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  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ اپريل ٢٦

  تشديد اختالفات سران حکومت اسالمی

 !استعفای احمدی نژاد؟ۀ عي و شا
    

 ايران می چرخيد اکنون به رسانه ھای دولتی نيز ۀعشايعه ای که در يکی دور روز اخير دھان به دھان در جام

س دولت را منتشر کرده بودند اما ئي ری استعفاۀت ھای حامی دولت، خبری مبنی بر تکذيبييسا. کشيده شده است

س دولت ئي استعفای رۀيبينژاد، روز دوشنبه پنجم ارديبھشت تكذ م محمود احمدی ي، وابسته به ت»وزين آزادی «ت يسا

 ھای منابع خبری در مورد  گزارش بھشت،يك شنبه چھارم ارديت روز ين سايا. از صفحه خود حذف كرددھم را 

نژاد از  ه استعفای احمدی يبيرمنتظره تكذيحذف غ«. بود ب كردهيرا تكذ» است جمھوریينژاد از ر استعفای احمدی «

  .جمھوری را تقويت می کند، گمانه زنی ھا در رابطه با استعفای او از رياست »وزين آزادی «ت يسا

در يان برکناری و يا استعفای حياختالفات جديد بين خامنه ای و احمدی نژاد به اين دليل اوج گرفت که در جر

ف گسترده ای از رسانه ھا، مقامات و تشکل ھای اصول گرا، ضمن انتقاد به يمصلحی از وزارت اطالعات، ط

  .ابی کردندينفوذی در دولت ارز» ان انحرافیيجر«ر يثأم را تحت تين تصمياحمدی نژاد و دولت، ا

د تلويحی وجود ئيأ حکومت اسالمی، يک روز پس از تئیای، رھبر حکومت جھل و جنايت و مافيا سيدعلی خامنه 

ای صحبت و يا مطلبی نوشته شود که القای  نبايد به گونه « گفته است که ،نژاد يک جريان انحرافی در دولت احمدی 

  ».يری در جامعه باشد زيرا اين موضوع، خالف شرايط کنونی کشور استتنش و درگ

سايت ھای نزديک . خامنه ای، در نامه ای به حيدر مصلحی از ادامه کار او در وزارت اطالعات حمايت کرده است

ين به دولت پيش تر خبر داده بودند که حيدر مصلحی ديگر وزير اطالعات نيست و محمود احمدی نژاد سرپرستی ا

  .وزارتخانه را برعھده گرفته است

، خطاب به حيدر مصلحی و نه به محمود ٩٠ فروردين ٣١رھبر حکومت اسالمی، در نامه خود که روز چھارشنبه 

موريت ھای مھم داخلی و أبيش از پيش در انجام م«احمدی نژاد نوشته شده است، از وزير اطالعات خواسته تا 

  ».خرج دھدخارجی وزارت اطالعات اھتمام به 

با حمايت دولت خدمتگزار و ھمکاری ساير نھادھای اطالعاتی اجازه ندھيد کوچک ترين «: خامنه ای، افزوده است

  ».فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مھم پيش آيد
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اران دولت را دگاه ھای ھواديکه د» اريدولت «ت يپيش از انتشار نامه خامنه ای برای ادامه کار حيدر مصلحی، سا

مصلحی « فروردين ماه، در خبری به نقل از محمود احمدی نژاد اعالم کرد که ٣٠منعکس می کند، سه شنبه شب 

  ».ستير اطالعات نيگر وزيد

دکتر احمدی نژاد «: س جمھور اسالمی نوشته بودئيدر دولت و به نقل از ر» منبع آگاه«ک يت به نقل از ين سايا

ل خود را در يار خوبی که در محضر رھبر انقالب اسالمی داشته اند و داليجلسه بسش با اشاره به يساعتی پ

گر يشان ديان کرده اند اعالم داشت که اير محترم اطالعات، بيرش استعفای جناب آقای مصلحی، وزيخصوص پذ

  ».ستير اطالعات نيوز

ن يبر ا«دولت حضور نخواھد داشت و ت أير اطالعات در جلسه روز چھارشنبه ھينترنتی گفته که وزيگاه اين پايا

» اريدولت «پايگاه اينترنتی » .س جمھور ھم اکنون شخصا سرپرستی وزارت اطالعات را بر عھده داردئياساس، ر

  . ت خود برداشتين خبر آن را از روی سايساعاتی پس از انتشار ا

 امضاء کردند که در آن گفته شده ای را ه يانينده مجلس بي نما٢١۶، ٩٠ ]فروردين[حمل ٣١صبح روز چھارشنبه 

