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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ١٨

  

 !اش در سپاه پاسداران» برادران قاچاقچی«محمود احمدی نژاد و 
 )بخش ھشتم(

  

در حالی که ! ؟» ترين دولت در ھمه دنيا است ولت ايران پاکد«: نژاد، گاه و بی گاه ادعا می کند محمود احمدی 

چرا که دزدی و غارت اموال .  جھان استحکومت اسالمی ايران، يکی از جانی ترين و فاسدترين حکومت ھای

عمومی جامعه و رشوه خواری در اين حکومت، به حدی رايج و گسترده است که ديگر ھيچ کس قادر به پرده پوشی آن 

 از اين دزدی ھا به رسانه ھا درز پيدا می کند سران و مقامات حکومت، سخت ئیبنابراين، ھنگامی که گوشه ھا. نيست

د تا سر و ته قضيه را ھر چه زودتر مثال با برگزاری يکی دو دادگاه نمايشی و حتی قربانی کردن يکی به تکاپو می افتن

  .دو سر ھم بياورند

خبرگزاری فارس، نزديک به سپاه . يکی از تازه ترين اختالس ھا، در رابطه با محصوالت پتروشيمی ايران است

 از يک پرونده فساد ئی ھا جم اسفند ماه منتشر کرده، از بخش، در گزارشی که روز پن١٣٩١ ]حوت[ اسفند١٠پاسداران، 

  ». تر از پرونده فساد مالی سه ھزار ميلياردی است ابعاد آن گسترده«مالی خبر داده است که 

ھای  شبکه «معروف است، با ايجاد » سلطان بازار پتروشيمی«بر اساس اين گزارش، فرد بازداشت شده که به 

  ھای اقتصادی در حوزه تجارت محصوالت پتروشيمی ايرانی به رج از کشور به سوء استفاده راھبردی در داخل و خا

  .پرداخته است» خصوص صادرات آن

 ھای  ارقام ذکر شده تنھا در يکی از پرونده«بنا به اين گزارش، ابعاد سوء استفاده اين فرد آن چنان گسترده است که 

   ميليون يورو، معادل دو ھزار ميليارد تومان، بالغ می۴٢٠ تخلفات باشد، به ترين منتسب به او که شايد از جمله بزرگ 

  ».شود و اين فرد ارز حاصل از صادرات محصوالت به يک شرکت خارجی را به کشور باز نگردانده است

 سال جمھوری اسالمی از اقدامات اين فرد آگاھی داشته و چند» ئیبرخی از مقامات عالی و اجرا«به گزارش فارس، 

تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنايع پتروشيمی و اعمال نفوذ بعضی «اند، اما  پيش دستور برکناری او را صادر کرده

  .باعث ابقای طوالنی او شده است» ھای خاص گروه 

 غلط ھای با اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده از طريق ارائه آدرس«ن و مديران ياد شده اکنون در تالشند که مسؤوالاين 

  .از افشای گسترده اين پرونده جلوگيری کنند»  ای درباره آن رسانه
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با وجود سوابق تخلف «:  گذشته، در گزارشی نوشت]سنبله[ شھريور ماه٢۵در اين زمينه خبرگزاری فارس در تاريخ 

نفر » لفا«، برخی منابع مطلع از انتصاب ئیگسترده از بعضی مديران شرکت بازرگانی پتروشيمی در مراجع قضا

ھای مھم در امر بازرگانی   نيز دارد به عنوان مديرعامل يکی از شرکتئیاصلی اين تيم که سابقه قبلی محکوميت قضا

  ». دھند ھای پتروشيمی خبر می فرآورده 

شود که يک ھفته پيش از آن احکام  گزارش اخير درباره فساد مالی در بازار پتروشيمی ايران، در حالی منتشر می 

ترين اختالس در  بزرگ «اين پرونده که تاکنون از آن به عنوان . ن پرونده فساد مالی سه ھزار ميلياری اعالم شدمتھما

صاحب مجموعه گروه امير منصور » آفريد اميرخسروی مه«ياد شده، مربوط به اتھامات فردی به نام » تاريخ ايران

  .آرياست

با اين اتھام که از نفوذ خود و ھمکاری افراد ديگر از جمله برخی از  او را ]دلو[ ماه  بھمن٢٩ديوان عالی کشور، روز 

 ھای کالن بانکی دريافت   بازرگانی جعلی تھيه و وامۀھای دولتی و نمايندگان مجلس سوء استفاده کرده و اعتبارنام مقام 

  .در شده استبرای سه نفر ديگر از متھمان اين پرونده ھم احکام اعدام صا. کرده، به اعدام محکوم کرد

پرونده گروه آريا به «: ، نوشت]اسد[ھم زمان با دادگاه متھمان اين پرونده فساد مالی، روزنامه ابتکار روز دھم مرداد

ترين پرونده فساد اقتصادی در ايران است، ولی به لحاظ تاريخی سومين پرونده بزرگ اقتصادی در  لحاظ ارقام بزرگ 

 و ٧٠ ميليونی فاضل خداد در اوايل دھه ١٢٣وشته اين روزنامه، ماجرای اختالس به ن» .شود  سال محسوب می ٣۵اين 

  . دو پرونده ديگر فساد مالی بودند٨٠پرونده تخلفات اقتصادی شھرام جزايری در اوايل دھه 

ھای  ھای ريز و درشت ديگر ھم چون اختالس در شرکت بيمه ايران و شرکت  توان از پرونده  ھا می افزون بر اين 

  . اجتماعی ياد کردتأمينسازمان 

ای از   دھد در دھه اخير بخش عمده  فارس گزارش میکه در پرونده فساد اقتصاد مالی در پتروشيمی آن گونه 

آن چنان قدرت داشته که » سلطان بازار پتروشيمی ايران« شود، فرد بازداشت شده يا  محصوالت اين بازار را شامل می

از دور رقابت بازار محصوالت پتروشيمی حذف » به طرق گوناگون«کرده  و عمل می ی و نظر اأاگر کسی خالف ر

  . شده است می

 به گزارش خبرنگار .سلطان پتروشيمی عالوه بر تابعيت ايرانی شھروند انگلستان نيز ھست و تابعيت دوگانه دارد

