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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ جنوری ٢۶
  

 !ند اکار و فاسدن خدا و امام زمان در ايران، تبھنمايندگا
اند حتا ھنگامی که  چنان ريشه دوانده ران، آنفساد اقتصادی، سياسی و فرھنگی در کليه تار و پود حکومت اسالمی اي

ھای وابسته به حکومت، تنھا  ن و مقامات و ارگانمسؤوالدھد باز ھم سران و  چون زلزله رخ می ای در جامعه ھم فاجعه

زلزله اخير، فرصتی فراھم کرد تا بار ديگر، حکومت . ھای خود ھستند به فکر غارت اموال عمومی و پر کردن جيب

 بنابراين، نمايندگان خدا و امام زمان در !بساط سفره خونين خود را برای تقسيم اموال عمومی جامعه پھن کنداسالمی 

 !کار و فاسدند ايران، تبه

زدگان از مردم جمع کردند کجا  ھا برای زلزله  که سلبريتیئیھا فرماندار سرپل ذھاب گفته است که معلوم نيست پول

  .اند آورشان را در زلزله از دست داده  زنی بروند که نان١٢٠مشھور خواسته تا به کمک او از افراد . ھزينه شده است

ترين خسارت  با گذشت بيش از دو ماه و نيم از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، فرماندار سرپل ذھاب، شھری که بيش

  .کنند  چادر زندگی می درصد مردم اين شھر کانکس ندارند و در۶٠را در زلزله ديد، گفته است که ھنوز 

چنين به نقل از او نوشته که درباره  وگو کرده ھم خبرگزاری ايلنا که با اکبر سنجابی، فرماندار سرپل ذھاب، گفت

 .ھا از مردم جمع کردند ابھام وجود دارد  که سلبريتیئیھا کرد پول ھزينه

 مشخص ھزينه شود و به مردم ھم اطالع ئی جا که از مردم جمع شده بايد درئیھا به گفته فرماندار سرپل ذھاب کمک 

 .داده شود که اين کار صورت نگرفته است

 دھم  ھای محلی می را به سازمان

 ژانويه، به نقل از نماينده اورامانات در مجلس شورای اسالمی از ٢۴ - بھمن ٤خبرگزاری ايسنا روز چھارشنبه 

  .بر دادبه علت سرما خ زدگان باختن تعداد ديگری از زلزه جان

شنبه اول بھمن ماه  غرب در مجلس شورای اسالمی نيز روز يک فرھاد تجری، نماينده قصرشيرين، سرپل ذھاب و گيالن

 مانند بنياد مسکن و ھالل ئیھا انه روز گذشته بر اثر بارندگی پيش آمده به دليل کوتاھی و کم لطفی دستگاهتأسفم«: گفت

 چادر داخل شھر در سرپل ۶٠ر اينکه بخشی از چادرھا را باد برد، حدود احمر مردم دچار مشکالتی شده و عالوه ب

 ».ذھاب نيز دچار آب گرفتگی شد

 .زده به علت سرمازدگی منتشر شده بود چند روز پيش نيز خبری مربوط به فوت چھار نفر از اھالی مناطق زلزله
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 ھای ويران استان کرمانشاه چادر زلزله زدگان و خانه

ماه   آبان٢١ن حکومت اسالمی پس از وقوع زمين لرزه مسؤوالس جمھور، و شمار ديگری از ئيشيخ حسن روحانی، ر

زده اين استان را تا پيش از شروع زمستان در واحدھای مسکونی  در کرمانشاه قول داده بودند که اھالی مناطق زلزله

  .اند  نشدهئی روز پس از وقوع زلزله اجرا٧۵ که ئیھا ھا اسکان دھند؛ وعده  يا حداقل در کانکسديگر

تر   ای فقير، فقيرتر و غنی، غنی قطعا با رعايت تعادل و توازن منطقه«: شھاب نادری در تذکر خود به روحانی گفت

 ».نخواھد شد

مظلوميت «نمايندگان برخاسته از واقعيات و بازتاب » فريادھای«اين نماينده در ادامه تذکر خود اعالم کرد که 

 ٢١ن پس از زلزله مسؤوالکه بسياری از مصوبات سفرھای استانی  او از اين. استان کرمانشاه است» زدگان زلزله

 . نشده است، انتقاد کردئیماه اجرا آبان

. ماه خبر داد  بھمن٣تان کرمانشاه در روز زدگان اس باختن شمار ديگری از زلزله اين نماينده مجلس در عين حال از جان

 .اند، اطالعات و آمار مشخصی عرضه نکرد او از تعداد کسانی که بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده

 .زده به علت سرمازدگی منتشر شده بود  نفر از اھالی مناطق زلزله۴چند روز پيش نيز خبری مربوط به فوت 

زده استان کرمانشاه  ن حکومت اسالمی، ھنوز ھزاران نفر از مردم زلزلهمسؤوال مجلس و ساير بنا به اعتراف نمايندگان

کنند از شمار  ھا را در چادر سپری می در برخی از مناطق تعداد کسانی که شب. از سرپناه مناسبی برخوردار نيستند

 .تر است اند، بيش کسانی که در کانکس اسکان داده شده

توانند از جان مردم در برابر سرما، طوفان و باران محافظت  اند، نمی بينی شده زدگان پيش لزله که برای زئیچادرھا

يکی ديگر از نمايندگان مجلس سه روز پيش گفته بود که تعدادی از اين چادرھا در اثر وزش باد و بارش باران . کنند

 .اند آسيب ديده

 چادر دچار ۶٠ين در مجلس، تنھا در سرپل ذھاب حدود بر اساس اظھارات فرھاد تجری، نماينده مردم قصر شير

 ٧٠٠که تنھا  اند، حال آن در حالی که ھزاران واحد مسکونی در اين شھر بر اثر زلزله آسيب ديده. اند گرفتگی شده آب

 زده در چادرھای نامناسب زندگی افزون بر آن، کماکان ھزاران خانواده زلزله. اند کانکس در اين منطقه نصب شده

زدگان در اثر سرمازدگی جان خود را از دست   از زلزله ھمين شرايط نامطلوب باعث شده است که تعدادی. کنند می

 .کند زدگان اين استان را تھديد می و اين خطر کماکان جان ديگر زلزله. بدھند

 نظامی -ھای مذھبی  گاهآل اقتصادی برای بنياد بن زلزله و ويرانی حاصل از آن به يک فرصت ايدهدر چنين شرايطی، 

زدگان را به بنياد مسکن ھم به قرارگاه سازندگی   و اسکان موقت زلزلهئیدولت بازسازی مناطق روستا. تبديل شده است

تازند  تر به يکديگر می ھای حاکميت که گاه بر سر گرفتن سھم بيش ای تکراری از خودی دايره. خاتم واگذار کرده است

   .نشينند شان می  بر سر يک سفره خونين حکومتاما به وقت تقسيم غنائم
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برپايه گزارش وزارت آموزش و پرورش . واگذار شده است» بنياد برکت«زمان بازسازی مدارس تخريب شده ھم به  ھم

  . استان کرمانشاه تخريب شده استئی مدرسه در مناطق شھری و روستا۴۴حداقل 

ای   يکی از چند بنياد مالی و خيريه تحت نظر رھبر حکومت اسالمی خامنه،» امامئیستاد اجرا«بنياد برکت وابسته به 

 اين ستاد که مالک بسياری از اموال و امالک تصرف شده توسط حکومت ئی، دبير اجرا»محمد مخبر«. اسالمی است

 .به اين مجموعه خبر داد» ثالث باباجانی« آبان از واگذاری بازسازی شھر ٢۵است، 

ھای بھداشت و   صورت درخواست وزارت بھداشت و درمان اين مجموعه ساخت و بازسازی خانهاو گفته است که در

 .ديده در کرمانشاه را نيز انجام خواھد داد ھای آسيب بيمارستان

 واحد مسکونی برای ١٠٠٠نامه با بنياد مسکن مجری ساخت و تکميل  بنياد برکت تابستان سال گذشته بر اساس تفاھم

فروش کنند و  لبته محرومانی که برای گرفتن اين واحدھای مسکونی ناچارند زندگی خود را پيش ا.شد» محرومان«

 .ھای اين واحدھا را بپردازند ھا وام دھه

 ميليارد ١١٠گذاری سال گذشته اين بنياد در کرمانشاه را يک ھزار و  عارف نوروزی مديرعامل برکت ميزان، سرمايه

 .لایر اعالم کرده است

ضا رحيمی معاون ھماھنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، بنياد برکت تنھا برای احداث گفته ر به

 .گذاری کرده است  ميليارد تومان در اين استان سرمايه۴٠٠ای  شھرک گلخانه

ارد تومان اعالم  ميلي۶٠٠را در مجموع »  فرمان امامئیستاد اجرا«نامه استانداری کرمانشاه با  رحيمی، ارزش تفاھم

ھای ستاد با  گذاری توسط گروه اقتصادی تدبير يکی ديگر از زيرمجموعه گفته او، اين ميزان سرمايه به. کرده است

 .مشارکت بنياد برکت انجام گرفته است

 لمسؤوگفته صادق مفرد،  به.  فرمان امام برای بازسازی کرمانشاه سپاه پاسداران استئیشريک و يا رقيب ستاد اجرا

 درصد بازسازی واحدھای مسکونی تخريب شده در کرمانشاه به سپاه ١٠٠ تا ۵٠ ئیسازندگی سازمان بسيج دانشجو

 .واگذار خواھد شد

ای امضاء کردند که بر اساس آن اسکان موقت  نامه  آبان تفاھم٢۶سپاه پاسداران و بنياد مسکن انقالب اسالمی 

 .شود  به قرارگاه سازندگی خاتم واگذار میئیطق روستازدگان و بازسازی واحدھای مسکونی منا زلزله

زدگان  نامه در مرحله اول اسکان موقت زلزله گفته عبادهللا عبداللھی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم، بر اساس اين تفاھم به

 . روستا به اين قرارگاه واگذار شده است٧۴در 

ھای واگذار شده به سپاه پاسداران و بنياد برکت را اعالم  وژهھای نظامی تا به حال ارزش پر ن دولتی و مقاممسؤوال

 درصد از اعتبار دولتی مربوط به زلزله کرمانشاه ۵٣ آبان گزارش کردند که بيش از ٣٠ھای ايران  اند، اما رسانه نکرده

 .در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفته است

 آبان اعتبار دولتی اختصاص يافته برای کمک به ٣٠المی،  حکومت اسئیمسعود کرباسيان وزير امور اقتصادی و دار

 ميليارد تومان از اين اعتبار به سپاه ٣٠٠گفته او،  به.  ميليون تومان اعالم کرد۴٠٠ ميليارد و ۵۶۵زدگان را  زلزله

 .ان است توم٩٠٠ ميليارد و ١٢که سھم جمعيت ھالل احمر از اين اعتبار در مجموع  پاسداران پرداخت شده در حالی 

زدگان را در اختيار سپاه پاسداران قرار داده  دولت حکومت اسالمی، در شرايطی بيش از نيمی از بودجه کمک به زلزله

حسن . رو شده است که فعاليت اقتصادی گسترده اين نھاد نظامی و ديگر بنيادھا پيش از اين با انتقادھای فراوانی روبه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

نشست خبری پس از انتخابات رياست جمھوری ارديبھشت امسال، از سپاه س دولت اسالمی در نخستين ئيروحانی ر

 .عنوان بخش خصوصی نام برد پاسداران و ديگر بنيادھا و نھادھای حکومتی به

ھا  ھا و سھام دولتی در شرکت  درصد از بنگاه١٣ھای مجلس شورای اسالمی گزارش کرده است که تنھا  مرکز پژوھش

  .ار شده استواگذ» واقعی«به بخش خصوصی 

از آغاز . تر شدن بنيادھا و نھادھای خاص داشته و دارد دھد که دولت نقش اصلی را در فربه ھمين گزارش نشان می

ساختار دولتی » سازی کوچک«ھای مختلف به منظور آن چه که  سازی در ايران، دولت در دوره ھای خصوصی برنامه

 .ادھای خاص واگذار کردھای دولتی را به بنيادھا و نھ عنوان شد، بنگاه

با اين . رو شده و يا به طور کامل تعطيل شدند ھای گذشته با بحران روبه ھای واگذار شده دولتی طی سال بسياری از بنگاه

ھای دولتی را به بنيادھا و نھادھای خاص واگذار کرده و  ھای انباشت شده، سھام شرکت حال دولت برای کاھش بدھی

 .کند می

ھای دولتی به صورت تھاتر را متوقف خواھد کرد،  تر اعالم کرده بود واگذاری شرکت روحانی که پيشدولت شيخ حسن 

 پروژه عمرانی ناتمام را به دليل کسری بودجه عمرانی به سپاه پاسداران و ديگر بنيادھا و ٢٠٠٠تکميل بيش از 

 .نھادھای خاص واگذار کرده است

اين .  فرمان امام نيستئیگذاری مشترک سپاه پاسداران و ستاد اجرا و سرمايهزده نخستين پروژه  بازسازی مناطق زلزله

