سیاست

سال نهم شماره 1358

خبر
علي مطهري:

جبهه پايداري ابزار دست شده است

باهنر:

انحرافیها
خود را اصولگراتر میدانند

مهر :دبيركل جامعه اس�لامي مهندس��ين با اشاره
به برنامههاي جريان فتنه و انحرافي براي اثرگذاش��تن
بر انتخابات آتي تصريح كرد :برخي فعاالن سياس��ي از
مدتها قبل اخطار داده بودند كه جبهه انحراف از درون
اصولگرايي در حال ش��كل گرفتن اس��ت و پيچيدگي
آنها اين اس��ت كه خود را اصولگراتر از ديگران ميدانند
بنابراين معتقديم كه حساسيت انتخابات مجلس نهم
بس��يار باالس��ت .محمدرضا باهنر در نشس��ت مهرماه
دبيركل جامعه اسالمي مهندسين با اشاره به در پيش
ب��ودن برگزاري انتخابات مجل��س نهم گفت :انتخابات
مجلس نهم عالوه بر حساسيتهاي عمومي و وسواسي
كه اصولگرايان بايد براي ورود به انتخابات داشته باشند،
چندي��ن ويژگي خ��اص دارد .اولين ويژگ��ي انتخابات
مجلس نهم اين است كه اين اولين انتخابات بعد از فتنه
 88است .او با تاكيد بر اينكه فتنه  88درآمد خوبي براي
نظام داشت ،افزود :اما در عين حال اين فتنه هزينههاي
زيادي را به كشور تحميل كرد .امروز نيز فتنهگران دست
از فتنه برنداشتهاند و در كسوتهاي متنوع و گوناگون
به دنبال بياثر كردن انتخابات هستند يا درصددند كه
در نتيج��ه انتخابات موثر واقع ش��وند .از هم اكنون نيز
ش��اهديم كه جريان فتنه به دنب��ال تحريم و برخي به
دنبال مهرههاي سفيد براي ورود نيروهايشان به عرصه
انتخابات هستند .دبيركل جامعه اسالمي مهندسين با
اش��اره به نقش جامعتين در رون��د وحدت اصولگرايان
گفت :جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين
حوزه علميه قم به رهب��ري آيات مهدويكني و يزدي
تالشهاي سنگيني براي وحدت اصولگرايان كردند.

صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات در پرونده  20سال پیش در گفت و گو با «شرق» مطرح کرد

کالبدشکافی اختالس 123میلیاردی
سروش فرهادیان

 بار ديگر با پرونده تخلف مالي افشاش�دهاي
ادامه از
صفحه اول مواجهيم كه نقش نخست آن را «بانك صادرات»
ب�ازي ميكند .از اين جهت ميگويم باز هم نقش
اول را بان�ك صادرات ايفا ميكند كه پرون�ده اختالس ديگري
ك�ه معروف به اختلاس 123ميليارد توماني بود و تا س�الها از
آن به عنوان بزرگترين اختالس كشور ياد ميشد هم در بانك
صادرات اتفاق افتاد که ش�ما وكيل بان�ك در آن پرونده بودید
مايلم مروري بر گذش�ته و آن پرونده معروف داش�ته باش�يم.
اولينبار چطور از پرونده معروف به اختالس 123ميليارد تومانی
مطلعشديد؟
البت��ه رقم دقيق اين اختالس ،ح��دود 121ميليارد تومان بود و نه
123ميليارد ،ولي بههرحال به اختالس 123ميلياردي موس��وم ش��د.
هرچند اختالس ،جرم سنگيني است و به هر ميزان كه باشد ،بياعتمادي
عمومي را منعكس ميكند ولي بايد توجه كرد مساله فساد مالي محدود
به جرم اختالس نيست .بهويژه مساله رانت خواري و گرفتن امتيازهاي
مادي و معنوي خيلي مهم است .در مورد پرونده تخلفات مالي در بانك
صادرات اولينبار من بهعنوان نماينده بانك صادرات در س��الهای  65و
 66با موضوع بسيار خطرناكي در رابطه با فروش كوپنهاي فراوان روبهرو
ش��دم كه آن زمان توزيع ميش��د .گروهي از كارمندان ،روسا و معاونان
شعبههاي بانك و حتي مسووالن حوزهها به صورت شبكهاي به ميزان
نزديك به يك دهم جمعيت آن زمان شهر تهران كوپنهاي تحويلي را
برداش��ته و در بازار س��ياه دوران جنگ به فروش رساندند .در آن زمان،
مس��ووليت توزيع كوپن منحصرا با بانك صادرات بود .افراد اين ش��بكه
توسط اداره حقوقي بانك صادرات با كمك اداره اطالعات شهرباني وقت،
شناسايي و با زحمات آقاي كيوان ،بازپرس محترم دادسراي تهران این
باندكشف و منهدم شد.
