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تاریخچه
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بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران از ترکی ــب بنی ــاد ش ــهید ،س ــازمان جانبـــازان و ســـتاد
رس ــیدگی ب ــه ام ــور آزادگان ،در س ــال  ۱۳۷۷ب ــه پیش ــنهاد دول ــت محم ــد خاتم ــی و موافق ــت
رهبــر ایــران تاســیس و از مجموعــه نهادهــای زیــر نظــر رهبــری خــار ج و بــه معاونــت رئیــس
جمهــور تبدیــل شــد .هــدف ایــن بنیــاد ،بنــا بــر آنچــه در اساســنامه آمــده« :اعتــاء معرفــت
و تعه ــد جامع ــه در قب ــال ارزش ــهاي فرهن ــگ ايث ــار و ش ــهادت و ب ــاال بـــردن تعهـــد آنـــان
نس ــبت ب ــه رعاي ــت ش ــأن ،ح ــق ،حرم ــت ،منزل ــت ش ــهداء ،جانب ــازان و آزادگان و خان ــواده
آن ــان اس ــت ».ای ــن بنی ــاد ب ــا تح ــت پوش ــش دادن  ۳میلی ــون  ۳۰۰ه ــزار ش ــهروند ایران ــی،
بع ــد از کمیت ــه ام ــداد ام ــام و س ــازمان بهزیس ــتی ،س ــومین بنی ــاد مه ــم حمایت ــی در ای ــران
ب ــه ش ــمار م ــی رود ک ــه مس ــئولیت ارتق ــاء معیش ــتی خان ــواده ش ــهدا ،جانب ــازان و آزادگان را
برعه ــده دارد.
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سال تاسیس ۲۲ :اسفند ( ۱۳۵۸تاسیس به دستور رهبر وقت ایران)
ه ــدف تاس ــیس :اعت ــاء معرف ــت و تعه ــد جامع ــه در قب ــال ارزش ــهاي فرهنـــگ ايثـــار و
ش ــهادت و ب ــاال ب ــردن تعه ــد آن ــان نس ــبت ب ــه رعاي ــت ش ــأن ،ح ــق ،حرم ــت ،منزل ــت ش ــهداء،
جانب ــازان و آزادگان و خان ــواده آن ــان
رئیــس فعلی :محمد علی شــهیدی محالتی
سطح فعالیت :ملی و محلی
تعداد کارکنان :نامعلوم
موسســات وابســته :دانشــگاه شــاهد ،ســازمان اقتصــادی کوثــر ،بانــک دی ،صنــدوق
اندوختــه شــاهد
سطح فعالیت :بین المللی ،آنالین
دانشجو ۸ :هزار نفر
شــفافیت مالــی :غیرشــفاف (جــز بودجــه دولتــی ایــن بنیــاد مابقــی درآمدهــا غیــر شــفاف
اســت .هزینــه کــرد بودجــه نیــز بطــور کلــی غیرشــفاف اســت).
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-۱بودجهدولتی
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در ســال  ۱۳۹۷بــا بودجــه ای ۱معــادل ۱۱.۸۵۷.۹۰۰.۵۰۰.۰۰۰
توم ــان (ی ــازده ه ــزار و  ۸۵۷میلی ــارد توم ــان) بیش ــترین بودج ــه دولتـــی را در میـــان
س ــازمانهایی ک ــه زی ــر نظ ــر وزارتخانهه ــا ی ــا س ــپاه اداره نمیش ــوند ،ب ــه خ ــود اختص ــاص
داده اس ــت.

بودجـــهایـــنبنیـــادپنـــجبرابـــربودجـــه
ســـازمانبهزیســـتیودوونیـــمبرابـــربودجـــه
کمیتـــهامـــدادامـــامخمینـــیاســـت.
بنی ــاد ش ــهید ردی ــف بودج ــه دوم ــی نی ــز تح ــت عن ــوان «دانش ــگاه ش ــاهد» دارد .ای ــن بنی ــاد
ب ــرای اداره دانش ــگاه ش ــاهد در س ــال  ۱۳۹۷جمع ــا مبل ــغ ۲۴۳.۰۵۸.۴۰۰.۰۰۰
تومــان ( ۲۴۳میلیــارد تومان) بودجه دریافت کرده اســت.
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-۲سازماناقتصادیکوثر
س ــازمان اقتص ــادی کوث ــر ۲،ب ــا  ۲۷ش ــرکت اقتص ــادی م ــادر و دهه ــا شـــرکت ،کارخانـــه و
م ــزار ع و مرات ــع زیرمجموع ــه ،یک ــی از بزرگتری ــن هلدینگه ــای اقتص ــادی ای ــران اس ــت .در
وب س ــایت ای ــن س ــازمان تنه ــا ن ــام  ۲۷ش ــرکت اقتص ــادی وابس ــته ب ــه س ــازمان اقتص ــادی
کوث ــر ذ ک ــر ش ــده ک ــه در زی ــر میآی ــد ول ــی محمدرض ــا اس ــکندری مدیرعام ــل و نای ــب ریی ــس
هیئتمدی ــره س ــازمان اقتص ــادی کوث ــر در خص ــوص تع ــداد ش ــرکت ه ــای اقتص ــادی ای ــن
س ــازمان گفت ــه« ۳:س ــازمان اقتص ــادی کوث ــر در س ــال  ۱۳۹۵دارای  ۴۱ش ــرکت ب ــود ک ــه ب ــا
ادغ ــام و انح ــال برخ ــی ش ــرکتها ،ای ــن تع ــداد در س ــال  ۱۳۹۶ب ــه  ۳۵ش ــرکت رس ــید».
درآم ــد حاصل ــه بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران از ش ــرکتهای وابس ــته ش ــفاف نیس ــت و
گ ــزارش مال ــی س ــازمان اقتص ــادی کوث ــر در مع ــرض دی ــد عم ــوم ق ــرار ن ــدارد.
بنیــاد شــهید عــاوه بــر ســازمان اقتصــادی کوثــر ،مالــک شــرکت اقتصــادی شــاهد بــا دههــا
ش ــرکت زیرمجموع ــه اس ــت ک ــه از مح ــل پ ــس ان ــداز و داراییه ــای فرزنـــدان شـــاهد راه
ان ــدازی ک ــرده اس ــت .درآمده ــای ای ــن ش ــرکت نی ــز غیرش ــفاف اس ــت.

