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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اختــاف و بلــوای سیاســی و 
رسواســازی ها و ســازهای ناکوک را 
خیلی پیش از این برای مجلس یازدهم 
پیش بینی می کردند، اما شاید انتظار 
نمی رفت که تمام اینها بــه این زودی 
رخ بنمایند و تمام اینها نیز در بســتر 
یک چالش خانگی و درون نهادی شکل 

بگیرد.
غامرضا تاجگردون، عضو مجلس 
یازدهم تقریبا یک ماه است که در فضای 
مجازی و رســانه ای کشور به فضاحت 
کشیده شده است؛ از لیست فسادهای 
مالی و اقتصــادی و رانتخواری گرفته 
تا ادعای یکــی از مخالفانش که گفت 
طرفداران تاجگــردون او را به مرگ با 

تفنگ برنو تهدید کرده اند. 
مخالفان او که روح اهلل نجابت، نماینده 
فارس و علی اکبر کریمی و علیرضا زاکانی 
نمایندگان اراک و قم در صدر آنها بودند، 
ادعاهای ریز و درشتی مطرح کردند از 
اینکه غامرضا تاجگردون شبکه نفوذ 
در دســتگاه های دولتی دارد، با رانت 
52 شــرکت تاســیس کرده، بودجه 
99 را به نفع نجومی بگیران دستکاری 
کرده، مدرک دکترایــش مورد تردید 
است و ده ها اتهام دیگر. البته اینها تازگی 
نداشــت. تاجگردون همواره مظنون 
به البی گری و رانت خواری و نفوذ بوده 

است؛ اما هیچگاه به این صراحت در این 
باره حرف زده نشده بود. 

اولین پالس منفی مجلس اصولگرا 
به شفافیت

با تمام این حرف و حدیث ها جلسه 
روز سه شنبه شعبه 12 مجلس شورای 
اســامی رأی به تایید اعتبارنامه این 
نماینده پرحاشیه با ده ها عنوان اتهامی 
داد. رأیی که نشان می داد گویی مجلس 
پذیرفته که این استخوان در گلو را با تمام 
بُرندگی اش قورت دهد و در همین آغاز 
راه؛ خود را رسوای اصولگرا و اصاح طلب 

کند!
با ماجرای تاجگردون، مجلس نو از 
راه نرسیده، به محک شفافیت گذاشته 
شــد و با تایید اعتبارنامه تاجگردون، 
حتی ناله ناامیــدی اصولگرایانی که به 
مجلس اصولگرا امید داشتند نیز بلند 
شد. بســیاری از آنها در فضای مجازی 
نوشتند: »تایید اعتبارنامه تاجگردون 
برای هزارمین بار ثابت کرد که مشکل 

انقاب، انقابی نماها هستند.«
بسیاری دیگر هم نوشتند که »تایید 
اعتبارنامه تاجگردون به هر دلیلی لطمه 
ســختی به وجهه و راه مجلس یازدهم 

خواهد زد.«
در امتداد این دلســردی، ماجرای 
شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد. 
از 16 عضو حاضر در شــعبه دوازدهم 
مجلس، 9 تن به اعتبارنامه تاجگردون 

رأی منفی و 12 تن بــه آن رأی مثبت 
داده اند. حــاال در اولین چالش مجلس 
یازدهم، همه می پرسند آن 9 تن کدام 

بودند و آن 12 تن کدام؟
اصولگرایان همواره بر مجلس دهم 
می تاختند که شفاف نیست و پنهانکاری 
می کند و با افکار عمومی صادق نیست؛ 
حاال اصاح طلبان در پرونده تاجگردون 
از مجلس اصولگرا می پرسند که وعده 
شفافیت را عملی کند. برخی از دوستان 
اصولگرای مجلس نیز می خواهند که 
مجلس در پاســخی دندان شــکن به 

اصاح طلبان آرا را علنی کند. 
 عافیت طلبی سیاسی 

آقای رئیس؟
نکتــه قابل تامــل دیگــر در این 
رأی گیری غیبــت محمدباقر قالیباف 
بود. او با این غیبت، رأیی به اعتبارنامه 
تاجگردون نداده و عما به عافیت از این 
آزمون سیاسی گذشته است. این نکته 
نیز مورد انتقاد بســیاری از طرفداران 
ارزشــی مجلس یازدهم قرار گرفت و 
برخی از آنها با تاختن به قالیباف گفتند 
که بهتر اســت او دیگر عکسش با حاج 
قاسم را منتشر نکند و پُز شفافیت ندهد. 
با تمام این فشــارها هنوز کســی 
نمی داند آن 12 تنــی که به اعتبارنامه 
نماینده جنجالــی رأی مثبت داده اند، 
چه کسانی هستند. با این حال به نظر 
می رسد وزن کشی سیاسی در مجلس 

