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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جنوری ٠٩

  !اش در سپاه پاسداران» برداران قاچاقچی«محمود احمدی نژاد و 
  )بخش سوم(

   

 رقيب او ميرحسين موسوی، ھم از سوی اصالح طلبان و ھم از . سخت تر شد٨٨اما کار تيم احمدی نژاد در انتخابت 

از اين رو، تيم احمدی نژاد و تيم خامنه ای دست در  . سوی بخش ھای زيادی از اصول گرايان مورد حمايت قرار گرفت

اين . م کردند آن اعالۀدست ھم دادند و در روز روشن آرای موسوی را ناديده گرفتند و بازنده انتخابات را به عنوان برند

، دست به »! من کویأر« چون ئیبا شعارھاکه تقلب به حدی آشکار بود که عالوه بر ھوادارن موسوی و کروبی 

ن کليت حکومت اسالمی نيز از اين فضا استفاده کردند و تالش نمودند تا با اقداماتی چون به ا مخالفااعتراض زدند حت

مسير اعتراضات را به سوی مخالفت با کليت »  خمينی و خامنه ایآتش کشيدن و لگدمال کردن تصاوير ھم زمانی«

آتش زدن تصاوير ھم زمان خمينی و خامنه ای در خيابان ھای تھران اين پيام صريح را . حکومت اسالمی ھدايت کنند

د اين ھر چن. داشت که ما ھيچ کدام از جناح ھای حکومت اسالمی را نمی خواھيم و خواھان سرنگونی کليت آن ھستيم

. اعتراضات به خونين ترين شکلی سرکوب شد اما نفرت عمومی از کليت حکومت اسالمی، عميق تر و گسترده تر شد

 کشمکش ھا و رقابت ھا شد تا جدا از موسوی و کروبی از يک طرف ۀ اعتراضات، رفسنجانی نيز وارد عرصۀدر ادام

موسوی و کروبی توفيق زيادی اما وی نيز ھمانند .  ببردو خامنه ای و احمدی نژاد از سوی ديگر، اھداف خود را پيش

اما اين کشمکش ھا پايان کار نبود و سرانجام نوبت خامنه ای و احمدی نژاد رسيد و به اين ترتيب، عرصه . ش نشدنصيب

لم  و فداستان امام زمان. باال گرفتبر اصول گرايان تنگ تر شد و اختالفات ميان طرفداران خامنه ای و احمدی نژاد 

ظھور نزديک است و غيره نيز به دادشان نرسيد به طوری که مدتی است اين پرونده را به طور موقت ھم شده، بسته اند 

 سال است در انتظار ظھور و حاکميت و نابودی جھان بشری به سر می برد؟، سخنی ١۴٠٠ ظھور امامی که ۀو دربار

امام زمان و خامنه ای و احمدی نژاد کم تر و کم رنگ تر شده » ازديدديد و ب«از اين رو، داستان . به ميان نمی آورند

 خود و حکومت شان ھستند که وقت ديدار با امام زمان شان ۀيا فعال آن قدر احمدی نژاد و رھبرشان نگران آيند. است

  ! که رھبر در آن جا ھا قدم می زند،  ندارند؟ئیدر چاه چمکران و يا بيابان ھا

بال واکنش فرمانده سپاه و ھشدار خامنه ای، احمدی نژاد با يک گام عقب نشينی سخنانش در مورد گفتنی است به دن

  ».را تحريف شده خواند و اين بخش از سخنان را از سايت دولت حذف کرد: برادران قاچاقچی«

  سئيه از سخنان ربه دنبال انتشار خبر ناقص و تحريف شد«: در بيانيه ای که به اين مناسبت منتشر شده، آمده است

 ]سرطان[ تير ماه١١شنبه (» ھمايش راھبردھای نوين در پيشگيری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز«محترم جمھور در 
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ی ئ  سف از اقدام غيراخالقی و غيرحرفهأضمن اظھار ت. ولين ھمراه بوده استؤکه بعضا با واکنش برخی از مس) ریجا

شود که تنھا مرجع موثق و معتبر  کيد می أ در انتشار چنين اخباری بار ديگر ت ھای خبری ھا و سايت برخی خبرگزاری 

 جمھور  سئيس محترم جمھور، سايت رياست جمھور و مرکز ارتباطات، اطالعات و تبليغات دفتر رئيانتشار اخبار ر

  ».است

تمام «: او، گفته بود.  استدارد، حذف شده» نھادھای امنيتی« مستقيم به ۀدر واقع اصل سخنان احمدی نژاد که اشار

مرزھای غيرقانونی بايد بسته بشود؛ فالن سازمان، فالن نھاد، فالن دستگاه، ھر کس يک جا را سوراخ کرده و برای 

  ».آورد، اين غلط است، ھيچ کس نبايد مصونيت داشته باشد برد، می  خودش می 

اق کاال در ايران به ارقام کالن حاصل از قاچاق سيگار  ای از گسترده بودن قاچ احمدی نژاد، ھم چنين به عنوان نمونه

