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 سخن اول

 یکم.

ایم بلدیم حتی  است که ثابت کرده ها این یکی از خصوصیات ما آدم
العینی بدون جیره و  ةمان بخواهد به طرف پادشاه عریان را هم اگر دل

مواجب با لباس پلوخوری ببینیم و یک شهر کف بزنیم و به به و چه چه 
هم به  تیپی داریم و اصالً  بگوییم و دورش بگردیم که عجب پادشاه خوش

کس صدایش را در نیاورد که هیچ؛ حتی  روی خودمان نیاوریم. هیچ
 ۀبگیرند و مثل واقع شان فیلم های ها با موبایل جور وقت ها بلدند این برخی

اند  آباد یک جشن پتویی که یک نفر را به زمین انداخته میدان کاج سعادت
مشکل از  . ظاهراً بکنند ها هم زنند را ثبت در خاطره و دارند می

دهد  ها ترجیح می درد ماست که خیلی وقت پذیری و خالء وجدان جامعه
 رف حق بزند.رنگ ج�عت بشود تا اینکه بر ضد ج�عت بشود و ح هم

 دوم.

هایش رسا سخن گفنت است. حاال راست و دروغ و  رسانه یکی از کارویژه
مثل یک بلندگویی که برایش فرقی کند.  خیلی فرقی �ی خوب و بدش هم

 بدهندبهشت زهرا در آن ناله برای اموات رس  ۀکند صبح در فالن قطع �ی
ای در  هر که خوانندهاش کنند به فالن باغ خارج از ش و بعد از ظهر منتقل

ها را ترغیب  آن مراسم بزم عروسی فرزند حاج آقا را گرم کند و خوشگل
 .کند که برقصند

گوید و در فضای  که رسانه دارد چه می جور مواقع رصف نظر از این ینا
به جز صاحب رسانه که  -زند یا در باغ خارج از شهر  ف میبهشت زهرا حر 

کس به  کند که صدای هیچ قدر زیاد می گاهی اوقات صدای رسانه را آن
طرف است. برای  گناه و بی الظاهر رسانه بی علی -رسد کس �ی گوش هیچ
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همین الزم است یک نفر وسط هیاهو بلند شود و صدای رسانه را ساکت 
کی به کی است. درست مثل پدری که در وسط  کند تا معلوم شود دقیقاً 

ار فریاد بزند تا به فرزندش شلوغی و رس و صدای خانه باید چندین ب
جا مهم  بگوید کنرتل را بردار و تلویزیون را کمش کن که رسمان رفت. این

زده یا حرف بد؛ مهم رسسام  نیست تا قبلش تلویزیون حرف خوب می
 گرفنت است که باید فکری برایش کرد.

 سوم.

ۀ ها گویی قصه همیشه به یک بچ های ما آدم خاطر وجدان و خصلت به
لی نیاز دارد که از وسط جمعیت بپرد بیرون و به ریش پادشاه و خردسا

نویس  بردار و وبالگ مردم یک شهر و کلی رسانه و عکاس و خربنگار و فیلم
پادشاه را رس بدهد.  عریانیجا بخندد و فریاد  اند، یک که صف کشیده

ترها بالغ نشده و  داند شاید چون آن بچه هم هنوز مثل بزرگ کسی چه می
های  نان و زن و زندگی و بچه گرفتارش نکرده و از این اصول آدم فکر

یاد نگرفته که زبان رسخ را باید در دهان رس سبزش نگه دارد،   سیاسی کار
بلد نیست مثل بزرگرتها لباس ژیگول پلوخوری پادشاه را بر تنش ببیند. 

خواهد که از  قدر کار سختی است و ه� می ظاهرا لخت دیدن پادشاه آن
آید. در این شهر مرد زیاد است، احت�ال  یک شهر آدم بزرگ بر�یۀ عهد

خواهد که هنوز شهری  هایی می  خواهد، بچه لخت دیدن پادشاه مرد �ی
 نشده باشند.

 چهارم.

ماجراهای عجیب و غریبی رخ داد و چه بسیار  ،سالی که گذشت ۸در 
نهیب زد و حرف از  وقت پدر خانه ها را در نوردید. هر هایی که رسانه موج

تر حرف بزن تا  کم کردن صدای تلویزیون زد که رسانه یک مقدار یواش
موالنا  مثنویِ » خر برفت«معلوم شود در خانه چه خرب است، مانند ماجرای 

قدر  اصلی و فرعی کردن و هر نهیب دیگری را هرجوری که خواستیم آن
مثل  کنیم. دقیقاً  می قد ه�ن کارهایی شود که داریم هم کشیدیم تا دقیقاً 

کرد در راستای  موقعی که یک نفر مسابقات گل کوچک برگزار می آن
کاری خواستیم  هم هر منویات رهربی در سال اصالح الگوی مرصف. ما

بار گذاشتیم در راستای منویات رهربی مبنی بر  کردیم و اسمش را یک
یه رهربی بار دیگر گذاشتیم در راستای توص علنی نکردن اختالفات، یک

پراکنی، بار دیگر گذاشتیم در راستای تذکرات رهربی  مبنی بر عدم تهمت
 …درباره عدم اعالم نام متهم قبل از اثبات جرم و 

یکباره وجدان دردمان عود کرد و تصمیم گرفتیم چند رسفصل اصلی 
دعواها را از قرب بیرون بکشیم و در یک فضای آرام و دور از رس و صدا 

. تصمیم گرفتیم این کار را بدون انجام دادیمواکاوی کنیم رفتارهایی را که 
یعنی تر مباند. بدون روتوش  ثبت در تاریخ ناب برایروتوش انجام دهیم تا 

کاری  کار سیاسی یا سیاسیهایی دیدن که هنوز  از عینک آدم رویدادها را
خردسال قصه ۀ اند، به دور از هیاهو و رس و صدا، مانند بچ یاد نگرفته

ثیر ج�عت یک شهر قرار نگرفنت. بدون روتوش یعنی فارغ از أ تحت ت
 ها دیدن یک تصویر واقعی. بدون روتوش در یک کالم یعنی لخت حاشیه

 دیدن پادشاه.



نامـــــه 
محرمانه 



 brotoush.com نامه محرمانه ۸ نژاد بدون روتوش احمدی 

ۀ معاون اولی مشایی و حکم رهربی برای برکناری وی و تأخیر چندروز 
عطفی شد تا اصولگرایان در ۀ نژاد در اجرای این حکم، نقط احمدی
راه مصدق و  ۀدهند نژاد شک کنند، وی را ادامه مداری احمدی والیت

 صدر بدانند. بنی

نژاد اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون  ، محمود احمدی۸۸تیر  ۲۶
 .١اول خود تعیین کرد

 های غیررسمی: دستور رهربی برای عزل مشایی قول نقل

» کجی دهن«این انتصاب را نوعی  الله سیداحمد خامتی آیتتیرماه  ۳۰روز 
نیز از دستور رهربی مبنی بر  احمد توکلی. ٢به مراجع تقلید دانست

ها  کارگیری وی در دیگر معاونت  برکناری مشایی از معاون اولی و عدم به
که آن زمان مشاور رئیس جمهور بود ابالغ  مجتبی رح�ندوست. ٣خرب داد

 .٤جمهور را تأیید کردنامه رهربی برای عزل مشایی به رئیس 

یا استعفای مشایی را رد  نژاد همین روز در جمع خربنگاران برکناری احمدی
 .٥کرد

1 http://www.president.ir/fa/17242 
2 http://www.khabaronline.ir/news-12913.aspx 
3 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=916075 
4 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8804301447 
5 http://www.president.ir/fa/17264 
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گفت که  فرد سیدمحمدحسن ابوترابیواملسلمین  االسالم حجتروز بعد 
جمهور ابالغ گردیده  یسئبه ر  کتباً «برکناری مشایی  مبنی بر رهربی دستور
 گفت:اجرا شود. وی  و باید رسیعاً » است

های  های کلیدی و معاونت رحیم مشایی از سمت حذف«
 .»٦جمهور تصمیم اسرتاتژیک نظام است یسئر 

آزمون «، برکناری مشایی پس از دستور رهربی را نیز الله خامتی آیت
 .٧نژاد خواند احمدی» مداری والیت

گیر طرح سؤال از رئیس جمهور بود، از  که از دو سال قبل پی علی مطهری
ه، به دلیل واکنش نشان ندادن رئیس جمهور تر خود در این بار  جدیت بیش

در این زمان دفرت رهربی هنوز اعالم موضعی  .٨خرب داد به دستور رهربی
 .باره نکرده بود ی و علنی در اینرسم

ای از  بسیاری از �ایندگان مجلس و فعاالن سیاسی و رسانههمین روز، 
 را برکنار کند. مشایینژاد خواستند  احمدی

6 http://www.aftabnews.ir/vdchvvnw.23nz6dftt2.html 
7 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=916299 
8 http://www.asriran.com/fa/news/78664 

اولی مشایی  ها از اعرتاض برخی وزیران به معاون روز یکم مرداد، خربگزاری
هیئت دولت ۀ ای لفظی و ترک جلس این اعرتاض شامل مجادله .٩خرب دادند

رسانی  . البته معاون اطالعهده داشتبود که مشایی ریاست آن را بر ع
جمهور، ریاست جلسه توسط مشایی، ترک جلسه توسط برخی  سیرئ

شد  دو تن از وزرایی که گفته می .١٠لفظی را تکذیب کردۀ وزیران و مجادل
 و رغم حرف دی بعد برکنار شدند، علیاند، چن جلسه را ترک کرده

ً  نژاد حمدیها، ا حدیث  .١١عنوان کرددو   زل ایندالیل دیگری برای ع بعدا

کند.  را منترش می علیرضا زاکانیوگویی با  روز، گفت همین ،نیوز سایت جهان
را » مسائل امنیتی«و » گرایی خرافه«، »بندی به مسل�ت عدم پای« وی

توجهی به  کند و از رئیس جمهور به خاطر بی مشکالت مشایی عنوان می
 .١٢کند قلید و عل� انتقاد میدستور رهربی و نظر اصولگرایان و مراجع ت

نژاد و لزوم  جمعه دوم مرداد، جمعی از امئه جمعه به انتقاد از احمدی
 .١٣پرداختند» در پی حکم رهربی«برکناری مشایی 

9 http://jahannews.com/vdcbggbs.rhbw9piuur.html 
   http://jahannews.com/vdcjhyei.uqeoozsffu.html 
10 http://jahannews.com/vdcjyoei.uqeohzsffu.html 
11 http://www.jahannews.com/vdch-vnm.23nw6dftt2.html 
12 http://jahannews.com/vdcay6nm.49nae15kk4.html 
13 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=917156 
    http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=917166 
    http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=917129 
    http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=917126 
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 رهربی؛ شش روز پس از صدور ۀانتشار نام

ظهر روز جمعه دوم مردادماه، پایگاه اینرتنتی دفرت حفظ و نرش آثار 
رهرب انقالب اولین اظهارنظر رسمی، نامۀ  ای، در خامنهالله العظمی  آیت

خط شخص  این نامه که به دست .١٤نژاد را منترش کرد خطاب به احمدی
داد. رهربی  را نشان می ۲۷/۴/۸۸آن تاریخ رهربی نوشته شده بود و امضای 
الزم است انتصاب «چنین خواسته بودند:  در این نامه از رئیس جمهور این

گونه  و دلیل این دستور را این .»ن اعالم گرددیکان مل ک مزبور ملغی و
 توضیح داده بودند:

س یی به معاونت رئیم مشایار رحیانتصاب جناب آقای اسفند«
جمهور بر خالف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختالف و 

 .»ان عالقمندان به ش� استیرسخوردگی م

هرگز مخالفتی د بود نژا که مشایی معاون احمدیرهربی طی چهارسالی 
(ریاست سازمان میراث  علنی با تصدی وی بر معاونت ریاست جمهوری

 فرهنگی) نکردند.

14 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=916888 
    http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=7495 

 رهربی ۀمحرمان ۀمأموریت ویژه برای افشای نام

حال توسط �ایندگان  ولی با این ،نویس و محرمانه بود نامۀ رهربی دست
ری مشایی چنین در این نامه دستوری مبنی بر برکنا مجلس علنی شد. هم

 نبود. -فرد و توکلی گفته بودند گونه که ابوترابی آن–ها  از همه معاونت

بوده است و برای علنی کردن » محرمانه«گفته است که نامه  فرد ابوترابی
، وی توضیحی نداده است که چه ١٥داشته است» مأموریت قطعی«آن 

با اطالع خود » مأموریت«وی از این که این  کسی وی را مأمور کرده بود.
اش  رهربی صورت گرفته باشد اطمینان ندارد و با اشاره به انتشار مصاحبه

از موافقت سایت شخصی رهربی با انتشار آر  آی دات ای در سایت خامنه
کنم حرضت آقا با این انتشار این  فکر می«گوید:  میدهد و  نامه خرب می

گفت که نظر رهربی همین بوده  گرچه بعدا تلویحاً  »١٦اند نامه موافق بوده
 .١٧است

15 http://jahannews.com/vdchkxniq23n6-d.tft2.html 
16 http://jahannews.com/vdcjmte8auqeomz.fsfu.html 
17 http://www.mehrnews.com/detail/News/2044334 
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 تر ترصیح کرده بودند: رهرب معظم انقالب پیش

چه که  مبادا کىس تصور کند که رهربى یک نظرى دارد که برخالف آن«
شود، در خفا به بعىض از خواص و  به عنوان نظر رسمى مطرح می

د؛ مطلقاً چنین چیزى کند که اجراء کنن خلّصین، آن نظر را منتقل می
نیست. اگر کىس چنین تصور کند، تصور خطاىئ است؛ اگر نسبت 

اى انجام داده. نظرات و مواضع رهربى همینى است  بدهد، گناه کبیره
شود؛ همینى است که من رصیحاً اعالم  که رصیحاً اعالم می

 .»١٨کنم می

 اش را ثابت کند مداری نژاد والیت افزایش انتقادات؛ احمدی

کیهان، نوشت که تأخیر  ۀروز بعد در رسمقال ین رشیعتمداریحس
ن یمرتک« نژاد در اجرای حکم رهربی و تالش برای تغییر نظر ایشان احمدی

را  وی ییگرا قانون و یر یپذ تیوال«و »ندارد یو قانون یه اسالمیتوج
نش یو ضعف ب یدان مناشی از ک» با تسامح«و شاید  »ندک یمخدوش م

 یها از مهره یکی« یی رامشا در این یادداشتوی ی باشد. و  یاسالم
ر، تالش یاخ ۀاو با خط توطئ«معرفی کرد و نوشت که  »یمخمل یودتاک

18 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9925 

ن مسلم یر پا نهادن قوانیو ز یو انقالب یاسالم یها عبور از ارزش یبرا
 .»١٩است یاسالم یجمهور 

پاسخ گذاشته  رهربی را بی ۀنژاد نام با انتقاد از این که احمدی احمد توکلی
که دستور رهربی در ه�ن تاریخ صدور اجرا نشده است را  از این است

-نظر وی  سایت زیر .٢٠دانست »قانون و احکام اسالمی«خالف  تلویحاً 
نژاد  احمدی» یپذیر  یتروزش�ر وال«اصلی خود ۀ در کنار صفح نیز، -الف

رهربی ۀ که از زمان صدور نامهایی  ها و ثانیه را قرار داد که روزها، ساعت
 .٢١داد را نشان می بودگذشته 

باره اظهار نظر کردند. از آن جمله  در این سیاری از دیگر �ایندگان مجلسب
نیز در یادداشت وبالگش نوشت که مشایی از حکم رهربی  حمید رسایی

به  یاعتقاد«فلذا  ؛استولی در مقام معاون اولی مانده  ،مطلع شده است
ای از   به عنوان �ونه .»٢٢ت از آن نداردیه و تبعیت فقیالموضوع و 

پس از نصب مشایی  ۀای، خربگزاری فارس هفت های پرحجم رسانه فعالیت
 نژاد منترش کرد. خرب و مصاحبه علیه او و احمدی ۸۵به معاون اولی، 

19 http://www.kayhan.ir/880503/2.htm#other200 
20 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=917372 
21 http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=5067 
22 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805020708 

                                                             

                                                             



 brotoush.com نامه محرمانه ۱۲ نژاد بدون روتوش احمدی 

 رود مشایی از معاون اولی کنار می

رهربی، مشایی استعفا داد.  ۀه�ن روز، یعنی روِز پس از انتشار نام
عنوان کرد ی وی،  استعفا ۀدر پاسخ نام نژاد این استعفا را پذیرفت و احمدی

 یبا رفع برخ«رهربی، امیدوار بوده  ۀکه در روزهای پس از صدور نام
 یها انیها و جر رسانه یبعض یها یفشارها و جوساز  ی،غات منفیتبل
 .٢٣مشایی معاون اول مباند» یاسیس

ژاد ه�ن روز مشایی را به سمت مشاور و رئیس دفرت ریاست ن احمدی
ای به رهربی، از انجام شدن  چنین در نامه هم وی. ٢٤جمهوری نصب کرد

 .٢٥خرب داد »یقانون اساس ۵۷به استناد اصل « دستور ایشان

چنین انتصاب مشایی به ریاست دفرت  نژاد به رهربی و هم احمدی ۀمنت نام
های سیاسی در پی داشت. برای مثال  وی شخصیتخود، انتقاداتی را از س

را  یسکم یما انتظار ندار«مجلس) گفت:  ۀ(�ایند فرد پور تهرانی علی عباس
است یعنوان ر هشان دارد بیدر رابطه با ا ین نظر یچن یه مقام معظم رهرب ک

 .»٢٦انتخاب شود ،باشد یمهم م یها از پست یکیه کس جمهور یدفرت رئ
تر  ) نیز پیشاصناف و بازار یاسالم ۀل جامعکر یدب( احمد کریمی اصفهانی

23 http://www.president.ir/fa/17310 
24 http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=179301 
25 http://www.president.ir/fa/17311 
26 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805050514 

هم  کوچک یاست سازمانیگاه ریرا در جا ییمشا یار عمومکاف«گفته بود: 
 .»٢٧ندک یتحمل �

ای رسگشاده  محمدرضا باه�) در نامه اسالمی مهندسین (به دبیرکلی ۀجامع
نتقاد در اجرای دستور رهربی انژاد، در ششم مرداد، از تأخیر  به احمدی

به راه » رویارویی با روحانیت«عنوان کرد که به دلیل  و تلویحاً  �ود
 .٢٨رود می» صدر بنی«و به دلیل رسپیچی از دستور رهربی به راه » مصدق«

 نژاد: توضیحاتی دادم و قرار بود کارهایی انجام شود احمدی

های دانشجویی  ای با دبیران تشکل نژاد در همین هفته در جلسه احمدی
بعد منترش ۀ پیرامون این وقایع توضیحاتی داد. وی در این سخنان که هفت

 شد گفته بود:

دم و توضیحاتی دادم که قرار یرس یمن خدمت مقام معظم رهرب «
شد کارهایی انجام شود اما بعد از آن، نامه توسط برخی �ایندگان 

بعد از آن، بهرت تشخیص داده شد که نامه  …ردکدا یمحرتم، درز پ
 ».٢٩نیمکترش شود و بعد از آن اقدام من

27 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8804280771 
28 http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=57384 
29 http://alef.ir/vdcjtxei.uqeyozsffu.html?50483 
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را » توضیحات«ها، چرا این  نژاد توضیح نداد که با وجود حساسیت احمدی
که نظر رهربی  پیش از نصب مشایی به رهربی ارائه نکرد و چرا پیش از این

 استعفا یا برکناری مشایی را رد کرد. تغییر کند، علناً 

 ر نفی نکنیدها را از یک نف رهرب انقالب: همه صالحیت

رهرب معظم انقالب روز سوم مردادماه در جمع قاریان قرآن، از فضای 
خواستار پایان حمالت به مشایی  و اختالف انتقاد کردند و تلویحاً  تهمت
 :٣٠شدند

ها هى  ر باز بعىضیاى سه چهار روز اخین قضایهم درنم یب من مى«
د اختالف به ینبانند؛ نه، کتر  شیها را ب افکها و ش خواهند اختالف یم

نند؛ کد بیارى باکد؛ همه با هم برادرند، همه با هم همیایوجود ب
د یىس نباک. به نندکب کمکگر یدیکشور به کد براى ساخنت یهمه با

زهاىئ یآن چۀ امر، از هم یکد به خاطر یىس را نباکهوده تهمت زد؛ یب
د یبا انصاف با ند.کشود، انسان او را نفى ب یت محسوب میه صالحک

د حرف زد. خداى متعال یرد؛ با انصاف باکد عمل یبود؛ با انصاف با
م شنآن قوم عىل اّال تعدلوا کجرمنّ یو ال «د: یگو یدر مورد دشمنان م

ن دشمنى موجب ید، ایىس دشمنک؛ اگر با »اعدلوا هو اقرب للتّقوى
د؛ حتّى نسبت به ینکعدالتى  د، ىبینکانصاىف  ه نسبت به او ىبکنشود 

نار کها را همه  عدالتى ست. ىبیه دشمن هم نکحاال آن دشمن؛ 

30 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7501 

ر پرچم نظام یهمه در ز نار بگذارند؛کها را همه  انصاىف بگذارند؛ ىب
اسالمى و جمهورى اسالمى جمع بشوند؛ اصوىل وجود دارد، به آن 

نار هم باشند، کنند. در کبندى خودشان را اعالم بیاصول همه پا
 ؟»ال داردکچه اش قه هم باشد.یاختالف سل

های معدود به این سخنان رهربی، عذرخواهی حسین  العمل از جمله عکس
ردم کاحساس : «نوشت بود. وی در یادداشتی در چهارم مرداد رشیعتمداری

تواند در  یم» ندک یاو را اداره م یسکچه «روزم با عنوان یادداشت دی
زه، ین وجیاه با نوشنت کدانم  یفه خود میوظ …م باشدیمالمت مقتدا ۀحوز 

نم در اعرتاض و انتقاد کرده و اذعان کح یروز نوشته بودم را تصحیآنچه د
 .»٣١شده بود یرو  ادهیان آمده ، زیه نامشان در آن نوشته به مک یسانکبه 

بیگانگان در انقالب ۀ یادشده احت�ل داده بود مشایی مهر ۀ وی در رسمقال
 مخملی باشد.

31 http://www.kayhan.ir/880504/2.htm#other206 
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 مدارانه نبود؟ والیتنژاد  ی آیا عملکرد احمد

و از  (استاد حوزه و دانشگاه احمد رهداراملسلمین دکرت  و السالم  حجت
الله مصباح یزدی) در این باره توضیح قابل توجهی داده  شاگردان آیت

. وی مشکالتی از این دست را ناشی از ظرفیت حداقلی قانون ٣٢است
تأخیر  هبه ماجرای بداند. وی با اشاره  یاساسی برای اع�ل والیت فقیه م

زنی مالک اشرت با ایشان در جنگ صفین و  انداخنت حکم امام علی و چانه
ای و  الله خامنه های آیت الله منتظری و مخالفت چنین عزل آیت هم

 پذیری نیست: زنی با ولی، خالف والیت گیرد که چانه هاشمی، نتیجه می

طاعت کردن مهم آقا هرچه فرمود ما باید تبعیت کنیم؛ ولی چگونه ا«
زنی  جمهوری، حق چانه است. باید ببینیم آیا من در جایگاه ریاست

زنی در آن مورد  فقیه دارم؟ قطعاً دارم. این چانه کارشناسی با ولی
خواهد. جامعه انقالبی ما  اتفاق نیفتاده؛ لذا یک حلمی این طرف می

. لذا نیست باید حلم مدنی پیدا کند، این حلم مدنی به نظر من فعالً
روز تأخیر شد، کلی امل شنگه ایجاد شد. مباند  ۲به محضی که حاال 

های دیگری هم در مورد آن نامه زده  نژاد حرف حاال که آقای احمدی
جمهور بودم،  سالی که من رئیس ۵-۴گفته بود در کل این  بود. مثالً

ای بود که از دفرت حرضت آقا آمده بود و ثبت این اولین نامه
 !»نشده بوددبیرخانه 

 ۹۲و فروردین  ۹۱اسفند ، ۹و  ۸اصولگرا، ش�رۀ  نرشیۀوگو با  گفت ٣٢

زمان از مشایی و  تر موضوع، از جمله انتقادات مرسوم آن برای بررسی بیش
های حامیان وی، مرشوح اعرتاضات به معاون اولی مشایی، ماجرای  پاسخ

و اظهارنظر رهربی، مرشوح بیانات رهربی پس از � دوستی با مردم ارسائیل�
تالف با رئیس علنی کردن اخ ۀنظرشان دربار  برکناری مشایی و اظهار

 جمهور و مرشوح سخنان احمد رهدار به منت کامل این گزارش روی سایت
brotoush.com .مراجعه کنید 

http://www.brotoush.com/
http://www.brotoush.com/


نقص 
ظاهر 



  brotoush.com ۱۶ نژاد بدون روتوش احمدی 
 

 نقص ظاهر

های لیربال فرهنگی و مخالفت با  تفاوتی در برابر بدحجابی، سیاست بی
های اصولگرای  قانون حجاب و عفاف محتوای انتقاد بسیاری از شخصیت
نژاد به گسرتش  دینی و سیاسی بود که معتقد بودند دیدگاه احمدی

 راستی چه بود؟ نژاد به دیدگاه احمدیانجامد. اما  بدحجابی و فساد می

 گوید؟ نژاد درباره حجاب چه می احمدی

نژاد از ایام تبلیغات انتخابات ریاست  با نگاهی به اظهارات احمدی
حجاب و عفاف، اصول  ۀدربار  ۹۰) تا پایان سال ۸۴جمهوری نهم (خرداد 

 جمهور به رشح زیر است: فکری رئیس

اصلی کشور و مردم  ۀمسئل وضعیت پوشش و حجاب در جامعه، -
 نیست و باید از بزرگن�یی آن پرهیز کرد

 ١)۸۴خرداد  ۲۴خربی شبکه دوم سی� ( ویژۀگوی  و گفت

 

1 http://www.mardomsalari.com/template1/news.aspx?nid=14391 
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 نقص ظاهر

های فرهنگی و  ای فرهنگی است و با روش حجاب، مسئله ۀمسئل -
به صورت …  شود و نه از طریق انتظامی و گذشت زمان حل می

 بسیار رسیع.

خربی شبکه ۀ ژ گوی وی و ، گفت٢)۸۵یبهشت ارد ۳ران (یت وزأ یجلسه ه
اول سی�  ۀشبک�تلویزیونی ۀ، ارتباط زند٣)۸۸خرداد  ۱۵دوم سی� (

 ٤)۸۸تیر  ۱۶(

باید بین عموم مردم که از روی غفلت و نا آگاهی بدحجاب هستند  -
های سازماندهی شده، تفاوت اساسی قائل شده و با  و بدحجاب

توجه به نقش عظیم عموم مردم  های متفاوتی برخورد کرد. با شیوه
ها (گروه اول) باید به  در ایجاد و استمرار انقالب اسالمی، با آن

صورت فرهنگی و محرتمانه برخورد کرد و با گروه دوم هم پس از 
باید به صورت قانونی، برخورد … شناسایی از طریق کار اطالعاتی؛

 قضایی و انتظامی کرد.

 ۲۴( یاجت�ع یفرهنگ یت شورایالفع ۀنیشور در زمکر ینامه به وز
 ٦)۸۷بهمن  ۲۶اول سی� ( ۀ، گفت و گوی زنده با شبک٥)۸۷بهمن 

2 http://www.president.ir/fa/1661 
3 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8803160244 
4 http://www.president.ir/fa/17188 
5 http://www.president.ir/fa/14847 

آنان  ۀهیچ کسی حق دخالت در امور شخصی مردم و پرسیدن رابط -
 با یکدیگر را بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی ندارد.

 ۲۴( یاجت�ع یفرهنگ یت شورایفعال ۀنیدر زم شورکر ینامه به وز
 )۸۷ بهمن

با توجه به موارد باال، اجرای طرح گشت ارشاد توسط نیروی  -
انتظامی اشکاالتی دارد و این موضوع بارها به صورت خصوصی و 

 علنی به وزارت کشور و نیروی انتظامی تذکر داده شده است.

 یفرهنگ یت شورایفعال ۀنیدر زم شورکر ینژاد به وز احمدی ۀنام
 ۲۶اول سی� ( ۀگوی زنده با شبک و  )، گفت۸۷بهمن  ۲۴( یاجت�ع
)، ۸۸خرداد  ۱۵خربی شبکه دوم سی� (ۀ گوی ویژ  ت و )، گف۸۷بهمن 

 )۸۸تیر  ۱۶اول سی� ( کۀشب�تلویزیونی ۀارتباط زند

6 http://www.president.ir/fa/27593 
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 منتقدین چه گفتند؟

ها شد و  ، موضوع حجاب تبدیل به اولویت اصلی رسانه۸۹اوایل بهار 
واستار برخورد شدید باهای دینی و سیاسی خ بسیاری از شخصیت

هایی مانند تشدید اجرای گشت ارشاد و همچنین  ها با روش بدحجاب
» ها های دولتی و دانشگاه ها به دستگاه ممنوع کردن ورود بدحجاب«

 ۀی زندگفت و گو نژاد در  خرداد)، احمدی ۲۳. در همین ایام (شب ٧شدند
حجاب و عفاف را  ۀهای خود در زمین اول سی�، دیدگاه ۀتلویزیونی با شبک

ای صورت گرفته با موضوع  تکرار و از برخوردهای انتظامی و رسانه
بدحجابی انتقاد کرد. این اظهارات با عکس العمل و انتقاد شدید عل� و 

ها (در فاصله  ای از این واکنش رو شد. گوشه های سیاسی روبه شخصیت
 د:خوانی ) را در ادامه می۸۹مرداد  ۱۵خرداد تا  ۲۵زمانی 

 (رئیس مجمع �ایندگان روحانی مجلس شورای اسالمی): محمدتقی رهرب
جمهور قرار دهیم باید منتظر کشف حجاب  اگر مبنا را سخنان اخیر رئیس«

 »باشیم.
 .»٨نژاد چراغ سبز به بدحجابی بود سخنان اخیر احمدی«

 مشهد و عضو مجلس خربگان): ۀ(امام جمعالهدی  الله علم آیت

متی: از ورود افراد بدحجاب به دستگاه های دولتی جلوگیری شود  ٧ آیت الله احمد خا

ها به  دولت باید مانع ورود بدحجابخرداد) و  علی مطهری:  ۵ -(خربگزاری حوزه
 اردیبهشت) ۲۲-(خربآنالین ها شود دانشگاه

8 http://www.khabaronline.ir/detail/69122/ 

نوع برخورد با افراد بدحجاب به  ۀنژاد دربار  آقای احمدیسخنان اخیر «
هیچ وجه درست نیست و متأسفانه ایشان نسبت به اجرای این قبیل 

 .»٩مسایل رشعی توجه الزم را ندارد
 (امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان): یالله جنت تیآ
ار ک یو وقتند ک یقبول � ینیچ عقل و دیه هکزنند  یم ییها حرف یبرخ«

صورت  یار فرهنگکد یند بایگو یرسد م یم یبه موضوع مبارزه با بدحجاب
رد و در ک یار فرهنگکن مورد ید در ایه چرا باکن است یحال سؤال ا ؛ردیگ

 ؟»نندک ی� یار فرهنگکگر ید یجاها
ان مواد مخدر یا قاچاقچیتوان مثال در مبارزه با اراذل و اوباش و  یا میآ«
 ؟»ردکبسنده  یار فرهنگکز فقط به ین
 ؟»١٠ستندیعل� ارزش قائل ن یفقه اسالم و فتاوا یبرا یچرا برخ«

 العظمی مکارم شیرازی: الله آیت
های شهدا و نیروی  والن مراقب سخنان خود باشند و بدانند خانوادهئمس«

های علمیه و متام وفاداران انقالب اجازه نخواهند داد  بسیج مخلص، حوزه
 مانند امر به معروف که از مسل�ت قرآن مجید است و مخصوصاً ای  مساله

باشد و امروز به عنوان رمزی از  حجاب که ازرضوریات اسالم می ۀلأمس
 .»ال برودؤ شود زیر س م در همه جا شناخته میاسال 

پرور با زبان دیگری سخن  ها از حد بگذرد، مردم شهید تدبیری اگر بی«
 .»١١خواهند گفت

9 http://www.jahannews.com/vdcgqz9qzak9xn4.rpra.html 
10 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903280404 
11 http://www.irna.ir/fa/News/2000691015 
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موقت تهران و عضو مجلس ۀ(امام جمعحمد خامتی الله سیدا آیت
سخن ما این است که امثال من که تریبون داریم، طوری حرف « خربگان):

مان  یند که دلها احسنت بگویند و بگو حجاب ها و بی نزنیم که بدحجاب
 .»خنک شد

حجابی فقط کار فرهنگی رصف جواب  برای مبارزه با بدحجابی و بی«
رشب خمر ما کار فرهنگی  ۀست، ش� بفرمایید دربار اگر این ا ؛دهد �ی

دهد، چرا ش� با دزد مقابله فرهنگی  کنیم. اگر کار فرهنگی جواب می
 ؟»١٢کنید �ی

 جنجالی چه گفت؟ نژاد در مصاحبۀ احمدی

شد در رابطه با برخوردهای  به آن اشارهای که  نژاد در مصاحبه احمدی
 ه بود:گفتچنین اخیر صورت گرفته با بدحجابی 

ابان یدر خ یه زن و مردکم یدان ین میگونه برخوردها را توه نیما ا«
ست؟ به اعتقاد بنده ید نسبت ش� چید بگویایب یسکراه بروند و 

ه ما کست ین معنا نین به ایست البته این یروش موجود روش درست
م. دولت ینکد اصالح یا نبایم و ینیب یرا � یاجت�ع یها ینابسامان

نرتل که بتواند برخورد و ک ییگونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجا نیا
 …ردکخواهد 

12 http://www.khabaronline.ir/detail/81856 

شور کدر  یخواهند جنجال یم ،هر چند ماه ،یا در هر دوره یا عده
ه کنم ک یجا به رصاحت اعالم م نیه بنده در همکنند کبرپا و برخورد 

معنا  ن بدانیالبته ام. ین موضوع مخالفیاد با ایما مطلقاً و از بن
الت کافته بخواهند مشی طور سازمان ه بهک یا ه ما از عدهکست ین

د با یه باکم بلینک یپوش را در جامعه گسرتش دهند، چشم یاخالق
ها را بازخواست و مجازات  آن یو قانون ییو شناسا یار اطالعاتک
 …مینک

 ییند مگر جاهاکرا مجازات  یسک یم قاضکد بدون حینبا یسکچ یه
و  یو رانندگ ییم راهن�یقانون باشد مثالً در جراه بر طبق ک

خودش  یمأمور  یل اجت�عئه در مساک نینپرداخنت قبض برق اما ا
دوارم در یست. بنده امیح نیند صحکص دهد و خودش مجازات یتشخ

در جامعه  یالتکبنده نباشد.اگر مش یر جدکبه تذ  یاز ینه نین زمیا
حل شود  یعاملانه و انسان و با روش یابی شهید رید بایآ یبوجود م

او حرفش را  وند کب یرا تخر یسکت یشخص یمحال است فرد
 …ردیبپذ

دولت  ۀن خالء [فرهنگی] تنها بر برعهدیردن اکت پر یامروز مسئول
ه ک یفرهنگ ی� و نهادهایه و صداوسیعلم یها ه حوزهکست. بلین
به  فه خود راید وظینه باین زمیستند در اینرتل دولت نکز تحت ین

ردن راه کنقش دولت نشان دادن جهت و باز  …انجام دهند یخوب
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 یعنیفرهنگ انجام دهند  ید اهالیرا با ید فرهنگیاست، تول
 .»١٣ار را انجام دهندکن ید ایسندگان و شاعران ما بایه�مندان، نو

ها را چهار گروه متفاوت  نژاد بدحجاب شهریور)، احمدی ۲( چند ماه بعد
برخورد با هرگروه نیز مختلف است. وی گروه اول و دوم ۀ دانست که شیو 

کنند تا از  یافته پول دریافت می سازمان«که » ها مانکن«، »زنان خیابانی«را 
معرفی کرد. » ها بگردند صبح تا شب با نوع خاصی از پوشش در خیابان

علت » لجبازی سیاسی«نژاد کسانی هستند که  گروه سوم از دیدگاه احمدی
وی بخش زیادی از زنان ۀ هاست. گروه چهارم نیز که به عقید آنبدپوششی 

این وضعیت » از روی غفلت و ندانسنت درست مطلب«بدحجاب هستند، 
جمهور به لزوم برخورد انتظامی با سه گروه اول قائل است  سیرا دارند. رئ

نباید با این گروه «گوید:  ورد با گروه چهارم هم میبرخ ۀو درباره شیو 
انتظامی و پلیسی شود و تنها باید با کتاب و جزوه و امر به برخورد 