-۳هدایایرهبرایران
هدایــای رهبــر ایــران بــه عنــوان یکــی از منابــع مالــی بنیــاد شــهید در اساســنامه ایــن بنیــاد
م ــورد تا کی ــد ق ــرار گرفت ــه ول ــی روش ــن نیس ــت رهب ــری س ــالیانه و از ک ــدام مح ــل و ب ــه چ ــه
می ــزان ب ــه ای ــن بنی ــاد کم ــک مال ــی م ــی کن ــد .در جس ــتجوهای اینترنت ــی نی ــز تنه ــا اخب ــاری
از هدی ــه ق ــرآن ،انگش ــتر ی ــا چفی ــه ۴توس ــط رهب ــر ای ــران ب ــه خان ــواده ش ــهدا آم ــده اس ــت.

-۴کمکهایاشخاصحقیقیوحقوقی
حج ــم کمکه ــای دریافت ــی بنیـــاد ش ــهید از اش ــخاص حقیق ــی و حقوقـــی نیـــز تا کنـــون
جای ــی اع ــام نش ــده فق ــط در اساس ــنامه از آن ب ــه عن ــوان ی ــک منب ــع مال ــی م ــورد توج ــه
ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
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سازمان
اقتصادیکوثر
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س ــازمان اقتص ــادی کوث ــر ب ــه گفت ــه رئی ــس بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران ب ــه دلی ــل کاف ــی
نبــودن بودجــه عمومــی بنیــاد و بــرای پاســخگویی بــه همــه نیازهــای ایــن بنیــاد ،تشــکیل
هه ــای کش ــاورزی ،دامپ ــروری ،مرغ ــداری ،صنای ــع،
ش ــده اس ــت .ای ــن س ــازمان در زمین 
مع ــادن  ،راه س ــازی ،س ــد س ــازی ،پتروش ــیمی ،نی ــروگاه ،بازرگان ــی و بیمارس ــتانی فعالی ــت
دارد .ســازمان اقتصــادی کوثــر صاحــب  ۱۸۰کارخانــه ،شــرکت و بنــگاه اقتصــادی ۵اســت
کــه عمــده تریــن آن بــه ایــن شــرح اســت:
 -۱شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
صاحــب  ۲۴شــرکت زیــر مجموعــه فعــال در حــوزه هــای کشــاورزی و دامپــروری ،مرغــداری،
پــرورش و صیــد آبزیــان ،خــورا ک دام و طیــور و صنایــع تولیــد و فــرآوری مــواد اولیــه
۶

 -۲شرکت مر غ اجداد زربال
 شرکت چینه شرکت زرین پرکیان -شرکت آریا مر غ کیان

۷

 -۳شرکت زربال ،مجتمع تولید گوشت مر غ
 کارخانه دان دام و طیور کشتارگاه زربال کارخانه جوجه کشی زربال با  ۵۴سالن مجهز۸

 -۴شرکت مرغک
صاحب  ۸مزرعه و سه کارخانه جوجه کشی در  ۵استان کشور
۹

 -۵شرکت کشت و صنعت شریف آباد
 کارخانه فراورده های لبنی رایتا -مالک  ۸۵۰هکتار اراضی کشاورزی

۱۰
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 -۶شرکت آبزی ا کسیر کوثر
 -۷شرکت مر غ ماهان
 -۸شرکت مر غ مادر دیزباد
 -۹شرکت کشت و صنعت شرق
۱۱
 -۱۰شرکت اجداد سپیدان
۱۲
 -۱۱شرکت خورا ک دام پارس
 -۱۲شرکت دارویی کوثر
۱۳
 -۱۳شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر
 -۱۴آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر
 -۱۵شرکت کشت و صنعت خاوردشت
۱۴
 -۱۶شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۵
 -۱۷گروه عمران و سرمایه گذاری ساختمان معین کوثر
 -۱۸ش ــرکت پیم ــاب ۱۶،س ــرمایه گ ــذاری در پ ــروژه ه ــای س ــد ســـازی ،راه ســـازی و
س ــاختمان س ــازی و پتروش ــیمی
۱۷
 -۱۹شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۸
 -۲۰شرکت ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
 -۲۱شرکت شهاب (فعال در تولید تلویزیون)
۱۹
 -۲۲شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زا گرس کوثر
۲۰
 -۲۳شرکت سیم و کابل تبریز (سیمکات)
 -۲۴شرکت خدمات بیمه ای آسایش کوثر
 -۲۵شرکت خدمات بازرگانی تحفه
 -۲۶شرکت تهران الکتریک (توسعه و تجهیز بیمارستانی)
۲۱
 -۲۷بیمارستان خاتم االنبیاء

