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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ٠٢

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

  

 ھای بيش تری در جناح ئیديک می شويم شاھد درندگی خو ما، ھر چه به نمايش انتخابات رياست جمھوری نزۀجامع

س ئيس جمھور و رئيس برادران قاتل و قاچاقچی گرفته تا رأاز رھبر و نماينده اش در ر. بندی ھای درون حاکميت است

س قوه قضائيه ھمه به ھمديگر چنگ و دندان نشان می دھند تا پست و مقام خود و تقسيم ثروت ھای عمومی ئيمجلس و ر

دارند و آن ھم، سرکوب شديد  اساسی با ھمديگر اتفاق نظر ۀمسألاما آن ھا، در يک . جامعه در حاکميت را حفظ کنند

ين و ھمه ارگان ھای حکومت اسالمی، به وظايف مسؤولدر حالی که سران و مقامات و . ن حکومت شان استامخالف

 در چنين شرايطی بی کاری، گرانی و فقر و آسيب ھای .خود به عنوان حاکميت در رابطه با جامعه، اھميتی نمی دھند

آن ھا، ھيچ امکان ديگری غير از اعتراض و . اجتماعی ناشی از فقر کمر اکثريت خانواده ھای ايرانی را خم کرده است

  . حکومت آن ھا ندارندۀ متحدانه مقابل استثمار غيرانسانی سرمايه داران و سرکوب ھای وحشيانۀاعتصاب و مبارز

، رتبه ششم ٢٠١٢ درصدی سال ٢١.٨؛ ايران با نرخ تورم »مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی«ا به اقرار بن

 ٣.۴ی برای جمھوری اسالمی ايران به ثبت رسيد و آمارھا نشان می دھد که نرخ تورم در ايران ئجھانی و اول منطقه 

  .برابر ميانگين کشورھای آسيای جنوب غربی است

در رقابتی که بين دو جناح حاکم اصول گرا در جريان است، » مھندسی کردن انتخابات«، اصطالح در چنين شرايطی

برخی ھا می خواھند انتخابات را «:  گفت]دلو[ بھمن٢٢محمود احمدی نژاد، در مراسم دولتی . ھمواره تکرار می شود

ياز ندارد و ملت ايران با حضور در انتخابات اين انتخابات به افراد مدعی ن«او، ادعا کرد که » .مديريت و مھندسی کنند

احمدی نژاد در اين سخنرانی خود، ھم چنين چندين بار » .پاسخ اين مدعيان را که دنبال تخريب ديگران ھستند خواھد داد

  .سر داد» زنده باد بھار«شعار 

و با خبرگزاری ھای گ و در اين ميان برخی نمايندگان اصول گرای منتقد دولت مجلس شورای اسالمی، در گفت

. است» حلقه انحرافی«، شعار انتخاباتی »زنده باد بھار«شعار : حکومتی، با انتقاد از اين سخنان احمدی نژاد گفته اند

در دولت اشاره کرده است و اصول گرايان » جريان انحرافی« ھای اخير خود به وجود يک  ای در سخنان سال خامنه 

  .س اين جريان معرفی می کنندأنژاد را ر  و گاه خود محمود احمدی ئیشا م منتقد دولت، اسفنديار رحيم

، به نوعی اسم رمز نمايش انتخابات رياست جمھوری، تقلب و اعمال نفوذ در آن، به ويژه »مھندسی کردن انتخابات«

ی مردم و ايجاد آماده باش نيروھای حکومتی به ويژه سپاه و بسيج و نيروھای امنيتی برای جلوگيری از خيزش احتمال

  . جو ترس و ارعاب در جامعه است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ست؛ ياست به معنی دخالت نيورود سپاه به س«: کارشان گفته استدر سپاه آدم کشی و قاچاقچی و تبھ رھبری ۀندينما

  !»ف سپاه استياسی جزء وظايت سيفعال

دخالت در سياست بر حذر می ليس و غيره را از و کشورھای جھان ارتش و ديگر نيروھای امنيتی و پۀ در ھماصوالً 

در حالی که حکومت اسالمی ايران، در روز روشن در تالش است با وارد کردن نيروھای نظامی . دارند و ممنوع است

روزنامه نگاران را !  سياسی، به زور چماق و سانسور و تھديد و اعدام انتخابات برگزار نمايدۀو امنيتی خود به عرص

 بحران ھای حکومتی، از جمله نمايش ۀدانی می کند تا آن ھا را وادار سازند درباربه شکل گروھی دستگير و زن

  .انتخابات شان گزارشات و تحليل و مقاالت منفی ننويسند

سران و .  ، ھمواره به شکل کسالت آوری از زبان مقامات حکومتی جاری می شود»مھندسی انتخابات«امروز واژه 

 کنند که گويا مشکل جامعه، فقط نمايش انتخابات ءاين ذھنيت را به جامعه القامقامات حکومت اسالمی، می خواھند 

 ما بی داد می کنند و کارد به ۀدر حالی که ھمين امروز بی کاری، فقر و گرانی در جامع. رياست جمھوری است

عتراض و در چنين شرايطی، اکثريت مردم ايران، راھی جز دست زدن به شورش و ا. استخوان مردم رسيده است

  . انقالب ندارند

در انتخابات داد، مدعی شد که » مھندسی معقول و منطقی«نماينده سيدعلی خامنه ای در سپاه پس از آن که خبر از 

اسی و آگاه سازی پاسداران جزو يان ھای سياو، افزود که شناساندن جر. است» ف سپاهياسی جزء وظايت سيفعال«

 به خط بزند، ئیدان نبرد، بدون شناسايک پاسدار نمی تواند در ميور که ندگی است و ھمان طيف حوزه نمايوظا

ان ھا، يد جريشما با«: ش، گفتدران قاچاقچی و تروريستااو، خطاب به بر. ن طور استيپاسداری از انقالب ھم ھم

د از يقع حساس بتواند در برابر آن ھا موضع درست گرفته و در موايد که بتواني انحرافات را بشناس شات ويگروه ھا، گرا

  ».ديانقالب پاسداری کن

نی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، در سال شصت در پی مداخله و يالزم به يادآوری است که خم

گذرد  به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه می «: ان در مورد انتخابات مجلس گفته بودياظھارنظر گروھی از سپاھ

ن سپاھی ھا باز ھم صحبت ھست، خوب، انتخابات در محل خودش يباز ھم به من اطالع دادند که ب. اتدر امر انتخاب

ن، برای يست ايز نيدا کنند، برای سپاه جايانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آن ھا ھم اختالف پيدارد می شود، جر

  ».ستيز نيارتش جا

، طرفداران موسوی و کروبی به اين تقلبات اعتراض کردند و ١٣٨٨به دنبال تقلب گسترده و آشکار در انتخابات سال 

