
ا علیهجدید های تحریم  هآیت آمری   ول فقیه ‐ ایخامنه ال
   

ا، ارئیس جمهور دونالد ترامپ،  ٢٠١٩ژوئن  ٢۴برابر  ١٣٩٨ تیر ٣دوشنبه     فرمان آخرین یاالت متحدۀ آمری

ه خامنهها علیه ایران و مشخصًا آیتتحریم  اآمری ی جدیدهاتحریممطبوعات ایران و جهان اکثر ای را صادر کرد. ال

ه خامنهآیت"ها بر اینکه این تحریمتمرکز با  و گزارش کردند ،آنخره گرفتن تمسخر و س اب عموماًرا  به  سفرز ارا ای ال

ا محروم م   نادیده گرفتند. راها تحریماین  جنبۀمهمترین  ،گونه هایی از آنو نمونه "!کندآمری

ایاالت تکمیل سیاست ا ٩٨تیر  ٣ هایتحریم    یت ، بازوی نظام والسپاه پاسدارانبود که چندی پیش  متحده آمری

ه خامنهتحت نظارت مستقیم آیت فقیه ابا آن حرکت . قرار داد های تروریستدر لیست گروهرا  ،ایال  رایب آمری

ومت و ی سازمان رسم نظام را در فهرست گروه تحریم   )١(داد.ر های تروریست قرانخستین بار بخش از ی ح

ر ٩٨تیر  ٣ ه خامنتحت نظر مستقیم آیتآن نیز توری مال بیت رهبری که اامپریعن  ،این بار بازوی دی  ،ای استهال

  را نشانه گرفته است. 

ا علیه ایران بدون ش برای کم به مردم ایران برای تحریم    ومت و های آمری مهوری یابی به ی جدستتغییر ح

والر  ا تنها به دنبال تغییر حاکمان به نفع خود است. س نچه در خبار و آاما مرور ادموکراتی نیست و دولت آمری

رس ها در دستی که همراه آخرین تحریمو اخبار هاگزارش است. توجهگفته شده قابل  فقیهولمورد بازوی قویِ مال 

ونه ایران را به خاک سیاه نشانده و چرا فرماندهان سپاه چ که بیت رهبری به وضوح نشانگر آننداند عموم قرار گرفته

ران که مغول   . کنندبا جان و دل دفاع موار به چپاول ایران مشغولند از آن و دی

ی به با اشاره  های مال علیه بیت رهبری)روز اعالم تحریم( ٢٠١٩ ژوئن ٢۴به تاریخ  )٢(روزنامۀ گاردین مقالۀ   

ه خامنهتحت کنترل مستقیم آیت دارائ ،منتشر شدهآوری و جمع ٢٠١٣که در سال ، )٣( رویترزگزارش   ٩۵  راای ال

. "ستاد اجرائ حضرت امام"است به نام نهادی این سرمایه متعلق به . )٥()٤(تخمین زده )Billion 95$میلیارد دالر (

ه خمین برای به فرمان آیتمذکور  "ستاد"  ١٣۵٧های بعد از انقالب ک که در هرج و مرج سالاداره و فروش امال"ال

ه خامنهرا که آیت "ستادی"گزارش رویترز بوجود آمد.  )٦("بدون صاحب مانده بود ح کند اینچنین تشریای کنترل مال

   کرده:  

                                                                           
  . "،  وبسایت دویچه وله فارسقرار داد ستیترور یهاگروه ستیسپاه پاسداران را در ل ایآمر" ١
   Donald Trump orders fresh sanctions against Iran's Ali Khamenei :، مقالۀ٢٠١٩ژوئن  ٢۴سایت روزنامۀ گاردین، دوشنبه وب ٢
) اموال تحت کنترل رهبری، گزارش تحقیق رویترز، (ب ٣    https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1ه زبان انگلیس

(   /:www.reuters.com/investigates/iran/images/part1/persian.pdfhttps/  (ترجمۀ فارس

