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 ای در اقتصاد خامنه -نقش باندهای حکومتی سپاه 
داری در ایران در کنفرانس گودالوپ برای ادامه سرمایه جایی قدرت سیاسی مناسباتبا جابه

ری کمپرادور که دا، همان فرماسیون سرمایه۱۳۵۷در ایران، در بهمن ماه  سرمایهحاکمیت 

سان کاالیی سوخت و ساز یافته از استثمار ای نفت، بهترکیبی بود از اقتصاد کالن تک پایه

ر طبیعت به جای خود ماندگار شد و شدت نیروی کار و کاالسازی و استثمارهرچه بیشت

داری پیرامونی و به شدت گی اقتصاد رانتی، اقتصاد سرمایهبیشتری یافت. در پشتوانه

تنیده شده در سرمایه جهانی، چیرگی بازار تجاری و خدمات و داللی برای  ته و درهموابس

میان آمد. این  سان سیاست این مناسبات بهکاالهای وارداتی، عنصری ایدئولوژیک به

سان زرهی آهنین مدیریت کند. اسالم به مند بود تا اقتصاد را در ردایعنصر ذهنی وظیفه

نش والیت فقاهت بر امت یا حکمرانی نماینده خدا در بهترین حالت الگوی رهبری دینی با بی

، هاها( اسالمی و مصادرهغارت )غنیمت بود که هستی جامعه،« مدینة النبی»ایجاد یک 

خدا بود، گرد آورد. المال وزیر دست ولی فقیه که آیت خراج و خمس، ووو را در بیت

امت  -والیتو به جای آن، سیستم  یی نداشت،جا ملت بورژوایی در این اسالم شهر، -دولت

شد و لشکر اسالم، گوش به فرمان جانشین خدا که و ولی امت در امامت باید برقرار می

ز با گردید. این بینش از همان آغاپاسدار مناسبات مییق  شده بود، شیعه، به مغزها تزر

این مناسبات که بزرگترین  هاینرمها، استانداردها و روشمندیداری، نیازهای سرمایه

سان داری است، در تناقضی درونی بهیا عقلگرایی سرمایه« راشیونالیسم»شاخص آن 

هی نداشت، به شیطان برده بود تا والی خدایگانی جز این راکالفی سردر گم شد. اما سرمایه،

بود که اشد. این بینش خمینی و روحانیت همانند گورکن پروار شده در قم جهانی بسرمایه

برای « همه جا کربال همه روزمان عاشورا،»ی خمینی تنها با بحران آفرینی و به نسخه

داری در لباس ا نمایندگان سرمایهشد. اممدیریت میهای پریشان، سرگردانی و خودزنی توده

 -ها( و ملیی جبهه ملی )سنجابیو بقایای فرسوده هاسران نهصت آزادی )بازرگان

های سنتی روسی و رامونی، و حزب توده و اکثریت فدایی و برخی از چپهای پیمذهبی

ند به آن دانستمائوئیستی، به اجبار این بینش را تنها سالحی برای ثبات مناسبات موجود می

آورند و خمینی را پندار خویش به ای از کارگزاری را به دست امید که مدیریت و یا گوشه

ت بازار با آن همه پایگاه متوهم و پریشان و نیروی بسیج حوزه سرگرم سازند. اما روحانی

ها و کارشناسان تربیت های میانی خرده بورژوازی سنتی و حتا فیزیوکراتکرده از بخش

و  هانهاخهای اجیر کرده از روسپی های دانشگاهی و لمپنالهیغرب و حزبشده در 

های آخر های خراب، با خیالی آسوده برخوردار از پشتیبانی روسیه که هنوز نفسخیابان

ها بار می کشید. اگر خمینیسم بقا یافت و آنچه داری دولتی را می کشید از آن گاریسرمایه

پای بدون این بخش از بورژوازی  که خود یکی در پی دیگری با تیساله،  ۴۰کرد در این 
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روپا و آمریکا و جهانی به ویژه ا ناشدنی بود. نقش سرمایهای پرتاب شدند، به گوشه خمینی

به  چین و روسیه را نباید در این ماندگاری تعیین کننده ندانست. این حاکمیت با شیادی،

چه با حراج هستی  نیروی چپ و جنبش کارگری، ای چه با سرکوب و حمام خونگونه

مند لید داخلی و چه با ایجاد جنگ و تنش در منطقه همه را  بهرهجامعه و چه با تحریب تو

 اخت. سمی

دولت، از همان آغاز نیاز این سیستم بود که با والیت امیرالمومنینی یا خلیفه گری امامت در 

موقت و بازرگان و پس از وی فرمانروا بود.  تناقض بود. اما والیت فقیه بر سر دولت

ای بیگانه با خویش بود و دولت را پدیدهیر فرمان نماینده خدا مینیروی سرکوب این نظام ز

دانست. سپاه اسالمی سرمایه مجهز به تانک و توپی که با شعار فدایی اکثریت و قرآن میو 

روهای کارگری و سوسیالیستی و خبری و پراکندگی در نیحزب توده و بی مسئولیتی، بی

بود، فرصتی  ور شدهته و نیز جنگی که شعلهبا بیش از صدهزار جانباخ ۶۰کشتار دهه 

مانند صدر اسالم ناب محمدی سهمی در غارت بیابد. فرماندهان و یافت تا در این والیت، ه

سالهای سال در ی های امنیتی در آغاز همگی یا آموزش دیدهبنیانگزاران این سپاه و دستگاه

مصطفی  آمریکا )ابراهیم یزدی، اروپا و آمریکا بودند و یا دارای شهروندی و دکترا از

ووو( یا فرانسه )قطب زاده، بنی صدر( و همه از سعید امامی  محسن سازگارا،چمران، 

و یا از دیگر کشورهای اروپایی و روسیه راهی انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی اعضای 

گان ت شدهطبری ووو( یا تربیبود )کیانوری، « ماه تابیده»ی شدند که امامش در سرزمین

های خونبار ب توده در سالحزب توده )فرخ نگهدارها رهبر فداییان اکثریت که همراه حز

به پشتیانی از حکومت اسالمی پیوستند و  ۶۰ی به بعد و به ویژه نیمه نخست دهه ۵۸

کردند و شعار پاسداران را به سالح سنگین مجهز کنید را در  خلخالی را نماینده خود اعالم

دالالن ها، لمپنها و سپس سپاه، در میان زدند(. اینان برای تشکیل کمیتها فریاد میهخیابان

در تهران، عناصر دارای « شهرنو»ها به ویژه خانهدالالن جنسی روسپیآدمکشان،  بازار،

ها، ماشاهللا قصاب، و شخصیتی )مانند براداران رفیق دوستهای روانی ها و کمپلکسعقده

سید  ها،صیاد شیرازی ها،ها )سبزوار رضایی( خلخالیها، محسن رضاییکوش اکبرخوش

ها )همدست علیمحمد بشارتی ی گروه قنات در جهرم(الهی از شیراز )فتوا دهندهحسین آیتی

( و بورژوازی تجاری سنتی بازار 1الهی( )ین آیتنماینده خمینی در جهرم و پیش نماز حس

                                                 
های سیاسی ( از خونخوارترین چهرهجهرمدر شهرستان  ۱۳۲۳)متولد  رمیمحمد بشارتی جهعلی (1

وزیر کشور در  ئیس مجمع تشخیص مصلحت است. اواست بشارتی، مشاور ر هوری اسالمی ایرانجم

ای خامنهای در بیت رهبری یا درواقع دولت در دولت ود. اینک مشاور خامنهدولت دوم هاشمی رفسنجانی ب

، از بنیانگذاران سپاه، هللا خمینیوحراست. او عضو نخستین تیم فرماندهی سپاه، عضو ستاد استقبال از 

و هیئت رئیسه مجلس، قائم ، عضمجلس شورای اسالمی، نماینده دورٔه اول سپاهئول اطالعات و تحقیقات مس

است. علی محمد ه( بود۱۳۷۶تا  ۱۳۷۲)از  وزیر کشور(، ۱۳۷۲تا  ۱۳۶۳)از  وزیر امور خارجهمقام 

اییان ومجاهدین خلق و کمونیستها در بهو کشتار و مثله کردن زنان بی پناه،  گروه قناتبشارتی در تشکیل 

 است.ها بوده و پرتاب آن در قنات جهرم

https://fa.wikipedia.org/wiki/جهرم
https://fa.wikipedia.org/wiki/جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سپاه
https://fa.wikipedia.org/wiki/مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/وزارت_امور_خارجه
https://fa.wikipedia.org/wiki/وزارت_کشور_جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/گروه_قنات
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حسن  ها،حسین هللا کرمهایی مانند هیئت مؤتلفه و حجتیه بودند. لمپن،پیرو فداییان اسالم

هللا محقق دامادها ووو در آیتها و شاگردان احمد فردید شیاد و رحیم پورازغدی ها،عباسی

برای  و شاگردش صفراف« اوراسیا»ی بنیانگذار پروژه های درس آلکساندر دوگین،کالس

سپاه مانند دست اندرکار بودند تا  دودف همه و همهوتین و ممشاور پ نوتزاریسم روس و

ایران را در دست  های اتمی در دست،حکومت کره شمالی یا پاکستان  و روس با بمب

 گیرد.

ها و ابزار تولید تصاحب شده در دست حکومت و به ویژه زیر ها و داراییآغاز سرمایه در 

شبه  این گونهووو در آمد. به «هاتولیت» ،«امام»کمیته » ،«بنیاد مستضعفین»نام 

های خردی گسترش یافتند که بنگاهساختار یافت. در کنار این بخش،  «داری دولتیسرمایه»

با بورژوازی بزرگ در دو سوی خود در سوداگری و صنعت، به ویژه صنعت ساختمان 

 پیوند با حکومت اسالمی،پیوند گرفتند. سرمایه داری تجاری در  ساله ۸در درازای جنگ 

، در سیاست و ۵۷ها، از همان بهمن ماهایمؤتلفه اسالمی و حجتیهدر این میان با جمعیت 

 ۶۰ها )در سال عراقی حاج ها،بردار اصلی این شرایط بودند. علینقی خاموشیاقتصاد، بهره

ها، علی اکبر  بادامچیانها، اسدهللاتوکلی ها،ها، پرورشوالیتیها، ترور شد(، عسکر اوالدی

حاج داودها )آهن (، ۶۰بازاری و رئیس اوین در دهه ها، الجوردی ها، اسدهللارفسنجانی

حسین ها،(، محمد نبی حبیبی۶۰فروش و رئیس زندان گوهر دشت در نیمه نخست دهه 

ا ووو هرفیقدوستها، بازجو(، محمد غرضیشریعتمداری )نماینده کنونی رهبر در کیهان و 

سیاسی و اقتصادی حکومت اسالمی بودند که تا های های شناخته شده و کلیدی و سازهنام

 کنون برخی هنوز اتاق بازرگانی و تجارت و سیاست حاکمیت را در دست دارند.

های اقتصادی بازاریان، در دست این الحسنه، این نیرومندترین اهرمهای قرضصندوق

کومت را کمپرادور و ح -های بورژوازی تجاری و داللقدینهدارایی و انباشت و ن بخش،

های مالی و اقتصادی آینده، در این مجال ساخت. صاحبان هزاران بانک و بنگاهبرآورده می

صندوق در دست بازاریان تکیه زده به مسجد، دست به یغما زدند تا ۲۰۰در آغاز با الهی،

ه با فریبکاری و شیادی شرعی نقش صندوق ک ۷۰۰۰شمار آنها به بیش از  ۱۳۹۲سال 

« سازمان اقتصاد اسالمی»صندوق که « بانک مرکزی» ۵۸زونتر شد. سال بانک داشتند اف

میلیارد تومان از بانک مرکزی دولتی، این شیادی شرعی برپا ۳نام نهاده شد و با دریافت 

فی را از گردید و با داللی و اقتصاد رانتی، بخش صنعت و صنایع سنگین وابسته و مصر

آوردند. ها را از چنگ بازار بیرونهای بانکندوقها، صپای درآورد، سران سپاه و امنیتی

نقدینه آفرید و بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی را متالشی کرد،  این روند،

افزایش نقدینگی، بحران و رکود را بر اقتصاد چیره ساخت.  در این روند، درصد واحدهای 

ولید واقتصاد در همه ارکان به اوج یدی تعطیل شده ویرانی بافت جامعه و خانواده و تتول
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اما نه آخرین آن. رسیده است. بخش ریسندگی و بافندگی و پوشاک نخستین قربانیان بودند، 

هنگام نگارش این نوشتار، رکود تورمی حاکم شده و  ۹۷این روند تخریبی اینک در آبانماه 

منهای نفت و پتروشیمی اجتماعی جامعه به نابودی نزدیک به کامل تولید )باقت اقتصادی و 

 و گاز( و ورشکستگی سراسری انجامیده است.  

ها هستند. صنعت و اقتصاد بنیادین در ایران، صنعت نفت و گاز و  پاالیشگاهی  پتروشیمی

ه بین سه گیرند کهایی مانند مس و آهن و ذغال سنگ و دیگر فلزات قرار میسپس کانی

های دولتی،  گزارش هبری تقسیم شدند. بنا بهبیت ر -سپاه  -باند حکومتی دولت -جناج

ی صنعت نفت و مستقیم یا نامستقیم، بر پایه های صنعتی و تولیدی در ایران،تمامی بخش

[. در این ۹۵آیند ]مرکز پژوهشهای مجلس؛ دی ماه گاز و پتروشیمی به چرخش می

با اشتغال درصد صنایع کشور را صنایع کوچک ۹۱ها برآنند که مناسبات، گزارش

درصد را صنایع بزرگ با ۴درصد و ۱۲درصد را صنایع متوسط با اشتغال ۵درصد، ۴۱

[. مجموعا سهم بخش صنعت ۹۶ /۱۹/۶درصد تشکیل می دهد ]اقتصاد آنالین ۴۷اشتغال 

آمار دولتی غیرقابل استناد  است. ایندرصد گزارش شده ۱۸تا  ۱۶در اقتصاد ایران تنها بین 

درصدی صنعت در  ۲۰رسد. با مقایسه سهم به نصف این رقم هم نمیاست و این سهم حتا 

درصد( ۹۹گردد، با کره جنوبی )صادرات ایران که آن نیز به بخش نفت و پتروشمی باز می

 ( 2یم. )یابخوبی در میدرصد ( ناتوانی این بخش مهم از اقتصاد ایران را به۸۴و ترکیه )

با گسترش و افزایش داللی و سوداگری، سرمایه گزاری در بخش صنعت و معدن در 

ست. درصد داشته ا ۵/۵به میزان میانگین با رشد منفی، سالیانه منهای  ۹۶تا  ۸۴سالهای 

گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران از کارگاه های صنعتی بیش از ده شاغل، پیوسته در 

واحد صنعتی تعطیل و  ۲۹۰۶افزون بر ۹۲تا  ۸۶ر فاصله سالهای حال فروپاشی  بوده و د

[. به موازای این روند، بنا به ۳۰/۱/۹۶اند ]اقتصاد آنالین از چرخه تولید خارج شده

درصد )نزدیک به ۹/۵۴بخش خدمات با  ۹۵ن در شهریورگزارش مرکز آمار ایرا

ید ناخالص داخلی کشور درصد(، همچون همیشه بیشترین سهم اقتصاد ایران را از تول۵۵

ی و ها، شرکتهای میانجهای میانجی مالی در شمار بانکها، بیمهداشته که در این میان حوزه

اند.  برای  خش خدمات بازی کردههای مالی، بیشترین سهم را در بدالل سرمایه و هلدینگ

 ر و بیکاری،به کتاب ] شرایط اقتصادی و کا شناخت بیشتر و مستند از این روند و شرایط،

نگاه  ۱۳۹۷طبقه کارگر در ایران/ نگارش عباس منصوران نشر، حزب کمونیست ایران 

 شود[

بوده  ۱۳۹٦ی نخست سال در نه ماهه ۱۳۹۰محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 

درصدی محصول  ٤.۷درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و  ٤,٤که نشان از رشد 

                                                 
 ۹۴دی ماه ۲۶سرپاسدار)محسن رضایی( ی )  تابناک وابسته به سبزوار رضای2
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که  آن است باال بیانگر دارد. نتایج ۱۳۹٦ر نه ماهه نخست سال ناخالص داخلی بدون نفت د

، گروه صنعت )شامل: ۱کشاورزی  وهگر هایفعالیت رشته ۹۷ی نخست سال در نه ماهه

 ۳,۱بیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان( استخراج نفت خام و گاز ط

 است. درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش، رشد داشته ۷خدمات  گروه و

( قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای ۱۳۹۰=۱۰۰از سوی شاخص کل )بر مبنای

دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی را نشان می ۱۰۹,٥عدد  ۱۳۹٦کل کشور در فصل پاییز 

 (3درصد افزایش داشته است. ) ۸، ۱۳۹٦به شهریور 

با این همه  ذیرش ندارد،نیازی به بیان نیست که این آمار دولت اسالمی مبنایی برای پ

فزایش هردم پس ماندگی رشد درآمد ساالنه داخلی را با اتوان از این گزارش نیم بند، وامی

با  ، به ویژه در نیمه دوم خود،۹۷شتابنده گرانی و کاهش قدرت خرید را سنجید. سال 

 درصد نشاندهنده یک فاجعه سراسری و انفجار۱۰۰افزایش بهای کاالهای حیاتی تا 

 های مردمی در ایران است.خیزش

نفت و مازوت  که پیوسته همه چیز بیش از پیش رنگ و بوی خون و در این اقتصاد نفتی، 

های تروریسم دولتی، آفریند و هزینهسازد و کشتار جمعی میگرفته و جامعه را مسموم می

برد. ش میپیهای نیابتی، تجهیز ماشین سرکوب ووو حکومت اسالمی سرمایه را بهجنگ

درصد بقیه نیز با  ۱۸درصد از کل صادرات بود و ۸۲سهم صادرات نفت  ۹۳درسال 

ت. به گزارش بانک مرکزی، سهم درآمدهای نفتی از رشد تولید ناخالص ای از نففرآورده

درصد بوده است. دراین گزارش رشد تولید ناخالص ۷۸نزدیک به  ۹۵داخلی درسال 

درصد بیان شده است. ]گزارش بانک مرکزی؛ ۵/۱۲نفت  درصد و با۳/۳داخلی، بدون نفت 

 [۹۶خرداد

نی آن در دست حکومت بر خالف دیگر بازارهای ایرابه شیوه  قمار مالی )اسپیکوالسیون، 

بورس در جهان( بورس بازی، سفته بازی و انباشت سرمایه در بخش ساختمان و مستغالت 

عبدالعظیم و سپاه و بسیج و بیت ته تا شاهدر دست سه باند اصلی حکومتی از آستان قدس گرف

ند. بورس بازی، سفته دهرهبری همه و همه شبکه بحران آفرین و فسادی را ساختار می

بازی و انباشت سرمایه در بخش ساختمان و مستغالت در دست سه باند اصلی حکومتی از 

همه شبکه بحران  عبدالعظیم و سپاه و بسیج و بیت رهبری همه وآستان قدس گرفته تا شاه

باندهای حکومتی در ایران، در دهند. ستیز درونی جناحآفرین و فسادی را ساختار می

سال، به ویژه پس از مرگ خمینی، با شدت و روندی اوج یابنده بر اقتصاد و  ۴۰زای درا

به بهانه انتخابات ریاست  ۸۸شود رودر رویی بانده در سال قدرت سیاسی بیان می

برآمد اوج ستیز جناح بانده   ۸۹و  ۸۸ای سال ایش مجالی برای خیزش تودهجمهوری و پید

کیه داده به روسیه برای سلطه بود از سویی و در سوی دیگر به ویژه باندهای نظامی سپاه ت

                                                 
3( https://www.farsnews.com/news/13970107000463/بخش-خدمات- 
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های اسالمی بود.  چنین باند پراگماتیست و به رهبری رفسنجانی و خاتمی و پروغربی

و اقتصاد عشیرتی و راهزنی  و سهم سرقت و بیت المال  محمد فراگشتی نمی توانست مدینه

 را برقرار سازد.

ی  بحران جهانی سرمایه، بخش صنعت و صنایع در چنبره بحرانی رانتی، و اقتصاد داللی،

بخش کشاورزی و صنایع کشاورزی را متالشی کرده، سنگین وابسته را از پای درآورده، 

بحران )استاگناسیون( را بر اقتصاد چیره  -حران و رکودنقدینه آفرید و افزایش نقدینگی، ب

ای در و نماینده خامنه۶۷تابستان سال  ساخت، ابراهیم رئیسی کشتارگر زندانیان سیاسی در

تولیت آستان قدس رضوی در یک فرافکنی حکومتی و رقابت باندها برای ریاست جمهوری 

مشهر سرشار از اسالم و فقر و در یک گردهمایی تبلیغاتی برای کاندیداتوری در اسال

هزار  ۱۷ درصد صنایع کشور خوابیده و۵۰»کند که: فالکت، روی به روحانی اعتراف می

کارگاه تعطیل شده است .. نقدینگی سه برابرشده ... فاصله طبقاتی بیشتر شده و فقیر فقیرتر 

اری و فقر مردم را و ثروتمند ثروتمندتر شده است. تسهیالت را به عده ای داده اند اما بیک

 (4)«میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور می شود.  ۱۸اذیت می کند.. امروز حدود 

 

که سهم معدن از تولید ناخالص ملی درحالی»ها بیانگر آن هستند که گزارش ۹۷در سال  

درصد است این عدد در اقتصاد ایران به هفت دهم درصد یعنی  ۶در کشورهای پیشرو 

 (5«)معدن تعطیل شده است. ۵۰۰سال اخیر حدود  ۵صفر رسیده و در  نزدیک به

اما نه آخرین آن. صنعت و بخش ریسندگی و بافندگی و پوشاک نخستین قربانیان بودند، 

ها هستند. و  پاالیشگاهی  پتروشیمی اقتصاد بنیادین در ایران، صنعت نفت و گاز

گیرند که بین دولت و فلزات قرار میهایی مانند مس و آهن و ذغال سنگ و دیگر وکانی

های صنعتی و ی دولتی، تمامی بخشهاگزارش سپاه و بیت رهبری تقسیم شدند. بنا به

وشیمی به چرخش مستقیم یا نامستقیم، بر پایه صنعت نفت و گاز و پترتولیدی در ایران، 

 ( 6آیند.)می

را صنایع کوچک با اشتغال  درصد صنایع کشور۹۱ها برآنند که در این مناسبات، گزارش

درصد را صنایع بزرگ با ۴درصد و ۱۲ط با اشتغال درصد را صنایع متوس۵درصد، ۴۱

[. مجموعا سهم بخش صنعت ۹۶ /۱۹/۶درصد تشکیل می دهد ]اقتصاد آنالین ۴۷اشتغال 

درصدی  ۲۰است. بامقایسه سهم درصد گزارش شده ۱۸تا  ۱۶در اقتصاد ایران تنها بین 

                                                 
4( http://www.rajanews.com/news/270684/ 
 
5(http://www.sarpoosh.com/economy/industry-mining/industry-

mining970307270.html 
  ۹۵( مرکز پژوهشهای مجلس؛ دی ماه 6
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گردد، با کره جنوبی رات ایران که آن نیز به بخش نفت و دپروشمی باز میصنعت در صاد

 از اقتصاد ایران را به آشکارادرصد ( ناتوانی این بخش مهم ۸۴درصد( و ترکیه )۹۹)

 (7دهد.)نشان می

با گسترش و افزایش داللی و سوداگری، سرمایه گزاری در بخش صنعت و معدن در 

درصد داشته است.   ۵/۵انگین با رشد منفی، سالیانه منهای به میزان می ۹۶تا  ۸۴سالهای 

شاغل، پیوسته در صنعتی بیش از ده  گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران از کارگاه های

واحد صنعتی تعطیل و  ۲۹۰۶افزون بر ۹۲تا  ۸۶حال فروپاشی  بوده و در فاصله سالهای 

 (8اند.)از چرخه تولید خارج شده

یک سوم و سپس یک پنجم را به نام خمس و ُعشر و  اسالم ناب در آغاز اگر محمد بنیانگذار

ختلف سهم ویژه خود می دانست و بقیه را بین گروه خود  درصدهایی هم زیر نامهای م

بسته با اینکه ربایش و تصاحب با جنگ یا سواره بر شتر یا اسب و یا پیاده و یا نابرابرانه )

به محمد گاهی زنان جوان و زیبا و سرآمد غارت می تسلیم شدن صاحب مال به دست آمده،

( در حکومت اسالمی 9شد.)آن تقسیم می رسیده و بقیه به صورت یک به سیزده و مانند

ی سال بعد از محمد این تقسیم غنیمت و استثمار  شکل کامل قانون جنگ و قلعه ۱۵۰۰

 حیوانات به خود گرفته است. 

ها و هستی و آمدند. اینان دارایین خدا به شمار میلشکریا بر مبنای تاریخی، سپاهیان اسالم

آمد را  بنا به کتاب قانون و مقدس دسترنج  تمامی مردمان و هرآنجا که به اشغال در می

های خشن و سخت جان پیرامون محمد، از گردان و قبیلهخود بی چون و چرا به قانون بیابان

سیستم ضدانقالبی که مشروعیت خود را از  این ۵۷ دانستند. با این الگو در سالآن خود می

یک انقالب ربوده بود، حقانیت خود را بی آنکه کوچکترین ایجابی پیش روی بگذارد با 

دانست. حاکمیت اسالمی، تقدس شماری خویش با ممکن می« بندگان»سلبیت یا نفی و انکار 

لوده گذاری کرد. اتی، شاحرام شماری و کینه ورزی به هر دستاورد تکامل تاریخی مناسب

اسرائیل ستیزی این سلبیت گرایی، ریشه در تاریخ اسالم  داشت و جنگهای محمد پیامبر 

ای که مسلمانان در مدینه علیه قبایلی که با آنها عهد و پیمان برای غنیمت با شبیخون بر تیره

بود ریشه ه بسته زنی کاروانیان اشراف و بازرگانان مکتوان دفاعی چندانی نداشت و یا راه

گرفت تا حقانیت قرآنی یابد. غرب ستیزی و آمریکا ستیزی مجازی خمینیسم نیز می

مشروعیت بخشی به تقدس الهی خویش بود. پراگماتیسم این حکومت نیز ریشه در کهنگی 

این مصلحت گرایی تاریخی داشت که برای دستیابی به غنمیت و راهزنی کاروانیان مکه و 

شد و با یهودان مدینه د اوس و خزرج بت پرست در مدینه هم پیمان میلی ماننمدینه، با قبای

                                                 
  ۹۴دی ماه ۲۶( ]تابناک 7
  ۳۰/۱/۹۶اقتصاد آنالین (  8
 نی)قاضی ابرقو، و نیز تاریخ طبری ووو(الدین اسحاق همدا، از رفیعهللا( سیرت رسول9
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بست تا بر ابوسفیان تاجر بزرگ و عباس عموی خویش که خرده تاجری بود و نیز  پیمان می

ی خدیجه که هنوز ادعاهای محمد را گردن نسپرده بود و زینب داماد خویش و برادر زاده

( چیره شود و کاروانیان هرچند عباس عموی خویش و یا 10دختر محمد را به زنی داشت )

 ( 11گروگان گیرد تا در ازای باجی سنگین و یا جزیه رهایشان سازد.)داماد خود باشند را به

 شان را به بردگیو النگوهای زنانشان را به سود اسالم مصادره کنند و زنان وکودکان

دست علی، داماد و پسر عموی خویش، به گیرند. در یک روز به فرمان پیامبر اسالم، 

افکند تا الگوی حکومت اسالمی برید و به خندق میاز بنی قریظه را سر میتن  ۷۰۰دستکم 

 ایران و طالبان و القاعده و ابوبکر بغدادی، خلیفه دولت اسالمی  داعش ووو گردد.

اق، یک جنگ دو حکومت ایران و عرجهانی نیز، ی و سرمایهبرای حکومت اسالمی خمین

سال شعله ور باشد، و از دوسوی نزدیک به یک میلیون کشته شوند و  ۸ا موهبت الهی بود ت

دو سرزمین ویران گردد و منطقه به آشوب درآید و سود مافوق تولید جنگ افزارها 

دد. سپاه از همان روزهای تشکیل ها و کاالها چندین برابر گرها جهانی بیمه کشتیوشرکت

ها ها، غرضیفیق دوستها، در شمار رها و لمپنب اسالمی با ورود داللهای انقالکمیته

ووو با بنیاد مستضعفان، وارد اقتصاد و سیاست شد و در زمان جنگ خمینی  این دخالتگری 

و رانت در  را قانونی ساخت. این روند شدت یافت و گسترده شد. برای تضمین سهم بری

در  ۱۳۸۸میرحسین موسوی که در خیزش سال های نظامی از اقتصاد سپاهی، کابینه

و اکنون در بازداشت خانگی، که صدراعظم بود « ازگشت به دوران طالیی امامب»آرزوی 

احمدی نژاد و روحانی حضور سیاسی سپاه را در حکومت نمایندگی  و رفسنجانی و خاتمی،

 کردند.می

 

 حکومتی سپاه برای سوداگریفرمان 
( سپاه به بازار مالی و 1359-67های ایران وعراق )ومتحکی با آغاز جنگ هشت ساله

الحسنه در رقابت با های کوچک قرضاقتصاد چنگ افکند. آغاز این حمله، شرکت در بانک

را  نوعی بانکداری و کاله برداری شرعیبازاریانی بود که از دوران شاه در چنین صندوق 

خانواده « رزمندگان و خانواده های آنان»ه بردند. این بار سپاه زیر نام وام دهی بپیش می

های جنگ و نیستی ساخت. این دستان و جویای کار را به این فریب روانه میدانهای تهی 

که خود به همراه « سردار سازندگی»ها در دوران  به اصطالح سازندگِی به رهبری بانک

های سیاه و یز پولهای نفت و گاز  چنگ می انداخت، با واره سوی میدانباند خویش ب

وان جنگ، ارگانی از سپاه و وزارت اطالعات وظیفه قاچاق سرمایه گذاری شدند. در در

یافتند تا زیر پوشش بنگاه ها و دفاتر مالی و اقتصادی، در بازارهای سیاه به داللی و خرید 

                                                 
  ۳۰۲آهلل ص ت رسولسیر (10
    ۴۲۰هللا ص ( سیرت رسول11
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حق »ها اق بپردازند. بخشی از این سهم داللیسالح و فروش نفت و کاالهای قاچ

های ه عنوان درآمد به بانکیا پورسانتاژها برای خود ذخیره و بخشی را ب« هانکمیسیو

ها قرض الحسنه واریز کردند. این  انباشت و سرمایه که از قاچاق کاال و برآمده از صندوق

ی وز انباشته تر شده و سرمایهداد و ستدهای غیر قانونی سپاه به دست می آمد روز به ر

های ا نام  و واژهصدها شبکه بانکی و مالی و اقتصادی بدر این روند، هنگفتی به دست آمد. 

اشان برای بندگان خدا و های ضد انسانیقرآنی و امامان شیعه تقدس داده شد، تا نقشه

 باورمندان برمال نشود.

قتصادی و سردار سازندگی به دولت در پی واسپاری دولت پراگماتیست و اصالحات ا

خزنده ادامه ها به رهبری خاتمی، این روند به صورت د دو خردادیاصالحات سیاسی بان

یافت. با روی کار آمدن دولت مورد پشتیبانی سپاه و والیت فقیه، )یک ماه پس از انتصاب 

زی اقتصاد ای روند سپاهی سا(، علی خامنه1384احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 

تر شدن دولت را خواستار کوچک 44آویز اصل  ای  اعالم کرد. وی با دسترا با ابالغیه

از سهم دولت در اقتصاد کاسته شود.  20مان داد تا در درازای پنج سال، ساالنه %شد و فر

تمامی صنایع وی در این فرمان خواهان خصوصی سازی کلیدی ترین بخش اقتصاد شد. 

های بزرگ و شبکه در، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدهابزرگ، صنایع ما

آهن و و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست 

صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت، بخش تعاونی در مانند اینهاست که به

ی تولید و توزیع است و در شهر و روستا بنا بر های تعاونی شركتها و بنگاهبردارنده

از سوی سران سپاه به وی  ای یا فرمانی کهین تشكیل می شود شامل فرمان خامنهمواز

شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، »دیکته شده بود گردید. بخش خصوصی 

به اینگونه « است. و تعاونی دولتی اقتصادی تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای

ایان برنامه پنج سالۀ دهد که تا پفته رفته فرمان میای دولت را رحکم حکومتی خامنه

هایی از تمامی اقتصاد ایران را در اختیار بخش تعاونی بگذارد و با روش 25اقتصادی %

مانند ارائۀ تخفیف مالیاتی و تسهیالت اعتباری، به توسعۀ بخش تعاونی در همۀ سطوح 

 ( ۵12د.)تصاد کشور از جمله در صنعت بیمه و بانکداری کمک کناق

 120تا  110به صورت قانون در آمد و بر اساس آن  1386بهمن  8این فرمان که در 

سپاه  به بخش خصوصی )سپاه( واگذار می شود.میلیارد دالر از دارایی د رتصاحب دولت، 

تا کنون، انباشت 1360پاسداران و نهادهای اطالعاتی و امنیتی، از آن هنگام ِ از دهۀ 

ها و صنایع دولتی بدون رقیب و با زور سالح و درخرید شرکتسرمایه ها خویش را 

طرح  ی دولت نهم،دن در پست کارگزاروالیت فقیه، متمرکز کرد. احمدی نژاد با نشانیده ش

                                                 
 1مجمع تشخیص مصلحت نظام،  44( متن ابالغیۀ رهبر ... در خصوص سیاست های کلی اصل 12

 .138خرداد 
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خصوصی سازی خامنه ای مجری فرمان سپاه  و خامنه ای بود. وی دو سال بعد در 

ام واگذار شده تا پیش از سال مجموع آنها )ارزش سه»گفت:  1389مصاحبه ای در فرودین 

باشد اما از آن پس و در دولت نهم و میلیارد دالر( می 3( سه هزار میلیارد تومان )1372

میلیارد دالر( واگذاری انجام شده. بیشترین این  60هزار میلیارد تومان ) 60ز دهم بیش ا

ایران در عرض »ها با  بورس و با شتاب انجام گرفت. به اعتراف احمدی نژاد، واگذاری

  (13)«رسیده اند.پنج سال به جایی رسیده که دیگر اقتصادهای دولتی طی بیست سال 

 های کالن هرگز بازپرداخت نشده وخریدهای سپاه و بسیج بیشتر با پرداخت از وام

های های و بودجهاعتبارات و کمک مالی نهادهایی مانند تعاونی های سپاه و بسیج و شرکت

و « بنیاد تعاون سپاه»در شمار  های مالی و اقتصادیبنگاهگیرد. سپاه دارای یدولتی انجام م

در تصاحب دارد که خود را بانک اسالمی یا غیر انتفاعی! « انصار»اعتباری -بنگاه مالی

ها ومؤسسات اعتباری بانک اعتراف حمید تهران فر، مدیرکل نظارت بر بانكبه  نامند.می

های مالی این بنگاه« الحسنهكنند جز قرضهمه كارمی»لحسنه، امرکزی، که زیر نام قرض

ار بورس تهران و دیگر داد و ستدهای بورس سان بازوهای مالی سپاه و بسیج در بازبه

 شوند. را صاحب میها عمل می کنند و سهام شرکت

سان های عظیم استثمار و غارت، آداران اصلی این کارتلیافتن نام یکایک مالکین و سهام

ها گاهی در رقابت و گاهی شراکت و در برخی موارد به موازی هم نیست. این شرکت

 تمامی هستی جامعه و دسترنج کارگران و زحمتکشان را به یغما می برند. 

های انقالب اسالمی و سپاه  که به فرمان ها از بنیانگزاران کمیتهغرضیدوست و رفیق

ای در فرماندهی و نقش تعیین کننده رسیدند، خمینی  به فرماندهی این نیروی سرکوب

به خزاین مالی سرشاری  هاپیشبرد ماندگاری حکومت اسالمی ایفا کردند و به مزد جنایت

پیشه  کتاب، به مرور زندگینامه این دو عنصرجنایتهای دیگر این دست یافتند. در بخش

 خواهیم پرداخت. 

 

                                                 
روردین ف 25خبری فارس نیوز )تهران(، ، آژانس«ایران را نداردایی آسیب زدن به کسی توان( »13

1389http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901250001 

 

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901250001
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  اری دهای عظیم سرمایههای از کارتلنمونه
 

 امنیتی -اقتصاد سپاهی

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )قرب(، آستان قدس رضوی، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد 

های وابسته به های مسلح و هلدینگمستضعفان انقالب اسالمی، صندوق بازنشستگی نیرو

و  های پتروشیمی و گازهای بزرگ اقتصاد ایران و شرکتترین مالکان شرکتبزرگ

جانبی نفت، بخشی از اقتصاد و مالکیتی است که بنا به همان شیوه صدر اسالمی با خلع 

اصلی  هایاند. این بخشرهبری در آمدهسپاه و بیتتصاحب باند  مالکیت  و استثمار به

به دست روحانیت، پاسداران اسالم و کسانی افتاد که پیش از این ربایش و تملک یا  سرمایه

در تولید هی سهمی و نقشی نداشتند یا در شمار خرده تولید کنندگان وتجار  به صورت انگل

ای به دیوار مسجد داشتند یا کارگزار و  مومنین امام هو بازاریان وابسته به روحاینت حجر

  مذهب اش بودند.و 

 

های زیادی از دوران جنگ، قرارگاه دفاعی خاتم در زمان جنگ چنگ انداز شد و سال

ی خود پذیرفته بود. اما قرارگاه سان فرماندهبهرا تا مرگ خمینی « رفسنجانییاکبر هاشم»

پس از مرگ خمینی، به  ۱۳٦۸اتم یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال سازندگی خ

شمار آمده و های سپاه پاسداران بهای برپا شد. این قرارگاه از زیرمجموعهنهدستور خام

این کارتل عظیم اقتصادی و شوند. کل سپاه گمارده میفرماندهان آن از سوی فرمانده 

سپاه پاسداران انقالب  هایاستثمارگر در خاورمیانه، زیر نام قرارگاه، از زیرمجموعه

باشد که می« های دولتی ایرانکار پروژهرین پیمانتبزرگ»سپاه، است. قرارگاه  اسالمی

 محسن رضایی و با حکم ایمنهعلی خا و به دستور جنگ ایران و عراق پس از پایان

رسانی، صدور نفت و آب»تشکیل شد و هدف از برپایی آن ، فرمانده وقت سپاه، )سبزوار(

قرارگاه  سازی اعالم شد. به گفته فرماندههای سدسازی، انتقال آب و نیرو و راهگاز، پروژه

نفر نیروی  ۰۵۶هزار نفر نیرو دارد که تنها دوهزار و ۱۳۵، قرار گاه خاتم ۹۳در سال 

درصد کارگران وکارکنان این بزرگترین کارتل  98رسمی هستند. به بیان دیگر افزون بر 

نظامی، اسالمی با قراردادهای موقت و سفید امضا و بدون برخورداری از پوشش  -مالی

هزار نیرو، در سطح مهندس، ۱۳۵هزار نفر از  ۳۵ستثمار کشیده می شوند. قانون کار، به ا

و دکترا هستند و بقیه یعنی صدهزار نفر کارگر در این کارتل سرمایه داری،  لیسانسفوق

کنند. در آخرین گزارش سال در انحصار نیرویی فاشیستی سبه سرمایه افزایی، برده گی می

هزار نفر گزارش شده است.  150ی اقتصادی را بکهشمار کارگران و کارکنان این ش 96

امل دارد و نه رئیس و با روش فرماندهی نظامی عمل قرارگاه مافیایی خاتم، نه مدیرع

کند و با کارگران و کارکنانی که همانند برده در پادگان سپاه فاشیستی به بهره کشی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/جنگ_ایران_و_عراق
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/محسن_رضایی
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قتصادی و سرکوبگر، فرمانده شود. در این پادگان اگرفته شده اند، پادگانی برخورد می

ست؛ بنابراین فرماندهان کل سپاه را قرارگاه، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه خاتم ا

گان سپاه توان فرمانده اصلی قرارگاه خاتم و این پادگان صدها هزار نفره، لشکرگاه بردهمی

است که تأمین ت سابق( گفتهاالنبیاء )وزیر نف، فرمانده پیشین قرارگاه خاتمرستم قاسمینامید. 

در گرو برداشت یک  پارس جنوبی میدان مشترک گازی ۱۶و  ۱۵مالی عملیات در فازهای 

 .شود، یعنی از بودجه دولتی به سود سپاه پرداخت میحساب ذخیره ارزی د دالری ازمیلیار

کیلومتری با ارزش  ۲۷۰در یک قرارداد فرمایشی، ساخت خط لوله  انگاز ایر شرکت ملی

االنبیاء واگذار کرد. بخش اول این خط لوله میلیون دالر را به قرارگاه خاتم ۲۵۰بر افزون 

میلیون دالر نیز به این قرارگاه واگذار شده بود.  ۳۰۰به ارزش یک میلیارد  ۱۳۸۵در سال 

کیلومتر )خط لوله  900هفتم سراسری به درازای نزدیک به  ساخت فاز اول خط لوله

پل کله( به  –( احداث خط لوله دهم سراسری )حدفاصل پتاوه صادراتی گاز به پاکستان

کیلومتر، خط لوله طرح  169 کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به درازای 175درازای

 17 زیردریایی کیش به درازای کیلومتر، خط لوله 92 توسعه میدان گازی کیش به درازای

یر فاز دوم خط لوله ششم سراسری از کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مس

رود. طرح توسعه پاالیشگاه گاز االنبیا به شمار میدیگر طرحهای در دست اجرای خاتم

 زایصادرات گاز میدان پارس جنوبی به اروپا خط لوله ششم سراسری به دراایالم ، 

 می باشد.  دی  باند سپاهکیلومتر و این تنها بخشی  از سهم اقتصا 300تقریبی یکهزار و 

سپاه با سلطه بر بازار بورس، رقبا را با تهدید و مرگ از میدان بیرون رانده و در بازار 

بورس تهران که بر خالف تمامی جهان در دست دولت است، به بخش خصوصی وارد شد. 

های نفت را با  ی لولهمیلیون دالری پروژه 850وزارت نفت قرارداد  ۸۵اسفند  24در 

ای های ترکیهامضا کرد. شش ماِه بعد، پس از آن که شرکت -«قرب»-االنبیا قرارگاه خاتم

انصراف خود را از اجرای پروژۀ فاز سوم توسعۀ میدان نفت و گاز پارس جنوبی اعالم 

سپاه ” قرب“ون ورود در به روند مزایده در اختیار میلیارد دالری بد 7کردند، این پروژهی 

اتم االنبیا )قُرب(، واحد مهندسی سپاه، و فرمانده آن، قرارگاه سازندگی خ قرار گرفت.

، سرکرده سپاه، رستم قاسمی، در جایگاه 1389اردیبهشت  23در سردار رستم قاسمی، بود. 

نژاد پس از شدت یابی اختالف  نامی که احمدی -« برادران قاچاقچی»وزیر نفت و همدست 

سپاه »مجلس شورای اسالمی گفت  خود به رئیس -با دیگر سران سپاه به آنان داده بود

نفت و گاز ایران به « های شل و توتال در پارس جنوبی می شود.پاسداران جایگزین شرکت

ا ر” قرب“این گونه  به دست سپاه افتاد.علی الریجانی رئیس همیشگی مجلس اسالمی، 

 ( 14خواند.)” الگوی سازندگی“

                                                 
 )آژانس خبری فارس نیوز )تهران(،25 فروردین 1389  14

www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901250001  

https://fa.wikipedia.org/wiki/رستم_قاسمی
https://fa.wikipedia.org/wiki/پارس_جنوبی
https://fa.wikipedia.org/wiki/حساب_ذخیره_ارزی
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_ملی_گاز_ایران
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901250001
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رهبری و سپاه در در شراکت بیت  «االوصیابنیاد خاتم »قرارگاه دیگری به نام قرارگاه یا 

های باندها به هستی جامعه درشبیخونفرهنگی « شبیخون»پوشش کار فرهنگی و مقابله با 

، سایت وابسته به سپاه، از قم به نقل از روابط خبرگزاری فارسبرپا شده است. به گزارش 

« منتظران مهدی»عمومی مسجد جمکران، حسین یکتا در روز گشایش قرارگاه فرهنگی 

مهدی امکان جدیدی در مقابله با شبیخون فرهنگی است که  گفت: قرارگاه فرهنگی منتظران

دانند از آن تا هرگونه صالح میگیرد در اختیار تولیت مسجد مقدس جمکران قرار می

هوای جبهه و جنگ ( وی در ادامه افزود: در این مکان قرار است حال و 15)«استفاده کنند.

شاءهللا رضایت مقام معظم رهبری را های مهدوی آمیخته شود تا انبازسازی و با انگیزه

الزمان که قرار  مدیر بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا از تأسیس قرارگاه صاحب« فراهم آورد.

کند خبر داد و « ظهور»است در چاه جمکران پس از هزاران ساله زندگی زیر زمینی 

این قرارگاه در زیر مجموعه بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا به منظور ساماندهی »د: افزو

های زیارتی مشهد، قم و عتبات عالیات تشکیل شده که قرار است مرکزیت آن در کاروان

یاران با پشتیبانی مؤسسات فرهنگی سراسر باشد همچنین شبکه مهدی جمکرانمسجد مقدس 

 «خواهد گرفت. کشور در مسجد مقدس جمکران شکل

 

 های واگذاریادامه
میلیارد دالری  5، وزارت نفت این پروژۀ 89خرداد  14میدان نفت و گاز پارس جنوبی در 

گذارد. « خاتم النبیا»یار کنسرسیوم ای در اخترا باز هم بدون شرکت دادن در هیچ مزایده

مجتمع کشتی )“ و دو شرکت دیگِر سپاه” قرب“این کنسرسیوم که خود در بر گیرنده ی 

شرکت “، به اضافۀ ”(شرکت صنعتی دریایی ایران“و ” سازی و صنایع فراساحل ایران

  می باشد.” شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی“، و ”مهندسی وساختمان صنایع نفت

ها و تصاحب هاست که حسن روحانی، باند رقیب در کشاکش ستیز باندها پیرامون این سهم

سپاه در « قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء»فرمانده «. تفنگ خواندنگ و بیدولت با تف»  را

آیا سزاوار »شبکه دو، پاسخ داد: « گفت و گوی ویژه خبری»مصاحبه با برنامه تلویزیونی 

خواند. « دولت»حسن روحانی، باند سپاه را  «تفنگ مطرح شود!تفنگ و بیاست دولت با 

بخشی »های سپاه سرمایه اشاره کند و بگوید به فعالیت مجال یافت که 96روز اول تیرماه 

کسی »و  «هم تفنگ دارد و هم رسانه»داده شده که « تیدول»دست  از اقتصاد ایران به

حسن روحانی واکنش شدید سران سپاه  و صادق این اشاره «. جرأت ندارد با آنها رقابت کند

خاتم االنبیاء « سازندگی»فرمانده قرارگاه را درپی داشت.  اییهقوه قض الریجانی در راس

د که رقابت اصلی باندهای حکومتی، پیرامون سلطه سپاه در واکنش به باند رقیب، نشان دا

                                                 
15(https://www.farsnews.com/news/13930526001404 (۲/۵/۱۳۹۳) ۶ 
  

http://www.farsnews.com/
https://www.radiofarda.com/a/o2-ouhani-on-privatizations/28573930.html
https://www.radiofarda.com/a/f8-ejei-says-another-sedition-is-coming/28587914.html
https://www.radiofarda.com/a/f8-ejei-says-another-sedition-is-coming/28587914.html
https://www.radiofarda.com/a/f8-ejei-says-another-sedition-is-coming/28587914.html
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بر اقتصاد و قدرت سیاسی محور گرفته است. وی رویکرد پروغربی دولت روحانی و 

گویند باید مسئوالن می»گرفت و گفت: را به انتقاد « خارجی»فراخواندن سرمایه گذاران 

الم آمادگی کرده است که ها بیایند و سرمایه گذاری کنند در حالی که سپاه بارها اعخارجی

وزارت نفت گفته است »عبدهللا عبداللهی افزود: « تواند بخش مالی را نیز تامین کند.می

به توتال بدون تشریفات  ۱۱خواهد قراردادگاه به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز می

 «.مناقصه بوده است.

ها فرانسه در پی برداشتن تحریم« توتال»قرارداد با بزرگترین شرکت نفتی و گازی جهان،  

ها برای سهم بری امپراتوران سرمایه به امید پشتیبانی از و گشودن دروازه ۹۵در سال 

تفاوهم نامه آغازین  ا امضای ب 95بقای رژیم،  به امضا رسید. در نیمه نخست پاییز سال 

(HOA ) یازدهم میدان گازی بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال برای توسعه فاز

ها و مخازن تیرماه، درحالی که میدان ۱۲پارس جنوبی به گفتگو گذارده شد و سرانجام در 

اه در نفتی و گاز در کمبود سرمایه و تکنولوژی بی جان شده بود، نهایی شد. سران سپ

پروژه رقابت با باند دولت، به این بهانه که سرمایه و تکنولوژی الزم برای پیشبرد این گونه 

خیانت به کشور »ها در ایران و در اختیار  قرارگاه خاتم است، قرارداد با توتال را 

 «دانستند.

ی هاهای باند روحانی هنوز بر لب بود که با بازی بازهم تحریماما خوشحالی پروغربی

فت و بار و بنه را برچید و ر ۱۳۹۷زهرمار شد. توتال در ماه اوت  ترامپ، این خنده،

های خرد و ریز نیز در هراس از تحریم کناره گرفتند. سخن از رسانیدن شرکتدیگر 

رود. اگر عمری از رژیم هنوز باقی باشد، حتا می« صفر»صدارت نفت ایران به نزدیک 

بنا به پیش ی پیشین، سودبیشتری خواهد برد. همانند دوره سپاه در زمان تحریم بازهم

میلیارد  ۳۰پس از پایان قرارداد افزون بر  جنوبی، ها، ارزش تولیدات میدان پارسبینی

میلیارد دالر با  ۸۴شود که در نتیجه درآمد حکومت از اجرای این طرح نزدیک به دالر می

 های فعلی نفت خام فراتر خواهد رفت.قیمت

کمیته تحقیق »ها و فساد حکومتی یکی درپی دیگری آشکارتر می شود عضو زان دزدییم

ها و ، یعنی یکی از کارگزاران دستگاه فساد در گزارش سرقت قاضی«و تفحص مجلس

ای از سازمان تأمین اجتماعی گوشه ای از فساد انگلیستی را در باالترین نمایندگان خامنه

 .های حکومتی نمایش می دهدرده

از تأمین اجتماعی، سازمان « کمیتۀ تحقیق و تفحص»سلیمان جعفرزاده که ریاست 

رکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( را برعهده داشته در گزارش بازنشستگی و ش

شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا، را  ۱۵۰به مجلس، بیالن بررسی از 

! دزدان، کسانی جز ده استرد تومان اختالس رخدابیش از یک هزار میلیا ارائه می دهد که

انوادگی نیستند. برخی از این افراد حتا در های خها و همدستان در مدیریت شرکتآقا زاده

ای نیز میلیون تومانی تا هزار سکه ۴۵۰های باشند و پاداشده شرکت عضو هیأت مدیره می
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ردند و وی گزارش داد که در میان تهدید اند! رئیس کمیته تحقیق و... را تهدید کهدیه گرفته

مجلس به چشم می خورند. سلیمان  و حتا هیأت رئیسه« هاچهره»کنندگان تحقیق و بررسی، 

های بیشتری در این پرونده بزرگ تخلف در حالیکه داشتیم به سرنخ»گوید: جعفرزاده می

گیری به عمل آورد بردیم، هیأت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و بررسی، جلومالی پی می

با سند و مدرک  توانستیم تخلفات بیش از سه هزار میلیارد تومان راشد میکه اگر چنین نمی

کمیته تحقیق و تفحص گزارش »خبرگزاری مهر به نقل از وی نوشت که: « اثبات کنیم.

( در صحن علنی مجلس ارائه نموده است در عین ۱۳۹۰خود را روز سه شنبه دهم آبان )

ین افزود که تخلفات برخی از به نمایندگان مجلس نیز در این پرونده فساد حال چن

 «است ”محرز ومستند ”مالی

 اعتراف کارگزاران حکومتی نیازی به هیچ افزودنی ندارد:

سلیمان جعفرزاده رئیس کمیتۀ تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی )شستا( در گزارش به 

شرکت زیرمجموعه سازمان  ۱۵۰کمیته از  تحقیق و بررسی این»مجلس آشکار کرد که 

لیارد تومان اختالس انجام شده بیش از یک هزار میدهد که بازنشستگی و شستا، نشان می

ها بر این و از نقش و تسلط گروها و افراد وابسته به مدیران دولتی و آقا زاده« ! است

های خانوادگی ه شرکتها این نهادها و اموال آن را ببه نحوی که آن»نهادها خبر  داد 

هیأت مدیره  اند تا جائیکه برخی از این افراد حتا در ده شرکت عضوخویش تبدیل کرده

از »و اینکه « اند!ای نیز هدیه دادهمیلیون تومانی تا هزار سکه ۴۵۰های باشند و پاداشمی

 » لحظه آغاز این تحقیق و بررسی ، با فشارهای سیاسی متعددی از سوی بسیاری از

های و حتا هیأت رئیسه مجلس روبرو بوده است و در حالیکه داشتیم به سرنخ« ها چهره

بردیم،هیأت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و در این پرونده بزرگ تخلف مالی پی میبیشتری 

توانستیم تخلفات بیش از سه هزار شد میبررسی جلوگیری بعمل آورد که اگر چنین نمی

خبرگزاری مهر به نقل از وی نوشت که « سند و مدرک اثبات کنیم. میلیارد تومان را با

ود را روز سه شنبه دهم آبان در صحن علنی مجلس کمیته تحقیق و تفحص گزارش خ»

ارائه نموده است در عین حال چنین افزود که تخلفات برخی از نمایندگان مجلس نیز در این 

 (16است.)” محرز و مستند” پرونده فساد مالی

هر، رحمت هللا حافظی مدیر عامل سازمان تأمین ها در سایت حکومتی من اعترافی ایدر پ

مشکالتی در این زمینه ” شستا”اجتماعی درصدد پاسخگوئی برآمد. وی به ناچار گفت: در

وجود داشته و موضوع تصویب تحقیق و تفحص از این سازمان به قبل ازدورۀ مدیریت وی 

ن اجتماعی )شستا( مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تأمیگردد. محمدعلی یزدانجو بر می

را به سازمان تأمین اجتماعی « تخلف»نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه،  

نیز تخلف انجام شده اما ” شستا“و سازمان بازنشستگی وابسته دانست، و پذیرفت که در 

                                                 
 (/https://fararu.com/fa/news/93977 آبانماه ۱۳۹۰ ۹ (16
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 ۲ص نشده است! یعنی مزد ساالنه سهم آن از اختالس یک هزار میلیارد تومانی هنوز مشخ

 هزار کارگر. ۷۵۰لیون و می

پور، نماینده حکومتی از ارومیه و از اعضای هیات تحقیق و تفحص از تامین نادر قاضی

ای داریم که در آن رقم میلیاردی ما پرونده»اجتماعی، در یک نشست خبری اعتراف کرد: 

اطالعی که این پول را چه کردید اظهار بیبه نام یک فرد زده شد وقتی از آن فرد پرسیدیم 

وقتی گیرنده و دهنده »( وی افزود: 17«)کرد و گفت که اصال این پول به او داده نشده است.

دهد که این اسناد به میپول را با یکدیگر روبرو کردیم آنها همدیگر را نشناختند، این نشان 

در این گزارش از سوی «. صورت صوری زده شده است و تنها کالهبرداری عظیمی است

یسنا، وی که در یک نشست گزارش خبرگزاری ا»باند رقیب در مجلس آشکار شد که : 

برگ شکایت و سند تخلف از  ۳۰۰۰تاکنون بیش از »که گفت با بیان اینخبری سخن می

کسانی هستند که هزار میلیارد »افزود: « جتماعی به این هیات ارائه شدهسازمان تامین ا

 ««سند پیش آنهاست که باید این موارد تعیین تکلیف شودتومان 

کنندگان این اسناد نداد و تنها گفت این اسناد که از وی توضیحی در مورد هویت پنهان

پیدا « با کمک کارگران»ود جا شده بهای تامین اجتماعی جابهزیرزمین یکی از ساختمان

 است.شده

 قانون، نتیجه تحقیق و تفحص یک ساله مجلسفاش شد که این اسناد، به گزارش روزنامه 

ای است که سعید مرتضوی ریاست این سازمان هشتم از سازمان تامین اجتماعی طی دوره

 را برعهده داشت.

 ۲۵ر مجلس هشتم، روز علی زنجانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی د

ر صفحه هستند توسط برخی هزا ۲۰این اسناد که »شهریور ماه به خبرگزاری مهر گفت: 

 «از افراد وابسته به یکی از نمایندگان مجلس سرقت شد.

پس از این ماجرا گزارش کتبی از مدارک گم شده به الریجانی رییس مجلس »وی افزود: 

که نسبت به این کار اقدام کرده بود هم آوردیم، اما با هشتم داده شد که البته نام فردی را 

 (18«)که آنها انجام دادند، اتفاقی نیفتاد.هایی توجه به پیگیری

کمیسیون »ای از رشوه دهی به نمایندگان مجلس و سعید مرتضوی در مجلس گوشه

سعید مرتضوی را افشا کرد تا زبان  نمایندگان باند رقیب را ببندد. « تحقیق و تفحص

ان 'دریافتی آذر اعالم کرد که اسامی و مشخصات نمایندگانی را که از این سازم ۱۸ دوشنبه

                                                 
17(https://www.radiofarda.com/a/f12_lost_documents_related_to_ahmadinejad_ally

_fraud_found/25124381.html 
18( 

https://www.radiofarda.com/a/f12_lost_documents_related_to_ahmadinejad_ally_f

raud_found/25124381.htmll 
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اصل نود به مجلس فرستاده بود. در این ای خطاب به رئیس کمیسیون اند' به همراه نامهداشته

نمایندگان مجلس هشتم در چند نوبت از »نامه درونی  که هرگز آشکار نشد، تنها خبر رسید که 

نفر  ۶۷و  ۷۵، ۱۴۳اند و تعداد آنها در سه مورد، ن اجتماعی هدیه دریافت کردهسازمان تامی

اما گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی تعداد  «.عنوان شده بود

نفر اعالم شده بود، بدون آن که نامی  ۳۷کننده هدیه و بن کاال از این سازمان نمایندگان دریافت

. علیرضا محجوب سردسته چماقداران خانه کارگر اشغال شده و شوراهای داز آنها برده شو

مرتضوی در  آورد. جااسالمی کار از سوی رهبر وظیفه داشت تا وظیفه اسالمی خویش را به

نامه خود به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از جمله علیرضا محجوب و 'اکثر همکاران 

کنندگان کارت هدیه و بن کاالمعرفی کرده ریافتایشان در هیئت تحقیق و تفحص' خود از د

 .(19بود)

زند که بس کنند و فتیله را همقطاران و کارگزاران خود نهیب میای به خامنهدراین برهه، 

ای و همدست وی طائب در میان بود و بیت رهبری و خامنهپایین بکشند. پای سید مجتبی 

ها و سعید مرتضوی قاضی و نور چشم خامنه ای از جمله شرکای این اختالس الریجانی

که هادی مقدسی عضو هیأت رئیسه کمیته تحقیق و بودند. در پی این حکم حکومتی بود 

س، به میدان آمد و گفت: تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجل

هنوز گزارش کمیته تحقیق و تفحص جمع بندی نشده است، هرگونه اختالس و اعمال فشار »

الس، افزون بر یک است. بنا به همین درز اخت” کذب محض“سیاسی علیه این کمیته را 

میلیون کارگر هر ماهه به مدت  ۴ارد تومان دزدیده شده، رقمی است که نزدک به هزار میلی

شود که رقم یک یک سال بابت بیمه پرداخته اند! جدا از موارد دیگر سرقت، گزارش می

ا هزار کارگر! بن ۷۵۰میلیون و  ۲هزار میلیارد تومان اختالس،  برابر است با مزد ساالنه 

میلیون و  ۱۰به آمار دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، 

زیر پوشش  ۹۰ر بیمه شده اصلی در سراسر کشور تا پایان خرداد سال نف ۲۲هزار و  ۶۳۲

هزار نفر بیمه شدگان  ۴۰۰میلیون  ۸اند که از این تعداد سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته

هائی که در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، سازمان ها و سرمایه. داراییاجباری هستند

ر استثمار و سهام، هر روز هم بر میزان آن افزوده بازنشستگی و شستا روزانه در بازا

شود، از همین بیمه شدگان یعنی کارگران و زحمتکشان ربوده شده است. گزارش شده می

 ۸۹میلیارد تومان در نیمه اول سال  ۹۸۰تماعی از است که درآمد ماهانه سازمان تأمین اج

 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.  ۱۵۰۰به 

در بسیاری موارد، در حالیکه سهم بیمه پرداختی شده از دستمزد کارگران و کارمندان به 

ی وسیله کارفرما کسر شده، اما هیچگاه به حساب صندوق بیمه واریز نشده است. در جمهور

اسالمی قانون اصلی، نه روی کاغذ، بلکه سالحی است که در دست نیروی سرکوبگر 

                                                 
19( 
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یت آنان، یعنی حکومت است. دراینجا کارفرمایان، داران و ابزار حاکمسرمایه

و دولت و سران سپاه و آقا  داران، مدیران بلند پایه، بستگان سران حکومت و مجلسسرمایه

رهبری و همه کارگزاران ریز و درشت  حاکم، دست در زاده و دولت در دولت سپاه و بیت

 دست هم فساد را نهادینه کرده و فالکت می آفرینند. 

سال پیش، فرمان خود در رابطه با ضرورت  ۱۲، یعنی ۱۳۸۵ای در سال ی خامنهعل

سازی را صادر کرده بود، اما سه سال بعد در جریان آنچه تسریع روند خصوصی

درصد از سهام شرکت مخابرات  ۵۰+۱یخ بورس ایران" نامیده شد، "بزرگترین معامله تار

ز  نیم ساعت به کنسرسیوم "توسعه اعتماد در کمتر ا ۸۸ایران در روز پنجم مهرماه سال 

میلیارد تومان، برابر  ۸۰۰هزار و شده برابر هفتمبین" واگذار شد. ارزش سهام خریداری

 بود. میلیارد دالر آن زمان اعالم شده ۷/  ۸با 

گذاری توسعه اعتماد، شهریار های سرمایهکنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت

« الکترونیک مبین ایران»دو در مالکیت بنیاد تعاون سپاه( و شرکت گسترش مهستان )هر 

 بود.« ستاد اجرایی فرمان امام»وابسته به 

 8به ارزش تقریبی  از سهام شرکت مخابرات، 51، سپاه با خرید %1388مهر  5در 

امکان تاریخ بازار بورس تهران شد. این ربایش وقتی  میلیارد دالر، برندۀ بزرگترین مزایدۀ

یافت که تنها رقیب واقعی از بخش خصوصی، یعنی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، 

مهر »تنهاچند ساعت پیش از انجام خرید، به دالیل امنیتی رد صالحیت شد. بنگاه سرقت

خاموش وارد داد و ستد  سپاه بنا به  مانورهای حکومتی دیگر باید با چراغ« صاد ایرانیاناقت

داده شد تا سپاه بتواند مخابرات را به « کنسرسیوم توسعۀ اعتماد مبین»فتی به شود.  وام هنگ

چنگ گیرد. سپاه با سلطه به مخابرات به دوهدف اقتصادی وامنیتی خود این رشته حیاتی 

، سرمایه «توسعۀ مبین» این کنسرسیوم ازچند شرکت به نام های سرمایه گذاری دست یافت.

رش الکترونیک مبین، تشکیل شده است و هر دو شرکت گذاری شهریار مهستان، و گست

سرمایه گذاری توسعۀ مبین و سرمایه گذاری شهریار مهستان هر دو در مالکیت بنیاد تعاون 

گامان کویر یزد، به نام جای پیشناگهانی، بهدر یک یورش  سپاه، باشند.سپاه می

اعتباری مهر )بسیجیان( -لی، وابسته به موسسه ما«گذاری مهر اقتصاد ایرانیانسرمایه»

توسعه »تایید صالحیت گردید و  پیشگامان یزد رد صالحیت و بلوک شد. به این گونه، 

 ۳۴۰۹را به قیمت  میلیون سهم مخابرات ۹۳۶میلیارد و  ۲۲بدون رقیب، « اعتماد مبین

همزمان با درخواست  لایر باالتر از قیمت پایه( تصاحب کند. ۹لایر برای هر سهم )فقط 

، مجید ”مزایدۀ غیر رقابتی مخابرات ایران“مجلس شورای اسالمی برای تحقیق در مورد 

سلیمانی پور، مدیر عامل توسعۀ اعتماد مبین، و همسرش به مرگی ناگهانی محکوم و در 
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پاسدار و جنایتکار پیشین از  رحیمیهمان زمان، محمدرضا ( 20ود در گذشتند.)خانه خ

نژاد، که پس از جابجایی احمدی احمدی مودذربایجان معاون اول مح، درکردستان و آبیجار

نژاد، به جرم فساد به زندان افکنده شد و اینک در مرخصی و آمد وشد  به همان فساد 

های زیرمجموعه سپاه سرگرم، از واگذاری شرکت مخابرات ایران به یکی از شرکت

ات را رتباطبخش ا»پاسداران ابراز تاسف کرد و آن را نادرست دانست. رحیمی گفته بود: 

های وزارت ارتباطات بود به توصیه آقایان که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش

این آدمکش روزی که « کردیم.شان، اما ای کاش این کار را نمیفروختیم رفت. نوش جان

استاندار کردستان بود گفته بود به جای کالشینکف به دست جوانان کرد، یک وافور 

 دهیم.می

پس از  ۱۳۹۷ماه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران روز چهارشنبه، دوم آبان تعاونبنیاد 

اینک که مخابرات در تحریم جدید و نیز فرسودگی تکنیک دچار تنگنا شده با سالها سود،

دهد. از سوی این ای از خروج خود از سهامداری شرکت مخابرات خبر میصدور اطالعیه

جمهوری اسالمی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت  رهبر»منبع، گزارش شده که

رتش و وزارت دفاع را ان، ادر سپاه پاسدار« غیرمرتبط»های اقتصادی داد واگذاری بنگاه

سپاه با واگذاری این بخش به دیگر باندها، بدون شک بر این منبع نظارت و « پیگیری کند.

 حاکمیت دارد.

خود از واگذاری سهام و  روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه در اطالعیه»گزارش شده که 

های تی شرکمربوط به سهامدار« اعتماد مبین»خروج این مجموعه از شرکت توسعه 

مخابرات ایران و همراه اول خبر داده است. در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات تنها آمده 

در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح کشور گرفته »است که بنیاد سپاه این تصمیم را 

ه به های امنیتی و دیگر نهادهای وابستو به این گونه، نیروهای مسلح ایران، دستگاه« است.

های گذشته شبکه عظیم مالی  واقتصادی را به چنگ گرفتند. سپاه و باند رهبری در سال

ای بنا کرد. اما در ماههای اخیر، در دستور خامنهای این روند را پشتیبانی میفرمان خامنه

، «غیرمرتبط»های اقتصادی به مصلحت روز، به نیروهای مسلح برای واگذاری بنگاه

های از جمله فعالیت« سازندگی»های نیروهای مسلح در حوزه الیتکه فعاشاره شده بود 

 االنبیای سپاه پاسداران، بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا خواهد کرد.قرارگاه خاتم

االنبیاء با دریافت میلیاردها دالر از دسترنج کارگران و هستی جامعه برای قرارگاه خاتم

ها را پس از پایان زمان قراردادی و ن پروژهاز ایشمار  بسیاری های بیاجرای پروژه

است که سپاه، از دولت به دلیل واگذار نکردن تمامی سالهاست که تحویل نداده. این درحالی

                                                 

 .1388آذر  21هران(، ، آفتاب )ت”بر اثر گازگرفتگی!مرگ مدیرعامل شرکت خریدار سهام مخابرات )  20
 

https://www.radiofarda.com/a/f10-vice-president-criticizes-transference-of-communication-office-to-private-sector/24793618.html
https://www.radiofarda.com/a/Detachment-of-Iran-army-from-non-related-economic-activity-instructed-by-Supreme-Leader/28986943.html
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کرده است. اکبر  انتقادها در حوزه نفتی و ساخت کشتی و دریایی به باند خود، قرارداد

با انتقاد  ۹۳ترکان، دبیر وقت شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران در سال 

گذاری خارجی برای سرمایه« جذب نکردن»االنبیای سپاه پاسداران به دلیل از قرارگاه خاتم

«. رسداه خاتم نمیقرارگزور دولت به »پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که 

سپاه پاسداران در واکنش در پاسخ به باندهای رقیب گفت که  سخنگویرمضان شریف، 

کنند.  در همان روز دوم آبان یت میدر حوزه پیمانکاری کشور فعال« یک مشت آدم قالتاق»

سپردن » رحط»شد که خبر خروج سپاه از سهامداری شرکت مخابرات پخش می ۱۳۹۷ماه 

می در حال اسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای« گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح

 ( 21.)بررسی است

 

  بنیاد تعاون سپاه

های مالی و اقتصادی وابسته به برپا شد و از جمله شبکه ۱۳۶۷بنیاد تعاون سپاه، در سال  

ای غیر انتفاعی دارای موسسه» بنا به اساسنامه این بنگاه مالی:سپاه پاسداران است 

و از جمله « نقالب اسالمی می باشد.مستقل و وابسته به سپاه پاسداران اشخصیت حقوقی 

 اهداف خود را اینگونه بیان کرده است: 

 تامین نیازمندیهای پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام . -الف

ب ـ پشتیبانی از تعاونیهای مسکن سپاه از طریق تامین زمین و تغییر کاربری آن و انجام 

 ت ساختمان سازی .وقی و تولید و عرضه مصالح و محصوالحمایتهای حق

ـ موارد باال از طریق فعالیتهای تجاری و بازرگانی و تاسیس واحدهای تولیدی و  ۱تبصره 

عمرانی صورت می گیرد. سرمایه اولیه آن تنها ده میلیون لایر که به وسیله خامنه ای اهدا 

 (22شده است.)

شد و اکنون به برپا  1365شهریور  1در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در  این بنیاد،

د ایران تبدیل شده است. سپاه هر چند خود به یکی از بازیگران اصلی میدان اقتصاد و فسا

ها و اما شاخکتدهای بازار بورس تهران وارد نمی شود، طور مستقیم در داد و س

کارگزاران امنیتی و ماموران، دالالن و گماشتگان مخفی سران سپاه هستند که از تمامی 

  هستند. بازار بورس با خبر و ماموریت خبررسانی به باند سپاه را وظیفه مند هاینوسان

ای اعالم کرد در اطالعیه ۹۷ول آبان ماه روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه پاسداران روز ا

با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین )مربوط به سهامداری »که این بنیاد 

در اطالعیه بنیاد تعاون سپاه اعالم «. ن و همراه اول ( خارج شدهای مخابرات ایراشرکت

انجام گرفته است.اما در « سلح در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای م»شده بود که این اقدام 

                                                 
 ی صداو سیما)  تسنیم، خبرگزار21
 انقالب»اسداران )  اساسنامۀ بنیاد تعاون سپاه پ22

 www.tooba-ir.org/_book/defa/ ghavanin/ghavan12.htm« اسالمی 

https://www.radiofarda.com/a/f8-iran-sepah-government-/28171203.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_revolutionary_guards_speaker_slam_developers_iran/28131235.html
https://www.radiofarda.com/a/iran-internet-servers-police/29559360.html
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سهام هزاران میلیاردی خود در « بنیاد تعاون سپاه»این اطالعیه روشن نیست که 

چه کسی واگذار کرده است. البته با توجه به "مخابرات" و "همراه اول" را به کجا و به 

« بینکنسرسیوم توسعه اعتماد م»نیز از جمله مالکان «  ستاد اجرایی فرمان امام»اینکه 

شود دریافت که تمامی سهام مخابرات به این ستاد نرسیده باشد. با این اعالم بوده، می

شاید   اول را واگذار کرد، ای که سپاه پاسداران سهام میلیاردی مخابرات و همراهرسانه

کرده بود نظامیان  ای پیشتر اشارههای دور دوم باشد. خامنههای پیشگیرنده از  تحریماقدام

ها سپاه در برابر تحریم« نرمش قهرمانانه»فاصله گیرند. این  یک « غیرمرتبط»کارهای  از

 نبود، بلکه یک جابجایی صوری بود.

که در بزرگترین یک مجموعه عظیم اقتصادی است  "ستاد فرمان اجرایی امام" نیز

تولید  های گوناگون دیگری نیز از بیمه،گذاری کرده و در حوزههای ایران سرمایهبانک

های تولید نوشیدنی انرژی، پاالیش نفت و ساخت و ساز گرفته تا تولید سیمان و کارخانه

ی یک گزارش پژوهشی که نتیجهدر  ۹۲ای دارد. رویترز آبان ماه سال های گستردهفعالیت

های این ستاد را ی گروهی از خبرنگاران  رویترز بود، مجموع داراییماههکار تیمی شش

های رسمی، اطالعات شود، به استناد بیانیهر رهبر جمهوری اسالمی اداره میکه زیر نظ

 زده بود. میلیارد دالر تخمین ۹۵های وابسته و اوراق بهادار، حدود های شرکتسایتوب

 

این رقم چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در »به گزارش رویترز، 

به نوشته « گیرد.ثروت اندوخته شاه سابق ایران هم پیشی میحتی از »و « سال گذشته است

که این گزارش به آن دست یافته برگرفته از ارزیابی از « میلیارد دالر ۹۵»رویترز، رقم 

های شرکتی به سایتهای رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وبی مقامهابیانیه

 (23ریکا است.)داری آمعالوه اطالعاتی از وزارت خزانه

داد که های منتشرشده به هنگام "بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران" نشان میگزارش

یر یزد"، به عنوان تنها رقیب هیچگونه رقابتی در کار نبوده و شرکت تعاونی "پیشگامان كو

سازی" از معامله كنار سپاه، چند ساعت قبل از معامله با نامه رئیس "سازمان خصوصی

ها حاکی از آن بود که از حضور شرکت "پیشگامان كویر یزد" گذاشته شده است. گزارش

صالحیت که خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بوده، به بهانه "فقدان 

 ست.امنیتی" جلوگیری شده ا

                                                 
23(http://www.bbc.com/persian/world/2013/11/131113_u08_khamenei_assets_clust

er 
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اعالم کرد که مزایده بر سر  ۸۹آذر ماه  ۳۰هیأت تحقیق و تفحص مجلس ایران نیز روز 

سازی" انجام گرفته بود، خرید سهام شرکت مخابرات، که در راستا و به نام "خصوصی

ائیه  های این هیأت نیز سپس به قوه قض"صوری و کامال غیررقابتی" بوده است. مالحظه

نژاد، رئیس جمهوری وقت، رحیمی، معاون اول محمود احمدیارسال شد. حتی محمدرضا 

ابراز تأسف «  به توصیه آقایان»از واگذاری سهام مخابرات  ۹۱آذر ماه سال  ۱۹نیز روز 

 «کردیم.نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی»کرد و گفت: 

ابرات ایران، ز و نشیب سپاه پاسداران بر مخاکنون پس از گذشت نه سال از تسلط پر فرا

این نهاد نظامی از واگذاری سهام خود در این شرکت در راستای "تدابیر ستاد کل نیروهای 

های مسلح" خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه اول حرکتی در جهت خروج سپاه از فعالیت

رسد. برخی نظر می سازی واقعی به"غیرمرتبط" اقتصادی و گشایش راه برای خصوصی

د که خروج بنیاد تعاون سپاه از بخش ارتباطات ثابت )مخابرات( و سیار )همره اما معتقدن

های احتمالی ناشی از آن برای های آمریکا و جلوگیری از آسیباول(، برای گریز از تحریم

 منافع این نهاد نظامی صورت گرفته است.

های عالیتف« غیرمرتبط»امیان از کارهایای مبنی بر خروج نظبا وجود دستور خامنه

های االنبیای سپاه پاسداران ادامه دارد و شمار زیادی از پروژهبرانگیز قرارگاه خاتممناقشه 

هایی بسیار گسترده با موافقت دولت و ترک های گذشته در ایران در حوزهسنگین سال

 است. تشریفات مناقصه، به این قرارگاه واگذار شده

هنگامیکه احمدی نژاد دیگر مصرفی  ۱۳۹۳ر ماه نامه و بودجه مجلس در مهون برکمیسی

نژاد را منتشر هزار میلیارد تومان از تخلفات نفتی دولت محمود احمدی ۴۰نداشت  حدود 

ها نام دو سردار اسالمی نیز به میان آمد. رستم قاسمی، وزیر نفت و کرد. در این تخلف

کار، باجی که بایسته بود به باند ه نیروی انتظامی. این دو تبه مقدم، فرمانداسماعیل احمدی

 رهبری و دیگرهمقطاران خود نپرداخته بودند.

فروش نفت توسط نیروی انتظامی و بازنگرداندن پول آن بخشی از ماجرا بود. اسماعیل 

مقدم به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و چند فرمانده بنیاد تعاون نیروی احمدی

نژاد را ، دولت احمدی۹۳مهر  ۱۵مقدم روز ماعیل احمدیانتظامی نیز بازداشت شدند. اس

ها امکان فروش نفت را نداشته و کارفرمای خود معرفی کرد و گفت به دلیل تحریم

نژاد به او پیشنهاد کرده بود که نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارکنان احمدی

این نکته اشاره کرد که  نیروی مقدم تنها به بپردازد. احمدینیورهای انتظامی به فروش نفت 

میلیون دالر از دولت تحویل گرفته و فروخته که  ۲۴۰انتظامی دو محموله نفت به ارزش 

« کسری حقوق»میلیون دالر از این مبلغ را به خزانه واریز نکرده و همه را برای  ۱۸۰

 کارکنان نیروی انتظامی هزینه کرده است.
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ش میلیون دالر از این پول هنوز به حساب خزانه دولت اسالم، اما پذیرفت که ش سپاه سردار

(  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گزارش خود اعالم کرد که 24واریز نشده است.)

بین رستم قاسمی، وزیر نفت، اسماعیل احمدی  ۹۱نامه شهریور ماه سال بر اساس تفاهم

، ابوالفضل قنبرپور، فرمانده بنیاد تعاون ناجا و احمد قلعه میظامقدم، فرمانده نیروی انت

« پتروتیما»هزار بشکه به شرکت  ۶۰۰بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، یک میلیون و 

 که از سوی نیروی انتظامی معرفی شده بود، تحویل شده است.

میلیون  ۱۸۵کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارزش این محموله نفت خام را که بیش از 

شرکت ملی نفت ایران، وصول آن پول « های مکرربا وجود پیگیری»دالر گزارش داد که 

و بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت « تاکنون بدون نتیجه مانده»را 

 «.بهره تعلق گرفته است»میلیون دالر به آن  ۹بیش از  ۹۵ایران، تا پایان سال 

                                                 
24( https://zeitoons.com/48597 
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تحویل گرفته بود به ارزش  ۹۲وه بدهی محموله دیگری را که سال الع نیروی انتظامی به

میلیارد تومان به شرکت ملی نفت هرگز پرداخت نکرده است. سردار قاسمی  ۶۰۰بیش از 

ها تنها دالل فروش ها و ضرابها همدست بود و بابک زنجانیوزیر نفت با باند احمدی مقدم

پاسدار زیر دست احمدی مقدم بازداشت -چند داللا نهنفت روی دریاها بودند. در این میان ت

اسماعیل احمدی مقدم را به انفصال موقت از  ۹۳شدند و دادسری دیوان محاسبات در سال 

میلیون دالر بدهی خود را به  ۱۸خدمات دولتی محکوم و از نیروی انتظامی خواسته که 

را به دلیل کشف یک  دممقبرکناری اسماعیل احمدی « کلمه»خزانه واریز کند. وب سایت 

یکی »میلیارد تومانی در بنیاد تعاون ناجا  گزارش داد و از بازداشت  ۱۲۰۰مالِی « فساد»

مقدم اما خبر برکناری او خبر داده بود. اما، آشکار است که احمدی« از اعضای خانواده

دی مقدم، ( اسماعیل احم25خود به دلیل فساد مالی و بازداشت پسر و دامادش را تکذیب کند.)

ار بیت رهبری، اما اصل فساد در بنیاد تعاون نیروی انتظامی را تائید کرد و گفت که سرد

در شرکت « فساد اقتصادی»اش بر نیروی انتظامی، پرونده چهار ماه پیش از پایان تصدی

را پیگیری کرده و به همین « بنیاد تعاون ناجا»شرکت های زیر مجموعه  که از« قدر»

م کشیاگر با ما در بیفتی ما تو را خودمان را می»اند که شده و متهمان به او گفتهدلیل تهدید 

از  فرمانده سابق پلیس در برنامه "امشب" شبکه یک تلویزیون ایراناحمدی مقدم، «. پایین

: "پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ می گشودغار کفتارها پرده را ک

با ما  وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگرکردند. قاضی 

ایم و می گذاریم در فضای مجازی تا کشیم پایین. فیلم گرفتهدر بیفتی ما خودمان را هم با تو می

های از شرکت«  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی»( 26«)موسسه قوامین." مردم بریزند در

های  فراساحل به ویژه زمینهفعال در  های بنیاد خاتم االنبیا و زیر نام غدیر،از زیر مجموعه تی در ایران وبزرگ نف

واگذار شد. این واگذاری به باندی از سپاه، در « ناجی قدر»شرکت در میدان گازی پارس جنوبی به 

« دریایی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات»درصد از سهام  ۴۹انجام گرفت و   ۸۸سال 

 بود.« بنیاد تعاون ناجا» های تابعهر ناجی قدر، یکی از شرکت«ناجی قد» به ناجی قدر  واگذار شد.

های که محموله« پتروتیما»کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اعالم کرد که شرکت 

هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کامالً »نفتی به آن تحویل شده 

 است. از زبان سخنگوی کمیسیون مجلس حکومتی:« خصوصی

                                                 
25( http://farsi.iranbriefing.net/گزارش-تخلفات-نفتی-محمود-احمدی-نژاد-و-اس/ 
26( 
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150610_l45_ahmadimoghadam_polic
e_corruption_interrogation 
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تعاون صرفاً براساس یک برگ توافقی بوده که بین  وابستگی شرکت ]پتروتیما[ به بنیاد» 

شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا پنجاه درصد سهام 

حتی یک سهم از »قدام انجام نشده و شود اما این ا« شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار

 «سمی نیافته است.سهام شرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال ر

امروز »نیز در توئیتر خود نوشت: محمود صادقی، نماینده  رژیم اسالمی از تهران،

در صحن علنی مجلس قرائت  ۹۲تا  ۸۶های گزارش تخلفات نفتی معجزه هزاره طی سال

سال است که در  ۶ها حدود هزار میلیارد لایر! بعضی از پرونده ۴۰۰ز شد؛ جمعا بیش ا

خورد. مقامات محترم قضایی بفرمایند چه حکمتی در عدم رسیدگی به این دادسرا خاک می

 «.تخلفات بوده است؟!

االنبیا سپاه پاسداران و وزیر نفت دولت نقش  رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم

کاری بود. شرکت پتروتمیا، نژاد در این فساد آشکار بود. وی سردسته این تبهمحمود احمدی

و باندش سپدره شده  سپاه  و به داللی سردار رستم قاسمی به بایک زنجانی از سوی

بود.تحویل نفت به بابک زنجانی  با داللی رستم قاسمی و تحویل شرکت پتروتیما انجام 

گیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته ته پیگرفت. امیرعباس سلطانی عضو کمیمی

ای به امضای ای برده و پس از این جلسه نامهه جلسهبود که رستم قاسمی بابک زنجانی را ب

خود او و وزیر اطالعات، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به او داده که براساس آن به 

 او نفت تحویل شده است.

ید و تنها حکم انفصال ونده در مرزسرداران نفتی رسانپر قوه قضائیه حکومت باندها،

مقدم به بانی تبرئه شدند و احمدیقاسمی و قلعهسردار  است.مقدم صادر شده اسماعیل احمدی

 ۹۲داری کل کشور در سال حساب خزانهدالر به24هزار و 524میلیون و 18واریز مبلغ 

 رستگار شد. 

 

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
شورای  بنیانگزاری شد. ۱۳۵۷اسفند  ۹در   هللا خمینیاین  بنگاه سرقت به حکم روح 

داران و گان آنها و برخی کارخانهوال مصادره شده دربار پهلوی وابستهام با اسالمی انقالب

کمک به »بازرگانان، برخی انتشاراتی ها و چاپخانه ها ووو در ایران، به ادعای دروغین 

های انقالب که دالالن و اوباشان پیرامون خمینی دستور خمینی به کمیته« فقرا و نیازمندان

د. دالالنی میدان تره بار تهران  و قمه کشانی مانند محسن رفیق کر الغرا  باخود داشتند اب

 ۳دوست ها و برادران و همقطاران وی عوامل اجرایی این فرمان بودند. بنیاد، در تاریخ 

ها بصورت غیرانتفاعی ثبت شد. در اداره کل ثبت شرکت ۱۹۸۳با شماره  ۱۳۵۸مرداد ماه 

زیر نام وابستگی به دربار به بنیاد مستضعفان ی  لیدمرکز صنعتی و تو ۵۳در این میان،  

کارخانه به بزرگ ترن هولدینگ جهان تبدیل  ۸۰۰واگذار شد. این بنیاد با مالکیت بیش از 

شد. اما رفته رفته با رقابت باندها و فساد در این کارتل مالی اقتصادی، باند سپاه بسیاری از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/شورای_انقلاب
https://fa.wikipedia.org/wiki/شورای_انقلاب
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واحد در اختیار  ۱۰۰ی که اکنون بیش از اهگونها را از چنگ بنیاد بیرون آورد به شرکت

بنیاد مسضعفان  نمانده است. کارخانه های خودروسازی و ایران خودرو از نمونه های آن 

میلیارد تومان اعالم کرده اند. نام این بنیاد مال و  ۵۸است که درآمد ساالنه خود را 

وزیر میرحسین با صدور فرمانی به نخست ۱۳۶۷ آذر ماه ۳اقتصادی عظیم، در تاریخ 

خرداد  ۶تغییر نام داد. بار دیگر در تاریخ  بنیاد جانبازان موسوی، از بنیاد مستضعفان به

ان ضعفبه فرمان خامنه ای که به جای خمینی نشسته بود بار دیگر به بنیاد مست ۱۳۸۳

 انقالب اسالمی بازگشت. 

شرکت را که همگی مصادره شده  ۸۰۰بیش از  ۱۳۶۸این بنیاد مالی و اقتصادی در سال  

بودند در تصاحب داشت.  صدها شرکت این بنیاد به سران و فرماندهان و الیگارش 

شرکت رسید. برخی از  ۴۰۰شمار شرکت های به  ۱۳۷۸حکومتی واگذار شد. در سال 

ها توسط  سران حکومت اسالمی ه ورشکستگی تعطیل شدند و اموال آنهانبهها بشرکت

شرکت را در تصاحب  ۱۵۰روی هم رفته، نزدیک به  ۱۳۸۸سال  «بنیاد...»ربوده شد. 

هایی از قبیل استقالل و آزادی در تهران، ، هتلمالتهران شآزاد راه  شرکت  داشت.

سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و...، مجموعه بانکی سینا، مجموعه مجموعه تفریحی ارم

شرکت  ،بنیاد علویهای صبا و سینا در بورس، دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعهسهام

های صنعتی، روانکارها، ، روغنروغن موتور در زمینه پاالیش و تولیدکه  نفت بهران

 از جمله شرکت های این نهاد است. ووو  باشدای نفتی میهوردهگر فراضدیخ، گریس و دی

د هزینه سازد. بنیا  که با فریب بنا بود به سود  تهی دستان دارایی های مصادره شده را

به ثبت رسیده. این سازمان در « خصوصی اعیغیرانتفسازمان » در آمریکا به نام علوی

به  ۱۹۸۱برپا شد. در سال   بنیاد پهلوی با نام محمدرضا شاه پهلویبه دستور  ۱۹۷۳سال 

در سال  نام بنیاد علوی در آمد.به ۱۹۹۲تغییر نام داد و در سال  بنیاد مستضعفان نام

علوی را در پیوند با یک پرونده  رئیس بنیاد فرشید جاهدی ،پلیس فدرال آمریکا ۲۰۰۹

های بهای ساختمانبازداشت کرد. اتهام وی پرداخت اجاره بانک ملی ایران مالی مربوط به

ران بود. بانک ملی ایران بانک ملی ایدر اختیار  شرکت آسا وابسته به خود را به وسیله ی

یا دور نخست قرار  ّدر لیست تحریم ی اتمی ایرانبرنامه نیز به دلیل پشتیبانی مالی از

 گرفت.

های ی حسابهای بنیاد علوی را که در برگیرنده، ضبط دارایینیویورک دادستان فدرال

طبقه در خیابان پنجم  ۳۶ میلیون دالر، یک ساختمان ۵۰۰بانکی به ارزش بیش از 

هیوست ... داد. در پی اعالم  و کالیفرنیا ،مریلند نیویورک، چهار مسجد شیعه در نیویورک،

بن  و هللاحزبو همدستی با  2001 سپتامبریازده حمالت  در دست داشتن در اتهام ایران

ر غرامت به قربانیان و بازماندگان میلیارد دال ۶، حکومت اسالمی ایران به پرداخت  الدن

این حکم توسط دادگاه فدرال با   ۲۰۱۴یستی در آمریکا محکوم شد.در سال حمالت ترور

گذاری مقر بمب ها و قربانیانان خانوادهشاکی و بستانکار که در میان بستانکار ۱۹

https://fa.wikipedia.org/wiki/۱۳۶۷_(خورشیدی)
https://fa.wikipedia.org/wiki/آزاد_راه_تهران_شمال
https://fa.wikipedia.org/wiki/بنیاد_علوی
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_نفت_بهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_نفت_بهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/روغن_موتور
https://fa.wikipedia.org/wiki/سازمان_غیرانتفاعی
https://fa.wikipedia.org/wiki/محمدرضا_پهلوی
https://fa.wikipedia.org/wiki/بنیاد_مستضعفان_انقلاب_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/پلیس_فدرال_آمریکا
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرشید_جاهدی&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_ملی_ایران
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=شرکت_آسا&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه_اتمی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه_اتمی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه_اتمی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/نیویورک
https://fa.wikipedia.org/wiki/مریلند
https://fa.wikipedia.org/wiki/کالیفرنیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/حملات_۱۱_سپتامبر
https://fa.wikipedia.org/wiki/حزبالله_لبنان
https://fa.wikipedia.org/wiki/حزبالله_لبنان
https://fa.wikipedia.org/wiki/حزبالله_لبنان
https://fa.wikipedia.org/wiki/اسامه_بن_لادن
https://fa.wikipedia.org/wiki/اسامه_بن_لادن
https://fa.wikipedia.org/wiki/بمبگذاری_مقر_تفنگداران_دریایی_آمریکا_در_بیروت
https://fa.wikipedia.org/wiki/بمبگذاری_مقر_تفنگداران_دریایی_آمریکا_در_بیروت
https://fa.wikipedia.org/wiki/بمبگذاری_مقر_تفنگداران_دریایی_آمریکا_در_بیروت
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« خوبر»گذاری برج و بمب۱۹۸۳در سال  تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت

 ۲۴۱در این بمب گذاری که  در شد.دیده می شدند صا عربستان سعودی در

غیرنظامی کشته شدند، بیش از هزار کیلوگرم  ۶و  فرانسوی نظامی ۵۸، آمریکایی نظامی

نیروهای چندملیتی در  بانانصلح هایو کامیون به درون ساختمانمواد منفجره با د

ن آمریکایی کشته و زخمی شده در آن حمله جر شد. سربازا( منتقل و منفMNF) لبنان

به شمار می آمدند که برای پایان دادن  نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بخشی از

های ایران گزارش رگزاری، خب۲۰۰۴گسیل شده بودند. در سال  جنگ داخلی لبنان به

جهان  در قطعه شهدای« شهدای عملیات مارینز»کردند که ستون یادبودی به افتخار 

محسن رفیق دوست در نقش  1991است. سال نصب شده گورستان بهشت زهرا در اسالم

در »جارها اعتراف کردوزیر سپاه در آن انفجارها، به مسئولیت حکومت اسالمی در آن انف

پیروزی انقالب در لبنان و در خیلی از جاهای دنیا آمریکا ضرب شست ما را بر پیکر 

داند که مواد منفجره ای که با آن ایدئولوژی ترکیب شد کند و میدش احساس میمنحوس خو

و در مقر تفنگداران دریایی چهارصد افسر و درجه دار و سرباز  را یک مرتبه به جهنم 

ستاد و هم تی ان تی آن مال ایران بود و هم ایدئولوژی اش از ایران رفته بود و این برای فر

 (27«)شنیده و یا نخوانده اند؟آمریکا بسیار محسوس است آیا این سخنان را ن

حکومت اسالمی، با این بنای یادبود برای انتحاریون حمله که کامیون ها را به داخل برده 

تمامی  ۲۰۱۷ژوئیه  ۲۹در را دستکم در این کشتارها اعالم کرد.  بود بودند پشتیبانی خود

های وابسته به و سایر ساختمان« منهتن»اموال متعلق به این بنیاد از جمله ساختمان بنیاد در 

آن در شش ایالت دیگر آمریکا مصادره خواهند شد. مالکیت حقوقی بنیاد مستضعفین را نه 

این کارتل عظیم مالی، با فریب شرعی،  صی است!وبه نام دولت و نه به نام شرکت خص

زیر نام شرکت عمومی به استثمار و سرقت مجاز شناخته شده و دولت اجازه دخالت در 

ها و حسابرسی و یا در خواست مالیات از آن را ندارد. ای از فعالیتهیچ گوشه

 حصار دارد. نیعنی باند والیت فقیه نظارت و دخالتگری در آن را  در ا« رهبری مقام»

توان به باغ فرشته اشاره کرد که بنیاد های مصادره شده بنیاد مستضعفان میاز جمله ملک

برای خشکاندن آن  از آبیاری باغ حتا به وسیله خودیاری اهالی محل جلوگیری کرده است 

بنیاد جوی آب این باغ را تخریب کرده. در باغ سیب نیز بنیاد مستضعفان  صدها دار درخت  

یب را خشک کرده است. بنیاد دست به خشکانیدن قنات باغ برره، نیز که در همان محله ش

های تهران به ویژه برج سازی در فضای سبز و باغ -های باغوجود دارد زده است. پروژه

به نابودی زیست بوم شهر گردیده است شورای شهرتهران نیز شهرداری تهران در این 
                                                 

انه های صنایع در یک سخنرانی در یکی ازکارخ حسن رفیق دوست وزیر پیشین سپاه پاسداران( م27

 .1370تیرماه  29دفاعی، روزنامه رسالت، 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/بمبگذاری_مقر_تفنگداران_دریایی_آمریکا_در_بیروت
https://fa.wikipedia.org/wiki/عربستان_سعودی
https://fa.wikipedia.org/wiki/آمریکا
https://fa.wikipedia.org/wiki/فرانسه
https://fa.wikipedia.org/wiki/صلحبانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/صلحبانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/صلحبانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/نیروهای_چندملیتی_در_لبنان
https://fa.wikipedia.org/wiki/نیروهای_چندملیتی_در_لبنان
https://fa.wikipedia.org/wiki/نیروهای_حافظ_صلح_سازمان_ملل_متحد
https://fa.wikipedia.org/wiki/جنگ_داخلی_لبنان
https://fa.wikipedia.org/wiki/جهان_اسلام
https://fa.wikipedia.org/wiki/جهان_اسلام
https://fa.wikipedia.org/wiki/گورستان_بهشت_زهرا
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اند. باغ برره، در منطقه سعادت آباد، زاران سپاه داشتهگنابودی و خشک سازی نقش کار

از « شاپور اردشیرچی»هزار متری در آغاز در مالکیت خانواده  ۲۲بلوار کوهستان، باغ 

نزدیکان محمدرضا پهلوی بوده است که به وسیله بنیاد تصاحب شد. باغ برره با سریال 

ها در باره و ها و داراییباغ ویالها،، اهها افتاد. کاخبر سر زبان  80ی برره که در دهه

نیاوران،  سعدآباد ووو با تمامی جواهرات و  های گلستان،از جمله  کاخسران رژیم گذشته، 

های  تنها بخشی از غنیمتها و اشیاه عتیقه و بسیار گرانبها و منحصر به فرد، تابلوها و قالی

فرشته، فروش کاخ رضاشاهی و هتل گچسر،  غبنیاد مستضعفان م یباشند.  باغ سیب، با

باشند. به زودی هایی از این مالکیت عظیم میمصادره کاخ نیاوران و سعدآباد وووو نمونه

های حکومتی برفراز تهران باال ای در باغ فرشته در کنار صدها برجطبقه ۲۱برج 

به ایسنا  بارهرود. مسجدجامعی عضو پیشین شورای اسالمی شهر تهران در اینمی

براساس قوانین اگر مشخص شود که مالک به طور عمد قصد تخریب باغ خود را »گفت:

دانیم که باید از دارد باید این باغ با حکم دادگاه به نفع عموم مردم ضبط شود. همگان می

باغات و فضای سبز باقی مانده تهران محافظت کنیم اما واقعیت این است که شورا و 

شمار حفاظت کنند و الزم است افکار توانند از این باغات انگشتی نمییشهرداری به تنها

بینید در ماجرای نگین عمومی نیز پای کار بیایند.متاسفانه قوانین بازدارنده نیست چراکه می

خودرو در خیابان ولیعصر، که با هرس غیر اصولی درختان خیابان ولیعصر موجب از 

شدن تبلیغاتش شد...! شاهد آن هستیم که مالک این باغ که  ها تنها برای نمایانبین رفتن آن

وساز را های معروف است با دیوارکشی در قسمت جنوبی کار ساختیکی از سازمان

ها داده است، شهرداری شروع کرده است. بنا بر اطالعاتی که مدیرعامل سازمان بوستان

پرونده  ۵۹ضاییه داده است که قپرونده شکایت از مالکان باغات به قوه  ۵۵۰تهران بیش از 

شد اما شدند. یعنی باید این باغات به نفع مردم ضبط می ۶شامل حال تبصره یک ماده 

بینیم که این مهم محقق نشده است.واقعیت این است که باید مردم پای کار بیایند و با کمک می

 (28« )م.یهم مانع از تخریب این باغ در منطقه دو و تبدیل شدنش به برج دیگر شو

براساس قانون « برره»خواند و از مصادره باغ احمد مسجد جامعی مردم را به مداخله می

سهم ریزد . او گوید، نماینده باند رقیب در برابر رقبا اشک تمساح میبه سود مردم سخن می

های بسیاری را ها و پارکطلبد. بنیاد مستضعفان در سراسر ایران باغباند خود را می

 و هتل بسازد. ها و برج«مشهد مال»و نابود کرده تا برج و  تصاحب

،  «هاسونامِی مال»در ایران ساخته است. « مال» ۳۰۰بیش از ۱۳۹۵بنابه گزارشی تا سال 

کنند، ی تبدیل شده و بازارهای مدرن غرب برابری میهای اقتصادکه به بزرگترین مجتمع

                                                 
باغ-برره-در-آستانه-نابودی-/https://www.isna.ir/news/97030401753 خرداد ماه ۱۳۹۷ ۷(28

 عکس
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کفا و هرآنچه از های خودان خرد، کارگاهفروشان، تولید کنندگسونامی ورشکستگی خرده

ونامی به دست باندهای حکومتی همانند است . این س تولید باقی مانده بود را در پی داشته

سرکوبگران مسلح حکومتی،  با  گردبادی سراسر ایران را به ویرانی کشانیده است.