ت از رھبر انقالب يس جمھور در تبعئيرود ر ر است و انتظار می ياز نظر مجلس آقای مصلحی ھمچنان وز«: است

  ».ر اطالعات به سوء استفاده دشمنان پاسخ دھديت از وزيح در حمايری صريگ با موضع

چ فردی يان با ھياصولگرا«ی فارس گفته است که ت ملی مجلس، به خبرگزاريون امنيسين تقوی، عضو کميدحسيس

  ».ان باشديد در ميچ اما و اگری نباير اطالعات جمھوری اسالمی است و ھيمصلحی وز. عقد اخوت نبسته اند

س ئيجانی ريس مجلس خبرگان و علی الرئيمحمدرضا مھدوی كنی ر پس از اين وقايع، در گزارشات آمده است كه

 در مصلحی راي اند حكم رھبری مبنی بر ادامه كار ح نژاد از او خواسته دار با احمدی يد مجلس شورای اسالمی، طی

  .است جمھوری باز گردديرفته و به نھاد ريپذ

ك شنبه با احمدی يز عصر روز يندگان مجلس ني ھا گزارش كرده اند، قرار بود گروھی از نما طور كه رسانه آن 

احمدی نژاد  ندگان مجلس قصد داشتند ازين جلسه نمايرسد در ا و به نظر می ن جلسه لغو شد يا دار كنند كهينژاد د 

ن ين موضوع قبول نكرد ايآگاھی از ا س دولت دھم بائيبخواھند با قبول حكم رھبری، به كار خود ادامه دھد كه ر

  .جلسه برگزار شود

ر به جنجالی يی با آن، در روزھای اخت هللا علی خامنه ايری وزير اطالعات و سپس مخالفت آيبدين ترتيب، کناره گ

  .ل شده استيان منتقد محمود احمدی نژاد تبديان ھواداران دولت دھم و اصول گرايران و مياسی ايدر صحنه س

جريان انحرافی « اين روزنامه، به نقش حمل ٣٠شنبه   روز سه ۀول کيھان در سرمقالؤشريعتمداری، مدير مسحسين 

 ھای رفت و بازگشت حيدر مصلحی به وزارت اطالعات در  پرداخته و حاشيه» عاتدولت در برکناری وزير اطال

  .يک روز را نگران کننده، ھشدار دھنده و در عين حال شکرآفرين دانسته است

خبر می دھد و صاحب مال » دزد«او، حواشی مربوط به اين ماجرا را به آژير خطری توصيف کرده که از ورود 

   . صدای گوش خراش آن آزرده نمی شودبه ھمين دليل از شنيدن 

را از محمود » کارآمد و متعھد«، افراد ئیرحيم مشا» باند نفوذی«حسين شريعتمداری، در يادداشت خود نوشته که 

  . پر می کند»  فرمان به ھای گوش   خاصيت  بی« نژاد دور کرده و جای آن ھا را با  احمدی

زمان    به مقامات حکومت اسالمی، نوشته بودند که عزل و نصب ھم ھای نزديک پيش از اين نيز برخی وب سايت

 نژاد بر سر يکی از  س دفتر احمدیئي به دليل اختالف وزير اطالعات و رحمل ٢٨شنبه  وزير اطالعات در روز يک

   . خانه بوده است معاونان اين وزارت
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ت برنامه و بودجه وزارت اطالعات را بر  ھا به برکناری حسين عبداللھی است که معاون ظاھرا اشاره اين سايت

  .رود  شمار می   بهئیعھده داشت و از نزديکان اسفنديار رحيم مشا

وزير اطالعات به دليل برداشتن يکی از معاونين خود که نماينده «، از جمله در اين زمينه نوشته که »الف«سايت 

  ». شده استءس جمھور مجبور به استعفائير دفتر رخانه بوده است با فشا  و جريان انحرافی دولت در وزارتئیمشا

موريت ھای أاز شما می خواھم بيش از پيش در انجام م«: ای خطاب به وزير اطالعات نوشت ای، در نامه  خامنه

  ».مھم داخلی و خارجی وزارت اطالعات اھتمام به خرج دھيد

ار خبری مبنی بر برکناری مجدد حيدر مصلحی از اما پايگاه خبری دولت يار وابسته به محمود احمدی نژاد، با انتش

وزارت اطالعات عنوان داشت تا انتصاب وزير جديد شخص محمود احمدی نژاد سرپرستی اين وزارتخانه را بر 

