ایسنا | دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت :در اسالم نمیتوان به بهانه برخی احکام مثل حجاب و اینطور موارد ،به کرامت انسانی لطمه زد ،حال شما ببیند که چقدر ما در جامعهمان از
توجه به این موارد اسالمی دور هستیم .حجتاالسالم سیدهادی خامنهای در مراسم احیاء شب قدر در موسسه دارالزهراء(س) با بیان اینکه در اسالم نمیتوان به بهانه برخی احکام مثل
حجاب و اینطور موارد به کرامت انسانی لطمه زد ،گفت :شما ببیند که چقدر ما در حال حاضر و در جامعهمان از برخی مسائل اسالمی دور هستیم .من برخی اوقات در روزنامهها میخوانم
که عدهای میگویند ،میشود به کسی که مسلمان نیست حتی بهتان زد و به روایتی استناد میکنند که منبع آن هم مشخص نیست؛ در حالی که اسالم هرگز چنین چیزی را نمیپذیرد
و اجازه نمیدهد که کرامت انسانها زیر سوال برود.

آغاز انتقادات پساانتخاباتی با سخنان سلیمی نمین

همدلــی| عبــاس ســلیمی نمیــن از چهرههــا و
روزنامهنگاران برجســته جریان اصولگرایی اســت که
برای حمایت از محمدباقــر قالیباف حتی با چهرههای
اصالحطلب نیز درگیر شــد ،اما با کنارهگیری قالیباف
به نفع ابراهیم رئیســی از او تقدید کــرد و اقدام او را
«مردانگی» توصیف کرد .این چهره سیاسی اما هفتهها
پس از انتخابات و البته شکســت رئیسی در برابر حسن
روحانی اعتقاد دارد که بهتر بود رئیسی کنار میکشید
و قالیبــاف در زمین بــازی میمانــد .در روزهایی که
محمدباقر قالیباف حامیان مطرحی در جناح اصولگرا
نداشــت ،حمایت ســلیمی نمین – اگرچــه پیش از
کنارهگیری موضع خود را به نفع جناح اصولگرا آشکار
نکــرد – از قالیباف و البته انتقاد از ابراهیم رئیســی و
ظرفیتهــای وی برای رهبری جناح اصولگرا میتواند
آغازگــر انتقادی درون جناحی باشــد که اصولگرایان
شکســت خورده ،آن را به تاخیــر انداختهاند تا وانمود
به شکست نکرده باشند.گزیدهای از گفتوگوی مفصل
سلیمی نمین با انتخاب در ادامه میآید:
ذهن پایداریها متاثر از احمدینژاد است
پایداریها عمدتا در شکل گرفتن ذهنیتشان نسبت
به آقای قالیباف متاثر از آقای احمدینژاد هستند .آقای
احمدینژاد سیاستی داشت که در دولت دوم خودش که
همه شــخصیتهای اصولگرا را کامال منکوب کرده و از
صحنه خارج کند .این شامل حال الریجانی ،حدادعادل
و قالیباف هم میشــد و برخوردهای مشابه با این افراد
داشت .متاســفانه ذهن بچههای پایداری کامال متاثر از
جهتگیریهای آقای احمدینــژاد علیه آقای قالیباف
است .چیزی که ظلم آقای روحانی در حق آقای قالیباف
هــم همین بود .درحالــی که آقای قالیباف بیشــترین
هزینــه را در مواجهه با آقای احمدینــژاد داده بود اما
آقای روحانی مرتبا میگفت که شــما همان احمدینژاد
هســتید ،درحالی که ایــن عادالنــه و منصفانه نبود و
میدانســت که آقای قالیباف چقدر با آقای احمدینژاد
اصطکاک داشتند.
رئیسی باید به نفع قالیباف کنار میرفت
[از قالیباف]تقدیر کردم و گفتم که مردانگی کردید...
من معتقد بودم آقای رئیســی باید به نفع ایشــان کنار
میرفــت ...من معتقــد بودم اگر این کار توســط آقای
رئیســی صورت میگرفــت ،جریان جبهــه پایداری در
انزوا قرار میگرفت .یعنی نمیتوانست نظر خودش را بر
همه جریــان اصولگرایی تحمیل کند و خودش منزوی
میشد...اطرافیان[رئیسی] میگفتند که این[کنارهگیری]
اصال جزو محاالت اســت ...آنچــه میتوانم بگویم اینکه
اطرافیانش با این قضیه مقابله جدی داشتند.
اگر قالیباف میماند...
اینجا به بستگی به مســائل دارد .اگر آقای قالیباف با
آقای روحانی بــه دور دوم میرفت ،آقــای روحانیآن
حجم ســیاهنمایی و وحشــت را نمیتوانســت در مورد

