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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

شــهیندخت موالوردی، دبیرکل 
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در 
واکنش به گرد و خاکی که رئیس بنیاد 
مستضعفان، شنبه شب در تلویزیون به پا 
کرد، در توئیتر خود خطاب به او نوشت: 
»آقای فتاح شــما را به ســامت نفس 
می شناختم. کاش در جایگاه مهمی که 
قرار گرفته اید در روایت هایتان بیش از 
پیش دقیق تر و مسئوالنه تر باشید تا با 
مغلطه طوری وانمود نشود گر حکم  شود 

که مست گیرند....«
اما به هر حال چه خوشــمان بیاید 
و چه خوشــمان نیاید به نظر می رسد 
که گــر حکم شــود امــوال و اماک 
پرحرف و حدیث نهادهایی مانند بنیاد 
مســتضعفان و ســتاد فرمان اجرایی 
امــام و امثالهم باز پس گرفته شــود، 
پای خیلی ها به میان می آید و به واقع 
می شــود همان که »گر حکم شود که 
مست گیرند، در شــهر هر آنکه هست 
گیرنــد«. از اصولگــرا و اصاح طلب و 
دولت قبلی و دولت فعلــی و نظامی و 
حتی آنها که دور هم جمع شــده اند تا 

مصلحت نظام را تشخیص دهند. 
پرویز فتاح پریشب رســانه ملی را 
رسما به تریبونی برای یک اعان عمومی 
به همه افراد و نهادها برای بازگرداندن 
اماک بنیاد مســتضعفان تبدیل کرد 
و از آن جایی که اساســا کاسه صبر در 

میان مقامات و مسئوالن بسیار کوچک 
است، روز گذشته موجی از واکنش ها و 
جوابیه ها بود که به سوی فتاح روان شد و 
به او هشدار می داد که »در اظهارات خود 
دقت الزم را معمــول دارد.« این جمله 
آخر، مربوط به پاسخ مجمع تشخیص به 

گفته های فتاح است. 
کاخ نشینی به سبک انقالبی 

نکته جالب در افشاگری فتاح این بود 
که بسیاری از این تخلفات و شانه خالی 
کردن ها از پس دادن اموال بنیادی که 
قرار است مال مستضعفان باشد، از سوی 
چهره های طرازاول انقاب و نظام صورت 
گرفته است؛ چهره های طراز اولی چون 
هاشمی رفســنجانی و غامعلی حداد 
عادل! قرار نبود مقامات و مسئوالن در 
کاخ های دوران پهلوی مستقر شوند اما 
یکی از اماکی که فتاح دو شب پیش از 
آنها نام برد، کاخ زیبای مرمر بود که جزئی 
از میراث تاریخــی و فرهنگی ایران هم 
هست، اما بعد از پایان ریاست جمهوری 
اکبر هاشمی رفســنجانی، دفتر وی و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به این 

کاخ منتقل شد!
فتاح در گفتگــوی تلویزیونی خود 
با بیان اینکه بنای این کاخ تا سال ها در 
تملک هاشمی رفســنجانی بعد هم در 
دست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بود، گفت که نهایتا ایــن کاخ به بنیاد 
بازگشــته اما »هنوز هم آثار دردناکی 
در این کاخ خودنمایــی می کند. در آن 

آسانسور نصب و حمام و جکوزی برقرار 
کرده اند و ...؛ حال سوال اینجاست زمانی 
که این اتفاق می افتاده چــرا خبری از 
میراث فرهنگی نبوده و اقدامی صورت 

نپذیرفته است؟«
او همینطور درباره ساختمان 9 طبقه 
و الکچری مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشــخیص اظهار کرد که زمین 
این ساختمان متعلق به بنیاد بوده و برای 
ساخت آن نه از بنیاد مستضعفان مجوز 
گرفته شده نه شــهرداری. این ملک نه 
پروانه دارد و نــه پایان کار. همچنین در 
حریم آن یک ملک خصوصی هم تصرف 
شده که شرعا اشــکال دارد. ساختمان 
الکچری آن با اســتخری که منظره ای 
ابدی! به سوی نیاوران دارد، معلوم نیست 
برای چه کسانی آماده شده و مشخص 

نیست کاربری مسکونی دارد یا اداری.
مجمع دیــروز در واکنــش به این 
اظهارات ادعا کرد که هــم کاخ مرمر 
و هم دو ســاختمان مرکــز تحقیقات 
اســتراتژیک که توســط جناب آقای 
دکتر روحانی و سپس جناب آقای دکتر 
والیتی مدیریت می شــد در مرداد ماه 
۱۳9۷ به ریاســت وقت بنیاد، جناب 
آقای مهندس سعیدی کیا تحویل شده 
و پس از تحویل هــم مجمع هیچگونه 
بهره برداری از ساختمان های مذکور 

نداشته است.
حال باید دید میــان دو نهاد بنیاد و 

مجمع کدام صداقت با کدام است!