  .عھده خواھد داشت

محمود احمدی نژاد، ساعتی پيش با اشاره به جلسه ای که با رھبری داشته و داليل خود را در خصوص پذيرش 

اطالعات نيست و در جلسه فردای  حيدر مصلحی، وزير اطالعات داشته اند اعالم کرد ايشان ديگر وزير استعفای

 اين اساس محمود احمدی نژاد ھم اکنون شخصا هب. نيز حضور نخواھد داشت) روز چھارشنبه(ت دولت أھي

  .سرپرستی وزارت اطالعات را بر عھده دارد

اص که از باج ندادن دولت به شدت عصبی ھستند به اين باور رسيده اند گروه ھای خ... «: سايت دولت يار، نوشت

که اگر احمدی نژاد به ھر شکل ادامه پيدا کند بايد از ھم اکنون چمدان ھا را بسته و به فکر رفتن باشند لذا در چند 

از دکتر احمدی نژاد جبھه با دولت وارد درگيری شده اند به طور مثال صدا و سيما تصاوير استقبال باشکوه مردمی 

شود و در  دولت به اتھامات مالی و ھمکاری با مفسدان اقتصادی متھم می. را در دو سفر اخير سانسور می کند

  »...نھايت با دامن زدن به احساسات پاک بچه ھای حزب اللھی آن ھا را در مقابل دولت قرار می دھند

کيد کرده که خبرگزاری دولتی ايرنا، حکم آيت أن روزنامه ت ايحمل ٣٠شنبه  سردبير کيھان، در سرمقاله روز سه  

يگانه «اکبر جوانفکر، مديرعامل خود پوشش نداده که  ای برای ابقای حيدر مصلحی را به دستور علی  هللا خامنه  

  .است» ئیچاک مشا مدافع سينه 

باند منحرف «دار داده که س دولت ھشئيکيھان، ضمن دفاع کامل از عملکرد حيدر مصلحی، وزير اطالعات به ر

  . س جمھور خواھد خوردئيبرد و ضربه اصلی تنھا به جايگاه مردمی ر  نمی ئیراه به جا» ئیکذا

 ھای خبری نزديک به دولت در باره عزل و نصب حيدر مصلحی نوشته که وی  ، از سامانه»باکری آنالين«سايت 

  . اعتماد ندارد» ه وزارت اطالعات در موضوعات مختلفاکثر دوران مديريتی خود را در سپاه گذرانده و به بدن«

 اقتصادی -در پی جلسات سازمان يافته با اعضای يک باند امنيتی «سايت يادشده در ادامه آورده که حيدر مصلحی 

  ».کند، اقدام به عزل برخی معاونان با سابقه وزارت اطالعات کرده است که حسين طائب آن را اداره می 

 برداری سياسی تيم  ه  ای سپاه نيز در حاشيه خبرھای مربوط به مصلحی، از بھر ، ارگان رسانه»جوان آنالين«

قصد دارد با نفوذ به » جريان انحرافی اصول گرايان«نژاد از اسناد اطالعاتی و امنيتی نوشته و افزوده که  احمدی 

  .مين کندأ ھای امنيتی، برخی اھداف خود را ت دستگاه

 برداری خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ويژه،  بھره«نژاد تالش دارد با  ، تيم احمدی »آنالينجوان «به نوشته 

 ھای   ھا و چھره يان عنوان اھرمی برای ترغيب و تھديد برخی جر مين و از عنصر اطالعات بهأمقاصد خود را ت

  ».برد اھداف خود سود بردسياسی و پبش
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رمانده سپاه و وزير پيشين ارشاد ھم اعالم کرده که انتشار خبر کنار محمدحسين صفارھرندی، معاون فرھنگی ف

دار عناصری است که بايد ھميشه نگران حضور آن ھا  له أرفتن مصلحی، اقدامی شتاب زده و محصول عملکرد مس

  .ھای حساس نظام بود در جايگاه 

سته و ابراز اميدواری کرده که ھای بزرگ برای آينده دان ھرندی، ماجرای وزير اطالعات را دستمايه درس 

  .س جمھوری را ندارند، از کنار وی رانده شوندئي ھای نزديک به ر عناصری که شايستگی تصدی جايگاه

رات آتی در کابينه يي گيری اين سازمان نسبت به تغ س سازمان بسيج نيز در پاسخ به موضعئيمحمدرضا نقدی، ر

ھرکجا «: سياسی نيست و مواضع سياسی آن دنباله روی از واليت استات مسائل ئيگفته که کار بسيج، ورود به جز

