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  :ناصر واعظ طبسي

  محاکمه من
  !محاکمه رهبر است

  
آقازاده آیت اهللا واعظ طبسي همچنان بين ایران، دوبي و 
. امریکا در پرواز است و پرونده اش باز نشده نيمه بسته شده است

 ميليارد تومان سر بانک ملي 120 طبسي در یک قلم ناصر واعظ
ایران کاله گذاشته و  آنچه را به جيب زده به بانک هاي دوبي منتقل 

  .کرده است
اگر معناي توسعه اقتصادي، توسعه مالکيت و پروار شدن 
حساب هاي بانکي باشد، این توسعه در جمهوري اسالمي ادامه دارد 

الس و ثروت اندوزي، همانا بستن و اگر منظور از مبارزه با اخت
مطبوعات و دوختن دهان روزنامه نگاران باشد، این توسعه نيز با 

براي توصيف و درک قدرت بي پرسش آیت . شدت دنبال مي شود
اهللا واعظ طبسي، که او را برگمار کننده اصلي رهبر، بعد از 

همين  درگذشت آیت اهللا خميني مي دانند، اگر تنها یک قلم کافي باشد، 
 ميليارد توماني براي پشت قباله اقتصادي و سياسي ناصر 120قلم 

  .واعظ طبسي کافي است
 را منتظرند تا پس از یورش همه ”المکاسب“پرونده 

جانبه به جنبش اصالحات به بایگاني جمهوري اسالمي بسپارند و به 
همين دليل هفته به هفته و ماه به ماه این رسيدگي را به عقب مي 

ند تا بلکه در این فاصله کار تمام شده و مردم آن را در انبوه انداز
  !حوادث خونين کودتائي فراموش کنند

المکاسب از جمله بنيادهاي مخفي در جمهوري اسالمي 
بود و ناصر واعظ طبسي تا زماني که با چند فرمانده سپاه پاسداران 

 اختالس یقه به یقه نشده بود نامش بعنوان متهم به یکي از بزرگترین
  .ها مطرح نبود

در یکي از روزهاي گرم تابستان گذشته، چند فرمانده 
سپاه که شعارهاي رهبر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي 
گرفته و حمایل جانشين ساختن توسعه اقتصادي بجاي توسعه سياسي 
را به گردن آویخته بودند سري هم به مشهد زدند تا از سلطان نشين 

به هر کجاي شهر که سر کشيدند . دیداري کرده باشندخراسان هم 
مهر آستانقدس رضوي داشت و با هر کس گفتگو کردند از آیت اهللا 

به اداره   در پایان دیدارها و بازدید ها. طبسي و آقازاده اش ناليد
در همين . مرکزي آستانقدس رفتند تا با آیت اهللا طبسي دیدار کنند

ماندهان و ناصر واعظ طبسي پيش ساختمان برخوردي بين این فر
فرماندهان سپاه که در . آمد که طي آن نطفه پرونده المکاسب بسته شد

جستجوي مفاسد اقتصادي به آستانقدس رسيده بودند، بدليل ورود 
سرزده به اتاق هاي مرکزي با اعتراض تند جواني روبرو شدند که 

او . اشتزنجيري ضخيم از طال بر گردن و دستبندي طال بر دست د
خواهان خروج فوري این فرماندهان از ساختمان مرکزي آستانقدس 
بود و وقتي کار به تند خوئي انجاميد یکي از فرماندهان سپاه با سيلي 
  .آن جوان و زور گاردهاي محافظ وي از ساختمان بيرون انداخته شد

آنها روز بعد و با توصيه اي که از تهران به آستانقدس 
در این . ند واعظ طبسي را ببينند تا ماجرا خاتمه یابدرسيد بود توانست

دیدار واعظ به فرماندهان معترض به سر و وضع ناصر طبسي 
شما . هرکس در آن دنيا پاسخگوي اعمال خود در این دنياست: "گفت

