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 بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ دسمبر ١١
  

  اکثريت مردم گرسنه اند
 ! استدالر ميليارد ٩۵ در حالی که بخشی از ثروت خامنه ای، 

   
 مقدمه

بی کاری، گرانی و تورم، فقر و آسيب ھای اجتماعی . ندگی شان ناامن تر می گرددمردم ايران، روزبروز فقيرتر و ز

در جامعه ما، غوغا می کند به حدی که بسياری از جوانان، حتا کليه ھايشان را می فروشند تا شايد چند صباحی زندگی 

  .  کنندتأمينخود را ھمراه با درد و رنج روحی و جسمی 

ران و مقامات حکومت اسالمی و نزديکان آن ھا، آيت هللا ھای مفتخور، فرماندھان در چنين شرايطی، از يک سو س

، ...سپاه، فرمانداری ھا، استانداری ھا، شھرداری ھا، نھادھای ورزشی، امامزاده ھا، اعضای دولت، مديران رده باال و

و دزدی نيز تمام ارگان ھای در ناز و نعمت ھای آن چنانی می لولند و از سوی ديگر، رانت خواری و رشوه گيری 

  . ن فراگرفته استئيحکومتی و ادارات را از باال تا پا

سيدعلی خامنه ای رھبر حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، آخوند روزه خوانی بود که در حکومت اسالمی، پله 

نون در دريف بزرگ ھای ترقی را يکی پس از ديگری به سرعت طی کرد و پس از مرگ خمينی جانشين او شد؛ ھم اک

او، ثروتش را مديون حکومت اسالمی و سپاه پاسداران و ھم چنين ريختن خون ده . ترين سرمايه داران جھان قرار دارد

  !ھا ھزار انسان بی گناه و به خاک سياه نشاندن زيست و زندگی اکثريت مردم ايران است

 ميليارد ٩۵رويترز، . خامنه ای را علنی کرده است از ثروت ھای باد آورده ئیاخيرا خبرگزاری رويترز، گوشه ھا

  !ی که اعالم کرده تنھا بخشی از ثروت افسانه ای و عظيم خامنه ای است و در جھان بی ھمتاستدالر

در واقع ثروت اصلی جامعه ايران در سی و پنج سال گذشته، عمدتا در دست بارگاه خامنه ای، سپاه پاسداران و آستان 

 دالر ميليارد ٩۵اکثريت مردم گرسنه اند در حالی که بخشی از ثروت خامنه ای، . شده استقدس رضوی متمرکز 

بنابراين، به جرات می توان گفت که قدرت اقتصادی بيت رھبری، سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی يک ! است

 به راحتی می توانند مثلث اقتصادی عظيمی را برای خود درست کرده اند که اگر در اختيار جامعه قرار بگيرند

  ! دھند و دست کم فقر را ريشه کن کنندتغييرسرنوشت جامعه ايران را از نظر اقتصادی 

غير از قدرت اقتصادی کالن اين مثلث مرگ و امپراتوری ھا، بايد رانت خواری و دزدی و رشوه گيری را نيز به 

امی که آخوند روحانی و وزرای کابينه اش گاه ھنگ. ين حکومت اسالمی اضافه کردمسؤولکارنامه سران و مقامات و 

معنی عملی اش اين است که مردم انتظاری از دولت نداشته باشند که ! بی گاه اعالم می کنند که خزانه را خالی گرفته اند

به عبارت ديگر، آن بخش خزانه که قرار است به خدمات عمومی و رفاه . گرانی و تورم و بی کاری و فقر را مھار کند
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اما بر عکس، بخش ديگر خزانه که . جامعه و اشتغال و غيره اختصاص داده شود خالی است و ھميشه ھم خالی بود

  .ماشين سانسور و سرکوب دولتی را به حرکت درمی آورد پر است و ھميشه ھم پر بوده است

 است که ھمواره در طول ئینھادھای بی شمار مذھبی، ھم چون نھاد روحانيت از جمله نھادھابه طور کلی دستگاه و 

تاريخ در ثروت اندوزی و دخالت ھای اجتماعی و سياسی نقش غيرقابل انکاری داشتند و اکنون نيز سه دھه و نيم است 

ھمه ثروت ھای جامعه ايران و قدرت مطلق سياسی و اقتصادی در اين ، ئیکه گرايش ارتجاع مذھبی و قرون وسطا

  .انه تصاحب کرده اندکشور را با سرکوب ھای خونين و وحشي

 نفر را اعدام را می کند و در خيابان ھا ٢ دولت، روزانه به طور ميانگين تغييرحکومت اسالمی در ماه ھای اخير و با 

نيز گشت ارشاد و نيروی انتظامی و غيره نيز بی شرمانه و وفيحانه به زنان و جوانان تعرض می کنند و معترضين را 

  .اشتگاه ھای مخوف خود می برندنيز با ضرب و شتم به بازد

با اين مقدمه، به بررسی ثروت ھای اين مثلث اقتصادی که به لحاظ سياسی نيز قدرت و حاکميت کشور را نيز در اختيار 

 ئیدارند و برای حفظ آن نيز حتا از راه انداختن رعب و وحشت در جامعه، زندان و شکنجه، اعدام و ترور نيز ابا

  .يمندارند، ادامه می دھ

  

  امپراتوری آخوند علی خامنه ای

قات شش ماه ياما تحق. ستيده نيران، سال ھاست که بر کسی پوشيروھای نظامی اياست و نيسلطه خامنه ای بر س

 فرمان ئیستاد اجرا«درآمد جاری که . ترز، بعد سومی از قدرت او را آشکار می کند که ھمان بعد مالی استيرو

ه زده، بلکه يست و چھار سال است بر قدرت تکي تنھا روشن می کند چرا خامنه ای بد می کند نهيتول» حضرت امام

ان گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ھم ين و بنيشينشان می دھد در مواردی سلطه او بر امور از رھبر پ

جلس و بودجه کل کشور بی درآمد ناشی از ستاد، به خامنه ای استقاللی مالی می بخشد تا او را ھم از م. ش تر استيب

  .رون نگه داردياسی درون حکومتی، بيری ھای مستقيم سياز کند و ھم از درگين

ن سازمان يدفاتر حسابرسی ا. ستيممکن ن»  فرمان حضرت امامئیستاد اجرا«ک برآورد کلی از دخل و خرج يارائه 

د خود از ي ای داشت مبنی بر خلع ، مجلس شورای اسالمی مصوبه٢٠٠٨در سال . حتی از دسترس مجلس خارج است

مجلس شورای اسالمی ايران، چھار سال  يعنی . که تحت نظارت رھبر است بدون اجازه رھبریئینظارت بر دستگاه ھا

نھادھای زير نظر رھبر حکومت اسالمی، تنھا با . را از تحقيق و تفحص معاف کرد»  فرمان امامئیستاد اجرا«پيش 

   . جزئيات و شرح عملکرد خود را به مجلس بدھند توانند  اجازه خود او می

ت از ي برای توانمند سازی و حمائیدر واقع خامنه ای، در شکل گرفتن مجموعه ای از احکام قانونی و دستورات اجرا

  .چ سازمانی نيز حق نظارت بر اموال ستاد را ندارديل در اموال، نظارت داشته است و ھيستاد در تحص

ويترز، در ادامه گزارش پژوھشی خود درباره مجموعه اقتصادی تحت مديريت خامنه ای، نوشته خبرگزاری انگليسی ر

  ».بيش از پيش رونق گرفته است«آورد،  ھا بر ايران فشار می  در زمانی که تحريم »  فرمان امامئیستاد اجرا«که 

ن اسم يا. نام دارد» مان حضرت امام فرئیستاد اجرا«نھادی که سال ھای سال، ثروت ھای کالنی را در خود جای داده 

نی، کوتاه زمانی قبل از مرگش در يت هللا روح هللا خمين رھبر حکومت اسالمی، يعنی آياز فرمانی گرفته شده که اول

دی را گذاشت برای اداره و فروش امالکی که در وقايع يھمان فرمان بود که سنگ بنای نھاد جد.  صادر کرد١٣۶٨سال 

ک ي به خصوص در شش سال گذشته، اين ستاد به .، بدون صاحب مانده بودند١٣۵٧ی بعد از انقالب و تحوالت سال ھا

ت ھای بانکی و ياز فعال. ران سھام دارديبا در ھر بخشی از صنعت ايل شده است که تقريم اقتصادی تبديبازوی عظ

  .رغ و غيرهد قرص ھای ضد بارداری و حتی پرورش شترميمالی، نفت و مخابرات گرفته تا تول
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ن حال، به گزارش يبا ا. ستير نين نھاد امکان پذيل محرمانه بودن حساب ھای ستاد، به دست آوردن ارزش مالی ايبه دل

گر دارد، به اضافه ي که در شرکت ھای دئیر منقول ستاد، امالک و مستغالت، سھام ھاي ھای غئیترز، جمع دارايرو

ه ھای مقام ھای يانيل بيه و تحلين عدد برگرفته از تجزيا.  استدالرارد يليزی در حدود نود و پنج ميگرش چياموال د

ت ھای شرکتی به انضمام اطالعاتی از وزارت خزانه داری يرسمی ستاد، آمار بورس اوراق بھادار تھران و وب سا

 . .. وامريکا

او که . ت  خامنه ای استيک نفر است و او آيم اقتصادی، تنھا دست ين امپراطوری عظيرويترز، می گويد کنترل ا

 .ردي را در مورد تمام موضوعات حکومتی می گئیم نھاين مقام روحانی کشور است، تصميباالتر

ن درست ھمان راھی است ين ثروت را از آن خود می کند مصادره امالک است و ايراھی که ستاد ابه گزارش رويترز، 

ن قدرت يترز نشان می دھد که ستاد ايقات شش ماھه رويتحق. ردکه نظام قبلی ھم برای ثروت اندوزی استفاده می ک

ق به دست ين طريستاد امالک خود را به ا... م را از مصادره امالک ھزاران شھروند ايرانی به دست آورده استيعظ

در .  استن ادعا بی اساس بودهيدر بعضی موارد ا. ران ادعا کرده، آن امالک متروکه ھستنديآورده که در دادگاه ھای ا

ن امالک يازی انحصاری برای مصادره اموال دارد، که ايبانی خامنه ای، امتيحال حاضر، ستاد به حکم دادگاه و با پشت

 .رديمتش را از صاحبان اصلی امالک بگيا سعی می کند معادل قيده می فروشد و يا در مزايمصادره ای را 

در اين گزارش تفصيلی رويترز، . ه کرده استيتا به امروز تھ ھای ستاد را ئیترز، طی گزارشی فھرستی از دارايرو

نھادی که بخشی از سھام شرکت مخابرات، .  تخمين زده استدالر ميليارد ٩۵را حدود » ستاد« ھای اين  ئیارزش دارا

 . خودرو، بانک پارسيان و چندين شرکت نفتی را در اختيار دارد ايران

، از جمله به زبان فارسی منتشر ١٣٩٢ آبان ٢١ -  ٢٠١٣ نوامبر ١٢شنبه   در اين گزارش که بخش ديگر آن روز سه

کند تا بلکه   ھا، مدام فشار را بر اقتصاد ايران تشديد می  تر کردن حلقه تحريم با اين که غرب با تنگ «: شده، آمده است

هللا  ی مستقلی برای پشتيبانی آيت  ھای عظيمی که دارد، منبع مال ای خود را متوقف کند، ستاد با فعاليت برنامه ھسته 

 ».کند  ای فراھم می  خامنه

 شده را دارد و فعاليت   خبرگزاری رويترز، می نويسد کم تر نھادی در ايران، قدرت اقتصادی اين نھاد کم تر شناخته

