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کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی را می تـــوان یکـــی از پرنفوذتریـــن بنیادهـــای اقتصـــادی در 
ــا  کـــه در اولیـــن روزهـــای پـــس از انقـــالب و بـ کمیتـــه ای  ــران پـــس از انقـــالب دانســـت،  ایـ
ماموریـــت ســـامان دهـــی بـــه وضعیـــت و معیشـــت محرومـــان تشـــکل شـــد و حـــاال پـــس از 
۴۰ ســـال توانســـته اســـت خـــود را بـــه عنـــوان یکـــی از بنگاه هـــای اقتصـــادی ایـــران معرفـــی 
کشـــور را  کمـــک بـــه محرومـــان میلیاردهـــا تومـــان ســـرمایه  کـــه بـــه نـــام  کنـــد، بنگاهـــی 
کشـــور هزینـــه  ج از  گرفتـــه و در فراینـــدی غیـــر شـــفاف آن را در داخـــل و خـــار در اختیـــار 
می کنـــد.  مـــا در ایـــن نوشـــتار تـــالش می کنیـــم تـــا شـــما را بـــا زوایـــای پنهـــان و آشـــکار ایـــن 
ـــرد  ـــی عملک ـــه معرف ـــرده و ب ک ـــی  ـــران را بازخوان ـــت ای ـــاد و سیاس ـــش آن در اقتص ـــاد  و نق بنی

کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی بپردازیـــم. پرویـــز فتـــاح، آخریـــن رئیـــس 

ســـال تاســـیس: ۱۴ اســـفند ۱۳۵۷ )تاســـیس به دســـتور رهبر وقت ایران(
و  محرومـــان  امـــور  معیشـــت  وضعیـــت  بـــه  رســـیدگی  و  ســـاماندهی  تاســـیس:  هـــدف 

کشـــور نیازمنـــدان 
کنـــون، منصوب شـــده توســـط مقـــام رهبری رئیـــس فعلـــی: پرویـــز فتـــاح، فروردیـــن ۹۴ تا

سطح فعالیت: بین المللی، ملی و محلی

کارکنان تعداد 
ستادی، استانی و مددکاران: ۴ هزار نفر

شرکت های تابعه: نامعلوم
داوطلبان: ۱ میلیون نفر

تعداد تحت پوشش:  ۵ میلیون نفر

شناسنامه
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ح اســت: کمیتــه امداد به این شــر براســاس مــاده ۸ اساســنامه، منابــع مالــی 

۱( هدایای رهبری
مقــام رهبــری در طــول ســال بــه مناســبت هــای مختلــف مبلغــی را تحــت عنــوان »هدیــه« بــه 
کمــک بــه صــورت علنــی اعــالم و تبلیــغ مــی شــود ولــی میــزان  کنــد. ایــن  کمــک مــی  ایــن نهــاد 
کمکــی از طــرف ایشــان بــه  کــه  مشــخصی نــدارد. در وب ســایت مقــام رهبــری، آخریــن بــاری 
کــه مبلــغ ۲۰ میلیــون تومــان بــه  گرفتــه بــه ۱۹ اســفند ســال ۱۳۸۸ اســت  کمیتــه امــداد صــورت 

کــرده اســت.   کمــک  ایــن نهــاد 
مقــام رهبــری در قانــون بودجــه،  ردیــف مشــخص بــرای اجــرای تعهــدات ســفرهای اســتانی در 
کــه از ایــن محــل پرداخــت مــی شــود، بــه  اختیــار دارد. بســیاری از تعهــدات ســفرهای اســتانی 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی اختصــاص دارد. بــرای نمونــه ایشــان در  ح هــای مربــوط بــه  طــر
کردنــد  ح عمرانــی و خدمــات رســانی را تصویــب  کرمانشــاه ۱۰۳ طــر ســال ۱۳۹۲ در ســفری بــه 
ح آن بــا بودجــه ای معــادل ۷/۷  کرمانشــاه ۲ ۸۸ طــر کمیتــه امــداد اســتان  گفتــه رئیــس  کــه بــه 
کمیتــه  کمیتــه امــداد اختصــاص داشــت. در نمونــه ای دیگــر، مدیــرکل  میلیــارد تومــان آن بــه 
گفتــه: بــه برکــت ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان  امــداد امــام خمینــی خراسان شــمالی۳ 
نیازمنــدان اســتان اختصــاص  بــه  کمــک  بــرای  اعتبــار  ریــال  ۵۱۷ میلیــارد و۸۶۷ میلیــون 
یافــت. بودجــه ســفرهای اســتانی مقــام رهبــری در ســال ۱۳۹۸ همچــون ســال ۱۳۹۷ معــادل 
کمیتــه  ح هــای  ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان اســت، ولــی دقیــق روشــن نیســت چــه مقــدار از آن بــه طــر

امــداد امــام اختصــاص خواهــد یافــت.

 منابع مالی

https://goo.gl/Qk2cJC
https://goo.gl/D3t5Rv
https://goo.gl/D3t5Rv
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۲( بودجه دولتی
کمیتــه امــداد امــام خمینــی، بنــد دو یعنــی بودجــه  تنهــا بنــد شــفاف و مشــخص بودجــه 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی در قانــون بودجــه ردیفــی  دولتــی ایــن نهــاد عمومــی اســت. 
کمیتــه در ســال ۱۳۹۷ معــادل ۴ هــزار ۸۱۵ میلیــارد و ۸۰۰  مشــخص دارد. بودجــه دولتــی ایــن 
کــه طــی ردیــف شــماره ۱۲۹۶۰۰ قانــون بودجــه،  میلیــون تومــان )۴.۸۱۵.۸۰۰.۱۰۰.۰۰۰( بــوده 

کمیتــه تخصیــص یافتــه اســت. ــه ایــن  ب
ــت در ســال ۹۷ طــی جــدول اعتبــارات متفرقــه نیــز مبلــغ ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومــان از محــل  دول
کمیتــه امــداد امــام خمینــی اختصــاص داده اســت.  اعتبــارات موضــوع حــق التحریــر طــالق بــه 
کمیتــه امــداد  کشــور بــه  )طبــق قانــون برنامــه ششــم توســعه ۵۰ درصــد حــق التحریــر طــالق در 

گیــرد.( و ۵۰ درصــد دیگــر بــه ســازمان بهزیســتی تعلــق مــی 

۳( کمک های مردمی، موسسات، سازمان ها و نهادهای داخل و خارج از کشور
کشــور  ج  کــه بطــور مــداوم از ایرانیــان داخــل و خــار کمک هایــی  کمیتــه امــداد امــام عــالوه بــر 
جمــع آوری می کنــد هــر ســاله بــا تبلیغــات وســیع از طریــق صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی، 
سراســر  در  نیکــوکاری،  جشــن  رمضــان،  جشــن  عاطفه هــا،  جشــن  جملــه  از  جشــن  چنــد 
کنــد امــا هیچــگاه عــدد واقعــی  کمــک مردمــی جمــع مــی  کشــور برگــزار و مبلــغ قابــل توجهــی 

ــد.  کن ــی  ــالم نم ــده را اع ــع آوری ش ــای جم کمک ه

ــعه  ــاون توس ــاری، مع ــد ذوالفق ــی محم عل
مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد 

ــیوه در  ــن ش ــده از ای ــع ش ــای جم کمک ه
ــام  ــان اع ــارد توم ــادل ۲۰ میلی ــال ۹۵ را مع س
ــا واقعیــت  ــه نظــر ب ــی ایــن عــدد ب کــرده ول
ــورد  ــک م ــا در ی ــه تنه ــدارد چراک ــق ن تطاب
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام در اســتان 
خوزســتان از جمــع آوری ۵ میلیــارد و ۸۰۰ 
ــای  ــن عاطفه ه ــان در جش ــون توم میلی
اســتان خوزســتان خبــر داده کــه اگــر معــادل 
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همیــن عــدد در دیگــر اســتان ها نیــز 
ــع آوری  ــم جم ــد رق ــده باش ــع آوری ش جم
ــان  ــارد توم ــدود ۱۵۰ میلی ــزی ح ــده چی ش
ــع  ــد جم ــا بای ــن عاطفه ه ــط در جش فق
ــر  ــه در دیگ ــن اینک ــد، ضم ــده باش آوری ش
ــن  ــه همی ــک ب ــی نزدی ــز رقم جشــن ها نی
ــد. ــده باش ــع ش ــت جم ــن اس ــدد ممک ع
ــی  ــز در گفتگوی ــداد نی ــه ام ــام کمیت ــم مق قائ
ــک در  ــان کم ــارد توم ــع آوری ۴۰۰ میلی از جم
ــت. ۴ ــر داده اس ــال ۹۶ خب ــرام در س ــرح اک  ط
ــه امــداد امــام  ــه کمیت کمک هــای مردمــی ب
در ســال ۹۶ مبلــغ ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان اعــام 

