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فیلهایانسان و 700روزبدونجلسهمبارزهبافساد!




رسمت قامسی  :تهنا کاندیدایی هسمت
که مذاکرات بین امللیل بلدم
قاسمیدرگفتوگوباما اصلیترینکارشرابیاثرکردنتحریمهامیداند؛ماجرایپرایدتوقیفیاشوناگفتههایی
از توقیف نفتکش گریس وان را شرح می دهد و می گوید:بابک زنجانی را من ممنوع الخروج کردم

3.9 M views

وظیفهشناسیپلیسدرسیالب     
تصاویریازیکماموربالباسنظامیکهتمامبدنشراگلو
الیگرفتهولیبازهم درحالامدادرسانیبه دیگراناست
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .ماجرا از این
قرار است که در پی سیالب در محور سنخواست به بجنورد
ستوان دوم خداداد فاخر از ماموران فداکار و وظیفه
شناس پلیس جاجرم به یک دستگاه پراید و کامیون که در
سیالب گرفتار شده بودند نزدیک می شود و با جانفشانی
وقبولخطرغرقشدندرسیالب،سرنشینانکامیونرااز
خودرو خارج و به مکان امنی منتقل میکند .کاربری نوشت:
«ما توی کشورمون آدم های زیادی رو داریم که از نسل حاج
قاسم مونن و مرد میدون ».کاربر دیگری نوشت« :وقتی
پای کمک وسط میاد می شه یه ایرونی رو شناخت که با جون
و دل میاد پای کار».



3.1 M views

همدردیمردمباخانوادهشهدایکابل
اتفاقجانسوزودلخراشوقایعتروریستیدرافغانستانو
انتشار تصاویر تلخ از به خاک و خون کشیده شدن مردمان
بی گناه و دختر بچه های معصوم مدرسه .کاربران ایرانی
شبکه های اجتماعی هم ضمن محکوم کردن این حادثه
تروریستی با بازنشر و انتشار شعر ،دلنوشته ،فیلم،
عکس ،مداحی و  ...با هشتگ «افغانستان تسلیت» با
مردم کشور دوست و همسایه ابراز همدردی کردند.
کاربری نوشت« :مادر بودن توی افغانستان این شکلیه
که صبح موهای دخترت رو شونه میکنی ،میبافی و با هزار
ی مدرسه اما نمیدونی ظهردوباره
امید و آرزو میفرست 
غرق خون باگیسوی خاکیش
میبینیش یا تن بی ِ
جون ِ
روباید از گوشه خیابون جمع کنی!» کاربر دیگری نوشت:
«قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی؛ که روزی جاهالن زمان،
کودکان افغانستانی اهل قلم را به گلوله بستند ».کاربری
هم نوشت« :در خون نشست روســری دختران مان /
رخسارگان قرص قمر را گریستیم»..



2.8 M views

اینباردستفروشقمی
ویدئویی از کشیده شدن یک دست فروش روی خیابان
با خودروی سدمعبر شهرداری قم بازتاب زیادی در شبکه
هایاجتماعیداشت.گویايكدستفروشبرايجلوگيری
از ضبط سرمايهاش توسط ماموران شهرداری از خودرويی
كه بساطش را جمع كرده آويزان می شود .در این ویدئو
میبینیمکهرانندهخودروییكهنمادونشانشهرداریقم
را دارد ،بدون توجه به شرایط و با سرعتزياد در خيابان
قائم قم در حال حركت است ،و پس از طی مسافتی طوالنی
به دليل سماجت دست فروش مجبور به نگه داشتن
خودرو میشود .پیشتر نیز بارها نحوه برخورد نیروهای
پیمانکار شهرداری ها با دست فروشان در کشور با
انتقادات فراوانی رو به رو شده بود.کاربری نوشت« :توی
این اوضاع اقتصادی دیگه این کارها برای چیه ».کاربر
دیگری نوشت« :کی می خواد این ماجرای برخورد بد و
زشت با دست فروش ها تموم بشه».



