
    ۱۲ صفحه

گزارش تحقيق و تفحص از سـازمـان صـدا و              
 ۱۷سيمای جمهوری اسالمی، که در جلسه علنی        

ارديبهشت مجلس قرائت شد، گوشه ديـگـری از          
فساد فراگير رژيم حاکم را بـرمـال سـاخـت و               
بخشهايی از تخلفات، دزديها و سـوء اسـتـفـاده            

در تـمـامـی      "   عـادی " های مالی را که به صورت    
نهادهای حکومتی جريان دارد، در دستگاه راديو       

 . و تلويزيون رژيم آشکار کرد
پس از رسوايـی بـزرگ اخـتـالس در بـانـک                 
صادرات در حدود ده سال پيش، بعد از پرونـده          
تخلفات وسيع در شهرداری تهران، سوء استفاده  
کالن در دادگستری تهران، پرونده افتضاح مالـی        

اکـنـون نـيـز       . . .   و   "   شهرام جزايری و شـرکـا      " 
ی "   صـدا وسـيـمـا      " قسمتهايی از فساد رايج در      

هر چند  .   جمهوری اسالمی به روی پرده می افتد      
که افشاگری های متـقـابـل دسـتـجـات رقـيـب               
حکومتی طی سالهای گذشته هيچ گونه نتيجه ای        
از نظر توقف و حتی کاهش دامنه فساد فزايـنـده           
ببار نياورده است، لکن نکته ای کـه در رونـد               
رسوايی های پی در پی، بيش از همه، واضـح و            
چشمگير است، اينست که هر بـار ارقـام سـوء             
استفاده و دزدی درشت تر و درشـت تـر مـی               

چنان که بر پايه گزارش تحقيق و تفـحـص    .   شود
مجلس، ميزان مبلغ مشمول تخلفات و عـدول از         

، در   " صدا و سيما" مقررات و موازين قانونی، در      
 ۵۲۰۰، مـتـجـاوز از        ۱۳۷۸_ ۸۱فاصله سالهای  

 . ميليارد ريال بوده است
موضوع تحقيق و تفحص از فعاليـتـهـای مـالـی             

 در مـجـلـس    ۱۳۷۹در اواخر سال "   صدا و سيما" 
مجمع تشخـيـص   " اما از آنجا که . مطرح شده بود 
را نـيـز   "   صدا و سيما" ، پيشاپيش،  " مصلحت نظام 

مانند ديگر نهادهای تحت امر رهبری، از تحقـيـق     
و تفحص مصون داشته بود و اين سازمان هـم،      

از غالب قـوانـيـن و         "   مستثنی" در عمل، خود را     
مقررات جاری در مورد ساير دستگاها دانسته و       
زير بار هيچ گونه کنترل مالی از جانب ارگانهـای    

مانند سـازمـان حسـابـرسـی          ( نظارتی موجود   
کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزی، ديـوان        

نمی رفت، اجرای اين تحقيق با موانـع        )   محاسبات
متعددی روبرو شده بود، سـرانـجـام، بـعـد از              

مـجـمـع    " رهبر، تجديد نظر در مصوبه      "   موافقت" 
و چانه زنی های فراوان، هيأت تحقيق       "   تشخيص

 آغـاز  ۱۳۸۰و تفحص مجلس کار خود را در آذر  
کرد و موضوع اين تحقيق هم، تنها به سه مـورد           

، " صدا و سيمـا   " ميزان درآمدهای ريالی و ارزی      " 
" و   "   خريدهای صدا و سيما از خـارج کشـور          " 

ميزان اهدای هدايا به افراد و يا اشخاص حقيقـی          
 . محدود گرديد" و حقوقی

به رغم همه اين تمهيدات، همان گـونـه کـه در               
گــزارش مــذکــور بــه دفــعــات اشــاره شــده            
است،مسئوالن راديو و تلويزيون نه تنها با هيأت        
تحقيق مجلس همکاری نکردند، بلـکـه مـوانـع و          
محدوديت های بسياری بر سر راه آن به وجـود          

به طوری که اعضای اين هيأت يک بـار          .   آوردند

ديگر دست به دامن رهبری شدنـد تـا شـايـد              
بتوانند اسناد و اطالعات مستقيـمـی از امـور            