یازدهم آنقدرها هم به نفع تاجگردون 
نیست زیرا کار اعتبارنامه او تمام شده 
نیست و پس از اعتراضات بسیاری که 
به جلسه روز سه شــنبه و اعتبارنامه او 
شــد، محمدباقر قالیباف که اتهاماتی 
مانند عدم شفافیت و سیاسی کاری بر او 
بسیار گران می آید، گفت که اعتبارنامه 
تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع 
می شود. با این تصمیم او تا حدودی از 
مظان اتهام عافیت طلبی و عدم شفافیت 

بیرون خواهد آمد.
 ارجاع اعتبارنامه 
به کمیسیون تلفیق

یکــی از اختاف نظرهــا در مورد 
پرونده تاجگردون این بود که مطابق 
قانون اعتبارنامه او باید به رأی گذاشته 

شــود و تمام نمایندگان نسبت به آن 
رأی دهند نــه آنکه صرفا در شــعبه 

رأی گیری شود. 
بــا توجه به ایــن موضــوع، مالک 
شــریعتی، نماینده تهران در مجلس 
دیــروز دربــاره رونــد رســیدگی به 
اعتبارنامه نماینده گچســاران پس از 
ارجاع به کمیســیون تحقیق، توضیح 
داد که درباره پرونده تاجگردون چون 
معترضان همچنان بــه اعتراض خود 
اصرار دارند و بر اســاس اصول 85، 93 
و 73 قانون اساسی و آیین نامه داخلی 
مجلــس، این موضــوع باید بــه رأی 
نمایندگان گذاشته شــود، اعتبارنامه 
وی به کمیســیون تحقیق ارجاع شد 
و این کمیســیون 15 روز برای بررسی 
اعتبارنامه تاجگردون و موارد اعتراضی 

نمایندگان فرصت دارد. 
او ادامه داد که چون میزان اعتراض 
زیاد بوده و ادعاهای معترضان متعدد 
است؛ قطعا در جلسات کمیسیون مذکور 
از نهادهای نظارتی و دستگاه های امنیتی 
و فرد مورد اعتراض دعوت می شــود تا 

توضیحات خود را ارائه کنند.
آنطور که شریعتی توضیح داد، اگر 
کمیسیون تحقیق به این نتیجه برسد 
که پرونده ایشــان تأیید است، گزارش 
مربوطه به صحن ارجاع شده و بار دیگر 
رأی گیری می شود؛ اما اگر کمیسیون، 
اعتبارنامه آقای تاجگردون را رد کند، 
گزارش در صحن بررسی و رأی گیری 
می شود و فرد مورد اعتراض فرصت دارد 

که از خود دفاع کند.
در واقع درنهایت این رأی نمایندگان 
در صحن علنی اســت که سرنوشــت 
اعتبارنامه تاجگردون را تعیین خواهد 
کرد و اگر رأی به رد اعتبارنامه او بدهند، 
او از مجلس خارج می شــود و در واقع 
مجلس یازدهم قبــل از آنکه وزیری را 
استیضاح کند، اولین اخراجی را از میان 

خود بیرون کشیده است. 
کیفم را برمی دارم و می روم

پرونــده او قطعــا در 15 روز آتی، 
فراز و فرودهای بســیاری را ال به الی 
البی هــا و صف آرایی های سیاســی از 
سر خواهد گذراند. خود تاجگردون در 
اولین قدم، دیروز سعی کرد که متوسل 
به »درگاه قیامت و آخرت« شــود. این 
روزها ویدئویی از او منتشر می شود که 
می گوید »چه مجلس اصولگرا باشد، چه 

اصاح طلب، من نفر اول هستم!«

او که مدعی اول بودن است، دیروز 
در صحن علنی با انتقاد از روند بررسی 
اعتبارنامه اش گفت: »من داعیه بر ماندن 
و اصراری بر آن ندارم و کیفم را برمی دارم 
و از مجلس می روم اما شما هستید که در 

درگاه قیامت و آخرت قرار دارید.«
او ادامــه داد: »برخــاف قوانین و 
آیین نامه شــعبه و با گذشــت تمامی 
زمان ها، نایب رئیس مجلس نامه ای را به 
شورای نگهبان نوشته و در شعبه علیرغم 
آنکه قانون و آئین نامه اجازه نمی داد، بر 
اساس آن عمل شد. اما مشخص نیست 
بر اساس چه چیزی امروز شما رویکرد 