Á Áچرا اين شبكه هم در بانك صادرات بود؟
چون بانك صادرات به تنهايي دوپنجم ش��عب كل بانكهاي كشور را
داش��ت .آقاي كيوان كه سالها در شهرهايي مانند كرمانشاه و قصرشيرين
رييس دادگاه بود و از بد حادثه و جنگ به تهران آمده بود ،بدون س��روصدا
اين پرونده را جمع كرد.
Á Áآيا در آن زمان در بانكهاي ديگر هم اختالس صورت ميگرفت؟
در ميان حقوقدانان يك اصل هس��ت ،مبن��ي بر اينكه وضع قانون يا
تش��ديد مجازات در هر موردي گوياي وجود جرم يا شيوع آن موضوع در
جامعه است .دو قانون در سالهاي  1367و  1369در رابطه با فساد مالي
تصويب ش��د كه نشان از وجود و شيوع فس��اد مالي در جامعه بود .قانون
اول به نام قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختالس و كالهبرداري
است كه در س��ال 1367در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد
و مجازاتهاي جرايم اقتصادي را تش��ديد كرد .دو سال بعد از اين ،قانوني
تصويب شد به نام قانون اخالل در نظام اقتصادي كشور .بر اساس اين دو
قانون براي اولين بار افرادي كه در نظام اقتصادي كش��ور ايجاد اختالل يا
بهصورت باندي اختالس ميكردند اگر به قصد ضربهزدن به نظام اين كار
را انجام ميدادند به عنوان مفسد فياالرض شناخته ميشدند و براي آنها
مجازات اعدام در نظر گرفته ميشد .بدون اينكه محارب بوده و عليه نظام
دست به اسلحه برده باشند .قوانين معلول هستند؛ تصويب اين قوانين با
مجازاتهاي سنگين خود حكايت از اين داشت كه جامعه دچار يك مشكل
عمدهاي شده است .اتفاقا در آن سالها كه من وكيل بانك صادرات بودم
و پروندههاي مهم را هم به من ارجاع ميكردند ،متوجه شديم كه نه تنها
در بانك صادرات بلكه در سيس��تم بانكي كشور ،پروندههاي اختالس زياد
شده است.
Á Áچه سالهايي اين جرايم افزايش يافت؟
نيمه دوم دهه  60و اوايل دهه .70
Á Áچرا؟
چون اواخر دهه  60دوران جنگ بود و جنگ تنها آفت انساني و مادي را
همراه خود نميآورد .از لحاظ اقتصادي نيز سيستمي را ايجاد ميكند كه به
اقتصاد جنگي معروف است و فزونخواهان به صورتهاي مختلف از احتكار
كاال تا جرايم ديگر بهرهبرداري ميكردند .بعد از جنگ برنامه دولت جديد،
سازندگي و توسعه بود و توسعه مستلزم به كار انداختن سرمايههاي بزرگ
است كه الجرم همراه خود فساد مالي را هم ميآورد (نمونه چين) .از طرف
ديگر ،قيمت نفت هم به دليل جنگ اول خليجفارس و ناامن شدن تنگه هرمز
و اشغال كويت افزايش يافته و پول بيشتري به كشور وارد ميشد.
Á Áمشخصا داستان اختالس معروف به 123ميلياردي در بانك
صادرات چه بود؟
فاضل خداداد  -كه پسر يكي از معتمدان ميدان بار تهران به نام حاجي
خدادادخ��ان خداداد بود و گفته ميش��ود با اف��رادي مانند مرحوم طيب و
خانوادههاي معروف ديگر داراي سوابق و روابط بوده  -نقش اول اين پرونده
را داش��ت .متهم دوم پرونده مرتضي رفيقدوس��ت هم نقش معرف او را به
كاركنان ش��عبه بانك بازي كرد و باعث هموار ش��دن راه براي ارتكاب جرم
توسط آقاي خداداد و خودش شد.
Á Áپس آقای رفيقدوست و فاضل خداداد از طريق پدرانشان
با هم آشنا بودند.
