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تاکید تاجگردون بر نظارت دقیق مجلس بر اجرای طرح برجام
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،دولت را موظف به اجرای طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام دانست و افزود :مجلس و شورای عالی امنیت ملی موظف به نظارت دقیق بر
عملکرد دولت در این مساله حساس هستند .غالمرضا تاجگردون در گفتوگو با ایسنا گفت :نظارت مجلس بر اجرای طرح برجام در چارچوبهای مشخص شده موجب به خطر نیفتادن منافع و مصالح
ت پای فعالیتهای موشکی و تقویت
ملی کشور میشود .وی با اشاره به آزمایش موشکی اخیر در ایران عنوان کرد :آزمایشهای اخیر موشکی ایران خالف برجام نیست ،غرب بداند ایران با اقتدار و قدر 
بنیهی دفاعی خود میایستد و البته موشکهایی که برای حمل کالهک هستهای استفاده میشود ،تولید نخواهد کرد.

آیت اهلل هاشمی در مراسم سالگرد شهادت شهید محراب آیت اهلل اشرفی اصفهانی:

خبر
محمدجواد الریجانی:

همه از جمله منتقدان باید از دولت در اجرای برجام
حمایت کنند
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت :برخی مسئوالن مسئله نفوذ را جدی
نگرفتهاند.
محمدجواد الریجانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به
اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری درباره نفوذ دشمن با مذاکرات هستهای همزمان
شد ،افزود :آمریکا و غربیها در جریان مذاکرات هستهای و پس از آن اینگونه القا
کردند که ایران پس از  37سال ایستادگی در برابر آمریکا مجبور به زانو زدن شد.
قصد آمریکا این است که القا کند ایران در استراتژی مقاومتش شکست خورد و اگر
اینگونه شود دیگر طرفهایی که در جاهای دیگر مشغول مقاومت هستند روحیه شان
را از دست خواهند داد .وی با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره مذاکرات هستهای
و برجام افزود :اکنون زمان پرداختن به این مسائل گذشته است و از این پس همه از
جمله منتقدان باید از دولت در اجرای برجام و توافق هستهای حمایت کنند .الریجانی
تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام و مشخص کردن چارچوبی برای اجرای آن را
دو اقدام خوب مجلس شورای اسالمی دانست و گفت :اگرچه قانون مصوب در اینباره
میتوانست دارای بندهای قویتری باشد اما حاال باید همه به دولت کمک کنند تا
توافق خوبی انجام شود و جلوی سوءاستفادهها را بگیریم .این کارشناس مسائل سیاسی
و بینالملل با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران افزود:
آمریکا و غربیها این آزمایش را زیر سؤال برده و اعالم کردهاند که این آزمایش موشکی
توافق هستهای و قطعنامه  2231را نقض کرده است ،در صورتی که ایران پیش از این
هم قطعنامههای مرتبط با این مسئله را نپذیرفته بود .وی با بیان اینکه غربیها از تمام
فرصتها و تکنیکها برای نفوذ در الیههای گوناگون نظام و کشور استفاده میکنند،
افزود :در بین برخی مسئوالن و اندیشمندان کشور این دیدگاه مطرح است که آمریکا
را یک واقعیت میدانند که باید با آن کنار آمد تا مسائلمان حل شود و نام این روش
را عقالنیت مینامند .این بخشی از تأثیرپذیری و نفوذ در مراکز تصمیمگیری است که
بسیار خطرناک است .الریجانی با بیان اینکه «برخی حل مشکالت اقتصادی را به
مذاکره با آمریکا مرتبط میدانند» گفت :مشکالت اقتصادی ما ناشی از تحریمها نیست
بلکه به خاطر بیماری اقتصادمان است که ما را زمینگیر کرده است .این کارشناس
مسائل سیاسی و بینالملل با بیان اینکه ایران در منطقه کشوری مهم و قوی است که
میتواند تصمیمات تأثیرگذار داشته باشد ،افزود :این مسئله را همه دریافتهاند و این را
هم میدانند که ما به هیچ طرفی حمله نخواهیم کرد اما استراتژیمان این است که
سلطه آمریکا را نمیپذیریم .این در حالی است که برخی مسئوالن یا افراد صاحب نفوذ
چنین ایدهای دارند که نامش را گفتوگوی خوب با دنیا ،اعتدال و عقالنیت میدانند.
وی افزود :برخی دیگر نیز شبهه در استقالل کشور میکنند که این روی دیگر نفوذ
است و میگویند دوران استقالل در دنیا دیگر گذشته است در حالی که استقالل
مفهومی سیاسی است که لوازمی همچون نظامی ،سیاسی و فرهنگی دارد و معنایش
آن است که ما خودمان برای کشورمان تصمیم میگیریم .الریجانی با اشاره به اینکه
برخی مسئوالن آمریکایی و غربی با وقاهت میگویند باید از هر روشی برای تغییر
حکومت ایران استفاده کنیم ،گفت :این توهینی بزرگ به یک ملت است و هر دولتی
که چنین توهینی به ملت ایران میکند باید به طور کامل روابطمان را با آن قطع کنیم.
متأسفانه قبح این قضیه رفته است .هیچ دولتی نباید به خود اجازه دهد چنین توهینی
به ملت ایران بکند .این کارشناس مسائل سیاسی و بینالملل با بیان اینکه آمریکاییها
احساس میکنند که مسائل اقتصادی ،ایران را پذیرای سلطه آنها کرده است ،عنوان
کرد :حرفهای برخی مسئوالن در اینباره هم آمریکاییها را تشجیع کرد.

