
گزارش کارمندان بیت رهبری و وزارت اطلعات که به خارج از کشور گریخته اند

 خامنه ای زندگیرازهای
محسن مخملباف

 نوشته حاضر اطلعاتی است که از طریق کارمندان سابق بیت رهبری و وزارت اطلعات که به
.خارج از کشور گریخته اند برای من بازگو شده است و من تنظیم متن آن را به عهده داشته ام

:مقدمه
گذشته بیشترین تاثیر را برچند دهه خامنه ای فردی است که در   

  پس از شاه و خمینی،زندگی عمومی و حتی خصوصی ایرانی ها
 داشته است.او کسی است که بیش از هرکسی از طریق

  درباره این و آن می داند؛اما کمتر،سیستم های اطلعاتی اش
 کسی است که  ازجزئیات خانه و خانواده و ارتباطات و علئق

 شخصی و یا نحوه کار او با خبر باشد. این راز داری افراطی از
  از او،سوی خود او و سیستمش عمدی بوده است.در راز بودن

چهره مخوف و یک  برای طرفدارانشی مقدسیک کاریزما   
. ساخته استبرای مردم

واقعیت خامنه ع دست اولبمناازطریق   می کوشدمطلب حاضر  
. این شناسایی به دور ازشناساندب  آنچنان که واقعا هستای را  

یا شیفتگی های طرفداران ابراز نفرت های متداول این روزها  
.افراطی اوست

 :برنامه روزانه خامنه ای
صبح برخاستن از خواب واقامه نماز شب 4ساعت 
رئیس دفترش( ملقات با حجازی6:30 تا 6 ساعت )



( بیت رهبری (معاون اجرایی ملقات با وحید7 تا 6:30ساعت 
هفته ای سه روز)دومشملقات با مجتبی (پسر 8 تا 7ساعت   

  روز150. اما در غیر از این  روز در حوزه علمیه قم درس می دهد150در سال حدود مجتبی (
 (.هر صبح با پدرش ملقات می کند

ی امنیتی،سیاسی ومطالعه پرونده ها 10:30تا  8ساعت   
.اقتصادی
( نیمروزی و استراحتخواب( 12 تا 10:30ساعت 
 و ناهارنماز جماعت 1 تا 12ساعت 
که در هر زمان متفاوت است. و( ضروری های ملقات 3 تا 1ساعت   

شده استنبیشتر برای حل بحرانها پیش بینی  .)

. به کارهای شخصیرسیدگی 5 تا 3ساعت 
شرح این ملقات ها در برنامه هفتگی وویژه ( های ملقات 8 تا 5ساعت   

(ماهانه آمده است

 شام8:30تا  8ساعت 
 گوش کردن به شنودها9 تا 8:30ساعت

  شب رفتن به رختخواب9ساعت 

:برنامه هفتگی خامنه ای
یکشنبه ها بعد از ظهر ملقات با فرماندهان ارتش.1
یکشنبه ها بعد از ظهر ملقات با فرماندهان سپاه.2

دوشنبه شام ملقات با رئیس جمهوری.3
 سه شنبه صبح ملقات با مسئولین کارهای اقتصادی خودش.4

شریعتمدار وزیر بازرگانی و / خامنه ای/میرمحمدی/مجتبی (برادرش)حسن خامنه ای( )  
شنبه ها شام ملقات با هاشمی رفسنجانیسه  .5

چهارشنبه بعد از ظهر ملقات با اعضای شورای نگهبان.6
.چهارشنبه شب با جنتی شام می خورد.7

:برنامه ماهانه



ملقات با رئیس مجلس.1
ملقات با رئیس قوه قضائیه.2

  (کسانی که از قم می آیند. مثلملقات با مشاورین مذهبی .3
(مقتدایی و یزدی

ملقات با مشاورین دیگر.4

ق شخصی خامنه ایئعل :
:غذا

  قزل آلی خال قرمز رودخانهبه توصیه پزشکان خاویار و ماهی
  اما رفته رفته این دو غذا جز علئق، به وی توصیه شدلر

خاویار از رشت توسط امام جمعه رشت شخصی ایشان شد.  
  قرقاول که از شیراز توسطهم چنین گوشتارسال می شود .

بلدرچین و شترمصرف گوشت  و.آقای حائری ارسال می شود  
(مرغ (برای پرهیز از کلسترول

 برای کنترل غذای خامنه ای و اطمینان از سمی نبودن آن
  خریده شده که با از آمریکا هزار دلر500دستگاهی به مبلغ 

  و آشپز خود بایستی درمی شودآزمایش غذا، افزودن یک ماده
.حضور محافظین قبل از دیگران غذا را بچشد

:ورزش
  به خاطراسب خامنه ایکوهنوردی و اسب سواری. یک بار

  با اوچون به زمین افتاد و دستش شکست.78سواری در سال 
 ،در سفرهای طولنی داخلییک دست اسب سواری می کند.

  و اسب مجتبیخامنه ای اسب مخصوص  ،مثل سفر به مشهد
 هم چنین سه کامیون به محل می برند.330را با هواپیمای 

 برای جا به جایی های نزدیک تر موجودمخصوص حمل اسب 
است.



اسب ها:
 40 عدد است که ارزش کل آن 100حدود تعداد اسب ها  

  میلیون دلر قیمت7 و گرانترین آن ها برآورد شدهمیلیون دلر 
 دارد و نام آن ذوالجنان است.اسب مجتبی سهند نام دارد.برای

  به مشهد،یکی در باغ ملک آبادموجود استاسب ها دو اصطبل 
 و یکی در است  اسب 70 دارای  که هزار متر10مساحت 

. است اسب30 دارای که هزار متر 3لواسانات به مساحت 

:گده
 گاهی با راشد یزدی (آخوندی که جوک های رکیک می گوید) گده

  اسباب خنده می شود،(کاری کهخامنه ایمی کند. این کار برای 
 کریم شیره ای برای ناصرالدینشاه انجام می داد.) و هم از

 طریق شنیدن جوک های رکیک که نوعی تخلیه روانی جامعه
  محمدیاست، نبض جامعه را می گیرد.در این گده ها

گاهی جنتیهم حضور می یابند. انگلپایگانی و وحید حقانی  
  جنتی توسط راشد دستلوکه معمدعوت می کنند را هم 

چرا،مجتبی از گده های خامنه ای متنفر است انداخته می شود.  
و در غیاب او راشد یزدی می که خودش در آن جا نفوذ ندارد  

از خامنه ایتواند توصیه های اقتصادی و سیاسی را مطرح کند و  
. امتیاز بگیردبرای این و آن

:مطالعه
  خامنه ای کمتر وقتی،غیر از مطالعه پرونده ها و مطبوعات

او از زمان ریاست جمهوری اش بارهابرای مطالعه کتاب دارد.  
 به این و آن گفته است که بدی پست ریاست جمهوری این است



  اما هر از چندکه فرصت مطالعه را از شخص مسئول می گیرد 
 گاهی به مطالعه کتاب هایی که درباره روسای جمهور و رهبران

  می پردازد.بیش از همه به زندگی دوراندنیا منتشر می شود
 قاجار علقه دارد.و به ویژه به ناصرالدینشاه. تمام کتاب هایی را

همین طور تمام کتابکه در مورد او منتشر شده خوانده است.  
 .هایی را که در مورد شاه و خاندان او منتشر شده

:کلکسیون پیپ
  به ریاست جمهوریاوایلدر همان ابتدا سیگاری بود.خامنه ای 

او سیگار را ترک کرد.، یک رئیس جمهور مورد نیازدلیل پرستیژ  
در آننمی خواست عکس او در حال سیگار کشیدن منتشر شود.  

  دو نفری،زمان که هنوز با موسوی نخست وزیر نزدیک تر بود
هیچ گاه هیچکدام لبپس از آن تصمیم به ترک سیگار گرفتند و   

واما پیپ را از همان زمان حفظ کرده است.به سیگار نزدند.  
  براییکبار عکس او در حالی که پیپی به لب داشت منتشر شد.

  تاکنونو در کلکسیون پیپ او  پیپ تهیه می شود خاصاو توتون
شایعات مربوط به کشیدنتمام  پیپ جمع آوری شده است.200  

اما در مورد شعرای نزدیک به خوددروغ است. در مورد اوتریاک   
  است که بوده دستور داده و سبزواریمثل علی معلم و شهریار

  آن ها نشوند.و حتی در مورد شهریار تریاک کشیدنمزاحم
  و از طرف آقا به درسپرده بود تریاک او را برایش تامین کنند

.خانه اش ببرند
اکثر.می شودبرآورد  میلیون دلر 2  حدودارزش پیپ های او  

  هزار دلر250گرانترین پیپ برایش تحفه آورده شده. پیپ ها 
  سال پیش است.دسته این پیپ300قیمت دارد که مربوط به 

  پیپ ها توسط روسایبعضی از طل کوب و جواهر نشان است.
ودر جعبه پیپجمهور و رهبران جهان به او هدیه داده شده است.  



.نام اهداء کننده مشخص است

:کلکسیون انگشتر
  انگشتری خاص300 حدود خامنه ایدر کلکسیون انگشتری های 

  تحفه داده به او تای آن ها از آستان قدس3جمع آوری شده که 
  هزار دلر قیمت گذاری شده500گرانترین انگشتری شده است.