راف بتاریخ  ٤ ه خامنهتحت نظر مستقیم ول فقیه آیت ‐، ارزش دارائ "ستاد" ٢٠١٣نوامبر  ١٢به گفتۀ روزنامۀ دِیل تل در سال   ‐ای ال
  ده. چهل درصد بیشتر از کل درآمد نفت ایران در ی سال قبل از آن بو ٢٠١٣

-financial-billion-60-controls-Khamenei-Ali-https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10442884/Ayatollah
says.html-report-empire   

 نیاز ا، حسن روحان رئیس جمهور ایران ایآمر یاز سو یو دفتر رهبری اخامنه عل هالتیآول فقیه شدن  میروز پس از تحر ی ٥
، ٢٠١٩ژوئن  ٢۵.س فارس بتاریخ بی.بی".خانه ساده است یو  هینیحس یتنها  یرهبراموال " :اقدام انتقاد کرده و گفته

48756169-http://www.bbc.com/persian/iran 
٦  (  منابع همان ‐اموال تحت کنترل رهبری، گزارش تحقیق رویترز، (به زبان انگلیس و ترجمۀ فارس
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ی بازوى  ه، ستاد ب]٢٠١٣‐٢٠٠٧[ه ی از قویترین نھادھاى ایران است. در شش سال گذشت "ستاد   

بانک و  ھاىتقریباً درھر بخش از صنعت ایران سھام دارد. از فعالیت هاقتصادى تبدیل شده است ک عظیم

، نفت و مخابرات گرفت   .ھاى ضد باردارى و حت پرورش شترمرغتا تولید قرص همال

ان هھاى ستاد، ببودن حساب هدلیل محرمان هب حال،  نپذیر نیست. با ایدست آوردن ارزش مال این نھاد ام

ردر شرکت ه ک، امالک و مستغالت، سھامستاد ھاى غیر منقولحساب رویترز، جمع دارایی هب  ھاى دی

رش چیزى در حدود نود و پنج میلیارد دالر است. این عدد برگرفتهاضاف هدارد، ب و  هاز تجزی هى اموال دی

نضمام ا هھاى شرکت بسایتران و وبھاى رسم ستاد، آمار بورس اوراق بھادار تھھاى مقامهتحلیل بیانی

ا استهاطالعات از وزارت خزان  .دارى آمری

االترین ب هاى است. او کهه خامنال کنترل این امپراطورى عظیم اقتصادى تنھا دست ی نفر است و او آیت   

ومت م  اىهھست ۀگیرد. برناممقام روحان کشور است، تصمیم نھایی را در مورد تمام موضوعات ح

لملل ادر ژنو موضوع مذاکرات بسیار فشرده اى بین سیاستمداران ایران و بین هى گذشتهھفت هکشورش، ک

د تصمیم خواھ هاى است کهپایان رسید . خامن هبدون توافق ب هى قدرت اوست. مذاکرات کبود، در دایره

یس جمھور جدید، براى ئ، رھاى حسن روحانھمچنین تالش گرفت موضع ایران در مذاکرات چیست و

 ".رودبھبود بخشیدن روابط با واشنگتن تا کجا پیش م

 هراھ ک... ھاى شاه کم ندارد. ز داراییا چیزى هاى در اختیار دارد کاز طریق ستاد منبع مال"...  ایخامنه   

نظام قبل  هست کى امالک است و این درست ھمان راھ اکند مصادرهستاد این ثروت را از آن خود م

ستاد این قدرت  هدھد کرویترز نشان م ۀھم براى ثروت اندوزى استفاده م کرد. تحقیقات شش ماھ

 هدست آورده. شھروندان مثل خانم وحدت حق ک هامالک ھزاران شھروندان عادى ب عظیم را از مصادرۀ

 .ر زندگ م کننددر خارج از کشو هست، یا شیعیان ، یا تجار و یا ایرانیان کبھائ

م دادگاه و با پشتیبان خامن هدر حال حاضر، ستاد ب...     اموال دارد.  انحصارى براى مصادرۀ اى، امتیازهح

کند معادل قیمتش را از صاحبان اصل فروشد و یا سع ماى را یا در مزایده ماین امالک مصادره هک

یرد  .امالک ب

ل گرفتن مجم ام قانون و دستورات اجرایی براى توانمندسازى و حمایت هوعمقام رھبرى، در ش اى از اح