  !"در آن دنيا بجاي ناصر مؤاخذه نخواهيد شد

این پایان دیداري بود که به قصد رسيدگي به مفاسد 
بقيه ماجرا در شوراي فرماندهي سپاه . ي صورت گرفته بوداقتصاد

دنبال شد و با فشار این فرماندهان به رهبر، قرار شد پرونده 
المکاسب باز شود و با ترتيب دادن یک دادگاه نمایشي فرماندهان 
 تمعترض آرام گرفته و کار به شورش در ميان آنها نيانجامد و طش

قتصادي و توسعه اقتصادي مورد رسيدگي به مفاسد ا"رسوائي طرح 
  !از بام نيافتد" نظر رهبر

چند بار ناصر واعظ طبسي به دادگاه خواسته شد اما او یا 
غيابا برایش یک . در سفر امریکا بود و یا در دفتر کارش در دوبي

 ميليارد توماني صادر کردند که بالفاصله خانه اي بعنوان 5وثيقه 
بعدها شناسائي صاحب . ه گذاشته شداین وثيقه در اختيار قوه قضائي

این خانه به سوژه اي تازه در پرونده المکاسب و ناصر واعظ طبسي 
دفتر علي اکبر ناطق نوري با صدور اطالعيه اي مالکيت . اضافه شد

وي بر این خانه را تکذیب کرد، اما اگر باور و اطالع عمومي چنين 
  نبود، چه نيازي به چنين تکذیبي بود؟

 روزنامه، راه انداختن جنجال دادگاه شهرام بستن چند
جزایری، اعالم حکم اعدام هاشم آغاجري، یورش به مؤسسات نظر 
سنجي و دستگيري عباس عبدي و اکنون جنجال پيرامون چاپ 
طرحي در روزنامه حيات نو که گویا شباهت به آیت اهللا خميني 

ده و بستن دارد، همه و همه براي رفتن به سوي اعالم حالت فوق العا
کليه مطبوعات و شکستن بقيه قلم هاي نيمه شکسته ادامه تالش هائي 
. است که بموجب آن باید بر این غارتگري پرده سانسور کشيده شود

همه این جنجال ها باید جانشين رسيدگي به غارت افسانه اي آقازاده 
  .هائي نظير آقازاده آیت اهللا واعظ طبسي شود

 است که ناصر واعظ طبسي  با همين جنجال هاي جدید
آسوده از خطر پيگيري پرونده اش مصاحبه مطبوعاتي با روزنامه و 

. کرده و طلبکار هم شده است" قدس"و " حریم"نشریه ارگان پدرش 
این گفتگو که در آن ناصر واعظ طبسي مدعی سياسي شدن پرونده 

  .المکاسب شده را در زیر مي خوانيد
  

  غارت مظلومانه و غير سياسي
: ناصر واعظ طبسي در باره سياسي شدن پرونده اش گفت

حجت االسالم عليزاده رئيس کل دادگستري (قاضي القضات " 
داشتند، در مورد  در جلسه اي آه مدت ها پيش با دانشجویان)  تهران

 بهتر است بگویم پرونده فرزند توليت آستان قدس«: المكاسب گفتند
سي آنها با پرونده من همين جمله نشانگر برخورد سيا» رضوي
  ."است

علي القاعده ناصر واعظ طبسي باید بداند فرزند کيست و 
از آن مهم تر، این را بداند که بدون حمایت و  قدرت پدرش در 
جمهوري اسالمي شاید کاسب بازار مي شد و یا در حجره یکي از 
بازاري ها جنس جابجا مي کرد و دفتر مي نوشت، اما یقينا 

 نمي توانست راه انداخته و یک تراست اقتصادي را" المکاسب"
تشکيل دهد که یکسرش به سرخس و  گاز وصل باشد و سر دیگرش 

  ! به بانک هاي دوبي
اصر واعظ طبسي در بخش دیگري از مصاحبه اش ـن

 بعضي ها قصد دارند با تالش در جهت محكوم آردن من،: " گفت
ناحي آه وابسته به مقام آیت اهللا طبسي را بد نام آنند و بعد بگویند ج

