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 .Iran's M آئينۀ ايران

  
 بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٨

  »نرمش قھرمانانه«
 ؟!» ھا محبوب دل« و سپاه پاسداران 

   

 مقدمه

»  خواھد پاسداری کند د بداند از چه میيبا«ن که سپاه ای، رھبر حکومت اسالمی ايران، با اشاره به اي سيدعلی خامنه 

به گزارش » .است را بشناسديد عرصه سياسی پاسداری کند، اما بايلزومی ندارد سپاه در عرصه س«گفت که 

دار با فرماندھان سپاه ي، در د١٣٩٢ ]سنبله[وري شھر٢۶شنبه  ای روز سه  ران، خامنه ي ھای حکومتی ا خبرگزاری

  .دانسته است» ک ملتيشگر تجربه ينما «،خواند» کارنامه درخشان سپاه«را  چه پاسداران آن

ز از يران نيس جمھور حکومت اسالمی ائيش از اين ديدار خامنه ای با فرماندھان سپاه، حسن روحانی ريک روز پي

ران يه کل ملت اسپاه ب«، چون به گفته او »است را خوب بفھمد، ولی وارد آن نشوديس«سپاه پاسداران خواست که 

سه، چھار «ران دفاع کرد و حتی از آن دعوت کرد تا ين، روحانی از حضور سپاه در اقتصاد ايبا وجود ا» .تعلق دارد

   ».رديپروژه ملی اقتصادی را بر عھده بگ

ست و يمخالف ن» پلماسیيح دي ھای صح حرکت« شھريور ماه، ھم چنين گفت که با ٢۶ شنبه  خامنه ای روز سه

  ».گذاری شد اعتقاد دارد نام » نرمش قھرمانانه«ش ي ھا پ زی که ساليبه چ«: افزود

ند، سرداران سپاه ھمانند روزھای گذشته، به د اوباما در سازمان ملل سخنرانی کربارکدر حالی که حسن روحانی و 

 مسؤولشد و » اسرائيلمحو «فرمانده بسيج خواستار مذاکره با اياالت متحده در خصوص .  خط و نشان می کشندامريکا

 امريکا سپاه، منافع ئیزمان فرمانده نيروی درياھم. بود» بدبين«بايد به واشنگتن  کرد که تأکيدتبليغات دفاعی نظامی ھم 

تھران به تھديد دشمنان سخن گفته و » پشيمان کننده«، معاون فرمانده سپاه از پاسخ زير سؤال بردهدر خليج فارس را به 

  .  در روز نخست جنگ با ايران خبر داده استامريکائی ھزار سرباز ٣٠پاه نيز از کشته شدن مشاور فرمانده س

نرمش قھرمانانه يعنی در مقابل «: ، گفته است»نرمش قھرمانانه«ن اصطالح ييسردار نقدی فرمانده بسيج، برای تب

ای مذاکره دارد در مقابلش بر  کند، آن گاه که تقاض دشمنی که از رژيم جنايت کار و غاصب صھيونيستی دفاع می

  ».ی و غيره مذاکره کردئ شود و با اين رويکرد برای مسائل ھسته تأکيدايستادگی انقالب برای محو اسرائيل 

توصيف کرده بود، ھفته » انقالبی و نه يک ديپلمات« سال گذشته خود را يک ]دلو[ بھمن٢٢خامنه ای در حالی که 

 ای که سال ھای پيش نرمش مسأله«: رفت و گفت» ديپلماسی« پاسداران، به استقبال گذشته در ديدار با سرداران سپاه

  » .قھرمانانه خواندم موافقم چرا که اين حرکت در مواقعی بسيار خوب و الزم است
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 نگاه کرد و ھر امريکابايد با نگاه بدبينانه به «: س تبليغات دفاعی، خاطرنشان کردئيروز دوشنبه، سردار جزايری ر

  ».شود  در سياست کالن ايران مردود تلقی می امريکا بينی در برخورد به پيشنھادات و تبليغات  نه خوشگو

رکل سازمان ملل يای به بان گی مون، دب  جان باخت، نامه  سی که در زندانينو گوھر عشقی مادر ستار بھشتی، وبالگ 

دگی به پرونده فرزندش و حل و ينه را برای رسي زمزنی با حسن روحانیيمتحد، نوشته و از او خواسته است تا با را

  ماه ران او را آبانيبری ايس سايلوس منتقد جمھوری اسالمی بود که پي نو ستار بھشتی، وبالگ.  فراھم آورد،فصل آن

  .  سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان، در زير شکنجه جان باخت]عقرب[

توصيف کرد و خواستار بر »  ھا محبوب دل«ور حکومت اسالمی ايران، سپاه پاسداران را س جمھئيحسن روحانی، ر

 ٢۵  ھای ايران، روحانی، دوشنبه به گزارش خبرگزاری . توسط سپاه شد»  ھای بزرگ ملی پروژه«عھده گرفتن 

ف قرار گرفته است در شرايطی که اقتصاد ما ھد«: ن ارشد سپاه، گفتمسؤوال، در جمع فرماندھان و ١٣٩٢ور يشھر

  ». چھار پروژه بزرگ ملی را برعھده بگيرد- سپاه بايد وارد عمل شود و سه 

و از اين » اصال قبول ندارم« شود را  که درباره سپاه پاسداران مطرح می» شايعاتی«:  نمودتأکيدروحانی، ھم چنين 

سپاه رقيب مردم و بخش خصوصی و «: او، گفت. ، انتقاد کرد» خواھند سپاه را رقيب مردم قرار دھند می«که 

 ھای مھمی که بخش خصوصی  سپاه امروز بايد پروژه«: و افزود» پيمانکاری مثل پيمانکاران معمولی نيست و نبوده

  ».توان آن را ندارد برعھده بگيرد

م از جان در ھمه روزھای اوليه که برای استقرار اين انقالب و نظام اسالمی ضروری بود پاسداران اسال«: او، گفت

مايه گذشتند، ھمه جای ايستاده و فداکاری کردند و ھر موقع احساس خطر شد سپاه پاسداران در خط مقدم دفاع از خود 

  ».انقالب حضور يافت

س جمھور يا يک ئيدعوا بر سر ر«: روحانی، با اشاره به اين که سوريه در يک نقطه بسيار حساس قرار گرفته، گفت

او، » .وشن است که غرب برای کل منطقه تصميم دارد و منطقه را به داليل مختلف نمی پسنددطايفه نيست برای ھمه ر

، مصر، بحرين، تونس و سوريه يک روند مشابھی ادر ليبي«: با اشاره به اين که شرايط منطقه بسيار حساس است، گفت

شورھا به دنبال حفظ منافع اسرائيل و وجود دارد و مانند حلقه ھای يک زنجيره واحد ھستند به طوری که در ھمه اين ک

 منطقه و ۀمسأل يک کشور نيست بلکه ۀمسأل سوريه ۀمسألتضعيف خطوط مقاومت در برابر غرب و اسرائيل ھستند، 

  ». تمام دنياستاحت

جمھوری «:  سوريه بی تفاوت نخواھند بود، گفتۀمسألاو، با بيان اين که مردم منطقه و جمھوری اسالمی ايران در 

 سرنوشت ساز سوريه ھرگز بی تفاوت نبوده و نخواھد بود، ما به وظيفه خود عمل می کنيم تا ۀمسألمی ايران در اسال

  ».انشاء هللا خداوند ملت ھا را در برابر توطئه دشمنان پيروز خواھد کرد

البته اين بار، «: ادامه داد، »سپاه آستين ھا را باال زده تا بخشی از بار دولت را به دوش بکشد« بر اين که تأکيداو، با 

  ».بار دولت نيست بلکه بار نظام اسالمی است، دولت ھم خادم ملت است

س جمھور کشور از شما می خواھم در دو بخشی که دولت با مشکل مواجه است سپاه ئيبه عنوان ر«: روحانی، افزود

  ».وارد عمل شده و کمک کند

ران ياست خارجی ايدر س» نرمش قھرمانانه«ری اسالمی ھفته گذشته از رھبر جمھو  ای،  هللا علی خامنه ت ينھايتا آ

رانی روز يک شنبه خود در ز در سخنيروحانی ن. دفاع کرده بود و از سپاه خواسته بود تا در سياست دخالت نکند

 شرط آن م بهيما حاضر«: دانسته و گفت» آماده مذاکره با غرب«را » رانيملت ا«ران، يروھای مسلح ايمراسم رژه ن

رد با غرب يش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشد و مذاکرات از موضع برابر و احترام متقابل صورت گيکه پ

  ».ميمذاکره کن
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 ھای داخلی و  اری از رسانهيحانی و اظھارنظر آن ھا، بسوپس از علنی شدن نامه ھای رد و بدل شده بين اوباما و ر

اش،   امريکائی اوباما، ھمتای بارکدار احتمالی او با يورک و ديويه سفر روحانی به ن کنند ک نی میيب ش يالمللی پ ن يب

  . و بھبود روابط دو جانبه پس از سه دھه خصومت شودامريکاران و يان ايھا م باعث کاھش تنش 

 به سفارت »رو خط اماميپ«ان مسلمان موسوم به ي، پس از حمله دانش جوامريکاران و ياسی ايک و سيپلماتيروابط د

  . تاکنون متوقف شد١٣۵٨ آبان ١٣ در تھران در امريکا

ھای  استيبه س» دفاع مقدس«اما برخی فرماندھان ارشد سپاه پاسداران و بسيج در نخستين روز از ھفته موسوم به 

 را در خليج اامريک در خاورميانه حمله و تھديد کردندکه سپاه تسليحات الزم برای نابودی ناوھای امريکااالت متحده يا

ک شنبه ي سپاه، روز ئیايروی دريسنا، علی فدوی، فرمانده نيران، ايان ايبه گزارش خبرگزاری دانشجو. فارس دارد

را در » ج فارسي در خلئی امريکاماھای يحات الزم جھت انھدام ناوھا و ھواپيتسل«رو ين نيور، گفته که اي شھر٣١

قرار گرفتن آنھا در معرض نابودی « در خليج فارس را به معنی يکاامر او، حضور نيروھای نظامی .ار داردياخت

  .دانسته است» کامل

 آن را دارد ئیف کرده که توانايتوص» ای ژهيقدرت و«ن نھاد را دارای ين فرمانده کل سپاه ھم، اين سالمی، جانشيحس

  .ل کنديتبد» نگ شناورھايج فارس را متوقف و منطقه را به پارکيتمام شناورھا در خل«تا 

ستراتژی بلندمدت «ز در سخنانی مشابه با سردار سالمی گفته که ي سپاه نئیايروی دريادار فدوی، فرمانده نيدر

ن يش تري الجثه امروز ب مين ناوھا و شناورھای عظيھای بزرگ بود اما ا  بر مبنای ناوئیايروی دريھا در ن  امريکائی

به گفته او، » .، شناورھای تندرو و موشکی دارندئیاين دري در حوزه مری را در مواجھه با توانمندی سپاهيپذ ب يآس

تر از آن  ار گسترده يستند بسيآن چه آن ھا مطلع ن«، اما » ھای سپاه مطلع است ادی از توانمندیيقسمت ز« از امريکا

  ».زی است که خبر دارنديچ

 برای شرکت در امريکاران و ھمراھانش به يس جمھوری ائيز در آستانه سفر حسن روحانی ريدآمين اظھارات تھديا

  .شود حائز اھميت است ان می يمجمع عمومی ساالنه سازمان ملل متحد، ب

نرمش «: او گفته است. ن استيج مستضعفيس سازمان بسئيجالب تر و مضحک تر از ھمه، موضع محمدرضا نقدی ر

عنی در مقابل دشمنی که از ينرمش قھرمانانه «. تل اسيکرد محو اسرائي با روامريکابه معنی مذاکره با » قھرمانانه