 توسط يکی از ئیی پيش با دستور قضادھند، سلطان پتروشيمی که چند منابع آگاه خبر می «اقتصادی خبرگزاری فارس، 

  ».نھادھای امنيتی بازداشت شده است، تابعيت دوگانه دارد

 شود، وی عالوه بر تابعيت ايرانی، تابعيت انگلستان را نيز در اختيار دارد و شھروند اين کشور  بر اين اساس گفته می

 محمود رضا خاوری مديرعامل سابق ئیانه کاناداتابعيت دوگانه سلطان پتروشيمی يادآور تابعيت دوگ. شود محسوب می 

 .متواری بانک ملی و بعضی ديگر از مديران ارشد شبکه بانکی و نفت است

 ھزار ٣فايده نيست که خاوری پس از بازداشت اوليه و آزادی موقت در جريان ماجرای فساد  يادآوری اين نکته بی 

ھا برای بازگرداندن خاوری از کانادا از يک سال و نيم پيش تا  الش ت. ميلياردی بانکی از کشور رفت و ساکن کانادا شد

 .ای نشده است کنون منجر به ھيچ نتيجه 

اين بنياد زير نظر مستقيم خامنه . نيز آشکار شده و به رسانه ھا کشيده شده است» بنياد شھيد«اختالس در ارگانی به نام 

 که ئیھمه مزدبگيران ماليات پرداخت می کنند اما بازار و نھادھادر ايران، . ای، رھبر حکومت اسالمی فعاليت دارد

زير نظر سران و مقامات حکومت اسالمی اداره می شوند از پرداخت ماليات معافند در حالی که ھر ساله در اليحه 

می کند  اختصاص داده می شود که حتی به مجلس که بودجه ساالنه آن ھا را تصويب ئیبودجه مبالغ کالنی به نھادھا
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به عالوه اين که در اين ارگان ريخت و پاش مالی حد و مرزی ندارد و . و ماليات نيز نمی پردازند. گزارش نمی دھند

  .دزدی ھای کالنی نيز صورت می گيرد

  ھائی است که از پرداخت ماليات  شود، از جمله سازمان برای مثال، بنياد شھيد که زير نظر مستقيم خامنه ای اداره می

در حالی که شماری از نمايندگان مجلس، در تالش برای تحقيق و تفحص از بنياد شھيد در ارتباط با . اف استمع

خواسته شده است که دست » تھديد«ھا حاکی است که از اين نمايندگان با  ھستند، گزارش »  ميليارد تومانی١۵اختالس «

  .از تحقيق بردارند

او، چندی پيش در واکنش به تحقيق و تفحص از .  دارد ست بنياد شھيد را به عھده ھای اخير مسعود زريبافان ريا در سال

که اين امر » افراد برکنارشده از اين بنياد به دنبال تحقيق و تفحص ھستند«بنياد شھيد و امور ايثارگران اظھار داشت، 

  .واکنش برخی نمايندگان مجلس را در پی داشت

، از تحت فشار قرار گرفتن نمايندگان خواھان تحقيق و تفحص از بنياد ١٣٩١  اسفند١٧شنبه جروزنامه شرق روز پن

: ه اين روزنامه، ادعا کرده استبدر ھمين زمينه مھناز بھمنی، نماينده سراب در مجلس شورای اسالمی، . شھيد خبر داد

ن بنياد شھيد بخواھند تھديدھا را ادامه دھند، از تريبون مجلس پاسخ مسؤوالاگر . ايم مان ايستاده  ما تا آخر پای امضای «

  ».شکنی آن ھا خواھم داد محکمی به قانون 

 اسفند ماه به خبرگزاری ١۵ سه فراکسيون شاھد و ايثارگران مجلس نيزئي رھيأتدر اين خصوص اميرخجسته، عضو 

اين که فالن مدير ارشد بنياد شھيد از طريق بستگان نماينده پيغام تھديدآميز ارسال کند، اصال قابل «: فارس، گفته بود

  ». گيرد قبول نبوده و قطعا اين موضوع تحت پيگرد قرار می

خبر دادند »  ميليارد تومان در بنياد شھيد١۵کشف اختالس « ھای حکومتی، نخستين بار مرداد ماه سال جاری از  رسانه

  .صورت گرفته است» سندسازی و تقلب«اين بنياد و از طريق » مديران با سابقه«که از سوی يکی از 

موران پرونده تماس گرفته و به آن ھا وعده أراسان، نوشت که اين مدير بنياد شھيد با گروھی از مآن زمان روزنامه خ

  .داده است، اما پس از پرداخت مبلغ رشوه بازداشت شده است» يک و نيم ميليارد تومان رشوه«

اند  ص از بنياد شھيد شده خواستار انجام تحقيق و تفح»  نماينده مجلس٨٠«در حال حاضر، به گفته امير خجسته، بيش از 

نيز به کميسيون شوراھا » صدھا شکايت از عملکرد بنياد در حوزه ھای مختلف«و اين در حالی است که به گفته وی 

  .وصول شده است

 اسفند ماه، محورھای اصلی ١٧گو با روزنامه شرق، چاپ  و مھناز بھمنی، نماينده سراب، در اين خصوص در گفت

برداشت خالف قانون از «برخی از مديران، » اقدامات خالف قانون«ياد شھيد را از جمله بررسی تحقيق و تفحص از بن

  .عنوان کرده است» ھای اقتصادی بنياد شھيد سوء مديريت در بخش «و » حساب ايثارگران

و » شھيد ھای بنياد  سرقت مدارک جانبازی از پرونده«، عضو کميسيون شوراھای مجلس، نيز از ئیمحمدابراھيم رضا

  . که صاحب فرزند نبودند خبر داده استئیدر نظر گرفته شده برای ھمسر شھدا» سوم حقوق يک «پرداخت 

 گذار حکومت اسالمی تشکيل شد،  هللا خمينی، بنيان ح   و به دنبال فرمان رو١٣۵٨بنياد شھيد و امور ايثارگران که سال 

  . را بر عھده داردء شھداھای يت رسيدگی به امور ايثارگران و خانواده مسؤول

 در ايران است که از پرداخت ئی ھا شود، از جمله سازمان اين بنياد که زير نظر رھبری حکومت اسالمی اداره می 