حاکميت اين اعتراض خود را پيش ببرند اما مردم جان به لب رسيده از اين فرصت » قانونی«تالش نمودند از مجراھای 

يابانی کشانده  به اعتراضات خاستفاده کردند و به خيابان ھا ريختند و موسوی و کروبی و طرفداران آن ھا نيز اجباراً 

در اين ميان، خامنه ای و احمدی نژاد در جناح اصول گرايان دست به يکی کردند و سپاه را به جان جناح اصالح . شدند

جوانانی که در خيابان ھا تصاوير خامنه ای و خمينی را زير پای خود . طلبان، به خصوص مردم معترض انداختند

در واقع . اين جوانان به وحشيانه ترين شکلی سرکوب شدند. ز ما نيستندلگدمال می کردند موسوی می گفت اين ھا ا

، يک شکاف پرنشدنی بين جامعه و حتی جناح ھای حاکميت باز کرد که نه تنھا به ھيچ ٨٨خاموشی اعتراضات سال 

لب نيز در نتيجه توھمات به جناح اصالح ط. روز نيز اين شکاف عميق تر می گردده وجه پرشدنی نيست، بلکه روزب

کم و کم تر و بی رنگ تر می گردد و صف سرنگونی طلبی کليت حکومت اسالمی در جامعه قوی و انقالبی تر می 

و به رخ » مھندسی انتخابات« انتخابات، بحث ۀبه ھمين دليل، حاکميت از ترس خيزش تازه در جامعه به بھان. گردد

ه از موضع قدرت، بلکه از موضع ترس شان مکرر به زبان  برادران قاچاقچی خود در سپاه را نۀکشيدن قدرت وحشيان

  .می آورند
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س جمھور که در آن سال دست به دست ھم ئيرھبر و ر.  در حاکميت در حال تکرار شدن است٨٨ سال یاکنون سناريو

 می داده بودند و با وحشی گری ھای سپاه شان حريف مقابل را از ميدان به در کردند اکنون به روی ھمديگر شمشير

است ي رۀانتخابات مھندسی شد«در واقع می توان گفت در . کسی که جنايت می کارد جنايت نيز درو می کند. کشند

سياستی که از . جاد کرديم خود بستری برای به قدرت رساندن احمدی نژاد اي مستقۀ، سپاه با مداخل٨٨سال » جمھوری

 تکرار شده تا اين که امروز نوبت طرفداران احمدی نژاد آن تاريخ تاکنون به طور جدی تر از سوی سرداران سپاه،

  ! رسيده است

 سپاه در امور ۀ اصول گرای منتقد دولت در مجلس شورای اسالمی، نسبت به مداخلۀش علی مطھری نماينديچندی پ

. ستيممنوع ناسی يری سي گ ت و موضعيھر نوع فعال«: ه در سپاه، گفته کهي ولی فقۀندياسی ھشدار داده بود اما نمايس

 بندی ھای احزاب و تشکل ھا و  ما در دسته. اسی داشته باشميری سي گ د موضعيه باينده ولی فقيبنده به عنوان نما

ان و گروھی در برابر نظام ين حق و باطل و قرار گرفتن جريم اما در تقابل بيدا نمی کنياختالفات آن ھا با ھم ورود پ

  ».ميتفاوت باش م بی يتوان نمی 

مواضع رسمی و اصول اصلی سپاه پاسداران را دو « با خبرگزاری فارس، به صراحت گفته است که گفت و گو، در او

  ».ه در سپاهي ولی فقۀنديفرمانده کل و نما«: می کنند» نيينفر تب

کی از ي«: ش بودن انتخابات، ادعا کرده استيادآوری در پيه در سپاه پاسداران، با ي ولی فقۀنديدی، نمايآخوند علی سع

او، در » .موضوعاتی که ضد انقالب و دشمن سعی می کند مردم را بر روی آن حساس بکند، بحث ورود سپاه است

رد، کجاست، ين مرزی که جلوی سپاه را می گياسی بشود و ايال که سپاه تا کجا می تواند وارد مسائل سؤن سيپاسخ به ا

چ ياسی است، قطعا ھي دانش سمسألهن ياول. مين کنييدری موضوع را تبد قيال باؤن سيبرای پاسخ به ا«: ادعا کرده است

رفت يتوان پذ اسی است که نمی ينش سيدوم ب.  برخوردار باشندئیاسی بااليست که پاسداران از دانش سيکس مخالف ن

  ».ی نداشته باشداسی قويينش سيک پاسداری که حافظ انقالب است بي

ح را ياسی صحيش سي گراۀنيانات برای پاسداران، زميھا و جر  بندی  ن دستهيساندن ا و شنائیشناسا«: او، ادامه می دھد

ان و تشکل ي جر١۵ ئیم، شناسايه در سپاه انجام داديندگی ولی فقي که ما در حوزه نمائیکی از کارھايلذا . فراھم می کند

  ».ن خصوص چاپ شده استيز در اياسی مطرح بود که ھفت کتاب نيس

ان ي جر١۵ران و شورای مرکزی آن ھا، ي احزاب و دبۀه بر اساسنامه و مرامنامين اساس، با تکيبر ھم «:دی، افزوديسع

تلفه، حزب کارگزاران، ؤون، حزب مي مجمع روحان ت،ي روحانۀ آن ھا جامعۀم که از جمليرا مورد کنکاش قرار داد

م ي صفحه چاپ شده تا بتوان۴٠٠ کدام  نسخه کتاب در حدود ھر٧ن خلق و حزب مشارکت است که در يسازمان مجاھد

  ».ميان بشناسانيجير به پاسداران و بسيسال اخ ۵٠ک حزب را در طول يمواضع، عملکرد و رفتار 

م، امروز يم کنيمه سخت و نرم تقسياگر ما جنگ را به سه قسمت سخت، ن«:  کردتأکيد، »جنگ «ۀاو، با استفاده از واژ

گاھش در يدا کرده و بداند که جاين سه عرصه حضور پيد در ايشود و سپاه با د می ينه تھديانقالب اسالمی در ھر سه زم

  ».د وارد آن شوديدر مقابله با جنگ نرم کجاست و چگونه و با چه شعار و چه ھدفی با

بون مکتوب و مرجع رسمی انتشار اخبار و مواضع سپاه يرا تر» وزيت سپاه نيسا«و » ام انقالبيپ «ۀدی، مجليسع

ان يت مخاطب، در مواقع مختلف نسبت به جريد برای ھدايه و فرمانده کل سپاه باينده ولی فقينما«:  کرد و گفتعنوان

  ».ری کننديگ اسی موضع يھای س

 ای مثل مسألهدر «: مشخص و روشن است، افزود» دخالت ممنوعه«و » فیيدخالت تکل«ن که مرز يان ايدی، با بيسع

