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 1بنیاد مستضعفان و جانبازان: ی اقتصاد رانت خوار در بنیادها و نهادها
  

  جمشید اسدی: نوشته
assadi3000 at yahoo dat com 

  
، مبـدل بـه   در ایـران امـروز   بر کمتر کسی پوشیده مانده کـه بسـیاری از بنیادهـای انقالبـی و مؤسسـات خیریـه            

،  تقریباً بر همه کـس پوشـیده مانـده         اما آن چه که هنوز    . اند گشتهی خاص   ها های اقتصادی و حتی سیاسی جناح      پایگاه
علـت   .هاست های فعال و روابط درونی و برونی مسئولین این بنگاه          های وابسته، شبکه   های مالی، ساختار شرکت    حساب

د، در عدم مداران، از نو زاده شدن رمز و راز این نهادها که عمدتاً پس از انقالب بوجود آمدند و یا بنا بر صالحدید قدرت
مندی از بخش بزرگی از ثـروت ملـی، نـه الزامـی بـه       به طوری که علیرغم در اختیار گرفتن و بهره        . پاسخگویی آنهاست 

بنا به روایات مختلف، بخش بزرگی از اقتصاد نفتـی و حتـی بـه      . به ملت گویی  توضیح به دولت دارند و نه نیازی به پاسخ          
ع اقتصادی جامعهء ایران در اختیار بنیادها و نهادهـای عمـومی و دولتـی                درصد مناب  70زعم برخی، دست کم در حدود       

 .2است

پوشیدگی و خودکامگی   در  خرج منابع ملی در اختیار ایشان نیز        . کسب درآمد تنها راز مسئوالن این نهادها نیست       
 مورد خالی از خطـر      متأسفانه پرسش و کنکاو در این     . گیرد کامل و بدون کسب نظر صاحبان واقعی این منابع صورت می          

چه کسی از چند و چون کمک بنیاد مستضعفان به          . آمیزند نیست و الجرم خبر و شایعه، بدون امکان تفکیک آن درهم می           
 میلیون  2.5توان در مورد تعیین جایزه       های تندروی بنیادگرا اطالع دارد؟ تا کجا می        اهللا لبنان و شاید دیگر گروه      حزب

  حسن صانعی پرس و جو کرد؟ وقت خرداد به سرپرستی15ی، از سوی بنیاد دالری برای قتل سلمان رشد

 واجـد معنـای بسـیار دقیقـی در واژگـان حقـوق              (Fondation)بنیـاد   بر عکس،   . البته رمز و راز ذاتی بنیاد نیست      
ذاری  و واگـ   (leg) ارث   ،(dotation)اقتصادی است و بر نهادی داللت دارد که منبع اصلی درآمد آن از طریـق دهـش                  

(donation)  گیـرد، در راه اهـداف       این وجوه که به شکل غیرقابل بازگشتی در اختیـار بنیـاد قـرار مـی               . شود  تأمین می
در ایران اما، بنیادها سرنوشت دیگری داشتند، چـه بسـیاری از             .3رسد المنفعه و غیرانتفاعی به مصرف می      نیکوکاری و عام  

 در مواردی به طور نامشروع و با فشار و تهدید از ،یاد و نهاد و ستاد و کمیته است بن100اموالی که امروز در اختیار بیش از 
 و در   نـد  کسب شـده ا    ایشاناین اموال غالباً با ترساندن صاحبان و فراری دادن          . ندها بدر آمده ا    ت مالکان اصلی آن   دس

 .ندهای وابسته گشته ا ست میان شبکهموارد بسیاری دست بد

منـدی از    ی از این دست، با برخـورداری از حمایـت قدرتمنـدان آشـکار و نهـان و بهـره                   بدین ترتیب بنیادهای  
موضـع زورمدارانـه بعضـی از حامیـان         . ندخواری در ایران شـد      ارکان رانت  ترین انحصارهای اقتصادی، تبدیل به مهم    

ون برنامـهء دوم بـر آن صـحه          قـان  58بنیادها تا بدانجا بود که عمالً پرداخت مالیات از دوش ایشان برداشته شـد و مـاده                  
بعنـوان مثـال، منتقـدان بنیـاد     . مسئله پرداخت از سوی بنیادها از عمده ترین مباحث سال های اخیر بوده اسـت       . گذارد

مستضعفان را به نپرداختن مالیات به دولت متهم می کنند، اما بنیاد در مقابل بیان می دارد که مالیات سـالیانه خـود راهـر                         
حقیقت آن است که دولت وجوه همین حساب را برای هزینه کـردن در              .  معین دولتی واریز می کند     ساله به یک حساب   

مجلس پنجم نیز با همکاری شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و همچنین عـدم               ! امور جانبازان به بنیاد برمی گرداند     

                                                           
  به چاپ رسیده است) ، تهران27 ( این مقاله در آخرین شماره نشریه آفتاب1
 22 نـوامبر تـا چهارشـنبه    16، پـنج شـنبه   832کیهان لندن، شماره . بینند  از آرامش سیاسی و امنیت اقتصادی زیان می، چه کسانی)2000(  ـ علی رشیدی 2

  .2000نوامبر 
3- Vocabulaire juridique (2ème édition, 1990), publié sous la direction de Gérard Cornu, PUF. 
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ای اسـالمی، حـق نظـارت و کنتـرل بـر            مخالفت مقام رهبری، قانونی را به تصویب رسانید که به موجب آن مجلس شور             
. بحث بر سر سرشت نیک و بد مدیران و مسئوالن این بنیادها نیسـت              .های تحت نظارت رهبری را ندارد      نهادها و سازمان  

ها در اقتصـاد بـازار و رقـابتی، جلـب            ها و شرکت   ها، برخالف معمول بنگاه    بحث بر سر آن است که فلسفه اقتصادی آن        
خوار، جلب رضایت حامیانی قدرتمنـد اسـت کـه امتیـازات             انگیزه اصلی بنیادهای رانت   . ی نیست رضایت شهروند مشتر  

کفایـت    صاحبان نامشروع قدرت را ثروتمند و مدیران بـی         ،داد و ستد میان این دو     . کنند انحصاری ایشان را تضمین می    
  .کند اقتصادی را قدرتمندتر می

حسن صانعی بـرای اجـرای    به ریاست دریافتی این بنیاد(  خرداد15، شهید، بنیادهای مستضعفان و جانبازان  پس از انقالب    
اهللا  بـه ریاسـت آیـت     (، جامعـه الصـادق      )بـود  دالر   ون میلی 310 مبلغ   1377طرح شهید رجایی از بودجه دولت در سال         

بودند که به یمـن  از جمله مهم ترین نهادهایی    )تحت نظارت مصطفی میرسلیم(، امیرالمؤمنین و امام رضا )مهدوی کنی
اکثریت قریب به اتفاق این نهادها بـدون هیچگونـه توجیـه            . حامیان قدرتمند از رانت های انحصاری بهره فراوان بردند        

در این  .  کارهای مشابه ای از بودجه دولت سهم دریافت می کردند           بوجود آمده بودند و غالبا برای      اقتصادی و اجتماعی  
های  ، تحت سرپرستی معاونت اموال و دارایی1375این بنیاد، تا پیش از سال  .ویایی استمورد، بنیاد علوی مثال بسیار گ

 106بنیـاد علـوی بـا    ... «، 1375بنیاد مستضعفان قرار داشت، اما بنا بر گزارش تحقیقی و تفحصی مجلـس پـنجم در سـال               
وجود آن اساساً با سـایر واحـدهای        کارمند، فلسفه وجودی مشخصی نداشته و عملکرد خاصی از خود ارائه نکرده است و               

   .4»باشد معاونت به صورت موازی می
 عمدتا به بررسی بنیاد مستضعفان و جانبازان می پردازیم و در عـین حـال نگـاهی بـه بنیـاد شـهید                         بنیاد ها  این انیما از م  

 بنیاد مستضعفان و .است، بویژه اولی در زندگی اقتصادی و سیاسی کشور لیل این انتخاب حضور این دو     د. خواهیم داشت 
 یا  انقـالب اسـالمی، از اهمیـت ویـژه          اقتصادی و نیـز حضـور فعـال در تـاریخ           غیر قابل مقایسه  جانبازان، به علت وزنهء     

 بنیاد شهید نیز علیرغم ثروتی به مراتب کمتر، حضوری به همان اندازه پر سروصدا در صحنه بین المللـی                    .برخوردار است 
 در اواخـر  .ن انتخاب، خبر و شایعه در مورد نزدیکی و ادغام دو بنیاد نامبرده در یکـدیگر اسـت    دلیل دیگر ای  . داشته است 

، رئیس جمهور خاتمی در پی مشکالت سـه نهـاد بنیـاد مستضـعفان و جانبـازان، بنیـاد شـهید و سـتاد                         1381بهمن ماه سال    
عراق پیشنهاد ادغام سه نهاد مـذکور را        رسیدگی به امور مجروحان جنگ، خانواده های شهیدان و اسیران جنگ ایران و              

به مقام رهبری آیت اهللا خامنه ای، ارائه می دهد و ایشان نیز به شرط نگهداشت شخصیت حقوقی نهاد، موافقت می کنند                      
البتـه چنـد روز بعـد، خبـر ادغـام دو بنیـاد              . 5یـد ، این طرح به مرحله اجرا درآ      1382و قرار می شود که از ابتدای سال         

گویا تنها بخش های مربوط به امور جانبازان از دو بنیاد مذکور جدا و در هم ادغـام مـی                    . و شهید تکذیب شد   مستضعفان  
هر چه هست این دو نهاد در صحنه . 6شوند و بدین ترتیب نهاد جدیدی به نام سازمان امور ایثارگران بوجود خواهد آمد             

