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روی موج کوتاه

»در ادامه جلســاتی کــه با حضور 
نمایندگان دستگاه های ذی ربط برای 
تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده 
در زندان و با حضور بابک زنجانی برگزار 
می شود، چهارشنبه اول خرداد ۹۸ نیز 
جلسه ای تشکیل شد که در آن جا آقای 
زنجانی ادعا کرد استیضاح آقای زنگنه 

در مجلس رأی خواهد آورد.«
این اظهارات دیــروز اصغر هندی، 
نماینده حقوقی وزارت نفت است. او این 
حرف ها را پس از آن زد که شــایع شده 
وزیر نفت از سوی بابک زنجانی تهدید 
شده است. هندی این تهدیدات را تایید 
کرد و ادامه داد که زنجانی در جریان این 
تهدیدات به زنگنه گفته است: »به زودی 
جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد 

و شما زندانی می شوید!«
هفته خبرساز وزیر

این اولین خبر شــگفت انگیز هفته 
جاری درباره وزیر نفت نیست. ابتدای 
هفته جاری نماینده مــردم نجف آباد 
در مجلس اتهامات سنگینی را متوجه 
شــیخ الوزرا کرد. ابوالفضل ابوترابی به 
خبرگزاری فارس گفته بود که »ماموران 
امنیتی ۳ کارت خــوان با گردش مالی 
10 میلیاردی و مقادیری طال و دالر در 
دفتر وزیر نفت پیــدا کرده اند و یکی از 
این کارتخوان ها هم به نام آبدارچی دفتر 

زنگنه بوده است!«
آنطور که این نماینده مجلس توضیح 
داده بــود، در پی این کشــفیات، بین 
زنگنه و علوی، وزیــر اطالعات بحث و 

اختالف هایی باال گرفتــه و وزیر نفت 
عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت 

اطالعات همکاری نخواهم کرد!
فضاحت یا دسیسه؟

این اتهامات به تنهایی برای بدنامی 
هر وزیری کافی است مخصوصا اگر آن 
وزیر شیخ الوزرایی باشد که 15 سال است 
سکاندار وزارت نفت است. اصولگرایان بر 
موج این اتهامات نشســته و تیتر زدند: 
»فضاحت به شیوه وزارت نفت« در آن 
سوی اصالح طلبان تمام این اتهامات 
را دسیســه علیه وزیر کارکشته خود 
خواندند و تیتر زدند: »تســویه حساب 

سیاسی با زنگنه«
 کشف تونل از دفتر وزیر 

تا خزانه بانک مرکزی!
اما واکنش خــود وزارت نفت به این 
حــرف و حدیث ها چه بــود؟ اداره کل 
روابط عمومی وزارت نفت در پی اظهارات 
ابوالفضل ابوترابی، اطالعیه داد که »در 
آخرین روزهای پارســال یکی دیگر از 
نمایندگان همسو با آقای ابوترابی  خبر 
کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر محترم 
نفت را مطرح کرد و مدعی شــد برخی 
اعضای دفتر از طریق این دســتگاه از 
مراجعان و پیمانکاران وجوهی را دریافت 
 کرده اند. این شــایعه که جــز با هدف 
تخریب و جریان ســازی منفی صورت 
نگرفته بود همان موقع تکذیب و از فرد 
مدعی به مراجع ذیصالح شکایت شد.  
پس از گذشت قریب ۲ ماه آقای ابوترابی  
همان ادعا را تکرار و البته تعداد پوزهای 

مکشــوفه را نیز به سه دستگاه افزایش 
داده اند. با این روند دور از انتظار نیست 
که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان، 
تعداد دستگاه های پوز مکشوفه به ۳0 
یا ۴0 برسد! همان گونه که جای تعجب 
ندارد اگر از زبان آن ها اعالم شــود که 
موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا 

خزانه بانک مرکزی شده اند!«
روابط عمومی وزارت نفت در پایان 
این اطالعیه نیز وجود هرگونه دستگاه 
پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد 
ادعای این آقایان از آن استفاده شده باشد 
را تکذیب و تاکید کرد که همه این ادعاها 

را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.
کمی تایید و کمی تکذیب

در مقابل اما روابــط عمومی وزارت 
اطالعات هم اطالعیه ای داد و برخالف 
روابط عمومی وزارت نفت، وجود دستگاه 
پوز در دفتر زنگنه را تایید کرد؛ منتهی 
توضیح داد که »استفاده از پوز کارتخوان 
در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند 
اداری آن دفتر بوده کــه این موضوع از 
سوی معاونت اقتصادی وزارت اطالعات 
پیگیری و با کارمنــد خاطی برخورد 
مقتضی صورت گرفت. اضافه می نماید 
متعاقباً به دســتور وزیر محترم نفت، 
کارمند )قراردادی( یاد شده، درآن زمان 

از ادامه خدمت معلق می گردد.«
اطالعیه وزارت اطالعات همزمان 
گردش 10 میلیــارد تومانی پوزهای 
یاد شــده و کشــف مقادیر طال و ارز را 

تکذیب کرد. 