بله .فاضل خداداد اينطور گفته بود.
Á Áفاضل خداداد چهكاره بود؟
فعاليتهاي ساختماني و برجسازي ميكرد .او زمينهاي مختلف و خوبي
كه به اصطالح گل زمينهاي تهران بود را در شمال شهر خريداري ميكرد
و ذوق و س��ليقه خوبي هم در كارهاي س��اختماني داشت .چنانكه اولين
مجتمعهاي سهمنظوره مسكوني-تجاري-اداري را او راه انداخت و براي اولين
بار روي پشتبامها باغچه و فضاي سبز ايجاد كرد .او با شروع جنگ تحميلي
در مهرماه  1359از ايران خارج شد.
ت او چه بود؟
Á Áتحصيال 
در كار ساختماني و بسازوبفروشي تحصيالت نقشي ندارد .او تحصيالت
دانشگاهينداشتوليامالكوداراييزياديداشت.يكيازامالكاوبرجنيمهكاره
تجاري-اداري -مسكوني در خيابان فرشته بود كه وزارت مسكن و شهرسازي
با استفاده از قانون تملك ساختمانهاي ناتمام آن را تملك كرده بود و فاضل
با ابطال سند تملك ،آن را در قبال بخشي از بدهيهايش به بانك صادرات
واگذار كرد .اصل بازگشت او براي نجات اين ملك بود و توانست با اشخاص
مهمي هم مالقات كند.
Á Áخداداد چه زماني به ايران بازگشت؟
وقتي كه جنگ تمام شد در شهريورماه سال  67فاضل خداداد به ايران
باز ميگردد و با معرفي آقاي مرتضي رفيقدوست كه آن زمان رييس كميته
انقالب اسالمي سعدآباد بود به يكي از شعب بانك صادرات معروف به شعبه
 207در باغ فردوس (تجريش) مراجعه ميكند و يك حساب جاري به شماره
رند  2000كه به افراد خاص ميدهند براي او باز ميكنند.
Á Áگشايش حساب دقيقا چه سالي بود؟
تا آنجا كه به ياد دارم اواخر سال  69يا اوايل 70بود.
Á Áدر روزنامههاي آن س�الها نوش�ته ش�ده آق�اي مرتضی
رفيقدوس�ت ،او را با اين عبارت كه «اين آق�ا فاضل ،ارباب من
اس�ت ،هر كاري ميتوانيد برايش انجام دهيد» به بانك معرفي
ميكند.
بله ،يكي از متهمان اين طور جريان را بازگوكرد.
Á Áاو را به چه كسي معرفي ميكند و چرا؟
به مسووالن ش��عبه  207و چون آقاي خداداد تقريبا تمام امالكش در
رهن بانكها بوده و نميتوانسته بدهيهايي كه به بانكها داشته را پرداخت
كند تا امالكش را آزاد كند نیاز به پول داشته است.
Á Áچرا ملك خيابان فرش�ته به تملك وزارت مسكن درآمده
بود؟
چ��ون مل��ك نيمهكاره بود و طب��ق قانون حاك��م در آن زمان دولت
ميتوانس��ت امالك نيمهكاره را تملك و تكميل كند و پس از برداش��ت
هزينهها ،باقيمانده قيمت ملك را به مالك مسترد دارد .ولي اين ملك هم

عکس :مهدی حسنی ،شرق

خبرآنالين :نماينده منتقد دولت پيشبينيهاي
خود را درباره جبهه پايداري اينچنين بيان ميكند:
«معتقدم جبهه پاي��داري يك جريان فرصتطلب
است و انقالبيون راستين بايد در تضعيف آن بكوشند.
من عاقبت خوبي را براي آن پيشبيني نميكنم مگر
اينك��ه افكار و رفتار خ��ود را عوض كنند».به گفته
علي مطهري ،تشكيل اين جبهه ضرورتي نداشت و
موجب تفرقه در بين اصولگرايان خواهد بود و چنين
بود كه وي توضيح داد :ريشه شكلگيري اين جبهه
را بيشتر هواهاي نفس��اني ميدانم تا مباني فكري؛
يعني بيش��تر ،بغض با آقاي هاش��مي ،الريجاني و
قاليباف و ...محرك اين افراد براي تشكيل اين جبهه
بوده و كمتر به فكر حفظ انقالب از آسيبها هستند.