مدارس »بی«  فرهنگ
نام غامعلی حداد عادل هم در لیست 
فتاح بود. مدارس فرهنگ او که معروف 
است، همسرش هم همین پارسال پیرو 
اظهارات شگرفی که در خصوص همین 
مدارس فرهنگ داشت، شهرتی مجازی 
یافت.  آبان پارسال که گفته های طیبه 
ماهروزاده، همسر غامعلی حدادعادل 
حسابی سر و صدا کرده بود، میرحسین 
فتاح، پســر رئیس بنیاد مستضعفان 
توئیت کرد که »مدرسه آقای حداد برای 
بنیاد مستضعفان است که سال هاست 
اجاره ای بابت آن پرداخت نشده است.« 
برخی بر اســاس این توئیت و حساب 
و کتاب سرانگشــتی محاسبه کردند 

که آقای حداد بدهــی 26 میلیاردی به 
بیت المال دارد. 

حاال فتاح توضیح بیشــتری درباره 
مدارس نورچشــمی فرهنــگ داده و 
می گوید که اجاره ساختمان این مدرسه 
در خیابان فرشــته با ماحظات تمدید 
شده و مشمول نرخ روز نمی شده است. 
همچنین او گفت کــه ارزش این ملک 
200 میلیارد تومان است و حاال هم موعد 
اجاره آن سر رسیده و یا باید تخلیه شود 
یا اینکه نرخ اجاره آن به روز تنظیم شود. 

البته آقــای فتــاح نگفــت که بر 
چه اساســی از جیب بنیــاد مربوط به 
»مســتضعفان« بابت مدرســه ای در 
منطقه برخــوردار و مرفــه، تخفیف و 

ماحظه لحاظ شده است؟!
پای زنان هم به میان آمد

در این میان پای زنان دولت روحانی 
هم به موضوع باز شــد. فتاح گفت که 
ساختمان مرکز مطالعات و تحقیقات 
زنان سال ها و با مجوز در اختیار عده ای 
از بانــوان از جمله معصومــه ابتکار و 
شهیندخت موالوردی بود که آن را تخلیه 
نمی کردند اما در نهایت پیش از تصدی 
مســئولیت او در بنیاد، آن ساختمان 
تخلیه شــده ولی بابت تخلیه آن پنج 
میلیارد تومان از بنیاد گرفته اند که پس 
از بررسی ها مشخص شده خاف بوده 
و کســی که ملک بنیاد مستضعفان در 
اختیار او بوده است باید اجرت المثل هم 
بپردازد. او تاکید کــرد: »امیدواریم این 
مبلغ برگردد و مشکل حقوقی و قضایی 
پیدا نکند.« این اظهارات فتاح، واکنش 
هر دو خانم هــا، ابتکار و مــوالوردی را 
برانگیخــت.  موالوردی وعــده داد که 
»منتظر جوابیه مستند و مستدل هیأت 

مدیره موسسه بمانید.«
 همدردی با طبقه پایین 

از محالت باال
سرعت دفتر محمود احمدی نژاد در 
دادن جوابیه اما باالتر از دفتر شهیندخت 
موالوردی بود. ظاهرا آقای احمدی نژاد 
تمــام همدردی بــا طبقه محــروم و 
نغمه های عدالت و مهرورزی را از منطقه 
خوش آب و هوای ولنجک سر می دهد. 
به گفته فتاح رئیس جمهور سابق با مجوز 
در ملک مربوط به بنیاد مستضعفان با 
مساحت حدود هزار و 800 متر مربع در 
منطقه ولنجک و به ارزش 200 میلیارد 

تومان برای چند سال مستقر است. 
رئیــس بنیــاد گفــت: »از روحیه 
مردمی آقای احمدی نژاد انتظار داریم 
 تا این مال بیت المال به بنیاد برگردد.«

دفتر احمدی نژاد در همین راستا دیروز 
پیام داد که محل مذکور در آبانماه ۱۳92 
با انتخاب و پیشــنهاد و دستور رئیس 
محترم وقت بنیاد مستضعفان و با عقد 
قرارداد در اختیــار این دفتر قرار گرفته 
و بعد هم همواره آمــاده تخلیه بوده اما 
تاکنون هیچ درخواستی حتی تلویحی 

