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شناسنامه

کمیت ــه ام ــداد ام ــام خمین ــی را میت ــوان یک ــی از پرنفوذتری ــن بنیاده ــای اقتص ــادی در
ای ــران پ ــس از انق ــاب دانس ــت ،کمیتـ ـهای ک ــه در اولی ــن روزه ــای پ ــس از انق ــاب و ب ــا
مامور ی ــت س ــامان ده ــی ب ــه وضعی ــت و معیش ــت محروم ــان تش ــکل ش ــد و ح ــاال پ ــس از
 ۴۰س ــال توانس ــته اس ــت خ ــود را ب ــه عن ــوان یک ــی از بنگاهه ــای اقتص ــادی ای ــران معرف ــی
کن ــد ،بنگاه ــی ک ــه ب ــه ن ــام کم ــک ب ــه محروم ــان میلیارده ــا توم ــان س ــرمایه کش ــور را
در اختی ــار گرفت ــه و در فراین ــدی غی ــر ش ــفاف آن را در داخ ــل و خ ــار ج از کش ــور هزین ــه
میکن ــد .م ــا در ای ــن نوش ــتار ت ــاش میکنی ــم ت ــا ش ــما را ب ــا زوای ــای پنه ــان و آش ــکار ای ــن
بنی ــاد و نق ــش آن در اقتص ــاد و سیاس ــت ای ــران را بازخوان ــی ک ــرده و ب ــه معرف ــی عملک ــرد
پروی ــز فت ــاح ،آخری ــن رئی ــس کمیت ــه ام ــداد ام ــام خمین ــی بپردازی ــم.
ســال تاســیس ۱۴ :اســفند ( ۱۳۵۷تاســیس به دســتور رهبر وقت ایران)
ه ــدف تاس ــیس :س ــاماندهی و رس ــیدگی ب ــه وضعی ــت معیش ــت امـــور محرومـــان و
نیازمن ــدان کش ــور
رئیــس فعلــی :پرویــز فتــاح ،فروردیــن  ۹۴تا کنــون ،منصوب شــده توســط مقــام رهبری
سطح فعالیت :بین المللی ،ملی و محلی
تعداد کارکنان
ستادی ،استانی و مددکاران ۴ :هزار نفر
شرکت های تابعه :نامعلوم
داوطلبان ۱ :میلیون نفر
تعداد تحت پوشش ۵ :میلیون نفر
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منابع مالی

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

 )۱هدایای رهبری

مقــام رهبــری در طــول ســال بــه مناســبت هــای مختلــف مبلغــی را تحــت عنــوان «هدیــه» بــه
ایــن نهــاد کمــک مــی کنــد .ایــن کمــک بــه صــورت علنــی اعــام و تبلیــغ مــی شــود ولــی میــزان
مشــخصی نــدارد .در وب ســایت مقــام رهبــری ،آخریــن بــاری کــه کمکــی از طــرف ایشــان بــه
کمیتــه امــداد صــورت گرفتــه بــه  ۱۹اســفند ســال  ۱۳۸۸اســت کــه مبلــغ  ۲۰میلیــون تومــان بــه
ایــن نهــاد کمــک کــرده اســت.
مقــام رهبــری در قانــون بودجــه  ،ردیــف مشــخص بــرای اجــرای تعهــدات ســفرهای اســتانی در
اختیــار دارد .بســیاری از تعهــدات ســفرهای اســتانی کــه از ایــن محــل پرداخــت مــی شــود ،بــه
طــرح هــای مربــوط بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی اختصــاص دارد .بــرای نمونــه ایشــان در
ســال  ۱۳۹۲در ســفری بــه کرمانشــاه  ۱۰۳طــرح عمرانــی و خدمــات رســانی را تصویــب کردنــد
کــه بــه گفتــه رئیـ�س کمیتـ�ه امـ�داد اسـ�تان کرمانشـ�اه  ۸۸ ۲طــرح آن بــا بودجــه ای معــادل ۷/۷
میلیــارد تومــان آن بــه کمیتــه امــداد اختصــاص داشــت .در نمونــه ای دیگــر ،مدیــرکل کمیتــه
نشــمالی ۳گفتــه :بــه برکــت ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان
امــداد امــام خمینــی خراسا 
 ۵۱۷میلیــارد و ۸۶۷میلیــون ریــال اعتبــار بــرای کمــک بــه نیازمنــدان اســتان اختصــاص
یافــت .بودجــه ســفرهای اســتانی مقــام رهبــری در ســال  ۱۳۹۸همچــون ســال  ۱۳۹۷معــادل
 ۱۰۰۰میلیــارد تومــان اســت ،ولــی دقیــق روشــن نیســت چــه مقــدار از آن بــه طــرح هــای کمیتــه
امــداد امــام اختصــاص خواهــد یافــت.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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 )۲بودجه دولتی

تنهــا بنــد شــفاف و مشــخص بودجــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی ،بنــد دو یعنــی بودجــه
دولتــی ایــن نهــاد عمومــی اســت .کمیتــه امــداد امــام خمینــی در قانــون بودجــه ردیفــی
مشــخص دارد .بودجــه دولتــی ایــن کمیتــه در ســال  ۱۳۹۷معــادل  ۴هــزار  ۸۱۵میلیــارد و ۸۰۰
میلیــون تومــان ( )۴.۸۱۵.۸۰۰.۱۰۰.۰۰۰بــوده کــه طــی ردیــف شــماره  ۱۲۹۶۰۰قانــون بودجــه،
بــه ایــن کمیتــه تخصیــص یافتــه اســت.
دولــت در ســال  ۹۷طــی جــدول اعتبــارات متفرقــه نیــز مبلــغ ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومــان از محــل
اعتبــارات موضــوع حــق التحریــر طــاق بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی اختصــاص داده اســت.
(طبــق قانــون برنامــه ششــم توســعه  ۵۰درصــد حــق التحریــر طــاق در کشــور بــه کمیتــه امــداد
و  ۵۰درصــد دیگــر بــه ســازمان بهزیســتی تعلــق مــی گیــرد).

 )۳کمکهایمردمی،موسسات،سازمانهاونهادهایداخلوخارجاز کشور

کمیتــه امــداد امــام عــاوه بــر کمکهایــی کــه بطــور مــداوم از ایرانیــان داخــل و خــارج کشــور
جمــع آوری میکنــد هــر ســاله بــا تبلیغــات وســیع از طریــق صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی،
چنــد جشــن از جملــه جشــن عاطفههــا ،جشــن رمضــان ،جشــن نیکــوکاری ،در سراســر
کشــور برگــزار و مبلــغ قابــل توجهــی کمــک مردمــی جمــع مــی کنــد امــا هیچــگاه عــدد واقعــی
کمکهــای جمــع آوری شــده را اعــام نمــی کنــد.
10

علــیمحمــدذوالفقــاری،معــاونتوســعه
مشــارکتهایمردمــیکمیتــهامــداد
کمکهــایجمــعشــدهازایــنشــیوهدر
ســال۹۵رامعــادل۲۰میلیــاردتومــاناعــام
کــردهولــیایــنعــددبــهنظــربــاواقعیــت
تطابــقنــداردچراکــهتنهــادریــکمــورد
مدیــرکلکمیتــهامــدادامــامدراســتان
خوزســتانازجمــعآوری۵میلیــاردو۸۰۰
میلیــونتومــاندرجشــنعاطفههــای
اســتانخوزســتانخبــردادهکــهاگــرمعــادل
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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همیــنعــدددردیگــراســتانهانیــز
جمــعآوریشــدهباشــدرقــمجمــعآوری
شــدهچیــزیحــدود۱۵۰میلیــاردتومــان
فقــطدرجشــنعاطفههــابایــدجمــع
آوریشــدهباشــد،ضمــناینکــهدردیگــر
جشــنهانیــزرقمــینزدیــکبــههمیــن
عــددممکــناســتجمــعشــدهباشــد.
قائــممقــامکمیتــهام ـدادنیــزدرگفتگویــی
ازجمــعآوری۴۰۰میلیــاردتومــانکمــکدر
طــرحاکــرامدرســال۹۶خبــردادهاســت.
کمکهــایمردمــیبــهکمیتــهام ـدادامــام
درســال۹۶مبلــغ۱۵۰۰میلیــاردتومــاناعــام
شــدهاســت.
۴