بنـــابـــرآنچـــهدراساســـنامهبنیـــادشـــهیدوامـــورایثارگـــرانآمـــده،
بخشـــیازســـرمایهشـــرکتهایاقتصـــادیایـــنبنیـــادازمحـــل
بکارگیـــریمطلـــوبپـــساندازهـــا،امـــوالوداراییهـــای
فرزنـــدانشـــاهدوبـــاهـــدفتامیـــنآینـــدهاقتصـــادیآنهـــاو
جلوگیـــریازکاهـــشارزشداراییهـــایآنهـــاتامیـــنشـــده
اســـت.میـــزاندقیـــقایـــنبودجـــهشـــفافنیســـت.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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شرکتشاهد
وموسسه
اندوختهشاهد
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ش ــرکت ش ــاهد در س ــال  1363ب ــا بودج ــه اهدای ــی رهب ــر وق ــت ای ــران ،آی ــت اهلل خمین ــی،
و ب ــا ه ــدف جم ــع آوری بخش ــی از پساندازه ــا و دارائیه ــای فرزن ــدان شـــهدا جهـــت
س ــرمایهگذاری و حف ــظ اص ــل دارائ ــی و ایج ــاد ارزش اف ــزوده ب ــرای آنه ــا تش ــکیل ش ــد و ب ــه
هــر یــک از فرزن ــدان ش ــاهد و فرزن ــدان آزادهای کــه در زم ــان ش ــهادت ی ــا اس ــارت پ ــدر کمتــر
از  20س ــال س ــن داش ــتند ح ــدود مبل ــغ  ۲۱ه ــزار و  ۵۰۰توم ــان س ــهام اه ــدا ش ــد.
ای ــن ش ــرکت در س ــال  1383تبدی ــل ب ــه ی ــک ش ــرکت معتب ــر ب ــا چندی ــن براب ــر س ــرمایه اولی ــه
خ ــود یعن ــی ب ــا س ــرمایه دفت ــری بی ــش از  173میلی ــارد ری ــال و ح ــدود  150ه ــزار نف ــر عض ــو و
س ــهامدار و وارد ب ــورس ش ــد .خری ــد و ف ــروش س ــهام ای ــن ش ــرکت از س ــال  ۱۳۸۴ب ــه ارزش
 ۳۸۲توم ــان در ت ــاالر ب ــورس گش ــوده ش ــد .س ــرمایه ای ــن ش ــرکت در ح ــال حاض ــر ب ــاالی ۳
ه ــزار میلی ــارد ری ــال ب ــرآورد م ــی ش ــود.
ش ــرکت ش ــاهد فعالیته ــای اقتص ــادی گس ــترده ای دارد و صاح ــب  ۵هلدینـــگ بـــزرگ
اقتص ــادی و ی ــک صن ــدوق مال ــی ب ــه ن ــام موسس ــه اندوخت ــه ش ــاهد (موسس ــه اندوخت ــه
ش ــاهد ب ــه عن ــوان وکی ــل  ۹۰درص ــد س ــهامداران ش ــرکت ش ــاهد ،در ب ــازار ب ــورس ،س ــهام
ای ــن ش ــرکت را مدیری ــت میکن ــد) اس ــت .هلدینگه ــای اقتص ــادی شـــرکت شـــاهد و
ش ــرکتهای زی ــر مجموع ــه ب ــه ای ــن ش ــرح اس ــت:
۲۲
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• هلدینگ بازرگانی شــاهد
 شــرکت فروشــگاههای آزاد شاهد خدمات فرودگاهی شــاهد بازرگانی و فلزات شــاهد بازرگانی اســپید شاهد• هلدینگ ســاختمان و امال ک شــاهد
 شــركت ســاختمانی آسمان آفرین شــركت كشــت و صنعت شاهدان سبز شــركت عمران وتوســعه آب و خاك كوثر شــركت عمران و توســعه آتیه شــاهدان خراسان شــرکت ســرمایه گذاری توســعه گردشگری خراسان شــركت عمران بهدشــت چمستان شركت پادادهلدینگ ســرمایه گذاری سعدی
 شــركت گســترش صنایع و خدمات ك ـــشاورزی شــركت بین المللی ســعدی كیش شــركت كارگزاری نماد شــاهدان• هلدینگ فرآوری و توســعه ابنیه شــاهد
 شــرکت شاهد فارس شــرکت شاهد خراسان• هلدینگ ســوخت و انرژی شــاهد
 شــرکت هرمز انرژی شــرکت مخازن ساحل -شــرکت جهان انرژی ساحل
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دانشگاهشاهد
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دانش ــگاه ش ــاهد ب ــه عن ــوان دانش ــگاه زی ــر مجموع ــه بنی ــاد ش ــهید در س ــال  ۱۳۶۵و ب ــا
فرم ــان رهب ــر وق ــت ای ــران و ب ــا ه ــدف رس ــیدگی ب ــه ام ــور فرهنگ ــی و تحصیل ــی فرزن ــدان
ش ــهدا ،آزادگان ،مفق ــودان و جانب ــازان تش ــکیل و فعالی ــت رس ــمی خ ــود را در س ــال ۱۳۶۹
ب ــا پذی ــرش دانش ــجو از طری ــق کنک ــور سراس ــر آغ ــاز ک ــرد .ای ــن دانش ــگاه ردی ــف بودجــهای
مش ــخص در قان ــون بودج ــه س ــالیانه دارد .بودج ــه ای ــن دانش ــگاه در س ــال  ۱۳۹۷مع ــادل
 ۲۴۳.۰۵۸.۴۰۰.۰۰۰توم ــان یعن ــی کم ــی بی ــش از بودج ــه دانش ــگاه عالمـــه طباطبایـــی
(بزرگتری ــن دانش ــگاه عل ــوم انس ــانی ای ــران) اس ــت .ح ــال آنک ــه تع ــداد دانش ــجویان ای ــن
دانش ــگاه کمت ــر از نیم ــی از دانش ــجویان دانش ــگاه عالم ــه طباطبای ــی اس ــت.
۲۳

رئی ــس جمه ــور ،رئی ــس بنی ــاد ش ــهید ،وزرای عل ــوم و بهداش ــت ،دو عض ــو هی ــات علم ــی
دانش ــگاه ب ــه پیش ــنهاد وزرای عل ــوم و بهداش ــت و موافق ــت ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی
و ی ــک ش ــخصیت فرهنگ ــی ب ــه پیش ــنهاد رئی ــس بنی ــاد ش ــهید و تاییـــد شـــورای عالـــی
انق ــاب فرهنگ ــی و رئی ــس دانش ــگاه ،هی ــات امن ــای ای ــن دانش ــگاه را تش ــکیل م ــی دهن ــد.
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بانک دی

پی ــرو تصوی ــب ورود بخ ــش غی ــر دولت ــی ب ــه ح ــوزه بانک ــداری ،بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران،
ب ــا راه ان ــدازی بان ــک دی رس ــما وارد بانک ــداری ش ــد .آنه ــا ه ــدف از ورود ب ــه ای ــن ح ــوزه را
صیان ــت از س ــرمایه ایثارگ ــران ۲۴عن ــوان کردن ــد .وضعی ــت س ــود و زی ــان ای ــن بان ــک ش ــفاف
۲۵
نیس ــت و س ــندی ب ــرای بررس ــی وضعی ــت مال ــی ای ــن بان ــک موج ــود نیس ــت .در وبس ــایت
ایــن بانــک آخریــن گــزارش مالــی بــه ســال ( ۹۴حسابرســی نشــده) و ســال  ۹۳بــاز مــی گــردد
یعن ــی بع ــد از س ــال  ۲۶ ۹۳ن ــه گزارش ــی از وضعی ــت مال ــی منتش ــر ک ــرده و ن ــه حسابرسـ ـیای
انج ــام ش ــده اس ــت (بن ــا ب ــر اطالع ــات موج ــود در وب س ــایت ای ــن بان ــک) .اخب ــار متع ــددی
ط ــی س ــالهای گذش ــته از فس ــاد و اخت ــاس در ای ــن بان ــک ب ــه بی ــرون درز ک ــرده اس ــت.

