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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران

ســـتاد  و  جانبـــازان  ســـازمان  شـــهید،   بنیـــاد  ترکیـــب  از  ایثارگـــران  امـــور  و  شـــهید  بنیـــاد 
ـــه پیشـــنهاد دولـــت محمـــد خاتمـــی و موافقـــت  ـــه امـــور آزادگان، در ســـال ۱۳۷۷ ب رســـیدگی ب
ج و بـــه معاونـــت رئیـــس  رهبـــر ایـــران تاســـیس و از مجموعـــه نهادهـــای زیـــر نظـــر رهبـــری خـــار
جمهـــور تبدیـــل شـــد. هـــدف ایـــن بنیـــاد، بنـــا بـــر آنچـــه در اساســـنامه آمـــده: »اعتـــالء معرفـــت 
و تعهـــد جامعـــه در قبـــال ارزشـــهاي فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت و بـــاال بـــردن تعهـــد آنـــان 
نســـبت بـــه رعایـــت شـــأن، حـــق، حرمـــت، منزلـــت شـــهداء، جانبـــازان و آزادگان و خانـــواده 
ــزار شـــهروند ایرانـــی،  ــا تحـــت پوشـــش دادن ۳ میلیـــون ۳۰۰ هـ ــاد بـ آنـــان اســـت.« ایـــن بنیـ
کمیتـــه امـــداد امـــام و ســـازمان بهزیســـتی، ســـومین بنیـــاد مهـــم حمایتـــی در ایـــران  بعـــد از 
کـــه مســـئولیت ارتقـــاء معیشـــتی خانـــواده شـــهدا، جانبـــازان و آزادگان را  بـــه شـــمار مـــی رود 

برعهـــده دارد.

تاریخچه
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران

سال تاسیس: ۲۲ اسفند ۱۳۵۸ )تاسیس به دستور رهبر وقت ایران(

ایثـــار و  ارزشـــهاي فرهنـــگ  اعتـــالء معرفـــت و تعهـــد جامعـــه در قبـــال  تاســـیس:  هـــدف 
ـــت شـــهداء،  ـــه رعایـــت شـــأن، حـــق، حرمـــت، منزل ـــان نســـبت ب ـــردن تعهـــد آن ـــاال ب شـــهادت و ب

جانبـــازان و آزادگان و خانـــواده آنـــان

رئیـــس فعلی: محمد علی شـــهیدی محالتی

سطح فعالیت: ملی و محلی

کارکنان: نامعلوم تعداد 

ــدوق  ــک دی، صن ــر، بان کوث ــادی  ــازمان اقتص ــاهد، س ــگاه ش ــته:  دانش ــات وابس موسس
اندوختــه شــاهد

سطح فعالیت: بین المللی، آنالین

دانشجو: ۸ هزار نفر

شــفافیت مالــی: غیرشــفاف )جــز بودجــه دولتــی ایــن بنیــاد مابقــی درآمدهــا غیــر شــفاف 
کلــی غیرشــفاف اســت.( کــرد بودجــه نیــز بطــور  اســت. هزینــه 

شناسنامه
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران

۱- بودجه دولتی
بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران در ســـال ۱۳۹۷ بـــا بودجـــه ای۱ معـــادل ۱۱.۸۵۷.۹۰۰.۵۰۰.۰۰۰ 
میـــان  در  را  دولتـــی  بودجـــه  بیشـــترین  تومـــان(  میلیـــارد   ۸۵۷ و  هـــزار  )یـــازده  تومـــان 
ــود اختصـــاص  ــه خـ ــوند، بـ ــپاه اداره نمی شـ ــا سـ ــا یـ ــر وزارتخانه هـ ــر نظـ ــه زیـ کـ ــازمان هایی  سـ

داده اســـت.

ــه  ــر بودجـ ــج برابـ ــاد پنـ ــن بنیـ ــه ایـ  بودجـ
ســـازمان بهزیســـتی و دو و نیـــم  برابـــر بودجـــه 

کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی اســـت.

ـــاد  ـــز تحـــت عنـــوان »دانشـــگاه شـــاهد« دارد. ایـــن بنی ـــف بودجـــه دومـــی نی بنیـــاد شـــهید ردی
ـــغ ۲۴۳.۰۵۸.۴۰۰.۰۰۰ ـــرای اداره دانشـــگاه شـــاهد در ســـال ۱۳۹۷ جمعـــا مبل ب

کرده اســـت. تومـــان )۲۴۳ میلیـــارد تومان( بودجه دریافت 

منابع مالی

https://goo.gl/oW3uHC
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نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران

۲- سازمان اقتصادی کوثر
کارخانـــه و  کوثـــر،۲ بـــا ۲۷ شـــرکت اقتصـــادی مـــادر و ده هـــا شـــرکت،  ســـازمان اقتصـــادی 
ع و مراتـــع زیرمجموعـــه، یکـــی از بزرگتریـــن هلدینگ هـــای اقتصـــادی ایـــران اســـت. در  مـــزار
وب ســـایت ایـــن ســـازمان تنهـــا نـــام ۲۷ شـــرکت اقتصـــادی وابســـته بـــه ســـازمان اقتصـــادی 
کـــه در زیـــر می آیـــد ولـــی محمدرضـــا اســـکندری مدیرعامـــل و نایـــب رییـــس  کوثـــر ذکـــر شـــده 
کوثـــر در خصـــوص تعـــداد شـــرکت هـــای اقتصـــادی ایـــن  هیئت مدیـــره ســـازمان اقتصـــادی 
ــا  ــه بـ کـ ــود  ــرکت بـ ــال ۱۳۹۵ دارای ۴۱ شـ ــر در سـ کوثـ ــادی  ــازمان اقتصـ ــه:۳ »سـ گفتـ ــازمان  سـ

ادغـــام و انحـــالل برخـــی شـــرکت ها، ایـــن تعـــداد در ســـال ۱۳۹۶ بـــه ۳۵ شـــرکت رســـید.«
درآمـــد حاصلـــه بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران از شـــرکت های وابســـته شـــفاف نیســـت و 

ــدارد. ــرار نـ ــوم قـ ــد عمـ ــرض دیـ ــر در معـ کوثـ ــادی  ــازمان اقتصـ ــی سـ ــزارش مالـ گـ
ـــا دههـــا  ـــر، مالـــک شـــرکت اقتصـــادی شـــاهد ب کوث ـــر ســـازمان اقتصـــادی  بنیـــاد شـــهید عـــالوه ب
کـــه از محـــل پـــس انـــداز و دارایی هـــای فرزنـــدان شـــاهد راه  شـــرکت زیرمجموعـــه اســـت 

کـــرده اســـت. درآمدهـــای ایـــن شـــرکت نیـــز غیرشـــفاف اســـت. انـــدازی 

۳-هدایای رهبر ایران
هدایـــای رهبـــر ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی از منابـــع مالـــی بنیـــاد شـــهید در اساســـنامه ایـــن بنیـــاد 
کـــدام محـــل و بـــه چـــه  گرفتـــه ولـــی روشـــن نیســـت رهبـــری ســـالیانه و از  کیـــد قـــرار  مـــورد تا
ـــز تنهـــا اخبـــاری  کنـــد. در جســـتجوهای اینترنتـــی نی ـــی مـــی  کمـــک مال ـــه ایـــن بنیـــاد  میـــزان ب

ـــده اســـت.  ـــهدا آم ـــواده ش ـــه خان ـــران ب ـــر ای ـــا چفیـــه۴ توســـط رهب ـــتر ی ـــرآن، انگش ـــه ق از هدی

