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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ فبروری ٠٨
  

پراکن و سناريونويس وزارت اطالعات و   دروغۀ، شبک»آکام نيوز«
 !امنيت حکومت اسالمی ايران

پراکن، سناريونويس و ترور  ھا دروغ ، يکی از ارگان»آکام نيوز«م خبرگزاری طور که قبال نيز نوشته بود ھمان 

اين خبرگزاری اکنون . شخصيت حکومت جھل و جنايت، شکنجه و اعدام، ترور و سنگسار اسالمی ايران است

فرسائی  خته، قلمشکل علنی و ھيستريک و افسارگسي ، خود را کنار گذاشته و اکنون به...تھديدھای امنيتی اميلی و تلفنی و

رسد با مطالب اخيری  نظر می اکنون به. آوری عليه نيروھای کرد در ايران و ترکيه و عليه من منتشر کرده است چندش

شان نوشته بودم اين ارگان امنيتی را بيش از   امنيتی و سپاه پاسداران حکومت-که درباره تھديدھای اين شبکه اطالعاتی 

 ) نک اين مطالب در زير ھمين مطلب آمده استلي( .تر کرده است پيش وحشی

  
پراکن وزارت اطالعات حکومت اسالمی است، نه تنھا يک ادعا نيست،  ارگان دروغ» آکام نيوز«گوئيم  ھنگامی که می

ست که مطلب اين شبکه را که لينک آن در آخر ھمين مطلب آمده است تا آخر  کافی. بلکه واقعيت غيرقابل انکاری است

کنند امثال من، دشمن مردم کرد و مردم ايران ھستيم اما حکومت اسالمی و آکام نيوز  دعا میبخوانيد و ببينيد چگونه ا

  ! طرفدار مردم ايران ھستند

ای وزارت اطالعات حکومت اسالمی ھستند،  احتمال قوی عوامل و عناصر حرفه گردانندگان اين شبکه خبری که به

گر و  را از سران و مقامات و فرماندھان و مديران شکنجهسازی  زنی، ترور شخصيت و پرونده گوئی، اتھام  دروغ
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ھای  ترين رده چرا که از باالترين رده رھبری حکومت اسالمی گرفته تا پائين. اند شان ياد گرفته تروريست حکومت

 بر ھا، آن. آن، فرھنگ ارتجاعی، رياکاری، پرخاشگری و الت و لمپنيسم دارند... سياسی، اقتصادی، اجرائی، نظامی و

ھمديگر دروغ  گذارند، به ھای عمومی جامعه، با ھم رقابت سختی دارند، سر ھمديگر کاله می سر تقيسم قدرت و ثروت

طور کلی حفظ حکومت  ھا و به گويند و در عين حال در سرکوب خونين مخالفين و اعمال سانسور شديد بر رسانه می

ھای پوچ و دروغ برای زندانيان سياسی و اجتماعی گرفته تا فساد  سازی از پرونده. شان با ھم متحد ھستند قرون وسطائی

سران و مقامات آن  ، ھمه و ھمه در حکومت اسالمی نھادينه شده و به...اقتصادی، تجاوز به حرمت، جان و مال مردم، و

اين حکومت ھنگامی که روسای قوه قضائيه و قوه مجريه . انگيز و ھولناک داده است يک چھره ھيوالئی زشت و نفرت

وجه  ھيچ کنند ديگر چنين حکومتی، شرم بشريت است و به استفاده از مديريت متھم می فساد اقتصادی و سوء ھمديگر را به

در واقع . پوشی نيست سيمای کريه و عمق و گستردگی فساد اقتصادی، سياسی، فرھنگی و ايدئوژيکی آن قابل پرده

خصوص  شان، به ھای اسالمی مانند آن، در ايدئولوژی مذھبی  گروهھا و جوھر دروغ و بزرگ اين حکومت و حکومت

  .ريشه دارد» شان  خدای«و » ظھور امام زمان«ادعاھای پوچ و خرافه 

***  

ھای شاخدار خود عليه نيروھای اپوزيسيون کرد را چنين  ، چرنديات و دروغ»آکام نيوز«امنيتی  -  یپوليسخبرگزاری 

  : آغاز کرده است

  از گروھکھای تروريست کردی؛لسؤاطرح چند «

به درج مطلبی سراسر کذب و عوام فريبی از سوی بھرام رحمانی تحت "سايت خبری تحليلی آکام نيوز"جوابيه

 !عنوان؛معرفی شبکه خبری وزارت اطالعات و امنيت حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی

 آکام نيوز

مانی از اعضای گروھک تروريستی کومله،در مطلبی تحت  ميالدی،بھرام رح٢٠١٧ ژانويه٤در مورخه :آکام نيوز

اقدام به انتشار سخنانی "معرفی شبکه خبری وزارت اطالعات و امنيت حکومت جھل و جنابت و ترور اسالمی"عنوان

 .کرد"پايگاه خبری تحليلی آکام نيوز"عوام فريبانه و کذب بر عليه

  ٠٩:٢٨ساعت   بھمن١۶شنبه  ١٣٩۵

 ميالدی،بھرام رحمانی از اعضای گروھک تروريستی کومله،در مطلبی تحت ٢٠١٧ ژانويه٤ در مورخه:آکام نيوز

اقدام به انتشار سخنانی "معرفی شبکه خبری وزارت اطالعات و امنيت حکومت جھل و جنابت و ترور اسالمی"عنوان

 .کرد"پايگاه خبری تحليلی آکام نيوز"عوام فريبانه و کذب بر عليه

ی نيست که بھرام رحمانی بعنوان تئوريسين نما اقدام به انتشار مطالبی دروغ و کينه توزانه بر عليه البته اين اولين بار

 .ملت ايران و کردھای کشور و ھمچنين سايتھای خبری تحليلی داخل کشور می کند

 یئاين عضو گروھک تروريستی کومله،با ھدف مطرح کردن نام خود،ھر از چند گاھی مطالبی در جھت سياه نما

  .اوضاع داخلی کشور نيز می نويسد

اما آکام نيوز با ھدف پاسخ به برخی موارد مطروحه در اين گزارش،ذکر مطالبی را الزم و ضروری می داند تا افکار 

  .عمومی خود در نھايت قضاوت کنند و دوست و دشمن خود را بھتر بشناسند

 مالی نيروھای اطالعاتی کشور نيز بيان کرده رحمانی در بخشی از گزارش خود،مطالبی در خصوص منابع بھرام

  !است
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ت آکام نيوز در اين ارتباط پاسخ دھد که اگر اين گروھکھای کردنما،اينقدر منابع سؤاالنامبرده اما حاضر نشده به 

  !!!درآمدی برايشان مھم است چرا حاضر نيستند،در خصوص منابع درآمدی گروھکھای خود،شفاف سازی کنند؟؟

حاضر ھستند در خصوص منابع درآمدی و مالی خود شفاف  مکرات،حزب منحله آزادی کردستان و امثالھمآيا کومله،د

  ! شده و چقدر است؟تأمينسازی کنند و اعالم کنند که منبع درآمد آنھا از کجا 

چقدر از حکومت اقليم کردستان عراق،سازمان ھای جاسوسی موساد،سيا و انگليس و اخيرا نيز عربستان 

  !!دريافت می کنند؟سعودی،

و چقدر از اين مبالغ دريافتی که حتی از مجامع بين المللی و به اصطالح حقوق بشری نيز که بنام عناصر گروھکھای 

  !دريافت می کنند را در اختيار اعضای اردوگاھھايشان قرار می دھند؟

ز قرار داده اند،در  که خود عناصر گروھک تروريستی کومله در اختيار آکام نيوئیبر اساس گزارش ھا

 ھای  واقع در اربيل مرکز اقليم کردستان عراق بنام خانواده    U.N ،سران کومله،مبالغ ھنگفتی را از١٣٩٥سالجاری

 از اين پول ھا را به خانواده ھا و تفنگچيان دالردريافت کرده اند که حتی يک )زرگويز(عناصر حاضر در اردوگاه

  !!!کومله نداده اند

  !را نيز بدھيد؟  ماسؤالحمانی شما قبل از متھم کردن سايت افشاگر آکام نيوز،پاسخ چند آقای بھرام ر

ھا و  آور و تھمت و افترا به سازمان  بلندباال مطرح کرده و که ھمگی دروغ و چندشسؤالاين ارگان امنيتی سی و ھفت 

  . جواب دادن ندارد دروغ و غيرواقعی باشد واقعا ارزش سؤالھنگامی . احزاب اپوزيسيون کرد است

...  

شان، اين سناريوی سياه خود را با  کار و تروريست ساز مانند بازجويان جنايت پراکن و پرنده ی و دروغپوليساين ارگان 

  :پايان رسانده است ادعاھای پوچ و دروغين زير به

داده و می دھد و ھدف اين  آزاد به مخالفين ھم اجازه صحبت کردن ئیاما در فضا"پايگاه خبری تحليلی آکام نيوز"«

ھدف اين سايت بر خالف سياستھای شما در عمل احترام به حقوق انسان ھا و حتی .  نيستئیسايت،شعار و کلی گو

  .ھدف اين سايت روشنگری است. مخالفين است

بط و  و حرفھای بی رئیآمادگی کامل دارد تا به شرط آنکه بھرام رحمانی کلی گو"سايت خبری تحليلی آکام نيوز"

  .ت و ابھامات مطرح شده را منتشر کندسؤاالشعارگونه را کنار بگذارد،پاسخ نامبرده به 

گرچه خوب می دانيم که سايتھای گروھکھای کردی ھرگز جوابيه آکام نيوز را منتشر نخواھند کرد چرا که آزادی بيان 

ن شعارھای خود عمل نخواھند کرد اما ما و قلم در اين گروھکھا صرفا خوراک رسانه ای دارد و در حقيقت ھرگز به اي

» .برای نشان دادن تفاوت مان با اين گروھکھای شعاری و رسانه ای،حاضر به انتشار پاسخ بھرام رحمانی ھستيم

  " مديريت سايت خبری تحليلی آکام نيوز"

    com.akamnews.www جوابيه آکام نيوز به بھرام رحمانی

***  

، ...، به تھديدھای تلفنی و اميلی خود عليه من و»آکام نيوز«اين ترتيب، گردانندگان شبکه ترور شخصيت و خبرپراکن  به

اند  ھای اپوزيسيون کرد نسب داده  احزاب و سازمان طور ھيستريک، يک مشت تھمت و افترا به بار به بسنده نکردند و اين

سوی فعالين سياسی، اجتماعی و   را بدون سند و ثبوت و منطق بهئیھا اند تھمت شان تالش کرده ئیفرسا و با اين قلم

آلود کردن آب،   اسالمی و گلئینما طلب بزنند و با مظلوم ھای اپوزيسيون سرنگونی چنين احزاب و سازمان فرھنگی و ھم

ختن ااند شان، با راه ھای وزارت اطالعات امر و سياستھا و او العمل عبارت مطابق با دستور به. ماھی خود را بگيرند
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استاد اين . جنگ روانی عليه مخالفين خود، افکار عمومی را منحرف سازند و بر انبوه جنايات خود سرپوش بگذارند

 کنونی روزنامه کيھان که مسؤولگر سابق زندان اوين و مدير  شکنجه» حسين شريعتمداری«سياست ھم در ايران، 

بنابراين، اگر برای زندانيان سياسی در . اين سمت انتخاب شده است خورشان، به ھبر جنايت کار و مفتتوسط ر

ھای زيرنظر وزارت کشور، وزارت کشور، سپاه پاسداران، وزارت  چون زندان شان ھم ھای مخوف مخفی و علنی زندان

ای  ھای بازجويان وحشی و حرفه در زير شکنجه، برای زندانيان سياسی و مدنی ...اطالعات و امنيت، نيروی انتظامی و

رسد ترور شخصيت می کنند و  شان نمی آورند برای مخاليفن خود که دست کنند و يا به تلويزيون می سازی می پرونده

  . زنند انواع و اقسام تھمت و افترا می

 حال قاچاقچی اصلی اين کشور نيز کننده اصلی سالح در ايران است، و در عين که توليدسپاه پاسداران، عالوه بر اين

  .رساند هللا می  خود مانند حزب نشانده ھای توليدشده را به نيروھای دست است، و سالح

مرز طوالنی ايران با .  سپاه استکنترولھای اصلی اقتصاد زيرزمينی تحت  قاچاق مواد مخدر، يکی ديگر از حوزه

 .قاچاق مواد مخدر در جھان استترين مسيرھای  پاکستان و افغانستان يکی از شلوغ

 دالر ميليارد 3شده در ايران ساالنه به  وزير کشور دولت اسالمی ايران، اقرار کرده است که ارزش موادمخدر فروخته

