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هادی محمدی – هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید
باقری درمنی مبنی بر افساد فی االرض از طریق اخالل در نظام
اقتصادی کشور در حالی روز گذشته در شعبه 15دادگاه انقالب
اسالمی تهران برگزار شد که موضوع ده ها ضمانت نامه جعلی
و بدون وثیقه در این پرونده در حضور نماینده دادستان ،وکالی
شاکیومتهمموردبررسیقرارگرفتوهمچونجلساتگذشته،
متهماصلیپروندهضمنانکارارتباطخودباایناقداماتمجرمانه،
همه اتهامات را به محمد رضا نصیری مربوط دانست که اکنون
متواریاست.
▪بیش از  300میلیارد ضمانت نامه جعلی و بدون پشتوانه
بانک ملی

به گزارش خراسان ،قاضی صلواتی در ابتدای دادگاه از نماینده
دادستانخواستبهبیانجزئیاتضمانتنامههایصادرشدهدر
اینپروندهبپردازد.نمایندهدادستاننیزبابیاناینکهاینضمانت
نامههادربانکملیصادرشدهاظهارکرد:ارزشدوضمانتنامه
درمجموع11ونیممیلیاردتومانبودهکهطبقاعالمبانک،بدون
هرگونه تضمینی صادر شده و فاقد وثیقه است همچنین شش
فقرهضمانتنامهنیزدارایاصالتوصحتاستاماتضمینهای
داده شده به بانک جعلی هستند که این شش فقره نیز در مجموع
شامل 57میلیاردتومانمیشود.ویافزود 36:ضمانتنامه نیز
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در هشتمین جلسه دادگاه باقری درمنی مطرح شد:

ماجرای ضمانت نامه های جعلی متهم

از اساس جعلی بوده اند که در مجموع حدود 300میلیارد تومان
ارزش داشته و در وجه شرکت های سامان مجد ،صرافی اقتصاد
نوینوشرکتنفتجیصادرشدهبودند.نمایندهدادستانگفت:
طبقاظهاراتشهودومطلعانشرکتهاییکهاینضمانتنامهها
بهدرخواستآنهاصادرشدهیعنیشرکتهایآریابرجهرمو...
جزوشرکتهاییهستندکهحمیدباقریدرمنیمدیریتواقعی
آنهارابرعهدهداشتهاستضمناینکهطبقاعالمبانکملیبه
بازپرسی 57،فرمخامضمانتنامهنیزدرزمانمدیریتجوانمیر
محمدی،رئیسوقتبانکملیشعبهبهارازبانکخارجشدهاست.
وی خاطرنشان کرد  :یک فقره ضمانت نامه شش میلیاردی نیز از
سویبانکگردشگریصادرشدهکهبعدازمشخصشدنجعلی
بودنآنپرداختنشدهاست.
▪متهم  :طلب شرکت ها از بنده مشخص نیست

در ادامه حمید باقری درمنی متهم پرونده به بیان دفاعیات خود
پرداختوگفت:درزمینهضمانتنامههاباهیچکدامازاینشرکت
هاازجملهآریابرجهرمکارنمیکردم.مننمیدانمشاهداناین
پرونده چه کسانی هستند .من در حال دفاع هستم در حالی که

اخبار

هنوز پرونده را مطالعه نکردم.در همین زمان قاضی گفت:
وکالی شما می توانند با حضور در شعبه مطالعه کنند اما
به جای هشت صبح ساعت  11و نیم می آیند و این تقصیر
خودشاناست.متهمافزود:منبدهینفتجیراپذیرفتم
چون به شرکت آریا برج هرم که بدهکار نفت جی بود ملک
کنرادادهبودمتا 20میلیاردبدهیاشرابپردازداماملک
کن  55میلیارد ارزش داشت و می خواستم 20میلیارد
بدهم تا ملک کن را آزاد کنم .من این وسط چه کاره بودم.
اگر ریالی از این ضمانت نامه ها به من رسیده مدارکش را
بدهند .درباره کیفرخواست شرکت سامان مجد که گفته
شده  57میلیارد ضمانت نامه دارد هنوز معلوم نیست از
کجا طلب دارد و مشخص نکرده که این وسط من چه نفعی
برده ام .به نظرم این شرکت نه تنها طلبی ندارد که بدهکار
هماست،خودشاناستعالمگرفتندوصحتضمانتنامه
هارابررسیکردند.ویباردیگرتاکیدکرد:منریالیبابت
ضمانتنامههانفعنبردهامامابهخاطراینهاهمپولموهم
امالکم را گرفته اند و چهار سال است که در زندان هستم
.وکیل شرکت سامان مجد گفت :ایشان گفته 37میلیارد
ازبدهیراپرداختکردهواینحرفکهمیگویدشرکتها
رانمیشناسددرستنیست.باقریدرمنیدرپاسخاظهار
کرد :همه این اقدامات را نصیری انجام داده و من کاره ای
نبودمحتینصیریمنراهمگولزدهوزیاندیدهاصلیمن

هستم .این که من بدهی فرد دیگری را داده ام جرم نیست
امااصلبدهیسامانمجدمشخصنیست.
▪گول نصیری را خوردم