ھای دولتی را در  ھا و اجرای پروژه دو نھاد تحت نظارت و مديريت رھبر حکومت اسالمی مالکيت بسياری از بنگاه

  .اختيار دارند

دار   کرد که مالکيت و يا سھامافشا» ھا امپراطوری خصولتی«، در گزارشی با عنوان ١٣٩٦ آبان ٣٠روزنامه شرق 

 شرکت صنعتی برتر ايران به بنيادھا و نھادھای حکومتی و نظامی تعلق دارد و بخش ١٠٠ شرکت از ۴۴عمده 

 . شرکت است١٠٠ شرکت از ١٣دار عمده و يا مالک  خصوصی تنھا سھام

دار عمده و يا مالک  داقل سھام فرمان امام به صورت مستقل و يا مشترک حئیبرپايه اين گزارش سپاه و ستاد اجرا

 اين دو به صورت مشترک سھام شرکت مخابرات ايران و شرکت ارتباط . شرکت برتر اقتصاد ايران ھستند١٣اصلی 

 فرمان ئیچنين سھام بانک انصار نيز در اختيار متعلق به سپاه پاسداران، ستاد اجرا ھم. سيار ايران را در اختيار دارند

 .تگی صدا و سيما استامام و صندوق بازنشس

در فھرستی که روزنامه شرق منتشر کرده، تمام و يا بخشی از سھام بانک مھر، پتروشيمی پارس، صندوق اعتباری 

 .ھای آن تعلق دارد کوثر، بانک گردشگری، پتروشيمی زاگرس و پتروشيمی پارس ھم به اين دو نھاد و يا زيرمجموعه

آستان قدس رضوی که پس از مرگ واعظ طبسی . دار نيستند می و حکومتی بنگاه تنھا نھادھای نظائیسپاه و ستاد اجرا

ھای اقتصادی  ترين ھلدينگ ای، يعنی رئيسی واگذار شده، يکی از بزرگ ترين افراد به علی خامنه به يکی از نزديک

  .ای از پرداخت ماليات معاف است اين بنياد مذھبی به دستور علی خامنه. ايران است

 مالک ئیھای خاورميانه قرار دارد و به تنھا ترين بنگاه ترين و ثروتمند  ھولدينگ در شمار بزرگ١١ضعفان با بنياد مست

 ھزار ميليارد تومان ٢٨ميزان درآمد اين بنياد در سال گذشته .  شرکت برتر اقتصاد ايران است١٠٠شش شرکت از 

 .اعالم شده است

 ميليارد تومان از درآمدھای اين بنياد برای ۵٣۴ه امسال منتشر شد، بر اساس نخستين صورت مالی بنياد مستضعفان ک

رسی دفتر رھبر حکومت اسالمی که   ميليارد تومان آن به معاونت نظارت و حساب٣٢۶کمک بالعوض ھزينه شده که 

 .يت نظارت بر نھادھای تحت نظر او را بر عھده دارد، پرداخت شده استمسؤول
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 دفاع، ستاد پشتيبانی نيروھای مسلح، ارتش و نيروی انتظامی نيز بيش از دو دھه است که در کنار اين بنيادھا، وزارت

ھای  ای که برخی از کارشناسان اقتصادی و مقام گونه به. اند تر شده  و با گذشت زمان فربه داری روی آورده به بنگاه

 .کنند زيابی می درصد ار۶٠ تا ۴٠دولتی سھم بنيادھا و نھادھای خاص در اقتصاد ايران را 

برداری و توسعه چند ميدان نفتی را به دو شرکت  چنين پس از مخالفت سپاه پاسداران با قراردادھای نفتی جديد، بھره ھم

س دولت و ديگر ئيحال نيز پس از زلزله کرمانشاه در حالی که ر.  و بنياد برکت واگذار کرد وابسته به قرارگاه خاتم

کنند، سپاه و بنياد برکت به شرکای  زده به بخش خصوصی دفاع می زسازی مناطق زلزلهاعضای کابينه از واگذاری با

 .اند اصلی دولت تبديل شده

*** 

سو مشغول غارت و  طور که در باال اشاره کرديم حکومت نمايدگان خدا در ايران، در چھار دھه گذشته از يک ھمان

 ديگر، فقر و فالکت را در اين جامعه، نھادينه و عمومی ھای عمومی جامعه بودند و از سوی حيف و ميل کردن ثروت

دھند تا دستمزد ناچيز و بخور و نمير  طوری که حتی کارفرمايان دولتی و غيردولتی به خود جرات می اند به کرده

ھا نفوذ زيادی در حاکميت و نيروھای سرکوب به ويژه سپاه  چرا که آن. کارگران را نيز به موقع پرداخت نکنند

شان غارت و قاچاق و سرکوب و ترور و اعدام است و ھر کارگری نسبت به اين  سداران دارند که کسب و کار دايمیپا

ھای  گردند و خانواده ھا اعتراض کنند دچار زندان و شکنجه شده از کار اخارج می  آنئیستم و تبعيض و زورگو

  .گردند کارگران نيز و اخراجی نيز فلج می

ھای ريز و درشت حاکميت   از اين غارت اموال عمومی جامعه توسط سران و مقامات و ارگانئیھا در ادامه، به نمونه

  .کنيم اشاره می

س وقت بنياد ئير» دوست محسن رفيق«، برادر »دوست مرتضی رفيق« ميليارد تومانی ١٢٣اختالس کالن مالی 

 ٢٧ - ١٣٩٦ آذر ٦ شبتاب نيوز، دوشنبه گزارش به! ھاست مسضعفان و جانبازان حکومت اسالمی يکی از اين نمونه

فاضل «، نقش ٧١ و ٧٠ھای   ميليارد تومانی در سال١٢٣ھا از اختالس کالن مالی  ، پس از گذشت سال٢٠١٧نوامبر 

ھا آشکار شد اما  در رسانه) س وقت بنياد مستضعفانئيبرادر محسن رفيقدوست، ر( »دوست مرتضی رفيق«و » خداداد

، ٠٠٠ ميليارد تومان و در حال حاضر معادل ١٢٣ معادل ١٣٧٠به مبلغ کالن اختالس که در سال در اين پرونده، تنھا 

بار  برای نخستين» در تی وی«به ھمين منظور، شبکه جھانی .  تومان است پرداخته شد٣، ٥٥١، ٤٠٨، ٥٠٠، ٠٠٠

  .رفته استدوست را گ تصميم به افشای زوايای مخفی اين پرونده فساد کالن مالی برادران رفيق

 انجاميد، ١٣٧۴در روز اول آذر سال » فاضل خداداد« که به اعدام ٧٠ -٧١ھای   ميليارد تومانی سال١٢٣اختالس 

 .جا به بخشی از اين فساد گسترده در حکومت اسالمی، اشاره شده است دارای ابعاد ديگری نيز ھست که در اين

ای است که   يکی از موارد مخفی اين پرونده، فيلم نيم ساعتهه،ئيدر قوه قضا» در تی وی«مطابق گزارش منابع خبری 

ضبط اين فيلم زمانی صورت . ای قاضی وقت اين دادگاه ضبط کرده است اژه فاضل خداداد پيش از اعدام نزد محسنی

حسين  او ساعتی پيش از اعدام در حضور غالم. دوست برد گرفت که فاضل خداداد پی به خيانت محسن و مرتضی رفيق

دوست در بنياد مستضعفان را فاش کرد که سخنان وی  ای، اسرار پشت پرده فسادھای کالن محسن رفيق محسنی اژه

 . ضبط شدئیصورت ويديو طور کامل به به

دوست  ، قرار بود محسن رفيقدوست برای ادای شھادت به دادگاه فاضل خداداد و مرتضی رفيق بر اساس ھمين گزارش

 اين پرونده، تحت بازداشت قرار گيرد، اما در اتفاقی عجيب، صبح ئیمال نفوذ در روند قضااحضار شود و به دليل اع

عنوان  دوست به روز احضار، صداوسيما حکم رھبر جمھوری اسالمی برای ابقاء او را قرائت کرد که در آن از رفيق
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اين حکم، نھيب «يک جمع خصوصی، ای در  بنا بر اظھارات محسنی اژه. ياد شده بود» س بنياد مستضعفانئيامين و ر«

 .دوست را منتفی کرد که ھمين امر، بازداشت محسن رفيق» رھبری برای عدم عبور از خطوط قرمز رھبری بود

س بنياد مستضعفان از سوی رھبر ايران، به دستور غالمحسين ئيعنوان ر دوست به  محسن رفيق پس از ابقاء دو ساله

کاران موقت بانک واريز  ھا و وثايق فاضل خداداد به حساب بستان مامی پرداختای قاضی اين پرونده، ت محسنی اژه

افراد زيادی در اين گردش حساب نقش . ھای اين پرونده با بانک باقی نمانده باشد گرديد تا ظاھرا ھيچ مبلغی از بدھی

» پور زھرا محتشمی« مابقی از جمله ھا در روند رسيدگی پرونده به دادگاه احضار شدند و اند که تنھا تعدادی از آن داشته

 .ھای او، ھرگز به دادگاه احضار نشد دوست و صاحب چک ھمسر مرتضی رفيق

مديرعامل وقت بانک صادرات » هللا سيف ولی« ميليارد تومانی، مکاتباتی از سوی ١٢٣طی جلسات دادگاه اختالس 

. ھای فاضل خداداد با دادگاه انجام شد تر از بدھی مبنی بر دريافت کليه مطالبات بانک و بازپرداخت مبالغی حتی بيش

بارھا » فاضل خداداد«. پرداخت شد» خداداد«شريک و ھمکار تجاری » پور حسن افراشته«ھا توسط  بخشی از اين بدھی

حوزه «و » محسن رفيقدوست«به موضوع معامله قطعه زمين متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان و مطالباتش از 

که به موجب قوانين دادرسی آن ( ای يک از اظھارات او، مورد توجه محسنی اژه اشاره کرد اما ھيچ» اقرالعلومعلميه ب

» فاضل خداداد«در نھايت پس از تشکيل چند جلسه دادگاه فرمايشی، . ، قرار نگرفت)زمان، خود دادستان دادگاه نيز بود

 .به اعدام محکوم شد» ظام اقتصادی کشوراخالل در ن«عنوان متھم رديف اول پرونده به اتھام  به

از طريق رابط، به » دوست محسن رفيق«با ھم در زندان بودند، » دوست مرتضی رفيق«و » فاضل خداداد«ھنگامی که 

س وقت زندان اوين به ئير» پيشوا«ھا قول داد که به زودی آزاد خواھند شد و احکام آنان نمايشی است،  ھر دوی آن

 ».آريم طاقت بيار حاج محسن فرمودند که ھر دو تاتون رو بيرون می«: ته بودگف» فاضل خداداد«

 روزه دادگاه برای تجديد نظر، رای دادگاه بدوی، بدون رسيدگی مجدد در دادگاه تجديدنظر ٣٠سرانجام با وجود مھلت 

 بھشت ٨٩م و در قطعه  در زندان اوين و بدون اطالع خانواده اعدا١٣٧۴در اول آذر سال » فاضل خداداد« و تأئيد

، متھم رديف دوم، با »مرتضی رفيقدوست«ساير متھمين اين پرونده از جمله . زھرای تھران به خاک سپرده شد

 .ھا و زد و بندھای پشت پرده سياسی، پس از طی دوران کوتاھی از زندان آزاد شدند رايزنی

برای اجرای حکم اعدام به سمت » فاضل خداداد«که  ، زمانی١٣٧۴بر اساس اين گزارش، صبح روز اول آذرماه سال 

جا درخواست ديدار با  او ھمان. شد» وعده پوچ آزادی«رفت، متوجه خيانت برادران رفيقدوست برای  جوخه دار می

ای، قاضی  کرد که اين درخواست با موافقت محسنی اژه» بيان حقايقی که تا کنون بيان نکرده«ای را برای  محسنی اژه

پيش از اعدام خود، اسرار پشت پرده فسادھای کالن مالی در بنياد » فاضل خداداد«ترتيب  بدين. ر گرفتپرونده قرا

 .مستضعفان را در برابر دوربين افشا کرد

به اطالع رھبری برسد » ای محسنی اژه«قرار بود توسط » فاضل خداد«فيلم نيم ساعته اين اعترافات بنا به درخواست 

ای از  ای نسخه گاه به روئيت رھبری نرسيد، اما اژه ای، اين فيلم ھيچ  رفيقدوست و محسنی اژهکه با تبانی ميان محسن

 .با محسن رفيقدوست معامله کرد»  در فرمانيه تھرانئیمنزل ويال«را در ازای يک » اعترافات فاضل خداداد«فيلم 

ای انتقال   بود که سند آن به نام محسنی اژهای، جزو اموال بنياد مستضعفان اھداء شده به محسنی اژه» ويالی فرمانيه«

 .ای با محسن رفيقدوست بسيار صميمی گرديد يافت، و پس از اين اتفاق به ناگاه رابطه محسنی اژه

، عالوه بر قرارداد الماندر جريان يکی از سفرھای خود به کشور » محسن رفيقدوست«در فساد مالی کالن ديگر، 

