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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ مارچ ٢٣

  !١٣٩٢وقايع مھم ايران در سال 

١ 
  

ازه، به تحوالت تازه آرزو می کنم سال ت.  انسان ھای آزاده شادباش می گويمۀ را به ھم١٣٩٣نوروز و سال نو و بھار 

 عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی به نفع ستم ديدگان و محرومان و آزادگان جھان منجر ۀای در ھم

  . شود

 بسيار کوتاھی پس از سرنگونی حکومت پھلوی، اولين بھار آزادی، ۀ ما در سی و پنج سال گذشته، تنھا دورۀجامع

ت می توان گفت که از آن تاريخ تاکنون، حکومت اسالمی با أاما به جر. تجربه کردشادی و سرور نوروز و سال نو را 

ن ئيرياضت اقتصادی و سرکوب ھا و ترورھا و اعدام ھايش، اجازه نداده است آب خوش از گلوی اکثريت مردم ايران پا

  . برود

 تشديد سرکوب سيستماتيک زنان،  اعدام ھای خيابانی روزمره در ايران،، تکان داد٩٢حوادثی که جھان را در سال 

 جنگ داخلی در سوريه، اوج گيری وحشی گری ھای گروه ۀ مان، ادامۀتورم و گرانی، بيکاری و فقر فزاينده در جامع

فريقا، انفجارھای بوستون، مرگ ماندال، مارگارت تاچر، آزادی حسنی اھای اسالمی به خصوص در خاورميانه و 

 بوينگ خطوط ئیی و زندانی کردن او، وقايع اوکراين، ناپديد شدن رمزآلود ھواپيماو برکناری مرس مبارک از زندان

  ...  مسافر و٢٠٠ مالزی به مقصد پکن با بيش از ئیھوا

سارنايف، اقدام به بمب گذاری در محل برگزاری ماراتن » تيمورلنگ«و » جوھر« ساله با نام ھای ٢۶ و ١٩دو برادر 

برادر بزرگ تر در پی تعقيب و گريز پليس کشته و .  نفر زخمی شدند٢۶۴نفر کشته و  ٣بوستون کردند که در اثر آن 

  . برادر دوم چند روز پس از آن در حالی که به شدت زخمی بود، بازداشت شد

 در اطراف شھر دمشق پايتخت سوريه، بحران جنگ داخلی ئیيمياک، پس از آن که سلسله حمالت ]سنبله[شھريور ماه

س جمھوری فرانسه از تصميم ئير» فرانسوا اوالند«با ھمراھی » ک اوبامابار« جديدی کرد، ۀرد مرحلاين کشور را وا

 واگذار شد و چند روز پس از امريکا ۀاين تصميم اما در ادامه به موافقت کنگر. غرب برای حمله به سوريه خبر دادند

 اين ئیيمياکئی و از بين بردن تمامی سالح ھای يمياکری با سازمان ملل برای خلع سالح آن با موافقت دمشق با ھمکا

  . و متحدانش به سوريه دور شدامريکا حمله ۀکشور، ساي

 سياسی در اين ۀ زلزلۀ، برمال شدن فساد مالی و اداری در ترکيه بود که به مثاب]قوس[يکی از مھم ترين حوادث آذر ماه

واحد «در جريان ماجرای بحران فساد مالی ترکيه . جه کردرات بسياری مواييکشور، دولت اردوغان را با انتقادات و تغ
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 نفر از افراد مرتبط با وی را ۵٠جوان ايرانی و حدود » رضا ضراب«طی عملياتی » ليس ترکيهو پۀيافت جرايم سازمان 

ه س ھالک بانک، يکی از مھم ترين بانک ھای ترکيه که برای دور زدن تحريم ھا بئيدر اين عمليات ر. دستگير کرد

 نفر از وزاری کابينه اش ١٠حکومت اسالمی، کمک بسياری کرده بود نيز دستگير شد؛ اردوغان نيز در پی اين حادثه 

