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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  بھرام رحمانی
  ٢٠١٢ دسمبر ٢٠

 

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

   

يکه تاز اقتصاد ايران است و ھر جا ھم الزم باشد حتی با زور و احمدی نژاد، ھم چنان به عنوان » برادران قاچاقچی«

چ قدرت و مرجعی در يبنابراين، ھ. تھديد، زندان و شکنجه و ھم چنين اعدام و ترور نيز امر خود را پيش می برد

ع آن در  ھای اقتصادی، سياسی، نظامی، امنيتی و فرھنگی گسترده و وسي تيست بر فعاليحکومت اسالمی ايران، قادر ن

 .داخل و خارج کشور، نظارت و کنترل داشته باشد

 ۀ ايران چنگ انداخته است در عين حال، در عرصۀسپاه پاسداران، عالوه بر اين که بر ثروت ھای کالن جامع

صادرات و واردات، قاچاق مواد مخدر و توزيع آن در داخل و خارج کشور، مشروبات الکلی، اسلحه، سازمان دھی 

  . و غيره نيز فعال استءشاباندھای فح

 حاضر در سرکوب اعتراضات مردم سوريه و در دفاع از حکومت ديکتاتوری بشار اسد نيز لسپاه پاسداران، در حا

 نيز امکانات ئیفريقاادر کشورھای . سپاه، از ھر نظر حزب هللا لبنان را ياری می دھد. نقش فعالی عھده دار شده است

  .دم کش مذھبی قرار می دھدزيادی در اختيار گروه ھای آ

 در پی تقلب در نمايش انتخابات رياست جمھوری، ٨٨نقش سرکوبگری و آدم کشی سپاه، يک بار ديگر در اعتراضات 

به خاک و خون کشيد به را  مردم ايران ٨٨سپاه به شکل وحشيانه ای اعتراضات سال . در مقابل جامعه قرار گرفت

دی نژاد با واگذاری ھر چه بيش تر ثروت ھای کشور به سپاه، از اين نقش طوری که پس از آن، خامنه ای و احم

  . قدردانی و سپاس گزاری کردند آن عليه مردم جان به لب رسيده، علناً ۀوحشيان

 کارگر ايران ۀ طبقبه شدتسپاه، مھم ترين صنايع مادر کشور را در اختيار دارد و تمام اماکن کار را ميليتاريزه کرده و 

  . مزدبگيران، به ثروت اندوزی و انباشت سرمايه  مشغول استۀل و سرکوب می کند و از قبل استثمار وحشيانرا کنتر

 مبالغ زيادی از سرمايه ھای عمومی جامعه را به طور پنھانی و به دور از ديد مردم و به اسران حکومت اسالمی، حت

سپاه، بخشی از سودھای به دست آمده .  قرار می دھندشکل يارانه ھای بی حساب در اختيار شرکت ھای وابسته به سپاه

ی ئرا برای راضی نگه داشتن افسران و فرماندھان خود و ھم چنين ميان انصار حزب هللا، بسيج و چماقداران حرفه 

 تا آن ھا ھددپخش می کند؛ بخشی را نيز به تبليغات نمايش ھای انتخاباتی مقامات سياسی نزديک به خود، اختصاص می 

  .تری را در اختيار سپاه و شرکت ھای وابسته به آن بگذارندمالی بيش منابع ،مانند احمدی نژاد، پس از کسب قدرتھ
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سسات مختلفی ؤنورچشمی ھا، شرکت ھا و مفرماندھان و سرداران سپاه و ھم فکران آن ھا در حاکميت و آقازاده ھا و 

 ۀ آن ھا در بازارھای داخلی و بين المللی، بودجۀی کالن روزانسيس کرده اند که جدا از درآمدھاأرا با اسامی مختلف ت

  . کشور می گيرندۀ ساالنۀھای کالنی ھم از بودج

در زير به اسامی برخی از شرکت ھا و نھادھای سرمايه گذاری اشاره می کنيم که ھمه يا بخشی از سھام آن ھا تا تاريخ 