  ».که رھبری باشد، بسيج ھمان جاست

:  نژاد بود، به جمع منتقدين آن پيوسته و گفته است مصباح يزدی که پيش از اين از حاميان سرسخت دولت احمدی

ھمان گونه که سران فتنه (ه پا خيزند جای تعجب نيست اگر برخی از ياران امام روزی عليه اسالم و انقالب ب«

زنند و از ياران  ، و جای تعجب نخواھد بود اگر برخی از کسانی که امروز دم از رھبری می)گذشته اين چنين کردند

ترين خطری است که  کنم شديد خطری که من احساس می...  تری را به وجود آورند رھبری ھستند، فردا فتنه بزرگ

» .ھا در حال رشد ھستند  است که در بين خودی ئی ھا يد کرده است و آن ھم از سوی نفوذیتاکنون اسالم را تھد

  ) ١٣٩٠ حمل ٢۴مصباح يزدی، الف، (

عاشقان «و حامی افرادی چون حسين هللا اکرم و صفار ھرندی، در جمع » واليت مداری«سعيد حداديان، مداح 

  . را خر، يابو علفی و بی شعور خوانده استئی رحيم مشا، به احمدی نژاد توھين کرده و اسفنديار»ءسيدالشھدا

سعيد حداديان مداح مدعی واليت «: ، می نويسد١٣٩٠ حمل ٢٨شنبه يك ،»محرمانه نيوز«به گزارش اختصاصی 

 نمی دھد و احمدی نژاد کنارش نمی ء استعفائیاگه اين آقای مشا«: گفت) ع (ءمداری در جمع عاشقان سيد الشھدا

  ».ا امشب او را بکش و ببرش بھشت خيلی عزت گذاشتيم گفتيم بره بھشت تازه جاش ته جھنم استگذارد خداوند

تکذيب می کنه من نمی دونم چرا  چرت و پرت می گويد و ھی ھمه را   خيلی ئیاين مشا«: اين مداح، ادامه می دھد

  .کرد) ؟(ه  بئیحداديان در اين بخش با تشبيه مشا» . می آيندهبعضی ھا در برابر او کوتا

اين کيه که .  بی شعور خرج می کنندئی و شخصيت ھای سياسی ما برای اين مشاءحيف علما«: او، ادامه می دھد

  ».بايد ماھا خرج اين آدم بی شعور بشويم

من امشب التی حرف می زنم احمدی نژاد خودتو جمع «: ول گرايان در ادامه می گويدصحامی جريان ااين مداح 

  ». حزب هللا بيرونت نکردن يا هللا باباتا از بھشت کن 

امشب يک جوری حرف زدم تا ھيچ رسانه ای نتواند حرف ھای من را انتشار ! چه خبره آخه«: اين مداح، ادامه داد

  ». دل اوليای الھی خون بکنیئیما بايد اين طوری بگيم تا چقدر می خوا! دھد

احمدی نژاد زحماتی کشيده نمی دونم چرا اين «: فتس جمھور، گئينان خود به شخص رخادامه سحداديان، در 

  »!شيطان کار خودش را دارد می کند خيلی ھا زحمت کشيدند دم آخر خراب کردند!  می دھدأزحمات را به باد فن

نه صنف لباس فروشان يارت عاشورای صبح در حسي، مراسمی با عنوان ز١٣٨٩ حوت ١٧قبل از اين نيز سه شنبه 

 که در ئیمنصور ارضی، عالوه بر صحبت ھا. ن مراسم بوديکه حاج منصور ارضی مداح اتھران بر گزار شد 

ان کرده بودند که اوج ساده لوحی و يارانه ھا به امام زمان بيس جمھور مبنی بر تعلق پول ئيمورد گفته ھای ر

  .  سخن گفتئیه مشايگر، عليشان را نشان می دھد از طرف ديناآگاھی ا
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ارانه ھا متعلق به امام زمان است حرف اشتباھی است چون اگر ين که پول يفته بود گفتن احاج منصور، ارضی، گ

  ! ن می شوندي نشود مردم به امام زمان بدبءن طرح به خوبی اجرايا

ھم است جمھوری، پول فراوانی را آن يداشدن در انتخابات ري، برای کاندئیحاج منصور ارضی، گفته است که مشا

  .به صورت بی حساب و کتاب خرج کرده است

د يکأ، ت»جمعی از مردم استان فارس«دار با ي، در د١٣٩٠ ]ارديبھشت[ثور ٣ای صبح شنبه  ، خامنه ئیدر چنين فضا

