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خسرومبشر/بزرگترینپروندهفسادکشور،درسال 95اگرچهشاهد
ابالغ حکم اعدام برای متهم ردیف اول خود بود ،اما هنوز چشــمانداز
روشنیبرایمختومهشدنآندیدهنمیشود.بازداشت«علیرضازیبا
حالت منفرد» شریک و نزدیک بابک زنجانی که از او به عنوان «جعبه
ســیاه» این پرونده یاد میشود ،شــاید روزنهای باشد برای یافتن برخی
ابهامها و پاسخهای بیجواب .متهم نفتی اگر چه با حکم قطعی شده
اعدام شــبها در زندان ســر به بالین میگــذارد ،اما به گفته مســئوالن
همچنان از همکاری برای تعیین تکلیف پولهای نفت و تسویه بدهی
خود خــودداری میکند .همین بالتکلیفی امــوال بیتالمال و رازهای
ســر بــهمهــر پشــت پردههــای ایــن پرونده یــا آنچــه رئیــسجمهوری
ســؤالهای بــی پاســخ مــردم خوانــده اســت ،در میانــه راه اختــاف
نظرهــای بحث برانگیــزی بین رؤســای قــوای مجریه و قضائیــه را نیز
ســبب شــد .آنجا که حســن روحانــی 8دی مــاه در نشســت تخصصی
«جامعــه نظارت و بازرســی دولت» گفــت« :مگر یک نفــر خودش به
تنهایــی میتوانــد 3میلیــارد دالر بــه جیب بزنــد .به کجا وصــل بوده؟
چه کســانی بــه او کمک کردنــد؟ چگونه امــوال در اختیار یک فــرد قرار
گرفتــه؟ ...حاال یک فــردی اعدام شــود ،پولی که در اختیار ایــن آقا بود،
چی شــد و کجا رفــت؟ بنده از آغاز این پرونده پیشــنهاد کــردم این فرد
به جــای اینکه مســتقیم در اختیار دســتگاه قضا قرار بگیــرد ،در اختیار
وزارت اطالعات قرار بگیرد تا اطالعات این موضوع کامالً آشــکار شــود
و پرونده پخته شــود بعد در اختیار دســتگاه قضا قرار بگیرد .حاال به هر
دلیلی این نظر عملی نشــد ،انتظار مردم چیســت؟ انتظــار مردم این
اســت که ماجرا برای مردم روشــن شــود ،مردم ســؤاالتی دارند ،سؤال
مــردم بایــد پاســخ داده شــود 13 ».دی ماه امــا رئیس قــوه قضائیه در
واکنش به این ســخنان روحانی ،گفــت« :در پرونده بابک زنجانی جای
شــاکی و مشــتکی عنه عوض شــده اســت ٬ما شــاکی هســتیم و دولت و
وزارت امور خارجه باید پاســخگو باشند ...چطور میگویند قوه قضائیه
بــا وزارت اطالعــات همکاری نکرده اســت؟ بله آن چیــزی که بخواهد
در اختیار ما قرار گیرد دو ســال بعد به ما گفتنــد ».آملی الریجانی البته
از این هــم گفت که زنجانی حرفهای زیادی زده اســت از جمله اینکه
گفتــه بــه انتخابات ریاســت جمهــوری میلیاردهــا تومان کمــک کرده
اســت اما دســتگاه قضایی ســخنان این متهــم را عین واقــع نمیداند.
رسانههایمنتقددولتبخشمربوطبهادعایزنجانیمبنیبرکمک
به ســتاد انتخاباتــی روحانی را چند صباحی برجســته کردنــد .ادعایی
که بــا توضیحات نوبخت ســخنگوی دولت و نعمتزاده رئیس ســتاد
انتخاباتروحانیروبهرووتکذیبشد.درنهایتهماکبرترکانازدیگر
اعضایستادانتخاباتیروحانیومشاوررئیسجمهوریدرگفتوگوبا
«ایران»،پیشنهاددادکهدادستانیازهمهستادهایانتخاباتیبخواهد
ریــز حســابها و هزینههــای خود را منتشــر کنند .پیشــنهادی کــه البته
محقق نشــد و بتدریج این ســوژه هم به کناری گذاشــته شد بدون اینکه
گرهای از پرونده فروبسته بابک زنجانیگشوده شود.
ابالغحکماعدام
 3بهمن بود که محســنی اژهای ،ســخنگوی قوه قضائیه در نشست
خبــری خود از ابــاغ حکم اعدام زنجانی به این متهــم نفتی خبر داد و
البته گفت که پرونده دو متهم دیگر که در دیوان عالی کشور نقض شده
بود ،برای رسیدگی به شعبه همعرض ارسال شد.