 . شود ھای انتقال مواد از افغانستان به نقاط ترانزيتی ديگر مانند بالکان نمی رسد، که اين رقم شامل ھزينه می

االنبيا، بزرگ ترين شرکت زير مجموعه سپاه پاسداران است که پس از خاتمه جنگ ايران و  اتمقرارگاه سازندگی خ

  . شدتأسيسای  عراق به دستور رھبر حکومت اسالمی، علی خامنه

جاده سازی، سد سازی ( ھای عمرانی کالن آن وابسته ھستند، امروز در فعاليت ه و شرکتی که بهمؤسسھا  اين شرکت با ده

، صنايع توليد انرژی، مخابرات، بازرگانی ئیھای مھم نفت و گاز و پتروشيمی، حمل و نقل زمينی و دريا وژه، پر...)و

  .داری سھم اصلی را در اختيار دارد و بانک

ھای مھم را بدون مناقصه و طی تشريفات   که شھردار تھران بود تعدادی از پروژه،١٣٨٢نژاد، از سال  محمود احمدی

اين روند در دولت دھم و با معرفی فرمانده قرارگاه، رستم قاسمی به عنوان . االنبيا واگذار کرد ه خاتمقانونی به قرارگا

 .وزير نفت شدت گرفت

ھای وابسته  ھای نفت و گاز ايران، شرکت المللی در پروژه ھای بزرگ بين ھا و عدم ھمکاری کمپانی با تشديد تحريم

 ميليارد ٢١ھای گازی پارس جنوبی با يک قرارداد   پروژه توسعه ميدان،١٣٨٩در سال . ھا شدند سپاه جايگزين آن به

االنبيا و  شود، بدون تشريفات قانونی به قرارگاه خاتم ترين قرارداد تاريخ صنعت نفت ايران محسوب می ی، که بزرگدالر

  .دولتی واگذار شد چند شرکت دولتی و شبه

تاخيرھای .  را نداردئیھا اين حوزه شده که توان و دانش انجام چنين پروژهگران معتقدند سپاه در حالی وارد  برخی تحليل

  .کند  میتأئيداندازی اغلب فازھای پارس جنوبی اين نظر را  مکرر در راه

 را که بدون ئیھا ن و فعاالن اقتصادی حاکی است که سپاه در مواردی پروژهمسؤوالھا و اظھارات زيادی از  گزارش

تر تقسيم کرده و با گرفتن حق داللی به پيمانکاران ديگر   ھای کوچک دست آورده به پروژه  نفوذ بهمناقصه يا با اعمال

  .کند واگذار می

خبرگزاری   به،١٣٩٢اکبر ترکان مديرعامل پيشين شرکت نفت و گاز پارس و مشاور ارشد حسن روحانی، سوم تير ماه 

 دالر ميليارد ۴٠تر از  تمام پارس جنوبی با کم فازھای نيمهمھر گفته است، مطابق استانداردھای موجود بايد تمام 

 در اين دالر ميليارد ۴۶ مجموعا ٩١ ترکان، در سه سال گذشته و تا پايان سال  گفته  به.شدند گذاری تکميل می سرمايه
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اھرا تا پايان سال ظ. تمام طبق برنامه تکميل شده باشد که حتا يکی از فازھای نيمه گذاری شده بدون اين  منطقه سرمايه

  . نيز اين اتفاق نخواھد افتاد٩٢

 ٩٢ منابع مالی ديگر برای سال دالر ميليارد ٣٠گويد شرکت ملی نفت ايران اخيرا اعالم کرده که به حدود  ترکان می

  .شد کاران ريخته می جيب پيمان تر از آنچه قرار بود به  بيشدالرميليارد  ۴٠عبارت ديگر حدود  به. نياز دارد

 تيرماه سال گذشته، در گفتگو با خبرگزاری ايسنا، ٢٩موسی سوری، مديرعامل برکنار شده شرکت نفت و گاز پارس 

ماندگی فازھای در حال توسعه  ترين عامل عقب دولتی در پارس جنوبی را مھم دولتی و نيمه کاران دولتی، شبه وجود پيمان

  .اين منطقه عنوان کرد

 ئی به نقل از آمار ستاد ياد شده گفت، کاالھا١٣٩٠ تير ١٢ کميسيون اقتصادی مجلس، سئيزاده، نايب ر مصطفی مطور

 دارد و اين حجم کاال دالر ميليارد ٢٠شوند ارزشی معادل  ھا و مبادی غيرقانونی وارد می که از مرزھای کشور، اسکله

  .تواند توسط مرزنشينان و کولبران وارد شده باشد نمی

ترديد  ھای غيرقانونی بی ھا و اسکله ورود اين حجم کاال از طريق مرز«: ايت فرارو، گفتمطورزاده در گفتگو با س

  ».ونقل و توزيع کاال است نيازمند يک پشتيبانی قدرتمند، لجستيک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل

ھای مجلس ششم   در يکی از آخرين نشست٨٣ گمرک موضوع گزارشی بود که پنجم خرداد کنترولھای خارج از  اسکله

ھای بزرگ نظامی  درباره قاچاق کاال از طريق بندرھا و اسکله» ئیھا شايعات و گفته«در اين گزارش به . خوانده شد

ھای متعلق  متعلق به سپاه در چابھار، بندرعباس، قشم، بوشھر، ماھشھر، جزيره ابوموسی و چند جزيره ديگر، و اسکله

  .اند ھا نبوده ه شده که نظاميان حاضر به دادن ھيچ توضيحی در مورد آن اشارپوليس ارتش و ئیبه نيروی دريا

 مھرماه، اقرار کرده است که کاالھای قاچاق از طريق کانتينرھای بزرگ و ١۴فضلی، وزير کشور  عبدالرضا رحمانی

  .شود و نسبت دادن آن به مرزنشينان بھانه است با کاميون وارد کشور می

 سال بايد ضرورت ۵ الی ۴داد، پس از  تاد مبارزه با قاچاق کاال کارش را درست انجام میگويد اگر س وزير کشور می

  . سال پيش تشکيل شده است١١اين ستاد . شد اش منتفی و منحل می وجودی

، مھدی ايوبی معاون پيشگيری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز »اقتصاد پنھان« سايت ،١٣٩٢گزارش ھشتم مھر ماه  به

بھار و گمرک   دستگاه تريلی در منطقه آزاد چاه٣۴٣ز موارد قاچاق از مرزھای رسمی را واردات غيرقانونی يکی ا

  . استان سيستان و بلوچستان در حال بررسی استئیاعالم کرده که به گفته او پرونده آن توسط دستگاه قضا

 که در بازارھای ئیانونی يک سوم کاالھا غيرقئیجا اطالعی نيروھای نظامی و انتظامی از جابه در ھر دو صورت بی

  .شوند باور کردنی نيست ايران عرضه می

گسترش فساد در  از طرف ديگر، عدم روابط شفاف بازرگانی در اقتصاد ايران، چنان که امروز شاھد آن ھستيم، به

  .ء اسالمی قدرت استطلبی منشا انجاميده که مغاير با تمام شعارھا درباره حقانيت و منزه سرتاسر ارکان حکومت 

***  

گردانندگان آکام نيوز و » برادران قاچاقچی« از کارنامه سياه ئیھا گوشه در ادامه اين بحث، توجه خوانندگان را باز ھم به

  :کنم شان، جلب می رھبر و روسا و فرماندھان

  

  هللا خمينی موقعيت سپاه پس از مرگ روح

ھای کالن اقتصادی، سياسی و  مواره سرداران سپاه را وارد سياستای جانشين آن شد، ھ پس از مرگ خمينی، خامنه

  . استئیای، مرتضی رضا يکی از سپاھيان نزديک به خود خامنه. امنيتی کشور کرد
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، از ھمان ابتدا تشکيل سپاه پاسداران، مستقيم و غيرمستقيم در راس امور مسايل امنيتی سپاه قرار داشته ئیمرتضی رضا

عنوان فردی امنيتی در   ھمان روزھای نخستين شخصيتی مرموز و پيچيده داشته و بهسرداری که از. است

ھای کامال اطالعاتی  ھای سياسی و امنيتی کشور مستقيم و غيرمستقيم فعال بوده است و تا کنون ھم از چھره گيری تصميم

  . و امنيتی کشور است

انواع کاالھای مصرفی از جمله محصوالت الکترونيکی ھای وابسته به صنايع نظامی سپاه پاسداران  اکنون شرکت ھم

ھا را در  ھای ھوشمند بانک ھای ھمراه، سيم کارت و کارت گير، تلف خانگی، کامپيوتر و اسکنر، دستگاه تلفن و پيام

  .رسانند فروش می سراسر بازارھای ايران به

ھای   نفت ايران قرارداد توسعه مرحله، روزنامه رسالت چاپ تھران خبر داد که شرکت ملی٢٠٠٦ ژوئن سال ٢٥در 

رود و پرارزش ترين  شمار می ھای نفتی جھان به ترين ميدان پانزده و شانزده ميدان نفتی پارس جنوبی را که از بزرگ

شرکت ملی گاز ايران در اقدامی ديگر . ُطرح توليد گاز ايران است بدون مناقصه به مجتمع قرب واگذار کرده است

 مايل به مجتمع ٦٠٠انتقال گاز، معروف به خط لوله صلح ميان ايران، پاکستان و ھندوستان را به طول احداث خط لوله 

 .قرب داد

در مناطق نفتی و گازی خليج فارس   را که» شرکت اورينتال کيش اويل «زمان مالکيت سپاه پاسداران در اقدامی ھم

اما، اين ھمه . ود را در بخش صنعت نفت و گاز توسعه دھدکند، تصاحب نمود تا به اين ترتيب دامنه نفوذ خ حفاری می

 .رسد نظر نمی شود، چندان قابل توجه به در ايران ناميده می» اقتصاد سايه«چه  در قياس با آن

، فرودگاه پيام در حوالی کرج است که در اصل يک فرودگاه »اقتصاد زيرزمينی«يا » اقتصاد سايه«از جمله وسايل 

 . گمرکی وجود نداردکنترول کامل سپاه پاسداران است که بر آن ھيچ پستی و تحت اداره

ھای   فاش کردند که دو ھزار تن فرآوردهئیھا ، طی گزارش١٣٨٣در پائيز و زمستان » شرق«و » ايران«ھای  روزنامه

ه متعلق به  پيام کئیتجاری، از داروھای تقويتی چون وياگرا تا وسايل الکترونيکی کامپيوتری توسط شرکت ھواپيما

ھمين منابع، گفته بودند که روزانه چھار پرواز قاچاق در فرودگاه . وزارت راه و ترابری است، به ايران وارد شده است

 .شود شود که در روزھای تعطيل حتا دوبرابر می پيام انجام می

ميلياردھا تومان ، ضمن اعتراف به کشف ١٩٨٣علی يونسی، وزير اطالعات دولت سيدمحمد خاتمی در اسفند ماه 

ان گمرکی ترخيص مأموربسياری از کاالھا در اين فرودگاه بدون حضور «: کاالی قاچاق در فرودگاه پيام گفته بود

 امام تأسيسھای امنيتی فرودگاه تازه  بھانه ، سپاه پاسداران نه فقط با اقدامی ضربتی و به١٣٨٣در پائيز » .شوند می

 اين فرودگاه را تا امروز کامال در دست گرفته کنترولليه پروازھا بست، بلکه خمينی را در حومه تھران به روی ک

 .است

االسالم مھدی کروبی در مصاحبه با سايت اينترنتی اعتماد ملی گفته بود که در خود  محمد علی مشفق، مشاور حجت

مشاور .  وجود دارد اداره گمرککنترول راھروی ورودی و خروجی خارج از ٢٥فرودگاه مھرآباد تھران بيش از 

 درصد واردات ايران از طريق ھمين ٦٠:  گمرکی گفته بودکنترول بدون ئیمھدی کروبی با اشاره به شصت اسکله نامر

 .گيرد  صورت میئیھای نامر اسکله

ات در سواحل خليج فارس است که تأسيسسپاه پاسداران در حال ساختن يک رشته :  نوشت٨٤روزنامه قدس در بھار 

 .نامند می »ئیھای نامر اسلکه «ھا را ن بعضا آنايرانيا
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ھای سپاه پاسداران ساالنه سر به  مجلس ششم در استعفانامه خود گفته بود که قاچاق» طلب اصالح«محسن آرمين، نماينده 

اين حجم عظيم کاالھای قاچاق تحت نظارت مردان بسيار پرقدرت و « می زند و طبيعی است که دالر ميليارد ١٢

