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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

فیلم »گــرگ وال اســتریت« که 
برگرفته از زندگی جردن راس بلفورت، 
کالهبردار و دالل سهام نیویورکی است، 
از آن دســت فیلم هایی است که از بس 
صحنه های اروتیک دارد، صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی با آباژور هم نمی تواند 

آن را پخش کند. 
اما در چارچوب باید و نبایدهای حاکم 
بر ایران، ایــن تنها صحنه های اروتیک 
هستند که اجازه پخش ندارند؛ در عوض 
ولنگاری ها و کالهبرداری های اقتصادی 
از رباخواری بانک ها گرفته تا رانتخواری 
آقازاده ها تا دلتان بخواهد نه تنها با آباژور، 
بلکه کامال بی پرده و عیان همه جا پیش 

روی چشم است. 
از همین روســت کــه گرچه فیلم 
زندگی جردن بلفورت، قابلیت نمایش 
از تلویزیون ایران را نــدارد، اما خودش 
آنقدر قابلیت دارد که آقازاده های رشید 
انقالبی مان در همایشــی به افتخار او و 
کنار دست او بنشینند و از روی دستش 

نُت بردارند. 
پویش چنــدی پیــش »فرزندت 
کجاست« تبدیل شد به نمایش لوس 
چند وزیر و وکیل برای گردن کج کردن 
جلوی دوربین ها و ناله کردن از بیکاری 
فرزندانشان. پویش واقعی اما در جای 
دیگری است؛ مثال در مهمانی »گرگ 

وال اســتریت«؛ آن هم وقتــی که نام 
پسران علی اکبر والیتی در حالی که کنار 

بلفورت بزرگ نشسته اند، می درخشد!
دست راست آقای بلفورت

مهمانــی مذکــور 26 آذر در هتل 
شــانگریالی اســتانبول برگزار شد. 
محورش ســرمایه گذاری و بازاریابی و 
هدفش هم تضارب آرا و گرفتن ایده های 
جدید برای رونق بخشــیدن به کسب 
و کار و باال بردن نرخ فــروش از طریق 
تعالیم مستر بلفورت! بود؛ بلفورتی که 
ید طوالنی در پولشویی دارد و در مهمانی 
کســانی که افتخار این را پیدا کردند 
که کنار دست او بنشــینند، محمد و 
علی اصغر والیتی، پسران دکتر والیتی 

خودمان هستند. 
البته از آنجایی که پدر این دو پســر 
مولف کتاب قطــور »فرهنگ و تمدن 
اسالمی« است، انتظار می رفت پسران 
برای رونق کسب و کار خود پیرو تعالیم 
»اقتصاد اسالمی« می بودند تا تعالیم 
آقای بلفورت! البته شاید هم این کنار 
دست بلفورت نشســتن چندان محل 
خرده گیری نباشد؛ چراکه پدر هم گرچه 
آمریکا بد و جهانخوار اســت، مدرک 
دکترای تخصصی خود را از دانشــگاه 
جانــز هاپکینز آمریکا گرفته اســت و 
گرچه چندی پیش ایرانیان را توصیه 
می کرد به اینکه از یمنی ها یاد بگیرند 
و نان خشــک بخورند و لنگ ببندند و 

مقاومت کنند و گرچه گفتمان انقالبی، 
آقایان در صدر را توصیه به کوخ نشینی 
به جای کاخ نشینی کرده، آقای والیتی 
دهه هاست که با فرزندان عزیزش کنار 

دست کاخ سعدآباد سکنی دارد. 
از کاخ نشینی تا برج سازی

کاخ نشــینی علی اکبر والیتی نیز 
تاکنون چندین بار سر و صدای زیادی 
به پا کرده است. جناب والیتی اما درباره 
کاخ نشــینی اش با همــان مظلومیت 
مرسوم روایت کرد که موجر چه بالها 
که بر سر ایشان نیاورده و ایشان ناگزیر 
به خرید خانه شــده و بعد هم مطبش 
را فروخته و یک میلیــون تومان هم از 
عســگراوالدی وام گرفته و »یک خانه 

کلنگی در تجریش« خریده است. 
اما آقای دعاگو، امام جمعه شمیرانات 
که آن زمان رئیس کمیته بوده به ایشان 
گفته که به دنبال ترورها، جان ایشان هم 
در خطر است و ایشان نیز با آقای کروبی 
وارد مذاکره شده و خانه اش را با خانه ای 
هزار متری در کنار کاخ سعدآباد طاق 
زده اســت و 15 میلیون هم باید ســر 
می داده و آنطور که خــودش گفته تا 
مدت ها باید ماهی 700 هزار تومان بابت 

آن خانه می داده است. 
البته بماند که حســین کروبی سه 
سال پیش گفت که والیتی الباقی پول 
خانه سعدآباد را نداد و گفت که قضیه را با 

رهبری حل می کنم!

