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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ فبروری ٠۴
  

  سپاه پاسداران، سازمانی مافيائی،
 !داری جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران  حافظ حکومت سرمايه

  

  :مقدمه 

داری حاکم کنونی در  ات و سپاھيان اسالم، ناسيوناليسم، شووينيسم، فاشيسم و نئوليبراليسم سرمايهتمامی سران و مقام

جھان، در طول تاريخ کسب و کارشان عمدتا جنگ، کشتار، غارت، تجاوز و تبليغ و ترويج تبعيض، نابرابری، جھل، 

ھای فردی و جمعی، آزادی  اره با آزادیھائی که ھمو ھا و اھداف و ايدئولوژی سياست. خرافات و جنايت بوده است

جويان، برابری تمامی ملل بدون  انديشه و بيان، تشکل، برابری زن و مرد، رعايت حقوق کودک، احترام به حقوق پناه

سازی محيط زيست،  توجه به مليت و جنسيت و رنگ پوست، آزادی مذھب و المذھبی، عشق، دوستی، ھمبستگی، سالم

  !، سر دشمنی و خصومت دارند...صلح، رفاه اجتماعی و

  
امروز از حاکميت امريکا گرفته تا حاکميت جمھوری اسالمی ايران، از حاکميت اتحاديه اروپا گرفته تا چين و روسيه، 

داری  ھای سرمايه طور کلی سران و مفامات تمامی حاکميت از حاکميت فيليپين و ترکيه گرفته تا عربستان و مصر و به

المللی پول، ناتو، سازمان ملل متحد و غيره، ھمه صفات زشت  نھادھايشان مانند بانک جھانی، صندوق بينجھان، با تمام 
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ھم در قرن بيست و يکم، در سيمای کريه و اھداف و  ھا و جھل و خرافات و جنگ و ترور را آن و ھيوالئی و پليدی

بنابراين، بايد برای تغيير جھان موجود فکر . اند ھای خود جای داده و نھادينه کرده ھا و فرھنگ و ايدئولوژی سياست

ھا، رھبرھا و  چرا که امروز رئيس جمھورھا، شاه. عبور کرد و به تاريخ گذشته وانھاد»  دولت- مليت «ای کرد از  تازه

چرا توده مردم توسط نھادھای . کنند شرم بشريت قرن بيست و يکم ھستند رانی می ھايشان که بر جھان حکم حکومت

شان را اداره نکنند؟ مردم چرا بايد سياھی لشکر  چون شوراھا و ديگر نھادھای با دموکراسی مستقيم جامعه شان ھمخود

  ...دادن به جريابات مختلف باشند؟ مگر حاکمان، قدرتی برتر از شھروندان دارد؟ و رای

ای بيش  حکومت قبيله کرده شبهبرای نمونه حکومت اسالمی ايران، در سی و ھشت گذشته حاکميت خود، نه تنھا تالش 

شان باشد؛  کن ظھور امام زمان  سال محمد و علی را در عصر حاضر پياده کند؛ نه تنھا تالش کرده جاده صاف١٤٠٠از 

در روی کره زمين نشان دھد؛ بلکه برای تحقق اين اھداف خرافی، » خدای عزوجل«نه تنھا تالش کرده خود را نماينده 

ھا نفر را به خاک سياه  ھا ھزار انسان را به ديار نيستی فرستاده و ميليون ی خود، تا کنون دهارتجاعی و قرون وسطائ

دانند که دين و  اما دور از واقعيت نيست که بگوئيم حتی بسياری از اين حاکمان جمھوری اسالمی نيز می! نشانده است

ه که ھم ھست نه آسمانی و غيبی، بلکه بسيار ھم چ ای بيش نيستند وآن مذھب و اسالمی و پيامبر و امام و خدا، خرافه

عبارت ديگر، ھمه سران و مقامات و مسدولين حکومت اسالمی، نه در راه  به! زمينی است و در خدمت قدرت و ثروت

ھا،  کم بخشی آن دست. اند گذاری کرده شان، بلکه در راه سود و سرمايه و قدرت سرمايه مجھول و خرافی و پوچ» خدای«

توان به نان و نوائی رسيد تا چه برسد يک جامعه  دانند که با سالم و صلوات و خدا کريم و رحيم است نمی ی میخوب به

زور و خشونت بربريت  ھای عظيم انسانی و اقتصادی اداره کرد بدون اين که به ھمه سرمايه ھشتاد ميليونی را با آن

 مردم ايران و برپائی يک ٥٧می، برای سرکوب انقالب ھا و سران و مقامات حکومت اسال پس تئوريسين! متوسل شد

بينانه عمل کردند و انواع و اقسام نيرو و سپاه جھل و جنايت و ترور  حکومت فاشيستی اسالمی مستبد و آھنين، واقع

ظامی، سپاه پاسداران، نيروھای بسيج، نيروی انت. چنان قدرت و ثروت و موقعيت خود را نگه دارند اند تا ھم تشکيل داده

ھا ھزار مسجد  ھا؛ ده ھا و الت هللا، جاھل ھا، امت حزب وزارت اطالعات، ارتش، پوليس، ژاندارم، جاش، لباس شخصی

خوران و نيروھای انگلی و  ھا و حوزه علميه مفت و امامزاده، مراکز زيارت مذھبی مانند مشھد و قم، نھادھای امام جمعه

 امنيتی مخصوص بارگاه رھبری، کاخ رياست جمھوری، سپاه، ارتش، -تی ھای اطالعا لمپنی و مروج خرافات؛ ارگان

ھای فردی و جمعی مخفی و علنی  دست و پا بريدن، اعدام... اطالعات، نيروی انتظامی؛ ھزاران زندان مخفی و علنی و

ھای کالن  دیزدن؛ ترور مخالفين در داخل و خارج کشور؛ غارت اموال عمومی، اختالس، رشوه و دز و خيابانی، شالق

؛ قاچاق مواد مخدر و سالح، انواع کاالھای سودآور، آموزش و تربيت دايمی جاسوس و ...ميلياردھا دالری و

ھای آسيا و  خصوص در قاره ھای اسالمی به ای، آموزش و تسليح تروريست ھای منطقه تروريست؛ مدخله در جنگ

ھا با  ھايشان؛ زندگی در کاخ ليسی مردم تا اتاق خوابآفريقا، دشمنی با شادی و جشن عمومی و خصوصی، کنترول پو

ھا و  ھا و ضيافت سفرھا و سياحت... ھا ضدگلوله و ضريب امنيتی باال و آخرين مدل، حرکت با اسکورت و ماشين

ھای ملی و مذھبی،  چنانی، سرکوب ھرگونه اعتراض مردمی، کارگران، زنان، دانشحويان، اقليت ھای آن ريخت و پاش

ھا و توليدات فرھنگی، ادبی، سياسی، تحقيق و ھنری مستقل و سکوالر، صدور  انسور شديد و دايمی بر رسانهعامل س

اند و  ھائی که در  يک رابطه آزاد و آگاھانه و داوطلبانه با ھم عشق ورزيده حکم سنگسار و زندان و شالق برای انسان

  ...در مقابل آزادی چند ھمسری و صيغه نامحدود و

 و مقامات حکومت اسالمی، ھنگامی که مردم را به خدا و پيامبر و امام زمان و غيره و بھشت و حوری و پس سران

شان  اش اين است که در ھمين کره خاکی برای خود و اطرافيان دھند معنی عملی و واقعی قلمان و جھنم سوزان حواله می
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! رومان جامعه و مخالفين خود جھنم سوزانبسازند و در ھمين کره خاکی برای مزدبگيران و مح» بھشت برين«

ھدف سران و مقامات ! چه ھست در اين دنياست عبارت ديگر، پس از مرگ ھيچ چيزی وجود ندارد پس ھر آن به

داری کنونی جھان،  ھای سرمايه ھای اسالمی جھان، حتی حکومت ھا و گروه حکومت اسالمی ايران و ھمه حکومت

کنند تا از يک يو مردم متعصب ملی و مذھبی را به  روز تبليغ می  و مذھبی را شبانهکم از دو جنبه خرافات ملی دست

دنبال خود بکشند و از سوی ديگر، شکاف بزرگی بين شھروندان جامعه به وجود بياورند و به قول معروف تفرقه 

 و مذھبی، تالش می کنند مانع کال بر سر خرافات ملی ھا با سرمايه گذاری تر از ھمه، آن اما مھم. بيانداز و حکومت کن

راحتی زير بار تبعيض، نابرابری، زور،  زيرا مردم آگاه، به. ھا مردم در جامعه شوند رشد آگاھی و روشنگری توده

ھای اقتصادی  اگر تنھا اعمال و سياست. رود ستم، جنگ، سرکوب، سانسور، ترور و استثمار انسان از انسان نمی

سادگی به  ھای گذشته، در نظر بگيريم و مورد تجزيه و تحليل و ارزيابی قرار دھيم به حکومت اسالمی را در اين دھه

ھای ايرانی را فراگرفته و زندگی  رسيم که اکنون بيکاری و گرانی و تورم و فقر دامن اکثريت خانواده اين نتيجه می

  .کند تر می اهروز نيز تب به اکثريت جمعيت ھشتاد ميليونی جامعه ايران را تباه کرده و روز

تاريخ تکامل بشر، نه به لحاط نظری، بلکه به لحاظ تاريخی واقعی است در حالی که در اسالمی و تقريبا ھمه مذاھب، 

  .غيرواقعی و تخيلی و جاھالنه است

 .سوی خرافات بکشاند و يا علم و دانش واقعی بشری تواند مسير ما را به انسان از کجا آمده است؟ جواب اين سؤال می

نيست، بلکه جنگ بزرگ ...) مسيحيت، يھوديت، اسالم و( يعنی ظھور و تاريخ تکامل بشر، صرفا يک ادعا بين مذاھب

دانشمندان و . ست نه زمينی و منطقی بين عقل و شعور و دانش انسانی با مشتی خرافات ذھنی و ھوائی و آسمانی

طور ملموس در مقابل ما  اند و به سند تاريخی اثبات کردهھا مسير تکامل بشر را با ھزاران  مورخان آگاه و ماتريالست

ھای  و نھايت يک مشت خرافات و داستان. اند در حالی که مذاھب فاقد چنين منطق علمی و عقالئی ھستند قرار داده

ل و ھائی مانند انجي ويژه حاکمان و روحانيون در قالب کتاب ساخته و پرداخته ذھن بشر ھستند که در طول تاريخ، به

  .دھند اند و ھنوز ھم می خورد مردم عوام داده تورات و قرآن به

در ميان . پردازم ھا اقتصادی، مافيای و تروريستی سپاه جھل و جنايت و ترور اسالمی می فعاليت مان به در ادامه بحث

 سپاه جھل و جنايت ترين نيروھای حکومت اسالمی و در واقع ترين و وحشی ھا، شايد سپاه پاسداران، يکی از مخوف آن

  .داری در جامعه ايران است و ترور و غارتگر و حافظ مطلق حاکيت و مناسبات سرمايه

***  

 
 

  نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی ايران
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حکومت اسالمی ايران، نيروھای سرکوبگر رنگارنگی را با اسامی مختلف تشکيل داده است تا در تمام زوايای جامعه 

سو در حفظ  اين نيروھای سرکوبگری که حکومت اسالمی تشکيل داده است از يک. ا حفظ کندحضور امنيتی خود ر

  .ھا و از سوی ديگر، در ادامه حفظ منافع و مصالح حاکميت فعاليت کنند خرافات مذھبی و بازتوليد آن

ھای   در زندانسپاه پاسداران؛ در سرکوب اعتراضات کارگران و مردمی، بازداشت و شکنجه مخالفين سياسی حکومت

 و ترور ئیھای اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، سالح، شناسا مخفی و ويژه خود، دخالت در انتصابات داخلی تا بازداشت

ھا تا شرکت  ھای تروريستی اسالمی و تسليح آن دھنده گروه مخالفين سياسی و فرھنگی در داخل و خارج کشور، آموزش

ھای معروف به  ھای داخلی کشورھای منطقه و جنگ ی ايران تا جنگ سياس- ھای اجتماعی  ھای جنبش در سرکوب

  .، فعاليت دارد...ھای نيابتی و جنگ

 ھشدار« و پاسداران سپاه اطالعات سازمان توسط او الملل بين معاون ھمراه به »ملت بانک سابق عامل مدير بازداشت«

 سادگی به آن، در ھا نصب و عزل خصوص در »استان اين ئیاجرا مقام باالترين به جنوبی خراسان استان سپاه فرمانده

 .است کشور امورات ھمه در مخوف ارگان اين ھای مداخله گسترش دھنده نشان

 دليل به را ملت بانک معزول عامل مدير »ای سرخه رستگار علی« سپاه، اطالعات سازمان پرس، بسيج گزارش به بنا

 .است کرده بازداشت بانکی فساد يافته سازمان باند يک در گسترده فعاليت

 رصد« حال در ارگان اين که داد حبر سپاه اطالعات سازمان سئير »طائب حسين« بازداشت، اين از پيش روز  چند

 اين دستورکار در کشور کالن اقتصادی مفاسد پرونده پس اين از و است  کشور در »اقتصادی تخلفات پرده پشت کردن

 .گرفت دخواھ قرار امنيتی -اطالعاتی نھاد

 عھده بر اقتصادی مفاسد با مبارزه يتمسؤول که پذيرد می صورت حالی در اقتصادی، تخلفات ھای پرونده به سپاه ورود

 رسميت به ئیقضا ضابط عنوان به را سپاه اطالعات کيفری، دادرسی جديد نئيآ اگرچه است؛ »اطالعات وزارت«

 شدن نزديک با را آن جديد تحرک ھا، بازداشت و نجومی قوقیح ھای فيش پرونده به ارگان اين ورود اما شناسد می

 .گذارد می نمايش به را حکومتی درون ھای جناح رقابت تشديد و جمھوری رياست انتخابات شبه

 در سازی شفاف گونه ھيچ کنون تا پاسداران، سپاه در مشابه مسائل وجود از متعدد ھای گزارش انتشار وجود با چنين ھم

 کارتل ترين بزرگ غيرشفاف، اقتصادی ھای فعاليت به ورود حق نيز سازمانی ھيچ و نگرفته تصور خصوص اين

  .است نداشته را ايران اقتصادی

 و عزل در صريح و علنی دخالت با و نکرده بسنده اقتصادی امور در مداخله به خود، اخير اقدامات در پاسداران سپاه

  .است کشانده نيز سياسی امور به گذشته از آشکارتر را خود یپا ھا، استان در مديران و فرمانداران نصب

 سپاه فرمانده »غياثی ھاشم« نوشت خصوص اين در امنيتی، -  اطالعات نيروھای به نزديک رسانه فارس، خبرگزاری

 که شده شنيده« :گفت استان اين در جديد انتصابات خصوص در آن استاندار به ھشدار با جنوبی خراسان انصارالرضا

 ھای گزارش سپاه اطالعات ھمکاران است، انجام حال در دارد سياسی شائبه که استان در اقداماتی گذشته روزھای در

 ميان در بسيجيان با را جريانات صحنه پشت يابد ادامه انتصابات فعلی روند اگر« :افزود او ».اند داده را موضوع اين

 ».گذاشت خواھيم

 در سپاه فرمانده  ».باشيم آن پشيمانی شاھد آينده در که نکند اقدامی« کرد تھديد را جنوبی خراسان استاندار سپاه، فرمانده

 روسای استانی، مديران انتصاب اسالمی، جمھوری اساسی قانون اساس بر که دھد می ھشدار مذکور استاندار به حالی

 عرصه، اين به نظامی ارگان اين ورود ديگر یبيان به است؛ مجريه قوه ذاتی وظايف از ھا، استان در ادارات و ھا سازمان

 .است مجريه قوه صالحيت حدود به تجاوز و قوا تفکيک اصل خالف
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 يعنی اش، »آقازاده« و اسالمی حکومت رھبر سبز چراغ با پاسداران، سپاه مرز و حد بی ھای گری مداخله که است روشن

 موجب جايگاه، تزلزل از حکومت نگرانی و جامعه در ومیعم ھای نارضايتی افزايش .پذيرد می انجام ای خامنه مجتبی

 برای آن دست و شده سھيم قدرت در رھبری، جايگاه و قدرت بقای ضامن عنوان به نظامی ارگان اين تا گرديده آن

 .شود گذاشته باز  کشور، خارجی و داخلی امورات ھمه در دخالت

 حکومت؛ مخالف تحرک ھرگونه سرکوب و برخورد نچو اقداماتی موجب که اختياراتی چرای و چون بی سپردن

 زنان، سيستماتيک سرکوب و مقابله فرھنگی؛ و اجتماعی سياسی، فعاالن منتقدان، و مخالفان سرکوب و بازداشت

 و سياه کارنامه در را غيره و کشور کالن اقتصاد بر انداختن چنگ منتقد؛ ھای روزنامه توقيف مذھبی، ملی، ھای اقليت

 .است زده رقم را پاسداران سپاه مخوف

ھا  را پس از سال آن  گيرد  ين و امتيازاتی که میمسؤولھای سه قوه و  اليه نفوذ سپاه پاسداران در اليه با توجه به واقع در

 که امروز نيز ئیھای مختلف سياسی، اقتصادی و نظامی کرده است تا جا رقيب در عرصه تبديل به امپراتوری بی

آن ھستيم  ھای وابسطه به ھای مختلف به سپاه پاسداران و شرکت ھای اصلی دولت در بخش ذاری طرحچنان شاھد واگ ھم

  .کنند کمک شايانی می تشکيل اين امپراتوری  ھا به که تمامی اين

ه شيخ الريجانی و قوه مجريه شيخ حسن روحانی باال گرفت و طرفين ئيس قوه قضائيپس از اين که دعوای لفظی بين ر

را متھم به فساد اقتصادی کردند اکنون نيز نوبت سپاه پاسداران اين نيروی مخوف و حافظ حکومت جھل و ھمديگر 

ای، سردسته راھزنان و دزدان و  اندزوی خود خامنه ھا نيز ثروت قبل از اين. جنايت و ترور اسالمی رسيده است

  .ھا اعالم شده بود کش در رسانه  آدمئیھای مافيا گروه

  

   نقش پررنگ سپاه پاسداران پس از پايان جنگ ايران و عراق در حاکميتسھم خواھی و

ھای آنان برای  داخل کشور، درخواست دانستند به کار می با پايان جنگ و برگشت بسياری از کسانی که خود را طلب

ھا  جبھه به» ی خدارضا«گفتند برای  ھا که در ابتدا می آن.  شروع شد دريافت پست و مقام و امتيازات اقتصادی و غيره

ھا کليه   مدعی شدند که آن شھرھا، کردند، با بازگشت به اند و حتی برخی مواقع از گرفتن حقوق ھم خودداری می رفته

اصطالح  چنانی تالش داشتند تا به ھای آن امتيازاتی که از دست داده بودند اکنون با دريافت پست و مقام و درجه

 برخی از اين نيروھا با بازگشت به شھرھا به منصوب شدن به مديريت باال و متوسط  .ماندگی خود را جبران کنند عقب

ديدند با استفاده از اين نيروھا بود که توانسته بودند انقالب را  ای نيز که می ھاشمی رفسنجانی و خامنه. اميدوار بودند

چنين حاکميت را از آن خود کنند پس برای بعد  تر کنند، و ھم حاشيه برانند، جنگ را طوالنی سرکوب کنند؛ مخالفين را به

 را بر دوش آنان گذاردند؛ بخشی از ئیھا ھا موافق بودند  در نتيجه ستاره آنان نياز دارند، با انتظارات آن از خمينی نيز به

