
شناسایی ۲۶۱۵ مبتالی جدید به کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت، از 

شناسایی ۲ هزار و ۶۱۵ مبتالی جدید 
به ویروس کرونا خبر داد.

س��یما س��ادات الری با 
اش��اره به آخری��ن آمار 
کرون��ا در ای��ران اظهار 
کرد: از این تعداد ۹۸۶ 
نفر در بخش های عادی 
و ویژه بس��تری شده اند 
و مابقی موارد س��رپایی 
بوده ان��د که نی��ازی به 

بستری در مراکز درمانی نداشته اند.
الری خاطرنش��ان ک��رد: به این ترتی��ب جمع کل 
مبتالی��ان به ۲۰۰ هزار و ۲۶۲ نفر رس��ید و این در 
حالی اس��ت که ۱۵۹ هزار و ۱۹۲ نف��ر از این افراد 

تاکنون بهبود یافته اند.
به گفته س��خنگوی وزارت بهداشت متأسفانه ۱۲۰ 
نف��ر از هموطنان هم فوت کرده اند که به این ترتیب 

مجموع فوتی ها به ۹ هزار و ۳۹۲ نفر رسیده است.
این در حالی است که ۲ هزار و ۸۳۳ نفر از مبتالیان 
در وضعی��ت وخیم ای��ن بیماری قرار داش��ته و در 

بخش های مراقبت ویژه بستری شده اند.  مهر

خبر

ویروس کرونا همچنان در همه دنیا جوالن می دهد و هنوز 
دارو یا واکسن برای آن کشف نشده است.

آم��ار مبتالیان بی��ش از ۸ میلیون نفر را نش��ان می دهد و 
مرگ بر اثر بیماری کرونا نیز همچنان سیر صعودی دارد.

با این حال نه تنها مردم ایران بلکه مردم همه کش��ورهایی 
که مبتال به کووید ۱۹ شده اند، از شرایط محدودیت خسته 
گش��ته و با وجود هش��دارهای دولت ها، نس��بت به رعایت 

اصول اعالمی بی توجهی می کنند.
با این که آمارها در کش��ورمان نش��ان می دهد نسبت هبه 
بسیاری از کشورهای دنیا که حتی از نظر جمعیت از ایران 
کم جمعیت تر هس��تند، تعداد تلفاتن باالتر از ایران است، 
اما این دلیل نمی ش��ود که مردم و مسئولین نسبت به این 
روند، خوشبین باشند. کرونا ویروسی است که بر اساس آنچه 
تاکنون از آن دریافت شده شاید سال های طوالنی یا حتی 
دائمی با مردم زمین باش��د، ویروسی که هنوز هم احتمال 
حمله بیولوژیکی بودن آن منتفی نیس��ت اما کش��ورها به 
خاطر درگیری با آن، فرصت تحقیق و بررسی در این زمینه 
را نداشته اند. اکنون تنها راه مبارزه با ویروس کرونا،  رعایت 
ش��یوه نامه هایی اس��ت که از سوی مس��ئولین،  ستاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا و وزارت بهداشت اعالم می شود. اگر 
در اجرای این دس��تورات کوچکترین اهمالی صورت گیرد، 
س��رعت ابتال باال می رود و باعث می شود تا روند زندگی نیز 

حتی از شرایط قرنطینه و محدودیت ها، وخیم تر شود.
مسئولین وظیفه دارند تا در این زمینه ضمن آگاهی بخشی 
ب��ه مردم جامع��ه و افکار عموم��ی، از یکس��ری قوانین نیز 

استفاده کنند تا جان افارد جامعه کمتر به خطر بیفتد.
اگر تنها به توصیه و درخواس��ت بنش��ده ش��ود، قطعاً این 
سیاس��ت به تنهایی نمی تواند کار ساز و کار آمد باشد، چرا 
که در میان مردم بس��یاری هستند که رعایت نمی کنند و 

همین اتفاق جان آنهای��ی که رعایت می کنند نیز به خطر 
می اندازد. همه کش��ورهای دنای هم اکن��ون دغدغه جان 
مردم و معیش��ت را دارند،  اقتصاد همه کش��ورها به خاطر 
شیوع این ویروس به شدت لطمه خورده و همین امر باعث 
ش��ده تا مسئولین و مردم بیش��تر از آن که نگران بیماری 

