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اي در  اينترنت، بازتاب گسترده انتشار فیلم و متن سخنراني دبیر ھیات تحقیق و تفحص از قوه قضايیه در
در سخنراني خود كه به دعوت يك تشكل دانشجويي “ پالیزدار عباس”. ھا پیدا كرد وبالگ ھا و  سايت

 نژاد در دانشگاه ھمدان صورت گرفته بود، چندين مقام شاخص سیاسي و احمدي  وابسته به حامیان
وي ھمچنین . متھم كرد را به فساد اقتصادي) تیم احمدي نژاد جناح رقیب (روحاني جناح راست سنتي 

دولت خاتمي را تعمدي دانست و سقوط  در سقوط ھواپیماي حامل رحمان دادمان، وزير سابق راه 
  .مشكوك قلمداد كرد سابق نیروي زمیني سپاه را نیز  ل احمد کاظمي، فرماندهھواپیماھاي حام

بوعلي سیناي ھمدان از  خبرگزاري فارس در اين باره گزارش داد كه بر اساس گزارش حراست دانشگاه
 .روحاني در پرونده مفاسد اقتصادي نام برده است 9 نفر از جمله ٤٤جلسه، پالیزدار در سخنان خود از  اين 

پالیزدار حرمت اشخاص را نگه نداشته و ”معاون اين دانشگاه گفته است كه  گزارش ايسنا، ھمچنین به 
اثبات شده باشد،  دادگاه علیه كسي صادر شده باشد و ادعاي تخلفات نامبرده از اينكه حكمي در  قبل

  “.است خاص معرفي كرده ھاي  افراد را به عنوان متخلف و با اسم

    كیست افشاگر جديد  

دبیر كمیته ”است، خود را  اي فردي كه سخنان وي در دانشگاه ھمدان در حال تبديل به يك جنجال رسانه
با اين . معرفي كرده است“ سازمان بازرسي كل كشور تفحص مجلس از قوه قضائیه مستقر در تحقیق و 

یات تحقیق و تفحص مجلس از مدتي را با ھ”تنھا “ عباس پالیزدار”كرده كه  فارس گزارش حال خبرگزاري 
  .است“  كرده مي قضائیه ھمكاري  قوه

كمیته تحقیق و تفحص “ اجرايي دبیر”دھد كه وي در واقع براي مدتي  ھاي بیشتر نشان مي اما بررسي
مركز ”در “ دفتر مطالعات زيربنايي”او نیز رياست  از قوه قضايیه بوده و مسئولیت اصلي مجلس ھفتم 

گران اقتصادي و نیز قانون تصويب  طراح اصلي طرح اعمال مجازات اخالل وي. است “ ھاي مجلس پژوھش
ھاي مجلس  پژوھش ھرمي بوده است و پیش از آنكه مدير امور زيربنايي مركز ھاي  علیه شركت شده

كاران  دبیر ھیات امناي خانه صنعت مجلس و قبل از آن ھم سخنگو و شود، مشاور كمیسیون اقتصادي 
تا فتواي مراجع تقلید را براي تحريم جريمه ديركرد تسھیالت  بوده  ه و از چند سال پیش در تالشايران بود
  .سودھاي مضاعف دريافت كند بانكي و

انتخابیه تھران نامزد شده بود و در  عباس پالیزدار در انتخابات دوره سوم شوراھاي شھر و روستا از حوزه
نیز قرار گرفت، اما نتوانست به شوراي شھر تھران راه “ ژادن ستادھاي مردمي حامیان احمدي“  لیست 

  .يابد

   كار و تكرار اتھامات تعطیلي تشكل محافظه  

امامي كاشاني  افشاگري دبیر ھیات تحقیق و تفحص مجلس علیه روحانیان سرشناسي ھمچون محمد
مجلس خبرگان، دبیر جامعه شوراي نگھبان و  عضو(، محمد يزدي )جمعه تھران نگھبان و امام عضو شوراي (



