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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ جنوری ١١
  

  بابک زنجانی ھا و رضا ضراب ھا،
 !دالل ھا و واسطه ھای سران و ارگان ھای حکومت اسالمی ھستند

  

مبر  دس٣٠ - ١٣٩٢دی  ج ٩، عصر دوشنبه  قضائيه و دادستان کل کشوروۀگوی ق ای، سخن غالمحسين محسنی اژه 

نی با خبرگزاری ايرنا، اعالم کرد که ولفي او، در تماسی ت.، از بازداشت بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی خبر داد٢٠١٣

ران تان عمومی و انقالب تھآبادی، دادس  عباس جعفری دولت . زنجانی در دادسرا ارتباط داردۀاين دستگيری با پروند

  . زنجانی در دادسرای تھران خبر داده بودۀدی از باز بودن پروندج ٨شنبه نيز روز يک

چرا که او توانسته بود تحريم ھا را دور بزند و . بود» قھرمان«بابک زنجانی، تا ديروز برای حکومت اسالمی يک 

تحت نظارت » ھتل اوين«اکنون چه شده است که او را در . دميليون ھا بشکه نفت ايران را در بازارھای جھانی بفروش

  !قرار داده اند؟

) زير يک درصد( در ھزار ٧ ميليون بشکه نفت می فروخت گفته است فقط ٢۴زنجانی، زمانی که برای وزارت نفت 

  .فروخته است  می دالر ٩٠ گرفته و  ی میدالر ۶٠در حالی که گفته می شود او نفت . گرفته سود می 

  .ست كه بابك زنجانی دستی بر آن نداشته باشديای از اقتصاد كشور ن در واقع حوزه 

  

  بابک زنجانی چگونه ميلياردر شد؟

  بابک زنجانی، خودش به رسانه ھا گفته است زمان سربازی به سپاه اردکان اعزام می شود و در اردکان چون مرتب

 ماه با ديدار اکبر ھاشمی ١۴ تا ١٣بعد از حدود . نتقل می گردد نوشته به قرارگاه فرماندھی سپاه م ترو تميزتر می

کيد بر نياز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، او را أس جمھور سابق از قرارگاه سپاه و تئيرفسنجانی، ر

   .فرستند به عنوان سرباز به بانک مرکزی تھران می 

س جمھور وقت، ئي انتقال به مرکز فرماندھی سپاه، ديدار با رفسنجانی رکيد کنيم که بابک زنجانی، پيش ازأالبته بايد ت

ام داده باشد ج بايد فعاليت ھای زيادی برای سپاه پاسداران ان قاعدتاً س بانک مرکزی شدنش،ئيانتقال به تھران و راننده ر

  ! مقام پيدا می کند؟ءکه اين چنين سريع ارتقا

او در آن جا غير از رانندگی کار . شود س وقت بانک مرکزی می ئيربخش، ر محسن نوۀبابک زنجانی، چندی بعد رانند

ھای بانک دالرمور می گردد در تزريق أ سربازی، مۀزنجانی بعد از اتمام دور. گيرد  ھا را ھم بر عھده می  ثبت نامه

   .مرکزی برای کنترل بازار فعاليت کند
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 بوده؛ کارمزدی که بابت دالر ميليون ١٧رای توزيع گرفته  گويد، نخستين ارزی که از بانک مرکزی ب زنجانی می 

 گرفت و پخش می   از بانک میدالر ميليون ١٧او، ھر روز .  ميليون تومان بوده است١٧توزيع آن دريافت کرده ھم 

  .کرده است  ميليون تومان ھم سود دريافت می ١٧کرد و  

 قديمی دارد و تنھا محدود به ۀقتصادی حکومت اسالمی، ريشاين سخنان زنجانی، با سادگی نشان می دھد که مافيای ا

 زنجانی برای ئیبه اين ترتيب، به لحاظ اصولی و منطقی، فعاليت ھای اقتصادی و پول شو. دولت احمدی نژاد نمی باشد

 حکومت اسالمی نمی تواند با شرکت ھای تحت امر مستقيم خامنه ای رھبر حکومت اسالمی و اطرافيان او به خصوص

  .، بی ارتباط باشد...، فرزندان ھاشمی رفسنجانی و»آقا مجتبی«

 ھزار کارمند در يکی از مجموعه ھای تحت سرپرستی ١٧ شرکت دارد و حدود ٧٠بابک زنجانی، خودش گفته است 

ق و ي ميليارد تومان حقوق می دھد و اين روزھا از کميسيون اصل نود مجلس، گزارش تحق٢٩اش کار می کنند و ماھی 

 او سخن می ۀدربار...  اجتماعی گرفته تا تحريم ھای اتحاديه اروپا و دولت ترکيه، تاجيکستان، مالزی وتأمينتفحص از 

  .گويند

گذاری  اولين بانک سرمايه « شرکت از جمله شرکت ھولدينگ توسعه سورينت قشم، ٧٠گويد، دارای بيش از  او می 

 مالی ۀسسؤ انور ترکيه، مئیر مالزی، سھامدار شرکت ھواپيماد»  (First Islamic Investment Bank) اسالمی

 به .دارد...  در دبی، ترکيه و تاجيکستان وئی ھا او ھم چنين شرکت. اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجيکستان است

  .شود تخمين زده می دالر ميليارد ۵/١٣ بابک زنجانی ئی نيويورک تايمز، ميزان داراامريکائی ۀگزارش روزنام

او به تازگی اعالم کرده بود که حاضر است .  آھن است  باشگاه فوتبال راهۀ مديرھيأتس ئيزنجانی، ھم چنين مالک و ر

 قشم ئی شرکت ھواپيماۀ مديرھيأتس ئياو، ھم چنين ر.  ميليارد تومان پول نقد بدھد تا مالک باشگاه پرسپوليس شود٢٠٠

  . سينما شده بودۀ به تازگی نيز وارد عرصتلداری فعاليت می کند وواست و در صنعت ھ

  

  زنجانی و تاجيکستان

کيد کرد که بابک زنجانی، ھنوز أ، بار ديگر ت١٣٩٢دی ج ١٨بيژن زنگنه، وزير نفت دولت روحانی، روز چھارشنبه 

  . خود به اين وزارتخانه را پرداخت نکرده استئیبدھی باالی دو ميليارد يورو

است که ھنوز چيزی از آن به حساب وزارت نفت » بيش از دو ميليارد يورو«ھی زنجانی  وزير نفت ايران، بدۀبه گفت

 .د بانک مرکزی ايران نيستئيأبرنگشته است و اسنادی ھم که او در رابطه با پرداخت اين مبلغ ارائه داده، مورد ت

 بدھی او به وزارت نفت ۀ ھمين پروندترين دليل بازداشت زنجانی  آيد که عمده   قضائيه ايران برمیۀاز سخنان مقامات قو

 .باشد

گوی بانک الم کرد عبدالغفار کوربونوف، سخن، اع٢٠١٣مبر  دس٢٨ - ١٣٩٢دی ج ٧، روز شنبه  »فرارو«سايت 

مرکزی تاجيکستان، با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی به پرداخت بدھی خود به دولت ايران از طريق سيستم بانکی 

ندی که از سوی بابک زنجانی به پارلمان ايران ارائه شده و سعی دارد چنين ارتباطی را نشان س«: تاجيکستان گفت

  ».دھد، جعلی است

 در  (asian express airline) و ايشن اکسپرس ايرالين (kont group tajikistan) کونت گروپ تاجيکستان

 اين در حالی است که بانک ملی تاجيکستان .رندتاجيکستان، از شرکت ھای مشترکی ھستند که به بابک زنجانی تعلق دا

گذاری   سخن گوی اين بانک ادعای نسبت داشتن بانک سرمايه .ھر گونه ھمکاری با بابک زنجانی را رد کرده است

  .کونت اينوستمنت در تاجيکستان را به اين ميلياردر ايرانی تکذيب کرده است
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زيرا بابک زنجانی در تاجيکستان شرکت .  دروغ می گويداً گوی بانک مرکزی تاجيکستان، رسمروشن است که سخن

س جمھور اين کشور ئي از رسيس بانک را نيز مستقيماً أزنجانی، گفته است که مجوز ت. ھای مختلف و حتی بانک دارد

  .دريافت کرده است

المی از پرداخت  مجلس شورای اس٩٠س کميسيون اصل ئيکه پيش از اين، محمدعلی پورمختار رالزم به يادآوری است 

آقای زنجانی «: او، اضافه کرده بود.  بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده بودئی ميليون يورو۶٠ ميليارد و ٢بدھی 

د بانک مرکزی ھم ئيأ به تمسأله ھای اين وزارتخانه واريز کرد که اين  اش به وزارت نفت را به يکی از حساب بدھی

  ».رسيده است

  

   ليست تحريم ھای اروپانام بابک زنجانی در

بابک زنجانی که نامش در ليست تحريم ھای اروپا قرار دارد متھم است که تحريم ھا را دور زده و برای حکومت 

س اش بابک زنجانی ئيرضا ضراب که ھم اکنون در ترکيه زندانی است گفته که ر.  کرده استئین پول شوااسالمی اير

 به دالرارائه داده که نشان می دھد بانک مرکزی تاجيکستان حدود دو ميليارد بابک زنجانی، سندی را به مجلس . است

س بانک مرکز تاجيکستان نيز وجود چنين سندی را ئير. ايران تحويل داده است اما گفته می شود اين سند جعلی است

