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  اسنادي جديد از 

  فساد مالي عبدالعلي نجفي

  عبداهللا شهبازي
  
سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده بركنـار شـده سـپاه انصـار و فرمانـده پيشـين نيـروي        

از سويي نزد مقامـات  . زند مقاومت منطقه فارس، به اقدماتي عجيب و نامتعارف دست مي
ديگر در سفرهاي دائـم خـود بـه    كند و از سوي  عالي در تهران التماس، و حتي گريه، مي

. پراكنـد  زند و شايعه مـي  مي» الف«شيراز در نزد دوستانش و در نزد برخي مقامات محلي 
در سفر مقام معظم رهبري به شيراز، با استفاده از روابط وسيع خود با مقامات محلـي، وارد  

نظـامي،  اي، با لبـاس غير  شود و در انتهاي صف جماعت در گوشه محل اقامت رهبري مي
كنـد كـه بـه زودي     شـايع مـي  . كند كه با رهبري ديـدار كـرده   ايستد و سپس شايع مي مي

اين رفتارهاي كودكانه بـراي  . خواهد شد ١٦استاندار فارس يا معاون پشتيباني سپاه منطقه 
ماند كه در  نجفي پنجاه و دو ساله غيرعادي است؛ به رفتار آن جوانك رو به اضمحالل مي

» ولـي فقيـه  «ر امام جمعـه شـهري از شـهرهاي ايـران خـود را در جايگـاه       مقام رئيس دفت
كنـد   از خود منتشر مـي » بزرگ«هاي  كند، عكس هاي محلي مصاحبه مي بيند؛ با روزنامه مي

و مسـئول رسـواتر   » منـابع طبيعـي  «يـا آن مـديركل رسـواي    . زند مي» بزرگ«هاي  و حرف
شـوند بلكـه بـه     متبوع خود بركنار نمي حراستش كه نه تنها از سوي مقامات ارشد سازمان

افسوس كـه  . گيرند مورد تقدير و حمايت نيز قرار مي» مديران نمونه در سطح كشور«عنوان 
اگـر ايـن دو ركـن    . هـا را  اند و هم روزنامـه  در شهر ما هم قوه قضائيه را به حقارت كشيده

يگري بـراي جبـران   استوار بودند، مفسدين چنين جرئت مانـدن و بـاز  » عدالت«و » آزادي«
  . اين رسوايي هيچگاه جبران نخواهد شد. آبروي ريخته شده نداشتند
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واقعيت اين است كه نجفي از فرماندهي سپاه انصار بركنار شده و به زودي سردار حسين 
همپاي برخـي تغييـرات   (خالقي، معاون عمليات نيروي مقاومت بسيج، جايگزين او خواهد شد 

واقعيت اين است كه پرونده نجفـي در سـازمان قضـايي    ). رو در همساختاري و ادغام چند ني
نيروهاي مسلح مطرح است و دادستان نظامي از ميان تخلفات فراوان ريز و درشت نجفي بـر  

واقعيـت  . ترين موارد دست گذارده و كيفرخواست تنظيم كرده است حدود يازده مورد از عمده
» مافيايي«كارهاي رسيدگي به تخلفات و مفاسد  هاين است كه مقامات مسئول به جد در پي را

المـال و   من و مجازات متخلفان و اعاده حقـوق بيـت  » زمين و انباشت ثروت«مندرج در رساله 
و واقعيت اين است كه به زودي در فارس تحوالتي بـزرگ رخ خواهـد داد؛ چـه    . مردم هستند

زمـين و انباشـت   «ه من در رساله تر اين است ك واقعيت بزرگ. بخواهند چه نخواهند» آقايان«
چنـين  » آقايـان «ام؛ ولـي   تر از نجفـي را آغـاز كـرده    افشاي مفاسد و مفسديني بزرگ» ثروت

در اين رساله . اي تنها در افشاي نجفي بوده است صفحه ١٤٦١ا اين رساله نمايانند كه گوي مي 
ايـن  . دي نيـز نيسـت  تر از عليرضا مسعو قطعاً او كارگزاري مهم. نيست» ترين درشت«نجفي 

چنين نماياندند كه گويا من . روش همانند برخورد به چالش قلمي من با خسرو حسينيان است
من چه رابطه شخصي، دوستي يا خصومت، بـا حسـينيان   . دارم» دعواي شخصي«با حسينيان 

  ام؟  داشته
  

كوشـيدم بـراي حفـظ حرمـت سـپاه پاسـداران       » زمين و انباشت ثروت«من در رساله 
الب اسالمي، كه متأسفانه نجفي بدان منتسب است، برخي مسائل را مسـكوت گـذارم   انق

