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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اپريل ٣٠

   ايران،ۀ کارگر و مردم آزادۀچرا بايد طبق

 ! در نمايش انتخاباتی رياست جمھوری شرکت کنند؟
   

 ايران، بی داد می کند سران و مقامات حکومت اسالمی ايران، با ۀقر در جامعدر حالی که بی کاری و گرانی و ف

نزديک شدن نمايش انتخابات رياست جمھوری شان، برای تقسيم قدرت و ثروت در جامعه ھمانند گرگ ھا ھمديگر را 

 . می درند و در عين حال، به مردم معترض چنگ و دندان خونين خود را نشان می دھند

 در مقطع اول »شوراھای اسالمی کار« و » کارگرۀخان«، ارگان ھای سرکوب حکومتی اسالمی ھم چون از سوی ديگر

  . ماه می، از جمله تالش می کنند که توجه کارگران را به انتخابات رياست جمھوری و کانديداھای مدنظرشان جلب کنند

زاده ايران، در نمايش انتخاباتی رياست چرا بايد طبقه کارگر و مردم آ« اساسی اين است که سؤالدر اين ميان 

گری ھای خود حکوميتان عليه ھمديگر، روشن می ءھدف اين مطلب، با فاکت و آمار و افشا» !جمھوری شرکت کنند؟

 ايران، ھيچ نفعی ندارند که در اين نمايش انتخابات تزوير و ريا و سرکوب شرکت ۀ مردم آزادۀ کارگر و ھمۀکند که طبق

  !کنند

 ۀ امنيتی حکومت اسالمی در درون طبق-، ارگان پوليسی ١٣٨٤در روز جھانی کارگر  يادآوری است که الزم به

با کسب مجوز رسمی حکومتی سعی داشت تا به گفته سران خانه کارگر، راه پيمائی آرامی » خانه کارگر«کارگر، يعنی 

ھشتمين کنگره «ارگران را به بھانه برگزاری برگزار کرده و سپس در پايان راه پيمائی، ک» روز جھانی کارگر«را در 

اما ھزاران تن از کارگران که از شھر .  ھزار نفری مجموعه ورزشی آزادی گرد ھم آورد١٢، در سالن »خانه کارگر

ھای مختلف کشور با قصد مطرح کردن خواست ھای خود به تھران آمده بودند، از اين فرصت استفاده کرده و در 

و تجمع بعد از آن، با سردادن شعارھای ضدحکومتی، خشم و نفرت شان را از حکومت ضد کارگر و جريان راه پيمائی 

  . به نمايش گذاشتند»خانه کارگر«ضدآزادی حکومت اسالمی و ارگان ھای امنيتی آن ھم چون 

ھزار  ١٢ن ودر اين روز، نخستين درگيری ھا در ھنگام راه پيمائی کارگران در جاده مخصوص کرج به طرف سال

شورای تأمين استان تھران، در ھراس از تجربه سال ھای گذشته در روز اول ماه می .  آزادی آغاز گشتۀنفری مجموع

که منجر به تعرض کارگران به صحن مجلس شده بود، درخواست تجمع کارگران در مقابل مجلس و ميدان بھارستان را 

ی در جاده ئايش کارگران را به نقطه پرت و حاشيه رد کرده و در عوض با کمک مسؤولين خانه کارگرشان، ھم

تا حتی » کسی نيست«مسيری که در آن، حتی به قول برخی از دست اندرکاران خانه کارگر، . مخصوص کرج بردند
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 اين امر، کارگران معترض کوشيدند تا مسير راه پيمائی ۀبا مشاھد. کارگران را بشنود» صدای اعتراض و راه پيمائی«

اين امر کارگران را . ل شھر بکشانند که با ممانعت و خشونت نيروھای انتظامی و ضدشورش مواجه گشتندرا به داخ

با وجود . بيش تر خشمگين کرد و به سردادن شعارھای ضدحکومتی در ميان کارگران آگاه و راديکال منجر شد

يه مجلس و ساير مقامات حکومتی  امنيتی و تالش ھای سران خانه کارگر، کارگران معترض عل- تھديدھای پوليسی 

کارگر، دانش «، »قرارداد موقت ملغی بايد گردد«: زدندی ھم چنين کارگران با حمل پالکاردھائی فرياد م. شعار دادند

  ...و  »تحريم انتخابات؛ آزادی تشکل حق ماست؛ اعتصاب اعتصاب حق ماست«؛ »جو، معلم اتحاد اتحاد

. اه آزادی و بيرون شھر را برای برگزاری مراسم اول می خود برگزيده بود حکومت اسالمی، ورزشگ»خانه کارگر«

پالکاردھای » .ھاشمی، ھاشمی حمايتت می کنيم«آن ھا در صحن ورزشگاه، يک شعار بزرگ نصب کرده بودند که 

  .بزرگ حمايت از رفسنجانی و کانديداتوری آن، به واکنش کارگران و دانش جويان منجر شد

ل و کارگر در کنترۀ مسؤوالن خانۀ ھزارنفری ورزشگاه آزادی و با وجود تالش گسترد١٢به سالن با ورود جمعيت 

نجانی قرار است در اين اعالم اين خبر که رفس. جمعيت، کارگران خشمگين ھم چنان به اعتراضات خود ادامه دادند

با سردادن شعارھای ضدحکومتی، کارگران . رانی کند، ھرچه بيش تر بر خشم و اعتراض کارگران افزودمراسم سخن

پس از آن که تالش ھای علی رضا محجوب و علی رضا صادقی از سران . خواست ھای واقعی کارگران را سر دادند

 در پشت بلندگو برای خاموش کردن کارگران معترض به جائی نرسيد، »شورای اسالمی کار« و »خانه کارگر«

اما اين اقدام .  يک گروه اجرای حرکات ورزشی، کارگران را آرام کنندگردانندگان مراسم سعی کردند با وارد کردن

و در اين لحظه کارگران معترض با » ورزش برای ما نان نمی شود«نان را بی شتر رسوا کرد و کارگران با فريادھای آ

 و اوراق ن، صندلی ھا و روزنامه ھاوکارگران در ضمن خروج از سال. سردادن شعار، شروع به ترک جلسه کردند

کارگر را رھا ! سرمايه دار حيا کن«: تبليغاتی حکومت را به سمت تريبون مراسم پرتاب می کردند و شعار می دادند

  ...و» قرارداد موقت، برده داری مدرن«، »قرارداد موقت، ملغی بايد گردد«، »!کن

 واقعی ضدکارگری خويش، شروع در چنين شرايطی، عليرضا صادقی، به پشت ميکروفون رفت و با نشان دادن ماھيت

اگر بنا به داد و فرياد و جو سازی باشد، من خودم استاد اين «: او ضمن عربده کشی فرياد زد. به تھديد جمعيت نمود

در تداوم . ثر واقع نشد و کارگران ھم چنان به شعار ادان ادامه دادندؤاما اين تھديد و عربده کشی نيز م» !کارھا ھستم

به اين . رانی رفسنجانی ملغی شده استالم کنند که سخنان اين نمايش حکومتی، مجبور شدند تا اعاين کشمکش، سر

 به بھانه روز کارگر، اين »خانه کارگر« ۀرانی رفسنجانی و مراسم رياکارانترتيب، کارگران ضمن برھم زدن سخن

اعتراض و مخالفت شان با سرمايه  خود و نشان دادن ۀ حق و عادالنهمراسم را به مکانی برای طرح خواست ھای ب

  .ند بودهداران و حکومت آن ھا تبديل کرد

 دستگيری و سرکوب و مجازات کارگران معترض، از قول ۀپس از اين واقعه، مطبوعات حکومتی ضمن دادن وعد

» .ی دادنددر آن جلسه برخی از افراد نفوذی عليه دولت، مجلس و ديگر قوای نظام شعار م«: ھاشمی رفسنجانی، نوشتند

خانه کارگر به زودی پاسخ بر ھم زنندگان مراسم «: گردانندگان خانه کارگر حکومت در غرب تھران نيز اعالم کردند

خانه کارگر ھيچ گاه شعار عليه دولت و مسؤوالن کشور را تأئيد نمی «: ، تأکيد کردند»روز جھانی کارگر را خواھد داد

نون عالی شورای اسالمی کار در سخنرانی خويش از کارگران خواست که کند و متأسفانه با وجود آن که رئيس کا

شعارھای انحرافی را ھمراھی نکنند، جمعيت حاضر در ورزشگاه ناآگاھانه با تصور اين که شعار ھای خانه کارگر را 

  » .ھمراھی می کنند، گروھک مزبور را ھمراھی کردند
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يک گروه آشوبگر «: وب پس از وقايع روز جھانی کارگر، گفتدر اين رابطه دبير کل خانه کارگر، علی رضا محج

آن چه در مراسم روز «: و اضافه کرد»  نفری با برنامه ريزی قبلی، نظم مراسم روز جھانی کارگر را به ھم زدند٣٠٠

  ».جھانی کارگر امسال اتفاق افتاد به ما نشان داد که بايد در برنامه ريزيھايمان دقيقتر عمل کنيم

م اگر باز ھم ھاشمی رفسنجانی، خاتمی و يا ھر کدام از کانديداھای طرفداران رھبر و احمدی نژاد، به قدرت امروز ھ

برسند باز ھم ھمان سياست ھای سابق خود را در راستای بقای اسالمی و سرکوب کارگران، زنان، دانش جويان، 

در چنين . گان و ھنرمندان ادامه خواھند دادجوانان، کودکان، بازنشستگان، وب نويسان، روزنامه نگاران، نويسند

 ايران، ھراس زيادی ۀ کارگر و مردم جان به لب رسيدۀشرايطی، رشد طبيعی اعتصابات و مبارزات خود به خودی طبق

را در دل حاکمان ريز و درشت و ارگان ھای سرکوب و اختناق آن انداخته و باعث شده که حکومت نه تنھا ھر چه بيش 

 و سرکوب و راه انداختن رعب و وحشت در جامعه متوسل گردد، بلکه از ضرورت آماده باش نيروھای تر به تھديد

  .سرکوبگرش و برگزاری مانورھای نظامی برای مقابله با جنبش انفجاری کارگران و مردم صحبت کند

ھای سرکوبگر خود را به نيرو. امسال نيز از فرماندھان پوليس تا سرداران سپاه، مردم را مدت ھاست تھديد می کنند

حال آماده باش درآورده اند؛ مانورھای نظامی شھری برگزار می کنند و می گويند ھمه اين تھديدھا و مانورھا برای 

  حفظ امنيت انتخابات رياست جمھوری است؟ آيا واقعا چنين است؟

کنند تا در مورد بحران و مشکالت از رھبر و وزارت اطالعات گرفته تا وزارت ارشاد، روزنامه نگاران را تھديد می 

از اين رو، از آن ھا می خواھند به طور غيرواقعی و . جامعه چيزی ننويسند که باعث دل سردی مردم از حاکميت شود

دروغ وضعيت کشور را عادی و مثبت نشان دھند و مردم را تشويق نمايند تا در انتخابات ريا و دروغ حکومتی شرکت 

ی بکشانند و از أبه پای صندوق ھای ررا تری از مردم يش بدر تالش است ھر طور شده تعدادی، حکومت اسالم. کنند

طريق رسانه ھايشان نشان دھند که اين حکومت با ھمه وحشی گری ھايش در سی و چار سال گذشته، باز ھم پايگاه 

 می خواھند بدھند اما حرف یأدر حالی برخی سران حکومتی بارھا اعالم کرده اند مردم به ھر کس ر! مردمی دارد؟

 نيز ٨٨تخابات سال ندر برکناری بنی صدر توسط خمينی و ھم چنين در نمايش ا. ی مردمأآخر را رھبر می زند و نه ر

ی مردم را ابطال کرد و به کسی که کم أ رھبر چماقداران و آدم کشان حکومت، چگونه رۀديديم که خامنه ای، سردست

را  خودش نظرش به نظر رئيس جمھور قبلی، يعنی احمدی نژاد نزديک است بنابراين، او ی آورده بود به گفتهأترين ر

پس طبيعی ست که مردم بيش از اين، در اين نمايش دروغ و ريا و جنايت . است جمھوری منصوب کردي به راً دمجد