شــده اســت. ۵

۴. صدقات، نذورات، زکوات، انفاقات، هبه، ثلت و موقوفات
کمیتــه امــداد از محــل ایــن بنــد نیــز مشــخص و شــفاف نیســت تنهــا در مصاحبه هــای  درآمــد 
رئیــس ایــن نهــاد می تــوان بــه اعــداد و ارقامــی نــه چنــدان دقیــق دســت یافــت. براســاس 
کمیتــه در ۱۰ مــاه نخســت ســال ۱۳۹۶ مبلــغ ۳۰۰ میلیــارد تومــان  گفته هــای پرویــز فتــاح ۶  ایــن 
ــد  کــرده: »طبــق قانــون دولــت بای از محــل جمــع آوری زکات درآمــد داشــته اســت. او اضافــه 
کمــک بــه نیازمنــدان مناطــق زکات دهنــده را پرداخــت  معــادل زکات جمــع آوری شــده بــرای 
کنــد تــا موجــب تشــویق مؤدیــان زکات شــود امــا متاســفانه رقــم پرداخــت شــده بســیار ناچیــز 
کمیتــه  کــه دولــت در ازای معــادل زکات جمــع آوری شــده، بــه  بــوده اســت.« او رقــم دقیقــی 

کــرده، اعــالم نکــرده اســت. امــداد اعطــاء 
کــه علــی محمــد ذوالفقــاری، معــاون  کمیتــه از محــل جمــع آوری صدقــه نیــز آنگونــه  درآمــد ایــن 
کمیتــه امــداد خبــر داده۷، در ســال ۹۵ معــادل ۲۷۰ میلیــارد  توســعه مشــارکت های مردمــی 
کمیتــه امــداد در ســال ۹۵ از محــل صدقــه، زکات، طــرح  تومــان بــوده اســت. پرویــز فتــاح درآمــد 

کــرده اســت. کــرام، جشــن عاطفــه هــا و جشــن نیکــوکاری  را ۱۲۰۰ میلیــارد تومــان اعــالم  ا

https://goo.gl/diZWxL
https://goo.gl/KSzBr1
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https://goo.gl/zNrCSi
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۵. درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته 
گســترده ای  کــه در اختیــار دارد، فعالیــت اقتصــادی  کمیتــه امــداد امــام بــا بودجــه هنگفتــی 
کمیتــه بــا راه انــدازی  کســب ارزش افــزوده منابــع مالــی خــود تــدارک دیــده اســت. ایــن  بــرای 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی ۸ در بخــش صنایــع، معــادن، ســاخت و ســاز،  مجتمــع اقتصــادی 
کشــاورزی، دامپــروری، صــادرات و  لــی مســکن، تجــارت و بازرگانــی، بیمــه، بانکــداری،  دال
کمیتــه بــاالی ۱۰۰ شــرکت ثبــت شــده دارد و در بیشــتر اســتان های  واردات دســت دارد. ایــن 
ایــن شــرکت ها مخفــی اســت و  کشــور فعالیــت دارد. صورتحســاب درآمدهــا و هزینه هــای 

اطالعاتــی در ایــن خصــوص در دســت نیســت.
کمیتــه امــداد نــه تنهــا حاضــر بــه اعــالم ســود و زیــان شــرکت های تابعــه نیســت بلکــه  رئیــس 
ــاح  ــز فت ــد. پروی ــی می کن ــداد را نف ــه ام کمیت ــادی  ــای اقتص کل فعالیت ه ــه  ــه ای ب در مصاحب
بــه  کمیتــه امــداد، هیــچ فعالیــت اقتصــادی  کــه  مدعــی اســت:۹ »بــا اطمینــان می گوییــم 
کــرد بــه مــا بگویــد. امــکان نــدارد.  کــه در ایــن بــاره نشــانه ای پیــدا  مفهــوم بازرگانــی نــدارد. هــر 
کمیتــه امــداد در هیــچ  خریــد و فــروش، واردات و صــادرات، بــه هیچ وجــه و ممنــوع اســت. 
کارخانــه یــا صنعــت فــوالد و ســیمان و پتروشــیمی؟  کــدام  بنــگاه اقتصــادی ســهام نــدارد. در 
کمیتــه امــداد ســهامی در  ــا  کــه آی کنیــد  کمیتــه امــداد ســهامداری نمی کنــد. از بــورس ســوال 
بــورس دارد؟ حتــی شــرکت های زیــر مجموعــه مــا هــم اجــازه ســهامداری ندارنــد و ممنــوع 
ســایت  وب  در  آنهــا  فعالیــت  حــوزه  و  وابســته  شــرکت های  اطالعــات  آنکــه  حــال  اســت.« 

ــت. ــود اس ــداد موج ــه ام کمیت ــادی  ــع اقتص مجتم

 ۶.فروش اموال منقول و غیر منقول
ــا توســط مــردم،  کــه ی ک و اموالــی۱۰ در اختیــار دارد  کمیتــه امــداد، امــال گفتــه پرویــز فتــاح  بــه 
ــذار  گ ــداد وا ــه ام ــام ب ــرت ام ــا اذن حض ــا ب ــده ی ــف ش ــداد، وق ــدف ام ــه ه ــداد و جامع ــرای ام ب
کــه ایــن امــوال، مصوبــه  شــده تــا از درآمــد ایــن امــوال، بــرای مددجویــان و ایتــام هزینــه شــود 
ــا  ــد و آنه ــف می کنن ــان را وق ک ش ــال ــرا، ام ــع فق ــه نف ــردم ب ــده م ــی ش ــم دارد. او مدع ــت ه دول
ک امــداد در تهــران یــا ســایر  گفتــه: » برخــی از امــال نیــت واقــف را اجــرا می کننــد. پرویــز فتــاح 
کــه منافــع آن، بــا اذن  اســتان ها، زمین هــای مصــادره ای تبصــره ٨٣ نخســت وزیری اســت 
امــام بــه مددجویــان مــا تعلــق دارد. فــروش ایــن زمین هــا، قطعــا ارزش افــزوده دارد اما ســاخت 
و تبدیــل ایــن زمین هــا بــه آپارتمــان و فــروش ملــک، منافــع صددرصــدی بــرای مددجویــان 
ــان هــم،  ــرای مددجوی ــرد ب کمیتــه امــداد و هزینه ک ــع درآمــد  ــه یکــی از مناب ک خواهــد داشــت 
کفــاف نمی دهــد.« او اشــاره ای بــه درآمــد  ک اســت چــون بودجــه دولتــی  فــروش همیــن امــال
کــرده  ــه ایــن نکتــه اشــاره  کمیتــه از محــل فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول نکــرده و تنهــا ب

کــه بــرای درآمدزایــی دســتی در ســاخت و ســاز دارد. اســت 

https://goo.gl/qxNrQf
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ــا هــدف »ســاماندهی  ــام ب ــداد ام ــه ام کمیت
ــور  ــت ام ــت معیش ــه وضعی ــیدگی ب و رس
ــکیل  ــور« تش ــدان کش ــان و نیازمن محروم
شــده، بنابرایــن تنهــا محــل معتبــر و 
قانونــی بــرای هزینــه کــرد درآمدهــای 
ــه  ــیدگی ب ــاماندهی و رس ــه س ــن کمیت ای
وضعیــت معیشــت محرومــان و نیازمنــدان 
ــد  ــنامه جدی ــه در اساس ــت. البت ــور اس کش
ــب و  ــال ۱۳۹۴ تصوی ــه در س ــازمان ک ــن س ای
ــره  ــاغ شــد، دای ــری اب ــام رهب ــد مق ــا تایی ب
فعالیــت ایــن کمیتــه بیــن المللــی تعییــن 
را  ــورها  ــایر کش ــان س ــذا محروم ــده، فل ش
ــص  ــا مخت ــرد و تنه ــد در برگی ــز می توان نی

ــت. ــران نیس ای ــل  ــان داخ محروم

هزینه ها
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کــرد  قانونــی هزینــه  واقــع محــل  کمیتــه، در  ایــن  بــا ذکــر وظایــف  مــاده ۶ اساســنامه، 
از: عبارتنــد  کــه  کــرده  تعییــن  را  درآمدهــا 

• بررســی و شــناخت انــواع محرومیت هــای مــادی و معنــوی نیازمنــدان و تبییــن آنهــا و 
شناســایی افــراد و خانواده هــای الزم الحمایــه در شــهر، روســتا و عشــایر.

