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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بارها از روبروی موسسات فرهنگی 
مختلف در سطح شهر و محل زندگی 
خود عبــور کرده اید، چه بســا در آنها 
ثبت نام هم کرده باشید، اما معموال کسی 
نمی داند که آن موسســه فرهنگی زیر 

سایه یک آقا یا آقازاده است. 
مثال همین ســاختمان بزرگ در 
منطقه گــران ســعادت آباد تهران که 
متعلق به مرکــزی به نام »موسســه 
نوآوران آموزشــی شمس الشموس« 
است و اگر گزارش حراست شهرداری و 
شهردار منطقه دو و شهردار وقت تهران 
و شکایت یک آقازاده نبود، کمتر کسی 
می دانســت که الیاس قالیباف، پسر 
محمدباقر قالیباف پشت این موسسه 
است؛ موسســه ای که پای محمدعلی 
نجفی را بــا پرونده ای تازه بــه دادگاه 

باز کرد.
 پایان پرونده استاد 
و آغاز پرونده قالیباف

محمدعلــی نجفــی، چهــره 
اصالح طلبی که زمانی دور وزیر آموزش 
و پرورش بود و زمانی نزدیکتر شهردار 
تهران و بعد هم بــا یک قتل خانوادگی 
تمام حیثیــت و اعتبار سیاســی اش 
مخدوش شــد، همه یک سال گذشته 
را به دلیل کشتن همسرش، میترا استاد 

به محاکمه گذرانده است.
اما عالوه بر پرونده قتل، او اردیبهشت 

ســال جاری نیز به دلیل گزارشی که از 
تخلفات موسســه شمس الشموس به 
دادستانی ارجاع کرده بود محاکمه شد.

 تخلفات منتسب به خانواده و خود 
ســردار خلبانی که این روزها تکیه بر 
کرسی اول بهارســتان دارد، به قدری 
است که با گذشت چندین سال از پایان 
ریاست او بر شهرداری تهران، همچنان 

تیتر اخبار است. 
رسوایی واگذاری امالک شهرداری، 
تخلفات گسترده مربوط به خیریه زهرا 
مشیر، همسر قالیباف و پرداخت کمک 
60 میلیارد تومانی و اعطای زمین های 
هفتاد هزار، هفت هزار و سه هزار متری 
به این خیریه، طلب 497 میلیارد تومانی 
شهرداری از بنیاد تعاون سپاه، بدهکاری 
229 میلیارد و 700 میلیون تومانی قوه 
قضائیه به شــهرداری و عدم پرداخت 
آن و انبوه دیگر از ایــن موارد، اتهاماتی 
است که متوجه قالیباف و مدیریت او در 
شهرداری تهران است که البته بسیاری 
از آنها در سکوت به محاق رفته  و عزمی 
برای شفافیت درباره آنها نیست. به همه 
اینها باید اضافه کرد نام نه چندان خوش 
عیسی شــریفی را که به نام محمدباقر 

قالیباف گره خورده است.
حکایت دست پیش و پس نیفتادن 
یکی دیگر از این موارد مربوط به پسر 
قالیباف و موسسه آموزشی اوست. ماجرا 
از این قرار اســت که حراست منطقه 2 
شهرداری تهران در ۱7 بهمن سال 96 

گزارشــی در مورد تخلفات »موسسه 
نوآوران آموزشــی شمس الشموس« 
متعلق به الیــاس قالیبــاف مبنی بر 
تخلفات و جرایم تهیه و آن را به شهردار 
وقت منطقه 2 یعنی رسول کشت پور 
اعالم کرد. کشت پور هم در همان تاریخ 
گزارش حراســت را به انضمام اسناد و 
مدارکی برای نجفی شهردار وقت تهران 
فرســتاد و نجفی نیز گزارش حراست 
و شــهرداری منطقــه 2 را در نامه ای 
خطاب به دادســتان عمومی و انقالب 
تهران ارسال کرد و نوشت: »به پیوست، 
گزارش شهردار منطقه 2 در خصوص 
احتمال وقوع جرایــم و تضییع حقوق 
شــهرداری تهران در ارتباط با موسسه 
شمس الشــموس تقدیم می شــود و 
خواهشمند است به موضوع رسیدگی 
کــرده و نتیجه را به شــهرداری اعالم 

دارید.«
پــس از آن، الیــاس قالیباف پیش 
از آنکه به آن گزارش رســیدگی شود، 
پیش دســتی کرد و از افراد یاد شــده 
تحت عنوان نشر اکاذیب، افترا و انتشار 
مطالب خالف واقع شکایت کرد که این 
شکایت پس از صدور کیفرخواست برای 

رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
آیا نجفی مجرم است؟

با این شــکایت، درنهایــت دادگاه 
محاکمه نجفی اردیبهشت ماه برگزار 
شــد و ابتدای هفته جــاری نیز حکم 
وی صادر شــد. وکیل او دراین زمینه 

می گوید:»شعبه ۱0۵9 دادگاه کارکنان 
دولت موکلم را به اتهام افتــرا به 4 ماه 
حبس تعزیری محکوم کــرده و درباره 
اتهامات دیگر موکلم یعنی نشر اکاذیب 
و گزارش خالف واقع حکم برائت صادر 

کرده است.«
حمیدرضا گودرزی درباره این حکم 
توضیح داده اســت: »طبق ماده 697 
قانون مجازات اســالمی »هر کس به 
وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله 
درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع 
یا به هر وســیله دیگر به کسی امری را 
صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند 
که مطابق قانون آن امر جرم محسوب 
می شــود و نتواند صحت آن اســناد را 
ثابت کند، جز در مــواردی که موجب 
حد است، به یک ماه تا یک سال حبس 
و تا 74 ضربه شالق یا یکی از آنها حسب 
مورد محکــوم خواهد شــد.«؛ این در 
حالی است که در پرونده اصلی گزارش 

شهرداری خطاب به دادستانی ارسال و 
مراتب به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان 
دولت ارجاع شده و هنوز تصمیمی در 
مورد آن اتخاذ نشــده اســت؛ لذا جرم 
افترا هنوز تحقق نیافته که بتوان متهم 

را محکوم کرد.«
وکیل نجفی به این موضوع نیز اشاره 
کرده که گزارش مربوطه را شــهردار 
منطقه دو خطاب به نجفی ارسال کرده و 
نجفی نیز طبق قانون، گزارش را خطاب 
به دادستان تهران ارجاع داده است؛ از 
این رو به گفته گــودرزی، نجفی انجام 
وظیفه کرده و حاال بــه دلیل این انجام 

وظیفه محاکمه شده است. 
او با این توضیحات نتیجه گرفته که 
حکم صادره درباره نجفــی در تضاد با 
قوانین موضوعه است و نکته دیگر اینکه 
در این پرونده برای شهرداری منطقه دو 
برائت صادر شده، لذا اگر شهردار منطقه 
2 اقدامش صحیح بوده پس آقای نجفی 
هم اقدام درستی کرده و باید تبرئه شود.

تاملی بر »شمس الشموس«
اما آیا یک تسویه حساب سیاسی را 
می توان با قانون و ماده و تبصره سنجید؟ 
بهمن گذشته، علی اصغر قهرمانی، وکیل 
الیاس قالیباف موضوع »تراکم فروشی 
در مدرسه شمس الشموس« را توطئه 
نجفی خواند و گفت: »مطرح شدن این 
ادعاها هم زمان با حضور دکتر قالیباف در 
رقابت های انتخابات مجلس، خود گویای 
اهداف سیاسی و اغراض جناحی پشت 

این ماجراست.«
حاال از میــان این دو چهره محبوب 
چپ و راســت، یکی در مسیر کرسی 
اول بهارســتان اســت و دیگری در راه 
محبس. اما شمس الشموس دقیقا چه 
موسسه ای اســت؟ زمان تاسیس این 
موسسه در سایت آن 90/2/۱8 عنوان 
و هدف از تاســیس آن نیــز ایجاد یک 
مجتمع آموزشی الگو و همچنین مراکز 
خدماتی موردنیاز مانند مرکز مطالعه 
و پژوهش، مرکز آموزش مربیان، مرکز 
ارزیابی، مرکز فناوری، مرکز تهیه لوازم 
کمک آموزشی و دفتر طراحی و معماری 
مدارس و ...  برای تامین نیازهای مجتمع 

مهرهشتم اعالم شده است.
در معرفی این ســایت بــه کرات از 
کلیدواژه »جهادی« اســتفاده شده؛ 
عنوانــی کــه کلیــدواژه خطابه های 
محمدباقر قالیباف نیز هست. حتی نام 
یکی از زیرمجموعه های آن »موسسه 

جهادی مردم نهاد رویش مهر« است. 