 خدماتی ثامن االئمه؛ شرکت آالله کبود -  فرھنگیۀسسؤم: بوده اندسپاه ، متعلق به بنياد تعاون ١٣٨٩ ]جوزا[ خرداد١٠

 چھار محال و بختياری؛ شرکت ۀ خمير مايئیکوير؛ شرکت بھاران؛ گروه بھاران؛ مھندسی آماده بھينه ساز؛ مواد غذا

جھاد خانه سازی؛ شرکت مخابرات ايران؛ شرکت ذوب روی اصفھان؛ صنايع پتروشيمی کرمانشاه؛ شرکت کشت و 

 کوثران؛ صنايع ۀسسؤاطلس کيش؛ شرکت بھارستان کيش؛ مصنعت شاداب خراسان؛ شرکت بازرگانی و صنعتی ايران 

 ۀ ميثاق بصيرت؛ شرکت مخابراتی موج نصرگستر؛ شرکت نويد بھمن؛ مھندسی افق توسعۀسسؤ مائده؛ مئیغذا

ساخته ن مشاور سازه ھای پيش  پارس؛ شرکت مھندسيئیصابرين؛ شرکت انديشه و عمران محيط؛ شرکت خدمات ھوا

 خدمات بازرگانی مشاوره ای رحيم کميل؛ مجتمع خانه سازی رزمنده؛ شرکت مجتمع خانه سازی ۀسسؤسبک، م

 شرکت سرمايه گذاری توسعۀ اعتماد؛ ؛سپاھان؛ صنايع معدنی شھاب سنگ؛ شرکت سرمايه گذاری شھريار مھستان

  ...شرکت پشم بافی بھار يزد؛ فوالد زاگرس؛ و

 مؤسسۀ بسيجيان؛ ۀ قرض الحسنمؤسسۀ مسکن بسيج؛ تأمين ۀسسؤم:  بنياد تعاون بسيج عبارتند ازشرکت ھای وابسته به

 خدمات علمی و آموزشی رزمندگان؛ مؤسسۀ فرھنگی ھنری رزمندگان اسالم؛ مؤسسۀ اقالم مصرفی بسيجيان؛ تأمين

  ...و

وثر آذربايجان؛ شرکت کوشا پايدار؛ شرکت خدمات شرکت ک:  مالی و اعتباری مھرمؤسسۀشرکت ھای وابسته به 

بازرگانی آينده نگر مھر؛ شرکت سرمايه گذاری مسکن و عمران مھر؛ شرکت مھر اقتصاد ايرانيان؛ شرکت تدبيرگران 

  ...آتيه؛ و

ه سرماي:  که ھمه يا بخشی از سھام آن ھا متعلق به شرکت ھای سرمايه گذاری مھر اقتصاد ايرانيان استئیشرکت ھا

 ايران؛ شرکت فراوری مواد معدنی ايران؛ ئی آذربايجان؛ شرکت آلمينيوم ايران؛ شرکت صنعتی درياۀگذاری توسع

 ۀ معدن روی؛ فوالد مبارکۀ صنعتی ايران؛ تراکتور سازی ايران؛ ريخته گری تراکتور سازی ايران؛ توسعۀتوسع

رسيان؛ شرکت لوله و تجھيزات سديد؛ تراکتورسازی اصفھان؛ داروسازی جابربن حيان؛ تايدواتر خاورميانه؛ بانک پا

  ...تبريز؛ شرکت مھندسی تکنوتار؛ سرمايه گذاری توس گستر و

 از آن تاريخ تاکنون، ھم  اعالم موجوديت کرده بودند قطعاً ٨٩ھمان طور که در باال اشاره کرديم اين شرکت ھا تا سال 

  .زوده شده استبه اعداد و ارقام اين شرکت ھا و ھم ثروت ھای آن اف

 که  ھر چھار سال ئیبه اين ترتيب، می توان گفت که دولت دايمی و اصلی در ايران، سپاه پاسداران است نه دولت ھا