اه و استثمار، سونامی های سیها و سرازیر کردن نقدینهها و پارکها و باغتصاحب زمین

دالالن حکومتی  ها خصوصی سپاه، اینها را به سود کاالهای قاچاق وارداتی از اسکلهمال

یت ناصحیح( فزایش ناگهانی درآمدهای نفتی و هدایت نادرست )مدیر»برند. به پیش می

های اخیر موجب سرمایه به سمت بازارسازی برای اجناس و برندهای غیر ایرانی در سال

است و چنانچه مطابق آمار اعالمی احداث بیست میلیون مترمربع مال تنها در پایتخت شده

ی ساخت هر مترمربع مال در تهران را پنجاه میلیون تومان بدانیم، امروز ینهمتوسط هز

است. البته این وضعیت به ها هزینه شدهیلیارد تومان سرمایه برای احداث مالهزار م صد

تعمیم است، حدود سیصد مال ساخته شده یا در دست ساخت، تهران، سراسر کشور قابل 

ها در شمار بزرگترین است و برخی از آنرها را درنوردیدهاصفهان، شیراز، تبریز و سایر شه

ها رفت، های که ذکر آنها با هزینهروند. توسعه ساخت مالیهای جهان به شمار مفروشگاه

یع مرتبط رشد و پویایی ایجاد نماید، اما موجب فریز شدن است در بخشی از صناگرچه توانسته

 (29«)است.ها به بخش تولید گشتهانعت از ورود آنها و ممحجم باالیی از سرمایه در مال

« حاشیه سازی»ها را انکار کرد وکیا، رییس بنیاد مستضعفان تخریب باغمحمد سعیدی 

هم بیشتر ناشی از همان … ل سعادت آباد وهای دیگری مثنه فقط باغ الهیه که باغ»خواند: 

ها و باغایم مخصوص پیگیری وضعیت هاست. ما اصال یک شرکت را گذاشتهجوسازی

دهیم. آن وقت مگر امکان مان را با تانکر آب میهایها. االن خیلی جاها باغرسیدگی به آن

طور بود... ندارد که ما بخواهیم حتی یک درخت را هم قطع کنیم! باغ برره هم همی

هاست کرج سال –در باغ سیب  –های گوگل، قسمت شرقی خیابان چهاربانده براساس نقشه

شان خواستیم آنجا را برای مردم کرج بسازیم و تحویلختی نداشته است. ما میکه اصال در

ترین پارک کشور خواستیم باقی آن را هم به شهرداری بدهیم تا بزرگدهیم. ضمن اینکه می

نجا بسازد. ولی نخواستند! ما هم خودمان باغ را احیا کردیم. همچنین اشکالی وجود را آ

ستضعفان به شکل باغ فروخته شود.اگر هم باغی را بفروشیم با های بنیاد مندارد که باغ

های بایر به باغ اش تبدیل زمینفروشیم. ما شرکتی داریم که وظیفههمان کاربری باغ می

 (30«.)فروشدمی است. بعد هم آنها را

سعیدی کیا مانند تمامی رهبرانش در اسالم حکومتی دروغ می گوید. نیازی به تصاویر 

ی دهند ک بنیاد حکومتی از آغاز دههقدیمی از گوگل نیست، تصاویر کنونی گوگل نشان می

ه در بنیاد مستضعفان در مورد های مزایدهاست. آگهیتاکنو در حال خشکانیدن باغ ۸۰

است که باندهای وانه ساختمانی  بیانگر آناز جمله باغ برره  به همراه  وعده پرها باغ

باند رهبری،  در حال تبدیل ایران به زمین  حکومتی در بنیاد مستضعفان به ویژه  به سود

                                                 
29( https://www.saat24.news/news/296603/سونامی-فاجعه-مال-ها-در-ایران 
30( https://www.kaleme.com/1397/03/06/klm-266911/?theme=fast 
 

https://www.kaleme.com/1397/03/06/klm-266911/?theme=fast
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 ۲۸۰رره نرخ پایه سوخته برای دستیابی به پول هستند. نیاد مستضعفان در یک آگهی، باغ ب

را « و باغ با پروانه ساختمانیزمین »ه مزایده گذاشت بود که در آن، میلیارد تومان را ب

متر مربع اشاره شده بود.  ۶۴۸۰تبلیغ شده بود. در این آگهی به صدور مجوز ساخت برای 

های تهران پس از تصویب طرح هزار هکتار از باغ ۶گزارش شده است که تنها در تهران، 

 ان نابود شده است.  ها در شورای شهر دوم در تهرباغ-برج 

 

 ستاد اجرائی فرمان امام 
به فرمان وی  و یک ماه پیش از مرگ خمینی ٦۸در سال « ستاد اجرائی فرمان امام»

تشکیل شد. این بنگاه مالی، به زودی به یکی از کارتل های بزرگ مالی تبدیل شد. بازوی 

های ت که هلدینگبزرگ در بورس، گروه توسعه اقتصادی تدبیر اساین شرکت اجرائی

های مختلفی را از نفت و پتروشیمی ارد که سهام عمده شرکتمختلفی را زیرمجموعه خود د

ستاد را بر  تاکنون ریاست ۱۳۸۶از سال  محمد مخبر  تا مخابرات، تصاحب کرده است.

  عهده دارد.

نهادی  خودکامه، بدون هیچ حسابرسی و مالیات و گزارش به « ن امامستاد اجرایی فرما»

رهبر جمهوری اسالمی  دولت، در ایران است و اکنون نیز به طور مستقیم زیر نظر

ای جاشنین وی، این مافیای مالی را وظیفه داد تا  مینی و سپس خامنهشود. خاداره می ایران

  قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه ۴۹۹مدیریت اموالی که بنا به اصل 

باشند را به عهده  گیرد. ستاد اجرایی ...در دو بخش اصلی امور قضایی و بخش می

تاد اجرایی فرمان... از جمله: در های وابسته به ساقتصادی کارکرد دراد. شرکت

ی بانکی، مالی، نفت و مخابرات تا تولید دارو و دامپروری ووو نقش دارند. بخش هافعالیت

های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان... یک بازوی عظیم اقتصادی بسیار سود آور بخش

 سنگینی از کل واردات و صادرات را سهم خویش گوناگون صنعتی و تجاری  و بخش

 ساخته است.

 

  ای امامفرمان هشت ماده ستاد پیگیری
بنا به فرمان روزهای  ندارد. ستاد اجرایی فرمان نام نهاد دیگری است که ارتباطی با 

دوره نهم مجلس شورای  ۲۷/۵/۱۳۹۴مصوبه  ستین خمینی و سپس بنا بهنخ

هللا روح رای مجوز معافیت از سویبنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دا ،اسالمی

م اعالم شد. در این مناسبات، مالیات مستقی  را معاف از پرداخت ایسید علی خامنه و خمینی

را پشتوانه  مجلس شورای اسالمی ای، قوانین مصوبق وتوی خامنهبخش قضایی البته با ح

سازمان دهی شده است. این تناقض  ایسید علی خامنه دارد و بخش اقتصادی به دستور

دوگانه  حقوقی و اقتصادی ستاد  دولت در دولت دیگری را به وجود آورده است. بنا به 

های ناشی مند است تا ثروتوظیفه دولت قانون اساسی ۴۹اصل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/محمد_مخبر
https://fa.wikipedia.org/wiki/رهبر_جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/رهبر_جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/فرمان_هشت_مادهای_سید_روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/فرمان_هشت_مادهای_سید_روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/فرمان_هشت_مادهای_سید_روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/دوره_نهم_مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/دوره_نهم_مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/روحالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/قانون_اساسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/دولت
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، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده ازقمار ،سرقت ،اختالس ،رشوه ،غصب ،ربا از

ها و معامالت دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن مقاطعه کاری

ر صورت موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و د اماکن فساد و سایر

بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به  المالبیت معلوم نبودن او به

در حالیکه  بنا به دستور ولی فقیه، دولت اجازه دخالتگری در این  اجرا شود. دولت وسیله

اکبر  به ریاست وره دوم مجلس شورای اسالمید ۱۳۶۳.۰۵.۱۷امور را ندارد. مصوبه 

ولی  ،  تصویب کرد که اگر صاحب آن ثروت مشخص نیست در اختیارهاشمی رفسنجانی

اساسی حکومت نیز آشکار  قانون ۴۹شود. تناقض این مصوبه با اصل قرار داده می امر

ن نمی توا« ستاد اجرائی...»های اقتصادی ها و فعالیتاست. یافتن تصویر از دارایی

گزارش دقیقی به دست آورد، حوزه بورس در همدستی با دیگر باندهای مافیا در سپاه و 

ی دیگر جانبی یکی از میدان های این شرکت مافیایی زیر دست باند والیت فقیه و بیت رهبر

 است. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ربا
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=غصب&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/رشوه
https://fa.wikipedia.org/wiki/اختلاس
https://fa.wikipedia.org/wiki/سرقت
https://fa.wikipedia.org/wiki/قمار
https://fa.wikipedia.org/wiki/وقف
https://fa.wikipedia.org/wiki/بیتالمال
https://fa.wikipedia.org/wiki/بیتالمال
https://fa.wikipedia.org/wiki/بیتالمال
https://fa.wikipedia.org/wiki/دوره_دوم_مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/دوره_دوم_مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/دوره_دوم_مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/اکبر_هاشمی_رفسنجانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/اکبر_هاشمی_رفسنجانی
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 ]تات[گروه توسعه اقتصادی تدبیر
بخش  بازوی درآمدزایی ستاد است و زیر نام« تصادی تدبیر)توسعه اق «تات»گروه 

ادی های بسیاری را در بر می گیرد. گروه اقتصهای اقتصاید و هلدینگکه بخش خصوصی

دسی و طراحی، مشاوره، نظارت فنی تجاری، فنی و مهن-های  سوداگری، در شاخه«تات»

های ادارای و تجاری و های  راه و ساختمان و ساختمانی پروژهساخت اجرا در کلیه

سراها هتل، ها، مهمانگرپشگری، زیارتی،هتل مسکونی، مجتمع های توریستی و ورزشی،

های تیم ژها و ساخت شهرکهای توریستی، مراکز بزرگ تفریحی،ها، ویالها، پالآپارتمان

های خصوصی و گذاری در بخشرمایههای ورزشی ووو مشارکت و سفوتبال، و باشگاه

ابزار دولتی در ایران و بیرون از ایران و نیز طراحی و تولید و مونتاژ و نصب ماشین

گذاری در بورس و صنعتی، سرمایهاندازی کارخانجات تولیدی صنعتی و کارگزاری و راه

ری، طیور ها با خرید سهام، پرداختن به امور کشاورزی، دامپرومشارکت در سایر شرکت

و بسته بندی، پخش و خرید و فروش مواد غذایی سرد و گرم، صادرات و واردات  همه 

های تولیدی، صنعتی، شرکت در کلیه مناقصات و گونه کاالی بازرگانی. برای پروژه

ارهای مالی از بانکها، موسسات زیدات داخلی و خارجی، داللی برای گرفتن وام  و اعتبم

 کند: مدیریتو دولتی ووو. خود را ینگونه معرفی می مالی و اعتباری خصوصی

ق بهادار و دریافت مجوز نمایندگی ناشر برای ثبت اورا –گذاریهای سرمایهصندوق

 عرضه؛

 ش اوراق بهادار؛بازاریابی برای فرو –

 سبدگردانی اوراق بهادار؛ –

مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کاال در هر یک از  –

 ها و بازارهای خارج از بورس وووبورس

معاون های اقتصادی، هماهنگی در سیاستوعلی آقامحمدی، معاون نظارت و  علی انصاری

پیشین و او اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از  جمهور ایراناول رئیس

ی رضا عبداللهی نماینده مجلس اسالمی: هازجمله کسانی بود که به گفت« تات»کارگزاران 

ز بزرگترین قراردادهای نقت و گاز ایران را با شرکتی بست که نژاد یکی ادولت احمدی»

 (31«)هزار تومان تشکیل شده بود، 100هفته قبل با سرمایه اولیه یک 

 

 ها:و سهام شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر

 درصد ۷۵ -شرکت نفت پارس )سهامی عام( 

 درصد ۸۰ -شرکت بهمن گنو )سهامی خاص( 

                                                 
31( http://tnews.ir/ایسنا/FB8119174661.html 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/بخش_خصوصی
https://fa.wikipedia.org/wiki/بخش_خصوصی
https://www.bourseiness.com/13337/faq-30
https://fa.wikipedia.org/wiki/معاون_اول_رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/معاون_اول_رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/معاون_اول_رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/معاون_اول_رئیسجمهور_ایران
http://tnews.ir/ایسنا/FB8119174661.html
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 درصد۱۰۰ -پرشیا  شرکت توسعه صنعت نفت و گاز

 درصد ۸۰-شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر )سهامی عام(

 درصد ۱۰۰ -( شرکت حفاری شمال )سهامی عام

 درصد ۱۰۰ -شرکت توسعه حفاری تدبیر )سهامی خاص( 

 درصد ۱۰۰ -شرکت مهندسی ری نیرو )سهامی خاص( 

 ]درصد ۷۵ -شرکت تولید نیروی برق آبادان )سهام عام( 

 درصد ۱۰۰ -شرکت شیمیایی مدبران شیمی )سهامی خاص( 

 درصد ۸۰ -شرکت پاالیش پارسیان تدبیر )سهامی خاص( 

 شرکت پارس بازرگان )سهامی خاص(

 

 است: های زیرتکه سهامدار شرکشرکت گسترش الکترونیک مبین ایران 

 

 های زیر است:که سهامدار شرکت شرکت توسعه اعتماد مبین

 شرکت مبین

 شرکت مهر اقتصاد مبین

 شرکت مخابرات ایران

 )همراه اول شرکت ارتباطات سیار ایران

 شرکت ایرانیان نت

 شرکت آسمان مدیا

 شرکت رایمون مدیا

 آریاسل مخابراتی شرکت توسعه

 شرکت گسترش ارتباطات تالیا

 شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین

 شرکت مبین وان کیش

 شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان

 شرکت فناوران مبین خاور

 

 های زیر:، سهامدار شرکتشرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر

 شرکت زرین کشت پایدار زرندیه

 تدبیرشرکت زرین دام پایدار 

 شت توسشرکت مدبر ک

 

 شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر:

https://fa.wikipedia.org/wiki/ستاد_اجرایی_فرمان_امام#cite_note-35
https://fa.wikipedia.org/wiki/کنسرسیوم_توسعه_اعتماد_مبین
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_مخابرات_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_ارتباطات_سیار_ایران
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 های فسفات کارون شرکت آینده گران صنعت و معدن فرداشرکت مجتمع فراورده
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 های زیر است:سهامدار شرکتگذاری تدبیر، شرکت سرمایه

 گذاری پردیسشرکت سرمایه

 شرکت لیزینگ ایران و شرق

 شرکت ایران و شرق

 صادرات ریشمکشرکت تولید و 

 بیرگران فرداگزاری تدشرکت کار

 های زیر است:که سهامدار شرکتشرکت دارویی برکت

 گیاهان دارویی()هربی فارمد

 مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

 شهرک صنعتی دارویی برکت

 شرکت بیوسان فارمد

 شرکت سل تک فارمد

 )مرکز تلفنی سالمت [شرکت برکت تل

آنتی  شرکت داروسازی آتی فارمدشرکت شفا فارمد )مرکز تولید مواد اولیه انواع

 ری کشور(درصد کل داروهای ضرو۱۴از سلول زنده( )تولید حدود  بیوتیک

 انبار مسقف( ۹۰۰۰ای( )متعلق به کاظم خسروشاهی( )دارای )مصادره شرکت پخش البرز

 (ق به کاظم خسروشاهیای متعلشرکت داروسازی تولیدارو )مصادره

 گذاری اعتالء البرزشرکت سرمایه

 گروه دارویی سبحان

 شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک

 پریفیلد(تزریق به نام  های آمادهسرنگ) شرکت البرز دارو

 ای()مصادره شرکت سبحان دارو

ر )کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شه شرکت سبحان انکولوژی

 ای(رشت،( )مصادره

 ای(شرکت ایران دارو )مصادره

 های واردات دارو به ایران(یکی از غول -ای مصادره شرکت کی بی سی

 مطالعات راهبردی تدبیرگروه مشاوران مدیریت و 

 های زیر است:که سهامدار شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر

 شرکت توسعه و عمران امید

 بهساز کاشانه تهرانشرکت ساختمانی 

 شرکت توسعه آینده پارس

 شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر )توسعه و عمران نوآوران فرحزاد( 

 شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش

https://fa.wikipedia.org/wiki/ستاد_اجرایی_فرمان_امام#cite_note-51
https://fa.wikipedia.org/wiki/آنتی_بیوتیک
https://fa.wikipedia.org/wiki/آنتی_بیوتیک
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 عمران تدبیراخت و شرکت س

 شرکت رویال ساختمان آریا )سهامی خاص(

 

 قراردادهای نفتی  ستاد اجرایی فرمان خمینی 
نمود که بزرگترین داد و  نفت پارس درصد سهام ۴۸دام به خرید تاد اقاین س ۱۳۷۹ سال

 در آن دوره نام گرفت.   بورس ستد

: رقم قرارداد به طور مارون و کوپال هایو میدان میدان مشترک یاران وسعهقرارداد ت

میلیون دالر  ۵۰۰میلیارد و  ۲پیشتر ارزش آن را  خبرگزاری تسنیم رسمی اعالم نشد، اما

و ناجی  شرکت ملی نفت ایران ، معاونغالمرضا منوچهری فق میاناعالم کرده بود. این توا

 امضا شد. شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سعدونی، مدیرعامل

شرکت نفتی وابسته به ستاد اجرایی فرمان خمینی یکی از هشت شرکت ایرانی است که 

 اف نفتی و تولید، داده است.وزارت نفت به آن گواهی فعالیت اکتش

 ۶۰۰(: به ارزش عراق )مشترک با میدان مشترک یاران د توسعه بخش شمالیقراردا

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز  قراردادهای پیشین نفتی بار که در چارچوب میلیون دال

 می باشد.« ستاد اجرایی فرمان امام»های )از دیگر زیرمجموعه پرشیا

که نه ا زسوی منابع  مارون و کوپال هایو میدان میدان مشترک یاران عهقرارداد توس

میلیون دالر اعالم شده  ۵۰۰میلیارد و  ۲رسمی بلکه از سوی خبرگزاری ها، ارزش آن را 

و ناجی سعدونی،  شرکت ملی نفت ایران ون، معاهریا منوچغالمرض است. این توافق میان

امضا شد. شرکت نفتی وابسته به ستاد  توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکتمدیرعامل 

اجرایی فرمان ... یکی از هشت شرکت ایرانی است که وزارت نفت صالحیت آن را برای 

 است.فعالیت اکتشاف نفتی و تولید، تأیید کرده

 

 هادارایی

ت نیست. این هیچ گزارش در دسها و کارکرد این  بنگاه اقتصادی از ارزش و دارایی 

امپراتوری مالی، نه تنها هیچ مالیاتی نمی پردازد و هیچ سهمی به بودجه داخلی  نمی 

پردازد بلکه بخشی از بودجه سالیانه را نیز تصاحب می کند. ارزیابی ستیز گرگ ها در این 

بنا  رویترز ، خبرگزاری۲۰۱۳ها جنگل وار ریشه یابی می شود. در نوامبر سال سهم بری

های وابسته ها و بنگاههای دقیق، با ارزیابی بهای امالک، سهام شرکت به اسناد و گزارش

های تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان خمینی را بالغ بر به  ستاد مافیایی امام، ارزش دارایی

 (32برآورد کرد. ) میلیارد دالر ۹۵

                                                 
32( https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/پالایشگاه_نفت_پارس
https://fa.wikipedia.org/wiki/بورس
https://fa.wikipedia.org/wiki/میدان_نفتی_یاران
https://fa.wikipedia.org/wiki/میدان_نفتی_کوپال
https://fa.wikipedia.org/wiki/میدان_نفتی_مارون
https://fa.wikipedia.org/wiki/خبرگزاری_تسنیم
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامرضا_منوچهری
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_ملی_نفت_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_توسعه_صنعت_نفت_و_گاز_پرشیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/میدان_نفتی_یاران
https://fa.wikipedia.org/wiki/عراق
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_توسعه_صنعت_نفت_و_گاز_پرشیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_توسعه_صنعت_نفت_و_گاز_پرشیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/میدان_نفتی_یاران
https://fa.wikipedia.org/wiki/میدان_نفتی_کوپال
https://fa.wikipedia.org/wiki/میدان_نفتی_مارون
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامرضا_منوچهری
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_ملی_نفت_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_توسعه_صنعت_نفت_و_گاز_پرشیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/رویترز


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

42 
 

 

در تصرف سازمان اجرایی «  ستاد ارزش امالک و مستغاّلت»پیش از این گزاش، رئیس 

 فرمان  خمینی را پنجاه هزار میلیارد تومان اعالم کرده بود. 

و ستاد اجرایی  ۴۹زیرپوشش اصل های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال حلقه

د در دستگاه قضایی، ارگان های مربوطه و ستاد اجرایی، و پی آمدهای آن، با گسترش فسا

رقابت و درگیری و همزمان دست دردست هم، حکومت اسالمی باندها را ساختار  در حال

 می دهند. 

 

 شاپرک:
رس سهامش خرید و شرکت شاپرک یک شرکت سهامی عام نیست، یعنی در بورس و فرابو

های پی اس پی در حالی که شرکت شود. یک شرکت عادی سهامی خاص است.فروش نمی

« شرکت تجارت الکترونیک پارسیان»یا « ت سامان کیششرک»یا « به پرداخت ملت»مثل 

ها در بورس قابل خرید و همه سهامی عام هستند و سهام این شرکت« آسان پرداخت»یا 

 فروش است.

رونیک ایران، های مستقیم و غیر مستقیم دارد و از  پرداخت الکتک با دخالتشرکت شاپر

شترک با بانک ملت است و هر دو )هم نژاد تأسیس شدند و دارای سرور مدر زمان احمدی

هایش نیز توسط سپاه انتخاب ملت و هم شاپرک( زیر نظارت سپاه بوده و مدیر عامل

 شود.می

میلیون دستگاه  ۷ تا۶ های بانکی که حداقلخوانومان در کارتدر روز چند ده هزار میلیاد ت

گر پی اس پی را هم های دیدر صد سهام شرکت ۳۰ پوز در کل ایران است. سپاه حداقل

درصد در اختیار سپاه است. ۵۰ خریداری کرده است. مثال شرکت سداد بانک ملی، حداقل

« لکترونیک پارسیانتجارت ا»درصد، شرکت ۴۰ حداقل« به پرداخت ملت»شرکت 

درصد، شرکت  ۳۰ حداقل« پرداخت آسان»و « سامان کیش»درصد، شرکت  ۳۰ حداقل

درصد و کل  ۳۰ حداقل« ایران کیش»صد، شرکت در ۵۰ حداقل« مبنا کارت آریا»

های خصوصی و دولتی هم یا تحت نظر سپاه یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد بانک

های مالی های خصوصی و دولتی سپاه و بسیج هم بنگاهنکمستضعفان هستند. جدا از با

وسسه کوثر انصار، موسسه ثامن، بانک مهر اقصاد یا همان بسیجیان سابق، ممانند 

درصد ارتش و زیر چتر سپاه(، بانک قوامین )نیروی ۵۰)وزارت دفاع(، بانک حکمت )

ا و قدرت اقتصادی سپاه همروری بر دارایی و سرمایه  را در اختیار دارند.… انتظامی( و

و نامی  ل نمی گنجد، بنابراین تنها به بخشی و فشردهدر این مجا و باند رهبری و روحانیت،

 ها پرداخته می شود. ها و تصاحباز شرکت
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 سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا(
، اکنون به برپا شد 1365شهریور  1در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در  ،این شبکه

تبدیل شده است. سپاه هر چند خود به  یکی از بازیگران اصلی میدان اقتصاد و فساد ایران

اما شاخک و کارگزاران دهای بازار بورس تهران وارد نمی شود،طور مستقیم در داد و ست

های بازار امنیتی و ماموران  این بان دالالن و خبررسانان ی هستند که از تمامی نوسان

امور درمانی ، مسئول «ساتا»  با خبر و ماموریت خبررسانی به باند سپاه را دارند. بورس

 های اقتصادیدقیقی از فعالیت باشد. اگرچه آمار و گزارشو بازنشستگی نیروهای مسلح می

های مالی باندهای حاکم، رِد پای آنرا می توان این ستاد در دست نیست؛ اما مانند دیگر بنگاه

شرکت ، بورس و داللی و فساد سراسر دید. بازوی اجرائی ساتا در بورس در بازار 

های دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت)شسغ( می باشد که سهام گذاری غدیرسرمایه

  پتروشیمی و نفت ایران است.

 

 غدیر
با سرمایه گذاری بانک صادرات)سهامی خاص(  1370گذاری غدیردر سال شرکت سرمایه

د. سران سپاه و میلیارد لایر برپا ش 10مالکیت بانک صادرات ایران با سرمایه آغازین و با 

ها بیرون آورده و در سال  ینیروهای مسلح حکومت اسالمی این شرکت را از چنگ دولت

به سهامی عام تبدیل کردند و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد تا  1374

 1375ادرات ایران به این شرکت واگذار شود و  در سال شرکت ازبانک ص 124سهام 

تغییر یافت. با « سرمایه گذاری غدیر»، نام شرکت به «ح ساختار مالیاصال» زیر نام 

نتقال مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدیر از بانک صادرات ایران به سازمان تامین ا

های شرکت شتاب رایی، رشد سودآوری و ارزش دا1387اجتماعی نیروهای مسلح در سال 

گذاری چند بزرگترین شرکت سرمایهسان ای که  اکنون شرکت غدیر، بهگرفت. به گونه

پردازد. بنا بر مصوبه مجمع عمومی مانروایی مالی میای در بازار بورس ایران به فررشته

ای افزون این شرکت با سرمایه، ۹۴مهر  ۱۵العاده شرکت غدیر، در تاریخ فوق

 یلیارد لایر به بزرگترین شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای بورس تبدیلم۴۶۰۸۰بر

انرژی، صنایع صنعت های نفت، گاز و پتروشیمی، برق و »های شود. غدیر در زمینهمی

معدنی، حمل و نقل، سیمان، ساختمان، تجاری و مالی و همچنین فناوری اطالعات و 

 گذار اصلی است.سرمایه« هلدینگ می باشد. ۷ارتباطات در قالب 

هایی مانند ری غدیر، زیر نامگذاجز شرکت سرمایهتأمین اجتماعی نیروهای مسلح به

دار نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام سازمان تأمین اجتماعی

 های سهامی عام بزرگ است. بخش عظیمی از شرکت
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شرکت  ۱۲۴سهام  مالکیت این کارتل عظیم،ی واگذاری به سپاه و ه، با پروژ۱۳۷۵در سال 

رار داشت به غدیر واگذار و به این گونه زمینه برای ربایش که در مالکیت بانک صادرات ق

گذاری غدیر به نام شرکت سرمایه دست سپاه، تغییر نام داده وک صادرات بهآن از بان

ر از بانک صادرات ، مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدی۱۳۸۷در سال . شودنامگذاری می

شود. با این نیرنگ و پروسه، ل میایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منتق

 آمد.یجاد شده بود، به مالکیت سپاه در شرکتی که با سرمایه بانک صادرات ا

 

 رئیس هیئت مدیره غدیر

عات سپاه رئیس هیئت مدیره این شرکت، محمود احمدپور داریانی است او پایه گذار اطال

سرقت و اختالس بود در  در خوزستان بود، و مسولیت تدارکات سپاه که پست مهمی برای

عهده داشت. وی پس از جنگ، ین سال بهساله با عراق را برای چند ۸خوزستان در جنگ 

های دیگر به رسید و دالل سالح برای سپاه شد و به همراه داللیبه معاونت وزارت سپاه 

  داران حکومتی تبدیل شد.یکی از سرمایه

شرکت زیر مجموعه، هلدینگ دریایی و  140بیش از  ( با ۱۴بنا به گزارش سایت غدیر)

تحت نام شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین  1389و نقل غدیر در سال  حمل

کیش )سهامی خاص( به ثبت رسید. این هلدینگ به عنوان قطب حمل و نقل کشور در حال 

لدینگ توسعه بوده و سهامدار عمده آن شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد. ه رشد و

لی توسعه ساحل و شرکت بین المل»به نام  1389دریایی و حمل و نقل غدیر در سال 

)سهامی خاص( به ثبت رسید. این هلدینگ به سان بزرگترین بلوک « فراساحل نگین کیش

وه گر رکت سرمایه گذاری غدیر می باشد.حمل و نقل ایران است و سهامدار عمده آن ش

لیه شرکت م اوبا نا، 1386ه ماداد هشتم مرم( در امی عا)سهن سیارپاز گاو نفت ش گستر

ن در لمللی توسعه ساختمااشرکت بین ص، شرکت سهامی خارت لوند غدیر به صواتوسعه 

در  ص(سهامی خان)ساختمااری شرکت سرمایه گذم به نا 1364ل یخ هشتم بهمن سارتا

مهندسی و ساخت  مهندسین مشاور پیمان غدیر  : شرکت آ.اس.پبردارنده ی شرکت های

شرکت تیسا   شرکت ساختمانی آذربایجان   ساختمان غدیر خوزستان   پارس سازه 

  شرکت سرپناه فارس   شرکت افق سازه پایا   شركت نارنجستان گستر   کیش 

 شركت خانه سازی باغمیشه ...  ی زندگی شرکت کیش رویا  شركت بهسان پارس 

نفر  16810بیش از  کت زیر مجموعه و گزارش  شده که رش 140بیش از شرکت غدیر با 

زمینه های سرمایه گذاری شرکت هم (’33های زیر مجموعه را دارست. )شاغل در شرکت

انرژی، صنایع معدنی، حمل و نقل، اکنون صنعت های نفت، گاز و پتروشیمی، برق و 

هلدینگ  7ی شبکهسیمان، ساختمان، تجاری و مالی و  فناوری اطالعات و ارتباطات در 

                                                 
33( www.ghadir-group.com 
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گذاری غدیر، زیر نام هایی جز شرکت سرمایهتأمین اجتماعی نیروهای مسلح به باشدمی

نیز  مانند سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

 های سهامی عام بزرگ است.دار بخش عظیمی از شرکتسهام

 

 ُهلدینگ ها:

 دریایی وحمل و نقل

  صنعت و معدن

  مالی و تجاری

  برق و انرژی

  نفت و گاز و پتروشیمی

 

  ساختمان

 سیمان

و لمللی توسعه صنایع اشرکت بین ، ن کیشساحل نگیافرو ه ساحل لمللی توسعاشرکت بین 

صنعت ش شرکت گستر، 1390/04/07یخ رتاص( ثبت شده در غدیر )سهامی خادن معا

  ص،شرکت سهامى خارت به صو 1392/05/30یخ رتادر )هلدینگ مالى( ن نیاایرانوین 

هیز و تأمین منابع شرکت کاسپین فوالد غدیر،  شرکت واسپاری سپهر پارس  مدیریت تج

بازرگانی غدیر،  سرمایه گذاری  آرمان،  شركت مصادر جبل علی، خدمات مدیریت و

پرشیا، خدمات انفورماتیك راهبر،  سرمایه گذاری اعتضاد غدیر،  شرکت پیمان  زرین

تجارت پایدار،  خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان، شركت مدیریت كارآمد كارگزاری بانك 

شرکت هایی اند که سهامدار اصلی آن غدیر یا همان سران نیروهای  صادرا ت ازدیگر

 سرکوب هستند.

ه خبری بورس پرس، غالمرضا سلیمانی مدیرعامل سرمایه به گزارش پایگا ۹۵سال 

)پنجاه شش درصدی  56.5در حالی اوایل شهریور از برنامه افزایش سرمایه »گذاری غدیر 

ی مالی و فساد اقدام به جاری خبر داده بود که این شبکهو نیم( در دو مرحله و تا پایان سال 

 رس و از محل اندوخته کرد.ارسال گزارش توجیهی این تامین مالی به حساب

 5.4به  4.608به این گونه ، با تأیید حسابرس و مجوز سازمان بورس، سرمایه "غدیر"  از 

« د رسید داد. در مرحله اولهزار میلیارد تومان خواه 7.2هزار میلیارد و در مرحله بعد 

کشی  ز بهرهداری اها در مناسبات سرمایهسرمایه و انباشت این شرکت  مانند همه شرکت

 آید.های سپسین در میشود و به انباشت و گسترشاز نیروی کار  ربوده می

با رسیدن به سرمایه  هفت هزار میلیارد و دویست میلیون تومانی ؛ این »به گفته سلیمانی 

میلیون یورویی خواهدشد و می تواند در مقابل شرکت های بزرگ اروپایی و چند  2شرکت 

سلمیانی اسفند سال گذشته »بنابه گزارش خبرگزاری بورس پرس، « قد علم کند. ملیتی

http://www.ghadir-group.com/Modules/CMS/CMSPages/showPage.aspx?MItemID=hllhhwds
http://www.ghadir-group.com/Modules/CMS/CMSPages/showPage.aspx?MItemID=hwfghwds
http://www.ghadir-group.com/Modules/CMS/CMSPages/showPage.aspx?MItemID=OUtpOPdX
http://www.ghadir-group.com/Modules/CMS/CMSPages/showPage.aspx?MItemID=OUPqOPdX
http://www.ghadir-group.com/Modules/CMS/CMSPages/showPage.aspx?MItemID=hPdXhPdX
http://www.ghadir-group.com/Modules/CMS/CMSPages/showPage.aspx?MItemID=vncxvndy
http://ghadir-group.com/Modules/CMS/CMSPages/showpage.aspx?MItemID=vMvtvUUv
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( با اعالم مهمترین برنامه های سال جاری از درج این شرکت در بورس لندن به ۱۳۹۴)

درصد سهام خبر داده  ۲۰و برای عرضه اولیه  ۲۰۱۶پایان عنوان اولین شرکت ایرانی تا 

 (34« )است.

 بنیاد تعاون سپاه
موسسه ای غیر انتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل و » بنا به اساسنامه این بنگاه مالی: 

 و از جمله اهداف بنیاد: « وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی می باشد.

 سکن و وام .رسنل کادر ثابت در ابعاد مهای پتامین نیازمندی -الف

  

های مسکن سپاه از طریق تامین زمین و تغییر کاربری آن و انجام ب ـ پشتیبانی از تعاونی

 حمایتهای حقوقی و تولید و عرضه مصالح و محصوالت ساختمان سازی .

 

لیدی و ـ موارد باال از طریق فعالیتهای تجاری و بازرگانی و تاسیس واحدهای تو ۱تبصره 

 که به وسیله خامنه ای اهدا عمرانی صورت می گیرد. سرمایه اولیه آن تنها ده میلیون لایر

 ( 35شده است.)

 

 مؤسسۀ مالی و اعتباری انصار
صندوق قرض “این شبکه مافیایی با بیش از ششصد شعبه در سراسر ایران، در آغاز 

دهای مالی وابسته به سپاه در سال نام داشت و به سان یکی از بنیا” الحسنۀ انصار المجاهدین

های مالی و سرقت سپاه می باشد. هدف نخست ر از بنگاهبرپا شد، یکی دیگ 1367

فراهم آوری وام برای پاسداران انقالب، جانبازان، و اعضای فعال بسیج بود. « انصار»

است. قی نتاج مدیر عامل این بنگاه، در سه بانک مدیریت داشته سردار پاسدار غالمحسن ت

وق های قرض الحسنه بحران مامور ساماندهی صند 83وی در موسسه قوامین، در سال 

این  86زده و رئیس بانک انصار زمانی که تنها یک صندوق قرض الحسنه بود از سال 

گذاران را بربایند و ت اندوختههای روزهای سخصندوق را به بانک تبدیل کرد تا اندوخته

 هزار به خاک سیاه بنشانند. را هزاران گانمالباخته

، این مؤسسه ششصد شعبه در «مؤسسۀ انصار»به گزارش سرپاسدار نتّاج، مدیر عامل  

ها، سراسر ایران دارد و شش میلیون ایرانی در آن حساب پس انداز دارند. بنا بر گزارش

مهر  8یان بانک مرکزی و بانک های قرض الحسنه، دولت در های دراز مپس از کشمکش

ک مرکزی سپرده و اداره مالکیت مؤسسۀ قرض الحسنۀ انصار المجاهدین را به بان 1386

                                                 
34( boursepress.ir/news/37560/ 

 ( اساسنامۀ بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی35

www.tooba-ir.org/_book/defa/ ghavanin/ghavan12.htm 
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های در دست سپاه،  آن تا امروز در دست این بانک است. بانک انصار و دیگر بانک

 ا در ایران به پیش بردند.گان ری ربایش اندوخته ی ذخیره کنندگان و بازنشستهپروژه

 بنیاد مهر
به  شد،نامیده می” ؤسسۀ قرض الحسنۀ بسیجیانم“ری مهر که پیشتر مؤسسۀ مالی و اعتبا

ی بسیجی و امنیتی برپا شده است. او مهره 1372مدیرعاملی غالمحسین تقی نَتّاج، در سال 

بنیاد مهر، پنج شرکت حکومت اسالمی است که مدرک دکترا اقتصاد را در جیب دارد. 

الی بسیج در تأمین مسکن و تهیه وام های اصلی را صاحب است و بیشترین فعالیت های م

ی های سرکوب به وسیلهن و پرداخت به اوباشان و لباس شخصیاشتغال زا برای بسیجیا

 30شود. مهر بیش از سابق انجام می« مؤسسۀ قرض الحسنۀ بسیجیان»اعضای همین 

ن بانک ن بر هفتصد شعبه در سراسر ایران دارد، و به این ترتیب بزرگتریمؤسسه و افزو

پایبندی به »ن مؤسسه: در جمهوری اسالمی است. اصل و قانون حاکم بر ای” خصوصی“

اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، ترویج و توسعۀ فرهنگ قرض الحسنه، ترویج، 

الم شده و درآمده و سود و مالیات این بنگاه اع« پایبندی، و تعهد به فرهنگ و تفکر بسیجی

به های سپاه در شکی نشده است. در تبلیغ بازگشایی و جابجایی مهرهنظامی هیچ اشاره ا

اعتماد مردم »مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه  شیادانه گفت: « مهر و انصار»خانمانسوز 

مراسم  جباجایی در این سخنان « بزرگترین سرمایه موسسه مالی و اعتباری مهر  است

دار غالمحسن نتاج به عنوان مدیر عامل سر پاسدار احمد شفیع زاده و  جانشینی سرپاس

مهر با سران سارق و جانیان سپاه در شمار پرویز فتاح، مدیر  موسسه مالی و اعتباری

عامل بنیاد تعاون سپاه ، کلولی مدیر عامل بنیاد تعاون بسیج ، مدیران عامل موسسات مالی 

وسسه مهر در مرکز اعتباری ثامن االئمه ، قوامین و جمعی از معاونان و کارکنان م و

 (.36د )شآموزش عالی بانکداری بانک مرکزی برگزار می

رگیر معامالت بزرگ به بنگاه مالی مهر یکی از اصل ترین کارگزاران بازار بورس سپاه د

باشد. می” مهِر اقتصاِد ایرانیان“کمک شرکت های وابسته اش بویژه شرکت سرمایه گذاری 

رگترین خریداران سهام بورس تهران است که این شرکت سرمایه گذاری یکی از بز

ی خرید سهام برای سپاه را به عهده دارد و از سهامداران شماری از شرکت های وظیفه

انی است. چندین فساد بزرگ مالی تا کنون از بنگاه اسالمی مهر اقتصاد ایرانیان بزرگ ایر

نجان یکی از آشکار شده است که از خرید معدن سرب و روی انگوران در استان ز

شرکت توسعۀ معادن روی ایران که از شرکت های وابسته به  1388مرداد  11آنهاست. در 

                                                 
  (پنج شنبه 17 دی http://bankebimeh.blogfa.com/post/7691 1388 خبرگزاری))36
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میلیون دالر خریداری می کند،  186ان را به مبلغ مهر اقتصاد ایرانیان است، معدن انگور

 ( 37میلیارد دالر بوده است. ) 1پس از انجام داد و ستد، اعالم شد که ارزش واقعی این معدن 

 

 بسیجیان « مهر اقتصاد»بانک 
تر از آن زیر نام سه مالی اعتباری مهر، و پیشبا نام پیشین مؤس« مهر اقتصاد»بانک 

تبدیل شده به بانک در « موسسٔه مالی و اعتباری»بسیجیان یک « صندوق قرض الحسنه»

های های سرقت و فساد حکومتی برای ربایش  آخرین اندوختهکنار صدها بانک و شبکه

فساد و دزدی وابسته و زحمتکشان. این بنگاه  وزگار تنگ کارگران و کارمندان بازنشستهر

 است.« بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین»به 

ایران « های برترشرکت»بندی این دامچاله را در ردیف حکومت اسالمی رتبه برای فریب،

ین شرکت برتر ایران از نظر در ردٔه هفدهم ۱۳۹۲سال مالی  تبلیغ کرد و بنا به گزارش

در کل سیزدهم و بین تمامی بانکهای کشور  ۹۴میزان فروش درآمد قرار گرفت. در سال 

ها بود که  این مرکز با روی گذاریدر رتبه ششم  شناساندند. بنا بر همین تبلیغات و دام

ت صنعتی، بندی سازمان مدیریآوری سپرده گذاران سراسر ایران روبرو شد. و بنا بر رده

شد که این قمارخانه حکومتی، پنجمین بانک ثروتمند ایران و تبلیغ « مهر اقتصاد»بانک 

بیشترین اندوخته را نزد بانک مرکزی دارد و گزارش شد که دستکم هزار و دویست میلیارد 

 باشد.می« مهراقتصاد»تومان اندوخته بانک 

میلیون تومان  ۱با سرمایه  ۱۳۷۲بسیجیان به اینگونه که در سال « الحسنهقرض»صندوق 

انجام گرفته بود آغاز به دام گذاری کرد  «بخشش -هبه»م ای که زیر ناسرمایه گذاری خامنه

ای با اندوختهشعبه در سراسر ایران گردید، ۸۰۰دارای بیش از سال،  ۲۰و در درازای 

تا آنجا با فریب  ،افزون بر هزار و دویست میلیارد تومان. بانک سپاه زیر نام بسیجیان

کرد. به بیان ی و مرکزی رقابت میهای خود را انباشته کرد که با بانک ملصندوق

ترین بانك دولتی های بزرگالحسنه، از تشمار شعبهقرضصندوق  ۷٦۰۰پرور شمار غیب

ترین بانك دولتی های بانک ملی که بزرگشعبه ۳۳۰۰در ایران فراتر رفت. این شمار را با 

، سپه، كشاورزی های چهار بانك اول دولتی )ملیایران است ، و با مجموع شمار شعبهدر 

شده )صادرات، تجارت، ملت و رفاه شعبه و چهار بانك اول خصوصی ۸۲٤٦و مسكن( 

هایی گشوده ای با نام مقدسات کند. اینان همه دامشعبه برابری می ۷٦۷۲كارگران(  با

 اران و دسترنج کارگران و زحمتکشان .مذهبی بودند برای غارت سپرده گذ

های امنیتی و ومتی از سویی با هژمونی سپاه و دیگر ارگانرقابتی سخت بین باندهای حک 

ها به رهبری روحانی اش و در سوی دیگر باند دولتیای و آستان قدسسرکوب  و خامنه

                                                 

 1388مهر  2سرمایه )تهران(، « ال مزایدۀ معدن روی انگوران) ابط37
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ورشکستگی  ای فرصت را غنمیت شمرد و دستور ادغام واوج می گیرد. سپاه و خامنه

کوثر بعد از ادغام با موسسه  تشکیل بانکهای قالبی را اعالم کردند. بسیاری از بانک

فعالیت خود را برای سرقت بازهم  96اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد در اول تیرماه 

که هم اکنون از بانک مرکزی  –های اعتباری کوثر چالهبیتشر اعالم کرد. با ادغام دام

جدید  که و موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد، خبر از تشکیل بانکی  -مجوز دارد

بانک کوثر خواهد بود اما با »این بانک را « های کشور خواهد شد.جزو بزرگترین بانک»

توجه به منابع مالی فراوان موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد، بانک جدید یکی از 

واهد بود. رژیم اعالم کرد که با ادغام کوثر، ثامن و مهر های قدرتمند در کشور خبانک

ای و اسالم و ائمه معصومین و ها را به با مجوز خامنهو حکمت ایرانیان که سپرده اقتصاد 

با توجه به کثرت شعب این موسسات و »هایشان و بانک مرکزی به یغما برده بودند حرم

ه خواهد داشت و پشتوانه قوی این بانک شعب ۱۲۰۰بانک مهر اقتصاد، بانک کوثر حداقل 

گذاران ای سپردهکنندهشود به همین علت هیچ چیز نگرانیموجب قدرتمندتر شدن بانک م

 «کند.این موسسات را تهدید نمی

تر از چنگ افکنی سپاه و بسیج بر اقتصاد و جامعۀ ایران بسیار فراگیرتر و ویرانگرانه  

تولید، توزیع، بخش خدمات، بازرگانی، و داللی در  این فهرست است. دخالت سپاه، در

ها اقتصادی ومالی و اجتماعی از کوچکترین تا کالن ترین آنها و بخشها تمامی رشته

حساب، انحصارگری دریغ و بیهای )سوبسید( بیفالکت و فساد ویرانی آفریده است. یارانه

کوب و استثمار را به شبه دولت سان دولتی در دولت، این نیروی سرو خودکامگی سپاه، به

ه که به طور مستقیم طبقه کارگر را در برابر خود ای در حکومت تبدیل کردو شبه طبقه

دارد. سودهای به دست آمده از استثمار نیروی کار و طبیعت و ربایش و مصادره و داللی و 

و نیروهای ها غارت اموال عمومی جامعه ووو به هزینه پرداخت به سران سپاه و امنیتی

دگان مجلس، تبلیغات انتخاباتی، های حکومتی، نماینمزدور، خرید افراد کلیدی در دستگاه

ها، برپایی های مختلف در خارج از کشور، رسانهحوزه ها و روحانیت و نیز البی

تلویزیون(،هزینه سنگین سپاه قدس، بدر و  200های تلویزیونی و تبلیغاتی )افزون بر شبکه

یز و تامین تجه حزب هللا، جهاد اسالمی، حشد الشعبی، پیشبرد تروریسم دولتی،پرداخت به 

نیروهای سرکوب در سراسر ایران، صدها محفل و نیروی ارتجاعی و آدمکش، پرداخت به 

های گزاف های تروریستی در تمامی کشورها، خرید و تامین سالح و ارسال با هزینهشبکه

های تروریستی در بحرین، عربستان، عراق، کویت، ها در یمن، دیگر گروهبرای حوثی

  ، آمریکای التین و اروپایی ووو(کشورهای آفریقایی

 

ای از ماهیت مافیایی حاکمیت با برکناری باند احمدی نژاد از مرکز قدرت سیاسی، گوشه

)خبرگزاری باند احمدی  وبگاه دولت بهار ۱۳۹۶شهریور  ۲۲اسالمی آشکارتر شد. در 

نهاد دریافت مقدار زیادی ارز از یک »به نقل از حمید بقایی اتهام  مشایی، بقایی( -نژاد

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=وبگاه_دولت_بهار&action=edit&redlink=1
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در یک کنفرانس  ایغالمحسین محسنی اژه ۱۳۹۶تیر  ۲۵در را تکذیب کرد. « نظامی

« تصرف غیرمجاز، اختالس و تبانی در معامالت دولتی»های حمید بقایی را خبری اتهام

اطالعات سپاه صادر شده  اتهامها بنا به کیفرخواستی بود که از سویکرد. یکی از اعالم 

بیه، بدون آنکه نامی برده شود، نام قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به بود. در این تکذی

متوجه آن نهاد نظامی و مسئولین ذیربط آن »میان آمد. بقایی گفت اگراتهامی هم وارد باشد، 

سلیمانی به  به آخرین روزهای دولت احمدی نژاد باز می گردد که قاسمموضوع «. بوده.

به  «جنبش عدم تعهدها»ریستی که زیر نام سپارد که بین سران شبکه های تروبقایی می

سردار »۱۳۹۶وائل آذر تهران آمده بودند، تقسیم شود در ا

مجلس نهم و دهم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  اصولگرای نماینده «پورمختار

 هاگروه این هزار دالر مربوط به۵۳۰هزار یورو و ۷۰۰میلیون و ۳بقایی را متهم کرد که 

  «است.است، به گفته بقایی در جایی ثبت نشده و رسیدی نیز دریافت نداشتهمفقود شده

)چهل و دو نیم درصد(  ۴۲.۵« مهر اقتصاد ایرانیان»شرکت سرمایه گذاری  ۱۳۸۷سال 

ها به تصاحب سپاهیان ز را مانند بسیاری از شرکتسهام کارخانه عظیم تراکتورسازی تبری

یی بسیار کمتر از قیمت واقعی با بهاد. این واگذاری از سوی احمدی نژاد )دولت نهم( در آم

میلیارد  132میلیارد تومان درآغاز و  ۴۵میلیارد تومان و با پرداخت ۱۷۷آن، یعنی به مبلغ 

 ساله، تصاحب کردند.  ۵تومان به صورت اقساط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامحسین_محسنی_اژهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامحسین_محسنی_اژهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامحسین_محسنی_اژهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/محمدعلی_پورمختار
https://fa.wikipedia.org/wiki/محمدعلی_پورمختار
https://fa.wikipedia.org/wiki/اصولگرا
https://fa.wikipedia.org/wiki/جنبش_عدم_تعهد
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کتورسازی نیز به مالکیت سپاه تیم فوتبال باشگاه تراکتورسازی زیرمجموعه کارخانه ترا

درصد از سهام باشگاه  ۳۰نظر سپاه عاشورا قرار دارد .پاسداران در آمده و زیر 

تراکتورسازی در مالکیت بنگاه مالی و اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع است.  

این شرکت یک هزار میلیارد تومان، در بازار بورس  ۱۳۸۸موسسه سپاهی مهر، تا آبان 

های دولتی،  به ها و رانتاز وامبا استفاده  ۱۳۹۲گذاری کرده بود که تا سال ن، سرمایهایرا

، «درصد سهام گروه بهمن۴۵»هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. بنیاد سپاهی مهر،  ۵

را نیز در سال « تروشیمی کرمانشاهدرصد سهام پ۲۵»، و «درصد سهام گروه سایپا۴»

 گنندگانگذاری مهر، از جمله مهمترین تصاحبرکت سرمایهخریداری کرد. ش ۱۳۸۷

ها: آلومینیوم ایران، صدرا، شرکت توسعه معدن انگوران، لوله و تجهیزات سدید، شرکت

داروسازی جابر ابن حیان، فرآوری مواد معدنی، تایدواتر خاورمیانه، ایرالکو، 

مهر »ووو می باشد. شركتگستر، بانک پارسیان، دمبارکه، توسعه معادن روی، توسفوال

های های تیمباشد، فعالیته سهامدار فوالد مبارکه نیز میجایی کاز آن« اقتصاد ایرانیان

درصد  ۳۴آذین ایرانیان کند. شركت استیلفوالد اهواز و سپاهان اصفهان را رهبری می

ادغام  رید و هدایتی در مالكیت این باشگاه شریک شد. در اینجاسهام تراكتورسازی را خ

باشگاهی و اترش و سپاه و سربازی  -لیبازرگانی و ورزش و نقش مافیای سپاه در فساد ما

مجاز به در خدمت  بینیم. باشگاه تراکتورسازی از آنجا که  در مالکیت نظامیان است،را می

تواند در خدمت نظامیان باشگاه میه ارگان سپاه میگرفتن سربازان می باشد و هر سرباز سه

نمایشی است از نقش  ۸۸در آید. ترکیب اعضای هیأت مدیره تراکتورسازی در سال دار 

سردار محمد حسین جعفری مدیرعامل و عضو  های ورزشی به ویژه فوتبال :سپاه درباشگاه

اشورا که به ریاست هیأت فرمانده سپاه ع -هیأت مدیره، سردار علی اکبر پورجمشیدیان 

. محمد رستمی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مدیره دست باشگاه  نشانیده شد

تاندار آذربایجان شرقی، رئیس هیأت مدیره، سرهنگ محمد اسماعیل سعیدی جانشین اس

فرمانده سپاه عاشورا عضو هیأت مدیره، سرهنگ محمد جواد دلفکار مدیر پروژه یادمان 

، محمدرضا آهن تن، متان آذربایجان شرقی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی باشگاهسروقا

آذربایجان شرقی که زیر مجموعه موسسه مالی « بانک مهر»عضو هیأت مدیره سرپرست 

در تصاحب سپاه پاسداران است. خبرگزاری دولتی اقتصاد مهر در « مهر»اعتباری 

عنوان ورلو را برکنار کردند و الیاسی بهالن باشگاه، آجمسئو »روزهیا اخیر اعالم کرد:

د و عالوه ب شد. الیاسی از همان ابتدا خبر واگذاری باشگاه را داسرپرست انتخا

های باشگاه عنوان کرد. در سازی، تمدید قرارداد با ساغالم را از جمله هدفبرخصوصی

رگزار شد، همین راستا چندی پیش در نشست خبری فرمانده سپاه عاشورا که در تبریز ب

. اما واگذاری تراکتورسازی راحت نیست و سردار عابدین خرم خبر واگذاری را تایید کرد
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رسد برای فصل آینده نظر میسه واگذاری پرسپولیس و استقالل است و بهچیزی شبیه پرو

 یکی بنگاه مهر،( 38)«پذیر نباشد و سپاه باید باز هم جور تیمداری در تبریز را بکشد.امکان

گ به کمک شرکت های ران بازار بورس سپاه درگیر معامالت بزراز اصل ترین کارگزا

می باشد. این شرکت ” مهِر اقتصاِد ایرانیان“ت سرمایه گذاری وابسته اش بویژه شرک

سرمایه گذاری یکی از بزرگترین خریداران سهام بورس تهران است که وظیفه ی خرید 

از شرکت های بزرگ ایرانی  سهام برای سپاه را به عهده دارد و از سهامداران شماری

مهر اقتصاد ایرانیان آشکار شده  ساد بزرگ مالی تا کنون از بنگاه اسالمیاست. چندین ف

 11است که از خرید معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان یکی از آنهاست. در 

های وابسته به مهر اقتصاد شرکت توسعۀ معادن روی ایران که از شرکت 1388مرداد 

نجام میلیون دالر خریداری می کند، پس از ا 186انیان است، معدن انگوران را به مبلغ ایر

 ( 39میلیارد دالر بوده است.) 1داد و ستد، اعالم شد که ارزش واقعی این معدن 

حجت االسالم محمد تقی واعظی، امام جمعۀ زنجان و نمایندۀ ولی فقیه در این استان که از 

ران را مجانی گوان»قیب ناخشنود بود، در خطبه های جمعه، آشکار کرد: این ربایش ر

برخی از نمایندگان باند رقیب در مجلس خواستار بررسی « واگذار می کردید بهتر بود!

 شدند  و خاموش ماندند.

هر سه خریداران، از یک خانواده و در واقع شرکت سرمایه گذاری مهر و از باند سپاه 

مزایده از سوی یوان عالی محاسبات فاش کرد که حتی فرم های درخواست بودند. تحقیقات د

بودند. دیوان محاسبات عالی پس از انجام  سه شرکت مختلف با یک دستخط نوشته شده

تحقیقات افشا کرد که هر سه خریدار معدن انگوران، یعنی شرکت تهیه و تولید روی، 

در واقع عضو یک خانواده اند.  شرکت پاسارگارد، و شرکت توسعۀ معادن روی ایرن،

یه و سهام شرکت ته 100داد شرکت توسعۀ معادن روی ایران % روزنامۀ اعتماد گزارش

بقیه سهام پاسارگاد  30از سهام شرکت پاسارگاد را در اختیار دارد، % 70تولید روی و %

و شرکت نیز متعلق به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران است. مهر اقتصاد ایرانیان 

 اول حکومت اسالمی به شمار می آید. های وابست، تنها یکی از بنگاه های فساد و چپ

                                                 
38( https://www.eghtesadnews.com/-بخش-سایر-رسانه-ها-212373/61-قیمت-فروش-باشگاه

شد-اعالم-سازی-تراکتور-بالفوت  
 
39(http://www.asriran.com/fa/news/526221  

 

https://www.eghtesadnews.com/بخش-سایر-رسانه-ها-61/212373-قیمت-فروش-باشگاه-فوتبال-تراکتور-سازی-اعلام-شد
https://www.eghtesadnews.com/بخش-سایر-رسانه-ها-61/212373-قیمت-فروش-باشگاه-فوتبال-تراکتور-سازی-اعلام-شد
http://www.asriran.com/fa/news/526221/رییس-صدا-و-سیما-بودجه-صدا-و-سیما-۴-هزار-میلیاد-تومان-و-بودجه-بی-بی-سی-فارسی-۶-هزار-میلیارد-تومان-۱۸۵-میلیارد-تومان-حقوق-کارکنان-صدا-و-سیما-نامه-به-رهبری-برای-افزایش-بودجه
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انگوران، نگین زرین ایران نام گرفته و بزرگترین ذخیره سرب و روی ایران است که شمش 

خامش را صادر می كنند. خاك انگوران کانی های با ارزشی مانند نیکل، کادمیوم، کبالت و 

در دست سپاه و یا شرکت تولید كننده شمش خام  80در بر دارد. نزدیک به نقره  را نیز 

درصد از ظرفیت این شركتها را  40انگوران نزدیک به کارگزاران آن است، که تولید معدن 

 پاسخگوست.

 

کیلومتری شهرستان آزادشهر از توابع استان  ۱۴معدن زمستان یورت )قشالق( در فاصله 

ب یکی شرکت های وابسته به هلدینگ معادن روی است و در تصاحگلستان قرار دارد، 

شاهرود است که بنا به  سپاه. این معدن تحت پوشش شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق

ره  شرکت هیات مدیره این شرکت، سه عضو از پنج عضو هیات مدی ۹۶ /۲/ ۱۳گزارش 

به هلدینگ توسعه بازرگانی توسعه صنعت روی و شرکت معدنکاران انگوران وابسته 

های گروه دینگ نیز عمده سهام متعلق به شرکتباشند که در این هلمعادن روی ایران می

باشد که زیر پوشش گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و... میتصاد و شرکت سرمایهمالی مهر اق

ی انفجار در معدن و کشته شدن کارگران در این معدن، تنها یک باشند.بانک مهر اقتصاد می

عت کار در روز و نزدیک به سا 16کارگران این معدن با  از جنایات سپاه سرکوب است.

 هزار تومان دستمزد،  ماهاست که بدون دستمزد مانده اند. 980

معدنچی  ۴۳، در معدن زغال سنگ یورت ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۳در انفجار روز چهارشنبه 

ری استان گلستان اعالم کرد ، رئیس کل دادگست۱۳۹۶ماه آبان ۱۵. روز جان باختند

بنا به بررسی  یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده استحقیقت بندی گزارش کمیتهبراساس جمع

بازرس این پرونده شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق را به عنوان »  اعالم شد:

کارفرمای کارگاه و با توجه به نبود سیستم تهویه مناسب و کافی در تونل، نبود مسیرهای 

ظارت بر کارگران برای کمکی برای تهویه، ندادن آموزش های الزم و کافی و نبود ن

جرقه داخل تونل، مجهز نبودن لوکوموتیوها به تجهیزات جلوگیری از ایجاد هرگونه شعله یا 

درصد  100رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن 

کارگر دراین معدن کار  ۵۰۰بیش از ۱۳۹۶تا اردیبهشت سال  (40«)مقصر شناخته است.

شر شده است، سه اند. بر اساس سندی که از گزارش هیئت مدیره معدن یورت منتدهکرمی

« گروه مالی مهر اقتصاد»نفر از پنج سهامدار معدن زغال سنگ زمستان یورت وابسته به 

هستند. این بانک همانگونه که اشاره شد، در سال  نستضعفابسیج م گان نهادو از وابسته

اکنون زیرمجموعه بنیاد برپاشده و هم بسیجیان  الحسنهقرض زیر ناِم  مؤسسه ۱۳۷۲

ابتدا بین دولت و باند رقیب در سپاه بگو و  از همان باشد.تعاون بسیج مستضعفان می

 مگوهای بسیاری پیرامون غیرقانونی بودن  این روند جاری بود. 

                                                 
40( http://www.irna.ir/fa/News/82721495 

https://fa.wikipedia.org/wiki/بسیج_مستضعفان
https://fa.wikipedia.org/wiki/قرضالحسنه
https://fa.wikipedia.org/wiki/قرضالحسنه
https://fa.wikipedia.org/wiki/قرضالحسنه
https://fa.wikipedia.org/wiki/بسیجیان
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گانباندهای تشنه خون و دسترنج  کارگران و ستمبران، غنوده در بردهو مال گانمالباخته

ی قدرت ازار و حجره، از همان فردای قبضههای حوزه و مسجد و امامزاده و بدخمه

و بر هستی جامعه چنگ  سیاسی، حاکمیت یافتند تا مناسبات اقتصادی را پاسدار باشند

با ربایش ارزش اقزوده برآمده از  سویی،ها را  نیز بربایند. آنان از بگشایند و قوت سفره

کوه، دریا و جنگل و  ،استثمار نیروی کار، انباشت اندوختند و از سوی دیگر با زمین

آمد آن پیاندوختند و حکومت دالالن انگل را  ترمیم کردند که  خواری، نقدینهدریاچه 

لید، دالل کاالهای مصرفی با تخریب تو ویرانی و فالکت کنونی جامعه است. باندهای حاکم،

شتار جمعی و های کهای میلیارد دالری برای سالحترین نوع آن همراه با پرداختاز بنجل

ای  از  روس و چین و دیگر بازارهای سرمایه و داللی های هستهحاورانیوم و ساخت سال

تصاحب  ها و سودهای کهکشانیها برای صادرات از درون، رانتت وگاز و دیگر کانینف

های ستمبران کردند. سران حکومتی و کارگزاران و شرکا، الیگارشی حکومتی را بر گرده

های مالی و اقتصادی برپا ی بنگاهها، شبکهد. الیگارش حاکم،  زیر نام تعاونیبرپا کردن

خته و دسترنج کارگران و زحمتکشان را نیز  بربایند. گسترش کردند تا آخرین اندو

پس  ۴۰ی الحسنه که ریشه در بازار و مسجد داشتند و به ویژه در دهه های قرضصندوق

ها و بازار تکیه ستور کار روحانیت قرار گرفت.  حوزههای  بورژوایی شاه در داز رفرم

مار هرچه بیشتری ازافراد جامعه به داده به روحانیت برای عضوگیری و وابسته کردن ش

ها را گسترش دادند و با سرنگونی شاه و این شبکه مذهبی، –های مالی سنتی زنجیر و شبکه

اسبات را با اسالم سیاسی و قهاریت برکناری بورژوازی کمپرادورحاکم و دربار،  همان من

داری و مذهبی ، با هقرآنی، در ساختار اقتصادی و سیاسی تداوم بخشیدند. استبداد سرمای

ناسبات بود. درچنین شرایطی بندی این محاکمیتی شرعی و به غایت ضد انسانی صورت

ی و مالی الحسنه، در حکومت اسالمی، به تعاونی های پولهای فریب قرضبود که صندوق

 را ها که در آغاز تنها پرداخت وام و پذیرش سهمی از سرمایهکالنی تبدیل شدند. این بنگاه

ن و یا شراکت تنها به اعضاء و نه خارج از شبکه رواج داده بود، در ادامه، با کنار زد

ت روحانیت و بازاریان وابسته به حاکمیت، نیرویی به میدان آورد تا به زودی اقتصاد و قدر

های اقتصاد و حاکمیت، در سالهای سیاسی را به چنگ آَوَرد. این بازیگران اصلی حوزه

با روادید دولت رفسنجانی، مجاز  ۱۳۶۵ساله، در نیمه دوم سال  ۸تجاعی پایانی جنگ ار

ده شدند تا همراه با داللی برای خرید سالح از قاچاقچیان جهانی در بازارهای سیاه و شمر

های مالی و واردات و صادرات را در چنگ گیرند. این اسرائیل، بنگاه حتا از آمریکا و

ها موجودات ه و مقامات امنیتی و اطالعاتی و آقا زادهبازیگران، کسانی جز سرداران سپا

ان به اینگونه با جواز ولی فقیه که تنها دربرابر هللا پاسخگو بود و نیز با دیگری نبودند. این

الحسنه را به بنگاهای مالی و پولی تبدیل کردند و های قرضقزبان و قدرت سالح، صندو

ای در آغاز با ی خدماتی و فریبندهیب، با وعدههای فرقارچ گونه گسترش دادند. این دام

کارمند جز،  ها کارگر،به صورت سود باال، نظر و اعتماد میلیونهایی دانه -پرداخت دام

شان شهر و روستا  و همه آنانی که با öان، زحمتکشاوزرآموزگاران، گان، بازنشسته

های زندگی بندی نان از سفره و گلوی خانواده، مبلغی برای گشایشی از دهها گرهجیره
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به عنوان معتبربرترین خزانه و پشتوانه اندوخته بودند را جلب کردند. بانک مرکزی، 

های مالی ها و بنگاهقصندو« شریک دزدان»اقتصادی، در دست باندها، با سیاست در نقش 

به ربایش  داد تا در اقتصاد رانتی و داللی، پراکنده را گرد آورد و به آنان جواز سرقت

در « مفاسد اقتصادی مبارزه با»بپردازند. اعتراف مسئول دبیرخانه ستاد « امت»هستی 

 ی بحران مالباختگی را اینگونه باز می گشاید:ریشه، حکومت سراسر فاسد در ایران

، باتوجه به شرایط اقتصادی ایران، موسسات با توجه به حجم نقدینگی 90در اوایل سال » 

باالی خود در تمامی موارد اعم از مسکن، دادن وام های کالن، دریافت سود سپرده و ... 

[ ۹۲ود و اقدام به سودآوری می کردند تا این که در دولت یازدهم ]حسن روحانی درسال ور

، مقداری ثبات الزم برقرار شد به دنبال ایجاد ثبات پولی در کشور که نسبت به دوره قبل

می کنند حاشیه سودهای کالن موسسات اعتباری کمتر  برخی آن را رکود اقتصادی تعبیر

یه سود این موسسات نتوانستند باز هم مانند گذشته از طریق جذب شد. به دنبال کاهش حاش

ت خود ادامه دهند. بنابراین وضعیت موجود شکل نقدینگی مردم و دادن سود کالن به حیا

 (41«.)گرفت

های قرض الحسنه، به سرمایه یا صندوق« اعتباری»های پولی و این دام در این برهه،

های پولی و مالی بیش از ی سود به سپردههای مختلف، پرداختند وبا وعدهگذاری در حوزه

خلق »یی، ردند. هدف دزدان دریاپیش به افرادی خارج از حوزه اعضای خود روی آو

الحسنه ها قرضوار صندوقو پولشویی و ربایش در یک تهاجم بود. با رویش قارچ« نقدینه

ترین هلدینگ مالی مذهبی ها، عظیمامام زادهکه در آغاز نهادهایی برآمده از بازار و مساجد،

های مالی، رت شرکتبه بعد، به صو  ۷۰از سال ، آستان قدس رضوی بودنددر جهان یعنی 

های مخوفی برای بلع دسترنج و دارایی هر ی حکومتی مالی و پولی به غولون باندهادر

سپرده گذاری تبدیل شدند و مشروعیت و رسمیتی همانند بانک گرفتند. با این ترفند، 

ر شدند تا در بازار سرمایه در روند غیها باید گردآورده میهای پراکنده و اندوختهنقدینگی

ا چندین هزارگونه در امارات عربی و بازارهای آزاد  ّارت در شرکتتولیدی و بورس و تج

های سیاه و کثیف و برآمده از فساد، و از فروش مواد مخدر، و و دیگر کشورها با پول

سالحدرآمدهای کهکشکانی صاحبان این موسسات را تراکم بخشند. بانک مرکزی و وزارت 

و  های فریب را به بانکچالهاین دامجواز تبدیل   ۸۳سال  کشور و وزارت تعاون در 

گذاری صادر کرد. سپرده گذاران ریز و درشت با موسسات تعاونی پولی و مالی و سپرده

های خود را، به دزدان حاکم و درصدی فریب داده شدند تا اندوخته ۳۰های بیش از وعده

کاهی ارزش پول که به بود که همراه با فرو ی باال، حبابیحاکمیت دزد بسپارند. فریب بهره

های در در حالیکه، نقدینهشد. همان نسبت کاهش می یافت، هرآینه به ترکیدن نزدیک می

شد و بحران و حجیم تر میهای برون مرزی و درون مرزی جاری،بازار بورس و شرکت

بسته به سپاه( به نقل از پژوهشکده پولی و )وا خبرگزاری مهربه گزارش  تورم می آفرید.

متوسط رشد نقدینگی  ۹۴تا  ۸۰آمار نشان می دهد به طور متوسط طی سال »بانکی، اعالم کرد 

درصد  ۲۵درصد به صورت ساالنه است. .. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره  ۲۸حدود 

و « در اقتصاد ایران است. ینگی یک مشکل ساختاریبوده و به همین دلیل رشد بی رویه نقد

                                                 
41( http://aryabazar.com/news/62617 

http://www.mehrnews.com/
http://aryabazar.com/news/62617
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 ۴۰۰بیش از ۹۲هزار میلیارد بود، در سال  ۶۸، حدود ۸۴نقدینگی کشور در سال »افزود: 

  (42«).هزار میلیارد تومان است ۳۰۰هزار میلیارد تومان بود و االن نیز هزار و 

                                                 
 ۹۶شهریور۱۴فارس) 42

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614001029
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960614001029
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 بسیجیان « مهر اقتصاد»بانک 

تر از آن زیر نام مؤسسه مالی اعتباری مهر، و پیش با نام پیشین« مهر اقتصاد»بانک 

تبدیل شده به بانک در « موسسٔه مالی و اعتباری»بسیجیان یک « صندوق قرض الحسنه»

های روزگار تنگ ای حکومتی برای ربایش  آخرین اندوختهکنار صدها بانک و شبکه

بنیاد »دی وابسته به و زحمتکشان. این بنگاه فساد و دز کارگران و کارمندان بازنشسته

 است.« تعاون سازمان بسیج مستضعفین

ایران « های برترشرکت»در ردیف  بندی این دامچاله راحکومت اسالمی رتبه برای فریب،

ی هفدهمین شرکت برتر ایران از نظر در رده ۱۳۹۲سال مالی  تبلیغ کرد و بنا به گزارش

سیزدهم و بین تمامی بانکهای کشور  در کل ۹۴میزان فروش درآمد قرار گرفت. در سال 

که این مرکز با ها بود گذاریدر رتبه ششم  شناساندند گرفت. بنا بر همین تبلیغات و دام

بندی سازمان مدیریت روی آوری سپرده گذاران سراسر ایران روبرو شد. و بنا بر رده

ه این قمارخانه پنجمین بانک ثروتمند ایران و تبلیغ شد ک« مهر اقتصاد»صنعتی، بانک 

حکومتی، بیشترین اندوخته را نزد بانک مرکزی دارد و گزارش شد که دستکم هزار و 

 باشد.می« مهراقتصاد»تومان اندوخته بانک  دویست میلیارد

میلیون تومان  ۱با سرمایه  ۱۳۷۲بسیجیان به اینگونه که در سال « الحسنهقرض»صندوق 

انجام گرفته بود آغاز به دام گذاری کرد  «بخشش -بهه»ای که زیر نام سرمایه گذاری خامنه

ای با اندوختهیران گردید،شعبه در سراسر ا ۸۰۰دارای بیش از سال،  ۲۰و در درازای 

 افزون بر هزار و دویست میلیارد تومان.

های خود را انباشته کرد که با بانک تا آنجا با فریب صندوق بانک سپاه زیر نام بسیجیان،

الحسنه، از قرضصندوق  ۷٦۰۰پرور شمار کرد. به بیان غیبمرکزی رقابت میملی و 

 ۳۳۰۰تی در ایران فراتر رفت. این شمار را با رین بانك دولتهای بزرگتشمار شعبه

ترین بانك دولتی در ایران است ، و با مجموع شمار های بانک ملی که بزرگشعبه

شعبه و چهار بانك  ۸۲٤٦ه، كشاورزی و مسكن( های چهار بانك اول دولتی )ملی، سپشعبه

ه برابری شعب ۷٦۷۲شده )صادرات، تجارت، ملت و رفاه كارگران(  بااول خصوصی

 کند.می

هایی گشوده ای با نام مقدسات مذهبی بودند برای غارت سپرده گذاران و اینان همه دام

 دسترنج کارگران و زحمتکشان .
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های امنیتی و ارگان از سویی با هژمونی سپاه و دیگر رقابتی سخت بین باندهای حکومتی 

ها به رهبری روحانی دولتی اش و در سوی دیگر باندای و آستان قدسسرکوب  و خامنه

ای فرصت را غنمیت شمرد و دستور ادغام و ورشکستگی اوج می گیرد. سپاه و خامنه

با موسسه  ر بعد از ادغامتشکیل بانک کوثهای قالبی را اعالم کردند. بسیاری از بانک

فعالیت خود را برای سرقت بازهم  96اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد در اول تیرماه 

که هم اکنون از بانک مرکزی  –های اعتباری کوثر چالهبیتشر اعالم کرد. با ادغام  دام

د  که و موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد، خبر از تشکیل بانکی جدی -مجوز دارد

بانک کوثر خواهد بود اما با »این بانک را « .های کشور خواهد شدجزو بزرگترین بانک»

ی فراوان موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد، بانک جدید یکی از توجه به منابع مال

 .های قدرتمند در کشور خواهد بودبانک

ها را با حکمت ایرانیان که سپرده رژیم اعالم کرد که با ادغام کوثر، ثامن و مهر اقتصاد  و 

ا برده هایشان و بانک مرکزی به یغمو ائمه معصومین و حرم ای و اسالممجوز خامنه

با توجه به کثرت شعب این موسسات و بانک مهر اقتصاد، بانک کوثر حداقل »بودند، 

د به شوشعبه خواهد داشت و پشتوانه قوی این بانک موجب قدرتمندتر شدن بانک می ۱۲۰۰

و وعده  «.کندد نمیگذاران این موسسات را تهدیای سپردهکنندههمین علت هیچ چیز نگران 

شعبه ایجاد شود و مشکلی بر سر ادغام ها پیش نیاید این  ۱۲۰۰نک کوثر با اگر با»دادند: 

بانک جدید هشتمین بانک بزرگ از نظر وسعت و تعداد شعبه خواهد بود و عمال بزرگترین 

بانک کوثر در جدول تعداد شعب بانکی باالتر از  ...شودصی کشور تشکیل میبانک خصو

نوین، شهر، سامان، سرمایه، پست بانک و قوامین  هایی مثل رفاه کارگران، اقتصادبانک

 (43)«.گیردقرار می

 که:اعالم کرد معاون نظارتی بانک مرکزی  ۱۳۹۶سپس در آخر اسفند ماه 

اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار و دو موسسه مهر  امسال این نتیجه حاصل شد که»

و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی  بانکبانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه 

 .« واحد بدل خواهند شد بانکیحکمت، قوامین و کوثر هم به 

هی  با ی مختلف با بیرق سبز امامان و گاصدها بانک و موسسه مالی و اعتباری به نامها

که پس از فساد و « آرمان»ام گستر شدند. نمونه بنگاه مالی و پولی تابلو ایرانیت و پارسی، د

، زیر سایه «شاندیز پدیده»تغییر نام داد. « کاسپین»ورشکستگی با مجوز بانک مرکزی، به 

، در سراسر خراسان رضوی و امام هشتم شیعیان و تولیت آستان قدس و امپراتوری آن

شوند، دام ران مسکن مرگ نامیده میهمانند، مسکن مهر که در سراسر ایمشهد، 

االئمه )تعاونی سپاه(، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان ثامن« گسترانیدند. تعاونی اعتباری

                                                 
43(   https://www.iranjib.ir/shownews/47378/ برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر 
 

https://www.iranjib.ir/shownews/47378/
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سینا الموحدین )بانک ایران زمین(، )بانک حکمت ایرانیان(، موسسه مالی و اعتباری مولی

اد مستضعفین، موسسه مالی و عتباری بنیاد سابق وابسته به بنی)بانک سینا( موسسه مالی و ا

زیر نظر ابراهیم رئیسی در استان قدس « بانک بدون ربا» اعتباری کوثر، بانک پارسیان،

 های سرقت و فریب بودند.ای  و امپراتور خراسان ووو از جمله این شبکهو نماینده خامنه

خر سال الحسنه، در اواهای قرضان صندوقملی و پولی کاسپین بر آمده از همشبکه 

فعالیت از ” مجوز رسمی“اعتباری تشکیل و با دریافت -با ادغام چند تعاونی مالی ۱۳۹۴

و کاسپین از در شمار بنگاه « موسسه آرمان» بانک مرکزی وارد بازار پولی ایران شد..

ای  مشکوک هرهاز همان سالهای برپایی  به آشکارا چهای فریب فعال در بازار پول، 

های تعاونیی تعاونی اعتبار، در برگیرنده ۸تشکیل شده از « موسسه آرمان»داشت. 

فرشتگان، الزهرای مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس 

عام کشاورزان مازندران  مشهد، پیوند، امید جلین گرگان )جلین شهری در استان گلستان( و

موسسه آرمان ایرانیان در پناه سالح سپاه وبسیج و سسه کاسپین را ایجاد کردند. بودند که مو

دادند. های راهزنانه خود ادامه میاش با آگاهی بانک مرکزی به فعالیتبیت رهبی و دولت

تعاونی از  بود که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی هشت ۱۳۹۴در اواخر سال 

م جموعه کاسپین گرد  ن در مسیر ساماندهی قرار گرفته و درزیرمجموعه آرمان ایرانیا

آمدند و مجوز فعالیت از بانک مرکزی برای این موسسه صادر شد اما دو تعاونی وحدت و 

ی کاسپین ادغام نشده و زیر نام موسسه اعتباری آرمان به البرز ایرانیان در شبکه

 زنانه خود ادامه دادند. های راهفعالیت

های فریب، بین از اعتبار مجوز بانک مرکزی به این بنگاهخوشتوهم از و بسیاری به 

اعتماد کرده و در آنها سپرده گذاری کرده یا به خرید سهام پرداختند. هستی و اندوخته 

ت عباس جعفری دول ۹۵سپرده گذاران به سرقت رفته بود که درپاییز سال « روز مبادای»

امی در وسسه فرشتگان )از مجموعه موسسات ادغآبادی، دادستان تهران اعالم کرد م

میلیارد تومان کسری دارد و توانایی پرداخت تعهدات خود را  ۴۰۰۰موسسه کاسپین( 

های مالی بوده از شانه خالی چالهی این دامندارد. رئیس بانک مرکزی که  جواز دهنده

موسسه کاسپین »و گفت:  گاه مالی فرشتگان به کاسپین خبر دادهای  بنکردن انتقال دارایی

سپرده گذاران که بانک مرکزی یکبار شمار آنان «. قبال سپرده گذاران نداردمسئولیتی در 

هزار اعالم کرد، در سراسر ایران به خیزش برآمدند. به هجوم وتحصن و گاهی  ۷۵۰را 

ک مرکزی به دراهواز کفن پوشیدند، بان گاناختهبخانه پرداختند. آنگاه که مالاشغال این دزد

گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان خبر داد و اعالم کرد که پردهناچار از  تعیین تکلیف س

های ها در دو مرحله انجام خواهد شد و درگام نخست بازپرداخت سپردهبازپرداخت سپرده»

ون بر سیصد هزار تن از شماره عنوان کرد. سپس شمار سپس افز«  میلیون تومان ۱۰زیر 

گذار تعاونی هزار سپرده ۴۵۰مجموع حدود از :»گذاران را حذف و اعالم کرد که سپرده 

میلیون تومان دارند که شامل مرحله اول  ۱۰هزار نفر سپرده زیر ۴۰۰فرشتگان حدود 
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آخرین روز این تعیین تکلیف بود تسویه  ۹۶خرداد  ۸روز« شوندطرح تعیین تکلیف می

ه گذاران داده وعده داده شده در این سالها به سپردکه وعده بازپرداخت سود بود. درحالی

ها بعد از اصل پول، مالک است و سودی به این سپرده»شده بود، بانک مرکزی  گفت: 

اش، از بازپرداخت حکومت اسالمی با سران سپاه اسالمی «گیرد.تعلق نمی ۱۳۹۴شهریور 

ؤسسه کاسپین در تهران در کرد. هزاران نفر از سپرده گذاران م اصل پول هم شانه خالی

مه( در برابر بانک مرکزی تظاهرات کردند و با مزدوران ضد شورش  ۹د ) خردا ۸روز 

های در شمالی بانک را شکستند و خیابان میرداماد را نیروی انتظامی درگیر شدند. شیشه

سپرده ما مردم روی  -عزاست امروزعزا عزاست امروز روز »بسته و شعار می دادند: 

مرگ بر سیف ]رئیس بانک »، «التدولت بی کفایت خجالت خج»، «ست امروزهوا

آنها در واکنش به یورش «. کاسپین دزدی کرده، بانک مرکزی حمایت کرده» ، «مرکزی[

 «.مرگ بر داعشی»سرکوبگرانه نیروهای مسلح رژیم، شعار میدادند،

د اهواز، شوش، ، در بسیاری از شهرهای خوزستان ماننگانخرداد، غارت شده 7روز 

ذه و همچنین در شهرهای خرم اباد، اراک، بوشهر، دلفان به همایش و ای شوشتر، امیدیه،

اعتراضی پرداختند و باپرداخت سپرده های خود رادرخوسات کردند. در اهواز معترضان 

وی و انقالب و چهار راه بانک را جاده اهواز به شوش را بستند. در خرم آباد خیابانهای عل

متعرضین بی باکانه وهستی از کف داده، برای  محاصره شد.ند و ساختمان استانداری،بست

اشغال استانداری یورش بردند، نیروی ضدشورش و پاسداران دزدها به حمله پرداختند. 

. صدهانفر به سمت چهار راه بانک راهپیمایی كردند« مرگ بر استاندار»مردم به با شعار 

های خشماگین و دهماییای شعبه تعاونی آرمان را شکستند. گرشیشه ه گاناز مال باخته

اعتراضی در بروجرد، الیگودرز، درود، الشتر، نورآباد، ازنا و و تهران و اصفهان ووو 

 همچنان ادامه یافت.

، مفسد مدیر بی کفایت، استعفا استعفا»خرداد در بابل مردم شعار می دادند:  6روز 

«. مرگ بر کاسپین» –« سیف مجوز داده –این النه فساده »، «اقتصادی مجوز را تو دادی

، اعتراض در گرگان با «این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه» تظاهرات در اردبیل با شعار 

،  و در شوش و  نور آباداعتراض صدها تن از «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»شعار 

برابر مؤسسه آرمان و تصرف شعبه این با آتش زدن الستیک و راهبندان در  گانمالباخته

ای ، چهرهمؤسسه در کیو )خرم آباد( و دستگیری رئیس آن به شبکه سراسری اعتراض

های اعتراضی در برخی نقاط  روستانشینان جنوب استان تهران با همایش دیگری بخشیدند.

خود که نزد   هاد کشاورزی، به ناپدید شدن دسترنجتهران و به ویژه رو به روی ساختمان ج

اری زیر مجموعه سازمان تعاون روستایی سپرده شده بود، سرازیر های مالی و اعتببنگاه

ی بنگاه مالی و اعتباری ولیعصر و شرکت تعاونی های این رنجبران به وسیلهشدند. سپرده

ل از شروع فعالیت موسسه مالی سا 4توسعه کشاورزی البرز نیز ربوده شده است. پس از 

گذرد و بسیاری از ساکنان ورزی البرز میاری ولیعصر و شرکت تعاونی توسعه کشاو اعتب
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ها سرمایه گذاری کردند. روستایی شهرستان های رباط کریم و بهارستان در این موسسه

 زنی زحمتکش از روستاهای موسسه مالی و اعتباری ولیعصر، گانیکی از مالباخته

وابسته به « اکتابن»میلیونی خود، به خبرنگار  13ی شهرستان رباط کریم زندگی باسپرده

میلیون تومان تمام سرمایه زندگی من بود و من با اعتماد به  13باند دزدان، گفت: این 

مجوزی که وزارت جهاد کشاورزی به موسسه مالی و اعتباری ولیعصر داده بود، سرمایه 

 22من می داد به صورت ماهانه  قرار دادم... سودی که این موسسه به ام را در این موسسه

بود، اما از تیرماه امسال دیگر نه تنها سودی به من داده نشد، بلکه االن اصل پول درصد 

 « من را نیز پس نمی دهند و می گویند موسسه اعتبار برای پرداخت بدهی ها ندارد.

المی را اش، حکومت اسعلیه والیت فقیه ودولتمالبختگان در اعتراضی سراسری با شعار 

هراس، جلسه روسای قوای حکومتی )روحانی علی و صادق ای در نشانه گرفتند. خامنه

ها( را فراخواند. این نشست اضطراری به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد. الریجانی

موسسات  گانباختهجلسه ای که یکی از مهم ترین مسائل مطرح در آن بررسی مشکل مال 

اشت تا اعالم کند که همراه با حسن روحانی، ماموریت د  ۹۶آبان  ۲۰ اعتباری بود. روز

گذاران حل پرداخت پول به سپردهاشاره به بررسی مشکالت موسسات اعتباری راه»

بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و »او تاکید کرد « ازسوی بانک مرکزی را رد کند.

دولت خود « کالت استفاده کند.ه از پول بانک مرکزی برای حل این مشتوان گفت کنمی

 اهزنان بود.شریک ر

به این گونه موسسات مالی فریب، بدون مجوز از سوی بانک مرکزی و با مجوز که در پی 

ها نفر وخانواده را به روز انحالل و ادغام موسسات غیرمجاز دارای مجوز بودند، میلیون

را به روش  گانفریب، مالباختهجمهوری حکومت اسالمی در این جلسه سسیاه نشانیدند. رئی

امیدواری مردم کشورمان »ی سران حکومتی و مذهبی به فریب و سراب حواله داد که: تمام

همه »رضایت دهند وگفت: « نسبت به آینده کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

متوجه های مختلف، باید ای مجازی و تریبونها از جمله رسانه ملی، گردانندگان فضرسانه

ویژه آمریکا و آنچه در منطقه های بزرگ بهو هدف قدرتاین نکته مهم باشند که تصمیم 

امید کرده و در شاهدیم نسبت به ایران، نهایتا برای این است که مردم را به آینده ناامید و کم

زمین  بر این همه باید هوشیار باشند که درها دچار تردید کنند؛ بناگذاریها و سرمایهفعالیت

[ به ۹۶ماه ]نیفتند. نشست پیشین سران سه قوه هشتم آبان دشمن بازی نکرده و در این دام

 «میزبانی مجلس برگزار شده بود.

که به موضوع مبارزه با فقر در سرتاسر جهان « بورگن»موسسه  ۲۰۱۷پتامبر س

ا، به شدت هی فساد دولتی و طبقه حاکم بر ثروتپردازد، اعالم کرد که سطح فقر در پمی

درصد از جمعیت ایران که شامل رهبر و  ۵ارهای موجود، تنها باال رفته است. بنا به آم

خانواده او و شبکه و وابستگان آنهاست، تمامی دارایی جامعه در ایران را در دست دارند و 

امنه ای فرمان آتش به اختیار . خبرنددرصد جمعیت کشور  تنگدستی و فقر به سر می ۹۵
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سپاه قرا گرفت و به توهم پراکنان دولت تدبیر  ود. روحانی  در روزهای اخیر در کنارداده ب

نشسته بر ریاست قوه  و امید نشان داد که او کارگزاری وقیح بیش نیست. صادق الریجانی،

یلیارد م ۲۵۰حساب خصوصی و سود  ۶۳ی مالی قضایییه حکومت اسالمی، بر خزانه

سرنگونی انقالبی د در حساب خود غنوده است.  راهی جز تومانی در سال و هزار میلیار

 برای بازگشت زندگی و امید و سازندگی نمانده است.