زمزمههایفسادنفتیاگرچهازسال91شنیدهشدهبودامانامبابک
زنجانی البته به صورت اختصار بعد از جلســه موسوم به یکشنبه سیاه
مجلس در  15بهمن این ســال برده شد جایی که محمود احمدینژاد
فیلمی از حضور فاضل الریجانی در دفتر ســعید مرتضوی پخش کرد
که یک محور بحث آنان مربوط به فردی به نام بابک زنجانی بود.
بعدترامازوایایمختلفتخلفاتزنجانیآشکارشدتااینکهحسن
روحانــی تنها چند مــاه بعد از آغاز بــه کار دولت یازدهــم در هفتم دی
مــاه  92به معاون اول خود دســتور داد تا اقدامات الزم برای شناســایی
و مجازات کســانی که با تبانی و ســوء اســتفاده از امتیازات خاص ،زمینه
ویژهخــواری و درآمدهــای غیــر موجــه را فراهــم کردهانــد ،در اولویت

کار قــرار دهد .دو روز بعد از صدور این دســتور رئیــس جمهوری ،بابک
زنجانــی میلیــاردر نفتــی بــا شــکایت وزارت نفــت و مدعیالعموم به
اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشــور ،پولشــویی ،کالهبرداری و بدهی
 8هزار و  500میلیارد تومان بازداشــت شــد .بعدتر که برخی مخالفان
روحانی ادعای کمک زنجانی به ســتاد انتخاباتــی وی را مطرح کردند،
این ســؤال بــه صورت برجســتهای مطرح شــد که اگر چنیــن ادعاهایی
صحت داشــته ،چرا روحانی باید خواســتار برخورد با حامی مالی خود
در اولین ماههای شروع به کار دولت شود.
پیوندزنجانیومرتضوی
در 11مهرماه ســال گذشــته ،نماینده دادســتان تهران در نخســتین
جلســه محاکمه بــا قرائــت کیفرخواســت میلیــاردر نفتی اعــام کرد:
«بابــک زنجانــی متهم اســت بــه فســاد فــیاالرض و اخــال در نظام
اقتصــادی کشــور ،کالهبــرداری گســترده از شــرکت ملــی نفــت ایران،
کالهبــرداری از بانــک «افآیآیبی» و جعل حواله بانکی ،پولشــویی
به مبلغ هزار و  967میلیون یورو و نشــر اکاذیب ،جعل حواله نزد بانک
مرکــزی ،جعل اســناد بانــک و جعــل مهــر و »...نماینده دادســتان در
جلسه دوم قرائت کیفرخواســت این متهم گفت« :ساز و کار خلق پول
بی حد و حســاب بابــک زنجانی زمانی رخ داد که وی با ســازمان تأمین
اجتماعی (به ریاست ســعید مرتضوی) گره خورد و همچنین مصوبه
 7تیرماه 91با امضای حســینی ،وزیر اقتصاد ،غضنفری ،وزیر صنعت،
معدنوتجارت،رستمقاسمی،وزیرنفتومحمودبهمنی،رئیسکل
بانــک مرکزی در دولت دهم و واریــز 14/5درصد منابع ارزی حاصل از
فروش نفت به حساب بانک«افآیآیبی» که سکوی پرتاب زنجانی
شــد ».پنجمین جلســه دادگاه با توضیحات زنجانی دربــاره چگونگی
قرارداد با ســعید مرتضوی برای خرید ١٣٨شــرکت از ســازمان تأمین
اجتماعی همراه بود کــه در آن متهم ردیف اول گفت« :قبل از تحریم،
چهارمیلیــارد یورو به تأمیــن اجتماعی پول دادم و کمکشــان کردم؛
در عــوض قرار شــد شــرکت بگیــرم .وقتی تحریــم شــدم ١٠،روز بعد از
دادن پــول بــه تأمیــن اجتماعی بــود .از امــارات بــه وزیر نفت (رســتم
قاســمی) زنگ زدم و گفتم من در تأمیــن اجتماعی چها ر میلیارد یورو
پول دارم .چون ١٥روز بیشــتر وقت نداشــتم ،از وزیر خواســتم با تأمین
اجتماعــی هماهنگ کند و از چها ر میلیارد یــورو ،د و میلیارد را به جایی
کــه وزارت نفت میخواهد (بابت بدهی فروش نفت) ،حواله کنند و به
مــن به انــدازه د ومیلیارد یورو شــرکت بدهند(».از شــرکتهای تأمین
اجتماعــی) زنجانی توضیــح داد :رفتم پیش مرتضــوی (رئیس وقت
سازمان تأمین اجتماعی) و گفتم دستم به دامنت ،د و میلیارد از مبلغ
چهــا ر میلیارد یورو را بــه هرجا که بانک مرکــزی میخواهد ،حواله کن.
