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 ۲۰۱۶ رچام ۲۹           یعبدالجلیل جمیل
        

 

 ! هزار فامیل درجمهوری اسالمی ایران
 

دیدهٔ هزار فامیل در پبر  (صدای امریکا)با نقل قول از مهدی فالحتی  ۲۰۱۶نشریهٔ پیام آشنا در شمارهٔ ماه مارچ 
ابعاد گستردهٔ آن در نظام سیاسی و دینی ایران روشنی میاندازد و این بر نامه با نشان دادن جمهوری اسالمی ایران و 

خاتمی و خامنه ای در عینحال رابطهٔ نزدیک خانوادگی میان  –روابط نزدیک نََسبی و َسببی میان خاندانهای خمینی
شیعیان عراق و حزب الدعوه و خاندان  –(یعنی شیعیان جبل عامل در لبنان ) خانواده صدر –سه پایگاه شیعیان جهان 

یران را با تسلط کامل اخمینی در جمهوری اسالمی ایران و موقف قدرت قاهره و دوران ساز رهبران دولت اسالمی 
چند خانوادهٔ مشترک المنافع معدودی بر اریکه قدرت مثلث شیعه مذهب در منطقه را نشان داده و بهم پیوستگی و »

 ! « ج –انرا بر مال میسازد که قویاً قابل توجه است قرابتهای فامیلی ش
همه روحانیون ایران در پی نام خانوادگی خود یک نسبت جغرایائی هم دارند که نشانه وابستگی شان  ،بنا بر سنتی

 مثالً عنوان های جغرافیائی چون نجفی و عراقی و کربائی وغیره نیز خود .بشهر محل تولد و یا سکونت آنان میباشد
نشانهٔ وابستگی جغرافیائی آنان به شهرهای عراق است و در موردی چون آیت هللا شاه رودی و خانوادهٔ الریجانی ها 

 .با آیت هللا آصفی بَرغم نام های خانوادگی منتسب به شهرهای ایران برخی از آنها در عراق متولد شده اند
 

 : روابط خانوادگی رهبران شیعیان لبنان و عراق و ایران
 

دو دختر خاله فاطمه طباطبائی و زهره صادقی همسران احمد خمینی و محمد خاتمی هر دو خواهر زاده گان امام 
 .موسی صدر رهبر وقت شیعیان لبنان هستند

صادق طباطبائی سخنگوی دولت مٔوقت و برادر فاطمه طباطبائی نیز خواهر زادهٔ موسی صدر بود. امام موسی صدر 
 نیز در عراق حزب لبنان بنام مجلس اعالی شیعیان است که پسر کاکای او محمد باقر صدر مٔو سس تشکیالتی در

عراق  ،بند سبز شیعیی در سه کشور ایران کمر ،تریتب از سال های پیش از انقالبالدعوه را تآسیس کرد و به این 
 .و لبنان شکل گرفت
ش در لیبی مفقود شد. محمد باقر صدر  ۱۳۵۷اسد سال در ماه ، ز سالها رهبری جنبش شیعیان لبنانموسی صدر پس ا

اما حزب الدعوهٔ او در دوران بعد  ،ر نجف به قتل رسیدین با خواهرش دش بدست عوامل صدام حس ۱۳۵۹در سال 
از صدام بیش ترین کرسیهای نمایندگی را در مجلس عراق داشته و بعد از صدام پنج صدراعظم عراق از همین حزب 

 . بوده اند
 

ظام بلکه ن ،ما روح هللا خمینی از دو رهبر دیگر خوش اقبال تر بود و او نه تنها بمرگ طبیعی در بستر در گذشتا
 . سال میگذرد بنیاد گذاشت ۳۷جمهوری را که اکنون از عمرش 

ر به ایران منتقل شد و در اردوهای نظامی در اهواز بنام اردوگاه شهید صدر مستق ۱۳۵۸حزب الدعوه در تابستان 
این  .نزدیک به هفت هزار نیروی نظامی آموزش می دید ،شد. درین اردوگاه که مرگز آموزشی حزب الدعوه بود

 .نیرو ها از آغاز جنگ عرا ق وایران به نفع ایران و بمقابل نیروهای عراقی میجنگیدند
ر نجف بدنیا محمد مهدی آصفی سخنگوی رسمی حزب الدعوه شد و او پدر رضا آصفی است که د ۱۳۵۹در سال 

مقامیکه پایه در رابطه خانوادگی محمد خاتمی با مٔوسس  ،ولت خاتمی سخنگوی وزارت خارجه شدآمد و بعد در د
 .حزب الدعوه عراقی داشت

ان محمد خاتمی است. محمد صدر که پسر خالهٔ همسر( پدر محمد صدر)رضا صدر ، برادر بزرگتر امام موسی صدر
هٔ صدارت میر حسین موسوی معین وزارت داخله و در دوران خاتمی معین وزارت در دور ،و احمد خمینی است

