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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ جون ١۴
  

  سانسور و اختناق، ترور و اعدام،

 ! فساد و اختالس در حکومت اسالمی ايران حد و مرزی ندارد
  

و فساد اقتصادی در ھمه سيستم ھای سرمايه داری و دولت ھای سرمايه داری بی ترديد، کمابيش سرکوب و اختناق 

در حکومت اسالمی ايران، در .  در ايران، به کلی متفاوت استمسألهاما اين . جھان، به شکل پنھان و آشکار وجود دارد

ھمه چيز .  نداردھيچ عرصه ای چون اقتصادی، سياسی، اجتماعی، نظامی و ديپلماتيک، حساب و کتاب شفافی وجود

  .سياه و ناروشن است

اين حکومت، . حکومت اسالمی ايران، يک حکومت متعارف ديکتاتوری دوران سرمايه داری مدرن امروزی نيست

افکار ارتجاعی دوران بربريت بشر را با خود حمل می کند به طوری که ھمه شيوه ھای سرکوب و آدم کشی سنتی و 

ين مأموردر اين حکومت، ھمواره زندگی خصوصی شھروندان زير نگاه ھای .  استمدرن را يک جا در خود جای داده

در زندان و در زير .  اطالعاتی قرار دارد تا در زمان مناسب، برای اشخاص مورد نظر پرونده سازی کنند- امنيتی 

 نخست اعدامی را در خيابان و حکومتی که. ی که انجام نداده اند وادار می کنند اقرار نمايندئشکنجه زندانيان را به کارھا

حکومت اسالمی، . در مقابل چشمان مردم، شالق می زند و سپس او را با بدنی خون آلود و نيمه جان به دار می آويزد

حکومت اسالمی، تنھا حکومت جھان است که دختر بچه ھا را . تنھا حکومت جھان است که کودکان را نيز اعدام می کند

را با خواندن وردی ) يعنی فحشای اسالمی(اين حکومت، تنھا حکومت جھان است که صيغه . دتشويق به ازدواج می کن

مجاز می شمارد اما اگر ھمين انسان ھا رابطه آزاد انسانی با ھمديگر داشته باشند در صورت دستگير شدن، زندانی و 

د و چه زن تجاوز می کنند و در زير بانان اين حکومت، به زندانيان چه مرزندان .  اعدام و سنگسار می کندشکنجه و

 درصد اقتصاد کشور را در انحصار خود ٨٠سرمايه داران و حکومت اسالمی که . شکنجه و تجاوز به قتل می رسانند

اوت و سنگ دلی تمام سدارد و بزرگ ترين کارفرمای کشور محسوب می شود کوچک و بزرگ و پير و جوان را با ق

حکومت اسالمی، تنھا . ن شده بخور و نمير آن ھا را نيز به موقع پرداخت نمی کنندييعاستثمار می کند و حتی حقوق ت

حکومت اسالمی، تنھا حکومت . حکومت جھان است که کليه فروشی جوان فقير و بی کار و درمانده را تشويق می کند

رای بشريت می خواھد و اگر جھان است که در اين دنيا، ھمه چيز را برای خود و طرفدارانش و ھمه محروميت ھا را ب

. شان، وعده بھشت می دھدرگ آن ھا به اين حاکميت اعتراضی نکرده باشند در بھترين حالت برای آن ھا، پس از م

انگار يک مشت آدم بيمار و جانی پر از عقده که جنون .  بربريت و وحشی گری اين حکومت حد و مرزی نداردنھايتاً 
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ردم يک کشور را به اسارت گرفته اند و بی مھابا ھر جنايتی به ذھن عليل شان خطور آدم کشی و ثروت اندوزی دارند م

بنابراين، به صراحت می توان گفت که سانسور و اختناق، . می کند عليه اين مردم بی گناه و بی دفاع به کار می گيرند

  !ترور و اعدام، فساد و اختالس در حکومت اسالمی ايران، ھيچ حد و مرزی ندارد

 از اختالس و فساد اقتصادی گسترده و ھمه جانبه در حکومت ئیدف اين مطلب، نشان دادن گوشه ھا و نمونه ھاھ

حقيقت اين است که فساد به اشکال مختلف . به رسانه ھا درز کرده اند» خودی ھايشان«اسالمی ايران است که از زبان 

، سوء استفاده مالی، زد و بند مالی مقامات دولتی با  خواری، دزدی در درون کل دستگاه حکومت اسالمی مانند رشوه

  .ثروت مندان وجود دارد

 داران و عناصر حکومت اسالمی، در دست زدن به ھر جنايتی ھيچ گونه محدوديتی حس نمی کنند و از آزادی  سرمايه

آن ھا، به ھيچ . ندخواھند و دست شان می رسد ثروت اندوزی می کن آن ھا، به ھر شکلی که می . مطلق برخوردارند

   اند؟  به دست آوردهئیدھند که اين سرمايه و ثروت را چگونه و از چه راه ھا ارگان و نھادی ھم حساب پس نمی 

  کند، ھيچ  ھای سياسی مردم و سرکوب و آدم کشی حکومت می  بنابراين، در کشوری که حاکميت با اختناق، سلب آزادی

يعنی اگر ! ات آن وجود ندارد فساد و اختالی مالی جزئی ترين کارنامه آن ھاستکنترلی بر دستگاه ھای دولتی و مقام

ولين و ارگان ھای حکومت اسالمی، توسط نھادھا و نمايندگان واقعی ؤروز و روزگاری کارنامه سران و مقامات و مس

اال کشيدن اموال مردم آزاده و حق طلب و عدالت جو، ورق زده شود کوچک ترين جرم آن ھا، فساد و اختالس و ب

  !عمومی جامعه است

رانی ھايش اقرار  از سخنی جمھوری، در يک عنی رياستيک نماينده مجلس و نامزد فعلی نمايش انتخابات پوچ و بی م

  » .فساد پيکره نظام را در برگرفته است«کرده که 

شتم که در پرونده اختالس سه ، اعالم شد دادگاه سه نماينده مجلس ھ١٣٩٢ ]ثور[ ارديبھشت٨شنبه  ھم چنين روز يک

خبرگزاری حکومتی مھر، در اين باره نوشت حکم اين سه نماينده که در پرونده . ھزار ميلياردی متھم بودند برگزار شد

 .حکم صادر شده و نام اين سه نماينده اعالم نشده است. فساد سه ھزار ميلياردی جزو متھمان بودند صادر شده است

فساد مالی حکومت ھای   ترين پرونده ختالس سه ھزار ميليارد تومانی، تنھا يکی از بزرگ فساد بزرگ معروف به ا

 حکومت اسالمی، گروھی ئیمقامات قضا.  منتشر شد١٣٩٠ ]سنبله[خبر کشف اين اختالس در شھريور. اسالمی است

، در حدود سه ھزار ميليارد از فعاالن اقتصادی و بانکی کشور را متھم کردند که با صدور غيرقانونی اسناد اعتباری

 در حالی که چنين اختالس بزرگی بدون ھمکاری و حمايت مقامات حکومتی و .اند  مالی کرده  استفاده تومان سوء 

 .مديران بانکی آن، امکان پذير نبوده است

کی از کانديداھای  نماينده ديگر مجلس و ي،زمان با برگزاری دادگاه سه نماينده متھم به اختالس، عليرضا زاکانی ھم 

 ».فساد پيکره نظام را در برگرفته است« در يک نشست خبری اقرار کرد، ، جمھوری در ايران انتخابات آينده رياست

