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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ١۵
  

  :علی اکبر ھاشمی رفسنجانی
 ! سردار اصالحات يا پاسدار سانسور و اختناق و ترور

 

کند که انگار برای امروز جامعه ما نوشته  ، مسايلی را مطرح می»یتاب خنده و فراموش«ميالن کوندرا، در کتاب  

  :اند از جمله شده

توانست زندگی را درک  داد که نمی معنای آدمی را می. نوعی آدم زيادی بود» روشنفکر«ھا  در زبان سياسی آن روز*

  .کند و از مردم بريده بود

ش را يده ھای بنگل پوشاند، قتل آلنده نالهچکسلواکی را فرو بهھا  سرعت خاطره ھجوم روس ش بهيده عام خونين بنگل قتل

محو کرد، جنگ صحرای سينا باعث شد مردم آلنده را فراموش کنند، کشتار عمومی در کامبوج صحرای سينا را از 

  .گذارند ھمه چيز از ياد برود که ھمگان می ذھن مردم زدود و غيره و غيره تا اين

  .کنند بدون ذوق و استعداد چندانی از يکديگر تقليد میرويدادھای تاريخی معموال *

ھايش را، فرھنگش را، تاريخش را  بايد کتاب. نخستين گام برای از ميان برداشتن يک ملت پاک کردن حافظه آن است*

ای  های جعل کند و بسازد، تاريخ تاز ای بنويسد، فرھنگ تازه ھای تازه بعد بايد کسی را داشت که کتاب. از بين ببرد

 .اختراع کند

  .خاطره نفرت نيرومندتر از خاطره محبت است*

 ٨٢ دی، در سن ١٣٩۵شنبه  ھای سياسی چھار دھه گذشته ايران روز يک ترين چھره اکبر ھاشمی رفسنجانی، از عمده

 .تان شھدای تجريش تھران درگذشتمارچ، در بي»دليل ايست قلبی به«سالگی 

 در پاسخ به پرسش ]جدی[ دی٢٠زاده ھاشمی، وزير بھداشت، روز دوشنبه  گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی به

هللا ھاشمی  که تيم پزشکی ھمراه آيت ضد انقالب از اظھارات شب گذشته او مبنی براين«يک خبرنگار با اين مضمون که 

نه و لمپنی چنين ، با لحنی جاھال» در اين زمينه صورت گرفته است سوءاستفاده کرده استئیھا نبوده است و کوتاھی

 » .ضد انقالب غلط کرد«: جواب داده است

 ».ای نيست گونه شبھه ای به داشتن تيم پزشکی نداشت و جای ھيچ مرحوم خودش عالقه«وزير بھداشت در ادامه گفت که 
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زه  جناتشييع دی در مراسم ٢١شنبه  ای، رھبر حکومت اسالمی، روز سه بنا بر گزارش خبرگزاری ايرنا، علی خامنه

هللا خمينی به خاک  ھاشمی رفسنجانی در دانشگاه تھران اقامه نماز کرد و پيکر ھاشمی رفسنجانی نيز در آرامگاه روح

  .سپرده شود

سپاری  ھای وزارت اطالعات و امنيت حکومت اسالمی، درباره مراسم خاک ، يکی از ارگان»آکام نيوز«چنين  ھم

کنندگان  ھای تروريست و ضدانقالب، شرکت شمنان ملت ايران و گروھککوری چشم د به«: رفسنجانی، ادعا کرده است

بار ديگر وحدت ملت ايران، در برابر  هللا ھاشمی رفسنجانی، با حضور پرشور خود، يک  پيکر آيتتشييعدر مراسم 

 ».مه کردندای با حضور در دانشگاه تھران، بر پيکر وی نماز اقا امام خامنه.. .دشمنان را به جھانيان نشان دادند

بار ديگر درگذشت اين يار » پايگاه خبری تحليلی آکام نيوز«: اين ارگان امنيتی در پايان گزارش خود، نوشته است

 ».آکام نيوز. گويد ديرين انقالب و رھبری را به مقام معظم رھبری، خانواده ايشان و ملت قدرشناس ايران، تسليت می

  

  
  رفسنجانی فرزندان

  

در شھرستان رفسنجان از ) ١٣٩۵ دی ١٩ تا ١٣١٣ ]سنبله[ شھريور٣( »رفسنجانی«اکبر ھاشمی بھرمانی، معروف به 

 قم، دوست رفسنجانی پيش از پيروزی انقالب و در زمان تحصيل در حوزه علميه. دنيا آمده بود توابع استان کرمان به

هللا خمينی با حکومت پھلوی در اوايل دھه  با شروع مبارزات آيت. هللا خمينی بود ای و شاگرد روح نزديک علی خامنه

فعاليت سياسی پرداخت و تا زمان پيروزی انقالب  ھای او به  خورشيدی، ھاشمی رفسنجانی در حمايت از ديدگاه١٣۴٠

 با عفت مرعشی ازدواج کرد که ١٣٣٧ او در سال .زندان افتاد  حکومت بهخاطر اقدامات خود عليه اسالمی، بارھا به

 .ھای محسن، مھدی و ياسر است نام ھای فاطمه و فائزه و سه پسر به نام حاصل آن، دو دختر به
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ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، نظامی و ديپلماتيک  کارنامه علی اکبر ھاشمی رفسنجانی، در ھمه زمينه

ھا و بگير و  ھا، سرکوب ھا، قتل چرا که در دوره حضور ھاشمی رفسنجانی در کانون قدرت، اعدام. و سياه استسياه 

عنوان نفر دوم و  بار کشور، به يت او در اين وقايع فاجعهمسؤول، بسياری رخ داد که ميزان سھم و ...ببندھا، ترورھا و

  . گاھی اول حکومت بسيار ھم زياد است

. يت، عضو شورای سران قوای سه گانهمسؤولتبع اين  س مجلس و فرمانده جنگ بود و بهئي ر۶٠ه رفسنجانی در دھ

. رسيد  که در اين دھه گرداننده اصلی امورات کشور بود و کليه تصميمات کالن در اين شورا به تصويب میئیشورا

ی در اين شورا در مقام جانشينی چنان که در خاطرات ھاشمی و ديگر مقامات وقت آن دوران آمده، جايگاه ھاشم ھم

ھای دولت اشراف داشت، بلکه از جايگاه فرمانده  س مجلس بر فعاليتئياو نه تنھا در مقام ر. هللا خمينی بود شخص روح

  . نيروھای نظامی و انتظامی را نيز در اختيار گرفته بودکنترولجنگ، 

 ۶۵کم تا سال  عنوان دادستان تھران، دست  و بهدر زندان اوين» اسدهللا الجوردی«در آن دھه فردی مخوف چون 

  . اختيارات مستقل و مطلق داشت

توان گفت پرونده  در مجموع می. ايفا کند ۶٧ھای سال  توانسته نقش مھمی در جلوگيری از اعدام چنين می ھاشمی، ھم

، ترورھای ۶٧ی سال ھا ، شکنجه زندانيان سياسی و اعدام۶٠ھاشمی در سرکوب احزاب و مخالفان سياسی در دھه 

وجه قابل  ھيچ است و نقش او به چنان در تاريخ و در نزد افکار عمومی آگاه ايران و جھان باز  ھمداخل و خارج کشور،

 .انکار نيست

عنوان وزير اطالعات برگزيد که در دوره وزارتش بيش از  ھاشمی رفسنجانی، شخصی چون علی فالحيان را به

فالحيان که در دوره وزارت محمد محمدی ری شھری، قائم مقام وزارت اطالعات بود . ندقتل رسيد صد روشنفکر به يک

در دوره رياست جمھوری ھاشمی نه تنھا در داخل پروژه ترور روشنفکران و مخالفان سياسی را طراحی کرد، بلکه در 

  .ھا ترور سياسی را مديريت کرد خارج از کشور ھم ده

وجود آمده   که برای نشريات و نويسندگان مستقل بهئیھا ی رفسنجانی، اندک آزادیبا روی کار آمدن دولت دوم ھاشم

اما ھاشمی رفسنجانی عمدا، . تری دنبال شد تدريج برچيده شد و پروژه حذف فيزيکی روشنفکران با شدت بيش بود، به

  .کرد اين جنايات را مديريت می

نام او نوشته شد و نام رفسنجانی   يھوديان در آرژانتين ھم بهدر نھايت پرونده ترور رستوران ميکونوس و انفجار مرکز

  .در فھرست مجرمان تحت تعقيب اينترپل قرار گرفت و از آن زمان به بعد نيز به خارج از ايران سفر نکرد

***  

  :تيترھای اين مطلب

   ھاشمی رفسنجانی طراح انقالب فرھنگی

  عراق و ايران جنگ و رفسنجانی

   جنگ ايران و عراقخسارات مالی و جانی

 ھای تعديل اقتصادی رفسنجانی برنامه

  رياست رفسنجانی و فالحيان وزارت اطالعات به» اقتصادی«ھای  فعاليت

  تروريسم

  ١٣٧٠ ھای اجتماعی در دھه شورش

  نشينی در ايران حاشيه
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 تجھيزات پيشرفته ضد شورشخريد 

  دانشگاه آزادرفسنجانی و 

  ای نقش رفسنجانی در انتخاب خامنه

  ١٣٦٧عامالن رديف اول کشتار زندانيان سياسی در سال 

  هللا منتظری انتشار فايل صوتی آيت گيری ھاشمی رفسنجانی در رابطه با  موضع

  ماجرای رابرت مک فارلين

  مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  سنجانیرف ھاشمی خانواده ثروت درباره پراکنده گزارشاتی

  !نمای کليت حکومت اسالمی ايران بابک زنجانی چھره تمام

  اصطالح روشنفکران درباره مرگ رفسنجانی گران و به مواضع برخی از تحليل

  ھای ديکتاتورھا ويژگی

***  

ترين مردان عرصه سياست ايران  يکی از نيرومند ، اکبر ھاشمی رفسنجانی به مردم ايران١٣۵٧با پيروزی انقالب سال 

نظر  دل شد و در آغاز دومين دھه استقرار حکومت اسالمی، ھنگامی که بر کرسی رياست جمھوری تکيه زد، بهب

گذار  در پی درگذشت خمينی بنيان. رسيد که، در راس ھرم قدرت، ديگر کسی را يارای مقاومت در برابر او نيست می

رھبری حکومت و جانشينی  ای را به ه خامنهشخص رفسنجانی بود ک. شد حکومت اسالمی، نفر اول حکومت محسوب می

 .خمينی پيشنھاد کرد و پذيرفته شد

 
هللا بھشتی، نام پنج نفر از  هللا مطھری و آيت  حکومت اسالمی و ترور آيتئیھای ابتدا اکبر ھاشمی رفسنجانی، در سال

شد حضور   که با حکم او تشکيل میئیوراھاشد و آنان در اکثر و يا تمام ش تر از ھمه شنيده می هللا خمينی، بيش ياران آيت

  .داشتند

ای، ميرحسين موسوی و عبدالکريم  هللا خمينی، اکبر ھاشمی رفسنجانی، علی خامنه جز احمد خمينی، فرزند آيت به

در اين ميان براساس برخی شواھد . هللا خمينی بودند ترين افراد به آيت عنوان سران قوا نزديک موسوی اردبيلی، به

  .شد هللا خمينی داشت و فرد دوم مملکت محسوب می تری در نزد آيت ی رفسنجانی از ديگر سران قوا جايگاه ويژهھاشم

ای برای حفظ بقا و سازمان  ريزی گسترده در واقع رفسنجانی و طيف ھمراھانش در سی و ھشت سال گذشته برنامه

 .سياسی خود در ساختار سياسی حکومت اسالمی کرده بودند
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ھا نقشی  گيری و استقرار آن ھای حکومت اسالمی، که خود رفسنجانی در شکل ھای حقوقی و سياسی و بنيان ساختار

اش و پايان جنگ ايران و عراق، سپاه پاسداران و وزارت  ھای نخست رياست جمھوری اساسی ايفا کرد، در ھمان سال

  . فرھنگی کشور کردھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و اطالعات و امنيت را وارد ھمه عرصه

موثرترين  قدرت رسيدن حکومت اسالمی، به  بود که بعد از به١٣۵۶در سال » جامعه روحانيت مبارز«ان مؤسساو از 

او در آستانه پيروزی . کار ايران تبديل شد و تا ھنگام مرگ در آن عضويت داشت تشکل سياسی روحانيون محافظه

، ١٣۵٩برگزيده شد و تا زمان انحالل اين شورا در » شورای انقالب«در هللا خمينی به عضويت  انقالب از طرف آيت

، قدرتمندترين حزب سياسی حامی »حزب جمھوری اسالمی «تأسيسچنين در  او، ھم. از موثرترين اعضای آن بود

  .کننده آن بود تعيين از اعضای ١٣۶۶حکومت، نقش داشت و تا زمان انحالل اين حزب در سال 

ھای دوم و   به رياست آن رسيد و در دوره١٣۵٩در » مجلس شورای اسالمی«جانی، با تشکيل اولين اکبر ھاشمی رفسن

 .چنان در اين سمت قرار داشت ھم) سمت رياست جمھوری تا زمان انتخاب به( بخشی از دوره سوم مجلس

شورای عالی « رھبر در  تا پايان جنگ ايران و عراق و پس از آن تا زمان درگذشت خمينی، نماينده١٣۶٠او از سال 

گير در مورد مسائل  ترين شورای تصميم ، عالی١٣۶٨بود که تا زمان تشکيل شورای عالی امنيت ملی در سال » دفاع

 .شد نظامی محسوب می

منصوب شد که » جانشين فرمانده کل قوا«سمت  ، از سوی رھبر وقت حکومت به١٣۶٧ھاشمی رفسنجانی در خرداد 

يک ماه و نيم بعد از انتصاب خود . کردند ن ارشد ارتش و سپاه، مستقيما زير نظر او فعاليت میدر اين سمت، فرماندھا

پايان جنگ ھشت ساله ايران و   شورای امنيت کرد که به۵٩٨به اين سمت، رھبر وقت را متقاعد به پذيرش قطعنامه 

 .عراق منجر شد

سمت رھبر  ای به رگان رھبری، در انتخاب علی خامنه و در جلسه مجلس خب١٣۶٨او بعد از درگذشت خمينی در خرداد 

 .جايگزين نقش اصلی را ايفا کرد

رياست مجمع تشخيص  سمت رياست جمھوری رسيد و متعاقبا، از سوی رھبر وقت به به، ١٣۶٨او در انتخابات 

س ئيس آن، رئيهللا خمينی تشکيل شد و نخستين ر  به حکم آيت١٣۶۶اين مجمع، در سال ( مصلحت نظام منصوب شد

ای پيدا کرد، اما  ھای بعد با خامنه ھاشمی رفسنجانی، با وجود تمام اختالفاتی که در سال). ای بود جمھور وقت علی خامنه

 .با اين وجود تا زمان در گذشت خود رياست اين مجمع را بر عھده داشت

نوان اولويت اصلی دولت خود اعالم ع در دوران رياست جمھوريش بازسازی اقتصاد ايران پس از جنگ با عراق را به

  .بار به مقام رياست جمھوری رسيد  برای دومين١٣٧٢اکبر ھاشمی رفسنجانی، در سال . کرد

. پيش برد و کاھش نسبی نقش دولت به» آزاد سازی«سمت  او طی ھشت سال رياست جمھوری خود، اقتصاد ايران را به

زمان، نرخ  المللی افزايش قابل توجھی يافت ولی ھم صادی با جامعه بيندر اين دوره، رشد اقتصادی ايران و مبادالت اقت

 .تورم نيز به ميزانی باال رفت که تا آن زمان، در حکومت اسالمی ايران سابقه نداشت

 بود که قبل از انقالب نيز مشغول بساز و بفروشی و تجارت پسته بود از اين نظر در ئیالبته رفسنجانی جزو آن آخوندھا

 .رديفان خود بود فکران و ھم  اقتصادی، تيزتر از ھمزمينه

پس از پايان جنگ و در ھشت سال رياست جمھوری رفسنجانی، بسياری از روشنفکران غيرمذھبی و متعھد به آزادی 

 سياسی مستقل از حکومت، تالش کردند فضای -ھای اجتماعی  حد و حصر برای ھمگان و ديگر جنبش بيان و انديشه بی

ھای اجتماعی، سياسی و  در نتيجه فشارھای حکومت بر آزادی. تدريج بازتر کنند فرھنگی جامعه ايران را بهسياسی و 
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و در ھمين دوره نيز فضای سياسی ايران کماکان بسته باقی ماند و مخالفان و منتقدان حکومت، . فرھنگی شدت گرفت

  .چنان تحت فشار شديد امنيتی قرار داشتند ھم

مثل (  »راست«خواه و اقتدارگرای جناح  ای با اتکا به نيروھای تماميت  ھفتاد و با تحکيم رھبری خامنهاما از اواسط دھه

نوعی نقش  گرفت و به اما او، نسبتا موضع فراجناحی می. تر شد نزديک» طلب اصالح«او به جناح ) مصباح يزدی

ھا، پايان رفاقت رفسنجانی   جناح گيری رقابت وج و ا١٣٨٨سال . کرد ھای حکومتی را ايفا می موازنه و تعادل بين جناح

اما در دو دھه اخير نيز رفسنجانی ارتباط خود را با بخشی از . گرای حکومت اسالمی بود با جناح راست يا اصول

و نيز روحانيون ) مثل محمد امامی کاشانی و ابراھيم امينی( نيروھای جامعه روحانيت مبارز تھران و جامعه مدرسين قم

فرد به رفسنجانی فرصت  در نتيجه اين جايگاه منحصر به. حفظ کرد) مثل ناطق نوری(  ار نزديک به بيت رھبریبسي

او در مورد روی کار . ھای تاريخی مثل دوران انتخابات ھم بر فرايند و ھم بر نتيجه موثر واقع شود داد در بزنگاه می

  .آمدن روحانی نقش مھمی داشت

  
 

   ھاشمی رفسنجانی طراح انقالب فرھنگی

 ٥٧ مردم ايران، در ادامه سرکوب دستاوردھای انقالب ١٣٥٧، دو سال پس از انقالب ١٣۵٩حکومت اسالمی در سال 

   با يک حمله ھا از دانشجويان و استادان سکوالر و چپ و سوسياليست را شکست کشاندن آن، مردم تصفيه دانشگاه و به

دست نيروھای حکومت جھل و  جويان مبارز، به  نفر از دانش٣٧در اين حمله وحشيانه بيش از . ردوحشيانه شروع ک

راه انداختن حالت وحشيانه و خونين و  حکومت اسالمی، تنھا با به.  جان باختند جنايت اسالمی در شھرھای مختلف

ھا، يعنی   چپ و مبارز توانست دانشگاه سال و سپس تصفيه آن از نيروھای سکوالر و٢بيش از ھا برای  بستن دانشگاه

ھای اسالمی، تحکيم وحدت و بسيج  ھا و اوباشان انجمن الھی اين مراکز علم و دانش را ساکت کند تا در آن حزب

  . جايگاھی برای خود دست و پا کنند

ھنگام  و ١٣۶١ نفر بود که در سال ١٧٤٢١٧آمارھای رسمی حکومت،   بنا به١٣۵٩تعداد دانشجويان در سال 

 تعداد ،١٣۶١پذيرش دانشجويان جديد در سال  با توجه به.  اعالم شد نفر١١٧١۴٨ تعداد آنان ھا،  مجدد دانشگاهئیبازگشا

تعداد استادان . دھد  آمارھا نشان می  ايناگست نفری است که تف۵٧٠۶٩ھا اخراج شدند بيش از  دانشحويانی که از دانشگاه

 کاھش يافت که ١٣۶١ نفر درسال ٨٠٠٠ نفر بود به ١۶٨٧٧ بيش از ١٣۵٩ل ھا که در سا  علمی دانشگاهھيأتو 

  .ھا است  درصد کادر علمی دانشگاه۵٠دھنده تصفيه بيش از  نشان

ھا   انجام گرفت که خواھان تصفيه دانشگاه١٣۵٩ھا پس از سخنرانی خمينی در فروردين  دانشگاه زرح حمله حکومت به

و تحکيم آن با حوزه گرديد تا دانشگاه محيط سالمی برای تدريس علوم عالی اسالمی   از اساتيد وابسته به شرق و غرب

تر از ده در صد آرا  ھا که کم ھای اسالمی در انتخابات دانشگاه شکست انجمن العملی بود به سخنرانی خمينی عکس. شود
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ند که موضوع شکست نيروھای ک آن اشاره می اش به صدر بعد از برکناری خود در روزنامه را آورده بودند و بنی

  . ھا در شورای انقالب نيز مطرح شده بود اسالمی در انتخابات دانشگاه

رانی،  در پی اين سخن.  فروردين آغاز شد٢۶ھا با سخنرانی رفسنجانی در دانشگاه تبريز در  دانشگاه حمالت به

جا تھديد  دنبال آن رفسنجانی نيزدر آن ه ب شان پرداختند و افشای وی و حکومت دانشجويان در بخش پرسش و پاسخ به

 دانشجوی ٣٠٠ تا ٢۵٠بدنبال آن حدود . فرار شد ھا نمود که با ھو کردن دانشجويان مجبور به تصفيه دانشگاه به

گران  س وقت دانشگاه تبريز اين اشغالئيدکتر فاروقی ر.  تبريز تحصن کردند اللھی در ساختمان مرکزی دانشگاه حزب

 ٣٠در .  دانشجو را تابع احساسات چند صد نفر نخواھد کرد١٢٠٠٠د قرار داده و گفت که سرنوشت را مورد انتقا

: ھا را اين چنين صادر کرد دانشگاه ای فرمان حمله به فروردين ھمان سال شورای انقالب اسالمی با صدور اطالعيه

اند  ات عالی مستقر شدهمؤسسھا و  در دانشگاهھا که  ھای گوناگون، دفترھای فعاليت و نظاير اين ستادھای عملياتی گروه

چناچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه اول ارديبھشت برچيده نشوند شورای انقالب مصمم است که 

ھا حاضر  و اعضای شورا مردم را فرا خوانده و ھمراه با مردم در دانشگاه) صدر بنی(س جمھورئيھمه باھم يعنی ر

 فروردين دانشگاه علم و ٢٨در روز ). نقل از اعالميه شورای انقالب به( .ھای اختالف را برچينند نونشوند و اين کا

دانشجويان دانشگاه صنعتی نيز . وسيله انجمن اسالمی تعطيل و پاسداران دانشگاه را محاصره کردند صنعت در تھران به

مقاومت خود   در دانشگاه تھران به  ساير دانشجويانھمراه مورد حمله قرار گرفته و پس از مقاومت تصميم گرفتند به

نمودند حوالی  هللا و نيروھای سپاه که با سنگ و گاز اشک آور حمله می دانشجويان در زير حمالت حزب. ادامه دھند

ترک دانشگاه زمانی صورت گرفت که راديو با پخش . ترک دانشگاه شدند ظھر دوشنبه اول ارديبھشت مجبور به

هللا روز  صدر در راس حزب بنی. دانشگاه ميروند شنبه با مردم به کرد که روز سه ای شورای انقالب تھديد میھ اعالميه

ھای چپ نما در دو روز گذ شته ابتکار عمليات  ھا اين گروه اين: شنبه دوم ارديبھشت وارد دانشگاه شد و اعالم کرد سه

که خودشان  غافل از اين. خواھد دانشگاه را تعطيل کند ت میچرا؟ بھانه اين بوده که دول. قھرآميز را دست گرفتند

ھای تخريبی و  اکنون در دانشگاه درس و بحثی در کار نيست و عمال به مرکز فعاليت. اند ھا را تعطيل کرده دانشگاه

ردھای خونين ھا دليل نداشت، ايجاد برخو طوری که تعطيل دانشگاه بدين قرار ھمان. ھا تبديل شده است صدور اين فعاليت

  ).١٣۵٩صدر، سوم ارديبھشت  انقالب اسالمی، نشريه بنی( از سوی چپ نمايان نيز دليل نداشت

  
  ١٣۵٩حکومت اسالمی در سال » انقالب فرھنگی«دانشجويان دانشگاه تھران در جريان  هللا و بسيجی به حمله حزب
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ھا دانشجويان انجمن اسالمی در شھرھای مختلف  نهللا و سپاه و کميته و در راس آ زمان در تھران، نيروھای حزب ھم

بنا بگزارش صدای جمھوری اسالمی . ھا دست زدند بستن دانشگاه ھا حمله کرده و با سرکوب دانشجويان به دانشگاه به

ھا   نفر از آن٢ نفر کشته شدند که نام ٣گزارش شاھدان حداقل  بنا به. ھای تھران زخمی شدند دانشگاه  نفر در حمله به١٣٠

  .محسن رفعتی و فريدون آشوری بودند

ھا ھادی غفاری و امامی کاشانی با ھمکاری انصاری استاندار و کريمی دادستان شھر  هللا و در راس آن در رشت، حزب

 نفر و زخمی و دستگير نمودن بسياری ديگر دانشگاه را ١٢روز سوم ارديبھشت به دانشگاه حمله کرده وبا کشتن 

هللا ايمانی، جھانی ،  پور، امان منيره موسی: شدگان دراين حمالت از اين قرارند  کشته اسامی. وردندتصرف خود در آ به

 کارمند، پيروز -آبادی  محصل، اصغر بيک-  )طرقی(محمد شادمان، خسرو بنياد، اصغر مجابرآبادی، علی صفرزاده

شدگان بود در تابستان در  ميد که از دستگيرچنين فرامرز ح ھم. ای برانداخت، جواد گرگری، اصغر گنجی و احمد گنجه

  .تيرباران محکوم شده و تيرباران شدند شھر رشت در يک محاکمه به

 ١٠٠٠گزارش شاھدان عينی ميزان مجروحان به  بنا به.  نفر مجروح شدند۴٩١در شيراز، بنا بگزارش کيھان بيش از  

  .ھا بود شده از کشتهنسرين رستمی يکی .  نفر کشته شدند٣رسيد و حداقل  نفر می

تعداد زيادی از دانشجويان دختر تجاوز کردند و تا يک ھفته مردم جنازه روی آب  در دانشگاه جندی شاپور اھواز به 

ل ئيغالم سعيدی، فرزانه رضوان، جبرا: قرار زيرند شدگان اھواز به  نفر از کشته١٢اسامی . ديده اند رودخانه اھواز می

، فرھنگ ) ساله که درمقابل دانشکده علوم باقمه کشته شد١۴دانش آموز ( اھره حياتیھاشمی ، حميد درخشان، ط

شوشتری و  ، سعيد مکوند، محمد عزيزپور، مھناز معتمدی، مھدی علوی)کارگر شرکت نفت( انصاری، محمود لرستانی

مراه دانشجويان در جلو تاالر ھ ھای دانشجويان زندانی به شنبه چھارم ارديبھشت خانواده روز پنج. هللا آبفشانی احسان

 ١٢روز .  نفر زخمی گرديدند٢۶ نفر کشته و ٣شھرداری اھواز جمع شدند که با تيراندازی پاسداران مواجه شده و 

ھمراه مسعود دانيالی ديپلمه بيکار، دکتر نريميسا پزشک درمانگاه  التحصيل دانشگاه اھواز به ارديبھشت احمد موذن فارغ

سعود ربيعی دانشجوی فوق ليسانس علوم تربيتی، غالم حسين صالحی دانشجوی علوم کامپيوتر، حصيرآباد اھواز، م

ھا در يک محاکمه چند ساعته محکوم شده و  جرم شرکت در درگيری اسداله خرمی دانشجوی دانشکده علوم تربيتی، به

جرم   دکتر نريميسا با پيشگام بود که بهآموزان ھوادار پيکار بودند و دو نفر اول از دانشجويان و دانش. تيرباران شدند

ترين جنايات حکومت اسالمی در دانشگاه  بنابراين، بر اساس گزارشات، بيش. مداوای دانشجويان زخمی اعدام شدند

  .اھواز بوده است

کشته نام صادق نظيری  دانشسرای عالی حمله کردند و يکی از دانشجويان پيشگام به در زاھدان، روز دوم ارديبھشت به 

 و دستگيری  ھا و مجروح کردن دانشگاه در مشھد و اصفھان و تبريز نيز با حمله به. و عده زيادی مجروح شدند

شدگان در مشھد؛ شکرهللا مشکين فام و محسن   نفر از کشته٢اسامی . ھا شد تسخير دانشگاه دانشجويان، حکومت موفق به

  .رفعتی نام دارند

ومت از جمله ابراھيم نبوی، محسن کديور، دکتر معين، مھاجرانی، علوی تبار و مجيد طلبان فعلی حک بسياری از اصالح

 اسالمی  از اعضای انجمن( و عباس عبدی و محسن ميردامادی) ازاعضای انجمن اسالمی دانشگاه شيراز(محمدی

 فعاالنه در اين )عضو انجمن اسالمی علم و صنعت( س جمھور سابقئينژاد ر چنين احمدی و ھم) دانشگاه پلی تکنيک

  . ھا شرکت داشتند دانشگاه دھی حمله به هللا و سازمان جنايات حزب

در فرمان خمينی . ھا را صادر کرد تشکيل ستاد انقالب فرھنگی در دانشگاه، طی فرمانی ١٣۵٩ خرداد ٢٢خمينی در 

لشی، حسن حبيبی، عبدالکريم حضرات آقايان محترم محمد جواد با ھنر، مھدی ربانی ام  بر اين اساس به : بود آمده
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شود تا ستادی تشکيل دھند و از افراد  يت داده میمسؤولالدين فارسی، علی شريعتمداری  احمد، جالل سروش، شمس آل

ھای مختلف و  ريزی رشته  تشکيل دھند و برنامهئیجمھوری اسالمی دعوت نمايند تا شورا صاحب نظر متعھد و مومن به

ھا بر اساس فرھنگ اسالمی و انتخاب اساتيد شايسته و متعھد و آگاه و ديگر امور مربوط  گاهمشی فرھنگی آينده دانش خط

ھا و ديگر مراکز آموزشی که در  بديھی است بر اساس مطالب فوق دبيرستان. به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمايند

به نقل از فرمان .( ی دقيق قرار گيردشد، تحت رسيدگ رژيم سابق با آموزش و پرورش انحرافی و استعماری اداره می

  ).١٣۵٩ خرداد ٢٢خمينی برای تصفيه دانشگاھھا در 

  

  عراق و ايران جنگ و رفسنجانی

خوراندن جام « اصلی پايان جنگ ايران و عراق و مسؤولرفسنجانی را  برخی مقامات حکومت اسالمی ايران، ھاشمی 

يت ادامه مسؤول رفسنجانی  يت در پايان جنگ، ھاشمیمسؤولھا قبل از  لشک، سا اما بی. دانند هللا خمينی می به آيت» زھر

  .آن را نيز بر عھده گرفته بود

نقش او، . گذار در فرايند جنگ ايران و عراق دانستتأثيرترين چھره سياسی  رفسنجانی را بايد مھم اکبر ھاشمی  علی

جمھوری ايران،  صدر از رياست ن بنیخصوصا بعد از حذف کامل نيروھای سياسی رقيب و برکناری ابوالحس

 مھر ماه ٢١ و از تاريخ ١٣۶٠رفسنجانی بالفاصله پس از پايان جنگ قدرت خونين در خرداد سال . تر شد برجسته

او پس از آن و به آرامی، . هللا خمينی در شورای عالی دفاع منصوب شد به نمايندگی از طرف آيت ھمان سال

 .جنگ شد و از اواسط جنگ نيز فرماندھی آن را بر عھده گرفتگذارترين چھره سياسی در تأثير

چند سال پيش متن مذاکرات سری او با گروھی از فرماندھان سپاه پاسداران منتشر شد که در آستانه عمليات کربالی پنج 

 .درفسنجانی، نقش فرماندھی جنگ را بر عھده دار کند که ھاشمی متن اين مذاکرات مشخص می. صورت گرفته است

بار عمليات کربالی چھار، طرح نظامی جديدی جھت اجرای بالفاصله عمليات  در آن زمان و بعد از شکست فاجعه

بر اساس اسناد منتشر شده، .  داشتتأکيد رفسنجانی از جمله بر اجرای اين طرح  مطرح شد که ھاشمی) کربالی پنج( دوم

کوشيد تا نظر مثبت  می«در اين جلسات او . مه داشته استجلسات ھاشمی رفسنجانی و فرماندھان نظامی چند روز ادا

 از مشکالت ئیھای پايانی، محسن رضا در ساعت. دست آورد را به» فرماندھان سپاه درباره عمليات تعجيلی در شملچه

: يدگو  میئیرضا» .جا الينحل نيست مشکالت اين. برويد حل کنيد«: دھد گويد و ھاشمی پاسخ می انجام عمليات سخن می

پس » .بله تکليف است«: دھد و ھاشمی پاسخ می» رويم دنبال حلش جا تکليف است، ما می گفتند که اگر اين برادرھا می«

مجله نگين ( ».کنم  میتعيينمن االن دارم «: دھد و ھاشمی پاسخ می» . کنيدتعييناين را شما «: گويد  میئیاز آن رضا

 )۶٣ ص، ١٣٩٢، زمستان ۴٧، شماره ١٢ايران، دوره 

نتايج  عمليات کربالی پنج، با فاصله دو ھفته پس از عمليات شکست خورده کربالی چھار انجام شد و در نھايت به

تنھا بر اساس آمارھای رسمی، بيش از يازده ھزار نفر در عمليات کربالی پنج، کشته يا . خونبار ديگری منجر گرديد

 .اند االثر شده مفقود

که نقش فرماندھی جنگ را برعھده داشت سخن گفته بود، اما معموال فرماندھان نظامی  اينرفسنجانی بارھا از  ھاشمی

اما انتشار اين اسناد، . کردند گذار تلقی میتأثيرعنوان يکی از افراد  کردند و نقش او را تنھا به دراين باره سکوت می

 .ھای نظامی بوده است ندھی کامل عملياتھای پايانی جنگ، فرما  رفسنجانی حداقل در سال نشان داد که نقش ھاشمی
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که فرماندھی کامل جنگ را برای پايان دادن به آن برعھده گيرد، نقشی اساسی در ادامه  اما ھاشمی رفسنجانی پيش از آن

هللا خمينی بر پايان جنگ پس از فتح خرمشھر، از پيشنھاد ورود به  حتی او متھم است که با وجود نظر آيت. جنگ داشت

 .دھد  میتغييرھمراه گروھی ديگر از ھمراھانش  راق حمايت کرده و نظر رھبر حکومت اسالمی را بهخاک ع

ن مسؤوال اختصاصی با ئی، سه سال پس از پايان جنگ، احمد خمينی در گفت وگو١٣٧٠سی و يکم شھريور ماه 

نگ پس از فتح خرمشھر موافق نبوده هللا خمينی با ادامه ج انتشارات سپاه پاسداران، برای اولين بار فاش کرد که آيت

جمھوری ( .اين گفتگو چھار سال بعد و پس از درگذشت احمد خمينی در روزنامه جمھوری اسالمی منتشر شد. است

 )١٣٧۴ فروردين ٤اسالمی، 

  
 جنگ و علل طوالنی مسألهجمھوری محمد خاتمی که فضای مطبوعات ايران کمی بازتر شده بود،  در دوران رياست

ام  سی. رفسنجانی نيز در اين باره مطرح شد يت ھاشمیمسؤولدر ھمان زمان بود که .  آن ھم مورد توجه قرار داشتشدن

، اکبر ھاشمی رفسنجانی، در يک کنفرانس مطبوعاتی، که از نامزدی خود در انتخابات مجلس خبر ١٣٧٨آذر ماه 

: دانست، گفت عھده وی می س گرفتن خرمشھر را بهيت ادامه جنگ بعد از بازپمسؤولی که سؤالداد، در پاسخ به  می

اوال من . ... زند خورد و به جريان توسعه سياسی آسيب می دروغ گفتن و تبليغات غلط از درون مثل خوره آدم را می«

فرمودند ما موافق نيستيم که نيروھای ما وارد   جنگ نبودم و نماينده امام در شورای عالی دفاع بودم، امام میمسؤول

 بسيار مھمی بود و نظر امام مورد توجه بود، ولی توقف اصل جنگ و يا آتش بس را مسألهخاک عراق شوند و اين 

  )١/١٠/١٣٧٨روزنامه انتخاب، ( ».دادند و يک لحظه اجازه ندادند، جنگ متوقف شود اجازه نمی

دھند حتی  اند و اجازه نمی نگ قاطعامام در مورد ادامه ج«: او در ھمين رابطه و در خاطرات روزنامه خود نوشته است

کنند که  ای اعالم می گونه ترين ترديدی در جامعه و نيروھا بروز کند و اھداف جنگ را به ای بحث شود که کوچک گونه به

در جلسه عصر . ھمگی خودشان را برای مدت طوالنی آماده کنند و ضمنا توافقی برای ورود به خاک عراق ھم نداشتند

، فرماندھان نظامی با حضور ما با امام بحث کردند و کارشناسانه ثابت کردند که ادامه جنگ با منع ورود ھم خدمت امام

دشمن در جاھای زيادی در خاک ما است و اگر مطمئن بشود که نظام ما به خاک او وارد . به خاک عراق سازگار نيست

 از نقاط حساس بيرون خواھد رفت و ھر وقت آمادگی  خواھد داشت، نه امتيازی خواھد داد و نهئیشود يا ورود جز نمی

 که مردم ئیکند و با اين استدالل امام را قانع کردند که با ورود به خاک عراق در جاھا پيدا کرد در خاک ما پيشروی می

  )١٣٧پس از بحران، ص ( ».بينند، موافقت کنند اند و آسيب نمی نيستند يا کم

هللا خمينی مخالف ادامه جنگ پس از فتح خرمشھر   داشتند آيتتأکيدانی ھم بودند که ھای بعد ديگر با اين ھمه در سال

برای نمونه محسن رشيد، از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران در طول جنگ و رئيس مرکز مطالعات و . بوده است

کايت از آن دارد که در جريان ادامه جنگ پس از فتح خرمشھر، شواھد و قرائن موجود ح«: تحقيقات جنگ، گفته بود

کند که به  امام، به ادامه جنگ بعد از فتح خرمشھر تمايلی نداشته است، اما داليل کارشناسان، حضرت امام را متقاعد می
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هللا  ه تنظيم و نشر آثار آيتمؤسسحميد انصاری، قائم مقام ) ١٦/٠٧/١٣٨٠روزنامه نوروز، ( ».گونه ديگری عمل کند

 )١٩/١١/١٣٨١ايسنا، ( . کردتأئيدن را خمينی ھم بعدھا اين سخنا

پس از فتح خرمشھر بسياری از افراد و از جمله خود من « کرده است که تأکيدهللا منتظری نيز در خايرات خود  آيت

داديم؛ ولی با ذھنيتی که برای  ھای جنگ نيز ميسر بود و اين معنا را تذکر می مخالف ادامه جنگ بوديم و مطالبه خسارت

البته من -ھا مربوط به اين قسمت از جنگ است  ترين خسارت ام درست کرده بودند جنگ ادامه يافت و بيشمرحوم ام

ھای   و ھمان گونه که گفتم خسارت- ام خود امام ھم مخالف جنگ بوده اند ولی ديگران مصر بر ادامه آن بوده اند شنيده

 ».ھای ابزاری و مالی آن بود تر از خسارت انسانی جنگ مھم

، ضمن دفاع از جنگ و ١٣٩٣او حتی يک بار در سال .  نشدمسألهگاه حاضر به پذيرش اين  رفسنجانی اما ھيچ شمیھا

ايم اما اگر بخواھيم تلفات ھشت سال  اگرچه در جنگ ما تلفات داده«: مديريت آن، تلفات جنگ را چنين توجيه کرده بود

شويم که تعدادش  ای مقايسه کنيم متوجه می ر اثر تصادفات جادهجنگ تحميلی را با تلفاتی که در ھمين ھشت سال گذشته ب

ايم و  دانيم که در جنگ تلفات داده بنابراين ما می. ای و خيابانی داريم  ھزار کشته جاده٣٠بسيار کم است چرا که ساالنه 

 از اين در ھر جا که نياز اند اما يک ارتش عظيم تبليغاتی برای کشورمان به راه انداختيم که پس ھا بوده بھترين انسان

