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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ فبروری ٠٣
  

   رحيمی،ۀبا محاکم
  !ھای درونی حکومت اسالمی باال گرفته است  دعواھای جناح

  

نژاد و جواب رحيمی، بار ديگر دعواھای  ه رياست احمدیس جمھور در دورئي رحيمی معاون اول رۀبا محاکم 

ھای  خواران تا فسيل از مجلس وحشيان و دزدان و رشوه. ھای درونی حکومت اسالمی باال گرفته است جناح

احتماال به زودی رھبر نيز وارد ماجرا خواھد شد و صوت پايانی اين . مفتخور مجلس خبرنگان به تالطم افتاده اند

  .اھد کشيددعوا را خو

س قوه قضائيه، ضمن رد ئيای به صادق آملی الريجانی، ر  در نامه]سنبله[ شھريور١٧محمدرضا رحيمی، روز 

بوده و او مبالغ کمک به نامزدھای » برگزاری انتخابات« کرده بود که اين اتھامات مربوط به تأکيداتھامات خود 

 .است ئه کردهانتخابات مجلس ھشتم را به ھمراه مدارک به دادگاه ارا

 نفر از ١٨٠ يا ١٧٠ گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس ھشتم به ]عقرب[وکيل رحيمی نيز روز سوم آبان

  .است گرای مجلس پول داده نمايندگان اصول

محمدرضا رحيمی در اين سی و پنج سال حاکميت جمھوری اسالمی، يکی از عناصر اصلی اين حکومت بوده 

نژاد،   در دولت دھم محمد احمدی١٣٩٢ تا ١٣٨٨، سريش کردستان است از شھريور ١٣٣٣او که متولد . است

  . جمھور حکومت اسالمی ايران بودسئي رمعاون اول

. ابديی  ادامه م١٣۶٣ھا تا سال  او از قبل از انقالب در سمت دادستان و بخشدار قروه فعاليت داشته که اين سمت

 ١٣٧٢ تا ١٣٧١ھای  ، بين سال١٣٧١ تا ١٣۶٣ه در مجالس دوم و سوم ھای ديگر مانند نمايندگی قرو او پست

، با حکم بشارتی وزير کشور وقت ١٣٧۶ تا ١٣٧٢نمايندگی سنندج در مجلس چھارم، استانداری کردستان 

 .وزير کشور برکنار شد منصوب و پس از دولت خاتمی توسط عبدهللا نوری

. س دانشگاه آزاد شدئي، مشاور جاسبی ر١٣٧۶ائيه و در سال س وقت قوه قضئير چنين مشاور محد يزدی او، ھم

 و معاون پارلمانی محمود ١٣٨۶ تا ١٣٨٢ھای  گرای ھفتم در سال او رياست ديوان محاسبات توسط مجلس اصول

ھای  نژاد، ستاد ھماھنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال  و معاون اول احمدی١٣٧٨نژاد در سال  احمدی

  . ١٣٩٢ تا ١٣٨٨
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ھای مختلف در  ھای قبل تا بعد از انقالب و در سمت بدين ترتيب رحيمی از جمله معدود مقاماتی است که از سال

  .نژاد در سطح عالی پست و مقام داشته است ھای مختلف در سطح استانی و سپس در دولت احمدی دولت

 تأمينده و با صدور قرار وثيقه مناسب و رحيمی، از متھمين پرونده اختالس از بيمه ايران و استانداری تھران بو

، خبر حبس و جزای نقدی رحيمی، از جانب سخنگوی قوه قضائيه بدون ١٣٩٣در شھريور . آن، آزاد است

.  محکوميت وی منتشر شدتأئيدی ديوان عالی کشور در أ ر١٣٩٣ ]دلو[نھايتا در بھمن. تر، اعالم شد جزئيات بيش

چنين به پرداخت سه  او ھم.  روز حبس کاھش داد٩١ل حبس را به پنج سال و  سا١۵ديوان حکم دادگاه مبنی بر 

  .  ميليون تومان محکوم گرديد٨۵٠ميليارد و 

ای منتشر کره و در آن مدعی شد که تخلفات رحيمی مربوط به قبل  نژاد بيانيه در پی محکوميت رحيمی دفتر احمدی

نژاد منتشر کرده و رفاقت با  ای در انتقاد از احمدی بيانيهاز ھمکاری با دولت او است از سوی ديگر رحيمی نيز 

 .نژاد را بسيار قديمی دانست احمدی

ه خواستار معرفی ئيس قوه قضائيس مجلس و رئياکنون گروھی از نمايندگان مجلس ايران در دو نامه جداگانه به ر

س جمھور ئي رحيمی، معاون اول رشدند که به گفته محمدرضا» نماينده و کانديدای انتخابات مجلس ھشتم «١٧٠

  .اند گرفته» پول«سابق ، از وی 

ای خطاب به محمود  س جمھوری پيشين ايران، روز پنجم آبان، در نامهئيمحمدرضا رحيمی، معاون اول ر

نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متھمان اختالس از بيمه ايران، مجموعا يک ميليارد و دويست ميليون  احمدی

در «ھای صادره  که اسناد و کپی چک» است پرداخت کرده« نفر از کانديداھای مجلس ھشتم ١٧٠به قريب  «تومان