 ».شود د وارد کشور میثروتمن

ھای سازندگی و اصالحات آغاز شد، از  ھای مناطق آزاد از دولت که رانت مديرعامل اسبق منطقه آزاد کيش با بيان اين

کنند  بينيم فردی را مدير می در دوره کنونی می: جای دبير مناطق آزاد خبر داد و گفت به» افراد در سايه«گيری  تصميم

 . ھنوز مفتوح استاش که پرونده اقتصادی

 منطقه جديد آزاد و ويژه ١٩اليحه ايجاد  ؛١٣٩٥ور ي شھر٣، چھارشنبه »تسنيم«گزارش خبرگزاری حکومتی  به

ھای  شده با مخالفت تعيينکدام از اھداف  سبب کارنامه بسيار ضعيف مناطق آزاد کنونی در عدم تحقق ھيچ اقتصادی به

 .گان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده استمردان، نمايند فراوانی از سوی برخی دولت

ھا وزير صنعت، معدن و تجارت که يکی از منتقدان عملکرد مناطق آزاد در دوره مديريت ترکان است  از ميان دولتی

 را به عنوان سوغاتی از اين ئیکه مردم کاال اين. ھای واردات و قاچاق است مناطق آزاد يکی از گلوگاه«: گويد می

ھای مملو از کاال را روانه سرزمين  کنند و تريلی ای نيست اما وقتی برخی افراد نيسان را پر می مسألهوارد کنند، مناطق 

ھا  ھر روز از صفحات روزنامه. کنند، ديگر روشن است که ھدف واردات و به عبارت ديگر قاچاق کاالست اصلی می

ھدف ما . دھد خبری از توليد در آن مناطق نيست که نشان میشود  تبليغات خريد امالک تجاری در مناطق آزاد ديده می

بينيم که يک مدير منتسب به دولت، تبليغ خريد  اندازی مناطق آزاد، توليد با ھدف صادرات بود، اما می از ابتدا برای راه

 مناطق آزاد اقتصادی اگر. کنم  را پيگيری میمسألهبنده قطعا اين . کند تا واردات کاال به داخل تسھيل شود فروشگاه می

 ».توانيم جلوی قاچاق را ھم بگيريم کمک کنند و قدری از درآمدھايشان را کم کنند، می

جا که وی در برنامه تلويزيونی  اين اظھارات وزير صنعت، چند روز پيش با واکنش بسيار تند ترکان مواجه شد، آن

کشم راجع به  خجالت می.  نيست؛ ھرج و مرج استکه وزرای دولت بر عليه دولت صحبت کنند دموکراسی اين«: گفت

 تمام ثبت مسؤول. ھوا حرف نزند که من از کوره در نروم کنم که بی زاده حرفی بزنم و به ايشان توصيه می نعمت

 تومانی برای واردات پرداخت ١٢٩٠وقتی ارز . زاده است نه مناطق آزاد رويه خود آقای نعمت ھا و واردات بی سفارش

 ».گوی واردات باشد نه مناطق آزاد  تومان است اين وزير تجارت ھست که بايد جواب٣٥٠٠ در بازار دالر می شود و

ھا  نظران اقتصادی را نيز بی نصيب نگذاشته و درباره انتقادات آن دبير شورای عالی مناطق آزاد کارشناسان و صاحب

شود، اقتصاددان نيستند و تخصص الزم را  احبه میبرخی افرادی که با آنان مص«: از عملکرد مناطق آزاد گفته است

 ».ندارند

ای که مشاور  مسأله. شود، قاچاق کاالست از سوی ديگر، يکی از انتقاداتی که به مناطق تحت مديريت ترکان می

وان را عاملی بازدارنده برای قاچاقچيان عن کشی مناطق آزاد آن» فنس«را قبول ندارد و با اشاره به  جمھوری آن سئير

 .کنند را رد می ھای صورت گرفته آن ھا با استناد به بررسی  که البته گمرکیئیادعا. کند می

 ٤٠٠در وضعيتی که ترکان دفاع تمام قدی از عملکرد مناطق آزاد دارد و ميزان قاچاق کاال در اين مناطق را حدود 

عنوان  فردی که در دولت دھم به. ت گذشته رفتيمکند به سراغ يکی از مديران مناطق آزاد در دول  اعالم میدالرميليون 

جمھوری  سئيمديرعامل منطقه آزاد کيش انتخاب شد و در ھمان دولت ھم به دليل اختالف نظر با برخی نزديکان ر

 .عطای مديريت را به لقای آن بخشيد

وی در . ش خدمت کرد روز در سمت مديرعاملی سازمان منطقه آزاد کي١٨ ماه و ١١محمدعلی محبی به روايت خودش 

 ٧٠ن ارشد دولت فعلی در دھه مسؤوالوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم، از خريد زمين توسط يکی از  گفت
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زمينی که قرار بود به صورت اقساط قيمت آن به منطقه آزادکيش پرداخت . گويد  ميليارد تومان می١٨٠با قيمت حدود 

 عدم بازپرداخت اقساط، ھمان فرد با مراجعه به مديرعامل وقت منطقه مذکور  سال و١٩شود، اما پس از گذشت حدود 

که به گفته محبی قيمت زمين مورد اشاره طی  در صورتی. شود  ميليارد تومان می١٨٠خواستار تقسيط دوباره با قيمت 

 . ميليارد تومان رسيده است١٨٠٠دودھه به حدود 

 :شرح زير است نطقه آزاد کيش، بهمديرعامل اسبق مبخشی از گفتگوی تسنيم با 

  ھا به مناطق آزاد چيست؟ دليل اين ھمه عالقه دولتی: تسنيم

، اصرار دارند و »خواھم جمع ببندم چون آدم سالم ھم کم نداريم نمی«ن محلی بعضا مسؤوالھا و  که دولت اين: محبی

 مسألهاين . ھاست ين مناطق حيات خلوت دولتخواھند برای مناطق آزاد کار کنند و نفوذ داشته باشند اين است که ا می

مردم ايران . دانند تر می فتد يا کم ا دانند که چه اتفاقی می معنی کالن و تمامی ادوار است مردم عوام نمی متعلق به دولت به

 .شوند که وارد جزئيات نمی سياسی ھستند اما اين

کند؟  منطقه ويژه چه می. کنم اندازی می  و ويژه اقتصادی راهگويد به من رای بدھيد برای شما منطقه آزاد آيد می طرف می

ھای مرزی انجام  ای که در استان ھمين پيله وری و بارھای کوله. دانند صدای دھل از دور خوش است مردم که نمی

 .جا را منطقه آزاد يا ويژه اقتصادی کنند آيند آن شود می می

ھای سياسی، رای  برند به عنوان حيات خلوت انتصابات، رانت ی سود میاز کنار ايجاد اين مناطق يک سری عوامل دولت

گويد خط را جوری کج کنيد تا زمين آباء و اجداد ما  آيد می برند، يعنی طرف می ھای محلی سود می و يک سری آدم... و 

ھا  تی بخورند، ثبت شرکتھم زمينی واگذار شود ران... فالن کس و به. داخل محدوده منطقه آزاد قرار گيرد تا گران شود

از ... . شان باشد، انبارھای گمرک را در اختيار داشته باشند، باراندازی داشته باشند، شرکت باربری داشته باشند و دست

 .ايم که از اين موارد کم نداشته کمااين. ھای محلی استفاده کنند ِقبل اين از رانت

افتد اين است که ما با ايجاد اين  تصادی و اتفاقاتی که در اين مناطق میرو، يکی از مباحث مناطق آزاد و ويژه اق از اين

 .زنيم ھا يا اين کارھای خارج از ضوابط و بودجه يک ضربه عملی و علنی به اقتصاد کشور می حيات خلوت

 ... 

  گزارشاتی از قاچاق مواد مخدر و سالح توسط سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران

ھا  ارشات زيادی از قاچاق مواد مخدر و سالح توسط سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران در رسانهتاکنون اخبار و گز

ھا، ھر  »آقازاده«داران نوظھور معروف به  البته بسياری از سرمايه. المللی منتشر شده است ھا و نھادھای بين و دولت

ختلفی از جمله تحت عنوان تجارت واردات و ھای م دولتی در پوشش خواری و پشتوانه دولتی، نيمه کدام با رانت

امنيتی حکومت اسالمی ايران،  -  یپوليسھای  در ميان ارگان. زنند نيز می... قاچاق کاال، مواد مخدر و صادرات، دست به

  .تر و فاسدترند ئیتر و مافيا شان از ھمه جانی سپاه پاسداران و سربازان گمنام اما زمان

دوران جنگ خانمانسوز  مخدر و سالح سپاه پاسداران حکومت جھل و جنايت اسالمی، بهسابقه تجارت و قاچاق مواد 

 منابع تأمينحکومت اسالمی ايران، در دوران ھشت ساله جنگ با توجه به نياز شديد به . گردد ايران و عراق بر می

ھای  فاده از مصونيتگری با است داشتن تنور جنگ و سرکوب و وحشی مالی جھت خريد اسلحه و مھمات و گرم نگه

به سراسر  مواد مخدر تجارت  که در اختيار داشت، اقدام بهئی و ھوائیديپلماسی و امکانات وسيع لجستيکی زمينی، دريا

چنين پس از شکست مفتضحانه حکومت اسالمی در جنگ ھشت ساله ايران و عراق، خمينی که با  ھم. جھان نمود

 ھزار انسان را ١٠٠، ...و» شعار جنگ جنگ تا پيروزی«می در منطقه با  خالفت اسالئیصدور پان اسالميسم و برپا

جامعه وارد کرد سرانجام   خسارت اقتصادی بهدالرخراب کرد و ميلياردھا  ھا انسان را خانه به کام مرگ فرستاد؛ ميليون
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ی وحشی شد که بالفاصه حد  سازمان ملل، با سر کشيدن جام زھر، به٥٩٨بس و امضای قطعنامه  خمينی با پذيرفتن آتش

در واقع خمينی سنبل بالھت و ... ھای سراسر کشور صادر کرد و غتوای کشتار ھزاران زندانی سياسی در زندان

چنانی دست  ھای آن ديکتاتوری برای اکثريت جامعه ايران و جھان بود و اقليتی که در سايه او، به پست و مقام و ثروت

 رھبرشان خمينی را پيش گرفتند و تاکنون بالی جان  گری ھای ارتجاعی و وحشی ياستھا، س پايفته بودند، برای حفظ آن

 . اند مدرم جامعه ايران و حتی مردم کشورھای منطقه شده

ای نيازشان به خريد و فروش اين  طلبانه امام خمينی و اتخاذ سياست پرھزينه تسليحات ھسته ھای جنگ برد سياست پيش

 سود دالرميليارد   حدود٢٦٠٠ که سرانه اقتصاد مواد مخدر البته با توجه به اين. تر شد مواد مھلک و ضدانسانی بيش

   .عنوان منبع پر درآمد مورد توجه مقامات حکومت اسالمی ايران واقع شد ساالنه آن است به

عنوان   ايران بهکه کند و با توجه به اين  درصد خشخاش جھان را توليد می٧٤دھد که افغانستان حدود  آمارھا نشان می

ھای حکومتی از جمله سپاه  شود، نقش ارگان کننده و صادرکننده جھان محسوب می گذرگاه مھم عبور مواد مخدر و تغذيه

با اين وجود، حکومت اسالمی ايران جھت تحريف افکار عمومی جھان تا . پاسداران در اين تجارت غيرقابل انکار است

در حالی که تجار و .  و معتادانی که قربانی اعتياد ھستند، نموده استئیرده قاچاقچکنون اقدام به اعدام ھزاران نفر خ

ويژه سپاه  ھای حکومتی، به عامالن اصلی و کالن خريد و فروش و توزيع اين مواد افيونی و ويرانگر، در درون ارگان

  .  اين مواد کرده استھا خانواده را آلوده اين ارگان در خود ايران نيز ميليون. پاسداران قرار دارند

تحقيقات امنيتی و اطالعاتی انجام شده در برخی کشورھا، از نقش مستقيم و گسترده شاخه برون مرزی سپاه قدس سپاه 

  .اند پاسداران به فرماندھی پاسدار قاسم سليمانی، در اين تجارت پرمنفعت پرده برداشته

عنوان ابزاری عليه جوانان استفاده  ش ارزان مواد مخدر بهسپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، در کردستان از پخ

با گسترش مقاومت انقالبی در کردستان، استفاده . اين موضوع اقرار کرده بود زمامن استاندار کردستان، به. کرده است