 مھر ٦ايسنا، ( ».بخش ھستند شھدا، جانبازان و رزمندگان ھمواره برای کشور الھام. باشد حضورشان کم نخواھد شد

١٣٩٣(  

  
اما اين تنھا در . دنبال راھی برای توجيه صدھا کشته جنگ ھم بوده است  رفسنجانی حتی به به اين ترتيب، ھاشمی

رفسنجانی، با پايان يافتن جنگ مخالفت  ن حکومت اسالمی و از جمله ھاشمی مسؤوالت که فرصت فتح خرمشھر نيس

.  رفسنجانی، از جمله مخالفان آن بود  که امکان پايان جنگ وجود داشت، ھاشمیئیھا پس از آن ھم در فرصت. کنند می

اين . تصويب رساند  بهامريکاشنھاد  را به پي۵١۴پنجاه روز پس از فتح خرمشھر، شورای امنيت سازمان ملل، قطعنامه 

 داشت که گروھی تأکيدالمللی شده و  نشينی نيروھای نظامی به مرزھای بين بس بين طرفين و عقب قطعنامه خواستار آتش

 .ايران که خواستار چيزی فراتر بود، اين قطعنامه را نپذيرفت.  نظارت خواھند کردمسألهالمللی بر اين  از ناظران بين

يان و در فاصله فتح خرمشھر و عمليات رمضان، اسرائيل يکی از حمالت نظامی خود به جنوب لبنان را آغاز در اين م

 رفسنجانی رئيس وقت مجلس ايران، طی نطق  ، در واکنش به اين حوادث، ھاشمی١٣۶١در ھفدھم خرداد . کرده بود

کنيم و ھم  جنگيم و دفاع می در کشور خودمان میمان  ما با ھمه وجودمان، ھم برای حق«:  کردتأکيدقبل از دستور خود 

ھمان روز » .نيروی آن را داريم که در منطقه و در کنار برادران عرب و مسلمان با اسرائيل رسما وارد جنگ شويم

حمايت » اشغالگران فلسطين«ای از پيشنھاد اعزام نيرو جھت جنگيدن با  گروھی از نمايندگان مجلس با انتشار بيانيه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

بيستم خرداد گفته شد که عراق به صورتی يک طرفه اعالم آتش بس کرده و اعالم کرده است که تا دو ھفته . کردند

عراق با پيشنھاد صلح اعالم آمادگی کرده بود که راه را برای عبور . کند ديگر نيروھايش را از ايران خارج می

 . طرف ايران رد شداما اين پيشنھاد نيز از. نيروھای کمکی ايران به لبنان باز کند

شورای عالی دفاع تصميم گرفت که يک شرط به «:  رفسنجانی در آن روزھا، طی سخنانی در مجلس گفته بود ھاشمی

بس يا صلح اضافه کند و آن اين است که راھی از خاک عراق در اختيار جمھوری اسالمی برای انتقال  شرايط آتش

طلبی با اين پيشنھاد سازنده برخورد کرد و  انه بعث عفلقی عراق با فرصتفمتأس. نيروھای رزمنده به قدس بايد داده شود

بس،  بس را قبول کند، چون در غير شرايط آتش که ايران آتش دھيم به شرط اين در دنيا اعالم کرد که ما اين راه را می

بيش از بيست ماه است که طلبی برای تحميل مطالبی که ما  اين فرصت. شود راھی در اختيار کشور متخاصم گذاشت نمی

 )١٣٨ پس از بحران، ص( ».کنيم، برای ما غير قابل قبول است داريم روی آن مقاومت می

بر اساس اطالعاتی که سرلشکر علی صياد شيرازی در خاطرات خود فاش کرده، در آن روزھا بخشی از نيروھای 

 به سوريه فرستاده شدند اما در نھايت اين - رفسنجانی از جمله ھاشمی- ن سياسی مسؤوالنظامی ايران با صالحديد 

رفتيم سراغ حضرت امام، به گزارش گوش «: گويد صياد شيرازی می. رو شد هللا خمينی روبه اقدامات با مخالفت آيت

کنم،  يتش را قبول نمیمسؤول که برديد آنجا، اگر خون از دماغشان بيايد، من ئیاين نيروھا: دادند و بعد يک باره فرمودند

گردان سريع آماده حرکت شود و : بالفاصله با سوريه تماس گرفتيم و گفتيم… د سريع برگردندئيگوب

 )٣١٧ھای جنگ، علی صياد شيرازی، چاپ پنجم، صفحه  ناگفته( ».برگردد

 المللی آن را نيز فراھم ن جنگ نه تنھا به دنبال پايان جنگ نبودند، بلکه حتی زمينه گسترش بينمسؤوالدر آن زمان، 

اما با گذشت زمان، تصورات اوليه که پيروزی سريع بر عراق را انتظار داشت، نادرست از آب درآمد و از . کردند می

يابی به يک  طور کامل بر عھده گرفت، سياست او دست رفسنجانی فرماندھی جنگ را به  که ھاشمی١٣۶٢اسفند 

، سياست ١٣۶٢بنابراين حداقل تا اواخر سال . دپيروزی مقطعی در خاک عراق بود تا زمينه پايان جنگ فراھم شو

 . کردتغييرايران ھمچنان ادامه جنگ تا پيروزی کامل بود اما پس از آن 

کردند حال که صدام  شان بود، فکر می امام ھم براساس مسائلی که در ذھن مبارک«: رفسنجانی يک بار گفته بود ھاشمی

امام فکر کردند … جاوز کرد و ھم برای ملت عراق آزادی آوردحسين تجاوز را آغاز کرده است، ھم بايد دفع ت

مجله نگين ايران، ( ».توانيم با استفاده از اين فرصت مشکل مردم عراق را حل و کاری کنيم که ديگر صدام نباشد می

  )١٠٧ ص، ۵ شماره، ١٣٨٢تابستان 

 با ھفته ئی در گفتگو١٣۶٠اواخر سال چه او در  چنان. اين سخنان در واقع رويکرد شخص ھاشمی رفسنجانی ھم ھست

و اين سری ... خواھيم در سايه رژيم فعلی عراق، به ھيچ توافقی با بغداد برسيم ما نمی«: نامه موقف عربی اعالم کرد

ھا موافقت کرد طبق مواد و شرايط قرارداد الجزاير و بدون قيد و  نيست که آن را فاش کنم که صدام حسين توسط ميانجی

 » .ولی ما اين پيشنھاد را رد کرديم و با ھرگونه توافقی مخالفت خواھيم کرد... نشينی کند شرط، عقب

ما حاضر نيستيم دست از . اين توافق بايد با ملت عراق و پس از پيروزی امضا گردد«: رفسنجانی اضافه کرده بود

 )١٣۶٠ اسفند ٢٧روزنامه جمھوری اسالمی، ( ».حمايت از سازمان ھای مخالف رژيم عراق برداريم

رژيم بعث « و در آستانه عمليات خيبر، ديگر مشخص بود که ايران ناچار است که با ١٣۶٢با اين وجود از اواخر سال 

را در پيش » جنگ جنگ تا يک پيروزی«بعد از آن به گفته ھاشمی رفسنجانی، او سياست . توافق کند» عفلقی عراق

» پيروزی بزرگ«البته اين . گ در جنگ برای مذاکره صلح آماده شوندگرفت تا پس از بدست آوردن يک موفقيت بزر
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ھای کشور پاشيدند و در مدت   اما اين زھر را بر زندان.شد» جام زھر«دست نيامد و صلح تبديل به  گاه به نيز ھيچ

  . زندانی سياسی را در خفا اعدام کردند٤٠٠٠کوتاھی بيش از 

، پس از خمينی، قدرت درجه اول بود ھمانند بازی شکاری به قلع و قمع و بدين ترتيب، رفسنجانی در حکومت اسالمی

خواھان، دگرانديشان، فعالين سياسی و فرھنگی مشغول بود و جوانان و نوجوانان را به مانند کبوتران  بگير و ببند آزادی

قدرت مطلق کوتاه شد چھره اما زمامی که دستش از مرکز . فرستاد ديار نيستی می کرد و به و پرندگان ديگر شکار می

سوز ايران و عراق،  در جنگ خانمان. نفع مردم است ات بهتغييرکرد که گويا طرفدار  عوض کرد و اين طور وانمود می

پس از فتح خرمشھر را سوزاند  بس  بود و بھترين فرصت آتش» جنگ تا پيروزی جنگ«زبان با خمينی طرفدار شعار  ھم

اندوزی مشغول بود ولی پس از ھدر  داللی سالح و ثروت ، بهئیيق دوست و محسن رضادستی امثال رف چرا که با ھم

پس از فتح خرمشھر . خمينی تحميل کرد بس را به شمار و ويرانی مملکت و در شرايط استيصال آتش ھای بی دادن خون

 بودند ولی پس از دالر ميليارد ١٥٠ تا ١١٠کردند و حاضر به پرداخت غريمت  بس التماس می اعراب برای آتش

، با خواری و ئیاصرار رفسنجانی و محسن رضا شدن کيسه حکومت اسالمی و از بين رفتن ھمه چيز، خمينی به تھی

بس را  خواست و آتش اندوزی می رفسنجانی ادامه جنگ را برای داللی سالح و ثروت. بسی رذيالنه دادند خفت تن به آتش

ھمه تلفات جانی و خرابی و  پس از آن. ديد ھمه چيز را در شرف از بين رفتن میھای که احتماال  ھم برای حفظ آن ثروت

ويرانی و آوارگی نسبت به بعد از فتح خرمشھر بدون ھيچ خسارتی ھمه چيز را تقديم عراق کرد چراکه خود و يارانش 

  .خواستند توان رسيدنش را نداشتند چه می به آن

ای بود که خمينی را  بست نظامی رسيده بود رفسنجانی تنھا چھره ه بندر حقيقت ھنگامی که جنگ ايران و عراق ب

خواستند بغداد و بعد اورشليم را بدون امکانات و بودجه   که نظاميان میئیاو در فضا.  سوق داد۵٩٨پذيرش قطعنامه  به

 .کافی و ورشکستگی کامل اقتصاد اشغال کنند، امکان فراھم آمدن نوعی مصالحه را فراھم کرد

ای در واقع پای در جای پای رفسنجانی در دوران  اش برای ورود به مذاکرات ھسته»نرمش قھرمانانه«ای در  منهخا

کرد در عين  ھای ايدئولوژيک پيروی نمی رفسنجانی نه در سياست داخلی و نه در سياست خارجی از دگم. جنگ گذاشت

  .داد ای به خود ترديد راه نمی وم حکومت اسالمی لحظهآن که در سرکوب منتقدان و مخالفان و نقض حقوق بشر برای تدا

ياد شده است؛ در » دولت سازندگی«، از دولت ھاشمی رفسنجانی با عنوان ئیوسازھای زيربنا حجم ساخت با اشاره به

ر ھرچند خود بعدا د. ھای گسترده سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد ايران بود شود او آغازگر فعاليت عين حال گفته می

  ».قرارمان با سپاه سازندگی بود، نه مالکيت«ای گفت که  مصاحبه

 

  خسارات مالی و جانی جنگ ايران و عراق

وقفه   روز بی٢٨٨٨مدت  اين جنگ به. جنگ، مصيبت و فاجعه عظيم و پرخسارتی برای دو کشور ايران و عراق بود

ھای زيادی را  اين جنگ خانواده. کننده بود جحجم تلفات انسانی و خسارات اقتصادی برای دو طرف فل. ادامه يافت

برآورد و تخمين دقيق تلفات و . ھا نفر از مردم دو کشور با رنج و درد درآميخت متالشی کرد و زندگی را برای ميليون

 و توليدی، تخريب و تخليه مناطق ئیات زيربناتأسيسطرفين اين جنگ که موجب تخريب و انھدام  خسارات وارده به

ھای طبيعی و ميراث فرھنگی شد، کاری بسيار دشوار  ديدن سرمايه شھرھا و روستاھای مرزی، انھدام و آسيبمسکونی 

  . سال بالغ بر درآمد نفتی دو کشور در تمام قرن بيستم است٨ھزينه کلی جنگ در طول . است

ھم ريخت و  و کشور را بهھای بسياری را از مردم دو کشور گرفت، برنامه توسعه اقتصادی د در واقع اين جنگ فرصت

جنگ تحميلی باعث شد که عراق و ايران به جای . ھای گوناگون را تا حد زيادی متوقف ساخت پيشرفت در حوزه
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منظور توسعه انسانی و پيشرفت کشور، منابع خود را صرف خريد تجھيزات، تسليحات و مھمات کنند  گذاری به سرمايه

 انباشت سرمايه در ھر دو کشور ١٣٥٩از آغاز جنگ در سال . ز باز بمانندھای درا و از توسعه اقتصادی برای سال

  .تر از گذشته به درآمد نفت متکی شدند ھای ايران و عراق بيش متوقف شد و دولت

تر از   ھزار اسير و بيش٩٠ ميليون نفر مجروح، بيش از ٥/١ ھزار نفر کشته، حدود ٤٥٠مجموعا اين جنگ نزديک به 

 . خسارت برای طرفين داشتدالر ميليارد ١٥٠٠ ھزينه و ردال ميليارد ٢٠٠

 ھزار ٦٠برابر اين ميزان مجروح و بيش از   ھزار نفر کشته و سه٢٠٠رسد که عراق در اين جنگ، حدود  نظر می به

   .اسير داشته است

ای اقتصادی کشور ھای توليدی و نيروی انسانی ايران اثر منفی گذاشت و بخشی از زيربناھ ھر حال جنگ بر ظرفيت به

 حدودا معادل توليد در سال ١٣٦٧طبق برآوردھا، توليد ناخالص داخلی ايران در سال . را دچار مشکل جدی کرد

 حدودا ١٣٦٧از طرف ديگر بازدھی سرانه سال . عقب برگشت  سال به١٦ بود و از لحاظ ميزان توليد، ايران ١٣٥٢

بازدھی سرانه نيروی کار ھم تقريبا .  سال قبل تنزل کرد٢١ميزان   بهشود که از اين لحاظ  برآورد می١٣٤٧معادل سال 

نيافتگی  عظيمی حسين، مدارھای توسعه( .عقب بازگشت  سال به٢٠ رسيد که از اين جھت کشور ١٣٤٨به معادل سال 

  )١١٧، ص ١٣٧٣در اقتصاد ايران، تھران، نشر نی، چاپ سوم، 

 استقراض مداوم از بانک مرکزی بر بدھی  می از خارج نگرفت اما بادر دوران جنگ، گرچه ظاھرا دولت ايران وا

با وجود اين، ميانگين نرخ رشد تورم در . داخلی خود افزود و اين امر باعث کاھش ارزش لایر و افزايش تورم گرديد

ھفت سال پس  يعنی ١٣٧٤در سال . ھای مشابه پس از جنگ بود تر از ميانگين نرخ رشد تورم در سال ھای جنگ کم سال

  . درصد را تجربه کرد٤٧از جنگ، ايران نرخ تورم 

 تريليون ٥/١٠: ، نوشت١٣٩٤صدای اقتصاد در سال .  برابر کل درآمدھای نفتی بوده است١٠خسارت جنگ به ايران، 

اير کشور عراق و س. اند طوری که ھنوز نيز جبران نشده  است بهدالر، خسارات جنگ به ايران بر اساس نرخ روز دالر

صدای اقتصاد برخی از آمار و ارقام اقتصادی و . اند المللی نيز ھنوز ھيچ غرامتی نپرداخته  بينمسؤولنھادھای 

  .شرح زير گردآوری کرده است غيراقتصادی مربوط به جنگ را به

ه اگر آن را  ميليارد تومان است، ک٨١ ھزار و ٣ رقمی حدود ٦٧ تا سال ٥٩خسارات مستقيم وارد شده به ايران از سال 

با . شود  برابر میدالر ميليارد ٤٤٠قيمت رسمی آن زمان تبديل کنيم، سرجمع خسارات مستقيم وارد شده به ايران با  به

 دالر تريليون ٥/١٠نرخ روز، معادل   تومان، ميزان اين خسارات به٣٤٠٠ تومان به ٧ از دالر نرخ رسمی تغيير توجه به

 بوده ٢٠١٠ھای سال   قيمت  به پايهدالر ميليارد ٩٧٠، ٨٩ تا ٥٩نفتی ايران از سال  کل درآمدھای  که در حالی. است

تواند خسارات وارد شده از جنگ را جبران  دھد حتی کل درآمدھای نفتی ايران نيز نمی خوبی نشان می اين ارقام به. است

 .کند

  

 ھای تعديل اقتصادی رفسنجانی برنامه

 تاريخ اقتصادی،  ھا در ترين رويداد با يکی از مھم شنبه نوزدھم در ماه درگذشت، نام اکبر ھاشمی رفسنجانی، که يک

تعديل «ريزی سياست معروف به  سخن بر سر طرح. سياسی، امنيتی و نظامی حکومت اسالمی گره خورده است

ھا  ن بر سر زبا١٣۶٨است، اصطالحی که در پی انتخاب ھاشمی رفسنجانی به رياست جمھوری در سال » اقتصادی

  . افتاد
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ھای عالقمند به  ھای تکنوکراسی حکومت اسالمی و يا کادر  شماری از چھرهتأثيراکبر ھاشمی رفسنجانی، عمدتا زير 

گيری از  ، با الھام...ماندگاری سيستم عالقه وافری داشتند مانند محسن نوربخش، مسعود روغنی زنجانی، حسين عادلی و

تعديل «المللی پول، سياستی را در ايران فراھم آوردند که به  نی و صندوق بينبانک جھا» اصالحات ساختاری«برنامه 

  :توان چنين خالصه کرد خطوط عمده اين سياست را می. شھرت يافت» اقتصادی

ھای دولت، شکاف بين عرضه و تقاضای پول، شکاف  ھا و ھزينه  ريل اقتصادی سبب شد که شکاف بين در آمدتغييراين 

  ...تر شد و غيره  و عميق دارن و مزدبگيران عميق اردات، شکاف طبقاتی بين سرمايهميان صادرات و و

سازی فعاليت اقتصادی،  عنوان عامل اصلی در تخصيص بھينه منابع، آزاد رسميت شناختن نقش بازار به به

 يارانه و بلعيدن منابع جای خلق ثروت، تنھا با تکيه بر تزريق ھا به تر آن ھای توليدی دولتی که بيش سازی واحد خصوصی

  ...اند و ملی سر پا ايستاده

جای متمرکز بودن بر  سازی بازرگانی خارجی، که بتواند خود را با تحوالت بازار جھانی ھماھنگ سازد و به دگرگون

  ...ھای ساخته شده نيز روی آورد و صدور کاال صدور مواد خام، به

طی . ھا، در مقياس بسيار وسيعی ناکام ماند اين ھدف يابی به دستھای ھوادار رفسنجانی برای  ولی تالش تکنوکرات

ای در صحنه  هللا علی خامنه ناپذير آيت گيری مقاومت ای کوتاه بعد از آغاز رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، اوج دوره

ايه منطق بر پ. سياست ايران آغاز شد و شکاف روز افزون ميان اين دو جناح حکومتی ديگر پنھان کردنی نبود

س ئيای بسيار طبيعی بر قدرت ر گونه ھای حقوقی و سياسی حکومت اسالمی، نفوذ ولی فقيه به برخاسته از ساختار

ھای اقتصادی حکومت اسالمی  در سياست» تعديلی«ای با ھرگونه  طولی نکشيد که علی خامنه.  غالب آمدئیدستگاه اجرا

. متکی باشد» تعامل با خارج«بايست بر س جمھوری میئي اصالحی ررو که سياست ويژه از آن مخالفت برخاست، به به

دانست که پيروزی او در انجام اصالحات اقتصادی مستلزم برقراری روابط عادی با جھان است،  ھاشمی رفسنجانی می

  .بينی رھبر نظام در تضاد کامل بود سياستی که با جھان

بست خورد و ھاشمی رفسنجانی، در پايان دور اول رياست  بن ھای تکنوکراسی به ، بسياری از تالشئیدر چنين فضا

دور دوم زمامداری او، در عرصه . ای و مجلس، اصالحات اقتصادی را متوقف کرد جمھوريش، زير فشار خامنه

وجود نيامد  ھای بيمار توليدی و بازرگانی کشور به  مھمی در ساختارتغييراقتصادی، در سر در گمی و آشفتگی گذشت و 

  .تر شد چنان شکاف طبقاتی بيش ھمو 

تدريج افزايش يافت که  کار ايران به در دوره دوم رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، اختالف ميان او و جناح محافظه

ھای لباس شخصی  ھای نشريات اين جناح عليه دولت وقت و اعتراضات خيابانی گروه نشانه آن، افزايش انتقادات رسانه

  .ھای فرھنگی دولت بود اسداران عليه سياستمورد حمايت سپاه پ

 از محمد خاتمی ١٣٧۶ کار، او در انتخابات رياست جمھوری در ادامه اختالفات ھاشمی رفسنجانی و جناح محافظه

  .دطلبان حمايت کرد که در خرداد ماه ھمان سال در انتخابات پيروز ش کانديدای اصالح

چنين تا پايان  او، ھم.  با غرب بودئیزدا ای و تنش  چون پرونده ھستهئیھا ويژه در زمينه ھای آن، به روحانی و سياست

ای قرار داشت و شخص رھبر، در موارد گوناگون  گرايان نزديک به خامنه عمر خود، ھدف حمالت سياسی پياپی اصول

 .تھای او پرداخ  غيرمستقيم به ديدگاهئیگو به پاسخ

ای، با وجود تمام اختالفات، ھمواره حداقلی از روابط  رفسنجانی و علی خامنهھا در حالی بود که اکبر ھاشمی  تمام اين

عالوه   به.دگذاشتن نمايش می ھای رسمی حکومتی، روابطی دوستانه را به کردند و در مناسبت ظاھری را حفظ می

 .رفسنجانی نيز ھرگز دست از سياست فعال درونی حکومتی و اقتصاد نئوليبراليسم نکشيد
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در دوران رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، تالش برای انجام اصالحات ساختاری اقتصادی، بخش بزرگی در واقع 

طوری که از آن تاريخ تاکنون فساد در کشور  ھا و سپاه قرار گرفت به چنان زير سلطه دولت، بنياد از اقتصاد ايران ھم

ھای آن   و بازرگانی خارجی اسير نفت و نوسانکند، نظام بانکی در مسير ورشکستگی قرار گرفت، بودجه داد می بی

  .ھای بازنشستگی در در معرض دستبرد قرار گرفتند است، حتی صندوق

جاست که امروز نيز، ھمانند دوران رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، تالش برای انجام اصالحات   در آنمسأله

در اين ميان، ھر سال . گردد بست مواجه می ا بن با موانع درونی حکومت اسالمی بئیساختاری اقتصادی در رويارو

شوند، با  التحصيل دانشگاھی وارد بازار کار می حدود يک ميليون و دويست ھزار نفر از جمله چند صد ھزار فارغ

  .ھا را دارد  جذب بخش کمی از آنئیاقتصادی که تنھا توانا

، ھاشمی رفسنجانی در شرايطی »مل با خارجتعا«و » تعديل اقتصادی«ھای  حدود سه دھه بعد از اعالم سياست

رو است و اصالحات  داری او وجود داشت، روبه چه در دوران زمام تر از آن ھای سخت درگذشت که ايران با بحران

  .کند چنان با موانع غيرقابل عبوری مشابه ھمان دوران برخورد می اقتصادی ھم

  

  سنجانی و فالحيانرياست رف وزارت اطالعات به» اقتصادی«ھای  فعاليت

ھای کوچکی از آن اشاره کرديم؛  گوشه غير از شاھکارھای امنيتی و اطالعاتی که در باال به فالحيان، البته به

ھای اقتصادی  اش رفسنجانی انجام داده است که از آن جمله فعاليت سئيديگری نيز زير نظر ر» ئیھای طال فعاليت«

ای   در دوره فالحيان، وزارت اطالعات در سطح گسترده.  بوده استوزارت اطالعات در طول ھشت سال تصدی او

بار و غيرقابل انکاری برای  ھای اقتصادی در داخل خارج کشور شد که پيامدھای بسيار فاجعه وارد عرصه فعاليت

  :ين گفته استھا چن گونه اعمال و علل آن س فالحيان خود درباره اينئيعنوان ر ھاشمی رفسنجانی به. اقتصاد ايران داشت

 برای خودشان داشته باشند از قبيل ئیھا ھای جاسوسی دنيا، پوشش ھا يک اجازه محدود داشتند مثل بقيه سرويس اين«

 داشتند، اين ھم بر ئیھا  اطالعات در ھمه جا باشند و در دنيا ارتباطمأمورعنوان  توانستند که به ھای تجاری، نمی شرکت

خواستيم از بازار سياه کاال بخريم و با  جنگ بود و ما می. دوره من شروع نشده استاين در . گردد به دوره جنگ می

توانست اين کارھا را بکند،  اين ھم کار ھر کسی نبود يک شرکت معمولی که نمی. فروشندگان اسلحه ارتباط داشته باشيم

ھا استفاده  ازه داده شد که از اين پوششھمين دليل به وزارت اطالعات اج ابزارھای اطالعاتی الزم را ھم داشته باشد به

  )٢٠/١٠/١٣٧٨روزنامه ھمشھری، ( »...کند

سازی  ھای اسلحه و مھمات چون خريد سالح از اسرائيل و کارخانه ای ھم سابقه انگيز و بی البته از معامالت شگفت

گرفت و  ان صورت میھای سالح جورج بوش که در خفا توسط اير و کارخانه» تله راين«چون شرکت   ھمامريکائی

در حالی که ! شد تقسيم می... دوست، ھادی غفاری و چون ھاشمی، فالحيان، محسن رفيق پورسانت آن بين افرادی ھم

 ٨١٣۶ و علی فالحيان که از مرداد سال! دولت ھاشمی درست زمانی بر سر کار آمد که ديگر جنگی در ميان نبوده است

 شد درست يک سال از پايان جنگ گذشته بود و اين در حالی است که اوج عنوان وزير اطالعات برگزيده رسما به

  .ھا بوده است ھای اقتصادی اين وزارتخانه درست از ھمين سال فعاليت

 ئیھا ھای امنيتی با نام ھای اقتصادی ای در پوشش فعاليت بوده است که رانت )١٣٧۵ ـ٨١٣۶(ھا  در خالل ھمين سال

ھا بود که ترانزيت مواد مخدر توسط وزارت  شود؛ در ھمين سال وضع می» رتسھم وزا«و » حق کشف«چون  ھم

گرفت اما در  ھای جنگ ھم انجام می  بخشی از ھزينهتأمينبھانه  ؛ امری که گر چه در زمان جنگ به اطالعات ايجاد شد

 طريق زمين و ھم از گيری و گسترده ھم از زمان وزارت فالحيان که البته ديگر جنگی ھم در ميان نبود بصورت چشم
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قول فالحيان  که به» سيامک سنجری«و » فاطمعه قائم مقامی«شد که در ھمين رابطه بعدھا  طريق ھوا انجام می

  ).داشتند، از ميان برداشته شدند» اطالعات اضافی«

يد، ابتدا سعيدی کنار بيا» ايران مارين سرويس«که فالحيان از طريق رقابت آزاد نتوانست با شرکت  برای مثال، ھنگامی

را  ای آن ای و شريک خود محسنی اژه مدير عامل آن را بازداشت و سپس با دادگاھی فرمايشی زير نظر رفيق ھم مدرسه

ھای بزرگ وزارت اطالعات کشيد که  ئیيکی از رسوا اين پرونده البته کارش به. محاکمه و اموال او را توقيف نمود

  .ز درج شدحتی در مطبوعات مستقل از حاکميت ني

ھای تروريستی در خارج از  يتمأمورعضو ارشد معاونت عمليات بخش اروپا از » اکبر خوش کوش«که  و يا دورانی 

ھای اقتصادی  دست وی را در ھر گونه فعاليت» !گيرد اکبر پول خون خويش را می«که  شد با توجيه اين کشور فارغ می

 که از حاشيه امنی برخوردار بود که حتی اگر ئیجا  خوش کوش از آنگذاشت، اما حقيقت چيز ديگری بود؛ اکبر باز می

شد، محسنی  نيز گرفتار می» برادران افراشته«چون پرونده  ھای اختالس و کالھبرداری کالن و فاحشی ھم در پرونده

  . ای با اين يار خودی کاری نداشت اژه

ھا در نياوران و با پشتوانه مستقيم   رھگذر ھمين سرمايهھای باد آورده رسيده بود از قبل و ثروت اکبر خوش کوش که به

تصاحب نمود و » درد مرفه بی«داران قديمی نياوران بود با برچسب  يکی از زمين فالحيان زمينی را که متعلق به

  متر مربع در سه طبقه بنا نمود و در يک طبقه آن خود و در طبقات ديگر نيز سعيد امامی و٠٧۵ ساختمانی مجلل در

  !دوی حرفی بزن مصطفی کاظمی را ساکن کرد تا ديگر احدی ھم جرات نکند به

ھمين دليل  تر در بسازو بفروشی است به ناگھان وزارت اطالعات ساخت و ساز در تھران را کشف کرد که سود بيش

سازان  رجکاران و ب ترين مقاطعه که از يکی از بزرگ» برادران افراشته«بود که وزارت اطالعات سعی در حذف 

ھا را آلوده کردند و سپس زمينه را  ھا را نيز تصاحب کند؛ ابتدا آن تھران بودند داشته تا از اين رھگذر بتواند منافع آن

  .ای فراھم نمايد شان توسط محسنی اژه برای بازداشت و محاکمه

ای ھرگز   اما قاضی محسنی اژه.در آن دادگاه بود که البته دست اکبر خوش کوش در معامالت غيرقانونی موبايل رو شد

درجلسه پنجم دادگاه ! عنوان مطلع در دادگاه حضور يافت و رفت وی را نه بازداشت کرد و نه محاکمه و وی صرفا به

اش را  برادران افراشته، داوود افراشته از متھمان ھمين پرونده نحوه کالھبرداری اکبر خوش با استفاده از رانت امنيتی

  :دھد چنين شرح می

من مراجعه کرد و کمک خواست که در قبال اين کار   اکبر خوش کوش برای ساختن ساختمانی به٣١٣٧ در سال... «

بسته شده بود و در آن ) شرکت پوششی وزارت اطالعات( شرکت فران«وی طی قراردادی که بين شرکت مخابرات و 

من بفروشد که  را به  دستگاه آن٠١٠  که مايل است دستگاه موبايل گرفته شود را يادآور شد و گفت٠٣٠ عنوان شده بود

  .ھا را تحويل بدھد  ميليون تومان چک به وی دادم و قرار شد چند روز بعد ھم موبايل٠١٠ بعد من بابت خريد

ھا وی گفت شرکت کم کاری کرده و از من خواست تا در تماس با  بعد از مدتی در تماس با وی برای تحويل موبايل

به ) نام مستعار وزارتی اکبر خوش( »اکبر اکبری«نام  ا گوشی خريداری و بعد از تحويل به فرودگاه بهج دوبی از آن

 به من تحويل داد و حتی تعدادی را تيلفون دستگاه ٩٢  ماه وی فقط۴  تا٣ ضھا در عر تھران آمده و پس از ورود گوشی

مان را کرديم که ايشان  خير در تحويل ما تقاضای پولعلت تا نام ھمايون طوسی فروخت، ولی بعدھا به نيز به شخصی به

  . مصورت چکی بلند مدت بگيری ھا دوندگی توانستيم از وی به کردند باالخره پس از مدت دادند و تھديد می نمی

گرفتيد؟ چگونه از  شد آيا خط ھم می  بين شما و خوش کوش گوشی موبايل مبادله می٣١٣٧ در سال: ای محسنی اژه

  گرفتيد؟ برات خط میشرکت مخا
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  !گرفتم و اين قرارداد بين شرکت مخابرات و شرکت فران بود من نمی: داوود افراشته

  دادند؟  ھمراه میتيلفونشما چگونه  به: ای محسنی اژه

آدرس خريدار قبض صادر  نام زده و به گرفتند و بعد به دادند و فتوکپی شناسنامه می من می گوشی را به: داوود افراشته

 فروخت و من فقط از تيلفونطور به چندين نفر  خوش کوش ھمين! شرکت مخابرات بار مراجعه به شد بدون حتی يک می

گوشی موبايل خريداری و از طريق ) ای مھدی خجسته برادر زن سيدعلی خامنه( طريق دوبی و توسط آقای خجسته

  .دادم ھواپيما به تھران انتقال می

   خط چه مقدار بود؟قيمت دستگاه با: ای محسنی اژه

  .فروختيم  تا دو ميليون می٠٩٠  ميليون تومان که مابين يک ميليون و٣٨/١ميليون تا  ٢/١ :داوود افراشته

   ھمراه ممنوع است؟تيلفوندانستيد که واردات  شما می: ای محسنی اژه

دار وارد کردن اين  خابرات عھدهشد چون تنھا شرکت م ولی اين کاال شايد تحت نام ديگری وارد می! بله: داوود افراشته

کرده و افراشته در دادگاه ھم حتی جرات بيان اين  ھا را تحت نام کاالی امنيتی وارد می اکبر خوش کوش گوشی(کاالست 

  ).طور مستقيم نداشته موضوع را به

   دستگاه را در چه ظرف زمانی گرفتيد؟٣۴ شما: ای محسنی اژه

دھد ولی خوش کوش گوشی تحويل  گفتند شرکت فران به ما گوشی نمی يد و می ماه طول کش٣ حدود: داوود افراشته

 از گردش کار پرونده دادگاه برادران افراشته، روزنامه اطالعات، ئیھا گوشه( »فروخت گرفت و خودش می می

٠٣/٠٧/٦١٣٧.(  

وسط سعيدامامی از صحنه بدر انديشمندان و روشنفکران و دگر انديشان را ت» مبارزه با تھاجم فرھنگی«فالحيان با نام 

داران غير خودی را از صحنه  نيز توسط اکبر خوش کوش سرمايه» آورده ھای باد مبارزه با ثروت«کرد و با نام  می

ھا را نصف قيمت  آن» سازی خصوصی«کرد و بعد با شعار  ھای خصوصی را ملی اعالم می کرد، کارخانه حذف می

فروختند و از اين رھگذر برای خود و  ھا ھم به قيمت کالن به ديگران می  آنفروخت و بعد اش می يکی از ايادی به

  .زدند جيب می به» سھم وزارت«و برای وزارت اطالعات ھم » حق کشف«اش  ايادی

دنبال کشف حقيقت باشند  بايست به بر ھمين اساس بود که بازجويان و محققان معاونت اقتصادی وزارت اطالعات که می

بودند تا حق و عدالت » حق کشف«ھا بدنبال »فاضل خداداد«ھا و اعدام  ھا و افراشته»سعيدی«کنجه امثال با تعزير و ش

  !اش را پيدا کند و عدل الھی جايگاه واقعی

 چنان پايگاه مستحکمی برای خود ساخته بود که در دولت دوم ھاشمی در تابستان علی فالحيان در وزارت اطالعات آن

ھمين بسنده  کرد برای معرفی و دفاع از فالحيان وقيحانه به کابينه خويش را به مجلس معرفی میکه او   ھنگامی،١٣٧٢

  . »! آقای فالحيان ھم که کسی جرات ندارد به ايشان رای اعتماد ندھد«: کرد که

 نيز در کرد واقعی بود که بعدھا خود ھاشمی را آن اشاره می و اين سخن البته کالم واقعی بود، ترسی که ھاشمی به

  :برگرفت

ای  ھای زنجيره ھا و کنکاش ايشان صحبت از قتل  و فشار افکار عمومی و رسانه٧١٣٧ ھای پائيز دنبال وقوع قتل به«

 قتل نخبه و دگرانديش نمايان شد که در زمان دولت ھاشمی و وزارت فالحيان ٠٨ داری آمد که و آماری در حدود دامنه

جا بود که ھاشمی سعی کرد برای فرار از اتھام  ظان اتھام قرار گرفته بود و در اينانجام گرفته بود، ھاشمی سخت در م

  :ھا را بر عھده فالحيان بگذارد يت قتلمسؤول ئیگو و پاسخ
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درباره باند سعيد امامی، در دوران من ... ھای افراطی مخالفم  شناختی که از من ھست اين است که نوعا با حرکت... «

ھا موشک بردند به  ھا مخالف ھستند، اين  آنئیھای جاری کشور از جمله تشنج زدا  با سياستبرای ما مشخص شد که

از داخل وزارت اطالعات قضيه را پيگيری کرديم و ثابت شد رھبری و من . ھا ھم پيدا کردند يک کشور خارجی و آن

  )٠٢/٠١٠/١٣٧٨روزنامه ھمشھری، (  ...ھا بايد کيفر ببينند به وزارت اطالعات گفتيم که اين

و بعد نيز ھاشمی جلوتر رفت و مدعی شد که به فالحيان حتی گفته است که سعيد امامی و باندش را برکنار کند و حتی 

نوعی خواست اعالم بکند که اگر  تاريخ دستور برکناری سعيد امامی را در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است، يعنی به

  !و سرپيچی وی بوده است نه خوشھم تخلفی بوده است از ناحيه فالحيان 

وزير «: ھا اشاره ھم بکند زبان باز کرده و گفت وقوع قتل جا بود که فالحيان که تا قبل از آن حتی حاضر نشده بود به اين

 و از اين به بعد بود که ھاشمی ساکت شد و ديگر  »!!س خود بايد حاضر شودئيھمراه ر اگر قرار باشد پاسخ دھد به

ميان نياورد و پس از اين سکوت ناگھانی ھاشمی بود که بار ديگر فالحيان به  اين موضوع سخنی بهھرگز درباره 

که ديگر ما وزير نيستيم و  شود که با اين معلوم می«: ميان آورند ھاشمی و ھمگان فھماند که نبايد درباره وی حرفی به

  )٣٠/٠۶/١٣٧٨ روزنامه قدس،( »...ترسند يتی ھم نداريم اما ھنوز ھمه از سايه ما ھم میمسؤول

نام دين و  به«: و بنا به اطالعيه دادسرای نظامی تھران» ...در مسائل امنيتی بنده توانا ھستم ... «:  کرد کهتأکيدفالحيان 

  ».حکومت اسالمی و مبارزه با تھاجم فرھنگی و ضد انقالب دست به اعمال ننگين زدند

دھند تا   امنيتی خود می- ھای نظامی  ارگان  و مقامات حکومت اسالمی، بهاين باجی آگاھانه و عامدانه است که سران

ھا را  اين حکومت برسد مستقيما منافع آن چرا که ھر آسيبی به. کار حمايت کنند ھا با تمام وجود از اين حاکميت جنايت آن

  .اندازد خطر می نيز به

 

  تروريسم

 در دوره رياست جمھوری اکبر ھاشمی رفسنجانی تنھا به داخل عمليات وزارت اطالعات عليه مخالفان حکومت اسالمی

نيروھای امنيتی حکومت اسالمی با تجربه دھه شصت، ترور مخالفان خود را در خارج از ايران  .دش کشور محدود نمی

عاتی، بار وزارت اطالعات دولت اکبر ھاشمی رفسنجانی با حمايت ھمه جانبه اطال  که ايناگستادامه دادند، با اين تف

  .تنظامی، سياسی و اقتصادی دولت در اين ترورھا نقش داش

  

 سھاشمی رفسنجانی و فالحيان و واليتی در ميان متھمان ترور ميکونو
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دوران رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، وقوع انفجار در مرکز يھوديان آميا در  يکی از ديگر حوادث مربوط به

 .دھای الخبر بو  در عربستان موسوم به برجامريکائی آرژانتين و انفجار در پايگاه نيروھای

هللا لبنان و حامی آن، حکومت  سوی حزب  رخ داد، انگشت اتھام به١٩٩۶  و١٩٩۴ ھای در اين حوادث که در سال

  .تاسالمی نشانه رف

ر واليتی، وزير  سال پس از انفجار در آميا، دادستان کل آرژانتين حکم جلب اکبر ھاشمی رفسنجانی و علی اکب١٠ حدود