۵

 .۴صدقات ،نذورات ،زکوات ،انفاقات ،هبه ،ثلت و موقوفات

درآمــد کمیتــه امــداد از محــل ایــن بنــد نیــز مشــخص و شــفاف نیســت تنهــا در مصاحبههــای
رئیــس ایــن نهــاد میتــوان بــه اعــداد و ارقامــی نــه چنــدان دقیــق دســت یافــت .براســاس
گفتههــای پرویــز فتــاح  ۶ایــن کمیتــه در  ۱۰مــاه نخســت ســال  ۱۳۹۶مبلــغ  ۳۰۰میلیــارد تومــان
از محــل جمــع آوری زکات درآمــد داشــته اســت .او اضافــه کــرده« :طبــق قانــون دولــت بایــد
معــادل زکات جمـعآوری شــده بــرای کمــک بــه نیازمنــدان مناطــق زکات دهنــده را پرداخــت
کنــد تــا موجــب تشــویق مؤدیــان زکات شــود امــا متاســفانه رقــم پرداخــت شــده بســیار ناچیــز
بــوده اســت ».او رقــم دقیقــی کــه دولــت در ازای معــادل زکات جمــع آوری شــده ،بــه کمیتــه
امــداد اعطــاء کــرده ،اعــام نکــرده اســت.
درآمــد ایــن کمیتــه از محــل جمــع آوری صدقــه نیــز آنگونــه کــه علــی محمــد ذوالفقــاری ،معــاون
توســعه مشــارکتهای مردمــی کمیتــه امــداد خبــر داده ،۷در ســال  ۹۵معــادل  ۲۷۰میلیــارد
تومــان بــوده اســت .پرویــز فتــاح درآمــد کمیتــه امــداد در ســال  ۹۵از محــل صدقــه ،زکات ،طــرح
ا کــرام ،جشــن عاطفــه هــا و جشــن نیکــوکاری را  ۱۲۰۰میلیــارد تومــان اعــام کــرده اســت.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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 .۵درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته
کمیتــه امــداد امــام بــا بودجــه هنگفتــی کــه در اختیــار دارد ،فعالیــت اقتصــادی گســترده ای
بــرای کســب ارزش افــزوده منابــع مالــی خــود تــدارک دیــده اســت .ایــن کمیتــه بــا راه انــدازی
مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امــداد امــام خمینــی  ۸در بخــش صنایــع ،معــادن ،ســاخت و ســاز،
داللــی مســکن ،تجــارت و بازرگانــی ،بیمــه ،بانکــداری ،کشــاورزی ،دامپــروری ،صــادرات و
واردات دســت دارد .ایــن کمیتــه بــاالی  ۱۰۰شــرکت ثبــت شــده دارد و در بیشــتر اســتانهای
کشــور فعالیــت دارد .صورتحســاب درآمدهــا و هزینههــای ایــن شــرکتها مخفــی اســت و
اطالعاتــی در ایــن خصــوص در دســت نیســت.
رئیــس کمیتــه امــداد نــه تنهــا حاضــر بــه اعــام ســود و زیــان شــرکتهای تابعــه نیســت بلکــه
در مصاحبــه ای بــه کل فعالیتهــای اقتصــادی کمیتــه امــداد را نفــی میکنــد .پرویــز فتــاح
مدعــی اســت« ۹:بــا اطمینــان میگوییــم کــه کمیتــه امــداد ،هیــچ فعالیــت اقتصــادی بــه
مفهــوم بازرگانــی نــدارد .هــر کــه در ایــن بــاره نشــانهای پیــدا کــرد بــه مــا بگویــد .امــکان نــدارد.
خریــد و فــروش ،واردات و صــادرات ،بــه هیچوجــه و ممنــوع اســت .کمیتــه امــداد در هیــچ
بنــگاه اقتصــادی ســهام نــدارد .در کــدام کارخانــه یــا صنعــت فــوالد و ســیمان و پتروشــیمی؟
کمیتــه امــداد ســهامداری نمیکنــد .از بــورس ســوال کنیــد کــه آیــا کمیتــه امــداد ســهامی در
بــورس دارد؟ حتــی شــرکتهای زیــر مجموعــه مــا هــم اجــازه ســهامداری ندارنــد و ممنــوع
اســت ».حــال آنکــه اطالعــات شــرکتهای وابســته و حــوزه فعالیــت آنهــا در وب ســایت
مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امــداد موجــود اســت.
.۶فروش اموال منقول و غیر منقول
بــه گفتــه پرویــز فتــاح کمیتــه امــداد ،امــا ک و اموالــی ۱۰در اختیــار دارد کــه یــا توســط مــردم،
بــرای امــداد و جامعــه هــدف امــداد ،وقــف شــده یــا بــا اذن حضــرت امــام بــه امــداد وا گــذار
شــده تــا از درآمــد ایــن امــوال ،بــرای مددجویــان و ایتــام هزینــه شــود کــه ایــن امــوال ،مصوبــه
دولــت هــم دارد .او مدعــی شــده مــردم بــه نفــع فقــرا ،امــا ک شــان را وقــف میکننــد و آنهــا
نیــت واقــف را اجــرا میکننــد .پرویــز فتــاح گفتــه « :برخــی از امــا ک امــداد در تهــران یــا ســایر
اســتانها ،زمینهــای مصــادرهای تبصــره  ٨٣نخس ـتوزیری اســت کــه منافــع آن ،بــا اذن
امــام بــه مددجویــان مــا تعلــق دارد .فــروش ایــن زمینهــا ،قطعــا ارزش افــزوده دارد اما ســاخت
و تبدیــل ایــن زمینهــا بــه آپارتمــان و فــروش ملــک ،منافــع صددرصــدی بــرای مددجویــان
خواهــد داشــت کــه یکــی از منابــع درآمــد کمیتــه امــداد و هزینهکــرد بــرای مددجویــان هــم،
فــروش همیــن امــا ک اســت چــون بودجــه دولتــی کفــاف نمیدهــد ».او اشــاره ای بــه درآمــد
کمیتــه از محــل فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول نکــرده و تنهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده
اســت کــه بــرای درآمدزایــی دســتی در ســاخت و ســاز دارد.
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هزینه ها
کمیتــهام ـدادامــامبــاهــدف«ســاماندهی
ورســیدگیبــهوضعیــتمعیشــتامــور
محرومــانونیازمنــدانکشــور»تشــکیل
شــده،بنابرایــنتنهــامحــلمعتبــرو
قانونــیبــرایهزینــهکــرددرآمدهــای
ایــنکمیتــهســاماندهیورســیدگیبــه
وضعیــتمعیشــتمحرومــانونیازمن ـدان
کشــوراســت.البتــهدراساســنامهجدیــد
ایــنســازمانکــهدرســال۱۳۹۴تصویــبو
بــاتاییــدمقــامرهبــریابــاغشــد،دایــره
فعالیــتایــنکمیتــهبیــنالمللــیتعییــن
شــده،فلــذامحرومــانســایرکشــورها را
نیــز میتوانــد در برگیــرد و تنهــا مختــص
محرومــان داخــل ایــران نیســت.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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• بررســی و شــناخت انــواع محرومیتهــای مــادی و معنــوی نیازمنــدان و تبییــن آنهــا و
شناســایی افــراد و خانوادههــای الزمالحمایــه در شــهر ،روســتا و عشــایر.
• پیشــنهاد خــط مشــی ،سیاس ـتهای اجرایــی و طــرح و برنامههــای موثــر بــرای رفــع
محرومیتهــا در ابعــاد مختلــف بــه مراجــع ذیربــط بــا اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای
مردمــی ،دینــی و قانونــی.
• فراهــم آوردن امکانــات الزم بــه منظــور توانمندســازی ،خوداتکایــی ،اســتقالل
اقتصــادی افــراد و خانوادههــای نیازمنــد از طریــق اســتعداد ســنجی ،مهــارت آمــوزی،
ایجــاد اشــتغال ،آموزشهــای فنــی و حرف ـهای و اعطــای وام خدمــات در حــد تــوان.
• ایجــاد تســهیالت الزم در جهــت ســامت خانوادههــای نیازمنــد و تأمیــن خدمــات
بهداشــتی و درمانــی و اقــدام بــه بیمههــای درمانــی و اجتماعــی آنــان در حــد امکانــات
و قوانیــن و مقــررات مربوطــه.
• پرداخــت نقــدی و مســاعدتهای غیرنقــدی از قبیــل تأمیــن مســکن ،جهیزیــه و
کمــک بــه ازدواج نیازمنــدان.
• ارائه تسهیالت قرضالحسنه به نیازمندان
• ارائــه خدمــات فرهنگــی بــه افــراد و خانوادههــای نیازمنــد و ارتقــاء باورهــای دینــی و
ســبک زندگــی اســامی آنــان از طریــق فعالیتهــای آموزشــی ،تربیتــی بــا بهرهگیــری از
ظرفیــت حوزههــای علمیــه و دیگــر مرا کــز فرهنگــی.
• صیانــت از نهــاد خانــواده و ارائــه خدمــات مشــاوره ،مــددکاری و حمایتهــای الزم
حقوقــی و قضایــی از افــراد و خانوادههــای نیازمنــد
• انتقال تجربیات و راهکارهای رفع فقر و کمک به نیازمندان دیگر کشورها
• ترویــج و احیــاء فرهنــگ احســان و نیکــوکاری و ا کــرام ایتــام و نشــر سـ ّـنتهای
حسـ ٔ
ـنه اســامی
ســپردن وظایفــی همچــون :ارائــه خدمــات فرهنگــی بــه افــراد و خانوادههــای نیازمنــد و
ارتقــاء باورهــای دینــی و ســبک زندگــی اســامی آنــان از طریــق فعالیتهــای آموزشــی ،تربیتــی
بــا بهرهگیــری از ظرفیــت حوزههــای علمیــه و دیگــر مرا کــز فرهنگــی؛ انتقــال تجربیــات و
راهکارهــای رفــع فقــر و کمــک بــه نیازمنــدان دیگــر کشــورها؛ نشــر سـ ّـنتهای حسـ ٔ
ـنه اســامی؛
ارتبــاط و هماهنگــی بــا موسســات خیریــه و تشــکلهای نیکــوکاری مردمــی داخــل و خــارج از
کشــور بــه منظــور تعامــل و تبــادل تجربــه و بهرهگیــری از ظرفیتهــای آنهــا در جهــت انجــام
حمایتهــای مــادی و معنــوی از محرومــان بــا تقویــت و گســترش مشــارکت مردمــی ،ســبب
شــده کــه ایــن کمیتــه فــرای مســائل مــادی نیازمنــدان ،وارد حــوزه هــای سیاســی و بیــن
المللــی شــده و بــه ابــزاری در خدمــت ایدئولــوژی و سیاســت خارجــی رهبــر ایــران تبدیل شــود.
روشــن نیســت ایــن کمیتــه در راســتای وظایــف قانونــی شــده خــود ،تحــت عنــوان ایجــاد
شــرایط مشــارکت مردمــی در ســایر کشــورها چــه بودجــه هایــی تا کنــون هزینــه کــرده و چــه
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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دســتاوردی داشــته ،چرا کــه گــزارش ســالیانه درآمدهــا و هزینــه هــای ایــن کمیتــه طــی یــک
تــک نســخه بــرای رهبــر ایــران (تبصــره  ۵مــاده  ۱۵اساســنامه) ارســال مــی شــود .ایــن گــزارش
علنــی نیســت و در اختیــار عمــوم قــرار نمــی گیــرد.