  . شمرد  ای، کليدی می  ھای آن را برای قدرت اقتصادی آيت هللا خامنه  

   ھای اخير، قدرت اين مجموعه در اقتصادی ايران مدام رو به فزونی بوده و قدرت  در سالگويد ھرچند اين گزارش می 

 اند، اما اين ستاد توانسته از زير بسياری از   ھای و ارتباطش با رھبر حکومت اسالمی آگاه بوده ھای غربی از فعاليت

  .فشارھای خارجی جان به در ببرد

 ھا   فرمان امام را در فھرست افراد حقيقی و حقوقی شامل تحريمئیس ستاد اجرايئ، اتحاديه اروپا ر٢٠١٠در ژوئيه سال 

اما رويترز، نمی گويد که چرا نام او از فھرست تحريم ھا حذف . قرار داد اما نام او دو سال بعد از اين فھرست حذف شد

  .شده است

 شرکت به فھرست تحريم ھای خود ٣٧ار ، اين ستاد را در کنامريکا داری  در ماه ژوئن سال جاری، وزارت خزانه

ای را تحريم  هللا علی خامنه   رويترز، که چرا شخص آيت سؤال در پاسخ به اين امريکائیمقامات رسمی . اضافه کرد

 ھمه اين فشارھا را امريکا کنند که دولت تأئيد خواھند اين موضع حکومت ايران را  اند که نمی نکرده اند، پاسخ داده 

  . حکومت در ايران گذاشته استرتغييبرای 

 ھا فعاليت می  شده، صوری ھستند و برای دور زدن تحريم  ھای تحريم  اند که بعضی از شرکت  گفته امريکائی ھای  مقام

ھای مختلف اقتصاد ايران و در سراسر جھان فعال است  ، اين شبکه در بخش امريکا داری  به گفته وزارت خزانه. کنند 

  .کند  برای حکومت درآمد ايجاد می دالرھا  اردو ھر سال ميلي
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 برسد که برای اين ستاد محسوس باشد، اين مجموعه به ئی ھا به جا اما به گزارش رويترز، قبل از آن که فشار تحريم

  .يک غول عظيم اقتصادی تبديل شده بود

 ئی ھا ن مجموعه از نقش شرکتس ھيئت مديره گروه توسعه اقتصادی تدبير، گفته است که ايئيعلی اشرف افخمی، ر

   در توسعه کره جنوبی الگو گرفته استئیجی و ھيوندا مانند سامسونگ، ال 

، سرمايه ملکی دارد و دالر ميليارد ۵٢گويد در تحقيقاتش در يافته که اين ستاد معادل حدود  خبرگزاری رويترز، می 

 .دارداش سرمايه  ھای تخصصی   ھم در ھلدينگ دالر ميليارد ۴٣حدود 

 می تعيين ای خودش اعضای ھيئت مديره اين ستاد را  يکی از کارمندان سابق ستاد، به رويترز گفته است آقای خامنه

به گفته او، دغدغه اصلی رھبر ايران، سود ساالنه اين ستاد است .  کند کند اما مديريت سازمان را به ديگران محول می 

  ».شود صرف بوروکراسی خود او می «که 

 گويد اين  است که رويترز می» گروه توسعه اقتصادی تدبير« فرمان امام، ئی ھای ستاد اجرا ی از زيرمجموعهيک

  .کند ھای خود را مديريت می  شرکت، يکی از حداقل پنج اھرمی است که ستاد از طريق آن ھا سھام شرکت 

يک سخن گوی .  گذاری شده است هرھبر حکومت اسالمی ھم در آن سرماي» پول شخصی«: گويد  می امريکادولت 

 کند   ھای ديگر سران حکومتی را ھم مديريت می  گذاری  گويد اين گروه تدبير، سرمايه  میامريکا داری  وزارت خزانه

  .اما نامی از آنان نبرده است

، اشاره شده که يافتن به اين سرمايه کالن  فرمان امام در دست ئیھای ستاد اجرا در گزارش رويترز، از جمله به روش 

  . داران به فروش سھام خود است شامل خريد سھام از بازار آزاد يا مجبور کردن سھام

 جا که به گفته  طبق اين گزارش، گروه تدبير خيلی بيش از ميزان اين سھم، در مديريت اين بانک پارسيان دخيل شد تا آن

  . کردتغييرھم » حتی نوع مشتريان«سيان و يک کارمند پيشين اين بانک، پوشش و آرايش کارکنان بانک پار

ھای فعال ديگری از ستاد ھم اشاره کرده است؛ از جمله بنياد خيريه برکت که به گفته  گزارش رويترز، به زيرمجموعه 

 واحد ۴٠٠ مدرسه، ٢٠٠در پنج سال گذشته، «س ھيئت مديره گروه توسعه اقتصادی تدبير، ئيعلی اشرف افخمی، ر

 ». ھزينه کرده استدالر ميليون ۶٠٠بھداشت ساخته و يک ميليارد و مسکونی و خانه 

 مانند ئی ھا افخمی در فروردين گذشته، در مصاحبه با روزنامه شرق چاپ تھران، گفته که گروه تدبير از تجربه شرکت

  . در توسعه کره جنوبی الگو گرفته استئیسامسونگ، ال جی و ھيوندا

ات تغيير« مديرعامل سازمان اموال و امالک ستاد بود، در سخنانی از ٢٠٠٨ال پيش از آن عارف نوروزی که در س

اين نھاد از يک مجموعه ملکی به يک جريان اقتصادی تبديل شده «: در کل اين سازمان خبر داده و گفته بود» بنيادين

  ».است

داشته است؛ ھمان  درصد از شرکت توسعه اعتماد مبين را در دست ٣٨، ٢٠١٠اين ستاد، ھم چنين در سال 

  شرکت سرمايه.  درصد به عالوه يک سھم از شرکت مخابرات ايران را خريد۵٠کنسرسيومی که يک سال پيش از آن، 

  . ھای ستاد بر شمرده شده است گذاری ری ھم از جمله زيرمجموعه

ای نظامی و اقتصادی  ھ  ھای اخير در دولت، بخش  فرمان امام، در سالئیطبق اين گزارش، مقامات رسمی ستاد اجرا

س ھيئت مديره بورس اوراق بھادار تھران، ئياز جمله حميدرضا رفيعی کشتلی، ر.  اند  منصوب شدهئی ھای باال به سمت

س ھيئت ئيغالمحسين نوذری، يکی از وزرای پيشين نفت، ر. گذاری تدبير ھم ھست  زمان عضو شرکت سرمايه  ھم

  .مديره گروه تدبير است

س ھيئت مديره شرکت ئيحانی نيز حسين دھقان به سمت وزارت دفاع انتخاب شد که پيش از آن، ردر دولت حسن رو

  . ھای عمده ستاد بود مبين ايران از زيرمجموعه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

.  روحانی انتخاب شده، در ھيئت مديره اين ستاد بوده استئیمحمد شريعتمداری نيز که به عنوان معاون اجرا

   .يز وزير بازرگانی بودشريعتمداری، در دولت محمد خاتمی ن

  گويد شرکت برکت، زيرمجموعه عمده ستاد، از جمله در توليد دارو دست دارد و يکی از سرمايه گزارش رويترز، می 

  .ھای ضد بارداری است ، توليد قرص »استروژن فارما اس ای«ھای آن با مشارکت شرکت داروسازی سوئيسی  گذاری 

 ای در سخن رانی ھای اخير خود گفته که سياست مھار جمعيت در ايران  ی خامنه هللا عل اين در حالی است که آيت

  . ھا خواسته است که توليد مثل را افزايش دھند و از خانواده»  بود که ما کرديمئیيکی از خطاھا«

به عنوان ای در عرصه سياسی و نيز در عرصه نظامی  تر آيت هللا خامنه  گويد که موقعيت بر خبرگزاری رويترز، می 

  .دھد فرمانده کل نيروھای مسلح روشن است، ولی تحقيقاتش بعد سومی از قدرت او در عرصه مالی را نشان می 

اند اما اين خبرگزاری به نقل از   ھای حکومت اسالمی ايران، ھنوز به گزارش رويترز واکنش رسمی نشان نداده  مقام

 ھای رويترز با واقعيت  گزارش«: مان امام، نوشته که گفته است فرئیحميد واعظی، مديرکل روابط عمومی ستاد اجرا

  ».فاصله زيادی داشته و صحيح نيست

ل يدر روند استخدام وک« را نادرست می داند و امريکاام بعدی، او گفت که ستاد ادعاھای وزارت خزانه يک پيدر 

ه به شما اطالع می دھد که ھر گونه اقدام يانياين ب«: او، افزود» .ن موضوع می باشديدگی به اي برای رسامريکائی

ب بزند که شما ي باشد و و به موضع ما آسامريکاب رساندن به اختالف ما در يتوسط سازمان شما می تواند باعث آس

  ».د بودي خواھمسؤولبرای آن 

 حال استخدام وکيل کند و در  را رد می امريکا داری  واعظی، ھم چنين گفته است که اين ستاد، اتھامات وزارت خزانه

  . ھا عليه اين مجموعه را رفع کند در آن کشور است تا تالش کند تحريم

سفارت . ن گزارش پاسخ ندادنديترز برای نگارش ايت روسؤاالاست جمھوری و دفتر وزارت خارجه پاسخ به يدفتر ر

  .دينام» نامتجانسپراکنده و «ترز را يافته ھای رويه ای صادر کرد و يانيران در امارات متحده بيا

.  ملک توسط ستاد به مزايده گذاشته شده است٣٠٠، نزديک به ٢٠١٣، تنھا در ماه می »رويترز«بر پايه پژوھش 

در . ستاد، ھم چنين از مالکانی که می خواھند ملک خود را باز يابند و يا آن را بفروشند، مبلغی در خواست می کند

افزون بر امالک که به گفته . ھم به کارمندان دولت برای انجام معامله بدھندکنار آن، اين افراد بايد مقداری رشوه 

 برای اين نھاد درآمد به ارمغان می آورد، ستاد در ده ھا شرکت دولتی سھم دارد و از آن راه دالر ميليارد ۵٢رويترز، 

ن است، اما بخشی از درآمد آن گرچه نام ستاد پشت آرم بنياد مستضعفان پنھا.  به دست می آورددالر ميليارد ۴٣ھم 

 کارمند دارد که بيش ترشان از ميان ارتشيان و اعضای سرويس ھای ۵٠٠صرف بيت رھبری می شود که حدود 

به ھر رو اين مطلب طوالنی با اين جمله به پايان می رسد که در کشوری که دستگاه . امنيتی، برگزيده شده اند

بيش از سی سال در راھروھای ادارات دولتی ايران سرگردانند تا بتوانند عدالتش بی عدالت است، شماری زن و مرد 

 .بخش کوچکی از دارائی خانوادگی خود را پس بگيرند

  بانک ھای.  و سيمان برخی کارخانه ھای بيت رھبری عبارتند از کاشی ايرنا، کاشی سينا، ايران تاير، نوشابه سازی

  . انصار و بانک پاسارگاد استمتعلق به بيت رھبری نيز بانک سينا، بانک

در ادبيات سياسی و » بيت رھبری«اساسا امپراطوری مالی که در سال ھای اخير در مورد فعاليت ھای اقتصادی 

اقتصادی ايران به کار بسته می شود به خوبی گويای زوايای فعاليت ھای عريض و طويل اين نھاد حکومتی و فساد 

