
 

این نوشتار بخش پژوھشی به یاد و نام 

کارل ليبکنشت، رھبر ھميشه جاودان 

کمونيسم شورایی و رفيق روزا 

 .لوکزامبورگ ھدیه و منشتر می شود

  

  کارل ليبکنشت

   :اوراسيا

   ھا الریجانی- زنجانی بابک 

قربانی شوند به ھای دولت پيشين باید برکنار و یا   با جابچایی دولت جناح باندھا،  برخی مھره
این . ھای باد آورده و کھکشانی در ميان باشد ویژه آنگاه که موضوع تصاحب و تملک پول

نوشته شده و اینک بدون ویرایش، با باالگرفتن سوخت وسازھای درون  ٩٢نوشتار، در تيرماه 
  .باندی، بازتاب می یابد

  

آسيا  –گيری قطب اروپا  شکلی روند  در  این نوشتاِر پژوھشی برای نخستين بار به پروژه 
ای که پيوسته پس از فروپاشی آغاز  دیرینه» امپراتوری«نوتزاریسم رؤیای . پردازد می

، اکنون، قطبی »سوسياليسم دولتی«سوسياليسم شورایی، جنگ سرد و فروپاشی بلوک 
این قطب . جاری بوده است، محور تز اوراسيا می باشد  در برابر دیگری قطب جھانی سرمایه

، به بازسازی خود پرداخته است، در حالی 2000ن در نيمه نيمه دوم سال به ویژه با ظھور پوتي
که با دوران بوریس یلتيسن، در کشورھای بلوک شرق، با شوک درمانی مکتب فریدمن، 
نوليبراليسم اقتصادی حاکم گردید، نوتزاریسم، این بار با شعار ضد ليبراليستی، و ضد 

سياسی،  گسترده در –زون اقتصادی . استسوسياليستی پرچمی ایدئولوژیک برافراشته 
دھی پرچم ایدئولوژیکی است تا زیر قدرت اتمی روسيه  اروپا و آسيا، در حال سامان دوقاره، 

سياسی و نظامی ویرانگری را این بار در رقابت با قطب دیگر   اقتصادی،  نوتزاری، قطب
رسين و ایدئولوگ آن، آلکساندر ترین تئو تز اوراسيا، به رھبری عمده. داری ادامه دھد سرمایه

ای سرمایه جھانی دو قاره را  زیر  ھای منطقه  دوگين،  عوام فریبانه برآن است تا خرده حکومت



کاپيتاليسم، ليبراليسم وسوسياليسم، متحد گرداند و اشتراکات مذاھب و » عليه«شعار 
، 1ام تئوری سياسی چھارمرا زیر ن...  بودائيسم و   اسالم،  مسيحيت، باورھای دینی یھودیت، 

بازدارنده  انسان، و با بمب ھای اسالم ناب » عرفانيسم«ھای  گرد آورد و با نقب زدن به دخمه
 -در کنار والیت فقيه و سپاه، کره شمالی دیگری در حوزه روس مسلح سازد و پروژه مافيایی

کارگزاران، دست در نوشته ھای پيشين، . سياسی خویش را در این بازار جھانی به پيش برد
آموزان و عوامل اوراسيا و دوگين را از جمله مھدی سنایی، سيد حسن عباسی، ازغدی، 

ھای استاد مافيای  که ھمگی تمامی آموزش... شمقدری، محقق داماد، سيد حسين نصر، 
، رھبر  2استاد حسين نصر، فری شوف. کنند اسالمی، واگویه می -کرملين، با زبان ایرانی

و » نوزايی شيعه«، و فزند خلف وی، ولی رضا، نويسنده کتاب »ه شاذليه مریميهطریق«فرقه 
استاد روابط بين الملل دانشکده عالی چفلتچر در دانشگاه تافتس است که به عنوان مشاور 

  . باراک اوباما در امور خاورميانه برگزیده شد، از جمله  بازیگران این دسيسه اند

   ھای الریجانی
  :داماد محقق

 الریجانی ھاشم ميرزا هللا آیت داماد. قم ھای حوزه گذار پایه نوه داماد، محقق مصطفی هللا یتآ

 صفویان سوی از که آملی ھای الریجانی خواھر ھمسر وی .است  کرده کوچ نجف از آملی

 آورده ایران  به صفویه زمان در لبنان ھای کوه از گری، شيعه ایدئولوژیک سياسی  تشکيل برای

 ناظر را صفوی، حسين سلطان شاه درگاه نویسان دعا خيل این ھمه  داماد، حققم .شدند

  3.داند می خود اعمال بر
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   1The Fourth Political Teory 

2 Frithjof Schuon ('Isa Nur al-Din), 18 juni 1907 – 5 maj 1998 

ای به  شد و فرقهنامند در سوئيس  زاده  می مرتجع مذھبی که او را فيلسوف مذھبی،  

در برخی کشورھا از  . برپا کرد و حسين نصر  دستيار وی گردید »طریقه شاذليه مریميه«نام

افکار فری شوف در کشورھای اروپایی . جمله سوید و نروژ و ایران به عضوگيری پرداخت

ترجمه و پخش   Ashk Dahlén.وTage Lindbom, Kurt Almqvist واسکاندیناوی، به وسيله 

  شود می

 )http://sv.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Schuon.( 

خواست با دختری ازدواج  حاج آقا، جرأت می«: گوید ھا می محقق داماد در پيوند با الریجانی   3

  ...کنيد که پنج برادر دارد

نمانيده [در زمان ازدواج آقا باقر. ـ ھمه برادرھای خانم من آن زمان حکم فرزندان من را داشتند

علی الریجانی آملی رویس مجلس [علی آقا. بسيار کوچک بود]  در سازمان مللحکومت 

آیت هللا باقر الریجانی آملی رئيس [رفت، آقا صادق بچه بود تازه دبستان می] حکومت اسالمی

تقریباً ھمه . رفت رفت، آقا فاضل دبستان می ھم ھنوز به دبستان نمی] دیوان عالی حکومت

http://sv.wikipedia.org/wiki/18_juni
http://sv.wikipedia.org/wiki/1907
http://sv.wikipedia.org/wiki/5_maj
http://sv.wikipedia.org/wiki/1998
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kurt_Almqvist
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tage_Lindbom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ashk_Dahl%C3%A9n


 دیپلماسی پنھان مرد« را الریجانی محمدجواد داماد، محقق - الریجانی خانواده ميان در

 ورام وزارت در والیتی اکبر علی دستيار  امورخارجه، وزارت در زمانی وی .اند داده نام »ایران