ستادگی در برابر يفه ايت قانونی خود در پاسداری از انقالب و دستاوردھای آن وظيرموأ پاسداران بر اساس م٨٨ ۀفتن

ارتش حافظ مرزھا و استقالل ... د باشدين آن و ھم بعد از آن بايد ھم قبل از فتنه، ھم حيستادگی باين ايفتنه را دارد و ا
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ک موجود زنده و در حال حرکت است و ينقالب ا. د حافظ و پاسدار انقالب اسالمی باشديج باي اما سپاه و بس کشور است،

  ».ز داردي نئیرھاين حرکت، متغيھم

، فرمانده نيروی ٢٠١٣ بروری ف١٣ برابر با ١٣٩١دلو ماه ٢۵چھارشنبه، به گزارش خبرگزاری مھر، از سوی ديگر، 

براساس رصدھا ھيچ ن امنيتی وجود دارد و مسؤوالآمادگی ھای الزم برای برگزاری انتخابات ميان «: انتظامی گفت

  ».اتفاقی در انتخابات رخ نخواھد داد

 مراسم چھلمين روز مرگ آيت هللا آقا تھرانی در خصوص بحث ھای برگزاری ۀسردار اسماعيل احمدی مقدم، در حاشي

ی مردم در أدشمن ھميشه در حال تالش برای القاء آزاد نبودن انتخابات است تا اعالم کند ر«: انتخابات آزاد، گفت

آن ھا در تالش ھستند تا حضور مردم را کم رنگ جلوه . ثيری نداردأانتخابات بی اثر بوده و حضورشان در انتخابات ت

  ».دھند

نيروی انتظامی شرايط را در ايام انتخابات رصد می کند تا از «:  نيروی انتظامی اشاره کرد و ادعا نمودۀاو، به وظيف

آمادگی ھای الزم ميان .  کندئیامکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسااقداماتی که باعث ايجاد ناامنی شده و 

  ».ن امنيتی وجود دارد و براساس رصدھا ھيچ اتفاقی در انتخابات رخ نخواھد دادمسؤوال

سوريه، استان سی و پنجم ايران است و دفاع از آن در «، گفته است »مبارزه با جنگ نرم« ھای  مھدی طائب، از چھره

  .دارد» اولويت«مله کشورھای ديگر، بر استان خوزستان ھم مقابل ح

است، » مقابله با جنگ نرم«سيس حکومت اسالمی برای أ ت که از نھادھای تازه» قرارگاه راھبردی عمار«س ئياين ر

سوريه استان سی و پنجم و يک استان «: جويان عضو بسيج گفته است در جمع گروھی از دانشدلو ٢۶شنبه روز پنج

اگر دشمن به ما ھجوم کند و بخواھد سوريه يا خوزستان را بگيرد اولويت با اين است که ما . تژيک برای ماستسترا

  ».سوريه را نگه داريم

، مھدی طائب در توضيح اھميت سوريه برای ايران ئیبه گزارش خبرگزاری دانش جو، ارگان خبری بسيج دانش جو

انيم خوزستان را ھم پس بگيريم اما اگر سوريه را از دست بدھيم تھران را تو اگر سوريه را نگه داريم می «: گفته است

  ».توانيم نگه داريم ھم نمی 

 ھا و جنگ داخلی در  ديگر ھستند و در دو سال گذشته و با باالگرفتن اعتراض ايران و سوريه متحد ستراتژيک يک

راتر از آن، معترضان سوری، حکومت سوريه، حکومت اسالمی ھمواره از حاکميت سوريه دفاع کرده است و ف

و  کنند که سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران و ھم چنين حزب هللا لبنان، مستقيما در سرکوب  اسالمی را متھم می 

  .کشتار مردم معترض سوريه نقش دارند

رارگاه عمار، يکی از ق.  ھزار کشته برجای گذاشته است٧٠ ھای سوريه تاکنون  به گزارش منابع سازمان ملل، درگيری

اين ارگان . شکل گرفت» مقابله با جنگ نرم« برای ١٣٨٨ است که پس از انتخابات رياست جمھوری سال ئیارگان ھا

جريان « طلبان ھستند و ھم  ای شکل دادند که ھم از منتقدان سرسخت اصالح  ھای ھوادار خامنه  را گروھی از چھره

  .ھستند» انحرافی

 کرده و تأکيدسخنان خود، ھم چنين بر ضرورت وجود نيروھای بسيجی برای مديريت جنگ شھری مھدی طائب در اين 

به ھمين .  جنگ در داخل شھرھای سوريه را نداشتۀاين کشور ارتش داشت اما امکان ادار«: درباره سوريه گفته است

س قرارگاه عمار، ئيگفته اين ربه » . جنگ شھری بسيج تشکيل دھيدۀدليل حکومت ايران پيشنھاد کرد که برای ادار

  ». ھا از ارتش تحويل بگيرد اللھی تشکيل شد و باعث شد جنگ را در کف خيابان  ھزار حزب ۶٠بسيج سوريه با «

مھدی طائب، برادر حسين طائب است که معاون اطالعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نيروی مقاومت بسيج ايران 

  .ای خود را به محمدرضا نقدی داد ج٨٨او، در مھرماه . بوده است
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ک فرمانده ارشد سپاه ي کرده است که تأئيداين اظھارات طائب در حالی منتشر شده است که ھم زمان سپاه پاسداران، 

ن يسنا، در ايخبرگزاری ا. ه ترور شده استيبوده، در خاک سور» ران در لبناني ستاد بازسازی امسؤول«پاسداران که 

ر دمشق به يشاطری در مس« روابط عمومی سپاه پاسداران گزارش داده که مسؤولف، ين شرنه از قول رمضايزم

ن يئھمين وقايع و اظھارنظرھا به سادگی نشان می دھند که حکومت اسالمی ايران، نقش تع. کشته شده است» روتيب

  . می کندءکننده در بقای حکومت سوريه و سرکوب و کشتار مردم اين کشور ايفا

ران يس ستاد بازسازی ائيکر حسن شاطری، ري، گزارش دادند که پ١٣٩١ دلو ٢۶شنبه، ران روز پنجيھای اخبرگزاری 

روی قدس در تھران يرو و فرمانده نين ني  خامنه ای در اۀنديدر لبنان امروز با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران، نما

 کرد از فرماندھان سپاه پاسداران بوده است  ت میيالفع» سيحسام خوشنو«شاطری که در لبنان با نام . ع شده استييتش

  .ز داشته استيروی قدس سپاه را نيکه سابقه حضور در ن

ک به سپاه پاسداران، در گزارشی نوشته که شاطری روز سه شنبه به دست افرادی که آن يخبرگزاری فارس، ارگان نزد

