ماهیت غیر مستقل این سازمان ها و حقانیت 
جمهوری اس��المی مبنی بر بی اعتم��ادی به آنان و 
لزوم تغییر ماهیت وجودی آنها را به جهانیان نش��ان 

می دهد.  

سرمقاله

رئیس قوه قضائیه گفت: آش��فتگی در بازار مس��کن، مردم 
باالخص طبقات ضعیف را دچار زحمت کرده است؛ از قبل 
هم پیش بینی می ش��د اگر نقدینگی موجود در کش��ور به  
س��مت تولید هدایت نش��ود در حوزه مس��کن و ارز و طال 

التهاب ایجاد خواهد کرد.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه ش��ورای عالی قوه 
قضائیه، با تس��لیت ش��هادت امام ص��ادق)ع( رهبر مذهب 
تش��ّیع، دو ش��اخصه مه��م آن حض��رت برای ام��ر قضا را 
»قض��اوت عادالنه و بحق« و »ش��ناخت موضوع و حکم و 

صدور حکم مبتنی بر فهم و دانش« عنوان کرد.
رئی��س قوه قضائی��ه یکی از مهم ترین برنامه های دس��تگاه 
قضائی را مبارزه بدون تبعیض با فس��اد عنوان کرد و گفت؛ 
در اولین جلس��ه س��ران قوا بعد از تصدی مس��ئولیت قوه 
قضائیه و در تش��ریح برنامه های خ��ود تأکید کردم که هر 
مس��تندی که درباره فساد به دس��تگاه قضائی ارجاع شود 
و هر پرونده ای که در این زمینه تش��کیل ش��ود، قاطعانه و 

عادالنه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئیس��ی خاطرنش��ان کرد: هیچ پرونده ای را در دس��تگاه 
قضائ��ی زی��ر میز نمی گذاری��م و همه پرونده ه��ا روی میز 
قضات است و مورد رسیدگی قرار می گیرد و قوه قضائیه در 
مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است و آن را با جدیت 

پیگیری می کنیم.
رئیس قوه قضائیه، شایعه سازی و دروغ پراکنی و تهمت زدن 

را َس��ّمی مهلک ب��رای مبارزه با فس��اد دانس��ت که روند 
دادرسی عادالنه را مختل می کند و بر همین اساس از آحاد 
ملت خواس��ت اگر گزارش یا مس��تنداتی درباره تخلف فرد 
یا افرادی دارند، به دس��تگاه قضائی ارائه دهند. رئیس��ی بر 
همین اساس متذکر شد: گفتن مسائل به افراد غیرمسئول 
به جای اعالم آنها به دستگاه قضا و ایجاد سوءظن یا انگشت 
اتهام به س��وی کسانی نشانه رفتن که مردم آنها را به عنوان 

فردی صال��ح می شناس��ند، حتماً نظام دادرس��ی را دچار 
اخالل می کند و هیچ دردی را دوا نمی کند.

وی در بخش دیگری از س��خنانش راجع به وضعیت بازار و 
قیمت ها گفت: تس��عیر، قیمت گذاری و کنترل بازار وظیفه 
دولت هاس��ت و مس��ئوالن اجرای��ی باید با انج��ام وظایف 
خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقش��ار ضعیف و 

کم درآمد جامعه را برطرف کنند.

رئیس قوه قضائیه با اش��اره به گزارش های دریافتی درباره 
افزایش قیمت ها از ش��هرهای مختل��ف و گفتگوی خود با 
مع��اون اول رئیس جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی 
خواست که برای ساماندهی قیمت ها و کنترل بازار اقدامی 
فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا الزم باش��د، 
دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسئوالن اجرایی است. 
رئیس��ی با یادآوری آشفته بازار مس��کن ابراز کرد: وضعیت 
مس��کن به ویژه برای مستأجران و اقشار کم درآمد غیر قابل 
تحمل اس��ت و باید با اجرای فوری سازوکارهایی همچون 
اخ��ذ مالیات از خانه های خالی که بعد از 4 س��ال تصویب 

قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش ب��ه اعتراضات مردمی 
علیه نژادپرس��تی و بی عدالتی در آمریکا و اروپا اشاره کرد 
و آن را نتیجه ظلم تاریخی س��ردمداران غرب به ملت ها و 
خصوصاً رنگین پوستان دانست و گفت: خشم مردم آمریکا 
و اروپا علیه ظلم و بی عدالتی مقطعی نیس��ت و نمی توان با 

اقدامات جنایت بار پلیسی و امنیتی آن را سرکوب کرد.
در این جلس��ه حجت االس��الم مظف��ری به عن��وان معاون 
قضائی جدی��د قوه قضائیه، آقای رحیم��ی به عنوان معاون 
جدید منابع انس��انی و ام��ور فرهنگی ق��وه قضائیه، آقای 
حاجی محم��دی به عنوان رئیس جدید س��ازمان زندان ها و 
حجت االسالم صادقی به عنوان رئیس جدید شوراهای حل 

اختالف حضور داشتند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

علی ربیعی:

برای مستأجران برنامه  
حمایتی داریم

سخنگوی دولت با 
بیان اینکه وزارت 
راه و شهرس��ازی 
موظف به کنترل 
هزین��ه س��اخت 
ش��د،  مس��کن 
امیدواریم  گفت: 
بتوانی��م ب��ورس 
را  مس��کن 

راه اندازی کنیم.
ع��ل��ی رب��ی��ع��ی 
سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران 
بیان اینکه مسأله کرونا کماکان مهمترین مسأله دولت 
است، اظهار داشت: مبارزه ضد کرونایی دولت و نظام 

سالمت وارد مرحله جدیدی می شود.
ربیع��ی خاطرنش��ان کرد: م��ا به دوران پ��س از کرونا 
نرس��یدیم، آثار و تبعات کرونا از ماه های قبل ش��روع 

شده و دوران پسا کرونا به معنای اتمام آن نیست؛ 
ربیعی گفت: قرار ش��د ماس��ک ارزان در اختیار مردم 
قرار گیرد، برخی استان ها وارد پیک کرونایی شده اند 

اما این به منزله پیک جدید نیست. سخنگوی دولت با 
تاکید بر اینکه سیاست توامان رونق اقتصاد و مبارزه با 
کرونا دارای پیچیدگی های زیادی اس��ت، بیان داشت: 
تعطی��الت عید فط��ر االن دارد آث��ارش را می گذارد. 
البته ما از ۲ هزار تس��ت روزانه به ۲۶ هزار تس��ت روز 
رس��یدیم. وی در مورد مش��کالت قیمت مسکن برای 
مردم خاطر نشان کرد: قرار شد معاون اول سیاست ها 
را پیگیری کند. ما در کوتاه مدت در مورد مس��تأجران 

برنامه  حمایتی خواهیم داشت.
س��خنگوی دولت خاطر نشان کرد: ورود ارز به صورت 
اس��کناس ب��ه کش��ور ب��دون محدودیت آزاد اس��ت، 
همچنین تصمیم خوب دیگری که مقام معظم رهبری 
تایی��د کردند واردات فلزات گرانبه��ا از تعرفه گمرکی 
معاف ش��دند که این مصوبه تا پایان س��ال ۹۹ است. 
س��خنگوی دولت در پاس��خ به این پرسش که با توجه 
به اینک��ه آقای ظریف پیش بینی حضور مجدد ترامپ 
را در کاخ س��فید دارد، دول��ت مجوز تنظیم سیاس��ت 
جدی��د برای آمریکا دارد، خاطر نش��ان ک��رد: ما برای 
بهره گیری از دیپلماس��ی منتظر تغییرات مدیریتی در 
آمریکا نیستیم، اگر آمریکا موضع واقعی مذاکره داشته 
باشد دیپلمات های ما آمادگی بازگشت به میز مذاکره 

