
عاشورا در جمهوري آذربايجان يوروويژن را محو كرد
به رغم تمامي تالش ها اكثريت مردم جمهوري آذربايجان راهي متضاد با سياست هاي فرهنگي دولت در پيش گرفته اند

روحانی: جامعه بین المللی با اقدامات رژيم صهیونیستی در سوريه مقابله كند

 نگ��اه ذوالفقاران��ه ولی امر 
حسین قدیانی 

  یادداشت
مسلمین جه��ان به خنجر 
یمنی   ها عجب برکتی کرد! 
حاال انصاراهلل آنقدر قدرتمند شده که عالوه بر حمالت دقیق 
روزهای گذشته به پاالیشگاه های سع��ودی، آل سعود را 
تهدید به اشغال ریاض می کند، اگر دست از تجاوز به خاک 
یمن برندارد! نکته جالب توجه شاهک��ار مردان بدرالدین 
حوثی آنجا بود که تأکید کردند؛ در راه این عملیات که حمله 
به بزرگ ترین تأسیسات نفتی جهان بود، از مردم خود حجاز 
کمک گرفته اند! و این قطعاً پدیده مبارکی است! جز این، 
نصف شدن صادرات نفتی حکام آل سعود که از جمله نتایج 
عملیات انصاراهلل بود، در حکم قطع نخاع بن سلمان متوهم 
است! خیلی هم خوب! این هم��ان » هسته های مقاومت 

جهانی « است که تشکیل آن از آمال حضرت روح اهلل بود! 
آری! خمینی آرزو داش��ت که مسلمی��ن در برابر کفار و 
مشرکین و دنباله های کوچک شیطان بزرگ، قوی باشند و 
فقط از خدا بترسن��د! اینک خامنه ای، تحق��ق آرزوهای 
آسمانی خمینی شده و همه دنیا دارند می بینند که بیت 
رهبری به سنگر فرماندهی احرار عالم ب��دل شده! اگر در 
حسینیه ساده و باصفای جماران، هر سخن امام خداباور ما، 
مسبب سکین��ه دل و ازدیاد ایم��ان کربالی پنجی های 
مستقر در شلمچه و شهرک دوئیجی   می شد، اینک خلف 
صالح روح اهلل، دفتر خود را به خار چشم بطالین عالم تبدیل 
کرده است! هر حری و هر مقاومی و هر عنصر شریفی و هر 
رزمنده جان بر کفی از هر جای این هستی که دیداری با 
ولی امر مسلمین جهان تازه می کند، خنجرش علیه فراعنه 
تیزتر و تندت��ر و آب دیده تر می شود! خیل��ی هم خوب! 
سالیانی پس از رهبری حضرت آقا، کم نبودند کسانی که 
تعبیر » ولی امر مسلمین جهان « را برنمی تافتند و آن را 

گل درشت و حتی متملقانه می خواندند لیکن حاال حتی 
ترامپ و بن سلمان هم فهمیده اند که بیت و حسینیه آقای 
صلوات الزم ما چلچراغ مقاوم��ت است! و عقیق مقاومت 
است! و انرژی بخش دقیق مقاومت است! دشمنی که سال 
۶۸ توهم زده بود عمر رهبری سیدعلی جوان در ایران به 
درازا نمی کشد، اینک چنان نوبه ن��و از خامنه ای و یاران 
فراملیتی اش سیلی می خورد که انگار نه انگار روح اهلل از 
دنیا رفته اس��ت! بله! خمین��ی زنده است، ب��ه شهادت 
خامنه ای! خیلی هم خوب! منطق��ه را نگاه کنید! مسلم 
مهدی موعود، این بار بر خالف صدراسالم، همین که سالم 
نمازش را می دهد، نصراهلل را پشتش می بیند! و حزب اهلل 
را! و انص��اراهلل را! و بچه های حشدالشعب��ی را! و آزادگان 
بحرین را! و بشار ش��ام را! و حاج قاسم را! بلکه می خواهم 
بگویم متوسلیان را! خیلی هم خوب! عجب صدرانقالبی 
شده! همان شد که خمینی می خواست! زین کن ذوالجناح 

ظهور را ا ی پسر فاطمه...  