.  ھزار ميليارد تومان است٢ ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف می شود که معادل ۶٠ تا ۵۵بين «: اشاره کرد و گفت

  »!خودمان» برادران قاچاقچی«اين رقم ھمه قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه رسد به 

فرمانده سپاه اتھام زنی به . رو شده ياد کرد که با واکنش شديد سردار جعفری روب» برادران قاچاقچی«اد، از احمدی نژ

اين افراد با مطرح کردن چنين «:  قاچاق کاال را برنامه ای از سوی افراد ذی نفع در قاچاق خوانده و گفتهۀسپاه دربار

  ».افتد، منحرف کنند  که قاچاق اصلی کاال اتفاق می ئیر را از جا ھای ديگ  قصد دارند توجه دولت و دستگاهئی ھا بحث

نيروھای مسلح به طور طبيعی به دليل وضعيت «: الزم به يادآوری است فرمانده کل سپاه دو روز پيش مدعی شده بود

 گيرد و اين  ی نظامی در اختيارشان است که در آن ھا ھيچ وقت بحث تبادل کاال صورت نمئی ھا نظامی که دارند، اسکله

  ». کنند مسايل صحبت ھای انحرافی است که مطرح می

راھبردھای نوين پيشگيری و مبارزه با قاچاق کاال و «بعد از آن که محمود احمدی نژاد در ھمايش علمی تخصصی 

االھای نظامی ک«: کيد کردأ، ت» داشته باشد ای خارج از کنترل گمرک نبايد اسکله ھيچ وزارتخانه «با بيان اين که » ارز

س ئي ھا مطرح شد که ر  زنی از سوی رسانه ، اين گمانه» تواند از گمرکات رسمی کشور وارد شود و دفاعی نيز می

 شود و ھم   ھا و گمرکات غيررسمی و مخفی است که از طريق آن ھا قاچاق کاال انجام می دولت مدعی وجود اسکله

اين بحثی انحرافی «: علی جعفری، فرمانده کل سپاه در اين خصوص گفت ھا بود، که ناگھان محمد  زنی زمان با گمانه

  ».شود است که توسط افرادی که به نظر ما، ذی نفع ھستند، مطرح می 

 غارت اموال عمومی کشور توسط سران و مقامات حکومت ألۀدر ميان اين کمشکش ھا و رقابت ھاست که باز ھم مس

  . روز تبديل می گرددألۀان، به مسش» برادران قاچاقچی«اسالمی، به ويژه 

 جنگ ايران و عراق در اختيار سپاه پاسداران بودند و ھنوز ھم ۀليستی از اسکله ھا و بندرگاه ھای کشور که در دور

 خواسته اند بدون تشريفات گمرکی و مخفيانه از کشور خارج می کنند و يا ئیھستند تاکنون از طريق آن ھا، ھر کاال

  .ر از طريق اين بنادر مطرح استالبحث قاچاق صدھا ميلياردھا د. ندوارد کشور می کن

در حالی که محمود احمدی نژاد بعد از انتشار سخنان «: ، نوشت٢٠١١ جوالی ۶چھارشنبه  حکومتی سحام نيوز، ۀرسان

، به » رسمیھای ورود کاالی نظامی و دفاعی از طريق اسلکه «خود که در واکنش اظھارات فرمانده کل سپاه پيرامون 

خوانده بود، و در حالی که گمانه زنی ھا پيرامون » نادرست« انعکاس سخنان خود را ۀعقب نشينی دست زده و نحو

ھم ) و تحت امر نھادھای امنيتی و نظامی و محفلی(وجود اسکله ھا و لنگرگاه ھای مخفی و خارج از دسترس گمرکات 

 .ا و اسکله ھای موجود و اعالم شده کشور را منتشر ساختندچنان ادامه دارد، برخی منابع خبری ليست بندرھ

 غيرقانونی نداريم، اما مراجعه به ليست ۀبا وجود اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر اين که ديگر اسکل

ی  ھا  آن اسکلهۀ دھد ھنوز عمد  ھای غيرقانونی اعالم شده و مبادی ورودی و خروجی گمرک نشان می اسکله
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ھای غيرمجازی اعالم شده در گذشته و  اند که بررسی دو ليست اسکله غيرقانونی جزو مبادی رسمی تجارت ايران نشده 

  .دھد  ھای امروز کشور اين را نشان می  گمرک

ھيچ «: س آن، نوشته استئي، معاون اين ستاد به مانند رئیايسنا، به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ابو

جمھور خواستند  س ئيتگاھی حق ندارد خارج از ديد گمرک اقدام کند و ھرچند که ما اسکله غيرقانونی نداريم، اما ردس

