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 اسالمی ایران جمهوری فامیلی

" ساخت درونی نظام"آیت هللا خامنه ای چند ماهی است که از تقویت و استحام بخشیدن به  :طرح مسأله

 باید كه است این اعتقادمان"و  "كند پیدا استحكام باید نظام درونى ساخت ایم گفته ما" :سخن گفته و می گوید

هر دولتی . این ایده بسیار خوبی است". است كار اساس این بدهیم؛ اهّمیّت نظام درونى ساخت تقویت به

(. به معنای دولت های خارجی)است، نه اتکای به خارج" درون"و قدرت دولت محصول  باید قدرتمند باشد

 :می گویدخامنه ای به درستی در اولین دیدار با کابینه حسن روحانی به آنها 

 درون در واقعا   كه مقدارى هر است؛ او درونى قدرت قدر به كشورى هر سهم المللى بین مناسبات در"

 تأمین ما باید را این است؛ باالتر نسبت همان به المللى بین مناسبات ى مجموعه از سهمش باشد، داشته اقتدار

 ".بكنیم

پاسخ به  اما محل نزاع این است که چگونه می توان یک نظام سیاسی قدرتمند در دورن یک کشور ساخت؟

 .این پرسش به جدایی راه ها منتهی خواهد شد

به کار گرفتن عقل و این امر محصول اتحاد مردم، عدم اختالف زمامداران، آیت هللا خامنه ای به گمان 

رشد علم، محور قرار دادن تولید داخلی،نگاه خوشبینانه به همین طور، . است معنویت و حرکت و عمل

 ".اقتصادى درست مدیریّت و ساخت ى وسیله به"و   استعداد بومی کشور

در مقاله . زمینه، هیچ ذکری از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نمی روددر سخنان فراوان او در این 

در است، اما " چین اسالمی"نشان داده شده که  الگوی او " نرمش قهرمانانه خامنه ای و واکنش اوباما"

شد و آن شرایط اینک برای تبدیل ایران به " چین"شرایطی استثنایی  چین درهمان جا توضیح داده شد که 

 . وجود ندارد" چین اسالمی"

قدرتمند "به جای ممکن است به دنبال چنان الگو و راهی رفتن چرا این احتمال را در نظر نگیریم که 

 :زیر بنگرید به سه مورد را نصیبمان سازد؟سیاسی چین ، فقط و فقط مفاسد و رذایل نظام بسته "شدن

خودی ها میان و رقابت  انتخابات دارایجمهوری اسالمی  :چرخش قدرت در جمهوری اسالمی -یکم

اما اگر تحلیل گری ادعا کند که  .سال جنگ قدرت است 43کارنامه جمهوری اسالمی حاکی از . است

 -نشان داد که همه یعنی می توان .است، پر بی راه نگفته است" هزار فامیل"رقابت و چرخش قدرت میان 

است، نه شایسته " داری تیول"و " فامیل بازی"عزل و نصب ها تابع . فامیل شده اند -مستقیم و غیر مستقیم

اخیرا  که هاشمی رفسنجانی کوشش فراوانی به خرج داد تا محسن هاشمی را شهردار تهران کند، . ساالری

اعضای یکی از احزاب اصالح طلب منتهی  این امر اختالفات زیادی پدید آورد و به اخراج یکی از

به هر حال هاشمی  "(.اصالح طلبان و هاشمی رفسنجانی؛ دنباله روی یا ائتالف"رجوع شود به مقاله )شد

انی دانشگاه آزاد شد تا مشکل رفسنجانی دانشگاه آزاد اسالمی را پس گرفت و محسن هاشمی معاون عمر

 :می گویدبا تواضع تمام محسن هاشمی حاال . او حل شودفرزند فقدان مقام حکومتی داشتن 
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http://www.radiozamaneh.com/98023#.UlQVc1Cmh48
http://www.mehrnews.com/detail/News/2151346


2 
 

 می مترو در تجربیاتم و شود می محسوب مردم به خدمت نوعی به هم آزاد دانشگاه که دلیل این به"

 دانشگاه معتقدم و پذیرفتم را پیشنهاد این بنابراین باشد، موثر دانشگاه این عمرانی مسائل پیشبرد در توانست

 ."است شهرداری از مهمتر خیلی آزاد

برای . قدرت بی نظیر احمد خمینی در دوران رهبری پدرش فراموش ناکردنی است :آیت هللا خمینی -الف