ارائه نشده است.
رشته ای که آن سرش ناپیداست

لیســت فتاح به نیروهای مســلح، 
مشخصا سپاه و ارتش هم رسید. او گفت:  
از مراکزی که حریف آنها نمی شــویم 
نیروهای مسلح هستند. قانوناً نمی توانیم 
علیه آن ها شکایت کنیم اکنون یک جای 
خوب بنیاد در کوهک در اختیار نیروی 
دریایی ارتش است و مقام معظم رهبری 
فرمانده کل قوا هم فرموده است، آقای 
سرلشکر باقری فرمانده ارتش هم امضا 
کرده است، اما نمی روند و پیگیری های 
ما به در بســته خورده است. حتی یکی 
از اماک خوب مــا در منطقه جماران 
در دست سپاه ولی امر اســت، اما آن را 
به بنیاد پس نمی دهند و بنده را در این 
ملک راه ندادند. ارزش این ملک بیش از 
200 میلیارد تومان است و از آن استفاده 
هم نمی شود، اما به کجا شکایت ببریم؟«

این اظهارات فتــاح از آن جهت که 
مطابق قانون نانوشته »مصلحت«، مانند 
همیشه سربسته نبوده و مشخصا از افراد و 
نهادها نام برده، اکنون جنجالی به پا کرده 
است. هرچند که به نظر می رسد تمام 
آنچه فتاح گفته، صرفا نوک کوه یخ است 
و اندکی از رشته ای که سرش ناپیداست؛ 
آنچنان که حســام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهوری دیروز دربــاره آن در 
توئیتر نوشت: » چه تاریخی بشود تاریخ 
این بنیاد! فرمودند مســتاجران بنیاد 
باید یا اجاره ها را به  روز و یا ملک را تخلیه 
کنند. اما نفرمودند با آنان  که اماک را به 
نام مزایده  ولی با مصالحه و توصیه مالک 

شده اند، چه باید کرد.«

افشاگری بی سابقه از امالک میلیاردی بنیاد مستضعفان در دست نهادها و چهره های انقالبی!

گر حکم شود که مست گیرند ...

خبر

نماینده مردم دشتستان از جمع آوری امضا در مجلس برای 
استیضاح »بیژن زنگنه« وزیر نفت خبر داد.

ابراهیم رضایی در گفتگو با مهر، با اشــاره به محورهای این 
استیضاح، گفت: مشکات بسیار زیادی در صنعت نفت وجود 
دارد که عملکرد وزیر نفت هم نشان می دهد که وی نمی تواند این 

مشکات را حل و فصل کند.
وی خام فروشــی نفت و بر زمین ماندن اســناد کان نظام 
چون سند اقتصاد مقاومتی و سیاســت های کلی اباغی مقام 
معظم رهبری در صنعت نفت را از محورهای استیضاح زنگنه 
برشمرد و توضیح داد: ارتقای جایگاه ایران در تولید نفت اوپک 

جز برنامه های وزیر نفت در سال های 92 و 96 بود اما وی عملکرد 
موفقیت آمیزی در این زمینه نداشته است و به همین دلیل شاهد 
جایگزینی بازار نفت و گاز ایران در منطقه توســط کشورهای 

رقیب هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان 
اینکه ضعف عملکرد زنگنه در دیپلماسی انرژی از دیگر محورهای 
استیضاح وی است، افزود: از سوی دیگر ما شاهد عدم توجه به 
ظرفیت های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی هستیم و عملکرد 
وزارت نفت در این زمینه مطابق با انتظار نبوده است و بسیاری از 

ظرفیت ها در این حیطه روی زمین مانده است.

رضایی تأکید کرد: در زمینه فروش نفت هم امروز با مشکات 
زیادی مواجه هستیم و متأسفانه تدبیر الزم برای فروش نفت از 

سوی زنگنه وجود ندارد.
وی با اشاره به عدم اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال، گفت: این 
مسئله باعث شده است که ما در دادگاه های بین المللی محکوم 
شویم و همچنین بسیاری از قراردادهای بین المللی مانند انتقال 
گاز به پاکستان و قرارداد با کشورهایی چون هند و ترکیه در این 