  . تکذيب کرده است

بابک زنجانی در حال «:  زنجانی، آمده است بابک١٩٧١ چ مار١٢ھای اروپا با اشاره به تاريخ تولد  در فھرست تحريم 

ھای مالی به دولت   ھای اتحاديه اروپا عليه ايران و در حال فراھم کردن کمک کمک به نقض مقررات مربوط به تحريم

زنجانی .  ھای نفتی ايران است زنجانی يکی از عناصر کليدی ايران در معامالت نفتی و نقل و انتقال پول. ايران است

 ھای تحت مديريت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی  وه سورينت در امارات بوده و برخی از شرکتمالک گر

  ».گيرند ايران مورد استفاده قرار می 

 ئیديويد کوھن، معاون وزارت دارا.  قرار گرفتامريکا ھای   نيز در فھرست تحريم٢٠١٣ اپريل ١١زنجانی، در 

ما در خنثی کردن تالش ھای ايران از طريق بابک «: ات مالی در اين باره گفت در امور تروريسم و اطالعامريکا

  ».زنجانی بی رحمانه اقدام خواھيم کرد

 اختفای معامالتی مسؤول بين المللی شرکت ھا و بانک ھايش ۀزنجانی و شبک«:  نيز گفتامريکايک مقام ارشد دولت 

 مانند آی اس او در مالزی استفاده ئیاو از شرکت ھا. جام داده اند ھستند که از جانب ايران اندالربه ارزش ميلياردھا 

 به ءاو، ھم چنين از جانب ايران با اتکا. کرده تا ميليون ھا بشکه نفت ايران را خريداری کند و به بازار عرضه کند

  ». ارزی انجام داده استۀ مبادلدالرنھادھای مالی خود ميلياردھا 

  

 اظمیزنجانی و اسلحه و حسن ميرک

ھم زمان با طرح نام بابک زنجانی در رسانه ھا، سايت بازتاب تصاويری از زنجانی را منتشر کرد که او را مسلح به 

 اربيل ۀ سال پيش و در منطق١۵ھا را مربوط به  زنجانی اين عکس .  داد اسلحه کمری و در مکانی نامعلوم نشان می

  . زمينی به عراق، مسلح بودن امری معمول بوده استعراق دانست و گفت که برای حفاظت خود در سفرھای

تصاويری از ميرکاظمی در جريان برخورد با .  خودش دوستی نزديکی ھم با حسن ميرکاظمی داردۀزنجانی به گفت

 منتشر شده که او را مسلح به کلت در خيابان ھای تھران ١٣٨٨معترضان به نتايج انتخابات رياست جمھوری سال 

  .نشان می داد
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 روز چھارشنبه يکم ،که ساعتی پيش از اعالم بازداشت زنجانی از احتمال دستگيری او خبر داده بود» انتخاب«سايت 

 . او را منتشر کرده استۀای از پروند ، جزئيات تازه ٢٠١۴ جنوری

يک ترين  نزدئی مشا  با اسفنديار رحيم، با حسين رعيتئی، پس از آشنا١٣٨٨اين سايت نوشته است زنجانی در سال 

  س جمھوری پيشين ايران ارتباط گرفته و از پوشش امنيتی يک نھاد خاص برای فعاليتئيفرد به محمود احمدی نژاد ر

 . کرده است ھای اقتصادی خود استفاده می

 ،کرده بابک زنجانی که از رعيت و ھروی برای ارتباط با محافل خودسر استفاده می «اين گزارش افزوده است که 

 ». کند نگين به افراد مختلف پرداخته و از اين طريق به سيستم نظارتی نفوذ میمبالغ س

و يکی از سران »  خواران اقتصادی ويژه«از حسين رعيت يا حسن ميرکاظمی شريک زنجانی، به عنوان يکی از 

  . شود نام برده می» ھای مسلح حکومت اسالمی لباس شخصی «

 تھران ۀ شد  مداح شناخته،جانی بار ديگر در جريان تيراندازی محمود کريمینام حسين رعيت پس از بازداشت بابک زن

 . ھا افتاده است بر سر زبان» ئیبابا«در اتوبان 

 ھمراه اين مداح بوده که ،سايت انتخاب، نوشته است که رعيت ھنگام تيراندازی کريمی به خودروی يک زوج جوان

 . شخص خامنه ای استۀ او، از مداحان مورد عالق.فر دارد نشان از ارتباط تنگاتنگ اين دو نمسألهھمين 

 ۀ پروند، نام حسين رعيت در رابطه با تيراندازی يادشدهۀ رسد با دستگيری زنجانی و مطرح شدن دوبار به نظر می

  .ھای اقتصادی او نيز در دستور کار رسانه ھا قرار گرفته باشد فعاليت 

است عکس منتشر شده در جت اختصاصی را از  ميرکاظمی حسن سيد ا خودش دوست نزديکی بۀزنجانی که به گفت

  .فيس بوک خودش دانسته و گفته که نمی دانسته اين عکس اين ھمه ھياھو می کند

لم مرتضوی و الريجانی در مجلس و مطالبی که سايت بازتاب در موردش نوشته نی، يک ماه و نيم پس از انتشار فزنجا

 از .صی در تاجيکستان با بی بی سی فارسی شرکت کرده و از عملکرد خود دفاع کردگوی اختصا و بود در يک گفت

  .می باشد» ھيچ کجا ھيچ کس«لم ی بابک زنجانی سرمايه گذاری در فتازه ترين فعاليت ھا

 سالح کمری در جريان تعقيب او، در اين مصاحبه، در مورد عکس ھای ديگری که قبل تر از ميرکاظمی مسلح به

 ميرکاظمی واقعاً «:  در ايران متشر شده موضع گيری کرد و گفت٨٨بعد از انتخابات رياست جمھوری سال ن امعترض

يتی که داشته يک مسؤول و به دليل ٨٨ی خودش را انجام داده است و در جريانات سال ئ نداشته و کار حرفه ئیخطا

ارد ميرکاظمی برای دفاع از کشورش به اسلحه زنجانی اعتقاد د» .سالح ھم به کمرش بوده و اتفاق خاصی نيفتاده است

  .دست برده است

 با بی بی سی فارسی ضمن تمجيد از ميرکاظمی گفت که او دوست نزديکی است اما نه ھمکار گفت و گوزنجانی، در 

 . قبلی با سايت راه آھن ميرکاظمی را از تجار خوب کشور خوانده بودۀدر حالی که در مصاحب تجاری

  

  شزنجانی و ورز

 و باشگاه عامل مدير حضور با جم جام ۀشبک تلويزيونی ۀبرنام جريان در ،١٣٩١ ]دلو[ماه بھمن ٢۶ شب شنبهپنج

 زنجانی بابک ھمراه به ئیدا علی و آھن راه تيم بازديد ھای لمف از زيادی تصاوير  ئیدا علی آھن راه فوتبال تيم سرمربی

 گروه تجاری ھای فعاليت توضيح از ترکيبی برنامه اين .شد هداد نمايش کيش در سورينت ھولدينگ ھای پروژه از

 بوده زنجانی تبليغ واقع در و بوده ئیدا علی و آھن راه تيم »ورزشی« ،»فرھنگی« ھای فعاليت و کيش در سورينت

 .است
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دستی نيز به  ھای بزرگ اقتصادی شان،   که در کنار کارتل  بودئی ھشتاد، فوتبال ايران شاھد حضور ميلياردرھاۀدر دھ

گذاری در ورزش در نظر گرفته شده، به نظر می رسد محرک  ھای مالياتی که برای سرمايه  تخفيف .  اند  داری برده تيم

تر، محبوبيت بيش از حد فوتبال   ھای مالياتی مھم  از تخفيف.  ورزش استۀھا در عرص رخوبی برای النه کردن ميليارد

به گزارش بانک ورزش، ارزش . بروند  شبه ره صد ساله   کند، يک را تحريک میدر ميان مردم است که اين مديران 

 جھانی برزيل باالتر   ھای حاضر در ھر ھشت گروه جام آھن به وزارت نفت، از مجموع قيمت تيم بدھی مالک راه 

  .است

: جمع خبرنگاران، گفت سالگی پرسپوليس در ۵٠ جشن ۀانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس، در حاشيي محمد رواخيراً 

اميدوارم پولدارھا بيايند تا در صندوق سرمايه گذاری باشگاه سرمايه گذاری کنند چرا که اين پول و سود آن به خود «

  ».سرمايه داران برمی گردد

ند و  دار و پولدار به پرسپوليس اضافه شو  که شما گفته بوديد سرمايهسؤالمديرعامل باشگاه پرسپوليس در پاسخ به اين 

آن دو نفر که من گفتم برای حضور در پرسپوليس ھيچ مشکلی ندارند «: يکی از آن دو نفر بابک زنجانی است، افزود

 انجام داده است ئیھا اما منظور من از حضور زنجانی نبود گرچه او ھم به مملکت خدمت کرده و به پرسپوليس کمک 

دانند که چه کاری  دش از افراد عادل تشکيل شده و آن ھا می  قضائيه خوۀ او ندارم و قوئیمن کاری به مسائل قضا

  ».صحيح است

  

 زنجانی و فساد اقتصادی در دولت ترکيه

اين سه . اند ايرانی    ھای ترکيه، سه تن از عامالن اصلی بزرگ ترين فساد مالی در تاريخ ترکيه به گزارش روزنامه

 ھای ترکيه دستگير   رضا ضراب را مقام.كامليا جمشيدی ھستندنام  ، بابك زنجانی و زنی به )يا صراف(رضا ضراب 

