فعاليت هاى اقتصادى ناشفاف و پنهان رهبر
گزارش اخير رويترز ( بزبان هاى انگليسى و فارسى) درباره دارايى هاى ستاد فرمان امام و نحوه مصادره
اموال توسط اين نهاد که تحت هدايت و نظارت ولى مطلقه فقيه اداره مى شود ،بار دگر فعاليت هاى اقتصادى
رهبر را که در درون بنيادها تمرکز يافته است ،بر سر زبان ها انداخت .البته گزارش رويترز تنها بخش
کوچکى از اين فعاليت ها را برمال ساخته و با توجه به فقدان اطالعات کافى از اين گونه فعاليت ها و ناتوانى
نهادهاى نظارتى رسمى و غير رسمى از جمله مجلس شوراى اسالمى ،بازرسى کل کشور ،ديوان محاسبات،
جامعه مدنى و رسانه ها در بررسى فعاليت اين نهادها ،فعاليت هاى اقتصادى رهبر ناشفاف و پنهانى اند.
پيشينه
از زمان هاى دور ،روحانيت شيعه از بنيادهاى خيريه ( اوقاف) براى اجراى برنامه هاى مذهبى و حفظ
استقالل از دولت مرکزى بهره جسته است اما با رشد اسالم سياسى ،سازمان هاى خيريه به عنوان ابزارهاى
اقتصادى ،نقش مهمى را در پيش برد هدف هاى سياسى و ايده ئولوژيک اسالم گرايان بعهده گرفت.
ايت هللا خمينى که از پيش از انقالب براى گسترش نفوذش در ميان جوانان با چپ گراها رقابت داشت ،شعار
حمايت از مستضعفين و پيکار با مستکبرين را برگزيد .از سوى ديگر از انجا که ولى فقيه به دولت موقت و
نهادهاى باقى مانده از نظام پيشين بى اعتماد بود براى در دست گرفتن کامل قدرت و گسترش نفوذ حکومت
انقالبى در ميان تهيدستان و نيازمندان (مستضعفين) ،اجراى برنامه هاى رفاهى را بموازات نهادهاى دولتى
در دستور کار قرار داد .بدين ترتيب در اسفندماه سال  ۷۵و در سال  ۷۵شاهد تشکيل بنيادهاى گوناگون
هستيم که هدف شان را خدمت رسانى به اقشار تهيدست شهرى و روستايى ،خانواده شهدا و اقشار پائينى
طبقه متوسط براى جلب حمايت سياسى آنان تشکيل مى داد.
بنيادها سازمان هاى اقتصادى و اجتماعى گسترده اى هستند که در فرداى پيروزى انقالب و با فرمان آيت هللا
خمينى به شوراى انقالب و با مصادره اموال و دارايى هاى خاندان سلطنت ،سرمايه داران بزرگ ،شرکت
هاى ملى شده و يا با بهره گيرى از بودجه دولتى شکل گرفت .در فرمان آيت هللا خمينى به شوراى انقالب
براى تشکيل بنياد مستضعفان تأکيد مى شد که اين اموال " مربوط به دولت نيست و امرش با شوراى انقالب
است ".اين تأکيد ويژه گى موازى بنيادها را شکل مى داد که با هدف هاى معينى دنبال مى شد .بنياد
مستضعفان و جانبازان ،بنياد شهيد ،کميته امداد امام خمينى ،بنياد پانزده خرداد ،ستاد فرمان امام ،جامعه
الصادق ،بنياد امير المومنين و استان قدس رضوى از جمله اين بنيادها مى باشند.
گستردگى فعاليت اقتصادى بنيادها
فعاليت هاى اقتصادى بنيادها که در فهرست موسسات عمومى غير دولتى دسته بندى شده اند به داليل سياسى
ناشفافند و بهمين علت ارزيابى دقيق از ميزان و گستردگى اين فعاليت ها امکان پذير نيست اما شايد به جرأت
بتوان گفت که کمتر رشته اقتصادى در ايران مى تون يافت که بنيادها در آن فعال نباشند .در زير به
گستردگى اين فعاليت ها در برخى از بنيادها اشاره مى شود:
بنياد مستضعفان
بنياد مستضعفان که با مصادره اموال خاندان پهلوى و سرمايه داران آندوره تشکيل شد شايد بزرگترين بنيادى
است که زير نظارت ولى مطلقه فقيه اداره مى شود .در سال  ۲۸۵۱تخمين زده مى شد که  ۵۸۸شرکت
توليدى و خدماتى ،داراى  ۵۸۸هزار کارگر و کارمند به بنياد مستضعفان وابسته اند ( گرچه برخى آنرا تا
 ۲۷۸۸شرکت برآورد کرده اند) اما تارنماى بنياد مستضعفان از  ۲۵۸شرکت توليدى و خدماتى نام مى برد
که فعاليت هاى اين بنياد را در بخش هاى کشاورزى ،صنعتى ،خدماتى ،فرهنگى و اجتماعى تشکيل مى دهد.
