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ادامه فرافکنیها درباره صندوق ذخیره فرهنگیان

خبر

احسان بداغی

انتخاب

کمتــر از یــک هفته بعــد از آنکــه روزنامه
ایران در گزارشــی با عنوان «دست خالی
مخالفان در ادعای اختالس» نوشــت که
«در گــزارش تحقیق و تفحص مجلس از
صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ اشارهای
به اختالس نشــده اســت» ،رئیس کمیته
تحقیــق و تفحــص از صنــدوق ذخیــره
فرهنگیان در دو گفتوگو با تسنیم و خانه
ملت به این موضوع واکنش نشان داد.
 ëëپاســخهای کوچکینــژاد بــه روزنامه
ایران
آنطور که خبرگزاری تســنیم نوشــته،
ســؤال ایــن رســانه از جبــار کوچکینــژاد
این بــوده اســت؛ «برخــی افــراد مدعی
هســتند در گــزارش نهایی تیــم تحقیق
و تفحــص از واژه اختــاس یــک بار هم
اســتفاده نشــده اســت و به موارد تخلف
اشــاره شــده ».کوچکینژاد هم در پاسخ
به تســنیم گفته که «متأسفانه حاکمیت
باند سیاســی شــدید در صندوق ذخیره
باعث شــده اســت تــا شــاهد حمایت از
متخلفان باشیم و البته نباید از این مورد
نیز تعجب کرد».
وی افــزود« :اســناد تخلفــات در
صنــدوق ذخیــره از هیــأت مدیــره تــا
مدیرعامــل موجــود اســت و اختــاس
در بانک ســرمایه نیز روشــن است و  4تا
 5هــزار صفحــه اســناد دربــاره تخلفات
وجود دارد که دادگاه باید مشــخص کند
اختالس است یا نه ».رئیس تیم تحقیق
و تفحص از صنــدوق ذخیره فرهنگیان
همچنین گفته اســت« :بیــش از  20نفر
از متهمــان پرونــده صنــدوق ذخیــره و
بانک سرمایه در زندان بودند و تعدادی
با قید وثیقه آزاد شــدهاند .از ســوی دیگر
صندوق ذخیره ســهامدار عمــده بانک
ســرمایه اســت و نقــش کلیــدی را در
انتخاب مدیرعامل بانک دارد».
کوچکینــژاد همزمــان بــه «خانــه
ملت» هم گفته اســت« :پس از بررســی
در صحــن ،ایــن گــزارش بــرای ادامــه

پیگیریهــای ایــن اختالسهای صورت
گرفته به شــورای نگهبــان و قوه قضائیه
خواهد رفت ».وی با بیان اینکه همچنان
گروهی ســعی دارنــد از طریق رســانهها
خــود را از اتهامــات مبــرا کــرده و مثــاً
بگویند بانک سرمایه در این اختالسها
دست نداشته اســت ،تصریح کرد« :قوه
قضائیه بارها اختالس صورت گرفته در
صندوق را تأیید کرده است و لذا هیچ راه
فراری وجود ندارد».
 ëëادعای اختالس کجا گم شد؟
روزنامه ایران روز سهشنبه هفته قبل
با اشــاره به انتشــار متن گزارش تحقیق
و تفحــص یادشــده در خبرگزاری فارس
نوشــته بود :برخالف تمام ادعاهایی که
قبــاً مطــرح میشــد ،حتی یک بــار هم
کلمــه «اختــاس» بــه کار برده نشــده و
بــه جــای آن ،واژه «تخلــف» بــه چشــم
یخورد.
م 
اکنون رئیس کمیته تحقیق و تفحص
کــه اتفاقــاً از نمایندگان مخالــف دولت
هــم هســت ،میگویــد کــه قــوه قضائیه
بارها اختالس صورت گرفته در صندوق
را تأییــد کــرده .بــا مالک گرفتــن همین
جملــه میتــوان دو ســؤال اساســی از
جبار کوچکینژاد پرســید؛ اول اینکه قوه
قضائیه در کدام حکم و بر اســاس کدام
رونــد دادرســی وقــوع قطعــی اختالس
را تأیید کرده اســت؟ اگــر چنین حکمی
صــادر شــده و بــر اســاس آن نماینــده
رشــت مدعی تأیید اختالسها از ســوی
قوه قضائیه اســت ،آیــا میتواند آدرس
دقیقتری از چنین حکمی را نشان دهد؟
بــه نظــر میرســد ســخنان کوچکینژاد
نــه ناظــر به صــدور حکم قطعــی تأیید
اختــاس در صندوق ذخیره فرهنگیان،
بلکه اشاره به موضعگیریهای محسنی
اژهای ،ســخنگوی قوه قضائیه باشد که از
بررسی اتفاقات رخ داده در این صندوق
ســخن گفتــه بــود .آن هــم در حالــی که
سخنان اژهای هم دو تبصره مهم دارند؛
اول اینکــه او در دفعــات مکرری از اتهام
صندوق ذخیره فرهنگیان سخن گفته و

