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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ دسمبر ١۴

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

٢  
  سعيد مرتضوی و محمدرضا رحيمی

 اجتماعی، در واکنش به تأمين تحقيق و تفحص مجلس ايران از سازمان ھيأتيه و عضو پور، نماينده اروم نادر قاضی

نويسد که اين جوابيه  شرق می. ای به اين روزنامه فرستاده است ، نامه»شرق«مصاحبه سعيد مرتضوی با روزنامه 

نژاد را برمال  دیمحمد رضا رحيمی، معاون اول احم» لفخت« اجتماعی و تأميندر » ای از فساد مستندات تازه«

 .سازد می

 ميليون تومانی ھديه از ۵٠نژاد، کارت  پور و در تکذيب مدعای مرتضوی، آمده که معاون اول احمدی در نامه قاضی

 .کند، به پرسنل نھاد رياست جمھوری بخشيده است» ايتام و بيماران« اجتماعی را به جای آن که ھزينه تأمينسازمان 

گو با شرق، ادعا کرده بود که پول پرداختی به رحيمی به منظور کمک به ايتام و  و گفتتر در  سعيد مرتضوی، پيش

 . تحقيق و تفحص شده استھيأتھزينه درمان مراجعان بوده و تصوير اين مدرک نيز در اسناد سازمان بوده و تحويل 

 .ود نيستپور در جوابيه خود به شرق نوشته که چنين تصويری در اسناد مالی سازمان موج قاضی

 اجتماعی، متھم به سوءاستفاده مالی و تأمينسعيد مرتضوی، متھم شماره يک پرونده کھريزک و رئيس پيشين سازمان 

 .در دولت دھم است رشوه پردازی به نھادھا و افراد مختلف

 نتأمي ميان سازمان ئی ميليارد يورو۴ تحقيق و تفحص مجلس به يک معامله غيرمعمول ھيأتبخشی از گزارش 

 .اجتماعی و بابک زنجانی اختصاص دارد

نامه  تفاھم«شدگان را با انعقاد   کرده که مرتضوی، اموال بيمهتأکيد» شرق«پور، در نامه خود به روزنامه  نادر قاضی

 شرکت متعلق ١٣٨ اجتماعی و بابک زنجانی، تأميننامه سازمان  طبق تفاھم. به مسلخ برده است» ھلدينگ سورينت قشم

 اجتماعی، يادآوری تأميناو با مرور توضيحات مرتضوی و تخلفات . ازمان به شرکت ياد شده واگذار شده بودندبه اين س

 ».ردای مديرعاملی سازمان به تن ايشان گشاد بود«کرده که 

 و عدم امکان امريکامرتضوی در مصاحبه با شرق، از روبرو بودن بابک زنجانی با خطر تحريم اتحاديه اروپا و 

 از ريسک ءھمان ابتدا« کرده که مرتضوی از تأکيدپور با اتکاء به ھمين توضيح،  قاضی. از کشور ياد کرده بودخروج 

ھای تضمينی به ھلدينگ مذکور با مديرعاملی بابک زنجانی داده  تی چکأنامه مطلع بوده و به چه جر بسيار باالی تفاھم

 » است؟
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 ۵٠ که بحث واگذاری آنھا به بابک زنجانی مطرح است، ئیھا کت تحقيق و تفحص مجلس آمده که شرھيأتدر گزارش 

 تحقيق و ھيأتای   صفحه٨۴ گزارش .اند  ھزار ميليارد تومان واگذار شده١٧اند اما به  ھزار ميليارد تومان ارزش داشته

  .طه استھای مبتنی بر راب ھای متعددی از فساد، حيف و ميل اموال و انتصاب تفحص مجلس ايران، نشانگر نمونه

 نفر از نمايندگان دوره پيشين ٢٨۵ مجلس مدعی شده که ٩٠س کميسيون اصل ئيای به ر  و در نامهمرتضوی متقابالً 

بن «و » کارت ھديه« اجتماعی، از اين سازمان، تأمين تحقيق و تفحص از سازمان ھيأتس ئيمجلس و از جمله ر

 .اند گرفته» خريد

او در . مجلس شکايت کرده است  تحقيق و تفحصھيأتس ئيامور اجتماعی و ردر اين ميان، مرتضوی از وزير کار و 

نشر اکاذيب به «شکايت خود که به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده، علی ربيعی و عليرضا محجوب را متھم به 

 .کرده است» ءقصد تشويق اذھان عمومی و ايراد تھمت و افترا

چون پرداخت رشوه به شبکه  ھای خود، از برخی اقدامات مرتضوی ھم نیھا و سخنرا محجوب و ربيعی، در مصاحبه

 اجتماعی به شرکتی تأمينھای تابع سازمان  سوم صدا و سيما، کانون عالی بازنشستگان کشور و فروش و انتقال شرکت

 .اند متعلق به بابک زنجانی، پرده برداشته

فر، از   اجتماعی را به پدر امير جوادیتأمينان از اموال  ميليون توم٨۴محجوب از جمله گفته است که مرتضوی مبلغ 