را با اخذ تخفيفات مناسب برای بنياد » و. ام. ب« دستگاه ۶٠٠ر، قرارداد خريد خريد تسليحات نظامی برای کشو
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ھای بيت رھبری بود، از پرداخت عوارض  که برای يکی از زيرمجموعه اين خودروھا به دليل اين. مستضعفان عقد کرد

 .و حقوق گمرکی معاف و اسناد ھمگی آنان به نام بنياد مستضعفان صادر شد

انتقال يافت و در » جواد و محسن رفيقدوست«نام  اقدامی خالف قانون، اسناد تمامی اين خودروھا بهپس از چندی در 

ھای شخصی اين  اختالسی آشکار، تمامی اين خودروھا به مجلس شورای اسالمی فروخته شد و مبالغ مربوطه به حساب

 .افراد واريز گرديد

 ميليارد تومانی در زندان بود، برای ١٢٣علت اختالس که به  ھنگامی» مرتضی رفيق دوست«جاست که  جالب آن

دستگاه ب ام و چيزی به بازجوھا  ۶٠٠حواستون باشه، من از ماجرای «: پيام داد» محسن رفيقدوست«برادرش 

 »!ام نگفته

ده خرداد بنياد پانز. ھای اصلی تعريف شده برای بنيادھا و نھادھای انقالبی حمايت از فقرا است ظاھرا يکی از کار ويژه

اين بنيادھا زير نظر رھبر . اند و بنياد مستضعفان و جانبازان به ھمراه کميته امداد، برای حمايت از فقرا تشکيل شده

ن کميته مسؤوالتالش دولت خاتمی برای ادغام کميته امداد در وزارت رفاه با مخالفت . کنند حکومت اسالمی فعاليت می

  .امداد روبرو شد

رھبر «: ی در باره نقش بنياد مستضعفان و جانبازان در حمايت از فقرا گفته استسؤال پاسخ به محسن رفيقدوست در

دھند، در حقيقت بنياد مستضعفان و ساير  جا دستور می  که در آنئیرود و بخشی از کارھا  که میئیانقالب در سفرھا

  ».اند ھا را تعھد کرده نھادھای زير رھبری اين

گيری از  کنند و با بھره ھای دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی می ھا و پروژه ری شرکتبنيادھا در ھنگام واگذا

ھای رفيقدوست، درآمدھای  بر اساس گفته. گيرند ھای دولتی را در اختيار می ھای ويژه، مالکيت بخشی از شرکت رانت

ديد او ھزينه  ای است و با صالح يار خامنهاين بنياد و ساير نھادھای اقتصادی وابسته به بنيادھای انقالبی و مذھبی در اخت

  .شود می

***  

 شرکت برتر اقتصادی ١٠٠مالکان «ھای خود، ضمن بررسی و معرفی  روزنامه شرق در تيتر يکی از شمارهاخيرا 

 ١٣فقط «: دانسته و نوشته است» ھا راتوری خصولتیامپ«ھای برتر در اقتصاد ايران را در انحصار  ، شرکت»ايران

  ».شرکت برتر ايران خصوصی ھستند

 فرمان امام، بنياد مستضعفان انقالب اسالمی، صندوق بازنشستگی نيروھای مسلح ئیستاد اجرا«نوشته اين روزنامه،  به

ھای کلی  و اگرچه سياست» ستندھای بزرگ اقتصاد ايران ھ ترين مالکان شرکت ھای وابسته به دولت بزرگ و ھلدينگ

نگاھی «گفت اما   عدالت اجتماعی سخن میتأمين قانون اساسی از گسترش مالکيت در سطح عموم مردم برای ٤٤اصل 

دھد حاال و  بندی سازمان مديريت صنعتی نشان می به وضعيت مالکيت صد شرکت برتر اقتصاد ايران در آخرين رتبه

ھای بزرگ اقتصادی  تنھا مردم مالکيت شرکت کردن دست دولت از اقتصاد نه اهپس از چند سال کشمکش بر سر کوت

 ».ھا از دست دولت نيز خارج شده است کشور را برعھده ندارند؛ بلکه اداره آن

وجو برای يافتن  در ميان مالکان واقعی اين صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست«شرق نوشته که 

ھای وابسته به  ھای سھام عدالت، ھلدينگ شرکت. ھا خواھد رساند ھا ما را به آن اين شرکتداران عمده اغلب  سھام

ھای بازنشستگی نيروھای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنياد مستضعفان انقالب  وزارت کار و صنعت، صندوق

بازيگران اصلی اقتصاد ايران ھای دولتی  ھای ملی وابسته به وزارت نفت و بانک اسالمی، بنياد تعاون سپاه، شرکت

  ».ھا ھا قرار دارند يا در دسته خصولتی ھستند که يا در دسته دولتی
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، »ھای بزرگ کشور کار آسانی نيست داران عمده واقعی شرکت يافتن مالک و سھام«که  روزنامه شرق با اشاره به اين

ھای خود را در دل   ھستند که سرمايه نھادھای بزرگ ديگریئیھا تنھا بازوی اجرا اغلب اين شرکت«نوشته که 

رسد که خود به  داران عمده شرکتی به نام شرکت ديگری می وجوی سھام گاھی جست. اند ھای مختلف گسترده شرکت

نخ  نکردن سر اند که گم  که چنان در ھم تنيدهئیھا شرکت. شود داران عمده ديگر اداره می وسيله ترکيبی از سھام

ھای موازی و مرتبط است و گاھی يافتن  ھا و سازمان وجوی فھرستی از شرکت دداشت و جستشان نيازمند يا مديريت

توان به  وجو در آرشيو نشريات مختلف می شود که تنھا با جست ھا چنان سخت می سرنخی از صاحبان اصلی شرکت

  ». از مالکان اصلی آن پيدا کردئیکمک يک آگھی مزايده يا مناقصه ردپا

ھای بزرگ و پرسود ايران نامبرده و  عنوان يکی از شرکت به» شرکت پخش رازی«ای نمونه از اين روزنامه، بر

حيان، شرکت صنعتی کيميدارو و شرکت  اش شرکت داروسازی جابربن داران عمده سھام«نوشته که در ظاھر 

 درصد سھام ٥٤ حيان،  درصد سھام جابر بن٦٠گذاری شفادارو صاحب  شرکت سرمايه«اما » داروسازی اسوه ھستند

گذاری شفادارو   درصد سھام داروسازی اسوه است و در نتيجه مديريت ھر سه شرکت با شرکت سرمايه٦٥کيميدارو و 

 درصد از ٨١شود  وجوی بيشتر برای يافتن صاحبان شفادارو مشخص می است؛ اما صاحب شفادارو کيست؟ با جست

آينده پوياست؛ اما شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا سھام اين شرکت متعلق به شرکت مديريت طرح و توسعه 

 را پيدا کنيم که شرکت مديريت طرح و ئیھا توانيم آگھی وجو در آرشيو نشريات می جا تنھا با جست متعلق به کيست؟ اين

  ».کند معرفی می» وابسته به بانک ملی ايران«توسعه آينده پويا را 

بازی تازه؛ يک ويرگول معنای متن اليحه بودجه دولت را برھم زده و با : استروزنامه شرق، در مطلب ديگری نوشته 

گونه که يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه گفته،  آن. بگيران خروس خواھد خواند  معنا، کبک نجومیتغييراين 

دليگانی  حسينعلی حاجی. شدراه با العمر مقامات و نمايندگان مجلس به ھای نجومی و مادام تعمدی در کار است تا حقوق

با پيگيری اين موضوع، به » شرق«. اند گويد تمام اعضای کميسيون امروز بر سر دوراھی بسيار مھمی قرار گرفته می

 يک ئیجا اين نتيجه رسيد که اليحه دولت در بند مذکور، حتی تا سال گذشته، درست بوده و تنھا در ھمين سال، جابه

  . استويرگول، کار دست ھمه داده

ھای مختلف  افزايش حقوق گروه«: گويد  می١٣٩٦ ماده واحده قانون بودجه سال ١٢گويد؟ بند الف تبصره  اين بند چه می

طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام  بگير از قبيل ھيئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به حقوق

 در ٨/٧/١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوری مصوب ) ٧٨(و ) ٧١ (که تفاوت تطبيق موضوع مواد نحوی گيرد؛ به می

در حکم حقوق ثابت، «… :  ويرگول، شدهئیجا حاال ھمين تبصره در انتھای جمله با جابه.»حکم حقوق، ثابت باقی بماند

داشته شود،  که اين ويرگول بر زمانی«: عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت.  خاص داردئیاين اتفاق معنا» .باقی بماند

العاده  کار، فوق شود، حتی اضافه  که به کارکنان و مقامات دولت به معنای اعم پرداخت میئیھا يعنی تمام پرداخت

دليگانی با اشاره به اينکه دو اشتباه به صورت عمدی يا  حاجی.»عنوان حقوق ثابت تلقی خواھد شد يت و غيره بهمأمور

 به ٩٠، تصويب و در سال ٨٦، در سال »٧١ ماده ٣تبصره «: است، گفت آمده ٩٦ بودجه سال ١٢سھوی در تبصره 

شدن يعنی   احيا شده است؛ اين احيا١٢العمر موسوم شد که حذف شده بود و به اعتقاد کارشناسان در تبصره  حقوق مادام

از فردای آن روز در اند، اما  داشته… يتی مانند وزير، معاون وزير، نماينده ومسؤولآنکه ھمه کسانی که حتی يک روز 

او به اشکال دوم اين تبصره اشاره کرد و . ھا پرداخت شود  درصد حقوق آن جايگاه، بايد به آن٨٠آن سمت نباشند، 

در اينجا . التفاوت حقوق افراد به چه نحو پرداخت شود آمده است که مابه»  اليحه دولت١٢بند الف تبصره «در : افزود

انه در فرايند تأسفآمده است؛ اين ويرگول در اليحه دولت بوده، اما م» ثابت«و » حقوق«يک ويرگول بين دو کلمه 
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طبق نظر : او گفت.تصويب در کميسيون تلفيق و صحن علنی مجلس، به صورت عمدی يا سھوی برداشته شده است

ار مالی اضافه برای شدن اين ويرگول، تنھا بالغ بر ھفت ھزار ميليارد تومان در سال جاری، ب کارشناسان، با برداشته

 سال آينده نيز آثار آن برای برخی افراد باقی اھد ماند و يک عدد بزرگ ۵٠چنين تا  ھم. خزانه کشور ايجاد خواھد شد

  .خواھد شد

محمد کردبچه، . وگوی او را با يکی از مطلعان مطرح کرديم کاری شده است؛ اين بخش از گفت ويرگول در مجلس دست

وقتی اليحه از «: گويد می» شرق« اين موضوع به تأئيدجمھور، با  سئيريزی و نظارت راھبردی ر مشاور معاون برنامه

کردبچه . » کردتغييرسوی دولت به مجلس رفت، جای اين ويرگول درست بود، اما به داليلی نامشخص جای آن 

کند و   نمیتأئيدين کارشناس رقم را حال، ا اين با. » اين ويرگول بار مالی زيادی ايجاد خواھد کردئیجا جابه«: گويد می

يابی به اطالعات  برای دست» شرق«ھای  ھرچند تالش. گذارد برآورد ھزينه آن را بر عھده سازمان امور استخدامی می

 تأئيدنتيجه ماند، اما در نھايت بار باالی مالی آن بر خزانه دولت، مورد  وگو با کارشناسان آن بی اين سازمان در گفت

: کند  میتأکيد ھم از سوی دولت درست به مجلس رفته بود، بار ديگر ١٣٩٥که اليحه بودجه  او با بيان اين. تقرار گرف

غالمرضا . » در مجلس رخ داده و مشکلی در اليحه دولت وجود نداشت١٣٩٦اين اتفاقی است که در اليحه بودجه «

: و خيلی سربسته و کلی به خانه ملت گفتهدليگانی را رد کرده  شده از سوی حاجی تاجگردون نيز ادعای مطرح

ای، عنوان کرده که اعضای کميسيون برنامه و  ای به دور از اخالق حرفه تازگی يکی از نمايندگان در مصاحبه به«

که تفاوت تطبيقی  حالی کردن آن ھستند؛ در العمر بودجه در حال تنظيم متنی برای افزايش حقوق نمايندگان مجلس و مادام

 ...».شود و قانون موضوع را از حقوق مديران ارشد منسوخ کرده است مل حال کارکنان دولت میتنھا شا

روز گذشته گويا جمشيد انصاری، «: گفته» شرق«چنين به  دليگانی ھم حاجی ھا  درصد افزايش بار مالی در دستمزد١٠

ھای جاری ناشی از  رداخت ھزينه درصد افزايش بار مالی پ١٠جمھوری، در جلسه کميسيون بودجه به  سئيمعاون ر

دولت به معنای اعم ( ھا و افراد دولت  که به تمام مقامئیھا در اين گزارش آمده که تمامی حقوق. دستمزد اشاره کرده است

عنوان حقوق ثابت افراد  گيرد ھم به تعلق می) …حقوق و العاده و اضافه کلمه ھر سه قوه و نيروھای مسلح، اعم از فوق