۴- کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی
کنـــون  کمک هـــای دریافتـــی بنیـــاد شـــهید از اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی نیـــز تا حجـــم 
ــه  ــورد توجـ ــی مـ ــع مالـ ــوان یـــک منبـ ــه عنـ ــنامه از آن بـ ــده فقـــط در اساسـ ــالم نشـ ــی اعـ جایـ

ــه اســـت. گرفتـ ــرار  قـ

http://www.news-kowsar.ir
http://dolat.ir/detail/311142
https://goo.gl/LEU9Yn
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سازمان
 اقتصادی کوثر

کافـــی  ـــه دلیـــل  ـــران ب ـــاد شـــهید و امـــور ایثارگ ـــه رئیـــس بنی گفت ـــه  ـــر ب کوث ســـازمان اقتصـــادی 
نبـــودن بودجـــه عمومـــی بنیـــاد و بـــرای پاســـخگویی بـــه همـــه نیازهـــای ایـــن بنیـــاد، تشـــکیل 
کشـــاورزی، دامپـــروری، مرغـــداری، صنایـــع،  شـــده اســـت. ایـــن ســـازمان در زمینه هـــای 
ـــی و بیمارســـتانی فعالیـــت  ـــروگاه، بازرگان معـــادن،  راه ســـازی،  ســـد ســـازی، پتروشـــیمی، نی
کارخانـــه، شـــرکت و بنـــگاه اقتصـــادی۵ اســـت  کوثـــر صاحـــب ۱۸۰  دارد. ســـازمان اقتصـــادی 

ح اســـت: کـــه عمـــده تریـــن آن بـــه ایـــن شـــر
کوثر۶ کشاورزی  گذاری  ۱- شرکت سرمایه 

کشـــاورزی و دامپـــروری، مرغـــداری،  صاحـــب ۲۴ شـــرکت زیـــر مجموعـــه فعـــال در حـــوزه هـــای 
ک دام و طیـــور و صنایـــع تولیـــد و فـــرآوری مـــواد اولیـــه پـــرورش و صیـــد آبزیـــان، خـــورا

غ اجداد زربال۷ ۲- شرکت مر
- شرکت چینه

- شرکت زرین پرکیان
کیان غ  - شرکت آریا مر

غ۸ گوشت مر ۳- شرکت زربال، مجتمع تولید 
کارخانه دان دام و طیور  -

کشتارگاه زربال  -
کشی زربال با ۵۴ سالن مجهز کارخانه جوجه   -

۴- شرکت مرغک۹
کشور کشی در ۵ استان  کارخانه جوجه  صاحب ۸ مزرعه و سه 

کشت و صنعت شریف آباد۱۰ ۵- شرکت 
کارخانه فراورده های لبنی رایتا  -

کشاورزی - مالک  ۸۵۰ هکتار اراضی 

https://goo.gl/f9bz4M
https://goo.gl/f9bz4M
http://www.kaico.ir/fa/
https://goo.gl/SbsTq3
http://www.zarbal.co
https://goo.gl/9ghJUN
http://sharifabadco.com
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کوثر کسیر  ۶- شرکت آبزی ا
غ ماهان ۷- شرکت مر

غ مادر دیزباد ۸- شرکت مر
کشت و صنعت شرق ۹- شرکت 

۱۰- شرکت اجداد سپیدان۱۱ 
ک دام پارس۱۲ ۱۱- شرکت خورا

کوثر ۱۲- شرکت دارویی 
کوثر۱۳ کشاورزی  ۱۳- شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع 

کوثر ۱۴- آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی 
کشت و صنعت خاوردشت ۱۵- شرکت 

کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان۱۴ ۱۶- شرکت 
کوثر ۱۵ گذاری ساختمان معین  گروه عمران و سرمایه   -۱۷

و  ســـازی  راه  ســـازی،  ســـد  هـــای  پـــروژه  در  گـــذاری  ســـرمایه  پیمـــاب،۱۶  شـــرکت   -۱۸
پتروشـــیمی و  ســـازی  ســـاختمان 

کوثر۱۷ گذاری توسعه صنایع و معادن  ۱۹- شرکت سرمایه 
۲۰- شرکت ماشین های الکتریکی جوین )جمکو(۱۸

۲۱- شرکت شهاب )فعال در تولید تلویزیون(
کوثر۱۹ گرس  ۲۲- شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زا

کابل تبریز )سیمکات(۲۰ ۲۳- شرکت سیم و 
کوثر ۲۴- شرکت خدمات بیمه ای آسایش 

۲۵- شرکت خدمات بازرگانی تحفه
۲۶- شرکت تهران الکتریک )توسعه و تجهیز بیمارستانی(

۲۷- بیمارستان خاتم االنبیاء۲۱

ـــده،  ـــران آم ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش ـــنامه بنی ـــه در اساس ـــر آنچ ـــا ب بن
ـــل  ـــاد از مح ـــن بنی ـــادی ای ـــرکت های اقتص ـــرمایه ش ـــی از س بخش
ــای  ــوال و دارایی هـ ــا، امـ ــس اندازهـ ــوب پـ ــری مطلـ بکارگیـ
فرزنـــدان شـــاهد و بـــا هـــدف تامیـــن آینـــده اقتصـــادی آنهـــا و 
ــده  ــن شـ ــا تامیـ ــای آنهـ ــش ارزش دارایی هـ ــری از کاهـ جلوگیـ

ـــت. ـــفاف نیس ـــه ش ـــن بودج ـــق ای ـــزان دقی ـــت. می اس

http://www.ajdadesepidan.com
http://www.parsfeedco.com/ShowPage/28/
http://www.kamidco.ir/
http://www.khorasanoilseeds.com
http://moeinkowsar.com
http://peymab.com/
http://www.kowsarmining.com
http://jemcomotor.ir
http://www.zgpg.ir/
http://www.simcattabriz.com/
https://khatamhospital.org
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شرکت شاهد 
و موسسه 

اندوخته شاهد

ـــی،  ـــت اهلل خمین ـــران، آی ـــت ای ـــر وق ـــی رهب ـــه اهدای ـــا بودج ـــال ۱۳۶۳ ب ـــاهد۲۲ در س ـــرکت ش ش
جهـــت  شـــهدا  فرزنـــدان  دارائی هـــای  و  پس اندازهـــا  از  بخشـــی  آوری  جمـــع  هـــدف  بـــا  و 
ســـرمایه گذاری و حفـــظ اصـــل دارائـــی و ایجـــاد ارزش افـــزوده بـــرای آنهـــا تشـــکیل شـــد و بـــه 
کمتـــر  ـــدر  ـــا اســـارت پ کـــه در زمـــان شـــهادت ی هـــر یـــک از فرزنـــدان شـــاهد و فرزنـــدان آزاده ای 

از ۲۰ ســـال ســـن داشـــتند حـــدود مبلـــغ ۲۱ هـــزار و ۵۰۰ تومـــان ســـهام اهـــدا شـــد.
ـــر ســـرمایه اولیـــه  ـــا چندیـــن براب ـــه یـــک شـــرکت معتبـــر ب ایـــن شـــرکت در ســـال ۱۳۸۳ تبدیـــل ب
خـــود یعنـــی بـــا ســـرمایه دفتـــری بیـــش از ۱۷۳ میلیـــارد ریـــال و حـــدود ۱۵۰ هـــزار نفـــر عضـــو و 
ســـهامدار و وارد بـــورس شـــد. خریـــد و فـــروش ســـهام ایـــن شـــرکت از ســـال ۱۳۸۴ بـــه ارزش 
گشـــوده شـــد. ســـرمایه ایـــن شـــرکت در حـــال حاضـــر بـــاالی ۳  ۳۸۲ تومـــان در تـــاالر بـــورس 