3.4 M views

شغلعجیبجادادنمسافرانمترو!
شاید باورتان نشود اما در ایستگاه های متروی توکیو
افرادی با لباسهای یک دست هستند که شغل آن ها
هل دادن مسافران به داخل واگنهای مترو ست تا انبوه
مسافران را به داخل مترو هل دهند و در قطار بسته شود.
افراد هل دهنده برای نخستین بار در منطقه «شینجوکو»
توکیو مشغول کار شدند و عمدتا دانشجویانی بودند که
به صورت نیمه وقت این کار را انجام میدادند .کاربری
نوشت« :تــوی کشورهای دیگه چه شغل های عجیب
و غریبی پیدا می شه که در کشور ما خنده دار به نظر
می رسه ».کاربر دیگری نوشت« :هرچند االن این کار
توی ژاپن کامال جا افتاده ولی این شغل در اصل اختراع
آمریکایی هاست و چندین سال پیش توی نیویورک ازش
استفاده می کردن ».کاربری هم نوشت« :دانشجوها توی
کشورهای مختلف برای گذران زندگی شون یک کار پاره
وقت دارن ولی توی کشور ما اصال کار پیدا نمی شه».



2.4 M views

 ۷۰۰روزبدونجلسهمبارزهبافساد!
خبری در باره تعطیلی  700روزه ستاد هماهنگی مبارزه
با مفاسد اقتصادی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت.
خبرگزاریتسنیمنوشت«:ستادمبارزهبامفاسداقتصادی
که مسئولیت بــرگــزاری جلسات آن بر عهده اسحاق
جهانگیری است ،در اوج نیاز کشور برای مبارزه با رانت و
سودجویی های منجر به مفاسداقتصادی ۷۰۰ ،روز است
که عمال تعطیل شده و جلسه ای ندارد ».کاربری نوشت:
«معاون اول رئیس جمهور باید به طور شفاف دلیل برگزار
نشدن جلسات ستاد را اعالم کند تا مردم بدانند چه کسی
مانع برخورد جدی با فساد است و چرا جلسات این ستاد در
این شرایط مهم برگزار نمیشود ».کاربر دیگری نوشت:
«متاسفانه االن همه افتادن دنبال انتخابات و شایعات
انتخاباتی ،کسی به فساد اقتصادی نمی رسه ».کاربری هم
نوشت« :وقتی اراده ای برای مبارزه با فساد نباشه فرقی
نداره جلسه برگزار بشه یا نشه».

2.1 M views

فیلهاییبارفتاریانسانی
ویدئویی از حمله گروهی فیل ها به یک مزرعه موز در
شبکه های اجتماعی منتشر شد که نکته عجیبی داشت.
در این فیلم می بینیم که فیل ها تمام  300درخت موز را
در این مزرعه از بین بردند به جز یک درخت که چند پرنده
روی آن قرار دارند .در شرح این ویدئو دلیل این اتفاق که
در ایالت کارناتاکا ی هند رخ داده این گونه آمده« :دلیل
این اتفاق این است که روی این درخت النه ای با جوجه
های کوچک وجود داشته و فیل ها نمی خواستند به آن
ها آسیب برسانند ».کاربری نوشت« :هرچند ما به عنوان
اشرفمخلوقاتشناختهمیشیمولیبایدخیلیازرفتارها
رو از بقیه حیوونا یاد بگیریم ».کاربر دیگری نوشت« :
فیل ها انسانی ترین کار رو در حق جوجه ها کردند که برخی
از ما آدم ها انجامش نمی دیم».

هادی محمدی – رستم قاسمی خود را مرد دور زدن تحریم و بی اثر کردن
تحریمهامیداندودریککالممدعیاستکهبهدردروزهایسختوبحرانی
می خورد .دلیل اثبات این ادعای بزرگ را هم عملکردش در وزارت نفت
دولتدوماحمدینژادبیانمیکند،عملکردیکهبهگفتهاودرحوزهسرمایه
گذاری نفت در صد سال اخیر بی سابقه بوده است.تعریف از عملکردش را
به ریاستش در اوپک تسری می دهد و کارنامه اش در آن جا را هم بی سابقه
میداند .اوحاالدر 57سالگیعزمخودراجزمکردهتابهپاستوربیایدوقبای
سیاست بپوشد هرچند معتقد است من مرد کار و اجرا هستم نه مرد حرف و
رسانه  .قاسمی که چندی قبل دیدارش با رضایی و محمد سروصدا کرد
چه شد که شما با چهار سال سابقه فرماندهی قرارگاه
سازندگیخاتماالنبیاودوسالوزارتنفتبهایننتیجهرسیدید
توان رئیس جمهور شدن را دارید با توجه به این که سوابق شما
عمرانیبودهوسابقهایدرحوزههایسیاستداخلیوخارجی
یافرهنگیواجتماعیندارید.