 تن از ١۵٠ليس و بيش از وس پئيمور و رأر داد؛ شرکت فرزندان او به اين فساد علنی شد و حدود دو ھزار مييرا تغ

  .شور انتقال دادقضات و دادستان ھا را بر کنار و يا به نقاط ديگر ک

، با بريدن درخت ھای پارک گزی در ميدان تقسيم استانبول ٩٢ دوم سال ۀھم چنين اعتراضاتی که در اين کشور، از نيم

  .آغاز شده ھم اکنون در اعتراض به فساد دولتی، ھم چنان ادامه دارد

است و در جھت درو زدن تحريم روزنامه ھای ترکيه نوشته اند که رضا ضراب، عضو سپاه پاسداران حکومت اسالمی 

س ھالک بانک، فرزندان رجب طيب اردوغان نخست ئيھای اقتصادی ايران، به بسياری از مقامات ترکيه از جمله ر

 ئی يورو  ميليارد٨٧او را به اتھام  .ی داده استدالر ھای ميليون ت او، رشوۀورزير ترکيه و تنی چند از وزرای کابين

ر طول چھار   ترکيه، اين مبلغ د ليسوبر اساس ادعای پ. ز حدود سه ماه از زندان آزاد کردنددستگير کرده بودند، پس ا

 در ايران به اين دليل که به وزارت بابک زنجانی ھم ظاھراً . ه است ه شد استفاد ھا ن تحريم  ور زد  برای دتاً  سال و عمد

  .نفت بدھکار است، بازداشت شده است

س جمھوری ئي مخالفان دولت بود در نھايت شاھد فرار رۀبود شاھد اعتراضات گسترداوکراين که بيش از سه ماه 

 کريمه از ۀ جزيرئیبحران اوکراين و جدا. رھبر مخالفان از زندان بود» يوليا تيموشينکو«اوکراين به روسيه و آزادی 

 به روسيه الحاق ، رسماً چر ما١۶ غرب و روسيه است و اين جزيره پس از رفراندوم ۀاوکراين، ھم چنان محل مناقش

  .يافت

س پارلمان اروپا، با ئي مارتين شولتس، ره استس پارلمان اروپا، از احتمال وقوع جنگ در اروپا خبر دادئيھم اکنون ر

 خواست تا به ئیاو، از کشورھای اروپا.  داند گفت که وقوع جنگ در اروپا را محتمل می  بحران اوکراين ۀاشاره به ادام

  . ھای احتمالی توضيح دھند  ھزينهۀدربارمردم خود 

، در واقع به طور »اقتصاد مقاومتی«کيد به أخامنه ای مدتی پيش در ابالغ سياست ھای اقتصادی کالن کشور، با ت

کيد أکيد کرده بود اکنون نيز بر تشديد ھر چه بيش تر سانسور و اختناق تأغيرمستقيم به رياضت کشی اقتصادی مردم ت

  .ورزيده است

  آسيب«ول ؤمس»  ھا خارجی«ه فقط ، ضمن اذعان به اين ک١٣٩٣ن سخنرانی عمومی خود در سال يخامنه ای، در نخست

 به عبارت .والن ھشدار دادؤدر کشور به مس» يار خطرناک فرھنگی ھای بس رخنه«نيستند، در مورد » ھای فرھنگی

  .کيد کردأختناق بيش تر در جامعه، تديگر، او در نخستين سخنرانی خود باز ھم به تشديد سانسور و ا

 خود را در ۀن سخنرانی عمومی ساالني ھای گذشته نخست  ای که مانند سال ران، خامنهي ھای ا به گزارش خبرگزاری

 ھای  اری مراقب رخنهيت و ھوشيبا حساس«جمھوری اسالمی خواست تا » ن فرھنگیمسؤوال«داد، از  مشھد انجام می

، تاکنون ١٣٩٢او، در سال » .نه عمل کنندين زميجابی و دفاعی خود در ايف اياشند و به وظاار خطرناک فرھنگی بيبس