ـــود. ـــی ش ـــرآورد م ـــال ب ـــارد ری ـــزار میلی ه
گســـترده ای دارد و صاحـــب ۵ هلدینـــگ بـــزرگ  شـــرکت شـــاهد فعالیت هـــای اقتصـــادی 
ــه  ــه اندوختـ ــاهد )موسسـ ــه شـ ــه اندوختـ ــام موسسـ ــه نـ ــی بـ ــدوق مالـ ــادی و یـــک صنـ اقتصـ
ــهام  ــورس، سـ ــازار بـ ــاهد، در بـ ــرکت شـ ــهامداران شـ ــد سـ ــل ۹۰ درصـ ــوان وکیـ ــه عنـ ــاهد بـ شـ
و  شـــاهد  شـــرکت  اقتصـــادی  هلدینگ هـــای  اســـت.  می کنـــد(  مدیریـــت  را  شـــرکت  ایـــن 

ح اســـت: شـــرکت های زیـــر مجموعـــه بـــه ایـــن شـــر

https://goo.gl/gWDDtS
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• هلدینگ بازرگانی شـــاهد
- شـــرکت فروشـــگاه های آزاد شاهد

- خدمات فرودگاهی شـــاهد
- بازرگانی و فلزات شـــاهد

- بازرگانی اســـپید شاهد

ک شـــاهد • هلدینگ ســـاختمان و امال
 - شـــرکت ســـاختمانی آسمان آفرین

کشـــت و صنعت شاهدان سبز - شـــرکت 
کوثر - شـــرکت عمران وتوســـعه آب و خاك 

- شـــرکت عمران و توســـعه آتیه شـــاهدان خراسان
گردشگری خراسان گذاری توســـعه  - شـــرکت ســـرمایه 

- شـــرکت عمران بهدشـــت چمستان
- شرکت پاداد

گذاری سعدی هلدینگ ســـرمایه 
کـــــشاورزی گســـترش صنایع و خدمات   - شـــرکت 

کیش - شـــرکت بین المللی ســـعدی 
کارگزاری نماد شـــاهدان - شـــرکت 

• هلدینگ فرآوری و توســـعه ابنیه شـــاهد
- شـــرکت شاهد فارس

- شـــرکت شاهد خراسان

• هلدینگ ســـوخت و انرژی شـــاهد
- شـــرکت هرمز انرژی

- شـــرکت مخازن ساحل
- شـــرکت جهان انرژی ساحل
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دانشگاه شاهد

ــا  ــال ۱۳۶۵ و بـ ــهید در سـ ــاد شـ ــه بنیـ ــر مجموعـ ــگاه زیـ ــوان دانشـ ــه عنـ ــاهد۲۳ بـ ــگاه شـ دانشـ
فرمـــان رهبـــر وقـــت ایـــران و بـــا هـــدف رســـیدگی بـــه امـــور فرهنگـــی و تحصیلـــی فرزنـــدان 
شـــهدا، آزادگان، مفقـــودان و جانبـــازان تشـــکیل و فعالیـــت رســـمی خـــود را در ســـال ۱۳۶۹ 
کـــرد. ایـــن دانشـــگاه ردیـــف بودجـــه ای  کنکـــور سراســـر آغـــاز  بـــا پذیـــرش دانشـــجو از طریـــق 
مشـــخص در قانـــون بودجـــه ســـالیانه دارد. بودجـــه ایـــن دانشـــگاه در ســـال ۱۳۹۷ معـــادل 
طباطبایـــی  عالمـــه  دانشـــگاه  بودجـــه  از  بیـــش  کمـــی  یعنـــی  تومـــان   ۲۴۳.۰۵۸.۴۰۰.۰۰۰
)بزرگتریـــن دانشـــگاه علـــوم انســـانی ایـــران( اســـت. حـــال آنکـــه تعـــداد دانشـــجویان ایـــن 

کمتـــر از نیمـــی از دانشـــجویان دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی اســـت. دانشـــگاه 

ــی  ــات علمـ ــو هیـ ــت، دو عضـ ــوم و بهداشـ ــهید، وزرای علـ ــاد شـ ــور، رئیـــس بنیـ رئیـــس جمهـ
ـــی انقـــالب فرهنگـــی  ـــه پیشـــنهاد وزرای علـــوم و بهداشـــت و موافقـــت شـــورای عال دانشـــگاه ب
بـــه پیشـــنهاد رئیـــس بنیـــاد شـــهید و تاییـــد شـــورای عالـــی  یـــک شـــخصیت فرهنگـــی  و 
انقـــالب فرهنگـــی و رئیـــس دانشـــگاه، هیـــات امنـــای ایـــن دانشـــگاه را تشـــکیل مـــی دهنـــد.

http://www.kanoon.ir/Article/100075/
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بانک دی

ـــران،  ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش ـــداری، بنی ـــوزه بانک ـــه ح ـــی ب ـــر دولت ـــش غی ـــب ورود بخ ـــرو تصوی پی
ــوزه را  ــن حـ ــه ایـ ــدف از ورود بـ ــا هـ ــد. آنهـ ــداری شـ ــما وارد بانکـ ــدازی بانـــک دی رسـ ــا راه انـ بـ
ــفاف  ــن بانـــک شـ ــان ایـ ــود و زیـ ــد. وضعیـــت سـ کردنـ ــوان  ــران۲۴ عنـ ــرمایه ایثارگـ صیانـــت از سـ
ـــی ایـــن بانـــک موجـــود نیســـت. در وب ســـایت۲۵  ـــرای بررســـی وضعیـــت مال نیســـت و ســـندی ب
گـــردد  ـــاز مـــی  گـــزارش مالـــی بـــه ســـال ۹۴ )حسابرســـی نشـــده( و ســـال ۹۳ ب ایـــن بانـــک آخریـــن 
ــرده و نـــه حسابرســـی ای  کـ ــر  گزارشـــی از وضعیـــت مالـــی منتشـ ــه  ــال ۹۳ ۲۶ نـ ــد از سـ یعنـــی بعـ
انجـــام شـــده اســـت )بنـــا بـــر اطالعـــات موجـــود در وب ســـایت ایـــن بانـــک(. اخبـــار متعـــددی 

کـــرده اســـت. گذشـــته از فســـاد و اختـــالس در ایـــن بانـــک بـــه بیـــرون درز  طـــی ســـال های 

ــن  ــدان و فامنیـ ــردم همـ ــده مـ ــته نماینـ ــر خجسـ  امیـ
در مجلـــس شـــورای اســـامی در ایـــن خصـــوص 
ـــهید  ـــد ش ـــیر و فرزن ـــم و اس ـــه یتی ـــدان ب ـــد: ۲۷»مفس می گوی
هـــم رحـــم نکردنـــد، مـــا 36 پرونـــده در مـــورد بنیـــاد 
ـــود.  ـــیدگی ش ـــد رس ـــه مفاس ـــه ب ـــم ک ـــکیل دادی ـــهید تش ش
ـــن  ـــول ای ـــان پ ـــارد توم ـــزار میلی ـــک دی 5 ه ـــت: بان وی گف
مظلومـــان را چپـــاول کـــرده اســـت؛ مـــن در مجلـــس 
ـــه  ـــوه قضائی ـــردم؛ از ق ـــری ک ـــائل را پیگی ـــن مس ـــی ای قبل
ــده  ــن پرونـ ــه ایـ ــیدگی بـ ــرا رسـ ــه چـ ــدم کـ گله منـ