  در بیت رهبری هااین کلکسیونو قدیمی ترین عقیق دنیا را دارد.
.نگهداری می شود

:کلکسیون عصا

  عصای170 خامنه ای تا چند سال پیشدر کلکسیون عصای 
که یک میلیون ودویست هزار دلر قیمتداشت آنتیک وجود   
  هزار دلر قیمت دارد که200گرانترین عصا .بودگذاری شده 

  گاهی در سال پیش است و جواهر نشان است.170 متعلق به
ن تحفهآموارد خاص عصا یا انگشتری یا عبایی را برای این و   

میر حسین که )1388(سال اخیر می فرستد.پیش از انتخابات  
بهی رای رفت و عصایموسو به دیدار پدر ،موسوی کاندیدا بود  

 وی هدیه داد که عده ای آن را مبنی بر موافقت خامنه ای با
 کاندیدا شدن پسر او قلمداد کردند. در اوایل رهبری و پس از

قای طاهری امام جمعه وقتآمرگ خمینی عبایی را برای   
  نقل شده بود که خمینی درطاهری از زیرا ،اصفهان فرستاد

سفر هند گفته بوددر  هنگام تماشای خامنه ای از تلویزیون  
و همین نقل قول خبرگان راخامنه ای به درد رهبری می خورد.  

 راضی کرد تا به خامنه ای رای بدهند. فیلم خبرگان و این نقل
.قول در یوتیوپ موجود است

 برای شعرا و هنرمندان هوادار خود معمول سکه طل تحفه می



هر از چندگاهی نیز چکی به امضای دفتر رهبری می فرستد.دهد.  
 گاه گروهی از ادبای مداح نظام به بیت دعوت می شوند و پس

  به ودربار قاجاردر(سنتی که صله می گیرند.از خواندن شعر
(.ویژه در زمان ناصرالدینشاه مد بوده است

:کلکسیون عبا
  عدد است و120  حدودشماره عباهای کلکسیون خامنه ای

  هزار دلر است که گرانترین400  حدودقیمت مجموعه آن ها
اما از همه آن ها بیشتر به عبای هزار دلر می ارزد .30آن ها   

عباها از پشم شترسپید رنگی که گاهی می پوشد علقه دارد.  
.است

:علیق دیگر
 شایعاتی دال بر این که او در جوانی تار یا سه تار می زده دروغ

  کلسیک به موسیقی علقه داشته و موسیقی درجوانیاست اما
صدای شجریان را دوست داشته را می شنیده است.ایرانی  

  واست اما به دلیل مواضع سیاسی شجریان از او دل کنده است
اخیرا مواضع ضد.بعد از رهبری و به ویژه از او بدش می آید  

موسیقیموسیقی او قوی تر شده و در تلویزیون بارها علیه   
  به رادیو و تلویزیون دستور داده1388در سال حرف زده است .

  تا طرفداران مذهبی ترش رااست از حجم موسیقی کم شود
. نگهدارد ترراضی

 او در جوانی (و شاید هم فقط از سر جوانی) یک فولکس واگن
  وباور نمی کرده که سال ها بعد ممکن استقرمز رنگ خریده

  واقع مواخذه خود مورددر حکومت او بعضی برای رنگ ماشین
.شوند



در گزارشی که از گذشته خامنه ای برای خمینیری شهری   
این اشاره کرده است. در جوانیصیغه ای اوتهیه کرد به دو زن   

 .دو زن در مشهد زندگی می کنند

شعر
  به شعر از جوانی شروع شده و تاکنون ادامهخامنه ایعلقه 

او در جوانی در انجمن شعر مشهد مدتی طولنیداشته است.   
گاهی شعر هم سروده.و بسیار دوستحضور می یافته است.  

 دارد شعرا در موردش شعر بگویند و او به آن ها صله
 بدهد.سبزواری و علی معلم از شاعران مسلمان مدیحه گوی او

و از طریق آن ها از مشکلت اهلدارند.مدام با او حشر و نشر   
 هنر وابسته به نظام با خبر می شود.در اوایل رهبری میرشکاک

  چند بار به که گاهی دچار جنون ادواری می شود را را همشاعر
  از این که در هنگام خداحافظیمیرشکاکحضور پذیرفته بود و 

به خود می بالید .(منظور عزت زیادسید زت زیاد گفته بود   
هرسال بارها شعرا را)خامنه ای .که یک دعای لتی است.است  

. خود دعوت می کند تا در حضور او شب شعر بگذارندبیتبه 
که از نزدیک اواخوان ثالث در اوایل ریاست جمهوری خود از   
. انقلب شعری بگویددر مدحرا می شناخت درخواست کرد که   

ب او گفت:ما هنرمندان بر حکومتیم و نه باااخوان ثالث در جو  
 حکومت. این جمله چنان او را بر آشفت که دستور داد حقوق

. و اخوان پس از آن قطع کردند  از محل کارش او راماهیانه   
  دریادنامه اخوان (باغ بی برگی)قیصر امین پوربی کار شد. 

.به این نکته در مقاله خود اشاره کرده است
  به شدت بدش می آمد و از او با نفرت یادشاملواز خامنه ای 

  زیرا می،می کرد اما جرات نکرد او را دستگیر و مجازات کند
 ترسید بدنام تاریخ شود.او از پادشاهانی که با شعرا بدی کرده



  را که اگر یک ایدئولوژیلنین.او جمله استبودند بسیار خوانده 
آورده بسیار ، در سخنرانی هایشبا هنر حمایت نشود خواهد مرد  

نقدر هست که اگر سر از سیاست وآاست.علقه او به شعر   
  بعید نبود به سراغ شعر و ادبیات برود. با،روحانیت در نمی آورد

 این وصف به دلیل مشغله فراوان گاهی خطاهای فاحش می کند
  وقتی شاعره،ن که می نمایاند که شعر شناس استآو با 

  این شعر از: پرسید، از اوجوانی در مقابل او شعری راخواند
  نخیر این شعر از سهراب: پاسخ دادشاعره و؟استخودتان 

هردر ایران سپهری شاعری است که این روزها (سپهری است.  
(بچه مدرسه ای هم شعر او را می شناسد

:رابطه خامنه ای و همسر و بچه هایش
  خیلی تحتخجسته خانم نام همسر خامنه ای است.خجسته

 سلطه خامنه ای است . ولی از برادرهایش هم خط می گیرد.یک
خجسته خانم برایبار بیمارستان شرکت نفت قورق شد تا   

  برای برداشتن چربی های(مورد عمل ساکشنشکم زیبایی 
  به دلیل التهاب روده بزرگخجسته خانم.)شکمش قرار گیرد

مجتبی. استدوبار هم در لندن مورد عمل جراحی قرار گرفته  
  بسیار نفوذ داردپدرشروی خامنه ای دومین فرزند خامنه ای 

 اما هر کجا کم می آورد از طریق مادرش خجسته خانم وارد می
.شود
ی سال دارد.یک67 حدود) 2009 (در سال  خجسته خانماکنون  

ش با مجاهدین خلق رابطه داشته و به سوئد فراران برادراز  
  دارد که در هم سه برادر دیگر،غیر از برادر فراریاوکرده است.

  همه کاره خانمخجسته، برادرگیر بیزینس های بزرگند.حسن
  خرید دوربین کمیسیون های . است جمهوری اسلمی تلویزیون



  تلویزیون هایمبلغ خریددر انحصار اوست. سونی وتلویزیون
  اعم از دوربین و سیستم های مونتاژ و سونی محصولتایران از

.  در سال میلیون دلر60 تا 50 رقم بالیی نیست .تقریبا غیره  
  میلیون دلر600 تا 500مردم از تلویزیون سونی سالی  اما

  درصد آن به حسن آقا برادر خجسته خانم7ند که نخرید می ک
  حق انحصار سونی مربوط به یک ایرانی در دبی می رسد.ابتدا

  را لغوش امتیازاو خودش از ترسبود که او را تهدید کردند و
  مدام نگران است، داخلمرفهکرد.خجسته خانم علیرغم زندگی 

.نمایدن دیده می شود ساده  درباره زندگی آن هاآنچه از بیرون  
  مراجعه از خانهاو سه ندیمه دارد و هیچگاه به آرایشگاه بیرون

 نمی کند و برایش آرایشگر از بیرون می آورند.او به ماساژ
.علقه دارد و یک خانم کره ای مسئول ماساژ اوست

  اوبود و معتقد مدزن خمینی از او خیلی بدش می آبتول خانم 
و از وقتی خامنه ای رهبر شدههم مثل شوهرش مغرور است.  

