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اﯾن روزھا بازار خبر و کشف اختالس در حکومت اسالمی اﯾران ،بسيار داغ شده است .به خبرھای
منشر شده در اﯾن زمينه ،از جمله می توان به اختالس  ٣٠ميليارد تومانی )سه ميليارد دالری( ،در
چارچوب طرح خصوصی سازی دولت و گرفتن اﯾن ملبغ از بانک دولتی برای راه اندازی بانک
خصوصی و ده ھا شرکت با ميانجی گری دولت احمدی نژاد .ھم چنين خبر  ٨ميليارد تومانی که ﯾک
فرد در قالب درﯾافت  ٤٧فقره وام مسکن از ﯾک بانک گرفته است .تنھا ھمين دو فقره دزدی و
اختالس در حکومت اسالمی کافی ست که عمق و گستردگی فساد و دزدی در اﯾن حکومت خدا و
امام زمانش در اﯾران را در قضاوت افکار عمومی قرار دھد.
ھم چنين در خبرھا آمده است که ﯾک ليست صد نفره در دست است که جمعا نزدﯾک به  ٢٠ميليارد
دالر به بانک ھا بدھکارند و ھيچ ﯾک از بدھکاران ھم خيال ندارند آن را بازپس دھند .به عالوه گفته
می شود که اغلب اﯾن بدھکاران به بانک ھا ،با معرفی و توصيه مستقيم دولت از بانک ھای کشور
اﯾن وام ھای کالن را گرفته اند و...
ھم زمان با درخواست »استعفای رﯾيس جمھور« از سوی رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس ،به
علت »مشارکت دولت در اختالس  ٣ھزار ميليارد تومانی« ،روزنامه اﯾران از وجود بيش از  ١٤٠ھزار
سند از  ٣١٤مقام جمھوری اسالمی خبر داده که به زودی منتشر خواھد شد.
به اﯾن ترتيب ،اختالس سه ميليارد دالری ھمه چيز را در حکومت اسالمی تحت الشعاع قرار داده و
درگيری اصول گراﯾان با آن چه »جرﯾان انحرافی« ناميده می شود ظاھرا شکل جدی تری پيدا کرده
است .می گوﯾند حدود دو ميليارد دالر از اﯾن پول از کشور خارج شده و بعضی ھم ليست کارھاﯾی را
که می شد با اﯾن سه ميليارد دالر انجام داد منتشر کرده اند؛ از نجات درﯾاچه اروميه گرفته تا اﯾجاد
ﯾک ميليون شغل پاﯾدار و  ٦بار بازسازی کل صنعت نساجی و ...اﯾن در حالی ست که محمود احمدی
نژاد ،با وجود حجم باالی اختالس اخير ھم چنان دولت خود را »پاک ترﯾن دولت تارﯾخ« می داند .اما
طی روزھای گذشته ،محافظه کاران زﯾادی خواستار استعفای مقامات بانکی و اقتصادی دولت
محمود احمدی نژاد شده اند.
فقط از ابتدای سال جاری ،خبرھای رﯾز و درشت زﯾادی از اختالس ھای ميليارد دالری در بانک ھای
مختلف و بيش از ھمه در بانک ھای بزرگ دولتی در رسانه ھا انعکاس ﯾافته است؛ در حالی که
خامنه ای سال  ٩٠را سال »جھادی اقتصادی« نام گذاری کرده بود .اما اکنون به معنای واقعی سال
 ١٣٩٠را باﯾد سال »پرده برداری از اختالس ھای کالن حکومتيان و بانک ھای دولتی« و پرده پوشی
رھبر نام گذاری کرد.
گفته می شود فردی که مالک ﯾکی از باشگاه ھای دولتی ليگ برتر فوتبال نيز می باشد ،در بسياری
از صناﯾع معامالت و فعاليت ھای اقتصادی نقش دارد و تاکنون توانسته بدون رعاﯾت مراحل قانونی و
از محل ھمين سوء استفاده ھای مالی با حماﯾت برخی مقامات ارشد دولتی ،اقدام به اخذ مجوز از
بانک مرکزی برای بانک تاسيسی خود نماﯾد...
حتی کشف بزرگ ترﯾن اختالس تارﯾخ کشور در سيستم بانکی دولت محمود احمدی نژاد ھم
نتوانست ذره ای از ادعاھا و دروغ گوﯾی ھای او بکاھد .او ،با اشاره به متھم شدن دستگاه دولتی به
ارتباط با پرونده اختالس گفته است» :ما بازھم سکوت می کنيم که به خاطر مقام رھبری است« و
تھدﯾد کرد که» :البته اﯾن سکوت وحدت بخش طوالنی مدت نخواھد بود«.
روشن است که اﯾن ادعای احمدی نژاد ،ﯾک واقعيت را به روشنی نشان می دھد و آن اﯾن است که
در ماجرای اختالس ھای کالن حکومتی ،به دليل اﯾن که ھمه دست دارند و تعميق و گسترش آن در
افکار عمومی پای ھمه سران و مقامات و ارگان ھا و جناح ھای حکومتی را به ميان می کشد.
بنابراﯾن ،مصلحت رھبر ،رﯾيس جمھور و مجلس ،قوه قظائيه ،شورای نگھبان ،مجلس خبرگان
رھبری ،سپاه و غيره در اﯾن است که نگذارند چنين مساﯾلی بيخ پيدا کند.
گروه آرﯾا ،متعلق به اميرمنصور خسروی ،متھم اصلی پرونده اختالس سه ھزار ميليارد تومانی
است .اﯾن گروه توانسته در سال  ١٣٨٨مالکيت »گروه ملی فوالد اﯾران« و کليه زﯾرمجموعه ھای آن
را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی به دست آورد.
مشرق نيوز ،نوشته که اميرمنصور خسروی ،در جرﯾان واگذاری ھای سازمان خصوصی سازی،
توانسته شرکت تراورس را نيز خرﯾداری کند .تراورس ،از مھم ترﯾن شرکت ھای پيمان کار در عرصه
راه آھن است و نزدﯾک به ھشت ھزار نفر پرسنل دارد.
پيش از اﯾن ،ساﯾت »آﯾنده نيوز« در باره »الف .خ« ،نوشته بود » :وی ﯾک اﯾرانی ساکن آلمان بوده
که در دولت نھم با درﯾافت برخی چراغ سبزھا با سرماﯾه ای معادل ﯾک ميليون دالر برای برخی
فعاليت ھای اقتصادی به اﯾران بر گشته و با تاسيس شرکت ھای زنجيره ای متعدد ،اعتبارات و وام
ھای بانکی کالنی درﯾافت کرده است«.
اختالس سه ھزار ميليارد تومانی ،در ميان سيلی از پرسش ھای نماﯾندگان مجلس و دﯾگر عناصر
رﯾز و درشت حکومت ،عمدتا اتھام و انتقاد به دولت و دستگاه ھای ناظر آن را به ھمراه آورده است.
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قرار بود مصطفی پورمحمدی ،رﯾيس سازمان بازرسی کل کشور ھمراه با محمود بھمنی ،رﯾيس
بانک مرکزی در صدا و سيما حاضر شود و جزئياتی را در باره »زواﯾای پنھان« اﯾن اختالس بيان کند.
اما دست اندرکاران اﯾن برنامه در ساعات پاﯾانی روز دوشنبه  ٢١شھرﯾور  ،٩٠اعالم کردند که مقامات
دولتی مانع حضور بھمنی در تلوﯾزﯾون شده اند.
فاضل موسوی ،عضو کميسيون اصل  ٩٠مجلس اقرار کرده که دولتی ھا در اﯾن اختالس دخيل
بوده اند .غالمرضا اسداللھی ،عضو دﯾگر کميسيون  ٩٠ھم پيش از اﯾن اعالم کرده بود که بررسی
پرونده اﯾن اختالس و ارتباط آن با »جرﯾان انحرافی« در اولوﯾت کار اﯾن کميسيون قرار دارد.
علی اکبر ترکان ،وزﯾر سابق راه و ترابری و معاون وزﯾر نفت در دولت دھم ،در گفتگو با »خبرآنالﯾن«،
از ضرورت واکنش دولت به اﯾن اختالس ﯾاد کرده و گفته که »قطعا گروھی متشکل از مسئوالن
باالرتبه دولتی به عامالن اﯾن اختالس کمک کرده اند«.
غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو کميسيون اقتصادی مجلس خواستار استعفای جھرمی مدﯾرعامل
بانک صادرات شده و گفته در غير اﯾن صورت باﯾد منتظر بررسی ھای قضاﯾی شد و دﯾد که آﯾا اﯾن
تخلف منجر به برکناری وی می شود ﯾا نه.
در اﯾن ميان ،اکبر سھيلی پور ،رﯾيس سازمان حسابرسی که مسئوليت حسابرسی بانک صادرات و
حدود ھزار شرکت دﯾگر را بر عھده دارد ،به خبرگزاری فارس گفته که نمی توان تنھا بانک صادرات ﯾا
 ٧بانک دﯾگر را در اختالس کالن اخير مقصر دانست و اﯾن موضوع باﯾد توسط دستگاه قضاﯾی بررسی
دقيق شود.
روزنامه کيھان ،در سرمقاله ای مشخصا »جرﯾان انحرافی« را متھم کرد که طی سال ھای گذشته،
کوشيده است با اﯾجاد بنگاه ھای اقتصادی و مالی ،ھدف ھای »پيدا و پنھان« خود را دنبال کند.
