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روی موج کوتاه

پس لرزه های زلزله ای که فتاح به راه 
انداخت، همچنان ادامه دارد؛ این بار از 
سوی غالمعلی حداد عادل که او نیز در 
اظهارات فتاح بابت زمین هایی که برای 
مدارس فرهنگش از بنیاد مستضعفان 

گرفته بود، متهم بود. 
پــس از جنجال فتاح همــه افراد و 
نهادهایی که او از آنها نام بــرده بود، از 
معصومــه ابتــکار گرفتــه تــا مرکز 
پژوهش های مجلس و ارتش و سپاه و 
فرزندان هاشمی رفسنجانی و ... بیانیه 
دادند و توئیت زدنــد و به او تاختند که 
یا دروغ می گوید، یا بی اطالع است یا در 
تدارک کاندیداتوری برای 1400 است و 

برخی هم در تدینش تشکیک کردند. 
واکنش غالمعلی حــداد عادل اما با 
تاخیر بود. او که همــواره بابت مدارس 
الکچری و مرفه فرهنــگ در مناطق 
برخوردار تهران مورد انتقاد افکار عمومی 
بوده است، روز گذشته فیلمی منتشر 
کرد و در آن به زعــم خود به گفته های 
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مســتضعفان 
پاسخ داد. او سعی کرده در این فیلم هم 
درباره مدارس فرهنگ و هم اظهارات 
فتاح پیرامون امالکــی از بنیاد که در 
اختیار این مدارس بوده، توضیح دهد؛ 
پاسخ او اما دیروز با موجی از واکنش های 
 منفــی و حتی حیــرت و شــگفتی 

مواجه شد. 

 نقش مدارس فرهنگ
 در علوم انسانی؟!

حداد عادل در فیلم مذکور خطاب 
به رئیس بنیاد مســتضعفان می گوید: 
آقای فتاح بنده از شــما می پرســم آیا 
نمی دانستید که مدرسه فرهنگ بعد 
از اطالع مقام معظم رهبــری از وضع 
ناهنجار رشته علوم انسانی در آموزش 
و پرورش با توصیه مؤکد ایشــان برای 
احیای این رشــته ایجاد شده و ایشان 
با تصدیــق ضرورت امر به مســئوالن 
امر وقت بنیــاد دســتور داده اند برای 
تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند 
و کمک بنیاد در سال 1۳۷۲ این بود که 
خانه ای در اختیار مدرسه قرار دادند که 
همان خانه ای اســت که شما در برنامه 

تلویزیونی به آن اشاره کرده اید.
او ســپس مدعی نقــش مدارس 
فرهنگ در علوم انسانی شده و می افزاید: 
آقای فتاح شما از وضع مدارس این رشته 
قبل از تأسیس مدرسه فرهنگ و تحول 
مثبتی که بعد از تأسیس آن در سراسر 
کشور ایجاد شده، باخبرید؟ آیا فرزند شما 
با آگاهی شما از هدف و برنامه مدرسه 
فرهنگ در همین مدرسه و در همین 

ساختمان تحصیل نکرده است؟
زمین بنیاد با موافقت رهبری در 

اختیار موسسه قرار گرفت
حداد عــادل در بخــش دیگری از 

اظهارات خود گفت: آقای فتاح از آنجا 
که خانه ای که مدرسه شد برای مدرسه 
مناســب نبود، مقام معظم رهبری در 
ســال 1۳۷4 با همه احتیاطی که در 
باب استفاده از بیت المال دارند با توجه 
به اساسنامه مؤسسه فرهنگ که در آن 
قید شــده بود اموال مدرسه متعلق به 
شخص نیست بلکه به بیت المال تعلق 
دارند موافقت کردنــد زمینی از بنیاد 
در اختیار مؤسســه قرار گیرد تا پس از 
ساخت مدرســه در آن، خانه قبلی به 

بنیاد برگردد. 
ما که سودی نمی بریم

حداد عادل که عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز هست، همچنین گفته 
است: آقای فتاح، شما می دانید و مدیران 
قبل از شما هم می دانستند که مدرسه 
فرهنگ یک مؤسسه اقتصادی نیست 
و مؤسسان از آن سود و بهره ای نمی برند 
بلکه در حد توان خود برای اداره آن کمک 
مالی می کنند. حتی بــرای فرزندان و 
نوه های خود من که در این مدرسه درس 

خوانده اند شهریه پرداخت شده است.
 او ادامه می دهد: یکی از فرزندان من 
که دکترای نانوتکنولوژی دارد در ازای 
کار تمام وقت، تنهــا ماهی ۲ میلیون و 
400 هزار تومان دریافت می کند و فرزند 
دیگر من که در دو رشته فوق لیسانس 
دارد در ازای بیش از سه روز کار در هفته 

ماهی یک میلیــون و ۷00 هزار تومان 
حقوق دارد.