س ئير» . شودتأکيدل يکند، آن گاه که تقاضای مذاکره دارد، بر محو اسرائ ستی دفاع می يونيت کار صھيم جنايرژ

از روی نادانی و «ن کار را ي، ا»زنند از صلح امام حسن دم می « که ئیآن ھا: ن، گفته استيج مستضعفيسازمان بس

  ». شک اگر تکرار کنند از ملت تودھنی خواھند خورد بی«دھند و  نجام می ا» جھالت

اين مواضع خامنه ای و روحانی و فرماندھان سپه و بسيج، نشان می دھند که به احتمال قوی برخی فرماندھان سپاه 

دليل، آن ھا می به اين .  آن ھا در عرصه سياست خارجی و ديپلماتيک موافق نيستندۀپاسداران، با سياست ھای تاز

خواھند از يک سو، سپاه را از ورود بيش تر به عرصه سياسی باز دارند و از سوی ديگر، آن ھا را با سياست ھای 

در ھر صورت سپاه يک ارگان مخوف و قدرت مندی است از اين رو، شايد ھم خامنه ای و . جديدشان ھمراه سازند

  !روحانی نيز از اين نيرو وحشت داشته باشند

ا از اين مسايل، اما اکنون به نظر می رسد دولت روحانی قصد دارد، جدی تر از دولت احمدی نژاد، به سپاه جد

  ط کشور و دولت را به خوبی میيسپاه شرا«روحانی، می گويد . پاسداران جايگاه و موقيت ويژه تری اختصاص دھد

ن رقم به کم تر يم و امروز ايفروخت بشکه نفت می   ھزار۵٠٠ ون و يليم که دو ميچون ما کشوری ھست«: ، افزود»داند

ن يد آستيپس سپاه با. ميتن گندم وارد کن  ھزار۵٠٠ون و يليد ھفت ميده است، آن ھم در سالی که بايون بشکه رسيليک مي
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اب در ھمين مراسم، عزيز جعفری، فرمانده کل سپاه نيز در جو ».رديرا باال بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگ

  .است» آماده ھمکاری با دولت«روحانی، گفته که اين نھاد 

  

  قدرت اقتصادی سپاه پاسداران

. ديسيس گردأ تئیاي و درئینی، ھوايروی زمي، با فرمان خمينی، دارای سه ن١٣۶۴ور سال ي شھر٢۶سپاه پاسداران، در 

گر يروی ديروھای نظامی، دو نيدھی ننی و به قدرت رسيدن خامنه ای به جای او و در فرمانيبعد از جنگ و مرگ خم

  .رو شده استيبه اين ترتيب، سپاه دارای پنج ن. جيسپاه قدس و مقاومت بس: بر ساختار سپاه افزدوه شد

سپاه، . ت خامنه ای و رفسنجانی شروع کرديت اقتصادی خود را با حمايسپاه پاسداران در قالب طرح ھای عمرانی، فعال

 راه ج و ستاد متشرک سپاهينی، بسي، زمئیاي، درئیروی ھواين  در را»قرب«ی معروف به قرارگاه ھای بازساز ءابتدا

 متعددی را به اسامیشرکت ھای سيس کرد و سپس أ ت١٣۶٩اء را در سال يانداخت و به دنبال آن قرارگاه خاتم االنب

 صادرات و واردات، نقل، ن شرکت ھا، در بخش ھای صنعتی و معدنی، راه سازی، حمل وي ا.ل دادي تشکمختلف

  .ت می کننديفعال، ...آموزش و فرھنگ، کشاورزی و

سپاه در . ستيه و حوزه ھای کار آن ھا اطالعات کافی در دسترس نيزان سرماياز تعداد شرکت ھای وابسته به سپاه، م

 نيعابدزاده جانشپ پاسدار عبدالرضا ي سردار سرتطی کم تر از دو دھه، پروژه ھای متعددی به عھده گرفته و به گفته

 ٢۴٧ كرده و ءى، عمومى، صنعتى و معدنى را اجرائو منطقه   پروژه ملى١٢٢٠، حدود ءايقرارگاه سازندگى خاتم االنب

 . د دارءاجرا دستپروژه ھم در 

ادی را به سپاه واگذار کرده يرو و شھرداری تھران پروژه ھای زيوزارتخانه ھای مختلف از جمله وزارت نفت، راه،  ن

در پاسخ به خبرنگاران درباره او، . ادی را با سپاه بستيشھردار تھران بود، قراردادھای زکه احمدی نژاد، ھنگامی . دان

در كار و ارائه  ل داشتن تجربهيمانكاران دولتی به دليپ«: فات مناقصه گفتيبدون برگزاری تشر میين تصميعلت چن

كی از شركت ھای وابسته به ي«: افزود احمدی نژاد،  )١٣٨٢ن بھم دھم (».ن، مورد قبول شھرداری ھستندئيمت پايق

ن ئيبا پا رفته اندياء وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی پذيسازندگی خاتم االنب ن قرارگاهياد مستضعفان و ھم چنيبن

  ».مت در خدمت مردم باشندين قيتر

نی در دوره رياست جمھوری ينگام افتتاح فرودگاه خمھ. نی، يک از اقدامات جالب سپاه استيان فرودگاه امام خميجر

تا اين تاريخ، اين فرودگاه در دست يک . محمد خاتمی، سپاه خودروھای خود را روی باند فرودگاه فرستاد و آن را بست

اما پشت . ک شرکت خارجی واگذار کرديت کشور را نبايد به دست يی بود و بھانه سپاه اين بود که امنئه يشرکت ترک

ق ي گمرگی از طرۀھدف سپاه، اين بود که بدون کنترل دولت و پرداخت تعرف. ن کشاکش موضوع مھمی نھفته بوديپرده ا

ر راه نيز توسط مجلس يی لغو شد و وزئه يسرانجام، قرارداد با شرکت ترک.  کاالھای خود را وارد کشور کندئیھوا

ک ھفته قبل يد خامنه ای بوده و در طول ئيأگفت اقداماتش با ت احمد خرم وزير راه در مجلس، .ضاح و برکنار گرديدياست

  .ه گرفته استيدئيأاز افتتاح فرودگاه با دفتر وی در تماس بوده و رفع اشکاالت را به او خبر داده و از او ت

د ک ماه، دولت احمدی نژايدر طی . ت اقتصادی سپاه نسبت به گذشته بيش تر شديدر دوره دولت احمدی نژاد، فعال

ت يزان فعالين قراردادھا، ميبا ا.  استدالرارد يلي م٧ش از يچھار قرارداد بزرگ با سپاه منعقد کرد که مبلغ سه قرارداد ب

ندھان سپاه انتخاب شد و به گفته او، واگذاری اوزير نفت نيز از ميان فرم. اقتصادی سپاه به طور قابل توجھی باال رفت

 سپاه  ن پروژهين پروژه اوليا«: او ھنگام عقد قرارداد اول با سپاه گفت. خواھد داشتپروژه ھا به سپاه، ھم چنان ادامه 

ن پروژه را يداشت كه ا ن امكان وجوديالبته ا. شود ست و در امتداد كارھای گذشته انجام می ينفت ن  پاسداران با مجموعه
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م به ي در اجرای خطوط لوله، تصمءاياالنب ی خاتمتوجه قرارگاه سازندگ ل توان قابليم، ولی به دليبه چند شركت واگذار كن

  ».ن شركت گرفته شديكار به ا سپردن

ن قرارداد احداث خط لوله يا. ديمنعقد گرد ءاياالنب ران و قرارگاه سازندگى خاتمين شركت ملى گاز اي بن قراردادينخست

 به طول بلوچستان ستان وين به استان سق استان ھرمزگايه از طريمتر مكعب از گاز عسلو ونيلي م۵٠گاز برای انتقال 

در مراسم امضای اين قرارداد که مھم ترين پروژه نفتی . است دالرارد يلي م٣/١مبلغ قرارداد . لومتر استي ک٩٠٠

پاسداران حضور  م صفوی فرمانده سپاهيبه سپاه پاسداران است کاظم وزيری ھامانه وزير نفت و سردار رح واگذار شده

  .داشتند

گر از يكی دي  نگذشته بود کهن وزارت نفت و سپاهي بی دالرارد يلياز امضای اين قرارداد سه مه روز بيش تر ھنوز س

، )شرکت قرب (اد مستضعفانيك شركت وابسته به بني و )شرکت ملی ساختمان ( ھای وابسته به سپاه پاسداران شركت

   . تھران امضاء كردندی با مترویدالرارد يلي م٤/٢ یقرارداد

 پارس جنوبی  به قرارگاه سازندگی ١٦ و ١٥توسعه فازھا ه ينا به گزارش رسانه ھای حکومت اسالمی، سرماب

  .  استدالرارد يلي م۵/٢مبلغ قرارداد . شداء سپرده ياالنب خاتم

را به سپاه غرب کشور  ھای عمرانی آب و برق  رو تمامی پروژهيوزارت نھم چنين به گزارش خبرگزاری ھا، 

كشور كه در  ھای برقی آبی و سد سازی ه پروژهيرو و سپاه، كلين وزارت نيدر قراردادی ب.  واگذار كرده استپاسداران

ار ي به طور صددرصد در اخت، شدئیلرستان و خوزستان اجرا ،الميجان غربی، كردستان، كرمانشاه، ايحوزه آذربا

 در» قانونی«فات ين كه به مناقصه گذاشته شود و تشربدون آ گفته شده، قرارداد چھار .سپاھی قرار گرفتند مانكارانيپ

   . منعقد شدت شود،يارتباط با آن رعا

ت سپاه که ين بخش از فعاليا. نی استيرزميت اقتصادی سپاه زيعالوه بر اين فعاليت ھای اقتصادی علنی، بخشی از فعال

و تعرفه گمرگی برای آن ھا پرداخت نمی به واردات و صادرات قاچاق کاال مربوط است، تحت کنترل دولت قرار ندارد 

ت برخوردار يت اقتصادی سپاه که علنی است، ھيچ کس نمی تواند حسابرسی کند و از شفافياما آن بخش از فعال. شود

  .ات نمی پردازنديھم چنين شرکت ھای وابسته به سپاه مال. نيستند

ر مھدی کروبی در دوره ششم مجلس شورا وجود ن باياول. ار داردي اسکله در جنوب کشور در اخت۶٠ش از يسپاه ب

به دنبال آن دو . رمجاز در کشور وجود داردي اسکله غ۶٠ش از يرمجاز را علنا عنوان کرد و گفت که بياسکله ھای غ

انه تأسفم«: نده دوره ششم مجلس، گفتيعلی قنبری نما. نه دست به افشاگری زدندين زميندگان مجلس در ايتن از نما

رمجاز صورت ينی و اسکله ھای غيرزميرقانونی، اقتصاد زيق بازارھای غيک سوم واردات کشور از طريک به ينزد

ار دارند و عمدتا ي که قدرت را در اختئیز نھادھايبرخی نھادھای انتصابی که خود را تابع دولت نمی دانند و ن. رديمی گ

  ».ن کار مبادرت می ورزنديش تر به اينظامی ھستند، ب

، که پنج ماھی است فرماندھی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء را به »عبادهللا عبداللھی«پ پاسدار سردار سرتي

 ھزار نفر در پروژه ھای ١۵٠حدود «:  تفصيلی با خبرگزاری حکومتی ايرنا، گفتئیگو و عھده گرفته است، در گفت

  ».مشغول به فعاليت ھستند) ص(قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء 

عبداللھی، با اشاره به اين که ھمکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء با دولت ھای نھم و دھم نسبت به دولت ھای قبل 