عضو جامعه مدرسین و عضو (، ابوالقاسم خزعلي )سابق قوه قضايیه علمیه قم و رئیس مدرسین حوزه 
خامنه اي و عضو  ريیس بازرسي ويژه دفتر آيت اهللا(اكبر ناطق نوري  ، علي)نگھبان شوراي  سابق فقھاي

رئیس سابق (دوست  محسن رفیق ،(معاون رئیس دفتر رھبري(، معزي )نظام مجمع تشخیص مصلحت 
جامعه اسالمي ”باعث شد كه … ، )دبیركل سابق مؤتلفه) عسگراوالدي اهللا  ، حبیب)بنیاد مستضعفان

وزارت  اين جلسه بود، با گزارش حراست دانشگاه و شكايت ھمدان كه برگزاركننده  دانشگاه“ دانشجويان
  .دعلوم تعطیل شود و فعالیت آن به حال تعلیق در بیاي

خرداد ماه به  حكم تعلیق جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه بوعلي سیناي ھمدان روز ھشتم
سازمان بسیج ”وابسته به “ دانشجو شبكه خبر”شد، اما درست در ھمین روز  ھا اعالم  خبرگزاري
ا عنوان سخنان جديد عباس پالیزدار كرد كه اين بار در جلسه ب از اقدام به انتشار گزارشي “ دانشجويي

شیراز مطرح شده  جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه و به دعوت “ اقتصادي، توھم يا واقعیت مافیاي”
  .بود

توصیف كرد و اين قوه و به “ كشور محور مفاسد اقتصادي”پالیزدار اين بار در سخنان خود دستگاه قضايي را 
: وي گفت. تفحص مجلس متھم كرد ھمكاري با تحقیق و خصوص سازمان بازرسي كل كشور را به عدم 
تالش داشت كه ھیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به پرونده ھاي فعلي  بازرسي كل كشور سازمان ”

فرستاد، اما پس از  به ھمین دلیل مسئوالن پرونده ھا را به مرخصي اجباري مي پیدا نكند و  دسترسي
پرونده ھاي فروش سئواالت كنكور،  شامل اين اطالعات… ما رسید گذشت يك سال اطالعات به دست 

كارخانه ايران خودرو، شركت ھاي خادمي، ذوب آھن اصفھان   فروش كارخانجات دولتي به بخش خصوصي،
مھرآباد  سازندگي و ھمچنین احداث پاركینگ طبقاتي در فرودگاه خواري در وزارت جھاد  و پرونده ھاي زمین

  “.بود

   متن كامل سخنان اخیر درباره نقش روحانیان در مفاسد اقتصادي  

ولي با توجه به . است ھاي اينترنتي منتشر شده بخش ھاي مھمي از سخنان عباس پالیزدار در سايت
براي اولین بار “ روز”و تفحص از قوه قضايیه،  مطرح شده از سوي اين عضو کمیته تحقیق اھمیت ادعاھاي 
الزم به . منتشر مي کند –تا جايي که از نوار سخنان وي قابل فھم است  – نامبرده را ت متن کامل اظھارا

استفاده شده [...] عالمت  کجا که اظھارات پالیزدار قابل فھم نبوده ، از است که در متن زير، ھر  ذکر
  :است

در اين رابطه دخیل مملكت  چرا ما نمي توانیم با مفاسد اقتصادي برخورد كنیم چون سران بزرگ[...]  
با اين مفاسد برخاسته كه فكر مي كنم نتواند موفق  حال حاضر دولت به تنھايي به مبارزه ھستند و در 

پرونده كوچك مفاسد اقتصادي را بگويم آنوقت مي بینید كه چه مصیبتي   اگر بخواھم فقط چند. باشد
سربسته به مردم  مسايل رھبر بايد به صورتدرآورده و به خاطر بعضي  گرفته كه داد رھبر را ھم  كشور را