برد و كامليا جمشيدی پيش از آن که دستگير شود از ترکيه به دوبی  اند؛ بابک زنجانی اکنون در اوين به سر می  کرده 

  .گريخته است

ضراب از مھم  نوشت، رضا ٢٠١٣مبر  دس٢۵ - ١٣٩٢دی ج ۴چاپ ترکيه، روز چھارشنبه » توديزمان «ۀروزنام

رضا ضراب و بابک . س او استئيترين عامالن فساد مالی در ترکيه پس از دستگيری اعتراف کرد که بابک زنجانی ر 

  .اند  در ترکيه نقش اصلی را داشته ئی شو  ھا و پول زنجانی در دور زدن تحريم

ا از ايشان دريافت کرده است اين س ايرانی خود نام برده که دستورات خود رئيرضا ضراب، در اعترافات خود از ر

  .ميلياردر معروف به حکومت اسالمی نيست زنجانی بابک شخص کسی جز

 ، در آنتاليا با بابک زنجانی ديدار داشته باشد که زنجانی واقعاً ٢٠١٣مبر  قرار بود در آخر دس ضراب، رضا به گفته

چون اموال بابک «: ؛ رضا ضراب در ادامه گفتليس ترکيه دستگير شده بودو از طرف پخوش شانس بوده چون مطمناً 

 ». داده بودتغيير بلوکه شده بود مسير تجارت خود را به ترکيه امريکازنجانی در 

نزديک به يک سال است که رضا ضراب و دو پسر وزير  ،»اوز زکريا« گفته می شود به دستور دادستان استانبول

حقيقات اسم ديگری نمايان شده است و اين شخص ھم بابک زنجانی با ليس بوده که در اين تودولت اردوغان زير نظر پ

 .ی بوده استدالر ميليارد ١۴ثروت 

 در نفتی شرکت چند صاحب و ترکيه اير انور ئیھواپيما شرکت اصلی سھامدار زنجانی بابک استانبول، ليسوپ ۀگفت به

 خريداری شمس مھدی نام به شخصی از دالر ليونمي ٢۵٠ مبلغ به ٢٠١٣ سال اوايل در را شرکت اين که ترکيه و ايران

 خريداری دالر ميليون ١٠٠ مبلغ به را Varan و  Ulusoy ھای نام به ترکيه مسافربری شرکت دو زنجانی بعداً  کند می

 .است گرفته اختيار در نيز را اير قشم ئیھواپيما شرکت ،٢٠١٣ سال در زنجانی .است کرده
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نی صحبت نمی کردند و ارتباط شان فقط از طريق ولفيجانی و رضا ضراب ھيچ وقت تليس ترکيه، بابک زنو پۀبه گفت

ليس ترکيه، از طريق ايميل رضا وپ. مبر در آنتاليا ديداری داشته باشند و قرار شده بود در اواخر ماه دسايميل بوده است

زير يعنی باريش گولر مطلع ضراب از جزئيات اين ديدار با خبر شده و از طرفی چون رضا ضراب از تعقيب پسر و

 .ليس اتمام عمليات را اعالم کرده و افراد را دستگير می کندومی شود پ

 ھای بين المللی، رضا ضراب حدود ده   ھای ناشی از تحريم  اند که با وجود ممنوعيت  ھای ترکيه نوشته بعضی از رسانه

 بانکی خارج از ضابطه به ايران منتقل کرده و برای اين  را به صورت طال و پول نقد يا از طريق انتقاالتدالرميليارد 

او از طريق .  ھا روشن نيست منشا اين پول) ١٣٩٢ ]قوس[ آذر٢٨تابناک، . ( رشوه پرداخته استدالر ھا ميليون  کار ده

ز مسير چين و  ائی تن طال به خارج از ترکيه انتقال داده بود؛ او به پول شو۵ھای دولتی ترکيه،  پرداخت رشوه به مقام 

نی بوده  اش ھلدينگ سورينت، متعلق به بابک زنجا امارات و ايران و ترکيه و روسيه مشغول بوده و طرف ايرانی

  )٢٠١٣مبر  دس١٧توديز زمان، . (است

 ٣۵٠، ١٣٩٢دی ج ١٧ - ٢٠١۴ جنوری ٧ شنبه  شب سه  ۀبه دستور نخست وزير ترکيه، رجب طيب اردوغان، در نيم

 دست کم . اند موران برکنارشده، در مناصب سرپرستی بودهأبسياری از م.  و آنکارا از کار برکنار شدندليس استانبولوپ

 خود ۀآن ھا متھم به عدم انجام وظيف. سای دواير مربوط به جرايم مالی در آنکارا ھستندؤموران، رأ نفر از اين م٨٠

  .يافته است ھستند که مبارزه با قاچاق و جرايم سازمان 

 .اند ليس ديگر به دستور اردوغان منفصل خدمت يا به کار ديگری گمارده شده و پ٢۵٠اير شھرھای ترکيه نيز در س

ليس را و پۀاو، ادار. ليس ترکيه را در چارچوب جنجال فساد برکنار کرده استوموران پأاردوغان تاکنون صدھا تن از م

 . ھا قرار نداده است يری کند که دولت را به موقع در جريان موضوع و دستگ متھم می

 کار اردوغان را لرزه  ، ارکان دولت محافظه٢٠١٣مبر  گسترده در ترکيه در ماه دسئیافشای فساد مالی و پول شو

 ھا، گروھی را دستگير   ترکيه، در نخستين واکنشئیدستگاه قضا. انداخت و پس لرزه ھای آن نيز ھم چنان ادامه دارد

 .سياسی و اقتصادی نزديک به اردوغان نيز در ميان آن ھا ھستند ھای  کرد که شماری از چھره

.  ده وزير کشيدتغييرکار در ادامه به ترميم کابينه و .  ای گشوده شد برای فرزندان سه وزير کابينه اردوغان نيز پرونده

 . نفر ديگر در اين ماجرا تشکيل پرونده داده است٢۵گويد برای   ترکيه می ئیدستگاه قضا

.  پردازی است  خواری و رشوه  ھای سياسی در رشوه ل مالی کنونی در ترکيه، پيش از ھمه ناشی از حضور چھره جنجا

ارتباط دارد که متھم به نقل و انتقال غيرقانونی طال به ايران تحت » ھالک بانک«اصل موضوع به بانک دولتی ترکيه 

 .ميان بازداشت شدگان استس اين بانک نيز در ئي ر. ھای ساخت و ساز است پوشش پروژه

ليس آنکارا، پايتخت اين کشور، يک وس پئي ر.ليس حداقل پانزده استان را برکنار کرده استوسای پؤدولت ترکيه، ر

ليس پايتخت از کار برکنار و يا به محل ديگری اعزام شدند، برکنار شده وروز پس از آن که صدھا نفر از افسران پ

  .است

 اردوغان، . را متھم کرده که درصدد لطمه زدن به دولتش استپوليسوزير ترکيه،  رجب طيب اردوغان، نخست 

 .خوانده است»  ای کثيف دسيسه« در اين مورد را ئیتحقيقات قضا

 را در آنکارا، پايتخت اين کشور پوليس، طی فرمانی سيصد و پنجاه افسر ٢٠١۴ جنوریدولت ترکيه، دوشنبه شب شش 

ی مبارزه با جرايم اقتصادی، قاچاق و جرايم سازمان يافته از جمله افسرانی ھستند که سای واحدھاؤر. برکنار کرد

 .برکنار شدند

 تن از وزرای دولت ١٠وزير ترکيه تاکنون به استعفای  تحقيقات در مورد فساد در دولت رجب طيب اردوغان، نخست 

 . نيز به دادگاه احضار شده اند حتا فرزندان خود اردغان.او و بازداشت نزديکان آن ھا منجر شده است
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 از جمله استانبول از کار برکنار و يا به شھرھای ديگری منتقل پوليسموران أھا، تعداد زيادی از م پس از اين بازداشت

 . اند شده

ای را به مجلس اين کشور تقديم کرده که به موجب آن اختيارات  در تحول ديگری، حزب حاکم عدالت و توسعه اليحه 

 . ھا بيش تر شود در انتصاب قضات و دادستاندولت 

يت نظارت بر مسؤول اين کشور است و ئیترين نھاد قضا  عالی قضات و دادستانان ترکيه که عالی ھيأتروز گذشته 

 ۀ از جمله انتصابات و اقدامات انضباطی در اين قوه را به عھده دارد، گفت که در مورد دادستانان پروندئیامور قضا

 . جديد استانبول تحقيق خواھد کردپوليسس ئيد و رتحقيق فسا

 . اند ی متھم کردهئ  شماری از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه، دادستانان اين پرونده را به تخلف حرفه

موران أ ھای مربوط به برکناری م  گويند که تحقيقات در مورد فساد در دولت ترکيه و گزارش برخی از کارشناسان می

عنای درگيری ميان حزب حاکم عدالت و توسعه و فتح هللا گولن، شخصيت مذھبی پرنفوذ ترکيه است که در  به مپوليس

 .کند  زندگی می امريکا

او در آن زمان به تالش برای برنامه ريزی عليه نظام سکوالر ترکيه .  برد  به سر میامريکا، در ١٩٩٩گولن از سال 

 و دادگستری ترکيه و ھم چنين در حزب حاکم عدالت و توسعه نفوذ قابل پوليس گفته می شود که گولن در .متھم شده بود

 .توجھی دارد

ھايش از اين حزب و اردوغان در   کرد و حمايت  فتح هللا گولن تا اين اواخر از حزب حاکم عدالت و توسعه حمايت می