  .سیاسی و اقتصادی کشور، جای و مقام مهمی دارند
  

، 1357 اسفند سـال     14بنیاد مستضعفان در پی پیروزی انقالب اسالمی در روز           .بنیاد مستضعفان و جانبازان    تولد. 1
 با مصادره اموال نزدیکان شاه،       و  مانده از بنیاد پهلوی بوجود آمد      به فرمان آیت اهللا خمینی برای کنترل مایملک برجای        

هـای اقتصـادی     تـرین قـدرت    دی صاحبان صنایع به یکی از بزرگ      بلندپایگان نظام پیشین و نیز کارخانجات و ابزار تولی        
، به نام و تصمیم آخرین پادشاه ایران ایجاد شده بود و بنا بـر قـول همـو، از                 1337بنیاد پهلوی در سال     . ایران تبدیل شد  

های شخص   یهمان آغاز وظیفه و رسالتی اجتماعی و فرهنگی داشت و به همین منظور نیز امکاناتی چون اراضی و دارای                  
                                                           

  .1379 خرداد 5ستضعفان و جانبازان، قسمت دوم، در روزنامه سالم، شنبه  ـ گزارش تحقیق و تفحص در مورد عملکرد بنیاد م4
  .، ادغام بنیادهای مستضعفان و شهیدBBC Persian سایت اینترنتی - 5

 .2003، بنیادهای مستضعفان و سایر بنیادها از جمله نهادهای تحت اختیار رهبری هستند، هشتم فوریه BBC Persian سایت اینترنتی - 6
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 .7های مختلف مانند بانک عمران، بیمه ملی در اختیارش گذارده شـد            ها و سهام شرکت    شاه، اموال غیرمنقول، مهمانخانه   
بنا بر همان منبع، فعالیت بنیاد بویژه در زمینه فرهنگی بسیار گسترش یافته بود و به طور مثال شامل کمک هزینه تحصـیلی                     

 عنـوان کتـاب توسـط بنگـاه      500، نشر بیش از     1357خل و خارج کشور در آستانه سال         دانشجوی ایرانی در دا    13000به  
 ، اعطای جایزه به نویسندگان و مترجمان بهترین کتب سال، و هدیه برای بهترین دانـش               1356ترجمه و نشر کتاب تا سال       

کند که نه تنها بنیاد  ه اضافه مینامبرد. 8شد آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه در سرتاسر کشور به مناسبت عید نوروز می  
های نیکوکاری فرح پهلوی قرار داده بود، بلکـه بـه منظـور تعـدیل                ای در اختیار فعالیت    های مالی قابل مالحظه    کمک

آخرین شاه در عین حال مدعی است . سازی نیز دست یازیده بود های وسیع خانه هزینه مسکن، به انجام یک رشته برنامه
ها، تأمین کمک هزینه بـرای تحصـیل         ر مرمت مساجد و تکایا و تأمین هزینه آب و برق و نگاهداری آن             که بنیاد پهلوی د   

وی . 9گروه کثیری از طالب علوم دینی بویژه در شهر قم و حتی اعطای کمک مالی به نشریات مذهبی نیز فعالیت داشت                    
 پهلوی نداشـته اسـت و حتـی در زمسـتان            ترین درآمد و سودی از محل بنیاد       کند که هرگز کوچک    سرانجام اضافه می  

 .10، باقیمانده دارایی خود را نیز به بنیاد بخشیده است1357

در نشـریات چـاپ   با وجود ایـن    . به تمامی فرزند انقالب است     بنیاد شهید    خواهر خوانده بنیاد مستضعفان یعنی    اما  
و کارنامـه   ی  هـای اقتصـاد    ر مورد فعالیت  توان به خبری د    های ارائه شده به مجلس، کمتر می       کشور و حتی در گزارش    
کـار آسـانی    شـهید    بنیـاد ی  هـا   اطالع از مبلغ اصلی درآمد و چون و چند هزینه          بدین ترتیب . مدیریت آن دست یافت   

 به فرمان آیت اهللا خمینی تأسیس گردیـد و هـدف   1358بنیاد شهید انقالب اسالمی در سال این قدر می دانیم که    . نیست
  :11اساسنامه به ترتیب زیر تعیین گردید 3آن بموجب ماده 

   ـ احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ شهادت در جامعه1
   ـ زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان انقالب اسالمی و حفظ آثار آنها2
  های معظم شهدا  ـ تجلیل، تکریم، صیانت و حمایت از خانواده3
گیری از سرمایه و دارایی بنیاد بـرای رشـد و     نیز بهره ـ تالش برای استفاده از امکانات عمومی جامعه و نظام و 4

  های معظم شاهد اعتالی مادی و معنوی خانواده
با توجه به شباهت های غیرقابل انکار اهداف دو بنیاد مذکور، می توان پرسید که چه چیز حیات موازی ایـن دو                      

و احتیاج متقابل محافل قدرت و مراکز ثروت بـه          را توجیه می کند؟ پاسخ را می بایستی در مکانیزم اقتصاد رانت خواری              
  .یکدیگر جست

  
در مورد هزینه و دررفت بنیاد پهلوی سابق، آن چنان که مورد             . بنیاد مستصعفان و جانبازان     های  دارایی منشاء. 2

شـتر  رسـی بی  توان به دیده تردید نگریست و در هـر حـال انتظـار تحقیـق و بر                 ادعای ریاست عالیه متوفای آن است، می      
 پس از انقالب، یک جا در اختیار        ، بنیاد پهلوی  دارایی و درآمد قابل مالحظه      شکی بخود راه داد که     توان اما نمی . داشت

ازمان سـ  بـه  ،های شخصی شاه نظام برآمده از انقالب برای سازماندهی دارایی.  بنیاد مستضعفان قرار گرفت،جانشین خود 
این اقدام سوای جذب    .  داشت به دنبال ای   العاده آمدهای سیاسی فوق   که پی ای اعطا کرد     سابقه جانشین اختیارات بی  

 شورای انقالب بانک مرکـزی را موظـف   ،آغازدر همان .  میلیارد دالری بود که تحت کنترل بنیاد پهلوی قرار داشت     3.2

                                                           
  .پاسخ به تاریخ، ناشر؟، محل ؟ ، فصل دهم؛ بنیاد پهلوی، دارایی شخصی من)؟تاریخ (مد رضا پهلوی  ـ مح7
  . ـ همانجا8
  . ـ همانجا9

   ـ همانجا10
  .323های بخش رفاه اجتماعی بنیاد شهید اسالمی، ص   ـ فصل اول، شناخت سازمان11
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هایی  م، به سرعت دارایی   بر این غنیمت عظی   . 12 میلیون ریال وام در اختیار این بنیاد جدید قرار دهد          1000کرد که مبلغ    
  . آنها مصادره شده بودند حرفه ای یا خصوصیافزوده شدند که به حق و ناحق از دست دارندگان اصلی

در بنـد   . برای پی بردن به انواع منابع درآمد و دارایی بنیاد مستضعفان، کافی است به اساسنامه آن مراجعه کنـیم                  
اختن کلیه وجوه نقد، سهام و اوراق بهـادار، امـوال منقـول و غیرمنقـول                متمرکز س «: اول ماده دوم اساسنامه آمده است     

انـد،   های نامشروع به دست آورده     خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان ثروت              
ها  برداری آن  و بهره کند و تملک و اداره       دادگاه انقالب حکم استرداد یا اداره موقت اموال مزبور را صادر کرده و می             

از آن گذشته در بند دوم ماده       . 13گیرد، اعم از این که در داخل یا خارج کشور باشد           از سوی بنیاد مستضعفان صورت می     
قبول وجوه نقد و اموال منقول و غیرمنقول کـه از طـرف   «: دوم اساسنامه، به دیگر منابع درآمد بنیاد نیز اشاره شده است       

بدین ترتیب نه تنهـا، بنیـاد مستضـعفان          .»14ها برداری آن  شود و اداره و بهره     به بنیاد اهدا می   اشخاص حقیقی یا حقوقی     
 بسیاری، بر ثروت خـود بـاز هـم          واحدهای اقتصادی وارث تمامی دارایی و منابع درآمد بنیاد پهلوی شد، بلکه با مصادره             

  .ها خالی از فایده نیست ذکر موردی از این مصادره. افزود
 یکی از کارآفرینان پویای ایرانی، موفق شده بود با احداث و مدیریت صحیح سـاختمان آلومینیـوم در                   ایلقانیان

المللـی    به بعد به یکی از مراکز مهم تجارت بـین          1348، آن را از حدود سال       )جمهوری پس از انقالب   (خیابان شاه سابق    
گـذرم در    ه بـه دالیـل روشـن از ذکـر نـامش مـی             ایـران کـ   و هنوز فعـال در      یکی از تجار پرسابقهء     . ایران تبدیل کند  

اش به ژاپن، مجبور شد کـارت بازرگـانی خـود را بـه      کرد که در یکی از سفرهای تجاری ای حضوری نقل می    مصاحبه
ها به محض رویت نشانی تاجر مورد نظر در سـاختمان آلومینیـوم، بالفاصـله                ژاپنی. های ژاپنی مذاکره نشان دهد     طرف
بت در پیش گرفتند و حتی پذیرفتند که کاالی خود را به اعتبار به ایران بفرستند، که این خـود نشـانهء                      ای بسیار مث   رویه

  .اعتبار و شهرت ساختمان آلومینیوم در خارج از کشور بود
پس از انقالب، ایلقانیان که از شهرت و نیکنامی در میان همتایان خود برخوردار بود، بـه جـرم ارسـال بعضـی از                        

بـر  . های وی، توسط بنیاد مستضـعفان مصـادره شـد          الی به اسرائیل، تیرباران و تمامی سرمایه و دیگر دارایی         های م  کمک
چـه  . های اقتصادی او را نیز افـزود       تأسف تیرباران و مصادره کارآفرین ایرانی یهودی مذهب، باید از میان رفتن سرمایه            

