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نعمت احمدي
حقوقدان

موانع وصول پول هاي 
بابک زنجاني

وزارت نف��ت به ط��ور جدي ب��ه دنبال 
بازگش��ت پول اس��ت، اما نمي داند كه 
كجاست !؟ متاس��فانه به نظر مي رسد برخي در داخل 
كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود. 
وزارت نفت از چندي پيش، يك ش��ركت خصوصي را 
موظف به پيگيري اين پول ها در سه كشور  تاجيكستان، 
مالزي و تركيه كرده و با اطالعات��ي كه وزارت نفت در 
اختيار اين ش��ركت قرار داده است، س��رنخ هايي پيدا 
شد، اما يكي از كارشناسان اين شركت پس از مراجعه 
به كشور ممنوع الخروج شده اس��ت... آنچه در باال آمد 
بخشي از سخنان اميرحسين زماني نيا، معاون بين الملل 
وزير نفت است كه در نشست كميسيون انرژي و محيط 
زيس��ت اتاق بازرگاني تهران بيان داش��ته است. اگر با 
ديد حقوقي به سخنان معاون امور بين الملل وزيرنفت 
نگاه كنيم در واقع ايش��ان كيفرخواس��تي از ماجراي 
بابك زنجاني را صادر كرده اس��ت و درمهم ترين مرجع 
اقتصادي كش��ور يعني اتاق بازرگاني عوامل پوشيده و 
پنهان ماجراي بابك زنجاني به خصوص موانع و دست 
اندازي هاي رسيدن به اموال به تاراج رفته را برمال كرده 
است. به نظر مي رس��د با گفته ديروز دادستان محترم 
تهران،  روند دريافت و وصول پول هاي بابك زنجاني به 

نفع وزارت نفت وارد مرحله تازه اي شود.
1- عدم تمايل عده اي به تعيين تكليف پرونده 

سرنوش��ت وزارت نف��ت در دوره احمدي ن��ژاد قصه 
پرغصه اي اس��ت كه در اين مقال، مجال پرداختن به 
آمد و رفت هاي وزارتخانه نمي رود. كمتر وزارتخانه اي 
اين همه وزي��ر را در دوره كاري يك رييس جمهور به 
خود ديده بود، كافي اس��ت به ليست افرادي كه براي 
وزارت نفت معرفي شدند و مجلس با افراد پيشنهادي 
موافقت نك��رد يا اف��رادي كه از مجل��س راي اعتماد 
گرفتند اما نتوانس��تند ب��ا رييس دولت نه��م و دهم 
كاركنند، نيم نگاهي داشته باش��يم تا سرانجام قرعه 
به نام رس��تم قاس��مي رس��يد، فرمانده قرارگاه خاتم 
االنبياء، بزرگ ترين پيمانكارش��ركت نفت، اين زمان 
مصادف اس��ت با بي برنامگي دولت وقت در برخورد با 
ش��وراي امنيت سازمان ملل كه متاسفانه با شعارهاي 
غيرضرور رييس دولت وقت پرونده هس��ته اي ايران از 
شوراي حكام سازمان انرژي هسته اي به شوراي امنيت 
س��ازمان ملل رفت و با نبود كادر ق��وي در نمايندگي 
ايران در س��ازمان ملل بعد از خروج دكتر محمدجواد 
ظريف از اين دفتر، پرونده هس��ته اي ايران در شوراي 
امنيت ذيل فصل هفتم منش��ور ملل قرار گرفت و بعد 
از صدور قطعنامه ه��اي اوليه كه حداقل صنايع نفت و 
كشتيراني و بانك مركزي ايران را نشانه نگرفته بودند 
با ورق پاره خواندن قطعنامه ها، شديدترين قطعنامه 
شوراي امنيت عليه ايران صادر شد و عمال كشتيراني و 
صادرات نفت ايران را نشانه رفتند. در دوره اي كه رييس 
دولت هاي نهم و دهم براين باور بود كه اگر از مردم در 
داخل كش��ور پرسيده ش��ود تحريم چيست به ريش 
سوال كننده البد مي خنديدند، داستان بابك زنجاني 
به بهانه دورزدن تحريم ها ش��كل گرفت. جاي تعجب 
است كه دورزدن تحريم به وسيله جواني بايد صورت 
مي گرفت كه پيشينه پرحاشيه اي در صحبت با نشريه 
مهرنامه به زبان خودش داشته و در روياي تاجرانه خود 
در دهه 60 و 70 با اعداد و ارقام امروزي قصه ساز كرد، 
روزي چند ميليون سود از فروش ارزي كه در اختيارش 
مي گذاشتند فراموش كرده بود كه ميليون در دهه 60 
و 70 مانند امروز كف روي آب نبود. اين يك شبه تاجر 
شده ناگهان در زمين، هوا و دريا و در چند كشور براي 
خود امپراتوري تش��كيل داد، در ده��ه 50 آقاي دكتر 
پيرنيا، اس��تاد ماليه در دانش��كده حقوق پيشرفت در 
بازار را اين گونه تعريف مي كرد... دندانه هاي س��كه را 
مي ش��مارند تا از كف بازار به حجره و سپس تيمچه و 
آنگاه بنگاه برسند... و سكه اي از جيب بيرون مي آورد و 
رج هاي دورسكه را نشان مي داد، حاال چرا عده اي تمايل 
ندارند كه پرونده بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، خب 
معلوم است كساني كه رج سكه ها را نشمرده انبان انبان 
سكه در اختيارش گذاشتند اگر شريك قافله نباشند كه 
ان شاءاهلل نيستند شايد رفيق خارجي ها باشند كه اجازه 