هزینه کرد درآمدها در غزه

خــرداد مــاه ســال  ۱۳۹۷رســانهها بطــور گســترده از برگــزاری مراســم افطــاری در غــزه از محــل
صدقــات کمیتــه امــداد امــام شــدند .ایــن خبــر کــه وا کنشهــای گســترده ای در شــبکههای
اجتماعــی داشــت بــا وا کنــش پرویــز فتــاح رئیــس کمیتــه امــداد مواجــه شــد .پرویــز فتــاح در
گفتگویــی اصــل ایــن اقــدام را تکذیــب نکــرد ولــی مدعــی شــد ایــن کمکهــا از محــل جمــع
آوری صدقــات روزانــه مــردم نیســت .فتــاح گفــت« :اینکــه مــا از صدقــات و انفاقــات مــردم
ایــران ،ریالــی بــه دیگــر کشــورها منتقــل میکنیــم کــذب اســت .مــا شــرعا و قانونــا حتــی اجــازه
انتقــال صدقــات را از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر و از یــک اســتان خودمــان بــه اســتان دیگــر
نداریــم ،آن وقــت چگونــه میتوانیــم ایــن کمکهــا و وجوهــات مردمــی را از ایــران بــه کشــور
دیگــری منتقــل کنیــم ».او اعتبــار مالــی ایــن کمــک رســانیها را یــا کمکهــای جمــع آوری
شــده از صندوقهــای آن منطقــه جمــع آوری شــده و یــا از محــل صندوقهایــی اســت کــه
بــه صــورت مشــخص بــه نــام کمــک بــه فلســطین جمـعآوری شــده اســت .بــرای مثــال در نمــاز
جمعــه صندوقهــای مجــزا بــرای کمــک بــه مــردم یمــن یــا فلســطین مســتقر میشــود و مــردم
بــا آ گاهــی و براســاس شــناخت و اراده خــود بــه کشــوری خــاص کمــک میکننــد .فتــاح ایــن
راه را تنهــا روش کمــک مــردم ایــران بــه کشــورهای خارجــی از راه کمیتــه امــداد(ره) عنــوان
کــرده اســت.
فتــاح همچنیــن در دیــدار بــا آیــت اهلل مصبــاح یــزدی ایــن خبــر را شــایعه پرا کنــی دشــمنان
انقــاب  ۱۱دانســته و گفتــه« :از چنــد روزی کــه دشــمنان شــیطنت کردهانــد ،درآمــد ایــن
مجموعــه چنــد برابــر شــده اســت».

نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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تاثیر گردش
مالی کمیته در
اقتصاد ایران
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وقتــی درآمــد واقعــی کمیتــه امــداد امــام شــفاف نیســت و تصویــری از گــردش مالــی ایــن
کمیتــه موجــود نیســت ،نمــی تــوان بطــور دقیــق میــزان نقــش آفرینــی ایــن کمیتــه را در
اقتصــاد ایــران ترســیم کــرد ولــی براســاس اطالعــات موجــود مــی تــوان گوشــه ای از آن
را نمایــان ســاخت .کمیتــه امــداد مالــک یکــی از بزرگتریــن مجتمعهــای اقتصــادی ،بــا
دههــا شــرکت ز یــر مجموعــه اســت کــه هــر کــدام در حوزههــای صنعتــی ،عمرانــی ،مالــی
و تجــاری فعالیــت دارنــد.

کمیتــه امــداد امــام بــا بودجــه هنگفتــی کــه در اختیــار
دارد ،فعالیــت اقتصــادی گســتردهای بــرای کســب
ارزش افــزوده منابــع مالــی خــود تــدارک دیــده اســت.
ایــن کمیتــه بــا راه انــدازی مجتمــع اقتصــادی
کمیتــه امــداد امــام خمینــی ۱۲در بخــش صنایــع،
معــادن ،ســاخت و ســاز ،داللــی مســکن ،تجــارت و
بازرگانــی ،بیمــه ،بانکــداری ،کشــاورزی ،دامپــروری،
صــادرات و واردات دســت دارد .ایــن کمیتــه بــاالی ۱۰۰
شــرکت ثبــت شــده دارد و در بیشــتر اســتانهای کشــور
فعالیــت دارد .صورتحســاب درآمدهــا و هزینــه هــای
ایــن شــرکت هــا مخفــی اســت و اطالعاتــی در ایــن
خصــوص در دســت نیســت.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی

ماموریتهای مجتمع اقتصادی کمیته امداد عبارتند از :
• هم افزایی با سایر دستگاههای اقتصادی تحت پوشش دفتر مقام رهبری
• اداره بهینه شرکتها و واحدهای تحت پوشش
• تخصیص امال ک مستعد به طر حهای اشتغال زایی ،خودکفایی و یا تامین مسکن محرومان
• مدیریت و بهره برداری بهینه از اموال و داراییها
• تغییر و تبدیل داراییها به منظور فعالیتهایی با بازده مناسب اقتصادی
• استفاده از فرصتهای اقتصادی و جذب آنها در راستای اهداف مصوب
• انجام تعهدات مالی سالیانه مصوب به کمیته امداد امام
• سایر ماموریتهای ابالغی از سوی ریاست محترم کمیته امداد امام
شــرکت های وابســته مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام  ۱۳به این شــرح است:

۱

هلدینگتوسعهدامپروری
وکشاورزیامداد

صاحب ۱۰۰شرکت زیرمجموعه
در ۱۶استان کشور
شرکت های وابسته

۱

شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

۲

شرکت کشت و صنعت میثاق امداد

۳

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

۴

شرکت کشت و صنعت امداد شرق

۵

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه ارا ک

۶

شرکت کشت و صنعت سبزدشت فارس

۷

شرکت کشت و دام اصفهان

۸

شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت

۹

شرکت کشت و صنعت بهار رفسنجان

حوزه فعالیت

• اجرای اقتصاد مقاومتی،
• تولید محصول سالم،
• انتقال دانش و تکنولوژی
• خودکفایی
• استفاده بهینه از منابع آب و خا ک
• تشکیل کشت و صنعتهای بزرگ

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

17

کمیته امداد امام خمینی

2

18

هلدینگتوسعهتجهیز
معادنامداد

شرکت های وابسته

حوزه فعالیت

۱

شرکت معدن فرآور امداد

۲

شرکت تعاونی معدنی امداد

۳

شرکت توسعه معادن و
صنایع معدنی کردستان

• طراحی ،اجرا ،نظارت و اداره طرحهای صنعتی و معدنی در زمینه
های ا کتشاف ،استخراج ،تجهیز و بهره برداری از معادن و فعالیت در
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
• اخذ و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور
• 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
• برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارج از کشور

نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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۳

هلدینگتوسعهعمران
ساختمانامداد

شرکت های وابسته

۱

شرکت عمران گستر بصیر

۲

شرکت عمران گستر بصیر تهران

۳

شرکت توسعه عمران
ساختمان نسیم

۴

شرکت مهندسی نواندیشان
طرح و نظارت امداد

حوزه فعالیت

• سرمایهگذاری ساخت و مشارکت در فعالیت های عمرانی امور
ساختمانی آماده سازی زمین ساخت و ساز و گسترش واحدهای
مسکونی اداری تجاری خدماتی تفریحی توریستی
• شهرک سازی
• بلندمرتبه سازی انبوه سازی و صنعتی سازی
• خرید و فروش زمین و ساختمان
• مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد
سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود
• اخذ پروانه نمایندگی در رابطه با فعالیت شرکت
• ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور

نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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۴

هلدینگتوسعهتجارتو
سرمایهپایدارامداد

شرکت های وابسته

۱

شرکت صنعت آفرینان

۲

شرکت کارگزاری رسمی بیمه
تامین آتیه امداد

۳

شرکت مهندسی مهر امداد

20

حوزه فعالیت

• مشارکت در کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی اعم از صنعتی  ،بازرگانی،
ساختمانی و خدماتی
•انجام کلیه خدمات مجاز بازرگانی به منظور صادرات و واردات انواع
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
•برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه داخلی و خارج از کشور
•شرکت در کلیه مناقصات ،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی  ،اعم
از داخلی و بین المللی

نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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حوزهامالکومستغالت

کمیتــه امــداد فعالیــت گســتردهای در حــوزه امــا ک و مســتغالت دارد .ایــن کمیتــه ،امــا ک
خــود را بــه صــورت منطق ـهای ،مدیریــت کــرده و نقشــی گســترده در صنعــت ســاخت و ســاز
دارد .لیســت و موجــودی امــا ک ایــن کمیتــه در اختیــار عمــوم قــرار نــدارد تنهــا در وب ســایت
ایــن کمیتــه ،در بخــش امــا ک بــه مدیریــت منطقــه ای و تقســیم بنــدی جغرافیایــی امــا ک
خــود اشــاره کــرده کــه بــه ایــن شــرح اســت:

مناطق

استان

۱

امال ک منطقه تهران

تهران ،البرز ،قم و سمنان

۲

امال ک منطقه شمال

گیالن ،مازندران و گلستان

۳

امال ک منطقه جنوب

کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،بوشهر و خوزستان

۴

امال ک منطقه شرق

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

۵

امال ک منطقه غرب

همدان

۶

امال ک منطقه مرکزی

اصفهان ،لرستان ،مرکزی و چهارمحال بختیاری

نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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نیروی انسانی

22

کمیتــه امــداد امــام بــا فعالیتــی بیــن المللــی ،ملــی و محلــی ،نیــروی انســانی گســتردهای
را در اختیــار دارد .تعــدادی از نیروهــای کمیتــه در ســتاد مرکــزی در تهــران ،بخشــی در
نمایندگیهــای اســتانی و شهرســتانی ،بخشــی در حــوزه مــددکاری و بخــش دیگــر در
شــرکتهای تابعــه اشــتغال دارنــد .ضمــن اینکــه ایــن کمیتــه شــمار گســتردهای از نیروهــای
داوطلــب و خیــر را نیــز در دایــره همــکاران خــود گنجانــده اســت.
• نیروی ستادی
• نیروی استانی
• مددکاران
• کارکنان شرکت های تابعه
• نیروهای داوطلب و خیر
امیــر منصــور برقعــی قائــم مقــام کمیتــه امــداد تعــداد خیریــن داوطلــب  ۱۴فعــال در مرا کــز
نیکــوکاری سراســر کشــور را حــدود یــک میلیــون نفــر اعــام کــرده اســت.
تعــداد دقیــق کارکنــان هــر بخــش مشــخص نیســت .پرويــز فتــاح در گزارشــی بــه نماینــدگان
مجلــس در ســال  ۱۳۹۶تعــداد کارکنــان  ۱۵کمیتــه امــداد امــام را  ۴۰۰۰نفــر اعــام کــرده اســت.
معلــوم نیســت کــه آیــا تعــداد کارکنــان شــرکت هــای تابعــه نیــز در ایــن عــدد گنجانــده شــده یــا
آنهــا محاســبه نشــدهاند.

نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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فعالیتهای
سیاسی

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

کمیتــهامــدادامــاممثــلســایرنهادهــای
انقالبــیهمیشــهکرســیهایمتعــددیدر
مجلــسداشــتهودارد.درهــردورهمجلــس
تعــدادیازنماینــدگانایــنکمیتــهدر
اســتانهایمختلــفکشــوربــرایورود
بــهانتخابــاتمجلــساعــامکاندیداتــوری
میکننــدوبــابرخــورداریازحمایتهــای
مــادیومعنــویکمیتــهامــداد،وتوزیــع
گســتردهبــنمیــاننیازمن ـدان،بــهمجلــس
راهمییابنــد.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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رحیــم زار ع ۱۶ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی و نماینــده
مــردم شهرســتانهای آبــاده ،بوانــات و خــرم بیــد در مجلــس نهــم و دهــم ،ا گرچــه خــود را
۱۷
مددجــوی کمیتــه امــداد معرفــی میکنــد یکــی از ایــن نمونههاســت .عبدالرضــا مصــری
نماینــده کرمانشــاه در مجلــس هفتــم و نهــم و دهــم کــه در مقطعــی در دولــت احمــدی نــژاد
بــه وزارت هــم رســید نمون ـهای دیگــر اســت کــه ســالها در کمیتــه امــداد ســمت مدیریتــی
داشــته اســت.
از ســوی دیگــر رئیــس کمیتــه امــداد امــام در آســتانه انتخابــات مجلــس دهــم طــی
بخشــنامه ای اعــام کــرد« ۱۸ :هرگونــه دخالــت و فعالیــت انتخاباتــی کارکنــان کمیتــه امــداد
در ســال جــاری ممنــوع اســت ».بخشــنامهای کــه خــود گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه
دخالــت در انتخابــات توســط کارکنــان و مدیــران کمیتــه امــداد امــری جــاری بــوده اســت
کــه دســتور بــه ممنوعیــت آن را صــادر کــرده اســت.
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فعالیتهای
بین المللی