 .»١٤ها را آگاه کرد معروف به شیوه صحیح آن

 پاسخ رهرب معظم انقالب به انتقادات چه بود؟

وجود آمده در پی سخنان تلویزیونی رئیس  های به چند ماه بعد از جنجال
مجلس  شهریور)، رهرب معظم انقالب در دیدار با اعضای ۲۵جمهور (

 دولت در زمینه حجاب چنین گفتند: ۀخربگان رهربی، پیرامون وظیف

13 http://www.president.ir/fa/22484 
14 http://www.598.ir/fa/news/46621 

ن یه در اکنى یهاى د نىکن هنجارشیه در برابر اکفه دارند یهمه وظ«
ه کهاىئ  سازى ن فرقهیشود و ا ین اظهارات مشاهده میها و در ا تیسا

ه انسان کهاى اخالقى و جنىس  نىکن هنجارشیوجود دارد، و ا
ۀ ت به عهدیمسئول …ستندیزها، بایل چین قبیند و از اک یمشاهده م

دولت البته  دولت است؟ به تنهاىئ، نه.ۀ ا به عهدیست؟ آیک
هاىئ دارد. من خودم بارها به شوراى انقالب فرهنگى در  تیمسئول
ردن کن ید خود را از متدیتوان یه ش� �کهاى مختلف گفتم  دوره

ها  نید. اینار نگه دارک، بر دین راه داریه در اکاى  فهیمردم و وظ
گفتند نه،  یهاى بداخالق مخالف بودند، م انیمخالف بودند. آن جر

فه ینه وظین زمیشود. من معتقدم دولت در ا یِن دولتى مین دیا
د یردن عقاکدولت درست ۀ فیوظ ست؟یدولت چۀ فیدارد، اما وظ

اىت و یعملۀ فیسازى است؛ وظ نهیدولت زمۀ فیمردم است؟ نه. وظ
ۀ زبدگان است، به عهدۀ ت است، به عهدیروحان ۀدا� به عهدیم

امروز  دا� است. منیمۀ فین وظیانخبگان حوزه و دانشگاه است. 
ىل جاها ینى و علمى را در خیرم دکمۀ ن مجموعینم جاى اک ینگاه م

 .»نمیب خاىل مى

 ۀای در دیدار دوم با جامع الله خامنه آبان)، آیت ۶حدود دو ماه بعد (
رسین حوزه علمیه قم در پاسخ به انتقادات برخی حارضین در جلسه مد

 توجهی برخی از مسئولین به حجاب فقهی گفتند: درباره بی
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را  یحجاب فقه ۀن مطلب را قبول ندارم؛ مسئوالن امروز همیمن ا«
 .»هاست کیتکقه در تایاختالف سل یقبول دارند ول

ا در مجلس یندارد اما شب قدر  یاملکه حجاب ک یدخرت  فرضاً «
ا در یند و ک یت و به درگاه خداوند ترضع مکل رش یمک یدعا
ن ید یه بکتوان گفت  یرد، �یگ یر امام را میبهمن تصو ۲۲ یئ�یپ راه

رد. که ید او را توجیه باکست یچ یداند حجاب اسالم یه �کبل ،است
 یها لمیفتاب نوشت و از طرق مختلف مانند کد در باب حجاب یبا

 .»١٥ردکن و افراد ناآگاه را ارشاد ییحجاب را تب یونیزیتلو

 »خاتون«ۀ نام جنجال جدید؛ ویژه

ای با  صفحه ۲۶۰ای  نامه ایران اقدام به انتشار ویژه ۀ، روزنام۹۰مرداد  ۲۲
نامه در کمرت از  در موضوع حجاب و عفاف کرد. این ویژه» خاتون«نام 

های خربی مواجه شد؛  واکنش انتقادی سایتچند ساعت پس از انتشار، با 
ها را ادامه  های سیاسی و مذهبی هم این واکنش مطبوعات و شخصیت

 دادند.
نامه یکی از  نژاد) در این ویژه (مشاور سابق احمدی مهدی کلهر ۀمصاحب
این رنگ مشکی «با عنوان گفت و گو  ترین موارد انتقادات بود. این اصلی

در  )عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( االسالم واملسلمین علیرضا اسالمیان حجت ١٥
تشکل در بیان جزئیات دیدار دوم اعضای این  وگویی تفصیلی با خربگزاری فارس گفت

 ):۸۹آبان  ۱۶ -(مرشق نیوزمذهبی با رهرب معظم انقالب 
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/13380 

در مورد سیر تحوالت  !»شاه از فرانسه به ایران آورد متکربانه را نارصالدین
تاریخی پوشش در ایران بود. همچنین اعرتاضاتی هم به یادداشت 

طرح شد. اکرب جوانفکر  علیبه قلم » های ساده را پیچیده نکنیم حل راه«
 خوانید: ها را می برخی از این واکنش

 ۀاب برتر در روزنامسابقه به حج متسخر و توهین بی مرداد): ۲۲(رجانیوز 
دولت؛ چادر مشکی ارشافی و متکربانه است و از مجالس عیاشی شبانه 

 !١٦اروپا در آمد
: حمله به حکم قرآنی قصاص و حجاب زنانمرداد) ۲۲(جهان نیوز 

 .١٧ایران دوران اصالحات نیز چنین گستاخی نکرد ۀمسل�ن؛ روزنام
 ۀحمل ؛ی برای انگلیس: پادویی جریان انحرافمرداد) ۲۴( کیهان ۀروزنام

 !١٨سال تأخیر ۷۰رضاخانی به حجاب با 
محکوم کردن توهین  :مرداد) ۲۵(نفر از �ایندگان مجلس  ۱۹۲ ۀبیانی
خاتون به حجاب و عفاف و درخواست برخورد قانونی با روزنامه  ۀنام ویژه
 .١٩ایران
 ،مرداد): هدف اصلی این نرشیه ۲۴( العظمی نارص مکارم شیرازی الله آیت

 .٢٠بندوبار در انتخابات است جذب آرای یک گروه بی
: خاتون، قلب امام مرداد) ۲۹( الله صافی گلپایگانی العظمی لطف الله آیت

 .٢١زمان(عج) را آزرد

16 http://www.rajanews.com/detail.asp?id=98764 
17 http://www.jahannews.com/vdcgwq9q3ak97z4.rpra.html
18 http://www.kayhan.ir/900524/3.htm#other302 
19 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9005251084
20 http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=110816 
21 http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=99479 
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شهریور): انتشار خاتون محاربه با امام  ۱۱( الهدی الله سیداحمد علم آیت
 .٢٢ساز را اخراج کند دولت عنارص حاشیه؛ زمان است

 ه بود؟واقعیت چ

هایی که از نظر  چادر را با استدالل» رنگ مشکی«اش،  در مصاحبه کلهر
دینی و تاریخی نادرست بودند زیر سؤال برد، ولی در این مصاحبه، هیچ 

ها ابتدا توهین  توهین و یا حتی انتقادی از اصل چادر نشده بود. اما رسانه
تفسیر کردند  به رنگ مشکی را توهین به اصل چادر و زیر سوال بردن آن

ال ؤ و سپس توهین به اصل چادر را توهین به حجاب و عفاف و زیر س
 بردن آن دانستند.

در یادداشتی که گفته شد، نوشته بود که قراردادن جوانفکر چنین  هم
رسمی و  ۀازمنکر، محدود به حوز  معروف و نهی حجاب در حوزه امربه

ای عام و فراگیر باشد  خاص مانند نیروی انتظامی نیست بلکه باید فریضه
چنین اقدامات پلیسی باید در  که عموم مردم به آن عمل کنند. هم

جانبه صورت گیرد تا مثربخش واقع شود.  جامع و همه ۀچارچوب یک برنام
ها ادعا شده بود که جوانفکر در این یادداشت، قرار  با این وجود در رسانه

از منکر را اشتباه امر به معروف و نهی  ۀدادن موضوع حجاب در حوز 
 نامیده و خواستار برچیده شدن طرح امنیت اخالقی شده است.

رسد که رویکرد کلی  ضمناً با نگاهی به فهرست مطالب خاتون به نظر �ی
ال بردن حجاب و عفاف بوده ؤ زیر س -رغم اشتباهاتش  علی –نامه  این ویژه

 .٢٣باشد

22 http://www.khabaronline.ir/news-170973.aspx 

 شود! یر و ببند �یبا برخورد و بگ یار فرهنگک

د) به مجلس فراخوانده شد تا به اسفن ۲۴نژاد چند ماه بعد ( احمدی
االت مربوط به اظهارات ؤ االت �ایندگان پاسخ دهد. یکی از سؤ س

) بود. در این ۲۳/۳/۸۹ حجاب (مصاحبه تلویزیونی ۀنژاد دربار  احمدی
اِل �ایندگان ؤ تهران) در توضیح این س ۀجلسه، ابتدا علی مطهری (�ایند

خوانده و » لیربال«نژاد را  های فرهنگی دولت احمدی دگاهمجلس، دی
س جمهور منجر شده تا وضعیت یرئ» چراغ سبز نشان دادن«گوید که  می

 در منت سؤال چنین آمده بود: .٢٤شود» خارج از کنرتل«حجاب تا 

که انتقاد از برخی مجریان قانون  عالی با علم به این چرا جناب«
موجب کاهش اقتدار نظام در این ملی  ۀعفاف و حجاب در رسان

در  ،حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسالمی در جامعه خواهد شد
تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون  ۀزند ۀبرنام

دولت اسالمی در آن مرتبه از امر به  ۀبرخالف اج�ع فقها بر وظیف
م این معروف و نهی از منکر که نیازمند اع�ل قانون است، با اعال 

حل این مسئله منحرص به کار فرهنگی است، از دولت  مطلب که راه
مراجع تقلید، امئه  ۀسلب مسئولیت �ودید و پس از مخالفت گسرتد

 ۀجمعه، عل�ی بالد و �ایندگان مجلس با سخنان ش� در مصاحبه زند

، تریبون »پاداش سکوت؛ از خاتون تا هابیل«تر بخوانید:  برای بررسی دقیق ٢٣
 ۹۰اسفند  ۱مستضعفین،

    http://www.teribon.ir/archives/94319 
24 http://www.president.ir/fa/37125 
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تلویزیونی بعدی اعالم کردید که سخن من ه�ن است که گفتم؛ این 
 ؟»٢٥شود گونه توجیه میرفتار ش� چ

 نژاد چنین پاسخ داد: احمدی

م؟ من یما چه گفت د؟یگفتند چرا راجع به حجاب و عفاف نظر داد«
ن خودمان است و یگر حرف بین دیچند حرف روشن دارم. ا

فرهنگ به  یم. چرا هر وقت پاینکم از خودمان انتقاد یخواه یم
به برخورد با مردم م و رشوع ینک ید، ما مردم را متهم میآ یان میم
ن یتر ن و متمدنیتر ن ملت با فرهنگیم ایا ما گفته م؟ینک یم

ن ملت یت را همین و معنویها، اصول، د ارزشۀ هاست. هم ملت
ال کاز فرهنگ به نظر ما اش یا تا در گوشه چرا .رده استکحفظ 

 م؟ینک یها و ملت م ر سؤال بردن جوانیرسد، رشوع به ز یم
ران یم ملت ایئگو  یال دارد؟ ما مکا اشی، آن استیما ا یها حرف

ن یاند و من و ش� را هم هم یداشتن ، خوب و دوستکمؤمن، پا
د، به ینکم با مردم خوب برخورد یئگو  یما ماند.  ار آوردهکملت رس 
البته، به قول برادر  .دیریقدر سخت نگ نید، اینکن نیمردم توه

افته و با برنامه یبه طور سازمان  یسک، اگر یمطهر  یزمان آقایعز
ۀ فش معلوم است. قو یلکب بزند، تیند و آسکب یخواهد تخر یم

ن ینند. اما اک یئنند و شناساک یار اطالعاتکها  ر دستگاهیه و سایقضائ
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م با یئگو  یما م .باشد یم قاضکد حیندارد. با یاز به برخورد عمومین
ومت با کرفتار ح یمبناد با محبت رفتار شود. یمردم با یها توده

ر و ببند یبا برخورد و بگ یار فرهنگکاست.  یمردم محبت و مهربان
ن یما از ام آبرو و حقوق مردم محرتم است. ئیگو  یشود. ما م ی�

ن قدر به یم ایئگو  یاست؟ ما م یز بدین چیا ایم، آیا ردهکدفاع 
 به ش�خودمان هستند.  یها د، بچهیچ ندهیپ ر سهیدخرتها و پرسها گ

نند. والله ک یها چه م نید همینید، ببیها احرتام بگذار ن جوانیهم
باالخره شب  .ردندکت انقالب و جنگ را اداره کممل یها ن جوانیهم

 ۲۲ه ک یشود هر زمان یم. مینک یگر شوخیدکیهم با  یمکد است، یع
م، اما یها برب پیتۀ هم ین را رو یاست، دورب … بهمن و انتخابات و

ن یم؟ ایریها را بگ پین تیاۀ قین دوره گذشت، یه اک نیبه محض ا
باز هم  .دهد یار دست انسان مک یموقع کیتناقض است و تناقض 

م؟ یا ردهکمان گناه ن یاز من و ش� در زندگ کیدام کم؛ ینک یشوخ
 یسکستم، اما چه ین یچ گناهیبه ه یبد است و من راض یلیگناه خ

ال کم اشیمن و ش� هست رده است؟ چونکبا من و ش� برخورد 
ه ملت کم ینکن یار که؟ یهمسا یندارد؟ مرگ خوب است، برا

چون به  / نندک ین جلوه در محراب و منرب میاکند: واعظان یبگو
ها، واقعاً  نیحال گذشته از انند... ک یگر میار دکروند آن  یخلوت م

د سؤال یشور ندارد؟ باکجمهور حق اظهارنظر راجع به مسائل  سیرئ
توان  یه راجع به همه مکن استدالل ی؟ با این حرف را زدیم چرا اینک

ت کد! مگر مملید، باعث فالن شدین حرف را زدیه اکگفت ش� هم 
 ؟»شود یر و رو میحرف ز کیبا 
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) بار دیگر بر برخورد ۹۱مهر  ۱۹(سال بعد  تر از یک عظم انقالب کمرهرب م
ره کردند که بسیاری از این مهربانانه با زنان بدحجاب تأکید کردند و اشا

 اند: انقالب اسالمیۀ زنان متعلق به جبه

د، بعد ینکد، مسلح به سالح معرفت و استدالل ینکخودتان را مجهز «
د. با یها باش راى جوانید و پذیه�ى برو -هاى فرهنگى  انونکن یبه ا

و سنّة من «د؛ با س�حت، با مدارا. فرمود: یرا باشیروى خوش هم پذ
ن کد. ممینک؛ مدارا »مداراة النّاس«ه ظاهراً عبارت است از ک، »هینب

 اى داشته باشد؛ داشته باشد. است ظاهر زننده

هم جناب  -ه در استقباِل امروز بودند و ش� کهاىئ  نیبعىض از هم
ها  بون از آنین تریاالن در ا -ان یآقاۀ ینواز، هم بق آقاى مه�ن

ها  ه در عرف معموىل به آنکهاىئ بودند  د، خانمیردکف یتعر
زد. حاال یر یهم از چشمش دارد م ک؛ اش»خانم بدحجاب«ند یگو یم

د؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق ینکم؟ ردش ینکار کچه 
 هاست. ن اهداف و آرمانیبه اۀ ن جبهه است؛ جان، دلباختیبه ا

نقىص دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، کیاو 
خا هر آنچه گوىئ یگفتا ش«نند. یب ر باطن است؛ �ىین حقیهاى ا نقص

 ؟»�اىئ هستى یه مکا تو چنان یهستم / آ

ن ین نگاه و با اینقص دارد. با ا کیم، او هم ینقص دار کیما هم 
ند؛ نهى از ک یر هم مکد. البته انسان نهى از منینکه برخورد یروح

 .»٢٦جاد نفرتیر با زبان خوش، نه با اکمن

تر موضوع، از جمله انتقادات تند علی مطهری از احمدی  برای بررسی بیش
خواندنی روزنامه کیهان با رسدار احمدی مقدم  ۀنژاد و مشایی، مصاحب

 گشت ارشاد و کار فرهنگی و ۀدربار  نیروی انتظامی کل کشور) ۀ(فرماند
 .مراجعه کنید brotoush.comبه منت کامل این گزارش روی سایت  …
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 افشاگری رشیعتمداری

شور، حواشی کان خارج از یرانیبا آغاز برگزاری دومین ه�یش ا همزمان
در  حسین رشیعتمداری ۸۹مرداد  ۱۱مربوط به این ه�یش با یادداشت 

 کیهان کلید خورد. ۀروزنام
چندده  یها نهیهز«از  ؟!»١آنجا چه خرب است«رشیعتمداری در یادداشت 

چند تن  ۀشد شناختهوء و سوابق س«، »تابکب و حسا یو ب یارد تومانیلیم
دعوت برگزارکنندگان ه�یش از «و همچنین » یاران اصلکاندر  از دست

ایران و آمریکا) و برخی دیگر از عنارص  ۀ(دالل رابط یراحمدیهوشنگ ام
در این » سیل و انگلیا و ارسائکیس آمریل اسهکون و اراذل و اوباش یسیاپوز

 گوید. ه�یش می

ان خارج از یرانیا یجمهور در شورا سین رئیر رحیم مشایی که جانشایاسفند
ولی کیهان با ارصار  ،٢را رسیعاً تکذیب کرد یراحمدیشور بود، دعوت از امک

ه�یش برای امیراحمدی  ۀنامه دبیرخان بر صحت ادعای خود، منت دعوت
تیر از طریق ایمیل برای او ارسال شده بود، منترش کرد. کیهان در  ۱۶که در 

اد شده، ح�م یش یمگر ه�«) از مشایی پرسید: ۱۴/۵/۸۹این گزارش (
ن انداخته یرسش را پائ یس بتواند بدون دعوت قبلکه هر کاست  یعموم

 ؟!»٣و وارد آن شود

1 http://www.kayhan.ir/890511/2.htm#other201 
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شور، سند کم خارج از یان مقیرانیا یعال یمرداد)، شورا ۱۷سه روز بعد (
 منترش شده در روزنامه کیهان را جعلی خواند و با انتشار برخی اسناد و

ارائه گزارشی، ادعای این روزنامه را تکذیب کرد. کیهان هم در پاسخ به 
احمدی عوت برگزارکنندگان ه�یش از امیر شورا، اسناد دیگری از د ۀجوابی

انقالب و را منترش کرد و از دعوت عوامل ضدبرای رشکت در این ه�یش 
شان  معرفی» ع-عباس«و » پ-محمد«، »گ-دیوح«مجرمانی که با اسامی 

های این ه�یش را  کرد برای رشکت در این ه�یش نوشت. کیهان هزینه
 .٤ارد اعالم کردیلیم ۸۰بالغ بر 

های این ه�یش گفت:  مرداد)، مشایی درباره هزینه ۲۰سه روز بعد (
ارد برآورد یلیم ۸۰۰ن اجالس را کالن و آن را یا یبرگزار  ۀنیهز یار یبس«

ارد یلیم ۸۰۰ا یال و یارد ریلیم ۸۰۰نه ین هزیکه ا نیاند اما از آوردن ا کرده
را  یراحمدیو بار دیگر دعوت از ام» اند. کرده یتومان است خوددار 

 .٥تکذیب کرد

 نطق جنجالی نادران

ی ئدر جمع دانشجویان در پاسخ دانشجو مردادماه  ۳۱ای  الله خامنه آیت
این » س جمهور دملان خون استیاز دست چپ و راست رئ«که گفته بود 

» درجه دوم«دانستند و از همه خواستند این مسائل » فرعی«مسائل را 
فعاالن » انرژی  رصف«و » همت«، »انگیزه«جای مسائل اصلی را در 

 .٦سیاسی و اجت�عی نگیرد

4 http://www.kayhan.ir/890517/14.htm#other1404 
5 http://www.afkarnews.ir/vdcf.1dyiw6djxgiaw.html
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کید رهرب معظم انقالب مبنی بر فرعی بودن أحدود یک هفته بعد از ت
 الیاس نادران) شهریور ۷مشایی و لزوم پرهیز از اصلی کردن آن ( ۀمسئل

تهران) در صحن علنی مجلس، سؤال خود از وزیر امور خارجه  ۀ(�ایند
شور و ساختار و منابع مالی کان خارج از یرانیا یعال یتشکیل شورا ۀدربار 

سؤال خود، از تأثیرگذاری مشایی در  ۀآن را قرائت کرد. وی در حاشی
کرد. نادران گفت سیاست خارجی کشور و برخی اظهارات او شدیداً انتقاد 

شور مبنای قانونی نداشته است کان خارج از یرانیا یعال یکه تشکیل شورا
» هایی فضاحت«شور، کان خارج از یرانیدومین ه�یش ا ۀو در منت و حاشی

 اند از: به بار آمده است که عبارت

ها و  ایران و آمریکا (امیراحمدی)، ساواکی ۀدعوت از دالل رابط -
ها برای رشکت در این ه�یش و دادن دستور ضدانقالب

 ها، آنۀ معوقۀ سال پرداخت حقوق سی

های سنگین به کشور برای برگزاری این ه�یش و  تحمیل هزینه -
 ها، رفاه مدعوین ه�یش و همراهان آن

جرمین به برخی مۀ اع�ل فشارهای سیاسی برای ورود آزادان -
 کشور برای حضور در این ه�یش،

رسو مرشوب و برگزاری رقص مختلط در شب ه�یش و در  -
 .٧هتل

7 http://hvm.ir/detailnews.asp?id=29944 
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مجلس، در پایان نطق جنجالی خود، خواستار انجام تحقیق و  ۀاین �ایند
ان یرانیا یعال یمیلیارد تومانی مصوب شورا ۵۰تفحص مجلس از بودجه 

ان خارج از یرانیا یعال ی. شوراشور و تعیین تکلیف این شورا شدکخارج از 
شور، روز بعد نسبت به نطق این �اینده مجلس واکنش داد. در جوابیه، ک

ضمن تبیین مبانی قانونی این شورا، ادعای نادران مبنی بر رسو مرشوب و 
ها و مجرمان به این ه�یش را  رقص مختلط و همچنین دعوت ساواکی

 .٨تکذیب شد

 کند مجلس تحقیق و تفحص می

ان یرانیا یعال یتحقیق و تفحص از شورا«پیرو این اتفاقات، تصویب طرح 
گیری توسط نادران و  با پی در مجلس شورای اسالمی،» شورکخارج از 

 .٩تصویب شد ۸۹آبان  ۵برخی دیگر از در جلسه علنی 

 یاست خارجیو س یت ملیون امنیسیمک(عضو  ینیحس یسیدحسین نقو 
 مجلس) در این جلسه پیرامون محورهای اصلی این تحقیق و تفحص گفت:

ه کان بود یرانیا یعال یشورا یگاه حقوقیرامون جایسؤال اول پ«
ه انتقاد و اعرتاض ک نیجاست؟ دوم، اکن شورا یل ایکتش یحقوق یمبنا
ت یفعال یمواز  یها تین شورا در فعالیه اکبود  یمواز  یارهاکبه 

8 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906081362 
9 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1179465

د مقام معظم یکه تأکدهد  یرا انجام م ییارهاکه وزارت امور خارج
سوم،  .نظر بشود ها رصف یار ک یه از مواز کن بود یهم ا یرهرب 
دام مصوبه و که مطابق کن شورا مورد سؤال است یا یمال یها نهیهز

ته چهارم، کرد؟ نیگ یها صورت م نهین هزیدام اعتبارات اکدر 
ن شورا صورت یه با دعوت اک یکو کافراد مش یآمدها و رفت

 ».١٠ردیگ یم

کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی  ۀرئیسل بهمن، انتخابات هیئت ئاوا
ی نتوانست تصدی ریاست أ ایرانیان برگزار شده و نادران با اختالف یک ر 

این کمیته را به دست آورد که در پی آن نادران و رسوری از عضویت در 
ای که از انتخابات هیئت  نتیجه«این کمیته استعفا دادند. نادران گفت: 

جدی برای  ۀای است که در آن اراد رئیسه این کمیته به دست آمد به گونه
بینم، بنابراین از عضویت در این هیئت استعفا  رسیدگی به موضوع را �ی

تصمیم گرفتم اسنادم در این زمینه را به کمیسیون اصل نود و قوه  .دادم
وی در ادامه گفت که مسائل مالی جدی در این  .»قضائیه ارائه دهم
 .١١پرونده وجود دارد

10 http://hvm.ir/detailnews.asp?id=30718 
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 کند شورا را حذف می ۀمجلس بودج

، کمیسیون تلفیق مجلس، ردیف اعتباری شورای ۹۰روزهای پایانی فروردین 
ی حذف ئی باال أ نود با ر  ۀبودج ۀعالی ایرانیان خارج از کشور را از الیح

ن یح ایناصح ۀاستفاد« اسعلی نوراعبکرد. یکی از اعضای این کمیسیون، 
تر از یک ماه  کم .١٢را دلیل این تصمیم اعالم کرد» خود یشورا از اعتبارها

تحقیق و تفحص مجلس)   (دومین عضو مستعفی کمیته پرویز رسوریبعد، 
هایی از  در زمان تصویب بودجه [شورا] شاهد بودیم که پیامک«گفت: 

به �ایندگان پیشنهاد مدیریت و  آمد و طرف ایرانیان خارج از کشور می
شد؛ این به نوعی  های باالی یک میلیارد یورویی داده می نظارت بر پروژه

این ۀ که �ایندگان را متقاعد کنند تا بودج شد برای این رشوه محسوب می
این اظهارات رسوری به رسعت توسط بیش از  ».١٣شورا را تصویب کنند

ین شورای عالی ایرانیان خارج از و همچن ١٤صدنفر از �ایندگان مجلس
 .١٥کشور تکذیب شد

 ارتقاء، استعفا، دستگیری و آزادی دبیر شورا

، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان زاده محمدرشیف ملکاواخر خردادماه، 
خارج از کشور، به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه منصوب شد. 
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14 http://aftabnews.ir/vdcjomevmuqe8hz.fsfu.html 
    http://irna.ir/fa/NewsContent.aspx?ID=30381806 
15 http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=975 

 احمد توکلیخارجه) با انتقاد شدید (وزیر امور  اکرب صالحی علیاین اقدام 
شود. توکلی طی تذکری در صحن علنی مجلس،  (�اینده تهران) مواجه می

معرفی کرده و برای افشای » دار به شدت منحرف و پرونده«ملک زاده را 
تر گزارش هیئت  سازی و قرائت هر چه رسیع تخلفات وی، خواستار آماده

 .١٦شود یرانیان خارج از کشور میتحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ا

شود.  عملی �ی ١٧زاده گروهی از �ایندگان مبنی بر عزل فوری ملک ۀخواست
علنی بعدی مجلس، استیضاح وزیر  ۀجلس به همین دلیل در آغاز

و در  یرمالیو غ یفردی با اتهامات متعدد مال«خاطر انتصاب  امورخارجه به
چند ساعت بعد، خرب استعفای  .١٨شود اعالم وصول می» ُرشُف بازداشت

زاده در  ملک .١٩شود زاده و موافقت صالحی با این استعفا منترش می ملک
» ناجوا�ردانه«کند و  ب مییذکاتهامات را تۀ خود به صالحی، هم ۀنام
جلسه مجلس، رأی اعت�د به وزیر ورزش پیشنهادی ۀ در ادام .٢٠خواند می

برخی از گیرد؛  ی قرار میجادی) مورد بررسنژاد (سیدحمید س احمدی
جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی، با  �ایندگان، هنگام سخ�انی رئیس

گویند که روش اعرتاض �ایندگان مجلس به  می» دو - دو«صدای بلند 
 سخ�ان است.

16  http://hvm.ir/detailnews.asp?id=32857 
17 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1339527 
18 http://hvm.ir/detailnews.asp?id=33021 
19 http://www.bibaknews.com/fa/news/21032/ 
20 http://farsnews.com/newstext.php?nn=9003310825 
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انرصاف �ایندگان از استیضاح وزیر خارجه در صحن  ۀتیر)، نام ۱روز بعد (
همین روز، رهرب انقالب  .٢١اح منتفی شدعلنی مجلس قرائت شد و استیض

ندگان مجلس به شدت از دو دو کردن یدار با رئیس و جمعی از �ایدر د
برخی �ایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز اظهار ناراحتی و نگرانی 

 کردند. ایشان گفتند:

 

جمهور تذکر بدهید، سؤال کنید، استیضاح  توانید به رئیس ش� می«
وانید به هیچ کس توهین کنید، به خصوص به رئیس ت کنید ولی �ی

جمهور یک مقام محرتم است در قانون اساسی، نگاه به  رئیسجمهور. 
اند،  جمهور در مجالس مخالفینی داشته سابقه بکنید، همیشه روسای

آمیز ظلم  جمهور توهین کردند؟ این رفتار اهانت طور به رئیس کی این
حقیقتاً  ام نسبت به مجلس بود، نیبود، ناحق بود، گناه بود. نگرا

نگران خود مجلس شدم، این چه وضعی است که مجلس که �ونه 
کند و نگذارد کسی حرفش » دو -دو«فضائل مردم معرفی شده است، 

را بزند، من چند بار تا حاال به آقای الریجانی گفتم که جلوی این کار 
دیگر را یک ۀیعنی چه؟ همین مانده که یق» دو -دو«را بگیرد، 

 هم بزنیم مثل برخی کشورهای دنیا، من جداً  ۀبگیریم و بر رس و کل
یم که مجلس ظلم کرد و خالف ئلنی بگو کار کنیم؟ ع نگران شدم، چه

شوند و در  ، آن وقت مردم دلرسد میعدل کرد و گرفتار رذیلت شد

21 http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=169554 

کنند، اگر مجلس بخواهد به سمتی برود که کسی  انتخابات رشکت �ی
جمهور باشد یا هرکس دیگری،  نتواند بزند، خواه رئیسحرفش را 

دو کردند،  - دیروز وقتی دو …حرفش را نتواند بزند، چه خواهد شد؟
کرد و به  آقای الریجانی باید صحبت آقای رئیس جمهور را متوقف می

این کارها کرد،  کردند، حمله می دو می - ج�عت اقلیتی که دو
کنند از  دو می - ها که دو کند، این آبرو می مجلس را جلوی مردم بی

 نظر تعداد اقلیت هستند، باید این اقلیت را به مردم معرفی کنید.
ی دادید یا ندادید، این تکلیف أ من اصالً اعرتاض ندارم که چرا ر 
برخورد با یک مقام دو جور است، ش�ست که رأی بدهید یا ندهید. 

قی و به دور از تهمت و حق دارد حرفش را بزند، منط �اینده قانوناً 
جمهور،  جنجال حرفش را بزند، منتقد هستید از دولت، از رئیس

جویانه وارد میدان شوید.  ید، حرفتان را بزنید و عالجئتوانید بگو  می
ورزانه است، معلوم است  البته یک جور هم برخورد خص�نه و کینه

 های یک حرف ۀتواند بگوید هم مجلس می …خواهد ناخن بزند می
فردی را قبول ندارد، حتی ممکن است آن فرد غیرمنطقی هم بگوید، 

فهمند غیرمنطقی است، ولی آن فرد باید بتواند  مهم نیست، مردم می
ش�  …حرفش را بزند، این درست نیست که مجلس بنا کند هو کردن

ی أ جمهور همراه نیست، خوب ر  خواهید بگویید مجلس با رئیس می
من به  …، حق که ندارند به او توهین کنندندهند، حرفش را نپذیرند

بینید و خالف  آقای الریجانی گفتم یک وقت ش� کار خالفی می
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دانید، باید جوری برخورد کنید که مصلحت بزرگرتی  مصلحت می
 ».٢٢ضایع نگردد

(نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و  اس�عیل کوثریفردای این اتفاقات، 
زاده به دلیل اتهامات مالی  داشت ملکسیاست خارجی مجلس) خرب از باز 

یه ئهای فراوان از تخلفات اداری و مالی در قوه قضا و وجود پرونده
 .٢٣دهد می

زاده  ک(از اعضای همین کمیسیون) هم گفت که مل زهره الهیانروز بعد، 
 یعال یو در موضوع شورا یاتهامات مال یدر بحث مناطق آزاد دارا

 ۀاین �ایند .٢٤است یتیاتهامات امن یداراز یشور نکان خارج از یرانیا
زاده به هشدارهای وزارت اطالعات در  توجهی ملک چنین از بی مجلس هم

ان خارج یرانیش ایدعوت از برخی از افراد برای رشکت در دومین ه� ۀزمین
 شور خرب داد.کاز 

، دستگاه ٢٥ها زنی برخی رسانه با وجود اظهارات این �ایندگان و گ�نه
زاده و دالیل  اتهامات ملک ۀهرگونه توضیحی دربار  ۀاز ارائ قضائی

 .٢٦بازداشت او خودداری کرد
جمهور) در  ای رئیس (مشاور رسانه اکرب جوانفکر علیچند هفته بعد، 

زاده و نگهداری او در زندان انفرادی  یادداشتی نوشت که از بازداشت ملک

22 http://rajanews.com/detail.asp?id=150048 
23 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1342502 
24 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9004030376 
25 http://alef.ir/vdciuvazyt1auw2.cbct.html?108507 
26 http://aftabnews.ir/vdcg7y9qxak9xu4.rpra.html 

ارد به او را مشخص ولی هنوز دستگاه قضائی اتهام و  ،گذرد چهل روز می
 .٢٧نکرده است

 ۲۴ق و تفحص مجلس، حدود دو هفته بعد (یتحق ۀتیبرخی از اعضای کم
مهلت خود دادند و اعالم کردند که گزارش ۀ ماه د ششیمرداد) از متد

 .٢٨نهایی بهمن ماه به مجلس ارائه خواهد شد
(دادستان  عباس جعفری دولت آبادیشهریور)  ۲۱حدود یک ماه بعد (
گوید که رسیدگی  دهد و می زاده با قرار وثیقه خرب می تهران) از آزادی ملک

 .٢٩وی همچنان ادامه دارد ۀبه پروند

افشاگری و متهم کردن  ۀ) دربار ۹۰ای در همین ایام (مرداد  الله خامنه آیت
 افراد گفتند:

لک یکى از دوستان اشاره کردند که امیراملؤمنین در فرمان خود به ما«
اید  جو را رسوا کنید؛ ش� گفته هاى سوءاستفاده اند که آدم اشرت فرموده

الّسالم) نفرمودند موردى را که  که افشاء نکنید. امیراملؤمنین (علیه
اثبات نشده، افشاء کنید. هیچ وقت چنین چیزى در بیان امیراملؤمنین 

 نیست، و این قطعاً از اسالم نیست.

27 http://www.iran-newspaper.com/1390/5/11/Iran/4854/Page/1 
28 
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1390&month=
5&day=24&id=2991741 
29 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900621001219 

                                                                                                                          



  brotoush.com گزارشی که هرگز قرائت نشد ۳۲ نژاد بدون روتوش احمدی 

نشده، به رصف اتهام، افشاء کنیم؟  ما چطور چیزى را که اثبات
اى به  ممکن است اینقدر حجم اتهام زیاد و وسیع باشد که یک عده

ۀ چشم یک امر قطعى و واقعى به آن نگاه کنند، اما هیچ پشتوان
استدالىل نداشته باشد، جاىئ ثابت نشده باشد. ما هیچ حجتى نداریم 

 که این را بگوئیم.

