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 .Iran's M ايران آئينۀ

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٨

  

  سيدعلی خامنه ای

  ! رھبر حکومت اسالمی نياز به کمک مالی دارد؟
 

ر آيت هللا خامنه ای، گفته ھا و خاطراتی را به نقل در ماه ھای اخير برخی از نشريات و رسانه ھای نزديک به دفت

، »شخصيتی مھربان«از تعدادی از اعضای تيم حفاظت از خامنه ای منتشر کرده اند که در آن ھا تالش شده تا از او 

به خصوص گفته شده است که او، در فقر و سادگی زندگی می . به تصوير کشيده شود» مرم دوست«و » صميمی«

  !رخی مواقع از اطرافيان خود، برای گذران زندگی پول ھم قرض می کند؟کند و حتی ب

 ميليونی، با درآمدھای ٧۵می آورد؟ چگونه رھبر يک کشور » درد«آدم را به » دل«شنيدن و خواندن چنين خبری، 

  کالن، اين ھمه در فقر و نداری زندگی می کند؟

قط در شش سال گذشته از منبع فروش نفت خام، حدود پانصد ولين حکومتی، درآمد ايران فۀ مقامات و مسؤبنا به گفت

. رھبر اين حکومت، برای برطرف کردن نيازھای خود، پول قرض می گيرد» بيچاره«اما . ميليارد دالر بوده است

، »معصوم«کمک مالی عاجل به اين رھبر » مھم؟ «ألۀاز اين رو، فکر کردم توجه خوانندگان اين سطور را به مس

و رھبری که در اين سی و سه سال حاکميت » کوھنورد«، »ورزش دوست«، »انسان دوست«، »دل رحم«

جلب کنم تا از ھر طريق ممکن، به اين رھبر ... نيز نرسيده است و» مورچه«جمھوری اسالمی، ھرگز آزارش به 

ن قدر در فقر و سوزد که ايمی دل آدم به حال سيدعلی خامنه ای » واقعا«!  حکومت اسالمی کمک کنيد؟ۀدرماند

  !نداری و گرسنگی به سر می برد؛ اشک آدم را در می آورد؟

ده اش حاج آقا مجتبی البته شايد اطرافيان اين رھبری که احتماال به دليل فقر، دچار کم خونی ھم شده است، از آقازا

انشگاه ھا، از بانک والن دفترش، از رياست جمھوری تا ديگر ارگان ھای حکومتی، از حوزه ھا تا دگرفته تا مسؤ

ھا تا شرکت ھای بزرگ، از سپاه پاسداران تا بسيج، کسب و کارشان غارت اموال مردم، دزدی، قاچاق، سرکوب، 

  شايد ايشان از اين ھمه جنايات حکومتش بی خبر است؟! ترور، تجاوز و اعدام است ربطی به رھبر ندارد؟
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، گفته است که او زيرا يکی از محافظان خامنه ای. استکشور » جوانان«رھبر حکومت اسالمی، ھمواره به فکر 

 اين محافظ، رھبر ۀبه گفت.  ورزش، تعليم و تربيت و تھذيب و عبادت مشغول است،تر به سه عملدر طول روز بيش

  .تر به آن ھا اشتغال داردوانان توصيه کرده و خودش نيز بيشحکومت اسالمی، اين سه عمل را به ج

حدود يک تا يک و نيم ساعت پيش از نماز صبح بيدارند که تھجد و عبادت )  هللا خامنه ایآيت(ايشان «: او گفت

تر يک روز آقا بيش. ھفته فرق می کندايام .  روزھايش ھم با ھم فرق می کند، شبيه به ھم نيست. شخصی ايشان است

تر ذکر می ، يک روز بيشخوانند بيشتر دعا می يک روز بيش تر قرآن می خوانند، يک روز  نماز می خوانند،

  ».گويند

عنوان کرده » غالم شاه پسندی«که با اين محافظ خامنه ای مصاحبه کرده، نام او را » امتداد« ماھنامه ۀآخرين شمار

 ايشان ھفته ای سه روز را  بعد از نماز صبح،«:  او گفته استۀ ورزش مورد عالقۀمحافظ خامنه ای، دربار. است

اين مسير را حدود نيم . اقل بين چھل و پنج تا شصت دقيقه به سمت باال حرکت می کنندکوھنوردی می کنند و حد

  ».ساعت تا چھل و پنج دقيقه برمی گردند

وضعيت کاری ايشان لطمه نزند، آقا آن ساعت که بايد تھجد «شاه پسندی، گفته که برای اين که اين دوری مسافت به 