  . بگويد كه در كشور چه خبر است

شاھرودي رئیس قوه  كساني كه به عنوان مفسد اقتصادي در كشور در حال فعالیت ھستند تحت حمايت
از مفاسد اقتصادي بررسي شده و مديران به  سال گذشته پرونده ھايي ١٦وقتي طي . دارند قضايیه قرار 
ريال براي متھمان داده، ببینید چه مصیبتي بر سر كشور آمده  ١٠ريال  ٥حكم  عرفي و دادگاه دادگاه م
  . است

ديگر است، ولي چون  پرونده شھرام جزايري ھم كه مطرح شد، مانند ھزاران پرونده مفاسد اقتصادي
و شتم قرار گرفت وابسته را اعالم كرد مورد ضرب  جزايري اسامي يكسري مفاسد اقتصادي و افراد شھرام 

  .علما و سران به خطر افتاده بود بسیاري از چرا كه منافع 

در دست بررسي  پرونده مفاسد اقتصادي كشور در كمیته تحقیق و تفحص مجلس ١٢٣در حال حاضر 
  .كنیم، اصًال نمي توانیم باور كنیم اگر بخواھیم پرونده واقعي مفاسد اقتصادي را بیان است ولي 



به رھبر انقالب ] نگذاشتند ت از خود قوه قضايیه تحقیق و تفحص كنند، كه مخالفت كردند ومجلس خواس[ 
ھا در تحقیق و  شاھرودي، ھمانند ديگر دستگاه مقام معظم رھبري نوشتند كه آقاي. شدند متوسل 

يكي  اي در بندي شد و ھر كمیته صورت گرفت و در دستگاه قضايي كمیته ھا بندي كمیته . تفحص عمل گردد
سازمان بازرسي كل  براي مسائل اجرايي اين تفحص ھم، ما مستقر شديم در . ھا مستقر شد دستگاه از

  . كشور

ھايي كه  ھايي كه ما زديم و نامه نامه نگاري كرديم، اما برخالف فرمايش مقام معظم رھبري، با وجود نامه
] در اين كار[اش را بدھید كه چه كسي  وندهھاي كنكور چه بود؟ پر سؤال ما گفتیم مسئله فروش مثال [...] 
ھاي فرعي  پرونده دادند كه ببینیم چه كسي دست داشت، ھاي اصلي را نمي پرونده اينھا . داشت دست
ھا شروع  به جاھايي كه رسیديم، مرخصي [...] پیدا كرديم به كدھايي خالصه ما ھم دست . دادند را مي
گیرم كه  خدا را شاھد مي. جمھوري اسالمي را ديديم فتاده در اتفاق ا خالصه ما فجايعي كه[...] شد 
. ھا مردم كشیدند مصیبت ھمه داديم، اين ھمه شھید  گرفت كه ما اين ام مي گريه. برد خوابم نمي شبھا

كساني كه مردم پشت سرشان  مشكالتي كه مردم دارند،  ھا و ھمه فقر و مصیبت حاال بدون توجه به اين
برد،  خوابم نمي  ھا برد، ھفته اند؟ خدا شاھد است خوابم نمي اند اين كارھا را كرده رفته خوانند، نماز مي

  .برد روزھا خوابم نمي

خواھم يك مؤسسه  مي گفته. خالصه ديدم كه يك آقايي آمده و نامه زده كه پسرش معلول جسمي است
تا،  ٢٠٠تا،  ١٠٠. م باشددم دست خود كه پسرم ھم برود در آن مؤسسه توانبخشي، توانبخشي بزنم 

. باشد، خدا پدرت را بیامرزد: گفتند. آنجا، پسرم ھم مسئول آنھا باشد كنیم در تا معلول را نگھداري  ٣٠٠
ساپورت نیاز دارم،  گفته كه من[...] استارت زده، نامه زده به آقاي  را كه ثبت كرده و كارش را  مؤسسه

كار كنیم؟ فالن معدن را، معدن سنگ دھبید فارس را  چه .كند كمك توانم خرج كنم كه، بايد نظام به ما  نمي
 .مرمر دنیاست، از منابع انفال جمھوري اسالمي است اين سنگ مرمر بھترين سنگ  آقا. بدھید به اين آقا