در سفری که به سيستان و بلوچستان و بندرعباس داشتم «: ، اين نماينده مجلس گفت»مھر«به گزارش خبرگزاری 

مردم شھرستان زھک در استان سيستان به من می : زاکانی افزود» .است را ديدم که برای کشور ما ننگ ئی ھا صحنه

 ». زنيم گفتند که ما برای زنده ماندن دست و پا می 

را مشاھده کردم که وضعيت مناسبی نداشت و » درخت سبز«در سفر اخيرم به بندرعباس منطقه «:  چنين گفت او، ھم

 ».اق خواھد افتاد جا اتف ای در آن در صورت وقوع يک زلزله فاجعه 

 و جنايت کار حکومت اسالمی، در رقابت و ئیکيد است که ھمه عناصر و جناح ھا و باندھای آدم کش، مافياأالزم به ت

کشمکش با ھمديگر، به گوشه ھای کوچکی از فساد در حکومت شان اقرار می کنند تا در جناح بندی ھا سھم بيش تر از 

 .  را حفظ کنندقدرت و حاکميت بگيرند و منافع خود
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د صددرصد رھبر و ھمه ارگان ھای سرکوب بود اما ئيأس جمھوری که تا دو سال پيش مورد تئينژاد، ر محمود احمدی 

ر وزير اطالعات پيش آمد شديدا مورد انتقاد رھبر و طرفدارانش يياز دو سال پيش رقابتی که بين او و خامنه ای در تغ

احمدی نژاد، روز چھارشنبه . اردی متھم کرده استيليھای م می را به فسادواقع شد، ساير جناح ھای حکومت اسال

ھای حکومت اسالمی ايران را تکرار کرد و گفت که تنھا يکی از  ، اتھام فساد به مقام ١٣٩٢چھارم ارديبھشت ماه 

  . ميليارد تومان اختالس کرده است١١ تا ١٠منتقدان او با استفاده از مقام خود مبلغ 

نژاد که در ادامه سفرھای استانی خود در شھر اصفھان به  ، احمدی »ايسنا« خبرگزاری دانش جويان ايران به گزارش

 پرداخت و گفت ١٣۵٧ برد، در جمع تعدادی از جوانان اين شھر به توصيف شرايط ايران پس از انقالب بھمن  سر می

او، سپس به تشريح برخی از مفاسد اقتصادی . شده است» عادی«ای امری  برای عده » زد و بند«که امروز در کشور 

 زند،  گويد و ھر روز به دولت تھمت می يکی از آقايان که خيلی به دولت بد و بيراه می «: در کشور پرداخت و گفت

چھار، پنج سال است که دنبالش ھستيم .  ميليارد برد١١ تا ١٠يک دوره فرصت گيرش آمد و ھمان دوره استفاده کرد و 

  ».ا برگرداند، اما انگار نه انگارکه آن ر

 دفعات از فساد اقتصادی در کشور سخن گفته و برخی مقامات ايران را به سوء  نژاد، پيش از اين نيز به محمود احمدی 

 ھای انتخابات رياست جمھوری سال  استفاده از موقعيت خود برای تحصيل مال متھم کرده است که نمونه آن مناظره

 را در رابطه با خانواده اکبر ھاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق ئینژاد چنين ادعا  که احمدی  بود، زمانی١٣٨٨

  .سای سابق دولت و مجلس ايران، مطرح کردؤنوری، ر

خود دارد که قصد انتشار آن را » جيب« نفره از مفسدان اقتصادی را در ٣٠٠او، ھم چنين ادعا کرده است فھرستی 

 باعث شد حسين شريعتمداری، نماينده سيدعلی خامنه ای در مسألهن فھرستی منتشر نشد که ھمين  گاه چني دارد، اما ھيچ

  .بخواند» پايه پوچ و بی «روزنامه کيھان، ادعای او را 

نژاد در آستانه انتخابات رياست جمھوری يازدھم  ای و محمود احمدی   هللا خامنه   کاران حامی آيت اختالفات ميان محافظه

س ئيھای اقتصادی او دارند، ر نظر از انتقاداتی که به سياست  نژاد، صرف  کار احمدی  مخالفان محافظه . فته استباال گر

توجھی او مواجه   خوانند، امری که با بی  ر شيوه سخن گفتن خود و پرھيز از بيان اتھامات فرا میييدولت ايران را به تغ

  .شده است

ھای محمود  گری ءات رياست جمھوری يازدھم، خبر می دھند که گفته است برای افشااز علی اکبر واليتی، نامزد انتخاب

   .نژاد آمادگی دارد احمدی 

ھای رقيب، اسنادی انتشار يافت که نشان  ، عليه گروه ١٣٨٧نژاد در سال  گری گروه طرفداران احمدی ءدر جريان افشا

اين . اند  ھای کالنی اندوخته   ھای مالی متعدد، ثروت دهداد مقامات حکومت اسالمی از طريق دزدی و سوء استفا می 

به ھمين دليل قوه قضائيه تحت امر ولی فقيه، برای پايان .  ای بودند ترين مقامات وابسته به خامنه دزدان تماما از نزديک 

ت بود قربانی گری فساد مالی درون حکومت اسالمی، عباس پاليزدار را که از خدمتگزاران خود حکومءدادن به افشا

  .کرد و پرونده را مختومه اعالم نمود

ای   ھای مالی اين تيم را در محدوده   ھستند که سوء استفادهئی مشا-نژاد  ن تيم احمدی اگری ھای اخير، مخالفءدر افشا

 از یداز بانک صادرات، پای تعدا) یدالرسه ميليارد ( ھزار ميليارد تومانی ٣در جريان اختالس . اند برمال کرده 

توانست از ايران خارج شود  س بانک ملی ايران، به سادگی نمی ئير. مقامات حکومت اسالمی به ميان کشيده شده است

س بانک ملی، مانع از آن خواھد ئيدر واقع فرار ر. مگر اين که مقامات قدرت مندی، امکان فرار او را فراھم می کردند

   .شد که اسرار ديگری از اين فساد علنی گردد
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. ی او در کانادا بوددالرنژاد کاری که توانستند انجام دھند، افشای خانه سه ميليون  ھای رقيب احمدی  در نھايت، گروه 

اند  ای بی اطالع بوده   سازی اين افشاگری را ھم طوری سازمان دادند که گويا پيش از اين، از وجود چنين خانه  صحنه

دانستند که خاوری، در کانادا يک خانه چند   ھا از قبل نيز می  اما آن. کرده است ء آن را افشائی کانادا و يک روزنامه

شد   يافت نمی  ی و سرمايه گذاری ھای کالن دارد اما با اين وجود، ھيچ فرد و ارگانی در حکومت اسالمیدالرميليارد 

ست، اين پول را از کجا  ی دالريليون  م٣  س بانک ملی که فقط بخشی از ثروت و سرمايه او، خانهئي کند، اين رسؤالکه 

ھای بادآورده و  آورده است؟ علت آن ھم در اين است که ھمه سران و مقامات حکومت اسالمی، سھمی از اين ثروت 

 ئی گاه گوشه ھا شوند، آن ھمين که اين جناح ھا درگير نزاع و افشاگری عليه يکديگر می . غارت شده را در اختيار دارند

ه حکومت اسالمی ايران، برای استرداد خاوری ھيچ يجالب است که قوه قضائ.  اندازند ھا را به جريان می از پرونده 

  . اقدامی نکرده است

: نژاد گفت س سازمان بازرسی حکومت اسالمی، آشکار و عريان مطرح نمود و در پاسخ به اتھامات گروه احمدی ئير