این قـــدر زمان بـــر شـــده اســـت؟«

https://goo.gl/BBMZHb
https://goo.gl/YWnJDF
https://goo.gl/tU2pye
https://goo.gl/tU2pye
https://www.mashreghnews.ir/news/871906/
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فساد در بنیاد 
شهید و امور 
ایثارگران

گســـترده در  گذشـــته بارهـــا نماینـــدگان مجلـــس نهـــم و دهـــم از فســـاد  طـــی چنـــد ســـال 
ح تحقیـــق و تفحـــص از ایـــن بنیـــاد  بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران خبـــر دادنـــد و حتـــی طـــر
از  گزارشـــی  کـــه هیـــچ  مانـــده چرا کام  نـــا کنـــون  تا ایـــن تالش هـــا  تمـــام  ولـــی  ح  نیـــز مطـــر
کنـــی فســـاد در ایـــن مجموعـــه انقالبـــی منتشـــر نشـــده اســـت. در یکـــی از  رســـیدگی و ریشـــه 
ـــه از فســـاد در بنیـــاد شـــهید منتشـــر شـــده، ســـایت آفتـــاب نوشـــته اســـت:۲۸  ک گزارشـــی  دههـــا 
گزارش هایـــی  درخواســـت تحقیـــق و تفحـــص از بنیـــاد شـــهید خـــرداد ۹۲ و پـــس از دریافـــت 
مبنـــی بـــر تخلـــف در ایـــن بنیـــاد در صحـــن علنـــی بهارســـتان تصویـــب شـــد. در جریـــان بررســـی 
ســـه ســـاله ایـــن تحقیـــق و تفحـــص اطالعـــات غیررســـمی از تخلفـــات ایـــن پرونـــده همچـــون 
اختـــالس ۱۵ میلیـــارد تومانـــی و جابه جایـــی ۱۷۰ میلیـــاردی در حســـاب های بنیـــاد شـــهید  
کشـــور رســـانه ای شـــد. حتـــی از ســـوی امیـــر خجســـته نماینـــده  تـــا خـــروج ایـــن منابـــع از 
کـــه  برخـــی بانک هـــا و مؤسســـه های مالـــی و اعتبـــاری از جملـــه بانـــک  همـــدان اعـــالم شـــد 

کوثـــر هـــم تخلفـــات زیـــادی در ایـــن پرونـــده دارنـــد. دی و ســـازمان اقتصـــادی 

کشـــور در بازرســـی از بنیـــاد شـــهید  کل  بنـــا بـــه نوشـــته ســـایت آفتـــاب، ســـازمان بازرســـی 
در ســـال ۹۱ متوجـــه می شـــود یکـــی از مســـئوالن باســـابقه بخـــش تســـهیالت بانـــک دی 
بـــود، مبلـــغ ۹  پنـــج میلیـــارد تومـــان  بـــه شـــرکت بیمـــه  بنیـــاد  درحالی کـــه مبلـــغ بدهـــی 
کـــرده اســـت. ابتـــدا رقـــم ایـــن اختـــالس ١٥  میلیـــارد تومـــان بـــه حســـاب ایـــن شـــرکت واریـــز 
گفتگـــو  میلیـــارد تومـــان اعـــالم شـــد، ولـــی مســـعود زریبافـــان رئیـــس وقـــت بنیـــاد شـــهید، در 
ــوده اســـت.  ــتر نبـ ــان بیشـ ــارد تومـ ــرد۲۹ ایـــن اختـــالس ۶ میلیـ کـ ــنا اعـــالم  ــزاری ایسـ ــا خبرگـ بـ
ــای  ــده تخلف  هـ ــا پرونـ ــط بـ ــران مرتبـ ــر از مدیـ ــت  نفـ ــود هفـ ــه بـ گفتـ ــن  ــته پیـــش از ایـ خجسـ

http://aftabnews.ir/fa/news/438733/
https://www.isna.ir/news/91051710940/
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کشـــور فـــراری  ج از  کـــه در نهایـــت یـــک نفـــر بـــه خـــار مالـــی بنیـــاد شـــهید بازداشـــت شـــده اند 
و برخـــی دیگـــر بازداشـــت شـــده بودنـــد. از جملـــه محورهـــای تحقیـــق و تفحـــص مجلـــس از 
ج از اختیـــار از ســـوی ریاســـت  بنیـــاد شـــهید، اقدامـــات و تصمیمـــات خـــالف قانـــون و خـــار
بنیـــاد، ماننـــد انســـداد پرونـــده ایثارگـــران، برداشـــت خـــالف قانـــون از حســـاب های ایثارگـــران 
و ســـپس بازگردانـــدن آن پـــس از چند مـــاه بـــه حســـاب ها، افزایـــش میـــزان شـــکایات در 

ــود. ــران بـ ــت ایثارگـ ــام پرداخـ ــی در نظـ ــهید و بی عدالتـ ــاد شـ ــی از بنیـ ــع قضایـ مراجـ

ــه  ــس کمیتـ ــرزاده، رئیـ ــی جعفـ غامعلـ
ــهید در  ــاد شـ ــص از بنیـ ــق و تفحـ تحقیـ
ـــود:3۰  ـــه ب ـــران  گفت ـــه ای ـــا روزنام ـــو ب گفتگ
»حجـــم فســـادهای مالـــی آنقـــدر زیـــاد 
اســـت می ترســـیم اگـــر آنهـــا را افشـــا 
کنیـــم، مـــردم شـــوکه شـــوند، چراکـــه 
اتفاق هـــای بســـیار تلخـــی در ایـــن 
نهـــاد رخ داده کـــه همـــه ناشـــی از توهـــم و 

ســـوء مدیریت اســـت.« 

https://www.dw.com/fa-ir/a-17692566
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پاسخگویی به 
ایران رهبر 

ـــر و تاســـیس بنیـــاد شـــهید و امـــور  ـــا اصـــالح اساســـنامه و ادغـــام ســـه نهـــاد فـــوق الذک گرچـــه ب ا
کان تحـــت  ــا کمـ ــا  ــور، امـ ــوان یـــک معاونـــت تحـــت مدیریـــت رئیـــس جمهـ ــه عنـ ــران بـ ایثارگـ
ـــران اداره مـــی شـــود؛ امـــا در بنـــد اول مـــاده ده اساســـنامه ایـــن بنیـــاد آمـــده  ـــر ای نظـــارت رهب
کـــه هیـــات امنـــا )رئیـــس جمهـــور، رئیـــس بنیـــاد شـــهید، نماینـــده ولـــی فقیـــه در بنیـــاد 
ـــان  ـــخصیت از می ـــه، دو ش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــی، رئی ـــی از وزرای فرهنگ ـــهید، یک ش
شـــخصیت هـــای فرهنگـــی، اجتماعـــی و اقتصـــادی از میـــان خانـــواده شـــهدا بـــه پیشـــنهاد 
رئیـــس بنیـــاد و تاییـــد رئیـــس جمهـــور( مکلـــف بـــه پیگیـــری اوامـــر و رهنمودهـــای رهبـــر 
گـــزارش عملکـــرد ســـالیانه خـــود را بـــه رهبـــر ایـــران )نـــه رئیـــس جمهـــور(  ایـــران اســـت و بایـــد 
ـــه تمامـــی دســـتور  ک ـــازده اساســـنامه نیـــز قیـــد شـــده  کنـــد. در مـــاده ی کســـب رهنمـــود  ـــه و  ارائ
تطابـــق  ایـــران  رهبـــر  ابالغـــی  بـــا رهنمودهـــای  بایـــد  بنیـــاد  نامه هـــای  آییـــن  و  العمل هـــا 

