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رسـتم   ،۱۳۹۱ سـال  تیرمـاه  هفتـم  روز 
محمـود  دولـت  نفـت  وزیـر  قاسـمی، 
احمدی نـژاد، بابـک زنجانی، تاجر مشـهور، 
را بـه جلسـه ای محرمانـه کـه در بانـک مرکـزی درباره 

دور زدن تحریم ها  برگزار می شد، دعوت کرد. 
شـمس الدین حسـینی، وزیـر وقـت اقتصـاد؛ مهـدی 
حیـدر  معـدن؛  و  صنعـت  وقـت  وزیـر  غضنفـری، 
مصلحـی، وزیـر وقـت اطالعـات و محمـود بهمنـی، 
رئیـس کل وقـت بانـک مرکـزی نیـز در جلسـه حضور 

داشـتند.
بابـک زنجانـی داخل اتاق محل برگزاری جلسـه نرفت 
ولـی همـراه حمید فالح هـروی، کارمند سـابق وزارت 
اطالعـات، پشـت در منتظـر مانـد تا زمانی که رسـتم 
قاسـمی خبـر خـوش را بـه او داد: »مصـوب شـد که 
۱۴.۵ درصـد منابـع ارزی حاصـل از فـروش نفـت بـه 
حسـاب بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی )FIIB( واریـز 

شود«. 

روز هفتم تیرماه سال ۱۳۹۱

رستم قاسمی، وزیر نفت 

دولت محمود  احمدی نژاد، 

بابک زنجانی، تاجر مشهور 

را به جلسه ای محرمانه 

دعوت کرد که برای دور زدن 

تحریم ها در بانک مرکزی 

ایران برگزار می شد.

بـه روال معمـول از درآمدهای ناشـی از فروش نفت 
اختصـاص  مناطـق محـروم  بـرای  درصـد  دو  ایـران، 
داده می شـد، ۱۴.۵ درصـد سـهم وزارت نفـت بود و 

باقـی پـول وارد خزانـه دولـت می شـد. 
در آن ایـام سـخت تشـدید تحریم هـای نفتـی علیـه 
ایـران، بانک هـای ایـران ارتباط شـان بـا شـبکه مالـی 
بین المللـی قطع شـده بـود و توانایـی جابجایی پول 

نداشتند.
از طریـق  ایـن حـال در ترکیـه توانسـته بودنـد  بـا 
شـبکه  مالـی کـه »هالـک بانـک« ترکیـه در مرکـز آن 
قـرار داشـت، رونـد جابجایـی پول هـا را فعـال نگـه 

دارنـد. 
خریـد و فـروش طـال بـه ویـژه در دبـی، جابجایـی از 
طریـق صرافی هـا با تمرکز بـر دبی، مالزی و کردسـتان 
عراق و اسـتفاده از شـرکت های پوششـی ثبت شـده 
در خـارج از ایـران مانند شـبکه رضا ضـراب در ترکیه، 

از دیگـر راه هـای دور زدن تحریم هـا بـود. 

از بهـار سـال ۹۱ تمرکـز دولـت آمریکا بر شـبکه  بانکی 
درگیـر و طـرف معاملـه بـا ایـران افزایـش یافـت و 
کـه  ترکیـه  بانـک  هالـک  بـا  معاملـه  دشـواری های 
نقـش مهمـی به ویـژه در تبـادالت مالی-نفتـی ایران 

و هنـد داشـت، افزایـش یافـت. 
علـی خامنـه ای، رهبر جمهوری اسـالمی ایـران،  از دور 
زدن تحریم هـا بـه عنـوان »هنـر ظریـف« یـاد کـرده 
بـود و نقطـه ثقـل ایـن »هنر ظریـف«، شـبکه بانکی 
بـود کـه در داخـل کشـور فلج شـده بـود و در خارج 
از کشـور جرات نداشـت به سیسـتم خریـد و فروش 

نفـت ایران وارد شـود. 
جمهـوری  نفتـی  و  بانکـی  مدیـران  دوران،  ایـن  در 
اسـالمی دنبـال یافتـن راه هـای تـازه بـرای دور زدن 
تحریم هـا بودنـد. داشـتن بانک یا خرید سـهام بانک 
در خـارج از ایـران یـا اسـتفاده از شـبکه ای کـه بانک 

داشـته باشـد، منطقی تریـن روش بـود. 
در چنیـن فضایـی، بابـک زنجانی، بهتریـن گزینه بود، 
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چـون یـک بانـک داشـت. بانـک بابـک زنجانـی یـک 
موسسـه مالـی واسـطه ای بـا دامنـه فعالیـت بسـیار 
محـدود بـود ولـی او توانسـت آن را در قامـت یـک 
بانـک واقعـی بـه مدیـران بانـک مرکـزی و صنعـت 

نفـت ایـران بفروشـد. 

بابک زنجانی و سپاه      

 ۸۷ سـال  از  را  زنجانـی  بابـک  قاسـمی  رسـتم 
می شـناخت. بابـک زنجانـی هـم در تامیـن قطعـات 
خاتم االنبیـا  قـرارگاه  بـرای  جرثقیـل  و  پـل  سـاخت 
فعـال بـود و هـم بـه روایـت خـودش 2۰۰ میلیـون 

بـود.  آنهـا قـرض داده  بـه  دالر 
بـا  مـرغ  و  گوشـت  دارو،  واردات  در  آن  بـر  عـالوه 
می کـرد.  همـکاری  سـپاه  بـه  وابسـته  شـرکت های 
در ایـن دوران، مسـئول اصلـی پرداخـت بدهی هـای 
انصـار  بانـک  زنجانـی،  بابـک  بـه  پاسـداران  سـپاه 

وابسـته بـه ایـن نهـاد نظامـی بـود.

لبنانـی » گـروه  بـا شـرکت  زنجانـی سـال ۸۷  بابـک 
 Allied Engineering Group متحـد«  مهندسـین 
کـه در حـوزه خدمـات سـوئیفت فعـال بـود، ارتبـاط 
تومـان  میلیـون   ۱۰۰ پرداخـت  بـا  و  می کنـد  برقـرار 
ایـن شـرکت را واسـطه می کند کـه بانک هـای ایرانی 
را قانـع کنـد تـا گـروه مالـی بـا مشـارکت هلدینـگ 

سـورینت وابسـته بـه زنجانـی ایجـاد کننـد. 
توسـعه  و  سـامان  بانک هـای  بـه  لبنانـی  شـرکت 
امتنـاع  آنهـا  صـادرات چنیـن پیشـنهادی می دهـد، 
می کننـد ولـی بانـک انصـار وابسـته بـه سـپاه قبـول 
می کنـد و پیونـد بیـن شـرکت های بابـک زنجانـی و 

می شـود.  قوی تـر  سـپاه  شـبکه 
شـبکه صرافـی بابـک زنجانـی در دبی و مالـزی هم به 

تکمیـل ایـن پیوندها کمـک می کردند. 
قـرارگاه  مـدت دار  ال سـی های  دوران،  ایـن  در  او 
خاتم االنبیـای سـپاه را از طریـق بانـک ملـی می گرفت 
و در خـارج از کشـور از طریـق شـبکه مالـی خـودش 

کمیسـیون دریافـت می کـرد.  نقـد می کـرد و 
ال سـی یا »اعتبار اسـنادی« در واقع یک سـند بانکی 
اسـت کـه پرداخـت وجـه از سـوی خریـدار را توسـط 

بانـک تضمیـن می کند. 
بـرای  زنجانـی  بابـک  کمیسـیون های  ارزش 
کـه  بـود  انـدازه ای  بـه  سـپاه  مالـی  جابجایی هـای 
بانـک انصـار در یکـی از مهم تریـن اقداماتـش پروژه 
ایـران زمیـن )بازارچـه قدیـم شـهرک غـرب تهـران( را 
بـه قیمـت 2۸۰ میلیـارد تومـان بـه بابـک زنجانی به 

کـرد.  واگـذار  حواله هـا  کمیسـیون  جـای 
او  بـرای  زنجانـی  بابـک  بـا  آشـنایی رسـتم قاسـمی 
کارسـاز بـود، هـم در گرفتـن مصوبـه و هـم در عقـد 

نفتـی.  قراردادهـای 
بـه روایـت نماینـده دادسـتان، پـس از اینکه رسـتم 
قاسـمی مصوبـه واریز پول ناشـی از فـروش نفت به 
حسـاب های بانکـی بابـک زنجانـی را اعـالم می کنـد، 
» یکـی از معاونـان وقت وزارت نفـت اعتراض می کند 
کـه چـرا درآمـد حاصـل از فـروش نفـت بـه حسـاب 



مذکـور واریـز می شـود... وزیـر سـابق نفـت )رسـتم 
قاسـمی( هـم بـر صحـت آن مهـر تاییـدی می زند« و 
جـای بابـک زنجانـی و شـبکه مالی  و بانکـی اش کامال 

محکـم می شـود.

داستان یک بانکدار         

و  صرافـی  رویـای  سـال  سـال های  زنجانـی  بابـک 
بانکـداری داشـت. او متولـد منطقـه راه آهـن تهـران 

فروردیـن سـال ۱۳۵۳. یکـم  روز  بـود، 
پـدرش هـم »راه آهنـی بـود« و یـک شـرکت حمـل و 
نقـل داشـت. سـال ها بعد کـه بابک زنجانی باشـگاه 
بـوده  پـدرش  بـه عشـق  گفتنـد  خریـد،  را  راه آهـن 

است. 
او در جوانـی بـه روایـت خـودش موتـور گازی اش را 
فروخـت تـا پـول خریـد و فـروش نقـره جـور کنـد و 
وارد بـازار شـود. دیپلـم بـرق گرفـت و بعد خواسـت 
در ترکیـه مهندسـی بـرق بخوانـد کـه نتوانسـت ولی 
در آن دوران پایـش بـه یـک تجـارت دیگـر بـاز شـده 
بود: فروش پوسـت گاو و گوسـفند بـه تاجران ترک. 
کوتـاه بـه دلیـل  از مدتـی  تجـارت موفقـش پـس 

ترکیـه  در  اقتصـادی   - سیاسـی  بحران هـای  برخـی 
برگشـت خـورد.  و چک هایـش  دچـار مشـکل شـد 
میلیـون   ۳۱2 حـدود   ۷۶ سـال  می گویـد  خـودش 
طلبکارهـا  اسـت.  داشـته  برگشـتی  چـک  تومـان 
شـکایت می کننـد و بابـک زنجانی می رود زنـدان. دو 

سـال در زنـدان قصـر می مانـد، در 22 سـالگی. 
کـه  ترکیـه  مـی رود  قاچاقـی  می شـود،  کـه  آزاد 
از چنـد صباحـی  طلب هایـش را وصـول کنـد، بعـد 
قاچاقـی قصـد بازگشـت بـه ایران داشـت کـه در مرز 
بازداشـت می شـود و ۱۵ روز در زنـدان می مانـد و بـا 

آزاد می شـود.  پرداخـت ۵۰ هـزار تومـان جریمـه 
او حاال یک خرده تاجر ورشکسـته محسـوب می شـد 
کـه مجبـور شـد بـرای اینکـه دوبـاره وارد بازار شـود، 
شناسـنامه عـوض کنـد. ایـن تاکتیک سـال های بعد 
هـم ادامـه یافت و در دادگاه مشـخص شـد که پنج 
شناسـنامه داشـته، دو تـا بـه نـام بابـک، سـه تـا به 
نـام محمـد بابـک و در ایـن شناسـنامه ها گاه به گاه 
نـام پـدر یـا نـام خانوادگـی اش را تغییـر مـی داد. او 
آن سـال  ها چک هـای برگشـتی زیـادی  می گویـد در 
او تسـهیالت نمـی داد:  بانکـی بـه  داشـت و هیـچ 
بازداشـتی  » همـش سـرکوفت می زدنـد. می گفتنـد 

جودی هیومن، از 

رهبران جنبش حقوق 

افراد دارای معلولیت، با 

موهای کوتاه قهوه ای، 

پیراهن لیمویی، کاپشن 

آبی، شلوار قهوه ای و 

کتانی سفید روی ویلچر 

نشسته است و به 

دوربین لبخند می زند.

۴
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داشـتی. ایـن برایـم خیلـی آزاردهنده بود. کسـی به 
مـن کمکـی نمی کـرد ... در ترکیـه بـا یـک نفـر آشـنا 
شـدم کـه در کار بانـک بـود. گفـت می توانـد برایـم 
»ال.سـی«های مـدت دار بـاز کنـد. ایـن کار را انجـام 
داد و کاال از ترکیـه وارد کـردم ... تـا اینکـه تصمیـم 
گرفتـم من هم مثـل آن فرد، مجموعه بانکی درسـت 

کنم«. 
در  بانکـداری  بـرای  زنجانـی  بابـک  تـالش  اولیـن 
امـارات صـورت گرفتـه اسـت، سـال ۱۳۸۰. او یـک 
موسسـه مالی-اعتبـاری که سـرمایه اش پنـج میلیون 
دالر بـوده، تاسـیس می کنـد کـه نهـاد مالـی اصلـی 

می شـد. محسـوب  »سـورینت«  هلدینـگ 
نـام همسـر بابـک »ثریـا اسـدی« بـود. آنها سـال ۸۱ 
ثریـا درخواسـت طـالق  کردنـد و سـال ۸۸  ازدواج 
و  را »سـوری« صـدا مـی زد  او  بابـک در خانـه  داد. 
همین شـد ریشـه نـام هلدینگ اصلی بابـک زنجانی. 
هلدینـگ او انـدک انـدک در داخـل ایـران بـه ویـژه 
در تهـران و کیـش گسـترش یافـت و سـال ۹۱ کـه 
بازداشـت شـد،  بابک زنجانی ۷۶ شـرکت در داخل و 

خـارج از ایـران داشـت. 
بانکـی  شـبکه  راه انـدازی  بـرای  او  تـالش  دومیـن 
ثبـت صرافـی »اس تی تـی« در کردسـتان عـراق بـود. 
ایـن شـرکت پـس از مدتـی بـه دبـی منتقـل شـد و 

 Sorinet Commercial Trust »اس تی تی بنکـرز/ 
Bankers « نـام گرفـت و صرافـی فعـال بیـن دبـی و 
کیـش شـد و همسـر بابـک زنجانی که سـابقه کار در 
بانک هـای دبـی داشـت نیـز نقش آفریـن اصلـی آن 

 . شد
موسسـه های مالی-اعتبـاری در امـارات امـا کم جان تر 
از آن بـود کـه رویاهـای بابک زنجانـی را محقق کند. 