ای که آمریکا آن را ترک کرد دارند.
وی در پاس��خ به سوالی در مورد جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی بیان داش��ت:طی مراحل تحقیقاتی و قطعی 
شدن این مسئله که امکان خوانده شدن جعبه سیاه در 
ایران وجود ندارد، تصمیم به ارسال جعبه سیاه گرفته 
ش��ده است. این چیزی نیست که امروز بخواهیم آن را 

انجام دهیم. این تصمیم گرفته شده که بازخوانی جعبه 
س��یاه با حضور نمایندگان ایران در اس��رع وقت انجام 
ش��ود. در غیر این صورت، با توجه به س��ابقه طوالنی 
موسسه فرانسوی که مورد تایید ایکائو هم است، جعبه 
سیاه در فرانس��ه بازخوانی خواهد شد. ربیعی در مورد 
مس��کن مهر خاطر نشان کرد: از دو میلیون و دویست 
هزار واحد مس��کن مهر در دول��ت یازدهم و دوازدهم، 
۱میلیون ۹۳۰ هزار واحد تحویل داده ش��ده است، در 
دو سال گذش��ته از 4۸۰ هزار واحد ، ۲۱۰ هزار واحد 
تحوی��ل، ۱۲۰ هزار واحد در مرحله نصب انش��عابات، 
۷۰ ه��زار واحد تا آبان ماه تحویل و ۸۰ هزار واحد هم 
دارای اختالفات حقوقی اس��ت. ربیعی بیان داشت: ما 
با پدی��ده ترامپ نا متعارف ترین رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا که بر س��ر یک کشور زورگویی که ابزار 
نظامی، سیاس��ی و اقتصادی ق��وی دارد روبرو بودیم. 
تحریم را نمی گویند و نمی گویند ش��ما درآمد ارزیتان 
امس��ال چقدر ب��وده و چگونه کاالی اساس��ی مردم را 
تامین کردید و زندگی مردم را نگه داش��تید. من ادعا 
نمی کنم امروز جامعه خوش��حال از زندگی خود است 
اما علتش را هم بگویید که اگر این دولت نبود شمایی 

که مدعی هستید وضع صد برابر خراب تر می شد.
وی در مورد دس��تورات تلفنی رئی��س جمهور به وزرا 
بدون حضور در بین مردم هم اظهار داشت: اقای رئیس 
جمه��ور تلف��ن زده و پیگیری کرده اس��ت. او مطالعه 
کرده و گزارش ها را پیگیری کرده بخش��ی از پیگیری 
ها تلفنی اس��ت البته جلس��ه حضوری و پیگیری هم 

است. فارس

از هنر وکالت

هنر با نقاش��ی و موسیقی شروع نمیشود و با سینما خاتمه 
نمیپذی��رد. هنر یک مهارت عاش��قانه اس��ت. افالطون پس 
از آش��نایی با س��قراط  تقریباً تمام اعتقاد خ��ود را به هنر 
)عواطف، احساس��ات و تخیالت( به اعتبار فلس��فه )دانش( 
از دس��ت داد. زمانی او هنرها را به دو دسته تقسیم میکرد: 
هنره��ای مفید و هنرهای زیب��ا. در نظر او هنری که حاوی 
مهارتی برای خلق یک نتیجه کارس��از باش��د اهمیت دارد 
و هنرهای زیبا به س��بب تقلید صرف ارزش��ی ندارند. براین 
اس��اس نقاش��ی، تقلیدی از حقیقت به حساب میآمد چون 
جوهرش در جه��ان ُمُث��ل )Universe of Form( قرار 
داش��ت اما بّنا یا نج��ار، قطعات عالم ُمُث��ل را در ترکیب و 
پیوند با یکدیگر به خلقتی مفید برای عامه تبدیل میکنند. 
از این حیث، س��ازنده، فی نفس��ه، خالق محسوب می شود. 
در این دیدگاه، هنری مفیدتر اس��ت که از افراد بیش��تری 
در یک جامعه حمایت کند. حدیث من لم یش��کر المخلوق 
لم یش��کر الخالق در واقع تلمیحی به این اسطوره است. در 