البته ما ھيچ وقت جناحی و سياسی به موضوع ھای کاری خود نگاه نکرده ايم، زيرا اين قرارگاه به «: بيش تر بود، گفت

  ».فاظت از انقالب را برعھده داردعنوان زير مجموعه سپاه پاسداران، وظيفه ح

 ئی کرد که فعاليت ھای قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء در دولت يازدھم نيز ادامه می يابد زيرا پروژه ھاتأکيدعبداللھی، 

  . که در حال انجام است را با دولت قرارداد بسته ايم و متعھد به انجام آن می باشيم
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ان سياست ھای احمد نژاد در رابطه با سپاه پاسداران را پررنگ تر از گذشته ادامه به اين ترتيب، روحانی قصد دارد ھم

 ھا ھزار   ھای عظيم صنعتی و اقتصادی به ارزش ده نژاد، واگذاری پروژه احمدی نژاد رادر دولت محمود احمدی . دھد

. واگذار می کردند» انونیق« در چارچوب خصوصی سازی به اين ارگان و اغلب بدون رعايت تشريفات دالرميليارد 

 ھای مختلف مالی،   در حوزه  ھا بانک و شرکت سپاه پاسداران، در دوره ھشت سال رياست جمھوری احمدی نژاد، ده

اين رويکرد دولت احمدی نژاد به سپاه پاسداران، حتی انتقاد برخی . را خريداری و يا تاسيس کرد... پولی، نفتی و 

  .نبال داشتن حکومتی را نيز به دمسؤوال

 از جمله، احمد توکلی، نماينده اصول گرای تھران در مجلس شورای اسالمی، در ميان کشمکش ھای جناحی، در مرداد

ايران از مقامات حکومتی خواست که » نيروھای امنيتی«و » نظاميان« سال جاری، با انتقاد از فعاليت اقتصادی ]اسد[

نظاميان ما با سالم و صلوات وارد بازارھا « کرد که تأکيد او، در عين حال .بگيرند» ای تصميم قاطعانه «در اين مورد 

  ».شود آن ھا را به راحتی خارج کرد  اند و ديگر نمی  شده

س ستاد کل نيروھای مسلح ايران، گفت ھر زمان که ئيچند روز پس از انتشار اين سخنان توکلی، حسن فيروزآبادی، ر

 ھای اقتصادی خارج   اند از فعاليت ت نظاميان در زمينه اقتصادی ندارد، نظاميان آمادهدولت احساس کند نيازی به امکانا

نيروھای مسلح «: او، گفت که در زمان جنگ به دليل نبودن پيمانکاران، نيروھای مسلح وارد عمل شدند و افزود. شوند

  » . کردند وھای مسلح کار می که داوطلبی نبود، نيرئی جا آن.  نکردندءھيچ طرحی را سر خود در کشور اجرا

 که به مدت سه دھه در ھمه امور ئینيرو. البته اين اظھارنظر فيروزآبادی، بيش تر يک تعارف ديپلماتيک بود تا واقعيت

اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی کشور دخالت مستقيم و غيرمستقيم داشته و به غير از واليت فقيه به کس ديگری 

در واقع سپاه غير از ! چگونه می تواند به سادگی از اين ھمه منافع طبقاتی خود دست بردارد؟حساب پس نمی دھد؛ 

، يک ارگان قدرت مند اقتصادی است که ھمواره به فکر منافع طبقاتی ئیساختارھای نظامی و امنيتی، ترويستی و مافيا

  . سرمايه داری خود و حکومت شان است-

ما بعد از جنگ از سپاه خواستيم به دليل داشتن «: بات رياست جمھوری، گفته بودھاشمی رفسنجانی نيز قبل از انتخا

  ».حاال اما سپاه به کم تر از کل کشور قانع نيست. تجھيزات در برخی پروژه ھای سد سازی شرکت کند

دولت «: شتپس از سخنان فيروزآبادی، سايت الف، مجددا در يادداشتی از حضور نظاميان در اقتصاد انتقاد کرد و نو

نھم و دھم که با شعار عدالت و مھرورزی به محرومان، سکان اداره کشور را در اختيار گرفت با حمايت بخش  ھای  

ای از نيروھای نظامی، سرعت در امر آبادانی و عمران آن ھم در دورترين نقاط کشور را وجه ھمت خود  قابل مالحظه 

 ھای   پروژه در رشته١٨٠٠ ھزار پروژه عمرانی کوچک و بيش از ١١از  برداری  بھره  که آمار ئیتا جا. قرار داد

در اين مقطع علی رغم انتظارات موجود ھيچ گونه سرعتی به امر . شده است ديده  تخصصی عمرانی در کارنامه آنان 

به  ھای وابسته   داده نشد و از سوی ديگر با عنايت به نقش بی بديل سازمان۴۴خصوصی سازی و اجرای اصل 

 ھای مديريتی و فنی آنان ھمراه  ئیسال گذشته و تجارب اندوخته شده که با توانا١۶نظاميان در امور اقتصادی طی 

خارجی، اقتصاد تحريم   ھای  شرکت باالخص  خصوصی    ھای  با شرکت  ھا توانستند ضمن رقابت  شده بود، اين سازمان

  ».ا سرپا نگه دارند رئیزده ايران در ابعاد سازندگی کالن و زير بنا

 مردم ايران آغاز کرده ۵٧ نخست انقالب یسپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، آدم کشی خود را از ھمان سال ھا

 که  راگردان ھای عاشورا و الزھرا بعد از شورش ھای شھری در اوائل دھه ھفتاد، فرماندھان سپاه پاسداران،. است

ن گردان ھا سرکوب يفه ايوظ. ل دادندياست، تشکجی ي و دومی متشکل از زنان بسده مرديان برگزيجيمتشکل از بس اولی

سال ]سرطان[ر ماه يز در تيدر حمله به کوی دانشگاه تھران و تبر. حرکات اعتراضی و شورش ھای شھری است

  .  گردان ھای عاشورا نقش اصلی را به عھده داشتند١٣٧٨
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دند و به بھانه تقلب در انتخابات، به خيابان ھا ريختند و ور گير آ نيز مردم جان به لب رسيده فرصتی٨٨در سال 

. تصاوير خامنه ای و خمينی را ھم زمان زير پايشان لگدمال کردند تا نشان دھند مخالف کليت حکومت اسالمی ھستند

 سپاه و بسيج و ھمه ماه ھا قبل از انتخابات اخير نيز.  حمالت وحشيانه نيروھای سپاه و بسيج قرار گرفتندموردآن ھا، 

شده را آن » مھندسی«نيروھای امنيتی و اطالعاتی و انتظامی حکومت اسالمی به حال آمده باش درآمدند تا انتخابات 

  .  تکرار نشود٨٨چنان تحت موازين شديد امنيتی برگزار کنند که واقعه سال 

  

که مھم ترين وظيفه اش پاسداری از منافع خود و   است -ی نظامی ئبنابراين، سپاه پاسداران، يک نيروی زبده و حرفه 

حکومتش است و بزرگ ترين ھنرشان نيز سرکوب و کشتار مردم، راه انداختن فضای رعب و وحشت، خرابکاری و 

ترور، قاچاق مواد مخدر و اسلحه در داخل و خارج ايران و ھم چنين کمک به گروه ھای تروريستی اسالمی در 

  . استئیا و آفريقئیکشورھای آسيا

نيروھای سپاه قدس، نيروی وابسته به سپاه پاسداران در سوريه، در کنار ارتش و نيروھای امنيتی حکومت سوريه 

سپاه قدس، به عنوان سپاه فرامرزی، در جنگ داخلی يوگسالوی . عليه مردم و اپوزيسيون اين حکومت می جنگند

روھا محمد ين نيفرمانده ا.  را به بوسنی اعزام کردئیوھارييعنی سپاه قدس، ن. سابق و بحران بوسنی، فعال تر شد

ت سپاه يشدت گرفتن بحران در بوسنی و کشتار مسلمانان موجب گسترش فعال. ن هللا کرم بودينقدی و معاون او حس

  .ديقدس گرد

جمله سپاه گر کشورھا از يروھای دين قرارداد خواھان خروج نيا. تون به جنگ در بوسنی خاتمه داديقرارداد صلح د

جاد کرده بود و يالت گسترده در حوزه ھای فرھنگی، اقتصادی و بازسازی اياما سپاه قدس تشک. قدس از بوسنی بود

  . از اين طريق توانست به حضور خود در بوسنی ادامه دھد

.  را گرفتدیيه جای احمد وحا ثارهللا سپ۴١ر کمانی فرمانده لشياست جمھوری رفسنجانی، قاسم سليدر اواخر دوره ر

به نوشته واشنگتن پست، . ت خود در تعدادی از کشورھا افزوديمانی، سپاه قدس بر ابعاد فعاليبا فرماندھی قاسم سل

جاد رابطه با مبارزان يا«: مسلمان ھستند عواملی دارد و ھدف آن تي اکثری که دارائی قدس در اغلب کشورھایروين 

اصول و اھداف  ت ھای اسالمی است که بهيا شخصين گروه ھا ياز ات مالی يکال و حمايھای راد اسالمی و گروه

  ».دت می دھنيران اھمياست خارجی دولت ايس

جاد ين اپوزيسيون حکومت شان، در عين حال در کشورھای مختلف با ھدف اقدس، عالوه بر تھديد و ترور فعاال سپاه 

ن، لبنان، يج، فلسطيه خلي حاشیدر كشورھاژه يان ھای اسالمی به کار کسب اطالعات خارجی، به ويارتباط با جر

 جای ند و عمالً  ا مشغولراکتیی و ئ و جمع آوری اطالعات و تکنولوژی ھسته ه و عراقيافغانستان، بوسنی، ترك

  . نه گرفته اندين زميوزارت اطالعات را در ا

ت ھمه جانبه ای ياسالمی حماون طرفدار حکومت يسيروھای اپوزيسپاه قدس، قبل از حمله دولت بوش به عراق از ن

رفته شد و اجرای يت عالی پذيشنھادی سپاه در شورای امنياست پياما بعد از برکناری حکومت بعث عراق، س. می کرد

افته يت ملی به طور سازمان ياست مصوب شورای عالی امنيسپاه قدس، در اجرای س. ديآن به سپاه قدس واگذار گرد

  .ور داردزی شده در عراق حضيو برنامه ر
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ھمه اين وقايع سبب شده است که نيروھای نظامی و امنيتی حکومت بشار اسد، سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، 

خود را برای ... حکومت ترکيه، حکومت اسرائيل، حزب هللا لبنان، نيروھای شيعه طرفدار حکومت اسالمی در عراق و

  .ھرگونه درگيری ھای احتمالی آماده می کنند

ھنگام معرفی صادق محصولی، به عنوان .  نمونه از ثروت فرماندھان سپاه پاسداران، سردار صادق محصولی استکي

. ارد تومان ثروت اندوخته استيلي م۵٠ش از ير نفت از جانب احمدی نژاد، آشکار شد که او در طی دو دھه بيوز

  .دسردار محصولی در دو دولت احمدی نژاد، وزير کشور و وزير رفاه بو

سپاه . ه گذاری کرده استينما و راديو و تلويزيون و روزنامه ھا، سرمايسپاه در حوزه ھای مختلف فرھنگی از جمله س

ھم چنين سپاه، زندان ھای مخفی ويژه . ات متعددی را منتشر می کند و شبکه ھای زياد اجتماعی راه انداخته استينشر

  .خود را دارد

سپاه پاسداران عالوه بر قدرت  اکنون.  دومين قدرت حکومت اسالمی ايران استبعد از خامنه ای، سپاه پاسداران

 .ی پشت پرده امنيت، اقتصاد و سياست ھای کالن حکومت، ايفای نقش می کندئ ، با داشتن ثروت افسانه  اشنظامی

