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 کارل لیبکنشت
 ورانعباس منص

 نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسالمی در ایران

 

آسیا  –گیری قطب اروپا  شکلی روند  برای نخستین بار به پروژه 1پژوهشی این نوشتار  

ای که پیوسته پس از فروپاشی آغاز  دیرینه« امپراتوری»نوتزاریسم رؤیای . پردازد می

، اکنون، قطبی «سوسیالیسم دولتی»سوسیالیسم شورایی، جنگ سرد و فروپاشی بلوک 

 این قطب. جاری بوده است، محور تز اوراسیا می باشد  در برابر دیگری قطب جهانی سرمایه

، به بازسازی خود پرداخته است، در حالی 0222به ویژه با ظهور پوتین در نیمه نیمه دوم سال 

که با دوران بوریس یلتیسن، در کشورهای بلوک شرق، با شوک درمانی مکتب فریدمن، 

نولیبرالیسم اقتصادی حاکم گردید، نوتزاریسم، این بار با شعار ضد لیبرالیستی، و ضد 

سیاسی،  گسترده در –اقتصادی  زون. ایدئولوژیک برافراشته استسوسیالیستی پرچمی 

دهی پرچم ایدئولوژیکی است تا زیر قدرت اتمی روسیه  اروپا و آسیا، در حال سامان دوقاره، 

سیاسی و نظامی ویرانگری را این بار در رقابت با قطب دیگر   اقتصادی،  نوتزاری، قطب

ترین تئورسین و ایدئولوگ آن، آلکساندر  ، به رهبری عمدهاوراسیاتز . داری ادامه دهد سرمایه

ای سرمایه جهانی دو قاره را  زیر  های منطقه  دوگین،  عوام فریبانه برآن است تا خرده حکومت

کاپیتالیسم، لیبرالیسم وسوسیالیسم، متحد گرداند و اشتراکات مذاهب و « علیه»شغار 

تئوری سیاسی را زیر نام ...  بودائیسم و   اسالم،  مسیحیت، باورهای دینی یهودیت، 

                                                           
1
و تهاجم  دو بلوک نظامی وز با آشکار شدن رویاروییامر. ه استاین نوشتار پیتشر به نام کارل لیبکنشت نشر یافت(  

ی زمینی سپاه، روسیه، سوریه، حزب هللا و عراق با بمب افکن و موشک های بین قاره ای کروز، و نیروارواسیا 

 .نشر آن را به عنوان یک سند ضروری دانستم( شیعیان)



های  ، و با بمبزندگی ضد« یسمعرفان»های  ، گرد آورد و با نقب زدن به دخمه[2]چهارم

اسالم ناب در کنار والیت فقیه و سپاه، کره شمالی دیگری در حوزه روس مسلح سازد و پروژه 

 پیشین های  بخشدر . پیش برد جهانی به اقتصاد آزاد سیاسی خویش را در این بازار -مافیایی

، کارگزاران، دست آموزان و عوامل اوراسیا و دوگین را از جمله مهدی سنایی، سید این نوشتار

که همگی تمامی ... حسن عباسی، ازغدی، شمقدری، محقق داماد، سید حسین نصر، 

تاد حسین اس. کنند اسالمی، واگویه می -های استاد مافیای کرملین، با زبان ایرانی آموزش

( ۸۹۹۱)فریتیوف شوان بنیان نهاد، و با مرگ شوان   که  طریقت مریمیه از رهبران رداپوش نصر،

.باشد می( ۵۰۰۲رهبری آن به مارتین لینگز مرگ 
[3]

، و «طریقه شاذلیه مریمیه»رهبر فرقه ،  

و استاد روابط بین الملل دانشکده « نوزايی شیعه»فزند خلف وی، ولی رضا، نويسنده کتاب 

عالی چفلتچر در دانشگاه تافتس است که به عنوان مشاور باراک اوباما در امور خاورمیانه 

 . برگزیده شد، از جمله  بازیگران این دسیسه اند

 

سایت  ، در گفت و گویی با«مهندس زنجانی»رفتن شایعات درباره بابک زنجانی، پس از اوج گ

 :ها پاسخ گفت  ای از افشاگری آهن به پاره باشگاه راه

مالک و رئیس هیات مدیره بـاشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن تهران و مـدیرعـامل شرکت 

 :ـی دهـد درخصـوص تحـریم هـا و مسـائل اخیـر تـوضیح م« هلدینگ سـورینت»

 

 

 

 

                                                           

   2The Fourth Political Teory 

3 Frithjof Schuon ('Isa Nur al-Din), 18 juni 1907 – 5 maj 1998 

ای به  و فرقهنامند در سوئیس  زاده شد  می مرتجع مذهبی که او را فیلسوف مذهبی،  

در برخی کشورها از  . برپا کرد و حسین نصر  دستیار وی گردید «طریقه شاذلیه مریمیه»نام