. او هم احساس می کند ولی فقیه زنهاست
ابتدا خودش آشپزی می کرد اما الن هفت هشتخجسته خانم   

و یک پیرمرد که سید نامسال است که نمی تواند آشپزی کند.  
.دارد مسئول آشپزی است

خجستهبه عهده در خانه خامنه ای انتخاب عروس ها و داماد ها    
  چند نفر از خانواده های نزدیک به بیت رهبری اوست. ابتداخانم 

  و از طریق رفت و آمدیا علمای درجه اول را انتخاب می کند،
شعبه،آن ها را بیشتر می شناسد.بعد وزارت اطلعات   

بعد دختران و پسران تحقیقاتش را کامل می کند  و ،مخصوص  
ی مادر که مورد تایید رهبری قرارخامنه ای از بین کاندیداها  

ازدواج ها گاهی دچاراین  یکی را می پسندند  اند،گرفته  
 مشکلت عمده نیز شده است.در مورد همسر مجتبی (دختر

  نزدیک بود کار به جدایی،حداد عادل) چون بچه دار نمی شد



  به دلیل اختلفات)دختر آیت اله خرازی(بکشد.در مورد مسعود 
  برایو سوسن خرازیسیاسی کار تا جدایی پیش رفته است.

. به خانه پدر برگشته استطلق
  رعایتا کامل حضوردر روابط خانوادگی پیش روی دیگران ادب

بچه ها به پدر خود بابا نمی گویند،بلکه از واژهمثل می شود.  
  استفاده می کنند.و خامنه ای «آقا» «رهبر» «حضرت آیت اله»

 نیز بچه هایش را بدون احترام صدا نمی کند.معمول از زبان او
آقا» « آقا مجتبی» «آقا مصطفیشنیده شده«   

» اما نام دختران کمتر در ملقات ها برآقا میثم»« مسعود  
  مگر در ملقات های خانوادگی که باز، جاری می شوداوزبان 

»هدی خانم»« بشری سادات» یا« بشری خانمهم با نام«   
» خوانده می شوندهدی سادات«  یا  .

 بچه ها به ویژه مجتبی اگر پای بحث پیش بیاید در مورد چگونگی
قایآ خبرگان ":قای خامنه ای توسط خبرگان می گویندآانتخاب   

  بلکه ایشان را کشف کرد.ایشان نائب،خامنه ای را انتخاب نکرد
 امام زمان هستند و خدا این استعداد را به علما و خبرگان اعطا

ندنکرد تا ایشان را کشف ک ."
 این نحوه احترام در مدیران و کارمندان بیت رهبری نیز به این
 شکل رعایت می شود که هرگاه کسی از دیدار آقای خامنه ای

قبول» و کسی در دفتر آقایبرمی گردد به او می گویند« زیارت   
 خامنه ای حق ندارد بگوید به ملقات آقای خامنه ای می روم یا
 قرار ملقات دارم،بلکه از واژه« شرفیاب می شوم» و یا « به
 زیارت می روم» استفاده می شود. در اجرای این ادب حضور

. اصرار دارد (رئیس دفتر خامنه ای)بیش از همه حجازی

:نماز جماعت بیت رهبری
  روزنماز جماعت در بیت برگذار می شود.حدود4 تا 3هفته ای 



  نفر در هر نماز جماعت افتخار آن را دارند که پس نماز15
  نفر آن ها مدیران بیت رهبری هستند که همیشگی10باشند. 

  مهمان نیز برای نماز جماعت5 تا 4اند.اما هر روزه حدود 
  سرقفلی دارد.و آقاحضور دارند.حضور در نماز جماعت

قا حاضر شوند وآبازاریانی که مشکل دارند چنانچه سر نماز   
کسب و کارشان،قا بگیرندآبرای حل مشکل خود توصیه ای از   

نها حاضرند از قبل بهای این سرقفلی را کهآرونق می گیرد.  
  به حجازی و محمدی ، تومان استمیلیونحدودا مبلغ پانصد 

 گلپایگانی بپردازند. این پس نمازها مبلغ پانصد میلیون تومانی را
 که داده اند، بعدا از طریق سودی که از توصیه اقا برده اند ،چند

معمول،قا آبرابر جبران می کنند.در نتیجه مشتریان نماز جماعت   
از امنیتی ها کسانی که خواستار ارتقا دراز اهل بازار هستند.  

  در این نماز جماعت ها بسیار شرکت می،شغل خود هستند نیز
.کنند

:رابطه خامنه ای و مریدانش
 وقتی اقای خامنه ای به مشهد می رود و از یک قندان قندی را

متبرک می  شود.وقتیقند قا قندان آبر می دارد، برای مریدان   
 از جایی رد می شود تا به زیارت برود ،طرفداران او جای خالی

فیلم بوسه زدن بر جای پای خامنه ایپای او را بوسه می زنند.  
  معلوم نیست اگرتوسط مریدانش روی یوتیوپ موجود است.

 این مریدان از جلسات گده خامنه ای که به جوک های رکیک
 آخوند راشد ریسه می رود با خبر شوند تا چه اندازه دچار شوک

  همان،خواهند شد و آیا باز هم قندهای باقی مانده از چای او 
اندازه برایشان متبرک خواهد بود؟

 جمله تکراری خامنه ای از بیست سال پیش این است « این کار
اما کسی نفهمد»، اما مردم نفهمند» « آن کار را بکنید ،را بکنید  



  بیتاقتدارو آن ها که این جمله را می شنوند، می دانند که همه 
 رهبری در سایه بی خبر نگهداشتن مردم از راز های خصوصی

.زندگی آقای خامنه ای و راز های پشت پرده دفتر رهبری است
  یک هفته پس از انتخابات،  خامنه ای،بل از نماز جمعهقتا 

 مسئولیت هیچ چیز را به عهده نمی گرفت و همه فکر می کردند
 او نقش بالنس کننده قدرت را در بین جریانات مختلف بازی می

یکباره همه چیز بر مل شد و نقش، کند. اما در آن نماز جمعه  
 جهت دار خامنه ای در جریانات سیاسی و گناه او در سرکوب ها

.عیان شد

:مسئولن حفاظت خامنه ای
  نفر بودند.اما مجموعه ای که از200تیم محافظت خمینی 

گارد(یادآور نفرند.10000خامنه ای محافظت می کنند   
در این بین دوکه هیچ گاه از آن کم نمی شد)جاویدان شاه   

حسین جباری و دین شعارینفری که نقش اساسی دارند   
 هستند. این دو کسانی هستند که شب ها پشت در اتاق خامنه ای

 کشیک می دهند وتنها کسانی هستند که حق دارند در نزدیکی
  سال است که محافظین30خامنه ای مسلح باشند. آن ها 

  محافظت از خامنه ایمدیران تیماصلی خامنه ای هستند. اما 
:در دوران مختلف این ها بوده اند

(خسروی وفا ( رئیس تیم جانبازان.1
(اصغر زاده(نماینده مجلس.2

(متولیان (سپاه.3
(رمضانی (اطلعات سپاه.4

(نجات (شورای امنیت.5
(. او مسئول محافظین است (در حال حاضرچیذری .6



  نفره هستند و از نزدیک شاهد200محافظین نزدیک که یک جمع 
زندگی در کاخ ها هستند هر کدام خانه ای دارند کهسفرها و   

 حداقل یک میلیارد تومان ارزش دارد و آن ها که خامنه ای را با
  در تیم محافظین،تقوی میدانند و خود زاهدانه زندگی می کنند

  دچار تضاد شوند.هیچ مباداتا  اجازه ورود ندارند(حلقه اول )
  هیچ گاه اجازه ازدواج با دختران،فدائیانمحافظین وکدام از این 

معمول، حتی اگر عاشق هم شوند.مسئولین رده بال را ندارند  
 ازدواج ها در سطح فامیل های بزرگ سیاسی اتفاق می افتد ویا
 با صنف روحانی. اما هیچگاه آن ها که بوسه بر مقدم و جای پای
 خامنه ای و امثال او می زنند و از قندان متبرک شده او قند می

  کنند لیق این نبودهایشانربایند و حاضرند خود را قربانی او و
.اند که با دختری از این بزرگان ازدواج کنند

.(یک هستند نفر مسئول محافظت از خانواده500از محافظین   
  نفره تحت کنترل محافظین هستند.عروس ها و40خانواده 

 داماد ها و دختران و پسران و برادران و برادر زن ها و بعضی از
(.بچه های برادرها و بعضی از بچه های برادر زن ها
گزینشانتخاب شدن در رده محافظین نیازمند عبور از سه   

 امنیتی است و زمان زیادی طی می شود تا کسی بتواند در تیم
حقوق محافظین حداقل ماهی هزار دلر ومحافظین جا بگیرد.  