 ».پرونده ثبت و ضبط است

ای به صادق   بھمن، در نامه١٢شنبه   نماينده مجلس ايران روز يک٢٠به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، 

تنوير افکار عمومی و افزايش سرمايه ارزشمند اجتماعی، در جھت «: س قوه قضائيه، نوشتندئيآملی الريجانی، ر

جمھور دولت دھم پول  س ئي نماينده و نامزد مجلس ھشتم که از رحيمی معاون اول ر١٧٠خواستار اعالم اسامی 

 ».اخذ نمودند، ھستيم

ه اردبيل، غالمعلی الدين پيرمؤذن نمايند اين نامه به امضای نمايندگانی چون محمدرضا تابش، نماينده اردکان، کمال

  .است آبادی، نماينده رشت، جواد ھروی، نماينده قائنات و مؤيد حسينی صدر، نماينده خوی، رسيده  ايمن جعفرزاده

س مجلس، با ئيای به علی الريجانی، ر شنبه، در نامه نماينده مجلس حکومت اسالمی ايران روز يک ٢٣چنين  ھم

 ١٧٠س جمھور سابق ايران، خواستار اعالم اسامی ئينژاد، ر احمدیاشاره به نامه محمدرضا رحيمی به محمود 

 ».اند پول گرفته«ھشتم شدند که براساس محتويات اين نامه از رحيمی » نامزدھا و نمايندگان مجلس«نفر از 

يز برخی  پيش از اين ن.ه مشترک استئيس قوه قضائيکنندگان نامه به ر کنندگان اين نامه با امضاء ھای اکثر امضاء نام

 بھمن، ٩شنبه نده مجلس، روز پنجھادی دواتگری، نماي. اند از نمايندگان مجلس خواستار پيگيری ادعای رحيمی شده

  .از قصد خود برای تحقيق و تفحص درباره نامه رحيمی خبر داده بود

ن اول می، معاوي، در واکنش به اظھارات محمدرضا رح١٣٩٣ بھمن ١٢شنبه  کيسخنگوی شورای نگھبان روز 

ن ادعا ياگر ا«: دا مجلس ھشتم، گفته استي نماينده و کاند١٧٠نژاد درباره کمک مالی به  دولت دھم محمود احمدی

 ».م داديسته نشان خواھيالعمل شا صالح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس در مراجع ذی

ن که يبا توجه به ا«: ح کرده استيرنا تصريی با خبرگزاری جمھوری اسالمی، ائگو و ان، در گفتيميهللا ابراھ نجات

دگی و يد منتظر رسي ھستند لذا بائیک پرونده قضاير ينگاری اشخاصی است که درگ فعال موضوع در حد نامه
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ت مدنظر شورای نگھبان يانی ثابت شود حتما در بررسی وضعيجر ن سوءيم که اگر چنيبررسی مقامات صالح باش

داھای انتخابات مجلس شورای اسالمی را برعھده يت کانديبان کار بررسی صالحشورای نگھ» .قرار خواھد گرفت

  .دارد

می واکنش نشان داده و گفته است که سخنان يز به اظھارات محمدرضا رحيگرای مجلس ن احمد توکلی، نماينده اصول

سنا، احمد توکلی ي، ارانيان ايبه گزارش خبرگزاری دانشجو. ران اعتبار نداردين ايشيس جمھوری پئيمعاون اول ر

ک مرجع يمی فردی است که مجرم است و جرم او در دادگاه اثبات شده، قول او تا ي که رحئیجا از آن«: گفته است

 ».ندگان و کسانی که به گفته او به آنھا پول داده اعتبار ندارديرسمی اعالم نکند درباره تعداد نما

شناسم که  ای را می ندهيبنده نما«: ، اظھار کرده است» له درست استأاصل مس«ن که ينده مجلس با شاره به اين نمايا

شناسم که گفته  ای را می ندهين نمايچن ھم. ار دارميافت نکرده و بنده کپی چک را در اختيبه او چک داده شد اما در

می برگردان و يافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحيپول را در

 ».ن کار را کرده باشديدھم که ا احتمال می

ن پول به يحی ايکرده از جای صح گری را سراغ دارم که گفته فکر میينده دينما«: احمد توکلی اضافه کرده است

می به او اصرار يگری را سراغ دارم که رحينده دين نمايچن ده و آن را در انتخابات خرج کرده است، ھميوی رس

نده مجلس از از قوه ين نمايا» .کند ن مبلغ از کجا آمده قبول نمیيز گفته تا نداند اي که شماره حساب بدھد و وی نکرده

  .نده را مشخص کندي نما١٧٠ه خواسته است اسامی ئيقضا

گرا بودن محمدرضا رحيمی، مدعی شدند که محکوميت او،  گرای مجلس نيز ضمن تکذيب اصول سه نماينده اصول

 . است گرايان بوده  شکايت اصولبه دليل

ی قاطع و سريع دادگاه مھدی ھاشمی، فرزند اکبر ھاشمی رفسنجانی، أچنين خواستار صدور ر اين نمايندگان ھم

 .شدند

ای با خبرگزاری مھر، محکوميت  ، در مصاحبه]جدی[ دی۵شنبه کعليرضا زاکانی، نماينده تھران در مجلس، روز ي