و آیت هللا منتظری نگاهی ( 86 -86)اثبات این مدعا کافی است که فقط به خاطرات هاشمی رفسنجانی

دکتر فاطمه طباطبایی، همسر احمد خمینی،هم اکنون عضو شورای سیاستگذاری مرکز فرهنگی . بیندازیم

آیت هللا . دریافت کرد جایزه اخالق و نیایشامام خمینی است که اخیرا  از سوی سید محمد خاتمی دانشگاهی 

داماد دیگر آیت هللا  -بروجردیمحمود . هم نقش مهمی در آن دوران داشت -داماد آیت هللا خمینی -اشراقی

مطالعات موسسه ریاست و بود ت خاتمی ارفرهنگ و ارشاد اسالمی در دوران وزقائم مقام وزیر  -خمینی

حاال اگر ازدواج های فرزندان و نوه های  .ار داشتتیرا با صدها استاد برجسته در اخفرهنگی و تاریخی 

زند اتمی با فرازدواج محمد رضا خ. آیت هللا خمینی را دنبال کنید، باز هم به نکات جالب تری خواهیم رسید

 .آیت هللا اشراقی از آن جمله است

عضو سابق شورای عالی قضایی و عضو مجمع روحانیون )جنوردیید حسن خمینی با فرزند آیت هللا بس

( معاون سابق وزارت کشور)ازدواج کرده و برادرش، سید یاسر خمینی با دختر سید محمد صدر( مبارز

 .ازدواج کرده است

  :در جمهوری اسالمی داشته و دارند آیت هللا خامنه ای نیز نقش مهمیخاندان  :آیت هللا خامنه ای -ب

شورای اسالمی  نماینده مجلسعضو مجلس خبرگان قانون اساسی، )آیت هللا محمد خامنه ای: برادرانش

نماینده سابق )، هادی خامنه ای...(دوره اول و دوم،رئیس بنیاد ایران شناسی به حکم محمود احمدی نژاد، و

عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه ) و حسن خامنه ای( دیر مسئول روزنامه جهان اسالممجلس، م

در صنعت نفت،عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ادارای کارمندان وزارت نفت، عضو شورای 

خواهرش بدری حسینی همسر شیخ (. نظارت بر نمایش آثار سینمایی در دوران احمدی نژاد و علی جنتی

 .علی تهرانی است

داماد آیت هللا خوشوقت یکی از )مصطفی هدی، بشری، ،(حداد عادلغالمعلی داماد )مجتبی: فرزندانش

صادرکنندگان حکم قتل های زنجیره ای، فرزند آیت هللا خوشوقت مدیرکل مطبوعات خارجی در زمان 

و کمال خرازی وزیر داماد آیت هللا خرازی،صادق خرازی بردار همسر اوست )مسعود ،(خاتمی بود

یکی از دختران خامنه ای عروس محمدی گلپایگانی،  .میثم و ،(خارجه خاتمی عموی خانم مسعود است

 .رئیس دفتر خامنه ای است

نقش برجسته هاشمی رفسنجانی و مسئولیت های متعدد او نیازمند  :هاشمی رفسنجانیاکبر آیت هللا  -پ

 .توضیح نیست

، عضو مجمع تشخیص مصلحت 84-34رئیس صدا و سیمای جمهوری اسالمی )محمد هاشمی: انبرادر

  (.شخیص مصلحت نظامدفتر هاشمی رفنسجانی در مجمع ت ، رئیسنظام

http://www.cgie.org.ir/fa/news/3884
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به خاطرات هاشمی   .داشت -از جمله وزارت امورخارجه -محمود هاشمی هم مسئولیت هایی در حکومت

 :بنگرید

گفتم . وق الشرع وزیر خارجه سوریه، اصرار به مالقات با من دارداخوی محمود، تلفنی گفت آقای فار"

. آقای حسین شیخ االسالم با اخوی محمود آمدند(."661، ص 22/3/6488خاطرات )"فردا به مجلس بیاید

. عصر اخوی محمود آمد(."286، ص 9/8/88خاطرات ")گزارشی از وضع مسلمانان مجاهد مصر دادند

گزارشی از وضع پیشرفت کارهای اقتصادی و امدادی ما در لبنان داد و برای آوردن میوه های روی 