 .خارجهٔ ایران بود
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 ،دارند ایران و عراق و لبنان قراربیشتر کسانیکه که درین حلقهٔ روابط خانوادگی در کمر بند سبز شیعیان سه کشور 
تا بکار صدور انقالب  ،داخله قرار گرفته اند در ایران در پُست های باال و کلیدی و بخصوص در وزارتهای خارجه و

 .به خارج و نهادینه کردن نظام در داخل ایران سر و سامان دهند
دختر محمد صدر  .با این حال رشتهٔ این پیوندهای خانوادگی در میان سران جمهوری اسالمی ایران داستان دراز دارد

علی داماد آیت ، ازدواج کرده و برادر کوچک آن دو با یاسر خمینی برادر حسن و فرزند احمد خمینی (حورا صدر)
هللا شهرستانی است و او خود داماد آیت هللا علی سیستانی رهبر شیعیان عراق است. تا پیوند میان رهبران شییعی 

 .ایران و عراق باز هم محکم تر شود
 

 : خاتمی -خا منه ای 
 

چه با نام کمال  –میافتند بیاد وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران  -هنوز بیشتر مردم ایران از کلمهٔ خرازی 
د و چه صادق خرازی چه اصالح طلب و رئیس شورای رهبُردی روابط خارجی منصوب خامنه ای باش ،خرازی

سهٔ ملل متحد و سفیر در فرانسه که او نیز اصالح نمایندهٔ ایران در موس -معاون وزارت خارجهٔ ایران  ــ برادرزادهٔ او
طلب است. خود خرازی کاکای عروس رهبر است یعنی برادرزادهٔ خرازی همسر مسعود خامنه ای است. برادر کمال 

 -پدر کالن این عروس است. پسر او محمد باقر خرازی  (اصولگرا ،عضو مجلس خبرگان، سن خرازیمح)رازی 
عروس دیگر خامنه ای دختر غالم علی حداد  ،می حزب هللا ایران و برادر صادق خراز یستمنشی عمو -اصولگرا 

  عادل است که همسر مجتبی خامنه ای میباشد
 

 : مافیای خانوادگی یا هزار فامیل
 

 طبگذریم از رواب ،خانوادگی در جمهوری اسالمی است این تنها بخشی از روابط پیچیدهٔ و البالی نظام مافیای قدرت
وادهٔ مصلحت با خان خانوادگی الریجانیها و علی مطهری و احمد توکلی یا رابطه خانوادگی میان خانوادهٔ رئیس تشخیص

با زهرا نواسهٔ آیت هللا یعنی ازدواج عماد هاشمی رفسنجانی فرزند محسن و نواسهٔ اکبر هاشمی رفسنجانی  ،خمینی
دی دختر زهرا مصطفوی و نواسهٔ دختری خمینی که دخترش همسر پسر یا لیال بُروجر (نسل دختری حمینی) اشراقی

محسن رضائی سکرتر مجمع تشخیص نظام است؛ لیلی خانم رئیس کمیتهٔ زنان و جوانان سکرتریت مجمع تشخیص 
مصلحت است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران از نامزدی محسن رضائی که کاندیدای وزارت 

 .ایت میکردخارجه بود حم
اما این ساختار مافیا گونهٔ قدرت و حکومت تنها بحکومت خمینی خاتمی منحصر نیست. نظیر این پیوند خانواد گی و 

نژاد نیز  بدون هر گونه شایستگی و لیاقت را در دوران احمدی ،عین مقامها و مناصب عالی و کلیدینقش آن در ت
 شاهد بوده ایم

 

 : سیاسی و خانوادگی ،امنیتی ،ت اقتصادینمونهٔ قدر ؛محمد هاشمی
 

حاشیهٔ امنی از جهت قدرت سیاسی ایجاد میکند  ،انوادگی برای این افرادوندهای خمنصب این پی عالوه بر تقسیم مقام و
را بدون ترس مجازات و با آسودگی خاطر و اتکا بقدرت سیاسی خانواد گی انجام  تا کارهای اقتصادی مشکوک خود

 .منهٔ فساد و اختالسها و منفعت جوئی خورد و بزرگ شان هر چه بیشتر وسعت و سرعت گیردتا دا ،دهند
 

ست گلپور آمده ا سیاسی و اقتصادی آنگونه که در کتاب // شنود اشباح// نوشته رضا -نمونهه ای ازین مجموعه منفعت امنیتی 
وزیر  –معاون وقت ریشهری  نر امروزین و َملتِی میلیوالستعار موسوی زاده سرمایه گذار کمورد محمد هاشمی؛ با نام م -

