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 فعاليت موشكي ايران
 و

  1 يناتجمهوري اسالمي و خرج ا
  حقوقدان  -اميرفيض

(فعاليت موشکی ايران وحراس کشورھا) قرارشد که تحرير نگاھی به ولخرجی  تحريرِ  درقسمت نخستِ 
   .داشته باشد را ن داده شودآ) به آَتينا( آَتينامی که بھتراست نام ھای جمھوری اسال

 اكنون سرقرار

ی جمھوری اسالمی اين است که درتحرير فعاليت موشکی جمھوری آَتينارح موضوع خرج علت لزوم ط
قای ترامپ درمورد ايران مطرح شد که ايشان موضوع کمک ھای مالی جمھوری آاسالمی  اظھارات 
   :يشان نوشترا عنوان کرد  وتحرير درپاسخ اعتراض ا اسالمی به حماس

ن چيزی است آ سازمان ھای تروريستی خيلی باالتراز وھادامنه کمک مالی جمھوری اسالمی به کشور
ن، فھرست کمک آاين تحرير سعی خواھد کرد که درقسمت دوم  ؛مده استآقای ترامپ آکه دراظھارات 

   .نجا که انتشاريافته  ضميمه تحريرنمايدآجمھوری اسالمی رابه کشورھا وسازمان ھا تا  شکارآھای 

  توضيح

دوره رياست جمھوری احمدی نژاد است علت اين است که  واھيد کردازکه اکنون مالحظه خی فھرست
جناح اصالح طلبان واصولگرايان مواجه بوده است ودرنھايت  دو دوره احمدی نژاد بامخالفت ھر

  .دوران رياست جمھوری ديگران داشته اند زادی عمل بيشتری ازآروزنامه ھا ومراجع خبری 

ھوری اسالمی اوال ازحقوق دولت جمھوری اسالمی درقانون نجا که مستند ريخت وپاشھای جمآ از
را کاری خالاف قانون دانست  دوم اينکه نميتوان فرض  نھاآن کشور مقررشده است نميتوان آاساسی 

اد دراجرای قانون اساسی جمھوری اسالمی کوتاھی وغفلت احمدی نژ ن نھاد که دولتھای غيرآ بررا 
ن اساسی درکمک به کشورھای اسالمی وتيره ھای تروريستی کرده باشند بلکه اصل رعايت قانو

   .ن ثابت شودآميباشد مگرخالف 

  ی جمھوری اسالمیآَتينافھرستی ازمخارج 

                                                            
 ک-ح -لغت نامه دھخدا -  پايين تنه،خرج بيھوده، خرج اتينا  لھجه و گويش تھرانی  =اَتينا  - ١
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  مجتبي خامنه اي ** 

مد نفتی توسط بانک مرکزی به حساب مجتبی خامنه ای آ در از ٩٠ميليارد يورو درسال   ۶/١مبلغ 
يکه احمدی نژاد با کسری مواجه ميشود ازمحمود بھمنی برطيق اين خبرھنگام  .شده است واريز

مد حاصل ازفروش آ در رئيس بانک مرکزی دراين مورد سوال ميکند وی پاسخ ميدھد <بخشی از
بھمنی  احمدی نژاد از  .واريزشده استبيت مقام رھبری دستورداده بود به حساب ھائی که  تنف

ومبلغ وشماره حساب ونام دارنده حساب بنويسد وامضا  ميخواھد  که کليه موارد يادشده راباقيد تاريخ
ششصد ميليون يورو به حساب مجتبی خامنه  و کند که دراين ميان مشخص ميشود رقم يک ميليارد

  (سايت جرس)                                                                            .ای واريز شده است

 بانک مرکزی (قبل ازبھمنی) درزمان رياست جمھوری احمدی نژاد درگفت ورئيس  قای مظاھریآ **
 کمک  ميليون دالربه لبنان ۵٠دستوراحمدی نژاد مبنی براينکه  گو باروزنامه شرق  چاب تھران از

 ۵٠مد اين آقای بھمنی آاو گفت که درزمان من اين کارانجام نشد ولی بعد ازمن که ، صحبت کرد
   .دميليون دالر حواله ش

ما تبديل  قای احمدی نژادآدولت  در ؛رمان گفته استآدرمصاحبه با روزنامه  ** ھمان اقای مظاھری
به کشوری شده بوديم که احساس ميکرديم دارای منابع پايان ناپذيراست ودرسفرھای دولتی به 