او در گام بعـدی بـه جمهـوری آذربایجـان رفـت. بـه 
کارمنـد سـابق وزارت  روایـت حمیـد فـالح هـروی، 
جمهـوری  » در  زنجانـی  بابـک  شـریک  و  اطالعـات 
بـه  نتوانسـت  امـا  بـود  خریـده  بانـک  آذربایجـان 
نتیجـه برسـد« و مقصـد دیگـرش شـد تاجیکسـتان 

مالـزی. و 
او  نبـود.  ناآشـنا  زنجانـی  بابـک  بـرای  تاجیکسـتان 
کردسـتان  طریـق  از  تاجیکسـتان  بـا  رفتـن  از  قبـل 
 ISO( ارتبـاط بـود. شـرکت ایـن کشـور در  عـراق بـا 
بابـک  کـه  بـود  شـرکتی   ) International Safe Oil
و  تاجیکسـتان  بـه  و  آن سـهام داشـت  زنجانـی در 

می کـرد.  صـادر  افغانسـتان  گازوئیـل 
همـکاری  بـا  عـراق  در  زنجانـی  بابـک  پروژه هـای 
شـبکه ای پیـش   می رفـت کـه در دوران تحریـم عراق، 
بازارهـای  بـه  ایـران  مسـیر  از  را  کشـور  ایـن  نفـت 
خارجـی می رسـاندند و حـال کـه ایـران تحریم شـده 

تاجیکستان برای بابک 

زنجانی ناآشنا نبود. او قبل از 

رفتن با تاجیکستان از طریق 

کردستان عراق با این کشور 

 ISO( در ارتباط بود. شرکت

 ( International Safe Oil

شرکتی بود که بابک زنجانی 

در آن سهام داشت و به 

تاجیکستان و افغانستان 

 گازوئیل صادر می کرد.



بـود، فرصت مناسـبی یافتـه بودند کـه از تجربه های 
خـود در ایـران اسـتفاده کننـد. 

»کنـت  هلدینـگ  تاجیکسـتان  در  زنجانـی  بابـک 
گـروپ« را تاسـیس کرد که بانک کنـت )ارزش( قلب 
آن محسـوب می شـد و ارزش سـرمایه های آن 2۵۰ 

میلیـون دالر ادعـا شـده بـود. 
بـه روایـت رسـانه های تاجیکسـتان او بـرای گرفتـن 
مجـوز بانـک کنـت ناچـار بـه شـراکت بـا یـک تاجـر 
تاجیـک بود و به همین دلیل پای رسـتم سـعیدوف 
او شـریک  بـه مجموعـه بابـک زنجانـی بـاز شـد و 

زنجانـی در ایـن بانـک شـد. 
توسـعه شـرکت های بابـک زنجانـی در تاجیکسـتان 
بـا اسـتقبال و رضایـت رئيس جمهـوری ایـن کشـور 
همـراه بـود و او در افتتاحیه برخی شـرکت ها حضور 

داشت. 
بابک زنجانی که می گفت ۷۰ شـرکت در تاجیکسـتان 
ثبـت کرده اسـت، مدعی شـده بـود از چنـان نفوذی 
در ایـن کشـور برخـوردار اسـت کـه یـک مرکز شـنود 
پلیـس  مقام هـای  و  اسـت  کـرده  راه انـدازی  تلفـن 
او هلدینـگ  آن بهـره می برنـد.  از  نیـز  تاجیکسـتان 
هواپیمایـی Asian express airline را نیـز در اختیار 
داشـت که بـازوی کمکـی مهمـی در پروژه هایی مثل 
دور زدن تحریم هـا محسـوب می شـد و نقش مکمل 

را بـرای شـرکت هواپیمایـی قشـم ایـر در ایـران 
بـازی می کـرد و بابک زنجانی می توانسـت 

هواپیمـا را بـه نـام این شـرکت بخرد 

ولـی در نـاوگان قشـم ایر فعـال کند. 
او حـاال عـالوه بـر شـبکه بانکـی، یـک شـبکه حمل و 
نقـل هوایـی راه انـدازی کـرده بـود، یکـی در ایـران، 
یکـی در تاجیکسـتان و دیگـری در ترکیـه کـه نامـش 
اونـور ایرالیـن بـود و بـا پـول ناشـی از فـروش نفت 

شـد.  خریداری 
مسـیر دیگـر بابـک زنجانـی امـا مالـزی بـود. بابـک 
علیرضـا  بـا  کیـش  در   ۸۹ سـال  اوایـل  زنجانـی 

می شـود.  آشـنا  منفـرد  زیباحالـت 
تابسـتان آن سـال مشـاور عالـی نخسـت وزیر مالـزی 
بـه ایـران آمده بـود و زیباحالت منفـرد او را همراهی 
می کـرد. هیـات مالزیایـی به کیش مـی رود و در آنجا 

بـا بابـک زنجانی مالقـات می کند. 
در ایـن دیدارهـا، پیشـنهاد اولیـه بابـک زنجانـی بـه 
زیباحالـت منفـرد، تاسـیس یـک صرافـی در مالـزی 
بـوده اسـت ولـی زیباحالـت منفـرد خرید سـهام یک 

بانـک را پیگیـری می کنـد. 
در  بانـک  تاسـیس  ایـن بحـث، سـراغ  از  او پیـش 
 IBANTOIBAN مالـزی رفتـه بود و یک شـرکت به نـام
تاسـیس کـرده بـود کـه نقـش یـک صرافـی را بـازی 
بـه  اقـدام  مالـزی   CIMB بانـک طریـق  از  و  می کـرد 

پـول می کـرد.  جابجایـی 
متقاضـی  داشـت؛  مشـکالتی  بانـک  مجـوز  گرفتـن 
بابـک  کـه  مـی داد  ارائـه  بانکـداری  سـابقه  بایـد 
زنجانـی سـوابق بانـک کنت تاجیکسـتان و موسسـه 
مالـی در کردسـتان عـراق را داشـت. تبعـه ایـران هم 
نمی توانسـت مجـوز بگیـرد کـه بابـک زنجانـی بـرای 
اقامـت دائـم دبـی اقـدام کـرد و بـا گرفتـن اقامـت، 
مشـکل او حـل شـد. علیرضـا زیباحالت منفرد سـال 
۸۹ سـهام بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی را در مالزی 
از بانـک اندونزیایـی »معامالت« می خـرد و برای این 
کار پانصـد میلیون تومان دسـتمزد دریافت می کند. 
سـرمایه گذاری  بانـک  خریـد  بـرای  زنجانـی  بابـک 

اسـالمی چهـار میلیـون دالر پرداخـت می کنـد. 
در ماجـرای تاسـیس بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی، 
نـام »حسـین احمدنـژادی« نیـز بـه چشـم می خورد.
او سـرمایه گذاری ایرانی-بحرینـی بـود کـه در مالـزی 
بنیانگـذار گـروه مالـی AmBank بـود و بـه روایـت 
اعضـای اتـاق بازرگانـی ایـران چنـد بار قصـد نفوذ در 
سیسـتم بانکـی ایران داشـت و سـرمایه گذاری بابک 
اولیـن  اسـالمی،  سـرمایه گذاری  بانـک  در  زنجانـی 

نقطـه نفـوذ او بـود. 
سـهامدار اصلـی بانک سـرمایه گذاری اسـالمی، بانک 
»معامـالت« اندونـزی بـود. حسـین احمدنژادی 
واسـطه معاملـه شـد و به بابـک زنجانی 
بـرای گرفتـن مجـوز و خرید سـهام 
انتقـال  و  »معامـالت«  بانـک 

6

بابک زنجانی که می گفت 

۷۰ شرکت در تاجیکستان 

ثبت کرده است، مدعی 

شده بود از چنان نفوذی 

در این کشور برخوردار 

است که یک مرکز شنود 

تلفن راه اندازی کرده 

است و مقام های پلیس 

تاجیکستان نیز از آن بهره 

می برند



۷

سـهام بـه بانـک »ارزش« کمـک کرد.
معامـالت علیرضـا  ایـن  در  زنجانـی  بابـک  نماینـده 

بـود.  منفـرد  زیباحالـت 
چنـد ماه بعـد اما حسـین احمدنژادی ۷۵ سـاله، در 
هفتـم مـرداد ۹2 در شـهر کواالالمپـور در پارکینگـی 
در نزدیـک دفتـر مرکـزی بانکش بـا شـلیک دو گلوله 

کشـته شد. 
رسـانه های مالزیایـی گزارش دادند کـه قتل به خاطر 
یـک معاملـه ۳۰ میلیـون دالری در زمینـه امالک رخ 
داده و فـردی بـه نـام »کونـگ  سـویی کوانـگ« را به 
عنـوان قاتـل معرفـی کردنـد. او در دادگاه بـه اتهـام 
قتـل بـه اعـدام محکوم شـد و بـه اتهام تـالش برای 
قتـل همسـر مالزیایـی حسـین احمدنـژادی )چئونگ 

مـی  کوئـن(، حکم ۱۸ سـال حبـس گرفت. 

بـا ایـن حکـم پرونـده کنگانی نـژاد مختومـه شـد و 
نقـش و ارتبـاط او در شـبکه بابـک زنجانـی پوشـیده 

ند.  ما
دفتـر اصلی بانک سـرمایه گذاری اسـالمی در شـهرک 
غـرب تهـران واقع شـده بود و توسـط نزدیـکان بابک 
زنجانـی در تهـران اداره می شـد ولـی دختـر و دامـاد 
حمیـد فـالح هروی در مالـزی به عنـوان کارمند بانک 
مشـغول می شـوند تا بانک فعال نشـان داده شـود. 
حمیـد فـالح هـروی، کارمنـد سـابق وزارت اطالعات، 
کـه بـه روایـت کیفرخواسـت، معـرف اصلـی بابـک 
زنجانـی بـه نهادهـای بانکی و دولتی در داخل کشـور 
بـود، در این دوره شـریک اصلـی و همچنین نماینده 
بابـک زنجانـی در امـور بانکـی در کشـورهای مالـزی و 

تاجیکسـتان نیـز بود. 
بانک سـرمایه گذاری اسـالمی مجوز و تـوان جابجایی 
پول هـای کالن نداشـت و در ایـن مرحله کلیدی ترین 

اقـدام بابک زنجانی شـروع می شـود؛ صدور ال سـی، 
سـوئیفت و حوالـه جعلـی کـه توسـط یـک شـبکه 

ماهـر و بـه شـیوه کامـال تخصصـی انجام می شـد.
در ایـن روش، شـرکت اس تی تـی بنکـرز کـه متعلـق 
بـه بابـک زنجانـی بـود، اقدام بـه بازگشـایی و صدور 
سـرمایه گذاری  بانـک  می کـرد،  جعلـی  ال سـی های 

اسـالمی ایـن مـدارک را تاییـد می کـرد. 
یـک وجـه دیگر فعالیت آنهـا بین المللی نشـان دادن 
فعالیـت شبکه شـان بـود. صرافـی ایـزو در کردسـتان 
عـراق ثبـت شـده بـود و بـا تاجیکسـتان در ارتبـاط 
بـود، در دبـی نیـز فعـال بـود و در مالـزی نیز شـرکت 
ایـزو اینترنشـنال ثبت شـد تـا فعالیت شـرکت ها در 

قالـب شـبکه ای جهانی نشـان داده شـود.
شـبیه  اسـامی  انتخـاب  آنهـا،  روش  دیگـر  وجـه 

نهادهـای جهانـی مانند » سـوئیفت ال تی دی« و ثبت 
ایـن شـرکت های صوری در کشـورهای خارجـی بود و 
از تشـابه اسـمی ایـن شـرکت ها بـا نهادهـای جهانی 

بـرای اعتمادسـازی بهـره می بردنـد. 
شـیوه دیگـر آنهـا خلـق منابـع اعتبـاری موهـوم بود. 
بابـک زنجانـی پشـتوانه شـبکه بانکـی و مالـی اش و 
منشـا پول هـا را فـردی بـه نام »شـیخ حشـر« معرفی 
می کـرد کـه بانـک HSBC در سـه مرحلـه بـا ضمانـت 
شـیخ حشـر به او ۱۵ میلیارد یورو اعتبار داده اسـت 
و او ایـن اعتبارهـا را به شـبکه بانکـی اش تزریق کرده 

است. 
بابـک زنجانـی بارهـا وعـده داد که شـیخ حشـر را به 
دادگاه بیـاورد یـا امـکان تماس تصویری بـا او فراهم 

کنـد ولـی این وعـده هرگز محقق نشـد.
کـه »شـیخ حشـر  گـزارش رسـانه ها نشـان مـی داد 
مکتـوم« تاجـر، بانکدار و مالک شـرکت الفجر در دبی 

کـه بـرادر همسـر امیـر سـابق دبـی بـود، بـا شـهرام 
عبـداهلل زاده، تاجـر ایرانـی طـی سـال های 2۰۰۴ تـا 
2۰۰۸ در ارتبـاط و شـراکت بود. شـراکت این دو نفر 
از سـال 2۰۰۴ دچـار مشـکل شـد و بـا طـرح اتهـام 
کاله برداری شـهرام عبداهلل زاده از سـوی شـیخ حشـر، 

منجـر بـه اخـراج شـریک ایرانی شـد. 
در ایـن گزارش هـا اشـاره ای بـه ارتباط شـیخ حشـر و 

بابـک زنجانی نشـده اسـت.
تحقیقـات قضایـی نیـز نشـان داد کـه گرفتـن وام 
از بانـک HSBC سندسـازی بـوده و کارمنـدان بابـک 
زنجانـی در شـهرک غـرب در یـک مرحلـه در سـوابق 
کـه  می کننـد  ثبـت  را  جعلـی  اسـنادی   FIIB بانـک 
نشـان دهنـد ایـن بانـک از بانک HSBC مبلغ هشـت 
میلیـارد و دویسـت میلیـون یـورو وام گرفته اسـت. 