 با کارت بابک زنجانی 
بازی سیاسی می کنند

تمامی این سناریو و البته اظهارات 
دیروزی که به بابک زنجانی نسبت داده 
شده، باعث شده تا بسیاری تحلیل کنند 
که صحنه گردان این نمایش تیم بابک 
زنجانی و بابک زنجانی هاست. عباس 
عبدی سربسته در روزنامه اعتماد نوشت: 
»متاسفانه بخش مهمی از این ماجرا نیز 
پیرامون نفت است چون نفت لقمه چرب 
و شیرینی است که خیلی ها خود را آماده 
کرده اند تا از طریق آن فساد مالی انجام 
دهند و به نام دور زدن تحریم ها، بابک 
زنجانی ها را تکثیر کنند. اکنون معلوم 
شــد که چرا عده ای این همه دنبال به 
هم زدن روابط معمول کشور و بازگشت 

تحریم ها هستند.«
وکیل زنجانی اما از اساس همه این 
فرضیات را رد کرد و گفت که »با کارت 
بابک زنجانی بازی سیاســی می کنند 
تا وظیفه نظارتــی نمایندگان مجلس 

تحت الشعاع قرار گیرد.«
رسول کوهپایه زاده درباره اظهارات 

نماینده حقوقی شــرکت نفت مبنی 
بر اینکه موکل او وزیر نفت را تهدید به 
زندان کرده اســت،  به ایلنا گفت: »این 
اظهــارات کذب محض اســت و صرفا 
جهت بهره برداری های  سیاسی  مطرح 

می شود و بهره ای از واقعیت ندارد.«
کوهپایه زاده توضیح داد: »در جلسه 
مذکور من در کنار آقای زنجانی نشسته 
بودم و به هیچ عنــوان مطلبی که آقای 
هندی عنوان کرده اند که وی وزیر نفت 
را تهدید کرده و گفته به زودی من آزاد 
می شوم و شما زندانی، صحت ندارد. نباید 
به دلیل حواشی که در مجلس علیه آقای 
زنگنه در جریان است، نماینده وزارت 

نفت چنین اظهاراتی را بیان کند.«
رد پای یک کینه کهنه

به هر حال مشــخص نیســت که 
با کارت بابک زنجانی بازی سیاســی 
می کنند یا با دسیســه علیــه زنگنه، 
بازی مافیایی! آنچه مشخص است این 
است که شــیخ الوزرا این روزها سخت 
تحت فشار است؛ هم فشار پیدا کردن 
راهی برای فروش نفتی که تحریم است 
و هم فشار اســتیضاح و اتهامات ریز و 

درشت و جریانی که او را نمی خواهد. 
هفته گذشــته بود که هدایت اهلل 
خادمی، نماینده ایــذه و باغملک که 
خود نیز دســتی بر وزارت نفت دارد، 
خبر از کلید خوردن استیضاح زنگنه 
داد. اختالفات خادمی و زنگنه بر کسی 
پوشیده نیســت. روزنامه آرمان پس 
از ایــن اعالم خبر اســتیضاح زنگنه، 
یک سر تحرکات برای این استیضاح 
را اختالفات کهنه و کینه شــخصی 
خادمی عنوان کرد و نوشــت: »پیش 
از انتخابات مجلس دهــم، خادمی، 
یکی از نمایندگان پیگیر اســتیضاح، 
مدیر شــرکت حفاری نفت شــمال 
بود. سال ۹۲ اختالفاتی میان وزارت 
نفت و خادمی بر سر خرید تجهیزات 
از خارج کشور یا داخل مطرح شد که 
درنهایت این اختالفات شدت گرفت 
و به خروج او از شــرکت حفاری نفت 
شــمال انجامید. ورود او به انتخابات 
مجلس دهــم هــم به رغم ســبقه 
اصالح طلبانــه او با حمایت شــورای 
عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان 
همراه نشــد و در نتیجه این نماینده 
مجلس کینه ای عمیق از این جریان و 

شخص وزیر نفت به دل گرفت.«
وزیری با روح و جسم خسته

این گمانه زنی ها ادامه داشــت تا 
اینکــه ابوترابی فرد چنــد روز پیش 
در کنار اتهاماتی که به زنگنه نســبت 