اتيک و ھمه و ، فرھنگی، ديپلمئیمقامات اداری، سياسی، قضا ھا نھادند و راه را برای رسيدن به اختيار آن اقتصاد را به

  .ھمه را برويشان گشودند

ھا و  روز بر خواسته به ھا ھستند روز اين نيروی مخوف، ھنگامی که به خوبی متوجه شده بود سران حکومت نيازمند آن

  : ھر روز خواستار يک امتياز بودند از جمله ای که گونه امتيازات خود افزودند به

محمد رضا مردانی رئيس بسيج . العمر ص برای خود و خانواده و مادامھا با سھميه خا  به دانشگاه امتياز ورود*

  :دانشجوئی در ھمايشی گفته است
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تصويب رسيده است نفرات برتر جشنواره  علوم به  ای که در کميته مشترک بسيج دانشجوئی و وزارت  طبق مصوبه«

صورت تأئيد اين کميته تسھيالت ديگری دھند و در  توانند بدون کنکور ادامه تحصيل  ممتازين بسيج دانشجوئی می

  ».مئيابد اين افراد اختصاص  چون معافيت از خدمت سربازی نيز به ھم

بسيج االن نيز در زمينه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد «: مشيری نماينده مجلس شورای اسالمی گفته است

تر شده، وزارت  ھا کم ھدا، اسرا و جانبازان به دانشگاهامروز تقريبا ورود فرزندان خانواده ش سھميه دارد، البته چون 

 درصد بسيج دانشجوئی را قرار داد که طبق آن، ھر فردی با يک نامه از سوی بسيج ۴٠سھميه  علوم جايگزين اين 

  ».از امتياز سھميه برخوردار شود تواند  اش می محله

قانونی به كادر ھيئت علمی  صورت غير يق افراد خودی بهای از تزر شاخه دانشجوئی سازمان مجاھدين انقالب در بياينه

 درصدی ۴٠جدی برای تشكيل بافت جعلی دانشجوئی با ترفندھائی نظير تعميم سھميه  ريزی  ھا، برنامه دانشگاه

   . ھای مقاومت بسيج، خبر داد پايگاه ايثارگران به اعضای 

  ...و

  ی؛ھای علمی بدون طی مراحل قانون امتياز گرفتن رتبه*

مالک  امام صادق، ھای مخصوص جھت دريافت مدارک علمی از جمله دانشگاه امام حسين، امتياز ساخت دانشگاه*

  ؛...تربيت مدرس و  اشتر،

  امتياز دريافت مجوز صادرات و واردات کاال؛*

   انتشارات؛ امتياز دريافت مجوز ھر گونه نشريه و*

  ؛...سفارت و نمايندگی مجلس، سرپرستی، معاونت، ز جمله وزارت،ھای مديرتی کالن در کشور ا امتياز دريافت پست*

  . و دانشجوئی بدون طی مراحل قانونی ھای استادی امتياز دريافت سھمی*

 با روزنامه ئی گفتگویط ن سپاه، يات علمی دانشگاه امام حسيد و از اعضای ھيج اساتيس سازمان بسئيعقوبی، ريجعفر 

   .است ده ي درصد کل استادان رس٢۵ج در دانشگاه به ي عضو بسقدس خبر داد که تعداد استادان

 شورای عالی ٨٠سال   آذر ٢٧عقوبی، با اجرای مصوبه يگفته جعفر   آغاز به کار کرده، به٧٩ آذر ١٣د که از يج اساتيبس

بھداشت،    وو فناوری  قات ي دو وزارت علوم، تحق ن مصوبه،يدر ا « گفته او به. افته استيانقالب فرھنگی گسترش 

   .د شدنديج اساتيبس ل يتشك   ج برایيروی مقاومت بسيھمراھی و ھمكاری با ن درمان و آموزش پزشكی موظف به

ر ي و سایندگی مقام معظم رھبرينما   ھا و دفاتر نھاد ت دانشگاهيريبا مد«فه دارند ين حال وظيجی، در عياستادان بس

جامعه  جاد وحدت حوزه و دانشگاه در يبرای ا   تالش:  کنندیالمی ھمکارھای دانشگاھی برای تحقق دانشگاه اس تشكل 

قات مورد يانجام تحق مشاركت در . ط بحرانیيرمترقبه و شرايبروز حوادث غ   كمك به دولت و نھادھا در ھنگام. اسالمی

ھا و  شيھما مشاركت در برگزاری . ھای دولتی و مراكز علمی ق ارتباط با سازمانيطر   از كشور ازين

  ».ھا ن استادان دانشگاهيثار در بيه ھمكاری و ايت روحيتقو. پژوھشی  - علمی   ھای نشست

حدود «  اند  ھای علمی در آمده ئتيت ھيجی به عضوي را که تحت عنوان استاد بسید تعداد کسانيج اساتيس سازمان بسئير

   .اعالم کرده است» ھزار نفر١٢

  

  نھای جداگانه سپاه پاسدارا زندان
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 اطالعات سپاه پاسداران در استان آذربايجان غربی که تقريبا در مراحل اوليه   سری ھای بزرگ و گاه يکی از شکنجه

گاه منتقل  اين شکنجه بازداشت اکثر فعالين سياسی، حقوق بشری، زنان، دانشجويان، کارگران و ساير اقشار جامعه به

  .شوند می

، متعلق به اطالعات سپاه پاسداران است و در داخل پادگان المھدی در » رمضان٨١بازداشتگاه «نام  اين شکنجه گاه به

ھای  ترين پادگان پادگان المھدی يکی از بزرگ. تبريز واقع شده است سوی شھر   کيلومتری جاده دريا شھر اروميه به٢٠

يچ کجا نامی از آن برده نشده طور کلی محرمانه است و در ھ اين بازداشتگاه به. سپاه در استان آذربايجان غربی است

 .است

بخش اصلی آن مربوط .  بخش اساسی تقسيم شده است٢ به  اطالعات سپاه پاسداران   رمضان وابسته به٨١بازداشتگاه 

  نيروھای سپاه فعاالن سياسی بازداشت شده در سرتاسر استان آذربايجان غربی است و بخش ديگر آن مربوط به به

اين . باشد اند می مخالفت با اين حکومت برخاسته می و ساير نيروھا که ناراضی ھستند و بهپاسداران، نيروی انتظا

جز بازجويان اطالعات سپاه پاسداران ھيچ ارگان ديگری حق تردد به   به.  سلول انفرادی است١٥٠بازداشتگاه دارای 

  .اين بازداشتگاه را ندارد

شان  داری شوند و از نام و مکان نگه داری می دانند در کجا نگه ه نمیوج ھيچ ھا، به فعالين دستگير شده و خانواده آن

داری فعالين  بخش نگه. شوند داری می جا نگه  سال در آن١ ماه الی ٤ بين  فعالين سياسی دستگير شده. اطالع می مانند بی

.  ھمراه استئی و بازجوبخشی که از حداقل امکانات اوليه ھمراه با شکنجه. شود  بخش ديگر تقسيم می٢به  سياسی 

قتل زندانی سياسی، نقص  بخش ديگر آن، وحشتناک، غير قابل توصيف و اعمال ضدبشری که در اکثر مواقع منجر به

  .گردد، است عضو و ناراحتی روحی می

ئی ھا از جمله شکنجه.  و قرون وسطائی است شود وحشيانه جا عليه فعالين سياسی روا داشته می ھائی که در آن شکنجه

  : شود عبارتند از که در اين بازداشتگاه عليه فعالين سياسی اعمال می

ايجاد سوختگی بر بدن زندانی سياسی می  دھند که منجر به  شوک الکتريکی، بدين صورت که ولتاژ آن را افزايش می-١

  نقاط حساس بدن؛  وصل کردن شوک الکتريکی به. شود

شود، ايجاد ناراحتی  ھای مختلف که منجر به بيھوش شدن زندانی می شکل به آويزان کردن زندانی برای مدت طوالنی -٢

 ايجاد صحنه ساختگی -٣ماند؛  در قسمت مچ دست، کتف زندانی و معموال اين ناراحتی برای مدت طوالنی باقی می

ی را به زيرزمين زندان: شيوه اول اعدام ساختگی. شود  شيوه به اجرا در آورده می٢اعدام برای زندانی سياسی که به 

محل اجرای حکم  صبح زود او را به. نامه خود را بنويسد شود که بايد وصيت زندانی سياسی گفته می کنند به منتقل می

شود اگر  شود و به او گفته می شود و طناب دار بر گردن زندانی انداخته می برند، بر صندلی قرار داده می اعدام می

س از صحنه سازی برای اجرای حکم اعدام در آخرين لحظات يکی از بازجويان وارد کنيم پ اعتراف نکنی اعدامت می

شيوه دوم، ايجاد صحنه اعدام ساختگی، . که ھمکاری کند اين شرط  بخشيم به بار او را می گويد اين ھا می آن شود و به می

گويند که قصد  دھند و به او می قرار میای  کنند او را در نقطه ھای اطراف منتقل می ھای شب زندانی را به بيابان نيمه

کنند  پيرامون زندانی می سپس چند نفر از اطالعات سپاه پاسداران شروع به شليک کردن به. دارند وی را تيرباران کنند

  .و به اين طريق سعی دارند که زندانی را وادار به اعتراف کنند

فرسا ودر تابستان بسيار گرم   زمستان بسيار سرد و طاقتدر ھای انفرادی که   قرار دادن زندانی سياسی در سلول-٣

  باشد برای مدت بسيار طوالنی؛ می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

که نشان دھند قصد اجرای شکنجه جنسی را دارند   تھديد زندانی به تجاوز جنسی و انجام بعضی از اقدامات جھت اين-٤

  .کنند تجاوز جنسی می و در مواردی ھم اقدام به

ھا به اين   و مادر، ھمسر، خواھر و فرزند زندانی و انتقال آن  زندانی سياسی مانند پدر دستگيری اعضای خانواده-٥

ھای جسمی در حضور زندانی و يا در سلول کناری زندانی که زندانی تمامی  ھا به شکنجه بازداشتگاه و تھديد کردن آن

  شنود؛ ھای مربوطه را می صحبت

بھداشتی برای مدت طوالنی، ممانعت از استحمام زندانی و بيدار  ھای   مانعت زندانی سياسی از استفاده از سرويس-٦

  .نگه داشتن زندانی برای مدت بسيار طوالنی

ناصر «ھای غيرانسانی جان  باخت  شايان ذکر است يکی از فعالين سياسی که در اين بازداشتگاه زير شکنجه

پيکر او را شب ھنگام بدون . امنيت نظام دستگير شده بوداتھام اقدام عليه   ساله بود که به٢٣نام دارد و » زاده عيسی

  .اش به خاک سپردند و برای ممانعت از نبش قبر بر روی قبر وی بتون ريختند اطالع خانواده

دھد که بر   و شکنجه زندانی سياسی او را به اداره اطالعات اروميه تحويل میئیاطالعات سپاه پاسداران پس از بازجو

ی بازجويان اطالعات سپاه پاسداران و وزارت اطالعات پرونده زندانی سياسی را به يکی از ساز اساس پرونده

گردد که چه حکمی برای او صادر  قاضی مربوطه توصيه می دھند و به ھای وابسته به اداره اطالعات احاله می قاضی

  .نمايد

يساريای عالی حقوق بشر، گزارشگر ، به کم٢٠٠١مبر  دس٢ برابر با ١٣٩٠ ]قوس[ آذر١١تاريخ اين افشگری در 

الملل ارسال شده و در برخی  ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا و سازمان عفو بين

   .ھای اجتماعی منتشر شده است شبکه

ھای مخفی مخالفان  دانگزارشات منتشر شده روی اينترنت، سپاه پاسداران و وزارت اطالعات با تشکيل زن  به چنين بنا ھم

  .کنند سادگی سربه نيست می ھا منتقل کرده و به را به اين زندان

زندان در يک چھار . است) ولی عصر( ترين زندان سپاه در پادگان عشرت آباد  قديمی٥٩ به اين گزارش زندان  بنا

اتاق بزرگ نگھبانی . اردبخش اداری آن در ضلع شمالی قرار د. ديواری با يک حياط بزرگ در وسط، محصور است

ھای زنان در ضلع شرقی محوطه قرار  ًھای مردان تماما در ضلع غربی و سلول سلول. باشد در بخشی از ضلع غربی می

  .گرفته است

. درب ورودی زندان در گوشه شمال غربی و از داخل حيات نيز، درب ساختمان در زاويه جنوب شرقی قرار دارد

در زير زمين بساط شکنجه و جنايت . ًختمان؛ راه پله نسبتا کوتاه زير زمين زندان قرار داردمقابل اين درب در داخل سا

  !راه است از قبيل تخت شکنجه و غيره، به

اند، چراغی کم نور در آن سو سو  ھا با سقف نسبتا بلند که فقط يک پنجره خيلی کوچک به راھرو دارد طراحی شده سلول

دليل ھمين شرايط و نداشتن پنجره به بيرون،  به. شود  تاريکی مطلق بر آن حاکم میزند که در صورت خاموش شدن می

  .کند ويژه از زير زمين زندان به بيرون درز نمی  از آن، بهئیھيچ صدا.  بسيار مخوف است٥٩اين سلولھا و زندان 

ھای   قرار دارد جزو زندانو در زيرزمين» کالھدوز« سپاه که در پادگان قصر فيروزه ٦٦چون زندان  اين زندان ھم

 و اشراف کنترولو فقط در اختيار سپاه پاسداران است و ھيچ ارگان ديگری بر آن ! گردد حکومت اسالمی محسوب می

  .ندارد

. اين زندان از سه قسمت تشکيل شده است. زندانی غيرقابل بازگشت در تھران »باغ وحش«زندان زيرزمينی به نام 

  .ئیوبی و آزمايشگاه شيمياھا؛ آزمايشگاه ميکر سلول



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

شوند و در پايان ھم آنان را زير  داری می  و نگهئیشوند؛ در اين محل بازجو افرادی که توسط سپاه پاسداران ربوده می

که اثری از جنايت باقی نماند؛  ھا و زندانيان کشته شدند؛ برای اين که اين گروگان پس از اين. برند ھای مختلف می آزمايش

  .سوزانند  میئی ھای ويژه ا در کورهجسد آنان ر

  .اين مجتمع عظيم زيرزمينی دارای سه دھليز ورودی از سه منطقه است

دو شھرک در حال ساخت است » که زندان در زير آن قرار دارد«ًاخيرا در منطقه زير ِ مھر شھر منتھی به ماه دشت 

  .گردد  از حفاری در اين منطقه ممانعت میشدت شود و به يک از مالکين اجازه حفر چاه داده نمی که به ھيچ

  

   ی کرمانئ ھای زنجيره قتل

نژاد  محمد رئوفی نژاد، يکی از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران که فرمانده لشکر کرمان بود و از سوی احمدی

 . استانداری کرمان منصوب شده بود به

زيرا او در آن . دھنده است روی داد، بسيار تکان   که در زمان فرماندھی لشکر اين استاندار در کرمانئیدر ماجرا

ھای معروف به  آن لشکر در قتل ھای وابسته به زمان در فرماندھی لشکری قرار داشت که برخی از فرزندان خانواده

 .شرکت داشتند» ای کرمان ھای زنجيره قتل«

ھا  وه قتليچاپ رسانده در مورد ش ن بهای در کرما رهيھای زنج روزنامه انتخاب در گزارشی که از نحوه ارتکاب قتل

کی از قاتالن اعتراف کرده است ي. اند تکه شده وانات وحشی تکهيله حيوس ان در آب خفه شده و بهينوشته است که قربان

 .اند ان را سنگسار کردهيکی از قربانيکه 

د علت يگو  جان سالم به در برد میکی از افرادی که توانسته است از چنگ قاتالنين روزنامه چاپ تھران، ينوشته ا به

 .امده استياند اما ھر سه بار استخاره خوش ن ن بوده که سه بار استخاره کردهياند ا که او را نکشته نيا

چ ينقل از مقامی آگاه نوشته است که ھ اند روزنامه انتخاب به زه خود را برخورد با فساد اعالم کردهيکه قاتالن انگ نيبا ا

  .امده استيدست ن ان بهيفساد اخالق قربانلی دال بر يدل

ھا، متھمان  بنابر گزارش. ای کرمان توسط نيروھای بسيج در دوران سردار رئوفی روی داده است ھای زنجيره قتل

  .رعلنی و پشت درھای بسته انجام گرفتيصورت غ شان به اند و محاکمه تی بودهيکی از نھادھای امنيان مأمورپرونده 

ز در يشود ن اد میي» ر، ک«ھای استان که از او با عنوان سردار  کی از مقامين است که فرزند ي از اھا حاکی گزارش

  .ابديان متھمان است اما حاضر نشده است در دادگاه حضور يم

موال اصغر   علی جي بس  مقاومت گاهي عضو پا ای كرمان  رهي زنج ھای  باند قتل  متھم۶  تمامی:   گفت  كرمان  دادگاه قاضی

   خبرنگار روزنامه انتخاب، قاضی گزارش  به. اند  داده ھا را انجام  قتل ني از فساد ا  جامعه  كردن  پاك زهيبودند و با انگ

  ني ا اني ب  ضمن  در كرمان، ی ا رهي زنج ھای  قتل  پرونده  به دگیي رس مسؤول و   كرمان  دادگستری٩   شعبه سئي تبار ر ریيام

  هي و بق  ناجا است  فرماندھی  سرباز مركز كنترل  كه  داشت  برعھده  مصطفوی  باند را محمد حمزه ني ا استير:   گفت مطلب

   بود كه  افشاری بي مص نام   به  ای  ساله١٩   باند جوان ني ا  قربانی نينخست:   گفت او. اند كرده  می  او عمل  فرمان افراد طبق

   كرمان نیيخم  امام داني در م بياند مص ھا گفته ئی در بازجو قتل   به متھمان.   است دهي رس قتل   به  گذشته ور سالي شھر٢٢

اعتنا بود تا   بردارد، اما او بی شي از كارھا  تا دست مي بار تذكر داد ني او چند ئی ما بعد از شناسا . فروخت مواد مخدر می

   ابتدا سنگی جا حمزه در آن .  مي برد  باغ  ھفت محله   و به مي كرد نیير ماش زور سوا  روز او را به كي  دستور حمزه  به كه نيا

  بي اما مص ميدي او كوب  به  از ما سنگی  ھر كدام سپس .   استخرمانند انداخت ای   چاله د و او را داخلي كوب بيسر مص به

   آن  داخل  را به بي مص جان مهيكر ني و پ ميای كند   بعد چاله. مي گور كن  به  او را زنده  بھتر است  گفت  حمزه كه نيمرد تا ا نمی
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 بعد از   ھفته كي:   دوم قتل.  مي گور كرد  به  را زنده بي مص بي ترت نيا   و به مي را پوشاند  چاله  روی  و ماسه و با شن ميانداخت

 بود،   از خانه  خروج  در حال  روز كه كي  ني بنابرا،  داشت او فساد اخالقی.  مي كرد ئی را شناسا  كمالی ، محسن بي مص قتل

   به ، سپس مي كرد جا مدفون  را در ھمان  و جسدش مي كرد  خفه  را ھم جا محسن  و در آن مي برد  باغ  ھفت  و به مياو را گرفت

  لهي جم نفر سوم :   سوم قتل.  مي كن  استفاده  كارمان ھا برای  تا از آن مي را برداشت  و موتور محسن لي، موبا  حمزه فرمان

،   زن ني ا جا كه از آن .   داشت كرد و فساد اخالقی  مواد مخدر می د و فروشي خر  او ھم  بود كه  جوانی ، زن لیيراسماعيام