تیم مذاکره کننده در این دو سال خون دل بسیاری خوردند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :در آستانه
انتخابات مصلحت نیست کشور دچار تفرقه شود بلکه باید
فضایی آرام و مطمئن فراهم کرد تا مردم فهیم ما خودشان
هرکسی را که میخواهند انتخاب کنند و انتخابات
همانطور انجام شود که مردم میخواهند.
آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی در مراسم سالگرد شهادت
شهید محراب آیت اهلل عطاءاهلل اشرفی اصفهانی با اشاره به مساله
برجام در مجلس اظهار کرد :بعد از تالشهای فراوان ،مجاهدتها،
شجاعتهای دولت و شخص رئیسجمهور با هدایت مشخص
رهبری و مجاهدتهای تیم مذاکرهکننده و بعد از دو سال و نیم
مذاکره برجام در مجلس نیز به تصویب رسید و امروز امیدواریم
با اجرای هر چه سریعتر آن گره از مشکالت کشور گشوده شود.
هاشمیرفسنجانی افزود :من در جریان قطعنام ه پایان جنگ قرار
داشتم و میدانم مذاکره کردن با قدرتهای دنیا به چه اندازه
مشکل است .ما در این مذاکرات چیزی را از دست ندادیم بلکه
امتیازهایی نیز به دست آوردیم که یکی از آنها این است که امروز
عضو مهمی در باشگاه کشورهای هستهای هستیم که پیش از
این چنین موقعیتی نداشتیم .هیچ کشوری به ما قطعات الزم را
نمیفروخت .حتی دانشجویان ما نیز در رشتههای مربوط به فیزیک
هستهای پذیرش نمیشدند .وی با بیان اینکه تیم مذاکرهکننده
هستهای و دولت در طول این دو سال و نیم خون دل بسیاری
خوردند و حرفهای مخالف زیادی شنیدند ،عنوان کرد :افرادی به
دالیل سیاسی و نه به خاطر دلسوزی برای کشور ،حرفهای مخالف
فراوانی را علیه دولت بیان کردند و در مجلس نیز دیدید که چگونه
از تریبونها علیه دولت و تیم مذاکره کننده استفاده شد .هرچند که
در نهایت نمایندگان مجلس در روزهای آخر عمر این دوره با اکثریت

رئیسمجلس در دومین کنگره سرداران و  4500شهید تدارکات سپاه؛

روایتالريجانياز1400نقطهایکهمیخواستندبمبارانکنند
رئیسمجلس شورای اسالمی در واکنش به اظهارات آمریکاییها در
خصوص انجام آزمایش موشکی اخیر کشورمان اظهار کرد :آمریکاییها
در [زمینه] آزمایش موشکی حرف بیهوده میزنند و ما میدانیم این
ماجراجوییها ادامه دارد.
علی الریجانی در مراسم دومین کنگره سرداران و  4500شهید تدارکات و پشتیبانی
سپاه اظهار کرد :نه فقط سپاه پاسداران ،همه نیروهای مسلح مقید هستیم که بنیه
دفاعیشان را تقویت کنیم؛ چه در زمینی ،چه هوایی ،چه دریایی ،چه موشکی ،چه
پدافند هستهای باید کشور آمادهای باشیم .آمریکاییها هر حرفی بزنند برای ما قابل
قبول نیست ،ما مسیر روشنی برای بنیه دفاعیمان داریم و سرزندگی کشور و عزتمندی
آن در همین است .وی با اشاره به بودجه دفاعی سال  94گفت :در بودجه دفاعی امسال
به شدت این بخش را مورد حمایت قرار دادهایم در حالی که میدانستیم عدهای سر
و صدا میکنند ،اما بدانند که ایران اگر بنیه دفاعیاش قوی نشود نمیتواند در برابر
بحرانها نقش داشته باشد .وی تصریح کرد :در مسأله سیاسی و فرهنگی هم همین طور
است؛ لذا باید متناسب با این تهدیدها آمادگی داشت و این آمادگی برای همه ضروری