فر چاه حلبنان و همچنین در مورد ازدواج دخترش مرجان با نوه آیت هللا خوانساری و دست مانده شیعیان 

راجع به شیوه کار کمک های . اخوی محمود آمد(."284، ص 63/8/88")در محل اکبرآباد مشورت کرد

اخوی محمود گفت یکی از شاهزاده های سعودی برای "(.444، ص 61/6/88")اقتصادی در لبنان گفت

جهت حل مسائل ایران و سعودی مالقات می خواهد، گفتم به ایران بیاید که اگر آمد، می توانند مسائلی در 

اخوی محمود و حسین شیخ االسالم آمدند؛ درباره گروگان آلمانی (."496،ص 22/9/88")با او مالقات کنند

از عدم اوضاع لبنان را شرح داد و . اخوی محمود آمد(."366، ص 29/66/88")در لبنان صحبت شد

گزارش لبنان را . اخوی محمود آمد"(. 393، ص 6/62/88")هماهنگی نیروهای ما در آنجا گفت

 (.263، ص 8/8/6483خاطرات ")داد

نامه صدام حسین، رییس جمهوری عراق و یاسر عرفات رهبر . اخوی محمود، از وزارت خارجه آمد"

اخوی محمود، (."62، ص 8/8/89اطرات خ)"سازمان آزادیبخش فلسطین را آورد که ابوخالد آورده است

هاشمی  (.388، ص 24/61/89خاطرات ")از وزارت امورخارجه آمد و گزارش وضع لبنان را داد

و مذاکرات او با رهبران حزب هللا " اخوی محمود"همچنین از حضور رهبران حزب هللا لبنان در منزل 

 (.68/6/89خاطرات  88مله در ص از ج)در لبنان جهت آزادی گروگان های خارجی خبر داده است

رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت  رئیس بازرسی ریاست جمهوری در دوران هاشمی،)محسن : فرزندان

، (سال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت متری تهران64 نظام،عضو هیأت مدیره صنایع دفاع، 

 از نفت وزارت در هایی مسئولیت ،دارای آزاد دانشگاه تحقیقات مرکز رئیس و امنا هیأت عضو)مهدی 

مشاور اقتصادی فدراسیون فوتبال در زمان )، یاسر (سوخت مصرف سازی بهینه سازمان ریاست جمله

در زمینه خودکفایی صنعت  -وزیر جهاد ساندگی -ریاست دادکان، همکاری با غالمرضا فروزش

، فائزه (گاه آزاد اسالمیپنیر،نماینده هاشمی در بسیاری از جلسات از جمله هیأت امنای دانش

و فاطمه ( ، رئیس فدراسیون اسالمی ورزش زنانروزنامه زنپنجم،مدیر مسئول  نماینده مجلس)هاشمی

 (.خاص بیماران ورزشی فدراسیون سابق رییس توسعه، و اعتدال حزب مؤسس اعضای از)هاشمی

مجلس پنجم و ششم،رئیس ، استاندار کرمان، نماینده (هاشمی رفسنجانی همسر پسر عموی)حسین مرعشی

جمهوری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و  دفتر هاشمی در دوران ریاست

 .گردشگری در دوران خاتمی بود



4 
 

هم مسئولیت های مهمی داشته و از جمله از سوی  -برادرزاده هاشمی رفسنجانی -علی هاشمی بهرمایی

هاشمی رفسنجانی در  .حاضر بوده است( داستان مک فارلین)دولت آمریکاهاشمی در مذاکرات محرمانه با 

 :خاطراتش نوشته است

از طریق کاردارمان در لندن، دو نفر از مقامات آمریکایی . ظهر علی اخوی زاده که از اروپا برگشته آمد"

لبنان  خواستار رفع تیرگی روابط شده اند و از ما برای آزادی گروگانهایشان در. با او مالقات کرده اند

در مورد . استمداد کرده اند و در مورد جنگ از موضع قبلی دشمنی شان با ما نرمشی نشان داده اند

 (.236، ص 6/8/88خاطرات ")کانالهایی که در گذشته به ما پیغام داده اند، پرسیده اند

. ار دادیمداده اند، مورد بحث قر -اخوی زاده -گزارش کامل پیغامهای آمریکایی ها را که توسط علی"