 از پتروشیمی و فوالد 
تا نفت و فرهنگ!

والیتــی فروردین ســال 92 هم 
در گفتگویی با ســایت تبیــان، وقتی 
مصاحبه کننده از او پرسیده بود »عیدی 
چه می دهید؟ ســکه؟ چک پول؟ ...«، 
پاسخ داده بود: »نه اصال. همین پول های 
معمولی عیدی می دهیم سکه دادن مال 

کسانی است که سکه درمی آورند.«
اما هر چقدر هم آقای والیتی تواضع 
کنند و بخواهند نشان دهند از آن دست 
ایرانیانی هستند که به تاسی از یمنی ها 
نان خشک می خورند و لنگ می بندند، 
به برکت اتفاقاتی چون مهمانی »جردن 
بلفــورت« می دانیم که کاخ نشــینان 
تهران، گرگ های وال استریت تهران هم 
هستند. زمانی که آقای والیتی می گفتند 

که سکه عیدی دادن برای کسانی است 
که ســکه درمی آورند، هفت ســال از 
تاسیس شرکت »سیف بنا« گذشته بود. 
در واقع پسران والیتی سال 85 با سرمایه 
سه میلیارد تومان و 1400 نفر پرسنل، 
شرکت مذکور را به ثبت رساندند. این 
شــرکت تاکنون پروژه های بزرگی از 
جمله »پروژه 204 واحدی جاســک، 
مجتمع اداری تجاری فرجام، مجتمع 
اداری در ترکمنستان، مجتمع مسکونی 
یاسمن الهیه، شرکت مسکونی شقایق 
ساری، مجتمع مسکونی کوثر الهیه و...« 

را اجرا کرده است.
البته شرکت مذکور نه فقط در حوزه 
ساخت و ساز، بلکه در حوزه های نفت، 
گاز، پتروشــیمی و فــوالد هم فعالیت 
می کند. محمد والیتی مدرک دکتری 
در رشــته مدیریت بازرگانــی دارد و 
علی اصغر نیز دارای مهندســی عمران 
است. شرکت های »ســیف بنا فوالد«، 
»تدبیراندیشان عرشیا«، »مهندسین 
مشاور بینش نیارش اثر« و »پهنه گستر 
بنا« از جمله دیگر شــرکت هایی است 
که آقازاده های والیتی صاحب یا عضو 
هیأت مدیره آن هستند و البته »سکه« 
درمی آورند. البتــه از آن جایی که ابوی 
عالقه بسیاری به فرهنگ و تمدن اسالمی 
دارند، ابنا نیز عضو شرکت »آفرینندگان 
فرهنگ و تمدن اســالم و بوم ایرانیان« 
هســتند که پدر هم در آن حضور دارد. 
در اینجا باید از پدر و پسران پرسید دقیقا 
در این شــرکت و شــرکت هایی از این 
دست چه می کنند که فرهنگ و تمدن 
اسالمی و ایرانی، اینچنین مورد تاخت و 

تاز فرهنگ غربی است؟!
رابطه مستقیم مافیا و خودکشی

القصه اینکه برادران والیتی چنان 
مهمان ویــژه »گرگ وال اســتریت« 
بودند که مجری برنامه مشخصا از آنها نام 
می برد و به ساخت 1600 واحد مسکونی 

در تهران توسط آنها اشاره می کند. 
یکی از حاضران در این همایش به 
رویداد 24 گفته است که »پسران والیتی 
از دوستان مدیر همایش فرازان هستند، 
همایش فرازان مجموعه برگزارکننده 
این همایش »گرگ وال استریت« در 
استانبول اســت و مجری برنامه نیز به 
همین خاطر در ابتدای این مراسم از آنها 
به عنوان میهمان ویژه نام برده، آنها نیز 
از جای خود بلند شدند و مورد تشویق 