گف�ت:  رئيس جمه�ور    سیاسی
ض�روری اس�ت جامع�ه 
بين المللی با اقدامات خودسرانه رژيم صهيونيستی 
در تجاوز به سوريه و ساير كشورهای منطقه كه صلح 
و امنيت جهانی را به مخاطره انداخت�ه، مقابله كند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس جمهور 
در نشست سه جانبه ای��ران، روسیه و ترکی��ه با حضور 
اردوغان و پوتین اظهار داشت: در ابت��دا مایلم از برادرم 
جناب آق��ای رج��ب طی��ب اردوغ��ان، رئیس جمهور 
محترم ترکیه به خاطر برگزاری پنجمین نشست سران 
کشورهای ضامن روند آستانه تشکر کنم و از مهمان نوازی 

دولت و ملت شریف ترکیه قدردانی  نمایم. 
وی ادام��ه داد: در آغاز سخن،الزم می دان��م بار دیگر بر 
اصول مشت��رک در موضوع سوریه تأکی��د کنم؛ حفظ 
یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه، احترام به حاکمیت 
ملی و استقالل و عدم دخالت خارج��ی در امور داخلی 
این کشور که هم��واره مورد تأکید ما ب��وده است، باید 
به طور جدی رعایت ش��ده و تمام��ی زمینه های الزم 
 ب��رای بازگشت ثبات، امنی��ت و آرامش ب��ه این کشور 

فراهم شود. 
رئیس جمهور گف��ت: مهم  ترین دستور کار م��ا ارزیابی 
تالش های سه کشور جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون 
روسیه و جمهوری ترکیه برای خاتم��ه دادن به بحران 
سوریه از طریق مسالمت آمیز، مبارزه با تروریسم، کمک 
به تشکیل کمیته قانون اساسی، بازگشت آوارگان، تبادل 
بازداشت شدگان و رب��وده شدگان، بهبود کمک رسانی 
انسان دوستانه، بازسازی و همچنین ارزیابی تالش های 

بین المللی در این زمینه می باشد. 
وی بیان داشت: اکنون با گذشت دو سال و نیم از آغاز این 
روند، عالوه بر موفقیت       ها و دستاوردهای جدید آن، شاهد 

بالندگی و تقویت جایگاه و تأثیرگذاری این روند در کمک 
به سوریه و جامعه بین المللی ب��رای پشت سر گذاشتن 

مشکالت و تنش       ها در این کشور هستیم. 
رئیس جمهور همچنی��ن خاطرنشان ک��رد: جمهوری 
اسالمی ای��ران همچ��ون گذشته معتقد اس��ت بحران 
سوریه تنها راه حل سیاسی دارد و این مهم صرفاً از طریق 
تعامل سازن��ده و مشارکت کلیه آحاد م��ردم سوریه به 
انجام می رسد. دولت و مردم سوریه - با همه تنوعی که 
دارند - خود قادرند این راه سرنوشت ساز و البته خطیر را 
بپیمایند. جمهوری اسالمی ایران از ابتدا بر ناکارآمدی 
راه حل نظامی برای پایان بخشیدن به این بحران تأکید 

کرده است و این حقیقت هنوز پابرجا است. 
وی ادامه داد: اکن��ون پس از گذشت ح��دود 9 سال از 
بحران سوریه و بر مبنای تجربیات حاصله از آن، همچنان 
بر این باوریم که دیدگاه تغییر نظام که برخی به دنبال آن 
بودند، ناکام و شکست خورده است. بحران سوریه و سایر 
بحران های مشابه در منطقه، باید با راه کارهای صلح آمیز 
و از سوی مردم خود آن کشور حل و فصل شود. تالش ما 
در طول سال های گذشته و به ویژه پس از متمرکز شدن 
فعالیت       ها در چارچوب روند آستان��ه، همواره بر مبنای 
تسهیل روند گفت وگو و تشویق دول��ت و معارضه برای 

پیوستن به این مهم بوده است. 
رئیس جمهور اضافه کرد: ما ب��رای پنجمین بار گرد هم 
آمده ایم تا با ارزیابی راه  طی شده، تصمیمات مهمی برای 
آینده اتخاذ کنیم که می توان��د ملت سوریه را در ترسیم 
آینده خ��ود ب��ه دور از هرگونه فش��ار و دخالت خارجی 

یاری کند. 
روحانی گفت: رئیس جمهور امریکا سال گذشته از تصمیم 
خود برای بازگرداندن نیروهای نظامی کشورش از سوریه 
گفت، ولی سرنوشت این سخن، مثل سایر سخن های او 

بود؛ اظهاراتی که نه در تجربه گذشته به حقیقت پیوسته 
و نه اراده ای برای تحقق آن در آینده متصور است. 