  .است هاز ستاد در تحصیل در اموال، نظارت داشت

میالدى ایران را ترک کرد و ھم اکنون در آلمان زندگ م کند،  ٢٠١٠در سال  هنق محمودى، وکیل ک   

 ".دھیچ سازمان حق نظارت بر اموال ستاد را ندار: "م گوید

بر کس پوشیده نیست. اما تحقیقات  هھاست کاى بر سیاست و نیروھاى نظام ایران سالهى خامنهسلط   

ار م کند کب   رویترز ستاد تولید  هآمد جارى کباشد. درم عد مال ھمان ب هعد سوم از قدرت او را آش

دھد نشان م هزده، بل هبر قدرت تکیاى بیست و چھار سال است هتنھا روشن م کند چرا خامن هکند نم

 هى او بر امور از رھبر پیشین و بنیانگذار انقالب ھم بیشتر است. در آمد ناش از ستاد، بهدر مواردى سلط

نیاز کند و ھم از درگیرى ى کل کشور بیهمجلس و بودجاز بخشد تا او را ھم اى استقالل مال مهخامن

  .دارد هگھاى سیاس در ایران بیرون ن

ا ب ا[دارى هوزارت خزان هاھمیت ستاد واقف است. در خردادماه گذشت هدولت آمری  هھایی علیتحریم] آمری

 هک هھاى صورى دانستبزرگ از شرکت هھایش اعمال کرد و این سازمان را مجموعستاد و برخ از دارایی
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ھا ھر سال میلیاردھا دالر درآمدزایی دارند شرکتاند. این ھاى رھبر ایران ایجاد شدهبراى پنھان کردن دارایی

 ".شودشان جایی اعالم نماما گزارش مال

واید عجاى توزیع  هبراى خودش نیز امالک جمع کند و ب هاین ک هاى ستاد شروع کرد بهتحت لواى خامن"   

ر کارشأت هو بى ی از کارمندان پیشین ستاد هگفت هدارد. ب هآن امالک، آنھا را براى خود نگ ناسان یید دی

انفعالیت از هبا این امر آشنایی داشتند، در آمد حاصل هک کرس قدرت در ایران یعن  هھاى ستاد صرف ی

  ."بیت رھبرى م شود

ن نیست. دفاتر حسابرس این سازمان حت از دسترس هارائ"    ى ی شماى کل از دخل و خرج ستاد مم

اى داشت مبن بر خلع ید خود همیالدى مجلس شوراى اسالم مصوب ٢٠٠٨مجلس خارج است. در سال 

 )١(".تحت نظارت رھبر است بدون اجازه رھبرى هھایی کدستگاه از نظارت بر

انقالبی که به دست مردم ایران برای رسیدن به رفاه و آزادی پیروز شد و "ستاد اجرائ حضرت امام" که به فرمان    

ه خمین برای اداره و فروش امالک که در هرج و مرج سالآیت بدون صاحب مانده  ١٣۵٧های بعد از انقالب ال

ه خامنهآیتخدمت در بود ایجاد شد، هم اکنون  ر سید حسن فیروز آبادی مریدان والیت فقیه مانند ای و ال سرلش

ر سید سرلشاست. ) فقیهول  ‐ای ه خامنهال یتآ(قوا  رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور فرمانده کل

سابق وزارت وزیر  ،فالحیان. )٣)(٢(استلواسان در هزار متری اهدایی رهبر  ١٠ویالی ساکن حسن فیروز آبادی 

ر از  ،اطالعات نگ ویالی من غنیمت ج. به گفتۀ فالحیان: "ویالی بزرگ غصبی در پل روم است انصاحبی دی

  " !مسلمانان است

ت. آن سبعد از فیروزآبادی و فالحیان، حاال نوبت والیت" :نگار در تهران در توئیت نوشتصبا آذرپی روزنامه   

؟ غصبی[را] ویالی بزرگ کنار کاخ سعدآباد  را خریدید؟ چقدر[؟] از چه کس یاد آنجا ز[به] ست؟ دوستان اصول