دوباره بعد . آقا واگذار كردند معدن را به اين معامله انجام شد و اين . بدھیم به شما؟ بله، بدھیدش به من
چھار تا را كه ما پیدا . بدھید به ما زنجان را ھم  [...] يك مدت گفت آقا اين معدن كافي نیست، معدن از

  . متأسفانه خوانند مي معدن را يك آقايي از علما گرفته، كه مردم ھم پشتش نماز  كرديم، چھار تا

ھا خداي نكرده  شايد بعضي .نبرم اگر اجازه بدھید، اسم] شود يكي از حاضر خواستار اعالم اسم فرد مي[ 
ھا معتقدند كه اگر اسم  خب بعضي] شوند مورد اشاره مي بیشتري خواستار اعالم اسم فرد تعداد [… 

 مردم ما مذھبشان… من اين اعتقاد را ندارم ھا. شوند اعتقاد مي مذھبشان بي  بیاوريد مردم نسبت به
… كنم من مراعات مي ھا چون اين اعتقاد را دارند ولیكن بعضي پايه و اساسش وصل نیست به علما، 

نه ديگر، اگر بنا باشد .] سرش نماز نخوانیم بگويید تا پشت گويد  يكي از دانشجويان مي. اعتراض جمعي[
اش را  ي را اساميباشد، من چند مورد] ھمھمه ادامه [… شود كه نمي ما بگويیم و شما نماز نخوانید

  .اين مسائل اخالق و چه و چه و از استاد . اين يكي كه عرض كردم، آقاي امامي كاشاني است .گويم مي

اند كه براي  اش را گرفته اجازه اند از مقام معظم رھبري اي را رفته عرض شود خدمتتان كه، يك دانشكده
چیز خوبي است كه خواھران ھم در آن فضا . بزنیم در قم خواھیم دانشكده علوم قضايي مي خواھران 

خالصه  .از او بازجويي كنند و از اين حرفھاي اينطوري] بود[متھمي از خواھران   حضور داشته باشند، اگر
مجوز صدور دانشكده را دستورش را  آقا استقبال كردند و. دانشكده تأسیس شود نظر آقا را گرفتند كه اين 

:] نوشتند. [اش ھاي مالي از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت بعد فاصله مؤسسه اين دانشكده بال. دادند
الستیك دنا را  حمايت از تأسیس اين دانشكده، كارخانه زاده، محبت فرمايید در جھت  نعمت جناب آقاي

دادگستري را، چون آقاياني كه اين   آورند كارشناسي رسمي. كارشناسي كنید جھت اين دانشكده
دادگستري ھم  قضايي ھم بودند، آن كارشناسان رسمي  یس كرده بودند در دستكاهمؤسسه را تأس

اينھا  گفتد كه خوش به حال تعیین كنند كه به اينھا بر بخورد، حتما بايد قیمتي مي ترسیدند كه قیمتي مي
یارد كه میل ١٢٦تازه، . باالتر بود میلیارد ھم ٦٠٠در صورتي كه ما معتقديم . میلیارد ١٢٦زدند . بشود 

اند، پول نقد  ھاي شیرازش را در آمار نیاورده اند، زمین آمار نیاورده اند، اصال در در شمال را نزده ويالھايش 
  . كردند میلیارد واگذاري ١٢٦اند، اين طوري به  حسابش را ھم در آمار نیاورده در  موجود



 ٥٠زاده ھم نوشتند  آقاي نعمت .فرمايید محبت كنید تخفیف منظور: آن آقا نامه نوشتند كه آقاي نعمت زاده
دوباره نوشتند كه محبت كنید تخفیف . خواست ببخشد مي از مال بابايش] خنده حضار[تخفیف  درصد 

واگذار  میلیارد ١٠میلیاردي به  ١٢٦نگاري انجام شده، معدن  خالصه پنج بار نامه .بفرمايید ديگري منظور 
نداريم، ترتیباتي فراھم نمايید تا امكان  ا حاال امكان پرداخت اين پول رانوشتند كه م بعد از آن دوباره . شد

