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سياست 2

یکسال از عمر جهان و به همان نسبت یک سال 
هم از عمر شورای شهر و شهرداری تماما اصالح طلب 
تهران گذشت. ســالی که نکو نبود و نکو نبودنش از 
همان بهار پیدا شد. محمدعلی نجفی، اولین شهردار 
منتخب شورای پنجم بعد از شش ماه شایعه و حاشیه 
21 فروردین امسال از بهشت رفت.  البته استعفای او 
و موافقت اعضای شورای شهر می توانست به منزله 
پایان شش ماه جنجال و کش و قوس بر سر نجفی و 
آغاز شهرداری یک گزینه بی حاشیه و افتادن امور روی 
غلطک باشد اما باز مدیریت اصالح طلبان بر پایتخت 
روی غلطک نیافتاد؛ چراکه دومین »محمدعلی« 
منتخب آنها یعنی محمدعلی افشانی به تیر غیب 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان گرفتار و او نیز 
ناگزیر به ترک بهشت شد.  زمانی که او در 26 آبان 97 
شهرداری تهران را ترک می کرد، بیش از یک سال از 
عمر شورای شهر پنجم گذشته بود؛ عمری که بخش 

قابل توجهی از آن صرف انتخاب و استعفای...

نگاهی به کارنامه امسال 
اصالح طلبان در مدیریت تهران؛

باخت در 
پایتخت

با شدت گرفتن مقابله دستگاه قضایی با مفاسد 
اقتصادی، رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در 
پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت که چند جلسه 
از محاکمه متهمان این پرونده تاکنون برگزار شده و 
در این میان یک نام بیشتر از سایرین خبرساز شده 

است؛ »مرجان شیخ االسالمی آل آقا.«
متهم ردیــف اول این پرونــده - که 1۴ متهم 
دارد - »رضا حمزه لو« است و شیخ االسالمی طبق 
آنچه در دادگاه مطرح شده، در ردیف ششم متهمان 

ایستاده است.
اکنون مرجان شیخ االسالمی با انتشار بیانیه ای 
که متن آن را در اختیار »ایسنا« قرار داده، در مورد 
اتهامات وارده به خود در پرونده »شرکت بازرگانی 
پتروشیمی« ادعاهایی را مطرح کرده است. ایسنا با 
تأکید بر اینکه انتشار بیانیه مرجان شیخ االسالمی 
به معنای تأیید یا رد محتوای آن نیست. این متن را 

در سایت خود قرار داده است که می خوانید.
»با توجه بــه خبرهای متعدد دربــاره پرونده 
پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان 
است و ذکر نام من، مرجان شیخ االسالمی آل آقا، به 
عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین 
رسانه ای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه 
شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری 

خود به اطالع عموم می رسانم.
من حدود هشت سال اســت به طور قانونی به 
کانادا مهاجرت کــرده ام و تاکنون هیچ پرونده ای 
در ایران نداشته ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه 
چندین بار پس از مهاجرت به ایران ســفر کرده ام. 
پیش از مهاجــرت در حوزه فرهنــگ و هنر، یک 
خبرگزاری مستقل را در ایران راه اندازی کرده ام که 
در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران 
بســیاری در آن تربیت شــدند و از همــان زمان 
فعالیت های تجاری عمدتاً در حــوزه صادرات و 
واردات داشــته ام. از زمانی که در خارج از کشور با 
خانواده ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی 
داشــته ام، نه یک خط یادداشت نوشــته ام و نه 
مصاحبه ای کرده ام؛ بنابراین به رسانه های محترمی 
که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این 

دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعالم 
می کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، 
اصولگرا، اصالح طلب، ســلطنت طلب، برانداز یا 

غیره تعلق ندارم.
تا ســال 2۰1۴ برابر با 1۳9۳ شمسی در ایران 
و ترکیه به شــکل قانونی از ســوی هیأت مدیره 
شرکت های »هترا« و »دنیز« به عنوان مدیرعامل 
انتخاب شده و فعالیت کرده ام و این دو شرکت در 
چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی 
تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب 
قوانین ملی و بین المللی فعالیت کرده اند. اتهامی 
که در ردیف ششــم پرونده پتروشیمی به عنوان 
مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی 
ندارد. فعالیت این شــرکت ها کاماًل قانونی بوده و 
ربطی به مقوله پولشویی و کســب درآمد از قِبل 
تحریم ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ پراکنی رسانه های 
فارسی زبان در این مقوله را درک نمی کنم و از دادن 
القاب و دروغ های رسانه ای و اســتفاده از تصاویر 
خانوادگی و شــخصی من بدون اجــازه و اختیار 
اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای 
حمزه لو در دادگاه که در خبرگزاری ها منتشر شده، 
اتهام اخالل در نظام اقتصــادی را با حتم و یقین 
رد می کنم و در مورد حــدود 7 میلیون یورو یا ۳1 
میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت 
نرخ ارز نیز )که برخی این رقم را با معادل دالری آن 
جمع زده اند( از طریق انتشار در رسانه ها از آن مطلع 
شده ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت ها 
در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی پذیرم و مؤکداً 
درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ 
درعین حال تاکید می کنم هیچ گونه طلب یا بدهی 
مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف های 
قرارداد تسویه حساب کامل صورت گرفته است. 
بعالوه، هیچ منفعتی در این بین از اختالف نرخ ارز یا 

تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.
از اینکه سایر شرکت های مرتبط با این پرونده 
چه عملیات یا فعالیت هایی در انتقال وجوه و خرید 
و فروش های خود در قالب قراردادهای تجاری شان 
انجام داده اند، بی خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده 

باشــند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک 
مرکزی پرداخت ننموده اند و شــبهه مشابهی در 
مورد واریزی از شرکت های دنیز و هترا ایجاد شده 
باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد. درباره شبهه 
دیگر ناشــی از فعالیت های دیگران از بابت فروش 
محصوالت پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی 
هم باید تصریــح کنم که به هیچ وجــه به خرید و 
فروش این محصوالت نپرداخته ام و در نتیجه طبعاً 
پورسانتی هم دریافت نکرده ام. تمام گردش های 
مالی و دریافت و پرداخت ها براساس قوانین بانکی 
ملی و بین المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود 
اســت. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری 
رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی 
نکرده ام و قبل از دادگاه نیــز احضاریه ای دریافت 
نداشته ام و مدارک و مستندات و دفاعیه ای ارسال 

نکرده ام.
باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت 
من نیست که خود را پنهان کنم و عالقه ای هم ندارم 
که دیگر متهمان پرونده را سپر بالی خود کنم. این 
همه نســبت های توهین آمیز و تخریب مستقیم 
و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که 
از طرف افراد با انگیزه های گوناگون و رسانه هایی 
مانند رادیو فردا، تلویزیون من وتو، وبسایت ایران وایر، 
پتیشــن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه های داخل 
ایران و... انجام شده و بعضاً با برچسب هایی مانند 
اختالس گر 6 میلیارد یورویی همراه است و موجب 
ســلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده 
دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی 
به اتهامات من نپرداختــه، قطعاً پیگیری قضائی 

خواهم کرد.
در انتها با توجه به اینکــه به تصریح مقامات 
قضائی، این پرونده کارشناســی نشــده است، 
مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه 
از حساب های شرکت های تحت مدیریت خود 
و شــفاف کردن موضوع مورد بحــث را تأکید 
می کنم، چراکه بدون بررســی های تخصصی و 
بی طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادالنه بر 

روند دادرسی متصور نیست.«

خبر
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 درباره اتهاماتش