  .عات میر حسین موسوی در دوران ریاست جمهوری خامنه ای استالاط

ام دل و ترازیت کاال را انجسیای میانه کار تباآب شرکتهای بزرگ اقتصادیست که با او صاح ،به نوشتهٔ این کتاب
معاون محمد ، ان و همسر معصوم ابتکاردر تهر ت امریکاران سفاریمد هاشمی در ضمن یکی از گروگان گ. محمیدهد

 .خاتمی و رئیس محیط زیست آقای روحانی نیز هست
مجموعهٔ از اپارتمان »ی یکی از پروژه هایش ر نگار غرببه نوشتهٔ رضا گلپور محمد هاشمی که به نوشته یک خب

در دوران معاونتش در وزارت اطالعات  «است و دیگر خصوصیات دریاچه ،رستورانت ،ویال ،هوتل ،های مدرن
 .های خورسندی را نیز انجام میداد بود که در عینحال از جمله پرگرام تور
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 : آقازادهٔ نامطلوب ،داکتر علی خزعلی
 

ت فرزند آی ،ریهای چشم و صاحب انتشارات حیاندکتور علی خزعلی متخصص بیما ،دیگر این پروگرام در قسمت
دربارهٔ منافعی که بدلیل موقعیت پدرش در دسترس داشته و از آنها استفاده کرده میگوید او که جزو  ،مهدی خزعلیهللا 

میگوید که با همهٔ اینها که از  ،شت رفتهادو باز خنان و نوشتها هایش بزندانمنقدان رژیم قرار دارد و بارها بدلیل س
از بورس دولتی برای گرفتن تخصصش بوده او ورود خود به  شهرت پدرش استفاده کرده که مهمترین آنها استفاده

 . موسسهٔ دولتی را ذی نفع شدن از رابطهٔ خانوادگی می داند
آقای خزعلی همچنین به استفاده از سهمیهٔ شورای نگهبان برای شرکت در حج بدون رعایت نوبت را اعتراف می کند 

. و می گوید که سوای آن دیگر از هیچ امتیازی استفاده نکرده است و اما سالگی از آن استفاده کرده است ۱۸که در 
 .استفاده از هر امتیازی را برای نشر کتاب هویتش رد میکند

مستندی از پروگرامهای تلویزیونی با همین نام است که توسط علی شریعتمداری تهیه می شد و در دوران  «هویت»
الریجانی بر صدا و سیما پخش شد. بگفتهٔ علی خزعلی مخالفان انتشار این کتاب طبقهٔ حاکم بود که نمیخواست آن  علی

 .پرگرامها بصورت کتاب بدست مردم قرار گیرد
 

 : تحزب راه حل استفاده جوئی
 

هٔ اقتصادی در سایدستیابی بمقام سیاسی و استفاده از امتیازات  ،آقای خزعلی میگوید که در غیاب احزاب سیاسی
اسد صادی فدر مسایل اقت»ست و گوید گذشته از دولت قبل که شایسته ساالری امری با سابقه ا روابط و نه ظوابط

بلکه رو  ،در دولت کنونی نیز سٔو استفاده از قدرت به دلیل روابط خانوادگی نه فقط روا دارد «ترین و پلید ترین بود
 معاون ریاست جمهوری ،وزارت داخله ،مٔوسسات مانند صندوق فوالد کشور ینبه توسعه می باشد! و از برخی از

 .نام می برد
فتهٔ بگ .بلکه دامنگیر همه صاحب منصبان نظام است ،او میگوید این استفاده جوائیها تنها به آًغازاده ها منحصر نمیشود

برسد هرکس دستش  .و اصالح طلب نداردو اصو ل گرا  «استفاده می کند ! ،هر کس که دستی در قدرت دارد»او 
 ! و خانوادها های آنان از وزیر تا وکیل ... ،از آُقازاده تا سردار ...

 

علی خزعلی می گوید فساد خانوادگی حتی در برخورد های قضائی با متهمان نیز اثر دارد و درین باره به شکنجه 
مطهری در شیراز یا کشته شدن نواسهٔ آیت هللا امینی در  نشدن خودش در زندان و یا بر موارد برخورد با علی

به سکوت مقامهای  ،کهریزک اشاره میکند که در صورت نبود روابط خانوادگی مانند ده ها موارد آشکار ناشده دیگر
نرا او علت آ ،مسٔول بر گزار می شد. او بر فقدان مجازات برابر در قبال جرمهای مشابه در قوهٔ قضائیه تائید میکند

 .سرشناس بودن یا نیودن خانواه ای متهمان میداند
 خزعلی تنها راه جلوگیری از فساد و سوء استفاده را تشکیل و تأسیس احزاب سیاسی میداند تا در انتخابات بر

نمایندگان واقعی و شناخته شدهٔ مردم انتخلب شوند و رد یا تائید صالحیتها را سلیقه های  ،اساس شایسته ساالری
 .غرض ورزی و کینه توزیها و یا ارفاقهای خانوادگی تعین نکند ،خصیش
 

 ختم
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