  " .خودشان مشكل دارند، رهبري هستند
ناصر واعظ طبسي که در آستانه برگزاري جلسات علني 

که تشکيل نشد و تا در بر این پاشنه مي ( پرونده المكاسب، دادگاه
بقيه در ص (موارد اتهامي خود را )  چرخد تشکيل هم نخواهد شد

7(  
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  بندر نشينان
  در ساحل تجارت

 جهان به آشورهاي شمال و آشورهاي جنوب، راه تقسيم
حلي بود آه آارشناسان تبليغاتي جهان سرمایه داري براي از اذهان 
: دور ساختن دو اصطالح مهم در مطبوعات جهان جا انداختند

این ". جهان سوم" و " آشورهاي غارت شده و نيمه مستعمره"
بيرون آمده اصطالحات از دل دوران پس از پيروزي انقالب اآتبر 

بود و جنبش هاي رهائي بخش و دمكراتيك جهان را، تا مرزهاي 
این اصطالح . در بطن خود داشت" راه رشد غير سرمایه داري"

جدید باید جاي غارتگر و غارت شده را در فرهنگ انقالبي جهان 
  .مي گرفت

اگر شمال و جنوب را با همين معنا و مفهوم آخر، یعني 
ابر بگيریم، آنوقت مي توان براي زندگي در غارتگر و غارت شده بر

  .شمال و جنوب خليج فارس این اصطالح را به خدمت گرفت
 آيلومتر 2400شمال خليج فارس با مسافتي حدود 

سرزميني است با مردمي زحمتكش آه ثروت را براي شمال خليج 
  .فارس فراهم مي آنند

 از شمال شرقي خليج فارس به غرب آن برویم تا قصه این
جائيكه .  شروع آنيمچابهارغصه را از یكجا شروع آرده باشيم، از 

مردم ساآن آن وقتي خبر تاسيس منطقه آزاد تجاري را شنيدند با این 
. تصور آه نان به سفره شان افزوده خواهد شد در پوست نگنجيدند

آغاز دوران ریاست جمهوري هاشمي رفسنجاني و وعده هاي بزرگ 
  . باغي هم بود، ميوه چينش مردم محلي نبودنداگر. و باغ هاي دلگشا

آارگاه هاي لنج سازي آه با وسواس و رقابت لنج هاي 
ماهيگيري مي ساختند، به آارگاه هاي ساختن لنج هاي باري تبدیل 

ماهيگيران به ملواناني تبدیل شدند آه بجاي ماهي انواع آاالها . شدند
از تك سواري تجاري آه آغ: را با این لنج ها نقل و انتقال مي دادند

بر اسب مراد در جمهوري اسالمي سوار شده و راه صد شبه را یك 
  .شبه مي پيمودند

غرفه ها و حجره ها یكي بعد از دیگري، ابتدا در همان 
بازار سنتي چابهار و اطراف گمرك این بندر و سپس در ساختمان 

همي در این غرفه ها مردم محلي نه س. هاي نوساز استقرار یافتند
داشتند و نه حضوري، چرا آه نه آه در بساط داشتند آه با آن سودا 

آنها آه آمده . آنند و نه قدرت حكومتي را پشت سر آه حمایتشان آند
یاني آمدند و در چابهار لنگر " آقا. "بودند این هر دو را یكجا داشتند

ا انداختند، بادبان تجارت و ارتباط با آنسوي خليج فارس به فرمان آنه
باال و پائين شد و مردم محلي همچنان ملواناني باقي ماندند آه هر گاه 

ساآتشان وعده به آینده سر به شورش برداشتند مقامات محلي با 
ماهيگيري و لنج سازي سنتي جاي خود را به عضویت در . آردند

آنچه وارد . شبكه پيچ در پيچ تجارت و باربري با لنج هاي باري داد
رك و ماليات به تهران سرازیر شد و آنچه به خانه شد، فارغ از گم