  هزار دلر است.وقتی کسی به حلقه محافظین12حداکثر ماهی 
 وارد می شود به او کمک می شود تا در محل زندگی خود

 صاحب خانه ای باشد. و همینطور از یک خانه سازمانی در محل
.ماموریت استفاده خواهد کرد

و معمولاز این ده هزار محافظ حدود هزار نفر آن ها زن هستند.  
.کسی نمی داند آن ها محافظ هستند



:مراقبت های پزشکی خامنه ای
هماهنگ کننده پزشکی آقای، وزیر بهداشت سابق مرندیدکتر   

و به وقتبرمی گزیند مرندی خامنه ای است.پزشکان دیگر را   
ورد.در زیر زمین بیت رهبری یکآلزم به بالین خامنه ای می   

  ساعت24طول  دکتر کشیک در 4بیمارستان خصوصی با 
 مراقبند.در سفرهای زمینی یک بیمارستان سیار همراه خامنه ای

بیمارستان که دارای اتاق عمل- است. هم چنین یک اتوبوس   
  است.برای سفرهایهمواره همراهاست برای سفرهای زمینی 

بیمارستان با دو اتاق عمل وجود دارد. در- پروازی یک هواپیما  
  سال گذشته خامنه ای سه بار عمل جراحی داشته30طول 

 است. عمل دست پس از انفجار اوایل انقلب. عمل جراحی
. پروستات عملاثنی عشر و

  تضادها در بیت رهبری تشدید،هرگاه خامنه ای مریض می شود
  وقتی که می ترسندو می شود. کسانی که جنایت کرده اند

  نگران عاقبت کار،ن ها انتقام بگیرند آخامنه ای بمیرد مردم از 
 می شوند. اما تا حال خامنه ای رو به بهبود می گذارد دوباره

.همه چیز را فراموش می کنند
احمدیعنی خواهر(استخواهر قائم مقام وزارت دفاع خانمی که   

، پزشکوحید دستجردیکه تخصص پزشکی زنان را دارد  
همسر و دختران و عروسان خامنه ای )مخصوص امور زنان  

.است

:افسردگی
علتاز پزشکان هاست افسردگی دارد.بعضی  خامنه ای سال  

 آن را گوش کردن به شنود های شبانه قبل از خواب می دانند.از
، حرفشآن جا که تا  کسی علیه خامنه ای حرفی نزده باشد  



  مدام دارد،ارزش شنودی ندارد، پس خامنه ای از طریق شنود
می شنود. خامنه ای برای حفظ سیستمشحرف علیه خودش   

  دقیقه20به طور مستمر هر شب قبل از خواب به مدت 
  مخالفین و، از زبان مردم ،مکالمات ضبط شده علیه خودش را

 حتی مسئولین می شنود که منجر به ادامه افسردگی او می
به این نتیجه می رسد که کسی اوقبل از خواب شود.او هر شب   

 را دوست ندارد و فردا صبح دوباره مردمی را می بیند که از
  خود را مرید او نشان می دهند تا به ثروت و قدرت برسند،ترس

.و یا از خشم او در امان باشند
 خجسته خانم که گاهی شنودها را شنیده تحمل چاپلوسی های

 روزانه خیلی ها را ندارد. بیش از هر کسی به زبان می آورد که
. خائنندچاپلوس ومردم ایران دروغگو و

 خامنه ای گاهی ماساژ می گیرد.ماساژور یک ایرانی است که
 دکتر فیزیوتراپ است.ابتدا این ماساژ بابت دستی که در انفجار
،از کار افتاده بود شروع شد. اما بعدها به توصیه پزشکان معالج  

.بخشی از برنامه هفتگی شد

:سیستم شنود
احمد قدیریان ابتدا به مدت دو سال ،پس از رهبری خامنه ای  

  سال است که15 اما اکنون حدود .مسئول شنود خامنه ای بود
بخش می شود.سه  مسئول آن است.این شنود شامل طائب  

. در و شنود مردمشنود مسئولین بزرگ وشنود مسئولین امنیتی   
  حتی اتاق خواب آنان نیز شنود می شود تامورد امنیتی ها

شنود مردم برایدر موردمراقب خیانت آنان به خامنه ای باشند   
  بتواند با آن مقابلهخامنه ای وآنکه فضای جامعه فهمیده شود

این شنود سوم نوعی نظر سنجی. این شنود انجام می شودکند  



.میدانی است
  یکی در بالی توچال و یکی در مرکز.شنود دو مرکز اصلی دارد

(در،تلفن.اما یک تیم که در پشت خانه خامنه ای مستقر هستند  
  شنودهای مربوط به خامنه ای را طبقه بندی میخیابان پاستور)

خامنه دقیقه نوار در اختیار 20کنند و روزانه دو صفحه نوشته و   
  دقیقه از آن مربوط به شنودهای اخلقی5 می گذارند.که ای

تمام ملقات های خامنه ای به صورت علوه بر آن است .جامعه   
کهبه حاضرین اعلم می کند علنی ضبط می شود و خودش هم   

مثل همه ملقات هایش با هاشمی وآن ها را ضبط می کند.  
  نفراتخاتمی و احمدی نژاد و مسئولین دیگر را ظبط می کند.

  برادر وحید حقانیان، طائب و مهندس حمید:اصلی اداره شنود
.هستند

خامنه ای است زیر بغل  مسئولینبدین ترتیب پرونده پنهان همه  
خامنهر کسی در مورد تو قوت و ضعف همه را می داند.اما کم  

  مامورخمینی(که در زمان ری شهری  مگر  ، می داندای
در سال) و  از جمله خامنه ایتحقیق در مورد همه مسئولین بود  

  دانای کل شده اند کهحجازی و محمدی گلپایگانیهای اخیر هم 
.و در همه امور رازها را می دانند

 ری شهری خواستار تولیت شهر ری بود و خامنه ای علیرغم آن
  شهر ری را به او باج داد.ری شهری،راضی نبودکه به این امر 

  از مسئولین ،در زمان امام سه نوع اطلعات را در مورد همه
اطلعاتجمع می کرد. برای اطلع خمینی جمله خامنه ای   

سیاسی وجنسی،مالی .
  هنگامی که موسوی نخست وزیر بود و:سیاسیدر زمینه 

  و خامنه ایسیاست های اقتصادی اش مورد حمایت خمینی بود
  در دولتراموسوی  قدرت ، قانونابا آن که رئیس جمهور بود

  موسوینسبت در جلسات خصوصی از حمایت خمینی ، نداشت



.انتقاد می کرد
  در مورد پورسانت هایخامنه ای دخالت :مالیدر زمینه  

  ماجرای دو زن:جنسیفروش نفت زیر سوال بود و در زمینه 
ته هیچکدام اعتمادب شده بود که الکشفصیغه ای او در مشهد   

  برنگرداند اما مطرح شدن دو زن صیغهخامنه ایخمینی را از 
  سطح می توانست به اعتبار او در در دوران جوانی اشای

پس از انقلب هیچ موردی از زنبارگی ازالبته جامعه لطمه بزند.  
 . به او نسبت داده نشده استیااو دیده نشده و

:سفرهای خامنه ای
  روز برنامه سفر سالنه خامنه ای100 روز سال 365از 

 است.یک ماه در تابستان و یک هفته در نوروز و یک هفته در
  در کاخی که در وکیل آباد ساختهتازمستان به مشهد می رود 

  اقامت کند. در ایام نوروز یک هفته در پایگاه هوایی،است
ب و هوایی در آنآ که منطقه خوش ،(دزفول) در خوزستان  

:فصل از سال است می گذراند.و یک ماه در شمال ایران  
  بیشه کنار و همه پنجشنبه ها–معمول زیبا کنار- ساری- رامسر 

  بهو جمعه ها در کاخ نیاوران یا کاخ جمشیدیه یا کاخ لواسانات
 .سر می برد

 وقتی خامنه ای در سفر است هر روز یک هواپیمای اختصاصی
 برای گزارش کارها می رود و باز می گردد. و از آن جا که سه

 حلقه محافظ اطراف منطقه اقامت او را کنترل می کنند و همه
  نفر هستند بایستی1200 نیز که  حلقه اول و دوممحافظین

  میلیون50سفر کنند، مینی موم خرج هر روز سفر خامنه ای 
.تومان هزینه بر می دارد

  از اسب330 هواپیمای ،معمول وقتی او در وکیل آباد است 
راخانواده  مجتبی تا اثاثیه دیگر مورد علقه اسبمورد علقه او و  



.با خود می برد
 گاهی خامنه ای می خواهد مثل مردم عادی سفر کند. برای این 

  میلیون تومان خرج500منظور یک اتوبوس ضد گلوله که 
  اتاق خواب ووساخته شده است که دارای د،برداشته 

 دستشویی و حمام است و هم چنین یک آشپز خانه کوچک که
در آن آشپزی می کند. اسکورت،آشپز مورد اطمینان آقا  ،سید  

 مخفی آقا به صورت پنهان اتوبوس را از پیش و پس همراهی
.می کنند

  خامنه ای هایخانه
  متر بود،خانه اصلی خامنه ای در200در جماران خمینی خانه 

خانه ایتنها  متری 1200(این خانه  متر است.1200پاستور   
از آن مطلعنداست که همه  .)

 خمینی تنها در یک خانه کوچک در قم و یا حسینیه جماران زندگی
 کرد اما خامنه ای از تمامی کاخ های شاه که حالت موزه نیافته

.استفاده می کند و حتی بر آن ها افزوده است

  خود می در کتاب های درسی بچه های ایرانیدر عین حال هنوز
و اشرافیت قاشق چای خوری شاه از طل بوده است.خوانند که  

.او باعث انقلب شد
5 متری ، یک پناهگاه 60،در عمق  در پاستورزیر خانه خامنه ای  

5 ساخته شده که تنها قیمت آسانسورش  ضد اتمیهزار متری  
  مشهد وکیل آبادمیلیون دلر است.یک پناهگاه هم زیر کاخ

اما این پناهگاه اتمی در مقابل انقلب. استساخته شده  
  به خامنه ای اتفاق بیفتدانقلبی در ایران اگرممانعتی نمی کند.

به روسیهدر وهله دوم سوریه میگریزد و  .