نمي دهند اموال در خارج شناخته شود. 
2- به گفته معاون بين الملل ش��ركت نفت، از چندي 
پيش يك شركت خصوصي موظف به پيگيري پول هاي 
اماني نزد بابك زنجاني در خارج ش��ده بود. با اطالعاتي 
كه وزارت نفت در اختيار اين شركت خصوصي گذاشته 
بود به گفته ايشان سرنخ هايي هم پيدا شده بود، دنياي 

تجارت امروز با ديروز فرق دارد، كشتي 
از لحظ��ه اي كه در فالن اس��كله پهلو 

مي گيرد چه ميزان بارگيري مي شود حتي نوع محموله 
و به اصطالح عيارآن...

تيترهاي امروز نگاه روز

تبعه اي خارجي که رقم هنگفتي  از منابع شرکت ملي 
نفتکش را از زمان دولت احمدي نژاد در اختیار داشت 

و پس نمي داد،  سه هفته پیش بازداشت شده است

 با موافقت دادستان تهران
 یک چهارم بدهي هاي متهم نفتي تسویه شد

بازداشت يوناني 
28 ميليون دالري 

 اموال بابك زنجاني
به »نفت« رسيد

مهري جمشیدي/ اعتماد
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محمود اسالميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كش��ور از بازداش��ت فردي يوناني كه در معامله اي، 
2۸ ميليون يورو پول هاي صندوق بازنشس��تگي را 
بازنگردانده بود خبر دادو گفت: در دو حوزه بيمه اي 
و اقتصادي فعال هستيم و در اين 2 سال سعي شده 
ساماندهي تخصصي كه در شركت هاي تابعه وجود 
نداشت ايجاد ش��ود. 20 هزار ميليارد تومان ثروت 
صندوق اس��ت ك��ه در قالب ش��ركت هاي مختلف 
وج��ود دارد. 6 هلدين��گ در حوزه حم��ل و نقل و 
گردش��گري، انرژي، صنعت و مع��دن، مواد غذايي، 
كش��اورزي و دارويي، س��اختمان و عمران، بيمه و 
بازار سهام فعاليت دارند. اسالميان با اشاره به اينكه 
ستاد سامان يافته اي در صندوق وجود نداشت، گفت: 
اكنون ش��اهد كنترل، نظم و افزاي��ش بهره وري در 
هلدينگ هاي تخصصي هس��تيم، پروژه هاي زيادي 
آغاز شده به طوري كه در سال 92 سود كل شركت ها 