  ».آيند بيرون و در طول مسير عبادتشان را انجام می دھند  می و نماز و عبادت شخصی خودشان باشد را

از نظر امنيتی ما «: برای کوھنوردی ھای رھبرشان نيز اشاره کرده و گفته است» امنيتی«او، ھم چنين به مشکالت 

ھست و  ئیھرجا که کوه و بلند. ضربه بزندنمی توانيم از يک کوه استفاده کنيم؛ دشمن ھم اين قدر می فھمد که به ما 

 شھر ری گرفته تا تمامی نقاط کوه ھای سمت شمال ی شھربانو توی تھران است، آقا استفاده می کند؛ از بی بی

تھران؛ توی ولنجک، کوه دربند و ھر کوھی، اختصاصی نيست که ما يک کوه خاصی را برويم؛ بله دو سه جای 

  ».اختصاصی ھم داريم، آن جاھا ھم می رويم

ی خواند و اعضای دفتر و اره به اين که آيت هللا خامنه ای نماز صبح را در دفتر خود مخامنه ای، با اشاين 

  .ش نيز با او نماز می خوانند، گفته که ساعات کاری او روزھا پس از نماز آغاز می شودمحافظان

ھفت صبح با وقتی . شود  مالقات با صبحانه شروع می اگر مالقات داشته باشند،«: شاه پسندی در اين خصوص گفته

بعد از خوردن صبحانه و کار اداری، تا نماز ظھر، آقا توی . شان را ھم با آقا می خورند ۀ  صبحان آقا مالقات ھست،

ی  آقا قطع می کنند، م اذان که گفته بشود، ھر کاری که وجود داشته باشد، وسط سخنرانی ھم که باشد،. دفتر است

  ».ز اول وقتيم؛ نماگويند نماز را بخوانيم بعد بيائ

کار آيت هللا خامنه ای بيان کرده » ضدحفاظت ترين«پيش از اين نيز يکی از محافظان خامنه ای، داستان ديگری از 

  . او در خيابان مجيديه تھران رخ داده استۀبود که به گفت

 آن -راناز سايت ھای نزديک به سپاه پاسدا-  خود که سايت مشرق، ۀاين محافظ که نامش مشخص نيست در خاطر

از محالت شرق (را منتشر کرده، نوشته بود که آيت هللا خامنه ای يک بار در ورودی خانه ای در خيابان مجيديه 

  .و در حالی که مردم او را می ديدند، برای دقايقی ايستاده است) تھران

 چند گاه او در ازی شود و برابر گزارش ھا، حضور ھرآيت هللا خامنه ای، به ندرت در اماکن عمومی حاضر م

  .اماکن عمومی با تمھيدات گسترده و دقيق امنيتی و حفاظتی از روزھا قبل ھمراه است

محافظ بی نام رھبر حکومت اسالمی، در آن مصاحبه گفته بود چون مادر خانواده که از کشته شدگان ارمنی جنگ 

کرده بوده و »غش« آن ھا بيايد ۀه خانايران و عراق بوده، پس از شنيدن اين که قرار است رھبر حکومت اسالمی ب
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به تن نداشتند، آيت هللا خامنه ای مجبور شده دقايقی در ورودی خانه آن ھا بايستد تا » لباس مناسب«دخترانش نيز 

  . ورود بدھدۀصاحب خانه بيايد و به او اجاز

در غياب مردان فاميل، با رھبر او، ھم چنين اضافه کرده بود که عموی خانواده نيز پس از آن که وارد منزل شد تا 

  ».تا آقا را ديد، مرد«حکومت اسالمی ھم صحبت بشود، 

واقعا اگر اين آقا با ديدن خامنه ای نمرده بود احتماال به نزديکان خود می گفت که از بس سران و مقامات حکومت 

 و ترور صادر می کند با اسالمی، به ويژه خود خامنه ای روزانه فرمان ھای سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام

  !ديدن اين سردسته آدم کشان حکومت اسالمی، از رعب و وحشت سکته کرد

» سپاه حفاظت ولی امر« واحد ويژه ای از سپاه پاسداران به نام ۀوليت حفاظت از آيت هللا خامنه ای، به عھدمسؤ

 معرفی حفاظت و اطالعات سپاه اين واحد، نيروی نظامی و امنيتی ويژه ای است که تک تک اعضای آن با. است

يد واحد امنيتی دفتر رھبر حکومت اسالمی که زير نظر حجت االسالم أئپاسداران انقالب اسالمی و گزينش و ت