 ھای تجاری ما قطعا بايد نظارت گمرک را داشته  وگرنه اسکله.  ھا به اين موضوع توجه کنند کيد کنند که حتما دستگاهأت

  ».باشند

زاده، دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از بسته شدن   حميدرضا تقی  سال گذشته نيز]عقرب[چھارم آبان ماه

 ھا از فھرست قرمز قاچاق خارج شده   اسکلهۀپروند«:  ھای غيرمجاز خبر داده و گفته بود  قاچاق کاال در اسکلهۀپروند

  ».است

ای به   اليحه ۀ از ارائ٨۶ در سال س سازمان بنادر و کشتيرانیئيحتی پيش از آن، علی طاھری مطلق، به عنوان ر

  .مجلس برای مختومه کردن فعاليت بنادر خبر داده بود که اين اليحه ھم در مجلس تصويب شد

س ستاد مرکزی مبازره با ئي جاری حتی رۀنژاد در ھفت با وجود اين، آن چه ھم چنان ابھام برانگيز است اين که احمدی 

محمود .  ھمراه وزير کشور و استانداران مرزی در اين مورد اقدامی انجام دھدقاچاق کاال و ارز را موظف کرد که به

س ستاد مرکزی ئياين ھا را تنظيم کنيد و وزير کشور، استانداران مرزی و ر«: نژاد در اين مورد گفته است احمدی 

اين ھا نيز بايد ثبت شوند تا معلوم . مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ھم بنشينند، نظمی به اين کار بدھند و آن را مستمر کنند

دار، ثبت و مشخص شود تا وقتی کاال   چه موقع و از کدام مرز وارد کشور شده است؟ در واقع بايد کدئیشود چه کاالھا

  ».وارد بازار شد، معلوم شود که اين کاال مجاز است

 اسکله بوده که طبق اعالم ستاد مبازره با ٢٠١ ھای ايران اعالم شده   آخرين بار که تعداد اسکلهبنا به ھمين گزارش،

 اسکله چند منظوره، ٢٣ اسکله صنعتی، ٢٠ اسکله صادراتی، ۶٩ اسکله تجاری، ۴٣قاچاق کاال و ارز از اين تعداد 

 مورد می ١٩٠ھرچند مجموع اين تعداد اسکله . اند  اسکله متروک بوده ١٣ اسکله نظامی و ١۵ھفت اسکله مسافری، 

 اسکله اعالم کرده بود ٢٠١ ھای کشور را   ميزان اسکله٨۶ر وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال شود اما دبي 

  . اسکله اعالم نشده است١١ن نوع آن ھا ييرسد در تع که به نظر می 

ارای  درصد د٢٠ اسکله در کشور ٢٠١ اعالم کرده بود که از مجموع ٨٣س اين ستاد در سال ئيھم چنين پيش از آن ر

.  اسکله است۴٠ قانونی بودن تنھا ۀاين آمار به منزل.  درصد ديگر دارای مرز مجاز گمرکی نيستند٨٠مرز گمرکی و 

 قانونی ھستند که تحت نظارت گمرک ئی ھا  نژاد تنھا اسکله چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پيش احمدی

  .کشور باشند

 غيرقانونی است که با مراجعه به ليست ۀ اسکل١۶٠اال و ارز مدعی ساماندھی با وجود اين، ستاد مبارزه با قاچاق ک

 شود   ھای غيرمجاز شناخته و اعالم شده اين ستاد و حضور نداشتن آن اسامی در گمرکات ايران مشخص می اسکله

ھم احتماال ستاد ھای غيرقانونی تحت نظارت گمرک نيستند، حال در حال فعاليت ھستند يا نه؟ را  ھمچنان آن اسکله 

  .تواند پاسخی بدھد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بدون پيگيری و بررسی نمی

 ھرمزگان، بوشھر، سيستان و واليتھای بدون مجوز اعالم شد که از پنج  ، ليستی از اسکله ٨٣ سال ]جدی[در دی ماه

شود و سپس به اسامی گمرکات حال حاضر    به اسامی آن ھا اشاره میءبلوچستان، خوزستان و مازندران بود که ابتدا

  .والياتاين 

ـ ) بندرعباس بستانو(ـ کشتی سازی خليج فارس) غرب بندر لنگه(ـ بستانو  ھرمزگانواليت ھای بدون مجوز  اسکله

ـ ) غرب آبکوھی(ـ گوگسر ) جزيره قشم(ـ رمچاه ) جزيره قشم(ـ الفت ) جزيره قشم(ـ سوزا ) جزيره قشم(درگھان 
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 ۀجزير(ـ کيش ) جزيره سيری(ـ سيری ) جزيره ابوموسی(ـ ابوموسی ) جزيره الرک(ـ الرک) يره قشمجز(دوالب 

ـ فارور )  ھندورابیۀجزير(ـ ھندورابی ) جزيره(ـ تنب کوچک ) جزيره(ـ تنب بزرگ )  ھنگامۀجزير(ـ ھنگام ) کيش