در نـهـايـت      .   مالی اين سازمان به دست آورند   
نيز، بخش عمده ارقام و مستنـدات و مـدارک            
مورد استفاده در ايـن گـزارش، از طـريـق                

صـدا  " اطالعات کسب شده از طرفهای معامله،        
، بانکها و ساير ارگانهای دولتی، تأمين       " و سيما 

اين گزارش، بـه تصـريـح تـهـيـه             .   شده است 
کنندگان آن، تنها مربوط بـه بـررسـی چـنـد               

 حسـاب اعـالم شـده          ۲۰۰حساب از بيش از     
سازمان صدا و سيما در بانکها و مـؤسـسـات           
مالی مختلف است که هيأت تحقيق نتوانسته و         
يا نخواسته است به بقيه آنها دسترسـی پـيـدا         

" مجموعه گزارش تحقيق و تـفـحـص از            .   کند
 صفحه گزارش اصلی ۲۰۰شامل "   صدا و سيما  

و ضمائم و مدارک متعدد است که خالصه ای          
 . از آن در مجلس قرائت شده است

اما پيش از پرداختن به موارد و نمونه هايی از      
تخلفات عديده مالی مذکور در اين گزارش، ياد         
آوری اين نکته خالی از فـايـده نـيـسـت کـه                 
سازمان صدا و سيما، به عنوان دستگاه عمـده         
و انحصاری خبر رسانی، تبليغاتی و سيـاسـی         
کشور ، همواره يکی از موضوعات کشمکشهـا        
. و رقابتهای جناحهای حکومتی بوده و هسـت        

حدود ده سال پيش نيز، در دوران ريـاسـت             
محمد هاشمی، برادر رفسـنـجـانـی بـر ايـن               
سازمان، گزارش تحقيـق و تـفـحـص از آن              
توسط مجلس ارائه گرديد که عمدتأ بر عملکرد        
سياسی، امنيتی و فرهنگـی ايـن رسـانـه هـا               

و "   سوء مديـريـت   " متمرکز شده و ضمن آن به       
پس .   هم اشاراتی شده بود"   سوء استفاده مالی " 

از پايان دوره مديريت دوازده سـالـه مـحـمـد         
هاشمی و علی رغم تمايـل رفسـنـجـانـی، در              

 ، علی الريجانی از سوی خامنه ای         ۱۳۷۲بهمن
به رياست اين سازمان محسوب شد و ضـمـن          
اين جابحايی، تغييراتی هم در مقررات ناظر بر        
اداره آن صورت گرفته و کنـتـرل و سـلـطـه               

عـلـی   .   رهبری بر اين دستگاه افزونتر گـرديـد        
الريجانی، فرزند آيت اهللا آملی، داماد مـرتضـی         

الريـجـانـی از      )   اردشير( مطهری، برادر جواد    
معرکه گيران اصلی جناح خامـنـه ای و پـای              
ثابت تفسير های تلويزيونی، و همچنين صادق        

" آقـازاده " الريجانی از مدرسين حوزه، از جمله       
های سرشناس جمهوری اسالمی است که چند       

سالی از مسئوالن سپاه پاسدارن رژيم بـوده و           
در پی کناره گيری خـاتـمـی از وزارت ارشـاد              
اسالمی، از طرف رفسنجـانـی بـه ايـن وزارت              

بعد از انتخابات خـاتـمـی بـه           .   گمارده شده بود  
رياست جمهوری و تشديد اختالفات جناحها بـر         

نيـز  "   صدا و سيما  " سر اصالحات مورد نظر وی،      
به يکی از سنگرهای اصلی دستجات مخالف ايـن         

به طـوری کـه بـا جـذب             .   اصالحات تبديل شد 
عناصر کنار گذاشته شده از دولت و مجلس و يـا      
با جلب همکاری افراد و نهادهای ديگر، سازمـان          
صدا و سيما به صورت يکی از حلقه های اصلـی           

 مـالـی     - امنيتی -شبکه مافيايی گسترده سياسی    
گزارش تحقيق و تفحص مجـلـس       .   موجود درآمد 

رژيم تنها بخشهايی از فعاليتهای مالی اين حلـقـه          
 . را در سالهای اخير معلوم می دارد