 تروریستی، ارگان این از محمدجواد خروج به باندھا، اختالف باالگرفتن با که بود خارجه

 بری پيغام خمينی، سوی از .بپردازد وظایف ھمان به دیگر ارگانی در تا انجاميد، جاسوسی

 از که آملی جوادی هللا آیت سرپرستی به ھيأتی ھمراه به را گورباچف به خمينی

 عھده به را خمينی آشپز و پاسدار  دباغ، )طاھره( مرضيه نيز و ودب پدرش پروردگان دست

  .داشت

کنند، از  ھا  ک سه نفر از آنھا، زاده نجف و بعدھا به ایران کوچ می پنج برادران الریجانی
از بزرگ به کوچک محمد . باشند ترین و قدرتمندترین خاندان ھای اليگارش در حکومت می  فاسد

  . جواد اردشير، علی، صادق، باقر و فاضل اند

ظام، یکی معاون قوه قضائيه، دیگری معاونت ھا، رئيس دو قوه از سه قوه ن دو برادر الریجانی
وزارت بھداشت بود و آخری، عضو کميسيون مشورتی شورای عالی انقالب فرھنگی و رئيس 

دانشگاه آزاد ) دانشگاه به نام پدر(واحد علوم و تحقيقات آیت هللا ميرزا ھاشم الریجانی آملی 
  . آمل است

ھای فساد  ين حکومت اسالمی، دارای پرونده چھار برادر از پنج برادران الریجانی، در ھم 
باندھای حکومتی به . خواری و دیگر فسادھای حکومتی ھستند  پولشویی، زمين  خواری، رشوه

ھای  اند تا پرونده ویژه باندی از سپاه و فرماندھان بسيج، با دسترسی به اسناد، بارھا کوشيده
نان را خصوصی سازی خود گردانند، ھای آ فساد فاسدین رقيب را بگشایند، و خصوصی سازی

ھا و حمایت ولی فقيه، خاندان الریجانی را تا کنون در پناه قانون و   اما قدرت و نفوذ الریجانی
در حاليکه پرونده ھای . اند  ی قضایيه به صدارت صادق و راه کارھای شرعی مصون مانده قوه
محمد جواد فاضل علنی شده و به   خواری و فساد صادق پيش از ریاست بر قوه قضایيه و  زمين
القضات  ھا رسيد، بود با فشار باندھای رقيب در آستانه بررسی بود و شاھرودی قاضی رسانه

ای،  صادق را بھترین گزینه به  شد، سيد علی خامنه وقت ناچار به مداخله و رسيدگی می
می، حکم القضاتی حکومت اسال جای شاھرودی، به بلندترین مقام قضایی، یعنی قاضی

کاری از حوزه تا بيت  رھبری و  زیرا که برادران، بایستگی خود را در فساد و تبه حکومتی داد؛
عالی اسالمی سرمایه، صادق الریجانی  قضاوت در دیوان. دیوان عالی به اثبات رسانيده بودند

  .آملی را باید

  آملی الریجانی محمدجواد
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، ١٣٩١بھمن  ٢۵جھان نيوز،  http://jahannews.com/vdcgwq9x7ak9u74.rpra.html 



 قضایيه قوه به  سکو، این از و آمد مقننه قوه به اسالمی حکومت مجریه قوه از محمدجواد،

 جای اسالمی حکومت قضایيه قوه »بشر حقوق و الملل بين امور معاونت« پست در و شتافت

 و کند توجيه اشان، ملل سازمان در غربيان برای را قضا در شيعی اسالم شرعيات  تا گرفت
 راه پيوسته حمدجواد،م .بنشاند ملل سازمان بشر حقوق بھجای را اسالمی بشر حقوق

 در اسالمی برکت پر مشاغل و ھا  ماموریت ی ھمه دیگر در و دیپلماسی در نيویورک - تھران

  .است کرده دنبال را حکومتی ھای پست تمام
 عنوان به ساله 62 حکومت، اسالمی قضای و حقوق پرداز نظریه الریجانی اردشير محمدجواد

 و حوزه از را اسالم شرع و حقوق آنقدر قضائيه، قوه بشر حقوق ستاد دبير و الملل بين معاون
  .باشد وخبره کارآزموده داللی و خوار زمين تا است آموخته داماد  محقق استاد و پدر و جد

الملل و رئيس ستاد حقوق بشر قوه  برادر اول، معاون بين: محمد جواد اردشير الریجانی
  . شدمنصوب  ھای بنيادی، قضائيه، مدیر پژوھشگاه دانش

ھای دوره پنجم مجلس شورای اسالمی بود، برای  محمد جواد، آنگاه که رئيس مرکز پژوھش
دالل سياسی محرمانه با نيک براون، مدیرکل وقت وزارت امور  در  جلب حمایت انگلستان، 

  ی مھره ١٣٧۶خارجه بریتانيا، در آستانه انتخابات ریاست جمھوری دوم خرداد  در سال 
ای  ھای برون مرزی، چھره گری برنامه  شبرد منافع حکومت اسالمی در واسطهمناسبی برای پي

  .شاخص شد

، از نامزدی علی اکبر ناطق نوری در برابر ٧۶محمد جواد اردشير الریجانی در  آستانه انتخابت 
ی خاتميسم را برای دیپلماسی  کرد، در دیدار با نيک براون، پروژه محمد خاتمی  پشتيبانی می

ضد غربی تصویر کرده بود و  در برابر این اطالعات، حمایت انگلستان از ناطق نوری،  انگليس،
  .ی بازسازی روابط  حکومت اسالمی را به غرب داده بود وعده

رسانه ھایی، اسناد محرمانه ای مبنی بر تصرف غير قانونی صدھا ھکتار زمين   ١٣٩١در تيرماه 
رأس گوسفند و شتر توسط محمد جواد  ٢٠٠٠ش از ورامين به ارزش صدھا ميليارد تومان و بي

  . اردشير الریجانی  منتشر شد

یک وجب از خاک ميھنش را آباد "است و از اینکه توانسته " یک کشاورز"وی در برابر گفت ، او 
ی  ھایی به گستره وجب ی قم،  هللا و پایه گذاران حوزه فرزندان  آیت."  کند، افتخار می کند
در وارمين و ... ھای پسته و ھھا چاه آب و ھزاران گوسفند و شتر و باغصدھا ھکتار که د

خمينی، پيشوای اینان نيز پيش از سفر به ایران . باشد گيرد، می ھای  بسيار در بر می برج
است و پس از اشغال ایران، عراق را  گفته بود، برای وی گوشه کوچکی از حوزه برای او کافی

ی ترور  ھا ی جھانی و ميليتاریسم، به کانون را به دلخواه سرمایه به خاک سياه نشایند و جھان
  .و جنگ تبدیل کرد

ھكتار زمين در  342برگی به ميان آمد به گواھی اینکه، محمد جواد الريجاني  12اسنادی 
علي الريجاني رئيس مجلس ناچار شد پس از انکار پيشين، در . ورامين را غصب كرده است

كدام زمين خواري؟ ھر كس سندي دارد به قوه قضائيه بدھد تا «: خود بگویددفاع از برادر خلف 
 !».بررسي شود