سر ايران نيز  تنھا به کردستان محدود نگرديد و به سرامسألهالبته اين . تری گرفت از مواد مخدر توسط سپاه وسعت بيش

  . کشيده شد

 از نقش جھانی سپاه پاسداران ايران در امريکايابی به اسناد سری وزارتخارجه  ليکس، پس از دست سايت افشاگر ويکی

 با استفاده از اخبار منتشر شده توسط ٢٠١١، در اواخر سال »دی ولت«روزنامه . قاچاق مواد مخدر پرده برداشت

بر اساس اين .  پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندين ميليارد يورو استدرآمد سپاه«: ليکس نوشت ويکی

از ايران  ھروئينی که » .گردد جا به اروپا صادر می شود و از آن اسناد، مواد مخدر توسط ايران به آذربايجان منتقل می

 ھزار کيلوگرم در يک چھارم اول سال ٥٩ به ٢٠٠٦شود، از بيست ھزار کيلوگرم در سال  به آذربايجان صادر می

  .ھای اخير نيز افزايش داشته است  رسيده بود و در سال٢٠٠٩

ھای  هللا لبنان و کارتل  اعالم کرد سپاه قدس با حزب٢٠١١ای در اواخر سال  روزنامه واشينگتن پست ھم طی مقاله

که در ی التين ھمکاری دارند امريکا حتی ی التين درتجارت و ترانزيت مواد مخدر در سراسر جھانامريکاقاچاق در 

  .هللا لبنان در قاچاق مواد مخدر اشاره خواھم کرد حزب تر به نقش قسمت ديگر بيش

 خود، در مطلبی مفصل با استناد به سخنان مقامات پيشين ٢٠١١ نوامبر ١٧روزنامه انگليسی تايمز در شماره 

ش مرکزی سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر در ايران و خارج اطالعاتی و ديپلماتيک حکومت اسالمی ايران، از نق

  :از ايران نوشت

اکنون ھم انحصار قاچاق مواد مخدر  کند که ھم  نصيب سپاه پاسداران ايران میدالرقاچاق مواد مخدر ساالنه ميلياردھا 

  .کار در جھان ارتباط دارد ھای تبه در ايران را در دست گرفته است و ھم با شبکه
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، واحدھای قدس سپاه پاسداران ايران در امريکاگوی دولت  چنين نوشته است که بر طبق اظھارات سخن شريه تايمز، ھمن

  .قتل برسانند تبانی با يک کارتل بزرگ مواد مخدر در مکزيک قصد داشته سفير عربستان را در واشنگتن به

پاسداران ايران را که مستقيما در قاچاق مواد مخدر دست ، دو تن از فرماندھان ارشد سپاه امريکاھای اطالعاتی  دستگاه

است » عبدهللا عراقی«نام سردار  يکی از آنان فرمانده سپاه پاسداران ايران در تھران بزرگ، به. اند  کردهئیدارند شناسا

ھای  در سالاز فرماندھان سپاه پاسداران » دوست محسن رفيق«. که با باندھای جنايت در اروپای شرقی ارتباط دارد

اما در اين ليست بايد نام دو تن . کار حفظ کرده است ھای جنايت چنان پيوندھای خود را با اين دست سازمان ، ھم١٣٦٠

سرتيپ » .سرتيپ باغبانی«و » ئیمرتضی رضا«ديگر از اعضای سپاه پاسداران ايران را اضافه کرد سردار 

اتھام مشارکت در قاچاق مواد مخدر در  ، به»پاه پاسداران ايرانيکی از فرماندھان نيروی قدس س«غالمرضا باغبانی، 

سرتيپ باغبانی اولين مقام حکومتی ايران است که نامش در اين .  قرار گرفته استامريکافھرست قاچاقچيان مواد مخدر 

  .فھرست ثبت شده است

نرال ارتش امارات متحده عربی  او با يک ژئی از آشنائیشود ماجرای قاچاق مواد مخدر توسط مرتضی رضا گفته می

اين ژنرال ارتش امارات متحده عربی که مدتی فرمانده حفاظت و اطالعات ارتش امارت و بعد . شروع شده است

 با برخی از عوامل و فرماندھان و مقامات رده باالی ئی مرتضی رضائیفرمانده ستاد مشترک ارتش بود، باعث آشنا

، يک پيمان ھمکاری اطالعاتی و امنيتی با اين سازمان توسط سردار ئین آشنادر طی اي. شود سازمان القاعده می

رسد  جا می  با سازمان تروريستی القاعده به آنئیدامنه ھمکاری و نزديکی مرتضی رضا. شود  بسته میئیمرتضی رضا

اقدام به خريد مواد  سپاه و چند کشتی ديگر ئیگيرد که با استفاده از توان نيروی دريا  تصميم میئیکه مرتضی رضا

پذيرد و مواد مخدر توسط رابطين سازمان القاعده  اين امر تحقق می. مخدر از سازمان القاعده در جنوب پاکستان نمايد

چه که بايد  آن. گردد ھای تحت امر سپاه پاسدران شده و به پھنه خليج فارس ارسال می در بنادر پاکستان تحويل کشتی

رسيد  فروش می ھای خليج فارس معامله و به گرديد و مابقی در وسط آب شد ارسال می برای مصرف داخل ارسال می

  ... و

سود کالنی رسيده بود، بلکه يک خط ترانزيت اختصاصی و انحصاری  ، با اين تجارت نه تنھا باز بهئیمرتضی رضا

نه کوير به پھنه خليج فارس و برای خود و سپاه پاسداران ايجاد کرده و قسمتی از خط ترانزيت مواد مخدر را از پھ

اين بدان معنا ست که بخش عمده واردات مواد مخدر به ايران را سپاه پاسداران و شخص . دريای عمان کشانده است

دست گرفته و بدون دغدغه و خطر و با استفاده از امکانات سپاه  صورت انحصاری به  بهئیسردار مرتضی رضا

. کند ازمان امنيتی سپاه، مواد مخدر را با کم خطرترين راه وارد ايران کرده و می سپاه و سئیپاسداران و نيروی دريا

، تنھا به قاچاق مواد مخدر محدود نبوده، بلکه اين سردار سپاه در ئیبايد خاطرنشان کرد که حضور سردار رضا

خام عراق از   قاچاق نفتجات، چون قاچاق سوخت ايران به خارج از کشور، قاچاق و تجارت عتيقه ھای ديگری ھم قاچاق

  ...خليج فارس، خريد خرمای عراق، چاپ دينار تقلبی عراقی و

  

  :نقش سپاه در ترانزيت مواد مخدر به کشورھای منطقه و ساير نقاط جھان

يک از   به عراق، ھيچ٢٠٠٣ و متحدانش در سال امريکاھای جھانی پيش از حمله نيروھای  بر اساس ارزيابی :عراق

: در يک گزارش تحقيقی خبر داد) ١٣٨٧آبان  ١٩( خدر در اين کشور، وجود نداشت اما تلويزيون الشرقيهانواع مواد م

  ».ای ساده و سھل و آسان شده است سابقه  ورود مواد مخدر به عراق به شکل بی٢٠٠٣از سال «
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واد مخدر که مقر آن در وين المللی نظارت بر م تلويزيون الشرقيه، در ادامه با استناد به گزارش ماه مارس ھيات بين

دھد که مرز عراق و ايران،  اطالعات موجود نشان می. گويد عراق به ترانزيت ھروئين تبديل شده است باشد می می

   .دروازه ورود مواد مخدر به کشورھای خليج فارس، ترکيه و بلغارستان است

اسالمی ايران، منبع اصلی ارسال مواد مخدر حکومت : نيز اعالم کرد چنان که يکی از مشاوران وزير کشورعراق ھم

   )١٣٨٧آذر  ١٢المللی،  الزمان بين( …به عراق است

 گفت که حکومت ٨٩ارديبھشت سال  ٩سرگرد مبارک بن عبدهللا مدير اداره مبارزه با مواد مخدر بحرين در  :بحرين

 اضافه کرد که بحرين تنھا طی سال جاری وی. دھد اسالمی ايران، تسھيالت الزم برای قاچاقچيان مواد مخدر ارائه می

 در مسؤولھای  اند که مقام اين افراد گفته.  کيلو ماده حشيش را وارد کرده بودند، دستگير کرده است١٠٠ ايرانی را که ۶

  .شوند ھا تسھيالت قائل می کشورشان برای قاچاق مواد مخدر برای آن

: ھای سازمان ضد جاسوسی کويت نوشت  از قول مقام،١٣٨٩ارديبھشت سال  ١١روزنامه کويتی القبس روز  :کويت

کار کرده بود، کشف شد و در پی اين  ماه پيش شروع به ٩ اعضای يک شبکه جاسوسی متعلق به سپاه پاسداران که از«

 شدند و متعاقب آن شمار ديگری از افراد عرب و ئیکشف، اعضای آن در وزارت دفاع و وزارت داخله کويت شناسا

  ». مورد تعقيب ھستندغيرعرب

افراد بازداشت شده اعتراف کردند که با افسر ارتباطات نظامی در سفارت حکومت اسالمی ايران در کويت، ارتباط 

  .ی و ايرانی بود مليت افراد اين شبکه، کويتی، يمنی، سور. مستقيم داشتند

مدتی پيش . اد مخدر در صنعا محاکمه شدند سيزده صياد ايرانی به اتھام قاچاق مو،١٣٨٧مھر  ٢٢در تاريخ  :عربستان

مواد را با لنج از ايران به يمن آورده بودند تا با . از آن ھم، دوازده صياد ايرانی ديگر به ھمين جرم محاکمه شده بودند

ھای يمنی،  گفته مقام به. . عبور از يمن در بازارھای عربستان و ديگر کشورھای حاشيه خليج فارس به فروش برسانند

   .تن از انواع آن کشف شده است و ھفت ماه، بيست  ٩تنھا طی 

 پوند حشيش جاسازی شده کشف ٣١٠٠ميزان  ، به)ha- sib( اسم حصيب  ھم از يک قايق ديگر ايرانی به١٣٨٧در آذر 

 ھايش برای ترين سر پل ترين نقطه ساحل يمن را به يکی از مھم حکومت اسالمی ايران، بندر المھره در شرقی. شد

   .صدور مواد مخدر به کشورھای ثروتمند عرب تبديل کرده است

 سپاه پاسداران ئیھای ايران توسط يکان دريا ترين شناور از آب اين ھمه در شرايطی است که ورود و خروج کوچک

قه ھا امکان ندارد که مواد مخدری، به اين ميزان به ساير کشورھای منط شود و بدون اطالع و اجازه آن  میکنترول

  .منتقل شود

  

  : کشتزارھای خشخاش در افغانستانۀنقش ايران در توسع

معضل «، با عنوان ٢٠١١ مه ٢٤کشور افغانستان، در گزارش تحليلی خود در تاريخ  ، وابسته به»آژانس خبری ثبوت« 

 تا اکنون نه ٢٠٠١از زمان سقوط حکومت طالبان در سال : چنين نوشته است اين» حل ناشدنی مواد مخدر در افغانستان

دھنده اين  اين نشان. ھا مرتبه افزايش داشته است در افغانستان کاھش نيافته، بلکه ده) مخدر( تنھا کشت و قاچاق اين مواد

  .است که مشتری بزرگی جھت خريد و فروش مواد مخدر وارد عرصه شده است

اين گزارش .  افزايش يافت٢٠١٠ ھکتار تا سال ١٢٣٠٠٠ به ٢٠٠١ ھکتار در سال ٨٠٠٠در واقع سطح کشت از 

کند و از توليد آن حمايت  افزايد که ايران سياستی را در پيش گرفته که کشت مواد مخدر را در افغانستان تشويق می می

کنند و سپس اين مواد را  شيوه خاص خود مواد مخدر را وارد ايران می بعد از آن نيروھای اطالعاتی سپاه به. کند می
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» تاسوکی« مرز با افغانستان ديوار بلندی از کنترولعالوه بر آن سپاه پاسداران جھت . کنند جھانی میراھی بازارھای 

ساخته و در پھلوی اين ديوار خندقی حفر نموده که عبور از منطقه را ناممکن ساخته است و جھت » شغالی«تا بندر 

 و قاچاق مواد مخدر به داخل ايران را در ولکنترعبور نيروھای ايرانی جاھای معينی گذاشته است و از اين طريق 

  .دست دارد

 ٥٠ تا ٤٠يکی از طريق زمينی که : شود  صورت وارد ايران می٣در ادامه اين گزارش آمده است که کل مواد مخدر به 

 دومی از راه. کنند روی می  روز پياده٤٠کنند و از رباط تا شيراز  نفر با پای پياده ھر کدام چند کيلو مواد را حمل می