آمریکایی ها برای برقراری روابط با ما دست و پا می زنند و به هر وسیله ای متشبث می شوند و اعالن 

. آمادگی برای دادن امکانات نظامی می نمایند و این بار مدعی طرفداری از ما در مقابل عراق هستند

 (.234 -238، صص 9/8/88خاطرات ")مدعی اند روسها با تمام قوا از عراق حمایت می کنند

گفتم . برای پیگیری پیام کاردارمان در لندن در خصوص پیام آمریکاییان آمد -اخوی زاده -عصر علی"

خوب نیست به خاطر رابطه فامیلی، علی در . تعقیب نکند و از مطرح کردن مسأله ممنوعش کردم

 (.282، ص 64/8/88خاطرات ")موضوع وارد شود

رجوع شود به مصاحبه او با شهروند امروز، )آمریکایی ها ادامه می یابداما مذاکرات علی هاشمی با 

 :هاشمی در این خصوص نوشته است(.6463خرداد 

آمریکایی ها اطالع داد که وزارت اطالعات او را برای توضیح درباره تماس هایش با  -اخوی زاده -علی"

او را به خاطر اقدام در . گفتم برود و جزییات را صادقانه بگوید. در جریان ایران گیت دعوت کرده است

خاطرات ")گفتم همه چیز را راست بگوید. این باره، بدون اجازه و با منع اینجانب، مالمت کردم

 (.662، ص 23/3/6488

به گفته خودش جهت مذاکره به ترکیه و آمریکا می  .دساله بو 28یا  23جوانی علی هاشمی در این دوران 

رزاده هاشمی دااگر او بر .رود و آن طور که شنیده شده، او را با هلی کوپتر به کاخ سفید هم برده بودند

 رفسنجانی نبود، در چنین موقعیتی قرار می گرفت؟ 

نیز امام جمعه رفسنجان  -پسرعمو و شوهر خواهر هاشمی رفسنجانی -هاشمیان شیخ محمدحجت االسالم 

 .فرزند هاشمیان با فرزند آیت هللا صدوقی ازدواج کرده است. بود

سید محمد صدر . خاتمی و احمد خمینی با دو دخترخاله خاندان صدر ازدواج کردند :سید محمد خاتمی -ت

 .استدختر خاله ن دو آپسر خاله 

که با زهرا اشراقی ازدواج (ششم، دبیرکل سابق جبهه مشارکت نماینده مجلس) محمد رضا خاتمی: برادران

  .کرده،دخترش با پسر صادق خرازی ازدواج کرده است

http://www.ensani.ir/fa/content/49477/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/49477/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/49477/default.aspx
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نکته جالب این بود که آیت هللا خامنه . رئیس دفتر رئیس جمهور شد 6461-63علی خاتمی طی سال های 

 :در دیدار با هیأت دولت خاتمی گفت 8/8/6461ای در 

 به. كردم عرض خاتمى آقاى به هم گفتم، ایشان به را نكته این هاشمى آقاى جمهورى ریاست زمان هم من،"

 خوب هم چقدر و گذاشتند هم ایشان كه بگذارید، بازرسى براى را( برادرتان) خاتمى على آقاى گفتم ایشان

 چه ببیند انسان تا گذاشت بازرسى كار براى را( صمیمى و خاطرجمع) ها آدم ترین نزدیك باید. بود

 ".باشد داشته وجود هم دیگرى اطاّلع آید، مى معمول طریق از كه گزارشى از غیر یعنى گذرد؛ مى

 .پس از پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی، علی ریاست دفتر خاتمی در بنیاد باران را بر عهده دارد

دوره نماینده مجلس  3می، رئیس دفتر آیت هللا خاتمی پدر محمد خات)خواهر زاده خاتمی -محمد رضا تابش

 (.از اردکان

مشاور وزیر ارشاد اسالمی، مدیرکل حوزه وزراتی و روابط ) -خواهر زاده خاتمی -تابش رضا علی

 سازمان در جمهور روسای های یادمان امور هماهنگی مدیرعمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 مشاور کریم، قرآن ملی موزه رییس مشاور جمهوری، ریاست یادمان و موزه مدیر، ملی کتابخانه و اسناد

 میراث دوستدار های انجمن بر نظارت هیات عضو تهران، شهر اسالمی شورای فرهنگی کمیسیون رییس