 رسف گفت در وی به يکی ازکمک ھا اشاره کرد و ،کشورھای ديگرقول کمک ھای بالعوض ميداديم
وعده احداث ساختمان وزارت خارجه وپارلمان به فريقائی آخارجه ايران به يکی ازکشورھای  وزير

   .شد اين کشور داده

قرارداد <دولت احمدی نژاد به تانزانيا با  در< :ازوام ھای ديگرگفت یھمچنين درباره يک مظاھری
  >يک صفحه ای وام ميلياردی داده شد

 ولت خاتمی وازبستگان ھاشمی رفسنجانی ھم ھفته پيش روايتی ازازمديران د ** اقای حسن مرعشی
يک دردولت خاتمی ايران برای تاجيکستان  فته بود. وی گفتگھديه عجيب احمدی نژاد به تاجيکستان 

ن سد به دوران احمد ی نژاد رسيد وی درمراسم آ  حاما افتتا ؛ساخت ميليون دالر ١۵٠به ارزش  سد 
   .نطقش گفت اين ھديه ازجانب ملت ايران به شماست در وستان رفت افتناح اين سد به تاجيک

   داده اند؟! مردمی که فرزند فروشی ميکنند کليه خودرا برای امرارمعاش ميفروشند  چه ھد يه ای

> ولی درحکومت اسالمی رواست به مسجد حرام است خانهچراغی که به درادبيات  فارسی داريم <
  .چراغی که به اسالم رواست به خانه حرام است>ضرب المثل باال چنين است <

  ** پاكستان

منوچھرمتکی وزيرامورخارجه احمدی نژاد  برای شرکت درکنفرانس بين  ١٣٨٨درفروردين ماه سال 
دالربه  ميليون ٣٣٠المللی پاکستان راھی ژاپن شد ودراين نشست جمھوری اسالمی متعھدشد مبلغ 

  )١٣٨٨فروردين  ٢٨(خبرگزاری افتاب                                                 .پاکستان کمک کند
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  ** فعاليت هسته اي 

گتن پست نمقاله واشي ؛قای رابرت ھيوسن، کارشناس نظامی درمرکزجينز به راديوفردا گفته استآ
ی نشان ميدھد عبدالقديرخان  اطالعات مربوط به خواست ايران برای خريد بمب رابه مراجع اطالعات

 ن خالف اظھارات دولت پاکستان درتمام اين مدت بيست سال است که ادعاکشورش منتقل کرده واي
ايران نميتواند بگويد ومدعی شود که ميکرد دراين باره چيزی نميداند واين موضوع ثابت ميکند که 

   .برنامه ھسته ای غيرنظامی است ھدفش از

خرج برداشته دالر ميليارد ١٠ای دولت ايران حدود اين معامله بربه گفته روزنامه واشينگتن پست <
   .است

قبلی به  قرار قای شمخانی ازسوی جمھوری اسالمی برای خريد سه بمب اتمی باآتوضيح اينکه 
 درس چند فروشنده لوازم فعاليت ھسته ای وآ ،پاکستان ميرود ولی دولت پاکستان بجای بمب اتمی

 ١٠افتاده به ايران ميدھد وخداميداند که ريخت وپاشھای  ارک از ژمقداری راھنمائی وچند سانتی فيو
   .به چه کسانی بوده است و کجا دالر ميليارد

  ** سوريه 

 ن ممکن نيست وآای ينتامرور تحقيق شود حقيقت  مبلغ ااطالعات درمورد چاه ويل سوريه ھرقدرکه 
اب موارد زيردرخدمت اين دارد معھذا علی الحس خرکارجمھوری اسالمی درسوريهآ به زمان و نياز

   .تحرير قرارگرفته است

لمان درمقاله ای که آرئيس پيشين ستاد برنامه ريزی وزارت دفاع  و قای ھانس روله روزنامه نگارآ
منتشرساخت مدعی  "نوبه توتسورشه تسانيوک" یدرروزنامه سوئيس ١٣٨٧روزھای سال خرين آ در

يک ايرانی فراری به گفته رسانه ھا عليرضا عسگری شد که اسرائيل با استفاده ازاطالعاتی که از
ورده بود تاسيسات ھسته ای سوريه راکه باسرمايه گذاری ايران وکمک فنی کره شمالی ساخته آبدست 