نفوذ به شبکه بانکی      

تشـدید تحریم هـا و قفـل شـدن شـبکه بانکـی همه 
را دنبـال راه حل هـای تـازه می کشـاند. بابـک زنجانـی 
»کارت هـای  اسـت:  داشـته  بـازی  بـرای  کارت  یـک 

 .IBANTOIBAN اعتبـاری 
نخسـتین بانکـی کـه وارد بـازی می شـود، بانک ملت 
اسـت کـه بـا توصیـه حمیـد فـالح هـروی بـرای دور 

زدن تحریم هـا سـراغ بابـک زنجانـی مـی رود. 
کارت هـای اعتبـاری از طریـق یـک شـبکه داخلـی بـه 
شـرکت های وابسـته بـه بابـک زنجانـی در خـارج از 

کشـور وصـل بوده انـد. 
از  پـول  بـه جابجایـی  اقـدام  کارت  وقتـی صاحـب 
در  زنجانـی  بابـک  کارمنـدان  می کـرد،  کارت  طریـق 
خـارج از کشـور پیامـی دریافـت می کردنـد و پـول را 

می کردنـد.  جابجـا 
جابجایی هـا در ابتـدا محـدود بود و پول به سـرعت 
جابجـا می شـد ولی بـا افزایش حجـم جابجایی پول، 
ایـن تکنیـک لـو رفـت، بانک هـای خارجـی حاضـر بـه 
همـکاری نشـدند و شـبکه بابک زنجانـی از کار افتاد. 
زیـارت،  و  حـج  سـازمان  نبـود،  ملـت  بانـک  فقـط 
صـادرات،  توسـعه  صـادرات،  ملـی،  بانک هـای 
سـرمایه، مسـکن، پارسـیان و انصـار نیـز درگیـر ایـن 
سیسـتم شـدند و بـا توجـه بـه نـرخ معمـول سـود 
۵۰ دالر بـرای هـر حوالـه و ادعای بابـک زنجانی مبنی 
بـر ارسـال ۳۶ هـزار حوالـه، این سیسـتم سـاده ۱.۸ 
میلیـون دالر در یـک دوره زمانـی کوتاه برای او سـود 

حمید فالح هروی، کارمند سابق وزارت اطالعات، 

که به روایت کیفرخواست، معرف اصلی بابک 

زنجانی به نهادهای بانکی و دولتی در داخل کشور 

بود، در این دوره شریک اصلی و همچنین نماینده 

بابک زنجانی در امور بانکی در کشورهای مالزی و 

تاجیکستان نیز بود
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بـرده اسـت.  بـه گفتـه او در این دوران او به کشـور 
خدمـت کـرده، چـون بانک های چینـی و کـره ای برای 
انتقـال پـول »بیـش از 2۰ درصـد کارمـزد« دریافـت 
زنجانـی،  بابـک  دادگاه  جلسـات  در  می کردنـد. 
اظهاراتـی دربـاره کارمزد ۱۰ درصدی بـرای انتقال پول 
نیـز مطرح شـد کـه همگی نشـان مـی داد هزینه دور 

زدن تحریم هـا چقـدر سـنگین بـوده اسـت. 
بابـک  پیونـد  مهـم  نقطـه  نخسـتین  ملـت  بانـک 
زنجانـی بـا شـبکه بانکـی در داخـل کشـور نیـز بـود. 
او از ایـن بانـک ۴۰ میلیـارد تومان تسـهیالت گرفت 
گام بعـدی  را توسـعه دهـد. در  کـه شـرکت هایش 
آنهـا را قانـع کـرد که در بانک اسـالمی مالزی حسـاب 
بـاز کننـد و ۴۵۰ میلیـون یـورو نیـز در ایـن بانـک 

کننـد.  سـپرده گذاری 
گام سـوم مهم تـر بود. او و حمید فـالح هروی موفق 
شـدند بانـک ملـت را قانـع کنند که ۶۰ درصد سـهام 
بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی را بخـرد، بـه مبلغ ۹۴ 
میلیـون یـورو و مدیـران بانـک ملت نیـز عضو هیات 

مدیره آن باشـند. 
شـراکت بانـک ملـت در بانک های زنجانی بـه توصیه 
بانـک مرکـزی بـود کـه دربـدر دنبـال بانـک خارجـی 

می  گشـت بـرای دور زدن تحریم هـا. 
بـا ایـن حـال بانـک ملـت پـس از یک سـال متوجـه 
ارزش  هیـچ  خریداری شـده  سـهام  کـه  می شـود 
افـزوده ای نـدارد و به گفته رضـا نجفی نماینده وقت 
دادسـتان اقـدام بـه فـروش سهام شـان می کننـد و 
بابـک زنجانـی و حمیـد فـالح هـروی آن را بـه مبلـغ 
۱۶۰ میلیـون دالر می خرنـد و پولـش را از محل منابع 

نفتـی کـه در اختیـار داشـته اند، می پردازنـد.
 چهارده اردیبهشت سال ۹۱ شرکت اچ کی با نام مخفف
 HKICO )Hong Kong Intertrade Company(
نیکـو شـرکت  بـه  کـه  هنگ کنـگ  در   Ltdمسـتقر 
در  و  وابسـته   )National Iranian Oil Company(
ژنـو مسـتقر اسـت، در بانک سـرمایه گذاری اسـالمی 
مهره هـای  شـرکت،  دو  هـر  می کنـد.  بـاز  حسـاب 
اصلـی حکومـت ایـران بـرای بازاریابی و فـروش نفت 
در بازارهـای بین المللـی هسـتند و در آن دوران بـه 
دلیـل تحریم هـا انجـام سـاده ترین معامـالت نفتـی 

نبـود.  توان شـان  در 
پـای بانـک مرکـزی هـم بـه میـدان بـاز می شـود و 
چهـارم خـرداد سـال ۹۱، بانـک مرکـزی ایـران هـم به 
روایـت کیفرخواسـت صادر شـده علیه بابـک زنجانی 

داشـت. ایـن البتـه فقط یـک مـورد بـود و جابجایی 
پول هـای تحریم هـای شـده ایـران در آن زمـان بـرای 
شـبکه هایی چـون بابـک زنجانـی و رضا ضراب بسـیار 
سـودآور بوده اسـت.  بابک زنجانی در دادگاه مدعی 
شـد کـه ۱۷.۵ میلیـارد دالر را بـا کارمـزد هفت دهم 

درصـد جابجـا کرده اسـت. 
اگـر حرف او را درسـت تلقـی کنیـم، او در جریان این 
از ۱22 میلیـون دالر سـود  انتقـاالت بیـش  نقـل و 

بانک ملت نخستین نقطه 

مهم پیوند بابک زنجانی با 

شبکه بانکی در داخل کشور 

نیز بود.  او از این بانک ۴۰ 

میلیارد تومان تسهیالت 

گرفت که شرکت هایش را 

توسعه دهد. در گام بعدی 

آنها را قانع کرد که در بانک 

اسالمی مالزی حساب باز 

کنند و ۴۵۰ میلیون یورو نیز 

در این بانک سپرده گذاری 

کنند.  گام سوم مهم تر بود. 

او و حمید فالح هروی موفق 

شدند بانک ملت را قانع 

کنند که ۶۰ درصد سهام 

بانک سرمایه گذاری اسالمی 

را بخرد، به مبلغ ۹۴ میلیون 

یورو و مدیران بانک ملت نیز 

عضو هیات مدیره آن باشند. 
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»منابـع سـنگینی« در بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی 
می کنـد.  سـپرده گذاری 

امیدهـای  همـه  تحریمـی،  فشـارهای  اوج  در  حـاال 
مدیـران نفتـی جمهـوری اسـالمی بـه شـبکه بانکـی 

بابـک زنجانـی بـود. 
شـرایط  بـا  تحریـم  از  قبـل  ایـران  نفـت  فـروش 
سـخت گیرانه تری در جریـان بـود. عـالوه بـر داشـتن 
حسـاب های بانکـی معتبـر و سـابقه کار، خریدار باید 
پاالیشـگاه داشـته باشـد ولـی در دوره تحریم، شـرط 

داشـتن پاالیشـگاه حـذف شـد.
ماننـد  جدیـد  واسـطه های  جدیـد  فضـای  ایـن  در 
نیـروی  صـادرات،  بانـک  رضـوی،  قـدس  آسـتان 
انتظامـی و سـپاه پاسـداران وارد بـازی شـدند. بابک 
بازیکـن  دیگـر  نیـز  سـورینت  هلدینـگ  و  زنجانـی 

بودنـد.  میـدان  ایـن  تـازه وارد 

خریدار شماره یک نفت      

بابـک زنجانـی قبـل از اینکـه مصوبـه طالیـی اعضای 
کابینـه دولـت احمدی نژاد بـرای واریز پول  به شـبکه 
بانکـی اش را دریافـت کنـد،  خریـدار نفت ایـران بود. 
سـرمایه گذاری  بانـک  سـهام  خریـد  بـا  همزمـان  او 
اسـالمی، همـراه بـا حمیـد فـالح هـروی، اقـدام بـه 
از شـرکت »اس تی تی بنکـرز« در  راه انـدازی شـعبه ای 

البـوان مالـزی می کنـد.  منطقـه 
نیکـو  شـرکت  اصلـی  قـرارداد  طـرف  شـرکت  ایـن 
و اچ کـی بـوده اسـت و طبـق گـزارش بانـک مرکـزی 
ایـران، محـل اصلـی صـدور » پیـام سـوئیفتی جعلی« 

بـوده اسـت. 
نیکـو  شـرکت  مدیرعامـل  جشن سـاز،  سـیف اهلل 
او،  مسـتقر در سـوئيس و کمـال دانشـیار معـاون 
ایـن  در  کـه  بودنـد  نفتـی  چهره هـای  کلیدی تریـن 

داشـتند.  همـکاری  زنجانـی  بابـک  بـا  دوران 
کمـال دانشـیار را بابـک زنجانی در جریـان یک نقل و 
انتقـال ۱۵ میلیـون دالری بـرای قـرارگاه خاتم االنبیای 

سـپاه شناخت. 
بـه  کـه  را  مبلـغ  ایـن  می خواسـت  نیکـو  شـرکت 
قـرارگاه بدهـکار بـود، بپـردازد ولـی نمی توانسـت و 
بابـک زنجانـی عملیات حوالـه پول را از طریق شـبکه 

صرافـی اش بـه سـرعت انجـام داد. 
ایـن سـرعت عمـل بـه مـذاق مدیـران شـرکت نیکـو 
کـه تحریـم شـده بودنـد، خوش آمـد. بابـک زنجانی 
دانشـیار  » آقـای  می گویـد:  آشـنایی  ایـن  دربـاره 
خیلـی خوشـحال شـدند و گفتنـد شـما بـه شـرکت 
مـا بیاییـد و بـا رئیس مـان، آقـای جشن سـاز آشـنا 
کاری  از مـن خواسـت تـا  آقـای جشن سـاز  شـوید. 
بانـک  در  گفتـم  شـود.  بـاز  حساب هایشـان  کنـم 
برای تـان حسـاب باز می کنـم و کارهایتـان را عملیاتی 

می کنـم. آقـای جشن سـاز همان جـا بـا آقای قاسـمی 
گفتنـد شـما شـخصی بـه  گرفـت و  تلفنـی تمـاس 
نـام بابـک زنجانـی می شناسـید؟ ایشـان هـم گفتند 
می شناسـند و می توانیـد بـه صـورت قانونـی کارتان 
بانـک  کردنـد  را دعـوت  ببریـد، بعـد مـن  را پیـش 
مرکـزی. چنـد وزیـر هـم در جلسـه حضـور داشـتند. 
در این جلسـه یک صورتجلسـه دسـت نویس تنظیم 
شـد و قـرار شـد بـرای پول هایـی که در خارج اسـت 
و نمی تواننـد منتقـل کنند شـرکت  اچ کی حسـابی در 
بانـک مـا بـاز کنـد و از ایـن طریـق پـول هـا منتقـل 

شود«. 
ایـن جلسـه همـان جلسـه هفتـم تیرمـاه ۹۱ بـود که 

سـکوی پرتـاب بابـک زنجانی شـد. 
صنـدوق  زنجانـی،  بابـک  دیگـر  حسـاب  طـرف 
بازنشسـتگی نفـت بـوده اسـت کـه در این شـرکت، 
معـرف اصلـی بابـک زنجانـی مهـدی شـمس بـود که 

بـود.  ایـن صنـدوق  اعتمـاد مدیـران  مـورد 
بابـک زنجانـی در ایـن مرحلـه از طریـق شـرکت نفتی 
معاملـه ای   ISO)International Safe Oil( خـودش 
بـه ارزش ۶۶۰ میلیـون دالر بـا شـرکت های وابسـته 
بـه وزارت نفـت انجـام می دهـد و پـول نفـت را بـه 
پیمانـکاران نفتـی می پـردازد. ایـن اعتماد سـازی پله 
بعـدی را بـرای معامله و شـراکت با شـرکت های نیکو 

و اچ کـی و عقـد ۱۱ قـرارداد دیگـر می سـازد. 

سیف هللا جشن ساز، مدیرعامل شرکت نیکو مستقر در سوئیس و کمال دانشیار معاون او، کلیدی ترین 

چهره های نفتی بودند که در آن دوران با بابک زنجانی همکاری داشتند. 