ز با ابراز ي، ن]حوت [ اسفند١۵شنبه،  او، ھم چنين روز پنج.  داده استط فرھنگی کشور ھشداريچند بار نسبت به شرا

  .د کرديکأت» نی و انقالبیيتوجه به فرھنگ د«ران، بر ينگرانی از مسائل فرھنگی در ا

با اين . ان رسيد و باز وقايع تلخی را تجربه کرديب ھای خاص خود به پاي با تمامی فرار و نش١٣٩٢به اين ترتيب، سال 

  : ايران بپردازم١٣٩٢ اين مطلب، سعی خواھم کرد به مھم ترين وقايع سال ۀمقدمه در ادام
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  اقتصادی

  ٩٣ سال ۀ بودجۀاليح

البته با اعالم .  را به تصويب رساندند٩٣ سال ۀ بودجۀ اليح]دلو[لنی بيستم بھمن ماه عۀمجلس شورای اسالمی، در جلس

 ۴٨درآمد .  در روز بيست و ھشتم بھمن ماه بسته شد بودجه نھايتاً ۀايرادات شورای نگھبان و رفع اين ايرادات پروند

، اعطای ٩٣ بگيران در سال   يارانهن سقف درآمدی برایيي ھای انرژی، تع ھزار ميلياردی از محل افزايش قيمت حامل

 . بود٩٣ ۀ ھای بودج  ترين ويژگی بگير از مھم  سه برابری ثروتمندان يارانه ۀ نقدی تنھا به نيازمندان و جريمۀياران

  

   ھزار ميليارد تومانی١٢٠ ۀکسری بودج

شور است از ھم  سنواتی کۀ وظايفش بررسی عملکرد بودجۀمرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی که از جمل

رو خواھد بود، در حالی که کل ه  ھزار ميليارد تومان کسری روب١٢٠ احتماال با ١٣٩٣ سال ۀاکنون گفته است که بودج

 نيز که بعد از تصويب از سوی ١٣٩٢بودجه سال .  ھزار ميليارد تومان فراتر نمی رود١٩۴ از ١٣٩٣ سال ۀرقم بودج

  . رو بوده استه  درصد کسری روب۵٠با مجلس مورد بازنگری قرار گرفت دست کم 

 عمرانی کشور که برای ۀس اتاق بازرگانی تھران، با استناد به ھمين گزارش افزوده است که بودجئي آل اسحاق، ریييح

 ھزار ميليارد تومان خواھد بود که ١٨ ھزار ميليارد تومان اعالم شده از نظر مرکز پژوھش ھای مجلس ٣٨سال آينده 

  .  ھزار ميليارد تومان کاھش خواھد يافت۶رم به با احتساب تو

 گفته است که دولت تمام پيش بينی ھای خود را در يک عضو ديگر اتاق بازرگانی ايران، مجيدرضا حريری، تلويحاً 

 اتمی ايران گره زده است که البته از ۀ با غرب بر سر برنامئیو و تفاھم نھاي مذاکرات ژنۀ به نتيج١٣٩٣ سال ۀبودج

و به سرانجام برسند و يزيرا، حتا اگر توافقات ژن.  حميدرضا حريری نوعی پيش بينی يا خوش بينی کاذب استنگاه

ثير اين مبلغ بر اقتصاد أ ايران در خارج بشوند، تۀ ھای مسدود شدئی از دارادالرموجب آزاد شدن ھفت، ھشت ميليارد 

مبلغ اندک به جای رفع نيازھای اساسی مردم و اقتصاد ايران به  معلوم نيست که ھمين زيرا، اوالً . ايران مھم نخواھد بود

 و دارو خواھد شد بھبودی ئی صرف واردات مواد غذا چنين مبلغی که عمدتاً جيب رانت خواران سرازير نشود و ثانياً 

  . در رکود اقتصادی کشور به وجود نخواھد آورد

 درصد اعالم ۶/۴١ سال جاری ]قوس[ را در آذرماهئیمرکز آمار ايران در آخرين گزارشش نرخ تورم مناطق روستا