برنامه  درستانه راه اندازی بود بمباران ونابود کرده است. اسرائيل ميزان سرمايه گذاری ايران آ در و
تخمين زده است روشن نيست که اين ھمه سرمايه گذاری  يليارد دالرم ٢تا  ١بين   اتمی سوريه را

يک بوده اند. دولت ايران ھيچ واکنشی نسبت ربوده يا دولتھای قبل ھم ش زمان دولت احمدی نژاد در
  .به مقاله باال نشان نداد

که   "دميستورا" به يک اطاق فکردرواشينگتن گفته است نيتور گزارش داد کهاستين ساينس مي** کر
   .دالر به بشاراسد کمک مالی ميکند ميليارد ٣۵رسمی خود يعنی ساليانه  ايران سه برابر بودجه نظامی

قای جسی چاھين يک سخنگوی نماينده سازمان ملل درسوريه درپاسخ به پرسش خبرگزاری آ** 
  :بلومبرگ درباره گفته "دميستورا" به اطاق فکردرواشينگتن چنين پاسخ داده است

 به رژيمميليارد دالر ۶ايران ساليانه تخمين زده که درتاريخ ھشتم ژوئن ه ويژه سازمان ملل نمايند
  .ميليارد دالر ٣۵ميليارد دالر درست است نه  ۶رقم  ؛اسد کمک ميکند بنابراين

  لمان)آرگ  (روزنامه بلومب                                                                                     

مريکا  با استناد به آدانشگاه تافتز  مطالعات شرق مديترانه فارس در قای نديم شھادی مديرمرکزآ** 
 ميليارد دالرکمک نظامی و ١۵تا  ١۴بين   ٢٠١٣و ٢٠١٢تحقيقات خود گفته که ايران درسالھای 
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امالت ايران با نظامی ن سالھا رابطه بانکھا ومعآ با وجوی که در  اقتصادی به رزيم اسد کرده است
    .مالی جھان قطع بوده است

  مورد قابل توجه 

سرگرد پاسدارمحمد مرادی گزارش  ،** به گزارش ايرنا  ازروابط عمومی سپاه ناحيه امام صادق
مراه کمک ھای ميدھد که  درراستای ھمدردی ايرانيان با مردم مظلوم سوريه بخصوص شھرحلب  ھ

  .ری شدوآجمع  ميليون لایر ١۵ جنسی

مسئوالن بسيج  –بسيجيان  –بنا برھمان گزارش رقم مزبور ازبسيج سازندگی سپاه ناحيه امام صادق 
   .وری شده استآاه ومساجد شھراصفھان جمع گسازندگی  درسطح حوزه، پاي

تمام مراجع دولتی ومساجد  تومان است  و ٣۵٠٠بنرخ  دالر ۴٣٠معادل که  ميليون لایر  ١۵رقم 
ن مبلغ نا چيزمشارکت داشته اند  نشان ميدھد که ايرانيان چقدردرمضيقه مالی آوری آ اصفھان درجمع

مقايسه وری شده است. آھستند که با ھمه تبليعات وفشارسپاه پاسداران اصفھان اين مبلغ نا چيز جمع 
 نارضايتی مردم به مصرف پول ملت وکشور در ينای جمھوری اسالمی نشانی ازترقم باال با مخارج ا

   .سوريه است

  .چه کارھائی با پولی که به سوريه داده شده ميشد درايران انجام داد

چه کارھائی ميشد درايران کمک ھای مالی ايران به سوريه رجه بريتانيا گزارشی با عنوان باوزارت خا
گزارش بسيارجالبی  .گرفته است ن دراختيارراديو فردا قرارآانجام داد منتشرساخته که متن فارسی 

فقط اجازه فرمائيد که بخش کوچکی  ؛ورده شودآمشکل است که دراين تحقيق  ،است که بعلت تفصيل
  .موزش وپرورش است مورد استفاده اين تحقيق قرارگيردآن که مربوط به آ از

نرخ برابری  ؛دالراست ٧٠٠ھزارو ١۴استان تھران حدود  ھرينه متوسط ساخت يک کالس درس در
 نقاط مختلف متغير ھزينه ساخت يک مدرسه در ،تومان محاسبه شده است ٣۶٠٠ن تاريخ آ در دالر