. پرداخـت به رتق و فتق امور      یریت، تنها با تحمیل انحصار،      های مد  بنیاد مستضعفان بدون برخورداری از اصول و مهارت       
. دشـ   دریافت می  سال در    اجارهء ماهانه  14 اجاره،   12 هر دفتری در این ساختمان بجای        ، از 1379در سال   بعنوان مثال   

ان اعتبار پیشـین    در عین حال ساختم   . دستمزد کارگران نیز  د و   اافت که غالباً از کار می     بود، شوفاژ   یافض ا  های بهانه هزینه 
با وجود این مشکالت، اگر صـاحب  . خود را از دست داده است و عمالً تبدیل به مرکز تعمیرگران وسایل برقی شده است 

تجارتی قصد کند دفتر خود را واگذار کند و از ساختمان مذکور برود، باید در حدود یک تا سه میلیون تومان بـه بنیـاد                         
  !بپردازد

، بـه یمـن ثـروت بجـای         فانسالی از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود که بنیاد مستضـع          بدین ترتیب هنوز چند     
مانده از بنیاد پهلوی و مصادره واحد های اقتصادی و حتی مایملک مردم عادی، نه تنها بـه ثروتمنـدترین نهـاد، بلکـه در        

  . عین حال به توانمندترین واحد اقتصادی کشور مبدل شد
  

 1361اد مستضعفان برحسب نوع حکم در سال واحدهای زیر پوشش بنی

  
                                                           

  ، تابستان 28فتگو، فصل نامه فرهنگی و اجتماعی، شماره ، بنیادها و خصوصی سازی در ایران، گ) 1379( ـ سوزان مالونی 12
  .1 نگاه کنید به پیوست - 13

 .1 نگاه کنید به پیوست - 14
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  جمع  سایر احکام  توقیف  سرپرستی  مصادره  
 149  - 4 33 112  صنایع

 64 23 5 12 24  معادن

 60  - 4 3 53  کشاورزی

 101 13 20 1 67  ساختمان

 25 5 7  - 13  فرهنگی

  238  26  31  102  79  بازرگانی
 412  باغداری، مصادره، سرپرستی، توقیف و سایر احکام

   پالک ثبت امالک2.786  امالک و مستغالت، مصادره، سرپرستی، توقیف و سایر احکام
  )1( واحد 3.835  67  71  151  348  جمع

، نگاهی بر خدمات بنیادهای نیکوکاری در ایران، به نقل از بررسی تحوالت اقتصادی کشـور      )1380(حسن آذین فر    : منبع
  .268-270 اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی، صص های بعد از انقالب، پژوهش اداره بررسی

  
های اقتصادی چـون     ای از فعالیت   های متعدد، بنیاد توانست طیف گسترده      به تدریج، با فشار و صد البته مصادره       

هـا را در     سایت اینترنتی بنیاد تمامی ایـن فعالیـت       . توریسم، حمل و نقل، دامپروری و غیره را تحت اختیار خود درآورد           
 اما بـه ریـز      ،15کند بندی می  ش گروه اصلی ساختمان، کشاورزی، حمل و نقل، تجارت، توریسم و صنایع و معادن دسته              ش

های بنیاد نیز کار  حتی تخمین شرکت. کند ای نمی های هر دسته و بتوان اولی سود و زیان آن اشاره   ها و بنگاه   شرکت
 واحـد کوچـک و بـزرگ اقتصـادی را در            400 مـیالدی،    2000به گفتهء خـود مسـئولین، بنیـاد در سـال            . آسانی نیست 

 ایـن  2پیوسـت شـماره   . کننـد   برآورد می163018 و حتی    120017اما منابع خارجی این رقم را تا حدود         . 16گرفت برمی
با توجه . 19 برآورد می کند554مقاله، در برگیرنده سند رسمی است که شمار شرکت های تحت پوشش بنیاد را در حدود 

 درصد تولیـد ناخـالص   30 تا 25ها و شبکه گسترده ناشی از آن، برخی عقیده دارند که در حدود              این شرکت  به مجموع 
گزارشگران خارجی، سهم بنیاد در اقتصاد غیرنفتی ایران را تا حدود           . 20قرار دارد مستضعفان  داخلی ایران، در اختیار بنیاد      

   21.کنند  درصد برآورد می45 تا 40
  

ت که مصادره های بنیاد منحصر به واحدهای اقتصادی نبودند و اموال عادی را نیز در بر مـی                   شوربختانه باید گف  
نمونه مربوط به سرگذشت خانواده شجاع الدین شیخ االسـالم          . ذکر نمونه ای در این مورد خالی از فایده نیست         . گرفتند

ر، گرفتار شدن دکتر شیخ االسالم زاده را در     همسر وی، آذر آریان پو    . زاده، وزیر بهداری در کابینه امیرعباس هویداست      
 به منظور ساکت کردن اعتراضات مردمـی، تـا وقـوع انقـالب و گرفتـاری مجـدد و                    ف امامی، دوران نخست وزیری شری   

چگونگی مصادره خانه خانواده دکتر شیخ االسالم زاده  خاطره برگزیده مربوط به     . شرح می دهد  سرانجام حبس ابد او را      
  : یانگر مشتی از خروار است و به روشنی ب

، دو مأمور مسلسل به دست با زور به آپارتمان مادرم داخـل             1358در ساعت دوازده و پنج دقیقه بعد از ظهر سوم مرداد            «

                                                           
  .www.iran-bonyad.org: تواند دید  ـ سایت رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان را در نشانی زیر می15
  .2000 اکتبر 24ف با  مصاد1379 آبان 3 ـ آل اسحاق، روزنامه ابرار اقتصادی، سه شنبه 16

17- Kaplan Robert D. (1996), A Bazaari’s World, in The Atlantic Monthly, March. 
18- Le Figaro, jeudi 21 décembre 2000. 

 1، موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران، خبرگزاری جمهوری اسالمی، شماره 1380ایران سال اقتصادی  19

  .، مردادی سیری ناپذیر بنیاد، نگاه هفته به اقتصاد ایران، کیهان لندن، اشتها)1379 ( ـ فریدون خاوند20
  .، همانFigaro (2000) ـ روزنامه فرانسوی فیگارو 21
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همچنان که دوان دوان دنبال آنها می دویدم، از دور ... شدند و به من دستور دادند که همراه آنها به خانه خودمان بروم 
چند جیپ ارتشی و عده ای مأمور مسلح خانه         . نزدیک شدیم و ایستادیم   .  که خانه ما در محاصره قرار دارد       مشاهده کردم 

  :یکی از مسلسل به دستها که سبیل استالینی داشت، با تحکم اعالم داشت . را قرق کرده بودند
  !خانه مصادره شده، در را باز کن -
 می خواهید خانه ما را ضبط بکنید؟ شـوهرم کـه هنـوز محکـوم                به چه حقی  :  و با صدای لرزانی گفتم       مامتناع کرد  -

 !نشده

 !در را باز کن: مأمور فریاد بلندی کشید  -

یکدفعه سیل مأمورین به    . آن را از دستم قاپید و باز کردن در مشغول شد          . با دست لرزان کلید خانه را از جیبم در آوردم         
آنهـا بـی اعتنـا بـه        . از حیاط گذشتیم و به ایوان رسـیدیم       . ویدممن هم مثل سایه همراه شان د      . درون خانه هجوم بردند   

سپس غارت وار از ایـن اتـاق بـه آن اتـاق حملـه               . اعتراض من در ورودی ساختمان را گشودند و به درون سرازیر شدند           
گـر بـرد تـا بـه        مرد مسلسل به دست مرا از اتاقی به اتاق دی         . ... کردند و به زیر و رو کردن اثاث و شکستن اشیاء پرداختند           

ذهـنم بـه قـدری      . با ته مسلسل اش به من سقلمه زد و به من امر کرد گاو صـندوق را بـاز کـنم                    . ... صندوق خانه رسیدیم  
 . ... مغشوش بود که رمز قفل آهنی صندوق را به خاطر نمی آوردم

 . به خدا قسم رمز قفل یادم نیست: گفتم  -

همه اشیایی که برای ما بـیش از بهـای          ! ... بنگ! بنگ! بنگ.  نشانه گرفت  مرا به کناری زد و با مسلسل خود گاوصندوق را         
قدرتمندانه و با دست های پر، به من فرمان داد که به طبقـه  . مادی از نظر عاطفی ارزشمند بودند، به تملک وی درآمدند 

  ».22پایین برگردم
ه به حبس ابد، حاکم شرع دادگـاه انقـالب،   اما چندی پس از این مصادره و بویژه محکومیت خود دکتر شیخ االسالم زاد             

 بـویژه مـادر   ،خـانواده وی . آیت اهللا محمدی گیالنی، پسر ارشد خود را در یک تصـادف اتومبیـل از دسـت مـی دهـد            
ع رداغدیده، معتقد بودند که محتمال نفرین قربانیان آخرین حکم، یعنی شیخ االسالم زاده ها، دامنگیر پسر ارشد حاکم شـ                   

م شرع آذر آریان پور را به قم فرا می خواند و قول استرداد خانه و اموال مصادره شـده را بـه وی مـی                          حاک. شده است 
اما وقتی کـه وی خانـه   . یک ماه پس از این مالقات، کمیته محل، کلید خانه را برای آذر آریان پور پس می فرستد               . دهد

بز سبه جای باغچه . خانه نبود، ویرانه بود«: زگار می شود خود را باز می یابد، به سرعت متوجه وافعیت تلخ انقالبی آن رو   
حتـی درخـت هـای      . آنها به امید یافتن گنج، باغچه را زیرورو کـرده بودنـد           . و خرم ما تلی از خاک به چشم می خورد         

