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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ دسمبر ١٢

  کاران اسالمی،در حکومت تبھ
  ! فساد مالی و اقتصادی عموميت دارد

١ 
   

ھای ارشد حکومتی نيز به آن   چنان گسترش يافته که مقامگيری در ايران، گيری و باج خواری، رشوه فساد مالی، رانت

ن حکومتی، فساد در تمام ارکان حکومت اسالمی رخنه کرده و به امری مسؤوالبا توجه به اقرار . کنند اعتراف می

   .فراجناحی تبديل شده و عموميت دارد

رسند به دولت  اين که به قدرت میھای تاکنونی حکومت اسالمی ايران، اين است که به محض  اما يک ويژگی دولت

کنند و ھمه مشکالت و معضالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ديپلماتيک را به گردن دولت قبلی  قبلی حمله می

در حالی که از خود شيخ حسن روحانی . ھا اقدامات جدی دست بزنند اندازند بدون اين که خودشان در اين عرصه می

ھای مختلف  رتبه و ارگان ھای قبلی جزو مقامات و مديران و سرکوبگران عالی ر دولت و معاونانش دءگرفته تا وزرا

گذرد نه تنھا  اکنون نيز با وجود اين که بيش از يک سال و نيم از رياست جمھوری روحانی می. حکومتی بودند

ھا در  بنابراين رقم اعدام. دکنن ھايش عملی نشده، بلکه به طور ميانگين روزانه سه نفر را اعدام می کدام از وعده ھيچ

گير است به طوری که ھمين ھفته  گرانی و تورم و بيکاری نفس.  است تر نژاد بيش اين دوره، نسبت به دوره احمدی

سرکوب سيتماتيک زنان، جوانان، کارگران، روشنفکران، .  درصد باال بردند۴٠پيش، ناگھان قيمت نان را تا 

چنان در ھمان سطح  نژاد شديدتر ھم نباشد ھم ھنرمندان و غيره، اگر به دوره احمدینويسان،  نگاران، وبالگ روزنامه

  .ھا ادامه دارد و با ھمان سياست

چنان  ه در مبارزه با فصاد اقتصادی و اختالس با برگزاری سميناری آنئياکنون قوه مجريه و قوه مقننه و قوه فضا

ی و سران و مقامات آن را نشناسد شايد اين تصور برايش پيش اند که اگر کسی حکومت اسالم  راه انداختهئیھياھو

در دستگاه دولتی به » فساد«ست که با قدرت عزم کرده است تا با  »سالمی« کند که اين چه دولت سؤالبيايد و از خود 

س اش، از مجل  قوه قضائيهمبارزه برخيزد؟ حکومتی که از رھبرش تا دولتش، از بسيج  تا سپاھش، از مجلس تا

توانند با  طلب ھستند چگونه می کش و خشونت ھايش، ھمه و ھمه يک مشت دزد و رياکار و آدم ش تا امام جمعهخبرگان

ھايشان »خودی«ھای عمومی جامعه ايران را مانند ارث پدرشان بين  حکومتی که ثروت! فساد دولتی مبارزه کنند؟

ھايشان را نيز به يغما  کند و ثروت ھای نازی نگاه می اهکند و به کشور و شھروندانش مانند اسرای اردوگ تقسيم می

  !کند و ھرگونه اعتراض مردمی را به شدت سرکوب می! برد می
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ھا در  ترين دولت در ھر صورت اکنون دولت يازدھم به رياست شيخ حسن روحانی که يکی از مستبدترين و امنيتی

نشان » دست پاک«کرد تا خودش را  ھای آن را برمال می حکومت اسالمی است تاکنون در رقابت با دولت قبلی، دزدی

  .اما اکنون فساد در دولت خودش نيز آغاز شده است. دھد

ھای سياسی در داخل  ای، سرکوب دولت حسن روحانی، به محض اين که به قدرت رسيد با حمايت ھمه جانبه خامنه

دولتی . شان است ھای رقيب  مشغول بند و بست با دولتالمللی نيز و در سطح بين. کشور را شديدتر از گذشته ادامه داد

ند به ک ترين شکلی نيز زنان و جوانان را سرکوب می کند و به خشن که به طور ميانگين، روزانه سه نفر را اعدام می

تواند از فساد  ھای اين دوره است ھرگز نمی تر محصول سياست زيکی به زنان نيز بيشطوری که اسيدپاشی و حمله ف

  .قتصادی مبرا باشدا

ھا نيز کشيده  ھای کالن در حکومت اسالمی، که برخی مواقع به رسانه  از دزدیئیھا مان، به گوشه  بحثۀدر ادام

  .کنيم شوند اشاره می می

  

  »فساد مالی«کشف يک 

 کشف ، از١٣٩٣ ]قوس[ آذرماه١۵روز شنبه   دولت شيخ حسن روحانی، ئیر امور اقتصادی و دارايا، وزين بيعلی ط

ن يارد تومان، خبر داده و گفته است متھمان ايلي ھزار م١٢در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش » فساد مالی«ک ي

  .اند پرونده بازداشت شده

 درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد جلسه ایا که در ين بي علی ط ،»سنايا «ران يان ايبه گزارش خبرگزاری دانشجو

ر کشف شد که يھای اخ کی از موارد فساد مالی در ماهي«: کرد، گفته است ادھای مالی صحبت میری از فسيبرای جلوگ

ن موضوع در يارد تومان بود که ايلي ھزار م١٢نه صورت گرفت حدود ين زميمجموعه ارزش اقدامات خالفی که در ا

ن آن در يز متھميل حاضر نن مبلغ به بانک بازگشت و در حايک به صد درصد ايری شد و نزديگي پئیدستگاه قضا