ن در يا.  به محل کشته شدن او اشاره ای نکرده استخوانده، ترور شده است ولی» ستیيونيم صھيمزدوران رژ«ھا را 

  . اند ه خبر دادهيان از ترور وی در سوريک به اصول گرايت ھای نزدي ھا و سا حالی است که برخی خبرگزاری

 روابط عمومی سپاه پاسداران مسؤولف، ينه از قول رمضان شرين زمي، در ا»سنايا«ران يان ايخبرگزاری دانش جو

: گفته است» بالغ«ت ين در حالی است که سايا. کشته شده است» روتير دمشق به بيشاطری در مس «گزارش داده که

ست ھا مواجه شدند که از ين تروريه با کميسور» حلب«سردار حسن شاطری به ھمراه دو نفر از ھمراھانش در شھر «

  ».ديان تنھا سردار شاطری به شھادت رسين ميا

نوشته است که حسن » نيروھای مسلح مخالف حکومت سوريه« از قول يک فرمانده در ھمين حال، خبرگزاری رويترز

روزنامه السفير، چاپ . ھدف حمله قرار گرفت و کشته شد» زبدانی«شاطری در نزديکی مرز با لبنان و در شھر 

  ». بودبررسی طرح ھای بازرسی شھر حلب به سوريه رفته«بيروت، در گزارشی نوشته که فرمانده ياد شده برای 

اين شھر . شھر حلب در يک سال گذشته صحنه نبردھای شديدی ميان مخالفان بشار اسد و ارتش دولتی سوريه بوده است

  .ای تبديل شده است در حال حال حاضر به ويرانه 

 نيز اشاره کرده و گفته است در شرايط فعلی ٩٢طائب، در بخشی از سخنان خود به انتخابات رياست جمھوری خرداد 

 نژاد،  او، در انتقاد از محمود احمدی. ضای ايران آرام است چون ھنوز نامزد جريان اصول گرا مشخص نشده استف

ماند ھم   گرا نبود، اگر با تيم دولت نھم می   نژاد تيم چوبی که در انتخابات گذشته خورديم اين بود که احمدی«: گفته است

  ». بود  ھا کشيديم اين قدر زياد نمی م که در تحريئیھا خودش اسطوره بود و ھم سختی 

 طلبان نجفی، عارف و  گزينه اصلی اصالح«:  بينی کرده است که طائب، درباره حضور اصالح طلبان در انتخابات پيش

گويد در  ھا می  چرا که موسوی خوئينی .  اند  ای نرسيده اسحاق جھانگيری است که البته ھنوز ھم بر سر آن ھا به نتيجه

م برای ھميشه ئي گويد شرکت کنيم و استداللش اين است که اگر در اين انتخابات نيا ات شرکت نکنيد اما خاتمی میانتخاب

  ».شويم حذف می 

ماه امسال معاون فرھنگی و تبليغات سپاه پاسداران در جريان ديدار با لباس شخصی ھای وابسته به ]جدی[ دی ١٧

ن را يم تا سران فتنه و منحرفيت دارمسؤولياز االن «: ، اعالم کرد»انصار حزب هللا«نھادھای نظامی تحت عنوان 

نه ين زميروھای مسلح در اي نۀج و مجموعيم؛ امسال فتنه و مشکالت ما، قبل از انتخابات است و سپاه و بسيکنترل کن

  ».ن انتظار را از ما دارنديز ھميکنند و مقام معظم رھبری ن کار می 

در استان ھای مختلف کشور اضافه کرد » ئیتشکيل قرارگاه ھا«ودی، ھم چنين با اشاره به سرتيپ پاسدار محمدعلی آس

نه کار می کنند، اگر چه ين زميج در استان ھای مختلف در اين عنوان وجود دارد که سپاه و بسيقرارگاھی به ا«که 
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د برای يت بدتر می شد؛ ما بايم به مراتب وضعين است، اما اگر ما کار نمی کرديھا سنگ ھجمه دشمن و ماھواره 

ش تری داشته يد توجه بيری بايشگيم، اما در پيرا معموال در مقابله بھتر عمل می کنيم، زيش تر کار کنيری بيشگيپ

  ».ميباش

ما ھم با گروه منحرف و ھم با «معاون تبليغات سپاه پاسداران، ھم چنين ادعا کرد که در انتخابات آتی رياست جمھوری 

ده و دست به دست يم گاھی برای ھم شاخ و شانه می کشند به ھم رسينين دو گروھی که می بيم و ھمي مواجھگران فتنه 

  ».کنند ھم می دھند و ائتالف می 

در روزھای اخير نيز ساير ارگان ھا و مراکز نيز از تشکيل قرارگاه ھا و مراکز خاص امنيتی برای کنترل انتخابات و 

نيروی انتظامی شرايط «: ، گفتماه دلو ٢۵از جمله فرمانده نيروی انتظامی کشور روز . اندبررسی امنيتی آن خبر داده 

 ئیرا در ايام انتخابات رصد می کند تا از اقداماتی که باعث ايجاد ناامنی شده و امکان بروز بحران و فتنه را دارد شناسا

  ».صدھا ھيچ اتفاقی در انتخابات رخ نخواھد دادن امنيتی وجود دارد و براساس رمسؤوالآمادگی ھای الزم ميان . کند

ھنوز وارد شدن به اين موضوع زود است اما اين «: به ھمين منظورافزود» قرارگاه انتخابات«او، با اعالم خبر تشکيل 

  ».قرارگاه در حال شکل گيری است و جلساتی نيز در اين باره تشکيل شده است

برآورد اطالعاتی «برای » کميته امنيت مجلس«ميته ای تحت عنوان ھم چنين اعضای مجلس شورای اسالمی نيز ک

در اين رابطه سيدحسين نقوی، از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس که . تشکيل داده اند» ٩٢امنيتی انتخابات 

ی و  بر اھميت انتخابات رياست جمھورتأکيداعضای کميسيون با «:  کردتأکيدعضويت اين کميته را نيز برعھده دارد 

 در دستور کار کميسيون قرار گرفت و ٩٢اطالعاتی انتخابات -، تھيه برآورد امنيتی٩٢شوراھای اسالمی در سال 

، مرتبا به اعضای ٩٢اطالعاتی انتخابات سال -بنابراين مقرر شد که کميته امنيت کميسيون با برآورد مستمر امنيتی

 امنيت و مقابله با توطئه ھا و فتنه ھای احتمالی از سوی ينتأمکميسيون گزارش دھد تا اقدامات نظارتی الزم برای 

  ».کميسيون انجام پذيرد

 نظامی و بسيجی و یبيش تر اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس، از فرماندھان سابق سپاه و مقامات ارشد ارگان ھا

  . امنيتی ھستند که در انتخابات دور گذشته به مجلس راه يافته اند

احمدی .  ھای اخير پر تنش بوده است در چنين روندی، رابطه ميان دولت ايران و ساير ارگان ھای حکومتی در ماه