اد مخدر و سالح نيز اين ارگان در سطح بين امللی نيز عالوه بر حمايت از گروه ھای تروريستی اسالمی، در قاچاق مو

  .بسيار فعال است

چون که . توصيف می کند ھيچ جای تعجبی نيست»  ھا محبوب دل«اين که روحانی سپاه جھل و جنايت و ترورشان را 

خود روحانی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی تاکنون در ارگان امنيتی فعاليت کرده و کابيته 

 کرده است که به تأکيدروحانی، خودش ھم . ناميده شده است» کابنيه امنيتی«دی ھايشان نيز اش نيز حتی از سوی خو

از اپوزيسيون حکومت اسالمی، بنابراين، بحث در اين جا بر سر آن بخش ! می کنند» افتخار«امنيتی بودن شان 

ر دولت در يي است که با ھر تغئین فرھنگی، سياسی، اجتماعی، روزنامه نگار، نويسنده، ھنرمندانی و گروه ھافعاال

ايران، با کله به آغوش گرم اسالم و حکومت اسالمی ايران سقوط آزاد می کنند و در رسانه ھای فارسی زبان دولت 

  می کشند؟» ھورا«ھای قدرت مند جھانی، وبالگ ھا و فيس بوک ھايشان برای جانيانی چون آخوند روحانی 

  

  و سوريهسپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران 

ھم اکنون سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران در سوريه، در کنار نيروھای آدم کش حکومت سوريه مردم معترض 

ھم چنين حزب هللا لبنان نيز که بازوی اصلی حکومت اسالمی در مقابل دولت و ارتش . اين کشور را قتل عام می کنند

. از امنيت دمشق پايتخت سوريه، به اين نيرو واگذار شده استاسرائيل در مرزھای لبنان است ھم اکنون نيز بخشی 

بنابراين، اگر جنگ خارجی عليه سوريه آغاز شود حکومت اسالمی ايران نمی تواند تنھا نظاره گر اين جنگ بماند و 

ھای حاال اين عکس العملل موشک پراکنی حزب هللا از لبنان به اسرائيل و يا حمله نيرو. عکس العملل نشان ندھد

 و غيره خواھد بود و يا شکل ديگری به خود خواھد گرفت از امريکاطرفدار حکومت اسالمی در عراق به برخی منافع 

اما آن چه که مسلم است پای حکومت اسالمی ايران مدت ھاست که به جنگ داخلی سوريه . ھم اکنون روشن نيست

 عربستان و غيره به نيروھای مخالف حکومت بشار اسد اگر دولت ھای قدرت مند غربی، ترکيه، قطر،. کشيده شده است

کمک می کنند سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران و حزب هللا لبنان نيز مستقيما به ھمراه ارتش و ديگر ارگان ھای 

در اين ميان مردم آزادی خواه و عدالت طلب سوريه . سرکوب حکومت بشار اسد با نيروی ھای مخالف آن می جنگند

نيز در سطح بين المللی، به ويژه در ... چين، روسيه و. که بين اين جنگ گير کرده اند و ھر روز قربانی می دھنداست 

  .سازمان ملل متحد از حکومت سوريه حمايت می کنند
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قاسم سليمانی، که کارنامه تروريسم حکومتی در سپاه تحت فرماندھی خود را نيز در سابقه خود دارد و گفته می شود 

ين حمله تروريستی شبانه به اردوگاه اشرف در عراق، از سوی طراحی شده است گروھی از نيروھای تحت آخر

 شھريور نيز در اجالس مجلس خبرگان ١٢او، در . امرش در سوريه در سرکوب مخالفان اين کشور حضور دارند

 مصر، عراق، لبنان و ديگر محور سخنان او، مسائل سوريه،. حضور يافت و در جلسه غيرعلنی آن سخن رانی کرد

  .کشورھای منطقه بود

در حمله اخير نيروھای ويژه وابسته به المالکی نخست وزير شيعه و ھم فکر و ھم پيمان حکومت اسالمی ايران به 

 ھا و عکس فلم.  عضو بی دفاع و بی سالح سازمان مجاھدين خلق ايران جان خود را از دست دادند۵٢اردوگاه اشراف، 

ھم . می دھند دست برخی از آن ھا، در حالی که از پشت بسته شده تير خالص به مغزشان شليک شده استھا نشان 

چنين مھاجمين ھفت تن ديگر از اعضای اين سازمان را با خودشان برده اند و اکنون معلوم نيست آيا آن ھا را به ايران 

 نفر از اعضای مجاھدين خلق در اين اردوگاه ۴٠حدود . دانتقال داده اند و يا گروگان نيروھای وابسته به المالکی ھستن

به اين ترتيب، به کلی اردوگاه اشرف تعطيل . بودند که پس از اين حمله تروريستی، به اردوگاه ليبرتی انتقال داده اند

  .گرديد

بشار اسد موجب دفاع حکومت ايران از رژيم «:  سپاه پاسداران، گفته استئی، فرمانده سابق نيروی دريائیحسين عال

 خواھد ٢٠١۴، افزود که حداکثر زمان بقای اسد تا انتخابات سال ئیعال» .کاھش اعتبار ايران در جھان عرب شده است

  .بود

، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در »تسنيم«ھم چنين به گزارش خبرگزاری حکومتی 

ی در مورد اقدام سپاه سؤالن سپاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به مسؤوالو حاشيه بيستمين مجمع سراسری فرماندھان 

 گيرند و خودشان را در  انشاءهللا که آن ھا عاقالنه تصميم می«: ، گفت» در سوريهامريکا احتمالی ئیماجراجو«مقابل 

ای مواجه خواھد  مشکالت عديده  اگر در سوريه حرکت نظامی کند، قطعا با امريکا«: او، ادامه داد» .اندازند مھلکه نمی 

  ».شد و سپاه پاسداران نيز در آن زمان به وظيفه خودش عمل خواھد کرد

 کرده که سوريه خط مقدم مقاومت در منطقه است تأکيداحمد وحيدی، وزير سابق دفاع نيز در اظھاراتی مشابه سليمانی، 

 به اين دليل امريکااو، افزوده که .  کند حمايت میو ايران ھمواره از کسانی که در خط مقدم مقاومت حضور دارند، 

  .نتوانست به سوريه حمله کند که داليل و منطقی برای اين کار نداشت

کننده حقيقی منافع ملی ايران دانسته و   تأمينقاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران، حمايت از مقاومت را 

  . جانبه به اين کشور شده است ھمه» ھجمه«سوريه در يک سال اخير، موجب  ھای مستمر ارتش  مدعی شده که پيروزی

 عليه مردم، که به اسد نسبت داده شده است و توافقی که برای نابودی سازی سالح ھای کيميائی ھای  استفاده از سالح

 اين مورد قطعنامه  و روسيه حاصل شده است و به احتمال قوی سازمان ملل نيز درامريکا سوريه بين کيميائیمخرب 

  . ای صادر خواھد کرد راه را ھر چه بيش تر برای مداخله نظامی در اين کشور، ھموار کرده است

ک ين حمله يدر ا. ، صدھا نفر کشته شدند٢٠١٣ اوت ٢١ به مناطقی در حومه دمشق در چھارشنبه کيميائیدر حمله 

  .کودک بودند نفر از آنھا ۴٢۶ نفر کشته شده اند که دست کم ۴٢٩ھزارو 

 از سوی اپوزيسيون حکومت ئیيماکالح ھای حکومت بشار اسد، حکومت اسالمی ايران و روسيه، مدعی ھستند که س

حقيقت اين است که .  دارند که اين کار دولت سوريه استتأکيد و متحدانش نيز امريکاسوريه به کار گرفته شده و 

  .قعيت را بسيار سخت نموده استاوضاع درون سوريه به حدی آشفته است که تشخيص وا
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در اين ميان مقامات حکومت اسالمی به ويژه فرماندھان سپاه پاسداران، ھر روز با لحن قدرت مندتری از اسد حمايت 

 ھای بسيجی   به سوريه حمله کند، طلبهامريکااگر «: برای نمونه، يکی از فرماندھان بسيج عنوان کرده است. کنند می 

  ». مقابل دشمنان ھستند و اين برای آن ھا افتخار استآماده ايستادن در

 ھم اکنون در فلماين .  کوتاھی که يک مستندساز ايرانی ضبط کرده، به دست مخالفان دولت سوريه افتاده استفلم

، يک فرمانده سپاه پاسداران به نام اسماعيل حيدری فلمدر اين . شبکه ھای اجتماعی و يوتيوپ نيز قابل دسترس است

رباره تجربه ھايش از يک سال جنگ در سوريه صحبت می کند و می گويد بعضی از شبه نظاميان سوری در ايران د

  . آموزش ديده اند

بردار ايرانی با اسماعيل حيدری را فلمی گفت و گو از اين ئیھا لند، بخش انخست برنامه ساعت خبر تلويزيون ملی ھ

 ام مرداد سال جاری در شھر آمل به خاک سپرده  ه کشته شد و سیحيدری که چندی قبل در سوري. پخش کرده است

 جنگيد و   بيش از يک سال بوده که در سوريه میگفت و گوولی او در اين .  مستندساز معرفی شده بودءشد، ابتدا

  .اند بعضی از شبه نظاميان سوری نيز در ايران آموزش ديده 

سی  بی پخش آن در شبکه تلويزيونی بی. سی فارسی نيز پخش شد بی  مستند، از شبکه تلويزيونی بیفلمسپس اين 

گذار بخشی از اعضای سپاه  تأثيردر اين مستند حضور فعال و . فارسی، اعتراض نمايندگان مجلس نھم را برانگيخت

 داد تعدادی از اعضای سپاه پاسدران ايران در منزلی در تصاويری که نشان می . در سوريه به نمايش گذاشته شد

کنند، تجھيزات نظامی در اختيار  پوشند، اسلحه حمل می  در کنار زندگی به ظاھر عادی، لباس فرم سپاه می » حلب«

 دھنده درگيری مستقيم  پخش اين مستند که نشان. پردازند دارند و به نفع دولت بشار اسد، با مخالفان به مبارزه می 

  .  صدای اعتراض بعضی از نمايندگان مجلس را بلند کرداعضای سپاه در مبارزه با مخالفان سوری بود، حتی

 ھالند در اختيار برنامه ساعت خبر تلويزيون ملی ءسی فارسی، گفته است که اين مستند را مخالفان سوری در ابتدا بی بی

سماعيل ا. اسالمی در سوريه درست بوده است اند تا نشان دھند ادعاھايشان درباره حضور نظامی جمھوری  قرار داده 

سی برای القای  بی ھای بی کوثری که از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس است، با اشاره به تالش 

: ، گفت»جنگد اسالمی ايران در سوريه عليه معارضان دولت سوريه می  سپاه پاسداران جمھوری «اين باور که 

 رويکرد کاری و ئیگو  شناسد و دروغ  نيا نيز اين رسانه را می اندازی جنگ روانی دارد و ھمه د سی سابقه راه بی بی«

  » .پراکنی است ی اين بنگاه سخن ئرسانه 

ش از صد ھزار نفر کشته شده اند و يه، بيان درگيری ھای داخلی سوريبه گزارش سازمان ملل متحد، تاکنون در جر

  .ون نفر خانه و کاشانه خود را ترک کرده انديليش از دو ميب

کند تا مانع سقوط  ترين متحد سوريه طی چند دھه گذشته، تمام تالش خود را می  ت اسالمی ايران، نزديک حکوم

 به سوريه حمله کند آتش جنگ امريکاشدار داده که اگر و ای، ھ هللا خامنه از اين رو، آيت . حکومت بشار اسد شود