اشاره کردند، از این باالتر را گفتم. من ای که  حتّى من در ه�ن جلسه
گفتم حتّى جرمى که ثابت شد، اصل نباید بر افشاى آن جرم باشد. 
باالخره یک مجرمى است، یک غلطى کرده، مجازات هم میشود؛ 

اند؛ ما چرا  او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهى نکردهۀ خانواد
ود نفس افشاء کردن، جاىئ که خ خود اینها را رسوا کنیم؟ مگر آن بی

یک مصلحت بزرگى داشته باشد. بله، یک جاىئ هست که نفس 
جا ایرادى ندارد.  شده، مصلحتى دارد؛ آن ثابتۀ افشاگرى در یک مسئل

 ».٣٠این، منطق ماست

 چنان در حال بررسیتحقیق و تفحص هم ۀکمیت

س گزارش تحقیق و ینو شیمطلبی درباره پ تهران امروز ۀ، روزنام۹۰مهر ۲۷
و در آن به نقل از یکی از  ان منترش کردیرانیا یعال یتفحص از شورا

 اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس (بدون ذکر نام او) نوشت:

30 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12805 

ان یرانیا یش از هزار صفحه سند در رابطه با تخلفات شورایب«
ق و یس گزارش تحقینو شین اسناد، پیه از اهم اکشده  یآور  جمع

 یدر بخش مال یا شد. تخلفات عمدهن هفته آماده خواهد یتفحص ا
ها اشاره  در گزارش به آنه کان صورت گرفته یرانیا یعال یدر شورا

 .»شده است

(عضو مستعفی این کمیته)  رسوریدر بخش دیگری از این گزارش خربی، 
های این شورا و  های سنگین برای برگزاری ه�یش بار دیگر بر رصف هزینه

 .٣١کید کرده بودها تا همچنین تخلفات مالی آن

(نائب رئیس کمیته تحقیق و  نقوی حسینیدی)،  ۱۸( چند ماه بعد
ای کرد. وی گفت که  تفحص) بخشی از جزئیات گزارش این کمیته را رسانه

براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته توسط این کمیته، موضوع رسو 
 ۀمجلس دربار  ۀمرشوب در هتل ه�یش از اساس رد شده است. این �ایند

شورا در مورد «گوید:  حضور هوشنگ امیراحمدی در ه�یش شورا نیز می
دار است،  چرا که فردی که مدعو نیست و مسئله ،این مسئله تخلف دارد

 ».٣٢در ه�یش حضور پیدا کرد

تخلفات » محرز شدن«بهمن)، خرب از  ۵، چند هفته بعد (جهان نیوز
تحقیق و تفحص مجلس داد و  ۀشورای عالی ایرانیان در گزارش کمیت

31 http://www.tehrooz.com/1390/7/27/TehranEmrooz/739/Page/3/ 
32 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901018000850 
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جمله   کاری با وزارت امور خارجه و جایگاه قانونی این شورا را از آن موازی
 دانست. در پایان این گزارش آمده بود:

های خربنگار ما، این هیئت در خصوص مسایل  بر اساس شنیده«
های این شورا به  مالی، رقص مختلط و رسو مرشوب در ه�یش

 ».٣٣نتایجی دست نیافت

 ۀ(سخنگوی کمیت داریوش قنربیبهمن)،  ۱۰تر از یک هفته بعد ( کم
ون امنیت یسیق و تفحص) گفت که گزارش نهایی این کمیته به کمیتحق

ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شده است و مراحل بعدی رسیدگی 
 به این طرح در این کمیسیون پیگیری خواهد شد. وی همچنین گفت:

داخلی مجلس گزارش طرح تحقیق و تفحص از نامه  بر اساس آیین«
شورای عالی ایرانیان باید خارج از دستور پیگیری و در دستور کار 
صحن علنی مجلس قرار گیرد. با توجه به رضورت پیگیری این پرونده 

تا قبل از پایان سال گزارش طرح تحقیق و تفحص از شورایعالی  قطعاً 
 ».٣٤د شدایرانیان در صحن علنی مجلس قرائت خواه

33 http://www.jahannews.com/vdccxpqi42bqxx8.ala2.html 
34 http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=188819 

، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست ۹۰روزهای پایانی سال 
) از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شورای کوثریخارجی مجلس (

 عالی ایرانیان در این کمیسیون خرب داد و گفت:

این گزارش با حضور اعضای آن در کمیسیون قرائت شد [ولی] به «
تحقیق و تفحص از شورای عالی برخی اعضای  .بندی نرسید جمع

ها  ایرانیان معتقد بودند که گزارش اولیه دارای نقایصی است و آن
بر همین  تر کند، شده را کامل تواند گزارش تهیه اطالعاتی دارند که می

اساس مقرر شد تا آن افراد اطالعات خود را بیاورند و از برخی 
نهایی و تقدیم هیأت ها نیز استعالم شود تا پس از آن گزارش  دستگاه

 ».٣٥رئیسه مجلس شود

، ۹۱ماه  (نائب رئیس کمیته تحقیق و تفحص) اواخر فروردین نقوی حسینی
گوید که گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون امنیت ملی و  گونه می این

 .٣٦شود سیاست خارجی مجلس تا اواسط اردیبهشت نهایی می

یته تحقیق و تفحص اردیبهشت)، یکی از اعضای کم ۲۰چند هفته بعد (
دهد که چرا گزارش ارائه شده در  س مجلس تذکر میی) به رئکواکبیان(

ت أ یه گزارش مربوط به هک یدر حال«گیرد. وی گفت:  دستور قرار �ی
سه ارائه شده است، یئات ر یان به هیرانیا یعال یق و تفحص از شورایتحق

35 http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=192246 
36 http://icana.ir/NewsPage.aspx?pr=s&NewsID=194232 
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 یدر حال بررس نون مجلسکار قرار نگرفته و اکن گزارش در دستور یاما ا
 ».٣٧بودجه است ۀحیال

نی مجلس، رسنوشت نهایی یکی عدم قرائت گزارش این کمیته در صحن عل
اصلی «های مجلس هشتم است که از  رسوصداترین تحقیق و تفحصاز پر 

 انجام شده بود. »٣٨ترین پایگاه جریان انحرافی

 شد» عفو«متهمی که پیش از اثبات جرم 

زاده را به عنوان مشاور خود  نژاد ملک دی، احم۹۱ماه  پنجم اردیبهشت
نیز که از قبل با  الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی آیت .٣٩نصب کرد

زاده آشنایی داشت، سه روز بعد وی را به عنوان مشاور خود منصوب  ملک
ت عالی حل أ ه است، ریاست هییقضائ ۀس سابق قو یوی که رئ .٤٠کرد

 به عهده دارد.گانه را  اختالف و تنظیم روابط قوای سه

(رئیس قوه  الله صادق آملی الریجانی آیتاردیبهشت)،  ۱۱چند روز بعد (
الله هاشمی شاهرودی را  نژاد و آیت حکم احمدی قضاییه) تلویحاً 

37 http://isna.ir/fa/news/91022011646/ 
برای شورای عالی  ۸/۹/۹۰اریخ این اصطالح در تیرت گزارش خربی سایت فردانیوز در ت ٣٨

گزارش تحقیق و «ایرانیان خارج از کشور به کار رفته است. تیرت مذکور اینگونه بود: 
سند از اقدامات  ۲۰۰۰ارائه؟/ تفحص از اصلی ترین پایگاه جریان انحرافی به کجا رسید

 »جریان انحرافی در شورای عالی ایرانیان
39 http://president.ir/fa/37051 
40 http://jahannews.com/vdcb59b55rhb8wp.uiur.html 

» اتهام او کوچک نیست«نامید و از حکم دادن به متهمی که » گونه قارچ«
 انتقاد کرد. وی گفت:

متهمی در دستگاه قضایی مورد آیا ما نباید مالحظه کنیم که اگر «
اش  تشویق ،نباید به وی احکام کلیدی بدهیم ،رأفت نظام قرار گرفته

 ».٤١کنیم و این ه�ن فساد اختاپوس پنهان است

اردیبهشت)، دادستان تهران (دولت آبادی) از نقش  ۱۷و چند روز بعد (
 گوید: زاده می رهربی در آزادی ملک

ارسال به  ۀفرخواست در آستانیکزاده] با صدور  [ملک یپرونده و «
، یبه مقام معظم رهرب  یل ارسال نامه و گزارشاتیه به دلکدادگاه بود 

 ».٤٢قرار گرفت یفت نظام و عفو رهرب أ ر ن شخص مورد یا

زاده با انتقاد  برای ملک» عفو رهربی« ۀدادستان تهران از واژ  ۀاستفاد
دادستان تهران که ۀ ایران با اشاره به گفت ۀدولت مواجه شد. روزنامۀ روزنام
 زاده هنوز به دادگاه ارسال نشده بود نوشت: ملک ۀپروند

41 http://www.alef.ir/vdcc4iqsx2bqpo8.ala2.html?15txt 
42 http://www.isna.ir/fa/news/91021709869/ 
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شود نه متهم و در واقع رهرب معظم انقالب  یعفو شامل مجرم م«
شان، دستور بسته شدن پرونده را یواصله به ا یها بنابر گزارش

حه ثابت ه هنوز جرمش در دادگاه صالک ینه عفو شخص ،اند داده
 ».٤٣نشده است

جمهور) هم در یادداشتی با  (معاون سیاسی دفرت رئیس محمدجعفر بهداد
 نوشت:» عفو«اشاره به تعریف حقوقی 

قبل از  ۀننده به پرونده، در مرحلک یدگیو مستقِل رس یافراد متق«
 یب آقایب منع تعقین ترتیص دادند و بدیگناه تشخ یرا ب یدادگاه و 

 ».٤٤زاده صادر شد کمل

واملسلمین غالمحسین محسنی  السالم حجتاین توضیحات بهداد با واکنش 
رو شد. او در واکنش به سوال خربنگاری  ه) روبهئیقضا ۀ(سخنگوی قو  ای اژه

تناقض اظهارات دادستان تهران و یادداشت بهداد درباره علت  ۀدربار 
 ملک زاده، گفت: ۀمختومه شدن پروند

43 http:// iran-newspaper.com/1391/2/18/Iran/5071/Page/3/Index.htm 
44 http:// iran-newspaper.com/1391/2/18/Iran/5071/Page/2/Index.htm 

 یبود و مراحل خود را در دادرسا ط یدگیشان در حال رسیا ۀپروند«
ه پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، ک یدگیر رسیرد. در مسک یم

ه بر اساس آن کفرستادند  یخدمت مقام معظم رهرب  ییها گزارش
ه اسم ک یب فردیبا متوقف شدن تعق یدرخواست، مقام معظم رهرب 

و  یاسالم ین پرونده مشمول رأفت جمهور یردند و اکد، موافقت یبرد
 ».٤٥واقع شد یعفو مقام معظم رهرب 

 درباره حفظ آبروی مته�ن گفتند: ۹۰رهرب معظم انقالب اوایل تابستان 

قضائیه با متهم مواجه است. یک نفرى متهم به یک ۀ خب، قو «
هاىئ که قانون معین  قضائیه وظیفه دارد از راهۀ شود؛ قو  معناىئ می

مشخص کند که این اتهام وارد کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و 
رصف متهم شدن که جرم نیست. به هر کىس  است یا وارد نیست.

ممکن است یک اتهامى وارد شود. تا وقتى که از طریق قانو� جرم 
ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در 

ها و منربهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، کىس حق  تریبون
 .مهمى استۀ آبروى یک مسل�� را بربد؛ این بسیار مسئل ندارد

آورند که آقا  قضائیه فشار مىۀ بیند روى قو  بعىض اوقات انسان مى
افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومى ندارد افشاء کردن. در موارد خاىص، 
بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را 

45 http://www.isna.ir/fa/news/91021810564/ 
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ها موارد خاىص است، مال  ونده را بشناسند؛ اینش ببینند، یا مجازات
تعمیم ۀ خصوص وقتى که در فضاى جامعه روحیه جا نیست. ب همه

دهند،  وجود دارد که یک چیزى را به غیر مورد خودش تعمیم می
تا وقتى جرمى ثابت نشده  .جا انسان خیىل باید احتیاط کند این

در معرض اتهام هم  است، قطعاً نبایستى کىس را در معرض قرار داد؛
نباید قرار داد؛ چون وقتى گفتید متهم است، افکار عمومى تفکیک 

کند بین متهمى که هیچ گناهى نکرده است، با آن کىس که  �ی
حتّى بعد از اثبات جرم هم چه  شواهدى بر گناه او وجود دارد.

و لیشهد عذابه� «لزومى دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ 
چه  جورى داریم. حتّى اگر چنان چند مورِد این». ملؤمنینطائفة من ا

فرض کنیم یک نفرى جرمى هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح 
اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است 

ها  چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه –فرض کنید رفته زندان  –
رود، دیگر رویش  ه دارد مدرسه میاین آدم کۀ منترش کنیم تا بچ

نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدِت زندانش را بگذراند، 
شان را ادامه دهند؟  اش زندگى عادى بیاید بیرون، خودش و خانواده

خب، جرمى کرد، مجازات شد، متام شد دیگر. باید حت�ً آبروریزى 
طب این حرف فقط البته مخا .بشود؟ این از نکات بسیار مهمى است

ها  قضائیه نیست؛ مسئوالن قوه، خارج قوه، رسانهۀ قو 
 ».٤٦اند مخاطب

46 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12805 

 شود شورا از اتهامات مالی، سیاسی و اخالقی تربئه می

حدود چهار ماه بعد از اعرتاض کواکبیان به عدم قرائت گزارش کمیته 
(رسپرست دبیرخانه  میثم طاهریتحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، 

لی امور ایرانیان خارج از کشور)، خرب از تربئه این شورا از اتهامات شورای عا
 گفت: ۹۱شهریور  ۶واردشده داد. وی 

های پایانی  پس از یک سال و اندی بررسی و تحقیق، آنچه در ماه«
های متعدد اعالم  مجلس هشتم از سوی اعضای کمیته در مصاحبه

شده درخصوص  های طرح شد، عبارت بود از: رد ابهامات و شائبه
ها و شعائر اسالمی و اخالقی، رد  حواشی ه�یش و عدم رعایت ارزش

های سنگین  ابهامات درخصوص مدعوین به ه�یش، رد ادعای هزینه
های  و نجومی ه�یش، عدم صحت ادعاهای مربوط به بودجه

ای که به نظر  اختصاص یافته به خانه ایرانیان و... بنابراین تنها نکته
ه قابل بحث و بررسی بود و طبعاً گزارش حول آن در اعضای کمیت

شد، مسائل ساختار شورای عالی امور ایرانیان خارج  مجلس قرائت می
کاری با دستگاه متولی امور روابط  از کشور و ابهام وجود موازی

خارجی بود که دیدگاه کمیته بر اصالح ساختار و حضور �ایندگان 
یسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ویژه کم قوای قضائیه و مقننه به
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ها و  گذاری و نظارت توأم بر کارگروه در ترکیب شورا و روند سیاست
 ٤٧ »های نظام در این بخش بود. برد سیاست پیش

حدود سه ماه بعد، طاهری گزارشی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس از 
 این شورا ارائه داد. وی گفت:

کمیته اعالم کرده که در خصوص مسائل مالی مطرح شده در مورد «
شورای عالی ایرانیان به اسناد و مدارک خاصی دست نیافته که مؤید 
تخلف مالی شورا باشد و راجع به بودجه شورا نیز، شورا دارای ردیف 

ای خاص خود بوده که در حدود اعتبارات مصوب برای انجام  بودجه
تبارات دریافتی را هزینه کرده است، البته اسناد اش اع وظایف روزمره

و مدارک موجود در دیوان محاسبات هم مؤید عدم تخلف این شورا 
های  در حوزه مسائل مالی و اعتبارات سنواتی آن است... در بررسی

کمیته، این موضوعات (رسو مرشوب و رقص مختلط) کالً رد و در 
که سند و مدرک خاصی در گزارش نهایی کمیته به روشنی اعالم شده 

ها پیدا نشده است... با  مورد رسو مرشوب یا رقص مختلط در ه�یش
که در ه�ن زمان بارها تأکید شد که همه افراد با  وجود این

ای  اند، ولی گویا عده ه�هنگی و اقدامات قانونی الزم دعوت شده
ریزی شده قصد جوسازی و دامن زدن به  کامالً هدفدار و برنامه

سائل و ایجاد التهابات اجت�عی داشتند که کمیته تحقیق و تفحص م

47 http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=106142&Rate=0 

طور قاطع هرگونه شائبه و تخلف در این زمینه [موضوع بحث  به
 ٤٨ »ها] را رد کرده است. شده برانگیز دعوت

، گفت که در گزارش نهایی کمیته تحقیق ۹۱طاهری در روزهای پایانی سال 
ها رد و اعالم شد که شورای  بهو تفحص مجلس درباره این شورا، همه شائ

  عالی هیچگونه تخلف در زمینه مالی، مدعوین، حواشی ه�یش و خانه
 ٤٩ان نداشته است.یایران

48 http://iran-newspaper.com/1391/9/22/Iran/5248/Page/4/Index.htm 
49 http://iran-newspaper.com/1391/12/26/Iran/5324/Page/15/Index.htm 
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و پیش از این ماجرا، همه را به  ۸۹رهرب معظم انقالب، اوایل تابستان سال 
 اخالق دعوت کرده بودند. ایشان گفته بودند:

ن یتر ى از آن اساىسکیهم  نیم. اینکام: ظلم ن من بارها گفته«
ن یى است. ظلم فقط اکز خطرنایز بدى و چیارهاست. ظلم چک
نابجا ۀ لمک کیده بزند. گاهى یشکى کیابان به یه آدم توى خکست ین

ت کحر  کینابجا، ۀ نوشت کیست، یه مستحقش نکىس ک کیه یعل
ن طهارت دل را و طهارت عمل را یشود. ا ینابجا، ظلم محسوب م

 رد.کستى مالحظه یىل بایخ

 کیستاده بودند یرم اکغمرب ایجاىئ گفتم. پ کین را به نظرم یمن ا
ها  دند؛ بعىضید یردند، مک یه حد رجِم زنا را بر او جارى مکىس را ک

ى کیى به کیزدند؛  یگر حرف میستاده بودند؛ دو نفر با همدیهم ا
 -رىین تعبیهمچن کی-رد و جان داد که مثل سگ متام کگر گفت ید

ن دو نفر هم یا مسجد راه افتادند و ایغمرب به سمت منزل یبعد پ
ۀ فیج کیدند به یرفتند، رس یه مکغمرب بودند. در راه یهمراه پ
مردارى، حاال جسد سگى بود، درازگوىش بود، هر چه  کیبه -مردارى 

 جا افتاده بود. ه مرده بود و آنک -بود

مقدارى از  کید و یریگاز بگ ردند و گفتند:کن دو نفر رو یغمرب به ایپ
د؟! ینک ی! ما را تعارف به مردار ماللّٰه ا رسولید. گفتند: ینکل ین میا

ن مردار ین گاز زدن به اید، از ایردکه با آن برادرتان کارى کفرمود: آن 
 ه بوده؟کبدتر بود. حاال آن برادر 

ن اش آ  ها درباره نیرده بوده و رجم شده و اکه زناى محصنه کبرادرى 
ادتر یز ند!ک یجور مالمتشان م نیغمرب ایاند و پ دو جمله را گفته

م؛ ید. منصف باشید و شایه باکچه  ه هست، از آنکچه  د از آنینگوئ
ه ما چون کست یجور ن نیها آن وظائف ماست. ا نیم. ایعادل باش

ه از کىس کن هر یم، بنابرایم، چون انقالىب هستیم، چون مبارزیمجاهد
ه کم یمرت است، حق دارک -ص مایال ما و با تشخیبه خ-ذره  کیما 

 ٥٠».ستیجورى ن نیم؛ نه، ایم بگوئیتوان یه مکاش هر چى  درباره

 

 ۀتر موضوع، از جمله مرشوح سخنان احمد توکلی دربار  برای بررسی بیش
مرشوح بیانات رهربی درباره فرعی بودن  ،زاده های ملک انحرافات و پرونده

همشهری به  ۀجمهور و واکنش روزنام به نزدیکان رئیسمسائل مربوط 
ی تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان؛ به منت کامل ئگزارش نها

 مراجعه کنید. brotoush.com این گزارش روی سایت

50 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9640 
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نژاد و مشایی پیرامون مکتب ایران، تجلیل از ایران، کوروش  سخنان احمدی
هخامنشی و فردوسی انتقادات زیادی را از سوی اصولگرایانی برانگیخت 

فقیه  گفت�ن انقالب اسالمی و والیت که این اظهارات را تقابل با اسالم،
 دانستند. اما آیا به واقع چنین بود؟ می

 آغاز ماجرا؛ مکتب ایران

ش یه� ۀیجمهور، در اختتام سیس وقت دفرت رئی، رئمشایی اسفندیار رحیم
، سخنانی بر زبان راند که ۸۹مرداد  ۱۳شور، در کم خارج از یان مقیرانیا

 وی گفت: .١نژاد و دولت شد احمدیرسآغاز انتقادات جدید از وی، 

دریافت ناب  …های متنوعی از آن وجود دارد مکتب اسالم دریافت«
از حقیقت ای�ن و وحقیقت توحید وحقیقت اسالم مکتب ایران 

 .»است. باید از این پس ما مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم

سخنان  های سیاسی با انتقاد از پس از این سخنان، بسیاری از شخصیت
 مشایی آن را تقابل با اسالم و انقالب و والیت فقیه دانستند.

1 http://farsnews.com/newstext.php?nn=8905130524 
http://www.ourpresident.ir/?option=com_k2&view=item&id=2418&Itemi
d=120&tmpl=component 
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مشایی در پاسخ به انتقادات، مکتب ایران را ه�ن اسالم ناب امام خمینی 
برخورد سطحی، چکشی و غیرعادالنه از سوی برخی «و از  ٢دانست

وی بسیاری از مسائل  .٣ابراز تأسف کرد» دین ۀاندیشمندان و فعاالن حوز 
نسبت با سخنان خود دانست و گفت که منتقدان سخنان  ح شده را بیطر 

 .٤اند اند و نفهمیده نخوانده وی را مستقی�ً 

 نژاد: مکتب ایران ناسیونالیسم نیست احمدی

گرایی و  ملی«به معنای » عشق به ایران زمین«نژاد نیز گفت که  احمدی
شمن همراه شدند. گفتند و با د گراها دروغ می نیست و ملی» ناسیونالیسم

 وی گفت:

راه  کیه کبل ،ستیله نیت و قوم و قبیا، ملیجغراف کیران یامروز ا«
 ».٥و راه نجات یآزاد  ،یعدالت، خداپرست یعنیران یتب است. اکو م

ام ایران یک مکتب است، یک  من هم گفته«جمهور تأکید کرد که  سیرئ
نژاد این مسأله را  احمدی». فرهنگ متعالی و فراتر از جغرافیا و نژاد

 موضوعی فرعی دانست و گفت:

2 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905160407 
3 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1132081 
4 http://www.tabnak.ir/fa/news/167361 
5 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905160271 

ای به دنبال آن هستند که هر چیزی را به موضوع  متأسفانه عده«
دشمنان و تحریم  ،دعوا و تنش تبدیل کنند و در چنین فضایی

 ؛شود غیرقانونی آنان به مسائل دست دوم و دست چندم تبدیل می
دشمنان متام نشده است و امروز مسئولیت اول  ۀدر حالی که توطئ

 ».٦ما ساخنت ایران و ایستادن در برابر زورگویی است

 چفیه بر گردن کوروش هخامنشی

شهریورماه  ۱۹ورود منشور کوروش به ایران نیز انتقادات را شدیدتر کرد. 
باستانی مشهور به اولین منت حقوق برش در  ۀ، منشور کوروش (استوان۸۹

�ایشگاه این اثر  ۀنژاد در مراسم افتتاحی احمدی .٧ه ایران آمدجهان) ب
 .٨انداخت» چفیه«آهنگر �ادین ۀ به گردن کوروش و کاو  ،باستانی

و کوروش را » منشور عشق«س جمهور در این مراسم منشور کوروش را یرئ
پیامربان  ۀه�ن چیزی که هم«نامید و محتوای این منشور را » شاه جهان«

ها  کید مجدد بر ارزشأت«و رو�ایی از آن را » زدند رستان فریاد میپ و یگانه
در این  .٩عنوان کرد» و اصولی که برش امروز به شدت به آن نیازمند است

هایی که کوروش را ه�ن ذوالقرنین (پادشاهی الهی در  مراسم به نقل
 دانند نیز اشاره شد. قرآن) می

6 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1132128 
7 http://www.fardanews.com/fa/news/120208 
8 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906211547 
9 http://www.fardanews.com/fa/news/120337 
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نژاد با گفت�ن  را تقابل احمدی های ضدانقالب این رفتار و سخنان رسانه
سی در تحلیلی با  بی انقالب اسالمی و روحانیت دانستند. به عنوان �ونه بی

» هخامنشیان بسیجی و جنگ قدرت؛ از متدن بزرگ تا متدن نوین«عنوان 
نژاد را به سخنان محمدرضا پهلوی تشبیه  ضمن این ادعا، سخنان احمدی

 کرد. در این تحلیل آمده بود:

ها و گفت�ن رسمی در  ن سخنانی با آموزهین چنیادین بنیبات«
ه و یس قوه مجریجمهوری اسالمی، بارزتر و آشکارتر از آن است که رئ

ی که بر رس حذف نام پادشاهان از یها س دفرت او، همزمان با بحثیرئ
 ».١٠های درسی مطرح است از آن غافل باشند کتاب

ا مطرح کردند که اشاره خواهد منتقدین داخلی نیز انتقادات مشابهی ر 
 شد.

10 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/09/100911_u03_cyrus_basij_rig
ths_charter.shtml 

 گفت؟ نژاد چه می احمدی

های مختلفی به توضیح دیدگاه  های بعد در مناسبت نژاد در ماه احمدی
خود پرداخت و بر آن تأکید کرد. بخشی از این سخنان را در ادامه 

 خوانید: می

 ست یئمدیریت ایرانی در برابر مدیریت آمریکا ۀمنشور کوروش �ون
د یرده و باکار مثبت کست، ین ییگرا یشود مل یل میوروش تجلکاز  یوقت«

هم  ید نظام شاهنشاهییاست. تأ یرانیه اکم ینک یگفته شود و ما افتخار م
ه ک ییاکیآمر یکیت دارد؛ یریارشناسان دو مدک ۀا به گفتیدن …ستین

ت یریپرسند مد یست خورد و امتحان خود را پس داده است و حال مکش
 یها ن منشور و ارزشیاز آن ا یا م �ونهیئگو  یه ما مکگونه است؛ چ یرانیا

 ».١١است یاسالم یواال 

 ترین به حقیقت است برداشت ایرانی از اسالم نزدیک
از اسالم  یاما برداشت ،ا وجود داردیاز اسالم در دن یفراوان یها افتیدر«

نشان داده است  یخیتار ۀاست. تجرب یرانیه اکعمل است  کما مال  یبرا
قت ین برداشت به حقیتر کیقت، نزدیاز حق یرانیه فرهنگ و برداشت اک

 یرانیا یها یاز اسالم، متناسب با توا�ند یرانید با فهم این رو بایاز ا ؛است
 ».١٢مینکم یخود را تنظ یها یز یر و برنامه یمبان

11 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906261003 
12 http://www.president.ir/fa/24866 
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 تعالی ملت ایران پیامرب و امام زمان است ۀریش
به  یوستگید در اعتقادات و پیران را بایملت ا یفرهنگ متعال ۀشیر«
 ».١٣ردکجستجو  (عج)یو حرضت مهد (ص)اسالم یامرب گرامیپ

 حاصل اسالم ایرانی امام خمینی است
ما به دنبال الگوی اسالمی ایرانی هستیم؛ اسالمی به این مفهوم که هدف «

های ایرانی  با روشو الگوی�ن اسالمی باشد و ایرانی به این مفهوم که 
کشور را بسازیم، که البته بحث دیگری وجود دارد به نام اسالم ایرانی که 

 آن را در جای دیگری باز خواهم کرد.
 ؛بر اساس فهم ایرانی از اسالم است ،شناسیم مفهومی که ما از والیت می

سال فردی مانند امام خمینی است،  ۱۴۰۰این فهم از اسالم در طول  ۀنتیج
 ».١٤دیگر است ۀدیگران نتیج الی که نتیجه اسالمِ در ح

 تأکید روی ایران ناسیونالیسم نیست، مسئولیت است
کنیم، یک نوع ناسیونالیسم و خودخواهی  که بر روی ایران تأکید می این«

نیست بلکه یک مسئولیت و مأموریت برآمده از یک تاریخ مقاومت، 
 ».١٥ایستادگی است

13 http://www.president.ir/fa/25236 
14 http://www.khabaronline.ir/detail/134398 
15 http://www.inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=66801 

 ا اصلی نکنیدرهرب انقالب: مسائل فرعی ر 

رهرب معظم انقالب چند هفته پس از طرح مکتب ایران و منترش شدن 
نزدیکان «) در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که از ۳۱/۵/۸۹انتقادات (

» فرعی«این موضوعات را  کرد، تلویحاً  انتقاد شدیدی می» جمهور سیرئ
 دانستند و گفتند:

راد داشته باشد؛ یارى اک کیا به یشخىص  کیىس به کن است کمم«
ۀ م. مسائل درجینکفرعى  -ه مسائل را اصىل کم ینکد توجه یمنتها با

هاى ما، در همت ما، در رصف  زهیدوم جاى مسائل اصىل را در انگ
 »١٦…ردیشود، نگ یه مکاى  انرژى

در «ماه بعد نیز بر لزوم تحقق بخشیدن وحدت  ای یک الله خامنه آیت
 گر به مسائل اصلی و فرعی اشاره کردند:سخن گفتند و بار دی» عمل

ارى، به ک کینفر به خاطر  کیند از ک یگاهى انسان مشاهده م«
م، ینک یدا میاى پ دلخورى کیاظهارى،  کیخاطر شخصش، به خاطر 

ست. ین درست نیرفتار ما؛ اۀ ند بر همکاف ه مىین دلخورى سایبعد ا
ن یبعىض از ارد. کدا ید پیرد، نقاط اصىل را باکات را نگاه کد مشرت یبا

م، حقاً و ینک یه میکش تیم و روینک یه ماها مطرح مکمسائىل 

16 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=10466 
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ستند. مسائل یها مسائل اصوىل ن نیستند، ایانصافاً مسائل اصىل ن
مسائل اصىل را  …ردکه یکد تیها با ه بر آنکترى وجود دارد  اصوىل

نه،  رد؛که مطرح نک نیرد؛ نه اکد شناخت و مسائل فرعى را اصىل نیبا
د طرح شود؛ اما یات بایجزئۀ د طرح شود؛ همیمسائل فرعى هم با

موافقت و  کرد. مال یمخالفت و موافقت قرار نگ کاصىل نشود و مال 
ن یم حق است، اسالم است، ترشع است، تدیمخالفت، رصاط مستق

بندى به آرزوهاى امام و یبندى به مبا� انقالب است، پایاست، پا
ن ین است، بدبیربکبا مستۀ ردند؛ مقابلکم یسه امام تر کاهداىف است 
 ».١٧ن استیربکبودن به مست

 خواهد مکتب ایران را در برابر اسالم علم کند دولت �ی

) ۶/۸/۸۹مدرسین حوزه علمیه قم ( ۀچنین در دیدار با جامعایشان هم
 تقابل دیدگاه دولت با گفت�ن اسالم و انقالب را نادرست دانستند:

 یاست؛ اگرچه خطاها یدرست یر یگ اش جهت یر یگ ن دولت جهتیا«
ن ید همینکفرض  حاال مثالً .دارد یمختلف یهم در جاها یگوناگون

 د. من واقعاً یروز اشاره فرمود ه آنکها  نیو ا یگر  یرانیمسئله ا
را در  یز یچ کیه حاال کاند  نیدنبال ا قتاً یها حق نیه اکدم ینفهم

نند. ک یه مک یار کن ید از ایآ ینند. البته بدم مکمقابل اسالم علم 

17 farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10141

ش من یزهاست، رس ناهار پین چیه مسئول اک یین آقایروز هم همید
، یگر  یرانیقدر ا نیرد. گفتم آقا اک یمطرح م یز یچ کیآمده بود و 

ار خوشم کن یجا به او زدم، از ا هم آن یترش  کید. ینکن یگر  یرانیا
در  یرانیتب اکم کیخواهند  یم ها واقعاً  نیه اک نید؛ اما ایآ ی�

 ۀفهمم. با مالحظ ین را �یا نند، من واقعاً کتب اسالم علم کمقابل م
 ».١٨دیآ یدست � ن بهیها، ا نیا یارهاکقرائن گوناگون در 

سال پس از طرح شدن مکتب ایران و انتقادات و  ای یک الله خامنه آیت
ی از های بسیار بر رس آن، در دیدار با هیئت دولت، به طور ضمن جنجال

ۀ ران، عالقیبه اۀ عالقۀ نیدر زم«تکیه بر ایران دفاع کردند. ایشان گفتند که 
است » �اد ملیت ایران«ی که روی زبان فارس» رانیش به ایشور و گراکبه 

ایران بعد از اسالم تکیه شود، چرا که » ایران بعد از اسالم«چنین و هم
 ».١٩رت و مستندتری داردافتخارات بیش

رسانی رهرب معظم انقالب منترش نشده است اما  مرشوح این بیانات روی پایگاه اطالع ١٨
 را تأیید کرده اند: سخنانحارضان در جلسه این 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/13380
 http://gatmirian.blogfa.com/post/100 
19 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17106
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 اندیشد؟ ایران و ملیت چگونه می ۀای دربار  خامنهالله  آیت

های متفاوت به متجید از  ها در مناسبت چنین در طول سال رهرب انقالب هم
هایی از این بیانات را  اند. �ونه ایران و لزوم تکیه بر هویت ملی اشاره کرده

 خوانید: می

 ملیت، مقدس و محرتم است
جامعه جوان کشور حس  یف برایکلک تیچه را که من امروز به عنوان  آن«
کشور، با  یو جمع یت ملیهو ۀید از رسماین است که جوانان بایکنم، ا یم

ت را محرتم و یکه مل نیما با ا …وجود و هّمِت خود دفاع کنند ۀهم
مثبت آن، نه به  یبه معنا -ت یمل یار هم رو یم و بسیشمر یمقّدس م

ا به آن یدن یاسیکه در عرف س یز یآن؛ ه�ن چ یمنف یمعنا
 یو مل یت جمعیم؛ اما هویکن یه میتک -شود  یگفته م» سمیونالیناس«

ت یو جذاب یی، کارایرانیت ایاز مل یاست که حتّ  یران، نظام اسالمیملت ا
 ».٢٠دارد یتر  عیِر وسیتأث ۀشرت و حوز یب

 بودن را نیاز داریم  اعتزاز به ایرانی
ت، یعنی احساس عزت کردن دیگری اعت�د به نفس ملی و اعتزاز ملی اس«

اهل کاشانم، روزگارم بد «از این که من اهل ایرانم. به قول سهراب سپهری، 
». من مسل�نم«گوید:  این، افتخار است. یا در جای دیگر می». نیست

 -گرایی ناقص  اعتزاز به ایرانی بودن ما، به این نیاز داریم. البته این با ملی
نباید  -کردیم  ی که ما همیشه آن را رد میه�ن ناسیونالیسم منفی مطرود

20 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3092 

گرایی، به معنای خوب  این، ناسیونالیسم مثبت است. این، ملی. اشتباه شود
 ».٢١قضیه است. ما به این احتیاج داریم

 ناسیونالیسم به این معنا چیز خوبی است
هن ید به میس باکم. هر یسم را به معنای مثبتش قبول داریونالیما ناس«

هن خودش دور باشد؟ یسی از مکشود  خودش عالقه داشته باشد. مگر می
ه چون من کن معنا یز خوبی است؛ اما به این معنا چیسم به ایونالیناس

نم و کگر توطئه یهای د ملتۀ ه همیستی علیجا هستم، پس با نیاهل ا
 »٢٢ن بد استیر داشته باشم، اکد و میکه آنان یبدخواه آنان باشم و عل

 نیست» اسالمی«در برابر » یمل«
حفظ و پرداخت د عبارت باشد از یشور باکلّی کاست یدر باب فرهنگ، س«

ان کن ار یالبته جزو مهمرت امل به فرهنگ ملی.کد و یو وابستگی شد
سال قبل،  ۱۳۵۰ه از کم یفرهنگ ملی، اسالم است. ما مردم ایران مفتخر

خته شده یبا اسالم آم زمانیفرهنگ، زبان، آداب، عادات، لباس و همه چ
م. یه ما شدکخته نشد یگونه با اسالم آم نیگری ایچ ملت دید هیاست. شا

در » ملی. «اسالم و آداب و فرهنگ اسالمی، جزو فرهنگ ملی ماست
 ».٢٣ن ه�ن اسالمی استیست؛ عین» اسالمی«جا، مقابل  نیا

21 http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/4892/5146/46909 
22 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2294 
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 ست نه احساس دینی استکبارستیزی اول ناشی از غیرت ملی
بارى دارد، کملت در مقابله با روح و خوى است کیه کحساىس ن ایاّول«

ت و احساس یرت مىل است؛ احساس هویست؛ احساس غینى نیاحساس د
شور مسلّط کشورى شد و بر آن کبار وقتى وارد کوجود است؛ چون است

شور را غارت کند. منابع آن ک ار مىکت مىل آن ملت را انید، هویگرد
ار کنها فرع انیند؛ اما همه اک شور دخالت مىک اىس آنیند، در امور سک مى
 »٢٤ت آن ملت استیهو

 بعد از انقالب به هویت ملی اهت�م ورزیده شد
ت یه خوِد هوک -ت مىل یهوۀ به مقول …روزى انقالب اسالمىیبعد از پ«

ۀ ق و سطور برجستین جزو مصادیشور، فرهنگ است و خود اک کیمىل 
ار مرتتب شد کن یاىت بر اکده شد، بر یاهت�م ورز -ملت است  کیفرهنگ 

ن ید. ایایوجود ب شور بهکن ین نبود در اکچوجه ممیه ات بهکن بر یه اک
هاى  ن جسارِت وارد شدن در عرصهیهاى علمى، ا رشفتین پیها، ا ینوآور 

 -شود  شور ما خوشبختانه مشاهده مىکه امروز در ک -قى ینِو علمى و تحق
دا شده یت مىل پیاء هویه از احکن اعت�د به نفىس است یبه خاطر هم

 ».٢٥وجود آورد ن را انقالب بهیاست؛ ا

 توقع ما برای آینده ناشی از اعتزاز ملی خودمان است
م. ینک م و احساس عزت و رسافرازى مىینک خودمان نگاه مى ۀما به گذشت«

ه اهل کم ی بودسا�کم؛ ما یرفتیه اسالم را با آغوش باز پذکم یسا� بودکما 

24 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2978 
25 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3232 

ه در راه کم یسا� بودکم؛ ما یگر شناختیهاى د ىلیت را زودتر از خیب
ت یه مظلومان اهل بکم یسا� بودکم؛ ما یردکن همه تالش یگسرتش اسالم ا

امان نداشتند، در  -وفه که و کنه و میعنى مدی -هاى خود  ه در خانهکرا 
از اعتزاز مىل خودمان نده، ناىش یتوقع ما براى آ …میرفتیآغوش خود پذ

 -ه گفتم کطور  ه�ن –ست ین نیم؛ اما فقط اینک ار �ىکن را انیاست؛ ا
 ».٢٦نگاه انسا� و اسالمى است

 زبان فارسی، زبان انقالب و اسالم راستین است
زبان فارسی، زبان انقالب است. زبان اسالم راستین است و زبان اسالمی «

تواند  آن زبانی که امروز می… کندها را بیدار  تواند ملت است که می
زبان فارسی است. زبان انقالبی  ،مفاهیم اسالم انقالبی را به دنیا منتقل کند

یک زبان کارساز  و زبان اسالم انقالبی، زبان فارسی است. زبان فارسی ذاتاً 
 است.