اين فعاليت ها از کشت و صنعت ،زمين دارى ،هتل دارى ،سد سازى و نشر کتاب گرفته تا استخراج مواد
معدنى و فروش و صدور نفت را در بر مى گيرد! رفيق دوست در سال  ،۲۸۵۱در زمان رياستش بر بنياد
مستضعفان گفته بود " بنياد بزرگترين موسسه اقتصادی در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتی
شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست ".به گفته آقای رفيق دوست ،بنياد  ۱۵درصد نساجی کشور۱۱ ،
درصد سيمان ،حدود  ۵۷درصد نوشابه غير الکلی ۱۵ ،درصد الستيک و  ۱۷درصد شکر ايران را توليد
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می کند .وى افزوده بود " "بنياد  ۵۸۸شرکت فعال دارد که در بسياری از توليدات نقش بنياد چنان موثر است
که هر گونه نقصان يا پيشرفت در کار بنياد در کل کشور اثر گذار است".
استان قدس رضوى
توليت و يا سرپرستى حرم امام هشتم شيعيان از زمان صفويه که مذهب شيعه رسميت يافت ،بوسيله پادشاهان
تعيين مى شد که پس از انقالب به عهده ولى فقيه و ولى مطلقه فقيه گذاشته شد .ثروت هاى اين بنياد موقوفات
امام هشتم ،وقوفات افراد خصوصى و نذورات ساالنه  ۱۸ميليون زائر از سرتا سر جهان و سود شرکت ها و
موسسات وابسته به سازمان اقتصادى رضوى را دربر مى گيرد .بيش از  %۵۸زمينهای مسکونی شهر
مشهد و  % ۰۸زمينهای قابل کشت استان خراسان و زمينهاى بسيارى در ساير شهرهای ايران مانند
تهران ،قزوين ،اصفهان ،دامغان ،سمنان ،يزدوکرمان و ...در مالکيت استان است .ارزش تقريبی اين زمينها
تا حدود  ۱۸ميليارد دالر تخمين زده شده است .اين بنياد بزرگترين کارفرما در استان خراسان به شمار مى
آيد که مديريت حدود  ۷۸شرکت و موسسه اقتصادی نطير نان قدس رضوی،کارخانه آرد ،موسسه دامپروری
قدس رضوی با بيش از ۲۸۸۸۸راس گاو ،و دو دانشگاه تحت عنوان دانشگاه علوم اسالمی رضوی و
دانشگاه امام رضا را در اختيار دارد و گفته میشود فعاليت خود را با خريد سهام شهاب خودرو و کمباين
سازی اراک به حوز ٔه خودروسازی نيز گسترش داده است.
ستاد فرمان امام
اين بنياد در سال  ۲۰۱۵با فرمان ايت هللا خمينى و در راستاى اجراى اصل  ۵۰قانون اساسى با مهلتى يک
ساله بمنظور شناسايى و مصادره اموال وابستگان به رژيم سياسى پهلوى تأسيس گرديد .براساس اين اصل
دولت مى بايست ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از موقوفات،
سوءاستفاده از پيمانکاریها و معامالت دولتی ،داير کردن اماکن غيرمشروع و ساير موارد را گرفته و به
صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او ،به بيت المال ( بخوان ستاد فرمان امام) واگذار کند .اين
حکم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود .اما در عمل پس از فرمان ولى
مطلقه فقيه در سال  ۵۸اين ستاد به مصادره اموال اقليت هاى مذهبى بويژه بهاييان ،مسلمانان مهاجر و حتى
زندانيان دستگيرشده بوسيله نيروهاى امنيتى نيز مبادرت ورزيد که معموال بدون چضور وکيل و يا نماينده اى
از سوى آنان صورت مى گرفت .بنا بر گفته منتقدين از حدود ده هزار پرونده پيگيرى شده در ستاد در سال
هاى گذشته ،تنها  ۷۸درصد مربوط به وابستگان رژيم پيشين و بقيه مربوط به ديگران از جمله مسلمانان
مهاجر به خارج و غير وابسته به رژيم پهلوى بوده است .اين گروه باور دارند که در بسيارى موارد قضات
حکم کننده ،با پرداخت  ۲۸تا  ۸۸درصد ارزش واقعى آنها ،اين اموال را بدون اعتراض ستاد ،تصاحب کرده
اند .در سال  ۲۸۵۱بدستور ولى مطلقه فقيه اين ستاد دست به راه اندازى بنياد برکت زد که بغير از فعاليت
هاى عام المنفعه در برخى روستاها ،از جمله به سرمايه گزارى هاى گسترده در صنايع داروسازى کشور
پرداخته است.