روحانی افزود: رژیم صهیونیستی طی ماه های گذشته بر 
تعداد حمالت تجاوزگرانه خود به سرزمین سوریه افزوده، 
مقامات این رژیم مسئولیت این تجاوزات را بر عهده گرفته 
و این تجاوزات را به عراق و لبنان نیز تسری داده اند. این 
حمالت مصداق ب��ارز اقدامات خصمان��ه تحریک آمیز 
و غیرقانون��ی می باشد که می تواند باع��ث ایجاد تنش و 
درگیری گسترده در منطقه شود. بدیهی است دولت       ها و 
ملت های منطقه براساس منشور ملل متحد حق دفاع از 
خویش در قبال این قبیل تجاوزات را دارند؛ در حالی که 
متأسفانه سازمان های بین المللی در قبال این تجاوزات 

واکنش مناسبی نشان نمی دهند. 
وی بیان داشت: در پایان الزم می دانم بر نکات ذیل تأکید 
کنم که استقالل، حاکمیت و تمامی��ت ارضی سوریه و 
عدم دخالت در امور داخلی آن کشور باید در هر شرایطی 
مورد احت��رام قرار گی��رد. حل و فص��ل سیاسی بحران 
سوریه از طریق انج��ام گفت وگوهای سوری – سوری و 
تشکیل کمیته قانون اساس��ی با حضور نمایندگان همه 
اقشار مردم سوریه و بدون هرگونه دخالت خارجی انجام 
پذیرد. مناطق خارج از حاکمیت ملی از جمله ادلب، شرق 
فرات، و جوالن هر چه سریع تر بایستی از وجود گروه های 
تروریستی و نیروهای اشغالگر امریکایی و اسرائیلی آزاد 

شوند و به دامن ملت و دولت سوریه بازگردند. 
وی افزود: جامع��ه بین المللی باید به م��ردم سوریه در 
بازگشت آوارگان به منازل  خ��ود و بازسازی کشورشان 
کمک کند. ضروری است جامع��ه بین المللی با اقدامات 
خودسرانه رژیم صهیونیستی در تجاوز به سوریه و سایر 
کشورهای منطقه که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره 

انداخته مقابله کند. 

  ورزشی تيم ملی فوتبال نوجوانان دختر ايران در سکوت 
عجيب خبری از س�وی س�ايت های خبری به 
عن�وان قهرمان�ی مس�ابقات آس�يای ميان�ه ) كاف�ا ( دس�ت ياف�ت. 
به گزارش جوان، دختران شایست��ه فوتبال ایران در آخرین دی��دار از تورنمنت 
آسیای مرکزی، موسوم به کافا مقابل میزبان یعن��ی ازبکستان به میدان رفتند و 
موفق شدند در یک بازی پرگل حریف خود را با حساب 3 بر 2 مغلوب و به عنوان 

قهرمانی دست پیدا کنند. 
تیم دختران ایران در دیدار اول خود با نتیجه 4 بر صفر تاجیکستان را شکست داد و 
برابر قرقیزستان با نتیجه یک بر صفر پیروز میدان شد تا با سه پیروزی،  به قهرمانی 

تورنمنت کافا دست یابد.  
بیتا مالعل��ی اکب��ری، حسنا پروی��زی، زین��ب شعبان��ی، کیمیا عب��اس زاده، 
مریم امی��دی، آرمیت��ا محمدخوانی، غ��زل مرش��دی، آریانا جوزان��ی، محدثه 
 ذلف��ی، سوین��ج سلیمان��ی و فاطم��ه جعف��ر ن��وده بازیکن��ان ای��ران در این 

دیدار بودند. 
اعضای تیم فوتبال دختران زیر 15 سال کشورمان ساعت 17:40 روز چهار  شنبه 

27 شهریور ماه از طریق فرودگاه امام خمینی وارد تهران می شوند.  
سکوت خبری خبرگزاری ها و سایت های خبری درباره این موفقیت درحالی است 

که در موضوعات حاشیه ای ورزش، همین رسانه ها جنجال زیادی به پا می کنند.