  .اصغر حجازی قرار دارد، انتخاب می شوند

به ن ر و ترور اعتراضات مردمی و مخالفاسپاه پاسداران حکومت اسالمی، عالوه بر اين که در سرکوب و کشتا

 ايران، نقش اصلی را داشته؛ در تصاحب صنايع مادر کشور ۀ مردم آزاد٨٨ اعتراضات سال ۀويژه سرکوب وحشيان

 قاچاق مواد مخدر، سالح و ديگر کاالھا نيز فعاليت ۀچون صنايع نفت و پتروشيمی و مخابرات و غيره، در زمين

سرکوبگر سوريه در سرکوب اعتراضات مردم حتی سپاه قدس، بخش برون مرزی سپاه، ھمراه با نيروھای . دارد

  .اين کشور، حضور دارند

گويا در کشوری که ھمه مقامات ريز و درشت حکومت، به دزدی و ! است» جان کاه» «رھبر«وضعيت مالی 

به خاک سياه نشانده اند، چه رھبر خوش نام و را غارت اموال عمومی مردم مشغولند و اکثريت مردم اين کشور 

  ! س اين حکومت قرار دارد؟أفقيری در ر

مدتی پيش يکی از اعضای مجلس خبرگان رھبری خبر از آن داده بود که رھبر حکومت اسالمی، برای گذراندن 

  . زندگی ناچار است از ديگران پول قرض کندۀمخارج روزمر

لب افزوده بود که  مجلس خبرگان رھبری از استان اصفھان با بيان اين مطۀآيت هللا سيدابوالحسن مھدوی، نمايند

بسياری از مردم كشور خبر ندارند و آگاه نيستند كه «است اما » بسيار کم«آيت هللا خامنه ای » مخارج زندگی«

  ».ايشان چقدر ساده زندگی می كنند

يس دفتر آيت  حجت االسالم محمدی گلپايگانی، رئعضو مجلس خبرگان رھبری، در اين خصوص به خاطره ای از

با اين كه وجوھات .  کنند آقا بعضی اوقات از من پول قرض می«: استناد کرده و به نقل از او آورده بودهللا خامنه ای 

گاھی احتياج . و پول ھای زيادی در اختيار ايشان است؛ اما يك لایر برای استفاده ھای شخصی مصرف نمی كنند

  ».دھندپيدا می كنند، از من پول قرض می كنند تا بعد بتوانند قرض شان را ب

س و اين در حالی است که تاکنون در سايت ھای اينترنتی اسناد و اخبار و گزارش ھای زيادی در رابطه با اختال

 آقازاده در ايران، ۀثروت ھای بادآورد. ولين حکومت اسالمی، منتشر شده استدزدی ھای سران و مقامات و مسؤ

ر داده ی قرات اسالمی را در دريف نخست کشورھائحکومزبان زد عام و خاص است و نھادھای بين المللی نيز نام 

  . ی دارنداست که فساد اقتصادی باالئ

ھمه عرصه ھا و منابع اقتصادی و مالی کشور و پروژه ھای عظيم بخش ھای مختلف مانند انرژی، ساخت و ساز، 

خامنه ای ھم چون سپاه توسط نھادھای زير نظر آيت هللا ... بانکداری، بازار بورس، تجارت خارجی و داخلی و
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پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد شھيد، صدا و سيما، آستان قدس رضوی و غيره که رقمی صدھا ھزار 

ميليارد تومانی در سال برآورد می شود، از نشانه ھای ثروت اندوزی و فساد اقتصادی شخص رھبر و اطرافيان و 

  .خانواده و ارگان ھای حکومتی او است

 رھبر ۀ اين اتھامات گفته بود که خانوادۀپيش از اين ھا نيز غالمعلی حدادعادل، پدر ھمسر مجتبی خامنه ای با رد ھم

او، ھم چنين با دفاع از داماد خود گفته بود که . حکومت اسالمی پاکدست ترين و ساده ترين زندگی ممکن را دارند

» دشمنان انقالب و اسالم و ايران« او، اين اخبار و شايعات کار ۀبه گفت. است» کار آقا مجتبی فقط عبادت و فقاھت«

   ».چھره ھای پاک را در نظر مردم زشت جلوه دھند«است که سعی می کنند 

  .شده است هاسالمی، باز ھم به رسانه ھا کشيد اختالس ھای بزرگی توسط مقامات عالی رتبه حکومت اً اخير

