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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 بھرام رحمانی

٢٠١٣ اپريل ١۵  
 

!اش در سپاه پاسداران» برادران قاچاقچی«محمود احمدی نژاد و   

)بخش دھم و پايانی(  

  

ھر چه به نمايش انتخابات رياست جمھوری دوره يازدھم حکومت اسالمی نزديک می شود بيش تر شاھد جامعه ايران، 

، ٨٨در انتخابات رياست جمھوری دھم در سال . عميق تر شدن جدل و کشمکش در ميان جناح اصول گرايان حاکم است

نگھبان، مجلس خبرگان رھبری، اکثريت نمايندگان مجلس شورای اسالمی، قوه قضائيه، بيت رھبری، دولت، شورای 

ليسی در يک جبھه واحد قرار داشتند تا از يک سو، اصالح طلبان حکومتی و پ-سپاه و بسيج و ھمه نيروھای اطالعاتی 

اما حدود دو . و خون بکشندرا کنار بزنند و از سوی ديگر، اعتراضات خودجوش مردم را به شديدترين وجھی به خاک 

طرفداران خامنه ای و احمدی نژاد در . سال است که شکاف بزرگی در ميان جناح حاکم اصول گرا ايجاد شده است

 نيز با آن فرھنگ ارتجاعی شان، حتی با زبان تھديد و خشونت آميز نيز با ی کرده اند و گاھئیمقابل ھم صف آرا

رو ه ر، تالش برای يک دست کردن حکومت اسالمی، بار ديگر با شکست روب به عبارت ديگ.ھمديگر جدل می کنند

  .شده است

، در ديدار ]حمل[ فروردين٢۴، احمدی نژاد روز شنبه »ايسنا«به گزارش خبرگزاری دانش جويان ايران برای نمونه، 

  که می کسانی «: ته است کرده و گفتأکيدبا گروھی از فعاالن حوزه صنعت و تجارت ايران بر مديريت واحد در کشور 

ھا را سر  کند و اال اين  اندازی کنند، به خدا عددی نيستند، اما آدم به خاطر مصالح کشور مراعات می  خواھند سنگ 

  ».جای خود نشاندن کاری ندارد

خواند که در سال آخر »  ھای جاھل و بعضا مغرض يک مشت آدم«را » کنند  اندازی می سنگ«او، اين کسانی که 

چه کسی اين ... آخر اين چه نفعی برای ملت دارد؟«: احمدی نژاد، گفته است.  دھد ولت، آن را تحت فشار قرار مید

  » شما نازل کرده است؟ قانون را به مغز عليل

انشاء «:  اشاره کرده و گفته است]جوزا[ خرداد ماه٢۴ نژاد، ھم چنين به انتخابات رياست جمھوری در  محمود احمدی

ای   شود که طی آن انرژی گسترده  دھد و يک انتخابات عظيم و با شکوه برگزار می ال يک اتفاق بزرگ رخ میهللا امس

  !؟».شود آزاد خواھد شد و ھمه چيز به نفع ملت ايران عوض می 

خابات  انتقاد کرد که چرا نظرات او را درباره انتمحمود احمدی نژاد، ھفته گذشته نيز به ھواداران خامنه ای، شديداً 

  ».اين شخص بايد بيايد و آن شخص نيايد«: گويند تفسير کرده و می 
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ای که دارند به  وقتی رھبری با جايگاه برجسته «:  ماه گفت  فروردين٢٢ نژاد روز  به گزارش خبرگزاری ايسنا، احمدی

 گويند نظر رھبری  اما يک عده می.  ماۀی بيش تر ندارم، اين درسی است برای ھمأ گويند که من يک ر صراحت می

  ».اين است که اين شخص بيايد و آن شخص نيايد، به شما چه مربوط است؟ اين مردم ھستند که بايد تصميم بگيرند

 ای به عنوان سال حماسه سياسی و اقتصادی، انتخابات رياست   از سوی  خامنه١٣٩٢ گذاری سال  او، با اشاره به نام

  . و گفت ھمه ساليق بايد در انتخابات شرکت کننددانست» قله حماسه سياسی«جمھوری را 

دارد، ادعا کرد » یأتنھا يک ر«ابات خرداد ماه  که در انتخ  خود در مشھد، با بيان اينرانی نوروزیسخنخامنه ای در 

س ھمه خود او، در أدر حالی که در ر.  ماند  ای که به صندوق آرا انداخته شود، مخفی می ی نيز تا لحظهأکه اين ر

  .ی ده ھا ميليون شھروند را باطل اعالم کرده بودأ، ر٨٨انتخابات رياست جمھوری سال 

 ھا و احزاب معتقد به نظام جمھوری اسالمی  نتخابات را حق و وظيفه تمام گروهاو، ھم چنين حضور و مشارکت در ا

  ».گردان ھستند که اعتقادی به حکومت ايران ندارند کسانی از انتخابات روی«: دانست و گفت

 و او ھم زور می گويد و قلدری می کند! به اين ترتيب، به قول معروف خامنه ای ھم خدا را می خواھد و ھر خرما را

ی دھند؛ او ھم خواھان أھم از ھمه می خواھد که در انتخابات پيش رو شرکت کنند و به کانديدای مورد نظرش ر

 دارد که اگر آن ھا در تأکيدسرکوب و تصفيه اصالح طلبان و حتی ھاشمی رفسنجانی و طرفداران آن ھاست و ھم 

  !انتخابات شرکت نکنند اعتقادی به حکومت ندارند؟

قاد محمود احمدی نژاد از تفسير نظرات رھبرشان، احتماال خطاب به کسانی چون احمد خاتمی، امام جمعه در واقع انت

جريان «و » فتنه گران« اند  تھران و حسين شريعتمداری، نماينده ولی فقيه در روزنامه کيھان و کسانی باشد که گفته

  .نمی توانند در انتخابات شرکت کنند» انحرافی

ر مقامات حکومتی از آن ياست جمھوری، خامنه ای رھبر حکومت اسالمی و ساي ر٨٨ انتخابات سال پس از اعتراضات

خامنه ای، ھنگامی اين واژه را به کار گرفت که وزارت کشورشان، محمود احمدی نژاد . اد می کنندي» فتنه«به عنوان 

ن موسوی و مھدی کروبی، نامزدھای يسرحين در حالی بود که ميمعرفی کرد و ا» س جمھور منتخبئير«را به عنوان 

صورت گرفته » تقلب ھای گسترده و مھندسی آراء«ن انتخابات ي اعالم کردند که در ائیه ھايانياصالح طلبان، در ب

  . است

برای معرفی معترضان به نتايج انتخابات دھم رياست جمھوری و از » فتنه گران«به اين ترتيب، اصول گرايان از 

  . کنند  برای اشاره به افراد نزديک به محمود احمدی نژاد استفاده می»جريان انحرافی«

ای  وقتی توده مردم به نتيجه «: احمدی نژاد، ھفته گذشته در سمنان، ھم چنين ناگھان طرفدار مردم شده و گفته است

 تواند ھمه  ی ميليون م۵٠يک مشارکت گسترده و نزديک به «: ؟ او، ادعا کرد» اند، آن نتيجه درست است رسيده

  ». المللی را بر ھم بزند معادالت داخلی و بين

  مانع«نژاد ھشدار داده که فکر  س مجلس شورای حکومت اسالمی ايران، به محمود احمدی ئيمحمدرضا باھنر، نايب ر

خود » نامزد مورد نظر«در مسير انتخابات رياست جمھوری را از سر بيرون کند و در صورت رد صالحيت » تراشی

  .نايستد» مقابل نظام«در 

 فروردين، منتشر شد گفت که محمود ٢١گو با خبرگزاری مجلس شورای اسالمی که روز چھارشنبه،  و باھنر، در گفت

 که به نظام  و ھم اين» کند ضرر می «نژاد، از دخالت درباره رد صالحيت احتمالی نامزد مورد نظر خود  احمدی 

بست  دچار بن « او، حکومت اسالمی ايران، با چنين حوادثی ۀبه گفت. آورد  جمھوری اسالمی ضرباتی را وارد می

  ».نخواھد شد، ولی حيف است و نبايد چنين اتفاقی رخ بدھد
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نژاد، به يازدھمين انتخابات رياست جمھوری ايران و رد   از نزديکان محمود احمدی ئی مشا  ورود اسفنديار رحيمألۀمس

 ھای بسياری در ايران بوده است که در   ھای اخير موضوع تحليل ی نگھبان در ھفتهصالحيت احتمالی او توسط شورا

  . بحث مان، به آن ھا برمی گرديمۀادام

 نامند که به گفته آن ھا،   عقيدتی می-  را سردسته جريانی سياسی ئیمشا ای، اسفنديار رحيم  حاميان سيدعلی خامنه 

  .ستدر نظام جمھوری اسالمی ا» جريان انحرافی«

 ای بوده است،  ، از جمله درباره امام زمان، امام دوازدھم شيعيان، ھمواره مورد انتقاد اطرافيان خامنهئیديدگاه ھای مشا

