
 

یازدهمین جلســه رســیدگی بــه اتهامات 
متهمــان پرونــده موســوم به فســاد نفتی 
روز گذشــته ]دوشنبه[ در شعبه 28 دادگاه 
انقالب به ریاســت قاضی محمد مقیسه  
به صورت علنی برگزار شــد. محور اصلی 
این جلســه از دادگاه نیز همچون جلسات 
گذشته، تأکید بر مشارکت متهمان ردیف 
دوم و ســوم با بابک زنجانی متهم ردیف 
اول درخصوص تشــکیل شــبکه ســازمان 
یافته، کالهبرداری از شــرکت نفت، بانک 
و  اجتماعــی   تأمیــن  ســازمان  مســکن، 
پولشــویی  بــود. موضوعــی کــه از ســوی 
متهمــان رد می شــود. قاضــی دادگاه امــا 
بــا ادله تأکیــد دارد که مهدی شــمس زاده 
و  حمیــد فــالح هــروی بــا نفــوذی کــه در 
دســتگاه های مختلــف داشــته اند، بابــک 
وقــت  دولــت  مســئوالن  بــه  را  زنجانــی 
مرتبــط  و اعتمــاد آنهــا را نســبت بــه وی 
جلــب کرده انــد.  در جلســه دیــروز فــالح 
هــروی اعتراف کرد کــه بابک زنجانی را به 
مسئوالن اقتصادی وزارت اطالعات وقت 
و همچنین به مسئوالن وقت سازمان حج 

معرفی کرده بود.
فالح هروی )متهم ردیف سوم( گفت: 
در اواخر ســال 89 زنجانی فعالیت زیادی 
در امور بانکی داشت که از من درخواست 
کمــک کرد و بنده به وی گفتــم از این امور 
ســر درنمــی آورم بــه همیــن دلیــل وی را 
بــه مســئوالن اقتصــادی وزارت اطالعات  
وقــت معرفی کردم آنهــا هم گفتند ما به 
زندانی بودن گذشته زنجانی کاری نداریم، 
زیــرا مجازات خــود را طی کرده اســت و از 
من خواســتند دیگر به موارد بعدی کاری 
نداشــته باشم. قاضی مقیســه گفت: آنها 
و  اطــالع نداشــتند  از تخلفــات زنجانــی 
نمی دانستند که لوازم آرایش می فروشد و 
در زندان بوده، چون شــما به آنها نگفتید. 
فالح هروی پاســخ داد: حضرت علی)ع( 
گفتنــد اگــر دیدیــد کســی گناهی کــرده به 
رویــش نیاوریــد، شــاید شــب توبــه کــرده 
باشــد. قاضــی پاســخ داد: امیرالمؤمنین 

هم به برادرش عقیل اجازه دست اندازی 
بــه بیت المال نداد. هزار میلیــارد از اموال 
زنجانــی در اختیــار شماســت و آن را در 
دوبــی هزینــه کردیــد، حــال دم از ســخن 
امیرالمؤمنین می زنید. در این ســه سال و 
نیم گفته شد 30 میلیارد اموال غارت شده 

بیت المال را پس دهید، اما ندادید.
متهــم نفتــی گفــت: بحــث مالــی بــر 
اساس اسناد اســت شما قول دادید اسناد 
حسابرســی شــود، اما این کار انجام نشده 
است. کل اموال دست ما 14 میلیارد و 600 
میلیون است، من حاضر نیستم حتی یک 
ریال مال حرام وارد زندگی ام شود. من 30 
ســال ســابقه کار دارم و می دانم باید فقط 
افــراد را به ســازمان های بزرگ تر معرفی 

کنم و خودم را کنار بکشم.
متهم در پاســخ به این ســخن قاضی 
کــه »اما خودتــان را کنار نکشــیدید« ادامه 
داد: یک »فنــی« )اصطالحــی( در وزارت 
گفتــه  وقتــی  کــه  دارد  وجــود  اطالعــات 
می شــود خودت را کنار بکش، یعنی دیگر 
سؤال و فضولی نکن. جای دیگری هم که 
من زنجانــی را معرفی کردم توســط یک 