  در کشورهای اروپایی فریتهوف شوآن،  افکار . نروژ و ایران به عضوگیری پرداختجمله سوید و 

، اشک دالن، از Tage Lindbom, Kurt Almqvist (shk DahlénA اسکاندیناوی، به وسیله  و

 شود ترجمه و پخش می (پیروان پیشین سروش و کنونی سیدحسن نصر

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Schuon.) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/18_juni
http://sv.wikipedia.org/wiki/1907
http://sv.wikipedia.org/wiki/5_maj
http://sv.wikipedia.org/wiki/1998
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tage_Lindbom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kurt_Almqvist
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kurt_Almqvist
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ashk_Dahl%C3%A9n


 

 :آهن سایت باشگاه راه

در خصوص تأمین اجتماعی مسائلی عنوان شده که از شما نام برده اند و قرار »

بوده معامله ده هزار میلیاردی تومانی با تأمین اجتماعی انجام دهید، آیا این موضوع 

 صحت دارد؟

 

منابع خود رابه کشور منتقل با توجه به تحریم های به عمل آمده مجبور بودم  -بابک زنجانی 

لذا از آقای مرتضوی تقاضا داشتیم . و بهترین محل را صندوق تامین اجتماعی انتخاب نمودیم

برای جذب این سرمایه به داخل کشورکمک کند و در آن شرایط سخت ایشان نهایت تالش را 

 «..شکر را دارم،برای جذب این سرمایه و به خطر نیفتادن این مبلغ به عمل آوردند و نهایت ت

 

 عکس شما و آقای میرکاظمی در هواپیما شخصی جت دیده شده، نظری دارید؟

 

اوالً که این عکس ما در جت چیزی خالف نیست، دوماً اینجانب شرکت هواپیمایی دارم  -

دالر هزینه کند و از این هواپیما  ۵۰۰۰می تواند با ساعتی . و هر کس که بخواهد

آقای میرکاظمی هم از دوستان و تجار خوب است که . استفاده کند و این نرمال است

ما در تاجیکستان پرواز برای رفتن به ترکیه پیدا نکردیم با این هواپیما رفتیم و عنوان این 

 .... مسائل خیلی مسخره است

 

 چرا سایت بازتاب مداوم ازشما مینویسد؟

حقیقتأ سایت بازتاب امروز ، که شخصی به نام فواد صادقی در آن فعالیت دارد که   -

رابطه آن با عناصر خارجی محرز است و ایشان تقاضای پول اخاذی دارد که نهایتاٌ در 

مراجع قضایی از ایشان به جرم کالهبرداری اقدام شده ودر روزهای آینده نتیجه 

  . خواهیم گرفت

 

 ی در اختتام حرفی برای گفتن دارید ؟جناب آقای زنجان

من به عنوان یک تاجر حافظ منافع کشورم هستم و زیر پرچم والیت فقیه کشورم کار می کنم  

، تمام این شرکتها و شخص خودم را اگر الزم باشد فدای کشورم خواهم نمود و به ایرانی 

 [4]«.بودنم افتخار می کنم

، صاحب شرکت خدمات ساختمانی هواپیمایی فارس قشمبابک زنجانی رئیس هیئت مدیره  

و ... در کیش و قشم ... های بزرگ ماوی، در پروژه های هتل و ویالهای لوکس و فروشگاه

های ساختمانی در تاجیکستان و ترکیه و امارات ومالزی، بانک در تاجیکستان،  شرکت پروژه

ی از  کارتل مالی، داللی خود رد های  بانک اسالمی مالزی و در دهها کشور دفاتری و شبکه

بانک  و . مرکزیت تهران برای گریز از پرداخت مالیات و حسابرسی در دیگر کشورها است

شبکه مالی بابک زنجانی در مالزی و دفتر مرکزی آن در امارت متحده عربی، یکی از مراکز 

، سوی ن، سلطان کشتیراني یونادیمیتری کامبیس .مهم مافیایی جمهوری اسالمی است

دیگر شبکه مافیایی، جابجایی نفت و انتقال پول به شبکه مالی دالالن حاکم در ایران 

 . باشد می

                                                           

 4 - ۸۷۹۵فروردين  ۵۲ :تاریخ انتشار  ۸۷۲۵۳۸ :کد خبر

http://www.sorinetsport.ir/inside.aspx?cat=news&g=1062  



با گذشت سه سال از "، سایت بازتاب امروز تصاویری با مضمون ۸۷۹۸در آخرین روز سال 

تصاویری از « بازتاب»میلیارد دالر طالی ایران که به ترکیه حمل شده بود،  81جنجال خبری 