فروردین سال ۹۱، 

مدیران دولتی از طریق 

شرکت های نفتی دنبال 

تامین ۳۰۰ میلیون دالر 

غ وارد  پول بوده اند تا مر

کنند و بازار را تنظیم 

کنند. بابک زنجانی پول 

را تامین می کند و اعتماد 

جلب می شود. 
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همزمـان بـا ایـن تالش هـا او گام هـای دیگـری بـرای 
اعتمادسـازی بـر مـی دارد. فروردین سـال ۹۱، مدیران 
تامیـن  دنبـال  نفتـی  شـرکت های  طریـق  از  دولتـی 
۳۰۰ میلیـون دالر پـول بوده انـد تـا مـرغ وارد کننـد 
و بـازار را تنظیـم کننـد. بابـک زنجانـی پـول را تامین 

می کنـد و اعتمـاد جلـب می شـود. 
گام مهـم دیگـر بابـک زنجانـی در ایـن مرحلـه ثبـت 
شـرکت هایی در مالزی با مشـارکت علیرضـا زیباحالت 
گازی  میعانـات  و  نفـت  ذخیره سـازی  بـرای  منفـرد 

اسـت.  بوده 
او حـاال تاجـری بـوده کـه بـا مشـارکت حمیـد فـالح 
بانکـی  شـبکه  امنیتـی  دسـتگاه  همـکاری  و  هـروی 
داشـت و می توانسـت پـول فـروش نفـت را جابجـا 
کنـد، در چیـن و مالـزی با اطـالع شـرکت های خارجی 
وابسـته بـه وزارت نفـت مخـازن بـرای ذخیـره نفـت 
تهیـه کـرده بود و سیسـتم حمل و نقـل برای فروش 
نفـت را هـم با کمک مهدی شـمس که مـورد اعتماد 
صنـدوق بازنشسـتگی  وزارت نفـت بـود، سـاماندهی 
کـرده بـود. او خـودش را در قامـت بهتریـن خریـدار 

نفـت ایـران جلـوه داده بود. 

همراهی امنیتی ها      

زمزمـه آشـنایی بابـک زنجانی بـا امنیتی هـا به پیش 
از سـال ۸۸ بـاز می گـردد. بابـک زنجانـی در دهه ۸۰ 
در حـوزه واردات از چیـن و ترکیـه فعـال بود؛ سـس 
گوجـه از چیـن وارد می کـرد و خمیردندان و آدامس، 
ژل ضدعفونی کننـده دسـتگاه های پـر کـردن اسـپری 

ترکیه.  از 
او اغلـب مـواد اولیـه را بـه طـور عمـده وارد می کرد، 
اینکـه  یـا  می فروخـت  و  مـی زد  خارجـی  برچسـب 
آنجـا  و  بـه دبـی منتقـل می کـرد  را  کاالهـا  همیـن 

می فروخـت. 
پـروژه  یـک  در  او  ایـن سـال ها  تجـارت  جریـان  در 
انتظامـی طـرف حسـاب می شـود. چـک  بـا نیـروی 
ضمانـت بـه ارزش دو میلیـارد تومـان صـادر می کنـد 
در   ۸۸ سـال  خـرداد  نمی شـود.  پـاس  چـک  ولـی 
زنـدان  در  ماهـی  سـه  و  می شـود  بازداشـت  تبریـز 

می گذارنـد. 
ایـن دوره زنـدان را برخـی زمینه سـاز فصـل جدیـدی 
امنیتـی  از همـکاری بابـک زنجانـی بـا دسـتگاه های 
می داننـد. او امکانـات الزم بـرای پـر کـردن اسـپری 

داشـت و اسـپری  ها یک ابـزار نیـروی انتظامی بودند 
سـرکوب .  برای 

وکیـل ثریا اسـدی، همسـر بابـک زنجانـی، می گوید: 
»بابـک زنجانـی حتمـا از جایـی حمایـت شـده. مـن 
فکـر می کنـم همـه چیـز از خـرداد سـال ۸۸ شـروع 
از آن سـه ماهـی کـه بابـک زنجانـی در  شـد، پـس 

زنـدان گذرانـد«. 
مشـهورترین مهـره امنیتـی درگیـر در پرونـده بابـک 

زنجانـی، حمیـد فـالح هـروی بـود.
حمیـد فـالح هـروی تـا سـال ۱۳۸۳ کارمنـد وزارت 
سـال  ایـن  در  می گویـد  خـودش  بـود.  اطالعـات 
نفـت  شـرکت  وکالی  و  اسـت  شـده  بازنشسـته 
اسـت.  اخـراج شـده  اطالعـات  وزارت  از  می گوینـد 
فعـال  را  اقتصـادی  مجموعـه  اخـراج  از  پـس  او 
می کنـد و همزمـان در شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر 

می کنـد.  فعالیـت  دفـاع  وزارت  بـه  وابسـته 
ایـن، همـکار قـرارگاه  بـر  حمیـد فالح هـروی عـالوه 
خاتم االنبیـای سـپاه پاسـداران در خرید هـای خارجـی 
و دور زدن تحریم هـا نیـز بـوده اسـت. بـه واسـطه 
فعالیت هـای اقتصـادی اش در بانـک ملـت نیـز نفوذ 

قابـل توجـه ای داشـته اسـت. 
فـالح هـروی نیمـه دوم سـال ۸۸ در کیش بـا بابک 
زنجانـی آشـنا می شـود و او را بـه محمدرضـا یـزدی، 
معـاون اقتصـادی وزارت اطالعـات، معرفـی می کنـد. 
آن دوران در  اطالعـات در  اقتصـادی وزارت  معـاون 
یـک نقطـه دیگر هـم در تماس بوده انـد؛ هواپیمایی 

 . قشم
پاسـداران  سـپاه  بـه  متعلـق  قشـم ایر  هواپیمایـی 
بـود. پـس از بـروز بدهـی پنـج میلیـاردی تومانـی و 
همچنیـن برخـی بحران هـای مدیریتـی که بـه روایت 
بابـک زنجانـی یکـی از آنهـا سـقوط هواپیمـای ایـن 
شـرکت در سـال ۸۰ در سـاری - کـه منجـر به کشـته 
شـدن رحمـان دادمان، وزیر وقـت راه و 2۴ نفر دیگر 
شـد- بـود، مسـئوالن سـپاه در سـال ۸۵ تصمیـم به 

واگـذاری آن می گیرنـد.
در ایـن دوران مسـئوالن وزارت اطالعـات ایـران کـه 
ارتبـاط بیشـتری بـا بابـک زنجانـی و شـبکه مالـی اش 
یافتـه بودنـد، تصمیـم می گیرنـد کـه شـبکه مالی او 
را بـه داخـل ایـران منتقـل کنند و مشـوق و واسـطه 
خریـد شـرکت هواپیمایـی قشـم ایـر توسـط بابـک 

می شـوند.  زنجانـی 
شـبکه  طریـق  از  زنجانـی  بابـک  دوران  همیـن  در 

هواپیمایی قشم ایر متعلق به سپاه پاسداران بود. پس از بروز بدهی پنج 

میلیاردی تومانی و همچنین برخی بحران های مدیریتی که به روایت بابک 

زنجانی یکی از آنها سقوط هواپیمای این شرکت در سال ۸۰ در ساری - که 

منجر به کشته شدن رحمان دادمان، وزیر وقت راه و ۲۴ نفر دیگر شد- 

بود، مسئوالن سپاه در سال ۸۵ تصمیم به واگذاری آن می گیرند.
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صرافی  اش برخی کارهای مالی شـرکت سـرمایه گذاری 
غدیـر - کـه حمیـد فـالح هـروی سـال ها از مدیـران 
انجـام می دهـد.  آن بـود - و قـرارگاه خاتم االنبیـا را 
حوالـه پول هـا و کمـک بـه ایـن نهادها، محـل نفوذ 
و جلـب اعتمـاد او می شـود و حتـی بحـث شـراکت 
زنجانـی  بابـک  و  خاتم االنبیـا  قـرارگاه  بیـن   ۵۰-۵۰
بـرای مالکیـت هواپیمایـی قشـم ایر مطرح می شـود 
کـه با رفتن رسـتم قاسـمی از قرارگاه بـه وزارت نفت 

کار نیمه تمـام می مانـد.  ایـن 
سـال ۸۹ حمیـد فالح هـروی تبدیل به مهـره کلیدی 
دستگاه امنیتی در مجموعه بابک زنجانی و سهامدار 
شـرکت های زنجانـی می شـود و همـراه بابـک زنجانی 
بـه مالـزی مـی رود تـا بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی 

FIIB را راه انـدازی کننـد و تحریم هـا را دور بزنند.
او در ایـن دوران هـم رئيـس هیـات مدیـره هلدینگ 
بانـک  مدیـره  هیـات  رئيـس  هـم  بـود،  سـورینت 
مدیـره  هیـات  عضـو  اسـالمی،  سـرمایه گذاری 
همـه  در  و  بـود  شـده  هـم  قشـم  هواپیمایـی 
شـرکت های بابـک زنجانـی نفـوذ و حضـور داشـت. 
حمیـد فـالح هـروی در آن زمـان در جلسـات »سـتاد 
تدابیـر ویـژه« کـه از زیرمجموعه هـای شـورای عالـی 
امنیـت ملـی ایـران بـوده و هدفش راهبـری دور زدن 
ایـن سـتاد،  بـود، فعالیـت داشـت و در  تحریم هـا 
رابـط کمیتـه دور زدن تحریم هـا و بانـک ملـت بـود. 

حمید فالح هروی تا خرداد سـال ۹2 در شـرکت های 
بابـک زنجانـی حضـور داشـت. او و زنجانـی توافـق 
هلدینـگ  سـهام  کل  درصـد   ۳۰ کـه  بودنـد  کـرده 
سـورینت بـه فـالح واگـذار شـود ولـی بـر سـر ایـن 
میـزان بـه اختـالف بـر می خورند، فـالح هـروی بابک 
را بـه  او  کـه »سـه روزه  را تهدیـد می کنـد  زنجانـی 

می انـدازد«.  زنـدان 
بیمارسـتان  سـهام  زنجانـی  بابـک  دوم،  دعـوای  در 
پارسـیان را بـه قیمـت ۵۰ میلیـارد تومـان می خـرد 
مشـخص  و  می دهنـد  او  بـه  جعلـی  سـند  ولـی 
می شـود کـه فالح هـروی در ایـن ماجـرا 2۵ میلیارد 

تومـان سـود بـرده اسـت. 
بحـران کـه اوج می گیـرد، تیرمـاه سـال ۹2، حمیـد 
وزارت  اقتصـادی  معـاون  دخالـت  بـا  هـروی  فـالح 
اطالعـات از مجموعـه بابـک زنجانـی خارج می شـود. 
او حـاال بـا پول هایی که در دو سـه سـال شـراکت با 
بابـک زنجانـی به دسـت آورده بـود، خانـه در تهران، 
ویـال در شـمال و هتـل در کیـش و ۱۵ میلیـون دالر 
پـول نقـد نیز در حسـاب بانکـی اش داشـت و دنبال 

خریـد خانـه در انگلیـس برای دختـرش بود. 
حمیـد فـالح هروی در دادگاه به اعدام محکوم شـد. 
حکـم اعـدام او در دیـوان عالـی کشـور نقـض شـد 
و او در دادگاه تجدیدنظـر بـه 2۰ سـال زنـدان و رد 
مـال یـک میلیـارد تومـان و دو میلیـون دالر محکوم 

شـد. او همچنیـن بـه همـراه بابـک زنجانـی و مهدی 
شـمس مسـئول پرداخـت طلـب ۶۵ میلیـون دالری 

بانـک مسـکن معرفی شـدند. 
در  کلیـدی  نقـش  همچنیـن  هـروی  فـالح  حمیـد 
ماجـرای خریـد شـرکت های تامیـن اجتماعـی توسـط 
بابـک زنجانـی بازی کـرد. پروژه ای که دی مـاه ۹۱ برای 
تسـویه حسـاب بابـک زنجانی بـا وزارت نفت طراحی 

بود.  شـده 
ابتـدا بابـک زنجانی اعـالم می کند چون تحریم شـده 
اسـت، احتمـال بازداشـت او در دبـی وجـود دارد و 
بـه گفتـه خـودش ۹ شـب در سـفارت ایـران در دبی 
خوابیـد تـا وزارت اطالعـات مشـکل را حـل کـرد و 

نشد.  بازداشـت 
او همچنیـن بـه مسـئوالن امنیتـی می گویـد باید ۱۵ 
در  از حسـاب های خـودش  را  نفـت  پول هـای  روزه 
بیـرون از ایـران خـارج کند و بـه داخل کشـور بیاورد 

وگرنـه همـه حسـاب  ها بلوکـه می شـود. 
راه حـل پیشـنهادی هـم سـاده و جذاب بوده اسـت: 
بتوانـد  او  کـه  شـود  پیـدا  شـرکت هایی  مجموعـه 

همـه را بخـرد و پـول نقـد بدهـد. 
برخـی  فکـر خصوصی سـازی  در  دولـت  زمـان  آن  در 
سـازمان های بـزرگ بـود و شـرکت های وابسـته بـه 
سـازمان تامیـن اجتماعـی بهتریـن گزینـه  محسـوب 

می شـدند.
در ایـن پرونـده دومیـن مهـره مشـهور امنیتـی مهـم 
کـه بـا بابـک زنجانـی در ارتبـاط بـود، نقـش اصلی را 
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بـازی می کنـد؛ حسـن میرکاظمـی مشـهور بـه حسـن 
رعیت.

اسـت  مشـهوری  امنیتـی  چهـره  رعیـت،  حسـن 
کـه بسـیاری او را بـا تصویـرش در جریـان سـرکوب  
اعتراض هـای سـال ۸۸ می شناسـند. او کـه کلـت به 
دسـت سـوار موتـور جلـوی چشـم معترضـان جوالن 
امنیتـی فعـال در حـوزه فـوالد  مـی داد، یـک تاجـر 
بـود کـه همان سـال در کیش بـا بابک زنجانی آشـنا 

بود.  شـده 
دیگـر تصویـر مشـهور او امـا در جریـان سـفرش بـا 
بابـک زنجانـی بـه تاجیکسـتان و ترکیه منتشـر شـد؛  
سـوار بـر جـت شـخصی بابـک زنجانـی و اسـلحه در 

. ست د
نقطـه اتصـال او و بابک زنجانی پـروژه »تجار کیش« 
بـود. پـروژه ای بلندپروازانه در حوزه ساخت وسـاز که 
ورشکسـت شـده بـود و بابـک زنجانـی بـا پرداخـت 
۴۳ میلیـارد تومـان نجاتـش داد و حسـن رعیـت و 
دسـتیاران  دیگـر شـریکش، حسـین شـیرازی منش، 

جدیـد بابـک زنجانی شـدند. 
حسـن رعیـت کـه در حـوزه فوالد نیـز فعال بـود، در 
گام بعـدی شـبکه مالـی خـود را نیـز بـه شـبکه بانکی 

زنجانـی متصـل کرد. 
می گرفـت،  واردات  بـرای  کـه  بانکـی  تسـهیالت  او 
در شـبکه صرافـی و بانکـی بابـک زنجانـی بـه جریـان 
می انداخـت و تبدیـل بـه دالر می کـرد تـا آن را فعال 

دهد.  نشـان 
از  امـا مهم تـر بـود. حسـن رعیـت  کارکـرد دومـش 
بانک هـای داخلـی وام بـرای واردات کاال می گرفـت، 
نمایـش  بـرای  و  مـی داد  ترتیـب  معامـالت صـوری 
پرداخـت پـول، پول هـا را بـه حسـاب بابـک زنجانـی 
می ریخـت و معـادل ریالـی  اش را در تهـران تحویـل 

می گرفـت و هیـچ کاالیـی هـم وارد نمی کـرد. 