لیکن بنده مطمنئ  ،زبان پرظرفیتی است البته زبان عربی هم یقیناً  …
 ان عربی به قدر ظرفیت زبان فارسی باشد.نیستم ظرفیت زب

ها  دانیم که در دنیای اسالم، ایرانی توان از این نکته غافل ماند. می �ی …
به عنوان یک قوم، بیشرت از متام اقوام دیگر مسل�ن برای اسالم کار کردند 

که چیز واضحی است. شکی  و در گسرتش فرهنگ اسالمی تالش کردند. این
ها  ث، تفسیر و حتی در لغت عربی، بهرتین آثار را ایرانینیست که در حدی

اند. در فلسفه و عرفان که غوغاست و غیر ایرانی،  زبانان نوشته و فارسی
ً  انگشت اند. این خصوصیاتی که ما در  همه ایرانی ش�ر و معدود است، اکرثا

شاید یک مقداری از زبان  ،کنیم قوم ایرانی و ملت خودمان مشاهده می

26 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3271 
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ملت ناشی شده باشد، از ظرفیت زبانی که در اختیار داشته نشأت این 
 ».٢٧گرفته باشد

 ست که ستون ملت روی آن قرار داردا تاریخی به مثابه بتونی ۀگذشت
چه در رشته  –هاى مختلف علوم  بزرگرتین دانشمندان دنیا در رشته«

فلسفه طبیعى، چه در رشته انسا�، چه در رشته نجوم و چه در ادبیات و 
 .ها گذشته ملت ماست این …ایرا� بودند –و ریاىض 

شفته و بتو�  ۀتاریخى به مثاب ۀتوان گفت که گذشت در مثاىل محسوس مى
است که ستون روى آن قرار دارد. هر چه شفته در عمق بیشرتى فرو رفته 

تر باشد، ستوِن بنا شده روى آن از استحکام بیشرتى برخوردار است.  و قوی
تاریخى ندارد مثل ستو� است که آن را روى زمیِن ُسست  ۀه سابقملتى ک

اش خیىل زیاد  پذیرى بنا کرده باشند. هر چه هم با عظمت باشد آسیب
 ».٢٨است

 مسئولیت احیای اسالم بر دوش ایران است
ز و یگاه اسالم عزیا... پا رده است. بحمدکدا یا عزت پیامروز، اسالم در دن«

ن افتخارات یاۀ المی است و ملت ایران محور همانقالبی هم، ایران اس
قدر و پرشور و بااستعدادی  ملت ایران، ملت بزرگ و عالی قتاً یهستند. حق
ه کدانست  ن ملت را مییات ایشناخت و خصوص ن ملت را مییاست. خدا ا

اسالم و زنده ۀ ای دوبار یت احیولئه مسک-ها را تیولئن بارها و مسیتر میعظ
 ».٢٩ن ملت گذاشتیبر دوش ا-های اسالمی است شردن قرآن و ارز ک

27 http://www.teribon.ir/archives/202186 
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 منتقدین چه گفتند؟

چنین در اصلی نکردن موضوعات فرعی و همرهربی ۀ با وجود توصی
های سیاسی و  نظرات ایشان در دفاع از معنای درست ملیت، شخصیت

ای  ها به انتقادات خود ادامه دادند. در ادامه گزیده مذهبی تا مدت
 خوانید: های سیاسی و دینی را می برخی شخصیتمخترص از اظهارات 

موقت تهران و عضو مجلس خربگان  ۀ، امام جمعسیداحمد خامتی الله آیت
وی این طرح را  .٣٠خواند» آلود کرش  ییگرا یمل«رهربی، مکتب ایران را 

» گراها ملی«و » رژیم پهلوی«و مشابه عملکرد » خیانت به انقالب«
ن منشور کوروش نتیجه تالش غرب برای خامتی گفت که فرستاد ٣١دانست.

نیازی به » مالک اشرت ۀعهدنام«است و با وجود » رضبه زدن به اسالم«
 .٣٢منشور کوروش نیست

 ۀ، عضو مجلس خربگان و مدیر مؤسسمحمدتقی مصباح یزدی الله آیت
ران را یتب اکرشمانه م یه بک یسانک«آموزشی پژوهشی امام خمینی گفت: 

وی با  .»اند یرخودینبوده غ ینند، خودک یم یمعرفتب اسالم کم یجا به
» مثبت ییگرا یسم و ملیونالیناس«اشاره به این که رژیم پهلوی نیز حامی 

وی  .٣٣در آینده خرب داد» های باالتر ای دیگر در کالس فتنه«بوده است، از 

30 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905150564 
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نص فرمایشات امام راحل این است که ما برای ایران و «چنین گفت: هم
 ».٣٤ارزشی قائل نیستیمایرانی بودن 

ار بردن ک ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بهسیدحسن فیروزآبادی رسدار
عنوان » یران از اسالم و وحدت اسالمیردن اکجدا «ران را یتب اکعنوان م

انحراف و «خواند و اظهارنظرش را » سواد و نادان مک«کرد. وی مشایی را 
و  یاسالم یمقدس جمهور  ان نظامکو حمله به ار  یت ملیه امنیجرم عل

قضائیه خواست که به آن رسیدگی کند.  ۀدانست و از قو » یانقالب اسالم
مثل «گونه تعبیر کرد:  توجهی مشایی به انتقادات را این فیروزآبادی بی

 .٣٥خته استیشان افسار گسیکه ا این

 ۀاسالمی و دبیرکل جبه ۀ، عضو شاخص حزب مؤتلفالله عسگراوالدی حبیب
ۀ و عامل تفرق» والیتضد«و رهربی، طرح مکتب ایران را  امپیروان ام

» مزد و مواجب مزدور بی«کنندگان این ایده را  مسل�نان دانست. وی طرح
 .٣٦آمریکا معرفی کرد که هدفشان جلب رأی مردم است

و » توه�ت ذهنی بی�ر«تهران، طرح مکتب ایران را  ۀ، �اینداحمد توکلی
و  با مبانی اسالم، با قانون اساسی«که  دانست »خیانت به اسالم و ایران«

ی ا»خزعبالت«وی سخنان مشایی را  .»مصالح ایران عزیز سازگار نیست
روایت دسته چندم پلورالیزم دینی و و ناسیونالیسم منحط «دانست که 

34 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1145749 
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ای رسگشاده  است. وی در نامه» دروغین و اسالم منهای روحانیت
گوی  و وی انتقاد کرد که چرا در یک گفت س جمهور ازی) به رئ۱۰/۱۲/۸۹(

بار  اسالم را یکۀ ایران استفاده کرده است و واژ ۀ بار از واژ  ۴۵تلویزیونی 
 یبو «جمهور  سیهم به کار نربده است. توکلی گفت که از عبارات رئ

آید و این ادبیات را در زمان بیداری اسالمی برای  می» ینژادپرست
 .٣٧ر تحوالت منطقه مرض دانستآفرینی جمهوری اسالمی د نقش

های دشمنان انقالب که  تهران، مکتب ایران را حرف ۀ، �ایندعلی مطهری
وی گفت  .٣٨دانند توصیف کرد گری می اسالم ایرانیان را آمیخته با زردشتی

ای  مطهری در نامه .٣٩آید می» بوی تعصب نژادی«که از عنوان مکتب ایران 
گفت که تکیه بر مکتب ایران  نژاد ) به احمدی۲۷/۶/۸۹رسگشاده (

وی سخنان  .٤٠کند جایگاهش را بین توده مردم و اقشار متدین متزلزل می
تفسیر کرد و گفت که این نظرات » برتری نژاد ایرانی«س جمهور را یرئ
از سخنان رهربی  مطهری تلویحاً  ».٤١کیان انقالب اسالمی را تهدید می کند«

بود، طرح مکتب ایران را از  می انتقاد کرد و گفت که اگر شهید مطهری
این بحث جزو «چرا که » فرعی«دانست نه مسائل  می» اصلی«مسائل 

 ».٤٢خواهد مسیر انقالب را منحرف کند مسائل اصلی است زیرا می
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ۀ ، معاون فرهنگی اجت�عی سپاه و وزیر برکنارشدمحمدحسین صفارهرندی
های سخیف  اندیشه«نژاد و مشایی را  ارشاد در دولت نهم، سخنان احمدی

وی ترویج مکتب ایران را ناشی از  .٤٣خواند» مانیستیو گرایانه و ا ملی
مکتب ایران را  ، همچنینصفار هرندی .٤٤دانست» بی�ر و منحرف  ذهن«

 .٤٥آینده دانستۀ فتنۀ مقدم

نیز  س مجلسیاسالمی مهندسین و نایب رئ ۀ، دبیرکل جامعمحمدرضا باه�
خواهد بگوید  می«دانست که » عظیم آیندهۀ فتن«ۀ مکتب ایران را زمین

وی این  ».٤٦های علمیه و رشیعت را قبول ندارد اما حوزه ،گرا است اصول
» ریزی بزرگ همراه با فکر و برنامه ۀیک توطئ«و » انحرافی«ایده را 
خواهند داریوش و خشایار را در  منحرفان می«باه� گفت:  .٤٧دانست

قرار  (ع)ای قال الباقر و قال الصادقفرهنگ ما بیاورند و آن را به ج
 ».٤٨دهند

بازرسی نهاد ریاست جمهوری، گفت ۀ شد ، رئیس برکنارنژاد داوود احمدی
خواهند به وحدت در کشور و وحدت  کنندگان مکتب ایران می که طرح

وی گفت که سوزاندن قرآن در آمریکا به  .٤٩ای خدشه وارد کنند منطقه
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کنندگان  جمهور طرح برادر رئیس .٥٠است دلیل طرح شدن مکتب ایران بوده
 .٥١این موضوع را دشمن ایران و اسالم معرفی کرد

) نظرات ۲۹/۶/۸۹روزنامه کیهان ( ۀدر رسمقال حسین رشیعتمداری
منشور «که چرا  کرددانست و وی را نقد » عبور از اسالم«نژاد را  احمدی
 .٥٢قرار داده است» اسالم«را به جای » کوروش

ایران و مکتب ایرانی هیچ وقت «، گفت که الله جوادی آملیعبدالله  آیت
» ایران منهای اسالم«مکتب ایران را به  وی تلویحاً  ».٥٣کارساز نبوده است

 .٥٤تعبیر کرد

مکتب ایران را ۀ ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایدمحسن رضایی
دانست. وی » شعاری برای رسیدن به قدرت و حفظ قدرت«و » انحرافی«

کنندگان آن  خواند و گفت که طرح» جدا کردن اسالم از ایران«ایده را این 
 ».٥٥با انقالب تقابل ایدئولوژیک دارند«

طرح «اسالمی، مکتب ایران را  ۀ، دبیرکل حزب مؤتلفمحمدنبی حبیبی
ملت با اسالم و  ۀدانست و هدف آن را از بین بردن رابط» شاهنشاهی
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وی گفت که طراحان مکتب ایران  .٥٦عنوان کرد» نشانه گرفنت اسالم«
 ».٥٧خواهند دعوای ناسیونالیسم با اسالم را به راه بیندازند می«

توان به  هایی که از طرح مکتب ایران انتقاداتی کردند می از دیگر شخصیت
الله  الله صافی گلپایگانی، آیت الله لطف الله نارص مکارم شیرازی، آیت آیت

الله صادق آملی الریجانی،  د یزدی، آیتالله محم ابوالقاسم خزعلی، آیت
الله سیدمحمد سعیدی (امام  محمدجواد الریجانی، علی الریجانی، آیت

مشهد و عضو  ۀالهدی (امام جمع الله سیداحمد علم جمعه قم)، آیت
الله  الله عباس کعبی (عضو مجلس خربگان)، آیت مجلس خربگان)، آیت

الله اسدالله ای�نی (امام  آیتبوشهری (امام جمعه قم)،  سیدهاشم حسینی
اراک)،  ۀآبادی (امام جمع قربانعلی دری نجفاالسالم  شیراز)، حجت ۀجمع

ولی فقیه در سپاه پاسداران)،  ۀاالسالم علی سعیدی (�ایند حجت
االسالم  االسالم محسن غرویان، حجت مهدی طائب، حجت االسالم حجت

االسالم حمید رسایی،  قاسم روانبخش، حجتجعفر شجونی، حجت االسالم 
االسالم  االسالم سیدعباس نبوی، حجت االسالم محمدتقی رهرب، حجت حجت

قاسم روانبخش، محمدباقر قالیباف، حسین رشیعتمداری، پرویز رسوری، 
�ین، حسن  س وقت مجلس)، عباس سلیمییالدین صدر (نایب رئ شهاب

 اشاره کرد.فرد، ع�د افروغ، حاج منصور ارضی و فاطمه رجبی  غفوری

56 http://www.mehrnews.com/detail/News/2009315 
57 http://ww.mehrnews.com/detail/News/1813158 

 جمهور مکتب ایران؛ سؤال مجلس از رئیس

 ۹۰جمهور در اسفندماه  مکتب ایران عنوان یکی از سؤاالت مجلس از رئیس
گاه یف جایتضع«کننده، طرح مکتب ایران را عامل  نیز بود. �ایندگان سؤال

 ینوع«و » ان مسل�نانیدر م یاء تعصبات قومیو اح یانقالب اسالم
 .٥٨دانستند» ران قبل از اسالمیبازگشت به او  ییگرا باستان

ها انتقاد کرد و گفت که دوست داشنت  نژاد در پاسخ، از جنجال احمدی
و از » علوی. ۀایران یعنی اسالم شیع«ایران دعوای قومی نیست. وی گفت: 

اگر برخی بگویند مکتب خراسان و اصفهان «منتقدان مکتب ایران پرسید: 
 ؟!»٥٩و یونان عیبی ندارد

 رهربی چه گفت؟ منتقدین چه کردند؟

های  نژاد، متجید از ملت ایران، نه با انگیزه سخنان احمدیۀ چکید
های جا افتاده در ملت ایران بود. با  جغرافیایی و نژادی بلکه به دلیل ارزش

ها،  اندیشه ۀمجموع  توجه به توضیحات وی، منظور از مکتب ایران،
اسالم ۀ ای برای پذیرش مشتاقان د زمینهها و فرهنگ ایرانی بود که خو  ارزش

و فهم عمیق و صحیح از آن و پرچمداری آن در طول تاریخ است. ک� این 
ست. از  که کوروش نیز �ادی از عدالت و مدیریت ایرانی پیش از اسالم ا

58 khabaronline.ir/detail/203872 
59 http://khabaronline.ir/detail/203855/ 
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س جمهور، مکتب ایران، درک حقیقی و ناب و برخاسته از روح ینگاه رئ
والیت و امام خمینی ۀ آن اندیش ۀکه �ونمتعالی ایرانی از اسالم است 

 است.

رغم انتقاداتی که به  به طور خالصه، رهرب انقالب طرح مکتب ایران را علی
�ایی شود و به  عنوان کردند که نباید بزرگ» فرعی«ای  آن وارد است مسأله

تبدیل شود؛ نظرات ایشان درباره ایران و ملیت به طور » اصلی«مسأله 
 ن بود:چنی خالصه این

گرایی به معنای دوست داشنت وطن و افتخار  ملیت و ملی -
 .کردن به آن (ناسیونالیسم مثبت) مقدس و الزم است

اولین احساس ضداستکباری اعتقادات اسالمی نیست بلکه  -
 .هویت ملی است و استکبار دشمن هویت ملی ما است

ایران بیش از هر ملت دیگری در فهم و گسرتش اسالم نقش  -
 .اش آمیخته با اسالم است است و هویت ملیداشته 

پایگاه اسالم انقالبی امروز ایران است و این به دلیل  -
 .های ملت ایران است قابلیت

هایی  ست و ظرفیت زبان فارسی زبان انقالب و اسالم راستین ا -
 .بیش از زبان عربی دارد و باید در جهان گسرتش پیدا کند

 .اهت�م ورزیده شد  پس از انقالب به هویت ملی ایرانی -

تندی و  ها به های سیاسی تا مدت طور که خواندیم شخصیت اما ه�ن
ایران و ملیت پرداختند.  ۀنژاد دربار  طور گسرتده به نقد سخنان احمدی به

 خورد: در میان سخنان منتقدین این محورها به چشم می

 .هویت ایرانی و ملیت نه ارزشی دارد و نه کارساز است -

آلود و به معنای جایگزین کردن ایران به جای  رشک این سخنان -
 .اسالم و دعوای ناسیونالیسم و اسالم است

 .جویی نژادی است این سخنان نوعی تعصب و برتری -

ها و  طلب این سخنان ه�ن سخنان رژیم پهلوی، سلطنت -
 گراهاست. ملی

 .سو با استکبار و آمریکا است این سخنان هم -

 المی و جرم علیه امنیت ملیحدت اساین سخنان به رضر و  -
 .ستا

عظیمی ۀ شده و برای برپایی فتن ریزی طرح مکتب ایران برنامه -
 .در آینده است

 مشتی از خروار ،جنجال فردوسی

نژاد از فردوسی و انتقاداتی که به او شد  شاید داستان تجلیل احمدی
را  گرایی ای کوچک و البته گویا باشد که جنس جنجال پیرامون ایران �ونه

نژاد  مکتب ایران، احمدیۀ تر از دوسال پس از طرح اید نشان دهد. کم
دنامه، یتوح«و شاهنامه را  »٦٠مکتب پیامرب ۀدهند نجات«فردوسی را 

تجلیل  عنوان کرد و پیرامونش توضیحاتی داد. »٦١ر قرآنیخدانامه و تفس
الله مکارم  ژاد از فردوسی در حالی با انتقادات تند و تیز آیتن احمدی

60 http://www.president.ir/fa/36123 
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تر فردوسی را  مواجه شد که رهرب انقالب پیش ٦٣الله خامتی و آیت ٦٢شیرازی
های اسالمی و الهی  حکیم الهِی اسالمی و شاهنامه را در جهت ارزش

 .٦٥»در قله است«که فردوسی بزرگ شود چرا که  دو خواسته بودن ٦٤دانسته

 ایرانی در کالم مطهری، رشیعتی و آوینیملیت 
نژاد در باب ایران و هویت ایرانی هرچند نادقیق و دوپهلو  سخنان احمدی

 ولی با توجه به توضیحات بعدی وی، جدید و غیراسالمی نبود. ،بیان شد
دو  »٦٦خدمات متقابل اسالم و ایران«در کتاب  مرتضی مطهری استاد شهید

ایرانی «داند و معتقد است  اسالم و ایران می عنرص هویت ملی ایرانیان را
 .»خویش را در اسالم یافتۀ گشت روح خود را با اسالم سازگار دید و گم

های متدن  یکی از مایه«ستاید و آن را  استاد شهید ایران قبل از اسالم را می
 .٦٧داند می» اسالمی

ویسد: ن می» اسالمی-بازشناسی هویت ایرانی«در کتاب  علی رشیعتیدکرت 
شناسی و علمی آن، نه تنها با ارتجاع و نژادپرستی  ملیت در تحلیل جامعه«

مرتادف نیست، بلکه یک واقعیت انسانی و یک حقیقت اجت�عی درمیان 
های  جویی هاست که در تلقی علمی و مرتقی آن نه تنها عامل برتری انسان

62 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910113000254 
63 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910316000306
64 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2596
65 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3162 
66 http://motahari.org/asaar/books/49/index.htm 

 »:استاد مطهری دیدگاههویت ملی از «تر این یادداشت را ببینید:  برای بررسی بیش ٦٧
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=17052

ها  لتهای ملی نیست، که عامل تفاهم و تعارف میان م قومی و تنازع
 ».٦٨است

داند و معتقد  نیز هویت ملی را غیرقابل انکار می سیدمرتضی آوینی شهید
ای�ن هیچ منافاتی «گوید که  وی می». اقوام یک حقیقت ازلی دارند«است 

کند که  و پافشاری می» بلکه آن را تقویت هم می کند. ،با ملیت ندارد
آوینی ». متام فرهنگ اسالمی، حتی عرفان اسالمی، از ایران جوشیده است«

گذارد و یکی از دالیل رشد و گسرتش اسالم در جهان را  پا را فراتر می
کند. وی معتقد است که شاهنامه فردوسی  عنوان می» قومیت ایرانی«
و زبان فارسی را » هیچ چیز غیر از اسالم نیست«ت و اس» حکمت معنوی«
داند. سید شهیدان اهل قلم سخنش را نه  می» زیباترین زبان روی زمین«
 من اصالً «گوید:  کند و می معرفی می» حقیقت ملیت«بلکه » ناسیونالیسم«

این هویت ایرانی را عین  معتقد به تعارض ملیت با دین نیستم. اتفاقاً 
 ».٦٩دانم هویت اسالم می

نژاد،  مرشوح انتقادات از احمدی تر موضوع، از جمله برای بررسی بیش
الله  نژاد شد، مرشوح دیدگاه آیت هایی که از سخنان احمدی معدود دفاع

نژاد درباره  ای درباره ملیت ایرانی، مرشوح ماجرای سخنان احمدی خامنه
شهید آوینی های شهید مطهری و دکرت رشیعتی و  فردوسی، مرشوح دیدگاه

گرایی به منت  درباره ایران و بررسی دالیل سیاسی تاریخی بدبینی به ملی
 مراجعه کنید. brotoush.com کامل این گزارش روی سایت

 ۸۹ص )، انتشارات الهام، چاپ ششم،۲۷اسالمی(مجموعه آثار  ایرانی هویت بازشناسی ٦٨
 ۱۳۴ – ۱۳۱ صص پنجم، چاپ ساقی، نرش آوینی، سیدمرتضی جادو، آیینه ٦٩
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 ۀنژاد و پس از آن نام برکناری مصلحی از وزارت اطالعات به دستور احمدی
نشینی چندین  کار در این سمت، به خانهۀ رهربی به مصلحی برای ادام

های ضدانقالب از این ماجرا استفاده  نژاد انجامید. رسانه احمدیۀ روز 
 ،جمهور سیگونه تحلیل کردند که بین رئ تبلیغات پرحجم اینکردند و با 

رغم تأکیدات رهربی،  رهربی و حامیانشان اختالف عمیقی افتاده است. علی
گرفته شد که خود خوراک  ای توسط اصولگرایان نیز پی این خط رسانه

 های ضدانقالب فراهم کرد. مضاعفی برای رسانه

 استعفای پرماجرای وزیر اطالعات

جمهور وزیر اطالعات را در پوشش استعفا  رئیس ۹۰ماه سال  فروردین ۲۸
ه�ن روز از مخالفت رهربی  فارس، ایسنا و مهرهای  خربگزاری برکنار کرد.

با کنار رفنت حیدر مصلحی از وزارت اطالعات و ابقای وی با حکم حکومتی 
خرب دادند، در حالی که هنوز خربی رسمی از سوی دفرت رهربی منترش 

 نشده بود.
طلبان مجلس) مدعی شد که ارصار  (خربگزاری وابسته به اصالح نیوز پارملان

مصلحی بر برکناری یکی از معاونین وزارت اطالعات که مورد ح�یت 
مشایی بوده است دلیل برکنار شدن وی بوده است.  اسفندیار رحیم

به طور  نیوزرجاو  آنالین جوانسایت  .١اصولگرایان این ادعا را تکرار کردند
خواهد بر وزارت اطالعات مسلط شود و از  ضمنی گفتند که مشایی می

 .٢کند» برداری سیاسی بهره«شده  بندی اسناد طبقه

1 http://www.mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=40517
2 http://www.javanonline.ir/vdchi-nkx23nkzd.tft2.html
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فروردین، عزل مصلحی و مخالفت  ۳۰ ۀدر رسمقال حسین رشیعتمداری
عنوان کرد و با » دهد یه از ورود دزد خرب مک یر خطر یآژ«رهربی با آن را 

نظارت وزارت اطالعات بر  خواندن مشایی، تلویحاً » منحرف«و » نفوذی«
 .٣عملکرد وی را دلیل عزل مصلحی دانست

بدون معرفی منبع خربی  اکونومیست انگلیسیۀ نام چندی بعد هفته
مدعی شد که شنود کردن وزارت اطالعات از رئیس دفرت ریاست جمهوری 

ۀ این خرب رسان .٤نژاد با مصلحی بوده است (مشایی) دلیل برخورد احمدی
های غربی و ضدانقالب  ای توسط رسانه انگلیسی به طور گسرتده

نشین تکرار شد و چندی بعد از زبان اصولگرایان منتقد دولت نیز  خارج
 شنیده شد.

 رهربی خطاب به مصلحی: به کار خود ادامه دهید

رهرب ۀ ها منت نام دو روز بعد از انتشار خرب استعفای مصلحی، خربگزاری
معظم انقالب به حیدر مصلحی مبنی بر ابقای وی به عنوان وزیر اطالعات 

فروردین ارسال  ۳۰رهرب انقالب در این نامه که در تاریخ  .٥را منترش کردند
» با ح�یت دولت خدمتگزار«شده بود، از مصلحی خواسته بودند که 

امه بدون سستی و با اهت�م بیشرت به کار خود ادامه دهد. تاریخ صدور ن
ها پیش از ارسال آن، از مخالفت رهربی با  دهد که خربگزاری نشان می

3 http://www.kayhan.ir/900130/2.htm#other201 
4 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110506_u01_economist-
moslehi.shtml 
5 http://www.jahannews.com/vdcepx8zfjh8pei.b9bj.html 

معاون ۀ برکناری مصلحی خرب داده بودند. رهربی این بار بر خالف قضی
خود  ۀجمهور را مخاطب نام اولی مشایی، خود وزیر اطالعات و نه رئیس

 قرار دادند.

 نشینی خانه

یازدهم اردیبهشت در محل نژاد از دوم تا  پس از این اتفاقات، احمدی
های خارجی مانند  کارش و جلسات هیئت دولت حضور نیافت. رسانه

های اینرتنتی ضدانقالب این  سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و پایگاه بی بی
نژاد را رسپیچی از فرمان رهربی و به وجود آمدن شکاف و  اقدام احمدی

های اصولگرای  انهاختالف عمیق در جمهوی اسالمی تفسیر کردند. رس
و شخص » جریان انحرافی«داخلی نیز با این موج همراه شدند و گفتند که 

مشایی، رئیس جمهور را به مخالفت و رسپیچی از حکم رهربی برای تحت 
 فشار گذاشنت ایشان ترغیب کرده است.

کنند، که مرادشان  شینی را یازده روزه معرفی کرده و مین ها این خانه رسانه
نژاد به دولت است.  رهربی تا بازگشت احمدیۀ مانی صدور نامز ۀ فاصل

های متعدد کاری رئیس جمهور در روز اول  البته با توجه به برنامه
اردیبهشت هیئت دولت، این  ۱۱ۀ و حضور او در جلس ٦اردیبهشت

 روز نبوده است. ۹نشینی بیش از  خانه

6 http://www.president.ir/fa/1/0/1390/2 
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 به آشفتگی کمک نکنید ؛مهمی نیست ۀرهربی: این مسأل

ای، رهرب انقالب در سخنان مهمی در سوم و  با رشوع این فضای رسانه
ماه همه را از پیروی خط دشمنان و بزرگن�یی این  چهارم اردیبهشت

نشینی رئیس جمهور  موضوع بازداشتند. ایشان در دومین روز از خانه
 :٧گفتند

اى که  قضیهش� ببینید در همین پنج شش روز گذشته رس یک «
اطالعات و ۀ رس مسئل – از اهمیت باالىئ برخوردار نبود چنان هم آن

ها را بردند به  چه جنجاىل در دنیا راه انداختند. تحلیل –ها  امثال این
در داخل نظام جمهورى اسالمى شکاف ایجاد این سمت که بله، 

شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهربى 
حرفهاى تبلیغاىِت خودشان را از این هاى  دستگاه را گوش نکرده است!

اند. ببینید چطور  پر کردند. ببینید چطور منتظر بهانه پایه سست و ىب
اى پیدا کنند، هر جور  اند که یک بهانه مثل گرگ در کمین نشسته

 توانند، حمله کنند.  می

دانند که دولت مشغول تالش و فعالیت و خدمت است. خب،  می
گیرد. هر جا خدمت باشد، هم  مت انجام میواقعاً در کشور دارد خد

مردم طرفدار هستند، هم رهربى طرفدار است. ما که راجع به شخص 
گیرى را مالک و معیار قرار  کنیم؛ ما کار را، خط را، جهت قضاوت �ی

7 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163 

جاىئ که کار و خدمت و تالش هست، ح�یت ما هست،  دهیم. آن می
گیرد.  دارد انجام میامروز کار  اللّٰهح�یت مردم هست. و بحمد

کنند؛ هم اعضاى  مسئولین دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تالش می
ها شب و روز ندارند؛ من  جمهور. این دولت، هم بخصوص خود رئیس

ها دائم مشغول کارند، مشغول  بینم، من از نزدیک شاهدم. این مى
 .ارزش است ها براى کشور خیىل با خدمت و تالشند. خب، این

هاى دولت  حقیر هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیم ۀبند
ها در قانون اساىس مشخص است؛ هر کس  وارد شوم. خب، مسئولیت
جاىئ که احساس کنم یک مصلحتى دارد  مسئولیتى دارد؛ مگر آن

جورى بود؛  اخیر اینۀ که در همین قضی شود؛ مثل این تفویت می
دارد مورد غفلت قرار کند یک مصلحت بزرگى  انسان احساس می

شود که جلوى این  شود؛ خب، انسان وارد می گیرد، تفویت می می
مهمى نیست، نظائرش هم ۀ تفویت مصلحت را بگیرد. این، مسئل

امللىل،  دارهاى بین افتد؛ اما مخالفین، دشمنان بیرو�، تریبون اتفاق مى
که فضاى  کنند براى این هاى تبلیغاىت، از همین مسئله استفاده می بوق

 .تبلیغاىت را شلوغ کنند

عرض من به عنارص داخىل، به مردم دلسوز، به برادران و خواهرا� که 
در داخل با مسائل تبلیغاىت رس و کار دارند، این است که سعى کنند 

. این که تحلیل بگذارند، یکى از آن به این آشفتگى کمک نکنند
این، براى هیچ و پوچ، طرف، یکى از این طرف، این علیه آن، آن علیه 

دستگاه مقتدرى است،  اللّٰهلزومى دارد؟ نه، دستگاه بحمدچه                                                               
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حقیر هستم با ۀ مسئولین مشغول کارشان هستند، رهربى هم که بند
حقارت، خداى متعال کمک کرده، ما در مواضع صحیحِ خودمان ۀ هم

تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، به حول ایم.  محکم ایستاده
الهى نخواهم گذاشت این حرکت عظیم ملت به سوى ۀ قو و 

جور با شور، با  تا مردم عزیزمان این اى منحرف شود. ها ذره آرمان
الهى شامل  شعور، با بصیرت، با عزم راسخ در میدان هستند، لطف

 .»است

نژاد ایراد شد، تنها سخنان  نشینی احمدی این سخنان که در اوایل ایام خانه
موضوع عزل و ابقای وزیر اطالعات و ۀ ایشان دربار علنی و رصیح 

 جمهور است. نشینی رئیس خانه

 ها از سخنان رهرب انقالب گزینش رسانه

ها با تکیه بر بخشی از  فردای این سخنان، اکرث قریب به اتفاق رسانه
سخنان رهربی که اشاره به جلوگیری ایشان از انحراف حرکت ملت داشت، 

در دولت اشاره » جریان انحرافی«که رهربی به خطر گونه القا کردند  این
ها نقد رهربی  اند. اکرث رسانه اند و در برابر این انحراف دولت ایستاده کرده

های  لیتجمهور و رهربی و متجید ایشان از فعا سیبه القای اختالف بین رئ
 دولت را به حاشیه بردند.

هوری اسالمی، قدس، های کیهان، همشهری، اطالعات، جم تیرت یک روزنامه
کارگر، خراسان، آرمان روابط عمومی،  و جهان اقتصاد، رشق، کار

آشتی، روز، ابرار، فرهنگ فرهیختگان، تهران امروز، عرص اقتصاد، سیاست 
همبستگی، ارسار، ابتکار، رسالت و جوان در روز بعد از سخنان رهربی، به 

های ایران  ک روزنامهایشان با انحراف اشاره داشت و تنها تیرت یۀ مقابل
های دولت  جم به متجید رهربی از تالش رسمی دولت) و جامۀ (روزنام

 .٨پیدا کرد اختصاص

 کنند ها القای دوگانگی و دعوا می رهربی: روزنامه

نشینی رئیس جمهور از  رهرب معظم انقالب روز بعد در سومین روز از خانه
بازتاب دادن سخنان شان به خصوص در  های داخلی به خاطر رویه رسانه

 :٩روز قبل خود به رصاحت گالیه کردند و گفتند

جای  ها با این سخنان کردند، به متأسفانه برخوردی که برخی روزنامه«
نباید به  …کرد القای آرامش در کشور، القای دوگانگی و دعوا را می

ای صحبت و یا مطلبی نوشته شود که القای تنش و درگیری در  گونه
 ».زیرا این موضوع، خالف رشایط کنونی کشور است ،جامعه باشد

حسین  ،تنها منتقد دولت که به این سخن رهربی واکنش نشان داد
ها سکوت را ترجیح دادند. رشیعتمداری  رشیعتمداری بود و دیگر شخصیت

توهم «در پنجم اردیبهشت در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان 

8 http://www.bornanews.ir/Pages/News-40466.aspx 
9 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12219 
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س جمهور و عادی یای رهربی از رئضمن تکرار تقدیره »١٠ها قورباغه
 دانسنت ماجرای عزل و ابقای وزیر اطالعات نوشت:

و  یغاتی، همه توان تبلیرونیچند روز گذشته، دشمنان ب یط«
» وهک«اد شده، ی یماجرا» اهک«اند تا از  ار گرفتهکخود را به  یا رسانه

در نظام »! بزرگ یچالش«را  یار معمولیبس یبسازند! و رخداد
 !»نندکران قلمداد یا یاسالم یجمهور 

 ست که خود وی در رسمقاله پیشینش، این موضوع را بسیارا این در حالی
 عنوان کرده بود.» دهد یه از ورود دزد خرب مک یر خطر یآژ«مهم و 

نشینی  ماه (یک روز پیش از پایان خانه رهرب انقالب در دهم اردیبهشت
که برخی آن را  ١١فراخواندند افکنی جمهور) نیز به دوری از اختالف رئیس

 نژاد تعبیر کردند: نشینی احمدی انتقادی ضمنی از خانه

 …شور بسیار مرض استکهرگونه ناه�هنگی و رقابت منفی، برای «
وبی و جنجال دشمنان که موجب پایکار و اقدامی کباید از هر 

 .»ند، پرهیز شودک شود، و دوستان را نیز ناراحت می می

10 http://www.kayhan.ir/900205/2.htm#other204 
11 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12346 

 برای رهربی رشطی گذاشته بود؟ نژاد آیا احمدی

، از امیرحسین ثابتیماه رهربی،  دو روز بعد از بیانات سوم اردیبهشت
نویسندگان رجانیوز و فعال دانشجویی حامی جبهه پایداری، در پست 

های ضدانقالب بازنرش  رمزدار وبالگش چیزی نوشت که به رسعت در رسانه
اش با  نژاد در دیدار خصوصی هفتگی ثابتی مدعی شد که احمدی .١٢شد

گذاشته است. به نقل از این  هایی رشطرهرب، برای بازگشت به کارش 
مشایی به عنوان  ها عبارت بودند از انتصاب رحیم نویس این رشط وبالگ

معاون اول، برکناری سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی و حیدر 
سیاسی سپاه  ۀاطالعات. چندی بعد جانشین رئیس ادار  مصلحی از وزارت

 .١٣نژاد را تأیید کرد به طور تلویحی رشط گذاشنت احمدی

 نژاد چه گفت؟ احمدی ؛نشینی پایان خانه

» مصلحت مهم«نژاد در اجرای خواست رهربی در  با وجود تعلل احمدی
را به  وزارت اطالعات، ایشان از وی و دولتش دفاع کرده بودند و منتقدین

نژاد  العمل احمدی ای خوانده بودند، اما عکس پایان دادن به هیاهوی رسانه
عدم  ۀروز  ۹تدوام  مدارش قابل قبول و منتظره نبود: داران والیت برای طرف

حضور در رس کار و برگزاری جلسه هیئت دولت بدون مصلحی (به ادعای 
 .١٤ها) برخی رسانه

12 http://www.rahesabz.net/story/36088/ 
13 http://www.19dey.com/akbar_vize/6392-.html 
14 http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=55299 
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روزه، والیت فقیه  ۹نشینی  از خانه دولت بعد ۀجمهور در اولین جلس سیرئ
 :١٥خواند و گفت» راه امام زمان«را 

بنده، همواره با  یاست جمهور یر ۀرهرب معظم انقالب در طول دور «
ت و یری، مدکمکتر  و دقت هرچه متام ی، هوشمندینیب روشن

شان بهره برده و یا یشه از رهنمودهاینند و دولت همک یت میهدا
ه قابل یت فقیشه و نظام والیدر چارچوب اندهم  یالبته هر اختالف

 ».باشد یحل م

نژاد روی  های غربی و ضدانقالب با سانسور این سخنان احمدی اما رسانه
 :١٦هایش مترکز کردند بخش دیگری از صحبت

شور و ک، یو مقتدر موجب عزت رهرب  یجمهور قو  سیئر  کی«
ستد، یتواند با یم یجمهور قو  سیئر  کیباشد.  یخصوص ملت م به

شور کش برده و موجب عزت یشور را پکند، امور کسپر باشد، دفاع 
ازمند بازوان پرتوان است، یز نین یا ر جامعهیشود. هر رهرب و مد

ن یه باالترک یزمان یه حتکاز آن است  یکحا یخیتار ۀتجرب

15 http://www.president.ir/fa/27972 
 به عنوان �ونه ١٦

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-
d1b2a5ce2c.html 

ات یما فاقد بازوان پرتوان بودند، اراده و منو یاعتقاد یها تیشخص
 .»نشد یماند و جار  ین باقیزم یها رو  آن

مند بودن  نژاد از قدرت گرفتند که منظور احمدی ها از این سخنان نتیجه آن
 ایستادن در برابر دستور رهربی است. ،جمهور رئیس

نژاد در جلسات هیئت دولت رشکت  بعد با دعوت احمدیۀ مصلحی از هفت
منتقدین با ای پایان یابد و  رفت که التهابات سیاسی و رسانه کرد و امید می

چنین  پیروی از رهربی به انتقادات دلسوزانه و برادرانه اکتفا کنند، ولی این
 نشد.