اين يك امر طبيعي اس��ت چون اكثر موسسان آن
زحمت��ي براي انقالب نكش��يدهاند و در اثر اتفاقاتي
ج��اي انقالبيون راس��تين را گرفتهاند .اين نماينده
مجلس درب��اره اينكه جبهه پايداري نمايندگي چه
بخشي از جامعه را بر عهده دارد ،گفت :اينها قبل از
آنكه گروهي از جامعه را نمايندگي كنند ،نمايندگي
آقاي احمدينژاد و آقاي مش��ايي را به عهده دارند و
اينكه ميگويند ما آقاي احمدينژاد را قبول داريم ،اما
مشايي را قبول نداريم ،يك تناقض است .چون آقاي
احمدينژاد بارها گفته است كه من افكار مشايي را
قبول دارم و مش��ايي فردي زالل است .بنابراين اين
دو از ه��م تفكيكناپذيرند و در واق��ع يك روح در
دو بدن هس��تند .در واقع جبهه پايداري ابزار دست
احمدينژاد و مشايي شده است .وي سپس افزود :به
نظر من اساسا جبهه پايداري به دليل آن سكوتها و
حمايتها از عوامل موثر شكلگيري جريان موسوم
به انحرافي بوده اس��ت .زماني كه بنده فرياد ميزدم
كه اين دولت از نظر فرهنگي ليبرال است ،يا خطر تز
مكتب ايران را گوشزد ميكردم ،اين افراد در مجلس
و غيرمجل��س به من حمله ميكردن��د و انحرافات
فرهنگي دولت را قبول نداشتند و مساله مكتب ايران
را هم يك مساله فرعي و غيرقابل طرح ميدانستند.
در واقع جريان انحرافي محصول عملكرد موسسين
جبهه پايداري اس��ت .مطهري با بيان اينكه جبهه
پايداري دچار تناقض است ،توضيح داد :اينها در واقع
رييسجمه��ور را قبول دارند و تنها انتقادي كه از او
ميكنند اين است كه  11روز در مقابل حكم رهبري
خانهنش��ين شد .اگر اين  11روز نبود ،هيچ انتقادي
به احمدينژاد نداش��تند ،يعني همه سياستهاي
فرهنگي و حرفهاي او درباره مكتب ايران را قبول
دارند .فقط چون چند روز در مقابل واليت ايستاده
اس��ت آدم بدي اس��ت .آن هم برخي از آنها توجيه
ميكنند كه آن خانهنشيني در اثر خستگي و بيماري
بوده است .بنابراين افكار و رفتار احمدينژاد را دربست
قبول دارند و از آن طرف ميگويند مشايي و جريان
انحراف��ي را قبول نداريم ،در حالي كه احمدينژاد و
مشايي از هم جداييناپذيرند .اين يك تناقض است
كه جبهه پاي��داري بايد در ابتداي راهش آن را حل
كند .وي همچنين مثال زد :زماني كه رهبر انقالب از
حادثه كهريزك به «جنايت» تعبير كردند يا گفتند
حادثه كوي دانشگاه دل انسان را خون ميكند ،اينها
با هرگونه تالش مجلس ب��راي تهيه گزارش از اين
حوادث مخالفت كردند .يا زماني كه ايشان در مراسم
 14خرداد سال گذشته بر آزاديبيان تاكيد كردند،
اينها از كنار آن گذش��تند .بهطور كلي بيش��تر در
مواردي كه با تمايالت آنها سازگار است ،تابع واليت
فقيه هستند .مطهري تاكيد كرد :در واقع موسسان
جبهه پايداري بايد از عملكرد خود شرمنده باشند و
از مردم عذرخواهي كنند اما ميبينيد كه ميگويند
اصولگراي واقعي و خالص ما هستيم و بقيه منحرفند
و رفتاري ش��بيه رفتار خوارج دارند كه ميگفتند ما
مسلمان واقعي هستيم و علي كافر است.
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در رهن بانك صادرات بود و هم اشخاص مختلف مازاد آن را توقيف كرده
بودند .خداداد ،سياست خاصي داشت .ملكها را ميخريد و در رهن بانكها
قرار ميداد .بعد به افراد و اشخاص مختلف كه غالبا بينام و نشان بودند چك
و سفتههاي متعدد با ارقام و مبالغ كم و زياد ميداد .اينها با اين سفتهها و
چكها امالكي كه در رهن بانكها بودند را توقيف ميكردند و خداداد عمال
مانع تملك ملك توسط بانكها طبق ماده  34سابق قانون ثبت ميشد.