ح و برنامه هــای موثــر بــرای رفــع  • پیشــنهاد خــط مشــی، سیاســت های اجرایــی و طــر
ــا اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای  ــط ب ــه مراجــع ذیرب محرومیت هــا در ابعــاد مختلــف ب

مردمــی، دینــی و قانونــی.
اســتقالل  خود اتکایــی،  توانمندســازی،  منظــور  بــه  الزم  امکانــات  آوردن  فراهــم   •
اقتصــادی افــراد و خانواده هــای نیازمنــد از طریــق اســتعداد ســنجی، مهــارت آمــوزی، 
ایجــاد اشــتغال، آموزش هــای فنــی و حرفــه ای و اعطــای وام خدمــات در حــد تــوان.
• ایجــاد تســهیالت الزم در جهــت ســالمت خانواده هــای نیازمنــد و تأمیــن خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی و اقــدام بــه بیمه هــای درمانــی و اجتماعــی آنــان در حــد امکانــات 

و قوانیــن و مقــررات مربوطــه.
• پرداخــت نقــدی و مســاعدت های غیرنقــدی از قبیــل تأمیــن مســکن، جهیزیــه و 

کمــک بــه ازدواج نیازمنــدان.
• ارائه تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان

• ارائــه خدمــات فرهنگــی بــه افــراد و خانواده هــای نیازمنــد و ارتقــاء باورهــای دینــی و 
ــا بهره گیــری از  ــان از طریــق فعالیت هــای آموزشــی، تربیتــی ب ســبک زندگــی اســالمی آن

ــز فرهنگــی. ک ظرفیــت حوزه هــای علمیــه و دیگــر مرا
• صیانــت از نهــاد خانــواده و ارائــه خدمــات مشــاوره، مــددکاری و حمایت هــای الزم 

حقوقــی و قضایــی از افــراد و خانواده هــای نیازمنــد
کشورها کمک به نیازمندان دیگر  • انتقال تجربیات و راهکارهای رفع فقر و 

ســّنت های  نشــر  و  ایتــام  کــرام  ا و  نیکــوکاری  و  احســان  فرهنــگ  احیــاء  و  ترویــج   •
اســالمی حســنٔه 

نیازمنــد و  و خانواده هــای  افــراد  بــه  فرهنگــی  ارائــه خدمــات  ســپردن وظایفــی همچــون: 
ارتقــاء باورهــای دینــی و ســبک زندگــی اســالمی آنــان از طریــق فعالیت هــای آموزشــی، تربیتــی 
و  تجربیــات  انتقــال  فرهنگــی؛  کــز  مرا دیگــر  و  علمیــه  حوزه هــای  ظرفیــت  از  بهره گیــری  بــا 
کشــورها؛ نشــر ســّنت های حســنٔه اســالمی؛  کمــک بــه نیازمنــدان دیگــر  راهکارهــای رفــع فقــر و 
ج از  ارتبــاط و هماهنگــی بــا موسســات خیریــه و تشــکل های نیکــوکاری مردمــی داخــل و خــار
ــام  ــت انج ــا در جه ــای آنه ــری از ظرفیت ه ــه و بهره گی ــادل تجرب ــل و تب ــور تعام ــه منظ ــور ب کش
گســترش مشــارکت مردمــی، ســبب  ــا تقویــت و  حمایت هــای مــادی و معنــوی از محرومــان ب
کمیتــه فــرای مســائل مــادی نیازمنــدان، وارد حــوزه هــای سیاســی و بیــن  کــه ایــن  شــده 
المللــی شــده و بــه ابــزاری در خدمــت ایدئولــوژی و سیاســت خارجــی رهبــر ایــران تبدیل شــود. 
کمیتــه در راســتای وظایــف قانونــی شــده خــود، تحــت عنــوان ایجــاد  روشــن نیســت ایــن 
ــه  ــرده و چ ک ــه  ــون هزین کن ــی تا ــه های ــه بودج ــورها چ کش ــایر  ــی در س ــارکت مردم ــرایط مش ش
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کمیتــه طــی یــک  گــزارش ســالیانه درآمدهــا و هزینــه هــای ایــن  کــه  دســتاوردی داشــته، چرا
گــزارش  تــک نســخه بــرای رهبــر ایــران )تبصــره ۵ مــاده ۱۵ اساســنامه( ارســال مــی شــود. ایــن 

گیــرد. ــرار نمــی  ــار عمــوم ق علنــی نیســت و در اختی

کرد درآمدها در غزه هزینه 
گســترده از برگــزاری مراســم افطــاری در غــزه از محــل  خــرداد مــاه ســال ۱۳۹۷ رســانه ها بطــور 
گســترده ای در شــبکه های  کنش هــای  کــه وا کمیتــه امــداد امــام شــدند. ایــن خبــر  صدقــات 
کمیتــه امــداد مواجــه شــد. پرویــز فتــاح در  کنــش پرویــز فتــاح رئیــس  ــا وا اجتماعــی داشــت ب
ــع  ــل جم ــا از مح کمک ه ــن  ــد ای ــی ش ــی مدع ــرد ول ــب نک ــدام را تکذی ــن اق ــل ای ــی اص گفتگوی
گفــت: »اینکــه مــا از صدقــات و انفاقــات مــردم  آوری صدقــات روزانــه مــردم نیســت. فتــاح 
کــذب اســت. مــا شــرعا و قانونــا حتــی اجــازه  کشــورها منتقــل می کنیــم  ایــران، ریالــی بــه دیگــر 
انتقــال صدقــات را از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر و از یــک اســتان خودمــان بــه اســتان دیگــر 
کشــور  کمک هــا و وجوهــات مردمــی را از ایــران بــه  نداریــم، آن وقــت چگونــه می توانیــم ایــن 
کمک هــای جمــع آوری  کمــک رســانی ها را یــا  کنیــم.« او اعتبــار مالــی ایــن  دیگــری منتقــل 
کــه  شــده از صندوق هــای آن منطقــه جمــع آوری شــده و یــا از محــل صندوق هایــی اســت 
کمــک بــه فلســطین جمــع آوری شــده اســت. بــرای مثــال در نمــاز  بــه صــورت مشــخص بــه نــام 
کمــک بــه مــردم یمــن یــا فلســطین مســتقر می شــود و مــردم  جمعــه صندوق هــای مجــزا بــرای 
کمــک می کننــد.  فتــاح ایــن  کشــوری خــاص  گاهــی و براســاس شــناخت و اراده خــود بــه  ــا آ ب
کمیتــه امــداد)ره( عنــوان  کشــورهای خارجــی از راه  کمــک مــردم ایــران بــه  راه را تنهــا روش 

کــرده اســت.
کنــی دشــمنان  ــا آیــت اهلل مصبــاح یــزدی ایــن خبــر را شــایعه پرا ــدار ب  فتــاح همچنیــن در دی
ایــن  کرده انــد، درآمــد  کــه دشــمنان شــیطنت  گفتــه: »از چنــد روزی  ۱۱ دانســته و  انقــالب 

مجموعــه چنــد برابــر شــده اســت.«
 

https://goo.gl/iU5M6t
https://goo.gl/iU5M6t
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

گــردش مالــی ایــن  کمیتــه امــداد امــام شــفاف نیســت و تصویــری از  وقتــی درآمــد واقعــی 
کمیتــه را در  کمیتــه موجــود نیســت، نمــی تــوان بطــور دقیــق میــزان نقــش آفرینــی ایــن 
گوشــه ای از آن  کــرد ولــی براســاس اطالعــات موجــود مــی تــوان  اقتصــاد ایــران ترســیم 
کمیتــه  امــداد مالــک یکــی از بزرگتریــن مجتمع هــای اقتصــادی، بــا  را نمایــان ســاخت. 
ــی  ــی، مال ــی، عمران ــای صنعت ــدام در حوزه ه ک ــر  ــه ه ک ــت  ــه اس ــر مجموع ــرکت زی ــا ش دهه

و تجــاری فعالیــت دارنــد.