داشـــته باشـــد.
بـــه دولـــت و مجلـــس،  پاســـخگویی  از  ایثارگـــران  امـــور  و  بنیـــاد شـــهید  کـــردن  مســـتثنی 
فســـادهای میلیـــاردی را در ایـــن بنیـــاد رقـــم زده و روشـــن نیســـت درآمدهـــای شـــرکت های 
گـــزارش  کنـــون هیـــچ  کجـــا و چگونـــه هزینـــه می شـــود. تا اقتصـــادی وابســـته بـــه ایـــن بنیـــاد 
شـــفافی از وضعیـــت مالـــی بنیـــاد شـــهید منتشـــر نشـــده و جـــز رهبـــر ایـــران و حلقـــه نزدیـــک او،  

کســـی نمـــی دانـــد در ایـــن بنیـــاد چـــه خبـــر اســـت. 
گالیـــه هـــای متنـــوع  کافـــی اســـت بـــا یـــک جســـتجوی ســـاده در اینترنـــت بـــا   در طـــرف مقابـــل 
از خدمـــات  گالیـــه  بنیـــاد آشـــنا شـــویم  ایـــن  از خدمـــات  آنهـــا  ایثارگـــران و خانواده هـــای 
کمیســـیون پزشـــکی بنیـــاد شـــهید۳۲  گالیـــه از عـــدم حـــق دفـــاع در  بیمـــه ای۳۱ بنیـــاد شـــهید تـــا 

و عـــدم اجـــرای تســـهیالت شـــغلی فرزنـــدان شـــاهد.۳۳

https://azadeganirankhabar.ir/6866
https://goo.gl/4U7NPp
https://azadeganirankhabar.ir/6866
https://www.khabaronline.ir/news/548525/
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جمع بندی

کـــه در ســـال ۱۳۵۸ بـــه دســـتور آیـــت اهلل خمینـــی و بـــا هـــدف »اعتـــالء معرفـــت و تعهـــد  بنیـــاد شـــهید 
جامعـــه در قبـــال ارزش هـــاي فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت و بـــاال بـــردن تعهـــد آنـــان نســـبت بـــه رعایـــت 
شـــأن، حـــق، حرمـــت، منزلـــت شـــهداء، جانبـــازان و آزادگان و خانـــواده آنـــان تاســـیس شـــد، بـــه مـــرور 
کالن تبدیـــل و در واقـــع از یـــک نهـــاد فرهنگی-اجتماعـــی بـــه یـــک  زمـــان بـــه یـــک بنـــگاه اقتصـــادی 

گفـــت: نهـــاد اقتصادی-تجـــاری، تغییـــر ماهیـــت داد. در توصیـــف بنیـــاد شـــهید می تـــوان 
۱- بنیـــاد شـــهید بـــه رغـــم دریافـــت بودجـــه دولتـــی و بـــه رغـــم اینکـــه ریاســـت آن، عنـــوان 
ــر  ــا نهـــادی اســـت زیرمجموعـــه رهبـ ــا خـــود یـــدک مـــی شـــود امـ معاونـــت رئیـــس جمهـــور را بـ
ایـــران و تنهـــا در برابـــر رهبـــری پاسخگوســـت. ایـــن نهـــاد از حسابرســـی دولـــت و مجلـــس معـــاف 

و همیـــن معافیـــت زمینـــه ســـاز بـــروز فســـاد در ایـــن نهـــاد عمومـــی شـــده اســـت.
۲- تنهـــا بخـــش بودجـــه دولتـــی ایـــن نهـــاد شـــفاف اســـت و روشـــن نیســـت ایـــن نهـــاد عمومـــی 
کنـــد. در واقـــع شـــفافیت اصـــل  ســـالیانه چقـــدر درآمـــد دارد و ایـــن درآمـــد را چگونـــه هزینـــه مـــی 

گمشـــده ایـــن نهـــاد عمومـــی اســـت.
۳- بنیـــاد شـــهید در تمـــام عرصـــه هـــای اقتصـــادی، تجـــاری، بازرگانـــی، مالـــی، حضـــوری 
کوچـــک اســـت منتهـــی  پررنـــگ دارد و بـــا مالکیـــت بانـــک، دانشـــگاه، بیمـــه شـــبیه یـــک دولـــت 

گـــذرد. کـــه مـــردم هیـــچ نظارتـــی بـــر آن ندارنـــد و نمـــی داننـــد درون آن چـــه مـــی  دولتـــی 
گزارشـــی از  کارکنـــان و مســـتخدمین ایـــن نهـــاد عمومـــی نیـــز نامشـــخص اســـت.  ۴- تعـــداد 
کارکنـــان آن را  گفتـــه مـــی شـــود بخشـــی از  ـــی  ـــع انســـانی ایـــن نهـــاد در دســـترس نیســـت ول مناب

اعضـــای خانـــواده شـــهدا تشـــکیل مـــی دهنـــد.
گزارشـــی جامـــع از  کـــرد بـــا پـــرده برداشـــتن از فســـاد در بنیـــاد شـــهید  ۵- مجلـــس نهـــم تـــالش 
ـــا  ـــداد ت ـــازه ن ـــرده اج ـــت پ ـــت های پش ـــی دس ـــد ول کن ـــر  ـــذرد منتش گ ـــی  ـــاد م ـــن نه ـــه درون ای آنچ

ـــوند.  ـــازات ش ـــان مج ـــر و متخلف ـــاد منتش ـــن نه ـــات ای ـــات تخلف جزئی
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کاری نبــود خانــواده اش حــاال تحــت پوشــش بنیــاد  گرفتــاری شــخصی یــا  گــر یــک  ا
شــهید بودنــد نــه او سرپرســت خانــواده شــهدا و ایثارگــران. محمــد علــی شــهیدی 
تکیــه زده  ایثارگــران  امــور  و  بنیــاد شــهید  ریاســت  کرســی  بــر  امــروز  کــه  محالتــی 
عضــو شــورای مرکــزی حــزب جمهــوری اســالمی و مســئول امــور روحانیــون حــزب 
بــود. او رابطــه ای نزدیــک بــا ســران ایــن حــزب داشــت ولــی شــب انفجــار دفتــر 
ایــن  دیگــر  عضــو   ۷۲ و  بهشــتی  محمــد  شــدن  کشــته  بــه  کــه  جمهــوری،  حــزب 
حــزب منجــر شــد، او در جلســه شــرکت نکــرده بــود. خــود در این بــاره می گویــد:۳۴ 
تیــر  هفــت  فاجعــه  کــه  نرفتــم  حــزب  بــه  و  آمــد  پیــش  مشــکلی  برایــم  شــب  »آن 

اتفــاق افتــاد و آقــای بهشــتی شــهید شــدند«.

گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای)سمت چپ تصویر( و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی  محمد محمدی 
در مراسم معارفه محمد علی شهیدی محالتی)سمت راست تصویر( 
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کودکـــی و   ۱۸ تیـــر ۱۳۲۸ در شهرســـتان محـــالت متولـــد۳۵ شـــد. اطالعـــات چندانـــی از دوران 
ــا در جوانـــی نامـــش در ردیـــف انقالبیـــون ســـال ۵۷ حـــک  نوجوانـــی اش در دســـت نیســـت، امـ
کوچـــک محـــالت در همســـایگی شـــهر خمیـــن،  کســـوت روحانیـــت و تولـــد در شـــهر  می شـــود. 
گام بـــردارد. ـــا آیـــت اهلل خمینـــی، همـــراه و در مســـیر او  ـــا ب هـــر دو او را در شـــرایطی قـــرار می دهـــد ت
ــون،  ــان انقالبیـ ــالب و در میـ ــدای انقـ ــن،  در ابتـ ــال سـ ــی سـ ــا سـ ــهیدی۳۶ بـ ــی شـ ــد علـ محمـ
کســـب  چنـــدان جـــوان بـــه نظـــر نمی آمـــد، پـــس خیلـــی زود توانســـت بـــرای خـــود جایگاهـــی 
کنـــد. او بـــه دعـــوت محمـــد بهشـــتی رئیـــس حـــزب جمهـــوری،  مســـئولیت اداره روحانیـــون 
ــا  ــود تـ ــه امـــداد می شـ کمیتـ ــراه عســـگراوالدی و نیـــری، راهـــی  حـــزب را عهـــده دار و بـــه همـ

کنـــد. کار اجرایـــی را نیـــز تمریـــن  کار حزبـــی  کنـــار 

ــت  ــوت آیـ ــه دعـ ــال ۱35۸ بـ ــهیدی در سـ شـ
ــامی  ــه انقـــاب اسـ ــی کمیتـ ــح راهـ اهلل مفتـ
می شـــود و ضمـــن قبـــول معاونـــت وی، 
مســـئولیت کمیتـــه شهرســـتان ها را نیـــز 
ــح و روی  ــرور مفتـ ــا تـ ــود. بـ ــده دار می شـ عهـ
کار آمـــدن مهـــدوی کنـــی، او ریاســـت کمیتـــه 
ــه  ــای او بـ ــه پـ ــرد. اینگونـ ــه ۱۱ را می پذیـ منطقـ

 محمد علی
 شهیدی محاتی 

کیست؟

http://dolat.ir/detail/230719
http://hayat.ir/125-3-133489


۲۶

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنیاد   شهدا   و   ايثارگران

ـــودچراکه  ـــاز می ش ـــی ب ـــای نظامی-انتظام نهاده
ـــوان  ـــه عن ـــی او را ب ـــت اهلل خمین ـــد آی ـــدی بع چن
ــتد و  ــهربانی می فرسـ ــه شـ ــود بـ ــده خـ نماینـ
هـــم زمـــان معاونـــت پارلمانـــی وزارت ســـپاه را 

عهـــده دار می شـــود.

شـــهیدی تـــا ســـال ۶۷ در نهادهـــای نظامی-انتظامـــی فعالیـــت و پـــس از آن شـــانس خـــود 
را بـــرای ورود بـــه مجلـــس امتحـــان می کنـــد. او موفـــق می شـــود در انتخابـــات دوره ســـوم 
مجلـــس از حـــوزه انتخابیـــه محـــالت بـــه مجلـــس راه یابـــد و در همـــان بـــدو ورود عهـــده دار 
کثریـــت آن را طرفـــداران جنـــاح  کـــه ا کمیســـیون ارشـــاد مجلـــس مـــی شـــود. مجلســـی  ریاســـت 

کروبـــی عهـــده دار بودنـــد.  چـــپ حکومـــت بـــه رهبـــری مهـــدی 
پایـــان مجلـــس ســـوم بـــا درگذشـــت آیـــت اهلل خمینـــی و ســـکانداری آیـــت اهلل خامنـــه ای 
ــت  زد. در  ــاح چـ ــترده جنـ گسـ ــع  ــع و قمـ ــه قلـ ــت بـ ــه حکومـــت دسـ کـ ــود،  دوره ای  ــراه بـ همـ
ایـــن مقطـــع شـــهیدی عـــازم مونیـــخ آلمـــان شـــد تـــا مرکـــز اســـالمی ایـــن شـــهر را راه انـــدازی 
کنـــد. او پـــس از مدتـــی از مونیـــخ بازگشـــت و جـــذب وزارت امـــور خارجـــه شـــد. او ابتـــدا بـــه 
عنـــوان سرکنســـول راهـــی جـــده عربســـتان شـــد و بـــا بازگشـــت از جـــده،  مســـئولیت معاونـــت 

ــد. ــده دار شـ ــه را عهـ ــور خارجـ ــی وزارت امـ پارلمانـ
بـــار بـــا حکـــم رهبـــر ایـــران،  بـــار دیگـــر بـــه نیروهـــای نظامـــی بازگشـــت. او ایـــن  شـــهیدی 
نمایندگـــی ولـــی فقیـــه در نیـــروی هوایـــی ارتـــش را عهـــده دار شـــد. در نهایـــت او در ســـال ۱۳۹۲ 
ـــی فقیـــه و معـــاون رئیـــس جمهـــور، مســـئولیت ریاســـت بنیـــاد شـــهید و  ـــه عنـــوان نماینـــده ول ب
کـــه  امـــور ایثارگـــران را عهـــده دار شـــد. او در خصـــوص پذیـــرش ایـــن ســـمت می گویـــد:۳۷ »روزی 
کـــه بنیـــاد شـــهید بـــه انـــدازه  کردنـــد  گفتنـــد بـــه بنیـــاد شـــهید بـــرو، اشـــاره  آقـــای روحانـــی بـــه مـــن 
کـــه بیـــش از ایـــن حرف هاســـت! مـــا  کار شـــدم، دیـــدم  دو ســـه وزارتخانـــه اســـت! وقتـــی وارد 
کـــه اداره و جلـــب رضایـــت آنـــان، دشـــوار  االن ۳ میلیـــون و ۳۰۰ هـــزار نفـــر را زیـــر پوشـــش داریـــم 
گیـــر هســـتند  ـــا  کـــه دســـت و پ کـــه متعلـــق بـــه ۳۰، ۳۵ ســـال قبـــل اســـت  اســـت. قوانینـــی داریـــم 
ـــد:۳۸  گوی ـــی  ـــز م ـــر نی ـــخنرانی دیگ ـــک س ـــیم«. او در ی ـــان برس ـــه اهدافم ـــا ب ـــد م ـــازه نمی دهن و اج

ـــرد.« ک ـــهید  ـــاد ش ـــور در بنی ـــه حض ـــور ب ـــرا وادار و مجب ـــی م ـــای روحان »آق
گفتـــه می شـــود او البتـــه از ایـــن ســـمت راضـــی نیســـت و تمایلـــی بـــه پذیـــرش ریاســـت ایـــن بنیـــاد 
کناره گیـــری اســـت ولـــی فعـــال  در دوره دوم ریاســـت جمهـــوری روحانـــی را نـــدارد و عالقمنـــد بـــه 
او در ایـــن پســـت حاضـــر اســـت. آیـــت اهلل ســـید هاشـــم رســـولی محالتـــی، پـــدر همســـرش در ایـــن 
گاهـــی  خصـــوص می گویـــد:۳۹ »ســـرش خیلـــی شـــلوغ اســـت و حســـابی خســـته شـــده اســـت و 
گفتـــه بـــه  روزهـــا مـــی آیـــد آنجـــا )خانـــه اش( اظهـــار خســـتگی و ناراحتـــی می کنـــد و خـــودش هـــم 
گفتـــم،  گـــر دوره بعـــد رئیـــس جمهـــور شـــدید مـــن دیگـــر نیســـتم، قطعـــی  گفتـــم ا آقـــای روحانـــی 