دوره روی زمین مانده و به نتیجه مطلوب نرسیده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اینکه مسائلی چون کرسنت هم هنوز حل و فصل نشده است، 
تصریح کرد: عدم بهره گیری و استفاده از ظرفیت های داخلی در 
اجرای پروژه های کان صنعت نفت از دیگر محورهای استیضاح 
زنگنه است و اعتماد الزم به توان داخلی را در این وزارتخانه شاهد 
نیستیم و اعتماد اشتباهی به بیگانگان شده است که باعث شده 

ما در برخی از زمینه ها متضرر شویم. وی با بیان اینکه در توسعه 
میدان استراتژی پارس جنوبی هم متأسفانه عقب ماندیم، گفت: 
حذف کارت سوخت که در سال 9۴ اتفاق افتاد و دوباره در سال 
98 و با یک هزینه کان از جیب ملت بازگردانده شد، از محورهای 

دیگر استیضاح وزیر نفت است.

رضایی خبر داد؛

استیضاح »زنگنه« در مجلس کلید خورد
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درخواست شورای همکاری خلیج فارس از 
شورای امنیت؛

تحریم تسلیحاتی ایران را 
تمدید کنید

شــورای همکاری خلیج فــارس در نامه ای به 
شورای امنیت سازمان ملل خواستار تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران شد. در این نامه از شورای امنیت 
همچنین درخواست شده که »اقدامات الزم دیگری 
نیز مانند توقیف دارایی ها و ممنوعیت ســفر برای 
افراد مشــارکت کننده در تامین، فروش و انتقال 
تســلیحات به ایران و یا از آن انجام شود.« این نامه 
از سوی کشورهای عضو شورا یعنی بحرین، کویت، 
عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی 

ارسال شده است.
    

خبرگزاری فرانسه :
شورای امنیت قطعنامه آمریکا 

را رد خواهد کرد
خبرگزاری فرانســه در گزارشــی بــه نقل از 
دیپلمات های سازمان ملل مطرح کرد که شورای 
امنیت سازمان ملل پیش نویس قطعنامه آمریکا 
درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد خواهد 
کرد. یک دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفت: این 
قطعنامه به یک موضع حداکثــری علیه ایران نیاز 
دارد. یک دیپلمات دیگر نیز گفت که این قطعنامه از 
مقررات فعلی تحریم های ایران که تاریخ آن در ماه 
اکتبر به پایان خواهد رسید، فراتر می رود. دیپلمات ها 
ابراز نگرانی کرده اند که این قطعنامه تهدیدی برای 
توافق هسته ای باشد. آنها معتقدند »تمرکز باید بر 

حفظ توافق هسته ای باشد.« 
    

واکنش تند نادران به طرح روحانی؛
بیشتر شبیه به فاجعه است تا 

وعده اقتصادی
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای 
اسامی در حساب شخصی در توییتر درباره وعده 
رئیس جمهوری برای گشــایش اقتصادی نوش: 
»ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق ســلف نفت 
است. با شرایطی که شــنیده ام، این خبر بیشتر به 
فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.« او همچنین 
تاکید کرد: »اتخاذ تصمیمــات مهم اقتصادی در 
جلسه ســران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، 
نتیجه  ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد. 
چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون های بودجه، 

انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟«
    

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد؛
ارسال بیش از ۹۰ تن کمک های 

امدادی ایران به لبنان
کریم همتی، رئیس جمعیت هال احمر کشور 
گفت: تاکنون 90 تن انواع اقام امدادی از سوی ایران 
به کشور لبنان ارسال شده که چهار محموله 60 تنی 
دیگر هم در حال ارسال است. همچنین داوطلبانی را 
به لبنان اعزام کردیم تا با تجربیاتی که دارند بتوانند در 
کمترین زمان ممکن، بیشترین و مؤثرترین خدمات 
امدادی را ارائه کنند. وی با اشاره به حواشی کمک 
ایران به لبنان افزود: شــرایط ایران با تمام کشورها 
متفاوت است و مردم لبنان مسلمانان هم خون ما 

هستند و این وظیفه ما را دو چندان خواهد کرد.
    

احتمال جدایی کارگزاران از اصالح طلبان؛
ممکن است آرزوی مرحوم 

هاشمی برآورده شود
 سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی از شــکل گیری یک جریان 
جدید سیاسی برای انتخابات ۱۴00 در صورت عدم 
همراهی اصاح طلبان خبــر داد و به فارس گفت: 
اصاح طلبان همراهی کنند یا اینکه ممکن است در 
این دوره گروه جدیدی تشکیل شود و آرزوی مرحوم 
هاشمی که اعتدالیون دو طرف جمع شوند و گروهی 
بشوند و رئیس جمهور معرفی کنند و شاید حق هم 
با اینها باشد، محقق شود و هم تندروهای آن طرف و 

هم تندروهای این طرف را کنار بگذاریم.
    

