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»رئیـس دفتـری کـه ده سـال، جـای مهمـی را اداره 
می کنـد  اعتـراض  بعـد  می شـود،  دسـتگیر  کـرده 
کاخ  مدرسـه علمیـه،  اسـم  بـه  گرفتیـد؟  چـرا  کـه 

سـاختی؟« آوردی  کجـا  از  سـاختند!... 
ایـن سـخنان محمـد یـزدی، عضو درگذشـته شـورای 
نگهبـان در امـرداد ۱۳۹۸ در دیـدار با مسـئوالن مرکز 

بسـیج اسـاتید حـوزه علمیه قـم بود. 
او بـه صـادق آملـی الریجانـی رئیـس پیشـین قـوه 
قضاییـه کنایـه مـی زد که رئیـس دفترش اکبـر طبری 
اتهـام  بـه  الریجانـی  آملـی  ریاسـت  پایـان  از  پـس 
سردسـتگی باند ارتشـاء به ۳۱ سـال حبـس تعزیری، 

محکـوم شـده بود. 
ایـن یـک نمونـه بی نظیـر از مجـادالت آخونـدی در 
سـطوح عالـی نظـام اسـت کـه بـه طـرز کم سـابقه ای 
بـه حـوزه عمومی کشـیده و گوشـه ای از پرده فسـاد 

دینـی در ایـران را بـاال زده اسـت.
اشـاره یـزدی بـه »حـوزه علمیـه ولیعصـر قـم« اسـت 
اسـم »حـوزه علمیـه  کـه در سـال های گذشـته بـه 
الکـژری« شـهرت پیـدا کـرده اسـت. آملی الریجانـی 
البتـه در  پاسـخ بـه سـابقه محمد یـزدی در تصاحب 
سـاختمان مرکـز تحقیقات دبیرخانـه مجلس خبرگان 
از  امـا مهم تـر  اشـاره کوتاهـی می کنـد و می گـذرد، 
ایـن توضیحاتـی اسـت کـه او دربـاره حـوزه علمیـه 

لوکـس ولیعصـر می دهـد: 
»مدرسـه علمیـه ولـی عصـر وقـف اسـت. واقـف آن 
هـم مرحـوم والد مـا، آیـت اهلل العظمی میرزا هاشـم 
نمی فرماییـد  انشـااهلل  کـه  بـود  قدس سـره  آملـی 
مگـر ارث پـدرش بـود! متولـی ایـن وقف هـم امروز، 
امـور مدرسـه  اینکـه  بنـده نیسـتم. فقـط به جهـت 
زمیـن نمانـد، وکالتی به بنـده داده اند.… مسـاجد و 
مـدارس علمیـه همیشـه بانیانی دارد که مسـاعدت 
مـی کننـد، چـه اتفـاق خاصـی در ایـن مـورد افتـاده 
اسـت کـه آن همه مـدارس علمیه از پاسـخگویی به 
ایـن سـوال مسـتثنی هسـتند و ایـن مدرسـه بایـد 

باشد.« پاسـخگو 

صـادق آملـی الریجانی، رئیس پیشـین قـوه قضاییه 
از  امـا  نمی بـرد،  ولیعصـر  مسـجد  »بانـی«  از  نامـی 
همیشـگی«  »بانیـان  و  دیگـر  علمیـه«  »مـدارس 
و  نامشـخص  دالیـل  بـه  کـه  می کنـد  صحبـت 
مشـکوکی هزینه هـای سـنگین ساخت و سـاز مدارس 

می کننـد.  تامیـن  را  مـدرس  علمیـه 
علمیـه  حـوزه  ولیعصـر،  علمیـه  مدرسـه  تصاویـر 

آملی الریجانـی صـادق  الکچـری 
پـس از انتشـار ایـن نامـه در رسـانه ها، گزارش هـای 
پراکنـده ای دربـاره دیگـر مـدارس علمیـه گران قیمت 
ایـران کـه زیـر نظـر روحانیـون بانفـوذ و سرشـناس 

اداره می شـوند منتشـر شـد. 
مدرسـه علمیـه لوکـس آیـت اهلل خوانسـاری در قـم، 
زمـان  امـام  را  »پولـش  متولیانـش  گفتـه  بـه  کـه 

رسـانده.«
نظـر  زیـر  کـه  قـم،  در  کاظـم  امـام  مدرسـه علمیـه 
آیـت اهلل ناصـر مـکارم شـیرازی افتتـاح شـده اسـت. 
کـه زیـر نظـر  ازگل،  امـام خمینـی در  حـوزه علمیـه 
آیـت اهلل صدیقـی، امام جمعـه تهـران و از روحانیون 
نزدیـک بـه رهبـر جمهـوری اسـامی اداره می شـود. 
و سـاختمان نیمـه کاره حوزه علمیه لوکـس اصفهان، 
کـه سـال ها اسـت در اصفهـان سـواالت و شـبهات 

زیـادی بـه وجود آورده اسـت. 

نان دین از کجا تامین می شود؟

قبـل از تشـکیل حوزه هـای علمیه، زندگـی روحانیون 
عالمـان دینی از سـه روش می گذشـت.

رئیس دفتری که ده سال، جای 

مهمی را اداره کرده دستگیر 

می شود، بعد اعتراض می کند 

که چرا گرفتید؟ به اسم مدرسه 

علمیه، کاخ ساختند!... از کجا 

آوردی ساختی؟«

این سخنان محمد یزدی، 

عضو درگذشته شورای نگهبان 

در امرداد ۱۳۹۸ در دیدار با 

مسئوالن مرکز بسیج اساتید 

حوزه علمیه قم بود



۳

کـه روحانیـون  ایـن معنـی  بـه  کار،  یکـی کسـب و 
ماننـد بقیـه افـراد هـر کـدام کسـب و کار خودشـان 
را داشـتند و تحصیـل و تبلیـغ را در سـاعت فراغـت 
از شـغل پیگیـری می کردنـد. در تاریخ نام بسـیاری از 
فقیهـان و محدثـان را بـه عنـوان خرمافـروش، عطار، 

بـزاز، کفـاش و حتـی بـازرگان ثبت شـده اسـت. 
دوم کمک هـای مردمـی بـه قاریان، واعظـان و کاتبان 
قـرآن که بعـد از گذر زمان صورت سـازمان یافته پیدا 
اقتصـادی  کـرد و زمینه سـاز شـکل گیری یـک نظـام 

بـرای جمع آوری وجوهات شـرعی شـده اسـت. 
طـور  بـه  وقـت  حاکمـان  کـه  کمک هایـی  سـوم،  و 
پرداخـت  دینـی  بـه عالمـان  بیت المـال  از  پراکنـده 

می کردنـد.
دینـی،  عالـم  علمیـه،  حوزه هـای  تشـکیل  از  بعـد 
روحانـی، واعـظ، و قـاری قـرآن تبدیـل بـرای گروهـی 
از افـراد شـد کـه منبـع درآمـد دیگری جـز تحصیل و 
تبلیـغ دیـن نداشـتند، تبدیـل بـه شـغل دائم شـد. 
از دوره حکومـت صفویـان نهـاد دیـن، بـه صـورت 
حوزه هـای علمیه شـیعه موقعیت خود را در سـاختار 

اجتماعـی، اقتصـادی ایـران تثبیـت کردند. 
هـر مرجعـی، نماینـدگان خـود را بـه منطـق مختلفـی 
کـه در حـوزه نفوذ او قرار داشـت، تحـت عنوان امام 
و مبلـغ گسـیل می کـرد. یکـی از وظایف ایـن مبلغان 

جمـع آوری وجوهـات از مـردم و ارسـال آن بـه دفتـر 
مرکـزی بود. 

بیشـتری  مبلغـان  و  یـک مرجـع شـاگردان  هـر چـه 
داشـت، حـوزه نفوذ او گسـترده  تر بـود و منابع مالی 

بیشـتری در اختیـار داشـت. 
در تاریـخ کمبریـج بـرآورد شـده کـه در سـال ۱۹۶۱ 
پنـج  مبلـغ  ماهانـه  خورشـیدی(   ۱۳۴۰( میـادی 
میلیـون ریـال )۵۰۰ هـزار تومـان( وجوهـات شـرعی 
رقـم  زمـان  آن  در  مبلـغ  ایـن  می رسـید.  قـم  بـه 

بـود.  چشـمگیری 
معـادل   ۱۳۴۰ سـال  در  تومـان  هـزار   ۵۰۰ ارزش 
 ۶۱۷ حـدود  ارزشـی  امـروز  کـه  بـود  دالر   ۶2,۵۰۰
هـزار دالر دارد. بـه عبارتـی وجوهـات شـرعی کـه ۶۰ 
سـال پیـش از اقصـی نقـاط کشـور بـه قم می رسـید 
بـه پـول االن حـدود ۸میلیـون دالر در سـال ارزش 

داشـت. 

نان و آب آخوندها از کجا می آید؟     

مذهبـی  نهادهـای  مالـی  گـردش  قطعـی  محاسـبه 
غیرممکـن اسـت. امـا در ایـن فصـل تـاش می کنیم 
بـا کنـار هـم قـرار دادن برخـی اطاعـات، تصویـری 
کلـی از بـده و بسـتان های مالی در نهادهـای مذهبی 

تصویـر و ترسـیم کنیـم. 
چاه ویل بودجه 

مهم تریـن منبـع درآمـد نهـاد دیـن در ایـران، بودجه 
میلیـارد  هـزاران  سـال  هـر  اسـت.  دولـت  عمومـی 
تومـان از منابـع عمومـی بودجـه که از محـل فروش 
نفـت و سـرمایه های ملـی و مالیـات و…. بـه دسـت 
می آیـد، بـه اشـکال مختلـف و از طریـق ردیف هـای 
مذهبـی  نهادهـای  بـه  پنهـان  ردیف هـای  و  اصلـی 

پیـدا می کنـد.  اختصـاص 
بـه طـور مشـخص در الیحه بودجه سـال ۱۴۰۱ بیش 
از ۸2۰۰ میلیـارد تومـان )بیـش از ۳2۰ میلیون دالر 
بـر اسـاس نـرخ دالر در زمان تصویب الیحـه بودجه( 
نهادهـای  بـه  بودجـه  اصلـی  ردیف هـای  طریـق  از 
مذهبـی اختصـاص پیـدا می کنـد کـه  دو سـوم آن 
سـهم حوزه هـای علمیـه و نهادهـای آمـوزش دینـی 
اسـت و یـک سـوم دیگـر سـهم نهادهایی اسـت که 
بـه نوعـی بـه کسـب و کار روحانیـون مرتبـط اسـت. 
ایـن هشـت هـزار میلیـارد تومـان سـه برابـر بودجـه 
جوانـان،  و  ورزش  و  علـوم  وزارتخانه هـای  سـتادی 
۵/۱ برابـر نهادهایـی ماننـد بودجـه سـازمان تامیـن 
اجتماعـی و وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت، بـا ایـن 
تفـاوت کـه در بودجـه نهادهـای مذهبـی جزییـات 
هزینه هـا از جملـه حقـوق و مزایـا و سـنجه عملکـرد 
ردیـف بودجـه بـه انـدازه نهادهـای اجرایـی روشـن 

