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 Reports   گزارش ھا

  
  يک تن از ھواداران پورتال

٠٧.٠۵.٠٩    
  

ه ھمت حساب آنچه را درذيل از نظرتان می گذرد  ه ب ران ک ران اي آن مقدار از پول ھای دزدی شده ايست به وسيلۀ رھب
د. مبارزان ايرانی کشف واز پرده بيرون افتاده است ز نمی گنج م ني ران در وھ ونی اي وده ھای ملي رای ت ه ب امی ک . ارق

رای م ست، بلکه ھوشدار باشيست ب د ھای جنايتکار ايراني ال آخن ا غرض از نشر اين گزارش نتنھا افشاء گری در قب
  .متوجه زمامداران سه دھۀ اخير باشيم مردم ودولت افغانھا که بعد از اينھمه غارت، و چور وچپاول ھست وبود

ه شمول بخش عظيمی از  ستان ب زمامدارانی از قماش باند ھای خلق وپرچم گرفته تا نمايندگان اسالم سياسی در افغان
د دزدی . جنگ ساالران اين وظيفۀ تاريخی وميھنی ھريک از فرزندان اين مرز وبوم است که در ھر جائيکه اقامت دارن

  .وغارتگری ھای باند ھای مذکور را کشف ودر حد توان به افشای آن دست يازندھا 
وز قصۀ پولھای  ا ھن سانيکه ت سياری از ک ا ھستند ب اده است ، چه مطمئن ات نيفت ًفکر نکنيد در افغانستان از اين اتفاق

ه ١٩٩٠در سال " صدام"ًآنھا حتما به خاطر دارند زمانی را که . را از ياد نبرده اند" خالص" ود، ب  کويت را اشغال نم
نيز به چنگ صدام " خالص" مليون دالر امريکائی مولوی۵٠يقين اين نکته را نيز فراموش ننموده اند که در آن جمع 

د نافتاد، ويا دوستا ورد قصر چن ادی در م ً اروپا به خصوص آنھائيکه در دنمارک زندگانی می نمايند حتما داستھای زي
د ده " محسنی"اند و اگر دور نرويم ھمين چندی قبل بود که شنيده " مجددی"مليونی  با چنان سادگی از موجوديت چن

د نج داش خود حرف بزن ن . مليون دالر باقی صحبت نمود تو گوئی کاللی می خواھد از تغاره ھای شکسته در ک ام اي تم
ه د که تاجران مرگ وخون در افغانستان نيز به صد ھا مليون دالنارقام نشان می دھ ده وب ر پول مردم افغانستان را چاپي

ه و خارج از افغانستان در جا ھای امن  وط ب را گرفت ونگذاشت آنھمه سرمايه مرب الزم انتقال داده اند که بايد دنبال آن
  . ملت افغانستان به يغما برده شود

ا در حد  م ت ا داري ه جمع آوری اسناد بدين وسيله از تمام ھواداران وبه خصوص گزارشگران فعال پورتال تمن امکان ب
الزمه ھمت گمارده در اين ساحه نيز خواب خوش مزدوران اجانب وخاينان به ميھن را بر ايشان به کابوس وحشتناکی 

  .مبدل گردانند 
  به اميد پيروزی فرزندان ميھن در تقابل با استعمار وايادی آن 

  : صفحه تھيه شده است۵گزارش در 
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  ايران در خارجکی رھبران مذھبیحسابھای بان
Foreign bank accounts of 

Iranian leaders 
١ ( Ali Khamenei 

- Sparkasse Bank (Frankfurt/Germany) Acct.# 234075617: DM 112.1 Millions 
- Corner Bank (Geneve/CH) Acct. # 217824: US$ 97 Millions 
- Banque Cantonale (Lausanne/CH) Acct.. # 71713: US$ 73.2 Millions 

 
 

 علی خامنه ئی
 
٢ ( Ali Akbar Hashemi Rasfandjani 

- Union Bank Suisse (Geneve/CH) Acct.# 223870390: SF 532.5 Millions 
- Societe Generale ( Z urich/CH) Acct..# 30064183: DM 477.2 Millions 
- Sparkasse (Ciborg/Germany) Acct. # 2957132: DM 238.2 Millions 

 
 

 رفسنجانی
 
 
٣ ( Mohammad Ali Tasskhiri 

- Societe Generale (Geneve/Ch) Acct.# 500032654: DM 280.7 Millions 
- Midland Bank (London/UK) Acct.# 832-150270: BP 12.2 Millions 
- Dressdner bank (Dusserdolf/Germany) Acct.# 8354783: DM 48.3 Millions 

 
 

 محمد علی تسخيری

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

۴ ( Mohammad Golpayegani 

- Credit Bank Suisse (Geneve/CH) Acct..# CEO7680: SF 85.7 Millions 

 
 محمد گلپايگانی

 ۵ ( Bijan Namdar Z angene 

- Union Bank Suisse (Geneve/CH) Acct.# 314380320: US$ 141.7 Millions 

 
 بيژن نامدار زنگنه

۶ ( Habibollah Asgar Aladi 

- Corner Bank (Geneve/CH) Acct. # 3983BHK: US$ 180 Millions 

 
٧ ( Ahmad Jannati 

- Midland Bank (London/UK) Acct.# 92114016: BP 54.2 Millions                    

  
 احمد جنتی
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  ٨ ( Abdollah Nategh Nouri 

- Union Banque Suisse (Geneve/CH) Acct.# 2102120321ND: USD 123.9 Millions 

- Deutsh bank (Hamburg/Germany) Acct.# 03223486: DM 64.1 Millions                

  
 آيت هللا ناطق نوری

 
٩ ( Mohsen Rafighdoost 

- Union Banque Suisse (Geneve/CH) Acct.# 2183130687: USD 122.7 Millions 

 

١٠ ( Mohsen Hashemi Bahremani 

- Deutsh bank (Munchen 3/Germany) Acct.# 1732736: DM 370.7 Millions 

- Credit Bank (Geneve/CH) Acct.# 928530FC: USD 178.2 Millions 

 

١١ ( Abbas V aez-Tabassi 

- Corner Bank (Geneve/CH) Acct.# FAH7272: SF 97.2 Millions 

- Sparkasse (Hamburg/Germany) Acct #. DFH72251660: USD 216.7 Millions 

 
 عباس واعظ طبسی

١٢ ( Hossein Shariatmadari 

- Midland Bank (London/UK) Acct.# 34414011: BP 37.8 Millions 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 
 حسين شريعتمداری

 

١٣ ( Mohsen Rezai 

- Union Banque Suisse (Geneve/CH) Acct.# 442760430: USD 78.2 Millions 

- Credit Bank (Geneve/CH) Acct.# FAH7967: SF 52.7 Millions 

 
 محسن رضائی

١۵ ( Kamal Kharrazi 

- Corner Bank (Geneve/CH) Acct.# AMF4567: USD 18.2 Millions 

 
  کمال خرازی

 (١۶Ali-Reza Mo-ayeri 

- Societe Generale (Geneve/CH) Acct.# 50024814: USD12.6 Millions 

 
ّرضاء معيریعلی   

١٧ ( Hossein Kordi 

- Corner Bank (Geneve/CH) Acct.#14710025: USD 14.7 Millions 

١٨ ( Abbas-Ali Forooghi 

- Corner Bank (Geneve/CH) Acct.# 12930034: USD 10.7 Millions 