  .يت رھبری که در کانال ھای مختلفی در جريان استفعاليت ھای مالی ب. درونی آن است

بخشی از فعاليت ھای مالی بيت رھبری، با بودجه ساالنه ای که بنا براصل پنجاه و دوم قانون اساسی از طرف دولت 

اما آن چه .  می گردد؛ به عبارتی رديف بودجه خوانده می شودتأمينتھيه و به تصويب مجلس شورای اسالمی می رسد 
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 رھبری اختصاص می يابد در بودجه مصوبه مجلس اعالم  ن رخ داده اين که ھيچ گاه بودجه ساالنه ای که به بيتتاکنو

. به عبارتی ھيچ گونه عنوانی در بودجه تصويب شده تحت عنوان بودجه دفتر نھاد رھبری نگاشته نشده است. نمی شود

ت اسالمی تا بدان جا در ابھام قرار می گيرد که حتا بنابراين، ھمواره بودجه اختصاص يافته به دفتر رھبری حکوم

 .مقامات دولت و نمايندگان مجلس ھم اطالعی از آن ندارند

 .است» ھدايا«و » شرعی«بخشی ديگر از درآمدھا و فعاليت ھای مالی دفتر خامنه ای، از طريق دريافت وجوھات 

،  ا رھا شدهي   موات ن ھایي زم لي از قب  عمومی یبخش سوم از درآمدھا و فعاليت ھای بيت رھبری ھم چون ثروت ھا

   ھای شهيزارھا، بي ھا، جنگل ھا، ن  ھا، دره ، كوه  عمومی ر آب ھایي ھا و سا ، رودخانه اچه ھاياھا، دري، در معادن

مسترد »  نيغاصب« از   كه  عمومی  و اموال  المالك  مجھول ، و اموال  وارث  بدون ، ارث ستي ن مي حر  كه ، مراتعی عیيطب

 شود برابر اصل چھل و پنجم قانون اساسی، در اختيار حکومت اسالمی و به عبارت واضح تر در اختيار خامنه ای  می

مضافا برابر اصل چھل و نھم قانون اساسی، ثروت ھای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، . قرار می گيرد

ن ھای موات و يفاده از مقاطعه كاری ھا و معامالت دولتی، فروش زمقمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء است

را در صورتی که صاحبان اصلی آن مشخص » رمشروعيغ«ر موارد ير كردن اماكن فساد و سايمباحات اصلی، دا

نبوده و يا انتقال آن به صاحب حق امکان پذير نباشد به بيت المال اختصاص يافته و مشخصا مديريت و صرف آن در 

  .، يعنی رھبر حکومت اسالمی قرار می گيرد»ولی فقيه«اختيار 

، که با فرمان خمينی به شورای انقالب در نھم اسفند پنجاه و ھفت »بنياد مستضعفان«ھم چنين فعاليت ھای مالی 

ھبر  ر نی،يدر پی صدور فرمان امام خم«:  ای، اعالم کرد هيانيتاسيس شد و در اين مورد شورای انقالب با صدور ب

ن و صرف آن يشيم پيرمنقول خاندان پھلوی و کارگردانان اصلی رژي درباره مصادره اموال منقول و غ انقالب اسالمی،

اد مستضعفان ي ای به نام بن مؤسسهجاد ياقدام به ا  شورای انقالب اسالمی،  در امور رفاھی مستضعفان و محرومان،

جاد يره و ايھای بانکی و پول نقد و غ  اعم از امالک و سپرده   اموال، و ضبط اينئیاد شناساين بنيفه اي وظ :کرده است

  ». مسکونی برای محرومان است واحدھای

مجلس شورای اسالمی که برابر اصل ھفتاد و ھشتم قانون اساسی، حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد 

ی ھم چون سپاه پاسداران، صدا و سيما، بنياد شھيد، تاکنون ھيچ گونه تحقيق و تفحص برعملکرد نھادھای تابعه رھبر

 از اين دست را انجام نداده و حتا کسی جرات بيان ئیبنياد مستضعفان، کميته امداد، اوقاف و امورخيريه و ديگر نھادھا

  .آن را نيز نداشته است

رھبری را در صورت حتی مجلس خبرگان ھم که برابر اصل يکصد و يازدھم قانون اساسی، وظيفه نظارت و عزل 

فقدان شرايط مصرح در اصل يکصد و نھم را داراست تاکنون ھيچ گونه نظارتی بر فعاليت ھای مالی دفتر رھبری 

 . نداشته است

البته بايد تاکيد کرد که اعضای مجلس خبرگان، بارھا در اظھارنظرھا و بيانيه ھای پايانی اجالس مجلس خبرگان، 

  !بر، فقط در برابر خدا پاسخ گو استصريحا عنوان کرده اند که رھ

ھمه شواھد و بررسی ھا، از جمله بررسی ھای رويترز، به سادگی نشان می دھند که خامنه ای، فرزندان و اعضای 

دفتر و نزديکانش، آن چنان ثروت ھای افسانه ای دارند که برای به دست آوردن آن ھا، حتا يک روز ھم عرق نريخته 

ت نيست که فساد ھمه ارگان ھای حکومتی را فراگرفته و ھر از چند گاھی اختالس ھای ميليارد بنابراين، بی جھ. اند

ی در بانک ھا و نھادھا و شرکت ھای دولتی به رسانه ھا درز پيدا می کند نشانه ھای اختالس و فساد اقتصادی دالر

  .ن حکومتی استئيگسترده از شخص رھبر تا مقامات پا
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و نزديکان خامنه ای، تاکنون روايات فراوانی از ساده زيستی و پاک دستی اقتصادی خامنه سينه چاکان و چاقوکشان 

، خبر از ١٣٩٠برای نمونه، يکی از اعضای مجلس خبرگان رھبری در آخر خرداد ماه . ای و خانواده او بيان کرده اند

 .از ديگران پول قرض کندآن داد که رھبر حکومت اسالمی، برای گذراندن مخارج روزمره زندگی ناچار است 

مخارج «آيت هللا سيد ابوالحسن مھدوی، نماينده مجلس خبرگان رھبری از استان اصفھان با بيان اين ادعا، افزود که 

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

 ».كنند ساده زندگی می

 آخوند سينه چاک رھبر حکومت اسالمی، مطالب فوق را در کتاب خاطرات خود عنوان کرده و به گزارش اين

 .تقديم شده است» پيشگاه ملت واليتمدار و ارادتمندان رھبر معظم انقالب«خبرگزاری فارس اين کتاب به 

 نوشته مسألهته و در توضيح اين زندگی خامنه ای دانس» ويژگی ھای مھم«را يکی از » ساده زيستی«آيت هللا مھدوی 

شان كم تر باشد، مثال در منزل شان  شايد نسبت به اكثريت جامعه، ھزينه . مخارج زندگی ايشان بسيار كم است«: است

 ». نما وجود دارد و تمام سطح منزلشان موكت است تنھا يك فرش نخ

 .می کند» ندگی روزمره، گاھی پول قرضمخارج ز«او، ھم چنين ادعا کرده است که رھبر حکومت اسالمی، برای 

 ! که بيش تر به طنز شباھت دارند تا واقعيتئیادعاھا

ار و ماھی قزل آالی خال قرمز رودخانه الر به يدر حالی که در برخی گزارشات آمده که نخست پزشکان خوردن خاو

ار از رشت ي گفته می شود خاو.ن دو غذا جز عالئق شخصی او شديه کرده بودند، اما رفته رفته ايخامنه ای توص

و مصرف . راز توسط حائری ارسال می شودين گوشت قرقاول که از شيھم چن. توسط امام جمعه رشت ارسال می شود

نان از سمی نبودن آن يبرای کنترل غذای خامنه ای و اطم). ز از کلستروليبرای پرھ(ن و شتر مرغ يگوشت بلدرچ

ش می شود و آشپز خود يک ماده، غذا آزمايده شده که با افزودن ي خرامريکا از دالر ھزار ۵٠٠دستگاھی به مبلغ 

  .گران غذا را بچشدين قبل از ديستی در حضور محافظيبا

مای يخامنه ای، در سفرھای طوالنی داخلی، مثل سفر به مشھد، اسب مخصوص او و اسب پسرش مجتبی را با ھواپ

  .ک تر موجود استي ھای نزدئیص حمل اسب برای جا به جاون مخصوين سه کاميھم چن.  به محل می برند٣٣٠

 دالرون يلي م٧ن آن ھا ي برآورد شده و گران تردالرون يلي م۴٠ عدد است که ارزش کل آن ١٠٠تعداد اسب ھا حدود 

برای اسب ھا دو اصطبل موجود است، . اسب مجتبی پسر خامنه ای، سھند نام دارد. مت دارد و نام آن ذوالجنان استيق

 ٣کی در لواسانات به مساحت ي اسب است و ٧٠ ھزار متر که دارای ١٠کی در باغ ملک آباد مشھد به مساحت ي

  . اسب است٣٠ھزار متر که دارای 

 برآورد دالرون يلي م٢پ ھای او، حدود يارزش پ. پ جمع آوری شده استي پ٢٠٠پ خامنه ای، تاکنون يون پيدر کلکس

 سال ٣٠٠مت دارد که مربوط به ي قدالر ھزار ٢۵٠پ ين پيگران تر.  آورده شده اندش تحفهيپ ھا براياکثر پ. می شود

پ ھا توسط روسای جمھور و رھبران جھان به يبعضی از پ. پ طال کوب و جواھر نشان استين پيدسته ا. ش استيپ

 به تريام کشيده نيز البته گفته می شود که او. پ نام اھداء کننده مشخص استيو در جعبه پ. ه داده شده استياو ھد

  .اشتياق زيادی دارد

 تای آن ھا از آستان قدس ٣ انگشتری خاص جمع آوری شده که ٣٠٠ون انگشتری ھای خامنه ای، حدود يدر کلکس

. ا را دارديق دنين عقيمی تريمت گذاری شده و قدي قدالر ھزار ۵٠٠ن انگشتری يگران تر. به او تحفه داده شده است

  .ت رھبری نگھداری می شوديبون ھا در ين کلکسيا
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 دالرست ھزار يون و دويليک ميک وجود داشت که ي عصای آنت١٧٠ش يون عصای خامنه ای، تا چند سال پيدر کلکس

ش است و جواھر نشان ي سال پ١٧٠مت دارد که متعلق به ي قدالر ھزار ٢٠٠ن عصا، يگران تر. مت گذاری شده بوديق

  . ن و آن تحفه می فرستدي را برای ائیا عبايشتری ا انگيگاھی در موارد خاص عصا . است

ز چکی به امضای يگاھی ن. ، معموال سکه طال تحفه می دھد)شاعران درباری(برای شعرا و ھنرمندان ھوادار خود 

ت دعوت می شوند و پس از خواندن يھر از چند گاه گروھی از ادبای مداح نظام به ب. دفتر رھبری به آن ھا می فرستد

  .)ن شاه مد بوده استيژه در زمان ناصرالديسنتی که در دربار قاجار و به و. (رنديه می گشعر صل

 است که دالر ھزار ۴٠٠مت مجموعه آن ھا حدود ي عدد است و ق١٢٠ون خامنه ای، حدود يشماره عباھای کلکس

که گاھی می پوشد عالقه د رنگی يش تر به عبای سپياما از ھمه آن ھا ب.  می ارزددالر ھزار ٣٠ن آن ھا يگران تر

  .عباھا از پشم شتر است. دارد

 نفره ھستند و از ٢٠٠ک جمع يک که ين نزديمحافظ.  نفرند١٠٠٠٠مجموعه ای که از خامنه ای محافظت می کنند 

  . ارد تومان ارزش دارديليک ميک شاھد سفرھا و زندگی در کاخ ھا ھستند ھر کدام خانه ای دارند که حداقل ينزد