نهایتــا حــداد عــادل در پایــان 
دفاعیات خود تاکید می کند که »هیچ 
چشم داشت مادی و مالی به بیت المال 
نداشته ایم و آنچه اتفاق افتاده با دالیل 
موجه و با اجازه مقامات ذی صالح بوده 
است.« او همچنین با بیان اینکه به راه 
خود بــرای »تربیت نیروی انســانی« 
ادامه خواهند داد، گفت: خدا را شــکر 
می کنیم که تالش ما در سه دهه گذشته 
بی نتیجه نبوده و امیدواریم در آینده نیز 

چنین باشد.
انبوهی از طعنه های کاربران 

فضای مجازی
غالمعلی حدادعادل دیرتر از سایر 
کســانی که فتاح از آنها نام برده بود، به 
اظهارات او پاســخ داد. او حدود 10 روز 

فرصت داشــت تا جوابــی قانع کننده 
به افکار عمومی بدهــد. گفته های او و 
واکنش ها به این گفته ها اما نشان داد که 
ظاهرا این فرصت ده روزه کمکی برای 

تدارک یک پاسخ درخور نکرده است. 
کاربران در فضای مجــازی تقریبا 
تمامی ادله حدادعادل درباره مدارس 
فرهنگ و البتــه اســتفاده از امالک 
بنیاد مســتضعفان را زیر سوال بردند. 
کاربری پرسید: »شما که می فرمایید 
ما رشته علوم انســانی رو نجات دادیم، 
فارغ التحصیالن مدرســه شما تا چه 
انــدازه در کم کردن جــرم و جنایت و 
اختالس و کال تربیت صحیح افراد جامعه 
موثر بودند؟ چند تا نظریه اقتصادی که 
بتونه دردی از مشکالت این جامعه رو 
کم کنه ارائه دادند؟ چند تا کتاب درباره 
حق و حقوق شهروندی واصالح رفتار 

شهروندی نوشته اند؟«
شماری از کاربران ادعای حدادعادل 
درباره حقوق فرزندانش را دســت مایه 
طعن و طنز قرار دادند. یکی از آنها نوشت: 
»چطوری میشــه ماهــی دو میلیون 
و چهارصــد بگیری و بعــد بچه ات رو 
بفرســتی تو یه مدرســه خصوصی تو 
فرشته؟ یعنی شهریه او مدرسه چقدره 
که با این حقوق میشه هم زندگی رو اداره 

کرد، هم شهریه داد؟«
کاربر دیگری نیز بــا توجه به اینکه 
مدارس فرهنگ در مناطق مرفه تهران 
دایر شــده اند، نوشــت: »حداد عادل 
سال ها در آموزش و پرورش و همچنین 
در مجلس)تا سطح رئیس( مسئولیت 
داشته و باید به فکر تمام فرزندان ایران از 
جمله کپرنشین ها می بود. نه اینکه صرفا 
برای چند #ژن خوب مدرسه الکچری 

تاسیس کنه.«
 دفاع ضعیف حدادعادل، 
دامنه شبهات را بیشتر کرد

گذشته از کاربران فضای مجازی، 
وهاب عزیزی، فعال سیاسی اصولگرا 
نیز دفاع حدادعادل را بــه باد انتقاد 
گرفت. او در گفتگویی با ایلنا، گفت: 
اگر حدادعادل در واکنش به اظهارات 
فتاح سکوت می کرد بهتر بود؛ دفاع 
ضعیف وی به جای رفع اتهام و شبهه 

کند، بر دامنه سوءظن ها افزود.
او ادامــه داد: حدادعــادل با پناه 
بردن به دامن مقــام معظم رهبری 
و انتصاب تصرف امالک به دســتور 

معظم له، ســعی کرد که خــود را از 
اتهام پاک کند. این حرکت ناشــیانه 
حدادعادل ظلم در حــق رهبری و 
کسانی اســت که با حجت قرار دادن 
حرف های حدادعادل به لیست های 
انتخاباتی اصولگرایان به نیت تکلیف 