مردم رفت ناني بود آه از باربري نصيب ماهيگيران قدیم و باربران 
  .جدید شد

هاشمي . سالها از اعالم چابهار بعنوان بندر آزاد مي گذرد
رفسنجاني از ریاست جمهوري به مجمع تشخيص مصلحت رفته و 

 تجاري به رتق و فتق امور تجار بزرگ در باالترین طبقه برج هاي
مسافراني آه از چابهار عبور مي آنند، آن را بندري مي . مشغولند

" آاالي همراه مسافر"یابند آه مي توان از آن آاالهایي را بنام 
بلوچ هاي بندري این آاالها را با لنج ها از آنسوي . ترخيص آرد

ه هاي محمول. خليج فارس در شمال، به اینسو در جنوب آورده اند

در طبقه بندي . بزرگ همچنان بدست مردم محل ترخيص مي شوند
آاالها، همچنان برخي اقالم غير مجاز چنانچه همراه مسافر وارد 
شود مهر مجاز بر پيشاني اش مي نشيند و آاالهایي آه تعرفه گمرآي 

نه آن مهر و نه این معافيت، . باالئي دارند از گمرك معاف مي شوند
اآنين چابهار و بلوچ هاي زحمتكش و باربر آن نان هيچكدام براي س

آنكه مسافر عبوري و ! چابهار آزاد شد اما ساآنينش نه. نمي شود
مردم محلي را در چنگ دارد، همان است آه حكومت را در تهران 

  !تجار: در چنگ دارد
  

  قصه اي تكراري در هرمزگان
كلي در استان هرمزگان نيز داستان به همين گونه، اما با ش

آاالهاي پلمب شده، مشهورترین آاال در این . دیگر تكرار مي شود
آقایان در آنسوي آب، در دوبي مستقرند و دالالن آنهادر .استان اند

آنها مبلغ قابل توجهي مي گيرند و آانتينرها را . زنند شهر پرسه مي
این آاالها بنام ترانزیت به تهران فرستاده و . آنند تا تهران بدرقه مي

در این مسير پولساز هم مردم زحمتكش بندرعباس . خليه مي شوندت
اسرائي اند آه همه چيز بنام آنها تمام مي شود و در نهایت هم فقر را 
در چشمان معتاداني آه در سواحل بندرعباس پرسه مي زنند و به 

جوانان معتاد . نقطه هاي دور دریا خيره مي شوند باقي مي گذارند
قاچاق سيگار و مشروب حل مي شوند و مي شوند، در شبكه 

به این ترتيب . ثبت مي شود" چتربازان"سرانجام نيز نامشان در دفتر 
بندرعباس . واردات ادامه مي یابد و عمر یك نسل را به آام مي آشد

همچنان متروك، عروس پير جنوب باقي مانده و شمال حجله آقازاده 
  .هائي آه جانشين آقایان شده اند

  

  بندرلنگه
نبض واردات و فقر در بندر لنگه مي زند و ساآنين آن 
بيش از هر شهر و بندري در سواحل جنوب ایران اسير و بنده 

چشم مردم محلي پيوسته به درهاي اداره بندر . تجارت و باربري اند
شخصيت، فرهنگ و اعتبار محلي در پشت این درها، آه . است

مردم محلي در . ا مي آندبندرت به روي آاالها باز مي شود معنا پيد
هرگاه ورود . این اداره  پيله ور و یا مرزنشين ناميده مي شوند

آاالئي از بنادر دیگر مقرون به صرفه نباشد، از بندر لنگه وارد مي 
بيست و سه سال از انقالب مي . شود و این بندر هم جاني مي گيرد

  .برند يگذرد  اما هنوز مردم بندر لنگه در حسرت آب شيرین بسر م
از بندر لنگه تا بنادر استان بوشهر روستاهاي دیگري 
هنوز بر سر راهند آه هر آدام به نحوي در حاشيه واردات زندگي 
خود را مي گذرانند و هر اندازه آه از باراندازها و سواحل بندري 