در واکنش به اين گزارش اسحاق .  دوازده درصد افزايش داشته است١٣٩١کرد که نسبت به مدت مشابه سال 

 نرخ تورم مواد  درصد است و ثانياً ۴٠ نرخ متوسط تورم حدود س جمھوری، گفت اوالً ئيجھانگيری، معاون اول ر

 بيش از خانوار شھری است، ئی خانوار روستاۀ در ھزينئیکه سھم مواد غذا توجه به اين«با  درصد است و ۶٠ ئیغذا

س ئيمعاون اول ر» . نرخ تورم روستاھا برای نخستين بار بيشتر از نرخ تورم شھرھا بوده است١٣٩١در سال 

  . نداد١٣٩٢جمھوری حکومت اسالمی ايران، البته، توضيحی در مورد وخامت نرخ تورم روستاھا در سال 

  

   طبقاتیۀعميق تر شدن فاصل

 متوسط در ايران و افزايش اختالف طبقاتی ۀکارشناسان اقتصادی، طی چند سال گذشته بارھا نسبت به از بين رفتن طبق

 ۀ متوسط تحليل رفته و تحليل رفتن طبقۀاما حاال بسياری از آن ھا، معتقدند طبق. اند ميان فقير و غنی ھشدار داده 

  . تواند پيامدھای بسيار خطرناکی به دنبال داشته باشد  ای که می تواند قشر خاموش جامعه باشد، می  يا آن طبقهمتوسط، 
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 درصد ٢٠ ثروت در کشور، ميزان ثروت ۀس سازمان بازرسی كل كشور، اکنون به دليل توزيع ناعادالنئيبه اقرار ر

» ٣/۴٣« ايران با پشت سر گذاشتن بوليوی ۀن ترتيب، جامعبه اي.  درصد فقير جامعه است٢٠ برابر ۴٣ثروتمند جامعه 

  . طبقاتی در جھان قرار گرفته استۀ نخست ميزان فاصلۀبرابر، در رتب

براساس تحقيقات سازمان ملل، ده درصد .  است٢ حدود جاپان بوده و در ۶ طبقاتی، حدود ۀميانگين جھانی فاصل

در مقابل، سی .  دھند  رآمد يا مصرف کل کشور را به خود اختصاص می درصد از د٢ ايران تنھا ۀفقيرترين افراد جامع

و اين ھمه، نه .  درصد ثروتمندترين شھروندان ايرانی است١٠و سه درصد از درآمد و مصرف کل کشور متعلق به 

ای  سياست ھای کالن اقتصادی حکومت اسالمی با توصيه ھا و فرمان ھۀمحصول جنگ و نه دوران تحريم، بلکه نتيج

  .و فساد اقتصادی و اداری که تمام وجود حکومت اسالمی را مانند غده ھای سرطانی گرفته، است» رھبر«

  

  ٩٣ھا در سال  اجرای فاز دوم ھدفمندی يارانه 

: ، نوشته است٩٣ھا در سال  ای از اجرای فاز دوم ھدفمندی يارانه   جھان صنعت، ضمن انتشار جزئيات تازه ۀروزنام

شود اما کميسيون تلفيق تصويب کرد که با افزايش   می ئیھا اجرا که سال آينده فاز دوم ھدفمندی يارانه با وجود اين «

  » .يابد ھای نقدی افزايش نمی   ھای انرژی، يارانه   درصدی قيمت حامل٣٩ تا ٣٨

  

  تمام  نيمه ۀ ھزار پروژ٣بحران 

بنا بر اعالم «: منتشر کرده و نوشته است» تمام  نيمه ۀ ھزار پروژ٣بحران  «ۀ شھروند، گزارشی دربارۀروزنام

 تمام   طرح نيمه٢٩٠۶يت اتمام مسؤول جمھوری، در حال حاضر  سئي ريزی و نظارت راھبردی ر معاونت برنامه

 درصدی از ٣٣ عمرانی کشور با کاھش ۀعمرانی از دولت قبلی به دولت جديد واگذار شده و اين در حالی است که بودج