 .ثر بودؤسه پيروزی پياپی آن ھا در انتخابات م

. ، اين ماجرا را از آغاز به توطئه خارجی با ھدف تضعيف دولت نسبت داده استنخست وزير ترکيه در عين حال

س جمھور ئيعبدهللا گل، ر.  ترکيه را متھم به تالش برای انجام يک کودتا کردئیاردوغان چند روز پيش نيز دستگاه قضا

  .ترکيه و ھم حزبی اردوغان نيز طی اظھارات مفصلی مبانی اين اتھام را برشمره است

سای ؤ چند اردوغان و عبدهللا گل در تالشند که فساد اقتصادی در حکومت شان را به چند وزير و فرزندان آن ھا و رھر

 و غيره محدود سازد اما البته اسناد و گزارشات زيادی وجود دارد که نشان می دھند حکومت اسالمی ايران و پوليس

ن تحريم ھای اقتصادی ايران، ھمکاری ھای تنگاتنگی ، برای دور زد٢٠٠٩حکومت ترکيه دست کم از اوايل سال 

 پول نقد و طالی ايران در ترکيه نخست در سطح گسترده ای در رسانه ھای دالرتوقيف ھجده و نيم ميليارد . داشته اند

ترکيه و تا حدودی در رسانه ھای ايران و ھم چنين رسانه ھای بين المللی مطرح شد اما دولت احمدی نژاد و رجب 

العمل  شود حق  از اين رو، اين که اکنون گفته می . ب اردوغان طی يک توافق پنھانی، ماجرا را پرده پوشی کردندطي

 درصد آن يعنی چھار ميليارد يورو بوده است که عايد مافيای بانکی ايران، يا ۵ ميليارد يورو معادل ٨٧ ئیپول شو

مورين اطالعاتی و أمات ھر دو دولت و در مقابل چشمان مبابک زنجانی و شرکايش، شده است با اجازه مستقيم مقا

ار برابر اختالس  ھزار ميليارد تومان و اين چھ١٢چھار ميليارد يورو معادل است با . امنيتی آن ھا صورت گرفته است

  در ھاله تومانی است که تاکنون چند دادگاه نمايشی درباره آن برگزار شده است و سرنوشت آن تاکنون سه ھزار ميليارد

  .ای از ابھام مانده است

  

  واگذاری شرکتی به يک زن فقير و چگونگی تعقيب رضا ضراب و رابطه ھايش

 ساله ساکن يکی از ٣۴يکی از عجيب ترين نکات موضوع در ماجرای زنجانی و ضراب، مروه ايرماک، يک دختر 

معادل يک ( ميليون لير ترکيه ۶ه ارزش محالت فقيرنشين ترکيه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی ب

  .را به او واگذار کرده اند) ميليارد تومان
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 او در محله ای فقيرنشين در ترکيه از او با عنوان يکی ديگر ۀھم با انتشار عکس اين زن و خان» ھابرترک «ۀروزنام

  .از مھره ھای فساد اقتصادی در ترکيه نام برده است

 مثال بخشی از سھام يکی از شرکت ھای ضراب و زنجانی در ترکيه به ارزش شش به ادعای اين روزنامه، برای

اين خانم که در يکی . به نام يک زن اھل ترکيه منتقل شده است) معادل رقمی حدود يک ميليارد تومان(ميليون لير ترک 

  .ه فساد مالی باز شده استاز محالت فقيرنشين استانبول و در آپارتمانی قديمی زندگی می کند، عمال پايش به پروند

از نکات فاش شده در اين ميان، ھدايای ميلياردی است که ضراب برای ھمسرخواننده اش، ابروگوندش خريده است، از 

ويالھای ميلياردی تا خودروھای گران قيمت و اين زن چنان از اين ھدايا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، 

بر اساس اين گزارش، رضا ضراب تنھا در يک مورد، !  سياره مشتری خواھد بود بعدی آقای ضراب برای منۀھدي

  . برای ھديه به ھمسرش ابرو گوندش پول داده استئیيک ميليون لير بابت تابلو

لم برداری و عکسبرداری از متھمان  به شنود مکالمات و فءاز ديگر نکات اين پرونده، پيگيری بسيار پيچيده با اتکا

  ن من ھم شنود می شود؟ ولفي می پرسد که آيا تءده در يکی از شنودھا، ضراب از يکی از وزراگفته ش. است

 ۀ که در جعبدالر  ميليون ۵/۴ حدود   از منزل آسالن مدير عامل ھالک بانکپوليس اين روزنامه، در بازرسی ۀبه نوشت

حوالی دفتر پسر وزير کشور گرفته شده  گفته شده تصاوير ضبط شده ارايه شده اند که در .کفش بوده کشف شده است

 از اين تصاوير، ئی کشورند و در جار پول به دفتر پسر وزيدالر ميليون ٣ شخص در حال حمل ٣اند، نشان می دھد 

ضراب و پسر وزير در حال خوشحالی مشاھده شده و در تصاوير ديگر ديده می شود پسر وزير کشور دست خالی وارد 

از دفتر ضراب فعالً .  بوده خارج می شوددالر ھزار ٨٠٠ دارای پوليس ۀفی که به گفتدفتر ضراب شده و با کي

  .تصاويری نيست

  

   اجتماعیتأمينبابک زنجانی و سازمان 

مرتضوی که به .  تری گرفته است  اجتماعی و نقش سعيد مرتضوی در آن ابعاد گستردهتأمينماجرای فساد در سازمان 

 خامنه ای و دولت به ويژه تعطيلی فله ای مطبوعات بود، اکنون ۀيه با حمايت ھمه جانب قضائۀمدت دو دھه قدرقدرت قو

 اجتماعی، نشان داده تأمين تحقيق و تفحص مجلس از سازمان ھيأتگزارش . به نماد فساد و جنايت نيز تبديل شده است

 و  بخشی از گزارش تحقيق. استکه ابعاد فساد مالی در زمان مديريت مرتضوی بر اين سازمان بسيار گسترده بوده 

به گفته .  شده است  اجتماعی پرداخت میتأمين ھای ھنگفتی اختصاص دارد که در سازمان  تفحص مجلس به پاداش

 ميليون ٢۴٣ ميليارد و   اند که مبلغ شش اجتماعی تصويب کرده  تأمين امنای سازمان ھيأتعليرضا محجوب، اعضای 

. شد  امنا و مديران ارشد سازمان می ھيأت شود که اين نفرات محدود به اعضای  نفر پرداخت۵٠تومان به حدود  

 تومان   ميليون۴٠٠نفر از اين مديران مبلغ  دھد که تنھا به يک   شده نشان می  محاسبات انجام«: محجوب خبر داده بود

  ».پرداخت شده است

ن مسؤوال ھای اختصاصی کالنی ھم به  ن ھديه داد که اين سازما و تفحص مجلس نشان می ھم چنين گزارش تحقيق 

 لایر کارت ھديه اختصاصی به محمدرضا   ميليون۵٠٠از جمله بر اساس اين اسناد . نژاد داده است دولت محمود احمدی 

س ئياالسالمی، معاون وقت اجتماعی ر از طرفی به عبدالرضا شيخ .  نژاد داده شده است رحيمی معاون اول احمدی

لایر بن فروشگاه رفاه به محمدرضا امينی، مديرعامل خبرگزاری موج،  ميليارد لایر، صد ميليون  لغ يک جمھوری، مب 

لایر کارت ھديه   ميليارد لایر ھديه به محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صد ميليون  يک

 مسؤوللایر کارت ھديه به سفيدی، مدير  يون به مجيد اميدی شھرکی مديرعامل وقت خبرگزاری ايرنا و صد ميل

 .ھا ميليون تومان کارت ھديه داده شده بود ھم چنين به گروھی از نمايندگان مجلس نيز ده . روزنامه آرمان، داده شده بود
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 يافت که تا روزھای پايانی کار خود بسياری   در روزھای اول به موضوعی دستھيأت«: در گزارش مجلس آمده بود

 ٩١ سال قوس ٢٧ در تاريخ ٩١/٩١۵٣/١٠٠٠تفاھمنامه ای به شماره .  را درگير خود کرده بودھيأتقت اعضای از و

مطابق اين تفاھمنامه مقرر شده بود تا سقف . بين سازمان ھلدينگ سورينت قشم به مديرعاملی بابک زنجانی منعقد شد

وتفحص   که اغلب موضوع تحقيق- اجتماعی   تأمين  شرکت متعلق به سازمان١٣٨) معادل ين ژاپن(چھار ميليارديورو 

  ». به شرکت سورينت قشم واگذار شود-بودند 

: شامل) شستا(اجتماعی   تأمين گذاری   شرکت سرمايه٢٠٧ شرکت از مجموع ١٣٨اسامی « شرق؛ ۀبه گزارش روزنام

پتروشيمی  ی ھما، پتروشيمی غدير، ھا ا، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفھان، بانک صادرات، ھتل.ا .  جئیھواپيما

، کشتيرانی )ملت، ميھن، دانا و پارسيان(ای،   ھای مختلف بيمه  تبريز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ايران، شرکت

به ھلدينگ سورينت قشم ... صنايع مس شھيدباھنر و...  ھای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان، دی و ا، بانک.ا . ج

  ». رعايت قوانين مصرح قانونی در ابعاد مختلف است  حقوقی و عدمۀ دارای اشکاالت عديدبوده است،

 تحقيق و تفحص مجلس و علی ربيعی وزير ھيأتس ئيدی سال جاری سعيد مرتضوی از مرتضی محجوب رجاوايل 