 مـی   ای مشـامم را آزار   بوی مشمئز کننـده   . داخل ساختمان وضع خراب تر بود     . تنومند هم از تاراج مصون نمانده بودند      
در عوض دو سطل آشغال مدفوع . از لگن دست شویی و توالت اثری نبود. از سرسرا به حمام رفتم تا علت را دریابم    . داد

حتی قفسه های آشپزخانه را کنده و ربوده        . خانه از همه وسایل خالی بود     . جمع کرده و برای ما به یادگار گذاشته بودند        
جـز کثافـت چیـزی    . از اتاق های متروک یکی یکی بازدید کـردم . نمانده بودیک شئ ناقابل هم از چپاول باقی       . بودند
  .نعره اش مرا به لرزه درآورد. ناگهان با مرد قلدری که چشم های نفرت بار داشت، روبرو شدم. ... نیافتم

  زنیکه این جا چه کار می کنی؟ مگر نمی دانی که این خانه متعلق به بنیاد مستضعفین است؟ -
 .این هم کلیدش. به ما پس داده اند... آن را :  جواب دادم با لکنت زبان -

 !اگر یک دفعه دیگر این طرف ها پیدایت بشود، قلم پایت را می شکنم! خفه شو گورت را گم بکن -

 خوردم که هرگز بـه آن خانـه منحـوس پـا     قسم. یه ام هم به دنبالم نمی رسید ترس چنان پا به فرار گذاشتم که سا   من از 
  »23.نگذارم

                                                           
   211-213، صص  از کاخ تا زندان-، پشت دیوارهای بلند )، ویراست جدید1381 ( آذر آریان پور- 22 

   254-253، همان، صص )، ویراست جدید1381 ( آذر آریان پور- 23
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 در مورد استرداد خانه و اموال پرسیده بود، آذر آریان پور پاسـخ داده                دوستی در پاسخ به پرسش   چندی بعد در آمریکا،     
دعـوا   ،اما در این مورد خـاص     »24.فعال بین خودشان دعوا دارند    . یک کمیته پس داد، یک کمیته دیگر پس گرفت        «: بود  

مشتری معرفی می کند تا خانه را بـه         یک  یابد و متولی مسجد محله نیز       به نفع طرفداران استرداد خانه فیصله می        سرانجام  
چـه  . با وجود این به جرأت باید گفت که آن چه شرحش رفت حکایتی خوش فرجام اسـت                ! یک پنجم قیمت روز بخرد    

تـا  شاهد این مـدعا، آگهـی هـای چهـار           . بسیاری از مردم به همین ترتیب به طور قطعی مایملک خود را از دست دادند              
هشت صفحه ای است که هر از چندی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان برای فروش خانه و امالک مصادره ای کشور به                      

  .25چاپ می رسد
هایی در مـورد هویـت قـانونی بنیـاد مستضـعفان و       از همان آغاز، تضاد یا دست کم تناقضآن است که   حقیقت  

کنـد،   شتم اساسنامه بنیاد، اموال مصادره شده را سرمایه بنیاد معرفی می          مواد هفتم و بیست و ه     . رسید جانبازان به نظر می   
ای بعهـده    قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، وظیفه استرداد اموال نامشروع و مصادره    49در حالی که بموجب اصل      

ایـن صـورت آیـا قـرارداد،     آیا دولت به اختیار این سرمایه را در اختیار بنیاد مستضعفان قرار داده است؟ در          . دولت است 
هـای بنیـاد    نامه و حکم مشخصی وجود دارد؟ از سوی دیگر به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، حسـاب       موافقت

بایستی توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گیرد و گزارشی به مجلس تسلیم گردد، حـال آن کـه در اساسـنامه                       می
  .26ز شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی استبینی شده است که بنیاد ا بنیاد پیش

  
بر جمیـع دارنـدگی و   می بایستی  . منحصر به مصادره و میراث نیست     درآمدهای بنیاد مستضعفان،    بهر حال باید دانست که      

اد ، بنی1373در سال  .کمک های دولتی را نیز افزود که امروز مبدل به یکی از منابع قابل توجه بنیاد شده انددرآمد بنیاد  
 750 میلیارد ریال از بودجه دولت استفاده کرد و این در حالی است که در آن سال، بنیاد در بیش از                      84مستضعفان برابر   

 درصـد  5/7، 1376در سـال   .27 درصد سهام بود51ها، مالک   واحد از آن شرکت390شرکت سهم داشت که در بیش از 
   :منابع بنیاد مستضعفان ناشی از کمک های دولتی بود

  
  )میلیارد ریال (1376منابع بنیاد در سال 

  
   درصد38  7/330  منابع حاصل از فعالیت های اقتصادی

   درصد22  2/192  فروش اموال و امالک
   درصد19  4/161  ات یِمال

   درصد5/13  4/117  فروش سهام
   درصد5/7  4/64  کمک های دولت

   درصد100  1/866  جمع کل

  فاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمیشناخت سازمان های بخش ر: مأخذ 
                                                           

 289، همان، صص )، ویراست جدید1381(آذر آریان پور  24

 1379 اردیبهشت 5 صفحه ای مزایده ویژه اموال و امالک با شرایط استثنائی اشاره کرد که در تاریخ دوشنبه 14به طور مثال می توان به آگهی  25

اد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی در روزنامه های کشور به چاپ از سوی سازمان اموال و امالک بنی) 2000 آوریل 24 و 1421 محرم 19مطابق با (

  . ملک در استان های مختلف کشور بود734این آگهی مزایده دربرگیرنده . رسید

، ره زی آن کدام است؟مندترین واحد اقتصادی ایران وظایفش چیست و نقش امرو  ترین و قدرت ، بنیاد مستضعفان، بزرگ)1375(مرتضی نصیری  ـ 26

   لس آنجلس38شمارهآورد، 

  .، نگاهی بر خدمات بنیادهای نیکوکاری در ایران، بخش نهم)1380( ـ حسن آذین فر 27
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ثروت بنیاد شهید و اصوال ثروت هیچ نهاد و بنگاه و شرکت دیگری قابل مقایسه با دارندگی های بنیاد مستضـعفان                     

 از  سـتی مـی بای  در قبال شهادت، شهید و خانواده شاهد         پشتیبانی مالی وظایف  بنیاد شهید،    اساسنامه   7بموجب ماده    .نیست
  :طریق منابع زیر تأمین شود

  های مقام معظم رهبری  ـ کمک1
  ها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومی کشور  ـ کمک2
  های اقتصادی بنیاد  ـ درآمدهای حاصل از فعالیت3
  های اشخاص حقیقی و حقوقی  ـ هدایا و کمک4
  

هـای تحـت پوشـش را بـه نحـو            و دارایی  موظف است اموال     بنا بر نفس اساسنامه خود    شهید   بنیادبدین ترتیب   
الزم به یادآوری است که     .  کند یبردار ها بهره   آینده اقتصادی بستگان شاهد از آن       و مطلوب اداره و برای تأمین درآمد     

های تولیـد صـنعتی، سـاخت و سـاز، کشـاورزی،              کارخانه بود که در حوزه     150لک بیش از    ا م 1369بنیاد شهید در سال     
هـای   گـذاری شـاهد بـود کـه خـود فعالیـت           ترین این واحدها، شرکت سـرمایه      بزرگ. ال بودند تجارت و خدمات فع   

واحدهای اقتصادی گوناگون باعث نشده که بنیاد شهید خود را از کمـک هـای               وجود   با وجود این     .ای داشت  گسترده
رات بودجه عمومی کشور تـأمین  شهید از محل اعتبا» غیردولتی«بخشی از بودجه بنیاد     به طوری که    . دولتی بی نیاز بداند   

، 1375در سـال  . با توجه به قدرت در بنیاد شهید، کمتر دولتی است که بتواند از اعطای کمک بدان سرباز زنـد   . شود می
.  میلیارد ریال برای خانواده شهدای جنگ از محل بودجه دولت هزینه کـرد             1000بنیاد شهید انقالب اسالمی، در حدود       

، ایـن مبلـغ   1380در سـال  . 28 میلیارد ریال بالغ شد1005 میلیارد ریال فزونی گرفت و به رقم 5م ، این رق 1377در سال   
، رسیدگی به امور جانبازان به بنیاد مستضـعفان و          1368 سال   ازشایان ذکر است که      . میلیارد ریال بوده است    3100معادل  

  !جانبازان محول گردیده بود
  

   شهید از محل بودجه عمومی کشورجدول اعتبارات تخصیص یافته به بنیاد
  

  ارقام به میلیارد ریال مبلغ  شرح
  2.700.000  700/2 ـ منابع 1

  2.236.000  ـ پرداخت حقوق خانواده شاهد
  12.000  های اداری و پرسنلی ـ هزینه

  71.000  ـ آموزش عالی و عمومی
  8.000  ـ گلزار شهدا

  77.000  ـ اشتغال
  42.000  ) لبنانفلسطین و(ـ شهدای بین الملل 

  134.000  ـ سایر
  390.000   ـ سایر منابع2

  98.8  های فرهنگی ـ فعالیت
  34  ...)مراسم شهدا، تحقیق در خصوص شهدا، موزه شهدا و گزار شهدا و(ـ پژوهش 

  180  مسکن، درمان و بیمه مضاعف خانواده شهدا، کمکهای اضطراری بالعوض(ـ تعاون 
  5  الملل ـ شهدای بین

                                                           
  .، نگاهی بر خدمات بنیادهای نیکوکاری در ایران، همان)1380( ـ حسن آذین فر 28
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  72.2  رـ سای