 است در اين صورت دولت ايران ئیراه سوم از طريق ھوا. باشد می) ماشين(  موتوری١٠٠ تا ٥٠ھای  طريق کاروان

 درصد مواد مخدر توليد شده در افغانستان پس از ورود ٦٠در نتيجه . اطالع است تواند ادعا کند که از ورود آن بی نمی

ھای مافيای مواد مخدر سپاه قدس به کشورھای   سپس از طريق شبکه.شود به ايران به ھروئين و مرفين تبديل می

 درآمد حاصل از قاچاق دالرو از اين طريق سپاه پاسداران ميلياردھا . شود  و کانادا ترانزيت میامريکا، ئی، آسيائیاروپا

خالت در امور ھای تروريستی جھانی، د ھای تسليحاتی خود و حمايت از گروه برد سياست مواد مخدر را جھت پيش

  .گيرد کار می ھا و ناامن ساختن جامعه جھانی به داخلی کشورھای ھمسايه و تھاجم فرھنگی به آن

 تحت عنوان ٢٠١١-٠٥-٢٤، وابسته به کشور افغانستان ضمن گزارشی در تاريخ »آژانس خبری ثبوت«چنين  ھم

 David( کيرنان  ژنرال ديويد مک،١٣٨٧اسفندماه  ١۶روز : نويسد ، می»معضل حل ناشدنی مواد مخدر در افغانستان«

McKiernan ( چنان از  حکومت اسالمی ايران، ھم: المللی در افغانستان گفت  نيروھای بينامريکائیفرمانده

کند و در   میتأميننظاميان را  ھای آموزشی و مالی اين شبه اين حکومت، در زمينه. کند نظاميان طالبان حمايت می شبه

  .دستی دارد اد مخدر ھمقاچاق مو

  

ی دی ولت در شماره روز المانمجله . لکس؛ سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر دست دارد ويکی :جمھوری آذربايجان

آن را فاش » ليکس ويکی« که سايت امريکائیھای ديپلماتيک  يکی از تلگراف  خود، با استناد به٢٠١١- ٠١- ٢١جمعه 

آيد و نيروھای سپاه پاسداران  شمار می ترين صادر کنندگان مواد مخدر در جھان به گکرده نوشت که ايران يکی از بزر

  .انقالب اسالمی در اين قاچاق دست دارند

 در باکو ارسال شده است و در آن آمده مقادير ھروئينی امريکا از سفارت ٢٠٠٩ ژوئن ١٢اين تلگراف سری در تاريخ 

 ھزار کيلوگرم در يک چھارم اول ٥٩ به ٢٠٠٦بيست ھزار کيلوگرم در سال شود، از  از ايران به آذربايجان صادر می

  . رسيده است٢٠٠٩سال 

افزايد که   اين پرونده استناد کرده میمسؤولھای محرمانه بازرسان سازمان ملل متحد  اين تلگراف که به گزارش

  .سوی اروپا و غرب است بهجمھوری آذربايجان، شاھراه اصلی صادرات ھروئين ساخته شده با افيون افغانی 

ترين توليد گنندگان ھروئين  ترين خريدار افيون افغانی و يکی از بزرگ اند که ايران بزرگ ، افزودهامريکائیھای  ديپلمات

 در صد ھروئين موجود در آذربايجان از راه ايران وارد اين کشور می شود و اين کشور ٥٩. آيد شمار می در جھان به

 باز می گردد گزارش داده ٢٠٠٩ دسامبر ٢٦گونه که تلگرافی به تاريخ  کند ھمان  وارد بازار اروپا مینيز اين مقدار را

  .است

بندی شده است، به  طبقه» محرمانه«گردد و جزو اسناد   باز می٢٠٠٩ اکتبر ١٥در تلگرافی ديگر که تاريخ آن به 

اشاره شده که گفته قاچاق مواد مخدر به وسيله وزير امور خارجه سابق جمھوری آذربايجان » خلف خلف اف«سخنان 

 کرده ھنگامی که نيروھای امنيتی آذربايجان قاچاقچيان تأکيداو در اين باره . گيرد ھای امنيتی ايران صورت می سازمان
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. شوند دھند، به سرعت از زندان آزاد می ايرانی مواد مخدر را دستگير کرده و برای مجازات به کشورشان تحويل می

شان به  کنيم که از زمان تحويل ما گاھی افرادی را دستگير می«:  به نقل از اين وزير افزوده استامريکائیک ديپلمات ي

  ».ايران مدت زمان زيادی نگذشته است

اند که نيروھای امنيتی ايران با  ھای افغان به ھمتايان آذربايجانی خود گفته رسد مقام نظر می ھا، به برپايه اين تلگراف

  .کند اچاقچيان مواد مخدر افغان ھمکاری میق

ھا صورت گرفته دست داشتن مستقيم  رسد شنودی که توسط آذربايجانی نظر می ، به»ليکس ويکی«چنين بر پايه اسناد  ھم

  .نيروھای امنيتی ايران در فروش و تبديل افيون به ھروئين را ثابت کرده است

 در صد توليد جھانی افيون در ٨٩ گفته بود ٢٠٠٩، ماه سپتامبر  سفير ايران در سازمان ملل متحدئیمحمد خزا

، تھران ئی ادعای خزا اما به. شود ترين بخش از اين توليد وارد مرزھای ايران می گيرد و بيش افغانستان صورت می

 . برای مبارزه با اين قاچاق ھزينه کرده استدالرميليارھا 

  
ای که   کيلو گرم ھروئين در محموله١٣٠، مقامات دولتی نيجريه اعالم کردند که ١٣٨٩ آبان ماه ٢٨در تاريخ  :نيجريه

عالوه بر آن در اوايل آبان ماه .  آن اروپا بودئیاز طرف ايران وارد کشور نيجريه شده بود را کشف کردند که مقصد نھا

  . کانتينر حاوی سالح غيرقانونی که از کشور ايران آمده بودند خبر داد١٣ای امنيتی نيجريه از توقف ، نيروھ١٣٨٩

ھای عظيم آقاجانی و سيد  ھا دستگير کردند و با ذکر نام نيروھای امنيتی نيجريه چند ايرانی را در ارتباط با اين محموله

  .قاچاق مواد مخدر و اسلحه به نيجريه معرفی کردند مسؤولًاحمد طھماسبی رسما لشکر قدس سپاه پاسداران را 

  

، در ١٣٩٥در تير ماه ! فرنگی ھای رب گوجه  کيلوگرم ھروئين در قوطی٢٠٠جاسازی  : بلغارستان- گمرک ترکيه 

ترين شيوه قاچاق مواد مخدر به اروپا، قصد داشته با استفاده از  خبرھا داشتيم که حکومت اسالمی ايران در تازه

ان مأمور کيلوگرمی ھروئين را در يک کاميون به اروپا منتقل نمايد اما ٢٠٠فرنگی يک محموله   رب گوجهھای قوطی

 کيلوگرمی ھروئين را در يک کاميون که از ايران راھی ھلند بوده ٢٠٠ بلغارستان اين محموله -گمرک مرز ترکيه 

  .يليون يورو بوده است م٩ارزش محموله ھروئين کشف شده در اين کاميون معادل . کشف کردند

  

المللی ژوليانی در شھر  اوکراين از کشف يک محموله نظامی از يک ھواپيمای عازم ايران در فرودگاه بين :اوکراين

 تأئيد، به ٢٠١٧ ژانويه ٢٢ - ١٣٩٥شنبه سوم بھمن   خبرگزاری روسی اينترفکس، نوشت روز يک.خبر داد» کيف«

شونده ضد تانک از نوع  ھای ھدايت پيمای عازم ايران قطعات سامانه موشککارشناسان، نگھبانان مرزی از يک ھوا

  .گوی گارد مرزی اوکراين در اختيار اين خبرگزاری قرار داده است  اين خبر را يک سخن.اند کشف کرده» فاگوت«
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المللی  رودگاه بين عازم ايران در فئیھای ھوا بر اساس اين گزارش، نگھبانان روز اول بھمن ماه ھنگام بازرسی محموله

اند که در سفرنامه پرواز نيز به آنھا  ھای بدون اسناد و مدارکی را پيدا کرده  جعبه حاوی محموله١٧ژوليانی شھر کيف، 

 .اشاره نشده بود

 .شده، حاوی قطعات مورد استفاده در موشک و بقيه با قطعات ھواپيما پر شده بود ھای کشف سه جعبه از محموله

 نيروھای امنيتی .ھا قطعات تعمير ھواپيما قرار داده شده بود کردند در اين جعبه گويند که فکر می میخدمه ھواپيما 

المللی نقل و انتقال کاال ضبط کرده و در اختيار دولت اوکراين  شده را به خاطر نقض قوانين بين اوکراين، محموله يافت

 . استئیربوط به کدام شرکت ھواپيماھا ذکر نشده که اين ھواپيما م  در گزارش.اند قرار داده

نوشته اينترفکس، قطعات آن در اين محموله کشف شده يک موشک کوچک و قابل حمل است  که به» فاگوت«موشک 

 .توان با خودرو زرھی نيز آن را شليک کرد که می

 ذکر کرده و ردال ھزار ٣٠ھای فاگوت را  باشگاه خبرنگاران جوان به تازگی در گزارشی قيمت ھر يک از موشک

در نبرد دو سال اخير سوريه و به خصوص شمال اين » فاگوت«ھای ضد تانک پيشرفته  نوشته است که رد پای موشک

 .کشور به خوبی مشخص است

 باری ايرانی را که عازم سوريه بود، مجبور ئیھای امنيتی ترکيه يک ھواپيما  مقام٩٠در روزھای پايانی اسفندماه سال 

دگاه دياربکر در شرق اين کشور کردند و پس از آن اعالم کردند که در بازرسی از اين ھواپيما محموله به فرود در فرو

 .اند غيرقانونی تسليحاتی به مقصد سوريه کشف کرده

  

  .المان کيلو ھروئين در دو کاميون ايرانی در ١۵٠کشف  :المان

، پس از تفتيش و بازرسی از دو کاميون ايرانی در المان ئیان اداره آگاھی و جنامأمورتازگی و در اوايل ماه گذشته،  به

پس از ضبط اين محموله، دو راننده ايرانی . بزرگراه شماره سه اين کشور، به صد و پنجاه کيلوگرم ھروئين دست يافتند

  .ھا روانه بازداشتگاه شدند اين کاميون

  
  

 ايتاليا اعالم کرد که پوليس، ٢٠١٧ ژانويه ٣١ -  ١٣٩٥ بھمن ١٢شنبه  المللی فرانسه، سه راديو بينگزارش  بنا به :ايتاليا

  .اند در پی تحقيقات در يک پرونده مربوط به قاچاق اسلحه به مقصد ايران و ليبی، حداقل سه نفر بازداشت شده

  . اند نژاد منتشر کرده د احمدی عکس دو نفر از بازداشت شدگان را در کنار محموئیھای ايتاليا روزنامه
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اسم . شدگان يک زن و شوھر اھل شھر ناپل ھستند که شوھر، قبال مسلمان شده و ارتباطات زيادی با ايران دارد بازداشت

 .ُکوپتر در رم است ن يک شرکت فروش ھلیمسؤوالنفر سوم، يکی از . نقل شده است» جعفر«کوچک وی 

س جمھور پيشين، ئينژاد، ر اند که زوج ناپلی را در کنار محمود احمدی تشر کرده را منئیھا  عکسئیمطبوعات ايتاليا

 .ھا معلوم نيست اما تاريخ عکس. دھد نشان می

 که خارج از ايتاليا قرار دارند، وسائلی ئیھا المللی و به واسطه شرکت ھای بين سه نفر متھم ھستند که با دور زدن تحريم

 .توان استفاده نظامی ھم داشته باشند ه میاند ک به ايران و ليبی فرستاده

-کوپتر ھلی( ھا  که در اصل برای حمل زخمیئیکوپترھا ، در اين معامالت، ھلی»ال رپوبليکا «ئینوشته روزنامه ايتاليا به

کوپترھا از کدام کشور  اما گفته نشده که خريدار اين ھلی. کوپتر جنگی تبديل شده است طراحی شده به ھلی) آمبوالنس

  .بوده است

  
 ئی تحقيقات مقامات قضا.حکم جلب يک تبعه ليبی را نيز در ارتباط با ھمين پرونده صادر کرده است دادسرای ناپل

  .آغاز شد) کامورا( ، در پی شنود مخفی مکالمات تلفنی اعضای مافيای ناپل٢٠١١ايتاليا در باره اين شبکه قاچاق از سال 