  قهرمانی غريبانه 
دختران ايران در كافا

 ازدح�ام جمعي�ت در 
برهان حشمتي 

  فرهنگی
مراسم های عاش�ورا در 
نقاط مختل�ف جمهوری 
آذربايجان از روس�تای مرزی ارچيوان شهرس�تان 
آستارا در ورودی جنوب شرق اين جمهوری گرفته 
ت�ا مركز باك�و و از باك�و گرفته ت�ا گنج�ه، پايتخت 
 فرهنگ�ی – مذهب�ی قفق�از و از مينگ�ه چوي�ر 
ت�ا ق�زاق در منتها الي�ه ش�مال غ�رب جمه�وری 
آذربايج�ان ، همگی نش�ان م�ی داد باكو سياس�ت 
فرهنگی – مذهبی نادرس�تی را در پي�ش گرفته و 
مس�ير حركتی مردم جمه�وری آذربايج�ان كاماًل 
برعکس آن چيزی است كه دولت اين كشور در زمينه 
مس�ائل فرهنگ�ی و مذهب�ی جوي�ای آن اس�ت. 

    چندفرهنگ گرايي؛ رمز اسالم زدايي
تساهل و چندفرهنگ گرایی کلیدواژه های سیاست فرهنگی 
دولت جمهوری آذربایجان طی سه دهه گذشته بوده است. 
باکو از این مفاهیم ، تعاریف خاص خود را ارائه کرده است. در 
واقع، تعریفی که سیاست فرهنگی دولت جمهوری آذربایجان 
از » تساهل و چندفرهنگ گرایی « ارائه می دهد، با معنای رایج 

و مصطلح این مفاهیم تفاوت معناداری دارد. 
گرچه اغلب ، تساهل را به معنای تعصب کور به خرج ندادن 
در مواجهه با عقاید دیگران و سرکوب نکردن عقیده مخالف 
می دانند و چند فرهنگ گرایی را نیز به معنای پذیرش وجود 
فرهنگ  ها و خرده فرهنگ های مختل��ف در کنار فرهنگ 
غالب در جامعه و ضرورت حفظ و نگهداشت آنها می دانند، 
اما آنچه در سیاست فرهنگی دولت جمهوری آذربایجان از 
» تساهل و چندفرهنگ گرایی « برداشت شده است، معنای 
دیگری می دهد. در تساهلی که در سیاست فرهنگی باکو 
تعریف شده است، نه تنها تساهل به معنای صبر و بردباری 
در مواجهه با عقاید مغایر با عقاید اکثریت مردم این کشور، 
بلکه به معنای فراهم کردن شرای��ط و امتیازات ویژه برای 
صاحبان عقاید مغایر با عقیده اکثری��ت مردم لحاظ شده 
است، به خصوص کلیدواژه تساه��ل در سیاست فرهنگی 

جمهوری آذربایجان اغلب در توصیف وضعیت و شرایطی 
استفاده می شود که برای یهودیان در جمهوری آذربایجان 
فراهم شده است. در تمامی دیدارهای مقامات جمهوری 
آذربایجان با رهب��ران سازمان های یهودی – صهیونیست 
و فراماسونی بر وجود تساه��ل در این جمهوری آن هم به 
معنای اخص آن یعن��ی برقرار بودن امتی��ازات ویژه برای 
یهودیان تأکید می شود. به ط��ور مشابهی، معنای اخصی 
نیز ب��رای » چندفرهنگ گرای��ی « در سیاس��ت فرهنگی 
دولت جمهوری آذربایج��ان و » چندفرهنگ گرایی « نیز 
به معنای پذیرش حاکم نب��ودن فرهنگ و دین و مذهبی 
خاص بر این کشور تعریف شده اس��ت و فرهنگ و دین و 
مذهب اکثریت مسلمان و شیعه این کشور ظاهراً مساوی 
و برابر با فرهنگ و دین و مذه��ب جمعیت های چندهزار 
 نفری یهودیان و مسیحیان و حتی چند صدنفری بهائیان 

تلقی می شود. 
به عنوان مث��ال، در تشریفات رسمی دول��ت جمهوری 
آذربایجان به رغم اینکه برای شخص اهلل شکور پاشازاده، 
رئیس اداره مسلمانان قفقاز ظاه��را جایگاه تشریفاتی به 
عنوان متولی رسمی امور دی��ن در این کشور لحاظ شده 
است، اما از نظر دولت و رئیس جمهوری آذربایجان، حتی 
اعتبار و موقعیت رئیس این اداره نیز هیچ تفاوتی با اعتبار 
و موقعیت رئیس جمعیت یهودیان کوهستانی با حداکثر 
15 هزار نفر جمعی��ت و فرقه ضاله » جامع��ه بهائیان « با 
حداکثر ۸00 نفر جمعیت در جمهوری آذربایجان ندارد. 