 شھر بندرعباس، شھيد حقانی ۀاسکلـ ) حدفاصل لنگه و بندر عباس(ـ خمير ) غرب درک(ـ آبکوھی )  فارورۀجزير(

) واليتجنوب شرقی (ـ سيريک ) جنوب شرقی سيريک(ـ گرکوشکی ) غرب خليج جاسک(ـ کوه مبارک ) مرکز شھر(

شمال (ـ يونجی ) شرق جاسک(ـ جھال ) شرق جاسک(ـ جگين ) شرق بندر جاسک(ـ يک بنی ) شرق يک بنی(ـ بحل 

غرب (ـ مغويه ) شرق بندر لنگه(ـ معلم ) جنوب شرقی گرگان(ھستک ـ کو) شمال سيريک(ـ طاھرونی ) کوه مبارک

ـ مقام ) غرب مقام(ـ شيو ) غرب چارک(ـ چيرويه ) شمال غرب بندر لنگه(ـ چارک ) غرب بستانو(ـ ديوان)بندر ديوان

 حاضر ھای حال گمرک  - ـ بياھی ـ کافرغان) ئیشرق بندر شھيد رجا( فوالد بندرعباس ۀـ اسکل) شمال غربی چارک(

 ۀ ويژۀ ـ پھل ـ خمير ـ تياب ـ کرگان ـ سيريک ـ جاسک ـ ابوموسی ـ ھرمز ـ منطقئی شھيد رجا-  ھرمزگانواليت

 کشتی سازی ـ بندر لنگه ـ چارک ـ شيو ـ بازارچه مرزی کنگ ـ الوان ـ سيری ـ ۀ ويژۀاقتصادی معدنی و فلزی ـ منطق

بدون مجوزی ۀ ھيچ اسکل . گمرک قشم ـ درگھان ـ الفت ـ گمرک کيشبندر آفتاب ـ گمرک شھيد باھنر ـ گمرک فرودگاه ـ

  . سيستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نيامده استواليتدر 

کار و غارتگر است و احمدی نژاد نيز ھم چون برادران ميت جمھوری اسالمی، رياکار و تبھبه اين ترتيب، کل حاک

  .حاکميت جھل و جنايت و ترور حکومت اسالمی استقاچاقچی اش در سپاه، محصول سی و چھار سال 

فقر و فالکت اقتصادی و سانسور و . ھم اکنون بحران ھای اقتصادی و حتی سياسی تمام جامعه ايران را فراگرفته است

و گرانی ھای فزاينده نه تنھا کارگران . اختناق نفس اکثريت مردم ايران را بريده و کارد به استخوان آن ھا رسانده است

مين أ اکثريت مردم ايران، حتی از تمحرومان جامعه، بلکه دامن بخش طبقات متوسط جامعه را نيز گرفته و عمالً 

اين وضعيت، موج نارضايتی را در بين کارگران و بخش محروم .  زندگی شان محروم شده اندۀنيازھای اساسی و اولي

ولين حکومتی، سياست خاک پاشيدن به ؤن و مقامات و مسچنين شرايطی، سرادر . جامعه بيش از پيش افزايش داده است

د بدون اين ندولت احمدی نژاد با حمايت رھبر ھر چه دل شان می خواھد انجام می دھ. چشم مردم را در پيش گرفته اند

  . ی ترين و اساسی ترين وظايف خود به عنوان دولت در قبال جامعه، اھميتی بدھدئکه به پايه 

 با اتخاذ سياست تعديل و ۶٨ن، به خصوص پس از پايان جنگ ايران و عراق، يعنی از سال حکومت اسالمی ايرا

 کشورھای در حال توسعه و ۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی پول برای ھمۀ تجويز شدۀخصوصی سازی که نسخ

  .ايران بود، به سمت اقتصاد خصوصی و بازار آزاد حرکت کرد

 رياست جمھوری ھاشمی ۀن داخلی و بين المللی به کندی صورت گرفت و دو دوراما اين حرکت به داليل گوناگو

رفسنجانی و دو دوره رياست جمھوری محمد خاتمی، ھيچ گاه نتوانستند با سرعت موردنظر بانک جھانی و صندوق بين 

اساسی حکومت يک دليل اصلی آن در سطح داخلی اين بود که قانون . المللی و اقتصاددانان نئوليبرال حرکت کند

 از بخش عمده ای از اقتصاد کشور به عنوان بخش دولتی نام برده است که مانع از واگذاری آن به اسالمی، صريحاً 

در حالی که ھم دولت رفسنجانی و ھم خامنه ای تالش کردند اين روند را سرعت بيش تری بدھند . بخش خصوصی بود

  .اما چندان موفق نشدند

پول نفت را بر سر سفره «اسدار احمدی نژاد و تيم او، نخست با شعارھای عوام فريبنانه ای چون اما با روی کار آمدن پ