دیگری دارید.«
»ب« بسم اهلل عمل به وعده ها

قالیباف در پاســخ بــه او گفت که  
»مطابق آیین نامه باید درباره اعتبارنامه 
شــما در مجلس اتفاق نظر باشد و این 
موضوع را هم به رأی مجلس گذاشته ایم، 
لذا شــما باید به رأی مجلــس احترام 

بگذارید.«
ایــن »احتــرام« ممکن اســت 
برای تاجگردون بــه قیمت اخراج از 
مجلس تمام شــود؛ اما نتیجه پرونده 
او صرفا متوجه خــودش نخواهد بود. 
اکنون دیگــر ماجــرای اعتبارنامه 
تاجگردون، بــه موضوعی حیثیتی و 
البته قدرت نمایی سیاسی در مجلس 
تبدیل شده اســت؛ از دید بسیاری از 
اصولگرایان تایید تاجگردون به منزله 
سرایت خطوط پررنگ البی به مجلس 
یازدهم اســت و اخــراج او از مجلس 
نیز اولین نشــانه های انقابی گری و 
شــفافیت و عدالت. برای اصولگرایان 
پرونده تاجگردون اکنــون به »ب« 
بسم اهلل مجلس اصولگرا برای عمل به 

وعده هایش تبدیل شده است.  

ماندن یا رفتن تاجگردون منوط به رأی تک تک اعضای پارلمان شد؛

یک اعتبارنامه »حیثیتی«

گزارش

طبری در دادگاه گفت: من با مشایخ و نجفی 
مانند ســه  برادر بودیم، اگر من 8۰۰ میلیارد هم 
بخواهم این برادرانم می دهند و اگر کل  لواســان 
و کارخانه اش را بخواهم بــه نام من می کند؛ این 
 رفاقت است. به من مربوط نیست که شما چنین 

دوستانی ندارید.
اکبر طبری، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در 
زمان صادق آملی الریجانی روز گذشته در دومین 
جلسه رسیدگی به اتهاماتش، درباره ارتباطش با 
فرهاد مشایخ و حسن نجفی، دو متهم دیگر این 
پرونده، توضیح داد. وقتی قاضی گفت که »فرهاد 
پورتمن در اظهاراتش گفته که نجفی برای حل 
مشکل لواسان از طبری مساعدت می خواست«، 
طبری اظهار کرد: نجفی هروقت به ایران می آمد ۴ 
روز بود و پس از آن به خارج از کشور می رفت. آقای 
مشایخ با آقای نجفی می آمدند و مرا می دیدند؛ 

جلسه نبود و ما مانند سه برادر بودیم.
متهم طبری گفت: علی رغم تاش یک ساله 
نتوانستند کوچکترین بهانه و دست آویزی برای 
اتهام زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ 

2۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته ام.
متهم طبری ادامه داد: روشن است این پرونده 
ســازی ها و افترا زدن ها که اکثر آن ها رسیدگی 
و مختومه شده، مربوط به ده ســال یا 15 سال 

گذشته است.
وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات 
را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آن ها 

نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به 
من ندارد.

متهم طبری مدعی شد: طبق مقررات قانونی 
مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال 

خود دارم.
وی در مورد اتهامات مربوط به اراضی کاک 
هم گفت: اتهامات در مــورد کاک را هم قبول 

ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم 
طبری گفت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ 8۴ 

میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.
طبری اظهار کرد: نجفی هروقــت به ایران 
می آمد ۴ روز بود و پس از آن به خارج از کشــور 
می رفت. آقای مشایخ با آقای نجفی می آمدند و مرا 

می دیدند؛ جلسه نبود و ما مانند سه برادر بودیم.
وی افزود: مشایخ و نجفی هیچ وقت کار اداری 

از من نخواستند .
قاضی بابایی در ادامه از متهم طبری خواست 
تا در خصوص زمین مشــجر در قریه نجار کای 

لواسان توضیح دهد؟
این متهم گفت: آن را مشایخ در قالب قرارداد 
آورد که البته هیچ کاری انجــام ندادیم قرار بود 
بسازیم، اما صرفا دور آن را دیوارکشی کردیم این 

موضوع مربوط به 16 سال قبل است.
وی افزود: من نمی دانم که مال کیست، مشایخ 
آورده بود مشایخ نماینده تام االختیار نجفی بود و 

من از مشایخ گرفته ام.

قاضی خطاب به متهم طبری گفت: مشایخ 
وکالت واگذاری داشته است.