مهم ترین منبع درآمد نهاد 

دین در ایران، بودجه عمومی 

دولت است. هر سال هزاران 

میلیارد تومان از منابع 

عمومی بودجه که از محل 

فروش نفت و سرمایه های 

ملی و مالیات و…. به دست 

می آید، به اشکال مختلف و 

از طریق ردیف های اصلی و 

ردیف های پنهان به نهادهای 

مذهبی اختصاص پیدا 

می کند 



نیسـت. 
نهادهـای مذهبـی دو بخش انـد: اول حوزه هـای علمیـه کـه در بودجـه سـاالنه ۶ ردیـف 
اختصاصـی دارنـد مثـل شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه، مرکز خدمـات حوزه هـای علمیه، 
حوزه هـای علمیـه خواهـران، شـورای هماهنگـی تبلیغات اسـامی، حوزه  علمیه خراسـان، 

و دفتـر تبلیغـات اسـامی حـوزه علمیـه قم
دوم نهادهایـی کـه تحـت عنـوان موسسـه یـا دانشـگاه بـه طـور اختصاصـی در زمینـه 

آمـوزش مسـایل دینـی مشـغول بـه کارنـد. 
ساالنه در قانون بودجه شش ردیف بودجه برای این نهادهای در نظر گرفته می شود: 

امـام خمینـی، موسسـه  پژوهشـی  و  آموزشـی  العالمیـه، موسسـه  المصطفـی  جامعـه 
پژوهشـی و فرهنگی انقاب اسـامی، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـامی، دانشـگاه 
دانشـگاه ها(،  در  رهبـری  نهـاد  نظـر  )زیـر  اسـامی  معـارف  دانشـگاه  مطهـری،  شـهید 
پژوهشـگاه فرهنـگ و معـارف اسـامی )زیـر نظـر نهـاد رهبـری در دانشـگاه ها(، دانشـگاه 

مذاهـب اسـامی، دانشـگاه علـوم و معـارف قرآنـی، و دانشـگاه اهـل بیـت
بخـش دوم،  نهادهایـی هسـتند که حـوزه فعالیت آنهـا مذهب یا تبلیغات مذهبی اسـت 
و بـه نوعـی محـل کسـب و کار و فعالیت هـای روحانیـون بـه شـمار می رونـد، بـه عنـوان 

نمونـه می تـوان بـه ردیـف بودجه هـای ایـن نهادها اشـاره کرد: 
مجمـع جهانـی اهل بیت، سـازمان تبلیغات اسـامی، شـورای سیاسـتگذاری ائمه جمعه، 
سـتاد اقامـه نماز، مرکـز تحقیقـات کامپیوتری علوم اسـامی، مرکز الگوی اسـامی-ایرانی 
پیشـرفت، سـتاد احیـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، و نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم 

رهبـری در دانشـگاه ها.
نهادهای مذهبی دو بخش اند: اول حوزه های علمیه که در بودجه ساالنه ۶ ردیف اختصاصی دارند 

مثل شورای عالی حوزه های علمیه، مرکز خدمات حوزه های علمیه، حوزه های علمیه خواهران، 

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، حوزه  علمیه خراسان، و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

دوم نهادهایی که تحت عنوان موسسه یا دانشگاه به طور اختصاصی در زمینه آموزش مسایل دینی 

مشغول به کارند. 



نهادهـای مذهبـی از بودجـه یارانه هـا هـم سـهم قابـل توجهـی دارنـد. بـه 
میلیـارد   2۸۰۰ بـر  حوزه هـای علمیـه عـاوه  مرکـز خدمـات  نمونـه  عنـوان 
از ۱۰۰ میلیـون دالر بـر اسـاس نـرخ دالر در زمـان تصویـب  تومـان )بیـش 
الیحـه بودجـه( بودجـه ای کـه از ردیف های اصلـی می گیرد از محـل اعتبارات 
یارانه هـا نیـز 2 هـزار میلیـارد تومـان دیگـر دریافـت می کنـد. یا شـورای عالی 
حوز ه هـای علمیـه عـاوه بـر ۸۸۰ میلیارد تومـان بودجه اصلی، بیـش از هزار 

میلیـارد تومـان از اعتبـارات یارانه هـا را از آن خـود می کنـد. 
در جـدول زیـر فهرسـت برخـی نهادهـای مذهبـی کـه از اعتبـارات تبصـره ۱۴ 
الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۱ یـا همـان منابـع بودجـه هدفمنـدی یارانه هـای 
اسـتفاده می کننـد بـه همـراه مبلغ بودجه پیش بینی شـده ذکر شـده اسـت. 
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کارمندان عمامه به سر       

نشـان  کـه  دارنـد  وجـود  زیـادی  قرایـن  و  شـواهد 
می دهـد عـاوه بـر ردیف هـای بودجه سـاالنه، منابع 
دیگـری هـم از سـوی دولت و هـم از سـوی نهادهای 
حوزه هـای  و  دینـی  نهادهـای  اختیـار  در  حاکمیتـی 

علمیـه قـرار می گیـرد. 
از بودجـه در اختیـار نهادهـا و سـازمان ها   بخشـی 
بـرای کمـک بـه حوزه های علمیـه و نهادهـای دینی و 

اسـتخدام روحانیـون اختصـاص دارد. 
بـه عنـوان مثـال بخشـی از بودجـه اسـتانی کشـور 
دوبـاره بـه نهادهـای دینـی اختصـاص پیـدا می کند. 
الیحـه  اسـتانی  پیوسـت  در  موجـود  اطاعـات 
و  اوقـاف  سـازمان  می دهـد  نشـان   ۱۴۰۰ بودجـه 
سـازمان تبلیغـات اسـامی عاوه بـر بودجـه ملی، از 
محـل اعتبـارات اسـتانی نیـز بودجـه جـاری دریافت 
می کننـد. از ایـن محـل در سـال ۱۴۰۰ بـرای ادارات 
اسـتان ها مبلـغ 2۶۱ میلیـارد تومـان و  اوقـاف  کل 
بـرای ادارات کل تبلیغـات اسـامی اسـتان ها مبلـغ 
۳۱۹ میلیـارد تومـان بودجـه جـاری در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت.
از محـل اعتبـارات عمرانـی اسـتان ها نیـز در مجموع 
۳۴۴ میلیـارد تومـان بودجـه تحـت عنـوان »برنامه 

ارتقـای فعالیت هـای فرهنگی-دینـی مسـاجد« پیش 
بینـی شـده کـه بیـش از ۱۳۰ میلیـارد تومـان آن بـه 
حمایـت از حوزه  هـای علمیـه اختصـاص پیـدا کـرده 

است. 
عـاوه بـر ایـن در قوانیـن بودجـه سـاالنه، نهادهای 
اداری  سـاختار  در  کـه  دارنـد  وجـود  بودجه بگیـری 
بـه  آنهـا روحانیـون نقـش و حضـور قاطـع دارنـد. 
عنـوان مثـال می تـوان بـه نهادهایـی ماننـد مجلس 
کـه  کـرد  اشـاره  نگهبـان  و شـورای  رهبـری  خبـرگان 
بودجـه عمومـی  از  تومـان  سـاالنه صدهـا میلیـارد 
پـول می گیرنـد. اعتبارات پیشـنهادی شـورای نگهبان 
در الیحـه بودجـه ۱۴۰۱ حدود 2۸۰ میلیـارد تومان و 
مجلـس خبـرگان حـدود ۱۰ میلیـارد تومان اسـت. به 
جـز ایـن نهادهـای دیگـری ماننـد مانند قـوه قضاییه 
هـم وجـود دارنـد که بخـش بزرگـی از کارکنـان آن را 

روحانیـون تشـکیل می دهنـد. 
فراتـر از ایـن مـوارد نهادهای دولتی هر سـاله مبالغی 
ادارات  در  روحانیـون  و  طـاب  اسـتخدام  بـرای  را 
دولتـی هزینـه می کننـد. گفتـه می شـود بـر اسـاس 
مصوبـات شـورای عالـی انقاب فرهنگـی »۱۰درصد از 
کل اسـتخدام ها در آمـوزش و پـرورش بایـد از میان 
طلبه هـا باشـد«. ایـن در حالـی اسـت کـه اعتبـارات 
پرداخـت حقوق معلمـان و کارکنان آموزش و پرورش 
در سـال ۱۴۰۱ بالـغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسـت. 

عـاوه بـر در سـایر نهادهـا و دسـتگاه ها اجرایـی نیز، 
اسـتخدام  بـه  مختلـف  عناویـن  تحـت  روحانیـون 
ادارات  در  فقیـه  ولـی  نمایندگی هـای  از  می شـوند. 

گرفتـه تـا امامـان جماعـت مشـاوران امـور دینـی. 
میـان سـتاد  تفاهم نامـه ای   ۱۴۰۱ خـرداد  اوایـل  در 
حوزه هـای  خدمـات  مرکـز  و  امـام  فرمـان  اجرایـی 
علمیـه امضا شـد. رئیـس مرکز خدمات حـوزه علمیه 

ایـن تفاهم نامـه گفـت:  در مراسـم امضـای 
»تاکنـون تفاهم نامه هـای مشـترکی بـا سـتاد اجرایی 
فرمان امام در زمینه توانمندسـازی معیشـتی طاب، 
مسـکن و احـداث خانـه عالـم و مـوارد دیگـری نیـز 
ایـن  بابـت حمایت هـای همیشـگی  کـه  داشـته ایم 

سـتاد متشـکر و قدردانیـم.«
یـا بـه عنـوان نمونـه می توان بـه سـاخت  واحد های 
مسـکونی ویـژه طـاب از سـوی بنیاد مسـتضعفان و 
بنیاد مسـکن اشـاره کرد کـه اخبار آن به طور جسـته 

و گریختـه در رسـانه ها منتشـر می شـد.  

اوقاف و امامزاده های درآمدزا      

یکـی از منابـع سـنتی حوزه هـای علمیـه از گذشـته 
تـا امـروز درآمـد اوقـاف اسـت. از ابتـدای تشـکیل 
مـدارس مذهبـی در ایـران یکـی از مهم تریـن منابـع 
از  حاصـل  درآمـد  روحانیـون  و  علمیـه  حوزه هـای 

از محل اعتبارات عمرانی 

استان ها نیز در مجموع 

۳۴۴ میلیارد تومان بودجه 

تحت عنوان »برنامه ارتقای 

فعالیت های فرهنگی-دینی 

مساجد« پیش بینی شده که 

بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان آن 

به حمایت از حوزه  های علمیه 

اختصاص پیدا کرده است. 