قالیباف باید میماند ،نه رئیسی!

آقای قالیباف جا بینــدازد .چون آقای قالیباف در تهران
فرهنگسرا ســاخته و کارهای فرهنگی متعددی داشته.
مثال ارتباطش با ســینماگران و هنــر روابط خوبی بوده
و آقای روحانی نمیتوانســت ایــن تهمتهایی را که به
اصولگرایــان زد به آقــای قالیباف بزنــد .چون جامعه
یــک ذهنیتی از عملکرد آقای قالیباف داشــت .مثال در
فرهنگسراها تفکیک جنسیتی وجود ندارد....می خواهم
بگویم که آقای روحانی نمیتوانست فضا را سیاسی کند.
با آمدن آقای رئیســی در چند روز آخــر آقای روحانی
توانست فضا را از عرصه مسائل اقتصادی جدا کرده و در
فضای سیاسی بیندازد .این با آقای رئیسی برایش ممکن
بود و این کار صورت گرفت.
کسی اصال جرات نکرد پشت قالیباف قرار گیرد
جریان اصالحطلب کاری کرد که کســی اصال جرات
نکند پشــت آقای قالیباف قرار بگیرد ...یادتان هست که
چند جوابیه به آقای کرباســچی نوشتم .آنجا بحثم این
بود که شــما دارید به صورت حساب شده آقای قالیباف
را لجنمــال میکنید و من نه به خاطــر دفاع فردی یا
جناحــی اما به عنوان اینکه یک مدیر را که نســبت به
شما اصال قابل مقایســه نیست لجنمال میکنید ...چرا
لونیم قالیبــاف را هدف باالترین
اصالحطلبان یکســا 
حمــات ناجوانمردانه قرار دادند؟ مــن خودم معتقدم
آنقدر حجم آتش را روی آقــای قالیباف زیاد کردند که
اصولگرایان نتوانند خیلی از ایشان دفاع کنند.
هم اصالحطلبان قالیباف را زدند ،هم پایداری
نه ،شکســت نمیخورد .تلقی اصالحطلبان به درستی
ایــن بود که اگر قالیباف ایــن دوره بیاید به دلیل اینکه
کارنامه بسیار قوی شهری دارد ،یعنی مدیریتی دارد که
نه میتوانند روی او جوســازی و سیاهنمایی کنند ،که به