گشت هاي . دورند بيشتر به اسارت شبكه هاي قاچاق درآمده اند
اي خليج فارس و چه در گلوگاههاي نيروي انتظامي چه در آب ه

برند و به درآمد آن گره  ورود آاال  نه تنها از واردات بهره مي
خورده اند، بلكه از دل شبكه هاي قاچاق نيز براي خود پول بيرون 

  .مي آشند
داستان گشت هاي ساحلي هرمزگان و زد و بند آنها با 

اورها، هر دم نو دادگاه انقالب بندرلنگه براي اخاذي از لنج ها و شن
حرآت این لنج ها و شناورها از مبداء تا بنادر ایران، خود . مي شود

  .حرآتي است در دایره مافياي واردات
بوشهر داراي یكي از بزرگترین پاالیشگاه هاي گاز جهان 

 ساله دارد، اما ترس از بمباران 30نيروگاه اتمي آن شناسنامه . است
. ن تاسيسات در این بندر استآن بيشتر از خرسندي استقرار ای

بهترین ميگوي جهان  از بوشهر صادر مي شد  و بزرگترین 
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سكوهاي صادرات نفتي در خارك برپا شده اند و بزرگترین ایستگاه 
نيروي هوایي آشور و مرآز بزرگ نيروي دریائي نيز در بوشهر 
مستقر است، اما همه آنها در پاي واردات ذبح شده اند واعتباري در 

  . آار و معيشت براي مردم محلي ندارندحد
در بنادر آنگان،  دیر،  بوالخير،  دلوار، بوشهر،  ریگ و 
گناوه چرخه زندگي با واردات و شبكه هاي مافيائي تجارت پيوند 

در دوبي گاهي مرداني از بنادر ایران دیده مي شوند آه . خورده است
زي در زاد هنوز رنگ پوست سرشان حكایت از ساليان دراز آشاور

و بومشان دارد و اآنون سالهاست با زمين و آشاورزي وداع آرده و 
اگر جاني داشته باشند باراندازند و اگر تواني برایشان باقي مانده 

  . باشد در حاشيه شبكه لنج ها و شناورها پادویي مي آنند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )5از ص ... اآمه بقيه محاآمه من مح(
  

از زمان  یك تهمت و دروغ بسيار بزرگ خوانده آه قوه قضایيه
وي با تاآيد بر . اعالم این پرونده تا به حال به آن دامن زده است

چون دیگر عدالتي وجود ندارد : "پرونده المكاسب گفت سياسي بودن
موجود سپرده شده، پرونده ما  و همه چيز به جوسازي هاي سياسي

مگر المكاسب مال شخصي من . ين روندي را طي آرده استهم چن
جوسازي مي  آساني آه است؟ و مگر المكاسب را فقط من خریده ام؟

آنند با من مشكل ندارند بلكه با توليت آستان قدس مشكل دارند، چرا 
مقام معظم رهبري بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاآيد مي  آه وقتي

نماینده ولي فقيه در استان خراسان  سيآنند و از طرفي آیت اهللا طب
خواهند گفت آقاي  است به طور مسلم اگر بتوانند بنده را محكوم آنند

 طبسي را بدنام آردیم آه نتيجه این امر هم مستقيما مي رسد به آقا و
  رقم .مي گویند جناح وابسته به آقا خودشان داراي این نقيصه هستند

 دروغ است، من یك چك سفيد چهارده ميليون و چهارصد براي چك
داده ام و هيچ رقمي روي آن ننوشتم حاال  امضا به بانك ملي دوبي

چه آسي به بانك  چه آسي چك را نوشته و چرا بانك شكایت آرده و
در ضمن اگر من خالفي هم آرده . گفته شكایت آن باید معلوم شود

 بانك باید در دادگاه دوبي رسيدگي شود، همانطور آه مسووالن باشم
مسأله این چک را هم  .هم دادگاه تشكيل شد ملي شكایت آردند و آنجا