کرونا باشند، نگران اقتصاد و معیشت خود هستند.
از س��وی دیگر با وج��ود خطرناک بودن وی��روس کرونا و 

بیماری س��ختی که این ویروس ایجاد می کند، یکس��ری از 
مردم دنیا به خاطر مرحویمت از برخی تفریحات اس��ت که 
نمی خواهند مس��ائل بهداشتی و محدودیت را رعایت کنند 
به همین خاطر بی توجه به دس��تورات اقدام به مسافرت و 

برخی تفریحات دیگر می کنند.
در ایران نیز چنین صحنه هایی کم نیست، هر گاه چند روز 
تعطیلی در پی اس��ت، مردم بار خ��ود را می بندند و راهی 

مسافرت می ش��وند و همین رفتار است که باعث گسترش 
ویروس کرونا می شود. منصفانه و عادالنه نیست که در این 
اوضاع و ش��رایط بحرانی،  تفاوتی میان آنهایی که دستورات 
بهداش��تی را رعایت می کنند و آنهایی که رعایت نمی کنند 
وجود نداش��ته باشد،  اما به نظر در این ماجرا تر و خشک با 

هم می سوزند و چاره ای نیست!
با این وجود می توان قوانین سخت تر را وضع کرد که باعث 
شود درصد رعایت دستورات بهداشتی افزایش یابد،  استفاده 
از ماس��ک برای مردک اجباری شود به ویژه در مکان های 
پر ازدحام و پر تردد، مانند مترو،  اتوبوس،  فروش��گاه ها و هر 

جایی که تجمع زیاد است.
تجربه نش��ان داده که با درخواست و توصیه نمی توان همه 
م��ردم را وادار ب��ه رعایت قانون کرد و نیا زاس��ت تا اعمال 
قانون نیز صورت گیرد. ایران همچنان در خطر گس��ترش 
ویروس کرونا است و به خاطر رعایت نکردن از سوی مردم، 
احتم��ال زیاد می رود که روند ش��یوع و ابت��ال افزایش یابد 
همانگونه که در تهران چنین ش��ده و آمارهایی که وزارت 
بهداشت اعالم می کند، نشان از آن است که مردم نسبت به 

اجرا شویه نامه های بهداشتی و پیشگیری سست شده اند.
اگر این روند در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور ادامه 
داشته باشد، مسئولین ناگزیر به بازگرداندن محدودیت ها و 

شرایط قرنطنیه می شوند.
بی توجهی و کم توجهی نس��بت به بیماری ویروس کرونا، 
عواقب وخیمی در پی خواهد داش��ت که بخش��ی از آن در 
ایران و جهان نمایان گشته و حتی چین کشوری که مدعی 
ب��ود کرونا را مهار کرده بار دیگر با ش��یوع این ویروس در 
پکن روبرو ش��ده اس��ت. برای عبور از این شرایط، همه از 
مردم گرفته تا مس��ئولین باید در کنار هم به مبارزه با این 

بیماری خطرناک بروند و هر یک ساز مخالف ننوازند!

دادگستری یا داد-گستری؟
تظلم خواهی به ریاست محترم قوه قضاییه 

حضرت آیت هللا رئیسی ساداتی

دکتر حسن خلیل خلیلی | وکیل پایه یک دادگستری

»خداوند داد و فریادی که با ندای ناروا بلند شود،  نمی پسندد، 
مگر آنکه برای س��تاندن عدل و دادی در برابر ظلمی باشد« 

)نسا-۱۴۸(.
��وءِ ِمَن الَْقْوِل   داد نه��ان در امت��داد »اَلیُِحُبّ الَلُهّ الَْجْهَر بِالُسّ
إاَِلّ َمْن ُظلَِم«)نس��اء-۱۴۸(، در آرزوی دادگس��تری است تا 
بی��رق ع��دل و داد را برافرازد و خط بطالن بر داد-گس��تری 
زند که؛ »دادگس��تری« راه و رسم جستجوگران عدالت است 
و منتظران قس��ط و »داد-گس��تری« ش��یوه زنجیربدستان 
خداناباوری است که داد خلق را در حلقوم شکسته و خفقان 

سکوت را گسترانیدهاند.
با س��الم و تبریک ک��ه پرچم حقطلبی و صیان��ت از حقوق 
عامه به دس��تان با کفایت شما برافراشته، بارقه امیدی برای 
حقطلب��ان ایجاد، ت��ا صدای درمان��ده از یأس و خس��ته از 
بیدادگری، نهیبی بر عصیان داد-گس��تری زند و بسط قسط 
را در جوالن روزمرگیها و بیهودگی شعارها مطالبه گر باشد و 