 .نظر کند قربانيان بازداشتگاه کھريزک پرداخته تا وی از شکايت خود صرف

شوند، تھديد کرده که اگر دادگاھی علنی در اين رابطه  مرتضوی در واکنش به اتھاماتی که اينک عليه او طرح می

»  عوامل انتشار اين دروغ بزرگئیصحنه رسوا«اد و مدارک رسمی، تبديل به برگزار شود، دادگاه را با ارائه اسن

 .کند می

گويد  وکيل او می.  است  و نشر اکاذيب شکايت کردهءترين واکنش نيز از شش روزنامه به اتھام افترا مرتضوی در تازه

 تأکيده است که بر خالف ھای شرق، اعتماد، ھمشھری، مردم ساالری، جوان و ايران شاکی شد موکلش از روزنامه

 .اند قانون مطبوعات، جوابيه مرتضوی درباره کميته تحقيق و تفحص را منتشر نکرده

» ای  توقيف فله «مسؤولشود که وی در جامعه مطبوعاتی ايران،  ھا در حالی اعالم می شکايت مرتضوی از روزنامه

 سال گذشته، در واکنش به اين ]قوس[ آذرماه١۶ مرتضوی دو روز پيش، .شود  معرفی می١٣٧٩ھا در سال  روزنامه

 ١۵٠ تحقيق و ھيأتس ئيگزارش دفاعيه مفصلی منتشر کرد که در آن عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی و ر

، به ١٣٩٢ آذر ١٨محجوب روز دوشنبه . اند  اجتماعی متھم شدهتأميناز سازمان » ئیھدايا«نماينده مجلس به دريافت 

 .کنش نشان دادھا وا اين اتھام

ھا برای نمايندگان  اين بن«: س مجلس در توجبه رشوه به نمايندگان مجلس، به خبرنگاران گفته استئيعلی الريجانی ر

عنوان واسطه قرار گرفته است؛ البته اين  پرداخت نشده است، بلکه برای حمايت از افراد فقير در اختيار نمايندگان به

  ».گرفت مداد نيز صورت میاقدام در گذشته از سوی کميته ا

س کميسيون ئيای به ر وی در نامه.  از گزارش تحقيق و تفحص مجلس را رد کردئیھا سعيد مرتضوی، درستی بخش

 تحقيق و تفحص از ھيأت نفر از نمايندگان دوره پيشين مجلس، از جمله رئيس ٢٨۵ مجلس، مدعی شد که ٩٠اصل 

 .اند  دريافت کردهتأمين» بن خريد« و »کارت ھديه« اجتماعی، از اين سازمان تأمين

کند  سف میأ اجتماعی ابراز تتأمين آذر در ديدار با مديران ١٨علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه، 

ھای ميليونی به مديران زياد بحث شده در  ھای گزارش به ويژه پرداخت که در روزھای اخير درباره برخی از جنبه

 .تر توجه شده است  ھزار ميليارد تومانی و مسائل مربوط به آن کم١٧ھا از جمله قرارداد  ساير موضوعحالی که به 
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تخصيص «پايگاه اينترنتی خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، در بخش ديگری از گزارش خود به گوشه ديگری از 

کردھا مراسمی  از مصاديق اين ھزينه«:  اجتماعی اشاره کرده استتأميندر سازمان » کرد غيرضرور اعتبار به ھزينه

برداری، عکاسی و   ميليون لایر و برای فيلم۴٠برای تجليل از رئيس جمھور بود که تنھا برای اجرای مجری برنامه 

 ». ميليون لایر ھزينه شده است٣٢٠ساير تبليغات مراسم 

 اجتماعی در سه روز تأمينان  سازمتأسيسبر اساس اسناد منتشرشده توسط مجلس، به مناسبت شصتمين سالروز 

ن و تيرماه در سال٢٩ن اجالس سران، و در سال]سرطان[ تيرماه٢۵: مختلف در سه محل مراسمی برگزار شده است

 .ن ھتل ھمای تھرانو تيرماه در سال٣١وزارت کشور و 

 ١٢ در اين مراسم ئیداھای اھ تنديس.  ميليون تومان بوده است۶٠۴ن اجالس سران بيش از و در سالئیتنھا ھزينه پذيرا

 ميليون تومان ھزينه برداشته است؛ ١٣ اجتماعی برای حضور در مراسم بيش از تأمينھای  ميليون تومان و لباس نيرو

 .ھای کثيراالنتشار پرداخت شده است  ميليون تومان ھم برای درج پوستری در روزنامه٨٠حدود 

 ميليون تومان ھزينه در برداشته است؛ ھتلی که ١٠۶بيش از بر اين اساس، اجرای مراسم در ھتل ھمای تھران نيز 

 . اجتماعی تعلق داردتأمين درصد سھام آن به خود سازمان ١٠٠

ھای ماندگار سازمان  تجليل از چھره« اجتماعی ھمايشی برای تأمين سازمان تأسيسعالوه بر اين در شصتمين سالگرد 