 باال گرفت خامنه ای، در آغاز دوره دوم رياست جمھوری ئیبه ويژه ھنگامی که انتقادات برخی روحانيون از مشا

 را به عنوان معاون اول خود انتخاب نکند چون که به صالح مملکت یئاحمدی نژاد، طی نامه از او خواست که مشا

از اين .  را نه تنھا انتخاب کرد، بلکه او ده ھا سمت ديگر را نيز به عھده دار بودئیاما احمدی نژاد، ھم چنان مشا. نيست

ابات قوت گرفته رو، احتمال رد صالحيت او در انتخابات رياست جمھوری پيش رو در صورت نامزدی در اين انتخ

  .نژاد احتماال در برابر اين روند خواھد ايستاد ھا حاکی از اين است که محمود احمدی  بينی  پيش . است

او، با » . ايستادگی در مقابل نظام را نداردئیتوانا«نژاد   کرده است که احمدی تأکيددر چنين روندی محمدرضا باھنر، 

نژاد  تر از احمدی  خيلی بزرگ «:  نژاد برای برگزاری انتخابات گفت  احمدیاحتمالی محمود» تراشی مانع «اشاره به 

تاکنون حتی يک روز انتخابات در جمھوری . روز به تعويق بيفتد، اما نتوانستند خواست انتخابات يک  دل شان می 

  ».ھا تعبير نخواھد شد اسالمی به تاخير نيفتاده است و حتما ھم در آينده اين خواب 

 ای درباره انتخابات   طلبان، در بيانيه  ھای عمده جناح اصالح سازمان مجاھدين انقالب اسالمی، از گروه ديگر، از سوی

 ای دال بر اراده حاکميت برای تجديدنظر در نحوه اداره کشور و برگزاری  ھيچ نشانه«: رياست جمھوری گفته است

 ھای   فروردين در وب سايت٢١ بيانيه که روز چھارشنبه در اين» .خورد انتخابات آزاد و دموکراتيک به چشم نمی 

در صورت تضمين سالمت انتخابات، شانس پيروزی «:  طلبان منتشر شده، از جمله آمده است خبری نزديک به اصالح

ع از در چنين انتخاباتی اگر اين کانديدا آقای خاتمی باشد، پيروزی قاط.  طلبان بسيار زياد است کانديدای اجماعی اصالح

  ».طلبان خواھد بود آن اصالح 

ای دال بر اراده حاکميت برای تجديد نظر در نحوه اداره کشور و  متاسفانه ھيچ نشانه «: با اين حال اين بيانيه نوشته است

  ». خورد برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتيک به چشم نمی

ازمان مجاھدين انقالب اسالمی که از خرداد  طلب حزب مشارکت و س مصطفی تاجزاده، عضو ارشد دو گروه اصالح

 منتشر شده بود، خواستار افزايش ]حوت[ اسفند٢١ برد، پيش از اين در يادداشتی که   در بازداشت و حبس به سر می٨٨

محبوبيت «که نوشته بود او .  ھا از محمد خاتمی برای اعالم نامزدی در انتخابات رياست جمھوری آينده شده بود دعوت

آقای خاتمی بايد بداند «: تاجزاده، نوشته بود» .اقتدارگرايان از اين عصبانی ھستند«خاتمی افزايش يافته و » و مقبوليت

تفاوت باشد و خدای ناکرده  بت به سرنوشت ميھن و آئين و آينده ايرانيان در اين شرايط حساس بی که ھرگز نمی تواند نس

  ».غفلت و کوتاھی کند

 فروردين در رسانه ھای اصالح طلبان منتشر شد، ۵او، ھم چنين در يادداشت ديگری که از زندان اوين فرستاده و روز 

  .برای دعوت از محمد خاتمی تشکيل داده است» اتی نمادينستاد انتخاب«اعالم کرد که از داخل زندان يک 

تاجزاده، معاون سياسی وزير کشور دولت خاتمی،  ھم چنين از سخنان اخير خامنه ای نيز استقبال کرده که روز اول 

 ءآراای که به صندوق  ی نيز تا لحظهأ کرد که اين رتأکيددارد، » یأتنھا يک ر«فروردين گفته بود در اين انتخابات 

  .شود، مخفی خواھد ماند انداخته می 
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کار، درباره انتخابات رياست جمھوری پيش رو به  ثر و محافظه ؤدر ھمين حال محمدتقی مصباح يزدی، از روحانيون م

  ».شانس برنده شدن ندارند«طلبان ھشدار داده و گفته که آن ھا  اصالح 

ھای حکومت اسالمی ايران نام  ه عنوان يکی از تئوريسين به گزارش وب سايت خبرآنالين، مصباح يزدی که از او ب

و از اين »  شوند  رد صالحيت میقطعاً « طلبان در صورت نامزدی در انتخابات   شود، گفت که سران اصالح برده می

  ».ته باشندی بياورد، اما بعيد است مردم به آن ھا اقبال داشأدنبال فردی ھستند که سابقه خوبی داشته باشد و ر«رو آن ھا 

س ئي طلب از محمد خاتمی، ر  ھا و جريانات اصالح يزدی، اين موضع خود را ھنگامی اعالم کرد که برخی از گروه

باره  زنی در اين   و بازار گمانه  اند  عمل آورده دعوت بهجمھوری پيشين حکومت اسالمی، برای حضور در انتخابات 

  . ھا پاسخی نداده است با وجود اين، خاتمی تاکنون برای نامزدی در انتخابات به اين دعوت. داغ است

   از وحدت میدم« انتقاد از کسانی پرداخته که به گفته او،  مصباح يزدی، ھم چنين در بخش ديگری از سخنان خود به

 راھشان نمی دھند، ئیخورند و ھيچ جا از ھمه جا شکست می «و آن ھا را در شمار افرادی توصيف کرد که » زنند

  ».حتی در نماز جمعه

س ئياو اگرچه از ھيچ کسی نام نبرده، اما با اين حال می توان حدس زد که منظور او، اکبر ھاشمی رفسنجانی، ر

لزوم تشکيل  ھای اخير بارھا از   شماره دو حکومت در دوران خمينی است که در سالتشخيص مصلحت نظام، اين مرد

 نيز به صراحت گفته اخيراً . منه ای مواجه شده استسخن گفته و با حمالت احمد نژاد و طرفداران خادولت وحدت ملی 

  .شده است که او را به کلی از رديف امامان جماعت کنار گذاشته اند

  ، به دليل مواضع انتقادی خود در آخرين نماز جمعه١٣٨٨ھاشمی رفسنجانی پس از انتخابات رياست جمھوری سال 

  .ژاد قرار داشته استاش، ھمواره ھدف حمالت ھواداران خامنه ای و احمدی ن

 و پس از اعتراضات گسترده به نتيجه ١٣٨٨دار شد تير ماه  آخرين بار که او امامت جمعه شھر تھران را عھده 

انتخابات رياست جمھوری بود که در آن نماز جمعه، انتقاداتی را در رابطه با نتايج انتخابات به زبان آورد که به مذاق 

  .داران آن ھا خوش نيامدخامنه ای و احمدی نژاد و طرف

نژاد  ، با حمايت از محمود احمدی ١٣٨۴آيت هللا محمدتقی مصباح يزدی، ھم زمان با انتخابات رياست جمھوری سال 

 ھای آخر رياست جمھوری احمد نژاد،  نقش پررنگ تری از خود در صحنه سياسی ايران برجای گذاشت، اما در سال

انتخابات مجلس نھم و اعالم حضور يک تشکل جديد اصول گرا . مطرح کرده استھا انتقادات خود درباره او را  بار

، سبب شد تا نام اين يزدی بيش از گذشته درعرصه سياسی و ئیدر اردوگاه اصول گرا» جبھه پايداری«تحت عنوان 

رھبری معنوی چرا که اعضای شاخص جبھه پايداری که از شاگردان وی بودند اعالم کردند که . ای مطرح شود رسانه 

ھا و جلسات سياسی جبھه پايداری نقش  از آن ھنگام او در ھمايش . اين جبھه به آيت هللا مصباح يزدی سپرده شده است

  . را برعھده دارد» امام خمينی«او، ھم چنين رياست پژوھشکده . محوری داشته است

بھار با انتقاد از عملکرد جبھه پايداری درباره گوی خود با  و ھای نزديک به دولت در گفت زاده، از چھره  بھمن شريف 

  » .هللا مصباح يزدی نژاد از مردم بود نه از حمايت آيت  ی آقای احمدی أر«هللا مصباح يزدی گفت  آيت 

شود تا او از حامی اصلی خود، يعنی   آيا سبب نمی ئینژاد از مشا ال که حمايت احمدی ؤ زاده، در پاسخ به اين س شريف