 ھای  به پرونده.  کنيم م، خيلی چيزھا را مطرح میئي اگر بنا باشد بگو...شويد اگر بنا باشد آشکار شود، ناراحت می «

  ».کنيم  کنيم و سوابق زيادی را مطرح می  بسياری اشاره می

ھای بسياری  به پرونده «. کند» خيلی چيزھا را مطرح«س سازمان بازرسی حکومت نيست که می تواند ئياما فقط ر

 سال ٣ که ئی ھا  پرونده نژاد نيز قطعا از نمونه گروه وابسته به احمدی . مايدن» سوابق زيادی را مطرح«کند و » اشاره

تمام دستگاه حکومت .  ھای ديگر ھم بر ھمين منوال گروه. پيش در جريان افشاگری پاليزدار علنی شد، در اختيار دارد

 که حتی کار معمولی و روزمره اين دستگاه به حدی فاسد است! اسالمی و مقامات آن تا خرخره در فساد فرو رفته اند

  . تواند حل شود مردم ھم در ادارات بدون پرداخت رشوه به يک کارمند ساده، نمی

 ھای دولتی با ارقام صدھا ميليون  سای بخشؤ ھای مديران و ر نژاد، پست  احمدی  گوی پيشين کابينهبه اعتراف سخن

اتی از نمونه مؤسسھا و   ھای کالن در وزارتخانه  دن اختالسديگر نيازی به بازگو کر. شوند تومانی خريد و فروش می 

وزارت نفت نيست که تاکنون به دفعات اسنادی از آن در مطبوعات جھان نيز انتشار يافته، اما مقامات حکومت اسالمی 

را به  ھای صوری از اين وزارتخانه  ت تحقيق و تفحصأاند و مجلس ارتجاع اسالمی ھم حتی جر ھمواره سکوت کرده 

  . اکنون ھم که ديگر يک سره آن را به سپاه پاسداران واگذار کرده اند. خود نداده است

ن کننده ای يي، قانون گذاری، نظامی و ديپماتيک کشور نقش تعئیسپاھی که در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، قضا

  .روت اندوزی می کنددارد و حتی از طريق قاچاق اسلحه و مواد مخدر در داخل و خارج کشور نيز ث

» توصيه« عمل نکردن به   کوشد فساد فراگير در حکومت اسالمی را نتيجه بنابراين، روشن است وقتی که خامنه ای می

.  ھا و مقامات حکومت اسالمی را از اين فساد مبرا نمايد کسی تحويلش نمی گيرد ھايش جا بزند و در ھمان حال ارگان

بيند که فساد، تمام ارکان  او می . روز روشن در برابر چشمان خامنه ای قرار گرفته استست که مثل  گرچه اين حقيقتی 

ست که خود  تواند تشخيص دھد که اين فساد برخاسته از نظمی  حکومت شان را فرا گرفته است و اين را ھم البته می 

ھا تالش کند و دستور  دن بر واقعيت آور نيست که او، برای سرپوش نھا از اين رو، تعجب . س آن قرار داردآوی در ر

ديگر ھمين طور ادامه دادن » «.ديگر نبايد قضيه را خيلی کش بدھند«:  گويد کند و می ھا را صادر می  توقف افشاگری 

» . ھيچ مصلحت نيست- ھای ديگری از اين مسايل بکنند   ھا بخواھند در اين بين استفاده  به خصوص که اگر بعضی-

  !ريشه در چه مسايلی دارد؟» مصلحت« ای پرسيد اين بايد از خامنه

 ھا را صادر کرد، با صراحت، خطری  ای دستور توقف افشاگری سردبير روزنامه رسالت، در ھمان روزی که خامنه 

امروز پرونده «: کند منعکس ساخت و در سرمقاله اين روزنامه نوشت ھا احساس می   افشاگری  ای از ادامه را که خامنه 
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كنند  ام طراحی می ي و طوری روی آن پ ھای دشمن شده ه رسانه يارد تومانی دست مايليسوم به اختالس سه ھزار ممو

  ». بزرگی روی كارآمدی نظام بگذارندسؤالكه عالمت 

برخی از جرائم و مجرمان اقتصادی در «: س مجلس شورای اسالمی نيز سال گذشته، اقرار کرده بودئيالريجانی ر

 ھا   کنند و از نفوذ قدرت  ھای کشور ارتباط دارند و از رانت اطالعاتی آنان استفاده می دارند که با قدرتکشور وجود 

  ».گيرند برای جرائم اقتصادی بھره می 

ھمايش ملی نقش مبارزه با جرايم اقتصادی در «س مجلس در ئي، به نقل از سخن رانی ر»ايلنا«خبرگزاری کار ايران 

چون اين نوع فساد يک فساد سياسی، اقتصادی، فرھنگی را توامان با ھم دارند بايد در «: ده استافزو» جھاد اقتصادی

برخورد در اولويت قرار گيرند و به دليل اين که با قدرت ھای بزرگ کشور در ارتباط ھستند بايد سخت گيرانه با آن ھا 

  ».برخورد شود

وقتی فسادی سازمان «ی قوه قضائيه نيز تاکيد کرده است که در اظھاراتی مشابه، غالمحسين محسنی اژه ای، سخن گو

حتما نياز به سازمانی دارد که در آن اقدامات «نمی توان به آسانی با آن مبارزه کرد و » يافته، گسترده و پيچيده شد

  ».اطالعاتی، امنيتی و سياسی صورت گيرد

جرايم اقتصادی در جھاد اقتصادی، بر اھميت وجود محسنی اژه ای، در سخن رانی خود در ھمايش ملی نقش مبارزه با 

يک مجری آلوده ھيچ گاه نمی تواند «: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور تاکيد کرده و گفته است» مجری خوب«

  ».با فساد مبارزه کند

و با فرد آلوده نمی توان با با دستمال کثيف نمی شود شيشه را تميز کرد «: او، به نقل از آيت هللا خامنه ای، افزوده است

  ». ھا مبارزه کرد آلودگی

سخن گوی قوه قضائيه، با اشاره ای تلويحی به اظھارات قبلی محمود احمدی نژاد، راجع به افشای اسامی مفسدان 

ين می گويند اسامی مفسدان اقتصادی را اعالم می کنيم؛ خوب اعالم کنيد اگر مسؤولبرخی «: اقتصادی، گفته است

  »چرا نگران ھستيد؟. ی آلوده ھستند بايد معرفی شوندافراد

نژاد و استاندار  در جريان رسيدگی به پرونده اختالس و فساد مالی شرکت بيمه ايران، پای معاون اول محمود احمدی 

س مجلس را شريک جرم معرفی کرده ئيروزنامه دولت نيز نايب ر. تر از پيش به ميان کشيده شده است تھران جدی 

  . است

يکی از متھمان اصلی پرونده شرکت بيمه ايران که به پرونده حلقه فاطمی مشھور است، در ھشتمين جلسه دادگاه گفت، 

در . نژاد ريخته است يک بار يک و نيم ميليارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی 

 . نژاد به ميان کشيده شده است ديکان محمود احمدی ھای ارشد دولت و نز اين پرونده، پای بسياری از مقام

س مجلس ئيھا را به نيابت از محمدرضا باھنر، نايب ر ، ارگان مطبوعاتی دولت نوشت رحيمی پول »ايران«روزنامه 

  ».دانم اھميت و بيھوده می  بنده مطالب اين روزنامه را بسيار بی «: خبرگزاری مھر، از قول باھنر نوشت. گرفته است

