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بیستوچهارمین جلسه دادگاه متهمان نفتی

موافقت با درخواست مهلت یکماهه زنجانی
بیســتوچهارمین جلســه رســیدگی بــه پرونــده
موســوم بــه فســاد نفتــی صبــح دیــروز در دادگاه
انقــاب بــه صــورت علنــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حقوقــی خبرگــزاری
دانشــجویان ایــران (ایســنا) ،جلســه دادگاه حــدود
ســاعت  9صبــح بــا قرائــت آیاتــی از قــرآن کریــم
آغــاز شــد.
* در ابتــدای جلســه قاضــی صلواتــی مــواد ،353
 354و  358قانــون آییــن دادرســی کیفــری را متذکــر
شــد.
رضــا نجفــی نماینــده مدعیالعمــوم در پاســخ
بــه دفاعیــات متهمــان ردیــف دوم و ســوم
پرونــده موســوم بــه فســاد نفتــی و وکالی آنهــا
گفــت :متهمــان پرونــده تــاش داشــتند تــا بــا
مظلــوم نمایــی بگوینــد دادســرا در این پرونــده دارای
موضــع بــوده اســت ،در حالــی کــه اگــر اینگونــه بــود
مســتندات در اختیــار وکال قــرار نمیگرفــت.
وی ادامــه داد :وکیــل متهــم «ح.ف.ه» در دفاعیــات
خــود گفتنــد کــه بازپــرس در بازجویــی از ســعید
مرتضــوی مســیر بازجویــی را تغییــر داده حــال ایــن
ســئوال مطــرح میشــود کــه مگــر شــما حضــور
داشــتید کــه چنیــن حرفــی میزنیــد؟
نجفــی خاطرنشــان کــرد :وکیلمدافــع متهــم ردیــف
ســوم پرونــده در جایــی دیگــر از صحبتهایــش
گفــت کــه در ایــن پرونــده بــه قــدری ظلــم شــده
کــه بایــد بــرای متهمــان خــون گریــه کــرد در حالــی
کــه بایــد گفــت بایــد بــرای بیتالمالــی کــه بدســت
ایــن افــراد بــه غــارت رفتــه خــون گریــه کــرد.
وی تصریــح کــرد :آقــای «ح.ف.ه» خــود را بــه
عنــوان مســئول یکــی از نهادهــا معرفــی میکــرده
در حالــی کــه وکیــل مدافــع ایشــان در دفاعیــات
خــود مدعــی شــدند کــه موکلشــان هیــچ گاه خــود
را بــه عنــوان چنیــن مســئولی معرفــی نمیکــرده
اســت.
نماینــده دادســتانی تهــران بــا اشــاره بــه برخــی
اقدامــات «ح.ف.ه» اظهــار کــرد :متهــم ردیــف
ســوم پرونــده مدعــی اســت کــه در هیــچ جــای
کیفرخواســت ســندی مبنــی بــر منافــع و پورســانتی
بــرای همــکاری بــا بابــک زنجانــی وجــود نــدارد.
در حالــی کــه طبــق گزارشهــا وی در شــرکت
ســرمایه گــذاری غدیــر فعالیــت مــی کــرده اســت.
وی اظهــار کــرد :هدایــت و راهبــری برخــی امــور
خــاص بــر عهــده متهــم ردیــف ســوم پرونــده
بــوده و بــر اســاس ایــن گــزارش وی در اکثریــت
شــرکت هــای بابــک زنجانــی ســهام دار بــوده اســت
و بــه لحــاظ نفــوذ بــاالی او نقطــه اولیــه واگــذاری
پروژههــای مهــم بــه مجموعــه بابــک زنجانــی
بــوده اســت.
نماینــده مدعــی العمــوم بــا اشــاره بــه موضــوع
ضمانــت نامــه  8هــزار میلیــارد تومانــی موسســه
توســعه گفــت :مدیــر وقــت موسســه توســعه گفتــه
اســت کــه بعــد از صــدور ضمانــت نامــه  8هــزار
میلیــاردی ایــن موسســه مــی خواســت بخشــی
از پولهــا را بــه جــای دیگــر منتقــل کنــد ،امــا
«ح.ف.ه» بــا بــی ســیم وارد موسســه میشــود و
اعــام میکنــد ایــن پــول مربــوط بــه مراجــع
امنیتــی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در بحــث خریــد شــرکتهای
ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز بــر خــاف اســتدالل
وکیــل متهــم ردیــف ســوم پرونــده و بنــا بــر
اظهــارات مرتضــوی «ح.ف.ه» در چنــد جلســه
حضــور داشــته و در ایــن جلســات اعــام کــرده
کــه دارای شــرکتهای بــزرگ و بانــک در خــارج از
کشــور بــوده کــه بــه لحــاظ تحریمهــا بــا مشــکل
مواجــه شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،رســول کوهپایــهزاده وکیــل
مدافــع متهــم ردیــف اول پرونــده موســوم بــه فســاد

نفتــی گفــت :در ارتبــاط بــا بدهــی مــوکل همانطــور
کــه قبــا گفتــه شــده موکلــم یــک وکالــت بالعــزل
بــرای انتقــال امــوال داخــل ایــران در اختیــار شــرکت
نفــت قــرار داده اســت .بــا توجــه بــه تحریــم هــای
ظالمانــه علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
ایــران نــه تنهــا بابــک زنجانــی بلکــه اشــخاص
حقوقــی و حقیقــی در آن زمــان بــه دلیــل ایــن
تحریمهــا در اســترداد و انتقــال وجــوه بــا مشــکل
مواجــه بودنــد.