Á Áبراي چه اين كار را ميكرد؟
فاضل خداداد ذهن فعالي داشت ،وقتي ملكي را ميخريد ،براي ساخت
يداد .در
يا خريد ملك ،وامهايي از بانكها ميگرفت و ملك را در گرو قرار م 
آن زمان طبق قانون چنانچه ظرف مدت هشت ماه از تاريخ ابالغ اجراييه به
بدهكار ،وي بدهي را پرداخت نميكرد ،ملك به تملك بانك درميآمد اما اين
قانون يك استثنا داشت و چنانچه تا شش ماه از تاريخ ابالغ اجراييه ،طلبكاران
ديگري اين ملك را توقيف ميكردند ديگر ملك مستقيما به مالكيت طلبكار
اول (مثال بانك) درنميآمد بلكه اين ملك از طريق مزايده به فروش ميرسيد
و بهاي آن به ترتيب تقدم به طلبكاران داده ميشد يا اينكه طلبكار اول بايد
يداشت كه در
بدهي مالك را به بقيه طلبكاران پرداخت ميكرد و ملك را برم 
هرصورت فاضل ضرر نميكرد.
Á Áبرميگردي�م ب�ه زمانيكه خ�داداد از خارج برگش�ت .آيا
سرمايهاي از خارج کشور با خودشآورده بود؟
نه! عمال هيچ س��رمايهاي نقدي با خود نداشت بلكه امالكي داشت كه
يا نيمهساخته بودند يا به افراد ديگري منتقل كرده بود .البته خداداد قبل از
خروج از ايران در كارهاي عمراني سودآوري شركت كرده بود.
Á Áتا اينجا رسيديم كه مرتضي رفيقدوست او را به شعبه 207
بانك صادرات معرفي ميكند؟
بل��ه! بعد از اين معرفي ،خداداد با يكي از كارمندان آنجا كه آدم متدين
و س��المي بود ،روابطي برقرار ميكند و او را فريب ميدهد .از طرفي معاون
شعبه  207بانك ،معاون رييس كميته سعدآباد انقالب اسالمي (آقاي مرتضي
رفيقدوست)؛ یعنی معرف خداداد هم بود .رييس شعبه هم كسي بود كه در
عمرش حتي يك ريال رش��وه يا هديه از كسي نگرفته بود و گويا مدتي در
يكي از شعبات بانك در خيابان وحدت اسالمي (شاهپور سابق) كه نزديك
ميدان بارفروشان بود ،كار ميكرد و قبل از انقالب با خانواده آقاي رفيقدوست
آشنا بود.
Á Áو از اين آشناييها چطور تخلف شروع ميشود؟
در بانك سرفصلي داريم به نام چكهاي رمزدار .مثال شما حسابي
جاري يا سپرده داريد و ميخواهيد پولي را از اين حساب در بانك مبدا
به جاي ديگري انتقال دهيد؛ در وجه خودت يا ديگري .بانك به شما يك
چك رمزدار ميدهد كه در وجه بانكي صادر ميشود كه حساب گيرنده
در آنجاست .بعد از اينكه آن آشناييها صورت ميگيرد خداداد براي به
دس��ت آوردن نقدينگي به جاي اينكه چك رمزدار به شعبه  207ارايه
دهد و پول نقد بگيرد از چكهاي عادي خود و ديگران استفاده ميكرد
و آن را به ش��عبه  207ارايه ميداد .كارمند ش��عبه هم وجه آن چك را
مانند چكهاي رمزدار فوري پرداخت ميكرد؛ در حاليكه چكش عادي
بود و بايد منتظر ميماند تا وصول ش��ود .اين كارمند چك را ميبرد در
فهرست چكهاي رمزدار و وجه را از منابع بانك پرداخت ميكرد .مثال
چك ش��ماره يك ،امروز به بانك ارايه و پولش گرفته ميشد بعد فاضل
خداداد فردا چك شماره دو را به بانك ميبرد ،اما با مبالغ بيشتر .مثال اگر
امروز يك چك 100ميليوني ميداد فردا يك چك 150ميليون تسليم
ميك��رد .او از محل چك امروز وجه چك دي��روز را پرداخت ميكرد و
مابهالتفاوت آن را نگه ميداش��ت؛ اين روند از اسفند سال  70تا هشتم
بهمن  71ادامه داشت.