ای که محمدرضا   در پاسخ به نامه سرگشاده ، ھای مجلس شورای اسالمی ايران س مرکز پژوھشئي ر،حمد توکلیا

رانت خواری، اخذ مدرک تحصيلی بدون  ، فساد، ئیگو دروغ « جمھور نوشته و او را به س ئيرحيمی معاول اول ر

  ».دارد از پيگيری پرونده وی باز نمی  ھای رحيمی مرا  دروغ پردازی«: متھم کرده بود، گفته است» استحقاق

ای سرگشاده احمد توکلی را متھم کرده بود بدون شرکت در کنکور از طريق  محمدرضا رحيمی، سال گذشته، در نامه 

به گفته رحيمی، احمد توکلی دوره .  نگاری با وزير فرھنگ و آموزش وقت، بورس تحصيلی در بريتانيا گرفته است نامه

  .را طی ننموده و از مقطع کارشناسی به مقطع دکتری جھش کرده استکارشناسی ارشد 
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، برای خود و ١٣٧٠  خواری در سال  با رايزنی و ويژه«محمدرضا رحيمی، ھم چنين احمد توکلی را متھم کرده بود که 

حفبف به  ميليون تومان را با ت١٨٠  متر مربع در شھرک غرب تھران به ارزش ٣٠٠٠  خود زمينی به مساحت  شرکای

  ».ميليون تومان خريداری کرده است  ٢٣قيمت 

کرده اما   سال پرداخت می ١٠ ميليون تومان را ظرف ٢٣نژاد، احمد توکلی بايد مبلغ  به گفته معاون اول محمود احمدی 

  . ميليارد تومان است١٢ از آن سال تاکنون يک لایر ھم پس نداده است، در حالی که ارزش امروز آن زمين 

وز پس از انتشار اين نامه سرگشاده، احمد توکلی گفته است محمدرضا رحيمی، اتھامات زيادی دارد و سه قاضی يک ر

  . نژاد ھم گزارش شده است  اند و موضوع به محمود احمدی د کردهئي ھا را تا رتبه نيز اين اتھام عالی 

ا کسی جرات نکند پرونده اتھام فساد  ھای محمدرضا رحيمی با اين ھدف مطرح شده ت توکلی، معتقد است، تھمت

  .اقتصادی او را پيگيری کند

، ولی هللا ضرابيه، مديرعامل بانک سامان، به اتھام دخالت در فساد ١٣٩٠ مھر ١٠در شرايطی که روز يک شنبه 

اش از  ، يکی از سايت ھای ادعا کرد که وی و خانواده ١٣٩٠ مھر ١١بزرگ سيستم بانکی عزل شد، روز دوشنبه 

  .اند و از شرکای تجاری او محسوب می شوند حاميان مالی محمد خاتمی بوده 

ارد يلي ھزارم٣ری ماجرای غارت يان پيگيھان در جريك خبر موثق كه كيبراساس «: در ھمين رابطه کيھان نيز نوشت

كی ي ٨٨لی ي اسرائ- ئیكايس جمھور سابق و از سران فتنه آمرئيدمحمد خاتمی ريافت، آقای سير به آن دست يتومانی اخ

انی يس دفتر وی در سال ھای پائيس جمھور سابق و رئيدعلی خاتمی برادر ريو آقای س. از سھام داران بانك سامان است

رقانونی يبانك سامان ھمراه با بانك غ. ن بانك استيه گذاری اير شركت سرمايز، مديدمحمد خاتمی نياست جمھوری سير

رعامل آن به يستم بانكی كشور دست داشته كه مديارد تومانی از سيلي ھزار م٣رت در غا» ايآر« نشده تأسيسو ھنوز 

  » .ن اتھام از كار بركنار شده و در انتظار محاكمه به سر می برديھم

ای که خطاب به خامنه ای نوشته، اطالعات تازه درباره قدرت پنھان و فساد اقتصادی مجتبی  زاد، در نامه  محمد نوری 

نامه بيست و  در ای  خامنه مجتبی درباره زاد،  نوری محمد .رزند رھبر حکومت اسالمی انتشار داده است ای، ف خامنه

  .است گفته سخن »ای  خامنه مجتبی« يعنی او، »آقازاده« بودن ايران نخست قدرت از ای، خامنه به خود ششم

 ھم زاد،  نوری .است گرفته پول »تومان ميليون ھشتصد« جزايری شھرام از ای  خامنه مجتبی هک کرده فاش زاد،  نوری

 يمن به نيز امروز« که نوشته ای،  خامنه مجتبی سوی از آن بعدی تبعات و ٨٨ سال انتخابات مديريت به اشاره با چنين

 سازمان سئير طائب حسين آشيخ نوالمسلمي االسالم حجه حضرت گردن به که دستی برکت به و اش،  آقازادگی

 می امور فتق و رتق به شما، اقتدار پرده پس در انداخته، مکرم بيت ھای  ھماھنگی سابق مسؤول و سپاه اطالعات

  ».بيند  می ئیھا  خواب شما از پس فردای در خود برای و پردازد 

 دفتر جمھوری، سئير خود وزرا، ھمه دفتر در که دارد نفوذ قدر آن حتی ای  خامنه مجتبی زاد،  نوری محمد گفته به

 اطالعات وزير مصلحی حيدر دفتر در حتی مجلس، سئير و قضائيه قوه سئير دفتر در مصلحت، تشخيص مجمع سئير

  .است گذاشته کار شنود نيز

 بر عشهر زند،  می نفوذی صاحب و وکيل و وزير ھر به که زنگی ھر با« ای  خامنه مجتبی که کرده تاکيد زاد،  نوری

  ».برد  می پيش را خود ھای  نقشه و کارھا و اندازد  می آنان تن

 رھا« :نوشته وی .است نوشته ای  خامنه مجتبی کمک به ھا  آقازاده ديگر جوالن از نامه اين در زاد،  نوری چنين ھم

  ».بدھند جوالن خود شيرگانع و آقازادگان به نيز ديگر ھای  الوقت ابن و خوانان روضه شده باعث شما مجتبای آقا بودن

 ميزان که قدس آستان طبسی واعظ انگيز  نفرت آقازاده« :است شرح اين به برد  می نام زاد  نوری که ئیھا  آقازاده

 نام ضرب به ھم و دارد سپاه سرداران سفره در سر ھم که خزعلی انگيز  نفرت آقازاده رفته، بدر اندازه از اش  ئیدارا
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 در کنی مھدوی بستگان و داماد ،ئیمقتدا آقازاده آبادی، نجف دری آقازاده انداخته، راه به يونیتلويز شبکه چند پدر

 ساالنه انگيز،  نفرت مناسبات از بستری در که عسگراوالدی برادران اند،  کرده علم صادق امام اسم به که بساطی

 شما مجتبای آقا اطوار به نگاه با که دست، اين از ديگرانی و کنند،  می پمپاژ پول خود بانکی حساب به ميليارد ميليارد

  »نکنيم؟ ما چرا کند  می »او« وقتی :که ادله اين با .اند  شده تريلياردر و نفوذ صاحب

 شده منتشر باره اين در ئیخبرھا نيز تر  پيش که است حالی در ای  خامنه مجتبی مالی فساد درباره تازه اطالعات انتشار

  .داد خبر اسالمی جمھوری رھبر فرزند مالی فساد از پاريس، چاپ ليبراسيون وزنامهر پيش، سال يک .است

 است موجود اسالمی جمھوری اطالعات وزارت در سند ھزار دويست که در گزارشی نوشت فرانسوی، روزنامه اين