 ».برند زندان به سر می

ھای  نامه ن بانکی بالوجه و برخی ضمانتيھای ب ارد تومان مجموع گردش چکيلي ھزار م١٢ن يکه ا ن يان اياو با ب

ھای بانکی در شورای پول و  ن موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامهيھم«: بانکی است، اضافه کرده است

ھای جعلی فعال شود  ری از صدور ضمانت نامهيت بانک مرکزی برای جلوگيريشود و سامانه آن با مداعتبار اصالح 

تری در خصوص  نيا، توضيح بيش اما علی طيب» .ک بازه زمانی دو ساله رخ داده استين اقدامات خالف در يکه البته ا

 .ھويت اين متھمان ارائه نکرده است

خواری وعده افشای فسادی  ژهيره فساد و ويدی از قطع زنجيگذشته ضمن ابراز نوماکبر ترکان مشاور روحانی نيز سال 

  .در آينده نزديک را داده بود» اردیيليھا ھزار م ده«

  

  »بازی با نرخ ارز«

اسحاق . کند تا از اين راه نيز پولی به دست بياورد مردم و برخی کارشناسان می گويند که دولت با ارز بازی می

ادعا کرده دولت حسن روحانی گرفتار » بازی با نرخ ارز«ھا در مورد  ن روحانی، ضمن رد اتھامجھانگيری معاو

  ».گو نيست پاسخ«  شده است که از قبل وجود داشته و کسی ھم در مورد خروج ارزئیھا رانت

تر  ته، ظرف کمدر دولت گذش«: گويد ھا اشاره کرده، می جھانگيری در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری ايرنا به آن

ل کنند، از وخواھند قيمت آن را در داخل کنتر ر از ارز مملکت به بھانه اين که میال ميليارد د٢٢ ماه، حدود ١٨از 

 ».کشور خارج شده و در بازارھای استانبول و دوبی به فروش رسيده است
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بازی با «ای به دولت و مجلس، گفته بود  ، در نامه١٣٩٣ آذر ماه ١۵تر احمد توکلی، از نمايندگان مجلس ايران، در  پيش

سازی بودجه به جای کاھش مصارف و افزايش منابع غيرنفتی، در واقع تحميل ھزينه عدم اراده و  ارز برای متعادل

 ».ھا، به کل اقتصاد است کاھلی دولت مردان و مجلسی

 

  از حساب صندوق توسعه ملی»  ميليارد دالر١/۴برداشت «

مه و بودجه مجلس ايران خبر داد که اين کميسيون پس از دريافت گزارش ديوان محاسبات، گوی کميسيون برناسخن

» متخلف«تشخيص داده و دولت را » خالف قانون«از حساب صندوق توسعه ملی را » دالر ميليارد ١/۴برداشت «

  .شناخته است

: ای با خبرگزاری تسنيم گفت ، در مصاحبه١٣٩٣ آذر ١٨شنبه،  غالمرضا کاتب، سخنگوی اين کميسيون، روز سه

نظر کميسيون بر اين بود که اين مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سھم اين صندوق از نفت بوده، ولی در حوزه «

 ».عمرانی ھزينه شده است

 به  استفاده از ذخاير ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی ٩٢به گفته کاتب، طبق اين بند قانون بودجه سال 

 . نيازھای بودجه کل کشور به ھر شکل ممنوع استتأميناستثنای مجوزھای صادره اين قانون برای   

نژاد از صندوق توسعه ملی  ميلياردی دولت محمود احمدی» غيرقانونی«ھای   مبنی بر برداشتئیپيش از اين نيز خبرھا

 .منتشر شده بود

س مجلس ايران خواستند که ئيای به ر ، در نامه١٣٩٣ ]يزانم[ مھرماه٢٩نماينده مجلس ايران  ١۴پيش از اين نيز 

دالر توسط  ميليون ٨٧ به قيمت ١٣٩٠به گفته آنان اين دکل نفتی در سال . گيری شود شده پی وضعيت يک دکل نفتی گم

  .ی به شرکت زيرمجموعه وزارت نفت ايران فروخته شده، اما ھنوز تحويل اين شرکت نشده استئ يک شرکت ترکيه

اين فساد مالی و . شود تر فساد مالی و اقتصادی در حکومت اسالمی ايران علنی می  اين ترتيب، ھر روز ابعاد گستردهبه

ھای اخير ابعاد   ويژه در سال ھا، به ھای حکومت اسالمی و نزديکان آن ھای سران و مقامات و ارگان سوءاستفاده

  .ای به خود گرفته است سابقه بی

دستی خود را به  زيستی و پاک اند ساده ه ھای حکومت اسالمی، ھمواره سعی کرد ھمه مقامات و دولتست که  اين در حالی

کردن  ھای جناحی و کم ھايشان، آن ھم در چارچوب رقابت مردم نشان دھند اما ھر از چند گاھی خبر ناپاکی و دزدی

  .شود ھا کشيده می روی ھمديگر به رسانه

کاران و  ای، سردمدار تبه علی خامنه. ناميد دست می زيست، پاک  لت خود را ساده دو نژاد کابينه  محمود احمدی

با پايان دولت . ناميد گزار مردم می نژاد بود و آن را خدمت ی  احمد ھای حکومت اسالمی، ھمواره حامی دولت تروريست

 احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس ای که  تدريج برمال شد، به گونه نژاد ابعاد گسترده فساد حاکم بر کشور به احمدی

 .رسيده است» فساد سيستماتيک«اقرار کرده که حکومت اسالمی به مرحله 

  

