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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

کـــم هزینـــه نبـــود،  کوتـــاه و صریـــح بـــود ولـــی ســـاده و  »شـــاه رفـــت، امـــام آمـــد!« جملـــه خیلـــی 
کـــه بـــا رفتـــن شـــاه هـــزاران نفـــر از مدیـــران، رجـــال سیاســـی و فرهنگـــی و اقتصـــادی بـــا  چـــرا 
ـــه  ـــد ب ـــا »آیـــت اهلل خمینـــی« آمدن ـــه ب ک ـــی  ـــه دســـت آنان ـــد عمومـــا ب ـــه ماندن ک او رفتنـــد و آنهـــا 
ــد  ــرکار آمدنـ ــر سـ ــا او بـ ــه ای بـ ــه آمـــد، قبیلـ کـ ــپرده شـــدند. خمینـــی  ــای اعـــدام سـ جوخه هـ
ـــه چشـــم  ـــد ب ـــرده بودن ک کار  ـــا او  ـــه ب ک کســـانی  ـــواده ســـلطنتی و مدیـــران و  ـــه امـــوال خان ـــه ب ک
غنائـــم جنگـــی نـــگاه می کردنـــد و شـــبانه بـــه غـــارت و چپـــاول آن مشـــغول شـــدند. هـــر 
کـــس هـــر طرفـــداری از شـــاه را می یافـــت بـــه او حملـــه ور می شـــد، اموالشـــان را تصاحـــب 
بـــه آیـــت اهلل  می کـــرد و هیـــچ ثروتمنـــد غیرانقالبـــی ای در امـــان نبـــود. خیلـــی زود خبـــر 
رســـید و او نـــه بـــرای تامیـــن امنیـــت قربانیـــان، بلکـــه بـــرای تصاحـــب امـــوال پـــا بـــه صحنـــه 
گمـــاردگان اش تشـــکیل شـــده بـــود، دســـتور  کـــه توســـط  گذاشـــت و بـــه شـــورای انقـــالب 
ــابی بانکـــی  کننـــد و بـــه حسـ ــادره  ــاهیون مانـــده را مصـ ــه از شـ ــریعتر هرچـ ــه سـ ــا هرچـ داد تـ
کننـــد. در متـــن نامـــه او بـــه  بـــه نـــام شـــورای انقـــالب یـــا حســـاب شـــخص خـــودش، واریـــز 
کـــه تمـــام امـــوال  شـــورای انقـــالب۱ آمـــده اســـت: »بـــه موجـــب ایـــن مکتـــوب مأموریـــت دارد 
ــله  ــن سلسـ ــه ایـ ــن بـ ــال و مربوطیـ ــاخه ها و عمـ ــوی و شـ ــله پهلـ ــول سلسـ ــول و غیرمنقـ منقـ
کـــه در طـــول مـــدت ســـلطه غیرقانونـــی از بیـــت المـــال مســـلمین اختـــالس نموده  انـــد  را 
کارمنـــدان ضعیـــف مصـــادره نمایـــد و منقـــوالت آن در  کارگـــران و  بـــه نفـــع مســـتمندان و 
بانك هـــا بـــا شـــماره بـــه اســـم شـــورای انقـــالب یـــا اســـم اینجانـــب ســـپرده شـــود و غیرمنقـــول 

مقدمه

https://goo.gl/1iCmCj
https://goo.gl/1iCmCj


۶

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

از قبیـــل مســـتغالت و اراضـــی ثبـــت و مضبـــوط شـــود تـــا بـــه نفـــع مســـتمندان از هـــر طبقـــه 
کمیته  هـــای انقـــالب اســـالمی  کار و غیرذالـــك، بـــه جمیـــع  گـــردد، در ایجـــاد مســـکن و  صـــرف 
ــا  ــك بـ ــد در بانـ ــم بدســـت آوردنـ ــن غنایـ ــه از ایـ ــه آنچـ کـ ــم  ــتور می  دهـ ــور دسـ کشـ ــر  در سراسـ
کـــه ایـــن غنایـــم مربـــوط بـــه دولـــت  شـــماره معلـــوم بســـپرند و بـــه دولـــت ابـــالغ نماییـــد 
نیســـت و امـــرش بـــا شـــورای انقـــالب اســـت و آنچـــه مأموریـــن دولـــت بدســـت آورده  انـــد یـــا 
ــوال  ــن امـ ــه از ایـ کـ ــانی  کسـ ــد و  ــل دهنـ ــه بانـــك تحویـ ــماره بـ ــن شـ ــه همیـ ــد بـ ــد بایـ می  آورنـ
ــد و متخلفیـــن  ــا بانـــك تحویـــل دهنـ ــا یـ کمیته  هـ ــه  ــورًا بـ ــد فـ ــد، بایـ چیـــزی بدســـت آورده  انـ
کـــه هرچـــه  ـــرد  ک ـــد  ـــود.« یعنـــی حتـــی پیـــاده نظـــام اش را نیـــز تهدی مـــورد مواخـــذه خواهنـــد ب
کـــه در دادگاه  کننـــد و معلـــوم نشـــد  کـــه بـــزودی بـــاز می شـــود واریـــز  برده انـــد را بـــه حســـابی 
کـــدام امـــوال مصـــادره شـــده از راه اختـــالس و رانـــت حاصـــل شـــده بـــوده  کـــه  کردنـــد  بررســـی 

کـــدام بخـــش بـــه ناحـــق مصـــادره شـــده اســـت. و 
ــده  ــی مانـ ــوی باقـ ــام پهلـ ــتگان نظـ ــه از وابسـ کـ ــی  ــام اموالـ ــای انقـــالب تمـ کمیته هـ ــه  اینگونـ
کارخانجـــات  کردنـــد از هتل هـــا و  بـــود را مصـــادره و بـــه نـــام »بنیـــاد مســـتضعفان« ثبـــت 
ــه  ــه را بـ ــکا. همـ ــورک آمریـ ــم منهتـــن در قلـــب نیویـ ــان پنجـ ج پهلـــوی در خیابـ ــر ــا بـ ــه تـ گرفتـ
ــر و  ــردم فقیـ ــه داد مـ ــه بـ ــد از درآمـــد حاصلـ ــرار شـ ــد و قـ گرفتنـ ــار  ــام مســـتضعفان، در اختیـ نـ
مســـتمند برســـند. بـــا پایـــان جنـــگ و باقـــی مانـــدن هـــزاران جانبـــاز روی دســـت حکومـــت، 
آیـــت اهلل خمینـــی دســـتور داد نـــام بنیـــاد را بـــه بنیـــاد جانبـــازان تغییـــر دهنـــد تـــا معیشـــت 
کار آمـــدن علـــی خامنـــه  کوتـــاه مدتـــی پـــس از روی  گیـــرد، امـــا  جانبـــازان در اولویـــت قـــرار 
ای مجـــدد نـــام مســـتضعفان بـــه جانبـــازان اضافـــه شـــد و نامـــش شـــد »بنیـــاد مســـتضعفان 
ــی   ــاد انقالبـ ــد بنیـ ــام چنـ ــا ادغـ ــد بـ ــرار شـ ــی قـ ــی وقتـ ــد خاتمـ ــت محمـ ــازان«. در دولـ و جانبـ
کـــه ماموریـــت  کـــرد  »بنیـــاد شـــهدا و امـــور ایثارگـــران« تشـــکیل شـــود، رهبـــر ایـــران موافقـــت 
گـــذار شـــود تـــا دوبـــاره نـــام بنیـــاد  بنیـــاد در حـــوزه جانبـــازان بـــه ایـــن بنیـــاد تـــازه تاســـیس وا

گـــردد. بـــه بنیـــاد مســـتضعفان بـــاز 

ـــط  ـــنامه توس ـــب اساس ـــا تصوی ـــه ب اگرچ
شـــورای انقـــاب  در ســـال ۱۳۵۹، 

ـــر  ـــت وزی ـــه نخس ـــاد ب ـــن بنی ـــت ای ریاس
واگـــذار شـــد و دو نخســـت وزیـــر ایـــران 
یعنـــی رجایـــی و میرحســـین موســـوی 
ـــده  ـــاد را برعه ـــن بنی ـــال ۶۸ اداره ای ـــا س ت
داشـــتند ولـــی ایـــن بنیـــاد هیـــچ گاه 
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بنیاد مستضعفان

بـــه دولـــت پاســـخگو نبـــوده و هیـــچ 
ـــارت  ـــق نظ ـــم ح ـــی ه ـــتگاه نظارت دس
ـــت.  ـــته اس ـــرج آن نداش ـــل و خ ـــر دخ ب
روســـای آن از ســـال ۱۳۶۸ بـــه بعـــد 
ـــده  ـــوب ش ـــران منص ـــر ای ـــط رهب توس
ـــخگو  ـــر پاس ـــه رهب ـــا ب ـــز تنه ـــا نی و آنه

بودنـــد. 
بـــا ورود برخـــی شـــرکت های وابســـته بـــه بـــازار بـــورس و تصویـــب قانـــون شـــفافیت مالـــی 
شـــرکت های غیـــر دولتـــی و الـــزام آنهـــا بـــه ارائـــه اســـناد مالـــی بـــه ســـازمان بـــورس، بنیـــاد 
ــرار  ــار ســـازمان بـــورس قـ کـــرد اســـناد مالـــی را در اختیـ ــار قبـــول  مســـتضعفان بـــرای اولیـــن بـ
کـــرد  ـــی خـــود را منتشـــر  ـــار در ســـال ۱۳۹۵ صـــورت حســـاب های مال ـــرای اولیـــن ب ـــاز ب دهـــد و ب
گوشـــه ای از امـــوال، دارایی هـــا و ســـود ســـالیانه ایـــن بنیـــاد مشـــخص شـــود. هرچنـــد ایـــن  ـــا  ت
ــوان  ــا دیـ ــور یـ کشـ کل  ــی  ــازمان بازرسـ ــه سـ کـ ــد، چرا ــت نباشـ ــام واقعیـ ــد تمـ ــزارش می توانـ گـ
بـــه عنـــوان  بـــه اســـناد مالـــی ایـــن بنیـــاد  کشـــور هیچکـــدام صالحیـــت ورود  محاســـبات 
گـــزارش مالـــی ســـال ۱۳۹۶ بنیـــاد  نهـــادی تحـــت نظـــارت رهبـــر ایـــران را ندارنـــد. ضمـــن اینکـــه 