ی أنژاد فردی است که ر پايگاه آقای مصباح در بين مردم چقدر است؟ احمدی «:  مصباح يزدی، دور شود گفت هللا آيت

 ای ھستند،  از نظر شخصيتی ايشان شخصيت برجسته. ی باال به وساطت ايشان نبوده استأ آورده است و اين رئیباال

نژاد وجود ندارد؛  شدن از احمدی  اکنون نيز جدا. ادندی دأ خاطر خودشان ر ی دادند بهأنژاد ر اما قشری که به احمدی 

 آقای مصباح وجود ندارد؛ چرا که تکيه بر ءمھم آرای نامزدھاست که در اين آرا. چرا که ايشان نامزد انتخابات نيستند

  ».که مخالف جدی داشته باشد آرای مردم است ولو اين 
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نفری آزادی تھران، از   ھزار١٠٠وم ينگ در استاديتيك ميی م دولت برای برگزاريچند ھفته پس از انتشار خبر تصم

. خبرگزاری ھای اصول گرای منتقد دولت، اعالم کرده است که خبرنگارش جزئيات اين ميتينگ را به دست آورده است

 در ٢٩/١/٩٢شنبه  ن ميتينگ در روز پنج يس سازمان ميراث فرھنگی، ائيسوی ر طبق برنامه ريزی صورت گرفته از

کشور   ھا و دستگاه ھای مختلف سراسر آزادی با حضور بيش از يکصد ھزار نفر از اعضای سازمان ل استاديوممح

  .شد تحت عنوان جشن و مراسم تقدير از دست اندرکاران سفرھای نوروزی برگزار خواھد

 اساس برنامه ست كه بر نوروزی در حالی  ر از برگزاركنندگان سفرھایيبه گزارش رجانيوز، انتخاب پوشش تقد

چ ي او ھیت كنونمسؤولين كه يز با وجود ايان انحرافی نيانتخاباتی جر دایيھای انجام شده، قرار است كه از كاند زیير

 . شودئیش ندارد، رونمايھما نيارتباطی به ا

 گاه، نور، صدا، تصويريھزينه ھای مربوط به ساخت جا ن كسب اطالع كرد كه کليهيوز، ھم چنيخبرنگار رجان

موسيقی، مجری، قاری، تبليغات محيطی، چاپ کارت ھای دعوت و ھزينه ھای مرتبط  برداری، دعوت از ھنرمندان،

 .برآورد شده است  ميليون تومان٨٠٠ شده که حدود بيش از تأمينيکی از مراکز وابسته به سازمان ميراث  از محل

 ھا سھميه مشخص شده است تا  ستان ھا و سازمانبرای تمام ا گر، برای پر كردن ورزشگاه بزرگ آزادی،ياز سوی د

 ر اشارهياستاديوم آزادی را پر كنند كه از جمله می توان به سھميه ھای اختصاصی ز با حضور پرسنل و مرتبطين خود

 :کرد

 ھزار نفر، ١٠: ھزار نفر، سازمان حمل و نقل و راھداری ٢٠:  ھزار نفر، سازمان ميراث فرھنگی٣٠: ھالل احمر

 دانش آموزان و کادر( ھزار نفر، آموزش و پرورش ١٠...): بخشداران، شھرداران و  فرمانداران،( کشور وزارت

 ...ھزار نفر و ١٠:  ھزار نفر، بخش خصوصی و گردشگری١٠...): استان ھای تھران، البرز، قزوين، قم و

توجيه و )  نفر١٠حداکثر تا (ود ھای خ به ھمراه خانواده  پرسنل سازمان ميراث فرھنگی ھم برای حضور در مراسم

 .ليست نفرات خود را برای دريافت کارت ارائه كنند ٢۴/١/٩٢ مقرر شده است كه ظرف تا تاريخ

 تأمينارتباطات مقرر شده است كه شرکت رايتل وابسته به سازمان  ن گفته می شود در پی ھماھنگی با وزيريھم چن

  و توسط کترينگئیرا به سبک ھواپيما)  و ناھار روز مراسمئی ھای پذيرا بسته (ئیپذيرا يتمسؤولاجتماعی، 

 ھزار تومان برآورد شده ۴٠نفر   ماھان تھيه و آماده و در ميان مدعوين توزيع كند که برای اين کار ھزينه ھرئیھواپيما

 .است

 ١٢٠ين بيش از آماده توزيع شده است که پيش بينی می شود مدعو  ھزار قطعه کارت دعوت چاپ و٢۵٠تاکنون حدود 

 .ھزار نفر باشند

ھای سفر نوروزی به استان ھا به منظور ھزينه حمل و نقل و  سازمان ميراث فرھنگی، مبالغی را تحت عنوان ھزينه

 . ميليارد تومان تخمين زده می شود۶اختصاص داده است که جمعا حدود   بين راھی مدعوينئیپذيرا

لم د و حضور در مراسم و فن از نحوه جمع آوری ليست افرايفرورد ٢٩ شنيده شده است برخی از مدعوين مراسم روز

مشکالت جدی  ابراز نگرانی كرده و احتمال می دھند که پس از سپری شدن اين مقطع، در آينده با... و عکس برداری و

 .ن تمايل چندانی برای حضور در مراسم ندارنديمواجه شوند، بنابرا

از دست اندرکاران ستاد سفرھای نوروزی در سراسر کشور  نی تحت عنوان تقديرز مراسم جشي ن١٧/١/٩٢روز شنبه 

اين  ين استان ھا ازمسؤولھمراه با ضيافت شام و اھدای ھدايا برگزار شده بود که برخی از   ھای آن ھا با حضور خانواده

از حضور در مراسم خودداری  اقدام ناراضی و اين گونه اقدامات را در راستای فعاليت زودھنگام انتخاباتی تلقی و

  .كردند
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 بر اين که نظارت در شورای نگھبان بر انتخابات شوراھا و رياست جمھوری و تأکيدمن، با ؤاز سوی ديگر، آيت هللا م

ما اگر بوی انحراف از کسی احساس کنيم شبھه ای نداشته باشيد «: صالحيت نامزدھا بسيار با دقت انجام می شود، گفت

  ».الحيت خواھيم کردکه او را رد ص

: تلفه سخن می گفت، اظھار داشتؤ، در ديدار با اعضای شورای مرکزی حزب م١٣٩٢ فروردين ٢٣او که روز جمعه 

ھم اکنون به لطف خداوند متعال جمع شورای نگھبان، توجه خوبی دارند که ھر جا بوی خالف بيايد و صالحيت احراز «

سانی که نگرانی دارند خوب است بدانند که ما با کسی نه دعوا داريم و نه به  کۀ نمی کنند؛ ھمتأئيدنشود، صالحيت را 

  ».کسی باج می دھيم

من، از مجموعه شش فقيه عضو شورای نگھبان، سومين فقيھی است که تاکنون موضع صريحی نسبت به ؤمحمد م

 يزدی در فرصت ھای مقتضی پيش از آن احمد جنتی و محمد. و حضور آن در انتخابات گرفته است» جريان انحرافی«

بھمن سال گذشته بود که شايع شد احمد جنتی، عضو فقيه و دبير شورای . موضع خود را در اين باره اعالم کرده بودند

نگھبان، در جلسه ای به محمود احمدی نژاد گفته ليدر جريان انحرافی رد صالحيت می شود و اسناد و مدارک آن ھم 

  . دوجود دار

 اگرچه از آيات ھاشمی شاھرودی، رضوانی و مدرسی يزدی تاکنون درباره حضور جريان انحرافی در به اين ترتيب،

، سخن گوی شورای ئیانتخابات رياست جمھوری يازدھم اظھارنظر خاصی نشده است و با اين که عباسعلی کدخدا

رد صالحيت افراد در شورای  يا تأئيد کند که مالک تأکيدنگھبان در اظھارنظر خود سعی کرده است بر اين نکته 

نگھبان بررسی رفتار افراد بر اساس مستندات و تطبيق يا عدم تطبيق آن رفتارھا با قانون اساسی و قوانين عادی است؛ 

  . برای رد صالحيت کافی است» جريان انحرافی«اما به نظر می رسد از نظر شورای نگھبان، ھرگونه ارتباط داشتن با 

جلس خبرگان رھبری نيز به عنوان نمونه ای از نظرات اعضای مجلس خبرگان در اين باره آيت هللا کعبی، عضو م

اين عضو مجلس خبرگان رھبری که روز پنج .  صالحيت نمی شوندتأئيد کرد نامزدھای جريان انحرافی و فتنه تأکيد

يتی را در مسؤول صالحيت ھيچ رانی می کرد با بيان اين که جريان انحرافی و فتنه فروردين ماه در مشھد سخن٢٢شنبه 

قطعا نامزدھا و سران جريان فتنه و انحراف برای نامزدی در انتخابات يازدھم «:  کردتأکيدجمھوری اسالمی ندارد، 