متهم طبری گفت: مشایخ وکالت واگذاری 
خیلی از زمین ها را دارد ایــن واگذاری در قالب 

قرارداد مشارکت بوده است.
نماینده دادســتان خطاب به متهم طبری 
گفت: دستمزد کارهایی که شما مدعی هستید 
در ساختمان و ... انجام می دادید چقدر بوده است؟

متهم گفت: هر چقدر باشــد کار من ارزش 
داشت به کسی ربطی ندارد که دریافتی من زیاد 

بوده است. 
طبری محبوب دل متهمان اقتصادی است

قاضی در ادامه از نماینده دادستان خواست 
تا در مورد زمین مشــجر 1675 متــر مربع و در 
خصوص نحوه واگذاری آن در لواســان توضیح 

دهد؟
نماینده دادســتان نیز عنوان کرد: این ملک 
اساسا به نام خواهران آقای نجفی بوده که وکالتی 
به آقای مشایخ دادند و مشایخ بعد از یک سال به 
آقای طبری وکالت داد و آقای طبری زمین را به 
نام خود می زند و آقای مشایخ می گوید که این کار 

به دستور آقای نجفی انجام شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: آقای طبری 
گفتند که این افراد دوست داشتند تا به من پول 
بدهند کاما درست است آقای طبری محبوب 

دل های متهمان اقتصادی بودند.
قهرمانی در ادامه گفت: آقای طبری می خواهد 

خروج آقای نجفی از کشــور را عادی جلوه دهد، 
اما ما برای اینکه مستند سازی کنیم مستندات 
خروج آنها را در چند سال گذشته گرفتیم چنین 
سابقهای یافت نشــد که چندین ماه خارج شده 
باشند و به کشور بازنگشــته باشند. صحبتهای 
آقای طبری برای این است که خروج آقای نجفی 

را عادی جلوه دهد.
کارشناسی 8 میلیاردی

در ادامه نماینده دادســتان گفت: مشایخ به 
عنوان نماینده شرکت پوشینه برای آقای نجفی، به 
او وکالت می دهد. در این میان آقای طبری قرارداد 
مشاوره و کارشناسی می نویسد و توجیه می کند 
اگر ما به دام افتادیم بگوییم این پول ها پول های 

کارشناسی است.
وی ادامــه داد: کدام کارشــناس رســمی 
دادگســتری 8 میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون 
تومــان دســتمزد کارشناســی مــی گیرد؟ 
این در حالی اســت کــه آقای طبری در ســال 

 8۴ این میزان پول به حسابشــان آمده اســت.
نماینده دادســتان تاکید کرد: آقای مشایخ در 
اظهارات خود اعام کرد که ملکــی به نام آقای 
طبری زده که ســند آن نیز موجود است و برای 
آنکه ردی از مراودات مالی باقی نماند این سند را با 

واسطه به نام آقای طبری زده اند.
وی ادامه داد: زمانی که در تحقیقاتمان جلوتر 
رفتیم وکالت نامه ای دســتمان آمد که متوجه 
شدیم خواهران آقای حسن نجفی وکالتی به آقای 
مشایخ در مورد زمینی در لواسان که در سال 83 
بوده است داده اند که در سال 8۴ آقای مشایخ با 
این وکالتنامه کلیه حقوق خود را به آقای طبری 
می دهد و وی نیز با ایــن وکالتنامه ملک را به نام 

خود می زنند.
دفاعیات طبری و اظهارات نماینده دادستان 
با پرداختن به موضوعات مختلف به درازا کشید 
و نهایتا مقرر شــد که در جلســه بعدی دادگاه، 

دفاعیات وکیل طبری اخذ شود. 

دومین جلسه دادگاه هزاردستان؛

طبری: دوستانم اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می کنند 
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نظر هیأت نظارت مجمع درباره 
حذف صفر از پول ملی

اعضای هیــأت عالی نظــارت مجمع مصوبه 
حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست های 
کلی نظام ندانستند. در جلسه هیأت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور اعضا 
و به ریاســت آیت اهلل آملی الریجانی برگزار شد، 
درنهایت اعضــای هیئت عالی نظــارت، پس از 
بحث های موافق و مخالف ایــن مصوبه را مغایر 

سیاست های کلی نظام ندانستند.
    