لحاظ تخصصی ،کار تخصصی کرده و به لحاظ شــرایط
سخت توانسته کارنامهای از خودش ارائه دهد که کارهای
فنی بسیار پیچیدهای انجام دهد ،لذا جریان اصالحطلب
او را به عنوان رقیب اصلی خودش میدانست و به همین
دلیل طبعا روی تخریب آقای قالیباف متمرکز شــد .آیا
این هم روی اصولگرایان تاثیر گذاشت؟
بله ،چون همــان تولیدی که اصالحطلبان میکردند،
رجانیوز هم همان را بازنشر میداد[.یعنی همان قدر که
اصالحطلبان او را زدند پایداری هم زد؟] حتی بیشتر به
نظر من.
پایداری مصباح را به سیاست کشاندند
چیزی که خــودم االن معتقدم و عمل کردم این بود؛
در نامهای که علیه آقای محمد خامنهای نوشــتم گفتم
که همین اشــتباهی که در مورد شما صورت گرفته در
مورد آقای مصباح هم صورت گرفته اســت .ایشان یک
شخصیت علمی است و شــما هم یک شخصیت علمی
هستید .این تفکری را که من دارم خیلی از اصولگرایان
هم دارند .آقای مصباح را یک شخصیت علمی میدانند
که پایداریها واقعا ایشان را به مسائل سیاسی کشاندند و
توانمندی ایشان در حوزه مسائل فلسفی و نظری را هم
مخدوش کردند.
رابطه پایداری با جوانان اصولگرا بهتر است
یک ایرادی که ما در جبهه اصولگرایی داریم این است
کــه نیروهای جوان خودمــان را در اختیار آدمهایی که
شعارهای خیلی جوانپســندانه میدهند،قرار دادهایم.
جوان امروز دوســت دارد که کســی بیاید و شعارهای
هیجانی بدهد .ما به نظرم در اصولگرایی اشتباه و غفلت
کردیم و با سپردن جوانها در اختیار آدمهایی گذاشتیم
که هیجانات را بیشــتر تحریک میکند تا تعمل و تامل

همدلی | در روزهایی که دولت قطر وضعیت دشــواری را سپری میکند و از
سوی عربستان و همپیمانانش در محاصرهای اقتصادی وسیاسی به سر میبرد،
نگاه خود را متوجه ایران کرده و از ایران درخواست کمک کرده است .ایرانی که
گفته میشود رابطه با آن ،یکی از علل تیرگی روابط عربستان با این کشور کوچک
خلیج فارس است .امیر قطر در یک ماه اخیر نسبت به سیاستهای عربستان و
برخی دیگر از کشورهای منطقه انتقاد کرده و بر نقش ایران در تحوالت منطقه
تاکید داشته است.
در روزهــای گذشــته نیز ایران با گشــودن یک کریدور هوایــی برای عبور
هواپیماهای خطوط هوایی قطر وهمچنین بخشی از مایحتاج غذایی مردم این
کشور ،به این درخواست کمک پاسخ داده است .اما روز گذشته که پیام «مودت»
رئیس جمهور ایران به امیر قطر ابالغ شــد ،این دوســتی مستحکمتر از پیش
شده و میتواند وضعیت منطقه را به گونهای دیگر درآورد .اگرچه تاکنون ایران
خودداری از ورود به دعوای عربی این کشورها را در دستور کار قرار داده بود ،اما
به نظر میرسد که این روابط وارد مرحله تازهای شده است و این پیام میتواند
«سیگنال»های تازهای را به سمت قطر ارسال کند .روز گذشته در دیدار معاون
وزیر خارجه کشــورمان با وزیر خارجه قطر ،پیام حسن روحانی رئیسجمهور
کشورمان به امیر قطر اعالم شده است.
بر اســاس گزارش وزارت خارجه قطر ،حسین جابری انصاری معاون عربی-
آفریقایی وزارت خارجه در دیدار با محمدبن عبدالرحمن آلثانی ،این پیام را به
امیر قطر ابالغ کرد .سفر معاون ظریف به دوحه روز شنبه انجام شده بود.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره این سفر به ایرنا گفت :در این سفر پیامهای
مودتآمیز مقامات ایرانی به مقامات قطری ابالغ شد.
«بهرام قاسمی» تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره در جهت همبستگی
اسالمی و وحدت جهان اسالم تالش و به حفظ صلح ،ثبات و امنیت منطقه کمک

حاشیه

فرزند رهبری و برادر خاتمی در
یک کادر

همدلی | روز گذشــته در برخی از شــبکههای
اجتماعی تصویری منتشر شد که گوشهای از مراسم
شب قدر منزل ســیدصادق خرازی را نشان میدهد.
در این تصویر علی یونسی؛ دستیار ویژه رئیسجمهور
در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی ،محمدرضا
خاتمی؛ برادر سید محمد خاتمی ،جواد ظریف؛ وزیر
امــور خارجه ،محمود واعظی؛ زیر ارتباطات و فناوری
اطالعات و سید مسعود خامنهای؛فرزند رهبر انقالب

کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :این سفر در همین چارچوب و در
ادامه رایزنیهای قبلی با دولت قطر انجام شده است.
بدون تردید این سفر از دید عربستان سعودی و اعراب همپیمان با وی پنهان
نخواهد ماند و آنان را وادار به واکنش خواهد کرد .امری که از روز گذشــته آغاز
شــد .کشور بحرین به عنوان یکی از کشورهایی که تحت حمایت عربستان به
سر میبرد و همسو با آل سعود ایران را عامل بی ثباتی در مناطقه میداند روز
گذشته از طریق پارلمان خود مدعی شد که کشور قطر در امور داخلی بحرین
دخالت میکند و این کشور به همراه ایران در سال  2011در ایجاد بیثباتی در
بحرین دست داشتند.
به گزارش ایسنا به نقل از رأیالیوم ،پارلمان بحرین در این بیانی ه مدعی شد که
قطر با کمک ایران در یکپارچگی و وحدت ملی این کشور اخالل ایجاد میکند.
در این بیانیه ادعا شده است :هر روز حقایق جدیدی کشف میکنیم که نشان

در کنار هم دیده میشوند.

خبر یک زندانی از بازداشتی دیگر
اوین

انصاف نیوز | کانال تلگرامی «عبدالرضا داوری» از
نزدیکان محمود احمدینژاد که پس از زندانی شــدن
او نیز به روز میشــود ،به نقل از او نوشــته اســت که
امروز «رضا.گ نویســنده کتــاب جنجالی ش.الف» را
در کتابخان ه زندان دیده اســت؛ کسی که به نظر «رضا
گلپور» نویســنده کتاب «شنود اشــباح» است .خبر
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وکیل بابک زنجانی :موکلم در توکیو
پولی ندارد
را و این اشــتباه را من قبــول دارم .طبیعتا وقتی چنین
کاری کردیم ،پایداریها راحتتر میتوانند با قشر جوان
اصولگرا رابطه برقرار کنند.
رئیسی ظرفیت رهبری اصولگرایان را ندارد
[اصولگرایــان] قطعا جمنــا را تقویت میکنند .قطعا
حرکتی را که در قالب جمنا آغاز کرده ادامه خواهد داد و
تقویت خواهد کرد .باید هم ادامه دهد چون این یک کار
تشکیالتی اســت ...آقای رئیسی میتواند نامزد باشد اما
قطعا نمیتواند لیدر باشد ...من نمیخواهم بگویم سیاسی
نیست ...در این قضیه آقای رئیسی یکسری ظرفیتهایی
در قالب یــک نامزد دارد ،اما در قالب اینکه ما او را لیدر
قــرار دهیم ،به جمعبندی رســیدهاند که در این قضیه
شورایی باشــد و اگر قرار اســت که او لیدر باشد ،قطعا
آقای موحدی کرمانی ریش سفیدتر است و شیخوخیت
بیشــتری دارد .اصولگرایان در واقــع آمدند و از وادی
شیخوخیت یک مقدار پارلمانیتر عمل کردند.
فردمحوری اطرافیان رئیسی لطمه زد
فردمحوریها قطعا تضعیف شد و بعد از این انتخابات
هم بیشــتر نسبت به آن هجمه خواهد شد .یعنی بیشتر
به جمع گرایش بیشــتری پیدا خواهد شد .در اینجا هم
باز برای همه پایگاه و تودههای اصولگرا روشــن شد که
فردمحوری اطرافیان به آقای رئیسی لطمه زد .این کامال
برای اصولگرایان روشن شــد .در انتخابات  92هم این
قضیه بــود .طبیعتا هرچه به جلــو میرویم ،االن مدل
اصالحطلبان را هم اصال نمیپســندم .ما تکرار میکنیم
شــما هم تکرار کنید ،خیلی بــرای اصالحطلبان قوت
نیســت که شــما باید حتما آنچه ما میگویید را تکرار
کنید ،پسندیده نیست .آن کاری که اصولگرایان شروع
کردهاند ،کار خوبی است.
ماجرای تتلو ســنخیتی با شخصیت رئیسی
نداشت
[ماجــرای تتلو]البتــه اصالحطلبان هم بیشــترین
اســتفاده را کردند .در هر ستاد آقای روحانی دو تا تتلو
بود .شب چهارشنبه از سخنرانی کرج درحال بازگشت
بودیم کــه خیابان را بســته بودند .ماشــین را پارک
کردم و دیــدم که تتلو فراوان اســت .همینها که دم
از اخالق میزدند ...در مورد آقای رئیســی درست است
و دو تا مطلب وجود دارد .آقای رئیســی قبال نسبت به
بحث کنســرت موضع نگرفته بود .قطعا نظرش با آقای
علمالهــدی متفاوت بود ،اما موضــع نگرفته بود .چون
موضع نگرفته بود ،االن دفاع از کسی که از کنسرتهای
زیرزمینی توبه کرده باشد و آمده باشد که کنسرتهای
آب شســتهتر و موجهتری ارائه دهد به آقای رئیســی
نمیخــورد .تلقی یک کار تبلیغاتی آن هم تبلیغاتی که
سنخیتی با شــخصیت او ندارد ...به نظرم میخواستند
بگویند که خیلی هم آنچنان که فضا ســاختند که اصال
با این مقوالت بیگانه هســتیم ،نیست .به نظرم یک کار
بسیار نپختهای بود که صورت گرفت.