  .سھيم نشوند

 قيمت کاالھای ضروری مردم به طور .شواھد و قرائن نشان می دھند که بحران اقتصادی ايران را زير رو کرده است

روزافزون و سرسام آوری افزايش پيدا می کند؛ کارگاه ھا و صنايع به دليل حذف سوبسيدھای دولتی و سوء مديريت، 

 درصد ظرفيت کار می کنند و يا به کلی ۵٠تحريم ھای بين الملی، عدم دسترسی به مواد خام و تکنولوژی مدرن زير 

ران آن ھا، بدون تصفيه حساب و پرداخت دست مزدھای بخور و نميرشان، به صف ميليون ھا تعطيل می شوند و کارگ

  . بی کار کشور می پيوندند

ھنگامی که بحران اقتصادی در اين سطح گسترده و عميق جامعه ای را فرامی گيرد آسيب ھای اجتماعی نيز از خط 

ه طبيعی بی کاری و گرانی، فقر و رشد جيرت ديگر، نتبه عبا. قرمزھا می گذرند و در جامعه بحران درست می کنند

کودکان آن ھا . ھر روز خانواده ھای بيش تری در فقر فرومی روند. آسيب ھای اجتماعی در جامعه و در خانواده است

تمام اعضای .  وارد بازار کار بی رحم می شونداز تحصيل باز می مانند و برای کمک به تأمين نيازھای خود، اجباراً 

خانواده ھای فقير دچار استرس و نگرانی و ناامنی می شوند و در چنين شرايطی، خشونت خانوادگی، طالق، فرار از 

  .حالت اپيدمی پيدا می کند... خانه، تن فروشی، خودکشی، اعتياد، بزھکاری و
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استخوان مردم می رسد يعنی کارد به .  اين وضعيت، دير يا زود به بحران سياسی منجر می گرددۀدر چنين روندی ادام

 اميدی در شرايط موجود در بھبود زيست و زندگی خود نمی بينند به ناچار به خيابان ۀو آن ھا به دليل اين که ھيچ روزن

.  ھم بزنندهھا می ريزند؛ در کارخانه ھا و دانشگاه و مدارس دست به اعتصاب می زنند تا اين شرايط را به نفع خود ب

برخی مواقع اين .  انقالبی می گردندۀبات در ادامه به سطح عالی تری می رسند و وارد مرحلاين اعتراضات و اعتصا

اما آن چه که ھست کارگران و محرومان و آزادی خواھان جامعه در . پروسه طوالنی است و در برخی مواقع کوتاه

رند و جنبش ھای اجتماعی اعتصاب و اعتراض به سرعت خود را متحد می کنند، تشکل ھای خود را به وجود می آو

وقان کوبنده ای را در جامعه راه می طحق طلب با انبوھی از مطالبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود 

يعنی مردمی که سی و چھار سال زير چکمه ھای خونين حاکميت در اختناق و سانسور و سرکوب و فقر و . اندازند

دی آزاد می شود که آن ھا برای ساختن آينده ای بھتر و شايسته تر از ھيچ فالکت زندگی کرده اند انرژی شان به ح

  . دشمن می جنگندۀقدرتی ھراس به خود راه نمی دھند و سينه به سين

تر اختالفات درون حاکميت و بحران ھای عميق اقتصادی و گرانی ھای روزافزون در اکنون با علنی شدن ھر چه بيش

آن ھا با فرھنگ . مت اسالمی، ھمديگر را مسؤول اين بحران معرفی می کنندجامعه، مقامات و مسؤولين حکو

پرخاشگری و خشونت طلبی خود با ھمديگر جدل زبانی می کنند و حتی گوشه ھائی از فساد اقتصادی و اختالس ھای  

  .ھمديگر را نيز نشان می دھند

ن بخشی اي» .گر جائی در بين ملت ايران نخواھيد داشت تان را باال بزنيم، ديۀای از پروند تان ھر گوشه  شما ھر كدام «

 رئيس جمھوری است که چھار سال پيش، رھبر، شورای نگھبان، قوه قضائيه، مجلس خبرگان، امام جمعه ھا، از سخنان

فرمانداری ھا، استانداری ھا، شھرداری ھا، سپاه پاسداران، نيروھای انتظامی و ضدشورش، نيروھای بسيج و لباس 

 او را به ، دست به دست ھم دادند و با تقلب و سرکوب مجدداً ...ھا، اکثريت نمايندگان مجلس شورای اسالمی وشخصی 

ھمين رئيس جمھور محبوب رھبر و سپاه و جناح اصول گرايان حاکم، اکنون در روزھای پايانی رياست . قدرت رسادند

کی به احمدی نژاد پيغام داده است که پدرت را درمی ! ؟»آوريم پيغام دادند كه پدرت را در می «: ش می گويد اجمھوری

  !آوريم؟

دارد و ھميشه ليستی از مفسدين نيز در جيبش است و تاکنون نيز آن را رو نکرده » بگم بگم«احمدی نژاد، که عادت به 

البته ناگفته .  اند و شده ھائی سخن گفته كه خواستار سكوت ا از افراد و ارگانی ببرد بارھا از پيغام است بدون آن كه نامی 

. نماند که احمدی نژاد در سناريوسازی و دروغگوئی دست کمی از ديگر برادران دزد و قاچاقچی و سرکوبگرش ندارد

 خود ۀاو در کارنام. ادبيات احمدی نژاد ھمانند ديگر مقامات حکومت اسالمی، مملو از تھديد و دروغ و خرافات است

 نوری ۀ خود احمدی نژاد، ھالۀ و اين که امام زمان دولت را اداره می کند؛ اين که به گفتسخنانی چون دولت امام زمانی

رانی اش در سازمان ملل، دور او را گرفت و نمايندگان جھان مات و مبھوت بدون اين که حتی پلک ھم در ھنگام سخن

عراق آمده تا مانع ظھور امام زمان شود؛ بزنند به سخنان او گوش دادند؛ اين که ما سند داريم نشان می دھد امريکا به 

اين که در ايتاليا و عراق می خواستند او را ترور کنند؛ اين که ھر ايرانی بايد صاحب ويال و ماشين و ھزار متر زمين 

شود؛ اين که قطعنامه ھای سازمان ملل در رابطه با تحرم ھای اقتصادی عليه ايران، کاغذ پاره ھائی بيش نيستند؛ اين 

است دروغ است؛ اين که اسرائيل را بايد از نقشه جھان برداريم؛ اين که گرانی و تورم دروغ است؛ اين که در ک ھولوکه

ايران زندانی سياسی نداريم و ايران آزادترين کشور جھان است؛ اين که او طرح و نقشه مديريت جھانی را در جيب 

  ... دارد و

 کيھان و حسن ۀش که نخست با واکنش تند شريعتمداری در روزناملفانگری عليه مخاأنژاد به افشا تھديد احمدی 

  .فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروھای مسلح مواجه شد، کماکان ادامه دارد
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 نژاد و اطرافيان اش زده اند و متقابالً  گری عليه احمدی ء ھای مخالف احمدی نژاد، به افشا  ھا و چھره اين بار رسانه

  . نژاد، او را رسوا خواھند کرد  احمدی ۀ رويۀدر صورت اداماند که  تھديد کرده 

ذن، نماينده اردبيل در مجلس شورای اسالمی، منابع درآمد چند ده ميلياردی صادق محصولی، و نقش ؤکمال الدين پيرم

  . نژاد در اين ثروت اندوزی را فاش کرده است احمدی 

من به عنوان «: ذن، نوشتؤ، به نقل از پيرم١٣٩٢ ]ثور[بھشت اردي۵سايت خانه ملت، ارگان رسمی مجلس، پنج شنبه 

 نژاد در اردبيل، شھردار بودم به نحوه عملکرد و ثروت اندوزی   در زمان استانداری احمدی٧٠فردی که در دھه 

ن نژاد در اردبيل امتياز حمل مواد سوختی از باکو به نخجوا در زمان استانداری احمدی . محصولی اشراف کامل دارم

رئيس جمھور وقت، زمانی که امتياز سواپ نفت را به استان نوبنياد اردبيل . به محصولی واگذار شد) طرح سواپ(

 نژاد به صورت غيرقانونی آن را به محصولی سپرد تا وی از اين طريق به ثروت اندوزی  واگذار کرد، احمدی

  ».نامشروع بپردازد

پردازی محصولی را برای  حاضرم در يک مناظره رودرو دروغ «: فتگری اش گءمه افشاااين نماينده مجلس، در اد

 دست معرفی و به رئيس مجلس شورای اسالمی و نمايندگان آن توھين  افرادی که خود را پاک. افکار عمومی روشن کنم

 مردم اردبيل خواھم گفت آقايان چگونه از کيسه بيت المال و حق مسلم. کنم کنند را در يک مناظره رودرو رسوا می  می 

ھا و ثروت اندوزی ھا  باکری پرونده فساد مالی محصولی به دليل توھين به شھيد . اند برای خود ثروت اندوزی کرده 

در اولين نطق خود در مجلس شورای اسالمی با سند و مدرک رسواگر کسانی که با زياده . تر از اين حرف ھاست قطور

  ». خواھم بود،اند اند و به وی نسبت ناروا زده  ان توھين کرده ھای خود به رئيس مجلس و نمايندگ گوئی 

، فاش کرده بود که ١٣٨۴پيش از اين نيز در برخی رسانه ھای منتقد دولت احمدی نژاد، از جمله سايت امروز در سال 

ن خود جمع کرده  ميليارد تومان برای اطرافيا۴نژاد در زمان استانداری اردبيل از طريق قاچاق بنزين بيش از  احمدی 

  . گری که با عواقبی برای گردانندگان اين سايت ھمراه بودءاست؛ افشا

نژاد در قاچاق سوخت در اردبيل، سايت شفاف، نزديک به محمدباقر قاليباف ھم يکی از  عالوه بر افشای نقش احمدی 

ای با قرار   رامسر پروژه کنارگذر جنجالی« ھای مشائی در رامسر را فاش کرده و در گزارشی با عنوان  پروژه

ای را در  ت دولت در سفر استانی به مازندران، مصوبه أ، ھي١٣٨۵در سال «: ، نوشته است»ریال ميليون د۵٠٠داد

در .  کند خصوص انجام مطالعات و لزوم اجرای پروژه کنارگذر ساحلی رامسر و با اصرار رحيم مشائی تصويب می

، مطالعات امکان سنجی و طراحی )به عنوان مدير پروژه(» ھرم پی«ر ، شرکت مھندسين مشاو١٣٨۶اواخر سال 

 ھای اقليمی و زيست محيطی  ھم زمان با شروع مطالعات، شرکت مشاوره کنترل. کانسپت اين طرح ملی را آغاز کرد

DHI ان کرد ای از سواحل شمالی اير ، اقدام به نقشه برداری ماھواره)به عنوان مشاور خارجی( از کشور دانمارک .