مرتضوی مدعی بود که مطبوعات  . سراسری ھم شکايت کرده بودۀاو، ھم چنين از ھشت روزنام .کار شکايت کرد

 . کنند  ھای او خودداری می  ھای او ھستند، اما از انتشار پاسخ موظف به درج پاسخ

س جمھور وقت ئينژاد، ر  ھا افتاد که محمود احمدی   وقتی برای اولين بار سر زبان١٣٩١نام بابک زنجانی، اواخر سال 

سای قوای مقننه و قضائيه را به تالش برای سوء استفاده از ؤر استيضاح وزير کار، در صحن مجلس، برادر ۀدر جلس

  .موقعيت خود و برادرانش متھم کرد

 ۀسای مجلس و قوؤبرادر علی و صادق الريجانی، ر(گوی فاضل الريجانی  و لمی از گفتاحمدی نژاد، در اين جلسه ف

ت که فاضل الريجانی از مرتضوی  اجتماعی پخش کرد و گفتأمينس وقت سازمان ئيبا سعيد مرتضوی، ر) قضائيه

 اجتماعی تأمين او را با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواھان خريد چندين شرکت سازمان ئیخواسته مقدمات آشنا

 .بود، فراھم کند

 به مرتضوی گفته بود که اگر زنجانی او را به عنوان مباشر خود به کار  احمدی نژاد، فاضل الريجانی تلويحاً ۀبه گفت

 برای فعاليت ھای اقتصادی پيش می آيد حل گيرد، او خواھد توانست با توجه به نفوذ برادرانش مشکالتی را که معموالً 

 .کند

لم مذکور گفت که فاضل الريجانی در يک مالقات کوتاه به او  پس از جنجال ھای مربوط به پخش فبابک زنجانی،

 ».در مقابل ھيچ درخواستی نداشته است«ھا کمک کند ولی  ت پيشنھاد کرده بود تا در کارھای نقل و انتقال شرک

 اجتماعی، سعيد مرتضوی متھم شده است که قصد داشته بدون تأميندر گزارش اخير تحقيق و تفحص مجلس از سازمان 

 ميليارد يورو به شرکت سورينت قشم متعلق ۴ شرکت را به مبلغ ١٣٨ اجتماعی در تأمينرعايت مراحل قانونی، سھام 

 .به زنجانی منتقل کند

 ٩١ سال دلو ١۵ مجلس در روز ۀنژاد در جلس  محمود احمدی ۀلم افشاگرانجانی، يکی از افرادی بود که در فبابک زن

، برادر   اجتماعی و فاضل الريجانیتأمينس سابق سازمان ئي مربوط به مالقات سعيد مرتضوی، رفلماين . حضور داشت

  .س مجلس بودئيعلی الريجانی، ر

کردن برخی موضوعات برای نخستين   مفصل با خبرنگار ايسنا، تالش کرد عالوه بر شفاف ئیگفت و گوزنجانی، در 

 آيا فروش :خبرنگار ايسنا، از زنجانی می پرسد. اش سخن بگويد ھای اقتصادی   رسمی درباره فعاليت  بار در يک رسانه

   ل قانونی بوده است؟ اجتماعی به شما به اين شکتأمين شرکت زير مجموعه ١١٧
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 باالتری ھم در ۀ ھا طی شده بود و آن ھا مصوبات داخلی خودشان را گرفتند و از کميت مراحل قانونی خريد شرکت«

شان  ھا راحت شوند، چرا که ھمه خودشان ھم دوست داشتند از شر اين شرکت .  ھا مصوبه گرفتند  فروش شرکتۀزمين

  ».زيانده و مشکلدار بودند

   ايد؟  اجتماعی جلسه و يا رايزنی داشتهتأمين ھای   خريد شرکتۀن دولت يازدھم در زمينمسؤوالبا 

ايم و منتظريم که آن ھا در کارشان مسلط شوند تا بدانيم طرف  ن جديد دولت يازدھم حرفی نداشته مسؤوالفعال با «

 کار با دولت منصرف ۀبنديم و از ادام خود را بۀممکن است اگر برخوردھای فعلی ادامه يابد، پروند. حساب مان کيست

  .شويم

  

  رابطه بابک زنجانی با شھراری تھران

ن جوان يدھد ا كی مربوط به شھر تھران است كه نشان می ي ھای اقتصادی زنجانی،   ھا و برنامه  پروژهۀان ھمياز م

ن شھرداری مسؤوالد برخی ي شا سوم وۀ ای با اعضای شورای شھر تھران در دور ژهيھای و پولدار و پول ساز، رابطه 

  .ن شھر داشته استيا

ن شھر تھران فرونشست و پرده از كار و بار زنجانی در تھران و يزم ران ي اۀن منطقين رابطه وقتی برمال شد كه زميا

ن منطقه نشست كرد، اعضای شورای چھارم شھر تھران، ناگھان با پروژه يوقتی زم. ت شھری برافتاديري او با مدۀرابط

 .رو شدند كه قرار نبود باشده ای روب 

  ا بدون رابطهي دارد و آئی طبقه چه معنا٣٨ ھا دو طبقه ھستند، ساخت برج تجاری   مسكونی، وقتی خانهۀك منطقيدر 

 ساكنان ۀب بود كه اعضای شورای چھارم، با انتقادھای گستردين ترتين مجوزی را گرفت؟ به ايتوان چن ژه می يھای و

 .ادی را مطرح كردندي ھای ز سؤالھا،  ته با انتقادھای رسانه منطقه و الب

 ۀ دربار۵ ۀ کميسيون مادۀس کميسيون شھرسازی و معماری شورا از لغو مصوبئيپس از اين وقايع، محمد ساالری ر

 .ن برج از سوی شورای عالی شھرسازی و معماری کشور خبردادي ساخت اۀاين پروژه و لغو پروان

 به تصويب رسيده بود که اين پروژه در پھنه ۵ن زمين، در حالی سال گذشته در کميسيون ماده  ايراۀمجوز پروژ

ن در حالی يا.  بافت ارزشمند عاصر مسکونی و حفظ وضعيت موجود احداث شده بود-R231 -مسکونی و زيرپھنه 

 .است كه تمامی ويالھای مسکونی اطراف پروژه دو يا سه طبقه ھستند

  رسانی جدی به ساختمان  طبقه باالتر از خط خيابان مجوز داده شده بود که اين اقدام منجر به آسيب٢٧ اما به اين پروژه

ھای اطراف اين پروژه را به پارکينگ   شد و عمال خيابان  ھای مسکونی اطراف از نظر اشراف و سيمای شھری می

 .ل می كرديبرج زنجانی تبد

شده  ن پروژه نمی يت شھری تھران، فقط منوط به ايري مدیطور كل ا به ي، بی ترديد رابطه زنجانی و شھرداری تھران

اری از ي كه زنجانی بسئیده شده، جايز ديگر شھرداری مانند پل طبقاتی صدر ني ھای د به تازگی رد او در طرح. است

ھرداری تھران اعالم نه، پورزرندی، معاون مالی شين زمياما در ھم.  است   كردهتأمينآالت ساخت پروژه را  ن يماش

عنی يمانكار پل طبقاتی صدر، يان زنجانی بود و پين فرد نداشته است و ھرچه بود، ميكرد كه شھرداری مراوده مالی با ا

   . سپاه پاسدارانءاياالنب قرارگاه خاتم

ء االنبيا اتممراودات مالی بابک زنجانی در پروژه صدر، با قرارگاه خ«: گفت» نسيم« با گفت و گومھدی چمران، در 

با لغو پروانه پروژه ايران «: او، عنوان كرد» . و بانک انصار بود و شھرداری مستقيما دخالتی نداشته است )ص(

 ».زمين، مبالغ پرداختی مجوز برج می تواند صرف پروژه ساختمانی ديگری برای بابک زنجانی شود 
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  بابک زنجانی و سپاه پاسداران

 که به دليل تحريم ھا قادر به وارد کردن پول از خارج به داخل کشور ءدگی خاتم االنبيا، قرارگاه سازن٢٠١٠در سال 

 پول دالر ميليون ۴٠به گفته زنجانی، او با استفاده از بانک خودش در طی چند روز . نبود، به زنجانی نزديک شد

 بيش تر به کمک او نياز پيدا کردند و او در  رفته رفته نھادھای دولتی. را به داخل کشور انتقال دادءقرارگاه خاتم االنبيا

  .فاصله کوتاھی به قدرتمندترين دالل صنعت نفت ايران تبديل شد

سسه وابسته به سپاه که با تجھيزات باقی مانده ؤبعد از پايان جنگ ھشت ساله ايران و تشکيل قرارگاه خاتم االنبياء، اين م

گزارش ھا نشان می دھد که . خش آب، سد و راه سازی متمرکز بوداز جنگ کارش را شروع کرد و عمده فعاليتش در ب

  .اين ارگان در ساخت تعداد زيادی سد بزرگ و کوچک مشارکت داشته است

تجربه ساخت سد کرخه و سد گتوند که از بزرگ ترين سدھای ساخته شده در سال ھای اخير به حساب می آيند، به نظر 

 .ه قرارگاه خاتم االنبياء را توجيه کندبرخی کارشناسان واگذاری اين پروژه ب

قرارگاه خاتم االنبياء اکنون بدون ترديد بزرگ ترين پيمانکار پروژه ھای دولتی است و فقط در ھفت سال اخير بدون آن 