 .از وی خواند» گرايان شکايت اصولناشی از « ساله رحيمی را ۵

ھا، جايگاه و مختصات فضای سياسی که رحيمی در گذشته به خود اختصاص داده  منشاء فعاليت«: او اضافه کرد

 ». روسفيد ھستندئیگرا چنين در برخورد با تخلفات ايشان، قاطبه جريان اصول  نبود و ھمئیگرا بود، اصول

از محمدرضا رحيمی دارد » تری قطور و سنگين«اشمی رفسنجانی پرونده زاکانی با طرح اين ادعا که مھدی ھ

 .درباره او صادر کند» قاطعی«ی أه رئيابراز اميدواری کرد که قوه قضا

جزئيات جديدی که از سوی خبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضائيه، گزارش شده حاکی است که مبلغی که رحيمی 

 ميليون تومان افزايش پيدا کرده، و جريمه نقدی و انفصال از خدمات ٧٠٠ليارد و  مي۵اينک به  بايد پرداخت کند ھم

 .دولتی نيز در حکم او درج شده است

ھای فساد مالی مطرح بوده  است اما نام رحيمی در برخی پرونده ھای او به طور کامل اعالم نشده  جزئيات اتھام

گرايان   بر اين که اصولتأکيدسه مجلس نيز با ئيت رأھي در رابطه با پرونده رحيمی، محمد دھقان، عضو .است 

 .است در مورد پرونده رحيمی انتقاد کرده » طلبان سکوت اصالح«پيگيری پرونده رحيمی بودند، از به گفته او 

ترين فرد به  نزديک«ای با خبرگزاری فارس با بيان اين که رحيمی زمانی از نظر سياسی   بھمن، در مصاحبه۴او 

 .ھاشمی رفسنجانی بود و با حمايت وی استاندار شد» شيفته « است که او شديداً  بود افزوده» رانکارگزا
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 که در مورد دست داشتن در ئیھا به واسطه سوابق و شائبه... ما در مجلس ھفتم و ھشتم«: است دھقان، مدعی شده 

 ».يت گرفتن وی مخالف بوديممسؤولفساد وجود داشت، با 

س ديوان ئيی نمايندگان مجلس ھفتم به عنوان رأشود که محمدرضا رحيمی با ر  حالی بيان میھای دھقان در گفته

  .ھای زيرمجموعه مجلس است، انتخاب شد محاسبات که از دستگاه

ای با روزنامه شرق گفت  ھا به نامه رحيمی، داريوش قنبری، نماينده سابق مجلس نيز در مصاحبه در ادامه واکنش

تحت «ھای پنج ميليون تومانی را  در جريان استيضاح علی کردان از آقای رحيمی چک» جلس نماينده م١٠٠«که 

 .گرفتند» عنوان کمک به مساجد

نژاد در پارلمان را متھم   تعدادی از نمايندگان مجلس، عباسی، مدير کل دفتر دولت محمود احمدی٨٧در آبان سال 

قالب کمک به مساجد، اقدام به دريافت امضاء از نمايندگان ھاى پنج ميليون تومانى در  کردند که با پرداخت چک

 .براى پس گرفتن استيضاح علی کردان، وزير کشور کرده است

س ئير. علی اصغر زارعی، نماينده تھران در مجلس، نيز گفت که به دليل اين کار عباسی به او سيلی زده است

  .مجلس نيز اعالم کرد که عباسی از مجلس اخراج شده است

ھای حکومتی را در  ھای خبری و روزنامه سايت گرايان از محمدرضا رحيمی، واکنش برخی از وب نتقادھای اصولا

ھای سياسی  اين که برخی گروه«:  است نوشته» آلزايمر« روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان .است پی داشته 

ھای عجيب و  ھانه به اظھارات و حمايتمنتظر حکم محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دھم باشند تا به اين ب

ھا و از جمله معاون اولش پاسخ گويند، قابل  دستی اين دولت ھای نھم و دھم و حاميانش از پاک س دولتئيغريب ر

نژاد بودند، گوی سبقت  کرد که برخی اصولگرايانی که پيشتر حامی محمود احمدی کس فکر نمی انتظار بود، اما ھيچ

  ». ديگران بربايندرا در اين زمينه از

ھای رحيمی خرج کدام يک از نمايندگان شده  پول«سايت تابناک نيز روز چھارم بھمن در گزارشی با عنوان 

تصريح کرد که دوره زمانِی اتھامات رحيمی با برگزاری انتخابات مجلس ھشتم مصادف است که محمدرضا » است؟

 نامزد ١٧٠، وکيل شھرام جزايری مدعی ھستند، حدود ئینادری، وکيل محمدرضا رحيمی و محمود عليزاده طباطبا

  ».است اند که اکنون باعث زندانی شدن رحيمی شده از منابع مالی استفاده کرده«انتخابات مجلس ھشتم 

، تاکتيک اين جناح »گرايان در برخورد با حکم فساد مالی رحيمی رويکرد اصول«روزنامه شرق نيز ضمن بررسی 

محمد رحيمی تا روز آخر دولت دھم در پست معاون اولی «: است وصيف کرده و نوشتهت» فرار به جلو«را 

اش را خط قرمزی  رئيس دولت ھم در دفاع از او کم نگذاشت و او و کابينه. نژاد به ايفای نقش پرداخت احمدی