Á Áخداداد هميشه از دستهچك خودش استفاده ميكرد؟
خير! خداداد هم از دستهچك خودش استفاده ميكرد و هم از چكهاي
همس��ر آقاي مرتضي رفيقدوس��ت كه مرتضي چكهاي او را امضا شده در
اختيار فاضل قرار داده بود؛ و هم از دس��تهچك ش��وهر خواهرش .در واقع
هميشه خداداد بدون هيچ قراردادي با بانك مبلغي از وجوه آن را در دست
داشت و با آن كار ميكرد و با همين مبلغ دفتر و دستك و كيا و بيايي براي
خود راه انداخته بود.
Á Áو چ�را مجم�وع اختلاس در اي�ن پرون�ده به قول ش�ما
121ميليارد تومان شد؟
چون مجموع مبلغ اين چكها به فاصله بين 48س��اعت تا پنج روز در
اختيار فاضل خداداد قرار گرفته بود که ميشد حدود 118ميليارد تومان.
Á Áبقيهچه؟
بقيه هم در حدود سه ميليارد تومان عينا با همين شيوه توسط معرف
او برداشت شده بود.
Á Áو اين مجموعه در چه تاريخي پروژه را كليد زدند؟
اين وضعيت تقريبا از اسفندماه 1370تا بهمنماه  1371به مدت 11ماه
و چن��د روز ادامه پيدا ميكند .اول فاضل كار را ش��روع كرد و بعد مرتضي،
منتها با ارقام و دفعات كمتر .در اين مدت ش��ايد حدود  200فقره چك با
رقمهاي باال تحويل و توسط كارمند بانك وجه آن پرداخت شده بود (تعداد
دقيق چكها يادم نيست).
Á Áآن كارمند بر چه اساسي چنين كاري ميكرد؟
ابتدا به دليل تعريف و تمجيد معرف خداداد به او اعتماد ميكند ،اما از
طرفي آن كارمند فرزنداني داشته كه بيمار بودند و وضعيت مالي مساعدي
هم نداشت .ظاهرا در انجام اين كار خطايي نميديد و علتش هم اين بود كه
يدانس��ت و به چيزي به نام سود پول اعتقادي نداشت
او اين كار را گناه نم 
و برايش فرقي نميكرد كه چند روز پول دست كسي ديگر باشد و نه بانك.
Á Áاسمشان چه بود؟
آق��اي ابوطال��ب  . ...جالب اينكه او فردي متدين و متعصب بود و حتي
يداده صداي آوازهاي (سرود) راديو در بانك پخش شود!
اجازه نم 
Á Áآيا هيچ وقت مش�كلي در اين روال ايجاد نميش�د؛ چطور
موضوع لو ميرود؟
چرا .يكبار در همان ابتدا بازپرداخت دو فقره از اين چكها با مشكل
روبهرو ميشود و چيزي نمانده بود كل موضوع لو برود كه به كمك يكي از
آقايان اين موضوع حل ميش��ود بدون اينكه مديران بانك را در جريان قرار
دهند .وجه اين دو فقره چكها مبلغ 150ميليون تومان بود.
ك چه كسي بوده؟
Á Áچ 
چ��ك را فاضل خداداد به بان��ك داده بود ولي چك خانم آقاي مرتضي
رفيقدوست بود .وقتي مشكل ايجاد ميشود دست به دامن برادر بزرگ معرف
خداداد میشوند؛ تا اين مشكل را چارهجويي كنند.
Á Áچه كساني دقيقا پناه ميبرند به او؟
فاضل خداداد ،كارمند مسوول چكهاي رم زدار و مرتضي.

Á Áچطور اختالل ايجاد ميش�ود .مگر از چكهاي بعدي مبلغ
چك قبلي را پرداخت نميكردند؟
خ��داداد گاهي اوق��ات از تمام مبلغ چكها براي معامالتش اس��تفاده
ميكرد .در يك مورد 150ميليون تومان از جمع رقم دو فقره چك الوصول
باقيميماند .بانك كسري ميآورد و حساب باز بهوجود ميآيد.
Á Áرفيقدوست چطور 150ميليون تومان پول كه آن زمان رقم
بسيار زيادي بوده را فورا تامين ميكند؟
فاضل در بازجويي نوش��ته ب��ود :او از طريق يك تاج��ر مازندراني اين
150ميليون تومان را تامين ميكند.
Á Áو چرا آن تاجر اين مبلغ را در اختيار اينها ميگذارد؟
فاضل ميگويد تا 10روز ديگر پول را پس ميدهيم و از همان راه قبلي
پ��ول تاجر را پس ميدهن��د .ولي فاضل خداداد براي اي��ن مدت زمان كم
25ميليون تومان سود پرداخت كرده بود.