ميليون  ٨٠٠ميلياردو  ۵ھزاردالر تخمين زد با  ٢٧٨ تا پانصد دالر و ھزار ٨٣است وميتوان بين 
کالس درس درايران احداث کرد که تقريبا بيش ازنيمی ازشمارکالسھای درس  ھزار ٣۴٧ميتوان  دالر

  ت ........فعلی درسراسرايران اس

  تصورخام

ينده آ برخی تصورميکنند که اگرجمھوری اسالمی درسوريه سرمايه گذاری انسانی ومالی ميکند  در
اعتراض  تلقين جمھوری اسالمی است که از اين تصور ؛استانھای ايران خواھد شد سوريه يکی از

ی اسالمی امکان چنين تصوری بکلی خام ومحال است دنيای امروز به جمھور  ؛ناسيوناليستھا بکاھد
  .ادداقامت سياسی ونظامی را درسوريه نخواھد 

  ** عراق 

دالری بمدت  ميليارددادن يک وام يک  با عراق احمدی نژاد درسفرخود به ١٣٨۶اسفند ماه سال  در 
  )١٣٨۶اسفند سال  ب نيوزشھا(       .برای خريد کاال وخدمات به دولت عراق موافقت کرد سال ۴٠
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می قمی سفيردولت محمود احمدی نژاد درعراق اعالم کرد که ظحسين کا ١٣٨٨** درفروردين سال 
مگاواتی برق  ٢۵٠مدرسه  ويک نيروگاه  ١٧و تختخوابی ٣٣٠يک بيمارستان جمھوری اسالمی 
  )١٣٨٨فروردين  ٢٢فتاب  آروزنامه (                                       .خواھد کرد درعراق احداث

شد  غازآمگاوات درمنطقه حيدريه  نجف  ۵٠٠ساخت نيروگاه حيدريه با ظرفيت  ١٣٩١* درتيرماه *
ورد ميشود  ساخت اين نيروگاه درحالی صورت آ بر ميليارد تومان ۴٠٠بيش ازن آکه ھزينه ساخت 

ميليون دالربه ايران بدھی  ۵٠٠زايران بيش ا ميگيرد که دولت عراق بابت واردات روزانه برق از
ھزارميليارد تومان به پيمانکاران وسازندگان بخش  ۵دارد و ازسوی ديگروزارت نيروی ايران بيش از

ھمچنين تامين منابع مالی برای پيشبرد طرح ھای برقی ايران به منظور  ،خصوصی بدھکاراست
 مديرکل دفترمبادالت و قای عبدالمجيد فرزام بھبودیآ .ھا با مشکل مواجه استخاموشی  جلوگيری از

   :تجارت برون مرزی شرکت شبکه برق ايران گفته است

 رابه زائران واھالی استان ھای کربال ونجف اھدا مگاواتی ازاين نيروگاه ١۶٢ايران يک واحد <
ن آيه نجف با تمام ھزينه ھای جانبی مگاواتی ازنيروگاه حيدر ١۶٢ميکند وساخت اين واحد کالری 
  )٣٠/۴/١٣٩١خبرگزاری مھر(                                               .توسط وزارت نيرو تامين ميشود

   -توجه

مذھبی مربوط ميشود  هکمکھای مالی وساختمانی جمھوری اسالمی درعراق که به مراسم ومسئل
   .دراين فھرست کمک نيامده است

  سريالنكا **

که رئيس جمھوری کشور سريالنکا به ايران سفرکرد درارديبھشت ھمان سال جمھوری  ١٣٨٧درسال 
توسعه صنعت  نفت وپروژه ھای  کمک وامی به ارزش يک ميليارددونھصد ميليون دالربرایاسالمی 

اد اعالم بی ووووو به سريالنکا داد شرائط اين قراردآعمرانی ديگری ازجمله ساخت نيروگاه برق 
  )١٣٨٧ارديبھشت سال  ١٠راديو زمانه  (    .سال اعالم شده است ١٠ن آنشده ولی مدت بازپرداخت 

وام را دريافت  قابل توجه اينکه گفته شده که سريالنکا حاضربود که باپرداخت سود ده درصد اين نکته
اين عمل  و ،ان کشور اين وام بدون بھره به سريالنکا داده شدکند اما بعلت دخالت يکی ازسياستمدار

ازنفت موردنيازسريالنکا بوسيله جمھوری  درصد ٧٠ن کشورشد  گفتنی است که آسبب افزايش پول 
  )٢٠٠٨اکتبر ٣١تکرارشده ٨۶رذآ ٨خبرگزاری تابناک (                             .اسالمی تامين ميشود