امیـــرخجســـتهنماینـــدهمـــردمهمـــدانوفامنیـــن
درمجلـــسشـــورایاســـامیدرایـــنخصـــوص
میگویـــد«۲۷:مفســـدانبـــهیتیـــمواســـیروفرزنـــدشـــهید
هـــمرحـــمنکردنـــد،مـــا36پرونـــدهدرمـــوردبنیـــاد
ش ــهیدتش ــکیلدادی ــمک ــهب ــهمفاس ــدرس ــیدگیش ــود.
ویگف ــت:بان ــکدی5هــزارمیلی ــاردتوم ــانپ ــولای ــن
مظلومـــانراچپـــاولکـــردهاســـت؛مـــندرمجلـــس
قبلـــیایـــنمســـائلراپیگیـــریکـــردم؛ازقـــوهقضائیـــه
گلهمنـــدمکـــهچـــرارســـیدگیبـــهایـــنپرونـــده
نبـــرشـــدهاســـت؟»
نقـــدرزما 
ای 
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فساد در بنیاد
شهید و امور
ایثارگران
ط ــی چن ــد س ــال گذش ــته باره ــا نماین ــدگان مجل ــس نه ــم و ده ــم از فس ــاد گس ــترده در
بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران خب ــر دادن ــد و حت ــی ط ــرح تحقی ــق و تفح ــص از ای ــن بنی ــاد
نی ــز مط ــرح ول ــی تم ــام ای ــن تالشه ــا تا کن ــون ن ــا کام مان ــده چرا کـــه هیـــچ گزارشـــی از
رس ــیدگی و ریش ــه کن ــی فس ــاد در ای ــن مجموع ــه انقالب ــی منتش ــر نش ــده اس ــت .در یک ــی از
۲۸
دهه ــا گزارش ــی ک ــه از فس ــاد در بنی ــاد ش ــهید منتش ــر ش ــده ،س ــایت آفت ــاب نوش ــته اس ــت:
درخواس ــت تحقی ــق و تفح ــص از بنی ــاد ش ــهید خ ــرداد  92و پ ــس از دریاف ــت گزارشهای ــی
مبنــی بــر تخلــف در ایــن بنیــاد در صحــن علنــی بهارســتان تصویــب شــد .در جریــان بررســی
س ــه س ــاله ای ــن تحقی ــق و تفح ــص اطالع ــات غیررس ــمی از تخلف ــات ای ــن پرون ــده همچ ــون
اخت ــاس  15میلی ــارد تومان ــی و جابهجای ــی  170میلی ــاردی در حس ــابهای بنی ــاد ش ــهید
ت ــا خ ــروج ای ــن مناب ــع از کش ــور رس ــانهای ش ــد .حت ــی از س ــوی امی ــر خجس ــته نماین ــده
هم ــدان اع ــام ش ــد ک ــه برخ ــی بانکه ــا و مؤسســههای مال ــی و اعتب ــاری از جمل ــه بان ــک
دی و س ــازمان اقتص ــادی کوث ــر ه ــم تخلف ــات زی ــادی در ای ــن پرون ــده دارن ــد.
بن ــا ب ــه نوش ــته س ــایت آفت ــاب ،س ــازمان بازرس ــی کل کش ــور در بازرس ــی از بنی ــاد ش ــهید
در س ــال  91متوج ــه میش ــود یکـــی از مس ــئوالن باس ــابقه بخ ــش تســـهیالت بانـــک دی
درحالیک ــه مبل ــغ بده ــی بنی ــاد ب ــه ش ــرکت بیم ــه پن ــج میلی ــارد تومـــان بـــود ،مبلـــغ ۹
میلی ــارد توم ــان ب ــه حس ــاب ای ــن ش ــرکت واری ــز ک ــرده اس ــت .ابت ــدا رق ــم ای ــن اخت ــاس ١٥
میلی ــارد توم ــان اع ــام ش ــد ،ول ــی مس ــعود زریباف ــان رئی ــس وق ــت بنی ــاد ش ــهید ،در گفتگ ــو
ب ــا خبرگ ــزاری ایس ــنا اع ــام ک ــرد ۲۹ای ــن اخت ــاس  6میلی ــارد توم ــان بیش ــتر نب ــوده اس ــت.
خجس ــته پی ــش از ای ــن گفت ــه ب ــود هف ــتنف ــر از مدی ــران مرتب ــط ب ــا پرون ــده تخلفه ــای
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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مال ــی بنی ــاد ش ــهید بازداش ــت ش ــدهاند ک ــه در نهای ــت ی ــک نف ــر ب ــه خ ــار ج از کش ــور ف ــراری
و برخ ــی دیگ ــر بازداش ــت ش ــده بودن ــد .از جمل ــه محوره ــای تحقی ــق و تفح ــص مجل ــس از
بنی ــاد ش ــهید ،اقدام ــات و تصمیم ــات خ ــاف قان ــون و خ ــار ج از اختی ــار از س ــوی ریاس ــت
بنیــاد ،ماننــد انســداد پرونــده ایثارگــران ،برداشــت خــاف قانــون از حســابهای ایثارگــران
و س ــپس بازگردان ــدن آن پ ــس از چندم ــاه ب ــه حس ــابها ،افزای ــش میـــزان شـــکایات در
مراج ــع قضای ــی از بنی ــاد ش ــهید و بیعدالت ــی در نظ ــام پرداخ ــت ایثارگ ــران ب ــود.
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غالمعلـــیجعفـــرزاده،رئیـــسکمیتـــه
تحقیـــقوتفحـــصازبنیـــادشـــهیددر
۳۰
گفتگـــوبـــاروزنامـــهایـــرانگفتـــهبـــود:
«حجـــمفســـادهایمالـــیآنقـــدرزیـــاد
اســـتمیترســـیماگـــرآنهـــاراافشـــا
کنیـــم،مـــردمشـــوکهشـــوند،چراکـــه
اتفاقهـــایبســـیارتلخـــیدرایـــن
نهـــادرخدادهکـــههمـــهناشـــیازتوهـــمو
ســـوء مدیریتاســـت».
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پاسخگویی به
رهبر ایران