اما برنامه ھای اقتصادی .  سياسی و انتخابات شدندۀو غيره، وارد صحن» مھرورز«می بريم و يا دولت » ھای مردم

 قانون اساسی با فرمان رھبر، مبنی بر ۴۴ درآوردند که مھم ترين آن، اجرای اصل ء اجراۀارتجاعی تری را به مرحل

با استقبال ) حذف سوبسيدھای دولتی(ھدف مند سازی يارانه ھا . روند خصوصی سازی و حذف سوبسيدھای دولتی بود
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 برای صنايع و اشتغال و  قرار گرفت نتيجه اش به ويژهنيزرفسنجانی و خاتمی و صندوق بين المللی پول و بانک جھانی 

  .کارگران کشور فاجعه بار بوده است

 زيرساخت ھای حساس و مھم اقتصادی کشور از جمله صنايع مادر، صنايع گاز و نفت، آن ھا با اين سياست، عمالً 

به بخش خصوصی يا به ... بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، سدھا، شبکه ھای بزرگ آبرسانی و

اين کار به جز غارت ھر چه بيش تر ثروت ھا و منابع اقتصادی . واگذار کردند» برداران سپاه«م به ئي بگودرستی

 بی کاری، فقر و ۀکشور و تحميل بی حقوقی بر اکثريت مردم ايران و ورشکستگی صنايع کشور و افزايش بی سابق

  . ديگری در پی نداشتۀ نتيج،گرانی و آسيب ھای اجتماعی

، دولت احمدی نژاد از سپاه پاسداران و نيروھای بسيج، به عنوان تنھا مجری کليه پروژه ١٣٨۵دجه سال  بوۀدر اليح

 واردات ۀسا و فرماندھان سپاه و بسيج که تاکنون مجموعه ھای بزرگی از عرصؤر. ھای عمرانی نام برده شده است

 سياست ھای اقتصادی غيرانسانی خود، اکثريت آن ھا، با اين. کالن کاال به ايران به صورت رسمی و قاچاق کرده اند

ھر کسی ھم به اين وضعيت اعتراض داشته دستگير و زندانی کرده و در . مردم ايران را نيز به خاک سياه نشانده اند

به عالوه برخی از زندانيان را در زير تجاوز و شکنجه کشته اند و ھزاران . زير وحشانه ترين شکنجه ھا قرار داده اند

  . ان را نيز گروه گروه مخفی و يا علنی اعدام کرده اندانس

بنابراين، . کاری سپاه، بود که به تصدی وزارت نفت رسيد ، بازوی پيمان ءاالنبيا گاه خاتم  رستم قاسمی، فرمانده قرار

 ۀه، عالقترين منبع درآمد ملی کشور به سپا  کار نظامی در منصب کارفرما و واگذاری مديريت بزرگ  گماردن پيمان

  .احمدی نژاد به سپاه را بيش از پيش به نمايش گذاشت

گاه   وجود ندارد اما گفته می شود قرارءھر چند آمار دقيقی در رابطه با اموال منقول و غيرمنقول قرارگاه خاتم االنبيا

.  ھای دولتی است مانر با وزارت نفت و سازال ميليارد د١۵ به ارزش بيش از ئیھا ، فقط دارای قراردادءخاتم االنبيا

ھای جاری پيمان کاری در نفت و گاز خالف قانون و از راه ترک مناقصه به سپاه پاسداران واگذار شده  اکثر قرارداد

  .است

 ميليارد ۵ و ء ھای در دست اجرا ر پيمانال ميليارد د١٠ ھای واگذار شده به سپاه،  ر حجم پيمانال ميليارد د١۵از مجموع 

 کاری که سه ماه پيش از راه ترک مناقصه بين  ترين قرارداد پيمان به موجب تازه .  شده استئیی نھار قراردادھاالد

 ميدان گازی ھالگان و سفيد باغون، به ارزش يک ميليارد ٢ ۀ رسيد، توسعء به امضاءاالنبيا گاه خاتم  وزارت نفت و قرار

  .ر به سپاه پاسداران واگذار شدالد

 کمک ھای مالی پوشيده به سپاه پاسداران را از زمان تصدی شھرداری ۀد که سياست ارائنژا دولت محمود احمدی 

 آغاز کرده بود، بعد از تصدی رياست دولت، اين ءاالنبيا تھران و با واگذاری چند پيمان پردرآمد به قرارگاه خاتم 

  .دادری به سپاه ادامه السياست را از راه واگذاری قراردادھای نفتی چند ميليارد د

 از ھر نوع حسابرسی مالی، پرداخت ماليات و اعمال نظارت عمومی معاف است، ھم اکنون يکی ء االنبيا قرارگاه خاتم

کاری و  ھای فرعی پيمان  امضای قرارداد.  شود از ثروت مندترين و پول سازترين بازوھای اقتصادی سپاه محسوب می

