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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ دسمبر ٢٢

  
  فساد اقتصادی در حکومت اسالمی ايران،

 ! فراگير و گسترده است
   

ن چنان شتاب گرفته که تقريبا ھر روز يک پرونده فساد ماجرای افشای تخلفات، اختالس ھا و فساد اقتصادی در ايران آ

 ھزار ٣ی آخوند خامنه ای، پرونده فساد دالر ميليارد ٩۵ در حالی که ثروت .جديد در رسانه ھا منعکس می شود

 اجتماعی، غارت تأمينميلياردی، پرونده فساد بيمه ايران، پرونده اختالس از صنايع مس، پرونده فساد در سازمان 

 و نمايندگان مجلس و رسانه ھای حکومتی، خداداد، شھرام جزايری، ء اجتماعی توسط وزراتأمين ھای سازمان ثروت

...  ساله ايران در ترکيه، و٢٩تاجر » رضا صراف«امير شريفی، موارد متعدد فساد و رانت خواری بابک زنجانی، 

ر داشته باشد که در حاکميت جمھوری جھل و جنايت و  ھم نبايد کسی انتظاواقعاً . ھنوز به ھيچ نتيجه خاصی نرسيده اند

 اسالمی، غارتگران ثروت ھای عمومی مردم و حکومتی که اکثريت مردم ايران را به لحاظ اقتصادی و ئیترور و مافيا

 . برسدئیاجتماعی به خاک سياه نشانده است به جا

نه اشاره می کنيم تا روشن شود که اين حکومت در اين مطلب، به چند اختالس در حکومت اسالمی ايران به عنوان نمو

سران مقامات اسالمی، ثروت اندوزی و حفظ قدرت » دين و ايمان«.  استئیدر کليت خودش چپاولگر و آدم کش و مافيا

  . استئیبه ھر بھا

 از گزارش تحقيق و تفحص مجلس در خصوص فساد اقتصادی در ئی بزرگی که با افشای بخش ھائیاکنون رسوا* 

 اجتماعی راه افتاده است؛ اگر به تأمين اجتماعی و عکس العمل سعيد مرتضوی سرپرست پيشين سازمان تأمينزمان سا

 ئیخامنه ای، در رسوا.  کشيده خواھد شدئیھمين شکل پيش برود پای خيلی از سران و مقامات حکومتی به اين رسوا

البته در اين ميان، .  را کش ندھيد و تمام کنيدمسألهاين ی در بانک ھای دولتی، گفته بود که دالراختالس سه ميليارد 

 کرده و بی ءی او را افشادالر ميليارد ٩۵ی ئ رويترز، ثروت افسانه اخيراً . فراتر از ھمه پای خود خامنه ای گير است

 بر اين، عالوه.  اجتماعی نيز سھيم ھستندتأمينترديد شرکت ھای تحت نظر او، در ھمه اختالس ھا از جمله سازمان 

  . ی روزنامه ھا بوده استئ وی، از جمله در بستن فله تأئيدمرتضوی، قاضی مورد 

 پرونده کھريزک و مقابله به مثل ۀگری دربارء ضمنی در خصوص افشائیسعيد مرتضوی، پيش از اين نيز ھشدارھا

يرانی زھرا کاظمی و از عوامل  ا- مرتضوی، ھم چنين در پست دادستان سابق تھران، قاتل خبرنگار کانادائی.داده بود

 اجتماعی تأمين در کھريزک را در کارنامه خود دارد و آخرين سرپسرست ١٣٨٨شکنجه ھا و کشتار جوانان در سال 

  .در دولت احمدی نژاد بود
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تاکنون پای اکثريت نمايندگان مجلس ارتجاع اسالمی، برخی معاونان و وزرای دولت احمدی نژاد، روزنامه ھای 

  .ھاشمی رفسنجانی و غيره به اين پرونده کشيده شده استدولتی، 

، از قول عليرضا محجوب دبير ١٣٩٢ ]سنبله[ شھريور٢۴شنبه ق و اعتماد، در شماره ھای روز يکروزنامه ھای شر

 اجتماعی مفقود شده تأمين ھزار صفحه تحقيق پيرامون اختالس در سازمان ٢٠خانه کارگر و نماينده مجلس، نوشتند که 

 ]جدی[ اجتماعی است و کارش را از دی ماهتأمين تحقيق و تفحص مجلس از سازمان ھيأتس ئيدر حالی که او، ر. تاس

البته مرتضوی، گفته است !  اجتماعی مفقود شده است؟تأمين ھزار سند اختالس سازمان ٢٠گذشته آغاز کرده، چگونه 

اين اظھارنظرھا، کمی . اعی بن و ھديه گرفته است اجتمتأمينخود محجوب نيز جزو نمايندگانی ست که از سازمان 

س ئير(وليت محجوب ؤ اجتماعی، تحت مستأميناما در ھر صورت اسناد اختالس در سازمان .  را پيچيده می کندمسأله

  .و نمايندگان مجلس مفقود شده است)  تحقيق و تفحص مجلسھيأت

 اجتماعی، به شکل تأمينبه دست آمده از تخلفات سازمان  امسال، روزنامه قانون خبر داد اسناد ]سرطان[ تيرما٢۶در 

کليد اين اتاق تنھا در اختيار «اين در حالی است که «:  خبر خود نوشتۀاين روزنامه در ادام. مرموزی ناپديد شده است

توجه  اند م گروه تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی قرار داشت، وقتی نمايندگان قصد مراجعه به اسناد را داشته

  ».شدند که اتاق و اسنادی در کار نيست، ديوارھا تخريب شده و اتاق با سالن ادغام شده است

در دوره ھشتم مجلس، تحقيق و .  مديريت سعيد مرتضوی بر اين سازمان محدود شده استۀالبته اين تحقيق به دور

ود آن تحقيق به بھانه اعمال تھديد و اکنون گفته می ش.  اجتماعی صورت گرفتتأمينتفحصی در مورد عملکرد سازمان 

  .فشار از جانب دولت احمدی نژاد منتشر نشد

 بوده و ئیکار و آدم کش و مافيان سه دھه گذشته، ھمگی فاسد و تبھالبته ھمه دولت ھای تاکنونی حکومت اسالمی در اي

 قاچاقچی محمود احمدی نژاد و برادران( سپاه پاسداران ۀاما امروز از دولت روحانی گرفته تا رس. ھنوز ھم ھستند

و غيره مجموعه مشکالت و بحران ھای اقتصادی، اجتماعی و ديپلماتيک را تنھا به گردن احمدی نژاد ) حسن روحانی

س ھمه اين سياست ھای کالن کشور، خامنه ای قرار دارد و ھم ديروز و ھم أدر حالی که در ر. و دولت وی می اندازند

با اين وجود، روحانی به محض اين .  می غرد و به جامعه چنگ و دندان نشان می دھدئی خوامروز، ھم چنان با درنده

 از سپاه پاسداران دعوت کرد که بيش از پيش در عرصه اقتصادی کشور دخالت و که به رياست جمھوری رسيد رسماً 

 و ھمکارانش را جمع کرده که در  دوستانۀروحانی، ھم چنين در کابينه و اطرافيان دولتش نيز ھم. فعاليت داشته باشند

دھی سرکوب و ھم ترين پست ھای امنيتی و سازمانسی و پنج سال حاکميت جمھوری اسالمی، به خصوص در م

  .يت ھای مستقيم داشتند و ھنوز ھم دارندمسؤولسانسور، ترور و قتل عام زندانيان سياسی 

ژاد تحت نظر خامنه ای و با حق سکوت گرفتن مجلس  اجتماعی توسط دولت احمدی نتأمينمھم ترين دزدی از سازمان 

در ھر .  اجتماعی استتأمين قضائيه و غيره صورت گرفته است و آن ھم نپرداختن بدھی دولت به سازمان ۀو قو

 اجتماعی پرداخت گردد که کسی در اين مورد سخنی به زبان تأمينصورت اين مبلغ بايد توسط دولت فعلی به سازمان 

 . نمی آورد

 يک ھزار تومان ارزش دالراين رقم مربوط به دورانی است که ھر .  ھزار ميليارد تومان ذکر کرده اند٣٥ين بدھی را ا

 اجتماعی، به علت عدم دسترسی به اين بدھی مخارج تأمينسازمان . داشت و اکنون حدود سه ھزار تومان است

ستان ھا و مراکز درمانی طرف قرارداد را نپرداخته بيمارستان ھا و مراکز درمانی خود و بدھی ھای خويش به بيمار

 ٣٤ اجتماعی که شمار اعضای آن به تأمينمراکز طرف قرارداد نيز در مقابل از پذيرفتن مريض ھای سازمان . است

بيمارستان ھا و مراکز درمانی متعلق به خود سازمان نيز، خدماتی با کيفيت . ميليون نفر می رسد خوداری کرده است
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اين وضعيت برای اکثر کارگران و خانوادە ھای آنان و به ويژه .  نازل در اختيار بيمه شدگان می گذارندبسيار

  .بازنشستگان، به معنای تن دادن به تشديد بيماری ھا، عوارض دردناک ناشی از آن ھا و مرگ زودرس بوده و ھست

 ئیآن ھا، رسوا. جلس، جالب و شنيدنی استس مئيدر روزھای اخير، توجيه برخی نمايندگان مجلس و باھنر نايب ر

 اجتماعی را ھياھوی رسانه ای ناميده اند و سعی دارند افکار عمومی را از واقعيت ھای دزدی تأمينشان در سازمان 