ــار  ــه در اختی ــی ک ــا بودجــه هنگفت ــام ب ــه امــداد ام کمیت
دارد، فعالیــت اقتصــادی گســترده ای بــرای کســب 
ــده اســت.  ــدارک دی ــی خــود ت ــع مال ارزش افــزوده مناب
ایــن کمیتــه بــا راه انــدازی مجتمــع اقتصــادی 
۱۲ در بخــش صنایــع،  کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــارت و  ــکن، تج ــی مس ــاز، دالل ــاخت و س ــادن، س مع
ــروری،  ــاورزی، دامپ ــداری، کش ــه، بانک ــی، بیم بازرگان
 ۱۰۰ ــاالی  ــه ب ــن کمیت ــت دارد. ای ــادرات و واردات دس ص
ــور  ــتانهای کش ــتر اس ــده دارد و در بیش ــت ش ــرکت ثب ش
ــای  ــه ه ــا و هزین ــاب درآمده ــت دارد. صورتحس فعالی
ــن  ــی در ای ــت و اطاعات ــی اس ــا مخف ــرکت ه ــن ش ای

ــت.  ــت نیس ــوص در دس خص

 تاثیر گردش 
مالی کمیته در 
ایران اقتصاد 

https://goo.gl/ddpgDg
https://goo.gl/ddpgDg
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

کمیته امداد عبارتند از : ماموریت های مجتمع اقتصادی 

• هم افزایی با سایر دستگاه های اقتصادی تحت پوشش دفتر مقام رهبری
• اداره بهینه شرکت ها و واحدهای تحت پوشش

ک مستعد به طرح های اشتغال زایی، خودکفایی و یا تامین مسکن محرومان • تخصیص امال
• مدیریت و بهره برداری بهینه از اموال و دارایی ها

• تغییر و تبدیل دارایی ها به منظور فعالیت هایی با بازده مناسب اقتصادی
• استفاده از فرصت های اقتصادی و جذب آن ها در راستای اهداف مصوب

کمیته امداد امام  • انجام تعهدات مالی سالیانه مصوب به 
کمیته امداد امام • سایر ماموریت های ابالغی از سوی ریاست محترم 

است: این شــرح  به   ۱۳ امام  د  امدا اقتصادی کمیته  وابســته مجتمع  شــرکت های 

هلدینگ توسعه دامپروری 
و کشاورزی امداد

۱۰۰ شرکت زیرمجموعه  صاحب 
۱۶ استان کشور در 

۱

حوزه فعالیت  شرکت های وابسته

 • اجرای اقتصاد مقاومتی، 
• تولید محصول سالم، 

• انتقال دانش و تکنولوژی
• خودکفایی 

ک  • استفاده بهینه از منابع آب و خا
کشت و صنعت های بزرگ • تشکیل 

کشاورز کشت و صنعت بازوی  شرکت  ۱

کشت و صنعت میثاق امداد شرکت  ۲

کرمان کشت و صنعت فتح و نصر  شرکت  ۳

کشت و صنعت امداد شرق شرکت  ۴

ک کشت و صنعت زرین خوشه ارا شرکت  ۵

کشت و صنعت سبزدشت فارس شرکت  ۶

کشت و دام اصفهان شرکت  ۷

گلدشت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان  شرکت  ۸

کشت و صنعت بهار رفسنجان شرکت  ۹

http://emdadimam.ir/
http://emdadimam.ir/
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

هلدینگ توسعه تجهیز 
معادن امداد 2

حوزه فعالیت  شرکت های وابسته

• طراحی، اجرا، نظارت و اداره طرحهای صنعتی و معدنی در زمینه 
کتشاف، استخراج، تجهیز و بهره برداری از معادن و فعالیت در  های ا

امر فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی -تولید و صادرات مواد معدنی 
و سنگهای تزئینی و ساختمانی.

• خرید، فروش، واردات و صادرات مواد معدنی و صنایع وابسته 
کشور ج از  • اخذ و ایجاد نمایندگی در داخل و خار

• صادرات و واردات مواد معدنی اعم از فلزی وغیر فلزی و سایر 
کاالهای مربوط به فعالیت شرکت

• شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی خصوصی، داخلی و خارجی
• اجاره و استجاره معادن و ایجاد یا خرید واحد های خدماتی و 

تولیدی مرتبط با نوع معادن ذیربط
کشور ج از  • برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خار

شرکت معدن فرآور امداد  ۱

شرکت تعاونی معدنی امداد ۲

شرکت توسعه معادن و 
کردستان صنایع معدنی  ۳



۱۹

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

هلدینگ توسعه عمران 
ساختمان امداد ۳

حوزه فعالیت  شرکت های وابسته

• سرمایه گذاری ساخت و مشارکت در فعالیت های عمرانی امور 
گسترش واحدهای  ساختمانی آماده سازی زمین ساخت و ساز و 

مسکونی اداری تجاری خدماتی تفریحی توریستی
• شهرک سازی 

• بلندمرتبه سازی انبوه سازی و صنعتی سازی 
• خرید و فروش زمین و ساختمان 

گذاری در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد  • مشارکت و سرمایه 
سهام شرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود 

• اخذ پروانه نمایندگی در رابطه با فعالیت شرکت 
کشور ج از  • ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خار

گستر بصیر شرکت عمران  ۱

گستر بصیر تهران شرکت عمران  ۲

شرکت توسعه عمران 
ساختمان نسیم ۳

شرکت مهندسی نواندیشان 
ح و نظارت امداد طر ۴



۲۰

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

هلدینگ توسعه تجارت و 
سرمایه پایدار امداد ۴

حوزه فعالیت  شرکت های وابسته

کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی اعم از صنعتی ، بازرگانی،  • مشارکت در 
ساختمانی و خدماتی

کلیه خدمات مجاز بازرگانی به منظور صادرات و واردات انواع  •انجام 
کاالها

•اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از بانک ها وموسسات مالی 
داخلی و خارجی

•تشکیل و تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در سایر شرکتها
کشور ج از  •برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه داخلی و خار

کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی ، اعم  •شرکت در 
از داخلی و بین المللی

۱ شرکت صنعت آفرینان

کارگزاری رسمی بیمه  شرکت 
تامین  آتیه امداد

۲

شرکت مهندسی مهر امداد ۳



۲۱

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

استان  مناطق

تهران، البرز، قم و سمنان ک منطقه تهران امال ۱

گلستان گیالن، مازندران و  ک منطقه شمال امال ۲

کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و خوزستان ک منطقه جنوب امال ۳

 خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،
کرمان و هرمزگان  سیستان و بلوچستان، یزد، 

ک منطقه شرق امال ۴

همدان ک منطقه غرب امال ۵

اصفهان، لرستان، مرکزی و چهارمحال بختیاری ک منطقه مرکزی امال ۶

ک  کمیتــه، امــال ک و مســتغالت دارد. ایــن  گســترده ای در حــوزه امــال کمیتــه امــداد فعالیــت 
گســترده در صنعــت ســاخت و ســاز  ــرده و نقشــی  ک ــه صــورت منطقــه ای، مدیریــت  خــود را ب
کمیتــه در اختیــار عمــوم قــرار نــدارد تنهــا در وب ســایت  ک ایــن  دارد. لیســت و موجــودی امــال
ک  ک بــه مدیریــت منطقــه ای و تقســیم بنــدی جغرافیایــی امــال کمیتــه، در بخــش امــال ایــن 

ح اســت: کــه بــه ایــن شــر کــرده  خــود اشــاره 

حوزه اماک و مستغات



۲۲

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

نیروی انسانی

گســترده ای  کمیتــه امــداد امــام بــا فعالیتــی بیــن المللــی، ملــی و محلــی، نیــروی انســانی 
در  بخشــی  تهــران،  در  مرکــزی  ســتاد  در  کمیتــه  نیروهــای  از  تعــدادی  دارد.  اختیــار  در  را 
در  دیگــر  بخــش  و  مــددکاری  حــوزه  در  بخشــی  شهرســتانی،  و  اســتانی  نمایندگی هــای 
گســترده ای از نیروهــای  کمیتــه شــمار  شــرکت های تابعــه اشــتغال دارنــد. ضمــن اینکــه ایــن 