رأی داده بودند.
دبیــرکل جبهــه جهادگــران 
ایــران اســالمی، در ادامــه اظهار 
داشــت: توضیحات حدادعادل در 
خصوص دالیــل اختصاص امالک 
بنیاد مســتضعفان به مدرسه سازی 
برای مرفهین، خالــی از منطق بود. 
اکنون ســواالت زیادی برای مردم 
ایجاد شده است؛ آیا مسیر تحول در 
آموزش علوم انسانی، وزارت آموزش 
و پرورش و آموزش عالی اســت؟ یا 
مدرســه حدادعادل. و اینکه چطور 
با ساختن چند مدرســه در مناطق 
مرفه نشــین تهران، در کل کشــور 
تحول در علوم انسانی ایجاد می شود؟ 
آیا کل ایران در مناطق شمال تهران 

خالصه می شود؟
بیشتر شبیه شوخی بود

عزیــزی افزود: اظهــارات حداد 
عادل در خصوص دستمزد فرزندان 
خود بیشــتر شبیه شــوخی و مزاح 
بود و حرف هــای قالیبــاف در ایام 
انتخابات را در اذهان تداعی کرد که 
با اعالم موجودی حساب بانکی خود 

موجبات تفنن مردم را فراهم کرد.
این فعال سیاسی گفت: توصیه 
می کنم بعد از این مسئوالن محترم 
قبل از مصاحبه با رســانه ها رعایت 
حال مردم را بکنند؛ توهین به درک 
و شــعور مردم گناهی نابخشودنی 

است.

واکنش حدادعادل به اظهارات فتاح، با موجی از انتقاد مواجه شد؛

پاسخدندان»نشکن«!

خبر

معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئوالن قضایی کشور 
گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی 
از مسئوالن رده باالی کشــور در رسانه های رسمی هستیم که 
با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این 
است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین 
تکلیف این دست از اتهامات اقدام و در مورد اتهامات عنوان شده 

شفاف سازی کند.
اســحاق جهانگیری در جلسه ســتاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقالب 

تهران مبنی بر تشــکیل پرونده های مرتبط با جرایم ارزی، بر 
لزوم آسیب شناســی از پرونده ها و تخلفات اقتصادی مشابه به 
منظور انجام اصالحات در فرآیندها و رویه ها تاکید کرد و افزود: 
حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز 
گرفته اند تا کاالهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف 
کرده اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت 
مجازات شوند و مسئولین ذیربط در دستگاههای دولتی نیز با 
آسیب شناسی و اصالح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری 
کنند. وی تصریح کرد: به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای 

پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف 
بودن مسئوالنی که متهم شده اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه 
با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر این صورت 

سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و درس آموزی 
از برخی پرونده های در حال رســیدگی نظیر پرونده فردی از 
مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشــد نظام، گفت: اعتماد زیاد 
به افراد و عدم نظارت دقیق می تواند به تکرار چنین تخلفات و 

مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود.

جهانگیری افزود: مسئوالن ارشد نظام و مدیران سطوح باالی 
مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد 
دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری 

داشته باشند.

جهانگیری به قوه قضاییه: 

اتهامات اقتصادی به مسئوالن رده باالی کشور را شفاف سازی کنید
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واکنش مشاور وزیر کشور به سخنان آشنا؛
رئیس جمهور گزارش حوادث 

آبان  را دیده بود!
روح اهلل جمعه ای، مشاور وزیر کشور در واکنش 
به اظهارات اخیر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس 
جمهوری در توئیتی نوشت: »وزیرکشور گزارش 
تفصیلی و کارشناسی از علل وقوع ،شرح کامل واقعه 
و آسیب شناســی دقیق  حوادث آبان ماه 1۳۹۸ و 
عملکرد بخش های مختلف درگیــر در ماجرا را به 
تمامی مقامات و مسئوالن ذیربط از جمله رئیس 
جمهور محترم ارائه داده است.« گفتنی است آشنا 
اخیرا در مصاحبه ای عنوان کرد: »در مورد کشــته 
شــدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعالم 
می شود. نیروی انتظامی یک چیز می گوید، وزارت 
کشــور چیز دیگری می گوید، وزارت بهداشت و 

درمان هم عدد دیگری را می گوید.«
    

الکاظمی درباره احتمال انتقال پیام تهران 
به واشنگتن: 