  . ھايشان به جای ديگری منحرف سازند

اماتی که به سعيد مرتضوی  اجتماعی و اتھتأمين ھای تحقيق و تفحص مجلس از سازمان  جالب تر از ھمه، باھنر حاشيه

گری ء مرتضوی تھديد کرده است که دست به افشا،پس از افشای اسناد جديد در اين زمينه.  تمامی ندارد،وارد شده

  .ھستند» باند سياسی« او عضو  پيرامون نمايندگانی خواھد زد که به گفته

اگر «:  گفته است،نژاد ايت حامی احمدی  س با يک وب ئیگو و گفت  در، اجتماعیتأمينس سابق سازمان ئيمرتضوی ر

ی بود؟ طی روزھای گذشته عوامل يک باند ئجرمی متوجه من بود ديگر چه نيازی به اين ھمه فضا سازی رسانه 

…  کنندءسياسی تمام توان خود را بسيج کرده اند تا با ھياھو و جنجال مطالبی را بر خالف واقعيت به افکار عمومی القا

ات گسترده در پست ھای تغييرپرونده سازی عوامل اين اقدامات عليه بنده در واقع پوششی برای انجام دروغ پردازی و 

بنده در .  اجتماعی و جايگزين کردن چھره ھای فتنه گر به جای نيروھای ارزشی و انقالبی بودتأمينکليدی سازمان 

 ».م کرد اين تحقيق و تفحص را برای مردم روشن خواھۀدادگاه علنی ماھيت عقب

 قبل را منتشر ۀنيد مرتضوی به اعضای كابيای سعي اسناد اعطای ھدا، سايت خانه ملت، جاریۀدر روزھای نخست ھفت

ون تومان به عبدالرضا يلي م١٠٠، یميون تومان به محمدرضا رحيلي م۵٠ سعيد مرتضوی ،براساس اين اسناد. کرد

سرپرست وزارت تعاون، (به اسدهللا عباسی ) ون تومانيلي م١٠٠ بار  كي و ۵٠ بار  كي(ون يلي م١۵٠االسالمی و  شيخ

» در حضور مرتضوی«می يه به رحين سايت، اھدای كارت ھديبراساس نوشته ا. پول داده است) کار و رفاه اجتماعی

 .صورت گرفته است

 و پانصد ميليون اسنادی کرده که براساس آن مرتضوی قراردادی يک ميليارد انتشار سايت مجلس، ھم چنين اقدام به

 ،نژاد ھم چنين در مراسمی برای تجليل از احمدی . ريالی با شبکه سوم صدا و سيما برای ساخت برنامه منعقد کرده است

 ميليون لایر ٣٢٠ برداری، عکاسی و ساير تبليغات مراسم   ميليون لایر و برای فيلم۴٠برای اجرای مجری برنامه 

 .ھزينه شده است

 که در سه روز متفاوت و در سه مکان مختلف برگزار شد نيز ، اجتماعیتأمينسالگرد سازمان در مراسم شصتمين 

 تير ٣١ تيرماه در سالن وزارت کشور و ٢٩ تيرماه در سالن اجالس سران، ٢۵ھا  اين مراسم. اسنادی منتشر شده است

 .ماه در سالن ھتل ھمای تھران برگزار شده است

 ھای   ميليون لایر آن صرف ھزينه٣۵ ھزار لایر بوده که فقط ٢٥٠ ميليون و ۶٠۴سران  در سالن اجالس ئیھزينه پذيرا

 ھزار لایر بوده ۵٠٠ ميليون و ۵٨٢ھای برگزاری مراسم در سالن اجالس سران   مراسم شده و کرايه سالن ئی آرا گل

 ١٣٢تماعی برای حضور در مراسم  اجتأمينھای   ميليون لایر و لباس نيرو١٢٠ در اين مراسم ئیھای اھدا تنديس . است

ھای کثيراالنتشار کشور   ميليون لایر ھزينه رپرتاژ آگھی در روزنامه٨٠٠ميليون لایر ھزينه داشته، ھم چنين قريب به 

جمع کل مبالغی که برای اجرای . شده است» شصت سال تالش، امسال موسم حماسه«برای درج پوستری با عنوان 

 . ميليون لایر بوده است١٠۶٨پرداخت شده مراسم در ھتل ھمای تھران 

 تازه ای از غارت اموال ی، اسنادی را منتشر کرده است که گوشه ھائیسايت تابناک، رسانه نزديک به محسن رضا

اين .  اجتماعی و ھمدستانش در دولت احمدی نژاد را نشان می دھدتأمينملی توسط سعيد مرتضوی در سازمان 

 قانون اساسی صورت گرفته است و به موجب آن ۴۴سازی و با استفاده از اصل غارتگری تحت عنوان خصوصی 
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 ميليارد تومان زير قيمت از دولت خريداری کرده و کم تر از يک ماه بعد ١۵٠سعيد مرتضوی سھام نيروگاه تبريز را 

  .با سود نجومی به بابک زنجانی فروخته است

 ]قوس[ آذرماه٢۵، »ايسنا «، با خبرگزاری دانش جويان ايرانیئگو و سه مجلس، در گفتئيمحمدرضا باھنر، نايب ر

 نماينده بن دو يا سه ميليونی ٢٩٠  و يا اصالً ١۵٠، ٣٧اين که به «:  توجيه جديدی تراشيده و گفته است،منتشر شده

برای  ھا را   موضوعی معمولی است و ھميشه نمايندگان اين بن،فروشگاه رفاھی يا مواردی از اين دست داده شود

  ».گيرند  انتخابيه شان می ۀتوزيع بين مردم در حوز

يارگيری و آلوده ساختن « ھا از سوی مرتضوی را  تر توزيع اين کارت پيش، مجلسۀ نمايند، حال احمد توکلی با اين

رقانونی  باز ھم غي،که پول به افراد نيازمند داده شده باشد حتی در صورت اين «: ارزيابی کرده و گفته است» نمسؤوال

  ».بوده است

 ای به رياست   اجتماعی، در نامهتأمينپيش از اين، سعيد مرتضوی در واکنش به گزارش مجلس از فساد مالی سازمان 

 نفر از نمايندگان دوره پيشين مجلس، کارت ھديه و بن خريد ٢٨۵ مجلس شورای اسالمی، گفته که ٩٠کميسيون اصل 

  . اند اين سازمان را دريافت کرده

 ميليارد تومان اختالس از اين ١٢٣فاضل خداداد، کسی بود که به اتھام تبانی با کارمندان بانک صادرات ايران و * 

وی .  ای بود رياست دادگاه پرونده اختالس بانک صادرات بر عھده غالمحسين محسنی اژه. بانک به اعدام محکوم شد

م نمود و مرتضی رفيقدوست برادر محسن رفيقدوست ديگر االرض شناخته و به اعدام محکو فاضل خداداد را مفسد فی

  .متھم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد

ھای بزرگ فساد  بازخوانی پرونده . (خبرگزاری فارس، مدعی است که او يک کارمند ساده بانک صادرات بوده است

 ) ٨٨٠٣٢۵٠۴٨۴: اقتصادی در ايران، خبرگزاری فارس، شماره خبر

 توجه کنيم به سادگی در می يابيم که خداداد نه به دليل اختالس، بلکه به دليل سياسی و دعواھای درونی لهمسأاگر به اين 

جال سياسی بوده و او ھيچ تر يک جن ھم گفته است پرونده خداداد، بيشبه خصوص محسن رفيقدوست. حکومت اعدام شد

  .است  ميليارد تومان به بانک صادرات بدھکار نبوده ٣تر از وقت بيش

به اين ترتيب، خداداد، نخستين مجرم اقتصادی اعدامی و شايد ھم آخرين اعدام عنصر حکومتی به اين جرم، در تاريخ 

 اسالمی خود، تاکنون دست و پای انسان ۀ به قوانين وحشيانءاما حکومت اسالمی با اتکا. حکومت اسالمی ايران باشد

  . بريده و زندان ھا مملو از ھمين قشر دزدان است،ه دزدی زده اندھای بی شماری را که از روی فقر و نداری دست ب

.  درباره مفاسد مالی، به يکی از موضوعات خبرساز رسانه ھا تبديل شدئی، خبرھا١٣٧۶ ]جوزا[پس از دوم خرداد* 

 نام برده متھم بود . ھا به سوی او نشانه گرفته شده بود  ھا، انگشت  بود که در پرونده آقازادهئی ھا يکی از چھره» و.ن«

»  ھمياری کوثرمؤسسه«و » المکاسب«ھای دوگانه  شرکت .  ميليارد تومان به بانک ملی کشور بدھکار است١٠٠که 

در دادگاه » و.ن«دادگاه تشکيل شد و . سسات متھم به اختالس بودندؤه بنياد رضوی و آستان قدس رضوی موابسته ب

 ميليارد تومانی آزاد شد و به نزد پدرش در خراسان ۵با يک وثيقه » و.ن«حضور يافت اما قاضی اوليه برکنار شد، 

در .  شدامريکااو که در دبی يک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش ھمراه با ھمسرش عازم . برگشت

ار به تعويق سرانجام پس از چندين ب. اين مدت بدھی بانک ملی را پس داد تا زمينه مختومه شدن پرونده را فراھم کند

 .از کليه اتھامات تبرئه شد» و.ن« تشکيل و  ، جلسه دادگاه»بيماری قاضی«افتادن دادگاه به علت 