گنجانــده اســت. داوطلــب و خیــر را نیــز در دایــره همــکاران خــود 

• نیروی ستادی
• نیروی استانی

• مددکاران
کارکنان شرکت های تابعه  •

• نیروهای داوطلب و خیر

کــز  کمیتــه امــداد تعــداد خیریــن داوطلــب ۱۴ فعــال در مرا امیــر منصــور برقعــی قائــم مقــام 
کــرده اســت. کشــور را حــدود یــک میلیــون نفــر اعــالم  نیکــوکاری سراســر 

ــه نماینــدگان  گزارشــی ب ــز فتــاح در  کارکنــان هــر بخــش مشــخص نیســت. پروی تعــداد دقیــق 
کــرده اســت.  کمیتــه امــداد امــام را ۴۰۰۰ نفــر اعــالم  کارکنــان ۱۵  مجلــس در ســال ۱۳۹۶ تعــداد 
گنجانــده شــده یــا  کارکنــان شــرکت هــای تابعــه نیــز در ایــن عــدد  کــه آیــا تعــداد  معلــوم نیســت 

ــده اند. ــبه نش ــا محاس آنه

https://goo.gl/7YtVht
https://goo.gl/c4XkcY
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کمیته امداد امام خمینی  

فعالیت های 
سیاسی

کمیتــه امــداد امــام بخشــی از نهادهــای انقالبــی اســت. عنــوان نهادهــای انقالبــی در قانــون بــه 
گرفتــه شــده اســت. مثــل معافیــت مالیاتــی،  کــرات یــاد شــده و امتیازهایــی بــرای آنهــا در نظــر 
کار و … امــا یــک امتیــاز نانوشــته نهادهــای انقالبــی، دخالــت آزادانــه  معافیــت از شــمول قانــون 
کمیتــه امــداد امــام مثــل روســای ســایر نهادهــای انقالبــی،  در انتخابــات اســت. روئســای 

کرده انــد ولــی واقعیــت چیــز دیگــری اســت. دخالــت در انتخابــات را همیشــه نفــی 

ــای  ــایر نهاده ــل س ــام مث ــداد ام ــه ام  کمیت
ــددی در  ــی های متع ــه کرس ــی همیش انقاب
ــس  ــر دوره مجل ــته و دارد. در ه ــس داش مجل

تعــدادی از نماینــدگان ایــن کمیتــه در 
اســتان های مختلــف کشــور بــرای ورود 
ــوری  ــام کاندیدات ــس اع ــات مجل ــه انتخاب ب
می کننــد و بــا برخــورداری از حمایت هــای 
مــادی و معنــوی کمیتــه امــداد، و توزیــع 
گســترده بــن میــان نیازمنــدان، بــه مجلــس 

راه می یابنــد. 
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی  

نماینــده  و  اســالمی  شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی  ع۱۶  زار رحیــم   
ــود را  ــه خ گرچ ــم، ا ــم و ده ــس نه ــد در مجل ــرم بی ــات و خ ــاده، بوان ــتان های آب ــردم شهرس م
کمیتــه امــداد معرفــی می کنــد یکــی از ایــن نمونه هاســت. عبدالرضــا مصــری ۱۷  مددجــوی 
کــه در مقطعــی در دولــت احمــدی نــژاد  کرمانشــاه در مجلــس هفتــم و نهــم و دهــم  نماینــده 
کمیتــه امــداد ســمت مدیریتــی  ــه ســال ها در  ک ــه ای دیگــر اســت  ــه وزارت هــم رســید نمون ب

ــت.  ــته اس داش
طــی  دهــم  مجلــس  انتخابــات  آســتانه  در  امــام  امــداد  کمیتــه  رئیــس  دیگــر  ســوی  از 
کمیتــه امــداد  کارکنــان  کــرد:۱۸ »هرگونــه دخالــت و فعالیــت انتخاباتــی  بخشــنامه ای اعــالم 
ــه  ک ــت  ــت اس ــن واقعی ــای ای گوی ــود  ــه خ ک ــنامه ای  ــت.« بخش ــوع اس ــاری ممن ــال ج در س
کمیتــه امــداد امــری جــاری بــوده اســت  کارکنــان و مدیــران  دخالــت در انتخابــات توســط 

ــت. ــرده اس ک ــادر  ــت آن را ص ــه ممنوعی ــتور ب ــه دس ک

https://goo.gl/dAkbXr
https://goo.gl/2rabne
https://goo.gl/2rabne
https://goo.gl/UEj3JJ
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کمیته امداد امام خمینی  

فعالیت های
 بین المللی

۱۹ لبنــان، ســوریه، آذربایجــان، تاجیکســتان، افغانســتان،  کشــور  کمیتــه امــداد امــام در ۸ 
کمیتــه  کــه در ســال ۹۵ بــه دســتور رئیــس  کومــور و فلســطین دفتــر نمایندگــی داشــت  عــراق، 
کومــور تعطیــل شــد. طبــق بنــد ۱۱ مــاده  کشــور تاجیکســتان و  کمیتــه در دو  امــداد دفتــر ایــن 
کشــورهای دیگــر  کمیتــه امــداد بــه ایــن منظــور می توانــد دفتــر نمایندگــی در  ۶ اساســنامه، 
ــی  ــوکاری مردم ــه و تشــکل های نیک ــات خیری ــا موسس ــی ب ــاط و هماهنگ ــد: »ارتب ــته باش داش
کشــور بــه منظــور تعامــل و تبــادل تجربــه و بهره گیــری از ظرفیت هــای آنهــا  ج از  داخــل و خــار
گســترش مشــارکت  در جهــت انجــام حمایت هــای مــادی و معنــوی از محرومــان بــا تقویــت و 
کشــور طبــق  ج از  کــه ایجــاد واحدهــای خــار کــرده اســت  مردمــی.« تبصــره مــاده ۴ نیــز روشــن 
ــی  ــی جای ــط ابالغ ــن ضواب ــه ای ــود. البت ــد ب ــری خواه ــم رهب ــام معظ ــر مق ــی دفت ــط ابالغ ضواب

کشــور راه انــدازی مــی شــود. ج  منتشــر نشــده تــا مشــخص شــود بــه چــه منظــور دفاتــر خــار
کاربــری  کمیتــه امــداد دســتور بــه تغییــر   ســال ۱۳۹۵ پرویــز فتــاح رئیــس تــازه منصــوب شــده 
کشــور جــذب و  ج از  کــرد ماموریــت دفاتــر خــار کشــور ۲۰ داد و اعــالم  ج از  دفاتــر نمایندگــی خــار
کمــک بــه نیازمنــدان داخــل  کشــور بــرای  ج از  کمک هــای ایرانیــان خــار ســاماندهی خیــران و 
کــردن امــر مهــم تــری اعــالم  کــه روشــن بــود بــرای پنهــان  کشــور را عهــده دار شــوند. مســاله ای 

کــه: شــده اســت چــرا 

کشــور را تعامــل و تبــادل تجربــه بــا دیگــر  ج از  ۱- اساســنامه وظیفــه دفاتــر نمایندگــی خــار  
انجــام حمایت هــای  آنهــا در جهــت  از ظرفیت هــای  بهره گیــری  و  ســازمان های خیریــه 
کــرده و  گســترش مشــارکت مردمــی تعییــن  بــا تقویــت و  مــادی و معنــوی از محرومــان 
ــی  ــر نمایندگ ــری دفات کارب ــر  ــت تغیی ــی توانس ــنامه نم ــر اساس ــدون تغیی ــازمان ب ــس س رئی

کنــد. را ابــالغ 

https://goo.gl/nTj2cE
https://goo.gl/v9zMjE
https://goo.gl/v9zMjE


۲۶

نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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کــه ایرانــی چندانــی در آنهــا  کشــورهایی دفتــر نمایندگــی دارد  کمیتــه امــداد در  ۲- اصــوال 
کانــادا، آمریــکا،  گــر ایــن دفاتــر در  کشــورهای فقیــر بــه حســاب مــی آمــد. ا وجــود نــدارد و در زمــره 
کــه ایرانیــان بســیاری در آنهــا زندگــی می کننــد  کشــورهای اروپایــی بــود  انگلســتان و دیگــر 