: پاسخ داد در پی این حمایت اسالمی ُاخووانه، عليرضا آوايي رئيس دادگستري استان تھران،
. اي وجود دارد چنين پرونده«چند ماه قبل رياست محترم قوه قضائيه با من صحبت كرد و گفتند 



این شکایت ابتدا رد و . شکایتی از سوی یکی از نھادھای دولتی عليه من مطرح شده بود 
دوباره بررسی شود و من ھم مثل ھر  قضات محترم دیدند بھتر است. مجددا مطرح شد

ھا ضمن اینکه برادر ھستيم  ما الریجانی. شھروند دیگری شرکت کردم و از خود دفاع کردم
   ».شناسيم ھا نمی ولی در رابطه با کار برادر و این

از اینگون زمين خواری » ھزار پرونده ١۵٠دست کم «وی اعتراف کرد که در حکومت اسالمی 
او ھم یکی از آن . دھند ی از اسناد فساد حکومتی را نشان میسران حکومتی کوھ

 !»شھروندان«

  .... یکی از مسائل اصلی کشاورزی است... چنينی ھزار پرونده این١۵٠در حال حاضر بالغ بر«

البته چون ما در یک پروسه قضایی ھستيم من نباید درباره آن صحبت کنم و سخنگوی قوه 
اش تمام شد یک روز به  شاءهللا وقتی که کار قضایی ھد کرد و انقضائيه در این باره صحبت خوا

  ».دھم رویم و من در آنجا به شما آبگوشت می مزرعه می

به خود آمد و   ، اما،»کنند این نه بوی کباب، که خر داغ می«رقبا بگوید  خواست به  وی می شاید، 
 .نيش کالم روحانی خویش را از خود به سوی رقبا کژگردانيد

در حال »   ی دادگستری اسالمی که القضات حکومتی با این وعده ونده در دست قاضیپر
 ١٣٩٢فروردين ماه سال  ٢٧روز . در گاوصندوق صادق، به صندوق شده بود  ، »رسيدگي است

حلقه ٧٢خبرگزاري جمھوري اسالمي ايران به نقل از چند كشاورز وراميني اعالم كرد كه حفر 
ھای کشاورزی ورامين راخشک  بسياری از زمين  " ل"متعلق به آقاي  چاه برای چند باغ پسته

  »....کرده است

که توسط الریجانی، از کشاورزان و با سندھای جعلی به مھر وزارت کشاورزی » اراضی ملی« 
ھا و  سازی به بھانه کشاورزی و صنعت، ھمانا که برای ساختمان و وزارت صنایع برای بھينه

  .ھکتار به پنج ھزار ھکتار گزارش شد ٣٢۴ته بود، از ھا نيز مجوز گرف برج

ھکتار است نه  ٢٠الریجانی ھا مدعی شدند که مساحت زمينھای محمد جواد الریجانی  
کشاورزان ورامينی مدعي شدند که .! ھا وجود دارد ھزاران ھکتار و تنھا یک چاه در این زمين

کشاورزی  احداث شده،ˈ لˈکوه به نام باغ آقای ای که در منطقه ساالریه و سياه باغ ھای پسته
برای «ی الریجانی، آبھای زیرزمينی این منطقه را  ھا چاه. اند خاکستر نشانيده ورامين را به

اند استحصال  آبياری بيش ازپنج ھزار ھکتار باغ پسته ای که در اراضی ملی احداث نموده
 ».تواند مجوز چاه بگيرد، ولي اين آقا چاه دارد در اين منطقه ھيچ فرد عادي نمي. کنند می

تصرفات اراضی ملی و تخریب “ ر شده با مھر وزارت کشاورزی درباره یکی از اسناد منتش 
  :نشاندھنده آن است که”  منابع طبيعی توسط آقای محمدجواد الریجانی

ھزار ھکتار  ٣۴٢نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بيش از « 

…» و ) نفر شتر ٢٠٠راس گوسفند و  ٩٠٠(ھای غيرمجاز  از اراضی ملی ورامين، نگھداری دام



ھکتار زمين را متری  300: محمود احمدی نژاد قبالٌ در سخنانی گفته بود که. اقدام کرده است

  4!ھزار تومن ھم حساب کنيد، ببينيد چند می شود 100

ھا را به دام  باند احمدی نژاد به دستياری سعيد مرتضوی، در ماجرای بابک زنجانی، الریجانی
  .اندازد می

  زنجانی مرتضی بابک

به  اش،   وی به پشتوانه باند احمد نژادی و دولت. آید ،  نام بابک زنجانی به ميان می٩١سال 
تواند   ھای مالی، می ویژه شيخ االسالم وزیر رفاه و تامين اجتماعی و کار، بابرخورداری از شبکه

  .اند  ه ناميد»  حکومتیقلک «بابک زنجانی را . سرداران اسالم را به خدمت گيرد

کت شرشرکت از جمله  ۶۴صاحب دستکم   ،)١٣۴٩اسفند  ٢١" ( بابک مرتضی زنجانی
 First Islamic" (اولين بانک سرمایه گذاری اسالمی"و  ھولدینگ توسعه سورینت قشم

Investment Bank (او ھمچنين شرکت ھایی در دوبی، ترکيه و تاجيکستان . در مالزی است
.  شرکت وی نام برده شده است  ١۵در یکی از قطعنامه ھای تحریم اتحادیه اروپا از . دارد

است و صاحب و  رئيس ھيئت  آھن باشگاه فوتبال راهس ھيات مدیره زنجانی، مالک و ریي
  .است ھواپيمایی فارس قشممدیره 

شی را در ساله است که شرکت لوازم آرای ٢۵. نخستين شرکت وی در ترکيه برپا می شود
کند و با پيوستن با دالالن حکومتی در ترکيه،و پرداخت سھم آقا و سران  استانبول اداره می

  . رسد ای کھکشانی می شریت و حکومت شرع شيعه، به سرمایه و ثروت وشبکه

کمک به دور زدن تحریمھا از "توسط اتحادیه اروپا به دليل آنچه  2012بابک زنجانی، در دسامبر 
" نقش کليدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران طریق داشتن

  .خوانده شد، در ليست تحریم قرار گرفت

یابد تا با شھروندی دانمارکی،  بابک زنجانی، تنھا در حکومت دالالن است که این مجال را می
وی بزرگترین . داری کنددر صد از بانک پارسيان، از بزرگترین بانک ھای حکومتی را خری ٣٣

ھا است  و با پول شویی و داللی و  ی پولشویی حکومت اسالمی، و دور زندن تحریم  مھره
  .پردازد نقش قلک باندھا، برای حکومتيان، به سرمایه گذاری و داللی می

در دور دوم دولت احمدی نژاد از دانمارک به ایران   ساله، با پيوستن به سرداران سپاه، ٣٨بابک 
ھا خود  ھای سياه به وسيله بانک ماموریت می یابد تا با فروش نفت و باگردندن پول  وی. آید می