 . پروژه نفتی در اختيار گرفته استدالر ميليارد ٢۵که تجربه ای در زمينه نفت داشته باشد، 

 ئیکيد داشتند که فقط پروژه ھاأ می کرد و فرماندھان سپاه تءزمانی پروژه ھای محدودی اجرااين ارگان وابسته به سپاه 

 می کنند که بخش خصوصی توان اجرای آن ھا را ندارد و يا اين پروژه ھا در مناطق دور افتاده واقع شده اند و أرا اجرا

 . می کندء پائين آن ھا را اجراۀسپاه با ھزين

سسات مرتبط با سپاه پاسداران در آن حضور نداشته باشد و فعاليت آن ؤ را نمی شود پيدا کرد که مئی جااما اکنون تقريباً 

سپاه، به دليل نفوذ و قدرتی که در ساختار . ھا بيش از رقابت فنی و اقتصادی باشد، رقابتی در سطوح باالی سياسی است

 . را در داخل ايران از پيش پا برداردسياسی پيدا کرده می تواند ھر رقيبی حتی رقبای بين المللی اش

بعد از آن که رستم قاسمی به وزارت نفت رفت، محمد علی جعفری فرمانده سپاه، ابوالقاسم مظفری شمس را به عنوان 

 .فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء انتخاب کرد

انده قرارگاه خاتم االنبياء بود و غير از اين، رستم قاسمی وزير نفت دولت احمدی نژاد، پيش از آن که وزير شود، فرم

مسعود ميرکاظمی وزير پيشين نفت نيز از سپاه به وزارت نفت آمده بود و از واگذاری پروژه ھای نفتی به قرارگاه خاتم 

 .دفاع می کرد

 بين چون شرکت ھای. البته تحريم ھای بين المللی در سال ھای اخير نيز به نفع قرارگاه خاتم االنبياء تمام شده است

المللی نفتی و غير نفتی يکی پس از ديگری بازار جذاب ايران را رھا کردند و اين ارگان وابسته به سپاه جای پای خود 

را چنان محکم کرد که اگر دوباره تحريم ھا برداشته شود، اين شرکت ھای بين المللی چاره ای جز اين ندارند که برای 

 . وابسته به سپاه ھمکاری کننداجرای بخشی از پروژه ھا با ھمين ارگان

شواھد نشان می دھد که قرارگاه خاتم االنبياء و ديگر نھادھای وابسته نظير بنياد تعاون سپاه که نيمی از شرکت مخابرات 

را به قيمت ھشت ھزار ميليارد تومان خريده، اکنون از پيمان کاری و ساخت و ساز به بنگاه داری روی آورده اند و به 

در مجموع چھار (ی را دالر آن قدر قدرتمند شده اند که حاضرند در فاصله دو ماه دو پروژه دو ميليارد لحاظ مالی

 .بدون گرفتن پول نقد فقط در ازای گرفتن پااليشگاه و نيروگاه برای دولت بسازند) دالرميليارد 

 و قدرت مالی آنھا، حاکی از ئیتوانا ارگان ھای اقتصادی سپاه با دولت در چند سال اخير عالوه بر نشان دادن ۀمعامل

 در بخش ھای مختلف از وزير و ئیبه خصوص اکنون که سپاه با نيروھا. آگاھی کامل آن ھا از وضعيت دولت است

 مالی با مشکل مواجھند يا به ئیاستاندار تا نماينده مجلس دارد، به خوبی می داند برخی وزارتخانه ھا به لحاظ توانا
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برای ھمين ھم سپاھيان، پيشنھاد قراردادھای پاياپای به دولت می . ن المللی به مخمصه افتاده اندخاطر تحريم ھای بي

 .دھند و اموال دولت را به جای پول نقد بر می دارند

 از سپاه پاسداران دعوت کرد که بيش از س جمھور شد رسماً ئيحسن روحانی، به محض اين که پس از احمدی نژاد ر

  .صادی کشور فعال باشندگذشته، در امور اقت

  

  ناخشنودی کيھان و حسن خسروجردی از بازداشت بابک زنجانی

معرفی کرده و گفته بود که ھمه » در جبھه اقتصادی بسيجی سرباز«زنجانی، ھم چنين در مصاحبه با ايسنا، خودش را 

  .بوده است»  شفافکامالً «ن وقت و مسؤوالھايش زير نظر وزير نفت و  فعاليت 

دی خود ادعا ماه ج ١۶يت آن را نماينده رھبر حکومت اسالمی بر عھده دارد در سرمقاله مسؤوله کيھان نيز که روزنام

 گردد و  به دوران رياست جمھوری اکبر ھاشمی رفسنجانی بازمی»  ای به نام زنجانی پيدايش اقتصادی پديده«کرد که 

  . مربوط به دو سال گذشته نيستمسأله

 ھا  برای دور زدن تحريم» سلب قدرت مانور دولت«رتباط با پرونده بابک زنجانی در خصوص روزنامه کيھان، در ا

 خود ١٣٩٢دی ج ١۶کند روز دوشنبه  کيھان که تحت نظر نماينده رھبر جمھوری اسالمی فعاليت می .  است ھشدار داده

 گونه ھشدار داد که  اين» انی و امثال ویاتھامات بابک زنج« قضائيه به ۀای با اشاره به رسيدگی قو با انتشار سرمقاله 

ھا، پوست خربزه زيرپای دولت جديد نگذارند و قدرت مانور دولت از طريق  گران حامی تحريم  بايد مراقب بود فتنه «

  ».ھا را از دولت سلب نکنند بخش خصوصی برای دور زدن تحريم 

رسيدگی قوه قضائيه به اتھامات بابک زنجانی بايد مراقب است که در امر   چنين ھشدار داده   نويس کيھان، ھم سرمقاله

 برای خود انحصار دست و پا ننمايند و از سوی ديگر ھمين موضوع، ءمافياھای اقتصادی از طريق زدن رقبا«بود که 

  ».المال و غارتگری اقتصادی نشود درازی به بيت   خواران در دست  ای در دست سودجويان و رانت بھانه 

ھا   ھا، برخورد کمونيست  بازی است که برخی رسانه اين شامورتی «:  است که يگری از سرمقاله کيھان، آمدهدر بخش د

 مثال وزير کار و رفاه دولت سابق يا فالن نماينده ۀ ھای وی را برای تخطئ کنند، برخی عکس را با آلبوم زنجانی می 

س سابق مرکز تحقيقات ئيس مجمع تشخيص يا رئي رکنند و برخی تصاوير ديگر وی با مثالً  مجلس برجسته می 

» .ی از ماجرا کنندئ  برداری سياسی و باندی و قبيله   سپارند تا به زعم خود بھره ژيک را به تيغ سانسور میيسترات

  )منظور کيھان حسن روحانی است که با بابک زنجانی عکس دارد(

گويد، در   نفت، گاز و پتروشيمی به روزنامه اعتماد می ھای س اتحاديه صادركنندگان فرآوردهئيحسن خسروجردی، ر

 ھای نفتی را بر عھده بگيرد، اما   درصد از صادرات نفت خام و فرآورده٢٧گذشته اين اختيار به اتحاديه داده شد تا 

  ».سفانه ابزارھای الزم برای اين كار فراھم نبودأمت«

يکی «: لت قبلی اين کار خوب پيش نرفت، با اشاره به زنجانی گفتھا با دو خسروجردی، با بيان اين که به رغم توافق 

  ».از بخش خصوصی ھم كه ھمكاری با آن ھا را بلد شد و فعاليت كرد به جای تشويق مورد تنبيه قرار گرفت

ی  شركت در دنيا ھستند كه كارھا۶٠ تا ۵٠اكنون حدود «: کند او، بازداشت زنجانی را اشتباه خوانده و استدالل می 

دھند و اگر اين افراد احساس كنند در صورت  را كه به نوعی دولت در انجام آن گير دارد انجام می ) ايران(دولت 

 گيرند ھم در داخل ھيچ حمايتی از آن ھا  شان ھم در خارج از كشور در ليست سياه قرار می برمالشدن بخشی از فعاليت 

  ».شود اين خوب نيست نمی 
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از اين رو، اين احتمال . پاه پاسداران تا کنون در برابر اين پرونده، سکوت اختيار کرده اندرسانه ھای نزديک به س

بابک زنجانی، ارتباط  .وجود دارد که در رابطه با دستگيری بابک زنجانی، شکاف جديدی در حاکميت ايجاد گردد

  .تنگاتنگی با سپاه پاسداران و سازمان ھای اطالعاتی حکومت اسالمی دارد

که چه شد ناگھان شبکه بابک زنجانی لو رفت و بسياری از اعضای اين شبکه در ترکيه بازداشت شدند، مشخص اين 

، رسانه نزديک به سپاه »تسنيم«به نقل از محسن ميرشمسی خبرنگار خبرگزاری » ديگربان«اما سايت . نيست

يران در ترکيه از داخل ايران لو رفته  تحريم ا شبکه ضد«:  بوک خود نوشته است پاسداران، گفته که در صفحه فيس

  ».است

ھم چنين .  ای به نام جريان يا افرادی که به گفته او در ايران اين شبکه را لو دادند نکرده است ميرشمسی، ھيچ اشاره

 .گفته می شود برخی از فرماندھان سپاه پاسداران از بازداشت زنجانی به شدت خشمگين ھستند

  

 ر حکومت اسالمی يا بانکدارآيت هللا خامنه ای رھب

اخيرا . دار نيز ھست ای رھبر حکومت اسالمی، در عين حال بزرگ ترين سرمايه دار و بانک  هللا علی خامنه  يت آ