ھرجا که رھبری احساس کند از مصلحت بزرگی غفلت می شود، وارد خواھد شد و رھبری تا زنده است «کرد که 

  ».جاد شوديای انحراف ا ران به سوی آرمان ھا، ذره يم ملت اي حرکت عظچ گاه نخواھد گذاشت، دريھ

  :خامنه ای، چندی پيش طی سخنانی خطاب به کارگزاران حکومتی گفته بود

شما ببينيد در ھمين پنج شش روز گذشته سر يک . نگذاريد شکاف به وجود بيايد. نگذاريد اختالف به وجود بيايد «

له اطالعات و امثال اين ھا ـ چه جنجالی در دنيا أ برخوردار نبود ـ سر مسئیاھميت باالقضيه ای که آن چنان ھم از 

تحليل ھا را بردند به اين سمت که بله، در داخل نظام جمھوری اسالمی شکاف ايجاد شده است، . راه انداختند

  » !س جمھور حرف رھبری را گوش نکرده استئيحاکميت دوگانه شده است، ر

 ھا، مطبوعات، گروه  وليت سنگين رسانهؤبر مس« خود نيز ٩٠ ثور ۴ سخنان بعد از ظھر يک شنبه ای، در خامنه 

  .کيد کردأت» ثيرگذار برای حفظ آرامش روانی مردمأھا و افراد ت 

، در روزھای گذشته خبری گزينشی از سخنان خامنه ای با جمعی از مردم »ايرنا«خبرگزاری جمھوری اسالمی 

 ای به اشاره به موضوع وزير   خامنه ديداری که در آن. ای روبرو شد که با واکنش دفتر خامنه شيراز منتشر کرد 

  ».در قضيه اخير ھم که چندان مھم نيست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است«: اطالعات گفته بود

، در مورد »يرناا«خبرگزاری جمھوری اسالمی » درج خبر ناقص«، از ثوردفتر خامنه ای، روز شنبه سوم 

خبرگزاری ايرنا نيز در . دانست» والنهؤغيرمس« را  کرد و آن» سفأابراز ت«سخنرانی او در جمع مردم شيراز 

 ای را  هللا خامنه با آيت » خبر اوليه از ديدار مردم استان فارس«ای که روی خروجی خود قرار داد، انتشار  اطالعيه 

که از اين پس «کيد کرد أرھبر جمھوری اسالمی دانست و ضمن عذرخواھی تقبل از دريافت از روابط عمومی دفتر 

  . را پس از انتشار از سوی دفتر او، انتشار دھد» اخبار مربوط به مقام معظم رھبری

بدون اعالم رسمی آن از طرف » رھبری«نژاد، درج خبر از طرف  اما علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی 

جوانفکر، در سايت خود . دانسته بود» زشت، غيراخالقی و مشکوک«را کاری بسيار » ریدفتر رھب«سايت رسمی 

نژاد تصميمی بگيرد و کم تر از دو ساعت بعد رھبری آن را رد  ھا که احمدی  اين گونه خبرسازی «: ادامه داده بود

يگاه واليت فقيه نيز نژاد، تضعيف شخص رھبری و جا کند ھيچ منطق عقالنی ندارد و عالوه بر تضعيف احمدی 

  ».است

که کشمکش ھای درونی حکومت اسالمی بر سر مسائل مختلف و از جمله بر سر ھر چند که اين اولين باری نيست 

 و مقامات ديگر، باال می گيرد و بالفاصله خامنه ای وارد صحنه می شود تا سر و ته قضيه را ءعزل و نصب وزرا

رحيم « بين خامنه ای و احمدی نژاد بر سر انتخاب معاونت رياست جمھوری از جمله در گذشته اختالف. ھم بياورد

  . روی داده است... و» اژه ای«منوچھر متکی وزير خارجه و بر سر «، عزل »ئیمشا

س ئياما به نظر می رسد که عزل حيدر مصلحی، برای خامنه ای آن چنان مھم و حائز اھميت بود که اين بار ر

  .قيما مصلحی را مورد خطاب قرار داد و از او خواست تا به کار خود ادامه دھدجمھور را دور زد و مست
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» رنايا«ران خبرگزاری رسمی دولت يداری که با برخی مديان ديدر گزارشات آمده است که احمدی نژاد، در جر

فظ کند چرا روھای خودش را حيب نين ترتي من را حفظ کرد تا به ا٨٨رھبری در سال «داشته، به آنان گفته است 