میدهند اتفاقات اســفباری که از سال  2011تا به امروز رخ دادند جنبشها و
فعالیتهای مردمی نبود ،بلکه توطئهای از طرف ایران و با حمایت قطر بود و یکی
از مشاوران امیر قطر با یکی از تروریستهای بحرین تماس تلفنی داشت و این
نشان میدهد که قطر از تروریستهای بحرین حمایت میکند.
پارلمان بحرین دراین بیانیه مدعی شد :روشن است که برنامهای قطری ـ ایرانی
علیه بحرین وجود دارد و ایران و قطر با بهرهگیری از نام بهار عربی و به کمک
تروریستها تالش کردند در بحرین کودتا کنند که این کودتا نافرجام ماند.
پارلمان بحرین همچنین مدعی شد :این رفتارها و توطئهها از طرف ایران که
به سیاســت نفوذی و خصمانهاش معروف است ،عجیب نیست .اما دیدن این
رفتارهای خصمانه از ســوی قطر و احترام نگذاشتن به همسایگان و همچنین
نقض مصوبههای شورای همکاری خلیج فارس عجیب است.
در پایان این بیانیه آمده اســت :مشــاهده این رفتارها از کشور دوستی که با
بحرین مشترکات زیادی از جمله تاریخ و وحدت هدف در شورای همکاری خلیج
فارس دارد ،عجیب است.
یکی از عوامل اختالف عربســتان با دولت قطر حضور سران حماس در قطر
است و همین موضوع در روزهای گذشته کانون شایعهسازیهای مخالفان ایران
و قطر شد.
روزنامه العرب چاپ لندن که به عربســتان ســعودی نزدیک است ،دیروز در
خبری مدعی شده بود که در پی فشار کشورهای عربی به قطر ،سران حماس
قرار است با هماهنگی دوحه و تهران از قطر به ایران کوچ کنند.
اما یک منبع نزدیک به مقامات فلســطینی ،اخبار منتشر شده مبنی بر نقل
مکان فرماندهان جنبش حماس از قطر به تهران را تکذیب کرد .به گزارش ایسنا
یک منبع نزدیک به مقامات فلسطینی این خبر را غیر واقعی و هدفدار عنوان
کرد .این منبع تاکید کرد که چنین موضوعی صحت ندارد.