نیـــز هنـــوز منتشـــر نشـــده اســـت.
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شناسنامه

سال تاسیس: ۹ اسفند ۱۳۵۷ )تاسیس به دستور رهبر وقت ایران(

نظـــام  بـــه  وابســـتگان  تمـــام  و  پهلـــوی  بنیـــاد  امـــوال  مصـــادره  تاســـیس:  هـــدف 
مســـتضعفان نفـــع  بـــه  آن  کـــرد  هزینـــه  و  شاهنشـــاهی 

کیا رئیـــس فعلـــی: محمـــد ســـعیدی 

سطح فعالیت: بین المللی و ملی

کارکنان تعداد 
کارگران: ۳۹۳۰۵ نفر کارمندان و  ستادی، استانی، 

نیروهای برون سپاری: ۱۰۲۲۲ نفر
کارکنان و نیروهای خدماتی: نامعلوم

ک بنیــاد، شــرکت نفــت بهــران، بانــک ســینا،  موسســات وابســته:  ســازمان امــوال و امــال
ایرانســل، بنیــاد علــوی و ۱۸۵ شــرکت وابســته

سطح فعالیت: بین المللی، آنالین

شــفافیت مالــی: بــا تصویــب قانــون شــفافیت مالــی شــرکت هــای غیــر دولتــی و الــزام آنهــا بــه 
ارائــه اســناد مالــی بــه ســازمان بــورس در ســال ۱۳۹۳، بنیــاد مســتضعفان در ســال ۱۳۹۵ 

ــرد. ک ــر  ــود را منتش ــی خ ــای مال ــاب ه ــورت حس ص
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

 ��ز��ن ا��ال و
ک ����د ا��

���� ����

�����ت
وا����

��� ����
���ان

ا��ا���

����د ���ی
 و ۱۸۵ ����

وا����

منابع مالى

�
و��

� د
د�

��
��

ن 
��

��ز
 �

رآ�
د

ک
�

 ا�
��

درآ

رد�� ��د�� دو���:��ارد

درآ�� ������ ��ی ا����دی ���� �� و 
��ز�����ی وا����:۱۶ ��ار �����رد ����ن

ک:������م درآ�� ��� و ا����ل ا��



۱۱

منابع مالى

�
و��

� د
د�

��
��

ن 
��

��ز
 �

رآ�
د

ک
�

 ا�
��

درآ

رد�� ��د�� دو���:��ارد

درآ�� ������ ��ی ا����دی ���� �� و 
��ز�����ی وا����:۱۶ ��ار �����رد ����ن

ک:������م درآ�� ��� و ا����ل ا��



۱۲

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

تنهـــا منبـــع مالـــی اولیـــه ایـــن بنیـــاد،  امـــوال مصـــادره شـــده بنیـــاد پهلـــوی و افـــراد حقیقـــی 
وابســـته بـــه نظـــام پهلـــوی بـــوده اســـت. بـــا مـــرور زمـــان شـــرکت های اقتصـــادی متعـــددی 
ـــای  ـــه و درآمده ـــعه یافت ـــا توس ـــادی آنه ـــای اقتص ـــیس و فعالیت ه ـــاد تاس ـــی بنی ـــع مال ـــا مناب ب
کـــرده اســـت از جملـــه ورود بنیـــاد بـــه فـــروش نفـــت و فعالیت هـــای  کالنـــی نصیـــب بنیـــاد 
ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــی ممک ـــت حکومت ـــا ران ـــه ب ک ـــترده  گس ـــازهای  ـــاخت و س ـــی و س ـــی و بانک مال

ــال ۱۳۹۵،  ــی سـ ــای مالـ ــاس صورتهـ ــر اسـ بـ
میـــزان دارایی هـــای ایـــن بنیـــاد بیـــش از۵۶۰۰۰ 
میلیـــارد تومـــان مـــی باشـــد کـــه بـــا توجـــه 
ــرکت ها  ــای شـ ــده دارایی هـ ــه عمـ ــه اینکـ بـ
در صورتهـــای مالـــی بـــر اســـاس ارزش اســـمی و 
ـــوند،  ـــی ش ـــذاری م ـــت گ ـــی قیم ـــه ارزش واقع ن
ایـــن رقـــم مـــی توانـــد بـــه چندیـــن برابـــر 

افزایـــش یابـــد.

منابع مالی
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

کاال و خدمـــات   از نظـــر میـــزان درآمـــد نیـــز رقـــم اعـــالم شـــده بـــرای درآمـــد حاصـــل از فـــروش 
از  ناشـــی  ۳۵% آن  کـــه حـــدود  بـــوده  تومـــان  ۲۸۳۵۰ میلیـــارد  از  بیـــش   ۱۳۹۵ در ســـال 
کشـــاورزی، نفـــت و انـــرژی و صنعـــت  کاال عمدتـــا در بخشـــهای صنایـــع غذایـــی و  فـــروش 
ــی و  ــات مالـ ــهای خدمـ ــا در بخشـ ــات عمدتـ ــه خدمـ ــی از ارائـ ــدود ۶۵% ناشـ ــدن و حـ و معـ
بانکـــی، فنـــاوری اطالعـــات و صنعـــت و معـــدن بـــوده اســـت. نهایتـــا میـــزان ســـود خالـــص 
بنیـــاد در ســـال ۱۳۹۵، ۲۷۰۰ میلیـــارد تومـــان و ســـود انباشـــته ســـنواتی آن بیـــش از ۱۳۸۰۰ 

کـــرد. کـــه در صحـــت آن بایـــد تردیـــد  گردیـــده اســـت. اعـــدادی  میلیـــارد تومـــان بـــرآورد 

که پس از انقالب مصادره شد  گذشته رویال هیلتون تهران بود   هتل استقالل: نام این هتل در 
گرفت. و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 



۱۴

شرکت های 
وابسته به بنیاد 
مستضعفان

و  داری  هتـــل  از  دارد  ای  گســـترده  بســـیار  اقتصـــادی  فعالیـــت  مســـتضعفان  بنیـــاد 
گرفتـــه تـــا فـــروش نفـــت و خدمـــات تلفـــن و اینترنـــت و بانکـــداری و انبـــوه  گردشـــگری 
ســـازی. ایـــن بنیـــاد در مجمـــوع، مالـــک ۱۱ هلدینـــگ بـــزرگ اقتصـــادی بـــا ۱۸۵ شـــرکت 
زیرمجموعـــه۲ اســـت.به عبـــارت دیگـــر بنیـــاد بـــا ایـــن حجـــم از فعالیـــت اقتصـــادی از 
قدرتمندتریـــن نهادهـــای اقتصـــادی وابســـته بـــه رهبـــر ایـــران اســـت. فهرســـت عمـــده 

ح اســـت: فعالیـــت بنیـــاد و شـــرکت هـــای وابســـته۳ بـــه ایـــن شـــر

۱- حمل و نقل و خدمات
گسترش ارتباطات و فنآوری اطالعات گروه   -

کز تفریحی و حمل و نقل پارسیان - هلدینگ سیاحتی، مرا
گذاری سینا - هلدینگ مالی و سرمایه 

- بانک سینا
- بیمه سینا

- شرکت هتل های پارسیان )صاحب ۲۱ هتل در سراسر ایران(

۲-عمران و انرژی
- هلدینگ مسکن و عمران ایران

- هلدینگ پایا سامان پارس
گروه برق و انرژی صبا  -

- شرکت آزاد راه تهران-شمال

گستر سینا • هلدینگ انرژی 
- شرکت حفاری و انرژی پدکس

http://newspaper.hamshahri.org/id/6354/
http://newspaper.hamshahri.org/id/6354/
http://newspaper.hamshahri.org/id/6354/
http://moqavemati.net/20483/
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

۳- صنایع و معادن

گسترش پایا صنعت سینا • هلدینگ 
- جنرال مکانیک

- شرکت ایران چوب
- ایران ابزار، 

گاز،  - شیشه و 
- آجر پرجال، 

- تیزرو، 
کاشی،  - سینا 

- ایران پویا، 
- چینی ایران، 

- دوده صنعتی فام، 
- شرکت پاالیش قطران زغال سنگ، 

- پمپ پارس،
- الستیک سازی شاما شرکت های ایران تایر و الستیک خوزستان

کاوه پارس • هلدینگ صنایع معدنی 
- شرکت سیمان هگمتان

- شرکت سیمان تهران
- شرکت سیمان ایالم

- شرکت سیمان لوشان
گلستان - شرکت پیوند 

گیالن سبز - شرکت سیمان 
کیش کاوه جنوب  - شرکت فوالد 

کارخانـــه روغـــن صنعتـــی و تصاحـــب بیـــش از یـــک  • شـــرکت نفـــت بهـــران )مالـــک بزرگتریـــن 
ســـوم بـــازار مصـــرف روغـــن صنعتـــی در ایـــران(

گذاری پانید پارس  • شرکت سرمایه 

گذاری صنایع چوبی و سلولزی پارس • شرکت سرمایه 
- صنعت چوب شمال، 

- نئوپان خلخال، 
- ایران چوب، 

- پیوند هراز
کارون - نئوپان 

گذاري صنایع پوشان پارس • شرکت سرمایه 
- شرکت میهن باف،  

- شرکت سلک باف
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

- شرکت نجف آباد، 
کرد،  - شرکت نساجی حجاب شهر 

- شرکت الیاف، 
- شرکت تولیدی نخ تبد

۴- صنایع غذایی

کشاورزی و دامپروری فردوس پارس • هلدینگ 
گوشت و شیر پارس گذاری  -شرکت سرمایه 

انـــواع  از  قلـــم   ۹۱۶ بـــودن  دارا  بـــا  شـــرکت  )ایـــن  ســـینا  غذایـــی  صنایـــع  هلدینـــگ   •
ـــه ای  ـــل توج ـــهم قاب ـــردد دارای س گ ـــی  ـــد م ـــی تولی ـــروه اصل گ ـــه در ۲۰  ک ـــی  ـــوالت غذای محص