هر حرفهای که عش��ق و انگیزه در آن نهفته باشد به وضوح 
میتوان آثار مثبت حرکت جمعی را نیز مش��اهده کرد. این 
آث��ار به وی��ژه در برخی حرف مانند وکالت نمود بیش��تری 
دارند. برای نمونه، یک وکیل میتواند بابت قبول یک پرونده 
حق الوکاله کالنی دریافت کند اما با این عمل، هم به جامعه 
و هم به همکاران صنفی لطمه میزند. با تداوم این عمل کم 
کم در طیف وس��یعی از مردم این ش��ائبه تولید میشود که 
همه وکال دس��تمزد کالن می گیرند و برای وکالی جوان و 
کارآموزان وکالت نیز بدآموزیهایی به دنبال خواهد داش��ت. 
س��پس ناخ��ودآگاه این موض��وع در ذهن م��ردم و به ویژه 
اصح��اب دعوی ش��کل میگیرد که اس��تفاده از وکیل صرفاً 
به این دلیل که گران فروش هس��تند توجیه ندارد. ش��یوع 
بدبینیهای اجتماعی در این زمینه از تصاعد هندسی پیروی 
میکند. با کاه��ش مراجعه به وکال، درصد مراجعات بیهوده 
ب��ه نظام قضایی افزایش مییاب��د. قضات گاهی به مراجعین 
پیش��نهاد میکنند تا از وکال برای پیشبرد امورحقوقی خود 
اس��تفاده کنند ولی عدهای از م��ردم که به ایجاد ارتباطات 
غیرمعقول )نظریه توطئه( بین اش��خاص و موضوعات بدون 
بررس��ی صحت و س��قم آن عادت دارند این ظن را در خود 
تقویت میکنند که قطعاً رابطهای بین وکیل گران قیمت با 
قاض��ی مربوطه وجود دارد. خوش��بختانه افرادی که به آیه 
َِّذیَن یُْؤُذوَن الُْمْؤِمِنیَن َوالُْمْؤِمَناِت بَِغْیِر َما اْکَتَسُبوا  شریفه  َوال

َفَقِد اْحَتَمُلوا بُْهَتانًا َوإِثًْما ُمِبیًنا )آیه 5۸ سوره مبارکه احزاب( 
ایمان دارند از این ماجرا مس��تثنی هس��تند. معضل دیگر، 
وضع مالیاتهای تشخیصی اس��ت. ممیز مالیاتی با مشاهده 
پرون��ده وکالی گ��ران فروش ب��ا اس��تفاده از تخریج مناط 
)استقراء( استنباط میکند که همه وکال دارای دستمزدهای 
این چنینی هستند و باید به چرخ ارابه سازمان امور مالیاتی 

بسته شوند.
با این تفاصیل در این آش��فته ب��ازار، وکال نمیتوانند از هنر 
خ��ود در فن دف��اع به چیرگی بهره ببرن��د. وکیل به عنوان 
خال��ق طرح پیروز خ��ود، در اثر این ش��ائبهها روحاً بازنده 
خواهد ش��د. او ش��اید در نهایت بتواند اهداف مادی پرونده 
را به سود موکلش به اتمام برساند اما در درون، آزرده است. 
حتی آن تعدادی که میپندارند این حرفه بر تنش��ان پوست 
کرگدن پوش��انده از این عدم رضایت بی بهره نیستند. جدا 
از ای��ن اض��رار عاطفی که در آینده مص��روف دارو و درمان 
میش��ود م��ردم از خدم��ات بهینه یک وکی��ل خوش خلق 
محروم میش��وند. متعاقباً با حاکمیت ج��ّو بی اعتمادی به 
وکال، نظام قضایی، آمار تحویل پروندههای معاضدتی را دو 
یا س��ه برابر میکند و وکال که رغبتی ب��ه انجام کار مجانی 
ندارن��د هنر خود را به حد اکمل ب��ه منصه ظهور نخواهند 
گذاشت. در این رابطه نباید شعار داد. تعداد کمی از همین 
مردم ش��ریف و مراجعین با آبرو وجود دارند که می فهمند 