 تکذيب و ء گذشته سر و صدا به پا کرد و ابتداۀھای اختالسی که در ھفتسايت خبر آنالين، در گزارشی به پرونده 

  :، می آوردد شده استأئسپس تمامی آن ھا ت

 گذشته، سر و صدای زيادی به پا کرد، اولين انفجار اختالس ھای نجومی را در آخرين ۀپرونده ھای اختالس در ھفت

 بانک مرکزی، اعالم کرد پروانه فعاليت بانک .گذشته، بانک مرکزی اعالم کرد ]اسد[روزھای مردادماه 

  .خصوصی آريا را به علت اختالس مديرعامل اين بانک از بانک صادرات ايران، باطل کرده است

 اقتصادی زنجيره ای و تو در تو ۀسسی که صاحب ده ھا شرکت و مؤ ھزار ميليارد تومانی فرد٣در اين اختالس، 

  .م به اختالس از بانک صادرات می کرده استاست، با استفاده از شگرد خاصی اقدا

 ھای جعلی "ال سی" فوالد، اقدام به صدور ۀ بانک صادرات در محل کارخانۀيس شعباين فرد، با تبانی و نفوذ با رئ

مذکور را به بانک ) اعتبارات بانکی( ھای "ال سی"به مبالغ ده ھا ميليارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه 

تر از قيمت رسمی  و خصوصی ديگر داخلی به قيمتی پائين ھا را دريافت و به بانک ھای دولتی"ال سی" بپردازد،

  . می فروخته است"ال سی"

موضوع صرفا «:  بانک صادرات اعالم کردۀ تکذيب شد ولی توضيحات رسمی و اطالعيءاين اختالس، در ابتدا

باشد به نحوی که مديران گروه ملی فوالد ايران با تبانی احدی سوء استفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران می 

می ) LC(از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوء استفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی 

و فاقد نمايند، در حالی که ھيچ گونه سابقه و مستند قانونی نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوری 

  ».پشتوانه می باشند

اد ماه، رو  ميلياردی از بانک ملی در استان ھرمزگان در اواخر مرد١٣٩ اختالس ۀپيش از اين اختالس نيز پروند

 ١٣٩ اختالس ۀيس کل دادگستری استان ھرمزگان اعالم کرده بود رسيدگی به يک پروندعلی عليا، رئ. شده بود

  .در دستور کار قضات اين استان قرار گرفته است، رعباس ميليارد تومانی از بانک ملی در بند

يس بانک تا جائی که بھمنی، رئ. تالس در بانک ھا شنيده شدنيز پرونده ھای مختلفی از اخديگری در استان ھای 

ان اختالس کند، مرکزی در دفاع از عملکرد نظارتی بانک ھا وارد گود شد و گفت اگر تحويل داری در سيرج

 فقره وام مسکن از يک بانک خصوصی ۴٧ خبری که از پرداخت ۀيس کل بانک مرکزی درباررئ. يستتقصير ما ن

 ھزار واحد بانکی ١٧نظام بانکی دارای :  ميليارد تومان به يک فرد ھدايت شده، منتشر شده بود، گفت٨به مبلغ 

ھا ھستند که نسبت به اين گونه است، بنابراين، بانک مرکزی يک بازرسی کلی و نظارت کلی دارد و اين خود بانک 

  .موارد بازرسی دارند
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 را اعالم اجمالی پرونده ھای اختالس ]سنبله[ولی شايد جنجالی ترين اختالس ھای اعالم شده در ھفته اول شھريور

  اختالس ميلياردی در معاونت عمرانی استانداری تھرانۀ، خبرآنالين دربارءابتدا. در استانداری تھران، بايد دانست

يد کرده بود و البته گفته بود أئگزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تھران اين اختالس را ت

  .وليت وی نمی شودۀ مسؤمربوط به دور

 توسط تمدن، استاندار تھران اعالم شد مربوط ء که در ارتباط با معدن داران استان بود، ابتداءاين اختالس و ارتشا

  .ی گذشته استبه سال ھا

والن از مسؤ«: ازرسی کل کشور توصيه کردوالن سازمان بپيش رفت که استاندار تھران به مسؤ ئیکار تا جا

نيز انتظار داريم سکوت نکنند و با متخلفان ) که اين خبر به نقل از آنھا منتشر شده(سازمان بازرسی کل کشور 

  ».برخورد قاطع داشته باشند

 که با خبرنگاران اراکی داشت، رسما اعالم کرد پرونده ھای اختالس ئیس اين سازمان در گفتگوئيپورمحمدی، ر