  خدادادفاضل 

ميليارد تومان اختالس از اين بانک به اعدام ١٢٣که به اتھام تبانی با کارمندان بانک صادرات ايران و » فاضل خداداد«

 ١٣٩٠او تا شھريور . دی اعدامی در تاريخ جمھوری اسالمی ايران بودنخستين مجرم اقتصا» خداداد«. محکوم شد

ترين   ھزارميليارد تومانی خود، متھم بزرگ بود که با تخلف سه» خ. الف«از او  رکورددار اختالس در ايران بوده و پس 

وی . ای بود اژه رياست دادگاه پرونده اختالس بانک صادرات بر عھده غالمحسين محسنی. تخلف مالی در ايران شد

االرض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفيقدوست برادر محسن رفيقدوست ديگر  فاضل خداداد را مفسد فی
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خبرگزاری فارس مدعی است او يک کارمند ساده بانک صادرات بوده . متھم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد

اما ) ٨٨٠٣٢۵٠۴٨۴:  شماره خبر- خبرگزاری فارس - ايران ھای بزرگ فساد اقتصادی در  بازخوانی پرونده( .است

بار قديم تھران  اند و کل ميدان تره است خانواده خداداد در واردات و فروش ميوه فعاليت داشته محسن رفيقدوست گفته 

ست معتقد محسن رفيقدو) ١٣٨٨ آبان ١٧ -جم   جام-  ماند برای وصيتنامه ھا می خيلی حرف( .متعلق به پدر خداداد بود

 ميلياردتومان به بانک صادرات بدھکار  تر از سه وقت بيش تر يک جنجال سياسی بوده و او ھيچ است پرونده خداداد بيش

تر يک جنجال سياسی بوده و او در ھنگام دستگيری فقط  محسن رفيقدوست معتقد است پرونده خداداد بيش. است نبوده 

به گفته . ار بود و مرتضی رفيقدوست ھم تمام بدھی خود را تسويه کرده بودميليارد تومان به بانک صادرات بدھک سه 

س دادگاه، ميانگين پولی که ئي ماه بوده و به تعبير ر١٠ ميليارد تومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول ١٢٣وی 

  . ميليارد تومان بود  ماه از بانک خارج شده بود، يک١٠در اين 

با مرگ خمينی و جانشينی او . وزير وقت ميرحسين موسوی بود  بر عھده نخست ۶٨سال رياست بنياد مستضعفان تا 

ل دولت و نھادھای نظارتی و به طور و که خارج از کنترئیھای اقتصادی نظاميان و نھادھا ای فعاليت توسط علی خامنه

 مستضعفان، بنياد شھيد، ستاد بنياد. مشخص زير نظر رھبر جمھوری اسالمی قرار دارند، بيش از پيش در ھم تنيده شد

کنند و بخش بزرگی از   ھستند که زير نظر رھبر فعاليت میئیترين نھادھا  فرمان امام و آستان قدس رضوی مھمئیاجرا

 .ھای اقتصادی در ايران را در اختيار دارند فعاليت

 بيش از ۶٨بنياد در سال .  شدای به اين سمت منصوب دوست از سوی خامنه از آن زمان وزير پيشين سپاه، محسن رفيق

ای را در اختيار داشت و با مصادره اموال مالکان بزرگ و وابستگان و نزديکان به حکومت   شرکت مصادره٨٠٠

 .شد دار کشور محسوب می ترين زمين پھلوی بزرگ

  

  ھای غيرمجاز اسکله

 درباره فساد مالی در سازمان یئھا ، در مجلس ششم تحقيق و تفحص١٣٧۶با به قدرت رسيدن محمد خاتمی در سال 

ھای موافق و مخالفت  ھای غيرمجاز انجام شد که با واکنش صدا و سيما و قاچاق کاال توسط سپاه و از طريق اسکله

 .ای در برنداشت رو بود اما نتيجهه فراوانی روب

  

  دولت ھاشمی رفسنجانی

خواری فراگير در  يافته و رانت يری فساد سازمانگ ای در شکل کننده تعيين، نقش »سازندگی«دولت رفسنجانی به نام 

 . منتقد دخالت نظاميان در اقتصاد شد او بعدھا، ظاھراً .ايران داشته است

مھندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ «:  در ديدار با استانداران سابق گفته است٩٢رفسنجانی پيش از انتخابات سال 

سازی به آنان داديم، ھم برای   مثل راهئیھا باشد و ما در آن زمان پروژهثر ؤتوانست م داشت که در سازندگی کشور می

کشور مفيد بود و ھم برای سپاه، اما حاال سپاه نبض اقتصاد، و سياست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از 

 ».کل کشور راضی نيست

ھای وسيعی از  ثر پيدا کردند به شبکهؤ توجه و م قابل نفوذِ ئیھا، مجلس و دستگاه اجرا بعدھا سپاھيان که در رسانه

نيروھای نظامی، اطالعاتی و امنيتی وصل ھستند که حکومت ادامه حيات خود را مديون قدرت نظامی و امنيتی و 

 .ھاست سرکوبگرانه آن

ن و کمک افوجود فساد فراگير در ايران، از ھمان آغاز به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، عمليات تروريستی عليه مخال

ھای مذھبی تروريستی در خاورميانه آغاز شد، با جنگ ايران و عراق شده يافت و در دوران رياست جمھوری  به گروه
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ھای  باره در رسانه اکبر ھاشمی رفسنجانی به اوج خود رسيد به طوری که تاکنون ھزاران خبر و مطلب در اين علی

  .المللی و اپوزيسيون منتشر شده است ھای بين ر رسانهرسمی داخل کشور و در خارج کشور د رسمی و نيمه