است مخصوصا سپاه پاسداران که ماموریت دفاع از انقالب اسالمی را به عهده دارند.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسأله هستهای که 12
سال درگیر آن بودیم گفت :کشورهای طرف مقابل ما تقریبا متحد بودند و دولتهای
مختلف با سبکهای مختلفی که روی کار آمدند با فراز و نشیبهایی روبرو بودند .بنده
 20سال در این ماجرا بودم و میبینیم که رهبری کسی بود که در شکل گیری دانش
هستهای نقش موثری داشت .الریجانی تصریح کرد :زمانی که در ابتدای کار بودیم فشار
میآوردند که از این مسأله دست برداریم اما ما پافشاری کردیم و بعد به دنبال تعلیق
بودند و میگفتند پس از آن با شما به نتیجه میرسیم اما این رهبری بودند که شرایط
را برگرداندند تا در ریل اصلی قرار بگیریم .در خاتمه کار نیز نقش رهبری به گونهای بود
که هم دانش هستهای داشته باشیم و هم تحریمها را کنار بگذاریم در واقع نقش آفرینی
رهبری کامال مکشوف و تعیین کننده بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار کرد :در ادواری در منطقه آنقدر بحران
بود که روزانه دهها پیام تهدید آمیز میرسید زمانی که بنده دبیر شورای عالی امنیت
ملی بودم یک روز از چند کانال مختلف خبر میرسید که  400نقطه ایران را میخواهند
بمباران کنند .اگر مسئولین کشور آمادگی نداشته باشند این عملیات روانی تاثیر خود
را میگذارد ولی عاملی که باعث ایستادگی میشد نقش رهبری بوده است که نقش
ایشان سعادت بخش برای کشور بوده و هست .رئیس قوه مقننه گفت :امروز سپاه یکی

از بزرگترین و قدرتمندترین نیروهایی است که در خاورمیانه وجود دارد ،سپاه نیروی
مسئولیت پذیر در منطقه است و در اکثر بحرانهای منطقه سپاه آرامش بخش ،حل
کننده و کمک کننده بوده است .وی با بیان اینکه سپاه پاسداران امروز یک قدرت مهم
است تاکید کرد :علت موجوده سپاه این است که به مسأله شهادت طلبی توجه میشود
و همچنین مسأله والیتپذیری چرا که سپاه در همه شرایط خودرا مطیع ولی دانسته
چه امام (ره) و چه رهبری و این باعث حلقه مودت قلبی و عاطفی بین ابناء سپاه و
رهبری بوده است.الریجانی یادآور شد :در بحرانهای مختلفی که پشت سر گذاشتیم تا
به امروز گاهی جنگ وجود داشته و گاهی مسألهسازی منطقهای و یا حتی بینالمللی و
همیشه نقش والیت امر برای حل مسأله تعیین کننده بوده است .رئیس مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه مسائل منطقهای از چالشهای مهم برای کشورهای منطقه است،
گفت :اکثر کشورهای منطقه درگیر بحران وجودی امنیتی هستند و ما در گذشته
چنین بحرانهایی را نداشتیم .غالبا تقسیم بندی منطقهای ایجاد شد و این مورد مالک
قرار گرفت و در همین چارچوب هم زندگی میکردند اما اکنون شاهد تحوالتی در
کشورهای عراق ،سوریه و یمن هم هستیم .لذا منطقه در یک غلیان امنیتی قرار دارد.
وی افزود :طی یک سال اخیر ایران نقش موثری برای ایجاد آرامش در منطقه داشته
است و در عراق هم کمک کرد تا این موجودات موذی تروریست نتوانند به عتبات
عالیات دست یابند.