بنابراين طرح کنارگذر ساحلی رامسر با . ت دولت رسيدأ، اجرای اين پروژه به تصويب ھي١٣٨٩ ]اسد[در مردادماه

توجه به ابعاد و اھدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، در وھله اول به عنوان يک راه دسترسی و در نگاه ديگر به 

 ٨٠ درصد سرمايه گذاری توسط دولت و ٢٠ت وزيران، أ مصوبه ھيبراساس. عنوان يک پروژه گردشگری تعريف شد

مديرکل راه و ترابری مازندران نيز اجرای اين مصوبه را به سازمان . درصد آن توسط بخش خصوصی پيش بينی شد

 ، قرارگاه سازندگی خاتم االوصياء سرمايه گذاری اين١٣٩٠ ]ثور[در ارديبھشت ماه. بنادر و دريانوردی محول نمود

پروژه را بر عھده گرفت و متعھد شد تا ظرف مدت شش ماه مطالعات پايه مھندسی و در مدت مدت پنج سال، عمليات 

 ميليارد تومان و ٨٠٠، ءميزان سرمايه گذاری در اين طرح، در ابتدا. اجرای کنارگذر ساحلی رامسر را به اتمام رساند

  ».، آغاز شد١٣٩١ايت، عمليات اجرائی اين طرح در ارديبھشت ماه نھ  در .  ميليارد تومان اعالم شد١٣٠٠نھايت،   در 
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و . به گفته مديران طرح، فرم اين جزيره، از کمان آرش الھام گرفته است«: گری خود، نوشتء افشاۀماشفاف، در اد

 گاه از اما متأسفانه، مشاورين داخلی اين پروژه ملی و مسؤولين امر، ھيچ. تقليدی از جزاير مصنوعی امارات است

منظر عبرت به اين رويداد، نگاه نکردند و پروژه کنارگذر ساحلی رامسر که به رغم تکذيب و انکار مديران مشاور، 

تر و از  وچک زيکی به مراتب ک امارات است، در مقياسی از نظر ف)Palm(ھای نخل  تقليدی آشکار از مجموعه پروژه

ساختاری ساحل در برابرعملکرد فرساينده به مراتب آسيب زيکی و به خصوص ناپايداری نقطه نظرشرايط ژئوف

ھم چنين با اين که . ، چيزی نيست جز تکرار يک ماجراجوئی محکوم به شکست»جزاير مصنوعی امارات«پذيرتراز 

 شود نمايندگان يک شرکت چينی برای طراحی و اجرای   ملی ياد شده حال گفته میۀاز اين پروژه به عنوان يک پروژ

در ھمين .  اند  گردشگری مسؤوليت اين پروژه را برعھده گرفتهۀدشگری الکترونيک رامسر و با ھدف توسعشھر گر

ری از خط اعتباری ال ميليون د۵٠٠ارتباط، مدير عامل شرکت سرمايه گذاری در رامسر از مقدمات انعقاد قرار داد 

  »حيم مشائی در شھر رامسر اجرائی خواھد شد؟حال بايد ديد اين پروژه در زادگاه اسفنديار ر. چين خبر داده است

 ستاره سماموس در رامسر به ٧خاطرتان ھست که ھتل «: شفاف، درباره يک پروژه ديگر در رامسر ھم نوشته است

 زيربنا مربع ھزار متر٢٠٠ متر ارتفاع و ٢۴٠ طبقه، ۶٠ خراشی که قرار بود در  چه سرنوشتی دچار شد؟ آسمان

محلی برای . کوپتر ھمايش، آکواريوم طبقات آبزيان دريای خزر، دھکده سالمت و باندھای ھلی سالن   ١٢. ساخته شود

  به راستی چرا کلنگ تمامی پروژه! ھای جھان زمان سران تمامی کشور المللی و اقامت ھم  ھای بين  استفاده شخصيت 

  » خورد؟ ھای اين چنينی در رامسر به زمين می

 مجلس ھم به نقل از يکی از خوانندگان خود درباره سفرھای خارجی ی اصول گراۀندسايت الف، سايت توکلی نماي

، نخبگان و ملت با بصيرت ايران از ء نژاد بايد بداند علما آقای احمدی«: احمدی نژاد، پسرو عروسش نوشته است

مان به فساد، خط قرمز ور متھجمھورشان د س شوند که رئي  ھا از اين نگران می   شوند، آن نگران نمی» بردن نام ايران«

بردن نام .  تومانی به جای واردات دارو، به واردات بنز و پورشه داده شود١٢٢۶شوند که ارز  از اين نگران می . بکشد

 ھای صاحب منصبان با ثروت مندان  ھای واردات و مالقات يرات ناگھانی تعرفه يتغ:  کننده نيست اما ايران ھرگز نگران

جمھور اسالمی ايران، پسر و عروسش   بينند رئيس  شوند که می  ھا وقتی نگران می  آن. گران کننده استدر ھتل الله ن

  » .ستابرد و تازه در برابر معترضان به اين رفتار زشت، طلب کار نيز  را با خود به سفر خارجی می 

 موج افشاگری عليه مشائی و احمدی ۀ ادام ھزار ميليارد تومانی ھم در٣عالوه بر اين ھا، قاضی دادگاه پرونده اختالس 

دھد که فساد   شود و اين اسناد به دست آمده نشان می  تر می پرونده فساد بزرگ بانکی ھر روز سنگين «: نژاد گفته است 

  ». ھا بوده است که در حال بررسی اين اسناد ھستيم تر اين بزرگ بسيار سنگين 

   ھزار ميلياردی و نيز و ديدارآن٣ ارتباط مشائی با متھم اصلی پرونده اختالس پيش از اين، روزنامه کيھان نيز درباره

  .گری کرده بودءھا در ھتل الله، افشا

 او با واکنش بقائی، معاون   ھای اصول گرايان عليه احمدی نژاد و تيم گریءبنا به نوشته روزنامه دولتی ايران، افشا

زنند؟ حرف پشت سر چه کسی  راجع به چه کسی تھمت نمی ! ببينيد«: استاجرائی رياست دولت مواجه شده و او، گفته 

 ھا عليه ھمه اتھام  ھا بعضی گاھی وقت : يک بار حرف خوبی به من زد و گفت» بندرعباس«نيست؟ امام جمعه محترم 

قرآن فرموده می زنند و حتی راجع به خدا ھم اتھام زدند و گفتند که مثال حضرت عيسی پسر خدا ھست که خداوند در 

مثال رئيس محترم . شنوم اصال وجود نداشته است خيلی از اين ادعاھائی که گاھی بنده می . »لم يلد و لم يولد«: است

 ای را با يکی از خبرگزاری ھا داشتند و در  سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای پورمحمدی چند وقت پيش مصاحبه

بعد از آن .  اند ميليون يوروئی در کيش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته ۴۵٠آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی 

 صحت مصاحبه بنده چندين نامه برای ايشان فرستادم و خواستم که اين قرارداد را بفرستند چرا که اين موضوع اصالً 
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کنند؟  چرا معطل می . کننداگر چنين قراردادی ھست لطفا منتشر ! دانيد يعنی چقدر؟ خب  ميليون يورو می ۴۵٠. ندارد

  ». وجود ندارد و دروغ استچنين چيزی اصالً 

 کنم که چنين اتھامی  من خيلی شفاف دارم عرض می.  ھزار ميليارد ھم دروغ است٣ماجرای «: او، ادعا کرده است

 بعد اين موضوع خيلی شفاف است؛ اول قرارداد و. اگر مدرکی ھست و قرارداد دارند، منتشر کنند. دروغ است

ھای انحرافی و سفسطه شوند و بحث را   خواھند وارد بحث   ھا می اين.  ھای مالی را منتشر کنند مستندات پرداخت

  ».شلوغش کنند و اصل موضوع را از بين ببرند

.  پرونده فساد بزرگ خبر دادنقاضی پرونده فساد بزرگ بانكی از سنگين تر شد: ، نوشت١٣٩٢ ارديبھشت ۴آفتاب، 

: اج در مورد كشف اسناد جديد از گمرك و برخی از منابع ديگر مرتبط با پرونده فساد بزرگ بانكی گفتناصر سر

پرونده فساد بزرگ بانكی ھر روز سنگين تر می شود و اين اسناد به دست آمده نشان می دھد كه فساد بزرگ بسيار 

  . اين ھا بوده است که در حال بررسی اين اسناد ھستيمازسنگين تر

 روز ديگر وارد ١١اين پرونده :  مھدی ھاشمی مجاز به بيان اطالعات نيستم گفتۀ با بيان اين كه در مورد پرونداو،

  . دادگاه شده و بررسی آن آغاز می شود

 االسالم غالمحسين محسنی اژه ای سخن گوی قوه قضائيه ھم ةگفته ھای سراج در حالی است كه حجبه گزارش مھر، 

ده بود كه گزارشاتی از گمرک به ما رسيده است كه اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفته ممکن پيش از اين اعالم كر

  . مفسدان ھم وجود داردۀاست ميزان جرايم افزايش يابد حتی احتمال تجديد محاکم

 ھای وزير دادگستری درباره پرونده سه ھزار  نمايندگان از پاسخ، ١٣٩٢ ارديبھشت ٣به گزارش رسانه ھای ايران در 

 پيش از اين فرصت يک ماھه به وزير داده شده بود تا پس از موعد مقرر در جلسه کميسيون .ميلياردی قانع نشدند

  .مايندگان پاسخ دھند و در صورت متقاعد شدن نمايندگان، سؤال از وی منتفی شودحضور يافته و به سؤاالت ن

به گزارش آفتاب، وزير دادگستری با حضور در جلسه کميسيون حقوقی و قضائی مجلس درباره روند رسيدگی به 

 ھای وی قانع   از پاسخپرونده فساد مالی سه ھزار ميلياردی به نمايندگان توضيح داد اما نمايندگان سؤال کننده نھايتاً 

  . نشدند

:  ھا قانع نشدند، اظھار کرد سخن گوی کميسيون قضائی با بيان اين که نمايندگان سؤال کننده از وزير دادگستری از پاسخ

  . گيری کند بنابراين کميسيون بايد در جلسات آتی به اين موضوع رسيدگی کرده و تصميم 

ھای قضائی ندارد و اين موضوع توسط   است که ھيچ مسؤوليتی در مورد پرونده وزير دادگستری معتقد: اسفنانی، افزود

شود و وی رابطه ميان قوه قضائيه و مجريه است و به اين دليل مسؤوليتی مستقيما متوجه وی  قوه قضائيه رسيدگی می 

  .  شود نمی

که امروز از سوی انجمن » يس جمھورھفتمين رئ«االسالم والمسلمين پورمحمدی در ھمايش  ةبه گزارش خبرآنالين، حج

 که چرا بانک مرکزی از  اسالمی دانش جويان دانشگاه شھيد چمران اھواز برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اين

دغدغه !  پرسيد يا از بانک مرکزی؟ از من می:  ميليارد تومان در فساد بانکی اخير مطلع نبود، گفت٢٨٠٠نقل و انتقال 

بعد از .  شود ولی بانک مرکزی اطالع ندارد  ميليارد تومان در کشور جا به جا می٢٨٠٠ما اين است که بزرگ امروز 

اين مسأله ناشی از ضعف . تخلف اخير ما از بانک مرکزی گزارش خواستيم که به زمان نياز داشتند تا گزارش تھيه کنند

االن ھم . گيرد  ھای مرکزی صورت می   بانک ھای مالی از سوی در دنيای امروز کنترل پرداخت. ساختاری است

بنده . دستگاه نظارتی بانک مرکزی دستگاه قوی است که متأسفانه وظايف خود را به صورت جدی انجام نداده است

  .معتقدم بايد نظام بانکی کشور متحول شود
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بر اساس گزارش . اند رداخته پور، نمايندگان مجلس شورای اسالمی به نقد اين سخنان پ عليرضا زاکانی و نادر قاضی 

شعاری برای انحراف افکار « نژاد در رابطه با مفاسد اقتصادی را  خبرگزاری مھر، زاکانی سخنان محمود احمدی

فردی که برخی اطرافيان و نزديکانش غرق در فسادھای مالی و اقتصادی ھستند نمی «: دانسته و گفته است» عمومی

  ».صادی باشدتواند مدعی مبارزه با مفاسد اقت

چندين پرونده اقتصادی بزرگ «ھای اختالس سه ھزار ميليارد تومانی و بيمه ايران و  به گفته او، متھمان پرونده 

خود » خط قرمز«نژاد رسيدگی به اتھامات آنان را  و آقای احمدی » معتمدين رئيس جمھور ھستند«، در شمار »ديگر

  .داند می 

 ھای نظارتی، نام محمدرضا رحيمی،   ايران، برخی نمايندگان مجلس و مقامات سازماندر رابطه با پرونده اختالس بيمه

چه مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازررسی  اند، اما چنان  معاون اول رئيس جمھوری ايران را به ميان آورده 

  .متوقف شده است» مصالح«ای  کشور، گفته است، رسيدگی به پرونده رحيمی به خاطر رعايت پاره 

پور، نماينده شھر اروميه در مجلس، نيز سخنان احمدی  خبرگزاری مھر، ھم چنين گزارش داده است که نادر قاضی 

  .ته استدانس» خالف قانون«نژاد در خوزستان را  

نژاد را پيگيری کند تا  العموم سخنان احمدی   پور، ھم چنين از دادستان کل کشور خواسته است که به عنوان مدعی قاضی

  . ای از مفاسد اقتصادی وجود دارد به آن رسيدگی شود اگر پرونده

تقاد از اظھارات روز گذشته  ارديبھشت با ان٣شنبه  ناصر موسوی الرگانی، نماينده فالورجان، در جلسه علنی روز سه 