خانه ملت

مسببان حذف سهم  50درصدی دولت در سپرده گذاری صندوق ،مدعی حقوق معلمان شدهاند
دوم اینکه در سخنان اژهای هم اشارهای
بــه اختــاس دیــده نمیشــود و بیشــتر
حــرف از تخلف یا حداکثر فســاد اســت.
آن هم فســادی که باز تنها به دوره سال
 92بــه بعد ،یعنــی دولتهــای یازدهم
و دوازدهــم مربــوط نیســت .بنابرایــن
بهتر بود جبار کوچکینــژاد در کنار تکرار
ادعــای خود ،ســندی هــم دال بــر تأیید
ایــن اختالسهــا ارائــه میکرد تــا حرف
و حدیثــی باقــی نمیمانــد .البته همین
دیروز و همزمان با سخنان کوچکینژاد،
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلــس به «فــارس» ایــن گونــه گفت:
«مجلس گزارش اتفاقاتی که در صندوق
ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به وقوع
پیوســته بــود ،تهیه کرده اســت و مراجع
قضایی درخصــوص عناویــن مجرمانه
تصمیمگیــری میکننــد ،بنابراین اینکه
در صندوق ذخیــره فرهنگیان اختالس
رخ داده یــا نــه در صالحیــت مجلــس
نیســت ».ایــن نقل البتــه ســؤالی ایجاد
میکند و آن اینکه رئیس کمیته تحقیق
و تفحص از صنــدوق ذخیره فرهنگیان
از کدام تأییدیه دســتگاه قضایی ســخن
میگوید که سخنگوی کمیسیون آموزش
از آن بیخبر است؟ اما موضوع دوم این
اســت که اگر قوه قضائیه وجود اختالس
را تأییــد کــرده ،چرا گزارش مــورد بحث
کمیتــه تحقیــق و تفحــص کوچکترین
اشــارهای بــه آن اختــاس نــدارد؟ بــه
عبــارت دیگــر چنیــن فســاد بزرگــی کــه
توسط دستگاه قضایی هم تأیید شده ،در
گزارشــی که ناظر به همین مسائل بوده
چطور از قلم افتاده است؟
 ëëرد پــای سیاســی کاری در تحقیــق و
تفحص
از همــان ابتــدا گفتــه میشــد کــه
رویکرد قســمتی از نمایندگان و رسانهها
بــه بحــث صنــدوق ذخیــره فرهنگیان،
رویکردی سیاسی است در لباس مبارزه
بــا فســاد .نشــانههای تأییــد ایــن ادعا را
اکنون میتوان در اظهار نظرهای رئیس
کمیتــه تحقیــق و تفحــص دید .بــه طور