تر حکم جلب فالحيان، وزير اطالعات وقت و تعدادی از فرماندھان سپاه نيز صادر  پيش. امور خارجه او را صادر کرد

 .دشده بو

» تھديد امنيتی«ھا نفر از کسانی که  در زمان رياست جمھوری اکبر ھاشمی رفسنجانی، وزارت اطالعات ايران صد

در جريان يکی . از مخالفان و منتقدان سياسی را، در داخل و خارج از ايران ترور کردکرد و از جمله بسياری  تلقی می

 انجام شد، صادق شرفکندی دبير اول حزب دموکرات کردستان ايران و ھمراھانش در ١٣٧١ از اين ترورھا که در سال

 .درستوران ميکونوس در برلين کشته شدن

ای،   حکمی را صادر کرد که در بخشی از آن، سيدعلی خامنه١٣٧۶ ر سالاين ترور، د کننده به ی رسيدگیالماندادگاه 

مقصر شناخته ) وزير وقت امور خارجه( ، علی اکبر واليتی)وزير وقت اطالعات( اکبر ھاشمی رفسنجانی، علی فالحيان

اير کشورھای  و سالمان انجاميد که متعاقب آن، المانبحرانی شديدی در روابط تھران و  صدور اين حکم، به. شدند

  .داتحاديه اروپا برای مدت کوتاھی سفرای خود را از ايران فرا خواندن

ھای  ھای فعال سياسی و فرھنگی در خارج کشور، برقراری تماس يکی از شگردھای با ھدف به دام انداختن چھره

ھای سرشناس اپوزيسيون به  رفسنجانی، افرادی را برای تماس گرفتن با چھره. ھا بوده است مستقيم و غيرمستقيم با آن

ھای جاسوسی و ترور وزارت اطالعات حکومت اسالمی بودند با  اين افراد که عضو شبکه. اروپا اعزام کرده بود

ای از فعاالن اپوزيسيون تماس گرفته و مدعی شده بودند که ھاشمی رفسنجانی درصدد باز کردن فضای سياسی  عده

 .خالفان در داخل کشور استدرايران و آماده کردن شرايط فعاليت م

مثال بارز اين اقدامات رفسنجانی ترور عبدالرحمان قاسملو رھبر حزب دموکرات کردستان ايران و ھمراھان وی بر 

در اروپا که بود از دفتر ھاشمی رفسنجانی به وی پيام فرستادند که . ھمين شيوه ترور شد قاسملو به. سر ميز مذاکره است

حل سياسی  حل نظامی ندارد و از راه چون قاسملو بر اين عقيده است که کردستان راه يز ھمس جمھوری اسالمی نئير

ای باور کرده بود که ھاشمی رفسنجانی واقعا  تا اندازه. بين شده بود قاسملو از اين پيام خوشحال و خوش. کند استقبال می

طلبی  رو و اصالح وی رفسنجانی را آدم ميانه.  کردستان استمسألهو حل سياسی » خودمختاری«دنبال پذيرش نوعی  به

او بر آن بود که مذاکره با فرستادگان . ھای حزب دموکرات را بپذيرد خواھد برخی از خواسته دانست که می می

  . کند و نبايد چنين فرصتی را از دست داد  کردستان باز میمسألهرفسنجانی راه را برای حل سياسی 

رفسنجانی ھم . را در وين منتشر کردند... ھا خبر ترور قاسملو و عبدهللا قادری و رگزاری، خب١٣٦٨سرانجام در تيرماه 

  . البته با ھمکاری دولت اطريش. ھای خود را بدون مانعی از وين خارج کند موفق شد در ھمان شب ترور، تروريست

ويژه در مورد ترورھای سياسی  اش در ھمه موارد به رو، پرونده ھاشمی در دوره رياست جمھوری ھشت ساله از اين

او بود که فالحيان را در پست وزارت اطالعات حکومت اسالمی منصوب کرد و تا آخر ھم از وی . سياه و سنگين است

اين البته جای . او از حاميان رفسنجانی ھستند امروز نيز فالحيان و باندھای ترور نزديک به. و اقداماتش دفاع کرد

طلب و  گران، کسانی که خود را اصالح نگاران و تحليل ای از روزنامه انگيز است که عدهاما حيرت . شگفتی ندارد
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الواعظين، محمد قوچانی، مسعود بھنود و  هللا شمس اند امثال صادق زيبا کالم، ماشاء طرفدار جامعه باز معرفی کرده

  . ھستندتری برخوردارند در خفا ھوادار ھاشمی غيره علنا و برخی نيز که از شجاعت کم

ای از ھنرمندان و اعضای  ھای سرشناس سياسی و عده در دوره رياست جمھوری رفسنجانی، شمار زيادی از چھره

در خارج از ايران بختيار، عبدالرحمان قاسملو، غالم کشاورز، فريدون فرخزاد، صديق . ھای مذھبی ترور شدند اقليت

ھای ترور  ھای سرشناس سياسی ھستند که توسط شبکه ز چھرهھا تن ا کمانگر، سعيد شرافکندی، بھمن نيرومند و ده

ھای ديپلماتيک  وزارت اطالعات و امنيت حکومنت اسالمی ترور شدند که بسياری از اعضای آن تحت پوشش وابسته به

 ھای سياسی وحشيانه و مرموزانه ھاشمی آن بود که کسانی از طرف بدين ترتيب، يکی از شيوه. کردند خارج سفر می به

  . کردند مذاکره دعوت می گرفتند و آنان را به او با مخالفان سرشناس تماس می

 ١٣٧٠ مرداد ١٥ در بختيار شاپور ترور موضوع به که ھنگامی خود، ١٣٧٠ سال خاطرات در رفسنجانی ھاشمی

يل خاطرات  کتاب ذ٢٥٩در حالی در صفحه  او، .کند می انتخاب ترور اين روايت برای را عجيبی شيوه پردازد، می

 پوليسکند که طبق گزارش رسمی  رسانی علی فالحيان از ترور شاپور بختيار اشاره می اطالع  به١٣٧٠ مرداد ١٦روز 

، در حالی که ١٣٧٠ مرداد ١٧ دقيقه صبح روز ١١:٥٠فرانسه موضوع قتل و جسد شاپور بختيار و منشی او، ساعت 

هللا ھاشمی رفسنجانی از طريق   ساعت پس از زمانی که آيت٢٤يعنی (ھا گذشته بود معلوم شد  ساعت از مرگ آن٤٨

 .شود فالحيان از قتل بختيار مطلع می

در واقع ھاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود، سيستم اطالعاتی کشور را يک روز پيش از کشف جسد و موضوع 

رسد اين موضوع کامال آگاھانه در  نظر می که به  برانگيز آنسؤالنکته . دھد نشان می» مطلع«قتل شاپور بختيار 

زمان با اطالع از خبر قتل   و ھم١٣٧٠ مرداد ١٦خاطرات ھاشمی رفسنجانی آمده است چون ذيل خاطرات روز 

  :دکن  میتأکيدھای جھانی از مرگ شاپور بختيار  رسانه» خبری بی«بختيار، بر 

 ١٣٧٠ مرداد ١٥سه شنبه 

 .ددا» گزارش اطالعاتی«رباره ضدانقالب در خارج، د. آقای علی فالحيان، وزير اطالعات آمد

  ٢٥٨ صفحه - ١٣٧٠کتاب خاطرات ھاشمی رفسنجانی سال 

  ١٣٧٠ مرداد ١٦چھارشنبه 

و يکی از کارکنانش در ) آخرين نخست وزير رژيم پھلوی( آقای علی فالحيان اطالع داد که در فرانسه شاپور بختيار

 ».ھای جھانی نيامد ا شب خبری در اين جھت در گزارشت. محل اقامت خود در پاريس کشته شده است

  ٢٥٩ صفحه - ١٣٧٠کتاب خاطرات ھاشمی رفسنجانی سال 

  ١٣٧٠ مرداد ١٧شنبه  پنج

مسايل اساسی  ھا را به آقای علی فالحيان گزارش داد و من در صحبت مفصلی، آن. مديران وزارت اطالعات آمدند

خبر آزادی . اپور بختيار و دستيارش منتشر شد و بازتاب وسيعی يافتشدن ش خبر کشته» بعدازظھر«. نمودم» توجيه«

 .ددار» تری وسيع« بازتاب - در لبنان-مک کارتنی، گروگان انگليسی 

  ٢٦٢ و ٢٦١ صفحه - ١٣٧٠کتاب خاطرات ھاشمی رفسنجانی سال 

  ١٣٧٠ مرداد ١٨جمعه 

. تفسيرھای گوناگون درباره آن، در صدر استھای لبنان و مرگ بختيار، با   گروگانمسألهھا،  در اخبار و گزارش

 ».تھديدھا نشود بياورند و توجھی به» فشار«آزادی ديگر گروگان غربی  وزارت امورخارجه گفتم که برای کمک به به

  ٢٦٣ و ٢٦٢ صفحه - ١٣٧٠کتاب خاطرات ھاشمی رفسنجانی سال 
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  ١٣٧٠ مھر ٢١شنبه  يک

 بعد از ترور شاپور بختيار را گفت و نزديک شدن آقای فريدون حواشی. آقای علی فالحيان، وزير اطالعات آمد

» کنترول«در مورد . بويراحمدی به ايران و علل بازداشت آقای اسدی و خانم جھانبانی و احتماالت را توضيح داد

 .مداد» تذکر«ان وزارت اطالعات مأمور

  ٣٦٩ صفحه - ١٣٧٠کتاب خاطرات ھاشمی رفسنجانی سال 

شان  ھا از موفقيت طرح دھد که آن  خود، آشکارا نشان می١٣٧٠ی از ترور بختيار در خاطرات سال اين روايت رفسنجان

خواسته از اين طريق وزارت  شايد او می. ھا اين ترور را گزارش نکرده بودند طوری که ھنوز رسانه خبر داشتند به

 .زده نمايد مند معرفی کند و فعالين اپوزيسيون را وحشت اطالعات را قدرت

از  ٩٢ که در انتخابات ئیاالسالم علی فالحيان وزير اطالعات معروف و مخوف دولت رفسنجانی، در گفتگو حجت

چون ما زير نظر شھيد بھشتی و شھيد قدوسی تحصيل کرده بوديم با اين : شبکه سه سيما پخش شد؛ از جمله گفته است

عنوان يکی از   پيروزی انقالب من به آبادان برگشتم و بهبعد از. شناختند ھا ما را می عزيزان در ارتباط بوديم و آن

جا رفتيم و کانون اسالمی بيکاران را  آن ما ھم به... کردم  حزب جمھوری اسالمی در آبادان فعاليت میمسؤولين و مؤسس

  .تشکيل داديم

وقتی در سال : گفتعلی فالحيان در بخش ديگری از مصاحبه تلويزيونی خود در مورد انفجار حزب جمھوری اسالمی 

واقعيتش اين است که ھنوز ھمه ابعاد اين حادثه روشن نشده، مثال اين بمبی که .  اين اتفاق افتاد من در کرمانشاه بودم٦٠

. ای است که ھنوز روشن نشده است مسألهچنين قدرت انفجاری داشت را کدام يک از کشورھای خارجی به منافقين داده 

خواستم در جلسه حزب شرکت کنم که کالھی جلوی من  بار می يک.  خيلی نفوذ کرده بودداخل حزب جمھوری کالھی به

  .جلسه راه نداد درستی نشناسد، به که من را به را گرفت و تا قبل از اين

که اين بمب چگونه با اين حجم به دست منافقين رسيد و اصال چه کسی تصميم گرفت که چنين فاجعه  اين: او افزود

آن ھا در شعارھايشان اين بود که با اين انفجار .  از اين حادثه است که ھنوز روشن نشده استئی بيفتد زوايابزرگی اتفاق

  .آينده خواھد شد و ما ھمه کادرھای اصلی نظام را با اين انفجار از بين خواھيم برد جمھوری اسالمی بی

باره تصميم گرفتند وارد فاز جنگ  يک کردند، به میمنافقينی که مرتبا مبارزه مسلحانه را محکوم : فالحيان ادامه داد

  .مسلحانه شوند

من در کرمانشاه که بودم بعد از انفجار حزب جمھوری اسالمی موفق شديم منافقين را دستگير کنيم و از : او ادامه داد

.  حاکم شرع مشھد بودمھمين دليل من را به مشھد فرستادند و يک سال به. ھا وارد کنيم اين طريق بھترين ضربه را به آن

عنوان يکی از مسولين برخورد  چنين در اطالعات سپاه به ھم. جا به تھران آمدم و قائم مقام دادستان کل انقالب شدم از آن

  .کردم با منافقين فعاليت می

 بياورم و به وجود توفيق پيدا کردم بين دادستانی، کميته انقالب و سپاه پاسداران يک نوع ھماھنگی به: فالحيان افزود

من زنگ زد و پيشنھاد کرد مسوليت  هللا مھدوی کنی به بعد از مدتی آيت. کادرھای منافقين ضربات مھمی وارد کنيم

جا رفتم و طرح مالک و موستجر را اجرا کرديم که در پی آن تمامی نيروھای  آن ھای انقالب را قبول کنم که به کميته

  .جا به بعد بود که ترورھا قطع شد از اين. ا فرار کردنداجتماعی منافقين يا دستگير شدند و ي

بحث وزارت اطالعات که مطرح : نخستين دادستان ويژه روحانيت در بخش ديگری از مصاحبه تلويزيونی خود، گفت

من پيشنھاد دادند اما چون دوست داشتم به قم برگردم آقای ری شھری را معرفی کردم و خودم  شد اين مسوليت را به
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بعد از تشکيل وزارت اطالعات خدمت امام . عنوان معاون امنيتی و قائم مقام، وزارت اطالعات را تشکيل داديم به

  خواھيد برويد؟ ايشان فرمودند شما چرا می. رسيديم و اجازه خواستيم که به قم برويم

: کيل وزارت اطالعات گفتفالحيان در بخش ديگری از برنامه، با رد استفاده از برخی نيروھای ساواک در اوايل تش

کردند اما ھيچ وقت عضو وزارت  عنوان مترجم کار می در بخش ضد جاسوسی و اطالعات خارجی بعضی ھا به

  .اطالعات نبودند و خيلی زود بازنشست شدند

ھای اين وزارتخانه در زمان وزارت  فعاليت  که راجع بهئیھا در مورد حرف و حديث» سازندگی«وزير اطالعات دولت 

منافقين .  نبود و کشور در حال نه جنگ، نه صلح بودئیدوران سختی بود چون ھنوز جنگ نھا: وی مطرح بود ھم گفت

شد و  کشور بايد بازسازی و نوسازی می. خاطر جنگ وجود داشت ھم ھنوز فعال بودند و مشکالت اجتماعی زيادی به

 اين تفاسير در آن ايام نقش وزارت اطالعات و تنوع با. از طرف ديگر يکی از مسائل گروھکی و اختالفی وجود داشت

  .کاری آن خيلی زياد بود

شد تبليغ دشمنان بود و  ھای اقتصادی وزارت اطالعات می  که در مورد فعاليتئیھا يک مقدار از صبحت: او ادامه داد

مثال وقتی ما .  نداشتندوظايف وزارت اطالعات آگاھی طور کامل نسبت به بخش ديگری از آن کار دوستانی بود که به

در آن زمان . بخواھيم يک فساد اقتصادی را بر مالء کنيم، بايد در پوشش فعاليت اقتصادی به موضوع نزديک شويم

  .مخالفين داخل و خارج ھم فعال بودند. چون حجم کار باال بود، دشمنان تبليغات زيادی عليه ما انجام دادند

دولت ھدف و موضوعات را .  ھای وزرات اطالعات بايد مصوبه دولت باشديتمأمورھمه : چنين گفت فالحيان، ھم

  .کنيم دھد و بعد ما از ابزار و راھکارھای مناسب استفاده می می

آن استناد  تنھا چيزی که اين دادگاه به: در مورد دادگاه ميکونوس گفت» شناسنامه«علی فالحيان در بخش ديگری از 

.  انجام دادئیھا صدر آمد و صحبت بعد از او ھم بنی. م مصباحی بود که فرار کرده بودنا کرد شھادت ضد انقالبی به می

ھا اصرار  مثال در مورد دادگاه آميا که در اواخر دوره من اتفاق افتاد، اسرائيلی. از اين دست اتفاقات زياد افتاده است

  . اين حادثه استمسؤولداشتند که ايران 

که درگير اين پرونده ) سفير ايران( پور آقای سليمان. چ مدرکی در مورد ادعای خود نداشتندھا ھي اسرائيلی: او ادامه داد

  . اينترپل ديد آرژانتين مدرکی برای ارائه ندارد او را آزاد کردپوليسبود را در انگلستان دستگير کردند اما 

 ٧٦گويند دوم خرداد   که برخی می که آيا اين صحبتسؤالاين  وزير اطالعات دولت ھاشمی رفسسنجانی، در پاسخ به

اگر . گويند دوم خرداد حاصل باز بودن فضا بود ھا ھم می بعضی: حاصل فضای بسته سياسی بود را قبول داريد، گفت

. بردند  میسؤالشويد که آزادانه ھمه چيز دولت را زير  ھای آن زمان مثل سالم و کيھان را ببينيد متوجه می روزنامه

اما اصل ماجرا اين نيست و واقعيت اين .  آزادی زيادی که وجود داشت باعث اتفاق دوم خرداد بودگويند ھا می بعضی

نسل . در آن زمان که اين اتفاق افتاد، بحث تينيجرھا مطرح بود. کند است که ھر زمانی يک چيزی را طلب می

ھا  نوعی انقالب بچه د شکل گرفت و بهھای انقالب آمدند و پدر و مادرھای خود را پای صندوق بردند و دوم خردا سومی

  .ھا انجام شده بود البته از قبل يک کار دراز مدت روی اين بچه. اتفاق افتاد

آوردند که تا کی قرار است به نفت وابسته  ھا مخصوصا مقام معظم رھبری فشار می در آن زمان خيلی: او ادامه داد

 از نفت داشتيم که با دالر ميليارد ١٦آن موقع ما . بسازيمھا را  باشيم که در نھايت تصميم گرفتيم پتروشيمی

  . از صنايع پتروشيمی رسيديمدالر ميليارد ١٦ که انجام داديم به در آمدی نزديک به ئیھا ريزی برنامه
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در زمان جنگ مردم صبور و آرام .  داردئیباالخره ھر زمانی يک اقتضا: فالحيان در مورد فضای دوم خرداد گفت

اندازی  زمان ما در مورد مشارکت سياسی و راه در ھمان. کند ا بعد از جنگ انتظارات مردم ظھور پيدا میھستند ام

  .ھای زيادی داشتيم سراھا بحث فرھنگ

ھا اوليه انقالب  ھا ناخودآگاه با آموزه ھا و طبقه متوسط کار کنيم، اين گفتند اگر ما روی جوان ھا می خارجی: او ادامه داد

ھا را  ما در وزارت اطالعات خيلی از اين فعاليت. ھای زيادی کردند ھا در اين مسير تالش شوند؛ آن  میوارد مبارزه

  .کرديم اما در ھر صورت آن زمان، زمان انفجار اطالعات بود کرديم و از آن ھا جلوگيری می رصد می

تان در مورد سعيد امامی  ر صريحنظ که سؤالاين  فالحيان در بخش ديگری از مصاحبه تلويزيونی خود در واکنش به

سعيد امامی در زمان ما مدير موفق و خوبی بود اما در بعدھا و در شرايطی که ديگر در وزارت : چيست، اظھار داشت

  .ای دست دارد ھای زنجيره اطالعات مسوليتی نداشت، متھم شد که در پرونده قتل

ای بود که يک سال و نيم بعد از خروج من از وزارت   حادثهاين موضوع: ای ھم گفت ھای زنجيره او در مورد ريشه قتل

ھای فراوانی در مورد اين پرونده مطرح شده اما  انگيزه.  وزير اطالعات وقت شدتغييراطالعات اتفاق افتاد و موجب 

ات، ھای موجود در مطبوع روی دست آورديم اين بود که زياده ھای محفلی به چيزی که ما از طريق مطبوعات و صحبت

ای نتوانستند آن را تحمل کنند و با انجام حرکاتی می   و دين؛ طوری بود که عده با عنوان آزادی عليه اسالم... ھا و گفته

 که ئیھا دليل صحبت حساب خودشان برخی از اشخاص را به ھا به در واقع اين. ھا را بگيرند خواستند جلوی اين حرف

  .شوند ھا را بزنند بقيه ساکت می کردند اکر آن کر میدانستند و ف مطرح کرده بودند، مرتد می

چون اين کار چيزی بود که سيستم اطالعاتی ما .  اين اتفاق روی دستگاه اطالعاتی کشور خيلی بد بودتأثير: او ادامه داد

عات کار ما در وزارت اطالعات عمليات نداريم اما اين اتفاق توسط کسانی که در اطال. دھد چنين کاری را انجام نمی

ھا اين تحليل را داشتند که افرادی که عليه  دستگاه اطالعاتی کشور وارد شود؛ آن کردند، باعث شد ضربه مھيبی به می

ھا تصميم بگيرد،   در مورد آنئیکه دستگاه قضا دين، خدا و پيامبر صحبت کردند مرتد ھستند و خودسرانه و بدون اين

  .وارد عمل شدند

...  

 و معتقدم رسالت من ايجاد الفت و  من با ھمه سياسيون رفيق ھستم: هللا رفسنجانی گفت  خود با آيتاو در مورد رابطه

ھمين دليل بنده با ھمه رابطه دوستی دارم  اگر کسی اين رسالت را داشته باشد، آن شخص من ھستم و به. ھمبستگی است

هللا ھاشمی  برخی مواضع آيت  رياست جمھوری نسبت بهالبته من در انتخابات. ھا و اختالفات کم شود کنم تنش و تالش می

ديگران يک مقدار تندتر انتقاد می کنند اما من .  استاگستالبته انتقادات من با نقدھای ديگران متف. انتقاداتی بيان داشتم

  .تر انتقاد کنم کنم يک مقدار کارشناسی سعی می

اندرکاران و بانيان حکومت کشتار و جنايت در داخل   از دستای  در کنار خامنهئیرفسنجانی، واليتی، فالحيان و رضا

. ھای تروريستی حکومت اسالمی در خارج کشور بودند و ھنوز ھم ھستند کشور و سازماندھندگان اصلی فعاليت

ھا  ھا سازماندھندگان شبکه اين. اند عام شده ھای بعد در داخل کشور قتل  و سال٦٠ھا ھزاران نفر در دھه  دستور اين به

تروريستی حکومت اسالمی در خارج کشور و بر عليه نيروھای اپوزيسيون و مخالفين بوده و در ترور صدھا نفر 

  .ندا مستقيما دست داشته

ای و اراذل و اوباش تروريستش  گی خمينی و سپس خامنه سرکرده ھای اسالمی به جمھوری اسالمی، حکومت تروريست

ھا ھزار نفر در طول حاکميت جمھوری اسالمی در داخل ايران،  صلی کشتار دهاين جانيان سازماندھندگان ا. ھستند

  .ھای تروريستی بر عليه مخالفان حکومت در داخل و خارج کشور ھستند سازماندھی فعاليت
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ھای تروريستی حکومت در دولت رفسنجانی و واليتی در دست فالحيان و وزرات خارجه  يت سازماندھی ھستهمسؤول

کارگيری  ھای اعزامی حکومت، از جمله با به ھای حکومت با دادن پوشش ديپلماتيک به تروريست نهسفارتخا. بود

هللا لبنان در مشورت و ھماھنگی با بخش اروپای وزارت خارجه حکومت، زير نظر مستقيم  ھای حزب تروريست

 دست داشتند از ١٩٩٤ژانتين در سال ھا رسما در انفجار آميای آر اين. دانند ای عمليات تروريستی را سازمان می خامنه

 .الملل ھستند  بينپوليسآن تاريخ تاکنون تحت تعقيب اينترپل 

در » مدرسه حقانی«التحصيالن  تر در کنار ديگر فارغ که پايش به وزارت اطالعات برسد بيش علی فالحيان، پيش از آن

ھای انقالب اسالمی دارای سمت  کميته دستی بر کانون آتش و کشتار داشته است و مدتی ھم در ئیمناصب قضا

 .رسد سمت قائم مقامی وزارت اطالعات می ھای او از زمانی است که به فرماندھی بوده است اما عمده فعاليت

 :تشھری، درباره ورود او را به وزارت اطالعات چنين توضيح داده اس ری

ھا ھم   بود و خيلیتأسيسھادی انقالبی و تازه ای بوديم و وزارت اطالعات ھم ن خوب در کوران حوادث پيچيده ...«

ھای داخلی و خارجی و جنايات زيادی ھم بود، طبيعی  کردند، ترورھا، توطئه اندازی می موذيانه در مسير اين راه سنگ

ر نظ بود که به وجود کسی احتياج داشتيم که ھم اقتدار الزم را داشته باشد و ھم جسارت و ھم توان کار اطالعاتی که به

زمان آقای فالحيان بود که ايشان را برای پست قائم مقامی وزارت که در اصل ستون سازمان  من بھترين فرد در آن

  )ويژه نامه انتخاباتی علی فالحيان در مجلس خبرگان رھبری، حوزه اصفھان( »....وزارت اطالعات بود برگزيديم

العات کابينه ھاشمی رفسنجانی برای اخذ رای اعتماد عنوان وزير اط  به٨١٣۶ لعلی فالحيان در اواخر مرداد سا

ترين وزرای پيشنھادی ھاشمی بود که طی روزھای پنجم تا ھفتم شھريور بحث  مجلس معرفی شود، او يکی از جنجالی به

  :تروز در مجلس چنين گف بر سر انتخاب او بود يکی از مخالفان وزارت علی فالحيان آن

ھای ديگر به افراد مجرب و کارآمد و انقالبی احتياج دارد، افراد دلسوزی  وزارتخانهوزارت اطالعات بر عکس تمام «

ھای ساده  ای نيست که فقط يک عده بچه وزارت اطالعات وزارتخانه. ريزی باشند ھا اھل فکر و سياست و برنامه که اين

ما کسی را بايد به وزارت اطالعات ...  کنند ئیوبند بزنند و بازج ھا فقط بتوانند بگيرند و ببندند و چشم جا باشند که اين آن

 که دارد دارای ريسک باالست وزارت اطالعات ئیخاطر قدرت اجرا فالحيان به. بفرستيم که دارای ريسک باال نباشد

ای  مدار، مدير پخته يک آدم سياست آدمی با ريسک باال احتياج ندارد که ھر لحظه ھر تصميمی گرفت انجام بدھد به به

عنوان  من به... انضباط و تشکيالت باشد  ريزی کند برای نظام اطالعاتی کشور ما، معتقد به ياج دارد که بتواند برنامهاحت

گويم، برای اين وزارت حساس من بسيار نگرانم که خدای ناکرده با وجود افرادی  يک عيب برای شخصيت ايشان نمی

ھا مثال  که اين جا طرد بشوند به اسم اين ھای خوب از آن بشود که بچهای عمل  گونه جا به که دارای ريسک باال ھستند آن

اند يا فالن مارک و فالن اتھام را بچسبانند و حالتی بوجود بيايد  در اول انقالب فرض کنيد دانشجويان پيرو خط امام بوده

انه دارم اين آينده تاريک را متأسفن من با آمدن آقای فالحيا... آيد  انه در اين چند روزه احساس کردم بوجود میمتأسفکه 

تواند تند عمل کند و يا کند عمل کند و حتی   که وزير مربوطه دارد میئیھا وزارت اطالعات بنا به سياست... بينم  می

وجود بياورد که در ھمه  ی بکشاند، يک نظام اطالعاتی بهپوليسسمت يک جامعه بسيار مثال فرض بفرمائيد  جامعه را به

 ،یمشروح مذاکرات مجلس شورای اسالم( »...اعتماد باشند ه به ھم مشکوک باشند يا ھمه به ھم بیکشور ھم

٠٦/٠٦/١٣٦٨(  

که در صداقت و درايت و سالمتی ايشان  جا، ھاشمی رفسنجانی در دفاع از فالحيان وارد ميدان شد و با بيان اين در اين

خاطر سوابق  اوال به. نظرمان آقای فالحيان آمده ترين فرد به ناسب که کرديم مئیھا با مجموعه بررسی... « :شکی ندارد و

ھای  گونه اند و در جاھای مختلف به يت داشتهمسؤولسره در اين کار  طوالنی ايشان که تقريبا بعد از انقالب تا امروزه يک
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 کامل دارند و شايد يکی از ئیناکنند آش  که دارند کار میئیمختلف با مسائل امنيتی، نيازھای کشورھا، تھديدھا، و نيروھا

اند، از لحاظ صالحيت شخصی بنده خودم ايشان را خوب  ترين رکن ايشان بوده ارکان اين وزارت در گذشته ھم يعنی مھم

که اين  ای که ايشان به انقالب دارد و حاضر است جان بدھد برای اين شناسم، از دوران طلبگی تا به امروز، عالقه می

 بازرسی ويژه مسؤولاسالم دور بکند، برای ما روشن است و مخصوصا اين اواخر من ايشان را تھديدھا را از 

 که ارائه ئیفرماندھی کل قوا کرده بودم که کار کردن ايشان برای من بسيار جالب بود، يعنی جزو زيباترين کارھا

  )٠٦/٠٦/١٣٦٨مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی ( »...شد در حوزه ما کارھای ايشان بود می

که به وزارت اطالعات راه بيابد تا بتواند تھديدھا را از  گفته ھاشمی، حاضر است جان بدھد برای اين علی فالحيان که به

  :دھد  را به نمايندگان مجلس میئیھا کند و قول اسالم دور کند در دفاع از خود دفاعياتی را بيان می

جا  عنوان وزارت اطالعات انتخاب بشوم در آن در صورتی که بنده بهدھم که  من به ھمه اين اطمينان را می... «

ای نفوذ نداشته باشد و برادران ما با کيفيتی که در وزارت اطالعات  اند ھيچ گروه و دسته گونه که امام امت فرموده ھمان

طرفی به خدمت خوذشان  با بیھا  جا اين ھای بلندی دارند در آن ھستند و سابقه کار اطالعاتی دارند و کسانی که انديشه

اگر بنده ... بنده عرض کردم که در مسائل امنيتی و اجتماعی بنده توانا ھستم... ادامه بدھند و اساس قضيه ھم اين بوده

ای که تاريک  عنوان وزارت اطالعات انتخاب بشوم و نمايندگان محترم به بنده رای اعتماد بدھند اين را بدانند که آينده به

  ...تر خواھد شد و نه جای ديگر اش تاريک آينده ضدانقالب است که ھمين االن ھم تاريک است و آيندهشود  می

تر  کنيم بيش جا متھمی را که دستگير می  بگير و ببند باشد و در ھمانمسألهطوری نيست که فقط  در زمينه مقابله ھم اين

 را که ئیھا شود، اين ھمه مصاحبه ش رويش کار میا اش، مسائل اخالقی اش، مسائل ايدئولوژيکی در مواضع سياسی

ھا بيانگر اين است که در  اين...  که وزارت اطالعات در اين زمينه کردهئیاند از متھمين و يا کارھا برادران عزيز ديده

 مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی( »...ببند وجود ندارد و جا ھم بگير و ببند نبوده، يعنی ذھنيت بگير ھمان

٠٦/٠٦/١٣٦٨(  

گيری يکی از معاونان ارشد وزارت اطالعات در منزل مھدی کروبی طی ديدار و  در حالی که در شب قبل از رای

ای که با جمعی از نمايندگان مجلس داشت و عواقب و پيامدھای ناگوار وزارت علی فالحيان را بر شمرده اما  جلسه

  .رای ممتنع به وزارت برگزيده شد ٨١  رای مخالف و٩٧  رای مواق و٨١۵ فالحيان با

داشتند از جمله ھمين » ھای بلندی انديشه«طور که وعده داده بود افرادی را به وزارت اطالعات آورد که  فالحيان ھمان

ترين رده سازمانی وزارت  ترين و اصلی طوری که او را معاون امنيتی خويش برگزيد و از مھم افراد سعيد امامی بود به

حتی زمانی که واليتی وزير خارجه وقت عازم چھل و چھارمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد . داطالعات بو

سياستگزاران و رجال سياسی در روابط خارجی ( . فرستادھيأتعنوان کارشناس ارشد ھمراه   بود او را بهامريکادر 

   )١۴٧ الملل ـ ص ايران ـ دفتر مطالعات سياسی و بين

  :که نماينده دادگاه انقالب در وزارت اطالعات بوده است)  حسينيانهللا شيخ روح( خسرو

 رسيدگی به مسؤولشان بوده، زمانی که من  ای که دست که ھر پرونده) در وزارت اطالعات( ھستندئیبازجوھا...«

گفتم از اول  د، میآوردن  کرده بودند میئیھا بازجو  بود که اينئیھا ھای وزارت اطالعات بودم، وقتی که پرونده پرونده

آورند بعد وادارش  کنند و پدر يارو را در می را بزرگ می) يعنی ھمان متھم بد بخت( ھا اول سوژه  بکنيد، اينئیبازجو

گويند  بعد ھم می. برند کند يا آبرويش را می يا خودکشی می. کنند به خودکشی، دو سه نفر از متھمين خودکشی کردند می

  »...آورند جاسوس بوده آخر سر ھم ھيچ چيزی از آن در نمی اخالقی داشته يا مسأله
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چه در  ای تبرئه کند پرده از آن ھای زنجيره خواھد سعيد امامی را از اتھامات قتل  ديگر که حسينيان میئیو يا درجا

  :کند  میتأکيددارد و  گذشته بر می وزارت اطالعات فالحيان می

ھا ھم تجربه   جمھوری اسالمی بايد از دم تيغ گذرانده شوند و در اين زمينهسعيد امامی اعتقاد داشت که مخالفين... «

  »...ت امنيت کشور بوده، صدھا عمليات برون مرزی موفق داشمسؤولھر حال کسی بود که  داشت به

 عزيز  را که برادرانئیھا ھمه مصاحبه اين... «: کند گونه توصيف می اش را اين  يکی از کارھای برجسته،نعلی فالحيا

 که وزارت اطالعات در اين زمينه کرده و با کارھای ايدئولوژيکی که شده متھمان ئیاند از متھمين و يا کارھا ديده

 »...اند حقيقت برده خودشان پی به

سازی و سناريوھای از قبل  البته ھمان پرونده» !اند حقيقت برده پی به« و » کارھای ايدئولوژيک«منظور فالحيان از اين 

ھا بود که سربازان گمنام و با نام امام زمان مانند سعيد   در زير شديدترين شکنجهیھا به فعالين سياس ته و تحميل آننوش

  :از جمله. گنجانده بودند» ھويت«چون   ھمئیھا ، از متھمين ضبط کرده و در برنامه...امامی، حسن شريعتمداری و

شوند  ير جانی توسط تيم امنيتی زير نظر سعيد امامی بازداشت میهللا سحابی و سعيدی س غالمحسين ميرزا صالح، عزت

در زمان وزارت فالحيان مرسوم بودند » مراکز مشاوره«ھای امن که به   و توحيد و خانه٩٢٠ ھای و در بازداشتگاه

وارد مطابق عمل آمده و م برداری به فلمضرب ارعاب و تھديد و سپس شکنجه و دست آخر  ھا ابتدا به داری و از آن نگه

ميل و نظر سعيد امامی و فالحيان و حسين شريعتمداری، که در ھر دو دوره وزارت فالحيان مدير کل امور اجتماعی و 

برداری و گرفتن مصاحبه زير شکنجه بوده ـ ضبط شده  فلمھا  مشاوره وزارت اطالعات بوده و از ديگر بانيان اين پروژه

  .اند پخش شده» ھويت«و » فرياد خاموش«، »سراب«ن چو  ھمئیھا و از تلويزيون در برنامه

در . ترين نويسندگان مستقل ايران بود ترين و فعال جمعی سرشناس شاھکار ديگر فالحيان و تيم امامی کشتن دسته

ی از نويسندگان ايرانی عضو کانون نويسندگان که برای بازديد و شرکت در مجامع فرھنگی و ھيأت، ١٤/٠٥/١٣٧٥

 از پيش تھيه شده با تعويض راننده اتوبوس و سپردن آن به خسرو ئیشور ارمنستان بودند با سناريوادبی عازم ک

اش بوده که در  در نظر فالحيان و محفل اطالعاتی) ای نيز مشاھده شد ھای زنجيره ھمانی که بعدھا در تيم قتل( براتی

ره افکنده شود که البته با ھوشياری تنی چند از اند اتوبوس به د ھای شب ھنگامی که نويسندگان در خواب بوده نيمه

گيرد و نھايتا  گيرند، جدال لفظی بين نويسندگان و براتی در می رود و جلوی براتی را می نويسندگان ماجرا لو می

جا بوده که نويسندگان شاکی ھمگی در سالنی چندين ساعت بازداشت  شود و اين اتوبوس در اولين پاسگاه متوقف می

 تيلفون فرماندھی پاسگاه مدام مشغول تيلفونزده و با  راحتی در حياط پاسگاه قدم می د و براتی که متھم بوده بهشون می

اين ھم «: گويد آيد و می که پس از گذشت چھار ساعت نھايتا مھرداد عاليخانی در ميان نويسندگان می زدن بوده تا اين

سپس از . »!ا برايتان تمام کرديم و پيغام فرستاديم، نشنيديددر ماجرای سعيدی سيرجانی ما حجت ر! آخرين ھشدار

  .ميان نياورند  سخنی بهئیگيرند که از اين ماجرا جا تمامی نويسندگان تعھد می

زير ( ، فرج سر کوھی توسط دايره عمليات واحد تحقيقات فرھنگی مطبوعاتی٢٠/٠٦/١٣٧٥حدود يک ماه بعد در تاريخ 

بازداشت و دو روز بعد در ! اتھام منکراتی به)  و مشاوره به تصدی حسين شريعتمدارینظر اداره کل امور اجتماعی

ی دولتی مانند خبرگزاری ايرنا  ھا طرز کامال مشکوکی در رسانه خبر آزادی وی به. شود  آزاد می٢٢/٠٦/١٣٧٥شامگاه 

مجددا توسط عوامل زير نظر شود، اما چندی بعد  چون کيھان و رسالت منتشر می ھای حکومتی ھم و ديگر روزنامه

شود که فرج  شود و بعد از چندی اعالم می  ربوده می١٣/٠٨/١٣٧٥سعيد امامی و حسين شريعتمداری در تاريخ 

فرج سرکوھی، البته خود تمامی اين اعمال ! ايم ھنگام خروج غيرقانونی از کشور بازداشت کرده سرکوھی را به

نامه فرج سر کوھی در داخل و خارج از ( .طور مفصل شرح داده است ای به کارانه وزارت اطالعات را در نامه جنايت
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 چنين ماھنامه پيام امروز ھم نيز متن کامل آن را در شماره ھم. کشور با ھمت پيروز دوانی در سطح وسيعی منتشر شد

  ). بعدھا منتشر کرد٨١٣٧  خود در مرداد٣٢

 سؤال از ھاشمی رفسنجانی درباره سرنوشت سرکوھی ئیيتالياحدی رسيد که وقتی خبرنگار ا  اين ماجرا بهئیرسوا

آن آقا برای ما ھم ... نظر من ھم قضيه مقداری مبھم و باعث تعجب است به... «: کند چنين توجيه می کند، ھاشمی اين می

  .»...؟کنم تا ببينم ماھيت قضيه چيست ھای مربوطه را بررسی می البته من دارم ھمه گزارش... يک معما شده است

بايست در شرايطی مشابه  شد که می داری می فرج سرکوھی در حالی در بازداشت و در خانه امن وزارت اطالعات نگه

نکاتی که تيم عملياتی و کارگردانان برنامه ھويت  چه بر سر پيروز دوانی و سعيدی سيرجانی آمد قرار گيرد و به با آن

حدی بزرگ شد و حتی  جا که ماجرا به اما از آن! بر فوتش را منتشر کنندخواستند اعتراف کند و بعد ھم احتماال خ می

ھای طوالنی و اعتراضات وسيع و  حمايت از وی تحصن خواه در کشورھای مختلف به بسياری از نيروھای چپ و آزادی