 ».عنوان کرد که نبايد به آن تعرض شود

جريان «: است اد باران به روزنامه شرق گفته مديره بني ت أمرتضی حاجی، وزير دولت خاتمی و عضو ھي

 ».رحيمی جلوگيری کند) محمدرضا(جلوست تا از تابلوشدن جريان خود با نام  گرا در حال فرار روبه اصول

محمدرضا » اتھامات«س جمھور پيشين حکومت اسالمی ايران، ضمن رد ارتباط ئينژاد، ر دفتر محمود احمدی

مربوط به رياست وی بر ديوان محاسبات، » با فرض صحت«که اتھامات رحيمی رحيمی با دولت نھم اعالم کرد 

 .وابسته به مجلس شورای اسالمی است

در نحوه رسيدگی «: ای اعالم کرد  آبان، در اطالعيه۵شنبه  کنژاد، روز ي به گزارش خبرگزاری ايسنا، دفتر احمدی

 ».دانيم  در شرايط کنونی به صالح کشور نمیبه اين موضوع تأمالت فراوانی وجود دارد که ورود به آن را
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تمام ماجرای آقای رحيمی حتی با فرض صحت اتھامات و قبول رسيدگی قانونی «: است  شده تأکيددر اين اطالعيه 

 و قبل از آن و دوره رياست ايشان بر ديوان محاسبات کشور وابسته به مجلس ٨۶و صحيح مربوط به سال 

  اری و حضور ايشان در دولت نھم بوده و در آن زمان چنين مسائلی مطرح نبودهشورای اسالمی و پيش از ھمک

 ».است

رسانی سھوی  اطالع«: است نژاد در ادامه اطالعيه تازه خود بدون اشاره به موارد مشخصی اعالم کرده دفتر احمدی

است  ن و بددالن قرار دادهيا عمدی نادرست و مبھم، ھمانند ماجراھای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختيار مغرضا

 ». نمايندءھای نھم و دھم سازماندھی و اجرا ھا را عليه خدمتگزاران پاک در دولت ترين ھجمه تا سنگين

نژاد که در دوره رياست  بايد ديد آيا محمود احمدی«:  بھمن، به نقل از سايت پارسينه نوشت۴خبرگزاری ايرنا، 

کند، تن به اين کار  ت اتھامات رحيمی، در تلويزيون عذرخواھی میاش وعده داده بود در صورت اثبا جمھوری

 ».چنان بنا دارد با سياست سکوت خود از رحيمی حمايت کند خواھد داد يا ھم

من به رھبری ھم «:  ضمن حمايت از رحيمی گفته بود١٣٩٠نژاد آبان ماه سال  براساس اين گزارش، احمدی

ی يک لایر ھم اختالس کرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواھی اعالم ام که اگر ثابت شود که رحيمی حت گفته

 ».کنم که شايستگی اين سمت را ندارم می

س جمھوری وقت ئينژاد، ر ، نشان درجه يک خدمت از محمود احمدی١٣٩٢محمدرضا رحيمی در خرداد سال 

  .اسد اقتصادی را بر عھده داشتايران، گرفته بود و در دولت دوم احمدی نژاد رياست ستاد مبارزه با مف

او با دولت نھم، خطاب » اتھامات«نژاد درباره رد ارتباط  محمدرضا رحيمی، در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی

 ».خورد گاه و بيگاه شما را می ھای ھا و آبروبری رحيمی محکوم امروز، چوب لجبازی«به وی نوشت که 

شنبه ھفتم دی، در نامه خود با اشاره به دوره  ، محمدرضا رحيمی، روز سهبه گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا

ھمان دوره البته افراد   در«: نژاد و رياست خود بر ديوان محاسبات تصريح کرد رياست جمھوری محمود احمدی

  ».ق شدمای، تخريب بنده را کليد زدند و متھم به اغراق و تمل منتقد با بھانه جمالت مقلوب شده جريان رسانه

چندی گذشت و اصرار کرديد که به جمع دولت بپيوندم؛ پاسخم «: محمدرضا رحيمی در ادامه نامه خود نوشته است

نپذيرفتيد و بدون اطالع من حکمی صادر کرديد و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب ... منفی بود

 ».نموديد که خالف مقررات بود

 آن که از ديوان محاسبات استعفاء بدھم و به ھمين خاطر باعث رنجش برخی از ای نداشتم جز چاره«: او افزود

 ».ھا ھم از ھمان جا شروع شد ام شدم و آغاز رنجش دوستان قديمی و صميمی

اش با اشاره به مخالفت خود با برکناری برخی از وزيران دولت نھم در اواخر اين دولت افزوده  او در ادامه نامه

ھای کھنه، از  ھای سياسی و برخی زخم ھمان موقع گفتم که با وجود کينه  ....ون اولی پيش آمدماجرای معا«: است

دانستم که برخی مخالفان سياسی با عنادورزی به دنبال ھتک حيثيت و بر باد  من بگذريد، زيرا عاقبت کار را می

نژاد و  زمان گذشت و رفته رفته احمدی«... م شما سخت بوددادن آبرويم خواھند بود؛ اما باز ھم مخالفت با تصمي

تر   بيشئینشستيم به سروش آسمانی کذا ھربار که به مشورت می. ھای گذشته شده بود ھايش متفاوت از سال رفتار