قرارگاهخاتمیکمجموعهچندرشتهایاست وتقریبادرهمهحوزه
های اقتصادی کشور از جمله صنعت ،مسکن ،معدن ،تجارت،
انرژی،کشاورزیو...کهبهعنوانپیشرانولکوموتیواقتصادکشور
بهشمارمیروندحضوردارد،چهارسالمنفرماندهقرارگاهخاتم
االنبیا بودم و در این حوزه ها مسئولیت داشتم در یک دوره ای هم
درشروعتحریمهایفلجکنندهعلیهایراندرسال 1390کههم
تحریم سازمان ملل ،هم اروپا و هم آمریکا بودیم من وزارت نفت را
بر عهده داشتم .ما در دوره سخت تحریم های فلج کننده باالترین
توسعهدرصنعتنفتکشوردرصدسالگذشتهرابهتاییدمسئوالن
فعلی وزارت نفت رقم زدیم .ما در سال 90فقط 20میلیارد دالر
سرمایهگذاریدرشرکتملینفتداشتیمو21میلیارددالرهمدر
سال 91سرمایهگذاریکردیم.مادرصدسالگذشتهصنعتنفت
کشور ،وارد کننده بنزین بودیم اما در این دو سال به صادرکننده
بنزین تبدیل شدیم نکته مهم این که ما تا آن زمان حدود یک سوم
برداشتماندربزرگترینمیدانگازیدرپارسجنوبیباقطربودو
دردولتدهم17فازپارسجنوبیراباهمدردستورکارداشتیمکه
50میلیارددالرسرمایهگذاریبودوبیشترفازهایپارسجنوبیرا
درآندورهبارقمهایپیشرفتباالییبهدولتبعدیدادیمکهاکثرا
هم االن تمام شده است .همچنین من در بین همه کاندیداهای
مطرح ریاست جمهوری کسی هستم که مذاکرات بین المللی
بلدمودیپلماسیاقتصادیراانجامدادم.بهدههاکشوربزرگسفر
کردموباسرانکشورهامالقاتداشتموبسیاریازنیازهایکشور
از جمله کاالهای اساسی را وارد می کردم .در حوزه فرهنگی و
اجتماعیهممابیگانهازاینمسائلنیستیمامامشکلاصلیکشور
چالشاقتصادیاستواگردرحوزهفرهنگیواجتماعیهمآسیب
هایزیادیداریمبهخاطرموضوعاتاقتصادیاستکهاگرآنحل
شود بخش زیادی از معضالت فرهنگی هم حل خواهد شد.من
وقتی وزیر نفت بودم ریاست اوپک را برعهده داشتم شما اهمیت
سازماناوپکرامیدانید،تصمیماتاوپکحتیرویقیمتبرق
خانههایمردمجهاناثردارد.سازماناوپکیکسازماناجماعی
است و یک وزیر می تواند بخشی از دستورات نشست اوپک را وتو
کند .در دوره ای که من مسئولیت اوپک را داشتم شاید بی سابقه
بودهدر50سالاخیرکهدریکنشستهمهدستورکاررابهصورت
کاملتصویبکنندواجماعصورتبگیرد.
شمامثلآقایعلیآبادیمشکلزباننداشتید؟

خیر(باخنده)

احتماالباحضورشماوسردارسعیدمحمددوفرمانده
سابق قرارگاه خاتم ،نامزد انتخابات خواهند بود .همان طور که
میگویندسمنانرئیسجمهورسازشده،چهآبونانیقرارگاه
داردکهنامزدرئیسجمهورشدنمیسازد؟

جزو تولیدات قرار گاه خاتم است(با خنده ) .قرارگاه خاتم نه تنها
نامزدرئیسجمهوریتولیدمیکندبلکهمنموقعیکهدرقرارگاه
خاتم بودم دنبال این بودم که جوانان نخبه به قرارگاه بیایند و
مشغولشوندومیگفتماینجزووظایفقرارگاهاستکهکسانی
که فارغ التحصیل می شوند این جا بیایند و تجربه کسب کنند و

درتوضیحایننشست،آنرا«دوستانهوبرایبیانراهکارهایحلمسائل
کشور » توصیف می کند و از این که چه کسان دیگری هم در کنار این سه
نفربودهاندامتناعمیکند.قاسمیبهبرجامومذاکرهاعتقاددارداما
شرطشرارفعهمهتحریمهاوبازگشتآمریکابهبرجامبیان
می کند .او پرونده بابک زنجانی را نقطه ضعف خود
نمیداند،برایآندالیلیبیانمیکندوتاکیددارد
هیچمدیرنفتیدراینپروندهمحکومنشد.در
ادامه گفت وگوی 80دقیقه ای خراسان با
ایننامزدانتخاباتیرابخوانید.