 نفر سکه طال ۶٠در اين مراسم از قرار معلوم به . ه برگزار شده است ميليون تومان ھزين۶٠با حدود »  اجتماعیتأمين

 ».ھايشان وجود ندارد  دريافتتأئيدکنندگان برای   يا رسيدی از دريافتءامضا«اعطا شده اما 

در . معرفی شده است» کھريزک«سعيد مرتضوی، دادستان پيشين عمومی و انقالب تھران، متھم رديف اول پرونده 

فر، محمد  امير جوادی( کم سه تن  رياست جمھوری در ايران دست١٣٨٨ اعتراضات به نتايج انتخابات جريان سرکوب

چنين نبود امکانات پزشکی و بھداشتی در بازداشتگاه  در اثر ضرب و شتم و ھم) االمينی کامرانی و محسن روح

 سعيد مرتضوی، نام حسن زارع در خالل رسيدگی به اين پرونده عالوه بر. کھريزک در جنوب تھران کشته شدند

 .فر نيز مطرح شد و علی اکبر حيدری» قاضی حداد«دھنوی، معروف به 

  

  ھا آقازاده

خوار  شود که ثروت بادآورده خود را مديون پدران رانت داران ايران گفته می ھا، به گروھی از سرمايه »آقازاده«واژه 

به » عزاداری سواره«ھای  انداختن دسته ھا، راه  آنئینما رتھا و قد  يکی از تفريحخود ھستند به طوری که اخيراً 

ھای شمال  مناسبت محرم و غيره است که با خودروھای چندصد ميليون تومانی لوکس و پخش نوحه و مداحی در خيابان

  .دھند تھران جوالن می

علی نجفی، سرپرست وزارت  محمدحتی اخيراً . ھای اقتصادی کشور، حضور فعالی دارند ھا در ھمه عرصه اين آقازاده

او يادآور شد .  که از بورسيه غيرقانونی استفاده کرده بودند خبردادئی دانشجو٣۶علوم و تحقيقات و فناوری، از اخراج 

  .ھايشان را ھم به دروغ و باالتر از معدل واقعی اعالم کرده بودند که دليل ديگر اخراج اين عده آن بوده که معدل

 خبری درباره تخلفات جلسۀ، در ٢٠١۴بر و اکت٢۶ - ١٣٩٣ ]عقرب[ آبان۴شنبه وز يکسرپرست وزارت علوم ر

اند که بايد شرايطی مانند  ه ھای خود را تبديل به داخلی کرد يک گروه بورسيه«: ھا گفت صورت گرفته در پرونده بورسيه

کدام از اين  گذراندند که ھيچ  می وزارت علوم باشد راتأئيدشرکت در آزمون زبان و پذيرش از سوی دانشگاه که مورد 

 نفر حتی شرايط اوليه ۵٠٨اند و از اين عده   نفر تخلف انجام داده١٨۶٠ھا  بر اساس بررسی. فرآيندھا طی نشده است

اند که ھمگی آنان ھم اينک از  اند بلکه اطالعات دروغ ارائه داده  نفر نه تنھا شرايط را نداشته٣۶نامه را نداشته و  نئيآ

 ».اند اه اخراج شدهدانشگ
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 نفر را ٩٠ ديگری مسؤول نفر و ٧۵٠ ئیدر دوره گذشته يک نفر در وزارت علوم به تنھا«: نجفی يادآور شده است

اند  چنين فھرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسيه دريافت کرده ھم. برای اعطای بورسيه معرفی کرده است

  ».س جمھوری تقديم خواھم کردئيه ردر دست من است که اين فھرست را فقط ب

بوده که در » سروی غالمرضا خواجه« نفر از اين افراد شخصی به نام ٧۵٠نيوز، عامل بورس گرفتن به گزارش سحام

  .کامران دانشجو در وزارت علوم فعاليت کرده است» معاون فرھنگی«دولت قبل با عنوان 

ای برای دخترعلی اکبر  پيگيری بورسيه. کرده است» جور«ه خواجه سروی، برای فرزندان برخی از مقامات، بورسي

 است که سبب شده دختر واليتی، بدون داشتن شرايط اوليه ئیھا واليتی، با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو، از نمونه

  .ھا قرار بگيرد دريافت بورس در فھرست بورسيه

ھای   خواجه سروی و با امضای اين فرد در پروندهنامه توسط نامه و توصيه  معرفی٧۵٠بر اساس اين گزارش، بيش از

 .شدگان يافت شده است بورسيه

، حنانه سادات )دخترحيدرمصلحی وزير سابق اطالعات(  ھای منصوره مصلحی درميان افراد بورسيه شده نام

 ئیداماد يح( سی، محمد آقا) رحيم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستيار ارشد رھبر ايرانئیدخترسيد يح( صفوی