این بازداشــت چند ماه پیش در ســایت «زیتون» که
خارج از کشــور است و نیز در «آمدنیوز» منتشر شده
بــود ،ولی بنا بر آنچه در کانــال تلگرامی داوری آمده،
او پــس از  ۸ماه هنوز در بازداشــت موقت در اوین به
ســر میبرد .داوری با اشــاره به اتهامات و بازداشــت
کنندههای او ،نوشــته است« :مورد (رضا – گ) بسیار
عجیب است .او که زمانی نویسنده محبوب حاج حسن
شایانفر ،رئیس دفتر پژوهشهای روزنامه کیهان بود و
گزارشهای جنجالیاش علیه اصالحطلبان و اطرافیان
دکتر احمدینژاد سرلوحه سایت عماریون و جزو منابع
درسی دورههای بصیرتافزایی برادران بود ،اینک توسط
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خبر

پیام حسن روحانی به شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی ابالغ شد

تجدید دوستی ایران با قطر

سیاست

به بهانه حجاب نمیتوان به کرامت انسانی لطمه زد

همان برادران با چنین اتهاماتی در بند است و در انتظار
دادگاهی که تیرماه برگزار خواهد شد».

مهاجرانی وهزینه انتخاباتی قالیباف

همدلی |ســید عطاءاهلل مهاجرانی در توئیتی درباره
هزینههای انتخاباتی شهردار فعلی تهران سئوالی را مطرح
کرده اســت .وزیر ارشاد در دولت اول خاتمی در صفحه
شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت :قالیباف 12سال
شهردار بود و سه بار نامزد ریاست جمهوری ،هزینه این
جاهطلبی برای شهرداری تهران چقدر بوده است؟