محوله بزرگی از طالی ایران را که به نام بابک زنجانی است و در ترکیه نگهداری می شود را 

از طالهای ایران در ترکیه منتشر کرد و نگه داری این طالها در ترکیه را ." منتشر می کند

 [5] .دانست" مافیای بابک زنجانی"منسوب به 

 ها واگذاری بانک

با تالش احمدی نژاد و فشادی در این شبکه که در   ۱۲ال مهر س ۸۵واگذاری بانک پارسیان در 

در صد از سهام این بانک  ۵۹میلیارد  بدهکاری بانک می خواهید  ۸۰۰۰یک افشاگری افزون بر 

رهبری او را . وی  تهدید به افشای اسامی شد. میلیاد از بانک دیگر وام بگیرید ۵۰را  هردیاری 

 . ک زنجانی برمال شدبود که موضوع باب  ۹۸سال . منع کرد

شرکت آسیا و باتکیه بر پروژه اورسیا و روسیه،  زیر تیول   ۵۲در کوتاه زمان  پنج ساله، بیش از 

احمدی نژاد و سرپاسدار شیخ االسالم . گیرد تا پیشوای پیر والیت برپاماند ای قرار می تاجر بچه

ای، این  سابق از دولت خامنه سرپاسدار و وزیر کار وزیر کار احمدی نژاد، سید محمد جهرمی، 

 . دالل حکومتی است

سعید مرتضوی سازمان تٔامین اجتماعی، یکی از عاملین جنایت کهریزک و کشتار در حکومت 

و سپس مدیر عامل . اسالمی جابجا و سرپرست سازمان تامین اجتماعی اسالمی، از قضاوت

تا فاضل را در الیگارش شوند  بابک زنجانی و مرتضوی همدست می. این سازمان می شود

« حبیب»انتشار فیلمی با شرکت سردار اسالم، . رقابت باندهای حکومتی،  به دام اندازند

ای دردفتر سعید مرتضوی تدارک  فرمانده سپاه و تاجر کنونی، همدست مرتضوی در جلسه

 . سازد ای می افشای الریجانی ها را رسانه

در مجلس،  االسالمی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح جنجالی شیخدر ماجرای 

شود که نفرات حاضر در فیلم از  فیلمی از دیدار مرتضوی، زنجانی و میرکاظمی منتشر می

ن میلیارد تومانی فاضل الریجانی برای استفاده از نفوذ برادرا ۷۰ماجرای رشوه درخواستی 

 .کنند ها و امور تجاری گفتگو می و صادق برادران در پیشبرد داللی« صادق»

زنجانی در مصاحبه ای با مجری بی بی سی فارسی، اعتراف می کند که الریجانی در یک 

در مقابل هیچ "ها کرده ولی  پیشنهاد کمک در کارهای نقل و انتقال شرکت»، به او  دیدار داللی

 ".درخواستی نداشته است

                                                           

 .سایت بازتاب امروز« .جوابیه بابک زنجانی و افشای عکسهای حیرت انگیز او توسط بازتاب5 

 .۸۷۹۸بهمن  ۵۷

سایت « .بازداشت باقری درمنی، یکی از شخصیتهای فیلم بابک زنجانی و سعید مرتضوی

 .۸۷۹۸اسفند ۸۵شده در  بازبینی .بازتاب امروز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22871/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://baztab.net/fa/news/22871/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C


، تصاویری از بابک زنجانی را مسلح به اسلحه کمری و اتوماتیک سبک در بازتاب امروزسایت 

سال پیش و در منطقه  81را مربوط به  زنجانی این عکسها.. مکانی نا معلوم نشان می دهد

اربیل عراق دانست و بیان کرد که برای حفاظت در سفرهای زمینی در عراق مسلح بودن 

ساله  ۷۲ساله که زنجانی  ۵۲در حالیکه  تصویر زنجانی نه نوجوانی . مساله ای معمول است

تان عراق، برای تجارت های اتوماتیک و گوناگون مسلح، در کردس  او به سالح. را نشان می دهد

 .و داللی رفته بود

 

تصویری از یک گذرنامه دانمارکی متعلق به بابک زنجانی منتشر و او را  ،بازتاب امروزسایت 

خود، سید « دوست نزدیک»زنجانی به گفته خود، عکس . روند دانمارک نامیده استشه

تر در فیس بوک خود منتشر کرده بود را تایید  حسن میرکاظمی در جت اختصاصی را که پیش

وی  در « .کند نمی دانسته این عکس این همه هیاهو می»می کند، و بر آن است که 

سهای دیگری از میرکاظمی مسلح به سالح کمری در مصاحبه با بی بی سی نیز در مورد عک

،  در موضع یک بسیجی و اطالعاتی ۱۱ترک موتورهای سپاه، در سرکوب خیزش خیابانی سال 

 :حکومت اسالمی، به موضع گیری برآمد

میرکاظمی واقعا خطایی نداشته و کار حرفه ای خودش را انجام داده است و در جریانات " 