، به ھمراه چند شرکت سودآور مؤسسهاين .  شدتأسيس ١٣۶٣شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ايران، در سال 

اما شرکت خصوصی ھمياری کوثر در واقع .  خصوصی ھمياری کوثر واگذار شدندمؤسسه، به ١٣٧۵ديگر در سال 

  )مدير عامل بانک ملی بود» الف.الف«متھم رديف اول پرونده . (متعلق به ھمان مديران وقت بانک ملی بوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

» و.ن« گرديد و   ساله واگذار۵ن تر از ارزش واقعی و به صورت اقساط ئيھم چنين اين شرکت با قيمتی بسيار پا

پيرامون راه اندازی دفتر اين شرکت در » و.ن«. متھم شد که اقدام به اختالس کرده است) بمديرعامل شرکت المکاس(

  .انجام داده است) ؟(دبی گفت که اين کار را به توصيه مقامات وقت يکی از وزارت خانه ھا

شت و در  بازدا١٣٧٧رو شد و در سال ه ، با اتھامات مالی روب١٣٧۶غالمحسين کرباسچی، شھردار تھران در سال * 

 . ای قاضی و دادستان آن بود، محاکمه شد دادگاھی که غالمحسين محسنی اژه

کرباسچی در آن سال، که ھمراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کليدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، 

 . شدندئیير و بازجوای از معاونان و شھرداران مناطق تھران توسط حفاظت اطالعات نيروی انتظامی دستگ عده 

اتھامات کرباسچی، . ، بازداشت و روانه زندان شدئی پس از بازجو١٣٧٧ ]حمل[ فروردين١۵سرانجام کرباسچی، روز 

 دالر مشارکت در اختالس به مبلغ يک ميليارد و چھارصد و پنجاه و سه ميليون تومان، نودھزار -١: عبارت بود از

 تصرف -۴ع اموال عمومیئي تض- ٣ء مشارکت در ارتشا-٢. نيم بھار آزادی سکه٨٠ سکه بھار آزادی و ۶۶٠، امريکا

 ٢۵ دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شورای اسالمی با پرداخت -۶ تبانی در معمالت دولتی-۵اموال عمومی

 .ميليون تومان به دو نامزد

ترين پرونده فساد  و جنجالی  سالگی و در جريان بزرگ ترين ٢٩ در سن ١٣٨١شھرام جزايری عرب، در سال * 

شروع کرده » دست فروشی«او، فعاليت تجاری خود را از . ، بازداشت شد١٣۵٧اقتصادی ايران بعد از انقالب سال 

 !بود؟

، يعنی پرونده شھرام جزايری که جرم اصلی او نه اختالس »دولت اصالحات«در بزرگ ترين پرونده مفاسد اقتصادی 

ه دريافت وام ھای ھنگفت از سيستم بانکی بود؛ مجموع رقم وام ھای باز پس نداده شده و برداشت وجوه بانکی، بلک

 . ميليارد تومان اعالم شد٨٠شھرام جزايری حدود 

 شرکت مختلف بازرگانی، کسب ۵٠ حدود تأسيسعلی مژدھی، نماينده مدعی العموم در دادگاه، اتھامات وی را ايجاد و 

 ميليون لایر به دفعات مختلف و پرداخت آن به ١٠ ميليارد و ٣٨متقلبانه، برداشت اعتبار موھوم از طريق مانورھای 

تبانی در معامالت دولتی، اغوای مسؤوالن بانک ھا، تسھيل و دريافت . اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعالم کرد

 واردات، تھيه پيمان نامه ارز، عدم به کارگيری تسھيالت در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات

 .ھای غيرقانونی و اخذ مقادير قابل توجھی از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده مدعی العموم است 

 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض او به حکم دادگاه، ديوان عالی کشور ٢٧شھرام جزايری، در آن دادگاه به 

  .د به پرونده او را صادر نمودحکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگی مجد

موران، نخست به يکی از شيخ نشين ھای حوزه خليج فارس و سپس دستگيری و بازگردان او أداستان فرار او از دست م

  !ليسی شباھت دارد تا واقعيتو، بيش تر به داستان ھای سريال ھای پ»سربازان گمنام امام زمان«به کشور توسط 

وجه رسانه ھا را به عنوان فساد مالی در دولت به خود جلب کرد اختالس در اين سازمان موضوع بيمه ايران، که ت* 

در بحث پرونده بيمه ايران افراد مھمی پشت اين پرونده حضور «: س قوه قضائيه اعالم کردئي، ر١٣٨٩در آذرماه . بود

 ».دارند

مراسم توديع و معارفه سرپرستان « در حاشيه آبادی دادستان تھران، در ھجدھم آذر ماه ھمان سال، عباس جعفری دولت 

 ھای مفاسد اقتصادی به نتيجه رسيده و کيفرخواست  تحقيقات يکی از پرونده«: ، گفت» رسالت۴قديم و جديد ناحيه 

 ». نفر از متھمان تکميل شده است۵٧مربوط به 
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دادستان تھران، با اشاره به اين که » .ودند نفر متھم اصلی و بقيه به عنوان معاونت ب٧ نفر، ۵٧از اين «: او، ادامه داد

س قوه قضائيه درباره ئياين پرونده يکی از مواردی است که ر«: موضوع اين پرونده اختالس در بيمه بوده است، گفت

 ».رسيدگی صريح به مقوله مفاسد اقتصادی اعالم کرده بود

مقام دولت » .ر.ر. م«: کت بيمه ايران، گفته استوکيل مدافع يکی از متھمان پرونده موسوم به پرونده اختالس از شر

ش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در ھمين رابطه پرونده ای در دادسرای تھران تشکيل شده کلدھم از مو

  .است

موکل من «: گو با ايرنا افزود و ، در گفت٢٠١٣مبر  برابر با دوازدھم دس١٣٩٢کم آذر يست و يابوالفضل انتظاری، ب

داشته، ) از متھمان اصلی پرونده بيمه ايران(» .ا. ج«ھيچ ارتباطی با بيمه ايران ندارد و فقط به خاطر ارتباطی که با 

 ».اتھاماتش در اين پرونده مطرح شده است

ن استانداری تھران و موکل وی ارتباط داشته و ميلياردھا مسؤوالبا بيمه ايران، » .ا. ج«س، . به گفته وکيل مدافع د

 .ومان نيز از موکلش کالھبرداری کرده و در ھمين رابطه از وی شکايت کرده استت

در دادگاه عنوان شده بود موکل من در باند : ش در ديوان عالی کشور گفتانتظاری، درباره نقض حکم موکل

لی کشور اين کالھبرداری بوده در حالی که باند کالھبرداری مربوط به مستخدمين دولت است و خوشبختانه ديوان عا

 . را پذيرفتمسأله

مقام دولت دھم از موکل من يک و نيم ميليارد تومان گرفته در دادسرا » .ر. ر.م«آن بخش از پرونده که : او، اضافه کرد

 .مفتوح است

آن لقب گرفته » دانه درشت«پرونده اختالس از شرکت بيمه ايران که محمدرضا رحيمی، معاون اول احمدی نژاد متھم 

 ھستند که بر اساس انبوھی از شکايت ھای ئیر جريان است و ديگر مديران دولت دھم ھم در انتظار دادگاه ھانيز د

  .خصوصی و دولتی برای آنان تدارک ديده شده است

 مجلس روز گذشته درباره اتھام اختالس احمدی نژاد به ايسنا، ئیمحمد علی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضا 

 المال  ای از دولت به ھر طريقی مبالغی از پولی دولتی و بيت يد به طور کلی عرض کنم که اگر مجموعه من با«: گفت

گيرد و طبق قانون تشديد مجازات مرتکبين   شده برداشت و مصرف کند اختالس نام می تعيينرا خارج از مسيری که 

ھا حبس، انفصال از خدمت دولتی به طور  جازات از جمله اين م .ارتشاء، اختالس و کالھبرداری مجازات سنگينی دارد

 تواند  موقت و دائم است که برگرداندن اين پول نيز دليلی بر اين نيست که فرد مرتکب جرم نشده و اين موضوع تنھا می

  نژاد يکی از عناوين تصرف غيرقانونی در بيت برداشت وجه توسط آقای احمدی  .از موارد تخفيف در مجازات باشد

 ».گيرد ل، اختالس، سوء استفاده از مقام دولتی يا دارا شدن غيرعادالنه را در بر می الما

 . به دادگاه بکشاندئیاو افزوده است که دادستانی بايد در اين خصوص اعالم جرم کند و احمدی نژاد را برای پاسخ گو

ذر ماه برگزار شد، از شرکت در ش که در اواسط آحمدی نژاد، در نوبت قبلی دادگاھاين در حالی ست که محمود ا

دادگاه خودداری کرد و حتی نماينده يا وکيلی را نيز برای استمھال به دادگاه نفرستاد و به جای آن در نامه ای به حسن 

 .روحانی وی را به مناظره فراخواند

و نيم ميليارد تومان را در جريان سومين جلسه دادگاه فساد بيمه ايران، وکيل متھم رديف اول اعالم کرده بود که يک 

در جلسه چھارم دادگاه نيز بار ديگر نام . يا ھمان محمد رضا رحيمی ريخته است» ر.م«موکل اش به حساب شخصی 

توانا وکيل متھم رديف اول با حضور در جايگاه در دفاع از  معاون اول احمدی نژاد به وسط کشيده شد و علی نجفی 