و  سـاختمان ها  بـر  اسـت. عـاوه  بـوده  موقوفـات 
اختیـار  در  موقوفـه  عنـوان  تحـت  کـه  تجهیزاتـی 
مـدارس دینـی قـرار داشـت، از محـل درآمـد سـایر 
و  دینـی  علمـای  بـرای  مقرری هـای  نیـز  موقوفـات 

گرفتـه می شـد.  نظـر  در  روحانیـون  و  طـاب 
بـه عنـوان مثـال در وقف نامـه مدرسـه صالحیـه در 
دوران صفـوی بودجـه ای بـرای مدرسـان، طلبه هـا به 

ایـن شـرح در نظـر گرفته شـده اسـت: 
»آنچـه بمانـد، هـر مـاه مبلـغ پنـج هـزار دینـار، کـه 
سـالی شـش تومـان باشـد، وظیفـه مـدرس بـه او 
رسـاند. و هـر سـاله مبلـغ سـی تومـان و دو هـزار و 
چهارصـد دینـار، وظیفـه هفـده مـا... پنـج نفـر، هر 
سـاله مبلـغ ده تومان... و هر سـاله مبلغ شـش هزار 
دینـار تبریـزی وظیفـه مـوذن... و بـه جهـت اطعـام 
طلبـه در مـاه رمضـان، مقـدار یکصد من برنج سـفید 
و بیسـت مـن روغـن... پنجـاه مـن گوشـت بـه وزن 

تبریـزی معیـن نمـوده…«
در دوران معاصـر آسـتان قـدس رضـوی بزرگ تریـن 

اقتصـادی مذهبـی  و سـازمان یافته ترین تشـکیات 
در ایـران اسـت کـه بـر پایـه موقوفـات بنـا شـده و 

توسـعه پیـدا کـرده اسـت. 
معـاون فرهنگـی اجتماعـی سـازمان اوقاف در سـال 
موقوفـه   2۷۰۰ بـود  گفتـه  مصاحبـه ای  در   ۱۳۹۶
کشـور متعلـق بـه حوزه هـای علمیـه اسـت. البتـه او 
مدعـی شـده بـود این تنهـا دو درصـد موقوفات کل 

کشـور اسـت کـه اکثـر آنهـا درآمـدی ندارند. 
در یـک مصاحبـه دیگـر کـه در سـال ۱۳۹۹ بـا مدیـر 
دفتـر امـور موقوفـات و منابـع پایـدار حـوزه انجـام 
شـده درآمـد موقوفـات حوزه هـای علمیـه در نیمـه 
نخسـت سـال ۱۳۹۷ حـدود ۱۱ میلیـارد تومـان اعام 
شـده که عیـن این مبلـغ در اختیار حوزه هـای علمیه 

اسـتان ها قـرار گرفتـه اسـت. 
میلیـارد  مبلـغ ۶۹۸   ۱۴۰۱ سـال  بودجـه  الیحـه  در 
تومـان بودجـه بـرای سـازمان اوقـاف در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت. 

سه آیت هللا       

کاظم نورمفیدی؛ امام جمعه جنگل خوار

در  خامنـه ای  آیـت اهلل  نورمفیدی،نماینـده  کاظـم 
اسـتان گلسـتان، امـام جمعـه گـرگان و عضو مجلس 
خبـرگان اسـت.  سـال ها اسـت بحـث جنگل خـواری 
نورمفیـدی  توسـط  ایـران  انحصـار چـوب شـمال  و 
او  خـود  امـا  اسـت،  محافـل  نقـل  او  فرزنـدان  و 
می گویـد اجـازه بهره بـرداری انحصـاری از جنگل هـا را 
از آیـت اهلل خمینـی گرفته تا عوایـد آن را صرف حوزه  

کند:  علمیـه 
اجـازه  ایشـان  از  امـام راحـل رفتـه و  »شـخصا نـزد 
گرفتیـم مسـئولیت ایـن کار را در گلسـتان برعهـده 
گرفتـه و عـاوه بـر انجـام تعهدات نسـبت بـه دولت 
کنیـم و  را صـرف سـاخت حـوزه علمیـه  آن  عوایـد 
ایشـان نیـز بـا اسـتقبال از ایـن امـر بـا آن موافقـت 

سال ها است بحث جنگل خواری 

و انحصار چوب شمال ایران 

توسط نورمفیدی و فرزندان 

او نقل محافل است، اما خود 

او می گوید اجازه بهره برداری 

انحصاری از جنگل ها را از آیت هللا 

خمینی گرفته تا عواید آن را 

صرف حوزه  علمیه کند



۸

کار  ایـن  از عوایـد  ایـن سـال ها  کردنـد…. در طـی 
حتـی یـک ریـال هـم به جیـب بنـده و منسـوبین به 
بنـده نرفتـه اسـت. بـا بخشـی از عوایـد ایـن طـرح 
عـاوه بـر حـوزه علمیـه بـرادران و خواهـران و امـور 
فرهنگی چندین مدرسـه در سراسـر اسـتان سـاختیم 
و بـه مـردم واگذار کردیـم.« با این همـه گزارش های 
زیـادی دربـاره فسـاد و تخلفـات گسـترده نورمفیدی 
جریـان  در  اسـت.  شـده  منتشـر  ایـران  شـمال  در 
افشـاگری های عبـاس  پالیـزدار از نورمفیدی به عنوان 
چهـره اصلی »فسـاد جنگل خـواری« نام برده شـد. او 
و فرزندانـش حتـی از سـوی جریان هـای عدالت خواه 

داخـل ایـران نیـز متهـم بـه فسـاد شـده اند. 

ویکی فساد، پروفایل سیدکاظم نورمفیدی

نـام مصطفـی نورمفیـدی فرزنـد امـام جمعـه گـرگان 
بـه عنـوان نایـب رئیـس و رئیـس هیئـت مدیـره در 
بنیـاد  گـرگان و  کیمیـا روکـش  شـرکت های صنایـع 
نـور گـرگان دیده می شـود. او همچنیـن عضو هیئت 
مدیـره شـرکت خدماتـی شـایان راه گلسـتان و عضو 
گـرگان و دشـت،  کارخانجـات خـوراک دام و طیـور 
شـرکت  و  گلسـتان  ممتـاز  فشـرده  ختـه  شـرکت 

فرهنگـی میردامـاد گـرگان اسـت.  
گزارش هایـی دربـاره  انتشـار  از  ایـن حـال پـس  بـا 
فعالیت هـای اقتصـادی اش او اعان کـرد که هیچ گاه 
فعالیت اقتصادی شـخصی نداشـته، سـهام دار هیچ 
برخـی موسسـات  نماینـده  نبـوده و صرفـا  شـرکتی 
ایـن شرکت هاسـت و  دینـی، فرهنگـی و خیریـه در 

نقـش سیاسـت گذاری و نظارتـی دارد.
عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ یکی از ارزبگیران دولتی 

بیـت  اقتصـادی  فعالیـت  از  دیگـر  نمونـه  یکـی 

روحانیـون سرشـناس، مربوط به خانـواده عبدالکریم 
موسـوی اردبیلـی، یکـی از چهره های مشـهور و موثر 

جمهـوری اسـامی در دهـه ۱۳۶۰ اسـت. 
موسـوی اردبیلی بعد از دهـه ۱۳۶۰ عمدتا به عنوان 
یـک چهـره مذهبی در قم مشـغول فعالیـت بود، اما 
در همیـن زمان، خیریه مکتـب امیرالمومنین زیر نظر 
اقتصـادی  فعالیت هـای  مشـغول  فرزندانـش،  و  او 

گسـترده در ایران بوده اسـت. 
ارزبگیـران  انتشـار فهرسـت  از  در سـال ۱۳۹۸ بعـد 
دولتـی نـام ایـن خیریـه سـر زبان هـا افتـاد. در ایـن 
فهرسـت گفتـه شـده بود کـه این خیریـه  ۹ میلیون 

دالر ارز ۴2۰۰ تومانـی دریافـت کـرده اسـت. 
از سـوی روابـط عمومـی  در توضیحـات بعـدی کـه 
خیریـه و بانـک مرکـزی منتشـر شـد گفتـه شـد ایـن 
تسـویه  بـرای  بلکـه  واردات  بـرای  نـه  دولتـی  ارز 
تسـهیات ارزی بـوده اسـت. ظاهـرا »ایـن موسسـه 
طـی سـال های ۱۳۸۵ تـا ۱۳۸۶ نسـبت بـه دریافـت 
اقـدام  ارزی  ذخیـره  حسـاب  محـل  از  تسـهیاتی 
کـرده اسـت.« میرسـعید، فرزنـد عبدالکریم موسـوی 
اردبیلـی نیـز در یـک مصاحبـه اعـام کـرد »موسسـه 
خیریـه مکتـب امیرالمومنیـن نزدیک ۱۰ سـال اسـت 
کـه نـه کارت بازرگانـی، نه مجـوز واردات و نـه اجازه 
ثبـت سـفارش دارد. بنابرایـن اصـا نمـی توانـد ارز 
بـرای واردات بگیـرد.« صـرف نظـر از اینکـه واقعیـت 
ماجـرای دالرهـای ۴2۰۰ تومانـی چـه بـوده، با فرض 
صحـت ادعاهـای مطـرح شـده ایـن سـوال مطـرح 
اسـت کـه بـرای چـه کاری از حسـاب ذخیـره ارزی به 
این خیریه وام داده شـده اسـت؟ چرا خیریه مکتب 
امیرالمومنیـن تحـت مدیریـت عبدالکریـم موسـوی 
اردبیلـی، دسـت کم تا ۱۰ سـال پیـش کارت بازرگانی 
اسـت؟  در سـایت رسـمی خیریـه مکتـب  داشـته 
از  ایـن خیریـه پیـش  امیرالمومنیـن نوشـته شـده 
انقـاب و  در سـال ۱۳۴۹ بـا مجـوز وزارت کشـور 
اردبیلـی  موسـوی  عبدالکریـم  توسـط  شـاه  زمـان 
تاسـیس شده اسـت. در شـرح فعالیت های 
خیریـه بـدون اشـاره بـه اعـداد و ارقـام 
مشـخص بـه طـور کلـی بـه تاسـیس 
در  مذهبـی  مراکـز  و  مسـجد  چنـد 
ادعـا شـده  و  اشـاره  قـم  و  تهـران 
ایـن موسسـه بـه حوزه هـای علمیه 
و طـاب کمک هـای مـادی و معنوی 