 امضاء در مجلس تدوين ۵٠ھم که با » مقابله با گروه ھای انحرافی«طرح .  صالحيت نمی شوندتأئيدرياست جمھوری 

شورای اسالمی، برای مواجھه با جريان انحرافی در دستورکار قرار گرفته است؛ طرحی شده، اقدامی است که مجلس 

حتما جريان انحرافی که «: گفته است» بھار«که يکی از طراحان آن با وجود ردکردن وجه سياسی اش به خبرگزاری 

  ».از مکتب ايرانی دم می زند و شعارش آمدن بھار است، مشمول اين طرح خواھد شد

و فرضيه نقش محرومين  ھا را مديون طبقه متوسط   ھا، پيروزی دولتی  حالی است که شھروند رسانه تازه دولتیاين در 

  .نژاد در انتخابات را مردود دانسته است جامعه در پيروزی احمدی 

 ھای اخير  اما از نکات مھم انتخاباتی، اين که خبرگزاری مھر ـ که متعلق به سازمان تبليغات اسالمی است و در ماه

ی برخی أـ در يک بررسی که انجام داده، ر  دھد ، يعنی حداد عادل، قاليباف و واليتی را پوشش می٢+١مواضع ائتالف 

در اين . ی داده استأ رئیکه محمدرضا باھنر به محسن رضا  را واشکافی کرده و نوشته ٨٨سياست مداران در سال  

قطعا منظور آنان از . ی داده استأنژاد ر  به رقيب احمدی ٨٨در سال مطلب ھم چنين آمده است که ھاشمی رفسنجانی 

تواند نام او را بر زبان بياورد؛ اما   خبرگزاری مھر نمی نژاد، شخص ميرحسين موسوی است که ظاھراً  رقيب احمدی 

م به رقيب احمدی  تر اين که اين خبرگزاری نزديک به ائتالف سه گانه ھم چنين نوشته که علی الريجانی ھ نکته جالب

   .ی داده استأر) احتماال منظورشان ميرحسين موسوی است (٨٨نژاد در سال  
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انتظار   شوند، اصالح طلبان در مرحله اول چشم  ھای جديدی وارد عرصه انتخابات می اما ھمان گونه که کانديدای 

ار متناقضی از حضور اين دو کانديدا خاتمی و در مرحله دوم، منتظر ورود ھاشمی رفسنجانی ھستند، ولی ھر روز اخب

 .ر چشم گيری پيدا خواھد کرديي انتخابات تغۀ که به محض ورود، معادلئی شود؛ کانديداھا منتشر می

البته پيش تر از روحانی، علی عسکری، رابط پارلمانی . در اين ميان، حسن روحانی گفته، بعيد است که اين دو بيايند

رو ه اشمی و خاتمی در انتخابات داده بود که با واکنش تند يکی از نزديکان ھاشمی روبحضور نيافتن ھ از  وی، خبر 

و فائزه ھاشمی ھم که تازه دوران محکوميت خود را به پايان رسانده، گفته است که مگر شرايط نسبت به چھار سال ! شد

  !که ھاشمی بخواھد در انتخابات شرکت کند؟ ری کرده ييگذشته چه تغ

اما . د ده تن از چھره ھای اصول گرا کانديداتوری خود را برای رياست جمھوری پيش رو، اعالم کرده اندتاکنون حدو

  .ھيچ کدام از آن ھا، به اندازه حسن روحانی در جناح بندی ھای مختلف حکومتی جايگاه ندارند

است ين دوره ريازدھميت داتوری برای انتخاباياالسالم حسن روحانی در راستای اعالم کاند ش حجت ين ھماينخست

  .تی و جمعی از ھوادارانش آغاز شدام انتخابياسی با سابقه در حاکميت، تي ھای س جمھوری با حضور برخی چھره

، توسط حاميان حسن روحانی در تاالر آدينه ١٣٩٢ فروردين ٢٢به گزارش ايلنا، در ھمايشی که پيش از ظھر روز 

در اين ھمايش عالوه بر اين سيدمحمود علوی عضو مجلس .  حضور داشتند هللا ھاشمی  فرزندان آيت برگزار شد، 

  . ھای سياسی اصالح طلب و اصول گرا حاضر بودند خبرگان رھبری، حسن غفوری فرد و جمعی از شخصيت

االسالم علی  س ستاد انتخابات روحانی، حجت ئيزاده ر ش، ھم چنين کسانی ديگری چون اکبر ترکان، نعمت ين ھمايدر ا

ص يک مجمع تشخيس مرکز ستراتژئيری مشاور پارلمانی رکاالسالم علی عس ر سابق اطالعات، حجت يونسی وزي

  نما و جمعی از چھرهيرانی کارگردان سيدون جيمصلحت نظام، محمدباقر نوبخت سخن گوی ستاد انتخاباتی روحانی، فر

  .اسی جناج بندی ھای حکومتی حضور دارندياسی مطرح در عرصه سيھای س

 ام تا برای نجات  آمده«: او، مدعی شد. رانی خود بارھا مورد تشويق حضار قرار گرفتحسن روحانی، در حين سخن

ام تا برای سربلندی ايران اسالمی و  آمده «: روحانی، افزود» .تشکيل دھم» تدبير و اميد«اقتصاد و احيای اخالق دولت 

  ».ی اخالق جامعه دولت تشکيل دھمنجات اقتصاد ملی و تعامل سازنده با جھان و احيا

ر و تشکر از تمامی کسانی که در يش انتخاباتی او، با تقديس ستاد انتخابات روحانی در ھمائيزاده، ر محمدرضا نعمت 

 ھای مختلف  نهيعت با مردی است که در زميشی بين ھمايفلسفه وجودی برگزاری چن«: ش حضور دارند گفتين ھمايا

  ».فاء کنديگذاری را اتأثيرو می تواند در راستای حل مشکالت کشور نقش بوده سی و اقتصادی اي ھای س دارای تجربه

 ھای اقتصادی از  م در حال حاضر شاخصهيچه ما شاھد ھستست چنانيده نياوضاع فعلی کشور بر کسی پوش«: او، افزود

  . ت ناگواری قرار دارندينظر آماری در وضع

استقالل «:  گفتاست جمھوری استين فرد برای تصدی پست ري تر ستهيانی شان که روحيان ايزاده، با ب نعمت 

است ياسی، معاشرت با سينی در عرصه سي ب شيه، پيت فقيالت دانشگاھی، التزام عملی و واقعی به واليتی، تحصيشخص

وجود دارد که ت کشور ي است که در حسن روحانی برای بھبود وضعئی ھا لفهؤن ميمداران داخلی و خارجی از مھم تر

  ».دی قرار دھدير جديران را در مسيتواند جمھوری اسالمی ا می 

 ايران روی ندھد به احتمال زياد نه کانديدای احتمالی احمدی نژاد و نه ۀبه نظرم، اگر اتفاق غيرقابل منتظره ای در جامع

سيس حکومت أ، پس از تبه خصوص او. بخش ديگر اصول گرايان، بلکه روحانی پيروز اين انتخابات خواھد شد

س کميسيون ئيھای اول و دوم به عنوان ر اسالمی، در پنج دوره به عنوان نماينده مجلس شورای اسالمی و در دوره 

س اول مجلس شورای اسالمی ئيس کميسيون سياست خارجی و نايب رئيھای چھارم و پنجم به عنوان ر دفاع و در دوره 

 ١٣۶٧ تا سال ١٣۶۴، در سمت معاونت فرماندھی جنگ و از سال ١٣۶۴  تا١٣۶٢ھم زمان از سال . حضور داشت
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 تا سال ١٣۶۵او، ھم چنين از سال . االنبياء، در دوران جنگ فعاليت داشت س ستاد قرارگاه مرکزی خاتم ئيدر سمت ر

ال از سال ت امنای دانشگاه تھران و منطقه شمأ کل کشور را بر عھده داشت و عضو ھيئی فرماندھی پدافند ھوا١٣٧٠

يت ھای وی مسؤول از ديگر ١٣۶٢ تا سال ١٣۵٩ و عضو شورای سرپرستی صدا و سيما از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٧۴

  .در دوران پس از انقالب بوده است

عالی امنيت ملی تاکنون، سمت نمايندگی  اساسی جمھوری اسالمی ايران و تشکيل نھاد شورای پس از بازنگری قانون 

 ھای رياست جمھوری اکبر ھاشمی   سال و در دوره١۶او، به مدت . اين شورا در اختيار داردمقام رھبری را در 

رفسنجانی و سيد محمد خاتمی از سوی اين دو به عنوان دبير شورای عالی امنيت ملی جمھوری اسالمی ايران فعاليت 

  اعی و امنيتی اين مجمع میس کميسيون سياسی، دفئياو، ھم چنين از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام و ر. کرد

  .باشد

، از حوزه انتخابيه استان سمنان به ١٣٧٨  بھمن ٢٩ ای سومين دوره مجلس خبرگان رھبری در  دوره در انتخابات ميان 