بـه  بازداشـت شـد،  زنجانـی  بابـک  کـه  دی مـاه ۹2 
بازجـوی خـود شـماره حسـن رعیـت را داده بـود تـا 
»بـه واسـطه نفـوذ او از طریـق اکبـر طبـری« کـه در 
آن هنـگام مهـره کلیـدی دفتـر صـادق الریجانـی بود، 

آزاد شـود. 
نـام بازجـوی بابک زنجانی به طور رسـمی اعالم نشـد 
ولـی دی ماه سـال ۹۴ مسـتندی بـا عنوان »بـرادران« 
از شـبکه سـه تلویزیـون حکومـت ایـران پخش شـد 
و در آن از مهـدی نـوروزی، بـه عنـوان بازجـوی بابـک 

زنجانـی نام برده شـد.
سـرکوب های  اصلـی  عناصـر  از  نـوروزی  مهـدی 
انتخاباتـی سـال ۸۸ بود که نقـش اصلی در تعطیلی 
او  سـتاد میرحسـین موسـوی در قیطریـه داشـت. 
پـس از حضـور ایـران در جنـگ داخلـی سـوریه بـرای 
سـرکوب ناآرامی ها به دمشـق رفـت و دی ماه ۹۳ در 

سـوریه کشـته شـد. 
در پرونـده خریـد شـرکت های تامیـن اجتماعـی نیـز 
حسـن میرکاظمـی بابک زنجانی را به سـعید مرتضی، 
معرفـی  اجتماعـی،  تامیـن  سـازمان  وقـت  رئيـس 

می کنـد. 
نقـش  نیـز  هـروی  فـالح  حمیـد  معاملـه،  ایـن  در 
کارشـناس و دالل را بـازی می کنـد تـا قـرارداد خریـد 
۱۳۸ شـرکت فعال و سـود ده تامیـن اجتماعی انجام 

شود. 
محمدرضـا یـزدی، معـاون اقتصـادی وزارت اطالعات 
دارد و  تاییـد می کنـد »زنجانـی چنیـن مبلغـی  نیـز 
اجتماعـی وجـود  امـکان خریـد شـرکت های تامیـن 

دارد«. 
قـرارداد خریـد که امضا می شـود، بابـک زنجانی پس 
از یکـی دو روز بـا یـک حواله جعلی اعـالم می کند که 
چهـار میلیـارد یورو پول به حسـاب تامیـن اجتماعی 
واریز شـده اسـت و چـون انتقال شـرکت های تامین 

اجتماعـی بـه نـام او زمان بـر اسـت، سـازمان تامیـن 
معاملـه  ایـن  بـرای  ضمانـت  چـک  بایـد  اجتماعـی 

بدهد. 
بـا همیـن بهانـه و روش، حمیـد فـالح هـروی چهـار 
فقـره چـک بـه مبلـغ ۳۵۵ میلیـارد و ۱۹ میلیـون 
و ۵۶۳ هـزار و ۶۰۰ یـن ژاپـن از سـعید مرتضـوی 

می گیـرد.
بعـد بابـک زنجانی از امارات به رسـتم قاسـمی، وزیر 
وقـت نفـت، زنـگ می زنـد و می گویـد چهـار میلیارد 
یـورو از تامیـن اجتماعـی طلـب دارد و چـک گرفتـه  
اسـت. کل  چک هـا را بـردارد، دو میلیـارد یـورو برای 
طلـب  وزارتخانـه و معـادل دو میلیـارد یـورو بـه او 

سـهام شـرکت های وزارت نفـت را بدهنـد.
بـه گفتـه بابـک زنجانـی، رسـتم قاسـمی بـا محمود 
بانـک مرکـزی  احمدی نـژاد، رئيس جمهـور وقـت، و 
تامیـن  سـازمان  چک هـای  و  می کنـد  هماهنـگ 

می گیـرد.  را  اجتماعـی 
در ایـن نقشـه، بابـک زنجانی موفق شـده بود بدون 
اینکـه پولـی جابجا کنـد، دو میلیارد یـورو بدهی اش 
را بـه وزارت نفـت بدهد و مدعی سـهام شـرکت های 

وزارت نفـت بـه ارزش دو میلیارد یورو هم بشـود. 
بانـک مرکـزی امـا حواله ارسـال شـده بابـک زنجانی 
بـرای سـازمان تامیـن اجتماعـی را بررسـی می کنـد و 
اعـالم می کنـد کـه حواله هـا جعلـی هسـتند و پولـی 
بـه حسـاب سـازمان تامیـن اجتماعـی واریـز نشـده 

است. 
کار گـره می خـورد و همزمـان یعنـی فروردیـن سـال 
۹2 فیلـم مشـهور جلسـه سـعید مرتضـوی و بابـک 
بـرادر  الریجانـی،  فاضـل  رشـوه خواهی  و  زنجانـی 
از  قضاییـه،  قـوه  وقـت  رئیـس  الریجانـی،  صـادق 

می شـود.  پخـش  زنجانـی  بابـک 
بـود. پخـش  آن جلسـه  نیـز در  حسـن میرکاظمـی 

فیلـم بـه بازداشـت موقت سـعید مرتضوی 
دربـاره  ابهام هـا  می شـود،  منجـر 

زنجانـی  بابـک  فعالیت هـای 
می شـود.  بیشـتر 

بن بسـت  بـه  کـه  معاملـه 
می رسـد، مقام هـای تامین 
درخواسـت  اجتماعـی 
ابطـال معامله و خسـارت 
کـه  رونـدی  می کننـد. 
چنـد سـال طول کشـید 

دی ماه سال ۹۴ مستندی با عنوان »برادران« از شبکه 

سه تلویزیون حکومت ایران پخش شد و در آن از مهدی 

نوروزی، به عنوان بازجوی بابک زنجانی نام برده شد

در پرونده خرید 

شرکت های تامین 

اجتماعی ،حسن 

میرکاظمی بابک زنجانی 

را به سعید مرتضی، 

رئیس وقت سازمان 

تامین اجتماعی، معرفی 

می کند. 

بابک زنجانی با یک حواله 

جعلی اعالم می کند که 

چهار میلیارد یورو پول به 

حساب تامین اجتماعی 

واریز شده است

۱2
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تامیـن  سـازمان  چک هـای   ۹۷ سـال  دی مـاه  و 
تـا  شـد  گرفتـه  بازپـس  نفـت  وزارت  از  اجتماعـی 

شـود.  مختومـه  پرونـده 
حسـن میرکاظمـی از آن ماجـرا جـان سـالم بـدر بـرد 
و سـرانجام مـرداد سـال ۹۸ در یـک پرونـده فسـاد 
مرتبـط بـا بانک کشـاورزی بازداشـت و بـا رای دادگاه 
بـه ۳۵ سـال زنـدان محکـوم شـد ولـی در جریـان 
دادگاه رابطـه و نقـش او در پرونـده بابـک زنجانـی 

چنـدان واکاوی نشـد. 
در راس مهره هـای امنیتـی وصل به بابـک زنجانی اما 
محمدرضـا یـزدی، معاون اقتصـادی وزارت اطالعات، 

بود.  نشسته 

یـزدی بـه مجموعه بابک زنجانی اضافه شـد و سـال 
۹2 نیـز بـا نظـر محمدرضـا یـزدی از مجموعـه بابـک 

زنجانـی خارج شـد.
دی مـاه سـال ۹۱ نیـز وقتـی حمیـد فـالح هـروی و 
حسـن میرکاظمـی )رعیـت( در حـال تکمیـل معامله 
سـازمان  بـا  زنجانـی  بابـک  یورویـی  میلیـارد  چهـار 
تامیـن اجتماعـی بودنـد، در نهایـت ایـن محمدرضـا 
بـا حمیـد فـالح  کـه هـم در گفت وگـو  یـزدی بـود 
هـروی و هـم در تمـاس بـا سـعید مرتضـوی، رئيـس 
وقـت سـازمان تامیـن اجتماعی، تایید کـرد که بابک 
زنجانـی پـول دارد و گزینـه خوبـی بـرای ایـن معامله 

 . ست ا

حمایت هـای محمدرضا یزدی پس از بازداشـت بابک 
زنجانـی هـم ادامه داشـت و بـه روایت وکیـل بابک 
زنجانـی، محمدرضـا یـزدی در گزارشـی که بـه دادگاه 
رسـیدگی کننـده بـه پرونده بابـک زنجانی ارائـه داد، 
نوشـت: »زنجانی قبـل از موضوع تحریم در بسـیاری 
از مـوارد درسـت عمـل کـرده بـود. و بـا نظـر وزارت 
اطالعـات زنجانـی تشـویق شـد بـا سـرمایه گذاری در 
داخـل کشـور منابـع مالـی خـود را بـه ایـران منتقـل 
کند که توسـعه هواپیمایی قشـم و خرید بخشـی از 

سـهام بانـک ]پاسـارگاد[ از جمله آن اسـت«. 
وکیـل فالح هـروی نیز در دادگاه گفـت که محمدرضا 
یـزدی اعـالم کـرده اسـت کـه » فعالیت هـای زنجانـی 

مـورد تأییـد سـپاه و اطالعات بوده اسـت«. 
نـام  بارهـا  دادگاه  جلسـات  در  اینکـه  وجـود  بـا 
محمدرضـا یـزدی برده شـد و اسـتناد وکالی متهمان 
بـه اظهـارات او در جریـان تحقیقـات نشـان مـی داد 
کـه بـه عنوان مطلع یا متهم احضار شـده اسـت ولی 
محمدرضـا یزدی در هیچ جلسـه علنـی دادگاه حضور 
نیافـت و تاکنـون گزارشـی از شـش جلسـه غیرعلنی 
دادگاه بابـک زنجانـی و شـرکای او نیـز ارائـه نشـده 
اسـت.  نفـوذ امنیتی هـا در پرونـده بابـک زنجانی در 
دوران زندانـی بـودن او نیـز ادامـه داشـت؛ چنانچـه 
بـه روایـت اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول دولـت 
وزارت  معـاون  هنـدی،  اصغـر  کـه  زمانـی  روحانـی، 
نفـت ایـران در زنـدان بـه دیـدار بابـک زنجانـی رفته 
بـود، زنجانـی بـا تنـدی بـا او برخـورد کـرده بـود و 
»ایمیل هـای او را بـه صـورت پرینت شـده در اختیار 

داشـته اسـت«. 
جنـگ امنیتی هـا رابطـه دولـت و قـوه قضاییـه را نیز 
تیره وتـار کـرد. بابـک زنجانـی ابتدا از سـوی سـازمان 
اطالعات سـپاه بازداشـت شـد و پرونده اش از کنترل 
وزارت اطالعـات خـارج شـد و تحـت نظـر حفاظـت 
اطالعـات قـوه قضاییـه و سـازمان اطالعـات سـپاه 

گرفت.  قـرار 
وزارت اطالعـات روز 2۰ اردیبهشـت ۹۴ در نامـه ای 
خواسـتار دسترسـی بـه بابـک زنجانـی شـد. حسـن 
روحانـی، رئيس جمهـوری وقـت در نامـه ای به صادق 
خواسـتار  وقـت،  قضاییـه  قـوه  رئيـس  الریجانـی، 
الریجانـی  صـادق  شـد.  اطالعـات  وزارت  دخالـت 
ایـن  نظـر مثبـت می دهـد ولـی بعـدا توضیـح داد 
درخواسـت سـرانجام بـا مخالفـت برخـی »نهادهـا و 

افـراد« مواجـه شـد و بـه جایـی نرسـید. 

سـال ۸۸ بـا تصمیـم او بـود کـه بسترسـازی بـرای 
بـه  زنجانـی  بابـک  اقتصـادی  فعالیت هـای  انتقـال 
داخـل ایـران فراهـم شـد. مهـدی شـمس در دادگاه 
گفـت کـه بـا اصـرار یـزدی »مجبـور بـه همـکاری بـا 
بابـک زنجانـی شـده اسـت« و شـهریور ۹۱ نیـز وقتی 
تصمیـم بـه قطع همـکاری با بابـک زنجانـی می گیرد، 
دوبـاره محمدرضا یزدی او را بـه ادامه کار وا می دارد 

و می گویـد بـه او گـزارش کار بدهـد. 
حمیـد فالح  هروی سـال ۸۹ بـا موافقـت محمدرضا 

زدن  دور  رونـد  در  او  زنجانـی  بابـک  روایـت  بـه 
اطالعـات  اقتصـادی وزارت  تحریم هـا، بـه معاونـت 
گـزارش کار مـی داد، بـا آنهـا ایمیل مشـترک داشـت 
و محمدرضـا یـزدی بـه مهدی شـمس گفتـه بود »به 
دلیـل اینکـه بانک های FIIB ]سـرمایه گذاری اسـالمی 
در مالـزی[ و کنـت ]در تاجیکسـتان[ تنهـا روزنـه نظام 
در ایـن روزهای سـخت ]تحریم[ اسـت، آقـای زنجانی 
اطالعاتـی از ایـن عملکـرد خـود را در اختیـار کسـی 

قـرار ندهـد و در جایـی ثبـت نشـود«. 

حسن میرکاظمی از آن 

ماجرا جان سالم بدر برد و 

سرانجام مرداد سال ۹۸ در 

یک پرونده فساد مرتبط با 

بانک کشاورزی بازداشت و 

با رای دادگاه به ۳۵ سال 

زندان محکوم شد ولی در 

جریان دادگاه رابطه و نقش 

او در پرونده بابک زنجانی 

چندان واکاوی نشد. 