کمیتــه امــداد امــام در  ۸کشــور  ۱۹لبنــان ،ســوریه ،آذربایجــان ،تاجیکســتان ،افغانســتان،
عــراق ،کومــور و فلســطین دفتــر نمایندگــی داشــت کــه در ســال  ۹۵بــه دســتور رئیــس کمیتــه
امــداد دفتــر ایــن کمیتــه در دو کشــور تاجیکســتان و کومــور تعطیــل شــد .طبــق بنــد  ۱۱مــاده
 ۶اساســنامه ،کمیتــه امــداد بــه ایــن منظــور میتوانــد دفتــر نمایندگــی در کشــورهای دیگــر
داشــته باشــد« :ارتبــاط و هماهنگــی بــا موسســات خیریــه و تشــکلهای نیکــوکاری مردمــی
داخــل و خــارج از کشــور بــه منظــور تعامــل و تبــادل تجربــه و بهرهگیــری از ظرفیتهــای آنهــا
در جهــت انجــام حمایتهــای مــادی و معنــوی از محرومــان بــا تقویــت و گســترش مشــارکت
مردمــی ».تبصــره مــاده  ۴نیــز روشــن کــرده اســت کــه ایجــاد واحدهــای خــارج از کشــور طبــق
ضوابــط ابالغــی دفتــر مقــام معظــم رهبــری خواهــد بــود .البتــه ایــن ضوابــط ابالغــی جایــی
منتشــر نشــده تــا مشــخص شــود بــه چــه منظــور دفاتــر خــارج کشــور راه انــدازی مــی شــود.
ســال  ۱۳۹۵پرویــز فتــاح رئیــس تــازه منصــوب شــده کمیتــه امــداد دســتور بــه تغییــر کاربــری
دفاتــر نمایندگــی خــارج از کشــور  ۲۰داد و اعــام کــرد ماموریــت دفاتــر خــارج از کشــور جــذب و
ســاماندهی خیــران و کمکهــای ایرانیــان خــارج از کشــور بــرای کمــک بــه نیازمنــدان داخــل
کشــور را عهــدهدار شــوند .مســاله ای کــه روشــن بــود بــرای پنهــان کــردن امــر مهــم تــری اعــام
شــده اســت چــرا کــه:
 -۱اساســنامه وظیفــه دفا تــر نمایندگــی خــار ج از کشــور را تعامــل و تبــادل تجربــه بــا دیگــر
ســازما نهای خیر یــه و بهر هگیــری از ظرفیتهــای آنهــا در جهــت انجــام حمایتهــای
مــادی و معنــوی از محرومــان بــا تقو یــت و گســترش مشــارکت مردمــی تعییــن کــرده و
رئیــس ســازمان بــدون تغییــر اساســنامه نمــی توانســت تغییــر کار بــری دفاتــر نمایندگــی
را ابــاغ کنــد.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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 -۲اصــوال کمیتــه امــداد در کشــورهایی دفتــر نمایندگــی دارد کــه ایرانــی چندانــی در آنهــا
وجــود نــدارد و در زمــره کشــورهای فقیــر بــه حســاب مــی آمــد .ا گــر ایــن دفاتــر در کانــادا ،آمریــکا،
انگلســتان و دیگــر کشــورهای اروپایــی بــود کــه ایرانیــان بســیاری در آنهــا زندگــی میکننــد
شــاید ایــن تغییــر کاربــری معنادارتــر مــی بــود.
 -۳قیــد مطابــق ضوابــط ابالغــی مقــام معظــم رهبــری بــرای داشــتن دفتــر خــارج از کشــور
و کشــورهایی کــه کمیتــه در آنهــا فعــال اســت نشــان مــی دهــد کــه ارتباطــی ایدئولوژیکــی و
اســتراتژیکی بیــن سیاســت خارجــی رهبــر ایــران و دفاتــر کمیتــه امــداد وجــود دارد و اتفاقــا
دفاتــری تعطیلــی مــی شــود (تاجیکســتان و کومــور) کــه ایــران نفــوذ چندانــی در آنهــا نــدارد.

26

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

کمیته امداد امام خمینی

جمع بندی

کمیتــه امــداد امــام خمینــی در ســال  ۱۳۵۸بــا هــدف ســاماندهی و رســیدگی بــه وضعیــت
معیشــت امــور محرومــان و نیازمنــدان کشــور و بــه دســتور آیــت اهلل خمینــی تاســیس شــد.
ایــن نهــاد انقالبــی همچــون ســایر نهادهــا و بنیادهــای انقــاب اســامی ،خیلــی زود وارد حــوزه
اقتصــاد و درآمــد زایــی شــد بــه طوریکــه رفتــه رفتــه فعالیــت اقتصــادی بــر فقرزدایــی غلبــه و
کمیتــه امــداد بــه یکــی از بزرگتریــن کارتــل هــای اقتصــادی ایــران تبدیــل شــد.
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 میگیرد
• 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
تا کنــون شــماری از مدیــران ایــن نهــاد از ایــن طریــق بــه مجلــس راه یافتــه انــد.
• فعالیــت هــای ایــن نهــاد محــدود بــه مرزهــای جغرافیایــی ایــران نیســت و در تعــدادی از
کشــورهایی کــه جمهــوری اســامی در آنجــا پایــگاه قــوی تــری دارد حضــور دارد.
• هماننــد ســایر نهادهــای زیــر نظــر رهبــر ایــران ،شــفافیت ،قابــل حسابرســی بــودن،
مســئولیتپذیری و پاســخگویی حلقــه هــای مفقــوده ایــن نهــاد عمومــی اســت.
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پرویزفتاح؛
ازبازیگرانکلیدی
اقتصادپنهان
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سفر رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناطق زلزله زده کرمانشاه و دیدار با فرماندهان سپاه منطقه

اقتصــاد ا یــران یــک نیمــه آ شــکار دارد کــه وزرای دولــت گرداننــده آ نانــد و یــک
نیمــه پنهــان کــه از حسابرســی در امــان و بــه عبارتــی خــار ج از شــمول و در کنتــرل
رهبــر ا یــران ا ســت .صــد البتــه حجــم مالــی نیمــه پنهــان اقتصــاد ایــران ،غیرشــفاف
ا ســت و کســی از کــم و کیــف آن مطلــع نیســت ،جــز عــد های معــدود ،کــه دس ـتاندر
کار ا یــن حوز هانــد.
بازیگــران نیمــه پنهــان اقتصــاد ا یــران ،نیــز چهــر های کمتــر شــناخته شــده دارنــد.
نــام آنهــا را کســی نمیدانــد تــا زمانیکــه پایشــان بــه نیمــه آشــکار اقتصــاد بــاز
میشــود .پرو یــز فتــاح یکــی از ا یــن معــدود بازیگرانــی ا ســت کــه ســا لها ســکاندار
بخــش قدرتمنــدی از اقتصــاد وابســته بــه نهــاد رهبــری و ســپاه پاســداران بــوده و
از ســد ســازی تــا ســاختمان ســازی و کشــاورزی و صنعــت دســت دارد و گرداننــده
د ههــا شــرکت اقتصــادی بــوده و هســت.
پرویــز فتــاح کــه امــروز بــا مدیریــت کمیتــه امــداد امــام بیــش از هــر زمانــی نامــش بــر زبانهــا
افتــاده و اخبــارش در رســانه هــا منتشــر میشــود ،پیشــتر شــرکتهای اقتصــادی ســپاه را
در بنیــاد تعــاون و قــرارگاه خاتــم االنبیــاء میچرخانــده و بزرگتریــن رضایــت شــغلی اش از
فعالیــت در بنیــاد تعــاون را در یــک جملــه اینگونــه بیــان میکنــد« ۲۱ :مــا برخــاف دولــت
در مقابــل مجلــس ،وظيفــه پاســخگويی نداريــم کــه مثــا تذکــر بگيريــم و مــورد ســئوال
قــرار بگيريــم .ســازمان بازرســی کل کشــور مثــل سيســتمهای دولتــی و عمومــی بــه اينجــا
ورود نــدارد و خصوصــی محســوب میشــود ،اينهــا مزايــای کار اســت ».او در حــال حاضــر
نیــز در کمیتــه امــداد همیــن وضعیــت را دارد بــه کســی جــز رهبــر ایــران پاســخگو نیســت.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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پرویز فتاح
کیست؟