 شوند؟ در ھر فساد مالی   ھا درگير نمی افتد چرا مديران و دانه درشت فاق می زمانی که جرمی ات«: موکل خود گفت

  ».ھا وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند سفانه رد پای دانه درشتأمت
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در پرونده موسوم به اختالس سه ھزار ميلياردی، مه آفريد اميرخسروی معروف به نام پدرش اميرمنصور آريا، * 

ت مديره باشگاه ورزشی يأس ھئيو ر» شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا«امل او، مديرع. منتشر شد

ھای مختلف   ھای فعال در بخش  اين شرکت، يک ھلدينگ بوده که مجموعه وسيعی از شرکت. داماش ايرانيان است

، به اختالس ١٣٩٠شرکت متعلق به خسروی در شھريور . ھای ورزشی را در اختيار دارد صنعت و ھم چنين فعاليت

  .متھم شد)  ميليارد تومان٣٠٠٠ يا ٢٨٠٠(چند ھزار ميليارد تومانی 

 بانک آريا را جلب کرد گرچه پس از چندماه جلو فعاليت اين بانک تأسيساو، ھم چنين موافقت بانک مرکزی برای 

 !انجام شدای از بانک مرکزی به دليل پذيره نويسی اين بانک آريا  گرفته شد و انتقادات گسترده 

 با دامداری شروع به فعاليت اقتصادی کرده و سپس از طريق جلب مشارکت ءابتدا.  سال سن دارد۴٣امير خسروی که 

با رشد اقتصادی اين کارخانه که .  رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش را راه اندازی نمايدۀنمايند

  .اجه بوده سرمايه اقتصادی ايشان به لحاظ چشم گيری افزايش پيدا کردھمراه با نارضايتی اھالی روستا نيز مو

 قانون اساسی جمھوری ۴۴، در راستای اجرای اصل ٨٩شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا در سال 

 درصد از سھام ٢/٩۵ درصد از سھام ماشين سازی لرستان، ٩۶/٩۴توانست » مشکوک؟«اسالمی ايران در اقداماتی 

 درصد از سھام ۵/٣٩و ) تراورس( درصد از سھام مھندسی خط و ابنيه فنی راه آھن ٩۵وه صنعتی فوالد ايران، گر

، با ١٣٨۵ خرداد ٢٨در » شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا«. فوالد اکسين خوزستان را خريداری نمايد

 . شده بودتأسيس ميليون تومانی ۵٠سرمايه 

شرکت آب معدنی داماش گيالن، باشگاه ورزشی داماش  : ھای صنعتی از جمله خی مجموعه امير خسروی، مالک بر

ايرانيان، شرکت داماش ترابر ايرانيان، شرکت آھن و فوالد لوشان، شرکت پخش اميرمنصور ايرانيان، شرکت خدمات 

لرستان، گروه صنعتی  درياچه گھر ئیمھندسی کشاورزی ميثاق گيالن، شرکت شفاف شيمی پالست، شرکت صنايع غذا

صنعتی فوالد ايران، شرکت گردشگری و جھانگردی ستاره درخشان درفک، » ملی«نمونه منصور گيالن، گروه 

شرکت مشاوره و مديريت تدبير منصور، شرکت معدن شکافان تھران، شرکت مھندسين مشاور مديريت پردازش زمان، 

ھای برنامه ريزی منابع کرانه،  ن منصور، شرکت سامانهشرکت نوآوران صنعت الکترونيک قم، شرکت تجارت گسترا

، شرکت کيمه طرح ايرانيان، شرکت ماشين سازی لرستان، شرکت )سھامی خاص(شرکت سبک سازان لوشان 

 .تراورس و بانک آريا است

 خريداری اً  ای که دارد سه کارخانه را ھم ھمين اخير  کارخانه٣٨بر  س بانک مرکزی، اين مجموعه افزون ئيبه گفته ر

 . ھا نيز رسيدگی بيش تری شود کردند که بايد به آن

 ھای ھنگفت بانکی، خريد شرکت ھای دولتی با پيش قسط حاصل از  اقدام به دريافت وام«مه آفريد اميرخسروی، با 

 .دھد و سرمايه خود را افزايش می » . نمايد وجوه سيستم بانکی و گشايش اعتبارھای مکرر می

 ھای   نماينده شھر کاشمر و عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، پيرامون فعاليتمحمدرضا خباز

اين فرد ـ امير «: کند اميرخسروی، بر اساس گزارش سازمان ھای بازرسی در جلسه غيرعلنی مجلس مطرح می 

 داشته و اين  با برادرانش يک گاوداری٨۵ و ٨۴ است، او سال   در سربازی بوده٧٢منصور خسروی ـ در سال 

 کرد که نخستين بار طعم تأسيسس جمھور طراحی شده بود، ئي ھای زود بازده که توسط ر گاوداری را از امکانات طرح

 ». ھا به اين صورت زير دندان وی مزه کرد و اين تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آن جا آغاز شد اين پول

   باشگاه فوتبال داماش گيالن میتأسيسامير عابدينی، درباره . است اميرخسروی، در عرصه ورزش نيز فعاليت داشته 

 خواستند که باشگاه داماش  سس باشگاه داماش نبودم بلکه وقتی که آقای مه آفريد امير خسروی میؤ ممن عمالً «: گويد

ند در آن داشتند که معتقد بود» مجموعه سرمايه گذاری امير منصور آريا« اقتصادی از مؤسسه کنند يک تأسيسرا 
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 اجتماعی و فرھنگی ھم وجود داشته باشد از ھمين رو به من پيشنھاد دادند که باشگاھی را به مؤسسهمجموعه بايد يک 

 ». شدتأسيس ١٣٨۵اين باشگاه در سال .  کنمتأسيسھمين نام داماش 

 در تاريخ ايران در تخلف اقتصادی ثبت شدهھای در اواخر آذر ماه سال جاری، يکی ديگر از بزرگ ترين پرونده * 

  » .امير شريفی« ھزار ميليارد تومانی توسط فردی به نام ۴استان البرز ثبت شد؛ تخلفی 

 ھزار ميليارد تومان ۴رقم اختالس اين فرد که از ناحيه راه اندازی کارخانه توليد کود طبيعی صورت گرفته معادل 

 . استبرآورد شده که برابر با ھزينه راه اندازی دو بانک دولتی

 ۀدر اين مورد، فرمانداری مالرد در خبری از بازداشت امير شريفی خبر داده و سرپرست اين فرمانداری به روزنام

در شھرستان مالرد » ورمی کمپوست« اصلی پروژه مسؤول» ش. م«با پيگيری فرمانداری آقای «: شرق گفته است

 به علل به وجود آمدن ئیعالم آمادگی برای پاسخ گوشخصا با پای خود به فرمانداری مالرد مراجعه کرد و ضمن ا

مشکل در فعاليت شرکت ياد شده خواستار پيگيری و اعطای مھلت الزم به ايشان برای پرداخت مطالبات طلبکاران خود 

 شھرستان مالرد جھت جلب اعتماد و تأمينبا توجه به برخورد ماليم فرمانداری و مجموعه اعضای شورای . شدند

ميزان صداقت وی، برادر وی نيز پس از برقراری تماس تلفنی مجاب شد که به فرمانداری مراجعه کند که ارزيابی 

.  ھمان روز در محل فرمانداری حاضرشد و آمادگی خود را برای وصول مطالبات طلب کاران اعالم کردند١٩ساعت 

ھای اعتمادزای اينجانب وی را نيز   و تماس »ش. الف«اعتماد دو برادر مذکور و انتقال مطالب آن ھا به پدرشان آقای 

زاده   از سوی آقای حسينئیاقدامات قضا.  خود را به فرمانداری معرفی کند٢١/٩/٩٢شنبه وز پنجمجاب کرد تا ر

 و صدور قرار مقتضی در محل دفتر فرماندار صورت ئیدادستان شھرستان درخصوص تفھيم اتھام، انجام بازجو

 ». الخروجی و توقيف اموال شان از سوی دادستان صادر شده بود منوع نيز قرار مگرفت، قبالً 

 است که البته ئیيمياک کود ۀايران يکی از معدود کشورھای واردکنند«: روزنامه شرق، درباره نحوه اختالس نوشته است

ل پيش فردی با نام سه سا.  زنند مافيای واردات اين کود سود سرشاری را ساالنه بابت وارد کردن اين کود به جيب می

برده و مجوز الزم برای توليد ) استان البرز(به جھاد کشاورزی کرج » ورمی کمپوست«، طرحی را به نام »ش. ا«

 شود که  ھای مخصوص گفته می  آلی از کرمئیيمياکبه توليد کود » ورمی کمپوست«. ردگي را می » ورمی کمپوست«

توان  ھا می  ھای اين کرم د حيوانی را ندارد و از تمام توليدات حتی فضلهدر بسياری از کشورھا اجرا شده و آلودگی کو

اين کود، روی خاک و » شريفی. امير«قبل از ارايه طرح . ی ھم استفاده کردئدر صنايع مختلف حتی صنايع ھسته 

 بندی و ريختن  با بسته» گستران زندگی ايرانيان شرکت سايه  «تأسيسشد ولی او با  ی با مساحت باال توليد می ئھا زمين

ليد را منسجم کرده و به دليل نياز به منابع انسانی تصميم گرفت برای توليد کود  ھا در داخل سبدھای مخصوص، تو کرم