 رئیس معاون نجفی محمدعلیاخیرا  با حکم ( ایران جوانان سینمای انجمن امنای هیات عضو ،فرهنگی

 مدیرکل و رئیس مشاور عنوان به گردشگری و دستی فرهنگی،صنایع میراث سازمان رییس و جمهور

 .شد منصوب معاونان شورای دبیر و ریاست حوزه

را به عنوان رئیس بازرسی نهاد ریاست جمهوری داوود احمدی نژاد  رش،ادبر :محمود احمدی نژاد -ث

با دختر  (مهدی)پسر احمدی نژاد .همچنین فرزندش و دامادش مسئولیت هایی عهده دار شدند .منصوب کرد

احمدی نژاد متوهمانه کوشید تا مشایی را جانشین خود سازد تا ساختار . ازدواج کردمشایی اسفندیار رحیم 

مسعود زریبافان، باجناق احمدی نژاد، دبیر  .دوران خود را ادامه دهد" غارتگرایانه/ چپاول گرایانه "

دولت او  معادن و صنایعبه عنوان وزیر  -خواهرزاده احمدی نژاد - محرابیان اکبر علی.هیأت دولت او شد

 .انتخاب شد

 و سیاسی کل اداره از را خارجه وزارت بشر اداره حقوق -وزیر امورخارجه احمدی نژاد -منوچهر متکی

طاهره )همسرش و ایجاد جدید کل اداره یک خانه وزارت این زنان امور دفتر با همراه و جدا الملل اموربین

متکی همچنین برادر همسرش را به عنوان وابسته کار به بحرین  .کرد منصوب آن ریاست به را (نظری

بود، طی حکمی هاشمی رفسنجانی وزیرکشور  32 -38علی محمد بشارتی که در دوره ).اعزام کرد

 یگتسیاشبا توجه به ...خواهر گرامی": همسرش را به عنوان مشاور منصوب کرد و در حکمش نوشت

 ...(.شما یاه

برادران دانشجو، اولی وزیر فرهنگ و آموزش عالی احمدی نژاد، دومی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و 

کامر ان دانشجو در آخرین روزهای کار خود به طور غیرقانونی  .سومی معاون دانشگاه آزاد اسالمی شد

 .نشگاه ترتبیت مدرس کردرا بورسیه دا دخترش سارا دانشجو

http://fararu.com/fa/news/162640/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fararu.com/fa/news/162640/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


6 
 

 ظرف تنها" ، که در آن دانشگاه فاجعه آفرید،طباطبایی عالمه دانشگاه معزول رییس شریعتی صدرالدین 

 الزم اقدامات و است درآورده علوم وزارت بورسیه عنوانه ب را حسام و نفیسه خود فرزند دو دوماه حدود

 ".است شده انجام نیز وصنعت علم دانشگاه در وی آقازاده عضویت برای

 سازمان پژوهش و آموزش مدیرکلرا به عنوان  -هما فالح تفتی -همسرش 6496سعید مرتضوی در آبان 

 .کرد منصوب اجتماعی تامین

 :حسن روحانی -ج

 ارتباطات مرکز رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس مشاور عنوان به -خواهرزاده روحانی -اسماعیل سماوی

 .  شد منصوب جمهوری ریاست جوان مشاوران گروه سرپرست جمهوری، ریاست نهاد مردمی

 علی و علوم وزارت وزارتی دفتر كل مدیر و وزیر مشاور -روحانی برادرزاده -فریدون الحسین عبد

 .منصوب شد کیش آزاد منطقه عامل مدیر -روحانی زاده خواهر -مونسان اصغر

 ی کننده مذاکره تیمتا آنجا که در نشست . هم فرد قدرتمندی است -برادر حسن روحانی -حسین فریدون

سال سفیر ایران در  6او پیش از این، به مدت . حضور داشت نیویورک در 6+8 وزرای با ایران ای هسته

اخیرا   .ان ملل فعالیت کرده استمالزی و سال ها به عنوان یکی از اعضای هیأت نمایندگی ایران در سازم

 .است" در امور اجرایی دستیار ویژه رییس جمهور"رسما اعالم شد که او 

 :خاندان الریجانی ها -چ

قضائیه، عضو ، عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه وحید خراسانیصادق الریجانی داماد آیت هللا 

 ...مجمع تشخیص مصلحت نظام،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو شورای عالی امنیت ملی و