 
 پنهان کردن درآمدها 

دستگاه راديو و تلويزيون رژيم، عالوه بر بودجه     
ای که ساليانه از دولـت دريـافـت مـی کـنـد،                   
درآمدهای زيادی نيز از طريق پخـش آگـهـی و           
تبليغات، تهيه و توزيع فيلم، انـتـشـارات، ارائـه             
خدمات اينترنتی، و انجام ساير فعاليتها و خدمات      
توسط خود سازمان و يا شـرکـتـهـای مـتـعـدد              

بـا در نـظـر        .   وابسته به آن، به دست می آورد       
گرفتن موقعيت انحصاری اين دستگاه در زميـنـه       
پخش تبليعات تجارتی راديويی و تلويزيونـی، و         
با توجه به افزايش شديد پخش اينگونه آگهی هـا          
در سالهای گذشته، درآمدهای کالنی تنها از ايـن         

بـر اسـاس     ( طريق نصيب اين سازمان می شود       
، حداقـل  ۱۳۸۰بيانيه رسمی اين سازمان در سال    

 ثانيه و تعرفه پخش آگهی برای هر        ۵زمان آگهی   
ثانيه، بر حسب ساعات و شبکه های مختلف، بين         

اما چنان کـه    ) .  هزار تا يک ميليون بوده است      ۶۵۰
گزارش تحقيق مورد بحث با ذکر ارقام و تـاريـخ      

صـدا  " و مدارک مربوطه نشان می دهد، مسئوالن     
نه فقط به طور مستمر از اعالم مـيـزان           "   و سيما 

واقعی درآمدهای ساالنه اين سازمان به مـراجـع         
ذيصالح امتناع کرده اند، بلکه بخش عظـيـمـی از         

اعم از بودجه دولتی و يـا عـوايـد        (اين درآمدها  
را هم فارغ از هر گونه مقررات و         )   خود سازمان 

 . ضوابط قانونی به مصرف رسانده اند
" صدا و سيما  " بر پايه گزارش مذکور، درآمدهای      

، تنها از محل پخش آگهـی  ۱۳۷۸-۸۱طی سالهای   
 ميليارد ريال بوده که از   ۳۱۱۰و تبليعات، حداقل    

 

 " صدا و سيما"
 يا

 !  خوان يغما ؟

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۱۳ صفحه

 ميليارد ريال به حساب خزانـه       ۴۸۰اين مبلغ فقط    
 ميلـيـارد ريـال      ۱۱۰۰دولت واريز شده و حدود      

آن، بدون انعکاس در هزينه ها و گـزارشـهـای             
به شرکـتـهـای    "   کارمزد" مالی سازمان، به عنوان     

صـنـدوق   "   واسطه آگهی و تبليعاتی و همچنـيـن      
پرداخت گـرديـده و       "   صدا و سيما  " بازنشستگی  

 ميليارد ريال باقی مانده نيز پـنـهـان    ۱۳۰۰حدود  
 . شده است

مسئله کتمان درآمدهای واقعی راديو و تلويزيون       
توسط گردانندگان اين دستگاه عريض وطـويـل،         
پيش از اين هم در مجلس و مطبوعات حکومـتـی           
مطرح گرديده بود، اما برآوردی از حجـم کـالن           
اين قبيل درآمدهای پنهان شده، نخسـتـيـن بـار            

هنـگـام بـحـث       .   است که انتشار عمومی می يابد     
، يکی از موارد عمـده      ۱۳۸۰پيرامون بودجه سال    

اختالف بين مجلس و شورای نگهـبـان، هـمـيـن             
نظر مجلس اين   .   بود"   صدا و سيما  " مسئله بودجه   

بود که درآمد اعالم شده اين سازمان از مـحـل            
 ميليارد ريـال    ۴۰۰ به ۱۸۰آگهی های تجارتی از  

 ميليارد ريال از بـودجـه       ۲۲۰" افزايش و متقابال 
. اعطائی دولت به اين سازمان، کاهش داده شـود    

الـزام آن    " لکن شورای نگهبان با اين بهانه کـه           
سازمان برای تأمين کسری بودجـه از طـريـق            
افزايش بی رويه پخش آگهی، موجب دور شـدن          
آن سازمان از اهداف مـورد نـظـر در قـانـون                