پس از این اتفاق، تا چند ماه سیل اتهامات از سوی برخی عل�، فرماندهان 
ها علیه دولت  های سیاسی و رسانه نظامی، �ایندگان مجلس، شخصیت

دفاع از والیت  ۀور به بهانرسازیر شد. نخبگان سیاسی، دینی و نظامی کش
فقیه، بر خالف دستور رصیح  و انتقاد از تأخیر در اجرای دستور ولی

 فقیه عمل کردند. ولی

 نشینی نژاد در ایام خانه هایی از احمدی روایت

جدید و هدف ۀ هایی که پیرامون فتن سه ماه عالوه بر تحلیل -در این دو 
شد،  ر و اطرافیانش بیان میجمهو  سیقرار گرفنت والیت فقیه از سوی رئ

 ۀنژاد دربار  هایی هم از احمدی های سیاسی نقل قول برخی شخصیت
 اش داشتند. نشینی خانه

                                                             



  brotoush.com به طرف منزل آقای رئیس جمهور ۶۰ نژاد بدون روتوش احمدی 

پایداری و استاد  ۀمجلس نهم و دهم، عضو جبه ۀ(�ایند مرتضی آقاتهرانی
 گفت: ١٧منترش شد ۹۰اخالق هیئت دولت) در سخنانی که اسفند

ای که  برای آقا رشط گذاشته، جلسهگویند ایشان  هایی که می همین«
های دفرت ایشان  بین حرضت آقا و ایشان خصوصی است و حتی بچه

هم نیستند، این گزارش را چه کسی برای ش� آورد؟ از کجا خرب 
 ؟»دانید دارید؟ غیب می

فقیه شنیدن  نژاد از نسبت ضدوالیت وی با اشاره به ناراحتی شدید احمدی
نشینی چنین  دیدارش با رهربی در ایام خانهۀ جمهور دربار  از قول رئیس

 گفت:

من صحبتی کردم، برداشنت وزیر از اختیارات من هست یا نیست، «
گذارم.  دارم یا می �ایندگان حق دخالت ندارند. یا درست یا غلط برمی

حرضت آقا باید نظر بدهند و باید عنایت شود. آقا هم یا موافقت 
حالت که بیرون نیست، اگر موافقت  کنند یا مخالفت، از این دو می

ای دارم؟ من  کردند که هیچ، اگر مخالفت کردند من چه وظیفه
ولی  ،به حرضت آقا گفتم، اگر ببینم نظر ش� است که باشد رصیحاً 

 ،توانم با او کار کنم، آیا حق انتقاد و گفنت دارم؟ گفتند: بله من �ی
 ،دارم اگر نتوانستمداری. گفتم: حق  ]د[حق انتقامن هم  حتی به

17 http://www.fardanews.com/fa/news/189359 

حتی استعفا بدهم؟ گفتند: اگر خواستید. خب یک زمانی به من 
پذیرم، یا  دادند که تا آن زمان فکر کنم، یا استعفا بدهم یا می

 ؟»فقیه است والیترم، آقا هر چه تدبیر کرد، این ضدپذی �ی

 پسند و پایکوبی دشمنان های ضدانقالب روایت

نژاد در مدت  ای گفت که احمدی حبهمقدم در مصا غالمرضا مصباحی
گفته است   گوهایی داشته و طی آن و اش با برخی افراد گفت نشینی خانه
تر علیرضا زاکانی در یادداشتی  پیش ».١٨میلیون رای دارم ۳۵ن من اآل «که 

الله  آیت .١٩خود (پنجره) این موضوع را طرح کرده بودۀ نام در هفته
این مطلب  کاشان) نیز علناً  ۀیه و امام جمعولی فق ۀعبدالنبی �ازی (�ایند

ای گفته بوده است  در جلسه«دیگر را هم بر آن افزود: ۀ را تکرار کرد و نکت
 ».٢٠که شش میلیون از آراء من به خاطر ح�یت آقا کم شده است

اما این  ،٢١الله �ازی را تکذیب کرد دفرت ریاست جمهوری سخنان آیت
های غربی و ضدانقالب مانند  در رسانهسند به طور گسرتده  روایت بی

بازنرش شد و ضدانقالب و غرب بهرتین  … سی، العربیه، کلمه و بی بی
از آن برد. برای مثال » حاکمیت دوگانه«استفاده را در جهت القای 

به » استبداد ۀخان نگاهی دیگر: تاریک«سی در تحلیل مفصل با عنوان  بی بی

18 http://www.khabaronline.ir/news-151786.aspx 
19 http://jahannews.com/vdcjvmevmuqem8z.fsfu.html 
20 http://alef.ir/vdcc0pqse2bqxo8.ala2.html?105946 
21 http://www.president.ir/fa/28382 
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نشینی و  با اشاره به ماجرای خانه» گنجیاکرب «نشین،  قلم ضدانقالب خارج
 :٢٢میلیونی، نوشت ۳۵رأی ۀ آن مانند قضیۀ های حاشی قول نقل

ای دارد؟ مردم می بینند  حکومت والیت فقیه و روحانیت چه جاذبه«
نژاد را  خواستند احمدی که ولی فقیه و روحانیت طرفدار او وقتی می

کردند و اینک که  د میامام زمان قلمدا ۀباال کشند، او را نظر کرد
 .»آورند گیر و رمال به ش�ر می خواهند او را پائین کشند، جن می

ً  صدر، که عملکرد احمدی چنین ابوالحسن بنیهم به او تشبیه  نژاد را مکررا
 و در گفت ،کردند و از این رهگذر برای او تریبونی به وجود آوردند می

 ) گفت:۹۰خرداد۲سی فارسی ( بی گویی با بی

ای، اعالن ورشکست والیت  نژاد و آقای خامنه دعوای آقای احمدی«
سی سال پیش تقابل میان حاکمیت مردم بوده و والیت  …فقیه است

 ».٢٣کند بستی را بیان می فقیه، حاال این تقابل یک بن

22 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110605_u03_ganji_ahmadin
ejad.shtml 
23 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110618_l10_30khordad60_b
anisadr_interview.shtml 

افکنی و بزرگن�یی  تلخی بود که رهربی برای اختالفۀ و این ه�ن نتیج
ای  های سیاسی و رسانه کرده بود و شخصیت بینی نشینی پیش مسأله خانه

پا  ح�یت از والیت فقیه زیر ۀرا از آن منع کرده بود؛ منعی که به بهان
 گذاشته شد.

 مداران چه کردند؟ رهربی چه گفت؟ سیاست
ۀ ماه پیرامون این ماجرا چند نکت سخنان رهربی در سوم و چهارم اردیبهشت

 مهم در بر داشت:

می، حاکمیت دوگانه و گوش نکردن شکاف در جمهوری اسال  -
پایه  جمهور تحلیلی نادرست و بی حرف رهربی توسط رئیس

 است و حاصل القائات دشمنان است.

دولت مشغول تالش و فعالیت است و به این علت مردم و  -
 اند. رهربی طرفدار دولت

دخالت رهربی در موضوع عزل وزیر اطالعات برای جلوگیری از  -
 بوده است. فوت شدن مصلحتی بزرگ

ای  مهم و ریشهۀ موضوع عزل و ابقای وزیر اطالعات مسأل -
 نیست.

های سیاسی کشور با بزرگن�یی این مسأله  ها و شخصیت رسانه -
 به آشفتگی کمک نکنند.

ها را  انحراف در حرکت به سوی آرمانۀ رهربی خود اجاز  -
 نخواهند داد.

خالف  انگیز و های داخلی در این موضوع اختالف رفتار رسانه -
 مصلحت بوده است.
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ای دیگر عمل کردند.  برخالف این موارد، منتقدین اصولگرای دولت، به گونه
 :خوانید ها را در ادامه می ترین این شخصیت اظهارات برخی از شاخص

نشینی،  در دو ماه پس از ماجرای خانه محمدتقی مصباح یزدی الله آیت
کردند که دلیل رسپیچی از گونه تفسیر  طی بیش از شانزده سخ�انی، این

 از امام زمان است.» جریان انحرافی«دستورات رهربی، ادعای دستور گرفنت 
آموزشی پژوهشی امام  ۀایشان که عضو مجلس خربگان، مدیر مؤسس

اسالمی و فقه سیاسی هستند، در این ایام  ۀخمینی و از اندیشمندان فلسف
از سحر شدن وی به دست نژاد،  با اشاره به عجیب بودن رفتارهای احمدی

 .٢٥های خارجی بازتاب پیدا کرد . این مطلب در رسانه٢٤مشایی سخن گفت
از دیگر سخنان  ٢٦دولتۀ جدیدی به پشتوان» محمد باب علی«خطر ظهور 

ایشان است و این توضیح که ادعای ارتباط با امام زمان و دستور گرفنت از 
ولی فقیه زمان و تضعیف از » این شیاطین«عدم اطاعت ۀ وی، دلیل و بهان

 .٢٧وی است
ۀ فتن«و » فراماسونری«الله مصباح یزدی از قدرت گرفنت مجدد  آیت

ت یاسالم و وال یبرا ییگر جاید«ی که در پیش است گفت که »تر عمیق
ابلیس با «که  و معتقد است ».٢٨اسالم نخواهد گذاشت یها ه و ارزشیفق

 ».٢٩استها آمده  چندین هزار ساله به کمک این ۀتجرب

24 http://www.khabaronline.ir/detail/150858/ 
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میه و عضو عل ۀنیز که مدرس حوز مهدی طائب  االسالم و املسلمین حجت
چنین برادر رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران قرارگاه ع�ر است و هم

دولت «نژاد خود را  نشینی گفت که احمدی دو ماه پس از خانه ،نیز هست
بعد از داند، و به همین علت از دستور رهربی رسپیچی کرد و  می» ظهور

 .٣٠ابقای مصلحی استعفا نداد

فقیه در  ولی ۀجانشین وقت �ایند مجتبی ذوالنور السالم و املسلمین حجت
قهر و اخم و « نژاد را  نشینی، رفتار احمدی سپاه پاسداران نیز پس از خانه

مداری تعارض دارد، وی ح�یت رهربی  دانست که با والیت» ناز و رشوط
 .٣١صدر دانست ند ح�یت امام از بنینژاد را هم مان از احمدی

وی سخنان رهربی در سوم اردیبهشت را تأکید بر خطر بزرگ جریان 
تراشی عامدانه برای  نژاد قصد هزینه انحرافی عنوان کرد و گفت که احمدی

 .٣٢اش پایان داد نشینی نظام را داشت و به اکراه به خانه
این دلیل پیش آمد که ذالنور معتقد است که عدم اطاعت از ولی فقیه به 

گیرد و از رهربی نقل قول  دولت مدعی است از امام زمان دستور می
 ».٣٣تری در راه است تر و وسیع های عمیق فتنه«کند که  خصوصی می

30 http://www.aftabnews.ir/vdciwuazzt1apz2.cbct.html 
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س سابق سازمان بسیج دانشجویی و دبیر جمعیت یرئعلیرضا زاکانی، 
عات، این ماه بعد از ماجرای عزل وزیر اطال  چندرهپویان انقالب اسالمی، 
برای در دست گرفنت وزارت » جریان انحرافی«ماجرا را ناشی از قصد 

ها  آن» زیآم و مفسده کو کمش یها تیفعال«اطالعات دانست تا نظارتی بر 
اعضای خود را از وزارت اطالعات خارج » های سنگین پرونده«و  ٣٤نباشد

 .٣٥کند
نیوز نیز  هانج یتحلیل پنجره و سایت خربی ۀنام وی که مدیرمسئول هفته

 .٣٦معرفی کرد» و سخت کخطرنا یا گردنه« این ماجرا را ،هست

کیهان، ماجرای عزل و ابقای وزیر  ۀمدیر مؤسسحسین رشیعتمداری، 
و با  ٣٧تفسیر کرد» دهد یه از ورود دزد خرب مک یر خطر یآژ«اطالعات را 

ه اعتقاد یفق یبه ول«انتقاد از تأخیر در پذیرش ابقای مصلحی، پرسید: 
 !؟»٣٨دامکچینخواسته به ه یا خدایا به امام زمان(عج) و ید یندار

پایداری و  ۀمجلس، عضو شاخص جبه ۀ�ایندحمید رسایی،  االسالم حجت
ی »کودتا«نشینی را  دی نیز در ه�ن ایام، خانه ۹ ۀنام مدیرمسئول هفته

نژاد را ترور  وی احمدی نژاد دانست و گفت که احت�الً  مشایی علیه احمدی
 .٣٩کند می

34 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/115701 
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37 http://www.kayhan.ir/900130/2.htm#other201 
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ها و  ها و خربهای شخصیت آید، تحلیل های باال برمی طور که از �ونه ه�ن
نشینی تا دو ماه بعد، محورهای زیر را  های داخلی از زمان خانه رسانه

 کرد که در تقابل کامل با بیانات رهربی بود: گیری می پی
جمهور با تحریک مشایی حرف رهرب را گوش نکرده است و قصد  سیرئ

 ابله با رهربی را دارد.مق
نشین شده است و به مسائل مملکت و مشکالت مردم  جمهور خانه رئیس

 کند. توجهی می بی
 ای ای بسیار مهم و ریشه حی مسألهدخالت رهربی در موضوع عزل مصل

 دهد. ست که از خطرات جریان انحرافی خرب میا
گفته که  رهربی به طور تلویحی وجود جریان انحرافی را تأیید کرده و

 گیرد. جلوی آن را می
فقیه  گیرد و از ولی است که از امام زمان دستور می جریان انحرافی مدعی

 فقیه را هدف گرفته است. کند. این جریان والیت اطاعت �ی
در راه است که به دست جریان انحرافی به  ۸۸ ۀتر از فتن ای سهمگین فتنه

 شود. پا می
نژاد  امام رسکشی کرد و برکنار شد، احمدی صدر در برابر طور که بنی ه�ن

 کند. هم در برابر رهربی رسکشی می
صدر  های اولیه امام از بنی نژاد مانند ح�یت ح�یت رهربی از احمدی

 است.
…                                                              
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 گویم می هاست که رصیحاً  رهربی: نظرات من تنها همین

هایی که سخنانشان مرور شد، ارتباط نزدیکی با رهربی دارند،  شخصیت
اند. به همین  ها تقدیر کرده است و یا خود منصوب رهربی هربی از آنر 

ها را مأمور  دلیل ممکن است این گ�ن به وجود آید که رهربی آن
کرده است و در جلسات خصوصی » انحراف«روشنگری و برخورد با 

ها در میان گذاشته است. اما  موضوع را با آن ۀتری دربار  نظرات رصیح
 ن احت�ل را رد کرده است:تر ای رهربی پیش

چه که  مبادا کىس تصور کند که رهربى یک نظرى دارد که برخالف آن«
شود، در خفا به بعىض از خواص و  به عنوان نظر رسمى مطرح می

کند که اجرا کنند؛ مطلقاً چنین چیزى  خلّصین، آن نظر را منتقل می
ت نیست. اگر کىس چنین تصور کند، تصور خطاىئ است؛ اگر نسب

اى انجام داده. نظرات و مواضع رهربى همینى است  بدهد، گناه کبیره
شود؛ همینى است که من رصیحاً اعالم  که رصیحاً اعالم می

 ».٤٠کنم می

40 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9925 

 نفر ۹۹مداری؛ ماجرای  آزمون والیت

عزل و ابقای وزیر  ۀرهرب انقالب در سخنان سوم اردیبهشت خود دربار 
مهمى ۀ این، مسئل«ژاد گفته بودند: ن نظرشان با احمدی اطالعات و اختالف

یکی از این نظائر پندآموز در تاریخ  .»افتد نیست، نظائرش هم اتفاق مى
جمهور وقت بر رس  سینفر و اختالف امام خمینی و رئ ۹۹انقالب، داستان 

 وزیر است. نخست

ای به دلیل برخی اختالفات، قصد داشت در دور دوم  الله خامنه آیت
رحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر به مجلس ریاست جمهوری، می

-اما ح�یت امام  .٤١معرفی نکند و این موضوع را با امام رشط کرده بود
به دلیل ارصار کارشناسان بر اثر این موضوع از موسوی  -پس از انتخابات

باعث شد که انتخاب نخست وزیر یک ماه و نیم به درازا بر مسئلۀ جنگ، 
ای در این یک و نیم ماه سعی داشتند نظر مثبت  هالله خامن بکشد. آیت

 .٤٤ ٤٣ ٤٢امام به میرحسین موسوی را تغییر دهند

41 http://rajanews.com/Detail.asp?id=87119 
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که برای  جمهور را علنی کردند و ضمن بیان این سیرئ باامام اختالف خود 
کنند، انتخاب نکردن وی را  وزیری موسوی حکم حکومتی صادر �ی نخست

بیان، حکِم رصیح نبود، اما گرچه این  .٤٥عنوان کردند» خیانت به اسالم«
مداری،  ای آن را حکمی ضمنی تلقی کرد و از روی والیت الله خامنه آیت

وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. با این  موسوی را به عنوان نخست
نفر به وی رأی منفی دادند. پس از این  ۹۹گیری مجلس،  وجود در رأی

ها،  وسیع در روزنامه نفر در حجمی ۹۹ماجرا حامیان موسوی به این 
ای  الله خامنه دادند. آیت می» فقیه ضدوالیت«و » اسالم آمریکایی«نسبت 

 نفر رصیحاً  ۹۹ای از این  پس از چند ماه در واکنش به این هیاهوی رسانه
 .ح�یت کردند و منتقدین را مورد اعرتاض جدی قرار دادند

 های منسوب به جریان انحرافی دولتیۀ دستگیری گسرتد
ها انجامید.  ها به دستگیری گسرتده و بازجویی برخی دولتی این فضاسازی

ها با حکم دادستانی و به دست سپاه پاسداران  این دستگیری و بازجویی
 ۹۰سپاه پاسداران اوایل تیرماه  ۀانجام شد. رسدار محمدعلی جعفری فرماند

 :٤٦گفت
که  به دلیل این قضائیه است و همچنین ۀکه سپاه ضابط قو  با توجه به این«

های خاصی است، به  ی پیچیدگیبرخورد با جریان انحرافی دارا ۀپروند
قضائیه سپاه اقدام به دستگیری و بازداشت این افراد �وده  ۀدید قو صالح
 .»است

45 http://rajanews.com/Detail.asp?id=87119 
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 ۀتر ذکر شد، مدعی شده بود که فرماند الله �ازی در سخنانی که پیش آیت
کرده است که این درخواست  سپاه درخواست بازداشت مشایی را از رهربی

با مخالفت ایشان مواجه شده است. این مطلب از طرف بیت رهربی و 
 .٤٧سپاه پاسداران تکذیب شد

 رهربی: سپاه رسگرم کارهای مرض و جنجال نشود

 گفته بودند: ۹۰خرداد۱۴تر در  رهرب انقالب پیش

ت را از بخىش یگرى و رفتار انقالىب، امن یم به نام انقالبیاگر بخواه«
م، از خط امام منحرف ینکشورمان سلب کاز مردم جامعه و 

 کیچه  د مختلفى وجود دارد. اگر چنانیشور آراء و عقاکدر  م.یا شده
ن یحرىف منطبق شود، ا کیتى، بر کحر  کیاى بر  عنوان مجرمانه

د یهاى موظف با ب است؛ دستگاهیعنوان مجرمانه البته قابل تعق
ىس است کاى نباشد،  نند؛ اما اگر عنوان مجرمانهک ینند و مکب یتعق

خواهد  یند، �کانت یخواهد خ یند، �کخواهد براندازى  یه �ک
اىس ما، با مذاق یسۀ قیند، اما با سلکشور اجرا کدستور دشمن را در 

 ».٤٨میغ بداریت را از او دریم امنیتوان یاىس ما مخالف است، ما �یس

47 farsi.khamenei.ir/news-content?id=12580 
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هایی که ذکر شد نیز، در دیدار با  دستگیریماه بعد و پس از  رهربی یک
هو و جنجال «و » کارهای غیرمفید و مرض«فرماندهان سپاه، این نهاد را از 

 بازداشتند:» و اختالفات سیاسی

د و یرمفیارهاى غکهاى انقالب رسشان گرِم  م دستگاهیمراقب باش«
ن یها، هم نیى از اکیه کرونده نشود،  شیت پکن حر یاناً مرض در ایاح

نم، به خاطر ک یه میکها ت نیه من اگر روى اکاختالفات است، ۀ مسئل
د قد یآ ا� در مقابل انقالب مىیجر کیه کوقت هست  کین است یا

ه کىس است کهر ۀ فیدن انقالب، خب، وظیوبکند به قصد ک یعلم م
 کیار اتفاق افتاد. کن ید ایدید ۸۸ه در سال ک نی� اک… ندکدفاع 
ستادگى در مقابل یاۀ یه، قضیوقت نه، قض کیه، ین است قضیوقت ا

قه، یست؛ اختالف نظر، اختالف سلین نینچنیت براندازانه و اکحر  کی
ن است فرو کستى هرچه ممیها را با نیاناً است. ایده احیاختالف عق

رد. مشتعل کم کد ین است باکزها را هرچه ممیجور چ نیاست. اک
 .ن اختالف نظرها مرض استیردن اک

ىس، از سوى هر نهادى، کگرانه از سوى هر  ت روشنکبا حر  من …
ن. ییتبۀ مندم و معتقدم به مسئل ه عالقهکچ مخالفتى ندارم، بلیه
ن بوده ییتبۀ ار ما از اول، مسئلکعنى اصالً جزو راهربدهاى اساىس ی

ه ما به اختالفات کست ین نیش این معناین الزم است؛ اما اییاست. تب
د مراقب باشند؛ ین را همه باید. ایم. مراقب باشیدرو�، هى دامن بزن

اىس، در یهاى س انیدر جر خصوص سپاه. سپاه مراقب باشد. به
ردن فضا کاى مطلقاً مشتعل  قهیرى و سلکهاى گوناگون ف انیجر

د، البد ید، آگاهیریتان بص حاال ش�ها الحمدلله همهست. یمناسب ن
شور هست، که توی کرا  ن اوضاعىید و االن همیانات خرب داریاز جر

هاى  ن؛ و دستگاهیه ایه آن، آن علین علیه متأسفانه اکد ینیب مى
ش: بله، یگذارند رو یل مینند؛ تحلک یاى م خارجى چه خوشحاىل

ن رفتند؛ آرزوهاى خودشان را ینشان اختالف افتاد، نابود شدند، از بیب
ضعف ۀ ن مسئله نقطیه اکداست ینند. خب، پک یرار مکهى مرتباً ت
دا یش پیا افزایند کدا ین نقطه ضعف ادامه پیم اید بگذاریماست. نبا

ند... اگر هو و جنجال وارد شد، حرف منطقى را هم خراب خواهد ک
ن است چهار نفر جذب شوند، اما چهار نفر آدم هوشمندتر کرد. ممک

 ».٤٩شوند یدفع م

 ۀیس ادار االسالم مجتبی ذوالنور که جانشین وقت رئ به عنوان �ونه حجت
عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران بود، قبل و بعد از این سخنان رهربی، 

داد  جمهور و اطرافیانش می ای به رئیس های جنجالی انتقادات تند و نسبت
به بخشی  تر پیش کرد. های ضدانقالب بازتاب مفصلی پیدا می که در رسانه

 از این سخنان اشاره شد.
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  brotoush.com به طرف منزل آقای رئیس جمهور ۶۷ نژاد بدون روتوش احمدی 

 نشینی بش قرب خانهن  ۀنژاد؛ بهان سؤال از احمدی

ی به ئگو  نژاد برای طرح سؤال �ایندگان و پاسخ احمدی ،۹۰اسفند  ۲۴
طلب و  از سوی منتقدین اصالح ۸۶مجلس رفت، این طرح که از سال 

های آشکار و پنهان رهربی  هربار با اشاره ،شد اصولگرای مجلس پیگیری می
اجرا درآمد. علی ۀ نشینی به مرحل خانهۀ رفت، اما پس از قضی به حاشیه می

مقاومت «چه  جمهور برای آن مطهری از طرف �ایندگان مجلس، از رئیس
و به  ،٥٠خواند توضیح خواست» روزه در مقابل حکم حکومتی رهربی ۱۱

 ای شد. این بهانه بار دیگر موضوع حاکمیت دوگانه رسانه

که صادر شد، به خصوص در زمانی  تعلل در اجرای فرمان رهربی پس از آن
که علنی شده باشد و باعث التهاب جامعه و القای نافرمانی شود، با 

مداری در تعارض است، اما این خطای غیرقابل توجیه مجوزی برای  والیت
های سیاسی نبوده و  ها و شخصیت انصافی رسانه توهین و تهمت و بی

 نیست.

50 http://www.asriran.com/fa/news/205807 

ها  تر موضوع، از جمله مرشوح اظهارات منتقدین و رسانه برای بررسی بیش
هایی در باب مرزهای  نفر، بحث ۹۹نشینی، مرشوح ماجرای  در ایام خانه

به منت کامل این گزارش روی  … مداری و ضدیت با والیت فقیه و والیت
 مراجعه کنید. brotoush.com سایت
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دیــــدار 
با مرتاض 
۴۰۰ ساله 



  brotoush.com ساله ۴۰۰با مرتاض  دارید ۶۹ نژاد بدون روتوش احمدی 

 گیری و رمالی کی طرح شد؟ اتهام جن

» گرایی خرافه«نژاد و دولت را به  ، میرحسین موسوی، احمدی۸۸ل سال ئاوا
طلبان شنیده شد.  این اتهام به دفعات از سوی اصالح .١متهم کرد» رمالی«و 

و سپس رهرب معظم  ٢)۲۰/۳/۸۸( نژاد این اتهام را تکذیب کرد ابتدا احمدی
خرداد ضمن تکذیب این اتهام، طرح این موضوع  ۲۹ ۀانقالب در �از جمع

» قانون و اخالق و انصاف«و و زیرپا گذاشنت » فحاشی«، »آور خجالت«را 
 .٣دانستند

های مربوط به  ند هفته بعد از این بیاناِت رهربی و در اوج جنجالچ
ه�ن اتهامات را  تهران) تلویحاً  ۀ(�ایند علیرضا زاکانیمعاون اولی مشایی، 

دچار » گرایی خرافه«به دولت وارد کرد و گفت که مشایی و اطرافیانش به 
گیری از  طخ«ها را در عبارت  ها و رمال اند. وی ادعای ارتباط با مرتاض

ل و عقاید کسانی که به هیچ وجه مورد تایید بزرگان دینی و مبتنی بر اصو 
دنبال  آمدهای مشکوک به خارج از کشور به  و مذهبی ما نیستند و رفت

 .٤تکرار کرد» خرافاتمددگیری از برخی 

 ۱۳( نژاد احمدی با مناظره ،) اردیبهشت ۲۲( شیراز دستغیب شهید ورزشگاه سخ�انی ١
 تبلیغاتی فیلم همچنین و) خرداد
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مرداد)، پس از نامه رهربی برای برکناری مشایی و استعفا ۳دو روز بعد (
» قضایای سه چهار روز اخیر«معظم انقالب با اشاره به دادن وی، رهرب 

 گفتند:

امر، از  کید به خاطر یىس را نباک؛ هوده تهمت زدید بیىس نباکبه «
شود، انسان او را نفى  یت محسوب میه صالحکزهاىئ یآن چۀ هم

د یرد؛ با انصاف باکد عمل ید بود؛ با انصاف بایند. با انصاف باکب
م کجرمنّ یو ال «د: یگو یدر مورد دشمنان محرف زد. خداى متعال 

ىس کاگر با ؛ »شنآن قوم عىل اّال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى
د، ینکانصاىف  ه نسبت به او ىبکن دشمنى موجب نشود ید، ایدشمن

ه دشمن همکد؛ حتّى نسبت به دشمن؛ حاال آن ینکعدالتى  ىب
نار کها را همه  نصاىفا نار بگذارند؛ ىبکها را همه  عدالتى ىب ست.ین

 ».٥بگذارند

(وابسته به علیرضا زاکانی) خربی با عنوان  جهان نیوزمرداد) ۴روز بعد (
 خروجیرا روی » جزئیاتی از ارتباط یک مقام ارشد با مرتاض هندی«

 ۴۰۰به ارتباط با مرتاض » یکی از مقامات ارشد کشور«فرستاد. در این خرب 
این مقام ارشد کشور طی  یاد شده، خرب هندی متهم شده بود. بنابر ۀسال

با » بینی تحوالت جهان و بعضاً ایران پیش«سفرهای متعدد به هند، برای 
با » منظم دیدارهای بسیار«مرتاض یادشده دیدار کرد است. همچنین وی 

در ایران داشته است که که گرایشات » افراد عجیب و غریب«برخی 

5 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7501 

منت این مقام ارشد یادشده معرفی . در ٦مشابهی با مرتاض هندی دارند
 نشده بود.