کشـــور مـــی باشـــد( در بـــازار غذایـــی 
- بهنوش ایران

ک - لبنیات پا
کدیس - پا

گستر سینا - پروتئین 
گلوکوزان  -

- صنایع غذایی مهرشهر
غ خانگی - مر

- دوغ آبعلی

• هلدینـــگ زمـــزم ایـــران )مالـــک ۱۳ شـــرکت زمـــزم در ۱۳ اســـتان ایـــران و تصاحـــب ۳۵ 
درصـــد بـــازار مصـــرف نوشـــابه، ماءالشـــعیر، آب میـــوه، ســـاندیس و آب معدنـــی ایـــران(

کشت و صنعت شهید مطهری • شرکت 

• هلدینگ قند بنیاد
-شرکت قند اصفهان، 

- قند شیروان، 
- قند قزوین، 

- قند چهارمحال
- قند شازند

ک ۵- سازمان اموال و امال

ک ثبت شده بنیاد پهلوی( ک علوی )امال • امال
- شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی

کشور( ک استانها )صاحب دفتر نمایندگی در تمامی استانهای  • امال
- ساختمان پالسکو تهران

۶- موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

ـــزرگ  ـــگ ب ـــت. ۳ هلدین ـــران اس ـــازی ای ـــوه س ـــرکت انب ـــن ش ـــتضعفان ثروتمندتری ـــاد مس بنی
ــترین  ــه بیشـ کـ ــت  ــاز اسـ ــاخت و سـ ــزرگ سـ ــرکت بـ ــاد مالـــک ۱۷ شـ ــن بنیـ ــه ایـ ــته بـ وابسـ
پـــروژه هـــای ســـاخت و ســـاز در ایـــران را در دســـت دارنـــد. شـــرکت هـــای فعـــال در ســـاخت 

ح انـــد: و ســـاز بـــه مالکیـــت بنیـــاد مســـتضعفان۴ بـــه ایـــن شـــر
۱- شـــرکت پایا ســـامان پارس

- شـــرکت جنـــرال مکانیک، 
- شـــرکت ملی ســـاختمان، 

- شـــرکت رامان، شرکت دی، 
- شـــرکت النیز، 

- شـــرکت تالون،
۲- شـــرکت عمران و مســـکن ایران

- شـــرکت عمران و مســـکن شرق، 
- شـــرکت عمران و مســـکن ایران،

- شـــرکت تولید مســـکن خاور، 
کیانمهر، - شـــرکت 

کویر یزد، - شـــرکت اســـکان 
 - شـــرکت خانه،

- شـــرکت بنیاد سازه 
ح آتیه ســـازان ۳- شـــرکت مدیریت طر

- شـــرکت آتی ساز، 
- شـــرکت مهستان، 

- شـــرکت ونک پارک، 
- شـــرکت سامان ایران، 
- شـــرکت خانه ایرانیان

- شـــرکت عمران و توســـعه شـــهرک قدس

بنیاد مستضعفان؛ 
غول ساخت و 
ساز در ایران

http://aftabnews.ir/fa/news/243457/
http://aftabnews.ir/fa/news/243457/
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

بنیاد؛ بازیگر 
اصلی صنعت 
و معدن ایران

ـــتضعفان  ـــاد مس ـــال بنی ـــرکت فع ۱۶ ش
بـــا ســـرمایه گـــذاری ای بالـــغ بـــر ۷۰۰۰ 
ــارد تومـــان در حـــوزه معـــادن و  میلیـ
صنایـــع معدنـــی، بزرگتریـــن ســـرمایه 
گـــذار ایـــن حـــوزه بـــه شـــمار 

می آینـــد. 

کاوه پـــارس، بنیـــاد  گســـترش صنایـــع معدنـــی  گفتـــه محمـــد اتابـــک مدیرعامـــل شـــرکت  بـــه 
گســـترش صنایـــع  ســـرمایه گذاری های معدنـــی و صنایـــع معدنـــی خـــود را از طریـــق شـــرکت 
کاوه پـــارس بـــا ۱۶ شـــرکت زیرمجموعـــه انجـــام می دهـــد. مـــا هـــم در حـــوزه معـــدن  معدنـــی 
ــن  ــا ایـ ــم و بـ ــام داده ایـ ــنگینی انجـ ــرمایه گذاری های سـ ــی سـ ــع معدنـ ــوزه صنایـ ــم در حـ و هـ

رونـــد بـــه زودی بـــه یکـــی از بازیگـــران اصلـــی ایـــن حـــوزه تبدیـــل می شـــویم. 
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

از کاخ و موزه 
داری تا شهربازی 
و مجتمع های 

رفاهی

گفتـــه مـــی شـــود بنیـــاد مســـتضعفان تمـــام امـــوال بنیـــاد پهلـــوی و وابســـتگان بـــه نظـــام  وقتـــی 
کاخ از آن دوران هـــم مانـــده بـــوده را مـــال خـــود  کـــرده یعنـــی هرچـــه مـــوزه و  پهلـــوی را مصـــادره 
کـــه جـــزء امـــوال شـــخصی خانـــدان پهلـــوی نمـــی شـــود بلکـــه  مـــی دانـــد حتـــی بـــه مـــوزه هـــا 
کشـــور هســـت هـــم چشـــم طمـــع دارد و بـــرای  دارایـــی هـــای وزارت فرهنـــگ و میـــراث فرهنگـــی 
کاخ ســـعدآباد و نیـــاوران از جملـــه ایـــن  گرفتـــه اســـت. دو  تصاحـــب آنهـــا حکـــم قضایـــی هـــم 
کـــه بـــه رغـــم اینکـــه طـــی ســـالیان متمـــادی زیـــر نظـــر ســـازمان میـــراث فرهنگـــی  کاخ هاســـت 
ـــام بنیـــاد مســـتضعفان صـــادر  بـــود ولـــی باالخـــره در ســـال ۱۳۸۷ دادگاه ســـند ملکـــی آن را بـــه ن
کـــه بـــدون وابســـتگی بنیـــاد مســـتضعفان بـــه بیـــت رهبـــری بعیـــد بـــود صـــادر  کـــرد.۵ حکمـــی 
ــد:۶  گویـ ــی  کیـــا در خصـــوص منازعـــه بنیـــاد و ســـازمان میـــراث فرهنگـــی مـ شـــود. ســـعیدی 
کاخ  گفتـــم مـــا ســـند  کاخ هـــا هـــم دو بـــار بـــه آقـــای جهانگیـــری نامـــه نوشـــتم.  »در مـــورد ایـــن 
کـــه دولـــت بخواهـــد از آن بهره بـــرداری  ســـعدآباد را داریـــم. ولـــی بـــا ایـــن حـــال حرفـــی نداریـــم 
کـــه بهره بـــرداری آن بـــا شماســـت )یعنـــی  کنـــد. منتهـــا بیاییـــد بـــا هـــم تفاهمنامـــه بنویســـیم 
کار قانونـــی باشـــد وگرنـــه حتـــی پـــول هـــم نمی خواهیـــم. ولـــی بـــه هـــر حـــال االن  دولـــت(. یعنـــی 
کشـــیده شـــده و مـــا هـــم هـــر چـــه قانـــون بگویـــد اطاعـــت می کنیـــم. ولـــی  کار بـــه قـــوه قضاییـــه 

ـــرد. ک ـــه  ـــی توج ـــار هیجان ـــن اخب ـــه ای ـــاد ب ـــد زی کال نبای
ــر دارد؟  ــد زایـــی در سـ ــا درآمـ ــی اســـت یـ ــوال فرهنگـ ــداری امـ ــر حفـــظ و نگهـ ــه فکـ ــاد بـ ــا بنیـ آیـ
کیـــا بـــه ایـــن ســـوال اینگونـــه پاســـخ مـــی دهـــد: »مـــا همـــه آنهـــا را بهره بـــرداری و  ســـعیدی 
کـــه میراثـــی باشـــد را بـــه بهتریـــن نحـــو نگهـــداری  کـــدام از خانه هایـــی  نگهـــداری می کنیـــم. هـــر 
ـــه هـــر حـــال میـــراث فرهنگـــی  ـــر هـــم آن را بفروشـــیم فرقـــی نمی کنـــد. چـــون ب گ ـــازه ا می کنیـــم. ت
ــارت  ــداری از آن نظـ ــر نگهـ ــا...، بـ ــن آقـ ــه حسـ ــیم و چـ ــا مالـــک آن باشـ ــه مـ موظـــف اســـت چـ
کـــه بنیـــاد در پـــی تصاحـــب ســـند  داشـــته باشـــد.« در واقـــع او بـــر ایـــن واقعیـــت اعتـــراف دارد 

مالکیتـــی و بعـــد فـــروش امـــوال بـــه نیـــت جلـــب درآمـــد اســـت و بـــس.

http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3820/
http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3820/
https://www.isna.ir/news/97011503749/
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

ـــزرگ شـــهربازی ارم تهـــران،  ـــه مجموعـــه ب ـــوان ب ـــه ایـــن امـــوال فرهنگـــی مصـــادره شـــده مـــی ت ب
کـــه بنیـــاد مالکیـــت آنهـــا را  کـــرد  بولینـــگ عبـــده تهـــران و مجتمـــع تفریحـــی توچـــال اشـــاره 

کـــرده اســـت. تصاحـــب 

که پس از انقالب به  کاخ در مجموعه باغ نیاوران در میدان نیاوران تهران واقع شده   کاخ نیاوران: این 
مصادره نیروهای انقالبی در آمد.
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