فرزند ( ، زھرا موسوی گرکانی)فرزند سردارحسين اشتری جانشين فرمانده نيروی انتظامی( ، حسن اشتری)رحيم صفوی

، محسن )مديرعامل خبرگزاری فارس( ، سيد نظام موسوی)هللا موسوی گرکانی رئيس ديوان عالی کشور آيت

د حميدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه داما(، مھدی پيرھادی )عضو کنونی شورای شھر( پيرھادی

 .شود ديده می) اسالمی

  

  ای مجتبی خامنه

اين روزنامه، در گزارشی . روزنامه ليبراسيون چاپ پاريس، از فساد مالی فرزند رھبر حکومت اسالمی خبر داده است

ھای  خارج کردن پول و سپردهھا به  از دويست ھزار سند موجود در وزارت اطالعات حکومت اسالمی که برخی از آن

  .شود، خبر داده است ھای خارجی مربوط می ای از بانک مجتبی خامنه

زاده گفته بود مجتبی  ای در حالی است که چندی پيش نيز مصطفی تاج خبررسانی درباره فساد مالی مجتبی خامنه

جريان انتخابات رياست جمھوری چنين مھدی کروبی نيز در  ھم.  پيگير پرونده وی و ھمسرش استای شخصاً  خامنه

 اخير ايران  طی اعتراضات دو سال.  از دخالت فرزند رھبر حکومت اسالمی در اين انتخابات خبر داده بود١٣٨۴سال 

  .ای از سوی مردم معترض سر داده شده است نيز شعارھای بسياری عليه مجتبی خامنه

  

  ھائی که زير نظر رھبر است عدم نظارت بر دستگاه

ی دادند که بر اساس آن نظارت بر أ به طرحی ر٨٧گيری شورای نگھبان، اکثريت نمايندگان مجلس در سال با پي

 .شود، تنھا با اجازه و موافقت او ممکن است  که زير نظر رھبر حکومت اسالمی اداره میئیھا دستگاه

ان رياست جمھوری اکبر ھاشمی ھای پس از جنگ ايران و عراق و دور ھای اقتصادی سپاھيان به سال افزايش فعاليت

 .گردد رفسنجانی بازمی

حضور نھادھا » خبرآنالين« با ئیوگو است در گفت» جبھه مشارکت ايران اسالمی«سای ؤ فراھانی، از رئیمحسن صفا

 فراھانی، در حال ئیبه گفته صفا. امل فساد در کشور معرفی کرده استترين ع  از کنترل دولت را مھمو بنيادھای خارج

ل درستی بر و نھاد، ارگان و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادى دارند که مطلقا کنتر١٢٠ضر در کشور حدود حا

 درصد توليد ناخالص داخلی ايران دراختيار اين نھادھاست، به ۵٠ھم اکنون نزديک به . عملکردشان وجود ندارد
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ل وگونه حسابرسی قانونمند و کنتر  است که ھيچئیھا ش درصد توليد ناخالص داخلی ما در اختيار بخ۵٠عبارت ديگر، 

  .شود ھا اعمال نمی منظمی روی آن

ھا نھاد و ارگان  ھاى متعدد و ده ، قرارگاه»بنياد مستضعفان«، » فرمان امامئیستاد اجرا« فراھانی، ئیبه گفته صفا

ھا با تمام  اين بخش. دھند  حسابرسی نمیل وو ھستند که به ھيچ يک از ارکان دولت اجازه کنترئیديگر، از جمله نھادھا

 .پردازند ھا ماليات ھم به دولت نمی کنند و اکثر آن ھاى حکومت استفاده می قدرت از رانت

در ايران نيز » جمھوری اسالمی«ھای پيش و پس از برقراری نظام   فراھانی، به درآمدھای نفتی ايران در سالئیصفا

اين درآمد .  بوددالر ميليارد ١٣٠تر از   کم١٣۵٧ تا ١٣٣٢مدھای نفتی کشور از سال کل درآ: گويد او می. کند اشاره می

 بود و در ھشت سال دولت خاتمی نيز دالر ميليارد ١٣٠تر از  ھاشمی نيز کم در طول ھشت سال دوره رياست جمھوری 

 . رسيددالر ميليارد ١۵٧به حدود 

نژاد قياس  ی فروش نفت در ھشت سال دولت احمدیدالر ميليارد ٧۵٠مد افزايد، اما زمانی که اين اعداد را با درآ او می

  چه اتفاقی در کشور افتاد؟شود که در طول اين مدت با درآمدی چنين باال، عمالً   مطرح میسؤالکنيم، اين  می

کشور شد، نزد ی که در خالل ھشت سال نصيب دالر ميليارد ٧۵٠ بايد پاسخ داده شود که واقعاً « فراھانی ئیبه گفته صفا

ھای بزرگ شده،  گذاری در پروژه گويند اين پول صرف کشور و سرمايه چه کسانی است؟ در کجا ھزينه شد؟ اگر می

 »ھا؟ بگويند کدام پروژه

  