علی الریجانی داماد آیت هللا مطهری، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسالمی، دبیرشورای عالی 

 .و ده ها پست مهم دیگر ،امنیت ملی در دوران احمدی نژاد، رئیس مجلس هشتم و نهم

محمد جواد الریجانی، قائم مقام وزرات خارجه در دوران والیتی، نماینده مجلس در دوره های دوم و 

 .چهارم و پنجم، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

پس از تصاحب دوباره دانشگاه آزاد اسالمی . ،رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی تهرانالریجانی باقر

 مقام قائمدر مجلس، برای حل مسأله، باقر الریجانی به عنوان توسط هاشمی رفسنجانی و طرح موضوع 

منصوب  اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم راهبردی شورای رئیس و پزشکی امور در دانشگاه رئیس

درست به همان ترتیبی که حسن روحانی وزیر کشور دولت خود را به علی الریجانی تقدیم کرد تا . شد

 .را حل کند مشکل رأی اعتماد کابینه اش

 .نماینده مجلس، برادر همسر علی الریجانی است -فرزند آیت هللا مرتضی مطهری -علی مطهری

http://www.entekhab.ir/fa/news/132715
http://ayandehonline.com/?a=content.id&id=5455
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وزات فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت روحانی به . عضو شورای نگهبان قانون اساسی آیت هللا جنتی -ح

معاون بخش  -داماد آیت هللا دری نجف آبادی -حسام الدین آشنا .سپرده شد -فرزند آیت هللا جنتی -علی جنتی

اگر مجلس توفیقی . التقاط وزارات اطالعات بود و اینک در دولت حسن روحانی چندین پست گرفته است

داماد آیت هللا محمد  -را به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی نپذیرد، به احتمال زیاد، دکتر تخشید

 .یر به مجلس معرفی خواهد شدبه عنوان وز -یزدی

آیت هللا سید محسن خرازی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس  :خاندان خرزای -خ

رئیس خبرگزاری جمهوری اسالمی، سفیر ایران در سازمان ملل  -کمال خرزاری  .خبرگان رهبری است

. عروس آیت هللا خامنه ای شد دختر محسن خرازی. برادر اوست -و وزیر امورخارجه در دوران خاتمی

فرزند . فرزند بزرگ اوست -دبیرکل حزب هللا ایران و مدیر مسئول روزنامه حزب هللا -محمد باقر خرازی

ران در سازمان ملل سفیر ای (6486یعنی در سال )سالگی 28در ( 6432متولد )صادق خرزایدیگرش، 

 .سفیر ایران در فرانسه شد 2112 -2118در دوره سپس .را در بر گرفت 6968 -6998شد، که دوره 

او در . رانت خواری صادق را ثروتمند کرده  و تابلوهای بسیار نفیس منزلش بخش کوچکی از آن است

 :وشته استنزندگینامه اش 

 دانشگاه از. گرفتم مدیریت لیسانس نیویورک ایالتی دانشگاه از و تحصیل اسالمی آزاد دانشگاه در"

NYUرشته در لیسانس فوق مدرک اخذ به موفق امریکاست معتبر دانشگاههای از یکی که نیویورک 

 و تاریخ رشته در انگلستان دورهام دانشگاه در دکتری دانشجوی نیز اینک هم. شدم خاورمیانه مطالعات

 ".هستم سیاست

. خامنه ای به نیویورک اعزام شد، فاقد دیپلم بودعلی /ساله وقتی توسط هاشمی رفسنجانی 28این جوان 

 هب اما .دوش وگزاب ال  قتسم دناوت یم لماک تایئزج اب هک تسا یبلاج رایسب ناتساد شندناوخ سرد ناتساد

 .دوش یم للم نامزاس رد ناریا ریفس یلیماف ماظن رد هلاس 28 یناوج هک دینک رکف نیا

جمهوری اسالمی را به دقت آشکار " هزار فامیل"امه داد و روابط این فهرست را همچنان می توان اد

دولت احمدی نژاد که رفت، هاشمی رفسنجانی موفق شد تا بسیاری از مدیرانش را دوباره بر سر کار . کرد

 .دولت حسن روحانی است" پدرخوانده"او در حال ایفای نقش  .آورد

اتصال به دولت ساده ترین راه دستیابی به . ین استاین سیستم به شدت فساد آفر :فساد های بزرگ -دوم