 

 برخی ازشرکت های وابسته به بنگاه مالی و اعتباری مهر:

 شرکت کوثر آذربایجان

 شرکت کوشا پایدار

 مهرشرکت خدمات بازرگانی آینده نگر 

 شرکت سرمایه گذاری مسکن و عمران مهر

 شرکت مهر اقتصاد ایرانیان/شرکت تدبیرگران آتیه

 

برخی از شرکت هایی که همه یا بخشی از سهام آنها در تصاحب شرکت های سرمایه 

 گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است: 

 سرمایه گذاری توسعۀ آذربایجان

 شرکت آلمینیوم ایران

 یرانشرکت صنعتی دریایی ا

 شرکت فراوری مواد معدنی ایران

 ی ایرانصنعت توسعۀ

 تراکتور سازی ایران

 ریخته گری تراکتور سازی ایران

 توسعۀ معدن روی

 فوالد مبارکۀ اصفهان

 داروسازی جابربن حیان

 تایدواتر خاورمیانه

 بانک پارسیان

 شرکت لوله و تجهیزات سدید

 تراکتور سازی تبریز

 شرکت مهندسی تکنوتار

 یه گذاری توس گسترسرما
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 ج:ته به بنیاد تعاون بسیبرخی از شرکت های وابس

 مؤسسۀ تأمین مسکن بسیج

 مؤسسۀ قرض الحسنۀ بسیجیان

 مؤسسۀ تأمین اقالم مصرفی بسیجیان

 مؤسسۀ فرهنگی هنری رزمندگان اسالم

 مؤسسۀ خدمات علمی و آموزشی رزمندگان 

 

یی که همه یا بخشی از سهام آن ها در مالکیت گذاریها و نهادهای سرمایه برخی ازشرکت

  (1389خرداد  10اد تعاون سپاه است )تا بنی

 

  خدماتی ثامن االئمۀ شرکت آاللۀ کبود کویر -مؤسسۀ فرهنگی

 شرکت بهاران

 گروه بهاران

 مهندسی آمادۀ بهینه ساز

 مواد غذایی خمیر مایه چهار محال و بختیاری

 شرکت جهاد خانه سازی

 ت مخابرات ایرانشرک

 شرکت ذوب روی اصفهان

 کرمانشاهصنایع پتروشیمی 

 شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان

 شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش

 شرکت بهارستان کیش

 مؤسسۀ کوثران

 صنایع غذایی مائده

 مؤسسۀ میثاق بصیرت

 شرکت مخابراتی موج نصرگستر

 شرکت نوید بهمن

 نمهندسی افق توسعۀ صابری

 شرکت اندیشه وعمران محیط

 شرکت خدمات هوایی پارس

 هندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبکت مشرک

 مؤسسۀ خدمات بازرگانی مشاوره ای رحیم کمیل

 مجتمع خانه سازی رزمنده
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 شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان

 صنایع معدنی شهاب سنگ

 شرکت سرمایه گذاری شهریار مهستان

 عۀ اعتمادشرکت سرمایه گذاری توس

 شرکت پشم بافی بهار یزد

  فوالد زاگرس

 

  خدماتی ثامن االئمۀ شرکت آاللۀ کبود کویر -هنگیۀ فرمؤسس

 شرکت بهاران

 گروه بهاران

 مهندسی آمادۀ بهینه ساز

 مواد غذایی خمیر مایه چهار محال و بختیاری

 شرکت جهاد خانه سازی

 شرکت مخابرات ایران

 شرکت ذوب روی اصفهان

 تروشیمی کرمانشاهصنایع پ

 شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان

 انی و صنعتی ایران اطلس کیشبازرگشرکت 

 شرکت بهارستان کیش

 مؤسسۀ کوثران

 صنایع غذایی مائده

 مؤسسۀ میثاق بصیرت

 شرکت مخابراتی موج نصرگستر

 شرکت نوید بهمن

 مهندسی افق توسعۀ صابرین

 شرکت اندیشه وعمران محیط

 پارسشرکت خدمات هوایی 

 شرکت مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک

 مات بازرگانی مشاوره ای رحیم کمیلۀ خدمؤسس

 مجتمع خانه سازی رزمنده

 شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان

 صنایع معدنی شهاب سنگ

 شرکت سرمایه گذاری شهریار مهستان

 شرکت سرمایه گذاری توسعۀ اعتماد

 شرکت پشم بافی بهار یزد
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  سفوالد زاگر
 

تر از بسیار فراگیرتر و ویرانگرانه چنگ افکنی سپاه و بسیج بر اقتصاد و جامعۀ ایران  

ت. دخالت سپاه، در تولید، توزیع، بخش خدمات، بازرگانی، و داللی در این فهرست اس

ها اقتصادی ومالی و اجتماعی از کوچکترین تا کالن ترین آنها تمامی رشته ها و بخش

ب، انحصارگری حسادریغ و بیهای )سوبسید( بینی آفریده است. یارانهفالکت و فساد ویرا

این نیروی سرکوب و استثمار را به شبه دولت  و خودکامگی سپاه، به سان دولتی در دولت،

و شبه طبقه ای تبدیل کرده که به طور مستقیم طبقه کارگر را در برابر خود دارد. سودهای 

ار و طبیعت و ربایش و مصادره و داللی و غارت اموال به دست آمده از استثمار نیروی ک

ها و نیروهای مزدور، خرید  ومی جامعه ووو به هزینه پرداخت به سران سپاه و امنیتیعم

های حکومتی، نمایندگان مجلس، تبلیغات انتخاباتی، حوزه ها و افراد کلیدی در دستگاه

های نه ها، برپایی شبکههای مختلف در خارج از کشور، رساروحانیت و نیز البی

به  تلویزیون( هزینه سنگین سپاه قدس، بدر و پرداخت 200بر تلویزیونی و تبلیغاتی )افزون 

حزب هللا، جهاد اسالمی، حشد الشعبی، و صدها محفل و نیروی ارتجاعی و آدمکش، 

پرداخت به شبکه های تروریستی در تمامی کشورها، خرید و تامین سالح و ارسال با 

ریستی در بحرین، در یمن، دیگر گروه های ترو« هاحوثی»های گزاف برای ههزین

 یی، آمریکای التین و اروپایی وووعربستان، عراق، کویت، کشورهای آفریقا

با برکناری باند احمدی نژاد از مرکز قدرت سیاسی، گوشه ای از ماهیت مافیایی حاکمیت 

)خبرگزاری باند احمدی  وبگاه دولت بهار ۱۳۹۶شهریور ۲۲اسالمی آشکارتر شد. در

دریافت مقدار زیادی ارز از یک نهاد »به نقل از حمید بقایی اتهام  مشایی، بقایی( -نژاد

در یک کنفرانس  ایغالمحسین محسنی اژه ۱۳۹۶تیر  ۲۵در را تکذیب کرد. « نظامی

« تصرف غیرمجاز، اختالس و تبانی در معامالت دولتی»خبری اتهامات حمید بقایی را 

صادر شده ها بنا به کیفرخواستی بود که از سوی اطالعات سپاه اتهامی از اعالم کرد. یک

نام قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به  بود. در این تکذیبیه، بدون آنکه نامی برده شود،

متوجه آن نهاد نظامی و مسئولین ذیربط آن »میان آمد. بقایی گفت اگراتهامی هم وارد باشد، 

ین روزهای دولت احمدی نژاد باز می گردد که قاسم سلیمانی به موضوع به آخر«. بوده.

به « عدم تعهدها جنبش»ایی می سپارد که بین سران شبکه های تروریستی که زیر نام بق

نماینده « سردار پورمختار» ۱۳۹۶وائل آذرتهران آمده بودند، تقسیم شود. در ا

مجلس نهم و دهم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بقایی را متهم کرد  اصولگرای

است، به مفقود شده ه هاگرو این هزار دالر مربوط به۵۳۰هزار یورو و ۷۰۰میلیون و ۳که 

  است.گفته بقایی در جایی ثبت نشده و رسیدی نیز دریافت نداشته

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=وبگاه_دولت_بهار&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامحسین_محسنی_اژهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامحسین_محسنی_اژهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلامحسین_محسنی_اژهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/محمدعلی_پورمختار
https://fa.wikipedia.org/wiki/اصولگرا
https://fa.wikipedia.org/wiki/جنبش_عدم_تعهد
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بقایی اعالم کرد: اگر ادعای اطالعات سپاه صحیح است چرا  ۱۳۹۶بهمن  ۲۰روز 

اند د و رسید به اینجانب ارز دادهتاب بدون اخذ سنکه بی حساب و ک سپاه قدس فرماندهان

آیا تاریخ مصرف برخی به … شوند!؟ سپاه قدس باید شاکی باشد که نیست دادگاهی نمی

اید بهانه هایی در سپاه صورت بگیرد و اینجانب هم بپایان رسیده و قرار است بزودی تصفیه

یعنی احمدی  جمهور رئیس جرایی معاون ا بقایی،  و قربانی اختالفات درونی سپاه شوم؟

( ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸سازمان میراث فرهنگی و گردشگری )از سال  در دولت دهم، رئیس نژاد

انه یاد شده در و اکنون به به«« شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی»دبیر و 

پول ها... به جرم نپرداختن پول  سال زندان، شالق و بازگرداندن 15زندان با محکومیت 

دریافتی از قاسم سلیمانی برای پرداخت به سران و نمایندگان  گروه های اسالمی و 

احمدی نژاد که اینروزها تنها مانده است، تهدید به  ران.تروریستی در سمینارهای ته

ده  منتشر کرده ده و در آخرین نامه خود و نیز به بیان بقایی در نامه ای سرگشاافشاگری کر

است که: چرا قاسم سلمیانی که فرماده سپاه قدس است باید این پول را بپردازد، این پول از 

ره شود؟؟ شواهد و مدرک پرداخته نشدن پول از کجا کجا آمده است؟ چرا باید به بقایی سپد

 به دست آمد .

انجام، در رقابت  و درگیری باندهای حکومتی، به اتهام  تصرف غیرقانونی در ی سربقای

سکه دو و نیم،  ۱۵قطعه نیم سکه،  ۱۸۴۲سکه تمام بهار آزادی،  ۷۰۳اموال دولتی شامل 

تومان کارت هدیه به پانزده  ۴۵۲/۵۱۰ /۰۰۰لایر وجوه نقدی و ۲۱۰۰۰/۱۷۵/۳۰۰مبلغ 

هزار دالر به  ۵۹۰یورو و ۳/۷۶۶/۵۰۰س به مبلغ سال حبس و جزای نقدی، بابت اختال

میلیون لایر و انفصال دائم از  ۲۱۲میلیارد و  ۴۳۳ای نقدی معادل پانزده سال حبس و جز

مشایی، خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم شد. حکم صادره را اسفندیار رحیم 

قدام سمبلیک به آن نشانه بود دستیار احمدی نژاد در برابر سفارت انگلستان سوزانید. این ا

ر حاکمیت خامنه ای از انگلستان دستور می گیرد که  صادق الریجانی و دستگاه قضایی زی

   و این رای از انگلستان است. اسفندیار رحیم مشایی فردای همان روز دستگیر شد.

 نژادالی خانواده ی صدر هاشمیامپراتوری م
در استان کرمان، صاحب بانک اقتصاد  هنزاء روستاینژاد، از سید محمد صدر هاشمی

نوین، نخستین بانک خصوصی در جمهوری اسالمی ایران، در آغاز به قدرت رسیدن 

حکومت اسالمی، فردی گمنام و بی چیز بود. این خانواده همانند لمپن هایی همچون رفیق 

ران حکومتی و ها، شمخانی ها، قالیباف ها و... پیوسته به خمینی، در همدستی با س دوست

ا و همدستی با قاسم سلیمانی ها و... با برخورداری از پشتیبانی فرماندهان سپاه و امنیتی ه

 به یکی از امپراتوران مالی تبدیل شد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/سپاه_قدس
https://fa.wikipedia.org/wiki/رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/رئیسجمهور_ایران
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پذیرد و به حلقه داللی سران حکومت اسالمی می محمد صدر بدون یک لایر دارایی،

 ۵ساعت  بدون هیچ دارایی،»: نویسدشود. وی در در کتاب خاطرات خود مینزدیک می

رفت و خود را با شگاه تبریز( به حمام عمومی میرسید )دانصبح با اتوبوس به تبریز می

تا  ۷هیپئی را به دعوت کرده بودند، است( ۱۳۶۰های روزنامه خشک می کردم )اوایل سال

ها نشستم. مادر تم زدهتومان الزم بود تا داشته باشیم و نداشتم به خانه آمدم و مانند ما هزار ۸

خدا خیرش بدهد و به را برایم تهیه کرد،خانمم گفت چی شده؟ ماجرا را گفتم و آن پول 

با همان پول... پروژه پل سازی در خدمت « تهران رفتم... با آن وضع مالی آغاز کردیم

همانگونه که خمینی شود، کند. جنگ برایش رحمت میجاعی را شروع میپیشبرد جنگ ارت

حکومتی در سال های مختلف دواند و دست در دست شاخهگفته بود. بنیاد مالی شبکه می

« ما شدیم اولین پیمانکاری جمهوری اسالمی در خارج کشور.»در اتوبان سازی ...  ۱۳۶۴

محمد صدر « د و ما همگی نو و نوار شدیم.خدا کمک کرد و آن پروژه خوب از در آم»و 

های گوناگون دست به موازی شرکت« و با آنان چفت هستم. اصول گرا هستم»می گوید من 

ی برا برپایی نخستین پاالیشگاه خون و گزارسازد، از جمله سرمایهه، برپا میدر دست سپا

نخستین  می. این شرکت،در کشورهای اسال ها و درمانفرآوردهای خونی برای تولید دارو

خون مسلمان برای مصرف در کشورهای شود که از و برزگترین قطب دارویی دنیا می

شود. شبکه صدر، مافیای اقتصادی حکومت را می  اسالمی یا برای مسلمانان استفاده

در کنترل مافیای حکومتی و دولت و مافیای بینابینی که  شود. اقتصاد کل ایران،شریک می

سال با  ۱۵ر درازای دای، دهد. این ثروت افسانهدولت،خدمت می -ولی فقیه-ین باند سپاهبه ا

ر عمومی جامعه در دست خانواده دالل های کار و زحمت و به هزینه فقمکیدن خون توده

هایی حکومتی های صدر، در خارج از ایران، همه پروژهشود. پروژهصدر متمرکز می

اند. های مالی وظیفه مند بودهحکومت اسالمی را در حوزه بوده و همه سیاست خارجی

نیست. ه سازی بدون مشارکت و فرمان سپاه قدس، در کربال و بصره قابل تصور نمونه خان

سازد و در ساخت بندر قاچاق به یمن، مجتمع تجاری و مجلس را می برای انتقال اسلحه

ز تهدید عربستان و به خطر انداختن ها و ادامه جنگ داخلی و نیقاچاق سالح برای حوثی

شود. صدور نفت عربستان، صدر وظیفه مند میالمندب، یعنی شاهرگ دریایی باب

گیرد، هوری اسالم بیشتر برای بده بستانهای سیاسی انجام میهای خارج کشوری جمپروژه

ال .... در ونزوئهای آمریکای التین. در نیکاراگوئه، هندوراس، بولیوی ی پروژهنمونه

ز غیرقابل بازپرداخت، با های کالن و هرگحکومت اسالمی در این کشورها با پرداخت وام

پولشویی، پیشبرد شبکه مواد مخدر و  ا،هگری صدرها، سیاست دور زدن تحریممیانجی

های این کشورها به سود خویش در سازمان ملل را مد نظر دارند. وام نیم خرید پشتوانه رای

د به ایران الری به نیکاراگوئه که بازگردانده نشد و به جای آن صدور پشم گوسفنمیلیارد د

ها به تنهایی، برای حکومت ین پروژهاست. اها و جنین اهدافیی این پروژهپیشنهاد شد،نمونه

سود اقتصادی چندانی در بر نداشته بلکه اهداف سیاسی  و بستری برای پیشبرد  اسالمی،
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ی ریاست گیرند. حکومت اسالمی، در برههمیی حکومتی را پیدیگر اهداف باندها

ها و نژاد، در مشارکت با شرکت نفت ونزوئال پروژه خانه سازیحمدیجمهوری ا

ها به پیش برد که با ورشکستگی دولت پوپولیست بولیواریستی، پولی بر سازیهرکش

 می برد.نگشت، ولی صدر  به پولهایش می رسید و خدمات سپاه را به پیش 

های آن سامان نیاز شتیبانی دولتدر این داد و ستدها با  آمریکای التین، رژیم به رابطه و پ

رای پیشبرد پروژه انرژی هسته در تحریم بود و برای دور زدن داشت به ویژه هنگامی که ب

م ها و واهای برای انتقال به خانه سازیتحریم ها برای خرید سالح و پولشویی و تبدیل پول

های ساخته شده را دو هو فعالیت در آمریکای التین نیاز داشت. برای نمونه، فاکتورها خان

های حزب ها راه گریزهایی جستجو کند. شبکهساخت تا در پولشویی و انتقال پولبرابر می

در  هللا و ارتباط با کارتل ها و ترافیک و تولید مواد مخدر از افغانستان تا و توزیع مواد،

های مالی دالل های مالی باندهای حکومتی و نقش کارگزارانپا و آمریکا یکی از شبکهارو

های حزب هللا و سپاه ت که شبکههای زیادی در دست اسهمانند صدرها بوده  است. مدرک

در آمریکا و اروپا در پویند با باندهای مافیایی مواد مخدر در داد و ستد بوده است. این 

ته می گردد و به ایران گیت شناخساله با عراق باز ۸الهای نخستین جنگ ها که به سفعالیت

رفسنجانی و تاسید شد، نمونه مک فارلن و سرهنگ نوٍرث از سویی و در سوی دیگر دولت 

های  مواد مخدر وضد انقالب در نیکاراگوئه )کنترا ( در ادامه خود خمینی  رابطه با شبکه

ای از درآمده به حزب هللا لبنان به ازکشت بخش عمدهبه شبکه مواد مخدر حزب هللا و ب

 ها در این میانه، نقش رسید.  شبکه صدر، رضا ضراب، بابک زنجانیرهبری سید نصرهللا

ها نقشی کارگزار ان سپاه و بیت رهبری و دولت در خدمت پولشویی و دور زدن تحریم

 حیاتی دارند. 

شود و اد نوین خانواده صدر، تحریم میبانک اقتص ۸۵در همین رابطه است که در سال 

سال، ۱۵ی سر می گیرد. و به این گونه در فاصله ود را ازفعالیت خپس از برجام دوباره 

شرکت در تمامی زمینه  ۶۰ها در تبریز، شبکه فساد استراتوس، صاحب پس از آن روز

گران مالی بازرگانی و داللی می شود. مهدی شمس یکی از میانجیهای بانکی، صنعتی،

است.  ب و حکومت اسالمیضرا -صدر -کلیدی شبکه فساد زنجانیحکومت اسالمی و مهره

نون برای ربودن تمامی اموال  دریافتی از وی فرد شماره دوم پرونده بابک زنجانی و اک

کاپیتال »است. مهدی شمس، عضو هیئت مدیره  سهم فساد در زندان حکومت اسالمی

ژوئن  ۱۶خ(  ۱۳۸۷لی است. این ببگاه مالی در انگلستان در)واسطه گر ما« پیالتوس

هدی شود. مبه دستور مقامات انگلستان منحل می ۱۳۹۴اکتبر ۲۷یس شد و در م تاس۲۰۰۸

ماه بعد پیالتوس اما  ۷شود. در رقابت باندها دستگیر میماه پیش از انحالل بانک،  ۷شمس 

نفر عضوهیئت  ۶کرده است. ازار میدر لندن همچنان به ریاست صدر هاشمی نژادها ک

دیگری مردی با نامهای اروپایی هیچ نشانی نیست. حمید  مدیره، دو نفر آنها  که یکی زن و

مهدی شمس  کن دبی، ملیت دومنیکن، جان جفری دوو دال ملیت انگلیسی، رضا قنبری سا

ای رگزار خامنهبا پاسپورت انگلیسی، ساکن انگلیس و چندی در آنجا به زندان افتاد و کا
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ای است در دریای جزیرهکه  «سنت کیتس»است. علی صدر، دارای گذرنامه  کشور

هزار  ۵۲ترمربع و جمعیتی نزدیک به کیلوم ۲۶۰کارائیب و اقیانوس اطلس با مساحت 

نفر! کارگزاران حیات بخش حکومت اسالمی چند تابعیتی از  انگلستان گرفته تا مالت و 

 یهای خونین ارابهشوند تا چرخندازه یک میدان فوتبال، پراکنده میجزیره سنت کیتس به ا

اد اکنون دارای آدمخوار حکومت اسالمی را به چزخش آورند. پرونده علی صدر هاشمی نژ

های سرمایه جهانی گشوده های پولشویی در اختالفدو بخش آمریکای التین و بخش شرکت

هایی در سوئیس و بعیت، با ایجاد شرکتشده است. علی صدربا دو پاسپورت و چند تا

قال پول و پولشویی نقش مهمی در این شبکه جهانی فساد و امارات و مالت وووو برای انت

ی ویژه و کار کشته است. وی در سال ااست. مهدی شمس در این شبکه، مهره داشته خالف

تا راهی برای دور مسئول  کشتی ایران در لندن می شود و با مالت رابطه می گیرد  ۲۰۰۵

های جمهوری اسالمی با پرچم مالت کشتی ها بیابد.. در این برهه به یاری وی،زندن تحریم

دختر وزیر خارجه « جان دالی»مس، شرکتی جدید، به نام در رفت و آمد هستند. مهدی ش

که سپس پیالتوس نام می گیرد در « سیریوس»شود. شرکت کند که افشا میمالت برپا می

 ۲۰۱۴ر ژانویه گیرد. دشود که پیالتوس نام میمیقع در مالت، به وسیله شمس برپا وا

حمید رضا قنبری، مدیر بانک  یابد.بانک پیالتوس به دست نخست وزیر مالت گشایش می

میلیون دالر بوده است که با پولشویی منتقل شده از ونزوئال  ۸  اولیه بانک،گردد.سرمایهمی

ز یکی از مراکوابسته به باند پولشویی، شرکت پرس فینانس در سوئیس، شود. برآورده می

 و حساب انتقال است. شرکت هاشمی نژاد، با برپایی شرکت های مجازی و نامها

هایی در سوئیس ها پنهان سازد. بانکها و خانه سازیگوناگون نقش رژیم را پولشوییبانکی

اقتصاد »و بانک  «مسکن ایران»رای بانک میلیون دالر را از مج ۱۱۵و ترکیه مبلغ 

شمی نژاد است به ایران وارد کرده است. بانک پیالتوس مه در مالکیت صدر ها« نوین

در « اسناد پاناما»اسنادی به نام  ۲۰۱۵ده فساد را در پرونده دارد. در سال دستکم سه پرون

 امهایی سران کشورها،جهان بازتاب یافت که نام بانک پیالتوس در میان بانکی بود که ن

فرارهای مالیاتی و پولشویی و جرمهای  داد و بهمداران و عناصری را پوشش میسیاست

شده و در برخی موارد به ویژه ا از طریق پیالتوس انجام میهمالی دست زده بود. پولشویی

 همسر نخست وزیر مالت دریافت کننده پولهای واریز شده از باکو به، «میشل موسکا»

علی  یان باکو نمونهبانک علی صدر بوده است. بانک پیالتوس خالفکاران جهان را  از دولت

است. از جمله آشکار داده ی به هم پیوند میها در آذربایجان گرفته تا دیگر دزدان جهاناف

شرکتی برای تهیه پاسپورت و  (Henley and Partners) شد که شرکت هنلی و شرکا

خالفکاران و سران سپاه و مامورین صدها تن از از سارقین جهانی،  ملیت و اقامت برای

ای گرفتن کشورهایی همانند برو « مالت»، «سنت کیتس»روریست حکومت اسالمی در ت

دست در دست باند های دلخواه، شهروندی و گذرنامه و ترانزیت به کشورها و ماموریت

کرده است. این یی را همراهی میی مافیاعلی صدر و پشتیبانی حکومت اسالمی شبکه

س در همان ساختمانی دفتردارد که شبکه صدر شرکت تهیه گذرنامه و شهروندی درسوی

های صدر و شبکه حکومت اسالمی را به بطه خانوادگی، سفارشدفتر دارد و با ایجاد را

هیه داده و برای تهای را سر و سامان میرسانیده است. انحصار سرمایه گذاریانجام می

علی صدر برای پیشبرد . کردههزار دالر دریافت می ۴۰۰گذارنامه مالتی، یک میلیون و 
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های مختلف را از ملیترین عناصر، ترین و شرورتهای خویش بدناماهداف و ماموریت

شده ها، همه به بانک علی صدر واریز میها و پرداختپیرامون خود گرد آورده بود. هزینه

ح، داد ها برای ترور و سالپرداخترشوه، شهروندی، داللی، تهیه پاسپورت، های تا هزینه

ها و ها با نامم و تروریستبرای عبور و مرور و اقامت و مقامات رژی و ستد مواد مخدر،

رئیس پیشین بانک ملی با سه های جعلی، ووو نمونه فرار محمودرضا خاوری، گذرنامه

های  این از نقش و ماموریتهاییفراری به کانادا نمونه هزار میلیارد تومان اختالس و

آیندمیانجی به شمار می هایشبکه . 
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 اختالس از بنیاد شهید
یا در واقع مافیای سپاه  « ایثارگران»و « بنیاد شهید»به مالکیت  1389بانک دی در سال   

است. این برپا شد و اینک به صورت شبکه ی مالی، اقتصادی و سهامدار تبدیل شده 

افزایش  ۱۳۹۱ی خود در سال هاشعبه ی کالهبرداری، در حال گسترش سرمایه وشبکه

شرکت برتر ایران  ۱۰۰بندی سرمایه به مبلغ هزار میلیارد افزایش یافت. بانک دی در رتبه

فدراسیون  با امضای قراردادی دو ساله با ۱۳۹۵سال ام قرار دارد و در ۵۶در جایگاه 

های ملی ایران را به عهده گرفت. پشتیبانی مالی تیم ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۶از سال  والیبال ایران

های مالی تا ورزشی همانند شبکه ای مافیایی ریشه دوانیده هبه اینگونه سپاه در تمامی رشت

ی، شرکت ، شرکت تجارت الکترونیک دی، بیمه د«توسعه دیدار ایرانیان»گاه مالیاست. بن

عمران و مسکن آباد دی، شرکت آتیه سازان دی، صرافی دی، شرکت لیزینگ دی ووو 

 ارش شده اند.ازجمله شرکت های وابسته به این  بنیاد مالی و فساد گز

از ایران وآمریکای التین  و در جمهوری آذربایجان کشف شد که  ۲۰۱۱شبکه ای در سال 

رسید. شبکه صدر و همراهان در ت و به  حزب هللا لبنان میاروپا و ترکیه گسترش داش

 کارگزاری انتقال پول به حزب هللا از کانالهای بانکی خود نقش اساسی داشتند.

 رانتی-ای در اقتصاد مافیایی شرکت، نقش گسترده ۶۰نژاد با بیش از هاشمیخانواده صدر 

وتی، دوبی، جمهوری اسالمی ایران دارد. شبکه ی مالی این خانواده در مالت، یمن، جیب

ترکیه، سوئیس و جزایر ویرجین، ونزوپال، نیکاراگوئه، مالزی، آمریکا، کانادا و... گسترش 

ساله، فرزند سید محمد، صاحب بانک پیالتوس با  38اد، یافت. سید علی صدر هاشمی نژ

کیتس و نویس، شهروندی این کشور کوچک را به دست ه سنتیرجزسرمایه گذاری در 

 در جزیره مالت گرفت. را « پیالتوس»ی تاسیس بانک آورد و به این گونه، اجازه

 ۶۰که بیش از « استراتوس»هولدینگ  ۱۳۸۰محمد صدر هاشمی نژاد )پدر(، در سال 

وری اسالمی را گرفت، به سان بزرگترین شرکت ساختمانی در جمهشرکت را در بر می

ی سد کارون، سد ف روی دریاچهشیراز، پل معرو –نیز به پا کرد. راه آهن اصفهان 

کاشان و... ازجمله پروژه هایی بودند  –تالوار، ارسباران، سد آزاد در کردستان، اتوبان قم 

که بدون استاندارد و کارشناسی های ایمنی و تنها برای سود افزایی به او  محمد صدر 

 .ر شدندواگذا

https://fa.wikipedia.org/wiki/شعبه
https://fa.wikipedia.org/wiki/شعبه
https://fa.wikipedia.org/wiki/شعبه
https://fa.wikipedia.org/wiki/فدراسیون_والیبال_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/فدراسیون_والیبال_ایران
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کرد. او با برپایی شهرک سپس در پاکستان نخستین پروژه برون مرزی خود را آغاز 

های بی کیفیت و بی بنیاد و پی و سازه، در ونزوئال پروژه ی خانه سازی را موازی سازی

را از رئیس « صادرکننده نمونه»ن به کنترات گرفت. وی لوحه افتخار با شرکت کیسو

های ، دریافت کرد. با جایگزینی محمود احمدی نژاد، فعالیتجمهور وقت، محمد خاتمی

یافت. قرار داد مسکن سازی بین دولت ایران به ریاست افزایش « استراتوس»برون مرزی 

هزار واحد مسکونی امضا شد.  ۷ساختن  محمود احمدی نژاد و شرکت نفت ونزوئال  برای

را به عهده گرفت. از جمله، شهر  علی صدر هاشمی نژاد، ریاست کمیته اجرایی این پروژه

واحد  ۷۰۰۰ه ساخت واحد مسکونی و پروژ ۱۲،۰۰۰جدید اوهدا در ونزوئال شامل 

 سازیالمللی خانهشرکت بین»میلیون دالر در ونزوئال توسط  ۴۷۶مسکونی به ارزش 

، رابطه چاوز رهبر پیشین ونزوئال با احمدی نژاد یا «استراتوس»، زیر مجموعه «ایرانیان

داد و استوار می ه بیانی دیگر حضور حکومت اسالمی در آمریکای التین را گسترش میب

واحد مسکونی  ۴۶۵واحد مسکونی در کربال،  ۲۴۵ر ادامه، این شرکت ساختن ساخت. د

( در یمن را نیز به عهده Soctraدر شهری به همین نام )« اسقطر»فرودگاه  در بصره و 

و یک مجتمع تجاری در این کشور آفریقایی  جیبوتی گرفت. ساختمان مجلس جدید کشور 

پروژه های جنجالی هلدینگ صدر بود. مجلس جدید جیبوتی به دست علی الریجانی یکی از 

واپیمای دست دوم از دیگر گشوده شد. نقل و انتقال پولی برای خرید چهار فروند ه

هنوز نمی « توسپیال»در کشور مالت است. هر چند  «پیالتوس»های پولشویی فعالیت

ه مالت به ثبت توانست به سان بانک به فعالیت بپردازد، اما به عنوان مؤسسه مالی در جزیر

آن رسیده بود و می توانست در نقل و انتقال پول های قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در 

که از سوی سپاه، در انتقال تسلیحات و نظامیان به سوریه « ماهان»روزها، شرکت هوایی 

با همکاری یک شرکت هوایی خصوصی در مالت،  ۲۰۱۴قش مهمی داشت، در سال ن

« بریتیش ایرویز»هواپیمای بوئینگ دست دوم را از  ۴رید ، خ«های فالی»شرکت 

عراق « الناصر»شرکت هواپیمایی خصوصی انگلستان به پیش برد. گزارش شده است که 

  نیز در نقش دالل و میانجی این خرید دست داشته است.
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 رابطه با نیروهای قدس

ها اتوبان و سد را در ایران در پروژه های سست بنیاد و پرسود ده« استراتوس»هلدینگ 

برد. که خشکسالی و مرگ االنبیا، وابسته به سپاه پاسداران به پیش همکاری با قرارگاه خاتم

رتل های مالی و آفریدند. باند صدر، با چراغ خاموش در شبکه ی مافیایی سپاه قدس و  کا

ر برادران تجاری خاتم االنبیاء و همدستی با باهنر )دستیار علی الریجانی در مجلس(، دیگ

مافیایی تبدیل  -ا )فرمانده سپاه قدس( و... به یک شبکه جهانیالریجانی ها،  قاسم سلیمانی 

د علی ها که هر دو  در سطحی بسیار نازل تر از  سیها و بابک زنجانیشد که رضا ضراب

صدر در رقابت جناح ها و سرمایه های جهانی به زندان افتاده اند، مدیریت مافیای مالی 

 کومت اسالمی را کارگزاری می کرد.ح

، خبرنگار زن شجاع مالتی که برای «دافنه کاروانا کالیسیا»مافیای صدر در مالت افشا شد. 

و صدر هاشمی نژاد برداشت، نخستین بار پرده از  فعالیت های غیرقانونی بانک پیالتوس 

که مهندسین اتمی  ای به قتل رسیدجواز مرگ خویش را امضا کرده بود. او به همان شیوه

ه خودرو دافنه رژیم در تهران به دست حکومت اسالمی به قتل رسیدند. انفجار بمبی که ب

 بسته شده بود، او را قطعه قطعه کرد. 

ای میلیونی هاز اقدامات بانک پرده برداشت و رشوه در نوشتارهایی« دافنه کاروانا گالیسیا»

، «ماریا آفیموا»نژاد به نخست وزیر کنونی مالت را افشا کرد. سید  علی رضا صدر هاشمی

طالعات را در اختیار دافنه کاروانا گذرده برخی از ا« پیالتوس»تبار بانک کارمند روس

، که «اگرانت»ه حساب شرکت پانامایی نژاد در دو مورد ببود. بنا بر افشاگری ها، هاشمی

جمله شرکای آن است، از  وزیر کنونی مالت،، نخست«جوزف موسکات»، همسر «میشل»

ن بانک از جمهوری ها از سوی مشتریاپول واریز کرده بود. یک میلیون دالر از این رشوه

وزیر مالت آذربایجان و خانواده غلی اف به حساب شرکت پانامایی یا در واقع همسر نخست 

شد. ریخته شده بود. دو میلیون دالر نیز به آمریکا برای خرید خانه شخصی خود وی منتقل 

شرکت »از حساب « پیالتوس»هزار دالر دیگر از یک میلیون دالر را بانک  ۴۰۰همزمان 

خواهر سید محمد رضا، از راه بانک پیالتوس به حساب همسر به نام نگار صدر،« اریننگ

الت واریز شد. شرکت نگارین در رشته مدلینگ، در بریتانیا به ثبت رسیده نخست وزیر م

طراحی خود را در ایالت کالیفرنیا متمرکز کرده است. خانواده سید های مد و اما فعالیت

ای، در مت اسالمی و شریک سپاه قدس و سلیمانی و خامنهصدر، این دست راست حکو

تا کالیفرنیا و به کمک داللی و رانت های اسالمی حالی شبکه مدلینگ خود را در بریتانیا 

ان در ایران در صورت بیرون آوردن شال و شبکه مافیایی  خانواده به پیش می برد که زن

 مورین رژیم قرار می گیرند. روسری اجباری، دستگیر و شکنجه و مورد تجاوز ما
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وغین و روی کاغذ های درنژاد متهم است که با برپایی شرکتاینک، سیدعلی صدرهاشمی

از ونزوئال به جمهوری اسالمی ایران  میلیون دالر پول ۱۲۵های بانکی متفاوت، و حساب

، و آفیموا منتقل کرده و تحریم ها را زیرپا گذارده است. در پی افشاگری های دافنه و ماریا

کرد و به  ماریا که پس از گفتگو با دافنه کاروانا گالیسیا، مالت را ترک قتل دافنه، و فرار

می تواند پرونده ی دیگری از تروریسم حکومت پناهندگی کرد،  و درخواست قبرس رفت

با اسالمی را بازگشاید. ماریا افمیوا همزمان با دستگیری سید محمد هاشمی نژاد در آمریکا، 

شکایت ناگهانی یک شرکت روسی همدست حکومت اسالمی بازداشت و هم اکنون در 

ان است. شرکت روسی که مرکز آن در قبرس است و ماریا افیموا را حومه شهر آتن در زند

در استخدام داشته، چهار سال پس از استعفا و « توسپیال»پیش از  استخدام در بانک 

وانا گالیسیا، از او به اتهام اختالس شکایت کرده. چندسال پس از افشاگری های دافنه کار

ار یورو بدون اجازه از حساب شرکت روسی هز ۵اتهام ماریا افیموا برداشت نزدیک به 

با شکایت شرکت روسی است که چهار سال بعد و هنگام بازداشت صدرهاشمی نژاد 

نژاد است یا شمیبازداشت می شود. این شکایت، نشاندهنده همدستی شرکت روسی و باند ها

 در واقع بیانگر همدستی حکومت روسیه و حکومت اسالمی در فساد و تروریسم است.

در آمریکا به اتهام 2018ی مارس در آخرین هفتهرضا صدر هاشمی نژاد، سرانجام سیدعلی

ها بازداشت شد. وی در صورت ثابت شدن اتهامات وارده، پولشویی و دور زدن تحریم

، سناریو دیگری است که ر پیش روی دارد. مبادله ی مهره های مافیا و سال زندان د ۱۲۵

 ادها را به اقدامات  حکومت اسالمی امیدوار  می سازد.  رضا ضراب ها و هاشمی نژ

 

 بابک زنجانی 
، ازبسیجی و با برخورداری از استعداد ۱۳۵۳ی سال )ب. ز( )زاده بابک مرتضی زنجانی

بازرگان و میلیاردر بزرگ  ی فساد حکومتی، به زودی به یکهکالن و بازی در شبک داللی

و صاحب بزرگترین « سورینت»ه تجاری و مالی خاورمیانه تبدیل شد. مدیرعامل گرو

با پایان  .در ایران شد و در ترکیه و مالزی و تاجیکستان گسترش یافت ایی زنجیرهشبکه

ری، دالل نفتی حکومت اسالمی و یافتن کارگزاری باند احمدی نژاد در پست ریاست جمهو

با  ۱۳۹۲د. زنجانی  در سال مشروعیت یاب «تدبیر و امید«شد تا دولت سپاه باید قربانی می

و  وزارت نفتمیلیارد یورو به به اتهام بدهی بیش از دو و نیم  دادستانی کل کشورفراخوان 

بازداشت  بانک ملی تاجیکستانت رشوه به و  نیز جعل اسناد بانکی با پرداخ بانک مرکزی

به  ترکیهای دستگیرشده در ترکیه -، دالل تاجر ایرانیرضا ضرابشد. نام وی در پرونده 

رکیه اعتراف کردکه وی زیر فرمان در دادگاه ت رضا ضراباتهام قاچاق طال  گره خورد. 

 (44است. )بابک زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته

                                                 
44)Entekhab.ir. ۲۰۱۴-۰۸-۲۸. 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/دادستانی_کل_کشور
https://fa.wikipedia.org/wiki/وزارت_نفت_جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_مرکزی
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بانک_ملی_تاجیکستان&action=edit&redlink=1
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زمان به ادعای زنجانی، وی ( 45« )آسمان»نامه سپاه به نقل از هفتهوابسته به  رسانه تسنیم

قرارگاه نوشت به یتر بود و تمیزتر ماعزام  و چون مرتب اردکانبه سپاه  سربازی

ر ماه با دیدا ۱۴تا  ۱۳سپاه منتقل شد. وی می افزاید در اردکان یزد، در دیدار  فرماندهی

ای مشکوک در گونهسابق )که خود در استخر به جمهوررئیس، اکبر هاشمی رفسنجانی

یاز برخی یری باندهای حکومتی جان سپرد( از قرارگاه سپاه و تأکید بر نشرایط حساس درگ

جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران  مراکز، از

شود. او در آنجا ، رئیس وقت بانک مرکزی میمحسن نوربخشفرستند. چندی بعد راننده می

گیرد. دراین دوره صاحب چند کارت نک را به عهده میهای باثبت نامه در کنار رانندگی،

برای « صاحب چند کارت»بانکی می شود و پس از پایان  دوره سربازی به دلیل اینکه 

کنترل گیرد در تزریق دالرهای بانک مرکزی برای بانک مرکزی بود، تصمیم می داللی

گوید، نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته بازار فعالیت کند. زنجانی می

میلیون تومان  ۱۷میلیون دالر بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم  ۱۷

میلیون  ۱۷کرد و گرفت و پخش میمیلیون دالر از بانک می ۱۷ز است. او هر روبوده

 است. کردهفت میتومان هم سود دریا

پوست  )پوست دباغی(« ساالمبور»گیرد زنجانی پس از درگذشت نوربخش تصمیم می

کرده و به  دباغیخرید، سپس شود. وی پوست گوسفندان را میبه خارج از ایران میگوسفند

که به ترکیه فرستاد هر  کانتینریوید، در نخستین گفرستاد. زنجانی میمی ترکیه

دالر فروخت و  ۲۰تا  ۱۹ها را در ترکیه به برایش نیم دالر تمام شد؛ اما آن« ساالمبور»

و سودهای کالنی  هزار پوست شروع کرد ۵باره چندبرابر شد. او کارش را با پولش یک

شد و  ورشکستمیالدی  ۱۹۹۶رفت تا اینکه در سال عایدش شد؛ همه چیز خوب پیش می

 (46افتاد.) زندانبه 

شود که محسن نوربخش،  گفته می نقطه عطفش سربازی زنجانی در سپاه و رانندگی برای»

های ذکر شده را جعلی است. اما خبرگزاری تدبیر این روایت و حتی تاریخداستانی ساختگی

( در 47داند.)و استفاده از روابط رانتی می ۹۰است و ثروتمند شدن او را از سال دانسته

در  فروش پوست گوسفند ورشکسته می شود و به زندان می رود. این نخستین بار نیست،

آموز دوره راهنمایی کالس راهنمایی و ارز فروشی در بازار در نوجوانی آنگاه که دانش
                                                 
45( https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/28/1299035 

)بخش نخست/تولد میلیاردر در « میلیاردر کاغذی»از جزئیات عملکرد « تدبیر»های سریالی گزارش )46

 ۱۳۹۲دی  ۲۳تدبیر، . «کیش(

 .http://www.tadbirkhabar.com/economy/11145 

47(https://www.tabnak.ir/fa/news/352065/بابک-زنجانی-هیچ-وقت-راننده-نوربخش-نبوده-است 
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اه یقدوست، مسئول فروشگو همانند مرتضی رف بود دستگیر شده بود. این بار بالغ شده است،

شود و از راه کوه به ترکیه شود. به زودی از زندان به ماموریت فرستاده میزندان می

هایی در ترکیه و امارات ومالزی و تاجیکستان برپا گردد. این بار شرکترود و بر می می

سورینت  هایسازد. گروه هتلهای سورینت را بر پا میای هتلی زنجیرهمی کند. و شبکه

سازد. گروه هتل های سورینت یکی از شرکت های وابسته به هلدینگ توسعه را برپا می

وی از دست رفسنجانی و خاتمی و روحانی و دیگر سران رژیم جایزه  سورینت قشم  بود.

ساله است با  ۳۹کند. های گوناگون دریافت میلوح طال و جایزه« دارسرمایه»کارآفرین 

ورها.  گفتگو برای خرید نقد باشگاه پرسپولیس از در ایران و دیگر کش شرکت۷۰افزون بر 

میلیارد تومان نقد در میان است تا  ۲۰۰دیگر سران باند سپاه به گفته خود وی با ارزش 

ها رقابت کند و پرسپولیس دار با سران سپاه در تصاحب باشگاهمانند قدرتمندترین سرمایهبه

هزار ۱۷میلیون تومان حقوق به  ۲۲ماهیانه گوید میقرار دهد.  را در کنار باشگاه راه آهن

یعنی  ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان به هریک و  پردازد،کارگر وکارمندان خود می

شود.  ثروتمند بزرگ ایران اعالم می ۵چندین برابر منهای زیر خط فقر! نام وی در میان 

قشم آغاز شد و تا « ی آزادمنطقه تجار»در  ۱۳۹۰های سورینت از هجدهم خرداد گروه هتل

پیش از واگذاری اموال بابک زنجانی به عنوان بدهی، در مالکیت خود او بود. هتل 

و نیز  ۲سورینت صدف در کیش، هتل سورینت مریم و اطرح ساخت هتل سورینت مریم 

 د. هتل در حال ساخت سورینت قشم در مجموعه هتل های گروه سورینت قرار داشتن

در شرکت صنایع غذایی  ۱۳۸۳آغاز ورود به بازار اقتصادی در سال بابک زنجانی در 

شود. میریان در سال کیش با  سرپاسدار سید مرتضی میریان شریک می« ثامن گوارای»

فروشد . این دو از باند سپاه هستند و از سهام خود را به محمد ایزدپناه طوسی می ۱۳۸۴

به بعد  ۱۳۸۴اسناد موجود نیست. از سال  پایی از این شرکت دراین سال به بعد دیگر رد

کاری شرکت خبری نیست. شود و از انحالل یا ادامهنیز از مجموعه اسناد رسمی ناپدید می

سردار سید مرتضی میریان، جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه و فرمانده نیروی ویژه 

وهای سپاه است ژه از زبده ترین نیریک یگان وی« صابرین»صابرین است. نیروی ویژه 

 (48در نظر گرفته شده است.)« عملیات سخت و دشوار خصوصا در خاک دشمن»که برای 

« رد  کندکاالیی که سپاه نمی توانست وا»زنجانی از سوی قرارگاه خاتم به گفته خود وی 

زنجانی برای گیرد تا کاالی مهم را وارد کند. این کار بسیار سنگینی است که ماموریت  می

رد و زنجانی مامور میلیون دالر طلب دا ۵گاه خاتم از وزارت نفت، دهد. قرارسپاه انجام می

گرداند. ساعت پول را از دولت وصول وآن را به سپاه بازمی ۵شود. وی در وصول آن می

ها در های نفت از خارج و فروش نفت به مشتریاو بازگرداندن پول سپاه و دولت، وظیفه

                                                 
48( http://bamdadkhabar.com/2013/04/26671/ 
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 با وزارتشود. زنجانی در این دوره تنگاتنگ عامل وزارت نفت، ها میبازار سیاه تحریم

دالل وزارت اقتصاد دولت و کارگزاری برای وزارت دالل سپاه،  رستم قاسمی سرپاسدار،

ای.. ووو را به پیش بانک مرکزی و بیت رهبری به ویژه مجتبی خامنه اطالعات گرفته تا

 برد. می

پردازد. بابک زنجانی سپاه به همکاری آشکار می« الغدیر»ه و هولدینگ با  شبک ۸۵ازسال 

انجام می دهد تا ایرانی بودن آن مشخص نشود و « عملیاتی روی نفت»به گفته خود وی 

نامد. در این برهه، دولت، می «بسیجی اقتصادی»خود را قابل ردیابی نباشد. وی اینک 

ها به سازمان تامین اجتماعی یز را بابت بخشی از بدهیدرصد از سهم نیروگاه آب تبر۶۳

 ۲۵ار میلیارد به سازمان تامین.. بدهی دارد . کمتر از هز ۵۶میلیارد  ۲فروشد. دولتمی

فروشد. مرتضوی،  به بابک زنجانی میروز بعد سازمان تامین با مدیریت و داللی سعید 

با دوبرابر خردی اولیه، به سپاه  بابک زنجانی این سهم را بدون رد وبدل هیچ پولی،

ا نیروگاه آب تبریز را صاحب فروشد. این یک پولشویی است و سران سپاه و باندهمی

ازمان تامین س»شوند. زنجانی برای این داد و ستد، چهار میلیارد یورو چک ضمانتی از می

بدهی نزد   دومیلیارد آن بابت»شود که گیرد و بازپس نمی دهد و مدعی میمی« احتماعی

ی پاتک ها قابل وصول نیستند و به بابک زنجانگوید چکاست. مرتضوی می« وزارت نفت

فقره چک نزد بابک زنجانی که از سوی سعید مرتضوی ین ژاپنی  ۵زده بودند، روی 

شرکت سازمان تامین  ۱۳۸مین  به معنای بی ارزشی آنها بود. زنجانی نوشته شده بود و ه

 ۱۳۸شود که کند اما مرتضوی بعدها مدعی میوی خریداری میاجتماعی را از مرتض

ها شامل هواپیمایی و کشتیرانی نیز د. بخشی از این شرکتشرکت تنها یک تفاهم نامه بو

اوباشان  ی، سرکوبگر امنیتی و سردستههای بابک  زنجانها و داللبود.  یکی از البی

های ندهان بسیج و اطالعات. عکساز فرما« سیدحسن میرکاظمی»حکومتی است به نام  

د  ۸۸تار خیزشگران سال تیر در کمر هنگام کشوی روی موتور سیکلت سپاه با هفت

ی است. ای شد. میرکاظمی در داد وستد و داللی از جمله یک هتل دالل زنجانرتهران رسانه

این دو با هم به مسافرت در هواپیمای خصوصی وی و کردستان عراق. زنگنه به جای 

کند. قربانی خویش و باندها در زندان است و قاسمی نشسته و درخواست دو ملیون دالر می

 با یک حکم دار برفراز سر. هنوز تمامی ذخایز و مال خود را نشان نداده است.  

بابک زنجانی به گفته خودش دهد. خود را در آسیا گسترش میبابک زنجانی  شبکه مالی 

، بانکی به ت هولدینگ توسعه سورینت قشمشرکاز جمله شرکت ا ست  ۷۰دارای بیش از 

مؤسسه ، ترکیه هواپیمایی انورسهامدار شرکت « اسالمی گذاریسرمایهاولین بانک »نام 

ای با مصاحبه ان دارد. نجانی در، ترکیه و تاجیکستدوبیهایی در ، شرکتمالی اعتباری

شرکت داخلی و خارجی دارد و  ۶۴است که او  گفته ایسناخبرگزاری دانشجویان ایران 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=شرکت_هولدینگ_توسعه_سورینت_قشم&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/سرمایهگذاری
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=هواپیمایی_انور&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/ترکیه
https://fa.wikipedia.org/wiki/مؤسسه_مالی_اعتباری
https://fa.wikipedia.org/wiki/مؤسسه_مالی_اعتباری
https://fa.wikipedia.org/wiki/دوبی
https://fa.wikipedia.org/wiki/ایسنا


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

80 
 

هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و  ۱۷اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با هم»

 ( 49«)هستیم. خدمات

شرکت در گروه من  65یا  64»بنا به گزارش فارس نیوز وابسته به سپاه از زبان زنجانی:

کنند. در پایگاه در صنایعی مانند لوازم آرایشی، مواد غذایی، نفت و هواپیمایی فعالیت می

کثرا در امارات و برخی شرکت وجود دارد که ا 12حداقل نام « گروه سورینت»اینترنتی 

 «ترکیه مستقر هستند. در

مالک این  بابک زنجانیشرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم متعلق به  ۱۳۸۸در سال 

ز قشم به هواپیمایی رسماً اسم شرکت از هواپیمایی فرا ۹۱/۱۰/۱۸شرکت گردید. در تاریخ 

وزارت نفت جمهوری اسالمی به  ۱۳۹۳ن شرکت در سال غییر یافت. و سرانجام، ایقشم ت

 واگذار گردید.  ایران

را از گذاری  و ورود هواپیماها های گروهی این وار رسانهوی در کنفرانس خبری در براب 

های غیرقانونی بدون کمک سپاه و گمرک غیرممکن دانست و از آنان سپاسگزاری راه

 ( 50کرد.)

ها که ها و بانکشود تا مشکالت مالی شرکتبابک زنجانی از سوی باند سپاه کارگزار می

ها حل کند. او های دور اول دچار مشکل شده بودند را با دور زدن تحریمتحریم در پی

برپا می کند و خود در ادامه در گفتگو  با « نک اسالمینخستین با»بانکی در مالزی به نام 

بانک هست اما من »: سازدتابناک، وابسته به محسن رضایی پاسدار، اینگونه نمایان می

( هستم. این بانک با First Islamic Bankعضو هیات مدیره یک بانک در مالزی )

و خوب بوده است. این بانک فعالیتش هم نرمال  کرد ومیلیون دالر فعالیت می 104سرمایه 

صاحبش اصال من نیستم. سهام هم در آن ندارم. بلکه صاحبش یک بانک دیگری در 

اندونزی بود که به بانک دیگری سهامش را واگذار کرده بود که آن بانک هم سهامدارانش 

این « عضای هیات مدیره این بانک بودمکسانی دیگری هستند. من تنها یکی از ا

سران  اند،پنهان شده «زنجانی گیت»همان دیگرانی هستند که پشت ماجرای « دیگرکسان»

 ای امنیتی و دولتی. ّرهبری و باالترین مهرهبیتسپاه،

میلیون دالر سرمایه به اعتراف زنجانی در همان گفتگو با  ۱۰۰این بانک با نزدیک به  

خارج از کشور نجات داد و در های نفت ایران را در میلیارد یورو از پول 17.5»تابناک: 

های دقیقا! پس از مدتی بانک»گوید: وی در این رابطه می« داخل کشور پخش کرده است،

های خود نبودند از طریق بانک مرکزی منابع خود را به این داخلی که قادر به انتقال پول

                                                 

49 (https://www.tabnak.ir/fa/news/341884/بسیجی-زنجانی-بابک-

 «اسالمی تاجیکستان بانک ارزش و اماراتدر « .امE2%80%8Cاقتصادی%

50(https://www.farsnews.com/news/13911004000443/-تاجر-ایرانی-تحریم-شده-هرگونه

کرد-تکذیب-را-ایران-دولت-با-رابطه  
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سی داد. حتی الابع را به مشتریان در خارج از کشور انتقال میبانک انتقال و این بانک من

داد تا ها و مشتریان داخلی کشور به سرعت انجام میو خریدهای خارجی را برای بانک

ها بود میلیارد یورو از منابعی که در خارج از کشور بود و مربوط به بانک 17.5جایی که 

ها و کردیم و هر روز بانکدرصد منتقل میبا کارمزد هفت در هزار یعنی کمتر از یک 

بانک داخلی  15من به »افزاید: و می« شدند.ان بیشتری به این سیستم نزدیک میمشتری

 «کمک کردم تا منابعشان را نقل و انتقال کنند.

کشتی نفت ایران کمک کردیم و زمینه  12برای فروش بار »دهد: بابک زنجانی ادامه می

است به مجموعه  ، پولش را هم گرفتیم... بانکی که در تاجیکستانآن را فراهم ساختیم

هلدینگ ترکیه ما تعلق دارد که من سهامدار آن هستم. ما در آنجا کارهای تجاری خوبی 

های اتوبوسرانی و ... هم در تاجیکستان داشتم که ایم اما اگر هواپیمایی، ترمینالانجام داده

وی آقای مرتض»گوید: یوند خود با سعید مرتضوی، میو در رابطه با  پ« خیلی خوب است.

شرکت تامین  117دو سه بار جلسه داشتیم. در جلسه اول قرار شد در ازای واریز مبالغی 

اجتماعی را بخریم. او اینک دالل سپاه و اطالعات است و با هواپیمای شخصی در کنار سید 

گیرد و میکند و عکس ر میحسن میرکاظی به ترکیه و کردستان و تاجیکستان ووو سف

های منتشر شده عکس» گوید:شود. وی در این باره میعراق دیده می مسلحانه در کردستان

ای در عراق داریم که در آنجا کار من با اسلحه نیز مربوط به اربیل عراق است. مجموعه

فغانستان ترانزیت کند. آنجا نفت را تبدیل به گازوئیل کرده و از کردستان عراق به انفتی می

 (51«)طور.مرز تا اربیل همه مسلح بودند و من هم همینکردیم. آن زمان هم از سر می

از فرماندهان و آدمکشان نیروهای موسوم « حسن رعیت»مشهور به سید حسن میرکاظمی

 لوح فشرده»، «پارسیان فلز البرز»، «دنیای فلز»کارخانه  لعام مدیربه لباس شخصی، 

سرکوبگر و بسیجی  هاو تاجر و دالل وابسته به باند سپاه و فرمانده لباس شخصی« پارس

 می باشد.

ح هایی از سید حسن میرکاظمی مسلعکسی،های گروهرسانه ۸۸در روزهای خیزش سال 

فرماندهی نیروهای موتورسوارسپاه که به کشتار همایش کنندگان  سالح کمریبه 

 ای کردند. انهپرداختند رسمی

به بازرسی شعبه چهارم دادسرای امور اقتصادی در  بانک کشاورزیاداره کل حقوقی 

میلیارد  ۱۷۵، میرکاظمی این عنصر امنیتی و قاتل را با بیش از ۱۳۸۷دی  ۱۶تاریخ 

بزرگترین بدهکار بانک کشاورزی در کل کشور معرفی کرد. فاش شد که تومان بدهکاری، 

را نیز بدون وثیقه ین اوباش حکومتی، بدهی خود را تسویه نکرده و بسیاری از اعتبارات ا

و دوباره در  ۱۳۸۸و با ضمانت شخصی دریافت کرده است. این مکاتبات ابتدا در سال 

                                                 
51( https://www.farsnews.com/news/13911004000443/-تاجر-ایرانی-تحریم-شده-هرگونه

تکذیب-را-ایران-دولت-با-رابطه  

https://fa.wikipedia.org/wiki/مدیر_عامل
https://fa.wikipedia.org/wiki/لوح_فشرده
https://fa.wikipedia.org/wiki/سلاح_کمری
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_کشاورزی
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ی دون پایه امنیتی و اوباش تنها یک رونما و مهرهمیر کاظمی بازتاب یافت.  ۱۳۹۱سال 

ها، ترافیگ طال و نفت و میلیاردها دالر، شبکه فساد پولشویی های پشت پردهبود. چهره

ای و دولت اصولگرا و باند خامنهسپاه،  ی باندهای حکومتی،باالترین ردهحکومتی  در 

 رفسنجانی تا روحانی بوده و هستند.

کنم که راز موفقیتم در تشخیص فکر می» داند: قیت خود را  چنین میزنجانی، راز موف

 «سالمی و والیت فقیه است.حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمهوری ا حالل و

یکی از همدستان وی که به دلیل تخلفات مالی در  لت منفردعلیرضا زیبا حا ۱۳۹۵سال 

الملل به ایران تحویل داده شد. وی پس دستگیرشده بود توسط پلیس بین جمهوری دومنیکن

لزی به جمهوری دومنیکن گریخته بود. وی از آگاهی از تالشها برای دستگیری خود، از ما

و با استفاده از  روزولت اسکریتمهوری دومنیکن وزیر جبا نخست با توجه به رابطه

که از سوی باند گذرنامه سیاسی و مصونیت دیپلماتیک موفق به فرار از مالزی شده بود 

ای شود در سلولی در اوین سانهرقیب ربوده شد و به ایران بازگردانده و بدون آنکه زیاد ر

شرکت است از جمله  ۷۰نی، دارای بیش از به سکوت نشانیده شده است. به گفته   زنجا

« اسالمی گذاریسرمایهاولین بانک »، بانکی به نام شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم

، سهامدار شرکت مالزی( در First Islamic Investment Bank: سیانگلی)به 

است.  تاجیکستان بانک ارزشو  اماراتدر  ی اعتباریمؤسسه مال، ترکیه هواپیمایی انور

تحریم  یهامهقطعنادر یکی از  ][، ترکیه و تاجیکستان دارد.دوبیهایی در او همچنین شرکت

است. شرکت منتسب به او نام برده شده ۱۵که از او اسم برده شده  اتحادیه اروپا اقتصادی

شرکت  ۶۴است که او گفته ایسناای با خبرگزاری دانشجویان ایران زنجانی در مصاحبه

هزار نفر پرسنل  ۱۷اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با هم»داخلی و خارجی دارد و 

 رئیس هیئت مدیرهین مالک و زنجانی همچن  ]«مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم.

اعالم کرد  علی پروینتگویی با در گف ۱۳۹۲آذر  ۱۴است. وی در  آهنباشگاه فوتبال راه

یی دالل شود. علی دا باشگاه پرسپولیسمیلیارد تومان نقد بدهد تا مالک  ۲۰۰حاضر است 

ز نی هواپیمایی قشم یرهرئیس هیئت مداین داد و گفتگو بود. زنجانی با خرید هواپیمایی قشم،  

 .  گردید

مجلس  کمیسیون اصل نود، رئیس محمدعلی پورمختاردو روز پیش از دستگیری زنجانی، 

میلیون یورویی خود بابت  ۲.۶بابک زنجانی بدهی »شورای اسالمی، اعالم کرده بود که 

، سخنگوی کمیسیون فردمصطفی افضلیاست. فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده

روز بعد، یک روز پیش از دستگیری زنجانی مدعی شد   مجلس شورای اسالمی ۹۰اصل 

شده گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه مرکزی ایرانبانک الن که در ابتدا مسئو

باشد؛ اما با بررسی از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک می

 «حرز شد و زنجانی متهم شناخته شد.بیشتر جعلی بودن این اسناد م

https://fa.wikipedia.org/wiki/علیرضا_زیبا_حالت_منفرد
https://fa.wikipedia.org/wiki/علیرضا_زیبا_حالت_منفرد
https://fa.wikipedia.org/wiki/علیرضا_زیبا_حالت_منفرد
https://fa.wikipedia.org/wiki/جمهوری_دومنیکن
https://fa.wikipedia.org/wiki/روزولت_اسکریت
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=شرکت_هولدینگ_توسعه_سورینت_قشم&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/سرمایهگذاری
https://fa.wikipedia.org/wiki/سرمایهگذاری
https://fa.wikipedia.org/wiki/سرمایهگذاری
https://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_انگلیسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_انگلیسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_انگلیسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/مالزی
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=هواپیمایی_انور&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/ترکیه
https://fa.wikipedia.org/wiki/مؤسسه_مالی_اعتباری
https://fa.wikipedia.org/wiki/مؤسسه_مالی_اعتباری
https://fa.wikipedia.org/wiki/مؤسسه_مالی_اعتباری
https://fa.wikipedia.org/wiki/امارات
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بانک_ارزش&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/تاجیکستان
https://fa.wikipedia.org/wiki/دوبی
https://fa.wikipedia.org/wiki/بابک_زنجانی#cite_note-13
https://fa.wikipedia.org/wiki/قطعنامه
https://fa.wikipedia.org/wiki/تحریم_اقتصادی
https://fa.wikipedia.org/wiki/تحریم_اقتصادی
https://fa.wikipedia.org/wiki/اتحادیه_اروپا
https://fa.wikipedia.org/wiki/ایسنا
https://fa.wikipedia.org/wiki/بابک_زنجانی#cite_note-ToolAutoGenRef4-15
https://fa.wikipedia.org/wiki/رئیس_هیئت_مدیره
https://fa.wikipedia.org/wiki/باشگاه_فوتبال_راهآهن
https://fa.wikipedia.org/wiki/باشگاه_فوتبال_راهآهن
https://fa.wikipedia.org/wiki/باشگاه_فوتبال_راهآهن
https://fa.wikipedia.org/wiki/علی_پروین
https://fa.wikipedia.org/wiki/باشگاه_پرسپولیس
https://fa.wikipedia.org/wiki/رئیس_هیئت_مدیره
https://fa.wikipedia.org/wiki/رئیس_هیئت_مدیره
https://fa.wikipedia.org/wiki/رئیس_هیئت_مدیره
https://fa.wikipedia.org/wiki/هواپیمایی_قشم
https://fa.wikipedia.org/wiki/محمدعلی_پورمختار
https://fa.wikipedia.org/wiki/کمیسیون_اصل_نود
https://fa.wikipedia.org/wiki/مصطفی_افضلیفرد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مصطفی_افضلیفرد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مصطفی_افضلیفرد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_مرکزی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_مرکزی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_مرکزی_ایران


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

83 
 

تن  ۱.۵س با محموله ، هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یو.ال. ا۲۰۱۳ژانویه  ۱در تاریخ 

ای های ترکیهشود. مقصد بخشی از این طالها شرکتطال در فرودگاه آتاتورک کشف می

در سایت الف این  احمد توکلی« اند.و بخشی نیز به نام شرکت سورینت در ایران بوده بوده

 ای شد.(. نام رضا ضراب در ترکیه رسانه52دهد)گزارش را بازتاب می

در خانواده ای ثروتمند در تبریز زاده شد و از همان جوانی  1362رضا ضراب در سال 

همانند بابک زنجانی به داللی و کارگزاری مالی باندهای حکومتی در ایران  و در حوزه 

 پردازد.ه واسطه گری میهای تجارت نفت و طال  ب

تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت  53پلیس ترکیه  ۱۳۹۲ماه آذر  26روز روز 

کرد. در میان بازداشت شدگان پسران سه وزیر ترک،  و نیر مصطفی دمیر، شهردار 

 ی سنتی و مذهبی( استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه به همراهمجلهمنطقه فاتح )

انک و رضا ضراب بیش از بقیه به چشم سلیمان ارسالن، رئیس بانک دولتی هالک ب

میلیارد یورو و نیز قاچاق طال  ۸۷آمد. اتهام این افراد نقل و انتقال غیرقانونی به ارزش می

های ایران گزارش شد. رضا ضراب، تابعیت ایران، ترکیه و برای دور زدن تحریم

ایالت فلوریدای  در شهر میامی در ۲۰۱۵ای در ماه مارس یهآذربایجان با گذرنامه مقدون

آمریکا با اتهامات فساد اقتصادی و نقض قوانین آمریکا بازداشت شد . ضراب در زندان با 

(  و Halk Bankasiیس خلق بانک ترکیه را )ئپلیس آمریکا آنجا به همکاری پرداخت و ر

س هالک بانک نیز در آمریکا دستگیر ی اصلی معرفی کرد. رئیهابابک زنجانی را مهره

 ( 53شد.)

 ۱هاست. در تاریخ تن طال در فرودگاه آتاتورك تركیه بخشی از پرونده ۱.۵كشف بیش از 

تن طال در  ۱.۵.اس با محموله ، هواپیمایی  مربوط به خطوط هوایی یو.ال ۲۰۱۳ژانویه 

های تركیه، کارگزاران این  فرودگاه آتاتورك از ادامه پرواز بازداشته شد. به گزارش رسانه

ر رشوه به پسر اردوغان میلیون دال ۱.۵قاچاق، با تنظیم و جعل اسناد سرانجام با  پرداخت 

ها را  از ترکیه به و فرزندان سه وزیر و چند مقام مهم دولت ترکیه، هواپیمای حامل طال

 سوی دوبی به سوی دوبی پرواز می دهند.

 - بانک سامان - نک پاسارگادبااز جمله  رضا ضراب در رابطه با نقش بابک زنجانی با

مرتبط  بانک سرمایه - بانک توسعه صادرات ایران - بانک پارسیان - بانک کشاورزی

 (54بودند.)

                                                 

52( http://old.alef.ir/vdcgny9xqak9zx4.rpra.html?209251   

53) http://old.alef.ir/vdcgny9xqak9zx4.rpra.html?209251 
54) www.entekhab.ir/fa/news/142011 
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ان و حزب اخوانی اردوغ -نقش سران حکومتی ایران و ترکیه به رهبری دولت اسالمی

ترین فساد مالی تاریخ ترافیک فساد انگیز به سان بزرگ وی  در اینتوسعه عدالت و 

های با افشاگری روزنامه53پلیس ترکیه  ۱۳۹۲آذر ماه  26برند. روز روز ترکیه" نام می

مستقل در ترکیه بازداشت کرد. در میان بازداشت شدگان پسران سه وزیر ترک، و نیز 

ذهبی( استانبول و عضو حزب حاکم سنتی و م ی ـحلهدار منطقه فاتح) ممصطفی دمیر، شهر

 Halkعدالت و توسعه به همراه سلیمان ارسالن، رئیس بانک دولتی هالک بانک )

Bankasi خورد.رضا ضراب به چشم می نیز ( و 

میلیارد یورو و قاچاق طال برای دور  ۸۷های از انتقال غیرقانونی به ارزش در گزارش

 سخن رفته بود.  های ایران تحریم زدن

 

 به احمدی نژاد معرفی کرده بود« خدا»وی را 

نژاد و از مدیران پیشین در پست وزارت رفاه دولت اول محمود احمدی« پرویز کاظمی»

بانک سرمایه، مناسبترین وزیری بود که از سوی خدا به احمدی نژاد معرفی  شده بود. این 

داشت و به زندان اوین باز ۹۷آبان  ۲۱در  ز آن روز خدایی،سال ا ۱۳موجود خدایی، پس 

یک منبع آگاه در قوه »ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، به نقل از  منتقل شد.

 (55بوده است.)« اخالل در نظام اقتصادی کشور»نوشت بازداشت کاظمی به اتهام « قضاییه

زیر رفاه، در هنگام معرفی پرویز کاظمی به عنوان و ۱۳۸۴محمود احمدی نژاد در سال 

«.  اظمی را به من معرفی کرده استخدا، ک»جلسه رأی اعتماد به نمایندگان مجلس گفته بود 

سبب آن را نداشتن اختیار  ، از کابینه احمدی نژاد استعفا کرد و ۱۳۸۵او اما، در مهر ماه 

در  و های قانونی اعالم کرد. وی سپس به منتقد احمدی نژاد تبدیل شددر انجام مسئولیت

نامزد شد  تا با روحانی رقابت کند،  اما صالحیت او از سوی شورای  ۹۲انتخابات سال 

 نگهبان رد شد.

ای، سخنگوی اژهسال از آن روز سودای ریاست جمهوری، غالمحسین محسنی  ۵بعد از 

آبان خبر داد که دو تن از مدیران سابق بانک سرمایه  ۲۰قوه قضاییه، روز یکشنبه 

این دو تن را پرویز کاظمی رییس هیات مدیره پیشین و علی ها،اند. خبرگزاریبازداشت شده

 اند.ایه بودهبخشای مدیرعامل پیشین بانک  سرم

ازاعضای هیات امنای صندق ذخیره  یه،کاظمی در پست رئیس هیات مدیره بانک سرما

 برد:پیش می فرهنگیان نیز بود که  وظایف زیر را همراه با پاسداری و عنصر امنیتی به

 مدیر عامل یا عضو هیت مدیره شرکتهای تحت پوشش وزارت صنایع •

 مدیر عامل شرکتهای گروه سایپا •

 گذاری گروه صنعتی ایران خودرومدیر عامل شرکت سرمایه •

                                                 
55( http://www.irna.ir/fa/News/83095719) 
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 گذاری توسعه معادن و فلزات ایرانعامل شرکت سرمایهمدیر  •

 رئیس هیت مدیره بانک سرمایه •

 رهنگیانعضو هیت امنا صندوق ذخیره ف •

 رئیس مجمع باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل •

رئیس یا عضو هیت مدیره شرکتهای )فوالد خراسان، ملی صنایع مس ایران،  •

، شهاب خودرو، تجارت الکترونیک، صنعتی معدنی چادرملو، صنایع آذرآب، واگن پارس

گروه گذاری مسکن، پالسکوکار، سولیران، باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا، گروه سرمایه

 نورد و پروفیل پارس، خدمات مسافرتی.(

 عضو کمیسیون اقتصادی دولت •

 عضو کمیسون اجتماعی دولت •

 عضو کمیسون کار و اشتغال دولت •

 یرئیس شورای عالی سازمان تأمین اجتماع •

 رئیس مجمع بیمه روستاییان و عشایر •

 رئیس شورای سازمان بهزیستی •

 رئیس شورای سازمان بازنشستگی کشوری •

 مان بیمه خدمات درمانیرای سازرئیس شو •

 مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش •

 مدیر نمونه صادراتی کشور •

 عضو بعثه رهبری، ناظر و مدیر کاروانهای حج •

 کارفرمای نمونه •

ی خدا را برای وزارت نامه که توصیه با این پشتوانه، دار نمونه و اصول گرا،این سرمایه

اینک در ستیز گرگ وار  داشت تا به احمدی نژاد نشان دهد، حکومت اسالمی در دست 

هشت »مصرف رژیم با پرونده فساد یکبار  باندها به زندان برده شده تا درکنار چند مهره

از صندوق ذخیره فرهنگیان، هم ماهیت خدای احمدی نژاد را آشکار « ومانیهزار میلیارد ت

 سازد و هم سهم امام از سرقت را واگذارد.

 

 «بیمه عمر ایثارگران»شبکه فساد در   

توسط سازمان « بنیاد شهید»و در جریان بررسی وضعیت مالی  ۱۳۹۱در مرداد ماه سال 

ان بخش تسهیالت  بنیاد شهید توانسته، در بازرسی کل کشور، آشکار شد که یکی از مدیر

گذار بسته شد، یمهکه بین بنیاد شهید و یک شرکت ب« بیمه عمر ایثارگران»رابطه با قرارداد 

 میلیارد تومان اختالس کند. ۱۵افزون بر 

 

 انداندختهها دستنفر بر تمام بانک ۳۱



 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

86 
 

یکی از متهمانی  را نپرداختهدیگر باج و سهم همقطاران  مسعود زریبافان رییس بنیاد شهید

( پاسدار و تهراندر  ۱۳۳۶)زاده سال  مسعود زریبافانبود که به دادگاه معرفی شد. 

ی اصلی تیم نژاد و گردانندهدر دولت محمود احمدی جمهورمعاون رئیسکارگزار امنیتی و 

بود و در زمان ریاست او  بنیاد شهید و امور ایثارگراند. وی رئیس سابق استقالل تهران بو

کمیته تفحص مجلس گزارش »ای را رهبری کرد و بنا شد بر بنیاد شهید، فسادهای گسترده

های که نخواند. وی همقطار باند احمدی نژاد در ماموریت« را در صحن علنی بخواندآن 

منتقل شد در زمان  مشورای شهر تهران در دوره دوشی در کردستان و آذربایجان به آدمک

نژاد را بر ، مسئولیت ستاد حمایت از احمدی(۱۳۸۴جمهوری )سال انتخابات نهم ریاست 

  هیئت دولت، به عنوان دبیر شورای شهر تهرانعهده داشت. سپس، عالوه بر عضویت در 

مجلس مبنی بر ممنوعیت اشغال چند پست احمدی نژاد نیز نشانیده شد. چندی بعد، با مصوبه 

از شکست در انتخابات دور سوم دولت ناچار به استعفا گردید و پس توسط کارکنان 

شوراهای اسالمی )که به عنوان کاندیدای ائتالف رایحه خوش خدمت بود(، ریاست مجمع 

 باشگاه دولتی استقالل را در دست گرفت.

جمهوری و رئیس به عنوان معاون رئیس حسین دهقان، به جای دولت دهمزریبافان در 

شد و پس از چندی، از ریاست مجمع باشگاه استقالل  بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب

ها از او هرگز محکوم نشد. پس از گذشت سال سرقت، ن همه فساد وگیری کرد. با ایکناره

از بنیاد شهید، تنها توانست « هیات تحقیق و تفحص»رئیس  عملکرد این موجود اسالمی،

 « .بانک دی و سرمایه دستشان در یک کاسه است»اعالم کند: 

ای وی، در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا در رابطه با روند رسیدگی به اختالس در بانکه

ها دست نفری روبرو هستیم که در تمام بانک ۳۱ما با یک فهرست  دی و سرمایه گفت: 

میلیارد تومان بوده که به نام یک  ۱۱۰۰داشته اند. یکی از مبالغ اختالس در بانک سرمایه 

میلیارد بود را به عنوان وثیقه، سندسازی کردند و روی  ۱۰۰ارزش آن  شرکت، زمینی که

نفر باید  ۳۱تومان وام گرفتند. این مبلغ دیگر غیرقابل وصول است. این میلیارد  ۱۱۰۰آن 

هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند. امیرخجسته، رییس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید 

هم  هایی هستند که از بانک سرمایهرت کردند همانمی گوید: افرادی که بانک دی را غا

ند. به اینگونه حکومت اسالمی، تمامی پس اندازها اختالس کرده و با یکدیگر همدست هست

را بدون هیچ پنهان سازی به سرقت برد. سارقین، بنا « خانواده شهدا و ایثارگران»و حقوق 

نیستند به جزسرداران بسیج و سپاه  به اعتراف یکی از کارگزاران رقیب باند سپاه، کسانی

جانبازان هستند را این گونه سرقت  اموال یتیم و صغیر را که جزو خانواده شهدا و»که: 

 « کنند.می

میلیارد تومان از صرافی بانک دی اختالس شده  ۵۰۰فقط در یک قلم »افزاید: خجسته می 

های باندها برگشت داده شد. صرافی و به دوبی منتقل شده اما ما ایستادگی کردیم تا این مبلغ

https://fa.wikipedia.org/wiki/تهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/معاون_رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/معاون_رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/معاون_رئیسجمهور_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران
https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_اعضای_شورای_اسلامی_شهر_تهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_اعضای_شورای_اسلامی_شهر_تهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_اعضای_شورای_اسلامی_شهر_تهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاستجمهوری_ایران_(۱۳۸۴)
https://fa.wikipedia.org/wiki/شورای_اسلامی_شهر_تهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/هیئت_دولت
https://fa.wikipedia.org/wiki/دولت_دهم_جمهوری_اسلامی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/حسین_دهقان
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د ارز و ارزش زدایی از پول در حکومت اسالمی، سرپلی است برای فروش و داد و ست

 رایج  در حکومت اسالمی.

خجسته از بازگرداندن هتل سفید، یکی دیگر از اموال به فروش رفته در بندر انزلی از 

ورت گرفته ما توانستیم این هتل را به های صباندی به باند دیگر خبر داد و گفت: با پیگیری

 د تومان نیز بازگردانیم.رمیلیا۲۰۰ارزش 

های از واگذاری وام های کالن بانک پرده بر می دارد: وام« میسیون شوراهاک»عضو 

 ۳۱میلیارد بوده است.  ۳۰۰میلیارد تا  ۱۰۰کالنی که از این مجموعه صادر شده از رقم 

الوصول و دیگر هم دست برده بودند و وثایق مشکوک هاینفر مفسد اقتصادی در بانک

 «ها برگردد یا خیر.لوم نیست این پولغیرقابل وصول نیز داشتند و اصال مع

به ساله گسیل شده در برابر مجلس،  ۸های به فریب به جنگ با همایش صدها نفره خانواده

زاده ی جعفرمعلغالناچار برخی نمایندگان حکومتی با اشک تمساح به میان آمدند.

ه این هیات به آبادی، در صحن علنی مجلس در پاسخ به سخنان زریبافان خبر داد کایمن

تنها بخشی از »نکات تلخ و باورنکردنی در جریان تحقیق از این بنیاد دست پیدا کرده است. 

این هایی که به گفته مورد تخلف ثبت شده از این بنیاد است. تخلف 80این حقایق تلخ، ثبت 

احتماال  ای در مقابل مجلس تجمع کنند.نماینده مجلس کار را به جایی رسانده تا هر روز عده

های جانبازان و ایثارگران دوران جنگ در مقابل اشاره او به تجمع سه روز پیش خانواده

 (56«)مجلس است.

اتهامات  به علت وارد کردن»زریبافان در ضدحمله،  از شکایت علیه دو تن از نمایندگان،  

این افراد »ی شد: واهی و تشویش اذهان عمومی نسبت به بنیاد و مدیران آن خبر داد و مدع

آبادی که اینک نماینده مجلس ارتجاع امینزاده ی جعفرغالمعل)همدستان زریبافان از جمله 

ها و تخلفات فراوان از سمت انگاریمدیران سابق بنیاد هستند که به علت سهل اند(شده

به مجلس  که شش ماه قبل از ورودها بدون ایناند و یکی از آنیریت در بنیاد برکنار شدهمد

های انتخاباتی شرکت کرده است و این یک تاز سمت خود در بنیاد استعفا دهد، در رقاب

 «تخلف انتخاباتی است

الی گردد. بابررسی وضعیت مبازمی 91افشای اختالس از بنیاد شهید به مرداد ماه سال  

ه که آشکار شد که مسئول بخش تسهیالت به جای بدهی بنیاد به شرکت بیمبنیاد شهید،

ن به حساب این شرکت واریز کرده است. مسعود میلیارد توما۹میلیارد تومان بوده مبلغ پنج

 «میلیارد تومان بیشتر نبوده است.شش»زریبافان رییس بنیاد شهید اعالم کرد این اختالس 

های هزاران نفر از جانبازان پیشین حکومتی در بنیاد شهید و اعتراضی نهادینهدر پی فساد 

از  در جنگ )ایثارگران(، اختالسگان در راه اهداف حکومت اسالمی و خانواده کشته شده

جامعه ایثارگری را دوباره به »بانک دی، بانکی که با سرمایه بنیاد شهید تاسیس شده بود، 

                                                 
56( http://www.beytoote.com/news/politics-social/bnews2555.html 

http://www.beytoote.com/news/politics-social/bnews2555.html
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میلیاردی از صرافی بانک  ۵۰۰اختالس های اعتراضی باال گرفت.شوک برد. موج همایش

بنیاد شهید  ها شدت گرفت از زبان رئیس هیات تحقیق و تفحص ازدی هنگامی که اعتراض

میلیارد تومان از صرافی بانک دی اختالس شده و به دوبی منتقل شده  ۵۰۰-شنیدنی است

ات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، امیر خجسته، رئیس هی»به گزارش بانک مردم، بود. 

رین وضعیت تحقیق و تفحص از پرونده بنیاد شهید به ایلنا گفت: این پرونده درخصوص آخ

دادسرای کارکنان دولت ارجاع داده شده است ما در مجلس دهم با آقای الریجانی  ۷به شعبه 

آملی الریجانی  ام و بعد پیش آقایهزار سند خدمت ایشان نشان داده ۳۰صحبت کردیم. من 

ادی، دادستان تهران، دستوراتی دادند و تعدادی دستگیر آبرفتیم که در نهایت به آقای دولت

چه من »ژیم از همدان در مجلس شورای اسالمی است که ...ادعا کرد، وی نماینده  ر «شدند

کنم تا حقوق خانواده شهدا و چه در مجلس باشم یا نباشم این موضوع را پیگیری می

انصاف هستند که اموال یتیم و صغیر را که جزو خانواده یثارگران احیا شود. اینها خیلی بیا

این اختالس بازگردانده نشد. تنها ادعا « کنند.رقت میشهدا و جانبازان هستند را این گونه س

 هتل سفید، کنار بندر انزلی از دست رفته بود اما ما آن را بازگرداندیم این هتل االن»شد که 

های کالنی که از این مجموعه صادر شده از رقم میلیارد تومان ارزش دارد...وام ۲۰۰

های دیگر هم فر مفسد اقتصادی در بانکن ۳۱میلیارد بوده است.  ۳۰۰میلیارد تا  ۱۰۰

الوصول و غیرقابل وصول نیز داشتند و اصال معلوم وثایق مشکوک  دست برده بودند و

خیلی جاها »کند که در حکومت باندها وی  اعتراف می« خیر. ها برگردد یانیست این پول

هم  انک سرمایهآنها آمدند و اختالس کردند. افرادی که بانک دی را غارت کردند در ب

 ( 57« )اند.ها دست انداختهنفر در تمام بانک ۳۱این   اختالس کردند.

افرادی که بانک دی را بنیاد شهید می گوید:  امیرخجسته، رییس هیات تحقیق و تفحص از

هم اختالس کرده و با یکدیگر همدست  هایی هستند که از بانک سرمایهغارت کردند همان

و  رقابت  ۱۳۹۱هستند. فساد حکومتی در این بانک و نقش سران سپاه در مرداد ماه سال 

سازمان بازرسی کل »سط تو« بررسی وضعیت مالی سازمان بنیاد شهید» یباندها به بهانه

این سازمان « یکی از مدیران بخش تسهیالت»افتاد. فاش شد که ، از پرده بیرون «کشور

گذار توانسته، در قضیه قرارداد بیمه عمر ایثارگران که بین بنیاد شهید و یک شرکت بیمه

س بنیاد میلیارد لایر را اختالس  کند. مسعود زریبافان ریی ۱۵۰انجام گرفته بود، افزون بر

به دادگاه معرفی شد. زریبافان در دفاع اعالم کرد:  از متهمان اصلی پروندهشهید وقت یکی 

اند و منتظر چیزی از سرمایه بانک دی سوخت نشده و  همه اموال عوامل آن توقیف شده

اشکا رشد که بانک دی و سرمایه  در این ربایش و فساد همدست « رای دادگاه هستیم

 اند.بوده

                                                 
57( (http://bankdaran.com/اختالس-۵۰۰-میلیاردی-از-صرافی-بانک-دی/ 
 

http://bankdaran.com/اختلاس-۵۰۰-میلیاردی-از-صرافی-بانک-دی/
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نان دولت ارجاع داده شده است. ... و دادسرای کارک ۷ه شعبه این پرونده ب» ه افزودخجست

هزار سند خدمت ایشان نشان  ۳۰در مجلس دهم با آقای الریجانی صحبت هایی شد.  من 

القضات حکومت اسالم یکه ام و بعد پیش آقای آملی الریجانی )صادق الریجانی و قاضیداده

بادی، دادستان آنهایت به آقای دولت و فاش شد( رفتیم که درحساب شخصی داشت  ۶۳خود 

نماینده مجلس اسالمی از همدان ادامه داد:  «تهران، دستوراتی دادند و تعدادی دستگیر شدند.

این تفحص در حال عملی شدن است و من چه در مجلس باشم یا نباشم این موضوع را »

که انصاف هستند خیلی بی رگران احیا شود. اینهاکنم تا حقوق خانواده شهدا و ایثاپیگیری می

اموال یتیم و صغیر را که جزو خانواده شهدا و جانبازان هستند را این گونه سرقت 

 «کنند.می

میلیارد تومان از صرافی بانک دی اختالس شده و به  ۵۰۰فقط در یک قلم »: » وی افزود

وی از  « مبلغ برگشت داده شد...دوبی منتقل شده بود اما ما ایستادگی کردیم تا این 

هتل سفید، از جمله  اموال بفروش رفته در بندر انزلی خبر داد و گفت: با « بازگرداندن»

میلیاد تومان نیز  ۲۰۰های صورت گرفته ما توانستیم این هتل را به ارزش پیگیری

 بازگردانیم.

های کالنی که از امسخن گفت و  اعتراف کرد: و« واگذاری وام های کالن بانک»وی از 

نفر مفسد  ۳۱میلیارد بوده است.  ۳۰۰میلیارد تا  ۱۰۰رقم ن مجموعه صادر شده از ای

الوصول و غیرقابل های دیگر هم دست برده بودند و  وثایق مشکوکاقتصادی در بانک

 «ها برگردد یا خیر...وصول نیز داشتند و اصال معلوم نیست این پول

ت کردند ند. افرادی که بانک دی را غارجاها آنها آمدند و اختالس کردخجسته گفت: خیلی 

اند. یکی از ها دست انداختهنفر در تمام بانک 31این   هم اختالس کردند. در بانک سرمایه

میلیارد تومان بوده که به اسم یک شرکت، زمینی که  1100مبالغ اختالس در بانک سرمایه 

میلیارد  1100د و روی آن به عنوان وثیقه، سندسازی کردنمیلیارد بود را  100ارزش آن 

نفر باید هر چه زودتر تعیین  31ن وام گرفتند. این مبلغ دیگر غیرقابل وصول است این توما

 (58تکلیف شود.)

تهدید به افشای نام تنها  ۹۶احمد توکلی نماینده مجلس باندها، نهم روز هفتم آذرماه 

کرد. وی تنها اشاره کرد  «ثامن الحجج»کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده دریافت

های نیون شاخص و شخصیتهای باسابقه و فرزندان روحااکثر این افراد قاضی» که 

هللا سیف همچنین اعتراف کرد که یکی از مدیران رئیس بانک مرکزی ولی« سیاسی هستند.

میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت  ۷۰۰»فرشتگان، « غیرمجاز» تعاونی

میلیارد تومان از دارایی تعاونی  ۳۱۰۰» سیف پیشترنیز این اعالم کرده که : « ه استکرد

میلیارد  ۲۵۰۰ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعالً  ۳۰اعتباری فرشتگان و 

تنها یکی  مافیا،« تعاونی»این   «بل انتقال به مؤسسه کاسپین است.ها قاتومان از این دارایی
                                                 
58( https://www.alef.ir/news/3960921100.html 
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نی موسسه اعتباری کاسپین است. در ستیز باندها بود که حسن روحانی روز از هشت تعاو

 ۲۵»آذر یعنی چند روز بعد از سیف و نماینده رژیم از همدان، در مجلس گفته بود که  ۱۹

هر روز که اراده »و آنان « ش تعاونی متخلف بوددرصد از بازار پولی کشور در اختیار ش

خواستند بازار ارز، سکه و فتند و هر طور که میگرکردند درباره سود تصمیم میمی

 (59«)زدند.امالک را به هم می

 

  شستا 

ی، تولیدی و ( از جمله بزرگترین کارتلهای مالشستا  ذاری تامین اجتماعی )گشرکت سرمایه

است. این بنگاه عظیم استثماری، در  ندهای حکومتی در ایراناستثمارگر در دست با

مبادالت سهام  و مدیریت دارایی ، بازرگانیو  تجارت، تولید، گذاریمدیریت سرمایه زمینه

 کند.، فعالیت میهاشرکت

میلیارد  ۲، با سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص به صورت یک ۱۳۶۵شستا در سال 

که برآرده شده از استثمار کارگران و  سازمان تأمین اجتماعی ایران هایتومان، از دارایی

یم تبدیل شد به گونه ای برپا گردید. شستا، به زودی، به بنگاهی عظ رنج  زحمتکشان بود،

را در مالکیت دارد. شستا  بورس اوراق بهادار تهران ارزشدرصد  ۱۰که اکنون، بیش از 

های رگانی با سرمایههای اقتصادی و بازگذاری و مشارکت در فعالیتوظیفه سرمایه

 ی را نیز برای غارت به سود باندهای حکومتی بر عهدهصندوق بازنشستگی تأمین اجتماع

عظیم اقتصادی که اکنون در مدیریت دولت قرار دارد، اما در تیول سپاه  یشبکه دارد. این

ا در ها رهای مالی و داراییها و بنگاهای است و شمار گوناگونی از شرکتو باند خامنه

شرکت نفتی گازی،  ۹رکت پتروشیمی، ش ۱۷ی مالکیت دارد. این مجموعه، در بردارنده

شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و  ۱۳پخش دارو، شرکت تولید و  ۳۰

تأمین »دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت کشت و امداری است. این مجموعه سهام

 نیز می باشد. « تأمین آینده»و « صبا تأمین»، «نرکارگزاری باه»و سه شرکت « سرمایه

داروسازی  ،شرکت کشت و دامداری فکا ،داروسازی فارابی ،داروسازی اکسیرلکیت: ام

پارس  ،البراتوارهای رازک ،داروسازی دانا، داروسازی ابوریحان ، زهراوی

شرکت  ۷و  شرکت زیرمجموعه ۳۰ارای . و د..شرکت ژالتین کپسول و دارو

باشد. این بنگاه مالی، همانند اختاپوس بر سراسر ایران چنگ افکنده و دستکم می هلدینگ

، در اختیار سیمان درصدی در بازار ۴۰گذاری سرمایهدرصد بازار توزیع دارو،  ۴۰بر

درصد ترابری ریلی و برخی  ۷۰درصد بازار تایر،  ۱۷درصد از بازار قیر،  ۳۰گرفتن 

                                                 
59(https://www.radiofarda.com/a/f4_sarmayeh_day_bank_corruption_31_people/28

912298.html 
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یا عمده  های اقتصادی دیگر را در انحصار دارد. شستا مالکیت انحصاری و تمامفعالیت

شرکت فوالد  ،ری اسالمی ایرانکشتیرانی جمهو ، بانک رفاه کارگران ،تاپیکو سهام شرکت

، دانشگاه علوم قضایی، نفت نشرکت ملی صنایع مس ایرا ، مبارکه اصفهان

سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی  گذاری خانهه، شرکت سرمایپتروشیمی جم ایرانول،

های دیگر را در انحصار دارد و وه پزشکی حکمت و مؤسسهمیالد سالمت تهران، گر

های این کند. مجموع داراییشرکت و مؤسسه را اداره می ۱۷۰ای با بیش از مجموعه

سود ساالنه برآمده هزار میلیارد تومان و  ۳۹بالغ بر  ۱۳۹۱گذاری در سال شرکت سرمایه

میلیارد تومان بوده و اینک  ۰۰۰۳از استثمار نیروی کار این  کارتل اقتصادی نزدیک به 

 در پی سرقت بیمه های بازنشسته گان، به باندهای دیگر واگذار می شود. 

( در سومین ۹۶اسفندماه ) ۱۹مرتضی لطفی صبح شنبه »به گزارش ایلنا به نقل از شستا 

گذاری به مدیرعامل شرکت سرمایههای قابل واگذاری )شستا( ی شرکتجلسه کشوری معرف

میلیارد تومان  ۹۵۰هزار و  ۳با گذاری تامین اجتماعی جتماعی گفت: شرکت سرمایهتامین ا

درصد از بازار سرمایه  کشور را به خود اختصاص داده است و طی سه دهه  ۱۰سرمایه، 

  ه سرقت برده است.را  ب« شدگانفعالیت خود حفظ ذخایر بیمه

، از «تحقیق و تفحص مجلسكمیته »سلیمان جعفرزاده، رییس  ۱۳۹۰در آبان ماه سال 

شركت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا  ۱۵۰هزار میلیارد تومانی در اختالس یك

ای جلوگیری کرد. لس از بررسی این فساد به فرمان خامنهجخبر داد. هیئت رئیسه م

اگر هیات رییسه مجلس از ادامه »رگزاری مهر وابسته به باند سپاه، گفت: جعفرزاده، به خب

هزار میلیارد تومان اسناد و مدارك تخلف در توانستیم بیش از سهكرد، میار جلوگیری نمیك

 « ها را اثبات كنیم.این شركت

یغات تبل های رقیب و در همان حال،ها بود در برابر باندهیئت مزبور سالح باند دولتی

ناچیز گزاران حکومتی انحرافی بود تا فساد را به باند احمدی نژاد و تنها چند نفر از کار

ای ها باالگرفت و به سران سپاه و باند خامنهها و فسادی اعتراض. آنگاه که دامنهجلوه یابد

 .این یک دستور قرآنی بود« ها را پایین بکشند!فتیله»ای فرمان داد تا خامنه رسید،

شركت  ۱۵۰، پس از بررسی وضعیت «تحقیق و تفحص مجلس»بنا به گزارش هیئت 

هزار میلیارد تومان اختالس انجام بیش از یك« شستا»زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و 

های بیشتری به سرنخ»های پشت درهای بسته شده است. به گزارش رئیس هیئت؛ بررسی

 «د، از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری شد.در این پرونده بزرگ اختالس پی برده بو

اجتماعی به میلیون بازنشسته تامین۳۰اموال « . تفحص مجلسهیئت تحقیق »بنا به گزارش 

های خانوادگی تبدیل و تمامی قراردادهای كوچك و بزرگ به فرزندان مدیران و شركت

ی یوان خانهها واگذار شده است. سعید مرتضوی، جالد کهریزک و دبستگان و آقازاده

خامنه ای در این سرقت بزرگ  حکومت اسالمی یکی از مالخوران، دالالن و همدستان باند

 است.
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 سعید مرتضوی
میبد یا تفت ۱۳۴۶ی  سال همانند خلخالی و الجوردی! زاده ای سوخته،او کیست جز مهره

با  سالگی از یک بسیجی فاالنژ، بدون هیچگونه آموزشی، ۱۹کرمان است که در سن 

هایش را در ن آدمکشیمدرک دبیرستان، دادیار دادگاه انقالب شهر بابک می شود و نخستی

برای کشتار و  ۶۰گذارد. سعید مرتضوی، با آغاز دهه راه دین و رهبر و نظام به نمایش می

سرکوب فعالین جنبش  کارگری و سوسیالستی و دیگر مخالفین حکومت اسالمی حکومت، 

ای آموزش قوانین قرآنی و حقوق شرعی چند ماهه، همراه هزاران هبا برگزاری دوره

های دینی و طبقاتی به سراسر ایران روانه و بسیجی آماده قتل عام  برای ماموریتآخوند 

ساله است که دادستان انقالب  ۲۰شوند. سعید مرتضوی یکی از آنان است. این جانی،می

از کارگران  و زحمتکشان به اعتراض شود و در همین شهر، دهها نفر شهر بابک می

سپارد. در کرمان خون می ریزد و در های مرگ میخهبرآمده  و آزادیخواهان را به جو

دادگاه  ۹به سفارش اسدهللا بادامچیان از رهبران مؤتلفه، به ریاست شعبه  ۱۳۷۳سال 

لیسانس حقوق هایش، گواهی شود. در دانشگاه آزاد به پاس جنایتعمومی تهران نشانیده می

مجتمع  ۳۴به شعبه  اه قضاییه،گیرد. در دوره ریاست محمد یزدی، رئیس دستگمی اسالمی

فرستاده  دادگاه مطبوعات ۱۴۱۰به شعبه  ۷۰قضایی کارکنان دولت و سپس در دهه 

های در توهم  اصالحات حکومتی هم و مجلهها شود تا جالد برخی نویسندگان و روزنامهمی

پیام فضلی نژاد اصالح طلب تواب و اکنون یار ای،فله بگیر و ببندباشد. در این 

شریعتمداری در بازحویی و پرونده سازی در کهیان حکومتی و شاگرد الکساندردوگین، 

گر با انگشتم اشاره ا»آنگاه که تیغ کشید: همراه است. خامنه ای در تهدید به توهم اصالحات،

ی انگشت او به سوی سردسته« د.کنم مردم همه شماها را سرجای خودشان می نشاندن

مرتضوی برای ای، سعید مرتضوی و قاضی مغیثه و حداد... است. سعید اژه هایش،آدم

آنان را به داشتن ای به ویژه دختران، گرفتن اعترافات جنسی از دستگیر شدگان رسانه

 یکی از دستکیر شدگان است: امید معماریانبرد. زیر شکنجه می« مشروعنا»روابط 

ی مواردی را که خود کسانی که من را بازجویی کردند و در سلول انفرادی یک زندان سر»

نی گرفتند، مریض جنسی و روانی بودند روا خواستند از من با فشارهای مختلف بدنی ومی

کس در یک من به آقای شاهرودی گفتم که نه تنها در مورد من بلکه این افراد نباید با هیچ

که هیچ انسان توانند کارهایی بکنند ها تعادل روانی ندارند و میاتاق تنها بمانند چون که آن

قول دادند رسیدگی کنند، اما حاال تواند انجام بدهد. آقای شاهرودی با شرم و حیایی نمی

ایم که این ما هستیم که باید تاوان یک سیستم بیمار ومریض را بدهیم که در آن متوجه شده

آید دو ماه در گوشه سلول انفرادی در محاصره یک مشت آدمی که هر کاری از شان بر می

 «ایم...را سپری کرده

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=دادگاه_مطبوعات&action=edit&redlink=1&preload=الگو:ایجاد+مقاله/استخوانبندی&editintro=الگو:ایجاد+مقاله/ادیتنوتیس&summary=ایجاد+یک+مقاله+نو+از+طریق+ایجادگر&nosummary=&prefix=&minor=&create=درست+کردن+مقاله+جدید
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=امید_معماریان&action=edit&redlink=1
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ستان تهران است.در خیزش سراسری داد ۱۳۸۸تا هفتم شهریور  ۱۳۸۱مرتضوی از سال 

در پست دادستان تهران، جنایت کهریزک را زیر فرمان مستقیم سید علی  ۱۳۸۸سال 

کند. در این برهه با بیت رهبری نزدیک و نور می ای و فرزندش مجتبی فرماندهیخامنه

وز برای بقاء نظام، شبانه ری و زیر فرمان سید مجتبی در سرکوب خیزش، اچشمی خامنه

 در تب و تاب است. 