یتی که داشته یک سالح هم به کمرش بوده و اتفاق خاصی نیفتاده و بدلیل مسئول 11سال 

 «.است

زنجانی در گفتگو با بی بی سی فارسی، در ستایش از محافظ مسلح خویش، سید حسن 

غافل از آنکه در گفتگوی  . «او دوست نزدیکی است اما نه همکار تجاری»گفت که میرکاظمی

سایت بازتاب در . خوانده بود« از تجار خوب کشور»پیشین خود با سایت راه آهن، این قاتل را 

را چهره اصلی حامی زنجانی در فعالیت های بزرگ اقتصادی او در ایران  میرکاظمییادداشتی 

  .دانست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C#cite_note-13
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
http://www.rasanehiran.com/


 

بابک  میرکاظمی، فرمانده بسیج  مسجد الهادی  صاحب شرکت دنیا فلز در کرج، 

 زنجانی  و سعید مرتضوی

عد از قرار بی بی سی فارسی در گزارشی که از این مصاحبه ارائه می دهد می آورد که ب

شود، آقای زنجانی  طور که گفته می های اروپا، آن گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم

میلیون دالر را  ۵۰۰میلیارد و  ۲گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل  تصمیم می

در فیلمی بازتاب یافته  .شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند ۸۸۳با خرید حدود 

ها، در دفتر سعید مرتضوی، به این  انتقال و خرید سهام سازمان تٔامین  در برخی سایت

ها   ها تن از افراد زیر پوشش این سازمان و ربودن مالیات اجتماعی، ومحروم ساختن میلیون

 .شود پرداختی و سهم این سازمان اجتماعی، اشاره می

به من گفتند بیا و سهام تامین   می خواستم پولم را به داخل بیاورم،»می گوید   بابک زنجانی،

را از  وزارت تامین اجتماعی  گرفت تا  به « کارآفرین»وی  جایزه بهترین «  .اجتماعی را بخر

پشتوانه دولت، در سرقت و فساد، حمایت دولتی بگیرد و به سیاق روحانیت و بازار و بادام 

ی  سید مجتبی و  پرداخت سهم کارتل مالی بیت  رهبری و شبکه ها با  چیان و عکس اوالدی

 .همقطاران، قانونی و الهی تجارت کند

http://4.bp.blogspot.com/-8hcwNIQenNQ/URIWg709SyI/AAAAAAAAACg/33xBFqoitZA/s1600/521955_482241181840878_653515660_n.jpg


 

وزیر کار سرپاسدار شیخ االسالمی، و دیگر خادمان بیت و حکومت، همچون 

سربازان بابک زنجانی دالل به صف ایستاده و این زنجانی است که آنان را مورد 

 .دهد تفقد تاجرانه قرار می

ها را دور زند و  خود  شود تا حکومت، تحریم دالل نفت می  هایی،  بابک زنجانی با چنین پشتوانه 

کشتی از وزارت نفت  را،  بدون  ۸۵در یک ماموریت، محموله نفتی . حکومتیان را دور می زند

 ۸۰۵گیرد تا به بشکه  پرداخت پول با اعتبار ال سی، آن هم از بانک  خصوصی خود، تقلب می

هاست   وی مدت. الر بفروش رساند و پس از فروش، بدهی به شرکت نفت را بازپرداخت کندد

ضمانت نامه وی، بانکی در مالزی بوده که خود وی به . که  از بازپرداخت سرباز زده است

دراین  . آشکار شد که بانک، قادر به پرداخت نیست. میلیون دالر خریداری شده بود ۱قیمت 

میلیارد تومان دیگر  ۹۰۰نه دولت و باند سپاه و احمدی نژاد، گفته شد که  سوداگری به پشتوا

وزیر نفت سردار سپاه قاسمی، با سهمی . از این داللی شرعی به کارتل مالی خویش افزود

 . ،غرق در سرقت و فساد ی اولیا آلوده همه. از این سرقت، خاموش ماند، و  سکوت کرد

 

پیرامون بابک زنجانی، فیلم سانسور شده جلسه وی با سعید ها  دو ماه پس از افشاگری

، «بازتاب»به گزارش  6.با حذف اطالعات اصلی و کلیدی این پرونده، حذف شده است  مرتضوی،