وکیــل مدافــع بابــک زنجانــی بــا بیــان اینکــه
اقدامــات قابــل توجهــی از ســوی بابــک زنجانــی
در راســتای تســریع بازپرداخــت ایــن وجــوه در حــال
انجــام اســت ،اظهــار کــرد :دادگاه محتــرم نیــز بــه
دلیــل محرمانــه بــودن موضــوع در جریــان همــه
مطالــب قــرار دارد .بــا توجــه بــه اقدامــات موکلــم
بــرای وصــول مطالبــات در صــورت صالحدیــد و
در راســتای تحقــق وصــول کامــل مطالبــات تقاضــا
داریــم فرصــت چنــد ماهــه ای در اختیــار موکلــم
قــرار گیــرد.
کوهپای ـهزاده تصریــح کــرد :ایــن فرصــت بــه ایــن
جهــت اســت کــه مقدمــات بازپرداخــت فراهــم شــود.

کوهپایــه زاده وکیــل مدافــع متهــم ردیــف اول ایــن
پرونــده در راســتای فراهــم کــردن موجبــات اطالــه
دادرســی نباشــد.
وکیــل مدافــع شــرکت  HKاظهــار کرد :کارشناســی
دو هــزار و  600میلیــارد تومانــی از امــوال بابــک
زنجانــی اصــا مــورد قبــول شــرکت نفــت نیســت؛
زیــرا در کارشناســی صــورت گرفتــه چکــی بــه
مبلــغ  40میلیــارد تومــان کــه صاحــب چــک االن
در زنــدان اســت جــز امــوال متهــم محســوب شــده
اســت .اموالــی کــه کارشناســان ارزیابــی کردنــد
نــه تنهــا دو هــزار و  600میلیــارد تومــان بلکــه هــزار
و  600میلیــارد تومــان هــم نیســت.
صادقــی قهــاره تصریــح کــرد :واگــذاری ایــن امــوال
بــه شــرکت نفــت ظلــم مضاعــف اســت؛ چــرا کــه
یــک بــار بابــت فــروش نفــت بــه بابــک زنجانــی
بــر ســر شــرکت نفــت کاله رفتــه و اکنــون مجــددا
در رابطــه بــا واگــذاری امــوال بــه شــرکت نفــت نیــز
مــی خواهنــد کاله دیگــری بــر ســرش بگذارنــد؛ لــذا
مــا بحــث تهاتــر را قبــول نداریــم.
وی گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه امــوال متهــم
در حــد  1600میلیــارد تومــان هــم نیســت لــذا مــا

همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه تحریمهــا در حــال
برداشــته شــدن اســت امــا تاکنــون اتفاقــی نیفتــاده
اســت و امیدواریــم در چنــد مــاه آینــده زمینــه انتقــال
وجــوه فراهــم شــود و در ایــن مــدت موکلــم بتوانــد
مطالبــات شــرکت نفــت را پرداخــت کنــد.
وکیــل مدافــع بابــک زنجانــی گفــت :مطالبــات
شــرکت نفــت شــامل دو بخــش محمولههــای نفتــی
و واریــز یــک میلیــارد و  427میلیــون و  500هــزار
یــورو بــه صــورت نقــدی اســت .از مجمــوع مبلــغ
واریــز شــده بــه صــورت نقــدی  660میلیــون یــورو
بــه دســتور شــرکت نفــت بــه پیمانــکاران پرداخــت
شــده و بــا توجــه بــه تالشهــای صــورت گرفتــه
از ســوی دادســرا دو هــزار و  600میلیــارد تومــان از
امــوال مــوکل در کشــور شناســایی شــده اســت کــه
بــا تهاتــر ایــن مبلــغ بــا مبلــغ باقــی مانــده از واریــز
نقــدی مــی تــوان گفــت وجــوه نقــدی مــوکل تهاتــر
شــده اســت.