عنوان خربی بود  ؟»آقای مشائی! مالقات با مرتاض زرتشتی واقعیت دارد«
 .٧نیوز آن را بازنرش داد که یک روز بعد خربآنالین منترش کرد و جهان

آیا واقعیت دارد که اطالعات دولتی را «خربآنالین از مشایی پرسیده بود: 
ی ایرانی االصل و زرتشتی مسلک در هند) منتقل به این فرد (مرتاض

آیا درست است که در مرز پاکستان با  گیرید؟ کنید و از او رهنمود می می
 ؟»گیر و دعانویس ارتباط مستمر دارید افراد رمال و جن

 مشایی چه واکنشی نشان داد؟

از  یی گشود. وی در جمع گروهئگو  پاسخبه ، زبان ۸۹مشایی، اواسط سال 
بار به هند رفته است و  ) گفت که فقط دو۸۹تیر  ۲۹ون (یو روحانطالب 

. او در های این سفرها ارائه کرد برنامهتوضیحاتی درباره همراهان و 
 گفت: هایش چنین صحبت

) خرب ۹۰سایت جهان نیوز، چند سال بعد (احت�ال بعد از تابستان جاست که  جالب این ٦
را از روی سایت خود حذف کرد ولی » جزئیاتی از ارتباط یک مقام ارشد با مرتاض هندی«

لینک این خرب هنوز در برخی سایتها مانند آفتاب نیوز وجود دارد. لینک قبلی خرب در 
 آفتاب نیوز:سایت جهان نیوز، و لینک فعلی خرب در سایت 
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کنم اصالً  یساله نداشتم و فکر م ۴۰۰با مرتاض  یمن که مالقات«
 ۴۰۰اصالً مرتاض  ک دروغ است.یک قصه است و ی  ساله ۴۰۰مرتاض 
نژاد گفته که  یآمده خدمت دکرت احمد یشخص … ست؟یساله ک

نژاد  یاحمد ییند مشایگو یار ارزشمند گفته که میت بسیفالن شخص
ما چگونه  ۀب است که جامعیمن عج یرا سحر کرده است. برا

ک روز خدمت حرضت یرد. من یها را بپذ ن حرفیت دارد که ایظرف
ن، ید ۀحال جبهه ما تا ب !عرض کردم گفتم حاج آقا یالله خزعل تیآ
�ن، طرف خدا، طرف ی، طرف ای، تفکر اسالمیعیانت، تفکر شید

ن یاست. ا  ن بودهیمقابل را به سحر متهم کرده است؟ برعکس ا
طان و طرف باطل است که طرف من را متهم به سحر یطرف ش

که  یلش روشن است چون کسیاست؟ دل یطور  نیکند. چرا ا یم
د اصالً گوش ین است که بگویساحر است قصدش ا ید فالنیگو یم

اآلن  …ستیگونه ن نیوگرنه اگر آدم حق باشد که ا ،ن، نروینده، بب
 یک رس ید راه را بربد. چون یایحق، حق ندارد ب ۀم. جبهیگو یهم م

د و بحث یاند، ش� خط را قطع کن ستادهیکه آن طرف خط ا ییها آدم
د یمانند. با یحالشان م طور به ها ه�ن د آنیع کنو را قطگ و و گفت

ست و حرضت یست و باطل چیحق چ ینیتا بب یها فرصت بده به آن
د یئایخوب بباطل است؟  یید فرمودند. مشاییهم تأ یالله خزعل تیآ

کند؟ تو که  ین سحر میا ییگو یچرا م یاگر تو حق هست م.یبحث کن
چه  ییکه مشا یبشنو  ییاید بیتو با .یین را بگویا یحق ندار 

ما  یعنیاست؟   ن ما در برابر سحر مگر شکست خوردهیدد؟ یگو یم
م؟ نور خدا در سحر هضم یم؟ قدرت نداریدر برابر سحر ناتوان

لش را یم من دلیاست؟ اگر وقت کرد ین چه منطقیشود؟ ا یم

حق را متهم  ۀباطل جبه ۀجبه ن منطق باطل است.یم. اصالً ایگو یم
اء یامربان به سحر و جادو متهم بودند. اولیپ کند. یبه سحر و جادو م

ش یمتهم به سحر و جادو بودند. چون اصالً مردم نروند پ ءایو اوص
 ».٨ها نیا

، ضمن تکذیب ٩مرداد)، مشایی در مصاحبه با ایرنا ۲۰چند هفته بعد (
حر و جادو دادن مرتاض هندی، نسبت س دربارۀ مطالب منترش شده ۀدوبار 
د به صورت یگران را روش مخالفان اسالم دانست. وی گفت که بایبه د
 ، سخنان طرف مقابل را نقد کرد. مشایی گفت:یو علم یمنطق

سحر  ییاست که اگر مشا ین خالیقدر دستتان در د نیش� چرا ا«
ک نفر ین ش� یب یعنید؟ یترس ید و چرا میکن یکند، آن را باطل � یم

نژاد را از  یرا باطل کند و احمد ییشود بتواند سحر مشا یدا �یهم پ
چه  ؟دیکرد یکار م ها چه ن سالیا ۀسحر نجات دهد؟ پس در هم

 ؟»١٠دیقدر عبادت کرد د؟ چهیخواند

8 http://www.mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=831 
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 لینک اصلی این خرب از خربگزاری ایرنا حذف شده است! ١٠
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) در برخی رسانه های منتقد دولت به عنوان ۹۰خرداد  ۷ماه بعد ( ۱۰و این مصاحبه 
 سخنان جدید مشایی بازنرش شد!
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) ۸۹اسفند  ۱۹تر، در دیدار اعضای مجلس خربگان ( رهرب معظم انقالب پیش
 چنین توصیه کرده بودند:

مواضع درست گرفنت، حرف  …نمکحتى بیمن به بزرگان هم نص«
فه ین هم وظیر خربهاى دروغ قرار نگرفنت، ایدرست زدن، تحت تأث

هزاران نفر در نظام اسالمى دارند محض رضاى خدا زحمت  است.
شند، براى ک ینند و شب و روز خودشان را مک یشند و تالش مک یم
اداره شود، رد، نظام یارى انجام بگک کیت اسالمى که طبق حر ک نیا

خرب دروغى را  کیاما انسان رد؛ ین انجام بگیار سنگیوظائِف بس
ن دولتى را، یمسئول -ر سؤال بردن یها را ز نیاۀ ند همکبشنود، بنا 

ن هم خالف یست، این هم مصلحت نیا -گران را یگران را، دید
 ».١١است

11 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11622 

 جمهور سحر شده است! رئیس

سیاسی مربوط به عزل و ابقای های  و در اوج درگیری ۹۰ل اردیبهشت ئاوا
گرایی، رمالی و  نژاد، نسبت دادن خرافه نشینی احمدی وزیر اطالعات و خانه

های سیاسی  گیری به دولت شدت گرفت و از زبان بسیاری از شخصیت جن
جریان « ۀو دینی کشور تکرار شد. سیل این اتهامات با استفاده از کلیدواژ 

ها، ادعای سحر شدن  ترین این نسبت شد. اما عجیب منترش می» انحرافی
 نژاد بود. احمدی

(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و  مرتضی نبویهفتم اردیبهشت، 
اسالمی مهندسین) گفت که استفاده جریان انحرافی از  ۀجامعمقام  قائم

تواند دور از ذهن  �ی«گیری از ماورای طبیعت  سحر و جادو و بهره
ی چنین ارتباطاتی شدند؛ یعنی منکر مدع ها بعضاً  خود این«و »باشد

 ».١٢نبودند

ارتباط جریان انحرافی با  ۀاردیبهشت) دربار  ۱۲وی چند روز بعد (
ثیرگذار در ذهن و فکر أ افِر تکان یصفت و جن طانیش یها انسان«

ن موجودات رابطه یز با ایان منحرف نین جریا دیشا«گفت: » افراد
ا به یرا رواج دهند و  یرانیاخواهند مکتب  یها م نیا …داشته باشند 

12 http://khabaronline.ir/detail/147043 
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، یاسی، سیدتیها گرفتار انحرافات عق نیا ؛ابندیکافران و اجنه دست 
 ».١٣هستند یو اقتصاد یاجت�ع

 ۀمند در زمین نبوی روز بعد نیز گفت که جریان انحرافی به افراد توان
جمهور  اند و ح�یت رئیس متوسل شده» ها گیری و کمک گرفنت از آن جن«

 اند. وی گفت: ی این کار جلب کردهرا هم برا

ن یر کرده بودند. این افراد را دستگیاز ا یکیدم که یشن یدر خرب «
را که به او  یشخص با چش�ن بسته اسم و اسم پدر و مادر هرکس

 ».١٤گفت یشد م یوارد م

گفت  قضاییه) ۀ(رئیس قو  الله صادق آملی الریجانی آیتاردیبهشت،  ۲۱
های دیگری نیز  کند. وی نسبت می» یو رمال یر یگ جن«که جریان انحرافی 

 به این گروه داد:

ه در روابط با نامحرم آزادند، کگونه است  نیها ا نیا ۀدیمتأسفانه عق«
ها آزاد  دن با آنیوالر و گاه ملحد و پرکران سکدر متاس با روشنف

ن یا ایش آزادند، آیر و رمال آزادند، با دراویگ هستند، در رجوع به جن
در  یان انحرافین جریا …؟ ین است حرمات الهی؟ ایحدود اله است

13 http://www.tabnak.ir/fa/news/162358 
14 http://yalasarat.com/vdci.vapct1avvbc2t.html 

ردن کرنگ  مکزنند در  یجا م یر کرا روشنف یو رمال یر یگ ه جنک یحال
 ».١٥نندک یو متخصصان علوم حقه تالش م ینینقش عاملان د

 الله محمدتقی مصباح یزدی آیتاردیبهشت) اظهارات  ۲۴چند روز بعد (
آموزشی پژوهشی امام خمینی)  ۀ(عضو مجلس خربگان و مدیر مؤسس

نژاد به مشایی به  احمدی» شیفتگی«شود که معتقد است  منترش می
 شده است. وی گفته بود:» سحر«که  دلیل است آن

درصد  ۹۰ش از یه بکم گفتم کیاز دوستان نزد یبه برخ یوقت کی«
چ یست. هین یعیطب ت ابداً ین وضعیه او سحر شده است! اکمعتقدم 
ار از او سلب شده یه اختک ند، مگر آنک ی� ییارهاکن یچن یآدم عاقل
ها عوامانه  ن حرفیاما گفنت ا …ندارند یهیچ توجیارها هکن یباشد. ا

نند. زن و شوهرها رس هر ک  یها م رزنیه پکاست  یار کاست و 
بود  یا انهیند جادو شده. حرف عامیگو  ینند، مک  یه دعوا مک یا هیقض

ه بشود همه جا زد، کنبود  یاند. حرف ردهکم البد او را جادو ییه بگوک
م. نه پدرمان یارها نبودکن یه ما خودمان هم اهل اک نیمضافاً بر ا

 م.یاره بودک نیجادوگر بود، نه خودمان ا

م، ین حساس شدیآفر شخص جنجال یها ارها و حرفک یعد رو ب
 یا ساده یها و اصالً حرف است یبودار  یها حرف یلیم خیدید
ن یدر ا یمیار عظیه خطر بسکردم کست. بنده روز به روز احساس ین

15 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002211291 
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ه کد یرس ین راه شده. عقلم �یدر ا یادیان نهفته است و تالش زیجر
ن است؟ بنده یزم است، سحر است، ارتباط با مرتاضیپنوتیا هیآ
 یز یه، چین قضیه در اکدانستم  یم یستم، ولیزها را بلد نیجور چ نیا

ن آقا را یدار، ا ن شخص مسئلهیه اکم یدیوجود دارد. د یعیرطبیغ
 مشتش هست. یرده و او تو کمسخر 

ر یتأث یه حتکد یشرت از ما اطالع داریالبته قرائن فراوانند و خود ش� ب
 ار است.کل در ین قبیاز ا ییزهاینگاه و برخورد و آثار طلس�ت و چ

هستند و بنده به چشم خودمها همه مسموعات  نیالبته ا
 ».١٦ام دهیند

) هم به ١٧خرداد ۱۲و  ۸بار دیگر (ر از آیت الله مصباح یزدی که دو به غی
جریان  ۀاین موضوع اشاره کرد، افراد دیگری هم در ه�ن ایام از رابط

گیرها سخن گفتند، از جمله: حسین فدایی  ها و جن انحرافی با رمال
املسلمین مجتبی ذوالنور(جانشین سالم و اال   ، حجت١٨مجلس هشتم) ۀ(�ایند

فر (مدیرعامل  ، حمیدرضا مقدم١٩فقیه در سپاه پاسداران) وقت �اینده ولی

 ۹-۸صص-۱۳۹۰اردیبهشت  ۲۴شنبه -۷۰۶ش�ره  -ش� ۀنام هفته ١٦
http://www.motalefe-

party.com/?pPage=view_NP_SHOMA.asp&lang=FA
17 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003080537

http://khabaronline.ir/news-155068.aspx
18 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002090456
19 http://khabaronline.ir/news-148453.aspx

االسالم و املسلمین   ، حجت٢٠وقت خربگزاری فارس و معاون فرهنگی سپاه)
 هرندی، محمدحسین صفار ٢١علی فالحیان (وزیر اطالعات دولت هاشمی)

 .٢٢سپاه) ۀت نهم و مشاور فرماندارشاد دولۀ (وزیر برکنارشد
و پذیرش و » سوءظن و بدگ�نی«تر از فضای  رهرب معظم انقالب پیش

 تشار اتهامات انتقاد کرده بودند:ان

هاى                 که متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاه این«
تر و                 روز هم بیشرت و گسرتده                که امروز روزبه-گوناگون ارتباطى 

اند براى متهم کردن                 روىش را در پیش گرفته -شود تر می                پیچیده
این چیز خوىب نیست؛ این چیز خوىب نیست، دل ما را تاریک  یکدیگر،

کند. هیچ منافات ندارد که  میکند، فضاى زندگى ما را ظل��  می
گناه نباشد؛ ۀ کار تاوان گناه خودش را ببیند، اما فضا، فضاى اشاعگنه

جا  همین .تهمت زدن، دیگران را متهم کردن به شایعات، به خیاالت
که در تلویزیون هم  – ها                که در دادگاه این م:من این را هم بگوی

از قول یک متهمى چیزى راجع به یک کس دیگرى  –شد  پخش می
بله،  شود، من این را بگویم که این، رشعاً حجیت ندارد. گفته می

اما  …خود در دادگاه بگوید، این حجت استۀ متهم هرچه دربار 
 ».٢٣نه، مسموع نیست علیه دیگرى بخواهد اعرتاىف کند،

20 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002210676
21 http://nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=227776
22 http://www.tabnak.ir/fa/news/167753 
23 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8070
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 کنند شوند و اعرتاف می ها دستگیر می رمال

هستند (از » گیر رمال و جن«زمانی، افرادی که گفته شد  ۀدر همین دور 
شوند و  قضایی بازداشت می با حکم») عباس غفاری«جمله فردی به نام 

عباس «جمله  ها بدون معرفی منبع و سند از ارتباط این افراد (من رسانه
 دهند. با مشایی و جریان انحرافی خرب می») غفاری

ان یجر یها حلقه«با عنوان  یدر گزارشی خرب  کیهان ۀاردیبهشت، روزنام ۱۸
توسط » .غ عباس«به جزئیات دستگیری  »٢٤آن یو مناسبات درون یانحراف

 یان انحرافیاز اعضای جر ینیروهای اطالعاتی و اعرتاف او به ارتباط با برخ
از  یاین جریان در برخ ۀاشاره کرد و نوشت که یکی از اعضای برجست

رده است. کن افراد استفاده یا یررشعیو غ یطانیاز توان ش یاسیمناسبات س
 یاز گزارش به اخبار  ییها در بخش«البته این روزنامه، روز بعد نوشت: 

و از خوانندگان  »٢٥ستید شده نییأها ت ه صحت آنکاستناد شده بود 
 رخواهی کرد.عذ

عنوان گزارِش سایت  »٢٦جزئیات منترش نشده از رمال جریان انحرافی«
اردیبهشت)  ۲۶(وابسته به سپاه) بود که چند روز بعد ( جوان آنالین

منترش شد. ارتباط رمال یادشده با رژیم صهیونیستی و همچنین اکتساب 
دم قدرت شیطانی و ترصف توسط این رمال از طریق اهانت به قرآن و ع

 ض دینی از مفاد این گزارش بود. در این مطلب آمده بود:ئاهت�م به فرا

24 http://www.kayhan.ir/900218/2.HTM#other204 
25 http://www.kayhan.ir/900219/2.htm#other206 
26 http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=352926 

ه داشته کشود فرد مزبور با توجه به ترصف شیطانی  گفته می«
های اقتصادی جریان انحرافی و مواردی را که  بسیاری از پروژه

ه نیاز به کمستقی�ً با لیدر این جریان و نزدیکانش مربوط بوده 
با قدرت وی منجر به پاراف می شده و نامربده  ،داشتهدستورات الزم 
رده است. ک الن درصدهای نجومی دریافت میکهای  از این پروژه

گفتنی است رمال مذکور در دفرت لیدر جریان انحرافی دارای جایگاه 
دو چهره  -و اتاقی خاص بوده که هیچ کس جز این دو و یکی 

 ».داشتندمطمنئ در این جریان حق ورود به آن را ن

های  ناگفته«دو روز بعد، همین سایت در گزارش خربی دیگری با عنوان 
سند و معرفی ۀ ؛ بدون ارائ٢٧»رمال جریان انحرافی ۀدهنده از پروند تکان

 کند: گونه معرفی می منبع خربی، این رمال را این

وی برداشنت بکارت دخرتان و ارتباط با زنان شوهردار  ۀدر پروند«
فقره تجاوز در  ۳۶۰شود تاکنون  گفته می …وجود داشته است

شود وی به  همچنین گفته می پرونده وی ثبت شده است.
های عجیب غیررشعی دست زده و به طور مثال روزانه از  ریاضت

 ».کرده است خود تناول می ۀمدفوع خشک شد

27 http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=353066 
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، ٢٨ها مانند جهان نیوز (وابسته به علیرضا زاکانی) رسانه برخی دیگر از
و برخی از  ٣٠، ع�ریون٢٩شفاف (وابسته به محمدباقر قالیباف)

الله عبدالنبی �ازی (امام  های سیاسی و دینی کشور مانند آیت شخصیت
و اس�عیل  ٣٢تهران) ۀ، حجت االسالم حمید رسایی (�ایند٣١اشان)ک ۀجمع

زمانی به این  ۀهم در همین دور  ٣٣خرداد) ۲۲ن) (تهرا ۀکوثری (�ایند
نظرها و اخبار، مل در اکرث این اظهار أ قابل ت ۀکنند. نکت موضوع اشاره می
اظهارات غیرعلنی و اثبات «یا » ها شنیده«شان عموماً این است که مبنای

باشد و از منابع نامشخص و  می» گیری چند متهم به رمالی و جن ۀنشد
 ه است.غیررسمی تولید شد

 دهد نژاد پاسخ می احمدی

نژاد  ها را تکذیب کرد. احمدی دو بار این نسبت ۹۰جمهور در بهار  سیرئ
ن یاردیبهشت) از همکارانش به خاطر ا ۱۸ئت دولت (یدر طی جلسۀ ه

28 http://www.jahannews.com/vdcdnk0fxyt09s6.2a2y.html 
29 http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=55241 

های هاشمی،  سایت ع�ریون دو گزارش اختصاصی درباره ارتباط عباس غفاری با دولت ٣٠
فردی خطرناکرت از  -»میم«آشنایی با رمال و جنگیر آقای «نژاد با تیرتهای  خامتی و احمدی

الله  تلی برای دفرت آیآغاز رما -»میم«آشنایی با رمال و جنگیر آقای «و » رجوی خائن!
های بعدی این گزارش که  در روزهای یکم و  چهارم خرداد منترش کرد.  قسمت» هاشمی

 گاه منترش نشد. باشد، هیچ نژاد احمدی و اطرافیان خامتی قرار بود درباره ارتباط این فرد با
31 http://www.tabnak.ir/fa/news/168219 
32 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/47611 
33 http://khabaronline.ir/news-151974.aspx 

و » لطیفه«عذرخواهی کرد و این سخنان را » ها یها و بداخالق جسارت«
 دانست. وی گفت:» اسباب انبساط خاطر«

ه رقابت کند ک یا احساس میگران دارد یه با دک ییها م در رقابتآد«
ند و توجه داشته کت ین را رعایه اخالق و موازکدارد، خوب است 

ه کما  .زند یران و انقالب میبه چهرۀ ملت ا یبیه چه آسکباشد 
 یبرا یا اسباب خنده کیاند  م باالخره خواستهیم و گفتیگرفت یشوخ

سند و منترش یخودشان هم متوجه باشند. ننودوارم یام …مردم بشود
ه امروز کو موفق  ین نظام الهیردن اکمنتسب  .نند، زشت استکن

ها  ن حرفیگزاران صادق آن به ا ا خدمتیدرخشد،  یا دارد میدر دن
 ».٣٤ن ملت استیجفا به ا

نژاد در نشست خربی با خربنگاران  خرداد) هم احمدی ۱۷یک ماه بعد (
من چه «پاسخ سؤالی پیرامون این موضوع گفت:  در یو خارج یداخل
ها را  ه آنکاورند. حاال هم یل بید دلیند بایگو یه مکها  آن ؟بدهم یحیتوض

ه به هوا ک یا نهیآن سف یعنیارش را انجام دهد. کاند، بگذارند دولت  گرفته
 ؟!»٣٥ها بود ن ار آکم یفرستاد

34 http://www.president.ir/fa/28140 
35 http://www.president.ir/fa/28471 
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 و ناگهان سوت پایان!

پیرامون خرافه گرایی، رمالی و جن گیری در دولت، ها  سیل اخبار و تحلیل
به پایان رسید و دلیل آن هم این ادعای ه�ن افراد و  ۹۰اواسط خرداد 

گیری و رمالی،  ها بود: دامن زدن به ارتباط جریان انحرافی با جن رسانه
 طرح فریب این جریان است.

ارتباط  ۀیقض» جن«در بخش گفت و شنود با عنوان  کیهان اردیبهشت، ۱۹
خواند که خود این » چرت و پرت«ها را  رها و رمالیگ جریان انحرافی با جن

از اقدامات  یخواستند علت برخ یسانکتا اگر «جریان شایع کرده است 
ه جن و ی، در قضیاصل یها افنت رسنخی ینند به جاکشف کآنها را  کو کمش
ماجرا منرصف  یر یگ یزها متوقف شده و از پیجور چ نیو ا یر و رمالیگ جن

 ».٣٦شوند
خرداد)  ۷(مدیر مسئول کیهان) چند روز بعد ( حسین رشیعتمداری

ب یطرح فر کی«موضوع ارتباط جریان انحرافی با جن و سحر و جادو را 
» یاطالعات یگردهایو پ یئقضا یها یبررس«دانست تا » ردنکرد گم  یبرا

مسئوالن  یان سؤال بر ید ایا نبایآ«را متوقف کند. رشیعتمداری گفت: 
 یان انحرافین جریمرتبط با ا یها ه چرا مواضع جنکمربوطه مطرح باشد 

 یه است؟! اگر پایشب یلیو ارسائ یسی، انگلییاکیبا مواضع مقامات آمر
رابطه  یسیانگل یها با جن یان انحرافید گفت جریان باشد، بایدر م» جن«

 »!٣٧دارد

36 http://www.kayhan.ir/900219/2.htm#other206 
37 http://www.kayhan.ir/900307/14.htm#other1402 

(وزیر ارشاد دولت نهم و مشاور  محمدحسین صفار هرندیدو روز بعد، 
مرتکب » تری های بزرگ جرم«کل سپاه) گفت که جریان انحرافی  ۀفرماند

 .٣٨است» تنزل دادن موضوع به جن گیری و رمالی«شده است و به دنبال 

مهر)، با انتشار  ۵(وابسته به علیرضا زاکانی) چند ماه بعد ( جهان نیوز
 یردن شوراکاوت  کنا یبزرگ برا ریگ استغاثه به جن«گزارشی با عنوان 

 »٣٩دروغ عجیب جریان انحرافی برای تخریب و متسخر منتقدان -نگهبان
ارتباط مشایی با مرتاض هندی و بسیاری از  ۀاخبار منترش شده دربار 

خواند. در این » کذب و بی اساس«گیری را  رمالی و جن ۀها در زمین نسبت
جریان انحرافی با  ۀدیدار رسکرد« گزارش آمده بود که انتشار اخباری مانند

صورت گرفته » تبلیغاتی جریان انحرافی ۀکمیت«توسط » مرتاض هندی
تبلیغاتی جریان انحرافی ۀ این اخبار، شیو  ۀهمچنین انتشار گسرتد .٤٠است

منطق نشان  باف و بی گو، خیال منتقدان از راه دروغ برای تخریب و متسخر
این دست خربهای «ن گزارش آمده بود: باشد. در انتهای ای ها می دادن آن

ال بردن ؤ خود جریان انحرافی با هدف زیر س ۀاساس ساخته و پرداخت بی
فساد مالی و عقیدتی این جریان منترش  ۀهایی است که دربار  واقعیت

 ».شود می

38 http://www.tabnak.ir/fa/news/167753 
39 http://jahannews.com/vdchi6nzw23n6id.tft2.html 

٤٠
» دیدار رسکرده جریان انحرافی با مرتاض هندی«این ادعا در حالی طرح شد که خرب   

منترش شده بود. به نظر  ۸۸مرداد  ۴اولین بار توسط همین سایت (جهان نیوز) در 
 بودن آن بوده باشد.اساس  به دلیل اطالع مسئولین سایت از بی لب اولرسد حذف مط می
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 فرجام این ماجرا گفت: ۀنژاد دربار  آبان) احمدی ۱۲حدود یک ماه بعد (

ها  ها متهم کردند، آخرش معلوم شد رمال رمالدولت را به ارتباط با «
ها  با همه ارتباط دارند اال دولت! کسانی کارهایشان را با رمال

مداری دارند! کسی که  کنند که ادعای آخر خط سیاست ه�هنگ می
کفی «و » کفی بالله حسیبا«ها ندارد چون  خدا را دارد نیازی به این

اگر قرار بود کار ما با رمال و  .»هألیس الله بکاف عبد«  ،»بالله وکیال
گیر باشد که نیاز نبود شهر به شهر برویم و جان بکنیم. به ه�ن  جن

در ضمن اگر این رمال  گفتیم که یک کاری بکنند! ها و اجنه می رمال
توانستند جلوی  آمد که می گیرها کاری از دستشان بر می و جن

ین همه گرفتید، دستگیری خودشان را بگیرند. خوب پس کجاست؟ ا
رمال و جادوگر و گفتید با دولت ارتباط دارند؛ خوب کجا هستند؟ 

 ؟»٤١باره خوابید طور شد و صدایش به یک چه

 ها نیست رمال ۀه: ارتباط با دولت در پروندیقضائۀ قو 
قضاییه (محسنی  ۀ)، سخنگوی قو ۹۱دی  ۱۱نهایتاً، حدود یک سال بعد (

 ها منتسب به دولت و صدور حکم آنهای  رمال ۀپروند ۀای) دربار  اژه

اگرچه تحت این عنوان امکان دارد این موضوع در جامعه مطرح «گفت: 
مجرمانه نبوده است. در  شود، ولی در کیفرخواست صادره، این عنوانِ 

شان  ها پرونده اند که باید بگویم دو نفر از آن دادگاه این افراد محکوم شده

41 http://www.sarihnews.com/siyasi/154-1391-02-14-21-49-00 

الزم به ذکر است محسنی  ».٤٢شده استشان صادر  به دادگاه رفته و حکم
الی درباره وضعیت ؤ ) هم در پاسخ به س۹۰مرداد  ۲۴ای پیش از این ( اژه

دستگاه قضایی با اتهام و «گیران منسوب به دولت، گفته بود:  پرونده جن
گیری خود،  گیر از باب جن جرم برخورد دارد، نه با عنوان. ممکن است جن

تهام جرمی که مرتکب شده، با او برخورد مرتکب جرم شود، ولی ما به ا
گیر، در رشف  اند به جن کنیم. دو نفر از کسانی که معروف شده می

قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست  ؛رسیدگی پرونده در دادگاه است
 ».٤٣در رشف صدور است و به دادگاه خواهد رفت

 بازی جدید در راه است!
بهار، با انتشار گزارش خربی با تیرت  ۀروزنام)، ۹۲اردیبهشت  ۷چند ماه بعد (

داده و برای متهم » عباس غفاری«، خرب از آزادی »گیر دولت آزاد شد جن«
، اقدام به تحریف سخنان »گیرها جن«دولت به ارتباط با  ۀکردن دوبار 

گیر  که این مقام قضایی، دو جنشد ) کرده و مدعی ۹۰مرداد  ۲۴ای ( اژه
این گزارش خربی  !٤٤خوانده بوده است »گیر دولتی جن«بازداشت شده را 

های  ، در سایت٤٦و انتخاب ٤٥مانند آفتاب انطلب های اصالح عالوه بر سایت
 .شدبا همین تیرت بازنرش  ٤٨و بولنت نیوز ٤٧از جمله رصاط یاناصولگرا

42 http://isna.ir/fa/news/91101107193 
43 http://www.khabaronline.ir/detail/168031/ 
44 http://www.taamolnews.ir/fa/news/36599 
45 http://aftabnews.ir/fa/news/192380 
46 http://www.entekhab.ir/fa/news/108184 
47 http://www.seratnews.ir/fa/news/108396 
48 http://www.bultannews.com/fa/news/138849 
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  brotoush.com هتل الله یدر الب دارید ۸۰ نژاد بدون روتوش احمدی 

 آن ۀانتشار خرب اختالس و افشاگری از پشت پرد

به رسعت در » ترین اختالس تاریخ ایران بزرگ«خرب  ۹۰ل شهریور سال ئاوا
قضائیه با اعالم این خرب گفت از چند هفته  ۀها پخش شد. رئیس قو  رسانه

رئیس مصطفی پورمحمدی قبل رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. 
 :شهریور در این خصوص گفت ۱۸سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 

ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب  سابقه بی ،این پرونده«
 .»آغاز شده است شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت متام می

این تخلف از بانک صادرات رشوع شده و به که محمدی توضیح داد پور 
رئیس وقت  محمد جهرمیبالفاصله  .١های دیگر کشیده شده است بانک

اختالسی « :بانک صادرات واکنش نشان داد و این اتهام را رد کرد. او گفت
از هفت  از بانک صادرات ایران انجام نشده است و سوء استفاده مالی
 ».٢بانک کشور با استفاده از اسناد جعلی بانک صادرات بوده است

کیهان نوشت  ۀدر روزنام حسین رشیعتمداریشهریور)  ۲۰( دو روز بعد
های یک گروه انحرافی درون دولت در مرکزیت سیستم پولی و مالی  حلقه

ی مشغولند. او در این یادداشت لیدرها» بازی بانک«اند و به  قرار گرفته
های خصوصی عنوان کرد که  اندازی برخی بانک جریان انحرافی را عامل راه

های بسیار و تخلفات گسرتده به دنبال سودجویی  با استفاده از رانت

1 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900618000167 
2 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900618000334 
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این یادداشت در  .٣اند بودههزار میلیاردی نیز  ۳هستند و عامل اختالس 
زار نقش جریان انحرافی در اختالس سه ه«ها با عنوان  بسیاری از سایت

شهریور)؛ کیهان تیرت یک  ۲۱یک روز بعد ( .٤بازنرش شد» میلیارد تومانی
خود را به این موضوع اختصاص داد. در گزارش منترش شده با عنوان 

جریان «بارها نام » هزار میلیارد تومانی ۳های پنهان در اختالس  دست«
ن ای .٥شود شود و تقصیرها به گردن آن انداخته می برده می» انحرافی

 .٦شود های مختلف بازنرش می گزارش نیز در سایت
از این رهرب انقالب پیرامون افشاگری و متهم کردن   حدود یک ماه پیش

 :٧افراد گفته بودند

یکى از دوستان اشاره کردند که امیراملؤمنین در فرمان خود به مالک «
اید  جو را رسوا کنید؛ ش� گفته هاى سوءاستفاده اند که آدم اشرت فرموده

الّسالم) نفرمودند موردى را که  امیراملؤمنین (علیهکه افشاء نکنید. 
وقت چنین چیزى در بیان  اثبات نشده، افشاء کنید. هیچ

طور چیزى را  ما چه نین نیست، و این قطعاً از اسالم نیست.امیراملؤم
قدر  که اثبات نشده، به رصف اتهام، افشاء کنیم؟ ممکن است این

اى به چشم یک امر  حجم اتهام زیاد و وسیع باشد که یک عده
استدالىل نداشته ۀ قطعى و واقعى به آن نگاه کنند، اما هیچ پشتوان

3 http://www.kayhan.ir/900620/2.htm#other201 
4 http://jahannews.com/vdcjyievvuqeoaz.fsfu.html 
5 http://www.kayhan.ir/900621/14.htm#other1401 
6 http://www.fardanews.com/fa/news/161636 
7 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16912 

ما هیچ حجتى نداریم که این را باشد، جاىئ ثابت نشده باشد. 
ای که اشاره کردند، از این باالتر را  حتّى من در ه�ن جلسه بگوئیم.

گفتم. من گفتم حتّى جرمى که ثابت شد، اصل نباید بر افشاى آن 
جرم باشد. باالخره یک مجرمى است، یک غلطى کرده، مجازات هم 

اند؛ ما  اهى نکردهاو، فرزندان او، پدر و مادر او گنۀ شود؛ خانواد می
جاىئ که خود نفس افشاء  ها را رسوا کنیم؟ مگر آن خود این چرا بی

کردن، یک مصلحت بزرگى داشته باشد. بله، یک جاىئ هست که 
جا ایرادى  شده، مصلحتى دارد؛ آن ثابتۀ نفس افشاگرى در یک مسئل

 .»ندارد. این، منطق ماست

 جمهور ئیسگویی دفرت ر  و پاسخ» جریان انحرافی«ردپای 

کند  کند و ادعا می ای را منترش می شهریور نامه ۲۲در تاریخ  سایت مرشق
جمهور بدون برگزاری ترشیفات قانونی، رشکت فوالد  رئیس دفرت رئیس

این مطلب در  .٨خوزستان را به گروه امیرمنصور آریا واگذار کرده است
بازتاب  کیهان و تهران امروز ۀخربگزاری فارس، روزنامها مانند  برخی رسانه

 یافت.
جمهور این  سیئغات دفرت ر یز ارتباطات، اطالعات و تبلکدر همین روز مر 

کند. در این تکذیبیه توضیح داده شده است که بین این  ادعا را تکذیب می
واگذاری و اختالس روی داده، هیچ ارتباطی وجود ندارد. به عالوه رشکت 

سابق) مسئول اجرای عملیات دو طبقه �ودن مذکور در زمان وزارت راه (
ش�ل بوده است که به دلیل کمبود منابع و زیاد بودن حجم  ۀخط کنار 

8 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/66440 
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های وزارت راه، درخواست سهام فوالد خوزستان را در عوض پرداخت  پروژه
�اید. این پیشنهاد مورد استقبال وزارت راه قرار گرفته و در  هزینه می

به دولت اجازه داده شده بود با فروش نیز  ۸۹سال  ۀقانون بودج
نیازی به  های جدیدی را به انجام برساند؛ و اصالً های دولتی، پروژه پروژه

برگزاری مزایده در این خصوص نبوده است. در پایان این اطالعیه نیز آمده 
 است:

هان یکچون  ییها ژه مرشق و فارس و روزنامهیبه و یخرب  یها تیسا«
ب یردن موضوع اختالس عالوه بر تخرکو تهران امروز از منحرف 

پرونده  یر یگ یها از پ نند؟ و آنک یرا دنبال م یدولت چه هدف
 ؟»٩اختالس بزرگ از چه بابت نگرانند

) ۴۴(رئیس کمیسیون اصل  حمیدرضا فوالدگرشهریور)؛  ۲۳یک روز بعد (
فشار جریان انحرافی به  ۀهزار میلیاردی نتیج ۳اختالس «کند  اعالم می

گوید جریان انحرافی برای پشتوانه حرکت  و می» ها است مدیران بانک
سیاسی خود به دنبال منابع اقتصادی است. او معتقد است انحراف در 

های انقالبی باعث انحراف اقتصادی شده است و این جریان با  ارزش
قرار داده  های دولتی را نیز تحت فشار های خصوصی بانک سیس بانکأ ت

9 http://www.president.ir/fa/30147 

گوید  (یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان) نیز می علیرضا سلیمی .١٠است
 .١١ابقای وزیر اطالعات باعث افشای این اختالس شد

شهریور در سفر به استان اردبیل و در جمع مردم  ۲۳نژاد نیز روز  احمدی
این استان به ماجرای اختالس اشاره کرد و گفت برخی در تالش هستند 

دولت به احرتام «را متهم کنند. او گفت: » ترین دولت تاریخ کشور پاک«
رده است؛ اما کوت کها س ران در مقابل آنیز ایگرانقدر و ملت عز یرهرب 

او از  .»نخواهد بود یشگیوت دولت همکه سکد بدانند یبدخواهان با
 ها هم ابراز نارضایتی کرد و گفت: فضای ایجاد شده در رسانه

ا ینند گوک یگوناگون متهم م یها را به بهانهه دولت ک یسانک«
نان دارند یندارند و اطم یفر یکب یمه و تعقکاز محا یگونه نگران چیه
 ».١٢ردکنخواهد  یدگیآنان رس یبه ادعا یسکه ک

10 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900623000835 
11 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900623000987 
12 http://www.president.ir/fa/30134 

                                                             

                                                             



  brotoush.com هتل الله یدر الب دارید ۸۳ نژاد بدون روتوش احمدی 

 ح�یت �ایندگان مجلس از افشاگران

جمهور واکنش  روز قبل دفرت رئیس ۀبرخی �ایندگان مجلس به اطالعی
 دهند. شدیدی نشان می

(عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) پرویز رسوری  ؛شهریور ۲۴
 :گوید می

این   وحشت ۀهای افشاکننده نشان  اتهام جریان انحرافی به رسانه«
 ».جریان است

جمهور را جریان انحرافی  او همچنین واحد اطالع رسانی رئیس دفرت رئیس
 .١٣مرشق یک انقالب بودگوید افشاگری کیهان، فارس و  خواند و می می

(عضو فراکسیون اصولگرایان) نیز در واکنش به این اطالعیه  زهره الهیان
ها چیست که پشت هر فسادی جریان انحرافی  گناه رسانه« :گوید می

(عضو کمیسیون حقوقی و قضایی) نیز اقدام دولت را  نیره اخوان .١٤»است
» کیهان و سایت مرشق ۀجریان انحرافی به خربگزاری فارس، روزنام ۀهجم«

 دار است.رفتار معنا خواند و گفت این

13 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900624000341 
14 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900624000398 

(عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  سید حسن تقویشهریور؛  ۲۵
ها در  خارجی) از رفتار کیهان، فارس و مرشق تقدیر کرد و گفت این رسانه

موسی  .١٥ماجرای جریان انحرافی نشان دادند که رسباز والیت هستند
های افشاگر به  حقوقی و قضایی) نیز گفت رسانه(عضو کمیسیون  قربانی

ها را تحمل کنند. او گفت وقتی حکم دادگاه صادر شد  خاطر خدا فحش
(یکی دیگر از  جواد جهانگیرزاده .١٦کنند ها دعا می مردم برای این رسانه

افکنی  اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) نیز با اشاره به اتهام
اختالس سه هزار میلیارد تومانی  ۀکنند های افشا سانهجریان انحرافی به ر 

اندازد که  این اقدام جریان انحرافی من را به یاد حکایت دزدی می گفت 
 .١٧دهد رس می» آی دزدد، آی دز «فریاد  ،بعد از دزدی

(عضو کمیسیون امنیت ملی و  االسالم حسین ابراهیمی حجتشهریور؛  ۲۶
افی به جای متهم کردن دیگران باید سیاست خارجی) گفت که جریان انحر 

(سخنگوی کمیسیون  کاظم جاللی .١٨پاسخگوی اختالس رخ داده باشد
رسانی دولت در خصوص اتهامات  امنیت ملی و سیاست خارجی) نیز اطالع

خواند. او معتقد بود که کار جریان انحرافی » سیاسی ۀلطیف«وارد شده را 
درست  اصالً ،اند الس متهم کردههایی که او را به اخت ال از رسانهؤ در س
 .١٩نیست

15 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900625000259 
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مجلس و اظهارات جنجالی رئیس سازمان  ۀپرحاشی ۀجلس
 بازرسی کل کشور

اختالس وارد دستگاه قضا  ۀشهریور وزیر دادگسرتی اعالم کرد پروند ۲۵روز 
 ۲۷دو روز بعد ( .٢٠شده و دولت عزم جدی در برخورد با عامالن دارد

(دادستان کل  ای غالمحسین محسنی اژهواملسلمین  االسالم حجت شهریور)
 ،کشور) که برای بررسی ابعاد تخلف صورت گرفته به اهواز سفر کرده بود

ها خواست  نفر از مته�ن خرب داد. او از نرشیات و رسانه ۱۹از دستگیری 
اشته هزار میلیارد تومانی د ۳اختالس  ۀرسانی صحیحی از پروند  تا اطالع

دقیق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخالل در الم اخبار غیر باشند و با اع
وزیر اقتصاد نیز خرب دستگیری متهم اصلی  .٢١کار دستگاه قضایی نشوند

