
به نام خدا وحید مظلومی هستم متولد ۱۳۴۱ نام پدر حبیب اهلل سال ۵۶ دیپلم 
گرفتم و یک دیپلمه معمولی هستم سطح تحصیالتم هم در همین حد است. 
در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۹۷ دستگیر شدم. آگه از من بپرسی که اگر دوباره 
شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می کنم...

کارم را دوست داشتم شغلم را دوست داشتم مخصوصًا شغل سکه را. معنی 
بازار را از من بپرسید، هیچ چیز خاصی داخلش نیست یک عرضه و تقاضای 

همیشگی در جامعه ...
مظلومین  وحید  حکم   ۱۳۹۷ آبان   ۲۳ چهارشنبه  روز  سحرگاه  فرارو- 
فرزند حبیب اله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غالمعلی که به جرم افساد 
فی االرض از طریق تشکیل شبکه فساد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و 
پولی کشور با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن 
ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد. او ملقب به 

سلطان سکه بود.
او در آخرین لحظات زندگی می گوید برای خودم اسم و رسمی دارم کسی 
قضاییه  قوه  خبرگزاری  خبرنگار  نشناسد.  را  من  ما  صنف  در  که  نیست 

چندی پیش از اعدام گفتگویی با او انجام داده که در ادامه می خوانیم: 
در زندان اوین سراغ یکی از محکومان اعدام این روزهای قوه قضائیه رفتیم 
با نام وحید مظلومین می شناختمش، اما در هنگام معرفی خودش گفت: به 
نام خدا وحید مظلومی هستم متولد ۱۳۴۱ نام پدر حبیب اهلل سال ۵۶ دیپلم 
گرفتم و یک دیپلمه معمولی هستم سطح تحصیالتم هم در همین حد است. 

در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۹۷ دستگیر شدم.
از همان ابتدا بنایش را بر پاسخ ندادن و دور زدن سؤاالت خبرنگار گذاشته 

است می گوید یک شِب سلطان سکه شدم و به اینجا رسیدم.
می گوید: برای خودم اسم و رسمی دارم کسی نیست که در صنف ما من 

را نشناسد.
می پرسم اگر االن دوباره به بازار برگردی سرمایه ات را چه کار می کنی؟ 
می گوید آگه از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت به بازار داشته 

باشم که ندارم، دوباره همان کار را می کنم...
از او در مورد القابش می پرسم در مورد لقب سلطان و مأل می گوید: عاقل 
آن است که لقمه را به اندازه دهنش بردارد و یک شِب نخواهد ره صد ساله 

رود، به آن فرد می گویند عاقل.
او که ماهی ۳۰ میلیارد درآمد داشته، می گوید کارم را دوست داشتم شغلم 

را دوست داشتم مخصوصًا شغل سکه را.
بازار  معنی  می گوید  است.  ایران  میلیون جمعیت  هشتاد  بازار  از  تعریفش 
تقاضای  نیست یک عرضه و  داخلش  بپرسید، هیچ چیز خاصی  از من  را 

همیشگی در جامعه ...
از پاسخ به سؤال دائمًا طفره می رود تکیه کالمش "آهان" است  مظلومین 
و هر سوالی که می پرسم می گوید "چه سؤال خوبی پرسیدی ... "، اما زمان 

پاسخ دادن که می شود به بیراهه می زند و حکایت تعریف می کند.
وقتی در مورد اعداد با من صحبت می کنید اعداد را دقیق بگویید من ریاضی 
خوبی دارم. این را می گوید که ثابت کند ضرب و تقسیم را خوب بلد است 

که انصافًا هم اینطور بود.

یک جا به او گفتم شاید تصور کردی من خبرنگار اینجا آمده ام تا شما را 
گوشه رینگ بگذارم؟، برافروخته شد و گفت: شما نمی توانید من را گوشه 
رینگ بگذارید. اگر می توانی تالش خود را بکن من وحید مظلومی هستم. 

اگر تونستی من رو گوشه رینگ بگذاری بگذار تمام تالشت را بکن.
می گوید این روزها تلویزیون زیاد تماشا می کند اخبار را خیلی دوست دارم 
و فیلم نمی بینم، اما نوبت به رسانه و صحبت از خبر می شود می گوید من 

اصاًل رسانه ها را قبول ندارم.
درباره یکی از دستگیری هایش که در سال ۹۱ اتفاق افتاده اینگونه توضیح 
بازار  بودم  ارز  توزیع  برای  مرکزی  بانک  معتمد  سال  در آن  من  می دهد 
نابسامان شد. یک روز آمدند من را بگیرند داخل مغازه نبودم به من زنگ 
اما  زدند و اطالع دادند که ماموران برای دستگیریت آمده اند فرار کردم، 
لب مرز دستگیر شدم آن زمان اتهامم اخالل در نظام ارزی بود. منظورش را 
خوب متوجه شدم سخنگوی قوه قضائیه پیشتر درباره این دستگیری وحید 