. ن ھستندي نفره تحت کنترل محافظ۴٠ک خانواده ي. ( محافظت از خانواده ھستندمسؤول نفر ۵٠٠ن ياز محافظ

عروس ھا و دامادھا و دختران و پسران و برادران و برادر زن ھا و بعضی از بچه ھای برادرھا و بعضی از بچه ھای 

  .)برادر زن ھا

ن وارد می يوقتی کسی به حلقه محافظ.  استدالرزار  ھ١٢ و حداکثر ماھی دالرن حداقل ماھی ھزار يحقوق محافظ

ک خانه سازمانی در محل ين طور از يو ھم. شود به او کمک می شود تا در محل زندگی خود صاحب خانه ای باشد

و معموال کسی نمی داند آن ھا . ن ده ھزار محافظ حدود ھزار نفر آن ھا زن ھستندياز ا. ت استفاده خواھد کرديمامور

  .ھستندمحافظ 

ند و يگر را مرندی برمی گزيپزشکان د. ر بھداشت سابق، ھماھنگ کننده تيم پزشکی خامنه ای استيدکتر مرندی وز

ک در ي دکتر کش۴مارستان خصوصی با يک بيت رھبری ين بير زميدر ز. ن خامنه ای می آورديبه وقت الزم به بال

 -ک اتوبوس ين يھم چن. ار ھمراه خامنه ای استيمارستان سيک بينی يدر سفرھای زم.  ساعت مراقبند٢۴طول 

 - مايک ھواپيبرای سفرھای پروازی . نی ھمواره ھمراه استيمارستان که دارای اتاق عمل است برای سفرھای زميب

  . مارستان با دو اتاق عمل وجود دارديب

رد، پزشک مخصوص امور د دستجردی که تخصص پزشکی زنان را دايعنی خواھر وحيخواھر قائم مقام وزارت دفاع، 

  .زنان، يعنی ھمسر و دختران و عروسان خامنه ای است

ابتدا به مدت دو . قوی دارد که مقاالت باالی حکومت را شنود می کند» ستم شنوديس«گفته می شود که خامنه ای يک 

ن شنود يا. است آن مسؤول سال است که طائب ١۵اما اکنون حدود .  شنود خامنه ای بودمسؤولان يريسال احمد قد

تی ھا، حتا اتاق يدر مورد امن» .تی و شنود مردمين امنيمسؤولن بزرگ و شنود يمسؤولشنود «: شامل سه بخش است

کی در باالی ي. شنود دو مرکز اصلی دارد. انت آنان به خامنه ای باشنديز شنود می شود تا مراقب خيخواب آنان ن

، شنودھای )ابان پاستوريدر خ(در پشت خانه خامنه ای مستقر ھستند م که يک تياما . کی در مرکز تلفنيتوچال و 

ار خامنه ای می يقه نوار در اختي دق٢٠مربوط به خامنه ای را طبقه بندی می کنند و روزانه دو صفحه نوشته و 

د، برادر يطائب و مھندس حم: نفرات اصلی اداره شنود. قه از آن مربوط به شنودھای اخالقی جامعه استي دق۵. گذارند

  .ان ھستنديد حقانيوح

ک يک ھفته در نوروز و يک ماه در تابستان و ي.  روز برنامه سفر ساالنه خامنه ای است١٠٠ روز سال ٣۶۵از 

ک ھفته در يام نوروز يدر ا. ل آباد ساخته است، اقامت کنديھفته در زمستان به مشھد می رود تا در کاخی که در وک
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ک ماه در يو .  در آن فصل از سال است می گذراندئیوزستان، که منطقه خوش آب و ھوادر خ) دزفول (ئیگاه ھوايپا

ا کاخ ياوران يشه کنار؛ و ھمه پنج شنبه ھا و جمعه ھا در کاخ نيبا کنار، ساری، رامسر، بيمعموال ز: رانيشمال ا

 .ا کاخ لواسانات به سر می برديه يديجمش

 ١٢٠٠ز که ين حلقه اول و دوم نياقامت او را کنترل می کنند و ھمه محافظاز آن جا که سه حلقه محافظ اطراف منطقه 

  . نه بر می دارديون تومان ھزيلي م۵٠ستی سفر کنند، حداقل خرج ھر روز سفر خامنه ای، ينفر ھستند با

مان ون تويلي م۵٠٠ک اتوبوس ضد گلوله که ين منظور يبرای ا. گاھی خامنه ای می خواھد مثل مردم عادی سفر کند

ک آشپزخانه ين ي و حمام است و ھم چنئیخرج برداشته، ساخته شده است که دارای دو اتاق خواب و دست شو

اسکورت مخفی آقا به صورت پنھان اتوبوس را از . نان آقا، در آن آشپزی می کنديد، آشپز مورد اطميکوچک که س

  .ش و پس ھمراھی می کننديپ

ر خانه يز. افته اند استفاده می کند و حتی بر آن ھا افزوده استيلت موزه نخامنه ای از تمامی کاخ ھای شاه که حا

مت آسانسورش ي ھزار متری ضد اتمی ساخته شده که تنھا ق۵ک پناھگاه ي متری، ۶٠خامنه ای در پاستور، در عمق 

ت رھبری يستم خصوصی بيدر س. ل آباد مشھد ساخته شده استير کاخ وکيک پناھگاه ھم زي.  استدالرون يلي م۵

 عدد ٢رباس مخصوص سفرھای خودش، يمای اي عدد ھواپ١: ر به صورت اختصاصی استفاده می شوديامکانات ز

 تا مربوط به سفرھای ٢)  عدد فالکوم۵. (نيکی مربوط به محافظيل و يکی مربوط به سفرھای فامي، ٧٠٧نگ يبوئ

. کوپتر برای سفر خامنه ایي ھل٢) کوپتريدد ھل ع۵. (ليکی برای سفرھای مجتبی و دوتا برای سفرھای فامي. خودش

کی در عباس يکی در مھرآباد و يکوپتر ي باند ھل۶. ليکوپتر مربوط به فاميکوپتر برای سفر مجتبی و دو ھليک ھلي

، ھر )ن ضد گلولهي عدد ماش١٧. (کی در لواسانيکی در قم و يه تھران، يکی در منظريکی بغل ھتل استقالل، يآباد، 

  .گرين دي عدد ماش١٢٠٠ و دالر ھزار ۴٠٠ارزش کدام به 

ت يکارکنان ب. د ھستنديگانی و وحيت شخص خامنه ای، پسرش مجتبی و بعد حجازی، محمدی گلپايگردانندگان اصلی ب

قت دولت و يدر حق.  ھزار نفر در رده دوم و ده ھزار نفر در رده سوم کار می کنند٢ نفر در رده اول و ۵٠٠حدود 

ت رھبری دارای يب. ت رھبری استيز در کنترل بيستند که کشور را اداره می کنند، بلکه ھمه چيه نيضائمجلس و قوه ق

  .ساختمان ھای متعددی در سطح کشور است

د قند و شکر به نام آستان قدس ين ب ام و، توليتجارت ھای خامنه ای از جمله در عرصه واردات شکر و برنج، ماش

اما تجارت ھای بزرگ ترش ... ن ويقای جنوبی، ونزوئال، لبنان، چيآلمان، عراق، آفره گذاری در دبی، يرضوی، سرما

  .نيه و چيحات نظامی از روسيد تسليمربوط به ھمان نفت و گاز است و بعد خر

 ثابت نگه می ئیخامنه ای برای آن که بتواند سرمايه ھايش را کنترل کند، اشخاصی را به مدت طوالنی در سمت ھا

.  عوض شد١٣٨٧ت زاده در سال يھدا. ران بوده استي فروش نفت امسؤول سال ٣٠ت زاده که يد ھداي مجمثال. دارد

ن دو نفر را خامنه ای يا. ن کار را ادامه می دھدي سال است ا٣٠ران است که ي حمل و نقل نفت امسؤولگری سوری يد

ک بار احمدی نژاد می ي و حتی ک دوره خاتمیيک دوره ھاشمی رفسنجانی و ي.  منصوب کرده است۶١از سال 

ت زاده بشکه يھدا: ن شکل بودين دو با دفتر رھبری بديشکل کار ا. رفتيخواستند آن ھا را عوض کنند اما خامنه ای نپذ

 سال ٣٠در . ون آن ھا به حساب خامنه ای می رفتيسيھای نفت را می فروخت و سوری آن ھا را حمل می کرد و کم

ن نفری که يسوم. ن دو نفر به حساب خامنه ای رفته استيق ايوش و حمل و نقل نفت از طرران، پورسانت فريگذشته ا

ن کار وارد وزارت نفت کرد، برادرش حسن خامنه ای بود که ابتدا در وزارت ارشاد جزو گروه يخامنه ای برای ا

  .سانسور بود اما بعد برای کنترل منافع خامنه ای وارد وزارت نفت شد
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ر ين پول در مسيا.  پول نقد و طال را از  کشور خارج کرددالر ميليارد ٢٢، حدود ٨٨تراضات سال خامنه ای در اع

ن پول ھا ين بود که در صورت سقوط حکومت اينگرانی خامنه ای ا. ف شديه توقيه لو رفت و در ترکيه به سوريترک

يده شد اما سپس حکومت ترکيه و ايران نخست ماجرای توقيف اين پول ھا و طالھا به رسانه ھای کش. ران بمانديدر ا

  .بر سر چگونگی سرمايه گذاری آن در ترکيه به توافق رسيدند و حقايق را پرده پوشی نمودند

عالوه بر اين ھا، خانواده و نزديکان خامنه ای، ھر کدام ثروت ھای جداگانه ھنگفتی دارند و در کشورھای مختلف 

  .دشان را دارندسرمايه گذاری کرده اند و تجارت ھای خو

و » ميثم«، »مجتبی«، »مصطفی«و چھار پسر با نام ھای » ھدی«و » بشری«خامنه ای دو فرزند دختر به نام ھای 

قتل ھای «مصطفی خامنه ای، با دختر آيت هللا عزيزهللا خوشوقت که نامش در پرونده موسوم به . دارد» مسعود«

  .ن شده، ازدواج کرده استبه عنوان يکی از آمران قتل ھا عنوا» زنجيره ای

مسعود خامنه ای نيز با دختر آيت هللا محسن خرازی و خواھر صادق خرازی، سفير ايران در فرانسه در دوران 

 .رياست جمھوری سيد محمد خاتمی ازدواج کرده است

س ئيرمجتبی خامنه ای، دومين پسر خامنه ای و جنجالی ترين آن ھا است که پدر ھمسرش غالمعلی حدادعادل، 

بيش ترين شايعات درباره فساد اقتصادی و سياسی در بين . س کميسيون فرھنگی مجلس ھشتم استئيمجلس ھفتم و ر

 .فرزندان آيت هللا خامنه ای به مجتبی مربوط می شود

نام مجتبی، بيش تر در سازمان دھی تقلب انتخاباتی رياست جمھوری و سرکوب وحشيانه اعتراضات مردم در سال 

مھدی کروبی نامزد معترض به نتايج دو انتخابات دوره نھم و دھم رياست جمھوری که از . ر سر زبان ھا افتاد، ب١٣٨٨

، پس از برگزاری انتخابات در نامه ای به آيت هللا ١٣٨۴ تاکنون در حبس خانگی به سر می برد نيز در سال ٨٨سال 

مجتبی خامنه ای را به سازماندھی فرآيند برگزاری انتخابات که به پيروزی محمود احمدی نژاد منجر شد، خامنه ای، 

 .متھم کره بود

  