چنين موقعيتی، در . پيگير راه انداختند که حتی واليتی وزير امور خارجه وقت نيز زير فشار دول خارجی قرار گرفت

نظر کردند و ترتيبی دادند که سريعا وی در دادگاه انقالب  احتماال از استفاده اعترافات وی در برنامه ھويت صرف

ای ھم به  يک سال زندان محکوم گردد و ھيچ اشاره خاطر نگارش آن نامه افشاگرانه به نمايش وار محاکمه گردد و فقط به

يرقانونی که وزارت اطالعات در اطالعيه پيشين وزارت اطالعات ادعا کرده بود ديگر اتھامات وی از جمله خروج غ

  .ندنکرد

 از ھاشمی .بود زمان ھم رفسنجانی ھاشمی جمھوری رياست شروع با ای خامنه علی آخوند واليت دوران آغازدر واقع 

 بود، ايران اسالمی جمھور سئير سال ھشت مدت به ،١٣٧٦ سال مردادماه دوازدھم تا ١٣٦٨ سال ماه مرداد دوازدھم

 ساختن برای سازندگی، دوران از رفسنجانی منظور شايد البته .بود نھاده نام »سازندگی« دوران را سياه دوره اين که

 اين ارمغان .است برده نام امنيتی سرکوبگر نيروھای ديگر و پاسداران سپاه برای فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، امور

 در سياسی مخالفان اعدام و شکنجه و زندان و کشتار و سرکوب ھای سياست ايران، جامعه معمو برای ھم سازندگی

 بعد ١٣٧٢ سال ماه اسفند در سرشناس، نويسنده سيرجانی، سعيدی اکبر علی .بود تازه اشکال در ايران، خارج و داخل

 پاسخ تندی به ھا نامه اين از يکی به ای منهخا که شود می گفته .شد بازداشت ای، خامنه علی به انتقادی ھای نامه نوشتن از

 جان »اطالعات اداره امن ھای خانه« محل در و بازداشت، در ١٣٧٣ سال آذرماه چھارم در انهمتأسف سيرجانی .بود داده

 ارشد مقامات از و فالحيان معاون امامی، سعيد دستور به و پتاسيم کپسول توسط وی قتل شواھد، برخی اساس بر .سپرد

  .است گرفته صورت اطالعات، رتوزا

مجموعه اسنادی در «، بسياری از ترورھای خارج کشور را در کتابی به نام ١٩٩٣تا ماه می سال ) بھرام رحمانی( من

، چاپ و ١٩٩٣اين کتاب در ھمان ماه می . ام آورده» ھای تروريستی دولت جمھوری اسالمی ايران رابطه با فعاليت

  . شود فرجام شاپور بختيار، آخرين نخست وزير حکومت پھلوی آغاز میمنتشر شده است از ترور نا

قصد کشتن او حمله  محل سکونت بختيار به ، به١٩٨٠ نفر از ھمدستانش در سال ٤انيس نقاش تروريست معروف و 

سوی کشته  و يک عابر فرانپوليس مأموردر برد، ولی در اين حمله يک  شاپور بختيار از اين حمله جان سالم به. کردند

ھا به مدت ده سال  آن. دستان او دستگير و زندانی شدند انيش نقاش و ھم. شدت زخمی گرديدند شدند و سه نفر ديگر نيز به

پس از اين که اين . س جمھوری وقت فرانسه قرار گرفت، آزاد شدندئيسر بردند و سپس مورد عفو ر در زندان به

ادامه اين کتاب، با ترور و کشتن . سيع مقامات حکومت اسالمی قرار گرفتندھا وارد تھران شدند با استقبال و تروريست

، صادق المانبختيار، سروش کتيبه، عبدالرحمن برومند، سروس الھی در فرانسھاين کشور، فريدون فرخزاد در شھر بن 

 بای احمدی در ، عطاهللاسويدنشرفکندی، فتاح عبدلی، ھمايون اردالن و نوری دھکردی در برلين، عفت قاضی در 
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دوبی، حميد بھمنی در شھر وين اتريش، عبدالرحمان قاسملو، عبدهللا قادری آذر، مالمحمد رسول در اتريش، حمله 

زاده  پور شفيع نام عليرضا حسن ای به  تن از آنان و قتل پناھنده١٤محل زندگی پناھندگان ايرانی و زخمی شدن  مسلحانه به

در قبرس، صديق کمانگر در کردستان ) بھمن جوادی(  پاکستان، غالم کشاورزدر پاکستان، حسن کشور در کراچی

عراق، کاظم رجوی در سوئيس، علی کاشف پور در آنکارا، اکبر قربانی در استانبول، حسين نقدی در ايتاليا، اخراج 

دليل   به، محکوميت سه تروريست حکومت اسالمی در فرانسهسويدنھای حکومت اسالمی از   تروريست–ديپلمات 

، گزارشی امريکا نفر از مقامات حکومت اسالمی متھم به تروريسم توسط ٣٠ در پاريس، ١٩٨٥ -٨٦ھای  گذاری بمب

هللا خمينی در مورد اعدام سلمان رشدی و وقايع بعد  ھای اطالعاتی حکومت اسالمی، فتوای آيت ھای سازمان از فعاليت

نگار مشھور ترکيه و اقدامات تروريستی حکومت اسالمی در آن کشور،  از آن، ترور اوغور مومجو نويسنده و روزنامه

زياد سابی دستيار : نقل از نخست وزير ترکيه انتشار ليست ترورھای حکومت اسالمی در ترکيه در روزنامه حريت به

 سرکنسولگری اردن، سرھنگ ھادی عزيز مرادی، سروان بھروز شاھورديلو، حميد حميد، چھار نفر از منسوبين

 کيلو مواد منفرجه را وارد ترکيه کنند دستگير شدند، حسين منصوری، ربودن عبدهللا ٩٠٧٥هللا که قصد داشتند  حزب

 پيدا شد، سکرتر کنسولگری عربستان پوليسزاده و انتقال وی به ايران که در صندوق عقب ماشينی توسط  مجتھد

اقتصادی سرکنسولگری عربستان سعودی، پروفسور معمر  مسؤولنام عبد يلقان بدوی، عبدالرحمان شيراوی  سعودی به

 مسؤول تجاری سرکنسولگری عراق، عبدهللا حسين ال خرابی مسؤولآکسوی، محمدرضا اخوان جم، ال فيصل 

ل در آنکارا، ئي امنيتی سفارت اسرامأمورگذاری در اتومبيل  ، بمبامريکائی سرکنسولگری مصر و يک تن ئیگو سخن

ھای ايرانی در عراق از  امات تروريستی جمھوری اسالمی عليه فعالين و رھبران احزاب و سازمانزاده، اقد عباس قلی

  … نفر از ترورشدگان و١٠جمله ليست اسامی 

نام ھای  ھای حکومت اسالمی به دھنده دو تن از تروريست فصل ششم، يعنی آخرين فصل اين کتاب، به اعترافات تکان

 سازمان کردستان حزب -له  ده به کردستان عراق ازام شده بودند تا با نفوذ در کومهزا مھرداد زره گر و ھوشنگ حسين

 و ئیکمونيست ايران در کردستان عراق، به ترور اعضای رھبری آن دست بزنند، توسط کميته تحقيق کومه له شناسا

  .دستگير شدند

: خوانيم ، می»لت جمھوری اسالمی ايرانھای تروريستی دو مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت« کتاب ١٢٦در صفحه 

طبق ضوابط و مقررات سازمان تروريستی جمھوری اسالمی، ھيچ تروريستی حق ندارد بدون کسب اجازه مقامات و «

 مخفی جمھوری اسالمی، مقامات بلندپايه شورای امنيت جمھوری اسالمی که متشکل از رياست پوليسفرماندھان 

ھای خود اطالعات کسب شده را مورد  است که در نشست… طالعات و امنيت وجمھوری، وزارت کشور، وزارت ا

کنند و برای اجرا اقدامات الزم را تدارک  دھند و دستور ترور فرد يا افرادی را صادر می تجزيه و تحليل قرار می

  .بينند می

ين سفارت عمليات مسؤول .ھای حکومت اسالمی در کشورھای مختلف است خانه عھده سفارت بخشی از اين اقدامات به

ه پاسپورت، مسکن، اسلحه، مواد منفجره، وسيله نقليه، بليط ھواپيما و اتوبوس و غيره را از قبل مھيا ئي، تھئیشناسا

 ئیشود و با راھنما قتل برساند به آن کشور اعزام می سازند و تيم ترور يا تررويستی که قرار است قربانی خود را به می

  ».گردد محل مورد نظر برمی دھد و به وامل آنان عمليات ترور را انجام میين سفارت و عمسؤول

در پايان اين کتاب، اسامی برخی ديگر از ترورشدگان آمده است از جمله ترور شھريار شفيق خواھر زاده محمدرضا 

 اپريل در المان ماينز خوابگاه دانشجويان ايرانی در شھر ، شاھرخ ميثاقی در فيليپين، حمله به١٩٧٩ سال دسمبرشاه در 

ی نيز کشته شد، احمد ذواالنوار در پاکستان، ژنرال اويسی المان دانشجوی ايرانی زخمی شدند و يک زن ١٨ که ١٩٨٢
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، مير منوت در کراچی پاکستان، فاضلی پسر رضا فاضلی امريکاسی . در واشنگتن دیئیدر فرانسه، علی اکبر طباطبا

 در پاکستان، اميرحسن اميرپرويز در لندن، محمدحست منصوری در ئیفرامرز عکادر لندن، عزيز مرادی در ترکيه، 

گذاری در ھتل محل اقامت  ترکيه، احمد طالبی در سوئيس، علی توابی توکلی در لندن، بھروز باقری در فرانسه، بمب

 شھر کابل افغانستان، حاج شدن يک نفر منجر شد، جواد حائری در ترکيه، باقرزاده در کشته ايرانيان در پاکستان که به

پور و برادرش در سليمانيه کردستان  هللا سليمان بلوچ خان در شھر تفتان پاکستان، غالمرضا نخعی در ترکيه، سيف

  …عراق، کامران منصور مقدم در سليمانيه، شاھپور فيروزی در کردستان عراق و

، »دستان حزب کمونيست ايران در خارج از کشور سازمان کر-له  کومه«چنين چند سال پيش نيز دفتر نمايندگی  ھم

عراق مورد   در کردستان ١٩٩٧ تا ١٩٩١ھای  اپوزيسيون ايرانی را که در فاصله سال  از افراد   تن٢١٠اسامی 

در  فقط تنی چند از قربانيان ترور جان سالم به. کرده بود قصد عوامل حکومت اسالمی ايران قرار گرفتند را اعالم  سوء

 .عمر خود را بگذرانند ھای عميق ھمه   و يا بايد با زخمبردند،

، طی ١٩٩٢ اگست ٣٠شنبه  االاسالم علی فالحيان، وزير اطالعات و امنيت حکومت اسالمی ايران، روز يک حجت«

ان امنيتی جمھوری اسالمی در خارج از کشور ضربات مھلکی مأموريک مصاحبه مطبوعاتی در تھران گفت که 

ان امنيتی حکومت عليه اپوزيسيون حکومت شان مأموروی در زمينه فعاليت . اند دانقالب وارد آوردهھای ض گروھک به

ھای مخالف جمھوری اسالمی را در  ان اطالعاتی و امنيتی ما بسيار مراقب و فعالند و اعضای گروھکمأمور«: گفت

تروريستی دولت جمھوری اسالمی ايران، مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت ھای ( ».کنند خارج از کشور تعقيب می

  )٦٠ص 

چه که در باال به نقل  آن.  استئیقطعا ليست ترورھای حکومت اسالمی در داخل و خارج از کشور بسيار ليست بلندباال

چون در آن دوره اينترنت . ھای ترورياز ترورھای حکومت اسالمی است مجموعه اسنادی در رابطه با فعاليت«از کتاب 

 که در مورد ترورھا منتشر ئیھا  اعالعيه وسيع امروزی در دسترس نبود و دسترسی به نشريات، اسناد وبه شکل 

  .شدند، سخت بود می

ترين روزنامه  سلمان رشدی که کتابی داستانی و تخيلی است، ساندی تايمز معروف» آيات شيطانی«با انتشار کتاب 

   . نيم ميليون نسخه اعالم کردھفتگی چاپ لندن، تيراژ اين کتاب را بيش از يک و

ويژه در پاکستان به انتشار آن که گويا  ھای اسالمی در کشورھای مختلف، به پس از انتشار کتاب سلمان رشدی، گروه

در تظاھرات عظيمی که در شھر کراچی عليه کتاب آيات . نويسنده به اسالم توھين کرده است، دست به تظاھرات زدند

 شش نفر از تظاھرکنندگان کشته پوليس حمله شد، با دخالت امريکا آن به مرکز فرھنگی شيطانی صورت گرفت و طی

  .و يا مجروح شدند

 ٥٩٨در پی اين وقايع، خمينی که در جنگ ايران و عراق شکست خورده بود و در زير فشار بين المللی قطعنامه صلح 

او، در تاريخ . ان رشدی سوژه خوبی برای او بودقول خودش جام زھر را سر کشيده بود ماجرای سلم را پذيرفته و به

عام زندانيان سياسی را پس از پايان  طور که در چند سطر کوتاه فرمان قتل  ھمان١٩٨٩ - ١٣٦٧بيست و پنج اسفند ماه 

در اين فتوای . جنگ صادر کرده بود، حکم ارتداد و اعدام سلمان رشدی و ناشرين اين کتاب را نيز صادر کرد

متھم کرد و از مسلمانان خواست » ارتداد«دليل اھانت به عقايد اسالمی به  هللا خمينی اين نويسنده را به  آيتتروريستی،

گروھی از نويسندگان و متفکران در کشورھای مختلف صدور اين فتوا را مغاير حق . وی را به قتل برسانند

  .برخورداری از آزادی بيان و انديشه دانستند و آن را محکوم کردند
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جان و مال مردم سازماندھی شده و با فرمان مستقيم سران حکومت  ھا و تجاوز به ھمه ترورھا و کشتارھا و اعدام

ھا و  ای و جنايات زير که در مقاالت و کتاب ھای زنجيره شوند از جمله قتل مرحله اجرا گذاشته می اسالمی به

  :ام ھا پرداخته آن ھای مختلف به رانی سخن

 ٣٠/١٩اين جنايت بعد از ساعت «طرز فجيعی به قتل رسيدند و گفته شد که که  شان به وش فروھر در خانهپروانه و داري

 ». روی داده است١٣٧٧شنبه اول آذر  روز يک

معاينه «: زبان خارج کشور، درباره قتل فروھرھا، چنين گفته است يکی از راديوھای فارسی دکتر بھروز برومند، به

نتيجه معاينه من و معاينه پزشکی . ل آوردم، اما يارای آن را نيافتم که پيکر پروانه را معاينه کنمعم پزشکی فروھر را به

اند که ھر دو  ھای کارد وقتی وارد شده ضربه. با ھر دو پيش از کشتن بدرفتاری بسيار شده است: قانونی اين است

کم  ھا دست ھر يک از آن به. اند شان کرده  بعد سالخیحالت فلج درآورده و ھا را به نخست آن. حالت فلج درآمده بودند به

اند و سپس او  نخست پروانه را در حضور شوھرش کشته. اند  ضربه کارد وارد شده است، ھر دو در طبقه باال بوده١٥

  ».اند طبقه پائين آورده و سالخی کرده را که ھنوز زنده بوده، به

ھا بار ديگر  شدند، خبر مشکوک ديگری در روزنامه خاک سپرده می شنبه که جسد داريوش و پروانه به در روز پنج

 آبان ٢٨شنبه  اش از روز پنج جسد دکتر مجيد شريف نويسنده و مترجم معاصر که خانواده«: دھد جامعه را تکان می

  . شدئی از وی خبری نداشتند امروز با حضور دو تن از بستگان در پزشکی قانونی شناسا١٣٧٧

 آذر، محمد مختاری نويسنده و شاعر و ١٢شنبه  شدن مجيد شريف، يعنی روز پنج انتشار خبر کشتهيک ھفته پس از 

 آذر خبر پيدا شدن جسد محمد مختاری، منتشر ١٩در . عضو جمع مشورتی کانون نويسندگان ايران، ناپديد می شود

اش  مچ دستش از سوی خانوادهھای  جسدش با خط افتادگی روی گردنش و جای ضربه بر پيشانيش و خراش«: شود می

  ».شود شناسائی می

 ١٤ تا ٣٠/١٣او را ميان ساعت . شود شود، محمد جعفر پوينده گم می ھمان روزی که جسد محمد مختاری پيدا می

پس از آن . دھند  آذر گزارش می٢٣ھای ايران، خبر پيدا شدن جسد وی را در  روزنامه. ربايند  آذر می١٨چھارشنبه 

، پيروز دوانی، غفار حسينی، ئیزاده، احمد ميرعال چون ابراھيم زال ھای سياسی بسياری ھم که قتلشود  مشخص می

ھای مرگ حکومت  جا اعالم نشده است، توسط جوخه ھا در ھيچ کسانی که شايد ھنوز اسامی آن… سعيدی سيرجانی و 

  .اند اسالمی ترور شده

اخل و خارج کشور، اقرار کرد که اين ترورھا را اعضای سرانجام حکومت اسالمی، در اثر فشار اعتراضات در د

پی،  در ھای پشت پرده اين ترورھای پی سپس برای انحراف افکار عمومی از واقعيت. وزارت اطالعات انجام داده است

کنند و سعيد  اين ترورھا را انجام داده بودند دستگير می» خودسر«ين وزارت اطالعات که گويا مأمورچند نفر از 

  .مامی، معاون وزير اطالعات در ميان دستگيرشدگان بودا

ای، کسی که نامش در رابطه با پرونده  رتبه وزرات اطالعات و از نزديکان سيدعلی خامنه سعيد امامی، از مديران عالی

شدن   ديگر وزارات اطالعات پس از علنیمأموروی ھمراه چند . ھا افتاد  بر سر زبان١٣٧٧ز ئيای پا ھای زنجيره قتل

. طرز مشکوکی خودکشی نمود ھا، دستگير شد اما به اين قتل ای و اعتراف حکومت به ھای زنجيره ھای قتل واقعيت

هللا حسينيان که چند روز پيش از نمايندگی مجلس شورای اسالمی استعفا کرد از نزديکان سرسخت سعيد امامی و  روح

  .نمود» رھبری«ناميد که جانش را فدای نظام و » شھيد«را نماينده حامی دولت در مجلس ھشتم بارھا و بارھا او 
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عالوه براين . ای بستند ھای زنجيره با خودکشی سعيد امامی، چند دادگاه پشت درھای بسته برگزار کردند و پرونده قتل

نگاه کنند و پنج سال در زندان  ھای فروھرھا، مختاری و پوينده را دستگير می ھا، ناصر زرافشان وکيل خانواده

  .ای بود ھای زنجيره زرافشان، تنھا پيگيری قتل» جرم«. دارند می

 سران حکومت اسالمی تا محاکمه علنی آمرين و عاملين اصلی آن، نه تنھا ئیھای جنا اما اين پرونده و انبوھی از پرونده

  .چنان باز است ن، ھمخواه ايرا ای، بلکه در نزد مردم آزادی ھای زنجيره باختگان قتل ھای جان در نزد خانواده

برای نمونه . شماری متوجه ھاشمی رفسنجانی بوده است در سياست داخلی و روابط خارجی اتھامات بی صورت، ھر در

 نام او ١٩٩۴ آيرس در سال ، در پرونده انفجار در يک مرکز يھوديان در بوئنوس...وقايع ميکونوس، اتريش، آرژانتين و

  .ددادنرا در کنار ديگر مظنونان قرار 

  

  ١٣٧٠ ھای اجتماعی در دھه شورش

. ، ماھيت سياسی داشتند٨٨ و ٧٨ و ٦٠ھای   در ايران، در سال٥٧پرسروصداترين اعتراضات مردمی بعد از انقالب 

 ١٣٧٠در اوايل دھه . شمار است  اقتصادی بی- ھای اجتماعی اما در حکومت اسالمی، اعتصابات کارگری، تعداد شورش

 درصدی تورم متعاقب آن، ٥٠ تعديل اقتصادی در دولت ھاشمی رفسنجانی و افزايش شمسی، با اجرای طرح

 مانند مشھد، شيراز، زاھدان، زنجان، اروميه، اراک، مبارکه، قزوين، ئیھا ھای اجتماعی متعددی در شھرستان شورش

  .ن حکومتی غيرمنتظره بودندمسؤوالرخ دادند که برای ... اسالمشھر و

ھا ھرگز  رو، نه تنھا جزئيات دقيق آن  از اين طلق با بايکوت شديد خبری حکومت مواجه شدند وطور م آن وقايع، به

 .ھا را فراموش کردند خبر ماندند يا آن ھا بی مشخص نشدند، بلکه حتی بسياری از شھروندان جامعه ما، از وقوع آن

دھند،  ا برای طغيان اجتماعی نشان میھای فرودست جامعه ايرانی ر در ميان اين وقايع، که پتانسيل باالی اليه

 در اسالمشھر اتفاق ١٣٧٤ فروردين ١٥ترين حادثه در   در مشھد، و پرتلفات١٣٧١ خرداد ٩ترين تظاھرات در  گسترده

 .ھا، اگر نه ھيچ، اما بسيار اندک است دليل بايکوت شديد خبری، آگاھی نسل جوان امروز نسبت به آن افتادند که به

ھای مسکونی غير مجاز ساخته  که تالش ماموارن شھرداری برای تخريب خانه ، پس از آن١٣٧١سال در نھم خرداد 

ای در سطح شھر اتفاق افتاد  نارضايتی شديد اھالی يک محله شد، درگيری گسترده شده در حاشيه شھر مشھد منجر به

  .کنندگان انجاميد عداد نامعلومی از تظاھراتاماکن دولتی و اعدام ت ، خسارات شديد بهپوليس نيروی ٦کشته شدن حداقل  به

ھای مسکونی  تخريب خانه ان شھرداری مشھد در پی اقدام بهمأمور ،١٣٧١  خرداد٩ در: يکی از شاھدان عينی گفته است

ھای  فاقد پروانه در انتھای خيابان طبرسی مشھد با اھالی درگير شدند که اين درگيری منجر به تيرخوردن يکی از بچه

تصرف   مشھد به۴ و ٣ ھای کالنتری در عرض چند ساعت. تمام معنی ای برای يک شورش به ين شد و ھمين بھانهساکن

چندين اداره دولتی و بانک در اطراف ميدان شھدای مشھد از جمله ساختمان شھرداری،  .مردم درآمد و مردم مسلح شدند

ھای  کت تعاونی مصرف دولتی و تقريبا ھمه بانکفروشی امور تربيتی، چندين شر سازمان تبليغات اسالمی، کتاب

شب وقتی من و پدر و برادرانم به سر کوچه رفتيم تقريبا ھرکسی  رود که آن يادم نمی. اطراف غارت و به آتش کشيده شد

ديديم داشت کيسه برنجی يا تين روغن نباتی و يا حتی کامپيوتری را که از بانکی برداشته بود به دوش  را که می

شد و روی آسفالت خيابانش  ھايش دود بلند می زده بود که از ساختمان فردا صبح مرکز شھر چون شھری جنگ. شيدک می

  .ھايش رھا شده بودند ھای سوخته در کنار خيابان پر از شيشه خورده بود و ماشين
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طی شبيه حکومت نظامی دست گرفت و شراي  شھر را بهکنترولطول انجاميد که سپاه  اين وضعيت تا بعد از ظھر فقط به

ھای دود زده با رنگ سفيد شدند و دوازده روز بعد چھار  در عرض يکی دو روز ھمه ساختمان. وجود آمد در شھر به

  .مشھد به دار آويخته شدند» غائله«عنوان عوامل اصلی  نفر به

  
  : استدر مورد اين واقعه چنين آمده چنين در گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری ھم  

اخطارھای قانونی  نشينان شھرھا و عدم توجه به توسط حاشيه) ھای فيزيکی آسيب( دليل ساخت و سازھای غير مجاز به«

ساکنين … رويه اين ساخت و سازھا که باعث افزايش مطالبات اجتماعی، فرھنگی و  ربط و افزايش بی نھادھای ذی

اشته که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قھری با اين ين شھری را بر آن دمسؤولحاشيه شھرھا گرديده بود، 

ھای  موضوع و ارائه امکانات اوليه جھت آسايش حاشيه نشينان و ايجاد بستر مناسب، تصميم به قلع و قمع ساخت و سازه

ھا  ات ناآرامیبا توجه به عدم ھماھنگی و تبادل نظر با نھادھای مرتبط باالخص نھادھای امنيتی موجب. غير مجاز گرفتند

ھای  آسيب( طلب و غارتگر ھای فرصت استفاده افراد و گروه انه با سوءمتأسفکه ) ھای اجتماعی آسيب( را فراھم نموده

تيراندازی يک ( علت عدم درايت و اقدامات نامناسب  در مدت زمان بسيار کوتاھی يک ناامنی کوچک محلی به )امنيتی

چندين پايگاه   کهئیيک بحران امنيتی، اجتماعی بزرگ تبديل گرديد، تا جا به) آموز شدن يک دانش  و کشتهمأمور

و   سوزی و تخريب قرار گرفت ، سياسی، فرھنگی مورد آتش)…ھا، مراکز تجاری و  بانک( انتظامی، مراکز اقتصادی

  ).ھای اقتصادی آسيب( .وجود آورد مالی و جانی زيادی به ھای خسارت

م ئيھای الزم از سوی متوليان سياسی و امنيتی در زمان مھار اين غائله يا بھتر بگو نیبي واسطه عدم پيش چنين به ھم

جوار  ھای ھم درست است که اين غائله مھار و امنيت نسبی با کمک ساير استان. تر از حد معمول گرديد بحران طوالنی

علت عدم برخورد  مھم توجه داشت که بهاين نکته  برقرار گرديد اما بايد به) …سپاه و ارتش و( و اکثر نيروھای مسلح

علمی، متفکرانه و مطابق با استانداردھای مديريت بحران، تعداد زيادی از افراد جامعه و خانواده آنان متحمل صدمات 

  .اند ناپذيری شده جبران

پرسنل امنيتی  شدعنوان مجرم و متھم دستگير شدند، افرادی که صدمات جانی و مالی زيادی به آنان وارد  افرادی که به

  …»و   برخورد با مجرمين گرفتار دادگاه و زندان شدندئیعلت کوتاھی و قصور و عدم توانا و انتظامی که به

بررسی اجمالی آن  به) ١٩٩٤( ١٣٧٣آمده است که دو سال بعد از اين ماجرا در سال » آصف بيات«قلم  ای به در مقاله  

برآورد ميزان خسارات ده ميليارد لایر . ز صد ساختمان و مغازه ويران شدندپرداخته و آورده که در اين واقعه بيش ا

  . کشته شدندپوليس مأمور ٦ نفر دستگير و ٣٠٠تر از  بيش. بود
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گفتند ديشب شرارت تا ساعت يک ونيم بعد از نيمه شب ادامه داشته و با دخالت . اوضاع مشھد را پرسيدم. دفترم آمدم به«

 دولت، وقت زيادی صرف ھيأتدر جلسه . اند ھای زيادی بار آورده خرابی. را بازداشت کرده اندسپاه تمام شده و جمعی 

رھبری ھم امروز با . گونه حوادث مذاکره شد منظور جلوگيری از تکرار اين  مشھد و کيفيت برخورد با آن بهمسأله

  .»١٣٧١  خرداد١٠ -انیخاطرات اکبر ھاشمی رفسنج«. اند گيری داده احضار وزرای مربوط ، دستور سخت

وضعيت موجود دست به   در اسالمشھر در اعتراض به بوس نیي، رانندگان م١٣٧٤ن سال يدر روز پانزدھم فرورد

ای از مردم جنوب غرب تھران، در  سر كار مورد اعتراض عده ه عمومی برای رفتن بهيله نقليفقدان وس. اعتصاب زدند

 درصدی کرايه حمل و ٣٠ھای موجود درباره کمبود بنزين و افزايش  ارضايتیشھر قرار گرفت اما ن اكبرآباد و اسالم

آباد  م، سلطانيكر     ھزارتن به پا شود که دامنه آن به رباط٥٠نقل باعث شد طی چند ساعت تظاھرات بزرگی با حضور 

 به تخريب سمت تھران اقدام خصوص در مسير حرکت به سيل جمعيت در کل شھر و به. ز رسيديآباد ن و صالح

  . ساوه را مسدود کنند- ھای دولتی و زد و خورد با نيروھای بسيج و سپاه کردند و موفق شدند جاده تھران ساختمان

 حفظ مسؤولقرارگاه ثارهللا در اولين عمليات خود از زمان تشکيل آن در ھمان سال، . دئياما اين وضعيت ديری نپا

ژه يروھای وين نير آتش سنگي تھران و در منطقه چھاردانگه، زیدر ورودھا را  امنيت پايتخت و سرکوب مردم شد و آن

كوپترھای توپدار نيز در کشتار مردم استفاده شد که مانند آن يدر اين عمليات به گفته شاھدان عينی حتی از ھل. قرار داد

  .تا کنون در جمھوری اسالمی اتفاق نيفتاده است

در حالی که بعضا . طور دقيق مشخص نشد گاه به گان احتمالی اين حوادث ھيچشد  اعدام ھا، دستگيرشدگان و آمار کشته

  . کنند شود، شايعات از صدھا کشته شامل چند کودک و نوجوان حکايت می  کشته در آن حوادث می٥٠صحبت از 

ان قسمتی ای معادل دو ميليارد و چھارصد ميليون لایر برای جبر در مھرماه ھمان سال بودجه مجلس شورای اسالمی،

  .بعضی از اماکن دولتی را تصويب کرد از خسارات وارده به

 وزير کشور  عنوان االسالم مصطفی پورمحمدی را به نژاد که او حجت در جريان رای اعتماد به کابينه محمود احمدی  

 و به معرفی کرده بود، عماد افروغ از نمايندگان تھران در مجلس در مخالفت با صالحيت او سخنرانی کرده

: ن با کشتن عده زيادی سرکوب گرديدمسؤوالدليل عدم فھم  گفته وی به ھای گسترده در کشور اشاره کرد که به تظاھرات

ھای شھری را در شيراز، مشھد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و   جنبش،١٣٧٢ يادم نرفته که در سال«

حق بدھيد؛ فردی که از اين وزارتخانه با اين گذشته و فقدان به ما . خاک و خون کشيدند، چون فھمی نداشتند به

  ».آيد، اين گونه برای ما تداعی شود که تنمان در عرصه عمومی بلرزد سازوکارھای نظارتی می

  

  نشينی در ايران حاشيه

ای مشکالتی که سال ھاست بسياری از شھرھ. نشينی است يکی از معضالت و مشکالت دردناک جامعه ايران، حاشيه

يک بحران اجتماعی برای  طوری که در برخی موارد اين امر به نشينی است به بزرگ با آن مواجه ھستند، پديده حاشيه

  .شماری از شھرھا تبديل شده است

ران ي در اینينش هيحاش: ، نوشت٢٠١٦ اکتوبر ٢٠ -١٣٩٥ آذر ١١نقل از خبرجنوب در تاريخ  تابناک فارس به

. اری برای آنان به وجود آورده استيشھرھای بزرگ را گرفته و مشكالت و معضالت بساری از يھاست دامن بس سال

ژه شھرھای بزرگ يو شھرھا به ر مھاجرت بهيسالی، س ژه خشكيو ر برخی مشكالت بهين در حالی است كه چند سال اخيا

ھا در استان و  ھش بارندگیكا ز با توجه بهيراز نيش. نی را دوچندان كرده استينش هيش حاشيجه روند افزايو در نت

روز روند  به سالی، روز افتن خشكيادامه  ن مشكل در امان نمانده؛ مشكلی كه با توجه بهيشدن روستاھا از سكنه، از ا خالی
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نده يد در آيت برخی شھرھا و روستاھای كوچك استان نشود، شايحال وضع رد و اگر فكری بهيگ تری می شيآن شتاب ب

زان ين ميرش ايش پذيم كه گنجايرو باش به  روینی، بلكه با بحرانی اجتماعی در شھرينش هينام حاش هگر نه با معضلی بيد

 .داختالف فرھنگی و طبقاتی را نداشته باش

ز يران نيرو ھستند و در ا به نی روينش هياری از كشورھا با مشكل حاشيامروز بس: راز گفتين ارتباط فرماندار شيدر ھم

  .دشو ت كشور را شامل میي درصد جمع٣٥ن وجود دارد كه ينش هيت حاشيون نفر جمعيلي م١٨طبق برخی آمارھا، 

ن زده ي ھزار نفر بود، تخم٤٦٠ون و يليك ميراز يت شي كه جمع٩٠طبق آمار سال : شوندی، اضافه كرديدر عاليح

  .دن شھر حضور دارنيای ا هي ھزار نفر در مناطق حاش٢٠٠ش از يشود كه ب می

ھا در محالت  نينش هياری از حاشيای كه بس گونه م بهيرو ھست به ز رويگری نيده ديراز با پديالبته در ش: او ادامه داد

راز يت شي درصد جمع٣٠رمجاز، يھای غ ناكارآمدی كه گاه در مركز شھر قرار دارند ساكن شده و با احتساب سكونتگاه

  .دن ھستنينش هيكنند و حاش در محالت ناكارآمد زندگی می

سالی و  طور حتم با توجه به روند خشك  است و به٩٠ه آمار سال يھا بر پا ن بررسیيالبته ا: شوندی ادامه داديعال

  .تافته اسيتری  شيش بين تاكنون افزاينش هين تعداد حاشيگر شھرھا و روستاھای استان، ايمشكالت د

و » گودنشين«، »آبادنشين حلبی«، »نشين آلونک«، »نشين زاغه« مانند ئیھا که گاھی با نام» نشين حاشيه«اصطالح 

  . کار برده شد  بهامريکائیشناس  شود، برای نخستين بار توسط رابرت پارک؛ جامعه ھم شناخته می» کپرنشين«

مھاجرت بشر «رابرت پارک در مقاله «: نشينی نوشت ، درباره حاشيه١٣٩٤ تير ٩، » آيسان تنھا-تجارت فردا «مجله 

نشينان کسانی ھستند که از لحاظ فرھنگی  حاشيه«: نشين چنين نظری دارد ، درباره افراد حاشيه»نشين و انسان حاشيه

کنند و با ھر دو گروه نيز شريک  انسانی دورگه بوده و در زندگی فرھنگی دو جمعيت متمايز قرار گرفته و زندگی می

  ».اند جامعه ميزبان خود را نيز نپذيرفتهاين افراد مايل نيستند از گذشته خود بگويند و ھنوز ھمه ابعاد . ھستند

  

 - ھر دليلی نتوانسته جذب نظام اقتصادی  شود که در شھر سکونت دارد ولی به نشين به کسی گفته می بيان ديگر حاشيه به

 از حقوقی که سازمان -و خدمات آن استفاده کند و در واقع حق توسعه اين شھروندان اجتماعی شھر شود تا از امکانات 

حاشيه رانده و در محالت   برآورده نشده و در نتيجه به- تصويب کرده است ١٩٨٦عنوان حقوق بشر در سال  ملل به

  .اند فقيرنشينی که در حاشيه شھرھای در حال توسعه، ايجاد شده، ساکن شده

دانند، ھم در جھان و ھم در ايران را از  نشينی که آن را از فرزندان انقالب صنعتی اروپا می يش حاشيهظھور و پيدا

نشين را ھم مھاجران  دانند؛ با اين ھمه، تمام جمعيت حاشيه شھرھای در حال توسعه می ان بهئيپيامدھای مھاجرت روستا

علت فقر اقتصادی در  از ساکنان ھميشگی شھر بوده و بهھا افرادی ھستند که  دھند؛ بخشی از آن  تشکيل نمیئیروستا

  .کنند واحدھای مسکونی غيراستاندارد زندگی می
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 درصد ٥٠نشين ھستند که اين جمعيت  طبق آمارھای موجود، از ھفت ميليارد جمعيت کره زمين، يک ميليارد آن حاشيه

 درصد افزايش ٨٠اين شھرھا اين نسبت تا در بعضی از . دھند جمعيت شھری کشورھای در حال توسعه را تشکيل می

نشين  توجه است که با توسعه شھری و افزايش جمعيت شھرھای مسلط و بزرگ جھان سوم، مناطق آلونک الزم به. ابدئيم

  .ابدئيسرعت گسترش م و حاشيه نشين نيز به

اين  م زراعتی ايجاد شد؛ به و پس از پايان اصالحات ارضی و بر ھم خوردن نظا١٣٤٠نشينی در ايران از سال  حاشيه

سوی شھرھای بزرگ   که تکه زمينی گيرشان نيامده بود جھت زندگی بھتر بهئیترتيب بود که سيلی از مھاجران روستا

  .سرازير شدند

ھای چندی پيش محمدباقر قاليباف،  گفته نشين در ايران وجود ندارد ولی با توجه به گرچه آمار دقيقی از جمعيت خانه

 ميليونی تھران ٥/٨نشين دانسته بود و با توجه به جمعيت   درصد جمعيت تھران را حاشيه٣٠ تا ٢٥ھران که شھرداری ت

  .نشين در اطراف تھران وجود داشته باشد رسد که بايد بيش از دو ميليون نفر حاشيه نظر می به

رصدی جمعيت حاشيه تھران در  د٧/٤اين جمعيت در حالی وجود دارد که شھرداری تھران نيز چندی پيش درباره رشد 

ھای دروازه غار، لب  نشينان تھرانی در محله عمده حاشيه.  درصدی جمعيت شھر تھران ھشدار داده بود٣/١کنار رشد 

طرح يا برنامه جامع و موفقی که برای  توان به گرچه نمی. ھا، خاک سفيد و دره فرحزاد ساکن ھستند خط، اوراق چی

ينان تھرانی ايجاد شده باشد اشاره کرد ولی چه از سوی نھادھای رسمی و چه از سوی نش رسيدگی به وضعيت حاشيه

  .نشينان تھران شده است وضعيت آموزش و بھداشت بخشی از حاشيه  برای رسيدگی بهئیھا ھای مردم نھاد تالش انجمن

  
آباد، خليج بادامک و  دشت، احمدآباد، حسن دشت، قيام ای در پاک گفتنی است که عالوه بر شھر تھران، مناطق حاشيه

رامينک که در حاشيه استان تھران قرار دارند وجود دارند که عمدتا محل سکونت اتباع مھاجر کشورھای ھمسايه 

  .شرقی مانند پاکستان و افغانستان است

رسد، مشھد است؛ مشھدی که  نظر می نشينی در آن وخيم به  که اوضاع حاشيهئیيم، يکی از شھرھااز تھران که بگذر

  .ترين کالنشھر مذھبی جھان است و عنوان پايتخت معنوی ايران و دومين کالنشھر کشور را ھم دارد بزرگ

و در واقع از جمعيت نزديک ! نشين وجود دارد ھا نشان داده است در مشھد به ازای ھر سه نفر يک نفر حاشيه بررسی

  .نشين ھستند سه ميليون نفری اين شھر بيش از يک ميليون نفر آن حاشيه به

نشينی در مشھد  اھميت بحث حاشيه«: س انجمن مددکاران ايران، چندی پيش اظھار کرده بودئيحسن موسوی چلک ر

ھفت نفر، يک نفر در حاشيه شھرھا زندگی آيد که بدانيم در جمعيت ھفت ميلياردی کره زمين از ھر  چشم می  بهئیجا

  ».رسد يک سوم می انه اين ميزان در مشھد بهمتأسفکند ولی  می
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نشينی مشھد با کل ايران، بيان کرده است متوسط  سيد جالل فياضی، عضو شورای شھر مشھد نيز در مقايسه حاشيه

   .نشين دارد  درصد جمعيت حاشيه٣٠ درصد جمعيت است اما مشھد ١٦حاشيه نشينی در کالنشھرھا 

نشينی  حاشيه«: ھد اظھار کرده استنشينی در شھر مش چنين اصغر حاتمی، کارشناس شھری در ارتباط با داليل حاشيه ھم

وجود نگاه غيرکارشناسانه به تقسيمات کشوری و . شھر مشھد حاصل الحاق بدون کارشناسی روستاھا به شھر است