  هللا عسگراوالدی  حبيب

ھای مھدی بازرگان و  تلفه، وزير بازرگانی در دولتؤ، دبيرکل وقت حزب م)١٣٩٢ -١٣١١( هللا عسگراوالدی حبيب

اندازی مرکز تھيه و توزيع کاال راه بازاريان برای تسلط بر صادرات و واردات  ميرحسين موسوی بود و از طريق راه

  .را ھموار کرد

تن کارآمدی و گيرد تا از طريق آن بدون مالک قرار گرف ای يا گروھی قرار می رانت امتيازی است که در اختيار عده

کند و در ھر صورت  خواری را ھموار می نزديکی به نھادھای قدرت، راه رانت. رقابت آزاد با ديگران کسب درآمد کنند

 .ساز فساد دولتی است زمينه

ھا، سپاه   و انتظامی، امام جمعهئیای، نظير شورای نگھبان و دستگاه قضا تسلط نھادھای انتصابی از سوی خامنه

کشانده و » ھا خودی«سيج و غيره رقابت اقتصادی و سياسی واقعی در جامعه را به کشمکش و دعوای ميان پاسداران، ب

 . را به طور جدی به خطر بيندازدئیھای مافيا شود که منافع اين گروه مانع ھر حرکتی می

کنم که ميلياردر  ن افتخار میم. ام ھستند دفاتری در ھامبورگ ، دبی و لندن دارم که دفاتر تجاری«: اسدهللا عسگراوالدی

ای که  خانه. پس ميلياردر شدن کاری ندارد. ارزد ارد تومان می ميلي۵/١ تومانی امروز بيش از ۵۶٠٠ھمان خانه . ھستم

.  متر مساحت دارد١٣٠٠ارزد، خانه ديگرم در خيابان وليعصر   ھزار تومان خريدم امروز يک ميليارد تومان می١۴٠

 ھزار تومان، سومی را از درخشش، وزير ٣٣ تومان، دومی را ۵۶٠٠ام را  اولين خانه ... چرا بگويم گدا ھستم؟

 ميليون تومان خريدم که االن در ١۴٠ ھزار تومان و پنجمی را ۵٠٠ ھزار تومان، چھارمی را ١۴٠فرھنگ شاه معدوم 

ايشان رمز موفقيت خود ( ...ام  يک را نفروخته  ام و ھيچ ھا را اجاره داده ھا را ھنوز دارم آن اکثر اين خانه. آن ساکن ھستم

رود در اولين سفرم به نيويورک پای ساختمان معروف  يادم نمی) .. را پای مجسمه راکفلر در نيويورک يافته است

زودتر از ديگران مطلع :  جمله است٣موفقيت من به اين :  جمله نوشته بود٣امپرياليست که مجسمه راکفلر قرار دارد، 

 جمله اثر زيادی روی من ٣اين . ودتر از ديگران تصميم گرفتم و وقتی تصميم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردمشدم، ز

. رحم است چون تجارت بی. ھا در تجارت خيلی مھم است اين.  جمله متعھد باشم٣سعی کردم در تجارتم به اين . گذاشت
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. رحمی کنی خواھی رقابت کنی بايد با چشم بسته بی میاگر : اين شعار ھم است. رحم است تجارت در محيط رقابت بی

فت کاربرد دارد و نه مھربانی بايد أخواھی رقابت کنی نه ر جا که می فت و مھربانی کار کنی اما آنأشود البته با ر می

  )ای از عصر ايران گزيده.(ی نيز مشھوراستدالر ميليون ۴٠٠ به مرد  اسدهللا عسگراوالدی ...».رحم باشی بی

  

  »مبارزه با فساد«ھمايش 

ھای  ای برای باال گرفتن کشمکش و رقابت جناح برگزار کرده بود به صحنه» مبارزه با فساد«کنفرانسی که دولت روحانی به نام 

  .حکومتی تبديل شد

کنفرانس  تند، در باره ضرورت برگزاری ای، با امتناع از صدور پيام برای اين کنفرانس و با لحنی نسبتاً  سيدعلی خامنه

 .ابراز ترديد کرد

حسن روحانی، در سخنان خود در اين کنفرانس، تمرکز قدرت را عامل فساد دانست و از جمع شدن تفنگ، پول، قدرت 

  . و رسانه در دست يک نھاد انتقاد کرد

 انتقال آن س مجلس، در اين کنفرانس از احتمال خارج شدن سازمان مبارزه با فساد از نظارت دولت وئيعلی الريجانی ر

  .به سازمانی زير نظر رھبر جمھوری اسالمی خبر داد

 آذر ١٧که روز دوشنبه » ھمايش ملی سالمت اداری و مبارزه با فساد«مصطفی پور محمدی، وزير دادگستری و دبير 

 و نظام دادن تالش دولت زمان با روز جھانی مبارزه با فساد برگزار شد، ھدف از برگزاری اين کنفرانس را نشان و ھم