۸00 ميليارد تومان بود، در س��ال 93 با رش��د 35 
درصدي 1200 ميليارد تومان و در سال 94 به 1500 
ميليارد تومان رس��يده است و امسال اميدواريم اين 
روند ادامه پيدا كند. مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كشور با اش��اره به وضعيت ركود در كشور و منابعي 
كه از شركت ها خارج و توسط دادستاني بازگردانده 
شده، گفت: آخرين مورد مربوط به فرد يوناني بود كه 
در جريان معامالت 2۸ ميليون يورو از منابع شركت 
نفتكش را كه زيرمجموعه صندوق بود، از اوايل سال 
92 در اختيار داش��ت و تحويل نداده بود. اين فرد به 
گفته دادس��تاني، س��ه هفته پيش بازداشت شده و 
اميدواريم اعتباراتي كه 3 س��ال است دراختيارش 

بوده و پرداخت نكرده به بيت المال 
برگردد. در حوزه بازنشستگي، يك 

ميليون و 290 هزار بازنشسته داريم كه با افراد تحت 
تكفل دو ميليون نفر مي شوند و ...

مجري سياست هاي 
رييس جمهور باشيد 

نمي توانيد، كنار برويد

سفر به سرزمین 
حامي برنامه صلح آمیز 

هسته اي ایران

هشدار جهانگیري به مدیران دولت

ظریف وارد نیکاراگوا شد
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 پسركيارستمي گفت 
كه او »بيت المال« است

گپ وگفت با شهرام مكري درباره نشان كيارستمي و فيلمسازي:

به زندگي در ایران
 افتخار مي کنم 

 دولت سرنخ هاي 
»قاچاق« را دنبال کند

دیگرچیزي از فوتبال 
باقي نمانده

تهران را به حراج 
گذاشته بودند

آشفته بازار 
اصولگرایي

 دوستان حسین علیزاده 
به بهانه تولدش دور هم جمع شدند

 نجفقلي حبیبي
 در گفت وگو با »  اعتماد«:

 گفت و گوي» اعتماد«  با
 احمد رضا نیک کار اصفهاني 

استاندار تهران: 

 اعضاي فراکسیون هاي والیت و 
مستقل ها حرف  متفاوتي مي زنند

  کاپیتالیسم
 مقهور پوپولیسم

 تحلیل یورگن هابرماس
 از برگزیت و ریشه هاي آن

تمرکز بر آرامش اقتصادي در سال پایاني
سومين سالي است كه دولت تدبير و اميد، هفته دولت را 
برگزار مي كند. به گمان من بهترين روش براي ارزيابي 
عملكرد سه سال گذش��ته، اين است كه معيار مشخصي براي ارزيابي 
داشته باشيم. اگر معيار ارزيابي را گفته ها و اهداف ابتدايي خود دولت 
قرار دهيم، مي توانيم پس از آن بررس��ي كنيم كه دولت براي رسيدن 
به شعارها و اهدافي كه پيش از به دست گرفتن كابينه عنوان مي كرد، 
درست اولويت بندي كرد يا خير. هنگامي كه اين دو مقدمه به درستي 
روشن ش��د، مي توان دقيق ديد كه براساس آنها دولت چه عملكردي 
داشته است. پس برمبناي آنچه گفته شد، سه گام براي ارزيابي عملكرد 
دولت وجود دارد؛ نخست پيگيري و يادآوري آن اهدافي كه خود دولت 
عنوان مي كرد. دوم اولويت بندي كه دولت براي اهدافش انجام داد و در 