داد، دوبــاره موضــوع اســتیضاح را 
جدی تر مطرح کــرد و گفت که طرح 
این اســتیضاح در حــال جمع آوری 
امضاست و امضاهای آن رو به افزایش 
اســت. او به موضوع کرســنت اشاره 
کرد و گفت: »زنگنه در دوره قبل که 
می خواست رأی اعتماد بگیرد یکبار 
عنوان کرد که من ســه ماهه مشکل 
پرونده کرسنت را حل می کنم و یکبار 
هم گفت من مشــکل این پرونده را 
شش ماهه حل خواهم کرد و مشکل 
این پرونده تا امروز حل نشده که هیچ 

بلکه پرونده شرایطش بدتر نیز شد.«
ابوترابی گالیه کرد که »آقای زنگنه 
امروزه در شرایط تحریم تمام سیستم 
را معطل کرده و هــر روز بهانه می آورد، 
یک روز می گوید ســران قوا باید به من 
اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات و 
سازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند.«

حقوق های نجومــی و به کارگیری 
دوباره بازنشستگانی که با پاداش های 
هنگفت بازنشست شده بودند، مخالفت 
با ساخت پاالیشــگاه در داخل کشور 
و خام فروشــی موارد دیگــری بود که 
ابوترابــی در توجیه اســتیضاح زنگنه 
مطرح کرد و دست آخر هم تاکید کرد 
که »زنگنه هم روحی و هم جســمی 

خسته است.«
خبرها حول شــیخ الوزرا و وزارتش 
چنان عجیب و پیچیده است که حقیقت 
ماجرا پشت هاله های مبهم پنهان است. 
ابهام اینکه آیا جریان مخالف زنگنه برای 
حذف او دســت به هر اقدامی از تهمت 
بستن به او تا همدســت شدن با بابک 
زنجانی می زنند یا اینکه زنگنه برای فرار از 
منگنه استیضاح، مخالفانش را همدست 
زنجانی ها و کاسبان تحریم جا می زند؛ 
هر یک از این دو فرضیه که درست باشد، 
حاکی از این اســت که اوضاع در وزارت 

نفت، اوضاع خوبی نیست!

بازی سیاسی با کارت بابک زنجانی یا بازی مافیایی علیه زنگنه؟ 

هفتهپرحاشیهشیخالوزرا

خبر

عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بازنگری 
از اصول قانون اساسی اســت، گفت: نامه ای 
نمایندگان برای ارائــه به مقام معظم رهبری 
مبنی بر درخواست بازنگری در قانون اساسی، 

تاکنون به امضای 150 نماینده رسیده است.
عزت اهلل یوســفیان مال با بیــان اینکه در 
قانون اساســی این اجازه داده شده که هر 10 

سال قانون اساســی بازنگری و به روز شود، به 
ایرنا گفت: بر مبنای اصل 177 قانون اساسی 
سازوکارهای افراد و اشــخاص عضو شورای 
بازنگری قانون اساسی تعیین می شود؛ مجلس 
شورای اســالمی در صورت صدور امریه مقام 
معظم رهبری در مورد بازنگری قانون اساسی، 
باید آمادگی قانونی  را در این زمینه داشــته 

باشد.

 متن نامه همچنان 
در حال بحث و بررسی است

وی با بیان اینکه متن این نامه همچنان در 
حال بحث و بررسی است، افزود: امیدواریم 
در این زمینه بــه نتایج مطلوب برســیم و 
حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس- بیش 
از ۲00 نفر از نمایندگان- آن را امضا کنند؛ اگر 
به حد نصاب رسید و با حذف مواردی همچون 

پارلمانی شــدن دولــت؛ آن را خدمت مقام 
معظم رهبری ارائه کنیم.

یوســفیان مال در پاســخ به این پرسش 
که موارد پیشــنهادی نماینــدگان بر چه 
محورهایی متمرکز است، گفت: برای نمونه 
اگر در مجلس شورای اسالمی مشکلی باشد، 
هیچ دستگاهی نمی تواند با آن برخورد کند و 
مجلس شورای اسالمی قابل انحالل نیست؛ 

همه کشورهای دنیا به طور معمول دو مجلس 
فعالیت دارد ولی در ایران یک مجلس داریم.