 .در مبارزه با فساد اعالم کرده بود

 ھزار ميليارد ١٢ابراھيم رئيسی، دادستان کل کشور، با اشاره به اخباری که چند روز پيش درباره پرونده اختالس 

بنا بر » .ھا ندارد کشور ظرفيت اعالم اين مسائل را از رسانه«: تومانی منتشر شد، در سخنان خود در کنفرانس گفت

 رئيس سازمان بازرسی بوده است، با ١٣٧٣ه ايران، رئيسی که خود در سال ئييزان، خبرگزاری قوه قضاگزارش م

 ميليارد تومانی بود و بعدھا با ١٢٣در آن زمان پرونده «ابراز تعجب از سير افزايش ميزان فساد مالی در کشور گفت 

 ھزار ١٢ارد تومانی بود، اما امروزه اين عدد به  ھزار ميلي٣ھای ديگر برخورد نموديم که آخرين آن پرونده  پرونده

 ».ميليارد تومان رسيده است

ھای متفاوتی در  دانم که اين عدد آيا درست است يا نه؟ چرا که حرف نمی«: چنين گفته است دادستان کل کشور، ھم

ز بايد شاھد يک پرونده در توان منکر شد و آن اين است که گويا ھر رو باره گفته شده است، اما يک حقيقت را نمی اين

پس ايراد .  از مبارزه با فساد سخن می گويندن آن ھيچ سنخيتی با فساد ندارند و دائماً مسؤوالکشور باشيم در حالی که 

 ھزار ميليارد تومانی پس از آن صورت گرفته است که در يک ١٢ابراز ترديد رئيسی درباره رقم اختالس » کجاست؟

 مجلس، ٩٠س کميسيون اصل ئيس بانک مرکزی، دادستان تھران و رئيھای مختلف؛ ر ، مقامیئ  ناگھانی رسانهتغيير

 ھزار ميليارد تومانی اعالم شده بود، اغراق ١٢سعی کردند نشان دھند که در بيان ابعاد پرونده فسادی که به نام اختالس 

 .ست ميليارد تومان بوده ا٧٠بنا بر اين ادعاھا، رقم واقعی اختالس . شده است

علی ربيعی . دو تن از وزرای حاضر در کنفرانس درباره ابعاد فسادی که در دولت پيشين وجود داشته است سخن گفتند

ھای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه  ای متعلق به يکی از سازمان خانه«: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت

 ميليارد تومان به يک خانم فروخته ٣٠تومان بوده به قيمت  ميليارد ١٠۶اجتماعی را در منطقه ونک که ارزش آن 

ھای ياد شده  گذاری فردی يک ميليارد تومان آورده داشته و در مقابل از سازمان چنين برای انجام يک سرمايه ھم. بودند

  ». بين خود تقسيم کرده اند۵٠-۵٠ ميليارد تومان را ١٠٠ ميليارد تومان دريافت کرده و منافع ٩٩
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 ٢٢٠مدير شرکتی که يک ھزار ميليارد تومان فروش داشته اين مبلغ را که سود آن «: ای ديگر گفت ر شرح نمونهاو د

خواستيم جلوی تداوم اين کار را بگيريم آنقدر مدعی پيدا  ميليارد تومان بوده در حساب خود نگه داشته و زمانی که می

 »ندازندزندان بيما را به علت پيگيری به شد که حتی می خواستند مدير 

ھای نفتی  سابقه بودن بازنگرداندن پول محموله به گزارش خبرگزاری ايسنا، بيژن زنگنه، وزير نفت، با اشاره به بی

کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن ھم «:  گفت١٣٨٩فروخته شده از زمان جنگ تا سال 

  ».تھای فردی اس دور زدن قوانين، و تصميم

تر از ھزار  با اين حال کم«:  ھزار ميليارد تومان در اين اقدام از کشور خارج شده، گفت٨زنگنه، با بيان اين که بيش از 

 ».ميليارد تومان از اين پول ممکن است به کشور برگردد، بنابراين پول کشور خورده شده است

شود و خيلی  ن که اين پرونده تنھا به اين موضوع ختم نمیچنين به گزارش خبرگزاری ايرنا، وزير نفت با اشاره به اي ھم

ھای ديگر فساد در حوزه نفت وجود دارد که ارقام آن برابر با چھارصد ميليارد تومان و  پرونده«: بزرگ است، گفته

 ». ميليارد يورو است٢/۵

به اين ھمايش با استقبال ای برای صدور پيام  س جمھوری که درخواستش از خامنهئياسحاق جھانگيری معاون اول ر

پاسخی که بار . رو نشد، در آغاز کنفرانس به خواندن پاسخ رھبر جمھوری اسالمی در حاشيه نامه خود بسنده کرده روب

ھای فساد در جمھوری اسالمی آشکار  گوی آشکار درباره پرونده و ديگر ناخشنودی رھبر جمھوری اسالمی را از گفت

 .ساخت

ون تومانی، ي ھزار ميل٣ات پرونده فساد معروف به اختالس ئي و پس از مطرح شدن جز١٣٩٠ پيش از اين ھم در سال