   .ن کشورآبرای برق رسانی به نقاط روستائی  ریميليون دال ۶۵وام ** 

ور اين است که پس ازديدار رئيس مجلس سريالنکا با الريجانی رئيس مجلس اسالمی آ** نکنه حيرت 
   .>سطح روابط سياسی ما با کشورسريالنکا با سطح قابل قبول فاصله دارد<الريجانی گفت 

  )خبرگزاری تسنيم مجلس اسالمی(                                                                            

  .اشھا ووام بدون بھره بازھم سريالنکا اھميتی به جمھوری اسالمی نميدادهپيعنی بااين ريخت و

وھمچنين   جمھوری اسالمی موافقت کرده که بھای نفت ارسالی به سريالنکارا  فورا دريافت نکند** 
  .ی به ايران صادرميکنداچھزارتن  ٣٠توافق شد که سريالنکا ساليانه 
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  ** لبنان 

 ١٠٠جمھوری اسالمی  ،ن اشاره شدآ که درابتدای اين تحرير بهميليون دالری  ۵٠به غيرازکمک 
ن کشور کمک کرد ونيز يک کمک ديگری به آبرای تکميل جاده ای درجنوب لبنان به  ميليون دالر

   .برای بازسازی جاده ھای لبنان پرداخت کردميليون دالر ٣۵مبلغ 

  )٢٠٠٩مارس ٢٣تکرارشده ١٣/۵/٨۶راديو فردا(                                                        

  **كمك به حزب اهللا 

گونار تی وی  اعالم کرد که ديپلماتھای خارجی مقيم لبنان  کمک ساليانه تھران به حزب هللا لبنان را 
 ميداند  و يليون دالرم ٨٠٠ را مزبورورد کرده اند ولی وزيردفاع اسرائيل رقم آبر ميليون دالر ٣٣٠

 ٣۵٠ س کويتی کمک ساليانه جمھوری اسالمی به حزب هللا رااين درحالی است که روزنامه القب
   .ميداند ميليون

حساب حزب هللا را مسدود کرد ولی حسن نصرهللا  ١٠٠مريکا آبانک مرکزی لبنان به دستوردولت 
که ما موشک ازجمھوری اسالمی ميگريم مسدود کردن حسابھای بانکی ما تاثيری ندارد ھمانطور ؛گفت

تا ايران ھست ما ھم  –ايران ميگيريم  نصراله گفت که ما کل بودجه خودمان را از –ريم يپول ھم ميگ
   .ھستيم

ماده شليک به اسرائيل است قرينه آحزب هللا  در  موشک ١٠٠،٠٠٠اظھارات فرمانده سپاه به اينکه 
   .صورحجم کمک مالی ايران به حزب هللا لبنان استای درصداقت اظھارات حسن نصرهللا وھمچنين ت

 دالر ٧٠٠٠قای محمد فتحعلی سفيرايران دربيروت گفت که ايران به ھرخانواده شھيد انتفاضيه آ** 
   .خواھد پرداخت

 که اظھارات نصرهللا درتحقيرملت وتاريخ ايران مورد اعتراض ايرانيان قرارگرفته و ناگفته نماند
   .کمک به حزب هللا بوده اندخواھان قظع ھرگونه 

  ** بوليوي 

برای سرمايه گذاری  ارزش يک ميليارد دالربه بوليوی موافقت نامه ھائی به ** درسفراحمدی نژاد 
شودن کيف پول گسوشيتد پرس  امضای اين توافقنامه ھارا آخبرگزاری . امضاشد ن کشورآ ايران در

  )١٣٨۶راديو فردا ششم مھرماه (                   .ملت ايران برای شھروندان بوليوی توصيف کرد

مان مشترکا با وئزئال  برای ساخت کارخانه سي  ميليون دالری ٢٢۵يک وام ** جمھوری اسالمی 
  )١٣٨٧مھرماه  ٣٠عصرايران (                                                     پرداخت                

  هدرمانگا< :تايران دربوليوی گف کاردار – ساخت دودرمانگاه دربوليوی توسط حالل احمرايران** 
مد ساخته آھای ديگری نيز درسايرمناطق بوليوی برای ارائه خدمات پزشکی به شھروندان کم در