  .يک بار با نمايش ھای انتخاباتی جا به جا می شوند

دفاع از ، ضمن ١٣٩١ ]قوس[ آذر ماه٢٣ شنبه  س جمھور حکومت اسالمی ايران، روز پنجئينژاد، ر محمود احمدی 

او، ھم چنين از سپاه . کيد کرد که برای تقويت ارزش پول ايران تالش کرده استأسياست ھای اقتصادی دولت خود، ت

  .پاسداران خواست تا برای کمک به پيشرفت کشور بخشی از اموال خود را واگذار کند

 ٢٣د احمدی نژاد، عصر پنج شنبه،  جمھوری، محمو به گزارش خبرگزاری مھر، به نقل از پايگاه اطالع رسانی رياست

 سراسری فرماندھان و مديران قرارگاه خاتم االنبيای سپاه پاسداران با اظھار اين که وزارتخانه ھا با تجمع، در قوس

سپاه نيز اموال و «: واگذاری اموال و زمين ھای خود به سازمان اموال، می توانند به پيشرفت کشور کمک کنند، گفت
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نی در تھران و شھرھای مختلف در اختيار دارد که می تواند بخشی از آن را تبديل کرده و مورد استفاده زمين ھای فراوا

  ».قرار دھد

س ئي، علی الريجانی، رقوس ٢٢محمود احمدی نژاد، در حالی اين سخنان را بيان کرده است که يک روز پيش از آن، 

بايد بپذيريم که نقدينگی در کشور مشکل «:  گفته بودءنبياگاه خاتم اال مجلس شورای اسالمی، نيز با حضور در قرار

تورم را ايجاد کرده است و اين تورم ربطی به تحريم ھا ندارد و به ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود که بايد 

  ».عالج شود

سته به سپاه محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد از واگذاری شرکت مخابرات ايران به شرکت ھای واب

 علی نيکزاد به عنوان ۀ معارفۀ، در جلس١٣٩١ قوس ٢٠به گزارش رسانه ھا، رحيمی روز دوشنبه . ابراز پشيمانی کرد

بخش ارتباطات را که يکی از کارسازترين و پردرآمدترين «: سرپرست وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات، گفت

نوش جان شان، اما ای کاش اين . بود به توصيه آقايان فروختيم رفتآوری اطالعات   ھای وزارت ارتباطات و فن  بخش

  ». کرديم کار را نمی

 درصد شرکت مخابرات به سپاه، دولت ۵٠، ھنگام واگذاری ٨٨در حالی رحيمی اين حرف ھا را می زند که در سال 

 در بزرگ ١٣٨٨ ]ميزان[ر درصد به عالوه يک سھم شرکت مخابرات ايران، پنجم مھ۵٠. شان از آن حمايت کرده بود

ر به کنسرسيوم الارد ديلي م٨ساعت صورت گرفت و به ارزش حدود  خ بورس کشور که ظرف نيم ين دادوستد تاريتر

  .، وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد» مبينۀتوسع«

ين معامله کنار گذاشته ، از ا»نداشتن صالحيت امنيتی «ۀساعاتی پيش از انجام اين معامله، رقيب اين کنسرسيوم به بھان

  .برگزار شد» مھر اقتصاد ايرانيان«و » توسعه اعتماد مبين«شد و رقابت ميان دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران يعنی 

 معاون اول ۀ افرادی که به گفتۀخبرگزاری مھر که سخنان محمدرضا رحيمی را گزارش کرده، توضيح بيش تری دربار

  .آن ھا واگذار شد، نداده است» صيهتو«احمدی نژاد، مخابرات به 

 ای که   اسالمی نيز از سپاه خواست تا وارد صحنه شود و افزود که سپاه با سرمايهیس مجلس شورائيعلی الريجانی، ر