  ».چنين مھاجرت اتباع خارجی نيز مزيد بر علت شده است زيرساخت ھا و ھم شھرسازی بدون توجه به

 کردند، ئیھا نشينی در شھر مشھد تالش وضعيت حاشيه  بخشيدن بهن شورای شھر نيز در جھت بھبودمسؤوالالبته 

چه شورای چھارم شھر مشھد با شعار ساماندھی حاشيه شھر روی کار آمده بود و در اين راستا کميسيون حاشيه  چنان

شھر  درصد از بودجه عمرانی و فضای سبز شھرداری مشھد در مناطق حاشيه ٥٠شھر را نيز تشکيل داد و امروز نيز 

  .شود ھزينه می

از جمله اين . نشينی در ديگر شھرھای خراسان رضوی نيز وجود دارد از بحث مشھد که بگذريم بد نيست بدانيم حاشيه

نشين را در  ترين حاشيه ترتيب بيش توان به سبزوار، تربت حيدريه و نيشابور اشاره کرد که بعد از مشھد به شھرھا می

  .اند خود اختصاص داده نشينی کشور را به  حاشيه٣٥ و ٣٢، ٢٢ھای  استان دارند و رتبه

 شرکت ٦٠٠دليل جای دادن بسياری از کارخانجات مادر و بزرگ صنعتی در خود و نيز وجود بيش از  تبريز به

  .نشينی است شود که نتيجه آن بروز حاشيه ترين شھرھای مھاجرپذير ايران محسوب می ساز در آن، يکی از مھم قطعه

  
نشين زندگی   ھزار نفر حاشيه٤٥٠ ميليون نفری اين شھر، حدود ٥/١چندی پيش شھرداری تبريز اعالم کرد از جمعيت 

ين منظور نيز، چندی پيش ا به. در واقع يک سوم جمعيت تبريز نيز مانند مشھد محل اسکان حاشيه نشينان است. کنند می

  .نشينان تبريز آغاز کرد  نفر از حاشيه١٥٠٠ واحدی را برای اسکان ٢٢٠شھرداری تبريز پروژه 

 واحدی در ٢٢ بلوک ١٠شود شامل   ميليارد لایر به صورت پايلوت در منطقه ارم اجرا می١٥٠اين پروژه که با اعتبار 

رسد پروژه مذکور کوچک و  نظر می نشينی در اين شھر، به  حاشيهآمار باالی البته با توجه به. مرحله نخست است

   .نشينان در تبريز نيست گوی عظيم حاشيه پاسخ

پور معاون فنی و عمرانی شھردار تبريز در اين زمينه از ھمکاری نکردن  البته در اين زمينه نيز محبوب عبدهللا

ھای  نشينی انتقاد و اظھار کرده بود که از ھمه دستگاه  با شھرداری تبريز در رفع معضل حاشيهئیھای اجرا دستگاه

نشينی  عمرانی از قبيل استانداری، فرمانداری و اداره کل راه و شھرسازی در خصوص کمک به برطرف کردن حاشيه

  .رود انتظار ھمکاری می
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تر شھرداری  پيش. تندنشين ھس  ھزار نفر حاشيه٤٠٠برآوردھا نشان داده از جمعيت دو ميليون نفری اصفھان قريب به 

موجب آن بتواند جلوی  دنبال اجرای طرحی برای ايجاد کمربند سبز در اطراف اصفھان بود که به اصفھان به

  .نتيجه خاصی نرسيد نشينی در اطراف اصفھان را بگيرد ولی برای اين کار موفق نشد و اين طرح به حاشيه

وردين ماه سال جاری از عزم مرکز بھداشت اصفھان برای س مرکز بھداشت اصفھان نيز در فرئيغالمحسن صدری، ر

صورت  اعتبارات الزم در اين زمينه به«: نشين اصفھانی خبر داد و گفت  ھزار نفر حاشيه٤٠٠زير پوشش قرار دادن 

ه نشينان صرف شد  ميليارد تومان نيز در زمينه بھداشت حاشيه٤٠مستقل از وزارتخانه داده شده و سال گذشته بالغ بر 

  ».است

. اصفھان است» حصه«نشينی در اصفھان، حضور مھاجران سوری و عراقی در منطقه  يکی از معضالت تازه حاشيه

 کودک بی ھويت در ١٠٠ يک ھزار و ئیشناسا منطقه حصه در گفتگو با مھر به» بسيج خواھران «مسؤوليار احمدی، 

  ».اين منطقه ھويت مشخصی نداشته و شناسنامه ندارندبسياری از کودکان «: افزايد کند و می منطقه حصه اشاره می

 جمعيت حاشيه نشين ٨٥چه در سال  چنان. نشين ھمدان نيز با شيب قابل توجھی در حال افزايش است جمعيت حاشيه

ريزی و عمرانی   ھزار نفر بود که اکنون بنا بر گفته حميدرضا طبی مسرور، معاون برنامه١٠١ھمدان در حدود 

 ٧٠٠نشين در ھمدان به   خانوار حاشيه٧٠ای   ھزار نفر رسيده است و در منطقه٢٠٠مدان، اين ميزان به فرمانداری ھ

  .اند خانوار تبديل شده

نشين ھمدان را يک چھارم کل جمعيت ھمدان دانسته و  ، عضو شورای شھر ھمدان نيز جمعيت حاشيهئیرضا ميرزا

 ھمدان وجود دارد که ساخت و سازھای غيراصولی در معابر مانع نشين در شھر  منطقه حاشيه٩ھم اکنون «: گفته است

  ».اين مناطق شده است خصوص در مواقع بحرانی به ارائه خدمات به

شد، بيش از نيم قرن است که بر سر شھرھای  گفته می» نشينی کوخ«آن  چه در شعار مذھبيون به نشينی يا آن  حاشيهمسأله

اين معنا نيست که اين مناطق  به» نشينی حاشيه«در ترکيب » حاشيه«لغت .  استبزرگ و کوچک ايران سايه گسترانيده

ھای غيررسمی در حاشيه  گاه از لحاظ مکانی الزاما در حاشيه شھرھا قرار دارند، بلکه به اين معنا است که اين سکونت

ات شھری، بھداشتی، تأسيسد گاه رسمی مجاورشان فاق اند و برخالف سکونت ھای رسمی و قانونی شکل گرفته گاه سکونت

صورت معمول در اختيار ديگر ساکنان شھر قرار  بھره از خدماتی ھستند که به امنيتی و رفاھی مناسب و عموما بی

 ھم در مرکز شھر واقع شده باشند و ھم خارج از ئیتوانند از لحاظ جغرافيا ای می بنابراين اين مناطق حاشيه. گيرد می

  .رحريم رسمی شه

شدت صعودی داشته ھمواره ھمزاد  ه گسترش شھرنشينی در ايران که از ابتدای سلطنت پھلوی اول روندی بهھرچند ک

صورتی غيرعادی با بحران  کم در دو مقطع زمانی به اما مناطق شھری ايران دست. نشينی بوده است حاشيه

  تا ميانه دھه۴٠ ارضی و در انتھای دھهنشينی گسترده پس از اصالحات  موج اول حاشيه. اند ھا مواجه شده نشين حاشيه

نشينان عمدتا کشاورزانی بودند که از روستاھا به حاشيه شھرھای بزرگ رانده شده  در اين موج، زاغه.  رخ داد۵٠

ھای  داد يا در اثر خشکسالی و سياست شان نمی  ھزينه زندگیتأمين کوچکشان تکافوی  ھا يا قطعه زمين اين دھقان. بودند

جوی کار و با  و ان الجرم در جستئيشان از بين رفته بود و در فقدان برنامه پويای اشتغال برای روستا ھستیغلط کشت 

ھا گرچه آخرين گروھی بودند که به امواج  نشين  حاشيه اين. رويای زندگی بھتر به سمت شھرھا روانه شده بودند

 را به پيکر ئیھای شھرھای بزرگ، ضربه نھا ر خيابانپروايشان د سھمگين انقالب پيوستند ولی با حضور گسترده و بی

 .درمق حکومت پھلوی دوم زدن کم
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چنان  گرچه ھم. نشينی در ايران با آغاز جنگ ايران و عراق آغاز شد و تا پايان جنگ ھم ادامه داشت موج دوم حاشيه

ھای معمولی غرب و  وج دوم، خانوادهنشينی بودند ولی عمده اجزاء سازنده م ان پای ثابت حاشيهئيدھقانان و روستا

تر  تر و امن شان به حاشيه شھرھای مرکزی غرب ايران بودند که در اثر جنگ مجبور شده بودند از محل زندگی جنوب

 ميليون و پانصد ھزار ٢ ھا حدودا شدند و جمعيت آن خوانده می» زده جنگ«اين افراد در اصطالح آن روزھا . کوچ کنند

امنی در افغانستان که متعاقب حمله اتحاد جماھير شوروی به اين کشور رخ داد، عالوه  ا آغاز جنگ و ناب. نفر بوده است

. نشينان شھرھای ايران اضافه شد زده افغانستانی ھم به جمعيت زاغه  ميليون نفر جنگ٢ زدگان ايرانی، بر جنگ

 ۶٠ ن سکنا گزيدند و بدين ترتيب تا پايان دھهزدگان افغانستانی عمدتا در حاشيه شھرھای مشھد، زاھدان و تھرا جنگ

 .تسابقه افزايش ياف نشينان در شھرھای بزرگ به شکلی بی تراکم حاشيه

شھرھای ايران که تا پيش .  مسکن را عمال متوقف کردتأمينھای  انقالب و جنگی که متعاقب آن رخ داد، اجرای سياست

گذاری موثر   و پس از يک دھه توقف سرمايه۶٠ بودند در پايان دھهاز انقالب ھم با مشکل گسترده کمبود مسکن مواجه 

جمعيت شھرنشين ايران در فاصله . رو شده بودند دولتی و خصوصی در بخش مسکن با مشکالت مضاعفی روبه

  ميليون نفر رسيده بود و ھم اکنون به بيش از٢۶  ميليون نفر به١۵  درصد رشد کرده و از٧٢ ،١٣۶۵  تا١٣۵۵ ھای سال

 . ميليون جمعيت رسيده است٨٠

  

 تجھيزات پيشرفته ضد شورشخريد 

تر کسی در ايران بداند فکر وارد کردن تجھيزات پيشرفته ضد شورش اولين بار توسط چه کسی و با چه ھدفی  شايد کم

ھای تعديل اقتصادی در   دولت ھاشمی رفسنجانی سياستبا روی کار آمدن  ،گزارش ندای اروميه به .تمطرح شده اس

  .دپيش گرفته شد که نتيجه آن افزايش تورم و تشديد فشار بر روی اقشار مختلف جامعه بو
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ن دولت سازندگی که مسؤوالو اين جمله معروف ھم از سوی .  درصدی مواجه شدند٤/٤٩مردم در آن برھه با تورم 

ھا نقل محافل  ماه» ھای توسعه له شوند، اشکال ندارد  درصد جمعيت کشور زير چرخ١٥حتی اگر در فرآيند تعديل، «

  .دش

با وجود پافشارھای زيادی . در جامعه می دانند» یاگستتف بی«و رواج » گری اشرافی«گيری پديده  آن دوره را دوره شکل

گونه که در بخشی از خاطرات احمد   آنتداوم رويکرد اتخاذ شده اصرار داشتند و ين بهمسؤولشد  که بر جامعه وارد می

 .دتوکلی آمده است، سرکوب را به تجديدنظر در رويه و قبول خواسته اقشار محروم ترجيح دادن

گويد تجھيزات ضد شورش با پيشنھاد نوربخش، وزير اقتصاد دولت ھاشمی رفسنجانی و با ھدف سرکوب  توکلی می

 .شورش ھای اقتصادی وارد کشور شده است

لزوم سرکوب مضمون سخنان مرحوم دکتر نوربخش وزير اقتصاد «: ھا آورده است  بخشی از خاطرات آن سالاو در

 »!دھمان دليل داده بو  دولت آقای ھاشمی رفسنجانی است که پيشنھاد واردکردن تجھيزات ضد شورش را بهھيأتدر 

 فشار زيادی را به مردم متحمل کرد و  سال روی آوردن مجدد به ھمان سياست ھای اقتصادی که٢٠حال پس از گذشت 

 ... نھايتا موجب شد وزير اقتصاد پيشنھاد وارد کردن تجھيزات ضد شورش را بدھد، جای بسی تامل دارد و

 

   رفسنجانی و دانشگاه آزاد
 قرائت شد ١٣٩٣ آبان ٢٨گزارش تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد سرانجام در صحن علنی مجلس در تاريخ چھارشنبه 

  . متن آن در دسترس افکار عمومی قرار گرفتو

وگو با خبرگزاری آنا، از  به گزارش خبرنگار سياسی افکارنيوز، حامد قادرمرزی، نماينده قروه در مجلس در گفت

جانبه و برای  اين گزارش يک گزارش يک: گزارش مجلس گفته است ھای متعدد دانشگاه آزاد در واکنش به رسانه

عليرضا منادی . شبنامه شباھت داشت تا گزارش تحقيق و تفحص تر به ن تھيه شده است و بيشطرفداری از يک جريا

قرائت گزارش تحقيق و : سپيدان نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشھر نيز در ھمين خصوص به اين خبرگزاری گفته

  .د بزرگ در حق دانش در کشور بوئیتفحص دانشگاه آزاد اسالمی در صحن علنی مجلس جفا

اما گزارش تحقيق و تفحص از دوران مديريت عبدهللا جاسبی حائض چه نکاتی بود که اين چنين رسانه ھای وابسته به 

  اين نھاد را آشفته کرده است؟

با شروع به کار واحدھای دانشگاه در اقصی نقاط کشور مسائل : گزارش ايرنا، در بخشی از اين گزارش آمده به

وضوع خدمت سربازی دانشجويان دانشگاه و به دنبال ضرورت صدور گواھی تحصيلی و اجتماعی گوناگون از جمله م

دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعالم می . گواھی اشتغال به تحصيل و فارغ االتحصيلی دانشجويان دانشگاه پديد می آيد

 سالگی در مقطع ١۶ذا برخی در سن نمايد که الزامی به ارائه مدرک ديپلم برای تحصيل در اين دانشگاه وجود ندارد، ل

  .ددبيرستان به راحتی به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی پذيرفته شده و شروع به تحصيل نماين

 وضعيت دانشگاه آزاد ١٣٧٣ تا انتھای ١٣٦٦ھای  در بررسی به عمل آمده در فاصله زمانی سال: افزايد اين گزارش می

طوری که  ی آموزشی و امکانات در وضعيت بسيار نامطلوبی قرار داشته است به علمی، فضاھيأتاسالمی از حيث 

ھای  ھای شرايط مورد نظر دفتر گسترش آموزش عالی را نداشته، بلکه حتی حداقل اکثر واحدھا و شعبات نه تنھا حداقل

ح مشکالت فوق انجام نداده، بلکه دانشگاه نه تنھا ھيچ اقدامی در زمينه اصال. اند مورد نظر کميته ارزيابی را نيز نداشته

طوری که دبير شورای عالی  به. مقررات آموزش عالی کشور و نيز اساسنامه خود نيز عدول کرده است از عمل به
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عدم اخذ مجوز کليه واحدھای   امنای دانشگاه بهھيأتس ئي، خطاب به ر٢٥/٠٣/١٣٧٩انقالب فرھنگی در مورخ 

  .دنمای مين اشاره میجز واحد خ دانشگاه آزاد اسالمی به

 ٦٣ دانشگاه آزاد اسالمی، حداقل تأسيسھا از   با وجود گذشت سال١٣٩١دھد، در سال  گزارشات دانشگاه نشان می

يعنی اين شعب حتی شرايط داشتن يک رشته دانشگاھی . باشند  علمی تمام وقت میھيأت عضو ٣تر از  شعبه دارای کم

ای رشته در اين شعب داير شده و دانشجويان زيادی در  که، تعداد قابل مالحظه الیدر ح. در مقطع کاردانی را نيز ندارند

 واحد علوم و تحقيقات در کشور، بدون داشتن حداقل ٢٣کنند در  گزارشات حکايت می. باشند تحصيل می ھا مشغول به آن

  .دان  به تحصيل بوده مشغول١٣٩١ دانشجو در مقاطع تحصيالت تکميلی در سال ٣٥١١٥ علمی تمام وقت ھيأتيک 

رويه پذيرش  ھای دانشگاھی و افزايش تعداد بی نياز کشور برای ايجاد رشته محل توجھی به مطابق اين گزارش بی

عنوان نمونه پذيرش  به. آن غفلت کامل صورت گرفته است دانشجويان نيز از موضوعات اساسی است که نسبت به

 واحد علوم و تحقيقات در ٢٣گزارشات حکايت می کنند در  « مديريت،دانشجو بدون برآورد نياز کشور در رشته ھای

 ١٣٩١ دانشجو در مقاطع تحصيالت تکميلی در سال ٣٥١١٥ علمی تمام وقت ھيأتکشور، بدون داشتن حداقل يک 

  ».اند تحصيل بوده مشغول به

العاده در ھمه واحدھا جذب  رفيت فوق ھستند که با ظئیھا از جمله رشته.. حقوق، مترجمی زبان انگليسی در تعداد زياد و

) واحد تھران مرکز( التحصيالن رشته مترجمی زبان انگليسی در يکی از واحدھا مثال تعداد فارغ. دانشجو داشته و دارند

 . نفر افزايش داشته است٧٠٧ به ١٣٧٣ نفر بوده و در سال ٤٥٦، ١٣٧٠در سال 

حدھای برون مرزی جذب دانشجويان خارجی بخصوص از  واتأسيس امنای دانشگاه ھدف از ھيأتکه  در حالی

ًھای خارجی و نتيجتا افزايش کيفيت  کشورھای ھمسايه و يا ايرانيان مقيم در خارج و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه

تمامی  دھد، قريب به کردند ارزيابی واحدھای فعال برون مرزی نشان می آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی معرفی می

مرزی نظير  نام واحدھای برون پذيرش و جذب دانشجوی به. نشجويان اين واحدھا ايرانی و ساکن داخل کشور ھستنددا

صورت مھمان و سپس انتقال دايم داده  واحدھای داخل کشور ابتدا به امارات، لبنان و آکسفورد انجام شده و بالفاصله به

داخل کشور  پرداخت و مبلغی نيز بابت مھمانی به)  معادل ارزلایر( صورت ارزی اين دانشجويان شھريه را به. شوند می

  !دشو آنان داده می از آنان دريافت شده، و در نھايت مدرک يکی از واحدھای داخلی به

وضعيت اسفناک ديگر واحدھای دانشگاھی برون مرزی مانند لبنان، افغانستان و آکسفورد در متن گزارش  نگاھی به

دھد دورانی که خود ھاشمی از آن با عنوان  تر نشان می  ساله آقای ھاشمی و جاسبی را بيش٣٠عمق فاجعه مديريتی 

  .ندک دورانی درخشان ياد می

 ئیجا  يک نھاد با گردش مالی گسترده بدون نظارت نھادھای ناظر کار را بهتأسيسھای متعدد و نيز  در مجموع تخلف

کرده پيش   و بيکاری جوانان تحصيلئیگرا ضعيت نامطلوب مدرکتری ھم در مورد و  ھای بيشسؤالرسانده که اينک 

 درصد ٧٣ ميالدی، ١٩٩٣در سال «: در بخشی از اين گزارش آمده است. العمر اين دانشگاه است روی مديران مادام

، ھای علمی کاربردی در مقطع کاردانی بود، ولی در ايران دار اجرای دوره  عھدهجاپانآموزش عالی غيردولتی کشور 

 الی ٦٠عنوان بخش غيردولتی، برای آسان بودن کادر خود و تحصيل درآمد برای سيستم خود،  دانشگاه آزاد اسالمی به

کنند؟ چرا   درصد دانشجويانش در مقطع کارشناسی تحصيل می٨٠ الی ٧٠ درصد دانشجويانش درعلوم انسانی و ٧٠

 کاذب ئیگرا ليسانس و کافی و مورد انتظار نداشته و چرا بهرغم رشد کمی، توسعه کيفی مطلوب  دانشگاه آزاد اسالمی به

  »و تورم ناميمون در علوم انسانی دامن زده است؟
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شد بسياری از  چه اين ايده عملياتی نمی اندازی دانشگاه آزاد، ادعا کرده است چنان ھاشمی رفسنجانی، در رابطه با راه

  !رفتند خارج از کشور می  بهھای اين مملکت برای ادامه تحصيل جوانان با سرمايه

شماری دانشجو، بدون امکانات آموزش عالی و کيفيت آموزش عالی،   که با چند اتاق و چند معلم و تعدای بیئیجاھا

  !مدعی مراکز علم و دانش است؟ بازاری مانند ھمه بارھای تجاری

ندازه زيادی افزايش داد اما در عين حال تب کرده را تا ا  سال فعاليتش تعداد جوانان تحصيل٣٠دانشگاه آزاد اسالمی در 

ھای شب امتحانی که احتماال  ليسانسه. کيفيت را نيز نھادينه کرد  را نيز گسترش و در عين حال آموزش بیئیگرا مدرک

شان ندارند و تنھا در دست داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری  ھيچ تخصصی در رشته تحصيل

امر آموزش باعث آن  برند يکی ديگر از فجايعی است که مديريت پول محور و نگاه اقتصادی به کار باال میشان را  توقع

   .تشده اس

ھا و دعواھای جناحی در حکومت اسالمی و جدا از اين که چقدر گزارشات و آمار و  بنابراين بھتر است جدا از رقابت

ھا در  ه طور کلی در رابطه با دروس و آموزش دانشگا گاه آزاد، بلکه بهشان واقعيت دارد، نه تنھا در رابطه با دانش ارقام

زيرا اساسا . بار است توان محکم گفت که سيستم آموزشی در ايران، از کودکستان تا دانشگاه فاجعه حکومت اسالمی، می

  !دانی استشمول و مبلغ و مروج جھل و خرافه و نا حکومت اسالمی ايران، دشمن علم و دانش و آگاھی جھان

مديرکل آموزش عالی دانشگاه ھای غيردولتی وزارت علوم با حضور در يک » دکتر کارن ابری نيا«گزارش مھر،  به

  .ھای اين دانشگاه را بررسی کرد برنامه تلويزيونی، اختالف وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر کد رشته

اين : ات آموزش عالی گفتمؤسسيابی دانشگاه آزاد مانند ساير درخواست دانشگاه آزاد مبنی بر ارز ابری نيا در پاسخ به

دنبال ارتقاء کيفيت آموزشی است، با اين وجود  ھای اخير به آور است، وزارت علوم طی سال ھا، شگفت صحبت

  .مشکالتی را که دانشگاه آزاد ايجاد کرده بسيار تحمل کرده و با اين دانشگاه ھمراھی کرده است

ھای ديگر اجرا کرده  ھا و ضوابطی را که برای زير نظام ارت علوم اگر قصد داشت معيارھا، شاخصوز: او ادامه داد

  .شد ھای اين دانشگاه تعطيل می درصد فعاليت ٦٠ کرد، االن شايد برای اين دانشگاه اجرا می

ھای گذشته و  دورهباالخره اتفاقاتی که در : ھای غيردولتی وزارت علوم، ادامه داد مديرکل آموزش عالی دانشگاه

شود آن را متوقف کرد، بايد آن را به ريل اصلی خود  ھای قبل رخ داده، مانند قطاری است که در ريل افتاده و نمی دولت

  .بازگرداند

عنوان  ريزی به دانشگاه آزاد فرصت داده شود، که داده شد، شورای عالی برنامه برای اين کار بايد به: او تصريح کرد

  .کند که برای کدام زيرنظام باشد ع تصويب مجوزھا برای آموزش عالی در کشور است فرقی ھم نمیباالترين مرج

ھا وجود داشته اين موضوع اصال  شود يک کميته سه نفره برای تصويب اين کد رشته که ادعا می اين: ابری نيا افزود

ه، يک عضو اين کميته از وزارت علوم  نشدئیسال پيش مطرح شده و اصال اجرا ٢٥ الی ٢٠ مطرح نبوده، اين کميته

  .بوده که اصال شرکت نکرده است

سه ئي رھيأت که اغلب، اعضای ئیھا خواھد دانشگاه آزاد با دانشگاه  که، وزارت علوم نمیسؤالاين  او در پاسخ به

در شورای عالی  ٨٩ اساسنامه دانشگاه آزاد در سال: ھا سھام دارند رقابت کند، تصريح کرد ھای دولتی در آن دانشگاه

  .انقالب فرھنگی تصويب و اصالح شد

در بند اول اساسنامه دانشگاه آزاد آمده است، اين : ھای غيردولتی وزارت علوم افزود مديرکل آموزش عالی دانشگاه

شود و بنابراين زيرنظام وزارت علوم است،  ه آموزش عالی غيردولتی و غيرانتفاعی محسوب میمؤسسدانشگاه يک 

  .تواند تافته جدا بافته باشد ز تمام ضوابط حاکم پيروی کند و نمیبايد ا
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 امنا ھيأتات غيرانتفاعی، تحت نظارت وزارت علوم ھستند، ھمگی دارای مؤسسھا و  تمام دانشگاه: او خاطرنشان کرد

  .ھا نظارت دارد اهات و دانشگمؤسسھا حضور دارد و دانشگاه مادر بر اين  ھيأتھستند، نماينده وزير علوم در تمام اين 

کنيم و حتی يک دانشجو خارج  ات غيردولتی را در شورای گسترش صادر میمؤسسما مجوز : ابری نيا، تصريح کرد

 تبعيت نکرده و پذيرش دانشجو مسألهشود در حالی که دانشگاه آزاد اسالمی از اين  از سيستم سازمان سنجش پذيرش نمی

  .کند ز سيستم متمرکز سنجش پيروی نمیدھد و ا صورت اختياری انجام می را به

ه غيرانتفاعی سھام ندارم، برخی ھمکاران ما سھام دارند و اتفاقا برخی از مؤسسمن شخصا در ھيچ : او ادامه داد

اگر قرار بود . قرار دارد ٤ ھا در سطح ه آنمؤسسات، رتبه مؤسسبندی  ھمکاران ما که دارای سھام ھستند در سطح

تواند از  حتی سازمان بازرسی می. ھا را در سطوح باالتر قرار دھيم توانستيم آن ھا قائل باشيم، می ی آنای برا امتياز ويژه

  .ايم ات مجوز خاصی ندادهمؤسسات بازديد کند که به اين مؤسساين 

ھای غيردولتی که تحت نظر وزارت  دانشگاه: مديرکل آموزش عالی دانشگاه ھای غيردولتی وزارت علوم ادامه داد

ھای  دانشجوی کارشناسی ارشد پذيرش کنند، اما از واحدھای دانشگاه آزاد گزارش ٢٠ تر از توانند بيش علوم ھستند، نمی

  .نفر در کارشناسی ارشد پذيرفته است ٢٠٠ تا ١٥٠ ئیمتعددی وجود دارد که در واحدھا

شده است نيز ساختار خود را اصالح کد رشته محل که يک بار مجوز پذيرش داده  ٤٦٠٠ اگر در ھمين: ابری نيا افزود

 وجود دارد که اين دانشگاه در کد ئیھا ، حتی گزارشمسألهاين  با توجه به. توانند دانشجو پذيرش کنند نکنند، نمی

  .کند  که بدون مجوز ھستند در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذيرش کرده و اجرا میئیھا رشته

اين يک فاجعه است که دانشگاه آزاد با پذيرش : ھای غيردولتی وزارت علوم، ادامه داد همديرکل آموزش عالی دانشگا

دانشجو تنھا درآمد خود را باال برده و امورات خود را بگذراند، اين راه صحيحی نيست، بلکه بايد با وزارت علوم تعامل 

  .دنبال رشد و توسعه دانشگاه آزاد است وزارت علوم به. کند

خواھيم اين دانشگاه سقوط کند اما ادعای ما اين است اگر اين روند را پيش گيرد، کيفيت  ما نمی:  کرداو خاطرنشان

شود و اين درست نيست و بايد جلوی آن گرفته  سقوط آموزش عالی می  منجر بهمسألهنازلی را ارايه خواھد کرد، اين 

  .شود

  

  ای نقش رفسنجانی در انتخاب خامنه

 ،»مبارزه دوران« نام به کتاب در انقالب، از پيش ایهخامن هللاتآی با ئیآشنا سابقه درباره اکبر ھاشمی رفسنجانی،

  :تاس نوشته

جا زنبوری يکی از اعضای خانواده را  ھای ديگر مشھد کرديم؛ در آن القئيسفری ھم با اعضای دو خانواده به يکی از 

ای برای تسکين درد اين گونه  ی از اھل دل مشھد دمی و اجازهای، که قبال اظھار کرده بودند از يک گزيد و آقای خامنه

  ...دبخش نبو ھا دارند، وردی خواندند و گويا موثر ھم شد، گرچه برای من اطمينان گزيدگی
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، بدون شک فرد دوم قدرتمند در ١٣۶٧ هللا خمينی، رھبر حکومت اسالمی ايران در سال هللا روح تا زمان مرگ آيت

   .ھای زيادی نقل شده است از نزديکی رفسنجانی به خمينی و نفوذش داستان. می رفسنجانی بودايران اکبر ھاش

ای به سمت  هللا خامنه ای در انتخاب آيت  کنندهتعيين تأثير ١٣۶٨  خرداد١۴ تالش رفسنجانی در جلسه خبرگان رھبری در

حتی يک لحظه در ذھن «: ود ايشان گفته استای بقدری دور از ذھن بود که خ انتخاب آقای خامنه. رھبری ايران داشت

من ھميشه خودم را نه فقط از اين منصب بسيار خطير . يت به من متوجه خواھد شدمسؤولدادم که اين  خودم خطور نمی

 ».دانستم تر می کوچک... تر از اين منصب بوده است  نئيمراتب پا و مھم، بلکه حتی از مناصبی که به

  
  

  ١٣٦٧ار زندانيان سياسی در سال عامالن رديف اول کشت

  
  هللا خمينی آيت

دھنده  فرمان! گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی  مردم ايران و بنيان١٣٥٧رھبر سرکوب خونين انقالب 

ھا و سران حکومت  استاد و الگوی بزرگ ھمه جناح.  زندانيان سياسی٦٧ويژه کشتار سال  کشتارھای دھه شصت، به

  ! اسالمی ايران

 که در خصوص آزادی داده بود ئیھا  ايران، پوشش حجاب اسالمی و آزادی را بر خالف وعده١٣٥٧او پس از انقالب 

نيروھای طرفدار  صدھا نفر از وابستگان حکومت شاھنشاھی ايران را اعدام نمود و حتی به. برای زنان اجباری کرد

، بسياری از »ضدانقالب«ھا از اساتيد و دانشجويان  اهفرمان او و با ھدف تصفيه دانشگ به. خويش نيز رحم نکرد

او بسياری از نزديکان خود را . ھا اخراج شدند  از دانشگاهئیدانشجويان و استادان کمونيست، چپ، ليبرال و بھا

در . خمينی باعث طوالنی شدن جنگ شد و ايران را درگير جنگی ھشت ساله با عراق نمود. سرکوب و يا اعدام نمود

چنين با  او، ھم. ھا اعدام شدند او در زندان» حکم حکومتی« ھزاران تن از زندانيان سياسی به ١٣٦٧تان سال تابس

  .صدور فتوای قتل سلمان رشدی، تروريسم دولتی را علنی کرد و رسميت داد

   در اين سال. ت و تنھا چند ھفته پس از پايان جنگ ھشت ساله انجام گرف١٣٦٧کشتار زندانيان سياسی در تابستان سال 

برای سرانجام دادن زندانيان سياسی )  مرگھيأتمعروف به (  سه نفرهھيأتای خواستار تشکيل يک  خمينی، طی نامه

فعالين سياسی که بر روی موضع .  کليدی در خصوص عقيده سياسی زندانيان بودسؤال پرسش سه ھيأتکار اين . شد

  .شدند يا روانه ميدان تير میچوبه دار سپرده و  خويش پايداری می کردند به

 :اند عبارتند از  بر مسند قدرت بوده٦٧ھای شاخصی که در زمان کشتار خونين سال  نام سيزده تن از چھره
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  احمد خمينی

طرز  که تاکنون حتی نام آن نيز اعالم نشده است به» بيماری« بر سر يک ١٣٧٤دومين پسر خمينی که در زمستان سال 

  .او توسط نھادھای امنيتی حکومت اسالمی در جامعه مطرح است» قتل« در خصوص ئیھا بتصح! مشکوکی درگذشت

از ميان اين . ن نقش مھمی داشتمسؤوالهللا خمينی با  ھای پس از انقالب در سازماندھی روابط روح احمد خمينی در سال

چنين شايعاتی در  ھم. است گ بوده هللا منتظری از قائم مقامی رھبری بسيار پررن ھا، نقش او در برکناری آيت نقش

  . وجود دارد٦٧خصوص نقش وی در تحريک خمينی برای صدور فتوای قتل زندانيان سياسی در سال 

  
  ای علی خامنه

او تا .  و به لطف سرکوب، رھبر حکومت اسالمی است١٣٦٨هللا خمينی که از سال  س جمھور وقت و جانشين روحئير

.  فرزند است٦او دارای . روضه خوانی در محافل مذھبی مشغول بوده است يران، به در ا١٣٥٧قبل از انقالب سال 

. و ميثم است) محسن( نام دخترانش بشری و ھدی، و نام پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود. نام دارد» خجسته«ھمسر او 

ت خيابانی بارھا سخن ای در مسائل امنيتی و سرکوب اعتراضا ھا از نقش برجسته مجتبی خامنه ست که رسانه گفتنی

  .اند ميان آورده به

  
  اکبر ھاشمی رفسنجانی

 و فرمانده ی جنگ ھشت ساله حکومت اسالمی با عراق ١٣٦٧س مجلس شورای اسالمی در زمان کشتارھای سال ئير

  !که کشتارھای صورت گرفته در دھه شصت را نياز زمانه قلمداد کرده است

گفته . ی در جايگاه رھبری حکومت اسالمی بسيار کليدی ارزيابی شده استا قدرت رسيدن علی خامنه نقش او در به

برای مدت طوالنی برخی او را صحنه . کننده حکومت اسالمی در نقاط بحرانی بوده است شود او ھمواره حفاظت می

  .کردند قلمداد می» شخصيت پشت پرده«گردان اصلی حکومت اسالمی و 
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  ميرحسين موسوی

الزم به . برد سر می  که از آن سال در حصر خانگی به١٣٨٨نامزد انتخابات رياست جمھوری سال نخست وزير وقت و 

ای با يک شبکه خبری اتريشی اعدام زندانيان سياسی را اقدامی   ميالدی و طی مصاحبه١٩٨٨ذکر است که وی در سال 

  !درست قلمداد کرد

  
  عبدالکريم موسوی اردبيلی

ھای دھه شصت بر عھده   که نقشی اساسی در اعدام٦٧س ديوان عالی کشور در سال يئ و رئیس شورای عالی قضائير

  !شود قلمداد می» طلب مرجع تقليد اصالح«اکنون به تدريس در قم مشغول است و يک  داشته و ھم

اداره و سرپرستی روحانيت اردبيل و تدريس و تاليف   مردم ايران، به١٣٥٧موسوی اردبيلی پيش از انقالب سال 

توان به عضويت در شورای انقالب، عضويت در  ھای او پس از انقالب می يتمسؤولاما از مشاغل و . مشغول بود

صدر و ديگران، نمايندگی دوره اول   سه نفره رسيدگی به اختالف بنیھيأتمجلس خبرگان قانون اساسی، عضويت در 

و عضويت در شورای بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان رھبری، دادستانی کل کشور، رياست ديوان عالی کشور 

  .اشاره کرد… و

  
  ھا محمد موسوی خوئينی

در حکومتاسالمی از . را بر عھده دارد» مجمع روحانيون مبارز« که ھم اکنون رھبری ٦٧دادستان کل کشور در سال 

  !شود طلب ياد می عنوان يک تشکل اصالح مجمع روحانيون مبارز به

دانشجويان پيروی خط «. در جريان اشغال سفارت بود» دانشجويان مسلمان پيرو خط امام«ھا رھبر معنوی  خوئينی

اين حرکت شديدا .  باال رفته و کارمندان اين سفارت را به گروگان گرفتندامريکابا رھبری وی از ديوار سفارت » امام

  .تر از انقالب اول قلمداد کرد گطوری که وی آن را انقالبی دوم و بزر هللا خمينی واقع شد، به مورد حمايت روح
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  محمد محمدی ری شھری

ھای آغازين  پس از اعدام. در شھر ری را برعھده دارد» اماکن مقدسه«وزير اطالعات وقت که در اين روزھا توليت 

از جمله افرادی که . عھده داشت يت محاکمه افراد سرشناس را بهمسؤول صادق خلخالی، ری شھری اگستانقالب به قض

زاده و فرماندھان ارتش حکومت اسالمی در جنگ ايران  توان به صادق قطب اند می شھری اعدام شده ه حکم محمد ریب

  .و عراق از جمله بھرام افضلی، حسن آذرفر، ھوشنگ عطاريان و بيژن کبيری اشاره کرد

  

  
  محمد خاتمی

در حکومت اسالمی که در » حاتاصال«س جمھور دوران ئير. ١٣٦٧ه کيھان در سال مؤسسس ئيوزير ارشاد و ر

  . ھنوز ھم سکوت کرده است٦٧خصوص کشتارھای سال 

 در سخنرانی ماه رجب خود در قم، به فضای حاکم بر کشور اعتراض کرد و بر عدم ٧٦هللا منتظری در سال  وقتی آيت

نگی وی را صادر ای مھر زد، شورای امنيت کشور به رياست محمد خاتمی فرمان بازداشت خا صالحيت فقھی خامنه

عرضگی سياسی در نزد  او به بی. محمد خاتمی ھمواره خود را حامی نظام جمھوری اسالمی معرفی کرده است. کرد

هللا منتظری مورد استقبال  توسط آيت» خاصيت و ثناگو فردی بی«عنوان  خطاب کردن او به. عموم جامعه معروف است

  .عموم جامعه ايران واقع شد

  
  حسينعلی نيری

 ھيأت« سه نفره ای که معروف به ھيأتاو در راس ! هئي سه نفره ی مرگ و عضو کنونی قوه ی قضاھيأتحاکم شرع 

شود که در زمان اعدام و يا تيرباران زندانيان سياسی در سال  گفته می. است قرار داشته» کميسيون مرگ«و يا » مرگ

  .جا می شده است و اوين جابهصورت مرتب با ھليکوپتر بين زندانھای گوھر دشت   وی به٦٧
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  مرتضی اشراقی

مرتضی اشراقی پس از پايان کشتار .  مرگ که تصاوير زيادی از او منتشر نگشته استھيأتدادستان تھران و عضو 

اشراقی عالوه بر جناياتی که در مقام دادستان انقالب اسالمی .  بود که ارتقای مقام چندانی نيافتھيأت تنھا عضو ٦٧

 نيز احکام اعدام ٦٧ ديوان عالی کشور پس از کشتار   تھران مرتکب شد، در مقام رئيس يکی از شعباصفھان و

  . قرار دادتأئيدبسياری را مورد 

  
  مصطفی پورمحمدی

 نام او مجددا بر سر ٧٨ای در سال  ھای زنجيره در زمان پيگيری قتل.  مرگھيأتمعاون و نماينده وزير اطالعات در 

. نژاد در دوره ی اول رياست وی بود و سپس از اين مقام کنار گذاشته شد  وزير کشور دولت احمدی او. ھا افتاد زبان

پور محمدی در کنار ديگر مقاماتی که در حکومت اسالمی دارد، اکنون وزير دادگستری دولت شيخ حسن روحانی 

  .است

  
  اسماعيل شوشتری

او برای چند دوره . دولت خاتمی در ھر دو دوره بوده استس دادگستری ئي و ر٦٧ھا در سال  س سازمان زندانئير

  .نماينده مجلس شورای اسالمی نيز بوده است

  