اسـت.  کرده 

ناصر مکارم شیرازی؛ سهام قند و شکر 

ناصـر مـکارم شـیرازی، یکـی از مراجـع تقلیـد اسـت 
کـه در افـواه عمومـی حـرف و حدیث هـای فراوانـی 
خانـواده اش  و  او  اقتصـادی  فعالیت هـای  دربـاره 
مطـرح می شـود، تـا آنجـا کـه بـه او لقـب »سـلطان 

شـکر« داده شـده اسـت. 
او البتـه همـه حرف هایـی را کـه دربـاره فعالیت هـای 
اقتصـادی او زده می شـود رد می کنـد، امـا صحبـت 
فعالیت هـای اقتصـادی او بـه وزارت خارجـه آمریـکا 
هم کشـیده شـده است. سـال ۱۳۹۷، مایک  پمپیو، 
وزیـر وقـت خارجـه آمریـکا در یـک سـخنرانی گفتـه 
نامشـروع  تجـارت  دلیـل  بـه  »مکارم شـیرازی  بـود: 
شـکر، توانسـته ۱۰۰ میلیـون دالر سـود کنـد و بـه 

سـلطان شـکر در ایـران مشـهور شـده اسـت.«
دفتـر مـکارم شـیرازی در واکنـش به اظهـارات پمپیو 
ایـن مضمـون صـادر کـرد کـه »نـه  تکذیبیـه ای بـه 
یـک سـهم از کارخانـه ای در اختیار آیـت اهلل العظمی 
مـکارم شـیرازی می باشـد و نه یک گرم شـکر«. اما در 
همیـن جوابیـه عبارتی وجـود دارد که ثابـت می کند 
مـکارم شـیرازی دسـت کـم در دوره ای در مدیریـت 
کارخانـه ای مشـارکت داشـته که سـهام آن متعلق به 

حـوزه علمیـه بوده اسـت:
»در مـورد تصاویـر منتشـر شـده نیـز مسسـئله ایـن 
از  قبـل جمعـی  بیسـت سـال  از  بیـش  کـه  اسـت 
خیریـن سـهامی از آن کارخانـه ]قنـد دزفـول[ را بـرای 
حـوزه علمیه خریـداری کردند. بعـد از مدت کوتاهی 
کـه دیدنـد نمی تواننـد مشـکات را حل کننـد ، آن را 
بـه دیگـران واگـذار کردنـد و وجـه آن ، برای سـاختن 
مسـجد ، مدرسـه و خانـه عالـم در مناطـق محـروم 
مصـرف شـد و معظم لـه یـک ریـال از آن را در اختیار 
زمـان  در همـان  ایـن مسـئله  و  ندارنـد  و  نداشـته 
)بیـش از بیسـت سـال قبـل( خاتمـه یافته اسـت.«
بخـش آخـر ایـن توضیـح یعنی 2۰ سـال قبـل قطعا 
صحـت نـدارد. بخشـی از سـهام کارخانه قنـد دزفول 
اسـت دسـت کم تـا اواسـط دهـه ۱۳۸۰ در اختیـار 
مدرسـه دینـی امیرالمومنیـن حـوزه علمیـه قـم بوده 
کـه ریاسـت آن برعهـده ناصـر مکارم شـیرازی اسـت. 
مدیرعامـل ایـن کارخانه در سـال ۸۴ در مصاحبه ای 

بـه ایـن موضوع اشـاره کـرده بود. 
در میـان آرای دیـوان عدالـت اداری در تاریـخ ۱۳۷۸ 
دینـی  مدرسـه  درصـد   ۹۱ سـهامداری  از  صحبـت 

عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ 

یکی از ارزبگیران دولتی 

یکی نمونه دیگر از فعالیت 

اقتصادی بیت روحانیون 

سرشناس، مربوط به خانواده 

عبدالکریم موسوی اردبیلی، 

یکی از چهره های مشهور و موثر 

جمهوری اسالمی در دهه ۱۳۶۰ 

است

سال ۱۳۹۷، مایک  پمپیو، 

وزیر وقت خارجه آمریکا در 

یک سخنرانی گفته بود: 

»مکارم شیرازی به دلیل تجارت 

نامشروع شکر، توانسته ۱۰۰ 

میلیون دالر سود کند و به 

سلطان شکر در ایران مشهور 

شده است.«
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امـام امیرالمومنیـن در کارخانـه قنـد دزفـول اسـت، 
مدرسـه ای کـه زیـر نظـر ناصـر مـکارم شـیرازی اداره 
ایـن  اینکـه موضـوع  می شـود. نکتـه جالـب توجـه 
پرونـده نیـز معافیـت مالی سـهامداران ایـن کارخانه 

بـه دلیـل ارتبـاط بـا حـوزه علمیـه قـم اسـت. 

گاو صندوق های آیت هللا ها      

زکات  و  خمـس  بابـت  مـردم  کـه  پول هایـی  بـه 
وجوهـات  می پردازنـد  روحانیـان  بـه  اموال شـان 
می گوینـد. گـردش مالـی وجوهاتی که بـه حوزه های 
علمیه سـرازیر می شـوند، قابل محاسـبه نیسـت. اما 
شـواهد و قراینـی وجـود دارد کـه نشـان می دهد در 
سـال های گذشـته مبالـغ قابـل توجهی تحـت عنوان 
وجوهـات در اختیـار روحانیـون قـرار داشـته اسـت. 
از  یکـی  و  تقلیـد  مرجـع  شـیرازی،  مـکارم  ناصـر 
سـال  در  قـم،  حـوزه علمیـه  سرشـناس  روحانیـون 

بـود:  گفتـه  مصاحبـه  یـک  در   ۱۳۹2
التالیـف  حـق  از  مـن  شـخصی  زندگـی  هـم  »االن 
بیت المـال  از  نـه  می شـوند،  اداره  کتاب هایـم 
تومـان  میلیـارد  از دو  بیـش  مـاه  کـه هـر  ایـن  بـا 
وجـوه بیت المـال نـزد مـن جمـع می شـود همـه را 

بـرای کارهـای فرهنگـی و شـهریه طـاب و اسـاتید 
می کنـم.«  هزینـه  کشـور  حوزه هـای علمیـه سراسـر 
دو میلیـارد تومـان سـال ۱۳۹2 ارزشـی در حـدود ۶۳۰ 
هزار دالر داشـت، بـه عبارتی ارزش وجوهـات در اختیار 
ایـن مرجـع تقلیـد در سـال بـه بیـش از ۵/۷ میلیـون 
دالر می رسـید. امـا بـه جـز مراجـع تقلیـد، روحانیـون 
کم تـر شـناخته شـده نیـز در کار جمـع آوری و نگهـداری 
و توزیـع وجوهـات مداخلـه دارنـد. در مـرداد ۱۳۹۳ 
خبرگـزاری رسـا وابسـته بـه حـوزه علمیـه، خبـر حملـه 
امـام  شـیرازی  طاهـری  آیـت اهلل  بـه  مسـلح  سـارقان 
جماعـت مسـجد حجـت بن الحسـن خیابان سـهروردی 
را منتشـر کرد و نوشـت که سـارقان مسـلح در دو نوبت 
بـه خانـه او هجـوم بـرده و یک بـار »2۰ میلیـون تومان 
از وجوهـات و حـدود 2۰ میلیـون تومـان  وجـه نقـد 
دیگـر نیـز چک مربـوط به پول هـای اوقـاف و خیریه« و 
بـار دیگـر »۷۰ میلیـون تومان پول نقـد از وجوهات« را 
سـرقت می کننـد. بـه عبارتـی در دو نوبت چیـزی حدود 
۱۱۰ میلیـون تومـان پـول وجوهـات از دفتـر یـک امـام 

جماعـت در تهـران دزدیـده می شـود. 
اگـر فـرض کنیم در زمـان دزدی، وجوهـات به صورت 
چـک و حوالـه واریـزی در اختیـار ایـن روحانـی بوده 
کـه در میانـه سـال ۱۳۹۳،  بپذیریـم  بایـد  باشـد، 

ارزش وجوهـات جـاری یـک امـام جماعـت در شـهر 
تهـران 22۰ میلیـون بـوده اسـت. اگـر فـرض کنیـم 
فقـط ۱۰۰ امـام جماعـت در این سـطح در کل کشـور 
می رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  باشـند،  داشـته  وجـود 
ارزش جـاری وجوهـات در سـال ۱۳۹۳ چیزی حدود 
بـا  آن  ارزش  کـه  اسـت  بـوده  تومـان  میلیـارد   22
احتسـاب تـورم قیمـت دالر چیـزی در حـدود 22۰ 
میلیـارد تومـان اسـت. بـرای اینکـه بتوانیـم درکی از 
ابعـاد مالـی ایـن کمک هـا پیـدا کنیـم، کافـی اسـت 
بـه اظهارات مدیـر حوزه هـای علمیه خواهران اشـاره 
کنیـم کـه در شـماره ۳۵۴ مجلـه افق حـوزه، در 2۵ 

فروردیـن ۱۳۹۳ منتشـر شـده اسـت. 
امنـا پشـتوانه های مالـی حوزه انـد. در  »هیات هـای 
میـان افـراد امیـن، افـراد صاحب فکـر و صاحب مال 
بایـد شناسـایی شـوند و از ظرفیـت آن هـا اسـتفاده 
در  سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد   ۱۵۰۰ از  شـود. 
پروژه هـای مـدارس علمیـه خواهـران، یک پانزدهـم 

آن از سـوی دولـت تامیـن شـده اسـت.«
»افـراد  تومانـی  میلیـارد   ۱۴۰۰ کمـک  از  صحبـت 
صاحـب مال« برای سـاخت مدارس علمیـه خواهران 
در سـال ۱۳۹2 اسـت. ۱۴۰۰ میلیـارد تومـان در آن 

زمـان حـدود ۴۵۰ میلیـون دالر ارزش داشـت. 

به پول هایی که مردم بابت خمس و زکات اموال شان به روحانیان می پردازند 

وجوهات می گویند. گردش مالی وجوهاتی که به حوزه های علمیه سرازیر 

می شوند، قابل محاسبه نیست. اما شواهد و قراینی وجود دارد که نشان 

می دهد در سال های گذشته مبالغ قابل توجهی تحت عنوان وجوهات در 

اختیار روحانیون قرار داشته است. 