حاضران قرار گرفتند.«

نکته جالب دیگر این همایش انتشار 
ویدئوهــای دیگری اســت که حضور 
مشاوران کنکور و پزشکان در آن را نشان 
می دهد تا عالوه بر نام »جردن بلفورت«، 
سند دیگری بر مشــی کالهبردارانه 
آن باشــد. همین اســت که سالمت و 
آموزش در کشور نیز به سوی دالل بازی 

و مارکتینگ رفته است!
و همین است که وقتی حرف از حذف 
موسسات کنکور می آید، خبر حمایت 
برخی چهره ها از مافیای کنکور به گوش 
می رسد؛ مافیایی که پنج تا شش هزار 

موسسه کنکور در کشور دارد. 
به هر حال قطعــا آن مافیا جزء آن 
دسته ای هستند که ترجیح می دهند 
نان خشــک یمنی را با سس »گرگ 
وال اســتریت« میل کنند! ســایتی 
نوشته بود که هنوز والیتی و پسرانش 
 واکنشــی به ویدئوی منتشــر شده 

نشان نداده اند. 
باید گفت کاش واکنشــی نشان 
ندهند. تجربه نشان داده که واکنش 
حضــرات در اینگونه مــوارد نمک 
روی زخم اســت. یــا خواهند گفت 
ژنشــان خوب بوده یا بــه نوعی فیلم 
را دروغ و تقلبــی خواهنــد خواند یا 
بدتر از همه منتش را می گذارند ســر 
خلق اهلل ایرانی که از صدقه سر همین 
آقازاده هاست که نان خشک به طبقه 
عوام می رسد و اگر چنین آقازاده های 
قابل تحسینی نداشته باشیم، ملت در 
پی این تحریم ها دستشان به همین 
نان خشــک هم نخواهد رسید. تنها 
چیزی که کسی پاسخی به آن نخواهد 
داد این است که اگر پای رانت در بین 
نیســت، چرا امکان پیشرفت و ترقی 
عادالنه در کشــور توزیع نمی شــود 
تا همزمان با برج ســازی آقازاده ها، 
کارگران در جنوب با حقوق های عقب 

افتاده، خودکشی نکنند!

»والیتی «ها کنار »راس بلفورت« چه می کنند؟

نانخشکباسس»گرگوالاستریت«

خبر

رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی با اشاره به 
حمله راکتی یک شنبه گذشته به سفارت آمریکا 

در بغداد، ایران را عامل این حمله دانست.
دونالد ترامپ، در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»ســه عدد از این راکت ها منفجر نشدند. حدس 
بزنید از کجا آمده بودند: ایــران. حاال هم حرف از 
تهدیدهای بیشــتر علیه آمریکایی ها در عراق 

می شنویم.«
رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشــت: »یک 
توصیه بهداشتی دوستانه برای ایران دارم: اگر یک 
آمریکایی کشته شود، من ایران را مسئول خواهم 

دانست. دوباره در موردش فکر کنید.«

واکنش ایران
در همین ارتباط، سخنگوی وزارت خارجه 
گفــت: اینگونــه اظهــارات و اتهام زنی های 
تکــراری، بی اســاس و ســاختگی در قالــب 
فرافکنی هــای مرســوم کاخ ســفید، با هدف 
 تحت الشــعاع قرار دادن شــرایط بسیار فعلی 

سخت ترامپ است.
سعید خطیبزاده ضمن رد  اتهامات ترامپ و 
سنتکام، اظهار کرد: همان گونه که بارها اعالم 
شــده، حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی 
مردود اســت و در این موضوع خاص، انگشت 
اتهام به ســوی خود آمریکا و شرکا و متحدان 

آن در منطقه است که به دنبال افزایش تنش و 
فتنه انگیزی های جدید هستند.

خطیب زاده تصریح کرد: همانگونه که پیش از 
این نیز گفته ایم، پاسخ ایران به تروریسم آمریکا، 
آشکار، شجاعانه و در ســطح متناسب خودش 
بوده و لــذا رژیم آمریکا بهتر اســت برای توجیه 
فتنه انگیزی های خود از سناریوهای باورپذیرتری 

کمک بگیرد.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان با 
هشدار جدی به رئیس رژیم آمریکا، توصیه کرد؛ از 
تنش آفرینی و ماجراجویی های خطرناک در این 
روزهای پایانی حیات خود در کاخ سفید اجتناب 

کند. وی تاکید  کرد جمهوری اسالمی ایران دولت 
آمریکا را مسئول عواقب و تبعات هر اقدام نابخردانه 