،  مي رساند قتل  به سنگسار او را   و با روش مي كند ای  چاله ، بلكه مي نكرد  او را خفه  وی  از ربودن  بود، پس  كرده  ھم ازدواج

  ...م ويجا انداخت  و در آن مي برد  كرمان  اطراف ھای ابانيب  شوھردار را به  زن نيبعد جسد ا

  

  شبکه مخوف مربيان آموزشی سپاه پاسداران

 نظامی، - عنوان يک شبکه مخوف سياسی  سپاه پاسداران عالوه بر چپاول اقتصادی و تسلط بر قدرت نظامی کشور به

 .دھی کرده است اھداف تروريستی خود سازمان ترين شبکه تربيت مربی را برای رسيدن به گاکنون بزر

اين نمايندگی اکنون از امکان : ، اعالم کرده بود١٣٩٢کننده نمايندگی ولی فقيه در سپاه در اسفند ماه  معاون ھماھنگ

ت ھزار نفر استاد سازمانی، غير  ھزار نفر در طول سال برخوردار است و از سوی ديگر با داشتن ھف٢٢٠آموزش 

  .ترين شبکه استاد و مربی را در اختيار دارد سازمانی و مدعو، قوی

کننده نمايندگی ولی فقيه در  معاون ھماھنگ» محمدحسين سپھر«گزارش خبرگزاری دفاع مقدس حکومتی، سردار  به

ھنگی نماينده ولی فقيه در سپاه و فرماندھی کل سپاه در جمع تعدادی از روحانيون سپاه با اشاره به اينکه ھمراھی و ھما

 و ھمراھی روز افزون، موجب رضايت رھبری نيز شده، از توان ظرفيت آموزشی و تربيتی ئیافزا سپاه، عالوه بر ھم

 ھزار طلبه بسيجی داريم که اين ١٠٢ما اکنون : باالی نمايندگی ولی فقيه در سپاه برای کارکنان سپاه خبر داد و گفت

 ھزار ١۴ نخبه طلبه و روحانی و ٢٠٠ و ارزشمند است؛ عالوه بر اين ھزار و ئیای قدرتمند، وال انگر وجود شبکهنماي

  .ھادی سياسی در سطح کشور داريم

: کنند، يادآور شد  نقطه نماز جماعت برپا می١٧٠٠که در سپاه روحانيون اعزامی شاغل و مدعو در  او با بيان اين

ت ھزار مناسبت فرھنگی مانند محافل انس با قرآن نيز توسط روحانيون سپاه اجرا و نظارت چنين در طول سال، ھش ھم

  .شود می

 عنوان ١٠٠ نياز پژوھشی توسط سپاه و بسيج استخراج شده و ١٠٠، با اظھار اين مطلب که تاکنون »سردار سپھر«

اعث شده از نمايندگی توانمند و بر خط ھا ب مجموعه اين توانمندی: کتاب ھم در ھمين رابطه منتشر شده است، افزود

يتی سپاه مأمورھای  بنابراين امروز نمايندگی ولی فقيه در سپاه آمادگی دارد تا در ھمه عرصه. واليت برخوردار باشيم

  .پا به پای رزمندگان و کارکنان سپاه رو به جلو حرکت کند

شرکت مخابرات : منتشر کرد، مدعی شد که) ٢٠١٠( ١٣٨٩، در اسنادی که در سال »ليکس ويکی«پايگاه اينترنتی 

ھای  گذاری غدير، پااليشگاه اصفھان، بانک پارسيان، صنايع پتروشيمی، معادن فلزات، بانک ايران، شرکت سرمايه

 صدرا، بانک سينا، تراکتورسازی تبريز و داروسازی جابر حيان، ھمگی، از ئیصادرات، ملت و تجارت، صنايع دريا

چنين، بر اساس ھمين  ھم. اند ای ھستند که از سوی سپاه پاسداران خريداری شده  اقتصادی- ظيم مالیھای ع جمله بنگاه

ه مالی و اعتباری مؤسسه انصارالمجاھدين، مؤسسه اعتباری نيروھای مسلح، مؤسساسناد، بانک قوانين، بانک مھر، 

 .ای ھستند که به سپاه پاسداران تعلق دارند کی بان- ھای مالی همؤسساالئمه و موحدين و عسگريه نيز ازجمله ديگر  ثامن
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ھای اخير  ھا، نقش فزاينده مافيای فرماندھان سپاه در امور اقتصادی کشور، يعنی روند ديگری که در ھفته افزون بر اين

اد فس«مسائل اقتصادی و مقابله با » وفصل حل«برانگيز بوده است، استفاده سپاه از نھادھای امنيتی خود برای  توجه 

ِسابقه در تاريخ معاصر جامعه ما، عملکرد  ِھای اساسی فساد مالی گسترده و بی  که يکی از ريشهئیجا از آن. است» مالی
ھای  اين عملکرد جديد سپاه را بايد بخش ديگری از سياست ِسپاه و فرماندھان آن و کارگزاران سياسی اين ارگان ھستند، 

ِاين نھاد برای اعمال فشار به رقبای   .اش ارزيابی کرد اقتصادی-  سياسیِ

حفاظت اطالعات سپاه «ای، مديرعامل سابق بانک ملت، از سوی  يک روز پس از اعالم بازداشت علی رستگار سرخه

:  اين بازداشت گفت ، با اشاره به»ايرنا« با ئیوگو ٔ، سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، در گفت»پاسداران

کند و ماجرای دستگيری اخير نيز  اران مسائل امنيتی، نفوذ و فسادھای اقتصادی را دنبال میبخش اطالعات سپاه پاسد«

  ».ِتری مربوط است که برخی سياسيون نيز درگير آن ھستند تنھا مربوط به مسائل حقوقی نيست، بلکه به فساد بزرگ

 که دولت کنونی ھم ئیه، از آن جاھای موجود ميان دولت روحانی و سپا واقعيت اين است که، با وجود برخی کشمکش

دھد، نفوذ قاطع مافيای سپاه بر ھمه امور  ھای راھبردی و کالنش بدون اجازه رھبر کاری انجام نمی در زمينه سياست

اقتصاد «سازی و سياست  ھای خصوصی ادامه سياست. ازپيش ادامه يافته است چنان و بيش اقتصادی و سياسی کشور ھم

  .طورمداوم گسترش يابد ای شده است تا دامنه اين حضور به  ھم بھانهای  خامنه» ِمقاومتی

اقتصادی سپاه پاسداران در » مافيای«، در گزارشی که در آن به موضوع ١٣٩۵ماه   ارديبھشت٣ روزنامه لوموند،

رصد از  د٨٠ تا ٧٠گرفته که حدود  سازی در ايران درحالی صورت خصوصی: ايران پرداخته بود، از جمله نوشته بود

اما مقامات سپاه اين . ھا را صاحب شده است ای از آن ھای اقتصادی دراختيار دولت بوده و اکنون سپاه بخش عمده فعاليت

  ».کنند موضوعات را انکار می

واقعيت اين است که، فرماندھان سپاه در کنار ديگر سران و مفامات حکومت اسالمی، بخشی بزرگ از 

بنابراين، منافع طبقاتی اين نيرو با منافع اکثريت قاطع . دھند  بورژوازی ايران را تشکيل میِداری تجاری و سرمايه کالن

جا اھميت  درک اين اصل از آن.  کارگران و محرومان جامعه در تضاد حاد طبقاتی قرار دارد مردم جامعه ما خصوصا

اش و حتی حرکت کردن  پذيری  به استحالهتوان چنان است که نمی ِدھد ماھيت طبقاتی اين حکومت آن دارد که نشان می

  .رسميت شناختن حقوق مردم اميدی بست سمت به جزئی آن به

چنان  آن، دارای آن ِھای امنيتی وابسته به چه روشن است اين است که امروز سپاه پاسداران و ارگان در چنين روندی، آن

ِاعمال . کننده در رويدادھای آينده کشور بازی کنند تعيينتوانند نقشی  راحتی می ای ھستند که به  مالی-نفوذ سياسی ِ
 سنگين بر پيکر ئیھا ھای مختلف، ضربه بھانه  سرکوبگرانه و ماجراجويانه در منطقه است که تاکنون بهئیھا سياست

  .ستھا شھروند جامعه ما منجر شده ا تشديد فقر و محروميت ميليون اقتصاد بيمار و اکثريت مردم ايران وارد کرد و به

  

  ! جھان٢٣ ۀ، در رتب٢٠١٦ارتش حکومت اسالمی ايران در سال 

 جھان قرار گرفته ٢٣در آماری که اخيرا منتشر کرده اعالم کرده که ارتش ايران در رتبه » گلوبال فايرپاور«ه مؤسس

ای ھای صرف شده برای تجھيز قو چون ميزان ھزينه ھای کشورھای مختلف عواملی ھم بندی ارتش در رتبه. است

ھای جنگی  نظامی، تعداد تجھيزات و ادوات در اختيار يگان، معيشت، توليد ناخالص داخلی، تعداد نظاميان، تعداد کشتی

 حاکم بر کشور مورد نظر ئیھا و نفربرھا و شرايط جغرافيا کوپترھا، تعداد تانک ھا، تعداد ھواپيماھا و ھلی ئیو زيردريا

نيز بر ھمين اساس کشورھای » گلوبال فايرپاور«ه مؤسسکند و  را ايفا میو مواردی از اين دست نقش بسيار مھمی 

  .بندی مقداری متفاوت است بندی کرده؛ البته شرايط ايران در اين رتبه مختلف دنيا را در بعد نظامی رتبه
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 نفر   ھزار٨٢٤ ميليون و ٨١باشد که جمعيتی بالغ بر  ايران يکی از کشورھای مھم و استراتژيک منطقه غرب آسيا می

 ھزار نفر ھر ساله در اين ٤٠٠ ميليون و ١ ميليون نفر نيروی انسانی آماده به کار ھستند که از اين ميان ٤٧دارد که 

 ھزار نفر ٨٠٠ ميليون و ١ھا نيروھای حاضر در خطوط مقدم و   ھزار نفر از آن٥٤٥رسند که  کشور به سن نظامی می

 کيلومتر آن ٨٨٠ کيلومتر مساحت دارد که ١٩٥ ھزار و ٦٤٨ ميليون و ١ ايران .باشند ديگر به عنوان نيروی ذخيره می

 کيلومتر خط ٤٤٠ ھزار و ٢ کيلومتر از مرزھای ايران نيز مشترک است و اين کشور ٨٩٤ ھزار و ٥خط آبی و 

  .ساحلی دارد

ھمين دليل به ايران  ت و بهترين کشورھای منطقه اس ترين و استراتژيک دليل موقعيت خود يکی از مھم کشور ايران به

شود؛ اين کشور از شمال با جمھوری آذربايجان، ارمنستان و  اطالق می» چھارراه جھان« و يا » دروازه آسيا«

دريای «است و ھمچنين از شمال به  ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکيه و عراق ھمسايه 

شود، که دو منطقه نخست از مناطق مھم استخراج  محدود می» دريای عمان«و » سخليج فار«و از جنوب به » خزر

 .در جھان ھستند» گاز«و » نفت«

گيرد که بخشی   برای بخش نظامی خود بودجه در نظر میدالر ميليون ٣٠٠ ميليارد و ٦طور ميانگين  ايران، ساالنه به

. کند  میتأمين ھزار بشکه توليد کند؛ ٣٢٦ ميليون و ٣نه از اين مبلغ را از طريق فروش نفت خود که قادر است روزا

 ذخاير در اختيار دارد که از اين ذخاير به دالر ميليون ٩٥٠ ميليارد و ٩٣کشور ايران از لحاظ ذخاير ارزی و طال 

خلی جنگ دا ھمراه فروش نفت باعث افزايش توان نظامی ايران شده است و اکنون نيز بخش از توان نظامی خود را به

 .نيز بسيار فعال است» ھای نيابتی جنگ«ھای معروف به   و در جنگ.سوريه و عراق اعزام کرده است

  

   !ھای نيابتی قرارگاه قدس سپاه و جنگ

 ايران اسالمی حکومت امنيتی و نظامی مقامات اظھارنظرھای کانون در که ھاست سال پاسداران، سپاه قدس قرارگاه

 جنوب کند؛ ناامن را قرارگاه اين يتمأمور حوزه دارد قصد عربستان گويند می ايرانی شدار فرماندھان و مقامات .است

   ...و ايران شرقی

 با اش فرماندھی تحت قدس سپاه و او نام که »سليمانی قاسم« پاسدار سرلشکر فرماندھی به سپاه خارجی عمليات بخش

  .است خورده گره اسرائيلی - فلسطينی منازعات و افغانستان و لبنان تحوالت تا يمن و سوريه و عراق ھای جنگ

 مرزی نقطه از سپاه ئیدريا نيروی و ارتش ئیدريا نيروی ھای قرارگاه با قدس، قرارگاه يتمأمور حوزه از بخشی

 .نيست قدس سپاه از جزئی قدس قرارگاه اما .گيرد برمی در را فارس خليج در ھرمز تنگه تا پاکستان مرزھای در گوادر

 سپاه زمينی نيروی ھای يگان قدس قرارگاه .است پاسداران سپاه زمينی نيروی عملياتی ھای قرارگاه از يکی رگاهقرا اين

 جنوب قدس قرارگاه قرارگاه، اين رسمی عنوان .دارد امر تحت را ھرمزگان و بلوچستان و سيستان استانی سپاه دو در

 خاص طور به و ايران شرقی جنوب .کند می ريفتع را آن يتمأمور حوزه شرق، جنوب عبارت اين و است شرق

 مقامات و سران نگاه از نيابتی ھای جنگ مقدم خط سپاه؛ قدس قرارگاه .ھرمزگان و بلوچستان، و سيستان ھای استان

  .دارد قرار ايران، اسالمی حکومت

 در قدس قرارگاه با مشترکی يتمأمور است فعال جغرافيا ھمين در که نيز ارتش زمينی نيروی شرق جنوب قرارگاه

   .است نشده تعريف برايش يتیمأمور داخلی امنيت حوزه در سپاه برخالف ارتش اما دارد شرقی مرزھای از دفاع
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 خليج داد انجام ١٣٨٠ دھه در اسالمی حکومت مسلح نيروھای کل فرمانده ای خامنه هللا آيت که کاری تقسيم اساس بر

 پاکستان با گوادر مرزی نقطه تا ھرمز تنگه از و شد تعيين سپاه فعاليت و يترمأمو حوزه عنوان به ھرمز تنگه و فارس

  .شد سپاه ئیدريا نيروی يتمأمور محل عمان، دريای در

 دريای و فارس خليج در را خود خاص ای منطقه ھای قرارگاه ارتش و سپاه ئیدريا نيروھای از يک ھر اساس اين بر

 و بلوچستان، و سيستان استان دو در زمينی و ئیدريا ھای قرارگاه مشترک اليتفع به توجه با .اند کرده تأسيس عمان

 پشتيبان نيروی نوعی به استان دو اين در خود يتمأمور حوزه در سپاه زمينی نيروی قدس قرارگاه ھرمزگان،

 .رود می شمار به نيز ئیدريا ھای قرارگاه

 قدس قرارگاه اين باشند درگيری خط اولين ئیدريا ھای ارگاهقر باشد قرار اگر فرضی و احتمالی نبرد يک در واقع در

 با گوادر مرزی نقظه از قدس قرارگاه فرضی پيش چنين با .داد خواھد انجام را زمينی نبرد اولين ھا آن از پس که است

  .دارد يتمأمور فارس با ھرمزگان مشترک مرزھای انتھای و ھرمز تنگه تا پاکستان

 که داد ھشدار خاورميانه در موجود ھای ناآرامی به اشاره با شديداللحن سخنانی در ای خامنه ،٩۴ ارديبھشت اواخر در

  .بود خواھد سخت بسيار تھران واکنش بکشانند ايران مرزھای به را نيابتی جنگ دشمنان اگر

 برخی و عربستان ھای تالش به را نيابتی جنگ مفھوم تدريج به سپاه فرماندھان و امنيتی مقامات تاکنون تاريخ آن از

 چنين در .کردند معنا بلوچستان و سيستان و کردستان خوزستان، چون مناطقی کردن امن نا برای عربی کشورھای

 ديگر کشورھای برخی و عربستان که اند کرده اعالم تری بيش وضوح با حکومتی نمسؤوال از تری بيش شمار ،ئیفضا

 .ستندھ ايران شرقی جنوب امنيت زدن برھم صدد در

 که دارد دقيقی اخبار بود شده مدعی جاری سال ماه شھريور ابتدای در قدس قرارگاه فرمانده مارانی، محمد سرتيپ

 ايران شرقی مرزھای در ناامنی ايجاد برای غربی کشورھای چنين ھم و سعودی عربستان خصوص به عربی کشورھای

 عمق در و شده کشور وارد شرقی مرزھای از اند کرده تالش انقالب ضد فعال گروه چھار او، گفته به .کنند می تالش

 .کنند ايجاد ناامنی کشور

 ملی، امنيت عالی شورای دبير شمخانی علی جمله از اسالمی حکومت رتبه عالی ھای مقام از شماری نيز اين از پيش

 تروريستی ھای گروه از مايتح و سالح ارسال و ايران شرقی جنوب در ناامنی ايجاد برای تالش به را سعودی عربستان

 .بودند کرده متھم منطقه اين در

 کردن ناامن برای سعودی عربستان که بود شده مدعی تيرماه اواخر در نيز سپاه پيشين کل فرمانده ،ئیرضا محسن

 .است زده پاکستان بلوچستان در پايگاه يک ايران شرقی مرزھای

  !»تکلليف ماست که برويم و بجنگيم«:  بوده کردهتأکيدس سازمان بسيج ئي، ر٩٥در مھر ماه 

 شدن کشته سالگرد مراسم در حضور با بسيج سازمان سئير »نقدی محمدرضا« فارس، خبرگزاری گزارش بر بنا

 ھر بر که است اين ما منطق« که بود گفته سوريه، جنگ در پاسداران سپاه رتبه عالی مقام اين ،»ھمدانی حسين« سرتيپ

 خاطر او ».کند آزاد را اسالمی سرزمين آن و برود آمد در اشغال تحت مسلمانی کشور اگر که دشو می واجب مسلمانی

 .است حق راه اين چون »بجنگيم« و برويم که ماست »تکليف« و است »غاصبين« دست در فلسطين که کرد نشان

 در و »است حق از دفاع اساس بر ما منطق« که کرد توجيه چنين اين نيز را سوريه در ايرانی نيروھای حضور نقدی

 مرزھای به نجنگيم، سوريه در اگر« گفت ندارند موضوع اين تحليل خصوص در »زيادی بينش« که افرادی به پاسخ

 سپاه ارشد فرماندھان و ای خامنه ويژه به و نظامی مقامات سوی از اظھارات گونه اين ».آورند می ھجوم کشورمان

 .شود می شنيده کرات به ای، منطقه مداخالت در اسالمی حکومت مھره ترين اصلی عنوان به پاسداران
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 اندک اندک ھم سؤال اين حاال و اند افزوده خود بين تنش بر روز به روز اخير سال يک در عربستان، و ايران ھای حکومت

 کشيده ھا آن بين ھم مستقيم جنگ و درگيری به روزی است ممکن تھران و رياض نيابتی نبردھای آيا که شود می شنيده

  شود؟

 

  تلفات سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران در سوريه

 نفر از نيروھا و ٢٣کم  ھای ايران نوشته بود، دست ، به نقل از رسانه٢٥/٠٥/٢٠١٦خبرگزاری آناتولی ترکيه در تاريخ 