  .ھای خرد و کالن در زمان استاندار فعلی و دوره ھای گذشته، موجود است

برخی استان ھای ديگر ھم . ھم پرونده ميلياردی داريم و ھم پرونده خرد«: او، در پاسخ به خبرنگاران اظھار داشت

  ».ونده داشتيم که در حال رسيدگی استپر

به بيان ديگر، در ميان بحث رسانه ای بين استانداری تھران و سايت ھای خبری، پای کامران دانشجو استاندار سابق 

به دعوا کشيده شد تا بحث اختالس و اعالم ) س سابق ستاد انتخابات رياست جمھوری در وزارت کشورئير(تھران 

  .  بانک محدود نباشد۵ قضائيه تنھا به ۀ ھای مالی توسط قوجزئيات چندين پرونده

ھا فردی با حمايت برخی  سف کرد از اين که اين روزأابراز ت» فردا«گو با  و  مجلس، در گفتئیکميسيون قضا

آقايان ھزار و پانصد ميليارد وام بدون ھيچ پشتوانه ای از يک بانک دولتی می گيرد، اين در حالی است که با اين 

او، معتقد است که دولت بايد رفيق بازی را در دادن وام ھای نابه جا و . ھا کارخانه راه اندازی می شود پول صد

 بايد با ئیدستگاه اجرا:  می گويدئیعضو کميسيون قضا.  کنار بگذاردئیھنگفت و ھم چنين مبارزه با چنين فسادھا

ی رويه که به توليدات داخلی ھم آسيب می زند نظارت جدی خود جلوی زمين خواری ھای گسترده و واردات ب

  .ھمين فسادھای اقتصادی است که درصدد از کار انداختن چرخ کل اقتصاد کشور ھستند. بايستد

 ھای ايران در بريتانيا، انعکاس ئی ميليون دالر از دارا۶٠٠ھم چنين چندی پيش، خبر مسدود شدن يک ميليارد و 

  . يافته بود

 از بانک ھای لندن به مبلغ يک ميليارد و  ام مجتبی خامنه ای پسر رھبر خامنه ای، در يکی به ن حساب بانکیدر

ی ھای تعدادی از ايرانيان و فشار اتحاديه اروپا به دولت انگليس توقيف  ششصد ميليون دالر وجود داشت که با پيگير

که عده ای تا آن نداشت تمايل  اين پول  خامنه ای به توقيفۀدولت انگليس، به خاطر روابط اقتصادی با خانواد. شد

در ضمن تعداد زيادی از وابستگان به بيت .  خرداد به اتمام برسانند٢٣موفق شدند با اقدام ھای قانونی کار را روز 

  ئیرھبری يا اشخاص حقيقی نزديک به خامنه ای ميلياردھا دالر به اسامی مختلف در بانک ھای کشورھای اروپا

 ميليون ٧۴٠ و يا   تھرانی  ميليون دالر به نام مجتبی٨٠٠لمان مبلغ ا در  ز جمله می توان در بانکیا... حساب دارند

  ...دالر به نام فردی به اسم شوجونی و غيره اشاره کرد

که بايد برای رفاه مردم به کار گرفته شوند به حوزه ھای علميه، را  ئیعلی خامنه ای، ميلياردھا دالر از ثروت ھا

سيج، امام جمعه ھا و به طور دستگاه طويل و عريض مفت خور روحانيت، تبليغات اسالمی، دست يابی به سپاه، ب

بمب اتمی، سربازان گمنام امام زمان، سانديش خورھا، انصار حزب هللا، لباس شخصی ھا و غيره اختصاص می 
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 و دل ستاسالمی است و با ددھد و در سطح جھانی نيز حمايت و پشتيبان مادی و معنوی گروه ھای تروريستی 

  .بازی تاکنون ميلياردھا دالر به حزب هللا لبنان، حماس فلسطين و حکومت آدم کش سوريه پرداخت کرده است

تالش وابستگان به بيت «:  خود نوشته بودند١٣٨٩ مھر ٢٥، در گزارش يک شنبه »خبرنگاران سبز«سايت گذشته 

ال يکی از زنان اين گروه به نام خانم نيره محمدی گلپايگانی اخيرا به عنوان مث… مريکاارھبری برای اقامت در 

شخص .  باغبان رسيدگی به باغ بزرگ خانه را بر عھده دارند٤ ميليون دالر خريده که فقط ١٢خانه ای به قيمت 

