
1358از سال  در جمهوری اسالمی فساد کالنلیست رسیدگی   

1 
 

 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1357 145 25786   
 مهدی سید

 سجادیان
       

1358 2463 3550 
 ت اولدول

 بنی صدر
- 

شهید 

 بهشتی

امیر عباس 

 انتظام
  سفیر ایران در سوئد نامشخص

 یبا سازمان جاسوس یهمکار

 کایبا آمر یو ارتباط پنهان ایس
 75مرگ  ابد

سید محمد 

 سعادتی
 جاسوسی برای شوروی  عضو مجاهدین خلق منافقین

هفت سال 

 زندان و اعدام
 61اعدام 

1359 2893 45081 
ول بنی دولت ا

 صدر

 مجلس اول

ایت اهلل 

 رفسنجانی

        شهید بهشتی

1360 3165 52361 

دولت اول 

دولت دوم 

 دولت سوم

 بنی صدر،

شهید 

 رجائی،

ایت اهلل 

 خامنه ای

مجلس اول 

ایت اهلل 

 رفسنجانی

سید محمد 

 ،بهشتی

سید 

عبدالکریم 

موسوی 

 اردبیلی

 فراری به پاریس - عدم کفایت سیاسی  رئیس جمهور لیبرال بنی صدر

 الهوتی حسن

 اشکوری
 ارتباط با منافقین  نماینده منافقین

صدور حکم 

 بازداشت
 سکته قبل از بازداشت

1361 3100 64307 

دولت سوم 

 ایت اهلل

 خامنه ای

مجلس اول 

ایت اهلل 

 رفسنجانی

سید 

عبدالکریم 

موسوی 

 اردبیلی

سید کاظم 

 شریعتمداری
 65مرگ  خلع مرجعیت تالش برای کودتا  مرجع تقلید نامشخص

صادق قطب 

 زاده
 لیبرال

رئیس صدا و سیما و وزیر 

 خارجه
  اعدام تالش برای کودتا 

1362 5810 75144 

دولت سوم 

ایت اهلل 

 خامنه ای

مجلس اول 

ایت اهلل 

 نجانیرفس

سید 

عبدالکریم 

موسوی 

 یلیاردب

سرگون 

 اوشانا بیت

 

 توده

مایندگان اقلیت ن

 مسیحیان آشوری

 کلدانی /

 
عضویت در حزب توده و به 

 اتهام جاسوسی

زندانی به قید 

 ضمانت ازاد
 مستعفی

1363 6551 79669 
 دولت سوم

 ایت اهلل خامنه ای

مجلس اول و مجلس 

 دوم

 ایت اهلل رفسنجانی

سید عبدالکریم 

        موسوی اردبیلی

1364 6917 90021 
دولت سوم ایت 

 اهلل خامنه ای

مجلس دوم ایت 

 اهلل رفسنجانی

سید عبدالکریم 

 موسوی اردبیلی
       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1365 7465 107226 

دولت 

 چهارم

ایت اهلل 

 خامنه ای

 مجلس دوم

ایت اهلل 

 رفسنجانی

سید 

عبدالکریم 

موسوی 

 اردبیلی

سید احمد 

 کاشانی
 نامشخص

نماینده مجلس شورای 

 سالمیا
 

تحریک ارتشی ها علیه سپاه 

 پاسداران

ماه  28

 بازداشت
 

1366 7426  

دولت 

 چهارم

ایت اهلل 

 خامنه ای

مجلس دوم 

ایت اهلل 

 رفسنجانی

سید 

عبدالکریم 

موسوی 

 اردبیلی

فاضل خداداد 

و مرتضی 

 رفیق دوست

 شغل ازاد نامشخص
بانک 

 صادرات
  اعدام و ابد میلیارد ریال 1230

سید مهدی 

 هاشمی
  اعدام مشارکت در قتل  سپاه مسئول نهضت های نامشخص

1367 9008 156876 
 دولت چهارم

 ایت اهلل خامنه ای

مجلس دوم و 

 مجلس سوم

ایت اهلل 

 رفسنجانی

سید عبدالکریم 

 موسوی اردبیلی
       

1368 8398 187533 

دولت 

 چهارم

و دولت 

 پنجم

ایت اهلل 

 خامنه ای

ایت اهلل 

 رفسنجانی

مجلس سوم 

ایت اهلل 

 رفسنجانی

و مهدی 

 کروبی

سید 

عبدالکریم 

موسوی 

 اردبیلی

 محمد یزدی

ایت اله 

 منتظری
 نامشخص

مرجعیت و قائم مقام 

 رهبری
 88مرگ  - خلع قائم مقامی 

1369 12773 239695 
دولت پنجم ایت 

 اهلل رفسنجانی

مجلس سوم 

 مهدی کروبی
        محمد یزدی

1370 18788 286284 
 دولت پنجم

ایت اهلل 

 رفسنجانی

مجلس سوم 

 مهدی کروبی
        محمد یزدی

1371 28912 358660 
 دولت پنجم

ایت اهلل 

 رفسنجانی

مجلس سوم و 

 مجلس چهارم

 مهدی کروبی و

 ناطق نوری

        یزدی محمد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
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 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1372 54179 481350 
دولت پنجم ایت 