بـه  . و تصاويري كه در اختيارم قرار گرفته» آقايان«از جمله درباره برخي سفرهاي تفريحي 
سـند از  تحركات اخيـر نجفـي فعـالً فقـط چنـد      مانم ولي به دليل  اين سكوت وفادار مي

ام بـراي شـكايت عليـه مـن و      شـنيده . كـنم  وزانه و غيرقانوني وي منتشر مياقدامات زراند
چيـان   هـاي برخـي قاچـاق    تعدادي از دوستانم فردي را وكيل كرده كه قبالً وكالت پرونـده 

. دار بوده و مهارت خاصي در آزاد كردن و تبرئه آنـان نشـان داده   بزرگ مواد مخدر را عهده
  . ار جالبي است كه در جاي خود خواهم گفتنحوه كار اين وكيل حاوي نكات بسي
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  اصفهان -آهن شيراز مسئول پروژه راه تهرانينامه نجفي به مهندس : اول سند
  

  
طبق اين سند، نجفي، با سربرگ سپاه پاسداران و با امضـاي نماينـده مجمـع جهـاني     

نقشه در اختيار  اين. آهن را از پيمانكار طلب كرده است ، نقشه مسيرهاي راه)ع(اهل بيت 
ويـژه عليرضـا    نجفي قرار گرفتـه و وي در جهـت منـافع شخصـي خـود و شـركايش، بـه       

مسعودي، سوءاستفاده كرده و اراضي پيرامـون مسـير فـوق را بـه ثمـن بخـس خريـداري        
اكنون، كار به جايي رسيده كه مسعودي با خودروهاي سنگين سپاه، بـا پـالك    هم. اند كرده

  ! آهن است به شركت پيمانكار راه سپاه، در حال فروش خاك
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  گزارش سازمان بازرسي كل كشور : سند دوم

  درباره عملكردهاي غيرقانوني نجفي در شهر جديد صدرا
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هاي صدها ميليارد توماني از اين  پرونده فساد مالي در شهر جديد صدرا و سوءاستفاده
ي مفصل است كه در آينده منتشر خـواهم  ا پروژه، كه در مقياس ملّي صورت گرفته، پرونده

 ٥شوم كه طبق گزارش كارشناس رسـمي دادگسـتري، مـورخ     در اينجا تنها يادآور مي. كرد
هكتار از اراضي شهر جديـد صـدرا بـه     ٥٩٠سود خالص حاصل از تبديل فقط ، ١٣٨٦شهريور 

لي اسـت كـه   اين در حـا . هزار تومان بوده است ٧٥٠ميليون و  ٤٤٣ميليارد و  ٢٣٢شهر  باغ
اراضي شهر جديد صدرا، كه با واسطه نجفـي و شـركايش، در اختيـار غـارتگراني چـون      

شهرهاي صـدرا از   عليرضا مسعودي قرار گرفته، بسيار بيش از اين مقدار است و قيمت باغ
  . حداقل دو برابر شده استتاكنون  ١٣٨٦شهريور 

دعي هـواداري از دولـت   هاي مـ  اين آقاي نجفي همان كسي است كه يكي از سايت
    : نوشته بودنژاد زماني در توصيفش  دكتر احمدي
هر كس دقيقه اي را با نجفي سر كرده باشد، شهادت خواهد داد كه تمام اين «

سعه صدر  شهبازي بايد شكرگزار باشد كه صبر،  و بي پايه است و اتهامات دروغ
نويسنده اين  پايه و بي گونه هاي بذله افشاگري بر سردار نجفي[!]  و كرامت

  ]١[ ».چربد مي كتاب
  

، كه حوزه عملكردشـان از  »مافياي شيراز«مسعودي و نجفي و شركايشان، و ساير اعضاي 
زمين كشاورزي تا زمين شهري و مسكن تا قاچاق ارز و كاال و فوالد و سيمان گسترده اسـت،  

كنند؟ درآمدهاي صـدها ميليـارد تومـاني ناشـي از      پروا عمل مي حمايت چه كساني چنين بيبا 
رود؟ چرا با مطرح شدن تنها بخشي از عملكردهـاي ايـن    به كجا مي» مافياي شيراز«عملكرد 

دهد تـا مـوج ايـن افشـاگري را      رخ مي» انفجار«شبكه مافيايي ناگاه در اين و آن نقطه ايران 
  كند؟  تداعي نميهاي مافيايي ماريو پوزو را  گونه ماجراها رمان دهد؟ آيا اين الشعاع قرار تحت

 
  شيراز
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