  

   قاچاق مواد مخدرۀرانسه دربارالمللی ف سايت فارسی راديوی بين

ھای مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر   در رابطه با اھرم،٢٠١١ نوامبر ١٧المللی فرانسه،  سايت فارسی راديوی بين

  :توسط سپاه پاسداران عنوان کرد

استفاده  ئیھای کشتيرانی و ھواپيما سپاه پاسداران در اين قاچاق از لجستيک خاص خود که عبارت است از شرکت

  .کند و در عمل قدرتی نامحدود دارد می

ھای ھنگفت مالی   ھزينهتأمينپس از شکست در جنگ، حکومت اسالمی در تداوم اين سياست ضدانسانی و برای 

  .چنان نيازمند خريد و فروش اين مواد بود ای ھم  تسليحات ھسته

  :اد مخدر در ارتباط با ايران نيز اشاره آمده استگزارش دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مو به

 درصد از  ۴٠ متحد در امور مبارزه با مواد مخدر، بيانگر اين واقعيت است که حدود گزارش دفتر نمايندگی سازمان ملل

و  درصد بقيه آن به کشورھای عراق، ترکيه، آذربايجان  ۶٠ماند و  مواد مخدر وارد شده به ايران در ھمين کشور می

  .رسد سرانجام به اروپا می
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تن آن در داخل   ۴شود و  تن مواد مخدر به ايران وارد می  ١٠طور متوسط روزانه  سازمان ملل به بر اساس ارزيابی 

  .شود تن، ترانزيت می  ۶ايران مصرف و 

  

  قاچاق شيشه در جنوب شرق آسيا

در اين . يشه توسط اتباع ايرانی پرداخته استموضوع قاچاق ش ، به١٣٩٢-٠١-٢٠گزارش سايت زنان پرس، در تاريخ  

ھای مبارزه با مواد مخدر کشورھای جنوب شرق آسيا در   روسای سازمان٢٠١٠در اواخر سال «: گزارش آمده است

مقامات . يکی از مبادی ورودی ماده مخدر شيشه شده است سی و پنجمين نشست خود رسما اعالم کردند که، ايران بدل به

ھای غيرمقيمی که  گفتند يک پنجم خارجی ی میجاپاندادند و مقامات  اچاق شيشه توسط اتباع ايرانی خبر میتايلندی از ق

  .اند شوند، تبعه ايران در رابطه با شيشه دستگير می

 ١٦النکا با دستگيری دو تن ديگر حدود   سریپوليس کيلوگرم و ٧٥ ايرانی قريب به ٥ مالزی با دستگيری پوليس

 توسط ١٣٨٨ نفر از قاچاقچيان شيشه در اواخر سال ١٠چنين يک باند ايرانی  ھم» . کشف کرده بودکيلوگرم شيشه

 ١٢اين تيم محموله قاچاق به ارزش . ھا دختران چادری بودند  نفر از آن٨ اندونزی دستگير شدند که در اين ميان پوليس

  .کردند ه ھمراه خود حمل می را که شامل شيشه و مايعات وابسته به آن بود بدالرو نيم ميليون 

 ايران و از طريق سوريه و مالزی به ئیھا از مرزھای ھوا ھای انجام شده، مشخص شد که اين محموله در بررسی

عالوه بر آن سپاه پاسداران با اعزام زائران به اماکن مقدس در سوريه، لبنان، ترکيه و . شوند کشور اندونزی وارد می

 کامل فرودگاه امام در تھران کنترولذکر است که  الزم به. کند  قاچاق مواد مخدر استفاده میعنوان پوششی برای عراق به

  . مواد مخدر را روشن ساخته استئیتوسط سپاه پاسداران داليل تسھيل و تکثير قاچاق ھوا

 از طريق حکومت اسالمی ايران،. ی التينامريکا و امريکاطور قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران به  ھمين

ھای غيرقانونی اقدام به قاچاق  منظور باال بردن درآمد ناشی از فعاليت ی التين بهامريکانمايندگان خود در کشورھای 

ھا از  امريکائی دايره مواد مخدر، نگرانی پوليسدر پی گزارش . پردازد  میئیشو مواد مخدر، جعل و تقلب و پول

ھای قاچاق  ھا و راه منظور استفاده از تکنيک کاھای مواد مخدر مکزيک بههللا با کارتل و سندي ھمکاری سپاه و حزب

 ١١١ حداقل ٢٠٠٨ز سال ئياز پا«چنين  ھم. برای حمل و نقل افراد و مواد مخدر به اياالت متحده افزايش يافته است

 اجرای مواد مخدر هللا در عمليات مديريت شويان وابسته به حزب المللی مواد مخدر و پول مظنون از يک شبکه بين

مرزی سپاه   برونئیھای مافيا عنوان يکی از شاخه هللا به البته جای ھيچ شکی وجود ندارد که حزب» .اند دستگير شده

ھای  ھای غيرقانونی با سپاه قدس حکومت اسالمی ايران، ھماھنگی کامل دارد و بدون کمک پاسداران در اجرای فعاليت

  . نيستامريکابه اجرای نقش مجرمانه خود در اطالعاتی و لجستيکی سپاه قادر 

ھای محمد نصيری پور، دکتر ايوبی و عبداللھی باند قاچاق مواد مخدر در ھرمزگان راه  نام سه نفر به، ١٣٨١ در سال

ه نفر ٣ اين باند. ده است ھا کارشناس بھداشت و دکتر ايوبی سابقا بازجوی اطالعات در مشھد بو دو نفر از آن. اند اندخته

س ئيعنوان ر در بدو ورود دکتر ايوبی، به. کار شدند ھا مشغول به بعد از ورود به بندرعباس در اداره کل امور زندان

ھا و عبداللھی معاون امور اداری   متادون تراپی زندانمسؤولپور  ھای استان ھرمزگان، نصيری بھداری اداره کل زندان

اندازی و متادون،  ترين کلينک ترک اعتياد در استان را راه کتر سالفی بزرگدکتر ايوبی شد و در اولين گام با ھمکاری د

گانه ھنوز که ھنوز است  قرص و ساير داروھای مورد نياز اين مرکز نيز با ترفندھای رذيالنه توسط ھمين شرکای سه

 وجود دارد که به فروش عالوه بر اين، سه عطاری در بندرعباس. شود  میتأمينطور مجانی  ھا به از محل سھميه زندان
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پور  نمايندگی شخص نصيری که از طريق ھمين باند به. ورزند ھای غيرمجاز روانگردان مبادرت می متادون و قرص

  ...شود و   میتأمين

 انتقال مواد مخدر به ئیاين شرکت ھواپيما.  مواد مخدر استئی ماھان ايرالين ھم مشغول ترانزيت ھوائیخط ھوا

 در ايران است، که ئیترين خطوط ھواپيما ترين و اصلی اين ھواپيما از معروف. را بر عھده دارد ئیکشورھای اروپا

متعلق به خانواده ھاشمی رفسنجانی است و سيدحسين مرعشی پسر عموی ھمسر اکبر ھاشمی رفسنجانی با چراغ سبز 

به پسر ھاشمی رفسنجانی است و دادن اندازی کرد اما کليه امتيازات متعلق   را با نام خود راهئیاو، اين ھواپيما

  .وقفه ادامه دارد چنينی، بی ھای شخصی اين رانت

اين . شود ھای آسمان و ماھان در داخل و خارج از ايران انجام می  با نامئیترانزيت مواد مخدر توسط دو شرکت ھوا

ھا ديکته  ر توسط اين نيرو به آن مواد مخدئیجا  و نوع فعاليت و نحوه جابهکنترول توسط اطالعات سپاه ئیخطوط ھوا

  . در انحصار سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران استئیچرا که اين خط ھوا. شود می

 ماھان اير، نماينده سپاه و نفر اول قاچاق مواد مخدر از سپاه پاسداران توسط اين خط ئیسردار کريمی، رياست ھواپيما

ھای اطالعاتی  يتمسؤولھا در سپاه  اين پاسدار، سال. و شرق آسيا است، حوزه خليج پارس ئی به کشورھای اروپائیھوا

  .مختلفی داشته که با ذکر صالحيت او در ھدايت و ھمراھی نيروھای برون مرزی به اين سمت برگزيده شده است

  

  فرمانده سپاه پاسداران در ليست قاچاقچيان مواد مخدر

سرتيپ باغبانی متھم . ان را به ليست قاچاقچيان مواد مخدر وارد کرد نام يکی از فرماندھان سپاه پاسدارامريکادولت 

 .است که در ازای کمک به قاچاقچيان افغان، برای طالبان اسلحه و مھمات ارسال کرده است

  

 
 »اه پاسداراننيروی قدس سپ«سرتيپ غالمرضا باغبانی، از فرماندھان ارشد 

ای سرتيپ غالمرضا باغبانی، از فرماندھان  ، در بيانيهچ مار٧ روز چھارشنبه امريکاداری اياالت متحده  وزارت خزانه

  . قرار دادئیرا قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرد و او را تحت تعقيب قضا» نيروی قدس سپاه پاسداران«ارشد 

دھد، غالمرضا باغبانی به قاچاقچيان افغان  مدارکی به دست آمده که نشان می، امريکاداری   وزارت خزانه بنا به بيانيه

ھا برای رساندن  او در عوض از آن.  مواد مخدر بفرستندئیکشورھای اروپا داد که با عبور از خاک ايران، به اجازه می

 .کرد اسلحه و مھمات برای نيروھای طالبان در افغانستان استفاده می
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 در امور تروريسم و اطالعات مالی، اسناد به دست آمده نشان امريکاداری  ھن، معاون وزير خزانهگفته ديويد کو به

برد  کند، بلکه از اين ھمکاری برای پيش سپاه پاسداران نه تنھا به قاچاق مواد مخدر کمک می» نيروی قدس«دھد که  می

 .کند ھای تروريستی استفاده می فعاليت

، سرتيپ باغبانی که بر منطقه مرزی افغانستان تسلط دارد، به قاچاق مواد امريکاداری  بنا به بيانيه وزارت خزانه

ھای افغان را برای ارسال بار ترياک به درون مرزھای ايران   برای توليد ھروئين ياری رسانده و راه قاچاقچیئیشيميا

 .باز گذاشته است

از برقراری ھرگونه دادوستد تجاری يا معامله مالی با سرتيپ  امريکائی، اتباع امريکاداری  با اين تصميم وزارت خزانه

 . داشته باشد، توقيف خواھد شدئی داراامريکابه عالوه اگر او در . شوند باغبانی منع می

ای مواد مخدر قرار گيرند، در صورت دستگيری،  ، افرادی که در فھرست قاچاقچيان حرفهامريکامطابق قوانين جاری 

 .شوند  جريمه نقدی و تا سی سال حبس محکوم میدالر ميليون ۵يک تا به مجازاتی شامل 

وابسته به » نيروی قدس « رتبه ، سرتيپ غالمرضا باغبانی از افسران عالیامريکاداری  گفته بيانيه وزارت خزانه به

 .تو فرمانده فعلی نيروی قدس در زاھدان، مرکز استان سيستان و بلوچستان ايران اس» سپاه پاسداران«

از حوزه انتخابی زاھدان برای نمايندگی نامزد » مجلس شورای اسالمی«سرتيپ غالمرضا باغبانی در انتخابات اخير 

 .شده بود، اما موفق به کسب آرای کافی نشد

 ميالدی تا کنون بيش از يک ھزار نفر را در فھرست قاچاقچيان ٢٠٠٠ از ماه ژوئن سال امريکاداری  وزارت خزانه

 .شود سرتيپ باغبانی اولين مقام حکومتی ايران است که نامش در اين فھرست ثبت می. قرار داده استمواد مخدر 

 

 »زيرزمينی«اقتصاد  

طور دقيق مشخص کرد و تخمين زدن در اين زمينه نيز بسيار دشوارتر از  هتوان ب ارزش اقتصاد زيرزمينی را نمی

دھد  شده توسط صندوق جھانی پول، نشان می اما مطالعات انجام. ستساير معيارھای اقتصادی مانند توليد ناخالص ملی ا

 درصد توليد ناخالص ملی رسمی آنان ۴۴ تا ٣۵که ارزش يک اقتصاد زيرزمينی در کشورھای در حال توسعه حدود 

می برابر ھا رق ی اقتصاد زيرزمينی ايران وجود دارد، و برخی تخمين گيری اندازه  ھای متفاوتی برای اندازه روش. است

  .دھند  درصد توليد ناخالص ملی ايران را نشان می٣۶با 

المللی در جريان بود، آوار آن بر سر ميليون خانواده کارگری و محروم ريخت اما برای  ھای بين دورانی که در آن تحريم