  ». ھزار ميليارد تومان رسيده است٣٧ارد به  ھزار ميلي۵۶

  

  مذاکرات حکومت اسالمی ايران با گروه پنج به عالوه يک

 ھای ايران که به  ئی از دارادالر ميليون ٢٠٠ ميليارد و ۴ خبر از آن داده که ، معاون وزير امورخارجه،چیعراقعباس 

   ھا از دوازدھم بھمن ماه آغاز می ئیآزاد شدن اين دارا.  در ھشت قسط آزاد خواھد شد،ھا بلوکه شده بود دليل تحريم 

ھا   ئی از دارادالر ميليون ۴۵٠ قسط ٢ و در ۵۵٠ قسط ۶در .  سال آينده ادامه خواھد داشت]جوزا[ خرداد٣٠شود و تا 

  .به ايران داده خواھد شد

ھای نفتی، پتروشيمی،   قرار است تحريم ،اسالمی ھا به حساب بانک مرکزی حکومت   ئیعالوه بر واريز اين دارا

در مقابل، ايران ھم متعھد به اجرای .  ھم معلق شودئیھای ھوا خودرو، تجارت طال و فلزات و بخشی از تحريم 

 درصد است و ديگری که به معنی بازگشت ٢٠ی سازی يکی از اقدامات تعليق غن«: شده است»  ساز اقدامات اطمينان«

 و نيم درصد تبديل می ٣يعنی وقتی رقيق می شود به .  درصد به اکسيد و رقيق کردن آن ھا است٢٠است، تبديل مواد 

ن  شود که برای سوخت راکتور تھران استفاده می شود، بنابراين از بي گردد و يا اکسيد می شود که به مواد اوليه باز می

 ».نخواھد رفت

 ھای بزرگ در  تسليم قدرت «ۀو به عنوان نشاني ژنۀ نام  از توافق، در سفر اخير خود به استان خوزستان،حسن روحانی

 !ياد کرده بود؟» برابر ملت ايران
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 محمد جواد ظريف با نمايندگان پارلمان اتريش ھمچنين در حالی صورت گرفته است که به دنبال ۀديدار روز چھارشنب

گرايان   اصول ، سياست خارجی اتحاديه اروپا با فعاالن زن در سفارت اتريش در تھرانمسؤول ،ديدار کاترين اشتون

  . ايران و کاترين اشتون کردندۀانتقادھای شديدی را متوجه وزارت خارج

سوی ديگر،  از .کيد داشت که اين ديدارھا بدون اطالع اين وزارتخانه صورت گرفته استأ ايران تۀوزارت خارج

ھا آمده بود که خانم اشتون گفته است اين ديدارھا با ھماھنگی وزارت خارجه صورت گرفته   در گزارش ءاگرچه ابتدا

 ۀکيد کرد که ديدار خانم اشتون با فعاالن جوامع مدنی با وزارت خارجأاست ولی مايکل مان سخنگوی وی بعدھا ت

 . شود کشورھا ھماھنگ نمی

ازظھر چھارشنبه با  ، بعد١+۵ اتمی از ايران و گروه ۀکنند ن دو تيم مذاکرهمسؤوالترين اشتون، محمدجواد ظريف و کا

دور بعدی اين مذاکرات بعد از تعطيالت نوروزی . ھا پايان دادند گو و يک کنفرانس خبری کوتاه به اين دور از گفت

  .شود انجام می 

 ايران، به ۀ زبان انگليسی و محمدجواد ظريف، وزير خارج اروپا، بهۀ سياست خارجی اتحاديمسؤولکاترين اشتون، 

  سال نو]حمل[ فروردين٢٠ تا ١٨زبان فارسی با مروری کلی بر مذاکرات دو روز گذشته خبر دادند که مذاکرات از 

 .ادامه خواھد يافت» ئیراه حل نھا«ايرانی برای رسيدن به 

ن يي ماه گذشته برای مذاکرات تعۀساس چارچوبی که در جلسبر ا«: محمدجواد ظريف در اين کنفرانس خبری افزود که