واسطه، سازمان حج و زیارت بود.
قاضــی دادگاه گفت: فعــالً وارد بحث 
سازمان حج و زیارت نشوید. پرونده ای که 
تشــکیل شــده به دلیل نفوذ باالی شما در 
نهادهای امنیتی و اقتصادی است، نقطه 
حرکت اول بابک زنجانی به دلیل معرفی 
شما بود وگرنه بابک زنجانی عددی نبود. 
فالح هروی پاسخ داد: در وزارت اطالعات 
افراد بزرگ تری حضور دارند که بهتر از هر 
کســی می دانند کار درســت چیست. آنها 
زنجانــی را بعــد از زندانی شــدن از حقوق 
شــهروندی مانند تجارت محروم نکردند 
و گفتند محکومیت وی مهم نیست، من 
هم فقط یک مشــاور هستم. متهم ادامه 
داد: در بحث معرفی زنجانی توســط من 
به ســازمان حج و زیارت یکی از دوستان از 
من خواست برای جابه جایی پول حج به 
عربستان شــخصی را معرفی کنم که من 
بابــک زنجانــی را معرفی کــردم. به دلیل 
اینکه عربســتان مشــکالت زیادی را برای 

انتقال پول حج ایجاد می کرد، مشــکالتی 
برای حجاج در عربســتان ایجاد شــده بود 
و اجــازه نمــی داد ارز از طریــق حســاب ها 
منتقل شود، از جمله مشکالت ایجاد شده 
برای حجــاج، نــدادن چادرهــا در عرفات 
به دلیل نرســیدن پــول بود کــه در آن ایام 
زنجانی توانست 400 میلیون یورو پول حج 
را انتقال دهد. قاضی گفت: بابک زنجانی 
چه کاره اســت که شــما وی را به ســازمان 
حــج و زیارت معرفی کردید؟ شــما عضو 

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بودید؟
متهم پاسخ داد: من یک دقیقه هم در 

این ستاد نبودم.
رئیس دادگاه گفت: بابک زنجانی یک 

قدم هم بدون شما برنمی داشت.
فالح هــروی ادامــه داد: بابک زنجانی 
خودش گفتــه که تاکنون 17 میلیــارد یورو 
جابه جا کرده اســت. قبل از آشنایی با من 
400، 500 میلیون یورو برای قرارگاه خاتم 
کار کــرده اســت کــه اصــالً مــن نمی دانم 
قــرارگاه خاتم کجاســت؟ و یــک قدم هم 
در آنجــا نگذاشــتم و قبــل از ورود مــن به 
ماجــرا بوده اســت.  قاضی مقیســه اظهار 
کــرد: بــه حاشــیه نپردازید. کیفرخواســت 
شــما ربطی به کارهایتان در ســازمان حج 
و خرید هواپیما ندارد؛ بنابراین در رابطه با 
یک میلیارد و 200 میلیــون یورو، غارت 10 
کشتی نفت و خرید 138 شرکت از سازمان 

تأمین اجتماعی صحبت کنید.
نماینــده  از  دادگاه  رئیــس  ادامــه  در 
تأمین اجتماعی خواست تا توضیح دهد 
و بگوید که چگونه بدون پول در مورد 138 

شرکت قرارداد بسته شده است.
تأمیــن  ســازمان  )نماینــده  ملکــی 
اجتماعی( گفت: در تاریخ  91/9/27 آقای 
فالح هروی و بابک زنجانی تفاهمنامه ای 
تأمیــن  بــا موضــوع خریــد شــرکت های 
اجتماعــی به مبلــغ 4 میلیارد یــورو امضا 
کردند. فالح هروی توضیح داد: من برای 
اینکه متوجه شوم آقای زنجانی پول نقدی 
بــرای خرید شــرکت های ســازمان تأمین 
اجتماعــی دارد یا نــه، از معاون اقتصادی 
وزارت اطالعات استعالم گرفتم. بر اساس 

ســابقه ای کــه داشــتم موظــف بــودم هــر 
اتفاقی که برای من می افتد را اطالع دهم.
قاضی مقیسه گفت: مسئوالن امنیتی 
را شــریک جرم خــود نکنید و مســئولیت 

جرم خود را به گردن دیگران نیندازید.
متهم نفتی  گفت: من وظیفه داشتم 
کــه از مســئوالن اســتعالم بگیــرم کــه اگر 
زنجانی چنین پول نقدی دارد پای قرارداد 
وزارت  اقتصــادی  معــاون  لــذا  بنشــیند؛ 
اطالعــات تأییــد کــرد کــه زنجانــی چنین 
مبلغــی دارد و امــکان خرید شــرکت های 