اعتراض زنجانی در نامهای به نمایندگان مجلس؛

سرمقاله
رمز گشایی از عصبانیت دلواپسان
ادامه از صفحه یک
برخی که هیچگاه اعتماد بنفس نداشتند و همواره با خود کم بینی طرف مقابل
را برنده و ایران را بازنده و تحت تاثیر قدرتهای بزرگ قلمداد میکنند ،این بار هم
با تحلیل «دایی جان ناپلئونی» سعی در تردید نسبت به موفقیت کشور دارند .اما
همگان اذعان دارند که برای اولین بار با قدرت دیپلماسی ایرانی ،کارت ایران هراسی
از دست قدرتها گرفته شد و آنان به این قدرت تمکین نمودهاند .حال در پس
دیپلماسی موفق ،برجام خارج شده و برندگان و بازندگان آن را آیندگان تعیین خواهند
کرد .برجام براساس بازی برد-برد بدست آمده است؛ مطابق این بازی ،بازنده و برنده
مطلق ،بی معنی است .با تحلیل دادهها و ستاندهها ،امیدواریم که کفه ستاندههای
ایران سنگینتر از کفه دادههای آن باشد .ضمن اینکه برجام یک پروسه و مسیر راه
است و باید با ظرافت و دقت و احتیاط این مسیر را طی نمود .بخش مهمی از دادهها
و ستاندهها در همین مسیر راه دست یافتنی است .با برجام همه چیز تمام نیست ولی
رویکردی جدید و سرآغاز روش تعامل گرایانه میباشد .هر طرف تالش میکند که در
طول مسیر بیشترین دست آورد را داشته باشد ،اما در این میان ،نوع برخورد مخالفین
داخلی برجام جالب و شگفت انگیز بود .مردم ایران سالهاست با نوع مواضع جماعت
دلواپس آشنا هستند .بی اخالقی و تندخویی ،سنت جاری و خصلت عادی این گروه
میباشد .بارها در آسیب شناسی جریانهای خود حق پندار و خود نظام انگار یادآور
شدهایم که بیاخالقی و تندخویی و تصلب در رفتار و زبان تهدید جزو لوازم آن بحساب
میآید؛ اما هیچگاه برخوردهای صورت گرفته در روز رأی مجلس به برجام ،از خاطرهها
فراموش نمیشود .اینکه تیم هسته ای از تریبون عمومی مجلس به اشکال مختلف
تهدید شوند و صالحی به دفن در بتونهای نیروگاه تهدید گردد ،بی سابقه بود و خارج
از انتظارات .اما رسم معمول همه چیز را ممکن نموده است .حال باید پرسید دلیل این
همه عصبانیت چیست؟ آیا یقه دریها و رگهای بیرون زده و کفهای بر دهان از سر
دلسوزی برای منافع ملی است یا مسئله از جای دیگری نشئت میگیرد؟
بی شک ،منفعت ملی ،بهانه این همه تندخویی و عصبانیت نیست .چرا که اگر بزعم
دلواپسان ،برجام این اندازه نفرت انگیز و غرور شکن است که بایست برای رد آن زبان
به تهدید مرگ رقیب باز کرد ،پس چرا مقامات عالی نظام و شورای محترم نگهبان
تأییدنمودند؟
رمز عصبانیت را عالوه بر منطق فکری ،بایست در انتخابات  94جستجو نمود.
به گمان نگارنده ،اقلیت تندروی پایداری ،کمترین شانسی برای موفقیت خویش در
مجلس آینده قایل نیست .آنان دلواپس از دست رفتن منافع ملت نیستند بلکه دل
نگران باخت خویش در آزمون اسفند میباشند .اینان به صورت آماتور تالش کردند
برجام را به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل نمایند و با شکست نمایی و بزرگ نمایی
کاستیهای موجود ،از برجام برای پیروزی خویش نمدی ببافند .برای این منظور تالش
کردند با کارشکنی و تعلل در تصویب ،زمان اجرای برجام را به تاخیر اندازند و مانع
مشاهده آثار اجرای آن در سفره مردم و در اقتصاد کشور شوند .این جماعت حاضر
شدند هر روز زیان  150میلیارد تومان را در نتیجه تاخیر به کشور تحمیل نمایند ولی
ماهی خود را صید کنند .اگر چه در پیشبرد منویات خویش قدری موفق بودند و زمان
متنابهی را هدر دادند؛ (بی شک در محضر وجدان جمعی ،مسئول خسارات ناشی از
تاخیر مذکور میباشند ).حال که با عزم اکثریت مجلس روبرو شدند و خود را بازنده
یافتند ،به سیم آخر زدند و ابتدا زبان به تهدید گشودند و آنگاه اشک ریختند اما نه آن
تندی برای منافع کشور بود و نه آن اشک دلیل بر دلسوزی و دلشکستگی برای مردم و
نظام .این رفتارها گوشه کوچکی از موقعیت متزلزل و فرصتهای از دست رفته حزبی
میباشد .برجام ممکن است فرصت کاسبان را بسوزاند اما فرصت هایی برای ملت ایران
به ارمغان خواهد آورد و ان شاء اهلل آثار این فرصت سازی را در روزهای آینده در مسیر
گره گشایی و بن بست شکنی مشاهده خواهیم نمود.