  .اقتصادی ايران را باز کند» گره ھای«دارد می تواند 

حذف سوبسيدھای (سازی يارانه ھا  مندمخرب ھدفبا وجود اين که بحران اقتصادی تمام جامعه ايران را فراگرفته و آثار 

رفيت کار می کنند و بسياری از کارگران خود را ظ درصد ۵٠صنايع زير . استو تحريم اقتصادی قابل لمس ) دولتی

با اين . تعديل کرده اند؛ برخی به کلی ورشکست شده و حتی دست مزدھای ناچيز کارگران خود را نيز نپرداخته اند

امروز در ھمه بخش ھای صنعتی و عمرانی شاھد جھش ھای «: ، بی شرمانه ادعا کرد کهقوس ٢٣ژاد وجود احمدی ن

  !» ھستيم٨۴قابل توجھی نسبت به سال 

، نوشت با ١٣٨٩ ]اسد[ مرداد۵سايت آفتاب، سه شنبه .  دو تا نيستندی احمدی نژاد، يکۀالبته وعده ھای پوچ و رياکاران

افتتاح شد و ) عج(ھم زمان با روز ميالد امام زمان ) ع( مھر امام رضا ۀ آتيأمينتطرح «حضور محمود احمدی نژاد، 

؛ » شدءالحسنه اين طرح اھدا  ھای قرض   به دنيا آمده بودند، دفترچه٨٩ نوزاد كه سال ١٢در اين مراسم به خانواده 

برخی شروع كردند به سر و . ست، طرح استعماری استا بچه كافی ٢ گفتيم كه طرح ئیجا«: نژاد، گفت محمود احمدی 

 ھای خوبی ھستند ولی به مرور زمان اين  آدم.  دھند  ھا ھستند كه روزی می  كنند آن ھمان كسانی كه فكر می. صدا كردن

ولی خداوند می «: او، ادعا کرد» . كنند  ھا اشتباه می آن. دھنده ھستند  ھا روزی   ھا ايجاد شده است كه آن تصور در آن

دولت بناست كه ھر «:  ادعاھای پوچش افزودۀاو، در ادام» ... شويد  نياز می ترسيد ازدواج كنيد بی  از فقر می گويد اگر 

 كند و به بركت آن ھر   آيد يک ميليون تومان به حساب او واريز كند و انشاء هللا بركت پيدا می نوزادی كه به دنيا می

  ».كند ساله يک مقداری را به اين حساب اضافه می 
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 ھا در   شود بخشی از سھم مربوط به بچه  میء ھا نيز كه اجرا اميدوارم طرح ھدف مند كردن يارانه:  نژاد، گفت احمدی

در حال حاضر بانک ملی بسيار پرنشاط در خدمت مردم و ساختن كشور قرار دارد و در . اين حساب گذاشته شود

 امام عصر ۀ ھا شدنی است و اين را ھدي به نظرم اين طرح... ند كءھای ابتكاری اجرا  تواند طرح  راستای اين طرح می

 ھای ايرانی عشق و محبت موج  انشاء هللا در تمام خانواده.  كنيم و انشاء هللا مبارک باشد به ملت ايران تلقی می) عج(

  ».بزند و رحمت و بركات الھی بيش از گذشته بر ملت ايران نازل شود

، احمدی نژاد كه به استان فارس سفر كرده بود، در مراسم نمايش افتتاح ١٣٩١ جوزا ٢٨ سنا،ييا اين که به گزارش ا

عی است و ين وسيران سرزميا... «: ، ادعای بزرگ تری را پيش کشيد» مخابراتیۀواحدھای مسكن مھر و پروژ«

رانی ي اۀاگر به ھر خانواد. ميم كه الگوی مطلوب خود را در مسكن داشته باشيد به سمتی برويبا. امكانات فراوانی دارد

. مير نگاه كن مسكن به اھداف بزرگ ۀد در حوزيما با. ده نمی شوديران دين ايای سرزميم در دري متر بدھ٣٠٠ الی ٢۵٠