مظلومین توضیحاتی ارائه کرده بود.
محسنی اژه ای، چهارم شهریور ماه همین امسال، در صد و سی و امین نشست 
است که  مظلومین همان کسی  مظلومین گفت:  درباره وحید  خبری خود 
در سال ۹۱ دستگیر شد و افساد فی االرض در کیفرخواست او عنوان شده 
بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعالم کردند که 
لذا دادگاه حکمی  بوده است؛  نظر و هماهنگی آن ها  با  این فرد  کارهای 

برای این فرد صادر نکرد.
در یک جای صحبت های مظلومین وقتی که در مورد نقش تعیین کننده 
بازار بودم سکه  بازار صحبت می کرد گفت: زمانی که من توی  خود در 
می خواست ۵ هزار تومان نوسان بزند اصاًل به این سادگی نبود. پرسیدم چرا؟ 
شما نمی گذاشتید؟ سریع صحبت هایش را جمع کرد و گفت: نه اینکه من 

نمی گذاشتم بازار، عرضه و تقاضا و تقابل خودش را داشت.
به خاله و شریکش اقدس مهرافزا و حساب هایی که مظلومین با آن ها کار 
مهرافزا صحبت  مایل است درمورد خانم  بیشتر  می کرده می رسیم خودش 
کند. در مورد حساب هفتصد میلیارد تومانی خاله هفتاد ساله اش می پرسم؛ 

باالیی است؟ می گویم:  میلیارد حجم پول  با تعجب می گوید مگر هفتصد 
نیست؟ می گوید: به هیچ عنوان نیست. هفتصد میلیارد تومن پولی نیست. 

شما بزرگش می کنید..
می گوید "من خاله ام را صرفًا به یکی از دوستانم به اسم اقای قاسمی معرفی 
کردم او دنبال شخصی معتمد بود و من هم خاله ام را، به آقای قاسمی یا 

همان محمد سالم که مشکلی در حسابش بوجود آمده بود معرفی کردم.
"مظلومین این جا هم سعی در فرار از پاسخگویی داشت که البته مصاحبه ما 

با محمد سالم همه چیز را هویدا کرد.
محمد سالم از وحید مظلومین به عنوان یکی از بهترین مشتریانش یاد می کند 
و گاهی هزار تا سه هزار عدد سکه از او در هفته خریداری می کرده است.

در مصاحبه ای که با محمد سالم همکار و شریک وحید مظلومین داشتیم در 
بخشی از صحبت هایش می گوید: اواسط سال ۹۵ و در سال ۹۶، که سکه را 
به صورت نقدی در بازار خریداری و کاغذی آن را در بازار آتی فروخته 
می شد و سود زیادی به همراه داشت، خرید و فروش سکه در مغازه به طور 

میانگین به روزی ۲۵۰۰ مورد سکه رسید.
به گفته خودش از ترس اینکه حسابهایش بلوکه شود، با حساب خودش کار 
نمی کند و تصمیم می گیرد با وحید مظلومین در این زمینه مشورت کند و 
او به محمد سالم پیشنهاد می دهد که با کارت اقدس مهرافزا که نامش نیز 
در میان اخاللگران ارزی بارها در جلسات دادگاه وحید مظلومین به میان 
آمد، به فعالیت اقتصادی ادامه دهد و سود آن را در آخر سال به حساب 

این فرد واریز کند.
تمام  افزا  روح  اقدس  درباره  مظلومین  وحید  با  صحبت هایم  اینکه  از  بعد 
من  ندارم.  مصاحبه  ادامه  به  تمایلی  و  خسته ام  دیگر  گفت:  مظلومین  شد، 
هم اذیتش نکردم و از او برای وقتی که گذاشته بود تشکر کردم از مأمور 
مراقب خواست برایش پاکت سیگارش را بیاورد وقتی که آورد به من هم 
تعارف کرد و گفت: این گران ترین سیگار ایران است اگر می کشی بفرما. 
روز  "یک  گفت:  رسیده؟  دستت  به  سیگار  راحت  اینقدر  چطور  پرسیدم 
پیشم گفت: سیگار می کشی؟ گفتم آره من سیگاریم،  اومد  زندان  مأمور 
گفت: از امروز میتونی راحت سیگار بکشی، از اونجا فهمیدم حکمم قطعی 

شده ".
به خانه  تا زمانی که  بود  بیرون آمدم هوا تاریک شده  اوین  از  وقتی که 
برسم آن حرف مظلومین که می گفت "زمانی که من توی بازار بودم سکه 
می خواست ۵ هزار تومان نوسان بزند اصاًل به این سادگی نبود"، دائم در سرم 
می چرخید و با خودم زمزمه می کردم که چطور یک فرد می تواند نبض بازار 
باید حتی برای  بازار  اینگونه در دست بگیرد که  یک کاالی پرتقاضا را 

نوسان پنج هزار تومانی هم منتظر دستور از او باشد.
"وحید مظلومین" ملقب به سلطان سکه با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و 
ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ ترین شبکه اخالل 
ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل 
قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و 
تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و هشتصد و 

سی و چهار میلیارد تومان بوده است.