 ».ھای مختلف من ھای ناشی از تجربه کرديد تا مشورت توجه می

 به ئی از جائیانديداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گودر سال آخر دولت اصرارتان بر ک«: رحيمی اضافه کرد

شده است و حاضر نبوديد حرفی غير از آن بشنويد و نظر بنده و جمعی از ھمکارانم در دولت را  شما الھام می

ای نداشتم جز اين که در  فکری برخی از اعضای کابينه چاره  که اينجانب با ھمئینپذيرفتيد و وقعی ننھاديد تا جا
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گرمی ھمکارانم در دولت خطر کنم و به  ايط سخت عمل جراحی ھمسرم برای ثبت در آينده تاريخ و برای دلشر

... عنوان کانديدای رياست جمھوری ثبت نام نمايم تا به طور نمادين اختالف نظرم را با رويکرد شما بيان کنم

تان را گوش کردم   رفاقت باختم و باز ھم حرفنھايت باز ھم به اصرار شما، بازی را بار ديگر در صحنه  البته در «

 ».رغم ميلم انصراف دادم و علی

نژاد در جريان برکناری وزير  چنين با اشاره به ماجرای موسوم به قھر احمدی محمدرضا رحيمی در اين نامه، ھم

بد و بسا کسانی که رھا کنم تا دولت بخوا  بسياری از دوستان شما تالش کردند که من ھم کار را«: اطالعات افزود

نژاد بايد برگردد  اما گفتم حوصله کنيد احمدی. به من گفتند آماده باشم برای عھده دار شدن کفالت رياست جمھوری

 ».ام که من ميانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده

 و پس از ٩٠ ]حمل[يننژاد در فرورد احمدی» نشينی يازده روزه خانه«گرايان ماجرای موسوم به  بسياری از اصول

گيری حيدر مصلحی، وزير اطالعات، را سرپيچی از دستور واليت  مخالفت علنی رھبر جمھوری اسالمی با کناره

 .کنند ای، تعبير می هللا خامنه فقيه، يعنی آيت

سفانه شما أمت«: رحيمی با اشاره به برکناری مرضيه وحيد دستجردی، وزير بھداشت در دولت دھم نيز نوشت

س دانشگاه علوم پزشکی تھران که فردی توانمند و متعھد بودند، او را ئيبازی کرديد و به بھانه تعلل در عزل ر لج

ھمان موقع در جريان قرار گرفتم   ھا و افکار عمومی سکه يک پول ساختيد و البته عزل کرديد و مرا ھم نزد رسانه

 ».کرده بوديدنويس عزل بنده را ھم آماده  که با مشورت اطرافيان پيش

دانيد يا فراموش  نژاد، به راستی نمی آقای احمدی«: رحيمی در ادامه اين نامه، درباره اتھامات خود نيز نوشت

 »ايد که ماجرای اين پرونده چيست؟ کرده

گاه و بيگاه شما  ھای ھا و آبروبری بازی ايد که رحيمی محکوم امروز، چوب لج شايد فراموش کرده«: رحيمی افزود

شنبه سياه چقدر اصرار کردم که نکنيد و آبرو نبريد و بگذاريد از مجاری آيد در ماجرای يک يادتان می. ردخو میرا 

 ».قانونی، ماجرا پيگيری شود

» غير دولتی«ھای  آوری کمک برای جمع» گرا ھای اصول برخی چھره«ای متشکل از  او با اشاره به تشکيل کميته

که از سوی برخی » جابر ابدالی«در ميان افراد کمک کننده فردی به نام «: ودقبل از انتخابات مجلس ھشتم افز

 ». به اينجانب معرفی شده بود، برای کمک اعالم آمادگی نمودئی و اجرائینمايندگان مجلس و مقامات قضا

صالح، در  در خصوص ايشان از طريق حراست ديوان محاسبات از مجاری ذی... بنده نيز«: او تصريح کرد

وص وی استعالم کردم که پس از اطمينان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضميمه پرونده است، برای دريافت کمک خص

کنيم از محل حساب شخصی و با   که ما معرفی میئیاز وی اعالم آمادگی نموديم و از وی خواستيم که به کانديداھا

 ».چک بانکی خودش کمک نمايد

 نفر از کانديداھای ١٧٠به قريب «يک ميليارد و دويست ميليون تومان به گفته رحيمی، جابر ابدالی مجموعا 

 ».در پرونده ثبت و ضبط است«ھای صادره  که اسناد و کپی چک» پرداخت کرده است«مجلس ھشتم 

چک  دسته« در دادگاه اختالس از بيمه ايران گفته بود که ١٣٩١ سال ]جوزا[جابر ابدالی، خردادماه

 ».است داده«ستانه انتخابات مجلس ھشتم به آقای رحيمی را در آ» اش شده امضاء

س ئي برگزار شد و محمدرضا رحيمی در زمان برگزاری اين انتخابات ر١٣٨۶انتخابات مجلس ھشتم در سال 

  .ديوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسالمی، بود
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 کرده بود که فردی در سوريه به  و در زمان رياست خود بر ديوان محاسبات اعالم١٣٨۵محمدرضا رحيمی سال 

 پس از ».توانست آن پيامبر باشد نژاد می اگر قرار بود پيامبر ديگری انتخاب شود، محمود احمدی«او گفته است 