طبق آگهی روزنامه رسمی جمهوری 
اسالمی ایران، الیاس قالیباف به همراه 
چهار نفر دیگر این موسسه را تاسیس 
کرده اند که برخی از آنها همکالسی های 
»الیاس« در مدرســه مفید و دانشگاه 
بوده اند. سرمایه اولیه برای تاسیس این 
موسسه »صد هزار تومان« اعالم شد اما 
آنچه مایه شگفتی ناظران شد این بود که 
علی رغم این سرمایه اندک، ساختمان 
دبستان و پیش دبستانی و دفتر مرکزی 
این موسسه در زمین بزرگی در سعادت 
آباد تهران واقع شده است! اتهام تراکم 
فروشی به شمس الشموس نیز به این 
تناقض افزوده شد و البته موارد دیگری 
که در گزارش حراست شهرداری تهران 
وجود دارد و دستگاه قضایی هنوز به آنها 

رسیدگی نکرده است. 
طنز تلخ تاریخ

مســکوت ماندن پرونده تخلفات 
شمس الشموس در دســتگاه قضا و از 
ســوی دیگر برگزاری دادگاه شکایت 
الیاس قالیباف از نجفی، موجب شده تا 
به زعم بسیاری بوی سیاسی کاری از این 
پرونده به مشام برسد. یاشار سلطانی، 
فعال رسانه ای که پیشتر نیز اخباری را 
درباره تخلفات شمس الشموس افشا 
کرده بود، پیشــتر در صفحه توئیتری 
خــود در همین باره نوشــته اســت: 
»محاکمه نجفی به خاطر شکایت الیاس 

قالیباف طنزی تلخ برای تاریخ است.«
به نوشــته او این محاکمه در حالی 
است که »قالیباف هنوز به دلیل پرونده 
اختالس ۱4هــزار میلیــاردی، برای 
احوال پرسی هم به دادسرا احضار نشده! 
اسناد واریزی چند صد میلیارد تومان به 
حساب موسسه همسرش و اعترافات 
هزینه کرد در ستادهای انتخاباتی اش 

را هم که در کوزه بگذارید!«

به بهانه حکم چهارماه حبس برای نجفی؛

»شمس الشموس« و آقازاده شاکی

خبر

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: به دنبال ایجاد پایگاه دائمی 
در اقیانوس هند نیز هستیم و این مهم را تا پایان امسال عملیاتی 

خواهیم کرد.
سردار علی رضا تنگسیری در بندرعباس اظهار کرد: به نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ابالغ مأموریت شده تا در 

آبهای دوردست حضور یافته و این حضور دائمی باشد.
وی که با فارس گفت وگو می کرد، افزود: اعزام ناوگروه از سوی 
نیروی دریایی سپاه به آبهای دور دست در گذشته انجام شده است 
و ناوگروه دوم ما نیز به آب های اقیانوس هند اعزام شد. فرمانده 

نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه این اقدام حسب تدبیر فرماندهی 
معظم کل قوا صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: برادران ما در 
نیروی دریایی ارتش این اقدام را بارها انجام داده اند و سپاه نیز در 

راستای مسئولیت های خود این موضوع را در دستور کار دارد.
وی در همین زمینه با اشاره به تکرار چندین نوبت مزاحمت 
از ســوی دزدان دریایی و بعضــی از شــناورهای بیگانه برای 
ماهی گیران و لنج داران ایرانی در آب های دریای عمان و در دهانه 
اقیانوس هند، تصریح کرد: سپاه دیگر اجازه چنین تعدی هایی را 
با حضور قدرتمندانه خود در اقیانوس هند و دریای عمان نخواهد 

داد. فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: این حضور در مســیر 
تحقق فرامین رهبر معظم انقالب اســالمی در راستای تحقق 
ظرفیت های نیروی دریایی راهبردی است و ما با تأمین امنیت و 
ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند، بستر بهتری را برای حضور 
ویژه تر صیادان و واحدهای صید صنعتی کشورمان در اقیانوس ها 

فراهم خواهیم کرد.
سردار تنگسیری درباره اسباب و لوازم الزم برای ایجاد این 
پایگاه دائمی نیروی دریایی ســپاه در اقیانوس هند نیز گفت: 
تمامی نیازها در این بخش احصاء و برای آن برنامه ریزی دقیق 

و مناسب صورت گرفته است و این حضور، حضوری مقتدرانه 
و با صالبت خواهد بود که به ارتقای امنیت دهانه اقیانوس هند 
به منظور حضور هرچه بیشتر جوانان ایرانی برای صید و توسعه 