 ٢درصد يعني  ٢٠درصدش را اقساط بلندمدت و  ٨٠نوشتند كه . شود  پرداخت اين پول براي ما فراھم
 ايم بررسي كرده میلیارد را ھم نداريم نقدي بدھیم، ما ٢آن  گفتند ما . ھم نقدي پرداخت كنید میلیاردش را

خواھیم كه اينھا را بفروشیم تا  مھلت مي شما رسد، از  كه اموال كارخانه الستیك دنا به اين مقدار مي
 ماه و ما اين را نقد از شما  ٩اي ارائه بدھید به مدت  كه باشد، سفته گفتند. بتوانیم اين پول را بدھیم

مديرعامل  بانكي،  محمدتقي نوشت كه آقاي! گفتند آقا پول ھم نداريم كه سفته بخريم. پذيريم مي
سازمان صنايع ملي ايران برداشت كنید و سفته  میلیون تومان از صندوق ٢٣سازمان صنايع ملي ايران، 

كه  و بعد از چند وقت ديديم. و فالني امضا كنند و كارخانه را تحويلشان بدھید اهللا فالني بخريد، برويد آيت 
. كنند كه اينھا را ھدايت مي ھايي اي ر شد كه به آن پشت پردهھم در بورس فروخته شد و واگذا كارخانه 

گويم، آن آقاي  نه، آن گنجي سیاسي را نمي. آقاي گنجي مثل] کساني[اند،  شده اينھا آلوده دست آنھا 
 گذاري بانك ملت و ھاي سرايه كارخانه مھرام است و تمام كارخانه صاحب  كه] را مي گويم[گنجي 
میلیارد ھم زدند به جیب و  واگذار شد به آنھا و رفت، چند . انك صادرات و چه و چهھاي ب گذاري سرمايه
در زمان  –آقاي محمد يزدي رئیس قوه قضايیه  –بود  يزدي  اين كه عرض كردم الستیك دنا، مال آقاي. رفتند

  .محمدعلي شرعي نماينده خبرگان استان قم رياستش و آقاي

ترتیبي اتخاذ فرمايید ! است نويسد كه جناب آقاي فروزش، حمید ما بیكاردارد مي  مجددا آقاي يزدي برمي
آقاي حمید يزدي، پسر آقاي يزدي، مديركل . گردد مند ھاي شمال جھت صادرات چوب بھره جنگل كه از 

 به تاراج بردند و] اين طوري[ھاي شمال را  و متأسفانه جنگل. در آن مقطع قضايیه بود حوزه رياست قوه 
شمال كه حق  كه در اين پرونده من ديدم كه يكسري مردم بیچاره يعني طوري شده بود  .رفتند
انبار كرده بودند، يا شايد يك خورده  مصرفشان چوب شان بود، و به اندازه ھیزمشان و به اندازه  قانوني

 گرفته] آنھا را[، يا انبار كرده بودند يا ھرچي بودند و فروخته بودند  بیشتر مصرف كرده بودند يا حتي برده
علت آنكه اين پرونده . جلوي زندان بودند بودند بازداشت و پاسگاه و بگیرد و بنند، كه خانواده شھدا ريخته 

چطور اينھمه چوب را به  را گفته بود كه آقاي حمید يزدي  ھم ثبت شده بود، اين بود كه كسي به اينھا
متھم  عنوان ايم، شما ما را به  كه يكي دو تا يا چند تا ھیزم و چوب برداشت كرده برد و ما تاراج مي
اگر  اسنادش ھست، به موقعش . كردند شود، آنھا را آزاد ايد؟ بعد از آن بود كه ديدند دارد مشكل مي گرفته

م نشان دادي و ما نگويند كه آقا اسناد محرمانه را چرا به مرد الزم باشد و يك موقع دوستان اطالعات به
  .بندي دارد و چه و چه، اسنادش را ھم داريم طبقه  اينھا