  
 از ارزش کـل     ارزش واقعی واحدهای اقتصادی بنیاد چقدر است؟       .برآورد دارایی بنیاد مستصعفان و جانبازان     . 3
 میلیـارد دالر  10 میلیارد تا 4ها رقمی بین  به احتمالی ارزش این دارایی    . در دست نیست  های بنیاد اطالع دقیقی      دارایی
. 30شـد   میلیارد دالر سرمایه در گردش به بنیاد نسبت داده مـی 3.5رمند و  هزار کا70تا چند سال پیش در حدود   . 29است

در پاسـخ بـه پرسـش خبرنگـاری در بـارهء تقسـیم سـود، محسـن         . تر است ها باز هم ناروشن در مورد سود بنیاد، تخمین    
ل یـا بـه شـاخص        میلیارد ریا  250، حدود   1993دوست، سرپرست پیشین بنیاد پاسخ داده بود که سود بنیاد در سال              رفیق

به گفتهء او، این سود میان قربانیان زمان شاه، مصدومین جنگ هشـت             . شد  میلیون دالر می   100همان سال رقمی معادل     
 500.000های فقیرنشین، تهیـه پوشـاک و لـوازم مـورد احتیـاج بـرای                 ساله با عراق، ایجاد مدارس و درمانگاه در محله        

ها  البته رفیق دوست، در مورد تعداد هر یک از هزینه         . 31 دوباره تقسیم گشته بود    گذاری آموز نیازمند و نیز سرمایه     دانش
 میلیارد تومانی که برای بنیاد عنوان شد، بیانگر کاهش فاحشی بـه نسـبت           63چند سال بعد، رقم سود      . توضیحی نداده بود  

ر غیـر ایـن صـورت، مؤیـد     هـای بنیـاد و د   روشـنگر افـت فعالیـت    ها درست باشـند،  اگر این تخمین. 32 بود1993سال 
 واحـد آن سـودآور      100 واحد موجود در بنیاد، تنها       400به قولی، از    . های غیرقابل اجتناب این سازمان هستند      ناروشنی

باشند و بدین ترتیب واحـدهای سـودده بنیـاد بـه آنهـا رایانـه        هستند و بقیه یا نهایتاً قادر به اداره خودند، یا زیان ده می       
مؤسسـات تابعـه بنیـاد در تجـارت و          . محـدوده فعالیـت بنیـاد البتـه منحصـر بـه ایـران نیسـت               امـا    .33کنند پرداخت می 

هایی از ارمنستان، بنگالدش، بوسنی، بلغارستان، چین، آلمان، هندوسـتان، ایتالیـا،             های مشترک با شرکت    گذاری سرمایه
 .34جیکستان، ترکمنستان و بریتانیا همکـاری دارد      ژاپن، قزاقستان، کویت، لیبی، نروژ، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تا         

  .گردش پول میان واحدهای تحت پوشش داخلی و خارج بر کسی روشن نیست
  
هـای ناصـواب بنیـاد، بـویژه در زمـان تصـدی محسـن                 در انتقاد از ریخت و پـاش       .رتق و فتق امور در بنیاد     . 4

توان به اقدام مجلس پـنجم اشـاره    در این مورد می   ! اند های سیاسی گوناگون در ایران همداستان      دوست، جناح  رفیق
کرد که در پی تصویب ضرورت پژوهش در خصوص عملکرد بنیاد مستضعفان و جانبازان، هیئتی از نماینـدگان را مـأمور                     

گویا هیئت متشکل از نمایندگان و کارشناسان، از همکاری داوطلبانه دیوان محاسبات     . تحقیق و تفحص در این مورد کرد      
، تحقیق و تفحص خـود      »محدودیت زمانی و دالیل دیگر    «اما هیئت مزبور، به دلیل      . مند گشته بود   ور و مردم نیز بهره    کش

 منحصـر کـرد و بـدین ترتیـب در بـاره دیگـر             35های بنیـاد   را به عملیات فروش اموالی از سوی معاونت اموال و دارایی          
حتـی  . جاره و واگذاری و هبه، سئوال و پرسشی بعمل نیĤورد      های معاونت مذکور چون ا     های بنیاد یا دیگر فعالیت     بخش

 مورد غیرمنقول تقلیل دهد، چـه  150 مورد منقول و 150بور شد گزارش خود را به  ای نیز، هیئت مج    در چنین محدوده  
ها را به هیئت عرضه نکرد و در نتیجه روشن نشـد             های مکرر، بنیاد فهرست و مشخصات تمامی دارایی        علیرغم درخواست 

  .36دگیرن های بنیاد را دربر می که موارد میدانی مورد مطالعه هیئت، چه درصدی از کل دارایی
                                                           

  .MEED، به نقل از نشریه اقتصادی مید 1379، تیر و مرداد 40 ـ نشریه پیام امروز، شماره 29
  .، همانFigaro (2000) ـ روزنامه فرانسوی فیگارو 30
  .، همانKaplan (1996) ـ 31
  .، همان)2000( ـ آل اسحاق 32
  .، همان)2000( ـ آل اسحاق 33
  .، بنیادها و خصوصی سازی در ایران، همان1379( ـ سوزان مالونی 34
این ها بعلت مصادره، توقیف و هبـه بـرای سرپرسـتی بـه بنیـاد      .  را بر عهده داردهای منقول و غیرمنقول بنیاد  ـ این معاونت، اداره اموال و دارایی 35

  .کند ها را کنترل و اداره می واگذاری، هبه، صلح، معاوضه و نگهداری، این اموال و دارایی. اند و بنیاد نیز از طریق فروش، اجاره واگذار شده
  .1375 خرداد 3شنبه  ستضعفان در مجلس قرائت شد، بخش اول، در روزنامه سالم، پنج ـ اخبار مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد م36
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های بنیاد بوده است، به طریقی  ای در کل فعالیت بهر حال باید دانست که فروش اموال بیانگر رقم قابل مالحظه
 تـا   1368های بنیاد مستضعفان و جانبازان، در پنج سال دوم فعالیت، یعنی از سال               که کل درآمد معاونت اموال و دارایی      

 میلیـون ریـال در پـنج سـاله اول تـا             184.539از  ( نخسـت بـوده اسـت         برابر بیشتر از رقم مشابه در پـنج سـال          6،  1372
افزایش چشمگیر نقدینگی و موجودی نقد در دست مسئولین بنیاد، بیش از هـر              ).  ریال در پنج ساله دوم     1.111.430.000

 میزان اسـتفاده    المال به نقدینگی بوده که البته نحوه هزینه کردن آن و           های بیت  تبدیل اموال و دارایی   «چیز، ناشی از    
گذشته از هزینه کردن درآمدها، در مورد شکل فروش امـوال           . 37»بخش جانبازان از این درآمد عظیم قابل بررسی است        

های فراوانی چون فروش با شرایط سهل به  منقول و غیرمنقول از سوی بنیاد نیز، هیئت تحقیق و تفحص مجلس، به لغزش   
  !بل اطمینان یا دور از دسترس اشاره کرده استها، جعل اسناد و اطالعات غیرقا »خودی«

  
، ی بنیـاد مستضـعفان    هـا   در بسیاری موارد، معاونت امـوال و دارایـی         .ها »خودی«فروش با شرایط سهل به      . 1.4

آوری در اختیـار مقامـات کشـوری و لشـکری و             مستغالت و امالک مردمی تحت سرپرستی خود را، با تسـهیالت اعجـاب            
در ایـن مـورد بعنـوان       . نیاد و نیز خویشان مسئولین و بویژه بستگان رئیس وقت بنیاد، گذارده اسـت             مذهبی، بلندپایگان ب  

 107، آپارتمـانی    )1370فـروردین   (توان به فروش مستغالتی در خیابان سنایی به رئیس وقت سازمان بهزیسـتی               نمونه می 
 مهرشهر و در 4، زمینی در فاز )1371 آذرماه 27(به قائم مقام وقت حراست کل بنیاد ) خیابان بیژن (متری در میدان ونک     

 مترمربـع واقـع در      864، قطعه زمینی به مساحت      )1369تیر و مرداد    (عظیمیه کرج به دو نفر از اعضای تعاونی مسکن بنیاد           
  مترمربـع بـه حـاکم شـرع        1035ریزی بنیاد، ملکی واقع در جماران به مساحت          چیذر شمیران به معاونت اقتصاد و برنامه      

 4000 مترمربع به رئیس سازمان کشـاورزی وقـت بنیـاد، زمینـی      111دادگاه، ملکی واقع در خیابان پاسداران به مساحت         
متری در سعادت آباد به شرکت سنجش تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن و ملکی در بلوار کشـاورز بـه معـاون                         

  .38وقت پیگیری و ارجاع دادسرای انقالب، اشاره کرد
د اموال منقول نیز، معاونت مذکور با گشاده دستی زیاده از حدی عمل کرده است کـه بـه طـور مثـال،                       در مور 

یکـی از   . تر از قیمت بازار و بدون رسیدگی جدی به پرداخـت وجـه آن اشـاره کـرد                  توان به فروش اتومبیل پایین     می
ولـزرویس بـه آقـای بهـروز یارخـدایی از           دو دستگاه اتومبیل ر   «های بنیاد در این مورد، فروش        دستی ترین گشاده  مهم

الزم به ذکر است که طبـق اظهـارات کتبـی           ...  میلیارد تومانی بانک صادرات بوده است      123محکومین متواری اختالس    
آقـای رفیـق    (اند، اما به دستور ریاسـت بنیـاد           بوده و از ارزش باالیی برخوردار بوده       39کارشناسان، این دو دستگاه عتیقه    

 میلیون  300 به عتیقه بودن، بدون مجوز قانونی فروش و انجام مراحل الزم، هر دو دستگاه مجموعاً به مبلغ                   با علم ) دوست
گـذاری ایـن     اند و این در حالی است که کارشناسـان بـا احتیـاط فـراوان و اظهـار عجـز از قیمـت                       ریال فروخته شده  