صیادی در این منطقه نیز کمک بزرگی خواهد کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

سپاهتاپایانامسال،یکپایگاهدائمیدراقیانوسهندایجادمیکند
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عضو مجمع تشخیص:
پولبنزینصادراتیبهونزوئال
دریافتوبهخزانهواریزشد

علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری 
با اشــاره به توان صادرات فرآورده های نفتی ایران 
به سایر کشور ها، به باشگاه خبرنگاران گفت: برای 
دریافت پــول بنزین های فروش رفتــه به ونزوئال 
مشــکلی نداریم و پول ۵ نفتکش ارسالی به خزانه 
کشور واریز شده است. این رقم تحت عنوان شرکت 
پخش فرآورده های نفتــی و وزارت نفت در خزانه 
قرار می گیرد. او افزود: تنها اروپایی ها و کره ای ها در 
پرداخت پول به ما مشکل دارند و مابقی مشکلی از 

این دست ندارند.
    

مشاور مقام معظم رهبری:
بدونهیچپیششرطیباریاض

مذاکرهمیکنیم
سردار حسین دهقان، مشاور مقام معظم رهبری 
در امور نظامی در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: به 
هیچ وجه با دونالد ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، زیرا ما 
او را »مجرم« می دانیم نه رئیس جمهور. ما در رابطه 
با سامانه های موشکی خود نیز مذاکره نخواهیم کرد 
و به سیاست منطقه ای خود ادامه می دهیم. اما اگر 
عربستان قبول کند ما آماده گفت گو با آنها بدون هیچ 
گونه پیش شرطی هستیم. وی در گفتگو با این شبکه 
قطری در رابطه با روابط ایــران و امارات نیز تاکید 
کرد: روابط ما با امارات شاهد بهبودی است و موضع 

ابوظبی در رابطه با ما تغییر کرده است.
    

رئیس جمهور اوکراین:
ممکناستازایرانشکایتکنیم

رئیس جمهور اوکراین تهدید کرد که اگر دولت 
ایران به تعهدات خود در مورد هواپیمای اوکراینی 
عمل نکند، ممکن است علیه ایران به دادگاه های 
بین المللی شکایت کند. »والدیمیر زلنسکی« گفت: 
این موضوع فقط مربوط به جعبه های سیاه نیست. 
آنها چیزهای دیگری نیز قول داده اند. آنها باید به طور 
رسمی عذرخواهی کنند، خسارت کافی را بپردازند و 
آنچه که وعده داده اند را انجام دهند. در غیر اینصورت، 
ما گزینه دیگری نخواهیم داشت. وی افزود: ایران 
علت تاخیر در ارسال جعبه های سیاه را کرونا اعالم 

کرده، اما این مشکل نمی تواند تا همیشه بماند.
    

نماینده مجلس: 
خداکندمجلسیازدهم
اینستاگرامرافیلترکند

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس 
با اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس 
یازدهم به برنا گفت: خــدا کند این اتفــاق افتد. 
فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان 
است و این برای نظام شــکنندگی دارد. وی درباره 
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: 
طبق اعالم مجلس 40 درصد از کارهای مجلس دهم 
را کمیسیون قضایی انجام داده؛ در مجلس یازدهم نیز 
همین کار را انجام خواهیم داد. نوروزی تاکید کرد: 
کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد دنبال فیلتر 

اینستاگرام خواهیم بود.
    

ادعای توئیتری زاکانی:
طبریدرگروهکمنافقین

فعالیتمیکرد
به گزارش خبرآنالین، علیرضا زاکانی، نماینده 
در مردم قم در مجلس در توئیتــی درباره پرونده 
اکبر طبری نوشت: »ابتدای انقالب، اکبر طبری به 
دلیل فعالیت در گروهک منافقین دستگیر و زندانی 
شد اما بعد از آزادی با ساده انگاری عده ای فرماندار 
شهرستان نور مازندران شد و سپس با رابطه وارد نهاد 
قضایی گردید و با زبان بازی پله های ترقی و خیانت 
را یکی بعد از دیگری طی نمود. امــان از »نفوذ« و 

»غفلت«.
    