 ۀ ھای امضاء شده، از جمل  اجرای طرحۀدون نظارت گمرکی به بھانمبادرت به واردات مستقيم کاال و خريد خدمات، ب

  .کار نظامی است ھای نجومی توسط اين پيمان   ھای کسب درآمد راه

ھای نظامی سپاه در عين حال، دفاع از حکومت اسالمی و سرکوب خونين مخالفان   امنيتی و واحد- ھای سياسی  شاخه

  .حکومت اسالمی را به عھده دارد

، بلکه در شمول امريکا ھای تحريم اروپا و   احمدی نژاد، نه تنھا در ليستۀر رستم قاسمی، وزير نفت فعلی کابينپاسدا

 شورای امنيت، ١٩٢٩ ۀ قطعنام٢ ۀ شمارۀدر ضميم.  ھای رسمی شورای امنيت عليه ايران نيز قرار دارد تحريم
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 ھای  داران، و نام رستم قاسمی، به عنوان عوامل درگير طرح، چھار شرکت تابع متعلق به سپاه پاسء االنبيا قرارگاه خاتم

در ليست .  مستقيم قرار گرفته استۀ سازی اورانيوم و تکميل سايت فوردو، مورد اشار نظامی و مھندسی، از جمله غنی

  .  نيز نام پاسدار رستم قاسمی قرار داده شده استامريکا ٢٠١٠تحريمی ماه می سال 

ھای توليدی و حتی  ھای حراست در مراکز اداری، واحد  با شکل دادن واحدءر دواير دولتی، ابتدانفوذ سپاه پاسداران د

موران حراست، به تصدی وزارت و نمايندگی أ، از سطح مئی نفوذ سپاه در ارکان اجراۀاينک دامن. آموزشی آغاز شد

  . يافته استءمجلس، استانداری ھا، ديپلمات و غيره ارتقا

ستم قاسمی، شمار کثيری از عوامل سپاه و بسيج با عنوان وزير، معاون، استاندار، فرماندار، و پيش از انتصاب ر

با اين وجود، اشغال کامل وزارت نفت از سوی سپاه، تاکنون بزرگ . ھای نھم و دھم جذب شده بودند مديرکل در دولت

  . شود است کشور محسوب میترين پيشروی اين واحد نظامی در جھت اعمال کنترل کامل بر اقتصاد و سي 

 دولت احمدی ئید که سياست ھای اقتصادی و اجرايآ  دست می  بندی به ن جمع ين مسائل، ايع ايبا در نظر گرفتن جم

  .نژاد، به شکل نامتعادل و جنايت کارانه تری پيش رفته است 

اسی يخ سي مناسبات جاری دولت در تاراری ازير بسيي تغۀنژاد را می توان به دور  محمود احمدی ۀ چھار سالۀن دورياول

 تدوين بودجه ھای ۀت دولت، نحوأي سفرھای ھۀوير شيينه و تغيب وزرای کابير از ترکيين تغيا. ديحکومت اسالمی نام

 کشور، ريخت و پاش ھای اقتصادی دولت، اوج گيری فساد اقتصادی در نھادھای دولتی و بانک ھا، تشديد ۀساالن

ک احمدی نژاد و تعداد وزرای برکنار شده، يپلماتير در لحن دييسور، افزايش اعدام ھا تا تغسرکوب و اختناق و سان

  . آغز و ادامه يافته استی اعتماد نگرفته و غيرهأتعداد وزرای ر

نژاد حکم عزل صفار ھرندی  ل دولت دھم، احمدی ي ھشت روز تا تشکۀن روزھای عمر دولت نھم و در فاصليدر آخر

 ۀ با وجود نامئینژاد از عزل مشا  و خودداری احمدی ئیتراض او نسبت به اعالم خبر معاون اولی مشال اعي دل را به

موريت خارج أيا برکناری منوچھر متکی، در حالی که او به عنوان وزير امور خارجه در م. خامنه ای صادر کرد

گو، به کمبود دارو و درمان  و در يک گفت عزل وزير بھداشت و درمان به دليل اين که او ھم چنين اخيراً . کشور بود

  ...اقرار کرده بود و

گر از نکاتی است که اختالفات دولت و يکی ديز يابالغ نکردن بودجه در زمان مشخص طبق روال ساالنه به مجلس ن

 و اکميت، کم ترين ربطی به خواسته ھالبته مسلم است که اين رقابت ھا و کشمکش ھای درون حا. مجلس را باال برد

چرا که دعوای آن ھا، بر سر مطالبات مردم نيست و ھر کدام سھم خود را از حاکميت . مطالبات مردمی نداشته و ندارد

می خواھند و ھمگی در سرکوب مطالبات کارگران و مردم آزاده و سازمان دھی سرکوب و سانسور و شکنجه و اعدام 