  هللا منتظری انتشار فايل صوتی آيت گيری ھاشمی رفسنجانی در رابطه با  موضع

 ھمانند گروھی او نيز. گيری کرده بود هللا منتظری موضع انتشار فايل صوتی آيت ھاشمی رفسنجانی، اخيرا ھم نسبت به

حرمتی به خمينی دانست و انتشار آن را محکوم  ای، ھدف از انتشار اين فايل را بی از مقامات حکومتی، از جمله خامنه

چه که رخ داده به اعدام  چه را گرفت که رخ داده؛ و آن او با شرح وقايع دھه شصت از ديد حکومتی، جانب آن. کرد

ھا به گفته  اعدام نبودند و شمار آن ھای حکومت محکوم به دانيانی که در خود دادگاهجمعی زندانيان سياسی منجر شده، زن

ھای تھران بوده  اعدام  البته اين آمار منتظری، تا حدودی محدود به.دشو منتظری فزون از چھار ھزار نفر تخمين زده می

  .است

هللا خمينی در  است، نقش حکم آيت»  مرگھيأت «هللا منتظری با وگوی آيت فايل صوتی تازه انتظار يافته، که حاوی گفت

 مرگ در اجرای حکم ھيأتدستی اعضای  ھای احمد خمينی برای اين کشتار و ھم چينی کشتار زندانيان سياسی، زمينه

که در فايل  - ١٣۶٧  مرداد٢۴   مرکزی مرگ اين افراد در جلسهھيأتاز اعضای . کند ھای گروھی را برمال می اعدام

، ابراھيم )دادستان( ، مرتضی اشراقی)حاکم شرع( حسينعلی نيری: اند  حضور داشته-وگوھای آن ضبط شده  صوتی گفت

  .)نماينده اطالعات در اوين( و مصطفی پورمحمدی) معاون دادستان( رئيسی
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 ،٢٠١۶ اگست ٢٧ -  ١٣٩٥ شھريور ۶ ، در جلسه روز شنبه»مجمع تشخيص مصلحت«س ئيھاشمی رفسنجانی، ر

 پرداخت، به ١٣۶٠ ھای او ابتدا به تنش.  مرگ اظھار نظر کردھيأتباره فايل صوتی جلسه منتظری و در» مجمع«

رفسنجانی به .  و باھنرئیصدر، انفجار دفتر حزب جمھوری اسالمی و در ادامه کشته شدن رجا برکناری ابوالحسن بنی

هللا  ھای مطرح در سخنان آيت  برای پرسشئیای نکرد، و سير وقايع را چنان توصيف کرد که جا رفتار حکومت اشاره

منتظری در فايل صوتی انتشار يافته نماند، پرسش در اين باره که اعدام جمعی زندانيان سياسی با چه مجوزی صورت 

 .تگرفته اس

يکی از اھداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخير، خدشه وارد کردن به جايگاه مرحوم حاج «: ھاشمی رفسنجانی گفت

 .»آقا و بيت معزز امام در جامعه است که نبايد اجازه داد به اھداف خود برسنداحمد 

 شديد از موج تأسفبا ابراز « از ديد خود، ١٣۶٠ گزارش خبرگزاری ايلنا، رفسنجانی پس از شرح وقايع اوايل دھه به

 ». موج ادامه داردھای معاند خارجی اين تقريبا در ھمه رسانه«: جديد ايجاد شده برای حمله به امام، گفت

ھدف «ھای دھه اول انقالب  هللا خمينی در غلبه بر بحران بنابر ھمين گزارش رفسنجانی پس از ستايش از نقش آيت

اصلی دشمنان جھانی و داخلی را در مقطع کنونی برای حمله به امام، مرحوم حاج احمد آقا و بيت محترم ايشان، انتقام 

بايد ھوشيار عمل کنيم و راه امام را : ر تاريخ معاصر ايران و جھان دانست و گفتنظير امام د از نقش و جايگاه بی

 ».ای تشريح کنيم که بدخواھان نتوانند سوءاستفاده کنند گونه به

زحمات بيت حضرت «: رفسنجانی در ادامه به تمجيد از احمد خمينی، فرزند و کارگزار اصلی او، پرداخت و گفت

نظير است که از عراق تا پاريس و سپس تا  ّقا برای اسالم، ايران، تشيع و انقالب اسالمی بی، به ويژه احمد آ)ره(امام

ايران و در تمام سالھای پس از پيروزی انقالب و حيات امام، بيت عظيم ايشان را با ھمه اھميتی که به اندازه انقالب 

 ».داشت، به خوبی اداره کرد

يکی از اھداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخير، خدشه وارد کردن «د که  کرتأکيدرفسنجانی در اين بخش از صحبتش 

 ».به جايگاه مرحوم حاج احمد آقا و بيت معزز امام در جامعه است که نبايد اجازه داد به اھداف خود برسند

 راه آينده بينی خود امام با درايت و پيش«: س مجلس خبرگان در پايان موضوع جانشينی خمينی را مطرح کرد و گفتئير

هللا موسوی اردبيلی، مرحوم حاج احمد آقا، مھندس  ای، آيت هللا خامنه آيت:  نفر۵ انقالب را نيز ترسيم کردند و در جمع ما

هللا منتظری و وجود شرط مرجعيت برای شورای رھبری  موسوی و من، در مورد نگرانی از شرايط پس از عزل آيت

هللا   آيت ای که به خواسته ًز خودم، شما افرادی داريد، مثال ھمين آقای خامنهبرای بعد ا: در قانون اساسی فرمودند

 ». بازگو نشودئیای، در ھمان جلسه حکم کردند که در زمان حيات ايشان، اين مطلب و موضوع اين جلسه جا خامنه

انصاری،  و مجيد ئی، پس از رفسنجانی سردار محسن رضا٩٥ شھريور ۶ در جلسه مجمع تشخصيت مصلحت روز

، به دفاع ١٣۶۶  تا١٣۶۵ ھای جمھوری اسالمی از سال س سازمان زندانئيطلب و از مقربان خانواده خمينی و ر اصالح

 .دناميد، محکوم کردن» تخريب چھره امام«چه را که مجيد انصاری   پرداختند و آن١٣۶٠ از کارکرد حکومت در دھه

  

  ماجرای رابرت مک فارلين

يت مستقيم آن در ايران بر عھده ھاشمی رفسنجانی بود، حضور مسؤولتفاق مھم و مبھمی که در ھمان دوران جنگ، ا

ای  برد برنامه در تھران برای ديدار با مقامات حکومت اسالمی و پيش ١٩٨۶ – ١٣۶۵ رابرت مک فارلين در بھار سال

  .دکر ن را فراھم می در لبناامريکائیھای  بود که در ازای فروش سالح به ايران امکان آزادی گروگان
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 سياسی که از رابطه پنھانی مقامات حکومت اسالمی با مقامات اياالت متحده در اوج جنگ ايران و عراق ئیاين رسوا

هللا خمينی، او اين بحران را  پرده برداشت، اتھامات بسياری را متوجه اکبر ھاشمی رفسنجانی کرد اما با حمايت آيت

 .تپشت سر گذاش

 

  لحت نظام مجمع تشخيص مص

 رسمی مجمع تشخيص مصلحت نظام تا زمان مرگ، رياست اين مجمع را تأسيساکبر ھاشمی رفسنجانی که از ابتدای 

  .تگيری و ھدايت اين نھاد ميانجی در حکومت اسالمی ايران داشته اس بر عھده داشت، نقشی کليدی در شکل

ھا با  نگھبان برای تصويب مصوبات مجلس و تطابق آن که ميان مجلس شورای اسالمی و شورای ئیھا به دنبال اختالف

هللا   از آيت١٣۶٠  مھر۵ تاريخ ای به س وقت مجلس، در نامهئيوجود آمده بود، اکبر ھاشمی رفسنجانی، ر شرع اسالم به

يب تصو هللا خمينی به مجلس اجازه داد تا با قيد موقت، موارد مصلحتی را به آيت. حل کرد خمينی تقاضای ارائه راه

  .داکثريت نمايندگان مجلس برسانن

  

هللا خمينی در   از جانب مقامات کشور، آيتئیجو ھای مجلس و شورای نگھبان و درخواست چاره اما با ادامه اختالف

، ئیھا چنين اختالف  مجمع تشخيص مصلحت نظام را برای رسيدگی بهتأسيس فرمان ١٣۶۶  بھمن١٧ تاريخ در تاريخ

 .دصادر کر

گيری مجمع تشخيص  در دوره نخست شکل .تگيری تاکنون شش دوره را پشت سر گذاشته اس  از آغاز شکلاين نھاد

ای  هللا خامنه کار کرد، عالوه بر فقھای شورای نگھبان، آيت  آغاز به١٣۶۶ هللا خمينی در سال مصلحت که با فرمان آيت

س شورای ئيعنوان ر وقت، موسوی اردبيلی بهس مجلس ئيعنوان ر س جمھور وقت، ھاشمی رفسنجانی بهئيعنوان ر به

 .دعنوان نخست وزير موقت عضو اين مجمع بودن ، ميرحسين موسوی بهئیعالی قضا

ای بوده است و در طول پنج دوره بعدی پس از رسمی شدن مجمع، اکبر ھاشمی  رياست دوره اول بر عھده علی خامنه

  .ترفسنجانی رياست اين نھاد را بر عھده داشته اس

ر ھمه ادوار مجمع تشخيص مصلحت، فقھای شورای نگھبان و روسای سه قوه از اعضای حقوقی ثابت اين مجمع د

 .دان بوده

عنوان يک نھاد تکميلی در نظام جمھوری  ، مجمع تشخيص مصلحت به١٣۶٨ پس از بازنگری قانون اساسی در سال

 :دبندھای قانون اساسی به ترتيب زير ھستناين وظايف به استناد . اسالمی با وظايفی وارد قانون اساسی شد

 مھای کلی نظا  سياستتعيينمشاوره به رھبر در 

 تارائه پيشنھاد به رھبر برای حل مشکالتی که از طريق عادی قابل حل نيس

 دتشخيص مصلحت در مواردی که شورای نگھبان مصوبه مجلس را خالف شرع يا قانون اساسی بدان
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 دده ه مجمع ارجاع میمشاوره در اموری که رھبر ب

 یمشاوره به رھبر در موارد اصالح قانون اساس

 یعضويت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساس

 یانتخاب يکی از فقھای شورای نگھبان برای عضويت در شورای موقت رھبر

 یتصويب برخی از وظايف رھبر برای اجرای شورای موقت رھبر

ھای کلی نظام را بر عھده مجمع   نظارت بر حسن اجرای سياست،١٣٧٩ ای در سال  خامنههللا عالوه بر اين وظايف آيت

 .دتشخيص گذاشت و در عين حال، آن را موظف به پيشنھاد يک سازوکار مشخص برای انجام اين کار کر

هللا   داد و آيترا به رھبر پيشنھاد» ھای کلی نظام مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست«مجمع در اجرای اين فرمان، 

 .د برای اجرا ابالغ کر١٣٨۴  شھريور٢٠ ای نيز، آن را در خامنه

 ١٣٩۵ در مھرماه. ھای کلی انتخابات به رھبر ايران بود ھای مجمع تشخيص، پيشنھاد سياست يکی از آخرين اقدام

ھای کالن انتخاباتی  ت از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد انتخابات، سياسئیھا  بخشتغييرای، با  خامنه

 .دجمھوری اسالمی ايران را برای اجرا ابالغ کر

 نيز اکبر ھاشمی رفسنجانی از فرمان رھبر حکومت اسالمی در مورد بازنگری مجمع در ١٣٩۵ در اواخر آذر

 .دخبر داده بو» سياست ھای کلی نظام«

پس از «را » ام جمھوری اسالمی ايرانھای کلی نظ  سياستتعيين«قانون اساسی ايران، رھبر را موظف کرده که 

 .دانجام ده» مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

  رفسنجانی ھاشمی خانواده ثروت درباره پراکنده گزارشاتی

، در ٢٠٠٤ جوالی ٩است که در » ھای مليونر هللا آيت«، نويسنده کتاب معروف )Paul Klebnikov(پال کلب نيکوف

در حالی که بيش از «:  در مسکو مورد حمله تروريستی قرار گرفت و کوی چنين بودبيرون دفتر روزنامه محل کارش

 درصد گاز طبيعی جھان در ايران قرار دارد ايران بايد کشوری ثروتمند باشد اما درآمد سرانه ١٥ درصد نفت دنيا و ٩

 ايران به دبی و مناطق امن ھای منتقل شده از حجم سرمايه. باشد تر از مقدار آن قبل از انقالب می ھفت درصد کم

ھا پس از انقالب ايران، يک برادر رفسنجانی صنايع مس را  رفسنجانی.  در سال استدالراقتصادی در حدود سه بيليون 

 يا پسرخاله، ئیيا پسردا(  تلويزيون را، برادر زن وی استاندار کرمان شد و پسر عموکنترولدر دست گرفت، ديگری 

يا برادرزاده، لغت ( پسر و خواھرزاده. ی پسته را قبضه کرددالرصادرات چھارصد ميليون ) لغت کازين در انگليسی

ھای کليدی دارند، پسر ديگر او مترو را در اختيار دارد که تا زمان تھيه  او در وزارت نفت پست) نفيو در انگليسی

ھا و بنيادھای مختلف عمل   شرکتاين خانواده از طريق.  برای آن ھزينه شده استدالرگزارش حدود ھفتصد ميليون 

ھای نفتی ايران، کارخانه ساخت اتومبيل دوو و يکی از بھترين  ترين شرکت کرده و باور بر اين است که يکی از بزرگ

  .)ھا ھستند ھا منکر تصاحب اين ثروت با وجود اين که خود آن(  خصوصی ايران را در دست دارندئیخطوط ھوا

اوالدی پسته، زيره، عسکراسدهللا . بازاريان يھودی بودند که چند نسل قبل مسلمان شدندھا، از اصل از  راوالدیکعس

کداران ايرانی ثروت او را  بان. کند خشکبار، ميگو و خاويار صادر کرده و در مقابل شکر و لوازم خانگی وارد می

ھای دھه ھزار و نھصد و ھشتاد  سالهللا که در  از برادر بزرگ خود حبيب. زنند  تخمين میدالرحدود چھارصد ميليون 

او ( . دريافت نمودئیھا کاالھای خارجی بود کمک  دادن مجوزھای جالب توجه مربوط بهمسؤولوزير بازرگانی و 

  …»کرد رساند کار می  را به ايران میامريکائیکه کاالھای ممنوعه » مارک ريچ«چنين در مجموعه مربوط به  ھم
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ھای  خانواده ھاشمی رفسنجانی در نشريات و شبکه» مافيای قدرت و ثروت«رش زيادی از حاال واقعيت و يا شايعه، گزا

منطقه آزاد کيش در  از جمله در يکی از اين گزارشات آمده است که. اجتماعی داخل و خارج کشور منتشر شده است

ھای منطقه آزاد  رين زمينت  از گران) حداقل(  مترمربع٠٠٠/٢٠٠طبق اين گزارش، حدود . اختيار خاندان ھاشمی است

ھای کالنی در اين منطقه انجام  گذاری ھا سرمايه تجاری کيش در اختيار فرزندان و نزديکان ھاشمی رفسنجانی است و آن

کنند، ناچارند مبالغ قابل توجھی  گذاری به کيش رفت و آمد می ای که افراد خارجی که برای سرمايه گونه به. اند داده

اين جريان، در ادامه . به فرزندان ھاشمی بپردازند...  مختلف مانند کمک به امور خيريه و عناوين پورسانت به

است تا از اين طريق کاالھای خود را   يک باند ھواپيمای خصوصی در کيش نموده تأسيسھای خود اقدام به  فعاليت

اله مبالغی از بودجه رياست جمھوری را ، ھر س)برادر ھاشمی رفسنجانی( البته محمد ھاشمی. مستقيما وارد کشور نمايند

ای از افرادی که مدعی   صفحه٣٠در ھمين راستا، وی ليستی . است جھت کمک به افراد مورد نظر خود دريافت کرده 

معاونت اداری مالی نھاد رياست جمھوری تحويل   را به ھا سکه بھار آزادی و پول ھديه داده آن  به١٣٨٣ در سال  بوده

ھمراه مھدی  و خانواده به) برادر ھاشمی رفسنجانی( فر به مکه با ھواپيمای اختصاصی محمد ھاشمیس. است داده 

 با يک ھواپيمای ١٣٨٤چنين خانواده مرعشی در ايام عيد نوروز سال  و خانواده و ھم) فرزند ھاشمی رفسنجانی( ھاشمی

  . مکه مسافرت نمودند اختصاصی به

در مورد فعاليت ) دختر ھاشمی رفسنجانی( نادا، يکی از نزديکان خانم فائزه ھاشمیفعاليت اقتصادی فائزه ھاشمی در کا

ھای  ترين و مجھزترين شرکت در کانادا دارای يکی از بزرگ) ھاشمی( فائزه: اقتصادی وی در کانادا گفته است

: افزايد ظر در ادامه میفرد مورد ن. نمايد ساختمانی است که در مناطق جنگلی اقدام به ساخت ويالھای بسيار شيک می

 به ايران، سود زيادی عايدش امريکائی و ئیھای ساختمانی به سبک اروپا با انتقال نقشه) ھاشمی( در کنار اين کار فائزه

عالوه براين دارای يک شرکت بازرگانی فعال در امر صادرات و ) ھاشمی( فائزه: دارد چنين اظھار می وی ھم. شود می

گذاری در اين زمينه  تجارت و سرمايه کنندگان لوازم آرايشی در جھان، اقدام به مکاری صادرواردات بوده که با ھ

  .نمايد می

در ) شھردار وقت تھران( ، ھاشمی موفق شد با استفاده از نفوذ و اعمال نظر مستقيم کرباسچی٠٣/٠٤/١٣٧٦در تاريخ 

 ٢٢٨٣يکی از امالک خود به مساحت » باغ بودن« مبنی بر ١٣٦٥، رای صادره اين کميسيون در سال ٧کميسيون ماده 

آدرس  به (٣/٨٣٨اين ملک، با پالک ثبتی . بودن آن دريافت نمايد» غير باغ«مترمربع را باطل و رای جديد مبنی بر 

و ) ھمسر محمد ھاشمی( نام خديجه نظری صورت صوری به به) خيابان شھيد باھنر، خيابان محمودی، اسفندياری

پس از صدور اين رای، ملک فوق با کمک کرباسچی مورد تفکيک قرار گرفت که . شمی ثبت شده بودفرزندان محمد ھا

 لایر بابت تفکيک از ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠جای دريافت مبلغ  در اين مرحله نيز با مساعدت و دخالت کرباسچی، قرار شد به

ًکه ظاھرا در ) لایر تخفيف ٠٠٠/٠٠٠/٢٨٠يعنی (  لایر دريافت شود٠٠٠/٠٠٠/١٢٠طرف شھرداری، مبلغ ناچيز 

براساس اظھار نظر . است ھای صورت گرفته، ھمين مقدار نيز در نھايت پرداخت نشده  مراحل بعدی و با تبانی

 است که فقط از اين منظر  کارشناسان پس از اين اقدامات، ارزش افزوده ملک مذکور بالغ بر چند ميليارد لایر شده

ھای فعاليت اعضای  يکی ديگر از حوزه. است لایر عايد محمد ھاشمی گرديده  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠٠٠٠/٥سودی در حدود 

 ئیعالوه بر اين فرزندان ھاشمی، خريد و فروش صنايع ھواپيما.  استئیھای ھواپيما خانواده ھاشمی رفسنجانی، شرکت

اعمال نفوذ محمد ھاشمی . دشو  با ارقام نجومی عايدشان میئیھا سودھا در چندين کشور را برعھده دارند و از اين داللی

پس از قبولی در مقطع ) برادر ھاشمی رفسنجانی( در دانشگاه کرمان بر اساس اسناد موجود، دختر محمد ھاشمی
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 لایر جھت ادامه تحصيل، ٠٠٠/٠٠٠/٤٠کارشناسی ارشد در دانشگاه کرمان، با اعمال نفوذ محمد ھاشمی و پرداخت 

  .  است انشگاه اميرکبير منتقل نمودهپرونده خود را از دانشگاه کرمان به د

 رسانيد که پيامدھای آن دالر ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٠، بدھی کشور را به »سازندگی«ھای خارجی دولت موسوم به  بدھی

  . متوجه کارگران و قشر کم درآمد جامعه گرديد

ھای حياتی يک  ريانترين ش از مھم... بخش صنعت، گردش پول، بخش انرژی، صادرات و واردات کاال، بخش مسکن و

عبات ديگر،  به. ھا و مقامات حکومتی ھستند ھای امنيتی و آقازده گردند که عمدات در دست ارگان کشور محسوب می

ھای بعد از او، يعنی رياست جمھوری   را دولت رفسنجانی گذاشت و در دورهئیھای ان نوع سياست اقتصادی مافيا پايه

خواری و دزدی   ادامه دارد و ديگر اختالس و رانتئیھا ی ھم اين سياست با افزوندهنژاد و اکنون روحان خاتمی و احمدی

تبع  از اين رو، تا روزی که حکومت اسالمی بر سر کار است غارت اموال عمومی و به. وجه مھارشدنی نيست به ھيچ

  . چنان ادامه خواھد يافت آن فقر نيز در جامعه نھادينه شده و ھم

چند تن از بازرگانان ايرانی که در خارج از . ه ايران نيز در انحصار خانواده ھاشمی استتجارت و صادرات پست

ھای مھم جھان که در کار پسته فعاليت دارند، فقط از طريق اعضای اين  اند شرکت کشور فعاليت دارند، بيان داشته

شود در اين کار وارد شوند و اين تجارت  میديگران اجازه داده ن خانواده قادرند معامالتی را در ايران انجام دھند و به

  . فقط در انحصار خانواده ھاشمی قرار دارد

هللا ھاشمی رفسنجانی با بيان  آيت  هياسر ھاشمی رفسنجانی، در مورد شايعات موجود در جامعه در مورد ثروت خانواد

هللا ھاشمی اھل کار و  کند که آيت  میدتأکي، »کنند چه را که دوست دارند بشنوند شايعه می برخی از مردم آن«که  اين

عنوان يک روحانی در مقايسه با ساير روحانيون قبل از انقالب مقداری  ھمين دليل سطح زندگی او به تالش بودند و به

  .دباالتر بو

: يدگو داند و می را موضوع بدی نمی» آقازادگی«چنين  هللا ھاشمی رفسنجانی است ھم ياسر ھاشمی که فرزند پنجم آيت

  .دعنوان يک واژه سياسی در کشور جا افتاده است و تعبيرات مختلفی نيز در اين رابطه در جامعه وجود دار به» آقازاده«

ھای  ، در شبکه)ايسنا( وگوی ياسر ھاشمی رفسنجانی با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران متن کامل گفت

 ١٣٩٤اين گفتگو در اواخز آذر ماه سال . خوانيم  از آن را میئیھا که در زير بخش. اجتماعی قابل دسترس است

 .صورت گرفته است

شود، شما  هللا ھاشمی رفسنجانی ھمواره بعنوان آقازاده ياد می ھای بزرگ نظام از جمله آيت از فرزندان شخصيت: ايسنا

  ؟چيست» آقازاده«ر شما درباره واژه شود، نظ نيز يکی از فرزند ايشان ھستيد و از شما ھم به عنوان يک آقازاده ياد می

مان ھستند؛  ايم، بلکه فرزندان م که ديگر اين ما نيستيم که آقازادهئيگو کنيم و می  ما گاھی اوقات با ھمديگر شوخی می- 

عنوان يک واژه سياسی در کشور جا افتاده است و تعبيرات مختلفی نيز در اين رابطه در جامعه  به» آقازاده«ھر حال  به

دليل برخی اتفاقات،  شود، برداشتی منفی است؛ اين نيز به می» آقازاده«انه برداشتی که در جامعه از متأسف. جود داردو

 .شايعات يا مسائلی است که در ساليان متمادی اتفاق افتاده است

در برخی از انتصابات ريشه تاريخی اين واژه نگاه کنيم، آقازادگی چيز بدی نيست؛  اين در حالی است که اگر بخواھيم به

» آقازادگی«از نظر من موضوع . حکومتی در تاريخ ايران نيز ريشه و اصالت ھمواره معنای خودش را داشته است

  . ...دشود شايد در ذھن مردم تعريف درستی نباش انه تعريفی که امروز از آقازاده میمتأسف بدی نيست، ولی مسأله

هللا  ا و ثروت خانواده ھاشمی نقل محافل بوده است، اين در حالی است که آيتھ ئیھمواره صحبت درباره دارا :ايسنا 

اند که اين ثروت از قبل وجود داشته و به ارث رسيده، حتی از  ھاشمی و بعضا فرزندان ايشان در مقاطعی اعالم کرده
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ضوع ثروت خانواده ھاشمی  شده است؛ با ھمه اين مباحث، موئیھا اين سرمايه و ثروت در جريان انقالب نيز استفاده

در فضای مجازی نيز درباره ثروت جنابعالی مباحثی مطرح است از . ھمواره محل بحث و طرح شايعات بوده است

چنين يک شرکت بزرگ واردات در زمينه خريد و   ھکتار زمين ھستيد و ھم٣٠که جنابعالی در لواسانات مالک  جمله اين

خواھيد پاسخ قاطعی درباره اين مسائل  آيا نمی. الت صنعتی متعلق به شماستآ فروش غذای بچه، آب معدنی و ماشين

 .د اين ثروت و ميزان آن را با مردم در ميان بگذاری بدھيد و توضيحاتی در رابطه با خاستگاه

. بشنوندخواھند  بار برای ھميشه پاسخ قاطعی بدھيد، ما بارھا پاسخ داديم ولی برخی نمی فرمائيد يک که شما می اين - 

 .دکنن چه را که دوست دارند بشنوند شايعه می نظر من برخی از مردم آن به

کنم که  شود قاطعانه اعالم می در مورد شايعاتی که در رابطه با بنده در فضای مجازی يا از سوی برخی افراد نقل می

بعنوان يک روحانی در دروغ محض است اما در مورد ثروت خانواده ھاشمی؛ باالخره سطح زندگی آقای ھاشمی 

ھای مبارزه  بخشی از ھزينه. مقايسه با ساير روحانيون قبل از انقالب مقداری باالتر بود و ايشان اھل کار و تالش بودند

شان فقط به درس و  پدر فردی چند بعدی بودند و در زندگی.  کردندتأميناند،  داده  که انجام ئیھا را نيز از طريق فعاليت

ھای  گونه ھم نبود که کل پسته خانواده پدر نيز باغدار بودند و در رفسنجان باغ پسته داشتند؛ اين. ختندپردا منبر نمی

در اين شرايط و . ھای رفسنجان است رفسنجان برای ايشان باشد، بلکه وسعت اين باغ، مانند باغ ساير باغداران و رعيت

  .تگذش خوبی میھای چند بعدی پدر، زندگی به  با وجود اين باغ و فعاليت

سطح زندگی آقای ھاشمی بعنوان يک روحانی در مقايسه با ساير روحانيون قبل از انقالب مقداری باالتر بود و ايشان 

 داھل کار و تالش بودن

 قطعه را ميان ٢٥ھای شاخصی که پدر از پيش از انقالب داشتند، تعدادی زمين بود که از اين تعداد  ئیاز جمله دارا... 

اند،  مادرم واگذار کرده اند، تعدادی زمين نيز به  قطعه زمين واگذار کرده٥ھر کدام از ما  اند و به شان تقسيم کردهفرزندان

ھا را ھم  تعدادی از طالب جوانی که در حال تحصيل بودند اھدا کردند، تعدادی از اين زمين ھا را نيز به مابقی زمين

ھای  فروشند و ھزينه ھا را می بار يکی از اين زمين د و ھر چند سال يکان برای گذران زندگی روزمره خود نگه داشته

 .دکنن  میتأمينجاری خود را 

شود، کذب  ھای آقای ياسر ھاشمی مطرح می ئیھا و اينترنت در رابطه با دارا شما اشاره کرديد که مطالبی که در رسانه 

 ؟دھيد ھای خود می ئی دارا توضيحی درباره. محض است

... 

هللا ھاشمی رفسنجانی در  س دفتر آيتئي امنای دانشگاه آزاد و رھيأتس دفتر ئيياسر ھاشمی در حال حاضر ر: ناايس

چندی پيش در بازرسی که از سلول مھدی ھاشمی، تعدادی  ...مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت است

  ؟دھيد  ھمراه کشف شد، توضيحی در اين رابطه میتيلفونسکه و يک 

 ميليون تومان سکه يک گرمی به ھمراه خود به زندان برده است که آن ھم به توصيه افرادی که ٦ مھدی تقريبا حدود - 

 ١٠ھا گفته بودند که بد نيست مبلغی پول ھمراه خود ببرد؛ چرا که او  آن. تجربه حضور در زندان داشتند صورت گرفت

صورت علنی   ھمراه بهتيلفونھا را در کنار  ی اين تعداد سکهمھد. سال حکم دارد و باألخره ممکن است الزمش شود

او ھمه وسايل خود را در ساکی که جلوی در . سلول خود برده بود و ھيچ کار پنھانی در اين رابطه انجام نداده است به

م که چرا اين دان با اين وجود من نمی. داخل سلول برده بود صورت کامل بازرسی شده است، با خود به ورودی زندان به

طور کامل بازرسی  فرستيم به االن نيز ما ھرچه برای مھدی به زندان می. خبر با موضوع کشف و با ھياھو مطرح شد
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وگو از خبرنگار  گفت( .دای قصد داشتند حاشيه جديدی در رابطه با مھدی ھاشمی ايجاد کنن نظر من عده به. شود می

  )ن محمدرضا نورمحمديا- سياسی ايسنا

 

اش،  عه و گفتگو بر سر ثروت اکبر ھاشمی رفسنجانی و خانوادهيھا شا سرانجام و پس از سال: ٠٤/٠٥/٢٠٠٣سی  بی بی

افته يھا بعد از انقالب کاھش  عات پرداخت و ادعا کرد که ثروت خانواده آني شائیگو ای به پاسخ فرزند وی در مصاحبه

  .است

مت شمرد و درباره يد تھران را غنيدار پدرش از مصالی جدياشمی را واداشت تا روز سه شنبه فرصت دآن چه مھدی ھ

ونی درباره يزي تلوفلمک يه يد که سخن گفتن درباره آن معمول نبوده است، انتشار خبری درباره تھيموضوعی سخن بگو

  .تس جمھور سابق اسئيثروت خانوادگی ر

ک شرکت فروشنده ابزار و داروھای يندگان يعنوان نما ئی که بهامريکاائی و يتاليش آشکار شد دو نفرايدو ھفته پ

دن کنند يران رفته و از جمله توانسته بودند از کرمان و رفسنجان زادگاه و محل نفوذ ھاشمی رفسنجانی ديکشاورزی به ا

  .دان ص مصلحت بودهيس مجمع تشخئيی درباره ثروت رفلمکنندگان  هيدر واقع تھ

د و يکان خانواده ھاشمی رفسنجانی از بازديکی از نزديه يتوص ھا به گفته برداران که بنا به فلمن يشده توسط ا هيتھ فلم

ئی فروخته امريکاونی يزيک شبکه تلوي افت مجوز از وزارت ارشاد معاف شده است بنا به اخباری که منتشر شده بهيدر

  .شده است

زی برای پنھان يما چ« کرده است که تأکيددر مصاحبه با خبرنگاران، ن پسر ھاشمی رفسنجانی يمھدی ھاشمی دوم

ن ي قطعه زم٢٠ن در قم داشت که آالن از آن ي قطعه زم٣٠٠ا يست و يم، پدرم قبل از انقالب در حدود دويکردن ندار

  ».باقی مانده است

ر يغ ران بهيی در ھر کجای ازيب کرد و گفت ھر کس چيو را تکذيش و سھام شرکت سانيھائی در ک وی داشتن دارائی

  .شدا کرد مال خوديم پيه ارائه دھئياز فھرستی که به قوه قضا

ا اعضای شورای يدارائی رھبر « داشت که تأکيدب شد ي تصو١٣٥٨ خود که در سال ١٤٢ران در فصل يقانون اساسی ا

وان عالی کشور يخدمت توسط دران و ھمسر و فرزندان آن ھا قبل و بعد از ير و وزيس جمھور، نخست وزئيرھبری، ر

  ».افته باشديش نيدگی می شود که بر خالف حق افزايرس

» هئيس قوه قضائير«به » وان عالی کشوريد «تغيير تنھا با ١٣٦٨ن فصل از قانون در بازنگری قانون اساسی در سال يا

ھای افراد  ده که نحوه بررسی دارائیه شيای براساس آن تھ نامه نئيد که آير اعالم گرديھای اخ د و در ساليب رسيتصو به

  .دکن شان معلوم می مشخص شده در قانون اساسی را در ابتدای ھر سال از دوران خدمت
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برد و تاکنون ھم خبری از اجرای  ه و مقننه نامی نمیئيص مصلحت نظام و روسای قوه قضايس مجمع تشخئيقانون از ر

زی يرد و چيگ ھا ھر ساله صورت می دگیيه آشکار کرد که رسئيس قوه قضائيش ريآن اعالم نشده است، ولی چندی پ

  .تخالف حق در آن مشاھده نشده اس

ن در قم و روستای نوق زادگاه خود در رفسنجان ي، ھاشمی از داشتن چند قطعه زم١٣٨٧گر در سال يای د در مصاحبه

  .ت تعدای باغ پسته سخن رفته اس قطعه در قم و٣٠٠ تا ٢٠٠سخن گفته بود که در مصاحبه مھدی ھاشمی از آن به 

ت ھای تجاری يش گفتگو درباره ثروت خانواده ھاشمی را بر سر زبان ھا انداخت عالوه بر فعالياما آن چه از سال ھا پ

ت آن در يريل انقالب مديه پسته کاران کرمان است که از اوايمحسن ھاشمی فرزند بزرگ ھاشمی رفسنجانی، اتحاد

  .تھاشمی رفسنجانی بوده اسکی از بستگان يار ياخت

ه بزرگ که در کار مؤسسن ينفوذ تعاونی پسته کرمان و گستردگی ا اری با اشاره بهيات رسمی و مخفی بسينشر

عی داشت يت وسيھای جنگ فعال ھای وارداتی سال تيژه در دوران محدوديو صادرات پسته و واردات کاالھای مختلف به

   ....تدست آمده اس اند که با استفاده از نفوذ وی به حساب آورده بهآن را بخشی از ثروت خانواده ھاشمی 

نده فعلی ين مرعشی از اعضای خانواده ھاشمی، استاندار سابق کرمان و نمايجای حس محسن ھاشمی با ورود به دولت به

منتقل ص مصلحت يمجمع تشخ  به١٣٧٦دن خرداد سال يس جمھور منصوب شد و با فرارسئياست دفتر رير مجلس به

ت ھای تجاری خارجی وی اخباری ين انتصاب از فعاليش از اي پ.دیه مترو تھران رسمؤسساست ير گشت و بعد به

ان يران در جريس جمھور ائيد که مالقات کوتاه ھاشمی رفسنجانی ري اعالم گرد١٣٧٥شد و از جمله در سال  منتشر می

  .دان ک بودهيآن جھت بوده که فرزندانش در شرکتی شر  بهکاامرير خارجه سابق يسفر به ترکمنستان با جورج شولتز وز

رعامل شرکت مترو تھران يش مديک گذرانده است از شش سال پيمحسن ھاشمی دوره مھندسی حمل و نقل را در بلژ

 نشود تأمينن رقم يد کرد که اگر ايارد تومان از دولت بودجه خواست و تھديلي برای آن چند م١٣٧٧است که در سال 

  .تش نخواھد رفي مترو پکار

شود از کارھای تجاری در بخش خصوصی کنار  س جمھور سابق ھم گفته میئيگر ريجز محسن ھاشمی، دو پسر د به

  .دت دارنيآنان از ھفت سال قبل در وزارت نفت و خارجه فعال. اند رفته

فعال » ماران خاصيک به بانجمن کم«و » شورای ورزش زنان«دو دختر ھاشمی رفسنجانی، فائزه و فاطمه در کار 

ف و ي توق١٣٧٨ھای اصالح طلب در سال  ن روزنامه زنان بود که ھمراه با روزنامهي اولمؤسسھستند و فائزه ھاشمی 

  .دخود وی در دادگاھی محاکمه ش

ار وجود داشت و با تذکر يعات گفتگوی بسيز در شايگری از خانواده ھاشمی رفسنجانی که در مورد وی نيعضو د

ھا از زمانی  ص مصلحت نظام است که ساليس مجمع تشخئيای از کار خود کنار رفت، علی ھاشمی برادر زاده ر خامنه

  .تتر نداشت در مقام معاون وزارت نفت، بر فروش نفت کشور نظارت داش شي سال ب٢٥که 

ولت خارج شد و  حزب کارگزاران سازندگی از دتأسيسعلی ھاشمی با آغاز به کار دولت محمد خاتمی و شرکت در 

  .عھده گرفت ون کارگزاران سازندگی را در مجلس بهياست فراکسينده رفسنجان ريعنوان نما به

ھا که در آن نام فرزندان چند تن از   »آقازاده«غاتی مبارزه با مفاسد اجتماعی و يزمان با اعالم برنامه تبل سال قبل ھم

ون محافظه کار از جمله واعظ طبسی، ياری از روحانيرزندان بسد که فيان آمد آشکار گرديم ون صاحب مقام بهيروحان

  .دان ھای تجاری خبرسازی شرکت داشته تيز در فعاليآبادی، ھادی غفاری و مقتدائی ن جنتی، خزعلی، دری نجف

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵٧

ه ا اعالم کردين ثروتمند دني، ھاشمی رفسنجانی را چھل و ھشتم١٩٩٩ در سال امريکاه اقتصادی چاپ يک نشريچنين  ھم

  .بود

ثروت خارجی  ای به ص مصلحت نظام در مصاحبه خود اشارهيس مجمع تشخئيسی، فرزند ر بی  گزارش بی بنا به

ه عربی را درباره يک نشريشود نکرده و از جمله نوشته  آن اشارات فراوان می عات بهيشان که در شا خانواده

  .تاسپاسخ گذاشته  ھا در دوبی و مالزی بی ھای ھاشمی گذاری هيسرما

ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی ديگر برخی  سو دارای نفوذ گسترده خانواده ھاشمی و اطرافيانش از يک

 که افراد و نزديکان  اين امر سبب شده. اند  را نيز در اختيار گرفتهئیھای دريا ھای خصوصی در زمينه سازه از شرکت

  .سازی گسترش دھند  و کشتیئی تشکيل ناوگان دريااين خانواده، حوزه فعاليت خود را در راستای

اين    .است) فرزند آقای ھاشمی رفسنجانی( مربوط به مھدی ھاشمی» فراساحل«شود بخشی از سھام شرکت  گفته می

سازی بندرعباس  ، در قسمت جنوب غربی کشتیئیھای دريا عنوان سازنده مصنوعات و سازه  در ابتدا به٣٠ شرکت

ات تأسيسس قبلی ئير( نفوذ گسترده مھدی ھاشمی در وزارت نفت اما پس از مدتی با توجه به. غاز کردفعاليت خود را آ

کار قاچاق سوخت ديزل با پوشش صادرات  ، به)سازی مصرف سوخت سابق س سازمان بھينهئي وزارت نفت و ر ئیدريا

  .دمازوت، سنگ، شن و ماسه مبادرت ورزی

و واحد از سکوی وابسته به شرکت صدرا را در اختيار دارد که اولی در جنب  فرزندان ھاشمی رفسنجانی د يکی از

  .ت بوشھر و دومی درعسلويه پارس جنوبی واقع اسئیتجھيزات دريا

خواھرزاده ھاشمی (  به ھاشميان٣ و ٢، ١ھای فردوس  از ناوگان فردوس که دارای ده فروندکشتی است، کشتی

شود ھاشميان از اين  فعاليت است، اما گفته می ردوس با عنوان صيادی مشغول بهھرچند ناوگان ف. تعلق دارد) رفسنجانی

عنوان پوشش آن  کند و شرکت در عمليات صيادی به ھمراه کشتی فارس در امر قاچاق کاال نيز استفاده می سه کشتی به