 اهلل رفسنجانی

مجلس چهارم 

 ناطق نوری
        محمد یزدی

1373 69772 648439 
 دولت ششم

ایت اهلل 

 رفسنجانی

 مجلس چهارم

 ناطق نوری
        محمد یزدی

1374 96101 850722 
 دولت ششم

ایت اهلل 

 رفسنجانی

 مجلس چهارم

 ناطق نوری
        محمد یزدی

1375 137242 1165525 
ایت اهلل 

 رفسنجانی

مجلس چهارم و 

 مجلس پنجم

 ناطق نوری

        محمد یزدی

1376 188622 1342863 

 دولت ششم

 و دولت هفتم

ایت اهلل 

 رفسنجانی

 و محمد خاتمی

 مجلس پنجم

 ناطق نوری
        محمد یزدی

1377 23044 1604015 

دولت هفتم 

محمد 

 خاتمی

مجلس 

 پنجم

 ناطق نوری

 محمد یزدی
 

غالمحسین 

 کرباسچی
 شهردار تهران کارگزاران

شهرداری 

 تهران

 میلیارد ریال 1453

 ار دالرهز90

 سکه تمام بهار ازادی 660

 سکه نیم بهار ازادی 80

دخالت در انتخابات با پرداخت 

 میلیون ریال 250

 زندان سال 3 به

 سال 10 و

 از انفصال

 دولتی خدمات

 بازگرداندن و

 اموال

 میلیارد ریال4820

  ، دالر هزار 90 خرید 

  خودکشی خالفان سیاسیقتل م واجا معاون وزیر اطالعات نامشخص سعید امامی

1378 276215 1926892 

دولت هفتم 

محمد 

 خاتمی

مجلس 

 پنجم

 ناطق نوری

 محمد یزدی

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

سید محمود 

 کاشانی
 نامشخص

کانون وکالی عضو 

 دادگستری

 

  تبرئه توهین و نشر اکاذیب 

1379 360668 2491107 
دولت هفتم 

 محمد خاتمی

 مجلس پنجم

 و مجلس ششم

 ناطق نوری

 مهدی کروبی

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
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 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1380 455978 3209572 

دولت هفتم 

محمد 

 خاتمی

مجلس 

ششم 

مهدی 

 کروبی

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

شهرام 

 جزایری
  زادآ نامشخص

و رشوه  وتحصیل مال نامشروع 

خدمت  لبانه ازمعافیت متق

اعمال نفوذ و عمومی  وظیفه

 وبرخالف حق و مقررات قانونی 

تصرف غیرمجاز در اموال و 

خروج  ووجوه توقیف شده 

غیرمجاز از مرزهای کشور )فرار 

 (از زندان

 سال 13

 و 1397در سال 

 سال حبس 7به 

کاال دالر  ونیلیم 107و  برائت

 هیدر اثر بازگشت و تسو ،صادر 

ارز دالر  ونیلیم 91زودتر از موعد 

از  یناش یقیارز تشو ،یصادرات

 یاز شبکه بانک یحساب خوش

به  میلیون دالر 50 و افتیدر

 پرداخت خسارات تاخیر تادیه

 دادفر محمد
اصالح 

 طلب
  نماینده

العاذر »انتشار مقاله با عنوان 

در روزنامه همبستگی « نباشیم

مبنی بر و انتقاد از قوه قضائیه 

کم کاری در رسیدگی به 

 حوادث کوی دانشگاه

هفت ماه حبس 

تعزیری و 

پرداخت جزای 

 نقدی

 

فاطمه 

 جو حقیقت

اصالح 

 طلب
  ماه حبس 17 نطق پیش دستور  نماینده

1381 693302 4175234 

 دولت هشتم

محمد 

 خاتمی

مجلس 

ششم 

مهدی 

 کروبی

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

حسین 

 لقمانیان

ح اصال

 طلب
  نماینده

نطق در اعتراض به فعاالن ملی 

 و مذهبی
 آزاد سه هفته

1382 968261 5265944 
دولت هشتم 

 محمد خاتمی

مجلس ششم 

 مهدی کروبی

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

       