عقب نشیني [اثر فشار مردم  كند، حاال يك وقتي بر آقاي يزدي از اين دست كارھا در كارھاي قضايي مي
  …]که باال گفتیم[اينطوري  چطوري است فشار مردم؟] صورت مي گیرد ھايي 

اش  بیرون يا بخواھند بازسازي يعات صنعت خودرو يك چیزي نیست كه بريزنداي ضايعات دارد، ضا ھر كارخانه
اينھا را قانون . چراغش شكسته يا از اين دست چیزھا مثال جك آن شكسته يا درش خط افتاده يا. كنند 

 شود است و به صورت صفر كیلومتر طبق مزايده به مردم واگذار مي“ كارشناسي ھاي ماشین“  گويد  مي
[...]   

] کارشناسي[ماشین  ھا كند كه ما به ھمه قاضي آيد به دستگاه قضايي اعالم مي ايران خودرو مي
اين ماشین كارشناسي است، ما ھم  خب چجوري؟. دھیم و زير قیمت پرشیا مي دھیم، ماشین  مي

اي  چ ضابطهديديم كه كارخانه ايران خودرو بدون ھی. تومان بدھیم ٩تومان،   ٨دھیم كه اينھا را  تشخیص مي
ھم كه  ھا اش را ھم به اقساط، خیلي نصف قیمت داده، بقیه قضايیه ماشین پرشیا به  به قضات قوه

ھاي  باعث شد صداي خیلي ھا بخشش ھمین بذل و . ھا را ھم نپرداختند ماشین به نامشان شد قسط
! اش بدھید آقا دستگاه به ٥٠٠  ] فتندکه گ[، “البالغه بنیاد نھج“ مثال. ديگر در بیايد، از ھمین نھادھا و بنیادھا

اكبر ناطق نوري،   بنیاد نھج البالغه كي ھست؟ علي. تا ديگر ھم بدھید ٥١٧آيد، گفت  بدش نمي ديد كه
. پرسپولیس دھند به باشگاه  آيند مي مي يا مثال… پرور، معزي، عسگراوالدي، رفیق دوست حسین دين

ھمگرايي ”بنیاد ديگري به نام . دستگاه بھشان بدھید ٢٠٠٠. عابديني باشگاه پرسپولیس كیست؟ آقاي



 ٢٠٠٠وزارت كشور،  ، تعاونيY و   X كیست اين بنیاد؟ آقاي فالحیان، آقاي علم الھدي، آقاي  ،”انديشه 
حوصله . موشك كروز، فالن قدر. دفاع، فالن قدر صنايع ھوافضاي وزارت] يا[… ] گرفتند آنھا ھم[  دستگاه 
 ھا را زير قیمت به آنھا واگذار تايي از اينھا ھستند كه اين ماشین ٣٠لیست  را ندارم، يك اش ھمه خواندن 
ماشین كارشناسي  شروعش با. ھا؟ ماشین كارشناسي؟ نه، به اسم كارشناسي ماشین كدام . كردند

كه آن  جالب است. آقايان، به اسم كارشناسي دادند به آوردند مي كیلومتر مي وارد شد، بعد ماشین صفر 
 باز جالب است بدانید كه چون اينھا ھم كار. ھا، از دم قسط گرفتند  نمي میلیون را ھم پول نقد ٨- ٩

  .دادند نمي اش را  دادند و بقیه شد، دو سه قسط را مي سرشان مي

ھاي كارشناسي  ماشین مردم صدايشان درآمد، چطوري صدايشان درآمد؟ وقتي كه] اين طور بود که[ 
اند و رفته، چطوري به مردم  كارشناسي داده ھاي ديگر را كه به نام ماشین. مردم بدھند  خواستند به

حاال ماشین كارشناسي و ماشین خراب را . توانند بگويند نمي] ؟[داريم كارشناسي بگويند ما ھنوز ماشین 
ین صفر كه ماش حتما براي بعضي از شماھا ھم اتفاق افتاده. فروشند مي عنوان صفر به مردم  به