تسنیم | بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکمش
اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین
بخش پرونده وی به شمار میرود ،به تازگی مدعی شده پولها
در «توکیو بانک» است .یک منبع مطلع این خبر را اعالم کرد
و گفت که هر چند بابک زنجانی در ادعای جدیدی گفته پولها
در توکیو بانک اســت اما با توجه به سابقه قبلی اظهارات وی،
نمیتوان زیاد به این موضوع اعتنا کرد.
بابــک زنجانی تاکنون ادعاهای متعــددی در خصوص محل
پولها و اینکه اص ً
ال پولی در حســاب بانکهای خارجی دارد یا
خیر ،داشته است.
شاید بتوان نخستین ادعای او را اظهاراتش در جلسه دادگاه
تاریخ  19آبان ســال  94دانســت که عنوان کرد  22میلیارد
یورو پول نقد در حســاب یکی از بانکهای خارجی دارد .او در
هفتمین جلســه دادگاه خود که در شعبه  15دادگاه انقالب به
ریاســت قاضی صلواتی برگزار شد ،گفت« :میخواستم آخرین
روز دادگاه اعــام کنــم اما چون مجبورم کردیــد امروز اعالم
میکنم ،همین اآلن  22میلیارد یورو پول نقد دارم .میخواستم
این موضــوع را روز آخر دادگاه و زمانی کــه آقایان میگویند
بابک زنجانی پولی ندارد ،اعــام کنم اما امروز موضوع را بیان
کردم».
اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در
تاریخ  27آبان سال  94برگزار شد ،گفت« :از مبلغ  22میلیارد
یورویی که قب ً
ال اشاره کرده بودم ،متأسفانه بانکی که پولها در
آنجــا قرار دارد  12میلیارد یورو را تأیید کرده و  10میلیارد را
به خاطر السیها و بدهیهایی که داشتم کسر کرده است».
بهمــن ســال  94و در گیر و دار مهلت دو ماهــه دادگاه به
زنجانی برای تســویه بدهی با وزارت نفت بود که غالمحسین
صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی ( H.Kیکی از شاکیان
زنجانی) گفت زنجانی مدعی شــده پولهایش در بانک چینی
«مرچنت» اســت و پیرو این ادعا ،بانک مرکزی شماره حسابی
را نزد همین بانک به زنجانی اعالم کرد اما در نهایت هم خبری
نشد.
از دیگــر بانکهایی که در پرونده بابک زنجانی ،نامش ســر
زبانها افتاد ،بانک « ُکنلون چین» بود اما این بار و در ماجرای
تودیع وثیقــه برای آزادی زنجانی از زندان ،رســتم شــریک
تاجیکستانی بابک زنجانی گفته بود حاضر است از طریق بانک
«کونلــون» ضمانتنامهای صادر کند که بعد از یک ســال قابل
وصول میشود.
میــزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفــت در حکم دادگاه
یــک میلیارد و  967میلیــون و  500هزار یورو یعنی حدود 8
هزار میلیارد تومان عنوان شده است اما این در حالی است که
مسئوالن وزارت نفت و دولت همواره از بدهی  13الی  14هزار
میلیارد تومانی زنجانی به مجموعه نفت نام میبرند.
مســئوالن وزارت نفت در بیان میزان بدهــی زنجانی ،ضرر
و زیان ناشــی از تأخیر در تأدیه بدهــی را هم لحاظ میکنند
اما این در حالی اســت که فع ً
ال دادگاه در خصوص دادخواست
شرکت نفت درباره ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی،
حکمی صادر نکرده است.
آن طــور که وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید ،بر اســاس
آنچه دادســتانی تهران به عنوان مجری حکــم بابک زنجانی
اعالم کرده ،تاکنون از محل تهاتر و واگذاری اموال داخل ایران
زنجانــی به وزارت نفت ،دو هزار میلیارد تومان از بدهی وی به
مجموعه نفت پرداخت شــده و اکنــون نزدیک  6هزار میلیارد
تومان از بدهی زنجانی به مجموعه نفت باقی مانده است؛ البته
به گفته اصغر هندی مشــاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول
مطالبات وزارت نفت ،اموال زنجانی روی دست دولت باد کرده
و بــه فروش نمیرود و آنچه هم تاکنون فروختهاند ،قابل توجه
نیست.
حاال باید دید آیا ادعــای اخیر زنجانی مبنی بر وجود پولها
در توکیــو بانــک صحت دارد یا خیــر و این بــار اظهارات او
بــرای بازگرداندن پولها به واقعیــت میپیوندد یا نه؛ البته در
مــوارد قبلی هم طبق اعالم زنجانــی و وکالیش ،پا برجا بودن
تحریمهای بانکی مانع بازگشت پولها به کشور شده است.
آن طور که مســئوالن قضایی بارها گفتهاند و آن طور که در
حکم دیوان عالی کشــور آمده ،زنجانی در صورت تسویه بدهی
میتواند از ارفاقات قانونی پیشبینی شــده در قانون اســتفاده
کند؛ البته سر اینکه ارفاقات قانونی لغو شدن حکم اعدام اوست
یا خیر ،بحثهای زیادی مطرح است.
توکیو بانک که زنجانی مدعی شده در آنجا پول دارد ،در سال
 1946آغاز به کار کرده و در ســال  1996با بانک میتسوبیشی
اقدام شده و بانک توکیو میتسوبیشی تشکیل شده است .دفتر
مرکزی این بانک در «نیهون باشی» توکیو و در مجاورت بانک
مرکزی ژاپن قرار دارد .آن طور که در سایتها آمده ،این بانک
شــریک نزدیک وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن است و در
دوران پس از جنگ جهانی دوم ،نقش مهمی ایفا کرده است.
این بانک ،تنها بانک ژاپنی است که مشتریان غیر ژاپنی آن
بیشتر از مشتریان ژاپنی هستند.
بابــک زنجانــی از  9دی  92در زندان به ســر میبرد و آن
طور که حجةاالسالم والمســلمین غالمحسین محسنیاژهای
سخنگوی قوهقضائیه گفته ،زنجانی به تازگی برای انجام برخی
تحقیقــات در راســتای بازگرداندن پولهــا در اختیار وزارت
اطالعات قرار گرفته است.