وی ادامه داد: البته بر مبنای اختیاراتی که 
قانون اساسی به مقام معظم رهبری به عنوان 
والیت فقیه داده، بسیاری از مشکالت کشور 
در این زمینه ها حل شده اســت اما نظر این 
اســت که این امکان برای بازنگری در برخی 
موارد فراهم شــود و مقام معظم رهبری نیز 
موافقت کنند- البته این موارد هنوز قطعی 
نشده و قرار است برخی موارد مسکوت بماند 
و نخســت کلیات بازنگری ارائه شود- تا بعدا 
درباره جزئیات آن بحث و بررســی بیشتری 

صورت گیرد.

یوسفیان مال:

نامه درخواست از رهبری برای تغییر قانون اساسی به ۱۵۰ امضا رسید
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سخنگوی شورای امنیت ملی:
روند کاهش تعهدات برجامی 
ایران مستمرا گزارش می شود

به گزارش ایرنا کیوان خســروی، ســخنگوی 
شورای عالی امنیت ملی نوشت: همزمان با انتشار 
بیانیه شــورای عالی امنیت ملی، ریاست محترم 
جمهوری عنوان نمودند تا بازگشت وضعیت فروش 
نفت و مبادالت بانکی ایران به شرایط قبل از خروج 
آمریکا از برجام، گامهای پی در پی و مرحله به مرحله 
با توقف تعهدات برجامی مطابق بیانیه شورای عالی 
امنیت ملی ادامه خواهد یافت و مســتمرا گزارش 

خواهد شد.
    

کنایه کرباسچی به عارف:
برخی حتی یک فوت هم در 

میکروفن خود نکرده اند
غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
از حذف مطهری از هیأت ریســه مجلس به عنوان 
اشتباه مشترک امید و مســتقلین یاد کرد و گفت: 
رویکردی که فراکســیون امید روز یکشــنبه در 
پیش گرفت، رویکرد درســتی نبود و دوستانی که 
این شیوه را برنامه ریزی کردند یا بینش درستی از 
ترکیب مجلس و ترکیب سیاسی در مجلس ندارند 
یا انگیزه های دیگــری را دنبال می کنند که عمدتا 
شخصی است. به نظر می رسد برخی از افرادی که در 
جریان اصالح طلبی هستند، پیشتازی آقای مطهری 
در شرایطی که خودشــان همیشه ساکت بودند تا 
جایی که به برخی از آن ها گفته شده بود تا به حال در 
این مدت نمایندگی یک فوت هم در این میکروفن 

خود نکرده اید را به ضرر خود می دیدند. 
    

واکنش ظریف به اظهارات اخیر 
ترامپ در توکیو

وزیر امور خارجه کشــورمان، به اظهارات اخیر 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ژاپن واکنش 
نشان داد. محمدجواد ظریف در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: »آیت اهلل خامنه ای مدتها پیش با صدور 
فتوایی در منع تسلیحات هســته ای، اعالم کردند 
که ما به دنبال دستیابی به سالح هسته ای نیستیم. 
تروریسم اقتصادِی »تیم ب« به مردم ایران آسیب 
می رساند و در منطقه تنش ایجاد می کند. اقدامات و 
نه حرف های دونالد ترامپ نشان خواهد داد که هدف 

وی هم همین است یا خیر!«
    

تلویزیون دولتی ژاپن:
»شینزو آبه« اواخر خرداد به 

ایران سفر می کند 
تلویزیون دولتی ژاپن اعالم کرد مقامات دولت این 
کشور در حال فراهم کردن مقدمات سفر ماه آینده 
»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن به تهران و دیدار با 
مقامات بلند پایه جمهوری اسالمی ایران هستند. 
آنطور که تلویزیون ژاپن مدعی شده است مقامات 
ژاپنی تمهیدات نهایی برای دیدار آبه با مقامات بلند 
پایه جمهوری اســالمی ایران در اواسط ماه ژوئن 
)اواخر خــرداد( را آغاز کرده اند. بعد از ســفر تاکئو 
فوکودا، نخست وزیر پیشین ژاپن، به ایران در سال 
1۹7۸ کمی قبل از انقالب اسالمی، آبه اولین نخست 

وزیر ژاپن خواهد بود که از تهران دیدار خواهد کرد.
    

یک زن ایرانی نماینده پارلمان 
بلژیک شد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دریا صفایی، 
نامزد ایرانی انتخابات پارلمانی بلژیک توانست به 
پارلمان این کشور راه پیدا کند. وی با انتشار پیامی 
در توییتر خود اعالم کرد که توانسته است با بیش از 
17 هزار رای به پارلمان راه یابد. دریا صفایی به عنوان 
نامزد حزب راستگرای »اِن ف ِآ« و از استان برابانت 
فالندر در انتخابات شــرکت کرده بود و توانســت 

باالترین رأی را کسب کند و به پارلمان وارد شود.
    