آخرین سخنان وحید مظلومین: 

ماهی ۳۰ میلیارد درآمد داشتم 
گرانترینسیگارایرانرامیکشم

تراکنش مالی محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم یکی از اعضای این شبکه، چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است.
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جزئیات کمک های وزارت ارشاد به نهادهای مختلف 
موسسات، انجمن ها، خبرگزاری ها و روزنامه هایی 

که از دولت پول گرفته اند
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آخرین سخنان وحید مظلومین: 

ماهی ۳۰ میلیارد درآمد داشتم 
گرانترینسیگارایرانرامیکشم

تراکنش مالی محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم یکی از اعضای این شبکه، 
چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است.
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اسالمی جدول کمک های  ارشاد  و  فرهنگ  وزرات 
و   ۹۶ سال  در  حقوقی  اشخاص  و  نهادها  به  را  خود 
ارقام  جزئیات  حاوی  که  است  کرده  اعالم   ۹۷ سال 
اهدایی دولت به برخی مؤسسات، نهادها، انجمن ها و 

خبرگزاری ها است.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۹۷ وزارت فرهنگ 
حقوقی  شخصیت  و  موسسه   ۶۴ به  اسالمی  ارشاد  و 
ثبت شده بر اساس ردیف بودجه ای خود، کمک مالی 

کرده است.
و  نویسندگان  از  حمایت  اعتباری  صندوق 
انجمن  میلیارد تومان،  روزنامه نگاران و هنرمندان ۲۸ 
موسیقی ایران ۵۵۰ میلیون تومان، انجمن شاعران ۲۰۰ 
انجمن  تومان،  میلیون   ۳۰ قلم  انجمن  تومان،  میلیون 
ادبیات  بنیاد  تومان،  میلیون   ۵۷ حاجی آباد  هنرمندان 
هنرمندان  خانه  تومان،  میلیون   ۷۰۰ ایرانیان  داستانی 
هنرهای  انجمن  موسسه  تومان،  میلیون   ۲۰۰ ایران 
نمایشی ایران یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان، بنیاد 
فرهنگی رودکی ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، خانه 
هنرهای  توسعه  موسسه  تومان،  میلیون   ۱۸۰ موسیقی 
موسسه  تومان،  میلیارد   ۱۶ حدود  معاصر  تجسمی 
تومان  میلیون  میلیارد و ۴۳۴  نشرآوران ۲  مطبوعاتی 
تومان  میلیون   ۷۰۰ پیشکسوت  هنرمندان  موسسه  و 
دریافت  کمک  ارشاد  وزارت  از   ۹۷ مهر  پایان  تا 

کرده اند.
موسسه   ۱۹۱ به   ۹۶ ل  سا  در  ارشاد  وزارت  همچنین 
و شخصیت حقوقی کمک مالی کرده است. ازجمله 
انجمن سینمای جوانان ایران ۲۷ میلیون و ۱۴۴ هزار 
تومان،  میلیون   ۱۰۰ ایران  هنرمندان  خانه  تومان، 
میلیون   ۵۰ )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاری 
تومان، خبرگزاری رسا ۱۰۰ میلیون تومان، خبرگزاری 
فرهنگ  شورای  دبیرخانه  تومان،  میلیون   ۵۰ سالمت 
میلیون   ۲۵۰ جوان  شعر  دفتر  میلیارد،  یک  عمومی 
میلیون،   ۵۰۰ حدود  کتاب  شهر  موسسه  تومان، 
میلیارد  از ۱۷  ایران بیش  موسسه فرهنگی مطبوعاتی 
نویسندگان،  از  حمایت  اعتباری  صندوق  تومان، 
روزنامه نگاران و هنرمندان ۵۸ میلیارد تومان و موسسه 
و  میلیارد   ۳۶ معاصر  هنرهای  توسعه  هنری  فرهنگی 

۶۸۰ میلیون تومان کمک مالی شده است.
به ۱۹۱ موسسه درمجموع  ارشاد در سال ۹۶  وزارت 
۳۶۲ میلیارد و ۹۹۸ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۹۱۱ تومان 
و تا پایان مهر ۹۷ به ۶۴ موسسه ۱۲۶ میلیارد و ۵۵۶ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کمک مالی کرده است.

جزئیات کمک های وزارت ارشاد 
به نهادهای مختلف 

موسسات، انجمن ها، خبرگزاری ها و 
روزنامه هایی که از دولت پول گرفته اند 
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