  .شود  می مربوط خارجی ھای  بانک از ای  خامنه مجتبی ھای  سپرده و پول کردن خارج به ھا آن از برخی که

 .شد منتشر ايرانی سايت يک سوی از ای،  خامنه مجتبی ئیيورو ميليون ششصد و ميليارد يک اختالس خبر چنين ھم

، خبرگزاری نزديک به اصالح طلبان حکومتی در خبری، از متھم شدن »جرس«سايت  که بود قرار اين از قضيه

اين اتھام در . مجتبی خامنه ای فرزند رھبر حکومت اسالمی به اختالس ميلياردی توسط احمدی نژاد خبر داده است

  .ت داشتن در اختالس سه ھزار ميليارد تومانی متھم ھستندحالی مطرح می شود که نزديکان احمدی نژاد به دس

نام يک سری از . غالمحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور، عليه متھمان اين پرونده اعالم جرم کرده است

س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی در ئيشخصيت ھا از جمله عالء الدين بروجردی ر

  .ه چشم می خوردميان متھمان ب

س دفتر احمدی نژاد ئي رئیبه نقل از منابع خود اسفنديار رحيم مشا» جرس«سايت . پرونده اما فاقد متھم رديف اول است

  . را به عنوان متھم اصلی معرفی کرده است

س ئيبر پايه اين گزارش، چندی پيش ھياتی متشکل از ابراھيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه، مصطفی پورمحمدی ر

 کنند و  س جمھور ديدار میئيسازمان بازرسی کل کشور و حيدر مصلحی وزير اطالعات با محمود احمدی نژاد ر

س جمھور در اختالس سه ھزار ميليارد تومانی را به ئيس دفتر رئيمدارک دخالت و دست داشتن اسفنديار رحيم مشائی ر

 مشائی را از سمت خود برکنار کند تا به اتھاماتش در دادگاه س دولت ايران می خواھندئيآن ھا از ر. وی ارائه می دھند

  .رسيدگی شود

اشکال ندارد، اما بايد به «: او می گويد. خواست اين مقام ھای حکومتی، با واکنش مخالف احمدی نژاد روبرو می شود

ای  سيد مجتبی خامنه من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای . ھای اختالس رسيدگی شود ھمه پرونده 

يک و شش دھم ميليارد يورو از بيت المال اختالس )  يورو١۶٠٠٠٠٠٠٠٠(فرزند محترم مقام معظم رھبری رقم ناقابل 

» .اگر متعھد می شويد که به ھر دو پرونده ھمزمان رسيدگی کنيد من با استفعای مشائی موافقت خواھم کرد. کرده است

  .  تومان می شود٣,٣۶٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠اين مبلغ حدودا 

برخی بر اين عقيده اند که مھم ترين دليل خودداری مقامات عالی رتبه قضائی حکومت اسالمی از مطرح نمودن نقش 

مشائی در اختالس سه ھزار ميليارد تومانی ادامه ارسال اسناد فساد مالی مجتبی خامنه ای به کشورھای ترکيه و اردن و 

  . قطر می باشد

دعلی خامنه ای، داماد يمجتبی خامنه ای، پسر س. ع حداد عادل به دفاع از سيدمجبتی خامنه ای پرداختپس از اين وقاي

گفته می . س سابق مجلس شورای اسالمی و يک از نامزدھای رياست جمھوری امسال استئيغالمعلی حداد عادل ر

  .  کنداو، در ھمه امور کشور دخالت می. شود او، از شاگردان مصباح يزدی بوده است

  : روزنامه گاردين، درباره او نوشته است
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او کليد دار و دروازه بان بيت رھبری و مرد پشت پرده ی تمام ماجراھای اخير ! مجتبی خامنه ای را بيش تر بشناسيم«

به گفته ديپلمات ھا، اين اوست که دستور می دھد تا تظاھرات سرکوب شود و نيروھا به مردم بی . است)  سال پيش٤و (

. مجتبی خامنه ای احمدی نژاد را می چرخاند و باعث و بانی انتخاب او ھم در چھار سال پيش ھم او بود. دفاع حمله کنند

برخی . گفته می شود مجتبی بيش تر از پدرش بنيادگرا ست). اين موضوع را آقای مھدی کروبی در آن زمان افشا کرد(

البته اين برعھده مجلس .  ای، مجتبی را برای جانشينی خود آماده می کنددر ايران بر اين باورند که آيت هللا علی خامنه

خبرگان است که رھبر يا شورای رھبری انتخاب کند، اما آيت هللا خمينی در زمان حياتش خود علی خامنه ای را بدون 

زدن مجلس خبرگان اما جای پرسش بسيار است که خامنه ای نيز بتواند با دور . نصب کرد» رھبری«مجلس خبرگان به 

 قتل ھای چند روز اخير می دانند و با پشتيبانی صريح از مسؤولبه ويژه حاال که مردم او را . (رھبر انتصاب کند

  ). احمدی نژاد بخشی از باند احمدی نژاد و شرکا گرديد و اين بی طرف بودن مقام رھبری را عمال از بين برد

می باشد تا اين علی را با حضرت » !علی، علی ماست«ای اغلب شعار امروز شعارھای دولتی پيرامون علی خامنه 

يکی از اساتيد دانشگاه ! و می دانيم که حضرت علی پسرش امام حسن را به جانشينی خود انتخاب کرد. علی پيوند بزنند

ھمين . ی اواست و جانشين» مجتبی خامنه ای«سنت آندرو، دکتر علی انصاری، می گويد اين روزھا ھمه جا صحبت از 

  » .استاد اضافه می کند که او خود را دراز مدت برای چنين مقامی آماده می کند

 پوند انگليس را ٩٧٦.١١٠.٠٠چند سال پيش، دولت انگليس ناگھان اعالم کرد که سپرده يک حساب بانکی به مبلغ 

نھان گفته می شود چون اين مبلغ به اين کار ظاھرا به درخواست اتحاديه اروپا انجام گرفت اما در . مسدود کرده است

شخص مجتبی خامنه ای تعلق داشت و حساب صد امام و صندوق بيت امام و ديگر پول ھای دريافتی بيت به اين حساب 

 و باتون و سالح ھای پوليس ھاليوودی -واريز می شده و اغلب خريدھای وسائل سرکوب، از جمله يونيفرم ھای فضائی 

باس شخصی ھا و بسيجی ھا و غيره، ھمه از اين حساب برداشت می شده، دولت انگليس برای ديگر و موتور سيکلت ل

گفته می شود خشم شديد و بی سابقه آيت هللا خامنه ای ھم از انگليس در نماز . ھمين اين حساب را مسدود کرده است

  .جمعه برای ھمين بوده است

 ھای ايران در ئی از دارادالر ميليون ۶٠٠شدن يک ميليارد و در واقع، در ميان خبرھای داغ اين روزھا خبر مسدود 

  . ختيانگيبريتانيا تا حدی توجه زيادی را برن

 به اسامی دالردر ضمن تعداد زيادی از وابستگان به بيت رھبری يا اشخاص حقيقی نزديک به خامنه ای ميلياردھا 

 به دالر ميليون ٨٠٠می توان در بانکی در آلمان مبلغ از جمله ...  حساب دارندئیمختلف در بانک ھای کشورھای اروپا

گفتنی ست تالش ھا برای ...  به نام فردی به اسم شوجونی و غيره اشاره کرددالر ميليون ٧۴٠نام مجتبی تھرانی و يا 

ده  می باشد و توسط فروش نفت و دريافت حق کميسيون به دست آمدالر ميليارد ١٠توقيف کل اين پول ھا که بالغ بر 