اين ستاد يکى از بنيادهايى است که از واگذارى شرکت هاى دولتى به شبه دولتى ها در زمان دولت کودتا
نيز بى بهره نماند .يکى از زير مجموعه هاى ستاد با مشارکت با يکى از زير مجموعه هاى اقتصادى سپاه
 ۷۲در صد سهام شرکت مخابرات را بدون انجام تشريفات مناقصه با شرايطى بسيار مناسب و برخالف
منافع ملى به مبلع  ۵ميليار دوالر به چنگ آورد .در سال  ۲۸۵۰نيز اين ستاد  ۵۵درصد سهام نفت پارس را
که بزرگترين معامله بورس آندوره خوانده شد ،بدست آورد.
بنا بر ارزيابى رويترز اموال اين ستاد به  ۰۷ميليارد دوالر بالغ مى شود.
الزم به تذکر است که بنيادها با وجود بهره جويى از بودجه عمومى و فعاليت هاى سود افزايى اقتصادى
ماليات نمى پردازند .روزنامه اقتصاد و بازار گزارش کرده که بنا بر گفته حسين وکيلى معاون سازمان امور
مالياتى کشور ،بنياد ها ماليات پرداخت نمى کنند و پرداخت ماليات تنها شامل شرکت هاى " قيمومتى زير
مجموعه اين نهادها " مى گردد.
عدم شفافيت و غير پاسخگو بودن بنيادها به گسترش فساد و رانت خوارى در اين نهادها منجر شده است که
نمونه آن اختالس در بنياد شهيد بود .نظارت ناکافى بر اين موسسات اين نظريه را تقويت مى بخشد که براى
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نمونه بنياد مستضعفان و جانبازان عضو اقتصاد زير زمينى است و آن بخش از بازارى است که گفته مى
شود در آن هر چيزى از ارزهاى خارجى تا مواد دارويى و سيگارهاى امريکايى قاچاق بازارسياه با سود
 ۲۸برابر به فروش مى رسد.
اهداف نوشته و نا نوشته بنيادها
در اساسنامه بنيادها ولى فقيه در رأس آنها قرار گرفته و با تعيين هيأت امناء و يا شوراى مرکزى ( بنياد
مستضعفان ،کميته امداد) و يا تعيين نماينده ( بنياد مسکن و بنياد شهيد) اين موسسات را اداره مى کند که
مأمور اجراى اوامر رهبرند و بطور مستقيم بوى پاسخگو مى باشند .با توجه به گزارش هاى پراکنده اى که
از اقدامات اقتصادى و غير اقتصادى ناشفاف بنياد ها در دست است مى توان دريافت که اين نهادها در کنار
برخى فعاليت هاى رفاهى ،نقش اداره اقتصاد موازى و ايده ئولوژيک نظام جمهورى اسالمى برهبرى ولى
مطلقه فقيه را بعهده دارند که اهداف و کارکرد آنها را مى توان به ترتيب زير خالصه کرد:
 بنيادها پس از انقالب فرهنگى و اخراج بسيارى از دانشجويان و استادان غير حزب الهى و اعدام هزارانچپ گرا و دگرانديش در سال هاى  ،۱۸با پايه گذارى نظام سهميه بندى در دانشگاه ها ،راه را براى تربيت
مديران " مکتبى" و وفادار به نظام تازه در دانشگاه ها هموار ساختند .هم اکنون نيز اين نهادها با پرداخت
بورسيه هاى دانشگاهى به تربيت مديران واليى ادامه مى دهند و فضاى امنيتى دانشگاه ها را بيارى
دانشجويان بسيجى و امنيتى عليه دانشجويان آزاديخواه بسته تر مى سازند .فعاليت هاى فرهنگى بنيادها را نيز
که شامل دوره هاى آموزشى ،اردوهاى دانش آموزى و دانشجويى و همايش هاى گوناگون مى گردد ،بايد در
راستاى ترويج ايدئولوژى جناح حاکم و در جهت تحکيم پايه هاى قدرت ولى فقيه در کشور سنجيد.