در راس مهره های امنیتی وصل 

به بابک زنجانی اما محمدرضا 

یزدی،  معاون اقتصادی 

وزارت اطالعات، نشسته بود. 
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شبکه شرکا      

را  او  زنجانـی شـبکه شـرکای  بابـک  امنیتـی  شـبکه 
نیـز هدایـت می کردنـد. حمیـد فـالح هروی نـه تنها 
پـس از مدتـی عضـو هیات مدیـره شـرکت های مهم 
بابـک زنجانـی شـد،  کـه پـس از مدتـی بـه همـراه 
حسـن رعیـت و محمدرضا یـزدی یک نفـر دیگر را به 

مجموعـه اضافـه کردنـد: مهـدی شـمس.
مهـدی شـمس از بازرگانـان سـاکن دبـی و فعـال در 
ترکیـه بـود کـه تجربـه قـوی در کشـتیرانی و حمـل 
و نقـل داشـت. نـام او در پرونـده خریـد ۱۰ کشـتی 
چشـم  بـه  نیـز  جنوبـی  کـره  هیونـدای  شـرکت  از 
می خـورد. قـرارداد ایـن کشـتی ها پـس از تحریم هـا 
گزارش هـا  برخـی  اسـاس  بـر  و  دچـار مشـکل شـد 
خسـارتی حـدود ۷۰۰ میلیـون دالر در پـی داشـت. 
آشـنا شـده بـود  از سـال ۸۷ بـا بابـک زنجانـی  او 
ولـی نخسـتین همـکاری تجـاری مهـدی شـمس بـا 
بابـک زنجانی سـال ۸۹ رخ داده اسـت؛ خرید شـش 

هواپیمایـی  شـرکت  بـرای  هواپیمـا 
قشـم ایـر. 

گام مهم تـر امـا در حـوزه فـروش نفـت بـود کـه از 
مـرداد سـال ۹۱ شـروع شـد. مهـدی شـمس معتمد 

وزارت نفـت بـود و رفیـق امیـن شـبکه امنیتـی. 
اثـر  کاهـش  بـرای  نظـام  تالش هـای  اوج  دوره  در 
شـمس  مهـدی  بـه  امنیتـی  مدیـران  تحریم هـا، 
می گوینـد »زنجانـی محـل نفـوذ نظـام« اسـت و او 
را تشـویق بـه کمـک بـرای دور زدن تحریم های نفتی 

می کننـد. 
نماینـده  زنجانـی،  بابـک  سـوی  از  شـمس  مهـدی 
شـرکت ISO، مامـور فـروش نفـت می شـود و توافق 
کـرده بودنـد کـه بابـت فـروش هـر بشـکه نفت یک 

دالر کمیسـیون بگیـرد. 
 قـرارداد فـروش نفـت را بـا شـرکت هوریـزن انـرژی 
می بنـدد و قـرارداد نگهـداری نفـت نیـز بـا شـرکت 
فـاز  وارد  فـال  شـرکت  ولـی  می شـود  امضـا  فـال 

می  شـود. هـم  نفـت  فـروش 
دچـار  و  اقتصـادی  بحـران  دچـار  کـه  فـال  شـرکت 
ورشکسـتگی بود، در سـودان و امارات مستقر بود و 
سـال ۹۱ بحـران بین مدیران شـرکت در سـودان 
تعطیلـی  بـه  منجـر  امـارات  و 
ایـن  بانکـی  حسـاب های 

می شـود.  شـرکت 

در ایـن میـان،  در یـک محمولـه 2۰ هـزار تنـی نفـت 
ایـران آب پیـدا می شـود و سـرانجام بخـش اعظـم 
پـول نفت هایـی کـه در اختیـار این شـرکت بـود، به 

بابـک زنجانـی پرداخـت نمی شـود. 
بابـک  مجموعـه  از   ۹۱ شـهریور  شـمس  مهـدی 
زنجانـی اسـتعفا می دهـد، چـون بـه گفتـه خـودش 
متوجـه تخلفات می شـود. اسـتعفای او بـا مخالفت 
و  می شـود  مواجـه  ایـران  نفـت  وزارت  مسـئوالن 
مدیرعامـل وقـت شـرکت اچ کـی بـه مهـدی شـمس 
می گویـد »کاری کـه شـروع کـردی،  یـک کار جهـادی 
اسـت. پشـت بابک زنجانی را خالی نکن«. محمدرضا 
یـزدی، معاون وقـت اقتصـادی وزارت اطالعـات، نیز 
همیـن توصیـه را می کنـد و می گویـد »کار را ادامـه 

بـده، اگـر انحـراف دیـدی، اطـالع بـده«. 
او دوبـاره بـه ترکیـه بـاز می گـردد و پیگیـر جابجایـی 
محموله هـای نفتـی، قرارداد شـرکت فـال و مدیریت 
آن  مهم تریـن  کـه  ترکیـه  در  زنجانـی  بابـک  شـبکه 

هواپیمایـی اونـور ایـر بـود، می شـود. 
مهـدی شـمس خـودش را همراه نظام می دانسـت و 
فـردی معرفـی می کـرد که روزی با افتخـار به دور زدن 
تحریم هـا مشـغول بـوده اسـت و حـاال می خواسـت 
زنجانـی  بابـک  امـوال  ردیابـی  بـا  کـه  کنـد  کمـک 

پول هـا برگردنـد. 
زنجانـی  بابـک  بازداشـت  بـه  منتهـی  ماه هـای  در 
ایـران سـفر  مهـدی شـمس دسـت کم پنـج بـار بـه 
کـرد. آخرین سـفر مهدی شـمس به ایـران 2۵ بهمن 
سـال ۹۱ بـود، بـه دعـوت سـازمان اطالعـات سـپاه. 
ایـن دعوت نامـه اما بـرای رفتن بـه نهادهـای دولتی 
و امنیتـی و پیگیـری پـول نفـت نبـود، دعوت نامـه 
بـرای رفتـن به زنـدان بـود. او حـاال از نظر مسـئوالن 
قضایـی و امنیتـی متهـم ردیـف دوم پرونـده بابـک 

بود.  زنجانـی 
بابـک  پیمانـکار  و  کارگـزار  را  خـودش  دادگاه  در  او 
زنجانـی معرفی کرد و گفت طبق قرارداد و دسـتورات 

مهدی شمس از بازرگانان 

ساکن دبی و فعال در 

ترکیه بود که تجربه قوی 

در کشتیرانی و حمل و نقل 

داشت. نام او در پرونده 

خرید ۱۰ کشتی از شرکت 

هیوندای کره جنوبی نیز به 

چشم می خورد
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کارفرمـا عمـل کـرده اسـت و هر جـا تخلف دیـده به 
مسـئوالن نظـام گـزارش کرده اسـت. 

او می گفـت »عوامـل اصلـی« ایـن فسـاد بـه دادگاه 
نیامده انـد ولـی قضـات دادگاه و وکالی وزارت نفـت 
در دادگاه او را بـه عنـوان معـرف بابـک زنجانـی بـه 
وزارت نفـت و همچنیـن مباشـر اصلـی بابـک زنجانی 
بـرای خـرج کـردن پول هـای ناشـی از فـروش نفـت 
معرفـی کردنـد که سـود شـخصی داشـته و در برخی 
مـوارد روش هـای غیرمتعارفـی را برای سـر به نیسـت 
اسـت: » شـمس ۳۹  کار گرفتـه  کـردن پول هـا بـه 
میلیـون دالر پـول بیت المـال را صـرف خریـد پنـج 
فرونـد هواپیمـای آرجـی و دو نـاو کشـتی می کنـد و 
اسـناد آن را بـه نـام تبعـه آلمانـی تنظیـم کـرده کـه 
دسـت مـا ]وزارت نفـت[ از دریافـت پـول بیت المال 
کوتـاه اسـت ... متأسـفانه بـه جای اینکـه پول نفت 
بـه خزانه واریز شـود صرف خرید کارخانـه آلومینیوم 
بـه نـام یـک زن شـده اسـت کـه حتـی جـواب مـا را 
نمی دهـد. پـول نفـت کـه قـرار بـود بـه خزانـه واریز 
شـود صـرف خریـد شـرکت حمل و نقـل بـرای داماد 

آقـای اردوغان شـد«.
مهـدی شـمس در دادگاه بـدوی رسـیدگی کننده بـه 
او در  اعـدام محکـوم شـد. حکـم  ایـن پرونـده بـه 
دیوان عالی کشـور نقض شـد و در دادگاه تجدیدنظر 

بـه 2۰ سـال زنـدان و بازگردانـدن پنـج درصد سـهام 
شـرکت هواپیمایـی اونـور ایرالیـن محکـوم شـد. او 
همچنیـن بـه همـراه بابـک زنجانـی و حمیـد فـالح 
هـروی مسـئول پرداخـت طلـب ۶۵ میلیـون دالری 

بانـک مسـکن اعالم شـدند. 
دومیـن چهـره کلیـدی در میان شـرکای بابـک زنجانی 
مقیـم  یـزد،  اهـل  بـود،  منفـرد  زیباحالـت  علیرضـا 
مالـزی، متولـد ۱۳۵2 و دارای تحصیـالت سـیکل که 
در ایـران سـابقه زنـدان به دلیل صـدور چک بالمحل 

داشـت و از سـال ۸۴ بـه مالـزی رفتـه بـود. 
شـد،  منتشـر  کـه  دادگاه  جلسـات  در  او  تصویـر 
جـای مهـر بـر پیشـانی اش توجـه همـه را جلـب کرد. 
خـودش گفـت اهـل شـهر یـزد اسـت کـه بـه شـهر 
اسـت، جـای مهـر مربـوط  قنـات و قنـوت معـروف 
بـه سـال های دور اسـت و هـر چـه پیشـانی اش را با 

از بیـن نمـی رود.  ناخـن می خراشـد، جـای مهـر 
زیباحالـت منفـرد ابتدا در حـوزه دکوراسـیون داخلی 
مقیـم  ایرانیـان  مدرسـه  داشـت،  فعالیـت  خانـه 
مالـزی را بـا تسـهیالت دولتـی راه انـداز کـرد و قاضی 
از  او  ابوالقاسـم صلواتـی در دادگاه اعـالم کـرد کـه 
کالهبـرداری  نیـز  مالـزی  مقیـم  ایرانـی  دانشـجویان 

کـرده اسـت. 
او سـال ۸۹ در جریـان سـفر تان سـری، مشـاور عالـی 

ایـران، در جزیـره کیـش بـا  نخسـت وزیر مالـزی بـه 
بابـک زنجانـی آشـنا شـد. بابـک زنجانی بـه او گفت 
او پیشـنهاد  مجـوز صرافـی در مالـزی می خواهـد و 
داد کـه بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی FIIB را بخـرد. 
پـروژه خریـد سـهام بانـک چهـار ماهـه پیـش رفـت، 
زیباحالـت منفـرد دسـتمزد کارش را ۵۵۰ هـزار دالر 

تعییـن کـرد ولـی کمـاکان کار گـره خـورده بـود. 
پیش فاکتورهایـی کـه قـرار بـود جابجایـی مالـی در 
قبـال آنهـا صـورت بگیـرد، به نـام شـرکت های ایرانی 
بودنـد و طرف هـای خارجـی کماکان حسـاس بودند.
تـا  »ده  منفـرد  زیباحالـت  علیرضـا  مرحلـه  ایـن  در 
و  ثبـت می کنـد  مالـزی  در  دوازده« شـرکت صـوری 
پیش فاکتورهـا بـه نـام این شـرکت ها ثبت می شـود 
تـا »ردی از ایـران و شـرکت های ایرانی بـه جا نماند«. 
او کـه حسـابرس بانـک FIIB بـود، بـا تاسـیس ایـن 
بـرای  مسـتر«  »پتـرو  ماننـد  پوششـی  شـرکت های 
مالکیـت صـوری منابـع نفتـی و میعانـات گازی، در 
جابجایـی منابـع مالـی و دور زدن تحریم هـا نقـش 

داشـت. 
ایـن شـرکت ها از طریـق حواله کار را انجـام می دادند 
و علیرضـا زیباحالـت منفـرد در ایـن شـبکه پوششـی 

بـه گفته خـودش 2۰۰ هـزار دالر درآمد داشـت. 
نقـش مهم تـر او از طریق شـرکت »اینترنشـنال ایزو« 
انجـام شـد کـه شـهریور سـال ۹۰ تاسـیس شـد و 
کارش یافتـن محلـی بـرای ذخیره سـازی محصـوالت 
دلیـل  بـه  اغلـب  کـه  بـود  گازی  نفتـی و میعانـات 
مشـکالت زیسـت محیطـی بـرای انبـارداری مشـکل 
داشـتند و نگهـداری آنهـا حتـی بـه صـورت قانونـی 

نیـز ممکـن نبـود. 
ایـن شـرکت در معامـالت داخلـی بابـک زنجانـی نیـز 
بـه کار آمـد و او بـا نشـان دادن اسـناد ایـن شـرکت 
بـرای  کـه  کـرد  مطمئـن  را  آنهـا  نفـت،  وزارت  بـه 
انبـارداری نفـت در خـارج از کشـور بـه ویـژه مالـزی 
مشـکلی نـدارد و بدین ترتیـب گام مهمی بـرای عقد 

دومین چهره کلیدی در میان 

شرکای بابک زنجانی علیرضا 

زیباحالت منفرد بود، اهل یزد، 

مقیم مالزی، متولد ۱۳۵۲ و 

دارای تحصیالت سیکل که در 

ایران سابقه زندان به دلیل 

صدور چک بالمحل داشت و از 

سال ۱۳۸۴ به مالزی رفته بود.
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قراردادهـای نفتـی برداشـت. 
طرف حسـاب اصلی شـرکت ایزو اینترنشـنال، شرکت 
حـدود  ماهانـه  و  بـود   »glenn marine« مالزیایـی 
یـک دالر بـرای هـر بشـکه نفـت ایـران کـه روی آب 
دریـا سـرگردان بـود، می گرفـت و انبـارداری می کـرد. 
در  منفـرد  زیباحالـت  گفتـه مقام هـای قضایـی،  بـه 
ایـن پـروژه مالک اصلی شـرکت بوده، پـول انبارداری 
را سـه برابـر بیشـتر گرفتـه و ۶۰ میلیـون دالر سـود 

کرد.  کسـب 
بـرای خرابـکاری در خریـد  او متهـم شـد  در دادگاه 
بـه  آب  کـردن  اضافـه  بـه  و فـروش نفـت »اقـدام 
میعانـات نفتـی« کـرده و بعـد میعانـات را خـودش 
فروختـه ولـی او می گفت در ایـن معامالت منصف تر 
از چینی هـا بـوده و مثـال مـی زد کـه بـرای انبـارداری 
نفـت ایـران در چیـن، دالل هـا بـه جـای ۹ میلیـون 

دالر، 22 میلیـون دالر پـول گرفتنـد. 
زیباحالـت منفـرد پـس از بازداشـت بابـک زنجانـی از 
مالـزی بـه کشـور دومینیـکا رفـت. زیباحالـت منفـرد 
تبعـه ایـن کشـور بـود و سـفیر دومینیـکا در مالـزی. 