ماليات ھم معاف است در آن، در اين سطح گستدره فساد وجود دارد به سادگی می توان گفت که اين فساد، از خود خامنه 

  . شود و به پاسدار سر کوچه می رسدای و اطرافيان آن شروع می
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 درصد اقتصاد کشور ۴١«: ، گفته بود١٣٩٠ سال ]قوس[، آذر ماه»صندوق توسعه ملی«محمدرضا فرزين، مدير عامل 

شان نيز  از پرداخت ماليات معاف است و ما نه تنھا از دريافت ماليات از آن ھا محروميم، بلکه به اطالعات اقتصادی 

  ». گيريم ای است که ما اطالعات از آن ھا نمی  روش کنونی ما به گونه دسترسی نداريم، چون

امير خجسته، نماينده مجلس شورای اسالمی ايران، از بازداشت چندين نفر در رابطه با پرونده مالی بنياد شھيد و دو نھاد 

  .وابسته به اين بنياد، بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر، خبر داد

، منتشر شد، ٩١ اسفند ٢۵، که روز جمعه، »خانه ملت« با خبرگزاری مجلس شورای اسالمی یئگو و خجسته در گفت

: با بيان اين که دامنه تحقيق و تفحص مجلس از بنياد شھيد، تا بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر گسترده شده گفت

به خارج از کشور سفر کرده تعدادی نيز . رسد؛ حکم جلب تعدادی صادر شده است گزارش ھای کاملی به مجلس می«

  ».اند اند و تعدادی ھم دستگير شده  

 رسيده است که آن ھا عليه ھمديگر تله می گذارند و حتی ئیاکنون مچ گيری سران و مقامات حکومت اسالمی، به جا

يه ھمديگر  ھای ھمديگر را شنود می کنند تا در رقابت ھای جناحی و تقسيم قدرت و ثروت به عنوان حربه ای علتيلفون

س قوه قضائيه با مرتضوی توسط محمود ئيس مجلس و رئييک نمونه آشکار آن پخش نوار معامله برادر ر. استفاده کنند

  .س مجلس روبرو شدئياحمدی نژاد در مجلس است که با عکس العمل شديد الريجانی ر

ه ھای اخير، دو مقام ارشد دولت، وزير در حالی که در ھفت: ، نوشت»مقامات« ھای تيلفونسايت بازتاب، در باره شنود 

به » بازتاب«س جمھور به طرز عجيبی برکنار شدند، خبرنگار ئيارتباطات و معاون مديريت و منابع انسانی ر

  .اطالعات مھمی درباره علت اين عزل ھا دست يافته است

اھی با تصميم غيرقانونی دولت ، علت اساسی عزل اين دو مقام دولتی، خودداری از ھمر»بازتاب«به گزارش خبرنگار 

بنابراين گزارش، . ی بوده استتيلفون ميليارد تومان و امکان شنود غيرقانونی مکالمات ٢۵٠٠برای تسلط بر بيش از 

 ھزار ٣ ميليارد تومان به خزانه واريز کرده است و امسال بايد ٢۵٠٠، در سال گذشته ئیسازمان تنظيم مقررات راديو

  .انه واريز کندميليارد تومان به خز

دولت برای دخل و تصرف در عوارض حاصله از مخابرات، تصميم گرفت مصوباتی تھيه کند تا بتواند در اين 

س دولت مقاومت کرده و بدين خاطر، دولت ئياما تقی پور، وزير ارتباطات در برابر خواسته ر. عوارض تصرف کند

ی اداری مصوبه را تھيه کند، اما عزيزی نيز در برابر اين از عزيزی معاون مديريت خواست تا در جلسه گذشته شورا

س جمھور عزل می ئيراد از وزارت ارتباطات و معاون اداری رف اين ایخواسته غيرقانونی مقاومت می کند تا ھر دو

  .شوند

حلقه نخست  ميليارد تومان پول سازمان تنظيم مقررات بوده است، چرا که ٢۵٠٠، حتی بيش تر از مسألهاما اھميت اين 

س دولت عالوه بر پول، به دنيال تسلط غيرقانونی بر شبکه ھای ارتباطی بوده و اين موضوع در طول تاريخ انقالب ئير

  .بی سابقه است

 قانون اساسی، شنود ٢۵ کرده است مطابق با اصل تأکيدبازتاب که نظريه بخشی از اصول گرايان را اشاعه می دھد 

 و امنيتی ئیت و تاکنون در کشور سابقه نداشته است دولت از طريقی غير از سيستم قضا ممکن اسئیتنھا با مجوز قضا

  .به شنود ارتباطات دست يابد

ی، افشای مخابرات تلگرافی و تيلفونھا، ضبط و فاش کردن مکالمات  بازرسی و نرساندن نامه :  می گويد٢۵اصل 

  . و ھرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانونتلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ھا، استراق سمع

، به نظر می رسد اين جريان ئیاکنون و با به قدرت رسيدن اخوان بھابادی، داماد غفوری فرد و از ياران نزديک مشا

 ميليارد تومان پول و شنود غيرقانونی ارتباطات برداشته اند و با سکوت و ٢۵٠٠موانع پيش روی خود را در تصرف 
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 و ١٣٨٨تی نھادھای نظارتی، تھديد بزرگی امنيت کشور را به خطر انداخته است و با توجه به حوادث سال بی تفاو

استفاده غيرقانونی ستاد احمدی نژاد از شنود، بايد در آستانه انتخابات نسبت به اين موضوع، حساسيت بيش تری نشان 

  .داد

، در ١٣٩١ اسفند ٢١اسالمی ايران، روز دوشنبه  حکومت ئیای، سخن گوی دستگاه قضا غالمحسين محسنی اژه 

وزارت اقتصاد « شود گفت که  نام برده می» اختالس تاريخ ايران«ای که از آن به عنوان بزرگ ترين  خصوص پرونده 

  !يعنی اصلی ترين ارگان ھای اقتصادی حکومت» .نقش مھمی داشتند«در اين اختالس » و بانک مرکزی

در وقوع فساد بزرگ بانکی چھار دستگاه «: ليس گفتو ای در يک ھمايش پ محسنی اژهبه گزارش خبرگزاری مھر، 