بینید داخلش چیزي  كنید مي نگاه مي. افتاده براي ماشین ايد اتفاقي  ايد، اما ھنوز راه نیفتاده خريده
 رئیس دفتر آقاي ادبي، رئیس اداره فروش ايران خط افتاده، ولي به آنھا،  اش آسیب ديده يا شكسته يا بدنه

به بنده گفته بود كه اين  شب ٨ادبي ساعت  خودرو، در بازرسي كل كشور اعتراف كرده بود كه بله، آقاي 
كن آن  پاك بعد صدايم كرده كه يك برف . بازرسي كل كشور معاون سازمان  X پرشیاي صفر را ببر بده به آقاي 

  .ماشینش نو ھم بگذار در كن  پاك خواھد بدھد ديگر، يك برف ماشین كارشناسي مي را بشكن، به عنوان

كنند، با مردم بازي  پیدا مي فساد اقتصادي تا كجا، اينقدر جسارت. كنند ببینید با مردم چطوري بازي مي
اي از  حدود ھزار و سیصد و خورده. و صدايشان درآمد مردم سر. خواھد ھرجا كه دلشان مي كنند، تا  مي

كنند كه به  مي روند شكايت مي –آدمھايش آدمھايي بودند كه پیگیر مطالباتشان بودند   که –ھا  اين ماشین
ايم، حاال  ھاست كه ما گند زده ھمان گويد اھه، اين بازرسي كل كشور مي سازمان . بازرسي كل كشور

. توانیم ببنديمش و بگويیم به ما ربطي ندارد بكنیم، نه مي بازش  توانیم چكارش كنیم، پرونده را نه مي
شوند كه  مجبور مي .اند آنجا تا آدم ريخته يكي دو تا نیستند كه، حدود ھزار وسید چھارصد  شود، نمي

دانستند  نرسیده بود ديگر، نمي بودند چیزي بھشان  ھايي كه وسط كار آن كارشناس. پرونده را ادامه بدھند
 رسد كه ھمه مسائل رو يم روند جلو و نھايتا به جايي  دھند و مي را ادامه مي آنھا پرونده. كه قصه چیست

  .رود شود و مي رسند كه پرونده ماستمالي مي تا به جايي مي. شود مي

. توانم سكوت كنم مجبورم، نمي …ھا و الدين ھا و شھید زين من در مقابل شھید باكري ھا و شھید ھمت
را ھوايش را داشته  گفتند راه شھدا را ادامه دھید، امام  مي به ما… آنھا رفقاي من بودند] حضار تشويق [

 توانیم اينھا را ببینیم و ساكت باشیم؟ ما چطوري مي. تنھا شود امام  باشید، نگذاريد

طبس، دوازده تا از معادن در  مثال معدن ذغال سنگ. بخواھم وقت شما را با اين موارد بگیرم، زياد است
  ].است[واعظ طبسي المكاسب مال پسر آقاي  پرونده. خراسان توسط آقاي واعظ طبسي استان 

خواھم بگويم در آن  البته نمي سال گذشته، ١٦طور كه جناب آقاي احمدي نژاد گفتند در طول  اينھا ھمان
 ١٦آن موقع ھم اتفاقاتي افتاده، ولي عمده اتفاقات در  دھد كه اول نبوده، چون شواھد نشان مي سال  ١٠

 شانزده سال يك ١٦ژاد گفتند اينھا در اين و خاتمي بوده، و آقاي احمدي ن ھاشمي سال دولت آقاي 
شبكه مفاسد خیلي سخت  اند در ھم، كه پاره كردن اين و تنیده اند  شبكه مافیايي فامیلي ايجاد كرده

  .شده است

اما رئیس جمھور در . خواھیم ديد از ھر زاويه اي بخواھیم به مفاسد اقتصادي بنگريم مصیبت بیشتري را
ھايي مبني بر تخلف برادر ريس جمھور  وقتي گزارش. ندارد ادي با ھیچ كس تعارفبا مفاسد اقتص برخورد 