در ادامــه ،غالمرضــا صادقــی قهــاره وکیــل مدافــع
شــرکت  HKبــا اشــاره بــه درخواســت وکیــل بابــک
زنجانــی بــرای گرفتــن مهلــت چندماهــه خاطرنشــان
کــرد :از همــان ابتــدا و حتــی قبــل از ایــن کــه
شــکایتی صــورت گیــرد و پرونــده بــه دادگاه بیایــد
تمــام دغدغــه و بحــث شــرکت نفــت ایــن بــود کــه
مطالبــات و حقــوق بیــت المــال اســتیفا شــود .هرچند
مــا نســبت بــه متهــم و تــاش او بــرای پرداخــت
بدهــی حســن ظــن داشــتیم ،امــا در عمــل چیــزی
ندیدیــم و وعــده و وعیدهــای متهــم محقــق نشــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :امیدواریــم درخواســت آقــای

تقاضــا داریــم بــرای تســویه بــه صــورت نقــدی
اقــدام شــود و بابــک زنجانــی ماشــین و ســاعت اش
را بــرای خــود نگــه دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســجاد ســعیدیمهر
وکیلمدافــع متهــم ردیــف ســوم پرونــده در بیــان
دفاعیــات خــود گفــت :قبــل از بیــان ادامــه دفاعیــات
میخواهــم نکت ـهای را بیــان کنــم .حجــت االســام
و المســلمین محســنی اژه ای معــاون اول محتــرم
قــوه قضاییــه در نشســت خبــری خــود مطالبــی را
بیــان کردنــد کــه میتوانــد در رونــد رســیدگی بــه
ایــن پرونــده در آینــده موثــر باشــد و مــا بیانــات
ایشــان را بــه فــال نیــک مــی گیریــم.
وی ادامــه داد :نماینــده دادســتان در جلســات قبــل
وجــود نقــص در دادســرا را رد نکــرد و تاکیــد داشــت
کــه مطالــب دادســرا نــص قــرآن نیســت ،امــا
میخواهــم بپرســم آیــا دادگاه نیــز خــود را ملــزم بــه
رعایــت موازیــن دادرســی میکنــد یــا خیــر؟
وکیلمدافــع متهــم ردیــف ســوم پرونــده موســوم
بــه فســاد نفتــی خاطرنشــان کــرد :در جریــان
دفــاع موکلــم ،در ســه جلســه گذشــته وقتــی هنــوز
دفاعیاتــش بــه پایــان نرســیده بــود دادگاه دفاعیــات
وی را قطــع کــرد و جلســه بعــدی بــه صــورت
غیرعلنــی برگــزار شــد و پــس از وقفــه ای دفاعیــات
موکلــم ادامــه یافــت .دادگاه بــرای رعایــت حــال
موکلــم توصیــه کــرد کــه دفاعیــات بــه صــورت
الیحــه بــه دادگاه تقدیــم شــود.
وی بــا اســتناد بــه مــاده  369قانــون آییــن دادرســی
کیفــری گفــت :بــر اســاس ایــن مــاده اســتمرار

دهدشتی تاکید کرد:

بابک زنجانی ،عروسک دستهای پنهان

عضـو کمیتـه پیگیـری پرونـده متهـم نفتـی در مجلس،بـا بیـان اینکـه اظهـارات بابک زنجانی بیشـتر حواشـی تخلفـات وی را شـامل شـده و از اصل
ماجـرا بـه دور اسـت ،گفت :بسـیاری از اظهـارات میلیاردر نفتـی هیچ ریشـه ای در واقعیت نداشـته و تنها برای خوشـایند صاحبان اصلـی تخلفات این
پرونده طرح شـده اسـت.
سیدحسـین دهدشـتی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه
ملـت ،بـا انتقـاد از رونـد طوالنـی ارایـه دفاعیـات از سـوی بابـک
زنجانی،گفت:اظهـارات بابـک زنجانی بیشـتر حواشـی تخلفات وی
را شـامل شـده و از اصـل ماجـرا به دور اسـت.
* بسـیاری از اظهارات میلیاردر نفتی هیچ ریشـه ای در واقعیت ندارد
نماینـده مـردم آبـادان در مجلـس ،بـا تاکیـد براینکه اتهـام زنی به
مسـئوالن کشـور ازسـوی بابـک زنـی بـرای فـرار رو به جلـو و دور
زدن قانـون اسـت،افزود :بسـیاری از اظهـارات متهـم نفتـی هیـچ
ربطـی بـه پرونـده تخلفـات وی نداشـته و تنهـا بـرای ادامـه بازی
متحـدان پشـت پـرده اش مطـرح می شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس نهـم ،بـا بیـان اینکـه پشـت پرده
پرونـده بابـک زنجانـی افـراد بسـیاری حضـور دارنـد که تنهـا پای
ایـن متهـم نفتـی بـه میـدان کشـیده شـده اسـت،تصریح کـرد:
بسـیاری از اظهـارات میلیـاردر نفتـی هیـچ ریشـه ای در واقعیـت نداشـته و تنها بـرای خوشـایند صاحبان اصلـی تخلفات ایـن پرونده طرح شـده که
می توان گفت بابک زنجانی در این رابطه به عنوان عروسک خیمه شب بازی مطرح است.
* ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده متهم نفتی
وی بـا تاکیـد برضـرورت تسـریع در تعییـن تکلیـف پرونده متهـم نفتی،افـزود :دادگاه باید هـر نوع فرصتی بـرای سوءاسـتفاده را از متهم نفتی سـلب
کند.دهدشـتی بـا بیـان اینکـه بابک زنجانـی حرف های ناگفتـه بسـیاری دارد ،افـزود :بازگرداندن بدهی هـای بیت المال از سـوی بابـک زنجانی امری
حتمـی و ضـروری بـوده که نبایـد در اتالف وقت از آن چشـم پوشـی کرد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس نهـم ،با تاکید بـر اینکه درحال حاضر دسـت های پنهان و پشـت پـرده متهم نفتـی وی را بازیچـه خود قـرار داده اند،
تصریـح کـرد :بـا سـرآمدن زمـان دادگاه متهـم نفتـی بـه بازیچه بـودن خـود در ایـن پرونده پـی خواهد بـرد از ایـن رو بهتر اسـت هرچه سـریع تر
متهمـان اصلی ایـن تخلفـات را بـه دادگاه معرفی کند.
* تاکید بر ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی بـا بیـان اینکـه تلاش دادگاه بـرای ابهـام زدایـی از پرونده بابک زنجانی برای رو شـدن دسـتهای پشـت پـرده باید ادامه داشـته باشـد،افزود:
غفلـت مسـئوالن یکـی از عوامـل مهم ایجـاد شـخصیت هایی همچـون بابک زنجانی اسـت.
دهدشـتی با اشـاره به پیشـنهاد تاسـیس سـتاد مبـارزه بـا مفاسـد اقتصادی،تاکیـد کرد:چنین سـازمانی می توانـد در ایجـاد مراقبتهـای کافی برای
ممانعـت از بروز مفاسـد اقتصـادی کمک شـایانی کند.
عضوکمیتـه پیگیـری پرونـده متهـم نفتی در مجلس،بـا بیان اینکه ایجاد سـازمان مفاسـد اقتصادی باید بـا مؤلفه هایی همراه باشـد ،افـزود :ایجاد این
سـازمان نباید باعث شـود که سـایر دسـتگاههای مسـئول از انجام وظایـف خود شـانه خالی کنند.

جلســات جــز تــا زمــان تنفــس الزامــی بــوده ،امــا در
دفاعیــات مــوکل بــه نحــو غیــر منتظــره ای شــکاف
افتــاده اســت کــه مــا در جریــان دلیــل ایــن شــکاف
نیســتیم.
وی همچنیــن از منتشــر شــدن نــام موکلــش در
برخــی از رســانهها انتقــاد کــرد.
قاضــی صلواتــی در ایــن حیــن در پاســخ بــه اظهارات
وکیــل متهــم ردیــف ســوم پرونــده گفــت :دادگاه در
آغــاز هــر جلســه تذکــرات قانونــی خــود را اعــام
میکنــد و اگــر مطالبــی در رســانه هــا مطــرح شــده
بایــد بــا مجــوز قانــون آییــن دادرســی کیفــری از
مســئوالن قضایــی باشــد ،البتــه حــق شــما محفــوظ
اســت و میتوانیــد در ایــن زمینــه بــه دادســرا
مراجعــه کنیــد.
رئیــس شــعبه  15دادگاه انقــاب خاطرنشــان کــرد:
متهــم ردیــف ســوم پرونــده درخواســت کــرده بــود
بــه دلیــل بیمــاری کــه دارد بــه صــورت پیاپــی
نمــی توانــد از خــود دفــاع کنــد ،بنابرایــن ایــن موکل
شــما بــود کــه خواســت وقفــه ای در دفاعیاتــش
ایجــاد شــود و از ایــن رو در بیــن دفاعیــات مــوکل
شــما جلســه غیرعلنــی را برگــزار کردیــم.
وکیلمدافــع متهــم ردیــف ســوم پرونــده موســوم
بــه فســاد نفتــی ادامــه داد :بابــک زنجانــی یــک
ســهم مدیریتــی از هــزار ســهم بــه نــام موکلــم
در هیــأت مدیــره شــرکت هــا قــرار دادهانــد و از
بابــت بدهــی کــه از ســال  91وجــود داشــت بایــد
ایــن تهاتــر انجــام میشــد کــه مــوکل بــرای فــروش
منــزل اقــدام میکنــد و قبــل از اجــرا شــدن ایــن
اقــدام یعنــی شــب عیــد بازداشــت میشــود.