 .ای خواھان عزل رحيمی شدند  تن از نمايندگان مجلس ھفتم با امضای نامه٧٠اين سخنان 

آلوده بودن معاون اول دولت پيشين به فساد اقتصادی «: تشنبه در گزارشی نوشخبرگزاری دولتی ايرنا، روز يک

ای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپيچی از قانون بود؛ دولتی که رئيس آن مدعی بود که  تنھا گوشه

» ھای آشکارترين تخلف«اين خبرگزاری نحوه اجرای قانون بودجه را از جمله » .ترين دولت تاريخ ايران است پاک

 .است نژاد خوانده  دیدولت احم

گم «ھای گذشته از  به گزارش خبرگزاری ايرنا، ديوان محاسبات ايران، وابسته به مجلس شورای اسالمی، در سال

 ٨۶ر از بودجه سال ال ميليون د٣٠٠ ميليارد و ٢ و ٨۵از بودجه سال » رال ميليون د۵٠٠يک ميليارد و » شدن

 .خبر داده بود

يک » گم شدن« در يک برنامه تلويزيونی گزارش ديوان محاسبات درباره ٨٧ماه نژاد در بھمن  محمود احمدی

» دقتی ديوان محاسبات کم«و » اختالف حسابداری« را ناشی از ٨۵از بودجه سال » رال ميليون د۵٠٠ميليارد و 

  .توصيف کرده بود» گراترين دولت قانون«نژاد درھمين برنامه دولت خود را   احمدی.دانسته بود

طان و يش«:  بھمن و در پيامی نوشت١٢شنبه کينژاد،  رسانی احمدی گاه اطالعيھا، پا در ادامه اين کشمکش يتاً نھا

، ئینما اهيب، دروغ، سينی، فريآفر سأيغاتی، به يھمراھان و ھمکاران او، با استفاده گسترده از ابزار تبل

، گفته است »اند دهيازيز دست يران عزيھای ا شرفتيب تمام پيزنی به عناصر پاک و خدوم و تخر افکنی، اتھام تفرقه

ل يز به داليھا و بعضی از کارگزاران و اجزای جمھوری اسالمی ن ھا، رسانه سفانه برخی از اشخاص، گروهأمت«که 

  ».اند ن دام گرفتار آمدهيھای انقالب در ا گوناگون از جمله فراموش کردن آرمان

ن مقام حکومتی که در سی و يتر هيران، به عنوان بلندپايکومت اسالمی ان حيشيس جمھوری پئيمعاون اول راقرار 

دھد که کليت حکومت اسالمی، به فساد و  پنج سال گذشته به خاطر فساد مالی محکوم شده است، به سادگی نشان می

  .خواری آلوده است خواری و رانت رشوه

ومت اسالمی بريده و با سرعت غيرقابل مھاری در ن فساد حکين پرونده فساد، بار ديگر نشان داد که ترمز ماشيا

تر از ھمه، ديگر نبايد ھيچ شھروندی اعتمادی به  مھم. بلعد ھای جامعه را می ی ثروتئحرکت است و مانند ھيوال

تر از  ھای درشت ند که دزدی و فساد دانهامردم منتظر. کار داشته باشد  و تبهئیاين حکومت جانی و دزد و مافيا

شک  اما بی. زنند برد می ھای عمومی جامعه دست کسانی که ھمواره به ثروت. ھا منتشر شود  در رسانهرحيمی نيز

گاه مجرم و متخلف و يروزی فرا خواھد رسيد که ھمه سران و مقامات درشت و ريز حکومت اسالمی، در جا

ان شدن اعمال سران يھا و نما ردهو با کنار رفتن پ. جنايت کار محاکمه شوند و در دادگاه افکار عمومی رسوا گردند

و مقامات حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، اساس و پايه ايدئولوژی اين حکومت، يعنی دين اسالم نيز در 

  . برودسؤالنزد مردم به طور جدی و ھمه جانبه زير 

کاله شرعی، به دھد که در حاکميت جمھوری اسالمی و با درست کردن ھزاران  چنين نشان می نامه رحيمی، ھم

  .ت مجلس و ھر مقام ديگر حکومتی را خريديتوان اکثر راحتی می

 ١٢٣پرونده . می نبوده استيدزدی در بلندپايه ترين مقامات حکومت اسالمی، محدود به محمدرضا رحھر چند که 

اردی يلي ھزار مپرونده دزدی ناقابل سه... ری، بابک زنجانی ويق دوست، شھرام جزايارد تومانی خداداد و رفيليم

  . نيز به فراموشی سپرده شد
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ھای جامعه را در اختيار دارند ماليات  ھای دولتی که بخش عظيم اقتصاد کشور و ثروت در کشوری که ارگان

 سال ٣۵ مثالً . شود در حالی که ھر ماه ماليات از حقوق ناچيز مزدبگيران کشور برداشته می. کنند پرداخت نمی

  .اند  ملزم به پرداخت ماليات نشدهءی و قرارگاه خاتم االنبيااست که آستان قدس رضو

ھای  ، فعاليت١٣٨٣در سال » سازمان رضوی«ای به نام  سسهؤسازمان اقتصاد رضوی، آستان قدس با ثبت م