  ».م استعدادھا شكوفا نخواھد شدين اھداف كوچك بسنده كنياگر به ھم

و دل بازی نکنيد و عده ھای سرخرمن ندھيد کسی نيست که به اين دروغگوی تيرخالص زن بگويد لطفا اين ھمه دست 

س دولت در قبال جامعه عمل کنيد و ئي رۀ دست مزدھای معوقه کارگران را پرداخت کنيد؛ به وظايف خود به مثابنقداً 

 کنيد و دست از دادن تأمينزيست و زندگی کودکان کار و خيابانی، کارتن خواب ھا، بی کاران و محرومان جامعه را 

  !يرواقعی و دروغين و مکارانه برداريدوعده ھای غ

 يکی از وزرای او را خوب ياد گرفته که گفته ۀاما به نظر می رسد احمدی نژاد، سياست ھای ھيتلر به ويژه اين گفت

  . است دروغ ھر چه بزرگ تر باشد پذيرش آن از سوی افکار عمومی بيش تر است

کنند  ب با ستراتژی دروغ بزرگ، سعی می يدست اندرکاران فر. كی جنگ روانی استيدروغ، يکی ديگر از اھداف تاكت

ای كه از  ن مورد استفاده يمعروف تر. ت ھدايت کننديك فضای روانی متفاوت با واقعيتا مخاطب مورد نظر را به سمت 

ر بزرگ دروغ ھر قد«: ديگو گوبلز می . بوده است» گوبلز«و به وسيله » تلريھ« زمامداری ۀك شده، در دورين تاكتيا

  ». تر است  ھای مردم راحت تر باشد، باور آن برای توده

روھا و مرعوب يش نيج افكار عمومی، تشوييك ھم برای مرعوب كردن دشمن و ھم تھين تاكتيا«: گوبلز، می گويد

كی است، به كار گرفته می شود ي كه در خصوص توان نظامی و تكنئی ھا روی دفاعی و دروغيساختن دشمن در مورد ن

دروغ را به حدی «: او، ادامه می دھد» .ز می شودينی نيماری خودباوری و خودبي استفاده از آن دچار بۀنيكه در زم

گفتم كه خودم از آن ھا می   می ئی ھا بعضی مواقع دروغ... ب آن را نكنديت و فكر تكذأ كس جر چيد كه ھئيبزرگ بگو

 » .دميترس 

ش از ھمه احمدی نژاد اين آموزه ھای فاشيسم ھيتلری را خوب ياد گرفته و به به اين ترتيب، سران حکومت اسالمی و بي

ھمين دليل، ھمواره در تالش است تا  با سرکوب و سانسور، جھل و جنايت، اعدام و ترور، دروغ و غارت حاکميت 

  .کارانه شان را سر پا نگاه دارند و تبھئیمافيا

 چون ئی دولتی و نيمه دولتی خبرھایالی اخبار رسانه ھاه که در البخالف ادعاھای پاسدار احمدی نژاد، روزی نيست 

تر از  بيشی سه ماه، ھشت ماه و حتیتعفالن کارخانه تعطيل شد و کارگرانش بی کار شدند و يا کارگران فالن بخش صن

 ھای صنعتی  بخشۀامروز در ھم«يک سال حقوق خود را دريافت نکرده اند، با اين وجود احمدی نژاد، مدعی می شود 

  !؟». ھستيم٨۴و عمرانی شاھد جھش ھای قابل توجھی نسبت به سال 

صنايع مادر و بزرگ » خصوصی سازی«نژاد، در ھفت سال گذشته رياست جمھوری اش با توجيه  محمود احمدی 

. کرده استکشور از صنايع نفت و پتروشيمی گرفته تا مخابرات و جاده سازی و غيره را به برادران سپاھی اش واگذار 