ھم چنين ،خبرگزاری فارس ،که مانند روزنامه کيھان زمانی از حاميان سرسخت محمود احمدی نژاد
بود ،در گزارش ھای متعددی به نقل از اشخاص مختلف بر ارتباط مقامات دولت احمدی نژاد با اﯾن
اختالس بزرگ تاکيد کرده است.
علی الرﯾجانی ،رﯾيس مجلس شورای اسالمی ،در جلسه چند روز پيش مجلس که با ھدف بررسی
ابعاد اختالس و شنيدن گزارش نماﯾندگان دولت برگزار شد ،ادعا کرد» :ھدف اختالس ،ضربه زدن به
اقتصاد و اعتماد عمومی بود«.
اصول گراﯾان ،ھمواره درباره اختالس رخ داده در بانک ھای دولتی اﯾران سخن می گوﯾند که تاکنون
ھيچ کدام از تخلفات مالی و اداری دولت در شش سال گذشته که به قول رﯾيس دﯾوان محاسبات
کشور رکورد دار تخلف در سی سال اخير است ،به سر انجام نرسانده اند .ھنوز نه سرنوشت ١٢
ميليارد دالر بودجه گم شده نفت بعد از گذشت ﯾک سال مشخص است و نه کسی جواب گوی
بدھی ھای ميلياردی چندﯾن ساله دولت است .و نه قوه قضائيه که ماه ھاست وعده داده پرونده
تخلفات دولت را خارج از نوبت رسيدگی کند .اما اﯾن وعده عاقبتی بھتر از وعده مبارزه با فساد
احمدی نژاد پيدا نکرده است.
بعد از افشا و پرده برداری از اختالس ھا در »پنج بانک بزرگ کشور که توسط مجتمع امور اقتصادی
فاش شد«» ،اختالس چند ده ميلياردی در بانک تجارت شعبه ميدان انقالب تھران«» ،اختالس در
شعبه بانک اﯾران و ونزوئال«» ،اختالس چند ميلياردی رﯾيس انتصابی ﯾک بانک در تھران«» ،تحصيل
 ١٩۶ميلياردی مال نامشروع از بانک سپه و تاﯾيد آن توسط مقامات قضاﯾی«» ،اثبات مجرميت پنج
متھم به کالھبرداری ميلياردی از بانک ھای ملی و ملت«» ،اختالس چند ده ميلياردی از بانک
تجارت«» ،اختالس  ١٣٩ميليارد تومانی در بانک ملی بندرعباس« و اﯾن آخری ھا ،افشای »اختالس
بيش از ﯾك ميليارد و صد ميليون تومان در استانداری تھران طی دولت ھای نھم و دھم« نشان می
داد که اﯾن اتفاقات طی چند سال اخير رخ داده و کشف نيز شده بود ،اما موانع و »مصلحت ھاﯾی«
مانع از رسانه ای شدن آن گردﯾد تا ھم چنان وضعيت آرام و مدﯾرﯾت کشور توانمند و عاری از فساد
نماﯾش داده شود.
پيگيری ھای الياس نادران ،نماﯾنده منتقد دولت که بعدھا او را نيز برای »مصلحت نظام به سکوت
کرد ،رسانه ھا از نام ﯾک مقام ارشد دولتی نزدﯾک به محمود احمدی نژاد ،در راس چند پرونده و
شبکه اختالس بزرگ ميلياردی خبر دادند ،که شخص رﯾيس دولت ،البته با حماﯾت »رھبری« تاکنون
مانع بازداشت ،موآخذه و توقيف او شده است .از ھمان زمان اعالم شد در اﯾن پرونده ملی )بيمه
اﯾران و خانه فاطمی و فساد مالی در کرج( ،عالوه بر مقام ارشد ھيئت دولت ،تعدادی از مدﯾران
ارشد و کارکنان دولت نيز حضور دارند.
اﯾن فرد کسی نبود جز محمدرضا رحيمی ،عضو اسبق ھيات رﯾيسه مجلس ،استاندار اسبق
کردستان ،رﯾيس سابق دﯾوان محاسبات و معاون پارلمانی سابق رﯾيس جمھور و معاون اول رﯾيس
دولت دھم ،پاﯾيز ) ٨٧زمان افشای مدرک جعلی ھمانند عوضعلی کردان ،وزﯾر کشور دولت نھم( و
بعد از افشای پرونده فساد مالی )در زمان معاونت اولی احمدی نژاد( ،او را در افکار عمومی مطرح
ساخت.
ھمان زمان الياس نادران ،مدرک دکترای رحيمی )دوقلوی مدرک کردان( و برخی مسائل مالی جدﯾد
و قدﯾم را مورد پرسش قرار داد و درساﯾت »الـــف« ،متعلق به رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس
»احمد توکلی« مانند قضيه مدرک جعلی علی کردان ،متذکر گردﯾد »جناب آقای رحيمی ،البد اطالع
دارﯾد آقاﯾان جابر ابدالی ،حمزه نوﯾس و مسعودی در چه شراﯾطی ھستند ...بفرمائيد كه چك ھای
چند ميليارد تومانی و چند صد ميليون تومانی كه به حساب شما وارﯾز شده بود ،از چه حساب ھاﯾی
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و مربوط به چه افرادی می باشد؟ ...می دانم در جرﯾان انتخابات مجلس ھشتم پول ھاﯾی را بين
نامزدھای مجلس توزﯾع كرده اﯾد .آﯾا ممكن است نسبت به منشاء اﯾن پول ھا توضيح بفرمائيد تا«...
ساﯾت متعلق به علی زاکانی »جھان نيوز« ،ھمان زمان با بيان اﯾن نکته که »رد پای ﯾک مسئول در
باند فساد بيمه ای کرج دﯾده می شود« ،نوشت »ﯾک چھره جنجالی و مسئول که دارای اتھامات
متعدد فساد مالی و سياسی بوده و در حال حاضر نيز دارای مسئوليت است ،متھم به ھمکاری و
شراکت با ﯾک باند فساد مالی در بيمه اﯾران شعبه کرج است .فعاليت اﯾن جرﯾان فساد به اﯾن نحو
بوده است که پرونده ھای مختومه را ﯾک بار دﯾگر به جرﯾان می انداختند و دوباره برای آن ھا حکم
صادر کرده و پول آن را خودشان برداشت می کردند و با ھمين شگرد ميلياردھا تومان اختالس
کردند«...
ھمان زمان رسانه ھا از محفل »کرج« که از سه نام کردان ،رحيمی و جھرمی گرفته شده ،و به
ارتباط عوضعلی کردان وزﯾر سابق کشور ،محمدرضا رحيمی معاونت رﯾيس دولت نھم و معاون اول
فعلی وی و محمد جھرمی وزﯾر کار دولت قبل باز می گشت ،اشاره کرده و از قول منابع آگاه گفته
بودند اﯾن سه تن از زمان دولت ھاشمی رفسنجانی با ﯾکدﯾگر پيوندی عميق داشتند ...آن موقع که
جھرمی استاندار فارس بود ،رحيمی استاندار کردستان و کردان فرماندار گنبد کاووس بود و ھرگاه
ﯾکی از اﯾشان به منصبی می رسيد ،دو نفر دﯾگر نيز بی نصيب نمی ماندند؛ چنان که در دولت نھم
جھرمی وزﯾر کار شد ،رحيمی رﯾاست دﯾوان محاسبات را برعھده گرفت )سپس معاونت اولی رﯾيس
دولت( و کردان ابتدا معاون جھرمی در سازمان فنی و حرفه ای ،سپس قائم مقام وزارت نفت و
نھاﯾتا با حماﯾت جھرمی و رحيمی ،وزﯾر کشور شد.
ھمه اﯾن ھا نشان می داد که اراده ای جدی در رسيدگی به پرونده و اتھامات مالی و فساد سنگين
اقتصادی مدﯾران انتصابی وجود ندارد و اگر ھم برخی مقامات قضاﯾی وعده می دھند ،و نيز چند
نماﯾنده مجلس قصد پيگيری مواردی را دارند ،ﯾک اراده فراقانونی و مافوق ،مانع از رسيدگی و حتی
ورود به ميران ارشد می شود .ھم اکنون حدود ھجده ماه از وعده ھای صادق الرﯾجانی ،برای
رسيدگی به پرونده اختالس ھای محمدرضا رحيمی گذشته و بيش از ﯾک سال از پيگيری ھای بی
نتيجه الياس نادران و علی مطھری و احمد توکلی...
اما بعد از ماجرای برکناری وزﯾر اطالعات توسط احمدی نژاد و ابقاء او توسط »رھبری« ،کشمکش
ميان حاميان خامنه ای با طيف دولتی که به »جرﯾان انحرافی« موسوم شدند ،شدت گرفت .موج
افشای اختالس ھای کالن و بی سابقه در بانک ھای کشور و ارگان ھای حکومتی ،به حوزه مدﯾران
و رھبران جرﯾان انحرافی ،ﯾعنی حميد بقاﯾی ،معاون اجراﯾی و اسفندﯾار رحيم مشاﯾی ،مشاور و
رﯾيس دفتر احمدی نژاد رسيد.