:لجستیک خامنه ای
  بیت رهبری امکانات زیر به صورتیدر سیستم خصوص

:اختصاصی استفاده می شود
  مخصوص سفرهای خودش) ایرباسهواپیمای عدد 1)

  یکی مربوط به سفرهای فامیل و یکی) 707  بوئینگعدد 2) 
مربوط به محافظین

  تامربوط به سفرهای خودش.یکی برای2) مفالکو عدد 5) 
.سفرهای مجتبی و دوتا برای سفرهای فامیل

.یک هلیکوپتربرای سفر خامنه ای هلیکوپتر 2) هلیکوپتر عدد 5)   
. مجتبی ودو هلیکوپتر مربوط به فامیلبرای سفر

 با آن که پرواز هلیکوپتر در آسمان تهران ممنوع است اما در
. مدام صدای هلیکوپتر شنیده می شود تهرانشمال شهر

  یکی در مهرآباد و یکی در عباس آباد ، یکی بغلهلیکوپترباند  6
 هتل استقلل ، یکی در منظریه تهران ، یکی در قم و یکی در

.لواسان

400 هر کدام به ارزش ) ماشین ضد گلولهعدد 17)   
هزار دلر

ماشین دیگرعدد  1200) )

:اداره کنندگان بیت رهبری

 اول قرار بود منتظری جانشین خمینی باشد. مخالفت او با
  او را مغضوب خمینی کرد و نه های سیاسیکشتارها در زندان

 تنها بر کنار شد که حتی در خانه خود زندانی شد.البته عده ای از



در بر کنار کردن منتظری و جایگزین کردن خامنهنیزروحانیون   
بی نقش نبوده اندای  .

  پسراحمدوقتی خمینی داشت می مرد عده ای خواستند 
  شود.احمد خود به دنبال چنین نقشی او جانشینخمینی

خمینی می گفت:هرکس را می خواهید بعد از من رهبر کنیدنبود.  
  در حق من نکنید که احمد را رهبر کنید. رااما  چنین جفایی

 نگذارید مردم بگویند مثل سلطنت از خمینی به پسرش ارث
  ازعده ای هم از این فرصت به دنبال کنار زدن منتظریرسید.
و ری شهری  و جایگزین کردن خامنه ای بودند. مثلقدرت  

  که در آن زمانطائب( و حجازیو محمدی گلپایگانی 
 بازجوی مهدی هاشمی بود) همه این گروه بعد از مرگ خمینی و
 به رهبری رسیدن خامنه ای همه کاره دفتر او شدند. این ها حتی

  که مخالف بودند. شوراییبعد از خمینی با طرح شورای رهبری
متشکل از آیت اله گلپایگانی، اردبیلی و خامنه ایقرار بود   

.باشد
 گردانندگان اصلی در بیت رهبری شخص خامنه ای و پسرش

. کارکنانحجازی،محمدی گلپایگانی و وحید هستندو بعد مجتبی،   
  هزار نفر در لول دوم و ده2 نفر در لول اول و 500 حدود بیت

  در حقیقت دولت و مجلسکنند.هزار نفر در لول سوم کار می 
  بلکه همه چیز،و قوه قضائیه نیستند که کشور را اداره می کنند

بیت رهبری دارای ساختمان هایدر کنترل بیت رهبری است.  
.متعددی در سطح کشور است

:بسیج در نگاه خامنه ای
  بود، اکنون با اسلمیخامنه ای در ابتدا مدیر کل حزب جمهوری

 همان نگاه باور دارد که بسیج می تواند برای او یک حزب
 باشد.حزبی که در عین حال یک ارتش است.انتقاد منتقدین به



او با پول دولت و اشاره به همین موضوع دارد.،حزب پادگانی  
. ساخته استنظامیملت برای خود یک حزب 

:بیزینس های مهم خامنه ای
 واردات شکر و برنج ،ماشین ب ام و ، تولید قند و شکر به نام

 آستان قدس رضوی،سرمایه گذاری در دبی، آلمان،عراق،
،ونزوئل،لبنان،چینی جنوبیآفریقا .

 اما بیزینس های بزرگتر مربوط به همان نفت و گاز
.است و بعد خرید تسلیحات نظامی از روسیه و چین

،خامنه ای برای آن که بتواند بیزینس های خود را کنترل کند  
 اشخاصی را به مدت طولنی در سمت هایی ثابت نگه می دارد.

  سال مسئول فروش نفت ایران30که مجید هدایت زاده مثل 
  عوض شد، چون نوری1387بوده است(هدایت زاده در سال 

  مسئول حمل ووریسزاده نام او را لو داده بود.) دیگری آقای 
  سال است این کار را ادامه می30نقل نفت ایران است که 
  منصوب کرده61خامنه ای از سال دهد. این دو نفر را آقای 

 است. یک دوره هاشمی رفسنجانی و یک دوره خاتمی و حتی یک
 بار احمدی نژاد می خواستند آن ها را عوض کنند اما خامنه ای

. شکل کار این دو با دفتر رهبری بدین شکل بود:هدایتپذیرفتن  
وری آن ها را حمل میسزاده بشکه های نفت را می فروخت و   

و کمیسیون آن ها به حساب خامنه ای می رفت کرد .
  میلیارد دلر نفت فروخته700  حدود سال گذشته ایران30در 

 است که پورسانت فروش و حمل و نقل آن از طریق این دو نفر
  رفته است. سومین نفری که خامنه ای برایخامنه ایبه حساب 

بود حسن خامنه ایبرادرش ،  این کار وارد وزارت نفت کرد  
 که ابتدا در وزارت ارشاد جزو گروه سانسور بود اما بعد برای

.کنترل منافع خامنه ای وارد وزارت نفت شد



:کاخ های خامنه ای
 عکس های ضمیمه توسط گوگل محل کاخ های خامنه ای را

:نشان می دهد. این کاخ ها عبارتند از
 کاخ های لواسانات که مربوط به شخص خامنه ای، مجتبی، و.1

استمحمدی گلپایگانی  .
2. که محل کوهنوردی(کاخ جمشیدیه: کاخ سابق اردشیر زاهدی   

(خامنه ای است
کاخ فیش قول در شمال ایران.3

4.  هزار متر باغ اطراف300کاخ های باغ ملک آباد مشهد با 
کاخ نیاوران.5

6. ( شاه بوده استکاخقبل  که کاخ های سد لتیان (

:ثروت خامنه ای
. رئیس جمهور شد60خامنه ای در سال 

وری را مسئول فروش نفت کرد و تاس هدایت و 61در سال   
. آن ها عوض نشدند85سال 

  محسن رفیقدوست را مسئول خرید اسلحه کرد62در سال 
  به ارزش زمین پی برد و از طریق ستاد اجرایی1370از سال 

  دستزمین های ایرانروی فرمان امام و بنیاد مستضعفان 
.گذاشت

حسن خامنه ای مسئول کنترل 63 از سال در وزارت نفت   
وری شدس هدایت و آقایان .

 در وزارت دفاع محمدی گلپایگانی مسئول کنترل رفیقدوست و
.حیدری شد

خامنه ایدرامور زمین هم آقای لولچیان مسئول شد و بعد با   
.فامیل شد



 . به بچه هایش اجازه دخالت در بیزینس را داد76از سال 
  خودش بیزینس را کنار گذاشت و از دولت مستقیم84از سال 

و گم می شود.  در بودجه کشور پول گرفت. همان پول هایی که  
 کروبی از احمدی نژاد در انتخابات می پرسید آن یک میلیارد چه

شد؟
 میلیارد دلر36کل ثروت خامنه ای و خانواده اش: 

 میلیارد دلر30:ثروت شخص خامنه ای  
 میلیارد دلر6:ثروت خانواده 

:پول نقد
  میلیارد دلر به شکل پول نقد در ایران36میلیارد دلر از  22 

 بود که در زمان انتخابات به دلیل شلوغی کشور تصمیم به
  آن به سوریه از طریق ترکیه گرفته شد.اینبخش عمده ارسال

 پول در مسیر ترکیه به سوریه لو رفت و در ترکیه توقیف
 شد.نگرانی خامنه ای این بود که در صورت سقوط رژیم این

ایران در حال تلش برای باز پسدولت پول ها در ایران بماند.  
 گیری این مبلغ از ترکیه است.در این که این پول در ترکیه

 توقیف شده هیچکس شکی ندارد سوال این است که چرا این
 پول با هواپیما مستقیم به سوریه نپریده است. شاید بیم آن بوده

.است که هواپیما و محموله اش شناسایی و سرنگون شود
: سه و نیم میلیارد دلر است که یک ونیم میلیاردبقیه پول نقد  

  ودلر به صورت الماس و یک میلیارد دلرهم به صورت طلست
اسکناس دلر است یک میلیارد به صورت حدود .