ا گرچ ــه ب ــا اص ــاح اساس ــنامه و ادغ ــام س ــه نه ــاد ف ــوق الذک ــر و تاس ــیس بنی ــاد ش ــهید و ام ــور
ایثارگ ــران ب ــه عن ــوان ی ــک معاون ــت تح ــت مدیری ــت رئی ــس جمه ــور ،ام ــا کم ــا کان تح ــت
نظ ــارت رهب ــر ای ــران اداره م ــی ش ــود؛ ام ــا در بن ــد اول م ــاده ده اساس ــنامه ای ــن بنی ــاد آم ــده
ک ــه هی ــات امن ــا (رئی ــس جمه ــور ،رئی ــس بنی ــاد ش ــهید ،نماین ــده ولـــی فقیـــه در بنیـــاد
ش ــهید ،یک ــی از وزرای فرهنگ ــی ،رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ،دو ش ــخصیت از می ــان
ش ــخصیت ه ــای فرهنگ ــی ،اجتماع ــی و اقتص ــادی از می ــان خان ــواده ش ــهدا ب ــه پیش ــنهاد
رئی ــس بنی ــاد و تایی ــد رئی ــس جمه ــور) مکل ــف ب ــه پیگی ــری اوام ــر و رهنمودهـــای رهبـــر
ای ــران اس ــت و بای ــد گ ــزارش عملک ــرد س ــالیانه خ ــود را ب ــه رهب ــر ای ــران (ن ــه رئی ــس جمه ــور)
ارائ ــه و کس ــب رهنم ــود کن ــد .در م ــاده ی ــازده اساس ــنامه نی ــز قی ــد ش ــده ک ــه تمام ــی دس ــتور
العمله ــا و آیی ــن نامهه ــای بنی ــاد بای ــد ب ــا رهنموده ــای ابالغ ــی رهبـــر ایـــران تطابـــق
داش ــته باش ــد.
مس ــتثنی ک ــردن بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران از پاس ــخگویی ب ــه دولـــت و مجلـــس،
فس ــادهای میلی ــاردی را در ای ــن بنی ــاد رق ــم زده و روش ــن نیس ــت درآمده ــای ش ــرکتهای
اقتص ــادی وابس ــته ب ــه ای ــن بنی ــاد کج ــا و چگون ــه هزین ــه میش ــود .تا کن ــون هی ــچ گ ــزارش
شــفافی از وضعیــت مالــی بنیــاد شــهید منتشــر نشــده و جــز رهبــر ایــران و حلقــه نزدیــک او،
کس ــی نم ــی دان ــد در ای ــن بنی ــاد چ ــه خب ــر اس ــت.
در طــرف مقابــل کافــی اســت بــا یــک جســتجوی ســاده در اینترنــت بــا گالیــه هــای متنــوع
ایثارگ ــران و خانوادهه ــای آنه ــا از خدم ــات ای ــن بنی ــاد آش ــنا ش ــویم گالیـــه از خدمـــات
۳۲
بیم ـهای ۳۱بنیــاد شــهید تــا گالیــه از عــدم حــق دفــاع در کمیســیون پزشــکی بنیــاد شــهید
۳۳
و ع ــدم اج ــرای تس ــهیالت ش ــغلی فرزن ــدان ش ــاهد.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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جمعبندی
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بنیــاد شــهید کــه در ســال  ۱۳۵۸بــه دســتور آیــت اهلل خمینــی و بــا هــدف «اعتــاء معرفــت و تعهــد
جامعــه در قبــال ارزشهــاي فرهنــگ ايثــار و شــهادت و بــاال بــردن تعهــد آنــان نســبت بــه رعايــت
شــأن ،حــق ،حرمــت ،منزلــت شــهداء ،جانبــازان و آزادگان و خانــواده آنــان تاســیس شــد ،بــه مــرور
زمــان بــه یــک بنــگاه اقتصــادی کالن تبدیــل و در واقــع از یــک نهــاد فرهنگی-اجتماعــی بــه یــک
نهــاد اقتصادی-تجــاری ،تغییــر ماهیــت داد .در توصیــف بنیــاد شــهید میتــوان گفــت:
 -۱بنی ــاد ش ــهید ب ــه رغ ــم دریاف ــت بودج ــه دولت ــی و ب ــه رغ ــم اینک ــه ریاس ــت آن ،عن ــوان
معاون ــت رئی ــس جمه ــور را ب ــا خ ــود ی ــدک م ــی ش ــود ام ــا نه ــادی اس ــت زیرمجموع ــه رهب ــر
ایــران و تنهــا در برابــر رهبــری پاسخگوســت .ایــن نهــاد از حسابرســی دولــت و مجلــس معــاف
و همی ــن معافی ــت زمین ــه س ــاز ب ــروز فس ــاد در ای ــن نه ــاد عموم ــی ش ــده اس ــت.
 -۲تنهــا بخــش بودجــه دولتــی ایــن نهــاد شــفاف اســت و روشــن نیســت ایــن نهــاد عمومــی
ســالیانه چقــدر درآمــد دارد و ایــن درآمــد را چگونــه هزینــه مــی کنــد .در واقــع شــفافیت اصــل
گمشــده ایــن نهــاد عمومــی اســت.
 -۳بنی ــاد ش ــهید در تم ــام عرص ــه ه ــای اقتص ــادی ،تج ــاری ،بازرگان ــی ،مالـــی ،حضـــوری
پررنــگ دارد و بــا مالکیــت بانــک ،دانشــگاه ،بیمــه شــبیه یــک دولــت کوچــک اســت منتهــی
دولت ــی ک ــه م ــردم هی ــچ نظارت ــی ب ــر آن ندارن ــد و نم ــی دانن ــد درون آن چ ــه م ــی گ ــذرد.
 -۴تع ــداد کارکن ــان و مس ــتخدمین ای ــن نه ــاد عموم ــی نی ــز نامش ــخص اس ــت .گزارش ــی از
مناب ــع انس ــانی ای ــن نه ــاد در دس ــترس نیس ــت ول ــی گفت ــه م ــی ش ــود بخش ــی از کارکن ــان آن را
اعض ــای خان ــواده ش ــهدا تش ــکیل م ــی دهن ــد.
 -۵مجل ــس نه ــم ت ــاش ک ــرد ب ــا پ ــرده برداش ــتن از فس ــاد در بنی ــاد ش ــهید گزارش ــی جام ــع از
آنچ ــه درون ای ــن نه ــاد م ــی گ ــذرد منتش ــر کن ــد ول ــی دس ـتهای پش ــت پ ــرده اج ــازه ن ــداد ت ــا
جزئی ــات تخلف ــات ای ــن نه ــاد منتش ــر و متخلف ــان مج ــازات ش ــوند.
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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شهیدیمحالتیو
استراتژیهایمرد
همیشهدرقدرت

نقش بنیادها در اقتصاد ایران

23

بنيادشهدا وايثارگران

محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنهای(سمت چپ تصویر) و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی
در مراسم معارفه محمد علی شهیدی محالتی(سمت راست تصویر)
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ا گــر یــک گرفتــاری شــخصی یــا کاری نبــود خانــوادهاش حــاال تحــت پو شــش بنیــاد
شــهید بودنــد نــه او سرپرســت خانــواده شــهدا و ایثارگــران .محمــد علــی شــهیدی
محالتــی کــه امــروز بــر کرســی ریاســت بنیــاد شــهید و امــور ایثار گــران تکیــه زده
عضــو شــورای مرکــزی حــزب جمهــوری اســامی و مســئول امــور روحانیــون حــزب
بــود .او رابطــهای نزدیــک بــا ســران ایــن حــزب داشــت ولــی شــب انفجــار دفتــر
حــزب جمهــوری ،کــه بــه کشــته شــدن محمــد بهشــتی و  ۷۲عضــو دیگــر ا یــن
۳۴
حــزب منجــر شــد ،او در جلســه شــرکت نکــرده بــود .خــود در اینبــاره میگویــد:
«آن شــب برایــم مشــکلی پیــش آمــد و بــه حــزب نرفتــم کــه فاجعــه هفــت تیــر
اتفــاق افتــاد و آقــای بهشــتی شــهید شــدند».
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محمد علی
شهیدیمحالتی
کیست؟