    يك كجراهه ضدفرهنگي 
اما ارائه تعریف خاص از مبانی و پایه های سیاست فرهنگی 
جمهوری آذربایجان یعنی » تساهل و چندفرهنگ گرایی« ، 
آغاز انح��راف و کجراه��ه و بلکه پرتگاهی اس��ت که این 
سیاست در آن طی طریق می کند. در اجرای این سیاست، 
اجزا و مصادیقی به چشم می خورد که شکاف میان جامعه 
و دولت جمهوری آذربایجان روز به روز عیان تر و جدی تر 

و خطرناک تر می کند. 
در چارچ��وب » تساه��ل و چندفرهنگ گرای��ی « خاص 

جمهوری آذربایجان، ترویج ابتذال و تهی کردن جامعه از 
ارزش های اصیل اسالمی و شیعی از اهداف اصلی سیاست 
فرهنگی حاک��م بر این جمه��وری است. هم��ه ساله در 
همین چارچوب هزینه های کالنی برای القا و حقنه افکار 
و ارزش های مغایر با افک��ار و ارزش  ها و عقاید اسالمی به 

مردم هزینه می شود. 
محتوای کتب و مواد درسی مدارس جمهوری آذربایجان 
نه تنها خالی از هرگونه آموزش دی��ن اسالم به کودکان 
این کش��ور است، بلکه ممل��و از آموزش  ه��ا و آموزه های 
ضددینی به منظور تربیت جامعه ای الئیک و سکوالر است. 
شبکه های تلویزیونی و وزارت تحصیل و وزارت فرهنگ 
و بنیاد حیدرعلی اف به عنوان متول��ی هدایت فرهنگی 
جامعه، نه تنها هیچ جایگاهی برای مبانی دین اسالم در 
برنامه  ها و تبلیغات خود قائل نیستند، بلکه تمامی همت 
خود را مص��روف آن کرده اند که گزارش  ه��ا و برنامه  ها و 
فیلم  ه��ا و سریال  ها و تئات��ر و اشعار و ترانه  ه��ا و کتب و 
مقاالتی را تولید کنند که مردم جمهوری آذربایجان را از 
عقاید اسالمی و شیعی شان که » دولت الئیک « آنها را برای 

مبانی خود مضر می داند، دور کنند. 
    يوروويژن مقابل هستي فرهنگي آذربايجان

همه ساله دولت جمهوری آذربایجان بخش مهمی از بودجه 
و وقت و تالش خود را مصروف برگزاری رقابت های مسابقه 
موسیقی ابتذال��ی یوروویژن می کند که نه تنه��ا با اصول و 
ارزش های اسالمی در تضاد اس��ت، بلکه حتی برای میراث 
موسیقی سنتی غیراسالمی برجای مانده از قرون گذشته 
و از زمان حاکمیت رژیم کمونیستی در جمهوری آذربایجان 
نیز مضر ب��وده و آن را نیز در عرصه شبکه ه��ای تلویزیونی 
باکو به حاشیه رانده است. عالوه بر این، طی سال های اخیر 
در کنار یورووی��ژن، برنامه بسیار مبتذل ت��ر دیگری تحت 
عنوان » جشنواره موسیق��ی ژارا « نیز به سای��ر برنامه های 
 تروی��ج ابتذال اخالق��ی در جمه��وری آذربایج��ان افزوده 

شده است. 
بقيه در صفحه 16

يادداشت هاي امروز

مسّکن امريکايی برای زخم آرامکو
رسولسنائیراد

2

ناآرامکو
حسینقدیانی

1

»آک پارتی« رو به سراشیبی است؟
سیدنعمتاهللعبدالرحیمزاده

15

مقابله  به مثل با  اقدام خصمانه 
کانادا علیه ایران

  رئیس قوه قضائیه به کانادا هشدار داد که در صورت عدم 
رفع توقیف اموال ایران، با همک��اري معاونت بین الملل قوه 
قضائیه و وزارت امور خارجه، نسبت ب��ه شناسایي و توقیف 
اموال کانادا از طریق نهادهاي بین المللي اقدام مقتضي صورت 
خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران 

به هیچ کشوري داده نخواهد شد |  صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 سفارت ايران در كرواسي 
پاداش عوامل رسانه اي دولت؟!