اش  رانی  نيست که از چنين ادبياتی در سخنن دومين شخصيت کشورأدر ش«: احمدی نژاد در سفر به خوزستان، گفت

اگر رويت را زياد کنی، پدرت را در «تی پيدا کرده که به شخص دوم مملکت بگويد أاگر کسی چنين جر... استفاده کند

  ».قای رئيس جمھور اين افراد را معرفی کند تا خود مردم با چنين افرادی برخورد کنند، آ»زنيم  آوريم، کتک می  می

 جمھوری در سه ماھه پايانی دولت دھم  اين نماينده مجلس، ھم چنين با انتقاد از آغاز دور چھارم سفرھای استانی رئيس

است، سفرھای استانی چه معنائی غير از نژاد باقی نمانده   اکنون که سه ماه بيش تر از عمر دولت احمدی  ھم«: گفت

تواند داشته باشد؟ ھنوز از سفر اول مصوباتی وجود دارد که اجرائی نشده اند، بايد پرسيد سفر چھارم به چه  تبليغات می 

  ».دليل قرار است انجام شود

 اعالم اين اسامی و  جمھور از  راستی علت خودداری رئيس به«: مھدی دواتگری، نماينده مراغه نيز در تذکری گفت

گری متقابل أکه خود نگران افشا  کنم اين رفتار بلوف است، يا اين  جمھور سؤال می تھديدھای پياپی چيست؟ من از رئيس 

  »ھستيد؟

 به ھمين شد که تلويحاً » برخورد قانونی دادستانی با مصاديق تشويش افکار عمومی«اين نماينده مجلس، خواستار 

  .نژاد اشاره داشت مدی سخنان اخير محمود اح

حسين شريعتمداری، نماينده رھبر خامنه ای در روزنامه کيھان، اکنون به صف مخالفين دولت احمدی نژاد پيوسته است 

  .ناميده بود»  ھای پس از انقالب ترين دولت در تمام سال محبوب «نژاد را  که پيش تر دولت محمود احمدی 

نژاد بوده   ارديبھشت، حاوی حمالت شديدی به محمود احمدی ٣ شنبه  ان روز سهسرمقاله شريعتمداری در روزنامه کيھ

افشای » نگران«توصيف شده که » صداقت بی «و »  زن بلوف«، »ترسو«است و در آن رئيس جمھور ايران فردی 

  . ھای اطرافيان خود است پرونده

 چاوز، رئيس جمھوری پيشين ونزوئال، گفته نژاد در سخنان خود در قم، ھم چنين در دفاع از شخصيت ھوگو احمدی 

گفت ھرچه  او می .  گفت راه ما راه امام است آورد و می را می ) خمينی( ھايش اسم امام  چاوز در تمام سخنرانی«: است

به طور مثال در ماجرای غزه به او زنگ زدم و گفتم بايد کاری کرد . جمھوری اسالمی بگويد، قبول دارم و سؤال ندارم
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ھا را بيرون  گو، با وزارت خارجه کشورش تماس گرفت و گفت که سفير صھيونيست  و پس از اتمام آن گفتو 

  ».بيندازند

يعنی زنده » ويوا ايران« جنازه چاوز در صف مردم ايستاده بودم و مردم فرياد  يعيدر مراسم تش«نژاد،  به گفته احمدی 

  ».گفتند ھم زياد می »  نژاد ويوا احمدی«البته . دادند باد ايران را سر می 

ال و نحوه شرکت او در جمھوری ونزوئ نژاد برای درگذشت ھوگو چاوز رئيس  آميز محمود احمدی  پيام تسليت ستايش

 سال گذشته، با اعتراض شماری از روحانيون در قم و تھران ]حوت[داشت او در کاراکاس در اسفند ماهمراسم بزرگ

  .مواجه شده بود

يع ي مدرسين حوزه علميه قم شيوه ابراز ھم دردی رئيس جمھوری ايران در مراسم تشۀ يزدی، رئيس جامعاز جمله محمد

  .ناميد و به بوسيدن تابوت چاوز توسط او اعتراض کرد» بازی مسخره «چاوز را 

» دردناک «و»  آور شرم« ھای اين مراسم را  هللا ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه در قم نيز حاشيه آيت

احمد جنتی، دبير شورای نگھبان نيز در نماز جمعه تھران با انتقاد از پيام تسليت . شد» ءعلما«خواند و خواستار تذکر 

چه دليلی دارد «کرد و گفت که » خواندن کتاب« نژاد به مناسبت درگذشت ھوگو چاوز، او را توصيه به  محمود احمدی

  ».آيد بگويد آدم ھر چه از دھانش درمی 

ھای فساد مالی احمدی   ھای آن ھا، در رو کردن پرونده  به اين ترتيب، واکنش تند اصول گرايان منتقد دولت و رسانه

 تان را باال بزنيم جائی در بين ملت نخواھيد ۀ پروندۀاگر گوش«: نژاد گفت نژاد و مشائی پس از آن اوج گرفته که احمدی  

 فساد اقتصادی ھمديگر را رو می کنند و به اصطالح خودشان ھنوز دانه اکنون ھر دو طرف گوشه ھائی از» .داشت

  . درشت ھا را رو نکرده اند و به روز مبادا گذاشته اند

 درصدی قيمت سوخت و حذف ارز ۴٠ ھا در ايران، تصويب افزايش نزديک به  زمان با موج جديدی از گرانی ھم

نژاد را متھم کرده است که با اقدامات  نمايندگان مجلس، محمود احمدی مرجع برای بسياری از کاالھا، احمد توکلی، از 

  ».برد سرمايه اجتماعی کشور را از بين می«خود 

 درصد گران شده و روغن نيز ۶٠ير قيمت ارز، کاالھای اساسی مانند گوشت يبه واسطه تغ«توکلی، با اشاره به اين که 

اين ديگر ھرج و مرج بازار ماشين نيست که زندگی روزمره مردم «: ، گفته است» درصد افزايش قيمت پيدا کرده٣۵

  »"خواھد؟ مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند؛ اشکنه ھم نخورند که يک قاشق روغن می. را داغان نکند

اين سخنان توکلی يک روز پس از آن بيان شده که بنابر اعالم مقامات رسمی، ارز مرجع و دولتی برای بخش اعظمی 

به اين ترتيب کاالھای . الھای اساسی حذف شده و تنھا برای گندم، جو، ذرت و سويا تخصيص خواھد يافتاز کا

  .ضروری با ارز دو ھزار تومانی وارد بازار خواھند شد

شود و يک ماه است به  سه ماه است برای کاالھای اساسی ارزی تخصيص داده نمی «: با اين حال توکلی، گفته است

ی سيستم يک پارچه ديجيتال کاالھای اساسی که با خون دل ارز آن تخصيص داده شده و تأمين شده است  ناھماھنگۀبھان

ير قيمت ھست اگر به صاحبان منفعت منتقل شده باشد ياطالعاتی که در اين زمينه برای تغ... شود وارد کشور نمی 

  »ی از آن خواھند برد؟اند چه نفع کسانی که گوشت وارد کردند و يا در انبارھا احتکار کرده 

 ھای داخل و خارجی منفی  نرخ رشد امسال را تمام سازمان«: د گفته استانژ توکلی، ھم چنين ضمن انتقاد از احمدی 

برد و نعل وارونه می  کنند و در اين شرايط آقای رئيس جمھور سرمايه اجتماعی کشور را از بين می  ارزيابی می 

 ھزار تومان ٢۵٠خواھيم  گويد ما می  آقای رئيس جمھور که می .  ھا شکسته است ين گرانیکمر مردم و توليد از ا... زند 

 برابر کردن قيمت سوخت، آب و برق ٩ خواھد با  گويد که اين کار را می گذارد چرا نمی  به مردم بدھيم و مجلس نمی 
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تر از  کنم به داد مردم برسيد مردم بيش  می کنيد؟ من استدعا چرا سرمايه اجتماعی را نابود می... می خواھد انجام دھد

  ».اين تحمل گرانی را ندارند

در داخل کشور ھم مسائل بسياری «: هللا نوری ھمدانی، از مراجع تقليد نزديک به حکومت در اين زمينه گفته است آيت

 ھا نيست، چرا که   تحريمای از آن ھا است و البته گرانی چندان مربوط به وجود دارد، گرانی و بی کاری تنھا نمونه 

  ».اشراف و کنترلی بر قيمت خدمات و کاالھا وجود ندارد

توصيف کرد و » نسنجيده« نژاد مبنی بر افزايش يارانه نقدی را   کيھان نيز در تيتر اول خود، اظھارات احمدیۀروزنام

  ». کند  برابر می١٠ھا را   ھزار تومانی، قيمت ٢۵٠يارانه «: نوشت

 ھزار ميليارد تومانی از محل ١٢٠ پيشنھادی دولت برای درآمد ۀر، کميسيون تلفيق مجلس، با رد اليحدر تحولی ديگ

 درصدی برای سوخت را ٣٨ ھزار ميليارد تومانی و در نتيجه سقف افزايش ۵٠ھا، به جای آن درآمد  ھدف مندی يارانه 

 ھزار ميليارد تومانی از محل ١٢٠ انتظار درآمد شدار داده بودند کهوپيش تر برخی از نمايندگان مجلس ھ. تصويب کرد

 درصدی، و به عبارتی چھار و نيم برابری، قيمت ۴۵٠ سال جاری مستلزم افزايش ۀھا در بودج ھدف مندی يارانه 

  .ھای انرژی است حامل 

قيمت بنزين به رود برای سال جاری  ايرج نديمی، عضو کميسيون تلفيق مجلس، گفته است که با شرايط فعلی انتظار می 

  . تومان برسد٢۵٠ تا ٢٠٠جی ھم به  ان  و سی٢۵٠ تا ٢٠٠، گازوئيل ٨٠٠ تا ۴۶٠

 کميسيون ۀبر اساس مصوب«: جعفر قادری، سخن گوی کميسيون تلفيق مجلس نيز در اين زمينه چنين اظھارنظر کرد

 ھزار و ١١، ٩٢ھا در سال  ی يارانه بينی شده برای ھدف مند  ھزار ميليارد تومانی پيش ۵٠برنامه و بودجه از درآمد 

شود، بنابراين  ھا تأمين می   ميليارد تومان از محل افزايش قيمت ٨٠٠ ھزار و ٣٨ ميليارد تومان از محل بودجه و ٢٠٠

ھنوز مشخص نشده که چطور رشد قيمت .  ھای سوخت را پيش رو خواھيم داشت  درصدی در قيمت حامل٣٨ما رشد 

جی رشد بيش تری داشته  ان   ھای انرژی مثل بنزين و سی  حامل شود، اما ممکن است برخی  می  ھای سوخت تقسيم حامل

  ».گردد باشند و گازوئيل رشد قيمت کم تری پيدا کند و اين موضوع به تصميم دولت برمی

 بندی  ھميهی سئ  ھای زنجيره  ھای داخلی، روغن نباتی در فروشگاه  خبرگزاری اين در حالی است که براساس گزارش

  . شود شده و ھر ليتر روغن در بازار آزاد تا پنج ھزار تومان، دو برابر قيمت رسمی، عرضه می 

ھای   انواع روغن در برخی از فروشگاه ۀ، نوشت که عرض١٣٩٢ ارديبھشت ۴خبرگزاری فارس روز چھارشنبه 

 تواند شش روغن يک ليتری  نھا میی محدود شده است به طوری که در فروشگاه شھروند، ھر خانوار تئ زنجيره 

  .خريداری کند

 گرمی و ۶٧۵ درصدی قيمت روغن نباتی، قيمت ھر بطری ٣۵ تا ٣٠ايسنا، گزارش داده است که پس از افزايش 

روغن نباتی يک .  تومان رسيد٣۵١٠ و ٢٧٣٠ تومان به ٢٧٠٠ و ٢١٠٠ گرمی اين روغن به ترتيب از ٨١٠بطری 

  .رسد  تومان نيز به فروش می ۵٠٠٠ليتری ھم اکنون بعضا تا 

  !».متأسفم«:  ھا، تنھا يک کلمه بوده است در اين ميان تنھا واکنش وزير صنعت به موج جديد گرانی