کـــرده اســـت.« کار  کـــه خـــوب  خیلـــی خســـته شـــده اســـت، مـــن اطـــالع دارم 
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ـــول دوران  ـــام ط ـــی در تم ـــهیدی محات ـــی ش ـــد عل محم
ـــام  ـــت و مق ـــب پس ـــامی، صاح ـــوری اس ـــام جمه نظ
ـــدرت دو  ـــدن در ق ـــرای مان ـــت. ب ـــوده اس ـــی ب حکومت
اســـتراتژی را خیلـــی خـــوب دنبـــال کـــرده اســـت:

ــه  ــرد، )بـ ــی گیـ ــی نمـ ــع سیاسـ  ۱- موضـ
ــیو  ــه آرشـ ــتند بـ ــودش ۴۰ و مسـ ــه خـ گفتـ
ــی  ــه سیاسـ ــون مصاحبـ ــانه ها، تاکنـ رسـ

ــداده اســـت(؛ ــام نـ انجـ

 ۲- رابطـــه اش را بـــا رهبـــر ایـــران حفـــظ 
کـــرده اســـت؛

ـــبکه  ـــترده درون ش ـــی گس ـــط خانوادگ  3- رواب
ـــدرت؛ ق
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رابطــه او بــا رهبــر ایــران از دو جهــت برقــرار اســت اول اینکــه پــدر همســرش از ســال اول 
کان در بیــت رهبــری حضــور دارد  کمــا رهبــری علــی خامنــه ای در دفتــرش فعــال بــوده و 
ــران  ــر ای ــا رهب ــتقیم ب ــه مس ــوده در رابط ــی ب ــت و مقام ــر پس ــودش در ه ــه خ و دوم اینک
ــار، ســال ۱۳۵۷ خدمتشــان  گویــد:۴۱ »اولیــن ب بــوده اســت خــود در ایــن خصــوص مــی 
)علــی خامنــه ای( رســیدم. ایشــان از اعضــای شــورای انقــالب بودنــد و بنده به جلســات 

کنــم. کــه از پاریــس شــده بــود، را اعــالم  کــه تلفن هایــی را  شــورای انقــالب می رفتــم 
بعــد از پیــروزی انقــالب، ایشــان در مجلــس بودنــد و در عیــن حــال، نماینــده امــام در 
شــورای عالــی دفــاع هــم شــدند. آن زمــان معــاون پارلمانــی ســپاه شــده بــودم و ارتباطم 

بــا مجلــس زیــاد شــده بــود و بــه همیــن دلیــل، آقــا را در مجلــس زیــاد می دیــدم«. 
کــه تشــکیل شــد، مــرا بــه عنــوان مســئول امــور روحانیــت بــه حــزب  او می افزایــد: »حــزب 
کــه بــه ایشــان  کردنــد. آقــا جــزو مؤسســین حــزب بودنــد و همیــن موجــب شــد  دعــوت 
نزدیــک شــوم. در همــان زمــان داســتان بنی صــدر و مشــکالت بعــدی پیــش آمدنــد. 
کامــاًل بــا آیــت ا... خامنــه ای  جلســه ای خصوصــی تشــکیل می شــد در آن جلســات، 
صمیمــی شــدیم. ایــن جلســه هــر پانــزده روز یــک بــار، به طــور ســیار در منــزل اعضــا 
کــف جامعــه را جمــع و در جلســه مطــرح می کردیــم. خالصه  تشــکیل مــی شــد و مــا اخبــار 
کــه  کــردم. از زمانــی  کامــل پیــدا  بنــده از آن موقــع، نســبت بــه رهبــر معظــم انقــالب ارادت 
ــاز ارتبــاط مــا بیشــتر شــد، چــون بایــد مســائلی از  ــا نیــروی هوایــی بــودم، ب در مجلــس ی
کارهــا  کــه ایــن  نیــروی هوایــی را بــه ایشــان منتقــل می کــردم. تذکراتــی بــه مــن می دادنــد 
کــه بــه  را انجــام بدهیــد. بعــد بــرای نیــروی هوایــی حکــم دادنــد و ادامــه یافــت تــا حــاال 

عنــوان نماینــده ایشــان در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در خدمتتــان هســتیم«. 

گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای)سمت چپ تصویر( و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی  محمد محمدی 
در مراسم معارفه محمد علی شهیدی محالتی)سمت راست تصویر( 
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روابط خانوادگی، 
کانال حفظ 
قدرت

محمـــد علـــی شـــهیدی محالتـــی، از طریـــق ازدواج بـــا دختـــر آیـــت اهلل ســـید هاشـــم رســـولی 
کـــرد  کانـــال قابـــل اطمینانـــی بـــرای حفـــظ رابطـــه بـــا رجـــال سیاســـی ایـــران پیـــدا  محالتـــی،۴۲ 
کـــه پـــدر همســـرش از یـــک ســـو از نزدیـــکان و فعـــاالن بیـــت آیـــت اهلل خمینـــی و ســـپس بیـــت  چرا
ــن  ــادان ایـ ــر دامـ ــر دیگـ ــوی دیگـ ــود و از سـ ــالمی بـ ــوری اسـ ــر جمهـ ــه ای دو رهبـ ــت اهلل خامنـ آیـ

خانـــواده نیـــز دســـتی در قـــدرت داشـــتند.
کـــه زمانـــی رئیـــس مجلـــس و ســـپس رئیـــس بازرســـی  کبـــر ناطـــق نـــوری بـــود  یـــک دامـــادش علـــی ا
ـــت  ـــات دول ـــال ها در هی ـــه س ک ـــت  ـــدی اس ـــاس آخون ـــرش عب ـــاد دیگ ـــد و دام ـــران ش ـــر ای ـــر رهب دفت

در نقـــش وزیـــر دولـــت هاشـــمی و روحانـــی حضـــور داشـــته اســـت.
کـــرده انـــد.  دختـــران محمـــد علـــی شـــهیدی۴۳ نیـــز بـــا پســـران دیگـــر رجـــال سیاســـی ایـــران ازدواج 
کنـــی رئیـــس اســـبق مجلـــس خبـــرگان و دختـــر  یکـــی از دختـــران اش عـــروس آیـــت اهلل مهـــدوی 
دیگـــرش عـــروس آیـــت اهلل خزعلـــی عضـــو فقهـــای شـــورای نگهبـــان اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب نگاهـــی 
ـــا  ـــدد ب ـــای متع ـــود حلقه ه ـــان از وج ـــی نش ـــهیدی محالت ـــی ش ـــد عل ـــی محم ـــت خانوادگ ـــه درخ ب

رجـــال سیاســـی ایـــران دارد.
احتمـــاال در ایـــن درخـــت نـــام شـــهید فضـــل اهلل محالتـــی نماینـــده آیـــت اهلل خمینـــی در ســـپاه 
کـــه از وجـــود رابطـــه بیـــن  و دامـــاد شـــهیدی محالتـــی نیـــز حلقـــه ای مهـــم بایـــد باشـــد. حلقـــه ای 
خانـــواده آیـــت اهلل خمینـــی و شـــهیدی محالتـــی حکایـــت دارد. شـــهید فضـــل اهلل محالتـــی در 
گویـــد:۴۴ »پـــدر زن مـــن مرحـــوم آیـــت اهلل شـــهیدی از دوســـتان امـــام بـــود و در  ایـــن خصـــوص مـــی 
کـــه بودنـــد امـــام بیشـــتر مـــی آمدنـــد منـــزل ایشـــان ارتبـــاط خانوادگـــی هـــم داشـــتیم  محـــالت هـــم 