  ده میلیارد از، نقد دلر میلیارد22به غیر از آن :حساب بانکی
به شرح زیر  میلیارد در حساب های بانکی است36 :

 یک میلیارد در روسیه
 یک میلیارد در سوریه

 یک میلیارد در چین



 یک میلیارد در ونزوئل
دو میلیارد در آفریقای جنوبی

 دو میلیارد در لندن 
 دو میلیارد سایر کشورها

  میلیارد در حساب های بانکی10 میلیارد نقد و 22و به غیر از 
 به صورت اموالبقیه،

: میلیارددلر به شرح زیر4ملک و سهام به مبلغ :
میلیارد سهام در بازارهای دنیا 2

میلیارد در آفریقای جنوبی 1
میلیون در سوریه 500
میلیون در ونزوئل 500

از کجا آمده است؟میلیارد ثروت خامنه ای   30
  از پورسانت فروش نفت آمده دلرمیلیارد 12

 از بیزینس زمین آمدهدلر میلیارد 2
 از بیزینس سلح آمدهدلر میلیارد 6

 سال پرداخته4 احمدی نژاد ظرف این دلر میلیارد 10

: خامنه ایبیزینس های مذهبی
  در/آستان حضرت معصومهمشهددر آستان حضرت رضا

تمام عوائد ناشی از این  جنوب تهران. در/آستان شهر ریقم  
کنترل و مشارکتآستان ها و سرمایه گذاری های آن ها تحت   

طبسی در مشهد و ری شهری شرکای او در اینخامنه ای است.  
.دو شهر هستند

:مجتبی خامنه ای



.دومین فرزند خامنه ای.علقه شخصی او غیر از1348متولد   
 سیاست و اقتصاد به اسب سواری است.طوری که برای سوار

  اسب مورد علقه اش برای زمان هایی که در وکیل آباد برشدن
  به مشهد می برند.330، اسب او را با هواپیما مشهد است
ترین فرزند خامنه ای در امور سیاسی است. او مجتبی فعال  

  را بازی می کند که احمد خمینی برایسالهاست همان نقشی
 پدرش بازی می کرد. در جوانی به جبهه رفته است.و در همان

(مسئول کودتای انتخاباتی و مسئول شنود بیتجا با طائب   
آشنا شده است.همسر او دختر حداد عادلرهبری ...)  

 است.شیوه زن گرفتن در خانواده خامنه ای این طور است که
 همسر خامنه ای چند دختر را برای پسرانش انتخاب می کند و

  از بین آن ها دختری پس از تائید پدر و وزارت اطلعاتپسرها
 را انتخاب می کنند.این انتخاب ملحظات سیاسی بسیاری دارد.

  نوعی مشارکت در قدرت ایران،وصلت با فرزندان خامنه ای
  در تقریبا،است. به همین سبب ازدواج ناشی از عشق اولیه

  منتفی است.مجتبی مدتی با همسرش بر سرخانواده خامنه ای
 بچه دار نشدن دچار اختلف بود و حتی علقمند بود تا زن دیگری

 را اختیار کند تا این که راه چاره معالجه در لندن تشخیص داده
.شد

:بچه یک میلیون پوندی
، همسرش به همراه سه ندیمه و، محافظ 20مجتبی به همراه   

رفتند به لندن دسته جمعی ،مادر همسرش به همراه دو ندیمهو  
  را اجاره لندن پارک لینشرایتون نیمی از هتل ،و مدت دو ماه

باقرتا همسرش موفق شود برای او پسر بچه ای به نام کردند   
به دنیا بیاورد. بچه ای که هزینه سفر هواپیمای اختصاصی ورا   



  حقوق محافظین و ندیمه های وهتل و هزینه  درمان و خرج
داشته است. ش حدود یک میلیون پوند هزینهمادر و مادر بزرگ  

  (نوهباقردرباره مسئولین که از موضوع خبر دارند وقتی زنان 
بچه یک میلیون پوندیبه عنوان   حرف می زنند از او خامنه ای)  

.سخن می گویند

(رابطه مجتبی و حداد عادل( پدر زنش
 مجتبی خامنه ای داماد حداد عادل است. پس حداد عادل موفق

  اسلمی برسد. اما اینیامی شود به ریاست مجلس شور
  نه تنها به قدرت سیاسی میدان می دهد که،روابط فامیلی

اقتصادی استمهم زمینه همکاری های  .
  به مناقصه گذاشته شد. مجتبیایرانسلدر زمان آقای خاتمی 

 خامنه ای به دنبال آن بود که آفریقای جنوبی که به او پورسانت
  شرکت، برنده مناقصه باشد،اما در یک مناقصه آزاد،می داد

برنده مناقصه شد. مجتبی ناراحت می شود و به، ترک سل   
برنده مناقصه آفریقای:آقای خاتمی زنگ می زند که بگویید   

 جنوبی شده است. آقای خاتمی به سلیمانی می گوید قانونی
  قانونا برنده شدهترک سلعمل کنید. سلیمانی اعلم می کند 

  احمداست.مجتبی دست به دامان حداد عادل می شود. حداد به
 توکلی می گوید که برنده شدن ترک سل خلف امنیت ملی

 است و علیه دولت خاتمی تعداد زیادی مقاله نوشته می شود.
اتمی زیر بار نمی رود تا احمدی نژاد رئیس جمهور می شود.خ  

  نژاد می کند این است که قرار داد رااولین کاری که احمدی
به صورت مشارکتی. و بدینام تی ان بدهند به وزارت دفاع و   

  می گیرد که بهورسانتترتیب مجتبی از آفریقای جنوبی پ
 حساب او در لندن ریخته می شود. (رجوع شود به سخنرانی

 های توکلی در این مورد و همینطور به سخنرانی های سلیمانی



( در اینبارهدر سایت بازتاب
  من این کار را برای تو کردم.:می گویدآقای حداد به مجتبی 

 حال تو برای من یک کاری بکن. برای زمین من از قالیباف مجوز
.مسکونی تجاری بگیر

ل هزار متری که انبار است را در شما300حداد عادل یک زمین   
  هزار تومان می200میدان رسالت مالک است. این زمین متری 

  تجاری تبدیل-د که توسط قالیباف به یک ملک مسکونی یارز
  هزار متری انبار که متری300. در نتیجه این عمل زمین شد

  میلیون تومان3 یکباره به متری ، هزار تومان می ارزید200
. در این مورد علی اشراقی(نوه امام) مخالفت میشدتبدیل   

  هم علی اشراقی ،یبافل توسط قا،کند که به توصیه مجتبی
می شودمعزول  .

  تومان و بابت هر اس ام2در حال حاضر بابت هر تلفن ایرانسل 
. این علوه بر پولی است کهرسد مجتبی می بهاس یک تومان   

  ریخته می شود. هم چنین هرپورسانتاز آفریقا به حساب او
مجتبیبه  می شود یک دلر بشکه نفتی که به چین و هند فروخته  

رسدمی  .
 چندی پیش یک میلیارد و ششصد میلیون پوند که به حساب

ازمجتبی خامنه ای در لندن رفته بود به دلیل آن که معلوم نبود،  
 . مصادره شدکجا آمده است توسط انگلیس

 همینطور رجوع شود به مقالت بی بی سی درباره سعید امامی
  درصدی که مجتبی30و قتل های زنجیره ای که در آن ها به 

اشاره شده استگرفته بابت خرید اسلحه از روسیه کمیسیون  .
  دیده شده که مجتبی دربعضی سفرها به خارج از ایرانگاهی 
 ماشین بنز سفارت را که برای استقبال به پای هواپیما آورده

وشده راسوار نشده و سراغ ماشین ساده تری را گرفته است.   



ارتف حتی حاضر نشده به هتل برود و در خانه کارمندان سگاه  
این ریاکاری برای پنهان کردن هزارانشب را خوابیده است.  

 رازی است که خامنه ای و خانواده اش از مردم ایران پنهان
.کرده اند

  میلیارد دلر3ثروت مجتبی: 

میلیارد در لندن و سوریه و آفریقا 2
میلیون دلر ملک در سوریه ، ونزوئل و لندن 700

(میلیون دلر نقد (الماس و طل و دلر 300

. جایگزین حسن خامنه ای در نفت شد76مجتبی از سال 
1 دلر حدود 15 تا 5بین ،از هر تن تا کنون بابت خرید بنزین     

پورسانت گرفته استمیلیارد دلر  .
(  مال اوستهزار متری در مشهد500قطعه یک در زمین :(

. همه مال مجتبی استبزرگترین پاساژ و آپارتمان سازی مشهد  
.مشهدی ها آن را می شناسند

 هزار متر زمین از قالیباف در تپه های عباس آباد گرفته 200
.است

  از مجوزش را کههزار متر شاپینگ در اکباتان ساخته شده 150
 ( است میلیون دلر سود داشته500قالیباف گرفته (

:آشنایی مجتبی با سعید امامی
 همسر آقای خامنه ای با مجتبی پسرش و سعید امامی و همسر
 او با فالکوم دولت جمهوری اسلمی به مدت سه هفته به همراه

  عمل معده مجتبی،محافظین به لندن می روند. علت این سفر



ست. در این سفر زمینه های خجسته خانم او عمل روده مادر او  
 آشنایی نزدیک مجتبی با سعید امامی برای قتل های زنجیره ای

:فراهم می شود.در خاطرات زن سعید امامی آمده است
با مجتبی خیلی دوست،سعید امامی وقتی از لندن بر می گردد   

  شکل می73می شود(و پایه قتل های زنجیره ای از سال 
،سعید امامی مسئول امنیت داخلی وزارت اطلعات بود گیرد.)  