ھای فراوانی منتشر  ، نمايندگان مجلس، نھادھای نظارتی خبرھا، گزارشئین دولت، دستگاه قضامسؤوالبسياری از 

 .شوند خواری متھم می ھا و نھادھای حکومتی به فساد و رانت اند که در آن افراد، دستگاه کرده

رتبه حکومتی، بايد به  شد تاکنون بايد ھزاران نفر از مقامات و مديران عالی ھا با جديت پيگيری می اگر واقعا اين اتھام

 .شد شان نيز به جامعه اعالم می شدند و اسامی جرم اختالس، رانت خواری و کالھبرداری محاکمه و روانه زندان می

  

  عرب شھرام جزايری

ترين پرونده فساد اقتصادی  ترين و جنجالی ی و در جريان بزرگ سالگ٢٩ در ١٣٨١، در سال »عرب شھرام جزايری«

در . او فعاليت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد.  ايران بازداشت شد١٣۵٧ايران بعد از انقالب سال 

ترين پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصالحات يعنی پرونده شھرام جزايری ھم جرم اصلی نه اختالس و برداشت  بزرگ

شده شھرام جزايری  نداده ھای باز پس ھای ھنگفت از سيستم بانکی بود که مجموع رقم وام  بانکی، بلکه دريافت واموجوه

  .ھا نيز نزد بانک موجود بوده است ھای اين وام  ميلياردتومان اعالم شد که البته اسناد و وثيقه٨٠حدود 

تلف بازرگانی، کسب اعتبار موھوم از طريق  شرکت مخ۵٠ حدود تأسيساتھامات جزايری را ايجاد و » مژدھی«

لایر به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه،   ميليون ١٠ ميليارد و ٣٨مانورھای متقلبانه، برداشت 

 کارگيری  ھا، تسھيل و دريافت ارز، عدم به ن بانکمسؤوالتبانی در معامالت دولتی، اغوای . جعل اسناد اعالم کرد

ھای غيرقانونی و اخذ  نامه  در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات واردات، تھيه پيمانتسھيالت

  .العموم است مقادير قابل توجھی از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده مدعی

 تشريح العموم در دادگاه ضمن قرائت کيفرخواست صادره درباره شھرام جزايری به علی مژدھی نماينده مدعی

در آن پرونده شھرام جزايری با اتھامات بسياری از جمله . مشخصات متھمان و عناوين اتھامی ھر يک از آنان پرداخت

 عنوان شرکای   نفر به۵٠رو شد و بيش از  ھای کالن روبه ارتشا، صادرات غيرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختالس

 ٢٧شھرام جزايری در آن دادگاه به . دادند ن تشکيل میمسؤوالزندان جرم وی روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فر

سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، ديوانعالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگی 

 . مجدد به پرونده او را صادر کرد

 آمريکا به بانک دالر ١٨۵ ھزار و ۶٠٠و ليون  مي۴٨ سال حبس تعزيری، رد مبلغ ١١شھرام جزايری بابت اتھاماتش به 

 ھزار ٢٠٠و  ميليون ٩٧( الذکر ملی ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوق

به صندوق و محروميت از فعاليت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ )  آمريکادالر ٣٧٠و

  . سال محکوم شد١٠ بانکی اعم از ريالی و ارزی به مدت ھرگونه تسھيالت

 ساختند که گويا او از دست ماموران فرار کرده و از کشور خارج شده ئیحتی درباره شھرام جزايری، نخست سناريو

 ھای منطقه دستگير کرده و به ايران نشين او را در يکی از شيخ» سربازان غيبی امام زمان«سپس مدعی شدند که . است

  .اند انتقال داده

  

   شرکت المکاسبۀپروند

کردن ھمه متھمان  ھای فساد مالی بود که نھايتا با حکم دادگاه و تبرئه ترين نمونه پرونده شرکت المکاسب يکی از جنجالی

 اين پرونده به.  خاطر بيماری قاضی زارع بيش از دوسال به طول انجاميد دادگاه به. مختومه شد» آگاھی عدم«به خاطر 
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شرکت المکاسب وابسته . تری برخوردار بود ن سرشناس، از اھميت بيشمسؤوالفرزند يکی از » و. ن«شدن  دليل متھم 

ه مؤسس به ١٣٧۵ه به ھمراه چند شرکت ديگر در سال مؤسساين .  شدتأسيس ١٣۶٣به بانک ملی ايران در سال 

ر واقع متعلق به ھمان مديران وقت بانک اما شرکت خصوصی ھمياری کوثر د. خصوصی ھمياری کوثر واگذار شدند

در پرونده مکاسب ھم پای مردان . ملی بود که يکی از متھمان پرونده مکاسب ھم يکی از روسای بانک مذکور است

مختومه » نبود آگاھی«دليل  ميانسالی در ميان بود که پروژه فساد مالی را کليد زده بودند اما به ھر حال اين پرونده به

يکی از موضوعات ، باز ھم به »افشای مفاسد مالی «٧۶شدن پرونده مکاسب در سال  ل پس از مختومهيک سا. شد

رو شد و در سال   با اتھامات مالی روبه١٣٧۶بار شھردار وقت تھران در سال  جذاب سياسی کشور تبديل شد و اين

ای قاضی آن بود با وکالت بھمن کشاورز و مسعود حائری  اژه  بازداشت و در دادگاھی که غالمحسين محسنی١٣٧٧

تومان به تاجران و   ميليون ٢۵ تومان جھت ستاد کارگزاران،   ميليون٢۶٠شھردار تھران به اتھام برداشت . محاکمه شد