مدیرعامل خبرگزاری میزان:
نشت اطالعاتی آمریکا از عوامل 

دستگیری شارمهد بوده است
مدیرعامل خبرگزاری میــزان )قوه قضاییه( 
می گوید نشت اطاعاتی آمریکا از عوامل دستگیری 
جمشید شــارمهد بوده اســت. به گزارش ایسنا، 
مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در 
توییتر نوشت: »در روزهای رسوایی پروژه تحریم و 
شکست فشار حداکثری آمریکا که نتیجه اش فعًا 
برکناری برایان هوک است، خبر می رسد بال امنیتی 
آمریکایی ها نیز از دور رســوایی جا نمانده و نشت 
اطاعاتی آنها یکی از عوامل دســتگیری جمشید 

شارمهد بوده است.«

آشنا نوشت: چه تاریخی 
بشود تاریخ این بنیاد! 

فرمودند مستاجران بنیاد 
باید یا اجاره ها را به  روز 

و یا ملک را تخلیه کنند. 
اما نفرمودند با آنان  که 

امالک را به نام مزایده  ولی 
با مصالحه و توصیه مالک 

شده اند، چه باید کرد

به نظر می رسد که گر 
حکم شود اموال و 

امالک پرحرف و حدیث 
نهادهایی مانند بنیاد 

مستضعفان و ستاد فرمان 
اجرایی امام و امثالهم 

باز پس گرفته شود، پای 
خیلی ها به میان می آید؛ 
از اصولگرا و اصالح طلب 

گرفته تا نظامیان و 
تشخیص دهندگان 

»مصلحت«!

یک نماینده مجلس گفت: ۵ سوال عمدتاً 
اقتصادی که ملت با آن درگیر هســتند، طرح 
شده و تا آخرین لحظه پیگیر طرح آن و احضار 

رئیس جمهور به مجلس هستیم.
به گزارش ایلنا، سیدناصر موسوی الرگانی 
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی، 
طی تذکری شفاهی افزود: بهتر است سواالت 
هر چه ســریعتر در کمیسیون های تخصصی 
بررســی شــود تا امید مردم به یــأس تبدیل 

نشــود. همچنین مجلس نیز تکلیف خود را با 
بی قانونی های دولت مشخص کند.

وی ادامه داد: فشــار اقتصادی به مردم روز 
بــه روز در حال افزایش اســت، از این رو مردم 
از مجلس انقابی و رئیــس جهادی آن انتظار 
عمل دارند. گرانــی روزانه نــرخ ارز، خودرو، 
مســکن و عدم امنیت اقتصادی برای مردم و 
تولیدکنندگان شرایط ســختی را ایجاد کرده 

است.

نماینده فاورجــان در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: آقــای روحانی، بــه طور 
کامــل کار را رها کــرده و می گویــد مردم در 
تامین نیازهــای اولیه خود مشــکلی ندارند، 
ای کاش رئیس جمهــور یــک روز ماننــد 
مردم عــادی زندگــی می کرد تــا درک کند 
 که چــه بایــی ســر مــردم آمده اســت. 
وی با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور به 
دنبال موضوعات اقتصادی است، افزود: مجلس 

به دنبال مجادله با دولت نبوده، اما کســی که 
نتیجه عملکرد ۷ ساله اش این همه با بر ملت 
آورده، باید در خانه ملت به مردم و نمایندگان 

پاسخ دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی 

با اشاره به بررســی طرح گشایش اقتصادی در 
نشست ســران قوا بیان کرد: از آقای قالیباف 
انتظار داریم از شأن و کیان مجلس دفاع کند، 
جای تصویب طرح در مجلس اســت نه سران 
قوا، آن هم طرح اقتصادی با اهمیت بسیار باال. از 
طرفی رئیس جمهور تصویب این طرح را منوط 
به اجازه مقام معظم رهبری اعام می  کند. آقای 
رئیس جمهور چرا باید این همه از مقام معظم 
رهبری هزینه کنید؟ شما که وعده داده بودید 
آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می کنید که مردم 
به یارانه هم محتاج نباشند! حال خواهشمندم 
در خصوص ایــن موضوعات از مقــام معظم 

رهبری هزینه نکنید.

موسوی الرگانی در تذکر شفاهی:

مجلس ۵ سوال اقتصادی از رئیس جمهور دارد