  .است ادامه دارد و در حال پيگيری است

نام دخترانشان بشری و ھدی، و نام فرزندان .  فرزند ھستند۶  ای ھم اکنون دارای رھبر انقالب حضرت آيت هللا خامنه

 ھای جنگ   سال در جبھه٨ دو تن از فرزندان پسر ايشان. پسرشان سيدمصطفی، سيدمجتبی، سيدمسعود و سيدميثم است

  .اق حضور داشتندايران و عر

يکی از دختران ايشان ھمسر فرزند آيت هللا محمدی گلپايگانی است که ضمن آراستگی به لباس شريف روحانيت و علم 

ھای کشور نيز به تدريس متون حقوقی به زبان فرانسه اشتغال دارند و دختر ديگر ايشان ھمسر فرزند  دين در دانشگاه 

  .شگاه امام صادق استآيت هللا باقری کنی از اساتيد دان
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سيدمجتبی داماد غالمعلی حداد عادل . است  هللا خوشوقت ازدواج کرده  سيدمصطفی فرزند بزرگ ايشان با دختر آيت 

ترين فرزند  سيد ميثم کوچک . است هللا خرازی و خواھر صادق خرازی ازدواج کرده  سيدمسعود نيز با فرزند آيت. است

  .چيان از بازاريان متدين در آمده استايشان نيز به ازدواج دختر لوال

 در مصاحبه با نشريه ١٣٩١ در سال - ای   پدرزن مجتبی خامنه-س سابق و نماينده فعلی مجلس ئيغالمعلی حدادعادل، ر

دانم که آقا مجتبی ھرگز راضی نيست من درباره او  می «: گويد پاسدار اسالم درباره شخصيت سيدمجتبی چنين می 

 آورد و از خود در برابر  خنی بگويم و خودش ھم ھرگز درباره خودش کم ترين سخنی به زبان نمیصحبتی بکنم و س

 کند و اوقات خود را در  اما می دانم که سال ھاست در قم درس خارج تدريس می. کند  ھا، دفاعی نمی   ھا و اھانت تھمت

، جوانی بود که من ٨٨ ھای بعد از انتخابات سال لوغی پس از ش.  گذارند يا به عبادت منزل يا به مطالعه فقه و فقاھت می

.  شناختم و شنيدم که او ھم در اين قضايا و در تظاھرات و اعتراضات و کارھای پشت صحنه بسيار فعال است او را می

ن ادعای  شود و اي  که زده میئیھا اين حرف : يک روز با او قرار گذاشتم و به دفتر من آمد و با او صحبت کردم و گفتم

 که در سايت ئیھا از ميان اين حرف . شدم تقلب در انتخابات، کال دروغ است و من اگر مطمئن نبودم، وارد ميدان نمی 

توانم به تو اثبات کنم و آن  تر می  زنند، دروغ بودن يکی را خيلی راحت   ھای خارجی می   ھا و تلويزيون ھا و خيابان 

می خواھی ھمين اآلن و بدون قرار قبلی، دست تو را بگيرم و به . زنند جتبی می  است که راجع به آقا مئی ھا حرف

کند؟ بيا برويم تا   سال سن چه طوری زندگی می ۴٠ مان دارم و تو ببينی که آقا مجتبی با منزل دخترم ببرم و بگويم مه 

است و آپارتمانی که ايشان دارد با تر  ببينی که زندگی ايشان به مراتب از زندگی يک کارمند متوسط شھرستانی ساده 

شما حتما . اند قابل مقايسه نيست  و ادعای تقلب را ساخته   ھای اين آقايانی که خودشان را وسط انداخته ھيچ يک از خانه

ان يا داست! اند، متعلق به آقا مجتبی است ھای انگليس مسدود کرده   ميليون پوندی که بانک ۵/١ای که  اين شايعه را شنيده 

. اثباتش کاری ندارد. ای کاميون پر از شمش طال را که به ترکيه رفته و گفتند متعلق به ايشان بوده است، حتما شنيده 

 شناخت و  البته آن جوان حرفم را قبول کرد، چون مرا می. رويم و زندگی آقا مجتبی را ببينی سرزده و ھمراه ھم می 

  ».ھا دروغ است دانم اين حرف  می : گفت

  

ای را اول بار مھدی کروبی در جريان انتخابات نھم رياست جمھوری در عرصه سياسی کشور  نام سيدمجتی خامنه 

 رھبر فرزند دخالت از ١٣٨۴ سال جمھوری رياست انتخابات جريان در نيز کروبی مھدی چنين ھم. مطرح نمود

  .بود داده خبر انتخابات اين در اسالمی جمھوری

  رياست انتخابات نامزد که کروبی .داشت ای  خامنه مجتبی پنھان قدرت افشای در مھمی نقش ،کروبی مھدی اقدام اين

 شفافيت رغم به« :نوشت ای  خامنه به خطاب سرگشاده ای  نامه در انتخابات اين از پس بود، ١٣٨۴ سال در جمھوری

 پس که شد منتشر کانديداھا از يکی از -  مجتبی سيد آقا - شما محترم فرزند حمايت بر مبنی اخباری جنابعالی، مواضع

 و سابق تجربيات اما باشد، حضرتعالی ديدگاه با مرتبط موضوع اين مبادا که شدم نگران اخبار اين رسيدن تواتر به از

 از يکی که شنيدم ھم آن از پس .است ايشان شخصی نظر موضوع، اين که کرد مطمئن مرا داشتم شما از که شناختی

 است آقا ايشان« ايد  فرموده شما و »کند  می حمايت شخص فالن از حضرتعالی آقازاده« که اند  گفته عالیجناب به بزرگان

 ئیخبرھا کماکان حال عين در .است  بوده مجتبی آقا شخصی نظر ھا  حمايت آن که شد مشخص حال ھر به و »آقازاده نه

  عنايت و کرد افول او بخت ستاره ناگھان انتخابات از قبل روز سه که - کانديداھا از يکی نفع به ايشان فعاليت مورد در

حضرت عالی به  «».شد منتشر کانديدا آن انتخاباتی ستاد به آمد و رفت حتی و -  شد سرازير ديگر فرد طرف به ھا

  ھای گذشته تبعات ھای نسنجيده اطرافيان برخی از مقامات روحانی و سياسی در سال خوبی واقف ھستيد که دخالت 
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منفی فراوانی برای کشور و نظام داشته است و لذا اين جانب از سر اخالص، احترام و دل سوزی از جناب عالی تقاضا 

  ».ھای تلخ گذشته اضافه شود  کنم اجازه ندھيد تجربه ديگری به تجربه  می

 سپاه ئیی دريا نيرومؤسس ئیاز سوی ديگر، لباس شخصی ھای طرفدار آيت هللا خامنه ای مقابل منزل حسين عال

  . عليه اين فرمانده دوره جنگ ايران و عراق سر دادندئیپاسداران تجمع کرده و شعارھا

 که رياست ستاد مشترک سپاه را در دوره جنگ برعھده داشت، سه روز پيش با انتشار يادداشتی در روزنامه ئیعال

  .رھای منطقه را به او گوشزد کرداطالعات، به انتقاد از آيت هللا خامنه ای پرداخت و سرنوشت ديکتاتو

 به دليل ھمراھی او با جريان ئیخبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت تجمع در مقابل منزل حسين اعال

  .فتنه صورت گرفته است

»  مردود استئیسردار حسين عال«، »سردار بيدار شو« با مضامين ئیبنا بر اين گزارش، تجمع کنندگان پالکاردھا