. سسه را به عھده داردؤ شرکت و م٨٩سسه مديريت ؤاين م. کند اقتصادی خود را در قالب اين سازمان، ھدايت می

 نيرو دارد ٧٠٠بافی خود در مشھد و کاشمر  ه و توليد فرش استان قدس رضوی در دو کارگاه فرشي تھفقط شرکت

 ھزار متر ٢۶کند که کل  ھای حرم توليد می برای فرش کردن رواق» باف دست« متر مربع فرش ۴٠٠٠و ساالنه 

کنند و   با فرش نو عوض میھا ھای مزبور پوشانده شده است و نيز ھر سال آن ھای حرم با با فرش مربع رواق

   .حال کجا و به چه قيمتی، روشن نيست. فروشند ھای کھنه را می فرش

گونه   درصد از اقتصاد کشور را در اختيار دارند، ھيچ۴٠ تا ٣٠بنيادھا که به گفته اقتصاددانان کشور، حدود 

فقط . ھا را ندارد ھای آن حساب و کتابل ومقامی و ارگانی نيز حق بازرسی و کنتر دھند و ھيچ مالياتی به دولت نمی

اين بنيادھا، ماھانه ميلياردھا تومان به حساب مختلف او پرداخت . ای بر اين بنيادھا نظارت دارد سيدعلی خامنه

  .کنند می

آستان قدس  «:  به ايرنا گفته استجواد محسنی، معاون امالک، اراضی و موقوفات آستان قدس رضوی؛ اخيراً 

 واقف دارد که اموال و امالک خود را وقف حضرت امام ۴۵٢ن نھاد موقوفاتی جھان اسالم تري رضوی بزرگ

  ». ميليون زائر از سراسر جھان است٣٠ساالنه پذيرای «و » .اند کرده) ع( رضا

ھای مقدس مذھبی به پرداخت ماليات، آستان قدس رضوی که ثروتمندترين نھاد از اين  با وجود ملزم شدن آستان

سسات و ؤاين تصميم را کميسيون تلفيق مجلس نھم اتخاذ کرده و تمام م.  از پرداخت ماليات معاف شدنوع است،

  .ھای تابعه آستان قدس رضوی را ھم بدين ترتيب از ماليات معاف کرده است شرکت

ھا بايد   نيست، اين شرکتئیبر اساس مصوبه اين کميسيون، که تا زمان تصويب در صحن علنی ھنوز نھا

. گيرد گيرد، دوباره به عنوان بودجه ساالنه در اختيارشان قرار می ھا تعلق می رنامه بدھند اما مالياتی که به آناظھا

بگير دولت کرده که درآمد ساالنه اين  ھای وابسته به آستان قدس را بودجه کميسيون تلفيق در حالی شرکت

  . ھا بالغ بر ھزاران ميليارد تومان برآورد شده است شرکت

ھا کارخانه، شرکت و  ستان قدس، ھزاران ھکتار زمين در چند استان، صدھا ساختمان در شھرھای مختلف، دهآ

  .سسه، دو دانشگاه و چندين ھزار کارمند داردؤم

هللا واعظ طبسی شده که تاکنون حتی يک گزارش يا  معافيت کامل در حالی شامل حال مجموعه تحت مديريت آيت

  .ھای اين مجموعه برای مردم منتشر نشده است ئیو دارااطالعات ھم از درآمدھا 

در دولت ھاشمی . ھای قرارگاه خاتم االنبياء در بخش مھندسی پررنگ شد بعد از پايان جنگ ايران و عراق فعاليت

اين دوره سکوی پرشی . ھای عمرانی کشور شد که از جمله آن سد سازی بود رفسنجانی، قرارگاه وارد پروژه

. در دولت خاتمی ھم فعاليت قرارگاه ادامه يافت. ه شد و آن را به يک نھاد اقتصادی قدرتمند تبديل کردبرای قرارگا

ھای قرارگاه خاتم توسعه يافت تا حدی که در  نژاد به دليل تحوالت اقتصاد سياسی، حوزه فعاليت در دولت احمدی

نتقال آب خزر، بزرگراه صدر و خط متروی  عسلويه تا پروژه ا١۶ و ١۵حال حاضر از پروژه حرم تا حرم و فاز 

 ھزار ميليارد تومان برآورد ٨٠ھای آن تا بيش از  تھران در دست اين نھاد قدرتمند قرار گرفته و حجم پروژه

  .شود می
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بالغ   ھزار نفر نيروی مشغول به کار در اين قرارگاه،١٣۵، در ميان ءاالنبيا به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم

ھستند و بقيه نيروھا نيز به لحاظ فنی، افراد ماھر و با  ليسانس و دکتری  ھزار نفر در سطح مھندس، فوق٣۵بر 

 .شوند محسوب می تجربه

 در - ھزار نفر۵٠٠ بيش از - ھا   ھزار نفر به صورت مستقيم مشغول به کار ھستند و چند برابر اين١٣۵البته اين 

  ». و غيره به صورت غير مستقيم فرصت شغلی ايجاد شده استھای ديگر مثل پشتيبانی و تدارکات حوزه

 نظير ئیھا زمانی که شرکت«: گويد ای در اين باره می ، با ذکر نمونهءفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا

 کار برروی فازھای پارس جنوبی را رھا کردند و رفتند، ما با ٨٠ ۀدر اواسط دھ» ھيوندا«و » شل«، »توتال«

وری رسانديم به صورتی  اندازی و حتی بھره  راهئی را به مرحله نھا١۶ و ١۵ به توان داخل کشور فازھای ءاتکا

 ».که امروز گاز در حال استحصال است

 ترين آن کامل ٢ ترين است که ۴ترين فازھای پارس جنوبی، دارای   از بزرگ١۶ و ١۵فاز «به گفته عبداللھی 

وری آن  کند و تجھيز، طراحی، ساخت و بھره ا به شبکه سراسری تزريق میر  ميليون متر مکعب گاز٢٢ شده و

  ».تماما توسط مھندسان ايرانی صورت گرفته است

. کاری سپاه، بود که به تصدی وزارت نفت رسيد  االنبيا، بازوی پيمان گاه خاتم  رستم قاسمی، فرمانده سابق قرار

ترين منبع درآمد ملی کشور به   فرما و واگذاری مديريت بزرگکار نظامی در منصب کار بنابراين، گماردن پيمان

  .اش را بيش از پيش به نمايش گذاشت نژاد به برادران قاچاقچی سپاه، عالقه احمدی

گاه  شود قرار ھر چند آمار دقيقی در رابطه با اموال منقول و غيرمنقول قرارگاه خاتم االنبيا وجود ندارد اما گفته می

. ھای دولتی است ميليارد دالر با وزارت نفت و سازمان ١۵  به ارزش بيش ازئیھا فقط دارای قرارداداالنبيا،  خاتم

   .کاری در نفت و گاز به سپاه پاسداران واگذار شده است ھای جاری پيمان اکثر قرارداد

 تصدی شھرداری نژاد که سياست ارائه کمک ھای مالی پوشيده به سپاه پاسداران را از زمان دولت محمود احمدی 

االنبيا آغاز کرده بود، بعد از تصدی رياست دولت، اين  تھران و با واگذاری چند پيمان پردرآمد به قرارگاه خاتم 

   .سياست را از راه واگذاری قراردادھای نفتی چند ميليارد دالری به سپاه ادامه داد

اکنون يکی  و اعمال نظارت عمومی معاف است، ھماالنبيا از ھر نوع حسابرسی مالی، پرداخت ماليات  قرارگاه خاتم

کاری   ھای فرعی پيمان امضای قرارداد. شود  سازترين بازوھای اقتصادی سپاه محسوب می مندترين و پول از ثروت

ھای امضاء شده، از   و مبادرت به واردات مستقيم کاال و خريد خدمات، بدون نظارت گمرکی به بھانه اجرای طرح

  .کار نظامی است  ھای نجومی توسط اين پيمان ی کسب درآمدھا  جمله راه

. کنند  ھستند و فساد توليد میئیھا وجود ندارد و مافيا يا برخی اسکله ھای در کشور ھستند که نظارتی بر آن

س مجلس ئيدر ھمان دوره ر.  که از جنگ ايارن و عراق در اختيار سپاه پاسداران قرار داردئیھا اسکله

  . به اعتراف خودش سيصد ميليون تومان پول گرفته بود)کروبی( وقت

متولی اين مسجد اعالم کرده است که درآمد يک . يکی ديگر از مرکاز مھم مذھبی در ايران، مسجد جمکران است

 ميليارد تومان بود که بودجه خدماتی برای زائران يک ميليارد توان در نظر گرفته شده ۵/۶سال اخير اين مسجد، 

، رويترز، طی ٢٠١٣در سال .  ميليارد تومان بوده جز اموال بيت رھبری منظور شده است۵/۵بقی آن که بود و ما

 درصد واحدھای ٧٠در حالی که بيش از .  ميليارد دالر اعالم کرده بود٩۵ای را حدود  گزارشی ثروت خامنه

 درصد ۴٠وانان بيش از  درصد و در ميان ج٣٠نرخ رسمی بيکاری بيش از . اند توليدی کشور ورشکست شده

  .تر شده است  درصد گران۵٠تورم و گرانی کمرشکن شده و حتی به تازگی نان نيز حدود . شود برآورده می
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ھای  ھای خود را از ھمين راه شوند که ثروت داران بزرگ ايران محسوب می ھا، سرمايه  »آقازاده«تر  امروز بيش

ای و  کشان نيز خامنه اند و سردسته اين دزدان و آدم دست آوردهقاچاق و فساد و غارت اموال عمومی جامعه به 

  .فرزندانش ھستند

ھای درونی حکومت اسالمی  در ھر صورت ماجرای اختالس رحيمی، سبب شده که بار ديگر دعوا و کشمکش جناح

  . ھا کشيده شود تشديد گردد و باز ھم بخشی از فساد حکومتی به رسانه

کشی حکومتيان نيز ادامه خواھد  گری و آدم حکومت بر سر قدرت است دزدی و سرکوبترديد تا روزی که اين  بی

شان را از دست خواھند داد و به نان  روز توان خريد مايحتاج يافت و در مقابل اکثريت مردم ايران، متاسفانه روزبه

  !شان نيز محتاج خواھند شد شب

  ٢٠١۵ بروری يک ف- ١٣٩٣ ]دلو[نشنبه دوازدھم بھيک

 