مـغـايـر بـا       " ، نظر مجلس را     " می گردد . . .   اساسی
ايـن  .   شناخته و رد کـرد      "   قانون اساسی و شرع   

ارجاع "   مجمع تشخيص " اختالف، در آن زمان، به      
و چنان که پيش بينی می شـد، نـظـر شـورای                

، بهـمـن    ۸۲اتحاد کار شماره  ( نگهبان تأييد گرديد    
اما بر پايه گزارش تحقيق اکنون معـلـوم   )   .   ۱۳۷۹

صـدا و    " می شود که ميزان درآمد آگهی هـای           
 ۱۸۰در آن سال، نـه رقـم اعـالم شـده                "   سيما

 ميلـيـارد ريـال بـوده          ۵۰۰ميليارد بلکه بيش از     
 . است

، طـبـق گـزارش مـورد          " صدا و سيما  " مسئوالن  
بحث، نه فقط درآمدهای خود اين سازمان را بـه       
طور دلبخواه خرج می کردند ،بلکه بـخـشـی از             
بودجه اختصاص يافته از طرف دولـت را نـيـز             
خارج از مقررات قانونی مورد استفاده قرار داده        

 فقره عمليات ۲۶در طول سالهای گذشته، طی .   اند
 ميليارد ريال از بـودجـه     ۵۱۹مالی جمعأ به مبلغ   

های ساالنه مصرف نشده اين سازمان، در وجـه         
نهادها و شرکتهای وابسته به آن پرداخت شده و      
يا رأسأ به بودجه سال بعد از آن افـزوده شـده             
است، در حالی که، طبق موازين قانونی موجود ،          
همه موسسات دولتی و يا ارگانهای عمومـی کـه         
از بودجه دولت استفاده می کنند، بايستی مـانـده         
وجوه مصرف نشده خود را در پايان سـال بـه             

قابل توجه است که جـدا از        .   خزانه برگشت دهند  
خـود ايـن     "   اختصـاصـی  " درآمدهای به اصطالح    

 جـمـعـأ مـبـلـغ         ۱۳۷۹_ ۸۰دستگاه، طی سالهای  
 ميليارد ريال نيز از محل بودجه عـمـومـی           ۳۱۳۳

با ايـن وصـف،      .   دولت به آن پرداخت شده است     

گردانندگان اين سازمان و مدافعـان آنـهـا در            
آن نالـيـده و      "   کمبود بودجه " نهادهای ديگر از    

رئيس سازمان، طی يک سخنرانـی و      .   می نالند 
در پاسخ به گزارش هيأت تحقيق و تـفـحـص            

 فـقـط دو       ۸۲در سال    :   " مجلس، اظهار داشت  
درصد به بودجه صدا و سيما اضافه شد و در          

 درصد بايد حقوق پـرسـنـل را      ۱۵حالی که ما   
به خاطر جبران اين کمبود مجبور      .   اضافه کنيم 

ميشويم مرتب آگهی پخش کنيـم و مـردم را             
به ما هم مثل بقـيـه دسـتـگـاه هـا              .   اذيت کنيم 

بودجه مناسب دهيد، ما که نمـی تـوانـيـم آن              
وظيفه ای را که داريم انجام ندهيم، بـه آب و              

 ". آتش می زنيم و انجام می دهيم
گزارش تحقيق قرائت شده در مجـلـس، شـرح           

صدا و   " کاملی از درآمدها و هزينه های ارزی        
. در سالهای گذشته را به دست نمی دهد       "   سيما

لکن از مطالب مندرج در آن معلوم می شود که          
 درصد از مـوارد خـريـدهـای           ۹۰در بيش از    

خارجی، اين سازمان تشريفات قانونی مناقصه      
را انجام نداده است و بخشی از اين خـريـدهـا            
نيز تناسبی با نيازهای آن نداشته و مـعـلـوم             

بر مبـنـای   . نيست به چه مصارفی رسيده است 
اين گزارش، با مقايسه ميزان مصـارف ارزی          

در سالهای گذشته طبـق اعـالم        "   صدا و سيما  " 
بانک مرکزی و ميزان ارز اعالم شده دريافتـی         
توسط اين سازمان، آشکار می گردد که حدود        