ن سه قوه مسؤوالای اين بار نيز اطالع  خامنه. »اين قضيه را کش ندھند«ھا خواسته بود تا  ای با لحنی تند از رسانه خامنه

اين سمينار و امثال آن بناست چه «: ه استاز وضعيت فساد در کشور را کافی دانسته و در پاسخ به جھانگيری نوشت

 »ن سه قوه روشن نيست؟مسؤوالای بکند؟ مگر وضعيت برای شما  معجزه

گشای بسياری از  رھبر معظم انقالب و مجمع تشخيص مصلحت نظام راه«: بنا بر گزارش ايرنا، الريجانی گفت

ای برای جلوگيری از فساد و جرم در کشور تشکيل  هبايد سازمانی فراقو«: چنين گفت او ھم. »ھا در کشور ھستند بست بن

  ».شود که بر ھر سه قوه نظارت داشته باشد

ھا  بايد به جای برگزاری اين ھمايش. در کشور ما احتياج زيادی به برگزاری ھمايش درباره فساد وجود ندارد«: او گفت

تر و در جای  ر الزم بود در سطح کالن انجام شود و متخصصان بنشينند و نظر دھند و اگئیکارھای عملی و اجرا

گذاری در مبارزه فساد باز است، اما در دولت قبل عملکرد مبارزه با فساد بسيار  راه قانون. گيری شود ديگری تصميم

 ».ضعيف بود

 .ھای جناحی در حکومت اسالمی، انعکاس يافته است ، ديدگاه»مبارزه با فساد«به اين ترتيب در اين در ھمايش 

 

  ھا ھاوسپنت 

ھا خيلی داغ است و خريد و فروش  در بازار کنونی معامله پنت ھاوس: ، نوشت١٣٩٣ آذر ١۴خبرگزاری مھر 

شود و تنھا مشتريان خاص و ثروتمند ھستند که از به  موردھای به اصطالح اکازيون در بين مشتريان خاص انجام می

  .شوند فروش و يا اجاره گذاشتن اين واحدھا مطلع می

ھا عالوه بر استفاده از امکانات مدرن،  ھای لوکس پايتخت برای اين که مشتريان آن  اساس، سازندگان آپارتمانبراين

توان در  ھا را می ھائی از اين پروژه اند که نمونه ھا روی آورده زندگی با طبيعت را ھم تجربه کنند به ساخت برج باغ

 .ھا افتاده است  سر زبانشمال تھران ديد که در سال ھای اخير ھم به شدت بر
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اند و يا اين  شوند يا در ميان درختان کھنسال ساخته شده ھا که با معماری مدرن مھندسان ايرانی ساخته می اين برج باغ

ھای مشھور تھران از اين  شود که اغلب پنت ھاوس استفاده می) روف گاردن( که از فضای سبز در بالکن و يا پشت بام

  .برند مزيت بھره می

فوق مدرن، مبله کامل با برند معروف اروپا، آشپزخانه از بھترين «: ھا نوشته شده است در آگھی يکی از اين آپارتمان

 متر، دو طبقه استخر، سينما، تنيس، جاده ١۵ ھزار مترالبی با ارتفاع ۴ متر، سيستم ھوشمند، ٢/۴برند، ارتفاع سقف 

  ».تندرستی و غيره

شود، در دست نيست اما گاھی  ھای مشھور تھران به دليل معامالت مخفی که انجام می غاطالع زيادی از نرخ برج با

  . متر دارند۵٠٠رسد که اغلب ھم متراژھای باالی   ميليون تومان در ھرمترمربع می٢٠ھا به بيش از  نرخ اين آپارتمان

 ميليون تومان در ٢٠رخ  متری در منطقه فرمانيه با ن٨٠٠به گفته يکی از مشاوران امالک، يک پنت ھاوس 

  . ميليارد تومان به فروش رسيد١۶٠ھرمترمربع با رقم نھائی 

ھائی بسيار باال  ھا در شمال تھران ساخته شده است که با رقم تعداد زيادی از اين نوع آپارتمان: اين مشاور امالک افزود

  .ندشود اما گاھی مشاوران امالک ھم از نرخ نھائی مطلع نيست خريد و فروش می

 

  قطعات ھواپيما

، گفته است، )ايلنا( وگو با خبرگزاری کار ايران مويد حسينی صدر، يکی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی، در گفت

 پول گرفته تا دالر ميليون ۴٠٠نژاد از اين موضوع سوءاستفاده کرده و  شخصی در دوران رياست جمھوری احمدی

  .ای به کشور وارد نکرده است چ قطعهقطعات ھواپيما وارد کشور کند، اما ھي

تنھا پس از  سفانه نه أمن مستندات اين تخلف را دارم و مت«: که نام اين شخص را در اختيار دارد، افزود او با بيان اين 

موارد زيادی از اين دست .  ھم در اين خصوص صورت نگرفته است ای وارد نشده، بلکه پيگيری دريافت پول، قطعه