 .٢٢پرونده را اعالم کرد

 ۀدقیقه جلس ۴۵علنی و غیر  ۀساعت جلس ۴مجلس در این روز همچنین 
 ،جلسهدر پایان این  .٢٣اختالس بزرگ داشت ۀعلنی برای رسیدگی به پروند

الریجانی (رئیس مجلس) اعالم کرد مجلس قصد دارد ابعاد اختالس بزرگ را 
ی که از ئها نامه این جلسه عنوان شد توصیهاز سوی دیگر در  .٢٤بررسی کند

 ،یکی از مقامات ارشد دولتی برای گروه اختالس کننده صادر شده است

20 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900624000525 
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از  .٢٥است داده مرتبط با فساد نبوده و تنها کمک و ارتباط را نشان می
تهران) در این جلسات گفت ح�یت مشایی از  ۀ(�ایند احمد توکلیطرفی 

 .٢٦این افراد باعث ایجاد فساد بانکی شده است

تذکر یک �اینده به رئیس سازمان  ،اتفاق مهم دیگر در جلسات مجلس
(رئیس سازمان بازرسی کل  پورمحمدیبازرسی کشور بود. در حین سخنان 

گان استنادات او را برای ارتباط اختالس با رئیس دفرت کشور) برخی �ایند 
سند  ۀپورمحمدی بدون ارائکنند که  جمهور و دولت طلب می رئیس

زاده  کوچک ها آمده است! گوید مطالبی که گفته شده در سایت می
مردم تهران) در تذکری در حین سخنان پورمحمدی به وی نوشته  ۀ(�ایند
 است:

مستندات رئیس سازمان بازرسی آن مطالب  وای به حال مملکتی که«
 ».ها باشد و این کار، یک کار سیاسی است سایت

ً  ۀاین �ایند با استناد به  مجلس ترصیح می کند که آقای پورمحمدی مکررا
دفرت رئیس جمهور در اختالس اخیر دست دارد  ها گفتند که مطالب سایت

ی سندی برای ئضااما به عنوان یک مقام رسمی در دستگاه نظارتی و ق
غالمرضا االسالم  یک روز بعد حجت .٢٧اثبات این سخن ارائه نکردند

25 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900627001085 
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ضعف نظارت و ضعف  ،گفت مقرصان اصلی این حادثه مقدم مصباحی
جامع  ۀمدیریت سیستم بانکی است و توضیح داد عدم استفاده از سامان

 .٢٨ساز این اختالس شد اطالعاتی زمینه

ضور برخی �اینگان در بین مته�ن پرونده ها از ح شهریور اولین زمزمه ۲۹
سمیرم در مجلس از الریجانی خواست تا نام  ۀاختالس شنیده شد. �ایند

�اینده نوشته نشود.  ۲۹۰ ۀمتهمین را ذکر کند تا اتهام اختالس به پای هم
ی از �ایندگان اعالم ی نامئالریجانی در پاسخ گفت مقامات قضا

 .٢٩اند نکرده

در مصاحبه با  ۹۰رئیس کمیسیون اصل  مدابراهیم نکوناممحاز دیگر سو، 
آیا اسنادی در رابطه با دخالت جریان «ال که ؤ فارس در پاسخ به این س

 گفت: ؟»انحرافی در این اختالس وجود دارد یا خیر

سند رصیحی از این گروه پیدا نکردیم. اگر  ۹۰در کمیسیون اصل «
 ».٣٠کنیم اعالم میسندی در رابطه با دولت پیدا کنیم آن را 

28 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900627001124 
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این مصاحبه از خربگزاری فارس حذف شده است اما در لیست اخبار این روز وجود  ٣٠
 های گوناگون قابل دسرتسی است: تدارد. با این حال بازنرش این مصاحبه در سای

    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900630000987 
    http://www.ghanoononline.ir/Export/print/news/22290 

اظهار نظر الریجانی و نکونام در حالی انجام شد که مقامات قضایی طی 
 ۀها در بار  بودند اما خربرسانی  روزهای قبل نیز هیچ اسمی را اعالم نکرده

 شد. اختالس همواره با نام جریان انحرافی و دخالت دولت انجام می

 ها قضاییه به رسانه ۀتذکر رئیس قو 

در خصوص  الله صادق آملی الریجانی آیتشهریور)؛  ۳۰(یک روز بعد 
 فساد بزرگ مالی گفت:

سؤال ما این است که این سه هزار میلیاردی که در رسانه آمده «
اند و  اند و به نتیجه رسیده ها تحقیق کرده یک از این رسانه کدام

محکوم کنند در حالی که  اند که افرادی را حتی خود را محق دانسته
قضاییه هنوز تحقیقاتش کامل نشده و حکمی نیز صادر نکرده  ۀقو 

اگر از بنده هم به عنوان مسئول دستگاه قضایی بپرسید آیا  ؟است
دانم و تنها  گویم �ی بنده می ،سه هزار میلیارد، اختالس هست

دانیم جریان بزرگ تخلف  توانم در این برهه بگویم که ما می می
 .»مالی رخ داده است
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ها نیز اظهارات  آلود رسانه تهمت یقضاییه در انتقاد از فضا ۀرئیس قو 
 شفاف و رصیحی داشت:

زدن به افراد و مشوش  تهمتکنم که این وضعیت در  من اخطار می«
ها ادامه پیدا نکند که هر کسی را که  از سوی رسانه کردن اذهان

خواهند نسبتی  خواهد تهمت بزنند و هر کسی را که می دلشان می
 ».٣١بدهند و ذهن عمومی جامعه را طوری مشوش کنند به او

طرح استیضاح وزیر  ۹۰مهر  ۳�ایندگان مجلس در روز  ،با این وجود
» دخالت جریان انحرافی در اختالس چندهزار میلیاردی«اقتصاد را با دلیل 

 .٣٢مجلس رساندند ۀبه هیئت رئیس

 !خصوص مقامات باالی آن به ،فقط دولت مقرص است

 ۀعامل بانک ملی) نام(مدیر  محمودرضا خاوری ،مهر) ۵( ددو روز بع
عاملی نیز از مدیر  محمد جهرمیاستعفای خود را به وزیر ارائه کرده و 

ای منترش کرد و  بانک صادرات کنارگذاشته شد. روز بعد جهرمی بیانیه

31 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900630001225 
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خرب فرار خاوری به کانادا را  ،های دولت ضمن متهم کردن برخی از بخش
 .٣٣مطرح �ود

ای رئیس جمهور)  (مشاور رسانه اکرب جوانفکر علی ،مهر) ۶روز بعد ( یک
روزنامه ایران با انتقاد از اتهامات وارد شده به دولت بر  ۀدر رسمقال

نهادهای دیگر غیر از دولت  ۀتفکیک قوا تاکید کرد و گفت نظارت وظیف
ر د الله آملی الریجانی آیت .٣٤بوده است که در انجام آن اه�ل شده است

ام فردی  یدهشن« :سخنانی که امروز در سفر به استان زنجان داشت گفت
کاری کردند که باید به این  مقننه اه�ل ۀی و قو ئمدعی شده دستگاه قضا

ترسند با تکمیل شدن  او گفت این افراد می .»فرد گفت: وقاحت حدی دارد
 .٣٥پرونده پایشان به دادگاه باز شود و این رفتار از خوفشان است

مجلس) نیز در واکنش به انتشار این  ۀ(عضو هیئت رئیس محمد دهقان
صداقتی و نفاق پیچیده کرده و  بی جریان انحرافی را متهم به ،یادداشت

هزار میلیاردی، فرافکنی جریان انحرافی  ۳گوید که رسواتر از اختالس  می
 ها متام مفاسد کالن اقتصادی در کشور به آن ۀاین جریان رس رشت است و

(یکی دیگر از �ایندگان مجلس) نیز  سید محمدعلی بزرگواری .٣٦رسد می
گفت حمله به مجلس و قوه قضائیه ننگ اختالس را از دامن جریان 

 .٣٧انحرافی پاک �ی کند
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مجلس که قرار بود پرونده اختالس را بررسی کند  ۀویژ  ۀکمیت ،مهر ۱۰روز 
مذکور این بود  ۀه توسط کمیتاعالم شدۀ نتایج اولیه را اعالم �ود. تنها نکت

 ،اما در همین روز .٣٨که فشارهای بیرونی در اختالس موثر بوده است
انحرافی در  جریاننقش « :کند ) اعالم می۴۴(رئیس کمیسیون اصل  فوالدگر

 ».٣٩اختالس به وضوح �ایان است

 :گوید اش می در نشست خربی ای محسنی اژه ،مهر) ۱۰یک روز بعد (
منصور آریا درست بوده است و این فرد های امیر  برخی از فعالیت«

راه این مسیر به اشتباه  ۀاما از میان ،اعتبارات را به درستی اخذ کرده است
تعلل یا «جمهور به دلیل  مجلس از رئیس ۀ�ایند ۱۱ ،یک روز بعد ».٤٠رفته

شکایت » ترین تخلف بانکی قرن اخیر دخالت اطرافیانش در بزرگ
 .٤١کنند می

 ها تذکرات رهربی به افراد و رسانه

از کشف  بعدرهرب انقالب امروز در دیدار با کارگزاران حج برای اولین بار 
های سالیان  دند. رهربی با یادآوری توصیه �و  فساد بزرگ بانکی سخ�انی

لزوم تالش مسئولین  ۀقبل در باره برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، دربار 
 با این اختالس گفتند:برای برخورد 
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شور در هر سه قوه، کن یزمان بدانند؛ خوشبختانه مسئولیمردم عز«
نند و ک یگر مبارزه میشاءالله با حوادث د ن حادثه، هم انیهم با ا

ه مقابله و کشان است  فهینند، وظکد هم بینند؛ باک یرى میگ شیپ
اى  عده کینند. ک یهر سه قوه دارند تالش منند. کمبارزه 

ن ینند براى زدن توى رس مسئولکن حوادث استفاده یخواهند از ا یم
نند؛ هم مجلس، هم دولت، ک یار مکشور دارند کن یشور. مسئولک

 .»هیقضائۀ هم قو 

 کنند: و در ادامه تاکید می

ارشان را کن ید مسئولیبگذارش بدهند. کىل یه را خید قضیگر نباید«
جنجال و  نند.کا را دنبال یقضانند؛ عاقالنه، مدبرانه، قوى و با دقت کب

طور هى  نیگر همید ها الزم است؛ مقدارى براى آگاهى کیاهو تا یه
ن ین بیها هم بخواهند در ا ه اگر بعىضکخصوص ه ب–ادامه دادن 

 .٤٢»ستیچ مصلحت نیه -نندکن مسائل بیگرى از ایهاى د استفاده

گفتگویی با  خربگزاری فارسای شدن بیانات رهربی،  دقایقی بعد از رسانه
لزوم پرهیز از فضای «کند با عنوان  یکی از اساتید دانشگاه منترش می

 »!٤٣تخریب در ماجرای اختالس اخیر
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مهرماه به اتهامات وارد شده واکنش نشان داد  ۱۲نیز در روز  جمهور رئیس
در  یران اسالمیا ۀه وجهک آن یدولت برا« :و در دیدار با استانداران گفت

ار و تالش کند و ک یوت مکها س هجمه ۀدر مقابل هم ،دب نشو یا تخریدن
ح یغات ترجیها و تبل یبه فضاساز  ییگو شور را به پاسخکساخنت  یبرا
مومن  کی یومت اسالم ارزش آبرو ککند که در ح کید میأو ت ،دهد یم

دولت را متهم  ید بتوان با غوغاساالر یباالتر از ارزش خانه خدا است و شا
ا وجود دارد یامت با آنچه در دنیو روز ق یتاب الهکناً حساب و یقیرد اما ک

دو  ۀگوی شبک و گفت ۀنژاد همچنین در برنام احمدی ».٤٤متفاوت است
: ها علیه دولت انتقاد کرد و گفت بافی سی� از فضای بسیار سنگین منفی

ن دولت یانتخاب ا یردند تا از مردم براکر را بهانه یاخ یکتخلف بان یبرخ«
 ».٤٥رندیتقام بگان

رهرب انقالب در سخ�انی خود در اجت�ع بزرگ  ،مهر) ۲۰چند روز بعد (
 کنند: مردم کرمانشاه به موضوع فساد مالی اشاره می

ش آمد و همه را متوجه خودش یه پکى کر بانین فساد اخیدر هم«
ارى که خوشبختانه سه قوه با هم همکنم و شاهدم یب رد، من مىک

ه، یقضائۀ ؛ هم از مجلس، هم از دولت، هم از قو ار خوىب دارندیبس
ن ید اینند. باکن را دنبال یه اک نینند براى اک یار مکگر دارند یبا همد

44 http://www.president.ir/fa/31158 
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 -ه هست کهر  -جه برسند، متخلف را ینند، به نتکمسئله را دنبال 
 ».٤٦گران عربت شودین براى دینند، تا اکمجازات 

ما « :در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت پورمحمدی ،مهر ۲۵
در سازمان سندی نداریم که این افراد (مشایی و بقایی) در پرونده دخالت 

 ».٤٧دارند

 وزیر اقتصاد در مجلس ۀمحاکم

مهر اعالم وصول  ۲۸امضا در تاریخ  ۲۸باالخره استیضاح وزیر اقتصاد با 
یا نقض احکام قانونی قانون  اجرایعدم  ،شد. محورهای این استیضاح

ها داشته، نصب افراد به  مربوط به وظایفی که وزیر نسبت به بانک
ها به  های مهم بدون داشنت صالحیت، عدم نظارت بر کارکرد بانک سمت

سهام دولت در بانک و عدم مقاومت در برابر اع�ل نفوذ  ۀعنوان �ایند
 .٤٨مقامات اجرایی است

خربی برای اولین بار توضیح  ۀگوی ویژ  و در گفت ای اژه محسنی ،آبان ۳
اخالل «برای این پرونده درست نیست و عنوان » اختالس«دهد که لفظ  می

 ،آبان) ۵دو روز بعد ( .٤٩به مته�ن تفهیم شده است» در نظام اقتصادی
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 ۀویژ  ۀکند که گزارش کمیت مجلس) اعالم می ۀ(عضو هیئت رئیس دهقان
او آماده شد.  ٥٠ها بحث و بررسی ی بعد از مدتمجلس از فساد بزرگ بانک

های موجود مبنی بر وجود ردپای جریان انحرافی در  برخی تحلیل ۀدربار 
این موضوع برای  ۀدربار  ۹۰فساد بانکی اخیر گفت اسناد کمیسیون اصل 

 !٥١ورود به آن آماده نشده است

ش هم شود. در این گزار  ویژه مجلس منترش می ۀمنت گزارش کمیت ،آبان ۸
ها  مطلبی در مورد جریان انحرافی و برخی افرادی که تا پیش از این از آن

از دست داشنت برخی �ایندگان در فساد بزرگ  نیزشد نیست و  یاد می
 .٥٢آید مالی سخن به میان می

(وزیر اقتصاد) انجام  الدین حسینی شمسسیدآبان استیضاح  ۱۰روز 
از  توکلیکنند.  ، وزیر را ابقا میرای مخالف ۱۴۱گیرد و �ایندگان با  می

ترین مخالفان وزیر اقتصاد در این جلسه بود و ارصار زیادی کرد تا  عمده
فساد بانکی چه اطالع داشته است و چه  ۀثابت کند که حسینی در قضی

دخالت داشته یا کوتاهی کرده است. توکلی همچنین  ،اطالع بوده است بی
های ملی و صادرات (خاوری و  ل بانکارصار داشت که انتخاب مدیران عام

ها بدون مقررات و مصالح کشور بوده و با  جهرمی) و صدور حکم آن
بر  و قانوناً  ، رشعاً های موجود، متامی مسئولیت خاوری وجهرمی عقالً قانون
وزیر اقتصاد است. در بخش پایانی جلسه هم توکلی نسبت به پخش  ۀعهد

50 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900716000893 
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اقدام �وده و وزیر  ۹۰کمیسیون اصل صدای وزیر در یکی از جلسات 
گویی و تالش برای آزادی خاوری متهم کرد. این اقدام او  اقتصاد را به دروغ

با تذکر رئیس مجلس و واکنش وزیر مواجه شد. الریجانی در دفاع از وزیر 
 .٥٣اقتصاد گفت مجلس به او رای اعت�د مرشوط دهد

حفظ آبروی افراد  ۀها دربار  رهرب معظم انقالب چند ماه بعد از این جنجال
 به مجلس چنین توصیه کردند:

سالمت است، پرهیز از ۀ ه در مجلس واقعاً نشانکى از چیزهاىئ کی«
منربى در اختیار ش�ست؛  کتعرض به آبروى این و آن است. خب، ی

 کزنید، پشت ی این منرب، منرب عمومى است. ش� وقتى حرف می
اگر در این به گوش همه میرسد. بلندگوى مىل دارید حرف میزنید؛ 

ه تعرض به که ش� در مجلس میفرمائید، مطلبى باشد کفرمایشاىت 
ولو به نظر ش�  -ىس باشد ک کردن یکىس باشد، متهم کآبروى 

امرى  کیا تعرض به ی -ن گناهش ثابت نشده کار است، لیک گناه
من و ش� نیست به آن ۀ ه ولو اصالً واقع هم باشد، وظیفکباشد 

چرا باید در مجلس، در پشت  مثالً مسائل خصوىص افراد.بپردازیم؛ 
ه ها باید ب بلندگوى مجلس، اسمى از این چیزها آورده شود؟ از این

 ».٥٤سالمت استۀ ها پرهیز شد، نشان رد. اگر از اینکشدت پرهیز 
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 ای مدیرعامل برکنار شده های رسانه افشاگری

اش پس از برکناری را به صورت  آبان سومین نامه ۱۵روز  محمد جهرمی
عمومی منترش کرد. او در این نامه ضمن مقرص دانسنت دولت در فساد 

 .٥٥از اتهامات وارد شده به بانک صادرات ابراز ناراحتی کرد ،روی داده

اش در ه�یش طرح تحویل  آبان در سخ�انی ۱۷در تاریخ  نژاد احمدی
 یانیآن آقا« :تفقام بانک مرکزی انتقاد کرد. او گقائم مبانکی از دستگیری 

ر یاند دستگ  داشته یبان نفوذیاند و پشت ردهکاند، تخلف  ه رشوه دادهک
 یحام یسانکد چه یها بپرس د و از آنینکمه کمحا یها را علن نیاند، ا شده

ه در کند یگو یاند به او م را گرفته یز کمر  کقائم مقام بان …اند ش� بوده
رده است تا آزادت ک یبانیاز من پشت یه فالنک، بگو یا ردهک یوتاهکنظارت 

در واکنشی به این سخنان  الله آملی الریجانی آیتیک روز بعد  »!٥٦مینک
م چرا این را گرفتید آن را نگرفتید. او ئیپذیر نیست که دامئاً بگو  توجیهگفت 

گوید  وحدت آن را �ی های بسیاری دارد اما برای حفظ حرف  گفت در سینه
 .٥٧اما اگر روزی رضورت شود خواهد گفت

جهرمی واکنش نشان داد. در این نامه  ۀبه نام بانک مرکزیآبان  ۱۹روز 
ی جهرمی مدت زیادی به در پایان گفته شده بود آقا ،عالوه بر ذکر نکاتی

عامل بانک صادرات و عضو شورای پول و اعتبار فعالیت عنوان مدیر 

55 http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=276683 
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بود نکاتی که مطرح کردند را در آن زمان پیگیری  و بهرت میاند  داشته
محمد جهرمی برای بیان آخرین  ،آذر) ۱چند روز بعد ( .٥٨�ودند می

 .٥٩توضیحات و دفاعیات به دادگاه احضار شد

مجلس) گفت برخی از اعضای جریان  ۀسی(عضو هیئت رئ دهقان ،آذر ۲
کردن رسیدگی قضایی از انحرافی در این قضیه متهم هستند و برای خارج 

مسیر عدالت اقدام به تهدید توخالی، جوسازی و فشار علیه مسئولین 
دهقان بار دیگر مدعی شد جریان  ،آذر) ۷( پنج روز بعد .٦٠کنند می

زیرا  ،کند ای را مدیریت می اژه انحرافی فشارهای وارد شده بر محسنی
 .٦١شان در این پرونده آلوده استدست

ال ؤ خربی در پاسخ به این سۀ وگوی ویژ  در گفت ای اژهمحسنی از سویی 
معنی افراد رده « :گفت ،که آیا افراد رده باال هم در بین مته�ن هستند

قائم  ۀبار در همچنین . او »دانم اما پرونده همچنان مفتوح است باال را �ی
به این نتیجه نرسیدیم که او مغز متفکر فساد « :مقام بانک مرکزی گفت

برای این اظهار داشت ای در رابطه با وضعیت جهرمی  اژه .»است اقتصادی
 .٦٢قریب صادر خواهد شد فرد قرار مجرمیت صادر شده یا عن
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نشستی دانشجویی با عنوان  دی در ۱۱مجلس، روز  ۀ، �ایندتوکلی
گفت قائم مقام بانک مرکزی » هزار میلیارد تومانی ۳شکافی تقلب کالبد«

جمهور به مسئولیت رسیده بود و اضافه  یسبا سفارش مشایی و حکم رئ
کرد که دولت در حال فشار آوردن به قوه قضائیه است و ش� دانشجویان 

خرب از دست  ای محسنی اژه ،در همین روز .٦٣باید از قوه قضائیه دفاع کنید
دست داشنت فرزند یکی از �ایندگان مجلس در فساد برگ مالی داد و 

مجلس در مورد فساد بانکی تحقیق شده  �اینده ۴همچنین اعالم کرد از 
 .٦٤است

نفر از مته�ن کیفرخواست  ۲۴بهمن اعالم کرد برای  ۱۰ای روز  اژه محسنی
تعدادی از « :صادر شده و قاضی پرونده نیز انتخاب شده است. او گفت

های این  هر چند پست .اند های مختلف دستگیر شده مسئوالن در پست
اما این افراد به دریافت مبالغ قابل توجه ، ههای باال نبود افراد در رده

 .٦٥اند رشوه اعرتاف کرده

بهمن اعالم کرد اولین دادگاه به صورت علنی در دادگاه  ۲۴ای در تاریخ  اژه
بهمن برگزار خواهد شد. او گفت در این فساد هم  ۲۹انقالب در تاریخ 

 ۱۳۹۰بهمن  ۲۹در روز  .٦٦اند بانک ملی و هم بانک صادرات تخلف کرده
نفر از مته�ن برگزار  ۳۲دادگاه فساد بزرگ مالی با حضور  ۀاولین جلس
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ادامه یافت و تا پایان سال  ۹۰روال برگزاری جلسات دادگاه در سال  .٦٧شد
اسفند)،  ۲۱( ۹۰دو جلسه دیگر برگزار گردید. در آخرین روزهای سال 

 ۀدر زمینهای خود  در مصاحبه با خرب آنالین، به سلسله افشاگری جهرمی
ادامه داده و گفت اعرتافات خوبی » رازهای اختالس سه هزار میلیاردی«

آقای مشایی چه مقدار  ۀزادمشخص شده که خواهر هم به دست آمده و 
 .٦٨خواست نامش آورده شده استو در کیفر  دریافت کرده است

 برگزاری جلسات دادگاه و صدور آرا

بازرسی کل کشور) در (رئیس سازمان  پورمحمدی؛ ۹۱اوایل فروردین 
 گوید: ت با پرونده فساد بانکی میدول ۀرابط ۀآنالین دربار  مصاحبه با خرب

هیچ تردیدی نیست؛ از  ،که دولت از این گروه ح�یت کرده این«
ها همه روشن  ها. این دفرتشان، وزرا و بانک جمهور، رئیس آقای رئیس

رانت  از ح�یت دولت و ،یک گروه بزرگ اقتصادی بودند .است
که در  اما این ،در این هیچ تردیدی نیست ؛دولت هم استفاده کردند

همه در جریان  ءبه جز  ءها جز  ها و تخلفات این های این فساد
ما  .ها را باید از هم جدا کرد این ؛هستند؟ نه. دو تا مقوله هست

یک موقع  .ها را توضیح دهیم سعی کردیم در جاهای مختلف این
ها باید ح�یت بشوند. در این تردیدی نیست  اینید ئگو  است ش� می
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ها صورت  ها و پشتوانه اصالً این حجم عملیات بدون این کمک
د توجیه کنند که فعال اقتصادی بوده و یک نتوان ولی می ،گیرد �ی

در  .کننده موفق بوده یک تولید ،کارآفرین برجسته و �ونه بوده
که او را به عنوان  یک از آقایان مدیران گفت ،مجلس یکی گفت

خب قهرمان صنعت را همه ح�یت  .شناختیم قهرمان صنعت می
توانیم به این مدیر نسبت بدهیم که تو از فساد او  و �ی ،کنند می

البته ما حرف�ن این است که  .خرب داشتی و با فساد او رشیک بودی
توجه از کنارش گذشتند یا  تخلفات را که اعالم کردیم بی ۀپروند

چرا خوب نظارت  ،دست ش� اآلن تخلفاتش مشخص شده ران زیرمدی
در حالی که خیلی تصویر  ؟نکردید و پیوسته از او ح�یت کردید

ها و شبهاتی و  دهند و البته ادعا قشنگی از این آدم ارائه می
توانیم  ولی تا ثابت نشود ما چیزی �ی ،هایی مطرح است نسبت
پرسی و نهایتاً در دادگاه  جویی و بازها باید در مراحل باز  این .بگوییم

 .»٦٩های دیگر را بشود مطرح کرد ثابت شود تا نسبت

یکی از مته�ن پرونده به نام  ،اردیبهشت) ۱۰دادگاه ( ۀدر هشتمین جلس
نقش جریان انحرافی در فساد بانکی را پررنگ دانسته و خرب از » گ-الف«

وی) در هتل الله آفرید خرس  مشایی با متهم اصلی پرونده (مه دیدار
 جهانو سایت  ٧٠ها منترش شد دهد. این خرب به طور گسرتده در رسانه می

 .٧١خواستار برخورد با مشایی و حضور او در دادگاه می شود نیوز

69 http://www.khabaronline.ir/detail/205084/ 
70 http://hamshahrionline.ir/details/168292 
71 http://www.jahannews.com/vdchwvnim23niid.tft2.html 

های مربوط به  از این و در اوج برگزاری دادگاه  حدود سه سال پیش
فراد براساس ، رهرب انقالب پیرامون متهم کردن ا۸۸ ۀمتهمین دخالت در فتن

 :٧٢اظهارات متهمین در دادگاه گفته بودند

ه در ک -ها                 ه در دادگاهک نیم: این را هم بگویجا من ا نیهم«
 کیزى راجع به یمتهمى چ کیاز قول  -شد  یون هم پخش میزیتلو

ت ین، رشعاً حجیه اکم ین را بگویشود، من ا یگرى گفته میس دک
ن حجت ید، ایخود در دادگاه بگوۀ دربار  ندارد. بله، متهم هرچه

رد، حجت کخودش اگر اعرتاىف ۀ ند در دادگاه دربار یه بگوک نیاست. ا
ارزىش است؛ نه، هر اقرارى،                 ن حرف مهمىل است، حرف ىبیست، این

دادگاه در مقابل  کیهر اعرتاىف، رشعاً، عرفاً و در نزد عقال در 
ن یند، اکه خود بیه متهم علکو� یلیان منندگین، در مقابل بیدورب

گرى یه دیاعرتاف مسموع است، مقبول است، نافذ است؛ اما عل
 ».٧٣ستیند، نه، مسموع نکبخواهد اعرتاىف 

در نهایت  .٧٤تیر برگزار شد ۲۵دادگاه در روز  ۀپانزدهمین و آخرین جلس
دادگاه را اعالم کرد و گفت از  ۀاحکام صادر  ۹۱مرداد  ۹ای روز  اژه محسنی

های   نفر حبس ابد و بقیه به حبس ۲نفر به اعدام،  ۴متهم بخش اول  ۳۹
بهمن حکم  ۲۹روز  .٧٥تر محکوم شدند طوالنی مدت و یا احکامی سبک

72 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16912 
73 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8070 
74 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910425001271 
75 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910509000899 
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و احکام  ٧٦متهم پرونده از سوی دیوان عدالت اداری تایید شد ۴اعدام 
رونده منترش شد. با نگاهی به متهم پ ۲۵یید دیوان برای أی و مورد تئنها

مشخص شد که از میان  ٧٧های آنان متهمین و سمت ۀاسامی اعالم شد
مقامات ارشد دولتی رصفاً یکی از معاونین وزیر صنایع، یکی از معاونین و 

رضبه  ۷۴سال حبس،  ۱۰دو تن از مدیران کل وزارت راه به احکامی مانند 
وجهی که به عنوان رشوه  شالق، انفصال از خدمات دولتی و اسرتداد

 اند. اند؛ محکوم شده گرفته

ای شدن  از یک سال و نه ماه پس از رسانه  بیش– ۹۲هشتم اردیبهشت 
خرب محکوم شدن  -اختالس و اشاره به نقش برخی �ایندگان مجلس در آن

سه �اینده مجلس در این پرونده منترش شد. قاضی نامی از این �ایندگان 
 .٧٨نیاورد

76 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911129000916 
77 http://www.mehrnews.com/detail/News/2003005 
78 http://www.mehrnews.com/detail/News/2042087 

زنی به  ها و تذکرات رهرب انقالب در زمینه عدم اتهام توصیه
 چه بود؟افراد 

ی ئاختالس روزهای نها ۀ، زمانی که پروند۹۱ای اوایل تیرماه  الله خامنه آیت
ضائیه ۀ قها و قو  گذراند درباره حفظ آبروی افراد به رسانه خود را می

 گفتند:

البته ه مهم است ـ یقضائۀ ه در مورد قو کگرى یدۀ مسئل کی«
اند  غاىتیهاى تبل شرت، دستگاهیست؛ بیه نیقضائۀ ن، فقط قو یمخاطب ا

د مراقب حفظ آبروى اشخاص یىل بایآبروى اشخاص است. خۀ ـ مسئل
  …ف جان او قرار داده یعت اسالمى ِعرض مؤمن را در ردیبود. رش

اوردن، اما جورى یا اسم نین، قبل از اثبات جرم، یاسم آوردن از متهم
راد دارد؛ یال دارد، اکها اش نیه مثل اسم آوردن است، اکدن ر کان یب
دچار اختالل  ناً یقیشور را که و دستگاه قضاى یقضائۀ ها ارتقاء قو  نیا
ستى مورد توجه قرار یبا ه حت�ً کته است کن کین هم یند. اک یم

 ».٧٩ردیبگ

79 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20099 
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یک از بیانات باال، زمانی که هنوز بیش از  سال پیش  رهرب معظم انقالب یک
)، در ۹۰اختالس باقی مانده بود (تیر  ۀهای پروند ماه به رشوع جنجال

 قضائیه گفته بودند: ۀدیدار رئیس و مسئوالن قو 

قضائیه با متهم مواجه است. یک نفرى متهم به یک ۀ خب، قو «
هاىئ که قانون معین  قضائیه وظیفه دارد از راهۀ شود؛ قو  معناىئ می

ند و مشخص کند که این اتهام وارد کرده، برود تحقیق کند، تفحص ک
 است یا وارد نیست.

رصف متهم شدن که جرم نیست. به هر کىس ممکن است یک 
اتهامى وارد شود. تا وقتى که از طریق قانو� جرم ثابت نشده است، 

ها و منربهاى  نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون
ندارد آبروى یک رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، کىس حق 

 .مهمى استۀ مسل�� را بربد؛ این بسیار مسئل

آورند که آقا  قضائیه فشار مىۀ بیند روى قو  بعىض اوقات انسان مى
افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومى ندارد افشاء کردن. در موارد خاىص، 
بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را 

ها موارد خاىص است، مال  زات شونده را بشناسند؛ اینببینند، یا مجا
تعمیم ۀ خصوص وقتى که در فضاى جامعه روحی جا نیست. به همه

دهند،  وجود دارد که یک چیزى را به غیر مورد خودش تعمیم می
 .جا انسان خیىل باید احتیاط کند این

تا وقتى جرمى ثابت نشده است، قطعاً نبایستى کىس را در معرض 
داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتى گفتید متهم  قرار

کند بین متهمى که هیچ گناهى  است، افکار عمومى تفکیک �ی
حتّى بعد  .نکرده است، با آن کىس که شواهدى بر گناه او وجود دارد

از اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ 
 جورى داریم. چند مورِد این». من املؤمنین و لیشهد عذابه� طائفة«

چه فرض کنیم یک نفرى جرمى هم کرده است، این  حتّى اگر چنان
جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات 

چه لزومى دارد ما  -فرض کنید رفته زندان-محکوم هم شده است 
آدم که دارد مدرسه این ۀ ها منترش کنیم تا بچ اسم او را در روزنامه

 رود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ می

چه اشکال دارد که این مدِت زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش 
شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى کرد،  اش زندگى عادى و خانواده

مجازات شد، متام شد دیگر. باید حت�ً آبروریزى بشود؟ این از نکات 
قضائیه نیست؛ ۀ ه مخاطب این حرف فقط قو البت .بسیار مهمى است

 ».٨٠ها مخاطبند مسئوالن قوه، خارج قوه، رسانه
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 و مذاکره با آمریکا» طالب شعب ابی«

 ۹۰، اواخر دی ماه سال »طالب شعب ابی« ۀواژ  ی بر کلیدنهای مبت تحلیل
وجود آمدن بحران ارز و سکه در کشور مطرح شد و  در مورد چرایی به

گفتند که جریان انحرافی معتقد  منتقدین میهمچنان هم ادامه دارد. 
ت طالب قرار دارد و باید برای حل مشکال  است کشور در رشایط شعب ابی

طالب و  رشایط کشور با شعب ابی ۀمقایس بابا آمریکا مذاکره کرد، فلذا 
) قصد دارد ۹۰نرخ سکه و ارز (دی و بهمن  افزایش شدید و تعمدی در

 آمریکا کند. نظام را وادار به مذاکره با

چه کسانی تحریم را بزک « در یادداشِت  ،۹۰بهمن  ۵حسین رشیعتمداری 
و » مصنوعی«کیهان بحران سکه و ارز را  ۀدر روزنام ١»کنند؟! می

» سو با اصحاب فتنه جریانی هم«دانست که » ه�هنگ با تحریم نفتی«
هد. نشان د» سنگین و پرآسیب«آن را ترتیب داده است تا تحریم نفتی را 

رشایط کنونی کشور را با «وی این اقدام را مأموریت کسانی دانست که 
رفت را در گشودن  کردند و راه برون طالب مقایسه می دوران شعب ابی

 .»دانستند باب مذاکره با آمریکا می

در  پنجم بهمن ،روز (وابسته به احمد توکلی) نیز ه�ن سایت الف
 »٢ریاخ یاِن التهابات اقتصادیعر یاسیاقتصاد س ؛قهر دوم«یادداشِت 

 یتعمد یساز اضطرار و  یالتهاب ساز «افزایش رسیع بهای سکه و ارز را 

1 http://www.kayhan.ir/901105/2.htm#other200 
2 http://alef.ir/vdci3uaz3t1a5v2.cbct.html?140899 
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خواند. در این تحلیل آمده بود که این اقدام در کنار » یانحراف ۀحلق
برای این است » طالب ابی شعبطرح مفهوم «و » ها �ایی اثر تحریم بزرگ«

تحمل مقاومت در برابر فشار را شور که کبه نظام بقبوالند «که دولت 
عنوان  »٣در اقتصاد یساز  ل: تفکر شعبیک متثی یشناس انیجر« .»ندارد

منترش شد. در این نوشته  ۹۱مرداد  ۲۷ بود کهسایت دیدبان  تحلیلی از
 آمده بود:

کشور با توجه به  یو اجت�ع یط اقتصادیدولت از رشا یبند جمع«
 .»میطالب هست یط شعب ابیرشان است که ما در یها ا میتحرۀ مسئل

زمانی اخیر به این موضوع اشاره کردند، از  ۀن دور افراد دیگری هم در همی
و پرویز رسوری (قائم مقام جمعیت  ٤)۱۳/۷/۹۱جمله: سعید قاسمی (

 .٥)۴/۸/۹۱رهپویان انقالب اسالمی) (

 ماجرا از کجا رشوع شد؟

که رهرب معظم انقالب از زمانی تبدیل به کلیدواژه شد » شعب ابی طالب«
 ) گفتند:۱۹/۱۰/۹۰(

3 http://didban.ir/fa/news/436 
4 http://www.rajanews.com/detail.asp?id=139577 
5 http://www.mehrnews.com/detail/News/1728222 

یک روز در صدر اسالم، دشمنان به نظرشان رسید که با ِشعب «
ها را از پا بیندازند؛ اما  ها، آن اقتصادى مسل�نۀ طالب و محارص  اىب

کنند ما امروز در  گر خیال می هاى بدمحاسبه این روسیاهنتوانستند. 
ت. ما امروز در رشائط ِشعب جور نیس طالبیم. این رشائط ِشعب اىب

ما در رشائطى هستیم  طالب نیستیم؛ ما در رشائط بدر و خیربیم. اىب
ها نزدیک  هاى پیروزى را به چشم دیده است؛ به آن که ملت ما نشانه

شده است؛ به بسیارى از مراحل پیروزى، با رسافرازى دست پیدا کرده 
رسانند؟ با این ت اقتصادى میۀ است. امروز مردم ما را از محارص 

خواهند مردم را از صحنه بیرون کنند؟  ها، با این ترفندها می حرف
مسئولین ۀ خواهند در اراد مگر چنین چیزى ممکن است؟ امروز می

 .»٦اختالل ایجاد کنند

چه کسی شعب «در گزارشی با عنوان  رسوش نیوزروز بعد از این سخنان، 
 محمود بهمنیکه  �ودعنوان  ؟»طالب را در اقتصاد ایران مطرح کرد ابی

آذر این موضوع را  ۲۰(رئیس کل بانک مرکزی) برای اولین بار در تاریخ 
 . در این یادداشت آمده بود:٧طرح کرده است

6 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18496 
 کرد: حذفالبته رسوش نیوز بعدها، لینک این خرب را از سایت خود  ٧

   http://soroushnews.ir/newsF-2261.html 
 خرب در سایت های دیگر مانند الف و جهان نیوز موجود است.ولی منت این 

  http://www.alef.ir/vdcba9b80rhbf8p.uiur.html?139146 
  http://www.jahannews.com/vdcirparut1au52.cbct.html 
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سازی در اقتصاد کشور  باید دید مرکز فرماندهی تفکر شعب«
رد توان به رصاحت اعالم ک کجاست و چه کسی است، چرا که می

خط و تفکر اقتصادی موجود در  زات گرفته اگیری بهمنی نش موضع
های  شک بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست دولت است. بی

ثباتی بازار اقتصادی کشور  غلط بانک مرکزِی دولت را عامل بی
 .»دانند باالخص سکه و دالر می

 گزارش ضدانقالب

هیأت وزیران با  ۀویژ  ۀدر مالقات کمیت» رشائط بدر و خیرب« ۀپشت پرد«
بود که چند روز بعد  جرسعنوان گزارش سایت ضدانقالب  ٨»رهربی مقام

های  منترش شد. این گزارش عالوه بر انتشار گسرتده در دیگر سایت
 ضدانقالب، در محافل سیاسی داخلی نیز اثر عمیقی به جا گذاشت.