  .  دار و دالل حکومت باشد در مالزی، و واریز کردن آن در بانک از جمله پارسيان، خزانه

شرکت آسيان اکسپرس . ھزار متر مربع است١٢تنھا زیر بنای  شرکت کاسمتيکی و در تھران، 
ھواپيمای روسی دیگر افزایش  ٣٠کند و  نزدیک به  ھواپيمای روسی شروع می ٧ین با ایر ال
به  او در شبکه اوراسيا،. دھد ایرباس روسی دیگر را سفارش می ٣٢وی، . یابد می
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4 http://www.alef.ir/vdchwvnzk23n-vd.tft2.html?16009 احمد توکلی، وابسته  سایت الف، 

.به مھدویت سنتی و حجتيه، از رقبای باندی احمدی نژاد  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%82%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%82%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D9%82%D8%B4%D9%85
http://www.alef.ir/vdchwvnzk23n-vd.tft2.html?16009


 ۴کند و باشگاه راه آھن را به بھای دولتی  شبکه پولی و بانکی در دبی برپا می ٢٠٠٩سال 
ھای  ميليارد و صد ميليون از دولت خریداری و بازنشستگانی ھمانند علی دایی و اطالعاتی

  .سپاه و بسيج را به خدمت می گيرد

  

وی . در جت خصوصی زنجانی در سفر به تاجيسکتان  ،)حسن رعيت(سيدحسن ميرکاظمی 
، از فرماندھان باند احمدی نژاد و از مافيای ٨٨یکی از کشتارگران خيزش ھای سراسری خرداد 

معرفی  »یکی از دوستان و تجارخوب«زنجانی ابتدا او را . گذار بابک زنجانی است محافظ  خدمت
که موفق به  سيد حسن «و برای کمک به . است ای عازم ترکيه بوده  مای اجارهکرد که در ھواپي

اما در گفتگو با ! ».ای وی  سفر کرده است یافتن بليط مسافرت نشده بود، با ھواپيمای اجاره
بی بی سی اعتراف کرد که ھواپيمای مزبور، جت خصوصی خود وی و نه عازم ترکيه که راھی 

اظمی واقعا خطایی نداشته و کار حرفه ای خودش را انجام داده است و ميرک". اند بالروس بوده
و بدليل مسئوليتی که داشته یک سالح ھم به کمرش بوده و اتفاق  88در جریانات سال 

زنجانی اعتقاد دارد ميرکاظمی برای دفاع از کشورش به اسلحه دست ". خاصی نيفتاده است
  5.برده است

محسن رضایی فرمانده سابق سپاه با باند (رقابت سبزوار رضایی دو خبرنگار سایت بازتاب، در 
( ، بابک زنجانی، حسن رعيت »ھای مفسدین اقتصادی دانه درشت«احمدی نژاد به عنوان 

صاخب چند مرکگز توليدی و تجارتی و شریک زنجانی و سعيد مرتضوی، ھمان لباس شخصی  
  6.افشا کردند و به زندان افتادند. ..، زنوزی، حسين ھدایتی و )٨٨مسلح موتورسوار سال 

، )ميرکاظمی( زنجانی در گفتگو با بی بی سی فارسی ھمراه با ستایش سيد حسن رعيت
او دوست نزدیکی است اما نه ھمکار تجاری در حاليکه در مصاحبه قبلی با سایت »گفت که 
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بازبينی شده در 27  .سایت بی بی سی فارسی .«گفت وگوی اختصاصی با بابک زنجانی» 5

١٣٩١اسفند . 
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http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/03/130317_l42_vid_zanjani_iv.shtml


شتی ميرکاظمی را سایت بازتاب در یاددا. راه آھن ميرکاظمی را از تجار خوب کشور خوانده بود
  7 .او در ایران دانست» چھره اصلی حامی زنجانی در فعاليت ھای بزرگ اقتصادی

سایت  ، در گفت و گویی با»مھندس زنجانی«پس از اوج گرفتن شایعات درباره بابک زنجانی، 
  :ھا پاسخ گفت  ای از افشاگری آھن به پاره باشگاه راه

  

فرھنگی ورزشی راه آھن تھران و مـدیرعـامل شرکت مالک و رئيس ھيات مدیره بـاشگاه 
 :ھلدینگ سـورینت درخصـوص تحـریم ھـا و مسـائل اخيـر تـوضيح مـی دھـد 

  

  :آھن سایت باشگاه راه

در خصوص تأمين اجتماعی مسائلی عنوان شده که از شما نام برده اند و قرار بوده معامله «
  ی انجام دھيد، آیا این موضوع صحت دارد؟ده ھزار ميلياردی تومانی با تأمين اجتماع

  

با توجه به تحریم ھای به عمل آمده مجبور بودم منابع خود رابه کشور منتقل و  -بابک زنجانی 
لذا از آقای مرتضوی تقاضا داشتيم . بھترین محل را صندوق تامين اجتماعی انتخاب نمودیم

ایط سخت ایشان نھایت تالش را برای جذب این سرمایه به داخل کشورکمک کند و در آن شر
  »..برای جذب این سرمایه و به خطر نيفتادن این مبلغ به عمل آوردند و نھایت تشکر را دارم،

  

 عکس شما و آقای ميرکاظمی در ھواپيما شخصی جت دیده شده، نظری دارید؟

  

اوالً که این عکس ما در جت چيزی خالف نيست، دوماً اینجانب شرکت ھواپيمایی دارم  -
دالر ھزینه کند و از این ھواپيما  ٢٠٠٠می تواند با ساعتی . و ھر کس که بخواھد

آقای ميرکاظمی ھم از دوستان و تجار خوب است که . استفاده کند و این نرمال است
�������������������������������������������������������������
7 http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/april/13/article/-

687d8f5a24.html 



 

 چرا سایت بازتاب مداوم ازشما مينویسد؟

حقيقتأ سایت بازتاب امروز ، که شخصی به نام فواد صادقی در آن فعاليت دارد که   -
رابطه آن با عناصر خارجی محرز است و ایشان تقاضای پول اخاذی دارد که نھایتاٌ در 

نده نتيجه مراجع قضایی از ایشان به جرم کالھبرداری اقدام شده ودر روزھای آی
  . خواھيم گرفت

 

 جناب آقای زنجانی در اختتام حرفی برای گفتن دارید ؟

من به عنوان یک تاجر حافظ منافع کشورم ھستم و زیر پرچم والیت فقيه کشورم کار می کنم  
، تمام این شرکتھا و شخص خودم را اگر الزم باشد فدای کشورم خواھم نمود و به ایرانی 

  8».مبودنم افتخار می کن

بابک زنجانی رئيس ھيئت مدیره ھواپيمایی فارس قشم، صاحب شرکت خدمات ساختمانی  
و ... در کيش و قشم ... ھای بزرگ ماوی، در پروژه ھای ھتل و ویالھای لوکس و فروشگاه