مثــال ،کوچکینــژاد روز  17بهمنماه در
گفتوگو با میزان به مواردی از این قبیل
اشاره میکند؛ «مسئول صندوق در حال
حاضر یک فرد تند سیاسی است ،یعنی
این فرد عضو یک سازمانی است که این
سازمان غیرقانونی است».
در ایــن خصــوص ســه موضــوع را
میتــوان مــورد اشــاره قــرار داد؛ اینکــه
اوالً مهــدی نیکــدل ،مدیرعامــل فعلی
صنــدوق هیچــگاه عضو احــزاب منحل
شــده سیاســی نبــوده .ثانیــاً تحقیــق و
تفحص انجام شــده از صنــدوق ذخیره
فرهنگیان مربوط به اتفاقات قبل از دوره
اوست و دوره اخیر را دربر نمیگیرد .ثالثاً
اینجــا بحث یک عملکــرد اقتصادی در
چارچــوب قانون مطرح اســت و با توجه
به این باید پرســید طرح مسائل سیاسی
در این بین با چه هدفی انجام میشود؟
کوچکینــژاد در جــای دیگــری از همین
گفتوگــو مدعــی شــده اســت« :بــه هر
حال آقــای «غ» یکی از مؤسســین بنیاد
باران بوده اســت .بنیــاد بارانی که تقریباً
قدرتمندترین مجموعــه اصالحطلبان
است ».اشاره وی به غندالی ،مدیرعامل
ســابق صندوق ذخیره فرهنگیان اســت
کــه هیچگاه عضــو هیأت مؤســس بنیاد
باران نبوده است .در شرایطی که رئیس
کمیتــه تحقیــق و تفحــص اطالعاتــی
چنیــن حیاتــی و در دســترس همگان را
بــه صــورت ناصحیــح مطــرح میکند،
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چگونه میشــود بــه اطالعات فنــی او از
پشــت پردههــا اعتمــاد کــرد؟ همچنین
روز شــنبه خبرگزاری تســنیم در گزارش
کوتاه خود برای اثبات فســاد در صندوق
ذخیــره فرهنگیــان بجــز کوچکینــژاد،
سراغ ابراهیم ســحرخیز ،معاون وزارت
آموزشو پرورش در دولت احمدینژاد
هم رفته است.
او در این مصاحبه بر افت ســوددهی
صندوق تأکید دارد اما نه درباره وامهای
بــدون بازگشــت دولــت نهــم و دهــم
توضیحــی ارائــه میکند و نــه خبرگزاری
تســنیم اشــاره میکنــد کــه مدیریــت
صندوق در دوران معاونت سحرخیز در
آموزش و پرورش خود یکی از دورههایی
اســت که مــورد تفحــص واقع شــده و او
بــه عنــوان مســئول وقــت بایــد در مقام
پاسخگویی قرار بگیرد نه طلبکاری .چه
آنکه پیشتر محمــود صادقی ،نماینده
تهران اطالعاتی منتشــر کرد که هیچگاه
تکذیب نشــدند و بر اســاس آن قسمت
عمــده وامهــای بــدون بازگشــت بانک
ســرمایه به دوره زمانی ســالهای  86تا
 92مربــوط میشــود .دورهای که افرادی
چــون ســحرخیز در وزارت آمــوزش و
پرورش دارای مسئولیت بودند.
 ëëاقــدام دولت احمدینژاد و ســکوت
مدعیانحقوقمعلمان
حامیان و مســئوالن دولــت محمود
احمدینــژاد البتــه در حالی به صندوق

ذخیــره فرهنگیــان حملــه میکننــد و
تمایــل دارنــد خــود را مدافــع حقــوق
معلمــان نشــان دهنــد که هنــوز به یک
ســؤال اساســی پاســخ ندادهانــد .آن
ســؤال هــم ایــن اســت؛ چــه شــد کــه در
دولــت احمدینژاد ســهم  50درصدی
دولــت در ســپردههای صنــدوق ذخیره
فرهنگیــان به طور کلی حذف شــد؟ این
اقدام بر اساس ادعای امروز این طیفها
چه نســبتی با حقوق معلمان دارد و آیا
در راســتای حمایت از این حقوق اســت
یــا نادیــده گرفتــن آن؟ نهایتــاً اینکــه در
زمانی کــه دولت احمدینژاد مشــغول
حذف سهم  50درصدی در سپردههای
صندوق ذخیره فرهنگیان بود ،این افراد
کجــا بودند تا در دفاع از حقوق معلمان
بــه نقــد ایــن حرکــت بپردازنــد؟ جالب
اینکه در آن زمان هم جبار کوچکینژاد،
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس
و هــم ابراهیــم ســحرخیز از مســئوالن
وزارت آمــوزش و پرورش بودند .مهمتر
اینکه حمیدرضا حاجیبابایی ،نماینده
فعلی مدعــی دفاع از حقــوق معلمان
در همــان زمــان وزیر آمــوزش و پرورش
بود .پس شــاید بهتر باشــد این چهرهها
قــدری هــم در ایــن رابطــه اظهــار نظــر
کننــد و توضیــح دهنــد کــه اگــر ادعــای
کاهــش ســوددهی صنــدوق ذخیــره
فرهنگیان درســت اســت ،حذف ســهم
 50درصدی دولت در سپردهها در زمان
احمدینــژاد در چنیــن وضعیتی چقدر
مؤثر بوده است؟
در ایــن زمینــه شــاید توضیحــات
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده فعلی
مخالــف دولت ضروری تر از بقیه باشــد
چــرا که حــذف ســهم دولت در ســپرده
گذاری هــای صندوق در زمــان وزارت او
بر آموزش و پرورش تصویب و اجرا شد.
اگر دغدغه امروز این افراد واقعی است،
چــرا در زمانی که این اتفــاق در حال رخ
دادن بود و آنها هم دارای مســئولیت در
وزارت آموزش و پرورش بودند ،نه کاری
کردند و نه لب به اعتراض گشودند؟