 شکل گرفت و به ھا  متعددی در داخل حکومت اسالمی و نزديکان و ارتباطات آنئیھا باندھای مافيا دور زدن تحريم

ھای دادگاھی در زمينه فساد و  ھا و پرونده گزارش. امری حياتی و سودآور برای صادرات و واردات ايران تبديل شد

نژاد اتفاق افتاد اھميت اقتصاد زيرزمينی را در آن  خصوص در دوران رياست جمھوری پاسدار احمدی معامالتی که به

  .تر کرد دوران برجسته

 ٢۵ تا ٢٠ که حدود ئیھا ھا و شرکت د وزارت اقتصاد دولت اسالمی ايران، تخمين زده که تجارتدر آن دوره، خو

اگر برای اقتصاد زيرزمينی ايران مبلغ . دھند از پرداخت ماليات معاف ھستند درصد توليد ناخالص ملی را تشکيل می

توليد ناخالص ملی کنونی اين کشور،  درصد را در نظر بگيريم، ارزش اقتصاد در سايه ايران بر اساس ٢۵حداقلی 

المللی   درصد مطرح شده توسط صندوق بين٣۵اگر آن را بر اساس نرخ . شود  تخمين زده میدالر ميليارد ١٠٠حدود 

  . استدالر ميليارد ١۴٠پول محاسبه کنيم، ارزش اقتصاد زيرزمينی ايران حدود 
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اما . شود غير ممکن است  نصيب سپاه پاسداران میدالررد  ميليا١۴٠ تا ١٠٠که دقيقا چه مقدار از اين  تشخيص اين

ای از سود اين تجارت قاچاق  ھای سپاه پاسداران حاکی از اين خواھد بود که سپاه بخش عمده تر به فعاليت نگاھی عميق

  .زند جيب می را به

ی وارداتی قاچاق در ايران  منابع مختلف از جمله سازمان گمرک و مجلس شورای اسالمی ايران، ارزش کاالھا گفته به

طور  ترين توليدکنندگان نفت در جھان است، نفت خود را به ايران که يکی از بزرگ.  استدالر ميليارد ٣٠ تا ٢٠بين 

 ميليون ليتر 20اند ساالنه حداقل  مقامات حکومت السامی ايران، بارھا اقرار کرده. نيز صادر می کند» غيرقانونی«

 7شده از ايران بيش از  در چند سال گذشته، ارزش نفت قاچاق. شود  از کشور قاچاق میسوخت از ايران به خارج

  . در سال تخمين زده شده استدالرميليارد 

تر، عالوه بر استثمار شديد نيروی کار و  در واقع حر و ولع سران و مقامات حکومت اسالمی برای کسب سود بيش

ان و محرومان جامعه، نيازھای متعدد و روزافزون حکومت اسالمی تحميل فالکت اقتصادی بز مزدبگيران و بيکار

کارانه   و تبهئیھای مافيا ھای اقتصادی و اجرای سياست  ايران به پول، جھت تکميل پروژه تسليحاتی، دروت زدن تحريم

ی خود را از محابا تمامی امکانات سياسی، ديپلماسی و لجستيگ ، اين حکومت را بر آن داشت تا بی...مرزی و  برون

در نتيجه عدم مقابله جدی کشورھای برخی . جمله در خدمت خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر و سالح به کار گيرد

چنان پس  المللی از اين اقدام حکومت اسالمی ايران، زمينه را برای سپاه پاسداران مھيا نمود تا ھم ھا و نھادھای بين دولت

ھای   اصرار ورزد و ابعاد فعاليتئیھای مافيا  اجرای اين نوع عمکردھا و سياستاز جنگ ايران و عراق تاکنون، بر

 گسترش   و کاناداامريکای التين، آفريقا، اروپا، امريکا، کشورھای جاپانخود را به کشورھای جنوب شرق آسيا، چين، 

  .شان کند و حکومت نصيب خود دالر تجارت مواد مخدر در جھان، ساالنه ميلياردھا کنترولدھد و از طريق 

ھای مختلف نظامی، اطالعاتی و ديپلوماتيک حکومت  در حال حاضر ديگر بر ھمگان روشن شده است که ارگان

، نه تنھا در تھيه و توزيع »قدس«مرزی آن، يعنی سپاه   ھا سپاه پاسداران و شاخه تروريستی برون اسالمی و در راس آن

المللی  المللی را در تھيه و ترانزيت مواد مخدر در سطح بين بکه گسترده بين داخل نقش دارند بلکه يک ش مواد مخدر در

  .کنند نيز با درآمدھای ميلياردی اداره می

حساب  چنين بازيگر اصلی در اقتصاد زيرزمينی ايران است که برايش منبع درآمد ارزشمندی به سپاه پاسداران، ھم

چنين سپاه  ، ھممسألهاين . مداران غيرنظامی وابستگی نداشته باشد استاين درآمد موجب شده است تا سپاه به سي. آيد می

  . آن نيز حاکم گردانده استئیکار و مافيا ھای خالف را بر دنيای زيرزمينی ايران و گروه

ای توضيح داده بود که چگونه سپاه  برای مثال، سردار حسين ھمدانی، که اخيرا در سوريه کشته شد، در مصاحبه

کنندگان در خيابان سازماندھی   برای سرکوب تظاھرات١٣٨٨راذل و اوباش را در جريان اعتراضات سال ھای ا گروه

  .کرده است می

***  

ھای حکومت اسالمی ايران، در ادعاھای پوچ و دروغين  ارگان جالب است که گردانندگان شبکه آکام نيوز، وابسته به

دھد و   آزاد به مخالفين ھم اجازه صحبت کردن داده و میئیاما در فضاآکام نيوز «چون  شان از مسايلی ھم خود؛ اما گنده

ميان   حرف به»روشنگری«و » ھا و حتی مخالفين احترام به حقوق انسان«؛ ». نيستئیگو ھدف اين سايت، شعار و کلی

ران؛ انقالبی که  مردم اي١٣٥٧شان خمينی، از ھمان روزھای نخست پيروزی انقالب  دانند که امام اندانگار نمی آورده

برای آزادی، برابری، رفاه و دموکراسی بود نه خرافات اسالمی و حکومت اسالمی، فرمان سرکوب انقالب مردم را 

ھنوز يک ماھی از پيروزی انقالب و سرنگونی حکومت پھلوی با قدرت و اتحاد مردم و رد پيشاپيش ھمه ! صادر کرد
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خمينی، سرکوب وحشيانه زنان و مردم کردستان صادر کرد و ھمه کارگران قھرمان صنايع نفت، نگذشته بود که 

 مردم ايران در ھمه جای ايران ٥٧نيروھای سرکوبگر قديم و جديد، تھاجم ھمه جانبه ای را عليه دستاوردھای انقالب 

لفين را به کشی داشت با فرمان خمينی، راھی شھرھا و روستاھای ايران شد و مخا راه انداختند و خلخالی که جنون آدم

  ... ھای مرگ سپرد و دست جوخه

شيعيان   اول  چون آخرين پيامبرشان محمد و امام عيان، ھميم امام خمينی، امام وقت شئي بگو بدون اغراق و واقعیاگر

 ١٤٠٠خمينی، بالفاصه بيش از حدود . مذھبی ھستند -  ھای تاريخی ت، بالھت و جنايت، نمونهھعلی، در وقاحت، سفا

  برای مثال؛: ای صادر کرده اسـت که ھا و فتواھای به غايت ارتجاعی و جانيانه ھا، حکم بعيت از آنسال، به ت

کندن ) ٧  مسألهترجمه تحريرالوسيله، جلد چھارم، قصاص، ( خمينی، در کتاب تحريرالوسيله احکام دست و پا بريدن

جا،  ھمان( درآوردن ، چشم)١٨ مسألهجا،  انھم( ، سوراخ کردن يا بريدن گوش)١٦ مسألهجا،  ھمان( پوست و گوشت سر

  .بسياری احکام وحشيانه را صادر کرده است… و) ٣١ و ٣٠ مسألهجا،  ھمان( ، بريدن لب و زبان)٢١ مسأله

ھا و افکار سياسی خمينی در نجف است که در سال  ھای اساسی حکومت اسالمی ايران، عمدتا براساس نظريه پايه

فقيه است و در   اسالمی ارائه شده که ھمان نظريه واليتتأسيسرح خمينی برای حکومت  تدوين شده و در آن ط١٣٤٨

  :آن آمده است

او، » .باشد ھا محفوظ می مقام حکومت و قضاوت منصوبند و اين منصب ھميشه برای آن به) ع( از طرف امام«آخوندھا 

و » حبس ابد«و » نفی بلد«و »  زدنشالق» «اجرای حدود«ھای ضدانسانی تحت عنوان  چنين درباره مجازات ھم

  ».اسالم برای اين امور آمده است«: صراحت نوشته است ، به»رجم«

 نه يک کلمه اسالم پناه بياوريد؛ ھا را بشکنيد و به قلم«: »روزنامه کيھان و جمھوری اسالمی: ١٣٥٨ اسفند ١٩ خمينی،

پارچه خواھان جمھوری  ملت ما يک... خواھند  را میملت ما اسالم. خواھيم ما اسالم را می» زياد و نه يک کلمه کم

ھا را  قلم... ھمه بايد جمھوری اسالمی بخواھند... بخواھند» جمھوری اسالمی«ھا ھم بايد  کمونيست... اسالمی است

زدگانی  ھا غرب را بر اين عبارت اضافه کنند؛ آن» دموکراتيک«خواھند کلمه  ھا که می آن. اسالم پناه بياوريد بشکنيد و به

  .بندوباری غرب جمھوری دموکراتيک يعنی جمھوری غربی يعنی بی... اند فھمند جاھل ھستند که نمی

بگذارد اين دشمن ماست ھرکس » دموکراتيک«ھرکس اسم جمھوری اسالمی را «: ... ١٣٥٨ خرداد ٥خمينی، 

  ...خواھد که اسالم را نمی بگويد اين دشمن ماست برای اين» جمھوری دموکراتيک«

ما بدھند و  ھا را به اسالم منھای روحانيت خيانت است اگر تمام آزادی«: گفت»  ای از بانوان قم عده«خمينی در ديدار با 

  ».زار ھستيم از آزادی منھای قرآن ما بی. خواھيم ما بدھند و بخواھند قرآن را از ما بگيرند نمی ھا را به تمام استقالل

اشتباھی که ... «؛ »...ھای بزرگ برپا کرده بوديم ھای دار را در ميدان از اول چوبهاگر ما «: ١٣٥٨ مرداد ٢٦خمينی، 

اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و . اين قشرھای فاسد ما کرديم اين بود که انقالبی عمل نکرديم و مھلت داديم به

 تمام مطبوعات مزدور را شکسته بوديم و تمام طور انقالبی عمل کرده بوديم و قلم اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم به

ھای فاسد را   محاکمه کشيده بوديم و حزب ھا را به مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آن

ھای بزرگ  ھای دار را در ميدان  جزای خودشان رسانده بوديم و چوبه ھا را به ممنوع اعالم کرده بوديم و روسای آن

داديم  اگر ما انقالبی بوديم اجازه نمی. آمد ھا پيش نمی کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم اين زحمتبرپا 

هللا،  کرديم و يک حزب، حزب ھا را ممنوع اعالم می کرديم؛ تمام جبھه ھا اظھار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع می اين

  ».ھای خارج بنويسند خواھند روزنامه کنيم ھرچه می البی رفتار میما انق«داديم؛  حزب مستضعفين تشکيل می
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ما مسير خودمان را ... «: خمينی در اين ديدار گفت. نوشته روزنامه کيھان، با پيام خمينی مجلس خبرگان گشايش يافت به

  »...وانند و از اين وحشت نداريم که ما را ديکتاتور و مخالف آزادی بخ. رويم و از ھيچ چيز باک نداريم می

اسم دموکراسی   که بهئیھا آن... کنيم ما شما را مدفون می. بايد از صحنه بيرون برويد... ھای فاسد شما ای ريشه: مينیخ

ھا را سرکوب خواھد  فساد و تباھی بکشند بايد سرکوب شوند و ملت ما آن خواھند مملکت ما را به و با اسم دموکرات می

  ».کرد

طور کامل از نيروھای حکومت اسالمی ايران پس گرفته  شھر زبيدات به« عراق اعالم کرد که ،١٣٦٧ تيرماه ٢٢روز 

تصرف درآورده است اما نيروھای عراقی مدت زيادی در خاک ايران باقی  و عين خوش، موسيان، فکه و دھلران را به