ھای ساختمانی در تاجيکستان و ترکيه و امارات ومالزی، بانک در تاجيکستان،  شرکت پروژه
ھایی از  کارتل مالی، داللی خود رد   و در دھھا کشور دفاتری و شبکه بانک اسالمی مالزی

بانک  و . مرکزیت تھران برای گریز از پرداخت ماليات و حسابرسی در دیگر کشورھا است
شبکه مالی بابک زنجانی در مالزی و دفتر مرکزی آن در امارت متحده عربی، یکی از مراکز 

یميتری کامبيس، سلطان کشتيراني یونان، سوی د. مھم مافيایی جمھوری اسالمی است
دیگر شبکه مافيایی، جابجایی نفت و انتقال پول به شبکه مالی دالالن حاکم در ایران 

  . باشد می

با گذشت سه سال از "، سایت بازتاب امروز تصاویری با مضمون ١٣٩١در آخرین روز سال 
تصاویری از » بازتاب«حمل شده بود، ميليارد دالر طالی ایران که به ترکيه  18جنجال خبری 

محوله بزرگی از طالی ایران را که به نام بابک زنجانی است و در ترکيه نگھداری می شود را 
از طالھای ایران در ترکيه منتشر کرد و نگه داری این طالھا در ترکيه را ." منتشر می کند

  9.دانست" مافيای بابک زنجانی"منسوب به 

�������������������������������������������������������������

 8 - ١٣٩٢فروردين  ٢۴ :تاریخ انتشار  ١٣۵۶٧١ :کد خبر

http://www.sorinetsport.ir/inside.aspx?cat=news&g=1062  

  

 

 .سایت بازتاب امروز« .جوابيه بابک زنجانی و افشای عکسھای حيرت انگيز او توسط بازتاب9 

  .١٣٩١بھمن  ٢٣

http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8


با تالش احمدی نژاد و فشادی در این شبکه که در   ٨۵مھر سال  ١٢ان در واگذاری بانک پارسي
در صد از سھام این بانک  ٢٩ميليارد  بدھکاری بانک می خواھيد  ١٠٠٠یک افشاگری افزون بر 

رھبری او را . وی  تھدید به افشای اسامی شد. ميلياد از بانک دیگر وام بگيرید ۶٠را  ھردیاری 
  . د که موضوع بابک زنجانی برمال شدبو  ٩١سال . منع کرد

شرکت آسيا و باتکيه بر پروژه اورسيا و روسيه،  زیر تيول   ۶۵در کوتاه زماِن پنج ساله، بيش از 
احمدی نژاد و سرپاسدار شيخ االسالم وزیر . گيرد تا والیت فقيه برپاماند ای قررا می تاجر بچه

وزیر کار سابق از دولت حامنی این دالل سرپاسدار و  کار احمدی نژاد، سيد محمد جھرمی، 
  . حکومتی است

سعيد مرتضوی سازمان تٔامين اجتماعی، یکی زا عاملين جنایت کھریزک و کشتار در حکومت 
و سپس مدیر عامل . اسالمی جابجا و سرپرست سازمان تامين اجتماعی اسالمی، از قضاوت

وند تا فاضل را در اختالف بابک زنجانی و مرتضوی ھمدست می ش. این سازمان می شود
انتشار فيلمی با شرکت حبيب فرمانده سپاه و تاجر . باندھای حکومتی،   به دام اندازند
ای دردفتر سعيد مرتضوی تدارک افشای الریجانی ھا را  کنونی، ھمدست مرتضوی در جلسه

  . ای می سازد رسانه

در مجلس،  االسالمی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شيخاستيضاح جنجالی در ماجرای 
فيلمی از دیدار مرتضوی، زنجانی و ميرکاظمی منتشر شد که نفرات حاضر در فيلم از ماجرای 

و » صادق«ميليارد تومانی فاضل الریجانی برای استفاده از نفوذ برادران  ٣٠رشوه درخواستی 
 .کنند تجاری گفتگو میصادق برادر در پيشبرد دالليھا و امور 

زنجانی در مصاحبه ای با مجری بی بی سی فارسی، اتارف می کند که الریجانی در یک 
در مقابل "پيشنھاد کمک در کارھای نقل و انتقال شرکت ھا کرده ولی «مالقات کوتاه به او 

  ".ھيچ درخواستی نداشته است

، تصاویری از بابک زنجانی را مسلح به اسلحه کمری و اتوماتيک سبک در بازتاب امروزسایت 
سال پيش و در منطقه  15زنجانی این عکسھا را مربوط به .. مکانی نا معلوم نشان می دھد

و بيان کرد که برای حفاظت در سفرھای زمينی در عراق مسلح بودن اربيل عراق دانست 
ساله  ٣۵ساله که  رنجانی  ٢۵در حاليکه  تصویر زنجانی نه نوجوانی . مساله ای معمول است

 .را نشان می دھد

، تصویری از یک گذرنامه دانمارکی متعلق به بابک زنجانی منتشر و او را بازتاب امروزسایت 
خود، سيد » دوست نزدیک« زنجانی به گفته خود، عکس. شھروند دانمارک ناميده است

تر در فيس بوک خود منتشر کرده بود را تایيد  حسن ميرکاظمی در جت اختصاصی را که پيش
وی  در » .کند نمی دانسته این عکس این ھمه ھياھو می«می کند، و بر آن است که 

مصاحبه با بی بی سی نيز در مورد عکسھای دیگری از ميرکاظمی مسلح به سالح کمری در 
،  در موضع یک بسيجی و اطالعاتی ٨٨موتورھای سپاه، در سرکوب خيزش خيابانی سال ترک 

  :حکومت اسالمی، به موض گيری برآمد

ميرکاظمی واقعا خطایی نداشته و کار حرفه ای خودش را انجام داده است و در جریانات " 
نيفتاده  و بدليل مسئوليتی که داشته یک سالح ھم به کمرش بوده و اتفاق خاصی 88سال 
 ».است

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

سایت « .بازداشت باقری درمنی، یکی از شخصيتھای فيلم بابک زنجانی و سعيد مرتضوی

  .١٣٩١اسفند ١۶شده در  بازبينی .بازتاب امروز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://baztab.net/fa/news/22871/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C


زنجانی در گفتگو با بی بی سی فارسی، در ستایش از محافظ مسلح خویش، سيد حسن 
غافل از آنکه در گفتگوی  . »و دوست نزدیکی است اما نه ھمکار تجاریا«گفت که ميرکاظمی

سایت بازتاب در . خوانده بود» از تجار خوب کشور«پيشين خود با سایت راه آھن، این قاتل را 
را چھره اصلی حامی زنجانی در فعاليت ھای بزرگ اقتصادی او در ایران  ميرکاظمییادداشتی 
  .دانست