 اعالم کرده است؟ واقعا خامنه ای اين ھمه ثروت را از کجا آورده دالر ميليارد ٩۵رويترز، رقم ثروت خامنه ای را 

  ! پردازد؟ داری و تجارت می است؟ چرا او، به بانک 

 حدود  ،١٣٩٢دی جای در بازار بورس، مطابق با اطالعات به روز شده در ھشتم   ھای تحت کنترل خامنه  ارزش بانک

هللا  ھای زير نظر آيت  اين جدای از بانک .  ھزار و چھار صد ميليارد تومان است١٠ يا دالرسه ميليارد و پانصد ميليون 

 ھای  که يکی از بانک جالب اين . ھای بورسی و غيربورسی زير نظر سپاه پاسداران است رس و بانک در خارج از بو

بنياد مستضعفان که جانبازان پردردسر را مدت مديدی .  بنياد مستضعفان استۀھای زيرمجموع زير نظر او از شرکت 

  . بانک سينا است  درصد سھام٨٢احب است از سر خود باز کرده است و تنھا مشغول به امور مستضعفين است، ص

نفوذترين   فرمان امام و از صاحب ئیس ستاد اجرائي ر، مديره بانک سينا نشسته استھيأتس أمحمد مخبر که در ر

 ستاد   تا نشان دھد  اين بانک حضور داردۀ مديرھيأتس أاو در ر. ای است ھای اقتصادی امپراتوری مالی خامنه  چھره 

. ھای رھبری ھستند و اين دو نھاد به ظاھر جدا از ھم دست در جيب يکديگر دارند  از مھرهئی ھا رهو بنياد ھر دو مھ

 به رقمی حدود ، سه ھزار تومانیدالر و سه ميليارد تومان و با احتساب  ارزش بازار بانک سينا دوھزار و صد و چھل

 . رسد  میدالر ميليون ٧١۴

دار اصلی خزانه پارسيان  سيد خراسانی سھام . ای است س و در اختيار خامنه بانک پارسيان، ديگر بانک حاضر در بور

 سه ھزار تومانی، حدود يک دالر ميليارد تومان که با در نظر گرفتن ٧۴٨بانکی با ارزش بازار پنج ھزار و . است

 . ارزد  میدالر ميليون ٩۵٠ميليارد و 

 ھای وابسته به بنيادھای تحت کنترل رھبر حکومت  دھد که شرکت داران بانک پارسيان نشان می  نگاھی به ليست سھام 

گذاری تدبير، مھرآفرينان  ھای سرمايه  شرکت .  درصد سھام اين بانک را تحت کنترل خود دارند۴٠اسالمی، حدود 

 مينتأ رفاه و ؤسسۀ گستر دورانديش، م آوران شرق، کشاورزی مدبرکشت توس، ايده دوران، توسعه اقتصاد آينده، تک

ديگر سھام .  ای و سپاه پاسداران ھستند ھای تابعه امپراتوری اقتصادی خامنه آتيه اميد و شرکت ايران و شرق، شرکت 

داران   مديره بانک نيز ميان اين دو گروه سھام ھيأت. ھای تابعه ھستند خودرو و شرکت  دار عمده بانک پارسيان، ايران  

 .تقسيم شده است

و گروه تدبير در بانک »  فرمان امامئیستاد اجرا«ھای تابعه   از طريق شرکت  ه ای، عمدتاً امپراتوری مالی خامن

 رفاه و ؤسسۀبه عنوان مثال، م. است»  فرمان امامئیستاد اجرا«گروه تدبير خود زيرمجموعه . پارسيان حضور دارد
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قرار »  فرمان امامئیستاد اجرا«ضای  آتيه و کمک به امور رفاھی اعتأمين آتيه اميد، موضوع فعاليت خود را تأمين

سازان پيشاپيش به عنوان بخشی از اين امپراتوری، به عنوان شرکتی که زير نظر ستاد  توسعه اقتصاد آينده . داده است

 به عنوان شرکت ١٣٨٩، جواد شکرخواه و عارف نوروزی در سال ئی و مديران مورد اعتماد آن علی بقائیاجرا

اين . ھا قرار دارد است و در ليست تحريم »  فرمان امامئیستاد اجرا«شی از امپراتوری خصوصی ثبت شده اما بخ

به عنوان حسابرس مالی خود » مفيد راھبر «ؤسسۀ از مئیھای وابسته به ستاد اجرا شرکت نيز چون ديگر شرکت 

 . کند استفاده می

  ای گذرانده ی وابسته به امپراتوری مالی خامنه  ھا ی خود را در شرکتئ  و جواد شکرخواه، عمده عمر حرفه ئیعلی بقا

ت مديره آن نمايندگانی از سرمايه أ است که در ھيئیشرکت کشاورزی مدبرکشت توس زيرمجموعه ستاد اجرا. اند

   ھای زيرمجموعه سرمايه شرکت ايران و شرق خود از شرکت.  کنند گذاری تدبير و شرکت ايران و شرق فعاليت می 

. سيس شدأ ھای زيرمجموعه گروه بھمن ت  به عنوان يکی از شرکت١٣٨٣ آوران شرق در سال  تک. استگذاری تدبير 

چنان آن را در   بوده که بنياد تعاون سپاه مالکيت آن را از آن خود کرد و ھم ئی ھا گروه بھمن يکی از اولين شرکت

 .اختيار دارد

از شش .  مديره استھيأتسازان در   شرکت توسعه اقتصاد آينده مديرعامل بانک پارسيان، علی سليمانی شايسته، نماينده

اين سه نفر عبارتند از . ھای تابعه اين امپراتوری ھستند  مديره پارسيان، سه نفر مستقيما نمايندگان شرکت ھيأتعضو 

امل، غالمرضا  مديره و مديرعھيأت سازان به عنوان عضو  علی سليمانی شايسته به نمايندگی از توسعه اقتصاد آينده

 مديره، و سيدحسام شمس عالم ھيأتس ئي رفاه و آتيه اميد به عنوان نايب رتأمينسليمانی اميری به نمايندگی از موسسه 

 . گذاری تدبير به عنوان نماينده سرمايه

  مديره است، تقريبا تمامھيأت گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در  عارف نوروزی ھم که نماينده شرکت سرمايه

.  خودرو ھای وابسته به ايران  ھای وابسته به رھبری و شرکت  شرکت: ای خود را در دو جا گذرانده است عمر حرفه 

 برکنار شد و به عنوان مدير عامل بنياد برکت ئیعارف نوروزی، به تازگی از مقام خود در مديريت امالک ستاد اجرا

ترين  عرصه امالک و مستغالت ايران است و بنياد برکت از مھم ترين بازيگر   مھم ئیامالک ستاد اجرا. برگزيده شد

 .بازيگران بازار داروی ايران

ای به عنوان يک کارآفرين  برای خامنه . ای در بورس تھران، بانک کارآفرين است ديگر بانک تحت کنترل خامنه 

مايه دو ھزار و پانصد ميليارد تومانی بانک کار آفرين با سر.  کنار ماندن از عرصه کارآفرينی دشوار بوده است،معظم

 دار  ترين بلوک سھام  ای فراوان بزرگ   ای است چرا که او با فاصله  در اختيار خامنه،یدالر ميليون ٨٣٣يا به عبارتی 

 دار ھستند عبارتند ای که در کارآفرين سھام  ھای تابعه امپراتوری مالی خامنه  شرکت. را در اين بانک در اختيار دارد

گستر دورانديش، توسعه اقتصاد فردا، نگين گنجينه ايرانيان، مھرآفرينان دوران و   گذاری تدبير، سرمايه  از سرمايه

 ھيأتس ئي مديره بانک کارآفرين در حال ترميم است چرا که دولت جديد مديرعامل و رھيأت. سازان توسعه اقتصاد آينده

 .نک صنعت و معدن گماشته استمديره اين بانک را به رياست بانک مرکزی و با

  

  ابالغيه حسن روحانی

 اعتراف کرده س جمھور حکومت اسالمی، با صدور ابالغيه ای تلويحاً ئيھم زمان با جنجال زنجانی، حسن روحانی ر

که تحريم ھای بين المللی عليه نفت و بانک مرکزی ايران که اقتصاد اين کشور را ورشکسته ساخته و دست کم دو سوم 

 ايران را زير خط فقر فرو برده و موجب افزايش ثروت افراد و محافل درون قدرت اسالمی شده اند که منافع جمعيت

  .شان را در ادامه تحريم ھا و در نتيجه استمرار و تشديد تنش در مناسبات ايران و غرب می يابند
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تجربه . از درون گرفته استشکی نيست که اين سطح گسترده از فساد اقتصادی، کل ساختار حکومت اسالمی را 

احمدی نژاد خيلی شديدتر از روحانی بر . تاکنونی جامعه ما، نشان داده است که مبارزه با فساد در ايران، واقعيت ندارد

در حالی که اکنون به اقرار خود مقامات . پاک بودن دولت خود و افشای مافيای اقتصادی ھشدار داده و سخن گفته است

 که روحانی می دھد ئیبنابراين، ابالغيه ھا و ھشدارھا. لت احمدی نژاد فاسدترين دولت بوده استحکومت اسالمی، دو

 .صرفا جنبه تبليغی دارند

 را مکلف کرده که ئی ھای اجرا در پی اجرای اين ابالغيه روحانی، معاون اول او با صدور يک بخشنامه، کليه دستگاه