30

پرویــز فتــاح  ۱۷ ۲۲ســاله بــود کــه انقــاب
 ۵۷بــه پیــروزی رســید .او هنــوز در
ارومیــه اســت و خــود را بــرای ورود بــه
دانشــگاه آمــاده میکنــد ولــی بــرای ورود
بــه دانشــگاه تردیــد دارد چــرا کــه تحــت
تاثیــر روحانیــون وقــت نیــم نگاهــی بــه
حــوزه علمیــه دارد .بــه تهــران میآیــد بــا
دوســتان تصمیــم میگیــرد کــه بــه حــوزه
علمیــه بــرود ولــی جنــگ ایــران و عــراق
شــروع میشــود .بــه ارومیــه بــاز میگــردد
تــا در رکاب مهــدی و حمیــد با کــری،
پرویز فتاح رئیس بازیگر کلیدی در اقتصاد پنهان ایران
آموزشهــای نظامــی را فــرا گیــرد .جنــگ
مســیر زندگــی پرویــز فتــاح را تغییــر میدهــد .او کتــاب و دفتــر را زمیــن میگــذارد و اســلحه بــه
دســت میگیــرد و راهــی جبهههــای جنــگ میشــود .او بــا ملحــق شــدن بــه جهــاد ســازندگی،
بــه عنــوان جهادگــر در جبهههــا حضــوری مــداوم دارد.
پرویــز فتــاح کــه در ادامــه لبــاس ســپاه پاســداران را بــر تــن کــرده در کنــار فعالیتهای نظامــی ،راهی
دانشــگاه صنعتــی شــریف میشــود و بــه تحصیــل در رشــته مهندســی عمــران مشــغول میشــود.
پرویــز در ســال  ۱۳۶۸همزمــان بــا پایــان جنــگ ایــران و عــراق ،مــدرک مهندســی خــود را دریافــت و
وارد مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته سیســتمها میشــود .او حــاال ســرداری اســت کــه نشــان
مهندســی را دریافــت و در بخشــی مهندســی ســپاه مشــغول بــه کار میشــود .در ســال  ۱۳۶۸از
ســوی علــی خامن ـهای بــه عضويــت ســتاد  ۹نفــره نظامــی بــرای اجــرای قطعنامــه  ۵۹۸درآمــد تــا
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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تولد

۱۳۴۰

ارومیه/آذربایجان غربی

مدرک تحصیلی

مهندسی عمران

فوق لیسانس صنایع شاخه سیستم ها

دانشگاه

دانشگاه شریف

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه امام
حسین

آشنایی به زبان خارجی

انگلیسی

کردی

ترکی

مهمترین سمتهای شغلی

وزیر نیرو دولت
احمدی نژاد

مدیرعامل بنیاد
تعاون وابسته به
سپاه

مدیرعامل کمیته
امداد امام خمینی
وابسته به رهبری

حزب سیاسی

ندارد

گرایش سیاسی :اصولگرا

فعالیت اقتصادی

مدیریت صدها شرکت اقتصادی وابسته به نهاد رهبری

فعالیت نظامی

عضو رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

فعالیت برون مرزی

همکاری با رهبران مخالف
کردستان عراق در طول جنگ
ایران و عراق

همکاری با رهبران مخالف
کردستان عراق در طول جنگ
ایران و عراق

عدم شفافیت

درگیر بودن بنیاد تعاون در
اختالس سه هزار میلیاردی

فعالیت غیرشفاف اقتصادی در
نهادهای تحت نظر رهبر ایران

خانواده

همسر :دختر دایی،
شغل معلم/خانه
دار

یک پسر به نام
امیرحسین ،دانش
آموخته نرم افزار

یک دختر به نام
نعیمه دانش
آموخته حقوق

خطــوط مــرزی دو کشــور ايــران و عــراق بــا حضــور کارشناســان و بازرســان ســازمان ملــل تعييــن
میشــود .يــک ســال بعــد نيــز مامــور مبادلــه اجســاد کشتهشــدگان جنــگ ايــران و عــراق از ســوی
دولــت تهــران شــده و بــا برگــزاری مراســمی در مــرز شــلمچه ،نخســتين پيکــر ایرانــی کشــته شــده در
جنــگ وارد خــا ک ايــران شــد .ایــن آخریــن گام او در خصــوص جنــگ ایــران و عــراق بــود.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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پرویــز فتــاح از فــردای آن روز وارد فــاز جدیــدی از زندگــی خــود شــد .دوران جنــگ بــه سـرآمده و
او کــه وفــاداریاش را بــه آیــت اهلل خامنــه ای ثابــت کــرده ،وارد تیــم اقتصــادی ســپاه پاســداران
میشــود و مدیریــت امــور قــراردادی پروژههــای عمرانــی در امــور ســازندگی قــرارگاه خاتــم االنبیاء و
عقــد قراردادهــای پــروژه ملــی در ســطح کشــور را عهــده دار شــد تــا در ردیف چهرههــای اقتصادی
قدرتمنــد نزدیــک بــه رهبــر ایــران قــرار گیــرد .او ســپس بــه مقــام قائم مقــام و معاونت فنی شــرکت
مهندســی سپاســد رســید و مدیریــت پروژههــای ســد کرخــه و گتونــد را عهــده دار شــد.
بــا وجــود ســالها فعالیــت در پــروژه هــای کالن اقتصــادی کســی نــام او را نشــنیده بــود امــا یــک
رفاقــت دیرینــه او را از پســتو بیــرون کشــید و وارد نیمــه آشــکار اقتصــاد ایــران کــرد .پرویــز فتــاح
کــه از ابتــدای انقــاب رابطــه دوســتانه و نزدیکــی بــا محمــود احمــدی نــژاد داشــت بــا پیشــنهاد
او ســکاندار وزارت نیــرو شــد ،اتفاقــی کــه پایــان چنــدان خوشــایندی برایــش نداشــت چرا کــه
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
بزرگتریــن بنیادهــای اقتصــادی وابســته بــه نهــاد رهبــری را در اختیــار گیــرد.
کســی از گــردش مالــی بنیــاد تعــاون مطلــع نیســت جــز دســت انــدرکاران آن و رهبــر ایــران
بــه عنــوان بزرگتر یــن ذینفــع آن ،امــا بنــا بــر آنچــه در رســانه آمــده ،بنیــاد تعــاون مالــک:
• بانک انصار
• بانک مهر
• موسسه ثامن االئمه
• شرکت های کشت و صنعت شاداب خراسان
• شرکت خدمات هوایی پارس
• شرکت صنایع غذایی مائده
• مالک  ۵۱سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش تقریبی  ۸میلیارد دالر
• شرکت توسعه اعتماد مبین
• شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد
• شرکت شهریار مهستان
• شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
• شرکت جوان سیر ایثار
• شرکت ریل ترابر سبا
• موسسه تامین مسکن بسیجیان
• موسسه علمی رزمندگان
• موسسه قرض الحسنه بسیجیان
• شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
• شــرکت تجلــی مهــر ایرانیــان ،صاحــب ســهام ســهام شــرکتهای ســازندگی انصــار،
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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کوثــر آذربایجــان ،کوشــاپایدار ،فراســوی شــرق و افتخــار خوزســتان
• شرکت فراسوی شرق
• شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد
• و  ۲۴شرکت رسمی فعال در حوزه ساخت و ساز

پرویــزفتــاحکــههمیشــهدرهــرپســتو
مقامــیکوشــیدهخــودرابچــهحــزباللهــی
مطیــعرهبــرایــراننشــاندهــد،ازلطــف
رهبــرایــراننیــزهمیشــهبرخــورداربــودهو
پــسازبــروزتردیدهایــینســبتبــهنقــش
بنیــادتعــاوندراختــاس ۳هــزارمیلیــاردی
نــهتنهــابرکنــارنشــدبلکــهبــاحکــمرهبــر
ایــرانســکاندارکمیتــهامــدادامــامخمینــی
میشــودتــانــهتنهــاکمــاکانعهــدهدار