او نور چشمی احمدی نژاد شد پس از اینهمه جنایت، برکناری از دادستانی تهران مرتضوی،

« ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز»به ریاست  ۱۳۸۸و به دستور وی در سال 

ت در انحصار  باند رهبری و چند فرمانده سپاه و اطالعا« تجارت»ا این شود تنشانیده می

به ریاست سازمان تامین  ۱۳۹۰باشد. در این برهه با خانواده الریجانی در گیر است. سال 

جایی است که تمامی ذخیره و بیمه اجتماعی نشانیده شد. سازمان تامین اجتماعی، 

آمده است با حجم دارایی کهکشانی. این انتقال آرزوی شدگان در آن گرد گان و بیمهبازنشسته

 ای بود.نورچشمی خامنه

فی »های همسر و همدست مرتضوی، دکتر هما فالح در رشته پزشکی به پاس آدمکشی

 تامین اجتماعیوی، پی درپی مقام می گیرد. با ریاست مرتضوی در سازمان « هللاسبیل

یاست بیمارستان شریعت رضوی، وابسته به سازمان تامین اجتماعی است که هما فالح به ر

نشانیده می شود و به زودی به مدیرکلی آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی گمارده 

مزد چهارمین دوره می شود. در برهه افشای نقش مرتضوی در جنایت کهریزک، فالح نا

 می است.  شورای شهر تهران

ایرانی را که  -زهرا کاظمی )دکتر زیبا( شهروند کانادایی ۱۳۸۲مرتضوی، در تیرماه سال 

بازداشت شده بود را  زندان اوین های زندانیان در بخش بیرونیدر حال عکاسی از خانواده

انتحار »ماجرای فروش سئواالت کنکور زیر نام  ۸۷کشد. سال به دست خود زیرشکنجه می

ی ت مشود، و به مجلس هفتم ارتجاع کشیده می شود. کل پرونده سر به نیسفاش می« قضایی

با خیزش   تیر ماه، ۱۸در  ۸۸شود. مرتضوی یکی از متهمین این ماجراست. تابستان داغ 

سراسری که در آغاز در اعتراض به تقلب انتخاباتی فوران یافت، به دستور مرتضوی 

برند. درآنجا های کوره مانند کهریزک میتن از دستگیر شدگان را به سوله۳۰۰دستکم

ت  آدمکشان و اوباشانی در کهریزک نگه داری می شدند می دس پیکرخونین جوانان را به

های کنند تا نفسشود، آنان را آویزان میبه برخی از دستگیر شدگان تجاوز می سپارند،

امیر ، محمد کامرانی، االمینیمحسن روحنام های نفر از جوانان به ۵آخر. دستکم 

فرزند االمینی، بازند.محسن روحجان می رامین قهرمانیو  احمد نجاتی کارگر، فرجوادی

ین جنایت را اای است. دستگاه سرکوب،یکی از فرماندهان سپاه و از سپردگان علی خامنه

سازد تا جامعه دچار شوک شود. این جنگ روانی سان یک شوک روانی، آشکار میبه

زیرا برای نخستین بار بود که از زبان خود حکومتیان به تجاوز و آویزان  کارساز افتاد،

باندها به شوخی،  -شود. در مجلس سرمایه، نمایندگان جناحکردن و کهریزک اعتراف می

کنند. مرتضوی کهریزک را موضوعی: تهدید می« کهریزیکی کردن»به یکدیگر را 

خواند.این جانی در پاسخ به هیئت بررسی می« آورتبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام»

فرمالیستی مجلس ارتجاع نوشت: "با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش مؤثر 
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نفر از  ۳۰۰هریزک اعزام شوند از حدود ه کدر آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی ب

نفر بازداشت شدگان بر اساس  ۱۴۷نفر آنان به اوین اعزام شدند و  ۱۵۳بازداشت شدگان، 

گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود 

برای مدتی، ند." شد مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام
)معاون امنیت وقت دادستان  قاضی حدادمرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به 

های تنها از پست۱۳۸۹یکسال بعد در مرداد ماه )دادیار(  علی اکبر حیدری فردتهران( و 

گان را بیماری مننژیت اعالم کرد. شوند. مرتضوی سبب مرگ بازداشت شدهخود معلق می

)زاده  رامین پوراندرجانیاو را کشتند.نوشتند که یکی از پزشکان مردمی، به شهادت آمد،

در ساختمان ،بازداشتگاه کهریزک پزشک( ۱۳۸۸آبان  ۱۹در  - تبریز ۱۳۶۲خرداد  ۱۹

پیشتر او را تهدیدکرده بودند تا خاموش بماند. « بهداری نیروی انتظامی تهران درگذشت.

های حوادث کهریزک تبرئه شد. ترفند تکذیب از تمامی اتهام ۱۳۹۰در تیر ماه مرتضوی 

آمد. گفتند پرونده گشوده است تا خشم مردم خبر و تایید، فریب همیشگی رژیم به کار

 موضوع به وادی فراموشی سپرده شود.و  فرونشیند

 

ای و برخی ازسران وزارت اطالعات، بخشی از مرتضوی در شراکت با مجتبی خامنه

در »این داد و ستد شستا )شرکت سازمان تامین اجتماعی( را به بابک زنجانی فروخت.

میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان نیز چند شرکت  ۵.۳ازای پرداخت 

می سپرد. باند « خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کاال، به زنجانیموعه زیرمج

به دستور دیوان عدالت  ۱۳۹۱رقیب این معامله به میدان آمد و قضیه در دهم مرداد ماه 

به پرونده کهریزک «رسیدگی نهایی»ترفند  ۱۳۹۴اداری خاموش ماند. در اردیبهشت ماه 

اعالم شده «هزار تومان ۲۰۰جریمه »دادگاه اسالمی  . رایده شددر دستور کار رژیم گذار

 وارده تبرئه شد. «اتهامات»از  ۹۴بود. سرانجام وی در مرداد 

مرتضوی در همدستی با احمدی نژاد که در پست ریاست جمهوری در رقابت باندها، در 

دام ا به تگر رگانه حکوم ۵یک تله گذاری برای الریجانی ها، فاضل الریجانی از برادران 

انداخت. بابک زنجانی در این ماجرا نقش داللی داشت که الریجانی را به پرداخت میلیونها 

دالر راضی می ساخت تا نزد برادرش صادق الریجانی، قاضی القضات رژیم به البیگری 

غافل ازاینکه دوربین مخفی درکار است و احمدی نژاد برود. فاضل دالل، داللی را پذیرفت،

ها آن را در مجلس حکومتی پخش کرد. سعید  «بگویم بگویم،»آن همه  پس ازنجام سرا

 ۱۵در مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، بود که این فایل ویدیویی 

موضوع استیضاح شیخ االسالمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس ۱۳۸۹بهمن

شدت یابی رقابت های درونی  کار، وزیر سبب استیضاحمنتشر شد. در یک جلسه علنی 

باندها بود. باند الریجانی خشمگین از به دام افتادن فاضل الریجانی به وسیله سعید 

مرتضوی که ولی فقیه بود، خواهان برکناری وی به دست وزیر کار بود. وزیر کار خود 

دیوان عدالت  سرکی این باند در دزدی ها در شستا و همدستی با مرتضوی بود. او حکم

سازمان  از ریاست سعید مرتضوی خواست برکناری)به دتسور صادق الریجانی( و  اداری

را اجرا نمی کرد. آن روز را یکشنبه سیاه نامیدند و سید علی خامنه ای با  تأمین اجتماعی

این که رئیس یک »شد. و آنرا خالف شرع نامید:: « پایین کشیدن فتیله ها»فریاد خواهان 
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را متهم کند، خالف شرع و قانون و تضییع دیگر قوه  قوه به خاطر یک سند اثبات نشده دو

 «.حقوق مردم است
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وزیر کار و »با به نمایش گذاردن ویدیو این بده بستان ها در مجلس، در جلسه استیضاح 

علی الریجانی پاتک خورده از احمدی نژاد، با صدایی لرزان و منزجر « رفاه اجتماعی

ئم بگم بگم در کشور راه انداختید که داشما  اتفاقا خوب شد»روی به احمدی نژاد گفت: 

 «.امروز این فیلم را نشان دادید تا مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند

احمدی نژاد اجازه پاسخگویی نیافت و با خواری از مجلس بیرون رفت. وزیر کار او نیز 

حمد قربانی کردن سید مبرکنار شد، اما سعید مرتضوی به زودی از بازداشت بازگشت. 

به اختالس  بزرگ بانکی باز می "ردد که او ریاست بانک صادرات را به عهده هرمی ج

هزار  ۳آفرید امیرخسروی، از مالکین اصلی مجتمع پوالد اهواز،  توانسته بود داشت. مه

های بانکی به میلیارد تومان را از شبکه ۲۸۰۰میلیارد تومان )سه تریلیون تومان( و یا 

ز افشای پرونده بابک زنجانی بود. رسانه در شهریور ماه پیش ارقت، سرقت ببرد. این س

از کشف اختالسی نام بردند که از کانال بانک صادرات ایران انجام و کشف شد. لغو  ۱۳۹۰

مجوز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیرمنصور آریا و تنی چند از همدستان وی پی آمد 

از جمله: بانک ملی، بانک سامان،  دی هاین دزهای درگیر ااین آشکار شدن بود. بانک

بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان که شبکه ای از بانک های سپاه و دولت 

 را تشکیل می دادند، ایمن ماندند.

از مقام مدیریت  ۱۳۹۰محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی در هفته اول مهر ماه 

استعفا داد و « ه و بیماری مزمنشدعصبی حادث مشکالت»بهانه عامل بانک ملی ایران به 

به کانادا فرار کرد. تا نامی از سید محمد جهرمی که از سران سپاه و اطالعات سپاه بود 

برده نشود. جهرمی به وزارت کارنشانیده شد. اما همدست دزدی های مرتضوی بود و 

سال ام در آذرماه می زد. سرانج پشتیبان او که از برکناری مرتضوی در شستا سر باز

قرار مجرمیت جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات ایران هم صادر شد. رئیس   ۱۳۹۰

قوه قضائیه در همان زمان گفت که این فساد در دولت رخ داده و کوتاه نمی آییم. محمود 

.  او احمدی نژاد، اینک  در برابر الریجانی ها و حتا ولی فقیه خاموش فرمان نمی برد

خط قرمز خود اعالم کرده بود. صادق آملی الریجانی در پاسخ به  ان دولت اش راکارگزار

 کنیم.او گفت: گفتن خط قرمز توهم است. هر مسئولی در این پرونده دخیل باشد محاکمه می

نفر رسید در میان بود. پس از  ۳۹خاوری نام -امیرخسروی-جهرمی-در پرونده مرتضوی

گاه برگزار و سرانجام: مه آفرید خسروی، رین جلسه دادآخ 1390تیر  ۲۵ماه در تاریخ  ۵

بهداد بهزادی مشاور حقوقی مه آفرید، ایرج شجاعی مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری 

امیرمنصور آریا و سعید کیانی رضا زاده رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فوالد در 

آفرید ن مهم شدند. همچنیزای نقدی محکوپرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و ج

خسروی متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم درآمدهای به دست آمده از پولشویی 

 ۵۵۴هزار میلیارد و  ۲۸هزار لایر و پرداخت ۸۰۰میلیون و  ۷۲۹هزار و  ۲۵به میزان 

 ها، معادل کل ال سی های پرونده محکوم گردید.میلیون لایر به بانک
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های وی، حکم روی و گرفتن دارایی هایش به جای بدهیل مه آفرید خساز فروش اموا پس

در محل زندان اوین اجرا شد  – ۱۳۹۳سوم خردادماه  –آفرید سحرگاه روز شنبه اعدام مه

 ۱۰۰سه متهم همچنان در زندان ماندند. پرونده دیگرمتهمان این فساد بزرگ که افزون بر

صادرات یکی از این متهمین ئیس وقت بانک ماند. جهرمی رنفر شدند، در حال رسیدگی 

میلیون تومانی پایان یافت و او با پرداخت این پول تو چیبی آقازاده ای  ۸بود و به جریمه 

 خردسال، بدون اعتراض و با خشنودی با ولی فقیه و باند الریجانی ها کنار آمد.

با د تومانی که هزار میلیار ۳در اوج افشای فساد بانکی  شدن اختالس  ۱۳۹۰در سال 

های جعلی بانک صادرات به دست سید محمد جهرمی صورت گرفته بود، «سیال»

موضوع حقوق کهکشانی جهرمی نیز به میان آمد. آشکار شد که وی در دولت نهم وزیر 

 ۲۹۷,۱۶۲,۶۹۵  نژاد، در زمان ریاست بر بانک صادرات ماهیانه مبلغکار محمود احمدی

کرده و کارانه سه ماهه او ، دریافت میهزار تومان(  یلیون و هفتصدم ۲۹لایر )

میلیون تومان( بوده است. باند رقیب فشا ساخت که از  ۴۸۵)  لایر ۴,۸۵۸,۹۵۷,۹۶۹

های بنگاه»اقدامات دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در جریان طرح موسوم به 

و صندوق صندوق تعاون  ریزی و ادغام ، انحالل سازمان مدیریت و برنامه«زود بازده

 مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات جهرمی بوده است.

متن كامل روخوانی احمدی نژاد درمجلس از دیدار مخفی  مرتضوی وفاضل الریجانی پیاده 

 شده از روی ویدئو:

دانید که می گویدیک فردی به نام آقای میم که معاون مجتمع قضایی تهران است آمده و می»

شما پرسد: برادران آقای الریجانی رفت و امد خانوادگی داریم. مرتضوی میمن با یکی از 

خواهیم این را بگویم که بقیه گوید بله. من میارتباط دارید. معاون مجتمع قضایی می

هایشان پیش من صفر است. یعنی اگر بقیه رسند و نمرهبرادران به گرد پای فاضل نمی

دادم و قبولشان ندارم، بهش گفتند شما هرچه ها میبه آند من چند فحش ان فاضل نبودنبرادر

آید. باید رک به خواهید به مرتضوی شفاف بگویید. فاضل الریجانی پیش مرتضوی میمی

خواهد با تأمین اجتماعی قرارداد آقای مرتضوی بگویید که آقای ز ]بابک زنجانی[ که می

 ود.به شما وصل ش ببندد باید از قبل من

خواهد قرارداد ببندد باید هشیار گوید کسی که میفاضل الریجانی خطاب به مرتضوی می

بینیمشان و باشد که در مورد ما تبلیغات نکند و اعالم نکند که با ماست. خودمان جایی می

د و خواهد که جلسه را ترک کنبندیم. مرتضوی در اینجا از آقای میم میها را میقرارداد

 هایی مطرح شود که این فرد نباید متوجه شود.ست حرفکند که ممکن ااحساس می
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گوید که من بعد از خروج فرد مورد نظر آقای فاضل الریجانی به آقای مرتضوی می

کنیم. بعد از آقای خواهم با گروه ز کار کنم ولی به صورت کتبی این کار را نمیمی

ام. فاضل گوید ندیدهخیر، مرتضوی میاید یا را دیدهپرسد اخیرا علی آقا مرتضوی می

دهد که آقا علی نظرش روی شما خیلی ام. و الریجانی جواب میگوید نه ندیدهالریجانی می

 تواند کمک کند و حتی با قوه قضاییه تلطیف کند موضوع را.مساعد است و می

مادر و . مثال در منزل خصوصا یک مالقات جدی باید انجام دهیم بیرون از قوه و مجلس

و صدا انجام شود وو علی آقا و آقا صادق ]علی الریجانی و صادق الریجانی[ هم بدون سر 

 گوید بدون علی آقا و آقا صادق؟کند و مینباشند. آقای مرتضوی تعجب می

گوید ابتدا صادقانه و پوست گوید هردوشون نباید بدانند. بعد آقا فاضل میآقای الریجانی می

شان پیشنهاد کنید. روه ز کار کنیم و یکی دو پروژه خوب بهخواهیم با گمی گویم: مانده میک

های مشابه که تمایل داشته باشند با ما کار کنند در ایران یا خارج که مثل پاالیشگاه یا پروژه

 جاذبه هم داشته باشند.

. فاضل م چکار باید کردگوید شما بفرمایید شما بفرمایید من چکار کنم که بدانمرتضوی می

شناسید آقای ز را. آقای گوید شما نمیی آشنایی ایجاد شود. مرتضوی مییک زمینهگوید می

گوید نه. باید یک زمینه آشنایی ایجاد کنیم و توصیه بفرمایید که با ما کار کنند که فاضل می

 گروه ز احساس کنند نمایندگی شما را دارم.

ها همکاری داشته رفی کنید که با آناند ما را معتهشما قرارداد بس هایی که بادر همین پروژه

ها قاطی شویم. کارهای اقتصادی اگر صالح ها با آنباشیم و نظارت و کمکی کنیم و در کار

]یعنی بابک زنجانی[ « ز»کنید به گروه دانید و هرکار دیگری که شما توصیه میمی

گوید در می خوب است. مرتضویای آینده ایران ها برتوصیه کنید که همکاری ما با آن

خارج از کشور هم من پیشنهاد کردم با شما کار کنند شما چه نظری دارید؟ الریجانی 

دانم شرایط چگونه است؟ اگر من را به عنوان مباشر خودشان تلقی کنند من گوید من نمیمی

را به عنوان وید اگر من شما گها همکاری کنم. مرتضوی میها با آنتوانم در تمام کارمی

اش اینطور باشد الزم نیست گوید تلقیور معرفی کنم درشان شما نیست. الریجانی میمشا

 جایی مطرح شود.
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گوید شما برادر رئیس مجلس و رئیس قوه مقننه این مملکت هستتید مناسب مرتضوی می

د حضور ها بگوییبه آن گویدنیست که شما را به عنوان مشاورشان تلقی کنند. الریجانی می

ها توصیه کند. مرتضوی اند یک ارتقایی باشد برای آینده کاری خودتان و به آنتومن می

گوید بله آمادگی داریم بستگی به توانید کاری کنید؟ میگوید در مجلس و قوه قضاییه میمی

و آدم  شناسیدکیسش دارد دیگر. مشکالتی که آقای ع. ب که فرد مشهوری است و شما می

ه پانزده پروژه پتروشیمی دارد و احتیاج به کمک دارد. زحمتکشی است و دمتدین و 

گوید این فرد چندین مشکل دارد. گوید شما برایش چکار کردید. الریجانی میمرتضوی می

من با این فرد قرار دارم تا مشکالتش  ۹یک سری مشکل بانکی دارد که همین فردا ساعت 

 خواهم حل کنم.اش را میروشیمیکالت واحدهای پترا پیگیری کنم و مش

های اجرایی آید و مشکالتی که در قوه قضاییه دارد و مشکلآقای ع. ب و آقای میم هم می

خواهم حل کنم. از مفاسد اقتصادی هم پرونده داشت که برایش پیگیری کردم دیگرش را می

 و از طریق اخوی مشکلش را حل کردم.

اخوی دستور بگیری؟ الریجانی  را دارید که از شما این اعتبار گوید خوبمرتضوی می

القضات حکومت اسالمی[   قاضیگوید: بله حتی در یک جلسه اخوی  ]صادق الریجانی،می

کنم و بنده خدا ها کار میها که گفتم را دید و به ایشان گفتم من با این بنده خدااین بنده خدا

ها گرفتم. مرتضوی وی را برای ایند و من حمایت اخمشکل دارد و نیاز به حمایت دار

گوید بله من خودم گوید خوب اخوی دستور داده است مشکالتش حل شود؟ الریجانی میمی

 ام که حل شود.های این بنده خدا را تقسیط کردههم مشاور بانک صنعت و معدن بودم و قسط

سر زمین شکایت م یک عده از او ها هپرونده زیاد بوده و رئیس دادگستری یکی از استان

 رده بودند و ما صحبت کردیم و مشکالتشان را از طریق آقای الف حل کردیم.ک

گوید هم کارگری بوده و هم های کارگری بوده. الریجانی میبحثگوید: مرتضوی می

و ام ایم. من االن پوست کنده بگویم. من کار دانشگاهی کردهمسائل مالیاتی همه را حل کرده

چرخد تازه دوزاری من افتاده است و میلیون تومان نمی ۲اهی و اموراتم با م االن نوه دارم

االن یک فرصت ویژه پیدا شده است و در این چند سال که ورود به کار اقتصادی پیدا 

خواهم برای من قدمی ها دستم آمده است و واقعیت این است که میایم و االن قلقکرده

ستگان من کند برای شروع کارش. به نام یکی از بکن مختصری چیزی بردارید و یک مس

خواهد یک استفاده گذری بکند. بگویید یک مقطعی به قضیه نگاه نکند و فکر کند می

خواهید یا آپارتمان؟ گوید ویالیی میمتری به ما بدهد. مرتضوی می ۷۰۰یا  ۶۰۰آپارتمان 

را دارید سد خودتان جایی پرت. مرتضوی میگوید اگر ویالیی باشد بهتر اسالریجانی می

گوید بله به نام یکی از اقوام ما آپارتمان را بخرد. این بنده خدا معرفی کنید. الریجانی می

 (60«)گوید.آید و اسمش را به مرتضوی میپدرش فوت کرده است و به چشم نمی

                                                 
60(  http://fararu.com/fa/news/140389 
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هزار  10یلیاردی تومانی تامین اجتماعی" ،"فروش زمین هزار م 17چک « ناپدید شدن»

 138سران رژیم،"فروش ری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی" به  مت

شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی"، "اعطای میلیون ها تومان کارت هدیه به برخی 

تار در کهریزک و... از نمایندگان مجلس" و حتا پرونده تجاوز فردی سعید مرتضوی، کش

نه گیرند. به همانگوای انجام نمیه سیدعلی و مجتبی خامنهجمله اعمالی اند که بدون پشتوان

هواپیمایی جمهوری اسالمی بابک زنجانی، فوالد « سورینت قشم»که ماجرای شرکت 

خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، 

در  ناگون بیمهتبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای گو پتروشیمی

و... کشتیرانی جمهوری اسالمی، « رسیانپا»، «دانا»، «میهن»، «ملت»شمار  بیمه 

میلیارد تومان چک  2000بانکهای پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و ... صنایع مس باهنر و

اینگونه آغاز شد. قشم به سان منطقه آزاد را  به« شرکت سورینت قشم»ماجرای  صادره ...

جرایی محمود دولت احمدی نژاد می نامیدند. حضور حمید بقایی معاون ا حیات خلوت

احمدی نژاد به عنوان دبیر مناطق آزاد میانجیگر دست اندازی احمدی نژادی ها )پسران( و 

به « ری پوراسفندیار حید»و « رضا موسوی»، «هم بابک زنجانی شد. محمد اصغری

م بخشی از جزیره را در اختیار زنجانی ترتیب مدیران منطقه آزاد قشم بودند و هرکدا

در » شرکت هواپیمایی قشم به بابک زنجانی بود. با گزارش شرکت:  گذاردند. واگذاری

 1388مالکین قشم ایر تصمیم به واگذاری شرکت نمودند و در نهایت در سال  1385سال 

سعه شرکت هولدینگ تو« »عه سورینت قشم مالک این شرکت گردید.شرکت هولدینگ توس

این هواپیمایی را دارد، در سال  به ریاست بابک زنجانی که اکنون مالکیت« سورینت قشم

شرکت »اصال وجود نداشته است.  به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی،  1388

و به بیان همین « یس شده استتاس 1390هولدینگ توسعه سورینت قشم در شهریور سال 

از شرکت های بابک زنجانی که در قشم تاسیس شد، شرکت یکی دیگر »خبرگزاری دولتی 

پیمایی فراز قشم و شرکت کترینگ فراز قشم است. شرکت کترینگ فراز قشم به هوا

صورت اختصاصی تولید کلیه موادغذایی برای هواپیمایی کیش ایر و قشم ایر را در اختیار 

ا همان شرکتی است که . فراز برای طرفداران پرسپولیس شناخته شده تر است، زیردارد

که تابستان  320ها بگذارد. یک فروند ایرباس¬لیسی قرار است هواپیما در اختیار پرسپو

امسال توسط شرکت هواپیمایی فراز قشم وارد ناوگان هوایی کشور شده به گفته مدیرعامل 

س داده شده تا از آن برای پروازهای اختصاصی استفاده این شرکت به باشگاه پرسپولی

 (61«)دکن

                                                 
61 (http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81015987 
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این خبر گزاری اما نه در زمان کارگزاری باند احمد نژاد، بل که با روی کار آمدن باند 

ساد و فساد اعتدالیون به رهبری حسن روحانی  دست به افشای رقیب میزند. باندهای ف

نهادینه شده و سیستماتیک حاکم، این ربایش ها را به هزینه ربودن نان شب سفره کارگران 

میلیونی ایران و به  80میلیون از جمعیت  60زیر فقر مطلق نشانیدن بیش از  و به بهای به

 می برند.هزینه نابودی و فالکت جامعه به پیش 

های صندوق بازنشستگی  ایران را مستمریدرصد  ۷۶ادعا می شود که دولت، 

این صندوق   کند که از پرداخت آن به صندوق خودداری کرده است.پرداخت می

شستگی افزون بر یک میلیون نفر از بازنشستگان، به بهانه ، با ربایش حق بازن بازنشستگی

ورشکستگی است. خودداری دولت از پرداخت بدهی های خود به صندوق، در آستانه اعالم 

درحال »اعتراف کرد:   96سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در آذرماه 

لیت می کنند که منهای صندوق تامین صندوق بازنشستگی در کشور فعا ۱۸حاضر 

در  سلمان خدادادی۱۳۹۶آذر  ۱۳)دوشنبه « اجتماعی مابقی صندوق ها ورشکسته هستند.

 (62) خانه ملت گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری

این مشکالت  مشکل اساسی آرامش کشور را تهدید می کند، گفت: 3به اینکه  اشارهبا » 

مسائل مربوط به بخش آب است، نمی توان به سادگی  درحوزه صندوق ها، محیط زیست و

از کنار این مشکالت عبور کرد؛ به طورحتم برای این حوزه ها نیز باید کمیته بحران در 

راس صندوق های بازنشستگی مدیران ناکارآمد فعالیت جامعه تشکیل شود، متاسفانه در 

هزار میلیارد  130اجتماعی نزدیک به بنا برآمار غیررسمی بدهی دولت به تامین  ...کنندمی

تومان است، اما مسئوالن دولتی زمان تصویب این قانون درمجلس با نارضایتی جلسات 

هزار میلیارد تومان به بدهی  20کمیسیون تلفیق را ترک کردند؛ ضمن اینکه درسال جاری 

کرد...  دولت به تامین اجتماعی اضافه شد و مجلس دولت را موظف به پرداخت بدهی ها

درصد هزینه های کشور جاری است، درحال حاضر صندوق بازنشستگی  90امروزه 

درصد  10درحال حاضر   کشوری بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر عضو دارد؛...

امه پیدا کند، همین میزان هم صرف اگر شرایط فعلی اد ر عمرانی است..اعتبارات کشو

در زمانی که هیچ کارعمرانی انجام نمی شود؛ نمی هزینه های جاری می شود، بنابراین 

توان توقع حل بیکاری و حاشیه نشینی را داشت؛ شرایط متاسفانه بحرانی است، البته 

ل تامین اجتماعی است؛ اما طرح این نهاد هم ژوهش های مجلس هم به دنبال حل مشکمرکزپ

 «رسد...به جایی نمی

                                                 
62( www.rajanews.com/news/280744/ 

http://www.icana.ir/Fa/Tags/8988/سلمان_خدادادی
http://www.icana.ir/
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در » وثر صندوق ها برای مرحله پیری، روشن کرد:وی با انتقاد از عدم سرمایه گذاری م 

همه دنیا صندوق های بازنشستگی خصوصی و حق الناس هستند، اما در این جامعه 

 4نون صندوق تامین اجتماعی بیش از صندوق ها وسیله و بازیچه دولت ها هستند؛ هم اک

اما این صندوق میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد،  35میلیون نفر مستمری بگیر و 

خدادادی وابسته به رقیب در افشای باند دولت ادامه می « همیشه بازیچه دولت ها بوده است.

صندوق های متاسفانه همه دولت ها افراد گماشتگان خود را درمدیریت »... دهد: 

بازنشستگی قرار می دهند، در دولت هشتم ونهم هشت مدیرعامل برای مدیریت صندوق 

انتخاب شد؛ البته در دولت یازدهم مدیریت ها تا حدودی تثبیت شد، اما در تامین اجتماعی 

از عجایب روزگار است  می کنند...  کشورما دولت ها صندوق ها را به دلخواه خود اداره

ور در دولت دوازدهم زمان معرفی وزیرتعاون رییس شرکت شستا را هم که رییس جمه

ن از دخالت دولت ها درصندوق ها دارد؛ بنابراین معرفی می کند، از این رو این مورد نشا

 تا دخالت دولت ها کاهش پیدا نکند، وضعیت صندوق ها تغییری نخواهد کرد.

است. به  97خیزش سراسری دی این هشدار کارگزاران سرمایه، درست یکسال پیش از  

ر هزا ۲۶۸میلیون و  ۱ورشکستگی صندوق به معنای بالتکلیفی «: صدای معلم»گزارش 

 نفر بازنشسته است.

 ۹۸هزار بازنشسته دارد و گفته می شود که  ۶۷۰صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، 

ارکنان فوالد صندوق ک درصد مستمری پرداختی خود را با کمک دولت تسویه کرده است.

بگیر دارد که با مستمری هزار بازنشسته ۸۵ورشکسته شده است. این صندوق نزدیک به 

های بازنشستگان خود با تاخیری دو ماهه زارت رفاه در حال تسویه مستمریدخالت و

نه تنها صندوق بازنشستگی، بلکه دولت ورشکسته است. ورشکستگی صندوق ( 63«)است.

 ان، نشانه ی سونامی ورشکستگی حکومت اسالمی است.و بانک های سراسر ایر

 

 نظام  ، خطری برایهای بازنشستگیصندوقورشکستگی 

ی امنیتی، و بازجو و وزیر پیشین کار حکومت سالمی، دوشنبه بیست و علی ربیعی، چهره

های بازنشستگی ایران را ورشکسته و خطری ( صندوق۲۰۱۸نوامبر  ۱۲)  ۹۷یکم آبانماه 

ارات کار، ی جانشین خویش در وزحکومت اسالمی خواند. وی هنگام معارفه در برابر

ای  ای افزود که باید به چارهمحمد شریعتمداری، چهره امنیتی و مدیر امپراتوری ملی خامنه

 (64های بازنشستگی کشور" برآمد.)فوری  در برابر خطر "دردناک در صندوق

رنگونی تزار و برآمد جنبش و س ۱۹۱۷ط فوریه ربیعی شرایط کنونی در ایران را با  شرای

های قرن مهمترین انقالب»کارگری انقالب کارگری در روسیه همانند دانست و افرود: 

در نتیجۀ تحوالت جمعیتی روی داده و ایران امروز نیز  ۱۹۱۷ گذشته از جمله انقالب اکتبر
                                                 
63( http://sedayemoallem.ir/ 
64https://www.tabnak.ir/fa/news/629306/  
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گی های بزربا چالش "اکنون با همین تحول روبرو است...، و افزون برای اینکه کشور

این اعتراف، « های بازنشستگی روبرو است.نظیر فقر و بیکاری و ورشکستگی صندوق

ی بحرانی حکومت که در کنار اسحق جهانگیری جانشین جانیهی شرایط همهبازگو کننده

یک اعتراف ساده نیست.  آمد،های گروهی بر زبان میاول حسن روحانی و در برابر رسانه

سال حکومت خونین و فالکت، و مسئول  ۴۰ی ربیعی فرماندهراف از زبان علی این اعت

ی امنیتی حکومت اسالمی که همراه با مهار و کنترل و سرکوب جنبش کارگری و چهره

طلبان حکومتی و از الحصبنیانگزار وزارت اطالعات و اتاق فکر پروژه اسعید حجاریان، 

ای برای ربایش ت، بلکه دسیسهفروپاشی حکومت اسنه تنها بیانگر بحران  مهندسین آن،

های  بازنشستگی در این سالیان دراز اندوخته شده و به نام ذخیره صندوقتمامی آنچه به 

های عالوه مشروعیت بخشی به ربایش میلیاردها تومان سهم و بدهکاری دولت به صندوق

میلیاردها های ی، هم صندوقاسالم -بازنشستگی است. با این اعالم در یک دستبرد حکومتی

بایستی به صندوق های هنگفت و میلیاردی دولت است که میمیلیاردی و هم بدهی

 شوند.بازنشستگی پرداخت نشده به روش خمینیسم ربوده می

وزیر جدید کار، محمد شریعتمداری، پس از اعترافات دسیسه آمیزعلی ربیعی، نیز اعتراف 

بازنشستگی کشور از محل بودجۀ عمومی تأمین می شود  صندوق ۱۸کرد که: "منابع غالب 

 داران و باندهای حاکم،ای چالش آفرین است." او نیز همانند گماشته سرمایهکه این مسئله

ا را تکمیل تر کند و بیافزاید که: صندوق  ّوظیفه داشت که سناریو سرقت صندوق

منابع روبرو است و بخش  بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز با کسری شدید

و میزان آن  «های دولت به سازمان تأمین اجتماعی استمهمی از این کسری ناشی از بدهی

دولت امکان پرداخت نقدی »  اعالم کرد و افزود:« هزار میلیارد تومان ۱۵۰»را افزون بر

داخت معاف ردولت از پبه این بیان، «. های خود به سازمان تأمین اجتماعی را نداردبدهی

برای پرداخت این » شود. وی بی آنکه توضیح دهد که چه سودایی در سردارند، افزود:می

های فارسی ها باید ترتیبات دیگری" انجام گیرد. پیش بینی ادامه این سناریو همانند فیلمبدهی

های زیر مالکیت صندوق بازنشستگی و تامین ها و هلدینگبسیار ساده است: شرکت

بار دیگر، «. بخش خصوصی  واگذار شوند»شوند که باید به اعالم می«زیان ده» یاجتماع

، به کارگزاران حکومتی و سرداران سپاه و «زیان ده»به اینگونه، دهها شرکت زیر نام 

ی باندهای حکومتی شوند و صندوق ذخیره به طور کامل به وسیلهامنیتی ها واگذار می

ای در مجلس ارتجاع محمد شریعتمداری که پرونده شوند.حراج و به سرقت برده می

توانیم منابع بیمه شدگان را در سرشار از فساد دارد، برای توجیه این سرقت گفت: "ما نمی

قالب بنگاه هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار 

 «خیانت در امانت است.

 «های ورشکستۀ سازمان تأمین اجتماعی.واگذاری شرکت»ی هوزیر کار به اینگونه  دسیس

با این توجبه فریبکارانه که: "در غیر اینصورت با ادارۀ بنگاه های  آورد،را به زبان می

ده تنها فقر را میان فقرا تقسیم می کنیم." اما هر ذهن آشنا با داد و ستد کاالیی از خود زیادن

ن ده هستند کدامین بخش خصوصی حاضر به ریسک اها زیپرسد اگر این بنگاهمی

گذاری و خریداری آنهاست؟! البته خود حکومتیان سخنی از فروش به میان سرمایه
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در میان است. این واگذاری از دولت به چه « هاواگذاری شرکت»اند، بلکه سخن از نیاورده

تی ها و ی، یعنی سران سپاه وامن«خصولتی»آشکار است، به همان بخش  کسانی؟

درصد درآمدهای  ۵۵» گوید: های بیت رهبری و شرکا. دولت حسن روحانی میهلدینگ

های با اعالم این هزینه« نفتی کشور فقط صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود.

 ها و تا کنون به کجا سرازیر شده است؟ورشکستگی صندوق

ی نظام در بحران، نیز از ردر همین نشست، اسحاق جهانگیری، جانشین  رئیس جمهو

واگذاری بنگاه های زیان ده دولت و سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی  پشتیبانی 

های فردی یا به مدیران این بنگاه ها بر اساس رانت قدرت و نه صالحیت»کرد و افزود: 

 یتعبیر خود او با "من بمیرم، تو بمیری" و سوابق سیاسی افراد در حکومت برگزیده م

"دهها میلیارد دالر سرمایه در این بنگاه ها وجود دارد. اما، نه » و چنین ادامه داد:« شوند.

فقط سودی از آنان عاید دولت نمی شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاه ها حتا از 

اعتراف کرد که  او همانند ربیعی مزدور، پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند." 

دو خطر بیکاری و کاهش قدرت » فروپاشی قرار گرفته است و گفت: یرژیم در سرازیر

معاون و دستیار حسن « خرید مردم، کشور یا در واقع نظام اسالمی ایران را تهدید می کنند.

ها، حتا پیش از اعمال تحریم»روحانی، کارنامه حکومت اسالمی را اینگونه بیان کرد: 

ر مطلق و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی قکشور با ابرچالش هایی نظیر بیکاری، ف

روبرو بود و اکنون باید مراقب بود که تحریم ها به ریزش بیشتر کار و تشدید بیکاری منجر 

اینک در نقش دالل و  ها و محمد شریعتمداریعلی ربیعی ها،اسحق جهانگیری« نشود.

مالی و استثمار شاه  نماینده امپراتوری بیت رهبری و از جمله کارتل و هلدینگ بزرگ

را  تا سرانجام « خیانت در امانت»مند است که عبدالعظیم، در پست وزارت کار، وظیفه

به باندهای حکومتی « بخش خصوصی»ها را رایگان  زیر نام نهایی تکمیل کند، شرکت

 دولت روحانی و باند خویش را در ربایش و ورشکستگی صندوق از پرداخت بدهی واگذار،

انچه که تا کنون از دستمزد کارگران هزار میلیارد تومانی خود معاف و تمامی  ۱۵۰دستکم 

ها ها پرداخت شده ونیز سهم پرداخت شده از سوی کارفرما به صندوقو کارکنان به صندوق

 را بربایند. 

خورد که  دولت چنین رقم می ی سیاسی و مالی حکومت اسالمی،آمد روند بحران فزایندهپی

درصد در آمد نفتی که باید  ۵۵یابد تا همان ای میتحریم و کاهش درآمد نفت، بهانه هانهببه 

های تامین واگذار شود، سرباز زده و پرداخت نشود. اما به بیان حسن روحانی به صندوق

ها کارگر و ها و انفجار میلیوناعتراضبار آشکار،  های جنایتها و پروژهآمد این سرقتپی

ها، آتشفشان خواهند و نیز شاغلی است که با اعالم ورشکستگی صندوق بازنشسته نکارکنا

کرده است به خطری علیه علی ربیعی پیش بینیو همانگونه که  کارگزار امنیتی رژیم،  شد،

خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، »نظام تبدیل خواهد شد. و تنها همین دو خطر 

در میان صدها خطر دیگر کافی «  کنند.می ایران را تهدید میکشور یا در واقع نظام اسال

آزادی به  مسکن، نان، است که نیروی کار به همراه تهی دستان شهر و روستا با شعار کار،
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را در  ۱۹۱۷هایی همانند با پیشا انقالب اکتبری علیه تزاریسم روسیه آیند و همایش خیزش

 ایران به نمایش بگذارند.

 س رضویدآستان ق 
سان یک دامگاه فریب و جهالت، و نیز در همان به تاریخی آستان قدس و تولیت آن سابقه 

سال  ۴۰حال  دریایی از دارایی و درآمد برای  والیان قدرتی که کلید داران آن هستند و در

گردد. در آن زمان برمی هاصفویگره خورده، به زمان  عباس واعظ طبسی  گذشته با نام

نامید تولیت آستان را علی( میاش خود را سگ خانه علی )کلبشاهان صفوی که شاه عباس

ری وظیفه تولیت را به عهده داشت و خرده ااستاند گزیدند، و در حکومت پهلوی،برمی

به جای شاه سلطان حسین نشسته  ولی فقیه کرد. اکنونی لشکر دعا پرتاب میریزی به سفره

نگاه فساد و ن بای اند.دادهنام « والی خراسان»اش را و تولیت« امپراتوری آستان»است 

های میلیاردی زائران سرگشته و بی پناه، با ساالنه بیش از ربایش نذرها و صدقه بااستثمار، 

های ها با هلدینگسرگشته و به وادی فراموشی افتاده و در آمدهای شرکت میلیون زائر ۳۰

های میناران هکتار زهمراه با هز به راستی یک امپراتوری مالی راشریک با باند سپاه، 

است. و دیگر شهرهای ایران در تصاحب این آستان فریب و بندگی مشهد کشت در قابل

ین بنیاد بزرگترین کارفرما ده است. ابرآورد ش الرد میلیارد ۲۰ها تا ارزش  نسبی این زمین

 .است استان خراسان رضوی در

موسی علی بن موقوفات و  حرم  متولیو برخی شهرهای خراسان زیر حاکمیت  مشهد شهر 

شود. اداره می امام هشتم شیعیانجانشین هارون الرشید عباسی،  ولیعهد مامون، ،الرضا

هللا روح ه حکمتولیت آستان قدس رضوی از فردای به قدرت رسیدن حکومت اسالمی، ب

هللا آیت بود که با مرگ او و با حکم و خانواده فاسد وی عباس واعظ طبسی پایتخت خمینی

جالد و آمر  سید ابراهیم رئیسی مدیریت این آستان به ۱۳۹۴اسفند  ۱۷از تاریخ  ایخامنه

 واگذار شد.  ای در مشهد الهدی، نماینده خامنهداماد علم، ۶۷تانندانیان سیاسی تابسکشتار ز

درصد اراضی زیر کشت و  ۹۰شرکت سود ده و مالکیت  ۵۰آستان قدس رضوی با داشتن 

اغلب زمین های مسکونی مشهد، و با آن که در استان های دیگر هم موقوفات بسیار زیادی 

سال اعالم کرده است که با توجه به این میلیون دالر در  ۱۳۰درآمد خود را فقط دارد، 

ثروت هنگفت، این رقم به نحو حیرت آوری پایین است. و از آنجا که رسیدگی به بنیادهای 

زیر نظر رهبری تنها به امر رهبر امکان پذیر است، واعظ طبسی که خود را از آیت هللا 

آیت هللا  بود، نزدیک به  ده و  نایب التولیهو برگزیده و نماین ای کمتر نمی دانست خامنه

 سال تا پایان عمر بر این امپراتوری حکم راند. ۳۵
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-۷۵ی آیت هللا واعظ طبسی بزرگترین فساد مالی را در سال آقازاده« ناصرواعظ طبسی»

راتوری ی و به قدرت امپاخامنهبه بارآورد. پرونده اختالس با دخالت مستقیم  ۱۳۷۴

و دادگاه او را تبرئه و تنها به محکومیت و زندان چندخبرنگار که به رضوی پایان یافت 

که « المكاسب»اعالم شد. شركت« بلخ»افشای این فساد پرداخته بودند انجامید و پایان دادگاه 

حساب سازی و به  های ناصرجوان بود،  یكصد میلیارد تومان در بانک ملییکی از شرکت

 طبسی تنها چند ساعت به تهران دعوت شد تا با قوه د واریز کرد. ناصر واعظ حساب خو

ای بود  داد و ستدی انجام قضاییه که آن زمان آیت هللا شاهرودی همقطار پدرش و خامنه

از  شد و و برکنار شد و پرونده راروی کرده بود باید برکنار میزیادهگیرد.. قاضی پرونده،

برپا شده بود با  ۱۳۶۳در سال  بانک ملی ایرانوابسته به « مکاسبال»او گرفتند. شرکت 

مؤسسه خصوصی به  ۱۳۷۵ای و طبسی همراه با چند شرکت دیگر در سال تبانی خامنه

به واگذار شدند. همیاری کوثر زیر پوشش بنگاه ویژه کارکنان بانک ملی، همیاری کوثر

این  های زیرد. از جمله شرکتهای مالی و فساد حکومتی تبدیل شیکی از بنگاه

شرکت ملی خدماتی تدارک و چند شرکت  سرمایه گذاری بانک ملی ، شرکت مدیریتبنگاه،

 باشند.دیگر می

و از  بانک ملی ایران(، مدیر عامل سابق آبادخرمدر  ۱۳۳۱)زادٔه  محمودرضا خاوری

ناصر طبسی در  انیهزار میلیارد توم ۳اختالس مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در 

خوردگان روی آورده به امام هشتم عمر خود به پشتوانه حاکمیت اسالمی و فریب 30دهه 

شریک و  5شیعیان، بر بزرگترین خزانه طال و جواهرات ایران تکیه زده  در شمار 

سرقت، بزرگترین دفتر  بازیگر بزرگ تجاری در ایران است. وی پس از تبرئه از آن همه

ت در همان روزهای افشا، برای زایمان ر شیخ نشین دوبی برپا کرده و درستجاری را د

همسر خود، همراه وی راهی امریكا گردید تا همانند بسیاری از کارگزاران باالیی رژیم،  

 نش،در آمریکا،  از شهروندی قانونی و حقوقی نوزاد و والدی« سلطان خراسان»ی تولد نوه

 رخوردار گردد. خواند باش می«شیطان بزرگ»جمعه های نماز که پدرش در نمایش

های بی آستان قدس، بزرگترین نهاد وقفی جهان اسالم است. اداره تمام نذرها و صدقه

امام هشتم »به نام   برند و به نام موقوفاتپناهانی که به درگاه این ولیعهد مامون  پناه می

شود همه به بنگاه مالی و اقتصادی و استثمارگر آستان قدس سرازیر واریز می شیعیان

هللا آیت ای ازشود. بی آنکه با فرمان خمینی ریالی مالیات بپردازد. برای این معافیت نامهمی

کران غارت و استثمار را بی از این گنجینه در دست دارد که سهم بری باند دولتی خمینی

پردازد، بلکه مدعی است از بودجه ساالنه باید ساالنه بیمه کرده است. نه تنها مالیات نمی

یای قدس رضوی باج های موقوفی به مافبت اجاره زمینمیلیارد لایر با ۴۰۰تا  ۳۰۰

یعنی بیشتر از  مشهد هزار هکتاری شهر ۳۱هزار هکتار از مساحت  ۱۳ز بپردازد. بیش ا

این درصد از کل مساحت شهر  به نام موقوفات آستان قدس رضوی ثبت شده  است.  ۴۳

زمین،  ،ایران گیرند و استان قدس در سرتاسررا در بر نمی خراسان و مشهد موقوفات تنها

https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_ملی_ایران
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=مؤسسه_خصوصی_همیاری_کوثر&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=مؤسسه_خصوصی_همیاری_کوثر&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/خرمآباد
https://fa.wikipedia.org/wiki/خرمآباد
https://fa.wikipedia.org/wiki/خرمآباد
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_ملی_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/اختلاس_۳_هزار_میلیارد_تومانی_در_ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/امام_هشتم_شیعیان
https://fa.wikipedia.org/wiki/امام_هشتم_شیعیان
https://fa.wikipedia.org/wiki/آیتالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/آیتالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/آیتالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/آیتالله_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/مشهد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مشهد
https://fa.wikipedia.org/wiki/خراسان
https://fa.wikipedia.org/wiki/ایران
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و  غربی و آذربایجان شرقی ازرودها را دارد؛ ها و چاه و قنات باغ، رشته

 . کرمانو  یزد و سمنان و تهران تا گیالن و گلستان

 سازمان اقتصادی رضوی
هده دارد. ی اقتصادی آستان  باندها را به عبکهی رهبری شسازمان اقتصادی رضوی وظیفه

کند به را رهبری می یشرکت و بنگاه اقتصاد ۸۹شود که این سازمان مدیریت گزارش می

درصد سهام را در اختیار  ۵۰مورد بیشتر از  ۴۴های حکومتی در برگزاریگزارش خ

گردد که پس از باز می ها پیشها که موقوفی هستند به دههدارد. پیشینه برخی از این شرکت

به بعد برای گمراه  ۱۳۷۰ای در آمده است. از سالهای مرگ خمینی در تیول باند خامنه

های فرهنگی ن و ایجاد مالی و اقتصادی مطمئن برای فعالیتمیتأ»نام  سازی و پنهان کاری،

ا شراکت های اقتصادی آستان  بفعالیت ۱۳۷۷به آن نهاده شده. سال « و اهداف عالی آستان

ها جدا و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ای از دیگر فعالیتسپاه و خامنه

دی برآمده از خون و  فساد و سرقت نان و صاشود این شبکه اقتثبت شد. گفته می ۱۳۸۳

گان روی به  حرم ولیعهد مامون آورده برای درمان درد و حاجت، بیش از هستی درمانده

با قرارگاه « ترین مجموعه اقتصادی ایرانبزرگ»سان به استثمار دارد و به هزار نفر ۱۲

کند. سازمان اقتصادی بت میقااالنبیا و بنیاد تعاون ناجا وابسته به نیروی انتظامی رخاتم

های اقتصادی ایران یکی از بزرگترین هولدینگ»رضوی به گفته خود آستان قدس رضوی 

های در شرکتآید. این ساختار اقتصادی و مالی، ار میبه شم« به ویژه در شرق کشور

 کشی و تصاحب مشغول است:مختلف و زیر رهبری یک شرکت مادر  به بهره

 

 ن:عمران و ساختما

 مالی و تجاری

 کشاورزی و دامپروری

 صنایع غذایی و دارویی

 صنعت و معدن

 خودروسازی

 انرژی

 فناوری اطالعات

ای و سپاه بی آنکه مالیاتی نهگترین شبکه اقتتصادی باند خامهمانگونه که اشاره شد این بزر

خون  همچنان به گسترش و بلع زمین، خاک، کوه و در و دشت و آب و معادن وبپردازد، 

شود. احمد توکلی از بنیانگزاران سپاه و از پناه فربه و پروار میدستان بیکارگران و تهی

ای از موضع یک حجتیه سهمی از این غارت، رهبران باند حجتیه، در شکایت از نداشتن

های تولید فرش یا خودروسازی یا همه شرکت»گوید: پاسدار و به حاشیه رانده شده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/آذربایجان_شرقی
https://fa.wikipedia.org/wiki/آذربایجان_غربی
https://fa.wikipedia.org/wiki/استان_گلستان
https://fa.wikipedia.org/wiki/گیلان
https://fa.wikipedia.org/wiki/استان_تهران
https://fa.wikipedia.org/wiki/استان_سمنان
https://fa.wikipedia.org/wiki/استان_یزد
https://fa.wikipedia.org/wiki/استان_کرمان
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درصد سود ساالنه خود را به عنوان مالیات  ۲۵صنایع غذایی کشور، مکلفند ا داروسازی ی

های ودرو یا شرکتبپردازند، اما شرکت تولید فرش رضوی یا داروسازی ثامن یا شهاب خ

وری باالتر، توانند بدون بهرهاند و بنابراین میصنایع غذایی رضوی از این هزینه معاف

ها از ز رقبا قرار دهند. بگذریم از اینکه بیشتر این شرکتا ترقیمت محصوالت خود را پایین

در نتیجه کنند که قیمت استفاده میهای وقفی یا کم اجاره و تسهیالت بانکی ارزانزمین

 (65« )کند.حاشیه سود آنها را باالتر برده است و رقابت را نابرابرتر می

 های اقتصادی زیر تیول آستان قدسحوزه

 های زیر مجموعه:شرکتعمران 

 شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

 شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس رضوی

 قدس رضوی ی آب و خاکشرکت مهندس

 شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی

 

 ساختمان:

ن هم اما اینک به خارج از ایرای مشهد و خراسان بود،های در محدودهزمانی این فعالیت

حدود دو میلیون متر  ۱۳۹۴در اوایل سال »گسترش یافته است. به گفته کارگزاران سازمان 

«. های مختلف از سوی آستان در حال اجرا استمربع پروژه جدید عمرانی در حوزه

آزاد راه ، بافق-مشهد آهن، بخشی از راهالمللی سرخسفرودگاه بینتابستان سال گذشته هم 

شمالی مشهد، پارکینگ طبقاتی صحن رضوی، ساخت مراکز تجاری بزرگی مانند دهها 

ای از کار تان قدس تنها گوشههای داخلی عمران و ساختمان آس' بخشی از پروژهمشهد مال'

بعی زمین هشتاد هزار متر مردر است که « مشهد مال»پروژه عظیم مراکز اقتصادی کرد باندهاست. یکی از این

باشد. برج بسیار بزرگ می« مگامال»شکل گرفته و دربرگیرندهی شامل یک « تات»ی آستان قدس و بانک وسیله ساخته شده است و به

زیر نام قبری است که روزی با انگوری  ، اطلس مال، ووو «کوهسرمال مشهد»، «جهان مال»،«ژرزآرمیتا»مسکونی 

دید. الرشید را میب خلیفگی امپراتوری هارونجان سپرد و ولیعهد مامون عباسی بود و خوا

ان قدس رضوی اعالم کرد که این مؤسسه برای شرکت مسکن و عمر ۱۳۹۳تابستان سال 

المللی عمران رضوی اقدام کرده و دامنه شرکت بین»رون مرزی های بحضور در فعالیت

های پروژه از جمله«. فعالیتهای خود را در خارج از مرزهای ایران گسترش داده است

                                                 
. 11-12-2017کوشش مشرق نیوز. به (fa) «ط آستان قدس رضویجزئیات پرداخت مالیات توس») 65

08. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_بینالمللی_سرخس&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_بینالمللی_سرخس&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_بینالمللی_سرخس&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/مشهد
https://fa.wikipedia.org/wiki/بافق
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=مشهد_مال&action=edit&redlink=1
https://www.mashreghnews.ir/news/808075/جزئیات-پرداخت-مالیات-توسط-آستان-قدس-رضوی-جدول
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هزار متر در کشور  آهن روی رودخانه فرات به درازایخارجی این شرکت ساخت پل راه

 (66سوریه عنوان شده است. )

                                                 
اسفند  16، سی فارسیبیبی. «گذرد؟ه میدر 'بزرگترین نهاد موقوفی جهان اسالم' چآستان قدس؛  ) در66

1394  
 

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/03/160306_l26_l45_astan_ghods_razavi_chart_business_activities?ocid=socialflow_facebook
https://fa.wikipedia.org/wiki/بخش_فارسی_بیبیسی
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 مالی و تجاری: 

 مؤسسه مالی و اعتباری رضوی -

های تابعه حمایت از مؤسسات آستان قدس و رفع مشکالت مالی شرکت»این بخش زیر نام 

های دام اعتباری و بانگی باندها،های مالی،ند تمامی شبکهاما در واقع همان«آستان قدس

های مدهبی ی تقدسپشتوانههای قرآنی و بههای امامان و آیهذهبی بودند برای سرقت با نامم

شدند. در اسالمی که با فریب و ادعا، ربا و بهره که برای سرقت چیده شده بودند بر پا می

های کالن از تنگدستانی که اشان بهره۸می به نام امام شد، حکومت اسالحرام اعالم  می

های مالی و گیرند و شبکهمیآورند، روی می ده ماندن و آرزوی  سرپناهی به وامبرای زن

چون طناب داری افکنده و در ای، اقتصادی اشباع از فساد را بر گردن هر حکومت شونده

 کشاند.های حکومت به زمین میخیابان

 

 ی رضوی:ارگزارشرکت ک -

ق بهادار آستان  کارگزار است. در شرکت کارگزاری رضوی، در بازار بورس کاال و اورا

داران و خریدارن و فروشندگان سهام مالی به سهام های این مرکز قمارمرکز فعالیت

گذاری در بازار قمار بورس، در دهد. همراه با این مشاوره و مالی و سرمایهمشاوره می

و معدن های نفتی، کشاورزی و صنعت رژی، حوزه پتروشیمی، قیر و فراوردهحوزه ان

 فعال است.

این شرکت در »کند. به گفته مدیر عامل شرکت کارگزاری رضوی، گذاری مینیز سرمایه 

 هزار میلیارد لایر اوراق بهادار و مشارکت خرید و فروش کرده است. ۹حدود  ۱۳۹۳سال 

  

 منطقه ویژه اقتصادی سرخس -

هکتار در مرز  ۵۲۰۰ یگستره ( بهFree Trade Zoneمنطقه ویژه اقتصادی سرخس ) 

به وسیله دولت خاتمی برای جذب  ۱۳۷۵ترکمنستان و نزدیک شهر سرخس، در سال 

های خارجی و آزاد از هرگونه مالیات و معاف از هرگونه قانون کاری برپا سرمایه گذاری

 جمله مهمترین وظیفه این منطقه تجاری است. به گفتهاز شد. ترانزیت کاال و انبارداری، 

مدیرعامل زون ویژه اقتصادی سرخس، آستان قدس رضوی برای برپایی واحدهای تولیدی 

میلیارد تومان هزینه کرده است.  ۵۰۰های منطقه بیش از آوری زیرساختو بر

نیز  نزدیک   ۹۰ای هآستان قدس ووو در این منطقه در  سالگذاری بخش باند سپاه، سرمایه

 ده است. میلیارد تومان برآورد ش ۳۷۰به 
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 کشاورزی و دامپروری:

 شرکت کشاورزی رضوی

 شرکت کشاورزی و موقوفات چناران

 شرکت کشت و صنعت اسفراین

 شرکت کشت و صنعت انابد

 شرکت کشت و صنعت سرخس

 مؤسسه باغات آستان قدس رضوی

 مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه

 کشاورزی جنوب خراسانقوفات و مؤسسه مو

 منانموقوفات و کشاورزی س

 دامپروری صنعتی قدس رضوی

ها و ها، قناتهای کشاورزی و مراکز دامپروری، شمار بسیاری از چاهافزون بر زمین

های زیرزمینی در سرتاسر ایران وقف آستان قدس رضوی است. آستان قدس رضوی آب

زمین کشاورزی در سراسر ایران در  تصاحب  صد هزار هکتار باغ و ۴۰۰افزون بر 

ها، سازیشهرکهای، سازیخانههای ساختمانی، مستغالت، ن بخش جدا از زمیندارد. ای

ها ووو در سراسر ایران است. گزارش شده است که نزدیک ها و کارگاهها و دکانبازارچه

قدس یا در واقع در زیر نام وقف در تیول آستان درصد مساحت سراسر ایران، ۴۳به 

بندی  مالیاتنظارت، لت هیچگونه اجازه دخالگتری، تصاحب باندهای حکومتی است و دو

بود. به گفته سرپرست مؤسسه کشاورزی  ۵۸ووو ندارد و این فرمان خمینی در سال 

ی استثماری هزار تن انواع محصوالت کشاورزی و دامی در این شبکه ۳۰رضوی، ساالنه 

راس ۱۳۰۰۰ش از مرکز دامپروری قدس رضوی بی. بنا بر همین گزارش، شودتولید می

کند. سرپرست مؤسسه درصد شیر صنعتی استان خراسان را تولید می ۲۵گاو دارد که 

هکتار از اراضی شهر مشهد و پیرامون آن را  ۷۰۰گوید نزدیک به های آستان قدس میباغ

 (67)دهد.های موقوفه آستان تشکیل میباغ

 محصوالت غذایی و دارویی:

 

 دونات رضوی

 های زیر مجموعه:شرکت

 شرکت نان قدس رضوی

 شرکت آرد قدس رضوی

 شرکت خمیرمایه رضوی

                                                 
اسفند  بیبیسی فارسی، 16 .«آستان قدس؛ در 'بزرگترین نهاد موقوفی جهان اسالم' چه میگذرد؟ در (67

1394..  
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/آستان_قدس_رضوی#cite_note-bbc-4
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/03/160306_l26_l45_astan_ghods_razavi_chart_business_activities?ocid=socialflow_facebook
https://fa.wikipedia.org/wiki/بخش_فارسی_بیبیسی
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 های غذایی رضویشرکت فراورده

 های لبنی رضویشرکت فراورده
 آبکوهشرکت قند 

 کت قند تربت حیدریهرش

 شرکت قند چناران

 شرکت داروسازی ثامن

 

ی نان های کیک و شیرینی ایران به وسیلهشود که دوازده درصد فرآوردهگزارش می

ماه  ۸کند و در نوع فرآورده تولید می ۹۰شود. این شرکت با تولید بیش از رضوی تولید می

میلیون دالر صادر کرده  ۳ه ارزش محصول بتن  ۷۰۰اول سال جاری خورشیدی هزار و 

است. نان قدس در کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه نیز نمایندگی دارد. در 

سازد و بیش از شرکت خمیرمایه رضوی نیز یک چهارم خمیرمایه ایران را برآورده می

 نی رضویکند. شرکت لبهای خود را به خارج از ایران صادر میدرصد از فرآورده ۵۰

های  با به استثمار شدید کشانیدن ، حدود هشتصد تن انواع فرآورده۱۳۹۴ول سال نیمه ا

های غذایی رضوی نیروی کار صادر کرده است. در کنار این شرکت، شرکت فراورده

کند. به گفته مدیرعامل شرکت های تقدیس را تولید میو نوشیدنی کنسرو و کمپوت

ماه اول امسال،  با استثمار نیروی کار هزار  ۵ت در این شرکهای غذایی رضوی، فراورده

 (68)تن محصول صادر کرده است. ۷۰و 

 

 :صنعت و معدن

 شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی

شرکت فرش آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فرش دستباف در ایران 

ر نام امام هشتم شیعه ن و زنان زیاست که با استفاده از نیروی کار ارزان  و خاموش کودکا

، سید ابراهیم ۶۷قاتل هزاران زندانی سیاسی تابستان  ای و نمایندهو نیز فرمان خامنه

 شود.هزار مترمربع فرش دستباف تولید می ۶رئیسی، ساالنه حدود 

باف، یا برای های دستباف این نیروهای کار در شمار گرانترین و مرغوبترین دستقالی

های شیعه در سراسر ایران، عراق و عربستان و سوریه و نیز زادهامام بر امامان وفرش ق

های قدیمی را شود و فرشهدیه به سران و کارگزاران حکومتی و دیگر کشورها بافته می

سان کاال در کنار نفت روانه بازارهای داخلی و فروشند یا بهگرانتر در بازارهای سیاه می

 شرکت نخریسی و نساجی خسروی ت هشتاد سالهدرصد از شرک ۸۵سازند.خارجی می

 خراسان  در مالکیت آستان قدس رضوی است. 

 

 شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوی

 ۱۳۹۲های صنایع چوب آستان قدس رضوی در سال های شرکت کارخانهارزش پروژه

هایی پروژه کت عالوه براین شر ۱۳۹۴میلیارد تومان برآورد شده است. در سال  ۵بیش از 

                                                 
اسفند  16، سی فارسیبیبی. «گذرد؟آستان قدس؛ در 'بزرگترین نهاد موقوفی جهان اسالم' چه می ر( د68
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هایی  در تیول خود در گورگاه خمینی و علی در نجف ووو، و در شماری از هتل نیز پروژه

 دارد.

 

 شرکت معادن قدس رضوی

شرکت گرانیت  ۸۰سازی سنگ می باشد. سال فعالیت مرکزی این شرکت تولید و برآورده

داشت، در اختیار عالیت های گرانیت و تزیینی فقدس رضوی که در حوزه تولید سنگ

معدن سنگ گرانیت در تصاحب  ۱۰شرکت معادن قدس قرار گرفت. این شرکت اکنون 

هزار  ۲۶بیش از  ۱۳۹۴ماه اول  ۶دارد. به گفته سرپرست شرکت معادن قدس رضوی در 

 متر مربع سنگ نما در این شرکت تولید شده است.
 

 خودروسازی:

 

 شرکت شهاب خودرو

 شرکت شهاب یار

 شرکت کمباین سازی ایران

 

 زی قطعات وسابرآوردهروی این شرکت عالوه بر مونتاژ خودروهای سنگین و ترابری،

لوازم یدکی نیز متمرکز است. شرکت شهاب خودرو با نام اصلی لیالند موتورز ایران در 

سهام آن  ۱۳۷۸تغییر نام داد و آستان قدس، در سال  ۱۳۷۴برپا شد، در سال  ۱۳۴۲سال 

برداری اسالمی صورت گرفت. به را تصاحب کرد. این سهم را به رایگان و با یک کاله

میلیارد تومان خرید و بدون اینکه  ۹هام این شرکت را به بهای درصد از س ۶۵گونه که این 

پرداختی صورت گیرد. گفته شد که این تصاحب در ازای بخشی از بدهکاری دولت به 

آستان قدس صورت گرفته است. تولید و فروش اتوبوس، کامیون و تانکر از جمله 

دو طبقه ایران را تولید های توبوسشود که ایهای اصلی این شرکت است. گفته مفعالیت

 کرده و دومین تولیدکننده اتوبوس در ایران است.
 

 انرژی:

 شرکت توسعه نفت و گاز رضوی

شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، با شرکت شستا که در فساد و استثمار، رکورد دار و 

ر مالکیت درصد آن د ۵۱درصد سهام و ۴۹همقطار و شریک است. شرکت آستان قدس 

باشد. ها میگذاری سازمان تامین اجتماعی( یعنی سران سپاه و امنیتیسرمایهستا )شرکت ش

جایگاه این شرکت میان ده شرکت نخست تولید و تجارت در صنعت نفت و گاز ایران، 

اندازی سراسری بر میادین نفت و گاز، داللی و خرید و فروش گزارش شده است. دست

های پاالیشگاهی نفت و گاز و اری در طرحگذسرمایه های نفتی ونفت خام و فراورده

های اقتصادی این شرکت است. ساخت پنج دکل حفاری دریایی از جمله میدان پتروشیمی،

بود که به بیان مدیر عامل آن در قراردادی  ۱۳۹۴این شرکت در سال  هایاز جمله پروژه
 ید.از رضوی رسکت نفت و گبه ارزش یک میلیارد و صد میلیون دالر به شر

https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_شهاب_خودرو
https://fa.wikipedia.org/wiki/کمباینسازی_ایران
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 مهاب قدس

ی های مهندسی مشاوره و اجرا در زمینهشرکت مهاب قدس یکی از بزرگترین شرکت

های آبی و سدسازی در ایران است. این شرکت با پروژه شریک جرم بی آبی و پروژه

ای حکومت اسالمی است که در فهرست نابودی کشاورزی در ایران و شریک هسته

ای د. دولت و باند خاتمی و روحانی در برابر سپاه و خامنهر گرفته بوآمریکا قراهای تحریم

های قضایی است که در مرکز درگیرینتوانستند سهمی از غارت را تصاحب شوند و چندی

و وزارت نیروی قرار دارد. وزارت نیرو مدعی است که واگذاری بیشترین بخش این 

یارد تومان زیر قیمت انجام شده زار میل، چند هژاداحمدی نشرکت به آستان قدس در دولت 

این »، دولت روحانیکند که از واگذاری آن جلوگیری کند. به گفته وزیر نیروی و تالش می

موضوع در قوه قضاییه مطرح شده و به دستور رهبر ایران در حال رسیدگی است. احمدی 

ولت ه سرسپار بود، سهام دای و باند سپاخامنهی کارگزاری خویش آنگاه که به نژاد در برهه

در شرکت مهاب قدس به بهانه پرداخت بخشی از پیش پرداخت اجرای پروژه خط آهن 

شهد به شرکت عمران رضوی وابسته به آستان قدس واگذار کرد. دولت روحانی از  گرگان

و قرار داد هزار میلیارد تومانی در این پروژه خبر از همی روی خواهان لغ ۱۲فساد 

 (69ست. )واگذاری ا

 

 :شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی 

شرکت زیر نام  ۱۳۷۷/۰۳/۲۷ضوی در تاریخ شرکت مشاوره و خدمات رایانه قدس ر

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  به ۱۳۸۶/۰۳/۱۰برپا شد و در تاریخ سهامی خاص

ت خود را در برابر  پرداختی سنگین اطالعا کاالها و شرکت، تغییر نام یافت. این  رضوی

ان قدس، ها در داخل و خارج آستها، شرکتبه سازمان ITهای گوناگون در زمینه

ها و امنیت فعالیت افزار، شبکهافزار، سختهای نرمفروشد. شرکت فناوری... در زمینهمی

گذاری های بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات، مشارکت و سرمایهو در اجرای پروژه

 دارد.

 

 ایدئولوژیک: -آموزشی

 المللی امام رضادانشگاه بین -

برپا شد و در سه دانشکده فنی و  ۱۳۷۰ این دانشگاه غیردولتی در سالهای پایانی دهه

 ، معماری و هنرهای اسالمی، و تربیت بدنی، نزدیک به چهار هزار دانشجو دارد. مهندسی
 

 یدانشگاه علوم اسالمی رضو

                                                 
اسفند  16، سی فارسیبیبی. «گذرد؟هان اسالم' چه میآستان قدس؛ در 'بزرگترین نهاد موقوفی ج ) در69
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های برپا شده و بر مطالعات و آموزش درس ۱۳۶۰ی این دانشگاه از  نیمه دوم دهه

دانشجو پردازد. بیش از هزار های علمیه، تبلیغات اسالمی، فقه و حقوق اسالمی میحوزه

 دارد و برای تربیت کادرهای آینده حکومت اسالمی رایگان است. 

 دارالقرآن -

و خرافات و مغز شویی زیر نظر شیادترین    ی مذهبیهای آموزشدر این مرکز انواع کالس

 شود.برگزار می رهبران مذهبی

امام رضا فقط از حرم  93در سال »سخنگوی سازمان اوقاف و امام زاده ها اعالم کرد که 

 هزار میلیارد تومن پول خارج شده. 64مبلغ 

 

 مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

هکتار  ۲۵وناگون، با برپا شد و سپس در چهار مجتمع گ ۱۳۷۰ی این مرکز در میانه دهه

مساحت  با سه زمین چمن، چندین سالن چندمنظوره، بزرگترین سالن تیراندازی ایران و 

است.  توسط آستان قدس ساخته شده ورزشگاه امام رضا ار دارد.چندین استخر در اختی

دکتر علی اکبر هاشمی جواهری، آموزش دیده در رشته ورزشی طب از  ۱۳۹۶تیر  ۱۲در

 یوسفی؛  نشانیده شد.جای حسین مسکو به عنوان مدیرعامل جدید به

 دارویی:-پزشکی

 «دارالشفای امام رضا»

امام رضا شده بود ، این مرکز در زمینی که در دوران صفویه وقف قبر ولیعهد مامون

هزار متر مربع گستره و  ۴در  کنار حرم با بیش از ساخته شده است. دارالشفا، بیمارستانی 

با دریافت پس از ربایش های گوناگون، « نخدمات درمانی به زائرا»با فریبکاری به نام  

دست  ضامن آهو  از»پردازد که امام هشتم و های سنگین به پذیرش بیمارانی میهزینه

خوردگان مناسبات خود در تولیت صیادان اسالمی، داالنی است که زخم ،«صیاد

والیت و سازد تا سهم سر می های خود روانهداری و مذهب، را به بیمارستانسرمایه

تر گردد. آنانی که دیگر پشیزی در کیسه ندارند، تنها باید خود را کارگزاران رهبری افزون

ببندند که خود در والیتعَهدی مامون جان سپرد و یا در زیر دست و پای های امامی به پنجره

 ارند.زوار بمیرند و یا به شهر و روستا نرسیده جان بسپ

 بیمارستان فوق تخصصی رضوی

 ۳۹ی گشوده شده است و در زمینی به گستره ۱۳۸۰ی دهه وی در میانهبیمارستان رض

تختخوابی فوق  331هزار متر مربع زیربنا دارد. بیمارستان  ۹۰هکتار و نزدیک به 

رود. شمار میهکتار از فضای مزبور، فضای سبز به 36طبقه و  5وی با تخصصی  رض

به درمان بیماران سرطانی رسیدگی   تنها با دریافت هزینه سنگینیدر این  بیمارستان، 

های قلبی البته در تخصص امام هشتم نیست و این های سرطان و بیماریشود. رسیدگیمی

 ای سنگین.البته در برابر دریافت هزینه -دها نقش امام بازی می کننبیمارستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/ورزشگاه_امام_رضا
https://fa.wikipedia.org/wiki/بیمارستان_فوق_تخصصی_رضوی
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 موسسه دارویی رضوی

سپاه  -ایصاری باند خامنهنیز یک بنگاه اقتصادی و انح« خدمات دارویی رضوی»موسسه 

ای از آستان قدس گشایش یافت.  به صورت زیرمجموعه ۱۳۶۲است که در اسفند ماه سال 

آموزش دارو شناسی و نیز اروها، انحصار برخی داین بنگاه اقتصادی، فروش دارو، 

 مرکزی از داروهای گیاهی و سنتی در اختیار دارد.

 داروسازی ثامن

و تولید داروهای بیوتکنولوژیک  گشایش یافت۱۳۷۱ر سال شرکت داروسازی ثامن د

های این بنگاه اقتصادی و مونتاژی و وابسته به مواد پایه از دیگر کشورها، از جمله فعالیت

 استثمارگر است. 

 ایرسانه-فرهنگی

ای زیر های فرهنگ اسالمی و خرافات با چندین ارگان فرهنگ حکومتی و رسانهفعالیت

 هستند. نظر این نهاد 

 های آستان قدسموزه

در گورگاه امام رضا، هفت موزه با اشیا تاریخی گرانبها، تمبر و اسکناس، اسلحه و فرش 

ی های خطی دیگر در بردارندهمدارک تاریخی، نسخههای عتیق قرآن، از جمله نسخه

های ورزشی، هنری و علمی است که یادبودهای خود را در های شخصیتها و نشانمدال

بیمه کردن موقعیت و  سهمی برای روز مبادا از  حکومت شاه و اسالمی چاپلوسانه به 

 اند.آستان قدس هدیه داده

 روزنامه قدس

شود.  و دارای یک وبسایت آغاز شده و سراسری پخش می ۱۳۶۶قدس از سال  روزنامه

 باشد.تحلیلی نیز می-خبری

 آستان نیوز

ر این نهاد رسانی دربارٔه اموبیشتر به اطالع خبرگزاری آنالین آستان قدس رضوی که

 پردازد.می

 های اسالمیبنیاد پژوهش

گروه پژوهشی مختلف )از قرآن  ۲۰کارگزار مغز شویی در ۲۰۰نزدیک به در این  بنیاد، 

 اند.های اروپایی به کار گرفته شدهو حدیث گرفته تا نجوم و جغرافیا و ترجمه زبان

 مرکز چاپ و انتشارات:

انتشارات آستان قدس رضوی، به نشر و چاپ آثار و کتابهای مذهبی به زبانهای گوناگون 

 پردازد.می

دهد. و با استفاده از  ایران تشکیل می این  شرکت، بزرگترین مرکز نشر و چاپ را در

انحصار  های حکومتی از کاغذ و دیگر نیازهای چاپ و نشر،های هنگفت، و رانتیارانه

 در ایران را به تصاحب دارد.چاپ و نشر 
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بخشی از وظایف و اهداف این مرکز نزریق جهل و خرافات را از زبان خود گردانندگان آن 

 بشنویم:

مدرنترین مراكز چاپ و نشر قرآن كریم و معارف اهل بیت)ع( در جهان بزرگترین و »...

 و...« اسالم 

 :ماموریت

انواع كتب و محصوالت فرهنگی در ماموریت این موسسه چاپ و توزیع قرآن كریم و »

منظور ترویج معارف اسالمی و معرفی جایگاه فرهنگی آستان قدس رضوی  جهان اسالم به

وشد با بهره گیری از اعتبار معنوی آستان قدس رضوی، تعهد و است. ... این موسسه می ك

د..در تخصص پرسنل و استفاده از مدرنترین تكنولوژی های چاپ به اهداف خویش نایل آی

كنار فعالیت های فوق، این موسسه به ارائه خدمات درآمدزایی از قبیل خدمات چاپی و ثبت 

 «سفارشات نیز مبادرت می ورزد.

 یك: اهداف استراتژ

 «توسعه چاپ و نشر قرآن كریم»از زبان خود متولیان:  

... 

 بهره وری مناسب از دارایی ها و امكانات موجود

 

 :ارزش ها

 ی...ویج فرهنگ قرآنحركت در جهت تر

 ترویج معارف اسالم و سیره اهل بیت)ع(

 (70« )حفظ جایگاه و اعتبار آستان قدس رضوی..

 

 کتابخانه

 زیارتی

خرطوم سیری ناپذیر آستان قدس رضوی برای بلع زندگی و دسترنج درماندگان و بی 

های با شیادی و به نام نذرها و موقوفه پناهان و باورمندان به خرافات و جهل شهر و روستا،

های کشنده و برآوری نیازها و بیماریی درمان دردها و کارانههای فریبفریب، با وعده

های آهنین مرقد پناهان را با زنجیرهای جهل و خرافت به پنجرهبیحاجات دردمندان، 

به  بندند. این باند فریب و حیله، دست به فریب و دام دیگری زده و کسانی که امکان سفرمی

پرستان تا به نیابت ای به مرگتوانند با ثبت نام آنالین با پرداخت هزینهمشهد را ندارند می

این زیارت نیابتی ظرف یک تا »گوید: از آنها حرم امام رضا را زیارت کند. آستان قدس می

                                                 
70( http://astanprint.ir/about.aspx 
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کننده ایمیلی برای تأیید زیارتش ارسال شود و پس از آن به درخواستدو هفته انجام می

و تصویر حرم  شود. آستان قدس رضوی این امکان را ایجاده کرده است که بتوان صدایم

امام هشتم شیعیان را به طور زنده در اینترنت دنبال کرد. همچنین با ارائه تصاویر تعاملی 

در حرم « زیارت مجازی»توانند به سراسرنما )پانوراما( از حرم امام رضا کاربران می

میلیارد تومان  و سود خالص را  ۲۱۰۰در آمد آستان قدس را   ۲۰۱۴در سال « بپردازند.

میلیارد تومان و مالکیت آن را نظام جمهوری اسالمی معرفی کردند با کارگران و  ۱۶۰۰

 نفر. ۲۱۰۰۰۰کارکنانی افزون بر 

میلیون نفر برای  ۱۰بنا بر آمار رسمی جمهوری اسالمی  در هر هفته با میانگین بیش از 

میلیون نفر تنها  ۵۲م رضوی به مشهد می روند. به بیان دیگر ساالنه افزون بر زیارت حر

روند تا میلیاردها تومان به امپراتوری بیت رهبری سرازیر کنند. برای زیارت  به مشهد می

این درآمد کهکشانی جدا از درآمدی است که ازدرآمد فروش زنان و دختران به خریداران 

 .محفوظ ری سکس، سهم امام و بیت رهب

 

 توریسم برای خرید برده جنسی در آستان قدس
قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی از افزایش مردان عراقی در خانه  محمد

گوید: در شهرهایی مثل مشهد و قم که کند و میمسافرها همراه با زنان ایرانی را تایید می

های عراق خیلی یرایرانی به خصوص عربرا پذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غزنان 

 « با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیمبیشتر مشهود است و حاال

شود. این اعتراف برای نخستین بار نیست که به زبان  برخی از کارگزاران رژیم شنیده می

که به ایران سفر برای نخستین بار روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: "برخی از اعرابی 

های ابی دارند و به قصد تفریح در پارک کنند اهداف دیگری غیر از سیاحت و زیارتمی

های ها و حدیثهای قرآنی و روایتآیه .«کنند مشهد و مسائل جنسی به ایران سفر می

بری جنسی نیز که خردی و فروش زنان برای بهرهنه تنها بردگی زنان، بل مذهبی،

کنید، واجب است مهر آنها را می[ و زنانی را که متعه ]ازدواج موقت »ارد: شممجازمی

اید. بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده

 «خداوند، دانا و حکیم است.

ر پول( یا بردگی جنسی از زنان در براب سوره نسا، آیه ای که به آشکارا به متعهّ  24آیه 

ای زن زسمی و تا بیشمار زنان صیغه ۴ثروتمند را تا کند. قرآن پلی گامی مردان اشاره می

گر شمارا بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هرچه ا»داردکروا می

شما را پسند افتد، دو دو و سه و سه و چهار، چهار به نکاح )نکاح در عربی به معنای 

 (71«)سی است( در آورید.کامجویی جن

                                                 
 ۳ ( آیه 4لنساء )قرآن، سوره ا) 71

https://zandiq.com/surah-004-ayah-0003/
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های با چنین مجوزهای قرآنی و نیز درآمد سرشار از این سوداگری جنسی است که خانه

سیاحتی، با  -شوند و هزارن هزار مردان زیارتیهای مشهد  روز به روز  بیشتر میمسافر

د. از آنجا جوینها را میاند راه ورود به هتلبه همراه گرفتهزنانی که در مشهد و قم به ویژه 

کنند، این رایی علنی مسافرین سکس خودداری میها در این اواخر از پذیکه برخی از هتل

پایتخت  هزار خانه مسافر غیرمجاز تنها در مشهد،۶سوداگران صیغه به سوی بیش از 

ی را به ویژه از عراق و عربستان و دیگر ای کرایهامپراتوری ولی فقیه و هزاران خانه

ها به ایران عراقی»گیرند. از همین روی گزارش شده است که سفر المی میکشورهای اس

 بیشتر از پیش شده است. « درصد ۹۰

، «صیغه»رئییس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی: پیرامون خرید بردگان جنسی زیر نام 

ین دیروز ا» وی افزود:« انی باید بیشتر مراقب باشیم.ها با زنان ایرعراقی»ی به وسیله

« ز روزنامه شهروند منتشر شد.مطلب از جانب صفحه رسمی روزنامه شرق و به نقل ا

پس از اعتراف به وجود صدها هتل برای قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، 

ر اختیار خریداران سرازیر در اختیارگذاردن دختران و زنان بی پناه و به فالکت نشسته د

اعالم کرد:  آشکارا بهعربی، ناچار به اعتراف دیگری شد و  شده از کشورهای اسالمی و

خانه مسافر  ۶۰۰ای که داشتم به این موضوع اشاره کردم که در مشهد من در مصاحبه»... 

دهند ئه میهایی که مجوز قانونی ندارند هم خدمات اقامتی ارامجوز قانونی دارند و حتی آن

های مسافری در زمینه خدمات جنسی و غیرقانونی و لزوما به این معنا نیست که این خانه

 (72«)کنند.ت میفعالی

پرده فریب و ریب مقدس از فراز آستان  ۲۰۱۵اردیبهشت ماه  ۱۷روز « گاردین»روزنامه 

زیارت، غذا، سکس و پارک آبی در شهر مقدس »قدس رضوی برداشت و زیر عنوان 

 ( گزارش داد.73.)«مشهد

 به ایران و دو شهر مشهد و قم ر پی کاهش و افت لایرهای زیارتی عراقی د توریست»

گاردین در گزارش « هستند.خرید سکس هجوم آورند و در پی زنان و دختران ایرانی برای 

ریزی و توسعه معاون برنامهخود با پی روی نهادن آمار گردشگران از عراق و از زبان 

ست و پروازی ء این سفر به مشهد امهرآباد تهران مبدا فرودگاه »افزاید:مشهد می شهرداری

ها هتل پنج ستاره و مسافرخانه از میدان برق ده .ای عراقی هم در آن حضور دارندکه عده

کنند که درخواست )بسیج( تا حرم وجود دارد. بسیاری از مدیران این مراکز اقامتی تأیید می

  «یابند.ه زنان تن فروش را بمشترک گردشگران عراقی عبارت است از جایی ک

                                                 
72( https://www.fardanews.com/fa/news/864286/-ماجرای-ادعای-خدمات-جنسی-به

E2%80%8C%عراقی مشهد-در-ها  
73( https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/may/07/prayer-food-sex-

and-water-parks-in-irans-holy-city-of-mashhad 
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در پایتخت مذهبی حکومت اسالمی و  یروزنامه شهروند، و  شرق مجالی یافتند تا به فاجعه

در منطقه آزاد اروند  نیز به حضور  برخی از  مسافران توریستی زیارتی از عراق

 ای داشته باشند.اشاره

کار بپردازد دستور گرفت تا به انسایت رجانیوز وابسته به اصولگرایان حکومتی در برابر 

ی دروغ تیتر عجیب دیروز حسابی سروصدا کرد و باعث شد تا شایعه»نوشت: و چنین 

های فساد در برخی مناطق کشور از جمله مشهد و منطقه آزاد اروند و استفاده وجود خانه»

« بجنباند!لباس واقعیت به خود بپوشاند و رگ غیرت ایرانیان را « شهروندان عراقی از آن

تایید ادعای استفاده جنسی مردان »دهد: ای ادامه میخامنه ن اسالمی در دفاع ازاصولگرایا

هایی را گرفت که برای توان رد خانهعراقی از زنان ایران! در منطقه آزاد اروند می

افتد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی: در مورد استفاده جنسی از زنان به راه می

دیروز این مطلب از جانب « یشتر مراقب باشیم.زنان ایرانی باید ب ها بااج موقت عراقیازدو

صفحه رسمی روزنامه شرق و به نقل از روزنامه شهروند منتشر شد و حسابی دست به 

گونه شایعات را دست شد. اما برخی از کاربران فضای مجازی که گویا دوست دارند این

 (74«)هم باور کردند. بپذیرند، این خبر رابدون تحقیق درباره صحت خبر 

زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند پیش از این مرتضی نعمت 

هاست و این شود ناشی از نگرانیبخشی از مسائلی که مطرح می»به صراحت گفته بود که 

شود شایعاتی از برخورد میان شهروندان دو کشور مطرح و هر روز میها باعث نگرانی

 «ر منتشر شود.بیشت

رمضانعلی فیضی ظهر امروز در نشست »از مشهد،  خبرگزاری حکومتی تسنیمبه گزارش 

یک میلیون  در حدود جمعیتیخبری رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار 

کنند که این مناطق زندگی می هزار نفر یعنی بیش از یک سوم جمعیت مشهد در 200و 

های رفاه، مسائل امنیتی، تمامی مولفه ابعاد منفی بسیاری به لحاظ سیما و منظر شهری و

 (75«)های اجتماعی در پی دارد...اقتصادی، آموزشی و وجود آسیب

                                                 
 ۱۳۹۷ور شهری ۵) رجا نیوز 74

http://www.rajanews.com/news/291603/ -شرق-روزنامه-دار-جهت-و-عجیب-ادعای-تکذیب

صوت-زنان-از-عراقی-دانمر-جنسی-استفاده-درباره  
 
75( https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/10/1791525/-جمعیت-حاشیه-نشین

است-کرده-پیدا-افزایش-سوم-یک-به-مشهد  

 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/10/1791525/جمعیت-حاشیه-نشین-مشهد-به-یک-سوم-افزایش-پیدا-کرده-است
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/10/1791525/جمعیت-حاشیه-نشین-مشهد-به-یک-سوم-افزایش-پیدا-کرده-است
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 فساد مالی
ای در آستان  اسان و نماینده همیشگی خمینی و خامنهبا مرگ واعظ طبسی ـ سلطان خر

 ابراهیم رئیسی،، ۱۳۹۴اسفند  ۱۴عضو مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام  در  س،قد

ای حکم گرفت تا هم از خامنه  ۶۷زندانی سیاسی در تابستان سال  ۵۰۰۰جالد افزون بر 

الهدی نماینده داماد علمی، او شود. و کارگزار وی باشد و هم  کاندید ریاست جمهوری

تولیت آستان قدس را به عهده گرفت. رئیسی در ستیز  شهد است وای و امام جمعه مخامنه

سر واعظ برادر هم ،مهدی عزیزیاندستیار آستان قدس  ۹۶باندها، در اردیبهشت ماه سال 

را از آستان و مرکز حکومتی خود به کناره  طبسی را به فساد مالی متهم کرد تا  باند طبسی

 براند.

های  سمت ۹۵تا  ۶۱سال تمام از سال  ۳۴برادر همسر واعظ طبسی بود که  مهدی عزیزیان

زمان رئیس مجامع و مدیریتی گوناگون در این امپراتوری مالی  را به عهده داشت. هم

اقتصادی ایران بود. او  س هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی که بزرگترین هلدینگرئی

های "مسکن و عمران قدس رضوی"، "مسکن و عمران همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت 

بین الملل"، "بتن ماشین قدس رضوی"، "قند خراسان رضوی"، "قند آبکوه" و "قند 

عباس دارند. مهدی عزیزیان پس از مرگ چناران" بوده که همگی به آستان قدس تعلق 

در پست مشاور عمرانی و  ۱۳۹۵در خرداد  سید ابراهیم رئیسیو گسیل  واعظ طبسی

و با  ی ریاست جمهوری احمدی نژاد،عضو هیئت امنای آستان قدس باقی ماند. در برهه

های هنگفتی از الهدی و بخشای و علممدیریت  مهدی عزیزیان و به دستور مستقیم خامنه

به   مهاب قدسو  مپنام  شد و به ناباید واگذارمی های دولتی و زیر بنایی،سهام شرکت

نژاد های پایانی دولت احمدیشد. در ماهمالی زیر مدیریت عزیزیان  منتقل می مجموعه

شرکت ساخت و توسعه »به مدیریت مهدی عزیزیان و « ن رضویالمللی عمراشرکت بین»

ی بسته  شده که در آن مجموعه آستان قدس رضوی قرارداد« زیربناهای حمل و نقل کشور

مشهد را تأمین کند.  –بجنورد  -آهن گرگان درصد از حجم قرارداد راه ۱۵به پشتوانه مالی، 

بایست بنا بر گذار رهبر میو خدمت ی احمدی نژاد،ی وظیفهدولت روحانی  در ادامه

درصد از پروژه ریلی  ۱۵دولت، با برآورده سازی اعتبار  ۲/۵/۱۳۹۲مصوبه مورخ 

درصد از  ۴۹میلیارد تومان برآورد شده بود،  ۶۰۰مشهد، که نزدیک به  -بجنورد  -گرگان 

آمد به آستان قدس رضوی منتقل گردد و در پی« مهاب قدس»سهام شرکت مهندسی مشاور 

 ۶۰۰درصد سهام انتقالی، آستان قدس رضوی بقیه آنچه از  ۴۹آن، پس از قیمت گذاری 

ماند می« مهاب قدس»درصد سهام شرکت  ۴۹د تومان هزینه پروژه ریلی با ارزش میلیار

دوماه پس از جابجایی احمدی نژاد و با روی  ۹۲را به دولت پرداخت نماید. در شهریور ماه 

کشف و »وزیر نیرو در رقابت با باند طبسی از « چیت چیان» ی کار آمدن دولت روحان

https://fa.wikipedia.org/wiki/مهدی_عزیزیان
https://fa.wikipedia.org/wiki/عباس_واعظ_طبسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/عباس_واعظ_طبسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_ابراهیم_رئیسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/مپنا
https://fa.wikipedia.org/wiki/مهاب_قدس
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درصد تأمین  ۱۵برای »در وزارت نیرو خبر داد:« دیهزار میلیار ۱۲خنثی کردن فساد 

 ۶۰۰ها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه

 ۱۲حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود. اما در 

وژه تخصیص پیدا کرده بود که ما میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پر ۶۰۰هزار و 

در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت 

ژه بیش از درصد پرو ۱۵خواستند به جای گذشته گرفته شد. وزیر نیرو با اعالم اینکه می

برابر ارزش کلی پروژه را از بیت المال پرداخت  ۳برابر پیش پرداخت و بیش از  ۲۱

 (76«)کنند

از آستان  هللا طبسی و انتصاب رئیسی، برای دور سازی عزیزیان و باند طبسیبا مرگ آیت

ئیسی، مهدی عزیزیان یک ماه ای تشکیل شد. به گفته رقدس، در دادگستری تهران پرونده

اختالس مالی در آستان قدس “نگفت به خارج گریخت. س از تشکیل پرونده با سرقت هپ

باندها به ویژه باند تا از فساد و اختالس ”رضوی؛ برادر همسر واعظ طبسی متواری شد

ی امن وشهره امن خاوری در کانادا یا گاشد. وی در تدارک سفر به جزیای سرپوشی بخامنه

 ای نوشت:دیگری بود که خود را به ضریح دیگری در والیت فرنگ گره بزند در نامه

زنم و من بعد مثل همان روزگار کودکی خود را به پنجره ضریحِ حضرتش گره می» 

وکری عاشقانه و خاضعانه در سال ن 34ایستم و بعد از بیرون حرم به احترام می

ها  التماِس جاروها و فصاحِت کالم صادقانه دربانحضِرعالِم آل محمد)ص(با زبانِ م

 سرایم:می

                                       مگر از آهو کمترم ثامن االئمه

 کشکولُم پر کن برم ثامن االئمه

 ضا)ع(.گِ گنبد زر نگاِر حرم امام رعمرتان بلند تر از آفتاب خدا و آفتاب بختتان همرن

 (77خادم خاکسار و همیشه امیدواِر رحمِت اماِم مهربان)

 وخاِک پای زائرین خورشید خراسان

  1395بهار   مهدی عزیزیان/

جمبوجت با خود برد و پیش تر برده بود  مهدی عزیزیان با کشکولی پر به بزرگی بار گیر

گذاشت از ربایش ذخیره داشت و آن خادم خاکسار دربار طبسی را بی بهره نو در بانک 

                                                 

هزارمیلیاردی  12اختالس چیت چیان خبر از اختالسی عظیم در یک پروژه ریلی داد »( 76

  .۱۳۹۲/۰۶/۱۸اقتصاد آنالین، . «کشف و خنثی شد

هزارمیلیارد  12همه چیز راجع به مهاب قدس و پروژه فاینانس ریلی ماجرای دود شدن »

 د انالین. اقتصا. «تومان؟

امدار مهاب قدس یک روز هم سابقه مدیریت ندارد/اساس واگذاری مدیرعامل سابق مپنا:سه

 خبرانالین.. «زیر سؤال است
 
77(http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=532645 
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جای « حجت االسالم والمسلمین رئیسی» «قوت گرسنگان آویزان به ضریح ضامن آهو.