 دالر ھزار ٩٠تومان برای خود، خريد   ميليون ٨٧ تومان به بھزاديان،   ميليون۶٠تقوامنش نامزدھای انتخابات مجلس، 

تومان به تعدادی    ميليون۵٠اسالمی در نيويورک، پرداخت  از حساب مديران شھرداری و پرداخت به نماينده جمھوری

چنين  او ھم.  سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد١٠سال زندان و  از مديران شھرداری به سه 

  . ضربه شالق تعليقی محکوم شد۶٠ ميليارد به چھار سال حبس و  ونيم ع سهئيبه دليل تض

  

   فساد سه ھزار ميلياردیۀپروند

ھای اخير است که در دوران محمود  ھای فساد مالی طی سال ترين پرونده اردی يکی از مھميليپرونده فساد سه ھزار م

 احتماال اعدام اين فرد داليل .ن پرونده سوم خردادماه سال گذشته اعدام شديا کی از متھماني. نژاد مطرح شد احمدی

 فساد مالی اعدام کردند که بعدھا گفته شد چرا که اوايل انقالب ھم يک نفر به دليل. ديگری غير از فساد اقتصادی داشت

  . اعدام او داليل سياسی داشت

  ».خودکشی پيشکش دولت، از سمت خود استعفا دھيد«:  ھزارميلياردی احمد توکلی گفت شدن ابعاد تخلف سه با مشخص

 استيضاح بودن استعفای خاموش در برابر ارزش بی«اما حسينی وزير اقتصاد وقت دليل عدم استعفای خود را 

اطالع بوده و از مردم عذرخواھی  دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخير بی» روشنگرانه

  .کرد

آفريد اميرخسروی با  زمان با بيمه ايران افشا شد، از اين قرار بود که مه  ھزارميلياردی که تقريبا ھم ماجرای تخلف سه

مديره باشگاه  س ھيات ئيو ر» گذاری اميرمنصور آريا شرکت توسعه سرمايه«رعامل نام مستعار اميرمنصور آريا مدي

ھای فعال در  اين شرکت ھلدينگی بود که مجموعه وسيعی از شرکت.  ساله است۴٣ورزشی داماش ايرانيان مردی 

 بانک تأسيسی  مرکزی برا موافقت بانک. ھای ورزشی را در اختيار داشت چنين فعاليت ھای مختلف صنعت و ھم بخش

 .مرکزی را رقم زد اما از فعاليت اين بانک جلوگيری شد ای از بانک انتقادات گسترده

ابتدا با دامداری شروع به فعاليت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طريق جلب مشارکت نماينده رودبار توانست » آريا«

 در ٨٩گذاری اميرمنصور آريا در سال  وسعه سرمايهشرکت ت. اندازی کند معدنی را در روستای داماش راه کارخانه آب 

درصد از سھام ٩۴/٩۶اسالمی ايران در اقداماتی مشکوک توانست   قانون اساسی جمھوری۴۴راستای اجرای اصل 

درصد از سھام مھندسی خط و ابنيه فنی ٩۵ درصد از سھام گروه صنعتی فوالد ايران، ٩۵/٢سازی لرستان،  ماشين

شرکت توسعه «گفتنی است .  درصد از سھام فوالد اکسين خوزستان را خريداری کند٣٩/۵و ) تراورس( آھن راه

 !است  شده تأسيستومانی   ميليون ۵٠ با سرمايه ١٣٨۵ خرداد ٢٨در » گذاری اميرمنصور آريا سرمايه
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بک زنجانی ھای اقتصادی با شباھت با مجموعه فعاليت  ساله بی۴٣ھای زير نظر اميرمنصور آريای  مجموعه شرکت

معدنی داماش گيالن، باشگاه  شرکت آب : ھای صنعتی از جمله امير خسروی مالک برخی مجموعه.  ساله نيست٣٩

ترابر ايرانيان، شرکت آھن و فوالد لوشان، شرکت پخش اميرمنصور ايرانيان،  ورزشی داماش ايرانيان، شرکت داماش

 درياچه گھر لرستان، ئیپالست، شرکت صنايع غذا  شيمیشرکت خدمات مھندسی کشاورزی ميثاق گيالن، شرکت شفاف

صنعتی فوالد ايران، شرکت گردشگری و جھانگردی ستاره درخشان » ملی«گروه صنعتی نمونه منصور گيالن، گروه 

شکافان تھران، شرکت مھندسين مشاور مديريت  درفک، شرکت مشاوره و مديريت تدبير منصور، شرکت معدن

ريزی  ھای برنامه گستران منصور، شرکت سامانه آوران صنعت الکترونيک قم، شرکت تجارتزمان، شرکت نو پردازش

سازی لرستان،  طرح ايرانيان، شرکت ماشين ، شرکت کيمه)سھامی خاص( سازان لوشان منابع کرانه، شرکت سبک

ھای  انکی، خريد شرکتھای ھنگفت ب اقدام به دريافت وام«آفريد اميرخسروی با  مه. شرکت تراورس و بانک آريا است

 .دھد و سرمايه خود را افزايش می» .کند قسط حاصل از وجوه سيستم بانکی و گشايش اعتبارھای مکرر می دولتی با پيش

ھای اقتصادی وی   است و سه برادر ديگرش نيز در فعاليت آفريد خسروی برادر کوچک خانواده اميرمنصور آريا يا مه

 است و از دوسال پيش ١٣۴٢مھرگان متولد . يج و مسعود اميرخسروی نام دارند ھستند که مھرگان، مردآو شريک

سر  ، مھرگان که در ترکيه به١٣٩٠آفريد در مرداد  بعد از دستگيری مه. کنند ھمسر و فرزندانش در کانادا زندگی می