نهايت نتيجه اي كه عملكردش بر جاي گذاشت. 
دقت كنيد؛ به گمان من همه آنچه را در اين س��ه سال كه گذشت بايد 
در بستري روشن بررسي كرد. در واقع بايد اين واقعيت را بپذيريم كه 
دولت زماني اقتصاد را تحويل گرفت كه به راستي وضع نامناسبي حاكم 
بود؛ اوضاعي به هم ريخته و بي سامان. حقيقت اين بود كه دولت با حجم 
بااليي از شاخص هايي مواجه شد كه افول و نزول معني داري را تجربه 
مي كردند. نرخ رشدي كه به شكل عجيبي زير صفر بود؛ نرخ تورم بسيار 
باال و تراكم بيكاران جوياي كار. مي خواهم بگويم براي قضاوتي منصفانه 
بايد اين واقعيت ها را ديد. با همه آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن شرايط 
بحراني كه دولت آن را تحويل گرفت بايد تاكيد كنم، همه اينها به دولت 
اجازه نمي داد كه اشتباه كند. كابينه فرصت و اجازه هيچ گونه اشتباهي 
نداشت؛ چرا كه شرايط را ديده، پذيرفته و وعده اصالح داده بود. با اين 
وصف نخس��تين اثر مثبت چش��مگيري كه دولت در همه حوزه ها و 
به ويژه اقتصاد گذاشت، بهبود فضاي رواني جامعه بود. در حوزه اقتصاد 
هم مي توان به اين اش��اره كرد كه در فضاي پرالتهاب رواني آن روزها، 
نرخ ارز هيچ ثباتي نداشت و نوسان هاي نرخ ارز بر معيشت و رفاه مردم 
اثر جدي مي گذاش��ت. آن زمان دولت با بهبود فضاي رواني توانست از 
اين وضع نوسان گيري كند. نكته بسيار مهم ديگر كه قابل بحث است، 
موضوع ركود تورمي اس��ت. »ركود تورمي« در واقع شرايط نادري در 

اقتصادهاي جهاني است. مثل آن است كه يك بيمار 
هم تب و هم لرز را در يك لحظه تجربه كند. طبيعي 

اس��ت كه اگر به روش سنتي بخواهيم لرز را كنترل كنيم بايد بيمار را 
گرم كنيم، با اين وضع تب باال خواهد رفت.

نگاه اقتصادي
محمد خوشچهره

استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده اسبق مجلس

ادامه در صفحه
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آرایش جدید سیاسي در کشور 
آرايش ه��اي سياس��ي در ه��ر جامع��ه اي از ديرب��از 
اش��كال متنوعي داش��ته و اثرات عظيمي از خويش 
بجا گذاشته اند. دركش��ور ما خصوصا پيش و پس از انقالب مشروطه 
آرايش هاي سياسي فراواني رخ داد و همواره در شرايط مختلف آشكار 
يا پنهان راه خود را پيمودند تا در آستانه انقالب اسالمي ظهور وشمول 
بيش��تري پيدا كردند. پس از كش و قوس هاي اولي��ه و انزواي كامل 
نيروهاي غيرمذهبي و افشاي مشي دوگانه گروه هايي چون سازمان 
مجاهدين خلق )منافقين( و طرد كامل آنان از سوي مردم ، طرفداران 
اصيل انقالب اسالمي خصوصا با محوريت حضرت امام فضاي سياسي 
كش��ور را به دس��ت گرفتند و رفته رفته از ميان آنان دو جناح راست 
سنتي و چپ مذهبي يا جناح بازار و گروه هاي خط امام سر برآورده در 
همه پرسي ها به رقابت بايكديگر پرداختند. اين دو جناح اصلي بعدها با 
نام هاي ديگر شناخته شدند واكنون سال هاست كه جناح اصالح طلب 