محور «ناپزير  ومت اسالمی، سوريه را مرکز اجتناب سران و مقامات بلندپايه حک. گيرد تمام خاورميانه را فرا می 

 و اسرائيل در خاورميانه و پل استراتژيک برای مقابله با اسرائيل و مسيری امريکاايران در مقابل نفوذ » مقاومت

  .دانند نظامی فلسطينی می  ھای شبه  هللا لبنان و گروه  برای رساندن سالح به حزب 

  

  

  بحران اقتصادی ايران و احتمال خيزش ھای مردمی

ھم اکنون سران و مقامات حکومت اسالمی، بيش از پيش نگران وضعيت اقتصادی کشور و خطرات ناشی از آن 

به گزارش رسانه ھا، حجت االسالم محمدعلی موحدی کرمانی خطيب موقت نماز جمعه تھران بر ضرورت حل . ھستند
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 بی کاری مسألهبايد . مردم جان شان به لب شان رسيده، فکری بايد کرد«:  کرد و گفتيدتأکمشکالت اقتصادی کشور 

  ».حل شود

ھر چند حجت االسالم موحدی کرمانی، تصريح کرده است که دولت برای حل مشکالت اقتصادی مردم عصای موسی 

ازد و مشکالت از جمله گرانی سرسام آور را پس اين کليد را به کار بياند. کليد که بحمدهللا دارد«ندارد، اما، به گفته او 

البته حجت االسالم موحدی کرمانی، نگفته است که منظورش کدام کليد است و چه قفلی بايد به وسيله آن باز » .حل کند

  . شود

س جمھوری پيشين حکومت اسالمی ايران نيز ھشدار داده است که اگر دولت نتواند در مدت کوتاھی ئيمحمد خاتمی، ر

قل برخی مشکالت اساسی اقتصادی و روابط خارجی و مسائل داخلی کشور را حل کند، ممکن است لطمه بزرگی به الا

  .نظام اسالمی ايران، وارد شود

در روزھای گذشته علی ربيعی، وزير کار دولت حسن روحانی که سابقه طوالنی فعاليت در ارگان ھای امنيتی نيز دارد 

  . ی کشور سھمگين و وقت تنگ است، مضاف بر اين که کيسه دولت نيز خالی است کرده که مشکالت اقتصادتأکيد

 ھزار ميليارد تومان منابع بودجه سال ٨٠حسن روحانی، بودجه سال جاری را عددسازی خوانده و افزوده است که 

  . درصدی روبرو است۴٠ وصول نخواھد شد و بودجه سال جاری با کسری ٩٢

ارانه ھا يدولت بعدی برای پرداخت «:  چند روز قبل گفت،حسن روحانی برای انتقال قدرتژه ينده وياكبر تركان، نما

: ديگری می گوياو، در جای د» .ازھای اساسی مردم با مشكل روبروستي نتأمينو برای . پولی در بساط ندارد

انه به طور يسالدولت قبلی «: ز گفته است كهيخود روحانی ن» .ت اقتصاد خراب تر از تصور قبلی ماستيوضع«

او می .  كار در راھندیالن بيدی از جوانان و فارغ التحصيجاد كرده و موج جدي ھزار امكان شغلی ا١٤ن فقط يانگيم

از سوی .  درصد اعالم كرده اند٧٠ تا ٦٩زان تورم رسمی را يگر نيز ميمنابع د.  درصد است٤٢د نرخ تورم يگو

ارد يلي م٨٠٠ك قلم بدھی ھا مبلغ ي. لت به نھادھای مختلف بدھكار استگر، رسانه ھای دولتی خبر می دھند كه دويد

رد كه يل می گين دولت در حالی پست ھا را تحويند ايمشاوران روحانی، می گو. تومان بدھی به شھرداری تھران است

مدی برای آن  دولت احمدی نژاد تماما پا در ھواست و منابع در آ٩٢گفته می شود كه بودجه سال . خزانه خالی است

به عبارت ديگر، بودجه بندی دولت احمدی نژاد، صرفا يک انجام وظيفه بوده است و از پشتوانه مالی . وجود ندارد

  !خالی ست

ی زنده گفت و گوھای بزرگ اقتصادی کشور را که دولتش با آن ھا روبروست در اولين  حسن روحانی، چالش 

يور ماه، پخش شد، عمدتا به مسائل اقتصادی ايران اختصاص داشت و  شھر١٩شنبه شب،  تلويزيونی خود، که سه سه 

  .برای وضعيت اقتصادی ايران استفاده کرد» رکود تورمی«او از اصطالح 

 ھزار ميليارد تومان، ٧٠ دولت او، گفته بود کسری بودجه امسال ئیوزير اقتصاد و دارانيا،  طيب پيش از روحانی، 

 ميليون جويای کار به سه و نيم ميليون بی ۵ کند به زودی  بينی می او پيش . صد است در۴۵رشد اقتصادی صفر و تورم 

  . کار کشور اضافه شوند

اظھارات او که نخستين . انداز آينده پرداخت ی مفصل به تشريح وضعيت اقتصادی کشور و چشم گفت و گواو، در يک 

د از ميزان وخامت اوضاع و معضالت ھمه جانبه  شو برآورد رسمی دولت يازدھم پس از تشکيل کابينه محسوب می

  .سخن به ميان آورده است

افزايد  او، می .  کند ، بی کاری و تورم را دو چالش ديگر مھم اقتصاد ايران عنوان میئینيا وزير اقتصاد و دارا طيب 

ی تشکيل شد تا با  خرداد و اعالم پيروزی حسن روحانی يک کارگروه اقتصاد٢۴پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات 

  . ھا بينديشد  برای اصالح ساختاری آنئی ريشه مشکالت تدبيرھائیشناسا
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 درصد عنوان کرد و نقدينگی ۴۵ای در ماه جاری را  وزير اقتصاد، با استناد به آمار بانک مرکزی ميزان تورم نقطه

  . عوامل افزايش تورم خواندتزريق شده به بازار در جريان اجرای طرح موسوم به مسکن مھر را از مھم ترين

 ھزار ميليارد تومان در دوران محمود ۴۵٠ ھزار ميليارد تومان به بيش از ۶٧نيا، با اشاره به رشد نقدينگی از  طيب 

دھد که   کرد که بخش زيادی از اين نقدينگی به ھيچ وجه به توليد نرسيده و سابقه تاريخی نشان می تأکيداحمدی نژاد 

  .انجامد تنھا به افزايش تورم می نقدينگی سرگردان 

و  ھای اصلی دولت است گفت، در حال حاضر بيش از سه  وزير اقتصاد، با بيان اين که حل معضل بی کاری از دغدغه 

التحصيل شده و به جمع جويای   که تعداد زيادی از دانش جويان به زودی فارغ  نيم ميليون بی کار داريم و با توجه به اين

  .نيم ميليون نفر خواھد رسيد و  ه خواھند شد اين جمعيت در آينده نزديک به بيش از ھشت کارھا اضاف

 ھا و عدم تحقق يک  نيا، به کسری ده ھزار ميليارد تومانی بودجه طرح ھدف مندی يارانه بخش ديگری از سخنان طيب 

  . اختصاص داشت٩٢سوم از کل بودجه سال 

. ھا به قرض گرفتن از بانک مرکزی و خزانه روی آورد ز کسری بودجه يارانه  بخشی اتأميندولت احمدی نژاد، برای 

  .کنيم  ھای ديگری جبران خواھيم کرد اما از بانک مرکزی قرض نمی   گويد ما اين کسری را از راه  نيا، می طيب

شايد باالترين .   درصد است۴۴ن حکومت اسالمی، اقرار کرده اند که نرخ تورم در حال حاضر حدود مسؤوالبرخی 

 ھای  در چنين شرايطی، برخی مقامات و نمايندگان مجلس، خواستار افزايش قيمت حامل! نرخ تورم در سطح جھان

  .يعنی باز ھم فشار بيش تر بر شھروندان. انرژی شده اند تا دولت بر کمبود بودجه خود فائق آيد

 ھا با  دولت برای پرداخت يارانه«:  گويد س، میبرای نمونه، حسين اميری خامکانی، سخنگوی کميسيون انرژی مجل

 با ايلنا،  با اشاره به گفت و گواين نماينده مجلس شورای اسالمی، در » . ھزار ميليارد تومانی مواجه است١٠٠کسری 

 ھا  قيمت ھا يا راھی بيانديشد يا اين که از افزايش   اين کسری تأميناين کسری بودجه، از دولت خواسته است تا برای 

  .کمک بگيرد

 ميليارد ۶٠٠ سال گذشته، حدود ٨ گفته که در از سوی ديگر، محمدرضا خباز معاون امور پارلمانی رياست جمھوری،

 با خبرگزاری ئیگفت و گواو، در .  بودجه نفتی است١٠ سرمايه ايرانيان از کشور خارج شده که اين رقم معادل دالر

زمينه برای « کرد تا تأکيد ھا به کشور  ، بر ضرورت بازگشت اين سرمايه شھريور ماه٢٧خانه ملت روز چھارشنبه 

  ». فراھم شودئیزا اشتغال 

 گذاران، ثروت خود را به داخل کشور و زادگاه خود   درصد از اين سرمايه١٠اگر تالش شود «به گفته خباز، 

پيش از اين، برخی نمايندگان » . شود میگذاری برابر با يک بودجه نفتی در کشور  بازگردانند، ھمين ميزان سرمايه 

 ۶٠٠ را از روند خروج سرمايه از کشور اعالم کرده بودند، اما آمار ئیمجلس و منابع نزديک به دولت ايران، آمارھا

  . ترين رقم است  کند، بزرگ   باره ارائه می ی که محمدرضا خباز در ايندالرميليارد 

نژاد   ساله رياست جمھوری محمود احمدی ٨کند تنھا به دوران  ارائه می آماری که او از خروج سرمايه از کشور 

چه اعضای دولت   درصد سقوط کرد و چنان ۵٠ای که ارزش پول ملی ايران، لایر، تا بيش از   شود، دوره  محدود می

  . گويند، رشد اقتصادی کشور منفی شد کنونی می

 نبود و سبب تأثير  فته گذشته بر بازار ارز و طال در اين نيز بیاوضاع نامساعد اقتصادی کشور و شرايط جھانی در ھ

 تومان رسيد که افزايشی ٣٣٠٠ شھريور ماه، به مرز ١٣ در روز چھارشنبه امريکا دالر. صعود بھای ارز و طال شد

يک ميليون بھای سکه بھار آزادی به . دھد  نشان می دالر تومان را در مقايسه با بھای متوسط ماه گذشته ١٣٠حدود 

  . ھزار تومان نسبت به روزھای گذشته افزايش داشت٧٠ ھزار تومان رسيد که حدود ٢٠٠
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اما . ن ادعاھای دولت روحانی، با ھدف شانه خالی کردن از وظايف و تھداتش باشديھر چند که احتمال دارد بخشی از ا

ران را فرا گرفته است و با توجه يه اقتصاد ارقابل عالج و فلج كنندي غ،ق و فزايندهيك بحران اقتصادی عميھرچه ھست 

ن به بحران اقتصادی جھانی، محاصره اقتصادی ايران و تشنج و جنگ غيرقابل پيش بينی در منطقه، سوء مديريت يبه ا

ن بحران وجود ندارد از اين رو، بحران اقتصادی ايران ھر يچ راه حل جدی برای حل ايو ريخت و پاش ھای دولتی، ھ

از سوی ديگر، دزدی ھای كالن و چپاول بی حد و مرز و اختالس و . تر و وسيع تر و فاجعه بارتر می شودق يروز عم

  .ری نيز طی سه دھه گذشته، اقتصاد ايران را زمين گير کرده استيفساد و رشوه گ

يده است  رسئیکار در جامعه ما، به جا. ھم اکنون در بخش ھای مختلف کارگری اعتصاب و اعتراض در جريان است