 از همان سال ها مخالفت با آقای خامنه ای شکل ظاهری به خود
 گرفت. ابتدا لت های تهران را کشتند. محسنی اژه ای و آقای
 خوشبخت (پدر زن مصطفی خامنه ای )حکم قتل ها را صادر
 .می کردند و بچه های اطلعات عملیات را اجرا می کردند

:مجتبی و قتل های زنجیره ای
  مجتبی خامنه ای دو،بالی دفتر آقای خامنه ای در خیابان پاستور

 اتاق دارد که ملقات هایش را در آن جا انجام می دهد. یکبار در
  که راکه چرا همین کاری به سعید امامی می گوید اتاق هاهمان 

با لت ها کردی ابا روشنفکرها نمی کنی؟
کتبی بنویسسعید امامی می گوید :  .

 حجازی رئیس دفتر آقای خامنه ای به دری نجف آبادی وزیر
 اطلعات وقت می نویسد که با درخواست های آقای امامی

 موافقت کن. بعدها که دری نجف آبادی متهم شد که در قتل ها
  گفت:در صورتی که من دستگیر شوم نامه،دخالت داشته است

  منتشر خواهد شد تا معلوم شود،حجازی را که مخفی کرده ام
  دستور مجتبی بوده است. در نتیجه قتل های زنجیره ایکه

 موضوع قتل های زنجیره ای نتوانست به گردن دری نجف آبادی
.بیفتد، اما کسی یقه مجتبی را هم نگرفت

 سعید امامی تا زمانی که دستگیر نشده بود هر یکشنبه بعد از



  اتاق بالی دو شب مجتبی را در همان7 تا 4ظهر از ساعت 
  مصطفی و مجتبی هر کدام است.دفتر رهبری ملقات می کرده

. محافظ دارند که غیر از دو نفرشان دیده نمی شوند16
 مجتبی درس طلبگی خوانده است و در حال حاضر گاهی در قم
 درس طلبگی می دهد.هنگامی که او مشغول درس دادن است

. نفر از طلبه ها از او محافظت می کنند8

:مجتبی و انتخابات جدید
 در مورد انتخابات تز مجتبی این بود: طرفداران مخالف

.سوسولند.دو تا باطوم بخورند در می روند. تزی که جواب نداد
  رهبری رو نبینی) بر،پس از انتخابات وقتی شعار (مجتبی بمیری

بسیاری از زندانیان سیاسی شلق خوردند تا، سر زبان ها افتاد   
،کسی یا کسانی که این شعارها را بر سر زبان ها انداخته بودند  

تبی این بود که نامجشناسایی شوند. تصور دفتر رهبری و خود م  
  راحت تر می تواند به،او هر چه کمتر بر سر زبان ها بیفتد

  که نامکارهایش ادامه بدهد.حیرت مجتبی و دفتر رهبری این بود
مجتبیمجتبی را چه کسی بر سر زبان ها انداخته است.چرا که   

.تا قبل از انتخابات اخیر بیشتر پشت پرده بود
مجتبی پر قدرت ترین شخص،در حال حاضر بعد از خامنه ای   

  فرمانده اصلی کودتای پس از،ایران است که با هماهنگی سپاه
 انتخابات است. مجتبی در بعضی از موارد حتی بر خلف نظر

آبان ماهپدرش علی خامنه ای رفتار می کند. به عنوان مثال در   
  به رئیس دادگاه مربوط به متهمین تجاوز و شکنجه1388سال 

 در کهریزک توسط فیروز آبادی اطلع داده شد که آقای خامنه
 ای دستور آزادی متهمین کهریزک را داده است. متهمین آزاد می
 شوند، اما رئیس دادگاه از لریجانی رئیس قوه قضائیه می پرسد

چرا بیت رهبری از طریق شما به من امر نکرده اند؟ :



 لریجانی اظهار بی اطلعی می کند اما اصرار می کند که قضیه
. و می گوید قراردرا مسکوت بگذارد تا از شخص آقا بپرس  

 است پس فردا شرفیاب شوم. دو روز بعد از آقای خامنه ای می
؟نفرمودیدپرسد: که چرا از طریق من به رئیس دادگاه ابلغ   

 خامنه ای اظهار بی اطلعی می کند و می گوید من چنین
 دستوری نداده ام. فیروز آبادی که در آن لحظه برای بازدید در

  بهقزوین بوده است احضار می شود و با هلیکوپتر خودش را
ه می رساند.خامنه ای از او می پرسد: تو چنین دستوری دادبیت  

ی؟ا
می گوید: بله من گفتمفیروز آبادی  .

خامنه ای می پرسد:از چه کسی چنین دستوری گرفتی؟
می گوید اجازه بدهید خصوصی عرض کنم.خامنه ایفیروز آبادی   

. و او می گوید: آقاتا فوری گزارش دهدبه او حکم می کند   
و دوباره خامنه ای دستور دستگیری مجدد.دندومجتبی فرم  

. را صادر می کتد کهریزکمتهمین

 در مورد انتخاب شدن احمدی نژاد هم قصه از این قرار بود که 
بکروبی در موقع شمارش آرا خوابش برد و وقتی از خوا   

 برخاست احمدی نژاد از او پیشی گرفته بود.قالیباف نیز نقل می
 کند که قرار بود من رئیس جمهور شوم اما یکباره عنایت آقا از

 من برداشته شد.در همه موارد این مجتبی بوده است که به
 سپاه و بسیج می گفته است که آقا می خواهد شما به چه کسی

 رای بدهید. این موضوع را کروبی پس از انتخابات احمدی نژاد
.در دور اول افشا کرد

مجتبی خامنه ای به عنوان نفر دوم دفتر ،تا پیش از انتخابات   
  بود،شناخته شده تنها برای سیاسیون درجه اول نظام ،رهبری

  نام مجتبی را1388جمهوری اما حوادث بعد از انتخابات ریاست 



.به عنوان عامل اصلی کودتا بر سر زبان ها انداخت

:مجتبی و ولیعهدی او
 بسیاری معتقد بودند که آقای خامنه ای برای بعد از خودش به

 شاهرودی فکر کرده است.زیرا خامنه ای نمی تواند با جانشینی
 مجتبی پسرش احساس نظام پادشاهی یا موروثی را برای مردم

.تداعی کند
 موضوع جانشینی پسر به جای پدر حتی در زمان خمینی هم

  آقا پسراحمدمطرح شد.عده ای به خمینی پیشنهاد کردند که 
 او پس از خمینی جانشین او باشد. خمینی خود بیش از هر کسی
 مخالف بود. او صراحتا به هاشمی رفسنجانی گفت: هر کس را
 می خواهید به جز احمد جانشین من کنید اما در حق من چنین

ی را نکنید. نگذارید مردم بگویند مثل شاه قدرت از خودشیافج  
. رسید ارثبه پسرش

  حتی مردم این فرض را پذیرفته اند که درکم کم اما عده ای و
 جمهوری اسلمی هر چیز می تواند اتفاق بیفتد. انتشار یک

  پس از مرگ خامنه ای، و یا حتی یک کودتای نظامیوصیت نامه
  با اعلم مریضی نا بهنگام خامنه ای می تواند،توسط سپاه

 قدرت را به طور کامل در اختیار مجتبی قرار دهد.مجتبی در
و در مدرسه گلپایگانی حوزه علمیه درس خارج خوانده است  

 درس فقه می دهد.او بیش از هر کسی روی پدرش اثر دارد.در
 بیت رهبری کارهای مختلف بین پسران خامنه ای تقسیم شده

  مسئولیت سازمان های نظامی و امورمجتبیاست.سهم 
.اقتصادی و امور شخصی خامنه ای است

:مصطفی خامنه ای
 با آن که مصطفی پسر اول و ارشد خامنه ای است اما مجتبی



 گوی سبقت را از او ربوده است. شرکت مخابرات که به سپاه
مجتبی دعوای مجتبی و مصطفی بوده است.چون ،داده شد  

 ایرانسل را داشت.، مصطفی رفت تا از طریق سپاه مخابرات
،را صاحب شود و چون کسی از سپاه حساب پس نمی خواهد  

.پس مصطفی پشت سپاه می تواند خود را مخفی کند
 مصطفی نیز درس طلبگی خوانده است.و اگرچه در حاشیه

 مجتبی به سرکوب مشغول است اما علقه او بیشتر به امور
حدود،اقتصادی است.در ایران هر پژویی که فروخته می شود   

2تا به حال در ایران  هزار تومان سهم مصطفی است.150  
 میلیون پژو فروخته شده.فراموش نشود در ایران سالنه بیست

 و چند هزار نفر در تصادفات می میرند و بخش عمده آن به
 وضعیت بد ماشین های در حال تردد بر می گردد که صرفا برای

  ها تولید می شوند ، نه برای مصرف بهینههسود بیشتر آقا زاد
.مصرف کنندگان

 مصطفی در طلبگی درس خارج خوانده و اصول و فقه درس
است خوشوقت دختر آیت اله ،می دهد. همسر مصطفی  

 کسی که حکم قتل ها را به همراه محسنی اژه ای در مورد ترور
 لت ها صادر کرد. مصطفی صاحب یک فرزند به نام جواد

سئولیت سازمان های مذهبی در بیت رهبری با اوستم واست. .