به کدام نمایندگان مسکن و 
خودرو داده نمی شود؟ 

حجت االسام علیرضا ســلیمی، عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسامی، از مصوبه جدید 
این هیأت درباره حق مسکن و اعطای خودرو به 
نمایندگان خبــر داد و گفت: طبق مصوبه هیأت 
رئیسه قرار بر این شــده تا به نمایندگانی که در 
تهران خانه دارند و یا نمایندگانی که خودرو دارند 
مبالغی برای اجاره خانه و یــا خرید خودرو داده 
نشود. وی ادامه داد: این مصوبه هیأت رئیسه به 
نمایندگان اباغ شده و در حال اجرا شدن است. با 
توجه به اینکه کشور در شرایط مالی سختی قرار 
دارد نباید به نمایندگانی که خودرو و خانه دارند 

این امتیازات داده شود.
    

اعضای کمیسیون امنیت ملی 
مشخص شدند

لیســت اعضای کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شــورای اســامی 
منتشر شد. بر این اســاس 2۰ نفر از نمایندگان 
به عضویت کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی درآمدند. گفتنی اســت امــکان تغییر 
جزئی در لیســت مذکــور وجود دارد. اســامی 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس یازدهم شورای اسامی به شرح زیر است: 
مجتبی ذوالنوری، زهره الهیان، وحید جال زاده، 
شهریار حیدری، یعقوب رضازاده، علی علیزاده، 
سید محمد آوایی، جلیل رحیمی جهان آبادی، 
عباس مقتدایی، ســیدعلی آقــازاده، محمود 
احمدی بیغش، روح اهلل حضرت پور، جواد کریمی 
قدوســی، محســن پیرهادی، مهدی سعادتی، 
ابراهیم عزیزی، سارا فاحی، فدا حسین مالکی، 

حسین نوشابادی.
    

هشدار رئیس کل بانک مرکزی 
به کره جنوبی

عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک مرکزی 
در مورد بلوکه شــدن درآمدهــای نفتی ایران 
در بانک های کره جنوبی هشــدار داد و گفت: 
»مســدود کــردن منابــع مــا در کره جنوبی 
غیرقانونی است و اگر رفع نشــود، اقدام قانونی 
می  کنیم. می خواهیم از این پول ها برای خرید 
مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که مشمول 

تحریم های آمریکا نیست.«
    

 متهم قاضی منصوری 
در ایران است

غامرضا منصوری، قاضی دادگاه مطبوعات 
در اواخر دهــه 8۰ و اوائل دهه 9۰ اســت که در 
پرونده اکبر طبری جــزء متهمان متواری اعام 
شده است. وی اخیرا با انتشــار ویدیویی مدعی 
شده که سفرش به خارج از کشور با هدف درمان 
صورت گرفته و به محض »باز شــدن مرزها« به 
کشــور بازمی گردد. نماینده دادستان دیروز در 
جریان دادگاه طبری، دربــاره او گفت: »او هیچ 
گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی 
دارد آن را برابــر اصل به ســفارت ایران تحویل 
دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران 
خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت! گمان 
می کنیم ایشان ایران اســت و به وقتش ایشان را 

احضار خواهیم کرد.«
    

تعهد دادن دلخوش برای 
تصویب شدن اعتبارنامه اش

روح اهلل نجابــت، نماینده مردم شــیراز در 
مجلس شورای اســامی،  گفت: با توجه به تعهد 
آقای ســیدکاظم دلخوش نســبت به تن دادن 
به قانــون در خصوص موضوع مــورد اعتراض، 
معترضین به اعتبارنامه این منتخب از اعتراض 
خود گذشتند. وی افزود: پیش از این اعتبارنامه 
سید کاظم دلخوش در شعبه 1۰ مورد اعتراض 
بنده و تعدادی از نماینــدگان قرار گرفته بود که 
بحث ها و بررســی هایی پیرامون آن مطرح شد. 
اعتبارنامه ســید کاظم دلخوش امــروز پس از 
قرائت گزارش شعبه بررســی کننده در صحن 
علنی مجلس، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

اکنون دیگر ماجرای 
اعتبارنامه تاجگردون، به 
موضوعی حیثیتی و البته 
قدرت نمایی سیاسی در 

مجلس تبدیل شده است. 
برای اصولگرایان پرونده 

تاجگردون حاال دیگر 
به »ب« بسم اهلل مجلس 

اصولگرا برای عمل به 
وعده هایش تبدیل شده 

است

پرونده اعتبارنامه 
تاجگردون هنوز بسته 

نشده و دیروز اعالم شد که 
به کمیسیون تحقیق ارجاع 

شده است. این کمیسیون 
15 روز فرصت دارد تا پس 

از بررسی ها نظرش را اعالم 
کند و درنهایت اعتبارنامه 

نماینده جنجالی به رأی 
تمام پارلمان گذاشته 

خواهد شد