تأمین اجتماعی وجود دارد.
قاضــی مقیســه گفــت: بــرای مــن که 
حجــت تمــام شــده، امــا شــما بگویید که 
چــه کاره بودیــد کــه رفتیــد بــرای خریــد 

شــرکت های ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
اقــدام کردید؟ مگر شــما نماینــده وزارت 
اطالعــات یا ســازمان تأمیــن اجتماعی یا 

بابک زنجانی بودید؟
متهــم گفت:  کارشــناس بــودم و باید 

تحقیق می کردم.
قاضی مقیســه در پاســخ بــه این گفته 
متهــم کــه مــن کارشــناس بــودم،  اظهار 
کرد: کجای دنیا کارشــناس مــی رود و پای 
قراردادها را امضا می کند؟ کجا کارشناس 
می رود و چک معاملــه را تحویل بگیرد؟ 
جــرأت داشــته بــاش و بگــو که مــن عضو 
هیــأت مدیره هلدینگ بودم. فالح هروی 
گفت: بلــه من عضو بودم، اما ســهم من 
یــک درصد و فقــط امانی بوده اســت؛ لذا 
اینکــه گفتــه شــده مــن 30 درصد ســهام 

شرکت هلدینگ را داشته ام، قبول ندارم.
 رضا نجفی  ]نماینده دادستان تهران[ 
گفت: براســاس گزارشات، فالح از  عوامل 
اصلــی معرفــی زنجانــی بــه بانک هــا و 
دستگاه ها بوده است.متهم نفتی  در پاسخ 
به اظهارات نماینده دادستان گفت: بابک 
زنجانی را به بانک مرکزی معرفی نکرده 
و از اعتبــارات نفتــی زنجانــی هــم اطــالع 
نداشته است. او مدعی شد که بعد از آنکه 
مســئوالن اقتصــادی وزارت اطالعــات در 
پاسخ به استعالم گفتند که زنجانی چنین 
پولــی )بــرای خریــد شــرکت های تأمیــن 
اجتماعی( دارد، تفاهمنامه را امضا کرده 
اســت. وی گفت:  در ایــن تفاهمنامه قرار 

شد که زنجانی پول شرکت ها را به حساب 
سازمان بریزد و سهام شرکت ها به زنجانی 
منتقل شــود. من در اینجــا اعتراض کردم 
که این تفاهمنامه قانونی نیست چون باید 
تمام شــرکت ها یک به یک واگذار شــوند. 
همچنین من نسبت به برخی از شرکت ها 
اعتــراض داشــتم و بــه زنجانــی گفتم که 
برخی از این شرکت ها زیان ده هستند. بنده 
نســبت به امضــای تفاهمنامه اســتنکاف 
کردم اما مسئوالن وقت تأمین اجتماعی 
گفتند چندین نفر این تفاهمنامه را امضا 

کردند شما هم امضا کن. 
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: 
مگر شــما نمی دانیــد که امضــا تعهدآور 
اســت؛ بــر اســاس متــن تفاهمنامه شــما 
رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت ســورینت 
بوده ایــد. وی ادامــه داد: چــک تضمینــی 
تأمین اجتماعی که تبدیل به 5 چک شد 
توســط شــما صــورت گرفته اســت، چک 
تضمینــی اول 442 میلیــارد »یــن« بــوده 
اســت. چــرا 2 میلیــارد »ین« پــول اضافه 

گرفتید، این غارت بیت المال است. 
فــالح هــروی پاســخ داد: یــک چک را 
دادنــد و آقایــان زنجانی و مرتضوی با هم 
صحبــت کردنــد و ســپس آقــای زنجانی 
تقاضــا کرد که این چــک به 4 چک تبدیل 
شــود، اشــتباه آقایان بــوده اســت و به من 
ربطی ندارد چرا که ضرب و تقســیم آن با 
من نبوده است. ادامه این دادگاه به امروز 

]سه شنبه[ موکول شد.