»  ننگت باد، شرمت بادئیعال«و » بصيرت، بصيرت بصيرت سردار بی « ھم چون ئیدر دست داشتند و شعارھا... و

  .سر دادند

فرماندھان . ، به شدت او را به باد انتقاد گرفتندئیجمعی از فرماندھان سپاه ھم با انتشار بيانيه ای خطاب به حسين عال

لبخند «تلقی کرده اند واز اين که باعث »  انقالب اسالمی و رھبری الھی آناھانت به«سپاه مقاله اخير حسين عالئی را 

  .شده است از او انتقاد کردند» دشمن

به شکل گسترده » ھای جبھه کفر و استکبار، نفاق و صھيونيسم جھانی رسانه «آن ھا از اين که موضع سردار سپاه در 

 اين نامه به امضای دوازده تن از فرماندھان سپاه با رتبه .بازتاب داشته است نيز به شدت اظھار نارضايتی کردند

  .سرتيپ منتشر شده است

مصطفی تاجزاده، معاون سياسی وزارت کشور در دولت خاتمی و اصالح طلبان و عضو شورای مرکزی سازمان 

 ای  بی خامنهمجت«: ، نوشت١٣٩٠مجاھدين انقالب اسالمی، که در حال حاضر در زندان اونی زندانی است، در دی ماه

شخصا پيگير پرونده من و ھمسرم است و قوه قضائيه و ديگران نقشی در اين پرونده ندارند و تمامی فشارھای وارده به 

  ».ای است  ما خواست مستقيم مجتبی خامنه  خانواده

 نمونه تازه ترين. خودشان نيز رحم نکرده اند» جانبازان«ين حکومت اسالمی، حتی به صندوق مسؤولمقامات و 

س کميسيون شوراھا و امور داخلی مجلس، سوء مديريت، اھمال کاری ئير. اختالس در بنياد شھيد صورت گرفته است

صالحيت دار را از مھم ترين محورھای تحقيق و تفحص از بنياد  در درمان ايثارگران و جانبازان، انتصاب افراد غير

 مجلس ١٣٩٢ خرداد ٢٠جسته در نشست علنی روز دوشنبه به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امير خ .شھيد خواند

پس از تشکيل مجلس نھم برای : شورای اسالمی، به عنوان طراح تحقيق و تفحص از بنياد شھيد و امور ايثارگران، گفت

سائل پيگيری مطالبات جامعه ايثارگران جلساتی با مديران بنياد شھيد و امور ايثارگران داشتيم و خواستار رسيدگی به م

  .امور ايثارگران شديم اما متاسفانه ھيچ اقدامی در اين زمينه انجام نشده است

برخالف تصوراتی که در برخی افراد جامعه : خجسته نماينده ھمدان، فامنين وقھاوند در مجلس شورای اسالمی، افزود

  .شھدا موج می زنددر مورد رفاه حال ايثارگران وجود دارد بی عدالتی در مورد ايثارگران و خانواده 

 که باعث شده امروز ئیما تحقيق و تفحص را از عملکرد مديران بنياد شھيد داريم، سوء مديريت ھا: خجسته، افزود

  .اتفاقات بسيار عجيبی در جامعه ايثارگری به وقوع بپيوندد

 ميليارد ١۵اختالس ھای اقتصادی بنياد و کشف  عدم شفافيت عالی و وجود شائبه ھای مختلف در بخش : او، افزود

 ئی ھای بانک دی در صرافی ھا که اين رقم از طرف صرافی ھائی ميليارد از دارا١٧٠تومانی و حيف و ميل بيش از 
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خاص به کشور امارات و شھر دبی انتقال داده شده که در اين رابطه تعدادی از افراد دستگير شده اند و عده ای ديگر به 

  .خارج از کشور فرار کرده اند

: اين نماينده مجلس نھم، سوء مديريت شديد در بخش درمانی جانبازان را از ديگر نقاط ضعف بنياد شھيد خواند و گفت

شھادت غريبانه برخی از جانبازان و ايثارگران به دليل اھمال کاری ھای انجام گرفته از سوی بنياد شھيد از ديگر 

  .امور ايثارگران مطرح استمواردی است، که در تحقيق و تفحص از بنياد شھيد و 

او، فروش بی دليل برخی امالک نظير ساختمان کوثر در منطقه ظفر تھران را از ديگر نقاط ضعف بنياد شھيد خواند و 

  . اين چنين از ديگر موارد تحقيق و تفحص از بنياد شھيد استئیسوء مديريت در بيمارستان خاتم و مکان ھا: گفت

 ايران از ھمان روزھای به قدرت رسيدنش تا به امروز با سيسات ھای اقتصادی خود، به اين ترتيب، حکومت اسالمی

  . نه تناه اکثريت مردم ايران را دچار فقر و نداری کرده است، بلکه عرصه ھای اشتغال و توليد را نيز نابود کرده است

 کرد کسانی با سوء  تر کسی فکر می مردم ايران، با دولتی شدن اقتصاد ايران کم ١٣۵٧ ھای بعد از انقالب  در سال

در جريان ھمين اتفاقات بود که مردم ايران، .  ھای ميلياردی کنند استفاده بتوانند ھم چون حاکمان گذشته، اقدام به اختالس

 مثل اختالس، مفاسد اقتصادی، دانه درشت ھا، آقازاده ھا، رانت خواری، رشوه خواری و ئیھر چه بيش تر با واژه ھا

  .نا شدندآش... 

 ميليارد تومانی از بانک صادرات ١٢٣ متھم به اختالس ٧٠فاضل خداداد، اولين کسی بود که به ھمراه مرتضی در دھه 

گفته می شد که فاضل .  ميليارد تومان١٢٣ ميليارد تومان بوده است نه ٣اختالسی که به گفته محسن رفيق دوست . شدند

 ميليون تومان از بانک صادرات وام کالن بگيرد و بعد از دوست شدن ١۵٠ خداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، خداداد کارمند ساده . با مرتضی رفيق دوست، از بانک صادرات اختالس کنند

 ميوه بانک صادرات بوده است اما به گفته محسن رفيق دوست برادر مرتضی، خانواده خداداد در واردات و فروش

 . بار قديم تھران متعلق به پدر خداداد بوده است اند و کل ميدان تره فعاليت داشته 

اين .  در پست شھرداری تھران، به اتھام اختالس به پای ميز محاکمه برده شد٧٠غالمحسين کرباسچی، در اواسط دھه 

ليارد لایر به نفع کارگزاران سازندگی،  مي۶٠٠/٢ اختالس مبلغ . اعالم شد٧٧/١/١۵اختالس شھردار تھران، در تاريخ 

 ميليون لایر به نفع شخصی، اختالس مبلغ ٧٠ ميليون لایر به نفع تاجران و تقوی منش، اختالس مبلغ ٢۵٠اختالس مبلغ 

 ميليون لایر به نفع ۵٠٠ به نفع نمايندگی حکومت اسالمی ايران در سازمان ملل متحد و مبلغ امريکائی دالر ھزار ٩٠

 صفی نيا و - ميليون لایر به نفع عظيمی نيا۶٠٠از مديران وزارت کشور و به نفع شخصی، اختالس مبلغ تعدادی 

 ھزار و ۴٨١ ميليون ٩١١ ميليارد و ٣۵ع اموال و تصرفات غيرمجاز و غيرقانونی در وجوه شھرداری به مبلغ، ئيتض

  ). لایر٣۵٩١١۴٨١٩٠٠ (٩٠٠

 گرديد و او به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات ئی رای نھا-اسالمی قانون مجازات ۴٧سرانجام استناد به ماده 

 دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شد

 سالگی به اتھام ٢٩ و در سن ٨١شھرام جزايری، فعاليت خود را از دست فروشی شروع کرده بود که در سال  .