  شرکت او از سه سال پيش، فعاليت خود را با به امانت.  ھا از نيروی کار مردم عادی استفاده کند و نگھداری از کرم

. ار تومان به ھر فرد آغاز کرد ھز٢۴کننده کود يا به نوعی فروش آن ھا به قيمت  گذاشتن سبدھای حاوی کرم توليد

 خريد، البته مشروط بر آن که   ھزار تومان از مشتريان می ٣٠شده را پس از دو ماه به قيمت  شرکت سبدھای فروخته 

با توجه به سود قابل توجه و منظمی که . کيلوگرم کود ارگانيک سالم در ھر سبد توليد شده باشد طی اين دو ماه ھفت 

 فعاليت اين شرکت در شھر کرج پيچيد و عده زيادی از مردم برای خريد اين سبدھا به ۀداد، آواز شرکت به مردم می 

ھای طوالنی در مقابل اين شرکت برای واريز پول و تحويل سبد تشکيل شد و   که صف ئیشرکت مراجعه کردند تا جا

گان در سال اول، عده زيادی از مردم سود  يکی از مال باختۀبه گفت. ھای ميلياردی به حساب مديرعامل واريز شد پول 

خود را طبق تعھدات شرکت دريافت کردند و فعاليت شرکت نيز طبق روال عادی ادامه داشت؛ ھمين باعث تقويت 

توسط جھاد کشاورزی به دليل » کارآفرين نمونه«عنوان  سال گذشته با معرفی مديرعامل به . اعتماد مردم به شرکت شد

نفر و ھم چنين حضور چندين باره او در رسانه ملی، ھجوم مشتريان به شرکت افزايش و  ھزار ١٢ايجاد شغل برای 
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شده به مشتريان به  اما از آغاز امسال، حباب اين شرکت ترکيد و پرداخت مبالغ تعھد داده . فعاليت آن ھم گسترش يافت

که به دفتر اين شرکت » سبد«نفر از دارندگان  ھزاران  متواری شد و » ش. ا«تعويق افتاد و در نھايت، مھرماه امسال 

مديرعامل شرکت حضور ندارد و پولی برای پرداخت :  کردند با واقعيتی تلخ مواجه شدند در گلشھر کرج مراجعه می

نفر ھراسان و نگران  ھزار اين بمب خبری در سراسر کرج پيچيد و تنھا در يک روز، .سبدھای حاوی کود موجود نبود

 ». بسته شرکت تجمع کردنددر مقابل در

ای که خود را نماينده  پس از چند روز عده «: ، نماينده منتخب مشتريان برای پيگيری اين تخلف ھم گفته است»سادين«

کنندگان آمدند و با حمايت از اين طرح اعالم کردند به دليل اين که توليد اين کود  يک نھاد معرفی کردند به ميان تجمع 

کننده اين طرح بوده،   رويه مورد حمايت دولت است و به خاطر اين که مديرعامل آغاز واردات بیبرای مقابله با 

زودی شاھد ادامه فعاليت اين شرکت خواھيم بود و پس از  سھام اين شرکت را خريده است و به » نصر«بنابراين شرکت 

ای اين  د ولی بعد از حضور دو ھفته آن مديرعامل ھم در جمع معترضان حاضر شده و از حل قطعی مشکالت خبر دا

در » نصر«دھندگان به نھادی که مدعی نمايندگی آن بودند، تکذيب شد و حتی تکذيبيه شرکت  افراد، وابستگی وعده 

 ».سايت رسمی اين شرکت منتشر شد

کرج ثبت  مورد شکايت از اين شرکت در دادگستری ١٢٠٠، در ھمان روز اول پس از اين ماجرا »سادين«به گفته  

به نمايندگی از مال باختگان با فرمانداری و » سادين«پس از آن مال باختگان، مقابل فرمانداری اجتماع کردند و . شد

رفت که اعالم  ابتدا مذاکرات به سمتی پيش می «: او در مورد اين جلسه گفته.  استان وارد مذاکره شدتأمينشورای 

 ».يد به فکر اين روز نبوديد گرفت کردند چطور وقتی سودھايتان را می

سال گذشته  دو سازمان دولتی که در يک «: فردی به نام ترابی، يکی از مال باختگان نيز به سايت البرز نيوز گفته است

ای آنان بوديم؛ جھاد   درجه ١٨٠ جھت تغيير اند شاھد  کردن اين آدم و تبليغات برای او بوده  در حال بزرگ کامالً 

سال گذشته باطل شده  ونيم  يت و اعالم کرده مجوز اين شرکت يک مسؤول کامال از خود سلب ءبتداکشاورزی که در ا

شدن آن مشخص شد معلوم شد که مربوط به چھار ماه گذشته است و رسانه ملی که در  ولی بعد از اين که تاريخ باطل 

باليد در   عنوان کارآفرين به او می  و بهھای مختلف شرکت داده بود  طول سال گذشته بارھا اين فرد را در برنامه 

 .»کند  ھای اخيرش اين فرد را متخلف و مال باختگان را افرادی سودجو معرفی می  گزارش

 و تھيه کنندگی محمدرضا ءکه با اجرا» پايش«در برنامه » کارآفرين نمونه«شايان ذکر است که امير شريفی به عنوان 

 .ی شد، شرکت می کرده استحيدری مجری پيشين تلويزيون پخش م

» دکتر«يکی اين که مديرعامل اين شرکت که ھمه به نام «: ھم در باره متھم اصلی نوشته است» راوی نيوز«سايت 

 کردند ھمواره خود را به عنوان يکی از متنفذان در درون دولت گذشته و البته آشنای برخی نمايندگان  خطابش می

شود نام برده   گفته می ای که د تا بتواند بيش تر اعتماد مردم را جلب کند؛ به گونه کر مجلس شورای اسالمی معرفی می 

جمھور سابق در سفرھای استانی در تبليغات تلويزيونی و به عنوان  س ئياش با ر ھای خود را از ھمراھی  لم ھمواره ف

ميسيون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و  از جلسات با نمايندگان کئی ھا لم و عکسکرد يا ف ارآفرين برتر منتشر می ک

البته مشخص نيست کسی که مجوز فعاليت خانگی داشت و البته آن ھم باطل شده، چگونه . کارآفرينان برتر استان

گذاری فعاليت کند؛  توانسته بود با افتتاح سه دفتر در محمدشھر کرج، اقدسيه و اسالمشھر با اين حجم عظيم سرمايه 

ن اين شرکت مجوز فعاليت مسؤوال ماه فعاليت اين شرکت، ھيچ دستگاه نظارتی نبود تا از ٢۶و طی يعنی در اين بين 

 دھنده ورمی کمپوست به  ھای پرورش ديگر اين که شرکت مذکور طی مدت فعاليتش در کنار ديگر شرکت . بخواھد

ايش پرداخت کرده است تا ثابت کند ھ فعاليتش ادامه داده و ھمواره سود مشتريانش را شايد ھم بيش تر از ھم صنفی 

آيد و البته ھمين تبليغات گسترده در کنار فعاليت به ظاھر سالم  ن رده باالی کشور به کارش می مسؤوال ھای او با  ارتباط
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شريفی دريافت کرده بودند، . باعث جلب اعتمادی شده بود تا به گفته مال باختگان که پيش از اين سودھای خوبی از الف

  ن دولت گذشته و ارتباطمسؤوالاما اين بار با گذشته فرق داشت نه خبری از . بار، دار و ندارشان را به او بسپارنداين 

اين بار . شد  در ذھن مردم تکرار می  مديرعامل شرکت با آن ھا بود و نه خبری از فعاليت سالمی که در آن تبليغات

گذاران که به  ھا سودی در کار نيست بلکه حتی اصل پول سرمايه مديرعامل شرکت گويا طمع کرده بود چرا که نه تن

داند اين پول اکنون کجا سرمايه   رسد ھم سرنوشت نامشخصی پيدا کرده و کسی نمی   ميليارد تومان می۴٠٠٠حدود 

 ». گذاری شده است گذاری يا سپرده 

ت خيل عظيم معترضان را ديد که خواھان تر اين که ھنگامی که مديرعامل اين شرک جالب «: اين سايت افزوده است

 شان ھستند، چند نفری را واسطه کرد تا مردم را آرام کنند شايد در اين ميان بتواند سرمايه بيش تری به  سود و سرمايه

 نگار نصر معرفی کردند و به سرمايه مؤسسه ھا خود را نماينده سپاه پاسداران و  جيب بزند، اين شد که اين واسطه

شان سودھای کالنی نھفته است که ھمگی نصيب   مؤسسهن شرکت اطمينان دادند که در ھمکاری آتی اين شرکت با گذارا 

 شان را نشان ندادند، دروغ بودن اين  ئی ھا کارت شناسا شود گرچه ھنگامی که علی رغم درخواست مردم آن مردم می 

شريفی تکذيب کرد تا . ھر گونه ارتباط خود را با الفای   نگار نصر ھم در اطالعيه مؤسسهسناريو ھم مشخص شد اما 

وزارت جھاد کشاورزی ھم به اين موضوع ورود پيدا کرده و به نظر می . آب پاکی را روی دست مال باختگان بريزد

 ».کند  ميليارد تومانی شکايت می ۴٠٠٠رسد در صورت لزوم از اين مديرعامل  

قطعا کميسيون کشاورزی اين موضوع را پيگيری می کند و در «: فته استقاسم عزيزی نماينده شازند در مجلس ھم گ