۴۳ درصد درآمد 
بنیاد مستضعفان
 در جیب بنیاد علوی

»بنیـــاد علـــوی اصلـــی  تریـــن و مهـــم تریـــن بخـــش در عرصـــه فعالیت هـــای اجتماعـــی بنیـــاد 
کیـــا رئیـــس بنیـــاد  کـــه ســـعیدی  مســـتضعفان بـــه حســـاب می آیـــد.« ایـــن تعریفـــی اســـت 
کـــه در واقـــع همـــان بنیـــاد پهلـــوی  کنـــد، بنیـــادی  مســـتضعفان از بنیـــاد علـــوی ارائـــه مـــی 
کـــه تغییـــر نـــام داده اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن بنیـــاد علـــوی ســـهم قابـــل توجهـــی از درآمـــد  اســـت 
ــا در ایـــن خصـــوص  کیـ ــز دریافـــت می کنـــد. ســـعیدی  ــاد مســـتضعفان را نیـ ــرکت های بنیـ شـ
ــال ۹۵( ۳۰  ــاد )سـ ــم بنیـ ــه پنجـ ــال اول برنامـ ــا در سـ ــأت امنـ ــه هیـ ــق مصوبـ ــد:۷ »طبـ می گویـ
ــت. پیـــش  ــاص یافـ ــوی اختصـ ــاد علـ ــه بنیـ ــی بـ ــت زدایـ ــت محرومیـ ــاد بابـ ــود بنیـ ــد سـ درصـ
از ایـــن حـــدود ۸ درصـــد ســـود بنیـــاد بـــرای محرومیت زدایـــی بـــه بنیـــاد علـــوی اختصـــاص 
نزدیکتـــر  بنیـــاد  اهـــداف عالیـــه  بـــه  پیـــش  از  بیـــش  تـــالش می کنیـــم  می یافت.هـــر ســـال 
شـــویم. در ســـال جـــاری )۹۶( نیـــز ٤٣ درصـــد از ســـود شـــرکت هـــای تحـــت پوشـــش ایـــن نهـــاد 

صـــرف محرومیـــت زدایـــی می شـــود.«
که در مالکیت بنیاد علوی قرار دارد معلوم نیست چه میزان است. کی  مجموع امال

ـــزار  ـــدود ۴۰ ه ـــون ح ـــت تاکن ـــی اس ـــا مدع ـــعید کی س
ســـند از اســـناد بنیـــاد علـــوی بـــه ارزش ۶۰۰ میلیـــارد 
ـــده  ـــذار ش ـــروم واگ ـــق مح ـــردم مناط ـــه م ـــان ب توم
ــم  ــام معظـ ــه از ســـوی مقـ ــد آن هبـ ــه ۹۹ درصـ کـ
ــه ارزش کل  ــا او نگفتـ ــت. امـ ــوده اسـ ــری بـ رهبـ

اماکـــی کـــه در اختیـــار دارد چـــه قـــدر اســـت.

http://www.ghatreh.com/news/nn38716096/
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

گذار شـــده به بنیاد علوی۸ ک بنیاد پهلوی وا لیســـت امال

ک بنیاد پهلوی - بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه ها امال

سرمایه میزان سهم  نام بنگاه

۵ میلیارد ریال %100 بانک عمران

۳ میلیارد ریال %30 بانک ایرانشهر

۳ میلیارد ریال %3.1 بانک توسعه صنعتی ایران

۵/۱ میلیارد ریال %2 بانک اعتبارات

یک میلیارد ریال %1 بانک ایران و انگلیس

۱۱ میلیون دالر نامعلوم صندوق تضمین صنعتی

۱۲ میلیون دالر %30 عمران ترینوال

۷۰ میلیون ریال %21 شرکت سرمایه گذاری ایرانشهر

نامعلوم %۵ کی-  بانک فرست نشنال ویسکانسین میلوا
آمریکا -از طریق بانک عمران

۱۵۰هزار دالر  %۱۱ هیسپان - ایران

۸۰۰ میلیون ریال %۸۰ بیمه ملی

کلیــه امــوال آن پــس از انقــالب  کــه   بنیــاد علــوی نــام موخــر بنیــاد پهلــوی در آمریــکا اســت 
گرفــت و تغییــر نــام داد. در ســال ۱۳۷۱ نــام ایــن  مصــادره و بــه بنیــاد مســتضعفان تعلــق 
نهــاد بــه بنیــاد علــوی تغییــر یافــت. در بررســی و مطالعــه ارزش دارایی هــای توقیــف شــده در 

ــه : ک ــت  ــه داش ــد توج ــالب بای ــس از انق ــای پ روزه

گزارش های دولتی تهیه شده اند.  • ارقام نوشته شده در جدول بر اساس 
کشور حدود ۷ تومان بوده است.  ک نرخ دالر در  گذاری بر روی این امال • در زمان قیمت 

• ارزش دالر در سال ۵۷ حداقل ۳.۴۶ برابر ارزش امروزی آن بوده است. 
گســترش شــهر ها چنــد ده یــا  ک و زمین هــای مصــادره شــده بــه دلیــل  • ارزش بســیاری از امــال

چندصــد برابــر شــده اســت.

https://www.khabaronline.ir/news/785753/
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بنیاد مستضعفان

سرمایه میزان سهم  نام بنگاه

۱۵/۱ میلیارد ریال %۲۵ سیمان تهران

۳۰۵ میلیارد ریال نامعلوم سیمان فارس و خوزستان

۱۲ میلیارد ریال %۳۵ مونتکس

نامعلوم %۹۵  پاناسوز- سهام از طریق سیمان
فارس و خوزستان

نامعلوم %۳۰ ایرانیت

نامعلوم %۴۰ شرکت معدنی سنگواره

۵/۱ میلیون دالر %۱۰ جنرال موتورز ایران

۹۱۷ میلیون ریال %۴۵ بی.اف.گودریچ ایران

نامعلوم %۴۵ هپکو

ک بنیاد پهلوی - صنایع امال

سرمایه میزان سهم  نام بنگاه

۵/۱۴ میلیون دالر %۱۰۰ ساختمان بنیاد پهلوی در نیویورک

نامعلوم نامعلوم کانال استریت در نیو اورلئان پروژه 

ک بنیاد پهلوی - بین المللی امال
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

میزان سهم  نام هتل

%۱۰۰ هتل دربند

%۱۰۰ هتل هیلتون

%۱۰۰ هتل اوین و ونک )تهران(

%۱۰۰ هتل جدید بابلسر

%۱۰۰ هتل قدیم و جدید چالوس

%۱۰۰ هتل هایت خزر

%۱۰۰ هتل قدیم و جدید رامسر - ساحل دریای خزر

%۱۰۰ هتل خرمشهر

%۱۰۰ هتل شیراز

%۱۰۰ هتل مشهد

%۱۰۰ هتل بوعلی

%۱۰۰ هتل آبعلی

%۱۰۰ هتل شاهی

%۱۰۰ هتل آبعلی آمل

%۱۰۰ متل جدید سخت سر

ک بنیاد پهلوی - هتل ها امال



۲۵

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

میزان سهم  نام هتل

%۱۰۰ نمک آبرود در نزدیکی چالوس

%۱۰۰ ویال در رامسر و بابلسر

%۱۰۰ کازینو رامسر باشگاه و 

%۱۰۰ کازینو هایت

%۱۰۰ کیش کازینو 

%۲۰ کیش  - از طریق بانک عمران کازینو و ۱۰۰۰ ویال در جزیره  یک هتل، یک 

%۲۵ رستوران فرودگاه مهرآباد

ک بنیاد پهلوی - مجموعه های توریستی- تفریحی امال

میزان سهم  نام هتل

%۴ پروژه شهرک سازی شرکت شهرآرام

%۱۰۰ پروژه ۲۱۹ واحدی بنگالوسازی در نزدیکی نیاوران- تهران

%۱۰۰ ج چندین طبقه مسکونی و تجاری ونک سه بر

%۳۰ گران قیمت در فرحزاد - متعلق به بانک عمران  ۲۵ هزار واحد مسکونی 

نامعلوم پروژه پانصد میلیون دالری شهرسازی لویت شهر از طریق بانک عمران

ک بنیاد پهلوی - مسکونی و تجاری امال



۲۶

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

درآمد بنیاد
کجا هزینه
 می شود؟

کیـــا در ســـال ۱۳۹۴ حـــدود ۲۴ هـــزار میلیـــارد تومـــان  گفتـــه ســـعیدی  میـــزان درآمـــد بنیـــاد بـــه 
کـــه بـــا  و در ســـال ۱۳۹۵ طبـــق آخریـــن برآوردهـــا حـــدود ۲۶ هـــزار میلیـــارد تومـــان می شـــود 
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــادل ۱۶ ه ـــل مع ـــد حاص ـــرکت ها، درآم ـــن ش ـــاد در ای ـــهام بنی ـــه س ـــه ب توج
گرفتـــن ارزش  غ از درســـتی یـــا نادرســـتی ادعـــای رئیـــس بنیـــاد )بـــا در نظـــر  بـــوده اســـت. فـــار
ک و تعـــدد شـــرکت هـــای ســـود ده، ایـــن اعـــداد بـــه نظـــر واقعـــی نمـــی آیـــد(  افـــزوده امـــال
کیـــا مدعـــی  ـــه هزینـــه مـــی شـــود؟ ســـعیدی  کجـــا و چگون کـــه ایـــن درآمـــد  پرســـش ایـــن اســـت 
گرفتـــه اســـت. تنهـــا هـــدف تاســـیس  اســـت امســـال ۴۳ درصـــد درآمـــد بـــه بنیـــاد علـــوی تعلـــق 
بنیـــاد مســـتضعفان، فقـــر زدایـــی و حمایـــت از مســـتضعفین بـــوده اســـت. فعالیت هـــای 
اجتماعـــی و فرهنگـــی یـــا بـــه عبارتـــی ماموریـــت اصلـــی بنیـــاد مســـتضعفان بـــه بنیـــاد علـــوی 
کـــرد و آن اینکـــه ۵۷ درصـــد  ح  ســـپرده شـــده اســـت بنابرایـــن پرســـش را اینگونـــه بایـــد طـــر
گیـــرد؟ ایـــن  کســـانی تعلـــق مـــی  کســـی یـــا  باقـــی مانـــده درآمـــد بنیـــاد مســـتضعفان بـــه چـــه 
گـــزارش حسابرســـی ســـال ۱۳۹۵ آمـــده اســـت:۹ »بنیـــاد در  ــا هزینـــه می شـــود؟ در  کجـ پـــول 
ــرده اســـت. )۳۲۶  کـ ــای بالعـــوض  کمک هـ ــه  ــان هزینـ ــارد تومـ ــا ۵۳۴ میلیـ ــر بـ ــال ۹۵ برابـ سـ
میلیـــارد تومـــان بـــه معاونـــت نظـــارت و حسابرســـی دفتـــر رهبـــری، ۸۵ میلیـــارد تومـــان نیـــز 
ــات  ــت خدمـ ــان بابـ ــارد تومـ ــالمت و ۶۳ میلیـ ح سـ ــر ــا و طـ ــن، هدایـ ــه، بـ ــع البسـ ــت توزیـ بابـ
فرهنگـــی، رفاهـــی و آموزشـــی(« ایـــن رقـــم از ســـرجمع درآمـــد ۱۶ هـــزار میلیـــاردی بنیـــاد در 
ــن  ــه ایـ ــرد بقیـ کـ ــه  ــوه هزینـ ــه نحـ ــی بـ ــزارش حسابرسـ گـ ــت و در  ــز اسـ ــیار ناچیـ ــال ۹۵ بسـ سـ