و جناح اصولگرا سپهر سياسي كشور را در دست دارند. 
در پي روي كار آمدن دولت نهم با ن��ام و صبغه اصولگرايي و حمايت 
حداكث��ري اين جن��اح از آقاي احمدي ن��ژاد ابتدا به نظر رس��يد كه 
اصولگرايان پيروز ميدان ش��ده اند ولي مدت ها زمان برد تا مشخص 
شود كه رييس دولت نهم س��از خود را مي زند و توجه اساسي به خط 
و ربط اصولگراي��ي ندارد. تندروي هاي بي مبن��ا و تصميم هاي آني و 
مساله س��ازي هاي مكرردولت دهم رفته رفته صداي جناح اصولگرا 
را هم درآورد و جدايي اين دو رنگ آش��كاري به خود گرفت. هرچند 
اصولگرايان هيچگاه رسما مسووليت اقدامات دولتي را كه حمايتش 
كرده بودند نپذيرفتند و همچنان ي��ك عذرخواهي تاريخي به مردم 
بدهكارند ولي روش��ن اس��ت كه آقاي احمدي نژاد ديگر توان جلب 
حمايت جناح اصولگرا را ندارد و بعيد مي نمايد كه آن آزموده سخت و 
زيانبار دوباره آزموده شود. به هر حال پس از نمايان شدن آثار مخرب 
و بلندمدت تندروي ها تش��نگي جامعه به خردورزي و تعادل فضاي 
جديدي در كش��ور ايجاد و با حمايت اصالح طلب��ان آقاي روحاني با 
شعار اعتدال رييس جمهور شد. اصولگرايان در انتخابات 92 حداقل 
با چهار كانديدا حاضر شدند و در انتخابات 94 هم با وجود دستان باز و 

مصونيت از رد صالحيت ها نتوانستند شكل و شمايل 
يك جناح منس��جم را به خود گيرند. به عبارت ديگر 

اصولگرايان با چالش برخي ازتندروي ها در درون خود مواجه شدند كه 
هنوز نتوانسته اند برآن فايق آيند.

نگاه سياسي
محمد کاظمي
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شرکت توزیع نیروي برق استان 
کردستان) سهامي خاص (

فریبکاري دولت ها و رسانه هاي غربي
رسانه هاي غربي درصدد برجسته كردن 
اخباري خاص و مورد نظر و در مقابل به 
حاش��يه راندن اخبار ديگر هس��تند. نمونه اش تصوير 
كودك سوري است كه بر اثر بمباران حلب در رسانه ها 
منتشر و برجسته و به عنوان رويدادي تاثرآور عليه دولت 
سوريه استفاده شد. ولي آيا عكس هاي مشابهي ناشي از 
اقدامات گروه هاي مخالف سوريه وجود ندارد كه همين 
ارزش خبري را داشته باشد؟ يا به همين ميزان وحتي 
بيشتر همدردي مخاطب را جلب كند؟ از نظر رسانه هاي 
غربي، اصل فاجعه يا جنايت و ظلم مساله اصلي نيست 
اينكه اين امور از جانب چه كسي رخ دهد مساله آنان و 
نيازمند برجسته سازي است. اگر درباره اين نمونه شك 
و ترديدي داريد، پس بهتر است به مورد ليبي مراجعه 

كنيم، تا حقيقت ماجرا بيشتر آشكار شود. 
اخيرا نخستين نخست وزير ليبي پس از سقوط قذافي در 
گفت وگويي با نشريه اي عربي نسبت به سياست غرب و 
توزيع سالح در ليبي افشاگري كرده است. وي در بخشي 