 اجتماعی و تأمينيت سعيد مرتضوی در سازمان مسؤول ھا،   دوم طرح ھدف مندکردن يارانهۀنژاد، بر سر اجرای مرحل 

  .صاد ايران با مجلس اختالف نظر جدی دارد و اتحاديه اروپا بر اقتامريکا ھای  ثير تحريمأميزان ت

 مجلس شورای اسالمی يکی از وزرای احمدی نژاد را از کار برکنار کرد احمدی بروریھنگامی که در روز سوم ف

  .»بگو«س مجلس، به او پاسخ داد ئيکه علی الريجانی، ر» بگم بگم«: س مجلس پرسيدئينژاد، از ر

در فساد ) فاضل الريجانی( مربوط به دست داشتن برادر علی الريجانی سپس احمدی نژاد نواری را پخش کرد که

سراسر اين صحنه از رسانه ھای رسمی جمھوری اسالمی پخش . اقتصادی و ساخت و باخت با مرتضوی بوده است

  .برخی تحليل گران اين حرکت احمدی نژاد در مجلس را تنھا به عنوان ضرب شست ارزيابی کرده اند. شد

ين پس از حبس علی اکبر جوانفکر، مشاور خود، خواست از زندان اوين بازديد کند که با مخالفت قوه قضائيه او، ھم چن

  . س قوه قضائيه عليه ھم منجر شدئي با لحن تند احمدی نژاد و الريجانی رئیروبرو شد و به نامه نگاری ھا

ر ھشداری به سران قوای حکومت اسالمی، علنی  ھا و انعکاس آن در رسانه ھا، د  نگاری خامنه ای، پس از اين نامه

سای قوای مقننه، ؤبا اين حال، ھم چنان اختالف نظرھای جدی در ميان ر. ناميد» خيانت به کشور«کردن اختالفات را 

  . مستقيم الريجانی و احمدی نژاد منجر گرديدئیقضائيه و مجريه ادامه يافت و سرانجام به رودررو
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 تشکيل داده ئی، با محوريت اسفنديار رحيم مشا»جريانی انحرافی«اند که   به دفعات متھم شده  نژاد و نزديکانش احمدی

  .، ھم چنان خود را در قدرت نگاه دارند٩٢جمھوری  اند و قصد دارند با ايجاد ناآرامی در مقطع انتخابات رياست  

ای مورد   مستقل از سياست ھای خامنه  نژاد را نمی توان اما واقعيت اين است که رفتارھای عجيب و غريب احمدی

اساس بحث بر سر . نژاد، سياست ھای متقابل آن چنانی ندارند  ای و احمدی  به عبارت ديگر، خامنه. بررسی قرار داد

احمدی نژاد چند امر او را نقض کرده است از جمله . اين است که خامنه ای، دوست ندارد کسی اوامر او را نقض کند

 به پست معاونت رياست جمھوری که توصيه کرده بود اين کار را نکند و يا برکناری وزير ئیشاانتصاب رحيم م

ھمه اين وقايع، بيش از پيش به .  روزه احمدی نژاد١١اطالعات و برگرداندن او به توسط خامنه ای و خانه نشينی 

  .رسواتر شدن کليت حکومت اسالمی خاتمه يافته است

ته، دست احمدی نژاد را تا حدودی باز گذاشت بود تا در مقابل منتقدان به خصوص ای در ھشت سال گذش خامنه 

 ديگری را در ۀاکنون تاريخ مصرف احمدی نژاد تمام شده است و رھبر بايد گزين. طلبان بايستد رفسنجانی و اصالح 

 در حالی که ھم رھبر و ھم  استئیبنابراين، گزينه احمدی نژاد، مشا. انتخابات چند ماه آينده طراحی و انتصاب کند

  .بخش زيادی از سپاه و اصول گرايان با اين گزينه احمدی نژاد سخت مخالفند

خواست کار خودشان » ن جمھوری اسالمیمسؤوال« سال جاری با لحن تندی از ]عقرب[ آبان١٣ ای روز  وقتی خامنه

اکنون و با وقايع ! اد کند قطعا خيانت کرده است کرد که ھرکس تا روز انتخابات اختالف ايجتأکيدرا بکنند در عين حال 

  .اخير که در باال به آن ھا اشاره کرديم، به سادگی می بنيم که حرف رھبر نيز چندان خريدار ندارد

پس از اين چرا که . در حقيقت جنگ قدرت چيزی نيست که با نامه نگاری، بخشنامه و توصيه ھای اخالقی پايان پذيرد

 که سران ئینامه ھا.  خامنه ای، تنش ھا ميان سران قوه مقننه و قوه اجرائيه و قضائيه ادامه يافتموضع گيری و توصيه

 ای وارد ماجرا شد و ھم چون ھميشه از ھمه خواست کارشان را  قوا در حکومت اسالمی برای ھم نوشتند باز ھم خامنه

  .بکنند و با ھم دعوا نکنند

 احمدی نژاد و ئیودی دعواھای پشت پرده حاکميت، به خصوص پس از رودرودر ميان اين تھديدھا، ھم اکنون تا حد

برای مثال، . الريجانی در مجلس به رسانه ھا نيز کشيده شده با عکس العمل سران حکومت مواجه شده است

  » .كننده است علنی شدن اختالفات نگران «: رفسنجانی گفته است

ت أيدار اعضای ھيص مصلحت نظام در ديس مجمع تشخئير: شت، نو١٣٩١ دلو ٢۵چھارشنبه، روزنامه آفرينش، 

ن و مسؤوالعلنی شدن اختالف ان دانشگاه تھران و علوم پزشكی، يسه و شورای مركزی انجمن اسالمی دانش جوئير

ت ھا، گروه ھا و ياری شخصيد بر لزوم ھوشيكأجاد تفرقه را نگران كننده خواند و با تياصرار تعمدی برخی بر ا

بون ھای باز برای داخل و خارج چه يانعكاس اختالفات در انظار عمومی و تر«: ن مورد گفتي كشور در انمسؤوال

ن انقالب اسالمی از يخوشحالی دشمنان خارجی نظام و معاند«: او، افزود» تواند داشته باشد؟ ه و منطقی می يتوج

گر يام اسالمی را به درد می آورد و از سوی دری ھای داخلی، دل دوستداران انقالب و وفاداران نظياختالفات و درگ

  »... تر خواھد كرد  ھا مصمم ميھا و تحر ل سختی ي شان برای تحم ۀبدخواھان و قدرت ھای استكباری را در اراد

پيروی از دستورات مقام معظم رھبری در کنار « بر اين که تأکيدس مجلس خبرگان رھبری با ئيکنی، ر آيت هللا مھدوی 