اخيرا جمعی از .  و تجمعات اعتراضی بزنندئیکه بازنشستگان نيز مجبورند برای گرفتن حقوق خود دست به راه پيما

بازنشستگان صنعت فوالد کشور در اعتراض به عدم دريافت سه ماه مستمری خود، مقابل دفتر رياست جمھوری 

س ئيدوق فوالد ھستند، خواستار مالقات با معاون رمعترضان که عضو صن. حکومت اسالمی در تھران، تجمع کردند

  .جمھوری و يا نماينده او برای شنيدن خواست ھايشان و رسيدگی به مشکالت شان شدند

ه در شرايط ، با بيان اينک »حسن روحانی«ای به   اجتماعی با ارسال نامهتأمين   بازنشسته۶٠٠ايلنا، ھم چنين به گزارش 

 درصد بيمه شدگان بازنشسته و ٨٠ ميليون لایر است عنوان کردند که دريافتی بيش از ٢٢کنونی خط فقر بالغ بر 

  .مستمری بگير اين سازمان معادل يک سوم خط فقر است

مه شده در  که کارگران بيئیاگر از منابع و سرمايه ھا: اند س جمھور، آوردهئيبه گزارش ايلنا، نويسندگان نامه به ر

  .شد ھيچ بازنشسته ای در خط فقر قرار نمی گرفت ھنگام کار اندوخته اند به درستی نگھداری و محافظت می 

در ادامه اين نامه، از تعويض شش مدير عامل در شش سال گذشته، تعطيلی موسسات پژوھشی و آموزشی و نشريات 

، منحل شدن گروه ھای » اجتماعی تأمينفصلنامه « و »  اجتماعی تأمين عالی پژوھش مؤسسه« تخصصی از جمله 

 اجتماعی را به مرز تأمينتخصصی و حرفه ای و جايگزينی چرتکه بازاری به جای رويکرد تخصصی که سازمان 

  .ورشکستگی رسانده است انتقاد شده است

ود مبنی بر امانتدار بودن،  ھا است با فراموش کردن وظيفه اصلی خ  اين نامه، از اين که دولت سال ھم چنين نويسندگان

  .اند  اجتماعی را به مثابه ی صندوق اختصاصی اش در نظر گرفته انتقاد شديدی کرده تأمينسازمان 

»  اجتماعیتأمين ميليونی تحت پوشش سازمان ٣۶مصائب يک جامعه «گفتنی است نويسندگان اين نامه، سخنانشان را 

 ١٠ ھزار نفر آن بازنشسته و مستمری بگير حدود ۴٠٠ ميليون و ٢«در حدود  کرده اند که با جمعيتی تأکيدخوانده اند و 

  ».دھند ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل می 

 نفر از دانش جويان دانشگاه علوم پزشکی شيراز، به تشديد فضای امنيتی با نصب دوربين ۴٠٠بيش از ھم چنين 

به گفته دانش جويان، حراست .  دانش جويان اعتراض کردندمداربسته در محوطه خوابگاه و گرفتن اثر انگشت از

دانشگاه دوربين ھای مداربسته ای را مقابل پنجره خوابگاه آنان نصب کرده که قابليت تصويربرداری از درون اتاق ھا 

  .ھم چنين دانش جويان ھنگام ورود و خروج از خوابگاه توسط دستگاه انگشت نگاری می شوند. را داراست

که در خيابان ھا توسط گشت ارشاد و نيروی انتظامی و غيره مورد تحقير و توھين قرار می گيرند اغلب از حق زنانی 

خود و آزادی ھايشان دفاع می کنند و آگاھانه نيز بھای آن را با بازداشت و تشکيل پرونده و جريمه و زندان می 

  .پردازند

عی ايران مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جويان و ھمه اين نمونه ھا نشان می دھند که جنبش ھای اجتما

. جوانان و ھمه نيروھای آزادی خواه و و برابری طلب و عدالت جو، خود را برای دور جديدی از مبارزه آماده می کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

گاه ھا و بنابراين، دير يا زود جامعه ما، شاھد اعتراض و اعتصاب در کارخانه ھا و کارگاه ھا و شرکت ھا، دانش

  .مدارس، خيابان ھا و مراکز عمومی شھرھا خواھد شد

خود، که مربوط به ) GCR(» پذيری جھانی رقابت «ترين گزارش،  در چنين شرايطی، مجمع جھانی اقتصاد در تازه 

بر اساس اين .  بندی کرده است  کشور جھان را بررسی و رده١۴٨ ميالدی است، اقتصاد ٢٠١۴ و ٢٠١٣ھای  سال 

 دھنده  ای، نشان  رتبه ١۶ رسيده و اين سقوط ٨٢ به جايگاه ۶۶ کشور، از جايگاه ١۴٨ش، ايران در ميان اين گزار

  . اوضاع بحرانی اقتصاد در اين کشور است

.  کند  ھای افزايش توليد و رفاه در اقتصاد کشورھای گوناگون دنيا ارائه می اين گزارش اطالعات جامعی درباره شيوه

بر .  ترين ارزيابی اقتصادی موجود از کشورھای جھان است در واقع جامع» پذيری اقتصاد جھانی  رقابت«گزارش 

سوئيس، : اند از پذيری اقتصادھای جھان، پنج اقتصاد بزرگ و باثبات و پايدار دنيا عبارت بندی رقابت  اساس آخرين رده 

  .امريکاسنگاپور، فنالند، آلمان و اياالت متحده 

 ٢بندی اقتصادی نشسته و آلمان با يک جھش  اد قدرتمندش برای پنجمين سال پياپی در صدر اين رده سوئيس با اقتص

، ژاپن و بريتانيا ھالندکنگ،  کشورھای سوئد، ھنگ . ای نسبت به دوره گذشته، در جايگاه چھارم قرار گرفته است رتبه 

  . اند ته بندی قرار گرف ھای ششم تا دھم اين رده ھم به ترتيب در جايگاه

، گينه و چاد ھم  سيرالئون، يمن، بروندی. خورند  به چشم می ئی کشور اروپا۶بندی،   کشور برتر اين رده ١٠در ميان 

  .اند به ترتيب در قعر اين جدول نشسته 

ا ھمسايگان اند، ام تر از ايران قرار گرفته ن ئيبندی پا  نظير تونس، اوکراين، يونان، کنيا و لبنان، در اين ردهئیکشورھا

رتبه برخی ديگر از کشورھای .  اند  قرار گرفته۴۴ و ٣٩ھای  ايران از جمله آذربايجان و ترکيه به ترتيب در جايگاه 

، گرجستان ۶۴، روسيه ۵٣، آفريقای جنوبی ٢٩، چين ٢۴، مالزی ٢٠، عربستان ١٣قطر : جھان از اين قرار است

  .٧٩، ارمنستان ٧٢

يت مسؤول کند و  ھای اقتصادی در سراسر جھان نظارت می سه دھه است که بر رقابت مجمع جھانی اقتصاد بيش از 

 ھای رھبران اقتصادی و سياسی  ئیآ ھم  ترين گرد را ھم برعھده دارد، که از مھم» داووس«برگزاری اجالس اقتصادی 

 گويند  کنندگان اين گزارش می تھيه .  آغاز شده است٢٠٠۶جھان است، اما انتشار اين گزارش ابتکاری است که از سال 

گذار در تأثيرعواملی نظير توسعه پايدار، ميزان رفاه، و توان کشورھا در فروش محصوالت داخلی از جمله فاکتورھای 

  . بندی است ن رتبه آن ھا در اين جدول ردهئيتع

  

  تھران و اصول گرايان و فرمانده سپاه در امريکامواضع حسن روحانی در سازمان ملل متحد در 

مشغول بده و » نرمش قھرمانانه« به سر می برد و با امريکاحسن روحانی، با ھدف شرکت در اجالس سازمان ملل، در 

ران و ي، گفته بود برای حل مسايل و مشکالت ميان اامريکااو، قبل از سفر به . بستان با رقبای حکومت شان است

 دارند تأکيد گرايان،   اما برخی اصول،اسالمی دريافت کرده  حکومت اختياراتی از رھبر يعنی او،.  اختيارات دارد،غرب

  .ارى ندارديکه دولت جز در مسائل جزئى، اخت

جمھوری ايران اين اجازه را دارد تا بر  س ئيان، گفته است ر ان  با شبکه تلويزيونی سیگفت و گوحسن روحانی، در 

وگو در فضای سياسی  ی اين کار فرصت داده شود تا به سمت گفت مذاکره کند، ولی بايد براامريکااساس منافع ملی با 

  .برويم و شرايط اين کار فراھم شود

 رد و بدل امريکاسای جمھوری ايران و ؤ که بين رئیھا نامه « کرد، به  کريسيتين امانپور که با روحانی مصاحبه می

اشاره »  جمھور در حلقه ديدارھای ديپلماتيک سئي ر اين دوۀھا در مورد احتمال ديدار چھره به چھر شنيده «و نيز » شده
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احتمال اين کار ھم تا حدی آماده «و »  در اين مورد شده بودئیصحبت ھا«: کرد که آقای روحانی در پاسخ وی گفت

  ».شده بود

ام  تمايلش را به انجامريکاانجام شده گفته است ) امريکابه وقت (حسن روحانی در اين مصاحبه که روز دوم مھر 

 کنم   توانست اين ديدار انجام شود، اما من فکر می االصول از طرف ايران ھم می علی«چنين ديداری نشان داده بود و 

ھا اشاره به احتماالتی دارد که پيش تر در مورد  اين گفته » .فرصت کم بود تا بتوانيم ھمه مسائل را ھماھنگ کنيم

 دبيرکل سازمان ملل برای سران کشورھا ترتيب  ت ايرانی در مھمانیأياما ھ. ديدار اوباما و روحانی مطرح شده بود

  .جمھوری صورت نگرفته است س ئيديداری ھم تاکنون بين دو ر. داده بود، به دليل سرو کردن مشروب، شرکت نکرد

ن، بر  اوباما نيز حسن روحانی در سالن حضور نداشت و محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايرابارکدر زمان سخنرانی 

سخنرانی حسن روحانی در نشست عمومی سازمان ملل، ساعاتی پس از سخنرانی  .کرسی نمايندگی ايران نشسته بود

  . اوباما انجام شدبارک

ايران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام « «:  گفتامريکا در مورد جلسهحسن روحانی در سخنرانی خود در آن 

.  نيز نيستامريکا کشورھاست و در اين چارچوب در پی افزايش تنش با اياالت متحده متقابل و منافع مشترک با ديگر

 و خودداری از دنبال امريکامن سخنان امروز پرزيدنت اوباما را با دقت دنبال کردم؛ در صورت عزم سياسی رھبران 

در اين چارچوب موضع . رسيد توان به چارچوبی برای مديريت اختالفات  طلب، می ھای فشار جنگ  کردن منافع گروه 

المللی بايد مبنا باشد؛ البته در اين زمينه انتظار ما از واشنگتن  شده بين  برابر، احترام متقابل و اصول مسلم شناخته 

  ».شنيدن صدای واحد است

 جمھوری ايران در مجمع عمومی سازمان ملل  سئيلمان از سخنرانی حسن روحانی، راکه وزير خارجه  در حالی

خوانده » آميز طعنه «وزير اسرائيل آن را  دانسته است، بنيامين نتانياھو، نخست » اميدوارکننده«ستقبال کرده و آن را ا

  .است

گيری عليه ايران ھستند با انتشار  کين، کلی آيوت و لينزی گراھام که ھر سه از ھواداران سخت  سناتور جان مک 

، برای آزمودن آن چه او عالقه ايران امريکاجمھوری  س ئي اوباما، ربارکولت  اند که از عالقه د  کردهتأکيدبيانيه ای 