  ».ديس جمھور می شد، دستگاه وی را برمی چئين موسوی ريرحسيکه اگر م

نژاد، با  ت دولت بدون حضور محمود احمدی أ ھي  عصر يکشنبه مھر، گزارش داده که جلسهخبرگزاری حکومتی 

ت برخی ساي. س جمھور برگزار شده استئيحضور حيدر مصلحی و به رياست محمدرضا رحيمی، معاون اول ر

نژاد، برای چھارمين روز متوالی از حضور  ، خبر داده اند که محمود احمدی ٩٠ ثور ٥ھای ديگر نيز روز دوشنبه 

  .در نھاد رياست جمھوری خودداری کرده است

چنان بر وشته است که محمود احمدی نژاد ھم، ن»الف«ت يدر مصلحی، سايدر رابطه با برکناری و يا استعفاء ح

ست با وی ھمکاری کند و بر خالف ير اطالعات پافشاری کرده و حاضر نيی بر برکناری وزموضع قبلی خود مبن

در مصلحی برای حضور مجدد در يد و نامه رھبری، ھنوز از حيکأس دولت با وجود تئيآن چه انتظار می رفت، ر

اصله نامه رھبری ر اطالعات و بالفيبه گزارش الف، بعد از برکناری ناگھانی وز. ت دولت دعوت نکرده استأيھ

ز دعوت نشد و محمود احمدی يت دولت به کردستان نأير برکنار شده حتی به سفر استانی ھيجھت ابقای وی، وز

ن مجموعه با دولت ھمراه شود، تا عمال نامه و دستور رھبر و حمالت اصول يتی ايريم مدينژاد اجازه نداد که ت

  .رديده بگيان را ناديگرا

نيز وابسته به اوست با اشاره به » الف«نده محافظه کار منتقد دولت در مجلس که سايت ينما تر احمد توکلی،  شيپ

فه ينژاد وظ احمدی «: ر وزرای خارجه، دفاع و اطالعات گفته بودييا تغيلزوم کسب نظر رھبری در ھنگام انتخاب 

  ».ن کار را نکرديداشت از قبل، نظر مثبت رھبر معظم انقالب را داشته باشد اما ا

ت رھبر جمھوری اسالمی از مصلحی، احمدی ي، گزارش داد که با وجود حما٩٠ ثور، روز شنبه سوم »الف«ت يسا

ست با مصلحی ير اطالعات پافشاری می کند و حاضر نينژاد ھم چنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وز 

  .ھمکاری کند

 دخالت می کرد اما اين بار ماجرا طور ديگری ءراتاکنون خامنه ای، به صورت غيرمستقيم در عزل و نصب وز

س جمھور، بلکه مستقيما به حيدر مصلحی ئيخامنه ای، دستور ابقای وزير اطالعات را نه به ر. پيش رفته است

  . نوشته و در آن ھيچ اشاره ای به احمدی نژاد نکرده است

ظر ژاد بر سرماندن و رفتن حيدر مصلحی، به نای و احمدی ن بيت خامنه   اين نمونه ھا، نشان می دھند که اختالف

  . تر شده است رسد که اين اختالفات عميق می

ھای طرفين برای گرفتن راه افتاده است عالوه بر تالش » اصول گرايان«اکنون اختالفی که در درون جناح حاکم 

ه و وزارت اطالعات و بيت  بين سپائیتر از ھمديگر و تثبيت موقعيت خود در حاکميت، ھم چنين دعواامتياز بيش

  .رھبری و نھاد رياست جمھوری و مجلس و غيره است

و به اختالفات تر نگران کرده ی و بزرگی دارند که آن ھا را بيشاما کليه دستگاه حاکميت، يک مشکل و معضل اساس

 و مردمی تر دامن می زند فاکتور نارضايتی عمومی مردم و اوج گيری اعتراضات کارگریشان نيز ھر چه بيش

  . عليه کليت حکومت اسالمی است

 مردم ئی با حضور جمعی از روحانيان، با اشاره به راه پيماجلسه ایذوالنور، جانشين نماينده خامنه ای در سپاه، در 

  :، گفته بود٢٠١١ فبروری ١۴ - ٨٩ دلو ٢٥در روز 
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 کار مرعوب بزرگی جمعيت شدند و اگر  بود که پرسنل نيروی انتظامی در ھمان اوايل٨٩ دلو ٢۵نمونه آن ھمين  «