کاربــری معنادارتــر مــی بــود. شــاید ایــن تغییــر 

کشــور  ج از  ۳- قیــد مطابــق ضوابــط ابالغــی مقــام معظــم رهبــری بــرای داشــتن دفتــر خــار
ــی و  ــی ایدئولوژیک ــه ارتباط ک ــد  ــی ده ــان م ــت نش ــال اس ــا فع ــه در آنه کمیت ــه  ک ــورهایی  کش و 
کمیتــه امــداد وجــود دارد و اتفاقــا  اســتراتژیکی بیــن سیاســت خارجــی رهبــر ایــران و دفاتــر 
کــه ایــران نفــوذ چندانــی در آنهــا نــدارد. کومــور(  دفاتــری تعطیلــی مــی شــود )تاجیکســتان و 
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جمع بندی

کمیتــه امــداد امــام خمینــی در ســال ۱۳۵۸ بــا هــدف ســاماندهی و رســیدگی بــه وضعیــت 
ــد.  ــیس ش ــی تاس ــت اهلل خمین ــتور آی ــه دس ــور و ب کش ــدان  ــان و نیازمن ــور محروم ــت ام معیش
ایــن نهــاد انقالبــی همچــون ســایر نهادهــا و بنیادهــای انقــالب اســالمی، خیلــی زود وارد حــوزه 
ــر فقرزدایــی غلبــه و  ــه طوریکــه رفتــه رفتــه فعالیــت اقتصــادی ب اقتصــاد و درآمــد زایــی شــد ب

کارتــل هــای اقتصــادی ایــران تبدیــل شــد. کمیتــه امــداد بــه یکــی از بزرگتریــن 

کمیته امداد امام خمینی:  

• نهادی است زیر نظر رهبر ایران 

گزارش عملکرد این نهاد در یک نسخه به طور سالیانه در اختیار رهبر ایران قرار می گیرد  •

• با وجود برخورداری از بودجه دولتی، در برابر دولت و مجلس پاسخگو نیست

• بــه دلیــل در ارتبــاط بــودن بــا تــوده هــای فرودســت جامعــه، دســتی در سیاســت دارد و 
کنــون شــماری از مدیــران ایــن نهــاد از ایــن طریــق بــه مجلــس راه یافتــه انــد. تا

• فعالیــت هــای ایــن نهــاد محــدود بــه مرزهــای جغرافیایــی ایــران نیســت و در تعــدادی از 
کــه جمهــوری اســالمی در آنجــا پایــگاه قــوی تــری دارد حضــور دارد. کشــورهایی 

بــودن،  حسابرســی  قابــل  شــفافیت،  ایــران،  رهبــر  نظــر  زیــر  نهادهــای  ســایر  هماننــد   •
اســت.  عمومــی  نهــاد  ایــن  مفقــوده  هــای  حلقــه  پاســخگویی  و  مســئولیت پذیری 
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پرویز فتاح؛
 از بازیگران کلیدی
 اقتصاد پنهان
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کمیته امداد امام خمینی  

یــک  و  آن انــد  گرداننــده  دولــت  وزرای  کــه  دارد  آشــکار  نیمــه  یــک  ایــران  اقتصــاد 
کنتــرل  از شــمول و در  ج  بــه عبارتــی خــار امــان و  از حسابرســی در  کــه  پنهــان  نیمــه 
ایــران، غیرشــفاف  البتــه حجــم مالــی نیمــه پنهــان اقتصــاد  ایــران اســت. صــد  رهبــر 
ــه دســت اندر  ک کیــف آن مطلــع نیســت، جــز عــده ای معــدود،  ــم و  ک کســی از  اســت و 

حوزه انــد.  ایــن  کار 

دارنــد.  شــده  شــناخته  کمتــر  چهــره ای  نیــز  ایــران،  اقتصــاد  پنهــان  نیمــه  بازیگــران 
بــاز  اقتصــاد  آشــکار  نیمــه  بــه  پایشــان  زمانی کــه  تــا  نمی دانــد  کســی  را  آنهــا  نــام 
ســکاندار  ســال ها  کــه  اســت  بازیگرانــی  معــدود  ایــن  از  یکــی  فتــاح  پرویــز  می شــود. 
و  بــوده  پاســداران  ســپاه  و  رهبــری  نهــاد  بــه  وابســته  اقتصــاد  از  قدرتمنــدی  بخــش 
گرداننــده  و  کشــاورزی و صنعــت دســت دارد  و  تــا ســاختمان ســازی  از ســد ســازی 

هســت.  و  بــوده  اقتصــادی  شــرکت  ده هــا 

کمیتــه امــداد امــام بیــش از هــر زمانــی نامــش بــر زبان هــا  کــه امــروز بــا مدیریــت  پرویــز فتــاح 
افتــاده و اخبــارش در رســانه هــا منتشــر می شــود، پیشــتر شــرکت های اقتصــادی ســپاه را 
ــغلی اش از  ــت ش ــده و بزرگتریــن رضای ــاء می چرخان ــم االنبی ــرارگاه خات ــاون و ق ــاد تع در بنی
فعالیــت در بنیــاد تعــاون را در یــک جملــه اینگونــه بیــان می کنــد:۲۱ »مــا برخــالف دولــت 
کــه مثــال تذکــر بگیریــم و مــورد ســئوال  در مقابــل مجلــس، وظیفــه پاســخگویی نداریــم 
کشــور مثــل سیســتم های دولتــی و عمومــی بــه اینجــا  کل  قــرار بگیریــم. ســازمان بازرســی 
کار اســت.« او در حــال حاضــر  ورود نــدارد و خصوصــی محســوب می شــود، اینهــا مزایــای 
کســی جــز رهبــر ایــران پاســخگو نیســت. کمیتــه امــداد همیــن وضعیــت را دارد بــه  نیــز در 

کرمانشاه و دیدار با فرماندهان سپاه منطقه کمیته امداد امام خمینی )ره( به مناطق زلزله زده  سفر رییس 

https://goo.gl/Dw86gK
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پرویز فتاح 
کیست؟ 

کــه انقــالب  پرویــز فتــاح ۲۲ ۱۷ ســاله بــود 
در  هنــوز  او  رســید.  پیــروزی  بــه   ۵۷
بــه  ورود  بــرای  را  خــود  و  اســت  ارومیــه 
دانشــگاه آمــاده می کنــد ولــی بــرای ورود 
کــه تحــت  بــه دانشــگاه تردیــد دارد چــرا 
بــه  نگاهــی  نیــم  وقــت  روحانیــون  تاثیــر 
حــوزه علمیــه دارد. بــه تهــران می آیــد بــا 
ــوزه  ــه ح ــه ب ک ــرد  ــم می گی ــتان تصمی دوس
ایــران و عــراق  بــرود ولــی جنــگ  علمیــه 
ــردد  ــاز می گ ــه ارومیــه ب شــروع می شــود. ب
کــری،  با حمیــد  و  مهــدی  رکاب  در  تــا 
ــگ  ــرد. جن گی ــرا  ــی را ف ــای نظام آموزش ه

ــه  ــذارد و اســلحه ب کتــاب و دفتــر را زمیــن می گ ــز فتــاح را تغییــر می دهــد. او  مســیر زندگــی پروی
دســت می گیــرد و راهــی جبهه هــای جنــگ می شــود. او بــا ملحــق شــدن بــه جهــاد ســازندگی، 

بــه عنــوان جهادگــر در جبهه هــا حضــوری مــداوم دارد. 
کنــار فعالیت های نظامــی، راهی  کــرده در  کــه در ادامــه لبــاس ســپاه پاســداران را بــر تــن  پرویــز فتــاح 
دانشــگاه صنعتــی شــریف می شــود و بــه تحصیــل در رشــته مهندســی عمــران مشــغول می شــود. 
پرویــز در ســال ۱۳۶۸ همزمــان بــا پایــان جنــگ ایــران و عــراق، مــدرک مهندســی خــود را دریافــت و 
کــه نشــان  کارشناســی ارشــد در رشــته سیســتم ها می شــود. او حــاال ســرداری اســت  وارد مقطــع 
ــال ۱۳۶۸ از  ــود. در س کار می ش ــه  ــغول ب ــپاه مش ــی س ــی مهندس ــت و در بخش ــی را دریاف مهندس
ســوی علــی خامنــه ای بــه عضویــت ســتاد ۹ نفــره نظامــی بــرای اجــرای قطعنامــه ۵۹۸ درآمــد تــا 