 پيشبرد هدف هاى سياسى و ايدئولوژيک نظام دينى به رهبرى ولى مطلقه فقيه تنها در درون کشور محدودنمى شود و به برون مرزها نيز کشيده شده است .تشکيل حزب هللا لبنان به کمک جمهورى اسالمى و يارى
رساندن به جنبش هاى اسالمى نيز شاهد اين مدعاست .بنيادها در اين هدف نيز سهيم شدند و کميته امداد امام
در کشورهاى لبنان ،آذربايجان ،افغانستان ،سوريه و تاجيکستان نيز شعبه هايى براى کمک رساندن به
تهديدستان براه انداخت که هدفى جز گسترش نفوذ سياسى جهمورى اسالمى و در رأس آن ولى فقيه نداشته
است .اين در حالى است که مردم ايران در اثر تحريم ها زير فشار شديد اقتصادى قرار دارند.
 بنيادها به بازوى اقتصادى ولى مطلقه فقيه براى پيشبرد هدف هاى سياسى ،مشروعيت سازى و ايدهئولوژيک نيز درآمده اند .برنامه هاى گسترده اين موسسات بويژه بنياد علوى وابسته به بنياد مستضعفان در
دهه فجر سال  ۲۸۰۲اين موضوع را نشان مى داد .اين بنياد توزيع هدايايى را بنام " مقام معظم رهبرى" در
ميان دانش آموزان (  ۵۸هزار هديه تنها در استان تهران) در استان هاى گوناگون بعهده داشت .در برنامه
ميان مدت سوم بنياد مستضعفان انقالب اسالمى مصوب سال  ۲۸۵۵نيز " اجراى طرح هاى ابالغى سفرهاى
مقام معظم رهبرى و توزيع کاال و ارائه خدماب به محرومان ساکن مناطق محروم  "..نيز از جمله وظايف
اين بنياد اعالم شده است .به عبارت ديگر اجراى اين طرح ها بنام ولى مطلقه فقيه تمام مى شود اما صورت
حساب آنها را بنياد مى پردازد.
 افزون براين يکى از وظايف معمول بنيادها جلب حمايت سياسى اقشار تهيدست و کم درآمد و سازماندهى وبسيج دهها هزار نفر از جمعيت شهرى و روستايى براى شرکت در تظاهرات هاى حکومتى است .اين امر
از راه ارائه کمک هاى مالى ،خدمات بهداشتى ،مسکن وغيره به ميليون ها نفر انجام مى گردد .بى ترديد
بسيارى از اين مددجويان به ازاء اين کمک ها و يا از ترس از دست دادن اين صدقات ،به درخواست ولى
مطلقه فقيه براى شرکت در تظاهرات حکومتى و يا در انتخابات و يا رأى دادن به کانديداهاى مورد نظر
نيروهاى نظامى امنيتى لبيک مى گويند.
 يکى ديگر از وظايف برخى بنيادها پرداخت پاداشت به وفاداران ولى مطلقه فقيه مى باشد .در اين رابطهنام ستاد فرمان امام مطرح شده است که در ليست پاداشت بگيران نام ائمه جمعه ،افسران امنيتى،
بازنشستگان نيروهاى امنيتى بچشم مى خورد .بر پايه اين گزارش ،فرماندهان درجه  ،1قطعه زمين ۲۸۸۸
مترى و به فرماندگان درجه  ،۱قطعه  ۷۸۸مترى و پرداخت  ۷ميليون تومان به عنوان حقوق بازنشستگى
ماهانه پرداخت مى شود.
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 بنيادها با خريد و يا مشارکت در شرکت هاى خصوصى ضوابط رسمى فرهنگى نظام واليى را بهکارمندان اين شرکت ها تحميل مى کنند .براى نمونه ستاد فرمان امام موفق شد بخشى کوچکى (  )%۲۱از
سهام بانک پارسيان را با فشار خريدارى کند اما کنترل فضاى فرهنگى بانک را در دست گيرد .ازين پس
کارمندان زن و مرد بانک ناچار شدند بدون آرايش و بدون کراوات به محل کار وارد شوند.
ولى مطلقه فقيه با اختيارات سياسى گسترده و فراقانونى اش توانسته است با تکيه بر نيروهاى نظامى امنيتى
و ذوب شدگان رانت خوار و واليت مدار ،تسلط خويش را بر کشور تثبيت کند .فعاليت هاى اقتصادى موازى
بنيادها تنها در جهت پيشبرد هدف هاى ايدئولوژيک و سياسى ولى مطلق فقيه فعال و با اهداف دمکراتيک و
آزاديخواهانه ايرانيان در تضادند.
 ۱۱آبان ۰۱
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