 ».صورت لزوم اين مدارک را برای پيگيری به کميسيون اصل نود مجلس ارسال می کنيم

 اجتماعی و اختالس در آن، نام بابک تأمينبه تازگی و پس از علنی شدن حيف و ميل کردن ثروت ھای سازمان * 

  . شته، به زبان ھا افتاده استزنجانی نيز بيش از گذ

 نفت فروش و زنجانی بابک درباره شايعات به اشاره با خود، ١٣٩٢ ماه مھر ھای شماره از يکی در تايمز نيويورک

 ايران مرکزی بانک کل  سئير رانندگی از را خود کار دارد ثروت دالر ميليارد ۵/١٣ اکنون که وی« :نوشت ايران

  ».کرد شروع

 ال و ساعتی   اس۵٠٠بابک زنجانی را با يک مرسدس بنز :  نيويورک تايمز، طی گزارشی نوشتائیامريکروزنامه  

 ٣٩زند، برای يک مرد   تخمين می دالر ميليارد ۵/١٣ خود را ئیاو، ميزان دارا.  بينيد ی در دست میدالر ھزار ٣٠

 عنوان يکی از بازيگران اصلی  ا به با فروش پوست گوسفند شروع کرده و اخير١٩٨٠ساله که کار خود را در دھه 

  ئی اما با مسدود شدن دارا. مطرح شده است، خيلی ھم بد نيستامريکا ھای نفتی  اقدامات ايران برای دورزدن تحريم

 و قرار گرفتن نامش در اپريل در ماه امريکاداری  دار ايرانی توسط وزارت خزانه  ھای بابک زنجانی، اين سرمايه 

  .ای اتحاديه اروپا، اکنون او به دردسر افتاده است ھ فھرست تحريم

ن دولت جديد ايران نيز تحت فشار قرار مسؤوالھای غرب عليه ايران، از سوی  او، عالوه بر گرفتار شدن در تحريم 

 سال جاری، زنجانی را متھم کردند ]ميزان[آن ھا در مھر ماه. متھم شده است» حلقه انحرافی«گرفته و به ھمکاری با 

ھمين موضوع موجب شده است که مجلس .  از درآمدھای نفتی ايران را به خزانه باز نگردانده استدالر ميليارد ٩/١که 

  . ھای اقتصادی او آغاز کند نيز تحقيقاتی را در مورد فعاليت

رانی که حداقل  سوی عالم پر رمز و راز سرمايه داران اي ای جديد به پرونده بابک زنجانی، دريچه : اين گزارش، افزود

  . اند، گشوده است بخشی از ثروت خود را از طريق کمک به دولت برای دورزدن تحريم ھا اندوخته

رفته رفته نھادھای دولتی بيش تر به کمک او نياز پيدا کردند و او در فاصله کوتاھی به قدرتمندترين دالل صنعت نفت 

  .ايران تبديل شد
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و اين روزھا نامش بر سر زبان ھا است؛ از تحريم ھای اتحاديه اروپا گرفته تا  سال سن دارد ۴٣بابک زنجانی، تنھا 

  . اجتماعیتأمينکميسيون اصل نود مجلس و گزارش تحقيق و تفحص از 

اين روزھا در البه الی خبرھا نام بابک زنجانی زياد به گوش می رسد؛ مردی که حاشيه ھايش ھم بوی نفت می دھد ھم 

 . اين حاشيه ھا ھنوز به راحتی فعاليت ھای اقتصادی اش را ادامه می دھدۀ ولی با ھمئیبوی ورزش و ھواپيما

   بابک زنجانی کيست؟ اساسی در ذھن ھر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شود، که واقعاً سؤالاما اين 

 تجاری که به ی شرکت داخلی و خارجی دارد که البته در اين ميان بسياری از بنگاه ھا۶۴گفته می شود زنجانی حدود 

  . نيز تکذيب می شود،وی منتسب می شوند

صادقانه می گويم زمانی که به سربازی رفتم در سپاه تقسيم شدم «: زنجانی دوره جوانی اش را اين طور شرح می دھد

 در بين .از آن جا به پادگان وليعصر تھران منتقل شدم. سه ماه اول آموزشی ام آن جا بود. من را به اردکان يزد فرستادند

 ماه آن ١٣- ١۴حدود . سربازھا، مرتب تر بودم و تميزتر می نوشتم بنابراين من را به قرارگاه فرماندھی سپاه فرستادند

زمانی که در آن مجموعه بودم يادم ھست آقای ھاشمی رفسنجانی برای بازديد به آن جا آمدند، گفتند تعدادی . جا بودم

  .ی و جاھای مختلف انتخاب کنيدسرباز برای رياست جمھوری، بانک مرکز

چون تک پسر بودم مرا به تھران منتقل کردند وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم، گفتند شما بايد به عنوان 

بعد .  سرباز بانک مرکزی بودم و آقای دکتر نوربخش راننده ديگری داشتندءابتدا. جا کنيده راننده آقای نوربخش را جاب

  ». ماه مانده بود۵آخر خدمت سربازی ام بود حدود . ده آقای نوربخش شدماز او من رانن

» ارزش« مالزی، بانک First Islamic Bankآھن،   قشم، ھلدينگ سورينت، باشگاه فوتبال راهئیشرکت ھواپيما

 ئیھاترکيه از جمله شرکت » انور «ئیای مالی اعتباری در امارات، سھامدار شرکت ھواپيما  مؤسسهتاجيکستان، 

  .منتسب به زنجانی است

 ۶۴، از يک شبکه تار عنکبوتی متشکل از ٢٠١٠ ھا گفته که از سال  ھای قبلی خود با رسانه زنجانی، در مصاحبه 

 ارز به دالر ميليارد ۵/١٧ ھا بشکه نفت ايران استفاده کرده و  شرکت در دوبی، ترکيه و مالزی برای فروش ميليون

  .ران تحويل داده استوزارت نفت و بانک مرکزی اي

 آن ھا از من خواستند تا پول نفت را به داخل کشور انتقال ٢٠١٠  در سال. پول بانک مرکزی تمام شده بود«: او، گفت

  ».اين کاری بود که من انجام دادم… دھم تا سيستم بتواند از آن استفاده کند

 ھا قادر به وارد کردن پول از خارج به داخل کشور  مدليل تحري  که به ء، قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا٢٠١٠در سال 

 پول قرارگاه دالر ميليون ۴٠ گفته زنجانی، وی با استفاده از بانک خودش طی چند روز  به. نبود، به زنجانی نزديک شد

  . را به داخل کشور انتقال دادءخاتم االنبيا

ھای کالن بابک زنجانی و معماھای پيرامون او عليرضا شاکر، در گزارشی در روزنامه قانون، به سابقه و بدھی 

 ھزار ميليارد تومان است، يعنی دقيقا ٣٠) بنا به گفته خودش(بدھی بابک زنجانی ... «: او، می نويسد. پرداخته است

 برابر تفاھم ٢يعنی بيش از .  است دالر ميليارد ١٠ثروت بابک زنجانی بنا به گفته خودش .  برابر پرونده مه آفريد١٠

  ».دالر ميليارد و دويست ميليون ۴  و به ميزاني ژنۀيعنی تفاھم نام. نامه ای ملی

 سالگی چگونه می شود به ثروتی اين چنين ۴٣در «:  روزنامه نگاری که از او می پرسدسؤالزنجانی، در مقابل 

  در ميان بوده است؟ » خدا«اما فقط پای » .خدا خواست: رسيد؟ او، با خنده می گويد

 مانند سينما و باشگاه داری نيز سرمايه گذاری کرده ئینجانی، حتا در امور فرھنگی، ورزشی و عرصه ھابابک ز

  .است
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:  آذر درباره بابک زنجانی نوشت١٨خبرگزاری حکومتی فارس وابسته به ارگان ھای حکومت اسالمی، دوشنبه 

 ھای تحت سرپرستی اش کار می کنند  ھزار کارمند در يکی از مجموعه١٧ شرکت دارد و حدود ٧٠خودش می گويد 

  . ميليارد تومان حقوق می دھد٢٩و ماھی 

اکنون .  شرکت تحت سرپرستی وی در ليست تحريم ھای اتحاديه اروپا قرار گرفت١۵سال گذشته بود که نام زنجانی و 

  . اجتماعی، لغو شده استتأمينگفته می شود برخی قراردادھای بابک زنجانی با سازمان 

 ھزار ميليارد تومان به بانک ھا بدھی ٢٠حکومتی رجا نيوز، خبر از ليست صد نفره ای داده است که حدود سايت * 

 عضو کميسيون ئیبه گزارش ھمين سايت، حسين ونا.  نيمی از بدھی کليه بانک ھا اعالم نمودهدارند و اين رقم را تقريباً 

 نفر از اشخاص حقيقی ١٠٠٠انک ھا متعلق به کم تر از  در صد بدھی ب٧٠ مجلس گفته است که حدود ۀبرنامه و بودج

 ميليارد تومان به بانک ھا ١٠٠در اين سايت نام اختصاری چندين شخص اعالم شده که ھر کدام بيش از . و حقوقی است

  .بدھی دارند

» شکر ايرانسلطان «و بعد از آن نام » عباس کوتول«مشھور به » عباس تقی زاده«در ميان اختالس ھای ديگر نام * 

  !شخصی به نام محمد رضا، کارمندی ساده بود که نام خود را در ليست اختالس کنندگان به ثبت رسانيد. را داريم