بابک زنجانی دو مصداق این مدعایند که چگونه می توان از صادق محصولی و . ثروت های بیکران است

دولت فاسد و دانشگاه پول شویی آیت هللا خامنه "رجوع شود به مقاله های )طریق رانت خواری ثروتمند شد

 ."(دار والیتفساد در م"و " ای

برای " مرکز گسترش سینمای مستند تجربی"ل بودجه ک. توجه کنید یک نمونه کوچک رانت خواری به

به سه  -میلیون تومان 811میلیارد و  61یعنی  -درصد آن 91میلیارد تومان بوده است که  62یک سال 

شهید "همچنین فیلم . یافته است اختصاص" رنج سرمستی"و " شهابی از جنس نور"، "الله"پروژه 

درصد  61مرکز یاد شده می بایست با . به کارگردانی فرزند جواد شمقدری در هم ردیف است" بازسازی

http://www.kharazi.ir/fa/contents/Biograohy/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.html
http://www.radiofarda.com/content/f7-commentary-on-corruption-in-ahmadinejad-khamenei-backed-government/25091180.html
http://www.radiofarda.com/content/f7-commentary-on-corruption-in-ahmadinejad-khamenei-backed-government/25091180.html
http://www.radiofarda.com/content/f7-commentary-on-corruption-in-ahmadinejad-khamenei-backed-government/25091180.html
http://www.radiofarda.com/content/f7-commentary-on-corruption-in-ahmadinejad-khamenei-backed-government/25091180.html
http://www.radiozamaneh.com/96287#.UlREalCmh48
http://fararu.com/fa/news/165267/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 8نبازمند  " الله"در عین حال، اتمام  .باقی مانده هزینه کل طرح ها و حقوق پرسنل خود را پرداخت کند

 .میلیارد تومان دیگر است

قادر به تأسیس دانشگاه اند، محمود احمدی نژاد با استفاده  "خیلی خیلی خودی ها"در نظامی که فقط و فقط 

بعد هم در . از موقعیت ریاست جمهوری در آخرین روزها برای تأسیس دانشگاه در تهران مجوز گرفت

 .کمک کرده است میلیارد تومان 81 از حسن روحانی درخواستاین شرایط بحرانی اقتصادی، 

قدرت شگرف اقتصادی و سیاسی سپاه و بسیج امری غیر قابل :حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد -سوم

. مخالف استسپاه در اقتصاد به این میزان دخالت  -نماینده اصول گرای مجلس -احمد توکلی. کتمان است

با این همه، مدلی شبیه . ست سپاه پاسداران قرار دادر دددرصد اقتصاد  61که کمتر از  گفته استاما او 

 :را برای ایران تجویز می کنددر شیلی مدل استفاده ژنرال پینوشه از نظامیان در حوزه اقتصاد 

 تولیدی  ظرفیت  گوید می اساسی قانون.ام کرده هم دفاع اقتصاد در یاننظام حضور از زاویه یک از من"

. باشند داشته دخالت توسعه و سازندگی روند در باید و بمانند بیکار نباید صلح زمان در نظامی نیروهای

 انتفاعی اقتصادی فعالیت اینها که افتد می اتفاق این که کنیم می ترجمه جوری را دخالت این ما وقت یک

 این به االن اینکه مشابه و زنند می پیمانکاری شرکت زنند، می بانک و است اینجور وقت یک. کنند می

 ما که پینوشه( آورند درمی تولید خدمت در) را ارتششان کشورها از بعضی مثل وقت یک. رویم می مسیر

 ."بود درستی کار و کرد استفاده اینطور ارتشش از او نیستیم خوب او با دلیل هزارویک به

مستقل از این که مدل پینوشه خوب است یا بد، نظامیان باید به وظایف حرفه ای شان که در درجه اول 

. حفاظت از مرزهای ملی در برابر دشمنان خارجی است بپردازند، نه این که وارد سیاست و اقتصاد شوند

دخالت سپاه در سیاست مخرب . نظامیان می بایست تحت نظر سیاستمداران غیر نظامی منتخب کار کنند

خطاب به فرمانده کل  28/8/92بوده وآن چنان صدای اعتراض همه را بلند کرده که آیت هللا خامنه ای در 