ë  اصالحــات«؛ و  دولــت  مخالفــان  »تلــه  ســرمقاله: 
محمدرضا تابش

ضرورت تداوم راهی که از سال 92 آغاز شد، امروز بیش 
از آن مقطع احساس می شود... شخصی در کشور پیدا 
نمی شود که منکر وجود کاستی ها در عملکرد دستگاه 
اجرایــی باشــد؛ امــا فضــای عمومــی کشــور در مســیر 
درســتی قرار گرفته و برنامه محــوری و کار علمی، به عنوان 
یــک ضرورت پذیرفته شــده اســت. .. حال به فصــل انتخاب کابینه رســیده ایم و 
مباحــث مختلف درباره حمایت کردن یا حمایت  نکردن رئیس  جمهوری دوران 
اصالحات از کابینه مطرح شــده است. مســأله اینجاست که وقتی ایشان از کلیت 
کابینه و رئیس  جمهوری حمایت کرده، به طریق اولی از وزرای منتسب به جریان 
اصالحــات هم حمایت می کند. چهره هایی که سال هاســت پیش، حین و پس از 
دولت اصالحات، در کنار او بوده و دارای توانمندی های مدیریتی و علمی هستند 
و این ارتباط همچنان بخوبی ادامه دارد. این مسأله حتماً باید مدنظر فراکسیون 

امید مجلس هم باشد تا مبادا در تله مخالفان اصالحات بیفتند.
 

ë »!یادداشت: »حذف واژه طالق
دولــت در نظــر دارد الیحــه ای را به مجلس 
بدهــد کــه واژه طــالق از شناســنامه بانــوان 
حذف شود... اگر مطلقه نبودن برای یکی از 
دو طرف یا هر دو طرف مهم است، نباید اقدامی صورت داد که امکان 
پنهانــکاری برای آنــان بماند. موضوعی که دیر یــا زود برمال و موجب 
بحران در خانواده ها می شود...  از هر اقدامی که موجب از میان رفتن 
شــفافیت می شود، باید پرهیز کرد. بویژه اینکه شفافیت در این زمینه 
مرتبط با حقوق دیگران اســت و امری خصوصی محسوب نمی شود. 
از ســوی دیگــر افزایــش طالق موجب شــده که از ارزش گــذاری منفی 
درباره آن بشــدت کاسته شــود. وقتی که بیش از یک سوم ازدواج ها به 
طالق منجر می شود، دیگر نمی توان از پدیده ای استثنایی سخن گفت. 
هنگامی که طالق در مناطق روســتایی نیز رشد شتابانی دارد، چگونه 
می توان آن را نقطه ضعف جدی برای ادامه زندگی دید، به طوری که 

الزم باشد از شناسنامه حذف شود؟
 

ë »!تیتر یک: »اختراع دوباره چرخ در بهارستان/ این دفعه پنچر
»طــرح مقابله بــا اقدامــات ماجراجویانه و تروریســتی 
امریکا در منطقه«... در صحن مجلس با قید دو فوریت 
اعــالم وصول شــد... مجلس شــورای اســالمی در زمان 
بررســی توافق جامع هســته ای »برجام« قانونی با عنوان »قانون اقدام متناســب 
و متقابل دولت جمهوری اســالمی ایران در اجرای برجام« تصویب کرد... دولت 
موظــف بود تا دو وظیفه مشــخص شــده در قانون را اجرایی کنــد نه اینکه رئیس 
 مجلس برای دفع الوقت، دنبال تصویب قانون تازه ای باشــد... کاش دولتمردان 
و مجلســیان به جای رفتن راه هایی که خودشــان بهتــر می دانند هیچ تأثیری جز 
فریب افکار عمومی ندارد و به جای اختراع دوباره چرخ )که البته هیچ شــباهتی 
به یک چرخ قابل استفاده ندارد و بیشتر الستیکی پنچر است!( یا با غیرتی برآمده 
از ایمــان انقالبی، همان قانون ســابق را-که البته دارای اشــکاالتی هــم بود- اجرا 
می کردنــد یــا اگــر چنین روحیه و حمیتــی ندارند، یک بــار رک و صریــح به مردم 
می گفتنــد که تحت هر شــرایطی، برجــام را مقدس و مقدس تر از عزت و شــرف 

مردم ایران می دانند!!
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نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاء مدیر هنری

دگرخوان بابک زنجانی را به مسئوالن اقتصادی وزارت اطالعات وقت معرفی کردم
اعتراف متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی:

ان
یز

م

خسرو مبشر

متهم: در وزارت 
اطالعات افراد 

بزرگ تری حضور دارند 
که بهتر از هر کسی 
می دانند کار درست 

چیست. آنها زنجانی را 
بعد از زندانی شدن از 
حقوق شهروندی مانند 
تجارت محروم نکردند 

 و گفتند محکومیت 
وی مهم نیست