  .سھيم اند

در عين حال، . ران بوديخی اي تاره ھاین دوريتر  ئیکی از طاليجمھوری   استي نھم رۀاز نظر درآمدھای نفتی، دور

منتقدين احمدی نژاد . ن درآمدھای نفتی استي کردن ا نهي ھزۀز نحوينژاد ن کی از انتقادات مھم منتقدان محمود احمدی ي

  .ده است ارزی می شد اما ھزينه شۀريد جذب صندوق ذخين درآمدھای نفتی بايدر حاکميت اين است که ا

ق يآنان معتقدند، تزر. نژاد بود کی از انتقادھای بزرگ اقتصاددانان نسبت به دولت اول احمدی ينگی يش حجم نقديافزا

ش يم و فقط برای رفع مشکالت و پين تصمي اول دولت بدون در نظر گرفتن جوانب اۀنگی به اقتصاد کشور در دورينقد

ش تورم به اقتصاد کشور يم با افزاين تصميه و در بلندمدت، اثرات اھا به صورت کوتاه مدت صورت گرفت برد طرح 

  .زند ضربه می 

 ۀنژاد در حوز ری که احمدی ي اقتصاددان نسبت به تبعات مس۵٠در طول چھار سال اول دولت احمدی نژاد، حدود 

  .نژاد نداشت است ھای احمدی ر سيييری در تغيثأچ تين ھشدارھا، ھياما ا. ش گرفته است به او ھشدار دادندياقتصاد در پ
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ت دولت أيھم چنين جلسات ھ. نژاد است يکی ديگر از ريخت و پاش ھای کالن دولت، سفرھای استانی فراوان احمدی 

  .  که ھزينه ھای زيادی داشتوالياتدر مرکز 

ی و غيره دست از نظر اقتصادی، ھدف مندسازی يارانه ھا، تحريم ھای اقتصادی؛ سوء استفاده ھای مديريت، غارتگر

در اين ميان شاھرگ اقتصادی . به دست ھم داده اند و اکثريت مردم ايران را به سوی فقر و گرسنگی سوق داده اند

، با بحران کاھش ظرفيت توليد و حفظ ...صنايع نفت اينک به داليل سوء مديريت و تحريم ھای اقتصادی وايران، يعنی 

  .رو استه  ھای مديريت و سطوح فنی روب انی کارآمد در بخشسطح صادرات و ھم چنين فقدان نيروی انس

م اقتصادی، يلی از موارد مربوط به جرايدر خ«س مجلس شورای اسالمی نيز اقرار کرده است که ئيحانی، ريعلی الر

 در کاال» ریالارد ديلي م١٨«او، ھم چنين نسبت به قاچاق . ».ده می شوديسای اطالعاتی و افراد ذی نفوذ دؤرد پای ر

  .ران ھشدار داده استياقتصاد ا

م اقتصادی در جھاد يش ملی مبارزه با جرايھما«، در ٢٠١٣ جنوری ٧  - ١٣٩١دی ج ١٨جانی که روز دوشنبه يالر

پس از فرمان رھبر » ستاد مبارزه با فساد اقتصادی«ل يرانی می کرد گفته است که با وجود تشکسخن» اقتصادی

ستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود يم احساس نمی شود که سباز ھ«ران، يجمھوری اسالمی ا

  ».ستيج آن ملموس نين که نتايا ايدارد و 

ر سر و صدای ي که در سال ھای اخئین پرونده ھايکی از مھم ترياتی ارائه نکرده اما يجانی، در اظھارات خود جزئيالر

ران است که در آن پای مقام يارد تومانی در بانک ھای ايليتالس سه ھزار مادی به پا کرده است پرونده مربوط به اخيز

  . ان آمده استيتی به ميھای دولتی و امن

اد می شود مربوط به ي» رانيخ اين اختالس در تاريبزرگ تر«ارد تومانی که از آن به يلي فساد مالی سه ھزار مۀپروند

او، متھم شده که با . است» اير منصور آريگروه ام «ۀحب مجموعصا» ر خسرویيد اميمه آفر«اتھامات فردی به نام 

ھای  ندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامهيھای دولتی و نما استفاده از نفوذ خود و ھمکاری برخی افراد از جمله مقام

  .است  ھای کالن بانکی کرده  افت واميجعلی و در) ھای سی ال(بازرگانی 

کی از ي به عنوان ئیم مشاي رحۀ ھای دادگاه نمايشی، از خواھرزادجلسهان، در زمان برگزاری ريرسانه ھای حکومتی ا

ع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون ير صناير سابق راه و ترابری، معاون وزين از وزيھم چن. متھمان نام بردند

ز به عنوان يندگان مجلس نيخی از نمار راه و ترابری و بريع، معاون سابق وزير سابق صناير اقتصاد، وزيسابق وز

  .ن پرونده نام برده شده استيگر متھمان ايد

کشور مورد ١٧۶ن يران از نظر فساد حکومتی در بي اۀن المللی، رتبيت بي سازمان شفاف٢٠١٢مبر در گزارش ماه دس