بخــشعظیمــیازاقتصــادپنهــانایــران
باشــدبلکــهایــنبــاربــاقبــولمســوولیت
مدیریــتفقــرایجامعــهایــران،صاحــب
پایگاهــیمردمــیبــرایآینــدهسیاســی
خــودشــود.
پایگاهــی کــه بــا بنهــای اقتصــادی و کمکهــای بالعــوض بــه فقــرای پرتعــداد ایــران ،قابــل
توســعه اســت .ایــن را بایــد اضافــه کــرد کــه پرویــز فتــاح هرگونــه دخالــت بنیــاد تعــاون در ایــن
اختــاس را رد میکنــد و مــی گویــد« ۲۴:نهادهــای مالــی بنیــاد تعــاون ســپاه از ایــن اختــاس
متاثــر شــدهاند و ا گرچــه هیچیــک از آنهــا در ایــن موضــوع ذرهای دخالــت نداشــتهاند،امــا
کارهــای آنهــا نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت».
کمیتــه امــداد امــام خمینــی کــه بــا هــدف ســاماندهی و رســیدگی بــه وضعیــت معیشــت امــور
محرومــان و نیازمنــدان کشــور تاســیس شــد ،در حالــی بــه پرویــز فتــاح ســپرده شــد کــه مالــک
صدهــا شــرکت صنعتــی ،بازرگانــی ،زراعــی و مالــی اســت.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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کارنامه سیاسی
پرویز فتاح

34

پرویــز فتــاح ،در هیــچ حــزب سیاســی عضــو نبــوده ،پــس کارنامــه سیاســی او نیــز همچــون
دیگــر فعــاالن حــوزه اقتصــاد پنهــان ،شــفاف نیســت .کســی نمیدانــد فتــاح بــه کــدام اصــول
سیاســی بــاور دارد ،چــرا کــه همیشــه کوشــیده اســت نشــان دهــد مطیــع رهبــر ایــران اســت،
پــس خــط سیاســی خــود را همــواره بــا او تنظیــم کــرده اســت.
ورود او بــه دولــت بــه پیشــنهاد کســی روی داد کــه رهبــر ایــران او را بــه خــود نزدیکتــر از هــر
کســی معرفــی کــرد و از خــط او زمانــی جــدا شــد کــه احســاس کــرد بــا رهبــر ایــران زاویــه پیــدا
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
و بــه رغــم پیشــنهادهای متعــدد احمــدی نــژاد ،تصمیــم بــه کنــاره گیــری از دولــت گرفــت.
پرویــز فتــاح در ابتــدای دولــت دوم محمــود احمــدی نــژاد از ســوی  ۲۲۰نماینــده اصولگــرای
مجلــس هشــتم مــورد حمایــت ویــژه قــرار گرفــت تــا مجــدد بــه دولــت راه یابــد ولــی شــخصا
تمایلــی بــه حضــور در دولــت نشــان نــداد .او بــار دیگــر در جریــان انتخابــات ســال  ۹۶مــورد
تاییــد اصولگرایــان قــرار گرفــت و بــا رای شــورای رهبــری اصولگرایــان بــرای اعــام کاندیداتــوری
دعــوت شــد ولــی ایــن دعــوت را نیــز نپذیرفــت و حاضــر بــه رقابــت بــا حســن روحانــی نشــد
امــا بــدون شــک او یکــی از جــدی تریــن گزینههــای اصولگرایــان بــرای انتخابــات آتــی ریاســت
جمهــوری ایــران اســت .از ایــن رو او میکوشــد خــود را چهــره ای میانــهرو معرفــی کنــد تــا
حمایــت مســتقلها و میانــه روهــای ایــران را نیــز در انتخابــات  ۱۴۰۰همــراه خــود داشــته
باشــد .او در انتخابــات  ۹۶هرچنــد بــا صــدور بخشــنامهای ۲۵از مدیــران کمیتــه امــداد امــام
خواســت تــا در انتخابــات دخالتــی نداشــته باشــند شــخصا میزبــان نشســتی انتخاباتــی در
کمیتــه امــداد بــود نشســتی کــه مصلحــی وزیــر اطالعــات دولــت احمــدی نــژاد تنهــا ســخنران
۲۶
آن بــود و بطــور صریــح و آشــکارا از کاندیداتــوری ســید ابراهیــم رئیســی حمایــت کــرد.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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پرویــز فتــاح در ســال  ۹۷و در جریــان ترمیــم کابینــه پیشــنهاد وزارت کار ،تعــاون و رفــاه
اجتماعــی 27را از حســن روحانــی دریافــت کــرد ولــی آن را نپذیرفــت و ترجیــح داد ریاســت
کمیتــه امــداد را حفــظ کنــد.
پرویــز فتــاح در تمــام اتفاقــات مهــم سیاســی ایــران ،همیشــه ســمت و ســوی رهبــری را گرفتــه
اســت .او در رویــداد ســال  ۱۳۸۸اولیــن وزیــری بــود کــه بــه احمــدی نــژاد تبریــک گفــت و روز
 ۹دی مــاه کــه تضاهــرات دولتــی علیــه جنبــش ســبز برگــزار شــد را مهــر باطــل مــردم بــر نقشــه
28
برانــدازی نظــام والیــی معرفــی کــرده و میگویــد:
«مهمتريــن عاملــی کــه موجــب شــد انقــاب و نظــام اســامی از بحــران فتنــه هوشــيارانه و بــا
بصيــرت عبــور کنــد ،بــدون شــک ســعه صــدر مثالزدنــی رهبــری معظــم انقــاب در برخــورد بــا
فتنهگــران بــود».
پرویــز فتــاح وقتــی در خصــوص برگــزاری مراســم افطــاری بــا پــول کمیتــه امــداد امــام در لبنــان
و فلســطین مواجــه شــد ،در دیــدار بــا آیــت اهلل مصبــاح یــزدی میگویــد« 29:در نظــام اســامی
اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه هــر جــا ،مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد شــما نگهبــان باشــید ،مــا
بایــد در همــان مــکان اطاعــت کنیــم و ایــن افتخــار ســربازی لطــف خداونــد اســت».
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خانواده

36

پرویــز فتــاح بــرای ورود بــه قــدرت در
جمهــوری اســامی ،رانــت فامیلــی
نداشــت چــون وابســتگی فامیلــی نزدیــک
بــا رجــال سیاســی ایــران نداشــت او بــا
برتــن کــردن لبــاس نظامــی و نزدیکــی
بــه فرماندهــان ســپاه و اطاعــت محــض
از رهبــر ایــران بــه حیــات خلــوت قــدرت
راه یافــت .او بــا دختــر دای ـیاش  30کــه
معلــم بــود ازدواج کــرد ،همســرش بعدهــا
خانــه داری را ترجیــح داد و بــه امــور
خانــه و فرزنــدان مشــغول شــد .دو فرزنــد
پســر و دختــر  31دارد .پســرش در رشــته
حضور خانوادگی فتاح در راهپیمایی اربعین
نــرم افــزار و دختــرش در رشــته حقــوق
تحصیــل کــرد« .آزادی اراده در مکاتــب جــرم شناســی» عنــوان تــز فــوق لیســانس نعیمــه فتــاح
اســت .او در خالصــه رســاله فــوق لیســانس اش مــی نویســد« 32:مكاتــب نويــن جرمشناســی
را میتــوان بــه عبارتــی "جبرانــگاری نســبی" قلمــداد كــرد كــه بــا ديــدگاه اســام مبنــی بــر "امـ ٌـر
بيــن االمريــن" بــودن مقولــه جبــر و اختيــار ســازگاری بيشــتری دارد .امــا بايــد در نظــر داشــت
كــه مكاتــب جرمشناســی همگــی ماهيتــی غيردينــی دارنــد و ارتبــاط انســان بــا خداونــد كــه
بــه عنــوان مثــال در نهــاد توبــه متبلــور میشــود تنهــا در يــك نظــام جزايــی دينــی همچــون
اســام قابليــت طــرح دارد .بنابرايــن وجــود چنيــن ارتباطــی وجــه مميــز نظــام جزايــی اســام از
مكاتــب جرمشناســی اســت».
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لینک ها
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درباره عرصه سوم
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر «عرصـه سـوم» در سـال  ۲۰۱۰ / ۱۳۸۹در آمسـتردام (هلنـد) بنیـان
نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید .ایـن سـازمان بـه کوشـش گروهـی از کنشگـران مدنـی و شـخصیتهای
علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل گرفتهاسـت:
• ترویج و گسترش اندیشههای مدنی ،صلحآمیز ،دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیتسازی سازمانها ،کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر
• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسانسازی دسترسی ،گردش و مبادله آزاد اطالعات
• و ایجاد فضایی مناسب برای تبادلنظر ،گفتوگو بین کنشگران جامعه مدنی و دیگر گروههای
اجتماعی
از دیـدگاه پایهگـذاران «عرصـه سـوم» ،جامعـه مدنـی کانـون مقاومـت ،تهدیـد قـدرت سیاسـی و
عرصـه قدرتیابـی شـهروندان اسـت .جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیتهـا ،ابتکارات تـازه اجتماعی و
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی ،تسـاهل ،مـدارا ،شـهامت و اخالق مدنی اسـت .جامعه مدنی
همچنیـن کانـون تولیـد ،انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی ،رهایـی و برابـری اسـت.
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تعریـف جامعـه مدنـی از
منظـر عرصـه سـوم
40