او روابـط خوبـی بـا مقام هـای ایـن کشـور داشـت و 
یـک نفتکـش خریـده بـود کـه بـا نـام نخسـت وزیر 

وقـت دومینیـکا فعالیـت داشـت. 
زندگی او در این دوران با حرف و حاشـیه های بسـیار 
همـراه بـوده، اینکـه او »کاخ سـفید بهنـاز« سـاخته 
پادشـاهی  عناویـن  بهنـاز.  همسـرش  بـرای  اسـت 
داشـت و خانـه ای تجاری-فرهنگـی بیـن دومینیـکا و 
هنگ کنـگ راه انداختـه بـود و مدیران ارشـد فروش 
مدیرعامـل  بـازرگان،  فـرزاد  جملـه  از  ایـران  نفـت 

شـرکت HK بـه خانـه اش رفـت و آمـد داشـتند. 
بـا   ۱۳۹۵ سـال  دی مـاه   2۶ روز  منفـرد  زیباحالـت 
درخواسـت پلیـس ایـران و توسـط اینترپـل )پلیـس 
بازگردانـده  ایـران  بـه  و  بازداشـت شـد  بین الملـل( 

 . شد
سـند،  جعـل  »کالهبـرداری،  را  او  اتهـام  دادگاه 
تحصیـل مـال نامشـروع و خیانـت در امانـت« اعالم 
کـرد و پـس از شـش جلسـه دادگاه کـه یـک جلسـه 
آن غیرعلنـی بـود، به 2۵ سـال زنـدان و جرائم نقدی 

محکـوم شـد. 

میـزان جرائـم نقـدی او دقیق اعالم نشـد و مقام های 
قضایـی جمهوری اسـالمی اعـالم کردند کـه ۹ ویال و 
آپارتمـان در ایران و اسـپانیا و چهـار خودروی لوکس 
از امـوال او در مالـزی و اسـپانیا را ضبـط و مصـادره  

کرده انـد. 
بابـک  شـرکای  میـان  در  شـاخص  چهـره  سـومین 

بـود.  شـیرازی منش  حسـن  زنجانـی، 
فعـال اقتصادی سـاکن کیـش که مدیر »پـروژه تجار 
کیـش« بـود. ایـن پـروژه اقتصـادی سـال ۱۳۹۰ در 
آسـتانه ورشکسـتگی قـرار گرفتـه بـود. دیگر شـریک 
میرکاظمـی  حسـین  پـروژه  ایـن  در  شـیرازی منش 

بود.  )رعیـت( 
آنهـا  بدهـی  تومـان  میلیـارد   ۴۳ زنجانـی  بابـک   
حسـن  و  شـد  پـروژه  مالـک  کـرد،  پرداخـت  را 

شـد.  او  دسـتیار  شـیرازی منش 
او در سـال های ۹۰ و ۹۱، در برنامه هـای تلویزیونـی 
متعـددی و همچنین مصاحبه هـای مطبوعاتی نقش 
سـخنگوی پروژه هـای بابـک زنجانـی را بـازی می کرد. 
شـیرازی منش همچنیـن در حـوزه فرهنگی و ورزشـی 

مهدی شمس از سوی بابک زنجانی، نماینده شرکت ISO، مامور فروش نفت می شود 

و توافق کرده بودند که بابت فروش هر بشکه نفت یک دالر کمیسیون بگیرد. 

 قرارداد فروش نفت را با شرکت هوریزن انرژی می بندد و قرارداد نگهداری نفت نیز با 

شرکت فال امضا می شود ولی شرکت فال وارد فاز فروش نفت هم می  شود.

۱۶
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نقش دسـتیار بابک زنجانی را داشـت، از پروژه هایی 
چـون خریـد باشـگاه راه آهـن تـا پیونـد زدن بابـک 
زنجانـی بـه چهره هـای نظامی-ورزشـی ماننـد محمـد 
رویانیـان، مدیرعامـل وقـت باشـگاه پرسـپولیس که 

خـود از مدیـران مشـهور بـه فسـاد بود. 
در شـبکه شـرکای بابک زنجانی سـه نام مشـهور دیگر 

هـم به چشـم می خوردند.
اولی »رسـتم سـعیداف« که شـریک بابک زنجانی در 
تاجیکسـتان عضـو هیات مدیـره شـرکت هواپیمایی 
آسـیا اکسـپرس بـود و چند بـار مقام هـای قضایی از 
او خواهـش کردنـد کـه بدهی هـای بابـک زنجانـی را 

بپردازد.
قـوه قضاییـه حتـی یـک بـار مقدمـات دیـدار او بـا 
بابـک زنجانـی در زنـدان را فراهـم کـرد تا طبـق وعده 
بابـک زنجانی یـک ضمانت نامه 2.2 میلیـارد یورویی 
از سـوی یـک بانـک چینـی بـه عنـوان وثیقـه بابـک 
زنجانـی صـادر شـود ولـی نـه وثیقـه صادر شـد و نه 

رسـتم بـه ایران بازگشـت. 
دومـی قـدرت تنجـل، تاجـر تـرک کـه در دادگاه بـه 

عنـوان شـریک بابـک زنجانـی در شـرکت هواپیمایی 
اونـور ایرالیـن معرفی شـد ولی وکیـل دادگاه زنجانی 
گفـت کـه این شـراکت صوری بـوده و بابـک زنجانی 
بـه  را  اموالـش  از  بخشـی  تحریم هـا،  از  فـرار  بـرای 
نـام قـدرت تنجـل زده اسـت و قـدرت امـوال را بـاال 

است.  کشـیده 
کالهبـرداری  کـه  گفتنـد  وکیلـش  و  زنجانـی  بابـک 
گـزارش  بین الملـل  پلیـس  بـه  را  تنجـل  قـدرت 
کرده انـد ولـی مهـدی شـمس در دادگاه گفـت کـه 
قـدرت تنجـل پـس از بازداشـت بابـک زنجانـی بـه 
ایـران آمـده اسـت و درباره خرید سـهام انـور ایرالین 

اسـت.  کـرده  مذاکـره 
ایـن مذاکـره اما موفق نبود و قـدرت تنجل که امین 
بابـک زنجانـی در ترکیـه بـود، سـهام بابـک زنجانی را 
بـه »کانکـوت باگانـا«، سـهامدار اولیـه شـرکت اونور 

ایرالیـن فروخت. 
وکالی بابـک زنجانـی بارهـا وعـده پیگیـری و بازپس 
گرفتـن اموال بابـک زنجانی از قـدرت تنجل را مطرح 
کردنـد ولی هیـچ خبری دربـاره موفقیت آنها منتشـر 

نشـده است. 
سـومی زنـی بـود بـه نـام »کاملیـا جمشـیدی« کـه 
رسـانه های ترکیـه از نقـش او در دبـی و ترکیـه خبـر 
دادنـد و اینکـه واسـطه رضـا ضـراب بـوده اسـت. 

گفته شـد که او به همراه حسـین نجف زاده، در دور 
زدن تحریم هـا نقـش داشـتند و کلید معمـای روابط 
بابـک زنجانـی در ترکیـه اسـت ولـی نـه عکسـی از او 
منتشـر شـد، نـه نامـش در دادگاه بـود و نـه خبـری 

او در دبـی یـا اسـتانبول  دربـاره پیگیـری پرونـده 
وجـود دارد. 

رسـانه های  بـود.  ضـراب  رضـا  امـا  چهارمـی 
ایـران از او نقـل کردنـد که گفته اسـت بابک 

زنجانـی رئيس من اسـت ولی او سـال ۹۳ 
گفـت کـه همـان سـال ۹۱ بـه مقام هـای 
بـود  داده  هشـدار  ایـران  نفـت  وزارت 
کـه بابـک زنجانی » آدم درسـتی نیسـت 
بابـک  و  می گـذارد«  کاله  شـما  سـر  و 
زنجانـی را اینطـور توصیـف کـرد: » نـه 
مشـخص بـود خودش چه کاره اسـت 
و چـه تخصصـی دارد، نـه معلـوم بود 

کـه خانـواده اش کـه هسـتند و کسـی 
پیدایـش  کجـا  از  اصـالً  نمی دانسـت 

شده«.
بـا ایـن حـال کار هـر دوی آنهـا در دور زدن تحریم ها 
شـباهت های بسیار داشـت، کمیسـیون گرفتن برای 

حواله هـای ارزی و خریـد و فـروش طال. 
در جریـان بررسـی کمیسـیون ها در دادگاه مشـخص 
شـد کـه در یـک مـورد بـا مشـارکت بابـک زنجانـی 
»سـفیر  شـرکت  حسـاب  بـه  یـورو  میلیـون   ۴۴۵
تـا  ریختـه شـده  بـه رضـا ضـراب  آلتیـن« وابسـته 
جابجـا شـود و ضراب بـرای این جابجایـی ۱2 میلیون 

یـورو گرفتـه اسـت. 
رضـا ضـراب همچنیـن بر اسـاس گـزارش رسـانه های 
ترکیـه حدفاصـل سـال های 2۰۱2 و 2۰۱۳ بـا کمـک 
هالـک بانـک ترکیه حداقل هشـت میلیـارد دالر طال 

بـه ایـران منتقـل کرد. 
او همچنیـن میلیاردهـا دالر پـول ناشـی از فـروش 
نفـت ایـران کـه مبلـغ آن از ۱۰ تـا ۱۷ میلیـارد دالر 
بـرآورده شـده اسـت، نیـز از طریـق صرافـی و شـبکه 
پوششـی خـود جابجـا کـرد و کمیسـیون بیـن دو تا 

سـه درصـد دریافـت می کـرد. 
ایـن تاجـر ایرانی-تـرک از دو مسـیر ارسـال حوالـه و 

رضا ضراب همچنین بر اساس 

گزارش رسانه های ترکیه 

حدفاصل سال های ۲۰۱۲ و 

۲۰۱۳ با کمک هالک بانک ترکیه 

حداقل هشت میلیارد دالر طال 

به ایران منتقل کرد. 
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پولشـویی کـه بـه طـور عمـده از طریق صرافـی آلتین 
انجـام شـد و  ترکیـه  بانـک  اسـتانبول و هالـک  در 
همچنیـن خریـد و فـروش طال با شـبکه بابک زنجانی 

در ارتبـاط بـود. 
نشـان  را  دو  ایـن  ارتبـاط  کـه  مهـم  پرونـده  یـک 
می دهـد فـروش ۹۳۴ کیلوگرم طال از سـوی شـرکت 
رضـا ضـراب بـه شـرکت بابـک زنجانـی در ترکیـه بود 

کـه سـال 2۰۱۴ فـاش شـد. 
در ایـن میـان سرنوشـت ۱۵۰۰ کیلـو طالیـی کـه از 
آفریقـای جنوبـی خریـداری شـده و پـای رضـا ضـراب 

نیـز در آن گیـر بـود، کمـاکان مشـخص نیسـت. 
رضـا ضـراب در آن دوران با تشـکیل ۱۱ شـرکت صوری 
بـه پولشـویی و واردات طـال به ایران مشـغول بود. 

بـه روایـت بابـک زنجانـی او ایـن طالهـا را بـا پنـج 
دالر  میلیـون  یـک  و  پیش پرداخـت  دالر  میلیـون 
جنوبـی  آفریقـای  در  نفـر  دو  از  گمرکـی  هزینه هـای 
ترکیـه  بـه  بـا هواپیماهـای خـود  و  کـرد  خریـداری 
منتقـل کـرد. آن دو نفر بـه پلیس اسـتانبول گزارش 
دادنـد کـه محمولـه قاچـاق اسـت. پـس از پرداخت 
شـش میلیـون دالر دیگـر اصـل مـدارک را از دو نفـر 
فروشـنده دریافـت می کنـد و ثابت می کنـد محموله 
قاچـاق نیسـت و طالهـا را بـه دبـی منتقـل می کنـد. 
بابـک زنجانـی می گویـد در دبـی متوجه می شـود که 
» روی شـمش ها سـرب و اکلیل پاشـیده شده بود«. 
پیگیـری می کنـد و فروشـندگان را بازداشـت می کند. 
از مجمـوع ۱2 میلیـون دالری را  چهـار میلیـون دالر 
کـه پرداخـت کـرده بـود، می گیـرد و سرنوشـت بقیه 
پول هـا معلـوم نیسـت.  بـه روایـت برخـی فعـاالن 
اقتصـادی امـا لـو دادن طالهـا در ترکیه، پـروژه خود 
بابـک زنجانی بود.  بر اسـاس برخـی گزارش ها ارزش 
طالهـا ۸۰ میلیـون دالر بـود و بابک زنجانـی به جای 
اینکـه طالهـا را مسـتقیم به دبـی منتقل کنـد، آن را 
بـه اسـتانبول بـرد و بـه بهانـه نقـص فنـی هواپیمـا 
در فـرودگاه این شـهر نشـاند تـا ۵۰۰ کیلو طـال را در 
اسـتانبول تخلیـه کنـد و بقیـه را بـه تهران ببـرد و در 
مرحلـه بعـد نمایـش ارسـال طـالی تقلبـی بـه دبی و 

کشـف آن اجرا شـد. 
بابـک زنجانـی بـا ایـن پـروژه هـم باقیمانـده پـول را 
پرداخـت نکـرد و هـم موفـق شـد کـه شـرکت های 
خـودش را تحـت تعقیـب و تحریـم نشـان دهـد و 
بدهی هـای  نکـردن  پرداخـت  بـرای  بیشـتری  زمـان 

خـود در داخـل ایـران داشـته باشـد.