کلیدی در اقتصاد پنهان ایران  پرویز فتاح رئیس بازیگر 

https://goo.gl/mbbjgZ
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۱۳۴۰ ارومیه/آذربایجان غربی تولد

مدرک تحصیلی مهندسی عمران فوق لیسانس صنایع شاخه سیستم ها

دانشگاه امام 
حسین دانشگاه امیرکبیر دانشگاه شریف دانشگاه

ترکی کردی انگلیسی آشنایی به زبان خارجی

کمیته  مدیرعامل 
امداد امام خمینی 
وابسته به رهبری

مدیرعامل بنیاد 
تعاون وابسته به 

سپاه

وزیر نیرو دولت 
احمدی نژاد مهمترین سمت های شغلی

گرایش سیاسی: اصولگرا ندارد حزب سیاسی

مدیریت صدها شرکت اقتصادی وابسته به نهاد رهبری فعالیت اقتصادی

عضو رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی فعالیت نظامی

همکاری با رهبران مخالف 
کردستان عراق در طول جنگ 

ایران و عراق

همکاری با رهبران مخالف 
کردستان عراق در طول جنگ 

ایران و عراق
فعالیت برون مرزی

فعالیت غیرشفاف اقتصادی در 
نهادهای تحت نظر رهبر ایران

درگیر بودن بنیاد تعاون در 
اختالس سه هزار میلیاردی عدم شفافیت 

یک دختر به نام 
نعیمه دانش 
آموخته حقوق

یک پسر به نام 
امیرحسین، دانش 

آموخته نرم افزار

همسر: دختر دایی، 
شغل معلم/خانه 

دار
خانواده

کارشناســان و بازرســان ســازمان ملــل تعییــن  ــا حضــور  کشــور ایــران و عــراق ب خطــوط مــرزی دو 
کشته شــدگان جنــگ ایــران و عــراق از ســوی  می شــود. یــک ســال بعــد نیــز مامــور مبادلــه اجســاد 
دولــت تهــران شــده و بــا برگــزاری مراســمی در مــرز شــلمچه، نخســتین پیکــر ایرانــی کشــته شــده در 

گام او در خصــوص جنــگ ایــران و عــراق بــود.  ک ایــران شــد. ایــن آخریــن  جنــگ وارد خــا
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کمیته امداد امام خمینی  

پرویــز فتــاح از فــردای آن روز وارد فــاز جدیــدی از زندگــی خــود شــد. دوران جنــگ بــه ســر آمده و 
کــرده، وارد تیــم اقتصــادی ســپاه پاســداران  کــه وفــاداری اش را بــه آیــت اهلل خامنــه ای ثابــت  او 
می شــود و مدیریــت امــور قــراردادی پروژه هــای عمرانــی در امــور ســازندگی قــرارگاه خاتــم االنبیاء و 
کشــور را عهــده دار شــد تــا در ردیف چهره هــای اقتصادی  عقــد قراردادهــای پــروژه ملــی در ســطح 
گیــرد. او ســپس بــه مقــام قائم مقــام و معاونت فنی شــرکت  قدرتمنــد نزدیــک بــه رهبــر ایــران قــرار 

گتونــد را عهــده دار شــد. کرخــه و  مهندســی سپاســد رســید و مدیریــت پروژه هــای ســد 
کســی نــام او را نشــنیده بــود امــا یــک  کالن اقتصــادی  بــا وجــود ســال ها فعالیــت در پــروژه هــای 
کــرد. پرویــز فتــاح  کشــید و وارد نیمــه آشــکار اقتصــاد ایــران  رفاقــت دیرینــه او را از پســتو بیــرون 
کــه از ابتــدای انقــالب رابطــه دوســتانه و نزدیکــی بــا محمــود احمــدی نــژاد داشــت بــا پیشــنهاد 
کــه  کــه پایــان چنــدان خوشــایندی برایــش نداشــت چرا او ســکاندار وزارت نیــرو شــد، اتفاقــی 
دوســتی آنهــا در پایــان دولــت اول احمــدی نــژاد خدشــه دار شــد و ســبب شــد تــا او بــار دیگــر 
بــه پســتو بازگــردد و ایــن بــار ســکاندار بنیــاد تعــاون ســپاه پاســداران شــود و مدیریــت یکــی از 

گیــرد. بزرگتریــن بنیادهــای اقتصــادی وابســته بــه نهــاد رهبــری را در اختیــار 
گــردش مالــی بنیــاد تعــاون مطلــع نیســت جــز دســت انــدرکاران آن و رهبــر ایــران  کســی از 

بــه عنــوان بزرگتریــن ذینفــع آن، امــا بنــا بــر آنچــه در رســانه آمــده، بنیــاد تعــاون مالــک:
• بانک انصار

• بانک مهر
• موسسه ثامن االئمه

کشت و صنعت شاداب خراسان • شرکت های 
• شرکت خدمات هوایی پارس
• شرکت صنایع غذایی مائده

• مالک ۵۱ سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دالر
• شرکت توسعه اعتماد مبین

گذاری توسعه اعتماد • شرکت سرمایه 
• شرکت شهریار مهستان

گسترش الکترونیک مبین ایران • شرکت 
• شرکت جوان سیر ایثار

• شرکت ریل ترابر سبا
• موسسه تامین مسکن بسیجیان

• موسسه علمی رزمندگان
• موسسه قرض الحسنه بسیجیان

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان • شرکت 
• شــرکت تجلــی مهــر ایرانیــان، صاحــب ســهام ســهام شــرکت های ســازندگی انصــار، 

https://goo.gl/VwpDj3
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کوشــاپایدار، فراســوی شــرق و افتخــار خوزســتان ــر آذربایجــان،  کوث
• شرکت فراسوی شرق

• شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد
• و ۲۴ شرکت رسمی فعال در حوزه ساخت و ساز

ــت و  ــر پس ــه در ه ــه همیش ــاح ک ــز فت پروی
مقامــی کوشــیده خــود را بچــه حــزب اللهــی 
ــف  ــد، از لط ــان ده ــران نش ــر ای ــع رهب مطی
ــوده و  ــوردار ب ــه برخ ــز همیش ــران نی ــر ای رهب
ــش  ــه نق ــبت ب ــی نس ــروز تردیدهای ــس از ب پ
ــاردی  ــزار میلی ــاس ۳ ه ــاون در اخت ــاد تع بنی
ــر  ــا حکــم رهب ــه ب ــد بلک ــار نش ــا برکن ــه تنه ن
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــکاندار کمیت ــران س ای
می شــود تــا نــه تنهــا کمــاکان عهــده دار 
ــران  ــان ای ــاد پنه ــی از اقتص ــش عظیم بخ
ــا قبــول مســوولیت  ــار ب باشــد بلکــه ایــن ب
ــران، صاحــب  ــه ای ــرای جامع ــت فق مدیری
ــی  ــده سیاس ــرای آین ــی ب ــی مردم پایگاه

ــود. ــود ش خ

کمک هــای بالعــوض بــه فقــرای پرتعــداد ایــران، قابــل  ــا بن هــای اقتصــادی و  کــه ب پایگاهــی 
کــه پرویــز فتــاح هرگونــه دخالــت بنیــاد تعــاون در ایــن  کــرد  توســعه اســت. ایــن را بایــد اضافــه 
ــی بنیــاد تعــاون ســپاه از ایــن اختــالس  گویــد:۲۴ »نهادهــای مال اختــالس را رد می کنــد و مــی 
گرچــه هیچیــک از آنهــا در ایــن موضــوع ذره ای دخالــت نداشــته اند،  امــا  متاثــر شــده اند و ا

گرفتــه اســت.« کارهــای آنهــا نیــز تحــت تاثیــر قــرار 
کــه بــا هــدف ســاماندهی و رســیدگی بــه وضعیــت معیشــت امــور  کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
کــه مالــک  کشــور تاســیس شــد، در حالــی بــه پرویــز فتــاح ســپرده شــد  محرومــان و نیازمنــدان 