آرا به برنامه جامع اقدام مشترک رای دادند .رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام با اشاره به اینکه در آمریکا نیز البیهای فعال بودند تا
برجام به نتیجه نرسد ،بیان کرد :همان طور که در آمریکا البیهایی
میکوشیدند تا برجام به نتیجه درستی نرسد و شخص نخستوزیر
رژیم صهیونیستی نیز تالش بسیاری در این زمینه انجام داد و
متاسفانه در ایران نیز کسانی بودند که ظاهرا به این نتیجه رسیده
بودند که عمل کردن به برجام به صالح نیست .من نمیخواهم درباره
نیت آنها اظهارنظری کنم و امیدوارم که از سر دلسوزی مخالفت

کرده باشند اما به نظرم این گفتهها روشنتر است.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه ضرباتی که کشور از تحریمهای
طوالنی مدت خورده است ،چنان سنگین بوده که صالح نیست
هم اکنون مطرح شود ،اظهار کرد :قطعنامههای ششگانه شورای
امنیت ضربههای فراوانی به کشور زد و سایه جنگ را بر سر مردم
و دولت انداخت اما امروز با شجاعت دولت و همکاری شورای
نگهبان و مجلس و حمایت رهبری ،برجام آماده اجرا است.
هاشمی رفسنجانی افزود :امیدوارم ملتی که بعد از انقالبش از

همیشه مظلومتر بوده و در این  36سال کینهجوییهای منافقین،
ی خرابیهای جنگ و ساختن
 8سال دفاع مقدس ،بازساز 
زیربناهای کشور را به چشم خود دیده و با تمام این بحرانها
صبورانه برخورد کرده و به خصوص در این  10سال آخر با
تحریمهای بسیاری مواجه شده که هیچ کشوری جز آفریقای
جنوبی چنین تحریمهایی را به خود ندیده است ،روی آرامش را
به خود ببیند .وی با بیان اینکه ملت ایران انقالب را از خودشان
میدانند و به همین خاطر در برابر مشکالت صبر و شکیبایی
به خرج میدهند ،اظهار کرد :اگر امروز ایران قدرتمندترین و
امنترین کشور منطقه است به این دلیل است که مردم انقالب
را دوست دارند هرچند که انتقاداتی نیز دارند و از بیکاریها و
بداخالقیها شکایت دارند و این شکایتها نیز به حق است اما
آنها در نهایت از انقالب ناراضی نیستند و کسانی که بخواهند
مردم را از انقالب دور کنند بزرگترین ظلم را به این ملت انجام
میدهند .هاشمی رفسنجانی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات
مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری گفت :ما در آستانه
انتخابات قرار داریم و مصلحت نیست دچار تفرقه شویم بلکه باید
با آرامش و متانت نظرات مختلف را با مردم در میان بگذاریم
تا آنها به هرکسی که میخواهند رای بدهند چرا که ما مردم
فهیمی داریم و ملت دارای وحدت است که نباید شکسته شود.
وی افزود :ما باید شجاعت گفتن حقیقت را داشته باشیم و جامعه
نیز شجاعت شنیدن حقیقت را داشته باشد و بر اساس آنچه که
دیدگاه و نظر جامعه است انتخابات برگزار شود چرا که مردم ولی
نعمت ما هستند و الزم است که حق الناس مردم که به تعبیر
مقام معظم رهبری رای آنهاست رعایت شود و انتخابات همان
طور که مردم میخواهند برگزار شود.