مجله افق حوزه:

هیات های امنا پشتوانه های 

مالی حوزه اند. در میان افراد 

امین، افراد صاحب فکر و 

صاحب مال باید شناسایی 

شوند و از ظرفیت آن ها استفاده 

شود. از ۱۵۰۰ میلیارد تومان 

سرمایه گذاری در پروژه های 

مدارس علمیه خواهران، 

یک پانزدهم آن از سوی دولت 

تامین شده است
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خرج و برج دین کجاست؟      

به همان نسـبت که اطاعـات دقیق و موثق از منابع 
مالـی حوزه هـای علمیه و نهادهای مذهبی در دسـت 
نیسـت، سـند یا گزارشـی از مخارج و هزینه های آنها 
وجـود نـدارد. حتـی آمـار و اطاعـات پایـه ای نظیـر 
جمعیـت طـاب و روحانیـون، تعداد مـدارس دینی، 
سـازمان های اداری و… وابسـته بـه نهادهـای دینـی 
در دسـترس قـرار ندارنـد، امـا می تـوان بـا کنـار هـم 
پراکنـده،  اطاعـات  و  قرایـن  و  قـرار دادن شـواهد 
تصویـر و شـمایی کلـی از آنچـه در حوزه هـای علمیه 

و مـدارس دینـی می گـذرد ترسـیم کرد. 

شهریه طالب      

یکـی از اصلی تریـن مخـارج نهـاد مذهـب در ایـران، 
شـهریه طـاب یـا کمک هزینه هـای معیشـتی اسـت 

کـه در اختیـار روحانیـون قـرار می گیـرد. 
پرداخـت  طلبه هـا  بـه  کـه  اسـت  مبلغـی  شـهریه 
می شـود و بـا مبالغـی کـه تحـت عنـوان حق الزحمـه 
یـا حق التبلیـغ به مبلغـان و امامـان جماعت پرداخت 
می شـود متفـاوت اسـت.  بـا اینکـه در بودجه هـای 
سـاالنه مبالغـی تحـت عنـوان حمایـت از معیشـت 
طـاب تعییـن می شـود، امـا ادعا می شـود از بودجه 

پرداخـت  طلبه هـا  بـه  شـهریه ای  هیـچ  عمومـی 
پژوهش هـای  مرکـز  کـه  گزارشـی  در  نمی شـود. 
مجلـس در دی مـاه ۱۴۰۰ دربـاره »بودجـه نهادهـای 
کـرده نوشـته  - تبلیغـی و فرهنگـی« منتشـر  دینـی 
شـده: »هیـچ کـدام از اعتبـارات دولتـی ]حوزه هـای 
علمیـه[ کـه رقمی در حـدود پنج هزار میلیـارد تومان 
اسـت، بـرای معیشـت طـاب و اسـاتید حوزه هـای 
حوزه هـای  اداره  زیـرا  نمی شـود،  مصـرف  علمیـه 
علمیـه بـه طور سـنتی از سـوی مراجع تقلیـد از طرق 
کمک هـای  و  شـرعی  وجوهـات  ماننـد  گوناگونـی 
مردمـی تأمیـن می شـود.« البتـه بودجـه حوزه هـای 
علمیـه بـا احتسـاب بودجـه یارانه هـا و همیـن طـور 
بودجـه اسـتانی بیـش از پنـج هـزار میلیـارد تومـان 
گفتـه شـده در ایـن گـزارش اسـت، امـا سـوال مهم 
اینجـا اسـت کـه اگر این بودجـه چند هـزار میلیاردی 
صـرف شـهریه طاب نمی شـود برای چـه کاری هزینه 

می شـود؟ 

جمعیت طلبه ها چقدر است؟      

بـه گفتـه علیرضـا اعرافـی، مدیـر حوزه هـای علمیـه 
کشـور، بیـش از ۱۰۰ هـزار طلبـه در حوزه هـای علمیه 
سراسـر کشـور مشـغول تحصیـل هسـتند. معـاون 
وزیر کشـور در امور روحانیون، در سـال ۱۳۹۷ گفته 

بـود: »۹۰ هـزار طلبـه در کشـور وجـود دارند«

طلبه ها چقدر شهریه می گیرند؟      

مشـاور وزیـر کشـور سـال ۱۳۹۷ گفتـه بـود: »  کل 
طلبه هـا بـه بیـش از ۹۰ هـزار نفـر می رسـد کـه ۱۰ 
هـزار نفـر آنها سـطح سـه و چهـار هسـتند واهلل کل 
شـهریه طلبه سـطح سـه و چهار یک میلیـون تومان 
بـه  تومـان  هـزار   ۷۰۰ از  طلبه هـا  مابقـی  و  اسـت 

پاییـن اسـت.«
اگـر ایـن اعداد را معیـار قرار دهیم جمع کل شـهریه 
طـاب در سـال ۱۳۹۷ به حـدود ۶۶ میلیـارد تومان 
سـال  در  تومـان  میلیـارد   ۷۹2 حـدود  و  مـاه  در 
می رسـد. ارزش تورمی شـهریه طاب در اردیبهشـت 

۱۴۰۱ بالـغ بـر 2۵۰۰ میلیـارد تومـان اسـت.
علـی  دفتـر  رئیـس  محمدی گلپایگانـی،  محمـد 
خامنـه ای در سـال ۱۳۹2 گفتـه بـود: »هـر مـاه رهبر 
معظـم انقـاب ۱۸ میلیارد تومان برای شـهریه طاب 
وجوهـات  از  آن  تمامـی  کـه  می دهنـد  اختصـاص 

تامیـن شـده و یـک ریـال آن حکومتـی نیسـت.«
یـک  در  یعنـی محمدی گلپایگانـی  همیـن شـخص، 
مصاحبـه دیگـر در اوایـل سـال ۱۳۹۸ گفتـه بـود: 
»خـرج کثیـری از ۸۰ هـزار طلبـه در ایـران بـر عهـده 
رهبـر جمهوری اسـامی اسـت کـه حداکثـر دریافتی 
در  چیـزی  خـوان  خـارج  درس  معیـِن  طلبـه   یـک 
حـدود ۷۰۰ هـزار تومـان اسـت کـه بـا ایـن گرانی ها 

نمی زننـد.« دم  و  می سـوزند  و  می سـازند 
ارقـام دیگـری هـم دربـاره میـزان  اعـداد و  امـا 

اسـت.  گفتـه شـده  شـهریه طـاب 
خبرگـزاری  مثـال  عنـوان  بـه 

در  قـرآن  بین المللـی 
زمسـتان ۱۳۹۷ جدولی 

یکی از اصلی ترین مخارج نهاد 

مذهب در ایران، شهریه طالب 

یا کمک هزینه های معیشتی 

است که در اختیار روحانیون 

قرار می گیرد.  شهریه مبلغی 

است که به طلبه ها پرداخت 

می شود و با مبالغی که تحت 

عنوان حق الزحمه یا حق التبلیغ 

به مبلغان و امامان جماعت 

پرداخت می شود متفاوت است.
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تحصیلـی  سـطح  اسـاس  بـر  را  مراجـع  شـهریه  از 
طـاب منتشـر کـرد کـه چیـزی بیـن ۱۰ تـا ۵۶۰ هـزار 
تومـان اسـت. معلـوم نیسـت آیا اعـداد و ارقـام این 
جدول هـا بـا هـم جمـع می شـوند یـا نـه، امـا آنچـه 
مسـلم اسـت جدول هایـی کـه در ایـن خبـر منتشـر 
شـده با اظهارات پیشـین مشـاور وزیر کشـور در امور 
روحانیـت و همیـن طـور رییس دفتـر رهبـر جمهـوری 

اسـت.  تناقـض  در  اسـامی 
شـهریه  میـزان  از  دقیقـی  عـدد  نمی تـوان  اگرچـه 
پرداختـی بـه طـاب بـه دسـت آورد، امـا اگـر ارزش 
ایـن اعـداد را به قیمت روز محاسـبه کنیـم می بینیم 
که خرج سـاالنه شـهریه طـاب در حـال حاضر چیزی 
بیـن ۱۵۰۰ تـا 2۵۰۰ میلیـارد تومان در سـال اسـت. 
پولـی کـه مقام هـای روحانـی و سیاسـی در جمهوری 
اسـامی بارها با قسـم جالـه گفته اند صرفـا از محل 

وجوهـات شـرعی جمـع آوری و پرداخـت می شـود.

بودجــه چنــد هــزار میلیــارد تومانــی کجــا خــرج 
می شود؟       

جمـع بودجه شـش ردیف مرتبط بـا حوزه های علمیه 

در الیحـه سـال ۱۴۰۱، بـا احتسـاب ردیـف اصلـی و 
تومـان  میلیـارد  هـزار   ۹ نزدیـک  یارانه هـا  بودجـه 
ایـن ۹هـزار میلیـارد تومـان منهـای شـهریه  اسـت. 
طـاب، صـرف چـه امـوری می شـود؟ جـواب قطعـی 
ایـن سـوال معلـوم نیسـت، امـا در الیحـه بودجـه 
عملکردهایـی بـرای ایـن ردیف ها در نظر گرفته شـده 
اسـت، خـط و خطوطی که نشـان می دهد دسـت کم 
روی کاغـذ ایـن پـول بـرای چـه کارهایی بـه حوزه ها 

پرداخـت می شـود.
پیوسـت  بـر  بنـا  علمیـه  حوزه هـای  خدمـات  مرکـز 
»توسـعه  وظیفـه   ۱۴۰۱ بودجـه  الیحـه  تکمیلـی 
خدمـات بیمـه ای« و »توسـعه خدمـات حمایتـی« را 
برعهـده دارد. اگـر فـرض را بـر صحـت ایـن عملکـرد 
بگذاریـم می توانیـم بپذیریـم بودجـه مرکـز خدمـات 
بـه  کمـک  و  بیمـه  حـق  پرداخـت  صـرف  واقـع  در 
معیشـت طـاب و اعطـای وام و تسـهیات بـه آنهـا 

می شـود. 
بعـد از مرکـز خدمـات بیشـترین بودجـه بـه شـورای 
عالـی حوزه هـای علمیـه قـرار می گیـرد کـه در شـرح 
عملکـرد ایـن شـورا سـه برنامه تعریف شـده اسـت: 
از فعالیت هـای فرهنگـی و  »سـاماندهی و حمایـت 

ترویجـی«، »برنامـه پژوهش هـای دینـی« و »برنامـه 
آموزش هـای دینـی«. اگـر فـرض را بـر صحـت ایـن 
کـه  می رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  بگذاریـم  برنامه هـا 
بـرای  بودجـه  تومـان  میلیـارد   ۱۹۰۰ حـدود  چیـزی 
برنامه ریـزی آموزشـی و پژوهشـی حوزه هـای علمیـه 
ایـن  از  اینکـه  صـرف می شـود. نکتـه جالـب توجـه 
بودجـه هیـچ مبلغـی به عنـوان »حقوق و دسـتمزد« 
در نظـر گرفتـه نشـده و همـه تحـت عنـوان »سـایر 