در شرایط کنونی می داند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجــه ایران نیز 

در واکنش به اظهارات ترامپ، در توئیتر نوشت: 
»قرار دادن شهروندان خودتان در موقعیت خطر 
در خارج، توجهات را از شکست های فاجعه بار در 

داخل منحرف نخواهد کرد.«

ترامپ با اشاره به حمالت راکتی به سفارت آمریکا در عراق؛

اگریکآمریکاییکشتهشود،منایرانرامسئولمیدانم
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دبیرکل اتحادیه عرب:
ایرانوترکیهبهدنبالسیطرهبر

کشورهایعربیهستند
به گزارش ایســنا به نقل از آر تی عربی، احمد 
ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی با طرح 
ادعاهایی علیه ایران و ترکیــه گفت: جهان عرب 
شرایط سختی با همسایگان خود در منطقه دارد. وی 
افزود: ایران و ترکیه طمع ورزی احیای امپراتوریهای 
گذشته خود در منطقه عربی را دارند و هر دوی آنها 
در کشــورهای عربی نفوذ کرده و به دنبال سیطره 
هستند .ابوالغیط همچنین ادامه داد که با توجه به 
سیاست های هر دو کشور ایران و ترکیه ، این اقدامات 

آنها در مرحله آتی نیز ادامه دار خواهد بود.
    

نامه۱۵۰نمایندهدموکراتکنگره
بهبایدندربارهایران

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
کنگره، حداقل 150 دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا با امضای نامه ای حمایت خود را از بازگشت جو 
بایدن به توافق هسته ای ایران اعالم کرده اند. بر اساس 
این گزارش دموکرات ها بر این باورند که تالش بایدن 
برای بازگشت مجدد به توافق هسته ای در صورتی 
که ایران نیز به تعهدات خــود بازگردد، می تواند به 
عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات بیشــتر با هدف 
مقابله با آنچه »سایر رفتارهای خرابکارانه تهران« 

ادعا شده، باشد.
    

مقام اوکراینی:
ایرانهنوزگزارشسانحههواپیمای

اوکراینیراارائهنکردهاست
مقــام اوکراینی توضیحاتی در مــورد گزارش 
سانحه سقوط هواپیمای این کشــور در ایران ارائه 
کرد. به گزارش ایلنا به نقل از رادیو هروماسک یوگنی 
ینین، معاون وزیر خارجه اوکرایــن گفت: بارها از 
طرف ایران شــنیده ایم که گزارش سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی آمــاده و ترجمه گزارش تمام 
شده است. تقریبا در دوماه گذشته هر هفته یک بار 
این خبر را شنیده ام اما هنوز گزارش و مدرکی در این 

مورد به ما نرسیده است.
    

واکنشمعاونوزیرکشوربه
هشتگ»واکسنبخرید«

جمال عرف، معاون سیاســی وزیر کشور در 
ششمین همایش معاونین سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی استانداری های سراسر کشور که به صورت 
ویدئوکنفرانس در محل وزارت کشور برگزار شد، 
با انتقاد از ایجاد دوگانه ها در کشور از جمله دوگانه 
»خرید - تولید واکســن کرونا«، گفت: هیچ نوع 
دوگانه ای وجود ندارد؛ اما برخی تالش می کنند با 
دوگانه سازی های کاذب، اهداف دیگری را دنبال 
کنند اما ما باید حواسمان باشد که درگیری این 
حواشی نشویم. وی افزود: به موازات تالش برای 
تولید واکســن ایرانی کرونا، همه اقدامات الزم 
برای تهیه و خرید واکســن کرونا هــم در حال 

انجام است.
    

ضرغامی: 
آملیالریجانیباتماموجوداز

»طبری«دفاعمیکرد
عزت اهلل ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما در 
گفت وگو با مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه 
کیهان با بیان اینکه نفوذ جدی است، گفت: بسیاری 
از کسانی که پیش شما می آیند و می گویند اسالم در 
خطر است! آخر بیزینس هستند! یعنی بلدند از کجا 
شروع کنند تا به اهداف اقتصادی شان برسند. امروز 
در کشور تولید قارون می کنیم. خطر بزرگ امروز؛ 
تقاطع اصحاب قدرت و ثروت اســت. در سال های 
اخیر، این دو جریان همدیگر را به خوبی پیدا کرده اند. 
اکبر طبری فقط یک نمونه از آن است. آقای آملی 
الریجانی نباید تمام قد در دفاع از طبری می ایستاد. 