 ۱۸تی ــر  ۱۳۲۸در شهرس ــتان مح ــات متول ــد ۳۵ش ــد .اطالع ــات چندان ــی از دوران کودک ــی و
نوجوانـ ـیاش در دس ــت نیس ــت ،ام ــا در جوان ــی نام ــش در ردی ــف انقالبی ــون س ــال  ۵۷ح ــک
میش ــود .کس ــوت روحانی ــت و تول ــد در ش ــهر کوچ ــک مح ــات در همس ــایگی ش ــهر خمی ــن،
هــر دو او را در شــرایطی قــرار میدهــد تــا بــا آیــت اهلل خمینــی ،همــراه و در مســیر او گام بــردارد.
محم ــد عل ــی ش ــهیدی ۳۶ب ــا س ــی س ــال س ــن ،در ابت ــدای انق ــاب و در می ــان انقالبی ــون،
چن ــدان ج ــوان ب ــه نظ ــر نمیآم ــد ،پ ــس خیل ــی زود توانس ــت ب ــرای خ ــود جایگاه ــی کس ــب
کن ــد .او ب ــه دع ــوت محم ــد بهش ــتی رئی ــس ح ــزب جمه ــوری ،مس ــئولیت اداره روحانی ــون
ح ــزب را عه ــده دار و ب ــه هم ــراه عس ــگراوالدی و نی ــری ،راه ــی کمیت ــه ام ــداد میش ــود ت ــا
کن ــار کار حزب ــی کار اجرای ــی را نی ــز تمری ــن کن ــد.

شـــهیدیدرســـال۱۳۵۸بـــهدعـــوتآیـــت
اهللمفتـــحراهـــیکمیتـــهانقـــاباســـامی
میشـــودوضمـــنقبـــولمعاونـــتوی،
مســـئولیتکمیتـــهشهرســـتانهارانیـــز
عهـــدهدارمیشـــود.بـــاتـــرورمفتـــحوروی
کارآمـــدنمهـــدویکنـــی،اوریاســـتکمیتـــه
منطقـــه۱۱رامیپذیـــرد.اینگونـــهپـــایاوبـــه
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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نهادهـــاینظامی-انتظامـــیبـــازمیشـــودچراکه
چنـــدیبعـــدآیـــتاهللخمینـــیاورابـــهعنـــوان
نماینـــدهخـــودبـــهشـــهربانیمیفرســـتدو
هـــمزمـــانمعاونـــتپارلمانـــیوزارتســـپاهرا
عهـــدهدارمیشـــود.
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ش ــهیدی ت ــا س ــال  ۶۷در نهاده ــای نظامی-انتظام ــی فعالی ــت و پ ــس از آن ش ــانس خ ــود
را ب ــرای ورود ب ــه مجل ــس امتح ــان میکن ــد .او موف ــق میش ــود در انتخاب ــات دوره س ــوم
مجل ــس از ح ــوزه انتخابی ــه مح ــات ب ــه مجل ــس راه یاب ــد و در هم ــان ب ــدو ورود عه ــده دار
ریاســت کمیســیون ارشــاد مجلــس مــی شــود .مجلســی کــه ا کثریــت آن را طرفــداران جنــاح
چ ــپ حکوم ــت ب ــه رهب ــری مه ــدی کروب ــی عه ــده دار بودن ــد.
پای ــان مجل ــس س ــوم ب ــا درگذش ــت آی ــت اهلل خمین ــی و س ــکانداری آیـــت اهلل خامنـــهای
هم ــراه ب ــود ،دورهای ک ــه حکوم ــت دس ــت ب ــه قل ــع و قم ــع گس ــترده جن ــاح چ ــت زد .در
ای ــن مقط ــع ش ــهیدی ع ــازم مونی ــخ آلم ــان ش ــد ت ــا مرک ــز اس ــامی ای ــن ش ــهر را راه ان ــدازی
کن ــد .او پ ــس از مدت ــی از مونی ــخ بازگش ــت و ج ــذب وزارت ام ــور خارج ــه ش ــد .او ابت ــدا ب ــه
عن ــوان سرکنس ــول راه ــی ج ــده عربس ــتان ش ــد و ب ــا بازگش ــت از ج ــده ،مس ــئولیت معاون ــت
پارلمان ــی وزارت ام ــور خارج ــه را عه ــده دار ش ــد.
ش ــهیدی ب ــار دیگ ــر ب ــه نیروه ــای نظام ــی بازگش ــت .او ای ــن ب ــار ب ــا حکـــم رهبـــر ایـــران،
نمایندگــی ولــی فقیــه در نیــروی هوایــی ارتــش را عهــده دار شــد .در نهایــت او در ســال ۱۳۹۲
ب ــه عن ــوان نماین ــده ول ــی فقی ــه و مع ــاون رئی ــس جمه ــور ،مس ــئولیت ریاس ــت بنی ــاد ش ــهید و
امــور ایثارگــران را عهــده دار شــد .او در خصــوص پذیــرش ایــن ســمت میگویــد« ۳۷:روزی کــه
آقــای روحانــی بــه مــن گفتنــد بــه بنیــاد شــهید بــرو ،اشــاره کردنــد کــه بنیــاد شــهید بــه انــدازه
دو س ــه وزارتخان ــه اس ــت! وقت ــی وارد کار ش ــدم ،دی ــدم ک ــه بی ــش از ای ــن حرفهاس ــت! م ــا
االن  3میلیــون و  300هــزار نفــر را زیــر پوشــش داریــم کــه اداره و جلــب رضایــت آنــان ،دشــوار
اســت .قوانینــی داریــم کــه متعلــق بــه  35 ،30ســال قبــل اســت کــه دســت و پــا گیــر هســتند
۳۸
و اج ــازه نمیدهن ــد م ــا ب ــه اهدافم ــان برس ــیم» .او در ی ــک س ــخنرانی دیگ ــر نی ــز م ــی گوی ــد:
«آق ــای روحان ــی م ــرا وادار و مجب ــور ب ــه حض ــور در بنی ــاد ش ــهید ک ــرد».
گفتــه میشــود او البتــه از ایــن ســمت راضــی نیســت و تمایلــی بــه پذیــرش ریاســت ایــن بنیــاد
در دوره دوم ریاســت جمهــوری روحانــی را نــدارد و عالقمنــد بــه کنارهگیــری اســت ولــی فعــا
او در ایــن پســت حاضــر اســت .آیــت اهلل ســید هاشــم رســولی محالتــی ،پــدر همســرش در ایــن
خص ــوص میگوی ــد« ۳۹:س ــرش خیل ــی ش ــلوغ اس ــت و حس ــابی خس ــته ش ــده اس ــت و گاه ــی
روزهــا مــی آیــد آنجــا (خان ـهاش) اظهــار خســتگی و ناراحتــی میکنــد و خــودش هــم گفتــه بــه
آقــای روحانــی گفتــم ا گــر دوره بعــد رئیــس جمهــور شــدید مــن دیگــر نیســتم ،قطعــی گفتــم،
خیلــی خســته شــده اســت ،مــن اطــاع دارم کــه خــوب کار کــرده اســت».
نقش بنیادها در اقتصاد ایران