  .بان درآمدھای غيرموجه را ظرف يک ھفته به دولت ارائه کنند و مجازات صاحئیگزارش تخلف در مورد شناسا

و عامالن » خواران ويژه« و مجازات ئیاسحاق جھانگيری، اين بخشنامه را پس از دستورالعملل روحانی برای شناسا

 .صادر کرده است سوء استفاده از تنگناھای ناشی از تحريم 

ھر اقدام خالف قانون به ويژه در مسائل . ھار بند تقسيم کرده است ھای مورد نظر را در چ اين بخشنامه، موارد تخلف

 نيازھا و کاالھای اساسی، صادرات و وارادت، پرداخت تأمينمواد و تجھيزات،   ارز،تأمينمالی و اقتصادی از قبيل 

   چنين، کليه دستگاه  ھم.بايد به اطالع دولت رسانده شوندوجوه غيرقانونی و عدم ايفای تعھدات در اجرای قراردادھا، 

ھای قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب  اند که امنيت الزم برای فعاليت   طبق اين بخشنامه موظف شده ئیھای اجرا

 .و کار را فراھم سازند

معدن و تجارت دولت روحانی را بخشنامه جھانگيری در حالی صادر شده که احمد توکلی نماينده مجلس، وزير صنعت، 

 .متھم کرده است»  خواری رانت«به ھمکاری با يک تاجر خاص و فراھم کردن بستر 

 ھای اخير به يک وارد  زاده، در ماه مفصلی نوشت، محمدرضا نعمت   درنامه  ،١٣٩٢دی ج ١٧ شنبه  توکلی روز سه

 .د تومانی برای او داشته است ميليار۴۵کننده عمده کاال امتياز ويژه ارزی داده که سودی 

 ميليون يورو ارز از ھالک بانک ترکيه تخصيص ٨٠گويد، به چھار کشتی اين وارد کننده، مبلغ  آن گونه که توکلی می 

 ٨٠اگر منافع فروش سريع تر كاال و نجات از راكد ماندن سرمايه « : توکلی در نامه خود آورده است. داده شده است

به گفته توکلی، اين » .ھا خواھد شد  حساب آوريم، رانت تقديمی به تاجر مذكور خيلی بيش از اين را بهئیميليون يورو

 درصد بازار خوراک دام و طيور وارداتی را در اختيار دارد و از جمله بدھکاران عمده بانکی ۶٠ حدود ئیتاجر به تنھا

 .نيز ھست

شوند،   ھا و افکار عمومی مطرح می  از ديگری در رسانه ھای فساد مالی در حکومت اسالمی ايران، يکی پس  پرونده

  .شود ھا در تاريکی و ابھام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می  ولی سرنوشت ھر يک از آن 

 ھزار ميليارد ٣جمھور وقت محمدرضا رحيمی در آن، اختالس مشھور  س ئياختالس در بيمه ايران و نقش معاون ر

 اجتماعی در تأمين ھای سعيد مرتضوی در سازمان   بخشی نژاد در اين پرونده، حاتم ضور نزديکان احمدی تومانی و ح

و » شھرام جزايری«، »آقازاده ھا« نژاد، و يا افرادی جوان مانند   ھای ميليونی وی به کارکنان دولت احمدی نمونه ھديه

ی دست يافتند، به دالر ھای نجومی و ميليارد   مدت به ثروت  در سايه حکومت اسالمی، در کوتاه» بابک زنجانی«امروز 

  !سادگی گويا عمق و ابعاد گسترده فساد در کليت حکومت اسالمی است

حکومت اسالمی، ھنگامی که موقعيت خود را در خطر می بيند بالفاصله عناصری را قربانی می کند تا افکار عمومی 

برای نمونه، سعيد امامی را در زندان واجبی خور کردند و . ف سازداز واقعيت ھای ماجراھا و سناريوھايش منحر

را مختومه اعالم کنند؛ اما کسی اين ترفند جنايت » یئقتل ھای زنجيره «کشتند تا به خيال باطل خود، پرونده موسوم به 

 اين قتل ھا و ده ھا ی ھم چنان باز است و عامل اصلیئکارانه حکومت را نپذيرفت؛ در نتيجه پرونده قتل ھای زنجيره 

  . مراکز اصلی قدرت و کليت حاکميت جمھوری اسالمی استھزار قتل ديگر، مستقيماً 
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قرار  «:زمانی صالح نيکبخت، وکيل پرونده فاجعه کھريزک، خبر داد که سعيد مرتضوی در دادگاه کھريزک گفته است

و از مدافعان مرتضوی، ضمن ابراز نگرانی از  نژاد  علی محمد بزرگواری از ھواداران احمدی» .است من قربانی شوم

افرادی که .  شوند ھا برای دفاع از نظام ھزينه می شما اين را بدانيد که باالخره بعضی «: قربانی شدن او گفته است

  ».شوند  ايستند ھزينه می  محکم می

 ھای حکومت اسالمی محسوب در چنين شرايطی، آزاد بودن زنجانی که بانک اطالعاتی فساد اقتصادی سران و ارگان

 اگر زنجانی آزاد باشد در ھر صورت روزنامه نگاران سراغش - ١: می شود، دو خطر بزرگ داخلی و بين المللی دارد

 ئی بيخ پيدا کند به طوری که رسوامسألهسای خود را لو دھد و ؤمی روند و احتمال دارد او در اظھارنظرھايش ر

 رادوم اين که اگر حکومت اسالمی او . رگان ھای حکومت اسالمی به بار آوردبزرگ تری برای سران و مقامات و ا

 او به دليل فعاليت ھای ئیبازداشت نمی کرد احتمال داشت دولت تاجيکستان و ترکيه و اتحاديه اروپا، خواھان بازجو

ن نتيجه رسيده اند که اگر  و امنيتی حکومت اسالمی، به ايئی مقامات قضااحتماالً . اش می شدند» غيرقانونی«اقتصادی 

استراحت کند ھم به نفع خودش و ھم به نفع کل ) ھتل اوين(بابک زنجانی در يکی از آپارتمان ھای اطراف اوين 

  .حاکميت است

، خامنه ای و بيت او و سپاه پاسداران قرار دارند و بابک س مافيای اقتصادی ايرانأبه اين ترتيب، می توان گفت در ر

اما شايد اکنون مصلحت اسالم و رھبری . ھا يکی از ھزاران دالل و واسطه آن ھا به شمار می رودزنجانی نيز تن

حکومت اسالمی در اين باشد که او را قربانی کنند تا اطالعات او از مافيای اقتصادی سران و مقامات و ارگان ھای 

  . نشودءحکومت اسالمی، بيش از اين افشا

 ھا و ئیھمی است از اسامی وابستگان و عوامل واسطه حکومت اسالمی در پول شوبابک زنجانی، بانک اطالعاتی م

، يورو، زد و بندھای ميلياردی، نقش نھاد ھای امنيتی و سپاه و بيت رھبری و بويژه باند دالرانتقال مخفيانه شمش طال، 

تمال ھرگونه انتقال و درز اين آن ھا می خواھند مانع از اح... فاسد مجتبی خامنه ای فرزند آيت هللا خامنه ای و 

البته اين احتمال نيز وجود دارد که او را نيز مانند يعنی . اطالعات به خارج شوند و بابک زنجانی را تحت نظر دارند

  .سعيد امامی واجبی خور کنند تا سرنخ فساد اقتصادی در باالترين ارگان ھای حکومتی ناشناخته بماند

  دانيد؟  راز موفقيت خود را در چه می :ری زنجانی، از او می پرسدخبرنگار ايسنا، قبل از دستگي

 بوده که خدا در ئیھا شانس . کنم فعال که موفق نيستم اما من به عنوان يک سرباز بسيجی در جبھه اقتصادی کار می«

 در دوران سربازی راننده بنده.  ام حداقل سه يا چھار بار ھم ورشکسته شده.  ام  ھا استفاده کرده اختيارم گذاشته و از آن

 بردم   را میدالر ميليون ٢٠زمان ھم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه  در آن . س بانک مرکزی وقت بودمئير

 تومان بود و زمزمه ٣٠٠ دالرفروختم تا قيمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع ھر  بيرون در بازار می 

  .افزايش قيمت آن مطرح بود

 کنم که راز موفقيتم در تشخيص حالل و حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمھوری اسالمی و   نھايت فکر میدر

  ». است واليت فقيه

نھايتا منشا اصلی توليد فساد اقتصادی و سياسی در باالترين ارگان حکومت اسالمی، يعنی در بيت رھبری آن و شخص 

بنابراين، مبارزه با فساد . ن تر سرايت می کندئيا به مقامات و ارگان ھای پاآيت هللا خامنه ای ريشه دارد و از آن ج

  .اقتصادی در ايران يک شعار پوچ و بی معنی اما در عين حال دايمی سران و مقامات حکومت اسالمی است

افتاده است بی سفانه در جامعه ما، خالف ترکيه که اعتراضات گسترده ای عليه فساد دولتی راه أشايان ذکر است که مت

 تأميندر حالی که بيش از سی ميليون کارگر و بازنشسته عضو سازمان . تفاوتی و از خودبيگانگی و سکوت حاکم است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

اجتماعی ھستند و به آن حق عضويت می پردازند اما ھنوز ھيچ اعتراض جدی از سوی کارگران و بازنشستگان کشور 

  .ر نشده استعليه غارتگران اين نھاد سازمان دھی و برگزا

  ٢٠١۴ جنوری نھم -  ١٣٩٢دی جشنبه نوزدھم پنج

 

 