شـده اند.  تعریـف  جـاری  هزینه هـا«ی 
حـوزه علمیـه خواهـران حـدود ۸۶۰ میلیـارد تومـان 
بودجـه دارد کـه حدود ۷۰ درصد آن بـرای پروژه های 
»پژوهش هـای دینـی« و مابقـی بـرای »سـاماندهی 
از فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی« در  و حمایـت 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. از ایـن جهـت برنامه هـای 
بـه  زیـادی  شـباهت  خواهـران  علمیـه  حوزه هـای 
برنامـه شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه کشـور دارد. 
بـا بودجـه ۳۰۰  تبلیغـات حـوزه علمیـه قـم  دفتـر 
عالـی  شـورای  شـبیه  عملکـردی  تومانـی  میلیـارد 
ردیـف  یـک  جـز  بـا  دارد  کشـور  حوزه هـای علمیـه 
اضافـی کـه بـه عنـوان »تولیـد محتـوای فرهنگـی و 
ایـن دفتـر پرداخـت  هنـری در فضـای مجـازی« بـه 

چیزی حدود ۱۹۰۰ میلیارد 

تومان بودجه برای برنامه ریزی 

آموزشی و پژوهشی حوزه های 

علمیه صرف می شود. نکته 

جالب توجه اینکه از این بودجه 

هیچ مبلغی به عنوان »حقوق و 

دستمزد« در نظر گرفته نشده 

و همه تحت عنوان »سایر 

هزینه ها«ی جاری تعریف 

شده اند 
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می شـود. این البتـه تنها ردیف بودجه بـرای فعالیت 
روحانیـون و طرفـداران جمهـوری اسـامی در فضـای 
طـور  بـه  نیسـت،  اجتماعـی  شـبکه های  و  مجـازی 
مشـخص در بودجه سـال ۱۴۰۱ صدها میلیارد تومان 
بـرای تولیـد محتـوای مجـازی در نظر گرفته شـده که 

آن دقیقـا مشـخص نیسـت.  نحـوه هزینه کـرد 
شـورای برنامـه ریـزی مدیریـت حـوزه هـای علمیـه 
دارد.  تومانـی  میلیـارد   2۸۸ بودجـه ای  خراسـان 
دفتـر  اختصاصـی  ردیـف  یـک   وجـود  اگـر  حتـی 
تبلیغـات حـوزه علمیـه قـم منطقـی باشـد، بـاز هـم 
معلـوم نیسـت چـرا حوزه علمیه مشـهد بایـد هم در 
ردیف هـای اصلـی و هـم در بودجـه یارانه هـا ردیـف 

باشـد.  داشـته  اختصاصـی  بودجـه 
به نظر می رسـد فلسـفه وجـودی این ردیـف بودجه، 
حضـور احمـد علم الهـدی امام جمعـه بانفـوذ مشـهد 
باشـد کـه در سـال های گذشـته فعالیت هـای او در 
نوعـی  بـه  فرهنگـی  و  اجتماعـی  مسـایل سیاسـی، 
تـاش بـرای »خودمختـاری« تفسـیر و تعبیـر شـده 
اسـت. مجمـوع بودجـه حـوزه علمیـه مشـهد حدود 
حوزه هـای  عالـی  شـورای  بودجـه  کل  ششـم  یـک 
علمیـه سراسـر کشـور اسـت کـه علی آلقاعـده بایـد 
 ۳۱ علمیـه  حوزه هـای  تمـام  هزینه هـای  جوابگـوی 
اسـتان کشـور باشـد. ایـن تـازه در حالـی اسـت کـه 
حـوزه علمیـه مشـهد بـه دلیـل امـکان اسـتفاده از 
موقوفات و منابع آسـتان قدس، در عمل دسترسـی 
بـه منابـع مالی بـه مراتب بیشـتری به نسـبت سـایر 

دارد.  حوزه هـای علمیـه 
تخصصـی  طـور  بـه  العالمیـه  المصطفـی  جامعـه 
وظیفـه آمـوزش طـاب خارجـی را برعهـده دارد. در 
الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۱ در مجمـوع ۷۷ میلیـارد 
تومـان بودجـه از محـل ردیف های اصلـی و اعتبارات 
یارانه هـا بـاری ایـن نهـاد در نظـر گرفته شـده اسـت 
آموزشـی و  امـور  آن صـرف  کـه طبـق برنامـه همـه 
بودجـه  از  آیـا  نیسـت  مشـخص  شـود.  پژوهشـی 
مبلغـی بـه طـاب خارجـی پرداخـت می شـود یـا نه، 
امـا آنچـه مشـخص اسـت بخشـی از ایـن بودجه به 
خارجـی  هزینه هـای  و  مخـارج  خـرج  دالری  صـورت 
بـاز  داده هـای  پایـگاه  می شـود.  جامعه المصطفـی 
ایران دو سـال پیش در گزارشـی محاسـبه کـرده بود 
کـه مجمـوع بودجـه ایـن نهـاد در فاصلـه سـال های 
هـزار  هزینـه ۴۶  متوسـط  معـادل  تـا ۱۳۹۹   ۱۳۹۱

خانـوار ایرانـی در سـال ۱۳۹۹ بـوده اسـت. 

چه کسی نوک هرم حوزه نشسته است؟      

سـاختار اداری حوزه های علمیـه و نهادهای تبلیغاتی 
در ایـران را می تـوان بـه هرمی تشـبیه کـرد که نقطه 
راس آن بـه رهبـر جمهوری اسـامی می رسـد. تکلیف 
نهادهایی مانند سـازمان تبلیغات اسـامی، سـازمان 
روشـن  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  نهادهـای  اوقـاف، 
اسـت. روسـای این نهادها به طور مسـتقیم توسـط 
رهبـر منصـوب می شـوند و تنهـا مرجـع گزارش دهـی 

و پاسـخگویی آنهـا دفتـر رهبری اسـت. 

امـا نهادهایـی ماننـد حوزه هـای علمیـه هـم کـه بـه 
در  می شـدند،  اداره  متکثـر  بـه شـکل  سـنتی  طـور 
حـال حاضـر بـه طـور کامـل زیـر نظـر شـخص رهبـر 
جمهـوری اسـامی ایران اداره می شـوند. تـا پیش از 
انقـاب اسـامی، نحـوه اداره حوزه هـای علمیـه، چه 
حوزه هـای مرجـع ماننـد قـم و نجـف و چـه مـدارس 
اداره  علمیـه شهرسـتان ها بـه شـکل مجمع الجزایـر 
شـاگردان  و  مقلـدان  کـه  مرجعـی  هـر  می شـدند. 
دایـره  بـا  بزرگ تـر  جزیـره اش  داشـت،  بیشـتری 
نفـوذش گسـترده تر بـود. امـا بعـد از انقـاب ایـن 

ساختار اداری حوزه های 

علمیه و نهادهای 

تبلیغاتی در ایران را 

می توان به هرمی تشبیه 

کرد که نقطه راس آن به 

رهبر جمهوری اسالمی 

می رسد. تکلیف نهادهایی 

مانند سازمان تبلیغات 

اسالمی، سازمان اوقاف، 

نهادهای نمایندگی 

ولی فقیه روشن است. 

روسای این نهادها به 

طور مستقیم توسط 

رهبر منصوب می شوند 

و تنها مرجع گزارش دهی 

و پاسخگویی آنها دفتر 

رهبری است. 
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نظـام متمرکـز ایجـاد شـد و به مرور گسـترش یافت، 
تـا آنجـا کـه می توانسـت مانـع تدریـس و فعالیـت 
ابتـدای  همـان  از  شـود.   مراجـع سرشـناس  حتـی 
انتخـاب علـی خامنه ای بـه رهبری جمهوری اسـامی، 
مخالفت هایـی پراکنـده بـا جایـگاه مذهبـی خامنه ای 
در حـوزه علمیـه بـه وجـود آمـد؛ از جملـه می تـوان 
اسـتادان حـوزه،  و  بـه موضع گیـری بعضـی مراجـع 
مثـل حسـینعلی منتظـری و احمـد آذری قمی اشـاره 
کـرد کـه خامنـه ای موفـق شـد از طریـق نفـوذش در 
همـان  در  را  آنهـا  حـوزه  و سیاسـی  اداری  سـاختار 
از نظـام پذیـرش طلبـه گرفتـه  قـم سـرکوب کنـد.  
کتاب هـای درسـی، سـرفصل ها و شـرح  تـا تعییـن 
دروس گرفتـه، تـا صـدور مجوز تدریس مدرسـان، تا 
تعریـف پروژه هـای پژوهشـی، تا تعیین و اسـتخدام 
مبلغـان مذهبـی و تعریـف دقیق خطـوط تبلیغی و… 
همـه ایـن  کارهـا حـاال زیـر نظـر نهادهایـی انجـام 
می شـوند کـه از نظـر تشـکیاتی و سیاسـی بـه رهبر 
و دفتر او وابسـتگی مسـتقیم یا غیرمسـتقیم دارند. 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چیست؟

جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، در ظاهـر نهادی 

صنفـی متشـکل از مدرسـان حـوزه اسـت. ایـن نهاد 
از انقـاب شـکل گرفـت، امـا اساسـنامه آن  پیـش 
ایـن  شـد.  نوشـته   ۱۳۶۰ سـال  در  بـار  نخسـتین 
علـی  درخواسـت  بـه   ۱۳۸۳ سـال  در  اساسـنامه 
خامنـه ای بازنویسـی و اصـاح شـد و بـه تصویب او 
و مراجعـی رسـید کـه مرجعیت شـان از جانـب خـود 

جامعـه مدرسـین اعـام و تاییـد شـده اسـت.
موسـس  هیئـت  شـامل،  مدرسـین  جامعـه  ارکان 
جنتـی،  احمـد  مشـکینی،  علـی  لنکرانـی،  )فاضـل 
ابوالقاسـم خزعلی، محمد یـزدی و احمد آذری قمی(، 
شـورای عالـی، ریاسـت شـورای عالی و هیات رئیسـه 
اسـت.  شـورای عالـی در واقع مهم تریـن رکن جامعه 
مدرسـین اسـت کـه اعضـای آن بایـد چهـار ویژگـی 
داشـته باشـند. یکـی از آنهـا التـزام عملـی بـه نظـام 

جمهـوری اسـامی و والیـت فقیـه اسـت. 
در اساسـنامه ایـن جامعـه، ۹ وظیفـه بـرای شـورای 
عالـی جامعـه مدرسـین تعییـن شـده کـه ۸ مـورد 
مربـوط بـه اداره خـود جامعـه مدرسـین اسـت. یک 
حـوزه   شـورای عالـی  اعضـای  »معرفـی  دیگـر  مـورد 
علمیـه بـه محضـر رهبـر انقـاب« اسـت کـه هسـته 
حوزه هـای علمیـه  اداره  در  کلیـدی  نهـاد  و  مرکـزی 