، بانک ھا و بانک مرکزی اگر به وظايف خود به درستی عمل می کردند ئیگمرک، اقتصاد و دارا. نقش مھمی داشتند

  ».اين فساد رخ نمی داد و يا در اين حد نبود

ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی نکردن، دقت .  را انجام داده بود تخلف١۴بانک در وقوع اين جرم «: او، افزود

دادستان کل » .باشد نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مديرعامل بانک از مھم ترين اين تخلفات می 

ھا از   بانک مرکزی نيز در اين زمينه به وظايف خود عمل نکرده و بانک«: حکومت اسالمی ايران، در ادامه گفت

  ».سقف معين شده برای تسھيالت تجاوز کرده و به افراد دخيل در اين پرونده داده بودند

: ای، در توجيه اين که حتی با سفارش نمانيدگان مجلس، يعنی با پارتی بازی بانک ھا وام می دھد نيز افزود محسنی اژه 

 ديگر بود، مثال فردی در مجلس ئیراد در جاھايکی ديگر از موضوعات روابط ناصحيح بين اين مجرمان با بعضی اف«

  ». شان را به بانک کرده بود بدون اطالع از نيت مجرمانه اين افراد به آن ھا اعتماد کرده و برای وام سفارش

 نداده ٩٠ارد تومانی سال يليوزارت اقتصاد در فساد مالی سه ھزار م» نقش مھم«دادستان کل کشور، توضيحی درباره 

است که متھم است با ھمکاری » آفريد اميرخسروی مه«ه فساد بزرگ بانکی، مربوط به اتھامات فردی به نام پروند. است

  . ھای کالن بانکی دريافت کند  ھای جعلی وام  ھای دولتی و نمايندگان مجلس توانسته با اعتبارنامه برخی از مقام

نده مجلس شورای اسالمی در ارتباط با اختالس يه نمافری استان تھران گفته است که پرونده سيسرپرست دادگاه ھای ک

  .فری استان تھران فرستاده شده استيارد تومانی به دادگاه کيليسه ھزار م

ن ي، گفته که ا١٣٩١ اسفند ٧معرفی شده است به خبرگزاری مھر، » قاضی افتخاری«ن دادگاه که با نام يسرپرست ا

  .دگی استيفری در حال رسي دادگاه ک٧۶پرونده در شعبه 

دارد را دگی به جرائم برخی از اشخاص يت رسيفری استان تھران صالحيخبرگزاری مھر، نوشته است که تنھا دادگاه ک

  .از جمله آن ھاست» ندگان مجلس شورای اسالمیي ھای نما دگی به اتھاميرس«که 

رستاده شده است اشاره نکرده، ولی در ندگانی که پرونده آن ھا به دادگاه فيقاضی افتخاری، در مصاحبه خود به نام نما

ت ملی و يون امنيسيس کمئين بروجردی، ريارد تومانی نام عالء الديليدگی به پرونده اختالس سه ھزار ميان رسيجر

سه ئي رھيأتن محمد دھقان، عضو يون اقتصادی مجلس و ھم چنيسيس کمئياست خارجی، ارسالن فتحی پور، ريس

  .آمدان يمجلس شورای اسالمی به م

ارد يليا مرتبط با پرونده اختالس سه ھزار ميران دولتی محکوم شده ي نفر از مد١٣ست يل «تھران امروز،روزنامه 

وزرای سابق » انيعلی اکبر محراب«و » د بھبھانیيحم«ز يو ن» ئیمی مشايار رحياسفند«را منتشر کرده و از » تومانی

  .ن پرونده نام برده استيد به عنوان سه مقام ارشد متھم در ادولت احمدی نژا» صنعت و معدن«و » راه و ترابری«

د که برخی يان رسيدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی در حالی به پايمرحله نخست رس«ن روزنامه، يبه گزارش ا

ی دولتی ن مقام ھاي، اما اسامی ا»ری آن نقش داشتنديگ ز در شکل ي نئی اجراۀي بلند پاانی و بعضاً ين ممسؤوالران و يمد
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ارد تومانی عنوان شد تاکنون با حروف يليان دادگاه اختالس سه ھزار ميبه رغم آن که بارھا و به صراحت در جر

  . شد اختصاری در رسانه ھا منتشر می

د ي و مه آفرئیم مشايار رحيرعامل شرکت تراورس در جلسه ھفتم دادگاه از جلسه با اسفنديمد«ن روزنامه نوشته که يا

رعامل سابق بانک يمحمد جھرمی مد«و » جمھوری خبر داد است يطبقه ھفتم ھتل الله و در نھاد رخسروی در 

ان پرونده تخلف يافت رشوه در جري وی را متھم به درئی ای ضمن نام بردن از خواھرزاده مشا هيانيصادرات با انتشار ب

  ».بانکی کرد

د يحم«دفتر محمود احمدی نژاد، روزنامه تھران امروز از س پيشين ئي، پدر عروس و رئیم مشايار رحيعالوه بر اسفند

د پورمحمد گل يحم«، »ع و مشاور فعلی احمدی نژادير صنايان وزيعلی اکبر محراب«، »ر راه و ترابریيبھبھانی وز

رعامل سابق بانک يمحمودرضا خاوری مد«، »د پورمحمدی، معاون و قائم مقام بانک مرکزیيدی، معروف به حميسف

و » رعامل وقت بانک صادراتير کار و امور اجتماعی دولت قبلی احمدی نژاد و مديمحمد جھرمی وز«، »ملی

ارد يليدر ھنگام وقوع اختالس سه ھزار م» درويميس سازمان ائيع و معادن و رير صنايخدامراد احمدی معاون وز«

  .ن پرونده نام برده استيگر متھمان ايرخسروی و ديد اميتومانی به عنوان متھمان و مرتبطان با مه آفر

درضا محمدی يسع«، »س بانک صادرات شعبه گروه ملی اھوازئيانی رضازاده ريد کيسع«ن روزنامه، يبه نوشته ا

د اسعدی الموتی يمج«، »اضی سرپرست منطقه وقت بانک صادرات اھوازيرضا ريعل«، »شيس وقت بانک ملی کئير