 .کارگزار بیت رهبری باشد سلطان خراسان نشست تا زیر گنبد والیت عهد مامون،

 هولدینگ حرم عبدالعظیم
لی و آستان قدس دارای آنچنان ثروت و درآمدی است که از زمان تبدیل آن به یک بنگاه ما

با جقه، خرده نامند. در کنار این والیان اش را "سلطان بی جقه" میاقتصادی، نایب تولیت

سراسر ایران هزار در  ۱۱وجود دارند که ریز و درشت شمار آنها را بیش از  والیانی

های فریب و جهل، حرم ها و امام زاده هایی هستند که با گرداباند. این گزارش داده

ی عظیم مالی و اقتصادی و استثمار و قه و خیریه و نهادهای وقفی شبکهصندوق های صد

های ربایش و تجاوز به هستی جامعه، با این داماند. فساد را در سراسر ایران گسترانیده

ی مذهبی و قدرت سیاسی سرمایه، یعنی دو استبداد قدرت حکومتی و میختن  دو سازهآدرهم

ترین قدرت ش باورهای کاذب و مرگین مذهبی نسگینداری را در پوشمناسبات سرمایه

های اقتصادی نه تنها پایه اد،فس هایبرند. این شبکهحاکمیت را برای فرمانروایی به پیش می

بلکه بٌراترین و سازند، یژه روحانیت و باند رهبری را برآورده میباندهای حکومتی، به و

های سرقت، دهند. این دامن را تشکیل میپناهناکشنده ترین سالح سمی مسخ و هراس بی

ل این جارچیان های در ناآگاهی فروافتاده در چنگاها انسانبیش و پیش از همه میلیون

درمان و دشوار را نشانه های بیار بیماریپناه و دردمند و تهی دست و دچمرگ، بی

ادرس خود را، موهوماتی پناهی آخرین پناهگاه و فریها، در بیاند. قربانیان این دامگرفته

ها و اند. قربانیان این مرقددانند که خود دست مایه فریب و تجاوز روحاینت شدهمی

نهاده و بسته با دستان خود به های فریب گردن های نقره و طال و پوالدین این دامرهپنج

 های زندان خویش و زنجیر شده به درماندگی به سوی گورهایی دست نیاز درازپنجره

ای درآن نیست و یا خود روزگاری از زندگی به کام مرگ فروخفتند. کنند که هیچ مردهمی

بدیل نشده استخوانی اگر از هنوز به کلسیم و آهک تشاید که پوکهبر این گورهای خالی یا 

و نزدیکی به امامی که یا به دست  ی شجرهباشند، تنهامرقدی و نامی جعلی و دامی به اندازه

خفه شدند با انگور و آب سمی یا در سالخوردگی در میان دهها زنانی که بیشتر به زنانشان 

شتم جام به کام گوری در مدینه و عراق و یکی اشان هم که هگی گرفته شده بودند، سرانبرده

ها، هرچند خود بود، مایوسانه به زیر خروارها خاک سپرده شدند. برخی ازاین گورها و نام

های بزرگ جهانی آیند که با شرکتدارانی به شمار میکالن سرمایه در نیستی، اما از

اقتصادی  که در فساد و  اختالس و مالی، ای ّبرابری می کنند. از جمله این کالن شرکت

شاه »مردم شانه به شانه آستان قدس رضوی دارند، کمپانی عظیم ربایش هستی 

 در شهر ری است.«عبدالعظیم

است و به بیان دیگر او همانند واعظ طبسی  لتولیه حرم عبدالعظیممحمد ری شهری، نایب ا

وی نماینده ای در آستان قدس، ای و سپس ابراهیم رئیسی برای خامنهبرای خمینی و خامنه
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شهر کیست: نماینده  حکومتی از کند. محمد ریاین بنگاه فریب کارگزاری می ای درخامنه

، با هزاارن های انقالب اسالمیدادگاهپیشین شرع تهران در مجلس خبرگان رهبری، حاکم 

های بین سال ۱۳۶۰ی خونین در دهه وزیر اطالعات، دادگاه انقالب ارتشر پرنده، قتل د

و سرپرست حجاج  دادگاه ویژه روحانیت، دادستان دادستان کل کشور، ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۳

 مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثو رئیس  عبدالعظیمشاهاکنون نایب تولیت ایرانی و هم

است. یک جانی بالفطره و غنوده در بیت رهبری در کنار رهبر و فالحیان و والیتی و 

 همراه همقطاران و دستیاران آدمکششهری به گلپایگانی و یزدی و دیگر جانیان. ری

ت پیشین ار مانند محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی و صنعامنیتی حکومت اسالمی در شم

ی، و یاسینی و دیگران، شرکت "فواد ری" را در و اکنون وزیر کار و رفاه و امور اجتماع

حرم  خیابان جردن در تهران برای مدیریت موقوفات و تجارت، زیر نام بازسازی

 عبدالعظیم برپا کرد.

های جانبی مافیای مالی رهبری است که ی از بخشموسسه اقتصادی " فواد ری"  تنها یک

ئم مقام وزیربازرگانی سابق ورییس با ماموریت محمدشریعتمداری بعنوان قا 1372زسال ا

بقعه ی گمارده شد. این هلدینک در آغاز زیر نام توسعه« فرمان امام»ستاداجرایی پیشین 

ی آیت هللا محمدی ری شهری شاه عبدالعظیم وراه اندازی دانشکده علوم حدیث به سرپرست

در وزارت اطالعات وحجه االسالم غیوری نماینده والیت فقیه  موالی محمدشریعتمداری

های درشهرری ونیزشریفی رییس دفترری شهری  ساختار یافت. با برخورداری از گزارش

الهای اساسی کشور) گندم، جو، شکر، گوشت و.....( و داللی و اطالعاتی از وارادات کا

د وزارت بازرگانی و با  به فروشندگان اصلی خارجی طرف قراردا ائه گزارشار

در کمتر از بیست   L/Cبرخورداری از تمامی امکانات برای گشودن اعتبارات اسنادی یا 

سرقت و ی داللی،وانه این شبکهسال، به یک هلدینگ عظیم در مالکیت ولی فقیه درآید. پشت

بود که  سازمانی سیاسی به نام  " جمعیت دفاع ازارزشها" اسثمار و سوداگری، یک ساختار 

با دخالتگری و حضور باالترین کارگزاران امنیتی پیشین در شمار ری شهری، 

شریعتمداری، رازینی، حسینیان، سعیدی کیا، پورنجاتی، یاسینی، شریفی )همه از 

وان یک حزب تحت عن 74های سیاسی( و دیگران بودند که دربهمن ماه نگان قتلپیشبر

د. محمودیاسینی مشاوراجرایی شد تا دستایار محمد انتخاباتی موردی،  اعالم موجودیت کر

شریعتمداری در وزارت بازرگانی باشد و گراهای اطالعاتی  سوداگری و امکانات رسمی 

ای در شاه امپراتور ای در اختیارشبکه مافیایی خامنههدولتی را  به سود جناح باند خامن

زاده  و از یاران محمدهاشمی عبدالعظیم بگذارد. سید محمودیاسینی روحانی شاهیمالی 

را « فلق»رفسنجانی درکالیفرنیا بود که انجمن اسالمی دانشجویان مسلمان در آمریکا گروه 

می   در حکومت اسالمی شد  به همراه که یکی ازگروههای هفتگانه مجاهدین انقالب اسال

یه توقیف دادند. به نقل از نشرماکویی، خسروی راتشکیل میمصططفی تاج زاده، واعظی، 
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م درانتخابات دوره پنج ای به سبب نشر این گزارش( به دستور خامنه78شده شهروند امروز)

ای باشد در برابرجدید درمقابل ، گزینه۳مجلس شورای اسالمی وارد شده تا زیر نام خط 

وری دوره هفتم یا فریب اصالحات دوم دوجناح  دیگر. باردیگر درانتخابات ریاست جمه

هزاررای  به بیت  700محمدی ری شهری را پشتوانه شد که با  76سال های خردادی

زشها" چندی به رهبری پورنجاتی به ادعای مبارزه با فساد رهبری بازگشت . نشریه ی "ار

اسی را در ی مافیایی مالی و سیسان یک گرداب فساد و شبکهاقتصادی برپا ساخت و خود به

هروند امروزکه با سردبیری محمدقوچانی )داماد کرد. نشریه شباند رهبری نمایندگی می

( با نوشتاری از ۸۸های سیاسی سال عمادالدین باقی( ومحمدعطریانفر)دوتواب بازداشت

هایی از همقطاران گذشته و رقبای کنونی بهراد مهرجو به این قصد که با قرار دادن نام

های شریک را زیر نام " از مافیای " فواد ری"  و هلدینگ« محتطاطانه»ای گزارش گونه

کرده  النه اژدها بزرگترین شرکت تجاری ایران راچه کسانی اداره می کنند" ببرد، دست در

زند. در این گزارش به دارایی وبه افشای یکی ازبزرگترین بنیادهای مالی رهبری می

ا در افیا اشاره می شود که توقیف نشریه شهروند روز رمیلیارددالری این م 50افزون بر 

پی داشت. در پی این گزارش بود که برای نخستین بار نام مافیای مالی " فواد ری" حالیکه 

این باند در بازار سهام تهران سرگرم خرید سهام ایران خودرو و بانک پارسیان  بود شنیده 

پارسیان در برابر فشارهای آیت هللا ری  آشکار شد که مدیریت بانک  85شد. در مهرماه 

های سرمایه % سهام ایران خودرو به بنگاه28حمدشریعتمداری درواگذاری شهری وم

ری" و"ستاد اجرایی فرمان امام" ایستادگی کرده و ری و ری شهر گذاری وابسته به "فواد 

شود مامور میآورند. احمدی نژاد  به اهرم احمدی نژاد در پست ریاست حمهوری روی می

برادران قاچاقچی خویش را به زبان آورد. با ورشکسته  با «مبارزه»ای تا به سود خامنه

 های خصوصی، باهمدستی همانیر نام بانکهای در دست سران سپاه زسازی برخی بانک

های سپرده گذاران را  بربایند.  آشکار شد که مالکیت نزدیک به عناصر دارایی ها و سپرده

میلیون  250وش سالیانه اش به ی ازسهام نفت پارس )شریک شرکت شل انگلیس( که فرنیم

کت علی نوریانی که دالردرسال می رسید، نمایندگی ماشین های لوکس بی. ام .و با شرا

با آیت هللا ری شهری درسود و زیر نام "پرشیاخودرو" فعالیت می  50-50اکنون باشراکت 

ها تا ودرودرسال وگسترش روزافزون  این سوداگریخ 3000کند و شرکت در واردات 

 مورد تویوتا از ژاپن ووو 

دیک به ی "پرشیا خودرو" نزبه وسیله ۱۳۸۶گذاری ری" در سال "گروه سرمایه

به ایران( را  را باوجود مخالفت   BMWدرصد سهام نمایندگی نوریانی )واردکننده برند ۶۷

درصد سهام پرشیاخودرو  ۱۰۰باند سپاه  ۱۳۹۲وی در اختیار گرفت. سپس در بهار سال 

که  گزارشیگذاری ری" و "نوریانی" خریداری کردند. بنا به یک مزایده از "سرمایهرا در 

                                                 
78 ( http://persiancavalier.blogspot.com/2011/09/blog-post_06.html 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1510220
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شده روزنامه "سرمایه" منتشر شد، سرمایه ثبت ۱۳۸۶در شماره روز هفتم آبان ماه سال 

ون و پانصدهزار دالر امریکا برآورد شد. میلی ۱۲این شرکت در آن زمان رقمی افزون بر 

در تلویزیون حکومتی ظاهر  ۱۳۹۲ری در اردیبهشت شهبا این وجود، محمد محمدی ری

نژاد مجبور به تعطیل دولت احمدی« فشار»آستان حرم عبدالعظیم با »شد و ادعا کرد که 

اد اجرایی به ست»قتصادی خود شده و کارهای اقتصادی خود را های اکردن همه فعالیت

مداری  مدعی شده بود که: واگذار کرده است. چهارماه پیشتر نیز محمد شریعت« فرمان امام

همه کارهایش را به ستاد اجرایی فرمان »و « کندآستان دیگر هیچ فعالیت اقتصادی نمی»

 «.امام داده است

ی اش در بیت رهبری و دیگر باندهای رقیب به خوبانمحمد شریعمتداری و همقطار 

ت بلکه دست دردست  دانند که او نه تنها عضو هیأت امنای "ستاد اجرایی فرمان امام" اسمی

ای )فرزند رهبر جمهوری اسالمی( و محمد ایروانی )رئیس پیشین این ستاد( مصطفی خامنه

آیند. از مت اسالمی به شمار میو چشم و گوش رهبر حکو« ستاد»از جمله مدیران اصلی 

ستاد رهبری، فریبی است وهن آور از باندهای فسادی که حکومت اسالمی این ستاد به آن 

 کنند. هبری میرا ر

 

 طلب؟!طلِب اطالعاتی یا اطالعاتی اصالحبندی: اصالحپایان

در  های امنیتی، سیاسی و اقتصادیشک یکی از پرنفودترین چهرهمحمد شریعتمداری بی

سته جوانانی بود که اگرچه شور انقالبی ساختار نظام جمهوری اسالمی است. او از آن د

چون سعید حجاریان، آورد اما برخالف یاران سابقش همداشت و به کارهای اطالعاتی روی 

در تمام این سالها به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت در حکومت ایران نزدیک و 

 تر شد.نزدیک

به امامزاده ها و مساجد ن اوقاف و امور خیریه ایران می گوید بدهی دولت معاون سازما

 «میلیارد تومان است. ۱۸۰حدود »افزایش یافته و 

"فواد ری"  اینک با مدیریت محمد شریعتمداری ومحمود یاسینی با برخورداری از باند  

ی داللی و ها و برپایی شرکتهابیت رهبری و دستگاه امنیتی سپاه به گسترش هلدینگ

از واردات گوشت و پرورش شترمرغ و واردات اقتصادی در داخل وخارج ایران زده  و 

فریقای جنوبی وهمزمان در رشته ساختمان سازی، ساختن لبنیات گرفته تاخانه سازی درآ

ها دانشکده علوم حدیث وخانه سازی برای طالب این حوزه جهل و خرافات و دیگر حوزه

نسوی که در مامور اطالعاتی فراژرژان فابین باتااوش ی مونهدر حال گسترش است. ن

زیر بازوی خمینی را  ۱۳۵۷بهمن ماه  ۱۲لباس میهماندارهمراه خمینی با ایر فرانس روز 
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سال هویت  31مرکز اسناد انقالب اسالمی برای نخستین بار پس از  گرفت و ماندگار شد.

 (79 وی را فاش کرد.)

رنام وآیین فرانسه  در کنار خمینی فرستاده شد و در با تغییوی از سوی وزارت اطالعات 

همسرایرانی برگزید و ماندگار شد. این مامور اطالعاتی  خود مسلمان و خط امامی شد و

رانسه بود و از جمله به نمایندگی ازشرکت " فواد ری" ی بازرگانی ایران و فواسطه

 باکارخانجات ماشین سازی فرانسه وارد دالل شد.

  

 شرکتهای گروه سرمایه گذاری ری: -

 ایه گذاری ری شرکت سرم -1

 شرکت فواد ری -2

 شرکت نوسازی وعمران امید ری -3

 شرکت زرگوشت تهران -4

 شرکت بیجین گستر ری -5

 وصنعت روزانشرکت کشت  -6

 شرکت کشت وصنعت الله آزاد -7

 شرکت حمل ونقل بین المللی راه گشا بار -8

 ی اسشرکت پارس ام س-9

 زسوزشرکت صنایع تولید تجهیزات خودروهای گا -10

 شرکت پرشیا خودرو-11

 شرکت رش شیمی -12

 شرکت پارس سامان مهر -13

 شرکت معدنی آرمان پژوه سبزواران-14

 مهندسی ری سامانشرکت خدمات  -15

 شرکت توسعه صنعت نفت وگازپرشیا -16

 شرکت مهندسی ری نیرو -17

 )ری گارنت(شرکت نگین گارنت ری -18

 شرکت کشت وصنعت بین المللی ری -19

 شرکت بین المللی صنعت سیمان لیان -20

 شرکت بین المللی تحقیقات وتولید شترمرغ ایران -21

 عه اقتصاد فردا(شرکت پارس ام سی اس نوین )توس -22

                                                 
79( https://www.tabnak.ir/fa/news/84232/-افشای-هویت-کسی-که-روز-12-بهمن-در-پلکان

بود-گرفته-را-امام-دست-هواپیما  
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 شرکت سازه گسترری-23

 شرکت فناوری اطالعات ری-24

 ومدیریت منابع انسانی ایرانشرکت بین المللی توسعه، تحقیقات -25

 دس عبدالعظیمموسسه آستان مق -26

 دانشکده علوم حدیث-27

 مجتمع آموزشی وفرهنگی حکمت-28

 موسسه انتشاراتی دارالحدیث-29

 دی)سهامی عام(شرکت بیمه -30

 شرکت نفت پارس-31

 شرکت خدمات مشاوره مالی ومدیریتی مبین ری-32

 موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان-33

 شرکت بین المللی تی ری-34

 نعت نفتشرکت سرمایه گذاری ص-35

 

قید  100722دراساسنامه شركت "فواد ری" به نام یک شرکت خصوصی به شماره ثبتی 

وبازرگانی علمی مواد غذایی،كشاورزی، دامداری،  واردات وصادرات»شده است: 

انند شمش آهن، تیرآهن و آالت، تجهیزات، مواد اولیه فوالدی مدامپروری، مواد اولیه ماشین

های دولتی وخصوصی و ارد بازارایران شركت درمناقصههمچنین گوشت منجمد را و

زارش مالیاتی معاف های داخلی و خارجی وو از هرگونه حسابرسی و گمشاركت با شركت

 است.

درحالیکه هسته اولیه مدیران شركت هیچ اثری از مدیران بخش خصوصی را در خود 

ذری، یاسینی و..... حضورچندین وزیرو معاون وزیرچون شریعتمداری، نو دید. امانمی

های واردكننده پس از مدتی كوتاه به یكی از بزرگترین شركت« فواد ری»سبب شد تا 

سازد، فواد ری های رسمی شركت نمایان میسی در ایران بدل شود. گزارشكاالهای اسا

دامی، ذرت، كنجاله، سویا، كرده است.  طی سه دهه، خوراك دام وطیور، جو دامی، گندم

های فواد ری هنگامی قوت گرفت كه محمد شریعتمداری شایعات درباره فعالیت تریناصلی

 كرد. سال تجربه می 16وشركت راطی همزمان حضور درمدیریت وزارت بازرگانی 

 43به میلیاردتومان ) نزدیک  40ای برابر با نیز با سرمایه« شرکت سرمایه گذاری ری»

دومین وزیرنفت دولت  غالمحسین نوذریگام، میلیون دالر آن زمان( برپا  و در نخستین 

» ازاین انتصاب بود که مدیره شركت نشانید. پیش  به عنوان رئیس هیأت نهم، احمدی نژاد(

ی راهم به سیاهه شركت نفت وگاز پارس )شل ایران(درصد ازسهام  46« فوادری

اری ری گذدرصد دیگرسهام را نیز شركت سرمایه 13ه بود. های خود افزوددارایی

خریداری كرد. مدتی بعد شركت نفت وگازپرشیا یكی دیگراز شركتهای هلدینگ ری، ری 
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گازپارس را مالک شد. نقش محمودیاسنی و محمد شریعتمداری در درصد سهام نفت و 7/1

دراین « گذاری رییهسرما»ها بیش از دیگران چشمگیرتر است. با دخالت این تصاحب

میلیارد دالر( برای  7/1میلیارد تومان )حدود 1500زینه پروژه جدید با ه 170مجموعه 

آهن اصفهان، فوالد باركه، ذوبشركت گزارش شده است. صنایع پتروشیمی ایران، فوالدم

خودرو، سایپا، تراكتورسازی آهن، فوالد خراسان، كشتیرانی، ایرانخوزستان، راه

آیند. شركت درسال شمارمیترین مشتریان نفت وگازپارس به سازی ایران عمدهوكمپرسور

 2د میلیارد تومان به سرمایه اولیه خود افزود وبه هرسهم سهامداران خو 20بیش از 1387

 لایر سود داد. 500هزارو

جاذبه داشت از این روی  های نفتی برای گردانندگان شركت،گذاری درفعالیتحضورسرمایه

میلیون  5/15یلیاردتومان )معادل م 14ی را را با سرمایه اولیه «ام.سی.اسپارس» شركت

 MCS international GmbHدالر( اعالم کردند. این شركت از همان آغاز با شرکت 

قرار داد همكاری با «  ام.سی.اسپارس»آلمان  وارد قرار داد شد. به ناگهان شرگت 

هزاردستگاه سوخت سی.ان.جی بست. این  185ید های خودروسازی ا برای تولكارخانه

الل یبود برای شرکت آلمانی که ولی فقیه از جانب شاه عبدالعظیم جواز شرعی آن را یک د

شد که سازی مصرف سوخت بود. گفته میداد، سازمان بهینهصادر کرده بود.  سوی قرار

خبر نداشت.  کمی بعد،  هیچ نهاد اطالعاتی به جز باند امنیتی رهبری از برگزاری مناقصه

« گذاری ریسرمایه»های شركت نفت نیز به مجموعه داراییگذاری صنعت شركت سرمایه

ونقل ام كیش، شركت حمل های بازرگانی نیك نفت، شركت پتروكافزوده شد. شركت

 های این شركت شدند.یاب ووو زیر زیرمجموعهالمللی اطلس ترابروشركت نفتبین

شد. این شركت برپا  «ری شیمی»برای هلدینگ "فوادری" زیر نام  ی دیگریمجموعه 

 22به « ری شیمی»های نفتی را برعهده داشت. شركت واردات و صادرات فرآورده

های شاه ها و سرمایه گذاریفروشد. این داللیصوالت نفتی میشركت خارجی دیگرمح

آید، از و شرکا به شمار میهای مافیای بیت رهبری عبدالعظیمی، تنها بخشی از سوداگری

آرمان پژوه »هاست. کانی در حوزه  «گذاری ریسرمایه»صادی های اقتدیگر فعالیت

گذاری ری می باشد که درسال به سرمایه یکی ازمجموعه وابستهدر این مزنیه، «سبزواران

ری به گذاری ی سرمایهدرصد سهام آن به وسیله 92بیش از 83برپا شده بود و در سال  79

لیون دالر( خریداری شد. شركت ساالنه بیش از می 4/1میلیارد لایر )برابر با  5/12قیمت 

های این از داراییكرد. معدن مس سرگزكوه جیرفت تنها یكی تن مس استخراج می 5000

گذاری سرمایه»ی مافیای مجموعه گزارش شده است. پس ازخرید سهام این شركت به وسیله

میلیون  2/47برابر با  میلیارد ریالی ) 425های شركت با سرمایه زپروژه، تنها یكی ا«ری

به سوی رشته « سرمایه گذاری ری»تن مس آغاز به کار کرد.  10دالر( برای استخراج 

برپا کرد و سپس نیروگاه گازی  «ری نیرو»و الکتریک پنجه گشود. وشركت مهندسی  برق

گذاران ری افزوده شد. سپس ازصنعت مایههای سرمگاواتی اصفهان هم به دارایی 500
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ها با مدیریت محسن که وابسته به بنیاد شهید و سال " بیمه دی"به بیمه شتافت   نفت وبرق

میلیارد  3گذاری  بدنی دولت اصالحات بود با سرمایهبیتمهرعلیزاده رئیس سازمان تر

سهام این بیمه را هم به  درصد 15میلیون دالر(  وارد داد وستد شد تا  3/3تومان )معادل 

میلیارد لایر  10درصد دیگر سهام شركت نفت و گاز پارس هم  5مالکیت خود درآورد. و 

در  ۱۳۸۳داد و ستد به طور عمده در سال ها بیانگر آنند که این را به چنگ آورد. گزارش

نجام آنگاه که نور جشم رهبری بود ازمان نشانیدن احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری، 

رابری و حمل و نقل روی آورد و شركت سپس به سوی شبکه راه وت گرفته است. باند،

ك دوره های رسمی این شركت در یرا تصاحب شد. بنا به گزارش  «راهگشابار»عظیم 

های نفتی هزارتن فرآورده 50هزارتن شمش آهن و  110هزارتن جو، ذرت وسویا،  550

 حمل كرده است.  

دیران اقتصادی بیت عبدالعظیم نیز جذابیت داشت. مگذاران شاهرمایهكشاورزی برای س

بجین »های شهرری برای برپایی شركت هكتار باغ در نزدیکی230، 1378رهبری در سال

خریداری كردند. مدتی بعد یك مشاوراسپانیایی به جمع آنان آمد و پروژه  «گستر ری

ع  آغاز شد. تولید زعفران و پسته از  هزارمترمرب 200بزرگترین گلخانه ایران به وسعت 

برای جبران كمبودها برپا شد.  «زرین گوشت تهران»های شركت بود. شركت مهدیگر برنا

گذاری ری شد. به نام سرمایه 82اما سهام آن درسال  ایجاد شده بود، 73این شركت سال 

تی دست یافت و و انحصار، به سود هنگفبا افزودن بر بهای گوشت،« زرین گوشت تهران»

متعلق به شركت پشتیبانی « خانلق»رگاه صنعتی برای در انحصار گرفتن گوشت، كشتا

این  شرجت، براساس امور دام وزارت جهادكشاورزی را به بهایی ارزان به چنگ آورد. 

تن  500تن گوشت گاو، 2000تن گوشت گوسفند،  1500آمارهای رسمی این شركت حدود 

تارگاه این ن گوشت مرغ را سالیانه روانه بازاركرده است. كشت 365كرده و گوشت چرخ

رأس گوسفند کشتار  500رأس گاو و  50مترمربع وسعت دارد و روزانه  6850شركت 

 كند.می

« فواد ری»های مترمربع  از دیگر مالکیت 13800ی بندی نیز به گسترهتهكارگاه بس

ای رفاه های زنجیرهشود. فروشگاهبندی میتن خشكبار بسته 1200باشد که در آن ساالنه می

خودرو وسایپا بزرگترین مشتریان شركت های ایرانروند، شهرداری تهران وكارخانهو شه

هكتار  800داری، ی سرمایهآیند. به این شبکهی به شمار میگذاری رتولید گوشت، سرمایه

رأس گاو شیرده بخش  200پیوست یافت  تا  «کشت وصنعت روزان»باغ نیز به مجموعه 

ها بیانگر آن هستند که فواد ری را فربه تر سازند.  گزارش گذاری ریصنایع لبنی سرمایه

در دست « ككتان»ا با همكاری شركت ر های ساختمانی درآفریقایی جنوبی"" پروژه حتی

ها و گذاری ری همواره با تصاحب امالک و داراییهای سرمایهاجرا داشته است. دارایی

ختالس کهکشانی افزایش می یابند. تنها استثمار و داللی و رانت های اقتصادی و فساد و ا
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 15به قیمت پایه متر درمیدان آرژانتین تهران را  3633یك ساختمان هشت طبقه به مساحت 

 میلیون دالر( به مزایده گذاشت. 17میلیارد تومان )معادل 

 ازها افتاد. بر زبان« بان جردنساكنان ساختمان خیا»در این برهه بود که نام

های های گذشته چنگ اندازی به شبکهگذاری ری در سالوابسته به سرمایههای دیگرشركت

شبكه پنجم سیمای حکومت  «گردیمبه خانه برمی» تلویزیون و سینما بوده است. برنامه

ندگان سریال  کنمحمدهادی رضوی، یکی از تهیه ها بوده است.هاسالمی یکی از این پروژ

کنندگی این مداری )وزیر کنونی کار...( است که تهیهحکومتی "شهرزاد" داماد محمد شریعت

شد. آقای رضوی اما در پاسخ به میلیارد تومان برآورد می ۳۰تا  ۲۰سریال رقمی در بین 

من »: گویدمیپرسشی در باره خود، خویش را "بچه هیأتی" و "والیتمدار" معرفی کرده و 

ها از قدیم به چه چیزی معروف ایموتلفه ام. به هر حالدر مدرسه موتلفه درس خوانده

گفتگویی  خود در ۱۳۹۴دی ماه  ۵ایران ان الین در گزارش  «اند؟ تجارت و بازرگانی.بوده

حرفهای صریح سرمایه گذار جوان و میلیاردر »با داماد محمد شریعتمداری با تیتر 

بیشتر شد، « شهرزاد»هر قدر استقبال از سریال »از جمله می نویسد:  «شهرزاد»سریال

ها نصیب سیدمحمدهادی حاشیه های بیشتری هم به سراغ آن آمد. بخش مهمی از اینحاشیه

که با آوردن چند میلیارد سرمایه دلیل  ن شد؛ چهره جوان و ناشناختهگذار آرضوی سرمایه

یال پرمخاطب لقب گرفت.او می گوید در محفل موتلفه بزرگ شده گیری این سراصلی شکل

یی، وگوی صریح او درباره شائبه پولشواست که به تجارت و اقتصاد شهره هستند گفت

خب ما مدعی «های سریال خواندنی استنسبتش با معاون اجرایی رئیس جمهور و حاشیه

دند حتی اگر خالف میل شما بود به مداری هستیم. این یعنی چه؟ یعنی آن چه دستور داوالیت

اند و با وقوع انقالب به ایران بر .. در بنده قبل از انقالب دو سال آمریکا بوده.آن عمل کنید

ش خصوصی کارخانه تولید در بخ 1364ند. مدتی در جنگ بودند و بعد از سال گردمی

از اینکه به عنوان داماد ای به راه انداختند. قبل های اداری و تجهیزات رسانهکننده ماشین

با همین صدا و  70شناختند. پدر من از سال آقای شریعتمداری معرفی شوم همه من را می

 (80« )است. و فروش تجهیزات داشته سیمای جمهوری اسالمی خرید

مبلغی  1390 /8/1ن در تاریخ ژاد دستور داشت که با مصوبه هیات وزیرادولت احمدی ن

میلیون دالربه شرکت "فواد ری"  به سبب زیان از واردات غله پرداخت  10نزدیک به 

ولت ای است که به سان درآمد در دست دشود. این مبلغ تنها یک بخش از ارزش افزوده

 انباشته شده بود.

های مالی و بخشی از بنگاه، آستانه معصومه در قم، و مانند نیز های آستانه شاه چراغحرم 

ی اقتصادی و ای و روحانیت همراه را با دو سازههایی هستند که  باند خامنهشبکه

                                                 
80( http://www.ion.ir/News/52406.html1394/10/5 

 

http://aftabnews.ir/fa/news/338987/سرمایه-گذار-سریال-شهرزاد-این-رقمها-در-حد-پولشویی-نیست
http://aftabnews.ir/fa/news/338987/سرمایه-گذار-سریال-شهرزاد-این-رقمها-در-حد-پولشویی-نیست
http://aftabnews.ir/fa/news/338987/سرمایه-گذار-سریال-شهرزاد-این-رقمها-در-حد-پولشویی-نیست
http://www.ion.ir/News/52406
http://www.ion.ir/News/52406
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اه ی شبامعجزه« فواد ری»هلدینگ بیت رهبری زیر نام دهند. ایدئولوژیک، ساختار می

افیای دین سرکوبگر ومافیایی والیت فقیه و مبا قدرت نظامی و امنیتی و عبدالعظیم نبود، 

حکومت اسالمی بود که به بزرگترین شركت تجاری ایران بدل شد. ازنفت و گازگرفته تا 

ها وووو در کنار شبکه سرشار از فساد و اختالس و استثمار ونقل و بیمه و کانیبرق وحمل

های جعلی و ساختگی و یا هزار امامزاده ۱۱و شاه جراغ و معصومه و بیش از آستان قدس 

ای با امامان شیعه که برای شرکت در حکومت یا برخورداری از شرایطی که هدارای رابط

لرشید عباسی بود یا در پی ولیعهد جانشین هارون ا در ایران به ویژه امپراتوری مٔامون،

 ی برسند.ضا از مدینه و عراق راهی ایران شدند تا به نوایالریعنی علی موسی مامون،

 سازمان اوقاف 
ها و تاریخی بس درازی دارد و وقف بخشی از دارایی و ملک به شخصیتاوقاف ریشه  

به بیان شرعی آن و تعریف )ماده   قفقبرها و به نام رهبران دینی از سوی مالکین است. و

یعنی که « عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»که قانون مدنی( به آن معنا است ۵۵

ت عمومی یا نگه داشتن اصل چیزی و جاری اگذاری همیشگی مال و یا ملک برای خدمو

این اما یک کاله شرعی است برای فریب تا مالک نه تنها بقیه  بودن منفعت آن در  راه نیک.

های بیشتر باز اشت و ستمگریها و انببلکه دست وی را برای تصاحب مالکیت را بیمه کند،

ملک و مستغالت و  های مالی،ترین شبکهوقوفات از بزرگترین و عظیمبگذارد. در ایران م

شوند و در اداره میای و زیر نظر مستقسم علی خامنه ربایش و فساد مقدس را نهادینه کرده

ته به وی را در ای و روحانیت وابسشبکه مالی رهبر امپراتوری  اقتصادی باند  خامنه

ر ایران در آن شبکه فساد بیت رهبری و روحانیون سراسگیرند. منافع اقتصادی این برمی

های شرعی ممنوعیت فروش و اجاره و استفاده شخصی از وقف که از نظر است و روایت

های قرآنی و روایت و شرع زیر پا گاهفقهی و حقوقی ممنوع و حرام است را به کمک گریز

ای هر شیادی، گواهی و فتوا های هستند که بر. روحانیون متخصص این فریبکاریبگذارند

دبیر سابق آن فروش و داد  -کنند. شورای عالی حوزه، آیت هللا مومنادر میو جوازی ص

حجت  وستد آن را بنا به مصلحت باند رهبری اعالم این لغو حکم شرعی را اعالم کرد.

-ی حوزهدبیر سابق شورای عال -نماینده آیت هللا مومن۱۳۹۰االسالم میرنعمتی، که تا سال 

ده،می گوید: "موقوفات حوزه و امالک و اموال وقفی در رسیدگی به موقوفات حوزه بو

وسیله حوزه اداره نمی شود، بلکه در اختیار اداره اوقاف است و  مربوط به مدارس علمیه به

. متأسفانه سرقفلی اکثر موقوفات هم فروخته دهدها را اجاره میاداره اوقاف با مبلغ کمی آن

ها را فریب داد و سهمی از این ربایش را حوزههای هللابیت رهبری، مدرسین و آیت. «شده

 ها خرج شود.به شورای عالی  واگذار نکرد که در  حوزه

االسالم میرنعمتی همچنین به نمایندگی از آیت هللا مؤمن، گزارشی از یک درگیری  حجت 

ده و برآن است که مجید انصاری، ها در قم که وقفی ست، تهیه کررسه علمیه کرمانیمد
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پارلمانی حسن روحانی آن را  مالک شده است و می نویسد: "قسمت عمده امالک از  معاون

هکتار زمین کشاورزی و چند حلقه چاه می  ۵۰۰نظر مساحت در شهداد بود که شامل حدود 

ها را هم شهداد را واگذار کرده بودند. بخشی از این زمین شد. برخی از اراضی واقع در 

سازی و باربری  سری وسایل نقلیه راه: "در امالک شهداد، یک افزایدفروخته بودند". و می

مثل کامیون، بولدوزر، لودر و تراکتور هم وجود داشته که از اینها عین و اثری 

ک از امالک شهداد، آبادتر و نیست...قسمت دیگر امالک در کرمان بود. این امال

ه است و بخشی از آن هم ها دو شهرک احداث شداین بخش از زمینارزشمندتر بود. در 

بخش دیگر »دهد: فروخته شده است." وی در ادامه شکواییه خود در رقابت بانده ادامه می

ام بوده ها نبوده، بلکه سهم امامالک در راور بود از امالکی که مربوط به مدرسه کرمانی

ناحق ها را هم به رف شده است. آقایان ایناست نیز توسط آقای انصاری و دوستانش تص

ها از نظر شرعی وقف است، چون تصرف کردند و فروختند...امالک مدرسه کرمانی

موسس این اساس می گوید من این زمین ها را احیا کردم و سپس آنها را وقف کردم و مال 

رف ما یحتاج ، بلکه باید اصل آن را حفظ کرد و درآمد آن را صوقفی را نمی توان فروخت

یا  ۴۰۰را که در راور فروخته بودند، در حال حاضر روزانه  موقوف له کرد. مثال چاهی

هزار تومان آب می فروشد. درآمد همین چاه به تنهایی مدرسه را تأمین می  ۵۰۰

های زیاد و تشکیل ت و بررسیدهد: "پس از تحقیقاکرد."حجت االسالم نعمتی ادامه می

ید توسط قوه قضاییه به مرحله حکم جامعی را صادر کرد که پس از تأی چندین جلسه، دادگاه

 (81«)اجرا رسید، اما در حین اجرا، ناگهان متوقف شد!

ژانویه(، خبرگزاری مهر متن گفتگویی با احمد شرف خانی،  ۱٦دی ) ۲۷روز چهارشنبه، 

دولت به  منتشر کرده که در آن گفته است "بدهیو زیارت را معاون سازمان اوقاف، حج 

میلیارد تومان دانسته است. و  ۱۸۰ها و مساجد افزایش یافته" و میزان این بدهی را امامزاده

میلیارد تومان به امامزاده  ۲۹میلیارد تومان به مساجد و  ۱٥۰"دولت حدود  اعالم شد که:

و فریب، برای جذب مشتری، گفت:  های فسادانها بدهکار است." وی برای نوسازی دک

به گزارش خبرگزاری مهر، عا وضعیت امامزاده ها در شان این بزرگواران نیست." "واق

بر اساس مصوبه جدید مجلس، دولت باید بودجه ای برای بُقاع و مساجد »شرف خانی گفت 

انه رانی ها روزوی همچنین گفت ای« اختصاص دهد که تاکنون این کار انجام نشده است.

به نقل از  -ایلنا  -کنند. پیشتر خبرگزاری کار ایران ها میمیلیون تومان نذر امامزاده ۱۸۰

یک کارشناس میراث فرهنگی از وجود ده هزار امام زاده در ایران خبر داده بود که تنها 

ه کارگر نامه است. و این بنا به خبرگزاری خانحدود دو هزار امامزاده دارای سند و شجره

تقلبی و  ساختگی، ها در ایران،درصد امامزاده۸۰ باشد که دستمال شده، به آن معنا میاشغ

، حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور ۱۳۹۰در مرداد ماه سال اند. بی شناسنامه

                                                 
81) https://ir.voanews.com/a/iran-endowment-donation-/3100055.html 
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هزار" اعالم کرده و افزوده بود که  ۱۱های ایران را "نزدیک به زاده خیریه، تعداد امام

ب ایران "هفت برابر" شده اند. در سال ر این سال، نسبت به سال پیروزی انقالها دم زادهاما

امام زاده در ایران وجود داشته است. ربیعی در مصاحبه با روزنامه  ۱۵۰۰، حدود ۱۳۵۷

ها را فرزندان و نوادگان خاندان پیامبر اسالم معرفی کرده و گفته شرق، تمام این امام زاده

اند. ها مراجعه کردهامام زادهبیش از صد میلیون نفر زائر" به این " ۱۳۸۹سال  بود که در

پیوسته رنگ آمیزی شد با خون و سبز  ۹۷تا کنون یعنی سال  ۸۹از سال  این بازار فریب،

و تعزیه ومرثیه در سراسر ایران. این  و زره و کاله خود و شتر و شمر و شیر فضه و  قمه

سرگردان و اربیعن  ان صد میلیونی را در عاشورا و کربالست تا مشتریها برای آن اشعبده

مشاور پوتین و رهبر پروژه اروآسیا، کاروان سازد.  را با علمداری آلکساندر دوگین،

ها نفر نمایشی است از شعبده و از خودبیگانگی میلیون پیاده تا کربال، کاروان اربعین ،

 ر ایران.نیرنگ و فریب حکومتی د پناه،بی

 

 مسجد جمکران
از ثروتمندترین مسجدهای ایران است تاریخ در لغو مالکیت از مسجد جمکران امروز یکی 

ای ساختگی و ی خدا دارد. افسانهزبان یک شیاد با بیان خوابی جعلی. مین زیر پای خانه

ک دسیسه آمیز همداستانی یک سید روحانی با یک شیاد دیگر، برای خلع مالکیت از مال

تا آنجا به پیش می رود که ساخت آن را به ن دروغپردازی در نبود آگاهی تاریخی پیشین. ای

جای همه امامان و امام غایب یا امام زمان شیعیان نسبت می دهند. این مسجد خود به

دهد و چاهی سیری ناپذیر دارد که شفا میها نیز درخدمت مومنان و مومنات است، امامزاده

های حاجات ها و دردنامهامهال پیش تا کنون در آن پنهان شده و نس ۱۳۰۰غایب امام همیشه 

کند  و از شفای فوری بیماری پیش رفته سرطان نیازمندان را دریافت و به آنها رسیدگی می

 کده است.امام -تا درمان جنون و فلج و دیگر دردهای درمان ناپذیر در تخصص این مسجد

خوند انگل در دست برزگری خودکفا بوده که به آ ی کشاورزی وزمین این مسجد که زمین

شود،  پس با نیرنگ آخوندی به امر امام زمان که پدیدار می پرداخته،روستا باجی نمی

رنجبر را از زمین رانده تا بر آن مسجدی برپا شود تا دیگر کسی هوای سرپیچی از 

به  ین جنایت پایان نمی یابد؛استان به هم. ددهی به روحانیت و مالک را در سر نپروراندباج

کنند که مام زمان ناپیدا برای پرداخت هزینه ساخت مسجد، کشاورز را وادار میامر ا

امام زمان پرداخت  سال جان کندن روی این زمین از کف داده را به همان نماینده ۵دسترنج 

حسن بن مثله شیخ »ه نام کاری به فردی بکند که خود روایتگر یک شیادی است. این فریب

شود که در بیداری و دیداری خصوصی با امام ه مدعی میگردد کباز می« جمکرانی

حجت ابن »است و دیدار کرده ه نشده،هیچگاه زاد همیشه غایب و مهدی، شیعیاندوازدهم 

در  حسن بن مثله جمکرانیاست. دستور ساخت مسجد را به وی دادهحضوری « الحسن

 گوید:رسد، چنین میروایتی که  تنها سند موجود این دسیسه به نظر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/شیعیان
https://fa.wikipedia.org/wiki/مهدی
https://fa.wikipedia.org/wiki/حجت_بن_حسن
https://fa.wikipedia.org/wiki/حجت_بن_حسن
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=حسن_بن_مثله_جمکرانی&action=edit&redlink=1
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ق در خانه خود خوابیده بودم که  ۳۹۳ماه مبارک رمضان سال  ۱۷من شب سه شنبه، »

خواب بیدار کردند و گفتند: برخیز و د و مرا از ناگاه جماعتی از مردم به در خانه من آمدن

است. آنها مرا به محلی که اکنون موالی خود، مهدی را اجابت کن که تو را طلب نموده

مسجد جمکران است آوردند، چون نیک نگاه کردم، تختی دیدم که فرشی نیکو بر آن تخت 

لش کرده و تکیه بر با سال[ بر آن تخت ۱۰۰۰گسترده شده، جوانی سی ساله ]مهدی پس از 

نبی بود که مرا امر به نشستن نمود،  خضراست، آن پیر، پیرمردی هم نزد او نشسته

 حضرت مهدی مرا به نام خودم خواند و فرمود: 

ست و حق مین شریفی اکند( بگو، این زبرو به حسن مسلم )که در این زمین کشاورزی می

گر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کند. عرض های دیتعالی آن را از زمین

ای داشته باشم و گرنه مردم حرف کردم: یا سیدی و موالی! الزم است که من دلیل و نشانه

 کنند. مرا قبول نمی

هیم، و همچنین دن قرار میهایی برای آفرمود: تو برو و آن رسالت را انجام بده، ما نشانه

ی از علمای قم( برو و به او بگو حسن مسلم را احضار کند و سود نزد سید ابوالحسن )یک

است، وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی چند ساله را که از زمین به دست آورده

عت نماز در بنا نماید. به مردم بگو به این مکان رغبت کنند و آنرا عزیز دارند و چهار رک

که این دو رکعت نماز را در این مکان )مسجد جمکران( آن گزارند. آنگاه امام فرمودند: هر 

 بخواند مانند آن است که دو رکعت نماز در کعبه خوانده باشد.

چون به راه افتادم، چند قدمی هنوز نرفته بودم که دوباره مرا بازخواندند و فرمودند: بزی 

کش و به یداری کن و بدین مکان آور و آن را بت، آن را خردر گله جعفر کاشانی اس

تعالی او را شفا دهد. حسن بن بیماران انفاق کن، هر مریضی که از گوشت آن بخورد، حق

گوید: به خانه بازگشتم و تمام شب را در اندیشه بودم، تا اینکه نماز صبح مثله جمکرانی می

شته را برای او نقل کردم و با او اجرای شب گذرا خوانده و به سراغ علی المنذر رفتم و م

همان مکان شب گذشته رفتیم، و در آنجا زنجیرهایی را دیدیم که طبق فرموده امام حدود  به

 داد.بنای مسجد را نشان می

سپس به قم نزد سید ابوالحسن رضا رفتیم و چون به در خانه او رسیدیم، خادم او گفت: آیا تو 

تو است. آنگاه به گفتم: بلی! خادم گفت: سید از َسحر در انتظار و از جمکران هستی؟ به ا

درون خانه رفتیم و سید مرا گرامی داشت و گفت: ای حسن بن مثله من در خواب بودم که 

 شخصی به من گفت: 

آید، هر چه او گوید، تصدیق کن و به قول او اعتماد حسن بن مثله، از جمکران نزد تو می

 است و قول او را رد نکن.م نما، که سخن او سخن

تا این ساعت منتظر تو بودم، آنگاه من ماجرای شب گذشته را برای وی از هنگام بیدار شدن 

ها را زین نهادند و بیرون آوردند و سوار شدیم، تعریف کردم، سید بالفاصله فرمود تا اسب

از پس همه ز چون به نزدیک روستای جمکران رسیدیم، گله جعفر کاشانی را دیدیم، آن ب

https://fa.wikipedia.org/wiki/خضر
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رفتم، همینکه بز مرا دید به طرف من دوید، جعفر آمد، چون به میان گله گوسفندان می

سوگند یاد کرد که این بز در گله من نبوده و تاکنون آن را ندیده بودم، به هر حال آن بز را 

 به محل مسجد آورده و آن را ذبح کردم و هر بیماری که گوشت آن تناول کرد، شفا یافت. 

ا از او گرفت و مسجد جمکران را والحسن رضا، حسن مسلم را احضار کرده و زمین راب

 بنا کرد و آن را با چوب محصور نمود. 

ها را با خود به قم برد و در خانه خود گذاشت، هر بیمار و دردمندی سپس زنجیرها و میخ

ود، پس از فوت رمفمالید، خدا او را شفای عاجل]سریع[ میکه خود را به آن زنجیرها می

هیچکس جز روحانیت   (82)ها را ندید.ید شد و دیگر کسی آنسید ابوالحسن، آن زنجیرها ناپد

را سناریو کند و داستان بزغیبی « وقف»زیر نام  «غصبی»قادر نیست چنین  انگل، همیشه

های غیبی رنحبری را بر ا دستهای غیبی و امام زمان غیبی را به هم ببافد تا بو زنجیر

اش را برباید، زندگی خود و خانوادهی هستی و دسترنج و مایهزمین گرسنگی بنشاند و همه

ویش را تا ابد تضمین کند و بیمه خواری سکت و سلف خانگلکسی را خلع مالکیت کند و 

ی از مهدی نایب و باب امام زمان در زمان حسن عسکر ۴نه که مهدی غایب سازد. همانگو

ها هرگز زاده نشده، امام غایبی ساختند تا روحانیت و آنانی که با شالق دین بر گرده

 های تن و جان امت سوار.سوارند، همواره تا ابد راکب باشند و بر گردونه

 «امام»کمیته امداد  

زیر نام پشتیبانی از  ۱۳۵۷ اسفند ۱۴، در هللا خمینیروحکمیته امداد خمینی، به دستور 

و « ناسودبر»و به نام بنیادی  «هاان و مستضعفان و خودکفا کردن آنمحروم»

دی مه)از جمعیت موتلفه و بازار(،   عسکراوالدیهللاحبیببه سرپرستی « المنفعهعام»

 مدرسه رفاهاسالمی، مدیر پیشین  )از بنیانگذاران حزب موتلفه هللا شفیقحبیب، وکروبی

، که با آمدن خمینی در روزهای نخست مقر او گردید، برپا کننده ۵۷پیش از قیام 

 ۱۶اح، سرپرست کمیته در تاریخ پرویز فت( برپا شد. پاسدار های قرض الحسنهدوقصن

سال رئیس کمیته امداد  ۲۷ای  جانشین سید رضا نیری که با حکم  خامنه ۱۳۹۴فروردین 

در نخستین گام  خود مجموعه بزرگ کمیته  سدار فتاح،انقالب اسالمی  بود گردید. سرپا

م داد. فتاح، از میلیارد لایر فروخت و این مبلغ را به وا ۱۰۰۰غ امداد در سوهانک را به مبل

سران سپاه و مدتی  وزیر انرژی در دولت نهم ـاحمدی نژاد(  و رئیس بنیاد تعاون سپاه بوده 

 (83است.)

                                                 

وبگاه عصر ظهور؛ توقیع امام زمان به علی بن محمد  و نیز اندیشه قم؛ تاریخچه مسجد مقدس جمکران (82

 سمری

83) http://hamyarannet.ir/کمیته-امداد-امام-خمینی-تاریخچه/ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/مسجد_جمکران#cite_note-9
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/سید_روحالله_خمینی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/سید_روحالله_خمینی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/سید_روحالله_خمینی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/۱۴_اسفند
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/۱۳۵۷_(خورشیدی)
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/ناسودبر
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=عامالمنفعه&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=عامالمنفعه&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=عامالمنفعه&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/حبیبالله_عسگراولادی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/مهدی_کروبی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/مهدی_کروبی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/مهدی_کروبی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/مهدی_کروبی
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/حبیبالله_شفیق
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/حبیبالله_شفیق
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/حبیبالله_شفیق
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/مدرسه_رفاه
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=صندوقهای_قرض_الحسنه&action=edit&redlink=1
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?id=1777&level=4&urlId=775&search_all=جمکران&search_exact=&search_one=جمکران&search_without=&state=qtext
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?id=1777&level=4&urlId=775&search_all=جمکران&search_exact=&search_one=جمکران&search_without=&state=qtext
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?id=1777&level=4&urlId=775&search_all=جمکران&search_exact=&search_one=جمکران&search_without=&state=qtext
http://zohoor-news.ir/page/toughie
http://zohoor-news.ir/page/toughie
http://zohoor-news.ir/page/toughie
http://zohoor-news.ir/page/toughie
http://hamyarannet.ir/کمیته-امداد-امام-خمینی-تاریخچه/
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 ۱۵۳بیش از  ۹۶گزارش شد که کمیته امداد  فقط در نیمه نخست سال  ۱۳۹۶در سال 

و « ودبرناس»ین نهاد پرداخت شده است. این نهاد نه تنها میلیارد تومان زیر نام صدقه به ا

فریب و  های تنگدستان،نیست بلکه پوششی است برای ربایش از سفره« عام المنفعه»

-نیرنگ برای جذب پول زیر نام صدقه و بالگردان، و نیز مانند دیگر نهادهای مذهبی

ولی فقیه و پس از مرگ حکومتی، نهادی سوداگر و اقتصادی است که زیر نظر مستقیم 

ها و کمیته امداد های واریز شده به صندوقشی ازپولاست. بخ ایخمینی، در تصاحب خامنه

های غذایی و عید فطر و ووو برای جهاد اسالمی و حماس و دیگر زیر پوشش کمک

شود.سرپاسدار پرویز فتاح های مذهبی و کارگزاران حکومت اسالمی سرازیر میگروه

ها به کجا اد و صندوقیته  امدهای ریخته شده و یا پرداخت شده به کمد که  پولاعتراف کر

اگر پولی برای کمک به مردم یمن یا فلسطین به صندوق مختص آن ریخته »روند: می

 (84«)جا هزینه کنیم.شود وظیفه داریم برای همانمی

سوهانک امداد در ، پرویز فتاح از فروش ساختمان مرکزی کمیته ۱۳۹۵در اردیبهشت ماه 

ای شده بود. ر داد و پیش از آن فساد در کمیته امداد رسانهمیلیارد تومان خب ۱۰۰۰به مبلغ 

ی مجتمع اداری، برج این مرکز در سوهانک با وسعت یکصد هزار متر مربع در بردارنده

طبقه در  ۱۸ستاره بود. کمیته امداد به برجی  ۵ده طبقه، مجتمع ورزشی، استخر و هتل 

میلیارد تومان  ۱۸۰ری از این ساختمان برداادی منتقل شد. هزینه خرید و بهرهخیابان آز

سهم بیت رهبری و  میلیارد باقیمانده  تنها از این دارایی، ۸۲۰اعالم شد. باقیمانده یعنی 

 تقسیم شد. ای،سران سپاه و همدستان سید مجتبی خامنه

ار صندوق دارد. از طرفی هم رییس هز ۴۰۰و  میلیون ۷تنها کمیته امداد خمینی در کشور 

« میلیارد تومن پول خارج شده 8000صندوقهای صدقات مبلغ »امداد گفته که از  کمیته

 ۱۳۹۶بودجه کمیته امداد در سال   است. بنا، به گزارش  سایت همیاران از  کمیته امداد:

 ۱۳۹۷ش در سال رصد افزاید ۱۰بوده است که این مبلغ با  میلیارد تومان ۴۳۷۰برابر با 

ها در شهر تهران افزون ( شمار این صندوق85رسیده است.) مانمیلیارد تو ۴۸۰۰به رقم 

 باشد.هزار صندوق می 40

 

این بازوی نظامی حکومت « رئیس سازمان بسیج مستضعفین»پرور، غالمحسین غیب

های وقاین سازمان به منظور كمك به محرومان، ایجاد صند»اسالمی اعالم کرد:

به »پرور افزود: غیب« كند.مساجد دنبال می الحسنه در سراسر کشور را با محوریتقرض

 (86«)مسجد به عنوان هدف مشخص شده است. ۷۶۰۰طوریکه 

 

                                                 
84( https://www.mashreghnews.ir/news/861650 
85( http://hamyarannet.ir/کمیته-امداد-امام-خمینی-تاریخچه/ 
86( https://www.farsnews.com/news/13960614001029/ایجاد-صندوق-قرض 

http://hamyarannet.ir/کمیته-امداد-امام-خمینی-تاریخچه/
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 هااسکله
های بیشمار در انحصار سپاه ایران اسکله ها،های هوایی و زمینی و گمرکجدا از ترمینال

انی های بیشمار به یک مرکز قاچاق جهکشتی و کامیون را با صدها اسکله و هواپیما و

 تبدیل کرده است.

های بازرگانی بایستی در کنترل گمرک و سازمان بنادر و اسکله وانین حکومتی،بنا به ق

در اختیار سازمان   های صیادی کهها به جز اسکلهخانهدریانوردی باشد. دیگر وزارت

و دفاعی   های نظامیوزارت نفت است، اسکلهشیالت و شماری اسکله که در اختیار 

اسکله گزارش شد. بنا به گزارش  ۲۰۱های ایران شمارگان اسکله  ۱۳۸۶. در سال هستند

  اسکله 69اسکله تجاری،  43ستاد مبازره با قاچاق کاال و ارز از این شمارگان را 

  اسکله 15 اسکله چند منظوره، هفت اسکله مسافری، 23اسکله صنعتی،  20صادراتی، 

اسکله در این میان  ۱۱گر همین گزارش را بپذیریم، اند. ااسکله متروک بوده 13نظامی و 

 مانند.پنهان می

 20اسکله در کشور   201نیز اعالم کرده بود که از مجموع  ۱۳۸۳رییس این ستاد در سال

 ۴۰ گمرکی نیستند. تنها  درصد دیگر دارای مرز مجاز 80درصد دارای مرز گمرکی و 

همانگاه که به  نژاد،به اعتراف احمدی  اسکله وجود دارد. ۲۰۱اسکله قانونی در میان 

ستاد »باندها دست به گریبان شده بود، تنها همین شمار زیر نظارت گمرک بودند. دیگر

ها غیرقانونی شد. اما اسکله  اسکله 160مدعی ساماندهی « مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ه با ستاد مبارز»رئیس  سعید مرتضوی در جایگاهمجاز بودند.  ی غیرمجاز،هابرای فعالیت

به این پست گمارده شد، گفته  به پاداش کشتارها از جمله در کهریزک،« قاچاق کاال و ارز

های آنها مختومه شده هیچ گونه اسکله غیرمجاز وجود ندارد و پرونده»بود: 

ییس ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کاال و ارز نژاد در هفته جاری حتی راحمدی (87«.)است

که خود وی بدنامترین فاسدان حکومت اسالمی بود موظف کرد که به همراه وزیر کشور را 

نژاد محمود احمدی ارها،ی کفتو استانداران مرزی در این مورد اقدامی انجام دهد. در گله

ور، استانداران مرزی و رییس اینها را تنظیم کنید و وزیر کش»در این مورد گفته است: 

با قاچاق کاال و ارز با هم بنشینند، نظمی به این کار بدهند و آن را ستاد مرکزی مبارزه 

از کدام مرز  مستمر کنند. اینها نیز باید ثبت شوند تا معلوم شود چه کاالهایی چه موقع و

کاال وارد بازار دار، ثبت و مشخص شود تا وقتی وارد کشور شده است؟ در واقع باید کد

 (88« )ز است.شد، معلوم شود که این کاال مجا

ای و بخشی از اش آنگاه که با باند خامنهمحمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری

سران سپاه درگیر شد، به گونه ای خودافشاگر و فشرده و آشکار باندهای حاکم را اینگونه 

                                                 
87( http://aftabnews.ir/vdcaewn6y49neu1.k5k4.html 
  http://aftabnews.ir/vdcaewn6y49neu1.k5k4.html همان آُفتاب نیوز )88

http://aftabnews.ir/vdcaewn6y49neu1.k5k4.html
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 ۲  گار در ایران مصرف می شود که معادلمیلیارد نخ سی ۶۰تا  ۵۵معرفی کرد: "بین 

می اندازد، چه   تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمعیارد هزار میل

 خودمان!"« برادران قاچاقچی»رسد به 

نژاد در هفته جاری حتی رییس ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کاال و ارز را موظف احمدی 

د. محمود ام دهکشور و استانداران مرزی در این مورد اقدامی انجکرد که به همراه وزیر 

اینها را تنظیم کنید و وزیر کشور، استانداران مرزی »نژاد در این مورد گفته است: احمدی

و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با هم بنشینند، نظمی به این کار بدهند و 

کدام و از ید ثبت شوند تا معلوم شود چه کاالهایی چه موقع آن را مستمر کنند. اینها نیز با

دار، ثبت و مشخص شود تا وقتی کاال وارد مرز وارد کشور شده است؟ در واقع باید کد

 (89«)بازار شد، معلوم شود که این کاال مجاز است.

  

 محسن رفیقدوست
از کارگزاران یکی  ر جامعه،محسن رفیقدوست، از همان آغاز آوار حاکمیت اسالمی ب

وست در خاطرات خود از قاتل بودن خویش در زمان کار حکومت اسالمی است. رفیقدتبه

روزی مشاهده کرده این فرد با چماق یک »نویسد: کند و چنین میشاه به افتخار یاد می

ست که رفیق دوست مدعی ا« پیرمرد روحانی را بر زمین انداخته و به عمامه وی لگد زده،

اجازه  ا مهدوی کنیمحمدرضو  مرتضی مطهری، سید محمدهادی میالنیاز » برای قتل

 آورد.است. در میان این نامه تنها یکی زنده است و آن هم چیزی به یاد نمیگرفته

هایی بود که آمد، شاید یکی از شبیک شبی که به شدت باران می»افزاید: رفیقدوست می 

 البته من چند شبی کشیک او را کشیدم با یک چماق آید.جور باران میتوی تهران کمتر آن 

حسابی و چون کمتر شبی بود که این مست نباشد. باالخره او، از ماشین پیاده شد، 

اش. من مخفی شده بودم و با چماق زدم توی سر این. او افتاد و یک خواست برود خانهمی

افتاد توی جوی آب و ه این و هلش دادم هفت هشت تا چماق دیگر هم زدم توی سر و کل

ها پیدا شده و ان ای توی میدان شوش توی آبکه یک جنازه رفتم. فردای آن روز شایع شد

 (90. )شاءهللا خدا قبول کند

آباد در قربانی فرمانده کمیته سپاه سعد ی وی به همراه برادرش،هاکارییکی دیگر از تبه

پادو  پیش از انقالب اسالمی، بار تهران،در میدان ترهکردن  فاضل خداداد است. رفیقدوست،

                                                 
 http://aftabnews.ir/vdcaewn6y49neu1.k5k4.html آُفتاب نیوز  )89

 
 

 . ۸۷۱۳آذر  ۲۴ای اقتصاد، سی(. دنی)فار «رفیق دوست و آن کیسه پر از طال ) 90
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و  اتبانک صادربا کارکنان  تبانیبه اتهام  ۱۳۷۳بهمن  ۹اد در اضل بود. فاضل خدادپدر ف

ار دو سرمایه بازرگان اضل خدادادف .بازداشت شد میلیارد تومانی ۱۲۳اختالس مشارکت در 

رادران رفیق دوست، در دولت رفسنجانی در ای ثروتمند دست در دست ببازار و از خانواده

ای فساد حکومت گره خورد. برادر بزرگش حسین خداداد بنیانگذار شبکهبه  ۶۰سالهای 

مالک و نخستین کارخانه یخ در ایران و  نیز  بزرگترین کارخانه ریسندگی و بافندگی

در تبانی با محسن رفیق  ۱۳۷۱بود. فاضل خداداد در سال « تماشاگه زمان»ساختمان 

رتضی رفیق دوست برادر به کرد. با داللی مدوست که بنیاد مستضعفان را فرماندهی می

بنیاد ها در تصاحب ال تهران پرداخت. یکی از این زمینهایی  در شمخرید زمین

اد ، رئیس وقت بنیمحسن رفیقدوستبود. فاضل در این خرید به  مستضعفان و جانبازان

ً به  ۶۰۰و مبلغ یک میلیارد و  مستضعفان وادر داد و ستد شد میلیون تومان را مستقیما

کمیته ، رئیس وقت دوستمرتضی رفیقحساب رفیقدوست و نه بنیاد واریز کرد. سرپاسدار 

 تجریش باغ فردوسشعبه  بانک صادراتداللی بود که باید به  سعدآباد انقالب اسالمی

اول  رده ای کارگزارانویژه  حساب جاریو با معرف او تا  کرد و دالل میشد مراجعه می

، برای فاضل خداد گشایش یابد. گردش حسابهای شخصی فاضل ۲۰۰حکومتی با شماره 

میلیارد تومان آن  ۵د که میلیارد تومان گزارش ش ۱۲۳زده ماه در این حساب خداداد در یا

در این مدت به همین شیوه و در همان شعبه بانک به  دوستمرتضی رفیقمبلغی بود که 

اگری خود یازده ماه به درازا کشید و خداداد با شم سود هگردش درآمده بود. روند معامل

ه امام در بنیاد مستضعفان شده است. محسن برداری  نمایندیابد که قربانی یک کالهدرمی

بهمن ماه و اینک  ۱۲رفیق دوست راننده خودرو خمینی از فرودگاه تا تهران در تاریخ 

یاد مستضعفان و پای بر گردن  ی مالی عظیم بنفرمانده پاسداری نشسته بر شبکه

نجانی و رهبر،  ی رفسکند، بلکه به پشتوانهواگذار نمی زمینی به وی مستضعفان، نه تنها

ویش را خ نقدینگیتواند با یک پرونده سازی به سوی خدا روانه سازد. خداداد خداداد را  می

شود، اما این گیری پول خود میخواهان بازپس بیند و از محسن رفیقدوستاز دست رفته می

 کند.شود و طناب دار در انتظار وی لحظه شماری میبه وی بازگردانده نمی پول هرگز

زیر نام  بانک صادرات ایرانخداداد آماده است تا به اتهام تبانی با کارمندان پرونده

ه یک پس از میهمانی ب محاکمه و به اعدام با طناب دار، ی«میلیارد تومان ۱۲۳اختالس »

نشست. به جای برادر باید در کنار وی می مرتضی رفیقدوستمرگ قرآنی محکوم شود  آیه

هرگز به دادگاه احضار نشد. در دادگاه  -صاحب چکهای وی  -همسر مرتضی رفیقدوست 

انجام گرفته بود نشان داد که  هللا سیفولیاد با سندهایی که بین وی و اسالمی، فاضل خداد

ای را دریافت همبلغی بیشتر از بدهی ا را بلکههنه تنها تمامی بدهکاری بانک صادرات

های حکومتی سهم باند« دار باقی»شد تاکرده است. اما خداداد باید به دارفانی فرستاده می

های ربوده شده به وسیله محسن رفیقدوست و شود. وی در این پرونده سازی موضوع پول

ی خداداد بود که گام های خانوادهیزمینها در پرونده نیامد. هدف مالخور کردن تمامی دارای

https://fa.wikipedia.org/wiki/تبانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_صادرات
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_صادرات
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_صادرات
https://fa.wikipedia.org/wiki/اختلاس_۱۲۳_میلیارد_تومانی
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https://fa.wikipedia.org/wiki/بنیاد_مستضعفان_و_جانبازان
https://fa.wikipedia.org/wiki/بنیاد_مستضعفان_و_جانبازان
https://fa.wikipedia.org/wiki/محسن_رفیقدوست
https://fa.wikipedia.org/wiki/مرتضی_رفیقدوست
https://fa.wikipedia.org/wiki/مرتضی_رفیقدوست
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https://fa.wikipedia.org/wiki/مرتضی_رفیقدوست
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ها د بیشتر و سهمی از غنمیت اسالمی در شراکت و اعتماد با رفیقدوستبه سودای سو

و  انبنیاد مستضعفان و جانبازگذارد بود. فاضل بارها به موضوع معامله زمین متعلق به 

  ایمحسنی اژهباقرالعلوم اشاره کرد اما  حوزه علمیهو  محسن رفیقدوستاز  مطالباتش

دستور داشت که این امور را  خارج از پرونده بنامد. رای دادگاه اسالمی فاضل خداداد به 

محکوم کرد  اعدامعنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور به 

به دار کشیده شد. و دیگرمتهمین   زندان اویندر  ۱۳۷۴و وی را در سحرگاه اول آذر سال 

، متهم ردیف دوم مدتی کوتاه از زندان به مرخصی مرتضی رفیقدوستاین پرونده از جمله 

« ویالی فرمانیه»آمد تا به آلمان سفر کند و مامور خرید حکومت اسالمی باشد. در این میان 

به  سندی مزین به آیات قرآنی، های اسالمی در تصاحب بنیاد مستضعفان بود بااز غنیمت

در « محسن رفیقدوست»قاضی پرونده و حکومت اسالمی هدیه داده شد. ی،ام محسنی اژهنا

های تجاری خود به کشور آلمان، افزون بر قرارداد خرید تسلیحات یکی از ماموریت

داللی  یا«  کمیسیون»را با برخورداری از « ب. ام. و»دستگاه  ۶۰۰نظامی، قرارداد خرید 

وها، با برخورداری از نام بنیاد که در تیول کرد. این خودربرای بنیاد مستضعفان امضا 

بیت رهبری بود از پرداخت هرگونه عوارض و حقوق گمرکی معاف و اسناد همگی آنان به 

نام بنیاد مستضعفان صادر شده بود. بی درنگ  با انتقال اسناد مالکیت خودروها پس از 

رتضی م»د سازی شد. سن« جواد و محسن رفیقدوست»به نام ترخیض از گمرک 

از زندان پیام معنی  «هفت خط»که چند ماهی در زندان بود به برادرهنگامی« رفیقدوست

دستگاه ب ام و چیزی به بازجوها ۶۰۰حواستون باشه، من از ماجرای »داری داده بود: 

 (91«)ام!نگفته

ی اینترنتی جام وست در همان گفتگو با رسانهمحسن رفیقد 1388آبان  17روز  سالها بعد

 شناختید؟شما از کجا فاضل خداداد را می»درپاسخ به پرسش خبرنگار که پرسیده بود جم 

شناختم. پدر و برادربزرگش همکاران پدرم بودند. از قبل انقالب او را می»پاسخ میٔ هد: 

 بودند.آنها از مافیای قدرت اتفاقا در همان شغل پدر ما بودند. 

 ای؟در چه زمینه

 200 300بار مال پدر ایشان بود. پدر من هم مثل میدان قدیم تره واردات و فروش میوه. کل

«)نفر دیگر در این میدان حجره داشت.
92

) 

رفیق دوست وزیر سپاه شد و  بسیاری از خریدهای سپاه را مستقیم به همراه دیگر سران 

از  میگرفت وی در همان گفتکوبا جام جم  با فرار اژسپاه  مستقیم داللی می کرد و پورسانت

پاه و مسوول شما تنها وزیر س»اما غیر مستقیم در  پاسخ به این پرسش خبرنگار:  جلو،

                                                 
91( https://irankhabarnews.com/2017/11/27/ 
 
92( http://jamejamonline.ir/online/670465138692181248 
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ای از آن موقع برای شما تان بود. پرونده یا مسالهخریدهای جنگ بودید و پول فراوانی دست

چون »آورد کهو دلیل می«  تند بسازندتوانسنمی»کند که: اعتراف میغرضی « نساختند؟

کند. اتفاقا کسی که آن زمان در وزارت سپاه مامور اصلی خودش خرید نمیهیچ وزیری 

مقامی وزارت دفاع رسیده و من با اطمینان پشت های من بود چند روزی است به قائمخرید

ان هم وزیر خوانم. آقای سردار احمد وحید دستگردی که خواهر ایشسر ایشان نماز می

بودم، مسوول خرید اصلی وزارت ایشان بود که  باشد. آن زمان که من وزیربهداشت می

دکتر وحید از اوتاد بود. خودساخته، برجسته و ممتاز پسر مرحوم دکتر وحید است. خود 

 بود. ایشان رئیس هالل احمر بود.

ن و نه چیزی برای او رئیس خرید تسلیحاتی من همین آقای وحید بود؛ اما نه چیزی برای م

آقا وحید همان « های زیادی برای من درست کردند...روندهداشت. اما در زمان بنیاد پ

ای در بیت رهبری است که حکم ریاست جمهوری را او به  رئیس هی پشت سر خامنجهره

 و« سردار وحید» وحید حقانیان که بیشتر با عناویندهد. جمهورها یجکومت اسالمی می

های اخیر ظامی است که در سالاست یکی از فرماندهان پیشین نشناخته شده« وحیدآقای »

نشانیده شد. وی مدتی است با فاش شدن نقش وحید  ایعلی خامنهمعاون امور ویژه دفتر 

برای مدتی شد، ای پولشویی و فساد که تا ترکیه کشانیده میهحقانیان و فرزندش در شبکه

 ای ظاهر نشد و پشت صحنه گذارده شد.در کنار خامنه

من از مردم »گوید در گفتگو با جام جم سالها پس از جابجایی از بنیاد می محسن رفیقدوست

دستگاه  334ساختم. در بلوار شهید دستواره زمین خریدم و خریدم و ساختمان میزمین می

ای را از شخصی ها، در زعفرانیه هم خانهآپارتمانآپارتمان ساختم. همزمان با ساختن این 

 (93«)ان در آن ساختم.دستگاه آپارتم 12خریدم و 

من ثروت قارونی ندارم. با دولت هم معامله ندارم. بیش از آنچه بشود تحمل »افزاید و می

ها که بسازم، ن کارخانه دارویی و فروش ساختمانراه افتادکرد بدهی دارم که امیدوارم با 

پرداخت شود. بعالوه در پایین شهر تهران هم در حال کشاورزی هستم. وضعمان در آنجا 

خوب است. من نه مافیای اقتصادی هستم و نه ثروتمند. هرچه هم داشته باشم برای خودم 

ترین سال بزرگ 10انستم ستم که تونگه نخواهم داشت، چون آدم کارآفرینی هستم. آدمی ه

توانم اداره کنم و از آنجا سر سوزنی به خودم نچسبد. من خودم می بنگاه اقتصادی مملکت را

شود. این آورد آن پول مال خودش میپول دربیاورم، اما معتقد نیستم وقتی آدم پول درمی

دارد. خودم ه من هم نکننده دارد و ربطی به خانوادبنیاد را که درست کردم، کلی مصرف

افزاید: و در باره بنیاد نور می« ایی انجام دهم.دهم برای چه کسانی چه کارهتشخیص می

را  بینید، تاسیس کردم و با آنچه داشتم رفتم کارخانه داروییاین بنیاد تعاون نور را که می»

                                                 
93( http://jamejamonline.ir/online/670465138692181248 
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پاسخ  هانه حرفای که بتوانم امروز به این گواز بورس خریدم، آن هم با سیستم حساب شده

فروختند، من هم به آنجا آدم فرستادم بورس میدهم. یعنی کارخانه داروسازی لقمان را در 

به  «درصد بیش از آخرین قیمتی که مشتری پیدا کرده بود، خریدم. 40که آن را بخرند. با 

ای که بتواند سیستم حساب شده»زبان ساده یعنی جاسوس در بین گردانندگان بورس، با 

 «پاسخ گوید امروز ...

ز سال اول سودده شد و از محل سودش اقساطش را که تا آن سال ضررده بود، ا»... و  

پرداخت کردیم. بعد هم تصمیم گرفتیم یک کارخانه دارویی جدید بسازیم ...کارخانه لقمان را 

ن در فروختم و یک کارخانه ایجاد کردم که هنوز هم کار ساختش تمام نشده است... االن م

اش مال شخص خودم هم نیست. درست کردن یک کارخانه دارویی دیگر هستم که همهحال 

درصد آن مال کارخانه لقمان است که االن در اختیار موسسه اقتصادی دیگری است،  11

درصد هم برای بنیاد تعاون نور است که در این بنیاد 75درصدش خصوصی است و 14

 وقف است.

 « اختمانی کردم. کارهای س پس از این کار شروع به

ً  ۱۳۶۸یاد مستضعفان در سال رفیقدوست پس از جابجایی از بن را برپا  بنیاد نورشخصا

دازد و هم  ساختمان سازی و بساز و بفروش. پرارو میکرد. بنیاد نور هم به تولید د

 ،«بنیاد خیریه گل یاس»در همراهی با « بنیاد نور«. »اندداده وست را "لقب جیب طالرفیقد

حکومت اسالمی در کرج همدست «های امن خانه»در  تجاوز به دختران بی پناه آورده به 

 (94بود.)

نماینده ولی فقیه در آن   «موسسه خیریه گل یاس»نور حامی مالی تشکیالتی  بنیاد خصوصی

خانه »یکی از دختران از در پی فرار شد و نامیده می االسالم هادی منتظری مقدمحجت

 ( 95ای گردید.)تجاوزگران حکومت اسالمی  این جنایت رسانه -«امن»خانه -کرج «هدایت

باشد و هنوز عضو هیئت عضو سپاه پاسداران می سرتیپیرفیقدوست همچنان با درجه  

است.) بنیاد مستضعفانامنای 
96

) 

بازوی نظامی ماندگاری حکومت اسالمی و تثبیت آن در روزهای نخست، سازمان 

مجاهدین انقالب اسالمی بود که سران آن از سازمان مجاهدین خلق ایران جدا شده و به 

ازمان مجاهدین خلق و از د خورده بودند. محمد غرضی یکی از بنیانگزاران سخمینیسم پیون

 ها بود.مهمترین مهره سازمانده انشعاب از این سازمان و بنیانگزار کمیته

                                                 
94( http://iran-tejarat.com/News/Cat11/News20268.html 

 .۲۰۰۹مارس  ۲۰شده در . بازیابی۱۳۸۱آذر  ۱۹ن، )  روزنامه ایرا95
 .۱۳۸۸آبان  ۱۸در شده بازبینی. ۱۳۸۶بهمن  ۶)  شهروند امروز، 96
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مجاهدین انقالب اسالمی، از اتحاد هفت گروه سیاسی چند نفره بودند که با ادعای مبارزه 

 توحیدیگروه اّمت واحده، گروه شکیل داده بودند. ابتدایی را تهای مسلحانه علیه شاه محفل

 موحدین،گروه منصورون، گروه فلق، گروه فالح، گروه توحیدی صف، گروه بدر، 

 بودند. ۶۰گانه این نیروی مسلح و کشتارگر به ویژه در نیمه نخست دهه ۷ها محفل

از اّمت سالمتی و صادق نوروزی )نخستین شورای هماهنگی سازمان با عضویت محمد  

، (موحدین) محمود بخشنده، (صف) محمد بروجردی، (فالح) مرتضی الویریواحده(، 

تشکیل شد. از اعضای کلیدی دیگر این سازمان از  ، زادهمحسن تحویلو  محمدباقر ذوالقدر

 محسن رضایی، زادهمصطفی تاج، محسن آرمین، بهزاد نبوی، سعید حجاریانتوان آغاز می

حسن و  فداییحسین ، محسن مخملباف، مجتبی شاکری، هللا عرب سرخیفیض)سبزوار( ، 

ب نیروهای  انقالبی و مجاهدین انقالب در سرکو. را نام برد هللا میثمیو  لطف واعظی

ا و و خوزستان و گنبد و ترکمن صحر سیستان و بلوچستانو  کردستانهای زیر ستم در ملت

کشتار و به خاک و خون  ای که محسن رضایی درنقش اصلی داشتند. به گونه آذربایجان

 خلق ترکمن و ربودن چهار تن از رهبران شوراها )مختوم، کشانیدن شوراهای انقالبی

توماج( با فرمان حاکم شرع و جالد صادق خلخالی، نقش فرماندهی واحدی،  جرجانی،

چهار تن از رهبران خلق  ۱۳۵۸بهمن سال  ۱۸می در داشت. پاسداران جمهوری اسال

تیرباران کردند  ۱۳۵۸ن بهم ۲۹های مرگ آور در نه ربودند و پس از شکنجهترکمن را شبا

کیلومتری جاده بجنورد، زیر پل رها کردند. رضایی در دوران ۱۲۵و پیکرهایشان را در 

در  ارتشفرمانده  محمد بروجردیدر غرب کشور و  انسپاه پاسدارجنگ کردستان فرمانده 

 .  هر دو از اعضای این سازمان بودند علی صیاد شیرازیر غرب کشو

هللا خمینی مبنی بر عدم پس از تصمیم آیت ۱۳۶۵کار در سال این بازوی نظامی و جنایت

ترکیبی از باند  مان مجاهدین انقالب اسالمیاش در سازمان منحل شد. سازحضور نماینده

کرد، نمایندگی می هللا به رهبری ابوشریف ووو رانیز موتلفه و حزبحکومتی و « ۳خط »

شدند. نقش یکی از گماشته می باید منحل و نفرات آن در دیگر نهادهای امنیتی و سرکوب،

 گر اعضا این باند جنایتکار.های سازمان مجاهدین انقالب اسالمی نمادی است از دیمهره

 سید محمد غرضی
از دانشکده فنی دانشگاه تهران  مهندس برق( اصفهاندر  ۱۳۲۰ی ادهسید محمد غرضی ) ز

  ۵۰ت. وی در سال و برخوردار از بورس شاهنشاهی برای کارشناسی در انگلستان( اس

محمد ذاران مجاهد در زندان و در کنار مسعود رجبی و  همراه نخستین رهبران و بنیانگ

تن از  ۶۸افتد. وی به همراه حنیف نژاد تنها کسی است که در پیشگاه شاه به عجز و البه می

زندان محکوم شد. محاکمه نظامی تنها به یک سال  اهدین خلق ایرانسازمان مجبنیانگذاران 
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بنا به نوشته تقی شهرام، غرضی تنها فردی از آن جمع بود که در دادگاه ابراز ندامت کرد و 

 ( 97پاسدار خمینی شود.) ۵۷یابد تا سال نامه نوشت و تواب و رهایی میتوبه

نفره فرماندهی آن  ۴یکی از اعضا گروه سید محمد غرضی از جمله بنیانگذاران سپاه و 

االسالم الهوتی سرپرستی حجتشود. اصغر صباغیان و ناصر آالدپوش در باغ شاه زیر می

همراه با علی دانش منفرد، محمد توسلی، محسن سازگارا، تهرانچی، محسن رفیقدوست، 

پاه پاسداران رزین، سنجقی و محمودزاده گروه فرماندهی اولیه سمحمد بشارتی، علی فعلی

و  را برپا کردند.  دکتر چمران و دکتر ابراهیم یزدی در این سازماندهی نقش داشتند

غرضی با هردو رابطه داشت. پیشنیه رابط به یزدی و چمران به همکاری اینان در سوریه 

لبنان از آن پایه گرفت و امروزه بازوی  هللاو حزب امل بازمی گردد. امل که بعدها حزب

ومت اسالمی ایران در خاور میانه است، پیش از آنکه با اسرائیل سرستیز داشته مسلح حک

کرد. غرضی به همراه محسن فلسطین و به ویژه الفتح مبارزه میباشد علیه جنبش 

ت موقت به رفیقدوست و مرضیه دباغ به قم رفتند و نظرخمینی در انتقال سپاه از دول

 .زیرمجموعه شورای انقالب را جلب کردند

از این برهه به بعد، با فرماندهی جواد منصوری، غرضی فرماندهی عملیات سپاه را به 

ت. وی از جمله پاسدارانی بود که سپاه را با حزب جمهوری اسالمی همراه عهده گرف

ر نشسته بود، وی به سرپرستی هاشمی رفسنجانی که بر وزارت کشو  ۵۸ساخت. در سال 

بهه ملی، به استانداری خوزستان گسیل وابسته به ج احمد مدنیبه جای تیمسار شاهنشاهی 

ای و بیکاران و فعالین شود تا جنبش کارگر وشورهای نفتگران وکارگران پروژهمی

اداش این به پ۱۳۶۰چپ وسوسیالیست را سرکوب کند. غرضی سال سازمانهای سیاسی

وزارت پست و  ۱۳۷۶تا  ۱۳۶۴شود. و از سالها در راس وزارت نفت  نشانیده میجنایت

گیرد و در آنجاست که به یک غول مالی و در شبکه فساد گراف و تلفن را به دست میتل

 دولت در نفت وزیراز اصفهان،  اولین دوره مجلس شورای اسالمیشود. نماینده تبدیل می

دوم موسوی و  دولت، در تلفن وزیر پست و تلگراف وو  میر حسین موسویمهدوی کنی و 

اوست و ی های این برههپست شورای اسالمی شهر تهرانو  اکبر هاشمی رفسنجانیدولت 

، در پنج دوره سه ساله، ۱۳۸۹تا سال « سازمان نظام مهندسی»همزمان از زمان برپایی 

های دولتی در برد. مهندسی تمامی ساختمانمی ریاست این بنگاه حکومتی را به پیش

رها هوس ریاست جمهور شدن در سر باشند. غرضی بانحصار سید محمد غرضی میا

داشت و بارها  در انتخابات شرکت کرد و از سوی رقبا به جوکرانتخاباتی تبدیل شد و 

ص داده از سوی شورای نگهبان بی صالحیت تشخی  ۹۶سرانجام در آخرین تالش در سال 

                                                 

97( https://www.radiofarda.com/a/f2-iran-election-candidates-mohammad-gharazi-

who-he-is-taleghani/25009172.html 
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گذار ایهآلود، و سرم ر دارایی ربوده شد و فسادشد. وی اکنون برخوردار از میلیاردها دال

بر  ، و نظارتوزارت نیرو، بزرگترین شرکت مشاور )مشاور نیرو( مشانیرمدیر شرکت 

ار قالیباف شهردار پیشین تهران، نیز رقابت در مهندسی تهران است که با سردار پاسد

 اختالس داشت. 

غرضی، دو ماه پس از به قدرت رسیدن خمینیسم، درنقش رئیس کمیته فرمان ربایش و 

طالقانی را کارگزاری کرد. رفیق مجتبی  هللاسربه نیست کردن مجتبی طالقانی فرزند آیت

به بخش  ۱۳۵۴بود و در انشعاب سال به سازمان مجاهدین پیوسته   ۵۰در ساله طالقانی 

انشعابی آن پیوست و به همراه تقی شهرام، سازمان سپسین پیکار را پایه ریزی کرده بود. 

طالقانی، را در هللا همسر وی و ابوالحسن، فرزندان آیت غرضی در دستگیری مجتبی،

تهران دارهانی الحسن نماینده جنبش فلسطین در را که از دی ۱۳۵۸اواخر فروردین 

های الهیگشتند فرمانده بود. او به همراه آالدپوش که به همراه بخشی از حزببازمی

سازمان مجاهدین به خمینی پیوسته بود و اصغر صباغیان  تنها قصد ربایش و سر نیست 

ان طالقانی به نام داشتند به ناچار هر سه را ربودند. یکی از برادرکردن مجتبی را 

ساعت در کمیته سعادت آباد، خودرو برادارن خود را  ۲۴ا زمحمدرضا طالقانی پس 

آهلل طالقانی که در این برهه با شود. آیتشناسد و نقش غرضی در این ربایش آشکار میمی

و اما در نقش امام جمعه به دریافت خود از خمینی و والیت فقیه وی سرناسازگاری داشت 

دانست، غرضی را بازداشت کرد. ینیسم میاین ساختار را بازدارنده قدرقدرتی خم« شورا»

رفت همزمان گری احمد خمینی آنگاه که در پشتیبانی از طالقانی بیم اعتراض میبا میانجی

ه خانواده به عنوان اعتراض ها کمیته اسالمی آزاد و غرضی رها شد. طالقانی همراگروگان

د و چند روزی پنهانی ل تهران و نماز جمعه و حکومت را ترک کرتهران را به سوی شما

من اگر احمد را بازداشت کنند، هیچ حرفی »زیستند. خمینی در همان روزها بود که گفت

همایش سراسری خمینی را نگران کرده بود. وی احمد خمینی را روانه شمال «. زنمنمی

هللا طالقانی پس از بازگشت نیز در آیتها را بازگرداند. کرد و با عجز و البه طالقانی

ربودن فرزندان من در روز روشن آن هم پس از »سخنرانی در مدرسه فیضیه اعالم کرد: 

آور بود و احساس کردم همان مالقاتی که با نماینده فلسطین داشتند از طرف من نگرانی

شده. برای این که ندج منشاء اشتعال شد و در گنبد، از اینجا شروع هایی که در سنکبریت

و دقت و بدون احساسات بررسی شود از جانب دولت، مراجع، مسئله به صورت تفاهم 

ها، من صالح در این دیدم که چند روزی تهران را ترک کنم و دفترها شورای انقالبی کمیته

 (98«)بسته باشد...

                                                 

98(https://www.isna.ir/news/97012609102/-ماجرای-سفر-اعتراضی-آیت-هللا-طالقانی-پس-از

 انقالب

https://fa.wikipedia.org/wiki/مشانیر
https://fa.wikipedia.org/wiki/وزارت_نیرو
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مجتبی وقت اطالعات سپاه، بعدها گفت که دستور بازداشت مسئول محمد بشارتی، علی

 طالقانی را وی صادر کرده است. 

 

 علی ربیعی، محمد شریعتمداری

 ساله ۴۰دو وزیر امنیتی با حضوری 

 ۱۳۶۰تا  ۵۷در تهران، از سال  ی ارج،پیش از انقالب، تکنسین کارخانه علی ربیعی،

ی ارج، الهی در کارخانهو چماقدار حزب حزب جمهوری اسالمیمسئول شاخه کارگری 

همزمان در اشغال خانه  کند.آغاز می شود، بازجو و شکنجه گری از همین برههپاسدار می

از جمعه تا خانه کارگر سردسته وری اسالمی از نمکارگر به فرمان بهشتی رهبر حزب جمه

شرکت  خانه کارگرکارگر است. وی در برپایی شورای اسالمی مرکزی  اشغال خونین خانه

و  هاها در کمیتهبازجوی کارگران و سوسیالیست« بازجو عباد»دارد و همزمان زیر نام 

عالی کار بود. ربیعی مسئول و عضو شورای« نماینده کارگران» ۶۰در دهه هاست. زندان

ی مرکزی خانهشصت و عضو شورای  شاخه کارگری حزب جمهوری اسالمی در دهه

مسئول اجرایی و مسئول کمیته  ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۲از  باشد. کارگر از آغاز تا امروز می

ریاست آن را به عهده  است که حسن روحانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیتبلیغات 

یی است اینک در پست ریاست جمهوری( ربیعی در مال -داشت )روحانی سرهنگ 

شود و در  پناه رفسنجانی، می میرحسین موسویاز اعضای اصلی ستاد  ۱۳۸۸سال

کنار  حسن  نشیند. بازجو عباد، درابات که به زودی واپس میرض به نتایج انتخمعت

ساله بود و رسیدن به پست  ۲۳در دوره  دبیر شورای عالی امنیت ملیروحانی هنگامیکه 

تبلیغات و  گذاریئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستست جمهوری وی، مسریا

در دورٔه  خونبار  ۱۳۷۲تا  ۱۳۶۶از  بود.  شورای عالی امنیت ملیکمیته امنیت داخلی 

، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطالعات علی فالحیانو  محمد ری شهریوزارت 

های غرب( به فرمان خمینی و خامنه ستان )جبههماه فرماندهی سرکوب در کرد ۶۵  است،

مشاور  ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۶خاتمی، از « ریاست جمهوری»ای را به عهده دارد . با آغاز 

  بود. «چیتدارکات »در دو  دوره  ریاست خاتمی  حمد خاتمیسید ماجتماعی  

 شناسی سیاسیجامعههای تهران و پژوهشگر حوزه گیرد و به پست استاد دانشگاهدکترا می

 «تدبیر و امید»ابجایی احمدی نژاد و آوردن دولت شود و با  جه میو اقتصادی نشانید

شود تا مستقیم حکومتی، علی ربیعی به مدت پنج سال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می

های کارگران، با شماری افزون بر به مهار طبقه کارگر و به فالکت نشانیدن طبقه و خانواده

 یاسی و مشروعیت حکومتی، این مهرهاوج گیری بحران سمیلیونی باشد. سرانجام در   ۴۰

مجلس در  ۱۳۹۷مرداد  ۱۷وثر در سرکوب و مهار جنبش کارگری در جنایتکار و م

ی دیگری به نام محمد شریعتمداری مهرهشود با و  جا به جا می استیضاح شورای اسالمی

ای مهار جنبش کارگری و که درست همانند خود وی اطالعاتی است و از مشاورین خامنه

سرکوب را به پیش برد. محمد شریعتمداری فورا باید از وزراتی که تازه به ریاست آن 

 فا دهد و به جای ربیعی بنشیند. نشانیده شده بود، استع

https://fa.wikipedia.org/wiki/حزب_جمهوری_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/خانه_کارگر
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/دبیرخانه_شورای_عالی_امنیت_ملی
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران_(۱۳۸۸)
https://fa.wikipedia.org/wiki/میرحسین_موسوی
https://fa.wikipedia.org/wiki/دبیر_شورای_عالی_امنیت_ملی
https://fa.wikipedia.org/wiki/شورای_عالی_امنیت_ملی
https://fa.wikipedia.org/wiki/محمد_ری_شهری
https://fa.wikipedia.org/wiki/علی_فلاحیان
https://fa.wikipedia.org/wiki/علی_ربیعی#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_محمد_خاتمی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_محمد_خاتمی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_محمد_خاتمی
https://fa.wikipedia.org/wiki/جامعهشناسی_سیاسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/جامعهشناسی_سیاسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/جامعهشناسی_سیاسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/مجلس_شورای_اسلامی
https://fa.wikipedia.org/wiki/استیضاح
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هللا اش آیتوزیر کار و رفاه و امور اجتماعی سرمایه پدربزرگ پدریری محمد شریعمتدا

االسالم حاج شیخ محمود عطار بود. الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجتشیخ جالل

ی اش شود. خود از پیشینه ضدمردمهمین شجره کافی است تا از ماهیت وی پی برده 

خواندند و شدند و "دعای فرج" میمع میبا دوستانش دورهم ج ۱۶-۱۵گوید:  در سن می

داد. همسرش از کارگزاران یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی "ضد بهاییت" درس می

زش و آموزان دختر و کارمندان زن در آمودستگاه سرکوب به ویژه زنان آموزگار، دانش

 تی است. ی امنیت این ارگان حکومت اسالمی پاسدار و مهرهپرورش در باالترین پس

به شدت در دستیاری کشتارهای وزارت اطالعات  ۸۲تا  ۵۷از سال محمد شریعتمداری 

برند. نام می« طلبترین مدیران اصالحامنیتی»سان ای که از او بهنقش اساسی دارد به گونه

شود و نی در دبیرستان علوی تهران  پادو میهللا خمیه استقبال از آیتسالگی در کمیت۱۸در 

یابد. این کمیته به کمیته کشتار حکومت اسالمی  ودی به "کمیته مرکزی انقالب" راه میبه ز

هللا محمدرضا مهدوی کنی هللا باقری کنی و آیتشود. زیر عبای  برادران آیتشناخته می

وزارت اطالعات  با سعید های آغازین ر تشکیل پایهد  ۱۳۶۰سال قرار می گیرد. 

وزیری  در ساختمان نخستمحسن سازگارها و.... ها، و تهرانیخسر ها،کنیحجاریان، 

این پست در آن زمان دفتر امور انقالب   است.وزیری محمدعلی رجایی نخست  کارگزار

دستیار ری شهری «.  بود هامعجونی از همه این فعالیت»وزیری"، در "اطالعات نخست

« شهری استاد من استری»گوید ایتکار در پست وزارت اطالعات می شود و میجن

های ارتش" بود، شهری که پیش از حضور در وزارت اطالعات، "حاکم شرع دادگاهری

نفره )از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فالحیان،  ۴۰همراه با گروهی 

هسته اصلی "وزارت اطالعات" را تشکیل  حمد پورنجاتی و علی ربیعی(خسرو تهرانی، ا

 داد.