از گفت وگوهاي خود اذعان داشته است كه: 
»يك كشور با انباني از سالح و جامعه اي قبايلي بدون 
داشتن يك دولت مركزي. همين بيانگر جنگ داخلي 
ليبي و نحوه گس��ترش تروريس��م در اين كشور است. 
تروريسم پديده اي سيال اس��ت كه مرز نمي شناسد... 
ب��ه نظرم، جامع��ه بين المللي وقت��ي در ليبي دخالت 
ك��رد، هدفش مردم ليب��ي نبود، بلكه مي خواس��ت با 
نظام قذافي تسويه حس��اب كند... كاري را كه ناتو كرد 
تسويه حس��اب با قذافي بود و وقتي كه كار قذافي تمام 
شد، از ليبي دست كشيد. اين اشتباهي كشنده بود كه 
صداقت جامعه بين المللي نسبت به ليبي را زير سوال 
مي برد... س��ازمان هاي اطالعاتي غرب هواپيماهايي را 
تعقيب كردند كه در فرودگاه هاي ليبي بر زمين نشسته 
و تروريست هاي داعش را از سوريه و عراق همراه خود 
آوردند. نماينده سازمان ملل متحد كه مكلف به كنترل 
تحريم س��الح به ليبي بود، دو گ��زارش تهيه كرد و در 
دو نشست غيرعلني ش��وراي امنيت قرائت كرد. همه 

اعضاي اين شورا در س��ال هاي 2012 و 2013 حضور 
داشتند. او از آمارها و ارقام و حتي دولت هايي نام برد كه 
تحريم هاي تسليحاتي ليبي را شكسته و سالح وارد اين 
كشور كرده بودند، اما حتي يك دولت هم اعتراض نكرد 
و هيچ كس اين اعمال را تقبيح نكرد... اقتصاد فعلي ليبي، 
اقتصادي تروريستي و شبه نظامي گري است. وقتي اين 
افراد مي بينند دولت قادر به پرداخت حقوق كاركنانش 
نيست خيلي هاي شان به شبه نظاميان مي پيوندند. گويا 
جامعه بين المللي دارد به مرور مردم ليبي را به س��مت 
داعش و ساير شبه نظاميان مسلح سوق مي دهد. چون 
جوانان وقتي مي بينند دو هزار الي سه هزار دالر حقوق 
مي گيرند و تفنگي روي دوش ش��ان مي اندازند و كلي 
هم بي��ن مردم ابهت دارند، به س��راغ آنها مي روند. اين 
كار را نكنند پس چه كنند؟... ليبي توپي آتشين است 
كه هر روز به طرفي مي غلتد. فكر نمي كنم اين حجم از 
سالح، هدفش فقط ليبي باشد؛ سالح هايي كه در ليبي 
وجود دارد براي تجهيزات هفت ارتش آفريقاست. كسي 
هست باور كند اين همه اسلحه فقط براي سيطره بر ليبي 
بوده است؟ من كه چنين اعتقادي ندارم و آرزو مي كنم 

اشتباه كرده باشم.«
 پرسش اين است كه چرا دستگاه هاي اطالعاتي غرب 
درباره اين حد از دخالت در جامعه ليبي سكوت كرده اند 
و به قول نخست وزير آن به اندازه 7 ارتش در آنجا اسلحه 
وارد ش��ده اس��ت و ميلياردها دالر پول خرج مزدوران 
اسلحه به دوش مي شود، ولي هيچ يك از اين مسيرها لو 
نمي رود و كسي يا كشوري بابت آنها مواخذه نمي شود؟ 
آيا غير از عربس��تان و قطر و امارات، كش��ور ديگري در 
منطقه هست كه چنين اقداماتي را انجام دهد؟ مساله 
مهم تر اينكه چرا ليبي و اوضاع آن به راحتي به فراموشي 
سپرده ش��ده اس��ت و هيچ تصوير دردناكي از زندگي 

فاجعه بار اي��ن مردم در رس��انه هاي 
غربي منتشر نمي ش��ود تا احساسات 

مردم جهان را برانگيزد و توجهات را به ليبي و ريشه هاي 
بحران آن جلب كند؟ 
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