ران کل يگر مديکی ديری يعلی ام«و » رکل وزارت راهير رھنمای ذکاوت مدشاپو«، »ر راه و ترابریيمعاون وز

  .ارد تومانی به شمار می رونديلي ھای دولتی متھم در اختالس سه ھزار م گر مقاميز از دين» وزارت راه

 کسی اردیيليل در پرونده سه ھزار مين چھره مطرح دولتی دخيتر مھم «ن که ي بر اتأکيدروزنامه تھران امروز با 

س ئيادآوری کرده که مصطفی پورمحمدی ري، »ئیم مشايار رحيعنی اسفنديار غار محمود احمدی نژاد يجز  ست، ين

 کرده تأئيدرا » رخسرویيد امي برای مه آفرئیم مشايار رحيه نامه اسفنديتوص«سازمان بازرسی کل کشور صحت 

د ير اقتصاد و حمينی وزين حسي به شمس الدئیمشاعنی ي جمھوری  سئيس دفتر وقت رئيه ريسندی که حاوی توص. است

ده به گروه يفات قانونی مزاير وقت راه درباره واگذاری سھام شرکت فوالد خوزستان بدون برگزاری تشريبھبھانی وز

  .آھن، تراورس، است ه راهيا در قالب شرکت خدمات مھندسی خط و ابنير منصور آريام

ان دادگاه پرونده اختالس سه ھزار ي که در جرئیز مقام ھای قضايرات متھمان و نن روزنامه، با استناد به متن اظھايا

ا يرمنصور آريه نامه ھای آن ھا به نفع شرکت امي ھای دولتی، دستورات، نامه ھا و توص ارد تومانی بارھا از مقاميليم

ان يا در جريست که آيمشخص ن« و ن مقام ھای دولتی منتشر نشدهيا محاکمه اياد شد اما تاکنون خبری درباره احضار ي

  ».ريا خيدگی خواھد شد ين افراد رسيعنی مرحله دوم آن به اتھامات ايدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی يادامه رس

ران يمد«ارد تومانی از عنوان يلير دولتی مرتبط با اختالس سه ھزار مي مد١٣ف يروزنامه تھران امروز، برای توص

ن يری بزرگ تريگ در شکل » ران دولتیينقش برخی مد« رغم  به: استفاده کرده و نوشته است» ن دولتيتر خطاکار پاک 

: خواند و گفت» خ کشورين دولت تاريتر پاک « آذر سال جاری محمود احمدی نژاد، دولت خود را ٢٩فساد بانکی، در 

  ».کنم کنم و خودم اثبات می  من ادعا می «

ده علی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند ماه خود، ضمن نيھان، که تحت نظر نمايروزنامه ک

ارد تومانی، نوشته يليری پرونده اختالس سه ھزار ميگيل برای پيل انتشار و به حقوقدان و وکيحمله به رسانه ھا به دل

 جرم اخالل در نظام اقتصادی و  دانه درشت اقتصادی که چھار نفر از آن ھا به٢۴اکنون احکام قاطعانه برای «: است

رون ين آزمون بزرگ سربلند بيه در ايافساد فی االرض به مجازات اعدام محکوم شده اند حاکی از آن است که قوه قضائ

  ».آمده است
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ان ھای انحرافی و اشرافی که بی يد از کانون ھای قدرت و جرينبا«: ن حال نوشته استيھان، در عيس کيسرمقاله نو

  ».ستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شدمحابا و گ

ن اختالس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته ين بار ايدر حالی که دولت محمود احمدی نژاد، مدعی بود برای نخست

ژه يس جمھوری حکومت اسالمی، به وئيکان ريان منتقد دولت و رسانه ھای وابسته به آن نزدياست، ولی اصول گرا

  .س دفتر سابق او را به دست داشتن در آن متھم کردندئي، رئیم مشايار رحياسفند

 به يکی از جنجالی ترين موضوعات در عرصه سياسی و اقتصادی ايران ١٣٩٠پرونده اين اختالس، از شھريور سال 

نفر از افراد  ٣۵ ھای   ھای فرمايشی تشکيل شده برای اين پرونده به اتھام  ھای اخير دادگاه تبديل شده است و در ماه

  .درگير در آن رسيدگی کرده است

ای، سردسته سرکوبگران و  هللا علی خامنه  اخبار مربوط به رسيدگی به پرونده اين اختالس در حالی ادامه دارد که آيت 

ھا  غارتگران حکومت اسالمی ايران، پيش از اين در ارتباط با پرونده اختالس سه ھزار ميليارد تومانی از رسانه 

  !؟».اين قضيه را کش ندھند«است تا خو

تماعی  اجتأميناو، در حال حاضر وزير رفاه و . احمدی نژاد، محصولی است» !مستضعف؟«يکی از ياران نزديک و 

به قول معروف او . ، يکی از برادران قاچاقچی احمدی نژاد است»سردارميلياردی«صادق محصولی، معروف به . است

درباره ثروت ھای اين سردار سابق سپاه، رقم ھای مختلفی البته با . ثروت توليد می کند و پولش از پارو باال می رود

 ميليارد تومان ١۶٠ثروت «:  حکومتی نوشتیال، يکی ار رسانه ھابرای مث. ی اعالم شده استدالررقم ھای ميليارد 

 ميليارد تومان از دولت وام ۴٠٠صادق محصولی متھم است که ...  سال را مورد شبھه قرار دادند١٠آن ھم در عرض 

ام برده  نفری که مظاھری در نامه اش به رھبر از آنان به عنوان وام گيرندگان کالن ن٢٠٠گرفته و اسم او در ليست 

ی نفتی مربوط به معامالت غيرشفاف نفتی با دالرون يلي م۶.۵ن گفته شده که محصولی در پرونده يھم چن. آمده است

رداماد ي ھای م اردی، برجيليدرآمد م... داشتن منازل مسکونی مجلل متعدد در تھران... كستان نيز بايد پاسخگو باشديتاج

 نيست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت به ويژه وقتی از او می شنويم ا چيزیي ھای بزرگ منطقه حسنی ك نيو زم

  »!ده برنده شدم و درآمدھای من حاصل آن ھا استيده شركت كرده و تنھا در سه مزاي مزا۴۴در «: که