شورا برگزيده  ھم به عنوان نماينده تھران به عضويت اين ١٣٨۵در سال . نمايندگی مجلس خبرگان رھبری برگزيده شد

  .س مرکز تحقيقات ستراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده استئي تاکنون ر١٣٧١ ھم چنين از سال . شد

گويا .  ياد کرد»امام«از روحانی، به عنوان نخستين کسی نام برده می شود که از آيت هللا سيدروح هللا خمينی با عنوان 

، اين لقب را برای خمينی به کار برد که ۵۶ مصطفی خمينی در سال رانی ھای خود به مناسبت مرگاو در يکی از سخن

  . بعدھا نيز فراگير شد

ی ايران با کشورھای غربی را به ئ  ارشد تيم مذاکره کننده ھسته مسؤولاو، ھم چنين در دوره رياست جمھور خاتمی، 

او، به عنوان سمپات ھاشمی .  است ساله، يکی از منتقدان بی شمار محمود احمدی نژاد۶۴حسن روحانی . عھده داشت

بنابراين، حسن روحانی به عنوان يکی از مھره ھای مھم حکومت اسالمی است و با . ف استورفسنجانی معر

کانديداتوری خود، به حمايت ھاشمی رفسنجانی و طيف او، ھم چنين اصالح طلبان موسوم به ميانه رو و اصول گرايان 

  . داردءمعتدل اتکا

ھنوز دو ماه تا برگزاری .  سپاه و نيروھای انتظامی نيز بی کار ننشسته و وحشت پراکنی می کننددر اين ميان،

سخن »  انتخاباتیئیکارناوال و راه پيما«ليس از ممنوعيت ويازدھمين انتخابات رياست جمھوری بافی مانده،  فرمانده پ

  .گفته است

 کرد که اقدامات تبليغاتی تأکيد، ١٣٩٢ فروردين ١٩ شنبه  به گزارش روزنامه اعتماد، اسماعيل احمدی مقدم روز سه

 اندازی  راه« ھای وزارت کشور و ستاد انتخابات باشد و از اين رو  سو با تصميمات کميته نامزدھای انتخابات بايد ھم 

  ». انتخابات ممنوع استئیمايكارناوال و راه پ

. نتخابات رياست جمھوری دارد درصد مردم در ا۶۵از  ھا حکايت از حضور بيش  به گفته او، ادعا کرد نظرسنجی

ستيزی مردم ھم  روحيه دشمن «: مقدم، در ادامه ادعاھای حود افزود. ر را ھفته ھای قبل حداد عادل داده بوداين آما هالبت

  ».دانند  درصد مردم فشار اقتصادی و گرانی را متوجه دشمنان می ٨۵« طوری که  به» .افزايش پيدا کرده است

برگزاری انتخاباتی «ليس حکومت اسالمی ايران در سال جاری، ومقدم، در نھايت می گويد که اولويت اول پ احمدی 

  .  باره انجام شده است در اين» ھا بينی  ھمه پيشی « که  است و اين» امن

ردم دليل  درصد م٨۵ال ساده از اين عنصر نيروھای سرکوبگر و آدم کش حکومت اسالمی، اين است که اگر ؤس

نه متوجه حکومت اسالمی، بلکه متوجه دشمنان آن می دانند و اگر نظرسنجی ھا، حضور را فشارھای گرانی و تورم 

 درصد مردم در انتخابات رياست جمھوری را پيش بينی می کنند پس اين ھمه تھديد و مانور نظامی و به ۶۵بيش از 
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ی دالردشورش و بسيج و سپاه با ھزينه ھای سنگين ميليون ھا حال آماد باش درآوردن نيروھای نظامی، انتظامی، ض

  برای چيست؟

گفته » ءحکم انبيا«دانستن حکم ولی فقيه با » تراز ھم « علی سعيدی نماينده علی خامنه ای در سپاه پاسداران با پيش تر

  ». فقيه يک سان استس قوه قضائيه از ولیئيس مجلس و رئيجمھور، ر س ئيتبعيت مردم عادی با تبعيت ر«است که 

 تلويزيون -، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به راديو ٢٠١٢مبر  نو۵ -  ١٣٩١ ]عقرب[ آبان١۵سعيدی 

برای ملت الگو «، زيرا »تبعيت دوچندانی از ولی فقيه داشته باشند« گانه بايد   کرد که سران قوای سهتأکيدحکومتی، 

  ».باعث اعتالی بيشتر انقالب اسالمی خواھد شدھستند و اتحادشان با يکديگر 

ن ارشد حکومت ايران ھشدار مسؤوالاين اظھارات پنج روز پس از آن صورت می گيرد که آيت هللا خامنه ای خطاب به 

تا روز انتخابات، ھرکسی که بخواھد اختالف ھا را به ميان مردم بکشاند و از احساسات آن ھا در جھت «داده بود که 

  ». قطعا به کشور خيانت کرده است ات استفاده کند،اختالف

ات مقام معظم رھبری، يک قانون تأکيد«: نماينده خامنه ای در سپاه، با اشاره به توصيه ھای اخير خامنه ای گفته است

 برد  و آحاد ملت گوش به فرمان آن باشند و با دست برداشتن از اختالفات، در مسير پيشءالھی بوده که بايد تمام قوا

  ».اھداف انقالب اسالمی و رفع مشکالت مردم گام بردارند

سای جمھور و قوه ؤتوصيه ھای خامنه ای، در شرايطی مطرح شده بود که محمود احمدی نژاد و صادق الريجانی ر

خته  تند به يکديگر، به بحث بر سر حدود اختيارات رياست جمھوری در حکومت ايران پردائیقضائيه، با انتشار نامه ھا

 ظلفطی کشيدده شد و الريجانی از لفرانی احمد نژاد حتی به دعوال ن ھا در اخر سال گذشته ھنگام سخندعوای آ. بودند

  .ی ھم استفاده کردئمافيا

 نژاد، گفت که او و ساير مدافعان  در نگرش و عملکرد محمود احمدی» رييتغ«علی سعيدی، دو ھفته پيش با انتقاد از 

  .نداشتند» علم غيب« کردند  در زمانی که از وی حمايت میس جمھور، ئيسابق ر

رھبر ايران نسبت به آقای احمدی نژاد صورت » نظر مثبت«ھای او و ديگران به دليل  سعيدی افزوده بود که حمايت 

فتار را يعنی اگر رھبر به ھر کسی نظر مثبت و يا منفی داشته باشد ديگران نيز به تبعيت از او ھمان ر.  گرفته است می

  !در پيش می گيرند

اما به لحاظ اقتصادی و اوج گيری اعتراضات سياسی و اجتماعی مردمی، ھر دولتی جانشين دولت احمدی نژاد شود راه 

  .حل اساسی برای برون رفت از بحران ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ديپلماتيک نخواھد داشت

 داخلی در اين باره نوشت آن ھم در شرايطی که نمايندگان به وقت يکی از رسانه ھای.  اين بار ھم رد شد٩٢بودجه 

نھايت    حضور در قدرت، واقف بودند، اما آن قدر اعداد و ارقام کلی بود و غيرواقعی که در ٩٠کشی دولت در دقايق  

.  ھا رسيده بود  ت مجلسیخير به دسأ ھا ت  ای که با ماه صالح بر آن ديده شد تا کليات آن به دولت بازگردانده شود؛ بودجه

 تکرار شده بود و نمايندگان کليات بودجه را برای ٩١» درھم و برھم«البته يک سال پيش ھمين ماجرا برای بودجه 

شود؛ تفاوتی که به سادگی  اما ميان رد کليات آن بودجه با اين بودجه تفاوت چشم گيری ديده می. دولت پس فرستاده بودند

 از وضعيت چندان مساعدی ٩٢اقتصاد ايران در سال . آيد قالم مورد نياز زندگی به چشم می در افزايش نرخ تمام ا

ھدايت » حماسه اقتصادی«برخوردار نبوده و به گفته اقتصاددانان مجلس، اين بودجه کشور را به سمت تحقق شعار 

نرخ باالی ارز و رکورد بر سر  از توليد و صنعت، بيکاری، تورم، ئی ھا نخواھد کرد و کماکان سايه فشار بر بخش

 ھای رد کليات بودجه از روز گذشته در  بنا به گزارشات، زمزمه. اقتصاد و زندگی روزمره مردمان گسترده خواھد شد

در برابر موافقين تصويب اليحه بودجه، تنی چند از نمايندگان اقتصادی مجلس اين .  رسيد راھروھای مجلس به گوش می

سخنان سه موافق و سه . کردند  ای استقبال می   توصيف کرده و از رد کليات آن با ھر ھزينهبودجه را سراسر مشکل
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 ھای مجلس و اتاق بازرگانی در  مخالف کليات بودجه در کنار اظھار نظر نمايندگانی از ديوان محاسبات، مرکز پژوھش