جامعـه مدنـی دارای تعاریـف گونا گونـی اسـت .در میـان ایـن تعاریـف« ،عرصـه سـوم» تعریـف زیـر را
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:
از نـگاه «عرصـه سـوم» ،جامعـه مدنـی مجموعـهای از سـازمانهای رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت کـه
پایههـا و رویههایـی چـون دمکراسـی ،همـکاری ،حقـوق ،کثرتگرایـی ،صلـح و عدالـت را در سـطح
داخلـی ،منطقـهای و بینالمللـی پشـتیبانی و توانمنـد میکننـد.
ایـن سـازمانها خـارج از نفـوذ و اراده دولتهـا قـرار دارنـد و پیگیرانـه از راه گفتوگـو و فشـار بـر
نهادهای دولتی ،مسـئولیت دولتها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـتههای شـهروندان
را مطالبـه میکننـد.
بـر پایـه ایـن تعریـف« ،عرصـه سـوم» ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم
سـاختن ابـزار ،منابـع و فرصتهـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمانها بـرای توانمندسـازی و
کثرتگرایـی در داخـل و خـارج ایـران و جوامـع مرتبـط میدانـد.
«عرصـه سـوم» بـر ایـن بـاور اسـت کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی ،سـه معضل
اصلـی جامعـه ایـران اسـت .از ایـن رو میکوشـد تـا ارتقـاء دهنـدهی حقـوق همـه گروههـای جامعـه
سیاسـی غیـر خشـونتآمیز باشـد .بـرای
و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس ،مذهـب ،قـوم و گرایـش
ِ
حرکـت بـه سـوی یـک جامعـه دمکراتیـک ،بررسـی موانـع فرهنگـی ،اجتماعـی و سیاسـی اجـرای
اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر در آن جامعـه اهمیـت دارد« .عرصـه سـوم» در تحقـق تالشهـای
جنبـش حقـوق مدنـی ،سیاسـی در ایـران ،بـرای ظرفیتسـازی ،تامیـن نیازهـای آینـده و گسـترش
جامعـه مدنـی دموکراتیـک ،بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری میکنـد.
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در سـی سـال اخیـر بـا بازگشـت جامعـه مدنـی بـه عرصـه دانشـگاهی و سـپهر عمومـی ،نقـش آن
در گوشـه و کنـار بـه شـکل چشـمگیری رشـد و گسـترش یافتـه اسـت .بـه همیـن دلیـل عـدهای از
پژوهشـگران ،جامعـه مدنـی را بزرگتریـن پـروژه هـزاره نـو مینامنـد.
بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد گسـترش صلـح و دموکراتیکسـازی ،بهدلیـل
کتـر و گسـتردهتر
برخـورداری از تواناییهایـی چـون :نمایندگـی گروههـای اجتماعـی ،پیونـد نزدی 
بـا جوامـع محلـی ،پیگیـری خواسـتههای آنـان ،بازتـابدادن صـدای مـردم و گروههـای بـه حاشـیه
رانـده شـده ،فراهـم سـاختن ابزارهـا و فرصتهـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاههـای شـهروندان،
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـتهای عمومـی ،سـاختن جهانـی دیگـر و از
دیگـر بازیگـران توسـعه (دولتـی و خصوصـی) متمایـز میشـوند.
جامعــه مدنــی تــاش میکنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی ،الگــوی جدیــدی
از کارآیــی و کارآمــدی ،پاس ـخگویی ،شــفافیت ،نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه
ارائــه دهــد.
در چنــد دهــه اخیــر ،جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق ،فروکــش کــردن هیجانهــای
انقالبــی ،افــول پوپولیســم ،غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن گفتمــان توســعه ،همــگام
بــا دگرگونیهــای جامعــه جهانــی و مــوج ســوم دموکراســی ،شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدنــی
بــوده اســت.
در ایـن سـالها جامعـه مدنـی ایرانـی بهرغـم محدودیتهـا و تنگناهـا و وجـود کانونهـای مقاومت،
از رشـد ،تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:
در یـک دهـه اخیـر و پـس از تغییـرات گسـتردهای کـه در صحنـه فعالیتهـای سیاسـی و مدنـی
در ایـران رخ داده بـه نظـر میرسـد تلاش بـرای گسـترش جامعـه مدنـی ،قدرتیابـی شـهروندان،
دفـاع از آزادی انجمنهـا و حقـوق شـهروندی ،تلاش بـرای حفاظـت از محیطزیسـت و تواناسـازی
محیطهـای سیاسـی و اجتماعـی ،از مهمتریـن دغدغههـا و اهـداف اسـتراتژیک کنشگـران جامعـه
مدنـی اسـت.
پایهگـذاران «عرصـه سـوم» در همراهـی بـا ایـن دگرگونیهـای گسـترده ،امیدوارنـد بتواننـد در راه
پویایـی و توانمندسـازی جامعـه مدنـی ایـران در ایـن مقطـع زمانـی گامـی مثبـت برداشـته و بـه
شـکلگیری هـر چـه بهتـر جامعـه مدنـی در ایـران کمـک کننـد.
از ایـن رو هیـات مدیـره ،مشـاوران و همـکاران «عرصـه سـوم» نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از
گـون کارشناسـان و فعـاالن
ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت .در سـازمان از تخصصهـای گونا ِ
مدنـی کـه هـر یـک پژوهشهـا و تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه ایـران داشـتهاند اسـتفاده شـده
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  ۲۰۱۰ / ۱۳۸۹در آمســتردام (هلنــد)
بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید .ایــن ســازمان بــه کوشــش گروهــی از کنشگــران مدنــی و
شــخصیتهای علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد بــا اهــداف زیــر شــکل گرفتهاســت:
•ترویجو گسترشاندیشههایمدنی،صلحآمیز،دموکراسیوحقوقبشر
•ظرفیتسازیسازمانها ،کنشگرانجامعهمدنیومدافعانحقوقبشر
• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسانسازی دسترسی ،گردش و مبادله آزاد اطالعات
شگــران جامعــه مدنــی و دیگــر
ت وگــو بیــن کن 
• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر ،گف 
گرو ههــای اجتماعــی
از دیــدگاه پای هگــذاران «عرصــه ســوم» ،جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت ،تهدیــد قــدرت سیاســی
و عرصــه قدرتیابــی شــهروندان اســت .جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیتهــا ،ابتــکارات تــازه
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی ،تســاهل ،مــدارا ،شــهامت و اخــاق مدنــی
اســت .جامعــه مدنــی همچنیــن کانــون تولیــد ،انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،
رهایــی و برابــری اســت.
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