بروندبرایخودشانکارکنند.

شماچندیقبلباآقایانمحسنرضاییوسعیدمحمد
نشستیداشتیدویکعکسسهنفرههممنتشرشد.ازجزئیات
اینجلسهبگویید.انتخاباتیبود؟

جلسه خوبی بود و من هم از جلسه راضــی بــودم اما جزئیات را
نمیتوانمبگویم.
غیرازشماسهنفر،فرددیگریهمحضورداشت؟

دوستاندیگریهمبودند.

ازفرماندهانسپاههمحضورداشتند؟

سپاهدرانتخاباتهیچزمانیقصددخالتنداشته واالنهمندارد.
آرمرویدیوارساختماناینتصورراایجادکردکهیکی
ازساختمانهایقرارگاهخاتمیاسپاهاست.درستبود؟

نهدرساختمانقرارگاهخاتمنبود.

ممکن است افرادی به این جمع سه نفره بپیوندند و
پایهایبرایائتالفبادهقانیاقالیبافشود؟

قصدیبرایائتالفنبودواصالموضوعائتالفدرآنجلسهمطرح
نشد .دوستان نظراتی دربــاره اداره کشور داشتند و یک جلسه
دوستانهوبرادرانهبود.
اگر یک نامزد رای بیشتر یا شایستگی بیشتر داشته
باشدکنارمیکشید؟

به هر حال باید بگذاریم ببینیم این اتفاق کی می افتد و چطور
میافتد.
حاضرید اموال تان و هزینه های ستاد انتخاباتی خود
رااعالمکنید؟حقوقتانچقدراست؟

حتما حاضر هستم .ستاد انتخابات که هنوز شروع نشده و هزینه
آن چنانی نکرده ایم اما ما یک تیمی در ستاد داریم که از ورود پول
های ناسالم و شبه ناپاک قطعا جلوگیری کنیم .من یک آپارتمان
دارم در شهرک شهید محالتی و بچه های من تا زمانی که ازدواج
نکرده بودند4تا ماشین پژو داشتند و خودم یک پراید داشتم .هم
روزیکهازوزارترفتموهمروزیکهخارجشدمهمینبودوچون
ماروستاییهستیمزمینیهمدرروستامربوطبهپدرماناست.
بعداز 8سالچیزیاضافهنشدهاست؟

فرزندان من که ازدواج کردند و زندگی شخصی من همان است،
یک آپارتمان و یک پراید که البته پراید را هم چون مدت زیادی
استفادهنکردیمنیرویانتظامیبردودرپارکینگگذاشت.
حقوقتانچقدراست؟

آخرین حقوق من چون جانباز و سرتیپ تمام سپاه هستم و سابقه
طوالنی هم دارم بدون کسورات بازنشستگی و بیمه و  ...و با همه
دریافتیها14میلیونتوماناست.

بارها خودتان را مرد دور زدن تحریم اعالم کردید و
میگوییددرتحریمهایجدیدهمبهزنگنهکمکمیکنید.آیا
این کمک ها همان ارسال نفت به کشورهای محور مقاومت مثل
سوریهاست؟

نهتنهادورزدنتحریمهاکهاصلیترینکارمنبیاثرکردنتحریم
هاست مخصوصا وقتی در وزارت نفت بودم .دور زدن تحریم ها
کاری است که هم در دوره وزارت نفت اقدام کردیم و هم در این
مقطعباهمکاریدوستانوزارتنفتانجاممیدهیمونهدرفروش
نفتبهسوریهبلکهبهنقاطدیگردنیاهماینکاررامیکنیم.
آیا برای آزاد شدن نفتکش گریس وان نامه و تعهدی
دادیدکهکشتیبهسمتسوریهنرود؟

خیر من چنین نامه ای ندادم.
من به دوستان وزارت خارجه
گفتم اعــام کنید مقصد این
کشتی دریای مدیترانه است و
بارنامه اش هم مشخص بود .ما
اساسا نفت را که می فروشیم
فقطمنطقهاشرامیگوییم.ما

محموله را می بریم در دریای آزاد و به هر کشوری که بخواهیم می
فروشیم .اتفاقا من مخالف چنین حرفی بودم چون آن را مخالف
عزتایرانمیدانستم.