اسـت.«

شورای عالی حوزه های علمیه کشور

شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه،  شـش سـال بعـد 
 ۱۳۷۴ مـاه  آذر  در  خامنـه ای  رهبـری علـی  آغـاز  از 
تاسـیس شـد و طبـق ادعای سـایت رسـمی شـورای 
عالـی حوزه هـای علمیه اساسـنامه آن یک سـال بعد 
در آبـان ۱۳۷۵ بـه تاییـد علـی خامنـه ای و دو نفر از 
مراجـع تقلیـد، یعنـی آیـت اهلل محمدرضـا گلپایگانی 
قابـل  نکتـه  رسـید.  اراکـی  محمدعلـی  آیـت اهلل  و 
توجه این اسـت کـه هم محمدرضـا گلپایگانی و هم 
محمدعلـی اراکـی پیـش از تصویـب این اساسـنامه 
ایـن شـورا در 2۵ سـال گذشـته  از دنیـا رفته انـد. 
حوزه هـای  اداره  در  نهـاد  موثرتریـن  و  عالی تریـن 

علمیـه سراسـر کشـور بـوده اسـت. 
بـرای  وظایـف  از  متنوعـی  مجموعـه  اساسـنامه  در 
شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه در نظـر گرفته شـده 
تـا  گرفتـه  تحصیلـی  امـور  برنامه ریـزی  از  اسـت: 
برنامه ریـزی در امـور جـذب و گزینش، تـا برنامه  ریزی 
در امـور اخاقـی، تـا برنامه ریـزی در امـور تبلیغـی، تا 
برنامه ریـزی در امـور معیشـتی و سـایر موارد شـامل 
عـزل و نصـب مدیـران حوزه هـای علمیـه، همـه این 
مـوارد بـا جزئیـات کامـل در حیطـه وظایـف شـورای 

جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم، در ظاهر نهادی صنفی 

متشکل از مدرسان حوزه 

است. این نهاد پیش از انقالب 

شکل گرفت، اما اساسنامه 

آن نخستین بار در سال ۱۳۶۰ 

نوشته شد. این اساسنامه در 

سال ۱۳۸۳ به درخواست علی 

خامنه ای بازنویسی و اصالح 

شد و به تصویب او و مراجعی 

رسید که مرجعیت شان از جانب 

خود جامعه مدرسین اعالم و 

تایید شده است.
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عالـی تعریـف شـده اند. 
اساسـنامه  در  تامـل  قابـل  نـکات  از  یکـی 

و  مالـی  »مسـائل  حوزه هـای علمیـه  شـورای عالـی 
حقوقـی« آن اسـت. در ایـن بخـش هیـچ اشـاره ای 
بـه بودجـه دولتـی نشـده و صرفا در مـاده ۴۴ گفته 
شـده »امـوال و دارایـی شـورای  عالی از طریـق مقام 
و  و هدایـا  تقلیـد عظـام  مراجـع  و  رهبـری  معظـم 
امـوال منقـول و غیـر منقولـی اسـت کـه به وسـیله 
افـراد خّیـر و مؤسسـات بـه آن واگـذار می شـود و 
درآمـد حاصـل از آنهـا.« امـا بـا ایـن وجـود سـاالنه 
صدهـا میلیـارد تومـان از منابـع عمومـی بودجـه به 
ایـن شـورا اختصـاص پیـدا می کنـد. به گونـه ای که 
در الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۱ رقمـی در حـدود ۱۹۰۰ 
میلیـارد تومـان در قالـب ردیـف اصلـی و اعتبـارات 
یارانـه ای بـرای این شـورا در نظر گرفته شـده اسـت. 
در ماده ششـم اساسـنامه گفته شـده »نصب و عزل 
اعضـای شـورای  عالـی بـه پیشـنهاد جامعـه محتـرم 
مدرسـین و تصویـب مقـام معظـم رهبـری و مرجـع 
یـا مراجـع عظـام حـوزه علمیه قـم انجام می شـود.« 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور 

اجرایـی  بـازوی  علمیـه  حوزه هـای  مدیریـت  مرکـز 
شـورای عالـی حـوزه اسـت. اختیـار اداره ایـن نهـاد 
در اختیـار رئیـس شـورای عالی اسـت. در حال حاضر 
علیرضـا  را  علمیـه  حوزه هـای  مدیریـت  مرکـز  نیـز 
از روحانیـون بانفـوذ نزدیـک و مـورد  اعرافـی یکـی 
او عـاوه بـر  اداره می کنـد.  اعتمـاد علـی خامنـه ای 
مدیریـت مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه بـا حکـم 
علـی خامنـه ای عضـو فقهای شـورای نگهبـان و عضو 
حقیقـی شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی و همچنیـن 
امـام جمعـه قـم اسـت. او پیش تـر از سـوی رهبـر 

جمهوری اسـامی به 
ریاسـت جامعه المصطفی 
هـم منصـوب شـده کـه وظیفـه 
آمـوزش و تربیـت روحانیـون خارجـی را 

دارد.  برعهـده 
هیـچ گـزارش دقیقـی از کل سـازمان ها و نهادهایـی 
کـه بـه طور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم زیر نظـر مرکز 
می شـوند  اداره  علمیـه  حوزه هـای  مدیریـت 
گـزارش  ایـن  ادامـه  در  امـا  نـدارد،  وجـود 
فهرسـت ۱۵۰ نهاد، مرکز و موسسـه حوزوی با 
اسـتناد از منابـع پراکنـده ردیف شـده که نشـان 
از تنـوع و گسـتردگی فعالیت هـای ایـن مرکـز دارد. 

تشکیالت حوزه  علمیه خراسان

شـبیه  خراسـان  علمیـه  حـوزه   تشـکیاتی  سـاختار 
ایـن  اسـت.  کشـور  سراسـر  علمیـه  حوزه هـای  بـه 
مجموعـه دقیقا متشـکل از یک شـورای عالی اسـت 
کـه بـا مجـوز و حکم علـی خامنـه ای در سـال ۱۳۹۴ 
تاسـیس شـده اسـت. مرکـز مدیریـت حوزه نیـز زیر 
نظـر این شـورا فعالیـت می کنـد و در زیرمجموعه آن 

معاونـت و مراکـزی مشـغول کار هسـتند.  
پیش از تاسـیس شـورای عالی حوزه علمیه خراسـان 
نیـز، مدیریـت حـوزه  مشـهد زیـر نظـر واعظ طبسـی، 
از اسـتقال نسـبی برخـوردار بود، اما بعـد از مرگ او 
تشـکیات ایـن حـوزه نیـز تحول پیـدا کـرد. اعضای 
شـورای عالـی حـوزه  علمیـه مسـتقیما توسـط علـی 

خامنـه ای منصـوب می شـوند. 
 ایـن نهـاد عـاوه بـر دسترسـی بـه منابـع گسـترده 
ثابـت و  مالـی و موقوفـات آسـتان قـدس، ردیـف 
سـهم قابـل تاملـی هـم از بودجـه دولتـی دارد. در 
الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۱ در مجمـوع 2۸۸ میلیـارد 
تومـان بودجـه )بیـش از ۱۱ میلیـون دالر بـا دالر نرخ 
2۵ هـزار تومـان در زمـان تدویـن الیحه( بـرای حوزه  
علمیـه خراسـان در نظـر گرفته شـده اسـت. هیچ از 
نحـوه هزینه کـرد بودجه دولتـی حوزه علمیه مشـهد 

در دسـت نیسـت. 

فهرست عریض و طویل       

تشـکیاتی  سـاختار  از  مدونـی  فهرسـت  هیـچ 
حوزه هـای علمیـه و مراکـز، موسسـات و نهادهـای 

وابسـته بـه آن در دسـت نیسـت، امـا می تـوان بـا 
و  تصویـر  پراکنـده  اطاعـات  دادن  قـرار  هـم  کنـار 
شـمایی کلـی از سـازمان عریـض و طویل وابسـته به 
حزوه هـای علمیـه ترسـیم کرد. در این بخش اسـامی  
بـه حوزه هـای  وابسـته  نهـاد، مرکـز، موسسـه   ۱۵۰
هـر  کـه  اسـامی ای  اسـت،  شـده  فهرسـت  علمیـه 
کـدام می تواننـد بالقـوه سـوژه یک گـزارش تحقیقی 

باشـند.  
الف- نهادهای اصلی

۱- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
2- شورای عالی حوزه های علمیه 

۳- شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران
۴- شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

۵- شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خراسان
۶- مدیریت حوزه علمیه خراسان 

۷- مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
حوزه های علمیه استانی

معاونت آموزش
معاونت پژوهش

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی
مدیریت هنر و تبلیغ نوین

واحد تبلیغ اینترنتی
واحد نرم افزارها

واحد هنر و رسانه
واحد مطبوعات

مدیریت مسجد و هجرت
واحد جذب و گزینش

واحد اعزام مبلغان
واحد برنامه ریزی و آموزش

واحد نظارت و ارزیابی
واحد رابطین فرهنگی

مدیریت نهادهای آموزشی و قضایی
واحد هماهنگی با نهادهای تبلیغی

واحد همکاری با نهادهای علمی 
واحد هماهنگی تبلیغات مساجد

واحد حمایت از توسعه تولیدات فرهنگی
واحد مهد و پیش دبستانی امین

مدیریت فرق و ادیان
مدیریت تبلیغ تخصصی

دفتر مطالعات و تامین محتوا
واحد سیاست گذاری
واحد آسیب شناسی

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقمی 

در حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان 

در قالب ردیف اصلی و اعتبارات 

یارانه ای برای شورای عالی 

حوزه های علمیه کشور

 در نظر گرفته شده است
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واحد برنامه ریزی
واحد تامین منابع

واحد نقد کتب درسی
معاونت تهذیب و تربیت

اداره نظارت و ارزیابی
اداره قرآن و حدیث

اداره امور تربیت اخاقی
اداره امور مشاوره و خانواده

اداره مطالعات تربیتی و فرهنگی
معاونت منابع انسانی
مراکز و دفاتر مستقل

دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه
مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر

ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش
مرکز امور طاب و دانش آموختگان
دفتر امور موقوفات و منابع پایدار

مرکز امور صیانتی
مرکز ارتباطات و امور بین الملل 

مرکز فناوری اطاعات
دفتر امور اجتماعی و سیاسی

دفتر امور مشاوران و ارتباطات داخلی

مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی
دفتـر هماهنگـی امـور مراکـز تخصصـی و موسسـات 

آمـوزش عالـی
موسسه انتشارت حوزه های علمیه

مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه
ب- برخی مراکز تخصصی و موسسات وابسته 