ای ديگر از تخلفات يک فرد ديگر به اين   نامهاً که اخير شت سال گذشته به گوش ما رسيده است از جمله آن تخلفات در ھ

 ».شکل به دست من رسيده است

اند  به گفته اين نماينده مجلس، موارد زيادی از اين دست در دولت گذشته وجود داشته که اشخاصی از دولت اعتبار گرفته

 .اند ھا خودداری کرده  تحريم از وارد کردن کاالۀما به بھان را وارد کنند ائیتا کاال

خواری به راه انداخته و سوءاستفاده  ھای اخير شبکه رانت ای را متھم کرده که به بھانه تحريم در سال صدر عده حسينی

 ميليون ۴٠٠د بحث در مور. گيری فساد در واردات قطعات ھواپيما آغاز شده است پی«: وی يادآور شده است. اند کرده

ايم تا در مورد اين فرد ھم که از شرايط تحريم  ھای خاص خود را آغاز کرده گيری  است و ما نيز در اين مورد پیدالر

 ».استفاده کرده است قانون اعمال شود سوء

 ميليون ٨٠شده  ھای نمايندگان از دکل نفتی گم گيری اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ارتباط با آخرين پی

ايم، اما شايد در ھفته آينده در  ايم نگرفته ای که به آقای الريجانی در اين مورد نوشته ھنوز پاسخی از نامه«: ی گفتدالر

ھای  گيری پرونده افرادی ھستيم که به بھانه تحريم در سال ھم اينک نيز در حال پی. اين مورد به نتيجه جديدی برسيم

 ».اند  انداختهاخير شبکه رانت خواری به راه

 سال پس از تشکيل ستاد مبارزه ١١ گذشته و ]ميزان[عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور دولت روحانی ھم مھرماه

 ۵ - ۴داشتند کار چنين ستادی بايد پس از  ای برای مبارزه با قاچاق می ن ارادهمسؤوالبا قاچاق کاال و ارز گفته بود اگر 

  .افتيی سال فعاليت خاتمه م
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ھا  دھند که در حکومت اسالمی ايران، ھيچ ارگانی و مقامی عالقه ندارد دزدی ن نوع اظھارنظرھا به سادگی نشان میاي

شان گير است  چرا که پای ھمه. ھا و مسايلی از اين دست را به طور جدی پيگيری کند خواری  و رشوهھا خواری و رانت

  .گيرند و در فرصت مناسب مچ ھمدگير را می

  

  ھای آب و برق و مصارف ديگر ن مذھبی از پرداخت ھزينهکااممعافيت 

، پاراگراف الحاقی به بند ز ماده يک را اصالح ١٣٩٣ آذر ١٨شنبه  نمايندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه روز سه

يه، ھای علم ات قرآنی، حوزهمؤسسھا،   ملحق کردند که به موجب آن فضای اصلی مساجد، حسينيه٢١و به ابتدای ماده 

ھای دينی مصرح در قانون اساسی عالوه بر معافيت  ھای عالم روستاھا، معابد اقليت ھا و خانه ، امامزادهءگلزارھای شھدا

  .ھا خواھد شد فوق از ھزينه مصارف ماھانه معاف ھستند و شامل موارد تجاری وابسته به آن

ھای آب و برق و مصارف ديگرشان  رداخت ھزينهبازی و سخاوتمندانه اماکن مذھبی را از پ دگان با دست و دليننما

 چون بھداشت و درمان و آموزش و ئیھا در حالی که عرصه. معاف کردند که خود اين اماکن درآمدھای کالنی دارند

به . نشينند که امنيت ندارند رو ھستند و فرزندان مردم در زير سقف مدارسی میه پرورش با کسر بودجه زيادی روب

 .صدھا کارگر نيز به تعويق افتاده استعالوه دستمزد 

 درصدی قيمت شکر موافقت ٣٠ھای قند و شکر مبنی بر افزايش  دولت بعد از دو ماه با پيشنھاد انجمن صنفی کارخانه

  .کرد

  س جمھورئي رئیمعاون اجرا  اکنون  آذر ماه امضاء کرد و١٢ در   انجمن را  پيشنھاد محمد شريعتمداری در نھايت ھم

 . رسيد  تومان٢١٠٠ اين ابالغيه قيمت شکر به ھر کيلو  طبق. ميم را به مراجع مختلف ابالغ کرداين تص

  

  شود  مسجد جديد درتھران ساخته می١٢٨

 مسجد از ١٢٨اکنون عمليات ساختمانی  ھم: او گفت. شود  مسجد جديد درتھران ساخته می١٢٨: قاليباف شھردار تھران

ريزی کرده است، به پايان  ران تا پايان برنامه پنج ساله توسعه شھری برنامه مسجدی که شھرداری تھ۴٠٠مجموع 

  )ايسنا( .رسيده و مديريت شھری برای انجام اين تعھد در سه سال پيش رو عزم جدی دارد

  ادامه دارد