 تأکيداو، » .يت ھای کارگزاران نظام استمسؤولوحدت از ضروری ترين «، گفت که »ختالفات واجب استگذاشتن ا

 ».دانند بايد ما ھم تبعيت کنيم ھر چه ايشان مصلحت می «، »نبايد از رھبری پيشی بگيريم«: کرد

بد «ده بود؛ پيرامون  ھمان طور که وعده کر، سخنان خامنه ای را١٣٩١ دلو ٢٩شنبه، يکرسانه ھای حکومتی روز 

  . ھای اخير سخنان مھمی را ايراد کند؛ در سطح وسيعی منتشر کردند» اخالقی
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لمی از مالقات سعيد مرتضوی و فاضل الريجانی، برادر علی و صادق نژاد ف استيضاح وزير کار، احمدی  ۀدر جلس

تواند از نفوذ برادران خود   گفت می  میسای مجلس و قوه قضائيه پخش کرد که در آن، الريجانی تلويحا ؤالريجانی، ر

 .برای کسب منافع اقتصادی استفاده کند

. جامعه شده است» آرامش و امنيت روانی و اخالقی«جمھور باعث بر ھم خوردن  س ئياين رفتار ر«: خامنه ای گفت

، چند ماه مانده به پايان کار س مجلس نيز انتقاد کرده و گفته استيضاح يک وزيرئياو، ھم چنين از عملکرد نمايندگان و ر

  . فايده بوده است دولت، کاری بی 

س محترم ئيدفاع ر«و »  ھای نامناسب بر زبان آوردند در داخل مجلس ھم کسانی حرف«: ای، در اين مورد گفت خامنه

  ».روی بود مجلس ھم قدری زياده 

ن ارشد خواسته ھمکاری شان با ھم را افزايش مسؤوالاو، با اشاره به وضعيت اقتصادی و مشکالت ديپلماتيک ايران از 

ای راه بيفتند و عليه اين  ن موجب نشود عده مسؤوال امروز من از برخی سران و ۀگل«خامنه ای، با اظھار اين که . دھند

س مجلس در قم نيز انتقاد کرده و آن را به ضرر کشور و خالف شرع ئي ھفته گذشته به رۀاز حمل» و آن شعار دھند

  . ته استدانس

تشکيل » ت عالی حل اختالف و تنظيم روابط قوای سه گانهأھي«تی را به نام أخامنه ای، در مرداد ماه سال گذشته نيز ھي

ت نتوانست أاما اين ھي. س پيشين قوه قضائيه را به رياست آن گمارده بودئيداده بود و محمود ھاشمی شاھرودی، ر

  .ه را تنظيم کنداختالفات را حل و يا روابط قوای سه گان

س مجلس در واکنش به انتقادات خامنه ای از تقابل اخير سران سه قوه حکومت، گفت که از طرف ئيعلی الريجانی، ر

 روز جلسۀ، علی الريجانی در »ايرنا«به گزارش خبرگزاری رسمی ايران .  کند خود و نمايندگان مجلس عذرخواھی می

جا  گانه، خيرخواھانه، دلپذير و به   رھبر معظم انقالب به قوای سه ۀقانتذکرات مشف«: ، مجلس گفتدلو ٢٩شنبه، يک

  ».بود

  . کند ھای رھبر ايران پيروی می   ای جداگانه اعالم کرد که از توصيه  س قوه قضائيه ھم در نامهئيصادق الريجانی، ر

فروشد، وضع   نفت می دالر  ميليارد۵١١اگر ھفت سال ... «: ساالری، در سرمقاله خود نوشته استم مردۀروزنام

به جای . شان و منزلت کشور و مسند خود را که به انتخاب مردم احراز کرده، دچار انحطاط نکند. مردمش اين نباشد

شناسد، ولو از منسوبانش باشد  اگر خطا کار را می . لم و نوار به صحن مجلس نياورد ھای وزير خود، ف دفاع از قابليت

قانون را به ريشخند نگيرد و فراتر از قانون نباشد و . نداند» خط قرمز«اش را فی کند و کابينه به مقامات ذيصالح معر

  .ی نکندأتفسير به ر

ش  ا رياست جمھوریۀ، پس از پايان دورئی، احمدی نژاد و طرفدارنش در تالشند اسفنديار رحيم مشائیدر چنين فضا

  . دست آن ھا باقی بماند کشور، ھم چنان درئیقدرت اجراپست او را بگيرد تا 

ت دولت و در أ ھيجلسۀ جنبش عدم تعھد در پايان ۀس دبيرخانئي رئی مشا به گزارش خبرگزاری فارس، اسفنديار رحيم

 که از وی درباره حضور در انتخابات مطرح ئیالی درباره اظھارنظرھا و نقل قول ھاؤجمع خبرنگاران در پاسخ به س

او، درباره اين که آيا مطرح شدن » . آن صحبت کنمۀات موضوعيتی دارد که من دربارآيا بحث انتخاب«: شود، گفت می 

 بحث تبليغات انتخاباتی اصالً «: جمھور است يا خير افزود س ئيباز کردن بحث انتخابات توسط ر»  باد بھار زنده«شعار 

س ئيمنظور ر«: چه بود؟ گفت» زنده باد بھار« جمھور از بحث  سئي اين که منظور رۀاو، دربار» چه چيزی ھست؟

  ».االنام عيلک يا ربيع ھمان گونه که در مورد ايشان آمده است السالم. است) عج( باد بھار امام زمان  جمھور از زنده 
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ر کار يضاح وزيان استيه و مقننه در جري مجرۀسای قوؤ رئیارويت هللا علی خامنه ای، از رويک روز پس از انتقاد آي

کوچک «ح کرده است که دولت دھم ي بھمن ماه، در نامه ای به او تصر٢٩شنبه  یحمدی نژاد روز در مجلس، محمود ا

  .خالف مصالح کشور بر نخواھد داشت» ن قدمیيتر

نجانب و ھمکارانم در دولت تا يا«: است جمھوری، محمود احمدی نژاد، گفته استيگاه اطالع رسانی ريبه گزارش پا

م بود و ي به ارزش ھای انقالب اسالمی کمر بسته خدمت به کشور و مردم خواھ دل بسته،تمسؤولين لحظات يآخر

ر اعتالی کشور و رفع مشکالت کشور خواھد بود و ينان می دھم که ھمه تالش ما به عنوان خادمان ملت، در مسياطم

چ اشاره ای يان ھري خود به رھبر اۀاحمدی نژاد، در نام» .م داشتين قدمی برخالف مصالح کشور بر نخواھيکوچک تر

ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی يا موضع خود در قبال انتقادھای آيت هللا خامنه ای يضاح وزيان استيدادھا در جريبه رو