بسياری از خانواده ھای ايرانی کمرشکن شده است و در حالی که  در شرايطی که بی کاری و گرانی و تورم و فقر برای

ن آمدن قيمت آن، يواش يواش ماشين دولتی نيز در حال کند شدن است داستان اتنخابات با نصف شدن قيمت نفت و با پائي

  . مضحک تر از گذشته است

اکنون دولت احمدی نژاد و مقامات رقيب او در حاکميت، که تاکنون بی کاری و گرانی و فقر در جامعه را انکار می 

  . مجبور شده اند به عمق و گستردگی بحران اقرار کندکردند و يا نسبت به آن ھا شانه باال می انداختند اکنون 
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ر ال ميليارد د۴ بانی معاون وزير نفت دولت احمدی نژاد، با اعالم اين که ايران ھنوز موفق به وصول حدود  احمد قلعه

ھا از درآمد صادرات نفتی خود نشده از فراھم شدن امکان وارد کردن غذا و دارو در ازای فروش نفت به ديگر کشور

  .خبر داد

، با اظھار اين که حجم مطالبات نفتی ١٣٩٢شنبه يکم ارديبھشت  به گزارش خبرگزاری مھر، اين مقام مسؤول روز يک 

در شرايط فعلی عالوه بر فروش «: ر است افزودال ميليارد د۴ ھای مختلف خارجی حدود  ايران از کشورھا و شرکت

  ». دارو و غذا و کاالھا فراھم شده استنفت با ارزھای رايج امکان تھاتر نفت خام با

شنبه در سخنان خود آمار صادرات و توليد نفت کشور را  بانی روز يک ، احمد قلعهالين سايت خبری خبرآن به نوشته وب 

 ھا   توانيم اين رقم برخی از آمارھا برای ھر کشوری محرمانه است و به ھمين دليل نمی«: محرمانه دانست و متذکر شد

  ».الم رسمی کنيمرا اع

، جواد اوجی يکی ديگر از معاونان وزير نفت، از توافق ايران با ترکمنستان برای ]حمل[روز شنبه سی و يکم فروردين

پيش از اين خبرگزاری رويترز، در گزارشی نوشته بود که شرکت نفتی رويال .  بود دادوستد پاياپای گاز با کاال خبر داده

ھای بزرگ گندم از طريق يک کمپانی بزرگ  يلياردی خود به ايران را در قالب محموله داچ شل در تالش است بدھی م

  .امريکائی پرداخت کند

 گيری کميته تھاتر در  شکل« بھار، پيش تر حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، از ۀ روزنامۀبه نوشت

به تازگی بعضی از کاالھا با روش تھاتر وارد «ه خبر داده و حتی گفته بود ک» ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ».کشور شده است

 کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، ۀت رئيسأ گذشته، محمدحسن آصفری، عضو ھي]جدی[ ماه شانزدھم دی

 محمدحسن.  رود پيش می»  نفت در برابر غذاۀبرنام« ھای امريکا عليه ايران به سمت  ھشدار داده بود که تحريم

سکوت کرده « ھای امريکا عليه ايران  آصفری، از بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، انتقاد کرد که در مقابل تحريم

  ».است

الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به   آفتاب، موسی١٣٩٢ ارديبھشت ۴ ۀبه نوشت

» .امسال ھم رشد اقتصادی منفی خواھد شد«:  گفت٩٢فتی در بودجه سال ری درآمدھای نال ھزار ميليارد د٣٢بينی  پيش 

 درصد و در دوران ٩/۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی ٢۵الرضا، در دوران دولت سازندگی نرخ تورم   موسیۀبه گفت

 درصد بود که در دوره رياست جمھوری ۶/۵ درصد و رشد اقتصادی ۵/٢٠دولت اصالحات ميانگين نرخ تورم 

  .  درصد رسيد۴/٣ درصد و نرخ رشد اقتصادی به ٢۵نژاد تورم به   احمدی

ر از ال ميليارد د۴٢سال گذشته به دليل تحريم ھا، : اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزود

ره به پيش او، با اشا.  درصد کاھش يافت درآمدھای نفتی در بودجه محقق شد که رشد اقتصادی در اين سال به منفی نيم

  ».امسال ھم رشد اقتصادی منفی خواھد شد«:  گفت٩٢ری درآمدھای نفتی در بودجه سال ال ھزار ميليارد د٣٢بينی  

  در سال ھای اخير با پافشاری سران حکومت اسالمی مبنی بر غنی سازی اورانيوم و فعاليت ھای اتمی شان، تحريم

 ھا، صادرات نفتی ايران  يز تشديد شده است به طوری که طبق گزارشھای سازمان ملل و امريکا و اروپا عليه ايران ن

 درصد از ٨٠در حالی که .  ھزار بشکه سقوط کرده است٨٠٠ ھزار بشکه در روز به حدود ۵٠٠ ميليون و ٢از حدود 

  .درآمدھای ايران، به صادرات نفت وابسته است

 نفت در برابر کاال انديشيده و قرار است ۀداتی برای مبادلدر حالی که پيش از اين اعالم شده بود جمھوری اسالمی تمھي

شود که   چون شل بدھی خود به ايران را از طريق ارسال دارو و غذا به ايران ادا کنند، گفته می  ھا ھم برخی شرکت 
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 زمان دولت محمود  ھم.  ارسال دارو و غذا به ايران را نداده استۀ ای مخالفت کرده و اجاز دولت بريتانيا با چنين معامله

  .نژاد نيز اعالم کرده پس از اين ارز دولتی برای واردات دارو تخصيص نخواھد داد احمدی 

ھای اين  لندی بريتانيائی شل با ايران برای پرداخت بدھی اھفته گذشته وزير نفت، رستم قاسمی، از توافق شرکت ھ

قاسمی بدون اشاره به جزئيات، اعالم . ر عنوان شده استالارد دھائی که بالغ بر دو ميلي شرکت نفتی خبر داده بود، بدھی 

شرکت شل از سال گذشته خريد نفت خام از .  ھای الزم برای بازپرداخت اين بدھی انجام شده است کرده بود که توافق

  .اما اکنون دولت بريتانيا، اجازه چنين کاری را به شل نداده است. ايران را متوقف کرد

ھای مالی عليه ايران، ھرگونه معامله با حکومت اسالمی را متوقف کرده  ته و پس از اعمال تحريم شل از سال گذش

است و قرار بود که به ازای بدھی خود، غذا و دارو به ايران ارسال کند؛ قرارى که اکنون با مخالفت دولت بريتانيا 

  .روبرو شده است

با ارسال دارو به ايران، علی پور کاوه، مديرکل تأمين و توزيع کاالی در ھمين حال و ھم زمان با مخالفت دولت بريتانيا 

  .وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر از حذف ارز دولتی برای واردات دارو به ايران داده است

نرخ ارز مبادله ای در ايران، حدود دو برابر نرخ ارز مرجع است و به اين ترتيب، واردات کاالھائی مانند دارو و 

  . با ارز مبادله ای، بی ترديد به افزايش بيش تر قيمت اين کاالھا منجر خواھد شدگوشت

ری خود ال ميليارد د٢/٣٣۶سال گذشته نيز گزارشی منتشر شده بود که براساس آن شرکت شل برای بازپرداخت بدھی 

مريکائی کارگيل برای ارسال به ايران، چند گزينه را مورد بررسی قرار داده است که يکی از آن ھا مذاکره با شرکت ا

  .ھای آن است، اما اين مسأله مخالفت مقامات اروپائی و امريکائی را در پی داشت غالت به ايران به ميزان بدھی 

 از ميان رفته است و به  مالی ميان ايران و غرب تقريباً ۀھای غرب عليه جمھوری اسالمی، امکان مبادل پس از تحريم 

  .فروش نفت و کسب درآمد ناشی از آن، با مشکالت بسياری مواجه شده استھمين دليل ايران براى 

 بانی، با اشاره به اين که ايران چھار ميليارد تومان از خريداران نفت  به ھمين دليل بود که اوايل ھفته جاری، احمد قلعه

  به گفته. وی ايران وجود ندارد ھای اقتصادی امکان وصول اين بدھی از س خود طلب دارد، گفته بود که به دليل تحريم

ھماھنگی برای وصول مطالبات نفتی ايران از شرکت ھای خارجی توسط بانک مرکزی انجام می شود و بر اين «او، 

در شرايط فعلی عالوه بر ... اساس ھيچ گونه ھماھنگی يا مذاکره ای بين بانک مرکزی و شرکت نفت انجام نمی شود

  ».کان تھاتر نفت خام با دارو و غذا و کاالھا فراھم شده استفروش نفت با ارزھای رايج، ام

در سال . ای که در دوران حکومت صدام حسين، عليه کشور عراق اعمال شده است نفت در برابر غذا؛ نام برنامه 

  شورای امنيت سازمان ملل متحد، به عراق اجازه داده شد که برای برآوردن نيازھای٩٨۶ قطعنامه  ، بنا بر١٩٩۵

ای  بگيرد؛ برنامه   ھای غرب عليه اين کشور، نفت بدھد و برای مردمش غذا  مردم اين کشور و به دليل تحريمۀ روزمر

 با حمله امريکا به عراق به صورت ٢٠٠٣که تا زمان حکومت صدام حسين ھم چنان برقرار بود و سرانجام در سال 

  !لغو شد» رسمی« به صورت دوفاکتو ٢٠١٠و نھايتا سال » غير رسمی«

 ھای سازمان ملل متحد عليه   سازمان ملل برای نشان دادن موفقيت تحريمۀبه اين ترتيب، نفت در برابر غذا، يک برنام

  .يک کشور است

سير مذاکرات حکومت اسالمی با کشورھای قدرت مند پنج به عالوه يک بر سر فعاليت ھای اتمی حکومت اسالمی، 

 نفت در برابر غذا به ايران رسيده ۀاکنون برنام.  با حکومت عراق را طی می کندروندی شبيه ھمان مذاکرات آن ھا

 ھا يا   ايران نه بر پايه قطعنامه سازمان ملل متحد و نه حتی توسط رسانهۀاست؛ با اين تفاوت با تحوالت عراق، دربار

وش نفت ايران در برابر غذا سخن سياست مداران غربی، بلکه نخستين بار مديرعامل شرکت ملی نفت ايران از آغاز فر

 پذيرفته است که به عبارت ديگر، بحران اقتصادی ايران به جائی رسيده است که اين مقام حکومتی، رسماً ! گفته است
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ند نقت خود را پاياپای بفروشند تا در وھله نخست ماشين دولتی خود را بچرخانند و در وھله دوم مانع راه افتادن احاضر

  . ايران شوند؛ و به تبع آن، بتوانند اعتراضات احتمالی را مھار کنندۀ آشکار در جامعقحطی و گرسنگی

گوئی  و  در گفت ، اسالمیۀتلفؤراوالدی از پدرخوانده ھای حکومت اسالمی و از سران حزب مکهللا عس پائيز گذشته اسد

ای نداشت به چين روسيه  چاره «و » کند می ھا را حس  جمھوری اسالمی شالق تحريم « گفته بود که  ،نامه آسمان با ھفته 

 که حکومت با  او، با اشاره به اين» .خورد و ھند امتياز بدھد چرا که در غير اين صورت در برابر غرب شکست می

کنيم  ھا را به تن خود احساس می  ما شالق تحريم «:  اضافه کرده بود، کند کاالی اساسی مردم را تأمين می» خون دل«

  ».ايم اين حال اقتصاد خود را گذرانيده ولی با 

يکی ديگر از مشکالت حکومت اسالمی در انتخابات پيش رو، ترافيک کانديداھای اصول گرايان طرفدار خامنه ای 

 خامنه ای در مسايل بين المللی و وزير امور خارجه سابق، نشان می دھد که ۀ علی اکبر واليتی، نمايندۀسخنان تاز. است

علی اکبر . دستگی و سرگيجه سياسی شده اندچند  در رابطه با انتخابات رياست حمھوری دچار تشتت و اصول گرايان

 گرايان برای انتخابات رياست جمھوری و از نامزدھای احتمالی اين انتخابات،   اصول٢+١واليتی، از اعضای ائتالف 

  .يجاد کند ولی موفق نشده استا» وحدت«گفته است تالش کرده بين اصول گرايان در انتخابات پيش رو 