 از  سال و بعد١٠ ميليارد تومان است و اين سرمايه را در طی ١۶٠ او ھم اکنون ئیبه گفته خود صادق محصولی دارا

ارد تومان در يليك و سه دھم ميارد تومان و تقريبا يلي م١۶خروج از سپاه به دست آورده است، يعنی به عبارتی ھر سال 

 ھزار ٢٩٢قه يون و ھفتصد و پنجاه ھزار تومان و در دقيليك ميون تومان و در ساعت يلي م۴٠ش از يماه و روزانه ب

  .تومان درآمد داشته است

در جھاد سازندگی آغاز کرد او در مدت فعاليت خود، فرماندار اروميه، معاون استاندار آذربايجان او، فعاليت خود را 

 بازرسی سپاه پاسداران، دبير تشکيالتی به نام مسؤول، »آذربايجان شرقی و غربی «۵غربی، فرمانده سپاه منطقه 

 برای پست وزارت نفت به مجلس ١٣٨۴او در سال . است شورای مشورتی در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بوده

  . ی اعتماد، انصراف دادأی گيری برای رأھفتم معرفی شد ولی در نھايت با مخالفت نمايندگان وقت مجلس قبل از ر

او پس از استيضاح و برکناری علی .  او برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی شد١٣٨٧ ]عقرب[در آبان

ی أ نفر به انتصاب او ر١٣٨ نماينده حاضر در جلسه، ٢٧٣ از مجموع ١٣٨٧آبان  ٢٨در . کردان به مجلس معرفی شد

  .ی ممتنع دادندأ نفر ديگر ر٢٠ی مخالف و أ نفر ر١١٢موافق و 

 بنا به توصيه وزير کشور وقت مھدوی کنی، ١٣۵٩در سال . محصولی ھيچ گونه سابقه مبارزاتی قبل از انقالب نداشت

انشگاھی اش از جمله ھر دو برادر ھاشمی ثمره، محمود احمدی نژاد، پرويز فتاح، او و تنی چند از دوستان ھم د

 پور که بعدھا از اين گروه منشعب شد از تھران به اروميه ئیبرقعی، برادرش اسماعيل محصولی و حتی حميدرضا جال
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زمان احمدی نژاد به سمت محصولی فرماندار شد و ھم . بازگشته و به تسويه سپاه و ديگر نھادھای اين شھر پرداختند

 حکم معاونت اجتماعی ۵٩مجتبی ثمره ھاشمی نيز که کرمانی بود در مرداد . فرماندار ماکو و سپس خوی برگزيده شد

او، . او، به سمت فرمانداری گمارده شد.  مراسم ھا را بر ھم می زدندئیاو و برادرش به تنھا. استانداری را دريافت کرد

ونت سياسی استانداری اروميه منصوب می شود که ھم زمان با او، مجتبی ثمره ھاشمی نيز مدتی نيز به عنوان معا

 شامل ۵پس از آن محصولی، به عنوان فرمانده سپاه منطقه . معاونت اجتماعی استانداری اروميه را عھده دار بوده است

  .فرماندھی سپاه استان ھای آذربايجان غربی، شرقی و اردبيل منصوب گرديد

ی اعتماد که از محصولی پرسيده شد نيز به فعاليت ھای او در بخش انبوه سازی بر أت مجلس در روز رسؤاالاز يکی 

خريداری کرده که ) نياوران(، باغی را به وسعت ده ھزارمتر در خيابان ياسر ٧٨او متھم است که در سال . می گردد

 درصد از آن يعنی ٧٠ربری از مزروعی به مسکونی،  کاتغييرطبق قانون می بايست ھنگام تفکيک زمين آن، به علت 

 شھرداری تبانی کرده و ١٠ متر به شھرداری تعلق می گرفت، در حالی که نام برده با کميسيون ماده ٧٠٠٠در حدود 

از قضا اين اتفاق در زمان تصدی شھرداری پايتخت .  کاربری داده و در آن ساخت وساز کرده استتغييرکل زمين را 

پس از رد شدن سعيدلو به عنوان وزير نفت، بالفاصله احمدی . ر ديرين صادق، محمود احمدی نژاد افتاده استتوسط يا

در آن روزھا روزنامه کيھان، حمالت تندی به محصولی کرد و برای اولين بار . نژاد صادق محصولی را معرفی کرد

  . اتھام فساد مالی را بر وی وارد ساخت

در . ناميد)! عج(، محصولی ثروت خود را امانتی در دست خود و متعلق به آقا امام زمان در مقابل اين اعتراض ھا

ی اعتماد، انصراف خود را در نامه ای به أنھايت محصولی مجبور شد يک روز قبل از حضور در مجلس برای اخذ ر

نشان دھد بالفاصله وی را به س جمھور اعالم کند و محمود احمدی نژاد نيز برای اين که خشم خود را به مخالفان ئير

من و ضدفساد ناميد و از رويه ؤرانی اش در شھر قم او را سرداری مور ارشد خود انتخاب کرد و در سخنسمت مشا

  .مجلس در رد او انتقاد کرد

و او، در دولت نھم احمدی نژاد وزير کشور . اما او با حمايت احمدی نژاد و رھبر، ھم چنان راه ھای ترقی را طی کرد

باز ھم يکی .  اجتماعی در دولت حضور داردتأمينصادق محصولی به عنوان وزير رفاه و ھم اکنون در دولت دھم او، 

 اجتماعی، کمک به رفاه کارگران تأمينف اصلی وزارت رفاه و اھدابا توجه به اين که يکی از : از سايت ھا نوشته است

در بايد باشد؟ آيا اين وزير رفاه مند می تواند رفاه کارگران گرسنه است تفاوت درآمد آشکار وزير با يک کارگر ساده چق

   کند؟تأمينبعضی از کارخانجات که چندين ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند را 

با توجه به اين که ثروت آشکار صادق محصولی، وزير کشور احمدی نژاد و برگزارکننده انتخابات رياست جمھوری، 

 ھزار ٢٩٠ ، ٨٨اعالم شده، و از طرفی خط حقوق يک کارگر بر اساس مصوبه دولت در سال  ميليارد تومان ١۶٠