بی بی سی فارسی در گزارشی که از این مصاحبه ارائه می دھد می آورد که بعد از قرار 
شود، آقای زنجانی  طور که گفته می ھای اروپا، آن گرفتن نام بابک زنجانی در فھرست تحریم

ميليون دالر را  ٢٠٠ميليارد و  ۵گيرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل  تصميم می
در فيلمی بازتاب یافته . شرکت سازمان تأمين اجتماعی، به ایران منتقل کند ١١٧ود با خرید حد

ھا، در دفتر سعيد مرتضوی، به این  انتقال و خرید سھام سازمان تٔامين  در برخی سایت
ھا   ھه تن از افراد زیر پوشش این سازمان و ربودن ماليات اجتماعی، ومحروم ساختن ميليون

  .شود سازمان اجتماعی، اشاره میپرداختی و سھم این 

  

بابک زنجانی  و سھدی  فرمانده بسيج  مسجد الھادی  صاحب شرکت دنيا فلز در کرج،
  .مرتضوی

 .اند خودتشان برا ی الریجانی گذاشته 

به من گفتند بيا و سھام تامين   می خواستم پولم را به داخل بياورم،«می گوید   بابک زنجانی،
را از  وزارت تامين اجتماعی  گرفت تا  به » کارآفرین«وی  جایزه بھترین »  .اجتماعی را بخر

پشتوانه دولت، در شسرقت و فساد، حمایت دولتی بگيرد و به سياق روحانيت و بازار و بادام 
ی  سيد مجتبی و  ھا با پرداخت سھم کارتل مالی بيت رھبری و شبکه  چيان و عکس اوالدی

  .ارت کندھمقطاران، قانونی و الھی تج

http://www.rasanehiran.com/�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-13
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C


  

وزیر کار سرپاسدار شيخ االسالمی، و دیگر خادمان بيت و حکومت،  ھمچون سربازان بابک  
  .دھد زنجانی دالل به صف ایستاده و این زنجانی است که آنان را مورد تفقد تاجرانه قرار می

ند و  ھا را دور ز دالل نفت می شود تا حکومت، تحریم  ھایی،  بابک زنجانی با چنين پشتوانه 
کشتی از وزارت نفت  را،   ١٢در یک ماموریت، محموله نفتی . خود حکومتيان را دور می زند

 ١٠۶بدون پرداخت پول با اعتبار ال سی آن ھم از بانک  خوصی خود،  می گيرد تا به بشکه 
ھاست   وی مدت. دالر بفروش رساند و پس از افروش، بدھی به شرکت نفت را بازپرداخت کند

ضمانت نامه وی، بانکی در مالزی بوده که خودوی به قيمت . بازپرداخت سرباز زده استکه  از 
دراین  . آشکار شد که بانک، قادر به پرداخت نيست. ميليون دالر خریداری شده بود ٨

وزیر . اش افزود ميليارد تومان به کارتل مالی ٩٠٠سوداگری به پشتوانه دولت، گفته شد که  
 . اند ی اوليا آلوده ھمه. سکوت کرد نفت خاموش ماند، و 

 سعيد با وی جلسه شده سانسور فيلم زنجانی، بابک پيرامون ھا افشاگری از پس ماه دو

 گزارش به 10.است شده حذف پرونده، این کليدی و اصلی اطالعات حذف با  مرتضوی،

 خودسر« نيروھای از تعدادی ھمکاری با و مرتضوی سعيد توسط که مذکور فيلم ،»بازتاب«

 شده منتشر یوتيوب در »کليدی اطالعات سانسور از پس« شده، ضبط وی با مرتبط »امنيتی

  .است
 سعيد با زنجانی بابک که، شود می مشخص شده، منشتر بخش ھمين از ھمه، این با

 داشته ای شبانه دیدارھای مرتضوی سعيد ی خانه در و بوده ھمدست و ھمراھی مرتضوی

  .است
 گفتند" عنوان با آن از و کرده اشاره ھایيی گزارش به نيز فيلم از خشیب در مرتضوی سعيد

  .برد می نام " مرتضوی با زنجانی تومانی ميليارد ھزار ده معامله

�������������������������������������������������������������
10 http://www.youtube.com/watch?v=sBzt74kpymE 

https://de-de.facebook.com/video/video.php?v=334998579952775 

http://www.youtube.com/watch?v=sBzt74kpymE


 مافيای تشکيالتی ارتباط ميان، این در مانده مغفول مھم نکته اما« :افزاید می بازتاب گزارش

 وصل مرتضوی سعيد به را وی نيز مافيا ھمين که است زنجانی بابک با نژاد احمدی حامی

  ».است کرده
  
  :است آمده بازتاب گزارش ادامه در
 جت در زنجانی بابک ھمراه به رعيت به مشھور ميرکاظمی، سيدحسن عکس زیر، تصویر«

 کرده سفر کشور از خارج در داللی و پولشویی انجام برای که است زنجانی بابک اختصاصی

  .بودند
 دالر ميليارد ھا ده رانتی، ھای پروژه واگذاری و ھواپيما داللی بر عالوه د،نژا احمدی دولت در

 بابک به موثر ضمانتی اسناد بدون تحریمھا تشدید آغاز از پيش و غيرقانونی صورت به نفت

 بر بالغ ثروتی به سال ۵ طول در معامالت، این محل از وی که است شده داده تحویل زنجانی

  11 ».است رسيده تومان ميليارد ھزاران
 باند  مافيایی عوامل از که نيز بسيج، خيابانی اوباشان سردسته ميرکاظمی سيدحسن

 با که است بانکی نشده پرداخت ھنگفت ھای بدھی دارای است، نژاد احمدی دولت

  .است شده پرداخت وی به متعلق شرکتھای به حکومتی، باندھای و دولت از برخورداری
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 .سایت بازتاب امروز« .جوابيه بابک زنجانی و افشای عکسھای حيرت انگيز او توسط بازتاب11 

  .١٣٩١بھمن  ٢٣

سایت « .بازداشت باقری درمنی، یکی از شخصيتھای فيلم بابک زنجانی و سعيد مرتضوی

  .١٣٩١اسفند ١۶شده در  بازبينی .بازتاب امروز

http://4.bp.blogspot.com/-8hcwNIQenNQ/URIWg709SyI/AAAAAAAAACg/33xBFqoitZA/s1600/521955_482241181840878_653515660_n.jpg�
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22871/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C


  آملی الريجانی فاضل
 کانادا در اسالمی فرھنگ گسترش به  اسالمی حکومت فرھنگی رایزن اتاوا، در فاضل، 

 در تدریس در علمی، مراکز راھبردی شوراھای« در ھا، ماموریت یافتن پایان با .شد گسيل

 حاضر حال در« خوارانش، تيول تبليغ به نور پيام 12.کند می نقش ایفای نور، پيام دانشگاه