گـذاری و    اند که بـا قیمـت      ده بودند و اعالم داشته     میلیون ریال تعیین ارزش کر     200جات، برای هر یک از آنها،        عتیقه
طبق گـزارش غیرموثـق،   . تعیین خواهد شد) که باالتر است(جات در خارج از کشور، قیمت واقعی آنها  فروش این عتیقه 

.  میلیارد ریال به فروش رسیده است2های فوق در خارج از کشور توسط خریدار به قیمت معادل  یک دستگاه از اتومبیل
های دیگری را نیز، چون      به همین ترتیب، معاونت مذکور اتومبیل     . 40» سرنوشت اتومبیل دیگر اطالعی در دست نیست       از

                                                           
  .1375 خرداد 5 ـ اخبار مجلس، گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد بنیاد مستضعفان و جانبازان، بخش دوم، در روزنامه سالم، شنبه 37
فان و جانبازان، قسمت دوم، همان و اخبار مجلس، گزارش تحقیق و تفحـص مجلـس    ـ گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد بنیاد مستضع 38

  .1375 خرداد 6پیرامون عملکرد بنیاد مستضعفان و جانبازان و عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، قسمت سوم، یکشنبه 
هـا و مـدیریت مـالی     ی اموال منقول، معاونـت امـوال و دارایـی    ـ گزارش اموال منقول بنیاد مستضعفان بر اساس آیین نامه مصوبه از سوی سرپرست 39

  . این آیین نامه، صرفاً اموالی قابل فروش هستند که در زمره اموال عتیقه نباشند1براساس ماده . پذیرد  انجام می7/2/1371معاونت اموال، مورخ 
 و جانبازان و عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، قسـمت   ـ اخبار مجلس، گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون عملکرد بنیاد مستضعفان 40

  .سوم، همان



    Assadi3000@yahoo.com  11  بنيادها و نهادها : اقتصاد رانت خواري Page   
 

 .چند دستگاه مرسدس بنز، به مقاماتی از بنیاد فروخته است

  
 بنا به گزارش مجلس در خصوص عملکرد بنیاد، این نهاد بدفعات و عامداً به. یجعل اسناد و مدارک کارشناس .2.4

توان به ارائه مدارک کارشناسی جعلی و پرداخت رشوه بـه   جعل اسناد و تقلب دست یازیده است که به عنوان مثال می     
نامه مصـوبه خـود    نکته این جاست که بنیاد حتی آیین. مأمورین شهرداری به منظور انجام مراحل ادارای کار اشاره کرد     

 از سوی ریاست بنیاد تنظیم و ابالغ گردیـد،          1368 مهرماه   12در تاریخ   ای که    نامه چه بر طبق آیین   . را نیز محترم نشمرد   
های کثیراالنتشار و قیمت فروش  ، بر پایه مزایده و از طریق درج آگهی در روزنامه41های غیرمنقول مبنای فروش دارایی

امـالک و مسـتغالت،   نیز براساس میانگین نظر کتبی دو کارشناس، یکی خبره و دیگری از دادگستری، زیر نظـر سرپرسـت       
حال آن که، بنا بر گزارش هیئت مزبور، دست اندرکاران . ها، قرار گرفت مدیر فروش و نماینده معاونت اموال و دارایی 

بنیاد بدفعات خطا کردند و به اختیار خود و بدون مزایده و درج آگهی، زمین و مستغالت تحت سرپرسـتی خـود را زیـر                         
توان به قطعه زمینی در کاشانک شمیران اشاره کرد  به طور مثال می. ا، پیشکش کردنده قیمت واقعی، به محبان و خودی

تـر بـه شخصـی      درصـد ارزان 38، بعد از مهلت اعتبار تعیین کارشناسانه قیمت، دسـت کـم    1371 اسفند   17که در تاریخ    
ای ارائه دادنـد کـه       ی شده در برابر پرسش هیئت تحقیق مجلس، مسئولین بنیاد، مدارک کارشناسی دستکار          . فروخته شد 

  .42نمود جعلی بودن آن واضح می
  

در بسیاری از معامالت فروش ملک از سـوی معاونـت           .  در بنیاد  های مشکوک  قیمت گذاری و تسویه حساب    . 3.4
گرفتـه   ها، نه تنها همچنان که شرحش رفت، بدون اعتنا به کارشناسی معتبر و قیمـت بـازار صـورت مـی                     اموال و دارایی  

چه در بسیاری از موارد، بنیـاد       . که در عین حال تسویه حساب معامالت نیز وضعیت روشن و مشخصی نداشته است             است، بل 
اما نقد و قسط هر دو خـالف آیـین نامـه     . امالک تحت سرپرستی خود را در ازای وجه نقد و شرایط قسطی فروخته است             

 درصد باقی را هنگام انتقال سـند، بـه حسـاب            20و   روز   10 درصد قیمت را ظرف      80بنیاد است که تصریح دارد خریدار       
از آن گذشته، بررسی دریافت واقعی وجه نقد، به هـیچ وجـه ممکـن نیسـت و شـبهه آن هسـت کـه در                          . بنیاد واریز کند  

  .مواردی در ازای واگذاری ملک و زمین، اصوالً وجهی دریافت نشده باشد
 مترمربع واقع در خیابان پاسـداران       846 به مساحت    در این مورد، هیئت تحقیق و تفحص مجلس به فروش ملکی          

ای از   از قرار پرداخت بخش قابل مالحظه     . ، به معاون وقت بنیاد فروخته شد      1373 شهریور   6کند که در تاریخ      اشاره می 
که های خود سرانجام بدین نتیجه رسید        اما هیئت مذکور، در پیگیری    . مبلغ خرید، به صورت نقد در نظر گرفته شده بود         

نه تنها قیمت ملک بسیار کمتر از ارزش بازاری آن تعیین شده بود، بلکه نحوه تسـویه حسـاب نیـز بـه هـیچ وجـه روشـن                             
 متـری   556 نیز صورت گرفته بود که طی آن، بنیـاد زمـین             1373 تیرماه   21ای در تاریخ     شبیه چنین معامله  . 43نمود نمی

تر از قیمت واقعی و به صورت سند به معاونت اداری و مـالی بنیـاد                 واقع در سعادت آباد را بعنوان ملک نامرغوب، ارزان        
  .44فروشد می

بـرای کسـانی کـه      « درصـد    70 تا   10هایی بین    گونه مجوز و ضابطه قانونی، تخفیف      در بعضی موارد، بدون هیچ    
هـای   ته از تخفیـف   گذشـ . اند، در نظر گرفته شـده اسـت        بوده» اند و بعضاً از اقوام ریاست بنیاد       مستضعف و جانباز بوده   

 16بعنـوان مثـال در تـاریخ        . غیرقابل توجیه، باید به واگذاری رایگان ملک، بدون مجوز و ضابطه قانونی نیز اشاره کـرد               
                                                           

هـای   های تحت پوشش آنهـا را تعـاونی   ها، نهادها، شرکت های دولتی، شهرداری ای چون فروش به جانبازان، دستگاه  ـ جز در موراد مستثنی شده 41
  .اند  و قبل، تا زمان فروش از امالک مورد فروش استفاده کرده1364مسکن، مؤسسات آموزشی و درمانی و سرانجام مستأجرینی که از سال 

  .، قسمت دوم، همان... ـ گزارش تحقق و تفحص42
  . ـ پیشین43
  . ـ پیشین44
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 مترمربع واقع در فرخزاد، بدستور مستقیم ریاست وقـت بنیـاد، بـه صـورت                10741، قطعه زمینی به مساحت      1371خرداد  
  .45کمک بالعوض واگذار شد

تر از نرخ بازار و با شرایطی به یک اندازه سهل و مشکوک، بـه                اید یادآور فروش امالک با قیمتی نازل      سرانجام ب 
گزارش هیئت تحقیق مجلس، در این خصوص، به مـواردی چـون ملکـی در خیابـان ولـی عصـر                     . افرادی نامشخص شد  

  .46کند اشاره می) ک ملتپار(زعفرانیه، آپارتمانی در تقاطع مدرس و آفریقا و ملکی در خیابان ولی عصر 
  
 هر چقدر که بنیاد در خصوص فروش و واگذاری امالک و مسـتغالت              .فعالیت های نیکوکارانه و امدادی بنیاد     . 5

به محبان، از گشاده دستی و ریخت و پاش دریغ نداشته است، در ارائه آمار و اسناد از خود نهایت خسـت را نشـان داده                          
 به مجلس ارائه نشده است، چـرا کـه بنـا بـر          1368باره امالک و مستغالت تا قبل از سال         مثالً هیچ گونه اطالعی در      . است

اسـناد و مـدارک     «از آن گذشـته،     . ندد و قابل ارائه نیست    ناظهار مسئولین بنیاد، چنین اطالعاتی اصوالً وجود خارجی ندار        
شـود    و مدارک معاونت نگهداری مـی      مربوط به امالک تجاری بنیاد نزد شخص آقای رفیق دوست و جدا از سایر اسناد              

  .47»مقدور نبوده است) برای هیئت تحقیق و تفحص مجلس(که دسترسی به آنها 
بنیاد در تهیه و ارائه آمار نیز از خود شلختگی بسیار نشان داده اسـت، بـه طـوری کـه میـان رقمـی کـه بعنـوان                             

به مقام رهبری و آنچـه      ) 1368-72( فعالیت بنیاد    درآمدهای ناشی از فروش اموال و امالک و مستغالت در پنج ساله دوم            
  48! درصدی موجود است40که جداگانه به هیئت تحقیق و تفحص مجلس ارائه شده است، اختالفی 