   ».بچه ھای سپاه و بسيج به موقع عمل نمی کردند، معلوم نبود چه اتفاقی بيفتد

  :ذوالنور، درباره روند سرکوب معترضان، گفت

 ھم وجود داشت؛ اما به ئیھا در اوايل کار، بخشی از نيروھا دچار رعب و وحشت شده بودند و برخی ناھماھنگی  «

  »... ھای صورت گرفته، بحران مھار شد ا تدبير مقام رھبری و ھماھنگیتدريج ب

  :گفت» ثيرگذاری بر فضای اينترنتأناتوانی در ت«کيد بر أجانشين نماينده رھبر در سپاه، با ت

اند فضای  ھای گسترده و مختلفی که صورت گرفته، ھنوز دوستان ما نتوانسته   ھا و پشتيبانی  با وجود حمايت «

  »...ثير حضور خود قرار دھندأنت را تحت تاينتر

مجتبی ذوالنور، در بخش ديگری از سخنانش با انتقاد از کاھش جمعيت ھواداران نظام و شرکت کنندگان در  

اگر نماز جمعه قم در حرم حضرت معصومه برگزار نشود که ھمواره زوار شھرستانی «: نمازھای جمعه قم، گفت

   ».تر از نصف ميزان جمعيت فعلی باشديت آن کمرم حضور دارند، شايد جمعدر ح

  :او، افزود

در گذشته بسياری از فضال و مدرسين حوزه در نماز شرکت می کردند و تلويزيون تصوير آن ھا را نشان می  «

البته ممکن است اين عدم . داری ندارند  که به آن ھا شده است، باز حضور معنیئی ھا داد، اما االن با وجود توصيه

  ».ضور ناشی از نوعی تنبلی و کاھلی باشدح

ما با «: اين آخوند نظامی، ترکيب شرکت کنندگان در جلسات استقبال از رھبر ايران در قم را تکراری خواند و گفت

توانند جمعيت مناسبی را برای سفرھای رھبری به  ھمه امکاناتی که در اختيار دوستان می گذاريم، اما ھنوز نمی 

  ». آن در ھمين سفر اخير به قم بود، به گونه ای که جمعيت برخی جلسات تکراری شدۀ نمونصحنه بياورند؛

اختالفات در درون اصول گرايان، متعدد و واقعی است که ماجرا جنجال برانگيز برکناری وزير اطالعات و ابقای 

جتماعی و اخالقی، غارتگری و فساد اقتصادی، سياسی، ا. تر باد زده استن نيز اين اختالفات را ھر چه بيشمجدد آ

رشوه خواری و ستم گری در ھمه ارگان ھا و نھادھای حکومت اسالمی از بيت رھبری تا دولت، از وزارت خانه 

ھا تا ادارات، از سپاه تا ارگان ھای امنيتی و غيره در سطح گسترده ای نھادينه شده است؛ به طوری که ھاشمی 

  :رفسنجانی، گفته است

 آيد، ھشت پرونده   ای که برای ما می الن مرکز رسيدگی به امور مساجد به من گفت از ده پرونده وؤيکی از مس «

ھا اتھاماتی به امام  کند يا آن  ھا شکايت می  يا امام جماعت از آن .  است که در مساجد ھستندئیمربوط به نيروھا

 ٣٠ن مالقات با خبرگان، تابناک، ھاشمی رفسنجانی در آخري(» . کنيم زنند و ما رسيدگی می جماعت می 

  )١٣٩٠حمل

 نژاد ميلياردھا دالر را به خزانه  يا اين که در سال گذشته، ديوان محاسبات مجلس خبر داد که دولت محمود احمدی

منتشر شد ی دولت احمدی نژاد ئ ، سومين گزارش ديوان محاسبات از عملکرد بودجه ٨٩در بھار . واريز نکرده است

 ميليارد تومان را به خزانه کشور ٧۶٠ترين ميزان تخلف و انحراف از بودجه را داشته و لت او، بيشکه طبق آن دو

  .واريز نکرده است

 ھزار ٢ به اين گزارش، دولت مانند ھر سال در بخش نفت و بنزين عملکرد غيرقانونی داشته و نه بدھی پيشين ءبنا

 ميليارد دالر صورت ٣ات بنزين، طبق قانون و تا سقف ميلياردی شرکت نفت به خزانه پرداخت شده و نه وارد

  .گرفته است
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 ميليارد تومان تفاوت قيمت گاز است که سال گذشته به خزانه ۵۵۶ تخلف،  ترينبه گزارش ديوان محاسبات، مھم