 و رايگان درتمام کشور بدين شکل ميتوان خدمات درمانی< :بھداشت بوليوی گفت > وزيرخواھد شد
   .دادرژانتين ارائه آ ، برزيل وروپھمچنين ساکنان مناطق مرزی 

  )١٣٧٨مھرماه  ٢٩روزنامه افتاب يزد شماره (                                                              
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راه اندازی  مريکای التينآ ايران شبکه ای تلويزيونی برای سراسر  :** رئيس جمھوری بوليوی گفت
  )١٣٨۶مھرماه  ٣٠بی بی سی فارسی (                                                        .خواھد کرد

  **سنت وينست

برقراری  دارد  پس از مريکای مرکزی قرارآ سنت وينست با يکصد وھفده ھزارجمعيت درجزيره 
ساخت فرودگاه ازجمھوری  ميليون دالربرای ٧بالفاصله کمکی به ارزش رابطه با جمھوری اسالمی 

  )١٣٧٨مھرماه  ٢٩فتاب يزد آروزنامه (                                             .اسالمی دريافت کرد

  اافغانستان ** 

درکنفرانس توکيو که برای کمک به بازسازی افغانستان تشکيل شد  وکشورھای جھان   ١٣٨٠درسال 
) جمھوری معلوم ھم نشد که پرداخت ھا عمل شده باشدميليارد دالرتعھد پرداخت کردند ( ١۵بيش از
  .بصورت کمک بالعوض تخصيص داد ميليون دالر ٢۵٠اسالمی 

 ١٠٠ اجالس دوروزه کمک به افغانستان متعھد شد که عالوه برکمکھای قبلی**  جمھوری اسالمی در
  .برای بازسازی افغانستان کمک کند ميليون دالر

بريمانی مديرکل سازمان ھای اقتصادی وتخصصی وزارت خارجه جمھوری اسالمی  قای محمود آ** 
سازمان ملل متحد ميزان  نوامبردرنشست ۴باره کمک ھای مالی ايران به افغانستان روز پنجشنبه  در

   .اعالم کرد ميليون دالر ۵٠٠ساليانه کمک ايران به افغانستان را 

ی اعالم کرده وسخنگوی وزارت خارجه جمھوری اعالوه برکمکھای رسمی بشرحی که خود کرز**  
مبالغ نقدی زيادی ازايران دريافت کرده است < :ی گفته استااسالمی ھم ناچاربه تائيد شده است  کرز

مه نيويورک اين جريان بوسيله روزنا  ؛نقد گرفته است ھزاردالر ٨٠٠تا  ۵٠٠بارھا طی يکسال بين  و
    .تايمز اعالم وبازتاب يافت

  طالبان  **

ن درجائی منعکس نيست وبيشتر آکمک جمھوری اسالمی به طلبان مطلبی است عام القبول  ولی رقم 
   .کمک تسليحاتی است

  ** حماس 

 منوچھرمتکی وزيرخارجه جمھوری اسالمی درسومين کنفرانس قدس و ٢٠٠۶وريل آ ١۵درتاريخ 
ھام ازخط وسيره بنيانگذار انقالب اسالمی ا الجمھوری اسالمی بنظام < :فتگمايت ازحقوق فلسطين  ح
رمان فلسطين راسرلوحه سياست ھای خارجی خود قرارداده آ رھنمود ھای رھبرانقالب  حمايت از و

ت مقاومت اسالمی شبھه نظاميان حرک ميليون دالربه ۵٠بر ازبخشش است  وی دراين کنفرانس خ
  سی  فارسی ) –بی  –بی (                     کنترل نوارغزه را دراختياردارند         نھاآداد که ھمه 

نظام خالد مشعل رئيس دفترسياسی حماس درتھران اعالم کرد <  ٢٠٠۶** درتاريخ ششم مارس 
ت س کمک ھای مالی بيشتری بکند تا دولت تشکيالجمھوری اسالمی  متعھد شده است که به حما

  راديو فردا)(              .گردان فلسطين بتواند درمقابل تحريم ھای اقتصادی غرب مقاومت کند خود
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تاريخی خواند ومنابع  و ميزآ**  اسماعيل ھنيه  پس ازبازگشت ازتھران سفرخودرا بسيارموفقيت 
جمھوری اسالمی برای کمک به ھزينه ھای حماس  ميليون دالری ٢۵٠ خبری حماس  ازجريان کمک