  امپراتوری آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی، از جمله بنگاه ھای اقتصادی است که زير نظر رھبر حکومت اسالمی فعاليت دارد ھم 

  و قرارگاه...) نصر و استقالل و( ھای جھاد  مؤسسهتعاون ناجا، بنياد تعاون سپاه،  اجتماعی، بنياد تأمينسازمان  چون

 .ات معاف استياز پرداخت مال) چون خاتم االنبيا(ھای سازندگی 

اتی يت مالير، نسبت معافيجالب اين جاست که مطابق گزارش سال گذشته مركز پژوھش ھای مجلس، در سال ھای اخ

اتی وجود نداشته باشد، درآمد ي درصد بوده؛ به بيان ديگر، چنان چه بخشودگی مال٣١دود ات بالقوه كشور حيبه مال

  .افتيش خواھد ي درصد افزا۵٠اتی كشور، حدود يمال

ت ھستند؛ دايره فعاليت يرمجموعه آستان قدس رضوی، مشغول فعالي و بنگاه اقتصادی در زمؤسسه شركت و ۵٠حدود 

 ھای  ن سازی، از خودروسازی تا فرآوردهي، از معدن تا كمبائیع غذايساجی تا صنااز ن  »غول اقتصادی و تجاری«اين 

تا دامپروری و ساخت و ساز    ھای اعتباری و كارگزاریمؤسسهلبنی، از کارخانه قند تا شركت نفت و گاز، و از 

  . دارندئیات بالقوه بااليمسکن را دربر می گيرد؛ شرکت ھا و بنگاه ھای اقتصادی كه مال

  :رخی اسامی شرکت ھا و بنگاه ھای اقتصادی، دامنه و حجم فعاليت آستان قدس را به شرح زير استب

 اعتباری رضوی، شرکت ھلدينگ رضوی، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، مؤسسهشرکت داروسازی ثامن، 

 شرکت شرکت مھندسی آب و خاک قدس رضوی، شرکت ساختمانی بتن و ماشين قدس رضوی، شرکت شھاب خودرو،

شھاب يار، شرکت کمباين سازی ايران، شرکت آرد قدس رضوی، شرکت نان قدس رضوی، شرکت فرآورده ھای 
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 رضوی، شرکت فرآورده ھای لبنی رضوی، شرکت خميرمايه رضوی، شرکت قند آبکوه، شرکت قند چناران، ئیغذا

 مؤسسهی قدس رضوی، شرکت قند تربت حيدريه، شرکت کشاورزی رضوی، شرکت کشاورزی و عمران جنگلھا

باغات آستان قدس رضوی، شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه، شرکت کشت و صنعت سرخس، شرکت کشت و 

صنعت اسفراين، شرکت نساجی و نخريسی خسروی، شرکت تھيه و توليد فرش آستان قدس رضوی، شرکت معادن 

کت فنآورزی اطالعات و  منطقه ويژه اقتصادی سرخس، شرمؤسسهقدس رضوی، شرکت نفت و گاز رضوی، 

  ...ارتباطات رضوی، شرکت کارخانجات صنايع چوب آستان قدس رضوی و

، در نشست مطبوعاتی با ١٣٩١ اسفند ٢٣ احمد علوی، قائم مقام توليت آستان قدس رضوی، روز چھارشنبه سيد

  ».رشد کرده است درصد ٣۶بودجه امسال آستان قدس رضوی در مقايسه با پارسال «: خبرنگاران در مشھد، گفت

 درصد آن در بخش جاری ھزينه ۴٠ آستان قدس رضوی در بخش عمرانی و ٩٢ درصد بودجه سال ۶٠«: او، ادامه داد

  ».می شود

بودجه اين آستان از محل درآمد موقوفات و سرمايه گذاری ھای «: قائم مقام توليت آستان قدس رضوی، ادعا کرد

 می شود و ھيچ رديف بودجه ای از دولت يا از محل فروش نفت تأمين انجام گرفته در بخش ھای مختلف اقتصادی

  ».ندارد

 فصل ٢۵ھزار وقف نامه با ... بودجه آستان قدس رضوی به دو بخش موقوفاتی و عمومی تقسيم می شود«: او، گفت

  ».و موضوع در اين آستان وجود دارد که محل ھزينه آن مشخص شده است

ان قدس رضوی مربوط به موقوفات مطلقه است که واقف موضوع آن را مشخص بودجه عمومی آست«: علوی، گفت

 ميليارد لایر صرف ۶٢٠ آستان قدس رضوی معادل ٩٢ درصد از مجموع بودجه موقوفاتی سال ٣۶... نکرده است

  ».خدمات رسانی به زائران در حوزه اماکن متبرکه می شود

 ھزار برنامه در ۴٢ تبليغات آستان قدس رضوی و برگزاری علوی، با اشاره به حجم برنامه ھای فرھنگی معاونت

در بودجه ...  نيز به اين معاونت اختصاص يافت٩٢ ميليارد لایر از بودجه سال ٢٣۵ درصد معادل ۴۴«:سال، گفت

  ». ميليارد لایر نيز به صورت يارانه به بنياد فرھنگی رضوی مصوب شده است٣٢ اختصاص ٩٢سال 

گی رضوی ويژه علوم انسانی و معارف شش ھزار دانش آموز دارد که از اين تعداد سه ھزار بنياد فرھن«: او، گفت

با ھدف توجه بيش تر به علوم انسانی در » مجتمع آموزشی معارف«سال آينده . نفر به طور رايگان تحصيل می کنند

  ».اين بنياد افتتاح می شود

 ميليارد لایر نيز به سازمان عمران و ۵۶٠ اين آستان ٩٢ل از بودجه سا«: قائم مقام توليت آستان قدس رضوی، گفت

  ». درصد رشد داشته است۵٧توسعه حرم مطھر رضوی اختصاص يافت که در مقايسه با امسال 

  . ميليارد لایر اعالم کرد۵٢٠ را نيز ٩٢او، اعتبار معاونت فنی آستان قدس رضوی از محل بودجه سال 

 ميليارد لایر برای خريد فرش دستباف ٧٠ساالنه «: ی آستان قدس رضوی، گفتعلوی، با اشاره به ميزان ھزينه ھا

 ٧٨ ميليارد لایر برای خريد نايلون کفش و ١٣ ميليارد لایر برای خريد ليوان يک بار مصرف، ٣٠حرم مطھر، 

 عطرآگين کردن  ميليون لایر برای٣٠٠ ميليارد و ٩ھم چنين ساالنه ... ميليارد لایر برای نظافت حرم ھزينه می شود

 ميليارد لایر برای خدمات رسانی معاونت اماکن ۶٢٠ ميليارد لایر برای خريد دستگاه ھای زائربر و ١٠حرم مطھر، 

  .متبرکه آستان قدس رضوی به زائران ھزينه می شود

نوان نخستين امسال  بيمارستان منتصريه به ع«:  گفت٩١او، در ادامه با اشاره به توفيقات آستان قدس رضوی در سال 

مرکز تخصصی دياليز و پيوند اعضا در شرق کشور، کتابخانه تخصصی اقتصاد اسالمی، مجتمعھای فرھنگی امام 

  ».در سرايان، فيض آباد و زياران و مجتمع بين راھی بجستان افتتاح شد) ع(رضا
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وزشی ويژه خواھران در علوی، افتتاح بزرگ ترين مجتمع دامپروری شرق کشور در فريمان، راه اندازی پرديس آم

 ھزار ٨٣ رشته جديد در مقاطع مختلف در اين دانشگاه، رفع تصرف از ١٣دانشگاه بين المللی امام رضا و ايجاد 

امالک موقوفه و کسب رتبه نخست در حفاظت از اراضی موقوفه در کشور را از ديگر توفيقات آستان قدس رضوی در 

  .سال جاری برشمرد

 ھزار فعاليت قرآنی از سوی آستان قدس رضوی انجام گرفت ٢۵٠ن اين که امسال يک ميليون و او، در ادامه با بيا

  ».مشغول آموزش ھستند) ع( ھزار قرآن آموز در مھدھای امام رضا١٠ھم اينک «: افزود

ن جا که سد گلستان که موقوفه اين آستان است به مدت دو سال در اختيار وزارت نيرو بود و از آ«: او، در ادامه گفت

  ».نتوانست کار مقاوم سازی آن را انجام دھد دوباره به آستان قدس واگذار شد

 آستان قدس ٩٢در بودجه سال «: علوی، با بيان اين که مقاوم سازی سد گلستان از سال گذشته آغاز شده است گفت

  ». ميليارد لایر به ادامه عمليات مقاوم سازی اختصاص يافت٧٠رضوی 

ن مکاتبات آستان قدس رضوی، مکتوب کردن مستندات چشم انداز توسعه اين آستان، انجام حسابرسی او، ديجيتال کرد

اس برای نظارت بر اموال و امالک موقوفی را از ديگر اقدامات اين .پی.عملياتی و راه اندازی سامانه نظارتی جی

  . برشمرد٩١آستان در سال 

امسال موفق شديم در بخش کشت غالتی «: شاورزی و توليدی نيز گفتاو، با اشاره به دستاوردھای اين نھاد در بخش ک

  ».مانند گندم، جو، ذرت و گوجه فرنگی يک کار تحقيقاتی و علمی گسترده ای انجام دھيم

 ھزار تن گوجه فرنگی در سال توليد می کند و بزرگ ترين توليدکننده گندم، ۴١آستان قدس رضوی «: علوی، افزود

ميزان توليدات کشاورزی آستان قدس رضوی در سطح ھکتار دو برابر » «.نگی در کشور استذرت، شير و گوجه فر

آستان قدس در بخش » «. ھزار تن انواع محصوالت کشاورزی را توليد می کند١٠٠متوسط کشوری است و ساالنه 

 ھزار راس ٢۵و  راس گاو ۵٠٠ ھزار و ١۵ دارد که اکنون واحدھای تحت پوشش دارای ئیدامداری نيز فعاليت ھا

  ».گوسفند ھستند

 ھزار تن ٧٣ تن در روز و ٢٠٠او، ميزان توليد شير توسط شرکت ھای دامداری وابسته به آستان قدس رضوی را 

  ». درصد است٣۵سھم اين آستان از توليد شير در استان خراسان رضوی «: در سال عنوان و گفت

 در سال را از ديگر ويژگی ھای واحدھای اقتصادی آستان  تن گوشت قرمز و ھزار تن مرغ٣۵٠او، توليد ھزار و 

 تن گوشت سفيد و قرمز مصرفی مھمانسراھای زائرپذير ۶٠٠اين آستان ساالنه «: قدس رضوی برشمرد و گفت

  ».امسال دو کارخانه ھبلکس در مشھد و بيرجند وابسته به اين آستان راه اندازی شد» «. می کندتأمينوابسته را 

 به زائران بارگاه منور رضوی ٩٢ ھزار نفر خدمتگزار افتخاری در نوروز ٣٠شش ھزار خادم و «: علوی، افزود

 بيش از ھفت ميليون زائر در بارگاه منور رضوی وارد شدند که در عيد ٩١نوروز سال ... خدمات رسانی خواھند کرد

  ».نوروز امسال پيش بينی می شود شمار زائران افزايش قابل توجھی داشته باشد

آستان قدس رضوی با ظرفيت باال در بخش ھای مختلف معنوی، درمانی، آموزشی، فرھنگی و «: علوی، افزود

 ميليون نفر ٢۵عمرانی و برخورداری از دانشگاه ھا، شرکت ھا و موسسات متعدد به طور متوسط ساالنه پذيرای 