Á Áبه چه كسي؟
سود را به نام آن تاجر ميگيرند .بعد همان كار ادامه پيدا ميكند منتها
با نظم بيشتر و ارقام باالتر.
Á Áچرا؟
براي اينكه پول بيشتري در دست آن دو باشد.
Á Áكسيمتوجهنميشود؟
نه.
Á Áحتي رييس بانك؟
حتي رييس شعبه هم متوجه نميش��ود .چون در يكي ،دو روز حل و
فصل ميشد و در آخر ماه كه «بردرو» (بيالن ماه) ميگرفتند حساب بازي
نبود .ماجراي 150ميليون تومان حدودا بعد از س��ه ماه از آغاز اين س��يكل
معيوب يعني در اوايل س��ال  71به وجود ميآيد و كار ادامه پيدا ميكند تا
اينكه در بهمن  1371رييس اداره كلر بانك صادرات ايران متوجه ميش��ود
كه يك چك 10ميليارد ريالي و يك چك 12ميليارد ريالي برگشت خورده
است( .ارقام دقيقا در خاطرم نيست)
Á Áو چرا اين چكها برگشت ميخورد؟
فاضل خداداد قبل از تامين وجه اين دو چك به شيوه قبلي ،احتماال براي

س��امان دادن به سرمايههایش به فرانسه ميرود و در حسابهايش وجهي
نميماند يا ممكن است يادش رفته باشد كه مانند دفعات قبل برود چكهاي
درشتتري بدهد تا چكهاي ميلياردي قبلي را پاس كند در نتيجه اين دو
چك برگشت ميخورد.
Á Áچطور اين آدم با هوش�ي كه ش�ما گفتيد چنين اشتباهي
ميكند؟
جرمشناسان معتقدند كه مجرمان هميشه يكجا اشتباه ميكنند و
دادستانها بايد اين نقطه را پيدا كنند .وقتي اين قضيه به وجود ميآيد،
رييس اداره كلر بانك صادرات به رييس شعبه  207زنگ ميزند و ميگويد
ي خوبتان! بگوييد كه يك مقدار مراقب باشد ،حيف است كه
به اين مشتر 
چكهاي با رقم باالي او به اين شكل برگشت بخورد ،او نميدانست جريان
چيست ولي نميخواست مشتري به اين خوبي! از دست برود .رييس شعبه
هم ميگويد كدام چك؟ وقتي حس��اب شخص مش��خص ميشود ،او از
تحویلدار چکهای رمزدار سوال ميكند جريان چيست؟ و اينجا قضايا لو
ميرود .فكر ميكنم اين دو چك از دستهچك شوهرخواهر فاضل خداداد
صادر شده بود .بعد ميروند و جريان را به حاج محسن رفيقدوست خبر
ميدهند تا موضوع را حل كند .البته حاجمحسن نميدانسته كه اين افراد
باز هم همان سيكل معيوب را با شتاب بيشتر پيگرفتهاند .او به اتفاق آقاي
مرتضي رفيقدوس��ت و كارمند شعبه ،پيش آقاي دكتر سيف ،مديرعامل
وقت بانك صادرات ايران ميرود.
Á Áبه خداداد اطالع نميدهند؟
چرا بعد از مدتي تلفن هتل او را در پاريس پيدا ميكنند و خداداد ظرف
چند روز برميگردد .در اين موقع كه ماجرا كشف شد ،جمعا ششميلياردو500
و 60ميليون تومان از منابع پولي بانك صادرات برنگشته بود .بعد از برگشت
فاضل و با مديريت صحيح بانك ،از محل وجوهي كه اختالس شده بود ،جمعا
44ميلياردو200ميليون ريال ظرف حدود يك ماه وصول ميشود.
Á Áسيف موضوع را به مقامهاي قضايي اطالع ميدهد؟
برخ�لاف اين كه گفتهش��د ،اطالع ن��داده ،او بالفاصله جري��ان را به
وزارتخانههاي اطالعات ،اقتصاد و بانك مركزي اعالم ميكند؛ اما براي وصول
تمام مبالغ از علني كردن موضوع اجتناب ميشود.