1383 841785 6858672 
دولت هشتم 

 محمد خاتمی

مجلس ششم و 

 مجلس هفتم

 مهدی کروبی

 حداد عادل

سید محمود 

ی هاشم

 شاهرودی

       

1384 1589989 7045863 

دولت هشتم و دولت 

 نهم

 محمد

 خاتمی

 حمدی نژادا

 مجلس هفتم

 حداد عادل

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

       



1358از سال  در جمهوری اسالمی فساد کالنلیست رسیدگی   

5 
 

 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1385 1915105 9611392 
 دولت نهم

 احمدی نژاد

مجلس 

 هفتم

 حداد عادل

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

حمیدرضا 

و  باقری درمنی

 برادرش

 نامشخص
 زادآ

 سلطان قیر
 

 قاچاق به ضبط کاال و مبلغ

 ریال میلیارد1000

 میلیون دالر اختالس 10و حدود 

 
 میلیارد ریال 11700000000

 

1386 2316856 164029 
دولت نهم احمدی 

 نژاد

 مجلس هفتم

 حداد عادل

سید محمود 

هاشمی 

 شاهرودی

       

1387 2938845 190136 
دولت نهم احمدی 

 نژاد

 مجلس هفتم

 و مجلس هشتم

 حداد عادل

 علی الریجانی

سید محمود 

هاشمی 

 و شاهرودی

 صادق الریجانی

       

1388 2791828 
235588 

 

دولت نهم 

 ی نژاداحمد

مجلس 

 هشتم

علی 

 الریجانی

صادق 

 الریجانی

حمیدرضا 

 باقری درمنی
 نامشخص

 ازاد

 سلطان قیر

بانک های 

 مرکزی،

 سپه،

  و کشاورزی

 ملی

 حبسماه  13 ارزی تسهیالت اخذ

 دالر 9888217

980000000000 

 میلیارد ریال

هوشنگ 

 یمصحلت الر
 نامشخص

همکار باقری درمنی 

 سلطان قیر
 رد مال   

1389 3684703 2948870 
 دولت دهم

 احمدی نژاد

 مجلس هشتم

 علی الریجانی
        صادق الریجانی

1390 5083938 

354255 

 دولت دهم

 احمدی نژاد

مجلس 

 هشتم

علی 

 الریجانی

صادق 

 الریجانی

آفرید  مه

 امیرخسروی
 ازاد نامشخص

بانک 

 صادرات

 و ملی

 ریال و میلیارد 30000

 230و گشایش ال سی  4000

و صدها  کیش هکتار زمین در

 تهران هکتار زمین در کاشانک

  اعدام

 
 خاوری

 
  رئیس بانک ملی اصولگرا

اختالل در نظام اقتصادی کشور 

 تاریخ جرم

 -سال زندان30

 فراری به کانادا
 

1391 5665648 460693 
 ولت دهمد

 احمدی نژاد

 مجلس نهم

علی 

 الریجانی

صادق 

 الریجانی

محمد رضا 

 رحیمی
 میلیارد جریمه 1285 سال 5 ریال میلیارد 285  رئیس بیمه ایران اصولگرا

وحید 

 مظلومین
 نامشخص

 ازاد

 سلطان ارز
  آزاد اخالل در بازار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1392 7277604 6935500 

 دولت دهم

 و دولت یازدهم

 احمدی نژاد

 و

 روحانی

 مجلس نهم

 علی الریجانی
        صادق الریجانی

1393 8033484 782384 

دولت 

یازدهم 

 روحانی

 مجلس نهم

علی 

 الریجانی

صادق 

 الریجانی

 

دریافت 

 397نجومی 

 مدیر دولتی

 

 رانیمقامات و مد انیدر م

هزار و  13تعداد  ،کشور

نفر آنها از مقامات و  873

 یتیریمد یباال یها رده

نفر  397صرفاً تعداد 

 یدرصد دارا 4/0معادل 

 200از  شیماهانه ب یافتیدر

 .اند داشته الیر ونیلیم

مدیران 

 ش دولتیبخ
 میلیارد ریال برگشت 50  ریال میلیارد 393

 ریال میلیارد 12000  ریال میلیارد 12000 ناشناس ناشناس  ناشناس

1394 8467411 101728 

دولت 

یازدهم 

 روحانی

 مجلس نهم

علی 

 الریجانی

صادق 

 الریجانی

 یورو 2.5  ازاد نامشخص بابک زنجانی
اعدام اجرا 

 نشده

 967 و میلیارد رد مال یک

 یورو هزار 500 و میلیون

مهدی هاشمی 

 رفسنجانی

اصالح 

 طلب

ف سازی مصر سازمان بهینه

و پسر هاشمی  سوخت

 رفسنجانی

 تهران

انفصال  ،ارتشا جعل، ،اختالس

و مسائل  یدائم از خدمات دولت

 یتیامن

 50سال و  25

 ضربه شالق

 یو جزا ریال ونیلیم 6000رد مال 

معادل دو برابر آن، رد مال  ینقد

هزار دالر  200و  ونیلیم5به مبلغ 

 معادل ینقد یو جزا

1395 9785529 1253390 

ت دول

یازدهم 

 روحانی

 مجلس دهم

علی 

 الریجانی

صادق 

 الریجانی
 فراری به کانادا -دانسال زن30 اختالل در نظام اقتصادی کشور  رئیس بانک ملی اصولگرا خاوری