                                                           
6 http://www.youtube.com/watch?v=sBzt74kpymE 

http://www.youtube.com/watch?v=sBzt74kpymE
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PYMC4tIIgBdsfM&tbnid=wdP8RM99YOKTCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.dw.de/dw/article/0,,15272475,00.html&ei=QpUMUtW8Beel4ASVxoD4BQ&psig=AFQjCNF4CWihedaolRxIwKIA2utBvvhPAw&ust=1376642754141237
http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PYMC4tIIgBdsfM&tbnid=wdP8RM99YOKTCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.persian.rfi.fr/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-20130305/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&ei=bZUMUvuNBaql4ATxhoHIDw&psig=AFQjCNF4CWihedaolRxIwKIA2utBvvhPAw&ust=1376642754141237


« خودسر امنیتی»فیلم مذکور که توسط سعید مرتضوی و با همکاری تعدادی از نیروهای 

 .در یوتیوب منتشر شده است« یدیپس از سانسور اطالعات کل»مرتبط با وی ضبط شده، 

شود که، بابک زنجانی با سعید  با این همه، از همین بخش منشتر شده، مشخص می

ای داشته  ی سعید مرتضوی دیدارهای شبانه مرتضوی همراهی و همدست بوده و در خانه

 .است

گفتند "هاییی اشاره کرده و از آن با عنوان  سعید مرتضوی در بخشی از فیلم نیز به گزارش

 .نام می برد" معامله ده هزار میلیارد تومانی زنجانی با مرتضوی 

اما نکته مهم مغفول مانده در این میان، ارتباط تشکیالتی مافیای »: گزارش بازتاب می افزاید

حامی احمدی نژاد با بابک زنجانی است که همین مافیا نیز وی را به سعید مرتضوی وصل 

 «.کرده است

 :ش بازتاب آمده استدر ادامه گزار

تصویر زیر، عکس سیدحسن میرکاظمی، مشهور به رعیت به همراه بابک زنجانی در جت »

اختصاصی بابک زنجانی است که برای انجام پولشویی و داللی در خارج از کشور سفر کرده 

 .بودند

یلیارد دالر ها م های رانتی، ده در دولت احمدی نژاد، عالوه بر داللی هواپیما و واگذاری پروژه

نفت به صورت غیرقانونی و پیش از آغاز تشدید تحریمها بدون اسناد ضمانتی موثر به بابک 

سال به ثروتی بالغ بر  ۲زنجانی تحویل داده شده است که وی از محل این معامالت، در طول 

«.هزاران میلیارد تومان رسیده است
[ 7]

 

نیز که از عوامل مافیایی  باند دولت  سیدحسن میرکاظمی سردسته اوباشان خیابانی بسیج،

های هنگفت پرداخت نشده بانکی است که با برخورداری از  احمدی نژاد است، دارای بدهی

 .دولت و باندهای حکومتی، به شرکتهای متعلق به وی پرداخت شده است

شرکت نفت و گاز پارس به  پیشیناکبر ترکان مشاور حسن روحانی  خبر داد  که مدیر عامل 

 :گفته است( وابسته به سپاه)خبرگزاری مهر 

میلیارد دالر در پارس جنوبی هزینه شده ضمن آنکه حتی یک فاز جدید و استاندارد ۲۵تاکنون » 

 [8]«.برداری و تولید گاز نیست این میدان مشترک هم آماده بهره

ه به وزارت نفت در ریاست جمهوری حسن بیژن زنگنه در روز دفاع از خویش برای بازگشت دوبار

  [9].«سردار قاسمی برود گروهبانی کند»: روحانی گفت

                                                                                                                                                                                     

https://de-de.facebook.com/video/video.php?v=334998579952775 

 .سایت بازتاب امروز« .جوابیه بابک زنجانی و افشای عکسهای حیرت انگیز او توسط بازتاب7 

 .۸۷۹۸بهمن  ۵۷

سایت « .بازداشت باقری درمنی، یکی از شخصیتهای فیلم بابک زنجانی و سعید مرتضوی

 .۸۷۹۸اسفند ۸۵شده در  بازبینی .بازتاب امروز

8 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/june/27/article/27

062013topnews2.html 

9http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/june/27/article/27

062013topnews2.html ۸۷۹۵تیرماه  ۵سایت روز    

http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22144/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://baztab.net/fa/news/22871/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://baztab.net/fa/news/22871/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C


فرمانده کل سپاه، پس از انتصاب رستم قاسمی یعنی فرمانده پیشین  ،"محمد علی جعفری»

های نفت و گاز، سرمست از سلطه   کارتل مالی غظیم خاتم االنبیا و در دست گرفتن کلید چاه

 : داری جهان، گفت های سرمایه سپاه بر بزرگتزین سرچشمه

  [10] «.مند است تومان عالقه میلیارد ۸۰۰های اقتصادی باالی  سپاه از این پس، فقط به پروژه» 

 