ماجرای سلطان شکر ايران و فروش اراضی دزفول که به محوريت خوزستان اتفاق افتاده و اگر پرونده ھای موسوم به 

 ٣٠٠با وام » مدير عامل لوله سازی خوزستان«و فرار » مفيدبازرگانی «و تخلف مدير عامل شرکتی » سيد ھا«

  . از فساد اقتصادی در حکومت اسالمی را نشان داده ايمئیميلياردی را نيز به نمونه ھای باال اضافه کنيم تنھا گوشه ھا

بارزه با قاچاق  خبرگزاری مھر به نقل از وزارت اقتصاد، گزارش داده است که برپايه آمارھای ستاد مرکزی ماخيراً * 

  . شود  کاالی قاچاق وارد کشور میدالر ميليارد ١٩کاال و ارز، ساالنه حدود 

.  نيز اعالم شده بود٨٧ برای سال ارقامی که اکنون ستاد مبارزه با کاالی قاچاق اعالم کرده، مشابه آماری است که قبالً 

ا قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که حجم کاالی س وقت ستاد مرکزی مبارزه بئي، ر١٣٨٩ سال ]ثور[ ارديبھشت٢١روز 

 . درصد آن کشف شده است٣ بوده و تنھا دالر نود ميليارد ١٣٨٧قاچاق وارداتی در سال 

 ١٣٩٠ و در سال دالر بيست ميليارد ١٣٨٩ تر حجم کاالھای قاچاق را در سال  ستاد مبازه با قاچاق کاال و ارز، پيش

 منتشر کردند نسبت به درستی اين  که بعداً ئی ھا ھای داخلی در گزارش اما رسانه . بود اعالم کرده دالرچھارده ميليارد 

 ! چرا که رقم کاالھای قاچاق، بسيار باالتر از ارقام رسمی و دولتی است.ارقام ترديد نشان دادند

 در اين . مجلس قرائت شدجلسۀ ارديبھشت سال گذشته، گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی در ٣١روز 

  . برآورد شده بوددالر ميليارد ١٩ تا ١۵ شود بين   صورت قاچاق وارد ايران می  که ھر سال بهئیگزارش حجم کاال

ھمراه با بحث درباره قاچاق کاالھای وارداتی، ھمواره مجاری ورودی اين کاالھا نيز در محافل سياسی و اقتصادی 

ه در ھمايش مبارزه با ي، ابراھيم رئيسی معاون اول قوه قضائ١٣٩١ خرداد سال ٢٧. ايران موضوع بحث بوده است

تازه «:  حال گفت وی در عين. شود کيد ورزيد که تنھا بخش کوچکی از کاالھای قاچاق کشف می أقاچاق کاال و ارز ت

ورت می  ھا ص يافته که اصل قاچاق توسط آن  ھای سازمان  ھا کشف شده يا از جريان بايد ديد اين کاالھا از حمال 

 ».گيرد 

ھای  براساس گزارش «: فر عضو کميسيون اصل نود مجلس، به خبرگزاری مھر گفت در ھمان زمان، مصطفی افضلی 

» . شود  توجھی از قاچاق از طريق مبادی رسمی کشور وارد می ھا و نھادھای نظارتی، بخش قابل دريافتی از دستگاه 

  .کننده مجوز ورود کاال شده بود  رفتن نھادھای صادرسؤالاين موضوع به گفته افضلی فر، باعث زير 

کيد أقضائيه و عضو کميسيون اصل نود مجلس بر ورود کاالی قاچاق از مبادی رسمی ت تا پيش از آن که معاون قوه 

 .داردھا نظارتی ن  شود که گمرک بر آن   ھای سپاه پاسداران وارد می  شد که اين کاالھا از اسکله کنند، ھمواره گفته می
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 کاال به ايران خبر دالر ميليارد ١۴تر محمدصادق مفتح قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از قاچاق ساالنه  پيش 

حدود « گفته او، ھم چنين  به. » است که باالترين ميزان قاچاق سيگار را داردئیايران جزء کشورھا«: داده و گفته بود

  ».ر قاچاق است درصد لوازم آرايشی وارد شده به کشو٩٠

اگر ھزينه «:  کاال به ايران افزوده بوددالر ميليارد ١۴قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت درباره قاچاق ساالنه 

 ميليارد تومان فرار ٨٠٠ھزار و   رود، يک   ھزار فرصت شغلی از بين می٢٠٠ باشد، دالر ھزار ٧٠ايجاد ھر شغل 

 ». شود  ميليون کارمند ھزينه می٣ ماھيانه مالياتی خواھيم داشت و معادل ماليات

 ھای غيرمجاز انتقاد  ، از وجود اسکله١٣٩٠س دولت دھم تيرماه سال ئينژاد ھم در مقام ر  محمود احمدی حتا ظاھراً 

جا  احمدی نژاد، در ھمان » . آورد برد و می  را سوراخ کرده و دارد برای خودش می ئیھرکس يک جا«: او، گفت. کرد

 .ياد کرد» برادران قاچاقچی خودمان« عنوان  ميان بهاز نظا

گزارش مربوط . ھای خارج از کنترل گمرک، حتی در مجلس ششم نيز موضوع بحث نمايندگان بوده است بحث اسکله 

کيد أدر اين گزارش ت.  در صحن علنی مجلس خوانده شد١٣٨٣بار روز پنجم خرداد سال   ھا برای اولين  به اين اسکله

 کم در سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابھار، خورزنگی و ھرمزگان و چندين اسکله متعلق به  د که دستشده بو

شده   ھای غيرمجاز تجاری انجام می   ارتش، استانداری و چند نھاد دولتی ديگر فعاليتئینيروی انتظامی، نيروی دريا

 .است

 دستگاه پورشه به ١۴۴، اعالم کرد که در ورود ١٣٩٢ تير ١٨ شنبه  س کل گمرک ايران سهئيعباس معمارنژاد، ر

اين تقلب فقط مشمول پورشه نيست و ساير کاالھا و خودروھای مختلف را «به گفته او . ايران تقلب صورت گرفته است

  ». گيرد ھم در بر می

در واقع به صراحت . را بگيرد ھا است ادامه دارد، اما کسی نتوانسته است جلو آن  بحث کاالھای قاچاق در ايران، سال

 به سادگی نشان می دھد که سران و مقامات و ارگان ھای حکومتی مسألهاين . نخواسته اند، بگيرندگفت می توان 

موران مرزی حکومت اسالمی، فقط خرده أم. اسالمی، در عرصه کالن قاچاق ارز و کاال و غيره دست دارند

 مرزھای کردستان و سيستان و بلوچستان با اسب و قاطر برخی کاالھای قاچاقچيانی را که از سر فقر و نداری در

اما در فرودگاه امام، اسکله ھای . قاچاق می برند و می آورند تا زندگی خود را بچرخانند بی رحمانه کشتار می کنند

 دستگير می چه خبر است؟ آيا از بينی کسی ھم خون می آيد؟ کسی... تحت نظر سپاه در جنوب ايران و گمرکات و

   توقيف می شود؟ئیگردد؟ کاال

، بازرگان ايرانی و ھمسر »رضا ضراب«. چند روز پيش يک بازرگان ايرانی آذری تبار، در ترکيه بازداشت شد* 

به اتھام معامالت مالی غيرقانونی که ھدف دور زدن تحريم ھای ايران را داشته، » ابرو گوندش«خواننده معروف ترکيه 

  .تبازداشت شده اس

 . ميليارد يورو می رسد٨٧رسانه ھای ترکيه، با اين خبر، اعالم کرده که مجموع اين معامالت به مبلغی حدودی 

، نقل و انتقال غيرقانونی مقادير زيادی پول از ايران به ترکيه، قاچاق شمش طال، تھيه ئیاو، با اتھاماتی از قبيل پول شو

  .مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است

 ميليارد يورو پول از ٨٧ داده متھم است در انتقال تغييره پس از کسب تابعيت ترکيه، نام خانوادگی خود را اين شخص ک

 . شده اند، دست داشته استتأسيس ٢٠١٢ تا ٢٠٠٩ايران به ترکيه از طريق شرکت ھايش که در فاصله سال ھای 

حساب ھای اين شرکت ھا در .  شدند و اداره میتأسيسھم چنين مشخص شد که اين شرکت ھا توسط رضا ضراب 

 ميليون يورو پول به حساب ھر ۵بانک ھای مختلف ترکيه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود 
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بازرسان از اين که ھيچ کدام از اين شرکت ھا بدھی مالياتی ندارند متعجب . کدام از اين شرکت ھا واريز می شده است

 .ود مدعی شدند آن ھا دستورالمعل ھای انتقال پول ھا را از ايران دريافت می کردندآدم، در اظھارات خ. شدند

ض بود، متوجه شد که وی در صادرات غيرقانونی طال نيز دست . در جستجوی ر٢٠١١مبر پليس ترکيه که از دس

او، ده ھا ميليون .  بود تن طال به خارج از ترکيه انتقال داده۵/١وی از طريق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، . دارد

 . رشوه پرداخت کرده استدالر

 عمدتا از طريق بانک ملت از ايران ٢٠١٢ تا ٢٠٠٩ درصد اين مبلغ که در فاصله سال ھای ۴٠طبق مدارک موجود 

 شرکت ترک که توسط بازرگانانی به نام ١١نقل و انتقال پول از ايران توسط . خارج می شده، متعلق به ايران بوده است