1396 11524565 1529980 

دولت 

یازدهم 

 روحانی

دهم مجلس  

 علی

 الریجانی

صادق 

 الریجانی
       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1397 12225523 1881875 

دولت 

 دوازدهم

 روحانی

 مجلس دهم

علی 

 الریجانی

صادق 

 الریجانی

 و

سید ابراهیم 

 رئیسی

  ازاد نامشخص رضا حمزه لو

 529هزار و  65و  ونیلیم7

 810و  ونیلیم 8معادل  ورو،ی

 دالر 384هزار و 

  

مرجان شیخ 

االسالمی آل 

 آقا

 نامشخص
کارمند پتروشیمی تجارت 

 نفت

شرکت 

بازرگانی 

 پتروشیمی

کی از چهارده متهم پرونده ی

میلیارد  6.5اختالس بزرگ 

 به همراه سیزده نفر یورویی

 فراری از کشور 

وحید 

 و مظلومین

محمد 

اسماعیل 

 قاسمی

 ازاد نامشخص
بازار طال و 

 دالر
  امهر دو اعد 140000و دو تُن سکه معادل 

شهاب الدین 

 غندالی
 نامشخص

مدیر صندوق ذخیره 

 فرهنگیان

صندوق و 

 بانک سرمایه
   میلیارد ریال 14000

سعید 

 مرتضوی
 اصولگرا

قاضی و معاون دادستان 

ریاست ستاد مرکزی کشور 

و  مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ریاست سازمان تامین 

 اجتماعی

دستگاه قضا 

و سازمان 

تامین 

 جتماعیا

صدور احکام غیر واقع و فساد 

 مالی با بابک زنجانی
  سال زندان 2

حمید رضا 

 باقری درمنی
 نامشخص

 ازاد

 سلطان قیر
 

 کالهبرداری

 ریال میلیارد 10078
 اعدام

 ریال 10078171400000
 

1398 1744316 247215 

دولت 

 دوازدهم

 روحانی

 مجلس دهم

علی 

 الریجانی

سید ابراهیم 

 رئیسی

 محمود صادقی
اصالح 

 طلب
  مجلس نماینده

توهین به مراجع و ریاست قوه 

 قضایی

ماه حبس  21

 تعزیری
 جزای نقدی ریالون میلی100

 عزیزی محمد
اصالح 

 طلب
  مجلس نماینده

 توزیع نظام در معاونت دراخالل

 خودرو

 حبس ماه 61

 تعزیری
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 بودجه مصوب  سال

 میلیارد ریال
 میزان

 نقدینگی

 ریال  میلیارد

رئیس جمهور 

 رئیس مجلس دولت
رئیس قوه 

 قضائیه
گرایش  نام متهم

 سیاسی
 حکم قضائی عنوان جرم میلیارد ریال محل جرم مسئولیت

 مبلغ بازگشتی

 میلیارد ریال

1399 20266534  

دولت 

 دوازدهم

 روحانی

 مجلس دهم

و مجلس 

 یازدهم

علی 

 الریجانی

 و

محمد باقر 

 قالیباف

سید ابراهیم 

 رئیسی

 فریدون

 احمدی

اصالح 

 طلب
  مجلس نماینده

 توزیع نظام در معاونت دراخالل

 خودرو

 حبس ماه 61

 تعزیری
 

وحید بهزادی 

نجوا و 

 الشیدایی

 نامشخص
 ازاد

 سلطان خودرو
 

خودرو  توزیع نظام در اخالل

 خودرو 6700

 میلیارد ریال 33000

 مصادره اموال اعدام

 نامشخص طبری
معاون اجرائی حوزه 

 ریاست قوه قضائی
   در حال رسیدگی دستگاه قضا

سید رسول 

 سجاد

و محمد 

 صالحی

 
 الملل بین اداره مدیران

 مرکزی بانک
 کزیبانک مر

 سکه700رشوه 

 رسیدگی حال در
  

1400   
 دولت دوازدهم

 روحانی

 مجلس یازدهم

محمد باقر 

 قالیباف

        

        6 11 12 656621080 125506960 جمع

 

 منبع : جستجوی اینترنتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C