درآمـــد پرداختـــه نشـــده اســـت.
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۲۷

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

غول اقتصادی 
از  ایران، معاف 
مالیات

ــرده و  کـ ــت  ــود را پرداخـ ــات خـ ــه مالیـ ــه همیشـ کـ ــد۱۰  ــی انـ ــتضعفان مدعـ ــاد مسـ ــران بنیـ مدیـ
از خـــوش حســـابان ســـازمان امـــور مالیاتـــی بـــوده انـــد در همیـــن راســـتا نیـــز صـــورت مالیـــات 

ــرده انـــد:  کـ ــر  ــته را منتشـ گذشـ ــال  ــود در طـــول ۱۰ سـ پرداختـــی خـ
گروه بنیاد مستضعفان از سال های ۸۴ تا ۹۵ اینفوگرافیک / مالیات پرداختی 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3463048


۲۸

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

اینکـــه  آن  و  کننـــد  مـــی  پنهـــان  را  مهـــم  واقعیـــت  یـــک  بنیـــاد مســـتضعفان  امـــا مدیـــران 
کـــه از مالیـــات معـــاف اســـت ولـــی  بنیـــاد مســـتضعفان از جملـــه بنیادهـــای انقالبـــی اســـت 
طبـــق دســـتور رهبـــر ایـــران شـــرکت های اقتصـــادی وابســـته بـــه ایـــن بنیـــاد بایـــد مالیـــات 
کننـــد. ایـــن دســـتور نافـــی اصـــل معافیـــت مالیاتـــی بنیـــاد  فعالیت هـــای اقتصـــادی را پرداخـــت 
ـــز  ـــاد نی ـــن بنی ـــال ۹۵ ای ـــی س ـــزارش حسابرس گ ـــی در  ـــت حت ـــی نیس ـــاد انقالب ـــک نه ـــوان ی ـــه عن ب
آمـــده اســـت:۱۱ »بنیـــاد مســـتضعفان انقـــالب اســـالمی از معافیـــت مالیاتـــی اســـتفاده می کنـــد. 
بنـــا بـــه پیشـــنهاد وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی در تاریـــخ ۲۹ بهمـــن ۱۳۶۷ و بـــه اســـتناد 
کـــه در ۲۷ بهمـــن ۱۳۸۰ تصویـــب شـــده و  تبصـــره ســـه از مـــاده ۲ قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم 
کـــه بنیـــاد مســـتضعفان  ابالغیـــه ۲۳ تیرمـــاه ۱۳۷۶ دفتـــر مقـــام معظـــم رهبـــری، تصویـــب شـــده 
کنـــد.« مجمـــوع پرداختـــی آنهـــا بـــه ســـازمان امـــور مالیاتـــی طـــی  از معافیـــت مالیاتـــی اســـتفاده 
کـــه در خوشـــبینانه تریـــن  ـــر معافیـــت مالیاتـــی ایـــن بنیـــاد، چرا گواهـــی اســـت ب ده ســـال، خـــود 
حالـــت ایـــن رقـــم مـــی توانـــد پوشـــش دهنـــده مالیـــات شـــرکت هـــای وابســـته باشـــد نـــه مالیـــات 
کـــرده  کنـــون ۴۰ هـــزار ســـند ملکـــی را بـــه مســـتضعفین هدیـــه  کـــه مدعـــی اســـت تنهـــا تا بنیـــادی 

اســـت.
گر به منابع درآمدی و هزینه ای دولت در قانون بودجه هم نگاه شود  از سوی دیگر ا

ــه  ــی بـ ــا، ردیفـ ــدول درآمدهـ ــت در جـ دولـ
ــی  ــی دارد یعنـ ــای انقابـ ــات نهادهـ ــام مالیـ نـ
هـــر ســـال مبلغـــی را بـــه عنـــوان مالیـــات از 
نهادهـــای انقابـــی دریافـــت می کنـــد ولـــی در 
جـــدول بودجه هـــای متفرقـــه کـــه هزینـــه 
هـــا را نشـــان می دهـــد همیشـــه ردیفـــی 
ـــای  ـــات نهاده ـــترداد مالی ـــام اس ـــه ن ـــود دارد ب وج
ـــات  ـــوان مالی ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــی پول ـــی، یعن انقاب
ــد در  ــا برمی گردانـ ــد را یکجـ ــی کنـ ــت مـ دریافـ
واقـــع مالیاتـــی از نهادهـــای انقابـــی از جملـــه 
ــد.  ــت نمی کنـ ــتضعفان دریافـ ــاد مسـ بنیـ
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۲۹

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

منابع انسانی

کارمنـــد رســـمی و قـــراردادی داشـــته  بنیـــاد مســـتضعفان تـــا ســـال ۱۳۹۴ تعـــداد ۴۱ هـــزار ۵۷۰ 
کارکنـــان خـــود را بـــه ۳۹ هـــزار  ـــا تعدیـــل نیـــروی انســـانی عـــدد  اســـت. ایـــن بنیـــاد در ســـال ۹۵ ب
ــرون  ــانی، بـ ــروی انسـ ــل نیـ ــتضعفان از تعدیـ ــاد مسـ ــانده اســـت. هـــدف بنیـ ــد رسـ کارمنـ  ۳۰۵
ســـپاری فعالیـــت هـــای ایـــن ســـازمان اســـت بطوریکـــه ســـهم نیـــروی بـــرون ســـپاری از ۸ هـــزار 
۵۶۳ نفـــر در ســـال ۹۴ را بـــه ۱۰ هـــزار ۲۲۲ نفـــر در ســـال ۹۵ افزایـــش داده اســـت. جمعـــا بنیـــاد 

مســـتضعفان و شـــرکت هـــای تابعـــه در ســـال ۹۵ معـــادل ۴۹ هـــزار ۵۲۷ نفـــر اســـت.



۳۰

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

آتش پاسکو 
چون نوری بر 

بنیاد

 ۱۳۹۵ مـــاه  دی   ۳۰ روز  صبـــح 
در  مهیـــب  ســـوزی  آتـــش  وقـــوع 
آتـــش  شـــدن  ور  شـــعله  و  پالســـکو 
ویرانـــی  بـــه  کـــه  حـــال  عیـــن  در 
در  تاریخـــی  ســـاختمان  ایـــن 
نـــوری  ولـــی  شـــد  منجـــر  تهـــران 
مانـــده  پنهـــان  حقایـــق  بـــر  بـــود 
بنیـــادی  مســـتضعفان.  بنیـــاد 
ســـاختمان های  مصـــادره  بـــا  کـــه 

بیشـــماری در تهـــران و شهرســـتانها، آنهـــا را در مالکیـــت خـــود درآورده و از مســـئولیت آن 
ــه  ــز از جملـ ــکو نیـ کســـی حتـــی نمـــی دانســـت پالسـ ــا پیـــش از ایـــن  ــاید تـ ــد. شـ کنـ ــرار مـــی  فـ
کـــه یـــک شـــبه مالکیـــت آن بـــه نـــام ایـــن بنیـــاد  ســـاختمان های مصـــادره شـــده ای اســـت 
ثبـــت شـــده اســـت. امـــا وقتـــی نـــوک پیـــکان اتهامـــات متوجـــه بنیـــاد و ریاســـت آن شـــد 
کیـــا رئیـــس بنیـــاد در پاســـخ بـــه منتقـــدان  خیلی هـــا بـــه واقعیـــت پـــی بردنـــد. ســـعیدی 
کـــرده بـــود. مـــا هیـــچ چیـــزی  گـــذار  گفـــت:۱۲ »ایـــن بنیـــاد ســـرقفلی همـــه مغازه هـــا را وا
در اختیـــار نداشـــتیم جـــز اصـــل مالکیـــت ســـاختمان. البتـــه مـــا هـــم مســـئولیتی داریـــم 
کـــه دو ســـاله پالســـکو را  و از زیـــر بـــار مســـئولیت شـــانه خالـــی نمی کنیـــم.« او وعـــده داد 
گذشـــت دو ســـال هنـــوز هیـــچ اتفاقـــی در پالســـکو نیافتـــاده  کنـــد ولـــی بـــا  نوســـازی مـــی 

آواربـــرداری. جـــز  اســـت 

آتش سوزی در ساختمان پالسکو

http://www.bbc.com/persian/iran-38942166
http://www.bbc.com/persian/iran-38942166
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فعالیت های 
برون مرزی 

بنیاد

گرفتـــن تمـــام امـــوال و دارایی هـــای بنیـــاد پهلـــوی در داخـــل  ـــا در اختیـــار  بنیـــاد مســـتضعفان ب
کشـــور و تبدیـــل نـــام بنیـــاد پهلـــوی بـــه بنیـــاد علـــوی در واقـــع دارای فعالیت هایـــی  ج  و خـــار
کشـــور را رد  ج  کیـــا مالکیـــت بنیـــاد علـــوی فعـــال در خـــار کشـــور اســـت امـــا ســـعید  ج از  در خـــار
می کنـــد و می گویـــد۱۳ هیـــچ ارتباطـــی بیـــن بنیـــاد علـــوی مالـــک ســـاختمان منهتـــن بـــا بنیـــاد 
کـــه البتـــه بـــه شـــوخی و بـــرای  علـــوی زیـــر مجموعـــه بنیـــاد در داخـــل وجـــود نـــدارد، ادعایـــی 
ـــم قضایـــی  ک ـــم بیـــن المللـــی، خصوصـــا محا ک ـــرار از مســـئولیت حقوقـــی بنیـــاد علـــوی در محا ف