  )٤(". حرف م زنیماند، م دانند از کدام ویالمراسم روضه رفته[جهت] 

ه خامنهآیت ‐ فقیه ول "ستاد اجرائ حضرت امام" تحت کنترل افشای ثروت گزارش  و مریدانش  )٥(خانواده ،ایال

ا در دست دارداز اطالعات است که خزانه ایگوشهتنها ش یب ا تمام این . ام و تا کنون افشا شده داری آمری

 یهذف والیت فقح و برای تغییر قانون اساسرا ایران ته اهمیت خواست شهروندان جسته و گریخ ها و اخبارِگزارش

یل دولت ه ، آیتقیهف ول کند. بیشتر م العمر و یا انتصابیهای ادواری منتخب مردم و بدون مقامات دائمبرای تش ال

                                                                           
) اموال تحت کنترل رهبری، گزارش تحقیق ١  منابع همان ‐ رویترز، (به زبان انگلیس و ترجمۀ فارس
  ٢٠١٩ژوالی   ۶برابر ١٣٩٨ ریت ١۵شنبه ‐۴۶۴ و تاریخ:شماره  روزنامۀ دنیای اقتصاد،  ٢
ان و وسعت این ویال در یوتیوب   ٣   outube.com/watch?v=v0DR9kXVDLwhttps://www.yفیلم مستند از م
کنار  »تیاکبر وال عل«بزرگ  یالیو ؛یامصادره یالهایدرباره و یادامه افشاگر" -) https://iranianuk.comسایت ایرانیان انگلستان، ( ٤

 ٢٠١٨ژوئن  ٢٢ ‐ ١٣٩٧تیر  ١جمعه "، کاخ سعدآباد

هتیفرزندان آ یۀسرما س،یچاپ انگل ه،یالعربالقدس ۀروزنام لیه"، به نقل از گزارش تفص"رسان یۀنشر ٥ کرده:  حیتشر نیرا چن یاخامنه ال
ونزوئال و  ه،یسور ،یامارات متحده عرب یهاآن در بانک شتریکه ب شود،زده م نیدالر تخم اردیلیسه م ،یاپسر دوم خامنه ،یمجتب یۀسرما
 شیاز مؤسسات پردرآمد رهبر، ب یاریبس ئمسعود، مسئول اجرا ،یافرزند خامنه نیسپرده شده است. ... سوم ییقایفرآ یکشورها برخ
ای خامنهکرده است. مسعود  یآورتهران جمع یدر بانک ها ریدالر د ونیلیم ١٠٠و  سیفرانسه و انگل یدالر در بانک ها ونیلیم ۴٠٠از 

برادرش  یشر ثم،یم ،یاپسر خامنه نیدارد. جوانتر رانی) را در اRenaultرنو ( یفرانسو رودانحصار فروش محصوالت خو نیهمچن
دالر  ونیلیم ١٠٠حدود  یهر  ،یبشرا و هد ؛یاخامنه یدخترها مسعود در انحصار فروش محصوالت رنو است. ثروت شخص

hashemi-by-sons-khameneis-of-wealth-of-translation/reports/disclosure-and-iiis.org/english/monitoring-https://rasanah-.  شودزده م نیتخم

rafsanjani/ 
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 رسد کهاما بنظر م ،گذشته ی باقنیادآن های  خود از خیر ها و جنایاتخیانتها، دزدیهاست که با سال ،ایخامنه

   .است فرا رسیده ول فقیهنیز برای  ی فاناین دنیاحاصل  رفتناز دست  زمانِ

      دخدایی که گمان کرده خدای ده ماستک

  کدخدا نیست، خدا نیست، بالی ده ماست

      روزگاریست به گوش همه خواند که خداست

      اش در ده ما نیست، جدای ده ماستخانه

  خبر از حال و هوای ده ماستبینوا بی

      ستکدخدا دیر زمانیست که دیوانه شده

    ستاز زمان که به دیدار خدا رفته و در خانه شده

انه شده ،خانه را دیده، خدا را نه ول     ستبا همه بی

  غافل از آن که خدا در همه جای ده ماست

 خبر از حال و هوای ده ماستبینوا بی

 م. برازنده