  ».زائر است

برای نمونه، ابوالقاسم . ی ھای کالن کرده استآستان قدس رضوی، در شھرھای ديگر ايران نيز سرمايه گذار

بيش ترين موقوفات و درآمد آستان قدس رضوی نسبت به ديگر «: ، گفت١٣٩١اللھی، شھردار کرمان، در آبان ماه  سيف

  ». ھا در استان کرمان وجود دارد استان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

وفات آستان قدس رضوی در کرمان ھای پسته را از جمله موق آباد و باغ  علی مھاجری، موقوفه گنجعليخان، باغ فتح 

بر خالف درآمد مطلوب موقوفات اما نسبت به به سازی و نگھداری اين موقوفات در کرمان «: برشمرد و تصريح کرد

  ». توجھی شده است کم

 حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی حجت االسالم عبدالرضا اصغری، معاون امور  مشھد پيام، به گزارش خبرنگار

: ن جايگاه وقف در آستان قدس برگزار شد، اظھار کردئي، در نشست خبری که به منظور تب١٣٩٢ شھريور ١٨دوشنبه 

آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترين نھاد موقوفاتی جھان اسالم زير نظر مديريت عالی اسالمی و فقيھی دل «

ھای اين نھاد اعم از اقتصادی، فرھنگی، پژوھشی، علمی، آموزشی و درمانی با  ی فعاليت تمام  شود که  سوز اداره می

  ».وقف صورت می گيرد   عوايد موقوفات و در چارچوب مصلحت و غبطه

» فرھنگی«معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی، با بيان اين که مھم ترين رسالت آستان قدس رضوی 

 منبرھای سخن ئیدر خصوص ترويج معارف ناب رضوی موقوفاتی به خريد کتاب و برپا«: است، خاطرنشان کرد

اختصاص داده شده است که به واسطه معاونت تبليغات و ... رانی، محفل ھای قرآن و کالس ھای حفظ قرآن کريم و

  ». می شودئیارتباطات اسالمی و سازمان موزه ھا و کتاب خانه ھا آستان قدس رضوی اجرا

جموعه عريض و طويلی است که در کنار درآمد موقوفات و نيز درآمدھای ناشی از زائران ايرانی و خارجی که اين م

عايد آستان قدس رضوی و زيرمجموعه ھای فرھنگی و سياحتی و توريستی و تفريحی آن می کند، ارقامی نجومی را 

 و مالياتی نمی پردازد و تنھا زير نظر رھبر و اين درآمد و گردش مالی نجومی از ھفت دولت آزاد است. شکل می دھد

  .جمھوری اسالمی، فعال است

 ١۵ درصد زمين ھای کشاورزی استان خراسان است و افزون بر ٩٠آستان قدس رضوی، ھم چنين مالک بيش از 

  .ھزار کارمند و حقوق بگير دارد

شده که اختالس ھا و ريخت و پاش ھا عدم پرداخت ماليات توسط آستان قدس رضوی، و تداوم فعاليت ھای آن، موجب 

و سوء استفاده ھای مالی کالن و مفروضی در اين مجموعه رخ دھد، که به دليل رابطه مستقيم آن با شخص آيت هللا 

 را نمی ئی و امنيتی امکان ورود به اين شبکه ی مافيائیخامنه ای و عباس واعظ طبسی و خانواده اش، نھادھای قضا

  .يابند

ن بخشودگی ھا رقابت منصفانه و يا«: نزديک به احمد توکلی نماينده مجلس شورای اسالمی، نوشته است» الف«سايت 

ع يا صنايا داروسازی يا خودروسازی يد فرش يرا تمام شركت ھای توليكند ز مسابقه برابر در اقتصاد را نقض می 

ا يد فرش رضوی يپردازند اما شركت تولات بي درصد سود ساالنه خود را به عنوان مال٢۵اند   كشور، مكلف ئیغذا

توانند  ن می ياند و بنابرا نه معاف ين ھزي رضوی از ائیع غذايا شركت ھای صنايا شھاب خودرو يداروسازی ثامن 

ن شركت ھا از ين كه عمده ايم از ايبگذر.  تر از رقبا قرار دھند نئيمت محصوالت خود را پاي وری باالتر، ق بدون بھره

ه سود آن ھا را باالتر برده يجه حاشيكنند كه در نت مت استفاده می يق الت بانكی ارزان ياجاره و تسھ ا كم يوقفی ھای  ن يزم

  ».تر می سازد و رقابت را نابرابر

. نمونه ديگر، مدت ھا پيش بود که خبر ھزينه ميلياردی آستان قدس رضوی برای ساخت يک فيلم مستند خبر ساز شد

 کننده اين فيلم با اشاره به اين که اين فيلم راجع به وجوھات امام رضا است درباره ماھيت اين فيلم ، تھيه»سحر ريحانی«

اما . نفھميدم چه از آب درآمد.  شود که خود من آخرش نفھميدم اين فيلم داستانی بود يا مستند باورتان می«: گفته است

  ».تر است تا داستانی ھرچه بود به مستندنگاری نزديک 

من دانش جوی صنعتی «: داده است» قانون« در تشريح روند ساخت اين فيلم، توضيحات جالب توجھی به سايت وی،

سال گذشه که برای مسابقه به کره رفته بوديم حاج آقای . شريف ھستم و چھار سال متوالی در المپياد رياضی برنده شدم
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من گفتم حاج آقا من .  ھای من چيست اين که خواستهيک روز حرف رسيد به . داشتند طبسی ھم در مراسم تجليل حضور

ھا در سطح عالی باشد و حرف اول را  خيلی دوست دارم در ايران دفتر توليد داشته باشم که از نظر بودجه و حمايت 

ره من دانستم به قد و قوا البته اين فقط برای من آرزو بود چون می . گفتم حاج آقا دوست دارم آدم پول داری باشم. بزند

توانم يواش  اما من گفتم که نمی . ايشان ولی گفتند ايده خوبی داری ولی بايد پله پله شروع کنی. خورد ھا نمی  اين حرف 

بعد از اين حرف . خورم گرا ھستم و اگر ساپورت مالی و قانونی پشت دفتر توليد نباشد زمين می يواش کار کنم و کمال 

ای که در رياضی دريافت کردم و البته  ای نيستم، به خاطر جايزه  ه رغم اين که حرفه بود که حاج آقا پيشنھاد داد که ب

.  ھای ما شروع شد اين شد که کم کم فعاليت. ام در استان شروع به کار کنم اين که آن را به آقا امام رضا اھدا کرده 

 که انجام داديم خوب شده که خودم ئیھا دفعه وارد مرکزيت آستان شدم و اين قدر اين کار ايشان خوش شان آمد و يک

  ».خدا را شکر ايشان ھم جواب اعتمادشان را گرفتند. شود باورم نمی 

س دفتر توليت بود؛ يعنی حاج مصطفی ئيدرصد زحمات اين پروژه برعھده ر ٩٠«: وی، درباره اين پروژه گفته است

  ».درصد بقيه ھم کار ما يعنی قسمت فنی بود ١٠ .واعظ طبسی

با ده ھا ميليارد سوء استفاده مالی و مشارکت مقام ھای امنيتی و نظامی و خانواده » المکاسب«الی که پرونده در ح

  .واعظ طبسی؛ پرونده ای بی سرانجام در حکومت اسالمی است که متھمان اصلی تبرئه شدند

ت، در نامه ای سرگشاده به چندی پيش نيز جمعی به اصطالح از فعاالن فرھنگی و رسانه ای و ھنری ھم سو با حکوم

با توجه به اين كه عملكردھای «: نوشتند» پروژه ميلياردی مستند ريحانی«عباس واعظ طبسی، با اشاره به ماجرای 

نشده و بعضا دارای نتيجه معكوس در حوزه فعاليت ھای فرھنگی آستان قدس تبديل به رويه   ای، كارشناسی  سليقه

 ای مكرر است، از نھادھای نظارتی ھم چون سازمان  بوده و مسبوق به سابقهشده، محدود به اين مورد خاص ن

بازرسی كل كشور درخواست داريم تا به حوزه فرھنگی آستان قدس ورود نموده و آن را مورد كنكاش و بررسی جدی 

  ».قرار دھند

 فيلم سازی و اعتراض در پی انتشار خبر قرارداد بزرگ فيلم سازی آستان قدس رضوی با يک خانم بی تجربه در

، آستان قدس رضوی پس از ١٣٩١ مرداد ٢۶رسانه ھای حکومتی، به نحوه عقد و ابعاد اين قرارداد، روز پنج شنبه 

  .چند روز سکوت، بيانيه ای صادر کرد

 دقيقه برنامه ٢۵٠ ميليون تومان برای ۵٠٠ فرھنگی آستان قدس، حجم قرارداد يادشده را مسؤولدر اين بيانيه، 

شته و ضمن اعالم عقد اين قرارداد در چارچوب ھا و مقررات آستان قدس، از رسانه ھا خواسته حرمت جايگاه دا

 فرھنگی آستان قدس، کسی مسؤولاما توضيح ارايه شده از سوی . رفيع و ملکوتی آستان قدس رضوی را حفظ کنند

  .را قانع نکرد

ين لحظه متولی آستان قدس رضوی بوده و ھست و آن طور که  تا به ا١٣۵٧آيت هللا عباس واعظ طبسی، از ھمان سال 

  :در ويکی پديا نيز نوشته شده، قدرت و ثروت خود را مديون در اختيار داشتن اين مجموعه است

کنندگان بنياد آستان قدس رضوی را به يک تشکيالت   ھای پس از انقالب درآمد حاصل از زائرين و وقف  در طی سال«

ھای خودروسازی، کشاورزی و بسياری از تشکيالت   است که مجری شرکت  ی تبديل کردهدالرون اقتصادی چند بيلي

 او را به عنوان دالر ميليون ٧٧٠ ايران فوکس، با تخمين زدن ثروت وی در حدود مؤسسه. اقتصادی ديگر است

  ھای سازمانی و زمينوکار آستان قدس رضوی، در مشھد يکی از کسب. آورد ششمين ايرانی ثروتمند به حساب می 

ای به صورت   است که آيت هللا خامنه ئیشود و يکی از مھم ترين بنيادھا داران بزرگ در ايران محسوب می 

 ای و از   عباس واعظ طبسی، يکی از حاميان مھم خامنه. مديرانش بر عھده داردتعيينغيرمستقيم کنترل آن را با 

 شود از راه مخالفتش با شورای رھبری نقش بزرگی در انتخاب  گفته میطرفداران نظريه واليت مطلقه فقيه است و 
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 است و  اش از او را نشان داده  ای ھم پشتيبانی  در مقابل خامنه.  است ای به عنوان رھبر جمھوری اسالمی داشته خامنه 

 ».است از اين راه منافع زيادی نيز کسب کرده 

نام ھر دو . س دفتر توليت آستان قدس رضوی استئيبسی و رمصطفی واعظ طبسی، فرزند کوچک عباس واعظ ط

پسر عباس واعظ طبسی با دو ماجرای فساد مالی در پرونده المکاسب و ماجرای مصطفی واعظ طبسی و سحر 

 .ريحانی بسيار مشھور گشت

   و درآمدھايشان ارج با مخ  در رابطه  نظارتی  ھيچ گونه  گذشته  سال٢٢  يا ٢١   در طول  که ئی از دستگاه ھا يکی«

  شود بدون  می  رضوی  قدس  آستان  به  مربوط  وارد صندوق  پول ميلياردھا تومان.   است  رضوی  قدس ، آستان نداشتيم

 ».  باشيم  داشته  نظارتی  آن  مصرف  بر نحوه اينکه

 ميليارد تومانی ١۵٠ اين قسمتی بود از نطق اکبر اعلمی در مجلس ششم حکومت اسالمی در جلسه پرداخت بدھی