تکذیب کاهش یا افزایش 
استان های کشور

در پی انتشار برخی اخبار و ادعاها مبنی بر 
تشکیل اســتان های جدید در کشور، جمال 
عرف، معاون سیاســی وزیر بــا رد این اخبار، 
به ایســنا گفت: طبیعی اســت کــه در حوزه 
تقسیمات کشوری، تقاضاها و درخواست هایی 
مبنی بر تبدیل یا ارتقای تقســیماتی برخی 
بخش ها و شــهرها وجود دارد که رسیدگی به 
آنها طبق قانون تقسیمات کشوری و با در نظر 
گرفتن مختصات و ویژگی های فنی و تخصصی، 
در مراحل مختلف رسیدگی است، ولی کاهش 
یا افزایش استان های کشــور مقوله متفاوتی 
است و در شــرایط کنونی، وزارت کشور هیچ 
برنامه ای برای تقســیمات کشوری در سطح 

کاهش یا افزایش استان ها ندارد.

وکیل زنجانی اظهارات 
نماینده حقوقی وزارت 

نفت را کذب محض خواند 
و با بیان اینکه با کارت 

بابک زنجانی بازی سیاسی 
می کنند، تصریح کرد: 

این اظهارات صرفا جهت 
بهره برداری های سیاسی 

مطرح می شود تا وظیفه 
نظارتی نمایندگان مجلس 

تحت الشعاع قرار گیرد

نماینده حقوقی وزارت نفت 
شایعات درباره تهدید زنگنه 
از سوی بابک زنجانی را تایید 
کرد و گفت که زنجانی گفته 
اســت: به زودی جای ما با 
هم عوض خواهد شد و من 
آزاد و شما زندانی می شوید!

سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران درباره بحث احتمال 
مذاکره با آمریکا گفت: ما فعال چشــم اندازی برای مذاکره 
نمی بینیم. صرف دیدار به مفهوم مذاکره نیست. ضمنا ایران 
بنا ندارد که با هیچ یک از مقامــات دولت آمریکا مذاکره ای 

داشته باشد. باید منتظر تحوالت و شرایط بمانیم.
به گزارش خبرگزاری ها، سیدعباس موسوی در نشست 
خبری خود در خصوص شرایط ایران برای مذاکره با آمریکا 
گفت: ما فعال چشــم اندازی برای مذاکره نمی بینیم. صرف 

دیدار به مفهوم مذاکره نیســت. ضمنا ایران بنا ندارد که با 
هیچ یک از مقامات دولت آمریکا مذاکره ای داشته باشد. باید 

منتظر تحوالت و شرایط بمانیم. 
وی در خصوص احتمال عقب نشــینی آمریکا از شروط 
دوازده گانه و احتمال مذاکره گفت: ما 1۲ شرط کذایی که 
پمپئو گفته بود را قابل پذیرش نمی دانیم. ما فکر نمی کنیم 
موضوعی برای مذاکــره باشــد. مذاکرات انجام شــده و 

جمع بندی انجام شده و اسناد آن موجود است.

 زمان سفر نخست وزیر ژاپن
 در حال هماهنگی است

موسوی در خصوص بحث میانجی گری نخست وزیر ژاپن 
اظهار کرد: طبیعی هست که کشورهای مختلف نگرانی های 
راجع به مسائل مختلف داشته باشند. من از لفظ میانجی گری 

استفاده نمی کنم ولی ما شنونده نکات کشورهایی که موضوع 
را از روی حسن نیت دنبال می کنند هستیم. میانجی گری 
الزامات و مقدماتی دارد. االن در مرحله میانجی گری نیستیم.
وی در خصوص ســفر شــینزو آبه و واکنش سخنگوی 
وزارت خارجه گفت: آنچه شما برداشت کردید تکذیب سفر 
نبوده، آنچه ما رد کردیم گمانه زنی ها بودند. تاریخ ســفر در 
حال هماهنگی و فیکس کردن است. موسوی در پاسخ به این 
سوال که آیا کشورها حامل پیام خاصی از طرف آمریکا برای 
ایران بوده اند، گفت: پیام ویژه ای از طرف کشورهای دوستی 
که به ایران ســفر کردند نداشــتیم و ما پیامی برای کسی 
نداشتیم. ما نیازی به کانال نداریم و می توانیم حرف های خود 
را بزنیم و همه بشنوند. ما فعال پیام ویژه ای برای کسی نداریم.

موسوی، سخنگوی وزارت خارجه:

فعال چشم اندازی برای مذاکره با آمریکا نمی بینیم