  . ھای ايران عميقا مشکوکند  کنند، اما به انگيزه به ديپلماسی ناميده بود، استقبال می

ان مقامات بايد با استفاده از رھنمودھای مقام معظم رھبری سخنان خود را بي«:  گفته است، نماينده مجلس،حسين مظفر

در … طبيعی است که بايد مواضعی مطرح شود که ضمن دوری از تنش، حقوق حقه ملت ايران احيا شود… کنند

 کرد، البته اين نگاه از تأکيدبايد در عين انعطاف در مسائل جزئی بر مسائل اساسی و اصلی انقالب » نرمش قھرمانانه«

  ».ابتدا موضع جمھوری اسالمی بوده است

 پيرامون امکان مذاکره با ، با روزنامه اعتمادئیگفت و گو در  ،ضو کميسيون امنيت ملی مجلس ع،اما محمد کوثری

 ھای كالن خود در عرصه  استيست كه ما از سين نينرمش قھرمانانه ا«:  گفته است، و اختيارات روحانیامريکا

كی ينه تاكتيمقام معظم رھبری در زمجاد شده و يراتی اييك تغيم و تنھا در روش و تاكتيا است خارجی دست برداشته يس

كا صورت يمذاكره با امر… تی داشته باشديتواند فعال نه می ين زميشان تنھا در ايدست آقای روحانی را باز گذاشته و ا

  »...نخواھد گرفت

 سوی دولت  ازامريکا درباره امکان انجام مذاکره ميان ايران و  ، از نمايندگان عضو جبھه پايداری،هللا حسينيان روح 

ن كاری را انجام يدانم چن د می يشان بعيدکتر روحانی بدون مشورت با رھبری و اجازه از ا«:  گفته است،روحانی

د ھمه ين شد كه آقای روحانی از طرف نظام جمھوری اسالمی وارد مذاكره شود بايلی اگر قرار برايبه ھر دل… دھد

  ».ت كننديحما
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نشينی در برابر  ر رفتار ايران يا عقب يي که درباره تغئیادعاھا«: روز خود نوشتروزنامه کيھان نيز در سرمقاله ام

 شود دچار يک  مطرح می... ، رويترز، گاردين وامريکاسی، صدای  بی ھا و امثال آن از سوی تحليلگران بی تحريم 

 ۀمسألود شاخصی به نام برای اين که اين تناقض و ادعای واھی آن ھا عليه ايران آشکار ش. ک استيتناقض ستراتژ

  ».ای که مربوط به گذشته نيست و چند ھفته قبل خبر اول دنيا بود  مسأله. سوريه وجود دارد

 با باشگاه خبرنگاران ئیگفت و گو در ،سه کميسيون امنيت ملی مجلسئير ت أ عضو ھي،پور ھم چنين منصور حقيقت 

كا يمراران و ياصالح رابطه ا«:  گفته است،امريکا ميان ايران و  درباره رابطه احتمالی- وابسته به صدا و سيما - جوان 

 ھا و ئیستی در دل اروپايونيم صھياگر امروز رژ… ن منطقه را خواھد شكستيستی و مرتجعيونيم صھيكمر رژ

  »...ران ھراسی استي ھا جای دارد به خاطر ائیكايمرا

 ولی فقيه در اخبار ويژه اين روزنامه، در خبری با عنوان ی حسين شريعتمداری، نمايندهمسؤول کيھان به مدير ۀروزنام

تر از ديدار روحانی با اوباما و دست دادن با وی، رفتاری  مھم «نوشته که » !رفتار پرخطر دست دادن با شيطان«

  ».پرخطر و ريسک بزرگی است که روحانی با آن روبرو است

 دھنده اقتدار   پای ميز مذاکره از موضع قدرت نشانرفتن«:  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفتئیمحسن رضا

کننده از سر عقالنيت و نه از سر ضعف با ما وارد   و طرفين مذاکره امريکاايران اسالمی است و بايد تالش کنيم تا 

  ».مذاکره شوند

 نرمش قھرمانانه در حالی که«: را قبول دارم و با آن موافق ھستم، گفت» نرمش قھرمانانه«، با بيان اين که ئیرضا

دھنده ضعف   ھا اين عمل ما را نشان  داده نشود و آنامريکاتاکتيک خوبی است اما بايد مراقب بود تا عالمت اشتباھی به 

  ».کشور برداشت نکنند

، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، ضمن امريکاس جمھور اياالت متحده ئي اوباما ربارکدر حالی که 

ينی برای حل اختالفات با حکومت اسالمی از مقامات ايران و روسيه خواست از تالش برای ابقای بشار اسد ابراز خوشب

 درباره امريکادر سوريه دست بردارند، دو تن از مقامات ارشد نيروھای مسلح خواستار ايستادگی در برابر طرح ھای 

  . سوريه شدند

تھديد «: گفت» دانشگاه عالی دفاع ملی« طی اظھاراتی در س ستاد کل نيروھای مسلح کشور حکومت اسالمی،ئير

 بنگريد، مسأله را بايد با يک انديشه راھبردی مورد توجه قرار داد، اگر از اين نگاه به اين امريکانظامی سوريه توسط 

 طور  ينتر است و يک پروژه نظامی است که اگر ا  به سوريه در چارچوب يک طرح کالن امريکابينيد طرح حمله  می 

  » .نگری کرديد  را آينده امريکانگاه کرديد، سرنوشت راھبردی 

خواستار ايستادگی » حمله به سوريه يک عالمت و شروع يک بازی است«حسن فيروزآبادی، ھم چنين با گفتن اين که 

  » . ايستادامريکا طرح توجه به اين نگاه بايد در مقابل اين«: در برابر مواضع اياالت متحده درباره سوريه شده و افزوده

روسيه و جمھوری اسالمی ايران پيوندھای جبھه مقاومت با سوريه را «س ستاد کل نيروھای مسلح با بيان اين که ئير

حاکميت اسد در سوريه يک نيروی راھبردی «:  کردهتأکيدحمايت از بشار اسد را يک انديشه راھبردی دانسته و » دارند

  گويند بھتر است که سوريه فعال چيزی نگويد و اجازه دھد بمب  که مرعوب ھستند می یئست و آن ھاامريکادر برابر 

دانند، فقط از  در حالی که کسانی که اين جنگ را تھديدی راھبردی می .  بر سر اين کشور فرو بريزدامريکاھای 

  » . گويند ايستادگی سخن می

 با خبرگزاری ئیگفت و گونيروھای مسلح کشور نيز در س ستاد تبليغات دفاعی ئيھم زمان با حسن فيروزآبادی، ر

 رنگ شده و متحدان و   نسبت به سوريه فقط کمامريکاتوطئه نظامی «فارس وابسته به سپاه پاسداران، اعالم کرد که 

  » .ھای کاخ سفيد را نخواھند خورد دوستان سوريه فريب حيله 
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ر داده، اما اين ئي رويکرد خود در منطقه را تغامريکانون اک«سرتيپ پاسدار مسعود جزايری، اضافه کرده است که 

 مطمئن شده است که اگر به امريکا.  برای ملت سوريه نخواھد بودامريکا معنای دل سوز بودن  ر رويکرد بهئيتغ

  ».تری مواجه خواھد شد سوريه حمله کند، با مقابله به مثل سنگين 

با « کرده است که تأکيدس مجلس شعب سوريه ئي تماس تلفنی با رس مجلس شورای اسالمی ھم درئيعلی الريجانی ر

 خواھند بود و دشمنان اين کشور در خارج از مرزھا نتيجه ای نخواھند ئی ھا پيروز نھا  ھا، سوری استمرار مقاومت

  » .گرفت

 اياالت متحده  مرداد ماه سال جاری اعالم کرد که٣١سرتيپ پاسدار حسين سالمی جانشين فرمانده کل سپاه ھم در 

 با طرح حمله نظامی به حکومت سوريه به دنبال ممنوعيت، محدوديت نفوذ حکومت اسالمی در منطقه و البته امريکا

  . مذاکره است

اولين «: با جمھوری اسالمی را دنبال می کند، گفته بود» سه استراتژی برای مذاکره «امريکا بر اين که تأکيداو، با 

. ھا را درگير کند و اجازه آزادی عمل به آنان ندھد کند اين است که ايرانی  ر قبال ايران دنبال می  دامريکا که  استراتژی

 ھای ايران در   به دنبال آن است که نگذارد سياستامريکا.  اين است که ايران را مھار کندامريکادومين استراتژی 

   ». خواھد شعاع نفوذ ايران را کاھش دھد سوريه اعمال شود و می

 خواھد ايران دست از   میامريکا.  به دنبال آن است بازدارندگی استامريکااستراتژی ديگری که «:  کرده بودتأکيداو، 

  »... به دنبال مذاکره با ايران استامريکاتھاجمش به منافع دنيای غرب بردارد و بعد از اين 

 سرو شراب و مشروبات الکلی در اين ضيافت  ،شود دليل عدم حضور روحانی در ضيافت ناھار بان كى مون گفته می 

  . بوده و وی به ھمين دليل از حضور در اين مراسم خودداری کرده است

 در ھمين زمينه چنين گفته ،هئي قضا س قوهئي ر،صادق الريجانی.  گرايان از مخالفان چنين مذاکراتی ھستند برخی اصول

ندھان سپاه اشاره داشتند دولتمردان و سياستمداران کشورمان بايد ھمان گونه که مقام معظم رھبری در جمع فرما«: است

مذاکره بايد در چارچوب شناخت جامع و کامل طرف .  توجه داشته باشندامريکابه شخصيت و رفتار و منش واقعی 

 آنان چگونه از  را نبايد فراموش کنيم و نبايد يادمان برود که در جريان فتنهامريکا ھا و تزويرھای  مقابل باشد و حيله

 چدنی و فوالدی در صدد مقابله با ملت بزرگ ئیھا خود با چنگال   ھای مخملی  اين جريان حمايت کردند و در پس دست

  ».ايران برآمدند

س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ھم امکان مالقات ميان حسن ئي ر،پيش تر، عالءالدين بروجردی

  .شيه نشست سازمان ملل را منتفی دانسته بود اوباما در حابارکروحانی و 

او که خود از . يکی از تندترين موضع گيری ھا را محمد حسين صفار ھرندی، مشاور فرمانده سپاه، اتخاذ کرده است

سرداران سابق سپاه است و در دولت نخست احمدی نژاد وزير فرھنگ و ارشاد بود، به اياالت متحده ھشدار داده 

 ھا امريکائی ھزار کشته روی دست ٣٠، امريکادر روز نخست جنگ ايران و « حمله به ايران است که در صورت

 طاقت ايجاد جنگ امريکا در عراق کشته شدند به ھمين دليل امريکائیخواھد ماند، تا امروز بيش از پنج ھزار نيروی 

  » .جديد را ندارد

ونی اش از اراده حسن روحانی برای مذاکره مستقيم با  اوباما در آخرين مصاحبه تلويزيبارکاين در حالی است که 

  .اياالت متحده استقبال کرده و گفته می خواھد اين موضوع را امتحان کند

می » محور مقاومت«يا » خط مقاومت«فرماندھان نظامی حکومت اسالمی کشورھای لبنان، سوريه و عراق را 

عمق «روه ھای مسلح ھم سو با حکومت اسالمی از آن چه خوانند و معتقدند با حمايت از دولت ھای آن ھا يا گ
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به ھمين دليل، بحران سوريه، به يکی از چالش ھای مھم . می نامند دفاع می کنند» استراتژيک جمھوری اسالمی

  . سران و مقامات حکومت اسالمی در منطقه تبديل شده است

ايطی مطرح می شود که ھفته گذشته حسن اظھارات تھديد آميز سرداران سپاه در خصوص سياست خارجی در شر