 فاضل الریجانی آملی

فاضل، در اتاوا، رایزن فرهنگی حکومت اسالمی  به گسترش فرهنگ اسالمی در کانادا  

شوراهای راهبردی مراکز علمی، در تدریس در »ها، در  با پایان یافتن ماموریت. گسیل شد

کند نقش می دانشگاه پیام نور، ایفای
در حال حاضر »خوارانش،  تبلیغ تیولپیام نور به  [11]

استان ساماندهي  20مركز و واحد در سراسر كشور است كه به شكل استاني در  944داراي 

الملل  اند و نیز داراي يك مركز برون مرزي تحت نام دفتر برنامه ريزي و هماهنگی مراكز بین شده

لمي اين دانشگاه در تعداد اعضاي هیات ع. باشد است كه در سازمان مركزي مستقر مي

«.نفر است 8211180نفر و تعداد دانشجويان بالغ بر  2891هاي مختلف بالغ بر  رشته
 [12] 

 

 

 علی اردشیر الریجانی آملی

  او پس از کناره. ی مناصب ی همه ها؛ با تجربه  هاست و فصل  فصول  الریجانی علی، فضل فاضل

اواخر دولت اول  خاتمیسم در  دوم خرداد، در  روی سیدمحمد خاتمی برای تدارک پروژه جنایت

با حکم رهبری به  سال ۵نزدیک به . وزارت ارشاد را تیول خود ساخت هاشمی رفسنجانی، 

محمد . ی  محمد هاشمی برادر اکبر گردد صدا و سیما رفت تا جایگزین ریاست دهه ساله

ای، ریاست  منهبه حکم سید علی خا ۸۷۳۷تا  ۸۷۵۷هاشمی رفسنجانی بهرمانی از سال 

 [13].این مرکز والیی را  به عهده  داشت

با رکوردی یازده ساله، در این سازمان تبلیغی وترویجی   12الریجانی درسال  علی اردشیر

حکومت اسالمی که زیر نظر والیت فقیه و به نمایندگی مستقیم وی فرمان گرفته بود با حکم 

 .حکومتی ولی فقیه ایفای نقش کرد

                                                           
10http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/june/27/article/2
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دكتر حسن برای معرفی این دانشگاه اسالمی، کافی است به سخنان اخیر رئیس آن  11
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هایی  والیت و حکومت خویش را وامدار، آبا و اسالف الریجانی ای که خمینی،  خامنهنه تنها 

جد خمینی، سید احمد هندی، که از . داند که از جبل آمل لبنان به اصفهان کوچ کرده بودند می

در زمان  هندوستان به جستجوی نان به مرثیه خوانی حرم کربال  برای زوار ایرانی کوچیده بود، 

سید احمد، در . توسط  فئودال خمین به روضه خوانی خمین و توابع آورده شد رضا شاه،

خمین، در کارونسرایی که از همین روی بعدها به کاروانسرای هندیان شناخته شد، سکنا 

داده و زمینی برای سهم سید و خروارهای سالیانه گندم از دسترنج برزگران تا ماه  محرم و 

خویش دعا کنند و اهالی را  به پاینبدی مذهب در زنجیر دیانت صفر و رمضان را  برای مالک 

راه پدر رفتند و پدر خمینی، زمیندار شد و  زاده،   عموهای خمینی، به نامهای هندی. بکشانند

به هرروی اجداد . سرانجام در ستیزی در راه  زمین و آب و مالکیت بیشتر، جان نهاد

ورده شدند و از صفویه تا پهلوی در اصفهان و  آمل و ها، از جبل لبنان به اصفهان آ الریجانی

نجف زیستند و با پرداخت معاششان از دسترج برزگران  و جان  تهی دستان، تا مفاتیح الجنان 

 .بنویسند و نوحه و رساله  و از کلینی و باقر مجلسی و به خمینی امتداد و بقا یابند

ای و خمینی  دنیوی به جدشان از سوی خامنهها،  دیونی است  به الریجانی اعتماد ولی فقیه،

امنیت ملی  تا حدی که علی الریجانی در آن زمان یکی از دو نماینده رهبری در شورای عالی

ی دبیری شورای امنیت حکومت، به اعتراف   با وظیفه 19الریجانی، از سال . شود نیز می

. المللی نیز دارد داخلی و بینهای مهم امنیت  جمع کردن پرونده ظرفیت باالیی در»حکومتیان 

ای را در کسوت یک دیپلمات پیش برد و از طرف غربی امتیازات  هسته او به خوبی مذاکرات

 دولتمردان خارجی را به نقش نقش آفرینی در بحران عراق و مسائل خاورمیانه، .جدیدی گرفت

شورای  ارت خارجه بهدر همین دوره بود که محوریت دیپلماسی از وز. گذار او واقف کرد تأثیر