مرتضویگفتبیاببینمت.رفتمدفترشواوفیلمگرفتودرمجلس
پخش کرد .فردایش ،مرتضوی را بازداشت کردند؛ اما یک روز بعد آزاد
شــد .در نهایت وزیر نفت وقت با احمدینژاد صحبت کرد و مرتضوی
را پیدا کردند .مرتضوی جلســه گذاشــت و گفت چکها را بدهید تا من
کار را انجــام دهــم (واگذاری شــرکتها) .وزیر نفت گفت چــک را به ما
بدهیــد و ما نامه میزنیم به تأمین اجتماعی و این کار انجام میشــود.
در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و احمدینژاد ،این کار انجام شــد.
ینمانده
بعدازانجامکاررفتمودرحالیکهیکروزبیشترازمهلتمباق 
بــود ،پیــش مرتضــوی رفتم تا امضــا کند ،امــا مرتضوی گفت تــا دیروز
مدیرعاملبودهودیگرامضایشراکسیقبولنمیکند».
تعلیقاعدامتااطالعثانوی
بابک زنجانــی و دو متهم اصلــی دیگر این پرونده بــه حکم دادگاه
بــدوی کــه برای بــرای آنها اعــدام صــادر کرده بــود ،اعتــراض کردند تا
بررســی این احکام به دیوان عالی کشــور برسد .ســرانجام دیوان عالی
کشــور پس از بررســی پرونــده بابک زنجانــی و دو همدســتش (مهدی
شــمشزاده و حمیــد فــاح هــروی) حکــم شــعبه  15دادگاه انقــاب
تهــران را نســبت به متهم اصلــی (بابک زنجانــی) مبنی بر اعــدام ،رد
ن و  ٥٠٠هزار یورو در حق شرکت نفت را تأیید
یکمیلیاردو  ٩ ٦٧میلیو 
کرد .اما درخصوص دو متهم دیگر پرونده احکام اعدام آنها را نقض و

برایرسیدگیمجددبهشعبههمعرضفرستاد.
البتــه حجت االســام والمســلمین منتظری دادســتان کل کشــور
 28بهمــن ماه گفت که حکم اعدام زنجانی تا اســترداد پول ها اجرایی
نمیشود.
اسرار«شاهکلید»بابکزنجانی
علیرضازیباحالتمنفرد«شاهکلید»یا«جعبهسیاه»پروندهبابک
زنجانــی که با پولهای بــادآورده به عنوان تاجر ایرانــی و دالل نفتی در
کشــورهای مالزی و دومینیکا زندگی افســانهای داشت ،پس از سه سال
دســتگیر و در برابــر میــز بازجویــی بازپرس پرونــده به ســؤالهای او به
صورت کتبی پاســخ داد .جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران بعد از
بازداشت این متهم گفت« :تحقیقات نشان میدهد این فرد در خرید
و فروش محمولههای نفتی بابک زنجانی نقش مؤثری داشته است».
ناصر ســراج ،رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور هم به «ایران» گفت:
«در پرونــده  48هــزار صفحهای بابــک زنجانی گرههایی وجــود دارد و
افراد بسیاری مطرح هستند ،از جمله فردی به نام «ع .ز .م» که کارگزار
متهم اصلی فســاد نفتی بود ،پس از سه ســال متواری بودن ،سرانجام
نهادهای نظارتــی مخفیگاه وی را در خارج از کشــور (مالزی و امریکای
مرکزی در حوزه دریای کارائیب) ،شناســایی و با دســتور قضایی توسط
پلیسبینالمللبهکشوربازگرداندهوتحتبازجوییقرارگرفت».
منفرد ،در بیســتم آبانســال 1352در تهــران در خانوادهای 5نفره
متولد شــد .در اوایل جوانی به تدریس مبانی کامپیوتر پرداخت .زمانی
که 20ســال داشــت ،با دختری به نام «بهناز» ازدواج کرد و با همسرش
درخانهایاستیجاریدریکیازمناطقجنوبشهرتهرانساکنشد.او
بعد از شــروع فعالیتهای اقتصادی ،بدهی بــاال آورد و به جرم صدور
چکهای بی محل با حکم قضایی بازداشت و روانه زندان قصر تهران
شد.