عمل انس��ان حرمت دارد و باید در قبال آن مزدی پرداخت 
شود مشروط بر این که تبرعی نباشد. 

جایگاه هنر افالطونی در این تراژدی کجاست؟ هنر افالطون 
هم به شکل توجه دارد و هم به ماهیت موضوع. این که وکیل 
آراس��ته باشد، خوش اخالق باشد، در محاسبه هزینه¬ها و 
حق الوکاله منصف باش��د و اساساً اخالق حرفهای را رعایت 
کند جنبه ش��کلی هنر اوست و طرح و نقشه پیروزی )نه به 
هرطریق( با ات��کا به دانش و تجربه او جنبه ماهوی هنرش 
را س��امان میدهد. هنر وکیل در واق��ع جمع هنرهای زیبا 
و هنرهای مفید اوس��ت. ش��اید وکیل بایس��تی هم نسبت 
ب��ه مردم و هم نس��بت به ش��غل خود از عش��ق افالطونی 
)Platonic Love( بهره داش��ته باش��د. این نوع از عشق 
در نهای��ت به اتحاد خرد جمعی برای نیل به حقیقت غایی 
یک نماد برتر یعنی عدالت میانجامد. برای دستیابی به این 
مرحله از هنر به جهاد و رستگاری )Redemption( نیاز 
است. مثاًل اگر وکال جملگی در دریافت حق الوکالۀ منصفانه 
هم دل و متفق باشند چرخ اقتصاد این حرفه همواره خواهد 
چرخید و اعتماد و اعتقاد عمومی به استفاده از متخصصین 
حق��وق رو به افزایش خواهد نهاد. نق��د معضالت صنفی با 
رویکرد هنری آیندهای زیباتر فراروی جامعه علمی و مردم 
میهن عزیزمان میگستراند. هرچند پرداختن به هنر، ریاضی 

نیست اما در نوع خود ریاضت است. 

مصباحی مقدم: 

اکنون زمان رفع مشکالت 
معیشتی مردم است نه 

انتخابات ۱۴۰۰
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: اگر بنا باشد یکسال 
مان��ده به انتخابات به اس��تقبال آن برویم یعن��ی فضای عمومی 

کشور دائماً فضای انتخاباتی و تبلیغاتی است.
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام س��خنانی درباره مطرح ش��دن موض��وع انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال ۱4۰۰ توس��ط برخی محافل سیاسی 
علیرغ��م فاصله زمانی یکس��اله ت��ا انتخاب��ات و هم چنین وجود 
مشکالت اقتصادی و معیش��تی برای مردم، اظهار داشت: مطرح 
ش��دن بح��ث انتخابات از االن زود اس��ت؛ ما هر دو س��ال یکبار 
دو انتخابات داریم و اگر بنا باش��د یکس��ال مانده به انتخابات به 
اس��تقبال آن برویم یعنی فضای عمومی کشور دائما انتخاباتی و 
تبلیغاتی است. وی با تاکید بر اینکه اکنون باید به مسائل اساسی 
مردم پرداخت، تصریح کرد: االن مجلس یازدهم تش��کیل شده و 
در حال آغاز کار خود است و کمیسیون ها را شکل می دهد؛ پس 
از اس��تقرار باید مطالبات و انتظارات مردم خصوصاً درباره مسائل 
معیشتی را در دستورکار قرار داده و پیگیری کنند. البته نه نگاه 
س��طحی بلکه با نگاه عمقی و نه یک برنامه بس��یار کوتاه مدت و 
روزمرگی بلکه باید با برنامه اساس��ی، عمیق تر و فکرشده به این 