 فرزندان مسعود ساکن مردآويج و مسعود اميرخسروی نيز ساکن تھران ھستند اما ھمسر و. برد، به کانادا گريخت می

 .تگزاس

س پيشين بانک صادرات به ئيس پيشين بانک ملی و محمد جھرمی، رئيھای ايران از محمودرضا خاوری، ر رسانه

  .برند پرونده اختالس سه ھزار ميليارد تومانی نام می» متھم«عنوان دو 

تمالی محمد جھرمی در مراحل بعدی دادگاه اند که به تخلفات اح ه حکومت اسالمی، بارھا وعده دادهئين قوه قضامسؤوال

 .شود اين پرونده رسيدگی می

 به کانادا فرار کرد و به ايران ١٣٩٠اين پرونده نيز در ھفته اول مھر ماه » متھم«محمود رضا خاوری ديگر 

 .بازنگشت

  

  بابک زنجانی

نژاد رابطه خوبی داشته   و احمدیبابک زنجانی که از قضا با سه تن از روسای جمھور سابق، يعنی رفسنجانی، خاتمی

ش ياو به گفته خودش، مالک ب. دارد» يادگاری«ھای  ھا نيز عکس و با حسن روحانی نيز از سابق آشنا بوده و با ھمه آن

  .ران و خارج از کشور استيه در اي سرمادالرارد يليھا م  شرکت و ده٧٠از 

زنجانی مالک و . شده در ايران شد  آشنا و نامی شناختهبابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبديل به يک چھره

گويد  او می. ابدئي تومان دست م٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢۵ای بالغ بر  به سرمايه» ھلدينگ سورينت«س ھيات مديره ئير

ھای  پرده يا سفارش ھای پشت گونه دست حاصل شده و ھيچ» ياری خدا«اين رقم عجيب و غريب در اين مدت تنھا با 

» خدا برايش خواسته«اش آمده و فقط و فقط  ان از باال در کار نبوده؛ او معتقد است تنھا گاھی اوقات شانس به ياریآقاي

  .بازداشت است» فساد مالی«است با اين حال او در حال حاضر در زندان اوين به علت 

دارد؛ شرکت ھلدينگ توسعه  ھزار کارمند را بر عھده ١٧ شرکت داخلی و خارجی است و مديريت حدود ۶۴او مالک 

ه مؤسس انور ترکيه، ئیگذاری اسالمی در مالزی، سھامدار شرکت ھواپيما سورينت قشم، اولين بانک سرمايه

ھای زنجانی  ئی قشم بخشی از دارائیآھن و ھواپيما اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجيکستان، باشگاه فوتبال راه مالی

 .است
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: گويد ھای خود ھم می او درباره بدھی.  بدھکار استدالر ميليارد ١٠در کل فقط حدود طبق گفته بابک زنجانی وی 

 ميليون ٢٠٠ ميلياردو  بدھی دارم اما بدھی من به اين وزارتخانه يکدالروزير نفت گفته است من بيش از دوميليارد«

 ».تر نيست يورو بيش 

 نيز مطرح شده، اما خود دالر ميليارد٢/٨وش نفت در سطح تری از ميزان بدھی زنجانی بابت وجوه فر اگرچه ارقام بيش

   يورو بوده است که يک  ميليون٩٠٠ ميليارد و گويد کل معامالت نفت وی برای شرکت نيکو و نفت يک زنجانی می

انک فت اين بئيھای بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دليل قطع سو  يورو از اين مبلغ در حساب  ميليون٢٠٠ميليارد و

کمک به دورزدن « توسط اتحاديه اروپا به دليل آنچه ٢٠١٢زنجانی در دسامبر . امکان انتقال آن به ايران را ندارد

خوانده » ھا از طريق داشتن نقش کليدی در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ايران تحريم

 با رويترز ورود به اين فھرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خودش در مصاحبه. شد، در فھرست تحريم قرار گرفت

او . المللی فروخته است خالف قواعد اتحاديه اروپا نکرده و نفت را در کشورھای معاف از تحريم و طبق قوانين بين

 و گويد يک مجموعه تجاری خصوصی دارد که ھيچ رابطه خاصی با دولت ايران ندارد چنين در اين مصاحبه می ھم

 .کند شرکت نفتی او در عراق فعاليت تجاری می

ھا بشکه نفت را از   ميليون٢٠١٢اتحاديه اروپا بابک زنجانی را متھم کرده که در يک جزيره کوچک مالزی در سال 

 وی. بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است کردن ايرانی نفتکشی به نفتکش ديگر منتقل کرده و به اين ترتيب با پنھان

بشکه نفت را به خريدارانی در سنگاپور، مالزی و ھند فروخته و سپس پول فروش نفت را   ميليون ٢۴گفته در مجموع 

ھای  همؤسساو و  . ھا قرار دارد، منتقل کرده است که اکنون در فھرست تحريم» نخستين بانک اسالمی مالزی«از طريق 

. اند شده عليه ايران متھم شده ھای اعمال  برای دورزدن تحريمئیلشو نيز توسط آمريکا به پو٢٠١٣مرتبط با او در آوريل 

 آمريکا در امور تروريسم و اطالعات مالی، با اعالم اين خبر، ايران را به توسل به ئیديويد کوھن، معاون وزارت دارا

تر از زمانی که در  يشدر واقع نام زنجانی ب.  نفت و پول خود متھم کردئیجا  برای جابهئیتمھيدات مجرمانه و پولشو

ھای آمريکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زيرا با توجه به اين که اتحاديه اروپا و آمريکا يک فرد  فھرست تحريم