علمیـه  حوزه هـای  بـه  وابسـته  تخصصـی  مراکـز 
)مدیریـت امـور مراکـز تخصصـی حوزه هـای علمیـه(

مرکز تخصصی امام خامنه ای 
مرکز تخصصی امام خمینی - مشاوره اسامی 

مرکز تخصصی امامت اهل بیت 
مرکز تخصصی ائمه اطهار 
مرکز تخصصی آل یاسین 
مرکز تخصصی باقرالعلوم 

مرکز تخصصی تبلیغ 
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن 

مرکز تخصصی حضرت مهدی  
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسامی 

مرکز تخصصی داراالعام 
مرکز تخصصی دارالهدی 

مرکز تخصصی دین پژوهی علوی 
مرکز تخصصی شیعه شناسی 

مرکز تخصصی صادقین 
مرکز تخصصی علوم حدیث 

مرکز تخصصی امام علی بن ابی طالب 
مرکز تخصصی فلسفه اسامی 
مرکز تخصصی کام اسامی 

مرکز تخصصی مدیریت اسامی 
مرکز تخصصی مذاهب اسامی 

مرکز تخصصی معارف اهل بیت 
مرکز تخصصی موعود 

مرکز تخصصی نهج الباغه 
موسسه آموزش عالی حوزوی اسراء 

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا 
موسسه آموزش عالی حوزوی تربیت مدرس 
موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین 

موسسه بین المللی مطالعات اسامی 
مرکز تخصصی )کام( ائمه اطهار 

مرکز تخصصی فقه و حقوق ولیعصر 
مرکز تخصصی تمدن نوین اسامی 

سـایر مراکـز وابسـته بـه حوزه )منبـع: مرکـز مطالعات 
و پاسـخگویی به شـبهات ( 

مرکز آموزش تخصصی شیعه شناسـی 
حـوزه علمیه قم

مرکـز تحقیقـات طـب اسـامی امـام 
)علیه السـام( صـادق 

علـوم  کامپیوتـری  تحقیقـات  مرکـز 
اسـامی

مرکز فقهی ائمه اطهار )علیهم السام(
مرکـز مطالعـات و پاسـخگویی بـه شـبهات 

حـوزه علمیـه
مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی

دفتـر نمایندگـی موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام 
خمینـی )قـم(

موسسه آل البیت ـ احیاء التراث
مرکز جهانی اطاع رسانی آل البیت 

موسسه معصومین
بنیاد اندیشه دینی و مطالعات توسعه

بنیاد فرهنگی پیام اسام
موسسه فرهنگی ـ هنری نسیم اندیشه

پژوهشکده نظامهای سیاسی اسام
مرکز اسناد انقاب اسامی )قم(

موسسه تحقیقاتی لواء
موسسه پژوهشی علوم و معارف اسامی

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
ـ  اسـامی  معـارف  و  علـوم  پژوهشـی  موسسـه 

اسـام سیاسـی  اندیشـه  پژوهشـکده 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

موسسه احیای طب طبیعی
مکتب الموسوی االسامیه

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی ـ نجومی
مرکـز تحقیقـات کامپیوتـری علوم اسـامی ـ سـازمان 

نور کامپیوتـر 
خبـرگان  مجلـس  دبیرخانـه  تحقیقـات علمـی  مرکـز 

رهبـری
مرکز تحقیقات طب اسامی امام صادق 

مرکز احیای میراث اسامی
مرکـز آموزشـی مدیریـت دولتـی قم – معاونـت حوزه 

تحقیقـات اندیشـه های اسـامی در مدیریت
دبیرخانـه جشـنواره علمـی ـ تحقیقـی شـیخ طوسـی 

)ره(
خانه فرهنگی الزهرا 

کانون نویسندگان و فضای قمی حوزه علمیه قم
پژوهشکده تحقیقات اسامی سپاه پاسداران انقاب اسامی
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هزارتوی پول و دین       

و  علمیـه  حوزه هـای  اداری  سـاختار  بـه  نگاهـی 
نهادهـای تبلیغـی نشـان می دهـد، طـی چهـار دهـه 
علمیـه  حوزه هـای  در  پیچیـده  هزارتویـی  گذشـته 
شـکل گرفتـه کـه کار ردگیـری و دنبـال کـردن روابـط 
را بسـیار دشـوار می کنـد. چندیـن شـورای عالـی و 
چندیـن اداره مرجـع، در طـول و عـرض یکدیگـر برای 
زیـر  در  کـه  دارنـد  وجـود  علمیـه  حوزه هـای  اداره 
مجموعـه هـر کـدام چندیـن و چنـد واحد موسسـه 
ایجـاد شـده کـه در ظاهـر یـک کار واحـد را انجـام 
یکدیگـر  بـا  آنهـا  روابـط  و  حـدود  امـا  می دهنـِد، 
ایـن  همـه  واصـل  حلقـه  امـا  نیسـت؛  مشـخص 
نهادهـا، دفتـر رهبـر جمهـوری اسـامی اسـت که در 

ایـن هـرم پیچیـده قـرار دارد.  راس 
حـوزه اختیـارات رهبـری در جمهـوری اسـامی، حتی 
فراتـر از قانـون اسـت و بـه همیـن دلیـل نهادهـای 
از  ایـن جایـگاه فراقانونـی  او بـه واسـطه  زیـر نظـر 
امـن در  ایـن حاشـیه  امنیـت برخوردارنـد.  حاشـیه 
کنـار نبـود شـفافیت و گـردش مالـی باال عمـا باعث 
شـده عـاوه بـر بـروز فسـاد، امـکان پیگیـری آن نیـز 
مقام هـای  از  کـدام  هیـچ  تاکنـون  شـود.  محـدود 

مذهبـی عالی رتبـه و روحانیـون سرشـناس، حتـی به 
رغـم انتشـار گزارش هـای فسـاد، تحـت پیگـرد قـرار 
نگرفته انـد؛ مشـروط بـه آنکـه فعالیت هـای خـود را 
در چارچـوب حمایـت تـام از هسـته مرکـزی قـدرت 

دهند.  قـرار 
بـه جـز اصاحـات سـاختاری راه حـل سـاده ای بـرای 
فسـاد  حجـم  تخمیـن  و  بـرآورد  حتـی  یـا  مقابلـه 
مذهبـی  نهادهـای  در  فراگیـر  اقتصادی-سیاسـی 

نیسـت.  تصـور  قابـل  اسـامی  جمهـوری 
انتشـار گزارش هـای مالـی شـفاف شـامل هزینه کـرد 

ردیف هـای اختصاصـی بودجـه 
بودجه هـای  دربـاره  شـفاف  گزارش هـای  انتشـار 

مسـتقیم غیر
فرابودجـه ای  کمک هـای  مالـی  گـزارش  انتشـار 

حکومتـی  نهادهـای 
موقوفـات  هزینـه  و  درآمـد  مالـی  گـزارش  انتشـار 

علمیـه  حوزه هـای 
وجوهـات  از  حاصـل  مالـی  منابـع  گـزارش  انتشـار 

شـرعی
انتشار گزارش هزینه کرد وجوهات

انتشـار گزارش شـفاف درباره فعالیت هـای اقتصادی 
موسسـات وابسـته به مراجع و روحانیون سرشناس
انتشـار آمارنامه هـای دوره ای حـاوی اطاعاتـی نظیـر 
تعـداد حوزه هـای علمیـه، جمعیت طـاب، جمعیت 

مدرسـان، جمعیـت روحانیـون و مبلغان و…
اداری  گـزارش شـفاف دربـاره سـاختار  انتشـار 

تبلیغاتـی  نهادهـای  و  حوزه هـای علمیـه 
بازتعریـف رابطـه اداری طولی میان هسـته 

مرکـزی قـدرت سیاسـی و نهاد دین 
بـا  مقابلـه  ملزومـات  از  بخشـی  اینهـا 
فسـاد در نهـاد دیـن اسـت؛ ملزوماتـی 
بـه  امیـدی  نمی تـوان  آنهـا  بـدون  کـه 
و  علمیـه  حوزه هـای  از  فسـادزدایی 
داشـت.  تبلیغاتـی  و  مذهبـی  نهادهـای 

نگاهی به ساختار اداری 

حوزه های علمیه و نهادهای 

تبلیغی نشان می دهد، طی چهار 

دهه گذشته هزارتویی پیچیده 

در حوزه های علمیه شکل گرفته 

که کار ردگیری و دنبال کردن 

روابط را بسیار دشوار می کند. 

چندین شورای عالی و چندین 

اداره مرجع، در طول و عرض 

یکدیگر برای اداره حوزه های 

علمیه وجود دارند که در زیر 

مجموعه هر کدام چندین و 

چند واحد موسسه ایجاد شده 

که در ظاهر یک کار واحد را انجام 

می دهنِد، اما حدود و روابط آنها 

با یکدیگر مشخص نیست؛ اما 

حلقه واصل همه این نهادها، 

دفتر رهبر جمهوری اسالمی 

است که در راس این هرم 

پیچیده قرار دارد 

پژوهشکده باقرالعلوم
مرکـز مطالعـات و تحقیقـات حـوزه نمایندگـی ولـی 

کشـاورزی وزارت جهـاد  در  فقیـه 
معاونت امور فرهنگی مسجد مقدس جمکران

 موسسه آیت اهلل بروجردی 
پژوهشکده نظامهای اسامی

مرکز پژوهشهای اسامی صدا و سیما
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی

پایگاه اطاع رسانی سراسری اسامی )پارسا(
شبکه اطاع رسانی دانا فجر

شبکه جهانی اطاع رسانی نور
شبکه گسترش اطاعات فرهنگی رافد

مرکز تحقیقات اسامی جانبازان
موسسه پژوهشی عروة الوثقی

موسسه پژوهشی ـ انتشاراتی مجمع ذخایر اسامی
موسسه اسامی جهانی تبلیغ و ارشاد

موسسـه پژوهشـی علـوم ومعـارف اسـامی ـ واحـد 
پاسـخ بـه پرسشـهای مذهبـی

موسسه مسجد
موسسه گفتگوی سازمانی

موسسـه پژوهشـی علـوم و معـارف اسـامی ، واحـد 
عرب ادبیـات 

موسسه فرهنگی ـ پژوهشی حسنات
مرکز فرهنگی و اطاع رسانی نوراالسام
دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی

سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور
مجتمـع علمـی و آموزشـی علـوم اسـامی 

خواهران حـوزه علمیه قـم )جامعة الزهرا(
مرکز آموزش تخّصصی تبلیغ

مرکـز آمـوزش تخّصصـی مبّلغـان خـارج 
از کشـور

مركز ادبی حوزه
مركز جهانی علوم اسامی

پژوهشکده حوزه و دانشگاه
انتشارات دفتر تبلیغات اسامی

اندیشه سرای شمیم