گروه سیاسی -بابک زنجانی اسمی است که در چند
سال اخیر ورد زبان افراد جامعه شده است و مردم او را
جوان میلیاردری میشناسند که پیچ تحریمها را مسیری
مطمئن برای رشد اقتصادی خود انتخاب کرد .پرونده
قطوری که کیفر خواستش فقط  237صفحه بود و چند
جلسه دادگاه برای قرائتش سپری شد.
اولین جلسه دادگاه زنجانی در تاریخ  11مهر به صورت علنی
آغاز شد .بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،نخستینبار اعالم کرد وی بیش از
دو میلیارد دالر از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است
این درحالی است که زنجانی پیش از آن گفته بود :از سال ۲۰۱۰
با استفاده از شبکهای متشکل از بیش از  ۶۰شرکت در دوبی،
ترکیه و مالزی میلیونها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته
و از این کار ١٧/٥میلیارد دالر درآمد داشته است .اما به نظر
میرسد ،داستان فعالیت زنجانی تمامی نداد تا جایی که وی در
رابطه با جزئیات فعالیتش نامهای به حسن روحانی ،رئیسجمهور
نوشت و بعد از آن هم ادعا کرد نامه دیگری به نمایندگان مجلس
نوشته است .نامهای که امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری
پرونده زنجانی درخصوص آن میگوید :نامهای که زنجانی مدعی
است در تاریخ  13تیر  1394به وکالی ملت نوشته ،اسما به نام
نمایندگان و خطاب به نمایندگان است ،ولی این نامه هیچگاه به
نمایندگان ارجاع نشده است .سلطانی همچنین ادامه میدهد:
رونوشت این نامه دراختیار دادستان تهران جعفری دولت آبادی
است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم .خالصهای
از نامه بابک زنجانی به نمایندگان مجلس را در ادامه میخوانید:
تمام اموال مربوط به قبل از سال  1391است
من در سال  1380اولین شرکت خود را ایجاد کردم .تا سال
 1390بیش از  60شرکت در داخل و خارج درست کردهام که
همه این شرکتها با دستان خودم شکل گرفته و نه مربوط به
دولت و اصل  44و رانت و غیره نبوده و همه شرکتها به نحوی
به یکدیگر متصلند و از هم کمک میگیرند .من اقتصاد مقاومتی
که شما  2سال است از آن نام میبرید را  10سال است ،اجرا
میکنم و هر شرکت نیاز شرکت دیگر را تأمین میکند .ما حتی
وقتی متوجه شدیم در کشور برای گرفتن وام باید روابط خاص
ایجاد کرد ،تصمیم گرفتیم نیاز مالی بانکی خود را هم از کشور
قطع کنیم و روی پای خود باشیم .من همه اموالم مربوط به قبل
از سال  1391است ،در صورتی که وزارت نفت برج 1391/3
با مجموعه من فعالیت کرده و هیچ وقت روند کار از آینده به
گذشته نمیرود .در هیچ جای دنیا وکالی مجلس به دولتها
اجازه نمیدهند ،مردم کشور را به جرم اخالل در نظم اقتصادی
بازداشت کنند ،چون که مردم که قدرتی را برای اخالل کردن
ندارند و وسیلهای برای ایجاد اخالل ندارند و اگر فسادی به
وجود میآید ،مربوط به یک مسئول میباشد که فکر نکرده و
اموال دولت را از بین برده .مردم که دنبال سود هستند و چه
میدانند آن مسئول باید از چه کسی اجازه بگیرد و قانون او
چیست؟ این حرف بسیار خندهدار است که یک شخص بتواند
یک نظام را مورد اخالل قرار دهد! پس این یعنی یکسری

«ب.ز» هم شاکی مسئولین دولت گذشته شد

دستگاه و مسئول وجود دارند که از مسئولیت خود به دورند
و باید در خود عیب را پیدا کرد.
«آقای وزیر هر حرف و عمل ما نزد خداوند سؤال میشود»
ما هیچ وقت موفق نمیشویم چون مسئول مشکالت را مردم
میدانیم و مسئول شدن در ایران فقط یک جایگاه است و اگر
مسئول ماهها هم نباشد ،اتفاقی نمیافتد چون کاری انجام
نمیدهد .در وزارت نفت ،آقای زنگنه وقتی آمد میتوانست یکبار
مرا مالقات کند و مشکل را جویا شود و همین کاری را که من در
بازداشت انجام میدهم ،در آزادی و بدون سروصدا هم میشد،
توافق کرد ولی به نظر من ،یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه
میرود ،دنبال حل مسئله نبوده .بر فرض مثال نخواستی دخالت
کنی و کار را به قوه قضاییه دادهای؛ این که هر روز مصاحبه کنی
زنجانی به هر ایرانی  110هزار تومان بدهکار است و کار قاضی
و قضاوت را انجام میدهی ،در صورتی که هنوز ایشان نمیدانند
حساب کتاب وزارتخانهاش با من چه هست .یک روز میگوید
زنجانی  2.8میلیارد یورو بدهکار است ،یک روز میگوید 2.5
میلیارد بدهکار است و اص ً
ال موضوع را نمیداند و اطالعات او
هم رسانهای است ،چگونه میتواند کمک کند“ .آقای وزیر هر
حرف و عمل ما نزد خداوند سؤال میشود” البته این اتفاقات در
دولت قبل هم بوده .و اما اصل موضوع؛ من برای ثروتمند شدن
از فکرم استفاده کردم و نسبت به تحصیالتم تالش کردم از
سال  1380شرکتهایی را ایجاد کردم .در سال  1384متوجه
شدم اگر منابع پولی نباشد ،نمیتوانم ادامه دهم؛ لذا تصمیم
گرفتم وام بگیرم و وقتی دیدم مورد تمسخر بانکها قرار گرفتم،
تصمیم گرفتم راهکار درستی پیدا کنم که نیازمند منابع مالی
بانکها نشوم و سودهای آنچنان ندهم .تصمیم گرفتم برای این
که وضعیت مالی شرکتهای من در یک محل کنترل شود
و وضعیت مالی آنها را سر و سامان دهم مجموعهای به نام
اس.سی.تی بانکرز داشته باشم که این مجموعه کنترل منابع را
در مجموعهها به عهده بگیرد و با تحقیقات زیاد به راهکارهای
نوین و درستی رسیدم.
کارشناسان ما با کارشناسیهای اشتباه ،مسئولین را به
بیراه میبرند
برای رسیدن به پیشرفت ،کشورهایی چون آمریکا و اروپا سعی
میکردند در گذشته با نفوذ خود ،پول خود را به عنوان یک عامل
تأثیرگذار در کشورها ترویج دهند و حاصل آن این شد که هر
کشور که با آنها همسو نشود ،این عامل را در کشور تغییر دهند
و تأثیرگذار شوند تا اقتصاد آنها همسو شوند ،برای این اصل
جنگهای فراوان و جاسوسیهای زیادی را در کشورها انجام
دادهاند ولی امروز وجود تکنولوژی و فکرهای جدید اصل جنگ
و جاسوسی را عقب برده ،چون که کشور به این دلیل جنگ
میکند که سود بیشتری ببرد .به این دلیل جاسوسی میکند
که راهکارهای مالی بیشتری پیدا کنند و منافع ببرد و امروزه این
عوامل فقط به صورت نمادین و سنتی تبدیل شده و برای سرکار
گذاشتن مردم کار میکند؛ اما بهترین راه برای جذب پول کشورها
یکپارچه کردن سیستم مخابراتی و سیستم بانکی است که اگر