ھای سوريه  در درگيری» نلشکر زينبيو«و » لشکر فاطميون«نظاميان سپاه پاسداران ايران که تحت عناوينی مانند  شبه

  .شرکت دارند، طی دو ھفته اخير در مناطق مختلف اين کشور کشته شدند

ع ئينظاميان که اغلب شھروند پاکستان و افغانستان ھستند، طی مراسمی در شھرھای مختلف ايران تش ھای اين شبه جنازه

 .و به خاک سپرده شدند

 سيد مھدی موسوی، مرتضی دوران، محمدظاھر قاسمی، خداداد  عليرضا رحيمی،:اسامی افراد مذکور عبارتند از

، سيد طاھر حسينی، محمد ھزاره، حسين توسلی، ئی خان رضا جمعه حسينی، عبدالحسين اخالقی، علی خاوری، علی

هللا عظيمی، محمدرضا مظفری، سيد حسين موسوی، عبدالحسين محمدی،  عباس اميری، يدهللا ساعی، رحمت غالم

 . سلمان علی احمدی، محمد علی رمضانی، کاظم رئيسی و سيد اسد هللا حسينی و محمدانور حسنیمصطفی مقدم،

 نفر از نيروھای ايرانی، افغان، پاکستانی وابسته به سپاه پاسداران ايران در ١٢٠٠گفتنی است تاکنون بيش از 

ع جنازه ئيفزايش است و روزانه خبر تشسرعت در حال ا اين تلفات به. اند ھای پنج سال گذشته سوريه کشته شده درگيری

 .شود ھای ايران منتشر می ھا در رسانه تعدادی از آن

 

  سپاه پاسداران عراق تشکيل شود

تشکيل  سردار محسن رفيق دوست فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به ،١٣٩٥ ]جوزا[ خرداد١٧به گزارش مشرق، 

 سپاه پاسداران تشکيل دھد ايران حاضر است تجربيات خود را در تشکيل اگر عراق بخواھد«: سپاه پاسداران عراق گفت

  ».سپاه پاسداران عراق به اين کشور انتقال دھد

ھای  سپاه پاسداران ما يک الگوی بسيار خوب، موفق و امتحان داده در عرصه«: فرمانده اسبق سپاه پاسداران ادامه داد

  .سبی برای کشورھای منطقه باشدالمللی است و می تواند الگوی بسيار منا بين

تشکيل  اگر سپاه پاسداران عراق تشکيل شود ما حاضريم با تمام توان به: سردار رفيق دوست در پايان خاطر نشان کرد

  ».ھا انتقال دھيم آن کمک کنيم و تجربيات خود را به آن

شود فرماندھان سپاه پاسداران   گفته مینظاميان شيعه در عراق اعالم موجوديت کرده و البته حدود دو سال است که شبه

  .در راس آن نيرو قرار دارند» قاسم سليمانی«حکومت اسالمی ايران و در راس ھمه سردار 

  

   آموزش نيروھای انصارهللا يمن توسط سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران

ای سپاه پاسداران حکومت اسالمی ، گزارشی را منتشر کرده است که نيروھ١٣٩٤تلويزيون العربيه، در فرودين ماه 

ھای سنگين  ايران، اعضای انصارهللا يمن را در فرودگاھی نظامی در اين کشور تحت آموزش خلبانی و استفاده از سالح

 .اند قرار داده
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دست  اين شبکه تصاويری ويديوئی به: تتلويزيونی العربيه گف  گزارشگر شبکه گروه بين الملل رويکرد، به گزارش

در حال آموزش ديدن توسط نيروھای سپاه پاسداران انقالب ايران ) انصارهللا( ھای حوثی آورده است که يکی از رزمنده

 کننده حمايت تأئيداين امر :  العربيه گفت.برای استفاده از ھواپيماھای جنگی در يکی از پايگاھھای نظامی يمن است

  .در يمن است) انصارهللا( کودتاچيان حوثیايران از 

يک فروند جنگنده  ماريا شحاده، گزارشگر اين شبکه در حالی که تصاويری از يک مرد جوان در حال سوار شدن به

اين تصاوير مربوط «: شود گفت  جمھوری يمن بر روی آن نمايش داده میئیقديمی با عبارت حک شده نيروی ھوا

  ».ظامی قديمی در يمن استھای ن يکی از پايگاه به

 کننده حضور شمار تأئيدرسد  نظر می مشخص نيست که اين تصوير چه زمانی ضبط شده است اما به: العربيه گفت

ھای سنگين انتقال يافته  زيادی از کارشناسان سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران برای آموزش نحوه استفاده از سالح

ھا در يمن  مواضع حوثی  عربستان سعودی بهئیگيری ايران در رد حمله ھوا علت، موضعھمين  از ايران به يمن است به

و اظھارات محمد جواد ظريف وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران مبنی بر اين که عمليات نظامی در يمن فقط 

  .شود غيرمترقبه نبود منجر به افزايش آشوب و ويرانی می

د جواد ظريف وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران را در اين خصوص پخش اين شبکه در ادامه اظھارات محم

  .کرد

ھاست که ايران را به آموزش دادن رزمندگان  ن يمنی و ديگر کشورھای عربی سالمسؤوال: العربيه در ادامه گفت

هللا لبنان  حزب. گيرد یهللا لبنان صورت م گويند اين موضوع در ھماھنگی با حزب کنند و می متھم می) انصارهللا( حوثی

  .نيز حمله عربستان به يمن را محکوم کرده است

س جمھوری سابق يمن نيز در گذشته بارھا ايران را به آموزش دادن ئيعلی عبدهللا صالح ر: اين شبکه افزود

  .ھای سنگين متھم کرده است در زمينه نحوه استفاده از راکت و مين و سالح) انصارهللا( ھا حوثی

کرد  حمل می) انصارهللا( ھا  صنعا اعالم کرد يک کشتی ايرانی را که تسليحات ضد تانک برای حوثی،٢٠٠٩بر ودر اکت

پس ) انصارهللا( ھا حوثی. ھا متحد شده است  داده و با آنتغييرعلی عبدهللا صالح اکنون موضع خود را . توقيف کرده است

اند و ايران   حکومت اين کشور اعالم کردند با ايران متحد شدهلکنترو يافتن بر صنعا و گسترش نفوذشان در کنترولاز 

تر گسترش دھند اما حمالت عربستان سعودی به  ھا را قادر ساخت تا محدوده تحت نفوذشان را ھرچه بيش سرعت آن به

  .يمن ھمه چيز را از بين برد

 

  کند سپاه پاسداران ايران؛ در امور داخلی مردم افغانستان دخالت می

طور  اند که در امور داخلی مردم افغانستان به ويژه سپاه پاسداران آن، ھمواره کوشش کرده ت اسالمی ايران، بهحکوم

 .ھای محسوس داشته باشند مسقيم و آشکار دخالت

ھای آشکار و واضح سپاه پاسداران ايران در امور داخلی افغانستان از ديدگاه ديپلوماسی و روابط سياسی  اما اين دخالت

  .ن کشورھا خالف عرف و حقوق ديپلوماتيک استبي

: نوشته آژانس اسوشيتد پرس، سردار مسعود جزايری، يک مقام بلندپايه سپاه پاسداران، چندی پيش گفته است به

ھا عنقريب يک جبھه جديد را عليه نيروھای خارجی در افغانستان باز   وجود دارد که افغانئیھا عالمات و نشانه«

  ».کنند
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ھای آشکار  ا دخالتی نيست که سپاه پاسداران ايران در امور سياسی افغانستان کرده است؛ بلکه بارھا چنين دخالتاين تنھ

  . از سوی فرماندھان اين ارگان تروريستی و حتی کشتن پناھجويان افغان در مرزھا افشا شده است

به روند صلح پيوست و » بصير ماالنی«م چندی پيش يکی از فرماندھان مخالف دولت افغانستان در واليت ھرات به نا

  .ھای محلی سپرد مقام ھای خويش را به سالح

چندی پيش مرا سپاه پاسداران ايران توسط يکی از دوستانم به ايران خواست، «: ، در نشست خبری گفت»بصيرماالنی«

 ميليون تومانی را نيز پيشنھاد ١٠٠ نفر را به من داد و برايم تجارت ١۴ جا رفتم، سپاه ليست ترور زمانی که من به آن

  ».کرد، اما قبول نکردم

  ».ھای انتحاری خواسته بود چند سال پيش نيز سپاه پاسداران ايران مرا در ارتباط به انجام حمله«: او در ادامه گفت

ھای مختلف  بويژه سپاه پاسداران را به ناامن ساختن، دادن اسلحه و بم جامعه جھانی، ھمواره حکومت اسالمی ايران، به

  .کنند برای مخالفان دولت افغانستان متھم می

 ھرات نيز چندی قبل فردی را بازداشت کرد که او مدارکی به ھمراه داشت، که او برای سپاه پاسداران ايران پوليس

  . شد  سال زندان محکوم١٥کند؛ بعدا اين فرد متھم به جاسوسی از سوی دادگاه ھرات به  جاسوسی می

ھا و مواد انفجاری  کننده خارجی برای افغانستان، سالح  شده است که نيروھای امنيتی افغان و نيروھای کمکبارھا افشا

  .اند که ساخته شده ايران بوده است دست آورده را به

  

 است ايران با طالبان تماس گرفته : فرماندار ھلمند

نظاميان طالبان تماس برقرار کرده و  گويد ايران با شبه ، می»راديو آزادی« با ئیوگو فرماندار ھلمند افغانستان، در گفت

  .است سوی نيروھای امنيتی پرتاب کرده  را به» ھای ساخت ايران موشک«در عين حال افزوده اين گروه افراطی، 

بر  راديو آزادی گفته - بخش افغانستان راديو اروپای آزاد ، به٩٥ ]دلو[هللا حيات، فرماندار ھلمند، چھارم بھمن حيات

 است ولی  صورت گرفته» گرمسير«ھای طالبان در  ھای ايران و مقام ھای اطالعاتی، ديداری ميان مقام اساس گزارش

 .چنان جريان دارد تحقيقات در مورد موضوع اين ديدار ھم

ستان و ھای شديدی ميان نيروھای امنيتی افغان گرمسير و سنگين در استان ھلمند، از جمله، در ماه جاری مرکز درگيری

  .نظاميان گروه طالبان بودند شبه

پيدا شده » ھای ساخت ايران موشک«ھای اخير اين استان،   است در درگيری فرماندار استان ھلمند، به راديو آزادی گفته

  .نظاميان شورشی پرتاب شده بودند است که از طرف شبه

ھا منفجر ناشده مانده و به  اند شماری از آن  شدهھا موشکی که بر مقر واليت ھلمند پرتاب از جمله ده«: او گفته است

  ».شود ھا ديده می وضوح نشان ساخت ايران در آن

افزايش مداخله ايران، در «حيات در مصاحبه خود با راديو آزادی، اين احتمال را مطرح کرده که يکی از داليل اصلی 

  .در اوضاع افغانستان، موضوع آب ھلمند است» کنار مداخله پاکستان

ريزد  تعھدات خود در مورد حقابه ايران از رود ھيرمند که به تاالب ھامون می عمل نکردن به ايران، افغانستان را به

  .اند  را رد کرده ھای کابل اين اتھام مقام.  است متھم کرده

در جنوب افغانستان واليت ھلمند . اند ھای فرماندار ھلمند نشان نداده گفته ھای حکومت اسالمی ايران، واکنشی به مقام

  .ترين واليت اين کشور است قرار دارد و بزرگ
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  نھاد اطالعاتی شانزده  

عنوان ضميمه  ای به  صفحه٢٠٠ای  وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران، در يک اقدام غيرمنتظره، ويژه نامه

بررسی کارنامه اين  به» خاموشھای   سال مجاھدت٣٠«نامه با تيتر يک  اين ويژه. روزنامه ھمشھری منتشر کرده است

 . نھاد امنيتی در سه دھه گذشته پرداخته بود

بررسی وضعيت دبيرخانه شورای ھماھنگی اطالعات  خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در يک گزارش جالب توجه به

  . نھاد اطالعاتی در ايران خبر داده است١٦ايران پرداخته و از فعاليت 

عنوان تشکيالت اصلی و مادر،  وزارت اطالعات به«:  نھاد اطالعاتی اشاره شده است٥به نام در متن اين گزارش، تنھا 

واحد اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران، واحد اطالعات ارتش جمھوری اسالمی ايران، واحد اطالعات  

  ».نيروی انتظامی و حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران

سازمان اطالعات سپاه ارتقا پيدا   با تصويب رھبر حکومت اسالمی به٨٨طالعات سپاه پاسداران در مھرماه سال واحد ا

ھای گذشته، در برخوردھای  اين ارگان در طول سال. شود ترين نھاد اطالعاتی ايران شناخته می عنوان قوی کرد و به

 فرمانده سپاه اعالم کرد اين ٩٠تيرماه سال . ه داشته استترين نقش را بر عھد امنيتی با مخالفان حکومت اسالمی مھم

  . شده استتعيين ئیعنوان ضابط دستگاه قضا نھاد امنيتی به

دفتر «: شود  نھادھای اطالعاتی ديگر ھم ديده می٤ای که توسط گزارش خبرگزاری فارس منتشر شده، اسامی  ضميمه

، سازمان )شود ای منصوب می هللا خامنه  آن مستقيما توسط آيتلمسؤوکه (  قوا  فرماندھی كل  اطالعات  حفاظت عمومی

و ) موسوم به پاوا که وابسته به نيروی انتظامی است(  امنيت عمومیپوليسحفاظت اطالعات ستاد کل نيروھای مسلح، 

  ».سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع ايران

و » سازمان حراست کل کشور«و » هئيعات قوه قضاحفاظت اطال«نام نھادھای اطالعاتی مانند  در اين گزارش، به

 ئیدر زير مجموعه نھادھای اطالعاتی سپاه و نيروی انتظامی، نھادھا. اشاره نشده است» سازمان پدافند غيرعامل«

 پوليس«و » مرکز بررسی جرائم سازمان يافته سپاه«، »حفاظت اطالعات سپاه قدس«، »حفاظت اطالعات بسيج«چون 

دفتر بازرسی رھبر «توان  اين فھرست می به. ای برخوردار ھستند شکيالت خاص و اختيارات گستردهنيز از ت» فتا

دفاتر نظارت استانی » «دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی«، »دفتر بازرسی رياست جمھوری«، »جمھوری اسالمی

 و محرمانه ئیھای قضا ميتهک« چون ئیو حتی نھادھا» معاونت امنيتی و انتظامی وزارت کشور«، »شورای نگھبان

را » حراست رياست جمھوری«و » حفاظت و بازرسی مجمع تشخيص مصلحت نظام«، » مجلس٩٠کميسيون اصل 

ھای خاص اطالعاتی و امنيتی دارند و تعداد واقعی نھادھای امنيتی و اطالعاتی فعال ايران را از  يتمأمورنيز افزود که 

  .برند  نھاد نيز فراتر می١٦

محمود علوی، وزير اطالعات دولت روحانی، . ورا ھماھنگی نھادھای اطالعاتی ايران با وزير اطالعات استرياست ش

رسانی دولت  خبر از فراھم شدن مقدمات تشکيل جلسه شورای ھماھنگی دستگاه اطالعاتی داده بود و پايگاه اطالع

  .رياست علوی برگزار شده است خبر داده بود که نخستين جلسه اين شورا با ٩٢ آبان سال ٧روحانی، 

ھای اطالعاتی مختلف موجود در  يت ھماھنگی ميان يگانمسؤولبر اساس گزارش خبرگزاری فارس، اين شورا 

 متشکل از وزير ئی، شورائیھای اطالعاتی امنيتی ايران را بر عھده دارد و جھت ھماھنگی امور اجرا دستگاه

 مسؤول حفاظت اطالعات سپاه پاسداران، مسؤولاالختيار او،  ماينده تاماطالعات، دادستان کل کشور، وزير کشور يا ن

 واحد اطالعات ارتش، وزير امورخارجه يا مسؤول حفاظت اطالعات ارتش، مسؤولواحد اطالعات سپاه پاسداران، 

  . حفاظت اطالعات نيروی انتظامی در آن حضور دارندمسؤولاالختيار او و  نماينده تام
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گردد که مردادماه سال   وزارت اطالعات حکومت اسالمی باز میتأسيس از لحاظ تاريخی به قانون موجوديت اين شورا

اقدام به تھيه برآوردھای «سال اخير جلسات منظمی داشته و   تصويب شده و بر اساس گزارش فارس طی يک٦٢

ال گذشته اين شورا برآورد ترين اقدامات يکس از مھم...  امنيتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است -اطالعاتی

ھا و تھديدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعيت امنيتی مناطق مختلف کشور، برآورد تھديدات اطالعاتی در  آسيب

  ».کشور بوده است

عدم تسلط وزير اطالعات ايران بر دستگاه اطالعاتی  علی يونسی، مشاور حسن روحانی در يک سال گذشته دو بار به

تواند تالشی در راستای افزايش اقتدار محمود علوی، ارزيابی  تشکيل جلسات شورای ھماھنگی می. سخن گفته است

  .شود

رو قابل توجه است که اختالف  ھای مختلف امنيتی ايران از اين  بر ھماھنگی اطالعاتی بين دستگاهتأکيداز سوی ديگر، 

  .زا مطرح بوده است  چالشمسألهعنوان يک  بين نھادھای امنيتی در طول سه دھه گذشته، ھمواره به

آقای «: اين ماجرا اشاره کرده است  آبان به١١، خاطرات ٦٦اکبر ھاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سال 

از وجود مراکز اطالعاتی در سپاه، وزارت کشور، ارتش و کميته گله داشت که مانع . آمد) وزير اطالعات( »شھری ری

ل داخلی سپاه گفت و پيشنھاد داشت وزارت اطالعات به صورت سازمان در آيد و تمرکز اطالعات است و نيز از مسائ

  ».باشد) هئيقوه قضا( س ديوان عالی کشورئيزير نظر ر

گيری اختالف بين  اوج به...  آذر و ٨ مھر، ١٩ شھريور، ٢٢ تير، ١٧ اردبيھشت، ٥چنين در خاطرات روزھای  او ھم

امنه اختالف نظرھای اين دو نھاد محدود به امور داخل کشور نبوده، ھاشمی د. وزارت اطالعات و سپاه پرداخته است

فرماندھان سپاه و «: برگزاری جلسه سران قوا نوشته است  ارديبھشت ھمان سال با اشاره به٦رفسنجانی در خاطرات 

ص امور خارج ن وزارت اطالعات آمدند و درباره حدود اختيارات و وظايف سپاه و وزارت اطالعات در خصومسؤوال

اختالفات اين دو » .گيری شود قرار شد در جلسه بعد درباره آن تصميم. وگو شد؛ آنھا اختالف نظر دارند از کشور گفت

درباره تمرکز امور اطالعات . معاونان وزارت اطالعات آمدند«: کند  ھم ادامه پيدا می٦٧نھاد عمده اطالعاتی در سال 

  ) اکبر ھاشمی رفسنجانی٦٧ شھريور سال ١٩خاطرات ( ».ھادھا گفتندو حذف حق کار اطالعاتی از ساير ن

شھری آمد و  آقای ری«: کند  وزير اطالعات دوباره پيشنھاد تجميع نھادھای اطالعاتی را مطرح می٦٨ خرداد سال ١٠

 و يا  وزارت اطالعات زيرنظر رھبر باشد ھای اطالعاتی داد و پيشنھاد داشت در بازنگری قانون اساسی، گزارش