 قانون مديريت خدمات کشوری مصوب سال ٧٨ و ٧١بر اين اساس بنا بود حسب مواد «: او ادامه داده. »ودش تلقی می

آن تبصره ھمان موضوعی است .  حذف شده است٩٠ در سال ٧١ قانون ماده ٣ که تبصره  در حالی.  مالک باشد١٣٨٦

 با کارھای خوبی که ٩٠ود و در سال  مطرح شده ب٨٦العمر نمايندگان مجلس در سال  ھای مادام که درباره حقوق

 بدون ذکر حذف ٧٨ و ٧١در واقع اين شبھه وجود داشت که ماده . نشينی کرد ھا انجام دادند، مجلس عقب رسانه

ای است که برخی نمايندگان داخل کميسيون  اين ھم نکته.  و اصالحيه آن، دوباره احيا شود٩٠گرفته در سال  صورت

  ».ريح کنند که منظور ھمان استقبول داشتند و بنا شد تص

مشکلی که در کشور ما ھست، اين که «: گفته» شرق«دانيد يا عمدی نيز به   را سھوی میمسألهکه آيا شما  او درباره اين

نفع واحد در اين موضوع ھستند؛ يعنی از  ھا ھمه ذی گيران و برخی مجريان اين سازان و برخی تصميم برخی تصميم

با اين ويرگول ) گيرند ھا می ه البته نمايندگانی که حقوقشان را از دستگا( ته تا نمايندگان مجلسکارشناسان دولت گرف

حاال ھم . شدن آن به متن مشکوک ھستم شدند، اما به ھر شکل من به اين ويرگول و اضافه مند می کننده بھره تعيين

  ».کند و بعدتر درباره آن مفصل حرف خواھم زد  میتأئيدام که حدس و گمان من را  سری مستندات را به دست آورده يک

***  

ھای اقتصادی و بازرگانی با  گذاری و مشارکت در فعاليت شستا، وظيفه سرمايه): شستا( اجتماعی تأمينگذاری  سرمايه

اين مجموعه عظيم اقتصادی که اکنون تحت مديريت .  اجتماعی را بر عھده داردتأمينھای صندوق بازنشستگی  سرمايه
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 شرکت نفتی گازی، ٩ شرکت پتروشيمی، ١٧کند که شامل  ھا را اداره می ئیلت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارادو

اين .  شرکت سلولزی، چند شرکت توليد لوازم خانگی و کشت و دامداری است١٣ شرکت توليد و پخش دارو، ٣٠

 تأمين و تأمينه شرکت کارگزاری باھنر، صبا  سرمايه و ستأميندار چھار بانک، پنج بيمه، يک شرکت  مجموعه سھام

   .آينده نيز ھست

دولتی صورت مالی شفاف و  داران بزرگ شبه بنياد مستضعفان در ميان مالکان و سھام: بنياد مستضعفان انقالب اسالمی 

ای بالعوضش ھ اش تا کمک ھای زيرمجموعه  شرکت اين بنياد از اعالم سود و زيان ساالنه. عملکرد بسيار روشنی دارد

جز مالکيت  بنياد مستضعفان به. ھايش نيز در اختيار عموم قرار داده است ئیرا اعالم عمومی کرده و فھرست دارا

سبز، صنايع نوشيدنی   از قبيل استقالل و آزادی در تھران، مجموعه تفريحی ارمئیھا مجموعه بانکی سينا، مجموعه ھتل

   .ھای صبا و سينا در بورس نيز ھست ی و مجموعهدار عمده چند شرکت نفت ، سھام...زمزم و

 با فرمان   و يک ماه پيش از مرگ خمينی٦٨ فرمان امام که در سال ئیستاد اجرا:  فرمان امام خمينیئیستاد اجرا 

اش در بورس، گروه  ھای بزرگ کشور است که بازوی اجرائی ايشان تشکيل شد يکی ديگر از مالکان بزرگ شرکت

ھای  ھای مختلفی را زيرمجموعه خود دارد که سھام عمده شرکت ه توسعه اقتصادی تدبير، ھلدينگگرو. تدبير است

ھا و  ئی دارا يافتن تصوير دقيقی از مجموعه. دھد مختلفی را از نفت و پتروشيمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می

وان حدس زد که بورس تنھا قسمتی از ت راحتی ممکن نيست و می  فرمان امام، بهئیھای اقتصادی ستاد اجرا فعاليت

   .شود ھای اقتصادی اين نھاد را شامل می فعاليت

 انجام امور درمانی و مسؤول اجتماعی نيروھای مسلح با نام مخفف ساتا، تأمينسازمان :  اجتماعی نيروھای مسلحتأمين

توان  اش وجود ندارد؛ اما می تصادیھای اق بازنشستگی نيروھای مسلح است و اگرچه آمار و اطالعات دقيقی از فعاليت

گذاری غدير است  بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمايه. ِرد پايش را در بورس به شکل واضحی مشاھده کرد

جز شرکت   اجتماعی نيروھای مسلح بهتأمين. ھای پتروشيمی و نفت است دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت که سھام

 اجتماعی نيروھای مسلح و صندوق بازنشستگی نيروھای مسلح نيز تأمينامی سازمان گذاری غدير، با اس سرمايه

  .ھای سھامی عام بزرگ است دار قسمتی از شرکت سھام

***  

 موضوع اختالس از   بانکی در پرونده-دادستان تھران، اخيرا از صدور کيفرخواست توسط دادسرای پولی دولت آبادی 

 ميليارد تومان ١٢٠٠ غيرقانونی ئیموضوع اين پرونده، جابجا«: او گفته است. استيکی از شعب بانک ملت خبر داده 

که در اين پرونده ھفت . که با اقدام به موقع دادستانی وجوه توقيف و به بانک اعاده شده است. از يک شعبه بانک بود

چنين در پرونده ديگر  ھم. رندب نفر تحت تعقيب قرار گرفته و در حال حاضر دو نفر از متھمان در بازداشت بسر می

جا شده و به  مفتوح در ھمين ناحيه از دادسرا، مقادير قابل توجھی وجوه در يکی از شعب خارجی بانک ملت جابه

در اين . که در اين پرونده نيز عمده وجوه توقيف شده است. بستگان متھم متواری به خارج از کشور انتقال يافته است

اند، قرار  رعامل وقت بانک ملت، چھار نفر ديگر از ھمدستان وی نيز تحت تعقيب قرار گرفتهپرونده که عالوه بر مدي

 ».جلب به دادرسی صادر شده است

***  

» ھای مجلس مرکز پژوھش«!  اجتماعیتأمينسازمان »ورشكستگی«ھای مجلس درباره احتمال  ھشدار مرکز پژوھش

پس از اين اتفاق ھشدار داد و »ناآرامی«ر يک دھه آينده و بروز اجتماعی دتأمينسازمان »ورشكستگی«درباره احتمال 

 ».ز توان مداخله را نخواھد داشتيبه قدری است که دولت ن«اين ورشکستگی » بحران«اعالم کرد که 
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 و ئیايگستردگی پوشش جغراف« کرد که به دليل تأکيداين مرکز در گزارشی که در روزھای اخير منتشر شده است، 

ھای اقتصادی و  نه ناآرامیيمی تواند زم« اجتماعی، ورشکستگی اين سازمان تأمينسازمان » تحت پوششتنوع اقشار 

 ».اجتماعی گسترده در کشور را پديد آورد

رقم « به ٩٠ اجتماعی به بانک ھا از چھار ميليارد تومان در سال تأمينطبق اين گزارش، افزايش بدھی سازمان 

بانکی کشورخوانده » يکی از ابربدھکاران«، اين سازمان را ٩۵در سال » يليارد تومان ھزار م٩باورنکردنی باالتر از 

  .است

تر از درآمدش بوده که اين به معنای کسری   ھزار ميليارد تومان بيش٩ھای اين سازمان  چنين در سال گذشته ھزينه ھم

  . درصدی درآمد نسبت به ھزينه در اين سازمان است١۵

ھای مجلس ھشدار داد که در صورت ادامه اين شرايط، در ھشت سال آينده کسری نقدينگی  ھشدر ھمين حال مرکز پژو

  . ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد١١۴اين سازمان به 

 اجتماعی استفاده و يا از اين سازمان تأمينھای سازمان   درصد جمعيت ايران از بيمه۵٢ون نفر يعنی يلي م۴١ش از يب

  .کنند ری دريافت میحقوق بازنشستگی و مستم

گذاری در ايران است که  ترين نھادھای سرمايه ، يکی از بزرگ)شستا(  اجتماعیتأمينگذاری  شرکت سرمايه

  .ھای تجارت و بازرگانی و توليد فعاليت می کند درزمينه

ھای اين  ریگذا چنين ديگر مشکالت رخ داده برای سرمايه شرکت شستا و ھم» در ھمين حال سرمايه گذاری ناكارآمد 

  . اجتماعی ذکر کرده استتأمينشرکت را از جمله داليل مشکالت مالی سازمان 

» ھا و مشاوران ھای مجلس، مرکز پژوھش بررسی«س مجلس نيز در تيرماه سال گذشته با اشاره به ئيعلی الريجانی، ر

  ».تماعی ايجاد خواھد شد اجتأمينای در  ھای جدی ازنظر بودجه  سال آينده تنش١۵ظرف «تصريح کرده بود که 

 تأمين اجتماعی از طريق استفاده مجموعه تأمين ھزار ميليارد تومانی دولت به ١١٠او پيشنھاد کرده بود که بدھی 

  .اجتماعی از امکانات دولتی، تسويه شود

 خواستار  جمھور ايران، سئيای به حسن روحانی، ر  نماينده مجلس در نامه١۵٧  آبان،٣٠شنبه  درھمين حال روز سه

  . اجتماعی شده بودندتأمينپرداخت بدھی دولت به سازمان 

 ھزار ميليارد تومان ١٢٠ اجتماعی طلب خود از دولت را تأمينھای مجلس، سازمان  براساس گزارش مرکز پژوھش

  . ھزار ميليارد تومان است٣٠اعالم کرده اما وزارت اقتصاد معتقد است که اين رقم 

ھای دولتی که در ازای بدھی دولت به  بات، وابسته به مجلس، با محاسبه ارزش شرکتدر ھمين حال ديوان محاس

 ھزار ميليارد تومان اعالم ۶٢ را ٩۴ اجتماعی واگذار شده، رقم بدھی دولت به اين سازمان تا پايان سال تأمينسازمان 

  .کرده است

 اجتماعی و صندوق تأمينم کرده بود که سازمان  اعال٩٢در آبان سال  علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

  .کار است  ھزار ميليارد تومان از دولت طلب۶٠بازنشستگی آن، بيش از 

او به خبرگزاری دولتی ايرنا، گفته بود که تصور چنين بدھی در دولت وجود نداشت و روشن شدن اين رقم باعث 

  .شگفتی دولت شده است

، »ناكارآمدی سازوكار الزم برای دريافت حق بيمه براساس دستمزد واقعی«ھای مجلس،  در گزارش مرکز پژوھش

افزايش تعداد بازنشستگان و مستمری «و » ھای پيش از موعد افزايش بازنشستگی«، »ھای درمان افزايش ھزينه«

  .از جمله داليل مشکالت پيش آمده برای درآمدھای سازمان تامن اجتماعی اعالم شده است» بگيران
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  .يکی ديگر از داليل مشکالت اين سازمان است» عدم مديريت صحيح و مداخالت دولت«اين مرکزاز نظر 

 اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد،باعث درگيری نمايندگان تأمينانتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان 

  .ون، کار و رفاه اجتماعی شدمجلس ھشتم با دولت و در نھايت استيضاح و برکناری عبدالرضا شيخ االسالمی، وزير تعا

، مرتضوی را به تخلفات گسترده ٩٢ آذر ١٣ اجتماعی در تأمينچنين گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان  ھم

  .ھا تومان متھم کرده بود مالی بالغ بر ميليارد

***  

آستان قدس ( ھشتم شيعياناالسالم ابراھيم رئيسی را به توليت آرامگاه امام  ای با صدور حکمی حجت هللا خامنه آيت 

  .مشھور بود» سلطان خراسان«او جانشين عباس واعظ طبسی شد که به . در مشھد منصوب کرد) رضوی

 .هللا خمينی به عھده داشت را با حکم آيت) توليت آستان قدس رضوی(يت آرامگاه امام ھشتم مسؤول ١٣۵٧طبسی از سال 

، اين نھاد به پشتوانه درآمد حاصل از نذورات زائرين و »ویآستان قدس رض« ساله تصدی طبسی بر ٣٧در دوران 

ھای بزرگ  سابقه يافت و به يکی از کارتل کنندگان و نيز معافيت از پرداخت ماليات و حسابرسی، اوجی بی وقف

 .اقتصادی در منطقه بدل شد

در ھمين راستا . الت کشاورزیسازی فعال است و ھم در توليد انرژی و دارو و محصو اين کارتل امروز ھم در اتومبيل

 .شد وقدرتش فراتر از ھر مقام دولتی در استان بود ناميده می» سلطان خراسان«طبسی نيز به کنايه 

هللا خمينی و  واعظ طبسی در عين حال نماينده ولی فقيه در سه استان خراسان ھم بود و به دليل گرفتن حکم از آيت