مبلغی که بسياری از شرکت ھای خصوصی و نيمه دولتی از آن تخلف کرده و حقوقی به مراتب کم ( شده، تعيينتومان 

ای ماليات، بيمه، حق  درصد از حقوق يک کارگر بر١٠، اگر فرض کنيم )تر از آن را به کارگران شان می دھند

 سال حقوق ۵١٠٨۶يک محاسبه ساده نشان می دھد، ثروت آقای وزير برابر است با . بازنشستگی و غيره کسر شود

 !يک کارگر؟

س جمھور ئي و سارکوزی رامريکاس جمھوری سابق ئييکی از روزنامه ھا نيز ثروت محصولی را با ثروت بوش ر

 ميليون ٢٤٦( ھزار پوند ١٦٨انه يس جمھور فرانسه سالئيوال ساركوزی، ركين«: سابق فرانسه، مقايسه کرده است

 ھزار پوند ١٩٥انه ياو سال.  اما اوضاع بھتری داشتامريکاجمھور پيشين  س ئيجورج بوش، ر. حقوق می گيرد) تومان

 صادق بايد به به اين ترتيب، بوش و سارکوزی برای رسيدن به گرد پای حاج.  كرد افت میيدر)  ميليون تومان٢٨٣(
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 به اين سو اندوخته ٦٧حاج صادق البته به گفته خودش ھمه اين ثروت را از سال .  سال کار کنند٥٧٢ و ٦٥٨ترتيب 

  .است

ای نخستين فھرستی را منتشر کرد که تاکنون از  در گزارش تازه » الملل شفافيت بين«يک سازمان غيردولتی به نام 

ايران در اين .  ھای نظامی کشورھای جھان تھيه شده است  دفاع و ھزينه ھای ريسک فساد اداری در بخش شاخص

  .قرار دارد» ريسک بسيار باال«فھرست در کنار افغانستان، عراق، اوگاندا، و ساحل عاج در دسته 

لمان و استراليا به عنوان دو اسازمان يادشده منتشر شده، » برنامه دفاع و امنيت«در اين گزارش که در چارچوب 

گزارش يادشده به . شوری که ريسک فساد اداری در بخش دفاعی آن ھا بسيار کم است در صدر جدول قرار دارندک

 دھند پرداخته و اين   کشور جھان برای کاھش ريسک فساد اداری در بخش دفاعی خود انجام می٨٢بررسی اقداماتی که 

ناميده » ريسک بحرانی« سطح که گروه کشورھای با  ترين نئيدر پا.  است  بندی کرده کشورھا را در شش گروه طبقه

  .، اريتره، و مصر قرار دارندا کشور ازجمله سوريه، آنگوال، ليبي٩شده 

 کشور از جمله ايران، عراق، اوگاندا، نيجريه، ١٨است » کشورھای با ريسک بسيار باال«در يک گروه باالتر که گروه 

در فھرست » ريسک بسيار کم«گروه .  اند ابوه، و ساحل عاج قرار گرفتهعربستان سعودی، ازبکستان، افغانستان، زيمب

  . است لمان و استراليا تشکيل شدهاتنھا از دو کشور 

 ھستند که از سازوکارھای قوی ضد فساد برخوردارند که شامل ئینويسد که اين دو کشور تنھا کشورھا اين گزارش می 

گو بودن   ھای دفاعی، و پاسخ   گيرانه برای شرکت  استانداردھای سخت ھای دفاعی، نظارت دقيق پارلمانی بر سياست

  . ھای اطالعاتی است سرويس

، ھفت کشور قرار دارند که از آن جمله اياالت متحده، بريتانيا، »ريسک کم«تر از اين دو، يعنی گروه  نئيدر گروه پا

  .توان نام برد  جنوبی را می وريای، اتريش، و کيدن، نارویسو

، ئی پذير يعنی حوزه سياست، بخش مالی، پرسنل، حوزه اجرا  شاخص اصلی که پنج حوزه ريسک٧٧اين پژوھش، در 

  . است دھند ارزيابی شده و بخش تدارکات و خريداری را پوشش می 

 ۶/١ که بالغ بر ٢٠١١ ھای نظامی جھان در سال   درصد از ھزينه٩۴کشورھای مورد بررسی در اين گزارش، 

  منتشر شده» الملل شفافيت بين «ئیگزارش يادشده توسط شاخه بريتانيا.  اند  است را به خود اختصاص دادهلرداتريليون 

  .لمان استااست و مقر اصلی اين سازمان در برلين 

مود احمدی مح» افت افطاريض«و » داريد«ت از ي، دو روا١٣٩١ اسفند ٢۶شنبه   ھان و تھران روزيروزنامه ھای ک

ن يتھران امروز، نوشته که محمود احمدی نژاد در ا. ک به جناح حاکم منتشر کرده اندي نزدئیجو ھای دانشنژاد با تشکل

ن ياگر ا« کرد که تأکيدو » ديون خرج کرده ايلي م٧٠٠نده مجلس يبه ما تھمت زده اند که برای ھر نما«مراسم گفت 

  ».ميم آماده اش را بخريلی راحت تر می توانستيطور بود خ

اشاره کرده و » اني ھای اسالمی دانش جو ه انجمنياسی اتحادير سيزھرا احمدی دب«وزنامه از جمله به انتقادات ن ريا

ھای خود  وضع اقتصادی ملت که ھم چنان منتظر ورود پول نفت به سفره «نوشته که او خطاب به احمدی نژاد گفت 

، و دولت »ه کرديتوج» طالب ط شعب ابیيشرا«ادعای ھای خارجی و  م يھستند را نمی توان با تحر» مرغ«د يبرای خر

  ».ای درجه دو تلقی کرده است ه ياردی را از مقوالت حاشيلير فساد اقتصادی ھزار مي نظئی ھا پرونده«

 ئیجواز تشکل ھای دانش» انيجوه جامعه اسالمی دانشيالت اتحادير تشکيعلی موسوی دب«به نوشته تھران امروز، 

بحث « محمود احمدی نژاد در خصوص سفرھای استانی شد و گفت ئیز خواھان پاسخ گويالمی نتلفه اسؤک به مينزد