ســعیدی مهــر ادامــه داد :موکلــم در ســال  83پــس
از بازنشســتگی بــه شــرکت غدیــر مــیرود و در
ســال  89بابــک زنجانــی مــوکل را بــرای تاســیس
بانــک  FIIBبــه مالــزی مــی بــرد .موکلــم بــه طــور
دائمــی بــا بابــک زنجانــی همــراه نبــوده و بــه نحــو
صــوری بــه عنــوان عضــو هیــأت مدیــره برخــی از
شــرکت هــا انتخــاب میشــود و بخشــی از ســهامها
بــدون اطــاع موکلــم بــه وی توســط بابــک زنجانــی
واگــذار شــده بــوده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در اظهــارات بابــک زنجانــی در
رابطــه بــا انگیــزه جــذب موکلــم گفتــه شــده چــون
وی کارمنــد بازنشســته یکــی از نهادهــا بــوده بابــک
زنجانــی بــه دنبــال دیــده شــدن فعالیتهایــش
بــوده اســت .همچنیــن طبــق ایــن اظهــارات دربــاره
قطــع همــکاری بابــک زنجانــی اعــام میکنــد کــه
موکلــم در حــال گزارشــگری و خبرچینــی اســت و
ناکارآمــدی وی در کارهــای بازرگانــی محــرز بــوده
اســت.
وکیــل مدافــع «ح.ف.ه» تصریــح کــرد :از دیــدگاه
بابــک زنجانــی حضــور موکلــم نــه بــرای همــکاری
اقتصــادی بلکــه در جهــت اعمــال نظــارت از ســوی
نهادهــای نظارتــی بــوده اســت .در ایــن رابطــه
بابــک زنجانــی مدعــی میشــود بــه دلیــل اینکــه
مــوکل برایــش دردســاز شــده بــود وی را از شــرکت
خــارج کــرده اســت.
ســعیدی مهــر بــا اشــاره بــه پرداخــت برخــی وجــوه
و هدایــا از ســوی بابــک زنجانــی بــه موکلــش
گفــت :نگوییــد کــه بابــک زنجانــی بــه موکلــم
هدیــه عروســی ،ماشــین و یــا چیزهــای دیگــر داده؛
چــرا کــه هیــچ کــدام از اینهــا ربطــی بــه موضــوع
نفــت نداشــته اســت و تاریــخ پرداخــت آنهــا
قبــل از ماجــرای نفــت بــوده .همچنیــن موکلــم در
حســاب هــای دفتــری زنجانــی همیشــه بدهــکار
بــوده اســت و صــرف عضویــت در هیــأت مدیــره
دلیــل مشــارکت در جــرم نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مقــدار از همــکاری موکلــم
نمــی تواندجــرم تلقــی شــود گفــت« :ح.ف.ه»
هیــچ تصمیــم مهمــی در رابطــه بــا موضوعــات
نگرفتــه اســت .همچنیــن موکلــم قبــل و بعــد از
آشــنایی بــا مجموعــه بابــک زنجانــی عــاوه بــر
حقــوق بازنشســتگی فعالیــت اقتصــادی نیــز داشــته
و فرصــت خاصــی بــرای همــکاری وی بــا بابــک
زنجانــی پیــش نیامــده بــود.
ســعیدی مهــر تصریــح کــرد :مصوبــه هفتــم تیرمــاه
ســال  91مــورد تائیــد ســه وزیــر وقــت و رئیــس
وقــت بانــک مرکــزی بــوده اســت .همچنیــن
مصوبــه  27آذر مــاه  91در رابطــه بــا تفاهمنامــه
بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی و همچنیــن قــرارداد
فــروش ســهام بانــک  FIIBو کنــت بــه بانــک
ملــت قراردادهایــی هســتند کــه در کیفرخواســت بــه
آن اشــاره شــده اســت .ایــن مصوبــه زمینــه جــرم
نبــوده اســت و موکلــم در خــارج از جلســه اخــذ ایــن
مصوبــه دیــده شــده اســت.
وکیــل مدافــع «ح.ف.ه» اظهــار کــرد :عــاوه
بــر ایــن وزیــر وقــت نفــت از چهــار ســال قبــل
بــه واســطه برخــی فعالیتهــا بــرای دور زدن
تحریمهــا بــا بابــک زنجانــی در رابطــه بــا تبــادل
ارز آَشــنایی قبلــی داشــته؛ لــذا بــی نیــاز از معرفــی
بــه وســاطت مــوکل مــن بــوده اســت.
وی دربــاره مذاکــرات بــا تامیــن اجتماعــی گفــت:
فــردی که بــا بابــک زنجانی بــرای انعقاد تفاهــم نامه
بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی رفتــه ،آقــای «ح.م»
بــوده نــه «ح.ف.ه»؛ ایــن در حالــی اســت کــه
کیفرخواســت بنــا بــه دالیلــی اعــام میکنــد
بابــک زنجانــی بــه همــراه موکلــم بــه دیــدار ســعید
مرتضــوی رفتــه اســت .بــه گــزارش ایســنا ،قاضــی
صلواتــی خطــاب بــه وکیــل مدافــع متهم ردیف ســوم
پرونــده گفــت :شــما مکــررا بــه دادســتانی و دادســرا
توهیــن کردیــد ،در حالــی کــه شــما حــق توهیــن
بــه هیــچ کــس را نداریــد و بارهــا در حیــن قرائــت
دفاعیــات خــود توهینهایــی را انجــام داده ایــد.