در اين اوضاع به ھم ريخته ما سراغ تمام «:  که بسيج دانشگاه بھشتی تھران برگزار کرده، گفته استجلسه ایاو، در 

نيروھائی که از امتحانات خوب بيرون آمدند و يا مدعی ھستند که خوب بيرون آمدند برای مذاکره و وحدت و برای 

  ». اما نشد،به ھم ريختگی رفتيمجلوگيری از اين تشتت و 

ھرگاه «: او، از تعدد نامزدھای مطرح از سوی اصول گرايان برای انتخابات رياست جمھوری انتقاد کرده و گفته است

 مدرسين حوزه علميه قم به ھر تصميم مشترکی برسند ما تبعيت خواھيم کرد حتی اگر ۀ روحانيت مبارز و جامعۀجامع

  ».اند بات باشد اما تا کنون ھيچ دخالتی نکرده دو روز مانده به انتخا

اندرکار در حکومت ھستند، در سه سال اخير و با باالگرفتن  اين دو ارگان سياسی که اعضای آن روحانيون دست 

  . اند در دولت، منتقد آن بوده» جريان انحرافی«انتقادھا به 

ھای گذشته با يکديگر   عمده اصولگرا، در ھفتهۀه چھراکبر واليتی و محمدباقر قاليباف، س غالمعلی حدادعادل، علی

نفره، قاليباف و واليتی  ھای اين ائتالف سه  از بين چھره.  معروف شده است٢+١اند که به ائتالف  ائتالفی تشکيل داده

  . نژاد پيروز آن شد  نيز نامزد بودند که محمود احمدی٨۴پيش تر در انتخابات سال 

ورود اکبر ھاشمی رفسنجانی به آن انتخابات، از نامزدی خود انصراف داد و گفت به نفع آقای علی اکبر واليتی پس از 

ی، پس از اکبر أ ميليون ر۴محمدباقر قاليباف در صحنه باقی ماند و در دور اول آن با بيش از .  رود ھاشمی کنار می

  .نژاد و مھدی کروبی، چھارم شد ھاشمی رفسنجانی، محمود احمدی 

 ١٣٩٢ ارديبھشت ٩ای در روزنامه کيھان، در سرمقاله روز دوشنبه  هللا علی خامنه  عتمداری، نماينده آيت حسين شري

» ستون پنجم«و » وطن فروش«، »مفسد فی االرض« جمھوری پيشين ايران را  اين روزنامه، محمد خاتمی رئيس

 ھای   ترين مسؤوليت داشته باشد که در کليدی کيھان، محمد خاتمی نبايد انتظار ۀ مديرمسؤول روزنامۀبه نوشت. خواند

  . جمھوری به کار گرفته شود نظام مثل رياست 

عوامل و سران فتنه نه فقط کم ترين صالحيتی برای حضور در کم « خود افزوده که ۀ سرمقالۀشريعتمداری، در ادام

 ».جازات ھم باشند ھای کليدی نيز ندارند، بلکه بايستی در انتظار محاکمه و م ترين پست اھميت 

اند کم  ھا با يکديگر گره خورده   انحراف که اين روزۀاصحاب فتنه و حلق«: شريعتمداری، در تحليل خود نوشته است

  » .ھا برای نامزدی در انتخابات پيش رو رد خواھد شد ترين ترديدی ندارند که صالحيت آن 
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   مختلف از او برای نامزدی در انتخابات رياست ھای محمد خاتمی، در روزھای اخير در واکنش به دعوت گروه

آيا فردی که به عنوان يک شھروند عادی ھم محدوديت زيادی برای صحبت کردن و اظھار نظر «: جمھوری، گفته بود

  دھند اوضاع به دست او سپرده شود؟ وقتی می  ھاست، به سادگی اجازه می  و سفر کردن دارد و در معرض انواع تھمت

  »  کنند که کسانی بايد توبه کنند مرادشان چيست؟ ھديد میگويند و ت

حسين شريعتمداری، با توجه قرار دادن ھمين بخش از سخنان محمد خاتمی در سرمقاله روز دوشنبه کيھان، نوشته 

 نفس کشيدن می ۀ دشمن اجازۀدر کجای دنيا و بر اساس کدام نظام حقوقی در جھان، به ستون پنجم شناخته شد«: است

  » .دھند 

 طلبان حکومتی، از محمد خاتمی و ھم چنين اکبر ھاشمی رفسنجانی برای نامزدی در   ھائی از اصالح پيش از اين گروه

اند و برخی اصول گرايان نيز آن ھا را از کانديد شدن برحذر داشته اند اما  انتخابات آينده رياست جمھوری دعوت کرده 

  .  در اين انتخابات موضع روشنی نگرفته اندھر دوی آن ھا، تاکنون درباره نامزدی

جمھوری است، روزنامه اعتماد چاپ   ترين گزينه دولت برای انتخابات رياست   که اسفنديار رحيم مشائی، مھم در حالی

  . جمھوری ياد کرده است  ھای ديگر دولت برای حضور در انتخابات رياست  تھران در گزارشی از گزينه

جمھوری، علی نيکزاد،   نژاد، محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس  مشاور ارشد محمود احمدیمجتبی ھاشمی ثمره، 

ھا به  وزير راه و شھرسازی و غالمحسين الھام، سخن گوی دولت افرادی ھستند که در گزارش روزنامه اعتماد، از آن 

  . ھای دولت برای شرکت در انتخابات سخن به ميان آمده است عنوان ديگر گزينه

 خرداد ماه امسال يعنی کم تر از دو ماه ديگر ٢۴نمايش انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی ايران، قرار است 

   نامزد اين جناح سياسی در انتخابات آينده نرسيدهۀ مشترکی دربارۀبا اين حال ھنوز اصول گرايان به ايد. برگزار شود

نژاد و نزديکانش برای معرفی نامزد در انتخابات   محمود احمدی در ھمين حال برخی از اصول گرايان می گويند. اند

  .شوند آينده آماده می 

مصطفی پورمحمدی که برای انتخابات . گری ھای احمدی نژاد و پورمحمدی عليه ھمديگر استءجالب تر از ھمه، افشا

ديبھشت ماه در سيستان و شنبه ھشتم ارفعاليت ھای تبليغاتی است، روز يک ايران در حال ۀرياست جمھوری آيند

بلوچستان گفت متأسفم که رئيس جمھوری در مورد خروج مبلغی از وزارت کشوردروغ می گويد و اين ھمه فشار 

  .روانی شرايط موجود، ناشی از ھمين تھمت ھا و بھتان ھا است

 ٢١متھم کرده که مبلغ به گزارش سايت خبرآنالين، آقای پورمحمدی در پاسخ به پرسشی که محمود احمدی نژاد وی را 

اميد . خواھم وارد اين بحث شوم متأسفم و نمی «: ميليارد تومان را از وزارت کشور خارج کرده و برنگردانده، گفت

 خورم که يک مسؤول عالی کشور دروغ  است منظور رئيس جمھور من نباشم ولی اگر منظورش من باشم تأسف می

  ». گويد می

اسناد دقيق و ريز «: اول رياست جمھوری محمود احمدی نژاد وزير کشور بوده، گفت ۀمصطفی پورمحمدی که در دور

به اين شبھه خود دوستان وزارت کشور پاسخ دادند و نمی .  کنم تا واقعيت بر ھمه روشن شود اين مسأله را منتشر می

ه خارج کرد و کسی ھم جواب گو  توان اين مبلغ را از وزارت خان مگر می.  شود دانم چرا باز ھم اين دروغ تکرار می 

اگر اين طور بخواھيم حرف بزنيم شما ھم ھزاران ھزاران !  کنند؟ چرا بعد از اين ھمه سال اين را مطرح می! نشود؟

  ».ايد ايد و بر نگردانده   ايد را برده ميليارد تومان که به اين و آن وام داده

در رابطه با کيش «:  ميليون يوروئی گفت۴۵٠ونده موسوم به  فساد مالی از جمله پرۀپورمحمدی در مورد چند پروند

 ھا قديمی بود که در اين دولت استمرار بخشيده شد و ما اعتراض کرديم و به  يکی از اين پرونده. چند پرونده وجود دارد

کی از خبرنگاران رسانی نکرديم و در يک مصاحبه ي  ايم و ما اطالع يک فساد ھم اخيراً جلوی آن را گرفته. دادگاه رفت
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 ھا را   اين پروندهۀ توانيم ھم اما ما می. کنند اما متأسفانه برخی آن را انکار می . از من پرسيد و من به آن اشاره کردم

  ».منتشر کنيم تا عدم صحت انکار اين آقايان مشخص شود

 نژاد  تمام قد از آقای احمدی ٨۴گفت چرا در سال  مصطفی پورمحمدی، در پاسخ به سؤال يکی از دانش جويان که می 

ت دولت مورد بحث أ ھای آقای احمدی نژاد در ھمان موقع در ھي ايده«: ايد، گفت کرديد و امروز منتقد او شده  دفاع می 

 ھا و  بلکه مشکل بنده طرح. انتقادات بنده با آقای احمدی نژاد فکری نيست. کردم  مخالفت می  گرفت و بنده علناً  قرار می

بنابراين اين طور نيست که اآلن مواضع ما با . کردند  مديريتی و کارشناسی ارائه می ۀھائی بود که ايشان در عرص ايده 

  ».يکديگر زاويه پيدا کند

ن  کشتار زندانيان سياسی و ترور فعاالرنيتی حکومت اسالمی است ک دام- پورمحمدی، از چھره ھای معروف قضائی

 دادستان انقالب در ١٣۶۵ تا ١٣۵٨او، در فاصله سال ھای . رعھده داشته استسياسی و فرھنگی نيز نقش مھمی ب

  . بود) خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی( ھای خوزستان، ھرمزگان و خراسان  استان

ات  مقام يافت و به عنوان جانشين وزير اطالعءسه سال بعد ارتقا. ، معاون وزير اطالعات شد١٣۶۶پس از آن در سال 

 رئيس گروه سياسی اجتماعی ١٣٨١در سال . ، رئيس اطالعات خارجی شد١٣٧٠پورمحمدی، در سال . برگزيده شد

، از سوی محمودی احمدی نژاد به عنوان وزير کشور معرفی شد ١٣٨۴ مرداد سال ٢۴او در تاريخ . دفتر رھبری شد

 .ی اعتماد گرفتأو از مجلس ر

  احمدی١٣٨۵ چنان در پرونده پورمحمدی ثبت و ضبط است که در سفر سال نقش و مشارکت جنايت و کشتار و ترور

از صدور ويزا برای   مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت امريکاۀ ساالنتجمعنژاد به نيويورک، جھت شرکت در 

» نکشتار و سرکوب ملت ايرا«ثر وی در ؤم پورمحمدی جھت ورود به خاک اياالت متحده، به دليل سابقه و نقش

  .تأکيد زده است  سازمان ديده بان حقوق بشر از جمله نھادھای ناظر و مستقلی است که بر اين امر مھر.خودداری کرد

در خاطرات آيت هللا حسينعلی منتظری، قائم مقام رھبری در زمان حيات آيت هللا خمينی، آمده است که مصطفی 

 ھزاران تن از زندانيان سياسی را که در ١٣۶٧تابستان سال ت سه نفره ای بوده که در أپورمحمدی، به عنوان عضو ھي

حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند مورد بازجوئی قرار دادند و دستور اعدام شمار زيادی از آنان را صادر 

  .کردند

 دانش ير دھد در جمعي خود را تغۀپورمحمدی، که اکنون کانديد رياست جمھوری نيز شده است برای اين که کارنام

.  اطالعات شدم  معاون ضدجاسوسی وزارت۶۶در سال «:  سابقه خود، گفته استۀجويان دانشگاه اميرکبير دربار

کند و در مسائل داخلی ھيچ نقشی   ای است که با فعاليت جاسوسی بيگانگان مبارزه می  معاونت ضدجاسوسی حوزه

 ديگر آشنا و ۀ ھای حوز  ھای اين حوزه نبايد با آدم  آدمبندی در وزارت اطالعات بسيار شديد است، حتی حيطه . ندارد

ھای من،  بنابراين زمان شروع فعاليت .  شود با جديت رعايت شود  سعی میبندی معموالً  اين تفکيک و مرز. مواجه شوند