 استان 32 در استاني شكل به كه است كشور سراسر در واحد و مركز 499 داراي

 ھماھنگی و ريزي برنامه دفتر نام تحت مرزي برون مركز يك داراي نيز و اند شده ساماندھي

 علمي ھيات اعضاي تعداد .باشد مي مستقر مركزي سازمان در كه است الملل بين مراكز

 نفر 1088812 بر بالغ دانشجويان تعداد و نفر 3148 بر بالغ مختلف ھاي رشته در دانشگاه اين

   13 ».است
  

  آملی الريجانی اردشير علی
 پس او .مناصب ی ھمه ی تجربه با ھا؛  الریجانی فصول تمامی فصل و است فاضل فضل علی،

 اواخر در خرداد، دوم  در خاتميسم  جنایت روژهپ تدارک برای خاتمی سيدمحمد روی  کناره از

 حکم با سال ٢ به نزدیک .ساخت خود تيول را ارشاد وزارت  رفسنجانی، ھاشمی اول دولت

 .گردد اکبر برادر ھاشمی محمد  ی ساله دھه ریاست جایگزین تا رفت سيما و صدا به رھبری
 ای، خامنه علی سيد محک به ١٣٧٣ تا ١٣۶٣ سال از بھرمانی رفسنجانی ھاشمی محمد

  14.داشت  عھده به  را والیی مرکز این ریاست

با رکوردی یازده ساله، در این سازمان تبليغی وترویجی   83علی اردشير الریجانی درسال 

حکومت اسالمی که زیر نظر والیت فقيه و به نمایندگی مستقيم وی فرمان گرفته بود با حکم 

  .حکومتی ولی فقيه ایفای نقش کرد

�������������������������������������������������������������
حسن  دكتربرای معرفی این دانشگاه اسالمی، کافی است به سخنان اخير رئيس آن  12

جمھوري «: نگاھی بيافکنيم92بھار  ،زياري رئيس و قائم مقام وزير در دانشگاه پيام نور

ھايي از زمان طاليه دار علم و  اسالمي ايران با پيشينه ھفت ھزار سال تمدن براي برھه

  ».فناوري جھان بوده است

 http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c63e9ac6-

1b3e-4518-a79f-c9c9ffd2bc30   
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ھایی  والیت و حکومت خویش را وامدار، آبا و اسالف الریجانی ای که خمينی،  ه تنھا خامنهن

بودند  جد خمينی، سيد احمد ھندی،   داند که از جبل آمل لبنان به اصفھان کوچانيده شد می

در زمان رضا شاه، توسط  فئودال خمين به روضه خوانی   ،کربال که از مرثيه خوانی حرم در

سيد احمد، در خمين، در کارونسرایی که از ھمين روی بعدھا به . توابع آورده شدخمين و 

کاروانسرای ھندیان شناخته شد، سکنا داده و زمينی و خروارھای ساليانه گندم تا ماه  محرم 

و صفر و رمضان را  برای مالک خویش دعا کنند و اھالی را  به پاینبدی دین مبين در زنجير 

راه پدر رفتند و پدر خمينی، زميندار  زاده،   وھای خمينی، به نامھای ھندیم. دیانت بکشانند

ھا،  به ھرروی اجداد الریجانی. شد و در ستيزی در راه  زمين و آب و مالکيت بيشتر، جان نھاد

از جبل لبنان به اصفھان آورده شدند و  و از صفویه تا پھلوی در اصفھان و  آمل و نجف زیستند و 

ج برزگران  و جان  تھی دستان، تا مفاتيح بنویسند و نوحه و نعاششان از دستربا پرداخت م

  .رساله  و از باقر مجلسی و به خمينی امتداد و بقا یابند

ای و خمينی تا  ھا  دیونی است دنيوی به جدشان از سوی خامنه به الریجانی اعتماد رھبری

امنيت ملی نيز  ھبری در شورای عالیحدی که علی الریجانی در آن زمان یکی از دو نماینده ر

ی دبيری شورای امنيت حکومت، به اعتراف   با وظيفه 84الریجانی،  از سال .می شود

. المللی نيز دارد ھای مھم امنيت داخلی و بين جمع کردن پرونده ظرفيت باالیی در«حکومتيان 

رف غربی امتيازات ای را در کسوت یک دیپلمات پيش برد و از ط ھسته او به خوبی مذاکرات

 دولتمردان خارجی را به نقش نقش آفرینی در بحران عراق و مسائل خاورميانه، .جدیدی گرفت

شورای  در ھمين دوره بود که محوریت دیپلماسی از وزارت خارجه به. گذار او واقف کرد تأثير

که به مناصب،  و او بود که بار دیگر نشان داد که این افرادند عالی امنيت ملی نقل مکان کرد

 15» .بخشند شأن می

احمدی نژاد باال گرفت و دبيری شورا  را واگذاشت،  دولت،  اختالفات باندی با رئيس 86در پائيز 

تا سه ماه بعد به درخواست مراجع تقليد مقلدان از قم، نامزد مجلس  اسالمی شود و پس از 
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 ١٣٨۴یداتوری لی الریجانی در انتخابات ریاست جمھوری سال کافی است به اعضا تيم کاند

  :بندی ھای باندھای حکومتی پی ببریم نگاھی شود تا  به گروه

ابسته به باند مؤتلفه، با کاندیدا شدن علی الریجانی در .بسياری از اصول گرایان سنتی، بازار
وی را   ،»وھای انقالبشورای ھماھنگی نير«، زیر نام  ١٣٨۴انتخابات ریاست جمھوری سال 

ھایی را  پشتيبان  شدند و در ستاد انتخاباتی وی،  ھر یک  به فراخور و توان، مسئوليت
 :پذیرفتند

 محمدرضا باھنر   :رئيس ستاد •
 منوچھر متکی   :رئيس ستاد تھران •
 مرضيه وحيد دستجردی   :کميته بانوان •
 مجدالدین معلمی، دبير سابق جامعه اسالمي دانشجويان  : كميته دانشجويي •
 علی اکبر اشعري   :کميته فرھنگيان •
سغفير کنونی حکومت اسالمی در آلمان، (علی رضا شيخ عطار   :کميته روابط عمومي •

 )قاتل شھروندان فرانسوی در ترور شاپور بختيار و نيز قتل سروش کتيبه و بختيار
 محمد رضا زائري  حجت االسالم  :كميته جوانان •
 حسين انتظامي   :کميته رسانه •
 حميد رضا ترقي  : كميته سياسي •
 نبي زاده، عضو ارشد مؤتلفه   :ھاكميته اقشار و تشكل •
 محمدعلی اماني، از مسئوالن مالی حزب مؤتلفه   :كميته پشتيباني •
 16.محمدرضا جعفري جلوه  :كميته ھنرمندان •
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  القضات قاضی آملی، الریجانی صادق
 جای ای خامنه حکم با که است »آملی ھاشم ميرزا حاج« فرزند سومين الریجانی، صادق