منفرد پس از آزادی با تبلیغات بســیار در شرق تهران نخستین
«لیزینــگ خــودرو» را افتتــاح کــرد .وی کــه در آن زمــان  27ســال
داشــت ،با سرمایهای که از این طریق به دســت آورده بود ،توانست
بدهیهــای خــود را پرداخت کند و بــا رایزانیهای بســیار با اعضای
هیــأت مدیــره یکــی از خودروســازان معــروف ارتباط دوســتانهای
برقرار کرد .علیرضا زیباحالت منفرد در سال  82زمانی که  30سال
داشــت ،با گســترش فعالیت اقتصادی ،به مالزی رفت و وارد بازار
ســنگهای قیمتی و فعالیتهای آموزشــی و اجتماعی شــد .او به
عنوان یک تاجر ایرانی ،با ســرمایهای که داشت ،با انجام چند پروژه
عامالمنفعه و اجتماعی در مالــزی به عنوان فردی خیر و فرهنگی
مطرح شــد که براحتی میتوانست با شــخصیتها ،تجار و اعضای
کابینــه و حتی با رئیس جمهــوری مالزی دیــدار و در میهمانیهای
آنها شــرکت کند .به واســطه همین ارتباطات بود کــه به مقام عالی
ســلطنتی «داتو» رســید« .داتو» یک مقام ایالتی و ســلطنتی است
کــه دارنــده آن از مزیتهــای ویــژه اجتماعی و اقتصــادی در داخل
مالزیبهرهمندمیشود.درسالهای 88و 89بابکزنجانیدراوج
فعالیتهای اقتصادیاش در دولت احمدینژاد و دوران تحریم،
به دنبال افرادی بود که از جایگاه ویژه دولتی در آن کشــور برخوردار
باشــند .در نتیجــه با بررســی ســوابق منفــرد ،او را به عنــوان همکار
انتخــاب کرد .ایــن دو (بابک زنجانــی و زیبا حالت منفرد) در ســال
 1389در مالقاتهایی که با هم داشتند ،درباره نوع کار و همکاری با
همبهتفاهمرسیدندوقولوقراریگذاشتند.البتهبابکزنجانیدر
مالزی،علیرضازیباحالتمنفردودرترکیه،رضاضرابرابهعنوان
کارگزاران خود انتخاب کرده و با آنها کار میکرد .در حقیقت ضراب
و منفــرد بابت هر پروژهای که برای میلیــاردر نفتی (بابک زنجانی)
انجــام میدادند ،از وی پورســانت کالنی میگرفتند .در بیســتمین
جلسهمحاکمهبابکزنجانیدرشعبه 15دادگاهانقالببهریاست
قاضــی صلواتــی ،روابــط بابــک زنجانی بــا علیرضا منفرد توســط
تورنگ ،معاون دادســتان در دفاع از کیفرخواســت علنی میشود.
پس از این افشــاگری ،تیمی از نیروهای امنیتی و قضایی ایران برای
اســترداد نامبرده به مالزی رفتند ،اما دولت مالزی با وجود مدارک
مســتند و قانونــی درخصــوص منفــرد کــه او یک مجــرم اقتصادی
است،بهبهانهاینکهاینمدارکقانعکنندهنیست،ازتحویلمتهم
بــه مأمــوران ایرانــی خــوداری میکنند .وقتــی منفرد کشــور مالزی
را بــرای خــود ناامن دیــد ،با نقد کــردن داراییهایش ،بــه دومینیکا
(کشــوری جزیرهای در دریای کارائیب) گریخت .روزولت اسکریت
(سیاستمدارمشهوردومینیکا)کهروابطصمیمانهایباویداشت،
برای کمک به منفرد ،گذرنامه دیپلماتیک در دومینیکا تهیه کرده و
به دروغ او را ،رئیس تشکیالتی به نام «تجارتخانه دومینیکای من»
ومالککلینیکهایپزشکیدرسرتاسردومینیکا،همچنینمالک
کارخانه تولیــد بطری آب و مالک مرکز خدمــات لیموزین معرفی
میکنــد .در نهایت فشــارهای سیاســی رســانههای دومینیکایی در
کناراقداماتپلیسبینالمللباعثشددولتدومینیکا،منفردرا
تحویل پلیس بینالملل دهد .حال ،همه به تحقیقات از این متهم
چشــم دوختهانــد تا شــاید گرههای بســته پرونده میلیــاردی بابک
زنجانی از زبان او راهی به گشایش پیدا کند.