حال چه .  و مشاوران و مقامات دولتی را نيز از ميان سرداران سپاه انتخاب کرده استءبه عالوه بسياری از وزرا
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 مخالف واگذاری صنايع اتفاقی افتاده است که او، از سپاه می خواھد بخشی از اموال خود را واگذار کند؟ يا اين که اخيراً 

  به سپاه شده است؟ 

 از بحث ھا و کشمکش ھا درونی و پشت پرده حاکميت به خصوص ميان خامنه ای و احمدی نژاد روشن است که ما

 ۀ احمدی نژاد دربارۀ اين موضع گيری ھای تازۀاما با توجه به داده ھای بيرون می توان به چند فاکت دربار. خبر نداريم

وری، رقابت ھای جناحی در درون جناح  انتخابات رياست جمھۀ چون نزديک شدن مضحکئیفاکت ھا. سپاه، اشاره کرد

، عميق تر و گسترده تر شدن بحران »امريکا - شيطان بزرگ « مخفيانه با ۀ اصول گرايان حاکم، مذاکرۀبندی ھای تاز

  .کيد کردأھای اقتصادی و موج تازه نارضايتی عمومی در جامعه ت

 چماقداران و آدم کشان حکومت ۀامنه ای سردست علی خۀنديدی نماي حکومتی قانون، خبر داده است که علی سعۀروزنام

ط حساس يشرا«ن يد ايو مردم با» د منجر به مذاکره شودياوضاع اقتصادی نبا«: اسالمی در سپاه پاسداران، گفته است

 ديدار و مذاکره امريکائیدر جامعه شايع شده است که علی اکبر واليتی، از سوی خامنه ای با مقامات » .را درک کنند

دشمن به دنبال وارد کردن ما به « علی خامنه ای در سپاه پاسداران گفت که ۀندي قانون، نماۀ روزنامۀبه نوشت.  اندکرده

عی عراق و يت شين، حاکميادی از جمله حزب هللا لبنان، فلسطيک زي مسائل ستراتژامريکاما با «اما » کافه خود است

  ».ستي نچ کدام در قالب مذاکره قابل حليم که ھين داريبحر

اين سياست . کيد داشته استأدولت احمدی نژاد، ھم چنين در ھفت سال گذشته، بر فعاليت اتمی حکومت اسالمی، ت

.  نظامی نيز قرار داده استۀ اقتصادی و احتمال حملۀاحمدی نژاد و کل حاکميت جمھوری اسالمی، ايران را در محاصر

می به ويژه سپاه پاسداران، به دنبال دست يابی به سالح ھای اين سياست از آن جا ناشی می گردد که حکومت اسال

ی حکومت اسالمی ايران در سال ھای اخير، به يک بحران ئ ھسته ۀدر حقيقت بحران پروند. کشتار جمعی اتمی ھستند

 تر ھر ميزان که بحران ھای داخلی حکومت در ابعاد مختلف داخلی و بين المللی عميق. داخلی حکومت تبديل شده است

ی نيز به يکی از کانون ھای مرکزی سياست دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران ئو گسترده تر می شود بحران ھسته 

  .تبديل می گردد

 حکومت اسالمی با قدرت ھای بين المللی منجر ئیی، به يک روياروئدر اين ميان، آيا کارت بازی با بحران ھسته 

  ش از اين تشديد خواھند کرد؟  خواھد شد؟ آيا سرکوب ھای داخلی را بي

 نيازھای اوليه زندگی شان و امنيت شغلی شان و تأمين شان از ۀامروز اکثريت مردم ايران، عالوه بر نگرانی روزمر

 شان توسط نيروھای حکومتی، نگران تشديد تحريم ھای ۀ حق و عاالنه اعتراضات و اعتصابات بۀسرکوب وحشيان

  ! و تورم و بی کاری و فقر نيز ھستندنیگرااقتصادی بين المللی، افزايش 

  ٢٠١٢مبر  نوزدھم دس- ١٣٩١ ]قوس[چھارشنبه بيست و نھم آذر

  . ادامه دارد

 

 