 ». و مفيد داشتيمئی محتوایھا شد، ما بحث

ھا صحبت   ھای غير اتمی و تحريم   غنی سازی و راکتور اراک و ھمکاریۀدربار«:  ايران افزود کهۀوزير خارج

 بعدی کارشناسان با ھم ۀکنيم و در مرحلھای زودبازده کار  کنيم بر روی عرصه  سعی می «: و در ادامه گفت» کرديم

 ».مذاکره خواھند داشت

  

   ھای آلوده به مواد راديواکتيو از اوکراين خريد گوشت

  ھا نيست؛ ماجرای واردات گوشت اوکراين اين روزھا در ايران، تنھا به خاطر اعتراضات سياسی مردمش بر سر زبان 

  . ايران نيز مورد توجه مردم قرار گرفته استھای آلوده به مواد راديواکتيو از اين کشور به

.  تنی گوشت بود٢٠ ۀ کيلوگرمی، بلکه يک محمول٩ ۀ يک نمونۀ مجلس اعالم کرده بود، نه دربارۀولی خبری که نمايند

 تن گوشت را ھم داده، ٢٠د کرد که اين سازمان سفارش يک کانتينر به حجم ئيأ سازمان دامپزشکی تۀس کل قرنطينئير

 که ئی ھا مطرح و در جامعه منعکس شد و از آن جا  که در رسانهئیھا به دليل نگرانی «: اين ھمه تصريح کرداما با 

  » ورود داده نشده استۀ خواھد به اين جو نگرانی دامن بزند، تاکنون به اين کانتينر اجاز سازمان دامپزشکی ھم نمی

 گوشت گوساله برای اطمينان از آلوده نبودن به مواد ئی کيلو٩ ۀسازمان دامپزشکی ايران، گفته است تنھا يک نمون

 ٢٠  ۀ مجلس اما صحبت از واردات يک محمولۀراديواکتيو به سازمان انرژی اتمی ارسال شده، در حالی که يک نمايند

 . کند تنی به کشور می

وع بحث دارند که سازمان دامپزشکی و انرژی اتمی از يک سو و نمايندگان مجلس از سوی ديگر، بر سر اين موض

 ؟ گوشت آلوده از کشور اوکراين به ايران وارد شده است يا نهۀ محمولاصوالً 

 گوشت آلوده به مواد راديواکتيو از کشور ۀ، يکی از نمايندگان مجلس اعالم کرد که يک محمول٩٢ماه  در اوايل بھمن 

باره در اختيار  د جزئيات بيش تری در اين بھمن علی ايرانپور، اگرچه حاضر نش. اوکراين به ايران ارسال شده است

کيد کرد که برای ادعای خود اسناد و مدارکی ھم در اختيار دارد و پس از پايان بررسی أخبرنگاران قرار دھد، اما ت

 .بودجه در مجلس، ادعای خود را پيگيری خواھد کرد
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  فساد اقتصادی گسترده و عميق در دستگاه ھای حکومت اسالمی

 بابک زنجانی ميلياردر ۀپروند. دی تمام سران و مقامات و ارگان ھای حکومت اسالمی را فراگرفته استفساد اقتصا

 رحيمی، فساد مالی در سازمان ۀ ايران و پروندۀ آفريد خسروی ميلياردر سرشناس، اختالس از شرکت بيم نفتی، مه

  .  بودند٩٢الی سال  ھای فساد م ، مھم ترين پرونده... مرتضوی وۀمين اجتماعی و پروندأت

 ھا که حتی سر زبان  بابک زنجانی، ميلياردر نفتی و ھمکار سپاه پاسداران حکومت اسالمی، که نامش نه تنھا در رسانه

 ھزار ميليارد تومان ٩ن وزارت نفت، او نزديک به مسؤوال و ئی ھای قضا  ھای مقام براساس گفته. مردم ھم افتاده است