آمریـــکا عنـــوان می شـــود و بـــا واقعیـــت فاصلـــه دارد.
گـــذاری خارجـــی، مشـــارکت بـــا شـــرکت های خارجـــی در  صـــادرات، واردات، جـــذب ســـرمایه 
کشـــورهای عـــراق، ســـوریه و  تکمیـــل و توســـعه پروژه هـــای بنیـــاد و مشـــارکت در بازســـازی 
ـــاد  ـــس بنی ـــا رئی کی ـــعیدی  ـــد س ـــت. محم ـــاد اس ـــی بنی ـــن الملل ـــای بی ـــه فعالیت ه ـــان از جمل لبن
مســـتضعفان در ایـــن خصـــوص می گویـــد:۱۴ »قـــراردادی بـــرای آوردن یـــک شـــریک آلمانـــی بـــرای 
ـــن  ـــت بزرگ تری ـــرار اس ـــتیم. ق ـــی بس ـــهید رجای ـــدر ش ـــال ۲ بن ـــرمایه گذاری ترمین ـــارکت در س مش
کـــه آلمانـــی اســـت.« او در پاســـخ بـــه ایـــن  کنـــد  اپراتـــور اروپایـــی در ایـــن بخـــش ســـرمایه گذاری 
گفتیـــد، اولیـــن ســـرمایه گذار خارجـــی شـــما بـــود  کـــه  کـــه آیـــا ایـــن ســـرمایه گذاری  پرســـش 
ـــه  ک را ب ـــا ـــه پ کارخان ـــم  ـــت. می خواهی ـــوده اس ـــم ب ک« ه ـــا ـــرکت »پ ـــورد ش ـــه. در م ـــد: »ن می گوی
کنیـــم. در عیـــن حـــال بـــا  کیلومتـــری تهـــران منتقـــل  مجـــاور یکـــی از دامداری های مـــان در ۲۰ 
یـــک شـــرکت فرانســـوی بـــه نـــام ساونســـیا بـــرای تولیـــد پنیـــر صادراتـــی از طریـــق همیـــن شـــرکت 
ــا بنیـــاد هـــم در  کـــه امیدواریـــم بـــه زودی عملیاتـــی شـــود.« آیـ کراتـــی انجـــام شـــده  ک مذا پـــا
گویـــد:  کیـــا در ایـــن خصـــوص مـــی  کنـــد؟ ســـعیدی  گـــذاری مـــی  کشـــورهای خارجـــی ســـرمایه 
کـــره بـــرای یـــک دامـــداری بـــزرگ در الجزایـــر هســـتیم. چـــون  کـــه نـــه. مثـــال در حـــال مذا »چـــرا 

کـــه می دانیـــد مـــا در صنعـــت دامـــداری خیلـــی قـــوی هســـتیم.« همانطـــور 

https://www.isna.ir/news/97011503749/
https://www.isna.ir/news/97011503749/
https://www.isna.ir/news/97011503749/
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کاسبان تحریم 

کـــه بشـــود در دوران تحریـــم بـــه بنیـــاد داد  کاســـبان تحریـــم، شـــاید بهتریـــن عنوانـــی باشـــد 
کـــه بـــا در اختیـــار داشـــتن دههـــا موسســـه  کـــه بـــا وجـــود تحریـــم هـــا،  ایـــن بنیـــاد اســـت  چرا
و شـــرکت اقتصـــادی مـــی توانـــد نقـــش »دور زدن تحریـــم هـــا« را برعهـــده بگیـــرد. از همیـــن 
ـــاد مســـتضعفان  ـــم هـــا، در آذر ۹۷ نشســـتی بیـــن رئیـــس بنی گرفتـــن تحری ـــاال  ـــا ب ـــه ب ک روســـت 
ــه،  ــور خارجـ ــران وزارت امـ ــورها و مدیـ کشـ ــایر  ــالمی در سـ ــوری اسـ ــای جمهـ ــی هـ و نمایندگـ
ـــاد را در دور زدن  ـــکاری بنی ـــای هم ـــا راهکاره ـــود ت ـــی ش ـــکیل م ـــران تش ـــتقالل ته ـــل اس در هت
کننـــد. محمـــود فرازنـــده دســـتیار وزیـــر امـــور خارجـــه در جلســـه هم اندیشـــی  تحریـــم هـــا بررســـی 
گســـترده  ـــه پتانســـیل های  ـــا اشـــاره ب ـــاد ب ـــران ارشـــد بنی ـــا مدی ـــا تحریرم هـــا ۱۵ ب ـــه ب ـــرای مقابل ب
بنیـــاد مســـتضعفان در حـــوزه صـــادرات می گویـــد: »بنیـــاد مســـتضعفان بـــا شـــدیدتر شـــدن 
فشـــار تحریم هـــا جایـــگاه ویـــژه ای بـــرای مقابلـــه بـــا تحریم هـــای ظالمانـــه دارد و تســـهیل 
کشـــورهای مختلـــف مـــی توانـــد نقـــش ســـازنده ای در بهبـــود  تبـــادالت بنیـــاد مســـتضعفان بـــا 
کشـــور و مقابلـــه بـــا تحریـــم هـــای یـــک طرفـــه و جدیـــد داشـــته باشـــد.«  وضعیـــت اقتصـــادی 
ــکیل  ــترک تشـ ــداف مشـ ــق اهـ ــرای تحقـ ــی بـ کارگروه هایـ ــد  ــرر شـ ــت مقـ ــن نشسـ ــان ایـ در پایـ

ـــود. ش
بـــا وجـــود ایـــن شـــرکت های بنیـــاد نیـــز از ترکـــش تحریـــم هـــا در امـــان نماندنـــد. »شـــرکت 
کـــه بـــه  حفـــاری نفـــت شـــمال«۱۶ از جملـــه شـــرکت های وابســـته بنیـــاد مســـتضعفان اســـت 
ـــا پـــروژه هســـته ای ایـــران در ســـال ۱۳۹۲ در لیســـت تحریـــم هـــای اتحادیـــه  دلیـــل همراهـــی ب
گرفـــت. هرچنـــد ایـــن شـــرکت یـــک ســـال بعـــد از لیســـت تحریـــم هـــای اتحادیـــه  ــرار  ــا قـ اروپـ

کـــرد. ج شـــد امـــا خســـارات زیـــادی بـــه آن وارد  اروپـــا خـــار

https://www.asriran.com/fa/news/642412/
https://www.asriran.com/fa/news/642412/
http://www.shafaf.ir/fa/news/308818/
http://www.shafaf.ir/fa/news/308818/
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نتیجه گیری

ـــا امـــوال مصـــادره شـــده بنیـــاد پهلـــوی و اطرافیـــان حکومـــت پهلـــوی  کـــه ب بنیـــاد مســـتضعفان 
و بـــا هـــدف حمایـــت از مســـتضعفین و بـــا دســـتور بنیانگـــذار انقـــالب ۵۷ تشـــکیل شـــد، از ابتـــدا 
کـــه نـــه در برابـــر ملـــت و دولـــت بلکـــه  یـــک غـــول اقتصـــادی در نظـــام جمهـــوری اســـالمی بـــود 
گذشـــته درآمدهـــای آن در محـــل غیرشـــفاف  تنهـــا بـــه رهبـــر ایـــران پاســـخگو بـــود و طـــی ۴۰ ســـال 

گفـــت بنیـــاد مســـتضعفان نهـــادی اســـت: و پنهـــان هزینـــه شـــده اســـت. بنابرایـــن مـــی تـــوان 

• انقالبی و پاسخگو به رهبر ایران،
کند، • رئیس آن منصوب رهبر ایران است و معموال پنج سال یکبار تغییر می 

ــزرگ  ــروزه صاحـــب ۱۱ هلدینـــگ بـ ــاد امـ ــان ده، ایـــن بنیـ ــرکت زیـ ــا شـ • پـــس از تعطیلـــی دههـ
ــته اســـت، ــرکت وابسـ ــا ۱۸۵ شـ ــادی بـ اقتصـ

ــا  ــاز اســـت. ایـــن بنیـــاد بـ • بنیـــاد مســـتضعفان ثروتمندتریـــن نهـــاد در صنعـــت ســـاخت و سـ
ج  ـــر ـــهرک غـــرب تهـــران و ب ـــران اســـت. ش ـــاز ای ـــاخت و س ـــول س ـــی بزرگتریـــن غ ۱۷ شـــرکت عمران

هـــای آتیـــه ســـاز معـــروف تریـــن پـــروژه هـــای ســـاخت و ســـاز بنیـــاد اســـت،
گذار در معدن و صنایع معدنی ایران است، • بنیاد مستضعفان بزرگترین سرمایه 

ــن  ــت. ایـ ــفاف اسـ ــر شـ ــوم و غیـ ــران نامعلـ ــر ایـ ــتضعفان در سراسـ ــاد مسـ ک بنیـ ــال ــم امـ • حجـ
ک ایـــن بنیـــاد توســـط رهبـــر ایـــران  کنـــون ۴۰ هـــزار ســـند ملکـــی از امـــال بنیـــاد مدعـــی اســـت تا

بـــه مســـتضعفان هبـــه شـــده اســـت،
کاشـــی و  • درصـــد قابـــل توجهـــی از بـــازار روغـــن صنعتـــی، ضـــد یـــخ، مـــواد غذایـــی، ســـیمان، 

ک و الیـــاف و نوشـــیدنی هـــای ایـــران از آن بنیـــاد مســـتضعفان اســـت، ســـرامیک، پوشـــا

ـــع  ـــده مناب کنن ـــن  ـــران و تامی ـــر ای ـــادی رهب ـــد اقتص ـــازوان قدرتمن ـــی از ب ـــتضعفان یک ـــاد مس  بنی
ح هـــا و برنامـــه هـــای ایدئولوژیـــک رهبـــر ایـــران اســـت. ایـــن بنیـــاد ماننـــد ســـایر  مالـــی طـــر