 ».اين مسؤوليتم است

، يک سال و چند ١٣۶٨ با آغاز رياست جمھوری اکبر ھاشمی رفسنجانی در سال«پورمحمدی، سپس توضيح داده که 

 کردم، يعنی  ھای ستراتژيک امنيت ملی وزارت اطالعات بودم و کار تحليل مسايل امنيتی می ماه رئيس مرکز بررسی 

 ». ضد جاسوسی بيرون رفتمۀ کار اجرائی نداشتم و از حوزاصالً 

 ھا  گرچه در مجموع، قتل.  انددر جريان ترور مخالفان و منتقدان حکومت ايران در داخل و خارج، صدھا تن ترور شده

در طول چندين سال اتفاق افتاده و تعداد قربانيان به بيش از ھشتاد نويسنده، مترجم، شاعر، فعال سياسی و شھروندان 

و ) رھبر حزب ملت ايران(و ھنگام به قتل رسيدن داريوش فروھر )  ميالدی١٩٩٨ (١٣٧٧ رسد، اما در سال  عادی می

 فخرآباد تھران که با ۀشان واقع در محل  در منزل شخصی ١٣٧٧ سال ]قوس[ آذر١ی در عصر ھمسرش پروانه اسکندر
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ضربات متعدد چاقو به قتل رسيدند و ھم چنين کشف جسد محمد مختاری و محمد جعفرپوينده دو نويسنده مطرح وعضو 

  .ديل شد آذر، اين موضوع به بحران جدی تب١٨ و ١٢فعال کانون نويسندگان ايران، در روزھای 

به گفته بسياری، اين قتل ھا با صدور فتوای فقھی توسط روحانيون بلندپايه و توسط پرسنل وزارت اطالعات و به 

وزير اطالعات دوران رياست (دستور سعيد امامی، معاون امنيتی اين وزارتخانه در زمان تصدی علی فالحيان 

، مصطفی موسوی ) اطالعات در دولت محمد خاتمیاولين وزير(و دری نجف آبادی ) جمھوری ھاشمی رفسنجانی 

  .کاظمی معاون وقت وزارت اطالعات و مھرداد عاليخانی از مديران وقت وزارت اطالعات صورت گرفته است

گری ھا و اعتراضات مردمی در داخل و خارج کشور و خانواده ھای قربانيان، وزارت اطالعات حکومت ءبر اثر افشا

 حکومت اسالمی ۀخان  نظير آن در ھيچ وزارت  ای که قبالً   طی اطالعيه١٣٧٧ دی ١۵يخ اسالمی مجبور شد در تار

ھا از اعضای وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ايران بوده  ديده نشده بود به صورت رسمی اقرار کرد عوامل قتل 

 .اند

ھم چنين دری  .پرونده کردمحمد خاتمی، رئيس جمھور وقت، تيمی خارج از وزارت اطالعات را مسؤول رسيدگی به 

 تحقيق ۀاما تاکنون نيز نتايج کميت. آبادی وزير وقت اطالعات، برکنار شد و علی يونسی جايگزين او گرديد نجف 

 !خاتمی، در اين مورد روشنگری نکرده است

 که سعيد  ای مدعی شد ، دادستان مجتمع قضائی نيروھای مسلح طی اطالعيه١٣٧٨ خرداد ٣١چند ماه بعد، در تاريخ 

ھای خودسرانه معرفی شده بود، در زندان اوين، ھنگام استحمام، با  امامی که باالترين عضو و مسؤول اصلی قتل

  . است خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده

شود و ھيچ مطلبی از اعترافات و   به مرگ شخص مسموم منجر نمی جا که خوردن داروی نظافت، معموالً  اما از آن 

 ھمشھری نوشت که ۀروزنام. ھای امامی در دسترس عموم قرار داده نشد، اين خودکشی را کسی باور نکرد بازجوئی 

 خرداد، پزشکان بيمارستان لقمان حال امامی را خوب توصيف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر ٢٧شنبه روز پنج

اعت ديگر ھم در بيمارستان بماند، بر اثر ايست  که برای اطمينان، خواسته بودند که او دو س اما در حالی .کرده بودند

بسياری احتمال دادند که او برای جلوگيری از افشای   ھمان دو ساعت، امامی مرده بود از اين رو،ۀقلبی و در فاصل

 .است ھا، در زندان کشته شده  بسياری از مسائل مربوط به وزارت اطالعات و ارتباط آن با قتل 

را نه تنھا در قتل فروھرھا، مختاری، پوينده و شريف مسؤول دانستند، بلکه از او به عنوان مطبوعات ايران، امامی 

 شمسی شامل ترور سعيدی سيرجانی، ترور شاپور بختيار، واقعه ترور ٧٠ و ۶٠ ۀھای دھ يکی از عوامل قتل 

 احمد ۀن و مرگ غير منتظر تن از نويسندگان و روشنفکرا٢١ميکونوس، عمليات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل 

 .خمينی فرزند آيت هللا خمينی بنيان گذار جمھوری اسالمی نام بردند

 ی از جمله کارد به دستان ارگان ھای امنيتی وئبه اين ترتيب، مصطفی پورمحمدی که در مقطع قتل ھای زنجيره 

ابتدای . محسوب می شود» متھم « نيز يک١٣٧٧ی سال ئ قتل ھای زنجيره ۀاطالعاتی حکومت اسالمی بود، در پروند

زندانی است در نامه ای خطاب   تاکنون٨٨والن دولت محمد خاتمی که از سال ؤسال جاری، مصطفی تاج زاده، از مس

ی چند سؤال از آقای ئقتل ھای زنجيره  برای روشن تر شدن ابعاد انحراف واقعی«: به پورمحمدی، نوشته است

امنيتی و حضور ھم زمان شان در دستگاه قضائی و دفتر رھبری و  جه به سوابقپورمحمدی دارم که اميدوارم با تو

پرسش ھای زير از جمله » .کشور، به آن ھا پاسخ داده موجب تنوير افکار عمومی شوند دسترسی کامل به اطالعات

  :ھای تاج زاده از پورمحمدی است سؤال

 احکام صادره از چه سالی و ۀمخفيان  شھروندان و اجرایی يعنی محکوم به اعدام کردن ھای غيابیئقتل ھای زنجيره «

 به دستور چه کسی يا کسانی آغاز شد؟
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 می کردند؟ فالحيان و سعيد امامی احکام مرگ را با چه توجيھاتی و از کدام فرد يا افرادی اخذ

تل رسيدند، رسيدگی نمی به ق ١٣٧٧  قتل آقايان پيروز دوانی و مجيد شريف که در ھمان سالۀ قضائيه به پروندۀچرا قو

 کند؟

مھدورالدم و سعيد امامی را شھيد  آيا آقای پورمحمدی مانند آقای حسينيان و ديگر مريدان آقای مصباح يزدی مقتوالن را

 »می داند؟

پور محمدی، ھم اکنون رئيس سازمان بازرسی کل کشور و از جمله منتقدان احمدی نژاد است در ماه ھای اخير بارھا 

؛ او تأکيد کرده که چاره ای »متوجه ديگران می کند مسؤوليت ھا را«نيست و » پاسخ گو«ده که وی شخصيتی تأکيد کر

 ».و بايد وی را تا پايان دوره قانونی تحمل کرد» برای رئيس جمھور قانون ستيز نيست

خی و جدی را قاطی شو او«: نژاد می گويد  شخصيت احمدی ۀوزير کشور سابق احمدی نژاد، در دولت اول او، دربار

و جا خالی می دھد، فرافکنی می کند و مسؤوليت  می کند، منتقدان را تحويل نمی گيرد، تحقير می کند، پاسخ گو نيست

 ».ھا را متوجه ديگران می کند

بارھا بر حمايت احمدی نژاد و   ميلياردی نيز٣٠٠٠رئيس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد متھمان پرونده اختالس 

کنندگان احتياج به ارتباطات قوی دولتی داشت و اين که دولت  عملکرد باند اختالس«: اھانش با متھمان، تأکيد کردهھمر

 اين ھا يک گروه بزرگ.  ھا ھيچ ترديدی نيست؛ از احمدی نژاد، رئيس دفترش، وزرا و بانک از اين گروه حمايت کرده

 ».نيست اده کردند در اين ھيچ ترديدیاقتصادی بودند از حمايت دولت و رانت دولت ھم استف

رئيس دولت و  ، به حمايت ھای)مديرعامل سابق بانک ملی(او، در خصوص داستان فرار محمودرضا خاوری 

دانست که اين پرونده مشکالتی دارد و  وزارت اطالعات می «: گويد  اشاره می کند و می»گروه آريا«اطرافيانش از 

و   کردند که حاال خاوری رئيس بانک ملی است ا بازپرسی فھميده بود، ولی فکر میاين ر. است اسم خاوری ھم مطرح

 کرد  دولت کلی مقاومت می کند، دولت ھم حساس بود، اگر بنا باشد يک دفعه دستگير شود، يک شوک بزرگ ايجاد می 

 ».پيگيری جدی نشود  جور  پرونده مطرح نشود، علنی نشود، اينبرای اين که اصالً 

 در سيستان و بلوچستان، در واکنش به يکی از دانش جويان که ١٣٩٢شنبه ھشتم ارديبھشت ماه  چنين روز يکاو، ھم

   ھای امنيتی برای رياست جمھوری کانديدا می گفته است ايران کشوری غيردموکراتيک است که در آن يکی از چھره

 اطالعاتی دارم ۀ که من سابق اين«: يتی ندارد، گفتکه به جز روسيه ھيچ کجای دنيا رئيس جمھور سوابق امن شود و اين 

  ای حضور داشتم بايد بگويم ممکن است در شھر شما يک قتل صورت گرفت ولی آيا می  ھای زنجيره   قتلۀو در دور

 ی که من به ناحق متھم شده بودم خودئ  ھای زنجيره  توان گفت تمام شھروندان اين شھر قاتل ھستند؟ در ھمان دوره قتل

ی ئھای زنجيره   قتل ۀمن در دور. آقای خاتمی يک يادداشت به دادگاه ارسال کرد و اعالم کرد که بنده ھيچ نقشی نداشتم

  ».در بخش خارجی حضور داشتم و قاطعانه موضع گرفتم

اين که  دولت ھشت ساله احمدی نژاد، سانسور و اختناق و اعدام نسبت به گذشته شديدتر و بيش تر شد؛ ۀاين که در دور

بسياری ار رسانه ھا تعطيل شدند؛ توليدات ادبی و ھنری بسياری از روشنفکران و ھنرمندان به تيغ تيز سانسور سپرده 

شدند؛ حتی کتاب ھائی که قبال از وزارت ارشاد مجوز انتشار گرفته بودند جمع آوری شدند و از تجديد چاپ مجدد آن ھا 

سان، روزنامه نگاران گروه گروه دستگير و زندانی شدند و بر قلم ھايشان جلوگيری به عمل آمد؛ اين که وبالگ نوي

بندھا در عرصه فرھنگی تيراژ کتاب را به دويست نسخه تقليل داد و  اين بگير و بۀزنجير زده شد؛ اين که ھم

 زندانی می کنند؛ کتابفروشی ھا تعطيل شدند و به جای آن ھا بقالی باز شد؛ اين که نويسندگان را به بھانه ھای مختلف

ن حقوق کودک در زندانند؛ اين که تمام نشريات و نھادھای ن عرصه ھای اجتماعی چون فعاال و فعاالءاين که وکال

ن جنبش زنان، ھمواره با ن اين جنبش در زندانند و يا خانه نشين شده اند؛ اين که فعاالدانش جوئی تعطيل شدند و فعاال
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اين که بر گردن جوانان آفتابه انداختند و در خيابان ھا چرخاندند تا آن ھا را تحقير و رو ھستند؛ ه تھديد و زندان روب

ی ئن جنبش کارگری يک پايشان زندان و يک پايشان در اعتراض و اعتصاب ھم طبقه خانه نشين کنند؛ اين که فعاال

  ...ھايشان است و

ی ئھزار نفر در تصافات جاده ھا ندارند و ھر سال ده اين که جاده ھا ديگر ظرفيت اين ھمه افزايش جمعيت و ماشين را 