 .داد ای استقالل نشان می هللا خامنه ی از آيتاش به ھاشمی رفسنجانی تا حدود نزديکی

ھای گسترده سال   اعداممسؤولالھدی، امام جمعه پرقدرت مشھد است و از اعضای ھيئت سه نفره  رئيسی داماد احمد علم

رئيسی، توليت جديد آرامگاه امام ھشتم شيعيان اما از وفاداران بی چون و چرای علی . رود  به شمار می١٣۶٧

الھدی، امام جمعه مشھد است   سال سن دارد، داماد احمد علم۵۵او که . رود شمار می ای، رھبر حکومت اسالمی به خامنه

  .آيد  میگرايان به شمار ھای معروف اصول و مانند پدرزن خود از چھره

او در . ھای مخالفان بود و سمت دادستانی کرج و ھمدان را به عھده داشت ھای اوليه از قاضيان دادگاه رئيسی در سال

هللا خمينی  ای بود که با حکم آيت  معاون دادستان تھران شد و بر اساس برخی از اسناد جزء ھيئت سه نفره١٣۶۴سال 

 .ھای جمھوری اسالمی را رقم زدند  زندان مخالفان در١٣۶٧ھای گسترده سال  اعدام

س سازمان بازرسی ئي ر١٣٨٣ تا ١٣٧٣هللا خمينی به دادستانی تھران رسيد و از سال  ابراھيم رئيسی پس از فوت آيت

ده سال بعد را معاون اول قوه قضائيه شد و تا کنون نيز، ھم دادستان کل کشور بوده است و ھم دادستان . کل کشور بود

  .يژه روحانيتدادگاه و

   
  شود  برآورد میردال ميليارد ١۵ آستان قدس رضوی ئیدارا
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 رياست جمھوری اخيرش، ساز و کار مالياتی در ايران  س آستان قدس رضوی در مناظره انتخاباتیئيابراھيم رئيسی ر

اش  ھا را متوجه آستان قدس رضوی و معافيت مالياتی اين سخن او ذھن. آميز و فرا مالياتی را گسترده دانست را تبعيض

  . سال گذشته کرده است٣٧در 

 عجين شده و با نام امام ھشتم شيعيان گره ئیھا نام آستان قدس رضوی تنھا با تصويری از يک گنبد طال خيلیبرای 

  .است» حرم امام رضا«اين مجموعه عظيم اما در عمل بسيار فراتر از . خورده است

. ستھای اين سازمان عريض و طويل ا واقعيت اين است که بخش خدمات زيارتی تنھا يکی از زيرمجموعه

ھای آستان قدس را تشکيل  ای، پزشکی و بيمارستانی و نيز اقتصادی ساير بخش ھای آموزشی، رسانه زيرمجموعه

 .دھند می

ه تربيت بدنی آستان قدس رضوی مؤسسدانشگاه امام رضا، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، دارالقرآن و 

 .ھای آموزشی آستان قدس ھستند زيرمجموعه

به . ای و فرھنگی اين مجموعه ھستند ھای رسانه نشر نيز زيرمجموعه تان نيوز و انتشارات بهروزنامه قدس، سايت آس

 .ھای اسالمی اضافه سه موزه و نيز بنياد پژوھش

مجتمع بيمارستانی دارالشفای امام رضا، بيمارستان رضوی و شرکت داروسازی ثامن در بخش پزشکی آستان قدس 

 دارو را بر عھده تأمين رضوی است که کار توليد و ئیه خدمات دارومؤسس شامل اين مجموعه ھمچنين. گيرند قرار می

 .دارد

ھای عمران و ساختمان، مالی و تجاری،  بخش. ترين زيرمجموعه آستان قدس رضوی است بخش اقتصادی، فربه

اطات ، صنعت و معدن، خودروسازی، انرژی و فناوری ارتبئی و داروئیکشاورزی و دامپروری، محصوالت غذا

 .دھند ھای اقتصادی آستان قدس رضوی را تشکيل می مجموعه فعاليت

ھای خودروسازی آستان قدس رضوی  سازی ايران زيرمجموعه يار و شرکت کمباين سه شرکت شھاب خودرو، شھاب

 .ھستند

 ريسی خسروی و کارخانجات صنايع چوب آستان شرکت تھيه و توليد فرش آستان قدس رضوی، شرکت نساجی و نخ

 .به اضافه شرکت معادن قدس رضوی. اند ھای صنعتی اين کارتل بزرگ اقتصادی قدس رضوی نيز زيرمجموعه

کند دو  شرکت توسعه نفت و گاز رضوی و نيز شرکت مھندسی مشاور مھاب قدس که در زمينه سدسازی فعاليت می

 .مجموعه ديگر وابسته به آستان قدس ھستند

 اطالعات و ارتباطات نيز فعاليت دارد و شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات آستان قدس رضوی در زمينه فناوری

 .دھد رضوی اين وظيفه را در حوزه اينترنت انجام می

ھای لبنی رضوی، شرکت قند آبکوه و تربت حيدريه،   از قبيل نان قدس رضوی، فراوردهئیھا ھا شرکت به ھمه اين

 .، اضافه کنيد....س رضوی شرکت داروسازی ثامن، شرکت مسکن و عمران قد

ه بزرگ اعتباری رضوی و کارگزاری رضوی که در اصل بورس اوراق بھادار مؤسسدر بخش مالی و تجاری دو 

 .ھای آستان قدس ھستند آستان قدس است و نيز منطقه ويژه اقتصادی سرخس از زيرمجموعه

 ٩ حدود ،١٣٩٣ه مديرعامل آن تنھا در سال کند و به گفت شرکت کارگزاری رضوی عمدتا در زمينه انرژی فعاليت می

 .ھزار ميليارد لایر اوراق بھادار خريد و فروش کرده است

گردد، اين مجموعه مستقيما زير نظر باالترين مقام  گيری آستان قدس رضوی که به دوران صفويه برمی از ابتدای شکل

 .مملکتی قرار داشته و از پرداخت ماليات و حسابرسی معاف بوده است
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البته بايد توجه داشت که در آن زمان و تا دوران پھلوی نيز اين مجموعه تنھا محدود به حرم امام ھشتم شيعيان و چند 

 .مسافرخانه و رستوران بوده و عوايدش نيز محدود به پرداخت نذورات از سوی مردم بود

ز رياست واعظ طبسی بر اين گيری حکومت اسالمی، با آغا  مردم ايران و قدرت١٣٥٧پس از پيروزی انقالب 

اصرار واعظ طبسی برای فرار از پرداخت ماليات منجر به . تر از روز قبل شد مجموعه، آستان قدس ھر روز فربه

 صادر شد و در آن آستان ١٣۶٨اين نامه چند ماه پيش از مرگ خمينی در فروردين . هللا خمينی شد صدور نامه کتبی آيت

 .ت وابسته به آن از پرداخت ماليات معاف شدندامؤسسھا و  قدس و کليه شرکت

گذاری، فنی و مھندسی، راه و ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنايع   شرکت سرمايه٨٩ آستان قدس رضوی

  . و ارتباطی را در اختيار داردئیغذا

 ماليات معاف است و تحت اين بنياد از پرداخت. چنين منطقه ويژه اقتصادی سرخس نيز به اين مجموعه وابسته است ھم

ه اقتصادی قدس رضوی را بزرگترين مؤسسمعاون اقتصادی اين بنياد، .  سازمان بازرسی کشور قرار نداردکنترول

 .شود  برآورد میدالر ميليارد ١۵ ھايش ئیھلدينگ اقتصادی کشور دانسته که دارا

ان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنايع گذاری، فنی و مھندسی، راه و ساختم  شرکت سرمايه٨٩ آستان قدس رضوی

  .ھمچنين منطقه ويژه اقتصادی سرخس نيز به اين مجموعه وابسته است.  و ارتباطی را در اختيار داردئیغذا

ھای  اين بنياد نيز در نخستين سال. کند بنياد پانزده خرداد از ديگر بنيادھای انقالبی است که در حوزه اقتصاد فعاليت می

آمار دقيقی از مجموعه درآمدھای اين بنياد وجود ندارد، اما دارای منابع درآمدی بيشماری .  شدتأسيس پس از انقالب

  . نھادھای نظارتی و بازرسی قرار داردکنترولاست و خارج از 

شود اما دايره گسترده فعاليت  ھای اقتصادی اين بنيادھا منتشر نمی اگرچه اطالعات و آمار دقيقی از مجموعه فعاليت

  .دھنده سھم بزرگ بنيادھای نظامی، انقالبی و مذھبی در اقتصاد ايران است ھا نشان ھای وابسته به آن شرکت

 برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی اين ئیھا ھای گذشته، به ويژه در مجلس ششم و دولت محمد خاتمی تالش در سال

چنان پنھان و در اختيار رھبر  درصد اقتصاد ايران ھم ٣۵ تا ٢۵بنيادھا صورت گرفت اما به نتيجه نرسيد تا نزديک به 

  .حکومت اسالمی باقی بماند

گيری از  کنند و با بھره ھای دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی می ھا و پروژه اين بنيادھا در ھنگام واگذاری شرکت

ز دايره نظارت نھادھای نظارتی گيرند اما بيرون ا ھای دولتی را در اختيار می ھای ويژه، مالکيت بخشی از شرکت رانت

  .کنند زمان از بودجه ساالنه کشور سھم دريافت می قرار دارند و ھم

***  

گيری از سرمايه پولی شھروندان و   که با بھرهئیھا بانک. ھا است  درصد اقتصاد ايران در اختيار بانک٨٠شود  گفته می

  .اند  و نابرابری در جامعه را تشديد کردهداری خود افزوده ھای بنگاه گذاران، بر حجم فعاليت سپرده
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روايت  به. چنان يکی از کشورھای مبتال به فساد اقتصادی است بر اساس آخرين گزارش شاخص ادراک فساد، ايران ھم

ھا به عنوان وجوه   بانک ئیھای دولتی و خصوصی، ھرساله بخشی از دارا رسان رسمی از بانکگزارش حساب

 .شوند تر می تر و پرتعداد ھای ايرانی روز به روز چاق حال بانک با اين. شود استفاده شده و يا اختالس ھزينه می سوء

 بانک ١٧ شرکت برتر منتشر کرده است، نام ١٠٠که سازمان مديريت صنعتی جمھوری اسالمی ايران از  فھرستی در

ھای تجارت، پارسيان،  بانک ملت در سال گذشته ششمين شرکت برتر ايران بوده و پس از آن بانک. خورد به چشم می

 .ارگارد در جمع بيست شرکت برتر ايران قرار دارندصادرات، مھر اقتصاد ايران و پاس

ھا يک  ھا در ساير بخش ھای دولتی کشور گفته است که سرمايه بانک عبدالناصر ھمتی، رئيس شورای ھماھنگی بانک

.  ھزار ميليارد تومان رسيده است٨٧ھا به  به گفته او، مطالبات معوق بانک. ھا است سوم مطالبات معوق بانک

 ھزار ميليارد تومان برآورد کرده و گزارش داده است که ٢۶داری را  ھا در بنگاه  بانکئیسنيم، داراخبرگزاری ت

 .بنگاه اقتصادی دارای سھام ھستند ۶٠٠ھا در  بانک

اند و به واسطه  ھای حکمت ايرانيان و قوامين کرده  بانکتأسيسعالوه بر سپاه، ارتش و نيروی انتظامی نيز اقدام به 

 .اند گذاری و بورس راه يافته ه بازار بيمه، سرمايهبانکداری ب

بانک مرکزی . داری شد ھا از بنگاه س جمھوری ايران خواستار خروج بانکئي حسن روحانی، ر١٣٩٣ تابستان

ھای مازاد خود را واگذار کنند و  ئیھا ابالغ کرده است که دارا ای به بانک  نيز در بخشنامه٨٧جمھوری اسالمی در سال 

ھای  اين بخشنامه از سوی بانک.  درصد سرمايه پايه کاھش دھند۴٠تر از  ھا را به کم  و سھام خود در بنگاه ئیاراحجم د

ھا  گذار در آن ھای سرمايه ھا و شرکت  افزايش حجم و ارزش مالکيت بانک خصوصی و دولتی ناديده گرفته شده و به به

 . درصدی است١٠٠ھا دارای مالکيت   در بسياری از بنگاهاکنون بانک انصار ای که ھم گونه به. انجاميده است

ھا را ملزم به  ھای اقتصادی، در اليحه خروج از رکود، بانک ھا در بنگاه گری بانک دولت برای کاھش حجم تصدی

چه  اند که چنان بينی کرده نمايندگان مجلس نيز در بررسی اين اليحه پيش. شان در سه سال کرده است واگذاری سھام

ھا اقدام به واگذاری اموال خود در مدت معين نکردند، ملزم به پرداخت ماليات پنجاه درصدی برای مازاد اموال  انکب

 .ھا محروم خواھند شد ھا به مدت پنج سال از عضويت در ھيات مديره بانک شوند و اعضای ھيات مديره آن