در ھمين راستا ،ساﯾت »الف« وابسته به احمد توكلی رﯾيس مركز پژوھش ھای مجلس نيز ،ماه
گذشته پيرامون »رانت خواری بزرگ در شركت خصوصی متصل به حلقه قدرت  -ثروت« ،نوشته بود:
»شركت سرماﯾه گذاری ميراث فرھنگی و گردشگری اﯾران مشھور به سمگا با سرماﯾه بيست
ميليارد تومان به ثبت رسيده و تاسيس شده است ،ظرف مدت كوتاھی توانست شش شركت
اقماری بزرگ تأسيس كند .ﯾكی از شركت ھای مولود سمگا ،بانك جدﯾدالتاسيس »گردشگری«
است كه در بدو تولد ،سرماﯾه آن ناگھان از دوﯾست ميليارد به ششصد ميليارد تومان افزاﯾش پيدا
كرده و اسفندﯾار رحيم مشاﯾی و حميد بقاﯾی جزو اولين سھام داران شركت سمگا بوده اند و
مدﯾرعامل اﯾن شركت ،مھدی جھانگيری ،معاون سابق مشاﯾی در سازمان ميراث فرھنگی و
گردشگری است) .جھانگيری ھمان كسی است كه پس از ماجرای مشھور حمل قرآن با موسيقی و
دف ،تحت فشار علما ناچار به استعفا شد (.جھانگيری پس از استعفا از معاونت سازمان ميراث
فرھنگی و جھانگردی ،شركت خصوصی سمگا را تاسيس كرد و با حماﯾت وﯾژه دولت ،ھمكاری مالی
حداقل ده بانك ،موسسه مالی و شركت سرماﯾه گذاری را جلب كرده است .اﯾن شركت ابتدا قرار
بود با عنوان »صندوق سرماﯾه گذاری ميراث فرھنگی و گردشگری« فعاليت كند ،اما بعدا به نام
»شركت سرماﯾه گذاری ميراث فرھنگی و گردشگری -سمگا« تغيير نام داد«.
مشاﯾی ،حميد بقاﯾی )رﯾيس و معاون وقت سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری( و مھدی
جھانگيری )معاون مستعفی مشاﯾی( در مراسم آغاز پذﯾره نوﯾسی شركت خصوصی سمگا،
اردﯾبھشت  ٨٨شركت كرده و سھامدار آن می شوند .ھمان روز پنجاه درصد و طی چھار روز بعد ،صد
درصد سھام عرضه شده شركت سمگا توسط بانك ھا ،موسسات سرماﯾه گذاری و فردا مطلع،
خرﯾداری شد و پذﯾره نوﯾسی سمگا قبل از موعد پيش بينی شده به پاﯾان رسيد .ﯾكی از رانت ھای
وﯾژه برای سمگا ،واگذاری  ١٢۵٨٨٠٠متر مربع از زمين ھای لوﯾزان در شمال شرقی تھران به اﯾن
شركت خصوصی بوده است.
شاﯾان ذکر است که برای اﯾن واگذاری نه تنھا مزاﯾده ای برگزار نشد ،بلكه براساس مصوبه ھيات
وزﯾران و صورت جلسه  ٢٣اسفند ماه  ،٨٨كل زمين ھای فوق باﯾد به صورت راﯾگان به شركت
خصوصی سمگا واگذار می شد.
نامه رحيم مشاﯾی ،نشان می دھد كه واگذاری پروژه رامسر به نور و ھم چنين واگذاری سھام
شركت فوالد خوزستان بدون برگزاری تشرﯾفات قانونی مزاﯾده و مناقصه برگزار شده است.
دو سال پيش نيز احمدی قاسمی ،سرپرست دادسرای امور اقتصادی ،از »صدور کيفرخواست برای
 ٢۵٧نفر« خبر داده و اعالم کرده بود» :بيش ترﯾن پرونده ھای مفاسد اقتصادی ،به دستگاه ھا و
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مدﯾران دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال اﯾن افراد بالغبر ھزار و  ٢۶۵ميليارد تومان می
باشد«.
البته تاکنون بعد از باال گرفتن اختالفات بين احمدی نژاد و اصول گراﯾان منتقدش ،با وجود فاش شدن
جزئيات پرونده ھای متعدد فساد در دولت احمدی نژاد و اصرار برخی چھره ھای اصول گرا ،ھيچ گاه
مساﯾلی چون پروژه تاالرھای بين المللی کيش ،سھام شرکت سرماﯾه گذاری ميراث فرھنگی و
گردشگری اﯾران )سمگا( ،بانک گردشگری ،اپراتور سوم تلفن ھمراه ،تخلفات مناطق وﯾژه اقتصادی
و چندﯾن مورد دﯾگر ،راھی به پرونده ھای دستگاه قضاﯾی حکومت اسالمی پيدا نکرده اند .بنابراﯾن،
ماجرای فساد مالی و اداری محمود احمدی نژاد و نزدﯾکانش ماجرای امروز و دﯾروز نيست .مساله
 ٣۵٠ميليارد تومان ھزﯾنه بدون سند شھرداری در سال ھای  ٨٢تا  ٨۴که وی شھردار تھران و قبل از
آن ھم اختالس در استانداری اردبيل که احمدی نژاد استاندار آن جا بوده ھم چنان بی پاسخ مانده
است .عالوه بر اﯾن پرونده فسادھای مالی چون موسسات »بھزﯾست بنياد« و »بھزﯾست پتروليوم«
که متھم به دخالت در قاچاق محصوالت پتروشيمی ھستند ،برداشت  ٨۵٠ميليون دالر از حساب
ذخيره ارزی بدون مجوز مجلس ۴۵٠٠ ،تخلف مالی مقامات دولت نھم با استناد به اظھارات رئيس
دﯾوان محاسبات ،عدم وارﯾز ھزار ميليارد تومان )ﯾک بيليون دالر( از مازاد درآمدھای نفتی کشور به
خزانه عمومی ،نامشخص بودن سرنوشت  ۵٢ميليارد تومان در جرﯾان برداشت جداگانه دولت از
حساب ذخيره ارزی کشور و ده ھا مورد دﯾگر نيز در کارنامه مدﯾرﯾتی محمود احمدی نژاد به چشم
می خورد.
پنج ماه پيش وقتی که چند تن از نزدﯾکان اسفندﯾار رحيم مشاﯾی با اتھاماتی چون اشاعه خرافی
گری ،بازداشت شده بودند ،آﯾت ﷲ صادق آملی الرﯾجانی ،رﯾيس قوه قضائيه اتھام نزدﯾکان رﯾيس
دفتر احمدی نژاد را محدود به اﯾن موارد ندانست و با گفتن اﯾن جمله که »جرﯾان انحرافی در مفاسد
اقتصادی ھم غوطه ورند و بی امان جلو می روند« وعده داد که به زودی با توسل به برخورد قضاﯾی
جلوی فعاليت ھای نزدﯾکان رﯾيس جمھور را خواھد گرفت .اﯾن وعده اما ھيچ گاه عملی نشد .گر چه
شائبه بازداشت اسفندﯾار رحيم مشاﯾی و حميد بقاﯾی باعث شد تا اﯾن دو چند صباحی از منظر
عموم دور باشند .اما حضور دوباره آن ھا در کنار محمود احمدی نژاد در ھفته ھای جاری حکاﯾت از
آن داشت که دﯾگر آب بازداشت و دستگيری اﯾن دو از آسياب افتاده است.
بی شک ،سر نخ عدم برخورد جدی دستگاه قضاﯾی حکومت اسالمی با تخلفات و مفاسد اداری و
مالی دولت ،به آﯾت ﷲ خامنه ای ،رھبر حکومت اسالمی می رسد.
به اﯾن ترتيب ،ھمه اﯾن خبرھا در رابطه با اختالس ھای کالن در درون حکومت اسالمی ،نشان دھنده
اﯾن واقعيت غيرقابل انکار است که دزدی در اﯾن حکومت چه قدر ساده و بی مھاباست .در حالی که
در ھمين حکومت ،افرادی که از سر فقر و نداری و ناچاری ،دست به دزدی می زنند به زندان و
شالق و قطع دست و پا نيز محکوم می گردند؟ اما دزدھای کالن اموال عمومی مردم ،کم ترﯾن
ترسی از دزدی و چپاول ندارند .چرا که کل اﯾن حکومت جانی و غارتگر است.
حکومتی که زﯾربناﯾش با جھل و خرافات اسالمی ،وحشت و ترور ،زندان و شکنجه ،اعدام و سنگسار
گذاشته شده ،تجاوز روزمره به جان و مال و حقوق مردم و غارت اموال عمومی در ھمه ارگان ھای
آن اجتناب ناپذﯾر است.
اصوال بانک مرکزی و ارگان ھای نظارتی و بازرسان اقتصادی دولتی ،متصدی اصلی »نظارت بر بانک
ھا و موسسات مالی و اعتباری« کشور ھستند که ھنوز ھيچ کدام پاسخ قانع کننده ای در رابطه با
اﯾن اختالس ھای کالن به جامعه نداده اند و بيش تر از موضع توجيه گری ظاھر می شوند .شاﯾد ﯾک
دليل مھم اﯾن است که در اﯾن اختالس ھا ،قبل از افراد ،پای کليت حکومت در ميان است .سئوال
اﯾن است که ﯾک شھروند معمولی برای گرفتن وام از بانک ھای کشور ،باﯾد سند و ضامن داشته
باشد تا مبلغی را برای خرﯾد ماشين و خانه و حتی برای تشکيل خانواده قرض کند .پس چگونه
است که افرادی بدون سند و ضامن ،تنھا با ﯾک تلفن و توصيه مقامات دولتی ،ميلياردھا دالر وام از
بانک ھا می گيرند و حتی حاضر ھم نيستند اﯾن وام ھا را به بانک ھا برگردانند؟
در حالی که روشن است بدون ھمکاری ھای مقامات و مسئولين دولتی و روسای بانک ھا و
سرماﯾه داران و تاسيس کنندگان بانک خصوصی در کشور و آن ھم در چارچوب قوانين خصوصی
سازی حکومت اسالمی ،مگر امکان پذﯾر نيست از بانک ھای دولتی وام ھای کالن بگيرند و تحت
عنوان خصوصی سازی بانک خصوصی در کشور تاسيس کنند؟!