کم به لحاظ اقتصادی، بنیاد کارنامه موفقی از خـود ارائـه نـداده               بدین ترتیب، به جرأت میتوان گفت که دست       
دوست متصدی اداره بنیـاد شـد، اعـالم          آنکه، محمد فروزنده بجای محسن رفیق     ، چند هفته پس از      1999در سال   . است

تجربگی و گاهی  شک بر بی علت این شکست در کجاست؟ بی. دهند  درصد مؤسسات وابسته به بنیاد ضرر می 80کرد که   
قل و انتقاالت مالی پنهانی ها و ن های بنیاد که تنها بر مبنای روابط منصوب شده اند، باید برداشت کفایتی مدیران بنگاه بی

چـه از همـان ابتـدا و        . بایستی انتظار کارنامهء موفقی از بنیاد داشـت        البته در چنین شرایطی، شاید هم نمی      . را نیز افزود  
  .رسان محافل گوناگون شده بود خیلی زود، بنیاد تبدیل به روزی

رسـانی بـه     یـاد حتـی در وظیفـه کمـک        های ناصـواب، بن    گزافه نیست اگر بگوییم که در اثر این ریخت و پاش          
فراموش نباید کرد که بند سوم ماده دوم اساسـنامه، در مـورد هـدف               . جانبازان تحت پوشش خود نیز ناموفق بوده است       

به مصرف رساندن همه درآمدهای بنیاد در راه بهبـود وضـع زنـدگی و مخصوصـاً مسـکن                   «: بنیاد به روشنی تصریح دارد    
 تحقیق و تفحص مجلس پنجم در خصوص بنیاد، به طور نیمه پنهان، بدین نکتـه اشـاره دارد                   گزارش هیئت . »...مستضعفان

ها و بهبود    ترین هدف بنیاد، یعنی رفع نیازمندی      که در موارد بسیاری، میان ارقام نجومی فروش اموال ملی و تأمین مهم            
ا بر ادعای بنیاد، این سازمان توانسـته اسـت          بن. شود ای دیده نمی   وضع زندگی جانبازان و مستضعفان، ارتباط قانع کننده       

بخش مربوط به جانبـازان جنـگ توانسـته         . المنفعه و خیریه خود پوشش دهد      نیم میلیون ایرانی را در چارچوب امور عام       
المنفعـه   های عـام  ها را تحت پوشش بسیاری از برنامه است در راه برطرف کردن مشکل جانبازان جنگ اقدام کند و آن 

هـا عمـدتاً در      ایـن کمـک   .  استان محروم کشور انجام داده است      12هایی در    گذاری بنیاد همچنین سرمایه  . خود آورد 
تـر و   گـذاری عمـومی   زمینه ساخت مدارس، مساجد و مراکز بهداشـتی و تفریحـی بـوده و البتـه برخـی امـور سـرمایه                   

هـایی بـرای    ها همچنـین شـامل برنامـه    این فعالیت.  استشده مینیز  های مشخص مالی به برخی افراد را شامل          کمک

                                                           
  .، قسمت سوم، همان... ـ ادامه گزارش تحقیق و تفحص مجلس45
  . ـ پیشین46
  .، قسمت دوم، همان... ـ گزارش تحقیق و تفحص مجلس47
  . ـ پیشین48
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های جوانان و نیز تأمین پوشاک برای نیم میلیـون کـودک محـروم پـیش از        هزار جوان ایرانی در اردوگاه     150جذب  
  .49نوروز هر سال بوده است

ن  رسماً به خبرنگـارا    1379اما یحیی آل اسحاق، قائم مقام بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در آبان ماه                
 میلیارد تومـان بودجـه دارد کـه         250 هزار نفر جانباز در سال نیاز به         120اعالم کرده بود که برای تأمین نیازهای واقعی         

هـای بنیـاد، بودجـه تخصـیص یافتـه از سـوی دولـت و برگشـت           میلیارد تومان آن از محل درآمد شـرکت   140حدود  
 شـاید از همـین      50!مانـد  لیارد تومان کسری بودجه باقی می      می 110شود و بدین ترتیب      های پرداختی تأمین می    مالیات

توان به تحصن نزدیـک بـه        برای نمونه می  . روست که بنیاد به طور مرتب مورد اعتراض مستضعفان و جانبازان قرار دارد            
توجهی بـه   یب.  در مقابل ساختمان دفتر جنوب بنیاد مستضعفان و جانبازان اشاره کرد 1381 آبان   8 نفر جانباز به تاریخ      30

گویا چند روز پیش از این ماجرا، یکی از جانبـازان بـا             . مشکالت مالی جانبازان، دلیل اصلی این تحصن عنوان شده است         
اما باوجود دسـتور مسـاعد رئـیس دفتـر جنـوب،            . شود  تومان مساعده می   5.000حضور در دفتر جنوب خواستار اعطای       

 قبل از همدلی و تحصن جمعـی بـه اتفـاق دیگـران، جانبـاز                از قرار . ندک حسابدار دفتر از اعطای مساعده خودداری می      
  .51ها کرده بود مذکور بعنوان اعتراض به طور فردی اقدام به درگیری و شکستن شیشه

، موفق به مصاحبه با رفیق دوسـت شـده بـود، بروشـنی بـه                1996البته، منصفانه باید گفت خبرنگاری که در سال         
های خود کشور،    با وجود این به تصدیق روزنامه     . کند که در بنیاد مشغول به کار بودند         می دیدگان بسیاری اشاره   آسیب

هـای   ، یکی از معلولین به جان آمده از عدم دریافـت کمـک، پنجـره   1998در سال . نارضایتی جانبازان روزافزون است   
  .52ه بوددفتر رفیق دوست را به مسلسل بست

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استان بنیاد شهید 28های اداری و پشتیبانی  زینههمجموع   چگونه است؟بنیاد شهیدی نیکوکارهزینه های کارنامه 
بـر بنیـاد شـهید در     های هزینه  ترین فعالیت  بنا بر اسناد رسمی، مهم     . میلیارد ریال بوده است    1078 معادل   1379در سال   

 :53 به ترتیب زیر بوده استسالهمان 

 

 1379هزینه های بنیاد شهید در سال 

 

                                                           
 و سخنرانی آقـای سـبحانی مـدیر کـل امـور      www.opcw.orgبه نقل از سایت . ، بنیادها و خصوصی سازی در ایران، همان1379(ان مالونی  ـ سوز 49
  .المللی بنیاد بین
  .، روزنامه ابرار اقتصادی، همان)1379( ـ آل اسحاق 50
  .1016، شماره 1381 آبان 9 هزار تومانی، روزنامه انتخاب، پنج شنبه 5 ـ تحصن جانبازان برای مساعده 51
  .، همانFigaro (2000) ـ روزنامه فرانسوی فیگارو 52
  . ـ پیشین53
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  سرشکن  میلیارد ریال مبلغ  دمور
     221.000   خانواده شهدایحقوق و مزایا

  34074074     نفر2700برای   میلیارد ریال92  وام مسکن خانواده شهدا
خدمات بهداشتی و درمانی به خانواده 

  شهدا
  631934   نفر 14242 میلیارد ریال برای 9

 صنعتی، خدماتی طرح) 4329(جهت   میلیارد ریال56  ااعطای وام به خانواده شهد
  و کشاورزی

12936012  

  3979308   مورد 5026 میلیارد ریال برای 20  تأمین جهیزیه ازدواج خانواده شهدا
ــارات   ــای اعتب ــدمات و اعط ــه خ ارائ

  مددکاری
     میلیارد ریال33

ــدارس   ــراد در م ــه آموزشــی اف هزین
  شاهد

     میلیون ریال70

  
  

د شهید، برای خانوادهاِی شهدا مفید بوده اند؟ آیا این هزینه ها بهینـه بـوده                آیا هزینه های نیکو و مددکاری بنیا      
پاسخ به پرسش نخست را به هموطنان مقیم کشور وا می گذارم تا بـا توجـه بـه مقایسـه                      اند و توجیه اقتصادی داشته اند؟     

 پرسش دوم را با پرسش دیگـری        اما .، پاسخ مناسب را ارائه دهند     هزینه های زندگی در ایران و مبالغ سرَشکن در جدول         
بسط می دهم؟ آیا خدمات بنیاد شهید، نیازمند تمامی کارکنان و کارمندانی است که امروز در اختیار دارد؟ آیا همه ایـن                      

در حال  افراد که در اکثریت خود تحصیالتی در حد دیپلم دبیرستان یا کمتر دارند، در خدمت نیکو و مددکاری هستند؟                    
% 19 نفر رسمی بوده و در حدود 6579باشد که تعداد   نفر پرسنل می6904 انقالب اسالمی دارای تعداد  حاضر بنیاد شهید  

  .باشند تر می دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پائین% 75دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر و 
  

  آمار کارکنان بنیاد شهید
  بر حسب نوع استخدام، مدرک تحصیلی به تفکیک جنسیت

  
  دمر  زن  

  11  1  نامشخص
  932  23  ابتدایی و کمتر
  754  85  دوره راهنمایی

  2704  651  دیپلم
  284  163  فوق دیپلم

  836  385  لیسانس
  64  9  فوق لیسانس

  1  0  دکترا
  5587  1317  جمع کل

  
اعترافات فرشاد ابراهیمی در مورد بسیج لباس شخصی ها و ماموریت های خیابانی، بسیاری همچون مـرا نگـران                   

بـا  .  در این مورد بیش از این و بدون ارائه دلیل و مدرک استوار، نبایـد نوشـت  .رسنل نهادهای غیر پاسخگو کرده است    پ
ی  در صـد 52در مـورد سـهم   ، سـت  که بهرمنـد از بودجـه دولتـی ا   ون هر شهروند ایرانی، از نهادهای     این وجود ، همچ   

  .انتظار پاسخ باید داشت امورکارکنان
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  )1379(ید اسالمی اعتبارات بنیاد شه