دادگستری را اعتالء بخشد.
خام��ه طالیه��داران انصاف و فرش��تگان عدال��ت،آن قضات 
پاکدس��ت و پاک طینت��ی را که هیچ وسوس��های یارای آن 
نیس��ت تا خدشه بر صراط مستقیمی که رسالت جاودانشان 
اس��ت برانگیزد، بوسه باران میکنیم و خاک پای همتشان را 
سرمه چشمانمان، که شکر ایزد تعدادشان رو به تزاید است. 
در آنسوی، ظلم آشکار برخی در دست اندازهای فساد اداری 
و قضای��ی، به بغ��ض فروخفتهای بدل گش��ته، یأس از نظام 
عدالت قضایی، تاوان تخلف معدود کسانی است که متقلبانه 
لباس عدالت برتن نهاده و بدنه نظام قضایی را آغشتهاند. امید 

��وءِ ِمَن الَْقْوِل« برای»َمْن ُظلَِم«  که تا دیر نشده و»َجْهَر بِالُسّ
جایز نگش��ته، در گام دوم انقالب قدمی برای اصالح برداشته 
شود که اگر امید به اصالح از جانب شما نبود، این رنجنامه به 

رشته تحریر در نمی آمد.
 حضرت آیت الل، 

قری��ب به چهل س��ال تجربهاندوزی در نظ��ام قضایی ایران، 
دانایی و توانایی کافی به ش��ما بخش��یده ت��ا اصالح گر وضع 
موجود باش��ید، اگرچه اصالح ساختار موجود با وجود همان 
عناصر دخیل در ایجاد آن، س��ختی مس��یر را برای شما دو 
چندان نموده است. به خصوص آنجا که عناصر موجود چنان 
در هم تنیده شوندکه مفری را برای تغییر نتوان یافت. تظلم 
خواهی حاضر شرح حال مصائبی است که یک وکیل مدافع 
در مس��یر دفاع از حقوق عامه چشیده و به امید مساعدت به 

نگارش درآورده است:
 در س��ال ۱۳۹۳ به صورت پنهانی و ب��دون رعایت ضوابط، 
اموال متعلق به ش��هرداری در یکی از ش��هرهای مازندران با 
ترک تش��ریفات ماده ۴ آیین نامه مالی ش��هرداریها )و ترک 
تشریفات مزایده( به ده ها برابر زیر قیمت واقعی و بدون وجود 
ضرورت، به فامیل درجه یک عضو شورای شهر )برخالف بند 
۲ م��اده اول، تبص��ره ۱ ماده اول و نیز م��اده دوم قانون منع 
مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی( واگذار و علیرغم 
اطالع فرماندار، دادس��تان و سایر مسئولین، صدایی از کسی 
شنیده نشد! و دریغ از یک صدای اعتراض که علیرغم تکلیف 
قانونی برای فرماندار، دادس��تان و سازمان بازرسی، هیچ یک 
خم به ابرو نیاوردند و تنها بغض و سکوت مردم شهر بود که 

داد خود فرو خورد و ناامیدانه داد را جستجو کرد!
و جالب��ا که علیرغم اطالع مکتوب به دادس��تان و س��ازمان 
بازرس��ی استان، همگان صندلی مصلحت را بر انجام وظایف 
قانون��ی ترجی��ح داده، مطالبه به حق مردم ش��هر را به هیچ 
گرفتند! دادخواس��تی به دیوان عدال��ت اداری ارائه، لکن آن 
عدالتخانه که یادگار خونهای پاک انقالب مش��روطیت است، 
با فتوای »عدم ذینفعی ش��هروندان نسبت به اموال عمومی« 
که در تباین صریح با الهامات بنیانگذار انقالب مس��تضعفین 

و نظرات مقام معظم رهبری اس��ت، قرار عدم اس��تماع دعوا 
صادر نمود!