 از نشانه هاي كم نبودن اختیارات دولت
صفحه 2

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

88341654

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  26 شهريور 1398   -    17 محرم 1441
سال بيست و يکم- شماره 5748 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

ناآرامکو
جناب آقاى حاج سید نجم الدین صفوى  
برادر شهید واال مقام سید نصرت اله صفوى 
با قلبى آکنده از درد درگذشت مرحوم حاج سید سجاد 
صفوى را به شما تسلیت عرض نموده و براى آن عزیز 
از دست رفته رحمت واسعه الهى را مسئلت مى نمائیم. 
 ابوالفضل فتح الهى

عاشورا در جمهوري آذربايجان 
يوروويژن را محو كرد

اكثريت مردم جمهوري آذربايجان راهي متضاد با سياست هاي 
فرهنگي دولت در پيش گرفته اند

 شهركی برای چند نفر 
يا برای همه درودگران تهران؟! 
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روحاني در نشست سه جانبه ايران، روسیه و تركیه: 

جامعه بین المللی با اقدامات 
رژیم صهیونیستی در سوریه 

مقابله کند

چالش »نفت صفر« برای متجاوزان
  امریکایی    ها فکر می کردند ایران با بستن تنگه هرم��ز، مانع فروش نفت دیگران 
خواهد شد اما اخالل در 7درصد نفت جه��ان و متوقف شدن حدود 50 درصد نفت 
عربستان در اثر حم��الت پهپادی یمنی ها، کابوس نفت صف��ر را بیشتر از هر موقع 

دیگری پیش روی متجاوزان قرار داده است

   دیروز با آغاز به کار بازارهای نف��ت دو روز پس از حمله یمنی    ها به تأسیسات نفتی 
عربستان سعودی در ساعات اولیه قیمت هر بشکه نف��ت خام تا 20درصد هم افزایش 
یافت. عربستان سعودی به اجبار تولیدات نفتی خود را به نصف رسانده و برخی تحلیلگران 

پیش بینی کرده اند این موضوع می تواند قیمت    ها را حتی » سه رقمی « کند

  سخنگوی ارت��ش و کمیته های مردمی یمن روز دوشنبه اع��الم کرد: به نظام 
سعودی می گوییم دستان بلند ما می تواند به هر مکانی که بخواهیم و در هر زمانی 
که ما تعیین می کنیم، برسد. لذا عربستان باید دس��ت از تجاوزاتش علیه یمن و 

محاصره کشور ما بردارد  |  صفحه 15

قوه قضائيه به نحوه واگذاري دهها هزار متر سوله و زمين هاي 
شهرك درودگران ورود كند

 بین الملل

همين صفحههمين صفحه صفحه 4
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یمن به عربستان و امارات هشدار داد خاک این کشور را ترک نکنند در حمله ای جدید پاالیشگاه های نفت این دو کشور را هدف قرار خواهد داد

شبنم داروخوار!
 شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق به اتهام قاچاق و احتکار و اخالل 

در بازار دارو و میلیاردها تومان تخلفات مالی محاکمه شد
در جلسه ديروز دادگاه رسيدگی به پرونده اخالل در نظام دارويی كشور، تحصيل مال نامشروع و اخالل 
در نظام اقتصادي كشور از طريق توليد و قاچاق دارو به شبنم نعمت زاده تفهيم شد. در بررسي هاي قضايي 
مشخص شده وي داراي 22 فقره حساب ش�خصي به ميزان 122ميليارد تومان است. حال آنکه او اصرار 
دارد كه »همواره به سيس�تم دارويي كش�ور بدون هيچ چشم داش�تي كمك كرده و مال اندوزي نداشته 
است.« ش�بنم نعمت زاده مدعي است كه با وام 7ميلياردي كل ويالي لواس�ان را ساخته، اما كارشناسان 
قيمت واقعي اش را 30 ميليارد تخمين زده اند. جالب اينکه به گفته قاضي، فردي كه براي شبنم نعمت زاده 
20ميليارد تومان وثيقه گذاشته متولد 1373 اس�ت و به دادگاه گفته اس�ت: »هر ميزان ديگر هم وثيقه 

بخواهند جور مي كنم!«
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