بنيادشهدا وايثارگران

رمز۴۰سال
حضورمستمر
درقدرت
محم ــدعل ــیش ــهیدیمحالت ــیدرتم ــامط ــولدوران
نظـــامجمهـــوریاســـامی،صاحـــبپســـتومقـــام
حکومتـــیبـــودهاســـت.بـــرایمانـــدندرقـــدرتدو
اســـتراتژیراخیلـــیخـــوبدنبـــالکـــردهاســـت:

-۱موضـــعسیاســـینمـــیگیـــرد(،بـــه
گفتـــهخـــودش۴۰ومســـتندبـــهآرشـــیو
رســـانهها،تاکنـــونمصاحبـــهسیاســـی
انجـــامنـــدادهاســـت)؛
-۲رابطـــهاشرابـــارهبـــرایـــرانحفـــظ
کـــردهاســـت؛
-۳روابـــطخانوادگـــیگســـتردهدرونشـــبکه
قـــدرت؛
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنهای(سمت چپ تصویر) و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی
در مراسم معارفه محمد علی شهیدی محالتی(سمت راست تصویر)
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رابطــه او بــا رهبــر ایــران از دو جهــت برقــرار اســت اول اینکــه پــدر همســرش از ســال اول
رهبــری علــی خامنــه ای در دفتــرش فعــال بــوده و کمــا کان در بیــت رهبــری حضــور دارد
و دوم اینکــه خــودش در هــر پســت و مقامــی بــوده در رابطــه مســتقیم بــا رهبــر ایــران
بــوده اســت خــود در ایــن خصــوص مــی گویــد« ۴۱:اولیــن بــار ،ســال  1357خدمتشــان
(علــی خامنــه ای) رســیدم .ایشــان از اعضــای شــورای انقــاب بودنــد و بنده به جلســات
شــورای انقــاب میرفتــم کــه تلفنهایــی را کــه از پاریــس شــده بــود ،را اعــام کنــم.
بعــد از پیــروزی انقــاب ،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 میدیــدم».
او میافزایــد« :حــزب کــه تشــکیل شــد ،مــرا بــه عنــوان مســئول امــور روحانیــت بــه حــزب
دعــوت کردنــد .آقــا جــزو مؤسســین حــزب بودنــد و همیــن موجــب شــد کــه بــه ایشــان
نزدیــک شــوم .در همــان زمــان داســتان بنیصــدر و مشــکالت بعــدی پیــش آمدنــد.
ً
جلســهای خصوصــی تشــکیل میشــد در آن جلســات ،کامــا بــا آیــت ا ...خامنــه ای
صمیمــی شــدیم .ایــن جلســه هــر پانــزده روز یــک بــار ،بهطــور ســیار در منــزل اعضــا
تشــکیل مــی شــد و مــا اخبــار کــف جامعــه را جمــع و در جلســه مطــرح میکردیــم .خالصه
بنــده از آن موقــع ،نســبت بــه رهبــر معظــم انقــاب ارادت کامــل پیــدا کــردم .از زمانــی کــه
در مجلــس یــا نیــروی هوایــی بــودم ،بــاز ارتبــاط مــا بیشــتر شــد ،چــون بایــد مســائلی از
یکــردم .تذکراتــی بــه مــن میدادنــد کــه ایــن کارهــا
نیــروی هوایــی را بــه ایشــان منتقــل م 
را انجــام بدهیــد .بعــد بــرای نیــروی هوایــی حکــم دادنــد و ادامــه یافــت تــا حــاال کــه بــه
عنــوان نماینــده ایشــان در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در خدمتتــان هســتیم».
نقش بنیادها در اقتصاد ایران
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روابطخانوادگی،
کانالحفظ

قدرت

محم ــد عل ــی ش ــهیدی محالت ــی ،از طری ــق ازدواج ب ــا دخت ــر آی ــت اهلل س ــید هاش ــم رس ــولی
محالت ــی ۴۲،کان ــال قاب ــل اطمینان ــی ب ــرای حف ــظ رابط ــه ب ــا رج ــال سیاس ــی ای ــران پی ــدا ک ــرد
چرا کــه پــدر همســرش از یــک ســو از نزدیــکان و فعــاالن بیــت آیــت اهلل خمینــی و ســپس بیــت
آی ــت اهلل خامن ــه ای دو رهب ــر جمه ــوری اس ــامی ب ــود و از س ــوی دیگ ــر دیگ ــر دام ــادان ای ــن
خان ــواده نی ــز دس ــتی در ق ــدرت داش ــتند.
یــک دامــادش علــی ا کبــر ناطــق نــوری بــود کــه زمانــی رئیــس مجلــس و ســپس رئیــس بازرســی
دفت ــر رهب ــر ای ــران ش ــد و دام ــاد دیگ ــرش عب ــاس آخون ــدی اس ــت ک ــه س ــالها در هی ــات دول ــت
در نقــش وزیــر دولــت هاشــمی و روحانــی حضــور داشــته اســت.
دختــران محمــد علــی شــهیدی ۴۳نیــز بــا پســران دیگــر رجــال سیاســی ایــران ازدواج کــرده انــد.
یک ــی از دخت ــراناش ع ــروس آی ــت اهلل مه ــدوی کن ــی رئی ــس اس ــبق مجل ــس خب ــرگان و دخت ــر
دیگــرش عــروس آیــت اهلل خزعلــی عضــو فقهــای شــورای نگهبــان اســت .بــه ایــن ترتیــب نگاهــی
ب ــه درخ ــت خانوادگ ــی محم ــد عل ــی ش ــهیدی محالت ــی نش ــان از وج ــود حلقهه ــای متع ــدد ب ــا
رج ــال سیاس ــی ایــران دارد.
احتم ــاال در ای ــن درخ ــت ن ــام ش ــهید فض ــل اهلل محالت ــی نماین ــده آی ــت اهلل خمین ــی در س ــپاه
و دامــاد شــهیدی محالتــی نیــز حلق ـهای مهــم بایــد باشــد .حلق ـهای کــه از وجــود رابطــه بیــن
خان ــواده آی ــت اهلل خمین ــی و ش ــهیدی محالت ــی حکای ــت دارد .ش ــهید فض ــل اهلل محالت ــی در
ایــن خصــوص مــی گویــد« ۴۴:پــدر زن مــن مرحــوم آیــت اهلل شــهیدی از دوســتان امــام بــود و در
محــات هــم کــه بودنــد امــام بیشــتر مــی آمدنــد منــزل ایشــان ارتبــاط خانوادگــی هــم داشــتیم
در نتیج ــه ان ــس زی ــاد م ــن ب ــه ایش ــان عالق ــه م ــن روز ب ــه روز ب ــه ایش ــان بیش ــتر م ــی ش ــد».
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عباس آخوندی (سمت چپ تصویر) وزیر راه ،مسکن و شهرسازی در دولتهای ششم ،یازدهم و
دوازدهم در کنار علیا کبر ناطق نوری رئیس مجلس در دورههای چهارم و پنجم
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واگذاریمعاونت
بنیادبهخواهر
زادهمتهمبهفساد