که به مناصب،  و او بود که بار دیگر نشان داد که این افرادند عالی امنیت ملی نقل مکان کرد

«.بخشند شأن می
 [14]

 

احمدی نژاد باال گرفت و دبیری شورا  را  دولت،  اختالفات باندی با رئیس ۸۷ 18در پائیز 

مقلدان از قم، نامزد مجلس  اسالمی واگذاشت، تا سه ماه بعد به درخواست مراجع تقلید 

شود و پس از آن دو رکورد جهانی در استبداد حکومتی در ریاست مجلس را شکست و 

مجلس عیدی امین در زیمبابوه و هم مسلکانی همانند حافظ و بشار اسد در سوریه را نیز 

پشت سر گذاشت؛ بیشترین رأی ریاست در تاریخ مجلس و اولین رئیس مجلسی که از 

  .رسید را به دست آورد پایتخت به ریاست مجلس اسالمی سرمایه می ای غیر از وزهح

 ۸۷۱۲کافی است به اعضا تیم کاندیداتوری لی الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 :بندی های باندهای حکومتی پی ببریم نگاهی شود تا  به گروه

مؤتلفه، با کاندیدا شدن علی الریجانی در  ابسته به باند.بسیاری از اصول گرایان سنتی، بازار

وی را   ،«شورای هماهنگی نیروهای انقالب»، زیر نام  ۸۷۱۲انتخابات ریاست جمهوری سال 

هایی را  پشتیبان  شدند و در ستاد انتخاباتی وی،  هر یک  به فراخور و توان، مسئولیت

 :پذیرفتند

 محمدرضا باهنر   :رئیس ستاد 

 منوچهر متکی   :رئیس ستاد تهران 
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 مرضیه وحید دستجردی   :کمیته بانوان 

 دبیر سابق جامعه اسالمي دانشجويان مجدالدین معلمی : كمیته دانشجويي ، 

 علی اکبر اشعري   :کمیته فرهنگیان 

 سغفیر کنونی حکومت اسالمی در )علی رضا شیخ عطار   :کمیته روابط عمومي

 (ر بختیار و نیز قتل سروش کتیبه و بختیارآلمان، قاتل شهروندان فرانسوی در ترور شاپو

 حجت االسالم محمد رضا زائري   :كمیته جوانان 

 حسین انتظامي   :کمیته رسانه 

 حمید رضا ترقي  : كمیته سیاسي 

 عضو ارشد مؤتلفه نبي زاده  :هاتشكل كمیته اقشار و ، 

 از مسئوالن مالی حزب مؤتلفه محمدعلی اماني  :كمیته پشتیباني ، 

 15.محمدرضا جعفري جلوه  :هنرمندان كمیته 

 

 

  القضات صادق الریجانی آملی، قاضی
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ای جای  است که با حکم خامنه «حاج میرزا هاشم آملی»صادق الریجانی، سومین فرزند 

ای را  الدعوه از عراق که رساله مرجعیت سیدعلی خامنه شاهرودی یکی از رهبران حزب

فساد مالی همدست برادران، به ریاست قوه قضائیه نوشته بود، گرفت و با وجود اتهام 

و از  زمان نمایندگی مازندران در مجلس خبرگان را دارد وی هم .حکومت اسالمی منصوب شد

  .است به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب شده ۸۷۱۰سال 

 

 باقر، الریجانی 

دولت  رندی در وزارت بهداشتهای مختلف علیرضا م معاونت ۸۷۳۰ی  های دهه باقر، در سال

هاشمی را به عهده داشت که با ورد خاتمی به ریاست، به  مرکز تجاری تحقیقی خود 

، با پایان گرفتن شارالتانیسم دوم خرداد، به احمدی نژاد پیوست و 19پس از خرداد . بازگشت

سوی نامزد تصدی وزارت بهداشت در دولت نهم را مهیا می دید، که  خانم دستجردی از 

باقر الریجانی رئیس سابق دانشگاه علوم  .کشید ای  منصوب و باقر الریجانی خود را کنار خامنه

 .اکنون عضو سابق شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت است  پزشکی تهران،

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین  8214فاضل الریجانی در اسفندماه 

های بزرگ زیر پوشش وزارت صنعت،  این شرکت از شرکت. المللی  حکومت اسالمی است

 .معدن و تجارت می باشد

گوید بابت  و مشهور، به مرتضوی می  فاضل الریجانی در دیدار دالالن حکومتی، فیلم شده

کرده، ده میلیون تومان حقوق ماهانه و پنجاه میلیون تومان پاداش ساالنه  "ع"خدمتی که به 

های بزرگترین بدهکاران  از سرلیست" ع. "می گیرد( وز حضور در هفتهزیر نام مشاور با نصف ر)