  . مخالف٢٢ نفر موافق در برابر ٢٢ برابر رسيد؛ ئینھايت به آرا  

برای روزنامه شرق، چنين »  دار داستان ادامه«ا تاجگردون، عضو کميسيون تلفيق بودجه در مطلبی با تيتر غالمرض

خيری عجيب تقديم شده و أآخرين بودجه دولت دھم با ت.  ھای خاصی است  دارای ويژگی٩٢اليحه بودجه «: نوشته است

 ديگر، غيرشفاف بودن اليحه دولت است که به داليل ويژگی.  کند در مقابل، مجلس نھم اولين بودجه خود را بررسی می

ديگر اين . توان آن را اصالح کرد که اين نکته، امری گريزناپذير و ضروری است اگرچه می . متعدد اتفاق افتاده است

 و روابط بين دولت و نفت و نسبت بودجه دالرکه چند تصميم مھم در بودجه مثل بحث ھدف مندی، نرخ ارز و برآورد 

   ».اری و عمرانی، فاقد شفافيت الزم است و از مستندات کافی نيز برخوردار نيستج

نکته اساسی :  رد اليحه را در تھران امروز اين گونه توضيح داده است کهئیکاتب، ديگر عضو کميسيون تلفيق، چرا

يعنی دولت بدون مدنظر . است  تدوين نشده ٩١ھای سال   ايم بر اساس واقعيت  اين است که بودجه سالی که وارد آن شده

ای زده که نظم و ثباتی در آن مشاھده نمی  قرار دادن شرايط اقتصادی سال گذشته و ملزومات آن دست به تدوين بودجه 

 رو مراحل بررسی آن را دشوار  روست و از ھمينه  توان گفت که اليحه بودجه با آشفتگی روب به زبان ديگر می. شود 

ھا و ابھاماتی يافتند که  سيون تلفيق اما به ھر حال دست به بررسی اين بودجه زدند و در آن شکاف نمايندگان کمي. کرد

 توان عدم شفافيت  بنابراين می. نھايت منجر به رد کليات اليحه بودجه و ارسال دوباره آن به صحن علنی مجلس شد  در 

 تر اما اين است  نکته مھم.  جاری عنوان کرد دجه سالبرانگيز شدن بو  سؤال جاری را يکی ديگر از داليل  بودجه سال

عکس اين وضعيت را داشتيم ه ای ب  هآن ھم در حالی که ما انتظار بودجآيد،   به شدت انبساطی به نظر می ٩٢که بودجه 

 ٩٢ال نکته و ايراد ديگر اين است که بودجه س. و ھمين موضوع به عنوان سومين ايراد ما نمايندگان مخالف عنوان شد

يعنی اعداد و ارقامی که در آن ذکر شده اقتصاد کشور را به رکود بيش تری خواھد کشاند و بر . به شدت رکودی است

 ھای رکودآفرين بيش تری را شاھد   ھا و بودجه توانيم برنامه کسی پوشيده نيست که در شرايط اقتصادی فعلی، نمی 

يعنی دولت در . ھای اقتصادی نوشته نشده است درستی نسبت به تحريم  ھای  بينی از سوی ديگر بودجه با پيش . باشيم

 که ما در اين شرايط بايد مدنظر قرار دھيم را مغفول باقی گذارده ئی ھا اين بودجه، شرايط تحريم اقتصادی و اولويت

 توجه به بھره رونق بخشی به توليد کشور و ھم چنين. توجھی به وضعيت توليد است ضعف ديگر اين بودجه بی . است

کليد اين کار ھم اھميت دادن به اين . ھا در اقتصاد بايد به آن توجه کنيم است که اين روز ترين مسائلی وری از کليدی 

 بخشی به   وری و توان است که در اليحه بودجه توجھی به توليد و بھره اين در حالی . است  جاری مسائل در بودجه سال

  .شد ی دادن به کليات بودجه موجب ضعف بيش تر در توليد کشور می أبنابراين راست و  اين دو حوزه نشده 

 کل کشور، ٩٢در اليحه بودجه سال .  ھزار ميليارد تومان برآورد شده است٧٣٠بودجه سال جاری کشور، حدود 

  .  درصد در نظر گرفته شده است٢٠افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان به ميزان 

 دھد تراز عملياتی بودجه سال   نشان می٩٢ ھای بودجه ای در سال  ری ھا، بررسی درآمدھا و ھزينهبه گزارش خبرگزا

 ۵٠٩ ھزار و ٢٩ھای دولت بيش از  به عبارت ديگر، ھزينه .  ميليارد تومان منفی است۵٠٩ ھزار و ٢٩آينده بيش از 

 ھزار ميليارد تومان کسری به مجلس ٣٠ حدود  نيز با٩١اليحه بودجه سال . ميليارد تومان از درآمدھايش بيش تر است

  .شورای اسالمی تقديم شده بود

 ميليارد تومان و ھزينه ھای دولت بيش از ٩٩۵ ھزار و ٩١ کل کشور، درآمدھای دولت بيش از ٩٢در بودجه سال 

  .  ميليارد تومان پيش بينی شده است۵٠۴ ھزار و ١٢١

 ٧٠بخش خصوصی .  به سيستم بانکی و بخش خصوصی بدھکار است ھزار ميليارد تومان٢٠٠دولت اکنون بالغ بر 

اين .  درصد سپرده ھايش وام داده است١٢٠نظام بانکی حدود . ھزار ميليارد تومان بدھی معوقه به سيستم بانکی دارد
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ست در يک کالم می توان گفت که اقتصاد ايران، به معنای واقعی در بن بست سيا.  ورشکسته استنظام بانکی عمالً 

  .گرفتار شده است

برای مثال، ھر دولتی در تظيم بودجه ساالنه کشور، اھميتی بيش تری از جمله به سيستم آموزش و پرورش کشور می 

اما در حکومت اسالمی نھادھای مھمی چون بھداشت و درمان و آموزش و پرورش، ھمواره با کسر بودجه مواجه . دھد

  . اند

 اختالس یلت احمدی نژاد، افزايش چشم گيری داشته اند، اما غارتگری و پرونده ھاپرونده ھای اختالس ھر چند در دو

 ميليارد وزارت کشور، ٢١بيمه ايران و . ين و ارگان ھای حکومت اسالمی می شودمسؤولشامل ھمه سران و مقامات و 

تصدی مصطفی ، ھم چنين ماجرای اختالسی که در زمان »پرونده خيابان فاطمی«ماجرای اختالس مربوط به 

س سازمان بازرسی کل کشور ئياکنون مصطفی پورمحمدی، ر. پورمحمدی در وزارت کشور دولت نھم مربوط است

توان حدس زد که ھمه مقامات حکومتی ھر کدام در جايگاه خودشان دزدی کرده اند و پروند ھای اختالس  است می 

يکی از خبرگزاری ھای . به رسانه ھا می کشند و رو می کننددارند که بنا به مصلحت نظام و جناح ھا اين پرونده ھا را 

لم توسط ايشان، بار ديگر نژاد در صحن مجلس و پخش ف احمدی ماجرای حضور «: حکومتی از پورمحمدی، پرسيد

 ٢١ رحيمی با فرستادن پيکی اعالم کرده که اگر قضيه بيمه را پيگيری کنيم ماجرای برای شما تکرار شده و اخيراً 

، ادعا »آن موضوع که سند افتخار ماست«که البته او در پاسخ با بيان اين که » . کند ارد وزارت کشور را علنی میميلي

ايم حاال اگر قرار باشد خدمت کردن به نوع ديگری تعبير شود فرق دارد و معموال  ما به فکر کارمندان مان بوده «: کرد

نسبت به خودم صحبت نکنم و اگر به وقتش کسی چيزی مطرح کرد و اجازه بدھيد من . ھا اين گونه است قلب حقيقت 

پورمحمدی، در پاسخ به اين سئوال که آيا اصل اين » . ربطی زد آن موقع ناچارم توضيحاتی را ارايه دھم  ھای بی حرف

 ھای  ه راهای داشته باشد ب به ھر حال ھر کسی که پرونده «: چار چنين اقرار می کندناموضوع صحت داشته است؟ به 

  ». اش را مختومه کند و اين موضوع نبايد خيلی دور از ذھن باشد شود تا به شکلی پرونده  گوناگونی متوسل می 

به جزئيات تازه تحقيق و تفحص از بنياد شھيد پرداخته » بازداشت، فرار و صدور حکم جلب«شرق در مطلبی و با تيتر 

ھا از پيگيری پرونده بنياد شھيد دست بر   و نمايندگان با وجود فشار٩٢ ز چند روزی مانده به نورو«: است و نوشته است

نفر از مديران مرتبط با  ٧کنندگان تحقيق و تفحص از بازداشت  ھا و يکی از امضاء  س کميسيون شورائيحاال ر. اند نداشته

به .  دھد اشت برخی ديگر خبر می ھای مالی بنياد شھيد، فرار يکی از متخلفان به خارج از کشور و بازد پرونده تخلف