 ۸۰۰۰با احتسـاب هـر دالر         (  ميليون دالر ۸۳
 ميليارد ريال کمتر از واقـع         ۶۶۶معادل  )   ريال

اعالم شده و موارد مصرف اين مبلغ ارز نـيـز           
 . ناروشن مانده است

جالب توجه است که مسئوالن اين سازمان، بـا         
حجم عظيم درآمدهای آن، که عالوه بر خاصـه   
خرجی های بسيـار، وجـوه مصـرف نشـده             
ساالنه نيز نشانه ای از آنسـت، از پـرداخـت            
بدهی ها و هزينه های استفاده از خـدمـات و             
امکانات ساير دسـتـگـاه هـای دولـتـی نـيـز                 

بر اساس گزارش تحقيـق،     .   خودداری کرده اند  
ميزان بدهی های انباشته شده سازمان صدا و        

بـابـت   ( سيما به وزارت پست و تلگراف و تلفن         
استفاده از خدمات تلفنی، تلگرافـی، راديـويـی،         

 ميليـارد ريـال،     ۳۷۸بالغ بر ) تصويری و غيره 
 ميليارد ريال و   ۱۶۲به شهرداری تهران حدود  
 مـيـلـيـارد ريـال         ۵۳به گمرکات کشور حدود     

ضمن آن که شرکتهای وابسته بـه ايـن       .   است
نسبت به پرداخت مالـيـات   "   سازمان نيز اساسا  

قانونی به وزارت امور اقتـصـادی و دارايـی            
 . اقدام نکرده اند

 
 حيف و ميل و چپاول 

حال بايد پرسيد که درآمدهايی که در اين ابعاد      
و طی اين سالها از مسـيـر قـانـونـی خـارج                 
گرديده، به کجاها پرداخت و يا به جـيـب چـه             

 کسانی سرازير شده است؟ 
يکی از جاهايی که در اين سالـهـا از صـدهـا               

ميليارد ريال درآمدها و بودجه مصـرف نشـده           
صـنـدوق   " سازمان بهره مـنـد گشـتـه اسـت،               

اسـت کـه     "   بازنشستگی سازمان صدا و سـيـمـا       
برای روشن شدن ماهيت قضيه بايد اندکی روی    

صـنـدوقـهـای بـازنشـسـتـگـی            .   آن مکث شـود   
موسسات خصوصی يا دولتی، چنان که ميدانيـم،   
به منظور حفظ قدرت خريد بـازنشـسـتـگـان و              
مستمری بگيران و يا افزايش درآمدهـای خـود،          

که از محل کسـور    ( معموأل اندوخته های خود را      
به )   بازنشستگی شاغالن موسسه تأمين می شود     

مصرف سرمايه گذاری در زمينه های مخـتـلـف          
رسانده و يا به خريد و فروش سهام در بـورس         

لـکـن   .   و يا ديگر عمليات مالی مبادرت می کـنـنـد          
انجام اين کارها، برای حفظ حقوق بازنشستگـان        
فعلی و آتی، مستقل از گـردانـنـدگـان وقـت آن               
موسسات و با نظارت نمايندگان صاحبان حقـوق      
و حسابرسی های مستـقـل، در چـهـار چـوب               
ضوابط مالی و مقررات قانـونـی، صـورت مـی             

سازمان صدا و سيما، ظـاهـرأ بـه قصـد             .   گيرد
ايـن سـازمـان، و        "   صندوق بازنشستگی" تقويت  

، بـه    " مقام معظم رهبری" از " اجازه"البته با کسب  
يک رشته عمليات مالی گستـرده در ايـن دوره             
دست زده است، که نه فقط مغايـر بـا مـوازيـن               
قانونی موجود بوده بلکه در اساس، ربطی هم به         

نـه  "   صنـدوق "   اين .  قصد اعالم شده نداشته است 
و تـحـت نـظـارت         "   صدا و سيما  " تنها مستقل از    

نمايندگان خود بازنشسـتـگـان نـبـوده، بـلـکـه               
مسئوالن آن جملگی مسئوالن و مقامات سازمـان   