 :گفتسپاه 

 ى عرصه علمى، ى عرصه - ها عرصه ى همه در كه است این معناى به پاسدارى این بگویم خواهمی نم"

... نیست این منظورم نه، كند؛ پاسدارى بیاید باید سپاه - اقتصادى ى عرصه فرهنگى، ى عرصه فكرى،

 را سیاسى ى عرصه باید اّما بپردازد، پاسدارى به برود سیاسى ى عرصه در سپاه حتما   ندارد لزومى

 ".بشناسد

اگر به همین یک فرمان عمل می شد، بسیاری از مشکالت و مسائل رفع و حل می شدند، نه این که درست 

کرده و با آن فرماندهان سپاه درباره گفت و گوی تلفنی روحانی و اوباما اظهار نظر برخی از چند روز بعد 

 .مخالفت کنند

بدون . ادنه مردم و رضایت آنان استدولت و حکومت قدرتمند در جهان امروز، محصول آرای آز :نتیجه

دموکراتیزه کردن جامعه و ساختار سیاسی، بدون آزادی و بدون رعایت حقوق بشر نمی توان جمهوری 

آزادی کلیه زندانیان سیاسی، رفع حصر از رهبران جنبش . قدرتمند کرد یاسالمی را در سطح بین الملل

 .است" تقویت ساخت درونی نظام"ط الزم سبز، آزادی رسانه ها، احزاب و نهادهای مدنی؛ شر

http://www.roozno.com/32998
http://www.khabaronline.ir/detail/316269
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24033
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رقابت میان فامیل . وقتی آزادی نباشد، دولت پاسخگو نخواهد شد و رشد عظیم فساد کمترین آفت آن است

شهروندان برابر "ها و حتی جنگ قدرت میان آنان نیز نوعی رقابت است، اما نه رقابت دموکراتیک میان 

و گشودن راه های قدرتمند شدن آنان، مهمترین راه قدرتمند " شهروندان برابر و آزاد"پذیرش ایده  ".و آزاد

  .سازی نظام سیاسی از درون است

پیشرفت های چشمگیر و تربیت آیت هللا خامنه ای دائما  از . سال از عمر جمهوری اسالمی گذشته است 43

پس . از حضور آن همه متخصص در نظام سیاسی نیستاما هیچ نشانی . نسلی نو سخن گفته و می گوید

آنان درس خوانده و به سرمایه ملی تبدیل شده تا در کجا هزینه شوند؟ چرا این سرمایه های ملی باید از 

نمی توان ایران را در " هزار فامیل"طریق فرار مغزها در اختیار دیگران قرار گیرند؟ با رقابت میان 

هم قدرت ساز است، اما برای عده ای " داری تیول"و " نظام مافیایی. "قلمرو جهانی قدرتمند ساخت

 .ملت/انگشت شمار، نه یک دولت

میان دولت و ملت کاهش می یابد، بلکه زمامداران هم به هیچ " اعتماد"در ساختار غیردموکراتیک، نه تنها 

ن و نزدیکان خود را شده و در درجه اول خویشاوندا" خاص گرا"آنان . نخواهند داشت" اعتماد"کس 

. نکرده و پنهانی باقی بمانند" درز"برای این که خبرها . دارند" اعتماد"منصوب خواهند کرد که به آنان 

 .این ساختار فساد آفرین است

، احزاب و "دولت غیر دموکراتیک. "ساختار غیر دموکراتیک، فاقد احزاب و نهادهای مدنی واقعی است

در ساختار غیر حزبی، فاقد نهادهای مستقل مدنی و صنفی و . می سازدد نهادهای مدنی وابسته به خو

نخواهند رفت، بلکه فامیل " باال"اتحادیه های کارگری، افراد به طور طبیعی و از طریق این گونه نهادها 

علی اکبر والیتی که وزیرامورخارجه شد، اهالی رستم آباد . می روند" باال"ها و دوستان هم محلی 

 .را به وزارات خارجه برد شیمیران

دموکراسی و حقوق بشر زمین را بهشت نمی کنند، اما عادالنه ترین ایده و ساختارهایی است که تاکنون 

تبعیض و نابرابری و فساد و رانت خواری همچنان وجود خواهد داشت، اما به هیچ وجه . ساخته اندآدمیان 

                             .دقابل قیاس با رژیم های غیر دموکراتیک نخواهد بو
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