 اعضای  ميليون دالر خريداری کرده و فرد ديگری از٨ديگری در اين گروه به نام عزيز خوشوقت خانه ای به مبلغ 

 ميليون دالر نموده و ٥٠مور خريد خانه ای به قيمت أھمين گروه خانوادگی، شرکت ھای معامالت امالک را م

  »...رقابت بزرگی را بين اين شرکت ھا ايجاد کرده است

گروه شامل چندين خانواده مرتبط با يکديگر می شود که وجه اشتراک آنان، . «…: خبرنگاران سبز می نويسند

 اين خانواده ھا با پيگيری يکی از ۀھم. ی گسترده با دفتر علی خامنه ای و يا ارتباط فاميلی با ايشان استپيوندھا

 سرسام آوری توانسته اند در کم ترين زمان ممکن گرين کارت ۀقوی ترين شرکت ھای خدمات حقوقی و با ھزين

مريکا را به ا آمد و رفت بين ۀکنون تسھيالت ويژاقامت در اياالت متحده را به دست آورند و از حدود پنج ماه پيش تا

 ئیمريکا ميليون ھا دالر ھزينه کرده اند تا نشان دھند که قابليت باالااين گروه طی مدت اقامت خود در . دست آورند

  »...برای سرمايه گذاری دارند و به عنوان مھاجر ميليونر شناخته شوند

: ده شده که ھمگی از وابستگان به بيت خامنه ای ھستند، از جمله نفری نام بر٢٥در اين گزارش، از يک گروه 

محمود خرازی و سيد محمد چراغی که برای آن که بتوانند توان مالی و ميزان درآمدھای سرشار خود را اثبات «

مريکا و معتبرترين کلينيک اکنند و زودتر به گرين کارت دست يابند با گران ترين شرکت ھای بيمه خصوصی در 

…  کرده اند تا از خدمات ويژه برخوردار شوندء سال قرارداد کلی و ھمه جانبه امضا٥ای درمانی برای حداقل ھ

مريکا ثبت نام کرده اند که تنھا شھريه ثبت نام ھر ا نفره ھم چنين فرزندان خود را در بھترين مدارس ٢٥اين گروه 

علی رغم تالش اين افراد برای ملموس . دالر است ھزار ١٨ترم تحصيلی يک دانش آموز در اين مدارس بالغ بر 

مريکا و نيز حضور در محله ھای بسيار گران قيمت ميليونرنشين، اما مھاجرت و اقامت انبودن حضورشان در 

جمعی آنان، داشتن حجاب چادر خانم ھا، ماشين ھای لوکس و راننده و نقل و انتقال ھای کالن پول ھا در بانک ھا و 

  »... گير و روزافزون شان باعث جلب توجه مقام ھای محلی و ديگران شده استھزينه ھای چشم

س دولت به پنج سال حبس تعزيری، انفصال دائم از خدمات ئي، گفته می شود معاون اول ر»ميزان خبر«به گزارش 

  .دولتی و رد مال نامشروع حاصل از معامالت محکوم شده است

ی نژاد را بر عھده دارد و به اتھام اختالس و فساد مالی تحت پيگرد محمدرضا رحيمی که سمت معاون اول احمد

 بوده است به پنج سال حبس تعزيری، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال نامشروع حاصل از معامالت ئیقضا

  .محکوم شده است

الف احمدی نژاد در مجلس  فاطمی شھرت يافته است، اولين بار توسط نمايندگان مخۀ اين اختالس که به پروندۀپروند

  .شورا طرح شد و توسط قوه قضائيه مورد رسيدگی قرار گرفت

 به لحاظ قانونی نام بردن فعالً «درحالی که قاضی القضات حکومت اسالمی، باز ھم بنا به مصالحی، ھشدار داد که 

انه ھای خبری نکاتی را ، اما رس»از شرکت مورد اختالس و اعالم اسامی افراد درگير در پرونده ممنوع می باشد

، ھمان شرکت بيمه ايران و مدير ارشد دولتی نيز ھمان »ملِی اختالس«ذکر کرده اند که مشخص می کند اين پرونده 

  . محمود احمدی نژاد استۀمحمدرضا رحيمی، معاون اول پرحاشي
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 که مرتکب حداقل - دولتی  ۀھمان زمان خبرنگار جرس، خبر داده بود که منظور صادق الريجانی از مقام عالی رتب

 نيز، ئیس دستگاه قضائيس جمھور است و رئي محمدرضا رحيمی معاول اول ر- شش ميليارد تومان اختالس شده 