 .)ويديو آن در يوتيوب قابل دسترس است. (دولت به آستان قدس رضوی

:  شد١٩٨ ذيل ماده ٣تالش ھا برای تحقيق و تفحص در مورد نھادھای زير نظر رھبری منجر به الحاق تبصره 

م رھبری ھستند با اذن  که تحت امر مستقيم مقام معظئیتحقيق و تفحص در مورد آن دسته از نھادھا و دستگاه ھا«

 .) له انجام می شود معظم

در حکومت اسالمی ايران، حتا ھر مقامی به طور جدی به دنبال کشف حقيقت، به ويژه درباره فساد اقتصادی درون 

برای ... به سراغش می روند و» گمنام امام زمان«حکومتی باشد با خطرات عديده ای مواجه می گردد و سربازان 

) زير نظر رھبر(واست عشرت شايق نماينده تبريز در مجلس ھفتم، طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مثال، به درخ

هللا  قوه قضائيه پس از چندی يکی از اعضای دفتر آيت . هللا اروميان عضو مجلس خبرگان رھبری ارائه گرديد به آيت 

 و برخی از نمايندگان درخواست کننده تحقيق و بازداشت کرد..  وئیاروميان را به اتھام روابط نامشروع و آدم ربا

هللا اروميان نيز در دور بعد انتخابات  آيت .  متھم کردئیتفحص از جمله عشرت شايق را به دست داشتن در آدم ربا

 .مجلس خبرگان رد صالحيت گرديد

 

  امپراتوری سپاه پاسداران

دم ايران، به عنوان يک نيروی بسيجی با اعضای داوطلب  مر١٣۵٧سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در ابتدای انقالب 

غولی که شريان ھای اقتصاد رسمی و زيرزمينی و . آغاز به کار کرد، امروز تبديل به يک غول اقتصادی شده است

ھر چند تخمين مقدار ثروت سپاه غير ممکن به نظر می رسد، برآورد تحليل گران .  ايران را در دستان خود داردئیمافيا

  . استدالر ھا ميليارد  اين مقدار معادل ده. غربی در حدود يک سوم تا دو سوم کل توليد ناخالص داخلی است

در واقع سپاه پاسداران يک ارگان غول پيکر است که غير از قدرت اقتصادی قوی، اسلحه ھم در اختيار دارد و در 

 . سرکوب و ترور اعدام مخالفين نيز سخت فعال است

ادی داشته است و از حالت نظامی و يرات ساختاری زي تاکنون تغ١٣۵٧ و ترور، از سال ئیخوف و مافيااين نيروی م

ل شده است و چنان ثروتی اندوخته است که برای ين رانت خوار اقتصادی تبدين و قدرت مند تريتی، به بزرگ تريامن

ر انتخابات رياست جمھوری دخالت فعال حفظ منافعش در ھمه امورات سياسی و اجتماعی و فرھنگی کشور از جمله د

  . می کند

برای نمونه، در حالی که قرارداد ساخت فرودگاه بين المللی امام . سپاه، حتا برخی جاھا را به زور تصاحب کرده است

اتريشی واگذار شده بود، دقيقا در روز افتتاح فرودگاه، نيروھای سپاه کنترل فرودگاه را در - به يک کنسرسيوم ترکی

  .تمام پروازھا نيز به فرودگاه ھای ديگر منتقل شدند. ست گرفتند و راه ھای منتھی به آن را با خودروھای خود بستندد
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سپاه پاسداران حکومت اسالمی، مدعی ست که حضور پيمان کاران خارجی مرتبط با اسرائيل، تھديدی امنيتی برای 

شرکت ھا و صنايع کشور در اختيار مطلق خود گرفته فرودگاه محسوب می شود و با اين توجيه، بخش عظيمی از 

اتريشی تاوان اشتباه بزرگش را در کنار زدن سپاه از اين معامله بزرگ -اما واقعيت اين است که کنسرسيوم ترک. است

 .پس داد

 پرسود شرکت ھای شناسنامه دار در کنار بنيادھای خيريه، سپاه را تبديل به يکی از قدرت مندترين بازيگران صنايع

سپاه، کارھای جزئی تر را به پيمان کاران فرعی . ساختمان، نفت و گاز، صادرات و واردات، و ارتباطات کرده است

کنترل سپاه بر اسکله ھای . خارجی واگذار می کند در حالی که خودش حضور فعالی در مناقصه ھای خارجی دارد

 بدون پرداخت حق ئی، به آن اجازه ورود و خروج ھرگونه کاالخليج فارس و پايانه ھا و فرودگاه ھای داخل خاک ايران

 .گمرک و عوارض را می دھد

» سازندگی و اصالحات«در دولت رفسنجانی معروف به دولت . ، تاسيس شد۶٩قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا در سال 

بود گرچه از سال ھای  و سد سازی و جاده سازی ئیحضور سپاه در عرصه اقتصاد محدود به پروژه ھای زير بنا

 سودآور بودن فعاليت ھا سر لوحه قرارگاه خاتم قرار گرفت و ورود به پروژه ھای پول سازتر مانند ٧٠ميانی دھه 

  .نفت در بين فرماندھان مورت توجه خاص قرار گرفت

ھرچند . ردس جمھور وقت ايران، سپاه را به حضور در صنعت ساختمان ايران تشويق کئياکبر ھاشمی رفسنجانی، ر

امروز ھاشمی رفسنجانی به عنوان يک فرد پرنفوذ عرصه سياسی و اقتصادی ايران، خودش يک رقيب برای سپاه 

 .محسوب می شود

سپاه پاسداران، بسياری از فعاليت ھای خود را تحت پوشش بنيادھای مختلف انجام می دھد، از جمله بنياد 

قرارگاه خاتم االنبيا، . ندترين شاخه سپاه، قرارگاه خاتم االنبيا استاگرچه بسياری اعتقاد دارند قدرت م. مستضعفان

 شرکت ثبت شده در داخل يا ٨١٢کارش را به عنوان بازوی ساختمانی سپاه آغاز کرد، اما امروز با داشتن بيش از 

. شده است قرارداد دولتی، تبديل به يک غول اقتصادی در عرصه ھای مختلف اقتصاد ايران ١٧٠٠خارج ايران، و 

س اين قرارگاه، و چھار شرکت زير ئي ھای سردار رستم قاسمی، رئیچند سال پيش خزانه داری اياالت متحده دارا

 . قاسمی، در دولت دوم احمد نژاد، وزير نفت شد.مجموعه آن را مسدود کرد

ست برنده بسياری از مناقصه با حمايت بی دريغ محمود احمدی نژاد از سپاه، خاتم االنبيا در چند سال اخير توانسته ا

مناقصه ھای بزرگی ھم چون احداث تونل، احداث راه آھن زيرزمينی، . دولتی شود» ظاھری«و » رقيب«ھای بدون 

ی احداث خط لوله دالر ميليارد ٣/١اين قرارگاه، ھم چنين برنده مناقصه بزرگ . تاسيسات ھسته ای و ساخت بمب

اين قرارداد بزرگ در بخش انرژی، با .  سيستان و بلوچستان شده است کيلومتری گاز طبيعی از بوشھر به٩٠٠

 .ی ديگری برای احداث ميدان گازی پارس جنوبی تکميل شددالر ميليارد ۵/٢قرارداد 

 مايل از سواحل خليج ١۵٠٠سپاه پاسداران، ھم چنين دست اندر کار ساختن يک رشته تاسيساتی است که در طول 

احتماال سپاه از قرارگاه ھای کوچک برای قاچاق ھای . معروفند» اسکله ھای نامرئی«ه فارس ساخته می شود که ب

اما قرارگاه بزرگ و پيچيده ای، چون بندر شھيد . ن چون مشروبات الکلی و وسائل الکترونيکی استفاده کندئيسطح پا

  .رجائی، در استان ھرمزگان، مرکز قاچاق پرسود نفت است

می، در قاچاق اسحله و مواد مخدر نيز بسيار فعال است و تاکنون گزارش ھای متعددی سپاه پاسداران حکومت اسال

  .درباره اين نوع فعاليت ھای سپاه در رسانه ھای بين المللی مطرح شده است
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به .  نظامی، وارد صفوف بزرگ ترين سرمايه داران نيز شده اند-سپاه، غير از قدرت سياسی » سرداران«برخی 

 تخمين زده دالر ميليون ٧٢٣ثروت او، بالغ بر .  اروميه است١٣٣٨سردار صادق محصولی، متولد عنوان نمونه، 

  .محصولی وزير کشور دولت اول و وزير رفاه دولت دوم احمدی نژاد بود. شده است

وميه، او در مدت فعاليت ھای خود، فرماندار ار.  نظامی خود را در جھاد سازندگی آغاز کرد-او، فعاليت ھای سياسی 

 بازرسی سپاه پاسداران، مسؤول آذربايجان شرقی و غربی، ۵معاون استاندار آذربايجان غربی، فرمانده سپاه منطقه 

  .دبير تشکيالتی شورای مشورتی در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بوده است

انی بوده و ھم چنين او، باجناق سابق علی اکبر واليتی، وزير امور خارجه دولت ھای موسوی، خامنه ای و رفسنج

از بيت رھبری به مجمع تشخيص مصلحت ھم اکنون واليتی، . مشاور رھبری و نماينده او در امور بين الملل است

نظام، به رياست علی اکبر ھاشمی رفسنجانی و به دبيری محسن رضائی رفته؛ و در پست رياست مرکز تحقيقات 

  .راھبردی اين مجمع منصوب شده است

 ئیاختار حکومتی و قوانين آن، بسيار دشوار است که گستره دقيق مالکيت سپاه را در اقتصاد ايران شناسابا توجه به س

چرا که با وجود عدم حضور رسمی سپاه در برخی از شرکت ھا، روابط پشت پرده از حضور نامحسوس سران . کرد

 .اين ارگان خبر می دھد

بسته به سپاه است، به محض خصوصی شدن شرکت مخابرات برای نمونه، شرکت اعتماد مبين که کنسرسيومی وا

ی يادآور ماجرای تصاحب فرودگاه امام دالر ميليارد ۵اين معامله بی سابقه . ايران، پنجاه و يک درصد سھام آن را خريد

تنھا . کنار گذاشته شد» داليل امنيتی«چرا که در مناقصه شرکت مخابرات ھم در لحظات آخر، رقيب اصلی سپاه به . بود

س کنسرسيون سپاه، مجيد سليمان پور و ھمسرش به دليل نشست گاز در خانه ئيچند ماه پس از اين معامله تاريخی، ر

 .ھرچند بسياری از مردم به دليل اعالم شده مرگ آن دو، با شک و ترديد نگاه کردند. شان کشته شدند

سط سپاه پاسداران، و در چارچوب صنايع نظامی، و از آن جا که پيشرفته ترين پروژه ھای صنعتی اقتصاد ايران تو

تحت نظارت سپاه پاسداران صورت می گيرد، سپاه قدرت آن را دارد که انتقال و استفاده از صنايع پيشرفته را در 

سپاه، کاالھای مصرفی بسياری . انحصار خود نگاه داشته، و از ورود بخش خصوصی به صنايع پيشرفته جلوگيری کند

در بين . ط شرکت ھای صنايع نظامی توليد شده، برای فروش در سراسر بازار ھای ايران عرضه می کنندرا که توس

اين کاالھای مصرفی، ھمه نوع محصوالت الکترونيکی خانگی، از کامپيوتر گرفته تا اسکنر، دستگاه تلفن و پيام گير، 