تحریم  و بازداشت      

اواسـط تابسـتان سـال ۹۱ نخسـتین نگرانی ها درباره 
پـول نفـت در وزارت نفـت بـروز می کنـد. مسـئوالن 
وزارت نفـت بـه یـک ال سـی ۳۳۰ میلیـون یورویـی 
کـه بانـک سـرمایه گذاری اسـالمی مالزی صادر شـده 
بـود،  مشـکوک می شـوند و تحقیقـات وزارت نفت و 
نهادهـای امنیتـی با محوریـت وزارت اطالعات درباره 
اینکـه بانـک مذکـور توانایـی صـدور چنیـن اسـنادی 

دارد، شـروع می شـود. 
تسـویه  بـرای  زنجانـی  بابـک  فشـارها  افزایـش  بـا 
حسـاب تـالش می کنـد. 2۶ مـرداد سـال ۹۱ زمـان 
سررسـید پرداخـت بدهـی بابک زنجانی بوده اسـت. 
جلسـه ای بـرای پرداخـت بدهـی بابـک زنجانـی برگزار 
می شـود. طرفیـن توافـق می کننـد و بابـک زنجانـی 
چکـی بـه مبلـغ دو میلیـارد یـورو بـه شـرکت نفـت 
ایـران می دهـد و همچنیـن اسـناد پروژه ایـران زمین 
را کـه ۳۳ هـزار متر مربع مسـاحت داشـته و مدعی 
بـه  دارد،  تومـان قیمـت  میلیـارد  کـه 2۶۷۰  بـوده 
عنـوان ضمانـت بازپرداخـت پول ها در اختیـار وزارت 

نفـت قـرار می دهـد. 
 ۷۴۰ ملـک  کـه  داشـت  اعتقـاد  امـا  نفـت  وزارت 
میلیـارد تومـان بیشـتر ارزش نـدارد و بابـک زنجانـی 
در جریـان ایـن توافـق نیـز کاله بـرداری کـرده اسـت. 
بـا افزایش فشـارها، بابـک زنجانـی ۳۰ آذر ۹2 اعالم 
بـه  یـورو  کـه دو میلیـارد و ۴۶۰ میلیـون  می کنـد 
حسـاب های وزارت نفـت واریـز کرده اسـت و اسـناد 
آن را بـه بانـک مرکـزی ایـران، مجلـس، قـوه قضاییه 
بانـک  تحقیـق  ولـی  می فرسـتد  اطالعـات  وزارت  و 
مرکـزی نشـان می دهـد کـه اسـناد جعلـی هسـتند. 

دوم دی مـاه سـال ۹۱ بابـک زنجانی از سـوی اتحادیه 
اروپـا تحریم می شـود. 

اتهامـات او در ایـن مرحله چهـار بخش بود: ۱. نقض 
مقـررات اتحادیـه اروپـا در مـورد ایـران. 2. مدیریت 
در  مسـتقر   )FIIB( اسـالمی  سـرمایه گذاری  بانـک 
مالـزی کـه در انتقـال پرداخت هـای مرتبط بـا فروش 
نفـت ایـران و نقـض مقـررات اتحادیـه اروپـا فعـال 
بـوده اسـت. ۳. مدیریـت شـرکت بین الملـل نفـت 
صفـه کـه در زمینـه پرداخت هـای مرتبـط بـا فـروش 
نفـت ایـران و نقـض مقـررات اتحادیـه اروپـا فعـال 

اواسط تابستان سال ۹۱ 

نخستین نگرانی ها درباره پول 

نفت در وزارت نفت بروز می کند. 

مسئوالن وزارت نفت به یک 

ال سی ۳۳۰ میلیون یورویی 

که بانک سرمایه گذاری اسالمی 

مالزی صادر شده بود،  مشکوک 

می شوند و تحقیقات وزارت نفت 

و نهادهای امنیتی با محوریت 

وزارت اطالعات درباره اینکه 

بانک مذکور توانایی صدور چنین 

اسنادی دارد، شروع می شود
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بـوده اسـت. ۴. مدیریت گـروه سـورینت )SCT( که 
در زمینـه پرداخت هـای مرتبـط بـا فروش نفـت ایران 
و نقـض مقـررات اتحادیـه اروپـا فعـال بوده اسـت.
همزمـان بـا کشـاکش بیـن بابـک زنجانـی و وزارت 
نفـت بر سـر پول نفـت و خـودداری بابـک زنجانی از 
پرداخـت پول ها، واحد ضدپولشـویی وزارت اقتصاد 
می شـود  متوجـه  بانکـی  گزارش هـای  اسـاس  بـر 
شـرکت »اس سـیتی دنکـرز« در کیـش گـردش مالـی 

باالیـی دارد. 
ایـن گـزارش شـروع ردیابـی پول هایـی می شـود کـه 
در شـبکه بابـک زنجانـی در حال گردش بوده اسـت. 
زنجانی پیش از بازداشـت اولین سـیگنال را دریافت 
می کنـد. حمیـد باقـری درمنـی )ملقـب بـه سـلطان 
قیـر کـه مهرمـاه سـال ۹۷ به اتهـام فسـاد اقتصادی 
اعـدام شـد(، دوسـت قدیمـی بابـک زنجانـی، پاییـز 
سـال ۹۱ بـه همـراه فـردی کـه چهـره امنیتـی معرفی 
می شـود، بـا او در شـمال تهـران مالقـات می کننـد و 
هشـدار بازداشـت می دهنـد. فـرد امنیتـی تقاضـای 
۱۰ میلیـارد تومـان بـرای حـل مشـکل می کنـد. بابک 
زنجانـی مخالفـت می کنـد ولی باقـری درمانی چک ۱۰ 
میلیـارد تومانـی را صـادر می کنـد. بـه روایـت بابـک 
زنجانـی ایـن ماجـرا نمایشـی بـوده و باقـری درمنـی 
قصـد داشـته بـا ایـن روش ۱۰ میلیـارد تومـان از او 

کند.  کالهبـرداری 

حمید باقری درمنی )ملقب به سلطان قیر که 

مهرماه سال ۹۷ به اتهام فساد اقتصادی اعدام 

شد)، دوست قدیمی بابک زنجانی، پاییز سال ۹۱ به 

همراه فردی که چهره امنیتی معرفی می شود، با او 

در شمال تهران مالقات می کنند و هشدار بازداشت 

می دهند. فرد امنیتی تقاضای ۱۰ میلیارد تومان 

برای حل مشکل می کند

 بابک زنجانی مخالفت می کند ولی باقری درمانی 

چک ۱۰ میلیارد تومانی را صادر می کند. به روایت 

بابک زنجانی این ماجرا نمایشی بوده و باقری 

درمنی قصد داشته با این روش ۱۰ میلیارد تومان از 

او کالهبرداری کند. 

چهـار دی مـاه ۱2 نماینـده مجلـس خواسـتار تعقیب 
قضایی بابک زنجانی شـدند و روز ۹ دی ماه سـال ۹۱ 

بابک زنجانی بازداشـت شـد. 

حکم دادگاه      

نخسـتین جلسـه دادگاه بابـک زنجانـی ۱۱ مهـر سـال 
۱۳۹۴ برگـزار شـد. 

اتهامـات او مفصـل بودنـد: ۱ـ فسـاد فـی االرض و 
کالهبـرداری   .2 کشـور.  اقتصـادی  نظـام  در  اخـالل 
گسـترده از شـرکت ملی نفـت ایـران. ۳ـ کالهبرداری 
بانکـی بـه  آی بـی و جعـل حوالـه  آی  اف  بانـک  از 
نـام »ی« ]محمدرضـا یـزدی، معـاون اقتصـادی وقت 
از بانـک  اطالعـات[. ۴ـ جعـل حوالـه بانکـی  وزارت 
عـرب تـرک بـه بانـک کنـت بـه حسـاب آقـای »ی« 
وزارت  وقـت  اقتصـادی  معـاون  یـزدی،  ]محمدرضـا 
اطالعـات[. ۵ـ جعـل حوالـه ارزی از بانـک اف آی آی 
بـی بـه بانـک مسـکن. ۶ـ جعـل چندین مـورد حواله 
ارزی از بانـک کنـت بـه موسسـه مالـی توسـعه. ۷ـ 
از بانـک اف آی  انتقـال بیـن بانکـی  جعـل دسـتور 
آی بـی بـه بانـک اسـالم. ۸ـ جعـل حوالـه نـزد بانـک 
مرکـزی، جعـل اسـناد بانک و جعل مهر ۹ـ پولشـویی 

بـه مبلـغ ۱۹۶۷میلیـون یـورو. ۱۰. نشـر اکاذیـب.
از 2۷۰ نفـر در  ایـران می گوینـد  مقام هـای قضایـی 
ایـن پرونـده بازجویـی شـده اسـت و بابـک زنجانـی 

۸۰ هـزار کلمـه دربـاره اتهاماتـش نوشـته اسـت. 
و  اقتصـادی  بسـیجی  را  خـود  کـه  زنجانـی  بابـک 
فدایـی ملـت می دانسـت، در جلسـات دادگاه زیارت 
عاشـورا می خوانـد، از امـام زمان کمک می خواسـت، 
نمی ترسـد،  اعـدام  و  زنـدان  از  کـه  می خوانـد  رجـز 
جانـش را بـرای کشـورش گذاشـته اسـت و می گفت 
»شـکایت خـود را بـه گوش حضـرت آقا می رسـانم«. 
او بـا رای دادگاه کـه ۱۶ اسـفند ۹۴ صـادر شـد، بـه 
اعـدام محکوم شـد. اعتـراض او نیز موثر واقع نشـد 
و روز ۱۳ آذر ۱۳۹۵ دیـوان عالـی کشـور حکـم او را 
تاییـد کـرد. بـه روایـت مقام هـای قضایـی و امنیتی 
از ۹ دی ۱۳۹2 تاکنـون در زنـدان بـه سـر  او  ایـران 
می بـرد و جـز در مـواردی معـدود ماننـد جراحـی در 

شـهریور ۹۵ از زنـدان خـارج نشـده اسـت. 
او  اگـر  گفته انـد  بارهـا  ایـران  قضایـی  مقام هـای 
کمـک کنـد کـه پول هـا برگـردد، احتمـاال در حکـم او 

کـرد.  خواهنـد  تجدیدنظـر 

بابک زنجانی که خود را 

بسیجی اقتصادی و فدایی 

ملت می دانست، در جلسات 

دادگاه زیارت عاشورا 

می خواند، از امام زمان کمک 

می خواست، رجز می خواند که 

از زندان و اعدام نمی ترسد، 

جانش را برای کشورش 

گذاشته است و می گفت 

»شکایت خود را به گوش 

حضرت آقا می رسانم«
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سرنوشت پول ها      

وزارت نفـت ایـران بـرای دریافت طلب خـود از بابک 
کیـش  پایـدار  توسـعه  بازرگانـی  »شـرکت  زنجانـی 
امین« را تشـکیل داد. ماموریت این شرکت »فروش 
و مزایـده امـوال تملـک شـده از بابک زنجانـی« بود.  
ایـن شـرکت تاکنـون هیـچ گـزارش رسـمی در ایـن 
زمینـه منتشـر نکرده اسـت ولـی گزارش هایی منتشـر 
شـده اسـت کـه شـرکت هواپیمایـی قشـم و پـروژه 
ایـران زمیـن بابـت پرداخـت بدهـی بابـک زنجانی به 

وزارت نفـت ایـران واگذار شـد. 
روز ۱۱ مهـر ۱۴۰۰، بـا حکـم جـواد اوجـی، وزیـر نفـت 
ایـران، علیرضـا ضیغمـی به عنـوان مشـاور وزیر نفت 
دارایی هـای  و  امـوال  فـروش  بـر  نظـارت  مامـور  و 

وزارت نفـت منصـوب شـد. 
ایـن حکم نشـان مـی داد کـه بدهی هـای وزارت نفت 
دولـت  مقام هـای  اسـت.  نشـده  وصـول  کمـاکان 
ابراهیـم رئيسـی رقـم دقیـق بدهی هـای او را اعـالم 
نکرده انـد و آخرین اظهارنظر در ایـن زمینه به مهرماه 
سـال ۹۸ بـاز می گـردد کـه بیژن نامـدار زنگنـه، وزیر 
نفـت دولـت روحانـی گفت بدهـی بابـک زنجانی 2.۱ 
میلیـارد دالر اسـت و بایـد سـود و دیرکـرد بدهی هـا 
نیـز محاسـبه شـود تـا رقم نهایی به دسـت آیـد.  در 
آخریـن اظهارنظرهـا بابـت دارایی هـای خارجـی بابک 
زنجانـی، رسـول کوهپایـه زاده، وکیـل بابـک زنجانـی 
مدعـی شـد کـه قـدرت تنجـل در مجمـوع دو هـزار 
میلیـارد تومـان از امـوال بابـک زنجانـی را تصاحـب 
کـرده اسـت.  عباس جعفـری دولت آبادی، دادسـتان 
پیشـین تهـران، نیـز مدعی شـد که »بخـش بزرگی از 
امـوال بابـک زنجانـی« در اختیـار رسـتم اوف تاجیک 
از سـفر رسـتم اوف بـه تهـران  اسـت. بارهـا سـخن 
بـه میـان آمـد ولـی ایـن سـفر هرگـز محقـق نشـد و 
بانـک کنـت نیـز به »بانک آسـیا« تغییر نـام داد و به 

فعالیتـش ادامـه داد. 
تاکنـون هیـچ  ایـران  دولتـی  و  مقام هایـی قضایـی 
گزارشـی دربـاره سرنوشـت امـوال بابـک زنجانـی در 

ارائـه نکرده انـد. از کشـور  خـارج 

وزارت نفت ایران برای دریافت طلب خود از بابک زنجانی »شرکت بازرگانی 

توسعه پایدار کیش امین« را تشکیل داد. ماموریت این شرکت »فروش و 

مزایده اموال تملک شده از بابک زنجانی« بود.  گزارش هایی منتشر شده 

است که شرکت هواپیمایی قشم و پروژه ایران زمین بابت پرداخت بدهی 

بابک زنجانی به وزارت نفت ایران واگذار شد. 
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