  . شد  شده بودند، انجام می تأسيس» ودادی بدالوف«و » آدم گلگچ«ای ھ

 ئی اقرار می کند که اين شرکت ھا برای پول شوگيرد و نھايتاً   قرار می ئی، گلگچ مورد بازجو٢٠١٣ بروری ف٢۵روز 

صادر » ضراب« اين شرکت ھا توسط شخص تأسيسدر تحقيقات بعدی مشخص شد که دستور . از ايران ساخته شده اند

  .اين گزارش، ھم چنين مشخص کرده که اين نقل و انتقاالت يک طرفه بوده است. شده است

، پدر اين »حسين ضراب«. خانواده ضراب، تبريزی ھستند و عالوه بر طال، در حوزه بورس و آھن ھم فعاليت دارند

 .تبريز است» بازار امير«تاجر جوان ھم از تاجران مشھور 

 ھای اين خانواده اعالم  ئیدر استانبول نيز از ديگر دارا» رويال« سازی  در تبريز و کشتی» مه داشتيک«کارخانه فوالد 

 ھای تجاری و صرافی خويش را در اين شھر  ھا در زمان جنگ ايران و عراق راھی دبی شدند و فعاليت آن . شده است

 .دگی خودش را در ترکيه و آذربايجان گذارنده استتر زن با وجود اين، علی رضا، پسر جوان خانواده، بيش . بنا نھادند

در پرونده گشوده شده عليه برخی فعاالن اقتصادی و تاجران سرشناس ترکيه و فرزندان سه وزير دولت اردوغان، 

 . خورد ھا و تشکيل شبکه فساد مالی به چشم می اتھاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصه 

 را به صورت پول و طال به ايران منتقل کند دالر ميليارد ١٠ده در طول يک سال گذشته، شود ضراب موفق ش گفته می  

 . رشوه پرداخته استدالر ھا ميليون  و برای انجام اين کار، ده

ھا و  اين بانک پيش از اين، به دليل نقض تحريم . ترکيه، موفق به انجام اين کار شده است» خلق«او، از راه بانک 

 . ايران در مقابل دريافت نفت، تحت نظر قرار داشتارسال طال به

 گسترده ای را به مقصد ايران مديريت ئیشو  شرکت صوری، عمليات پول ١١ تأسيساتھام ديگر ضراب اين است که با 

 است که سال گذشته در فرودگاه آتاتورک به زمين نشست و ئیپرونده ديگر او، مربوط به ھواپيما. و ھدايت کرده است

 .اخل آن يک و نيم تن طال از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شداز د

بابک «اين شرکت متعلق به . بوده است» سورينت کيش«ھا گزارش دادند که اين طالھا متعلق به شرکت  برخی رسانه 

 تأمينھای کالن فساد اقتصادی در سازمان  ، ميلياردر معروف ايرانی است که اين روزھا درگير پرونده »زنجانی

 .اجتماعی ايران است

دو محموله پول نقد به « آغاز شد؛ ٢٠١١مبر سال  آذربايجان، دردسرھای صراف از دسبه نوشته خبرگزاری جمھوری

» ِونوکُووا« در فرودگاه   شھروند آذربايجانی و يک ايرانی  ميليون يورو کشف و سه۴ و دالر ميليون ۵/١۴ھای  ارزش

 .در مسکو دستگير شدند

 کارمند ١۴ليس ترکيه، مالک و وپ. گمرک اين فرودگاه از دولت ترکيه خواست تا در اين زمينه تحقيق کندھمان زمان 

 ميليون ۴٠ به ارزش ئیھا  بار حواله٣٧اين صرافی برای اين افراد . يک صرافی بزرگ در استانبول را دستگير کرد

 . ميليون يورو از ترکيه به روسيه منتقل کرده بود١٠ و دالر
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 به  ھا از دوبی  شھروند جمھوری آذربايجان و مبدا اين پول ليس دريافت که اين مبلغ متعلق به سهوريان تحقيقات، پدر ج

 . شھروند را بازداشت کرد ليس ترکيه اين سهوبه دنبال آن، پ. ترکيه بوده است

 شرکت  ، سه٢١٠١٢ا  ت٢٠٠٩ھای  ليس ترکيه، مشخص شد که در فاصله سالوھا و تحقيقات پ  ئیدر ادامه بازجو

ھا را رضا ضراب   اين شرکت   شھروند آذربايجانی به ثبت رسيده و تمامی  از اين سه صوری در ترکيه از سوی يکی

 .مديريت کرده است

بر اساس .  ميليارد يورو می رسد٨٧مجموع اتھامات مالی مطرح شده درباره ضراب به نوشته روزنامه زمان ترکيه به 

 درصد آن متعلق به دولت ايران بوده و ضراب موفق شده ۴٠جا شده و ه بلغ در طول چھار سال جاباين گزارش، اين م

نقل و انتقاالتی که عمدتا . با ھمکاری بانک ملی ايران، نقل و انتقاالت گسترده مالی در کشورھای مختلف انجام دھد

 .برای دور زدن تحريم ھا از آن استفاده شده است

تر   ھای کنونی جدی و گسترده   رسد اتھام ار نيست که او، به فساد مالی متھم شده ولی به نظر میاگرچه اين نخستين ب 

ھای سياسی نيز مرتبط  ھستند، به ويژه اين که پرونده تازه به مسايل داخلی حزب حاکم ترکيه و برخی تسويه حساب 

 .دانسته شده است

 ويالی ضراب در استانبول، دو چمدان بزرگ کشف شده که پر چاپ ترکيه، گزارش داده که در حياط» مليت«روزنامه 

 . ھا و نھادھای اقتصادی دولتی است خانه  ھای بزرگ وزات از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصه

 ھای  در پرونده تازه، ضراب متھم است که با روش. او عالوه بر تابعيت ايرانی، تابعيت آذربايجان و ترکيه را ھم دارد

تر از زمان معين دريافت کند و در دريافت اقامت برای برخی ايرانيان ھم  ی موفق شده اقامت خود را سريع غيرقانون

 .فعال بوده است

 ھای مالی کالن به ايران در   شود در نقل و انتقال اند و گفته می خانواده ضراب پيش از ترکيه، در دوبی ھم فعال بوده 

 .اند اين کشور نيز دخالت داشته 

 ھای  اند که عامل ورشکستگی برخی صرافی خی فعاالن اقتصادی ايرانی ساکن دبی خانواده ضراب را متھم کرده بر

در واقع ھمه شواھد و اسناد نشان می دھد که رضا ضراب، از عوامل مھم حکومت . اند ايرانی فعال در دبی بوده 

 .اسالمی در عرصه قاچاق ارز و طال و کاال  و غيره بوده است

 دولتی، ادارات، بانک ھای دولتی و غيره در ايران، يکی از روش ھای دزدی و ی اين ترتيب، اختالس از ارگان ھابه

. و بين آن ھا رقابت شديدی بر سر گرفتن وام ھای کالن از بانک ھا وجود دارد. چپاول مقامات حکومت اسالمی است

 ناچيز ئیبا بھره ھا» وام ھا«اين . د، پرداخت بالعوض ھستندظاھر اين دزدی ھا وام است اما اين ھا در واقع وام نيستن

 که در مقابل اين وام ھا گرفته می شود، بسيار ناچيز و ئیوثيقه ھا. و يا بدون بھره به وابستگان حکومت داده می شود

 بدون ئیمين ھاگذاشتن ماشين آالت قديمی و حتی اوراق، اسناد ز. در مواردی چندين برابر کم تر از ميزان وام ھستند

ارزش، تمديد وام ھا به طور مکرر و برای مدت ھای طوالنی بدون اين که زمان بازپرداخت آن مشخص باشد، امری 

 است ئیدوش بانک ھاه ب» وام ھا«بار اين . عادی در سيستم بانکی برای سران و مقامات و آقازاده ھای ميلياردر است

و يا به عبارت ديگر از جيب و سفره خالی کارگران و محرومان جامعه می که اعتبار خود را از بانک مرکزی و دولت 

ن و مقامات و دست اندرکاران حکومت مسؤوال بی ترديد ھر اختالسی با رقم نجومی نمی تواند بدون زد و بند .گيرند

  !صورت پذيرفته باشد

ی ھای جناحی شان اوج می گيرد و  می کنند که دعواءباندھای درونی حکومت اسالمی، ھمديگر را در مقاطعی افشا

اما ھمين .  می کنند که موقعيت شان آسيب نبيندءطرفين برای گرفتن امتياز و يا حق سکوت، تا حدودی ھمديگر را افشا

، تبه ئیگری ھا نيز به سادگی به جامعه نشان می دھند که حکومت اسالمی ايران در کليت خودش، حکومتی مافياءافشا
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» حالل و حرامی«ندوزی، آن ھم از ھر راه ا و گردنه گير است که سران و مقاماتش به جز ثروت کار، آدم کش و دزد

  . ، فکر و دغدغه ديگری ندارندئیو حفظ قدرت شان به ھر بھا

 قطعی از نکبت و فالکت ھای فاجعه بار اقتصادی، سياسی و انسانی حکومت جانی و وحشی و ئی راه رھامسلماً 

 آگاھانه و متحدانه و پيگير کارگران و ستم ديدگان و آزادی ۀ مذھبی آن، از طريق مبارزیئايدئولوژی قرون وسطا

  !خواھان کل جامعه ايران امکان پذير است

  ٢٠١٣مبر  بيست و يکم دس- ١٣٩٢ ]قوس[شنبه سی ام آذر

 

 