طی پيامی تلفنی، به احمدی نژاد خبر می دھد که جرم معاون اول وی محرز بوده و جھت حفظ آبروی نظام بھتر 

 از -  مانند موارد ديگر- و را عزل نمايد که البته احمدی نژاد س دولت ائياست قبل از بازداشت و توقيف وی، ر

  .منتسبين خود دفاع کرده و به صراحت از عزل رحيمی شانه خالی می کند

 ايران اتفاق افتاده است که در ۀگزارش مذکور ھمچنين خاطرنشان کرده بود که اختالس مورد بحث در شرکت بيم

که دادگاه بدوی وی را فقط ) اسماعيلی(ت مديره بيمه ايران أک عضو ھياين پرونده عالوه بر محمدرضا رحيمی، ي

  . ت مديره بانک ملی و چند مقام ارشد دولتی حضور دارندأبه يک سال زندان محکوم نموده، يک عضو ارشد ھي

و بيان اين ، ضمن اشاره به خبر فوق )متعلق به علی زاکانی نماينده حامی دولت(ھم زمان پايگاه اينترنتی جھان نيوز 

اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت به گوش می رسد و شنيده ھا حاکی از آن ست که «که 

، از »تمام اعضای اين باند به غير از يک نفر دستگير شده اما ظاھرا احضار يک مقام دولتی با مشکل مواجه شده

  .حمايت احمدی نژاد از مدير مذکور انتقاد کرد

البته رحيمی بسيار شايسته و البته الزم است توضيح دھد که چرا از ايشان ... «:  سفير نيزخاطرنشان کرده بودسايت

 ۀوالن استانداری تھران که اکنون در بازداشت به سر می برد و پرونداز مسؤ» م«و آقای » ج«ه مربوط به در پروند

 قضائيه مفتوح می باشد نام برده شده ۀو جعل امضاء در قو مالی ۀ ھم چون سوء استفادئیاين دو نفر که به اتھام ھا

  »...است؟ 

 اصول گرای منتقد دولت، طی نامه ای که منتشر ساخت، مدرک دکترای رحيمی ۀھمان روزھا، الياس نادران، نمايند

، »ــفالـ«و برخی مسائل مالی جديد و قديم را مورد اشاره و پرسش قرار داد و درسايت ) دوقلوی مدرک کردان(

مانند قضيه مدرک جعلی علی کردان، برگ برنده ای رو ) احمد توکلی(س مرکز پژوھش ھای مجلس ئيمتعلق به ر

جناب آقای رحيمی، البد اطالع داريد آقايان جابر ابدالی، حمزه نويس و مسعودی در چه «شد که متذکر گرديد 

 مردم شريف ايران انتظار ۀعم، ولی به عنوان نماينداز اين كه تا به حال چه گفته اند بنده بی اطال. شرايطی ھستند

دارم توضيح بفرمائيد كه چك ھای چند ميليارد تومانی و چند صد ميليون تومانی كه به حساب شما واريز شده بود، 

می دانم در جريان انتخابات مجلس ھشتم توسط جابر ابدالی ...  و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ئیاز چه حساب ھا

ه آيا ممكن است نسبت به منشاء اين پول ھا توضيح بفرمائيد تا ب.  را بين نامزدھای مجلس توزيع كرده ايدئیل ھاپو

  ...كلينم را درجريان اين امر قرار دھم؟عنوان نماينده مردم بتوانم مؤ

 ۀ در باند فساد بيمولرد پای يک مسؤ« بيان اين نکته که تر با علی زاکانی و مراکز امنيتی، پيشاما سايت متعلق به

ول که دارای اتھامات متعدد فساد مالی و و مسؤ جنجالی ۀيک چھر«: ، خاطرنشان ساخته بودند»کرج ديده می شود

وليت است، متھم به ھمکاری و شراکت با يک باند فساد مالی در بيمه بوده و در حال حاضر نيز دارای مسؤسياسی 

س اين بيمه در شھرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و ئيتخلف ردر ھمين راستا نقش و . ايران در کرج است

فعاليت اين جريان فساد به اين نحو بوده است که پرونده ھای مختومه را يک بار ديگر به جريان . دستگير شده است

می انداختند و دوباره برای آن ھا حکم صادر کرده و پول آن را خودشان برداشت می کردند و با ھمين شگرد 

  »...يلياردھا تومان اختالس کردندم

رحيمی، دادستان قروه و سنندج، دادستان در اوائل انقالب، نماينده دوره ھای دوم، سوم و چھارم و عضو اسبق 