  ». نيايدتأئيدسازمان شود که به مجلس برای 

ھفت « شھريور امسال نيز در گفت و گو با فارس با توصيف وزارت اطالعات آن دوران به يک دستگاه ٢٩ری شھری 

يتم مسؤولبنده در اواخر « : اين موضوع اشاره کرده است گرفته است، به که ھر بخشی خطش را از يک نھاد می» خط

) ره(حضرت امام... در وزارت اطالعات به اين نتيجه رسيدم که اين مجموعه بايد زيرنظر باالترين مقامات نظام باشد 

خواھم باز کنم و نشد که اين کار بشود و در حال حاضر  ھم اين موضوع را پذيرفته بودند اما مسائلی پيش آمد که نمی

      ».شود ق نمینيز شرايطی وجود دارد که عمال اين امر محق

تصويب قانون متمرکز اطالعات در ايران در مجمع تشخيص  ھا، در نھايت منجر به ھای درونی در آن سال کشمکش

  .شود  و تقويت نقش محوری وزارت اطالعات می٦٨مصلحت نظام ايران در سال 

چنين   ھمئیھا چنين زمزمه. دند کردن اين خواسته بوئیھای بعد، در مجلس پنجم، برخی نمايندگان در پی اجرا در سال

چھار سال پيش نيز برخی نمايندگان تندروی مجلس ھشتم پس از ماجرای برکناری وزير اطالعات ايران توسط 

عالوه .  نبرده استئیجا  که کماکان ره بهئیھا تالش. دنبال تشکيل سازمان اطالعاتی ھستند نژاد اعالم کردند که به احمدی
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. طلب طرحی برای افزايش اختيارات و قدرت وزارت اطالعات تھيه کردند يز نمايندگان اصالحبر اين، در مجلس ششم ن

در آن زمان . نژاد مطرح شد زمان با شروع به کار دولت احمدی  از اين طرح توسط نمايندگان مجلس ھفتم، ھمئیھا بخش

ھای  ھا در دستگاه ش موازی کاریای، وزير پيشنھادی از تالش برای کاھ نژاد و ھم محسنی اژه ھم محمود احمدی

  .اطالعاتی سخن گفتند

گاه عمال محقق نشده و در طول بيش از سه دھه گذشته، داستان   ھيچئیھا ھا و طرح کدام از چنين وعده تاکنون ھيچ

  .قوت و شدت پيشين باقی مانده است ھای نھادھای اطالعاتی در ايران به موازی کاری

ھا  ھمين موازی کاری گو با روزنامه اعتماد با اشاره به و  در گفت٩٢ت خاتمی بھمن علی يونسی، وزير اطالعات دول

درستی پيش  اند کار به  که ديگران آمدند و وظيفه اصلی وزارت اطالعات را انجام دادهئیبدون استثنا ھر جا«: گفته است

  ».شود کاری می خراب  بهکاری در عمل فقط منجر موازی. اند عبارت ديگر کار را خراب کرده نرفته و به

ھای بين نھادھای اطالعاتی در دوران خاتمی به ويژه پس از وقوع قتل ھای زنجيره ای توسط برخی اعضای  تنش

وزارت اطالعات ايران صورت گرفت و به تعبير تندروھا منجر به تضعيف قدرت اين نھاد شد، منجر به رشد گسترده 

  .ت سپاه پاسداران شدنھادھای اطالعات موازی به ويژه اطالعا

 خرداد ٢١او . ھای اخير مورد اشاره علی مطھری، نماينده تھران نيز قرار گرفته است ھای سپاه در سال دامنه دخالت

د در کار وزارت يمثال سپاه نبا. ف خود خارج شده استيطه وظايسپاه گاھی از ح«: امسال در جمع فعاالن سياسی گفت

ای به حسين   در نامه٨٨ مرداد ٢٠او . اين موضوع طوالنی است ارات مطھری بهسابقه اش» .اطالعات دخالت کند

: ، نوشت٨٨برخوردھای خونين نھادھای امنيتی پس از انتخابات   روزنامه کيھان با اشاره بهمسؤولشريعتمداری، مدير

تر  دھيم که با باتوم بيش می)  وقت اطالعات سپاهمسؤول( دست افرادی مانند طائب وقتی ما مديريت بحران اخير را به«

  ».مانوس است تا فکر و عقل و تدبير، نتيجه ھمين خواھد بود

گو با سايت باشگاه خبرنگاران  و  در گفت٩١در واکنش به چنين اتھاماتی، سردار شريف، سخنگوی سپاه در تيرماه 

افکار عمومی القا  شود که به میھای معاند تالش  در رسانه. کاری نداريم با ھيچ سازمان ديگری موازی«: جوان، گفت

» .فقط ادعای دشمن است و واقعيت ندارد. شود که يک سازمان امنيتی موازی با وزارت اطالعات در سپاه وجود دارد

 نھاد اطالعاتی مسؤولاين تکذيب در حالی صورت گرفت که علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه که خود روزگاری 

ت اطالعاتی يفعال« :  کرده بودتأئيدھای موازی را   وجود فعاليتئیوگو  در گفت٨٨مرداد سپاه را بر عھده داشت، 

چ عنوان يھ رد و بهيگ ھای باالدستی صورت می ن و دستگاهيك كار موازی الزم است، كه با ھماھنگی طرفيسازمان سپاه 

  ».ستيكار موازی مضر ن

س سازمان ئيِسمت جانشين ر  معروف به حسين نجات، بهنژاد ئی، سرتيپ پاسدار محمدحسين زيبا١٣٩٥ ]جدی[ دی٨

ھا،  توان در رسانه  که اگرچه در چارت سازمانی سپاه وجود داشته، اما به زحمت می سمتی.اطالعات سپاه منصوب شد

  . از اخبار مرتبط با آن پيدا کردئیردپا

، تنھا يکی از سه زيرمجموعه » سپاهحفاظت«و » سازمان حفاظت اطالعات سپاه«، در کنار »سازمان اطالعات سپاه«

 .پردازد  امنيتی می- انجام وظايف اطالعاتی  سپاه پاسداران است که به

ای چه موافق و چه منتقد مطرح  در ھر صورت، اظھارنرھای اين چنينی سران و مقامات حکومت اسالمی، از ھر زاويه

رحمانه مخالفين در راستای  اھان سرکوب شديد و بیھای حکومتی اسالمی، خو ھا و ھمه جناح شود اما در عمل ھمه آن

  ! حفط حاکميت خونين خود ھستند
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  »قاسم سلميانی«سپاه قدس و فرمانده آن 

زمان با تکذيب حضور سپاه قدس در سوريه و لبنان توسط وزارت خارجه، فرمانده اين سپاه، بار ديگر اين موضوع  ھم

  ».ر ما در لبنان و سوريه قديمی و از دھه ھشتاد بوده استحضو«: گويد قاسم سليمانی می.  کردتأئيدرا 

حضور ما برای مشاوره ربطی به حوادث «:  با شبکه خبری العربيه، گفته استئیھا پيش در گفتگو قاسم سليمانی، مدت

ين کشور کند در ا  و اسرائيل، سوريه را تھديد میامريکاما برای مقابله با ھر خطری که از طرف . داخلی سوريه ندارد

حضور ما در لبنان و سوريه قديمی و از دھه «افزايد  ی جعفری می او با تکرار سخنان تکذيب شده» .حضور داريم

 ».ھشتاد بوده و ھدف و دليل آن نيز علنی است

کند  فرمانده سپاه قدس علت حضور نظامی نيروھای حکومت اسالمی در دو کشور ياد شده را کشور اسرائيل عنوان می

 را پشتيبان امريکااو اياالت متحد » .چنين ايران است در حال طراحی تجاوز به سوريه و لبنان و ھم« ادعای او که به

 .کند اين طرح معرفی می

سپاه قدس با «گويد  خوانده می» ھا در آينده نزديک خطر صھيونيست«چه   سليمانی با اشاره به آن نوشته العربيه، قاسم به

 ». است و در لبنان، سوريه و ايران آماده استچشمان باز مراقب اوضاع

انجام » نامه دفاعی با سوريه بر اساس توافق«که حضور نظامی ايران در سوريه و لبنان  فرمانده سپاه قدس با بيان اين

يران ھا ھم بر اساس توافقات در صورت تھديد يا حمله به ا آن. ما از اين دو کشور مقاوم دفاع می کنيم«: افزايد شده می

  ».بنا بر اين حضور ما در سوريه و لبنان چيز جديدی نيست. در کنار ما خواھند بود

 با خبرگزاری ايسنا، ئیمرزی سپاه پاسداران، در گفتگو اسماعيل قاآنی، جانشين فرمانده سپاه قدس، شاخه عمليات برون

اد بود، اما با حضور جمھوری اسالمی به تا وقتی در سوريه نبوديم، کشتارھای مردم آن توسط معارضين زي«: گفته بود

  ».طور فيزيکی و غيرفيزيکی جلوی کشتارھای بزرگ در سوريه گرفته شد

ھای خود  »متفکر اتاق جنگ«عنوان  ھايش سنگ تمام گذاشته تا پاسدار قاسم سليمانی را به حکومت اسالمی و رسانه

جنگ «ھای  شايد اين ھم يکی از شگردھا و شيوه.  نشان دھند»رازآلود«رو، ھمواره تالش دارند او را  اعالم کنند از اين

  . در حکومت اسالمی است» روانی

» سرباز صفر واليت«کند  اما عنوانی که او خود را به آن ملقب می. ناميده است» شھيد زنده«ای سليمانی را  علی خامنه

  .ھای کالن حکومت اسالمی است ای و سياست هللا خامنه است؛ که در عمل و گفتار نيز نشان داده که کامال پيرو آيت

نظامی در  ای از نيروھای شبه اند که بخش عمده المللی بر اين عقيده بسياری از کارشناسان سياسی و نظامی بين

هللا  ھای زير مجموعه حشد الشعبی عراق، شاخه نظامی حزب کشورھای منطقه از جمله سپاه بدر و بسياری از گروه

ای  خامنه .ھای يمن مورد حمايت مستقيم نظامی و آموزشی نيروی قدس ھستند می در نوار غزه و حوثیلبنان، جھاد اسال

رھبری حسن نصرهللا است و بسياری از کارشناسان معتقدند که شاخه نظامی اين گروه زير  هللا به حامی اصلی حزب

  .شود نظر قاسم سليمانی ھدايت می

زمانی که قاسم سپاه در جنگ به عنوان فرمانده لشکر ثارهللا حضور داشت ھای  تر عمليات قاسم سليمانی، در بيش

که تشکيلش به زمان  مرزی سپاه پاسداران شد، اين نيرو با آن  فرمانده نيروی قدس، واحد برون١٣٧۶سليمانی در سال 

گ فرمانده لشکر ثارهللا ھا و از زمان جن پيش از آن برای سال. تر شناخته شده بود گشت، کم جنگ ايران و عراق باز می

 .کرمان بود

دانند که  می» قھرمان ملی«گيرد، او را  گرا را در بر می طلب تا اصول ھای اصالح طرفداران او در ايران، از چھره

ھای کريه و  در حالی که او يکی از چھره. کند جبھه دفاع از ايران را در خارج از مرزھای کشور فرماندھی می
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ھای تروريستی  سازمان ھا و ترورھای مخالفين و کمک به ده سرکوب طلب و سازمان طلب، جنگ انگيز، خشونت نفرت

  !است و روباه مکاری بيش نيست

 
 

  کشمکش بين قوه قضائيه و مجريه و سپاه پاسداران

س سازمان ئيين است که سه تن از معاونان ارشد حسين طائب رشود ا شدت توسط سران سپاه می خبری که اکنون به

گيری از  باج«، »کارچاق کنی«، »مفاسد کالن اقتصادی«اتھام  اطالعات سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، به

  .اند بازداشت شده» ئیپولشو«و » داران ثروتمندان و سرمايه

که اين سايت ھويت او را » مقام ارشد امنيتی«نقل از يک  به، ١٣٩٥ دی ٢٤، »آمدنيوز«طلب  گزارش سايت اطالح به

دليل  اطالع داده که سه تن از معاونان سازمان اطالعات سپاه پاسداران به» آمدنيوز«منابع خبری  افشا نکرده اين مقام به

 .اند ازداشت شدهب» ئیشو پول«و » داران گيری از ثروتمندان و سرمايه باج«، »کارچاق کنی«، »مفاسد کالن اقتصادی«

بسنده شد و گفته شده که » افشاری«و » عظيم«، »محراب«ھای  نام در اين گزارش، نام کامل سه تن ذکر نشده و تنھا به

جاری پس از  س سازمان اطالعات سپاه پاسداران ھستند که در مھرماه سالئير» حسين طائب«از ھر سه معاونان ارشد 

و توليد روغن نباتی و دخالت در قاچاق غيرقانونی اين محموله به کشور بازداشت ورود قاچاق بزرگ مواد اوليه تھيه 

 .اند شده

برد اما  سر می با سپردن وثيقه بيرون از زندان به» محراب«با استناد به منبع خود افزود که در اين ميان » آمدنيوز«

توسط سازمان حفاظت اطالعات سپاه ھا   گفته شده که اين بازداشت.ھنوز در زندان ھستند» افشاری«و » عظيم«

 .پاسداران صورت گرفته است

در سازمان اطالعات » سردار نجات«ملقب به » نژاد ئیمحمدحسين زيبا«ھای اصلی  يتمأمورگزارش شده که يکی از 

 .ھای اقتصادی اين نھاد امنيتی بوده است سپاه پاسداران، توقف فعاليت

شود که  ه اقتصاد موازی در ايران نام برده میمؤسسترين  عنوان بزرگ ايران بهاين در حالی است که از سپاه پاسداران 

 .کدام از قوای سه گانه اين کشور نيست گوی ھيچ پاسخ

امر بود و پس از آن از معاونت فرھنگی  تر فرمانده سپاه حفاظت از ولی که پيش» نژاد ئیزيبا«در اين گزارش آمده که 

ھای اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران  عات سپاه رفت، معتقد است که فعاليتسازمان اطال سپاه پاسداران به

ھا بايد ھر چه  در کشور شده و اين فعاليت… گيری، ناامنی اقتصادی و فساد مديران و قانونی، باج  بی باعث رشد فزاينده

 .تر متوقف شود سريع
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مانده سازمان اطالعات سپاه پاسداران پس از آن صورت به سمت جانشين فر» نژاد ئیمحمدحسين زيبا«انتصاب سردار 

دليل دست داشتن در مفاسد کالن  به» حسين طائب«سه معاون ارشد » افشاری«و » عظيم«، »محراب«گرفت که 

 .اقتصادی متعدد بازداشت شدند

ھا   آنئیفياشود که دستگيری اين سه تن، پس از آن صورت گرفت که اقدامات ما از اين گزارش چنين برداشت می

 . کشيده شده استئیرسوا به

دخالت بعضی از «مربوط به » شايعات«اما اکنون حسين نجات، جانشين مدير سازمان اطالعات سپاه پاسداران ايران، 

ھای  سازی برخی رسانه دروغ«را تکذيب کرده و آن را » ھا ری آنين سازمان در مفاسد اقتصادی و دستگياعضای ا

  .صيف کرده استتو» دشمن وابسته به

ه ي، در حاش١٣٩٥ دی ٢۶شنبه،  گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، حسين نجات اين موضوع را روز يک به

افته اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران ي  ھای اطالعاتی مركز مقابله با جرائم سازمان شگاه توانمندیيد از نمايبازد

 .اعالم کرد

ر، يالحال طی چند روز اخ پردازی چند رسانه معلوم دروغ «: سپاه پاسداران اضافه کردجانشين سازمان اطالعات 

 ». استئیدگی قضايری از روند رسير شده برای جلوگيتالشی از سوی عناصر مرتبط با متھمان دستگ

 ھای ضد انقالب و وابسته فضاسازی عناصر معاند و برخی رسانه«: نوشته فارس، سردار حسين نجات گفت به

ن سازمان با عناصر يه سازمان اطالعات سپاه پاسداران، ناشی از مقابله قاطع ايگانه عليھای جاسوسی ب سيسرو به

 ».ھای اصلی فساد اقتصادی در كشور است نفوذی و حلقه

و ھای جاسوسی كه قصد نفوذ در اركان قدرت نظام جمھوری اسالمی را دارند  انيجا كه مقابله با جر از آن«: او افزود

ھای اصلی سازمان اطالعات سپاه  تيجاد ناامنی در كشور ھستند از اولويدنبال ا ستی كه بهيھای ترور برخورد با گروھك

ھای فساد اقتصادی و برخی عناصر جاسوسی در حوزه فرھنگی و   گرفته با شبكه ر صورتياست، برخوردھای اخ

ن سازمان يه ايھا عل ھای مرتبط با آن  فضاسازی رسانهاجتماعی موجب به خطر افتادن و تقالی مفسدان و جاسوسان و

 ».شده است

در روزھای آتی خبرھای مھمی از «: گفت» اين برخوردھا«اين فرمانده سپاه پاسداران، بدون توضيح در مورد 

د گانه به اطالع مردم خواھيھای ب سيھای نفوذی مرتبط با سرو برخورد با باندھای متخلف و بزرگ اقتصادی و شبكه

 ».ديرس

گزارش خبرگزاری کار ايران  گردد؛ بنا به می ه و مجريه برئيگيری کشمکش روسای قوه قضا جا که به اوج اما تا آن

سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس شورای اسالمی   سازی و سالم س فراکسيون شفافئي؛ محمود صادقی، ر»ايلنا«

صورت خبری بيان نشده که  ھای بنده پرسشی بوده و به  متوجه ھستند که جملههللا الريجانی عالم و فقيه بوده و آيت«: گفت

 ».حاوی تھمت باشد

ای در انبار باروت بود و سخنان  سه مجلس شورای اسالمی در مشھد، در واقع جرقهئيلغو سخنرانی مطھری نايب ر

 سران قوای ديگر فراتر از اين موضوع ھای او به کننده آن است که اعتراض ه نيز بيانئيس قوه قضائيصادق الريجانی ر

ھای خبری  تر برخی سايت  پيشئیھا ھای بانکی را مطرح کرد، حساب  روز خود، بحث حساب او در سخنرانی. است

ھا   ميليارد تومان به اين حساب٢۵٠اسم صادق الريجانی وجود دارد و ساالنه   حساب شخصی به۶٣مدعی شده بودند که 

يکی از «ای عليه خود خواند و گفت که  صادق الريجانی اين خبرھا را ھجمه. شود يز میطور غيرقانونی وار به

  .دامن زده است» هئيس قوه قضائيھا عليه ر سازی نمايندگان فراکسيون اميد در تريبون مجلس مستقيم به اين شايعه
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ه از ئيس قوه قضائيسخنان ر ، در واکنش به)٠٤/٠٩/١٣٩٥( وگو با خبرنگار پارلمانی ايلنا محمود صادقی در گفت

چنين تکذيب  دستور دادستان مشھد و ھم س مجلس بهئيروسای قوای مجريه و مقننه درخصوص لغو سخنرانی نايب ر

اند  هللا آملی الريجانی در بخشی از سخنان امروزشان گفته آيت: ه اعالم کردئي حساب بانکی قوه قضا۶٣شايعاتی درباره 

اند شايعه  کنند و در بخشی ديگر گفته س مجلس سکوت میئيزنند و ر ه تھمت میئياس قوه قضئيکه در مجلس به ر

ه کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت و اسنادش نيز موجود است که ئيس قوه قضائيھای شخصی ر حساب

 برآمده، باعث ئیگو خه در مقام پاسئيس قوه قضائيکه ر م اينئيمربوط به دوران روسای پيشين اين قوه بوده که بايد بگو