عرضه اين توليدات در بازار، . به چشم می خورد. ..اينترکام، تلفن ھای ھمراه، سيم کارت و کارت ھای ھوشمند بانک و

از يک سو باعث افزايش قدرت مالی و مانور عملياتی سپاه می شود، و از سوی ديگر باعث افزايش ثروت شخصی 

  .کادر رھبری آن، چون ھيچ گونه شفافيتی در حساب و کتاب مسائل مالی سپاه وجود ندارد

ت که وظيفه اش تھديد و ترور مخالفين و جاسوسی و قاچاق اسحله و نيروی سپاه قدس، بازوی خارجی سپاه اس 

  .است» دوست«مواد مخدر و ھم چنين تنظيم روابط بين المللی سپاه با گروه ھا و سازمان ھای مذھبی و حکومت ھای 

ظامی ت مالی و نيتشکيل سپاه و نفوذ اين ارگان در اقتصاد و سياست و حتی خارج از مرزھای ايران به شکل حما

عه عراق و نفوذ اطالعاتی و نظامی سپاه قدس در کشورھای يگروھای مسلح حزب هللا لبنان و حماس تا گروه ھای ش

ھمسايه ايران و حتی آفريقا، ساختار و وضعيت کنونی اين ارگان را از آن چه در ابتدا بود فرسنگ ھا دور نشان می 

  .دھد

  

  جمع بندی
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 ٣٠ درصد گذشته؛ نرخ بی کاری بيش از ۴٠ کرده است؛ نرخ تورم از مرز  درصد سقوط٢٠٠ھم اکنون ارزش لایر 

ھزينه تحريم ھا برای اقتصاد ايران در .  از کنترل خارج شده است درصد گزارش شده، و قيمت کاالھا و خدمات اساسی

 دالر ميليارد  بوده است و گفته می شود که تا به حال بالغ بر ھزاردالر ميليارد ١٠٠يک سال گذشته، نزديک به 

  . کرده است» ای حق مسلم ما است انرژی ھسته «صرف تحقق شعار 

 سرمايه نياز ھست، و دالر درصد به ھزار ميليارد ٨به اقرار مقامات دولتی، برای رساندن رشد اقتصادی کشور به 

  . اين دقيقا مبلغی است که اين حکومت تا به حال صرف فعاليت ھای ھسته ايش کرده است

 ايران، کاھش درآمدھای دولت، کسری بودجه آن و فقدان  ئیھا  ئیدليل بحران کنونی ايران را منجمد شدن دارابرخی 

 حکومت اسالمی در ھشت  در حالی که درآمدھای نفتی.  دانند  ھای مختلف می سرمايه برای سرمايه گذاری در حوزه

 ايران در يکصد سال پيش بوده   درآمدھای نفتی درصد۵٠برابر با ) دوره رياست جمھوری احمدی نژاد(سال اخير 

س جمھور به نظر بنده نزديک است و به ھمين دليل، آرای ئي، خامنه ای تاکيد کرده بود که نظر ر٨٨در سال . است

بنابراين، از بيت خامنه ای گرفته تا دولت ھای رفسنجانی، خاتمی، احمدی . موسوی را به حساب احمدی نژاد گذاشت

شان در ھمه ارگان ھای قضائيه، مجريه، اجرائيه و نظامی » رفقای قاچاقچی و دزد و آدم کش«ون روحانی و نژاد و اکن

و غيره، در اين بيش از سه دھه گذشته، ثروت ھای کشور را يا بر باد داده اند و يا به حساب ھای شخصی خود انتقال 

  . داده اند

. ستان قدس رضوی مشھد؛ آستان معصومه قم و مسجد جمکران استآستان ھای زيارتی که سه تای آن ھا عمده ھستند آ

 ميليارد تومان بود که بودجه خدماتی برای ۵/۶متولی مسجد جمکران، اعالم کرده که درآمد يک سال اخير اين مسجد، 

رھبری  ميليارد تومان بوده جزو اموال بيت ۵/۵ که  زائران يک ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و مابقی آن

  .منظور شده است

 اقتصادی وضعيت ھايش رانی سخن از يکی در که بود، شده سرمست خود ای افسانه آمدھای در از چنان آن ای، خامنه

 اش رانی سخن ھمين ادامه در او، .داد کشور به را اسالمی ژاپن نام و نمود مقايسه ژاپن ھای پيشرفت با را کشور

  !است؟ نظير بی اکنون جھان در کشور اقتصادی رشد رتبه که گرديد مدعی

 است تنھا دالر ميليارد ٩۵ ھای خامنه ای را حدود  ئیبه اين ترتيب، بنا به گزارش خبرگزاری رويترز، ارزش دارا

نرخ . ھای توليدی کشور ورشکسته شده اند  درصد واحد٧٠در حالی که بيش از !  ھای باد آورده اوستئیبخشی از دارا

  .  درصد برآورد می شود۴٠ن جوانان بيش از    درصد و در ميا٣٠ از  بی کاری بيش رسمی

. احمدی نژاد، قبل از پايان دوره رياست جمھوری اش پرده از اختالس ميلياردی مجتبی، فرزند خامنه ای، برداشت

تومانی متھم اطرافيان خامنه ای نيز در مقابل، نزديکان احمدی نژاد را به دست داشتن در اختالس سه ھزار ميليارد 

  .کردند

 به   ھای جھانی ھمه اين عوامل اقتصادی که در باال برشمرديم دست به دست ھم داده اند و ايران در ليست رده بندی

 نرخ افزايش ساالنه تورم  ھای جھانی در رده بندی . ترين کشورھای دنيا پيوسته است  ترين و فقير صف عقب مانده

 به وام نيز ھمان  رتبه ايران در دسترسی.  گرفته و به قعر جدول سقوط کرده است یايران حتی از زيمبابوه نيز پيش

، در ١۴٧ کشور، رتبه ايران در حوزه سھم زنان در بازار کار ١۴٨ن   از ميا.  قرار دارد١۴٨است و در رتبه 

که ثروت خامنه ای اين در حالی ست .  است١٣٧ به اينترنت در مدارس  ، و در دسترسی١۴١کاتگوری کادر آموزشی 

  . استدالر ميليارد ٩۵دست کم 
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 منتشر شد، ايران را ١٣٩٢ترين گزارش خود که دوازدھم آذر ماه  در آلمان، در تازه » المللی شفافيت بين «سازمان 

 جھان از نظر فساد اداری قرار داده که نشان دھنده ١۴۴در رتبه ) از صد امتياز( امتياز ٢۵ کشور با ١٧٧از ميان 

  . ميالدی است٢٠١٢ پله سقوط در مقايسه با سال ١١

 کشوری که ١٧۶ امتياز، در ميان ٢٨، ايران با کسب ٢٠١٢در سال »  المللی شفافيت بين«بر پايه گزارش ساالنه 

 ٢٠١١مقايسه رتبه ايران در گزارش سال   . قرار گرفته بود١٣٣تحقيقات در آن ھا انجام شده بود، در جايگاه 

 .کرد ، حکايت می»فساد) احساس(شاخص ادراک « ای اين کشور از نظر   پله١٣ازمان نيز، از افت ميالدی ھمين س

   ھای دولتی، رشوه گيری، خريد و فروش پست  مانند فساد، اختالس، رشوه ئی ھا  ھا با استفاده از شاخص سنجش

 در پيکار ئی عدم مقابله کافی يا ناکارا ھای دولتی و ، فساد مالی در ميان سياست مداران و مقامئیپذيری دستگاه قضا

 .گيرد عليه مواد مخدر صورت می 

 تأمين نماينده مجلس را که به گفته او از سازمان ٢٨۵ اسامی   اجتماعی،تأمينس سابق سازمان ئيسعيد مرتضوی، ر

 ھيات تحقيق و  در پی انتشار گزارش.اجتماعی بُن و کارت ھديه گرفته اند به کميسيون اصل نود مجلس داده است

 اجتماعی، سعيد مرتضوی گفته بود که نمايندگان تأمينتفحص مجلس درباره فساد مالی و تخلفات گسترده در سازمان 

 مجلس از سعيد مرتضوی ٩٠صل ن اکميسيوس ئير، رمختار محمدعلی پو. را دريافت کرده اندئیمجلس ھم چنين ھدايا

ين سازمان مربوط به کارگران است در حالی که درآمدھای آن، به جيب  ا.خواسته بود اسامی اين نمايندگان را بدھد

در حالی که صدھا ھزار کارگر دست مزد معوقه دارند و بيمارستان ھای وابسته ! نمايندگان مجلس سرازير شده است؟

  . اجتماعی نيز برخوردھای تحقيرآميز و توھين آميز با کارگران دارندتأمينبه سازمان 

و، صدھا ھزار کارگر به خاطر ورشکستگی اقتصاد ايران، ھمواره کار خود را از دست می دھند و به اکنون از يک س

 مورد نياز روزانه خود و دوا و درمان ئی مواد غذاتأمينصف ميليون ھا کارگر بی کار می پيوندند؛ حتا آن ھا توان 

حصيل باز مانده اند؛ دانش جويانی که با اتمام از سوی ديگر، ميليون ھا دانش آموز از ت. خانواده ھايشان را ندارند

تحصيالت خود، بی کار مانده اند و آسيب ھای اجتماعی در جامعه مانند طالق روزافزون، صيغه، تن فروشی، 

در اين . خودکشی، اعتياد، فرار از خانه، کليه فروشی، بزھکاری، زورگيری و غيره به مراحل خطرناکی رسيده اند

در حالی که نه تنھا به دست مزدھای کارگران .  ھای روزمره مردم از کنترل خارج شده اند  و ھزينهميان قيمت کاالھا

ھر موقع کارگران دست به اعتراض می زنند با سرکوب پليسی و . افزوده نشده، بلکه به موقع نيز پرداخت نمی شوند

 و ھم چنين فعالين حقوق ئین، دانش جواکنون ھزاران فعال جنبش کارگری، زنا. زندان و شکنجه مواجه می گردند

، ... بشر، محيط زيست، مخالفين ممنوعيت زبان مادری، فعالين حقوق کودک، وکال، وبالگ نويس، روزنامه نگار و

  .در زندان ھای مخوف مخفی و علنی در زير وحشيانه ترين فشارھا و شکنجه ھا قرار دارند

 مافيای که حالی در .ھستند ھايشان خانواده و خود شکم کردن سير راننگ حتا ايران، مردم اکثريت شرايطی، چنين در

 آتی ھای نسل و مردم اقتصادی وضعيت بھبود کنند، نمی فکر که چيزی تنھا به اسالمی، حکومت کل و رھبری بيت

 ارھایساخت زير نابودی با ای، خامنه سيدعلی یدالر ميليارد ٩۵ عظيم امپراتوری اين بھای ترديد بی .است کشور

 به ايران مردم اکثريت نشاندن سياه خاک به و دفاع بی و گناه بی انسان ھزار ھا ده خون ريختن با و کشور اقتصادی

 اجتماعی، اقتصادی، ھای عرصه ھمه در زا، مرگ ھای امپراتوری اين که روزی تا !است شده بنا معيشتی لحاظ

 مردم توسط اسالمی حکومت کليت و نشوند ريخته فرو ن،ايرا مردم اکثريت توسط ايدئولوژيکی و فرھنگی سياسی،

 رفاه و اجتماعی عدالت برابری، آزادی، به ايران جامعه وجه ھيچ به نگردد؛ ساقط قدرت و حاکميت از ايران آزاده

  !رسيد نخواھد

 ٢٠١٣مبر  دھم دس- ١٣٩٢ ]قوس[سه شنبه نوزدھم آذر