  .شود محسوب می

ھای ھانی،  نام ی است، تعداد سه فروند کشتی بهدکتر فاتحيان که از نزديکان و افراد وابسته به خانواده ھاشمی رفسنجان

  .دکسرا و ستاره جنوب را در اختيار دار

زاده است که از مرتبطين و نزديکان خاندان ھاشمی رفسنجانی محسوب  نام صراف فردی به  متعلق به٢کشتی کاويان 

  .دشو می

ای  راردادھای نفتی، نامه افشاگرانهگيری خانواده ھاشمی در ق در خصوص رشوه» استات اويل«مدير مستعفی شرکت 

 مديره شرکت مزبور، پرداخت ساليانه ھيأت  بهئیھا طی نام) مدير مستعفی( ھوبارت. منتشر کرده است

  .ترا تشريح نموده اس) پسر ھاشمی رفسنجانی(  سال به مھدی ھاشمی١٠مدت   پورسانت را بهدالر ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١

اما . کرد از اين موضوع و بنابر وظيفه خود، بايد با مھدی ھاشمی برخورد میاصوال دستگاه امنيتی با کسب اطالع 

طور ناگھانی مختومه گرديد، بلکه در  دليل نفوذ بسيار گسترده جريان مافيای ثروت و قدرت، نه تنھا اين پرونده به به

ليه مھدی ھاشمی انجام داده بود، که اعترافات مھمی ع) يکی از افراد اصلی بازداشت شده( »پناه عباس يزدان«ادامه نيز 

  .انگلستان رفته است با اخذ گذرنامه و ھويت جديد، از کشور خارج و به

ھای  پناه در خصوص معامله با شرکت  به کارت اعتباری يزداندالر ٠٠٠/٠٠٠/٢در ھمين راستا مھدی ھاشمی مبلغ 

  .تِتوتال، الف و نورينکوی واريز نموده اس

س مجمع تشخيص مصلحت نظام، حقوق ئيس دفتر رئير ،١٣٩۵  تير٣٠انی چقدر است؟ در فيش حقوقی ھاشمی رفسنج

نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد  گزارش جام جم آنالين به به. هللا ھاشمی رفسنجانی را اعالم کرد آيت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵٨

م رقم دقيق برای اعال: س مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتئيس دفتر رئير) برادر اکبر ھاشمی رفسنجانی( ھاشمی

 ٧٧ خاطر دارم حقوق ايشان چه به ھای حقوق مجمع را نگاه کنم، اما آن س تشخيص مصلح نظام بايد ليستئيحقوق ر

  ...ام آخرين دريافتی ايشان بود که بنده ديده ميليون تومان است، که اين رقم مربوط به

واده ھاشمی سخنان متناقضی تاکنون مطرح شده ھای قبل از انقالب اسالمی خان ئیاز طرف ديگر در مورد اموال و دارا

 جلد نخست کتاب دوران مبارزه، درباره بيان چگونگی ١٧٥رفسنجانی در صفحه  برای مثال اکبر ھاشمی. است

کم در جريان مبارزه و سربازی و روابط  با ابوالفضل توليت ھم کم«: چنين نوشته است» التوليه مصباح«اش با  ئیآشنا

ھای موقوفه ايشان را اجاره   متری از زمين٢٥٠ يا ٢٢٥يک قطعه زمين .  پيش آمد، آشنا شده بودمسياسی که ضمن آن

يک پاسخ منطقی درباره اين پرسش کليدی که يک طلبه  ی ميدانی برای رسيدن به وجو ھر حال جست به. »...کردم

 ٤٠برده است و در دھه  سر می جاری بهوارد به قم که حتی فاقد يک منزل مسکونی بوده و در خانه استي  تازهئیروستا

کند، واقعا چگونه  را اجاره می) ع( متری موقوفه حرم حضرت معصومه٢٥٠برای گذران زندگی يک قطعه زمين 

  ! شود؟  قطعه زمين و امالک متعددی می٣٠٠طور ناگھانی در عرض چند سال صاحب  به

ا سرکوب اين انقالب عظيم مردمی، ھاشمی در مقاطع قدرت رسيد حکومت اسالمی ب از ابتدای پيروزی انقالب و به

 رفسنجانی در اواخر  ھاشمی. شايعات يادشده داده است ھای کامال متناقضی به اش پاسخ مختلف و متناسب با شرايط شغلی

ن شايعاتی که در جامعه درباره ميزا چاپ رسيده در پاسخ به به» انقالب و پيروزی«ای که در کتاب   در خاطره٥٠دھه 

: گويد سرمايه و باغات پسته به ارث رسيده از پدرش مطرح بوده است با قاطعيت ضمن رد ھمه شايعات يادشده می

زحمت زندگی  پدر من يک روحانی بود و يک کشاورزی خيلی محدود و مختصری که به. اش دروغ است ھا ھمه اين«

  ».کرد، داشت خود و فرزندانش را اداره می

دھد درباره وضع خانوادگی و  انجام می» شاھد« با مجله ١٣٦٠ای که در فروردين  مصاحبهرفسنجانی، در  ھاشمی 

ھای منتشره درباره  اش جزو طبقه مستضعف ھستند و حرف و حديث دارد که او و خانواده اش بيان می دوران کودکی

ب درباره مناسبات مالی او با ای بيش نيست و البته کمی بعدتر با جدی شدن شايعات عجي وضع مرفه خانواده وی شايعه

  :گويد  دوباره در مصاحبه با نشريه شاھد می١٣٦٠ خرداد ٧او در ! ھا برخی

 متولد ١٣١٣ھای رفسنجان به نام نوق که اسم آن دھستان است در  من در يک روستای دورافتاده در يکی از بخش«

يک زندگی متوسط يا ) برزگر( کارگر٣ الی ٢آب و مالکان بود که با مقداری زمين و  پدرم کشاورزی ھمانند خرده. شدم

  ».گذراند تر از متوسط را می کم

ھای حکومت اسالمی ايران از  اندوزی کسب و کار ھمه سران و مقامات و ارگان البته ناگفته نماند که اختالس و ثروت

از منابع نفت . ساز وجود دارد ولدر درون کشور ايران، ھرچه بخواھيم ثروت و منابع عظيم طبيعی پ .ن استئيباال تا پا

خيز گرفته، تا اقليم چھار فصلی که برای يک کشور ثروت  ھای حاصل از زمين. و گاز گرفته تا طال و مس و اورانيوم

نحوی که  به.  ايران ھم در نوع خود يک ثروت بزرگ استئیاز طرف ديگر موقعيت جغرافيا. شود بزرگی محسوب می

  . شود قه محسوب میايران تقريبا شاھراه منط

ھای  بيکاری، گرانی و تورم، فقر و آسيب. گردد تر می شان ناامن روز فقيرتر و زندگی مردم ايران، روزبه با اين وجود

فروشند تا شايد  ھايشان را می حدی که بسياری از جوانان، حتی قرينه چشم و کليه کند به اجتماعی در جامعه ما، غوغا می

  . کنندتأمينرا ھمراه با درد و رنج روحی و جسمی چند صباحی زندگی خود 

ھای مفتخور، فرماندھان سپاه،  هللا ھا، آيت در چنين شرايطی، از يک سو سران و مقامات حکومت اسالمی و نزديکان آن

، ... وھا، قم، مشھد اعضای دولت، مديران رده باال ھا، نھادھای ورزشی، امامزاده ھا، شھرداری ھا، استانداری فرمانداری
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ھای حکومتی  گيری و دزدی نيز تمام ارگان خواری و رشوه لولند و از سوی ديگر، رانت چنانی می ھای آن در ناز و نعمت

 .ن فراگرفته استئيو ادارات را از باال تا پا

ھای  خوانی بود که در حکومت اسالمی، پله ای رھبر حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، آخوند روزه سيدعلی خامنه

ترين  سرعت طی کرد و پس از مرگ خمينی جانشين او شد؛ ھم اکنون در دريف بزرگ ترقی را يکی پس از ديگری به

ھا  چنين ريختن خون ده او، ثروتش را مديون حکومت اسالمی و سپاه پاسداران و ھم. داران جھان قرار دارد سرمايه

  !ی اکثريت مردم ايران استخاک سياه نشاندن زيست و زندگ گناه و به ھزار انسان بی

 ٩٥ رھبر انقالب بالغ بر ئیدارا«که  کند مبنی بر اين ، گزارشی منتشر می٩٤ آبان ٢٠روز دوشنبه  خبرگزاری رويترز،

ای و عظيم  ی که اعالم کرده تنھا بخشی از ثروت افسانهدالر ميليارد ٩٥ رويترز، ».شود  تخمين زده میدالرميليارد 

  !ھان بی ھمتاستخامنه ای است و در ج

کارنامه  گيری را نيز به خواری و دزدی و رشوه ھا، بايد رانت غير از قدرت اقتصادی کالن اين مثلث مرگ و امپراتوری

ھنگامی که آخوند روحانی و وزرای . ين حکومت اسالمی اضافه کردمسؤولھا، سران و مقامات و  بيت رھبری، دولت

اش اين است که مردم انتظاری از دولت  معنی عملی! اند که خزانه را خالی گرفتهگاه اعالم می کنند  اش گاه بی کابينه

خدمات  عبارت ديگر، آن بخش خزانه که قرار است به به. نداشته باشند که گرانی و تورم و بيکاری و فقر را مھار کند

اما بر عکس، بخش ديگر . ودعمومی و رفاه جامعه و اشتغال و غيره اختصاص داده شود خالی است و ھميشه ھم خالی ب

ھا پر است و  ھای مقامات حکومتی و آقازاده آورد جيب حرکت درمی خزانه که ماشين سانسور و سرکوب دولتی را به

  .ھميشه ھم پر بوده است

 است که ھمواره در طول تاريخ ئیچون نھاد روحانيت از جمله نھادھا شمار مذھبی، ھم طور کلی دستگاه و نھادھای بی به

ھای اجتماعی و سياسی نقش غيرقابل انکاری داشتند و اکنون نيز نزديک به چھار دھه است  اندوزی و دخالت ر ثروتد

ھای جامعه ايران و قدرت مطلق سياسی و اقتصادی در اين  ، ھمه ثروتئیکه گرايش ارتجاع مذھبی و قرون وسطا

  .اند ھای خونين و وحشيانه تصاحب کرده کشور را با سرکوب

  

  !نمای کليت حکومت اسالمی ايران ک زنجانی چھره تمامباب

  »دانيد؟ راز موفقيت خود را در چه می« از بابک زنجانی؛ سؤال

 بوده که خدا ئیھا شانس. کنم عنوان يک سرباز بسيجی در جبھه اقتصادی کار می زنجانی فعال که موفق نيستم اما من به

بنده در دوران سربازی راننده . ام حداقل سه يا چھار بار ھم ورشکسته شده. ما ھا استفاده کرده در اختيارم گذاشته و از آن

بردم بيرون   را میدالر ميليون ٢٠کشورم کمک کنم و روزانه  زمان ھم توانستم به در آن. س بانک مرکزی وقت بودمئير

ومان بود و زمزمه افزايش قيمت  ت٣٠٠ دالرفروختم تا قيمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع ھر  در بازار می

 .دآن مطرح بو

کشور جمھوری اسالمی و  کنم که راز موفقيتم در تشخيص حالل و حرام و لطف خدا و اعتقاد به در نھايت فکر می

 .تواليت فقيه اس

در گروه و جريانی  به یجايگاه فعلی بدون وابستگ قبول رسيدن وی به. کند ھايش را باور می تر کسی صحبت اما کم

انباشت . مداران در قدرت دارند که اکثر ثروتمندان جھان رابطه معناداری با سياست گو اين. حاکميت دور از ذھن است

ست که  ھر چند خود او مدعی.  شايد غيرقابل باور باشد که از دست رنج خود شخص حاصل شودئی دارادالرميلياردھا 

  . اندوخته است را خرد خرد و بدون کمک از ھيچ بانکیئیاين دارا
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 تخيلی شبيه است که قھرمان داستان با وجود انواع ناماليمات باز ھم پيروز است حتی فلميک  تر به داستان زندگی او بيش

، ...س کل بانک مرکزی بودن تا داشتن ده ھا شرکت و بانک وئياز راننده ر. اگر بارھا ورشکست و يا زندانی شده باشد

  .ھای عمر اوست، داستان زندگی پر از ابھام زنجانی است تر از سال که تعدادشان بيش

نوشته به قرارگاه  ترو تميزتر می شود و در اردکان چون مرتب سپاه اردکان اعزام می به گفته او، زمان سربازی به

 س جمھور سابق ازئي ماه با ديدار اکبر ھاشمی رفسنجانی، ر۴١  تا٣١ بعد از حدود. فرماندھی سپاه منتقل می شود

عنوان سرباز به بانک مرکزی  سرباز، او را به  بر نياز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی بهتأکيدقرارگاه سپاه و 

  .فرستند تھران می

جا غير از رانندگی کار  او در آن. شود س وقت بانک مرکزی میئيبابک زنجانی چندی بعد راننده محسن نوربخش، ر

ھای بانک دالرگيرد در تزريق  زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی، تصميم می. گيرد ھا را ھم بر عھده می ثبت نامه

  . بازار فعاليت کندکنترولمرکزی برای 

 بوده؛ کارمزدی که بابت توزيع دالر ميليون ٧١ گويد، نخستين ارزی که از بانک مرکزی برای توزيع گرفته زنجانی می 

 ٧١ کرد و گرفت و پخش می  از بانک میدالر ميليون ٧١  او ھر روز. ميليون تومان بوده است٧١ آن دريافت کرده ھم

  .کرده است ميليون تومان ھم سود دريافت می

 ھزار کارمند ٧١  شرکت داخلی و خارجی است و مديريت حدود۴۶ چنان مجرد است، اکنون مالک بابک زنجانی که ھم

دار شرکت  گذاری اسالمی در مالزی، سھام ک سرمايهرا بر عھده دارد؛ شرکت ھولدينگ توسعه سورينت قشم، اولين بان

 ئیآھن و ھواپيما ه مالی اعتباری در امارات ، بانک ارزش تاجيکستان، باشگاه فوتبال راهمؤسس انور ترکيه، ئیھواپيما

  .باشد ھای او می ئیقشم بخشی از دارا

وزير : گويد ھای خود ھم می او درباره بدھی.  بدھکار استدالر ميليارد ٠١ طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود

 ميليون يورو ٠٢٠ اين وزارتخانه يک ميليارد و  بدھی دارم اما بدھی من بهدالر ميليارد ٢ نفت گفته است من بيش از

  .تر نيست بيش

 کليدی ھا از طريق داشتن نقش کمک به دور زدن تحريم«چه  دليل آن  توسط اتحاديه اروپا به،٢٠١٢ دسمبرزنجانی در 

. خوانده شد، در ليست تحريم قرار گرفت» در تجارت نفت ايران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ايران

اين ليست را اشتباه خوانده و گفته که کاری خالف قواعد اتحاديه اروپا نکرده و  خودش در مصاحبه با رويترز ورود به

گويد که يک  چنين در اين مصاحبه می او ھم. المللی فروخته است ين بيننفت را در کشورھای معاف از تحريم و طبق قوان

مجموعه تجاری خصوصی دارد که ھيچ رابطه خاصی با دولت ايران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعاليت تجاری 

  .کند می

ا بشکه نفت را از ھ  ميليون٢٢٠١ اتحاديه اروپا بابک زنجانی را متھم کرده که در يک جزيره کوچک مالزی در سال

او . اين ترتيب با پنھان کردن ايرانی بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است کش ديگر منتقل کرده و به نفت کشی به نفت

 ميليون بشکه نفت را به خريدارانی در سنگاپور، مالزی و ھند فروخته و سپس پول فروش ۴٢ گفته است در مجموع

  .ھا قرار دارد، منتقل کرده است که اکنون در فھرست تحريم» اسالمی مالزینخستين بانک «نفت را از طريق 

ھای اعمال شده عليه   برای دور زدن تحريمئیشو پول  بهامريکانيز توسط   ٢٠١٣ اپريلھای مرتبط با او در  همؤسساو و 

عات مالی، با اعالم اين خبر،  در امور تروريسم و اطالامريکا ئیديويد کوھن، معاون وزارت دارا. اند ايران متھم شده

  . نفت و پول خود متھم کردئیجا  برای جابهئیشو تمھيدات مجرمانه و پول توسل به ايران را به
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 و اروپا قرار گرفت مطرح شد زيرا با توجه امريکاھای  تر از زمانی که در ليست تحريم در واقع نام زنجانی بيش

دھند  ھا قرار می ندرت در فھرست تحريم غيردولتی و غيرنظامی ايرانی را به يک فرد امريکاکه اتحاديه اروپا و  اين به

  .ھای دولت دارد  مطرح شد که آيا وی از نيروھای دولتی است و يا وابستگی به فعاليتسؤالاين 

  

وع خود او در مورد اين موض.  اجتماعی و سعيد مرتضوی داشته استتأمين نيز با سازمان ئیھا بابک زنجانی ارتباط

با توجه . ايران منتقل کنم ھا آمده بود و فرصت اندکی داشتم که اموال خود را به اعالم کرده که نام من در فھرست تحريم

اجتماعی، اين پول را وارد ايران کرديم و بعد از آن  تأمينمشکالت انتقال پول به ايران، با کمک دوستان در سازمان  به

 ميليارد يورو، سھام تعدادی از  جای برداشت چھار  بودند، پيشنھاد کردند که بهمن کرده دوستانی که اين لطف را به

  .ھا را دريافت کنم شرکت

ای گفته ارتباط مالی بابک زنجانی با  اجتماعی در مصاحبه تأمينھای سازمان  اما علی حيدری، معاون اسبق امور استان

  . کرده استئیشو ول اجتماعی، اين سازمان را درگير نوعی از پ تأمينسازمان 

استيضاح وزير پيشين تعاون، کار و  ی که در مجلس شورای اسالمی و در جريان مذاکرات مربوط به فلم وی با استناد به

ھمين موضوع و مذاکرات  ی که مربوط بهفلمپس از نمايش «: گويد نمايش درآمد می نژاد، به رفاه اجتماعی دولت احمدی

ھای متعاقب آن، گويا فرآيند انتقال متوقف شده و پول ھم  وی بوده است و غايله اگذاری بهھای قابل و برای انتخاب شرکت

 و تأمينھای اخير برای  در يد سازمان قرار نگرفته است چراکه اگر سازمان اين پول را در اختيار داشت، در ماه

  .ھا، ناچار از فروش سھام يا گرفتن وام نبود پرداخت مستمری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶٢

 ٩١ بھمن سال ۵١ نژاد در جلسه مجلس در روز  افشاگرانه محمود احمدیفلم از افرادی بود که در بابک زنجانی يکی

، برادر   اجتماعی و فاضل الريجانیتأمينس سابق سازمان ئي مربوط به مالقات سعيد مرتضوی، رفلماين . حضور داشت

  .س مجلس بودئيعلی الريجانی، ر

در جلسه اول قرار شد در ازای . با آقای مرتضوی دو سه بار جلسه داشتيم«: خو او در رابطه با اين ديدار می گويد

 تأمين من زنگ زد و گفت که به آقای مرتضوی يک روز به.  اجتماعی را بخريمتأمين شرکت ١١٧واريز مبالغی 

گفتم چه کار . ارداو من را در اتاقی نگه داشت و گفت آقای الريجانی در اتاق بغلی است و با شما کار د. اجتماعی بيايم

جا  دانستيم در آن ما نمی. شما کمک کند ھا به  مديره اين شرکتھيأتخواھد با شما آشنا شود، شايد بتواند در  دارد؟ گفت می

من که نشستم آقای الريجانی دو سه . من که وارد اتاق الريجانی شدم مرتضوی رفت بيرون. اند دوربين کار گذاشته

. تواند به شما کمک کند ھا کمک خواستيد مجموعه من می ر يک موقع در مشاوره شرکتمن داد و گفت اگ کارت به

بعد ناگھان آقای . زنيم شما ھم زنگ می ھا را گرفتيم به تر از اين ھم نشد، تشکر کردم و گفتم اگر اين شرکت بيش! ھمين

صل شده است و ما ھم از يکديگر ھم و شاءهللا که کارتان به ان. مرتضوی داخل اتاق شد و گفت چی شد؟ انجام شد

  . اين ماجرا در مجلس پخش شد و مثل بمب ترکيدفلمخداحافظی کرديم و فردای آن روز 

 که االن داريم را ئیھا ھمه شرکت«: گويد خود او در اين زمينه می. آھن است بابک زنجانی اکنون مالک باشگاه راه

ای که از  تنھا مجموعه. ما نرسيده است از دولت بهھا نيز  ام و حتی يکی از اين شرکت خودم درست کرده

زندان افتاده بود و ما باشگاه را با پرداخت  آھن است که مالک قبلی آن به ما رسيده، ھمان باشگاه راه سازی به خصوصی

 رسيده بيايد ما آھن رانتی به کند باشگاه راه ھر کسی فکر می.  ميليارد تومان بدھی از جمله بدھی بازيکنان نجات داديم٢٠

 ميليارد تومان در آن خرج ٢٠کنيم تا سالی  بعد بدھد ما مجانا اين رانت را تقديم می ھزينه ساليانه آن را از اين تاريخ به

  .کند

. ام ديده» سه چھاربار آقای ھاشمی رفسنجانی را از نزديک« کرده است که تأکيدبابک زنجانی، در گفتگوھايش ھمواره 

 سال است که عکس بنده با ٨بيش از . ايشان دادم بات خدمت ايشان رفتم و توضيحی درباره کارھايم بهبعد از اتمام انتخا

  .تايشان در اتاقم ھس

نژاد متصل  دولت احمدی ھايش را تنھا به ای اصرار دارند او و فعاليت اين روزھا که بابک زنجانی در زندان است و عده

توانيد متن مصاحبه با تاجر ميلياردی  شما می. باشد خالی از لطف نمی» ه آسماننام ھفته«کنند، بازخوانی مصاحبه او با 

 : از آن را در ادامه بخوانيدئیھا وجود آورده است گوشه ھای زيادی را در کشور به که در اين اواخر حاشيه

تان را از  ھای اقتصادی خواھم بدانم که شما فعاليت آقای زنجانی، قبل از طرح مباحثی که درباره شما مطرح است می *

 ؟ايد کجا آغاز کرده

 .کردم خواندم کار ھم می از زمانی که درس می. ام از دوران تحصيلم بود ھای اقتصادی  نقطه صفر و آغاز فعاليت -

  کرديد؟ کجا تحصيل می *

  .ام  من ھنرستان درس خوانده-

  ای؟ ايد؟ چه رشته کدام ھنرستان درس خوانده *

  .ام ، مھندسی برق خوانده در ھنرستان رسالت-

  !ھنرستان که رشته مھندسی ندارد؟ *

ام ھنرستانی  پايه. شد نام برق و قدرت داشتيم که بعد در دانشگاه، رشته مھندسی می ای به  آن موقع در ھنرستان رشته-

  .ام بوده و ديپلم خود را از ھنرستان رسالت در رشته برق گرفته
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  رق در تھران وارد دانشگاه شديد؟يعنی بعد از ھنرستان در رشته ب *

  .ترکيه شدم» اگ يونيورسيتی«بعد وارد دانشگاه .  خير-

  چه سالی ديپلم گرفتيد؟ *

  . ديپلم گرفتم٧٢-٧٣ کنم در سال  فکر می-

  بعد از آن به ترکيه رفتيد؟ *

  . بعد از آن رفتم ترکيه-

س ئيسرباز ر. س کل بانک مرکزی بوديدئي راننده رايد وه گفته بوديد که در بانک مرکزی سربازی کردئیشما در جا *

  .دئيقبول داريد؟ لطفا صادقانه بگو. ای نيست کل بانک مرکزی شدن کار ساده

ام  سه ماه اول آموزشی. من را به اردکان يزد فرستادند. سربازی رفتم در سپاه تقسيم شدم زمانی که به. گويم  صادقانه می-

بنابراين . نوشتم تر بودم و تميزتر می در بين سربازھا، مرتب. عصر تھران منتقل شدم  ولیجا به پادگان از آن. جا بود آن

زمانی که در آن مجموعه بودم يادم ھست آقای . جا بودم  ماه آن١٣-١۴ حدود. من را به قرارگاه فرماندھی سپاه فرستادند

رای رياست جمھوری، بانک مرکزی و جاھای گفتند تعدادی سرباز ب. جا آمدند ھاشمی رفسنجانی، برای بازديد به آن

  .مختلف انتخاب کنيد

  چه سالی به سربازی رفتيد؟ *

  . بود٧۵  فکر کنم سال -

  !س جمھور نبودئي، آقای ھاشمی ر٧۶ ولی در نيمه دوم سال *

  .سمتی داشتنددانم چه  نمی. س جمھور بودند يا خيرئيحاال خاطرم نيست که آن موقع ر.  ايشان برای بازديد آمده بودند-

  … بانک مرکزی انتخاب شديد گفتيد که چطور برای ادامه خدمت سربازی در داشتيد می *

  .بانک مرکزی بروم مرا انتخاب کردند که به) قرارگاه فرماندھی سپاه( جا  از آن -

  چه کسی شما را انتخاب کرد؟ *

  .دانم نمی. از خود فرماندھی لجستيک. دانم  نمی -

  جا کنيد؟ س کل بانک مرکزی را جابهئيی ورود گفتند بايد راز ھمان ابتدا *

. بعد از او من راننده آقای نوربخش شدم.  ابتدا سرباز بانک مرکزی بودم و آقای دکتر نوربخش راننده ديگری داشتند-

  . ماه مانده بود۵ حدود. آخر خدمت سربازی ام بود

. استخدام بانک يا نھادھای حفاظتی است. قابل اعتماد داردراننده . س کل بانک مرکزی، محافظ داردئيباالخره ر *

س کل بانک مرکزی انتخاب کرده باشند؟ باورش کمی برايم دشوار ئيتوان باور کرد که يک سرباز را برای ر چطور می

  .است

ھمين االن . فاق بودواقعا ات. اما اين اتفاقی برايم رقم خورد.  برای مردم ھم سخت باشد يا نهمسألهدانم پذيرش اين   نمی-

اما امروز . کرديم ھا اعتماد نمی آن در مجموعه کاری ما، افراد خيلی با استعدادی ھستند که وقتی روز اول آمدند، خيلی به

  .ھا اتفاقی است ديگر اين. ھايمان دست اين افراد است دست چک. ھاست ھای ميلياردی ما دست اين حساب

  کنند؟  امضا میھای ميلياردی کارمندھای شما، چک *

پروژه کيش ما ) فردی که در مصاحبه حضور دارد کند به اشاره می( خود آقای شيرازی منش. طور است حتما ھمين.  بله-

. ما ايشان را چطور شناختيم.  ميليارد تومان پروژه در دستش دارد١٠٠٠ ايشان حداقل نزديک به. را در اختيار دارد

  .اتفاقی بود
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  نش را چطور شناختيد؟شما آقای شيرازی م *

ما کاری با آقای زنجانی : گويد شود و می جا آقای شيرازی منش وارد بحث می در اين( . ما در کيش ھمديگر را ديديم-

چون من چند سالی بود . ھای من را انجام بده ايشان گفتند شما بيا پروژه. داشتيم که در حقيقت برايمان خريدی انجام شود

پروژه . ، را داشتيم)کشت بدون خاک( جا پروژه ھايدروپنيک آن.  در کيش کار می کردم۶۵ سالاز . که در کيش بودم

بعد خود آقای زنجانی آمد و آن پروژه . ساختيم  واحد مسکونی می١٧٠٠ بزرگ دھکده ساحلی خليج فارس را داشتيم که

 سال پيش از کارھای آقای ١٠  بودم از مديره سنديکای صنايعھيأتس ئيچون من ر. چون به گل نشسته بود. را نجات داد

گاھی آقای زنجانی را ھم در پرواز . برديم کارخانه ايشان می مان را برای بازديد به مھمانان. زنجانی شناخت داشتم

عنوان قائم مقام آقای زنجانی  ھای مناطق آزاد کيش، به از زمانی که آقای کريمی، مديرعامل سابق سازمان. ديدم می

  … با ايشان ھمکاری کردمنصوب شد و

پرسم که آقای کريمی تا چه سالی مديرعامل منطقه آزاد کيش بودند و از چه زمانی به سيستم  از آقای شيرازی منش می

 مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش بودند و پس از فراغت از ٨٨ آقای کريمی تا سال: دھد پاسخ می. آقای زنجانی آمدند

يکی . ھستند» قشم اير«شان را آغاز کردند و مديرعامل شرکت  وان قائم مقام آقای زنجانی فعاليتعن  به٨٩ جا، از سال آن

جا،  ما يک بار آمديم اين. ديگر از معاونان ايشان ھم که دوست ما بودند االن مديرعامل واحد دوبی آقای زنجانی ھستند

  )…ای داريم به نام تھران قديم ايشان گفت که پروژه

باری که آقای دکتر  شما اولين. آقای زنجانی اجازه بدھيد روند مصاحبه را ادامه دھيم. رسيم ھا ھم می روژهپ حاال به *

  نوربخش را ديديد چه زمانی بود؟

داد تا   میدالرھا  آن  بازار بهکنترول جا را انتخاب کرده بود و برای ۴-۵ ام تمام شد آقای نوربخش  وقتی خدمت سربازی-

گفتند ارزش   در حال رشد بود و ھمه میدالر تومان بود و بيرون قيمت ٣٠٠  رسمیدالرھا  وقت آن. نددر بازار پخش کن

ھا  رفتند شب تا صبح در صف بانک خاطرم ھست مردم می. خواھد معادل يک ھزار تومانی شود  میدالريک 

من گفت شما   باال نرود آقای نوربخش بهلرداکه قيمت  خاطر اين به.  بگيرند و در بازار آزاد بفروشنددالرخوابيدند تا  می

من اعتماد  به.  نفر بودند کار کن۵  يا۴ و) کنند بازار تزريق می  بهدالر( کنند  که دارند کار میئیھا ھم بيا در اين مجموعه

  .پيدا کرده بود

  …اجازه بدھيد اين جمله را ھمين جا فعال نگه داريم اما از شما قبول نکنم *

سقف .  شده بودتعيين بازار توزيع کنيم برای ھر کس سقفی کنترولمنظور  حويل ارزی که قرار بود بهبرای ت.  باشد-

  …دالر ميليون ١٠٠  ودالر ميليون ۵٠ .بقيه باال بود

  قدر بود؟ سقف شما چه *

  . بوددالر ميليون ٢٠  سقف اعتباری من-

   شود چقدر بود؟کنترول دالرا قيمت اولين ارزی که از بانک مرکزی برای توزيع در بازار گرفتيد ت *

  .با آن پول ھم يک دفتر در ميرداماد خريدم.  ميليون تومان بود١٧ اولين کارمزدی ھم که گرفتم. دالرميليون  ١٧ -

  گرفتيد؟  میدالربار از بانک مرکزی  چند وقت يک *

اش را به بانک واريز  م و پول ريالیفروخت گرفتم و در بازار می ھا را در بانک مرکزی میدالر. گرفتم  ھر روز می-

  .کردم می

 ميليون ١٧ دادند؟ روزی  نمیدالربقيه  دادند خودش يک رانت نبود؟ چرا به شما می ھا را با اين کارمزد بهدالرکه  اين *

  .تومان کارمزد رقم کوچکی نبود
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اگر ايشان . بخش که انسان رانتی نبودندآقای دکتر نور. شود وقتی خدا بخواھد کاری برای کسی انجام شود می. دانم  نمی-

  .داد که منافعی برايش داشته باشد کسی رانت می خواست رانتی بدھد به می

 ھستيد و در حلقه ئیگويند شما آدم مشا برخی می.  صريح از شما بپرسمسؤالبگذاريد يک . رسيم جا ھم می آن حاال به *

  .دوستان ايشان قرار داريد

  .ام که صحبت کنم جا ننشسته ک ساعت ھم يک اصال من با ايشان ي-

  کردند؟ شما کمک نمی  بهئی دقيقه صحبت کرديد؟ آقای مشا٢٠ مثال يک ربع، *

توانست به من   چه کمکی میئیآقای مشا. ام ام اما ھيچ وقت دفتر ايشان نرفته  البته ايشان را در جاھای مختلف ديده-

آورد بگويد  يا مثال قھوه می). خندد می( …!ويد اجازه بدھيد شامپويش برودخواست بگ آوردم می مثال من شامپو می. بکند

  ).خندد می( !اش را بفروشد بگذاريد قھوه

خاطرم ! شما نفت بفروشند توانستند بگويند به س آن، میئي در کارگروه نفت بودند و برای مدتی رئیاما آقای مشا. خير*

سری افراد را معرفی  ھا يک تز مطرح شد که يک و در زمان تحريمنژاد  ھست در زمان رياست جمھوری آقای احمدی

يادم ھست آن روزھا در مخالفت با اين ايده در روزنامه . ھا برود تا بعد به کشور منتقل شود حساب آن کنند تا پول نفت به

  .مطلب نوشتم

نژاد يا ھر  آقای احمدی.  من نيفتاده استچنين اتفاقی ھم در سيستم.  اصال قرار نبود بنده پول نفت بگيرم يا نفت بفروشم-

رفتم در تلويزيون بگويم اشتباه  من کرده بودند، وقتی که نام مرا در مجلس آوردند، من نمی کس ديگری اگر لطفی به

  .خواسته است گويند که آقای فاضل الريجانی از من پول می می

  ايد؟ نژاد نرفته دفتر آقای احمدی وقت به ھيچ*

  .ام فته ھيچ وقت نر-

  اين شرکت بزرگ را چطور خريديد؟.  قشم ھستيدئیشما مالک ھواپيما*

وقتی، يکی از .) گويد اسم اين نھاد را می( .اين شرکت برای يکی از نھادھا بود.  خريدم١٣٨۵  قشم را سالئی ھواپيما-

ايرالين داری ) گويد م نھاد را میاس( ای کشته شدند دستور داده شد که اين نھاد ھواپيماھايشان در ساری سقوط کرد و عده

خواھد نام ايرالين و مالک آن  گويد اما نمی اسم شرکت را می( . بودئیدوستی داشتم که مالک يک شرکت ھواپيما. نکند

سی خارجی بلندمدت دارم برايشان .گفت که چون من ا ل . من گفت کار ھواپيماداری خوب است ايشان به.) برده شود

  . بخرمچند فروند ھواپيما

  چند فروند ھواپيما و از کجا خريديد؟*

ھا  وقتی ديدم آن. ھا نتوانستند پول ھواپيماھا را بدھند اما آن.  برايشان دو فروند ھواپيمای توپولف از ترکيه خريدم-

ه گفتند يکی  گشتم کئیدنبال يک شرکت ھواپيما. اين فکر افتادم که يک ايرالين بخرم توانند پول ھواپيماھا را بدھند به نمی

وقتی شرکت را بررسی کردم ديدم فقط . فروشد را می» قشم اير «ئیشرکت ھواپيما) گويد اسم اين نھاد را می( از نھادھا

جا برای خودم کار  را که خريدم ھواپيماھا را گذاشتم آن» قشم اير«ايرالين . يک کاغذ دارد و پنج ميليارد تومان بدھی

  .ام ماليات و بيمه بدھکار نبوده وقت به تان ھم بگويم که ھيچ  محض اطالع.اش را دادم کم بدھی کم. کنند

االنبياء از طريق شرکت  تان را با قرارگاه سازندگی خاتم ئیداشتيد ماجرای آشنا. توانم بايستم روی اين نکته نمی*

  .کرديد گذاری غدير را تعريف می سرمايه

من ھم .  که انجام شده بودئیخواھند حواله کنند برای کارھا  میدالر ميليون ۴٠ گفتم که يک روز آمدند گفتند.  بله-

  .خواستند حواله کردم حساب کسانی که می ی ھماھنگ کردم و فورا اين مبلغ را بهتيلفون
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  اين پول را به حساب چه کسی ريختيد؟*

ستند، اين اولين کارم با قرارگاه توان خواستند پولش را پرداخت کنند که نمی  از خارج کشور خريده بودند میئی يک کاال-

 پولم دالر ميليون ۴٠ آن روز در جا.  که رفت، تازه وارد اين سيستم شدمدالر ميليون ۴٠ اين. االنبياء بود سازندگی خاتم

  .من دادند جا به را اين

  تان در امارات واريز کرديد؟ ه مالیمؤسسآن پول را از طريق *

  . بله-

  کرديد؟ االنبياء کار می اتمفقط با قرارگاه سازندگی خ*

آمدند تا با ھم کار  شنيدند و می  را از ھمديگر میمسألهھا  اين قرب. ھای مختلفی تشکيل شده است  قرارگاه، از قرب-

  .آمدند ھاشان ھم نگران بودند و جلو نمی خيلی. کنيم

  تان باالخره چه شد؟  ميليارد چک٢٠ ماجرای آن*

  .و تومان ـ سه تومانيک تومان ـ د. کم پاس شد  کم-

  !واحدتان ميليارد تومان است؟*

  .يک ميليارد تومان، پانصد ميليون تومان ـ سه ميليارد تومان.  بله-

  ديديد؟ ايشان را می. کرديد ھا کار می االنبياء با آن يت آقای رستم قاسمی در قرارگاه خاتممسؤولاحتماال شما در زمان *

وقتی پيش . ھای قرارگاه گفتند برويم پيش آقای قاسمی که يک روز، بچه رفت تا اين  کارھايم با قرارگاه خوب پيش می-

بحث کمبود منابع مالی که . آقای قاسمی رفتيم ايشان گفت اين چند تا کاری که از شما ديدم را خيلی خوب کار کرديد

ھای »سی.ال«ھا  آن. د کنمھا را نق ھای مدت دار بدھيد تا من در خارج از کشور آن»سی.ال«مطرح شد گفتم شما 

ن ئيھا را در خارج از کشور با درصدھای پا دادند و من آن من می گرفتند و به می… ھای ملی و ساله از بانک يک

  .سال وقت داشتند که اين پول را پس بدھند ھا ھم يک آن. دادم ھا می آن کردم و به می» ديسکانت«

  کرديد؟ تان در امارات اين کار را می همؤسسدر ھمان *

  . بله-

  شما اقامت و پاسپورت کشور امارات را ھم داريد؟*

  .گذرنامه ترکيه داشتم. جا را دارم اما پاسپورت اماراتی ندارم  اقامت آن -

  گذرنامه ترکيه را چطور گرفتيد؟*

  .دادند گذشت پاسپورت می گذاری از يک حد که می موقع که در ترکيه بودم پاسپورت ترک گرفتم، چون سرمايه  آن-

  ھنوز ھم پاسپورت ترکيه را داريد؟*

  . که اتفاق افتاد پاسپورت ابطال شدئیھا خاطر تحريم به.  خير-

حساب   بهدالر ميليون ۶٠ گيريد چطور  چک میفلمآقای زنجانی، شما برای دادن يک ميليارد تومان برای ساخت يک *

  !ريزيد؟ طوری می يک نفر ھمين

بايد با . ای بود که نه من حق برداشت داشتم، نه ايشان گونه اين حساب به.  باز کرديم ما يک حساب مشترک در بانک-

ايشان . بعد از شش ماه که ھواپيما خريداری نشد گفتم آقا بيا پول را برداريم. شد امضای دو نفرمان برداشت انجام می

ايشان بود که در امارات . د که پول را بردارم از من گرفت تا امضاء کندالر ميليون ٧ حدود. آمد تا پول را برداريم نمی

ايشان رفته بود آن عکس . گفتم اشکال ندارد برويد خانه من. من زنگ زد و گفت دنبال کارھای شما ھستم و ھتل نيست به

  .ھمين دليل آن را منتشر کرد به.  از من بگيرددالر ميليون ٧ را گرفته بود تا بتواند
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ی درباره اگستتوانم ھيچ قض ايد و من ھم اطالعاتم در اين باره کامل نيست پس نمی شما اسم اين شخص را نگفته*

 را نداده بوديد تا ايشان بيايد و امضاء دالر ميليون ٧ توانم بپرسم که مگر شما قدر می اما ھمين. ھای شما داشته باشم حرف