دھند، اين سوال مطرح شد که آيا وی از  ھا قرار می غيردولتی و غيرنظامی ايرانی را به ندرت در فھرست تحريم

بابک زنجانی يکی از افرادی بود که در فيلم افشاگرانه . ھای دولت دارد عاليتنيروھای دولتی است يا وابستگی به ف

اين فيلم مربوط به مالقات سعيد مرتضوی، .  حضور داشت٩١ بھمن سال ١۵نژاد در جلسه مجلس در  محمود احمدی

 .اجتماعی و فاضل الريجانی بود  تأمينس سابق سازمان ئير

  

  رضا ضراب

ھر چند پيش از اين ضراب به علت ازدواج با . افشای فساد مالی در ترکيه به گوش رسيدزمان با  نام رضا ضراب ھم

ات در کابينه اين دولت و ارتباط تغييرخواننده ترک مطرح شده بود، اما ماجرای فساد مالی در ترکيه و » ابرو گوندش«

  .ضراب با بابک زنجانی نام اين تاجر ايرانی را بيش از پيش مطرح کرد

پردازد  ن جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکيه مانده و آنجا به فعاليت میدر زما 

اين . کند  میتأسيسرا » داش تيکمه«سازی  که پس از چند سال حسين ضراب پس از بازگشت به ايران کارخانه فوالد

مديرعامل اين کارخانه حسين ضراب پدر رضا و . دھد ه میچنان به فعاليت خود ادام اکنون به نام اوست و ھم کارخانه ھم

نام خانواده ضراب  طور کلی به  کارخانه به تأسيسآگھی . پسر او است» رضا ضراب«مديره کارخانه ھم  س ھياتئير

داش در سفر استانی ھيات دولت مستقيما از طرف   طرح توجيھی ساخت کارخانه فوالد کاوه تيکمه١٣٨۶در سال . است

داده شده و در پايان جلسه ) نژاد احمدی( جمھوری از کارآفرينان تبريزی به او سئيدر جلسه تقدير ر» ضراب «خود
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داش با  سرانجام در مدت کوتاھی کلنگ افتتاح کارخانه فوالد کاوه تيکمه. شود صادر می» نژاد احمدی«دستور موافقت 

 و تأسيسالمللی واردات و صادرات،  اداره شرکت بين و تأسيس» .حضور مقامات کشوری و استانی به زمين زده شد

از ... و) در دوبی( ، صرافی)داش آذربايجان شرقی در تيکمه( ، کارخانه فوالدسازی)در استانبول ترکيه( فعاليت کشتيرانی

ل پسر جوان اين ضراب ثروتمند ھم عالوه بر اين که در استانبو. ھای پدر رضا ضراب عنوان شده است جمله فعاليت

 درصد صادرات طالی ترکيه را در  ۴۶ھای قيمتی نيز فعال است و  است، در تجارت سنگ» رويال«مالک ھلدينگ 

داش،  شرکت فوالدگستران قائم سھند، شرکت صنايع فوالد سديد تيکمه««. اختيار دارد، در ايران نيز فعاليت تجاری دارد

داش،  داش، شرکت صنايع فوالد نوين تيکمه الد قائم تيکمهداش، شرکت مجتمع صنايع فو شرکت فوالدسازان نصر تيکمه

داش و  الغدير تيکمه داش، شرکت صنايع ذوب داش، شرکت صنايع نورد مھر تيکمه شرکت صنايع فوالد کاوه تيکمه

عنوان عضو  ھا، رضا ضراب را به  ھستند که رسانهئیھا از جمله شرکت» داش شرکت مجتمع صنعتی آذر سھند تيکمه

 آبان سال ١۵ و ٢٩ھا به جز صنايع فوالد کاوه، در دو تاريخ يعنی در تاريخ  اين شرکت. اند ديره آنھا معرفی کردهم ھيات

زنجانی در ايران و . س اوستئيھايش اعالم کرد بابک زنجانی ر ضراب در يکی از اعتراف. اند  شدهتأسيس، ٨٧

 .ی در پرونده اختالس بزرگ مطرح خواھد شدضراب در ترکيه بازداشت ھستند بايد ديد نام چه افراد ديگر

امروز فساد مالی و اقتصادی حکومت اسالمی ايران به کشور ھمسايه ترکيه نيز رسيده است؛ يک نماينده مجلس 

  .گويد که سر اصلی فساد اقتصادی ترکيه، در ايران است می

 ١٠در ترکيه «: گويد در اين رابطه میبه گزارش خبرگزاری ايسنا، محمدرضا تابش، نماينده مردم اردکان در مجلس 

اند، مردم ھم  ھا نيز بازداشت شده نفر از وزرا در ارتباط با اين پرونده مستعفی يا برکنار شدند و برخی وابستگان آن

که سر اصلی قضيه در ايران است اما ھيچ مقام رسمی و  تظاھرات کرده و خواستار برکناری دولت ھستند در حالی

ما که منادی اسالم ناب محمدی ھستيم و ديگران را . ل کشور به اين موضوع واکنش نشان نداده استی در داخمسؤول

مان تعاليم  ھا و برخوردھای گيری مان صادق باشيم و مالک تصميم دانيم، بايد نسبت به ادعاھای سلفی و تکفيری می

 ».منبعث از اسالم ناب باشد

 چھار ميليارد ئیدھد که مافيای بانکی ايران برای پولشو ين پرونده نشان میبه گزارش سايت آينده، اطالعات تازه از ا

  .العمل دريافت کرده است يورو حق

ن دولتی ترکيه به دريافت مسؤوالدستگيری رضا ضراب در ترکيه و در پی آن متھم شدن بسياری از فرزندان مقامات و 