 گرفت بود، نوشته را ای خامنه سيدعلی مرجعيت رساله که عراق از الدعوه عضو شاھرودی

 اسالمی حکومت قضائيه قوه ریاست به برادران، ھمدست مالی فساد وجوداتھام با و

 به ١٣٨٠ سال از و دارد را خبرگان مجلس در مازندران نمایندگی زمان ھم وی .شد منصوب

  . است شده منصوب نگھبان شورای فقھای از یکی عنوان
   الریجانی باقر،
 دولت بھداشت وزارت در مرندی عليرضا مختلف ھای معاونت ١٣٧٠ ی دھه ھای سال در باقر،

 خود تحقيقی تجاری مرکز  به ریاست، به خاتمی ورد با که داشت عھده به را ھاشمی

 احمدی به ، خرداد دوم رفرميسم - شارالتانيسم گرفتن پایان با ،84 خرداد از پس .بازگشت

 خانم  که دید، می مھيا را نھم دولت در بھداشت وزارت تصدی نامزد و پيوست نژاد

 یالریجان باقر .کشيد کنار را خود الریجانی باقر و منصوب  ای خامنه سوی از دستجردی

 وزارت سياستگذاری شورای سابق عضو اکنون  تھران، پزشکی علوم دانشگاه سابق رئيس

  .است بھداشت



مشاور مدیرعامل شرکت سھامی نمایشگاھھای بين  1389فاضل الریجانی در اسفندماه 

ھای بزرگ زیر پوشش وزارت صنعت،  این شرکت از شرکت. المللی  حکومت اسالمی است

  .معدن و تجارت می باشد

 "ع"و مشھور، به مرتضوی می گوید بابت خدمتی که به   فاضل الریجانی در دیدار فيلم شده

زیر نام مشاور با (کرده، ده ميليون تومان حقوق ماھانه و پنجاه ميليون تومان پاداش ساالنه 

ھای بزرگترین بدھکاران بانکی است  از سرليست" ع. "می گيرد) نصف روز حضور در ھفته

فاضل ادعا می کند که برای ). که دولت دوبار به قوه قضائيه ارسال کرده بود ھمان ليستی(

گرفت و مشکلش را حل کرده ... وی داشت قوه قضائيه اجرائيه می آمد اما  او دستورش را از 

  . است

فاضل الریجانی به عنوان عضو ھيئت مدیره شرکت مگفا از بزرگترین شرکتھای فناوری  

ر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور قرار دارد نيز فعاليت اطالعات  ایران که زی

  .کرده است

فاضل الریجانی در ھمين دوران، به عنوان ریيس سازمان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 

شرکت خانه چاپ و «سالھاست که  مالک چاپخانه و شرکت چاپ و انتشارات شخصی به نام 

ی  درپيشينه. باشد ران و روبروی دانشگاه صنعتی شریف می، در نزدیکی ميدان آزادی تھ»طرح

فاضل الریجانی، معاونت مرکز نشر دانشگاھی و مدیرعاملی شرکت انتشارات علمی 

  .نيز به چشم می خورد) دو شرکت بزرگ انتشاراتی(فرھنگی 

سعيد فاضل الریجانی در دیار رشوه ستانی و داللی که فيلم شد و به دام رقبا افتاده بود، به 

من تا بحال کار دانشگاھی کرده ام و حاال ھم دوزاریم افتاده است و : "گوید مرتضوی می

نمی گذرد، یک فرصت ویژه پيش آمده و ما چند سالی  ) تومان(اموراتم با ماھی دو ميليون 

االن که وارد شده . است که به کار اقتصادی ورود داشته ایم و خدایيش کمتر از دیگران نيستيم

قلق ھا دستمان آمده و ھم به لحاظ ارتباطی و ھم مدیریتی کار را پيش می بریم، واقعيت ایم 



یک مسکن مختصری، چيزی فراھم کند به نام یکی از بستگان من برای شروع . ... این است

 ٧٠٠-۶٠٠یک آپارتمان  ...سعی می کنم حقوق ریالی ھم نگيرم که به چشم نياید... کار 

 17.به نام ھمسرم ... در خزرشھر ویالیی... متری بگيرد

  

  الریجانيان ی سلسله
  داماد  حلقه
 ای خامنه علی سيد فکر اتاق و ایدئولوگ و اوراسيا  معنوی عنصر که اش حلقه و داماد محقق

 قضایی، عالی شورای در عضویت جمله داماد، محقق .باشند می ایران در سرمایه حکومت و

 ارگانھای از یک ھيچ در اکنون، حاليکه در ظاھر کشوربه کل بازرسی سازمان ریاست و

 .رود می شمار به حاکميت عنصرکليدی چند جمله از اما ندارد، آشکاری مسئوليت حکومتی،

 دکتر خانم و دینانی، ابراھيمی غالمحسين اعوانی، غالمرضا ھمدستی با داماد محقق

 تربيت ھا، گذاری سياست در ،...و مجتھدی کریم اردکانی، داوری رضا اعوانی، شھين

 کرملين، و  دوگين با ھماھنگی حکومتی، اینتلجنسيای و ایدئولوژیست، سياسی، کادرھای

 مکمل  او .دارند جامعه روزی سيه و سرمایه اسالمی حاکميت تداوم در اساسی نقش

 در و بود شده دميده هللا روح در که روحی .است نظام روحانی ماسک با و یزدی مصباح

 نماز تریبونھای پشت خاتمی احمد و حجتی هللا آیت در  صورتک بدون شد، اھوید روحانی

 او .کشد می سر به تاریخ گور از را سھروردی کفن داماد، محقق در گرداند، می تعزیه جامعه

  .جوید می علوفه دوکين برای سھروری، در

 تعبير قطب واکنون بود شاه مذھبی مشاور  که نصر حسين سيد  ھمطراز داماد، محقق 

 .مرموز است ای مھره غرب، در »عرفانی - اخوانی« اسالم
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  :گوید می نصر حسين سيد خویش، ھمقطار رسای در داماد، محقق

 فلسفه تاریخ .است بيان خوش و قلم خوش است، کرده اسالمی عرفان به زیادی خدمات« 

  .دارد اسالمی عرفان و اسالم درد و است متدین .داند می را اسالمی

 داماد، حلقه و  آموزد، می را سھروردی احکام داماد، محقق از پی، در پی سفرھای در دوگين

 ةرین ارتجاعی پوسيده، عرفان در جستجوی با دوگين، با ماھيانه و آموزشی ھای نشست در

 قفقاز و تاتار و قرقيز امت و زند پيوند کرملين ارتدکس به تا استخراج را ایدئولوژیک  عناصر

  .دھند ارتماسی  غسل اسالم، ھمگانی خزینه حمام رد را وماوراء
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