ــر ملـــت و دولـــت پاســـخگو نیســـت. ــاف و در برابـ ــات معـ ــی از مالیـ ــای انقالبـ بنیادهـ
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ــوری  ــت جمه ــرای ریاس ــال ۱۳۹۲ ب ــود را در س ــب خ ــج دوره وزارت، اس ــس از پن پ
را  فکــرش  شــاید  ولــی  آورد،  مــی  رای  کــه  داشــت  امیــد  هــم  خیلــی  کــرد،  زیــن 
کنــد.  عبــور  توانــد  نمــی  نگهبــان«  »شــورای  یعنــی  اول،  خــان  از  کــه  نمی کــرد 
میرحســین  دولــت  در  وزارت  دوره  چهــار  تجربــه  بــا  کیــا  ســعیدی  محمــد 
ــژاد و ســالها  موســوی، هاشــمی رفســنجانی، محمــد خاتمــی، محمــود احمــدی ن
بنیــاد  مقامــی  قائــم  همچــون  کالن  مدیریتــی  هــای  پســت  در  عضویــت  تجربــه 
اصــال  بــم و …  بازســازی  پــروژه  بنیــاد مســکن، مدیریــت  مســتضعفان، مدیریــت 
کــرد، مــورد تاییــد و حمایــت رهبــر ایــران باشــد ولــی شــورای نگهبــان  بــاور نمــی 
افتــاد  اتفــاق  ایــن  کنــد. ولــی  بــرای پســت ریاســت جمهــوری رد  را  او  صالحیــت 
ــران  ــه تنهــا شــانس ریاســت جمهــوری را از دســت بدهــد بلکــه در هیــات وزی ــا ن ت
یــک  او  همیشــه  مثــل  البتــه  نکنــد.  پیــدا  جایــی  نیــز  روحانــی  حســن  دولــت 
خریــدار داشــت و همــان نیــز حکــم ریاســت بنیــاد مســتضعفان، بزرگتریــن نهــاد 

زد. نامــش  بــه  را  ایــران  اقتصــادی 

محمد سعیدی کیا، ریاست بنیاد مستضعفان
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ــام تحصیـــالت  ــد. او پـــس از اتمـ ــد شـ ــان متولـ ــال ۱۳۲۵ در اصفهـ ــا در سـ کیـ ــعیدی  ــد سـ محمـ
متوســـطه، تحصیـــالت خـــود را در رشـــته راه و ســـاختمان در دانشـــگاه امیرکبیـــر تهـــران تـــا مقطـــع 
کیـــا از دوران تحصیـــل از نیروهـــای انقالبـــی بـــوده اســـت.  کارشناســـی ارشـــد ادامـــه داد. ســـعیدی 
مهـــدی مفتـــح فرزنـــد شـــهید محمـــد مفتـــح از روحانیـــون مبـــارز انقـــالب ۵۷ در بیـــان فعالیـــت 
ــونت  ــه خشـ ــه بـ کـ ــهریور ۱۳۵۷  ــر در شـ ــد فطـ ــاز عیـ ــم نمـ ــزاری مراسـ ــان برگـ ــدر در جریـ ــای پـ هـ
ــرده و  کـ ــاره  ــم اشـ ــا در ایـــن مراسـ کیـ ــعیدی  ــد سـ ــور محمـ ــره ای از حضـ ــه خاطـ ــد بـ ــیده شـ کشـ
کـــه در آن  گویـــد:۱۷ »آقـــای ســـعیدی کیا چنـــدی قبـــل )در ســـال ۱۳۸۱( بـــه مـــن فرمودنـــد  مـــی 
روز مـــن جهـــت شـــرکت در راهپیمایـــی از مدتـــی قبـــل از ســـاعت هشـــت بـــه زمیـــن قیطریـــه آمـــده 
کنـــار خیابـــان ایســـتاده بـــودم. بـــا حضـــور شـــهید  و چـــون زمیـــن را در اشـــغال پلیـــس دیـــدم در 
کـــه آقـــا بـــا ایـــن  کردیـــم  کـــه بـــه خدمـــت ایشـــان رســـیده و ســـوال  کســـانی بـــودم  مفتـــح جـــزء اولیـــن 
کـــه به دقـــت چهـــره ایشـــان را بـــرای  کـــرد و مـــن  کنیـــم. ایشـــان چنـــد لحظـــه ای تامـــل  شـــرایط چـــه 
پاســـخگویی بـــه ایـــن ســـوال در ایـــن شـــرایط مهـــم تحـــت نظـــر داشـــتم، حالـــت عرفانـــی خاصـــی را 

کـــه حرکـــت می کنیـــم.« در آن لحظـــات در چشـــمان ایشـــان دیـــدم. ســـپس فرمودنـــد 
کـــه خیلـــی ســـریع بـــا ورود بـــه  کیـــا بـــا پیـــروزی انقـــالب از جملـــه جوانانـــی بـــود  ســـعیدی 
کـــرد. او فعالیـــت  فعالیـــت هـــای اجرایـــی، پســـت هـــای مدیریتـــی را یکـــی پـــس از دیگـــری تجربـــه 
کـــرد و یـــک ســـال بعـــد بـــه  مدیریتـــی۱۸ را از ســـال ۱۳۵۹ در راه و ترابـــری اســـتان هرمـــزگان شـــروع 
ـــا  کی ـــعید  ـــد. س ـــوب ش ـــتانهای وزارت راه منص ـــور اس ـــی ام ـــداری و هماهنگ ـــت راه ـــمت معاون س
در ســـال ۱۳۶۳ مســـوولیت نوســـازی راه  آهـــن و مدیریـــت خـــط و ابنیـــه راه آهـــن را عهـــده دار شـــد 
تـــا اینکـــه در ســـال ۱۳۶۴ بـــه پیشـــنهاد میرحســـین موســـوی نخســـت وزیـــر وقـــت، و رای اعتمـــاد 
کیـــا در ســـمت وزارت بـــود.   مجلـــس، بـــه وزارت راه و ترابـــری رســـید. ایـــن اولیـــن تجربـــه ســـعیدی 

http://ensani.ir/fa/article/10296/
http://ensani.ir/fa/article/10296/
http://www.hamshahrionline.ir/news/47574/
http://www.hamshahrionline.ir/news/47574/
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ــه  ــز ادامـ ــنجانی نیـ ــمی رفسـ ــت هاشـ ــری دولـ ــه راه و ترابـ ــا در وزارتخانـ کیـ ــعیدی  وزارت سـ
ـــنجانی در  ـــمی رفس ـــوری هاش ـــت جمه ـــان دوره اول ریاس ـــی پای ـــال ۱۳۷۲ یعن ـــا س ـــت و او ت یاف
ایـــن وزارت خانـــه مشـــغول بـــود. امـــا او جایـــی در دولـــت دوم هاشـــمی نیافـــت لـــذا بـــه بنیـــاد 
کار آمـــدن محمـــد  ـــا روی  مســـتضعفان رفـــت و بـــه عضویـــت هیـــات امنـــاء ایـــن بنیـــاد درآمـــد. ب
ــر بـــه دولـــت بازگشـــت و مســـوولیت وزارت جهـــاد ســـازندگی  ــار دیگـ ــا بـ کیـ خاتمـــی، ســـعیدی 
کیـــا در دولـــت دوم خاتمـــی هـــم جایـــی نداشـــت لـــذا بـــه ســـتاد  را عهـــده دار شـــد. ســـعیدی 
کار  کـــرد. بـــا روی  اجرایـــی فرمـــان امـــام رفـــت و از آنجـــا مســـوولیت پـــروژه بازســـازی بـــم را قبـــول 
کیـــا بـــرای بـــار چهـــارم وزیـــر شـــد و ایـــن بـــار ســـکان  آمـــدن محمـــود احمـــدی نـــژاد، ســـعیدی 
گرفـــت. طبـــق روال او بـــاز در دولـــت دوم احمـــدی  وزارت مســـکن و شهرســـازی را در اختیـــار 
ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــرد. او در پاس ک ـــوچ  ک ـــالمی  ـــالب اس ـــکن انق ـــاد مس ـــه بنی ـــد و ب ـــل نش ـــم تحم ـــژاد ه ن
کـــه چـــرا در دوره دوم روســـای جمهـــور تحمـــل نشـــده ای می گویـــد:۱۹ »زیـــرا بنـــده  پرســـش 

کاری، اجرایـــی.« مشـــی خـــاص خـــود را دارم. از هـــر نظـــر. از نظـــر اخالقـــی، سیاســـی، 
کیـــا مشـــهود اســـت و آن اینکـــه هـــر دولتـــی  کارنامـــه مدیریتـــی محمـــد ســـعیدی  یـــک نکتـــه در 
ـــت  ـــرک دول ـــس از ت ـــوال پ ـــت و معم ـــوده اس ـــتری اش ب ـــران مش ـــر ای ـــت، رهب ـــته اس او را نخواس
کیـــا حتـــی  هـــای ســـابق بـــه نهادهـــای زیـــر مجموعـــه رهبـــر ایـــران پیوســـته اســـت. ســـعیدی 
ــران  ــر ایـ ــم رهبـ ــز، از چشـ ــان نیـ ــورای نگهبـ ــط شـ ــت توسـ ــم رد صالحیـ پـــس از دریافـــت حکـ
نیافتـــاد و توانســـت مســـئولیت مهمتریـــن بنیـــاد اقتصـــادی تحـــت نظـــر رهبـــر ایـــران، یعنـــی 
کنـــون ریاســـت ایـــن بنیـــاد  کنـــد. او هـــم ا بنیـــاد مســـتضعفان را در ســـال ۱۳۹۳ از آن خـــود 
گلپایگانـــی رئیـــس دفتـــر رهبـــر ایـــران در مراســـم معارفـــه  را عهـــده دار اســـت. محمـــدی 
گفـــت:۲۰ »مـــن  ـــران  ـــر ای ـــه نقـــل از رهب ـــد و ب ـــران خوان ـــر ای ـــد واقعـــی رهب ـــا او را مقل کی ســـعیدی 
کلمـــه مدیـــر جهـــادی مـــی دانـــم و بـــدون هیـــچ مالحظـــه ای  شـــما را بـــه معنـــای واقعـــی 
ــه  کار را بـ ــید و  ــتضعفان بفروشـ ــرای مسـ ــا را بـ ــرمایه هـ ــد. سـ کنیـ ــرا  ــادی را اجـ مدیریـــت جهـ