  راديو فردا)(                                                                                             .نوشتند

  اكوادور **

   .وام به شرکت مالی ملی اکوادور ميليون ٣٠وگاه برق دراکوادوروھمچنين امين مالی ساخت دونيرت

  )١٣٨٧اسفند سال  ١٩روزنامه  –ھم ميھن (                                                               

  ** كومور

کرد  ونيز  ميليارد دالربه اين کشور کمک ٢صد ھزارنفری  تاحمدی نژاد ضمن سفربه اين کشورھف
   .دراين کشوررا وعده داد واحد مسکونی ۵٠٠ساخت ايران 

   )٢٠٠٩مارس  ٢٢تکراردر١٣٧٨بی بی سی فارسی  ششم اسفند (                                      

  كنيا **

 یبعنوان کمک به برنامه ھای عمران ميلون وپانصد ھزار دالر ١فريقائی نيز مشمول کمک  آ وراين کش
   .ن کشور شدآ

  )١٣٨٧اسفند  ۶بی بی سی فارسی (                                                                         

  زيمبا بوه **

 ديدار ارتباطات زيمبابوه  پس ازفته وزيرگبه  کمک برای تکميل خط مونتاژ تراکتور ميليون دالر ٣
زيمبابوه  ستگاه راديوئی دريابرای راه اندازی يک  ميليون دالری ۶/٣٩وعده کمک ايران  با سفير

  )٢٠٠٩مارس  ٢٢تکرارشده در ١٨/١/١٣٨شھرزاد نيوز(                             .داده شده است

  نيكاراگوئه **

قول  به نيکاراگوئه کمک کرد  وھمچنين ميليون دالر ٣۵٠جمھوری اسالمی برای حل بحران انرژی 
 هبرای تکميل پروژميليون دالر  ٢ونيز دراين کشور احداث خواھد کرد   ده ھزارواحد مسکونیداد که 

  )2009مارس  23تكرارشده در 2007/8/5دويچه وله (      .هاي كشاورزي وبهداشتي تعهد كرد

  گامبيا ** 

  خريد کشتی صيادی ميليون دالربرای ٢ 

  ** تانزانيا 

   .بخش بھداشتیميليون دالربرای  ١/۵
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   .کمک به بخش ھای بھداشتیک ونيم ميليون دالر يھريک  رميانما– كنگو –لباني آ **

  ** اتيوپي 

  .ن کشورآبرای بخش اول ديجيتالی کردن راديوی  ھزاردالر ٢٩٠

  ** تاجيكستان 

   .برای کمک به ھزينه احداث تونل ھزاردالر ۵٠٠

  توضيح

ه حکومت احمدی نژاد است ازپايان دوران او بطورحتم پرداختھای ايران به فھرست باال تا پايان دور
   .سوريه بسيارباالتراست که تاکنون ھم ادامه دارد که خارج ازاين فھرست است

  ظاهروباطن درولخرجي هاي جمهوري اسالمي

 ظاھرا موضوع ولخرجی ھای جمھوری اسالمی با توجه به اصل حاکميت ملی ووضع مردم ايران محل
نه اجازه استيضاح وحتی اعتراض راھم استيضاح واعتراض سخت است ولی حقيقت وباطن موضوع 

  (چه زيرای مھمی با اين فرصت کم تحری) به مردم ايران نميدھد زيرا

 نھا ھم برھمان منوال فقه تشيع تنظيم وآمردم ايران مسلمان متشيع ھستند وقانون اساسی جمھوری 
   .ن رای داده اندآمردم به 

نزد  و زمين کشور وھوا يستد ھرچه ھست درجامعه تشيع مردم ومملکت صاحب ھيچ حق ومالی ندر
ناحيه امام مجازبه  مالی درتصرف کسی است امانتی است که از اگر و ،افراد متعلق به امام است

تصرف است ومتصرف بايد يک پنجم ازعايدات مورد تصرف خودرا بابت مال االجاره ويا مشارکت 
نچه که خامنه ای که اکنون جای امام را درحکومت شيعه ايران آبنابراين  مام بپردازددرھزينه ھای ا

ارتباطی به مردم  ی بيگانه ويا سازمان ھای تروريستی بھرعنوان که داده استگرفته است به کشورھا
  .ايران ندارد

 اي ايراني بد فرجام كي خواهي فهميد كه كجا افتاده اي

 