شهری برای این جوانان انقالبی، "اخالق اطالعاتی" تدریس که ری گویدمیتمداری شریع

 کرد.می

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/181153/ناگفته-های-شریعتمداری-از-ریشهری-پس-از-34سال
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/181153/ناگفته-های-شریعتمداری-از-ریشهری-پس-از-34سال
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/181153/ناگفته-های-شریعتمداری-از-ریشهری-پس-از-34سال
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تمداری، ، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعاز راست: سعید حجاریان

  ۱۳۶۶بهار -زاده، محمدرضا مهدوی کنی رحیم عابدان

 

ی شصت که رقم کشتار این دهه را افزون به در دهه امنیتی های در جنایتها سالوی 

شریعتمداری در کنار  است.اند نقش فرماندهی و کارگزاری داشته صدهزار گزارش داده

مربوط به وزارت اطالعات" را تدوین قوانین »ها و محسن سازگارها اساسنامه و جاریانح

ی دست میرحسین موسوی، اطالعات که به وسیله می کند. و نیز الیحه تشکیل وزارت

شود. در تصویب می ۱۳۶۲وزیر وقت به مجلس شورای اسالمی ارائه و شهریورنخست 

عات" رفت. او که در کمیته مرکزی سپاه در به "اطال« شهریری»همراه  ۱۳۶۳سال 

نوشت؛ هم در واحد هم لیست حقوق می»آنگاه که  به گفته خویش درس آموخته بود، تهران

یک »در آن سال ها «. رفتهای گشت به عملیات میعملیات حضور داشت و با ماشین

آنها افتخار من به »شوند و محسوب نمی که "جرم" هم« سری مشاغل مرتبط به هم بودند

 «.ستکنم چرا که خدمت به مردم بوده امی

ای کارگزار وی در نگهبانی اموال ربوده شده از از به فرمان علی خامنه ۱۳۷۰او در سال 

عضو هیأت امنای های بیت رهبری،ها و شرکتهستی جامعه و سرازیر شده در بانک

به سرقت برده شده را از دیر می شود. او نگهداری اموال "اموال در اختیار ولی فقیه" 

شهری، مسوولیت "معاونت . محمد شریعتمداری در زمان وزارت ریزمان آموزش دید بود

شهری برای دار شد. این اما تنها حکم ریاقتصادی وزارت اطالعات" را عهده
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شهری در االختیار ریتاماکنون نیز "عضو هیات امنا" و "نماینده شریعتمداری نبود. وی هم

 شهر ری[ است. ستان حضرت عبدالعظیم حسنی"  ]شاه عبدالعظیم در آ

دار و استثمارگر در جنوب شهر تهران، پس از آستان قدس بخشی از این امامزاده سرمایه

ای را تشکیل می دهد که تنها به در اینجا به بخشی از امپراتوری مالی و اقتصادی باند خامنه

در های مالی ر شهر ری، یکی از بزرگترین امپراتوریشود. شاه عبدالعظیم ده میآن اشار

 «.جمهوری اسالمی است زیر نام و مدیریت  "فؤاد ری

حرم »گذاری ری"، به نام ، "گروه سرمایه۱۳۹۲در اردیبهشت  گزارشیبر اساس 

ای به سمت تولیت آن  نشانیده خامنه شهری به فرمانکه محمد ری است« عبدالعظیم حسنی

 شود.می

های گوناگون اقتصادی به وسیله گروه "ری" در شاخه «حرم شاه عبدالعظیم»پانی مالی کم

در شمار نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، 

ی سابق امنیتی و مدیران هاپردازد و برخی چهرهمی نقل و... به سوداگری و سرقت و حمل

شهری، به همراه محمد شریعتمداری رهبری آن  او محمد ری ایندهای و نمنزدیک به خامنه

در  ۱۳۷۰را عهده دار هستند. شریعتمداری مسئول "ستاد اجرایی فرمان امام" و از سال 

سرپرست حجاج"، مسئولیت  ، به عنوان "نماینده ویژه«بعثه رهبر جمهوری اسالمی»

در این برهه،  را داراست.« زیارتسازمان حج و »های زرسی و نظارت ویژه بر فعالیتبا

 زند.ها و از خاتمیسم دم میوی از گرایش به باند دوم خردادی

ای در "شورای با فرمان  علی خامنه ۱۳۸۴در سال  با روی کار آمدن احمدی نژاد،

مشاور بیت رهبری"  برگزیده شود و همزمان "نشانیده میراهبردی روابط خارجی"،  

از »گوید:  برد. خود میراتوری مالی باند بیت رهبری به پیش شود تا امور امپومی

له را یافته و ای افتخار خدمت در دفتر معظمهللا خامنهروزهای آغازین رهبری حضرت آیت

رت و تأسیس و تشکیل "معاونت نظابه امر و نظر مقام معظم رهبری مامور  ۱۳۶۹از سال 

 «ام.سمت فعالیت کردهدر این  ۱۳۷۶برسی دفتر" شدم و تا مهر حسا

 

مقام وزیر بازرگانی"  در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، "قائم ۱۳۶۸در سال  

شود و پس از وی؛ به پاس پاسداری وی در کشتارها، در دو دولت سید محمد خاتمی می

شود. و با روی کار آمدن ی"  نشانیده میال  به پست "وزارت بازرگانفریبکار، هشت س

شود. او بار دیگر در می ""معاون اجرایی رییس جمهوری اسالمیانی بار دیگر  حسن روح

نعت، معدن و وزیر ص»عضو مجلس شورای اسالمی،  ۲۴۱ی و با رأی دولت دوم روحان

 شد.« تجارت

شهری می داند وامدار ری از آنجا که جایگاه خویش در این سیستم فساد و کشتار و جنایت،

من در »اند: دای نشسته میوی خود را "مرید" این جنایتکار اکنون در پست مشاورت خامنه

http://taghato.net/article/316
http://ejraee.gov.ir/portal/Home/Default.aspx
http://ejraee.gov.ir/portal/Home/Default.aspx
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شاگردی مایه  شهری می دانم و اینهللا ریهای آیتدیون آموزشها خود را مخیلی از زمینه

 «افتخار بنده است.

عدم کنترل و مدیریت بازار و »، ار ترییون محلس، شریعتمداری را به دلیل ۹۷در مهر 

د اولیه واحدهای ها و احتکار کاال، عدم مدیریت صحیح بر تأمین موارویه قیمتافزایش بی

وعی فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نز گرانتولیدی، عدم پیشگیری ا

وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 

وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر 

رو و به هم ریختگی بازار فروشی، احتکار خودزی کشور که سبب گرانصنایع خودروسا

 استیضاح کردند.  ۲۲۲قانون اساسی و ماده  ۸۹صل با استناد ا« شده و...

روز فعالیت از سمت وزارت صنعت، معدن و  ۴۲۶طور ناگهانی پس از به ۱۳۹۷مهر  ۲۸

شنهادی وزارت تعاون، کار و تجارت استعفا داد. ولی فردای روز استعفا به عنوان وزیر پی

رفتن رای اعتماد به ی به مجلس برده شد تا از سوی حسن روحانی برای گرفاه اجتماع

 از پیش این حکم حکومتی را فرمان داده بود.مجلس معرفی شود رهبر حکومت، 

از بستگان حجت السالم حسینی بوده که سپس با ازدواج حسین طائب رئیس  شریعمتداری، 

با دختر حجت   نیروی مقاومت بسیجو فرمانده سابق  سپاه پاسدارانطالعات سازمان ا

ی طائب است که فرمانده ایشود و با مجتبی خامنهز خویشاوند میاسالم حسینی با وی  نی

 گیرد.ای و نیز سازمان اطالعات سپاه نیز قرار میامنهبیش از پیش مورد توجه خ

شریعتمداری در باره نقش خود و عملکرد وزارت اطالعات در سالهای خونین حکومت  

م مرگ مانند خلخالی و گیالنی و حسین آورد تا هنگاای به زبان نمیاسالمی کوچکترین نکته

ما »گوید:د. وی در این باره  میها را با خود به گور ببرجوردی ها رازهای جنایتال

ای لو ندهیم و جزو تعهداتمان است موظفیم که تشکیالت وزارت اطالعات را در هیچ دوره

حجاریان و ولی اکنون از نقش « و طبیعی است که من درباره این چیزها صحبت نکنم

ام )در این ای ۱۳۵۸بهمن  ۱۵تا  ۱۳۵۷بهمن  ۱۵وی از گوید. مادرشاهی و دیگران می

های انقالب اسالمی بوده است( در مسئول امنیتی شورای انقالب و فرمانده اطالعات  کمیته

های محمدعلی رجایی / محمدجواد باهنر / دولت موقت و اضطراری محمدرضا دولت

ر انقالب )جانشین معاون امو ۱۳۶۰مهر  ۱۷تا  ۱۳۵۸بهمن  ۱۵مهدوی کنی: 

وزیری( تأسیس وزارت اطالعات در نخستوزیری بودند و همچنین عضو کمیته نخست

مرداد  ۱۲تا  ۱۳۶۰مهر  ۱۷ای: است و در دولت میرحسین موسوی / سید علی خامنه

ولت اکبر ی داست. در  دو دوره شریعتمداری از معاونان وزارت اطالعات بوده ۱۳۶۸

از سوی هاشمی شریعتمداری، ۱۳۷۶مرداد  ۱۲تا  ۱۳۶۸مرداد  ۱۲هاشمی رفسنجانی: 

فسنجانی مسئولیت  یاری و تقویت رهبری جدید را به عهده دارد کار ساخت بیت رهبری، ر

و سپس  ریاست آن، معاون نظارت و « ستاد اجرای فرمان امام»عضویت در هیات امنای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/سپاه_پاسداران
https://fa.wikipedia.org/wiki/نیروی_مقاومت_بسیج
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بعثه »های حج در نای در کارواماینده و بازرس ویژه خامنهحسابرسی دفتر رهبری و ن

 اند.های وی بودهتاز دیگر سم« مقام معظم رهبری

سال  ۸به مدت  ۱۳۸۴مرداد  ۱۲تا  ۱۳۷۶مرداد  ۱۲ی دولت سید محمد خاتمی: در دوره

 ۱۲تا  ۱۳۸۴مرداد  ۱۲نژاد: ی دولت محمود احمدیاست. در دو دوره وزیر بازرگانی بوده

یز رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی جمهور و نمشاور عالی رئیس ۱۳۹۲مرداد 

 ارجی بوده است.روابط خ

 ۹۶جمهور و از معاون اجرائی رئیس ۹۶تا  ماه ۱۳۹۲مرداد  ۱۲در دولت حسن روحانی: 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و از این ماه به بعد  به  ۹۷ماه  ۹۷مهر ماه  ۲۸تا

 ود.شار و رفاه و امور اجتماعی نشانیده میوزارت ک

طلبان سالگی فصل مشترک اصالح ۵۷، در ی جنایت و فریباین موجود فاسد و هزار پیشه

های نظام جمهوری اسالمی؛ با رازهای فراوانی در سینه ترین بخشبا بیت رهبری و امنیتی

بازرگانی"  گرفته تا کشتارهای دهه ای  و "تجارت و از سوداگری برای امپراتوری خامنه

ب جنبش کارگری تا اکنون در"وزارت اطالعات" برای مهار و سرکو ۶۷و تابستان  ۶۰

ماموریت یافته است. کافی است به  کارنامه وی از تریبون مجلس اسالمی سرمایه هنگام 

 طلبان اشاره شود: نشان دادن کارت زرد به وی برای فاصله گیری از باند اصالح

عدم کنترل و مدیریت بازار و »یل ، ار ترییون محلس، شریعتمداری را به دل۹۷در مهر 

ها و احتکار کاال، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای قیمت رویهافزایش بی

فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی تولیدی، عدم پیشگیری از گران

و ارز،  انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کاالوابسته به دولت هستند، عدم 

ت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثب

فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار صنایع خودروسازی کشور که سبب گران

 ستیضاح کردند. ا ۲۲۲قانون اساسی و ماده  ۸۹با استناد اصل « شده و...

روز فعالیت از سمت وزارت صنعت، معدن و  ۴۲۶ طور ناگهانی پس ازبه ۱۳۹۷مهر  ۲۸

رت استعفا داد. ولی فردای روز استعفا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و تجا

رفاه اجتماعی به مجلس برده شد تا از سوی حسن روحانی برای گرفتن رای اعتماد به 

 داده بود. از پیش این حکم حکومتی را فرمانشود رهبر حکومت، مجلس معرفی 

 امنیتی، پاسدار، و حلقه دو مهره اطالعاتی، ن و جنایتنامه اشباع از خواشاره به دو زندگی

بیت رهبری  از آن زاویه ضرورت یافت تا  به  -طلباصالح»پیوندی بین دوباند حکومتی 

کارگری و حساسیت حکومت اسالمی و هراس نقش و پتانسیل طبقه کارگر و جنبش 

 یم.م از موقعیت بحرانی و برآمد طبقه کارگر نشان دهباندهای حاک
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 حسین هدایتی دوالبی 
سالگی پاسدار  ۱۸ی دروازه دوالب تهران است. از محله ۱۳۴۲حسین هدایتی در سال  

هللا. سپس، امور لمحمد رسو ۲۷ی مقاومت مالک اشتر بود در لشگر شود و عضو ناحیهمی

داشت به . پدرش کارگاه کوچکی ه او سپرده شدتهران را ب ۱۰ پرسنلی سپاه پاسداران ناحیه

ساخت. به خرید و فروش زمین و پرداخت و دالل شد و با نام استیل آذین که میله پرده می

این های دار تبدیل شد. بخشی از داراییبه یک سرمایه ها و رامت،برخورداری از وام

 سرپاسدار آدمکش  اینگونه گزارش شده است:

 ل آذیناستی

 کشت وصنعت خلیج نای بند

 مدیا گستر رونا

 خاص گذاری اتحاد شکوفای ایرانیان سهامی شرکت سرمایه

 شرکت توسعه صنعت خاور آذین

 شرکت کشت و صنعت خلیج نایبن

 شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان

 زهرای اطهرموسسه خیریه رهروان حضرت 

 خاصیشرکت تولیدی صنعتی افروز آذین تجارت سهام

 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت خاورساز

 رکت صنایع غذایی کرانه جنوب البرزش

 های لبنی گیالن شیرشرکت فرآورده

های کالنی در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایهاین پاسدار، به همراه شرکای خود،  

ورش میگوی بزرگترین شرکت پر وداگری برون مرزی نیز چنگ افکنده.انتقال داده و به س

ترین سهامداران بانک مبل ایران، یکی از بزرگ ایران نیز در تصاحب اوست. سهام بازار

ی میلیون دالری جزیره ۵۲۰ی سیروس، هتل طبقه ۲۳گذار هتل خصوصی تات و سرمایه

 با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.ای هم کیش را در مالکیت دارد. وی روابط ویژه

سینه زنی،  سم مذهبی،های مراهدایتی، پرداختن به برگزاری ریبکارانهیکی از مجوزهای ف

است. لمپن مداحانی مانند منصور ارضی و سعید حدادیان از «خیریه»مدیحه سرایی و امور 

سیجیان را به برسر و آیندو پاسداران و بمداحان بیت رهبری، در خانه وی به مداحی می

د. دایتی مدتی رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس بوه»سینه زدن خود عربده می کشند. 

آذین به با همکاری حاج علی پروین، امتیاز باشگاه اکباتان را برای استیل ۸۶وی در سال 

ری میلیون تومان از غالمرضا رهنما مالک این تیم که در امارات اقامت داشت خریدا ۸۰۰

ر مصطفی آجورلو و مسئول تربیت کرد. سپس با سپردن مدیریت این تیم به سردار پاسدا
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دستیاری ناصر شهسواری کوشید به پشتوانه سپاه و باندهای حاکم به سپاه پاسداران و 

 ۱۵گوید در زمان مدیریت آجرلو در استیل آذین فرماروایی خود ادامه دهد. هدایتی می

ک کرده میلیارد و نیم به پرسپولیس نیز کم ۵ده است و یک رقم میلیارد تومان هزینه کر

 (99« )است.

 

 علی انصاری
ها شد و به  ار آغاز کرد و یکی از سران سپاه و امنیتیهای کشتکمیته علی انصاری که از

ثروتی کهکشانی دست یافت. وی در مورد چگونگی دست یابی به این ثروت نجومی 

پس از پایان جنگ تحمیلی، در واقع نظام جمهوری اسالمی با فراهم کردن » گوید:می

امنیت و فرصت رقابت، ر از آن ایجاد های قانونی در قوانین باالدستی و مهم تزیرساخت

فضا را برای بخش غیردولتی فراهم کرد. به نوعی، هویت جدیدی به بخش غیردولتی داد، 

ای هم سوءاستفاده. منظورم از استفاده، مجموعه اقداماتی است ای استفاده کردند و عدهعده

 از سوءاستفاده رونق و رشد اقتصادی در کالن جامعه شد و منظورم که موجب اشتغال و

نیز ثروت اندوزی و بردن سرمایه به خارج از کشور و مسایلی از این قبیل است. ما به 

های پاک شهیدان است، از مناطق نوعی تالش کردیم در احترام به نظام که برآمده از خون

آباد و ایجاد یک مرکز م، در واقع یعنی یافتهای پایین شروع کنیمحروم و حتی از الیه

یک صنف و صنعت آمیخته با تاریخ و هنر ایرانی و البته مورد نیاز  ن توزیعی را درمدر

خانوارهای ایرانی یعنی مبلمان آغاز کردیم که خوشبختانه با اقبال عمومی و صنفی مواجه 

 (100«)شد.

پس بازار مبل ثروتمند شد و سپس در انصاری با بساز بفروشی و داللی در بازار آهن و س

علی انصاری اهل ( 101کومتی تبدیل شد.)دار ححمدی نژاد به یک سرمایهدوران دولت ا

برادر و یک خواهر، فرزندان حاج انصاری مسجدبان، مساجد بیت  ٦تات قزوین همراە با 

فروش شمسی با خرید و  ٦۰رهبری نظام هستند. حاج آقا انصاری در سالهای پایانی دهه 

معروف است پاساژ ساخت؛ سپس «  زار آزادبا»که به  ۱۸قراضه، در شاەآباد منطقه آهن 

با اعتبار  ۱۷با قدرتی خانوادگی که در کمیته داشتند به کمک شهرداری، زمینی در منطقه 

حاج آقا »بانکی و دون پرداخت پول گرفت و بازار مبل شمارە یک یافت آباد را ساختند. 

به مافیای « امور مساجد بیت رهبری»مسئوول « ا تقویحاج آق»ی به یار« انصاری

وی بازار موبایل ایران را  .ای پیوست و دستیار  امور مساجد بیت علی خامنهای شدخامنه

در دست دارد. علی انصاری نخستین مجوز بانك خصوصی را از دولت محمود احمدی 

                                                 
99( http://pezhvakeiran.com/maghaleh-58596.htm۲۹) نوشتارهای تحقیقی ایرج مصداقی از 
100( http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-

21-43-42/258-1391-02-03-20-30-53.html 
101( http://www.parvaresheafkar.com/biography/ali-ansari-bank-tat 

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-58596.htm۲۹)%20از
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-58596.htm۲۹)%20از
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-58596.htm۲۹)%20از
http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-21-43-42/258-1391-02-03-20-30-53.html
http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-21-43-42/258-1391-02-03-20-30-53.html
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احمدی نژاد این مجوز را صادر کرده د نژاد دریافت کرد. بانك مركزی زیر فشار سپاه و بان

میلیارد تومان پول نقد به بانك مركزی برای سرمایه  ۲۰۰ جای واریز كردن بود. وی به

خود  این پول نه از سرمایه  میلیارد تومان واریز کرد. ۲۰ بانك خصوصی خود، تنها

یس وقت رئاز سوی شماری از باشگاههای ورزشی به فرمان علی آبادی،  بلکه انصاری،

رت نفت و همچنین گروه سایپا كه زیر فرمان سازمان تربیت بدنی و آخرین سرپرست وزا

سان شد و بقیه سرمایه به جای پرداخت نقد بهاسفندیار رحیم مشایی قرار داشت، پرداخته می

مقررات بانکی، با وثیقه گذاری اسناد ملكی انجام شد.  انصاری برخالق مقررات بانکی که 

 ۸۸/۸/۸را در تاریخ  تاتنک با نها می تواند ده درصد سهام را دارا باشد،ت هر شخص

علی  (102ی سهام بانك سرمایه را از شهرداری خریده بود.)تر بخش عمدهگشود. پیش

در غربی ترین « البرز تات»نام انصاری از جمله یکی از بزرگترین پروژە خاورمیانه، به

یون و هفتصد هزار متر مربع برپا کرده است. علی نقطه تهران با زیربنای آن یک میل

را در یک بنگاه مالی  «تات»بایستی با سپاه پاسداران شریک شد و بانک ناصری سپس می

ای خامنه های و فساد کالن،و اعتباری وابسته به سپاه پاسداران ادغام کرد. در پی ربایش

ام شود و بانک جدیدی بنام بانک با چند  بنگاه مالی دیگر ادغ« تات»تنها حکم داد ال 

« آینده»بانک  درصد آن سهم علی انصاری است ٥۱ردد. بانکی که برپا گ «آیندە»

نتیجه این ادغام بود. آشنایی با معاون وزیر صنایع و معادن در دولت نهم به رهبری احمدی 

 نژاد، انصاری را قدرت بیشتری داد. راز این اوج گیری از زبان خود وی:

رد. ما کار تبلیغی هم می کردیم. توان بدون تبلیغات تجارت کدر دنیای امروز، نمی»... 

های فوتبال مملکت برای تبلیغ ایده و محصول رگ ترین تیمیعنی در مقطعی از یکی از بز

( وی با 103«)مان استفاده کردیم. این ماجرا باب دوستی و برخی همکاری ها را گشود.

برساز شد استقالل در دوران واعظ آشتیانی تبدیل به چهره خحضور در هیات مدیره باشگاه 

ن ریاست واعظ و مشکالت مالی این باشگاه را برای مدتی حل و فصل کرد. او در دورا

آشتیانی در فدراسیون دوچرخه سواری، معاون وی بود و سپس جای او را گرفت. انصاری 

مغازه در بازار موبایل تهران،  به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل، با اهدای یک

داشت. و البته حضور جباری در ی اصلی استقالل را در این تیم نگههمجتبی جباری مهر

 ش در پاساژ انصاری به معروفیت این پاساژ هم کمک شایانی کرد. امغازه

جهان نیوز در گزارشی علی انصاری را یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی کشور خواند 

. در پی آمد ستیز باندها، با جابجایی کردخواری میه پشتوانه باند حکومتی سپاه رانتکه ب

جمهوری، دارای پرونده شد و نام وی در پرونده محمود احمدی نژاد از پست ریاست 

اختالس سه هزار میلیارد تومانی و یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی، آشکار شد. او با 
                                                 
102( http://www.taamolnews.ir/fa/news/5449 
103(http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-

21-43-42/258-1391-02-03-20-30-53.html 
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احان مشهور و مد موتلفه و بیت رهبری و برخی از سران سپاه،برخورداری از پشتیبانی 

مانده است. انصاری در های رقیب در امان تهران، همانند حسین هدایتی از تعرض گرگ

توان بدون تبلیغات تجارت کرد. ما کار تبلیغی در دنیای امروز، نمی»...  گوید:این باره می

بزرگ ترین تیم های فوتبال مملکت برای تبلیغ هم می کردیم. یعنی در مقطعی از یکی از 

( 104«)ا گشود.ها راستفاده کردیم. این ماجرا باب دوستی و برخی همکاری محصولمانه و اید

نصاری، در بخش ورزش، در فدراسیون دوچرخه سواری، معاون رئیس فدراسیون شد و ا

واعظ آشتیانی نقش  سپس به ریاست رسید. چندی در هیات مدیره باشگاه استقالل در دوران

 در کنار دیگر سرپاسداران بازی می کرد.ریاست را در باشگاه استقالل 

  محمدرضا زنوزی مطلق 

داران و نیز سان یکی از کالن سرمایهحکومتی است که از وی بههای یکی دیگر از مهره

حلی های مشود. وی در پیوند با برخی مهرهیکی از بدهکاران بزرگ بانکی نام برده می

مجلس حکومتی از تبریز، و با برخورداری از حکومتی در آذربایجان و رابطه با نمایندگان 

ه عناصر فاسدی همانند رضا رحمانی رئیس نژاد  و دستیارانش از جملپشتیبانی احمدی

رئیس کمیسیون قضایی و عضو کمیسیون صنایع مجلس و سردار محمدحسین فرهنگی نایب

یرضا بیگی، علمکاری و پشتیبانی استاندار تبریز سردار احمدهیأت رئیسه مجلس و با ه

کهکشانی ای فرمانده سابق نیروی انتظامی اصفهان و آذربایجان شرقی  به یک سرمایه

 دست یابد.

متری سیمان و شرکت حمل و نقل سیمان آغاز کرده بودوبا  ۵۰۰وی که از یک سوله 

های یک خورداری از مشاوره و رانتشرکت سیمان صوفیان تبریز همکاری داشت، با بر

دا و سیما وارد بازار بورس، فوالد، خودرو و معدن کشور شد. به زودی مجری مشهور ص

سامان و  درصد سهام دو بانک ۳۰و  ۳۴دار ایران که کالن سرمایه ۱۰نام وی در میان 

ی دریدن های رقیب براگردشگری را در اختیار دارد قرار گرفت. در ستیز باندها، چنگ

اشت وی انجامید، اما پس از واگذاری سهام به بازد ۱۳۹۰وی گشوده شد، که در خرداد 

و تعداد دیگری از امالک خود، با قید وثیقه خود در بانک گردشگری و پنج کارخانه فوالد 

نامه پنجره  وگو با هفتهمیلیارد تومانی پس از چند هفته بازداشت آزاد شد. وی در گفت ۵۰۰

اما از  بانکی را پرداخت کرده، میلیارد تومان از بدهی خود به نظام ۱۳۸۰کرد که اعالم 

ر خبر دادند. زنوزی سهامدار، مدیر و هزار میلیارد تومانی او به نظام بانکی کشو ۱۲بدهی 

ها شرکت تولیدی، خدماتی، بانکی و ورزشی در ایران است. وی دارای ثروتی مالک ده

 تومان است. هزار میلیارد ۱۲بیش از 

                                                 
104(http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-

21-43-42/258-1391-02-03-20-30-53.html 
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 های زنوزی:شماری از شرکت

 هنگی ورزشی گسترش فوالد تبریزمؤسسه فر

 بانک سامان

 هواپیمایی آتا

 کارخانه بنیان دیزل تبریز

 خودروی تبریزگروه صنعتی ایران

 گذاری گسترش فوالد تبریزشرکت سرمایه

 مجتمع فوالد عجب شیر

 مجتمع فوالد بناب

 گروه صنعتی درپاد تبریز

 ارخانجات یاقوت صنعت تبریزگروه ک

 ی درپاد تبریزکارخانجات گروه صنعت

 گروه صنعتی توانگران سهند

 گروه صنعتی الماس تبریز

 گذاری فوالدگستر کوثرسرمایهمرکز آموزش 

 گذاری دریک ...گروه سرمایه

نژاد مجوز شرکت هواپیمایی آتا ایرالین را دریافت کرد. این زنوزی در دولت احمدی 

مام را پرداخت کرده و به زودی به آستان قدس رضوی واگذار شد تا سهم ا شرکت،

بهبهانی وزیر پیشین راه و ترابری دولت کران خود را بیمه کند. حمید های بیدارایی

هللا محسن مجتهد شبستری را با داللی آیت« آتا ایرالین»نژاد گفته بود که مجوز احمدی

سفر  بری و امام جمعه این شهر به زنوری داده است. بانماینده تبریز در مجلس خبرگان ره

، عکسی از انصاری به ی ریاست جمهورینژاد به استان آذربایجان شرقی در برههاحمدی

نژاد در خودروی ویژه تشریفات منتشر شد و سپس اسناد دستور ویژه رئیس همراه احمدی

ز قیمت بازار به زنوزی به دولت برای پرداخت تسهیالت و فروش فوالد با ارزش کمتر ا

 (105ها راه یافت. )رسانه

است. گسترش فوالد برپا شده ۱۳۸۷وی مالک تیم گسترش فوالد تبریز است که در سال 

آید که عالوه برداشتن های فوتبال ایران به حساب میترین باشگاهیکی از پرامکانات

امتیاز  ۱۳۸۸ل اشگاه در سابرد. این باستادیوم اختصاصی از چند زمین چمن نیز بهره می

ن را که دچار مشکالت مالی شده بود خریداری کرد. زنوزی مطلق تیم نیروی زمینی تهرا

این تنها بخشی  باشد. همانگونه که اشاره شد،رییس هیأت بدمینتون آذربایجان شرقی نیزمی

                                                 
105( http://www.taamolnews.ir/fa/news/5303 
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ن مجال های اقتصادی و مالی در مالکیت سپاه و باند بیت رهبری است که در ایاز عرضه

 وانست به نگارش آید. تمی

 ای از این بسیجیان اقتصادی است:نمونهشهرام جزایری 

 شهرام جزایری 
و دالل شبکه فساد حکومتی در  تاجر تهران( ۱۳۵۱آبان  ۲۰)زاده  شهرام جزایری عرب

ین پروندٔه سالگی نامش همراه با یکی از بزرگتر ۲۹در سن  ۱۳۸۱ایران است که در سال 

 فساد اقتصادی ایران  آشکار شد. او همانند برخی دالالن و ابسته به بیت رهبری و سپاه،

های کالن وی به خامنه ای و برخی از شد. پرداختهمانند بز قربانی باید  بازداشت می

 حکومت دبی ویه دبی بی نتیجه ماند، . فرار وی بها و سران رژیم  آشکار شده بودهللاآیت

اقتصادی تحویل داد . سرانجام، شهرام جزایری به اتهام اخالل -را در داد و ستدی سیاسی 

سال  ۱۱زی به و کارت سرباواتهامات معمولی ناشی از عبور از آب  نظام اقتصادیدر 

ای و هلل خامنههای میلیاردی وی به آیتمحکوم شد. در آغاز نامی از پرداخت حبس تعزیری

بود که های امنیتی خویش دریافته ای به وسیله چشم و گوشدیگران به میان نیامد. خامنه

های خویش از جزایری را آشکار کرد. افتگری یکی از دریدستی کرده و با هوچیپیش 

آیت هللا به بیت « وجوه شرعیه»میلیون تومان را زیر عنوان  ۱۵۰جزایری چکی به مبلغ 

 فرستد. یم ایخامنه

شرکت مختلف بازرگانی، کسب  ۵۰»ی بیش از از جمله اتهامات شهرام جزایری، برپای

میلیون لایر به دفعات  ۱۰میلیارد و  ۳۸اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 

مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعالم کرد. تبانی در معامالت 

کارگیری تسهیالت در امر هن بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بوای مسؤوالدولتی، اغ

های غیرقانونی صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه

 اعالم شد.« و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق

بیش از  بازجویی باهزار برگه  ۱۸۰جلسه محاکمه و بیش از حدود  ۱۲۰۰شهرام جزایری 

و خسارت به اموال عمومی و « اتهامات فساد اقتصادی»از  قاضی را گذرانید. سرانجام ۵۴

میلیون دالر  ۱۰۷تبرئه شد. وی تشویق شد که بر  نیز پرداخت اموال اصلی و سود بانکی

 ۹۱تسویه زودتر از موعد مقرر »کاال به خارج از ایران صادر کرده  و با بازگشت و 

حسابی از شبکه بانکی کشور خوش ز صادراتی، ارز تشویقی ناشی از جایزهون دالر ارمیلی

ها به اند تا مووضع پردخت»سال در زندان می ۱۳با این همه باید « است. دریافت کرده

 شد.میای و دیگر سران حکومتی فراموشخامنه

برای  جمله تالش های اقتصادی ازوی به زودی فعالیت ۱۳۹۴مهر  ۱۱شهرام جزایری، 

ها و دفترهای وی در امارات را در پیش گرفت. شرکت «المللی شهرامبانک بین»برپایی 

 عربی به ویژه تمرکز داشت.

https://fa.wikipedia.org/wiki/تاجر
https://fa.wikipedia.org/wiki/نظام_اقتصادی
https://fa.wikipedia.org/wiki/حبس_تعزیری
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
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باندهای رقیب در کمین برای مصادره تمامی اموال بودند. او راه فرار را مخفی شدن میان 

ی در تاریخ ششم هرام جزایرهای باری و خروج پنهانی از مرز بارزگان بود. شبار کامیون

در بازرسی گمرکی بارها شناسایی و بازداشت   مرز بازرگانر د ۱۳۹۷مرداد ماه سال 

شد. شهرام جزایری به همراه فرد دیگری در یک کانتینر عدس پنهان شده بودند و  خود را 

د. این روایت دولتی بود و وکیل غانستانی به نیروهای گمرک معرفی کردندو تبعه اف

 جزایری آن را انکار کرد. 

ها به ویژه در دانشگاه آزاد، در آموزش و پرورش و در نقش سپاه و باند رهبری در دانشگاه

آن  وزه بیانگرها امرخانهها، در بسیاری از وزارتو دهداری هاها و فرمانداریاستانداری

اند. هایی در دولت رسمی برپا کردهروحانیت، دولت است که سپاه و باند بیت رهبری و

سال، به ویژه پس از مرگ  ۴۰باندهای حکومتی در ایران، در درازای ستیز درونی جناح

خمینی، با شدت و روندی اوج یابنده، با پرسش هژمونی و چیرگی بر اقتصاد و قدرت 

ریاست جمهوری و پیدایش  به بهانه انتخابات ۸۸باندها در سال  شود ستیزیسیاسی بیان م

برآمد اوج ستیز جناح بانده به ویژه باندهای   ۸۹و  ۸۸ای سال مجالی برای خیزش توده

نظامی سپاه تکیه داده به روسیه برای سلطه بود از سویی و در سوی دیگر باند پراگماتیست 

توانست های اسالمی بود. چنین فراگشتی نمی یی و پروغربو به رهبری رفسنجانی و خاتم

 محمد و اقتصاد عشیرتی و راهزنی  و سهم سرقت و بیت المال را برقرار سازد. مدینه

رود تا در شرایط حساس خود حکومتی همانند کره شمالی برپا سازند. تالش باند سپاه می

تی و تضمین مالکیت و چنین حاکمیسپاه برای دستیابی به سالح و انرژی هسته در سودای 

باندهای سه گانه در ناسبات اقتصادی و قدرت سیای آن است. ستیز جناحفرمانروایی در م

حکومت اسالمی را نیز باید از همین دیدگاه مورد ارزیابی قرار گیرد. قدرت اقتصادی و به 

میت است و پیرو به ضرورت آن قدرت سیاسی، کانون درگیری باندهای حاکم در این حاک

تنها با حل حکومت های حکومتی در ایران، تناقضهای موردی آنها نیز. حل کانون اتحاد

 خورد. ها رقم میتناقض

( آخرین جمعبندی ۲۰۱۸نوامبر  ۹) ۹۷ماه آبان ۱۸در آخرین ویرایش این نوشتار روز 

ان شیط»عنوان هللا سیداحمد علم الهدی در مشهد، زیر آیت سخنرانی نماینده ولی فقیه

روحانی، و فرافکنی بحران سیاسی و اقتصادی که یک  بازدر ستیز با دولت میانه« شناسی

ای است بدون نیاز به هیچ سخنی نگارنده این نوشتار را از جمعبندی اعتراف وقیحانه

بی سیاسی حاکم و شرایط حاکمیت این بحران رکود،  -ی اقتصادیشرایط بحران همه جانبه

 تمند در کنار ولی فقیه در جمعهدی نماینده ولی فقیه و دومین فرد قدرالهت. علمنیاز ساخ

 اعتراف کرد: ی مشهد،سیاه حکومتی در تریبون نماز جمعه

این خاطر  کنید، بهسال شما مردم در برابر استکبار جهانی مقاومت می ۴۰اینکه امروز 

ن موسی الرضا)ع( بر عنی علی اباست که ما شیعه علی)ع( هستیم و سایه پسر علی)ع( ی

 « سر ماست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/مرز_بازرگان
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و مردمی  آمده در پیرامون خود داشت،ی به بسیجیان و پاسداران و آدمکشان و گرداو رو

ی ی ولی خویش غنوده در دخمهدر میان نبود اعتراف کرد تا فرافکنی کند و برای تبرئه

این فروپاشی  را را عاملباند رقیب  به ویژه دولت میانه باز و مردم وبرخی وز رهبری،

به این خاطر ]دانست[ که علی)ع( ...و سایه پسر »هللا،  همه را ن آیتبشناساند. و ناشیانه ای

 علی)ع( یعنی علی ابن موسی الرضا)ع(  ]که[بر سر ماست را  

صورت یک ویرانه درآورده است، بازار وجود آمده، اقتصاد را بهتورم که در اثر رکود به»

این خاطر است که  این به»و « .فروشندهر قیمتی به مردم میسی را بهست و هر جنتنظیم نی

ما شیعه علی)ع( هستیم و سایه پسر علی)ع( یعنی علی ابن موسی الرضا)ع( بر سر 

 «ماست.

بینیم که مسکن مهر را تعطیل کردید و گفتید در وزارت راه، مسکن و شهرسازی می»

ر این خانه دارند زیر بام ندادید، مردم بیرا هم انجاسازید، همان مسکن اجتماعی می

این خاطر است که ما شیعه علی)ع(  این به»و « دهند.های سنگین مسکن جان میاجاره

 «هستیم و سایه پسر علی)ع( یعنی علی ابن موسی الرضا)ع( بر سر ماست.

 

ه برای قیر ر راه آمادکیلومت ۲۵۰سازی، به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی، در بحث جاده» 

های انحرافی مجبورند تردد کنند و ت و مردم در این جادهریزی معطل و تعطیل شده اس

سایه پسر علی)ع( یعنی علی ابن » است که: و این به برکت همان« دچار تصادف شوند.

در این مملکت هر فردی بخواهد هر جنسی را به هر »و « موسی الرضا)ع( بر سر ماست.

ست. تولیدات کارخانجات ساقط شده ایستد، بازار تنظیم نیمقابل او نمی فروشد، کسیقیمتی ب

شوند. در توسعه معدن نیز نه تنها معدن و یکی پس از دیگری تعطیل و کارگران بیکار می

ای فروشی مبدل شده و ثروتی بادآورده در دست عدهتوسعه پیدا نکرده بلکه به خام

ا به این روز داران زالوصفت افتاده و مسئله معدن مو سرمایه خوار به عنوان مستاجرمعدن

در توسعه خطوط ریلی قطار برقی مشهد حتی خشت اولش هم زده »و  «مبتال شده است.

تعویق افتاده است، گفت: وضعیت ناوگان نشده و خط ریلی شمال کشور چند سال است که به

سامان است، این ناوگان فقط باعث هنظم و ناب، بیآور بلیطهای سرسامهوایی نیز با این قیمت

وزارت اقتصاد و دارایی ... در سال »و « رحم شده است.های بیکردن جیب شرکتپر

گویند برای کاهش ارزش پول ملی میلیون ایرانی به زیارت اربعین رفتند و می 2.5جاری 

یک ویرانه صورت ا بهوجود آمده، اقتصاد رشرمنده بودیم. تورم کشور که در اثر رکود به

ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مشکالتی وجود دارد. در وزار»و  «درآورده است.

اند. کارگران معادن اند و بدون رزق و روزی باقی ماندهوضع کارگران ما که بیکار شده

ترین وضع در حال زندگی سرخس و آزادشهر به این وضعیت مبتال هستند که در سخت

ترین ارت کار ما است. مهمشود. این وضعیت وزها پرداخت نمیآن قوق روزمرهبوده و ح

سازی نشده ها بوده اما ساماندهی و شفافهلدینگ اقتصادی کشور، شستا در اختیار آن
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ترین هلدینگ اقتصادی شستا در اختیار وزارت تعاون، الهدی افزود: مهمهللا علماست.آیت

زیر و سه و« شود.سازی میشده و نه شفاف ه ساماندهیکار و رفاه اجتماعی است که ن

 ۴۰عوض شده و کابینه تغییر کرده است ولی مطالبات مردم سرجایش است، تورم 

ای را فرستادند که درصدی، اقتصاد را به صورت ویرانه تبدیل کرده است| مردم نماینده

 (106داند. )دردشان را نمی

این خاطر  به»در برابر استکبار جهانی خواند و ساله  ۴۰مقاومت الهدی همه را و علم 

است که ما شیعه علی)ع( هستیم و سایه پسر علی)ع( یعنی علی ابن موسی الرضا)ع( بر 

 «سر ماست.

آفرید ها، مهها، ناصر طبسیها، خاوریخدادادها، رفیقدوستها، فاضلجزایری

سلطان شکر، گروه امیر  دکل نفتی گمشده،هللا، سلطان سکه، امیرخسروی، جمشید بسم

الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری سپاه، سکه ثامن  تنها ی  ثامنمال یشبکه منصور آریا، 

های ویرانگر و فساد حکومت اسالمی هستند  که اقتصاد انگلی و های شبکهای از نامپاره

اند باندهای نظام ومناسباتیدهند. اینان محصوالت در ایران را ساختار می داللی سرمایه

که از ایدئولوژی  ۵۷یابی به قدرت سیاسی در سال حکومت اسالمی را از همان آغاز دست 

شوند بر بستری که جز جنایت و گیرند و تولید میصدر اسالم و راهزنی ایدئولوژی می

 آفرینند.فساد نمی

 هاگرانریخته

عباس راه  پدر خویش،داران بزرگ به همسرمایهگران ریختهبهروز و فیروز و شهرام، 

نژاد کهکشانی ود را در پیوند با بیت رهبری و دولت احمدیریخته گران  دارایی عظیم خ

های صنعتی  و فروش انها گران با برپایی تولید و فروش آشپزخانهساختند. عباس ریخته

د و به موهبت الهی جنگ به حاکمتی باندها نزدیک ش های جنگ،برای استفاده در جبهه

مسجدسازی و تعمیر « جتبی در اصفهانبنیاد خیریه امام حسن م»داری اسالمی شد. رمایهس

از درآمد و سرقت بهره مند شدند و  ها، از هرگونه موهبت حکومتی،زادهو گسترش امام

رهبری رهبر برای عروسی یکی از پسران عباس ریخته گران گلی متبرک شده از بیت

 گفت:ست از سود و رانت و انباشت از استثمار میگران سرماد. عباس ریختهفرست

آهن و مسئوالن ام تا با کمک خانواده بزرگ ذوبمن تمام اعتبار کاری خودم را گذاشته»

استان اصفهان ذوب آهنی ایجاد کنیم که با میتال و تاتال و امثال آن رقابت کنیم نه با 

میتال از یک کارخانه کوچک ال آن چراکه معتقدم اگر خریداران فعلی ذوب آهن و امث

های تولید فوالد جهان را ایجاد کند قطعا یک از بزرگترین هلدینگ فوالدسازی توانست یکی

 107«)فرد مسلمان و شیعه بهتر از او خواهد توانست چنین کند.

                                                 
106 (https://jsnews.ir 
 
107( http://www.esfahanahan.com/news/view/newsid/2268/lang/fa 

http://www.esfahanahan.com/news/view/newsid/2268/lang/fa
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برای  اجرای طرح ساخت و نصب ضریح وآیینه کاری سقف و گنبد و «شیعیان معتقد»این 

بدین واقع در محوطه سازی امامزاده احمد بن محسن بن زین العا سنگ فرش محوطه حرم و

دند. تا دهها برابر اجازه سرقت یابند. به میلیارد تومان کمک کر ۱روستای خفر نطنز ، 

میلیون تومان را به نام باشگاه فوالد ماهان  ۱۱۰همین هدف یک دهم این رقم نزدیک به 

زلزله زدگان زیر  ک کردند زیرا هرچند هستیگان  آذربایجان شرقی کمسپاهان زلزله زده

هایشان رونق یلغاتی به شرکتهای تباما این بخششبود و خود در سرماه و بی سرپناه،  آوار

 بخشید. و می

گروه  1381گران در پی شراکت و رانت به بیت رهبری و سپاه، در سال بهروز ریخته

ی عظیم تبدیل کرد. این مجموعه توسعه صنعتی ماهان سپاهان را که  به یک هلدینگ

سپاهان،  هایی از جمله پتروشیمی اصفهان، فوالد ماهانارای مجموعهتجاری تولیدی، د

توسعه برق صنعتی ماهان، باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان، صنایع بسته بندی 

 پویا نگار، شرکت آرد شیراز، شرکت دادلی، صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا،

ان، پتروشیمی بیستون، شرکت شایان بازرگانی فیروز صفه سپاهان، شرکت فرو گاز اصفه

بهروز ریخته » 1384ی دیگر است. سه سال بعد در آذر ماه سال اسپادانا و مجموعه های

شرکت دادلی و آرد شیراز را خریداری کرد. پس از بازسازی کارخانه « گران اصفهانی

ته گران کورن ریخخط بیسکویت و پاپ  ۸۹د رسید و در سال به تولی 86آرد در اواخر سال 

 به بهره برداری رسید. 

درصدی شرکت پتروشیمی اصفهان توسط خودروسازی ماهور ۳۴بلوک  ۸۹آبان ماه سال 

اسپادانا که با تبلیغاتی دروغین قرار بود وانت و کامیون و ... تولید کند  و به ارزش تقریبی 

ین درحالی درصد نقد و باقی اقساط خریداری کردند.ا ۳۰صورت میلیارد تومان و به  ۶۲

ستون وابسته به صنایع ملی پتروشیمی درصدی پتروشیمی بی ۶۸گران بلوک است که ریخته

میلیارد تومان با برخورداری از قدرت  باند رهبری  ۸۸.۲به ارزش  ۸۹خرداد  ۲۲را  در 

 و سپاه از راه  فرابورس به چنگ آورده بودند.

دستگاه از  ۷۵۰۰رای مونتاژ ساالنه ها، شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا بگران ختهری

کامیون و کامیونت، با شیپور تبلیغ کردند. بی آنکه تولیدی صورت  انواع خودروهای وانت،

 های کالن بپردازند.برداریگیرد. این یک تبلیغ مافیییی بود تا به سرقت و کاله

ی صنعتی و بندی پویانگار، اولین مجتمع تولید ظروف فلزستهشركت صنایع ب ۱۳۸۹سال  

یوست. و در همین سال، شرکت برج غذایی در استان اصفهان به گروه صنعتی ماهان پ

میلیارد لایر و با موضوع طراحی، نظارت و اجرای  10سازان شایان اسپادانا با سرمایه 

ازی، تاسیسات شهری، راه سازی، تمامی پروژه های پیمانكاری اعم از ابنیه وساختمان س

گاه و سدسازی، خطوط انتقال نیرو، فرودگاه سازی و ساخت پاالیش احداث پل و تونل،

مربوط به بهینه سازی   «مجاز»تمامی خدمات مدیریت صنعتی و فنی و هر گونه فعالیت 

را « لوشاتو»برپا شد. رستوران  «توسعه صنعتی و اقتصادی»سوخت و ممیزی انرژی و 

های ایران با منوی غذایی های رستوران ترینسان یکی از گراندر خیابان دربند تهران به

برند  انه درخت سیب نوفل لوشاتو که خمینیسم را به ایران پرواز داد،فرانسوی به پشتو

 ریحته گران را رونق بیشتری بخشید.
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صنعتی ماهان   های گروهاز  دیگر زیرمجموعه« فیروز صفه اصفهان»شرکت بازرگانی 

ای برادران ریخته گران افزود.  ّاها به دیگر مجموعهبه  واردات و صادرات انواع کااله

گران در تجارت  بخش ه صنعتی در ایران تنها یک تابلو بود وبس. برادران ریختهتوسع

 های پوالد  ایران را ورشکسته ساختند. فوالد و آهن  تمامی مجتمع
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ها الستیک را به همراه دست زدند تا تولید«  الستیک دنا» آنان به خرید شرکت بورسی

داران و دولت چین شریک اند. و با سرمایهخودرو وارداتی به بهای  گرانتری به فروش رس

 شدند تا نیروگاه بسازند. 

گران پتروشیمی اصفهان را به تعطیلی کشاندند. برادران ریخته ۹۱تیر ماه  ۴به زودی در 

پاالیشگاه اصفهان اعالم  میلیارد تومانی به ۲۳۰می اصفهان را بدهی سنگین تعطیلی پتروشی

نشان  ۹۰س و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی کردندو اما کزارش مالی و حسابر

در « فونیکس»و « دبی نت لینک»گران سهامدار عمده پتروشیمی، دو شرکت  داد ریختهمی

ت محصوالت پتروشمی به ارزش نزدیک  به امارات متحده عربی را با فروش و صادرا

اما لیارد تومان بود،می ۶۰بدهی  شرکت تنها  اند. با ین حساب،رد تومان کردهمیلیا ۱۷۰

گذاری شده میلیادر تومان  هیچگاه به ایران بازنگشت و در اماارت سرمایه ۱۷۰

یک میلیارد  میلیارد تومان به شرکت ۷۶بود.مشخص شد که  پتروشیمی اصفهان نزدیک به 

(. این 108گونه خوانایی با پتروشیمی نداشت)بود که هیچ تومانی برج سازان اسپادانا پرداخته

 مبلغ بازگردانده نشد و بین ریخته گران و شرکا سپاهی و رهبری آنها تقسیم شد. 

بازنشستگی، پس  میلیارد تومان به صندوق ۱۶افزون بر  ۹۱ها تا پایان تیرماه گرانریخته

ن سال، سود و درآمد آنان افزایشی ز و رفاه کارکنان صنعت نفت بدهکار بودند. در ایاندا

عظیم داشت. بنا به گزارش اعالم رسمی دکتر یاوری مدیر عامل پتروشیمی اصفهان سود 

برابر شده بود! گزار شد که پتروشیمی اصفهان کالً به قیمت  9یادشده  این شرکت طی مدت

ادرات این ته شد ولی برخی منابع غیررسمی سود تنها یکسال صمیلیارد تومان فروخ 110

 میلیارد تومان عنوان کرده اند! 290مجتمع را رقمی حدود 

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان « بهروز ریخته گران» ۱۳۸۶در فروردین ماه سال 

ب باشگاه صاحآبراموویچَ »فوتسال به های میلیاردی در سپاهان را برپا کرد و برای هزینه

ی فوتسال ماهان سپاهان، این باشگاه جشن انگلیسی چلسی، مشهور شد. پس از قهرمان

های مشهور سینمایی پیرامون بیت گران چهرهبزرگی را در اصفهان برپا کرد و امیر ریخته

ریا و دولت اسالمی از جمله جمشید مشایخی، ایرج نوذری، ابوالفضل پورعرب، پو

ایرج( و نی همانند امیر تاجیک، ایرج خواجه نوری )فرزند پورسرخ و خوانندگان دو

 علیرضا افتخاری   آواز سردادند وهدایایی دریافت کردند. 

                                                 
108( http://alef.ir/vdcammn6w49nii1.k5k4.html?165650 

 

http://alef.ir/vdcammn6w49nii1.k5k4.html?165650


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

165 
 

همچنین محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان اعالم کرد: بر اساس تصمیم 

د ئیس هیات مدیره باشگاه فوالاعضای هیات مدیره و تاکید مهندس بهروز ریخته گران، ر

اسمی باشکوه تحت عنوان "همایش سپاس" با آوران المپیک لندن طی مرماهان از تمام مدال

(مرتضی 109و خود روی تیبا تجلیل خواهد شد.) ۴۰۵اهدای خودروهای پژو پارس، پژو 

نیروی انتظامی تهران بزرگ و از  طالیی نایب رئیس شورای شهر تهران و فرمانده

روز ره و سخنگوی باشگاه فوالد ماهان سپاهان است. بهنزدیکان قالیباف عضو هیئت مدی

بیابد وو با کرد هر طور که شده راهی به لیگ برتر فوتبال ایران  گران تالش میریخته

ونیم میلیارد تومان  ۸میلیارد تومان مالک سپاهان اصفهان شود، با پرداخت  ۱۵پرداخت 

خرید باشگاه ذوب آهن اصفهان فجر سپاسی شیراز را به چنگ آورد، تالش زیادی برای 

ین بوشهر، گهر درود و داماش گیالن و سپاهان نوین بود تا تبلیغی کرد در پی خرید شاه

های ریخته گران که  باند بیت رهبری و سپاه را به پشتوانه ها و هلدینگشرکتباشند برای 

 داشتند.

نامه دریافت ضمانت به« بانک شهر»گران با پرداخت رشوه به مدیران  برادران ریخته

 ۴۰ها به جای پول، مالک نامهدند و با پرداخت این ضمانتبانکی به ارزش میلیاردی رسی

را مرتضی حاجی وزیر آموزش « بانک سرمایه»شدند. « سرمایه بانک»درصد از سهام 

صاحب شده بود. همزمان سردار پاسدار « بنیاد باران»پرورش دولت خاتمی و رئیس 

را تصاحب کرده بود « شهربانک »ای و شهردار وقت تهران نیز، شاوند خامنهخوی قالیباف،

یباف، از سوی شهرداری بخشی از شد. قالکه بین شهرداری و بانک مرکزی  بده بستان می

گران می سپرد تا میلگرد و آهن مورد نیاز را به بهروز ریخته« بانک سرمایه»سهام 

با  هارا  صاحب شود. این بده بستان« بانک شهر»اند شهرداری را تحویل دهد و قالیباف بتو

که به خاک  گران،شد. آنچنان ها گران تمام میبرای ریخته گرانباندهای فاسد و خونخوار،

سیاه و زندان کشیده شدند. بانک دی و بانک سرمایه در اختالس از بنیاد شهید همدست 

 بودند.

ژیم،  گلوی ریخته گران را فشرد. اطالعات های ردر جنگ قدرت بین باند ۱۳۹۲شهریور 

گران و یاوری مدیرعامل پتروشیمی اسداران اقدام به دستگیری برادران ریختهسپاه پ

وگو با فارس، با بیان اینکه اخیرا دو مفسد بزرگ یک منبع آگاه در گفت»فهان کرد. اص

و تن از متهمان اقتصادی توسط دستگاه قضایی در اصفهان بازداشت شدند، اظهار کرد: د

کشور بودند و برخی از اعضای خانواده و همدستان خود اصلی این پرونده درصدد فرار از 

شان، به یکی از سناد و مدارک مرتبط با فعالیت اقتصادی نامشروعرا به همراه بسیاری از ا

 کشورهای عربی منطقه منتقل کرده بودند. 

                                                 
109( http://www.mehrnews.com/detail/News/1666948 
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های امنیتی کشور به اتهام اخالل در نظام هوی افزود: این دو نفر که توسط یکی از دستگا

ها شرکت کاغذی ادی کشور شناسایی و دستگیر شدند، در سالهای اخیر با ثبت دهاقتص

(paper company و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و )

در مدت زمان کوتاهی اند دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیالت بانکی، توانسته

وند... وی ادامه داد: یکی از دو برادر که درصدد فرار صاحب ثروت نامشروع هنگفتی ش

اموال و دارائیهای خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در از کشور و مخفی نمودن 

های نامشروع به دست اصفهان خریداری و بخشی از طال و جواهرات خود را که از پول

ها میلیارد تویات آن دهچمدان بزرگ مسافرتی که قیمت مح ۱۰در حجم حدود  آورده است،

 منتقل نموده بود. شود، به گاو صندوقی در همین محلتومان تخمین زده می

وی افزود: پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از 

شود عالوه بر انواع شد. گفته می طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد

های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده های طال، سنگو شمشطالجات زینتی 

 (110«)ارزش واقعی آنها مشخص نشده است. که هنوز

ای سخنگوی دستگاه قضایی حکومت اسالمی، حجم فساد در پرونده برادران محسنی اژه

رونده به کرد و افزود که هنوز کیفر خواستی صادر نشده و پارزیابی « باال»گران را ریخته

 (111دادگاه نرفته است.)

های متقلبانه و آنان با روش» یرقیب، اعالم شد:ها ها  از سوی بانددر ادامه تهی کردن خزاین ریخته گران

ی هاهای مختلف در خارج از کشور محصوالت این دو شرکت پتروشیمی را به شرکتبا تشکیل شرکت

های حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور کشورخود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از 

ی کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت گذارشان سرمایهاروپایی به نام خود و بستگان

ه شود و این به تعطیلی کشید ۹۲پتروشیمی اصفهان با بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد 

 روشیمی بیستون بدهکار شوند.میلیارد تومان نیز به پت � �٤گروه 

متهم، روانه دادگاه انقالب شد.  ٤٥امی برای عنوان اته �۱، با کیفرخواستی با ۹٥ماه سال این پرونده آبان

میلیارد  ۶۰۰میزان مال مورد رسیدگی نیز آنگونه که از سوی دادستان تهران اعالم شده بود، یک هزار و 

 (112«)زمان رسیدگی مسترد شد.میلیارد آن در همان  ۸۰۰تومان بود که 

                                                 
110( http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920606000139 
111( http://rajanews.com/Detail.asp?id=171033 
112( https://shomanews.com/fa/news/854933/ریخته گران حکم-پرونده-برادران - 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920606000139
http://rajanews.com/Detail.asp?id=171033
https://shomanews.com/fa/news/854933/حکم-پرونده-برادران
https://shomanews.com/fa/news/854933/حکم-پرونده-برادران
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 ها و مالباختگانقویدل 

های ساله وابسته به بیت رهبری کارگزار بودند؛ مهره ۲۷و  ۲۹شهرام و بهرام  برادران 

مه بهار در اند. روزناهای سپاه و بیت رهبری به رهبری نشستهاصلی در سرفرماندهی

 در مورد این دو نوشت: ۱۳۹۲تیرماه  ۱۹ تاریخ

 ۸۶در سال « در یکی از نهادهای غیرنظارتی، رییس دفتر چهره مشهوری بود. پدرشان»

گذاری و توسعه ساختمان ها به پشتوانه احمدی نژاد و سهم امام، شرکت سرمایهاین قویدل

سران سپاه، به « سهم» کالن پس از پرداتها ی صدرا ابنیه افق را برپا کردند و با دریافت

گران، در مرداد د شدند. برادران قویدل همانند برادران ریختهوار« مسکن مهر»های پروژه

سود آور دولت، همراه « تعاون و تکریم برای اسقاط خودروهای فرسوده»ا با  طرح  89

کردند. هدف  را برپا «شرکت سرمایه گذاری و تامین خودروی صدرا البرز»شدند و 

شد و برای تمامی عمر مبادله می خودروهای جدید بود که باید با خودروهای کهنه فروش

ساخت. در مبادالت سراپا فساد حکومتی این یک دام بود وباید به خریدار را بدهکار می

داران دالل حکومتی شد و سرمایهها و ریخته گران ها انجام میدست مجریانی همانند قویدل

مانده در انبارها  یان باشد به واردات خودروها و یا فروش خودروهایآنکه نامشان در مبی 

 دادند/ادامه می

ساله و والفجرها اینک  ۸یک موهبت الهی را اعالم کرد، هنوز جنگ «   33طرح فجر »

نوسازی ستاد حمل و »از سوی معاونت « صدرا»های داخلی جاری بود. شرکت در جبهه

وان تنها شرکت خصوصی این بخش معرفی و مورد به عن« سوخت کشورنقل و مدیریت 

 ت این ستاد قرار گرفت. حمای

ونقل سوخت کشور به ریاست انوشیروان )محمد( رویانیان بود عملکرد ستاد مدیریت حمل

 های نظامی و نیز مدیرعامل پرسپولیس بود.و دیگر پست ۱۱۰که سرکرده سپاه، پلیس 

به کمیته سپاه شهرستان نور وارد شد و به  چماقداری بود که ۵۸ رویانیان، در سال

ی سالح بست. به زودی به فرماندهی این کمیته رسید. با ادغام کمیته و شهربانی آدمکش

برای فرماندهی نیروی انتظامی نور و سپس فرماندهی نیروی انتظامی  ۱۳۷۰در سال 

د و تا سال بو ۱۱۰پلیس تازه بنیاد استان مازندران حکم گرفت. وی نخستین فرمانده 

است. سپس شد فرمانده پلیس راه شد و بوده  های پلیسی نیزرییس مرکز فوریت ۱۳۸۰

از در  ۱۳۸۶رئیس راهنمائی و رانندگی کشور بود. رویانیان، از سال  ۱۳۸۴در سال 

و  مشائی، با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مدیریت حملپیوند با رحیم

ر نیز ید و همزمان مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی کشونقل و سوخت کشور گرد

شرکت تعویض خودرو مافیای قویدل، با شركتهای دیگری از جمله با شركت  بوده است.

ایران خودرو، بانك ملت و دفاتر پیشخوان خدمات دولت قرارداد داشت، با خوشبینی و 
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باندهای حکومتی مبنی بر عدی در طرح کالهبرداری گان ببسیاری از مالباخته اعتماد،

ت دریافت خودروی جدید روی آوردند. برای فریب مشتریان، تحویل خودروی فرسوده جه

ماه،  ۶۰ماه و  ۴۸درصد و باز پرداخت آن در مدت  ۱۴ی پرداخت وام گروه صدرا وعده

نخست اینکه م بود، برای دریافت کنندگان خودروهای جدید را تبلیغ کرد. این نیز یک دا

و خود رو تحویلی در صورت  رسیددرصد می ۲۲درصد به  ۱۴ه وام صدرا، به جای بهر

 شد.تر تمام میمیلیون تومان گران ۵تا  ۲تحویل بین 

 3درصد سهم شرکت صدرا  3درصد بهره،  ۱۴مسئوالن بانک اعالم کردند که عالوه بر »

به عنوان کارمزد درصد نیز  2وخت کشور و درصد متعلق به ستاد حمل و نقل و مدیریت س

زاده، مدیرعامل استقالل که با رویانیان هللامان علی فتح(  همز113«)شود.سهم بانک است می

دلیل سهیم بودن در ویانیان متهم بود که وی بههمیشه در باشگاه درگیری داشت از سوی ر

توانسته است اسپانسرهای گوناگونی از صنعت خودرو را برای « شرکت صدرا خودرو»

ت صدرا متعلق به برادر ولیس جذب کند. مدیرعامل استقالل مدعی شد که شرکپرسپ

لیاردی برای مدیرعامل پرسپولیس است و رویانیان از این راه قادر به جذب اسپانسرهای می

پرسپولیس شده است.  شهرام و بهرام هرگونه ارتباط رسمی با باشگاه پرسپولیس را انکار 

ودند. آنها اسپانسر پرسپولیس و خریدار داماش گیالن ب کردند در حالیکه به آشکارامی

شان های غیرقانونیدر مورد این دو برادر و فعالیت ۱۳۹۲تیر  ۱۹ی بهار در روزنامه

شرکت خودروسازی اپل در ایران نماینده رسمی ندارد ولی سال  1990از سال  »نوشت: 

یم پرسپولیس جا گرفت و های تگذشته در یک جام ورزشی لوگوی این شرکت بر پیراهن

که در ایران از آن با تکذیب رسمی شرکت اپل مبنی بر اینباعث تعجب بسیاری شد پس 

های اقماری و م نیست بازهم نام یکی از شرکتنماینده ندارد و اسپانسر تیم پرسپولیس ه

البته غیررسمی واردات خودرو که زیرنظر مدیران شرکت صدرا یعنی همان شهرام و 

خیابان افریقاست، به گوش رسید. قویدل به نام شرکت بازرگانی دیانا که دفترش در بهرام 

های ی دولتی و با پولهاهای زیاد معلوم شد این شرکت با استفاده از رانتپس از پیگیری

جمع شده از شرکت صدرا خودرو در حال واردات خودروهای اپل و دیگر خودروهای 

الن های بیشماری در گیست و همچنین خریداری کارخانهوارداتی توسط همین شرکت بوده ا

های ساحلی در شمال کشور و با رو شدن این موارد ها و البته ساخت شهرکو دیگر فعالیت
                                                 
113( http://safirnews.com/index.aspx/n/4733 

http://safirnews.com/index.aspx/n/4733
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تر قضایی پایان دولت دهم احتمال مصادره بسیاری از اموال و البته پیگیری جدی و البته

 (114«)رود. علیه این دو برادر می

و با قربانی شدن خوروهای آیودی و اپل را نیز به دست آوردندجواز برادران قویدل  

تیم داماش گیالن را  ۱۳۹۱ها در سال قویدل« آریا»افرید خسروی و ساحب اموال باند مه

ها لمپن همیشه در صحنه از آریا تا قویدلکه در چنگ سران سپاه بود را خریدند.. عابدینی،

یس خلع نگونی اربابان پیشین، با بد زبانی علیه رئاز سرمدیرعامل باشگاه داماش بود و پس 

 گوید:آمد میمالکیت شده، در خدمت صاحب بعدی در می

آقایانی که به داماش آمدند تا مشکالت این تیم را حل کنند بیشتر به دنبال آن بودند که » 

روز  د. هرخودشان را مطرح کنند و بعد از انجام کار اقتصادی سوء استفاده اقتصادی بکنن

میلیون ۱۷ی شوم که از سراسر ایران آمده و در مقابل در باشگاه با مردمی مواجه م

میلیون تومانی بانکی  ۱۰تومانهای خود را می خواستند. این آقایان قرار بود به مردم با وام 

 خودرو بدهند و بعد از مدتی نه تنها موفق به این کار نشدند بلکه پول مردم را نیز ندادند.

 ۵۰خواهند همین کار را انجام دهند و  امه داد: متوجه شدیم که آنها در رشت هم میوی اد

خواستند ثبت نام کنند که مسئوالن استان به خصوص مسئوالن نظارتی هزار ماشین می

میلیارد تومان از این راه کسب درآمد  ۷۵استان مانع این کار شدند. بنابراین وقتی نتوانستند 

جا دند که در نهایت در آنرفتند. قرارداد خرید چای سبز را منعقد کر کارانکنند سراغ چای

 (115«)هم به مشکل برخورده و نتوانستند پول چایکاران را بدهند.

نفر امروز رو به روی  40، نزدیک  خبرگزاری تسنیمبه گزارش خبرنگار ورزشی 

شگاه داماش گیالن و شهرام قویدل، مالک با  اند. دفتردرا تجمع کردهساختمان شرکت ص

 .در ساختمان این شرکت قرار دارد  امیر عابدینی، مدیرعامل این باشگاه

هستند که برای دریافت مطالبات خود از شرکت صدرا تجمع  کنندگان افرادیاین تجمع

اند تا خودرو دریافت کنند اما ل دادهگویند از سال گذشته به این شرکت پواند. آنها میکرده

گویند که اند. تعدادی از آنها میاند و نه پولشان را دادهودرویی دریافت کردههنوز نه خ

 اند را دریافت کنند.ن پولی که پرداخت کردهخواهند به جای دریافت خودرو همامی

را داشت اما این  امیر عابدینی به عنوان مدیر عامل باشگاه داماش قصد ورود به شرکت

اند. عابدینی چند روزی است که با مالک درهای شرکت را بستهاجازه به او داده نشد و تمام 

د او را برکنار کرده اما خود گویباشگاه داماش به مشکل خورده و در حالی که قویدل می

                                                 
114( http://baharnewspaper.com/News/92/04/19/14654.html 
115( http://www.econews.ir/fa/news/208985 

 

https://www.tasnimnews.com/
http://baharnewspaper.com/News/92/04/19/14654.html
http://www.econews.ir/fa/news/208985


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

170 
 

ای ن عدهتواند او را برکنار کند.همچنیعابدینی معتقد است که رئیس هیات مدیره داماش نمی

اند که ه تجمع مردم از این موضوع تعجب کردهاز ساکنان اطراف این شرکت با دیدن صحن

شده ر انجام نمیاند و روزهای قبل این کاهای ساختمان را پایین کشیدهچرا امروز کرکره

ای ندارد و باید برای دریافت عابدیی در میان تجمع کنندگان گفت: تجمع فایده است.

هرام قویدل به جای مالک شرکت بهرام قویدل است و ش (.116شکایت کنید) مطالباتتان

 کند.برادرش امضا می

 

جریان پرونده  نطق یکی از نمایندگان محترم در شورای اسالمی با این هفته مجلس

قرار گرفت و مقرر شد تا موضوع با  کالهبرداری شرکت تامین خودروی صدرا

و رسیدگی قرار گیرد به گفته یک منبع آگاه  بررسی کارگروهی در دستور کار تشکیل

 .)(مجلس راه یافته است.. ۹۰ات این پرونده به کمیسیون اصل جزیی

 

 گروه صنعتی پوالد 
بردند و از زندانی نام می« .خا»ها در ایران از او با حروف اختصاری بود و رسانه  ر

بنا به اعالم دادستانی  درزندان اهواز خبر دادند.« آ»بودن او به همراه دیگری با حرف

التحصیل فارغاز دبیرستان  ۱۰.۴۲د امیرخسروی با معدل حکومت اسالمی، مه آفری

پس  شود وپذیرفته می شگاه آزاد واحد زنجاندان مهندسی عمران است. سپس در رشتهٔ شده

شود.  او در همدستی با سران حکومتی و اخراج می ۶.۲۳ترم، با معدل  ۶از گذراندن 

 آورد.های اقتصادی روی میفعالیتبه کارگزاری آنها، سپاه، در

 ۸۵و  ۱۳۸۴های مه آفرید امیرخسروی با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سال

باز بوده است. او به همراه برادرانش، مهرگان، سر ۱۳۷۲در حالیکه تا سال کند،آغاز می

کنند.این واحد صور آریا را مدیریت میمسعود و مردآویج و چهار همسران، گروه امیر من

به های کالن،گذاری کرده بود و با وامهای زودبازده بنیاندامداری را با استفاده از طرح

گذاری امیرمنصور توسعه سرمایه شرکت»ی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین فساد مال

بنا به گزارش هیئت مدیره  میلیون تومان بوده که ۵۰برابر با  ۱۳۸۵خردادماه  ۲۸در « آریا

 میلیارد تومان افزایش یافت.  ۲۰به  ۳۰/۱۱/۱۳۸۷همین شرکت در تاریخ 

                                                 
116( https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/12/26/34729/ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/مهندسی_عمران
https://fa.wikipedia.org/wiki/دانشگاه_آزاد_زنجان
https://fa.wikipedia.org/wiki/دانشگاه_آزاد_زنجان
https://fa.wikipedia.org/wiki/دانشگاه_آزاد_زنجان


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

171 
 

لایر برای  ۱۶ر کاشانک تهران با قیمت هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین د ۲۳۰

بانک مرکزی با  ۱۳۸۹متر مربع در اختیار مه آفرید خسروی قرار گرفته بود. سال  هر

انی همانند سید محمد جهرامی که رئیس بانک صادرات بود و احمدی نژاد داللی سرپاسدار

ماه همان سال به پذیره را  برپا کرد و در اسفند « بانک آریا»را با خود داشت،  بانکی با نام 

ار آگهی استخدام کارمند پرداخت. باندهای دیگر سپاه دندان تیز کردند و نویسی و سپس انتش

گذاری سرمایه»رکزی مجوز فعالیت بانک آریا را بازپس گرفت. بانک م ۱۳۹۰مرداد سال 

رزش های وبه سوی باشگاهآفرید امیر خسروی(، به رهبری امیر منصور آریا )مه« آریا

گیالن را خریداری کرد. داماش نام روستایی نزدیک دست گشود. وی باشگاه فوتبال  داماش 

بار ۱۳۸۷اه فوتبال داماش به سال در کنار رشت است. تاریخچه باشگ« ناش»روستای 

گردد که با خرید سهام باشگاه پگاه گیالن راه اندازی شد. پگاه خود چند سال پیش، سهام می

گاه منحل شد.  استانداری باش ۱۳۸۷خریداری کرده بود که سرانجام دراستقالل رشت را 

معدنی داماش آبنژاد، سهام این باشگاه را به شرکت گیالن در زمان دولت محمود احمدی

توسعه »های زیرمجموعه هلدینگ بزرگ انتقال داده بود و این شرکت از جمله شرکت

ال گی مدیریت اموابدینی سهامدار و نمایندهبود. امیر ع« گذاری امیر منصور آریا سرمایه

های فوتبال گهر درود و پارسه و باشگاه را داشت. مه افرید امیر خسروی، مالک تیم« آریا»

های حکومتی پاره پاره شد و ران نیز بود که پس از به دار آویختن وی، توسط دیگرگرگته

 می رسید.القضات حکومت اسالسهمی به صادق الریجانی و کمپانی قاضی

در راستای خصوصی سازی و  ۸۹منصور آریا در سال گذاری امیرشرکت توسعه سرمایه

عناصر نزدیک به دستگاه حکومتی، زیر نام های در دست دولت به سپاه و واگذاری شرکت

السهم، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با پرداخت رشوه و حق ۴۴اجرای اصل 

گروه صنعتی  درصد از سهام ۹۵.۲سازی لرستان، م ماشیندرصد از سها ۹۴.۹۶توانست 

 ۳۹.۵آهن )تراورس( و درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه ۹۵فوالد ایران، 

 درصد از سهام فوالد اکسین خوزستان را خریداری نماید. 

« بانک آریا»با موافقت بانک مرکزی برای تأسیس بانکی با نام  ۱۳۸۹وی در اواخر سال 

ونده فساد وی مانع از فعالیت آن شد. اتهام ال ش ورزید و در آستانه گشایش بود که پرت

ید محمد جهرمی و محمودرضا خاوری به اختالس سه هزار میلیارد تومان د رهمدستی با س

ه بدون وجود خورد کگره می بانک ملی میلیارد تومانی از ۴۰۰اتهام ستفاده از تسهیالت 

گشایش ال است. این مبلغ جدای از اختالس به واسطه گذاری انجام گرفتههیچ سند و وثیقه

 سی است.

 

 ۲۰نا آشنا بود. این شرکت مالک دستکم  برای بسیاری،« شرکت توسعه امیر منصور آریا»

آب معدنی داماش گیالن، آهن و ، شفاف شیمی پالست، بانک آریا»شرکت دیگر از جمله: 

سازی لرستان، صنایع غذایی دریاچه فوالد لوشان، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، ماشین

https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_ملی
https://fa.wikipedia.org/wiki/بانک_آریا
http://www.damash.net/
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دمات مهندسی های منابع سازمانی کرانه، خشان، سامانهسازان لوگهر لرستان، سبک 

گروه صنعتی نمونه منصور کشاورزی میثاق گیالن، نوآوران صنعت الکترونیک قم، 

پخش امیر منصور ایرانیان، خدمات ، یالن، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصورگ

، ایمن ترابر آریا، مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان

سعه توشرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک،  شرکت پی سنگ گستر،، 

 شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان ،گذاری امیرمنصور آریاسرمایه

 ود.ب« باشگاه ورزشی داماش ایرانیان» یالن وگروه صنعتی شیشه مارلیک گ

نقش درباره  ۸۹اردیبهشت سال  ۳امیر عابدینی از بنیانگزاران باشگاه داماش در تاریخ 

وقتی که »و مدیر آن در برپایی این باشگاه گفته بود: « شرکت توسعه امیرمنصور آریا»

کنند یک موسسه  آقای مه آفرید امیر خسروی می خواستند باشگاه داماش را تاسیس

ه گذاری امیر منصور آریا داشتند که معتقد بودند در آن اقتصادی از مجموعه سرمای

 «ی و فرهنگی هم وجود داشته باشد.مجموعه باید یک موسسه اجتماع

عابدینی از نقش روح هللا قهرمانی چابک استاندار وقت گیالن، سفیر کنونی ایران در کویت 

اشاره « آریا شرکت توسعه امیر منصور»م مشایی با مالک و از نزدیکان اسفندیار رحی

شرکت توسعه امیر « فعالیت های اقتصادی»افزاید که روح هللا قهرمانی به دلیل کرده و می

 ها خواسته است که فعالیت باشگاه داماش را از گیالن آغاز کنند.منصور آریا از آن

به مدیرعاملی « گروه مالی امین»با همکاری « امیر خسروی»های زیر مالکیت هلدینگ

و  ۸۸را در سال « بانک آریا»های اولیه برای برپایی سازیبستر« ام بنیارمحمد آر»

را آماده ساخته بود.  «  بانک آرین»، «بانک ایران زمین»، «بانک گردشگری»همزمان با 

ین سال و در بهمن ماه هم« شورای پول و اعتبار»مجوز  ۸۹این باند، در اریبهشت سال 

را برای برپایی بیستمین بانک خصوصی با « میمجوز بانک مرکزی جمهوری اسال»نیز 

سهم امام و  را از بانک مرکزی، البته با پرداختدر ایران « میلیارد تومانی ۲۰۰سرمایه »

 سران سپاه، دریافت کردند.

د آرام ، از قول محم۱۳۸۹اسفند سال  ۱۷خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، در 

تمرکز بیستمین بانک خصوصی »خبر داد که « مینتامین سرمایه ا»بنیار مدیر عامل 

اهد بود تا بتواند در ابتدای فعالیت خود ایران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خو

 «دسترسی به بازاری در حدود سه هزار میلیارد تومان داشته باشد.

در نفر از اشخاص حقیقی فعال  ۱۰»الم اینکه در همین نشست خبری عنایت هللا دهقان با اع

های ساختمانی و پیمانکاری اعضای هیات موسس این حوزه فوالد، مواد غذایی، فعالیت

 ۱۵طبق مصوبه هیات موسس پیش بینی شده است بانک آریا در »گفت: « بانک هستند

ر تهران و شعبه د ۱۵به طور رسمی راه اندازی شود که در ابتدا  ۹۰اردیبهشت ماه سال 

 «، کیش و رشت افتتاح خواهد شد.درشهرهای مشهد، اصفهان، شیراز

http://arya-inv.com/
http://arya-inv.com/
http://arya-inv.com/
http://arya-inv.com/
http://arya-inv.com/
http://arya-inv.com/
http://www.amirmansourarya.com/
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در تهران برگزار شد و در  «مجمع عمومی موسس بانک آریا» ۹۰در چهارم خرداد سال 

ساسان منوچهری، عنایت اله دهقانی، محمد آرام بنیار )مدیر گروه مالی امین(، »آن 

 ندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بهنمایندگان شرکت امید نیک کیش، و موسسه ص

این بانک همه در « عنوان اعضای هیات مدیره پیشنهادی هیات موسس معرفی شدند.

ی از سران سپاه و بسیج و اطالعات سپاه و  سران وزارت اطالعات و مهره هشبکهمالکیت 

حکومت های فرماندهی و بنیانگزاران دستگاه سرکوب از روز نخست به قدرت رسیدن 

 اند.اسالمی تا اکنون بوده

 

 «آریا»های باند ک برای تصاب داراییتدار

که احمدی نژاد وارد نیمه دوم ریاست جمهوری روز دوم   از سوی باند سپاه، ۹۰خرداد ماه 

دو روز پیش از برگزاری  های باندها با باند وی آشکار شده بود،شد و اختالفخود می

اه طی سرمقاله ای یدهللا جوانی، رییس دفتر سیاسی سپ« آریامجمع عمومی موسس بانک »

وقتی گزارش »: ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران نوشت« صبح صادق»در هفته نامه 

شود که با چه سرمایه هایی بانک ها و موسسات اعتباری از سوی این هایی منتشر می

مگر قرار نبود احمدی نژاد جریان انحرافی در حال شکل گیری است، مردم سوال می کنند 

 «ادی و غارتگران بیت المال مبارزه نماید؟با مفاسد اقتص

تصویر از احمدی »در این حمله با اشاره به اینکه  یدهللا جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه،

نژاد در اذهان مردم با اخبار منتشر شده در جامعه مبنی بر مفاسد اقتصادی جریان انحرافی 

وقتی قاضی القضات »نوشته بود: « شان، در حال مخدوش شدن استمورد حمایت ای

دهد، مردم دی خبر میجمهوری اسالمی از غوطه ور بودن جریان انحرافی در مفاسد اقتصا

 «.یکه می خورد

ی فساد را به گردن او دید که باید همهرییس دفتر سیاسی سپاه احمدی نژاد را بُز اَخَوشی می

ز این آزمون بزرگ، های کمک به احمدی نژاد برای عبور موفق ایکی از راه»بیافکند: 

فاوت بودن گفتمان جریان ارائه اسناد و مدارک متقن و عقل پسند به ایشان برای اثبات مت

تشکیل پرونده مفاسد »او یکی از اهداف « نفوذی انحرافی با گفتمان انقالب اسالمی است.

ش برای عبور« سناد و مدارکی به احمدی نژادارائه ا»دولت را « اقتصادی جریان انحرافی

 توصیف کرده بود.« اخذ تصمیم تاریخی»و « آزمون بزرگ»از 

شریعتمداری، ارگان بیت رهبری بود که آشکارا خط سپاه و اینک نوبت کیهان حسین 

های علف» زیر نامخرداد،  ۲۵کیهان در روز  ای را تئوریزه کند و در سرمقالهخامنه

و پیوسته « با چراغ خاموش» نامیده که «جریان انحرافی دولت»ژاد را احمدی ن« هرز

های خصوصی با اهدافی پیدا  بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک»

 «و پنهان است که همچنان ادامه دارد.
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هایی نام برد به عنوان بانک« شرق»و « گردشگری»، «آریا»، «تات»های کهیان به بانک

های بی حساب و کتاب لیدرهای ف حمایتبه لط»و « مجوزهای طالیی»با استفاده از که 

رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به  جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین

و « در گلوگاه پولی کشور»جریان انحرافی دولت « نفوذ»کیهان از « فعالیت شده اند.

به « ح.پ»افراد نفوذی جریان منحرف و به ویژه »ه نام برد و افزود ک« بانک مرکزی»

د ح.پ همان سید حمی« های اصلی مالی جریان یاد شده است.عنوان یکی از حلقه

به جانشینی بانک مرکزی  ۸۸پورمحمدی بود که با حکم محمود احمدی نژاد، قائم سال 

ئه مجوز به بانک مرکزی ارا»ها بود که گزارش شد:شمنصوب شده بود. در پی این یور

ها شدند. دندانها باید به رقبای دیگر باند واگذار میاین بانک «بانک آریا را لغو کرده است.

 تر بودند.ای از همه خونینرخامنهسید مجتبی و پد

 

 «آریا»خلع مالکیت از  اجرای پروژه

د سید شمس الدین حسینی سرپاسدار، وزیر اقتصاد احمدی نژا ۹۰روز اول شهریور ماه  

احمدتوکلی، الیاس نادران و پرویز سروری سه ها برای پاسخگویی به سئوال پس از مدت

به مجلس « های مالی و اعتباریالی کالن تعاونیدرباره تخلفات م»نماینده مجلس رژیم، 

برده شد. احمد توکلی وابسته به موتلفه و از سران حجتیه و گرداننده سایت الف که خود در 

کند، به وزیر اقتصاد دولت ی میان به ویژه، باند مالی دیگری را فرماندهگیالن و مازندار

بینیم، چرا برخی در اقتصاد کشور می در شرایطی که عالئم رکودی را»احمدی نژاد گفت: 

 «در صف دریافت مجوز برای تاسیس بانک و تعاونی مالی قرار گرفته اند؟

با تاکید  ، رییس مرکز پژوهش های مجلس،احمد توکلی فاسد اقتصادی  و رهبر باند حجتیه

 خواری بزرگی است که با استفاده ازرانت»ر اینکه علت راه اندازی بانک های خصوصی ب

یکی از بانک های جدیدالتاسیس از محل »گفت که « گیردتسهیالت این بنگاهها صورت می

در برابر باند توکلی « اخذ وام از بانک صادرات امروزه به آالف و علوفی رسیده است.

اگر این روند ادمه یابد »ادامه داد   ای هم نداشت،فرمان خامنه احمدی نژاد که اینک سر به

با شعار عدالت که »و گفت که « قضایی رییس کل بانک مرکزی هستیم ناچار از پیگرد

 «عدالتی و ظلم دامن می زند.ها به بیخواریعدالت ایجاد نمی شود. این رانت

س سه هزار میلیارد تومانی در بانک اختال»ها از ی شهریور ماه بود که رسانههمین روزها

پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، به توجیه برآمد و به خبر دادند. سیدحمید « صادرات

ازپیش  پیش«  اختالس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات»اعتراف که درباره 

 «ود.اص دو ماه قبل از عید، هشدارهایی داده ببانک مرکزی درباره این موضوع خ»

ه مشخص شد که سرمایه با ردیابی وجو»سید حمید پورمحمدی ناچار به اعتراف شد که: 

تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع، دارایی ها بلوکه و 

عرفی شده اند، در بررسی ها مشخص شد، شرکت هایی که به عنوان سهامدار بانک آریا م
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ند و رد یابی آن ها نشان داد که سرمایه از سوی یک شخص بین با یکدیگر ارتباط داشته ا

 «شرکت ها تقسیم شده و این سرمایه نیز از محل منابع بانکی بوده است.این 

رفتار موسسان بانک صادقانه »دستیار رئیس بانک مرکزی با افشا شدن فساد، گفت که 

پول و اعتبار ارایه و مجوز نه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای نبوده و در این زمی

 «این بانک لغو شود.

یس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از باند رقیب  احمدی نژاد ارسالن فتحی، ری

توانست برای یک با مبلغ اختالس شده، دولت به راحتی می»فرصت یافت تا  ادعا کند که: 

های پشت پرده سخن گفت زدستوی ا « انان بیکار کشور، شغل ایجاد کند.میلیون نفر از جو

های کشور اختالس چنین مبلغ بزرگی از یکی از بانک» و این آماده سازی را اختال خواند:

 «فراهم کردن مقدمات انجام چنین اختالسی است.»و « های پشت پردهگویای دست

حوزه مربوطه در بانک صادرات رییس و معاون شعبه، و مدیر »آشکار شد که  

بانک آریا و همچنین همکار او در برپایی « گروه ملی فوالد ایران»نیز مالک و « خوزستان

رئیس بانک صادرات بود که سید محمد جهرمی، اند. یکی از همدستان این باند، دستگیر شده

اختالس و سهم بری آورده بود. وی پس از این ها را فراهم میها و دزدیتمامی اسناد وام

 نصوب شد.در آن به وزارت کار  م

وابسته به « خصوصی»بخش  به ۸۸نیروی کار در سال  ۳۰۰۰کارخانه پوالد با بیش از 

میلیارد تومانی  ۳۰۰۰باند سپاه و سران حکومتی واگذار شد. در پی آشکار شدن اختالس 

ها، به بانک ملی واگذار هیمجتمع پوالد اهواز در برابر بد ۱۳۹۰ای بود تا در سال بهانه

ی را به میلیون تومان از فروش اموال این مجتمع صنعت ۴۰۰در یک گامی نیزشود. بانک مل

 ها پرداخت نشده کارگران و حقوق کارکنان پرداخته شود،یغما برد.  بی آنکه  دستمزد ماه

گروه ملی نه،به این گو ، با قیمتی نازل، مجتمع پوالد را به حراج گذاشت.۹۵در اسفند 

گذاری امیرمنصور آریا، سرانجام های متعلق به گروه سرمایهصنعتی فوالد اهواز از شرکت

 بار دیگر به بخش خصوصی سپرده شد. دیگر پس از چرخشی چند باره،بار 

ماه سال جاری به عبدالرضا موسوی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی مالکیت دوباره در آبان

گذار شد. روزنامه پیمایی زاگرس و باشگاه استقالل اهواز وازاگرس، مالک شرکت هوا

در مورد هتلداران بزرگ ایران سال گذشته در گزارشی  ۹۵خرداد  ۱۳هفت صبح در 

های کیش اشاره کرده بود که عبدالرضا موسوی، مالک هتل داریوش در کیش و پارک دلفین

ولتی ایرنا، از امضای است. او در روز اول تیر امسال در مصاحبه با خبرگزاری د

این فروند هواپیمای ایرباس خبر داده و گفته بود: شرکت زاگرس همه  ۲۸نامه خرید تفاهم

هواپیماها را از ایرباس به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری خواهد کرد. کارگران 

همچنان با خواست دستمزدهای ماهها پرداخت نشده در همایش و اعتراض هستند. رسانه 

کارفرمای جدید توانایی مالی »عتی فوالد ایران، لتی ایلنا از زبان  کارگران گروه ملی صندو

توجهی مسئوالن، داخت دستمزد کارگران ندارد و طی این مدت به دلیل بیالزم را برای پر
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های داده شده ازسوی مسئوالن هم راه به جایی مشکالت این کارخانه افزایش یافته و قول

 «. نبرده است

پوالد ،کرهاردات پوالد از چین و هندوستان و با روی آوری باندها به اقتصاد رانتی و و

غارت آن  و با آن حجم سنگین سرمایه تولید این مجتمع صنعتیشد. یر میاهواز باید  زمینگ

اینک به  به دست سپاه پاسداران و دیگر کارگزاران حکومتی و اخراج پی در پی  کارگران،

ع شده به واردات از چین و ن خود کاهش یافته است. دالالن صاحب مجتمدرصد توا ۱۰

یابند. در این میان لکه به درآمدها انحصاری دست میبینند بکره  ووو نه تنها زیانی نمی

دستمزدهایشان پرداخت پیوندند، کارگران هستند که همه روزه به لشکر بیکاران می

 .شوندشود و به فالکت نشانیده مینمی

 ، کارگران ملی فوالد اهواز،۹۶م بهمن ماه در اعتراض به این شرایط بود که روز دو

کردند. با این بیانیه، کارفرمای خصوصی به پشتوانه نیروهای  اعتصاب سراسری اعالم

مزایای پرسنلی در روزهای  ثبت غیبت از کار، محروم شدن از»هدید به انتظامی سرمایه، ت

شدند. همچنین کارفرمای مجتمع بزرگ « ذیصالحعدم کارکرد، اخراج و معرفی به مراجع 

فوالد اعالم کرد دستمزدها و حقوق پرداخت نشده کارگران تا پایان آبان ماه پرداخت شده 

تا کند. با اینحال کارگران رگر خودداری میکا ۳۵۰۰است و از پرداخت دیگر مطالبات 

 به اعتصاب خود ادامه دادند. ۹۶روز هشتم بهمن ماه 

دور جدید کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران پی در پی ادامه  ۱۳۹۶ماه  در اسفند 

ها جلوگیری کردند. شماری از کارگران معترض دارد. کارگران از بارگیری کامیون

سر دادند « رود بر ستمگرد –مرگ بر کارگر »نماز جمعه اهواز شعار همچنین در مراسم 

های اجتماعی بازتاب یافت. گروه ملی ای در شبکهآمیز که به طور گستردهکه شعاری کنایه

ی کارخانه فوالدسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، در برگیرندهصنعتی فوالد ایران، 

ه هزار کارگر که هنوز دستکم سه ما ۴حدود  سازی است وسازی و ماشینکارخانه لوله

آفرید امیرخسروی، متهم بنابر اعالم دادستانی تهران، مه دستمزدشان پرداخت نشده است.

تر در دادگاه به جرم افساد اصلی پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی که پیش

زندان اوین به دار  در ۹۱االرض به اعدام محکوم شده بود، صبح روز شنبه سوم خرداد فی

بازداشت شده بود و در  ۱۳۹۰امیرخسروی در شهریور ماه سال آویخته شد.مه آفرید 

جریان رسیدگی به پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی از او به عنوان متهم ردیف اول 

 .شدیاد می

بود  ترین اختالس تاریخ ایرانبزرگ های قضایی تا سه سال پیش،این پرونده به گفته مقام

این پرونده  سه برابراند حجم مالی پرونده بابک زنجانی اما مسئوالن قضایی اخیرا گفته

 .است

 .الع او" اجرا شده استگوید حکم اعدام "بدون اطمعلی ریاحی، وکیل امیرخسروی میغال

http://irane-ma.com/2018/01/22/کارگران-گروه-ملی-صنعتی-فولاد-اهواز/
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_embezzlement_iran.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_embezzlement_iran.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_embezzlement_iran.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/05/140507_l12_iran_babak_zanjani_biggest_issue.shtml
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ها ها وبنگاهی حکومتی وابسته به سپاه  که در مدیریت بانکهامهره نبرای مصون ماند

مالی آریا به باندهای شد و امپراتوری اند، امیر خسروی باید زود قربانی میمالی نشسته

دیدار داشته و کیل امیرخسروی به ایسنا گفت: هفته گذشته با موکلش رسید. وحکومتی می

 .قوه قضاییه اطالع قبلی درباره اجرای حکم نداده است

به گزارش وکیل امیر خسروی، "همه اموال" موکلش در اختیار دادستانی بوده و آنطور که 

 ها" بوده است.یش از جریمه و طلب بانکارزش اموال ضبط شده "ب دهدتوضیح می او

مه آفرید امیر خسروی، صاحب چند شرکت در تبانی با سید محمد جهرمی با رئیس شعبه 

( به مبلغ چند میلیارد بانک صادرات در کارخانه فوالد خوزستان، اسناد اعتباری )ال سی

آورد. ا را به دست میهکم بخش عمده ای از پول این اعتبارنامهام یا دستآنکه تمتومان بی

از » منصور آریا آشکار در دادگاه حکومت اسالمی اعتراف فاش  ساخت که در یک قلم 

« وارد سوی سردار پروین وظیفه داشته است تا  بیش از پنجاه میلیارد دالر از خارج کاال

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای »ها، یاز باند دولت  علیرضا محجوبکند. 

مامور بود تا  در خلع مالکیت از امپراتوری آریا، نقشی بیابد. وی در مجلس  «اسالمی

شده در تفحص از صنعت فوالد کشور احتماال از میزان فساد کشف»ارتجاع گزارش داد

 «بیشتر است. فساد در تامین اجتماعی هم

میلیون تن فوالد را کذب محض  ۱۸، محجوب آمارهای قبلی مبنی بر تولید یلنابه گزارش ا

میلیون تن بوده است. و  ۱۲خواند و گفت که میزان تولید فوالد در چند سال گذشته کمتر از 

یل شوند، به شکل خام آهن اکتشافی در کارخانجات به فوالد تبد که سنگبه جای این»افزود: 

گروه  «.سنگ آهن "خام فروشی" شده است تا به فوالد تبدیل شودشدند و بیشتر صادر می

داران حکومتی، سودهای کهکشانی داللی واردات را در گرو آریا همانند دیگر سرمایه

سال به پیش  ۴۰تولیدی باقیمانده در این ها کارگر و فروپاشی بافت قربانی کردن میلیون

صنایع فوالد ووو تنها بخشی از این سونامی اند. فروپاشی هپکو، نی شکر هفت تپه،  برده

ای از های باند رقیب تنها گوشهفالکت بارهستند. در البالی ستیز باندها برای بلعیدن دارایی

دولت گذشته سخن از ساخت »افزاید: شود. محجوب میاین روند ویرانسازی هویدا می

افتتاح شوند اما  ۱۳۸۹سال ها تا گفت و قرار بود همه آن طرحوالدی میهشت طرح جدید ف

 «.شاهدیم حتی زمین دو کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد

های برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع در باره شرکای محجوب از پاسخ دهی به پرسش

گوید: کند و تنها مین کوبیدن صنایع فوالد کشور خودداری میسپاه در این فساد و به زمی

ای طبق آیین نامه داخلی مجلس محرمانه است و نباید رسانهجزییات تحقیق و تفحص »

رفت. سید محمد آفرید خسروی نباید فراتر میی این تحقیق و گزارش  تا حد مهدامنه«. شود

 د محمد جهرمی در پناه رهبر به وزارت کارجهرمی و خاوری اما به میان آورده شدند. سی

خاوری به خاور گریخت تا سرپرست  یز کرد،المال رهبر پول وارنشسته و کمی هم به بیت

http://www.khabaronline.ir/detail/356573/society/judiciary
http://www.khabaronline.ir/detail/356573/society/judiciary
http://www.khabaronline.ir/detail/356573/society/judiciary
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=149796
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=149796
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=149796
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ژاد در «های منتقل شده در کانادا باشد، و احمدیهای خانوادهها و سرمایهو مشاور دارایی

 انتظار بهار و مهدی مانده است.

وو، اسناد ای کالن به سید محمد جهرمی و خاوری ووهامیر خسروی با پرداخت رش

های دولتی و خصوصی تر از قیمت رسمی به بانکپایینها( را با قیمتی سیاعتباری )ال

با  ۸۸آغاز شده و در سال  ۱۳۸۶فروخته است.  این تبانی و کاله برداری در سال دیگر می

به  ۹۰یارد تومان و در سال میل ۸۰۰به  ۱۳۸۹ریاست جهرمی ادامه یافته و در سال 

 یابد.تومان افرایش می میلیارد ۲۸۰۰

عنوان مامور امنیتی و سپاهی  از همقطاران از ریاست بانک به سید محمد جهرمی پیش

مسئول بنیاد مستضعفان و جانبازان استان گیالن،  نژاد در کردستان وآذربایجان است،احمدی

ر آمل، فرمانداشرقی و غربی، گیالن ومازندران، آذربایجان سالگی،  ۲۲استان زنجان در

تا ۱۳۶۱ی، مشاور وزیر کشور، استاندار زنجان )معاونت سیاسی استانداری استان مرکز

( استاندار استان همدان، ۱۳۶۳-۶۷( استاندار لرستان و مسئول ستاد جنگ استان ایالم )۶۲

های مجمع یت امور کمیسیونمسئول ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران،فارس،

مدیر بانک صادران ایران  ۷ونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تشخیص ..و معا

های ( و طرح بنگاه۱۳۸۴-۱۳۸۸( و سرانجام وزیر کار و امور اجتماعی )۱۳۹۰-۱۳۸۸)

های تعاون و مهر رضا زودبازده که تورم را بیش از پیش شدیدتر ساخت و ادغام صندوق

 های اوست.دست سپاه از اقدام در

 ۱۳۹۰مرداد  ۵روز  ن باند،رئیس بانک ملی شعبه کیش، همدست ایخاوری،  محمود رضا

زیر نام ماموریت  ،خود به یاری همدستان سپاهی اطالعاتی خویشبا دریافت خبر بازداشت 

 ۳ربودن  رهسپار لندن شد و به کانادا گریخت. وی دارای گذرنامه کانادایی و باکاری، 

دیرعامل ارگران، به خانواده خود در کانادا پیوست، مهزار میلیارد تومان از دسترج ک

 ۳پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. سید محمد جهرمی، متهم اختالس 

پرونده را مختومه میلیون تومان به همدستان خویش،  ۸با پرداخت هزار میلیاد تومانی، 

 کرد.