وکیــل مدافــع «ح.ف.ه» در پاســخ بــه قاضــی
صلواتــی گفــت :مــن توهینــی نکــردم و فقــط

مــواردی کــه در کیفرخواســت ذکــر شــده را بیــان
کــردم.
ســعیدی مهــر در ادامــه دفاعیــات خــود تصریــح کرد:
بابــک زنجانــی در اعترافــات خــود در رابطــه بــا نحوه
آشــنایی بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی گفتــه اســت
کــه از طریــق «ح.م» بــا ایــن ســازمان آشــنا شــده؛
بنابرایــن موکلــم بابــک زنجانــی را بــه ســازمان
تامیــن اجتماعــی نبــرده اســت.
وی اظهــار کــرد :در رابطــه بــا تفاهــم نامــه مذکــور
موکلــم نقشــی در ایــن رابطــه نداشــته و تنهــا
بــرای پیگیــری هــا بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی
مراجعــه مــی کــرده اســت .تنظیــم ایــن تفاهــم نامــه
تحــت نظــر مــوکل مــن نبــوده اســت و تنهــا بابــک
زنجانــی نظــرات کارشناســی وی را خواســتار شــده
اســت .حتــی اگــر بابــک زنجانــی بــه فــرض محــال
قصــد تحصیــل مجانــی شــرکت هــای ســازمان
تامیــن اجتماعــی را داشــت ربطــی بــه موکلــم بــه
عنــوان کارشــناس نــدارد.
وکیــل مدافــع متهــم ردیــف ســوم پرونــده بــا اشــاره
بــه مداخلــه موکلــش در خریــد ســهام توســط بانــک
ملــت گفــت :معرفــی بابــک زنجانــی بــه بانــک
ملــت توســط موکلــم نیــز ادعــای نادرســتی اســت
زیــرا پیــش از ایــن بابــک زنجانــی در ایــن مــورد
گفتــه اســت کــه خــود مدیــران بانــک ملــت از او
خواســتند تــا بــا آنهــا مذاکــره داشــته باشــد؛ لــذا
موکلــم دخالتــی در قضیــه بانــک ملــت نداشــته ،وی
نــه فروشــنده و نــه خریــدار بــوده و در هیــات مدیــره
بانکهــا در خــارج از کشــور نیــز عضویــت رســمی
نداشــته اســت.
ســعیدیمهر در رابطــه بــا گشــایش  11فقــره
ال ســی و نقــش موکلــش در مصوبــات مربــوط بــه
آن گفــت :از وکالی وزارت نفــت ســئوالی مبنــی
بــر اینکــه تقدیــم ال ســی هــا بــه امضــای مــوکل
بــوده اســت یــا خیــر؟ دارم کــه امیدواریــم بــه ایــن
ســئواالت پاســخ داده شــود.
وی گفــت :موکلــم در رابطــه بــا صــدور ال ســی
دخالتــی نداشــته و مصوبــات بــا امضــای او نبــوده
اســت .طــی همــان مصوبــات گشــایش ال ســی هــا
منــوط بــه پرداخت وجه بوده اســت کــه صحبت های
مــن را تحقیقــات موجــود در پرونــده و اســکن بــودن
امضــای موکلــم تائیــد میکنــد .در کیفرخواســت
موکلــم گفتــه شــده کــه او اطالعــات بانکــی قــوی
داشــته اســت کــه ایــن موضــوع بــه هیــچ وجــه
صحــت نــدارد.
وکیــل مدافــع متهــم ردیــف ســوم پرونــده موســوم
بــه فســاد نفتــی تصریــح کــرد :بابــک زنجانــی
اعــام کــرده اســت کــه تمــام کارهــا را بــا
تــاش خــود و بــه تنهایــی انجــام داده؛ بنابرایــن
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه موکلــم نقــش
مهمــی در فعالیتهــای او نداشــته اســت .همچنیــن
طبــق گفتــه بابــک زنجانــی نقــش موکلــم در ایــن
شــرکت هــا تنهــا خبرچینــی و آوردن مافیــا بــوده و
خــود بابــک زنجانــی تصمیــم گیرنــده بــوده اســت؛
ایــن در حالــی اســت کــه بابــک زنجانــی دارای دو
امضــا بــوده و میتوانســته در بســیاری از قراردادهــا
از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنــد.
وکیــل مدافــع «ح.ف.ه» گفــت :در تحقیــق از ســه
وزیــر کــه نــام آنهــا در مصوبــه مذکــور در پرونــده
آمــده اســت و همچنیــن نهادهــا و ســازمان هــای
مختلــف و کلیــه کســانی کــه بــا بابــک زنجانــی
تعامــل داشــتند و یــا مصوبــه ای صــادر کردنــد
میتواننــد عــدم نقــش موکلــم را اعــام کننــد.