سازمان «و » بانک دی«ھای اقتصادی اين بنياد از جمله  ای با سازمان  گونه  گفته آنان، اغلب افراد دستگير شده به

درباره چگونگی استفاده اين افراد از » امير خجسته«. اند و دو نھاد وابسته به اين بنياد در ارتباط بوده » اقتصادی کوثر

درباره جزئيات امر در مراحل تدوين «: گويد می » شرق« ھا و ميزان تخلف مالی برآورد شده آنان به  نتبرخی را

اما گزارش . تر شود ات نشويم تا پرونده کامل ئيگزارش تحقيق و تفحص توضيح خواھيم داد اما بھتر است حاال وارد جز

 ھای مالی  تومانی در اين بنياد، تخلف  ميليارد  ١۵ز تخلف ھای به دست آمده تا ھمين جای کار نشان از آن دارد که به ج 

  » .ديگری گزارش شده است

 ١۵موران سازمان بازرسی کل کشور به ھنگام تجسس خود در امور مالی بنياد شھيد متوجه اختالس أچندی پيش م

باعث حساسيت مجلس نسبت به آن چه . عامل آن است» يکی از مديران با سابقه بنياد«شود  ميلياردی شدند که گفته می 

 ھای رسيده نيز  شده، شکايت ايثارگران از آن ھاست و گزارش» سازمان اقتصادی کوثر«و » بانک دی« ھای  فعاليت

  » .حکايت از مشکالت عديده اين دو نھاد اقتصادی دارد

 اختالسی با رقمی دولت حکومت اسالمی رقم خورد؛» پاک ترين«بزرگ ترين اختالس تاريخ بانك داری جھان، در 

 که محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از ھميشه درباره مفاسد سخن به ميان می ئیدر روزھا! دالرنزديك به سه ميليارد 
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اما باز ھم به صورت شفاف نام مفسدان اعالم .  می کرد كه قرار بود آن را به جامعه اعالم کندتأکيدآورد و به ليستی 

اما حکومتی که فساد تمام تار و !  احمدی نژاد ھيچ گاه آن ليست مفسدان را علنی نكرد؟نشد و باالخره مشخص نشد چرا

  . چنين حکومتی نمی تواند خود را از آن دور نگاه داردمسؤولپود آن را گرفته است ھيچ مقامی و 

 دل دولت ، يعنی در١٣٨۵ خرداد ماه ٢٨در »  گذاری امير منصور آريا شركت توسعه سرمايه«اين چنين بود كه 

 ميليون تومانی شركت طبق صورت جلسه ۵٠ كه سرمايه اوليه ئیتا جا. سيس شد و به سرعت رشد كردأاحمدی نژاد ت

اما پس از رشد !  ميليارد تومان افزايش پيدا كرد٢٠، يعنی طی دو سال و ھشت ماه به ٨٧/١١/٣٠رخ ؤ مۀ مدير تأھي

را به صاحب يك غول » خ. مھرگان ا«قماری بود كه قرار بود چھل برابری حاال وقت ايجاد و افزايش شركت ھای ا

، برق، خدمات مھندسی، مشاوره، ماشين ئیيمياک، فلزی، معدنی، ئیبزرگ صنعت در توليد و واردات صنايع غذا

 كه بسياری از سرمايه گذاران با مطالبات معوقه ئیاما اين ھمه پول و سرمايه در فضا. مبدل سازد... سازی، ورزشی و

س بانك مركزی می گفت، اين ھا ھم يك ئيشان از حساب خالی سخن می آوردند، از كجا می آمد؟ البد آن گونه كه ر

برای اخذ وام شان را ھم البد ) LC(از تعدادی بانك وام گرفته اند و تضمين » مبلغ ناچيزی«ضامن كاسب گذاشته اند و 

  !يستاز يك بانك گرفته اند كه البد اسم آن بانك صادرات ن

آن ھم در شرايطی كه گفته می شود برای پرداخت يك چك تضمين شده يك ميلياردی تماس ھا و استعالم ھای فراوانی 

س بانك مركزی كه بنابر گفته جھرمی نيم ساعته روی اين سرمايه ھا، مجوز بانك ئياز اين مھم تر اين كه با ر. می شود

ن را يك روزه و دو روزه ئيارد تومان با چند صد ميليارد تومان باال يا پايعنی اين ھا سه ھزار ميلي! آريا را صادر كرد؟

س بانك ئيدريافت نكرده اند و البد چنين رقم ھای سنگينی بدون ھماھنگی و اطالع مديرعامل بانك صادرات و حتی ر

شده و به » یدالر مولتی ميلياردر«مركزی جابه جا می شده و ھيچ كس ھم نمی گفته اين شخص از کجا آمده و چگونه 

  ...و سرعت سرمايه داران گردن كلفت را پشت سر خود قرار داده است؟

 ھا در حوزه اقتصاد داشته باشيم به سادگی می   سال گذشته دولت٢۴اگر ارزيابی واقعی از عملکردھای اقتصادی در 

نھا تحقق نبخشيده اند، بلکه با پيگيری بينيم نتوانستند آن ھا، آن بخش از اھداف علم اقتصاد که رفاه مردم است را نه ت

تر شدن اکثريت مردم ايران و گرانی و تورم و بی کاری و آسيب ھای   ھای اقتصادی نئوليبرالی، باعث فقير سياست

  : بنابراين، آن سخن معروف و ماندگار احمدی نژاد گفته بود. اجتماعی شده اند

رانه احمدی نژاد عليه سپاه که خود در اين نيروی مخوف تروريستی و ھمين اقرار آگاھانه و يا ناآگاھانه و يا باج گي

 پرورش يافته و به قدرت رسيده يک واقعيت بود، عاملی شد تا من از جمله پارالل با مسايل ديگر سياسی و ئیمافيا

 سپاه اش در» برادران قاچاقچی«محمود احمدی نژاد و «اجتماعی و فرھنگی، اين ده مقاله را نيز تحت عنوان 

  .را بنويسم و منتشر کنم» !پاسداران

، در ھمايشی مربوط به پيشگيری و مبارزه با قاچاق کاال و ١٣٩٠ ]سرطان[ تير١١محمود احمدی نژاد ديروز، شنبه 

در اين موضوع «:  ھای مرزی غير قانونی در ايران، گفته بود  بر لزوم بسته شدن ھمه گذرگاهتأکيدارز در تھران با 

يد مصونيت داشته باشد و اگر کاالی دفاعی، امنيتی و اطالعاتی ھم قرار است وارد کشور شود، می تواند از ھيچ کس نبا

  ».مرز قانونی وارد شود

خواھم بگويم سھم قاچاق کاال  نمی«خوانده و گفته بود » بسيار گسترده« غيرقانونی کاال را ئیجا احمدی نژاد، آثار جابه

  ».کاالست، ولی نمی توان گفت خيلی کمتر از آن است ئیجا معادل حجم قانونی جابه

 ای از گسترده بودن قاچاق کاال در ايران به ارقام کالن حاصل از  احمدی نژاد، در خالل سخنان خود به عنوان نمونه

 ھزار ٢ ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف می شود که معادل ۶٠ تا ۵۵بين «: قاچاق سيگار اشاره و اضافه کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

» برادران قاچاقچی«اين رقم ھمه قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه رسد به . ارد تومان استميلي

  »!خودمان

 گيری احمدی نژاد، واکنش نشان داد و آن را تکرار حرف  فرمانده کل سپاه، به سرعت به فاصله يک روز به موضع

نيروھای مسلح به طور طبيعی به دليل وضعيت «: مھر، گفت به خبرگزاری ٩٠ تير ١٢جعفری، . ھای انحرافی خواند

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

  ». کنند مسايل صحبت ھای انحرافی است که مطرح می

طلب بودند، در مورد واردات و قاچاق  ن ھا از جناح اصالح ھفت سال پيش نمايندگان دوره ششم مجلس ايران، که اکثر آ

 در يکی از آخرين جلسات مجلس ١٣٨٣ خرداد ماه سال ۵چای به ايران تحقيق و تفحصی انجام دادند که نتيجه آن روز 

  .ششم اعالم شد

ت ارائه شده بود گرف  که فعاليت تجاری غيرمجاز در آن ھا صورت می ئیھا در بخشی از اين گزارش، فھرست اسکله 

که در آن به صراحت از سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابھار، خور زنگی و ھرمزگان در کنار چندين اسکله 

  . ارتش، استانداری و چند نھاد دولتی ديگر نام برده شده بودئیمتعلق به نيروی انتظامی، نيروی دريا

فرا می رسد مانند ھر ماھيت اقتصادی ديگری صورت در آمدھا و ھزينه  روزھای پايانی ھر دولتی، که به تدريج نھايتاً 

اما در ايران چون مرکز قابل اعتماد آماری ديگر غير از خود دولت وجود ندارد . ھای آن دولت ھم مشخص می شود