رئیس مجلس :نباید از هجوم افکار متفاوت ترسید

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :نظام مقدس جمهوری اسالمی که در
رأس آن رهبــر معظــم انقالب قــرار گرفتهاند ،در موارد بینالمللی آراســته و
دقیق تصمیم میگیرد و این مهم نقطه مقابل حرفهای ســطحی است که
برخی رسانههای داخلی و خارجی در این حوزه بر زبان میآورند .به گزارش
ایرنا ،علی الریجانی که به خراســان رضوی ســفر کرده اســت ،روز دوشــنبه در
نشست شورای اداری شهرستان قوچان افزود :در سالهای گذشته جمهوری
اســامی گامهای بلندی برای توسعه روابط و حل مسائل منطقه برداشت و
در مورد مســأله انرژی هســتهای نیز به درســتی و با دقت عمل کرد اما دیگ
جوشانی در منطقه است و کشورهای اطراف دچار مشکل هستند.
وی با اشــاره به چالشهای منطقهای تصریح کرد :اگر ســخنان غربیها را
نســبت بــه تصمیمات ایران بررســی کنیم ،خواهیم دید که آنــان نیز به رفتار
ســنجیده ایران در منطقه خاورمیانــه اذعان دارند .با این حال دشــمنیهای
خود را با کشورمان بیشتر میکنند که این مسأله باید با دقت رصد شود.
الریجانی به شــرایط سیاســی ایران و منطقه خاورمیانه اشــاره و بیان کرد:
شــرایط به گونهای است که باید به دنبال آبادانی کشور باشیم؛ زیرا بسترهای
خوبــی برای کار و تالش فراهم شــده و برخی چالشها نیز برطرف شــدهاند.
شــرایط برای تحوالت اقتصادی در کشــور مهیاســت .شاید قوای ســه گانه در
برخی مســائل سیاســی با هم اختالف نظر داشته باشند؛ اما با تبعیت از نظر
رهبر معظم انقالب تالش میکنند با همافزایی و همگرایی گام بردارند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش با بیان اینکه «اشــتغال بــا حرف زدن
حل نمیشــود» تصریح کرد :باید بســترهای ســرمایهگذاری در کشــور فراهم
شــود .قطعاً وقتی کار دســت مردم بیفتد ،اشتغال هم ایجاد میشود .رئیس
مجلس شــورای اســامی گفت :انقالبی بودن به این معنا اســت که حواشــی
کم و به مشــکالت مردم رسیدگی شود زیرا اگر اختالف سالیق باعث درگیری
بین مردم شــود دیگر انقالبی و مسئولیت شناس بودن مانعی برای گسترده
شدن اختالفات نیست .وی افزود :نظام اداری فرسوده است و نمیتوان برای
اشــتغالزایی در کشور روی آن حســاب کرد .فرصتهای اشتغال از بین مردم
خلق میشود.
الریجانــی همچنین در نخســتین یادواره امیران ،ســرداران و  734شــهید
شهرستان قوچان نیز گفت :در شرایط کنونی با رسانهها و افکار متفاوتی روبهرو
هســتیم؛ نباید از هجوم افکار متفاوت ترسید ،اگر نظام از نظر محتوایی دچار
مشــکل شود بســیاری از دســتاوردها از بین میرود .رئیس مجلس ادامه داد:
جامعهای که اختالفات در آن زیاد باشد اذهان به سمت یکپارچگی نمیرود
تا کشــور به ســمت توســعه برود ،جمعیت  80میلیون نفری عقاید مختلفی
دارند ،در جامعه مردمســاالری اســت نه شاهنشاهی ،نهادهای مختلف باید
این اختالف نظر را تحمل کنند .باید بدانیم قوای یک ملت هستیم و یک رهبر
داریم .همه با هم آبادانی و آرامش را به وجود بیاوریم.