ســعیدی مهــر در پایــان دفاعیــات خــود گفــت:
بــا توجــه بــه اینکــه موکلــم مبتــا بــه بیمــاری
صعــب العــاج اســت امیــدوارم دادگاه بــا تخفیــف
قــرار تامیــن قبــل از بــروز اتفــاق خــاص تــا زمــان
صــدور آرا بــا آزادی وی موافقــت کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،متهــم ردیــف ســوم
پرونــده بــه دلیــل نامســاعد شــدن حالــش ،جلســه
دادگاه را تــرک کــرد.
قاضــی ابوالقاســم صلواتــی در پایــان بیســت و
چهارمیــن جلســه دادگاه رســیدگی بــه پرونــده
موســوم بــه فســاد نفتــی ،گفــت :بــا عنایــت بــه
تقاضــای وکیلمدافــع بابــک زنجانــی مبنــی بــر
ارائــه مهلــت بــرای پرداخــت بدهــی و ارائــه یــک
فقــره بــرات از ســوی متهــم در یــک کشــور و بانــک
خارجــی در جهــت پرداخــت یــا تضمیــن پرداخــت آن
و اینکــه متهــم اموالــی را در خــارج و داخــل معرفــی
کنــد ،دادگاه بــا اســتفاده از اختیــارات قانونــی خــود
یــک مــاه مهلــت بــرای وصــول مطالبــات شــرکت
نفــت بــه متهــم ارائــه میکنــد .وی ادامــه داد:
امیدواریــم ظــرف ایــن مــدت بدهیهــای متهــم بــا
شــرکت  HKو شــرکت نفــت تســویه شــود.
ســه جلســه نخســت رســیدگی بــه ایــن پرونــده
بــه قرائــت کیفرخواســت متهمیــن توســط نماینــده
مدعیالعمــوم اختصــاص یافــت .پــس از پایــان
قرائــت کیفرخواســت متهمــان ،رســول کوهپای ـهزاده
وکیلمدافــع بابــک زنجانــی درخواســت اســتمهال
خــود را بــرای اتمــام مطالعــه پرونــده بــه رییــس
دادگاه تقدیــم کــرد و قاضــی صلواتــی بــا ایــن
درخواســت موافقــت کــرد.
دفاعیــات  200صفح ـهای بابــک زنجانــی ،جلســات
چهــارم تــا هفتــم و دهــم تــا ســیزدهم را بــه خــود
اختصــاص داد .در جلســه هشــتم دادگاه ،وکیــل
مدافــع شــرکت  HKبــه قرائــت شــکایت مــوکل
خــود پرداخــت و جلســه نهــم نیــز وکیــل مدافــع
بانــک مســکن شــکایت ایــن بانــک را مطــرح کــرد.
پــس از پایــان یافتــن دفاعیــات بابــک زنجانــی در
جلســه ســیزدهم ،رســول کوهپایــه زاده وکیلمدافــع
وی تــا جلســه هفدهــم دفاعیات خــود را مطــرح کرد.
در جلســات هجدهــم ،نوزدهــم و بیســتم «م.ش»
متهــم ردیــف دوم دفاعیــات خــود را ارایــه داد.
در جلســه بیســت و یکــم دفاعیــات متهــم ردیــف
دوم و وکیــل مدافــع وی بــه پایــان رســید و متهــم
ردیــف ســوم پرونــده بــه دفــاع از خــود پرداخــت.
جلســه بیســتو دوم بــه صــورت غیرعلنــی و بــدون
حضــور رســانهها برگــزار شــد .در جلســه بیســت و
ســوم کــه بــه صــورت علنــی برگــزار شــد ،دفاعیــات
متهــم ردیــف ســوم بــه پایــان رســید و وکیــل مدافــع
وی بــه دفــاع از موکلــش پرداخــت.
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جدال «یلدا»
با دنیای مجازی

ســاکنان دنیــای مجــازی ،دوشنبهشــب بــه دنیــای
واقعــی بازمیگردنــد تــا یلــدا را واقعــی جشــن
بگیرنــد ،نــه مجــازی.
بــه گــزارش ایســنا« ،شــهروند» نوشــت :بــا
نزدیکشــدن بــه آخریــن روز پاییــز و جشــن
باســتانی ایرانیــان ،پیامــی در فضــای مجــازی
دســت بــه دســت میشــود تــا ســاکنان ایــن
دنیــای غیرواقعــی را بــه برگــزاری واقعــی جشــن
شــب یلــدا دعــوت کنــد .در ایــن پیــام از تمامــی
ســاکنان فضــای مجــازی خواســته شــده اســت
تــا دوشنبهشــب بــه ایــن دنیــا و زندگــی مجــازی
اســتراحت بدهنــد .کاربــران تلگــرام در ایــن پیــام
کــه از گروهــی بــه گــروه دیگــر ارســال میشــود،
از همدیگــر میخواهنــد «شــب یلــدا کمپینــی راه
بیندازیــم کــه چنــد ســاعت فضــای مجــازی را
تعطیــل کنیــم».