 ميليارد ٢٩٩ل گفته اند درآمد دولت دھم از محل صادرات نفتی رقمی معاد. بايد به خود مراکز آماری دولتی استناد کرد

 است و اگر درآمدھای نفتی دولت نھم را نيز به اين رقم اضافه کنيم می بينيم سر جمع درآمدھای نفتی دولت ھای دالر

 بالغ می شود که از سر جمع دالر ميليارد ۵٧٨ به رقمی معادل ٩١ تا ٨۴نھم و دھم محمود احمدی نژاد، طی سال ھای 

  . بيش تر استدالر ميليارد ١۴۵ رقمی معادل ١٣٨٣ تا ١٣۶٠درآمدھای نفتی کشور طی سال ھای 

اما صادرات نفتی کشور تنھا منبع درآمد دولت نبوده است، فروش اوراق مشارکت، درآمدھای مالياتی و خصوصی 

 طی سال دالرسازی از ديگر منابع اصلی درآمد دولت محسوب می شود، سر جمع اين درآمدھا با احتساب نرخ روز 

مبلغی معادل   کسب درآمد کرده است، دالر ميليارد ۵/٨۶٣ نشان می دھد که دولت نھم رقمی معادل ٩١ تا ٨۴ھای 

 ھزار تن طال می شود و محمود احمدی نژاد را به مدير ٢٠ ھزار ميليارد تومان که اين رقم به نرخ روز معادل ١٠٢٩

 ١٠٢٩س جمھور ئي جمھور کنونی ايران را رسئيپردرآمد ترين دولت ھای پس از انقالب تبديل می کند و می توان ر

 .قوت و ضعف او ھستند طرفداران سابق، به دنبال شمردن نقاط  ھزار ميليارد تومانی خطاب کرد که اين روزھا 

اما ھر چه به انتخابات نزديک تر می شويم بازار انتشار اخبار شايعات و گزارشات و اتھام زدن ھا و پرونده سازی ھا 

 .ھا و تکذيب ھای جناح ھای حکومتی نسب به ھمديگر ھم قوت می گيردو توطئه گری 

با توجه به آن چه گفته شد می توان به اين جمع بندی رسيد که احمدی نژاد و يارانش آينده خوبی در دايره حاکميت و 

المی، دستش سای قبلی حکومت اسؤاز اين رو، شايد بتوان گفت که احمدی نژاد، بيش تر از ر. قدرت نخواھند داشت

برای ھر کاری باز بود؛ قيمت نفت در دوره او، چندين برابر باال رفت و به لحاظ اقتصادی، آن چنان خزانه دولت را پر 

کرد که او با دست و دل بازی جيب ھای اطرافيان، ارگان ھای آدم کشی چون سپاه و به اصطالح خودش برادران 

اما در دو سال اخير ورق برگشت و در سطح داخلی . رونده سازی نمودقاچاقچی اش را پر کرد و به ھر کسی خواست پ

س جمھور، به ويژه ئي رس جمھور شکاف بزرگی در جناح حاکم پديد آمد که نھايتاً ئيبا علنی شدن اختالفات رھبر و ر

طح بين المللی در س.  مورد تکفير طرفداران خامنه ای قرار گرفتندئیس ھمه اسفنديار رحيمی مشاأاطرافيان او و در ر

گويا قرار نبود که برادران دزد و قاچاقچی احمدی نژاد اين قدر . نيز تحريم ھا تشديد شد و بحران اقتصادی اوج گرفت

 اکنون به نظر می رسد که چراغ اقبال او رو به خاموشی است و احتماالً . نمک نشناس باشند و او را در تنگا قرار دھند
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 که پس ئی ھمان سناريواحتماالً .  خوشی در حاکميت نخواھند داشتۀتی اش، اطرافيانش آيندبا پايان يافتن دوران قدرقدر

 بر سر اصالح طلبان و کروبی و موسوی آوردند؛ برخی از آن ھا را زندانی کردند؛ برخی را از دايره ٨٨از انتخابات 

نی موسوی و کروبی حدود چھار سال ، يع٨٨حاکميت به کلی کنار گذاشتند و رقبای پيروز احمدی نژاد در انتخابات 

 را عليه ٨٨، خامنه ای و طرفدارنش اين بار سناريو ٩٢است که در حبس خانگی قرار داده اند شايد پس از انتخابات 

  !احمدی نژاد و ياران او تکرار خواھند کرد

 اعالم شد، موج اعتراضاتی نژاد پيروز آن ، که محمود احمدی ١٣٨٨ خرداد سال ٢٢به دنبال تقلب گسترده در انتخابات 

بار   سابقه بود، موجی که با سرکوب شديد و خشونت  را در پی داشت که در تاريخ سه دھه حکومت اسالمی، بی

 رسد که يازدھمين دوره رياست جمھوری در ايران، بی  در ھمين حال به نظر نمی. نيروھای حکومتی مواجه شد

 جناح ھا و رقابت ھا و بازی ھای انتخاباتی حکومت ی پايه و اساس دعوااما روشن است که. سروصدا به نتيجه برسد 

از اين . ن استاعکس بر سر تقسيم قدرت و ثروت جامعه و سرکوب شديد مخالفه اسالمی نه بر سر منافع مردم، بلکه ب

رد مبارزه و رو، بايد دعوای ھای جناحی را به خود آن ھا واگذار کرد و برای برکناری کليت حکومت اسالمی، وا

  .کارزار جدی تر شد

 نيز ھم چنان ١٣٩٢در حالی که کمشکش بر سر انتخابات رياست جمھوری باال گرفته است، تصويب اليحه بودجه سال 

اما ھمان طور که نمايندگان مجلس نيز به بحران اقتصادی در . يکی از عرصه ھای مھم کشمکش دولت با مجلس است

گرانی و تورم، بی کاری و .  است٩٢ اصلی ترين مشکل کليت حکومت اسالمی در سال لهأکشور اقرار کرده اند اين مس

آسيب ھای اجتماعی روزافزون و کمرشکن شده است بنابراين، اين وضعيت شبيه يک بمب انفجاری است که ھر لحظه 

سالمی نيز در اين ترس سران و مقامات و ارگان ھای حکومت ا. احتمال دارد منفجر شود و ھمه را غافلگير نمايد

از اين رو، آن ھا احتمال می دھند انتخابات رياست جمھوری . بحران ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی اش ريشه دارد

به عبارت ديگر، ھمه می دانند که ھيچ راه گريزی .  باشد٨٨خرداد ماه سال جاری، بھانه ای برای انفجار ھمانند سال 

شورش ھای خيابانی در سال جاری نيست و دير يا زود بحران ھای سياسی و از اوج گيری اعتصابات کارگری و 

  !اجتماعی، به مراتب گسترده تر از بحران اقتصادی خرخره حاکميت را خواھند گرفت

طبق . برگزار شود ١٣٩٢ خرداد ماه ٢۴ يازدھمين دوره انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی، قرار است نھايتاً 

 اند،   نشدهتأئيدگفته وزارت کشور، کانديداھای رياست جمھوری تا زمانی که به طور رسمی از سوی شورای نگھبان 

 ١٧نام نامزدھای انتخابات رياست جمھوری آينده روز  به گفته اين وزارتخانه، ثبت . د دست به تبليغات بزنندتوانن نمی 

  .آغاز خواھد شدارديبھشت ماه 

 اين یين ترتيب، دولت ھشت ساله احمدی نژاد با حمايت ھمه جانبه سيدعلی خامنه ای و سرداران سپاه، درآمدھابه ا

به اين دليل می توان به اين نتيجه رسيد آن چه .  اعالم شده بر باد داده استدالردوره کشور را که بيش از ھزار ميليارد 

 حاکميت جمھوری اسالمی است جز فقر و بی کاری، تورم و که تاکنون حاصل و کارنامه دولت احمدی نژاد و کل

  . گرانی، سيه روزی و بحران ھای اجتماعی، سرکوب و سانسور و ميليتاريسم چيز ديگری نبوده است

در چنين شرايطی، ھرگونه شرکت در بازی ھای انتخاباتی حکومت اسالمی با ھر تفسير و تحليل و توجيھی، کمک به 

 سانسور و اختناق، گرانی و تورم، فقر و بی ۀو تثبيت موقعيت متزلزل آن و گردن گذاشتن به ادامبقای حکومت اسالمی 

اما روشن است که اگر وضع به ھمين منوال سابق پيش برود؛ اگر کارگران و محرومان و آزادی خواھان . کاری است

 طبقاتی خود وارد -ا و ستراتژی سياسی و برابری طلبان جامعه، به طور جدی و متحد و آگاھانه با اھداف و سياست ھ

 وضع از آن چه که ھست نيز بدتر خواھد ميدان اصلی و مرکز دعوای ھای سياسی و اجتماعی و فرھنگی کشور نشوند

  !شد
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