پستچی نمی شوم
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق که ماه 
گذشته میالدی نیز به ایران ســفر کرده بود و روز 
گذشــته نیز در رأس هیأتی وارد واشنگتن شد، در 
پاسخ به اینکه آیا در جریان ســفر خود به آمریکا، 
هیچ گونه پیامی را از تهران به واشــنگتن منتقل 
خواهد کرد، گفت: ما در عراق نقش پستچی را ایفا 
نمی کنیم. او همچنین درباره نیاز نیروهای کشورش 
به کمک ائتالف بین المللی مدعی مبارزه با تروریسم 
برای مقابله با داعش اظهار داشت: در نهایت ما هنوز 
نیازمند همکاری و هماهنگی در برخی ســطوح 
هســتیم هر چند که شــاید امروزه به پشتیبانی 

مستقیم نظامی و میدانی نیاز نداشته باشیم.
    

امروز در مجلس اعالم وصول می شود؛
سؤال از سلطانی فر درباره 

قرارداد ویلموتس 
احمد راســتینه، رئیس کمیتــه تربیت بدنی 
کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به جریمه 6 میلیون و 1۳۷ هزار یورویی فیفا 
درباره قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم 
ملی اظهار داشت: متأسفانه عقد قرارداد با این مربی 
ایرلندی بدون پشتوانه حقوقی بوده و موجب تضییع 
حقوق بیت المال شده است لذا برای دفاع از حق مردم 
به هیچ وجه کوتاه نخواهم آمد. او افزود: سؤالم از وزیر 
ورزش درباره قرارداد ویلموتس در نشست علنی روز 
چهارشنبه مجلس اعالم وصول می شود و در صورتی 
که ســلطانی فر در این باره قصوری داشته باشد به 
سمت جمع آوری امضا برای استیضاح خواهم رفت.

    
درخواست مهم وزیر دفاع از مجلس جدید؛
پیش بینی ردیف بودجه مستقل 

برای تحقیقات دفاعی
امیرســرتیپ حاتمی، وزیر دفاع در نشستی با 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: چنانچه مجلس ردیف 
بودجه مستقلی برای تحقیقات دفاعی پیش بینی 
کند قطعاً دست جمهوری اسالمی را در دستیابی 
به فناوری های نوظهور و متعاقبا مقابله و پاسخ به 
چنین تهدیداتی بازتر خواهد گذاشت. وی همچنین 
افزود: وزارت دفاع آماده است تا با هماهنگی مجلس 
شورای اسالمی  از سرریز دانش دفاعی خود در سالی 
که به نام جهش تولید نامگذاری شده است به بخش 

اقتصادی و غیرنظامی کشور کمک کند.
    

مشاور عالی رهبر انقالب درگذشت
آیت اهلل محمدعلی تســخیری )زاده ۲۷ مهر 
1۳۲۳(، نماینده اســتان تهران در پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری و »مشاور عالی رهبر معظم 
انقالب اسالمی« در امور جهان اسالم ظهر امروز به 
دلیل عارضه قلبی درگذشت. آیت اهلل تسخیری در 
سال 1۳۷4 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی را 
تأسیس کرد تا فعالیت های فرهنگی خارج از کشور 
در یک سازمان اداره شود. وی در سال 1۳۸0 نیز از 
سوی آیت اهلل خامنه ای، به سمت دبیر کلی مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اســالمی انتخاب شد که تا 

تیرماه 1۳۹1 نیز این سمت را بر عهده داشت. 
    

طرح تازه مجلس؛
معافیت های مالیاتی خانواده های 

دارای بیش از 3 فرزند
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اســالمی با اشــاره به جلسه این 
کمیسیون درباره رسیدگی به مواد طرح جمعیت و 
تعالی خانواده، به فارس گفت: در بررسی این طرح 
در جلسه امروز بنا بر این شد تا از خانواده های دارای 
بیش از ۳ فرزند با سن کمتر از ۲0 سال معافیت های 
مالیاتی در نظر گرفته شــده و حمایت های مالی از 

آنها به عمل آید.