  مفتوح است و ظاھراً ئی بابک زنجانی در دستگاه قضاۀپروند.  نفت بدھکار استۀانبابت فروش نفت به وزارتخ

 از طريق فروش اموالش در داخل و خارج -  که در بازداشت است- کنند با ھمکاری خود او نھادھای ذيربط تالش می

ی از بابک زنجانی گفتنی است، دو شاکی خصوصی ديگر نيز به اتھام کالھبردار. اش را تسويه کنند کشور، بدھی 

  .اند شکايت کرده 

  .  قضائيه حکومت اسالمی، کش می دھدۀ ای است که ھم چنان قو فساد بزرگ سه ھزار ميلياردی عنوان پرونده

 دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی ٧۶ ۀ ايران پس از صدور آرای متھمان در شعبۀ اختالس از بيمۀپروند

ديوان عالی کشور در اين پرونده، تعدادی . راض متھمان به ديوان عالی کشور ارجاع شدسيامک مدير خراسانی با اعت

 نفر از متھمين پرونده را نقض کرد که جھت رسيدگی مجدد به شعبه ھم عرض به ٢٢از متھمان را تبرئه و احکام 

ی کشکولی ارجاع شد و دادگاه  به رياست قاضی محمد٧٩ ۀاين بار پرونده به شعب. دادگاه کيفری استان تھران ارجاع شد

  .به استناد مستندات پرونده آنان را مجرم شناخت و به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد

نژاد نام برد و   دادگاه کيفری، يکی از متھمان در دفاع از خود از محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی ٧۶ ۀدر شعب

س ديوان محاسبات وقت آشنا شدم و مبالغی را به وی پرداخت ئيبا ر) آقای خاص(توسط آقای جابر ابدالی «: گفت

 ۀاما رحيمی در پروند.  ايران ھيچ کيفرخواستی صادر نشده استۀ بيمۀالبته تاکنون برای رحيمی در پروند» .کردم

 مستندات  از او به استناد داليل وئی پنجم دادسرای کارکنان دولت پس از تحقيق و بازجوۀشعب. ديگری متھم شناخته شد

 معاون اول دولت دھم با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست برای ۀپروند. پرونده، او را در چند مورد مجرم شناخت

 ھای کيفری در خصوص  س دادگاهئيمحسن افتخاری ر.  نام برده به دادگاه کيفری استان تھران فرستاده شدۀمحاکم

 ايشان از دادستانی تھران برای رسيدگی به دادگاه کيفری ۀندپرو:  محمدرضا رحيمی به خبرنگار ايران گفتۀپروند

  . اول سال آينده برگزار خواھد شدۀگفته شده است دادگاه رحيمی، در نيم. فرستاده شد

مين اجتماعی را أس سابق تئي دادسرای کارکنان دولت رسيدگی به شکايت يک بيمه شده از سعيد مرتضوی ر١۵ ۀشعب

مين اجتماعی أس سابق تئي اجتماعی از مرتضوی رۀأوکيل دادگستری که به عنوان بيمه شدعليرضا دقيقی . آغاز کرد

به اتھام حيف و ميل اموال دولتی، اختالس و خيانت در امانت از مرتضوی شکايت کردم و گزارش : شکايت کرده، گفت

ه را به عنوان مستندات به دادسرا ھا منتشر شد  که در سايت ئیھا  تحقيق و تفحص مجلس از تأمين اجتماعی و نامهۀکميت

  .ارائه خواھم کرد

 و ئیمرتضوی، قاضی مورد حمايت خامنه ای، که بستن فله ای رزونامه ھا، قتل زھرا کاظمی خبرنگار ايران و کانادا

مين اجتماعی، از أ خود دارد در دوران رياست خود بر سازمان تۀھم چنين قتل جوانان در زندان کھريزک را در پروند

مين اجتماعی که مربوط به کارگران و بازنشستگان کشور است مبالغ کالنی را در قالب بن و يا نقد به أصندوق ت