داری، مديران و کارشناسان بانکی اين اقدام را  اهھا از بنگ تر بانک  دولت و مجلس برای خروج سريعتأکيدبا وجود 

مديرعامل بانک ملی گفته است که امکان . دانند ھا می ساز عدم سودآوری و ورشکستگی بانک غيرممکن و زمينه

داری، بخش  ھا از بنگاه کارشناسان نيز بر اين باورند که با خروج بانک. ھا وجود ندارد واگذاری برخی از بنگاه

 .ن جبران جايگاه آنان را نداردخصوصی توا

کنند؟ اگر آری،  ھای اقتصادی واگذار می ھا سھام خود را در بنگاه  دارند، بانکتأکيدگونه که دولت و مجلس  آيا واقعا آن

 چگونه و به چه کسانی؟

 بر اساس در حال حاضر و. ھا را بررسی کرد داران عمده بانک برای پاسخ به اين پرسش، بايد نخست ساختار و سھام

ھای  اگر چه در سال. کنند بانک خصوصی و ھشت بانک دولتی در ايران فعاليت می ١٩آخرين گزارش بانک مرکزی، 

ھا نشان  داران عمده اين بانک ھای خصوصی بوده، اما بررسی سھام گذشته بازار پولی ايران شاھد افزايش تعداد بانک

 .ھای حاکميتی، عمومی و شبه دولتی ھستند يا شرکتھای خصوصی وابسته به نھادھا و  دھد که بانک می

ھای وابسته  ای از شرکت داری ايران معرفی شده، مجموعه چه که به عنوان بخش خصوصی در صنعت بانک در واقع آن

که به صورت مستقيم  سپاه پاسداران عالوه بر اين. ھای عمومی وابسته به حاکميت است ھم نھادھای نظامی و بنياد به
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ھای  و مديريت دو بانک مھر اقتصاد ايرانيان و انصار را در اختيار دارد، در بانک آينده نيز از طريق شرکتسھام 

 .وابسته، دارای سھام است

ھم  ھای وابسته به ای از شرکت داری ايران معرفی شده، مجموعه چه که به عنوان بخش خصوصی در صنعت بانک آن

 .سته به حاکميت استھای عمومی واب نھادھای نظامی و بنياد

در دو بانک تجارت و . ھای خصوصی ايران ھم ديد توان در ساير بانک ھای متعدد آن را می رد سپاه پاسداران و شرکت

دار وابسته به سپاه پاسداران  گذاری گنيجينه شايستگان، دو سھام صادرات شرکت ارتباطات سيار ايران و شرکت سرمايه

ھای وابسته به سپاه  گذاری توسعه اعتماد از ديگر شرکت گذاری يمين و سرمايه ، سرمايهنگين خاتم، سامان مجد. ھستند

ھای پاسارگارد، پارسيان، تجارت، دی، قوامين و سينا به چشم  دار بانک شان در نقش سھام پاسداران ھستند که نام

 .خورد می

اند و به واسطه  حکمت ايرانيان و قوامين کردهھای   بانکتأسيسعالوه بر سپاه، ارتش و نيروی انتظامی نيز اقدام به 

دار  بنياد مستضعفان و بنياد علوی در کنار يکديگر، سھام. اند گذاری و بورس راه يافته داری به بازار بيمه، سرمايه بانک

ت ھای وابسته به بنياد مستضعفان در نقش شريک ثاب اين در حالی است که شرکت. روند شمار می عمده بانک سينا به

ھای خصوصی  دار در بانک گذار و سھام ھای سرمايه ھای اقماری سپاه، در ھيات مديره بسياری از شرکت شرکت

ھای اقتصادی وابسته  بنياد شھيد ديگر نھاد برخوردار از امتياز بانک است که با حضور مجموعه شرکت. حضور دارند

 . کرده استتأسيسبه سازمان اقتصادی کوثر، بانک دی را 

ھای وابسته به سپاه پاسداران و يا نھادھای عمومی وابسته به دولت  ھای خصوصی ايران ھم از ورود شرکت  بانکساير

دار عمده بانک پارسيان مجموعه  دار است، سھام آستان قدس رضوی در بانک تجارت سھام. اند در امان نمانده

سھام و مديريت بانک شھر در اختيار . لتی استچنان دو ھای وابسته به صنعت خودروسازی ايران ھستند که ھم شرکت

 . ديگر است شھرداری تھران به ھمراه ھشت شھرداری

ھای تجارت، صادرات و ملت  آيد ھم در بانک گذاری سھام عدالت که يک شرکت دولتی به شمار می شرکت سرمايه

ده آن متعلق به بانک مسکن است، گذاری خوارزمی که زير سھام عم چنين شرکت سرمايه ھم. ترين سھم است دارای بيش

 .ھای صادرات، پارسيان و پاسارگاد است يکی از سھامداران بانک

گذاری وابسته به مسکن و  گذاری خوارزمی را دو شرکت سرمايه داران عمده شرکت سرمايه اين در حالی است که سھام

داران عمده بانک ملت  يند در ترکيب سھاماين فرا. دھند ياری غدير، زير مجموعه بانک صادرات، تشکيل می ه ھممؤسس

گذاری ملی ايران که به بانک ملی وابسته است، از جمله سھامداران بانک  گروه مالی ملت و سرمايه. آيد ھم به چشم می

 .ملت ھستند

 صبا ھای ھای وابسته به آن ھم عالوه بر در اختيار داشتن سھام بانک رفاه، با شرکت  اجتماعی و شرکتتأمينسازمان 

خود دولت ھم در سه بانک تجارت، . گيری دارد ھای بازنشستگی در عرصه بانکداری حضور چشم  و صندوقتأمين

 .درصدی است ۴٠ تا ٢٠صادرات و ملت دارای سھام 

ھا، حاال شايد بتوان پاسخی برای سوال اين نوشته  داران عمده آن ھا و ترکيب سھام با توجه به وضعيت مالکيت بانک

داری دولت و يا نھادھای نظامی و  شود، در واقع ھمان بنگاه ھا ياد می داری بانک عنوان بنگاه چه که از آن به نآ. يافت

 .شبه دولتی وابسته به دولت است

به عبارت ديگر، . ھا است  درصد اقتصاد ايران در اختيار بانک٨٠ھای دولتی،  س شورای ھماھنگی بانکئيگفته ر به

 .دولتی قرار دارد  شرکت دولتی و شبه۶٠٠ه ايران در اختيار  درصد ثروت و سرماي٨٠
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ھا يا نھادھای شبه دولتی را بازپرداخت  ھای خود به بانک ھای گذشته ھر زمان که نتوانسته است بدھی دولت در سال

 .کاران را در پيش گرفته است ھا به طلب کند، رويه واگذاری سھم دولت در شرکت

 درصد ٣/٢١منتشر شده است،  ٩٢ تا ٨۶ھای  که از فرايند واگذاری اموال و مالکيت دولتی در سال گزارشی بر اساس

س کميسيون اقتصادی مجلس ئيابراھيم نکو، ر. ھای دولتی به خاطر رد ديون به نھادھای عمومی بوده است  واگذاریاز

 درصد آن به بخش ١٣ھای صورت گرفته در دو دھه گذشته، تنھا  شورای اسالمی گفته است که از مجموع واگذاری

 .خصوصی واقعی انتقال يافته است

 ھزار ميليارد لایر برآورد ٢۶۶داری  ھا در بنگاه انک مرکزی، ارزش اموال بانکبر اساس گزارش معاون نظارتی ب

ھا نيز از محل تصرف  بخشی از اموال بانک.  ھزار ميليارد لایر آن بابت رد ديون دولت انتقال يافته است٩١شده که 

ھای  ھا ھمه جانبه شرکت  فعاليتھا به خاطر داری بانک اموال بدھکاران به دست آمده است، اما سھم عمده در سبد بنگاه

 .پرتعداد و در ھم تنيده وابسته به نھادھای نظامی و بنيادھای عمومی شبه دولتی است

 که با ئیھا بانک. ھا است  درصد اقتصاد ايران در اختيار بانک٨٠ھای دولتی،  س شورای ھماھنگی بانکئيگفته ر به

داری خود افزوده و  ھای بنگاه روز بر حجم فعاليت به ران، روزگذا گيری از سرمايه پولی شھروندان و سپرده بھره

 درصد ثروت و سرمايه ايران ٨٠معنای ديگر سخنان ھمتی اين است که . اند نابرابری در جامعه ايران را تشديد کرده

 .دولتی قرار دارد  شرکت دولتی و شبه۶٠٠در اختيار 

سازی در باره فعاليت نھادھا و بنيادھای نظامی و شبه  مند شفافداری نياز ھا از بنگاه در چنين شرايطی خروج بانک

که دولت  اين. اند گری و اقتصاد را با ھم آميخته اند و نظامی ھای اقتصاد تسلط يافته دولتی است که تقريبا بر ھمه بخش

ت که شايد بتوان بخشی از اراده و توان مقابله با اين جريان و فساد سازمان يافته در اقتصاد را خواھد داشت، سوالی اس

 .ھا ديد  دولت و بانکئیپاسخ آن را در رويارو

س وقت سازمان امور ئيسال پيش ھنگامی که دولت تصميم گرفت تا درآمدھای مالياتی خود را افزايش دھد، رچند 

: ياتی ياد کرد و گفتترين موانع افزايش درآمدھای مال عنوان يکی از بزرگ مالياتی ايران از نيمه پنھان اقتصاد کشور به

 ».ستانی از آن وجود ندارد  درصد اقتصاد ايران غير شفاف است و امکان ماليات٢۶نزديک به «

  

 
  آباد مصالی تھران و ساختمان مرکزی بنياد مستضعفان در اراضی عباس

  

 نامی از نھادھای فعال در نيمه پنھان اقتصاد ايران نبرد اما پيش از او، مجلس ششم يک بار مسؤولاگر چه اين مقام 

 تحقيق و تفحص از نھادھای نمايندگان مجلس ھمان زمان طرح. تصميم گرفته بود تا نيمه پنھان اقتصاد را شفاف کند
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اما شورای نگھبان اين طرح را مغاير با . اقتصادی و بنيادھای انقالبی زير نظر رھبری را در دستور کار قرار دادند

 .قانون اساسی تشخيص داد

زيگران سپاه پاسداران به يکی از با. در ھشت سال گذشته فعاليت اقتصادی بنيادھای انقالبی و نظامی افزايش يافته است 

المللی به   شرکت داخلی و بين٨١٢، سپاه پاسداران مسؤولھای  بر اساس اعالم مقام. اصلی اقتصاد ايران تبديل شده است

 . پروژه دولتی را در اختيار گرفته است٧۶٠٠ھای گذشته بيش از  ثبت رسانده است و در سال

که بنياد  گفته بود وگو با روزنامه جام جم فتس پيشين بنياد مستضعفان ھم يک سال پيش در گئيمحسن رفيقدوست، ر

بر اساس گزارش عملکردی که وب . آيد ھای اقتصادی خاورميانه به شمار می ترين ھلدينگ مستضعفان يکی از بزرگ

ھای گروه بنياد در سال گذشته  ، ارزش توليد شرکتکرده است ای اقتصادی آن منتشرھ سايت بنياد مستضعفان از فعاليت

 درصد ١۴ دھد که ارزش توليد اين گروه نسبت به پنج سال قبل اين گزارش نشان می.  ھزار ميليارد لایر بوده است٩٣

  . يافته استافزايش

سود .  ھلدينگ را در اختيار دارد٢٠اين بنياد .  شرکت را در اختيار دارد١٨٠بنياد مستضعفان و جانبازان، مالکيت 

گذاری اين گروه  ميزان سرمايه.  ھزار ميليارد لایر اعالم شده است۶/٢٩ھای گروه بنياد در سال گذشته  مجموعه شرکت

 پروژه اقتصادی را در اختيار ١۵٠چنين سال گذشته  بنياد ھم. د لایر بوده است ھزار ميليار٣/٢۵در سال گذشته نيز 

  .است  پروژه جديد را آغاز کرده ۵٩  پروژه را تکميل کرده و۵٩ داشته،

س مرکز آمار ئياميدعلی پارسا ر. است» فعال اقتصادی« ميليون نفری ايران ٨٠تنھا نزديک به يک سوم از جمعيت 

 ٩٨٠ ميليون و ٢۶» شاغل و يا در جستجوی کار است«ن جمعيت فعال اقتصادی را که به گفته او  آبا٢٩ايران دوشنبه 

  . ھزار نفر از اين افراد ھيچ شغلی ندارند١۵۶ ميليون و ٣ھزار نفر اعالم کرد و گفت که 

فته پارسا، عالوه بر اين  به گ.اند شغلی بيابند ناميد که با وجود جستجو نتوانسته» بيکار مطلق«او اين گروه از افراد را 

مرکز آمار ايران اشتغال . دارند» اشتغال ناقص« ھزار نفر از جمعيت شاغل نيز ١۴٢ ميليون و ٢گروه از بيکاران، 

 .تعريف کرده است» ناقص« ساعت در ھفته را ۴۴تر از  کم

 درصد افزايش ١٨ذشته ھای گ اما به گفته ربيعی وزير کار دولت اسالمی روحانی، آمار مشاغل غيررسمی طی سال