زار نفر ديگر نيز زخمی و معلول می گردند؛ اين که در محيط ھای کاری، ھجان خود را از دست می دھند و صدھا 

  ...کارگران به دليل عدم دسترسی به ابزارھا و امکانات ايمنی جان خود را از دست می دھند و

رو ھستند؛ اين که ھر سال ميليون ھا ه بھداشت و درمان، با کسر بودجه ھای کالنی روباين که آموزش و پرورش و 

ت أکودک به دليل فقر از تحصيل باز می مانند؛ اين که به دليل گرانی سرسام آور دارو و درمان، بسياری از بيماران جر

ندارند و زجرکش می شوند؛ اين که بنا نزديک شدن به مطب پزشکان و درمانگاه ھا و بيمارستان ھا و داروخانه ھا را 

  ...به آمارھای رسمی، بيست ميليون ايرانی دچار بيماری روانی ھستند و دسترسی به پزشک و بيمارستان ندارند و

 زيست محيطی در ايران فاجعه بار است و در پايتخت نمايندگان خدا ھر سال ھزاران نفر از آلودگی ھوا ۀاين که مسأل

وفان ھای نمک، زندگی ط اروميه رو به مرگ می رود و خشک شدن آن و راه افتادن ۀين که درياچجان می بازند؛ ا

ميليون ھا انسان را تخريب خواھد کرد؛ اين که تاالب ھای سراسر ايران خشک می شوند؛ اين که جنگل ھا از بين می 

ن محيط زيست و زندانی و شکنجه می  ايران است؛ اين که فعاالۀروند و فجايع زيست محيطی بزرگی در انتظار جامع

  ...گردند و

اين که حکومت اسالمی، با سياست ھای فاشيستی و نژادپرستی خود، اکثريت مردم ايران، يعنی مردم غيرفارس زبان 

 حقوق انسانی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی محروم کرده است و زبان ھای مادری در ايران غير از زبان ۀرا از ھم

است در حالی که تدريس به زبان عربی در مدارس ايران اجباری است؛ اين که بی کاری و فقر و فارسی ممنوع 

، غوغا می ...محروميت و سرکوب در کردستان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، آذربايجان، کرمانشاھان و

دان ھا زير شديدترين شکنجه ھا قرار ن رفع ستم ملی و برداشتن ممنوعيت از زبان ھای مادری در زنکند؛ اين که فعاال

  ...دارند و

آن چه که ھم اکنون در عرصه ھای مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در ايران می گذرد و در باال به 

گذشته . گوشه ھائی از آن ھا اشاره کرديم نشان می دھند اين وضعيت برای اکثريت مردم ايران غيرقابل تحمل شده است

، در حال حاضر نيز سران و مقامات و مسؤولين و ارگان ھای حکومت اسالمی، تنھا يک راه می شناسند، راھی به کنار

 سی و چھار سال تجربه و مھارت اندوخته اند و آن ھم تھديد و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام، رشوه ۀکه به انداز

  !به مردمخواری و دزدی و تحميل ھر چه بيش تر بی کاری و گرانی و فقر 

 ايران بی داد ۀآيا در چنين وضعيتی و به عالوه در شرايطی که سانسور و اختناق و بی کاری و گرانی و فقر در جامع

 ھيچ سازمان، حزب و نھاد، رسانه مستقلی وجود ندارد؛ ھنگامی که مسلمان بودن و التزام به  کهمی کند؛ در شرايطی

 که نخست شورای نگھبان از ميان کانديدھا، انتخاب خودش را می کند و واليت فقيه شرط کانديد شدن است؛ در حالی

ی بدھند، در چنين شرايطی، باز ھم ھنگامی که کسی صددصد دل خواه أسپس به مردم می گويد به منتخبين آن ھا ر

الی که زندان ، به تقلب و سرکوب متوسل می شوند و آرای مردم را باطل می کنند؛ در ح٨٨رھبر نباشد مانند انتخابات 

ھای حکومت اسالمی پر از زندانيان سياسی، اجتماعی و فرھنگی زن و مرد و پير و جوان است؛ ھنگامی که برخی از 

 قضائيه ۀانسان ھا به دليل فقر دست به بزھکاری می زنند دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام می گردند؛ ھنگامی که قو

 اسالمی قصاص می کند و چشم درمی آورد و دست و پا می برد، در ۀشيان به قوانين وحءحکومت اسالمی، با اتکا

بازداشتگاه ھا و زندان ھا، شکنجه گران زندانيان را در زير تجاوز جنسی و شکنجه نيز به قتل می رسانند؛ ھنگامی که 
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يزند تا رعب و وحشت انسان ھا را با بوق و کرنا در استاديوم ھای ورزشی و ميادين شھرھا ساعت ھا به جرثقيل می آو

فوق العاده ای در جامعه ايجاد کند؛ ھنگامی که زنان و جوانان در خيابان مورد تحقير و توھين قرار می گيرند؛ ھنگامی 

که حکومت اسالمی با علوم سياسی و اجتماعی خصومت و دشمنی می روزد؛ ھنگامی که اين حکومت، با ماھواره ھا، 

  ... ا، پايگاه ھای اينترنتی و غيره سر جنگ دارد وتلويزيون ھا، راديوھا، رسانه ھ

 ابزار دست حاکمان و قدرت مداران ،آيا در چنين وضعيتی، باز ھم بايد در نمايش انتخابات چنين حکومتی شرکت کرد

ما، قدرقدرتی جناح اصالح طلبان و رياست جمھوری خاتمی، قبل از آن دولت مردم با توجه به اين که ! جنايت کار شد؟

ھای ھاشمی رفسنجانی، قبل از آن رياست جمھوری خامنه ای و نخست وزيری ميرحسين موسوی و قبل از آن نيز 

آيا به معنای .  در سال ھای اخير نيز دولت ھای احمدی نژاد را تجربه کرده استرياست جمھوری بنی صدر و نھايتاً 

گی مردم و آزادی ھای فردی و جمعی مردم بھتر واقعی در اين دوره ھا و در دولت ھای مختلف، وضعيت زيست و زند

يا بدتر شده است؟ آيا در اين دوره ھا ما شعاری از اين دولت ھا شنيده ايم که بگويند فشار بر زنان و جوانان کم تر شود؛ 

منوع سانسور تعديل يابد و رسانه ھا از آزادی نسبی برخواردار گردند؛ زندانيان سياسی آزاد شوند؛ شکنجه و اعدام م

 ۀگردد؛ آموزش و پرورش و بھداشت دست کم برای خانواده ھای محروم و فقير رايگان گردد؛ دست مزد ساالن

 قطعاً ... ين شود؛ کارگران و ديگر اقشار جامعه حق تشکل داشته باشند؟ ويی واقعی تعنکارگران متناسب با تورم و گرا

  . اسالمی، ھرگز داده نشده و واقعيت نداردبا قدرت می توانيم بگوئيم که چنين شعارھائی در حکومت

 حال برای مردمی که می سوزند و می سازند برايشان چه فرقی دارد که سيدخندان رئيس جمھوری باشد و يا احمدی 

اما ھمه کسانی که در انتخابات ھای مختلف با شرط و شروط ھای زيادی کانديد می شوند و به رياست ! نژاد اخمو؟

گی مجلس و شوراھا و شھرداری ھا و غيره می رسند قرار است در بھترين حالت موظفند مجری جمھوری و نمايند

آيا کسی در اين قوانين حکومت اسالمی، جدا از برخی مواضع دو پھلو و . قانون اساسی و ديگر قوانين حکومتی باشند

خانواده و غيره، ذره ای حقوق انسانی که  و قانون کار و قانون ءتبصره ھا و غيره از قانون اساسی گرفته تا قانون جزا

 پيدا می کند؟ البته آن قوانينی که در سال ھای نخست انقالب با فشار جامعه و ،به معنای واقعی به نفع جامعه باشد

مثال قانون .  نمی شوندءتحوالت انقالبی مورد تصويب قرار گرفته اند در دھه ھای اخير به کلی حذف شده اند و يا اجرا

 آن قوانين که به ۀ شصت با فشار کارگران به حکومت اسالمی تحميل شده بود در دھه ھای اخير ھمۀ که در دھکاری

برای نمونه، در قانون . ير داده شده اندينفع کارگران بود به نفع کارفرمايان و سرمايه داران و ارگان ھای حکومتی تغ

ين سطح دست مزدھای ييعنی تع. ول قانون کار می شدندزير پنج نفر کارگر، مشمھای  اهکار سابق کارگران کارگ

به خصوص کسانی که . ساالنه شامل حال آن ھا می شد و يا بازرسان دولتی می توانستند از اين کارگاه ھا بازديد کنند

 اين قانون در دولت خاتمی. در اين کارگاه ھا کار می کردند دست کم سال يک بار کنترل پزشکی و بھداشتی می شدند

دولت خاتمی طرح خروج کارگران کارگاه ھای زير پنج نفر کارگر و سپس زير ده نفر کارگر از شمول . ير داده شديتغ

 تاکنون ھمراه با ميرحسين ٨٨در اين دروه مھدی کروبی که از انتخابات . قانون کار را به مجلس شورای اسالمی داد

ير قانون کار پيشنھادی دولت يمجلس اين تغ. اسالمی بودموسوی در حبس خانگی به سر می برد رئيس مجلس شورای 

در اين کارگاه ھا عمدتا کودکان و زنان با . را به تصويب رساند و ميليون ھا کارکر را از شمول قانون کار خارج کرد

ون، از آن  تاريخ تاکن. بسيار کم و ساعات کار طوالنی و بدون ھيچ محدويت و کنترل دولتی کار می کنندمزد دست 

اگر کارگری کوچک .  کارگر و کارفرما در اين کارگاه ھا، بستگی به انصاف و تصميمات مطلق کارفرما داردۀرابط

به . ترين اعتراضی داشته باشد بالفاصله اخراج می گردد بدون اين که ھيچ مرجعی به شکايت احتمالی وی رسيدگی کند

جويای کار ھستند کارفرمايان و سرمايه داران در اخراج کارگران  ما، ميليون ھا کارگر بی کار ۀدليل اين که در جامع
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قديمی خود و به کار گرفتن کارگران جديد با دست مزدھای کم تر و استثمار شديد آن ھا کم ترين مشکل و مانع حقوقی 

  .ندارند

ت نمی کنند و يا واقعا  ھا، حقوق كارگران و کارمندان خود را به بھانه ھای مختلف پرداخ ھم اکنون بسياری از شركت

گرانی و تورم و بی كاری و .  ھا تعطيل و يا در آستانه تعطيلی قرار دارند توانند پرداخت كنند؛ بسياری از كارخانه نمی 

اين اتفاقات معلول عملكردھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی حکومت اسالمی در اين . كند فقر در جامعه ما بی داد می 

در اين ميان، اين حکومت ھنوز با .  جوش و خروش و بحرانی رسيده استۀست که اکنون به نقطسی و چھار گذشته ا

 حق کارگران و زنان و دانش جويان و جوانان و هزبان تھديد و خشونت با مردم سخن می گويد و ھرگونه اعتراض ب

قربانيان خود را . ی و غيرسياسی استزندان ھايش نيز پر از زندانيان سياس.  و وحشيانه سرکوب می کنندغيره را شديداً 

پس دعوت از مردم برای . در خيابان ھا و ميادين شھرھا و ورزشگاه ھا به دار می آويزد تا از مردم زھر چشم بگيرد

شرکت در سيرک انتخاباتی اش چه صيغه ای است؟ مردم چرا بايد بيش تر از اين، جواب مثبت به فراخوان ھای اين 

  ! و ترور بدھند؟حکومت جھل و جنايت 

واقعيت اين است که عمر حکومت اسالمی نيز از ديدگاه اکثريت مردم ايران و حتی افکار عمومی مترقی جھان، به 

بنابراين، ھيچ انسان آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوئی نبايد با نزديک شدن به ! پايان خود نزديک شده است

  ! سياسی اين حکومت قرار گيرد و برای بقای آن ياری رساندۀ استفادی حکومت اسالمی، مورد سوءأصندوق ھای ر

  ٢٠١٣ اپريل بيست و نھم - ١٣٩٢ ]ثور[دوشنبه نھم ارديبھشت

 

 