روحانی و آيت هللا خامنه ای ھر دو در ديدار با فرماندھان اين نھاد نظامی به طور تلويحی از سپاه خواسته بودند از 

  . عرصه سياست دوری کند

  

  خرهؤم

ر آدم کش و غارتگر  و تبه کائیدر يک کالم حکومت اسالمی ايران، حکومت جانيان و تروريست ھا و گروه ھای مافيا

به اين ترتيب، بسيار  .سران اين حکومت در جھان، به دشمن درجه يک آزادی ھای فردی و جمعی معروفند. است

روشن است که روحانی در رابطه با نقش سپاه، نه تنھا نصف حقيقت را به زبان می آورد و آن ھم نقش سپاه در سياست 

يعنی ھم اکنون جامعه ايران، آبستن حوادث . حقيقت را مخفی می کندھای کالن اقتصادی کشور است اما او، نصف 

. ھم اکنون بخش اعظم شھروندان ايران، با نگرانی سر به بالين می نھند و با نگرانی نيز بيدار می شوند. مختلفی است

قر اکثريت مردم گرانی و بی کاری و بی کارسازی ھای وسيع و ف. چرا که نه امنيت شغلی دارند و نه امنيت اقتصادی

 را می دانند که بيش تر از اين نمی توان اين ھمه بی مسألهحتی آدم ھای معمولی نيز اين . ايران را زمين گير کرده است

يعنی دير يا زود جامعه ايران .  ھا و قلدری ھای حکومت را تحمل کردئیحقوقی اقتصادی، سياسی و اجتماعی و زورگو

در واقع . واھد شد و صدای آن خواب را از چشمان حاکمان قداره بند خواھد ربودمانند يک بمب انفجاری منفجر خ

از اين رو، دولت . فاکتور مھم و سرنوشت ساز مردم و در پيشاپيش ھمه طبقه کارگر را ھيچ کس نمی تواند انکار کند

و حکومت آن ھا بگيرند به روحانی برای سرکوب و کشتار مردمی که به پا برمی خيزند تا حق خود را از سرمايه دارن 

  .سپاه پاسداران نياز دارد

ھم چنين در سطح بين المللی نيز با وجود اين که بده و بستان ھای مخفی و علنی دولت روحانی با دولت ھای قدرت مند 

ھای ، با حمايت سيدعلی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی، بر سر فعاليت ...، انگلستان وامريکاجھانی ھم چون فرانسه، 

ر خاورميانه، بسيار ضعيف و ئياما موقعيت حکومت اسالمی در منطقه پرتالطم و در حال تغ. اتمی اش در جريان است

 و حاميان آن، به سوريه حمله کنند که به نظرم نھايتا اين حمله صورت خواھد امريکازيرا اگر دولت . شکننده است

  .می ايران نيز به اين جنگ کشيده خواھد شدگرفت بی ترديد مستقيم و غيرمستقيم پای حکومت اسال

اما مواضع برخی فرماندھان سپاه و فرمانده بسيج، نشان می دھند که بده و بستان ھای حکومت اسالمی با رقبای 

چند سھل نخواھد بود و کشمکش ھای جناحی درونی حکومت اسالمی را » شيطان بزرگ«س ھمه أغربی خود و در ر

زرگ ترين نگرانی و ترس سران و مقامات حکومت اسالمی، از خيزش ھای احتمالی مردمی اما ب. تشديد خواھد کرد

اکثريت وزيران شيخ حسن روحانی، يا سابقه فعاليت ھای امنيتی دارند و يا در به ھمين دليل، . در داخل کشور است

وده اند و در ھمه دولت ھای ميرحسين موسوی، ھاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، وزير ب

سرکوب ھای مردمی و زندان و شکنجه و اعدام سرکوب سيستماتيک زنان و سانسور و تحميل ھمه گونه بی حقوقی 

وزيرانی که از جمله دستور ترور مخالفين در داخل و خارج کشور را در . بر اکثريت مردم ايران، نقش مستقيم داشتند

:  وزرای پيشنھادی خود به مجلس شورای اسالمی، به صراحت گفته بودروحانی در معرفیخود . کارنامه خود دارند

  !؟». کنم به امنيتی بودن کابينه افتخار می«
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عالی امنيت ملی در حدود دو دھه، روابط  روحانی، به دليل فعاليت در ارگان ھای امنيتی، به ويژه عضويت در شورای

روحانی، حتی دو روز پس از اعالم پيروزی . ن سپاه داردخوبی با بسياری از مديران وزارت اطالعات و فرماندھا

  .اش، با فرماندھان سپاه مالقات کرد و از آن ھا خواست به دولت او کمک کنند 

يکی اين که افرادی را انتخاب کنند : روحانی و مشاورانش در انتخاب وزيران، به دو موضوع اھميت ويژه ای داده اند

در اين مورد می توان به محمد جواد ظريف اشاره کرد که به .  با غرب تجربه دارندکه در مذاکره و معامله و سازش

 . عنوان وزير امور خارجه انتخاب شده است

 انتخاب کرده اند ئیدوم اين که در رابطه با سرکوب شورش ھای احتمالی در شھرھا، برای سرکوب و کشتار، چھره ھا

يت مسؤول، ...ی داخل و خارج کشور و قتل عام زندانيان سياسی وگذشته، مستقيما در ترورھا که در دوره ھای 

در اين مورد نيز می توان به علی ربيعی وزير کار، محمود علوی وزير اطالعات، حميد چيک چيان . مستقيم داشتند

وزير نيرو، عباس آخوندی وزير شھرسازی، فضلی وزير کشور، جنتی وزير ارشاد و پور محمدی وزير دادگستری  

  .شاره کردا

در واقع ھمه وزرای روحانی، از ميان جنايت کارترين عناصر با سابقه حکومت اسالمی انتخاب شده اند؛ حتی برای 

برخی از آن ھا در کشورھای مختلف جھان، به دليل ترور مخالفين و يا بمب گذاری ھا و ترورھای مختلف پرونده 

ين و نزديک ترين چھره ھای بارگاه حکومت اسالمی، به ھمه آن ھا، جزو محرم تر. تروريستی تشکيل شده است

دولت جديد حکومت اسالمی ايران با رياست روحانی، يکی از امنيتی ترين کابينه ھا در طول  بنابراين،. شمار می آيند

 .عمر اين حکومت است

كا، يران و آمريرابطه ابرای باز شدن گره » ديكل«سابقه «: سايت الف، وابسته به توکلی نماينده مجلس، نوشته است

ران آورد كه از قضا يبه ا» كيك«ك ي با خود  ن بار برای آشتیين اوليش مك فارليسال ھا پ. مسبوق به سابقه است

  .بود» ديكل«ه يشب

كردند برنامه تمام شده، دست  اش، در حالی که ھمه حتی مجری فكر می  ونی يزين مصاحبه تلويحسن روحانی، در اول

از ھمان . قابل حل شدن است» ريد تدبيز با كليھمه چ«: رون آورد و گفتين بيد نماديك كليكرد و ش يب عبايدر ج

  .غاتی او شدينماد تبل» ديكل«زمان به بعد 

دا كرد اما نه در حوزه دولتی، يز ادامه پي جمھوری ن استيغات حتی بعد از انتخاب حسن روحانی به سمت رين تبليا

ساختند اکنون نيز » د روحانیيكل« ھا با   ھا و اشعاری كه مردم درباره باز شدن گره فهيو لططنزھا . ان مردميبلكه در م

  . ان مردم می چرخديخانه ای به يک ظنز پرطرفدار دھان به دھان م» نرمش قھرمانانه«

گان ي رز به امضایيل نيك انجي» سه قبضه كلت كمری«و » دیيك كليك«شد كه به ھمراه يک  در دوره ای، گفته می 

گان را با دست خط و يه شده ريل ھديران انجيز اي ن١٣۶۵ بھمن ٨خ يدر تار. رانی اھدا شده بودين امسؤوالبه 

ش گذاشت و به گفته ھاشمی رفسنجانی ھم اكنون در يرانی ارسال شده بود، به نماين امسؤوالامضای وی كه برای 

د در مجمع عمومی ملل متحد، حتی لشكركشی يدی كه شاي كل.د روحانی استي ھا متوجه كل حاال چشم. موزه قرار دارد

نرمش «ورك، مشغول آموزش يويروحانی، ھم اکنون در ن. ز تحت الشعاع خود قرار دھديه را نيكا به سوريآمر

  .است» قھرمانانه 

 ۵٩٨ ، تکرار خواھد شد؟ خمينی، ھنگام امضای قطعنامهامريکاآيا تاريخ روابط حکومت اسالمی ايران و حکومت 

  آيا خامنه ای نيز خمينی جام زھر را سر خواھد کشيد؟! »جام زھر را سر کشيدم«: سازمان ملل، گفته بود

. اما واقعيت اين است که حکومت اسالمی ايران، در ماجرای بحران ھسته ايش با يک بن بست کامل روبرو شده است

اما رسيدن به يک سازش با غرب چندان ساده نيست . از اين رو، سازش و عقب نشينی در اين زمينه را آغاز کرده است
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 که حکومت اسالمی را گرفته بعيد به نظر می رسد که در شرايط کنونی ئیدر بحران ھا. و بسيار مخاطره آميز است

، به اين معنی است که سران حکومت اسالمی، »نرمش قھرمانانه«اعالم سياست . بتواند از رقبای خود امتيازی بگيرد

کنون بايد ا.  و متحدين غربی آن ندارندامريکابست رسيده اند و راھی جز سازش و عقب نشينی در مقابل دولت به بن 

  !منتظر ماند و ديد آيا خامنه ای نيز ھمانند خمينی، جام زھر را نوش جان خواھد کرد يا نه؟

 ھای عميق اقتصادی و سياسی در اوضاع و احوال کنونی منطقه و جھان، حکومت اسالمی ايران، آن چنان در بحران

از اين رو، حکومت اسالمی ايران، محکوم . و بين المللی خود فرو رفته که با ھيچ نسخه ای نمی توان آن ھا دور زد

اما اين شکست و نابودی حکومت اسالمی ايران، ممکن است از دو طريق کامال متضاد و . به شکست و نابودی است

 يا مردم -٢ نيز با حمالت خارجی به فاجعه عراق و افغانستان و ليبی دچار خواھد شد و  ايران- ١: متفاوت اتفاق ببقتد

آزاده ايران و در پيشاپيش ھمه طبقه کارگر آگاه و متشکل با متحد کردن جنبش ھای اجتماعی در يک صف متحد 

د و برابر و انسانی را  طبقاتی خود سرنگون سازد و حکومتی آزا-طبقاتی، حکومت اسالمی را با استراتژی سياسی 

اولی به جنگ داخلی و تروريسم دولتی و غيردولتی منجر می شود و در نتيجه ! در جامعه ايران، به قدرت برساند

اما در دومی، بدون جنگ و . شيرازه جامعه از ھم می پاشد و ھيچ شھروندی، حتی امنيت جانی نيز نمی کند

 شکنجه و اعدام و فقر، ھمه شھروندان بدون توجه به مليت، خونريزی، سانسور و اختناق، سرکوب و زندان،

جنسيت، باورھای سياسی و مذھبی شان، از حقوق يک سان و برابر برخوردار می شوند و در چنين موقعيتی، 

ابتکارات و خالقيت ھای مردم جامعه مان، به ويژه جوانان در ھمه عرصه ھای اقتصادی، تکنولوژيکی، سياسی، 

  !ھنگی رشد و شکوفا می گردداجتماعی و فر

  ٢٠١٣مبر  بيست و پنجم سپت- ١٣٩٢ ]ميزان[چھارشنبه سوم مھر

 

 