دســت بــه دســتکنندگان ایــن پیــام ،در میــان
پیامهــای طنــزی کــه در گروههــای تلگــرام
منتشــر میکننــد ،از اعضــای گروههــای
مجــازی کــه در آن حضــور دارنــد خواســتهاند
تــا «دوشنبهشــب از ســاعت  ١٩تــا  ٢٤شــب از
اینترنــت اســتفاده نکننــد و ایــن پیــام را بــرای
دوســتان و گروههایــی کــه در آن عضــو هســتند،
ارســال کننــد».
در ایــن پیــام بــا اشــاره بــه بهانــه برگــزاری شــب
یلــدا و گرامیداشــتن ایــن شــب نــزد ایرانیــان
نوشــته شــده اســت کــه «مــا هــر ســاله بــه منظــور
احتــرام بــه آداب و ســنتهای قشــنگمان شــب
یلــدا را جشــن میگیریــم و خیلــی هــم خــوب
اســت کــه هــر ســال ایــن مراســم را هــر چــه
باشــکوهتر برگــزار کنیــم ولــی مهمتریــن کار
شــب یلــدا ،بــودن در کنــار خانــواده و گپوگفــت
بــا بزرگترهــای خانــواده اســت .مــا از همــه
دوســتان خواهــش میکنیــم بــرای شــب یلــدا
کمپینــی راه بیندازیــم و چنــد ســاعت فضــای
مجــازی را تعطیــل کنیــم».
هــر چنــد کــه ایــن پیــام منبعــی نــدارد و مشــخص
نیســت کــه انجمــن یــا ســمنی ایــن پیشــنهاد را
مطــرح کــرده باش ـداما بــر اســاس گــزارش عصــر
ایــران ،انجمــن همیــاران زیســت ســبز ،بــه منظــور
درک هرچــه بهتــر شــرایط زندگــی خانوادگــی و
آشــنایی بــا مصادیــق خانوادگــی ،خواســتار کمپیــن
«شــب چلــه بــدون اینترنــت» از ســاعت  ١٩الــی
 ٢٤روز دوشــنبه  ٣٠آذرمــاه همزمــان بــا شــب یلــدا
شــد تــا خانوادههــا از کنــار هــم بــودن لــذت ببرنــد
و صمیمیتهــا تقویــت شــود .ایــن انجمــن بــا
اعــام راهانــدازی ایــن کمپیــن ،دلیــل آن را احیــای
ســنت گفتوگــو و در کنــار هــم بــودن خانوادههــا
در اجــرای ایــن آییــن ایرانــی اعــام کــرده اســت.
براســاس ایــن گــزارش ،یکــی از مســائل اجتماعــی
کــه جوامــع امــروزی بــه آن مبتــا هســتند
ضعــف ارتباطــات خانوادگــی اســت و از آنجــا کــه
مشــکالت خانوادههــا بــه صــورت ناهنجاریهــای
اجتماعــی بــروز میکنــد خانــواده و ســامت آن از
اهمیــت فوقالعــادهای برخــوردار اســت.
ایــن تشــکل غیــر دولتــی یکــی از زمینههــای
اصلــی در بــروز مشــکالت ارتباطــی خانوادگــی را
اســتفاده بیــش از حــد در فضــای مجــازی میدانــد
و تاکیــد دارد در ایــن آییــن کــه براســاس تعامــات
خانوادگــی ،توجــه بــه بنیــاد خانــواده و احتــرام بــه
بزرگترهــا بنــا شــده اســت بــا حــذف چنــد ســاعته
اینترنــت ایــن آییــن باســتانی را اجــرا کنیــم.
بــه همیــن منظــور بــرای درک هرچــه بهتــر
شــرایط زندگــی خانوادگــی و آشــنایی بــا مصادیــق
خانوادگــی «شــب چلــه بــدون اینترنــت» از ســاعت
 ١٩الــی  ٢٤دوشــنبه  ٣٠آذرمــاه همزمــان بــا شــب
یلــدا بــه اجــرا در بیایــد تــا خانوادههــا از کنــار هــم
بــودن لــذت بــرده و صمیمیتهــا تقویــت شــود.
بــه نظــر میرســد پیامهــای طنــزی کــه در بــاره
حضــور نداشــتن جوانــان و اعضــای خانــواده در کنار
هــم و عــدم تعامــل بــا یکدیگــر در فضــای مجــازی
منتشــر میشــود ،بســیاری را بــه فکــر انداختــه
تــا فکــری جــدی بــرای ایــن موضــوع بکننــد و
حداقــل بــرای ســاعاتی و بــه بهانــه شــبی کــه
هدفــش نزدیکــی و تعامــل خانوادههــا بــا یکدیگــر
اســت ،اینترنــت و زندگــی در دنیــای مجــازی
تعطیــل شــود و ســاکنان قدیمــی زمیــن بــه دنیــای
واقعــی بازگردنــد.