  .اند خوشحالی و قدمی رو به جلو است؛ چرا که به ھر حال توضيحاتی در اين باره داده

  
  قضائيه قوه رئيس الريجانی صادق شيخ و اجرائی قوه رئيس روحانی حسن شيخ

ھور، گفته س جمئيه حکومت اسالمی ايران از دولت، حسن روحانی، رئيس قوه قضائييک روز بعد از انتقاد شديد ر

ھايش را  او گفته دولتش حاضر است ھمه حساب. توان از منافع مردم دفاع کرد نمی» تدبيری فرافکنی و بی«است با 

 .ه نيز شفاف شودئيھای قوه قضا رود که حساب شفاف کند، در مقابل انتظار می

ھايش را  خل و خرج و حسابای، تمام د دولت حاضر است با تشکيل سامانه«: تر خود نوشته استئيروحانی، در تو

 ».ھای خود را روشن نمايد ه نيز ھمه حسابئيروشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضا

 دی صادق الريجانی، ١٣  روز دوشنبه .اند ه ايران، بارھا از ھم انتقاد کردهئيس قوه قضائيس جمھور و رئيدر ادامه ر

روند رسيدگی به پرونده  س جمھور ايران بهئيھای دولتی از جمله ر ه ايران با لحنی تند به انتقاد مقامئيس قوه قضائير

ھای اين پرونده پرسيده بود   حسن روحانی درباره سرنوشت پولسؤالبابک زنجانی واکنش نشان داده و در پاسخ به 

 ».شود ھای نھاد رياست جمھوری کجا خرج می پول«

ستاد حسن روحانی کمک   به١٣٩٢شده بوده که در انتخابات چنين از قول الريجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی  ھم

 .مالی کرده است

روحانی . اند حسن روحانی امروز گفته است دولت، وزارت نفت و وزارت اطالعات پيگير پرونده بابک زنجانی بوده

 وزارت اطالعات موضع دولت ھمواره اين بوده است که برای تکميل پرونده رسيدگی، بايد متھم در اختيار«: گفته است
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پذيرفت و زمينه برای اقدام سريع و  گرفت که با کسب ھمه اطالعات، پيگيری الزم در ھمه ابعاد صورت می قرار می

 ».شد  فراھم میئیقاطع قضا

س بانک مرکزی ئيتوصيه ھاشمی رفسنجانی راننده نوربخش ر گفته خودش، در دوران سربازی به بابک زنجانی، به

آورد و  دست  دستور نوربخش، ثروتی به گفته زنجانی با فروش ارز بانک مرکزی در بازار آزاد به هوقت شده و بازھم ب

 کرده و در مدت کوتاھی ئیشو ھای اقتصادی ايران، با حمايت دولت برای حکومت اسالمی پول ھای تحريم در سال

ر ايران و شاگرد او رضا ضراب اکنون زنجانی د. ھا شرکت در کشورھای مختلف شده است صاحب چندين بانک و ده

 .  زندانی ھستندامريکادر 

جنجالی  ھای اخير به ھا را مطرح کرده، در ماه ه، که روحانی امروز انتظار روشن شدن آنئيھای بانکی قوه قضا حساب

  .سياسی در ايران بدل شده است

 مسألهاگر اين «گفت » ھای نجومی قحقو«پرسشی درباره  حسن روحانی ھم در مصاحبه با تلويزيون ايران در پاسخ به

ای  عده. دھيم ھا را ادامه می ابزار انتخاباتی شود البته نھضت ادامه دارد يعنی ھمين جور تا شب انتخابات اين حقوق

 ».ھا را بايد حل و فصل کنيم اين. دھيم ھای نجومی، ھمين گونه ادامه می گويند حساب ای می گويند امالک نجومی، عده می

و ھم . ھا ميليون تومانی مديران دولت است ھای ده حقوق ھای ايران، اشاره به در رسانه» ھای نجومی حساب «اصطالح

ھای سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد  ه برای اين که بخشی از اموال به وثيقه گذاشته شده را در حسابئيقوه قضا

ھای  نام شخص صادق الريجانی بوده، که وزير اقتصاد و مقام ھا به اين بحث ھم مطرح بوده که حساب. دولت بوده است

 .اند ای باز شده  و با اجازه خامنه.اند را داشته» شرعی و قانونی«ھای مجوزھای الزم  اند اين حساب ديگر گفته

صادق «روشنی اين بود که  سادگی و به ه بهئيس قوه قضائيھای شخصی ر خبرھای منتشر شده درباره حسابتر  پيش

 مسألهه را از سر باز کرده و گفته است که اين ئي ميلياردی خود در قوه قضا١٠٠٠   حساب۶٣الريجانی، ماجرای 

  .  و مجوز رھبر حکومت اسالمی است٧۴سال  مربوط به

ھای خبرساز اين  حساب ای گذرا به خوری و تندی اشاره ، در سخنانی با دل٩٥ه روز چھارشنبه سوم آذر ئيس قوه قضائير

در زمان روسای سابق .  يعنی بيست و يک سال پيش٧۴ مربوط است به سال مسألهاين «:  کرده و توضيح داده استقوه

که  شود و اين ه واريز میئينام قوه قضا حسابی به ه بهئيقوه قضا ه با اجازه رھبری، اموال مربوط بهئيو اسبق قوه قضا

  ».گويند حساب شخصی است، صد درصد کذب است می

 ماجرای اين .دھد  را نشان میئیس دستگاه قضائيه، چيزی غير از سخنان رئي قوه قضا٧۴ھای سال  تان حساباما داس

 .س وقت بانک مرکزی، افشا شدئيھا با انتشار نامه محسن نوربخش، ر  در روزنامه٧٧ مرداد سال ٢۴ھا،  حساب

 ميليارد تومان از حساب دولتی وزارت ۵/٣ اند مبلغ او خبر داده بود بازرسان اين مرکز در حين بازرسی کشف کرده

 .س دادگستری استان تھران، واريز شده استئيدادگستری به حساب شخصی علی رازينی، ر

شود برای کمک در   مقرر می٧٣ظاھرا در سال «س دولت ھفتم، نوشته بود که ئيای به محمد خاتمی، ر نوربخش در نامه

زارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب امر معيشتی برخی قضات و کارکنان اداری و

 ».شود، زير نظر رئيس قوه قضائيه استفاده شود ھا واريز می آن

مبلغ پنج  گذاری بلندمدت ھر کدام به چھار حساب سپرده سرمايه «٧۴نوربخش اضافه کرده بود با اين مجوز، در سال 

 ».شود  بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واريز میميليارد لایر به نام علی رازينی در

نام علی   ميليارد لایر به١۵گذاری بلندمدت به مبلغ   ھزار فقره سپرده سرمايه٣٠« نيز ٧۵ اسفند سال ٢٢بعدتر در تاريخ 

 ».شود رازينی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ايجاد می
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س دادگستری ئيحساب ر  نيز به١٣١١٢شماره  حساب جاری بهھا، يک  جز اين حساب س بانک مرکزی، بهئينوشته ر به

آن حساب   ميليارد تومان برآورد شده بود، به۵/١ھا که تا پايان تيرماه آن سال،  استان تھران افتتاح شده بود تا سود سپرده

 .واريز شود

ھای  ه پرداخت جريمهای شدن مشخص شد مردم مواردی از جمل اين مورد آخر، شماره حسابی بود که بعد از رسانه

 .کردند ھمين شماره واريز می استفاده از ماھواره را به

نيا، وزير اقتصاد دولت حسن روحانی، است که  جمھور وقت، دقيقا برعکس ادعای علی طيب سئينامه نوربخش به ر

اری کل کشور و بانک د ه با ھماھنگی خزانهئيھای قوه قضا حساب« در شبکه دوم تلويزيون گفت ئیگو و تازگی در گفت به

 ».مرکزی در سيستم بانکی کشور قرار گرفت

 منتشر کردند ئیقضا» مسؤوليک مقام « از ئیوگو ھا، گفت ھا باال گرفت، روزنامه کيھان و نشريه ارزش وقتی واکنش

 که در یئھا برای انجام کارھای برزمين مانده دادگستردی و انبوه پرونده«که ھويت آن نامشخص بود و گفته بود که 

ه کسب تکليف شد و ايشان از رھبر معظم ئيباشند و نيز ناکافی بودن اعتبارات، از رياست قوه قضا انتظار رسيدگی می

گذاری کند و سود  انقالب درخواست کردند به دادگستری تھران اجازه دھند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمايه

  ».نقالب با اين پيشنھاد موافقت کردندحاصل از آن را مصرف نمايد و رھبر معظم ا

چون  ھم( ھای حقوقی دليل تعلق نگرفتن سود بانکی به شخصيت حساب علی رازينی را به ھا به او واريز شدن پول

 .عنوان کرده بود) دادگستری

ھای   افراد و مطبوعاتی که موضوع حسابمسؤولخود گرفته بود و ھمان مقام  وگو کمی ھم رنگ تھديد به اين گفت

 شده يا در انتظار برخورد ئیھا برخورد قضا  معرفی کرده بود که با آنئیھا دادگستری را پيگيری کرده بودند، از گزاره

  . ھستندئیقضا

  گو و متخلف است دادگستری دروغ: بانک مرکزی

 ناشناس را یئای صادر و اظھارات آن مقام قضا بالفاصله پس از انتشار اين مصاحبه، بانک مرکزی ايران اطالعيه

طور مستقيم توسط شخص  ای، به هللا خامنه ھا از آيت  اين حسابئیاين بانک اعالم کرد که درخواست بازگشا. تکذيب کرد

بايست حساب به نام دادگستری ايجاد شود؛ اما  که طبق توافق صورت گرفته می علی رازينی انجام شده است و با اين

  ».ای با بانک مرکزی نداشته است ه مکاتبهگون س دادگستری ھيچئيدر اين خصوص ر«

مواد قانونی تصريح کرده بود که اين وجوه بايد به خزانه عمومی واريز شود و متخلف مجرم  بانک مرکزی، با استناد به

س وقت اين قوه قدمی ئيهللا يزدی، ر ويژه شخص آيت  بهئیھای قضا کدام از مقام جا رسيد و ھيچ اين وقتی کار به. است

با «ماجرا را  ای ويژه برای رسيدگی به جمھور وقت، دستور تشکيل کميته سئي برنداشتد، محمد خاتمی، رئیگو ی پاسخبرا

  .صادر کرد» حفظ آبروی افراد

ھا و  بعد از آن تکليف اين کميته، اعتراض. ھا بود  درباره اين حسابمسؤولاما ظاھرا اين آخرين تالش نھادھای 

ھای پشت سر ھم آن روزھای  الی خبرھا و اتفاق آن ماجرا در البه. دگستری روشن نشدس دائيھای ر سرنوشت حساب

  .تاريخ سپرده شد خاتمی به» ای ھای زنجيره قنل«ايران مانند ماجرای کميته 

 ميليارد تومان، به ۵/١گذاری علی رازينی، با سود   ھزار فقره سرمايه٣٠ سال بعد، تعداد آن پنج حساب و ١٨اما حاال 

  . ميليارد تومان رسيده است٢۵٠ه با سود ساالنه ئيس قوه قضائير» صادق آملی الريجانی«نام   حساب بانکی به۶٣

دھد، اما در شرايطی که قانون در  ای به اين اقدام مشروعيت می هللا خامنه رياست دستگاه قضا با تکيه به اذن آيت

  سالمی توجيه قانونی دارد؟المال روشن است، آيا مجوز رھبر جمھوری ا موضوع بحث بيت
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از اين رو، ھر . ای، باالتر از قانون اساسی و ھر قانون ديگر مدون ايران است البته ناگفته نماند که امر و فتوای خامنه

کس، حتی  پذيرند و ھيچ ه آن را میئيای صادر شود بالفاصله سه قوه مجريه، مقننه و قضا فرمانی که از سوی خامنه

بازوی اين قدرت نيز . و بدون چون و چرا است» مطلق«و » ملوکانه«سادگی امر، امر  به. م ندارد کردن ھسؤالجرات 

  ! امنيتی و در راس ھمه سپاه پاسداران است-نھادھای اطالعاتی 

 

  !رقابت در مرجعيت شيعه

 تأسيس، از »دنيوزآم«ای برای  يکی از کارکنان دادگاه ويژه روحانيت، با ارسال نوشته: سايت آمد نيوز، نوشته است

اين «: در وزارت اطالعات پس از وفات امام خمينی پرده برداشته و نوشت» حوزه و مراجع تقليد«معاونت سری 

  ».ای را بر عھده دارد هللا خامنه  مراجع تقليد و ھمراھی آنان با آيتکنترولسازی برای   و پروندهئیمعاونت وظيفه شناسا

را  درخواست انتشار آن» شرط افشا نشدن نام«ل در دادگاه ويژه روحانيت را که به متن ارسالی اين مقام امنيتی شاغ

 :شرح زير است مطرح کرده، به

، روحانيت شيعه در ايران، وارد فاز جديدی )ره(بعد از پيروزی انقالب اسالمی، و مشخصا، بعد از رحلت امام خمينی«

 مراجع تقليد مستقل و روحانيون غير وابسته، دست به اقدامات لکنتروھای اطالعاتی، برای  طوری که سازمان گرديد؛ به

 .ای زدند گسترده

 تأسيسدر وزارت اطالعات » حوزه و مراجع تقليد«نام  ، بعد از وفات امام راحل، معاونتی سری، به١٣۶٨در سال 

مستقل بود، تا در موقع  و تحت نظر گرفتن مراجع تقليد و روحانيون برجسته ئیگشت؛ عمده فعاليت اين معاونت شناسا

ھای احتمالی با رھبری جديد،  چنين از مخالفت  کند؛ ھمکنترولھای مختلف بتواند، ايشان را  لزوم، با پرونده سازی

 !ممانعت به عمل آورده شود

ھا، شکاف ميان دولت و نظام باال گرفت؛ وزارت اطالعات در موارد بسياری در  با گذر زمان، و ظھور برخی دولت

کار را در تقويت سازمان  کرد؛ و حاکميت چاره اين تقابل نظام، مراجع و روحانيون مستقل ورود پيدا نمی  مربوط بهامور

 .اطالعات سپاه پاسداران ديد، تا خالء ناشی از عدم ورود وزارت اطالعات، در اين موارد را پر کند

ياری را در جھت فيلترينگ مرجعيت شيعی انجام هللا العظمی اراکی، نيروھای اطالعاتی، تالش بس بعد از وفات آيت

 .دادند، که با نفوذ نيروھای اطالعات سپاه در تمامی بيوت، اين امر به تثبيت کامل رسيد

 ئیتوان يافت که يا مستقيما توسط اطالعات سپاه اداره نشود و يا نيرو يا نيروھا امروزه بيتی از بيوت مراجع تقليد را نمی

 .صورت کامال ناشناس، با آن سازمان، ھمکاری نداشته باشد ن در آن بيوت بهنفوذی از اين سازما

پر واضح است، در اين سيستم طراحی شده، توسط نيروھای اطالعاتی، برای فيلتر کردن مرجعيت شيعی، اگر عالمی 

سازی  وندهبرجسته و مستقل، برای ادای تکليف بخواھد بساط مرجعيت خويش را بگستراند، با برخورد شديد و پر

 !حاکميت مواجه خواھد گرديد

رسد،  يکی از اين روحانيون برجسته و مستقل حوزه علميه قم، که سابقه تدريس و انقالبی ايشان به بيش از پنجاه سال می

ھا را   تاکنون، شديدترين ھجمه١٣٨۶باشد؛ با اعالم مرجعيت توسط ايشان، از سال  هللا العظمی نکونام می حضرت آيت

 !ايم شاھد بودهبه وی 

ه و انتشارات منتسب مؤسسآوری گرديد، سپس مجوز  ھای فقھی اين مرجع تقليد شيعه جمع ، ابتدا کتاب١٣٨۶در سال 

مدت يک ھفته بازداشت  ھای توضيح المسائل، ايشان را به ، بعد از چاپ رساله١٣٩٠در سال . دفتر وی ابطال گرديد به

در سال . کنند آوری می ھای عمليه وی را از سطح کشور جمع د، و تمامی رسالهکنن کرده و دفتر وی را بسته اعالم می
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ماه دستور بازداشت ايشان را   دی١١هللا نکونام و خوف حاکميت از قدرت گرفتن وی، در  ، با تثبيت مرجعيت آيت١٣٩٣

رھای کتب وی و از سراسر کنند و چندی بعد تمامی کتب مجوزدار وی را از انبا توسط  دادگاه ويژه روحانيت صادر می

ھای مختلف، در حال دادن تاوان، برای  آيت هللا نکونام، ھم اکنون نيز با وجود بيماری. کنند کشور جمع آوری می

 .مرجعيت مستقل و غير وابسته به حاکميت می باشد

 کمين، که ھمواره مراقب ھای علميه شيعه صاحبی دارد در بايد به خدای متعال پناه برد و بدين نکته واقف بود که حوزه

ھای علميه را نخواھد داد؛ حضرت حجت بن  گاه به احدی اجازه دست درازی به حوزه و مواظب آن بوده و ھست و ھيچ

ھای علميه شيعه است و تاريخ گواه اين مطلب بوده و ھست که  ، تنھا صاحب حوزه)عج(الحسن المھدی، امام عصر

 روحانيت مستقل شيعه را در مخيله خويش کنترول کسانی زده که نيت شوم روحانيت شيعه ھمواره دست رد بر سينه

 ».پروراندند می

  

  سازی در ايران و سپاه پاسداران  خصوصی پشت پرده ماجرای

سازی واقعی شناخته شده در سيستم  شود، با خصوصی  ناميده می۴۴چه در ايران اجرای اصل  سازی و آن خصوصی

انتقال «شود  چه که انجام می آن. گری دولت در امور اقتصادی ھيچ نسبتی ندارد صدیداری جھانی و کاھش ت سرمايه

 .است» بخش پنھان دولت سھام بخش آشکار دولت به

تر  سازی که از دروان رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی پس از پايان جنگ ايران و عراق شروع شد، کم خصوصی

در بورس تھران اتفاق افتاد، ماھيت واقعی اين فرايند را در معرض ديد  ١٣٨٨ مھر ٥  شنبه چه يک ای ھمانند آن حادثه

 درصد سھام شرکت ۵١طول انجاميد  ای که نيم ساعت به در اين روز در معامله. مردم و کارشناسان قرار داده بود

 .گذار شدوابسته به سپاه پاسداران وا» کنسرسيوم اعتماد مبين« به دالرميليارد  ٨مخابرات ايران به ارزش 

كنسرسيوم «گونه رقابتی در کار نبوده و   روز در بورس تھران، ھيچ ، در معامله آن ھای انتشار يافته بنابر گزارش

، »سازی سازمان خصوصی«س ئي ر ، تنھا رقيب شركت خريدار، چند ساعت قبل از معامله با نامه»پيشگامان كوير يزد

 .از معامله كنار گذاشته شد

فقدان  « بھانه خود را برای رقابت در خريد سھام مخابرات آماده کرده بود، اما به» مان كوير يزدكنسرسيوم پيشگا«

ای  شود صالحيت اين شرکت در پروسه اين در حالی است که گفته می. از حضور آن جلوگيری شد» صالحيت امنيتی

 . شده بودتأئيدچند ماھه از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و امنيتی، 

 درصد سھام شرکت ۵١خواه و بدون ھرگونه مانعی  که سپاه پاسداران بتواند با بھای دل ھا، برای اين  گزارشبنابر

 .شود کنار گذاشته می» فشارھای پنھانی« تاريخی با  مخابرات را تصاحب کند، تنھا رقيب اين معامله