  را در ايران سال٩٠ رھبر حکومت اسالمی، در واکنش به تحريم اقتصادی و پيامدھای آن، سال .واريز نشده است

بينی او، در بحرانی تر شدن اقتصاد کشور و نگرانی او از  نام گذاری کرده است در واقع پيش » جھاد اقتصادی«

  .گسترش اعتراضات کارگری و مردمی را به نمايش می گذارد

 داريد ئی و چه ھزينه ھائیال کند که شما چه درآمدھاؤدر اين ميان، ھيچ کسی و نھادی حق ندارد از بيت رھبری س

  ! منابع آن ھا کدام ھاستو

ت اسالمی در سطح بين المللی، بی شک، بحران ھای فزاينده اقتصادی، سياسی، اجتماعی و ديپلماتيک حکوم

 اما با توجه به مجموع شرايط انتخابات دھم و. ترين عللی ھستند که به اختالفات درون جناح حاکم دامن زده اندمھم

تواند از دولت احمدی نژاد، حمايت   که می ئیخامنه ای اين است که تا جامسايلی که پس از آن پيش آمد، سياست 

ھای  ادامه يابد و بر نارضايتی  اگر ناکارآمدی دولت احمدی نژاد، به خصوص در زمينه اقتصادی بيش از اين .کند

.  برسدعمومی در جامعه، دامن زند اين احتمال وجود دارد که کشمکش درون اصول گرايان به مرحله حادتری

 را ئیبنابراين، اين احتمال وجود دارد که رھبری برای حفظ موقعيت خود، احمدی نژاد و يا حاميانش، چون مشا

 روشن است که سران و مقامات و  و تروريستی متعددی تشکيل شدهئیحکومتی که از گروه ھای مافيا. قربانی کند

  .يتی دست بزنندولين آن، برای حفظ پست و مقام خود حاضرند به ھر جناؤمس

 در درون حکومت اسالمی از ھمان آغاز قدرت گيری ءدر واقع روند تقلب و کاھبرداری و حتی حذف فيزيکی رقبا

آن، از جمله با اعدام قطب زاده، حمله به آيت هللا شريعتمداری، عزل بنی صدر، برکناری منتظری تا دستگيری و 

، حبس خانگی ٨٨طلب حکومت در تقلب رياست جمھوری سال زندانی کردن صدھا تن از چھره ھای جناح اصالح 

موسوی و کروبی و اکنون کشمکش بين خامنه ای و احمدی نژاد و وزارت اطالعات و سپاه و غيره در جريان 

حکومتی که با جھل و جنايت، سرکوب و کشتار، وحشت و ترور، دزدی و قاچاق، شکنجه و اعدام سر پا . است

ولين آن نيز ھمواره زير پای ھمديگر را خالی کنند و فساد ؤو مسکه سران و مقامات ايستاده است طبيعی ست 

  . اقتصادی و جنايت را بازتوليد نمايند تا موقعيت خود را در حاکميت حفظ کنند

از سوی ديگر، کليت دم و دستگاه اين حکومت نيز تاکنون ده ھا ھزار تن از فرزندان مردم را اعدام کرده اند و 

به لحاظ . زار نفر را زندانی و شکنجه نموده اند و ايران را به زندان بزرگی برای ساکنان آن تبديل کرده اندصدھا ھ

فرھنگی و اقتصادی نيز اکثريت مردم اين کشور را به خط فقر و زير خط فقر در معرض گرسنگی و فقر فرھنگی 

  .قرار داده اند

فريقا در چند ماه گذشته که تاکنون به سقوط دولت اانه و شمال تحوالت انقالبی و اعتراضات مردمی منطقه خاورمي

، بحرين و يمن نيز با اعتراضات فراوانی روبرو اھای تونس و مصر منجر شده است؛ کشورھای سوريه، ليبي 

يکی از عوامل مھم اين اعتراضات مشکالت اقتصادی، گرانی و تورم، حذف سوبسيدھای دولتی، بی کاری، . ھستند

  .لتی و سرکوب ھای سياسی بوده است عدا بی

ر و بی کاری اوج گرفته ، گرانی سرسام آور، فق) ھا ھدف مندکردن يارانه( نيز با حذف سوبسيدھای دولتی راندر اي

دولتی که با وجود کسب درآمدھای کالن . تری از مردم را به صف مخالفان حکومت اسالمی رانده استو بخش بيش

ين وحشيانه به معيشت و زندگی شھروندان تعرض می کند؛ راھی جز فروپاشی در پيش از منبع فروش نفت، اين چن

  .ندارد

  