نجانب و اعضای يدلبستگی و ارادت ا«:  نامه خود به خامنه ای، گفته استۀمحمود احمدی نژاد، در ادام. نکرده است

  ». استشگیيمحترم دولت به جنابعالی ھم

در واقع دعوای احمدی نژاد و الريجانی، در حال حاضر بر سر انتخابات است که کدام يک مھندسی آن را عھده دار 

از سوی ديگر، عسکر اوالدی، خاتمی و رفسنجانی ھر کدام با سياست ھا و شيوه ھای خود، تالش می کنند . شوند

  .شرايط را به نفع خود رقم بزنند

  برادران قاچاقچی محمود احمدی. دی نژاد و سپاه، بر سر انتخابات نظام پزشکی پيش آمده است کشمکش احمتازه ترين

 يک نھاد صنفی است و با بھداشت و درمان مردم سر  عرصه ھا حتی در انتخابات نظام پزشکی که ظاھراً ۀنژاد، در ھم

الی ؤور در جمع خبرنگاران در پاسخ به ست دولت با حضأ ھيۀ جلسۀ نژاد، در حاشي احمدی. و کار دارد دخالت می کنند

 تان اين انتخابات را ابطال خواھيد کرد يا  در مورد انتخابات نظام پزشکی و اين که آيا شما با توجه به اعتراضات قبلی

کنم که ھمه چيز در کشور بايد براساس قانون باشد و اگر افرادی بخواھند از قانون عبور  من فکر می : نه؟ اظھارداشت

 ھم بخواھند در مسائل قانونی فراقانونی عمل کنند، درست ئی ھا و يا نھادھا نند، کارشان اعتباری ندارد و اگر دستگاهک

 نيستند، به خصوص نھادھای امنيتی، اطالعاتی سپاه مسؤول که ئینبايد نھادھا: ... او، افزود. نيست و اين اعتباری ندارد

  » ....و غير اطالعاتی سپاه در آن دخالت کنند

اقدام اطالعات سپاه : گوی سپاه، گفتمدی نژاد، سردار رمضان شريف، سخنبه گزارش آفتاب، بعد از اين اظھارات اح

به گزارش ايسنا، سردار سرتيپ دوم .  قانونی بوده و در پاسخ به استعالم مراجع قانونی صورت پذيرفته استکامالً 

پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به برخی اظھار نظرھا در  روابط عمومی کل سپاه مسؤولپاسدار رمضان شريف 

اقدام اطالعات سپاه در روند بررسی : زمينه دخالت نھادھای امنيتی و اطالعاتی سپاه در امر انتخابات نظام پزشکی گفت

: ، افزوداو. بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذيرفته است» قانونی«ھا در انتخابات نظام پزشکی  صالحيت

دھد مرجع قانونی، قبل از سپاه از ديگر نھادھای امنيتی و اطالعاتی نيز استعالم  قرائن و مستندات موجود نشان می 

  . بوده است» منفی«کرده است و در خصوص رد صالحيت شدگان پاسخ ھمه آن ھا 

 شھر از ١٨۶نظام پزشکی در نتايج انتخابات : ت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفتأس ھيئيھم چنين ر

 اين انتخابات نيز جايگاه قانونی ندارد و پاسخ به وی وقت تلف کردن ۀ جمھور دربار سئي شد؛ سخنان رتأئيدجمله تھران 

به عالوه اين که موضع گيری برخی کانديداھا که در واقع بازار گرم کن انتخابات به حساب می آيند حکومت . است

 يکی از کانديداھای انتخابات دوره برای مثال، اخيراً . ه دچار بحران ھای جديد کرده استاسالمی را در سطح منطق

 .يازدھم رياست جمھوری حکومت اسالمی ايران، حرف ھای مضحک و خنده دار زده است
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ن دوره آيت هللا سيدمحمد باقر خرازی، دبير کل حزب هللا ايران که به تازگی از کانديداتوری اش در انتخابات يازدھمي

رياست جمھوری خبر داده و از برنامه ھايش برای آينده ايران سخن گفته، به جامعه قول داده است اگر او به مقام 

  . رياست جمھوری برسد جمھوری ھای آذربايجان، تاجيکستان و ارمنستان به ايران ملحق خواھد کرد

اعتراض خود را به اظھارات اين شخص ابراز وزارت امور خارجه تاجيکستان، به صورت رسمی با صدور بيانيه ای 

اما جمھوری آذربايجان و ارمنستان، ھيچ عکس العملی نسبت به اظھارات اين آيت هللا . داشته و آن را محکوم کرده است

  .از خود نشان نداه اند

 با وزارت در ھمين زمينه خبرگزاری اينترفکس روسيه نيز در تماسی«: در چنين شرايطی، سايت خبری مشرق نوشت

  ».ھا به سخنان آيت هللا خرازی را جويا شده است  جمھوری آذربايجان و ارمنستان واکنش رسمی اين کشورۀخارج

 گيرد و اميدوار   ارمنستان به اين خبرگزاری گفته است که سخنان آيت هللا خرازی را جدی نمیۀيک مقام وزارت خارج

عبدهللا اف، معاون وزير خارجه آذربايجان نيز در پاسخ به خبرگزاری . تر کند  است که روند انتخابات، وی را جدی 

  ».دولت باکو قصد ندارد در مقابل چنين اظھارات نامعقولی موضع بگيرد«اينترفکس روسيه، گفته است که 

 ۵/٢ حزب هللا بيان داشته که تيراژ اين روزنامه به زودی به ۀ ديگری در خصوص روزنامۀخرازی، ھم چنين در جلس

او، ھم چنين .  ميليون نسخه در روز خواھد رسيد۵ بعدی تيراژ حزب هللا به ۀميليون نسخه در روز می رسد و در برنام

، ارگان رسمی حزب هللا ايران »روزنامه حزب هللا«! گفته است حزب هللا می خواھد باشگاه منچستر انگلستان را بخرد؟

  .است

در .  سال آينده شروع به افزايش سانسور اينترنتی کرده است]جوزا[از سوی ديگر، پيش از انتخابات خرداد ماه

روزھای اخير، فھرست بلندی از فعاليت ھای ممنوعه اينترنتی اعالم شده است، از جمله خبرگزاری ھای حکومتی 

ی تبليغ سايت ھای ممنوع در ايران، يا حت  سايت  تر و ديگر وبئي اند ارجاع به فيس بوک، تو فارس و ايسنا، گزارش داده

  . ھای ممنوع نيز جرم اعالم شده است

 ھا ھزار   کند و دسترسی به ده ترين سانسورھای اينترنتی را اعمال می حکومت اسالمی، در حال حاضر يکی از سخت 

.  امنيت ملی از جمله وب سايت ھای خبری و شبکه ھای اجتماعی را قطع کرده استۀوب سايت غيراخالقی يا تھديدکنند