  . درصد رسيده است۵٠ درصد به ٣٢يافته و از 

  .ھستند» اشتغال ناقص« ھزار نفر در ايران بيکار مطلق و يا دارای ٢٩٨ ميليون و ۵برپايه سخنان پارسا حداقل 

عيت اين  درصد جم٢٧ سال دانست که ٢۴ تا ١۵س مرکز آمار ايران باالترين نرخ بيکاری را مربوط به گروه سنی ئير

 .گروه سنی بيکار است

 درصد اعالم ۴/٢۴نرخ بيکاری اين گروه سنی .  ساله نيز يک نفر فاقد شغل است٢٩ تا ١۵چنين از ھر چھار جوان  ھم

ھا تحصيالت باالی  شود در مجموع حدود ده تا دوازده ميليون نفر در ايارن بکارند که بخشی از آن  گفته می.شده است

 نرسيده و ھيچ اميدی نيز ندارد در حاکميت جمھوری اسالمی، ئیالش ھايشات برای يافتن کار به جاآکادميک دارند اما ت

 .خواه خود را پيدا کنند و زندگی مستقل و شايسته خود را تشکيل دھند کار دل

ر و اخبا: ھای کشور توسط عوامل حکومتی گفت امام جمعه تھران با ابراز نگرانی از افشای غارت و چپاول سرمايه

ن ذھن مردم را نسبت به نظام بدبين مسؤوالی دالرشايعات منتشر شده در فضای مجازی در مورد اختالس ھزاران 

کنم که توضيحات الزم در اين زمينه را بدھند و در تلويزيون آشکارا به مردم ثابت کنند  ن توصيه میمسؤوالکند و به  می

  .اين اخبار دروغ است
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 چون زلزله امان اکثريت شھروندان جامعه ايران را ئیر و گرانی و تورم و بيکاری و باليادر شرايطی که بيکاری و فق

 .  درصد افزايش داد٣٢بريده است حکومت اسالمی، قيمت نان را حداقل 

 افزايش ٩۶ از چھارشنبه يکم آذر  اقدس دبير ستاد تنظيم بازار اعالم کرده که قيمت نان طبق برنامه محسن بھرامی ارض

  .گويد در سبد خانوارھای ايرانی سھم نان در مقايسه با کاالھای ديگر اندک است  میمسؤولاين مقام . ابدئيم

  :ھای داخلی گفته است اقدس با اعالم افزايش قيمت نان از يکم آذر سال جاری به خبرگزاری محسن بھرامی ارض

 تومان است و افزايش ٩٠٠ھای صنعتی  ئیوا تومان سابق و برای نان۶۶٠ھای سنتی ھمان  ئیقيمت آرد برای نانوا«

سازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصويب طرح جامع آرد و نان  يکسان. ی در قيمت آرد نخواھد داشتتأثيرقيمت نان 

 ».شود که اکنون در دست بررسی است و نيازمند تصويب و تصميم دولت دارد اجرا می

زمان با اين  ھم. به ستاد تنظيم بازار خواستار افزايش قيمت نان شده بودای  اتحاديه نانوايان ايران چندی پيش در نامه

ای برای افزايش  درخواست، خسرو تاج قائم مقام پيشين وزير صنعت، معدن و تجارت ايران گفته بود که دولت برنامه

 . ندارد١٣٩۶قيمت نان در سال 

اکنون قيمت نان از يکم آذر .  درصد افزايش داد١۵ان را برخالف گفته اين مقام دولتی، ستاد تنظيم بازار قيمت انواع ن

 . درصد افزايش يافته است٣۵سال جاری 

 ٢٠٠ تا ١۵٠ گرم در روز و حدود ۵٠٠ تا ١٣۵ھا مصرف سرانه نان در نقاط مختلف ايران بين  بر اساس آمار

ورد نياز خود را از طريق نان  درصد از غذای م٨٠ بيش از ئیطبقات کم درآمد شھری و روستا. کيلوگرم در سال است

 .کنند  میتأمين

نان که گران شد مستقيما . شود جا ختم نمی  به ھمين اينمسألهو  .فروشند تر می ھم گران ھا نان را از اين ئیبسياری از نانوا

ا قيمت و اين در حالی است که حتی ب. شود گذارد و ھمه چيز به سرعت گران می  میتأثيربر قيمت ھمه کاالھای ديگر 

در  خوران و ميلياردرھای حاکم مفت اين يک جنايت آشکار .قبلی ھم اکثر مردم از خريد نان مورد نياز خود عاجز بودند

حکومت  بنابراين، .گيرند مزد می حق اکثريت مردمی است که يا بيکارند يا در بھترين حالت يک چھارم خط فقر دست

ھا کودک و  ھا کارگر شاغل و بيکار، ميليون داند دارد و ميليون اضافی میاسالمی، حتا نان خالی را ھم در سفره مردم 

  .دھد ھای ديگر سوق می تر و انواع مصيبت ھای بيش تر و به بيماری را به فقر و گرسنگی بيش ھا بازنشسته ميليون

***  

بندی مبنی بر   در اين اليحه.ای را برای اصالح قانون مالياتی به مجلس فرستاد  اليحه،١٣٩١نژاد در سال  دولت احمدی

اين اليحه اما تصويب . اند نيز وجود داشت ھای زير نظر رھبری که از ماليات معاف بوده پرداخت ماليات تمامی سازمان

  .نشد

ای را برای اصالح قانون ماليات به مجلس فرستاد اما در اين اليحه خبری از لغو معافيت  دولت روحانی نيز اليحه

  .ی زير نظر رھبری نبودمالياتی نھادھا

ای را به اين اليحه اضافه کرد که بر اساس آن نھادھای معاف از ماليات  کميسيون آموزش و پرورش مجلس، اما ماده

ھا بايد صرف نيازھای آموزش و پرورش  بايستی مالياتشان را به آموزش و پرورش بپردازند يعنی در اصل ماليات آن

 .شود

» خط دست«چنان به بھانه   تصويب و تبديل به قانون شد اما رياست آستان قدس رضوی ھم،١٣٩٣اين اليحه در اسفند 

 . از پرداخت ماليات سر باز زده است،١٣۶٨هللا خمينی در سال  آيت
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 که کرد افشا رسيد می تومان ميليارد ۴٨٠ به مجموع در که را همؤسس چند مالياتی فرار ناجا، آگاھی پوليس پيش چندی

  .است مالياتی فرار از کوچکی بخش ناي واقع در

 و همؤسس ٩١١  که کرده اعالم ايلنا، خبرگزاری با گفتگو در »جامساز« نام به اقتصادی کارشناسان از يکی پيش چندی

 و بازنشستگی صندوق ٢٠ و همؤسس ۵٩۵ دولتی، غير همؤسس و نھاد ٣٢ عمومی، نھاد و شرکت ٧٧٩ دولتی، شرکت

  .ھستند شفافيت فاقد مالياتی لحاظ به که دارند وجود دولت تارساخ در شھرداری ١٢٣۶ نيز

 مالياتی امور سازمان گوی پاسخ سياسی رانت از ناشی قدرت اعتبار به فرادولتی نھادھای از برخی :داد ادامه جامساز

 عدالت با عارضت در رويداد اين که شوند می واقع مميزين پذيرش مورد ناچار که دھند می ارائه صوری دفاتر و نيستند

 .است اقتصادی و اجتماعی

 که کشور رانتی و نفتی دولتی، اقتصاد نظام شالوده که دولتی صنعت در بايد را موضوع اين ريشه :کرد تصريح وی

 .کرد جستجو شده، نھادينه دھه ۴ طی

 تشديد است، ارزی و مالی پولی، از اعم اقتصادی ھای سياست مجموعه حاصل که را طبقاتی فاصله امر اين :گفت وی

 .است کرده

 از .شود می انجام آشکار صورت به دولت به ماليات پرداخت بدون اقتصادی ھای فعاليت از بسياری :افزود جامساز

 آن مشابه نھادھای و ساليانه مالی گردش تومان ميليارد ھزاران با رضوی قدس آستان اقتصادی، ھای فعاليت اين جمله

 .است

 سود و عوارض پرداخت عدم علت به که کاال دالر ميليارد ٢۵ تا ٢٠ حدود واردات بر دولت که آن ضمن :افزود وی

 .ندارد نظارتی و کنترول شود، می قلمداد قاچاق بازرگانی

 منتشر شد، ايران از لحاظ درجه فساد در ٢٠١٧، که ژانويه »شفافيت بين المللی«در آخرين گزارش سازمان معروف 

چه در اين گزارش بيش از  آن.  کشور مورد بررسی در رده صد و سی و يکم قرار گرفته استميان صد و ھفتاد و ھشت

شفافيت بين المللی . ھای در حال توسعه است دھنده است، مقايسه درجه فساد در ايران با شمار زيادی از کشور ھمه آزار 

 پله فاسدتر از رواندا، ٨١: رزيابی کرده است ائیھای آفريقا در اين گزارش ايران را بسيار فاسد تر از شماری از کشور

 پله فاسدتر از ١١٣اش، ايران  ھای منطقه در مقايسه با کشور.  پله فاسدتر از بورکينافاسو۵٩ پله فاسدتر از سنگال و ۶٧

 . پله فاسد تر از مصر ارزيابی شده است٢٣ پله فاسدتر از ترکيه و ۵۶امارات، 

اند،  ، و جايگاھی که از لحاظ فساد برای ايران قايل شده»المللی شفافيت بين« ساالنه ھای نکته بسيار مھم اين که گزارش

ھای عمده کارشناسی ايران  حتی کانون. يک از منابع رسمی حکومت اسالمی زير پرسش نرفته اند تاکنون از سوی ھيچ

پذيرند که  کنند، و عمال می  میھا تکيه در بررسی پديده فساد در کشور آشکارا و يا به صورت ضمنی بر ھمين گزارش

  .ھای جھان است ترين کشور حکومت اسالمی ايران يکی از فاسد

ھا چھار پله عقب  بندی کشور در رده» محيط کسب و کار« ھمان نھاد، ايران از لحاظ ٢٠١٧در مقايسه با گزارش سال 

  .نشسته است

 سی و يکم اکتبر منتشر شد، ايران از لحاظ ، که»محيط کسب و کار« بانک جھانی درباره ،٢٠١٨در گزارش سال 

ھای اقتصادی، در ميان صد و نود کشور مورد بررسی در جھان در رده صد و  شرايط مساعد الزم برای انجام فعاليت

در » محيط کسب و کار« ھمان نھاد، ايران از لحاظ ٢٠١٧در مقايسه با گزارش سال . بيست و چھارم قرار گرفته است

 .ھا چھار پله عقب نشسته است رده بندی کشور
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ترين کارفرمای جھان باشيد و، در جمع مشاورانتان چندين نفر از خبرگان برجسته مسايل  ترين و ماھر شما اگر کار آمد

نامساعد خيلی زود از نفس می افتيد و عطای » محيط کسب و کار« با ئیاقتصادی نيز حضور داشته باشند، در رويارو

اگر در فضای کارتان امنيت نباشد، برق مدام قطع و وصل بشود، .  را به لقايش می بخشيدیئفعاليت در چنين فضا

مالکيت محترم شمرده نشود، فساد اداری نفس شما را بگيرد، ديوانساالری مدام جلوی پای شما سنگ بيندازد، قرار 

ای نخواھيد داشت جز  ، چاره...شدقانونی و فساد با  خود سرچشمه بیئیھا به درستی اجرا نشوند، و دستگاه قضا داد

 .ترجيح فرار بر قرار، و از مشاوران نابغه شما نيز کاری ساخته نيست

 است که بر فعاليت ئیسخن بر سر مجموعه مولفه ھا: رسيم می» محيط کسب و کار«با ھمين مثال ساده به تعريف 

ھای اقتصادی طبعا از عدم  بنگاه. ھا نيستند  بنگاه ميگذارند، ولی در حيطه اختيار مديران اينتأثيرھای اقتصادی  بنگاه

 آن را ئیھا توانا ھا و قضات فاسد و ديوانساالری پروار شده مزاحم رنج می برند، ولی مديران اين بنگاه اجرای قرار داد

  .يت آنھا نيستمأمورھا در حوزه  ھا بپردازند و اصوال اين گونه کار ندارند که به اصالح اين مصيبت

بينيم که يک مرد ايرانی برای انجام تشريفات و گذشتن از مراحل  می» محيط کسب و کار«، ٢٠١٨ارش سال در گز

ھا را  که يک مرد نيوزيلندی ھمه اين کار مربوط به شروع کسب وکار، به چھارده و نيم روز وقت نياز دارد، حال آن

و اما اگر شما يک .  برابر نيوزيلند است٢٩ در ايران به بيان ديگر ميانگين زمان شروع کار. دھد طی نيم روز انجام می

  .زن ايرانی باشيد، زمان مورد نيازتان يک روز زياد تر از مردان خواھد بود، و در نيوزيلند ھمان نيم روز است

 کشور مورد بررسی ١٩٠گونه که گفته شد، موقعيت ايران در ميان  ، ھمان»محيط کسب و کار«در گزارش امسال 