ای، دادستان کل سین محسنی اژهآفرید امیرخسروی، غالمحز پیش از قتل مهسه رو

ها، معاون رییس که در این پرونده، افرادی در سطح مدیران عالی بانک خبر داده بود ایران

نمایندگان مجلس تحت تعقیب  س حفاظت اطالعات قوه قضاییه و تعدادی ازقوه قضاییه، ریی

به جریان افتاد و  ۱۳۹۰ن  پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی سال قرار گرفتند. ای

شرکت امیر »گذار آفرید امیرخسروی و بنیانچهار متهم اصلی این پرونده از جمله مه

ات آنها متهم این پرونده که به اتهام ۳۹ز مجموع به اعدام محکوم شدند. ا« منصور آریا

 ۲۵های نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبسرسیدگی شد، چهار نفر به اعدام، دو 

اند. یکی از متهمین، "ح. س." معرفی شده و تر محکوم شدهسال و پایین ۱۰سال،  ۲۰سال، 

 شت شده است.در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازدا

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/05/140521_corruption_ezheie.shtml
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میر خسروی یا مه آفرید ا، ۱۳۹۳گاه در بامداد سوم خرداد سرانجام پس از صدور رای داد

همان امیر منصور آریا، به دار کشیده شد. این حکم سه روز پس از آن که وکیل مه آفرید 

ا ای بخبر داد، اجرا شد. خامنه ایی خامنهسید عل خسروی و پس از نامه نوشتن او به

داران صورت مسئله را پاک کرد تا نقش و سهم بقیه همدستان قربانی کردن یکی از سرمایه

ها پنهان سازد و ی خفاشخود و کارگزاران خود و باند سپاه در فساد و اختالس را در قلعه

 ار امپراتوری  آریا شوند.خود میراث خو

 ۱۳۹۷آبان  ۲۶ز شنبه خت نشد و کارگران همچنان در فریاد. صبح  رودستمزدها پردا

کارگران فوالد اهواز، برای همایش بزرگ در برابر ساختمان استانداری اهواز گرد آمدند. 

 و با شعار اتحاد  با کارگران هفته تپه، خشمگین شعار می دادند:

 «تح قریب مرگ بر دولت مردم فریبنصر من هللا و ف»

 

 پکو شرکت ه
هکتار زمین در شهر اراک با هدف مونتاژ  ۹۰در  ۱۳۵۳شرکت هپکو اراک در سال 

، پوکلین، اینترناشبا همکاری شرکتهای  ۱۳۵۴سازی تأسیس و از سال ماشین آالت راه

آغاز به  ژاپن، سوئد و فنالند، ک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه،ساکائی، دایناپا

سازی و معدنی در دستور کار کرد. با قدرت یابی حکومت اسالمی، ساخت ماشین آالت راه

یشتر، با کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با تجهیزاتی ب

د آغاز گردید. شرکت هپکو با تولی ۱۳۶۳سال دستگاه در  ۳۰۰۰ظرفیت نزدیک به

سازی در سازی، معدنی و کشاورزی، تنها کارخانه تولید ماشین آالت راههای راهماشین

 باشد. خاورمیانه می

 از جمله تولیدات این شرکت:

، غلتک، مینی لودر، بهکو لودر، لودر، بلدوزر، بیل چرخ الستیکی، بیل چرخ زنجیری

 باشند.می و...  تراکتور، کمباین، لوله، گذار، دامپتراک، شاول، گریدر

قانون خصوصی سازی سهام  ۴۴اجرای اصل  به بهانه۱۳۸۶در سال  شرکت هپکو، 

بنیانگزاری به مدیریت علی  ۱۳۸۱سازی کوثر که در سال کارخانه هپکو به شرکت واگن

قساط پنج ساله درصد نقد و مابقی ا ۲۰رمایه گذار : "با شرایط اصغر عطاران به عنوان س

عطاران خود از سران سپاه و با «. واگذار شد. واگذارشد. در دولت نهم به بخش خصوصی

اصفهان، پس از جابجایی  ۱۳۳۱علی اصغر عطاریان متولد  باند سران سپاه شریک بود.

جهاد »یرامون خمینی بود. در الهی و اوباشان پ، از عناصر حزب۵۷حکومت سرمایه 

پاسدار  «جهاد»ش سهم بری شد و در همین دوران که زیر پوش مشغول به« سازندگی

حکومتی بود، در سیستان و بلوچستان در یک درگیری مسلحانه مجروح گردید. در سال 

در خدمت جبهه جنگ حکومت قرار گرفت و پس از پایان جنگ، همراه با دیگران  ۱۳۵۹

https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_علی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/اینترنشنال_هاروستر
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بیل_چرخ_زنجیری&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بیل_چرخ_لاستیکی&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/بلدوزر
https://fa.wikipedia.org/wiki/لودرز،_تگزاس
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بهکو_لودر&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=مینی_لودر&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/غلطک
https://fa.wikipedia.org/wiki/گریدر
https://fa.wikipedia.org/wiki/شاول
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=دامپتراک&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=لوله_گذار&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/کمباین
https://fa.wikipedia.org/wiki/تراکتور
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های با برخورداری پشتوانه .ها به بازار تجاری و اقتصاد روی آوردو امنیتیسران سپاه 

 سهم اصلی گرفت. رداخت رانت به مقامات حکومتی در مالکیت هپکو،حکومتی و پ

ها و دالیل مختلف از جمله اینکه دالالن حکومتی در رقابت با کوثر و هپکو به به بهانه

هی ها و اند، از پرداخت بدها از روسیه و چین پرداختهابزارواردات  واگن و دیگر ماشین

رد و در نتیجه به نیمه تعطیل شدن هپکو انجامید. حسن داری کها به دولت خودقسط بانک

اعالم کرد: "سهام دار بخش  ۹۵بیگی، معاون سیاسی استاندار مرکزی در دی ماه سال 

میلیارد تومان  ۷۰به مبلغ درصد ارزش کارخانه  ۲۰با پرداخت  ۱۳۸۶خصوصی در سال 

ول پنج سال عمل نکرد، به وعده خود برای پرداخت مابقی آن در ط آن را خریداری کرد و

با توجه به تخطی های صورت گرفته مالک هپکو دستگیر شده و موظف است که تمامی 

 مطالبات حقوقی کارگران را تا پایان اسفند ماه پرداخت کند."

ه ماشین ، واردات بی روی۸۵ریت هپکو به عطاریان در سال به زودی، پس از رسیدن مدی

این شرکت تجهیزاتی، به »خارج، از دیگر کشورها،  آالت راه سازی دست دوم و از رده

 ( 117پارکینگ بزرگی از ماشین آالت راه سازی تبدیل شود.)

د از روند واگذاری غیر کارشناسی هپکو محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی با انتقا

خبرگزاری ایرنا گفت: "سهامدار هپکو یک  به واگن سازی کوثر و سهامدار اصلی آن به

میلیارد لایر ماشین آالتی را  ۸۰۰سال پس از عهده دار شدن مسئولیت بیش از دو هزار و 

روند تولید  ۱۳۸۷که قبال در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و از همان سال 

 ۱۳۹۱که در سال  ماشین آالت راهسازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت

های تهران روی آورد. وقف شد و شرکت به جوشکاری در برجتولید کارخانه کامال مت

سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد. تمامی تخلفات در 

در حال رسیدگی است." این درحالی است که آقای عطاریان، مالک سابق  مجاری قانونی

اهنامه اقتصادی و ترابری(، درباره با ماهنامه ترابران )م ۹۰حبه ای در سال هپکو در مصا

مشکالت این کارخانه گفته بود: "در زمان خرید هپکو به ما گفته شد این کارخانه در سال 

میلیارد و  ۳۲میلیارد، سال چهارم  ۲۳یارد، سال سوم میل ۱۶میلیارد، سال دوم  ۱۲اول 

 سود خواهد داد، اما عمال اینگونه نشد." میلیارد تومان ۴۵سال پنجم 

مالک هپکو، مدعی شد: "از سال دوم و سوم دچار رکود اقتصادی شدیم، قیمت عطاریان، 

یافت، سود بانکی به دالر رسید و بودجه های عمرانی هم کاهش  ۴۰دالر به  ۱۴۰نفت از 

 ۱۲ه جای بهره میلیار تومان در سال رسید. در حقیقت ب ۲۵میلیارد تومان به  ۵جای 

درصد به بانک ها سود بدهیم. از سوی دیگر مجبور شدیم  ۲۲درصدی مجبور بودیم تا 

موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی که پیش از این 

 حویل گرفتن کاال باید شش ماه در نوبت می ماندند."خریداران برای ت

                                                 
 . ۹۰مرداد  ۱۵( دنیای اقتصاد 117
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یدی نسوز کاوه، تولسازی کوثر، صندوقی واگنهااصغر عطاریان مدیریت مجموعهعلی

 (118)گری را نیز بر عهده دارد.تامین ماسه ریخته  مبارز و

میلیارد تومانی،  ۱۷۵به ما اعالم كردند كه در مقابل سود »بود: گفته  ۹۰عطاریان در سال 

، میلیارد تومان هزینه بانكی خواهیم داشت، اما دقیقا برعكس شد. در سال اول ۲۴تنها 

دالر  ۱۴۰دچار ركود اقتصادی شدیم. قیمت نفت از مشكلی نداشتیم، اما در سال دوم و سوم 

 ۱۶۰۰اهش یافت؛ و در حالی كه ما تولید را از های عمرانی كدالر رسید و بودجه ۴۰به 

و پنجه نرم كنیم. دستگاه رسانده بودیم، مجبور شدیم با معضل ركود دست  ۴۰۰۰دستگاه به 

یارد تومان در سال رسید، زیرا در میل ۲۵میلیارد تومان در سال، به  ۵جای  سود بانكی به

ها سود بدهیم. از د به بانكدرص ۲۲درصدی، مجبور بودیم تا  ۱۲حقیقت به جای بهره 

سوی دیگر مجبور شدیم موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی 

ندند همچنین مال گرفتن كاال باید شش ماه در نوبت میكه پیش از این خریداران برای تحوی

نها نیز های عمرانی، دولت مطالبات پیمانكاران را نپرداخت و آبه دلیل كاهش بودجه

میلیارد تومان چك برگشتی  ۸۰نتوانستند بدهی خود را به ما بپردازند، بنابراین ما با بیش از 

 میلیارد تومان رسید، در ۲۵دمان به حدود مواجه شدیم. به این ترتیب طی پنج سال، كل سو

 (119)«میلیارد تومان بهره بانكی پرداخت كردیم. ۱۴۰حالی كه در این مدت بیش از 

نظیر است. ما بولدوزر تولید شده در هپكو در خاورمیانه بی»عطاریان در ادامه، گفته بود 

در داخل تولید نیمی از قطعات این بولدوزر را از اروپا خریداری و نیمی دیگر را 

توانیم كشور تامین كنیم و نمی توانیم نیمه اروپایی رار نمیكردیم، اما در حال حاضمی

ها كمر ما را شكسته است، اما دولت به جای دیگری را نیز جایگزین كنیم. بنابراین تحریم

ریزد، یعنی به جای كاهش سود بانكی، جریمه تاخیر نیز طلب حمایت، به زخم ما نمك می

ا كاهش دهیم، در تان ربدهی را بدهید تا جریمهكنند كه تمام ها عنوان میكند. بانكمی

ها از خط تولید به وجود آمده است و چرخه تامین مواد اولیه، گشایش صورتی كه این بدهی

 ( 120كشد.)اعتبار، واریز پول، ساخت و فروش بیش از یك سال تولید می

را آگهی عرضه مجدد هپکو  ،یل بدهی عطاریانسازی به دلسازمان خصوصی ۹۰ سال

دهد. عطاریان وارد مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری انتشار می

دهد. تنها یک قسط پرداخت رسند وبه مالکیت هپکو ادامه میشود و به سازش کیمی

 شود.شود. اما بقیه اقساط و مزد کارگران پرداخت نمیمی

                                                 
 ماهنامه اقتصادی ترابری ایران. -ابرانتر ۹۰اذر  ۲۷(118

 
 

 ماهنامه اقتصادی ترابری ایران.  -ترابران ۹۰ر آذ ۲۷( 119
 ماهنامه اقتصادی ترابری ایران. -ترابران ۹۰آذر  ۲۷(120
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رانت خواری و کمیسیون و ایش واردات،دیگر، سود خود را در افزسپاه و باندهای دالالن 

بینند. این روند تنها منحصر به ات داخلی میپورسانتاژ، به بهای ورشکسته شدن تولید

ی ریاست جمهوری احمدی نژاد نبود.  این روند تخریبی در دوره حسن روحانی نیز برهه

راک در آبان شرکت هپکو ا« اسالمی کارشورای »یفی عضو یابد. به گزارش، لطادامه می

دستگاه انواع ماشین  ۳۰۰طی سه سال گذشته بر اساس آمار حدود هزار و »بنگریم:  ۹۵

مورد نیاز در کشور به صورت رسمی وارد کشور شده است. سهم شرکت هپکو در   آالت

است. پشت پرده یز بوده کشور به دلیل عدم ارائه سفارش و خرید بسیار ناچ  تامین نیاز

های پنهان است و رانت هایی وجود دارد. شرکت هپکو ت به کشور دستواردات ماشین آال

ظرفیت این را دارد که به صورت سه شیفت و در هر شیفت هزار نفر را به کار گیرد. 

تا کنون از  ۸۶متاسفانه به جای افزایش تعداد کارگران، نیروی کار این شرکت از سال 

  (121«)نفر رسیده است. ۹۰۰ه کارگر ب ۲۴۰۰

 

های رکود اقتصادی نمایان شد، واردات بی رویه و... ان در هپکو ادامه یافت، نشانهبحر

کارگران  ۹۴شرایط را وخیم تر ساخت. کارگران نخستین قربانیان این روند بودند. دراسفند 

و اعتراض  برخاستند.بار به همایش  ۳در اعتراض به عدم دریافت شش ماه دستمزد، هپکو 

ادامه  ۹۷تا اکنون فروردین سال   ۹۵  چنان  در زمستانو اعتصاب و همایش هم

 دارد.اعتراضات ادامه دارد.

 

 بعدیواگذاری

سرانجام پس از سالها و ماههای بحرانی برای هپکو و کارگران آن، سازمان خصوصی 

با تقلب و برنامه « مزایده»هپکو را به به دروغ با روش  ۱۳۹۵بهمن  ۲۴سازی در تاریخ 

 نهایی شد. ۱۳۹۶خرداد ماه  ۴نه فروش کرد.این بده و بستان در تاریخ ریزی شده، روا

پس از کش و قوس فراوان با علی اصغر عطاریان »خرداد نوشت:  ۴در « ذاکر نیوز»

سر عدم تسویه اقساط و اعالم ناتوانی وی از ادامه مدیریت دار معروف اصفهانی بر سرمایه

دد سهام کنترلی این شرکت اصل چهل و شرکت طی چند نوبت اقدام به آگهی عرضه مج

چهاری کرد که آخرین بار با وجود تمایل خریدار سوییسی اما مشکالت باقیمانده بر سر 

ت هیدرو اطلس به عنوان مالک انتقال پول به کشور مانع از انجام این معامله شد و شرک

 «جدید هپکو معرفی شد.

                                                 
 ۹۵آبان  ۱۱ ( پایگاه خبری دیار آفتاب مرجع خبری استان مرکزی121
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و نمایندگان شرکت « نظری حسن اسماعیل»، «علی محمد رفیعی»، «زنگنهبیژن »

مدیره جدید هپکو انتخاب سازی کوثر و شرکت کاوه به عنوان اعضای هیاتواگن

 ( 122شدند.)

 ۳خانوادگی با مدیریت اسدهللا احمدپور است. ریاست ترکیب شرکت هیدرو اطلس، شرکتی 

کت کیارش احمد پور، فرزند مدیر عامل این شرنفره هیات مدیره این شرکت نیز به عهده 

است. شرکت هیدرو اطلس در هنگام خرید، مانند دیگر ددالالن سر مایه وعده پرداخت 

ی هپکو را داده بود. این نشدهدستمزدهای کارگران وحقوق کارکنان و مطالبات پرداخت 

د همچنان در پی واگذاری هیچ گرهی را نگشود و کارگران  همچنان سرگردان و بی دستمز

 حکومتی را در برابر داشتند.ها، گارد سرکوب درخواست

هزار تومانی با  ۳۰۰میلیون و  ۶۶۵میلیارد و  ۲۳۳درحال حاضر شرکت هپکو با سرمایه 

میلیارد تومانی روبرو است. یعنی بیش قیمت ارزش گذاری شده  ۳۶۶زیان انباشته بیش از 

به  های بازپرداخت نشده، نزدیکها و قسطوامبدهکار است. دستمزدهای پرداخت نشده، 

اند ودر اینجا قربانیان این مناسبات و حکومت و باندهای میلیارد تومان را باندها ربوده ۴۰۰

 و زندگی اشان ربوده شده است.سارق، هزاران کارگری هستند که نان شب 

 

 ی تباهی تولیدچرخه

ست. تباهی کشیده شده تولید کالن در ایران ا ی بههپکو تنها نمونه یکی از دهها نمونه چرخه

های با تاکتیک خصوصی سازی به اندامهای سپاه پاسداران و جناح ای در گردش،کارخانه

های این تراژدی برای یابد. و پردهشود و سونامی فروپاشی شدت میحکومتی واگذار می

 شود.کارگران اینگونه یکی در پی دیگری اجرا می

یارد تومان یعنی کمتر از میل ۷۰میلیارد تومان سرمایه به  ۲۴۰به  هپکوبا نزدیک ✓

 شود.از باندهای حکومتی واگذار می عماصرییک سوم قیمت به 

یابد. الن را دارند شدت میواردات از سوی دالالن و حتا مالکان جدید که نقش دال ✓

 کنند.میواردات ارزانتر ماشین آالت از چین و دیگر بازارها هپکو را بمباران 

میلیارد  ۲۵میلیارد تومان در سال، به  ۵به جای بانکهای حکومتی، سود بانكی را  ✓

 رسانند.تومان در سال می

 می وشدشوند. گزارش میهای برگشتی روبرو های کوچک جانبی با چکشرکت ✓

 میلیارد تومان چک برگشتی از بدهکاران در دست است.۸۰که 

                                                 

 .۸۵د اسفن ۲۶( دنیای اقتصاد 122
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و ادامه سونامی بیکار سازی به شرکت های دستکم کارگر از هپکو  ۱۵۰۰اخراج  ✓

پیرامونی. تسویه حسابی در میان نیست. بیمه و بیم بیکاری و مطالبات پرداخت 

 شود.نشده با گاز اشک آور و زندان پاسخ داده می

ماهی به گروگان گرفته شد و  ۶کارگر هنوز شاغل  ۱۰۰۰دستمزدهای نزدیک به  ✓

 بازپرداخت نمی شود.

 ه مرخصی اجباری بروند.کارگران باید ب ✓

 نه  مناسبات و حاکمیت هنوز ادامه دارد.ی تبهکاراو چرخه

 

 به بیان گزارشگر کارگران:

را طوری آرایش کرد که د و آنهنگام فروش یک خانه باید آن را تروتمیز کرد رنگ ز»

ر کنند آن را خراب کنند، از کاها برای فروش کارخانه سعی میخریدار بپسندد، ولی این

تر بفروشند آخر این حراج را هرچه کمند تا آنبیاندازند و مخروبه و ورشکسته جلوه ده

د بفروشند اما خواستند کارخانه را به چند عرب که از دبی آمده بودناموال مردم است. می

 «ها با اعتصاب کارگران مواجه شدند از خرید انصراف دادند.وقتی آن

 

 پژواک صدای کارگران 

 ل تولید هستند. دالالن به سودهای داللی،مداخله گری و کنتر خواهان ادامه تولید،ان رکارگ

اک به پس از مدتی آشکار شد که هپکو اراند. پورسانتاژ و حراج هستی جامعه کمر بسته

شرکت هیدرواطلس ساوه در مالکیت اسدهللا احمدپور واگذار شده است. استاندار استان 

ل است که در حوزه سا ۴۰کند: "هیدرواطلس ساوه حدود یید میمرکزی نیز این خبر را تا

میلیارد لایر  ۱۴۰تجهیزات و ماشین آالت راهسازی فعالیت دارد. مالک جدید یک هزار 

ورس ایران اظهار کرده و سازمان خصوصی سازی برای پرداخت سرمایه به سازمان ب

 "همه مبلغ کارخانه سه سال به سرمایه گذار تنفس داده است.

دهها کارگر اخراج و ماهها دستمزد کارگران ، هادر این مدت در روند دست به دست شدن

دپور، مالک پرداخت نشد و از این عناصر باندیست به باند بعدی واگذار شد. اسدهللا احم

مدیریت کارخانه را به هیدرو اطلس واگذار کرد، یکی از  ۹۶جدید هپکودر خردادماه 

د. موضوعی که به رداخت دستمزدهای پرداخت نشده کارگران بوتعهدات این واگذاری پ

 گفته کارگران تا پیش از اینکه به مرخصی اجباری فرستاده شوند، انجام نگرفته است.

خیابانی و با خانواده از سر  های جدید در پی هر همایشکارگران هپکو با آزموناعتراض 

هپکو اراک، در اعتراض به عملی شود. صدها کارگر کارخانه ماشین سازی گرفته می

ی خواستها، درخواست دستمزدها و مطالبات پرداخت کارفرما و در راس همه نشدن وعده
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پرداند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران معترض ینشده،  دوباره  به همایش اعتراضی م

ماه همه در این باره گفت: "قرار بود بر اساس تعهدات کارفرمای جدید تا پایان خرداد 

روز از پایان خرداد  ۱۳رداخت شود اما تا به امروز که ای کارگران پمعوقات مزدی وبیمه

رای پرداخت مطالبات معوقه کارگران گذرد ظاهراً کارفرمای جدید توان مالی کافی بماه می

را ندارد." این کارگر افزود: "وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان برای تأمین 

ارفرمای جدید قبل از واگذاری، مرتبا اند و این در حالی است که کناتوان شده معاش خود

 داد."وعده پرداخت تمامی مطالبات را می

دهها تن از کارگران گروه ملی فوالد در  ٬نیوز )محا(به گزارش خبرگزاری میکروفون 

ان با سر این کارگر. اهواز شعارهای طبقاتی سردادند ۱۳۹۶اسفند ماه  ۴نمازجمعه روز 

یه اختالس کم بشه، مشکل ما »و «  گرگر، درود بر ستممرگ بر کار»دادن شعار معنابخش 

 حاکم دانستند.تمامی باندهای حاکم را مسئول جنایات « !حل میشه

های های جمعه. تا نمایششتابند و از خیابان تا میدان نمازکارگران از کارخانه به خیابان می

گران پوالد، در ا شعارهای اعتراضی خود خاموش سازند. کارحکومتی نماز جمعه را ب

هزار کارگر گروه ملی فوالد اهواز که از آبان  ۴ پنجمین روز از اعتصاب خود با همایش 

بهمن آغاز کرده بودند. مدیریت فوالد اهواز به جای  ۲۹اند از یکشنبه ماه دستمزد نگرفته

صبر کنند. کارگران  ۹۷ران خواست تا سال ها از کارگپاسخگویی در روز دوم اعتصاب آن

بهمن با همایش در برابر استانداری خوزستان خواستار پاسخگویی مقامات  ۳پنجشنبه 

اشغال نماز جمعه را به تجربه طبقه کارگر، ۹۶اسفند  ۴اسخی نگرفتند. استانداری شدند اما پ

اما در  داشنتدمایش را گذاشت. مامورین امنیتی و نیروهای انتظامی دستور جلوگیری از ه

ایستادگی کردند متحد و یکپارچه،بستگی کارگران، ناتوان بودند. کارگران،برابر اراده و هم

تراض خود ادامه دادند. برگزار کنندگان نماز جمعه چند بار و تا پایان نماز جمعه به اع

اما صدای  اکبر اعتراضات کارگران را خاموش سازند، کنند با فریادهای هللاتالش می

 هللا و کارگزاران رژیم بود.و شعارهای حزب کارگران رساتر از خطبه و منبر

های کارگزاران باندهای )وابسته به سپاه( از اهواز، اعتراف اری فارسخبرگز گزارش

 کند:حاکم را بازگویی می

شامگاه  ،ازو نماینده مجلس از اهوالح طلبان حکومتی( از باند اصالباجی)نسب جواد کاظم 

پنجشنبه در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت صنایع استان و 

های بزرگ و کوچک های آنها اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر صنایعچالشمشکالت و 

تم برای ادامه حیات استان و از جمله اهواز درگیر مشکل نقدینگی هستند که به طور ح

های وی ادامه داد: برخی از شرکتراری به تزریق نقدینگی دارند. صنعت استان نیاز اضط

 اند.به استفاده از تسهیالت بانکی با سود باال شدهصنعتی برای رفع معضل نقدینگی مجبور 

حل های گذشته برای سازی اهواز طی سالنماینده دولتی از اهواز در مجلس گفت: لوله

پاسارگاد با نرخ بهره باال استفاده کرد و اصل مشکل نقدینگی موجود از تسهیالت بانک 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

186 
 

کنون به دلیل عدم پرداخت اصل وبهره میلیارد تومان بود ا 150تسهیالت که در ابتدا بالغ بر 

میلیارد تومان  600تسهیالت بدهی شرکت لوله سازی اهواز به بانک پاسارگاد به حدود 

بدهی به اندازه ارزش شرکت گردیده این  97نسب افزود: متاسفانه تا سال اظمرسیده است. ک

به مشکالت نسب با اشاره واین شرکت توسط بانک پاسارگاد تصاحب خواهد شد. کاظم

واحدهای صنعتی دچار رکود و تعطیل شده در اهواز و مانند شرکت گروه ملی فوالد و 

ترین مشکل در ها متذکر شد: اکنون مهمضرورت چاره جویی فوری برای حل مشکالت آن

نفر پرسنل هست. وی  5000های صنعتی متعلق به گروه ملی فوالد ایران با طح شرکتس

شود و مقر رشده است که به مالکیت یر نظر قوه قضاییه اداره میادامه داد: این شرکت ز

بانک ملی به امید  ملی درآید که هنوز این اتفاق عملی نشده است. و اعتراف کرد که:بانک

والد حاضر نیست یک لایر نقدینگی و یا سرمایه به این شرکت تملک شرکت گروه ملی ف

د شرکت گروه ملی فوالد درحال حاضر تزریق کند. عضو کمسیون کشاورزی مجلس  افزو

کند تشریح کرد: شرکت گروه ملی فوالد به دلیل عدم تولید، درصد ظرفیت فعالیت می 20با 

معضل بزرگی برای منطقه ایجاد شود و زودی ورشکست میزیان انباشته به بدهکاری و

 تر این کارخانه تعیین تکلیف شود.خواهد کرد بنابراین سریع

اشاره به واگذاری شرکت تصفیه شکر اهواز نیز در چند سال گذشته به بخش  نسب باکاظم

رکت، اخراج خصوصی  اعراف کرد: واگذاری شرکت به بخش خصوصی سبب تعطیلی ش

های ها خانوار شد. وی افزود: متاسفانه شرکتدرآمد صدکارگران و از دست دادن منبع 

شوند، در واقع این واگذار نمیشناسی به بخش خصوصی صورت علمی و کارصنعتی به

 شوند. این نماینده دولتی در حالیکه شریک سارقین حکومتی است،رهاسازی می هاشرکت

های صنعتی واگذار ود: شرکتساخت. او افزش و باند دولت را تبرئه میفریبکارانه خوی

و یا  شوند که سابقه ادارهشده به بخش خصوصی سودده هستند و به کسانی واگذار می

شوند ها پس از خصوصی شدن ورشکست میفعالیت صنعتی ندارند اظهار کرد: این شرکت

قتصادی و اجتماعی از قبیل بیکاری، های فراوان او این موضوع عالوه برایجاد آسیب

ها سازند و مالکان این شرکتکاری منطقه را با مشکالت امنیتی مواجه مینشینی، بزهحاشیه

 ش امالک و مستقالت این صنایع هستند.فقط به دنبال فرو

در گذشته فوالد خوزستان قبل از خصوصی شدن میزان تولیدش بسیار » و اعتراف کرد که 

ده بود اما سازی اهواز سودشرکت لوله ا اکنون حجم تولید آن پایین آمده است...باال بود ام

واگذار شد و پس از دهی افتاده است، شرکت قند دزفول به بخش خصوصی اکنون به زیان

های آنان امنیت اقتصادی ها کارگر، بیکار و خانوادهمدت زمان کوتاهی دچار رکود شد و ده

هزار  24تپه با درسال گذشته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت خود را از دست دادند...

هزار نفر پرسنل به صورت قسطی و به یک مجموعه  4هکتار زمین، سه کارخانه جانبی و 

د سابقه فعالیت در حوزه صنعت واگذار شد که به دلیل افت شدید تولید احتمال فاق
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فتگوی انجام شده در سال ( این گ123ورشکستگی و بیکاری هزاران کارگر وجود دارد. .)

ی است از یک اعتراف و فریب و شعارهای دروغین باندها. کارگزار پرده نمایش، 95

کند رقبای سپاهی و عناصری در خالء را مجلس ارتجاع وابسته به باند دولت تالش می

ها و این شرایط بشناساند. این یک فریبکاری ها، بیکاریها، ویرانیمسئول ورشکستگی

 های رژیم اسالمی است. نمایش یتر از همهناک و بسیار کهنه اما نخ نمانفرت

اعتصاب و همایش کارگران گروه ملی فوالد اهواز وارد نهمین  ۹۷آبان ماه  ۲۷امروز 

نیشکر هفت تپه ما ” روز خود شد. کارگران در برابر استانداری همایش کردند و با شعار 

تپه اعالم ارگران هفت همبستگی طبقاتی خود را با ک ”هستیم ما هستیم کنار هم می ایستیم

کردند.  و کارگران شورایی هفت تپه د رشو در خیابان و در برابر فرمانداری با 

برخورداری از صف پیشتاز زنان کارگر به فراخوان اتحاد پاسخ دادند. دو اعتصاب بزرگ 

زنان و شعار شورا، دوش به با پیشاهنگی  های خود،با هزاران کارگران همراه با خانواده

 های اهواز و شوش به آزمون گذاردند. تی شورانگیز را در خیابانش نمایش قدردو

 ”! کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است:”

 ”!اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی” 

 ”!فوالد هفت تپه اتحاد اتحاد”  

 ”! همدستای مافیا استاندار وفرماندار” 

 ”! فایده ندارهدید، نه زندان، دیگه نه ته“

 ”!رگر معلم اتحاد اتحادکا“

 ”! کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد“ 

 «!دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست“ 

پشت به پیشنماز و منبر و و در نماز جمعه با اشغال جایگاه  نمایش فریب و نیرنگ، 

 ای با شعار:های خمینی و خامنهعکس

 شمن رو به مردم!پشت به د

 مر براین دولت مردم فریب! لقریب،اهللا و فتحر منو نص

 در برابر گارد ویژه، سازمان اطالعات سپاه ای و دیگر نیروهای سرکوب ایستادند.

 نیشکر هفت تپه
و   تمدن ایالم آثار به جای مانده در تپه باستانی ازتپه بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

ری جاده بین کیلومت ۴۵در   زنبیلمعبد چغا و شوش دانیال در  نزدیکی شهر تاریخی

برداری از نیشکر در این میدان به دوران باستان باز بهره.استک به اهواز بنا شدهاندیمش

باز می گردد و در سال  ۱۳۴۰برداری نوین، به سال گردد. آماده سازی برای بهرهمی

                                                 
123( http://www.farsnews.com/13950925001304 

https://fa.wikipedia.org/wiki/تمدن_ایلام
https://fa.wikipedia.org/wiki/شوش_دانیال
https://fa.wikipedia.org/wiki/معبد_چغازنبیل
https://fa.wikipedia.org/wiki/معبد_چغازنبیل
https://fa.wikipedia.org/wiki/معبد_چغازنبیل
http://www.farsnews.com/13950925001304
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ی تولید بطور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برا ۱۳۵۴

 .های وابسته ثبت گردیدایجاد صنایع و فراوردهنیشکر و 

های حرکت ،این مجتمع در پی حاکمیت اسالمی سرمایه در دست دولت بود. کارگران

 ، با شعار: ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴های اعتراضی خود را سال

آغاز کردند. پرداخت نشدن دستمزدها به مدت « ایمایم، گرسنهنهایم، گرسکارگر هفت تپهما »

های فروردین، سه ماه پی در پی، نخستین واکنش اعتراضی کارگران را انگیزه داد. ماه

های اعتراضی به ها و حرکت، این اعتصاب۱۳۸۶خرداد، شهریور، مهر و اسفند سال 

در کارخانه، همای شو بست نشستن در برابر  نشستنبست .ناگون ادامه یافتاشکال گو

ارگانهای دولتی از جمله استانداری، فرمانداری و راهپیمایی در شهر، بستن جاده اندیمشک 

 به اهواز، نمایان شد. 

 

 های کارگران:خواست

 عقب افتادهت سه ماه دستمزد پرداخ .1

های دروغین و پایان دادن احضار فعاالن کارگری به سازیبه پروندهپایان دادن  .2

 دادگاه

 برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت .3

 برکناری رئیس حفاظت و حراست .4

 برپایی سندیکای مستقل کارگری .5

کارخانه، در سال ن هزار هکتار اراضی کشاورزی ای۱۲خبر فروش هزار هکتار از 

ها و کشتزارها و دارایی این مجتمع به ش درآمد مصادره زمینبخش خصوصی، پیبه۱۳۸۷

های ؛ با انتشار خواسته۱۳۸۷اردیبهشت  ۱۶دست سران حکومتی بود. کارگران در تاریخ 

 ۱۳۸۶سال خود به واکنش پرداختند. مافیای شکر از جمله خریداران این مجتمع بود. 

ه بهانه خصوصی سازی به باندهای ب کارگر، ۳۷۰۰تپه با افزون بر ر هفتشککارخانه نی

از حکومت واگذار شد. مدیریت جدید، به این بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش 

خصوصی است، از پرداخت دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان خودداری کرد. در 

 دستمزدها،کارگران به برپایی اعتصابات دنواکنش به خصوصی سازی و نیز پردخت نش

 .گسترده  دست زدند

کارگران در برابر فرمانداری شوش دست به تظاهرات  ۸۷در بیست و یکم خرداد سال 

اهواز را بستند، رئیس حراست  –هشتم خرداد همان سال جاده اندیمشک وزدند و در بیست

سازی ذیرفتند  تا سرانجام روند خصوصینپرا از کارخانه بیرون انداختند و چندین مدیر را 

 آینده واگذار شد. به

، سازیو خصوصی ۴۴کریم، یکی از کارگران این کارخانه می گوید: اجرای اصل 

ای است برای واگذاری این کارخانه به افراد خاص. وی واگذاری را با مافیای شکر بهانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/شرکت_کشت_و_صنعت_نیشکر_هفتتپه#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/بست
https://fa.wikipedia.org/wiki/بست
https://fa.wikipedia.org/wiki/بست
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درصد  ۱۲۰ات شکر از چیزی حدود رکی ورودی گمتعرفه»افزاید: در ارتباط دانسته و می

توانند کار داللی بکنند، کاهش پیدا کرد. این بدین معناست که آن کسانی که می درصد ۴به 

تر وارد بکنند. توانند شکر را با قیمت خیلی پایینیعنی مافیای شکر ایران، به راحتی می

 -۴۴ر قالب اصل د کهبنابراین تولید شکر به طور اساسی ضربه خواهد خورد. دوم این

را، خصوصی که نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمترین قصد داشتند این کارخانه 

کنند به تعویق انداختن خواهند واگذار بکنند. اینجور مواقع شروع میقیمت به کسانی که می

و  ندکنکم بگویند که این کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه میحقوق کارگران که بعد کم

زنند و دست آخر هم یه، و چوب حراج به کارخانه میکنند به فروختن اموال و اثاثشروع می

 «.کنندبه کسی که خودشان دوست دارند واگذار می

 نیشکر هفت تپه 
و همیشه آماده  ها فراوان و زندگی بخش سرشار بودکه روزی از آب های خوزستاندشت

 هزار هکتار از این24انی محکوم شده است. یراینک به و برای کشت دوبار در سال،

در این  های در هفت تپه، مهد تمدن ایالم، در زیر کشت نیشکر است سه کارخانهزمین

 های نیشکر، کاغذ پارس و قند دزفول.مجموعه قراردارد، کارخانه

ه یقدق 10هنگام ورود به منطقه حداقل باید »...نویسد: می گری در بازدید از محل،گزارش

با اتومبیل پیمود  تا به کارخانه رسید، هنگام  ورود زارها ای آسفالته را در کنار نیجاده

هم با تعهد هایمان را داریم آنگیرند تنها اجازه حمل موبایلها را از ما میکارخانه دوربینبه

زند و گویم:"مگر منطقه نظامی است؟" مسوول حراست لبخند می"عکاسی ممنوع" می

شود رسیم. به زنان توصیه میاصلی می نظامی". به درب ورودی کارخانهید:" نیمهگومی

شکر( از طبقات باالی کارخانه به پایین شیرین نیشان باشند، شهد ) آبمواظب لباسهای

 ریزد، کف کارخانه را باید مواظب بود چون بسیار لغزنده است. می

از ماند، اما از تاسیس کارخانه بیش می 19 رنتر به تکنولوژی قطبقه است بیش 5کارخانه 

شکر گذرد.  در این مدت تکنولوژی آن تغییری نکرده است. طبقات پاالیشی نیسال نمی 50

صورت عمودی است این تکنولوژی تولید چه بر روی هم سوار شده است و کارخانه به

خ است، چنین سوی فاضالب و تهویه و بهداشت امروزه منزیست، تصفیهلحاظ محیطبه

زیست بنا تر و بدون تخریب محیطتر و بهداشتیواحد افقی سالم 5تواند در هایی میکارخانه

کنیم تا به ابتدای خط تولید برسیم. راهنما شروع به توضیح شود. از داخل کارخانه عبور می

ما رانندگان  دنآوردند، با دیشکر را برای تغذیه کارخانه میکند، تراکتورها مدام نیدادن می

ی فرزندان کار، دست های آفتاب سوختهشوند. چهرهمان جمع میدورها بهبرتراکتور و نی

برها بیشتر کارگران فصلی هستند. اغلب دور ها اهل لرستان هستند. نیی آن. همهپینه بسته

گی ندی زآیند. تا با این کار سخت هزینهاز خانواده برای کار شش ماهه به این جا می

فرسا باید با دست خالی ها کار طاقتاما اکنون پس از ماه شان را تامین کنند.ی خانوادهساالنه
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گوش گویند بنویسید صدای ما را بهها باشند. میی آنپیش زن و فرزند برگردند و شرمنده

مسووالن برسانید، هفته گذشته یکی از رانندگان سرپیچ با بریدن محور تراکتور و وارد 

درجه در  50حوادث داریم، در گرمای  ن فرمان در شکمش فوت کرد، هر ماه از اینشد

ماه است که  4تر از قبل نشده است اما کنیم، کار ما هیچ کماین صحرا زیر آفتاب کار می

شکر که به دانیم این همه نیایم. نمیایم، عیدی و ساالنه هم دریافت نکردهحقوق نگرفته

یم. با همان مقدار تغذیه که در کنکاری نمیرود، ما که کمدهیم کجا میمیخورد این کارخانه 

 گرفته.های قبل صورت میسال

 40تا  30گویند امسال شکر در سال بوده است، اما می هزار تن100تولید کارخانه بیش از  

بیست و چهار هزار هکتار زمین است، اگر ؟ شکرها چه شده استی هزار تن است، بقیه

آب فراوان، مخارج چندین برابر این پرسنل  خیزی و با ایناز هم بکاریم با این حاصلپی

 دهد:گزارشگر ادامه می ..«شود تامین کرد. نفری را می  3500

جا کارخانه دارای نقص فنی است. بخشی از دهد: در اینمسوول فنی بخش توضیح می»...

ته بر دریچه ی کاغذ پارس شیرین است، شسشود. گرد نشکر از تفاله جدا نمیی نیشیره

گویند نیاز به تعمیر دارد. گوییم چرا؟ میتوانید از آن برای چای شیرین استفاده کنید میمی

اند. کسی را متخصصین فنی این بخش را از دو سال پیش تاکنون بازنشسته و بازخرید کرده

پرسنل داشت اما اکنون به  7000اند. چند سال پیش کارخانه بیش از گزین نکردههم جای

ل یافته است. هیچ توضیحی هم برای آن نیست بعضی از نیروهای متخصص نفر تقلی 3500

ها رفته و تر آناند اما بیشکار گرفته شدهتر و با قرارداد موقت بهمجدداً با حقوقی پایین

کاران مانپیریخت. به جای کارگران متخصص، کار تعمیرات را به اوضاع کارخانه به هم

توانند به خوبی کارگران که با چند برابر هزینه هم نمی کارانیکنند. پیمانواگذار می

گیرند و قراردادهای سودآور با های کالن میمتخصص قبلی کار کنند. اما در عوض پول

آالت قدیمی ، کارگران متخصص این بخش توان تعمیر و بازسازی ماشینداشتندمدیریت می

مدیریت افرادی را آورد که متخصص  کند.کار جلوگیری میاما مدیریت از این د،را دارن

خوبی ی گزافی به تعمیرکاران وابسته به مدیریت دادند، اما تجهیزات جدید بهنبودند، هزینه

 ...«کنند کار نمی

دهد، مان میاند را نشانها که خراب شده و خودشان تعمیر کردهبخشی از دستگاه»... و 

کارگران متخصص هستند که بیش از بیست سال اند. ها دادهییر کاربری هم روی دستگاهتغ

 اند. ها کار کردهبر روی این دستگاه

های آهنی میان طبقات بسیار زیاد است. این پله اصالً ایمنی ندارند و بسیار لغزنده پله

با همه این احوال کار  ماها ُسرخورده است و ...اگویند: چندی پیش کارگری از این پلهمی

هایش جریان دارد، سروصدا ای فراوان و با خروج دود از دودکشکارخانه با سروصد

ها با کنند. دستگاهها میها صفیرکشان شهد شیرین را وارد دستگاهکننده است. ماشینکالفه 

و د کننسرعت آن را تصفیه کرده و می پزند و با بخار و حرارت فراوان آن را خشک می
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ها کنند. این شکر را به مخزنشیرین تولید می گردانند. شکردر سانتریفوژهای دوار می

بندی. اما کام کارگرانی که تمام این پروسه را رسانند و در آخرین قسمت به محل بستهمی

کننده، امنیت شغلی ندارند و فردای آنان کنند، تلخ است. زیرا دراین فضای خفه هدایت می

کنند.کارگران از ترس تعطیلی خواهند کارخانه را بفروشند، خصوصی . میستتاریک ا

 انداری کردند و... ها را راهکارخانه روز دوم عید دستگاه

 

 خواهیم!ما شورای وابسته نمی

ی کار این قسمت را ی شورای اسالمی کارخانه است، شیوهبندی که نمایندهمسئول بسته»

کارخانه را خود بندی گر متخصص است دستگاه دیجیتال بستهاراو که یک ک دهدتوضیح می

های کارگران گوید: در اعتصابات سال قبل یکی از خواستهبازسازی کرده است و می

دهد که رسی بود. این دستگاه دیجیتال نشان میرسیدگی به میزان تولید کارخانه و حساب

ارخانه این دستگاه را قبول ندارد و ک چند کیسه شکر ار کارخانه خارج شده است. اما انبار

کیسه  300بندی کند. مثالً اگر دستگاه ما بستهتر اعالم میره میزان شکر دریافتی را کمهموا

کیسه شکر معلوم  100کند این وسط کیسه را ثبت می 200شکر را نشان دهد، انبار رقم 

ان بازرسی هستیم، اما اهشود. مدیریت هم آمار انبار را قبول دارد. ما خونیست چه می

 85گوید: شورا از سال کند؟ میکار میپرسم: شورای کارخانه چه. میفرستندبازرسی نمی

ی کارگران ها نمایندهکردند، آنتمام شد، نماینده نداریم. افراد شورا را خودشان تعیین می

تعفا دادم اسی کار شورا نبودند، من خودم عضو شورای اسالمی بودم پس از آخرین دوره

رسیدند، ما در داد . اعضای شورا باید به تائید مدیریت میشد به آن ترتیب کار زیرا نمی

ایم که نماینده کارگران باشد. ما شورای وابسته اعتصابات اخیر خواهان سندیکا شده

 ای از کارگران رای کارگران باشد وقتی عدهتواند نمایندهخواهیم، زیرا این شورا نمینمی

دیکا داشته باشیم، اما مسووالن گفتند سندیکا ها گفتند که ما باید سنستگیر کردند، آند

هم تعهد نامه امضا  Iloاید، با المللی را پذیرفتههای بیننامهغیرقانونی است گفتیم شما مقاوله

ایم ادهندایم اما تعهد ها به ما گفتند: امضا کردهاید که تشکل کارگری را بپذیرید ولی آنکرده

ایم." ایم! چند ماه است حقوق نگرفتهد کردند. گفتیم:" گرسنهکه اجرا هم بکنیم؟!، ما را تهدی

هزار نفر، باشید، حرف همین است.  10هزار نفرید، اگر  4گفتند:" بروید بمیرید!؟ شما که 

بروید بمیرید، گرسنگی بکشید، به دولت چه ربطی دارد. اعتصاب حرام است و طبق 

 کار سندیکا غیرقانونی است و ..." نقانو

 

 واهند کارخانه را ورشکسته اعالم کنندخمی

دهند.و بستگان ما را تهدید به های ما را تحت فشار قرار میکنند. خانوادهما را تهدید می

گوییم. خواهیم. االن هم همان را میمان را نمیاخراج از کار کردند، ما چیزی جز حقوق

دهد درست نیست. که مدیریت می کنیم، آمارید دارد، ما هم داریم کار میآماین کارخانه در
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ها و خواهند کارخانه را ورشکسته اعالم کنند. سپس زمینمدیریت ناکارآمد است. می

قانون  44خصوصی واگذار کنند. صحبت از اصل را به قیمت ارزان به بخشهای آندستگاه

. از باید صوصی شود. این کارخانه سودآور است یزگویند که همه چکنند و میاساسی می

 سازیم. چرا باید این وضع وجوا داشته باشد؟آب و خاک شکر و کاغذ می

ای را بیش از موعد بازنشسته کردند، سازی مطرح شد عدهکه مسئله خصوصی 83از سال 

ا هنیرواین مساله باعث وارد آمدن ضرر و زیان بزرگی به شرکت شد بسیاری از این 

ا باعث بدهی به سازمان تامین اجتماعی شده. هکارآمد و متخصص بودند این بازنشستگی

ها همه دولتی هستند، یعنی دولت به که اینگفتند مگر نه اینمورد چنین میکارگران در این

درصد درآمد کارخانه صرف 20طور وقتی کارخانه سودآور بود، دولت بدهکار است؟ چه

طور است حاال ردند چهها را با پول ما تمام کنی شد. تمام طرحی عمراهااتمام طرح

توانند بدهی ما به سازمان آب و برق و تلفن را ببخشند.عالوه بر آن بدهی آب و برق و نمی

ً به  رسد آن زمان مدیریت کارخانه از میلیارد تومان می 40تا  30گاز کارخانه مجموعا

گرو  دریافت کردند و از طرفی سند کارخانه را ارخانهدولت وامی تحت عنوان بازسازی ک

ها را پرداخت کنند برای گذاشتند و از یک شرکت عربی در دبی وام گرفتند تا بدهی

های کارخانه. و تعدیل نیروی سه هزار نفر از ها بحث فروش زمینبازپرداخت این وام

ها به تعمیرات دستگاهبرای  های متخصص بودند باعث شد تاپرسنل کارخانه که اکثراً نیرو

طور که گفتیم ی زیادی داشت و همانهم هزینهری مراجعه کنیم که آنکاهای پیمانشرکت

 قیمت ناکارآمدی خریده شد. های گراندلیل تعویض شد، دستگاهها بیبسیاری از دستگاه

نند. کاز جمله در قسمت برق کارخانه، دو ژنراتور خریداری شد که اصالً کار نمی

های قدیمی را با کمک کارگران ژنراتور کنند. همانساعت که روشن باشند داغ میکی

 « ایم.اندازی کردهه متخصص این بخش را

 

 ها را اجاره دادندزمین

حال برای دریافت پول نقد، سه هزار هکتار از اراضی کارخانه را جهت کشت گندم هربه»

و غیره  و آشنایان، مدیران کارخانه و رئیس حراستوستان تر به داجاره دادند، که البته بیش

بود. مشکالت کارخانه با این تغییرات جدید یکی پس از دیگری شروع شد، تولید کارخانه 

ها نبود، اراضی تحت کشت پائین آمد، نیروی متخصص برای تعمیر و بازسازی دستگاه

 کاهش یافت و... 

 متخصص به نام نبوی با همکاری کارگران بهعاملی با مدیر 70تولید این کارخانه در دهه 

های علمی کاری کارگران در آن زمان توانسته بود از شیوه. همهزار تن رسیده بود 110

تر زمین و استفاده از سموم دفع آفات و نظارت گیری کرده با شخم عمیقکشت بهره

یش داده بودند پس از آن ا افزاوری را باال برده و به راحتی تولید رکارگران بر تولید، بهره

سازی، انسجام کارخانه های خصوصیکارگران فاصله گرفت و سیاست دوره، مدیریت از
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آالت کارخانه را توانستیم ماشینکرد ما میرا از هم پاشاند. اگر همان وضعیت ادامه پیدا می

اما  م کنیمتری کارگر را استخدابازسازی کرده، تولید را افزایش دهیم و تعداد بیش

زمان با مدیریت نامناسب و واردات بر هم زد. هم ها راسازی همه آنهای خصوصیسیاست

طرف تولید را زیان کارخانه شد یعنی از یکو رویه شکر از جانب دولت باعث ضرر بی

توانست ای که میکاهش دادند و از طرف دیگر شکر ارزان وارد کردند. در نتیجه کارخانه

به این حالت افتاده است که ها هزار نیروی کار را جذب کند اکنون دهوسعه، در طرح ت

هزار تن شکر کارخانه سال به سال  110تواند بدهد. تولید حقوق کارگران خودش را نمی

مان این است که گو نیست. ما حرفکس پاسخکاهش داشته است علتش روشن است اما هیچ

 «گو باشد.کسی بیاید و پاسخ

 

  رهافروش کشتزا

شود مشخص نیست اصالً در این زمینه رسیدگی نمی کارانی بین مدیران و پیمانرابطه»

گیرد این کارخانه مال ما کاری صورت نمیگونه کمکنند هیچکارگران کار خودشان را می

های خواست زمیندهد. چندی قبل مدیریت میاست فقط مدیریت کارش را انجام نمی

ی شهر از ور نمایندهکارگران با اعتراض در فرمانداری و با حضبفروشد که کارخانه را 

گوییم های امنیتی دادند. ما میآن جلوگیری کردند، اما مدیران بعداً کارگران را تحویل نیرو

را طوری آرایش کرد که هنگام فروش یک خانه باید آن را تروتمیز کرد رنگ زد و آن

ز کار کنند آن را خراب کنند، اکارخانه سعی میبرای فروش ها خریدار بپسندد، ولی این

تر بفروشند آخر این حراج را هرچه کمبیاندازند و مخروبه و ورشکسته جلوه دهند تا آن

خواستند کارخانه را به چند عرب که از دبی آمده بودند بفروشند اما اموال مردم است. می

 صراف شدند. از خرید منها با اعتصاب کارگران مواجه شدند وقتی آن

ی خود تخصص ندارند این مساله باعث ر کار هستند در رشتهاکثر مدیرانی که اکنون بر س

ها شود بعضی اوقات شربت وارد لوله بخار شده و لولهخسارت زیادی به کارخانه می

میلیون تومان هزینه تعمیرات و  40ترکد که عالوه بر خطرات جانی هر بار نزدیک به می

کالت را حل کنند اما مدیریت توانند مشت... کارگران متخصص خودمان میکار اسوقفت

ً باید پیماندهد و میاجازه نمی کنند و چون با کارها تخلف میکار بیاید. پیمانگوید حتما

کار قرارداد بسته یاری با یک پیمانکند برای آبمدیریت آشنا هستند کسی رسیدگی نمی

یاری نشده است و آبهای میانی مزارع خاطر عدم رسیدگی بخشهمعلوم شد ببودند اما بعداً 

تن در  8یاری شده، در نتیجه برداشت محصول کاهش یافته و به فقط اطراف مزارع آب

 هکتار رسید .... 

 کارگران در اعتراض به وضعیت کارخانه در دو سال کذشته بیست بار اعتصاب کردند.

د از سه ماه های عقب افتاده بود که بعه دریافت حقوقمربوط ب 86ها در سال اولین اعتصاب

ی کارخانه فراتر رفت ما به شهر آمدیم حقوق ما را دادند در آن موقع اعتصاب از محدوده
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خواهیم" "فرماندار عرضه نمیایم" "نماینده بیایم، گرسنهتپهشعار ما آن بود، "کارگر هفت

تاده مهلت بدهید، تا ده روز دیگر حقوق عقب افروز  10فت خواهیم"، فرماندار گنمونه نمی

های ما را منعکس های شهادت، همه جا خواستهشد بعد مصادف شد با روزما چهار ماه می

کردند که الزم است تشکر کنیم از دوستانی که اخبار اعتصاب ما را پخش کردند و 

فردا روز قدس است  تند که چونگوش همه رساندند بعد از ما خواسهای ما را بهدرخواست

 کنند. فرادی هستند که از این مساله سوءاستفاده میبه شهر نیاییم زیرا ا

های انتظامی ریختند ما را زدند و دستگیر کردند اما تعدادی شنبه به شهر آمدیم، نیروما پنج

ن جنگ را که دستگیر کرده بودند زود آزاد کردند. کسانی را دستگیر کردند که در دورا

اند. چند ین کارخانه چندنفر در جنگ شهید شدهبردیم. از ابودند. جنگ را باید پیش می اسیر

ها هنوز بر در و دیوار کارخانه هست. بار کارخانه مورد حمله قرار گرفت. ترکش خمپاره

 « قبرستان شهدا همین نزدیکی است.

 

 ارگان مستقل طبقاتی

تواند نماینده ل شده است شورا نمیی دیگر منحخواهیم. شورای اسالمما سندیکا می»

خواهیم نمایندگان واقعی را ان باشد زیرا باید داوطلبان به تائید مدیریت برسند، ما میکارگر

مدیریت را بگیرد جلوی خودمان انتخاب کنیم تا از حقوق کارگران دفاع کند و جلوی سوء

 131خواهیم طبق ماده ما می نظارت کند.ها کاریکاری را بگیرد. بر قرارداد و پیمانخالف

های کارگری آزاد است، گفتند یش برویم. ما گفتیم طبق قانون اساسی تمام تشکلقانون کار پ

 کنیم. تپه را تعطیل میاگر بخواهیم شرکت هفت

اند، ... سندیکا حق است چرا کارگران نباید نماینده داشته باشند برای ما پرونده درست کرده

 خورد؟به چه درد میدست آوریم پس قانون انونی خودمان را بهوانیم حق قاگر نت

 خواستید. در آخرین اعتصاب چه می -

بندی مشاغل را ماه است مزایای طرح طبقه 18خواستیم را می 86عیدی و پاداش سال 

تر اعتراضات در سطح کارخانه است. رسد بیشتر به گوش کسی میایم صدای ما کمنگرفته

 آن وقت که مجبور باشیم. کنیم . مگربتوانیم تولید را تعطیل نمی جا کها آنت

بندند، تا حق و حقوق ها قرارداد موقت میکنند و سپس با آنکارگران رسمی را اخراج می

آنان را ضایع کنند، شکایت پیش چه کسی ببریم باید سندیکا داشته. باشیم کارگران موقت را 

ی است. این که کار ما دائمبندند، در حالیموقت می ال قراردادس 9-8کنند، رسمی نمی

خواهیم کنیم و میاندازی میخالف قانون است ما هر طور شده سندیکای خودمان را راه

خواهند با اعالم ورشکستگی انتخابات داشته باشیم و نمایندگان خودمان را تعیین کنیم. می

های شرکت باال است، زمین ا قیمت اینرا به قیمت ارزان بفروشند. امشرکت آن

یم که اگر درست کاشته شود محصول بسیار زیادی خواهد داشت کارخانه خیزی دارحاصل
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توانند دست کارگران بدهند میهم با بازسازی توان تولید باالیی دارد. اگر کارخانه را به

 وش شنوا. ، اما کو گدهی هم داشته باشد و توسعه هم پیدا کندخوبی اداره کنند و سودبه

خواستند برای قسمت مکانیکی بخرند هیم، سه تا دستگاه میکار ارائه دتوانیم راهما می

میلیون تومان، اما فاکتور زده بودند. دو میلیون و چهارصد هزار تومان. یکی  900شد می

 از مهندسان نگذاشت. جلویش را گرفتند. اگر نظارت کارگران باشد، اگر کارگران در

آید. االن شکر را بسیار ها پائین میهزینهرود، ش داشته باشند، تولید شکر باال میمدیریت نق

اند در هایی که بستهدهند طبق قراردادتومان به خریدار می 370فروشند کیلوئی ارزان می

 120ریزی تولید را به توانیم با برنامهاست ما میکه شکر در بازار قیمتش بیش از آنحالی

هزار هکتار  4تا  3ودمان کاهش دهیم. ها را با نظارت خر سال برسانیم و هزینههزار تن د

ها بهترین محصول را برداریم توانیم از آنکه میکنیم در حالیزمین را االن کشت نمی

تواند برطرف میلیارد تومان افزایش دهیم. مشکالت می 400توانیم تا درآمد کارخانه را می

جلو سوءمدیریت و حیف  خواهیم. اگرای هم نمیصحیح. هیچ سرمایهبا مدیریت شود، تنها 

 شود. ها گرفته شود کارها درست میو میل

 دهی برسانید و با بازار جهانی رقابت کنید: توانید کارخانه را به سودآیا می -س

ً اگر ماشین -ج شت را طبق توانیم، و کآالت قدیمی را بازسازی کنیم، که خودمان میقطعا

شود کاغذ تر میبد و محصول شکر هم ارزانیااصول علمی پیش ببریم تولید افزایش می

توانیم با بازار جهانی رقابت کنیم پارس از ضایعات این کارخانه است با مدیریت صحیح می

ها که در آالت را هم بازسازی کنیم. بسیاری از دستگاهکارخانه را هم توسعه دهیم و ماشین

کارگران متخصص خود کارخانه ی همین وسیلهمباران تخریب شده بود، بهان جنگ و بجری

گذاشتند، کارگران هم کارخانه را تری میشد، آن زمان به کارگر احترام بیشبازسازی می

های دوران جنگ را خودمان بازسازی کردیم. هیچ شرکت دانستند. خرابیمال خودشان می

 کار و ... انگویند پیمخارجی نیامد، اما االن می

های جدید با شلنگ آمد اما این ماشینسی بود. شکر سفید بیرون میهای قبلی با لوله مماشین

خواشت این مساله را آید ما گفتیم، اما مدیریت نهاست در نتیجه شکر زرد بیرون می

دارد تشخیص دهد کسی هم نیست که به حرف ما کارگران گوش بدهد. این شرکت نه بدهی 

ا به اندازه کافی کارگر متخصص داریم. سوده است، نه خراب است. دست ما بدهند، منه فر

گاه کنیم آنها را ما خودمان درست میهیچ کس نیاز نداریم. دستگاهسوز داریم بهمهندس دل

طورکه الزم است دهند تا آندهند و آزادی عمل هم به ما نمیپاداشش را به دیگران می

د چون بهای آب را دهکنند دادگستری دستور میآب را قطع میم. یک بار درست کنی

خوابد مدیریت دستور دادگستری، تولید میکنند باز هم بهاند، برق را قطع مینپرداخته

 شوند. مقصر است. کارگران و کارخانه تنبیه می

 «حرف ناگفته زیاد است...
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مارش پرشکوه کارگران به   ای.ی دورههاکارگران همچنان در اعتصاب و همایش ۹۷سال 

فت تپه و شوش با پژواکی تا پوالد و هپکو و سندیکای کارگران سوی شورا در ه

گان و دانشجویان. دو هفته از رانی و شوراهای صنفی آموزگاران و اتحاد بازنشستهاتوبوس

ی نماینده با سخنان اسماعیل بخش ،کارگران ۲۷روز  گذشت،خروش دیگر بار کارگران می

شود. و در ارش پرخروش شورایی آغاز میکارگران نیشکر هفت تپه، با م (124شورایی)

شوند. اسماعیل بخشی برابرکارگران، گارد ویژه و درهای بسته  که در هم نوردیده می

زیباترین اعتصابی که تا اکنون امکان داشته، بدون ما “کند: سخنان خود را اینگونه آغاز می

ا آنقدر زیبا و باشکوه ن به چیزی انجام داده ایم. حتی اعتصاب مخشونت و بدون آسیب زد

)کف زدن جمعیت(. ” بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجویان، معلمین هم به ما پیوستند.

اد ما برسد، روز به روز دارد بی مورد بینیم دولت به جایی که به دحاال می“افزاید: و می

س خطاب به سپ“. اال با اسلحه به اینجا آورده است. یگان ویژه را به شوش می آورد و ح

اید. مگر ما دانم شما چگونه به روی مردمتان اسلحه گرفتهنمی“گوید نیروی گارد ویژه می

آقایان! ما االن ”. ... “دچه گفته ایم. شما هم از ما هستید. شما فرزند این سرزمین هستی

انداری. اگر اجازه دادند، کاری نکردند. خواهیم با ماشین هایمان برویم به سمت فرممی

رویم کنیم و میسوار شدیم رفتیم که هیچ. اگر نه دستهایمان را به هم گره میزنیم، حرکت می

تایید قرار  کارگران دوباره با کف زدن ممتد سخنان او را مورد”. جاده را می بیندیم

ایان کمی صبر کنید. از مدارس آق“دهند. بعد از آن اسماعیل بخشی خبر میدهد و میگوید: می

بیایند پیش ما. بازاریان، دانشجویان، معلمان همه به ما پیوسته اند. فردا هیچکس خواهند می

ن با کارگرا”. کارت نزند و برادرانی که در شوش و حومه هستند. مستقیم جلوی فرمانداری

های طبقاتی و راند. با شعاهمایش شکوهمند و پرقدرت در برابر فرمانداری، ایستاده

 همبستگی:

 ”!اتحاد، اتحادمعلم، کارگر، “

اسماعیل بخشی همراه با محسن آرمند یکی دیگر از نمایندگان کارگران شود که گزارش می

دیگر نمایندگان که شوند. و ساعاتی بعد و یک زن خبرنگار در این روز دستگیر می 

 نفر گزارش شده است. ۱۸شمارشان تا 

 رانمافیای شکر در ای
ران در فردای انقالب اسالمی به همراهان خمینی از های تولید شکر ایبسیاری از کارخانه

احمدی « محورعدالت»دولت  ۱۳۸۵هللا مکارم شیرازی واگذار شد. سال جمله خانواده آیت

زمان در چاه جمکران، در اقدامی به نفع بازار رقابتی اعالم کرد نژاد در مشورت با امام 

در ۱۳۰واهد شد. تعرفه گمرکی از تولیدکنندگان شکر داخلی سوبسید داده نخ که دیگر به

                                                 
124( https://www.youtube.com/watch?v=8LTOCNgvfLI 
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درصد نزدیک به صفر می شد تا دالالن به سود هنگفت برسند. محمد علی  ۴صد باید به 

هللا با برخورداری از حوزه علمیه قم و آیت ل،هللا مکارم تاجر، و دامادش جواد مدلپسر آیت

  ندهی کردند. مکارم، مافیای شکر را فرما

از   کنندگان شکر، گزارش داد کهن صنفی کارفرمایی تصفیهدبیر انجمغالمحسن بهمئی، 

واحد دیگر تبدیل  ۹واحد از آنها تصفیه شکر است و  ۵کارخانه تصفیه کننده شکر تنها  ۱۴

ند. اواحد به تعطیلی کامل کشانیده شده ۹دهند. از این مجموعه، را  انجام می شکرخام به قند

کننده قرار  های تصفیهخام در دسترس کارخانههزارتن شکر ۱۶۲زیرا سال گذشته تنها 

( 125.)شودهزارتن تخمین زده می ۶۰۰گرفت، این در حالی است که نیاز ساالنه آنها حداقل 

سازی تولید داخلی شکر، این نماینده بخش خصوصی، با اشاره به در ادامه سیاست ویران

را مجوز واردات، تنها به اند، افزود: چکار شدهکارگر بی ۵۰۰ر و هزا۳اینکه تاکنون 

های ختیار کارخانهشود که مدعی شکر هستند؟ این مجوز باید در اکسانی داده می

 ۸۵کند: سال ن درحالی است که مهرفرد با ارائه گراف، اعتراف می. اکننده باشدتصفیه

در صورتی که مصرف، بسیار کمتر  میلیون تن واردات شکر صورت گرفته،۲,۵بیش از 

قدار بود. صفر شدن تعرفه، همین نتایج را در بر داشت و این یعنی حمایت از از این م

 ۴وگوی ویژه خبری، هر و صنعتگران خارجی.  برنامه زنده تلویزیونی گفتکشاورزان 

ست؟" کننده، در برابر پرسش مجری برنامه، مبنی بر اینکه "سلطان واردات شکر کیشرکت

ه نیاز کشور به طور ساالنه به این محصول، مهرفرد پافشاری داشت کسکوت کردند. 

کیلوگرم به ازای هر نفر است. با توجه ۲۸هزار تن و سرانه مصرف نیز  ۱۵۷میلیون و ۲

هزار  ۵۱۰سال گذشته، تولید با رشدی قابل توجه همراه بوده، یک میلیون و  ۳به اینکه در 

 ۵۰۰اردات، چیزی حدود تولید شده و بر این اساس، نیاز ما به و تن شکر در داخل کشور

 هزار تن در سال خواهد بود. 

صفیه کنندگان شکر، آمار مطرح شده از طرف قائم مقام اما دبیر انجمن صنفی کارفرمایی ت

 ۴۰۰میلیون و  ۲شمارد و مدعی است که نیاز داخلی در سال حداقل وزیر را مردود می

ختالف در واردات بین هزارتن ا ۳۰۰نتیجه می گیرد که نزدیک به هزار تن است و 

فرد، قاطعانه از مسووالن دولتی و بخش خصوصی وجود دارد. این در حالی است که مهر

برد و هزارتن شکر ذخیره شده در انبارها به عنوان ذخیره استراتژیک نام می ۵۰۰تا  ۴۰۰

اکنون روی آب است و تا صول، همهزارتن از این مح ۲۰۰گوید: عالوه بر آن، می

شود. به همین دلیل وقتی سرانه مصرف به صورت ماهانه ینده در بنادر تخلیه میروزهای آ

های شهریور که تولید شکر داخلی به بازار عرضه هزار تن باشد، تا نیمه۲۰۰تا  ۱۸۰بین 

 «شود، هیچ کمبودی نخواهیم داشتمی

                                                 
125(https://donya-e-eqtesad.com/62/3077658-سلطان-واردات-شکر-ایران-کیست 
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لی را قطع شار آوردند تا پرداخت سوبسید به شکر داخهللا مکارم و مصباح به دولت فآیت 

ن تمام شدُ کند، تا هیچ رقیبی برای مافیای شکر در ایران نباشد. تولید شکر داخلی گرا

سوبسید را قطع کردند. با درهم شکستن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر، 

آغاز شد. وابسته، ای ّرشتهیر سونامی بیکاری و ویرانی صنعت قند وتولید چغندر قند  و سا

که  –تنها در مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول ۱۳۸۵ردیبهشت ماه سال  بود. در ا

 کارگر اخراج شدند. ۳۵،۰۰۰–مع تولید قند و شکر خاورمیانه است بزرگترین مجت

هللا مکارم شیرازی به دروغ در پاسخ به نامه جمعی از ، دفتر آیت۸۶ام دیماه در سی

کر، موضوع را تکذیب کرد . در اردیبهشت لدانش در استان آذربایجان شرقی مافیای شمق

 مجلس هفتم از قوه قضاییه، در افشاگری، عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص ۸۷

ای در دانشگاه ابوعلی سینای همدان درباره "سلطان شکر"، از داماد آیت هللا سابقهبی

اتهام برهم زدن امنیت ملی  نفر دیگر نام برد. پالیزدار به زودی به مکارم، یعنی مدلل و چند

 به ده سال زندان محکوم شد.

ای آقای پالیز دار گفت: "برادرم محمدعلی تاجر است، و همحمدرضا مکارم درباره گفته

ً به دولت وابسته نیست. او و شرکایش گاهی برای وارد کردن شکر اقدام  تجارتش مطلقا

چند بار ضرر فاحش کرد. البته کرد. و رادرم گاهی از خارج شکر وارد میکردند. بمی

ها بیش از کم است و کارخانه اند. زمین های زیرکشت چغندر در ایرانسودهایی هم برده

دهند؛ گفت در ازای شکر حام به ما پول نمیچغندر داخلی در اختیار ندارند. به من می ۱۰%

شیراز برای من  توانی درو به من پیشنهاد داد که اگر میفقط در ازای شکر فرآوری شده. 

کار شکر هستند  هللا مکارم شیرازی درگویند دامادهای آیتمشتری پیدا کن. این که می

آقای مشکوة، که در اصفهان به تدریس قرآن به  –درست نیست. پدرم یک داماد بیشتر ندارد 

دروغ شرعی می گوید. پدرش دارای چند هللا زاده صورت آکادمیک مشغول است." این آیت

آید، زیرا که با خواهر به معنای رسمی به شمار نمی« داماد»است و آقای مدلل تاجر  همسر

گوید شخصی به این نام هللا مکارم ازدواج کرده است. محمدرضا مکارم میاتنی پسر آیتن

شود. خاندان اطالق می شناسد: "لفظ "داماد"دایره وسیعی دارد و به افراد مختلفی درنمی

 هللا بوده؛ ولی شوهرخواهر بنده نیست."ز خواهرها یا برادرهای آیتشاید داماد یکی ا

ها، و نیز ماندگاری حکمیت انگل و مسموم سازی اندیشه ومغز جامعه،برای پرورش طلبه 

های بیت گوید هزینهخواهند. محمدرضا مکارم میای کالن می ّها و بسیج و سپاه بودجهحوزه

های وابسته به او، همه و و تلویزیون والیت و بقیه شبکههللا و مدرسه، شهریه طالب آیت

شود. وی انتصاب مجتمع کشت و صنعت چغندر قند میهمه از وجوهات مردمی تأمین 

هللا درآمدی از کارخانه، گوید آیتکند، و میهللا مکارم شیرازی را تکذیب میدزفول به آیت

آهلل، تاجر داماد آیت جواد مدلل، صادرات، و غیره ندارد. آشکار شده است کهواردات، 

دستور مستقیم نعمت زاده در دولت حسن میلیون یورویی به  ۶۵۰برخوردار از رانت 

های متعدد صنایع روغنی در وزارت کشاورزی است، از جمله کننده کارخانهروحانی، اداره
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نی کوهرنگ. شهر، کارخانه روغن نباتی نازگل، آب معدکارخانه قند و شکر دزفول و پیران

های قم، از یکی ای دخمههللا ههللا مکارم شیرازی از فربه ترین آیتهمسر مدلل، دختر آیت

از همسران اوست. آیت هللا مکارم  با یکی از همسرانش در صفائیه قم و زن دومش در 

 شهرک ساالریه ق زندگی می کند.

رند. مسعود برادر جواد مدلل،با ای داند مافیای حکومتی نقش جنیاتکارانهخانواده مدلل در با

مافیای  ا زجمله،آیدی حکومتی به شمار میشرکت در این مافیا، ثروتمندترین اعضای مافیا

خوراک دام. کارخانه قند و شکر دزفول و تأسیسات و انحصار واردات شکر در دست خود 

 .ه مدلل و مکارم، همه کارگزاران آیت هللاهللا مکارم شیرازی و خانوادآیت

سومین فرد  ساناش از مافیای شکر به نام محمدرضا یوسفی، بهعباس پالیزدار در افشاگری

خبرگزاری سپاه پاسداران )فارس( در یک خبر  ۱۳۹۱دی  ۲۵همدست مافیا نام برد. روز 

با اشاره به نام م. یی.  شیرازی، در خبریدورغین، برای زدودن  نام مافیای شکر از مکارم

ایران درگذشت. در پی انتشار اخبار مبهم درباره مرگ او، برای محمد  نوشت سلطان شکر

ی قرار منع تعقیب صادر شد. او تنها یکسال را در زندان گذراند، و با دستور رضا یوسف

 مکارم هللاای آزاد شد. او کارگزار باند مافیایی سلطان شکر، آیتهللا خامنهمستقیم آیت

 شیرازی بود.

 کنند.های دیگری در این سرزمین باندها سلطانی میسلطان ،در کنار سلطان شکر

هللا رییس پیشین اتاق بازرگانی پس از مرگ حبیب باند اصولگرایان، یحیی آل اسحق، از

و رئیس حزب موتلفه از سال  ایسیدعلی خامنه /ته امداد خمینیکمیرئیس   عسکر اوالدی،

در ایران و در ارتباط با تجارت خارجی  »گوید:ها  میدولتی -در رقابت با باند روحانی ۹۱

ای سلطان هستیم، مثال سلطان شکر، میلیارد دالر است دار ۷-۸دات که ساالنه به ویژه وار

نظام واردات دارای اقتدار هستند و با اقتدار سلطان برنج، سلطان ذرت و... این افراد در 

( او از سلطان سلطانان 126«)کنند.انحصاری عمل میخود به صورت انحصاری یا شبه

ها سلطانی ت اتاق بازرگانی سالموتلفه که خود در پسبرد. و باند رهبر خویش نامی نمی

 نمی برد. اند نیز نامیکرده

در هراس  سلطان گوشت را از آنجا که به سپاه و گره خورده و از سویی با بیت رهبری،نام 

 ۱۷آمدهای افشای نام وی، حتا با حرف  اول نام و فامیلی ردی به دست نمی دهند. او از پی

انحصار واردات همه نوع هم امام می پردازد، ا در تصاحب دارد و سشرکت و هلدینگ ر

کند و گوشت، خوراک دام ومرغ را دریافت کرده، قیمت گوشت را او د رایران تعیین می

سازد و دام و دامپوروری در ایران را صدها تولیدی رقیب و حرد ومیانه را ورشکسته می

اند یک او اگر بخواهد می تو» اهر می کنند که : ها نها به این اشسازد.  رسانهنابود می

                                                 

126(https://www.saat24.news/news/218366/-همه-جور-سلطان-داریم-سلطان-شکر-سلطان-برنج

و-ذرت-سلطان  

https://fa.wikipedia.org/wiki/کمیته_امداد_امام_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/کمیته_امداد_امام_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/کمیته_امداد_امام_خمینی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سیدعلی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سیدعلی_خامنهای
https://fa.wikipedia.org/wiki/سیدعلی_خامنهای
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دقیقه ای همه این کنجاله ها را وارد کشور کند. این فرد کسی است که بانک مرکزی درباره 

او به بانک کشاورزی نامه نوشته مبنی بر اینکه این پانزده شرکت که وابسته به این 

امله ارد و با این فرد معشخص، همسر، پسر و دختر وی می باشد اینقدر بدهی بانکی د

این فرد سلطان گوشت ایران است. چون واردات     •هم با او معامله کردند....نکنید؛ اما باز

نهاده های دامی در اختیار این فرد است و با تغییر قیمت نهاده ها بر روی قیمت گوشت 

 تاثیر می گذارد.

 

 ای بر صدا و سیماسلطه سپاه و خامنه
حجم کارکنان است. بنا بر  های جهان از دیدترین رسانهبزرگیکی از سازمان صداوسیما 

 رهبر ای، رئیس صدا و سیما توسط قدرت سیاسی خامنه ۱۱۰و اصل  قانون اساسی ایران

سازمان رادیو و تلویزیون شود. این سازمان که در حکومت شاهنشاهیاین بنگاه، انتخاب می

کارکنان این سازمان در سراسر شد و در دست حکومت بود. شمار مینامیده  ملی ایران

 است.افزون بر پنجاه هزار نفر گزارش شده ۱۳۹۵کشور تا اواخر سال 

میلیارد تومان اعالم شد که با  ۱۰۰۲به میزان   ۹۶بودجه سازمان صداوسیما در سال 

رد تومان رسیده است میلیا ۱۰۸۵میلیارد تومان در سال جاری به  ۸۳افزایشی نزدیک به 

تی بر بودجه این نهاد تبلیغی و ترویجی حکومت اسالمی نیست و هیچ اما هیچ نظار

های بازرگانی ووو های کهکشانی این بنگاه از جمله از محل پخش آگهیگزارشی از درآمد

و هنرستان صداوسیما از  قم -دانشکده صداوسیما ، یمادانشگاه صدا وسدر دست نیست. 

ه دارند. صدا و سیمای ا به عهدی آموزشی و تامین نیروی این شبکه دروغ رهاجمله پایگاه

شهرت « دستگاه تولید دروغ»را برعهده دارد و به   شستشوی مغزیوظیفٔه  حکومتی،

 میلیارد تومان ۴۰۰۰حدود  ۱۳۹۷بودجه سال دارد. بودجه سازمان صدا و سیما در الیحه 

عسگری، رئیس این سازمان، فقط ی شده، این در حالی است که بنا به گفته دکتر علیبینپیش

رسد و سازمان برای میلیارد تومان می ۶۰۰۰سی به بیش از بیای مانند بیبودجه شبکه

 (127ی بیشتری دارد.)شبکه رادیویی، نیاز به بودجه ۸۳شبکه تلویزیونی و  ۶۲اداره 

 

های مختلف برون یست شبکه علنی و پوششی تلویزیونی به زباندو این شبکه بیش از

 مرزی نیز دارد. از جمله مشهورترین:

)برای  فارسی زبان در اروپا، آمریکا، آسیا و   شبکه جهانی جام جم مرزیبرونهای شبکه

 اقیانوسیه(

 زبان ترکی آذربایجانی( )به ۱شبکه سحر 

 )به زبان اردو و انگلیسی( ۲شبکه سحر 
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 )به زبان کردی(۳شبکه سحر 

 )به زبان فرانسوی و بوسنیایی(۴بکه سحر ش

 )شبکه خبری عربی(شبکه العالم

 )شبکه معارف به زبان عربی(شبکه الکوثر

 )شبکه خبری انگلیسی( ویپرس تی

 )شبکه اسپانیایی( ویتیهیسپان

 )شبکه فیلم و سریال به زبان عربی( فیلم عربیآی

 )شبکه فیلم و سریال به زبان انگلیسی( فیلم انگلیسیآی

 شبکه فیلم و سریال به زبان فارسی دری() ۲فیلم آی

عنصر  آپارات به کارگردانی حسین ده باشی، به عالوه دهها شبکه مانند پرس تی وی،

شورای عالی فرهنگی، سرکوب »همدست حسین شریعتمداری در کیهان، عضو امنیتی،

نامد شناس و مستند ساز نیز میرا تاریخ نگی و حاکمیت سانسور و خفقان ووو که خودفره

های تبلیغی و و به جرم جعل مدرک دکترا از آمریکا اخراج شد وووو از دیگر شبکه

 یند.آترویجی حکومت اسالمی به شمار می
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 نقش سپاه پاسداران در سوداگری مواد مخدر 
جنگ ایران و  رت و سوداگری و قاچاق مواد مخدر به زمانی فعالیت سپاه در تجاپیشینه

گردد. حکومت ایران در دوران هشت ساله جنگ به شدت به پرداخت عراق باز می

ورز برای شعله  ها از بازار سیاههای سنگین جنگ افزارها و برآورده سازی آنهزینه

المی با استفاده از پردازی سنگینی داشت. حکومت اس سازی تنور جنگ نیاز به هزینه

ی لجستیکی زمینی، و امکانات و برخورداری از تسهیالت گسترده مصونیت های دیپلماسی

دریایی و هوایی به  سوداگری مرگ دست زد. سوداگری مواد مخدر از آمریکای التین تا 

ی های گستردهمریکای شمایل و اروپا و آسیای جنوب شرقی و خاور میانه میدانبازارهای آ

ساله تا کنون این  ۸ان بودند. پس از جنگ سپاه و حکومت اسالمی ایر هایین فعالیتا

سان یک منبع بزرگ تامین تروریسم حکومتی و که بهسوداگری نه تنها کاهش نیافت بل

زرگترین سرچشمه سپاه و نیروهای امنیتی حکومت را جنگ نیابتی، بعد ا زنفت و گاز ب

 دهد.تشکیل می

هان را تولید می کند و ایران درصد خشخاش ج 74ار، افغانستان نردیک به با توجه به آم

ها و های هروئین و تریاک این کشت به دیگر کشورها می باشد گزارشیکی از شاهراه

ر ترکیه و یا آذربایجان، نقش سپاه های برون مرزی دتحقیقات و نیز برخی دستگیری

 دس  آن، غیر قابل انکار است.ه، شاخه برون مرزی لشکر قپاسداران به ویژ

های  ایران و عراق به ران  با دریافت فتوای خمینی از همان آغاز جنگ حکومتسپاه پاسدا

سیاسی داشت. به ی اقتصادی و قاچاق مواد مخدر  پرداخت. این قاچاق کاربردی دو منظوره

ساخت. از ر میاینگونه که هم بسیار درآمد درآمدزا بود و هم جوانان را به ویژه زمینگی

فروش انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی گسترش یافت. مصرف و خرید و همین روی،

ها و هر کوی برزن بازار  داغ مواد مخدر ارازن ، ها، پارکزندانها، مدارس و آموزشگاه

 آشکاری بودند.بسیار 

ویکیلیکس با استفاده از  افشاگری  2011در اواخر سال « آلمان -دویچه وله»روزنامه 

قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو  درآمد سپاه پاسداران از»نوشت: 

ه جا بشود و از آناست. بر اساس این اسناد، مواد مخدر توسط ایران به آذربایجان منتقل می

از ایران به آذربایجان صادر می  ( گزارش شد که هروئینی که 128«)اروپا صادر می گردد.

هزار کیلوگرم در یک چهارم اول سال  59 به 2006د، از بیست هزار کیلوگرم در سال شو

 است.رسیده  2009
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اعالم کرد سپاه قدس با  2011روزنامه واشینگتن پست نیز در گزارشی در اواخر سال 

حزب هللا لبنان و کارتلهای قاچاق در آمریکای التین درتجارت و ترانزیت مواد مخدر در 

ق مواد مخدر  در همدستی با سپاه نقش مهمی دارد. حزب هللا لبنان در قاچا سراسر جهان

 نقش اساسی دارد.

به گزارش یکی از مقامات پیشین  2011نوامبر  17وزنامۀ انگلیسی تایمز در شمارۀ ر

اطالعاتی و دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران از نقش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق 

سخنگوی دولت آمریکا شت. روزنامه تایمز همچنین بنا بر گزارش مواد مخدر پرده بردا

اران ایران در تبانی با یک کارتل بزرگ مواد مخدر در واحدهای قدس سپاه پاسد»افزود: 

 «مکزیک قصد داشته سفیر عربستان را در واشنگتن به قتل برسانند.

اد مخدر نقشی اساسی ی سپاه پاسداران که در قاچاق مودو تن از فرماندهان شناخته شده

 و دیگری عراقی پاسداران ایران در تهران بزرگ، به نام سردار عبدهللادارند فرمانده سپاه 

شناسایی شدند « از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران»سرتیپ غالمرضا باغبانی 

یی و کار به ویژه در اروپای شرقی پیوند دارند. سردار مرتضی رضاکه با باندهای تبه

اد مخدرقرار دارند و پی گرد اف بی آی آمریکا سردار باغبانی در لیست سوداگران مو

 . هستند

سردار مرتضی رضایی در پیوند با ژنرال ارتش امارات متحده عربی با فرماندهی حفاظت 

و اطالعات ارتش امارات و سپس فرمانده ستاد مشترک ارتش با فرماندهان و مقامات رده 

همکاری اطالعاتی و امنیتی بین گیرد. این پیوند در القاعده ارتباط می باالی سازمان

دار مرتضی رضایی بسته می شود. این همکاری استفاده از امکانات سازمان القاعده و سر

نیروی دریایی سپاه و چند کشتی دیگر را پیش روی می گذارد و خرید مواد مخدر از 

سداران . بنادر پاکستان تحویل کشتی های سپاه پاشویدالقاعده در جنوب پاکستان  آغاز می

ی و خارج از ایران  و نیاز داد وستد روی شده را بارگیری کرده و به سوی بندرهای داخل

 سازد.آب روانه می

یابد و از ترانزیت مرتضی رضایی با سوداگری مرگ به سودی هنگفت دست می

حکومت اسالمی در شرکت با  اختصاصی و انحصاری مواد مخدر برای سپاه  پاسداران

یابند. این کهکشانی دست میعده به بهای نابودی افغانستان و ایران، به درآمدی طالبان و القا

سردار سپاه متخصص قاچاق، در قاچاق و تجارت عتیقه جات و آنچه به فرهنگ و تاریخ 

قی ووو  جامعه مربوط است، قاچاق نفت خام عراق از خلیج فارس، چاپ دینار تقلبی عرا

 رئیس سازمان بازرسی کل»دهد که له آلمان، گزارش میپردازد. روزنامه دویچه ونیز می

داشتن برخی نهادهای جمهوری اسالمی در قاچاق مواد کشور به طور تلویحی از دست

ها بر شدت فساد و مخدر خبر داده است. او در عین حال تایید کرده که دور زدن تحریم
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محمدی، رئیس ( این اعتراف مصطفی پور129«)ن افزوده است.خواری در ایرارانت

و امنیتی و دستیار وزارت  هایمنفورترین مهره سازمان بازرسی کل کشور که از

باشد. وی در کشتار زندانیان و وزیر کشور روحانی می ۷۰و  ۶۰اطالعات، در دهه 

 نقش مستقیم داشت. ۶۷سیاسی سال 

 

 سپاه و قاچاق هروئین به نیجریه
کیلو گرم هروئین  130نیجریه اعالم کردند که مقامات دولتی  1389آبان ماه  28اریخ ر تد

در کاالهایی که از ایران وارد نیجریه شده بود، کشف شده است، مقصد نهایی این کاال اروپا 

نیروهای امنیتی نیجریه از   1389بود. جدا از این چند روز پیش از این کشف، در آبان ماه 

یران آمده بودند خبر داد. احمدی نژاد انتینر حاوی سالح غیر قانونی که از اک 13بازداشت 

اش )وابسته به باند وزیر امور خارجهدر پست ریاست جمهوری باید منوچهر متکی، 

رهبری  را که مدتی بعد روی هوا در حالیکه به ماموریت کنیا رفته بود برکنار کرد و به 

از تنگنای دیگری ای رژیم را جریه  بفرستد تا به گونهنی ای دهن کجی کرد( را بهخامنه

اعالم کنند. با این همه، نیروهای امنیتی نیجریه مامور « سوء تفاهم»نجات دهد و دو خبر را 

رژیم را همراه محموله ها دستگیر و جلودوربین آورده بودند. مقامات نیجریه، رسما لشکر 

عظیم »ای خدر و اسلحه به نیجریه دانستند. نامهد مقدس سپاه پاسداران را مسئول قاچاق موا

ی نامهایی که از فرماندهان لشکر قدس سپاه هستند، از جمله« آقا جانی و سید احمد تهماسبی

 بودند که برمال شد.

 قاچاق سپاه در آذربایجان
اسناد ویکیلیکس نشانگر نقش ایران  در قاچاق مواد مخدر به جمهوری آذربایجان می 

 باشد. 

به نقل از ویکیلیکس می  13/06/2012بی سی فارسی در گزارش خود در تاریخ بی 

گردد، از دست داشتن باز می 12/06/2009سند محرمانه ای که تاریخ آن به “نویسد: 

مسئوالنی در سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران در قاچاق مواد خدر به جمهوری 

ن رت آمریکا در باکو صادر شده، خاطرنشاسفاآذربایجان سخن گفته است.این سند که از 

 کند میزان.می

عضو یک باند  25شبکه ان تی وی ترکیه از دستگیری   ۲۰۱۱گزارش روز ششم ماه می 

نفر از آنها از کارمندان محلی سفارت  8قاچاق مواد مخدر در آذربایجان)باکو( خبر داد. 

پاه پرده برداشتند.  رژیم سراسیمه از فعالیتهای سایران در باکو بودند که از عضویت و از 
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خواست بازگرداندن آنها و حکم اعدام آنها را وعده داد. دولت باکو آنها را به ایران تحویل در

داد.  چیزی نگذشت که باردیگر از دستگیری آنها به اتهام قاچاق مواد مخدر در آذربایجان 

ی انبار مواد مخدر و ترمینالی رژیم اسالم هایگزارش داده شد. سپاه قدس در سفارتخانه

 ق هروئین به ویژه به اروپا برپا کرده بود.برای قاچا
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 سپاه و کشتزارهای خشخاش در افغانستان

وابسته به کشور افغانستان در گزارش تحلیلی خود در تاریخ « آژانس خبری ثبوت»

د: از گزارش دا« نمعضل حل ناشدنی مواد مخدر در افغانستا»با عنوان  24/05/2011

تا اکنون نه تنها کشت و قاچاق این مواد  2001زمان سقوط حکومت طالبان در سال 

)مخدر( در افغانستان کاهش نیافته بلکه دهها مرتبه افزایش داشته است. این نشان دهنده این 

 است که مشتری بزرگی جهت خرید و فروش مواد مخدر وارد عرصه شده است.

 2010هکتار تا سال  123000به  2001ر در سال هکتا 8000ز در واقع سطح کشت ا

ایران سیاستی را در پیش گرفته که کشت مواد  خبرگزاری ثبوت افزود:« افزایش یافت.

کند. بعد از آن نیروهای مخدر را در افغانستان تشویق می کند و از تولید آن حمایت می

کنند و سپس این مواد را د ایران می اطالعاتی سپاه به شیوه خاص خود مواد مخدر را وار

هانی می کنند. عالوه بر آن سپاه پاسداران جهت کنترل مرز با افغانستان راهی بازارهای ج

ساخته و در پهلوی این دیوار خندقی حفر نموده « شغالی»تا بندر « تاسوکی»دیوار بلندی از 

معینی  یرانی جاهایکه عبور از منطقه را ناممکن ساخته است و جهت عبور نیروهای ا

و قاچاق مواد مخدر به داخل ایران را در دست گذاشته است و از این طریق کنترل 

 «دارد....

در ادامه این گزارش به چگونگی ورود مواد مخدر به ایران چنین اشاره شده بود: کل مواد 

 نفر با پای 50تا  40صورت وارد ایران می شود: یکی از طریق زمینی که  3مخدر به 

روز پیاده روی  40رباط تا شیراز دام چند کیلو مواد را حمل می کنند و از پیاده هر ک

موتوری ) ماشین ( می باشد. راه سوم  100تا  50کنند. راه دومی از طریق کاروانهای می

 ...«از طریق هوایی است 

ایران به  درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان پس از ورود به 60شود که برآورد می  

ی مافیای مواد مخدر سپاه قدس به کشورهای هروئین و مرفین تبدیل و سپس به وسیله شبکه

شود. در آمد سپاه از این سوداگری مرگ، اروپایی، آسیایی، آمریکا و کانادا ترانزیت می

میلیاردها دالر برآورد شده است. این درآمد کهکشانی به بهای به نیستی کشانیدن صدها 

وریسم و نیز گنج اندوزی ی گسترش سپاه سرکوب و ویرانی و جنگ و تربراانسان، هزاران

هللا لبنان را دالالن حاکم بر ایران پس از نفت، سشارترین سرچشمه درآمد سپاه قدس و حزب

 سازد.را برآورده می
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 قاچاق شیشه در جنوب شرق آسیا
روسای  2010در اواخر سال » 20/01/1392در تاریخ « زنان پرس»بنا گزارش سایت 

کشورهای جنوب شرق آسیا در سی و پنجمین نشست خود  های مبارزه با مواد مخدرسازمان

« رسماً اعالم کردند که، ایران به یکی از مبادی ورودی ماده مخدر شیشه تبدیل شده است.

ی عناصر ایرانی وسیلهدهدکه: مقامات تایلندی و ژآپنی از قاچاق شیشه به گزارش ادامه می

می که در رابطه با شیشه دستگیر های غیرمقییک پنجم خارجی»دهند که ر میچنین خب

 شوند، شهروندی ایرانی دارند.می

النکا با دستگیری کیلوگرم و پلیس سری 75ایرانی نزدیک به  5پلیس مالزی با دستگیری 

 « کیلوگرم شیشه کشف کرده بود. 16دو تن دیگر نزدیک 

نزی دستگیر نفره از قاچاقچیان شیشه در اندو 10باند ( یک ۲۰۰۹)  1388ر اواخر سال د

 دختر چادری و با حجاب اسالنی ایرانی بودند که این محموله  8شدند. در این میان آنان 

 و نیم میلیون دالر برآورد شد. 12قاچاق همراه آنان به ارزش 

ریه و مالزی به زهای هوایی ایران و از گذر سوها نشان دادند که این  محموله از مربررسی

ی شبکه های ترابری مواد مخدر به وسیلهند. از جمله راهکشور اندونزی وارد می شو

های پوششی زائران زینب و دیگر قبرهای وابستگان مافیایی سپاه پاسداران، استفاده از پیک

امام  » باشد. فرودگاهرکیه و عراق میها به سوریه، لبنان، تبه پیشوایان مذهبی و دیگر جاذبه

سپاه پاسداران و نیز برخورداری سپاه از خطوط هوایی  در تهران در کنترل کامل «خمینی

مستقل به خویش ترانزیت مواد مخدر و سالح را  به ویژه در آسیا بسیار ساده ساخته است. 

حکومت اسالمی با با توجه به روابط بسیار فعال سیاسی و اقتصادی و نزدیک سپاه و 

ونزوئال ووو لمبیا، مکزیک، نی مواد مخدر در آمریکای التین، مانند ککشورهای کانو

پولشویی، جابجایی مواد مخدر و توزیع آن در بازارهای جهانی، به یاری حزب هللا در پیوند 

های با کارتل و سندیکاهای مواد مخدر مکزیکو به ویژه با برخورداری از مصونیت

روریسم حکومتی و ماندگاری این حکومت را های سرشاری برای تیک، سرچشمهدیپلمات

ای امکان پذیرتر می سازد. از همین روی حکومت اسالمی و به ویژه باندهای سپاه و خامنه

 کنند.جلوگیری میFATFتا آنجا که بتواننداز پیوستن به پیمان فاتف 

 111حداقل  2008از پاییز سال »: گزارش پلیس دایره مواد مخدر ایاالت متحده آمریکا

 در عملیات   در و پولشویان وابسته به حزب هللاالمللی مواد مخمظنون از یک شبکه بین

 « مدیریت اجرای مواد مخدر دستگیر شده اند.
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ی دو شرکت هوایی آسمان و ماهان ایر در ایران و ترانزیت مواد مخدر از جمله به وسیله

ز سپاه، ریاست هواپیمایی ماهان انجام می گیرد. فرماندهانی ا نیز دیگر کشورهای پیرامون

سمان و یا کنترل ایران ایر را به عهده دارند. خط هوایی ماهان در انحصار سپاه ایر و  آ

پاسداران ایران است  و  سردار کریمی ریاست هواپیمایی ماهان ایر،نماینده سپاه و 

اروپایی  ن با این خط هوایی به کشورهایفرماندهی قاچاق مواد مخدر از سپاه پاسدارا

های اطالعاتی  باشد. سرپاسدار کریمی، سالها مسئولی ،حوزه خلیج پارس و شرق آسیا می

بسیاری داشته است .بر مبنای همین پیشنیه است که وی برای عملیات برون مرزی حکومت 

 اسالمی برگزیده شده است .