Á Áچرا؟
چون ترسشان اين بوده كه فاضل خداداد برنگردد و اين پولها وصول
نشود .وجوه ياد شده در ماههاي بهمن و اسفند سال  1371وصول ميشود
و پ��س از آن مبلغي كه به عنوان بده��ي خداداد باقي ميماند21 ،ميلياردو
400ميليون ريال (دوميليارد و يكصد و 40ميليون تومان) است؛ چون فاضل
خداداد ديگر در ايران پولي نداشت كه اين مبلغ را نقدي مسترد كند ،حاضر
هم نبود از وجوه منتقلشده به خارج آن را تسويه كند.
Á Áچرا؟
چون بقيه اين مبالغ و درآمدي كه با وجوه اختالسشده كسب كرده بود
را (بيش از هشتميليون دالر) ،به خارج از كشور منتقل كرده بود .از طرف
ديگر فاضل خداداد بخشي از اين پولها را به افراد خاصي كه آنها هم محاكمه
و محكوم ش��دند ،داده بود؛ شخصي به نام آقاي «م.ك» كه قبال در جاهاي
خاص و حساس كار ميكرد ،از آن جمله بود.
Á Áچه سمتي داشته؟
محافظ بود و مهر و امضاي جاهاي بس��يار حساس و مختلف هم جعل
كرده بود .او خودش را به خداداد ميرس��اند و به او میگوید ميتوانم ملك
خيابان فرشته را برايت پس بگيرم اما بايد سهم من را بدهي.
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البها:خواهشمنديم
وضعيت نامناس�ب فاض 
يك مطلبي در روزنامه بنويسيد در ارتباط با اينكه
آيا واقعا كسي پيدا نميشود كه اين فاضالبهاي
تهران را به سرانجام برساند؟
يك مخاطب
ب�ا م�ردم روراس�ت باش�يد:چرا مس��ووالن
صداوسيما با خودش��ان و مردم روراست نيستند.
س��ريالهاي ايراني مثل سايهروشن را در بعضي
جاها سياه و سفيد پخش ميكنند؟
يك ايراني ميهندوست
تش�كر از تعزيرات آرد و نان :وقتي با تعزيرات
آرد و نان تماس ميگيريم ،بعد از كلي اين طرف و
آن طرف پاس دادن از ما آدرس ميگيرند كه حتما
رسيدگي میكنند .بعد از اينكه آدرس را ميدهيم،
ميبينيم هيچ تاثيري در آن آرد و نان و وضعيت
نانوايي به وجود نيامده اس��ت .برخی نانواييهاي
منطقه  22كمفروش��ي ميكنند .مس��ووالني كه
ميگفتند آرد را غني ميكنيم ،االن بايد بيايند و
خودشان از نزديك مشاهده كنند.
ماكويي از تهران
قيم�ت محص�والت چن�د براب�ر قيمته�اي

جهاني اس�ت:خيلي از محصوالتي ك��ه ما روزانه
مصرف ميكنيم ،مثل گوشت ،نان ،شكر و روغن
قيمتش��ان بيشتر از قيمت جهاني است .از همه
بدتر خودرو اس��ت كه ما االن داريم قيمت بنزين
را در سطح جهاني پرداخت ميكنيم ولي قيمت
خودرو دو-س��هبرابر قيمت جهاني است و جالب
اينكه شركتهاي خودروسازي هم دولتي هستند.
م��ا چه گناهي كرديم كه بايد حق��وق را به ريال
بگيريم .م��ن بازنشس��ته600 ،هزارتومان حقوق
ميگي��رم ،ول��ي اي��ن 600هزارتوم��ان را بايد به
هزينههاي خيلي گزافتر از قيمتهاي بينالمللي
پرداخ��ت كنم .اي كاش مديران يك مقدار هم به
فكر مردم بودند.
يك شهروند
تبعيض تا كي؟ميخواس��تم عرض كنم ،بيشتر
كساني كه در فدراسيونهاي ورزشي صاحب منصب
هستند ،معموال چندشغلهاند و خيالشان هم آسوده
است؛ در حالي كه يك معلم بازنشسته اگر بخواهد
چندس��اعتي اضافه كار بگيرد ،از ط��رف وزارتخانه
آم��وزش و پرورش مورد بازخواس��ت قرار ميگيرد.
واقعا اين تبعيض تا كي بايد ادامه پيدا كند ،در حالي
كه يك معلم بازنشسته از نظر ميزان دريافتي ،بسيار
متفاوت است با كسي كه صاحب منصب بوده و در
فدراسيونهاي ورزشي صاحب شغل و مقام است.
فرهنگي بازنشسته از تهران