وی دربــاره صرافی اقتصاد نوین نیز گفت :در این زمینه
هم من هیچ نقشی نداشتم و اطالعی ندارم .ذی نفع باید
استعالماترامیگرفت.منچونفکرمیکردماموالآقای
نصیریجواببدهیهایویرامیدهدپرداختکردمکه
اشتباه کردم و گول خوردم .شکایت دیگر در این پرونده از
سویبیمهایرانمطرحشدواینکهبیمهنامهمسئولیتبرای
سه فقره چک صادر شده که دچار نقص امضا و از حساب
مسدودبودهاست.
▪ماموری که ادعای رشوه دارد کاری برای من نکرده
است

حمیدباقریدرمنیدربارهاتهامپرداخترشوه،اظهارکرد:
پرداخت رشوه در قانون تعریف دارد و باید مشخص شود
کسیکهادعامیشودهدیهایبهاودادهامچهاقدامیبرای
بنده انجام داده است ،این جانب نه رشوهای دادهام و نه از
ایشانکاریخواستهام.ویافزود:فردموردادعاهیچگونه
اختیاری ندارد و  200دوربین هم در محل کار وی وجود
داردوکاریهمدرحیطهاختیاریایشاننبودهکهبرایمن
انجام دهد.هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده پس از
حدود 150دقیقه به پایان رسید و قاضی صلواتی گفت:
جلسهبعدیمتعاقبااعالممیشود.
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مباهله؛ سندی محکم برای اثبات فضایل اهل بیت

(ع)

رویــداد مباهله پیامبر(ص) با مسیحیان نجران ،در ماه
ذیالحجه سال دهم هجری اتفاق افتاد .گروهی از راهبان
مسیحی نجران که برای مذاکره با رسولخدا(ص) به مدینه
آمده بودند ،پس از آنکه حاضر به پذیرش برهان قاطع پیامبر
اکــرم(ص) در اثبات حقانیت دین مبین اسالم نشدند ،به
پیامبرخدا(ص) پیشنهاد مباهله(درخواست لعن و نفرین
الهی برای اثبات حقانیت) دادند .آن حضرت ،این پیشنهاد را
پذیرفتند .آنچه در پی میآید ،روایت این رویداد تاریخی ،به
قلم آیتا ...جعفر سبحانی در جلد دوم کتاب ارزشمند فروغ
ابدیت است .سرگذشت مباهله پیامبر اسالم(ص) با هیئت
نمایندگی [مسیحیان] «نجران» ،از حوادث جالب و تکان
دهنده و شگفت انگیز تاریخ اسالم است .اگر چه برخی از
مفسرانوسیرهنویسان،درنقلجزئیاتوتحلیلآن،کوتاهی
ورزیدهاند[ ،اما] گروه زیادی مانند زمخشری در کشاف ،رازی
در تفسیر خود و ابن اثیر در کامل ،در این باره ،داد سخن داده
اند .زمخشری میگوید «:پیامبر(ص) و هیئت نمایندگی
«نجران» توافق کرده بودند که مراسم مباهله در محلی خارج
از شهر مدینه ،بر کرانه صحرا انجام گیرد .پیامبر(ص) از میان
مسلمانان و بستگان خود ،فقط چهار نفر را برگزید که در
این حادثه تاریخی شرکت کنند .این چهار تن ،جز علی بن
ابی طالب (ع) و فاطمه دختر پیامبر(ص) و حسن و حسین
س دیگری نبود[ند] ،زیرا در میان تمام مسلمانان،
(ع) َک ِ
نفوسی پاک تر و ایمانی استوارتر از ایمان این چهار تن ،وجود

نداشت ».پیامبر(ص) در حالی که امام حسین(ع) را در آغوش
و دست امام حسن(ع) را در دست داشت و فاطمه(س) به
دنبالآنحضرتوعلیبنابیطالب(ع)پشتسرویحرکت
می کردند ،گام به میدان مباهله نهاد و پیش از ورود به میدان
«مباهله» به همراهان خود فرمود :هر موقع دعا کردم ،شما
دعای مرا با گفتن آمین بدرقه کنید .سران هیئت نمایندگی
مسیحیان در حال گفتوگو با یکدیگر درباره کیفیت مباهله
بودند که ناگهان با چهره نورانی پیامبر(ص) و همراهانشان،
روبهرو شدند و از اینکه آن حضرت جگرگوشه های معصوم
و بیگناه و یگانه دختر و یادگار خود را به صحنه مباهله آورده
است ،انگشت تعجب به دندان گرفتند .آنان دریافتند که
پیامبر(ص) به دعوت و دعای خود اعتقاد راسخ دارد وگرنه
یک فرد مردد ،عزیزان خود را در معرض بالی آسمانی و عذاب
الهی قرار نمی دهد .اسقف نجران گفت «:من چهره هایی
را می بینم که هرگاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الهی
بخواهند که بزرگ ترین کوه ها را از جای بکند ،فورا دعای
آنان مستجاب می شود .بنابراین ،هرگز صحیح نیست ما با
این قیافه های نورانی و با این افراد با فضیلت ،مباهله کنیم،
زیرا بعید نیست که همه ما نابود شویم و ممکن است دامنه
عذاب گسترش پیدا کند و همه مسیحیان جهان را بگیرد و در
رویزمینیکمسیحیباقینماند».بهاینترتیب،مسیحیان
نجران ،از انجام مباهله انصراف دادند و با پرداخت جزیه،
تحت حمایت حکومت اسالمی قرار گرفتند.
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