 يک و نيم تأمين ئیابرات را خريده، توانا درصد سھام مخ۵١که » کنسرسيوم اعتماد مبين«شود  بر اين گفته می عالوه 

 .ھای قانونی الزم را نيز ارائه نداده است پرداخت اين معامله را نداشته و ضمانت  پيشدالرميليارد 

قصد ) سپاه( نفوذ در اين نھاد شود گروھی از عناصر ذی گفته می«: در اين باره نوشته است» آينده«سايت خبری  وب

عنوان  را به... االنبياء و ھای اقتصادی وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگی خاتم اری شركتدارند، ادعاھای بستانك

سازی بخواھند به جای بخش عمده پيش پرداخت  مطالبات سپاه از دولت تجميع كرده و سپس از سازمان خصوصی

 ».، از اين مبلغ استفاده كند)یدالريک و نيم ميليارد (  ميليارد تومانی١۵٠٠
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، خريدار سھام مخابرات از دادن »کنسرسيوم اعتماد مبين« در جريان است كه ئیھا ، تالش»آينده«سايت   وب نوشته هب

يعنی بنياد خريدار با . شود  درصد اين معامله به صورت قسطی پرداخت می٨٠چنين  ھم. نامه نيز معاف شود ضمانت

  .داخت خواھد کرداستفاده از درآمد ھنگفت شركت مخابرات، اقساط آن را پر

است و فعاليت بخش خصوصی تنھا » دولتی« قانون اساسی حکومت اسالمی، بنيان اقتصاد ايران ۴۴مطابق اصل 

هللا   تفسير جديدی از اين اصل توسط آيت،١٣٨۴در سال . شود دست پذيرفته می نئيھای پا عنوان مکمل و در شاخه به

ای  خامنه. کرد ھای باالدستی و بنيانی اقتصاد مجاز اعالم می ر بخشای ارائه شد که فعاليت بخش خصوصی را د خامنه

توانست در   را نيز به دولت ابالغ کرد که براساس آن بخش خصوصی می۴۴اصل » ج«يک سال بعد تفسير بند 

  .ھای کالن اقتصاد نيز حضور و فعاليت داشته باشد بخش

اجرا درآمده قرابتی با  ھا در عمل به چه که در اين سال اند آن اما کارشناسان اقتصادی و سياسی بر اين عقيده

 . اند ندارد و واحدھای دولتی عموما به نھادھای ديگر حکومتی منتقل شده» سازی خصوصی«

در سخنانی اين نوع  ١٣٨٧ای شھريور  هللا خامنه س دفتر بازرسی آيتئيس پيشين مجلس و رئياکبر ناطق نوری ر علی

  .ناميده بود» بخش پنھان دولت سھام بخش آشکار دولت بهانتقال «سازی را  خصوصی

ا يک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جويقه بخشی از سھام يکنند ظرف پنج دق ان اعالم میيآقا«: ناطق نوری، گفته بود

  اجتماعی آن ھم از بودجه عمومی،تأمينک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان يد ينيب د، میيشو می

 ».داری کرده استيسھام را خر

ھای دولتی واگذارشده   اجتماعی تنھا خريداران شرکتتأميندولتی مثل صندوق بازنشستگی و سازمان  ات شبهمؤسساما 

ھا  ھای اقتصادی در آن سال ھای وابسته به سپاه در فعاليت ھای ايران، حضور شرکت ھای روزنامه بنا بر گزارش. نبودند

ترين خريداران سھام در  ھای وابسته به سپاه پاسداران فعال ھا، مجموعه بنا بر اين گزارش.  يافته استای سابقه گسترش کم

 .بورس تھران ھستند

ھا اين کار  آن. طلب مجلس مواجه شد  وابسته به سپاه با انتقاد برخی نمايندگان اصالح همؤسس واگذاری سھام مخابرات به

پيش از اين ناطق نوری و ھاشمی . اين انتقادھا اما تازه نيست. وان کردند قانون اساسی عن۴۴را مغاير با اصل 

يک از  اند، با اين حال ھيچ رفسنجانی، اعضای اتاق بازرگانی ايران و بسياری از اقتصاددانان از اين روند انتقاد کرده

  .سازی در ايران ايجاد نکرده است وسو و ماھيت خصوصی ی در سمتتغييرھا  اين مخالفت

گری دولت در امور اقتصادی آشکارا  اقعيت اين است که حکومت اسالمی ايران، در ادعاھای خود برای کاھش تصدیو

مرسوم در دنيای واقعی سرمايه داری نداده » سازی خصوصی«گاه تن به  گويد و نظام حکومتی ايران ھيچ دروغ می

اقعی در نزد حکومت اسالمی، واگذار کردن سازی و خصوصی... خواری، اختالس، چپاول و چه ھست رانت آن. است

گذاران  کردن سرمايه ھای مخوف امنيتی با ھدف راضی تر دستگاه ھای ديگر و بيش دستگاه بخشی از اقتصادی کشور به

  . در ايران است

سپاه پاسداران، با در .  کرده بودتأسيس درصد سھام شرکت مخابرات، بانک مخصوص خود را ۵١قبل از خريد  سپاه

ھای حساسی چون گاز، نفت، مخابرات و بانک، امکانات مالی خود را گسترش و حکومت را تثبيت  ختيارگرفتن بخشا

. چون ونزوئال شاھديم ی التين ھمامريکاشبيه اين وضع را ما در برخی از کشورھای جھان از جمله کشورھای . کنند می

  .کنند قتصادی را قبضه میتدريج قدرت سياسی و ا يعنی نظاميان و بخشی از حاکميت به
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 درصد واحدھای ۵٠س اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران اعالم کرد که ئيکه چندی پيش نھاونديان، ر اين در حالی

اند و يا   درصد کارگران صنايع ايران، يا بيکار شده٥٠عبارت ديگر   به.توليدی ايران در حال ورشکستگی ھستند

 .کنند  ماه ھا ديرتر دريافت میدستمزدھای بخور و نمير خود را

ھای مختلف اقتصاد ايران از دوره رياست  موضوع دخالت سپاه و وزارت اطالعات و امنيت و بسيج و غيره در بخش

جمھوری علی اکبر ھاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دوره رياست جمھوری خاتمی ادامه يافت اما در دوره رياست 

 . آھنگ نيز در دوره روحانی و تاکنون ادامه دارد سيد و ھماناوج خود ر نژاد به جمھوری احمدی

مرکز  ترين ارگان نظامی به عنوان نزديک سازی در ايران، انتقال ثروت جامعه به سپاه پاسداران به در واقع خصوصی

 از تواند از موقعيت خود استفاده کند و از اين شرايط به سود خود و برای برخورداری قدرت سياسی است که می

ھای   يعنی سپاه در سرکوب اعتراضات و جنبش.ھای موجود و سرکوب شديدتر مخالفين حکومت بھره ببرد رانت

کند و   سياسی در ايران، نه تنھا حافظ بقای حاکميت موجود است، بلکه مستقيما از منافع خود نيز دفاع می-اجتماعی 

  .تر است ھايش نيز وحشيانه سرکوب

  

   دولت ايران به بخش اقتصادی سپاه پاسدارانھای اصلی واگذاری طرح

ھای اصلی  طرح«اکنون  ، اعالم کرد که ھم٩٥وزير دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح دولت حسن روحانی، در دی ماه 

در اختيار » ھای نفت، گاز، پتروشيمی، حمل و نقل، سدھا، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی دولت در بخش

  .النبياء، وابسته به سپاه پاسداران است تمقرارگاه خا

ھای  که تقريبا شامل ھمه طرح شود ھای اقتصادی دولت به سپاه پاسداران امری عادی تلقی می قرار دادن ھمه طرح

سپاه . طوری که اکنون سپاه پاسداران به قدرت اول اقتصادی و نظامی کشور تبديل شده است اقتصادی کشور است به

ھای داخلی و  و قراردادھای منعقده دولت با شرکت کند  می ھمه امور سياسی و اقتصادی ايران دخالتپاسداران، در 

حال با اين .  که برای دولت از کلمه بايد لغو شود استفاده کندئیکند تا جا خارجی که در آن دخيل نبوده اعتراض می

ماند رقيبان يا بايد صحنه را  ی سپاه پاسداران میھای دولتی برا قدرت اقتصادی و نظامی، مگر رقيبی برای گرفتن طرح

 . که برای بقا با سپاه پاسداران قرارداد منعقد نمايند ترک کنند يا اين

يت مسؤولتا پايان امسال «در تھران گفت » اقتدار سپاه در عرصه سازندگی«از نمايشگاه  وزير دفاغ طی بازديد خود 

 ».االنبياء گذاشته است  برعھده قرارگاه خاتمگذار در اقتصاد ملیتأثير طرح ۵٠بيش از 

ھای  ھا و پروژه االنبياء است، ساخت برخی پل محمدباقر قالبياف، شھردار تھران از فرماندھان پيشين قرارگاه خاتم

 .ھای زيرمجموعه آن واگذار شده است عمرانی تھران نيز به اين قرارگاه يا يکی از گروه

، از »قرارگاه سازندگی کوثر«و » قرارگاه سازندگی کربال«، »رگاه سازندگی نوحقرا«، »قرارگاه سازندگی قائم«

يک سال پس از پايان جنگ، » االنبياء قرارگاه سازندگی خاتم«. ھستند» االنبيا قرارگاه سازندگی خاتم«ھای  زيرمجموعه

اين قرارگاه از .ينی تشکيل شدای، جانشين خم هللا خمينی و با دستور علی خامنه  پس از درگذشت آيت١٣٦٨يعنی سال 

ھای  که نخستين فعاليت. شود  میتعيينھای سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه  زيرمجموعه

 .رفسنجانی آغاز شد جمھوری اکبر ھاشمی  اقتصادی اين قرارگاه در دوران رياست

، تعداد »اقتدار سپاه در عرصه سازندگی«يد از نمايشگاه س مجلس شورای اسالمی، در جريان بازدئيعلی الريجانی، ر

 .اعالم کرد» ھزار نفر  ١٦٠حدود «ھای قرارگاه مشغول کار ھستند،  طور مستقيم در پروژه افرادی را که به
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ھای بزرگ،  کند و اين قرارگاه عالوه به پروژه االنبياء فعاليت خود را فقط در يک زمينه محدود نمی قرارگاه خاتم 

 پارس ١٦ و ١٥فازھای «در تھران و » اتوبان صدر«از پروژه : گيرد ھای کوچک اقتصادی را نيز در دست می رحط

 ».حرم تا حرم«و اتوبان » سد گتوند«گرفته تا » جنوبی

ت تازگی و پس از تجديد قرارداد ميان ايران و کره جنوبی درباره ساخ عبادهللا عبداللھی، فرمانده کنونی اين قرارگاه به

 . کشتی، گفت که حسن روحانی بايد اين قرارداد را لغو کند١٠

ھا و  ای که در اختيار دارد و بنا به قانون معامالت دولتی، شرکت االنبياء با قدرت و سرمايه در آخر قرار گاه خاتم

 مناقصات و ھای خصوصی در ھا و سازمان ای نسبت به ساير شرکت ھای دولتی دارای شرايط و امتيازات ويژه سازمان

برد قرار گاه  از آن بھره می… ھا ھستند با عنايت به تسھيالتی که سپاه پاسداران در امورات گمرکی، مالياتی،  مزايده

با اين وجود راه برای  رقيب در اين عرصه نموده است  ھای وابسته را تبديل به بنگاھی کامال بی االنبياء و قرارگاه خاتم

اين امر سپاه پاسداران را . صی بسته شده و قادر به رقابت با سپاه پاسداران نخواھند بودھای خصو ھا و شرکت سازمان

 .قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی کرده است تبديل به

ھای اقتصادی ايران است که رياست ھيات مديره آن را فرمانده سپاه بر عھده ترين مجموعه مجتمع قرب يکی از بزرگ

نژاد، سپاه قرارداد توسعه فاز پانزدھم و شانزدھم ميدان نفتی فارس جنوبی ن محمود احمدیاز زمان روی کار آمد. دارد

و قرارداد مشارکت در کشيدن خط لوله گاز به پاکستان و ھند را مانند صدھا قرارداد ديگر، بدون شرکت در مناقصه به 

ھای مالياتی و رانت اطالعاتی به ی، معافيتھای دولتھای وابسته به سپاه از سرمايه بانکگيری شرکتبھره. دست آورد

تر  سپاه پيش. ھا نيز توان رقابت را از بخش واقعا خصوصی بگيرنددھد، در صورت شرکت در مناقصهآنھا امکان می

ھا   را برای سپاه ممکن کرد که ارزش برخی از آنئیھای متفاوتی فعال بوده، دولت نھم بستن قرادادھانيز در عرصه

  . بوددالرميليارد  ٨بيش از 

ھای  حقوق«در صندوق ذخيره فرھنگيان، » اختالس«چون  دولت حسن روحانی در يک سال گذشته بر سر مسائلی ھم

ھای فرھنگی و اقتصادی خود تحت فشار بوده  ای، پرونده بابک زنجانی و برخی سياست ، نتيجه مذاکرت ھسته»نجومی

ھای حکومتی اوج  ھا بين جناح شوند اين کشمکش تر می ھوری نزديکاست و اکنون نيز ھر چه به انتبابت رياست جم

  .گيرد خود می تری به بيش

س اول کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ايران، با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفت در اين ئينايب ر

  .شده است» ھای انرژی گم  ھزار ميليارد تومان درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل٣۴«دولت 

اظھار کرد که » آرمان کرمان«سايت محلی  گو با وب و ، در گفت٩٥ دی ٢٩ناصر موسوی الرگانی روز چھارشنبه، 

 . ھزار ميليارد تومان درآمد داشته است٨٠ھای انرژی   از محل افزايش قيمت حامل١٣٩۵دولت يازدھم در سال 

ھای نقدی کرده   ھزار ميليارد تومان را صرف پرداخت يارانه۴١گفته اين نماينده مجلس، دولت از محل اين افزايش،  به

 .و پنج ھزار ميليارد تومان ديگر را به وزارت بھداشت اختصاص داد

 ھزار ميليارد تومان است، اطالعی در ٣۴اين نماينده مجلس ادامه داد که از سرنوشت مابقی اين درآمد که رقمی معادل 

 .دست نيست

مشخص نيست که اين مبلغ کجا ھزينه شده «، دولت يازدھم اين مبلغ را به خزانه واريز نکرده و گفته موسوی الرگانی به

 ». دارد که اين اضافه درآمد کجا ھزينه شده استسؤالاين موضوع يک مقدار جای «چنين افزود که  او ھم» .است

لمکرد دولت در برخورد با فساد س اول کميسيون اقتصادی مجلس در بخش ديگری از سخنان خود، از نحوه عئينايب ر

 .نژاد است دولت محمود احمدی» تخريب«اقتصادی در ايران نيز انتقاد کرد و گفت که دولت يازدھم مشغول 
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:  ھزار ميليارد تومان دانست و از دولت پرسيد١٢در صندوق ذخيره فرھنگيان را » اختالس«اين نماينده مجلس رقم 

 »گذرند؟  ساده میچطور از کنار اين رقم بزرگ، چنين

، کمک مالی ١٣٩٢چنين گفت که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال  موسوی الرگانی، ھم

 .کرده است

ه، ضمن انتقاد شديد از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک ئيس قوه قضائيصادق الريجانی، ر

، کمک مالی ٩٢بک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات رياست جمھوری با«زنجانی، تھديد کرده است که 

 .شوند و اگر الزم شد، بازداشت خواھند شد با اين موضوع احضار می» مرتبط«و افراد» کرده

بدون اطالع «را » تجھيزات بسيار فنی امنيتی«چنين دولت حسن روحانی را متھم کرد که  ه، ھمئيس قوه قضائير

 .در نھاد رياست جمھوری مستقر کرده است» منيتینيروھای ا

ه در پرونده ئيکه اولين اقدام قوه قضا  بر اينتأکيد دی، با ١٣گزارش خبرگزاری فارس، آيت هللا الريجانی روز دوشنبه  به

طور تلويحی مقامات وزارت نفت را متھم کرد که در آغاز  بابک زنجانی جلوگيری از فرار وی از ايران بود، به

 ».ه نداده بودندئيمستندات کافی در مورد او به قوه قضا«اين پرونده  سيدگی بهر

جمھور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عين  سئيبابک زنجانی گفته که ميلياردھا تومان به انتخابات ر«: او اضافه کرد

م رسيدگی کنيم بايد ھمه کسانی که خواستي کند واال اگر می زند و ادعا زياد می دانيم و ايشان حرف زياد می واقع نمی

 ».کرديم مرتبط بودند احضار می

ھا را دنبال کنيم؛  د پشت پردهئيفرما حاال می... ھای فوق متن را باز کنيم  خواستيم حاشيه نمی«: ه گفتئيس قوه قضائير

کنيم تا معلوم  بازداشت میکنيم و اگر الزم شد  که ايشان در ھمين رابطه گفته است احضار می حرفی نداريم؛ تمام کسانی

 ».شود قضيه چه بوده است

شرکت   ميليون يورو که موظف بوده به٧٠٠ است که از مبلغ دو ميليارد و  در کيفرخواست دادستان، زنجانی متھم شده

 ». است  ميليون يورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده١۶٠«نفت پرداخت کند، 

  

  يتی شيخ حسن روحانیرابطه سپاه و دولت امن

ن سپاه پاسداران انقالب مسؤوال، در بيستمين مجمع سراسری فرماندھان و ١٣٩٢ شھريور ٢٥حسن روحانی در 

سپاه پاسداران مافوق و ورای جريانات سياسی است نه در کنار و داخل «: اسالمی، درباره نگاه خود به سپاه گفته بود

 ». که جايگاه کل ملت است، پس ھمه مردم سپاه را بايد دژ و پناه خود يابندسپاه جايگاھی برتر دارد. جريانات سياسی

ھايم  اھل تعارف نيستم و حرف«: ، افزوده بود»شرايط حساسی برای ايران و منطقه وجود دارد«که  روحانی با بيان اين

يستاده و بايد بايستد، سپاه پاسداران ھا ا  که امروز در خط مقدم در برابر تمام توطئهئیآيد و معتقدم آن نيرو از دلم بر می

 ».انقالب اسالمی است

: ، گفت»شود اصال قبول ندارم شايعاتی را که راجع به سپاه مطرح می«که  جمھور در ادامه با اشاره به اين سئير

کاران  کاری مثل پيمان خواھند سپاه را رقيب مردم قرار دھند اما سپاه رقيب مردم و بخش خصوصی نيست و پيمان می«

 ».ھای مھمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعھده بگيرد سپاه امروز بايد پروژه. معمولی نيست و نبوده است

 -امروز در شرايطی که اقتصاد ما ھدف قرار گرفته است سپاه بايد وارد عمل شود و سه «او با طرح اين موضوع که 

داند چون ما  سپاه شرايط کشور و دولت را به خوبی می«: ه بود کردتأکيد، »چھار پروژه بزرگ ملی را برعھده بگيرد

تر يک ميليون بشکه رسيده است، پس سپاه  فروختيم و امروز اين رقم به کم  ميليون بشکه نفت می٥/٢کشوری ھستيم که 
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 ھم خادم مردم بايد آستين را باال بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگيرد که البته بار نظام و مردم است و دولت

 ».است

سپاه :  بر اينکه دولت جز خادم مردم بودن شأن ديگری برای خود قائل نيست، خاطرنشان کردتأکيدجمھور با  سئير