حداد عادل: آقای فتاح 
بنده از شما می پرسم آیا 
نمی دانستید که مدرسه 

فرهنگ بعد از اطالع مقام 
معظم رهبری از وضع 

ناهنجار رشته علوم انسانی 
در آموزش و پرورش با 

توصیه مؤکد ایشان برای 
احیای این رشته ایجاد شده 

است؟

وهاب عزیزی: حدادعادل 
با پناه بردن به دامن مقام 
معظم رهبری و انتصاب 
تصرف امالک به دستور 

معظم له، سعی کرد که خود 
را از اتهام پاک کند؛ این 

حرکت ناشیانه حدادعادل 
ظلم در حق رهبری است

رضا نصری، حقوقدان بین الملل در رشته 
توئیت هایی به اقدام تازه مجلس در خصوص 
تهیه طرح دو فوریتی برای خــروج از برجام 

واکنش نشان داد.
وی با اشاره به اینکه در روزهای آینده یک 
مجادله جدی در ســطح شورای امنیت بر سر 
تفسیر قطعنامه ۲۲۳1 و فعل شدن مکانیسم 
ماشه از ســوی آمریکا به راه خواهد افتاد که 
در آن دولت ایران- هم از نظــر حقوقی و هم 
از نظر سیاسی- دســت باال را خواهد داشت، 

نوشت: در این راستا، ســایر دولت ها نیز - از 
جمله هم پیمانان آمریکا در ســازمان ناتو - از 
پذیرش تفســیر غلط واشــنگتن از قطعنامه 
۲۲۳1 خودداری خواهند کــرد و از تصویب 
قطعنامه هــای تحریمی قبلــی در نظام های 
حقوق داخلی خود -چه در سطح قوای مجریه 
و چه از طریق قانونگــذاری در قوای مقننه- 

سرباز خواهند زد.
نصری در ادامه خطاب بــه قالیباف افزود: 
حال، در میان این »نبرد تفاســیر«  همکاران 
محترم شما در مجلس شورای اسالمی طرحی 
موســوم به »طرح خروج خودکار از برجام در 
صورت راه اندازی مکانیســم ماشه« با قید دو 

فوریت تنظیم کرده اند که دست کم دو مشکل 
اساسی دارد: اول اینکه در این جدال تفاسیر، 
طرح مورد نظر بر تفســیر غلط آمریکا صحه 
می گذارد: یعنی در این ســند رسمی مجلس 
ایران اعالم شده برجام و قطعنامه ۲۲۳1 »به 
اعضای دائمی شــورای امنیــت« این اختیار 
را داده تــا »با اســتفاده از حق وتــو« تمامی 
قطعنامه هایی که تعلیق شــده بود را مجددا 

فعال سازی کند!
حال اینکه نه برجــام و نه قطعنامه ۲۲۳1 
چنین اختیاری به »اعضای دائمی شــورای 
امنیت« نمی دهد و تنها »شــرکت کنندگان 
در برجام« - آن هم نه با استفاده از »حق وتو« 

که پس از طی کردن یک فرایند حل اختالف 
دقیق و تعریف شــده - می توانند از سازوکار 

ماشه استفاده کنند.
پس اشــکال اول طرح همکاران شما این 
است که پیشاپیش به تفسیر آمریکا در عمل 
مشروعیت می بخشــد و این ظرفیت را برای 
دولت آمریکا و جریان های ایران ستیز ایجاد 
می کند کــه در این »نبرد تفاســیر« به متن 
قانون مجلس شورای اســالمی ایران استناد 

کنند!
ایراد دوم طــرح مذکور این اســت که به 
صورت »خودکار« دولــت را ملزم به خروج از 
برجام می کند؛ و این یعنی در یارکشی ِ پیِش 

رو و در جریان رقابتی کــه در قطب بندی بر 
سر تفســیر حق و حقوق آمریکا اتفاق خواهد 
افتاد، عماًل پیشاپیش ابتکارعمل را از دستگاه 

دیپلماسی ایران سلب می کند.
اما نگرانی مهم تری کــه مطالعه این طرح 
القا می کند این اســت که مجلس کنونی در 
حســاس ترین مســائل بین المللی کشور بنا 
دارد مواضعی اتخاذ کند که بــه وضوح فاقد 
پشتوانه کارشناسی اســت و به ظاهر صرفاً بر 
احساس زدگی، شعارزدگی و حتی مالحظات 
جناحی متکی است که اگر چنین باشد، نقش 
حضرتعالی در ممانعــت از چنین رویکردی 

نقشی تاریخی و محوری خواهد بود.

یک حقوقدان تشریح کرد؛

چرا طرح خروج از برجام در مجلس به ضرر منافع ملی ایران است؟ 