فعاليت های مالی انجام گرفته بـه       .   بوده و هستند  
، نه فقط تصرف غير قـانـونـی در            " صندوق" نام  

وجوه دولتی بلکـه بـازی بـا انـدوخـتـه هـای                  
نيز بوده که رسمأ و قانونأ متعلـق بـه           "   صندوق" 

در .   کارکنان سابق و فعلی اين سـازمـان اسـت           
ايـن سـازمـان بـه         "   صندوق بازنشستگـی  " واقع  

عنوان محمل و پوششی برای انواع دريافتـهـا و           
پرداختهای غير قانونی، مورد استفاده روسـا و          

واگذاری .   قرار گرفته است  "   صدا و سيما  " مديران  
فروش و وصول درآمدهای پخش آگهی، خريد و        

در بانکها، مبادالت   "   سپرده گذاری " فروش سهام،   
" صدا و سيمـا " مالی با ديگر موسسات وابسته به   

و پرداختهای گوناگون ديگر در وجـه افـراد و             
ارگانها، از جمله عمليات مالی بوده کـه تـوسـط           

صـنـدوق   " مسئوالن اين سازمان زير پـوشـش          
 . ، به انجام رسيده است" بازنشستگی

عالوه بر صندوق مذکور، سازمان صدا و سيمـا          
نيز مانند غالب وزارتخانه ها و موسسات دولتی،        
اقدام به تأسيس انواع شرکتهای وابسته به خـود         

نـامـيـده    "   شرکتهای اقماری" که معموأل با عنوان     ( 
کرده است که از طريق آنها نيز به دور        )   ميشوند

زدن مقررات قانونی و يا انجام انواع فعاليـتـهـای        
مدارک و   .   مالی پنهان و آشکار اقدام نموده است      

موارد مذکور در گزارش هيأت تحقيق و تفحـص،    
نمونه هايی از اين گونه فعاليتها را در خصـوص     

، " جام جـم   " ، روزنامه   " انتشارات سروش " شرکت  

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۱۴ صفحه

 هـنـری     -فرهنگـی    " ، شرکت " سيما فيلم " شرکت  
صـدا و    " ، اتحاديه بازرگانی    " تکتا" ، شرکت   " صبا
اين گـزارش، بـه     .   به دست می دهد   . . . . .   و  "   سيما

عنوان مثال، حکايت از آن دارد کـه دسـت کـم              
 ميلـيـارد ريـال از وجـوه            ۸۴مبلغی نزديک به    

دولتی، بر خالف قـانـون، تـوسـط مسـئـوالن               
کـه در سـال       "   ( جام جـم   " سازمان به روزنامه    

 . پرداخت گرديده است)  راه اندازی شده۱۳۷۹
يکی ديگر از منابع مالی هنگفتی که طی اين دوره         

پخش و حيف و     "   صدا و سيما  " توسط مسئوالن   
يا حق داللی پرداخـتـی   "   کارمزد" ميل شده است،   

به شرکتها و نمايندگی های واسطه در پذيرش و         
ميزان ايـن   .   پخش آگهی های تبليغاتی بوده است     

، چنان که از گزارش تحقيق بر می آيـد،  " کارمزد" 
 ۶۵ درصد و در مواردی حتی بالغ بـر           ۳۵حدود

درصد کل ارزش خدمات آگهی و تبليغات بـوده        
همانطور که قبأل اشاره شد، از کل درآمـد         .   است
 ميليارد ريالی پخش آگهی، مبلغـی حـدود     ۳۱۱۰
 ميليارد ريال، به عنوان حق داللی، به جيب ۱۱۰۰

شرکتها و نمايندگی های واسطه سرازير گشـتـه       
جدا از نهـادهـای پـوشـشـی خـود ايـن              .   است

سازمان که در باال مورد اشاره قـرار گـرفـت،             
اسامی اين قبيل افراد و شرکتهای واسـطـه، در           

در واقـع، بـه       .   گزارش تحقيق قيد نشده اسـت      
طوری که احمد پورنجاتی، رئـيـس کـمـسـيـون          

و يکـی از مـعـاونـان سـابـق              ( فرهنگی مجلس   
اسـامـی   " نيز اذغان دارد،    )   سازمان صدا و سيما   