  . بسياری از نمايندگان مجلس و ھم چنين اطرافيان خود داده است
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از مين اجتماعی أ تۀمصطفی ترک ھمدانی، وکيل مدافع کارگران يک شرکت توليدی در چابھار ھم به عنوان بيمه شد

   اتھامۀعالوه بر اين دو شکايت خصوصی، پروند. مرتضوی به اتھام خيانت در امانت و اختالس ھم شکايت کرده است

 قضائيه ارجاع شده ۀھای مرتضوی که در تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی در مجلس رسيدگی شد نيز به قو

  .و در دست بررسی است

 مالی تحت تعقيب ۀھا و سوءاستفاد است که به اتھام بدھی کالن به بانک » ٢ريد آف مه«ميلياردر تبريزی معروف به 

 خبری با خبرنگاران جلسۀای دادستان کل کشور، چندی قبل در  االسالم محسنی اژه ةحج. ئی قرارگرفتدستگاه قضا

بدھی خود به ايشان به دليل مالی بازداشت شده و برای پرداخت :  متھم تبريزی اظھار داشتۀدرخصوص پروند

براساس اين گزارش، وی دارای چندين شرکت، کارخانه، صاحب يک . طلبکاران اموالش را به فروش گذاشته است

  . استئیباشگاه ورزشی و سھامدار بانک گردشگری و شرکت ھواپيما

 مالی ۀاستفاد سوء ۀمبلغ پروند.  ميليارد تومان بخرد٢نژاد را به مبلغ  گفتنی است، او قصد داشت خودروی احمدی 

 ميليارد تومان به ١٢٠٠ ھزار ميلياردی است به طوری که حدود ٣ اختالس ۀ برابر مبلغ پروند۴ميلياردر تبريزی 

در سال »  ميليارد تومان١٢حق مأموريت نرفته « ديگری نيز با عنوان ۀالبته پروند.  بانکی کشور بدھکار استۀشبک

، متھم مبلغ ئین قضامسؤوال ۀبه گفت.  جھاد کشاورزی استان فارس بود مطرح شد که مربوط به رئيس سابق سازمان٩٢

  .اش دريافت کرده است ھای نرفته  ميليون تومان نيز بابت غذا در مأموريت۵۴٠

  .البته متھمان با وثيقه آزادند.  متھمان اين پرونده با صدور کيفرخواست به دادگستری شيراز ارجاع شده استۀپروند

  

   مجلسۀنمايندعدم محکوميت دو 

 ھزار ٣در فساد « مجلس که از آن ھا ۀ يک از دو نمايند ی جديد خود، برای ھيچأقضات ديوان عالی کشور طی ر

اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری مھر، دو . اند محکوميتی صادر نکرده »  بود دست آمده ميلياردی رد پا به 

  .  بودند  فساد، در دادگاه کيفری محکوم شدهۀ با اين پروندتن از اين نمايندگان پيش از اين در ارتباط

  

  جمعيت زير خط فقر

 ميليون ١۵، گفت بر اساس آمار ٢٠١۴ چ مار۶شنبه يون اقتصادی مجلس ايران، روز پنجموسی ثروتی، عضو کميس

  .نفر از جمعيت ايران زير خط فقر ھستند

» خدمات حمايتی« ميليون نفر از آن ھا ھيچ ٧قر ھستند و  درصد از جمعيت کل کشور زير خط ف٢٠او، گفت که حدود 

  .دريافت نمی کنند

، عضو شورای عالی کار، خط فقر واقعی در کشور را »اولياء علی بيگی«، به نقل از ٢٠١٢مبر  دس٢٢بھار نيوز، در 

  . نفره اعالم کرده بود۴ ھزار تومان در ماه برای يک خانوار ۵٠٠درآمد يک ميليون و 

س شورای رقابت و پژوھشگر اقتصادی مقيم ايران، ئي، جمشيد پژويان، ر»خبرآنالين« حال و بنا به گزارش در ھمين

  . ميليون ايرانی شھرنشين زيرخطر فقر زندگی می کنند٢٧گفته بود 

 ادامه دارد