 ميليون لایر به ١٠ ميليارد و ٣٨ت مختلف بازرگانی، برداشت  شرک۵٠ حدود تأسيسايجاد و . اختالس دستگير شد

تبانی در معامالت دولتی، اغوای . دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعالم کرد

ر ن بانک ھا، تسھيل و دريافت ارز، عدم به کارگيری تسھيالت در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در اممسؤوال

 ھای غيرقانونی و اخذ مقادير قابل توجھی از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده  صادرات واردات، تھيه پيمان نامه

در جريان اين اختالس ھا بود که مشخص شد بسياری از چھره ھای سياسی و آقازاده ھا از جزايری . مدعی العموم است

 . سال حبس محکوم گرديد٢٧به شھرام جزايری در اين دادگاه . رشوه گرفته اند
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 اسفند ھمان سال ٢٧ موفق به فرار شده بود، در ٨۵ اسفند ٢گفته شد او که در . جزايری، بسيار داستان جالبی نيز دارد

او، بعد !  اسفند به ايران بازگردانده شد؟٢٨ و دستگير و در روز ئیان در يکی از روستاھای عمان شناسامأمورتوسط 

 ۴٨ يازده سال حبس تعزيری، رد مبلغ ١١ان، در جرمش تخقيف کلی داده شد و در حکمی مجدد به از بازگشت به اير

 به بانک ملی ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل امريکا دالر ١٨۵ ھزار و ۶٠٠ميليون و 

ق دولت حکومت اسالمی ايران و به صندو) امريکا دالر ٣٧٠ ھزار و ٢٠٠ ميليون و ٩٧(الذکر  دو برابر مبلغ فوق 

محروميت از فعاليت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ ھرگونه تسھيالت بانکی اعم از 

 .ريالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد

ی شروع متھم شد، فعاليت تجاری خود را از سيگارفروش» پيام«عباس کوتول، فردی که در جريان اختالس فرودگاه 

 اقدام به تشکيل و ٨١وی در سال . پرونده او، ھم زمان با جريان استات اويل در رسانه ھا مطرح وجنجال ساز شد. کرد

ھدايت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاه ترين زمان بتواند کاالھای قاچاق خود را از گمرکات مختلف 

 تنی ١۵ فروند ھواپيمای ٢-٣نام برده با اجاره روزانه . سطح شھر توزيع کندبويژه گمرک فرودگاه پيام ترخيص و در 

و يک فروند ھواپيمای يک تنی از فرودگاه پيام، بدون ارزيابی و بازبينی گمرک و با تبانی تعدادی از عوامل گمرکی 

 .کرد اقدام به ورود کاالھای قاچاق در سطح گسترده می 

بر اساس اعالم رسمی . ، مشھور به عباس کوتول صادر شد»عباس تقی زاده «یئسرانجام پس از ماه ھا، حکم نھا

عباس تقی زاده فرزند ميرزا علی از لحاظ )  تخصصی مفاسد اقتصادیئیمجتمع قضا( امور اقتصادی ئیمجتمع قضا

ات پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محروميت از ھرگونه وارد

وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کليه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده ميليارد تومان در 

 .حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد

او، نه . معروف به سلطان شکر ايران، که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند» محمدرضا«

ی نشد، بلکه در خارج از زندان در تالش برای پرداخت ديون خود است، با ھمکاری يک مدير تنھا دستگير و زندان

، کارخانه ھای قند و شکر را با چک ھای مدت دار خريداری و از سھميه کارخانه ھا برای واردات شکر »توانمند«

ن چک ھا کارشان به دادگاه می استفاده می کردند و چک ھای خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتيجه وصول نشد

اما ماجرا به اين جا ختم نشد و اين افراد قبل از فرارسيدن موعد دادگاه خود دست به اقدامات جالبی در زمينه . کشد

 .اختالس می زنند

اين شخص با تصاحب و خريد و فروش اراضی دولتی و نيز با جعل اسناد دولتی و تبانی، ميلياردھا تومان اراضی را 

در .  و دستگير شدئیشناسا» شمس«در تحقيقات بعدی گويا فردی با نام مستعار . خته يا خريداری کرده استفرو

سطان شکر ابتدا اراضی و . کردند گويا آن ھا امالک رھا شده را خريداری می. تحقيقات از او نتايج روشنی به دست آمد

   میئیمان جنگ، رھا کرده و به خارج رفته بودند را شناساامالکی را که صاحبان آن ھا بعد يا قبل از انقالب يا در ز

 ھای جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن ھا را به طور غيرقانونی خريد و  کرد و سپس با وکالت نامه

 . کرد فروش می

ول، واردات شکر خام، مسائل مربوط به کارخانه قند دزف ، اقدام به خريد کارخانجات شکر، »محمدرضا«در اين ميان 

به گفته يکی از نمايندگان مجلس، . پرداخت گمرکی و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل مربوط به آن کرد

 ھای بحران که سود چھاردرصد دارد يا  سلطان شکر ايران با دريافت ميلياردھا تومان تسھيالت بانکی از محل وام

او پس از چند ماه با اعالم .  ھای شکر را خريده است  گيرد، بسياری از کارخانه اصال ھيچ سودی به آن تعلق نمی

 ھا اقدام کرده و از اين راه ميلياردھا   سازی در کارخانه ر کاربری محل، به برجئيورشکستگی و اخراج کارگران با تغ
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به سر نمی برد و با انجام فعاليت جالب اين جاست که گفته می شود وی در بازداشت .  زد تومان ثروت ديگر به جيب می

 .تجاری قصد جبران خسارت را دارد

حاال اگر پرونده شرکت ھای دولتی و باشگاه ھای فوتبال و شرکت ھای زيرمجموعه قرار خاتم االنبيا که سرداران سپاه 

 . اختالس کرده انددالربر سر آن ھاست بازرسی شود بی ترديد ميلياردھا 

می که دزدان مفلس و گرسنه را دستگير و زندانی می کند قوه قضائيه آدم کش آن، حکم بريدن حاال ھمين حکومت، ھنگا

  !است؟» علی و خدای قادر و توانايشان«عدل » عدالت«اين ھمه . دست و پای آن ھا صادر می کند

.  پذير نمی باشدفساد و اختالس و صدھا جنايت ديگر تمام تار و پود حکومت اسالمی را گرفته است و ھرگز ھم اصالح

بنابراين، نه نتايج نمايش انتخابات کنونی رياست جمھوری و نه ھر کسی که جايگزين احمدی نژاد شود ھمان راھی را 

جای ! ادامه خواھد که در اين سی و چھار سال ادامه داده اند و کارنامه ھمه شان نيز جنايت کارانه و سياه و سياه است

  ! تاريخ است و بسچنين حکومتی، تنھا زباله دان

 کنونی گروه بندی ھای درون حکومت اسالمی، بازتاب بحران ھا و پوسيدگی و ناتوانی  تمام نزاع، کشمکش و افشاگری

 بست، پوسيدگی و انحطاط  بنابراين، حکومتی که به اين مرحله از بحران و بن.  ھا در حل معضالت موجود است آن

  .ضمحالل را طی می کندرسيده است، فقط راه نفی و نابودی و ا

  ٢٠١٣ سيزدھم يونی -  ١٣٩٢پنج شنبه بيست و سوم خرداد 

 

 

 