به اﯾن ترتيب ،ﯾکی از حوزه ھای مھم در زمينه فساد اقتصادی در نظام بانکی مربوط به بانک و
موسسات دولتی و خصوصی است .ھمان طور که قائم مقام بانک مرکزی ،در اظھارات خود بر آن
اقرار کرده است چگونه ﯾک فرد به راحتی می تواند از طرﯾق سرماﯾه ھای اخذ شده از محل منابع
بانکی اقدام به تاسيس ﯾک بانک جدﯾد کند .اقرار به اﯾن مساله از سوی اﯾن مقام بلندپاﯾه بانک
مرکزی ،مھر تاﯾيدی بر عدم خودنظارتی بانک مرکزی و عدم نظارت دولت بر مجموعه تحت مدﯾرﯾت
خوﯾش و اختالس و دزدی ھای گسترده در آن ھا است.
سازمان بازرسی کل کشور ،در جرﯾان بررسی وضعيت مالی استانداری تھران و برخی
فرمانداری ھای تابعه ،سوء جرﯾان مالی به ميزان بيش از ﯾک ميليارد و صد ميليون تومان را گزارش
کرده است .آن طور که رسانه ھا گزارش کرده اند بخشی از چک ھا و وجوه پرداختی از سوی معدن
داران ،به عنوان پاداش و عيدی ،در برخی از اداره استانداری تھران از جمله اداره کل دفتر فنی
استانداری تھران خرج شده .گفته می شود بخش دﯾگری از اﯾن وجوه به حساب فردی ﯾک فرد،
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ھمسر و ساﯾر بستگان وی وارﯾز شده که ارزش کلی اﯾن ميزان انحراف مالی ،نزدﯾک به ﯾک ميليارد
و صد ميليون تومان برآورد شده است.
برخی گزارش ھا می گوﯾد در بازرسی ھای سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد تعدادی
خودرو برای فرمانداری ھای شھرھای استان تھران خرﯾداری شده که ھنوز در ليست اموال نيامده.
وجه مربوط به اﯾن خودروھا با عنوان »ھمياری« و »ھبه« از اشخاصی که ھوﯾت آن ھا مشخص
نشده ،درﯾافت شده بود.
استاندار تھران ،در واکنش به اﯾن خبر تھدﯾد کرده که »دروغ سازان را پای ميز محاکمه می
کشانيم «.او مدعی شده »ﯾک پرونده تخلف در استانداری تھران که مربوط به دورهھای قبل بوده
است را به مدﯾرﯾت کنونی ربط دادهاند «.سازمان بازرسی کل کشور ،در جرﯾان بررسی وضعيت
مالی استانداری تھران و برخی فرمانداری ھای تابعه ،سود جرﯾان مالی به ميزان بيش از ﯾک ميليارد
و صد ميليون تومان را گزارش کرده است!
مرتضی تمدن گفته است» :اﯾن ھم از جمله دروغ ھای بزرگی است که متاسفانه برخی ساﯾت
ھای خبری منتسب به افراد خاص ،اﯾن روزھا منتشر می کنند«.
ھم زمان با انتشار اﯾن اخبار محمدتقی رھبر ،عضو کميسيون قضاﯾی مجلس از وجود فردی خبر
داده است که »با حماﯾت برخی آقاﯾان ھزار و پانصد ميليارد تومان بدون ھيچ پشتوانهای از ﯾک بانک
دولتی« وام گرفته است .او دولت را به »رفيق بازی در دادن وام ھای نابه جا و ھنگفت و ھم چنين
مبارزه با چنين فسادھاﯾی« متھم کرده است .عضو کميسيون قضاﯾی می گوﯾد» :دولت نباﯾد بدون
در نظر گرفتن حضور و فعاليت آن ھا در عرصه اقتصاد ،غاﯾبانه تصميم گيری کند .دولت باﯾد ضمن
تقوﯾت زﯾر ساخت ھا ،بر اساس اصل  ۴۴قانون اساسی و دستور العمل ھای آن ،سرماﯾه ھای ملی
را عادالنه توضيح کند تا خداﯾی ناکرده فساد اقتصادی بيش از اﯾن گسترش نيابد«.
ارسالن فتحی ،رييس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،برای توصيف ابعاد اختالس سه
ھزار ميليارد تومانی در بانک صادرات گفته است» :با مبلغ اختالس شده ،دولت به راحتی می
توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بی کار کشور ،شغل ايجاد کند«.
طی ماه گذشته نيز موارد متعددی چون اختالس  ١٢ميليارد رﯾالی کارمند بانک رفاه کارگران ،اختالس
 ٢٧ميليارد رﯾالی ﯾک کارمند بانک تجارت ،کالھبرداری ﯾک ميليون دالری در بانک ملی اﯾران ،اختالس
 ١٣٩ميلياردی از بانک ملی در استان ھرمزگان ،کالھبرداری ﯾکصد و نود و شش ميليارد از بانک سپه
و چندﯾن مورد دﯾگر نيز از فساد مالی و اختالس گزارش شده است .اﯾن موارد تنھا مربوط به موارد
فاش شده طی ماه ھای مرداد تا نيمه شھرﯾور سال جاری است.
بعد از اﯾن اتفاقات ،مديرعامل سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به رشد قارچ
گونه شركت ھا بدون كنترل حسابرسی بر آن ھا انتقاد كرد و گفت» :بيش از  ٢٠٠ھزار شركت در
حال فعاليت اقتصادی ،فاقد شفافيت مالی ھستند «.اكبر سھيلی پور که در گفتگو با خبرنگار ايلنا،
اﯾن سخنان را بيان کرده بود ،پيش از اﯾن نيز به گفته روزنامه تھران امروز ،از سوء استفاده ھای
مالی با جعل دفاتر خبر داده و گفته بود که جعل دفاتر ،امكان رسيدگی حسابرس را سلب می كند.
در رابطه با اختالس سه ميليارد دالری ،ھر کدام از رسانه ھای وابسته به جناح بندی ھای درون
حکومت اسالمی ،تحليل ھا و گزارش ھای متفاوتی از اﯾن اختالس داده اند .برای مثال ،روزنامه
حکومتی جمھوری اسالمی ،در سرمقاله خود تحت عنوان »مانع تراشی صاحبان قدرت« ،به دزدی
اموال مردم توسط سران حکومتی اعتراف کرده و نوشت :باندھای قدرت در کشور برای سرپوش
گذاشتن بر مفاسد اقتصادی خود و ھم دستان خود ،حتی قوه قضائيه را تحت فشار قرار می دھند.
بسياری از ھمين صاحبان قدرت ،خودشان از حاميان و حتی شرکای ھمان مفسدان اقتصادی
ھستند که آخرﯾن نمونه ،اختالس  ٣ھزار ميليارد تومانی از بانک صادرات است که در خبرھای مربوط
به آن تصرﯾح شده شخص متخلف با ھم دستی بعضی از مسئوالن رده باالی اجراﯾی مرتکب اﯾن
فساد شده ولی تا امروز کسی به سراغ آن ھم دستان نرفته و ھم چنان در مناصب عالی حضور
دارند ،به عنوان مقامات رسمی به خارج از کشور سفر می کنند و سخن از مبارزه با مفاسد!
می گوﯾند .چنين واقعيت تلخی ،ننگ بسيار بزرگی است.
روزنامه شرق ،دوشنبه  ٢١شھرﯾور ماه  ١٣٩٠برابر با  ١٢سپتامبر  ،٢٠١١اختالس دﯾگری را اعالم
کرد .در حالی که پرونده اختالس  ٣ھزار ميليارد تومانی بانک صادرات اﯾران ،ھم چنان در پرده ابھام
مانده ،روزنامه »شرق« گزارش داد که ﯾک اختالس  ۶۵٩ميليون تومانی نيز در ﯾکی از بانک ھای
شھرستان سياھکل کشف شده است .برپاﯾه اﯾن گزارش ،کارمند ﯾکی از بانک ھای سياھکل ،در ٢٨
مورد در مجموع  ۶۵٩ميليون تومان از حساب مشترﯾان اﯾن بانک برداشت کرده است .اﯾن کارمند پس
از اعتراف به اختالس روانه زندان شده است.