دربارهپروندهبابکزنجانیلطفاتوضیحدهید.نامشما
در کیفرخواست پرونده بابک بوده و در کنار وزیر صمت ،رئیس
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ،شما مجوزی برای دادن نفت به او
امضاکردید.بهتازگیجهانگیریدرکالبهاوسگفتکهبایک
ورقه  A4که چهار وزیر امضا کرده بودند میلیون ها بشکه نفت
به او دادند .چقدر این ادعاها را راجع به خودتان قبول دارید؟

وقتی نفت در سال  90تحریم شد اساسا دیگر نفت از ایران
نمی خریدند حتی از یک شرکت ایرانی یا شرکت خارجی که
حتی یک نفر با گذرنامه ایرانی از اعضای هیئت مدیره اش باشد ،
نمی خریدند .براساس مجوزهایی که شورای عالی امنیت ملی
داده بود ما در کشورهای مختلف مجبور بودیم شرکت هایی را به
نامخارجیهاثبتکنیموبهناماینشرکتهانفتایرانبهفروش
می رسید .بابک زنجانی به این شرکت ها مراجعه می کرد و نفت
میخریدوبراساسگزارشیکهشرکتنفتدادهبودایشاننفت
خریده و پرداخت کرده بود .وقتی این گزارش برای من آمد اوال از
مقامات ذی ربط استعالم کردم و دوم این که تنها نوشته من در
پروندهبابکزنجانیایناستکهباضمانتمعتبرداخلپرانتزال
سی نفت به فروش برسد به او .ال سی معتبرترین ضمانت تجارت
بینالمللیامروزوگذشتهاستودوستانوزارتنفتهماینکار
را انجام می دهند .بابک زنجانی از بانکی در مالزی ال سی می
گیرد این بانک در آن روز سهام عمده اش متعلق به یکی از بزرگ
ترین بانک های ایران بود که شاید حدود 80درصد سهامش را
در اختیار داشت .بابک زنجانی می آید این ال سی را که می دهد
بانک را از بانک ایرانی می خرد و خودش می شود صاحب بانک و
صاحب ال سی .همزمان این بانک هم به تحریم می رود و شرکت
ها و خود بابک زنجانی هم به تحریم می روند .به محض این که
مطلع شدیم زنجانی این بانک را خریده به وزارت اطالعات نامه
دادیم تا او را ممنوع الخروج کنند .در اواسط سال  91این نامه را
نوشتم و همزمان تیمی تعیین کردیم که اموال بابک زنجانی در
داخل و خارج کشور شناسایی شود .این که مجازات شود کار قوه
قضاییه است اما مهم ترین اقدام که باید به جای سیاسی کردن
پرونده بابک زنجانی اتفاق می افتاد این بود که تالش می کردند
پول های او را برگردانند که شدنی بود .وقتی رفت زندان و پرونده
سیاسی شد کسی پیگیری نکرد .مسئله دیگر این که در پرونده
بابک زنجانی که باالی یک متر ارتفاع دارد و بیست و چند جلسه
دادگاهعلنیهمداشتههیچکارمندوزارتنفتمتهمنشدکسانی
بودند اما بعد از این که بی گناهی آن ها ثابت شد االن هیچ کارمند
وزارت نفت در این پرونده متهم نیست .آقای جهانگیری هم باید
بهجایاینحرفها،پاسخعملکردهشتسالحکومتخودشان
را بدهند .ما اقداماتی کردیم در دوره تحریم که ممکن است
اشکاالتی داشته باشد که این دولت هم حتما داشته است ،نامه
ای هم که ایشان می گوید برای همان بانکی نوشتند که متعلق
به بانک ایرانی بود که در مالزی ثبت شده بود .آن روز ما این بانک
را متعلق به بانک ایرانی می دانستیم که این نامه را امضا کردیم.
آقای زنگنه همیشه گفته اند ما نگذاشتیم در تحریم
ها بابک زنجانی های جدید تولید شوند .شما اگر دوباره وزیر
نفت شوید چنین اجازه ای را به بابک زنجانی و امثال این ها
می دهید؟

اجازه بدهید پیش برویم زیرا خیلی از اتفاقات بعدا روشن می
شود البته زنگنه انسان با تجربه ای است و کارهای خوبی کرده
اما فروش نفت در دوره بنده در سال های  90و  91بیش از
158میلیارد دالر بوده است .در شرایط تحریمی سخت که
بسیج شده بودند تا یک بشکه نفت نتوانیم بفروشیم باالخره
ریسکی داشته است.