از دادستان با توجه به ظرفیت حاصل از ماده ۱۱ قانون آیین 
دادرسی کیفری، درخواست مداخله گردید، لکن در گام های 
اولیه پاپس کش��ید و وکیل مدافع جمعیت پیگیر شهر ناچار 
به شکایت از شهردار و شورای شهر گردید. اما شکایت واهی 
شهردار و شورای شهر تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب بدون 
هیچ مجوز قانونی درهم تنیده با ش��کایت مردم گشت و در 

اولویت قرار گرفت!
به راستی طرح این سواالت جدی است:

 ۱- وقت��ی فردی، دیگری را متهم ب��ه جرمی می کند و آن 
دیگری هم او را متهم به افتراء، آیا مگر نه این است که ابتدا 
باید جرم اول رس��یدگی شود و اگر اثبات نشد نوبت به جرم 

افتراء می رسد؟
۲- آی��ا ماده ۳۱۳ به بعد آیین دادرس��ی کیف��ری، اقدامات 
مجرمانه مرتبط با هم از یک متهم را مجوز رسیدگی توأمان 
قرار نداده؟ و آیا اساساً در پرونده کیفری چیزی تحت عنوان 
دعاوی تقابل پیش بینی ش��ده، که مجوزی برای تجمیع دو 

پرونده از دو جنس متفاوت بدین شکل گردد؟
۳- آیا برای پی بردن به برگزاری درس��ت تشریفات واگذاری 
اموال عمومی، ساده ترین راه در گام اول مطالبه آگهی روزنامه 

مزایده نیست؟
۴- آیا برای پی بردن به نس��بت عضو شورای شهر با خریدار 
اموال شهرداری، ساده ترین و سریع ترین راه استعالم از اداره 

ثبت احوال نیست؟
۵- آیا استقالل قضایی به بازپرس این اجازه را می دهد که بر 
اساس دستورات ریاست سازمان بازرسی استان تصمیم سازی 

نماید؟
 ۶- آیا وظیفه دادستان، ارشاد و هدایت بازپرس نیست؟

۷- آیا س��ازمان بازرسی استان نباید به محض اطالع از فساد 
اداری، ضمن ورود و کشف حقیقت، ابطال واگذاری و استرداد 

اموال را مورد رأی قرار دهد؟
۸- آیا و آیا و آیا ... !؟

س��ازمان بازرسی اس��تان، به جای ورود فعال جهت دفاع از 
حق، ابتدا بالفاصله پس از دس��تور توقیف اس��ناد مربوط به 
پرونده در شهرداری، دقیقاً صبح روز صدور دستور، پرونده را 
از ش��هرداری خارج و تا مدتها مانع از دسترس��ی به پرونده و 

اسناد گشته و سپس با نامه
پراکنی برای بازپرس، ضمن تخدیش استقالل بازپرس عماًل 
نقش وکیل مدافع را برای معارضین با حقوق عامه ایفا نمود!  
اینجاس��ت که باید دالیل توسعه نیافتگی استان مازندران و 
استانهای نظیر آنرا با وجود این همه مواهب الهی و بودجههای 

میلیاردی در اینگونه رفتارها از امنای استان جستجو کرد!
بعد از قریب ۴ س��ال پیگیری با س��کوت سکانداران عدالت، 
درآمد میلیاردی در جیب فامیل درجه یک عضو شورای شهر 
سرریز شد و پرونده شکایت کیفری از شهردار و شورای شهر 
نیز در چرخه غلط قضایی، سردرگم و سرگردان از دادسرای 
عمومی به دادسرای کارکنان دولت و با عدم پذیرش به دیوان 
عالی کش��ور رهسپار، تا داد شهروندان جویای حق، خسته و 
ناراحت از نظام عدالت قضایی و سرخورده از وضع موجود، در 
حلقوم خفه ش��ود و وکیل مدافع مردم شهر نیز، بدون وجود 
هیچ مدرک و سندی و قبل از رسیدگی به جرم اصلی تفهیم 
اتهام و مواجهه با صدور کیفرخواست تحت عنوان افتراء شود 
و پیش شرط رهایی وی نیز رها کردن این پرونده و نظایر آن 
و آزاد گذاشتن برای بلعیدن یک شهر و یک استان توسط باند 
مافیای مخوف در الیه های زیرین اداری و قضایی این استان 

که بازمانده از دوران گذشته است، میباشد!
 حضرت آیت الل،

 به راستی با این روند بی عدالتی و اقدامات غیرقانونی که در 
یک پرونده با ابعاد مالی کوچک توسط ارکان قضایی و اداری 