کشف دو اختالس ظرف ﯾک ھفته ،سيستم بانکی حکومت اسالمی را به شدت به زﯾر ضرب برده
است .به وﯾژه پرونده اختالس  ٣ميليارد دالری ،به تدرﯾج جنبه سياسی پيدا کرده و جناح ھای رقيب
را در درون حاکميت اﯾران به صف آرائی تازه در برابر ھم وادار می کند .حسين شرﯾعتمداری ،نماﯾنده
ولی فقيه در روزنامه »کيھان« ،در سرمقاله اﯾن روزنامه نوشته است» :اختالس نجومی  ٣ھزار
ميليارد تومانی نمی تواند بدون زدوبند غارتگران با برخی از مسئوالن و دست اندرکاران صورت
پذﯾرفته باشد .اما سئوال اﯾن است که مدﯾران زدوبندکننده چه کسانی بوده اند؟«
پس از انتشار سرمقاله »کيھان« ،غالمرضا اسداللھی ،عضو ھيئت رﯾيسه کميسيون اصل نود
مجلس شورای اسالمی ،در تماس با خبرگزاری فارس ،اعالم کرده که اﯾن کميسيون ارتباط »جرﯾان

5

انحرافی« را با پرونده اختالس سه ھزار ميليارد تومانی بانک صادرات با اولوﯾت بررسی می کند.
اسداللھی ،اضافه کرده است» :اﯾن اختالس بزرگ ترﯾن تخلف مالی در سطح کشور است و
کميسيون اصل نود توجه وﯾژه ای به آن دارد«.
به گزارش »شرق« ،رﯾيس کميسيون وﯾژه اصل  ۴۴مجلس شورای اسالمی نيز ،اختالس  ٣ميليارد
دالری را با جرﯾانات سياسی مرتبط می داند .حميدرضا فوالدگر ،گفته است» :متاسفانه برخی
ارتباط ھای سياسی نيز در اﯾن پرونده پيدا و باعث ظھور رانت خواری و سوء استفاده از بيت المال
شده است«.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ٢١ ،شھريور  ،١٣٩٠طرح ملی راه آھن شيراز  -بندرعباس بدون
برگزاری مناقصه و با ھمكاری گسترده بانك ملی با گروه امير منصور آريا به شركت تراورس واگذار
شده بود.
برآورد اوليه از انجام اين كار در حدود  ١٣٠٠ميليارد تومان بود كه پيش بينی ھا از افزايش حجم
ريالی پروژه تا  ٢ھزار ميليارد تومان حكايت می كند.
مدير عامل تراورس ،در تير ماه امسال با افتخار اعالم کرده بود كه در ساخت راه آھن شيراز -
بندرعباس برای اولين بار از فاﯾنانس داخلی استفاده شده است .حال كه ابعاد پرونده فساد مالی
گروه آريا آشكار شده است خوب است مدير عامل بانك ملی به صراحت اعالم كند با چه توجيه فنی
و اقتصادی بيش از ھزار ميليارد تومان از منابع بانك را درگير چنين طرحی كرده است.
گزارش مشرق ،حاكی است كه اميرمنصور خسروی ،در جريان واگذاری ھای سازمان خصوصی
سازی و در حركتی كامل مشكوك توانست شركت تراورس كه از مھم ترين شركت ھای پيمان كار در
عرصه رآه آھن كشور است را خريداری كند.
جالب است كه شركت تراورس ،به صورت ده ساله به اميرمنصور خسروی و به قيمت  ١٢٠ميليارد
تومان واگذار شد.
حال سئوال اين جاست كه چگونه يك فرد توانايی دارد از يك طرف با ھمكاری سازمان خصوصی
سازی شركت معظمی چون تراورس را خريداری كند كه نزديك به ھشت ھزار نفر كارمند دارد و از
طرف ديگر با تبانی بتواند به صورت ترك تشريفات مناقصه پروژه ھزار و  ٣٠٠ميليارد تومانی را
تصاحب كند .ھمكاری بانك ملی در خصوص گروه اميرمنصور آريا دارای ابعاد پيچيده است كه
اميدواريم مسوالن مربوطه بتوانند در اين خصوص توضيحات كافی ارايه كنند.
ذكر اين نكته خالی از لطف نيست كه اگر گروه آريا در پروژه راه آھن شيراز  -بندرعباس تنھا  ١٠درصد
سود ببرد رقمی در حدود  ١٣٠تا  ٢٠٠ميليارد تومان خواھد شد و اين در حالی است كه رقم خريداری
شده شركت تروارس كم تر از  ١٢٠ميليارد تومان بوده است.
بانک مرکزی اﯾران ،برای جلوگيری از رواج داللی در بازار ارز ،از مدتی پيش تصوﯾب کرده است که ٢
ھزار دالر ﯾا  ١٣۵٠ﯾورو ارز رسمی در اختيار ھر مسافر قرار گيرد .اما به نوشته تارنمای »الف«،
نوشته است» :برخی کارمندان بانکی واحدھای ارزی ،خودشان به داللی ارز دامن می زنند«.
به گزارش پاﯾگاه اﯾنترنتی رﯾيس مرکز پژوھش ھای مجلس ،کارمندان شعبه ھای ارزی ،برای کسب
درآمد از محل ارزھای خارجی شگرد عجيبی به کار می برند .آن ھا به مشترﯾانی که با در دست
داشتن گذرنامه ساعت ھا در صف درﯾافت ارز رسمی اﯾستاده اند ،می گوﯾند فقط اسکناس ھای
 ۵٠٠ﯾوروئی دارند .به اﯾن ترتيب ،مشتری ﯾا باﯾد به درﯾافت دو اسکناس  ۵٠٠ﯾوروئی اکتفا کند ،ﯾا در
خارج از بانک  ١۵٠ﯾورو بخرد ،دوباره در صف باﯾستد ١۵٠ ،ﯾورو بدھد و اسکناس  ۵٠٠ﯾوروئی سوم را
درﯾافت کند .اما اکثر مشترﯾان تحمل ساعت ھا اتالف وقت دﯾگر را ندارند و به درﯾافت ھزار ﯾورو اکتفا
می کنند.
کارمند بانک از اﯾن راه  ٣۵٠ﯾورو بابت ھر مسافر در اختيار دارد که می تواند آن را در بازار آزاد
بفروشد .احمد توکلی ،از بانک مرکزی اﯾران خواسته است که برای جلوگيری از اﯾن سوء استفاده
ھا اقدام کند.
بر اساس نامه جدﯾدی که چند روز پيش منتشر شد اسفندﯾار رحيم مشاﯾی در تارﯾخ  ٧مھر سال
 ،١٣٨٩از دو وزﯾر کابينه محمود احمدی نژاد خواسته است که سھام شرکت فوالد خوزستان بدون
برگزاری تشرﯾفات قانونی مزاﯾده به گروه امير منصور آرﯾا که متعلق به خسروی است واگذار شود.
اﯾن نامه را دﯾروز ساﯾت »مشرق نيوز« منتشر کرد و بالفاصله تعداد زﯾادی از خبرگزاری ھا و
ساﯾت ھای فارسی زبان نيز اقدام به باز نشر آن کردند.
چنان که از متن اﯾن نامه بر می آﯾد واگذاری فوق قرار بوده در قالب شرکت خدمات مھندسی خط و
ابنيه راه آھن )تراورس( انجام شود؛ مشرق نيوز مدعی شده که امير منصور خسروی در جريان
واگذاری ھای سازمان خصوصی سازی و در حركتي كامال مشكوك توانسته شركت تراورس كه از
مھم ترين شركت ھای پيمان كار در عرصه رآه آھن كشور است را خريداری كند .شرکت تراورس
نزديك به ھشت ھزار نفر كارمند دارد.
ھم چنين در اﯾن زمينه عنوان شده شركت تراورس به صورت ده ساله به امير منصور خسروی و به
قيمت  ١٢٠ميليارد تومان واگذار شد .اﯾن در حالی است که اگر اﯾن گروه فقط در پروژه راه آھن
شيراز  -بندرعباس تنھا  ١٠درصد سود ببرد رقمی در حدود  ١٣٠تا  ٢٠٠ميليارد تومان به دست
می آورد.
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ساﯾت مشرق نيوز ،دو نامه از اسفندﯾار رحيم مشاﯾی خطاب به وزرای اقتصاد و راه و ترابری منتشر
کرده که محتوای آن تسرﯾع در واگذاری سھام شرکت فوالد خوزستان به »گروه امير منصور آرﯾا
عامل اصلی اختالس سه ھزار ميليارد تومانی« است.
به جز اﯾن نامه ،سند دﯾگری ھم منتشر شده که نشان می دھد پروژه رامسر به نور نيز بدون
برگزاری تشرﯾفات قانونی مزاﯾده و مناقصه به گروه امير منصور آرﯾا واگذار شده است.
ساﯾت ھای اصول گرا ،پس از انتشار نامه اسفندﯾار رحيم مشاﯾی سنارﯾوھاﯾی را در رابطه با تسلط
»گروه آرﯾا« بر اقتصاد کشور مطرح کرده اند .گروه آرﯾا متعلق به امير خسروی است که در سال
 ١٣٨٨توانست مالکيت »گروه ملی فوالد ايران« با تمامی کارخانه ھای زير مجموعه آن را تحت
عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل  ۴۴از محمود احمدی نژاد درﯾافت کند.
روز پنج شنبه ٢۴ ،شھرﯾور  ١۵ - ١٣٩٠سپتامبر  ،٢٠١١خبرگزاری اﯾرنا ،متن اطالعيه مرکز ارتباطات
دفتر رﯾيس جمھوری درباره اتھام ارتباط اﯾن دفتر با ماجرای موسوم به »اختالس بانکی سه ھزار
ميليارد تومانی« را منتشر کرد که در آن ،از انتشار توصيه نامه ای به امضای اسفندﯾار رحيم
مشاﯾی ،رﯾيس اﯾن دفتر ،به عنوان نشانه ارتباط او با متھم اصلی اﯾن پرونده به شدت انتقاد شده
است.