این اتفاق هر چه زودتر شکل بگیرد ،بیشترین منابع مالی کشورها
در دست ابرقدرتها خواهد بود و به راحتی میتوانند کشورها
را همسو کنند و در صورت مخالفت با یک حرکت کوچک،
بدون جنگ و خونریزی آن کشور را به زانو درآورند .شما امروز
مشاهده میکنید نرم افزار “ ”whatsapp« ،»viberو غیره روی
گوشیها نصب میشود و شما مجاناً و ساعتها میتوانید بدون
اتصال به مخابرات و پرداخت هزینه و به وسیله اینترنت صحبت
کنید و عکس بفرستید و پیام ارسال کنید؛ اما دلیل این چیست؟
کارشناسان ما با کارشناسیهای اشتباه ،مسئولین را به بیراه
میبرند و عمده کار این نرم افزارها را جاسوسی میدانند و چنان
کارشناسانه دفاع میکنند که مسئولین را موظف کردهاند برای
فیلتر کردن و استفادههای آن کار را به مجلس و تصمیمگیری
و دفاع ببرند.
کل مصرف پولی که انجام دادهام ،بیش از  2.5میلیارد
یورو بود
من با ایجاد بانک و وصل شدن به این سیستم شتاب بینالمللی
در  3مرحله از سال  84تا  15 ،90میلیارد یورو اعتبار جذب کردم،
هر مرحله  5میلیارد یورو و زمانی این اعتبار قابل بازپسگیری
میشد که من از این اعتبار استفاده کنم و آن را هزینه کنم و اگر
مصرف نمیکردم ،فقط به عنوان یک اعتبار باقی میماند ،همانند
تلفنهای شارژی که شما اعتباری را میگیرید و وقتی حرف بزنید
از آن اعتبار کسر و باید پرداخت شود؛ لذا من برای مصرف این
اعتبار مجبور بودم به هر نحو آن را هزینه کنم .من از سال 1388
تا  1390برای بانکهای ملی ،صادرات ،ملت ،توسعه صادرات،
سرمایه ،مسکن ،پارسیان و غیره سیستمی را نصب کردم و روزانه
 300حواله جمعاً  36000حواله خارجی انجام دادهام که معادل
آن را در کشور تحویل و سرمایهگذاری کردهام .من از طریق این
سیستم ،ارز قابل انتقال ارسال کردهام و آنها ارز داخلی و غیرقابل
استفاده به من دادهاند که من عین آن را در کشور سرمایهگذاری
کردهام و  . ...من در ترکیه و تاجیکستان سرمایهگذاریهای
درستی کردم که منافع آن برای سربلندی کشورم بود ،ولی من
هرچه هزینه کردم ،این  15میلیارد یورو تمام نمیشد .کل مصرف
پولی که انجام دادهام ،بیش از  2.5میلیارد یورو بود که با قیمت
 1200تومان تبدیل شد و در کشور سرمایهگذاری شد و شما
میبینید که من همه اموالم مربوط به قبل از ورود شرکت (HK
نفت) است .من برای این که پول بیشتری به ایران بیاورم ،این
اعتبار را بین بانک مسکن و بانک مالی اعتباری توسعه تقسیم
کردم 5 .میلیارد یورو از این اعتبار را به بانک مسکن دادهام و از
او خواستم  4میلیارد یورو را به تأمین اجتماعی بدهد که من به
جای آن شرکتهایی را بگیرم و در هلدینگ جای بدهم و 3.5
میلیارد یورو آن را به مؤسسه مالی توسعه دادهام و در ازای آن
 8000میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتم و به شهرداری دادم که
مجموعههای آن را خریداری کنم.
کارشناسانبیسوادیپیشنهادتاسیسشرکتهای
کاغذی دادند تا به اسم صادرات کاال پول بگیرند
سال  1388بانک مرکزی ایران مورد تحریم قرار میگیرد