تواند در کنار نيروی انتظامی و   قاچاق کاال میمسألهچنين توانمند است که در بحث مبارزه با فساد وارد شود و در  ھم

 .ط به نحوی است که سپاه بايد کمک کند تا جلوی قاچاق کاال گرفته شوداطالعات مفيد باشد چون شراي

نوبخت با اشاره به . ز سخنانی مشابه زده استيس جمھور نئيزی و نظارت راھبردی رير گر، معاون برنامهياز سوی د

مغرض باشند و کسانی که ندانند و يا «: در عرصه سازندگی کشور، گفته است) ص(االنبياء ايفای نقش قرارگاه خاتم

تصور کنند پتانسيل بزرگ قرارگاه که بعد از دوران دفاع مقدس در خدمت توسعه کشور قرار گرفت رقيب بخش 

ريزی کشور   برنامهمسؤولعنوان  بنده به«: او گفت» .خواھند تحريک کنند خصوصی است، يا ناآگاھند يا مغرض و می

 ».ش خصوصی نيستوجه قرارگاه رقيب بخ کنم به ھيچ با آگاھی عرض می

  

  !بينی شده است ھای دولت را بيش از چھار برابر پيش ميزان بدھی

بينی شده در آغاز  ھای دولت بيش از چھار برابر ميزان پيش وزير اقتصاد دولت اسالمی روحانی، اعالم کرد رقم بدھی

 ھزار ميليارد تومان ٧٠٠  تا۶٠٠مشخص شده که اين رقم » ھای دولت دفتر بدھی«اندازی  تصدی اوست و پس از راه

 .است

در ابتدا که بر «: ، در نشست اتاق بازرگانی گفت١٣٩٥ دی ٢۶شنبه  نيا، روز يک گزارش خبرگزاری ايسنا علی طيب به

 ھزار ميليارد تومان است و وقتی اين ١۵٠کردم بدھی دولت در حدود  سر کار آمده بودم با برآوردھای اوليه فکر می

 ».شيمان شدم، چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشمعدد را اعالم کردم پ

ھای  در وزارت اقتصاد، بدھی دولت و شرکت» ھای دولت دفتر بدھی«اندازی  نيا، با اين حال پس از راه گفته طيب به

زمان دقيق اين بررسی انجام شده درباره  او به.  ھزار ميليارد تومان برآورد شده است٧٠٠ تا ۶٠٠دولتی در حدود 

  .ای نکرده است ھای دولت اشاره دھیب

ای در وزارت اقتصاد برای   تصويب کرد که واحد سازمانی جداگانه٩٣ھيئت وزيران دولت روحانی، چھارم خرداد 

  .خانه تشکيل شده است ھای دولت تشکيل شود و پس از آن اداره کلی در اين وزارت ثبت بدھی

 دفتری برای ئیدر وزارت امور اقتصادی و دارا» بار برای اولين«نيا خبر داد که  در شھريور ھمان سال، علی طيب

  .ريزی برای پرداخت آن ايجاد شده است ھای دولت، و برنامه  ميزان واقعی بدھیتعيينمديريت، بررسی، رصد و 

  .تبديل کند» حساب بدھکاری خوش«وزير اقتصاد در آن زمان گفته بود که تالش دارد دولت را به 

چندان بزرگ نيست «نان خود در اتاق بازرگانی گفت که بدھی دولت نسبت به توليد ناخالص داخلی کشورنيا در سخ طيب

  ».شود  درصد برآورد می۴٠و زير 

  .آن است» سامان بودن نابه«دليل  ھای دولت به ھا درباره بدھی  کرد که نگرانیتأکيداو 

 ھزار ميليارد تومان برآورد کرده ۵۴٠ھای دولتی را  نيا آخرين رقم بدھی دولت و شرکت ، طيب٩۴تر در اول دی  پيش

  . از سوی او برآورد شده بود٩۴در در پايان ارديبھشت ماه »  ھزار ميليارد تومان٢۵٠«بود که بيش از دو برابر رقم 

تمام «وگوھای خود با تلويزيون دولتی ايران ادعا کرده بود که  نژاد، در يکی از آخرين گفت در حالی که محمود احمدی

قدرت رسيدن حسن روحانی، ميزان بدھی دولت به  ، مدت کوتاھی پس از به»خی دولت را صفر كرده استيبدھی تار

  . ھزار ميليارد تومان اعالم کردند١٨٠کاران را بيش از  ھای خصوصی و پيمان ھا، بخش بانک
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ھا اعالم کرده اما  ھای دولت به بانک پرداخت بدھی دولت حسن روحانی در طول دو سال و نيم گذشته خود را متعھد به

گردن  ھا را به اما اکنون باز اين بدھی. دھد که دولت در عمل نتوانسته اين مھم را محقق کند اين اعداد و ارقام نشان می

  ! روحانی باقی نمانده است  ساله٤تر از دولت رياست جمھوری  نژاد انداخته است در حالی که چند ماه بيش دولت احمدی

  

 شوئی سپاه پاسداران در کشورھای عربی فشای شبکه پولا

کرد، از سوی  شود برای سپاه پاسداران ايران کار می  در کشورھای عرب منطقه که گفته میئیشو  پول يک شبکه

يک وزير دولت بحرين نيز در اين شبکه شرکت .  افشا شده است١٣٨٩کشورھای بحرين و کويت کشف و در سال 

 .داشت

 در گزارشی از بحرين و کويت نوشته است، در کشورھای عربی زدوبندھای فسادآميز اکثرا لماناخبرگزاری 

  .اند  را کشف و افشا کردهئیشو ھای دولتی بحرين و کويت يک باند پول شود، اما اکنون مقام پوشی می پرده

ز کويت و شمار زيادی از  فساد، سپاه پاسداران ايران، يک وزير دولت بحرين، يک زن تاجر ا متھمان اين شبکه

اکنون از زندان آزاد شده، اما  وزير دولت بحرين ھم.  چون کويت، مصر و سودان ھستندئیھا در کشورھا دستياران آن

 .برد سر می  بهئیزن تاجر کويتی ھنوز در بازداشت موقت و بازجو

منصور بن «دھد   اوليه نشان میگزارش دادند که تحقيقات، ١٣٨٩ سوم فروردين ٢٣شنبه  ھای کويت روز سه رسانه

 متعلق به ئی ميليون يورو۶، تالش داشته که يک چک ئیشو ی پول ، وزير دولت بحرين و يکی از متھمان شبکه»رجب

. عنوان پاداش برای خود بردارد  ھزار يورو از اين پول را به٣٠٠قرار بود اين وزير . سپاه پاسداران ايران را نقد کند

رود و ناکام  ھا لو می  آن ک برادر و خواھر تاجر کويتی نيز در اين برنامه مشارکت داشتند، اما نقشهبنابر اين گزارش ي

 .ماند می

 در کويت، امارات متحده عربی و لبنان از تبديل چک متعلق ئیھا ، خودداری بانکئیشو علت ناکام ماندن اين طرح پول

 ئی ميليون يورو۶ مصری در تالش بوده چک   زمانی که يک تبعهبنابراين گزارش،. به سپاه پاسداران ايران بوده است

 .شود را در بانکی در بيروت نقد کند، سازمان اطالعاتی لبنان متوجه ماجرا می

شود که سپاه پاسداران ايران اين پول را از طريق تجارت مواد مخدر  گفته می. ھا روشن نيست ھنوز منشا اصلی پول

 ...، وزير دولت بحرين جاسوس ايران است»منصور بن رجب« شايع است که چنين ھم. دست آورده است به

کند، با اين حال حمد بن عيسی آل  ھای وارد شده عليه خود را رد می برد اتھام سر می رجب که در بازداشت به منصور بن

 . او را از مقام خود برکنار کرده بود٢٠١١ مارس ٢٢خليفه پادشاه بحرين، روز دوشنبه 

  

  شوئی در جھان است  ن دومين کشور مناسب پولايرا

ھای مالی غيرمجاز در ايران و کمبود  فعاليت المللی پول، نسبت به  در نشست ساالنه صندوق بينامريکاداری  وزير خزانه

 کنترولآيا اقتصاد زيرزمينی و مسير گردش پول سياه در ايران اساسا قابل . نظام نظارتی در اين کشور ھشدار داد

 ؟است

 در شھر استانبول ترکيه برگزار شد ١٣٩٥ مھر ١٢ - ٢٠١٦ اکتبر ٤شنبه  المللی پول، روز يک  ساالنه صندوق بين جلسه

 مالی تأمين در ايران و ئیشو  پولمسأله، در بخش پايانی سخنرانی خود به امريکاداری  و تيموتی گايتنر، وزير خزانه

 شورای ١٨٠٣ھای مالی مندرج در قطعنامه  چنين خواستار اجرای تحريم گايتنر، ھم. تروريسم در اين کشور اشاره کرد

  .ھای ملی و صادرات است ويژه بانک ھای ايرانی، به موضوع اين قطعنامه، تحريم بانک. امنيت عليه ايران شد
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 خرهؤم

. چندانی ندارندنقش و جايگاه شاه و شيوخ در تاريخ جامعه ما، با نقش رھبر يا ولی فقيه در حکومت اسالمی، تفاوت 

اما ھر دو، يعنی شاه و . توان ديد ھا می ھا نه در افکار و ايدئولوژی ارتجاعی و خرافی، بلکه در پوشش آن شايد تفاوت آن

بسته و  طور مطلق و چشم ھا، ملت بايد به دانند و در تفکر اين می» خدا«شيخ خود را نماينده و برگزيده ممتاز جامعه و 

  . تبعيت کند ھا آن از اوامر سؤالبدون 

ھای نادر جھان است که ظاھرا ھم ضدامپرياليسم، يعنی صرفا ضد  نظر من حکومت اسالمی ايران، يکی از حکومت به

ھای  داری، بلکه يکی از حکومت ، نه مخالف ستم و استثمار سرمايه... نه امپرياليسم روسيه و چين وامريکاامپرياليسم 

داری و استثمار شديد نيروی   حال، يکی از حافظان سفت و سخت سيستم سرمايهپوپوليست و مرتجع جھان و در عين

طور کلی  ھای فردی و جمعی و به کار، دشمن درجه يک جنبش کارگری و آزادی انديشه و بيان و تشکل مستقل و آزادی

  .طلبانه است خواھانه و مساوات داری و آزادی دشمن گرايشات ضدسرمايه

چنين تبليغ و ترويج ايدئولوژی اسالمی  تر و ھم ثمار شديد نيروی کار و کسب سود بيشاين حکومت، در جھت است

وجود آورده است تا با انحراف افکار عمومی،  ھا و نھادھا مذھبی و اقتصادی رنگارنگی را به خرافی خود، انواع کمتيه

قتصادی جامعه را در دست داشته کات و مال امام خالی کنند و ھم نبض اcھم جيب مردم عوام را با گرفتن خمس و 

  .باشد

، )پردازند مالياتی نمی( ھا، موقوفات  آن ھای تابعه و شرکت...) مستضعفان، شھيد، علوی و( ھای قدس، بنيادھا آستان

) اتمؤسسھا و   شرکت مجموعه( ھای سپاه کاری ھای اقتصادی وزارت اطالعات، پيمان  ھای قاچاق سپاه، فعاليت اسکله

  . ھا ھزار ميليارد تومان درآمد دارند بر ساالنه دهزير نظر رھ

، )کنند سازی و نظارت استصوابی تحت نظر رھبر فعاليت می مجلس و دولت ھم با حکم حکومتی و پرونده( سه قوه

شورای حل اختالف ميان سه قوه، تشکيالت دستگاه رھبری، جامعه وعاظ، جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين 

  ).کنند ای فعاليت می مثابه احزاب سياسی ھستند و زير نظر خامنه ا، بهاين ھ( حوزه

کس و ھيچ نھادی  ای نه تنھا در مورد نھادھای غير رسمی، بلکه در مورد نھادھای رسمی نيز به ھيچ در حالی که خامنه

گو  ای پاسخ  خود خامنهچنين روسای نھادھای رسمی و غيررسمی او نيز به احدی غير از ھم! گو نيست غير از خدا؟ پاسخ

  .نيستند

 امنيتی مانند وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات سپاه و ارتش و نيروی انتظامی، شورای امنيت -اطالعاتی ھای  ارگان

ھای بسيج در سراسر کشور؛ نيروھای  ھای دولتی، پايگاه  دستگاه ه، حراست ھمهئي قضا ملی، حفاظت اطالعات قوه

، نيروی انتظامی، سپاه قدس، )ئی و ھوائیزمينی، دريا(  سپاه و سه گانه)  و پدافندئی، دريائیھوازمينی، ( چھارگانه ارتش

؛ شورای نگھبان، مجمع )ای است  ھزار نفری يعنی سپاه ولی امر گارد شخصی خامنه١۵تنھا يک سپاه (و بسيج 

ای، فرھنگی  تصادی، سياسی، رسانهھای کالن اق  نھايتا بخش سياست. تشخيص مصلحت، شورای عالی انقالب فرھنگی؛ 

. ھای حکومتی نقش فرعی دارند و اجتماعی، مستقيما در اختيار يا تحت نظر رھبر حکومت اسالمی ھستند و بقيه دستگاه

به عبارت ديگر، حرف اول و آخر در سرنوشت کلی جامعه ايران را نه قانون و ادارات دولتی و خصوصی و قوای سه 

  .ھای رھبر ندارد ھا و سياست زند و نقش مردم نيز ھيچ جايگاھی در طرح  ای میگانه و غيره را خامنه

 مربوطه زير نظر  همؤسسشود،   میتعيينمستقيما توسط رھبر ) روزنامه کيھان(  يک روزنامهمسؤولھنگامی که مدير 

ی حکومتی زيرنظر رھبر و کند، ديگر ھمه نھادھا ھای رھبر را تبليغ می شود و خود آن روزنامه سياست رھبر اداره می

  ! فريبانه است ه کشک و عوامئيه و مقننه و اجرائينمايندگان اوست در نتيجه انتخابات و دولت و مجلس و قوه قضا
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عنوان حامی اول تروريسم، بسياری از جنايات و عمليات تروريستی عليه  المللی به حکومت اسالمی ايران، در سطح بين

ھای تروريستی در داخل و خارج، از    گروهتأسيس. اى منطقه و جھان، مرتكب شده استشھروندان خود و مردم كشورھ

ستى در يھاى ترور گر گروهيهللا حجاز و د هللا در لبنان و شيعيان در عراق گرفته تا حزب نظاميان حزب جمله شبه

ھا در يمن، از  فعانستان، حوثیه و ايای در عراق و سور نظامى و فرقه ھا گروه شبه عربستان و کشورھای خليج، تا ده

ن، حمايت حکومت اسالمی ايران، از ديگر يعالوه بر ا. ستى حکومت اسالمی ايران استيھاى ترور تيجمله فعال

، که ھنوز ھم تعدادى از رھبران القاعده را پناه داده، سندى ٢٠٠١ھای تروريستی مانند القاعده و طالبان از سال  گروه

عه و سنى و يھاى تروريستی ش ستى اين حکومت و حمايتش از گروهيھاى ترور تين پرونده فعالمحكم دال بر متنوع بود

 .غيره است

قدرت رسيدنش در جھت سرکوب انقالب مردم که برای آزادی و برابری و  حکومت اسالمی ايران، از ھمان روزھای به

جمعی  لفين در داخل و خارج کشور؛ اعدام دستهاندازی جنگ و کشتار داخل ايران و ترور مخا رفاه و عدالت بود به راه

ھای  نظاميان گروه ، در عين حال به آموزش شبه... آپارتايد جنسی وئیزندانيان سياسی، سرکوب سيتماتيک زنان و برپا

ه يگذاری و ترور چه عل ، بمبئیربا ات آدمياى از عمل تروريستی اكتفا نكرده، بلكه از روز اول حکومتش، سلسله

  .اش انجام داده است ای رقيب خود و چه مخالفين داخلیھ حکومت

نظرم  ھای مخوفش مانند سپاه پاسداران گفته شد، به ھای حکومت اسالمی ايران و ارگان گری چه درباره وحشی اما آن

ا به  مردم ايران، خودشان ر٥٧افتد ھمه اين نيروھای مخوف، مانند دوره انقالب  ھنگامی که موج انقالبی مردم راه می

مانند گارد شاھنشاھی، ساواک : گردند تا بلکه خود را نجات دھند دنبال سوراخ موش می زنند و به در و ديوار می

  ... حکومت شاه و

ھای سياسی محدود نيست،  حوزه شده و جوامع بشری را مطالعه کنيم؛ اين گذشته، صرفا به ھای سپری اگر تاريخ دوران

که انسان، محور اصلی آن بوده است را در ... گی، اقتصادی، اجتماعی ، نظامی وھای تمدنی، فرھن بلکه ھمه عرصه

  .اند ھای جديد بوده ھا، ھمواره در حال گسترش و گشودن افق گيرد؛ بايد توجه کنيم که اين حوزه برمی

از جمله آوردھای نظری علوم ديگر،  ھا و دست علم تاريخ، توليدکننده قوانين عام وکلی نيست، بلکه از تئوری

ھا و  کند و از نظريه ، استفاده می...شناسی و شناسی، علم سياست، جغرافيا، اقتصاد، باستان شناسی، جامعه روان

  . جويد تر موضوعات خود بھره می ھا در جھت شناخت و تحليل منطقی ھای آن رھيافت

ھای سياسی و  کش نمودن التھابتوان نگاشت، زيرا با فرو تر می تاريخ ھر عصر را پس از وقوع آن بھتر و دقيق

آن دوره از سوی ديگر،  سو و انتشار گسترده اطالعات، اسناد، مدارک و منابع مربوط به غليان آمده از يک ھای به ھيجان

  .آورد تر گذشته را بيش از پيش فراھم می تر و عميق امکان شناخت منطقی

. شود مان فقط در يک جھت و آن ھم رو به جلو انجام می برای شما ھم پيش آمده باشد که چرا حرکت زسؤالشايد اين 

، چندان پيچيده نيست و طبيعت تاريخ سؤالکند؟ پاسخ اين  عقب حرکت نمی چرا زمان ھرگز در جھت عکس و رو به

ن چنا کند تا در آينده ھم ای کسب می اما مھم آن است که انسان از تاريخ گذشته، چه تجربه. است که رو به جلو حرکت کند

ترديد برای زمان بايد اھميت داد تا جھت حرکت آن را با تحليل و ارزيابی از  بی. دچار معضالت و فجايع گذشته نشود

پس زمان، . بينی کرد و برای تحوالت احتمالی آن آماده شد وضعيت گذشته و حال، وضعيت آينده را تا حدودی پيش

  .کند ھمواره به جلو حرکت می

بنابراين، حرکت تاريخ، رو به آينده دارد . کون نيست و طبيعت آن حرکت کردن و جلو رفتن استاين ترتيب، تاريخ س به

ھای مستبد و ديکتاتوری و بربری   البته حکومت.عبارت ديگر، تجارب گذشته، چراغ راه آينده است  به.نه به گذشته
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نه، موانعی در مقابل حرکت تاريخ ايجاد توانند با سرکوب و سانسور و کشتار وحشيا چون حکومت اسالمی ايران، می ھم

ترديد زمانی از  بی. وجه قادر نيستند مسير حرکت تاريخ به جلو را ببندد ھيچ اما به. کنند و کمی از سرعت آن بکاھند

ديدگان  شدگان و ستم شدگان و استثمار گر کنونی شکست سختی بخورند و سرکوب تاريخ فراخواھد رسيد که فاتحان ستم

  !سوی افق روشن را تسريع و ھموار سازند دند و حرکت تاريخ بهپيروز گر
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