دفتر رﯾيس جمھوری اﯾران ،بيانيه ای منتشر کرده و توصيه اسفندﯾار رحيم مشاﯾی به وزرای راه و
اقتصاد در باره واگذاری شرکت فوالد خوزستان به برخی عوامل اختالس را ﯾک مکاتبه عادی خوانده
است.
ﯾک روز پيش از انتشار بيانيه دفتر رﯾيس جمھوری ،احمدی نژاد در اردبيل گفته بود که دولتش
»پاک ترﯾن« دولت تارﯾخ است و پاسخی به اتھام ھای جاری نمی دھد .رﯾيس دولت دھم افزوده بود
که اﯾن سکوت به خاطر آﯾت ﷲ خامنه ای است ،اما طوالنی نخواھد بود.
درست در بحبوحه درگيری نظام بانکی و اداری حکومت اسالمی با اﯾن اختالس  ٣ميليارد دالری،
مجمع جھانی اقتصاد در تازه ترﯾن گزارش خود ،موسوم به »گزارش رقابت پذﯾری جھانی« و بعد از
بررسی عملکرد  ١۴٢دولت جھان اعالم کرد که دولت محمود احمدی نژاد ،جزو  ٢٠کشور نخست از
نظر عدم رعاﯾت شفافيت در سياست گذاری خود است.
اﯾن گزارش ،نشان می دھد حکومت اسالمی اﯾران ،با کسب نمره  ٣و نيم ،از نظر ميزان شفافيت در
سياست گذاری ھای خود ،در رتبه  ١٢۵از اﯾن نظر قرار گرفته است .بر اساس گزارش مجمع جھانی
اقتصاد ،حکومت اسالمی اﯾران ،در کنار ﯾمن ،ھائيتی ،رومانی ،ونزوئال ،چاد ،الجزاﯾر ،ماداگاسگار،
بوسنی ،تيمور ،بلغارستان ،سورﯾه ،کره شمالی ،بوليوی ،نيکاراگوئه ،آنگوال ،از جمله غيرشفاف
ترﯾن دولت ھای جھان قرار دارد.
به اﯾن ترتيب ،ابعاد فساد اداری و مالی در اﯾران به حدی گسترده و وسيع است که برخی نھادھای
بين المللی نيز اﯾران را در ردﯾف فاسدترﯾن کشورھای جھان قرار داده است .بنا به گزارش ساالنه
»سازمان شفافيت بين المللی« ،حکومت اسالمی از جمله ﯾکی از ھشت حکومت فاسد جھان
است و از اﯾن لحاظ تنھا با حکومت ھای کشورھاﯾی نظير سومالی ،سودان ،افغانستان و عراق قابل
مقاﯾسه است.
البته نخستين بار نيست که نام بانک صادرات اﯾران در پرونده ھای ميليارد دالری اختالس مطرح می
شود .پيش از اﯾن و در اواﯾل دھه  ٧٠نيز نام محسن رفيق دوست وزﯾر سپاه در دوران حنگ اﯾران و
عراق و رﯾيس سابق بنياد مستضعفان و جانبازان ھمراه با برادر او و فردی به نام فاضل خداداد در
پرونده اختالس  ١٢٣ميليارد تومانی از اﯾن بانک به ميان آمد.
دستگاه قضاﯾی ،حکومت اسالمی اﯾران در آن ھنگام مرتضی رفيق دوست را به حبس ابد و فاضل
خداداد را به اتھام مفصد فی االرض به اعدام محکوم کرد .در آن پرونده گفته شد که اﯾن دو با نفوذ
محسن رفيق دوست موفق به اﯾن اختالس شدند اما وزﯾر سپاه که از مشھورترﯾن چھره ھای جناح
راست است و از روزی که رانندگی آﯾت ﷲ خمينی را ھنگام بازگشت به اﯾران به عھده گرفت،
ھمواره شغل ھای پراھميتی داشته است ،فقط به عنوان مطلع در دادگاه حضور ﯾافت و ھرگز
محاکمه و محکوم نشد.
رفيق دوست ،ھم اکنون نيز ﯾکی از بزرگ ترﯾن سرماﯾه داران اﯾران است که با برخورداری از چندﯾن
شرکت تجاری و بازرگانی و عضوﯾت در حزب موتلفه اسالمی ،خود را ﯾک فعال بخش خصوصی می
داند.
در چنين شرﯾطی ،رييس مرکز آمار نيز پيش از اين اعالم کرده بود که  ٧٠درصد ايرانی ھا کم تر از
 ٤٥٠ھزار تومان در ماه درآمد دارند .جامعه ايران ،سال ھاست به دليل کمبود اعتبار با ھزاران بحران
و مشکل روبروست .عمر اجرای پروژه ھای عمرانی در ايران بسيار بيش تر از استانداردھای
بين المللی است .به دليل کمبود اعتبار ھزاران طرح عمرانی نيمه کاره روی دست دولت مانده
است .اغلب وزارتخانه ھا و دستگاه ھای اجرايی از کمبود اعتبار و بودجه می نالند .سرانه ورزش و
پيشگيری از اعتياد و پيشگيری از بيماری ھا و مصرف شير و ...در ايران ،پايين تر از استانداردھای
جھانی است.
ھزينه توسعه ھر فاز پارس جنوبی را سايت شرکت پتروپارس از پيمان کاران پارس جنوبی ،يک
ميليارد دالر اعالم کرده است .يعنی چيزی در حدود ھزار ميليارد تومان .ھزينه توسعه ھر فاز پارس
جنوبی  ٣ميليارد دالر است يعنی  ٣ھزار ميليارد تومان و ايران برای تامين ھمين ھزينه سال ھا
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معطل چين و فرانسه و ...مانده است و برای توسعه فاز  ١١پارس جنوبی سال ھا در انتظار چين
است و احتمال تعليق قرارداد نيز می رود.
با سه ھزار ميليارد تومان می شد يک فاز پارس جنوبی را توسعه داد و درآمدی برابر با  ٢/٥ميليارد
دالر در يک سال برای کشور ايجاد کرد .اين رقم با احتساب قيمت ھای فعلی است.
دعوای شھرداری و دولت بر سر مترو  ٥سال طول کشيد .کل جنجال ھا بر سر  ٢ميليارد دالر بود.
ھمه اين رقم نيز برای تھران نبود .متروی تھران ،يک ميليارد دالر از اين اعتبار را می خواست و
متروی کالن شھرھا يک ميليارد دالر ديگر را .بليت مترو قرار بود به آستانه ھزار تومان برسد و نرسيد
اما کل ماجرا را رقمی در حدود  ٢ھزار ميليارد تومان يا دو ميليارد دالر حل می کرد و با سه ھزار
ميليارد تومانی که اختالس شده می شد توسعه مترو را ھم در تھران و ھم در کالن شھرھا سرعت
داد.
طرح فاضالب تھران تا سال  ١٣٩٧تکميل نخواھد شد .چرا که کمبود اعتبار مانع از اجرايی شدن به
موقع اين طرح شده است .مديرعامل شرکت فاضالب گفته است کسری  ١٤٠ميليارد تومانی از
برنامه  ٥ساله اول باعث شده تا کار احداث شبکه فاضالب ،با برنامه مصوب اختالف قابل توجھی
داشته باشد .بودجه يک سال شرکت فاضالب پس از افزايش به  ٧٤ميليارد تومان رسيد .با سه ھزار
ميليارد تومان ميشد نه فقط فاضالب تھران را سر و سامان داد و تھرانی ھا را از شر نيترات آب
راحت کرد بلکه آب شرب و بھداشتی را به بسياری از شھرھا و روستاھا رساند.
برآورد ريالی از ميزان اعتبار مورد نياز برای تکميل آزادراه تھران -شمال حدود  ٢٥٠٠ميليارد تومان
است .عمليات ساخت اين آزاد راه از  ٣٤سال قبل آغاز شده است و کمبود اعتبار مانع از
بھره برداری به موقع اين آزادراه شده است .با سه ھزار ميليارد تومان به قيمت ھای امروز می شد
اين آزادراه را تکميل کرد و پولی ھم اضافه آورد.
مديرکل سالمت و پيشگيری از آسيب ھای اجتماعی آموزش و پرورش با اعالم اين که سرانه
بھداشت ھر دانش آموز ايرانی ھم اکنون  ٥٥٠تومان است ،بر نياز آموزش و پرورش و مردم به
افزايش اين سرانه تاکيد کرد و گفت :در کشورھای ديگر حداقل سرانه بھداشت دانش آموزان يک
ھزار و  ٥٠٠تا دو ھزار تومان است .بررسی ھا نشان می دھد آموزش و پرورش به  ١٨ھزار نيروی
بھداشت نياز دارد در حالی که ھم اکنون تنھا سه ھزار مربی بھداشت رسمی در مدارس فعال
ھستند.
رﯾيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ،با ابراز تاسف از بودجه سه ميليارد تومانی پيشگيری از
اعتياد دانش آموزان در ايران گفت :در دنيا برای پيشگيری از اعتياد به ازای ھر دانش آموز  ٢٠دالر
ھزينه می کنند و اين رقم در ايران به ازای ھر دانش آموز نيم دالر است.
سينمای ايران برای ساخت يک شھرک سينمايی به  ٤٠٠ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که در اختيار
ندارد .بودجه يک سال سينمای ايران ٨٠ ،ميليارد تومان است .سينمايی بحران زده با سالن ھايی
بحرانی.