بررسیپروندهتاجگردونتوسط
شوراینگهبانووزارتاطالعات

حجت اهلل فیروزی، ســخنگوی کمیســیون 
تحقیق مجلس از جلســه روز گذشته)دوشنبه 2 
تیر( این کمیسیون با مســئوالن شورای نگهبان و 
وزارت اطالعات درباره پرونده اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون، نماینده گچساران خبر داد و گفت: روز 
یکشنبه تاجگردون و همچنین کسانی که نسبت به 
اعتبارنامه وی معترض بودند، گزارش و مستندات 
خود را به کمیسیون تحقیق مجلس ارائه کردند و 
کمیســیون تحقیق ۱۵ روز فرصت دارد تا گزارش 
نهایی را به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد. وی افزود: 
گزارش کمیســیون تحقیق در این باره در اولین 
جلسه علنی مجلس پس از تعطیالت مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.

وکیل نجفی می گوید 
گزارش شهرداری درباره 
تخلفات شمس الشموس 

خطاب به دادستانی 
ارسال و مراتب به شعبه ۱۵ 

دادسرای کارکنان دولت 
ارجاع شده و هنوز تصمیمی 

در مورد آن اتخاذ نشده 
است؛ لذا جرم افترا هنوز 

تحقق نیافته که بتوان متهم 
را محکوم کرد

مسکوت ماندن پرونده 
تخلفات شمس الشموس در 
دستگاه قضا و از سوی دیگر 

برگزاری دادگاه شکایت 
الیاس قالیباف از نجفی، 

موجب شده تا به زعم 
بسیاری بوی سیاسی کاری 
از این پرونده به مشام برسد

دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دوم ســیما، در مورد پرونده مرگ قاضی 
منصوری گفت: ابعاد حادثه مرگ قاضی منصوری 
در کشور رومانی برای ما مبهم است و به همین 

دلیل فعال اظهار نظر نمی کنیم.
محمدجعفر منتظری، دیروز طی نامه ای از 
آگوستین الزار، دادستان کل رومانی خواست 
موضوع را با ســرعت و جدیت پیگیری و نتیجه 

آن را اعالم نماید.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، در این 

نامه با اشــاره به مسئولیت های 
جامعه جهانی در مبارزه با فساد 
آمده اســت: »تبعه جمهوری 
اســالمی ایران به نــام آقای 

غالمرضا منصوری متهم و تحت 
تعقیب مراجــع قضایی ایران 

بوده و از کشور متواری و پس 
از پیگیری هــای پلیس 

بیــن الملل)اینترپل( 
در رومانی شناسایی، 

دستگیر و مقرر شــده بود تا پس از فراهم شدن 
مقدمات اداری و قضایی به ایران مسترد شود، 
لیکن برابر اطالع واصله جســد مشاٌرالیه در 

شهر بخارست کشف می گردد.
با یادآوری مســئولیت های 
جامعه جهانــی در مبارزه با 
فساد و اهتمام کشورهای 
عضو کنوانسیون مبارزه 
با فساد سازمان ملل 
متحد بــه تعهدات 

بین المللی خود در همکاری های بین المللی برای 
استرداد مجرمین و استرداد دارایی های ناشی از 
فساد، بدینوسیله از جنابعالی درخواست می نمایم 
به لحاظ اهمیت موضوع و کشف حقیقت دستور 
فرمایید با توجه به مسئولیتی که برای مقامات 
ذیربط قضایی و پلیس ملّی آن کشــور و پلیس 
بین الملل از حیث حفاظت و تحت نظر داشتن 
متهم متصّور است علت مرگ نامبرده را با جّدیت 
و به صورت جامع بررسی و نیز چنانچه شخص 
یا اشخاص دیگری در این امر مدخلیت داشته 
اند، شناسایی و تعقیب شــوند و گزارش کاملی 
از موضوع تعقیــب و حادثه منجر به مرگ تهیه 
و از طریق نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در 

بخارست برای اینجانب ارسال نمایند.«

اینکه تاکنون عکسی از صورت منصوری 
منتشر نشده جای ابهام دارد

در عین حال امیر حسین نجف پور ثانی، وکیل 
مدافع قاضی منصوری در خصوص شــایعاتی 
که اخیراً در فضای مجــازی مبنی بر زنده بودن 
قاضی منصوری منتشــر شــده، به ایلنا گفت: 
عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده که 
نشــان می دهد داخل محفظه جسدی نیست، 
 اما عکس های دیگری هم وجود دارد که نشان 

می دهد جسد در آن محفظه وجود دارد.
وی به اظهارات دادستان کل کشور اشاره کرد 
و گفت: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره 
ایشان منتشر نشده است، برای ما هم جای سؤال 

و ابهام دارد.

نامه دادستان کل کشور به رومانی:

گزارشکاملیازمرگقاضیمنصوریبهایرانارسالکنید