س جمھور و ئيس سابق ديوان محاسبات و معاون پارلمانی سابق رئيسه مجلس، استاندار اسبق کردستان، رئيت رأھي
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او، در اين سال ھا در مظان اتھامات گوناگون، با وجود اين که طی چند سال . تس دولت دھم اسئيمعاون اول ر

 دادگاه عمومی ١٠۵٧متھم و در شعبه » تصرف غيرمجاز در اموال دولت«و » تحصيل مال نامشروع«اخير به 

قدرت، س دولت و محافل ئيدارای پرونده بوده، با اين حال تحت حمايت شخص ر) نزد قاضی موالئی(کيفری تھران 

  .تاکنون در ھيچ دادگاھی حضور نيافته است

 محمدرضا رحيمی، معاون ۀاين در حالی است که فعال بحث و پيگيری فساد اقتصادی و مالی و ديگر تخلفات گسترد

س جمھوری و سخن گوی دولت رعب و وحشت و ترور و سانسور احمدی نژاد، با دستور خامنه ای متوقف ئياول ر

  .شده است

ای ديگر دولت اين که سال گذشته، موسی الرضا ثروتی، نماينده اصول گرای مجلس ھشتم و عضو از کاری ھ

در جريان برداشت دولت »  ميليارد تومان۵٢سرنوشت نامشخص «کميسيون برنامه و بودجه، در گفتگو با ايلنا از 

را »  ميليارد تومان۵٢گم شدن «وی ماجرای .  ارزی کشور خبر داده بودۀمحمود احمدی نژاد از حساب ذخير

زمانی اعالم کرد که قصد داشت به مجوز مجلس شورای اسالمی به دولت نھم جھت استفاده از مبلغ يک ميليارد و 

  . ميليون دالر از حساب ذخيره ارزی اشاره نمايد١٣

، »نفر ٢۵٧صدور کيفرخواست برای «اوايل امسال احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی ضمن اعالم 

دولتی مربوط می شود که  ترين پرونده ھای مفاسد اقتصادی، به دستگاه ھا و مديران بيش«خاطرنشان کرده بود که 

  ». ميليارد تومان بوده است١٢۶۵بر  جمع كل اموال اين افراد بالغ 

 جھان قرار ٨٧تبه ، در ر»پاکدامنی اقتصادی«ناگفته نماند سال گذشته سازمان شفافيت بين المللی، ايران را از لحاظ 

  .رفت در زمينه شفافيت اقتصادی کسب شود  رتبه پس۵۴داد؛ تا نسبت به قبل 

ولين حکومت تالس اقتصادی سران و مقامات و مسؤاين ھا نمونه ھای کوچکی است از ريخت و پاش و فساد و اخ

  .اسالمی و به ويژه نزديکان علی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی

تر ، ھر چه بيشتصور نمی کنند دليل اين که آينده ای برای خود  ھای ديکتاتوری و مستبد بهبه اين ترتيب، حکومت

در باتالق فساد اقتصادی، اخالقی، انسانی و سياسی فرو می روند و ھر چه بيش تر به فکر ثروت اندوزی می افتند 

  .و دست به غارت منابع و ثروت ھای کشور می زنند

منه ای، ھر چه ھم ثروتش از پارو باال برود باز ھم به کمک ھای مردمی، به ويژه اما با اين وجود، سيدعلی خا

چرا که باالخره رھبر و اطرافيان آن و کل دستگاه . کارتون خواب ھا، بی کاران، کارگران و کارمندان نياز دارد

رو، عالوه بر اين که از اين . روحانيت در ايران، ھر چه قدر ھم ثروت مند باشند، چشم و دل شان سير نمی شود

امتيازات ويژه ای در حاکميت دارند در عين حال، منتظر خمس و زکات و مال امام و کمک ھای مردمی و غيره 

آن ھا، به مفت خوری، دزدی و غارت، پرخوری و ثروت اندوزی عادت کرده اند و اگر ذره ای احساس . نيز ھستند

عکس، کارگران، مردم فقير و کم بضاعت ه رمی آيد؟ در حالی که بناراحتی و کمبود کنند عرش خدايشان به لرزه د

  !به بی پولی و گرسنگی عادت کرده و نيازی چندانی به پول ندارند

  

  :نوشت یياد سعدی گرامی باد وقت[

   رادوستچشم تنگ دنيا گفت 

  ]ند يا خاک گورـــاعت پرکيا قن

  