معاون وزارت بھداشت ،گفته است :اگر دولت  ٣ھزار ميليارد تومان پول بدھد ھمه بيمارستان ھا را
اصالح می کنيم .سال گذشته ،کل اعتباری که برای تجھيزات پزشکی در اختيار وزارت بھداشت قرار
گرفت ٣٧ ،ميليارد تومان بود و از اين مبلغ حدود  ٧٠درصد تخصيص داده شد .بررسی ھا نشان می
دھد ھزينه تجھيز يک بيمارستان  ٩٦تخت خوابی ،چيزی حدود  ٤تا  ٧ميليارد تومان است که بر
اساس کارکرد و نوع فعاليت آن واحد بيمارستانی اين اعتبار متفاوت است .وزير بھداشت گفته است
برای تجھيز اورژانس ھای قديمی و بيمارستانھای جديد چيزی در حدود  ٥٠٠تا  ٥٥٠ميليارد تومان
نياز داريم تا اين بخش ھا را تکميل کنيم.
با  ٣ھزار ميليارد تومان می توان  ١٥سال ناوگان اتوبوس رانی را نو و سرحال نگه داشت .اين اقدام
از حجم دود موجود در ھوا می کاھد و نفس راحت تر فرو می رود و راحت تر بر می آيد.
کل يارانه ای که در يک ماه پرداخت می شود  ٣ھزار و  ٣٦٧ميليارد تومان است .کمی بيش از سه
ھزار ميليارد تومان .سه ھزار ميليارد تومان فقط در بانک صادرات ايران اختالس شده است .اما اين
ھمه ماجرا نيست.
اگر قرار بود  ٣ھزار ميليارد تومان ميان  ٧٥ميليون ايرانی توزيع شود به ھر کس رقمی در حدود ٤٠
ھزار تومان می رسيد .حال می توانيد از بزرگی عدد بکاھيد و به اين بپردازيد که با  ٤٠ھزار تومان ھر
ايرانی چه می تواند بکند؟ نکته اين جاست که رقم چندان کوچک نيست .ايرانی ھا بابت ھدف مندی
يارانه ماھی  ٤٥ھزار و  ٥٠٠تومان از دولت دريافت می کنند.
مسلما ،قبل از ھر مساله ای باﯾد تاکيد کنيم که تارﯾخ اختالس و غارت اموال عمومی مردم و حاصل
کار و رنج مزدبگيران توسط سران و مقامات و مسئولين و ارگان ھای حکومتی و اطرافيان آنان ،به
وﯾژه آقازاده ھا و نور چشمی ھا ،به اندازه عمر حکومت اسالمی است .و تازگی ندارد .اما آن چه که
اکنون عيان تر است عمر دولت محمود احمد نژاد و تارﯾخ مصرف آن برای حکومت تمام شده است به
ھمين دليل ،ﯾک احتمال قوی اﯾن است که رھبر و طرفدارانش تعداد بيش تری از اطرافيان احمدی
نژاد ،از جماع معاونان آن ،چون بقاﯾی و مشاﯾی و رحيمی را قربانی کنند.
از موقعی که در حکومت نماﯾندگان خدا و امام زمان ،بين رھبر و رﯾيس جمھوری اش شکر آب شده،
شکاف بزرگی که در جناح اصول گراﯾان حاکم به وجود آمده و حمالت به دولت احمدی نژاد نيز
شدﯾدتر شده ،بارھا نماﯾندگان مجلس اعالم کرده اند که دولت حتی ميليارد دالر از درآمد نفت را به
خزانه وارد نکرده و معلوم نيست صرف چه عرصه ھاﯾی کرده است .در سال ھای اخير ،در چارچوب
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طرح خصوصی سازی به فرمان رھبر ،نه تنھا بسياری از صناﯾع مادر و مھم کشور چون صناﯾع نفت و
پتروشيمی و مخابرات و غيره به سپاه پاسداران و شرکت ھای وابسته به آن واگذار شده است،
بلکه بسياری از نزدﯾکان و اقوام سران و مقامات و مسئولين رﯾز و درشت حکومت نيز از اﯾن سفر
پھن شده اموال عمومی و ثروت ھای جامعه ،سھم خود را می برند .واژه »آقازاده« ھا که ثروت
ھای افسانه ای و غيرقابل تصوری دارند برای عموم جامعه اﯾران ،واژه بسيار آشناﯾی است .در
ھمين مملکت ،اکثرﯾت مردم شان نگران فردای خود و فرزندان شان ھستند .ميليون ھا ،حتی نفر
نگران سير کردن روزمره شکم شان ھستند .ميليون ھا نفر از سر فقر ،دچار انواع و اقسام آسيب
ھای اجتماعی و روانی شده اند .دﯾگر کسی به کار کودکان در خيابان و تميز کردن شيشه ماشين
ھا در پشت چراغ قرمزھا ،واکس زنی ،گل فروشی و غيره مشغولند؛ متاسفانه عموم مردم توجه
چندانی به کار کودکان ندارند و به ﯾک امر عادی و پذﯾرفته شده در جامعه تبدﯾل شده است .ھر سال
ميليون ھا کودک به دليل فقر خانواده ھاﯾشان از تحصيل باز می مانند تا راھی بازار کار بی رحم
شوند و از اﯾن طرﯾق پولی به دست آورند و کمکی به نيازھای ابتداﯾی و ضروری خانواده ھای خود
بکنند .بسياری از اﯾن کودکان ،به انواع مختلف مورد بھره کشی و ستم قرار می گيرند .زنان ،به
مثابه نصف جامعه ھيچ گونه حق و حقوقی ندارند و ميليون ھا زن خانه دار در پستوھای خانه ھا،
محبوس ھستند .حتی در اﯾن مملکت ،دست مزد مورد توافق کارگر و کارفرما به موقع پرداخت نمی
گردد .کم نيستند جوانانی که از سر ناچاری حتی ارگان ھای بدن شان را می فروشند تا پولی به
دست آورند و چند صباح دﯾگری شکم خود را سير کنند .متاسفانه تن فروشی و اعتياد و خودکشی و
درگيری نيز در جامعه ما ،به مساﯾل عادی تبدﯾل شده اند.
حکومت اسالمی ،با سانسور و اختناق ،وحشت و سرکوب ،زندان و شکنجه و اعدام سی و سه
ساله خود ،فرھنگی به غاﯾت ارتجاعی و غيرانسانی و بی رحمی را در جامعه به وجود آورده و
شبانه روز در تالشند تا مردم را ھر چه بيش تر بی تفاوت و از خود بی گانه کنند .حکومت با ثروت
ھای بادآورده به وﯾژه از منبع فروش نفت خام ،ارگان ھای سرکوب خود را بازتوليد و مجھز می کند و
به ھيچ کدام از وظاﯾف خود در قبال جامعه و شھروندان به عنوان حکومت عمل نمی کند .چرا که
نيازی به مردم ماليات دھنده ندارد .مردم اﯾران ،روزبروز فقير و فقيرتر و از خود بيگانه تر می گردند.
جامعه ما ،چندﯾن دھه است که شاھد ظھور قشر جدﯾدی از سرماﯾه دارانی است که برای کسب
اﯾن ھمه ثروت ،حتی ﯾک روز ھم زحمت نکشيده اند .آن ھا ،ﯾک شبه صاحب شرکت و کارخانه و
کارگاه و تاجر داخلی و خارجی شده اند .اﯾن قشر به دليل که از حماﯾت ھمه جانبه مادی ،معنوی،
سياسی و نظامی حکومت نيز برخوردار است به حدی رفتار وحشيانه با مزدبگيران دارد که در تارﯾخ
کم تر دﯾده شده است .اﯾن سرماﯾه داران ،ھر موقع خواستند به بھانه بحران و ورشکستگی ،حتی
محل کار را تعطيل می کنند بدون اﯾن که با کارگران خود تصفيه حساب نماﯾند .در چنين وضعيتی ،ھر
موقع اﯾن کارگران برای گرفتن حق خود ،دست اعتراض می زنند بالفاصله با نيروھای سرکوبگر
حکومتی روبرو می گردند و با ضرت و شتم وحشيانه ،دستگير و زندانی و شکنجه می شوند.
در چنين شراﯾطی ،آمارھا حاکی از اﯾن ھستند که» :بيش از  ۶٠درصد مردم اﯾران زﯾر خط فقر
زندگی می کنند «.ﯾعنی اکثرﯾت شھروندان جامعه اﯾران ،حتی قادر به تامين معيشت و نيازھای
ابتداﯾی خود و فرزندان شان خود نيستند و دست مزدھا و درآمدشان کفاف نيازھای ابتداﯾی زندگی
شان را نمی دھد.
فروش و ﯾا به قول ارگان ھا و مسئولين حکومت اسالمی» ،اھدای کليه« ،بازار پرورنقی در اﯾن پيدا
کرد ھاست» :برخی جوانان از جمله دختران به دليل بی کاری و عده ای به خاطر بدھی و پرداخت
دﯾه و … وارد اﯾن بازار غير رسمی شده و متقاضی فروش اﯾن عضو حساس بدن خود ھستند ...در
برخی استان ھا ،به گفته ﯾکی از مدﯾران انجمن ھای خيرﯾه حماﯾت از بيماران کليوی ،پای دختران
جوان به بازار غير رسمی فروش کليه باز شده و اﯾن افراد بنا به دالﯾل گوناگون که فقط مباحث مالی
و اقتصادی است ،متقاضی پرو پا قرص فروش کليه ھستند) .روزنامه شرق  ١٩تير (١٣٩٠
در حالی که احمدی نژاد ،بی شرمانه ادعا می کند» :ما در اﯾران ھيچ خانواده فقير و نيازمندی
ندارﯾم که شب گرسنه بخوابد«.