عناصـــر ارزشـــی بســـپارید.«

محمد سعیدی کیا، ریاست بنیاد مستضعفان

https://www.mashreghnews.ir/news/182043/
http://bit.ly/2MRLOHx


۳۹

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

اصاح طلب یا 
اصولگرا؟

محمـــد ســـعیدی کیـــا کمتـــر مصاحبه سیاســـی می کند و در محافل سیاســـی معمـــوال حضور نـــدارد. 
کابینـــه حضـــور  او همـــواره مـــورد تاییـــد رهبـــر ایـــران بـــوده و در تمـــام دولـــت هـــا )بجـــز دولـــت روحانـــی( در 
کـــه بشـــود  داشـــته یعنـــی هـــم وزیـــر خاتمـــی بـــوده و هـــم وزیـــر احمـــدی نـــژاد. بنابرایـــن ســـخت اســـت 
خـــط سیاســـی او را براســـاس ســـابقه اش دریافـــت امـــا خـــودش در جریـــان اعـــالم کاندیداتـــوری در ســـال 
گـــروه یـــا  کـــرده و می گویـــد:۲۱ »بنـــده می گویـــم جـــزو هیـــچ  ۱۳۹۲ خـــود را نزدیـــک بـــه اصولگرایـــان معرفـــی 

دســـته ای نبـــودم و هیـــچ وقـــت نبـــودم امـــا بـــه نظـــر خـــودم طیـــف بنـــده اصولگرایـــی اســـت.«
ـــد: »قبـــل از انتصـــاب  گوی ک انتخـــاب مدیـــران اش در طـــول ســـال ها وزارت مـــی  او در بیـــان مـــال
ـــا وصیت نامـــه و راه و روش امـــام )ره( و والیـــت فقیـــه و قانـــون اساســـی  ـــا او ب افـــراد می پرســـیدم آی
ک مـــن اینگونـــه بـــوده نـــه اینکـــه فقـــط ببینـــم  ـــا خیـــر؟ مـــال و ارزش هـــای انقـــالب منطبـــق بـــوده ی

طـــرف متخصـــص هســـت یـــا نـــه.« 

کنار اسحاق جهانگیری از چهره های شاخص اصالح طلبان و معاون اول حسن روحانی سعیدی کیا )سمت راست تصویر( در 

https://www.mashreghnews.ir/news/182043/
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سابقه جبهه

ــا نـــه بـــه عنـــوان رزمنـــده بلکـــه مدعـــی اســـت بـــه عنـــوان مســـئول راه و  کیـ محمـــد ســـعیدی 
ـــا مشـــکالت  ـــران و عـــراق، بارهـــا در مناطـــق جنگـــی حضـــور یافتـــه ت ـــری در دوران جنـــگ ای تراب
نظامیـــان را مرتفـــع ســـازد. او در ایـــن خصـــوص می گویـــد:۲۳ »در جبهـــه هـــا هـــم بـــوده ام. آیـــا 
ـــر از  گ ـــود. ا ـــاد ب ـــا نمـــی دانیـــد؟ خیلـــی زی ـــود ی مـــی دانیـــد وزارت راه و ترابـــری چقـــدر در جنـــگ ب
کشـــور و شـــاید  گفـــت. بنـــده تقریبـــًا همـــه نقـــاط  فرماندهـــان جنـــگ بپرســـید بـــه شـــما خواهنـــد 

ـــه ام.« ـــار رفت ـــن ب ـــا را چندی ـــی جاه بعض

جستجو های ما برای یافتن تصویری از سعیدی کیا در دوران جنگ ایران و عراق به نتیجه  نرسید

https://www.mashreghnews.ir/news/182043/
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انتخابات در 
ایران آزاد و سالم 

است

کیـــا مـــرد همیشـــه در قـــدرت،  انتخابـــات در ایـــران آزاد و ســـالم اســـت ایـــن ادعـــای ســـعیدی 
ـــه  ک ـــد: »کســـانی  جمهـــوری اســـالمی اســـت. او در معـــدود مصاحبـــه هـــای سیاســـی اش می گوی
کـــه انتخابـــات  حـــرف از انتخابـــات آزاد می زننـــد جفایـــی اســـت بـــه ۳۰ انتخـــاب. مـــن از روز اول 
بـــوده، پـــای صنـــدوق بـــودم، ایـــن جفاســـت. مـــن نمـــی خواهـــم بگویـــم تخلفـــی صـــورت 
نمی گیـــرد. درصـــدش خیلـــی پاییـــن. ایـــن جفاســـت انتخابـــات خـــوب برگـــزار می شـــود. مـــن 
کـــه تقلبـــی بـــزرگ صـــورت نمی گیـــرد و اصـــال اینگونـــه نیســـت چـــون همـــه نـــگاه  مطمئنـــم 

می کننـــد و رصـــد می کننـــد.«

موسوی و کروبی باید تاوان اشتباه بزرگ شان را بدهند
ـــد و معتقـــد اســـت  ـــزرگ« مـــی خوان کیـــا اقدامـــات رهبـــران جنبـــش ســـبز را »اشـــتباه ب ســـعیدی 
گویـــد: »یـــک اتفاقاتـــی قبـــل  کروبـــی بایـــد تـــاوان اشـــتباه شـــان را بدهنـــد. او مـــی  موســـوی و 
کـــرد مـــا برنده ایـــم  گـــروه بازنـــده شـــب قبـــل اعـــالم  از انتخابـــات و بعـــد از آن افتـــاد. متاســـفانه 
بـــدون اینکـــه تمامـــی آراء شـــمرده شـــود و همیـــن زمینـــه ســـاز اتفاقـــات 88 شـــد. پـــس ببینیـــد 
کردنـــد . هـــم خودشـــان و هـــم  کروبـــی خیلـــی اشـــتباه  یـــک بســـتر فتنـــه بوجـــود آمـــد. موســـوی و 
کروبـــی در مرکـــز  کـــه بوجـــود آمـــده بـــود، موســـوی و  کردنـــد. ایـــن بســـتری  مـــردم رو درگیـــر اینـــکار 
گرفتنـــد و متاســـفانه ایـــن اتفاقـــات افتـــاد . حـــاال اســـم ایـــن رو شـــما هرچـــه می خواهیـــد  آن قـــرار 
کروبـــی اشـــتباه های بزرگـــی  گوییـــم اشـــتباه بـــزرگ. ســـال 88 موســـوی و  بگذاریـــد. مـــن مـــی 

ـــاوان آن را پـــس دهنـــد.« ـــد ت انجـــام دادنـــد و بای

http://www.entekhab.ir/fa/news/95680/
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خانواده

کیـــا در عـــزل  گفتـــه مـــی شـــود یکـــی از پســـران ســـعیدی  متاهـــل و دارای ســـه فرزنـــد۲۴ اســـت. 
گزارشـــی از  و نصـــب هـــای درون بنیـــاد مســـتضعفان دخالـــت دارد. وب ســـایت میـــز نفـــت در 
کـــه حکـــم  عـــزل و نصـــب هـــای بنیـــاد بـــه ایـــن دخالـــت هـــا پرداختـــه و می نویســـد:۲۵ »زمانـــی 
کیـــا بـــرای توالیـــی صـــادر شـــد٬ حکمـــی دیگـــر بـــرای محمـــدزاده صـــادر شـــد. در  ســـعیدی 
ــادر  ــینا صـ ــرژی سـ ــد توســـط مدیرعامـــل هلدینـــگ انـ ــد بایـ ــم مدیرعامـــل جدیـ ــه حکـ حالی کـ
ــا ایـــن  ــا از وی خواســـته شـــد بـ ــا ناراحتـــی توالیـــی همـــراه شـــد امـ می شـــد٬ چنیـــن اقدامـــی بـ
ـــر  گ ـــا ا ـــد ت ـــدزاده می ده ـــه محم ـــه ب ـــی چندماه ـــی فرصت ـــت توالی ـــد. در نهای ـــار بیای کن ـــاب  انتص
ـــد  ـــه محم ک ـــود  ـــده ب ح ش ـــر ـــی مط ـــان زمزمه های ـــان زم ـــد. هم ـــه ده کارش ادام ـــه  ـــود ب ـــق ب موف
کیـــا دارد و همیـــن ارتبـــاط منجـــر بـــه صعـــود  زاده رابطـــه بســـیار نزدیکـــی بـــا فرزنـــد ســـعیدی 
کـــه بـــود محمـــد زاده جـــای  غیرقابـــل بـــاور محمـــد زاده در بنیـــاد شـــود. بـــا هـــر حـــرف و حدیثـــی 

گلپایگانـــی داد.«  خـــود را بـــه 
کـــدام از اعضـــای خانـــواده اش تابعیـــت خارجـــی ندارنـــد و  کیـــا مدعـــی اســـت هیـــچ  ســـعیدی 

ج درس بخوانـــد.« کـــدام از بچه هـــای مـــن نرفتـــه خـــار می گویـــد:۲۶ »هیـــچ 

کیـــا بعـــد از ۴۰ ســـال پســـت مدیریتـــی در جمهـــوری اســـالمی و ۷۹ ســـال ســـن،  ســـعیدی 
کار بمیـــرد. البتـــه او نمـــی  می گویـــد۲۷ قصـــدی بـــرای بازنشســـتگی نـــدارد و می خواهـــد در 
کـــه نقـــش دریافتـــی هـــای ۱۷ تـــا ۱۹ میلیـــون تومانـــی۲۸ در مـــاه )و پـــاداش هـــای نامعلـــوم(،  گویـــد 

ــالگی دارد.  ــه تاثیـــری در عـــدم بازنشســـتگی در ســـن ۷۹ سـ چـ

http://www.hamshahrionline.ir/news/47574/
http://www.mizenaft.com/article/20165/
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3371758
https://www.fardanews.com/fa/news/793074/
https://www.fardanews.com/fa/news/793074/
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 



۴۷

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد مستضعفان

آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