الاقل می گذاشت تحقیق و بررسی بشود.
    

سید حسن خمینی: 
ایستادهایمکهاماموجهالمصالحه

هیچجناحینشود
سیدحسن خمینی در مراسم معارفه سرپرست 
جدید موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( 
گفت: ما نه خودمــان و نه هیچ نهــادی را متولی 
انحصاری قرائت و تفسیر شخصیت و اندیشه امام 
نمی دانیم و هیچ وقت نیز جلو نقل خاطرات از امام 
را نگرفته ایم؛ گرچه اگر جایی سندی بر خالف آن 
داشته باشیم، منتشر می کنیم. وی افزود: مؤسسه در 
طول عمر خودش با تمام توان ایستاده که امام وجه 
المصالحه هیچ تفکر و جناحی نشود و اتفاقا بخش 
مهمی از اتهامات به خاطر این است که این مجموعه 
استقالل خودش را حفظ کرده و با موج طهای گذرا 

همراه نشده است.

البته از آنجایی که پدر 
این دو پسر مولف کتاب 
قطور »فرهنگ و تمدن 
اسالمی« است، انتظار 

می رفت پسران برای رونق 
کسب و کار خود پیرو تعالیم 
»اقتصاد اسالمی« می بودند 

تا تعالیم آقای بلفورت!

پویش چندی پیش 
»فرزندت کجاست« تبدیل 

شد به نمایش لوس چند 
وزیر و وکیل برای گردن 

کج کردن جلوی دوربین ها 
و ناله کردن از بیکاری 

فرزندانشان. پویش واقعی 
اما در جای دیگری است؛ 

مثال در مهمانی »گرگ وال 
استریت«

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: چرا شورای نگهبان بررسی 
نمی کند که حرف رئیس جمهور قانونی اســت یا خیر؟ قطعا 
رئیس جمهور از حقی قانونی سخن می گوید و شورای نگهبان، 
باید علت های اجرایی نشدن این قانون در کشور را بررسی کند 

چراکه حق مردم با این شرایط ضایع می شود.

علی صوفی در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس 
جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی 
گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام 
آن جلوگیری می شود و در واقع ایراد کار پیدا شود و سپس از 

رفراندوم، حرف بزنیم.
او افزود: فردی از مرحوم آیت اهلل یزدی خاطره جالبی نقل 
کرده است؛ وقتی آقای خاتمی الیحه دو قلوی انتخابات را به 
مجلس داده اســت یکی از موارد این بوده که ببینند، مسئول 
اجرای قانون اساسی در کشــور که در قانون اساسی، رییس 
جمهور نام برده شده شامل همه اصول قانون اساسی می شود 

یا نه؟ آقای یزدی گفته است که مسلم است که شامل همه چیز 
می شود. گفته اند پس چرا شما در شورای نگهبان رد کرده اید 

گفته اند، چون آقای خاتمی سوال کرد!
صوفی در ادامه اضافه کرد: مسائل کشور به این صورت است 
و بر اساس غرض ورزی تصمیم گیری می شود. در نهایت هم 
مسائل شخصی شده و مصالح کشور، فدای اغراض شخصی 
می شود و تا امروز، تصمیم گیری های کشور بر همین اساس 

بوده است.
این عضو حــزب اتحاد ملت گفت: برخــی تندروهایی 
که در کشــور نقش آفرینی می کنند نمی خواهند، مردم با 

نظر دادن و اعمال نظر در سرنوشــت کشور، »پرو« شوند و 
به نظر آنها ضرورتی ندارد که مردم صاحب کشــور خویش 
باشند. عالوه براین چون روحانی رئیس جمهور خوشایند 
بسیاری از تندروها نیست در مقابل حرف ها و دستورات او، 

سنگ اندازی می کنند.
صوفی در پایان خاطرنشان کرد: چرا شورای نگهبان بررسی 
نمی کند که حرف رئیس جمهور قانونی اســت یا خیر؟ قطعا 
رئیس جمهور از حقی قانونی سخن می گوید و شورای نگهبان، 
باید علت های اجرایی نشدن این قانون در کشور را بررسی کند 

چراکه حق مردم با این شرایط ضایع می شود.

صوفی:

نمیخواهندمردمبانظردادندرسرنوشتکشور»پررو«شوند