. اصال معلوم نيست مقصود اینها از دادگاه چيست. آيفري آرده اند
اعالني ایست، یعني فقط رسالت اطالع رساني دارد  ظاهرا آه دادگاه

  " .نه تحقيق و قضاوت
  : به این ترتيب ناصر واعظ طبسي اعالم کرد

  !مه من یعني محاکمه رهبر محاک-1
 اگر عليه سياسيون قوه قضائيه اعالميه بدهد ایرادي به آن وارد -2

  !نيست اما در باره غارتگري نباید چنين کند
 من در اینجا به کسي حساب نباید پس بدهم، بلکه کشور من دوبي -3

  !است
 از شکم مادر هم که بدنيا آمدم با چک سفيد بدنيا آمدم و هر رقمي -4

  !که روي این چک نوشته شود معتبر است
ه ــ سال ميلياردها تومان پول ب12-10 اینکه از کجا در عرض -5

جيب زده ام نيز به کسي مربوط نيست، چون نهادهاي زیر نظر 
ري را ـر بدهند والیت و رهبـرهبري نباید به کسي پاسخ بدهند؛ اگ

  .ر عالمت سئوال برده اندـزی
  !بچرخ تا بچرخيم

  د ناصر واعظ طبسي و چک سفي
  مهر محرمانه

  بنياد الزهرا به هيچ ضمانتي نياز ندارند

  سالطين تجارت
  در لوکزامبورک خليج فارس

  دوبي
در آنسوي امواج، آنجا که زندگي تماما به نفت آلوده 
است و موي مردان قدرتمندش زیر چفيه سفيد نمي شود، تجاري 

هائي که هنوز بوي مستقرند که دستشان تا اینسوي خليج و کوچه 
تبارشان عرب نيست، اگر اهل . تند ماهي تازه مي دهد دراز است

اصفهان نباشد در قم زاده اما در بازار سنتي تهران بزرگ شده 
  ! اند

دوبي زیر رکاب آنهاست وثروت افسانه اي که از 
چشم حسرت . اند هم شناسنامه و هم گذرنامه آنها ایران منتقل کرده
وي خليج هم بدرقه راهشان است و هم در انتظار بندرنشينان اینس

  .باري که به اینسو مي فرستند
در " اميرات تاور"یك طبقه از برج بلند وتازه ساز 

دوبي بزرگترین دفتر این مردان چک خيابان شيخ زاید ابتداي 
برجي که در مقایسه با برج هاي دوقلو و ویران شده . سفيد است

د که پا به پاي والدینش راه مي نيویورک به بچه فيلي مي مان
اینجا قلب تجارت ایران است و آنها که بارشان را در . پيماید

  . تهران بسته اند در این بارانداز تخته پوست پهن کرده اند
دفتر مرکزي بنياد الزهرا که سه امام جمعه تهران 

هيات امناي . بنيان گذارده اند اینجاست ) یزدي- جنتي-هاشمي(
 یکبار بصورت ناشناس وارد دوبي شده و در این دفتر هر چند گاه

تنها، هزینه دکور بندي آن در سال گذشته . جلسه تشکيل مي دهند
ميليون درهم، یعني معادل یك ميليون و صد هزار دالر خرج 

  .برداشت
دوبي، این پایتخت تجار " بورجمان"مرآز تجاري 

ه که بانک بزرگ منطقه با پول و ثروت آنها مي چرخد، همانگون
در " موناکو"و " لوکزامبورک"شاید دوبي را بتوان با . هاي دوبي

اولي  هيچ قانوني اجازه بازرسي حساب  در. اروپا مقایسه کرد
ترین گاوصندوق ها براي ثروت هاي باد   هاي بانکي، این امن

آورده را نمي دهد و در دومي هتل هایش امن ترین محل براي 
دوبي، مجموعه از . نه و سياسي استدیدارهاي محرمانه عاشقا

لوکزامبورک و موناکوي : هر دو پادشاهي نشين کوچک اروپاست
 !خليج فارس است