مالحظه می گردد؛
آی��ا می توان به اصالح س��اختار موجود ق��وه قضاییه با افراد 

موجود، امیدی داشت؟
آیا مس��یر پیش روی، گام نهادن در مسیر دادگستری است 

یا داد-گستری؟؟؟

ادامه از صفحه اول 
با وجودی که ایران با تحریم های اقتصادی شدید روبرواست، 
در شرایط بحران کرونا در جهان نیز توانسته است، به خوبی 
این وضعیت را با همکاری همه دس��تگاه ها و نهادها به ویژه 
م��ردم مدیریت کند، هر چند ضعف هایی وجود دارد اما می 
بینیم که شرایط ایران حتی از بسیاری از کشورهای پیشرفته 
بهتر و مناسب تر است. در هر حال اروپا با تصویب قطعنامه 
علیه ایران در شورای حکام به نتیجه مطلوب سیاسی خود ، 

شاید دست یافته باشد، اما برگ های برنده ای در دست ایران 
اس��ت که می توان��د اروپا و حتی آمریکا را نیز تحت فش��ار 
بیشتری قرار دهد. ایران داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفته 
است، برای قانونی کردن این پروتکل نیاز به مصوبه مجلس 
ش��ورای اسالمی است که هنوز این اتفاق نیفتاده ، به همین 
خاطر از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرای آن نیس��ت، اما 
آن را اجرا می کند. جمهوری اسالمی ایران می تواند در پاسخ 
به قطعنامه ای که از سوی اروپا در شورای حکام به تصویب 

رس��ید، پروتکل الحاقی را که داوطلبانه اجرا کرده، کنار بگذ 
ارد، یاحتی از ان پی تی نیز خارج شود. سال ها است، صنعت 
هس��ته ای ایران تحت نظارت های شدید و دقیق آژانس بین 
الملل��ی انرژی اتمی قرار دارد، و هیچگاه بازرس��ان این نهاد 
بین المللی در گزارش های خود قاطعانه نتوانسته اند ایران را 
متهم به انحراف از فعالیت های هس��ته ای کنند هر چند که 
همواره سعی کرده اند گزارش های دو پهلو ارائه دهند. حتی 
گزارش های دو پهلو نشان می دهد که هیچ اسناد و مدارکی 

برای اثبات ادعای بی اساس علیه ایران در ارتباط با انحراف 
به سوی ساخت سالح هسته ای وجود ندارد. 

ایران پایبند به اصول اخالقی و فتوایی است که رهبر معظم 
انقالب درباره س��الح هسته ای صادر کرده اند و بر این اساس 
هیچ ادعایی از س��وی آژانس و کشورهای مدعی، قابل اثبات 
نیست. اروپایی ها خود را در شرایط کنونی میان افکار عمومی 
ای��ران و جهان بدنام تر کردند و ای��ن بدنامی و بی حیثیتی 

سیاسی را مدیون آمریکا هستند. 
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گزارش

یادداشت وارده 

احتمال تدوین طرح کنترل قیمت مسکن در مجلس
نماین��ده اردبی��ل در مجلس گفت: اگر الزم باش��د مجلس برای مس��کن 
قیمت های کنترلی در نظر خواهد گرفت که پس از تش��کیل کمیس��یون 
عمران بر روی این موضوع کار خواهیم کرد. صدیف بدری گفت: متاسفانه 
دول��ت نه تنها در حوزه مس��کن بلک��ه در حوزه اقتص��اد کالن نیز برنامه 
عملیاتی مش��خصی ندارد و بازار مسکن و س��ایر بازارها را به حال خود رها 
کرده اس��ت. وی با بیان اینکه مسکن در ش��رایط فعلی یکی از نیازهای اصلی 
خانواره��ا اس��ت، ادامه داد: در این ح��وزه در دولت های یازدهم و دوازدهم ش��اهد 
برنامه ری��زی عملیات��ی نبوده ایم و عملکردها در این حوزه مناس��ب نیس��ت و نمره 
قابل قبولی نمی توان به دولت در این زمینه داد. بدری تصریح کرد: پس از تشکیل 
کمیس��یون عمران با مسئوالن حوزه مسکن جلساتی را خواهیم داشت و در صورت 