صدهــا شــرکت صنعتــی، بازرگانــی، زراعــی و مالــی اســت.

https://goo.gl/9eYRoF
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کارنامه سیاسی 
پرویز فتاح

کارنامــه سیاســی او نیــز همچــون  پرویــز فتــاح، در هیــچ حــزب سیاســی عضــو نبــوده، پــس 
کــدام اصــول  کســی نمی دانــد فتــاح بــه  دیگــر فعــاالن حــوزه اقتصــاد پنهــان، شــفاف نیســت. 
کوشــیده اســت نشــان دهــد مطیــع رهبــر ایــران اســت،  کــه همیشــه  سیاســی بــاور دارد، چــرا 

کــرده اســت. ــا او تنظیــم  پــس خــط سیاســی خــود را همــواره ب
کــه رهبــر ایــران او را بــه خــود نزدیکتــر از هــر  کســی روی داد  ورود او بــه دولــت بــه پیشــنهاد 
ــه پیــدا  ــا رهبــر ایــران زاوی کــرد ب کــه احســاس  کــرد و از خــط او زمانــی جــدا شــد  کســی معرفــی 
کــرده اســت. بــا ســپردن ســکان معــاون اولــی بــه رحیــم مشــایی از ســوی محمــود احمــدی نــژاد 
و مخالفــت رهبــر ایــران بــا ایــن تصمیــم، پرویــز فتــاح دیگــر دولــت احمــدی نــژاد را تحمــل نکــرد 

گرفــت. گیــری از دولــت  کنــاره  و بــه رغــم پیشــنهادهای متعــدد احمــدی نــژاد، تصمیــم بــه 
پرویــز فتــاح در ابتــدای دولــت دوم محمــود احمــدی نــژاد از ســوی ۲۲۰ نماینــده اصولگــرای 
ــخصا  ــی ش ــد ول ــت راه یاب ــه دول ــدد ب ــا مج ــت ت گرف ــرار  ــژه ق ــت وی ــورد حمای ــتم م ــس هش مجل
تمایلــی بــه حضــور در دولــت نشــان نــداد. او بــار دیگــر در جریــان انتخابــات ســال ۹۶ مــورد 
کاندیداتــوری  گرفــت و بــا رای شــورای رهبــری اصولگرایــان بــرای اعــالم  تاییــد اصولگرایــان قــرار 
دعــوت شــد ولــی ایــن دعــوت را نیــز نپذیرفــت و حاضــر بــه رقابــت بــا حســن روحانــی نشــد 
گزینه هــای اصولگرایــان بــرای انتخابــات آتــی ریاســت  امــا بــدون شــک او یکــی از جــدی تریــن 
کنــد تــا  جمهــوری ایــران اســت. از ایــن رو او می کوشــد خــود را چهــره ای میانــه رو معرفــی 
حمایــت مســتقل ها و میانــه روهــای ایــران را نیــز در انتخابــات ۱۴۰۰ همــراه خــود داشــته 
ــام  ــداد ام ــه ام کمیت ــران  ــنامه ای۲۵ از مدی ــدور بخش ــا ص ــد ب ــات ۹۶ هرچن ــد. او در انتخاب باش
خواســت تــا در انتخابــات دخالتــی نداشــته باشــند شــخصا میزبــان نشســتی انتخاباتــی در 
کــه مصلحــی وزیــر اطالعــات دولــت احمــدی نــژاد تنهــا ســخنران  کمیتــه امــداد بــود نشســتی 

ــرد.۲۶ ک ــت  ــی حمای ــم رئیس ــید ابراهی ــوری س کاندیدات ــکارا از  ــح و آش ــور صری ــود و بط آن ب

https://goo.gl/1Yu61Q
https://goo.gl/xtcpHW
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رفــاه  و  تعــاون  کار،  وزارت  پیشــنهاد  کابینــه  ترمیــم  و در جریــان  فتــاح در ســال ۹۷  پرویــز 
کــرد ولــی آن را نپذیرفــت و ترجیــح داد ریاســت  اجتماعــی۲۷ را از حســن روحانــی دریافــت 

کنــد. کمیتــه امــداد را حفــظ 
گرفتــه  پرویــز فتــاح در تمــام اتفاقــات مهــم سیاســی ایــران، همیشــه ســمت و ســوی رهبــری را 
گفــت و روز  کــه بــه احمــدی نــژاد تبریــک  اســت. او در رویــداد ســال ۱۳۸۸ اولیــن وزیــری بــود 
کــه تضاهــرات دولتــی علیــه جنبــش ســبز برگــزار شــد را مهــر باطــل مــردم بــر نقشــه  ۹ دی مــاه 

کــرده و می گویــد:۲۸ برانــدازی نظــام والیــی معرفــی 
کــه موجــب شــد انقــالب و نظــام اســالمی از بحــران فتنــه هوشــیارانه و بــا   »مهم تریــن عاملــی 
کنــد، بــدون شــک ســعه صــدر مثال زدنــی رهبــری معظــم انقــالب در برخــورد بــا  بصیــرت عبــور 

ــود.« ــران ب فتنه گ
کمیتــه امــداد امــام در لبنــان  پرویــز فتــاح وقتــی در خصــوص برگــزاری مراســم افطــاری بــا پــول 
و فلســطین مواجــه شــد، در دیــدار بــا آیــت اهلل مصبــاح یــزدی می گویــد:۲۹ »در نظــام اســالمی 
کــه هــر جــا، مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد شــما نگهبــان باشــید، مــا  اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت 

کنیــم و ایــن افتخــار ســربازی لطــف خداونــد اســت.« بایــد در همــان مــکان اطاعــت 

https://goo.gl/8HEcV9
https://goo.gl/8HEcV9
http://akharinkhabar.ir/politics/447058
http://hawzahnews.com/detail/News/452691
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خانواده

در  قــدرت  بــه  ورود  بــرای  فتــاح  پرویــز 
فامیلــی  رانــت  اســالمی،  جمهــوری 
نداشــت چــون وابســتگی فامیلــی نزدیــک 
بــا  او  نداشــت  ایــران  سیاســی  رجــال  بــا 
نزدیکــی  و  نظامــی  لبــاس  کــردن  برتــن 
بــه فرماندهــان ســپاه و اطاعــت محــض 
از رهبــر ایــران بــه حیــات خلــوت قــدرت 
کــه   ۳۰ دایــی اش  دختــر  بــا  او  یافــت.  راه 
کــرد، همســرش بعدهــا  معلــم بــود ازدواج 
امــور  بــه  و  داد  ترجیــح  را  داری  خانــه 
خانــه و فرزنــدان مشــغول شــد. دو فرزنــد 
رشــته  در  پســرش  دارد.   ۳۱ دختــر  و  پســر 
حقــوق  رشــته  در  دختــرش  و  افــزار  نــرم 

کــرد. »آزادی اراده در مکاتــب جــرم شناســی« عنــوان تــز فــوق لیســانس نعیمــه فتــاح  تحصیــل 
اســت. او در خالصــه رســاله فــوق لیســانس اش مــی نویســد:۳۲ »مکاتــب نویــن جرم شناســی 
کــه بــا دیــدگاه اســالم مبنــی بــر "امــٌر  کــرد  را می تــوان بــه عبارتــی "جبرانــگاری نســبی" قلمــداد 
بیــن االمریــن" بــودن مقولــه جبــر و اختیــار ســازگاری بیشــتری دارد. امــا بایــد در نظــر داشــت 
ــه  ک ــد  ــا خداون ــان ب ــاط انس ــد و ارتب ــی دارن ــی غیردین ــی ماهیت ــی همگ ــب جرم شناس ــه مکات ک
بــه عنــوان مثــال در نهــاد توبــه متبلــور می شــود تنهــا در یــك نظــام جزایــی دینــی همچــون 
ح دارد. بنابرایــن وجــود چنیــن ارتباطــی وجــه ممیــز نظــام جزایــی اســالم از  اســالم قابلیــت طــر

اســت.« جرم شناســی  مکاتــب 

حضور خانوادگی فتاح در راهپیمایی اربعین 

http://www.bbc.com/persian/iran-features-43300331
https://goo.gl/3ZBQXP
https://goo.gl/3ZBQXP
https://goo.gl/FohFVa
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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 
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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.