فاضل ادعا می (. همان لیستی که دولت دوبار به قوه قضائیه ارسال کرده بود)بانکی است 

گرفت و مشکلش ... کند که برای وی داشت قوه قضائیه اجرائیه می آمد اما  او دستورش را از 

 «. را حل کرده است

نی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مگفا از بزرگترین شرکتهای فناوری فاضل الریجا 

اطالعات  ایران که زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور قرار دارد نیز فعالیت 

 .کرده است

فاضل الریجانی در همین دوران، به عنوان رییس سازمان انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 

شرکت خانه چاپ و »نه و شرکت چاپ و انتشارات شخصی به نام سالهاست که  مالک چاپخا

ی  درپیشینه. باشد ، در نزدیکی میدان آزادی تهران و روبروی دانشگاه صنعتی شریف می«طرح

فاضل الریجانی، معاونت مرکز نشر دانشگاهی و مدیرعاملی شرکت انتشارات علمی 

 .دنیز به چشم می خور( دو شرکت بزرگ انتشاراتی)فرهنگی 

فاضل الریجانی در دیدار رشوه ستانی و داللی که فیلم شد و به دام رقبا افتاده بود، به سعید 

من تا بحال کار دانشگاهی کرده ام و حاال هم دوزاریم افتاده است و : "گوید مرتضوی می

نمی گذرد، یک فرصت ویژه پیش آمده و ما چند سالی  ) تومان)اموراتم با ماهی دو میلیون 

االن که وارد شده . ه به کار اقتصادی ورود داشته ایم و خداییش کمتر از دیگران نیستیماست ک

ایم قلق ها دستمان آمده و هم به لحاظ ارتباطی و هم مدیریتی کار را پیش می بریم، واقعیت 

یک مسکن مختصری، چیزی فراهم کند به نام یکی از بستگان من برای شروع . ... این است



 ۳۰۰-۵۰۰یک آپارتمان  ...ی کنم حقوق ریالی هم نگیرم که به چشم نیایدسعی م... کار 

 16.به نام همسرم ... ویالیی در خزرشهر... متری بگیرد

 ی الریجانیان سلسله

 

 داماد  حلقه

ای و  اش که عنصر معنوی  اوراسیا و ایدئولوگ و اتاق فکر سید علی خامنه محقق داماد و حلقه

جمله عضویت در شورای عالی قضایی، و محقق داماد، . حکومت سرمایه در ایران می باشند

به ظاهر در حالیکه اکنون، در هیچ یک از ارگانهای حکومتی، ریاست سازمان بازرسی کل کشور

محقق . اری ندارد، اما از جمله چند عنصرکلیدی حاکمیت به شمار می رودمسئولیت آشک

غالمرضا اعوانی، غالمحسین ابراهیمی دینانی، و خانم دکتر شهین داماد با همدستی 

، در سیاست گذاری ها، تربیت کادرهای ...رضا داوری اردکانی، کریم مجتهدی و اعوانی،

تی، هماهنگی با دوگین  و کرملین، نقش سیاسی، ایدئولوژیست، و اینتلجنسیای حکوم

او  مکمل مصباح یزدی . اساسی در تداوم حاکمیت اسالمی سرمایه و سیه روزی جامعه دارند

روحی که در روح هللا دمیده شده بود و در روحانی هویدا شد، . و با ماسک روحانی نظام است

ماز جامعه تعزیه می گرداند، بدون صورتک  در آیت هللا حجتی و احمد خاتمی پشت تریبونهای ن

، برای مسموم او در خرافات. در محقق داماد، کفن سهروردی را از گور تاریخ به سر می کشد

 .جوید دوگین و پوتین،  سالح کشتار جمعی می

محقق داماد، همطراز  سید حسین نصر که  مشاور مذهبی شاه بود واکنون قطب تعبیر  

 .ای است مرموز مهرهدر غرب، « عرفانی -اخوانی»اسالم 
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 :محقق داماد، در رسای همقطار خویش، سید حسین نصر می گوید

تاریخ فلسفه . خدمات زیادی به عرفان اسالمی کرده است، خوش قلم و خوش بیان است» 

 .متدین است و درد اسالم و عرفان اسالمی دارد. داند اسالمی را می

آموزد،  و حلقه داماد،  احکام سهروردی را میدوگین در سفرهای پی در پی، از محقق داماد، 

ترین  های آموزشی و ماهیانه با دوگین، با جستجوی در عرفان پوسیده، ارتجاعی در نشست

عناصر  ایدئولوژیک را استخراج تا به ارتدکس کرملین پیوند زند و امت قرقیز، تاتار و قفقاز وماوراء 

 .سی دهندرا در حمام خزینه عمومی اسالمی، غسل  ارتما

 

 کارل لیبکنشت

 ...ادامه دارد
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