  
  درصد  جمع  نام بخش

  معاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
امورکارکنان، آمار و اطالعات، برنامه و بودجه و تشکیالت، امـور مـالی و ذیحسـابی،                

  پشتیبانی

472.994.995  52  

  معاونت تعاون و امور مجلس
قی و امـور    پذیرش و کارگزینی شاهد، تسهیالت، اشتغال و خوداتکـایی، دفتـر حقـو            

  مجلس

307.732.137  34  

  معاونت فرهنگی
  پرورش، آموزش عمومی، آموزش عالی، مددکاری و مشاوره

89.288.808  10  

  معاونت پژوهشی و تبلیغات
  ها، موزه شهدا تحقیق و پژوهش، مراسم و یادمان

39.272.000  4  

  100  909.287.940  جمع کل

  .338-39های بخش رفاه اجتماعی، صص  انبهزیستی و رفاه، فصل اول، شناخت سازم: ماخذ
  

  
 ناشـی از  و نیز بنیادهای بسیاری از این دسـت، عمـدتاً            رفت   انشحنقاط اشتراک بنیادهایی که شر     .سخن آخر . 6

  نیز کارنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان    .  در سیاست است   پشت گرمی به کانون های قدرت     موقعیت انحصاری در اقتصاد و      
انی و جانبـداری از      ناکارآمد و زیان ده و در زمینه سیاسی، متمایل به پشتیب            علیرغم موقعیت انحصاری،   ی،در زمینه اقتصاد  

 و اتحاد با برخـی از       از طریق مشارکت  جز  خواری    اقتصاد رانت  چرا که البته این باعث تعجب نیست،      .  است ها »خودی«
نیاد مستضعفان تا به آنجاست که حتی دولت را نیـز           قدرت متکی به محافل قدرت ب     . ستممکن نی محافل قدرتمند سیاسی،    

شاهد این مدعا، واداشتن دولت به پرداخت بودجه است، در حالی کـه بنـا بـر تعریـف، بنیادهـا در                  . گذارد زیر فشار می  
تمامی جهان مؤسسات خودمختار غیردولتی هستند که تنها با دهش و کمک بنیانگذاران و دوستداران نیکوکار و در بعضی                 

در این مورد کافی است به فهرست بلند بنیادهای مشهور جهان چون بنیـاد    . کنند وارد فروش خدمات خود، فعالیت می     م
ترین بنیاد کشور، نه تنها قادر بـه اداره          اما در ایران، بنیاد مستضعفان به مثابه بزرگ       . فورد، بنیاد راکفلر و دیگر اشاره کنیم      

جام مأموریت بنیانی خود یعنی کمک به محرومان و جانبازان نیسـت، بلکـه حتـی         های تحت اختیار و ان     اقتصادی دارایی 
در این صورت چـرا دولـت بـه طـور مسـتقیم             . کند برخالف قاعده، دولت را نیز مجبور به پرداخت سهمی از بودجه می           

ز جـذب در سـاختار   اچرا از همان آغاز انقـالب، بنیـاد مستضـعفان         گیرد؟ رسیدگی به محرومان و جانبازان را بعهده نمی       
   ؟ده پاسخگویی معاف شماند و در عین حال از هرگوندولت در امان 

محافـل پنهـان و نیمـه پنهـان سیاسـی ـ اجتمـاعی، مراکـز         . پاسخ را باید در کارکرد اقتصاد رانت خـوار جسـت  
نیـز زیـر فشـار      یابنـد کـه حتـی دولـت را           گیرند و بدین ترتیب به قدرتی دست می        سازی را در اختیار خود می      ثروت
نهـادی  : ماند باقی» شتر، گاو، پلنگ « محافلی در قدرت،     بعنوان اهرم اقتصادی  بنیاد  الزم بود که    از همین رو،    . گذارد می

نیاز از  های نیکوکارانه در همه امور کشور، اما بی مند از بودجه دولتی، سازمانی با دخالت اما در عین حال بهره» مستقل«
به طوری که . شد ها، بر قدرت اقتصادی و سیاسی بنیاد به طور توامان افزوده می تمامی این سالدر  .هرگونه پاسخگویی

مسئولیت جانبازان  . این نهاد، باوجود تمامی مشکالت، از جنگ هشت ساله عراق با ایران، قدرتمندتر از گذشته سر برآورد                
اند، به بنیـاد محـول شـد و از سـوی             ی کرده و در عین حال حمایت از کسانی که زندگی خود را وقف جمهوری اسالم             
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امـا بـی    . دوست سپرده شد که تا پیش از آن فرمانده سپاه پاسـداران بـود              دیگر مدیریت امور جاری آن به محسن رفیق       
، به دنبـال  1368در حقیقت در همان سال . ترین دگرگونی در این زمان، تغییر در چگونگی نظارت بر بنیاد بود        شک مهم 

 از قانون اساسی، جایگاه ریاست جمهوری تقویت شد، مقام نخست وزیری از چارچوب نظام حذف گشـت و            تغییر موادی 
دیگر به طور رسمی، بنیاد نیـازی بـه         . بویژه نظارت بر بنیاد مستضعفان و جانبازان، از ذولت به دفتر مقام رهبری منتقل شد              

  .پاسخگویی در برابر نهادهای انتخابی نداشت
هزار و یـک     و اعطای  دولت به پرداخت بودجه       و واداشتن  در زمینه اقتصادی  های انحصاری    موقعیتگذشته از   

 با دیدگاه دولـت      الزاما زنند که  دست به اقداماتی می   نیز  المللی   در زمینه سیاسی و حتی امور بین       بنیادها   این نوع یارانه 
ی آن در خصوص قتـل سـلمان رشـدی، شـاید             میلیون دالر  2بنیاد پانزده خرداد و طرح جایزه       . رسمی همخوانی ندارد  

  . کنند  تهدید می، از هر جناحی که باشدبنیادهای عمالً اقتدار دولت را. مشهورترین نمونه در این مورد باشد
در . دیگر وجه مشترک در عین حال منفی و تعجب برانگیز بنیادها در ایران در ماهیت وارانـه آنهـا نهفتـه اسـت                      

ند و شرکت های اقتصادی، از حساب دارایی و سود خود، بنیادهایی را تأسیس می کننـد تـا   سرتاسر جهان اشخاص ثروتم  
بدین ترتیب، جامعه مدنی به خرج و هزینه خود بـه خـدمت جامعـه               . در امور نیکوکاری و اجتماعی فعاالنه شرکت کنند       

ان، قدرت دولتی نیز بی بهره نیست،       در این می  : مدنی می پردازند و از وزنه بیشتری در برابر حکومت برخوردار می شود              
از همـین روسـت کـه در        . چون دست کم تا اندازه ای از فشار هزینه های فزاینده جاری بر بودجه اش کاسته کی شود                 

سال های گذشته حکومت و حکومت شونده بویژه در کشورهای پیشرفته، هر چه بیشتر متوجه اهمیت و فواید بنیادهـای                    
ن ترتیب که اشخاص و بنگاه هاتمایل بیشتری به ایجاد بنیادهـای نیکوکـاری از خـود نشـان مـی      بدی. غیر دولتی شده اند 

دهند و دولت ها نیز برای تشویق به این کار، تسهیالت بیشتری برای تأسیس و ترویج بنیادها در اختیـار ایشـان قـرار مـی                          
 :انسه اشاره می کنم کافی است در این مورد و بعنوان مثال به تحول بنیادها در کشور فر. دهد

 

  بنیادها در فرانسه
 

 تعداد بنیادها )میلیون یورو(بودجه عمومی  
 1996 1998 2000 1996 1998 2000 

 1200 1100 1000 198 191 168 زمینه های فرهنگی

 550 475 450 130 122 110 زمینه های امدادی

ــیط   ــت محـ حفاظـ
 زیست

6 11 13 60 70 90 

   ، به نقل از2003 ژانویه 16 مورخ Les Echosروزنامه : مأخذ 
Association pour le développement du mécinat et commercial (Admical)  

 

 :اما وزنه بنیادها در جامعه مدنی و دیگر کشورهای صنعتی و پیشرفته، بسیار مهم تر است 

  
   میالدی2000کارنامه بنیادها در سال 

  
  نفر100000ازای تعداد بنیاد به  تعداد بنیادها 

 18 50000 ایاالت متحده امریکا

 16 8800 انگلستان 

 10 8312 آلمان
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 2 1300 ایتالیا

 1 550 فرانسه

  ، به نقل از2003 ژانویه 18 و 17 مورخ Les Echosروزنامه : مأخذ 
Foundations in Europe, Editions Bertelsmann, 2001  

  
چه اگر در غرب، شـرکت هـا و اشـخاص متمـول بـا اختصـاص بودجـه ای،        . نه استدر ایران اما، حکایت بنیادها واژگو   

ـ    در ایران این بنیادها هستند که شـرکت هـا           . ای کار اجتماعی و مدنی بوجود می آورند        را بر  بنیادهایی ار را تحـت اختی
ند، در ایران به هزینه     اگر در غرب بنیادها، در عین حال کمک نیازهای جامعه مدنی و بودجه دولتی هست              ! خود گرفته اند  

بنیادهایی از این دست، به بارزترین شکلی، نمونه ! ای بر دوش بودجه دولتی و پایگاهی برای تیول داران مبدل گشته اند
. دور باطل نیز در همین جاست      شاید. اتحاد نامیمون قدرت های سیاسی پنهان و عیان و رانت خوارهای اقتصادی هستند            

نه اقتصاد و سیاست شرایط رقابت آزاد را برای همگان فراهم آورد، امـا بـرای ایـن کـار تـوان               بر دولت است که در زمی     
  دارد؟. ها را ندارد  سیاسی و اقتصادی آنهماوردی با بنیادها و حامیان قدرتمند