مسائل بپردازند.   تسنیم
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گزارش

یادداشت

خبرهای خوبی از دستاوردهای جدید مقابله با کرونا خواهیم شنید
معاون س��المت، آموزش پزش��کی و دفاع زیستی س��پاه با بیان اینکه روند 
انجام تحقیقات در زمینه مقابله با کرونا همچنان در بخش های تحقیقاتی، 
بهداش��تی و درمانی س��پاه ادامه دارد، گفت: در آین��ده خبرهای خوبی از 
دس��تاوردهای جدید محقق��ان در حوزه مقابله با وی��روس منحوس کرونا 
خواهیم ش��نید. سردار احمد عبداللهی - معاون سالمت، آموزش پزشکی و 
دفاع زیس��تی سپاه افزود: بیمارستان های سپاه برای مواجهه با موج دوم شیوع 
وی��روس کرونا تمهیدات الزم را در خصوص نیروی انس��انی و تجهیزات مورد نیاز، 

اتخاذ کردند.
وی در پای��ان گف��ت: وجه تمایز مقابله با کرونا در ایران و س��ایر کش��ورهای ایران 
اینگونه بود که ما نس��بت به دیگر کش��ورها، بیشترین استفاده را از ظرفیت مردمی 

که داوطلبانه وارد عرصه شده بودند، انجام دادیم.  میزان

اطالعات تازه از »محمود موسوی مجد« جاسوس دستگیر شده 
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا هفته گذشته از دستگیری 

فردی به  نام سید محمود موسوی مجد به جرم جاسوسی خبر داد.
در روزهای گذش��ته نیز تصویری از این جاس��وس دستگیرش��ده که در 
دادگاه به اعدام محکوم شده است، در رسانه ها منتشر شد. بر  خالف آنچه 
در برخی رس��انه ها گمانه زنی می شود، وی نظامی یا پاسدار نبوده است و 
همچنین جزو نیروهای بس��یجی که به صورت داوطلب عازم سوریه می شدند 
نیست بلکه خانواده او پیش از انقالب از ایران خارج شده اند و  موسوی مجد بزرگ 
 شده کشور سوریه است. وی در سوریه با برخی مستشاران ایرانی ارتباط می گیرد و 
به عنوان راننده مشغول به کار می شود و در پوشش راننده اطالعاتی را که به دست 
می آورد به س��رویس اطالعاتی اسرائیل و آمریکا می فروخت. او همان ۲۶ ماه قبل 

توسط نیروهای حزب اهلل لبنان دستگیر و به ایران تحویل داده شد. تسنیم

کم رنگ شدن حضور نمکی در جلسات دولت
س��عید نمکی وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی علیرغم حضور 
مستمر در جلسات هیات دولت در سال های اخیر؛ در دو جلسه گذشته 
اعضای کابینه و ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور کم رنگی داشته است. 
همچنین تصاویر نش��ان می دهد س��کاندار بهداشت کشور در دو جلسه 

اخیر هیات دولت هم حاضر نبوده است.
این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در روزهای گذشته اخباری از استعفای 
اجباری و یا اختالف بین نمکی و روحانی منتش��ر ش��د. هر چند وزرات بهداشت 
طی بیانیه ای اظهارات نماینده نجف آباد در مجلس ش��ورای اس��المی را که بیان 
کرده بود، »رئیس دفتر رئیس جمهور، سعید نمکی را تهدید کرده که در صورتی 
که با دولت هماهنگ نباشد، باید استعفا کند« تکذیب کرد اما اتفاقات اخیر تایید 

کننده اظهارات ابوالفضل ابوترابی است.  فارس

جلس�ه دادگاه اکبر کلنگی 
)قسمت اول(

دادس��تان: آقای کلنگ��ی! در پرونده 
شما آمده که مبلغ هشتصد میلیارد 
توم��ان از اموال عموم��ی را حیف و 

میل کرده اید.
اکبر کلنگی: این هم یک اتهام دیگر!