در سطح منطقه خاورميانه و آفريقای .  تنزل يافته است١٢۴ به ١٢٠گزارش سال پيش بدتر شده و از رده نسبت به 

در اين منطقه بھترين جايگاه از لحاظ سھولت کسب و کار به امارات متحده . نيز ايران در رده دوازدھم است) منا( شمالی

  .عربی تعلق دارد و بدترين جايگاه از آن يمن است

. ھا بدترين شاخص در جھان است برابری زن و مرد در آن يران در بين پنج کشوری قرار گرفته که شاخصچنين ا ھم

 کشور جھان اعالم کرد که ايران در سال ١۴۴مجمع اقتصاد جھانی در گزارش ساالنه خود درباره برابری جنسيتی در 

  . افت کرده است١۴٠ در سال گذشته به رده ١٣٩جاری از جايگاه 

ھا بدترين شاخص در   ايران در بين پنج کشوری قرار گرفته که شاخص برابری زن و مرد در آن س اين گزارش،بر اسا

 .جھان است

 شد که با وجود پيشرفت مداوم، اما کند در يک دھه گذشته شاخص برابری تأکيددر گزارش مجمع اقتصاد جھانی 

  .جنسيتی در سال جاری ميالدی روندی نزولی را طی کرده است

ھای بھداشت و درمان، آموزش،  ھای موجود بين زنان و مردان در زمينه مجمع اقتصاد جھانی ھر سال با بررسی تفاوت

  .کند سياست و اقتصاد فھرستی از کشورھای مختلف جھان تھيه می

 معرفی ھای گذشته، ايسلند از نظر برابری جنسيتی بھترين و يمن بدترين کشور جھان بندی جديد مانند سال در رده

  .اند شده

  .اند در کنار ايسلند کشورھای نروژ، فنالند، روآندا و سوئد در صدر جدول قرار گرفته

ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی  اند برابری زن و مرد را در زمينه اين پنج کشور بھتر از کشورھای ديگر جھان توانسته

  .و سياسی تضمين کنند

عنوان  ھا به اند و از آن  سوريه، پاکستان و يمن در قعر جدول قرار گرفته کشور مورد مطالعه ايران، چاد،١۴۴از 

  .شود که زنان از کمترين حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی برخوردارند  ياد میئیکشورھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٢

 بودند ولی امسال ايران ١۴١ و ١٣٩ھای  بندی سال گذشته ميالدی، ايران و عربستان سعودی به ترتيب در رده در رده

  . ارتقا يافته است١٣٨ سقوط کرده و عربستان به رتبه ١۴٠رده به 

، بھداشت و درمان زنان اشاره شده ولی گفته شده که  ھای آموزش رفت نسبی ايران در زمينه در اين گزارش به پس

  .شرکت زنان در امور اقتصادی و سياسی اندکی پيشرفت کرده است

 شود توليد ناخالص تأمين امريکانسيتی کامل در عرصه اقتصادی در که برابری ج بر اساس اين ارزيابی، در صورتی

  . رشد خواھد کرددالر ميليارد ١٧٠٠ملی در آن کشور 

 و دالر ميليارد ٢۵٠ھای اقتصادی در بريتانيا  رشد توليد ناخالص ملی در صورت برابری کامل زن و مرد در عرصه

  . ارزيابی شده استدالر ميليارد ٢۵٠٠در چين ھم 

 گزارش مجمع اقصاد جھانی گفته شده که با ادامه روند کنونی پيشرفت در برابری زن و مرد در سطح جھان، يکصد در

  .توان شاھد برابری کامل زنان و مردان بود سال ديگر می

  . سال طول خواھد کشيد٢١٧بر اساس اين گزارش، برابری کامل زن و مرد در محل کار 

 ھزار واحد ١٠٠حدود «تمام کارشناسی واحدھا در کرمانشاه با ا: مسکن گفته استعزيزهللا مھديان، معاون بنياد 

بعضی .  واحد تعميری ھستند١١۵ ھزار و ۵٩ واحد تخريبی و ۵۴۵ ھزار و ۴٠خسارت ديده داريم که از اين تعداد 

پيش بينی اين . شوند اند و با تعميرات معمولی بازسازی نمی  ھستند که خسارت عمده ديدهئیھا واحدھای تعميری گروه

شود و مشاور عالوه   واحد مقاوم سازی داريم که تسھيالتش در حد تسھيالت احداثی پرداخت می٢٠٠٠است که حدود 

 ميليارد ٣٢٠٠بازسازی زلزله کرمانشاه  )١٣٩۶ بھمن ۴ايسنا، چھارشنبه، ( ».بر طراحی، نظارت را ھم انجام می دھد

   . واحد عنوان کرد۵۵٠٠ميزان خسارت را در شھر سرپل ذھاب با بيش از ترين  او بيش. خواھد تومان پول می

  
ديدگان زلزله استان کرمانشاه، در  انه ھنوز بسياری از آسيبتأسفدر حالی که نھادھای دولتی به فکر منافع خود ھستند م

  .اند ای دست به گريبان شده برند و در فصل سرما با مشکالت عديده چادر به سر می

***  

 تأمينھای مادی  ای برای دست يافتن به امتياز معنای استفاده از موقعيت سياسی و اداری و حرفه حقيقتا فساد مالی، به

  .تر کشوری است که از اين آفت در امان مانده باشد ای است جھانی و کم کننده منافع شخصی، پديده

 متفاوت و در سطوح گوناگون، درگير پديده فسادند و ھای چون دنيای در حال توسعه، البته به گونه دنيای پيشرفته ھم

  .توان اخالق منسوب به فرشتگان را بر سياست و اقتصاد حاکم و يا غالب کرد خوش خيالی است اگر تصور کنيم که می

به شمار » موردی«يا » عرضی«ھا فساد يک پديده   که در آنئیبا اين حال تفاوت زيادی وجود دارد ميان کشورھا

رسند، با  ھای سنگين می آورد و عامالن آن به مجازات ھای پر سر و صدا به وجود می ئی که گاه و بيگاه رسوارود می
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دار و دايمی و گسترده بودن، قبح و شرم  ھستند که به دليل ريشه» سيستمی«يا » جوھری« که گرفتار فساد ئیکشورھا

  .سر انجام فراتر نمی رود يشی بیھای نما آن از ميان رفته و مقابله با آن نيز از حد اقدام

فساد سيستمی در دوره طاغوت وجود «: کند دھد و ادعا می ھای گروه اول جای می ای، ايران را در زمره کشور خامنه

طور طبيعی فاسد بود، اما امروز فساد موردی است نه سيستمی که البته بايد با اين موارد بر خورد  داشت و سيستم به

  ».شود

ھای حکومت اسالمی ايران، يک پديده  ای، فساد مالی در ايران، با در بر گرفتن کل نھاد ته خامنهبر خالف گف

 مردم ايران و يک اقتصاد دولتی و نفتی بر آمده و ١٣٥٧است، زيرا از دل سرکوب انقالب » سيستمی«يا » جوھری«

  .رو نيست د، روبهای که بتواند در راه گسترش آن مانع به وجود بياور با ھيچ نھاد و اراده

اند و با اتکا به مراکز  ھا و نھادھای مختلف حکومت اسالمی نشسته در حالی که دزدان بزرگ مملکت در راس ارگان

قدرت، از ھيچ جنايت و فسادی نيز فروگزار نيستند اما در ھمين حاکميت، شھروندانی که از سر ناچاری و نداری دست 

  .برند ھا را می به قانون وحشيانه قصاص، دست و پای آناند با اتکا  ھای کوچک زده به دزدی

***  

ه حکومت اسالمی، با ھدف آفريدن و ئيآخرين جنايت قوه قضا

دست مردی را به علت ايجاد رعب و وحشت در بين مردم، 

  !دزديدن گوسفند با گيوتين قطع کرد

 ٣۴به گزارش خبرگزاری خراسان، حکم قطع دست متھم 

ان در شھرھای ئيگوسفندان روستاای که به سرقت  ساله

مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، ساعت 

، در زندان مرکزی مشھد ١٣٩٦ دی ٢٧ صبح چھارشنبه ٩

 .به اجرا درآمد

قطع دست سارق گوسفند « در اين باره با عنوان المانراديو 

چشم  حکم رايج است، بيش از ھمه نام خراسان به که صدور اين ئیھا در ميان استان: ، گزارش داد»با گيوتين در مشھد

چنين اقدامی آخرين بار از سوی .  در مشھد عالوه بر دست، پای يک متھم را نيز قطع کردند٩۴در مرداد ماه . خورد می

 ».طالبان در واليت ھرات افغانستان در مارس سال گذشته ميالدی صورت گرفت

***  

  

با . ترين موانع توسعه اقتصادی ايران است ساد اقتصادی و سياسی، از بزرگ کرد که فتأکيدتوان  بندی می در جمع

توانند کار خود را پيش ببرند که رشوه  گيرد، زيرا تنھا کسانی می گسترش فساد، داد و ستد در شرايط عادی انجام نمی

  . دھند ، عمال فساد را اشاعه میگيران ان دولتی و تصميممأموردھندگان با خريد   به بيان ديگر رشوه. بخورند و بپردازند

در ازای دريافت رشوه را باال » ئیھای طال امضا«افزايد تا نياز به  دولت فاسد مدام بر حجم مقررات و کاغذ بازی می

گذاری و تحقيق، به پرداخت رشوه اختصاص  ھای توليدی که مجبورند منابع خود را به جای سرمايه چه بسا بنگاه. ببرد

تری برای پرداخت رشوه برخوردارند، شرکت  ھای بزرگ از امکانات مناسب ديگر، چون شرکتاز سوی . دھند

  .بلعند کوچک و متوسط را می
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گذاران با پرداخت رشوه از ماليات  ھا و سرمايه شرکت. ترين عوامل به وجود آورنده فرار مالياتی است فساد يکی از مھم

ھای عمرانی و آموزشی و بھداشتی به کار  عی که بايد در راه ايجاد طرحگريزند و به اين ترتيب بخش بزرگی از مناب می

 که به دليل فرار مالياتی ناشی از فساد ئیھا ھا و جاده چه بسيارند مدارس و بيمارستان. رود گرفته شوند، بر باد می

  .آيند اداری، ھرگز به وجود نمی

ای است که از ناحيه ھمين فساد  ، ناشی از ضربهھای کنونی جامعه ايرانی از جمله فقر بخش بزرگی از مصيبت

  .آيد بر اقتصاد کشور وارد می» سيستمی«

شدگان از جمله مردم استان  ديدگان و سرکو در چنين شرايطی، ھنگامی که به مدت ده روز بيکاران، محرومان، ستم

، با سرکوب وحشيانه ...خواھيم و جمھوری اسالمی نمی: ھا ريختند و با تمام قدرت فرياد زدند کرمانشاه به خيابان

نيروھای رنگارنگ تا دندان مسلح و وحشی حکومت اسالمی قرار گرفتند و تعدادی نامعلومی نيز دستگير و زندانی 

ترديد زير شکنجه جان  شود، بی اعالم می» سکته«و يا » خودکشی«چون  ھا ھم اند که ھر روز خبر مرگ آن شده

 سياسی عليه کليت حکومت -  شھر بزرگ و کوچک ايران راه افتاد جنبشی طبقاتی ١٠٠جنشی که در حدود . اند باخته

شک دير يا زود مجددا آغاز خواھد شد اما با اين تفاوت که اين بار با   طلب بود بی اسالمی ايران و جنبش سرنگونی

  !تر تر و با تجربه تر و قوی خودسازمندھی منسجم

ھا، به غارت مردم و منابع و انواع ظلم و فساد  ، صاحبان قدرت و طرفداران آنای از ايران بدين ترتيب، در ھر منطقه

ھای باالی حاکميت، در  ھا، با اتکا به رده آن.  گذار دارندتأثيرای محکم با قدرت مرکزی و محافل  مشغولند و رابطه

ھای مذھبی و  مندان، مقام ميان اين قدرتدر . شوند مند می  خود بھرهئیکارانه و مافيا ماندگاری و ادامه و توسعه اعمال تبه

اند و در واقع  بسياری از آنان برای خود بنياد، آستان و دفتر و دستک ديگری داير کرده. ای دارند نقش عمده» ھا آقازاده«

 باز ئیھای مافيا اند که يک در آن به دم و دستگاه قدرت و دولت و در ديگرش به بازار و گروه دکان دو نبشی ساخته

  .شود و از ھر طريق ممکن به غارت و فساد اقتصادی و سرکوب سياسی مشغول ھستند می

 ٢٠١٨ جنوری بيست و پنجم - ١٣٩٦ ]دلو[شنبه پنجم بھمن پنج

  

  :ضميمه

  ای در دانشگاه تھران ه در برابر محسنی اژهئي قضاۀ قوۀلم گزارش فساد گستردف

Kx/be.youtu://pshtt٣wGm٥NLuY  

 : زلزله زده در ايرانۀدھنده از يک خانواد لمی تکانف

8M4Vx1QnNhU=v?watch/com.youtube://http  

   : دی٢٥نيشکر ھفت تپه 

UbwZU07Wb7n=v?watch/com.utubeyo://http  

 

  