از اين گزارش در کميسيون مزبور و        "   اشخاص
امـا  .   پيش از قرائت در مجلس، حذف شده اسـت        

خبرهای جسته و گريخته مطبوعات حـاکـی از           
آنست که يکی از واسطه هـای فـعـال در ايـن                

جمعيـت مـؤتـلـفـه        " عرصه ، شرکتی وابسته به      
است که با کسب نمايندگی انحـصـاری        "   اسالمی

بخشی از آگهی ها، هر سال درآمد کالنی را از            
 . اين راه صاحب می شود

پرداختهـای  " در فهرست مختصری که در بخش       
سازمان صدا و سيما، در گزارش مـورد  "   متفرقه

بحث آمده، مواردی از پرداختهايی که به عنـوان         
تلقی مـی    "   تصرف غير قانونی در وجوه دولتی     " 

آستان " شود، شامل پرداخت يک ميليارد ريال به    
 مـيـلـيـارد در وجـه            ۴، بيش از    " قدس رضوی 

"  ميـلـيـارد ، بـه            ۲، حدود   " صندوق ايثارگران 
 ميلـيـون ،     ۴۰۰، مبلغ " آستان مقدس امام خمينی  

ستاد احـيـای امـر بـه         "به " بابت قرض الحسنه" 
و يک ميليارد ريال، بـه       "   معروف و نهی از منکر    

قـيـد   "   روزنامه جمهوری اسالمی" به "  وام"عنوان  
نيز در طی اين مدت  "   کيهان" روزنامه  .   شده است 

، " علی الحساب" چندين ميليارد ريال تحت عناوين    
و غيره، ظاهرأ در ارتباط به چاپ روزنام "  بدهی" 
، از برخی از حسابهای سازمان صـدا         " جام جم " 

در مـورد دريـافـت       .   و سيما دريافت کرده است    
اهدايی اين سـازمـان،     "  جوايز"و " هدايا"کنندگان  

اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی نـيـز، تـهـيـه               
کنندگان اين گزارش نتوانسته اند فهرستی ارائـه        

اما در يک مورد، با مقايسه تعداد سـکـه          .   دهند
و "   صدا و سيما  " های تحويلی بانک مرکزی به      

تعداد سکه های دريافتی اعالم شـده تـوسـط           
نزديک به سه هـزار    "   سرنوشت" اين سازمان،  

 . سکه به طور کلی نا معلوم مانده است
شـهـرام جـزايـری و         " در ماجرای معـروف      

، که از جانب دستگـاه قضـايـی رژيـم           " شرکا
عليه اصالح طلبان حـکـومـتـی هـدف            "   عمدتا

صـدا و    " گيری شده بود، نام و نشانه ای از           
اما چنان که گـزارش     .   آورده نشده بود  "   سيما

تحقيق مجلس مکشوف می دارد، حداقل مبـلـغ         
که مبـلـغ   (  ميليارد ريال آن از وجوه دولتی ۳۱
 ميليارد ريال آن از وجوه مصـرف نشـده           ۱۴

 بوده و بايد مطابق قانون اساسـی        ۱۳۷۸سال  
و ساير قوانين، به حساب خزانه واريـز مـی            
شده، بر خالف قانون، زير عناويـنـی مـانـنـد             

، به شـهـرام جـزايـری و           " تسهيالت" و "   وام" 
شرکتهای وابسته به وی پـرداخـت گـرديـده           

در اين گزارش اشاره شـده اسـت کـه            .   است
بـنـيـاد    " خود سازمان صدا و سيما، مـانـنـد            

و برخی از نهادهای ديـگـر، در          " مستضعفان  
اصل به دنبال ايجاد يک موسسه اعتباری غير        
بانکی بوده و چون با مخالفت بانک مـرکـزی           

روبرو شده، بخشی از وجوه و درآمدهای ايـن          
ســازمــان را، فــارغ از مــقــررات قــانــونــی،            

و عمليات مالی ديگر با اشخاص      " مضاربه" صرف
و موسسات مختلف کرده است کـه حسـاب و             

مشـخـص   "   کتاب آنها، جدا از چند مورد، اساسـا     
 . نيست

در پايان گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلـس،         
ارسال اين گزارش بـه دسـتـگـاه قضـايـی و                 
رسيدگی به تخلفات مـالـی عـمـده و عـديـده                 