و حسابهای او در تمام دنیا بسته شد ،و دیگر با فروش نفت
نمیتوانست پولی در حساب خود دریافت کند ،مجبور شد به
وزارت نفت مأموریت بدهد که پول نفت را در حساب نفت در
خارج بماند و به دستور بانک مرکزی آن مبالغ هزینه شود،
پس از چند ماه وزارت نفت هم در لیست تحریم قرار گرفت
و مسئولین تصمیم گرفتند پول نزد خریداران خارجی بماند
و آنها هزینه کنند ،به دستور بانک مرکزی ایران و بعد از
ارسال نفت به آنها و طلب از آنها متوجه شدند آنها حاضر به
پرداخت نیستند و درست هم میگفتند که اگر خارج از سیستم
شرکت پولی پرداخت شود ،جنبه پولشویی پیدا میکند؛ فلذا
امروز میبینیم که شرکتهای خارجی بدهکارند و چیزی در
دست نداریم ،جز یک حساب دفتری .تصمیم دیگر گرفته شد
که با چند کشور صحبت کنند و بانک مرکزی به صورت دفتری
حسابی باز کند و نفت را به آنها بفروشد و حساب دفتری طلب
ایران را نشان و منعکس کند و ایران از آن کشورها به جای پول
کاال وارد کند و میبینیم که هند ،کره جنوبی ،پاکستان ،ترکیه
از جمله این کشورها هستند و ما نفت میدهیم و طبق قرار به
جای پول ،کاال وارد میکنیم .دوباره کارشناسان بیسوادتری
آمدند و نظر دادند که شرکتهای کاغذی در آن کشورها ایجاد
شود و به اسم صادرات کاال به ایران ،پول را بگیرند و به جاهای
مختلف حواله کنند .با این کار همین که سه حواله ارسال
میشد ،کشورهای ذینفع میگفتند این پولی که حواله کردی،
جای آن چه گرفتهای و این خود یک پولشویی است و آنها
را مورد اذیت قرار دادند و پولهای آنها توقیف شد .برحسب
عملکرد من در خصوص انتقاالت و واردات و صدور ال.سی و
عملکرد خوب مجموعه ما ،شرکت  HKمربوط به وزارت نفت
که در هنگ کنگ به ثبت رسیده بود ،تقاضای افتتاح حساب
بانکی در بانک مالزی اینجانب را نمود .از آن جایی که من حاضر
نبودم با مجموعههای دولتی کار کنم ،با توجه به این که شرکت
خارجی بود و اسمی از وزارت نفت و ایران در آن نبود ،اجازه
افتتاح حساب را به آنها دادم .آنها در  1391/3حسابی باز
کردند و برای این که در حساب خود پول واریز کنند ،از من راه
کار خواستند .آنها گفتند پول نزد بانک مرکزی ایران دارند و
به من گفتند به جز مصرف در ایران و آن شرکتها برای واردات
کاال ،این پول هیچ مصرف دیگری ندارد و من گفتم پول را به
شرکت  SCTبنکرز من در ایران به عنوان کارگزار بانک مالزی
بدهید و من عیناً وجه المثل آن را به هر حساب که بخواهید
واریز میکنم .آنها از برج  1391/3تا برج  1391/10مبلغ 1.5
میلیارد یورو در ایران دادهاند و عیناً وجه المثل آن را در حساب
مالزی که خواسته آنها بود ،دریافت کردهاند و از کل این مبلغ
 800میلیون یورو به پیمانکاران و افراد مختلفی که در نظر آنها
بود ،دستور پرداخت داده شده و ارسال گردید .آنها اگر این
مبالغ را در هر حسابی میخواستند قابل پرداخت بود و مشکلی
وجود نداشت و انجام وظایف ما طبق خواسته آنها بوده است.
لذا اگر ایرادی دیده میشد ،در طول آن هفت ماه چرا عنوان
نشد و حال که دولت عوض شده ،ایران وارد میکنند؟ و ...