دادس��تان: ولی این اولین اتهامی اس��ت که به شما 
وارد کرده ام.

اکبر کلنگی: به فرض که اینطور باشد اما شما با یکی 
دو تا اتهام که دست از سرم برنمی دارید. به این یکی 

جواب بدهم باید به بقیه هم پاسخ بدهم.
دادس��تان: لطفا جواب بدهید. قب��ول دارید حیف و 

میل کرده اید؟
اکبر کلنگی: میل کرده ام. یعنی با رفقا دور هم بودیم 
و میل کردیم اما قسم می خورم چیزی حیف نشد. 
همچین میل کردیم که یک تکه آشغال گوشت هم 

برای گربه ها باقی نگذاشتیم. 
دادس��تان: یعنی خبر نداشتید این مبالغ متعلق به 

بیت المال بود؟
اکبر کلنگی: به هر حال بیت المال مال همه است و 
هر کس می تواند از آن به قدر نیاز بردارد. حاال نیاز ما 
کمی بیش��تر از دیگران بود و دستمان به بیت المال 

می رسید سهم خودمان را برداشتیم.
دادستان: یعنی اتهام زد و بند را قبول ندارید.

اکب��ر کلنگ��ی: "زد" را که خیلی قب��ول دارم چون 
همیشه می زدیم و می بردیم و می خوردیم اما "بند" 
را اص��ال قبول ندارم. چ��ون جوری می زدیم که بند 

به آب ندهیم.
نماینده دادستان: یک ویال هم به مبلغ هشت میلیارد 

تومان از آقای مفارق رشوه گرفته اید.
اکب��ر کلنگی: اوال مفارق از دوس��تان صمیمی بنده 
اس��ت و اگر همین حاال از او بخواهم تمام ش��هریه 
دانش��گاه آزاد دخترم را یکجا به حس��اب بریزد این 
کار را می کند. اصال ببینم شما دوست آدم حسابی 
ندارید ک��ه برایتان از این کارها بکند؟ اگر ندارید به 
من چه ربطی دارد؟ بروید با یکی دوست بشوید که 
خیالتان راحت باش��د به خاط��ر دوهزارتومان لنگ 

نمانید.
نماینده دادستان: گفتید اوال... ثانیا چی شد؟

اکبر کلنگی: آهان یادم آمد به قول شاعر
من هدیه گرفته ام نه رشوه
فرق است میان ناز و عشوه.

دادستان: خودتان می دانید چقدر پررو هستید؟
اکبر کلنگی: این هم یک اتهام دیگر... من از کودکی 
محجوب و س��ر به زیر بودم. اص��ال فامیلی ما از اول 
"محجوب" بود و بعد به "تیشه ساز" و "تبری" تغییر 

کرد و حاال هم که کلنگی هستم.
دادستان: پس گفتید تنها نبودید و با رفقا می خوردید.

اکبر کلنگی: تک خوری در مرام ما کلنگی جماعت 
نیس��ت. یک بشقاب که خودمان بخوریم دو بشقاب 
رفق��ا را کنار می گذریم. اتفاقا چن��د تا از همکاران 

خودتان ...
نماینده دادستان: ادامه دادگاه را به شکل غیرعلنی 
اعالم می کن��م چون انگار ده��ان کلنگی همچین 

چفت و بست درستی ندارد.

عباس حمید سمیعی
عضو کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکال، کارشناسان 

رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

آشفته  بازار مسکن مردم را دچار زحمت کرده است
رئیس قوه قضائیه: 

تأخیر چهارساله در قانون مالیات بر خانه های خالی