، قـيـد و درخـواسـت           " صدا و سيما  " مسئوالن  
اگر چه انتشار نتايج اين تحقيق، به .   گرديده است 

نوبه خود، گوشه ديگری از فساد و چپاول رايـج   
در ارکان جمهوری اسالمی را بر مال می کـنـد،            
اما همان طور که تجربه افشاگری های متـقـابـل           
باندهای حکومتی و برخورد به پـرونـده هـای            
گذشته نيز به روشنی نشان می دهد، در شرايط         
حاکم، رسيدگی قضائی به اين پرونـده نـيـز از           
نظر شناسايی و مجازات متخلفان و مـجـرمـان           
اصلی، به نتيجه ای نخواهد رسيد، خاصه آن که         
دستگاه قضائی رژيم نيز خود تـحـت فـرمـان              
رهبری رژيم و از مؤتلفان و همدستـان اصـلـی       

 . صدا و سيمای جمهوری اسالمی محسوب می شود
 

 ايرانيان
 

اصلي ترين عامل درد و رنج و بدبختي ها و عقب ماندگي هاي مردم ما، وجود نكبت بـار جـمـهـوري                   
 .اسالمي است

تضاد جمهوري اسالمي با الزامات .   تضاد عمده جامعه ما، تضاد جمهوري اسالمي با مردم ايران است          
 .رشد و پيشرفت ميهن ماست

به همين سبب تمام تالشـهـايـمـان         .   بدون سرنگوني جمهوري اسالمي، تضاد مزبور رفع شدني نيست        
 .يم باشد ژ بايد با هدف برچيدن اين ر

آنان نـقـاب   . امروز ارتجاعي ترين جناح هاي سرمايه داري امپرياليستي در آمريكا، بر سرير قدرت اند 
از چهره برداشته و آشكارا به كشورگشائي و اشغال سرزمين هاي ديگران، قتل و غارت مردمان مـي                  

 .دولت آمريكا كشورها را نيز تهديد مي كند. پردازند
ژيم قرون وسطائي و فتنه انگيز جمهوري اسالمي را  ،           احتمال دارد كه دولت آمريكا تضاد خود با ر        

درست ترين و شدني ترين راه دفاع از ايران در مـقـابـل تـجـاوز           .   بهانه تجاوز به كشورها قرار دهد     
احتمالي آمريكا اين است كه مردمان ما و نيروهاي سياسي آن، مـبـارزات خـود بـراي بـرانـدازي                          

 .جمهوري اسالمي را بر گرد استقالل ايران و دمكراسي متحد ساخته و اوج دهند
اگر آمريكا به ايران حمله نظامي بكند، آنگاه تضاد عمده، تضاد مردم ما با امپرياليسم آمريكا خـواهـد           
بود و نيروهاي جمهوري اسالمي در ياري به تجاوزگران و خيانت بيشتر به ايران پيشقدم خـواهـنـد                   

 .بود
سربازان گمنـام  . . .   ( در دستگاه هاي نظامي و امنيني جمهوري اسالمي، مثل سپاه و وزارت اطالعات و               

همچنان  در دستگاه هاي سياسي اين نظام )   و اسرائيل( تسليم ، فرار و جاسوسي براي آمريكا        )   امريكا
 :از اين روي در صورت حمله نظامي به ايران. موج خواهد زد" الهي"

ثانيا كـار  .   عليه آمريكا خواهد بود)   و به نظرم مبارزه اصلي اكثريت مردم ايران       (   اوال مبارزه اصلي ما     
ثالثا نيروهاي جمهوري اسالمي براي حفظ تـنـواره پـلـيـد              .   جمهوري اسالمي، اساسا تمام شده است     

و ادامه خيانـت هـاي خـود بـه           )   آمريكا( خود، در ياري و همكاري و جاسوسي براي دشمن متحاوز  
ايران، از هيچ تقالئي كوتاهي نخواهند كرد و تا واپسين دم هاي زيست ننگين خود، در رده نـخـسـت             

 .دشمنان ايران و ايراني بر جاي مي مانند

 ديدگاه
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