  . ھای اجتماعی تحميل خواھد شد تری به وب نويس ھا و يا شبکهاجرای ممنوعيت جديد، فشار بيشبا 

فارس گفت، گروھش خبرگزاری  به بروری ف١١ن مصاديق مجرمانه روز ييس کارگروه تعئيعبدالصمد خرمشاھی، ر

تان کشور و دو نماينده مجلس  که افراد زيادی از جمله دادسبروری ف۶ ۀفھرست جديدی از جرايم اينترنتی را در جلس

  . تھيه کرده است،در آن حضور داشتند

 قبالً «: ايسنا می نويسد.  قانون جرايم کامپيوتری اضافه شده است٢١ ۀگزارش داد بند جديدی به ماد» ايسنا«خبرگزاری 

. تر داشتندئيوک و تو به فيس بئی ھا  ھای دولتی، لينک  ھا و خبرگزاری  ھای کشور از جمله سايت بسياری از وب سايت

 کرد تأئيدفارس » .ھا را پاک کنند ھا بايد اين لينک حاال با افزوده شدن اين بند به فھرست مصاديق مجرمانه، وب سايت 

  . شناخته خواھند شدمسؤول که قانون جديد را زير پا بگذارند ئیھا ھا و وبالگ که وب سايت

بوکی  ھای فيس  ی اخير به خاطر فعاليت اينترنتی از جمله يادداشت ھا نويسان در سال بسياری از فعاالن و وبالگ 

ليس سايبری در و نويس پس از بازداشت توسط پ مبر سال گذشته ميالدی، ستار بھشتی وبالگدر ماه نو.  اند دستگير شده

ی را در پس از موج اخير دستگيری ھای روزنامه نگاران، مجلس شورای اسالمی قوانين سخت تر. زندان کشته شد

  .جھت تشديد سانسور به تصويب رسانده است
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. ايران، به معنای واقعی زندان بزرگی برای اکثريت شھروندان اين کشور است که نمانيدگان خدا بر آن حاکميت دارند

ون يلي م١٦٠ دو برابر شده به نحوی که اکنون ئیند در سه سال گذشته آمار پرونده ھای قضاي می گوئین قضامسؤوال

  . ر شده استيون پرونده مختومه ھم خميلي م٨٠گانی دادگستری ھا خاک می خورد و تاکنون ي مختومه در باۀندپرو

 ھزار نفر ٢٢٠ان کشور يس سازمان زندان ھای کشوراعالم کرد آمار زندانئيلی رين اسماعي، غالمحس٨٩اواخر سال 

 ١٠٠ روزانه ٨٩ تا اواخر ٨٨عنی در سال ھای ي.  ھزار نفری داشته است٥٥ش ي افزا٨٨ن آمار نسبت به سال يشده و ا

  . نفر وارد زندان شده اند

.  ھزار نفر است٢٥٠ان کشور يردادگستری، اعالم کرد تعداد زندانيدی قائم مقام وزيدر سال جاری ھم غالمرضا سع

به اين ترتيب، . ده استان افزوده شيم گذشته تاکنون به تعداد زندانيک سال و ني ھزار زندانی در مدت ٣٠ش از يعنی بي

  . نفر وارد زندان شده اند٨٠ن مدت روزانه يمی توان گفت که در ا

ه جرائم يک قوه قضائي، بر اساس اعالم مرکز آمار و انفورمات١٣٩١ ماه دلو ٢٩به گزارش خبرنگار حکومتی مھر، 

ب، صدور چک بی يد، تخرين، نگھداری از مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، تھدياد صدمه، توھجيضرب و جرح، ا

ش تر ين نشان می دھد بيکه ا. ل می دھنديک تا دھم جرائم نخست کشور را تشکيمحل و حمل مواد مخدر رتبه ھای 

  .ن و مواد مخدر استيه مربوط به ضرب و جرح و توھيپرونده ھای قوه قضائ

رقابل استناد و استفاده در يمی و غيای قدن که پرونده ھيان اي با خبرنگار مھر با بگفت و گونی در ي االسالم رازةحج

ه موجود است يگانی در قوه قضائي باۀون پرونديلي م١٦٠اکنون ... «: ر می شود گفتيل به خميه تبديگانی قوه قضائيبا

ر يالبته خم. ر شده استيرمھم بودن اطالعات آن برداشته شده و خميل غين پرونده ھا به دليون از ايلي م٨٠که حدود 

 ».ه ھا ھم در دستور کار قرار دارديونده ھای مرتبط با ارثشدن پر

 سطوح حکومت اسالمی، بحران اقتصادی، فشار تحريم ھای جنگ قدرت در باالی کرد که تأکيددر جمع بندی می توان 

بين المللی و قدرت ھای جھانی، تحوالت خاورميانه، به ويژه موقعيت شکننده و متزلزل حکومت سوريه، منزوی شدن 

حزب هللا در لبنان و مخالفت شيخ نشين ھای حوزه خليج فارس با حکومت اسالمی، کشمکش با جمھوری آذربايجان و 

 لبنان و سوريه، به ويژه اوج گيری نارضايتی کارگران و مردم محروم در اثر بی کارسازی ھا، ۀمسأل ترکيه، حکومت

بی کاری وسيع و گسترده، گرانی و تورم کمرشکن و روزافزون، ھمه و ھمه موقعيت حکومت اسالمی را بيش از پيش 

 چند سال پيش نيز برای اين حکومت بسيار وخيم تر و شکننده تر کرده است به طوری که حتی بازگشت به دوران

 .مشکل و غيرممکن شده است

 سال آينده برای اکثريت مردم جوزای انتخابات رياست جمھوری در ۀبرای اکثريت مردم ايران، مضحکبه اين ترتيب، 

ست جمھوری از اين رو، برايشان مھم نيست که کانديدای کدام جناح وارد کاخ ريا.  مان اھميت چندانی نداردۀجامع

 ۀمسأل در اين بيست و چھار سال گذشته، اين نوع نمايش انتخابات، ھمواره در جريان بوده است و چرا که اوالً . شود

 در اين بيش از سه دھه، مردم شاھد عملکردھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی و ديپلماتيک ھمه تازه ای نيست؛ دوم

اند و ھيچ خيری ھم از ھيچ کدام شان نديده اند جز تشديد سانسور و جناح ھا و سران و مقامات اين حکومت بوده 

به ھمين دليل، امروز اکثريت مردم ايران به ... سرکوب، اختناق و ترور، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت اقتصادی و

  ! ھستند که چگونه از شر کليت اين حکومت نجات يابندئیدنبال آن راه کارھا

  ٢٠١٣ چ يکم مار- ١٣٩١ حوتجمعه يازدھم 

  ادامه دارد

 

 