 ھا برگزار شد و مصوبات فراوانی به دنبال داشت، حاال   محترم دولت که چند دور در تمام استانھيأتسفرھای استانی 

  ».ن مصوبات به چه صورت خواھد بوديد سرنوشت ائيبفرما
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اشاره کرده و از قول احمدی » انيجوت دانشسؤاالپاسخ احمدی نژاد به «ن به برخی از يھم چنروزنامه تھران امروز، 

ت اقتصادی کشور به دولت فحش می دھند چرا که اگر می ير و وضعيخوشحالم که به خاطر گرانی ھای اخ«نژاد نوشته 

م که گرانی ھا توطئه دشمن و يمن به شما می گو« اما » شد ن ھا طراحی دشمن است که اوضاع بدتر می يگفتند ا 

  ».طراحی داخلی است

ھای دولت در جھت عدالت بود اما در کشور  تمام برنامه «ن نوشته که محمود احمدی نژاد گفت که ين روزنامه، ھم چنيا

ه ا برخی کارھا جنبي کند و تغييرھای ما  ا برنامهيشوند  باعث می «که » گری ھستندي ھای د ما به جز دولت، دستگاه

  ».دا کنديفی پيتکل

محمود » داريد«نده علی خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی منتشر می شود با اشاره به يھان که تحت نظر نمايروزنامه ک

ل از دولت خودش ي، نوشت احمدی نژاد ضمن تجل»ئیجوگان تشکل ھای علمی و فرھنگی دانشندينما«احمدی نژاد با 

 را کار غلطی می امريکاز مذاکره با ي داشته و امروز نامريکاه نظام سلطه و ين ھجمه را عليش ترين دولت بيا«گفت 

  ».ميدان

است جمھوری ي ھزار نامه مردمی به نھاد ر٣٠روزانه «ن که يھان گزارش داده که محمود احمدی نژاد با اشاره به ايک

دگی قرار می يمورد رس نامه را شخصا ٣٠٠ تا ٢٠٠ن يان در زمان ھای مشخص بين مياز ا«گفت که » می رسد

  ».دھم

 از ک لایريحتی «ن که ي براتأکيدن روزنامه نوشته که احمدی نژاد اتھام فساد مالی به مقام ھای دولتی را رد کرد و با يا

ست ين به معنای آن نيار کرده است، اما ايل مختلف سکوت اختيامروز دولت به دال«گفت » ميپاک دستی منحرف نشده ا

  ».ا قبول کرده که در برابر اتھامات مقصر استيتھامات نداشته و که پاسخی برای ا

گر ھمان احمدی نژاد سال يان اظھار داشتند که احمدی نژاد ديجوبرخی دانش«ن جلسه ين حال نوشته که در ايھان درعيک

تند، بنده  ھس٨۴ھمان طور که برخی گفتند، در آرزوی احمدی نژاد سال «، اما احمدی نژاد در پاسخ گفت »ستي ن٨۴

   ». خود ھستم٨۴اران يز در آرزوی ين

، براساس خبر پايگاه اطالع رسانی رياست جمھوری، محمود احمدی نژاد ظھر سه ١٢/٧/١٣٩٠به گزارش خبرآنالين، 

  .شنبه در اجالس سراسری استانداران در محل وزارت کشور، سخنانش را به دفاع از دولت خودش اختصاص داد

آن جا .  آن را پاسخ ھای غير مستقيم او به انتقادات کنونی به دولت درباره اختالس اخير دانست که می توانئیحرف ھا

کسانی در مقابل ما صف کشيده و ما را به انحراف متھم می کنند که بسياری از مشکالت کشور ناشی از «:  کردتأکيدکه 

 ».ا متھم می کنندمديريت آن ھا بر جامعه است و حاال ما را به انواع و اقسام تھمت ھ

س جمھور در اولين سفر استانی خود در دور چھارم در اردبيل بارديگر خبر ساز شد و دولت ئي شھريور بود که ر٢٣

 کنند، در  ھا در جريان اين اختالس متھم می برخی « :کشورخواند و اظھار داشت» ترين دولت تاريخ  پاک « خود را

به خاطر مقام معظم رھبری است که البته اين سکوت وحدت بخش طوالنی مدت کنيم که  حالی که ما باز ھم سکوت می 

  ».نخواھد بود

س سازمان بازرسی کل کشور ھر از چندی با ئيدر حالی که بعد از برمال شدن موضوع اختالس سه ھزار ميلياردی، ر

س جمھور در جمع ئيمی داند، رن دولتی پاسخ می دھد و آنان را مقصر در وقوع اين اختالس مسؤوالکنايه به اظھارات 

  .استانداران تصريح کرده که سکوتش در مقابل ھجمه ھا به دليل اين است که وجھه ايران در دنيا خراب نشود

که امروز به ھر کجای کشور و به ھر حوزه ای که برويد، شاھد فعاليت و تالش گسترده  نژاد، با بيان اين محمود احمدی

 را که در اين دولت برای سازندگی کشور انجام شده است، در ھر ئیکارھا«: بود، گفتبرای سازندگی کشور خواھيد 

  ».ای با گذشته مقايسه کنيد، افتخار آفرين است حوزه
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آقای احمدی نژاد در پاسخ به اين درخواست مجری شبکه يک سيما که «، ١٣٩١ور ي شھر١٨به گزارش جھان، شنبه 

به خدا اين دولت پاک ترين دولت تاريخ «:  کردتأکيد، » سکوت را بگويداز وی خواست تا يکی از حرف ھای دوره

  ».کشور است پاک ترين است

  

  : برخی ادعاھای پاسدار احمدی نژاد

  ! در ايران آزادی تقريبا مطلق است-

  !ل شده استيا تبديران به قدرت نوظھور اقتصادی دني ا-

  !آيد می دومين قدرت جھانی به شمار امريکا ايران در کنار -

  

به اين ترتيب، به سادگی ھمگان بدانند که دولت احمدی نژاد و کل حکومت اسالمی ايران، پاک ترين دولت ھا و 

  !حکومت ھای جھان ھستند؟

  

 ٢٠١٣ چ ھفدھم مار- ١٣٩١ ]حوت[شنبه بيست و ھفتم اسفنديک

 .ادامه دارد

 

 