 آورده است که تا کنون ده تن از وزيران دولت ترکيه را ای سياسی اقتصادی در ترکيه پديد ، زلزلهئیرشوه و پولشو

 .قربانی خود کرده است

آيد  به نظر می» .ای از ابھام وسکوت است در اين ميان وضعيت طرف ايرانی ماجرا در ھاله«: نويسد سايت آينده می

 .کرده است ھمان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می» طرف ايرانی«منظور 

 درصد آن يعنی چھار ميليارد يورو بوده است که عايد ۵ ميليارد يورو معادل ٨٧ ئیشو العمل پول شود حق ه میگفت

 .مافيای بانکی ايران، يا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است

ر ميلياردی تومانی است که ھزار ميليارد تومان و اين چھار برابر اختالس سه ھزا١٢چھار ميليارد يورو معادل است با 

 .ای از ابھام مانده است دادگاه آن در ايران چندين سال به طول انجاميد و سرنوشت آن تا کنون در ھاله

ھای  به گزارش ھمشھری، از چھارشنبه ھفته گذشته به بھانه دستگيری مديرعامل ھالک بانک ترکيه که يکی از راه

 وزير کابينه منجر شده، ١٠ تغييررخدادی که در ترکيه به . ا افزايش مواجه شد بدالرانتقال ارز به ايران است، بھای 

  . تاثير قرار داده است بازار ايران را نيز تحت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

، قاچاق طال و پرداخت رشوه به مقامات ترکيه برای ئی ميليارد يورو٨٧ ئیشو رضا ضراب به اتھام مشارکت در پول

  .امبر سال گذشته ميالدی بازداشت شد دس١٧ھای مالی غيرقانونی در روز  فعاليت

ھا ادعا کرده است که  ئیھای ترکيه در ھمان زمان از قول مقامات دادستانی گزارش دادند که ضراب در بازجو رسانه

 فوريه، نزديک به سه ھفته پيش، به قيد وثيقه ٢٨ضراب بعد از چند ماه بازداشت روز . س وی بابک زنجانی استئير

 .آزاد شد

 

  رحيمیمحمدرضا

جمھور سابق ھم با اتھام اختالس روبروست و در حال حاضر با قيد وثيقه آزاد  س ئيمحمدرضا رحيمی، معاون اول ر

 ۴ سال حبس و پرداخت ١۴چون روزنامه ايران، محمدرضا رحيمی به  ھای دولتی، ھم بنابر گزارش رسانه. است

ساس درخواست وکيلش ھم اينک در ديوان عالی کشور، در پرونده او بر ا. ميليارد تومان جزای نقدی محکوم شده است

  .انتظار تجديدنظر است

ای از فساد مالی در دولت دھم خبر داده و گفتند مدارک اين اختالس را   تازه  مجلس چندی پيش از کشف پرونده دو نماينده

 ھزار ٧ا بانک مرکزی توانستند  با استفاده از رانت و ھمکاری ب١٣٩٠ صراف در سال ٣به گفته آنان . در دست دارند

 مالی را گردآوری ئیمربوط به اين رسوا» تمام اسناد و مدارک«کميسيون اقتصادی مجلس . ميليارد تومان سود ببرند

  . قضائيه ارسال شده است کرده و پرونده نيز به قوه

اد سياسی و اقتصادی معاون  نماينده اصولگرای مجلس در پرونده فس١٨٠ يا ١٧٠گويد پای  وکيل محمدرضا رحيمی می

  .ھا پول داده تا در انتخابات ھزينه کنند جمھور، گير است و رحيمی به آن س ئياول سابق ر

ھا  خواری متھم است که مشھورترين آن محمدرضا رحيمی به ميلياردھا تومان اختالس در چند پرونده مختلف و رانت

 .پرونده اختالس از بيمه ايران است

 ميليون تومان ٩٠٠ردار سابق سپاه و نماينده مجلس ھشتم، نيز ھمان زمان فاش کرده بود که رحيمی پرويز سروری، س

 .به نمايندگان مجلس ھفتم و ھشتم پول داده تا ھزينه تبليغات انتخاباتی کنند» کمک افراد خير به مساجد«را به عنوان 

 با استفاده از ١٣٩٠ صراف در سال ٣مدعی شدند که  مجلس شورای اسالمی ايران  ترين افشاگری، دو نماينده در تازه

 . ھزار ميليارد تومان سود ببرند٧رانت و ھمکاری با بانک مرکزی توانستند 

س کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اعالم اين خبر گفت که کميسيون اقتصادی مجلس ئيپور، ر ارسالن فتحی

 .ی قضائيه ارسال شده است  مالی را گردآوری کرده و پرونده نيز به قوهئیمربوط به اين رسوا» تمام اسناد و مدارک«

 مھر، خواستار ٩ مردم اردبيل در مجلس شورای اسالمی نيز روز چھارشنبه  الدين پيرموذن، نماينده زمان کمال ھم

 .ياد کرد» د تومانی ھزار ميليار٧  پرونده«وی از آن به عنوان .  اين پرونده شد  و جديت مجلس دربارهئیپيگيری قضا

ھای وابسته به صدا و سيمای جمھوری اسالمی است، گفت که  که از رسانه» باشگاه خبرنگاران جوان«پيرموذن به 

 .تر است بيش»  ھزار ميليارد تومانی٣« اختالس معروف   تازه از پرونده اھميت اين پرونده

خنگوی دولت يازدھم به اين موضع بسنده کرد که با اعالم خبر کشف اين فساد مالی ھنگفت، محمدباقر نوبخت، س

  .ھای الزم را انجام خواھد داد پيگيری» دولت در صورت لزوم«

 ادامه دارد

  