دلر یک ونیم میلیارد ثروت مصطفی:
میلیارد در حساب بانکی آفریقای جنوبی و سوریه 1

میلیون دلر ملک در آفریقای جنوبی و آلمان 400
 نقد در تهران پولمیلیون دلر الماس و 100

  نجات حسینیان وزیر صنایع سنگین بستهدر زمانقرار داد پژو 



 شد. سال های اول سودی در کار نبود تا غروی آمد.بعد ایران
 مصطفی کار می کرد.دو میلیون پژو فروختند.زیر نظرخودرو 

  هزار تومان بابت هر پژو به مصطفی رسید. پسر محمدی150
 گلپایگانی که در فرانسه درس حقوق می خواند، مسئول اداره

پسر محمدی گلپایگانی پژو و امور ایرباس در فرانسه شد. وقتی  
.به تهران آمد کار را به خود مصطفی منتقل کرد

:امور اقتصادی دیگر مصطفی
  و میکردمی مصطفی در شهر تهران کار خرید و فروش زمین 

.کند

  دعوا سر تقسیم پول با75 و 74دعوای رفیق دوست در سال 
دستگیربچه های خامنه ای بود و در همین رابطه خدا داد را   

.کردند

  زیر نظر که ده هواپیما داردکاسپینشرکت خط هوایی 
 مصطفی کار می کند.ابتدا زیر نظر رجبی نامی کار می کرد که

 .رجبی را بیرون کردند
. مال مصطفی است نیزواردات بی ام و  

هواپیمای پادشاه بورنای  را به مبلغیک ماجرای باور نکردنی :  
. مصطفی و گلپایگانی و پسر گلپایگانی خریدند میلیون دلر100  

70 بود. معامله رفتند. یک سوری دلل به سفر برای معامله   
سوری پول را خورد ودلل . اما ه شدمیلیون دلر پول نقد داد  

 هواپیما را هم نداد و در دنیا گم و گور شد.عده ای هم می گویند
.گلپایگانی سر مصطفی کله گذاشته است

.پروژه مصطفی این است: هر ایرانی یک پژو



:مسعود خامنه ای
  است.همسر او سوسن خرازی فرزند آیت اله1353متولد 

 خرازی و خواهر صادق خرازی است. پس از انتخابات خانواده
حوادث پس ازآیت اله خرازی بابت آبرویی که از آن ها به سبب   

مساله دار شده اند و سوسن خرازی به، رفته است انتخابات   
 خانه پدری بر گشته و در شرف طلق از مسعود است. مسعود

 بیش از برادران دیگر خود روشنفکر نشان می دهد.او در
 دانشگاه درس حقوق خوانده و مسئولیت بنیادها در بیت رهبری

.و مسئول سایت خامنه ای است

 میلیون دلر500ثروت مسعود: 
 فرانسه ، لندن ، سوریه در حساب بانکی دلرمیلیون 400

نقد در تهراندلرمیلیون  100
 واردات رنو مال مسعود است. قرارداد رنو زمان خاتمی بسته

وزارت صنایع داشتند قرارداد رنو را می بستند کهشد.بچه های   
  قرارداد واردتوکلی جلوگیری شد . وقتی میثم احمد توسط 

. است حل شده مساله مشکلی ندارد و:توکلی گفت احمد ،شد

  با مسعود برای امضای قرارداد برادر خامنه ایمحمد خامنه ای
  نیزبه پاریس رفت. موقع افتتاح خط ، مسعود و محمد خامنه ای

.حضور داشتند
. با فالکوم پرواز کند استمی تواند مسعود خلبانی بلد است.و

:میثم خامنه ای
. همسر او لولچیان فرزند یک بازاری است.1357متولد سال   

  و عمویش محمدمسعود خامنه ای توسط رنو 90الماشین 



 خامنه ای تا سالی صد هزار مورد وارد ایران می شود و بابت هر
  هزار تومان به میثم و عمویش می رسد.میثم500ماشین 

 الهیات خوانده است و اکنون در دفتر خامنه ای کار می
.کند.مسئولیت ستاد اجرایی بیت رهبری با میثم است

  میلیون دلر200میثم:ثروت 
 میلیون دلر190در حساب سوریه: 

 میلیون دلر10نقد: 

:بشری خامنه ای
. شوهر او پسر محمدی گلپایگانی (رئیس دفتر1359متولد   

  سال از انقلب کمتر است و مثل2خامنه ای) است.سن او 
 خواهرش هدی قد بلند و لغر است و موهای بوری دارد. او

  محافظ تا بیرون آمدن او از مدرسه2وقتی به مدرسه می رفت 
 پشت در می نشستند.بشری خامنه ای با زن طائب رفت و آمد

نه طائب می رود و می بیند تن زنداشت. یک روز بشری به خا  
 طائب سیاه است.از او علت را می پرسد و زن طائب به گریه
 می زند و درد دل می کند که دیشب طائب اسلحه را روی سر

رابطهمن گذاشته بود و می گفت که اعتراف کن که با برادرت   
و بعد هم مراجنسی داشته ای.اگر اعتراف نکنی شلیک می کنم.  

این داستان توسط بشری به گوش خامنه ای می رسد وزد.  
می رهبری  از بیت  طائب برای مدتی کوتاهمنجر به اخراج  

.شود

  میلیون دلر نقد(که از بیزینس به دست100ثروت بشری: 
(.نیامده و هدیه پدر است

 



:هدی خامنه ای
همسر پسر برادرآقای کنی است.علقه او و1360متولد   

 خواهرش مثل علقه دو زن معمولی به آرایش و تغییر لباس
  حاضر می شوند. تادامن کوتاهاست.در مهمانی های زنانه با

 پیش از انتخابات یک آرایشگاه مشهور در خیابان فرشته را
 قوروق می کردند تا آرایش موهای خود را تغییر دهند.اما از
 زمان انتخابات به بعد اتاقی در دفتر رهبری به یک آرایشگاه

 تبدیل شده تا امنیت دختران و عروسان خامنه ای در فضای نا
.امن بعد از انتخابات بیشتر شود

  گرفته هدیه میلیون دلر نقد( از پدر100ثروت هدی: 
(.است

:برادران خامنه ای
400 دارد که  ثروت میلیون دلر500حسن برادر خامنه ای   

80 میلیون دلر نقد در تهران 20میلیون آن در سوریه و لندن   
او مدتی در وزارت . استمیلیون دلر در حساب لندن و دبی  

 ارشاد مسئول سانسور و مدتی در وزارت نفت مسئول نظارت
.بر فروش و حمل و نقل نفت بوده است

. دارد ثروت  میلیون دلر100محمد  برادر خامنه ای 

  سال زندان محکوم3که در دوره شاه به  هادی خامنه ای
  به دلیل فاصله اش از این خاندان منزه تر زندگی میشده بود

او جزء طیف اصلح طلبان است و سردبیر روزنامه حیات نوکند.  
. ، که گاهی روزنامه اش هم توقیف می شوداست



: خانواده خامنه ایثروت های حاشیه ای و ناگهانی
گلپایگانی و محمدی در زمان نوربخش به شرکتی که مال   

 پسرش بود و به همراه بچه های سپاه و با مدیریت قاسم
 سلیمانی اداره می شد ارز داده می شد و در دبی می فروختند.

  تومان و یک بار سه روز400این ها ارز را  می خریدند به 
ناگهان  به طور میلیارد دلر ارز5 تومان. 800بعدش فروختند به  

هفت هشت دو ونیم میلیارد دلر سود کرد. از طرف قوه قضائیه  
  دستگیر شدند که سلیمانی از طرف آقای در این رابطهنفر

ای خاتمی بود و شاهرودیخامنه ای آن ها را آزاد کرد.(دوره آق  
(. تا آن ها را آزاد کنندکردندرا تهدید 

تانک و موشک و ضد هوایی(از قرارداد های اسلحه:  )
3 با چین معامله اسلحه شده است ( دلر میلیارد10فقط   

  قرار داد کمیسیونمیلیارد دلر کمیسیون گرفته شده، چون
(اسلحه بالست

  میلیارد3 از روسیه اسلحه خریده شده است. ( دلرمیلیارد 11
(. گرفته شده است کمیسیوندلر

  کهانه فروش می رود روز ایرانحدود دو نیم میلیون بشکه نفت
 یک میلیون ونهصد هزار بشکه آن از طرف خامنه ای فروخته می

  سنت کمیسیون بر می5شود.بابت حمل و نقل هر بشکه نفت 
 .دارند

  کسیو برای پروژه های سری است بعضی از پول ها هم
اتمی/ نظامی /حزب اله /و پروژهپروژه های  :.حسابش را ندارد  

  میلیون دلر می20های خارج از کشور. مثل می گویند 
  و نصفی اش را خودشان برخرج می کنندخواهیم.نصفی اش را 

.می دارند
که با روضه اباعبدالله سرحال معلوم است که چرا خامنه ای   



در روز عاشوراکار آمده است برای کدام منافع به راحتی   
می کشدرا  عزاداران حسینیحتی  آزادیخواهان و .

1388عاشورای سال 
محسن مخملباف