لزوم این طرح را تدوین و تصویب می کنیم.  تسنیم

دستگاه های فرهنگی موازی کاری می کنند
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ادغام دس��تگاه های فرهنگی با 
یکدیگر باعث می ش��ود که تا حدی مش��کالت بودجه ای این دستگاه ها 
رفع ش��ود. محمدحس��ین فرهنگی در گفتگو با اشاره به مباحثی که از 
سوی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در صحن علنی مجلس مطرح شد، 
گفت: رئیس س��ازمان تبلیغات اسالمی در آن جلسه درباره موازی کاری 
دس��تگاه های مختلف فرهنگی و دیگر مش��کالت بخش های فرهنگی کشور 
گزارشی به نمایندگان ارائه کرد. وی ادامه داد: همچنین رئیس سازمان تبلیغات 
اس��المی درباره کمبود بودجه بخش های فرهنگ��ی و دیگر چالش های فرهنگی 
مباحث��ی را مطرح کرد که نکات کاماًل درس��تی بود. س��خنگوی هیئت رئیس��ه 
مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: بنده هم معتقدم که برخی از دستگاه های 

فرهنگی موازی کاری می کنند.  مهر

بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به قرارگاه خاتم االنبیاء
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: دولت به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
۵۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اجرای پروژه های عمرانی بدهکار است 
و این باعث ش��ده تا این قرارگاه نتواند حقوق و مطالبات ش��رکت ها و 

افراد زیر مجموعه خود را پرداخت کند.
حجت االسالم علیرضا س��لیمی نماینده مردم محالت در مجلس شورای 
اسالمی افزود: قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء در پروژه های بزرگ عمرانی 
در حوزه های مختلف از جمله پروژه آبرسانی استان خوزستان شرکت کرده و کار 
را           به س��رانجام رس��انده و دولت باید مطالباتش را           در پروژه های مختلف پرداخت 
کند. سلیمی خاطرنشان کرد: دولت در حالی بدهی خود به قرارگاه خاتم االنبیاء 
را           نمی پردازد که جلوی ش��رکت هایی مثل توتال فرش قرمز پهن می کند و آنها 

هم کار خود را           نیمه کاره رها کرده و از کشور می روند.  فارس

جلس�ه دادگاه اکبر کلنگی 
)قسمت اول(

دادس��تان: آقای کلنگی! در پرونده 
شما آمده که مبلغ هشتصد میلیارد 
توم��ان از ام��وال عمومی را حیف و 

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

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

اکبر کلنگی: به فرض که اینطور باش��د اما ش��ما با 
یکی دو تا اتهام که دس��ت از سرم برنمی دارید. به 
این یکی جواب بدهم باید به بقیه هم پاسخ بدهم.

دادس��تان: لطفا جواب بدهید. قبول دارید حیف و 
میل کرده اید؟

اکب��ر کلنگی: می��ل کرده ام. یعنی ب��ا رفقا دور هم 
بودی��م و میل کردیم اما قس��م م��ی 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 اس��ت 
و ه��ر کس می تواند از آن ب��ه قدر نیاز بردارد. حاال 
نیاز ما کمی بیشتر از دیگران بود و دستمان به بیت 

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

اکبر کلنگ��ی: "زد" را که خیلی قب��ول دارم چون 
همیش��ه می زدیم و می بردی��م و می خوردیم اما 
"بند" را اصال قبول ندارم. چون جوری می زدیم که 

بند به آب ندهیم.
نماین��ده دادس��تان: یک ویال هم به مبلغ هش��ت 

میلیارد تومان از آقای مفارق رشوه گرفته اید.
اکبر 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 حساب بریزد این 
کار را می کند. اصال ببینم شما دوست آدم حسابی 
ندارید که 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؟
اکب��ر کلنگ��ی: این هم ی��ک اتهام دیگ��ر... من از 
کودکی محجوب و س��ر به زیر ب��ودم. اصال فامیلی 
ما از اول "محجوب" بود و بعد به "تیش��ه س��از" و 

"تبری" تغییر کرد و حاال هم که کلنگی هستم.
دادس��تان: پس گفتی��د تنها نبودی��د و با رفقا می 

خوردید.
اکبر کلنگی: تک خوری در مرام ما کلنگی جماعت 
نیست. یک بشقاب که خودمان بخوریم دو بشقاب 
رفق��ا را کنار می گذری��م. اتفاقا چند تا از همکاران 

خودتان ...
نماینده دادستان: ادامه دادگاه را به شکل غیرعلنی 
اع��الم می کنم چون انگار ده��ان کلنگی همچین 

چفت و بست درستی ندارد.
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