لمللی خمینی ا( ماموران گمرک فرودگاه بین۱۳۹۶سال  اسفند ۹فوریه/  ۲۸روز دوشنبه )

تن تریاک کشف  ۲۹ختصاصی که در چین بارگیری شده بود، در تهران، در یک هواپیمای ا

ارگان حکومتی صدا و سیما به توجیه ناچار شد بنویسد یکی از کردند. روزنامه جام جم، 

رضا است. محمدده های ایران با گشایش اعتبار هزینه این محموله را پرداخت کربانک

گان  بدون اینکه از سفارش دهنده معاون دارویی وزارت بهداشت حکومت اسالمیساز، شانه

تن تریاک نامی ببرد  اعالم کرد که تریاک کشف شده، برای تولید دارو وارد شده،.  ۲۹

آبادی، رئیس مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ایسنا ]دانشجویان حمیدرضا حسین

سابقه نداشته  د مخدر برای تولید دارو تاکنون در ایرانورود این مقدار موا»ران[ گفت:ای

شده، به مصرف تا به حال مواد مخدری که از قاچاقچیان ضبط می»و افزود: « است.

از قول یک افسر  بخش فارسی رادیو آلمان، دویچه وله،« رسیده است..داروسازی می

تن تریاکی را که  ۲۹میت خواهید اهاگر می»سالمی گفت: مبارزه با مواد مخدر حکومت ا

 ۲تا  ۱ه دریابید، باید بدانید که مصرف تریاک یک معتاد در روز بین در ایران کشف شد

معتاد را  ۵۰۰گرم بیشتر نیست. بنابراین هر یک کیلو تریاک مصرف روزانه دست کم 

میلیون  ۲۹هزار تا  ۵۰۰و میلیون  ۱۴تن تریاک برابر با مصرف  ۲۹کند. و تامین می

 «د در یک روز است.معتا

ی اوباما، بیش از پیش مجوز دوران طالیی را به سپاه سپرد ت دورهی نخسهای برههتحریم

بیشترین امکانات اقتصادی،  سیاسی و لوجیستیکی خود را در ترافیک مواد مخدر و تا 

های امسال یکی از تلگراف لیکس در ماه ژانویهقاچاق و  پولشویی به کار گیرد. ویکی

شده بود، ایران به یکی از بزرگترین  لماتیک آمریکا را فاش کرد که در آن ادعادیپ

 صادرکنندگان مواد مخدر تبدیل شده و سپاه پاسداران در این امر نقشی فعال دارد. 

تلگرافی که ویکی »ژانویه امسال نوشت:  ۲۱( در تاریخ DWنشریه آلمانی دویچه وله 

ارت از سف ۲۰۰۹ژوئن سال  ۱۲سری است که روز  به آن اشاره کرده، یک تلگراف لیکس

آمریکا در باکو به وزارت خارجه آمریکا مخابره شده است. در این تلگراف قید شده مقدار 

تنها  ۲۰۰۶تن در سال  ۲۰شود، از هروئینی که از ایران به جمهوری آذربایجان صادر می
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( سفارت آمریکا در 130«)تن رسیده است. ۵۹یالدی به م ۲۰۰۹در سه ماهه نخست سال 

های محرمانه بازرسان مواد مخدر سازمان ملل متحد، در تلگراف ارشباکو با استناد به گز

آذربایجان از ایران به این کشور وارد درصد هروئین موجود در  ۵۹خود نوشته است که 

ر برپایه اسناد ویکی لیکس، د« فرستد.شود و آذربایجان نیز آن را به بازار اروپا میمی

وزیر امورخارجه ” افخلف خلف“به نقل از  ۲۰۰۹اکتبر  ۱۵تلگراف دیگری به تاریخ 

های امنیتی ایران قاچاق مواد مخدر به وسیله سازمان»سابق جمهوری آذربایجان آمده است: 

وقتی قاچاقچیان ایرانی دستگیر »وزیر خارجه پیشین آذربایجان گفته است: « شود.انجام می

بنا بر اسناد منتشر شده از « د.شونشوند، به سرعت از زندان آزاد میمی و تسلیم این کشور

که نیروهای  اند ثابت کنندها با شنود مکالمات تلفنی توانستهلیکس، آذربایجانیسوی ویکی

امنیتی جمهوری اسالمی، در تبدیل تریاک افغانستان به هروئین و صدور آن دخالت مستقیم 

سفیر ایران در »است: ژانویه امسال خود نوشته  ۲۱ن، در شماره ولت آلمادارند. نشریه دی

درصد تولید جهانی تریاک در افغانستان صورت  ۸۹سازمان ملل متحد قبال گفته بود که 

 شود.رد و بیشترین بخش آن وارد مرزهای ایران میگیمی

م ، یعنی پنج روز پیش از برگزاری دور ده۱۳۸۸خرداد سال  ۱۷پیشتر نیز شامگاه 

رضایی دبیر که یکی از جوکرهای همیشگی  جمهوری، سرپاسدارمحسنانتخابات  ریاست

اعتراف کرد که نامزدهای انتخاباتی است، در گفتگو با شبکه اول سیمای حکومت اسالمی، 

 (131« )بخشی از قدرت حاکمه ایران در این مافیا نقش دارد.»

                                                 
130(https://www.dw.com/fa-ir/نقش-احتمالی-نهادهای-دولتی-در-قاچاق-مواد-مخدر/a-16520074 
131( farsi.iranbriefing.net/کشف-۲۹-تن-تریاک 
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 نمایندگی ولی فقیه در سپاه
شاهرودی زیر نظر االسالم علی سعیدی سپاه پاسداران، حجت نمایندگی ولی فقیه در»

هللا احمد آیت است. وی از دست پروردگانای عظیم برخوردار ای از بودجهمستقیم خامنه

است. سعیدی با سالح سپاه فرمان دارد « مدرسه حقانی»جنتی و محمدتقی مصباح یزدی در 

حفظ سوریه و بشار »او «.  فراهم کنیم باید زمینه رفتن مردم به بهشت را»و می گوید: 

 داند.نظام می« خط قرمز»را « داس

،  ۱۳۹۷میلیون تومان یا در سال  ۲۵۸روزی ی، اخامنهوی برای نظارت بر سپاه از سوی 

 بودجه از دولت حسن روحانی دریافت کرد. « میلیون تومان ۱۹۸میلیارد و  ۹۴»

در نخستین سال ریاست جمهوری حسن « راننمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسدا»بودجه 

ان بوده است. در میلیون توم ۶۹۳میلیارد و  ۱۵، برابر با ۱۳۹۳حانی یعنی در سال رو

 ۹۱تیرماه  ۳در سپاه، ای برابر شده است. علی سعیدی نمانیده خامنه ۶این بودجه  ۹۷سال 

یت های اقتصادی قرارگاه در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعال

خصوصی سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش »  پاه گفته است:خاتم االنبیاء س

هللا علی سعیدی، نماینده آیت«. امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود

فعالیت »ای در سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود: علی خامنه

و افزوده بود « تفاوت جوهری سپاه با ارتش استسیاسی، از وظایف سپاه است و این 

اِت دشمن، سپاه باید با توجه به شرایطی در برخی مسائل ورود پیدا به رغم القائ» که

ها و ها و هماهنگیای  بر سپاه و انتقال سیاستاین بودجه برای نظارت خامنه( 132«)کند.

 ت.ن هم عظیم نیسسپاه و بیت رهبری با سرداران سپاه  چنداحل اختالفات بین 

داشته است. کاهش بودجه  ۹۶تغییراتی به نسبت بودجه سال  ۹۷الیحه بودجه سال 

های انرژی و افزایش حامل های نقدی، کاهش بودجه عمرانی و افزایش قیمتیارانه

ست. این گزارش به ا ۹۷ها، عمده ترین تغییرات الیحه بودجه سال عوارض و مالیات

 دفاعی کشور می پردازد.حوزه نظامی و تغییرات این الیحه در 

 افزایش قابل توجه بودجه سپاه 

ساله در سپاه و شورای عالی  ۳۶ای نظامی و امنیتی نزدیک به حسن روحانی با سابقه

وظیفه ، ۱۳۹۲امنیت رژیم، با نشانیده شدن در راس قوه اجرایی حکومت اسالمی از سال 

در پایان دوره ۹۶بپردازد. وی تا سال ای سرکوب هداشت تا به افزایش پلکانی بودجه ارگان

 درصد باال برد. ۸۶سرکوب را افزون بر  بودجه نهادهای اش چهارساله

ادق وابسته به حوزه نمایندگی ام جعفر صلنوری نماینده قم و فرمانده سابق تیپ اممجتبی ذوا

ای کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، هنوز ولی فقیه در سپاه پاسداران و رئیس کمیته هسته

                                                 
132( https://www.radiofarda.com/a/24901510.html 

https://www.mehrnews.com/news/3842815/رشد-۸۶درصدی-بودجه-نهادهای-نظامی-در-دولت-یازدهم
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افزایش نداشته و مجلس  ۹۷معترض است و مدعی است بودجه نهادهای نظامی در سال 

 معتقدم در»یش دهد. وی در این باره گفت: را افزااسالمی باید این بودجه 

هایی شاهد محدودیت آن افزایش و در بخش ۹۷بودجه دفاعی سال  هاییبخش

ایم. اما در مجموع این بودجه مشابه بودجه سال هم حذف داشتههایی هستیم و در بخش

ی است. با توجه به تهدیدات و تحوالت منطقه، قطعا نمایندگان مجلس در زمان بررس ۹۶

( 133«)های مسلح خواهند داشت.جه نیروه نفع بودبودجه در کمیسیون تلفیق تغییراتی را ب

 سازند.های سّری و اضطراری را نمایان میجدول زیر تنها بخش علنی ونه بودجه

را نشان  ۱۳۹۷جدول زیر ردیف های تخصیص یافته به سپاه پاسداران در بودجه سال 

 :دهدمی

شماره 

 ردیف

شماره 

زیر 

 جموعهم

 بودجه زیرمجموعه واحد های سپاه

۱۱۱۳۰۰ 

 

ستاد مشترک 

 سپاه پاسداران

 ۲۶۷,۳۶۶,۹۷۱ 

۱ 
ستاد مشترک سپاه 

 پاسداران
۱۰۳,۷۵۵,۲۸۱ 

 ۸۱۳,۵۱۱ سپاه حفاظت ۲

۳ 
قرارگاه سازندگی 

 خاتم
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

۴ 
 –طرح های توسعه 

 کوثر
۲۲,۱۹۲,۷۶۷ 

 ۱,۴۱۰,۰۰۰ طرح نسیم رحمت ۵

 ۲,۶۴۰,۲۴۱ طرح والیت ۶

۷ 

 – ماموریت های

دفاع زمینی طرح ) 

 شوشتری(

۶,۷۷۰,۷۰۵ 

 ۵,۸۲۵,۸۶۶ طرح نور ربیع ۸

  ۶,۵۰۰,۰۰۰ –طرحهای توسعه  ۹

                                                 
133( https://www.darsahn.org/1396/09/27/bodge-nezami-keshvar-jibe-sepah/ 
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حسن « شهید»

 طهرانی مقدم

۱۰ 
« شهید»طرح 

 رودکی
۵,۱۲۹,۱۶۸ 

۱۱ 
 –« شهید»طرح 

 کاظمی
۴,۶۳۱,۷۸۷ 

 ۹۲۰,۰۰۰ حسین –طرح امام  ۱۲

 ۵۶۰,۰۰۰ طرح شهید برونسی ۱۳

۱۴ 
ارگاه محرومیت قر

 زدایی کوثر
۲,۱۰۰,۰۰۰  

۱۵ 

 –کمک به 

محرومیت زدایی و 

پیشرفت و آبادانی 

 حضرت رسول 

۱۷۷,۴۰۶ 

۱۶ 

۱۷ 

۱۸ 

به  ۱۵وجود ندارد و از عدد  ۱۸تا  ۱۶در الیحه دولت بند 

، ۱۷، ۱۶پریده است که دو احتمال وجود دارد یا سه بند  ۱۹

ی شده یا اشتباه تایپی وجود داشته و به دلیلی حذف یا مخف ۱۸

 صورت گرفته است.

۱۹ 
 

 ۳,۱۴۰,۲۳۹ طرح شهید باقری

  ۸۰۰,۰۰۰ طرح نور هدایت ۲۰

۱۱۱۳۰۵  
دانشگاه امام 

 حسین )ع(
 ۷۱۷,۵۱۵ 

۱۱۱۳۰۶  

دانشگاه علوم 

بقیه هللا پزشکی 

 االعظم )عج(

 ۴۶۵,۷۴۴ 

۱۱۱۳۱۰  

سازمان 

ت حفاظ

 اطالعات سپاه

 ۴۶۴,۶۳۳ 
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۱۱۱۳۲۰  
دگی ولی نماین

 فقیه در سپاه
 ۹۴۱,۹۸۵ 

۱۱۱۳۴۸  

دانشگاه افسری 

و تربیت 

پاسداری امام 

 حسین )ع(

 ۴۵۰,۴۲۰ 

۱۱۱۵۰۰ 

 

قرارگاه 

مرکزی 

حضرت خاتم 

 االنبیاء )ص(

 ۲,۵۵۰,۰۰۰  

۱ 

قرارگاه مرکزی 

 ۵۰۰,۰۰۰حضرت 

 خاتم االنبیاء )ص( ۰

۵۰۰,۰۰۰ 

۲ 
شهید صیاد  طرح

 شیرازی
۴۶۰,۰۰۰  

 ۱,۵۲۰,۰۰۰ ید سوداگرطرح شه ۳

 ۷۰,۰۰۰ طرح شهید همدانی ۴

 (134مبالغ به میلیون لایر است.) •

 های اینترنتی در دست نظامیانشبکه 
پیشبرد این پروژه واگذاری از دولت به ستاد کل نیروهای مسلح  تنها به صورت فرمالیستی 

 بسیجیان رود. هزاباز سوی سران سپاه انتقال انجام گرفته  به مجلس واگذار شد؛ پیشتر

و جاسوسی و  هاسایت ،گفتگوها شبانه روز ناظر بر شنود «ش سایبریترا»ومزدوران در 

به درخواست نصرهللا پژمانفر  «کمیسیون فرهنگی مجلس» .هستند «منظا دشمنان»ردیابی 

این « قانونمند سازی»یسیون وظیفه نماینده  سپاه و عضو جبهه پایداری و عضو این کم

 داشت. راطرح 

رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس درباره این طرح گفت: « ی فرعلی سبحانرمضان»

ام و در عنوان رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، اصالً چنین چیزی را نشنیدهمن به

ولت و تحویل آن به نیروهای الملل اینترنت از دمجموع از وجود طرح جدایی گذرگاه بین

سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته فضای  د اسماعیلو محم« ندارم.ی مسلح اطالع

در این خصوص بحث نیروی نظامی مطرح نیست »وگو با ایسنا  گفت: مجازی، در گفت

بلکه قرار است مدیریت در این زمینه به سازمان پدافند غیرعامل که زیر مجموعه ستاد کل 

                                                 
-https://www.darsahn.org/1396/09/27/bodge-nezami گزارش مجلس شورای اسالمی )134

keshvar-jibe-sepah/ 
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شود باید کنترل د کشور میهایی که واردهدا»و افزود:  «ای مسلح  است سپرده شودنیروه

هایی باید این وظیفه را به عهده ها برمبنای منافع ملی است یا خیر. دستگاهشود که آیا داده

ها است وزارت اطالعات یکی بگیرد. ما پدافند غیرعامل داریم که وظیفه آن مرزبانی داده

پدافند . سازمان ها استداده ازاش مرزبانی هایی است که وظیفه ذاتیهدیگر از دستگا

های نظامی غیرعامل زیرمجموعه نیروهای مسلح است. وظیفه پدافند غیرعامل فعالیت

نیست. آنچه در این طرح مصوب شده این است که نیروهای مسلح با وزارت اطالعات 

 «ها را به عهده بگیرند.مرزبانی داده

ه فیلترینگ را این طرح کنیز در باره ر اشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیعلیرضا ه

ایم که فیلترینگ چاره کار مقابله با تبعات منفی اینترنت و بارها گفته»  گفت: وظیفه دارد،

ً وجود دارد، تواند پایدار بماند چون هر روز نیست. فیلترینگ نمی فضای مجازی که قطعا

ناوری عنوان مثال فبه. شودهای جدیدی در فضای مجازی متولد میتکنولوژی و ابزار

گیرد، عمالً سال آینده در تمام دنیا مورد استفاده قرار می 5ک چین که حداکثر تا بال

(  آشکار 135«)کند و برای جلوگیری از آن باید کل اینترنت را بست.معنا میفیلترینگ را بی

 بحران ری و سرکوبگر حکومت باندهای دچااست که این طرح دفاعی نیروهای امنیت

رئیس ستاد   محمد باقری،به عروف ، میمحمد حسن افشرد ز نخواهد بود.روپاشی، چاره ساف

بیست و هشتمین جلسه پدافند غیرعامل حکومت اسالمی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در 

س پیشه رئی فالحتبه همراه همقطاران در محل ستادکل نیروهای مسلح از جمله حشمت هللا

یاست خارجی مجلس شورای اسالمی، رحیم ممبینی مشاور رئیس و سی کمیسیون امنیت مل

زاده جانشین وزیر دفاع و سازمان برنامه و بودجه در امور دفاعی، سردار قاسم تقی

پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای 

مل کشور ووو، سند راهبردی رعاغیئیس سازمان پدافند ار غالمرضا جاللی رمسلح و سرد

پدافند غیرعامل حوزه فضایی ایران را بررسی کردند. سازمان پدافند غیرعامل در سال 

ای تشکیل شد و زیر فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس دستور خامنه ۱۳۸۲

ی هبرر وهای مسلح و با حکمد رییس ستاد کل نیرکند و رییس آن توسط به پیشنهافعالیت می

 گیر شود.باید زمینش سایبری مردمی ارتش سایبری با ارتاین  گردد.منصوب می

 ای اطلس مجتمع رسانه

باشد. می« ای اطلسمجتمع رسانه»ابزارهای سایبری و تبلیغاتی سپاه پاسداران  از جمله

در دستور فوری حکومت  ۱۳۸۸ضرورت چنین ابزاری در پی خیزش سراسری سال 

ای سپاه های رسانهاز بزرگترین شبکهت. این ابزار تبلیغی اینک به یکی رفاسالمی قرار گ

های سایت نیزهای فارس و تسنیم، روزنامه جوان و تبدیل شده است. خبرگزاری پاسداران

راف، مشرق، برهان، نسیم آنالین، مجلس نهم، افسران جوان، جنگ نرم، سراج مدیا، اش»

های مرکز مستندسازی ازجمله رسانه« ای و...ان هستهیردخت، دیدارمدیا، اموج قانون، به

های برتر نیز ازجمله دیگر مراکز تبلیغی  اطلس، جشنواره عمار و جشنواره وبالگسفیر و 

 یعنی این مجتمع حکومتی می باشند.

                                                 
135( https://t.me/IBMEDIA/1690 
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وابسته به « جنگ نرم افسران جوان»گذاری سایت قاسم صفایی نژاد، عضو شورای سیاست

 ،وقی کامالً خصوصی است. سپاهمدعی است که مجتمع به لحاظ حق ،سطلای امجتمع رسانه

را در  خویش ،مالی و خصوصی خود یهای اقتصادی و امپراتورهمانند خصوصی سازی

کند. سخنرانی سردار غالمرضا نوری معرفی می« خصوصی»ها، یک ارگان یبرابر دولت

بصیرت » همایش اطلس، در ایعنوان مدیرعامل مجتمع رسانهسپاه به از فرماندهان

طلس را ثابت کرد. اکنون  ای ابودن  مجتمع رسانه« یخصوص»در وزارت نفت  « سایبری

های این مجتمع در یکی از نشست و شاگرد دوگین، در مبلغ بسیجی« استاد رائفی پور»

سالمی برای جمعیتی حداقل چهار تا در صورت سرنگونی جمهوری ا» تهران تهدید کرد

این یک تهدید  «.اسراییل سیخ زدن به»یلیونی هیچ راهی نیست اال رفتن به لبنان و م پنج

امنیت بود که  اعترافیاز جله و  داشت و غربتروریستی بود که رو به اسرائیل مستقیم 

  است. اسالمیو ماندگاری حکومت  یتوانه حکومت اسالمپشبه گرو و  ردکنونی اسرائیل 

است و اگر جمهوری اسالمی ساقط بشود خودش اولین نفری  تهه هم ساخاسلح»وی افزود: 

 ( 136«)رود...است که به جنگ اسرائیل می

 

ی در حال ها، تامین بودجه برای بیمارستانیه داروتهبرای در جمهوری اسالمی اما 

 حکومت شوندگان، آشامیدنی آب مانند و نیز برآوریمی ارگاهر به کشتفروریزی که بیشت

گی سپرده های زندپرداخت اندوخته تکشان،زحموق کارگران و حق دها ومزپرداخت دست

امور در حکومت  ای وجود ندارد؛ اینبودجه ... گانهای بازنشستهسهم و اندوخته ان،گذار

سرداران  ؛ اما برای انتقال پیام رهبر جمهوری اسالمی بهدمحل یاز اعراب ندارن،اسالمی

، سپاه سرکوب نزدیک به دوبرابر بودجهفزایش و ا بیتو  اهسپاه و ایجاد هماهنگی بین سپ

، برای گشایش امور سپاه و بیت و سرمایه «و امید تدبیر». دولت هم هستفراوان  بودجه

 بود.شده کلیددار 

 ها اشغال ورزش و تمامی ورزشگاه
افکنی در قدرت اجرایی و مجلس و   چنگ سپاه پاسداران فراتر از ۸۰ی در دهه 

واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری و  های عظیم اقتصادی و مالکیتای نفتی و طرحهحوزه

فوتبال و دیگر « تیم ملی»های فوتبال سراسر ایران و اچاق مواد مخدر ووو باشگاهمافیای ق

ای نمایان هگون گیرد.این اشغال و تصاحب نظامی، بههای ورزشی را به چنگ میرشته

سپاه در آمده که کارگزاری به  به مالکیت یک سردار سپاه و یاه است  فوتبال ایران  امروز

ها  سرگرم خرید و فروش هاى فوتبال استانها یا ریاست هیئتدر نقش مدیرعامل باشگاه

 راسر نهادهایس، های فوتبالبه ویژه باشگاه ها و بازیکنان هستند. با اشغال ورزشتیم

های برای سرقت کشانیده شدند. کشی و میدان رهبهو به تباهی و فساد  ورزشی در ایران
                                                 

136 (https://twitter.com/IranBriefing1و 

https://www.facebook.com/groups/244006746167255 وhttps://t.me/IBMEDIA/ 
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ای از فساد ز و رقابت باندها، گوشهمجلس رژیم اسالمی، در ستی۹۰کمیسیون اصل 

نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران، که »حکومتی در ورزش را اینگونه ارائه داد: 

اسان، اقدام به بررسی شنمندان فوتبال و استماع نظر کار عالقهاز طی مصاحبه با تعدادی 

ارسال شد که چکیده ، به قوه قضائیه ۱۳۹۴بهمن  ۴این پرونده جهت مراحل قانونی در 

 مجلس اسالمی به شرح ذیل است: ۹۰نتیجه گیری اولیه مسئولین کمیسیون اصل 

ن طی چند سال اخیر، غیرقابل ش آهای زیادی از فوتبال ایران و افزایوجود فساد در بخش

 و براساس اطالعات مستند، مصادیق این معضالت عبارتند از:ه انکار بود

جعل  -۵بندی غیرمجاز شرط -۴دوپینگ  – ۳ رشاء و ارتشاء -۲تبانی  –۱ 

فرار مالیاتی  -۷های خالف واقع تصدیق نامه -۶و استفاده از سند مجعول 

رواج  -۱۰مصرف مواد مخدر  -۹مصرف الکل و روابط نامشروع  -۸

تحصیل مال از طریق نامشروع  -۱۱جمله سحر و جادو  زگرایی اخرافه

و « قراردادهای غیرواقعی. - ۱۳نقض آشکار قوانین و مقررات  - ۱۲

وزنامه صدای عدالت نیز به موضوع فساد در فوتبال اشاره کرد و ر

می گذرد یک ن واقعیت این است که آنچه در عرصه فوتبال ایرا»نوشت:  

بال ایران، به عنوان یک کارتل بزرگ تتراژدی بزرگ است. مافیای فو

است همانند زالو به جان اقتصادی شما بخوانید داللی و کارچاق کنی که ساله

ای را سپری می بودجه ورزش کشور افتاده و عجب روزگار سرمستانه

 (137«)کند.

بت اقتصادی میان سرمایه داران قاباشگاه های مهم فوتبال یکی از مهمترین مراکز ر»

میلیارد تومان در  ٤آهن در فرابورس ایران با قمیت بیش از  ی مثال باشگاه راهاهستند بر

اختیار شرکت هواپیمائی فراز قشم ]مالکیت بابک زنجانی[ قرار گرفت، باشگاه 

تراکتورسازی تحت مدیریت سرداران سپاه عاشور میباشد و سهامش میان مؤسسات مهم 

یرانیان وابسته به سپاه وثر و مؤسسه مهر اکهوری اسالمی مثل مؤسسه مالی و اعتباری جم

ها هم باشگاه پاسداران و شرکت سایپا دست به دست شده و در ارتباط با خصوصی سازی

های رقابت مافیائی میان سران اقتصادی در جمهوری اسالمی ها یکی از مهمترین عرصه

 (138«)دامه دارد.ا بوده و این داستان همچنان

جنایتکاری که در بازنشستگی و یا به عنوان سهمی از غنیمت هایی مانند سرداران  نام

 اسالمی بیش ازهمه چشمگیرترند: -جنگی

 سردار عزیز محمدى؛ رییس سازمان لیگ ایران

                                                 
 https://iranglobal.info/node/53591 ایران گلوبال ۲ مارس ۲۰۱۶ )137

 ۹۶۱۳-۰۶-۲۸زب کمونیست ایران سایت ح( کارو آزادی، 138

cpiran.org/archive/2017/9/mataleb/page3.html ) 
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رین پاسداران حکومتی تترین و پرقدرتشناختهعزیز محمدی در فوتبال ایران یکی از 

پر سود پخش تلویزیونى مسابقات  رتتومان درآمد فوتبال ایران از جمله تجا ااست. میلیارده

 شود.هاى آن زیر نظر وی جابجا و مدیریت مىو آگهى

که از بنیاد تعاون سپاه  سردار اکبر غمخوار، نخستین مدیرعامل سپاهی باشگاه پرسپولیس

مسافرتى و جهانگردى  یهابنگاهاد مستضعفان به فوتبال جابجا شد و اکنون رییس و بنی

و اکنون رییس فى آجورلو؛ مدیر عامل سابق پاس و استیل آذین مصطسردار ایران است. 

سردار رود. ها به شمار مىاز صاحبان باشگاه پوششیاتحادیه فوتبال ایران است که تشکلى 

ت. سفرمانده تیم پاس سردار مالحى ا پاس همدان، که در این شهرکریم مالحى؛ مدیر عامل 

ها مدیریت باشگاه پاس تهران و ابومسلم مشهد را لوی از فرماندهان ارشد سپاه بود که سا

نیز تصمیم گیر اصلى تیم صبا  شهریارى؛ مدیر عامل صباى قماحمد سردار برعهده داشت. 

است که وابسته به صنایع باطرى سازى است. سردار شهریارى مدیر عاملى صباى قم 

شود. خراسان ب مىدیر عامل آن از میان سرداران ارشد انتخامنیروهاى مسلح بوده و 

های رضوى بیش از هر استان دیگر در اشغال سرداران سپاه به ویژه در فوتبال تیم

گشتگان از زیر فرماندهی سپاه قرار دارند. شماری از این باز« پیام مقاومت»و « ابومسلم»

 :هستنداینان  وزارت اطالعات و جنگ در درون و برون مرز

ان از دیگر سرداران فوتبال خراسان و ایران است که سسردار على صالحى، استاندار خرا 

کرد. برای چندی مدیر عامل باشگاه پاس بود و سپس باشگاه پیام مشهد را رهبری می

استان خراسان، مدیر « امام رضا»انده سپاه سردار هاشم غیاثى راد، جانشین کنونى فرم

بر ورزش خراسان فرمان  تهران و ابومسلم مشهد بوده که هم اکنونس عامل باشگاه پا

راند. سردار شاکرى، نایب رییس هیات مدیره باشگاه پیام مشهد نیز از دیگر سرداران می

 فوتبال خراسان است.

فوتبال تبریز و جعفر جعفری،  سردارشفق و سردار محمد حسین جعفرى، فرمانده

رى از فباشند. سرهنگ جعفر جعمی شیرازت سپاسى ومتیم فوتبال فجر مقاسرداران 

و  شونیسمفرماندهان ارشد سپاه استان فارس. سرپاسدار حعفری در تبریز وظیفه دارد تا به 

ها ه استادیومی آزادی را از آذربایجان بقومپرستی دامن زده و هزاران تن از جوانان تشنه

زی جلوگیری کرده و یه حکومت مرکعل مکشانکارگران و ست بکشاند تا از اتحاد سراسری

ترک وفارس  «تراکتور، تراکتور»و شعار  دامن زنندیتی قومی و مل پراکنی نفرته بکینه و 

سردهند و خسته و از پای در آمده به وندگان و حکومت شحاکم حکومت و نظام به جای 

و فرمانده نیروی  خانه بازکردند تا نوبتی دیگر. محمد )انوشیروان( رویانیان، فرمانده کمیته

لیس راهنمایی و رانندگی ، فرمانده پ۱۱۰ازندران، فرمانده پلیس ظامی نور و استان مانت

اشگاه پرسپولیس است. سردار آقا میر، نیز جانشین فرمانده پیشین بسیج مدیرعامل کنونی ب

تهران رییس سازمان بسیج ورزش است. وی رییس سازمان ورزش شهردارى تهران نیز 

هللا، مدیرکل محمد رسول ۲۷بق لشکر و، از فرماندهان ساآید. مصطفى آجورلمى به شمار
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پی  ۸۹تا سال  ۷۳زش شهرداری، از سال بیت بدنی سپاه پاسداران، مسئول سازمان ورتر

اکنون در شیراز، پاس و استیل آذین بوده و هم« سپاسی»های مقاومت در پی مدیر عامل تیم

باشد. تبریز نیز می باشگاه تراکتورسازیدارد و فرد پشت پرده ی تیم پاس همدان نقش اداره

ر نظر او هستند. او همچنین مدیر وتبال سپاه پاسداران به لحاظ تشکیالتی زیهای فی تیمکلیه

مسئول روزنامه پاس جوان و رییس هیات مدیره خبرگزاری ورزش ایران )ایپنا( بود. کریم 

ابومسلم  تهران، پاس همدان وداران مدیر عامل پاس مالحى؛ از فرماندهان ارشد سپاه پاس

ل را نیز ود. وی حکم مشاورت مدیرعامل باشگاه استقالمشهد و تراکتور سازی تبریز ب

دریافت کرده است. احمد شهریاری و سرهنگ عباس مرادی تیم صبا باطری را که یکی از 

دو  یره استقالل شد و اینهای فوتبال بود تشکیل دادند. شهریاری بعدها عضو هیأت مدتیم

استقالل بود. حسن تهرانی مقدم  یدای دستیابی به پست مدیرعاملی باشگاهسال گذشته کاند

ها ریاست هیأت ع موشکی سپاه پاسداران که در انفجار مالرد کشته شد سالرئیس صنای

 ی باشگاه صبا باطری، پیکان و ابومسلم مشهد را به عهده داشت.مدیره

های ها مدیرعامل باشگاهن سالموشکی سپاه پاسدارامسئول پشتیبانی بخش  ناصر شهسواری

به پیشنهاد سردار عبداللهی رئیس  مشهد و پیکان تهران و صبا باطری بود. وی ابومسلم

این شهرستان داشته و بعدها جانشین  ۶۷پیشبن زندان رشت که نقش مستقیمی در کشتار 

سردار  م را به عهده گرفت.ت و اداره تیم ابومسلفرمانده نیروی انتظامی شد به مشهد رف

أت مدیره رمانده نیروی انتظامی شد یکی از اعضای هیاحمدرضا رادان که سپس جانشین ف

سال هم به عنوان نایب  ۴این تیم بود. ناصر شهسواری رهبری باشگاه استیل آذین بوده و 

سال عضو هیات  ۵ین رئیس هیات مدیره باشگاه مهرام فعالیت کرده. شهسواری همچن

شود. ناصر شفق پیش از آن  بوده و بنا بود مدیرعامل باشگاه داماشیسه فدراسیون کشتی رئ

 یادارهها سال وی داشت. در دستاکتورسازی شود مدیریت ابومسلم را که مدیرعامل تر

تذل مبد و خود از تهیه کنندگان فعال سینمای برش میبه پیرا « انجمن سینمای دفاع مقدس»

دیر تیم برای چندی مدیر عامل باشگاه پاس و سپس م آید. ناصر شفق،شمار میحکومتی به

ها ن فوتبال بوده است. مصطفی بنی اسد نیز مدتالمپیک و عضو هیأت رئیسه فدراسیو

دو تیم « پیام مقاومت»و « ابومسلم»رئیس هیات مدیره سابق باشگاه ابومسلم مشهد بود. 

سرداران سپاه در دست  هاى اخیر هموارهبرتر و دسته اول در سالمشهدی فعال در لیگ 

ظامی خریداری شد و سپس به از سوی نیروی انت ۱۳۸۵از ابومسلم در سال . امتیاندبوده

 ایران خودرو فروخته شد.

على صالحى، سرپاسدار و استاندار سابق خراسان مدتى مدیر عامل باشگاه پاس و سپس 

های مدیرعاملی استقالل از گزینه وی هد بود.لکان باشگاه پیام مشمدیر عامل و یکی از ما

ار . پاسددگردیها سرقت شریک شد و استقالل باشگاه اقتصادیدستیار مدیر  بود سرانجام 

سیدهاشم غیاثى، جانشین فرمانده سپاه امام رضا استان خراسان و سرپرست هیأت ورزش 

است. باشگاه پاس تهران و ابومسلم مشهد بوده  های سه گانه خراسان پیش از این مدیر عامل
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ی از مالکان این باشگاه نیز سدار شاکرى، نایب رییس هیات مدیره باشگاه پیام مشهد و یکپا

آید. با فرماندهی سرپاسدر محمدحسین جعفری در سپاه پاسداران به شمار می از فرماندهان

مانده سپاه عاشورا، محمد رستمی، سردار علی اکبر پورجمشیدیان فر تراکتورسازی تبریز،

دلفکار،  اعیل سعیدی جانشین فرمانده سپاه عاشورا، سرهنگ محمد جوادحمد اسمسرهنگ م

دارا غزنوی و سردار غفور کارگری از جمله همراهان فرماندهان سپاه عاشورا و سردار 

 وی هستند.

یأت رئیسه سازمان سال عضو ه ۱۱هللا محمدى با تیم فجر سپاسی وارد فوتبال شد وعزیز

رساله فدراسیون فوتبال، رییس سازمان لیگ ایران و یسه چهالیگ برتر، عضو هیأت رئ

ی سپاه پاسداران، نایب رئیس فدراسیون های ملی بود. مهدی تاج بازنشستهمیته تیممسئول ک

 مدیره پرسپولیس و پیش از آن نماینده باشگاهفوتبال، رییس سازمان لیگ ایران، عضو هیئت

ئیسه فدراسیون فوتبال فرمانده اسبق هیأت ر فوالد مبارکه سپاهان. جواد ششکالنی عضو

زمان ریاست که هم است. محمد آقا میر رییس سازمان بسیج ورزشسپاه پاسداران تبریز 

ی ورزش و به ویژه سازمان ورزش شهردارى تهران را نیز دارد یکی از فعاالن در صحنه

های ابقهیغات مسدرخشان رئیس کمیته بازاریابی و فروش تبلفوتبال ایران است. محمد 

بدنی بود و حقوقی و فرهنگی تربیتزاده معاونت فدراسیون فوتبال، در دوران مهرعلی

پس از سقوط  ۸۸ها ریاست فدراسیون جودو را به عهده داشت. در مردادماه سالهمچنین 

نان جودو از جمله مسافرین آن بودند، ایروان که تیم نوجوا -هواپیمای توپولف پرواز تهران

منستان اعزام شدند. سه جودوکار بزرگسال تیم نوجوانان با شناسنامه جعلی به ارشد که  فاش

 رکاران این تقلب بود.و درخشان یکی دست اند

ی آوری جوانان به ویژه به سوی این ورزش و نیز جاذبهها و رویفوتبال و تب تند رقابت

لیغی و اقتصادی به کار زاری تبسالمی را واداشت که فوتبال را همانند ابحکومت ا فوتبال،

، یاسی، پاس تهران و همدان، ابومسلم خراسانهای تراکتورسازی، فجر سگیرد. تیم

کشاورز، بهمن، بانک تجارت، سپاهان، فوالد خوزستان، ذوب آهن، مس سرچشمه، مس 

صبا باطری، شیرین فراز کرمانشاه،  کرمان، صنعت نفت آبادان، پرسپولیس، نفت تهران،

، پیکان تهران و آلومینوم هرمزگان، کوثر لرستان، پیام مقاومت، برق شیراز بوشهر، شاهین

بریز، مس رفسنجان، ماشین سازی تبریز، نساجی مازندران، گل قزوین، سایپا، شهرداری ت

ساری، داماش  گهر سیرجان، فوالد یزد، نفت مسجد سلیمان، نفت و گاز گچساران، صنعت

 آهن، استقالل اهواز، ملوان انزلی،شاندیز، راه د، پدیدهرش فوالایرانیان، استیل آذین، گست

ها درآمده و همگی به مالکیت سپاه و امنیتی یان،گل گهر درود، داماش لرستان، پارسه ایران

حالیکه در  ها دراند. بسیاری از سران سپاهی این باشگاهبه فساد و تباهی کشانیده شده

در مدیریت و مالکیت مراکز و بنیادهای مالی  آیند،می به شمارها رقیب های این تیممسابقه

 اقتصادی شریک و همقطار هستند. و 
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ها دور اول، که و کارگزار حکومت اسالمی برای دور زدن تحریمدالل نفت نی، بابک زنجا

ته است به فوتبال نیز چنگ افکند. وی اکنون زیر اعدام رقبای مال خور خود در زندان نشس

ج علی و حا فوتبالیست داییآهن را در دوره نخست احمدی نژاد به داللی علی گاه راهباش

شبکه فساد حکومتی همدست و کارگزار شده به پروین فوتبالیست که خود و پسرش در 

رومن ها، چنگ گرفت. الگوی سران سپاه، در روی آوری به بازار فوتبال و باشگاه

ین رانده شد و در انگلستان مقیم بود که از سوی پوتغول نفتی روس  آرکادیویج آبراموویچ

و کوچک در اقتصاد های بزرگ باشگاهدر ایران نیز  داری کرد.شد و باشگاه چلسی را خری

گاه گزارشی ها هیچان سپاهی یا وابسته به حاکمیت در این باشگاهمالک مافیایی آمیخته شدند.

ابک زنجانی زیر عناصری در شمار ب دهند.های خویش به دست نمیآمد و هزینهاز در

و مالکیت مجتمع گروه « گروه آریا»راتوری آفرید خسروی که روزی امپاعدام اینک و مه

نیز در  ها دریده و به دار آویخته شد،را در دست داشت و در ستیز گرگاهواز  ملی پوالد 

وارد شدند.  شهرتو  وتبال  به قصد اقتصادی و قدرت و تبلیغاتی فوتبال به بازار فجاذبه

یلیاردها دالر دارایی ربوده که از چنگ بابک زنجانی به همراه م آهن سورینتتبال راهتیم فو

ای از رقابت گرگ وار باندهای حاکم است که با خلع مالکیت از یک مونهشده از وی، ن

دف اقتصادی شوند. و میلیاردرهایی که به هتبدیل می ترداری کالندار، به سرمایهسرمایه

به هدف درآمد  ،اندند و  با به فساد کشانیدن ورزش و به ویژه فوتبال در ایروارد فوتبال ش

ای های ویژهبایستی از ارزشرزش ورزشکاری را که میوو شهرت وارد شدند، 

 برخوردار باشند، به تباهی و فساد کشانیدند.

ناسبت و نمایانگر ماهیت م کومتی،های حعالیت و کارکرد چند چهره از مهرهمروری بر ف

ی سرمایه داری در حکومت اسالمی شدهنقش باندهای حکومتی در مناسبات با فساد نهادینه 

 است. ایران
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 اتحادیه فوتبال ایران و سپاه پاسداران
شاچی اوان و تمها جبه ویژه مهار میلیونبرای کنترل  تمامی ورزشکاران و نیز 

پاه به تشکیل سپاه و سازمان اطالعات س ایران، ر سراسرهای فوتبال دیزبا

، نخستین نشست ۱۳۷۷نظامی فوتبال ایران پرداخت. هفدهم اسفند ماه  «اتحادیه»

که وابسته به بسیج « مقاومت تهران»شورای مرکزی اتحادیه فوتبال در دفتر باشگاه 

دی به آقا محم است برگزار شد. در این نشست علیزیر نظارت سپاه پاسداران و 

رکزی و محمود جمالی دبیرکل اتحادیه انتخاب شدند. عنوان نخستین رییس شورای م

و رئیس فدراسیون فوتبال در « وحدت»اللهی علی محمد مرتضوی، مسئول تیم حزب

هده اسیون فوتبال را نیز به عها ریاست کمیته استیناف فدراست که مدت ۶۰ی دهه

 داشت. 

ها هخود را بر باشگانیز ضرورت دیگری بود تا کنترل  برای سپاهبرپایی لیگ فوتبال 

این ابزار کنترل و مهار در سازد.  ترجانبه همه ها تماشاچی به ویژه جوانان و میلیون

اعضای هیأت کنار فدراسیون فوتبال  به فرماندهی سرداران سپاه پاسداران برپا شد. 

سردار جعفر جعفری،  رئیس،ان لیگ عبارتند از سردار مهدی تاج رئیسه سازم

هللا دهکردی، و مراد جعفری و سیفپاسداران سرپور، ی حسنسرهنگ ستاد مرتض

امیر عابدینی )استاندار سابق و معاون اسبق وزارت سدار اپبه پیشنهاد مهدی تاج، 

 نیز به عضویت این هیأت درآمده است.…( صنایع و معادن و

  

 را به پیشو سیاسی  دیاقتصای سرکوب دو هدف موازی روهاها و ورزش به وسیله نیاشغال باشگاه 

 :کردجمعبندی گونه می توان اینبر ورزش را  نظامی چنگ افکنیهای برجسته این . ویژگیبردمی

 در سراسر ایران ژه جوانانها تماشاچی به ویها و میلیونهبر باشگابه همه جان* کنترل 

ی به ظاهر رقیب را در دست دارند،  پی در پی هادهی باشگاهدرحالیکه فرمان ران سپاه،* س

روند و شوند وبه تیم مقابل میهای چرخشی، جابجا میهمانند بازیکنان والیبال، با حرکت

 ابند.های زیری با هم پیوند می یبطه، در سراسر ایران  با تونلها همانند ظروف مرتباشگاه

های اقتصادی، مراکز رکای بنگاهو سهم بری و شعناصر باندیست، در مدیریت * تمامی 

 تولیدی و اقتصادی و استثمار شریک یکدیگر هستند.

اقتصاد های در جبهه بازگشته و بازنشسته، باهیتو  های کشتارههب* این پاسداران از ج

 همقطار یکدیگر هستند. رانتی و ربایش و قاچاق،

ک به جای هرای بزرگ و کوچشه و لر و گیالنی و مازندرانی فارس،، آذری* تماشاچیان 

مانند دشمنان دیرینه در برابر هم قرار دیگر بلکه بهبان یکتنها رقی سان نه باید بههمبستگی 

در  است است کهاین سی. با نفرت پراکنی  و کینه ورزی به جای همبستگی حاکم گرددگیرند،

شوند تا با بوق میده نشانی هانو روبروی تلویزیو بر سکوهار ها نفمیلیونایران، سراسر 

سازی و  های اطمینان، به پراکندهدر سوپاپ های اجیر شده، همراه با فریادهای تهیبوقچی

به آن هدف که از اتحاد و  ،زنندمی ناسیونالیسم و شوونیسم دامن زده ایجاد نفرت و به

 د. ستگی حکومت شوندگان جلوگیری شوهمب
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های ورزشی به ویژه فوتبال یران و تمامی باشگاهسر ایران، به هر گوشه ورزشی ادر سرا

و یا  هایی هستند که یا مدیر عامل باشگاه هازیر فرماندهی و مالکیت سرداران سپاه و امنیتی

ها و فوتبالیستو  هاوش تیمها و یا صاحب و دالل خرید و فرهاى فوتبال استانریاست هیئت

تنها یکی از  د شکوفای ایرانیان،ذاری اتحاگهستند. شرکت سرمایه ید سربازی و داللیخر

 ها است.از این شراکت صدها نمونه

  

 

 گذاری اتحاد شکوفای ایرانیانشرکت سرمایه

های غارت و فساد درشمار بنگاه« ایرانیانگذاری اتحاد شکوفای شرکت سرمایه»

برپا شد ی یک میلیون تومان  با سرمایه ۸۸آبان  ۱۱باندهاست. این شرکت در تاریخ 

نقش مهمی در مهار و کنترل و مدیریت فوتبال در ایران را دارد. اعضا هیئت  و

تبال مدیره این بنگاه کالن مالی، همه شریک هم و در همان حال رقیب یکدیگر در فو

و  هااکتشر یاهستند. فوتبال و اقتصاد باندها دو روی یک سکه و آیینه تمام نم

 باشند.های باندهای حکومتی میاختالف

 

شماره  و با سهامی خاصه نام شرکت ب «گذاری اتحاد شکوفای ایرانیانشرکت سرمایه» 

شهر، ، خیابان خرمآدرس سهروردی شمالی۸۸آبان  ۱۱تاریخ در  در تهران ۳۶۱۶۲۱ثبت 

به یک صد سهم  شرکت مبلغ ده میلیون لایر  سرمایه ثبت شده است. طبقه اول ۱۴پالک 

 ت.ده اسسیم شتق زار ریالیصد ه

 
 ت مدیره،حسین هدایتی دوالبی، رییس هیئ: رئیس

استیل آذین و مسئول تربیت  -مدیرعامل سابق پاس -آجورلو نایب رئیس هئیت مدیره

 بدنی سپاه پاسداران،

 ملوان -استیل آذین -محمد صادق درودگر مدیرعامل

 

 :اعضای هیت مدیره

 تحادیه باندها،یشین اعضو هیئت مدیره استقالل و دبیرکل پ -مدیعلی آقا مح

 باشگاه فوالد خوزستان هللا دهکردی مدیرعاملسیف

 پاس همدان -مدیرعامل استقالل تهران -سید محمد کاظم اولیایی

 دبیرکل اتحادیه فوتبال -علی محمد مرتضوی

 ل سپاهان و فوالد ماهان اصفهانمحمد رضا ساکت مدیر عام

 مدیرعامل پیکان -ران صاحب پناهکام

 بیرکل سابق اتحادیه فوتبالد -الیمحمود جم

  بازرسین
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 دار اتحادیه فوتبالخزانه -لرحیم فرید عبدا

 مدیر روابط عمومی سازمان لیگ -البدل محمدرضا تهرانی بازرس علی

 

هوری اسالمی، رئیس صندوق احمد وحید دستجردی مقام امنیتی و نظامی جم

هیات مدیره گروه و عضو نفت، نایب رئیس هیات مدیره شرکت سایپا  بازنشستگی

ت بنیاد تعاون سپاه( و عضو سابق هیات مدیره شرکت خودروسازی بهمن )درمالکی

خودرو که به باشد. بسیجی مهرداد بذرپاش مدیرعامل سابق سایپا و پارسصدرا می

اد تعاون سپاه پاسداران  مانده سپاه پاسداران به معاونت بنیحکم محمدعلی جعفری فر

از پیش  ریاست آن را د دستجردی وزیر دفاع دولت احمدی نژادوحی احمد نشست.

 داشت. سرپاسدار محمدعلی جعفری در دست 

و منوچهر  را دست داشتسپاه اصفهان  حسین کفعمی مدیرعامل سابق ذوب آهن،

پدر موشکی » و رااای ه خامنهمهندسین صنایع موشکی سپاه در دهه هفتاد کمنطقی از

خودرو بود و تیم فوتبال پیکان از  سال مدیرعامل ایران هفت نامیده بود،« ایران

مدیرعامل  ۸۸آمد. منوچهر منطقی، در آذرماه های آن به شمار میوعهزیرمجم

فارس گویی با خبرگزاری وگفتدر . وی شدسازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح 

پیشرفته تولید  واییه بود که تا سه سال آینده ایران جنگندهوعده داده  سپاه،وابسته با 

انده تهرانی مقدم فرمکنده بود و چنگ اف بر ایران خودرومنوچهر منطقی خواهد کرد. 

… منفجر شد و ناصر شهسواری و  مالرد موشکی سپاه که در انفجار پایگاه موشکی

خود را جای ۱۳۹۴ریور ماه آورد. منوچهرمنطقی در شهفوتبال به  به تیم پیکان و را 

سرتیپ دوم  اسدارپسر  ان صنایع هوایی نیروهای مسلح بهدر  رهبری سازم

 بنی طرفی داد.عبدالکریم 

 
به  دهد. با مروری بر این تصویر،سپاه بر فوتبال را نشان می ای از سلطهجدول زیر گوشه

 یابند.بریم که تنها درحکومت اسالمی باندها مجال بروز میمینکاتی پی
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        باشگاه                  نام 

 

اقتصادی،  سرپرست و عضو هیئت  –نام  شرکت تجاری 

 مدیره

 

 المپیکپاس، (１

 

 

 

 ( پرسپولس۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فوتبال اذربایجان شرقی۳

 

 

 

 

مدیریت انجمن سینمای دفاع  ناصر شفق -۱

و مدیر عامل باشگاه  تهیه کننده فیلممقدس، 

 ر تیم المپیک،اکنون مدیپاس  و هم

 

، فرماندار زاهدان در فداحسین مالکی -۲

دوران جنگ و همزمان مسئولیت پشتیبانی از 

زرهی  88 ثارهللا سپاه و لشکر 41لشکر 

وزارت  ارتش و پس از جنگ مدیرکل ستادی

کشور شد و همزمان ریاست هیأت تخلفات 

ن سیاسی و امنیتی وزارت کشور سپس معاو

ن مرکزی، دستیار استانداری همدان و استا

سازمان بازرسی کل کشور و همزمان 

عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر 

ورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ش

 همراه با ابراهیمی از بیت ن تهران،استا

بری، علی رازینی و مصلحی وزیر سابق ره

ضو و ع ۱۳۹۱اطالعات، و در شهریور 

لیس، رییس هیأت مدیره باشگاه ورزشی پرسپو

نماینده تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در 

افغانستان و نقش مهمی در پیشبرد 

نی و طالبان و ایجاد ناامهمدستی با تروریسم،

مشترک  شرکت درپروژه بحران در افغانستان،

کشت خشخاش با طالبان و ترافیک هروئین، و 

ستاد » جمهوری احمدی همراه با ریاست 

در نقش جانشین رئیس « مبارزه با مواد مخدر

جمهور و دبیرکل ستاد در کنار سرپاسدار 

 نقدی.



 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

225 
 

 

 

 

 

( ورزش شهرداری و ۴

 فوتبال ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( پرسپولیس۵

 

 

 

 

 

 ( پرسپولیس۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فجر سپاسی شیراز ( ۷

 

 

 

سپاه فرمانده پیشین ( جواد جاری ششکالنی ۳

ت رئیسه فدراسیون فوتبال و تبریز، عضو هیأ

ن سپاه پاسداران تبریز و رئیس فرمانده پیشی

 هیأت فوتبال اذربایجان شرقی.

 

رییس سازمان سرپاسدار محمد آقا میر ( ۴

زمان ریاست سازمان ورزش ورزش، همبسیج 

شهردارى تهران و از گردانندگان فوتبال 

جانشین  ایران. سردار آقامیر پیش از این

ج تهران، رییس سازمان بسیج فرمانده بسی

ازمان ورزش شهردارى ورزش، رییس س

رود. وظیفه وی در تهران نیز به شمار مى

ان بسیج مستضعفین به فرماندهى سرتیپ سازم

ی بسیج در رضا نقدى ، سلطه محمد

ها، مدارس، کارمندان را زیر نام دانشگاه

 ورزش ایران بویژه در فوتبال است.

 

 

، فرمانده ( رویانیانمحمد )انوشیروان( ۵

روی انتظامی نور و استان کمیته و فرمانده نی

لیس ، فرمانده پ۱۱۰مازندران، فرمانده پلیس 

راهنمایی و رانندگی مدیرعامل باشگاه 

 پرسپولیس.

 

در دوران جنگ مسئولیت  ( اکبر غمخوار،۶

لجستیک قرارگاه نوح سپاه پاسداران سپس 

نیاد هتلداری و گردشگری بدستیار معاونت 

پاه و مستضعفان و مدیرعامل بنیاد تعاون س

هاى مسافرتى و جهانگردى ایران سپس کانون

به ریاست باشگاه  را در چنگ گرفت و

ی نخست سال ههپرسپولیس رسید. وی در د

به مدیر عاملى پرسپولیس را در دست  ۸۰
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 ر سپاسی ( فج۸

 

 

 

 ( پرسپولیس۹

 

 

 

 

 

 

 ( تربیت بدنی سپاه۱۰

 هایورزش شهردار

 روزنامه ورزشی

 ایپنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاس، ابومسلم استقالل،( ۱۱

 تراکتور سازی

 

 

 

 ( صباباطری۱۲

 استقالل

 

 

 

 

گرفت. سردارى که از بنیاد تعاون سپاه و بنیاد 

های مسافرتى گاهفان و اکنون رییس بنمستضع

 و جهانگردى ایران رسید.

 

از فرماندهان سپاه  سردار جعفر جعفری( ۷

تیم فجر سپاسی شیراز پاسداران استان فارس، 

اکنون بازرس هیات هم را به عهده دارد. وی

باشد. سپاه رئیسه سازمان لیگ نیز می

 ۱۳۷۱پاسداران باشگاه فجر را در سال 

گاه را خریداری کرد و برای چندی باش

نام  ۱۳۹۰نام داد، سال « مقاومت سپاسی»

باشگاه به همان نام پیشین فجر سپاسی 

 بازگشت.

 

سرپرست تیم فجر سپاسی  ری،( سرهنگ عا۸

 هیأت مدیره باشگاه. و یکی از اعضای

 

، معاونت نیروی دهکردی هللا فروزندهلطف( ۹

هارمحال و انسانی سپاه پاسداران استان چ

یج سپاه پاسداران استان، بختیاری، معاون بس

قمربنی هاشمی استان و رئیس ستاد تیپ 

فرماندهی سپاه پاسداران استان چهارمحال و 

هم اکنون عضو هیات  ۱۳۷۱بختیاری تا سال 

 دیره باشگاه پرسپولیس تهران .م

 

فرماندهان پیشین  ( مصطفى آجورلو، از۱۰

مدیرکل تربیت هللا، محمد رسول ۲۷لشکر 

اران، مسئول سازمان ورزش بدنی سپاه پاسد

مدیر عامل  ۸۹تا سال  ۷۳ل شهرداری، از سا

و  های مقاومت شهید سپاسی شیراز، پاستیم

ان و استیل آذین،   دخالتگر در تیم پاس همد

فرد پشت پرده باشگاه تراکتورسازی تبریز 

های فوتبال سپاه پاسداران به ووو. تمامی تیم
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( صبا باطری، پیکان و ۱۳

  ابومسلم

 

 

 

 

 

 ( ابومسلم۱۴

 شداما

 ایرانکشتی 

 صباباطری

 مهرام گیالن

 ل آذیناستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ابومسلم۱۵

 پیام مقاومت

 

 

 

 

 

 ( پیام مقاومت۱۶

 پاس تهران

 تهراناستقالل

 

 

 

 

شوند. یتشکیالتی زیر نظر او اداره ملحاظ 

و رییس  وی مدیر مسئول روزنامه پاس جوان

هیات مدیره خبرگزاری ورزش ایران )ایپنا( 

 نیز بود.

 

؛ از فرماندهان باالی سپاه کریم مالحى( ۱۱

داران، مدیر عامل پاس تهران، پاس همدان پاس

و ابومسلم مشهد و تراکتور سازی تبریز بوده و 

 مل باشگاه استقالل را دریافتحکم مدیرعا

 کرده است.

 

 

 عباس مرادیاحمد شهریاری و سرهنگ ( ۱۲

تیم صبا باطری )از داراترین تیم( را تشکیل 

ریاری سپس عضو هیأت مدیره دادند. شه

س از آن کاندیدای پست استقالل شد و پ

 مقامی باشگاه استقالل بود.مدیرعاملی و قائم

 

رئیس صنایع  حسن تهرانی مقدم،( ۱۳

ه در انفجار مالرد موشکی سپاه پاسداران ک

کز موشکی پیش از هنگام گشایش این مر،

ها رئیس ای کشته شد. وی سالورود خامنه

ی باشگاه صبا باطری، پیکان و یرههیأت مد

 مشهد بود. ابومسلم

 

مسئول پشتیبانی بخش  ناصر شهسواری( ۱۴

ها مدیرعامل موشکی سپاه پاسداران، سال

تهران و های ابومسلم مشهد و پیکان باشگاه

ار عبداللهی صبا باطری بود و به پیشنهاد سرد

رئیس سابق زندان رشت که نقش مستقیمی در 

ن شهرستان داشت و سپس ای ۶۷کشتار 

وی انتظامی شد به مشهد جانشین فرمانده نیر

رفت  تا مدیریت تیم ابومسلم را به دست گیرد. 
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 مشهدسلمبوم( ا۱۷

پاس  ورزش 

 خراسانیگانهسه

 

 

 

 ( پیام مقاومت مشهد۱۸

 

 

 

 

 

 ( تراکتور سازی۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 ( فجر سپاسی شیراز۲۰

 برترگ سازمان لی

 فدراسیون فوتبال 

 تیم ملی

 

 سور پرسپولیساسپان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فدراسیون فوتبال۲۱

 پرسپولیس 

درضا رادان که سپس در آن دوران سردار احم

نیروی انتظامی و یکی از  جانشین فرمانده

 ره  تیم ابومسلمی بود،اعضای هیأت مدی

ال س ۴شهسواری  معاون باشگاه استیل آذین و 

سال  ۵نایب رئیس هیات مدیره باشگاه مهرام و 

عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی بود و 

 مدیرعاملی باشگاه داماش را در سرداشت.

 

رئیس هیات مدیره  فی بنی اسد( مصط۱۵

های فوتبال ه ابومسلم مشهد بود.تیمباشگا

دو تیم مشهدی « پیام مقاومت»و « مسلمابو»

اند. اداره شده همواره به دست سرداران سپاه

توسط نیروی  ۱۳۸۵امتیاز ابومسلم در سال 

 ایران خودروانتظامی خریداری شد و سپس به 

 فروخته شد.

 

ندار سابق خراسان، استا على صالحى،( ۱۶

اه پاس و سپس مدیر عامل و مدیر عامل باشگ

مشهد « پیام مقاومت»باشگاه  یکی از مالکان

صادی این بود. سرانجام استقالل به معاونت اقت

 باشگاه رسید.

 

، جانشین فرمانده م غیاثىسردار سیدهاش( ۱۷

سپاه امام رضا استان خراسان، مدیر عامل 

ابومسلم مشهد و باشگاه پاس تهران و 

 ه گانه خراسان.سرپرست هیأت ورزش های س

 

سپاه پاسداران،  از فرماندهانشاکرى ( ۱۸

« پیام مقاومت»نایب رییس هیات مدیره باشگاه 

 د و یکی از مالکان این باشگاه.مشه

 

مدیرعامل  حسین جعفریمحمد( ۱۹

تراکتورسازی تبریزبه همراه گردانندگان این 
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 مبارکه اصفهانفوالد 

 

 

 

 ( فدراسیون فوتبال۲۲

 راسیون جودوفد

 

 

 

 

 ( پاس همدان ۲۳

 مدیر کل ورزش جوانان

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ( پاس همدان۲۴

 

 

 

 

۲۵) 

 استقالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورجمشیدیان فرمانده سردار علی اکبر پ تیم

رستمی، سرهنگ محمد سپاه عاشورا، محمد 

فرمانده سپاه عاشورا،  اسماعیل سعیدی جانشین

سرهنگ محمد جواد دلفکار، فرماندهان سپاه 

عاشورا و سردار دارا غزنوی و سردار غفور 

 اند.کارگری بوده

 

از گردانندگان تیم فجر  هللا محمدىعزیز( ۲۰

و هیأت رئیسه سال عض۱۱سپاسی شیراز،

ت رئیسه سازمان لیگ برتر، عضو هیأ

سازمان  چهارساله فدراسیون فوتبال، رییس

های ملی که لیگ ایران و مسئول کمیته تیم

تر ایران، زیرنظر و مدیریت مسابقات لیگ بر

شود. وی میلیاردها تومان وى برگزار مى

درآمد فوتبال از جمله در تجارت پر سود پخش 

هاى آن زیر نظر و ت و آگهىتلویزیونى مسابقا

شود. وی که رپاسدار مدیریت میداللی این س

خواری فروش نفت و خودرو و رانتدر داللی 

داد و ستد نقش دارد و با برادران قویدل در 

آنان را به خودروهای فرسوده همراه بوده و 

تجارت در فوتبال آورد و  شرکت صدرا البرز 

 را  اسپانسور پرسپولیس کرد.

 

از فرماندهان پیشین سپاه  مهدی تاج( ۲۱

س سداران، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، رییپا

مدیره سازمان لیگ ایران، عضو هیئت

ده باشگاه فوالد پرسپولیس و پیش از آن نماین

 مبارکه سپاهان.

 

رئیس کمیته بازاریابی  د درخشانمحم( ۲۲

زاده فدراسیون فوتبال، در دوران مهرعلی

بدنی بود و و فرهنگی تربیت معاونت حقوقی 

 ست فدراسیون جودو.ها ریاسال
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 ( استقالل۲۶

 

 

 

 ( مس کرمان۲۷

 

 

 

 

 ن فراز کرمانشاه( شیری۲۸

 تراکتورسازی

 بازرس فوتبال و فوتسال

 

 

 

 

 

 

 

 هندربال( ۲۹

 گهر درود

 فدراسیون پینگ پنگ 

گانی اندازی ورزش همهتیر

 شهرداری

 مربی تیم ملی

 سایپا و صبا باطری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاندار همدان دولت ا محمد آزادعلی( ۲۳

مدیره، حمیدرضا احمدی نژاد رئیس هیئت 

بابایی وزیر آموزش و پرورش، بهروز حاجی

ریزی و نظارت راهبردی معاون برنامهمرادی 

جمهوری، امیر خجسته نماینده همدان ریاست

شورای اسالمی و عبدالحمید در مجلس 

عامل باشگاه اعضای هیأت رمضانی مدیر

 س، مدیره باشگاه پا

 

عبدی افتخاری مدیرکل اداره ورزش ( سید۲۴

کریمی معاون بر فامیلاکو جوانان و علی

نداری نیز اعضای سیاسی، امنیتی استا

 البدل هیأت مدیره پاس همدان هستند.علی

 

از سوی علی  نژادرسولی( احمد ۲۵

 پور اردل )سرپرست موقت وزارتیوسف

سالمی نژاد نماینده  مجلس ارفاه( احمد رسولی

از دماوند و فیروزکوه  به عنوان عضو جدید 

رییس  باشگاه استقالل یبمدیره و ناهیات

نژاد، نیز جانشین رسولیمعرفی شد. احمد 

زارع که پیشتردر هیات مدیره هاشم یکه

های محور خودرو، شهاب خودرو،  شرکت

گاموتور، سازه موتورسازان، سایپا دیزل، م

ان خودرو و گستر، پارس الکتریک و ایر

مشاور خودرو سازمان گسترش و نوسازی 

 گردید. صنایع ایران بود،

 استقالل، هیئت رئیسه باشگاهرسولی نژاد،  

ی هفتم بود که در سال ی مجلس دورهنماینده

یره استعفا داد. وی همچنین از هیأت مد ۸۶

ر مجلس وزیر معاونت پشتیبانی، حقوقی و امو

نژاد به عنوان لیتعاون را به عهده داشت. رسو
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 ( استقالل۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و همقطار مصطفی اتحادیه رییس ( ۳۱

  فوتبال(آجورلو )دبیرکل اتحادیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سایپا۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 ( استقالل۳۳

بسیجی در سرکوب خیزش سراسری در سال 

ت آباد شرکت داشت و مجروح در سعاد ۸۸

 شد.

 

قائم مقام گروه مشاوران ضا علیان حمیدر (۲۶

ستاد انتخابات نژاد، عضو فعال جوان احمدی

نژاد، قائم مقام شرکت پارس خودرو به احمدی

 مدیره استقالل فرستاده شد.هیأت 

نماینده مجلس، از  مرضا کرمیسردار غال( ۲۷

 باشد.و تیم مس می انمس کرمگردانندگان 

 

نیز بازرس  سرپاسدارآرش جابری( ۲۸

البدل هیأت فوتبال است. وی با علی

سالگی  ۲۰های ویژه در برخورداری از رانت

و سپس  سرپرست تراکتورسازی تبریز بوده

سازی تبریز، شهرداری سرپرست ماشین

ائم مقام شیرین فراز بندرعباس و سرپرست و ق

اکنون بازرس فوتسال هم کرمانشاه بوده است و

 باشد.نیز می

 

ها دبیر فدراسیون ، سالفریاد شیران( ۲۹

پینگ و پنگ و تیراندازی، چندی، مربی تیم 

نایب رئیس فدراسیون  ،«گهر درود«بال فوت

دبال، معاون شهردار و قائم مقام ورزش هن

شان و چماقدار و همگانی ایران، سردسته اوبا

قطار مایلی کهن در اللهی، و هم پاسدار حزب

ی ملی، سایپا، صبا باطر گیری تیملباس مربی

 و ... بوده است .

 

ها لسا پاسدار، زاده خویی،هللاعلی فتح( ۳۰

ی ل سابقهسا ۴شود. وی گرداننده استقالل می

جبهه دارد و دارای مدرک دکتری اقتصاد از 

آذربایجان است. اعتبار مدرک آکادمی علوم 

http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx
http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx
http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx


 نقش باندهای حکومتی سپاه - خامنهای در اقتصاد

232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فدراسیون فوتبال ۳۴

 و فوتسال زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( استقالل۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان اندازه واقع یاست که لقب دانشگاهی وی 

ت. او برای ای که به خود داده اس«شوالیه»

دالر در بروکسل  ۳۰۰۰دریافت این لقب، مبلغ 

تا  ۱۳۶۹است. از سال پرداخته 

محمدی، نی، علی آقامحمدجواد ایروا۱۳۷۵

حسین قریب، مهدی آذربرزین، کاظم محمد

، کاظم اولیایی عضو هیأت مدیره هستند میرولد

اولیایی در نقش مدیر عامل،  ۷۵ر سال و د

دهد و علی  زاده میهللاجای خود را به علی فتح

ه تاجرنیا جایگزین وی در هیأت مدیره باشگا

ار رهبری هللا زاده در کن شود. فتحاستقالل می

ی کاغذ است. باشگاه استقالل تاجر و واردکننده

 ۲۰۰اعتراف کرد که نزدیک به  ۹۰در سال 

 ی دارد. کارمند شخص

 

سه دوره نماینده  ( علی آقامحمدی۳۱

و از کارگزاران بیت رهبری همدان بود مجلس

 ها مسئول میز عراق شورایاست. وی مدت

راق امنیت ملی بود و صدور تروریسم به این ع

را به عهده داشت. او یکی از عناصر 

بود که در تشکیل   ی سپاه بدر عراقپردهپشت

تیبانی از مجلس اعالی و تجهیز سپاه بدر و پش

ه )عراقی( کاسالمی عراق و هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضاییه شد و محمدباقر حکیم به 

بود نقش مستقیم داشت. عنوان گردانندگان آن 

ظارت و هماهنگی در وی همچنین معاون ن

های اقتصادی معاون اول احمدی نژاد سیاست

اکنون عضو مجمع تشخیص محمدی همآقا بود.

 ت نظام است و در زمان ریاست علیمصلح

س بخش خبر الریجانی در صدا و سیما رئی

 سیما بود.
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 ( استقالل۳۶

 

 

 

 

 

 استقالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی اکنون رئیس هیأت مدیرههمزارع ( هاشم ۳۲

 باشگاه سایپا است.

 

، پزشک جراح، برادر یامیدوار رضای( ۳۳

محسن رضایی سرپاسدار، چندین دوره 

مسجدسلمیان در مجلس شورای  ینماینده

یران ارشد صنایع خودروسازی اسالمی، از مد

الل  بوده در حالی در ترکیب هیأت مدیره استق

های سایپا و در حالیکه تیم استقالل، رقیب تیم

بود و هردو تیم  در مالکیت صنایع پیکان 

ازی هستند. امیدوار برادر سبزوار خودروس

ه خویی  را هللا زادرضایی )محسن( علی فتح

 معرفی شد. برای سرپرستی باشگاه استقالل 

 

نایب رئیس فدراسیون  ( فریده شجاعی۳۴

فوتبال و مسئول فوتبال زنان است. در حالیکه  

زشی ممنوع های ورورود زنان به استادیوم

نماینده  است، فریده شجاعی و عشرت شایق

پیشین مجلس اسالمی، به عضویت هیأت مدیره 

دو مدیر فوتبال و گرداننده فوتبال درآمدند. این 

گاه بنا به بینش هیچ ال و ورزش زنان،و فوتس

ارداه  باندها، اجازه  ورود به  و اسالمی و

استادیوم های ورزشی به همراه مردان را  

 ارند.ند

 

 ۱۳۸۶در سال  ( هیأت مدیره استقالل۳۵

هللا زاده، منصور  مرکب بود از علی فتح

جو، حمیدرضا علیان، پورحیدری، خسرو دانش

ی، علی انصاری، امیر رضا واعظ آشتیان

دیره و محمدسعید نفریه. نفریه عضو هیات م

معاون فنی و مهندسی شرکت خدمات مهندسی 

کی از شهر تهران بود.خسرو دانشجو ی
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 المپیک،( کمیته ۳۷

 وزنه برداری

 ژیمناستیک

 

 

 ها اون قضایی دادگاه( مع۳۸

 ۹تقلب با اسپانسوری چک 

 میلیاردی

 

 لاستقال

 نساجی مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوتبال( فدراسیون ۳۹

 

 

 

 

 ( سایپا۴۰

 

 

 

 

 ( تراکتور سازی تبریز۴۱

 

 

 

 

 ( تراکتور سازی۴۲

 

 

 

 

 

 

 

 

ان ی دانشجو که در دوراعضای خانواده

نژاد پشتیبانی گرفت تا عضو شورای احمدی

ت مدیره  باشگاه شهر تهران و رئیس هیأ

 زاده از اردیبهشت هللااستقالل باشد.علی فتح

ل تیم شد. مدیرعام ۱۳۸۷تا شهریور  ۱۳۸۶

به مدت دو سال  ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۷از شهریور 

باند موتلفه، امیررضا واعظ آشتیانی از 

برکنار شد و پس جانشین وی گردید. آشتیانی 

از برکناری از مدیرعاملی استقالل به 

 مدیره داماش گیالن درآمد.عضویت هیأت 

دار یک شبه،  با ایهسرم علی انصاری

دولتی همراه های عظیم برخورداری از رانت

با امیررضا واعظ آشتیانی یکی از گردانندگان 

ی به هیأت مدیره راه یافت. باند مؤتلفه اسالم

جا همراه با واعظ آشتیانی ر همهدر واقع او د

 بود.

 

 

نده سابق سپاه فرمانژاد ( مقداد نجف۳۶

 ۸۵تا اسفند  ۸۵خودکفایی بابلسر از مهر 

ای همدیرعامل  استقالل شد. وی در دوره

پنجم، ششم، هشتم و نهم نماینده مجلس بود. 

یدوار عناصری مانند پرویز کاظمی، ام

نی، رضایی، عشرت شایق، محمدجواد ایروا

حمیدرضا آصفی )سخنگوی وزارت خارجه(، 

ضا مصری ووو هاشم یکه زارع ، عبدالر

ش به ویژه بدون کوچکترین آشنایی با ورز

فوتبال سرنوشت تیم استقالل را در دست 

ها رفتند  تا این تیم رقیب پرسپولیس که میلیونگ

یران به فوتبال هودار فوتبال را در سراسر ا

سازد، ش بیگانه میسازد را از خویسرگرم می

در مهار داشته باشند. پس از استعفای قریب و 

عبدالرضا مصری وزیر رفاه، سردار حسین 
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تبال آذربایجان رئیس هیأت فو (۴۳

 غربی

 فرماندهی بسیج کربال

اردکانی مشاور بنیاد شهید و منوچهر  فیض

 ها شدند.ن آنصالحی جایگزی

نژاد، که پرویزکاظمی وزیر رفاه دولت احمدی

ی اوین شد، عضو هیأت مدیره به اتهم فساد راه

باشگاه استقالل را به عهده  و ریاست مجمع

، ی مدیریت عامل سایپاگرفت. وی سابقه

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ایران 

درو، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن خو

ایران، و همچنین ریاست هیت مدیره و فلزات 

بانک سرمایه، عضو هیئت امنا صندوق ذخیره 

گیان، رییس یا عضو هیت مدیره فرهن

والد خراسان، ملی صنایع مس شرکتهای )ف

ایران، صنعتی معدنی چادرملو، صنایع 

ذرآب، واگن پارس، شهاب خودرو، تجارت آ

رونیک و ...( و نمایندگی مجلس نهم را الکت

باشد. منوچهر صالحی نماینده دارا می

  االختیار او بود.تام

 

سابق کمیته ملی  رئیس بهرام افشارزاده( ۳۷

یس فدراسیون المپیک ایران و مدتی رئ

 برداری و ژیمانستیک بود.وزنه

 

معاون قضایی  حسینی عبدالرحمان شاه (۳۸

انقالب تهران بزرگ در و  های عمومیدادگاه

قوقی باشگاه همچنین معاونت ح ۹۱سال 

استقالل را که در زیر مجموعه خود سه کمیته 

ف را دارد به عهده انضباطی،حقوقی و استینا

بلوف ردار صالحی با سگرفت. در این برهه، 

میلیاردی به معاونت   9جذب اسپانسر 

استقالل  رسید اما به زودی در پی اقتصادی 

وردن چك اسپانسر برکنار شد. و برگشت خ

رعامل تیم فوتبال نساجی مهدی پرهام مدی
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مازندران به جای سردار صالحی معاونت 

 در دست گرفت. اقتصادی باشگاه را

 

رئیس مجلس  عضو هیأت حسن زمانی( ۳۹

پنجم و ششم از مالیر. مدتی نیز عضو هیأت 

 یون فوتبال بود.رئیسه فدراس

 

ی یس هیأت مدیرهرئ  زارع،هاشم یکه( ۴۰

 باشگاه سایپا بوده است.

 

( حاج علی بخشی و ابوالفتح ابراهیمی، ۴۱ 

ابراهیمی پیشتر مدیرعامل تراکتورسازی 

 ی مؤسسهعلی بخشی نمایندهریز بود و حاجتب

کوثر نیز به خاطر سهامی که این نهاد در 

 یأت مدیره درآمد.باشگاه دارد به عضویت ه

 

یر مالی باشگاه  مد  «مصطفی جعفری( »۴۲

رپاسدار محمد تراکتور سازی تبریز، فرزند س

محمدحسین  ۱۳۹۲در بهار -حسین جعفری، 

ورسازی به جعفری مدیرعامل باشگاه تراکت

دیریت و خاطر سوء استفاده مالی و سوءم

های استخدام اعضای خانواده خود در بخش

بور به استعفا شد. مختلف باشگاه، مج

ان مدیر مالی به عنو«  مصطفی جعفری»

به  -یبرادر و-« ایوب جعفری»باشگاه و 

عنوان رئیس کانون هواداران باشگاه به کار 

زنوی در گرفته شده بودند. سردار دارا غ

ست که ماه ا 18»گفتگو با ایرنا، گفت: 

های مالی باشگاه به هیات مدیره و صورت

رائه نشده و در این مدت مجمع ساالنه شرکت ا
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ی هم رد نشده و در دفاتر اظهارنامه مالیات

 (139«).قانونی ثبت نشده است

از جمله اینکه پسر جعفری به جای پدر به سفر 

مچنین با حج رفته بود و سردار جعفری ه

تورسازی با تراکسوءاستفاده از رنگ پیراهن 

در « های تبریزقرمز كردن همه تاكسی»شعار 

ورای شهر تبریز شرکت کرد و انتخابات ش

 شکست خورد.

ماندهان سپاه مرکب از جمشیدیان، سعیدی، فر

دلفکار، غزنوی، کارگری و جعفری سرانجام، 

زاده را معرفی شده از سوی بیت حمید زینی

 نند.جایگزین جعفری پسر ک ای،بری خامنهره

 

فرمانده پیشین بسیج،   ( عزیز حافظی۴۳

جان غربی است که رئیس هیأت فوتبال آذربای

استانداری ی «کربال»فرماندهی بسیج 

 (140آذربایجان غربی را نیز به عهده دارد.)

  

  

                                                 
139( http://www.traxtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336 

 با بهرهگیری از نوشتار پژوهشی نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته،ایرج مصداقی )140

pezhvakeiran.com/maghaleh-59484.html 

http://www.traxtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336
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 پولشویی و تأمین مالی تروریسم حکومتی و فاتف 

جنجال ۹۷۱۳پاییز  در، ایکاز سوی آمرایران  عالم دور دوم تحریماروزهای پیش از در 

سرمایه و برجام با ارگان دولتی « دولت امید»باندهای حکومتی در ایران، پیرامون قرارداد 

اقدام اجبار وظیفه مالی برای »ف یا . فاتتباال گرف -FATF-« فاتف»داری دنیای سرمایه

 1989ل ده  دولت هایی از سرمایه داران که در ساسازمانی است در برگیرن (141)«پولشویی

( تشکیل شد. این ارگان، نهادی G7به ابتکار هفت کشور درجه اول جهان سرمایه داری )

. باشدمی ارابر پولشویی و کنترل مالی رقبخودی در ب بود برای حفاظت از سرمایه های

دامنه اقدامات خود را  0012در ادامه، در سال  (142)تشکیل دهندگان این ارگان بیِن دولتی

رقبا، در حالی گسترش دادند که خود آنها از هر اقدام « تروریسم»ه علیه زیر نام مبارز

ار نبوده و نیستند. فاتف، این جنایتکارانه و تروریستی برای پیشبرد اهداف سرمایه فروگذ

همکاری و سیاسی سرمایه، به هر روی به ارگان عظیم دیگری به نام سازمان  ارگان مالی

 ۳۴ترین ارگان تصمیم گیری اقتصاد سرمایه داری با (  که مهمOECDتوسعه ی اقتصادی)

سرمایه داری  داقتصاد آزادی سرمایه و اقتصا« دموکراسی»یشبرد عضِو هم پیمان برای پ

امی داد و ستدها و اقتصاد جهانی می باشند، پیوند داده شد تا قدرت بی کران خود را بر تم

استانداردهای »م ای زیر نانامهسال های اخیر، با توصیه  برقرار سازند. فاتف، در

و  دامنه فعالیت ها« گریی تروریسم و اشاعهالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالبین

ریسم و فعالیت های تامین مالی ترو»و « جرایم مالی»نظارت خود را برای  مقابله با برخی 

و دولت ار گرفتن نام ایران و دولتش به سان کشور فراتر کشانید. فاتف، با قر« اشاعه ای

ها و موسسات م، با اهرم بانکغیرهمکار منطقه پرخطر، با برقراری فشار مالی و نه تحری

 های ایرانی را، زیر فشار قرار داد.  ها و شرکتباری برخی بانکمالی و اعت

                                                 
141( http://www.traxtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336 

 

--/RV=2/RE=1473713848/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.fatf-

gafi.org%2f/RK=0/RS=FLKzQF5HzgJvMgU2vzxRPuh5wLU-" Financial Action 

Task Force on Money Laundering - FATF  
142 International Governmental Organisation- IGO  
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/دموکراسی
https://fa.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_آزاد
http://www.traxtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336
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هها بانک و موسسات همانند بانک ملت، بانک سپه، و دز این بنگاه های مالی، برخی ا

 پاه و وزارت اطالعات، با انتقال پول سیاه به بازار داللی، ارز،ارزی ایرانی، در دست س

حزب هللا گرفته تا حماس و جهاد اسالمی، بازار های تروریستی از سالح، پرداخت به شبکه

ویی و های پولشها و شبکهفاتف را دچار اخالل  می کردند. بانکسرمایه داران متشکل در 

ها و دالالن ارز از جمله ها و رضا ضرابزنجانیی ارزی که به وسیله بابک هاصدها دکه

تقال پول سیاه و شستشوی پول در رکیه و تاجیکستان و دیگر کشورها برای اندر مالزی و ت

هایی هستند که نقش انتقال میلیاردها دالری را اهبازار جهانی برپا شده بودند، در شمار بنگ

های مالی عضو بود. به همین سبب، بنگاه ازی می کردند که منبع و مقصد آنها ناپیداباید ب

متحده و اتحادیه اروپا، از ره تحریم، از سوی شورای امنیت و ایاالت فاتف، به ویژه در دو

ها مانند بانک فرانسوی  برخی بانکبرقراری رابطه با آنها خودداری کردند، هرچند 

دو کشور دیگر در سالهای های آمریکا علیه ایران و جرم نقض تحریم پ پاریبا" که بهان"ب

نج صد هزار دالر جریمه محکوم شد. پ۹یارد و میل ۸به پرداخت یکا از سوی آمراخیر 

هایی همانند، از جمله دستکاری بازارهای های جهان به اتهامبانک، از بزرگترین بانک

زار دالر جریمه نیز محکوم میلیارد و هفتصد ه ۵بادله ارز خارجی روی هم، به پرداخت م

 شدند.

یز، سیتی گروپ و آر بی اس در نج بانک، چهار بانک شامل جی پی مورگان، بارکلاز این پ

مات وارده از سوی دولت ایاالت متحده آمریکا، حاضر به اعتراف شدند و بانک برابر اتها

رد تا جریمه س، در زمینه دستکاری نرخ سود بانکی به جرم خود اعتراف کپنجم، یو بی ا

 کمتری بپردازند.

داری با باند دولتی غرب پیش از نزدیکتر شدن روابط علنی غرب سرمایه  ۲۰۱۵تا سال  

می شدند،  فاتف نیز ایران به عنوان کشورهای خطرناک شناخته  شمالی کرهو  ایرانگرا، 

و  «امه اقدام مشترکبرن»اجرای ی مورد هدف خود می نامید. با را  در ردیف کشورها

اسالمی سرمایه، اقدامات  حکومت و تعهد ۵+۱ی اکشوره ایکنترل هسته اهم نامهتف

تعلیق درآمد. دولت علیه ایران برای مدت یک سال به ماه  12سختگیرانه مالی فاتف تا 

قصد تمامی داد وستدها و پول و ارز تا منبع و م پذیرفتروحانی، با پذیرش قوانین فاتف، 

این  دیگر کشورها خبر دهد.های و بانکع مالی خویش را  به طرفهای بازرگانی ومناب

ان در گذاراطمینان سازی برای جذب سرمایهو جذب اعتماد تالشی بود برای  «دبیرت»

 ایران.

https://fa.wikipedia.org/wiki/ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/کره_شمالی
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اصول گرایان سرمایه، باند « تدبیر»ت با آشکار شدن پذیرش قوانین فاتف از سوی دول

این باند، با های . رسانهندآمدعات و دالالن همراه، به فغان برزارت اطالوابسته به سپاه و و

. ور شدندحمله(  143فروش اطالعات بانکی در برابر وعده نسیه )»باند دولت را  به « وا مصیبتا»فریاد 

یم نهادهای به تحر FATFت در اند که ایران با عضویانتقادها عنوان کرده»همچنین در بخشی دیگر از 

 (144پردازد)میقرارگاه خاتم االنبیا، قرب نوح و... انند وزارت دفاع، نظامی خود م

در کیهان ای ینده خامنهو شکنجه گر و نما روزنامه  حکومتی کیهان به قلم حسین شریعتمداری بازجو

لمللی مبارزه با اسازمان بین اعالم کرد که با ایهفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه»نوشت: 

به توافق رسیده است. بیانیه بانک  -FATF-آن « اقدام مالی کارگروه ویژه» پولشویی و

شاره، دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد امرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی

ام مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظ

از دولت محترم و بانک مرکزی آن .. اولین پرسش ی و استکباری تعریف کرده .دارسرمایه

به نقطه نظر  FATFاست که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه 

هللا لبنان، سپاه قدس، حماس، در نگاه رسماً اعالم شده آنها، حزباند؟ چرا که مشترکی رسیده

های سرزمینفظ و حراست از نیروهای مقاومت که برای ح صارهللا و همهجهاد اسالمی، ان

نشانده آنها درگیر هستند،  های دستهای استکباری و نظامآباء و اجدادی خود با قدرت

( در ادامه ستیز گرگ ها، از برجام و عضویت در 145«)شوند! و...نامیده می«! تروریست»

FATF اه پاسداران االنبیا سپه قرارگاه خاتمارائه خدمات بهای سپه و ملت گفته شد که بانک

 اند.محدود کرده را

ی ها، دربارهوزارت خارجه رژیم، در دفاع از باند دولتی وقت رام قاسمی، سخنگویبه

این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت »گفت:   FATFقرارداد با

اما چنین پولشویی مشکلی نداریم کرد ما با موضوع  الیحه ارائه شد که مجلس هم تصویب

لی خود را اعالم کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، یران همه اطالعات مانیست که ا

هللا را دانیم ... ما حزبما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می

 (146دانیم)افتخار می

                                                 
 .han.irkay. «است )خبر ویژه( 2رجام ب FATFجلس پیگیری کند م)   143

 
144  )TABNAK معذوریت بانک سپه و ملت، برای تبادالت »بناک|اخبار ایران و. سایت خبری تحلیلی تا

 ارزی با قرارگاه خاتم. 
145(http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1073638  
 /خبرگزاری تسنیم - قاسمی: از هر تفاهمی برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه استقبال میکنیم» )146

FATF ربطی به برجام ندارد 

http://kayhan.ir/fa/news/83103
http://www.tabnak.ir/fa/news/620064
http://www.tabnak.ir/fa/news/620064
http://www.tabnak.ir/fa/news/620064
http://www.tabnak.ir/fa/news/620064
http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1073638
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/15/1178618
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/15/1178618
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/15/1178618
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/15/1178618
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 ده دارند اما ما ازهایی را برای آینواریو وزارت خارجه دش سیستم بانکی ما»وی افزود: 

کنیم کار خود را پیش ببریم و در سیستم مالی کنیم و تالش میخودکشی نمی ،ترس مرگ

کنیم که استفاده کنیم، اگرچه در کنار آن موضوع اقتصاد مقاومتی را دنبال می المللبین

قیب و روزنامه کیهان در مخالف با باند رو « ای هم در همین زمینه است.سفرهای دوره

گویم ن اطالعات غلط به دنبال نگرانی افکار عمومی هستند که من میبرخی با داد» افزود:

نگرانی نداریم. این مقرارت ربطی به   FTAFدر مورد »داد:به این شدت نیست و ادامه 

ی هاو برآوردن هزینهیعنی که پولشویی « ها قبل مطرح بوده است.برجام ندارد و از سال

بوده و  معمول ستی، تازگی نداشته و از پیش همات گروه های تروریمالی، تسلیحاتی و م

و موسوی، رفسنجانی، خاتمی، « ااصولگر»و « اصالح طلب»ربطی به جابجایی دولتهای 

احمدی نژاد و روحانی نداشته است. علی اکبر والیتی وزیر امور خارجه پیشین دولت 

این »گوید: می گو با شبکه المیادینوای در گفتلت خامنهو اکنون دولت در دورفسنجانی 

لقاعده، های تروریستی شناسنامه دار پلید و کودک کش مانند داعش، اعلیه گروهمقررات 

( یعنی که 147«)دانیم.هللا را افتخار لبنان و جهان اسالم می است. ما حزب  النصره و ...

 ت اسالمی ایران است.ه ای صادره از حکومتروریستی دارای شناسنام

را پیگیری  FATFماجرای مجلس و مقامات امنیتی، اگر »ین است: تیتر کیهان حکومت چن

 حجت»کیهان در اعتراض به باند دولت نوشت:  «نکنند، شرمنده ملت و شهدا خواهند شد.

و وزارت  عبدالملکی اقتصاددان ...نوشت: توصیه کردیم به بزرگواران بانک مرکزی

صصان و کارشناسان قرار دهند ... الاقل در اختیار متخرا   FATFمتن توافق  اقتصاد که

ک برنامه زنده در صدا و سیما که حضور داشتم، بزرگواری عنوان این توافق )یا در ی

ای وجود ندارد، زیرا ما هم با غرب گفت مسئلهتفاهم( را برجام دوم گذاشت و کسی می

ی است که ض کردم که مهم تعریفهستیم. همان زمان عر داستانتروریسم هم برای مبارزه با

و خدا به خیر کند زمانی را که دوستان ما بخواهند به تعریف  ما و آنها از تروریسم داریم

 غربی از تروریسم نزدیک شوند!!

                                                 
147( https://www.farsnews.com/news/13911030000897/ 
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انون ق 2018نامه، طرف ایرانی تعهد کرده تا سال شود که در متن تفاهم...االن شنیده می

هایی مانند اصالح کند که گروه تروریسم را به نحوی شویی و حمایت مالی ازمبارزه با پول

حذف شوند )یعنی در تعریف   بخش از استثنائاتهای آزادی لبنان و جریانهللاحزب

های غرب برای دسترسی به تروریسم قرار گیرند(!!! به اضافه اینکه درخواست

کنم؛ تفاهم میباشد با قاطعیت عرض  ت خواهد شد.اگر اینهای مالی کشور اجابتراکنش

FATF ت امنیتی کشور پیگیری نکنند در آینده از برجام بدتر است. اگر مجلس و مقاما

این غوغاهای فزاینده، نشان دهنده آنست که ( 148«)شرمنده ملت و شهدا خواهند شد.

( از بخش )راهای آزادیجریانهللا لبنان و هایی مانند حزبگروه»طرفهای معامله، 

اعتراض اش به آینده ای است که اینها از استثنا بیرون ه اند و این باند، دانست« استثنائات

 . آیند

سخنگوی شورای نگهبان از رد الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 

 د.( و اعاده آن به مجلس خبر داCFTمبارزه با تامین مالی تروریسم )

نگهبان الیحه الحاق وییتر نوشت: شورای عباسعلی کدخدایی در ت نیوز،گزارش آفتاببه 

( را در CFTدولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم )

جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر 

ی مجلس شورای هام، در موعد مقرر براقانون اساسی و اب ، خالفشامل موارد خالف شرع

 ی ارسال شده است.اسالم

 ۲۰قائم مقام شورای نگهبان به خبرگزاری فارس نیز گفته است: شورای نگهبان بیش از 

 (149ایراد به الیحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد دانست.)

                                                 
148( http://kayhan.ir/fa/news/83103 
 
149( http://aftabnews.ir/fa/news/554700/شورای%E2%80%8Cنگهبان-الیحه-الحاق-ایران-به-

cft- 7کرد%-رد-را C- داییکدخ -cft- بود-اساسی-قانون-و-شرع-خالف  

http://kayhan.ir/fa/news/83103
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ی اقتصادی و طه، سرانجام می یابد، سلنهایی، به یک نقطهی این فریادها، در تحلیل همه

ای بقای خود را در  د خامنه، و بانامنیتی سی در دست چه باندی باید باشد. جناح نظامی وسیا

ودیگر  شد الشعبیح و هللاگسترش تروریسم، پولشویی و تقویت سپاه قدس و بدر و حزب

ین تا بزرگتر و کره شمالی و چین می دانند، گروه های تروریستی با تکیه بر روسیه پوتینی

های مالی و مافیایی در انحصار خویش را  و دیگر شبکه االنبیا کارتل مالی و  اقتصادی خاتم

به شدت با توافق  همانند دولتی در دولت، به مالکیت داشته باشند. باند مافیای حکومتی،

خود  دیها کهکشانی و مبادالت اقتصاورزد زیرا که بخش مهمی از داراییفاتف مخالفت می

دهها اسکله و منطقه و  سالح، ،بات الکلی، سیگارمواد مخدر، مشرو یف بازار ارز،در رد

فروش نفت و داللی  نفت و سالح و دیگر  صادی در سراسر ایراُن،آزاد بازرگانی و اقت

ن روی به شدت با آورد و از همیکاالهای قاچاق از کشورهای همسایه و غیره  به چنگ می

خویش سرمایه، بقا « تدبیر و امید»باند دولتی  مخالفت می ورزد . سی اف تی پیمان وفاتف 

تا هم سرمایه باندها در امان باشد  را در گردن سپاری به نظم و قوانین نئولیبرالیسم می داند

نیرویی  و هم حکومت اسالمی اشان در امان و پناه خداوندان سرمایه. اما سخن نهایی را

 رد. صاد را در دست داخواهد زد که سرنوشت تولید و اقت

ی اقتصادی و ، به یک نقطه، سرانجام می یابد، سلطهاین غوغاهای فزاینده در تحلیل نهایی

دست چه باندی باید باشد. جناح نظامی و اطالعاتی، و باند خامنه ای بقای خود سیاسی در 

وه های ویت سپاه قدس و بدر و حزب هللا ودیگر گر، پولشویی و تقرا در  گسترش تروریسم

دانند، تا بزرگترین کارتل مالی ین میبا تکیه بر روسیه پوتینی و کره شمالی و چتروریستی 

های مالی و مافیایی در انحصار خویش را به مالکیت ا و دیگر شبکهو اقتصادی خاتم االنبی

ها ی در دولت بخش مهمی از داراییهمانند دولت داشته باشند. باند مافیای حکومتی،

مشروبات الکلی، مواد مخدر،  ادی خود در ردیف بازار ارز،ی و مبادالت اقتصکهکشان

فروش نفت و  و اقتصادی در سراسر ایران،سیگار و  دهها اسکله و منطقه آزاد بازرگانی 

آورد چنگ میداللی  نفت و سالح و دیگر کاالهای قاچاق از کشورهای همسایه و غیره  به 

« تدبیر و امید»است. باند دولتی ی بر قدرت سیاسی و از همین روی خواهان هژمون

داند تا هم سرمایه نئولیبرالیسم می هایسیاست به  بقا خویش را در گردن سپاریسرمایه، 

. برای این ماندگار باشد پناه خداوندان سرمایه در و هم حکومت اسالمی باندها در امان

رایط اضطراری، اتحاد و یا در ش ایبر اقتصاد و قدرت سیاسی با مرگ خامنهحکمروایی 

پایان  آمد،سان دولتی نظامی به میان آید. اما این برسپاه ممکن است بهباندها ناشدنی است، 

 آورد که خواهد به میاننهایی را نیرویی  ینامهانبیعمر ننگین حکومت باندهاست. اما 

ی شوم و فالکت بار هاد را در دست دارد. برون رفت از این چرخسرنوشت تولید و اقتص

های طبقاتی و سیاسی و انقالبی خویش ازمانیابی طبقه کارگر به شوراهای و ارگانس در گرو

سرنگونی انقالبی حکومت اسالمی، به آگاهی طبقاتی، نگ، به حزب کمونیست پیشاهو 

 یالیسم است. سوی سوسانقالب کارگری و بی درنگ پیشروی به
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