ـــه ایشـــان بیشـــتر مـــی شـــد.« ـــه روز ب ـــه ایشـــان عالقـــه مـــن روز ب ـــاد مـــن ب در نتیجـــه انـــس زی

https://etemadonline.com/content/135796/
https://etemadonline.com/content/135796/
http://bit.ly/2MYdieI
http://markazi.navideshahed.com/fa/news/398193/
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عباس آخوندی )سمت چپ تصویر( وزیر راه، مسکن و شهرسازی در دولت  های ششم، یازدهم و 
کبر ناطق نوری رئیس مجلس در دوره های چهارم و پنجم کنار علی ا دوازدهم در 
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واگذاری معاونت 
بنیاد به خواهر 
زاده متهم به فساد

محمـــد علـــی شـــهیدی محاتـــی 
در بنیـــاد شـــهید، بـــا یـــک حاشـــیه 
خبرســـاز مواجـــه شـــد کـــه خـــود در 
تولیـــد اش نقـــش آفریـــن بـــود او خواهـــر 
زاده جـــوان اش میعـــاد صادقـــی، را بـــه 
ریاســـت مرکـــز تشـــکل ها و مرکـــز 
پژوهش هـــای بنیـــاد شـــهید و امـــور 
ـــاه ۱3۹3  ـــر م ـــی در مه ـــس از مدت ـــران و پ ایثارگ
بـــه ســـمت معاونـــت پژوهش هـــای 
بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران منصـــوب 
ـــا 3۰  ـــه او تنه ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــرد. ای ک

ــت ــتر نداشـ ــال بیشـ سـ
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ـــران چهارمحـــال و بختیـــاری در خصـــوص  کل ســـابق بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگ ـــر  امیـــری مدی
کـــه نامبـــرده فرزنـــد شـــهید  گویـــد:۴۵ »در مـــورد ایشـــان عنـــوان می شـــد  ایـــن انتصـــاب مـــی 
کـــه پدرشـــان جانبـــاز ۲۵درصـــد بـــوده و طبـــق قانـــون بنیـــاد شـــهید متوفـــی  اســـت در حالـــی 
کار دولتـــی را در  محســـوب می شـــود نـــه شـــهید. همچنیـــن وی هیـــچ ســـابقه مدیریتـــی و حتـــی 
ـــا جامعـــه ایثارگـــری نداشـــته امـــا مهمتریـــن قســـمت  عملکـــرد خـــود نداشـــت و اصـــال ارتباطـــی ب
گـــذار و مانـــدگار بنیـــاد بـــرای  کـــه تنهـــا قســـمت مهـــم و تاثیـــر  بنیـــاد یعنـــی مرکـــز پژوهـــش هـــا 

نســـل آینـــده اســـت بـــه وی ســـپرده شـــد«.

ــه جوانـــی،  ــا محـــدود بـ ــاد صادقـــی تنهـ ــاب میعـ ــاد شـــده در پـــی انتصـ ــیه های ایجـ ــا حاشـ امـ
نداشـــتن ســـابقه مدیریتـــی و رانـــت فامیلـــی محـــدود نبـــود بلکـــه او متهـــم بـــه فســـاد مالـــی هـــم 
کمیســـیون تحقیـــق و تفحـــص از بنیـــاد شـــهید  ـــود. امیـــر خجســـته نماینـــده همـــدان و عضـــو  ب
گویـــد: »ریاســـت بنیـــاد شـــهید، حجـــت االســـالم شـــهیدی  در خصـــوص میعـــاد صادقـــی۴۶ مـــی 
گذاشـــته شـــده و بـــا آنهـــا  کنـــار  کـــه چهـــار نفـــر از مدیـــران متخلـــف از بنیـــاد  گفتنـــد  در جلســـه ای 
کامـــال قطـــع رابطـــه شـــده اســـت. بـــرای نمونـــه آقـــای م. ص، خواهـــرزاده یکـــی از مدیـــران ارشـــد 
گونـــه تخصـــص و ســـابقه خاصـــی بـــه مدیریـــت عالـــی  کـــه بـــا ســـی ســـال ســـن بـــدون هیـــچ  بنیـــاد 
ـــه  گرفت ـــورت  ـــای ص ـــم ادعاه ـــی رغ ـــفانه عل ـــت. متاس ـــده اس ـــراج ش ـــاد اخ کال از بنی ـــود  ـــیده ب رس
کســـیون ایـــن فـــرد در طـــول ایـــن مـــدت از بنیـــاد حقـــوق و  طبـــق مســـتندات موجـــود در فرا
کیـــش شـــده و  ـــا پـــول شـــهدا بورســـیه دکتـــری در دانشـــگاه آزاد  کـــرده و ب کاری دریافـــت  اضافـــه 
ـــهید  ـــاد ش ـــدن از بنی ـــور ش ـــال مام ـــهیدی در ح ـــای ش ـــت آق ـــا موافق ـــر ب ـــی دو روز اخی ـــن یک همی
کار و رفـــاه اجتماعـــی اســـت. بـــه شـــرکت نفـــت پاســـارگاد از زیـــر مجموعـــه شســـتا وزارت تعـــاون، 
مـــردم و بـــه ویـــژه جامعـــه ایثارگـــری از مســـئولین نمـــی پذیرنـــد بـــه جـــای برخـــورد بـــا فســـاد، 
کننـــد و تـــوده فســـاد از ارگانـــی  چنیـــن رانـــت و حاشـــیه امنـــی بـــرای یـــک متهـــم اقتصـــادی ایجـــاد 
کســـیون  بـــه ارگان دیگـــر جابـــه جـــا و در جـــای جـــای سیســـتم اقتصـــادی تکثیـــر شـــود. مـــا در فرا
گونـــه ترســـی پیگیـــر چنیـــن موضوعاتـــی هســـتیم و تمـــام همـــت و عـــزم  قاطعانـــه و بـــدون هیـــچ 
کنیـــم.  خـــود را بـــرای ســـلب آســـایش و ربـــودن خـــواب از چشـــمان مفســـدین اقتصـــادی مـــی 
کـــه اســـامی ایـــن افـــراد بـــه رســـانه  مـــردم دنبـــال شـــفافیت هســـتند. مـــردم از مـــا مطالبـــه دارنـــد 
کـــه حیـــاط خلـــوت دولـــت  کـــه آقـــازاده هـــا بـــه مجموعـــه ه ـــای اقصـــادی  گفتـــه شـــود نـــه ایـــن  هـــا 
کـــردن  گـــم  کـــه همیـــن فـــرد بـــرای تطهیـــر و  کننـــد. جالـــب اســـت  محســـوب مـــی شـــود، فـــرار 
ــازدن  ــا جـ کـــرده  و بـ رد درآمدهـــای مشـــکوک خـــود بـــه حـــوزه هـــای فرهنگـــی و هنـــری ورود 
ـــا اطـــالع  کـــه ب کســـب اعتبـــار بـــوده  کننـــده فیلم  هـــای ارزشـــی بـــه دنبـــال  خـــود بـــه عنـــوان تهیـــه 

گرفتـــه شـــد«. کار  ـــه موقـــع، جلـــوی ایـــن  رســـانی ب

http://shohadayeiran.com/fa/news/62369/
https://goo.gl/W5BvSy
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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.