  . است١٣٣بررسی، 

سای اطالعاتی ؤم اقتصادی، ردپای ريه جرالی از موارد مربوط بيدر خ«: سنا، او افزوده استيبه گزارش خبرگزاری ا

  ».ده تر می کنديچيدگی پيده می شود که کار را برای رسيو افراد ذی نفوذ د

الريجانی، ھم چون ديگر سران و مقامات حکومت اسالمی، با وجود اين که به فساد اقتصادی در کشور اقرار می کند 

م شان يدگی به جرايجاد می کنند تا روند رسيی را ائج ھای رسانه مو«: اما آدرس غلط به جامعه می دھد و ادعا می کند

 پس از اين که از تيغ سانسور نيز ا، رمان، فلم، ترانه و غيره حتال اين است در کشوری که شعرؤس» .کندتر شود

 چه کسانی بگذرند باز ھم جلو انتشار و توزيع آن ھا گرفته می شود؛ در کشوری که ھيچ رسانه ای آزاد نيست چگونه و

جامعه می داند که در کليه دم و دستگاه ! شود؟» موج رسانه ای ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم کندتر«

 ۀ خواری و جناياتی از اين قبيل غوغا می کند و ريشتن فساد اقتصادی، دزدی و رشوئيحکومت اسالمی از باال تا پا
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و ارگان ھای حکومتی، ھم چون برادران الريجانی ھستند که سعی می کنند بنابراين، اين سران و مقامات . تاريخی دارد

  !به جامعه آدرس غلط بدھند تا بر جنايات اقتصادی و سياسی و اجتماعی خود سرپوش بگذارند

رستم قاسمی، وزير نفت حکومت اسالمی، که در ماه ھای اخير بارھا ھر گونه کاھش درآمدھای نفتی ايران به خاطر 

 ۀ، در کميسيون برنامه و بودج٢٠١٣ جنوری ٧ - ١٣٩١دی ج ١٨ای غرب را تکذيب کرده بود، روز دوشنبه  ھ تحريم

  . درصدی فروش نفت ايران اقرار کرد۴٠مجلس از کاھش 

گو با خبرگزاری ايسنا گفت که وزير نفت روز دوشنبه  و غالمرضا کاتب، سخن گوی کميسيون برنامه و بودجه در گفت

 سال جاری ارائه ۀ ماھ٩ اين کميسيون، گزارشی از روند فروش نفت و ميزان وصول درآمدھا در ۀبا حضور در جلس

 درصد نيز در وصول درآمدھا ۴۵ درصد کاھش در فروش نفت و ۴٠بر اساس گزارش ارائه شده، «: کاتب، گفت. کرد

 پايانی نيز ۀشود در سه ماھ ی می بين پيش «او، افزود که بر اساس اين گزارش » .است و ميعانات گازی صورت پذيرفته 

  ».کاھش قابل توجھی در وصول و فروش درآمدھای حاصل از نفت نسبت به مشابه سال قبل وجود داشته باشد

 ھای   در آمده و مقامء به اجرا٢٠١٢ جوالی اروپا عليه درآمد نفتی ايران، از ۀ ھای اتحادي از نظر اقتصادی، تحريم

 گفتند پس از آن ارقامی از کاھش درآمد نفتی خود ارائه  اثر بودن اين تحريم سخن می ز بی مختلف ايرانی که در آغاز ا

 ماه قوس ٢۵ و سخن گوی اقتصادی دولت، روز ئیالدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارا از آن جمله، شمس. کردند

در «: او، افزود» . است  درصد از وصول درآمدھای نفتی کشور کاھش يافته۵٠ ھا،  به خاطر تحريم«:  گفت،١٣٩١

 که برای ئی ھا بينی شده بود اما به لحاظ محدوديت  ھزار ميليارد تومان پيش ١۴۴ امسال برای منابع درآمدی ۀبودج

  ». ھزار ميليارد تومان محقق شود٩۵شود   است برآورد می  صادرات نفت پيش آمده

ن انتقادات يميان دولت و مجلس و ھم چن نژاد ھرچند با برخی اختالفات  اسی، چھار سال اول دولت احمدی ياز نظر س

ای و نژاد ھمراه بود اما با اين وجود، خامنه   کشور توسط دولت احمدی ۀت اداريد اصالح طلبان حکومتی به وضعيشد

اما با وجود دعوا و رقابت بين . اسی خود از دولت احمد نژاد و خود او، ادامه دادنديت سيان، ھم چنان به حماياصول گرا

  . ايران کاسته نشده، بلکه شديدتر نيز شده استۀجناح حاکم، نه تنھا از سانسور و اختناق در جامع

  ٢٠١٣ جنوری ھشتم -  ١٣٩١دی جزدھم سه شنبه ن

  .ادامه دارد

 

 