بر اساس آمارھای موجود در اﯾران ،ميانگين گراﯾش به تن فروشی در ميان دختران به  ١۵سال و
ميانگين گراﯾش به مواد مخدر در ميان پسران به  ١٣سال رسيده است.
»جمعيت زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست در حال افزاﯾش است ...آمارھا بيانگر اﯾن است که
درصد اﯾن زنان از  ٨/۴درصد در سال  ١٣٧۵به  ٩/۵درصد در سال  ١٣٨۵افزاﯾش ﯾافته است«.
)روزنامه شرق  ٢٢تير (١٣٩٠
بنا به گزارش ساﯾت حکومتی آفتاب ،رﯾيس اتحادﯾه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور
حکومت اسالمی ،گفت :در حال حاضر  ٨٠درصد از کارگران پيمانی زﯾر خط فقر گذران معيشت می
کنند.
فتح ﷲ بيات ،نرخ خط فقر را در بين جامعه کارگری کشور  ٨٠٠ھزار تومان اعالم کرد و افزود٨٠ :
درصد از کارگران قراردادی زﯾر  ٤٠٠ھزار تومان دست مزد درﯾافت می کنند .او ،با اشاره به افزاﯾش
نرخ خط فقر در بين جوامع کارگری خواستار افزاﯾش حماﯾت ھای دولت از اﯾن گروه شد و گفت :به
دليل اجرای قانون ھدف مندی ﯾارانه ھا کارگران در تامين معيشت خود با مشکالت عدﯾده ای مواجه
شده اند.
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ھمين سياست ھا و برنامه ھای اقتصادی حکومت اسالمی و دزدی ھا و رﯾخت و پاش ھای سران و
مقامات و ارگان ھای آن از جمله عواملی ھستند که اکثرﯾت مردم اﯾران را زﯾر خط فقر برده اند .در
اثر فقر و بی کاری ،آسيب ھای اجتماعی در اﯾران ،بسيار بحرانی و نگران کننده شده و روزانه از
جامعه قربانی می گيرند .اعتياد ،قتل ،دزدی ،تن فروشی ،فرار از حانه ،خودکشی و غيره به حدی
زﯾادی است که ھر روز شمار زﯾادی از انسان ھای فقير را از جمله به سوی بزھکاری می کشاند.
برخی از اﯾن مردم فقير ،از سر ناچاری دست به دزدی ھای ناچيزی می زنند که بالفاصله دستگير و
محاکمه می شوند و راھی زندان می گردند؛ به آن ھا شالق می زنند و برخی مواقع نيز با فتوای
اسالمی ،به شيوه ای وحشيانه حتی دست و ﯾا پای آن ھا را قطع می کنند .اما تاکنون ھيچ کس
خبری مبنی بر اﯾن که دزدان اموال عمومی مردم را محکوم به شالق و ﯾا برﯾدن دست شان محکوم
کنند ،نشنيده است .بحث بر سر اﯾن نيست که دست دزدان کله گنده را ھم قطع کنند ،بلکه ھدف
نشان دادن اﯾن قوانين الھی ،اسالمی و قرآنی وحشيانه در حکومت مطلق نماﯾندگان خدا در اﯾران
است که شامل حال پول داران و حکومتيان نمی شود و مختص مردمان فقير و درمانده است.
مسلما ،دزدی ،اختالس ،رانت دولتی و غيره در نزد سرماﯾه داران بخش خصوصی و بخش دولتی و
در راس آن ھا خود حکومت اسالمی ،گسترده تر و وسيع تر از اﯾن ھاست که در اثر رقابت ھای
درونی جناح حاکم اصول گرا ،به رسانه ھا درز کرده است.
در چنين شراﯾطی ،جناح ھای مختلف حکومت از ﯾک سو ،فقط به فکر حفظ پست و مقام و ثروت
خود ھستند و از سوی دﯾگر ،ھنگامی که حکومت شان از سوی مردم جان به لب رسيده مورد
اعتراض قرار می گيرد دست به دست ھم می دھند تا با سرکوب وحشيانه اعتراضات بر حق
مردمی ،حکومت خود را نجات دھند .به قول معروف ،ھمه شان در ﯾک کشتی نشسته اند و اگر اﯾن
کشتی غرق شود ھمه شان ﯾک جا زﯾر آب خواھند رفت .بنابراﯾن ،دعواھای جناح ھا و مقامات و
سران حکومتی ،کم ترﯾن ربطی به خواست ھا و مطالبات مردم نداشته و تنھا برای تقسيم قدرت و
ثروت ھای عمومی جامعه با ھمدﯾگر است .آن ھا در رقابت با ھمدﯾگر ،به وﯾژه دوره ھاﯾی که
نماﯾش انتخاباتی در پيش دارند ،گوشه ھاﯾی از دزدی ھا و اختالس ھاﯾشان را به رسانه ھای درز
می دھند تا از ھمدﯾگر امتياز سياسی بگيرند.
به اﯾن ترتيب ،حجم و ارقام دزدی ھای کالن در حکومت اسالمی ،به حدی گسترده و باالست که با
رﯾال و تومان و ردﯾف کردن ﯾک مشت صفر نمی توان ابعاد آن ھا را نشان داد ،بلکه باﯾد ميلياردھا
دالری ناميد .اﯾن اختالس ھا و دزدی ھا در بيت رھبری ،کاخ رﯾاست جمھوری ،مجلس ،قوه قضائيه،
ارگان ھای سرکوب نظامی و امنيتی به وﯾژه سپاه پاسداران ،وزارتخانه ھا ،بانک ھا ،ادارات دولتی،
شرکت ھا ،کارخانه ھا ،کارگاه ھا ،تيم ھای ورزشی به وﯾژه فوتبال ،سينما ،تئاتر ،رسانه ھا دولتی،
دستگاه سانسور ،مدارس؛ دانشگاه ھا ،بيمارستان ھا ،بنيادھا ،موسسات توليدی ،گمرکات و به
طور کلی ھمه جای کشور به شکل سرسام آوری وجود دارند .مردم نيز به خوبی اﯾن دزدان اموال
عمومی خود را می شناسند و می دانند که در راس ھمه گروه ھای مافياﯾی و دزدی ھا و آدم
کشی ھا ،سران و مقامات حکومت اسالمی قرار دارند.
در ھر صورت ،ماجرای اختالس ھای اخير حکومت اسالمی ،عمدتا به اﯾن دليل علنی و توسط رسانه
ھای حکومتی تبليغ می شوند که از ميان شکاف بزرگ و رقابتی که در جناح حاکم وجود آمده ،رقبا از
ھمدﯾگر امتياز سياسی بگيرند .در غير اﯾن صورت مثل معروفی است که گفته اند »گر حکم شود که
مست گيرند /در شھر ھر آن چه ھست ،گيرند «.اﯾن مثل ،به معنای واقعی شامل حال ھمه سران و
مقامات و مسئولين و به طور کلی دم و دستگاه حکومت اسالمی در ھمه رده ھا و سطوح و ارگان
ھای آن در سی و سه سال گذشته است .در اﯾن سی و سه سال حاکميت خونين و تبه کارانه
جمھوری اسالمی ،کسب و کار داﯾمی و و روزمره ھمه جناح ھا و سران و مقامات و مسئولين آن،
ھمواره تجاوز ،ترور ،سانسور ،سرکوب ،شکنجه ،اعدام و ھم چنين دزدی و غارت اموال عمومی و
خالی کردن جيب مردم بوده است .بر اﯾن اساس ،اگر قرار است کالن دزدان را بگيرند به معنای
واقعی باﯾد اکثرﯾت سران و مقامات و مسئولين تاکنونی حکومت اسالمی دستگير و محاکمه شوند.
چنين چيزی محال است مگر اﯾن که مردم با قدرت مبارزاتی خود شراﯾطی فراھم کنند تا ھمه آن ھا
را به پای ميز محاکمه علنی و عادالنه بکشانند .حکومتی که زﯾر بناﯾش با آدم کشی ،قتل و جناﯾت،
جنگ و کشتار ،زورگوﯾی و قلدری ،ترور و وحشت ،شکنجه و اعدام و تجاوز به جان و مال مردم و
سانسور گذاشته شده است دزدی و فساد اقتصادی و جناﯾات سياسی در کليت آن ،اجتناب ناپذﯾر
است.
مسلم است که چنين حکومتی ،اصالح پذﯾر نمی باشد .از اﯾن رو ،کسانی که به دنبال اصالحات و
انتخابات آزاد و غيره در اﯾن حکومت ھستند ﯾا در خواب و روﯾا به سر می برند و ﯾا منافع شان اﯾجاب
می کند که حکومت اسالمی با تغييرات جزئی در باال ،ھم چنان به حاکميت ضدانسانی و جناﯾت
کارانه خود ادامه دھد .در حالی که جامعه اﯾران ،فقط با برکناری کليت اﯾن حکومت جھل و جناﯾت و
ترور و غارتگر می تواند به آزادی و برابری و عدالت و رفاه دست پيدا کند.
دوشنبه چھارم مھر  - ١٣٩٠بيست و ششم سپتامبر ٢٠١١
* ﯾادداشت روز دﯾدگاه
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