بعدًا مشخص  كند كه ويژه به رئیس جمھور مي رسد، احمدي نژاد فورًا او را بركنار مي بازرس به عنوان 
ي براي جمھور مي تواند امتیاز بزرگ رئیس پايه و اساس بوده است، كه اين اقدام ھا بي گزارش شود اين  مي

  .ملت ايران باشد



در حال حاضر دولت به  .احمدي نژاد مي خواھد دست مفاسد اقتصادي را از امكانات دولتي كوتاه كند
  .دولت را حمايت نمي كند مبارزه مفاسد اقتصادي برخاسته و ھیچ كس تنھايي به 

صد پرونده قاچاق كاال دارد، اما  و در پرونده قاچاق كاال از فرودگاه پیام، قاچاقچي بزرگ فرودگاه پیام ھزار
در مورد سلطان شكر و . الحمايه آقاي ناطق نوري است كه تحت شويم، چرا موفق به بازداشتش نمي ھنوز 

ھمكاري  مدلل با. بايد بگويم كه آقاي مدلل، داماد يكي از علماي بزرگ بوده است  مافیاي شكر ھم
شدن فعالیتشان حاضر شده  كردند كه پس از رو مي اقدام به اين كار شخصي به نام محمدرضا يوسفي 

  .پرونده بپردازند اين میلیارد تومان براي مختومه شدن  ٧٠٠بودند 

ھا  در مورد قاچاق سیگار، اساسا تولید و قاچاق سیگار تولید توتون ايران را فلج كرده و كارگران اين كارخانه
  . بیكار كرده را 

ام، اما طبق  بررسي نكرده اين پرونده را من] وط ھواپیماي شھید كاظميدر پاسخ به سؤالي درباره سق[ 
داشت و دست يكي از سران وقت سپاه در آن دخیل  توان ماجرا را عمدي شواھد پیداست، مي آنچه از 

در مورد دادمان ماجرا . يكي شھید كاظمي و ديگري شھید دادمان. داشتیم ھواپیما ما دو سقوط . بود
  .گويد اي اين را مي صفحه اي ھزار  ندهبود، پرو عمدي

كريمي از جمله كساني  .البته تصادف و كشته شدن كريمي وزير دادگستري سابق يك حادثه طبیعي بود
كرد، به طوري كه در قضیه  روي مي موارد خیلي زياده مبارزه با مفاسد جدي بود اما در بعضي بود كه در 

به آيت  را متوقف كرد به خاطر اينكه اعالم كردند اين معدن وابستهبدون دلیل معدن  ھرمز خاك سرخ جزيره 
  .مشخص شد چنین چیزي در كار نیست اهللا خزعلي است كه 

مفاسد اقتصادي اين خانواده  اش ھم، آن قدر درباره مفاسد اقتصادي آقاي ھاشمي رفسنجاني و خانواده
از ] بوده[اقتصادي اين خانواده كه میلیاردھا دالر مفاسد  اما يكي از. اصًال قابل گفتن نیست زياد است كه 

سوم جزيره  يك. پول را باال كشیدند، واردات خودروي ِدوو بود] بوده و[عوارض به دولت   محل عدم پرداخت
  .خانواده ھاشمي بیان كرد را ھم بايد از ديگر مفاسد اقتصادي] ؟[شمال  كیش، پارك جنگلي در 

ھايي است كه  ھندوانه ھزار تومان پول ١٠٠دختر ھاشمي فقط روزي  در حال حاضر اسطبل اسب ھاي
ھمراه عمه خانم يعني خواھر ھاشمي در كانادا ھم  شركت نفتي اين خانواده به. ھا مي ريزند اسب براي 

  .گفتن نیست كه ديگر قابل 

ستخدام كرد، با ا مي پسر وسطي ھاشمي به نام مھدي كه در سازمان مديريت بھینه سوخت مديريت
كرد و بعدًا كه فیلم از اتاق او كشف شد عمق  نمي ھايي كه دختران از آنھا چه سوء استفاده زيباترين 
 …مشخص شد ھاي او  كاري كثیف
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