محمـــدعلـــیشـــهیدیمحالتـــی
دربنیـــادشـــهید،بـــایـــکحاشـــیه
خبرســـازمواجـــهشـــدکـــهخـــوددر
تولیـــداشنقـــشآفریـــنبـــوداوخواهـــر
زادهجـــواناشمیعـــادصادقـــی،رابـــه
ریاســـتمرکـــزتشـــکلهاومرکـــز
پژوهشهـــایبنیـــادشـــهیدوامـــور
ایثارگـــرانوپـــسازمدتـــیدرمهـــرمـــاه۱۳۹۳
بـــهســـمتمعاونـــتپژوهشهـــای
بنیـــادشـــهیدوامـــورایثارگـــرانمنصـــوب
کـــرد.ایـــندرحالـــیاســـتکـــهاوتنهـــا۳۰
ســـالبیشـــترنداشـــت
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امی ــری مدی ــر کل س ــابق بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران چهارمح ــال و بختی ــاری در خص ــوص
ای ــن انتص ــاب م ــی گوی ــد« ۴۵:در م ــورد ایش ــان عن ــوان میش ــد ک ــه نامب ــرده فرزن ــد ش ــهید
اس ــت در حال ــی ک ــه پدرش ــان جانب ــاز 25درص ــد ب ــوده و طب ــق قان ــون بنی ــاد ش ــهید متوف ــی
محســوب میشــود نــه شــهید .همچنیــن وی هیــچ ســابقه مدیریتــی و حتــی کار دولتــی را در
عملکــرد خــود نداشــت و اصــا ارتباطــی بــا جامعــه ایثارگــری نداشــته امــا مهمتریــن قســمت
بنی ــاد یعن ــی مرک ــز پژوه ــش ه ــا ک ــه تنه ــا قس ــمت مه ــم و تاثی ــر گ ــذار و مان ــدگار بنی ــاد ب ــرای
نس ــل آین ــده اس ــت ب ــه وی س ــپرده ش ــد».
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ام ــا حاش ــیههای ایج ــاد ش ــده در پ ــی انتص ــاب میع ــاد صادق ــی تنه ــا مح ــدود ب ــه جوان ــی،
نداشــتن ســابقه مدیریتــی و رانــت فامیلــی محــدود نبــود بلکــه او متهــم بــه فســاد مالــی هــم
ب ــود .امی ــر خجس ــته نماین ــده هم ــدان و عض ــو کمیس ــیون تحقی ــق و تفح ــص از بنی ــاد ش ــهید
در خصــوص میعــاد صادقــی ۴۶مــی گویــد« :ریاســت بنیــاد شــهید ،حجــت االســام شــهیدی
در جلســه ای گفتنــد کــه چهــار نفــر از مدیــران متخلــف از بنیــاد کنــار گذاشــته شــده و بــا آنهــا
کامــا قطــع رابطــه شــده اســت .بــرای نمونــه آقــای م .ص ،خواهــرزاده یکــی از مدیــران ارشــد
بنیــاد کــه بــا ســی ســال ســن بــدون هیــچ گونــه تخصــص و ســابقه خاصــی بــه مدیریــت عالــی
رس ــیده ب ــود کال از بنی ــاد اخ ــراج ش ــده اس ــت .متاس ــفانه عل ــی رغ ــم ادعاه ــای ص ــورت گرفت ــه
طب ــق مس ــتندات موج ــود در فرا کس ــیون ای ــن ف ــرد در ط ــول ای ــن م ــدت از بنی ــاد حق ــوق و
اضافــه کاری دریافــت کــرده و بــا پــول شــهدا بورســیه دکتــری در دانشــگاه آزاد کیــش شــده و
همی ــن یک ــی دو روز اخی ــر ب ــا موافق ــت آق ــای ش ــهیدی در ح ــال مام ــور ش ــدن از بنی ــاد ش ــهید
بــه شــرکت نفــت پاســارگاد از زیــر مجموعــه شســتا وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســت.
م ــردم و ب ــه وی ــژه جامع ــه ایثارگ ــری از مس ــئولین نم ــی پذیرن ــد ب ــه ج ــای برخ ــورد ب ــا فس ــاد،
چنیــن رانــت و حاشــیه امنــی بــرای یــک متهــم اقتصــادی ایجــاد کننــد و تــوده فســاد از ارگانــی
بــه ارگان دیگــر جابــه جــا و در جــای جــای سیســتم اقتصــادی تکثیــر شــود .مــا در فرا کســیون
قاطعانــه و بــدون هیــچ گونــه ترســی پیگیــر چنیــن موضوعاتــی هســتیم و تمــام همــت و عــزم
خ ــود را ب ــرای س ــلب آس ــایش و رب ــودن خ ــواب از چش ــمان مفس ــدین اقتص ــادی م ــی کنی ــم.
مــردم دنبــال شــفافیت هســتند .مــردم از مــا مطالبــه دارنــد کــه اســامی ایــن افــراد بــه رســانه
هــا گفتــه شــود نــه ایــن کــه آقــازاده هــا بــه مجموعــه هــای اقصــادی کــه حیــاط خلــوت دولــت
محس ــوب م ــی ش ــود ،ف ــرار کنن ــد .جال ــب اس ــت ک ــه همی ــن ف ــرد ب ــرای تطهی ــر و گ ــم ک ــردن
رد درآمده ــای مش ــکوک خ ــود ب ــه ح ــوزه ه ــای فرهنگ ــی و هن ــری ورود ک ــرده و ب ــا ج ــازدن
خــود بــه عنــوان تهیــه کننــده فیلمهــای ارزشــی بــه دنبــال کســب اعتبــار بــوده کــه بــا اطــاع
رس ــانی ب ــه موق ــع ،جل ــوی ای ــن کار گرفت ــه ش ــد».
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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
36

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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