  »...نشينی خواھند کرد نخواھند ماند و عقب

پرز « ای به  جمھور وقت حکومت اسالمی، در نامه سئيای ر ، خامنه١٩٨٨ه ئي ژو١٨ - ١٣٦٧ تيرماه ٢٧در روز 

 سازمان ملل سرباز زده بود اعالم ٥٩٨سال که خمينی از پذيرش قطعنامه   متحد، بعد از يک دبيرکل ملل» دوکوئيالر

س عدالت منظور ياری کردن دبيرکل سازمان ملل جھت استقرار امنيت بر اسا جمھوری اسالمی ايران، به«: کرد

  )١٣٦٧ تيرماه ٢٧، ١٤راديو حکومت اسالمی ايران، اخبار ساعت ( ...»طور رسمی پذيرفته است  را به٥٩٨قطعنامه 

را سرکشيد و ده ماه پيش از مرگش، » زھر آتش بس«المللی   بينئیخمينی سرانجام در اوج درماندگی داخلی و رسوا

تر است ولی راضی به رضای خدايم و برای رضايت   از زھر کشنده برای منمسألهگويم که قبول اين  من باز می«: گفت

دانيد که من با شما پيمان بسته بودم که تا آخرين قطره خون و آخرين نفس بجنگيم، اما  شما می... او اين جرعه را نوشيدم

تم و اگر تصميم امروز فقط برای تشخيص مصلحت بود و تنھا به اميد رحمت و رضای او از ھر آن چه گفتم گذش

  )١٣٦٧ تيرماه ٢٩راديو حکومتی، ... (»ام ام با خدا معامله کرده  داشتهئیآبرو

ھا راه  بس را پذيرفت، اما کشتاری وحشيانه در زندان ناگزير آتش ، به٥٩٨خمينی پس از سرکشيدن جام زھر قطعنامه 

دنبال فرصت  ريزی شده و تنھا به  رنامهھا پيش ب ، از مدت١٣٦٧ترديد تدارک کشتار سال  ناگفته نماند که بی. انداخت

ای   عام، در نامه خمينی يکی دو سال پيش از اين قتل. مرحله اجرا بگذارند مناسبی بودند تا اين جنايت تاريخی خود را به

و آزادی شماری از زندانيان سياسی به » ھيات عفو«، از ١٣٦٥ مھر ١٢، به تاريخ )نايب وقت خود( اله منتظری به آيت

دستور ھياتی که آمار انفجارھا و  رويه چند صد نفر منافق به آزادی بی... «: شنھاد آن ھيات، انتقاد کرده و نوشته بودپي

  »...ھا را باال برده است ترورھا و دزدی

عنوان  را به علی امام اول شيعيان ھای نخست انقالب، جمعی سال چينی ترورھای و کشتارھای دسته برای مقدمه خمينی،

  ... يک اسير يھودی را در  نفر٨٠٠ گردن آورد که او ل میمثا

ھايی که از پيش کنده بودند سر   نفر از مردان قبيله را در مقابل گودال٩٠٠تعداد ، قريظه علی پس از پيروزی بر قبيله بنی

حضرت علی و «زبير» ھا بکندند و  بگفت تا در زمين گودال) محمد( پيامبر)  ١٠٨٨صفحه ، ٣جلد ، تاريخ طبری(   .بريدند

  )١٠٩٣صفحه ، ٣جلد ، تاريخ طبری(  .ھا را زدند آندر حضور پيامبر گردن 

 نفر از خاندان «ازد» را ٢٥٠«حضرت علی و يارانش در يک روز تعداد : ھا نويسندگان مذھبی آمده است در نقل قول

  ) ٧٢٩صفحه . جلد اول ، الذھبمروج (   .نحوی که کسی زنده نماند تا ديگری را دلداری دھد هب. سر بريدند

دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر در گذشت حضرت محمد نشان داده بودند حضرت علی و خالد آنان که «

 ٦جلد ، تاريخ طبری( و )  ١٣٨٠، ٤جلد ، تاريخ طبری(  .بن وليد ھمه را بکشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند

 )٢٤٢ تا ٢٢٦ت صفحا

...  
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ای  کارانه ھای جنايت  مردم ايران نگذشته بود که خمينی، فتواھا و فرمان٥٧مدت کوتاھی از انقالب ن ترتيب، ھنوز اي به

سرعت و يکی پس از ديگری در حفظ   مردم ايران را به٥٧چون کشتار مخالفين، سرکوب دستاوردھای انقالب  ھم

 هللا ھا را مانند آيت کيش خود و طرفداران آن عيان  ھماو، حتی شي. دار صادر کرد ئیرحمانه سرما روابط و مناست بی

، مجاھدين خلق ايران، دولت موقت به رياست مھدی بازرگان، رياست ...هللا شريعتمداری در تبريز و طالقانی، آيت

می ھای حکومت اسال آيا تا به امروز حتی منتقدين برخی از سياست... هللا منتظری نايب امام و صدر، آيت جمھوری بنی

 سال پيش، يعنی در ١٤٠٠کشان بيش از  ھا نيستند؟ آيا محمد و علی که خمينی شاھد آورده مانند خود او، آدم در زندان

  ! گويند به روباه گفتند شاھدت کيست؟ جواب دادم دمم است دوره بربريت بشر نبودند؟ مثلی ھست که می

خبرند؟ آيا اين  شان و امام و پيامبرشان بی تگری حکوم پس آيا گردانندگان آکام نيوز، از اين ھمه وحشی

، از کشتارھای ھولناک ...چون آکام نيوز، کيھان، جمھوری اسالمی، فارس، تسنيم و ما ھم» وطنی«ھای  »ژورناليست«

ھای روزانه مخفی و علنی دولت  خبرند؟ آيا ھمين امروز نيز اعدام اين حد جاھالنه بی دھه نخست حکومت اسالمی، به

بينند و  ای آن را نمی کشی بيش از سه دھه و حرفه اش با سابقه آدم ن روحانی امنيتی و وزير دادگستریشيخ حس

ھای ھولناک دھه نخست حکومت  کم در جنايت ھا حکومت اسالمی دست دانند که اتفاقا ھمه جناح ھا نمی شنوند؟ آيا اين  نمی

  ... اسالمی، نقش اصلی را داشتند؟ و

شان در خارج کشور، و يا داخل کشور با فتوای خمينی،  م نيوز، از ترور صدھا مخالف حکومتآيا گردانندگان آکا

ھا  ھا، محمدجعفر پوينده، خبرند؟ گناه فريدون فرخزادھا، عفت قاضی ، نمايندگان او بی...ای و رفسنجانی، فالحی، خامنه

حه برده بودند؟ حزب سياسی داشتند؟ آيا جرم اين تان دست به اسل ھا، عليه حکومت چی بود؟ آيا آن... ھا و محمد مختاری

ھای حکومت شما، مملو از زندانيان زن، مرد،  افراد، غير از گفتن و نوشتن چيز ديگری بود؟ آيا ھم اکنون زندان

، فعالين حقوق کودکان کار و خيابانی، آزادی ئیکودک، پير و جوان، فعالين جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجو

  ھا چيست؟  جرم آن. نيست... مادری، محيط زيست وزبان 

 چگونه و به چه جرمی در زندان کشته شدند؟ فزراد کمانگرھا به چه جرمی اعدام شدند؟ ھم  ...ھا وھا، شاھرخبھشتی

منفرد، ليال جماعت، نيگارا افشارزاده، نرگس   زن زندانی در زندان اوين، ھشت نفر يعنی مريم اکبری٣١از اکنون 

، )جالليان( زينب جاللیزاده و نازنين زاغری، کودکان خردسال دارند؛  دی، زھرا ذھتابچی، فاطمه مثنا، آزيتا رفيعمحم

زاده، صالح کھندل، ابراھيم  سعيد ماسوری، بھنام ابراھيمزندانی سياسی کرد، به چه جرمی به اعدام محکوم شده است؟ 

تبار، حسين غالمی آذر، محمد  رد، رضا کاھه، شاھين ذوقیفيروزی، حسن صادقی، سھيل بابادی، رضا اکبری منف

 غير  ھا شريف و آزاده آيا اين انسان... پور و اکرمی، حسين کاکاوند، امير حسين وند سيار، عباس توکلی، امير علی قلی

اند؟  کب شدهتر، چه جرمی مرت خواھی و تالش برای زندگی بھتر و انسان خواھی و دادخواھی، آزادی از بيان حقايق، حق

  ...و

آيا گردانندگان آکام نيوز مدعی آزادی و حرمت انسانی، نسبت به اين مسايل مورد اشاره در باال و يا در ادامه ھمين 

زنی و ترور شخصيت؟ اگر تھديدھای شما برای  ن، چه جوابی و قضاوتی دارند؟ غير از تھديد و اتھامئيمطلب در پا

کومت تان با خيال راحت مشغول جنايت و چاپيدن جامعه و حيت خالی کردن جيب امثال من موثر بود اکنون شما و ح

  ... ھای کارگران و مردم مرحوم، بازتوليد جھل و خرافات، کارتن خوابی، گور خوابی، کودک خيابانی و

 و ئی کلی گوآمادگی کامل دارد تا به شرط آنکه بھرام رحمانی"سايت خبری تحليلی آکام نيوز": آيا باز ھم خواھيد گفت

  » .ت و ابھامات مطرح شده را منتشر کندسؤاالحرفھای بی ربط و شعارگونه را کنار بگذارد، پاسخ نامبرده به 
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ربط است يا  ھای بی  و حرفئیگو ھم با اتکا به ھزاران شاھد زنده و سند و ثبوت، کلی ھای من، آن آيا اين حرف

ھای حکومت شما،  يا آن گلوله! شيشه مردم در دل تاريکی؟ کام نيوز بهھای گردانندگان آ پراکنی ھا و سنگ سازی پرونده

ھا بر سينه و مغز کولبران محروم و  شود و يا در کوه که مستقيما به قلب مخالفين خود و زندانيانی که اسيرند شليک می

تان را با ھدف  تگری حکوم ھا، اين ھمه وحشی تان و جعل واقعيت شما ھم با قلم... گرددد و کش شليک می زحمت

  !کنيد انحراف افکار عمومی توجيه می

دھد  توان چنين نتيجه گرفت که نقش سپاه پاسداران حکومت اسالمی در اقتصاد زيرزمينی، به آنان اجازه می در پايان می

 شايد سپاه پاسداران،. ھای مالی، سياسی، و عملياتی خود را در ايران و ساير نقاط جھان افزايش دھند ئیتا توانا

کيشان   را دارد که با ھمئیترين گروه تروريستی منطقه است، اين امکان و توانا ترين و مخوف مجھزترين و پيچيده

  .بسازد» غيرانسانی«و » غيرقانونی« جھانی  کار خود، يک شبکه کار و خالف  و جنايتئیمافيا

ين حکومتی، جز قلدری، اعمال مسؤولھاست کسب و کار بسياری از سران و مقامات و  واقعيت اين است که دھه

اندوزی، آدمکشی، تجاوز و تبليغ و  خواری، ثروت خوری، رانت خواری، زمين ديکتاتوری، سرکوب و سانسور، مفت

ھا ھيچ جايگاه و منزلت و ارزشی در نزد اکثريت  رو، آن از اين! ترويج و بازتوليد جھل و جنايت، چيز ديگری است

شان  دنبال فرصتی ھستند تا دودمان انگيزی دارند و ھموار به ھا، نگاه نفرت اکثريت مردم به آن. مردم جامعه ايران ندارند

  . را به آتش بکشند

عنوان يک وسيله  عنوان يک تجارت پرسود برای قاچاقچيان عمده آن و نيز به ترديد توليد و توزيع مواد مخدر به بی

ھا، چنان با منافع اقتصادی و سياسی و فرھنگی سپاه  ياد کشيدن آنگير کردن جوانان کشور با به اعت سرکوب در زمين

پاسداران و وزارت اطالعات حکومت اسالمی جھل و جنايت و ترور و اعدام گره خورده و چنان در ھمه جای اين 

 قطعی از اين ھمه مصيبت و فالکت سياسی، اقتصادی، فرھنگی و ئیحکومت و جامعه ريشه دوانده است که رھا

 جامعه مستقيما توسط خود مردم آزاده کنترولکارانه کليت حکومت اسالمی و    از سلطه تبهئیاعی، جز با رھااجتم

  .ای و جھانی، ميسر نيست مان با حمايت و پشتيبانی حاميان منطقه  جامعه

  ٢٠١٧ فبروری ھفتم - ١٣٩۵ ]دلو[شنبه نوزدھم بھمن هس
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