  !تان را بتوانيد از حساب مشترک برداريد؟دالر ميليون ۶٠ دھد تا

  . را گرفته بود و تمام شده بوددالرليون مي  ٧ -

  کرد؟ گرفت و منتشر می تان را از منزل می پس چرا بايد عکس*

  . نگران بود شکايت کنم و بازداشت شود -

  .ھمکاری شما با قرارگاه خاتم االنبياء بپردازيم به. اگستکنم بدون قض  میتأکيد بگذريم، باز ھم مسألهاز اين *

حتی مشارکت . شريک کنيم» قشم اير «ئیھا را ھم در ھواپيما حتی قرار شد تا آن. گاه ادامه داشت ھمکاری ما با قرار-

  .نامه را ھم نوشتيم

  با چند درصد سھام؟*

االنبياء رفتند و وزير  اين کار در حال اتمام بود که آقای قاسمی از قرارگاه خاتم.  درصد من۵٠ درصد قرارگاه و ۵٠ -

  .داد اش را با من کم وبيش ادامه می ت کارھای اين فرمی ماند ولی قرارگاه کارھای قديمیايشان که رف. نفت شدند

  س جمھور تاجيکستان را ببينيد؟ئيچه کسی گفتيد تا ر به *

گفتند . س جمھورئيايشان برايم وقت گرفت و رفتم پيش ر. س جمھورشان دوست بودئي سفير تاجيکستان در ايران با ر-

پرسيد . خواھم بانک درست کنم تا ھم در اين کشور و ھم در کشورھای ديگر کار کنم گفتم می. دخواھيد چکار کني می

  .جا ھم ارتباطی ندارم ھيچ به. گفتم خصوصی ھستم. دولتی ھستی يا خصوصی

   و جواب نکردند؟سؤالس جمھور تاجيکستان حساس نشد و از شما ئيوزارت خارجه ايران روی ارتباط شما با ر *

  .يچیھ.  خير-

! کنند  نمیسؤال تان  کارتان ندارند و درباره ارتباط خيلی برايم جالب است که با اين ارتباطات و مبادالت مالی کاری به *

  .شود گذاری خارجی از طريق وزارت خارجه اقدام می گونه موارد و ھماھنگی برای سرمايه ام در اين چون شنيده

من اين کارھا را در ! کنند؟  میسؤالکند از او  گر ھر کس ھر کاری میم! د؟ئيگو طوری است که شما می  مگر اين-

  .دادم و با داخل کاری نداشتم خارج از کشور انجام می

  س جمھور تاجيکستان به درخواست شما چه بود؟ئيواکنش ر! بگذريم *

 و دالر ميليون ۴ من ھم يک. دھم  بانک را میتأسيس سرمايه به تاجيکستان بياوری اجازه دالر ميليون ۵٠  گفتند اگر-

  . به تاجيکستان بردمدالر ميليون ١٠٠ يک

  از کجا اين پول را آورديد؟ *

من  س جمھور تاجيکستان اجازه ايجاد بانک را بهئيبعد که اين پول را بردم ر. حساب تاجيکستان ريختم  از ترکيه به-

.  برسددالر ميليون ٢٠٠ بايد رقمش به.  کم استدالرليون  مي١٠۴ شود» اپراتيو«که بانک  اما بعدا گفتند برای اين. دادند

  .حساب واريز کردم اش را دوباره در ترکيه آماده و به مابقی

. ھا ديگر کار پوست گوسفند در ترکيه کرده باشيد بعيد است در اين سال. اين کارھا برای دو، سه سال اخير است *

  تان در ترکيه چه بود؟ فعاليت اقتصادی

. فرستاد ايران می  بهئی داشتم که کاالھائیھا شرکت. کارخانه آلومينيوم داشتم. ای مختلفی در ترکيه داشتمھ  شرکت-

ُايرالين معروف انوراير را . ترين خطوط اتوبوسرانی ترکيه را داشتم يکی از معروف. کردم صادرات و واردات می

  .داشتم
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  ھا را االن ديگر نداريد؟ يعنی اين شرکت *

  . ترکيه استئیايرالينی که گفتم دومين خط ھواپيما. چنان دارم  چرا ھم-

  نھايتا بانک تاجيکستان را باز کرديد؟ *

  .وقتی ھم اين بانک را باز کردم رفتم مالزی.  بله-

  تان را انجام نداديد؟ چرا با ھمان بانک تاجيکستانی کارھای مالی بزرگ *

 اين کار ئیھای مالزيا در مورد بانک. ھای تاجيکستانی را بپذيرند کھا حاضر نيستند ريسک بان  چون بسياری از بيمه-

جا را  گفتم من اين. ھمين دليل در مالزی بانکی را پيدا کردم که برای دولت اندونزی بود به. شود تر انجام می راحت

  . بدھیاش  ھم بايد بابت سرقفلیدالر ميليون ۵٠ اش است و  اصل سپردهدالر ميليون ١٠۴ گفتند. خرم می

  خواستيد بخريد؟ صددرصد سھامش را می *

 دالر ميليون ۵٠  ودالر ميليون ١٠۴ ما ھم آن. کردند  درصد سھام بانک را واگذار می۶٠ با آن شرايطی که گفتم.  خير-

 دودح.  درصد بانک را خريديم۶٠ ھا که کمک کردند اين کار انجام شود، داديم و واسطه  بهدالر ميليون ۵-۶ اضافه را به

تمام تجربياتی که در امارات .  ھم داديم و ساختمان خريديم و اين بانک را مرتب کرديم و نيرو گرفتيمدالر ميليون ١۵

  .ای در مالزی درست کردم داشتم را جمع کردم و يک بانک حرفه

  تان شد؟ دار بانک مالزی بانک تاجيکستان شما، سھام *

ای  ھر مشتری تازه. جا منتقل کردم آن کارھايم از جمله کارھای قرارگاه را بهوقتی ھم بانک مالزی درست شد ھمه .  بله-

  .کردم بانک مالزی منتقل می آمد به ھم که می

سری  يک. ھا معتقدند شما ويترين ھستيد خيلی.  از شما بپرسمسؤالخواھم خيلی شفاف و صريح يک  آقای زنجانی، می *

گويند آقای زنجانی يک ويترين است و  می. د؛ حاال شخص، سيستم يا نھاد باشدديگر پشت شما ھستند که نبايد معلوم باشن

  .مايلم نظرتان را در اين باره بدانم. دھد کنند و او ھم انجام می او ابالغ می کارھا را به

و ھای وزارت نفت  بچه. زدند اگر من کارم را بلد نبودم که مردم با ويترين حرف نمی. ربط است ھا بی  اين حرف-

. ھايشان حساب  ميليارد يورو از پول ايران را که قفل بود انتقال دادم به٥/١٧من . نھادھای ديگر کارھای مرا ديدند

آقای ديويد !  ھزار نقل و انتقال انجام دھم؟٩ تواند اين کارھا را بکند؟ اگر کسی پشت من باشد مرا می فرستد ويترين می

ای که در خارج برای ايران کار کرده  ترين مجموعه يشان گفت خطرناکا. کوھن آمد و درباره شخص من صحبت کرد

  !تواند اين کار را انجام دھد؟ ويترين می. مجموعه من بوده است

  کار بود؟  که برای وزارت نفت انجام داده بود طلبئیھا فروخت يا بابت پروژه خواھم بدانم قرارگاه، نفت می می *

شود پول را  آقای دانشيار گفت چطور می. کار بود ای وزارت نفت انجام داده بود طلب که برئیھا  قرارگاه بابت پروژه-

  .فالن جا: تان کجاست؟ گفت پول. رسانم السير می ھا برسانی؟ گفتم من سريع به اين

  فالن جا يعنی کجا؟ *

 ساعت اين ۵ تر از  و کممن ھماھنگ کردم. چين يا ھند يا کره يا جای ديگر بود، درست يادم نيست.  االن يادم نيست-

ھا  شرکت اين کار که انجام شد آقای دانشيار خيلی خوشحال شدند و گفتند شما به. منتقل شد) دالر ميليون ١۵ حدود( پول

ايشان از من خواست . من رفتم آقای جشن ساز، مديرعامل نيکو را ديدم. مان، آقای جشن ساز آشنا شويد سئيد و با رئيبيا

  .ھايشان باز شود بتا کاری کنم حسا

  ھای اين شرکت بسته بود؟ مگر حساب. ھای نيکو باز شود يعنی چه که کمک کنيد حساب *
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کنم و کارھايتان  گفتم در بانک برايتان حساب باز می. کرد کسی حساب برايش باز نمی. گرفت  کسی پول از نيکو نمی-

  .ی تماس گرفتتيلفون) زير نفتو( جا با آقای قاسمی آقای جشن ساز ھمان. کنم را عملياتی می

  آقای قاسمی چه گفت؟ آقای جشن ساز به *

آقای جشن ساز  شناسند و به شناسيد؟ ايشان ھم گفته بودند که می نام بابک زنجانی می  آقای قاسمی گفتند شما شخصی به-

چند وزير ھم در جلسه . کزیمرا دعوت کردند بانک مر. صورت قانونی کارتان را پيش ببريد توانيد به گفته بودند که می

  .حضور داشتند

   در جلسه بودند؟ئیچه وزرا *

س کل بانک ئيآقای حسينی، وزير اقتصاد، آقای بھمنی، ر.  آقای غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت بودند-

  .ستيک نفر ديگر ھم حضور داشت که االن خاطرم ني. مرکزی و خود آقای قاسمی، وزير نفت در جلسه حضور داشتند

  دستور جلسه شما با اين وزرا چه بود؟ *

 که در خارج است و ئیھا نويس تنظيم شد و قرار شد برای پول جلسه دست نھايتا يک صورت. ھای مفصلی شد  بحث-

  .ھا منتقل شود حسابی در بانک ما باز کند و از اين طريق پول HK توانند منتقل کنند شرکت نمی

* HK  ديگر چه شرکتی است؟  

ما اين مصوبه را . ھای زيرمجموعه شرکت نفتی نيکوست که در اصل زيرمجموعه وزارت نفت بود ی از شرکت يک-

محض افتتاح حساب گفتند ما چند فقره  به. باز کردند  First Islamic ھايش را در بانک ھا حساب گرفتيم و از فردايش، آن

از آن . بانک برسد چند روز طول کشيد تا اين پول به.  انجام دھيدھا را مان برسد تا اين حواله حواله داريم، منتظريم تا پول

 حساب شرکت  ريختم بهدالر ميليون ٢۴٠ ھمين خاطر من به. کاران، وزارت نفت را تحت فشار گذاشته بودند طرف پيمان

HK بانک من برسد بعدا به دالر ميليون ٢۴٠ ھا اين پول را حواله کردند تا اين اين. ھايشان را بزند تا اين شرکت، حواله .

  .اش وجود دارد مطمئن بودم منابع

  بيايد؟ HK حساب اين پول از کجا قرار بود به *

گير … پول نفت در کره، ھند و. من ھم دنبالش بودم تا زودتر اين پول بيايد. از چين بود يا از جای ديگر. دانم  نمی-

و از  First Islamic Bank آوردم به ھای گير کرده را می ن پولرفتم اي من می. ای ھم شده بود کرده بود و مطالب رسانه

  .کردم جا حواله می آن

  حساب شما واريز کنند؟ توانستند پول به اساسا می HK مگر وزارت نفت، شرکت نيکو يا شرکت *

عد در داخل ب. کرديم جا حساب داشت باز می رفتيم يک حساب در بانکی که ايران در آن ما می. توانستند نمی.  خير-

جز اين روش . کرديم حواله می  First Islamic بانک جا پول را به کردند و ما از آن حساب ما واريز می بانک، پول را به

  .آمد وجه پول بيرون نمی ھيچ ھم، به

  با اين روش چقدر پول حواله کرديد؟ *

  .کاران نفت پول منتقل کردم حساب پيمان  ميليون يورو من به٧٧٠  حدود-

  با چه کارمزدی؟ *

  .رسيد يک درصد ھم نمی يعنی به.  در ھزار٧  با کارمزد-

  ، از اين کار شما اطالع داشتند؟مسؤولآيا دولت و نھادھای  *
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جا که  اين تا رسيديم به. افتد ھمه نھادھای نظارتی و امنيتی ھم مطلع بودند که چه اتفاقی دارد می.  ھمه در جريان بودند-

مجموعه  توانی از محل فروش نفت کاری کنی که به من گفتند شما می به. نابعی نداشت که پول بدھدديگر بانک مرکزی م

  .توانم مشتريانی معرفی کنم تا نفت بخرند کنم ببينم می من ھم گفتم تالش می. پول برسانی

  شما گفت که نفت بفروشيد؟ چه کسی به *

نشستيم از ھمه نھادھای مسوول   که میئیھا در کارگروه. گفتندآقای جشن ساز . گفتند) آقای قاسمی(  آقای وزير نفت-

من ھم اعالم آمادگی کردم که شايد بتوانم برای نفت مشتری پيدا . ھمه دنبال اين بودند که بشود منابعی پيدا کرد. بودند

  .کنم

  از کجا مشتری پيدا کنيد؟ *

خواھند  ھا، نفت می ھا گفتم اين مشتری نفتی به. ا کنمسری مشتری پيد يک…  من تالش کردم از ھند، سنگاپور، مالزی و-

  .توانند نفت ايران را بخرند اما نمی

ھا را معرفی  شما ھمان مشتری. الملل شرکت ملی نفت، خودش در ھند، سنگاپور و حتی مالزی مشتری دارد امور بين *

  کرديد؟

  .فروخت ھا می آن که شرکت نفت راسا بهخريدند  اگر می. توانستند نفت ايران را بخرند ھا ديگر نمی  آن-

  !خريدند؟ خريدند، آن وقت از شما می چطور از شرکت نفت نمی *

گفت از ترس  خواست برای پتروناس نفت بخرد اما می ايشان می. ديدار ماھاتيرمحمد رفتم من در مالزی به.  دليل داشت-

  .ما بده ما بيا واسطه شو، اين نفت را بخر و بهمن گفت ش به. تواند اين کار را بکند ھا نمی امريکائیتحريم 

 ھم گفته بوديد که ئیشما در جا. من با اين مقايسه شما اساسا مشکل دارم. طور مقايسه نکنيد لطفا اين! آقای زنجانی *

  .شان رزمندگان دوران دفاع بسيار باالست. ای مشکل دارم من با چنين مقايسه. دانيد خود را بسيجی اقتصادی می

  .کشورم و جمھوری اسالمی اعتقاد دارم من به. کنم  من با اعتقاد کار می-

  !ايد تان را در ترکيه و امارات انجام داده اما شما فعاليت اقتصادی *

  ام؟  برای کجا فعاليت اقتصادی کرده-

  !برای خودتان *

   ھستم؟ئی من کجا-

  .خب مليت شما ايرانی است. ی استسؤالاين چه  *

  !ام  فروند ھواپيما وارد کشور کرده٢٠ اشکال دارد! ام؟ کشور آورده ام و پول به ام بيرون کار کرده  رفته اشکال دارد-

  ايد؟ چطور ھواپيما وارد کرده *

کار من ھمين است ديگر؛ عمليات . ايم تا به ايران بياوريم آن کشور برده  از پنج سال پيش ھواپيماھا را از اين کشور به-

  .ضدتحريم

  .غير از اين مورد آخر که خودتان تحريم شديد به. نفع کاسبی شما بوده است حريم در مجموع بهپس ت *

  .دادند بيرون می کردند بايد چند برابر به اگر با من کار نمی. من برای کشور کار کردم.  اين چه حرفی است-

  رسد؟ پولش می آقای زنجانی، نفت چه وقت به *

وقتی وزارت نفت و . ند تا يک ميليارد يورو پول قبول کند اين کار را انجام بدھم ھمين فردا يک حساب معرفی کن-

که ما االن قدرت  ضمن اين. ھا واريز کرد حساب آن توان پول به بانک مرکزی تحريم است و حساب ندارد چطور می

  . پول نداريم و گرنه پول که در حساب موجود استئیجا جابه
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  ايد؟ کرده» قشم اير«دانم چقدر خرج تبليغات تلويزيونی شرکت جدا از اين مباحث، مايلم ب *

 ۵٠٠ دھيم و  ميليون تومان پول می۵٠٠ ام که سالی يک ميليارد تومان به تلويزيون داده. ايم  قيمت مناسبی پرداخت کرده-

  .دھيم ميليون تومان ھم بليط ھواپيما می

  ارزد؟ دست داريد چند می ساعتی که به *

  .تومانميليون  ١٠٠ -

  که ظاھر متولی داشته باشيد يا دفتر شيکی داشته باشيد؟  نداريد از اينئیابا *

کند بدانيد کاری کرده  ھر وقت ديديد کسی پنھان می. طور باشم دوست دارم اين. برای خودم است.  دزدی که نکردم-

ن ئيباال و پا. کسی بدھکار نيستم به. شتمام بھترين ماشين را سوار شدم و بھترين خانه را دا من از روز اول زندگی. است

  .ام ھم رفته

  تان چيست؟ خودروی سواری *

   ...٥٠٠ S  بنز-

  تان چقدر است؟ ئیحجم دارا *

  . ھزار ميليارد تومان٢۵  حدود-

   در ايران است؟ئیاين دارا *

  . ھزار ميليارد تومان آن در ايران است١٣  حدود-

  چقدر بدھکاريد؟ *

  . بدھکارمدالرد  ميليار١٠  حداقل-

بعد ھم شما توضيح داديد که اين عکس در عراق گرفته شده است و طبيعی . يک عکسی از شما با اسلحه منتشر شد *

  .راستش من که باورم نشد. بوده

  .ش را دارمفلماين عکس را ندارم اما . ھاست  اين عکس برای خيلی قبل-

  !ستآقای زنجانی، دست آدم معمولی که اسلحه يوزی ني *

آن . برد کرد و به اردبيل عراق می جا ما را سوار می از آن. آمد مرز اروميه می VIP ماشين. طور است  در عراق اين-

اسلحه  VIP ھای ماشين  بهپوليسخود . حتی در ماشين نارنجک ھم بود. ھا مسلح بودند ھمه ماشين. موقع ناامنی زياد بود

  .داد تحويل می

  کردند؟ می VIP  ھای شما را چرا سوار ماشين *

  .کردم با ھمه جا کار می. تاجر بودم ديگر. فروختم گازوئيل می.  با آقای بارزانی ارتباط داشتم-

بعد فعال يک . داد را نکرده است بعد ايشان کاری که بايد انجام می. من احساس کردم يک عکس از آقای زنجانی دارند *

  .يايدتان ب اند تا حساب کار دست عکس منتشر کرده

  ).ھای بھتر دارند که بگذارند گويد عکس با خنده می( .خواسته که انجام بدھم کسی از من کاری نمی. طور نيست اين.  نه-

   ھستيد؟ئیآقای زنجانی اصالتا کجا *

  .ھايم زنجانی ھستند ولی ظاھرا پدر بزرگ. پدرم اصفھانی است.  خودم تھرانی ھستم-

  يا تاجر؟دانيد  شما خودتان را دالل می *

  ام چقدر نفت فروخته شده است؟ کنيد از وقتی تحريم شده فکر می. ام  من تاجر ھستم که کارھا را درست پيش برده-

  دانيد؟ شما می *



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧٢

  .اند کنم در پنج، شش ماه گذشته، سه ميليون بشکه ھم نفروخته  فکر می-

آھن را  چرا باشگاه راه. آھن بپرسم ه باشگاه راه ھم دربارسؤالاجازه دھيد يک . درباره آمار شما اظھارنظری ندارم *

  . کردئیشو توان پول ھا معتقدند با اين محمل راحت می بعضی. خريديد

  .آھن را خريدم من خيلی اتفاقی راه.  نيستمسألهاين ! توان کرد  میئیشو  مثال چطور در باشگاه پول-

  !ظاھرا ھمه کارھای شما اتفاقی است *

را يکی از دوستانم پيش من فرستاد گفت که ايشان بدھکار است و خيلی ) اسمش را می گويد (…نام آقای  شخصی به-

گفت اول اينکه ايشان را نجات . گفتم مزيت ھايش چيست. آھن را برداريد خواھيد باشگاه راه گفت می. گرفتار است

ھا، در قالب ھزينه  که ماليات شرکت م اينسو. تواند کارساز باشد ھای شما می که برای تبليغات مجموعه دوم اين. دھيم می

. قدر ھم خرج باشگاه است اين. دھيم  ميليارد تومان ماليات می٢٠  تا١۵ من ديدم ساليانه. کرد در باشگاه قابل قبول است

  .دھد سر و صدا کارش را انجام می آھن باشگاه تميزی است که بی االن باشگاه راه

  واھيد شد؟کنيد يک روز آبراموويچ خ فکر می *

  )خندد می( . اگر يک مقدار اجازه بدھند چرا که نه-

  . که از شما با آقای ھاشمی، آقای خاتمی و آقای روحانی منتشر شد قرار بود توضيح دھيدئیھا درباره عکس *

  .ام ھا را گرفته ام اين عکس ھنگام دريافت جايزه  من چھار، پنج دوره صادرکننده نمونه شدم و به-

  ايد؟  آقای ھاشمی رفسنجانی را از نزديک ديدهتا حاال *

  . سه، چھار بار-

  منظورم جلسه بود؟ *

  .ايشان دادم  بعد از اتمام انتخابات خدمت ايشان رفتم و توضيحی درباره کارھايم به-

  نژاد يا آقای روحانی؟ آقای ھاشمی نزديک است يا آقای خاتمی يا آقای احمدی تر به تان بيش مشرب فکری *

  .دانم چه بايد بگويم چون با اين آقايان ارتباط نداشتم نمی. دانم می ن-

  پس چرا عکس شما با آقای ھاشمی در اتاق شماست؟ *

  . سال است اين عکس در اتاقم است٨ تر از  بيش-

  اند چه کسانی ھستند؟ دفتر شما آمده ھای سرشناسی که به آدم *

  .اند جا آمده ھای زيادی اين  آدم-

  آھن برگرديد؟ تان راه محله قديمی يد يک بار ديگر بهدوست دار *

  .ترم اگر امروز بگويند ديگر کار نکن خيلی راحت.  بله-
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من پيشنھاد  اگر به«: گويد خريد؟ می شما پيشنھاد بدھند می که حال اگر باشگاه پرسپوليس را ھم به اين زنجانی در پاسخ به

توانم نظم و انضباط را  دھم چرا که بسيار ماھرتر از افراد فعلی می جام میخريد پرسپوليس شود، حتما چنين کاری را ان

ھای  آھن ھم اکنون بسيار کم حاشيه است و يکی از داليل ضعف پرسپوليس حاشيه باشگاه راه. در پرسپوليس ايجاد کنم

  .زياد اطراف آن است که بايد کم شود

بابک زنجانی . نژاد نيز روشن است  و احمدیئی رابطه با مشا.ھا بسيار است در رابطه با بانک زنجانی حرف و حديث

 ئیھرگز به دفتر مشا«: گويد شود اما او با رد اين موضوع در اين خصوص می ھا مطرح می چه که توسط رسانه آن

  ».ام نرفتم اما ايشان را در جاھای مختلف ديده

  

   رفسنجانیاصطالح روشنفکران درباره مرگ گران و به مواضع برخی از تحليل

  :فرخ نگھدار

ی در توازن قوا در ايران ايجاد نخواھد تغييرگويد که خال او   از درگذشت اکبر ھاشمی رفسنجانی، میتأسفاو با ابراز 

  .دده ای را نمی کرد، زيرا تعادل سياسی چنين اجازه
  

  :ابراھيم نبوی

)  مدير دفتر سياسی وزارت کشور بود١٣٦٤ا  ت١٣٦١ھای  بين سال( سيدابراھيم نبوی، از عوامل سابق حکومت اسالمی

  :و طنزپرداز، در وصف رفسنجانی چنين نوشته است

مرگ ھاشمی ھمانند مرگ . اين زودی رخ ندھد اين روز فکر کرده بودم، اما ھميشه اميدوار بودم چنين روزی به به

بار بودن  تواند از اسف  واقعه نمیبودن يک سن او سن مرگ بود، اما طبيعی. ھايش طبيعی است وسال بسياری از ھم سن

فھمند تسليت  ھر تقدير مرگ او رخ داد و من اين اتفاق تلخ را به ھمه ايرانيانی که فرق درست و غلط را می به. آن بکاھد

  .مگوی می

ميشه تقريبا ھ. دست آورده بود  خود بهئیمداران ايرانی بود که ھمه قدرت خود را از توانا ھاشمی يکی از معدود سياست

با رای مردم بر صندلی قدرت نشسته بود و وجودش يکی از نقاط اميد در فضای پر از ياس و نوميدی ناشی از وضعيت 

ای  تنه توانسته بود کارھای بزرگی در سپھر سياسی و اجتماعی ايران انجام دھد و کارنامه او يک. سياسی ايران بود

 .دشايسته برای خود فراھم کن

 

 :مليحه محمدی

اين حال دفاع کردن از ھاشمی ھميشه سخت بود، ھميشه قھرمان، شجاع، زيبا، تندرو، پابرھنه و خصوصياتی شبيه با 

روی عاقل چه جذابيتی برای عامه  خصوص ما ايرانيان جذاب و جالب است ولی واقعا يک آدم ميانه اين برای مردم و به

توانست به رای او اضافه  ود، ھيچ پوستر و سخنرانی نمیمردم دارد؟ اين ويژگی مھمی بود که ھاشمی ھميشه دچارش ب

   ...که ديدنی نبود خاطر اين او کارھای بزرگی کرد و ديده نشد، فقط به. و اين مصيبت او بود. کند

 

  :مسعود بھنود

 که ھاشمی از ميان اين تازه رسيدگان«: فارسی ،درباره فوت ھاشمی نوشت یس بی بی نگرا مسعود بھنود يکی از تحليل

اين که تنھا کسی بود از جمع نخستين که جان به در برد، . اند زندگی نوع ديگری يافت اينک ديگر کھنه مديران شده
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ھفده سال پيش برايش ... جز آن که سياست را با سرمايه اندکی که داشت، در عمل آموخت. موقعيتی به او بخشيد يگانه

. در حقيقت به او پيشنھاد کردم تا خراب نشده برخيزد از ميان»  ميزبرخاستن به موقع از سر«ای با عنوان  در مقاله

از اتفاق . ھا رقم زده پنداشت که سرنوشت ھنوز برايش فرصت البد می. گير شده است از اين سخن ھا بعد دانستم دل سال

  .ددرست ديده بود او ماند و دوره ای ديگر شد و بازی ديگر کر

 

  :پيمان عارف

بوک خود  داليل امنيتی ديپورت شده و اکنون در لبنان ساکن است در پيام فيس  است از ترکيه بهعارف که چند روزی

شد در سن  محسوب می» رانيز به دموكراسى از درون ساخت قدرت ايگذار خشونت پرھ«د پروژه يمردى كه ام: نوشت

 .ت سالگى درگذش٨٢

  

 :فرخ نگھدار

تجليل از شخصيت و اقدامات رفسنجانی پرداخته و  سايت زيتون به  وبای در در ھمين رابطه، فرخ نگھدار، طی مقاله

  .ت رژيم پس از مرگ وی شديدا ابراز نگرانی نموده اس نسبت به آينده

  :ست، فرخ نگھدار نوشته ا»شاگرد زرنگ انقالب«در ابتدای اين مقاله تحت عنوان 

ھای خيرخواھان ايران  زده، به تدبيرھا و تجربه  ھراس دنيای رفتن ھاشمی خبری تلخ بود برای آنان که در اين ويرانه«

  ».ھای تازه درغلتد چشم دارند تا مبادا باز کشور را به غرقابه

هللا ھاشمی رفسنجانی به  برايم يقين است که وجدان آيت«کند که   میتأکيداو، در ادامه مقاله خود در وصف رفسنجانی 

زيرا برای او يقين بوده است که قاطبه مردم کشورش، که . زده نبوده است فھا، وجدانی ناآرام و خو ھنگام آخرين بازدم

 سال ھرگز تنھا نگذاشت، ھاشمی رفسنجانی را در پايان کار يار و مددکار خود برای عبور از ٨٢ ھا را در اين او آن

  ».ھای سخت خواھند شناخت گردنه

طلبان حکومت اسالمی در خارج از  ی و جناح اصالحنگھدار در خاتمه برای آن که از طرفداران محافل سبز اسالم

ھا شھروند کشورم، فقدان آقای ھاشمی را به خانواده محترم  ھمراه و ھمزبان با ميليون«:کشور عقب نماند، نوشته است

  ».تسليت گفته برای ايشان آرزوی صبر دارم

چنين تاريخ  اما چرا اين. اند چوبش را ھم خوردهشناسند و شايد ھم  خوبی رفسنجانی و حکومت اسالمی را می ھا به اين آدم

 اين سؤالکنند؟ شايد جواب اصولی به اين  اين حد افراطی تحريف می ھای ساده و روشن را به جامعه ايران و واقعيت

 و انداز سياسی ھا و آقايان با اين مواضع خود درباره رفسجانی، اميد و آرزوھای سياسی و افق و چشم اين خانم«باشد که 

رو، اگر طرفدارا کليت  از اين. کنند داری دنبال می اجتماعی خود را در چھارچوب ھمين حکومت و نظم موجود سرمايه

  !اند طلب حکومت اسالمی آويزان کرده جناح اصالح کم خودر را به حکومت اسالمی نباشند دست

  

  ھای ديکتاتورھا ويژگی

ھميشه شماری از منتقدين را برای روز مبادا، در آب نمک ، »عاقل«گويند يک حکومت مستبد و ديکتاتوری  می

ترين  وقتی محمدرضا شاه گرفتار انقالب شده بود، يکی از قديمی. ھا بھره گيرد موقع از وجود آن خواباند تا به می

  .مخالفانش، يعنی شاپور بختيار را به نخست وزير حکومت خود برگزيد
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 رو، اين از ھستند جھان مردمان برای ئیآشنا ھای شخصيت ديکتاتورھا .ددارن را خود خاص ھای ويژگی ديکتاتورھا 

 نام را مدارانی سياست توانيد می باشيد که ھرجا .اند قدرت در جھان کشور کدام و دوران کدام در که کند نمی اگستتف

 جھان، شھروندان در تن ھا ردميليا .است ثبت تاريخ در مستبد و منفی صورت به را شان اسم و اند بوده ديکتاتور که ببريد

 سانسور و فالکت و فقر باتالق در ديکتاتور، حاکمان توسط شان سرنوشت و  زندگی و زيست غيرمستقيم و مستقيم گونه به

 شايد کسی تر کم .است مانده باقی عمومی اذھان در نسل به نسل و ھميشه برای آن مخرب اتتأثير و رفته فرو اختناق و

 ای، خامنه نتانياھو، حسين، صدام خمينی، شاه، محمدرا موسولينی، شاه، رضا ھيتلر، پوت، پول چون افرادی اسامی

 مردم ھای آزادی و سرمايه مال، جان، زندگی، که ئیديکتاتورھا .باشد نشنيده را ...و اسد اردوغان، رفسنجانی،

 چنين خاطره رو، اين از .کنند یم ھنوز و کرده خود انحصارطلبانه و مستبدانه ھای خواست قربانی را کشورشان

  .ماند خواھد باقی تاريخ در ھميشه برای روزگارانی

 مردم ساير با  آنان اساسی تمايز دارند؟ ئیھا ويژگی چه و ھستند کسانی چه ديکتاتورھا واقعا که است اين اساسی پرسش

  دارند؟ ئیھا ويژگی چه و چيست در

 ذھن گرفتن نظر در ئیتوانا عدم يعنی محوری خود .ھاست آن بودن محور خود ديکتاتورھا ھای ويژگی از يکی ترديد بی

   .ديگران آرای و افکار و

 او به  که پندارد می ملت قيم را خود او بيند، می خودش ھای سياست و روش در در تناه را آل ايده جامعه محور، خود فرد

  .نيستند ھا نظريه يا و ھا روش ساير درستی اي و اھميت گرفتن نظر در به قادر شناختی لحاظ به و دارند تعلق

 به نيز صفت اين .است اپورتونيسم کلی زور به و پذيری دروغ ،ئیگو دروغ ديکتاتورھا، ويژه  تفکرات از ديگر يکی

 خود تصورات تأئيد برای قدر آن افراد اين .شود می آنان شخصيت و سرشت جزء و يافته رشد درآنان زمان مرور

 آنان  .کنند می توليد را )دروغ( غيرواقعی و واھی تصورات اين خودشان گاه که کنند می پيدا نياز دروغ هب خود محورانه

  .دھند می ترجيج ھا واقعيت بر باشد، شان تصورات کننده تأئيد که را غيرواقعی ھای گزارش چنان ھم

 خود آن از را اطرافش چيزھای و اشيا هسال سه بچه .شود می آغاز سالگی سه از مالکيت حس که گويند می شناسان روان

 بخش زمان مرور به و ابدئيم رشد ھا بچه در کم کم مالکيت حس .شود آن متعرض کسی گذارد نمی حدی تا و داند می

 در طبيعی غريزه يک  اين شايد و دارند را مالکيت حس ھا آدم اغلب معموال .شود می فرد فکر و وجود از جداناپذيری

 مطلق دانای را خود حالت، ترين اخالقی در آنان و است انحصاری ديکتاتورھا در مالکيت اين اما .است بشر نھاد

 در او تصور .شود ختم مطلق دانای به بايد قدرت توزيع و ھا انتصاب ھا، گيری تصميم تمام که باورند اين بر و دانند می

 عنوان به او جايگاه به کنند اتخاذ ديگران  را ئینھا تصميم که صورتی در کند می فکر که رود می پيش ئیجا تا امر اين

  .است کرده خيانت جامعه، باالتر و برتر شخصيت

 خواھد خيانت او به نزديکانش از کسانی که ھستند فکر اين در ھمواره آنان .ھستند بدگمان و ظنين افرادی ديکتاتورھا

 و ترس از ھای ريشه ديگران عادی اظھارات در .کنند عتمادا توانند نمی نيز افراد ترين نزديک حتی کس ھيچ به لذا .کرد

 اين قربانی نيز را خود خانواده باشد نياز اگر حتی آنان .کنند نمی فروگذار اقدامی ھيچ از آن رفع برای و بينند می تھديد

   .است خودشان افکار و خود است مھم برايشان چه آن و کنند می ظن سوء

 .ھستند نيز خوبی ران سخن آنان از برخی .دارند نيز جذابی ھای شخصيت ديکتاتورھا باال، يادشده ھای ويژگی بر عالوه

 و ھويتی نظر از که سازد می افرادی آنان از صفات اين مجموعه ...و دھند می نشان عاطفه و عالقه برخی به يا

  .دھد می شکل را مايزمت ھای انسان پرورش اساس ھا اگستتف اين و دارند اگستتف افراد ساير با خصوصيات
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 سياسی و اجتماعی شغلی، موقعيت اقتصادی، مناسب ھای فرصت و بسترھا مستلزم ديکتاتورھا پرورش و رشد البته

 آن احساسی ماھيت دليل به مانده عقب و سنتی جوامع در که است طبيعی .کند می ظھور ديکتاتور فرد آن بطن در که است

 فرصتی چنين برابر و آزاد و دموکراتيک و مدنی جامعه يک در برعکس و اردد را ديکتاتور پرورش زمينه تر بيش

  .است غيرمنتظره و محال زيادی ميزان به

  
***  

ھا يا فرد اول يا فرد دوم  گيری  گذشته، تقريبا در ھمه مسائل و تصميمچھار دھه، در  توان گفت ھاشمی بندی می در جمع

 و استعفای دولت بزرگان، در کشتارھای اوائل انقالب، در سياست امريکاارت در جريان سف. حکومت اسالمی ايران بود

ھا و  دانشگاه  و سھميه نيروھای سرکوبگر برای ورود به »انقالب فرھنگی«خودی و غير خودی کردن مردم ايران، 

 سازمان ۵٩٨ه نام ، در سياست ادامه جنگ بعد از فتح خرمشھر، در پايان جنگ و پذيرش قطعئیتشکيل بسيح دانشجو

 بعد از جنگ در تابستان   که تا ھمين حاال ھم، ايران خساراتی از عراق نگرفته و ھرگز نخواھد گرفت، در ماجراملل،

 سال دوران رياست جمھوری که با مسائل ٨ و روند کشتار زندانيان سياسی، در مورد بر کناری منتظری، در ١٣۶٧

واسطه برادر خود،  زمان شد، در اداره صدا و سيما توسط ايشان به ن ھموزارت اطالعات و حذف مخالفان سياسی ايشا

ھای اقتصادی، در گسترش  انگيز دانشگاه آزاد، فاجعه در سيستم آموزشی و کاری ايران، در سياست تأسفدر سياست 

يطی و غيره ھای ايران و فاجعه زيست مح سازی بدون مطالعه اوليه که نتيجه آن را ھمه در بحران آب رودخانه سد

يت بزرگ ھاشمی در تمام موارد باال، و در نتيجه در مشکالت عظيم مردم ايران را مسؤولتواند  کس نمی بينيم که ھيچ می

ھای خود، نه تنھا تجديد نظر نکرد، بلکه تا  کدام از سياست ناديده بگيرد، و از آن بدتر، ايشان ھرگز و ھرگز، بابت ھيچ

  .اش درست بوده است تمام تصميماتھمين ديروز اعتقاد داشت که 

 قدرت اقتصادی و سياسی تأثيراند اما تحت  ھای رفسنجانی ھمراھی داشته چنان با ايده گرا ھم بخشی از روحانيون سنت

تر  اين گروه بعد از مرگ ھاشمی بيش. ھای اخير با او ھمراھی باشند تواستند در سال نھادھای امنيتی و نظامی نمی

وزن ھاشمی حتی در مجلس خبرگان بعد از پر و بال گرفتن روحانيون . ای خواھند چرخاند سمت خامنه فرمان خود را به

  .تر شوند ھا مجبور خواھند بود به رھبرانی مثل روحانی نزديک اين. ای در حدود يک سوم بوده است پرورده خامنه دست

تر از ھمه، در  ياست جمھوری پيش رو و مھمتوانست نقش موثری در انتخابات ر رفسنجانی در صورت تداوم حيات می

ھای امنيتی و نظامی  ای داشته باشد اما با کنار رفتن وی از صحنه، دستگاه  رھبر آينده حکومت بعد از مرگ خامنهتعيين

  .نشانده برای خود ھدايت کنند  رھبری حرف شنو يا دستتعيينتوانند مجلس خبرگان را برای  تر می با خيالی آسوده

ھای درونی حکومت اسالمی برای ما کارگران، زنان، دانشجويان، فعالين آزادی  ھای جناح ھا و کشمکش ين رقابتاما ا

، ھيچ معنی و مفھومی ندارد زيرا ...ھای مادری در سراسر ايران، حقوق بشر، زيست محيطی، دفاع از حيوانات و زبان
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ای به معنای واقعی، معنی و  مسأله، غير از ھر ...بی ولغو کار مزدی، طبقات، سانسور، برتری جنسيتی، مليتی، مذھ

  !دارد» انسانی«مفھوم 

 وضع موجود به نفع عموم بشر، غم نان و تغييرديدگان، استثمارشدگان و خواھان  ھای آزاده، ستم نھايت غم ما انسان

روت بين خودشان و ھايش تقسيم قدرت و ث ست اما غم سران و مقامات حکومت اسالمی و جناح کمی ھم غم آزادی

ای   است و برای ساختن جامعهاگستمان متف ھا نداريم و دنيای آن پس ما ھيچ نزديکی و شباھتی به. شان است اطرافيان

 ئی برای شکوفائیکنيم که در آن جامعه، ھيچ رقابتی برای تقسيم قدرت و ثروت وجود ندارد جز آفريدن فضا مبارزه می

  !برای ھمگانھا و ابتکارات انسانی  خالقيت

  

  خاطر ترس از تنبيه شدن اگر مردم فقط به
  و يا به اميد پاداش گرفتن خوب ھستند

  )آلبرت اينشتين( .  باشيممتأسفحقيقتا بايد خيلی 

  ٢٠١٧ جنوری چھاردھم -١٣٩٥ ]جدی [شنبه بيست و پنجم

  

  

  

 
  

  

  

 

 