در این گزارش ادعا شده بود که در نخستین جلسه هیأت دولت در 
هایی درباره  ، برخی از وزرا و مسئولین ارشد دولتی؛ گزارش۹۰تان زمس

خ نژاد در پاس کنند و احمدی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ارائه می
نظر در سیاست خارجی و مذاکره با گوید که کلید حل مشکل تجدید می

خواهند  نژاد می هاست. سپس وزرا از احمدی اروپا و آمریکا در مورد تحریم
ای  نژاد، کمیته ضوع را با رهربی مطرح کند. نهایتاً با پیشنهاد احمدیکه مو 

گزارش  ۀروند. بعد از ارائ منتخب از وزرا تشکیل شده و به دیدار رهربی می
جمهور (رئیس کمیته) اعالم  اعضای کمیته به رهربی، معاون اول رئیس

8 http://www.rahesabz.net/story/48371/ 

شنهاد های غرب، پی کند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم می
این پیشنهاد با مخالفت رهرب  .کارشناسی دولت، مذاکره با آمریکا است

 پردازند. رو شده و ایشان به انتقاد از دولت می انقالب روبه

 بهمنی چه گفته بود؟

آذر)، دو بار دیگر هم در  ۲۰بهمنی عالوه بر تاریخ مدنظر رسوش نیوز (
هارات را به ترتیب سخن گفته بود. این اظ» طالب شعب ابی«از  ۹۰سال 

 خوانید: زمانی می

با توجه به ذخایر ارزی کشور، به هیچ وجه اقتصادمان در برابر «
ها بدتر از دوران  پذیر نیست، حتی اگر وضعیت تحریم تحریم آسیب

به دلیل وجود ذخایر عظیم طال کشور را  ،باشد »شعب ابیطالب«
 ».٩کنیم اداره می

 )۱۰/۵/۹۰نشست ساماندهی رصافان (

9 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1372739 
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بهمنی با اشاره به رضورت در نظر گرفنت راهکارهایی برای مقابله با تحریم 
باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ « گفت:
 ».١٠طالب گرفتار شده ایم گویا در شعب ابی ،کنیم

 )۲۰/۹/۹۰اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ( ۀنشست صبحان

سی  توانیم ال در حال حارض مشکل ما نقل و انتقال پول است. �ی«
ها پول حواله کنیم. پول  ها و بانک باز کنیم و باید از طریق رصافی

رغم همه این رشایط  توانیم وصول کنیم اما به نفت را ه�نند قبل �ی
ایم که واردات به شکل مطلوبی انجام  ای فراهم کرده گونه زمینه را به

 »طالب شعب ابی«ام ما خود را برای دوران بدتر از  بارها گفته شود.
ایم و  هایی که در گذشته داشته ایم و به لطف دوراندیشی آماده کرده

تدابیر مقابله با تهدیدها از این پیچ سخت نیز به سالمت عبور 
 ».١١خواهیم کرد

 )۹۰آذر  ۲۶مصاحبه با هفته نامه آس�ن (

10 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1480170 
در » رئیس کل بانک مرکزی: در شعب ابی طالب هستیم«این مصاحبه با تیرت نادرست  ١١

دی) در سایت تابناک برای  ۲۰طلب منترش شد و چند هفته بعد ( نامه اصالح این هفته
 بازنرش شد.» بدتر از شعب ابیطالب آماده ایمبرای «اولین و ظاهرا آخرین بار با تیرت 

http://www.asemanweekly.com/article/1214/ 

ها  �ادی از مقاومت مسل�نان در برابر تحریمبه عنوان » طالب شعب ابی«
و مشکالت اقتصادِی تحمیلی دشمنان در جامعه مطرح بوده است و نه به 
عنوان �اد ضعف. اشارات بهمنی نیز در همین چارچوب بوده است. عالوه 

خود را برای دوران بدتر از شعب «بر این، بهمنی عموماً بر این موضوع که 
، تاکید کرده »از این رشایط عبور خواهیم کرد«و » ایم هطالب آماده کرد ابی

به جامعه منتقل » مقاومت همراه با امیدواری«است که از آنها پیام 
 ».ضعف«شود و نه پیام  می

شاید به همین دلیل بوده که پیش از بیانات رهرب انقالب، طرح موضوع 
شد و توسط رئیس کل بانک مرکزی با واکنشی منفی ن» شعب ابی طالب«

 های منتقد دولت دیده شد. حتی بازخوردهای مثبتی نیز در برخی رسانه
یادداشتی با عنوان  ۱۱/۵/۹۰در تاریخ  رسالتبه عنوان �ونه، روزنامه 

در سال جهاد  یاقتصاد مقاومت -طالب ین شعب ابیرتکو د  یبهمن یطالها«
ک مرکزی در منترش کرده بود و با تقدیر از اقدام اسرتاتژیک بان ١٢» یاقتصاد

 طال نوشته بود: ۀذخیر 

مسلمین در  ۀ[روحی یا هین روحیازمند چنیران امروز نیا ۀجامع «
م تنها با یدر دوران تحر یطالب] است. جهاد اقتصاد یشعب اب

ن یرتکرد در قالب د کین رویرس است. ایم یرد اقتصاد مقاومتکیرو
 .»ج شودیطالب در جامعه ترو یشعب اب

12 http://www.resalat-news.com/fa/?code=70381 
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با انتشار گزارشی از محله شعب  ۷/۸/۹۰نیز در تاریخ  خربگزاری مهر
مسئوالن اقتصادی کشور به  ۀمکرمه به تبیین چرایی اشار  ۀطالب در مک ابی

 .١٣این موضوع پرداخته بود

یک از مقامات اقتصادی و ارشد دولت (به غیر از  هیچ ،ها گذشته از این
لی از رشایط رئیس کل بانک مرکزی) به صورت رسمی و علنی، چنین تحلی

کشور ارائه نکرده است و به همین علت، ترسی دادن دیدگاه بهمنی به کل 
چنین تعمد دولت در بحران  دولت، فاقد دالیل و مستندات کافی است. هم

سکه و ارز به قصد وادار کردن نظام به مذاکره با آمریکا نامتناسب و 
طالب (به  غیرمستند است، چرا که در سخنان بهمنی پیرامون شعب ابی

آویز مستند این نسبت) اصوالً چنین موضوعاتی مطرح  عنوان تنها دست
ها به حساب  تحلیل  ای برای این تواند پایه نشده است و تنها خربی که می

 بیاید گزارش سایت ضدانقالب جرس است.

 رهرب انقالب: به حرف بیگانگان کسی را متهم به خیانت نکنیم

های  ها و شخصیت پیش از این ماجرا، رسانهای دو سال  الله خامنه آیت
 گونه رفتارها برحذر داشته بودند: سیاسی را از این

د: یفرما یم میرکرد. قرآن کد از تهمت و از گ�ِن سوء پر یفضا را نبا«
وقتى  را؛یلو ال اذ سمعتموه ظّن املؤمنون و املؤمنات بانفسهم خ

13 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1446364 

ظن  گر حسنیدنند، چرا به همک یى را متهم مکیه کد یشنو یم
ف دستگاه اجراىئ و قضاىئ به جاى خود محفوظ است. یلکد؟ تیندار

د یهاى قضاىئ با                نند، دستگاهکب ید مجرم را تعقیهاى اجراىئ با                دستگاه
شود و  یه ثابت مکنند؛ با ه�ن روىش کوم و مجازات کمجرم را مح

نه ین زمیچ هم در ایهست و ه ن عرىف ماین اسالمى و قوانیدر قوان
ه از طرق قانو� جرم او ثابت کند؛ اما مجازات مجرم یایوتاه بکد ینبا

ى را کیال، به تهمت، یبه گ�ن، به خه کن است یر از ایشده است، غ
ه ک نیم. ایم، توى جامعه دهن به دهن بگردانینکم، بدنام ینکمتهم 

ها،                 خارجى - گرانیا دیست. ین فضا، فضاى درستى نیشود. ا ی�
سا� حرىف بزنند، کا یىس که یعل - هاى مغرض ونیزیها، تلو                گانهیب

ردند؛ ما کردند، فالن جا خطا کانت یها فالن جا خ نیه اکنند کادعا 
ن، مورد قبول ین، ظلم است؛ ایم. اینکن ه�ن را پخش یهم ع

ى کى دلشان براى ما سوخته است؟ کگانه یبهاى                 رسانهست. ین
ند یاین مورد بیه در اکاند حقائق در مورد ما روشن بشود،                 خواسته

زنند، ادعاهاىئ  یهاىئ م ند، حرفیگو یقت را گفته باشند؟ میحق
 ».١٤نندک یم

14 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8070 
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 )۱۳۸۷دیروز (تیرماه 

(به دبیرکلی » اعت�د ملی«، قائم مقام حزب نیا رسول منتجب االسالم حجت
در » جمهور ال از رئیسؤ چند س«مهدی کروبی)، در یادداشتی با عنوان 

نژاد  اعتقادات احمدی ۀ، دربار ۸۷تیر  ۱۱اعت�د ملی در تاریخ  ۀروزنام
 نوشت: (ع)امام زمان ۀدربار 

نژاد، با دو واسطه نقل  جمهوری آقای احمدی در سال اول ریاست«
ه ایشان در سفر استانی به سیستان و بلوچستان و در پاسخ به کشد 

چرا این شور محدود است و که اعتبارات کی از معاونین کاعرتاض ی
شود، گفته  ها میلیارد تومانی به هر شهر داده می های ده همه وعده

ند و ک ظهور می (عج)است: نگران نباشید؛ دو سال دیگر امام زمان
می، نقل  ای از شورای اسال �اینده …ند!ک ت را حل می الکمش ۀهم
جمهور با مقام معظم رهربی ایشان  قات رئیس کرد روزی در مال می

ظهور حرضت در دو سال دیگر مورد  ۀاظهاراتش و وعدنسبت به 
کسانی که با «اعرتاض شدید رهربی واقع شد و در جواب گفت: 

و پس از خروج از دفرت رهربی، » اند ایشان در متاس هستند، گفته
جمهور او هستم،  کند من رئیس ایشان تصور می«اظهار کرده است: 

ین خواص شایع است ب …!»باشم جمهور امام زمان(عج) می من رئیس
خوراک، یک بشقاب و قاشق و چنگال را در جای  ۀکه گاهی رس سفر 

 …کنند این برای آقا امام زمان است خالی کنار گذاشته و اظهار می
جمهور من را  شخصی نقل کرده است، روزی یکی از نزدیکان رئیس

که امام  دعوت به رشکت در �از ج�عت آقا کرد و من به تصور این
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وقت �از مشاهده  ت، مقام رهربی است با او به محلی رفتیم.ج�ع
کردم صف �از تشکیل شد در حالی که امام ج�عت حضور ندارد و 

ال کردم که رهربی کی ترشیف ؤ ای پهن است، وقتی س فقط سجاده
 (عج)آورند؟ گفتند: هیس! امام ج�عت، حرضت ولی عرص می

 ر، معاونین، مشاورین وجمهو  بارها در اظهارات رئیس اخیراً  …است
 (عج)ه این دولت را امام زمانکرود  ار میکاین جمله فراوان به  …

 ».١فرماید مدیریت یا اداره می

 خطاب به رئیس جمهور آمده بود: ،این یادداشت یدر بخش پایان

ه چنین شایعاتی چگونه اعتقادات مردم و نسل ک نظر از این رصف«
های  و متسخر دستگاه ءاستهزاند و مورد ک جوان را تضعیف می

م و تشیع قرار گرفته است و قطع نظر  تبلیغاتی بیگانه و دشمنان اسال
ها،  استیکها،  ه نتیجه این سخنان، انتساب همه ضعفک از این

 (عج)عرص به حرضت ولی … ها، افزایش تورم و گرانی و سوءمدیریت
ن حرضت ترین ظلم و جفا و توهین به ساحت آ  باشد و این بزرگ می

ها و شایعات در محافل خصوصی و عمومی  است. آیا این نقل قول
نیم خیلی رصیح و شفاف پاسخ ک راست است یا دروغ؟ خواهش می

 .»نیدکردن دیگران پرهیز کنی یا متهم کگویی یا فراف لیکدهید و از 

1 http://www.yazdfarda.com/news/1392/01/11537.html 

ها  ها و رسانه قضاییه، شخصیت ۀانتشار این یادداشت با واکنش شدید قو 
 مواجه شد.

، مدیر روابط عمومی دادرسای عمومی و انقالب ابوالفضل پورحسینییدس
 تهران، در ه�ن روِز انتشار مقاله اعالم کرد:

اعت�د ملی به  ۀدستور جلب و تحقیقات از مدیرمسئول روزنام«
دنبال شکایات متعدد به اتهام نرش اکاذیب به قصد تشویش اذهان 

عالم جرم اخیر اتش و اگویی به اتهام عمومی و افرتا برای پاسخ
 ۶۸۲    آمیز در ش�ره العموم درخصوص چاپ مطلبی اهانت مدعی
 ».٢نیا، صادر شده است توسط منتجب ۸۷  / ۴  / ۱۱  مورخ 

شناس، مدیرمسئول  پس از برگزاری چند جلسه دادگاه برای محمدجواد حق
روابط عمومی و ارتباطات دادگسرتی کل  ۀاعت�د ملی، بر اساس اطالعی

دادگاه مطبوعات، او  ۀ، هیئت منصف۹۱فروردین  ۲۹استان تهران در تاریخ 
تحت  ۀمذکور در روزنام ۀرا در چند اتهام، از جمله به خاطر انتشار مقال

 .٣مدیریتش، مجرم شناخته است

2 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8704111322 
3 http://www.rajanews.com/detail.asp?id=122950 

                                                             
                                                             



  brotoush.com صندلی خالی ۱۰۴ نژاد بدون روتوش احمدی 

در  حسین رشیعتمداریتیر)،  ۱۲نیا ( یک روز بعد از سخنان منتجب
کیهان،  ۀدر روزنام» اید؟! چرا چشم خود را بسته«یادداشتی با عنوان 

 نوشت:

کم گرفته و  نیا درک و شعور مردم را دست ظاهراً آقای منتجب«
آخر چه کسی  پذیرش دارد. ۀموهنی زمین ۀکنند هر شایع تصور می
کند و آن را  خالی پهن می ۀجمهور یک سجاد کند که رئیس باور می

السالم دانسته و به آن اقتدا  ت امام زمان علیهحرض  ۀسجاد
هاست ش�ری از افراطیون  که مدت واقعیت تلخ آن …کند؟! می

از  …ضدانقالب ۀمدعی اصالحات و برخی از عوامل شناخته شد
ایشان (آقای کروبی) برای ترویج افکار مخالفان نظام بهره  ۀروزنام

ترین  و فاقد کمو در این حال و هوا یادداشت موهن  …گیرند می
 ».٤مل برانگیز استأ نیا، ت دلیل و منطق آقای منتجب

های شدید به مطلب منترش  واکنش«در همین روز، گزارشی با عنواِن  کیهان
جمهور توهین به ملت  بافی علیه رئیس نیا در اعت�دملی دروغ منتجب ۀشد

کار کرد و در آن انتقادات شدید حسین رشیعتمداری، محمدنبی » است
الله فروزنده (قائم مقام  تلفه اسالمی)، لطفؤ بیبی (دبیرکل حزب مح

جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی) و مجتبی شاکری (دبیر سیاسی جمعیت 
اعت�د ملی  ۀاین یادداشت روزنام ۀایثارگران انقالب اسالمی) را دربار 

4 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1650185 

این روزنامه همچنین در خرب ویژه همین روز خود ذیل  .٥گردآوری کرد
 نوشت: ؟!»منتجب نیا و اوج نجابت« عنوان

نیا که ظاهراً رسالت خود را متاماً هتاکی به  رسول منتجب«
جمهور مردمی ایران اسالمی تعریف کرده، روز گذشته با انتشار  رئیس

�د ملی، اعت ۀدر روزنامیادداشتی رسشار از دروغ و تهمت و افرتا 
های ضد انقالب علیه  ها و رسانه های اخیر سایت های ماه پردازی دروغ

جمهور قرار  های خود به رئیس نژاد را مبنای توهین دکرت احمدی
اش، معتقدین  ای که در میان اعضای تحریریه لبته از روزنامها …ددا

گرایی فعالیت ویژه دارند، بیش از این انتظار  به آزادی همجنس
و اساس خود را بر شایعات دروغ بنیان  های بی ود که تحلیلر  �ی
 ».٦انقالب بنا �اید و به خورد افکار عمومی بدهدضد

5 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1650183 
6 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1650190 
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(وابسته به احمد توکلی) ه�ن روز در یادداشتی با عنوان  سایت الف
 نوشت:» نیا آقای منتجب ۀنقدی بر مقال«

های  عمومیانگاری دولت و روابط  گرچه در این بین، سکوت و سهل«
دولت در پاسخگویی صحیح و به موقع به شایعات  ۀزیرمجموع

 ۀای است و حتی گالی پرغصهۀ چنینی، خود حدیث مفصل و قص این
ای  کاری رسانه ثیر چندانی بر این اه�لأ رهرب فرزانه انقالب نیز ت

رسان نبوده است، با  نداشته و دولت را در برابر منتقدان بددل یاری
ها دلیلی برای انتشار شایعات در سطح عمومی  ن ضعفاین وجود، ای

که شخص  شود، خاصه آن جمعی �ی ۀو از سوی یک رسان
های  جمهور در وبالگ شخصی خویش و همچنین در مصاحبه یسئر 

 …اخیر به انتشار خربهای این چنینی در مورد ارتباط با امام زمان و 
 ».٧اعرتاض �وده است

اش با عنوان  نژاد در سایت شخصی احمدی سایت الف به یادداشت ۀاشار 
است.  ۸۷خرداد  ۲۲در تاریخ  ؟»مدار مدار یا حقیقت امام خمینی، سیاست«

های حرضت  نژاد در این یادداشت، با ترشیح اختالفات بین دیدگاه احمدی
مداران و انجمن حجتیه در تحلیل وقایع و اتفاقات، به  (ره)، سیاست امام

 نویسد: پرداخته و می (ع)رابطه با امام زمان ترشیح اعتقادات خود در

7 http://alef.ir/vdcfjed0.w6dctagiiw.html?28754 

و از مدیریت » ولی خدا«و » انسان کامل«امام که از والیت تکوینی «
ابر، همچنان نور و  و هدایت حرضت همچون خورشیدی که از پس 

گفت و هرگز نه تعیین وقت برای ظهور  بخشد سخن می انرژی می
نوشت، آیا او ادعای  به پای حرضت کرد و نه مشکالت و کمبودها را 

آیا اگر صاحب الوهیت یا ربوبیت برای حرضت و یا برای خود کرد؟ 
پردازی یا  عرص می دانست، قصد خرافه را حرضت ولی اصلی انقالب 

برای من جالب و در   فریبی و سلب تکلیف از خود را داشت؟! عوام
تأسف بود که چگونه یادآوری همین عقاید واضح  ۀعین حال مای

هایی  وسعتی عجیب و تحریف شیعی و دیدگاه رصیح امام با 
ناجوا�ردانه از چپ و راست مورد حمله قرار گرفت! نوشتند که 

دولت موقع نهار، یک ظرف غذا هم برای  نژاد در هیئت  احمدی
مسیر  شهرداری، ۀنژاد در دور  چیند! احمدی حرضت روی میز می

کاروان حرضت از مکه به تهران را پیشاپیش آسفالت کرده  حرکت 
شدن برنج  نژاد مدعی ارتباط با حرضت شده و گران  است! احمدی

و این در  را، محصول مدیریت حرضت و تصمیم ایشان دانسته است!
ها،  آن ۀها، و نه هم برخی گرانی ام که  حالی بود که من چند بار گفته

مدیریت پنهان و ائتالف مافیائی در بازار با برخی  اتفاقاً محصول
که گفتم و کار کسانی است که پس از  سیاستمداران از ه�ن نوعی 

 ۀسه سال، هنوز هم رأی مردم را فصل الخطاب ندانسته و به اراد
اند و از مردم و  انتخابات ریاست جمهوری نهم، تسلیم نشده مردم در 

رسیدگی و  که مسئول  متأسفانه آنان گیرند. جا انتقام می دولت، یک
شوند  اند نیز، اصل وجود مفسدین اقتصادی را منکر می اجرای عدالت

فریبی  هم شعاری و عوام ای رهربی را  و گویا پیام هشت ماده                                                              
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نور خدا در عامل سیاست و در فتوحاتی که پیاپی  ۀمشاهد دانند! می
نیویورک، به نفع ایران و حتی در  در لبنان و فلسطین تا عراق و 

ارزشهای انقالبی و اسالمی واقع می شود، برای آنان که در دامان 
اند و برای نسل انقالب  امام خمینی پرورش یافته فرهنگ توحیدی 

های نور است که عجیب و  ندیدن این هاله چیز عجیبی نیست بلکه
حیات در  ۀآری، حجت خدا، زنده و حارض است و اداماست.  عیب 

زمین است  ، به اذن خدا، پیوسته به حضور حجت الهی در روی زمین
و حرضت، این انقالب را و شیعه و مسلمین را و بلکه مستضعفین 

آری هرگز خداوند  کرد. عامل را به حال خود، رها نکرده و نخواهد 
خود را کنار نکشیده و امور عامل و آدم را به کسی جز خود واگذار و 

غالیان است اما خداوند از طریق ولی و تفکر  تفویض نکرده و این 
کند و مفهوم والیت  حجت خود، عامل را مدیریت و تدبیر می

مدار به آن  ما مفتخریم که سیاست اولیای الهی، همین است. تکوینی 
نخواهیم  الله هرگز هم  شاء نیستیم و ان ،معنی که در ابتدا گفته شد

 ».٨شد

 ۀهای سفر پنج روز  مستند حاشیه)، فیلم ۸۷چند ماه بعد (اوایل آبان 
نژاد به نیویورک در ه�ن سال از سی� پخش شد. احمدی نژاد در  احمدی

این مستند، بار دیگر به تکذیب اتهامات مربوط به صندلی خالی و بشقاب 
 .٩دهد می پردازد و در این زمینه توضیحاتی می (ع)خالی برای امام زمان

8 http://ahmadinejad.ir/fa/امام_خميني،_سياست_مدار_يا_حقيقت_مدار؟ 
9 http://fararu.com/fa/news/16351 

 )۱۳۹۱امروز (تیرماه 

، عبدالعلی گواهیاملسلمین االسالم و  )، حجت۹۱تیر  ۲۴( چهار سال بعد
تهران بزرگ در  (ص)الله رسول فقیه سپاه محمد مسئول �ایندگی ولی

 گوید: می گرده�یی عقیدتی رزمندگان سپاه تهران،

های وابستگان جریان انجمن حجتیه که  پس از رو شدن نقشه«
 شود و ما باید مدعی بودند باید ظلم وستم و فساد در جهان بیشرت

در زمان فعلی پا را از این  گروهی نیز ،این زمینه را فراهم �اییم
فراتر گذاشتند و گفتند دوران ظهور صغری فرا رسیده و ما دیگر 
نیاز به واسطه نداریم و باید والیت فقیه محو شود. متأسفانه بعضی 

 دولت نفوذ پیدا کردند و گاهی در ۀاز افراد این جریان در بدن
در کنار  (عج)مجالس رسمی صندلی خالی برای نشسنت امام زمان

دادند و یا در �از ج�عت در صف جلو جایی برای  خود قرار می
و باز از این فراتر رفتند و فیلمی با  گرفتند حضور آقا در نظر می

 (عج)ساختند و خود را یاران واقعی امام زمان» به سوی ظهور«عنوان 
معرفی کردند و آن را در بین مردم پخش کردند که باز چیزی به جز 

برند و  رسوایی عایدشان نشد و لذا اکنون در انزوای کامل به رس می
در حقیقت رسنوشت کسانی که بخواهند با والیت دشمنی �ایند 

 ».١٠همین است

10 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910424001368 
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مرتضی املسلمین االسالم و  )، حجت۹۱مرداد  ۲۶حدود یک ماه بعد (
که یک  ، این١١مردم تهران) در مصاحبه با خربگزاری فارس ۀ(�ایند نیآقاتهرا

کند  اند، را تکذیب می گذاشته (عج)صندلی خالی در دولت برای امام زمان
این اتهامات به  ۀو این تنها واکنش صورت گرفته در برابر رواج دوبار 

 اد و دولت است.ژ ن احمدی

های سیاسی  اری از شخصیتنژاد بسی در دو سال پایانی دولت دوم احمدی
ادعای  ۀطلبان را دربار  های چندین سال پیش اصالح و دینی اصولگرا نسبت

ها  را تکرار کردند. از این شخصیت (عج)دولت بر ارتباط با امام زمان
(عضو مجلس خربگان و مدیر  ١٢الله محمدتقی مصباح یزدی توان آیت می

(امام جمعه مشهد)،  ١٣لهدیا الله سید احمد علم امام خمینی)، آیت ۀمؤسس
(عضو قرارگاه ع�ر و  ١٤االسالم و املسلمین مهدی طائب مشهد)، حجت

االسالم و املسلمین مجتبی   برادر رئیس سازمان اطالعات سپاه)، حجت
(جانشین وقت �اینده ولی فقیه در سپاه)، محمدحسین  ١٥ذوالنور

11 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910524000601 
12 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002211275 
http://www.rasanews.ir/TextVersion/Detail/?Id=104967&Serv=25 
http://khabaronline.ir/news-155068.aspx 
13 http://jebhepaydari.ir/main/?Page=definition&UID=1285397 
14 http://www.aftabnews.ir/vdciwuazzt1apz2.cbct.html 
15 http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=1340397 
    http://www.hawzahnews.com/news/88555 
    http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=49894 
    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9004050337 
    http://www.tabnak.ir/fa/news/173663 

را نام  … سپاه) و ۀ(وزیر معزول دولت نهم و مشاور فرماند ١٦صفارهرندی
 برد.

آورید تا والیت  را بر زبان می (عج)گویند اسم امام زمان ناجوا�ردانه می«
 ۀاست. نقط (عج)والیت فقیه امام زمان ۀفقیه را تضعیف کنید! پشتوان

فقیه آمده تا  است. والیت (عج)فقیه وجود مبارک امام زمان استحکام والیت
جز امام که پناهی در عامل وجود  .(عج)ها را بربد به سوی امام عرص دل

است. ما باید به دنیا  (عج)ندارد، یار ما و یار رهرب عزیز ما امام زمان
آل است باید  ایده ۀیم حکومت جهانی امام عرص(عج) که نقطئبگو 

 ».جایگزین زندگی امروز ما شود و این جز با والیت فقیه �ی شود

 )۹۰آبان  ۱۲سالمی(نژاد در جمع حامیان گفت�ن انقالب ا احمدی

16 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910328000760 
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 سخنان انقالبی یا پیشنهادی بدون پشتوانه؟

آخرین حضور وی  ۀمذاکره با آمریکا در حاشی ۀنژاد دربار  اظهارات احمدی
موجب شد تا منتقدین  ۹۱ل مهر ئمجمع عمومی سازمان ملل در اوادر 

جمهور را به تالش برای مذاکره با آمریکا و عدول از اصول سیاست  رئیس
خارجی کشور، از جمله استکبارستیزی، متهم کنند. منتقدین اعتقاد داشتند 

نژاد و جریان انحرافی در برابر  این موضوع، ناشی از وادادگی احمدی
جمهور حق دخالت و اظهارنظر در موضوع  کا است و همچنین رئیسآمری

 رابطه با آمریکا را ندارد و این موضوع رصفاً جزو اختیارات رهربی است.

نسبت به  نژاد ، به احمدی۹۱مهر  ۵در  مجلس شورای اسالمی ۀ�ایند ۲۵
دانستند  چه مواضع نامناسب وی درباره رابطه و مذاکره با آمریکا می آن

تذکر دادند و آن را ناسازگار با راهربد عزت، مصلحت و حکمت کشور 
اصفهان) در همین روز  ۀ(�ایندحمیدرضا فوالدگر همچنین  .عنوان کردند

های خارجی در سفر نیویورک  نژاد با شبکه احمدی ۀبا اشاره به مصاحب
مستقیم با آمریکا و  ۀآیا در این رشایط سخن گفنت از مذاکر «گفت: 
رابطه با آمریکا در جهت منافع ملی و انقالبی ماست و آیا با  تقاضای

 ؟»١رهنمودهای امام (ره) و رهربی سازگاری دارد

در  ۹۱مهر  ۸(مشاور رهرب انقالب در امور بین امللل) در اکرب والیتی  علی
جمهور در نیویورک مبنی بر  الی در خصوص اظهارات رئیسؤ پاسخ به س

، گفت که تصمیمی برای تغییر واشنگنتتهران و  امکان برقراری ارتباط میان

1 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/157849 
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های امام و  که سیاست-های گذشته درباره رابطه با آمریکا  در سیاست
 .٢گرفته نشده است -رهربی بوده است

قضائیه) در همین روز،  ۀ(معاون راهربدی قو محمدباقر ذوالقدر  رسدار
سلیقگی  عی کجنو «طرح مذاکره و رابطه با امریکا در رشایط فعلی جهان را 

وی  تواند آثار و پیامدهای خطرناکی داشته باشد. دانست که می» سیاسی
موضوع مذاکره و رابطه با آمریکا را نه یک سیاست اجرائی که 

جمهور بتواند در آن مداخله کند، که یک سیاست کالن و راهربدی  رئیس
ً رهربی باید در باب آن تصمیم و گیری کند و امام  دانست که منحرصا

اند و سیاست نظام در این  آن سخن گفته ۀرهربی بارها و با رصاحت دربار 
 .٣خصوص آشکارا اعالم شده است

چرا «کیهان با عنوان  ۀروزنام در یادداشِت  ، ۹۱مهر  ۹حسین رشیعتمداری 
نژاد  ی پیشنهاد احمدیئنوشت که دولتمردان آمریکا ؟!»٤جدی گرفته نشد

اند و برای همین از آن استقبالی  تلقی کرده »بدون پشتوانه«برای مذاکره را 
دانند که مذاکره یا رابطه با  ها می یئاند. وی توضیح داد که آمریکا نکرده

جمهور  سیرهربی و نه رئۀ های کالن نظام و بر عهد آمریکا از سیاست
ل یدال ۀبارها به رصاحت و با ارائ«است. از نظر رشیعتمداری رهرب انقالب 

ره و رابطه کاز ابهام، مخالفت خود را با مذا یت خالو مستندا یمنطق

2 http://jahannews.com/vdce7f8wxjh8ezi.b9bj.html 
3 http://www.mehrnews.com/detail/News/1708102 
4 http://www.kayhan.ir/901105/2.htm#other200 

 ۀرون از حوز یب«نژاد را  احمدیۀ وی وعد» اند. ردهکا اعالم کیران و آمریا
 وی دانست. در این یادداشت آمده بود:» یارات قانونیاخت

 ییاکیدولتمردان آمر ینژاد برا یاحمد یشنهاد آقایه پک رغم آن یعل«
 ۀماند نیها برزم سال یشده و تحقق آرزو  یتلق» ییاز طالیامت« کی

 تاً یشنهاد فاقد پشتوانه است و نهاین پیدانستند ا یم یول ،آنان بود
م یشود و نه تصم یشان تلقیا یل شخصیمتا ۀتواند در حد و انداز  یم

 »برخاسته از خواست مردم و اراده نظام.

همین روز طلب) هم در  نگار و فعال سیاسی اصالح (روزنامه عباس عبدی
اعت�د گفت که  ۀدر روزنام ؟»چرا کسی جدی نگرفت«در یادداشت 

نژاد را  های جهان و مقامات آمریکایی به این دلیل پیشنهاد احمدی رسانه
ران یس دولت ایئر «است و » فاقد پشتوانه«دانستند  جدی نگرفتند که می

آن  و انجام یمین تصمیه قادر به اتخاذ چنکست ین یت و مقامیدر موقع
 ».٥باشد

یس دیوان عدالت اداری) ئ(ر محمدجعفر منتظری املسلمین االسالم و  حجت
وگو با آمریکا،  گفت ۀجمهور دربار  سیئدگاه ر ی، با انتقاد از د۹۱مهر  ۱۰

های کلی نظام  رد که به موجب قانون اساسی تعیین سیاستکخاطرنشان 
های قوی و منطقی در این ارتباط  رهربی است و ایشان با استدالل ۀبه عهد

ها نسبت به  ییوی در ارتباط با واکنش آمریکا اند. کرده نمسایل را روش

5 http://fararu.com/fa/news/127749 
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 و دانند بحث گفت ا نیز شاید میه البته آن«نژاد نیز گفت:  سخنان احمدی
سی جمهور نیست و او به موجب قانون اسا یسئگو با امریکا از اختیارات ر 

 ».٦تواند چنین سیاستی را تعیین کند �ی

 نژاد در نیویورک چه گفته بود؟ احمدی

ها و جلسات  سفر خود به سازمان ملل، در مصاحبه ۀجمهور در حاشی رئیس
روابط ایران و آمریکا و  ۀاالت حارضین، دربار ؤ متعددی و در پاسخ به س

ترتیب زمانی مذاکره با این کشور سخن گفته بود. این اظهارات را به 
 خوانید: می

 :٧)۹۱مهر  ۴( ییاکیاز نخبگان آمر یدار با جمعید

شور و کا به رضر هر دو کیران و آمرین ایط موجود در روابط بیرشا«
ر یبه س ید نگاهیبهبود آن با یا است، اما برایدن ۀد به رضر همیشا

م و یت امروز رسانده است، داشته باشیه روابط را به وضعک یتحوالت
انقالب  یروز یپ یاالت متحده از ابتدایه اکم ینکته توجه کن نیابه 

اما در نظر داشته … تستاده اسیران ایهمواره در مقابل ا یاسالم
بود،  یکتقابل بر تعامل مت یجاه شور بکد که اگر روابط دو یباش

 ».شد یشور متام مکچقدر مسائل به نفع دو 

6 http://isna.ir/fa/news/91071006664 
7 http://president.ir/fa/42084 

است و اگر کیران و آمرین ایای ایران] ب ن موضوع [پرونده هستهیا«
 ییدر جهان ادعا یسکگر یشد، دکنار بکا خود را از آن کیامروز آمر

رات کجدا از مذا یا د در عرصهیران ندارد و لذا معتقدم بایه ایعل
 یشور که کگر زمان آن گذشته ید .مینکآن را حل و فصل  یا هسته

د ینند باکت یگران از او تبعیرده و دکاداره  ییا را به تنهایبخواهد دن
ا کیران و آمریش برد و ایامور را به پ یهمگان یار کبا تعامل و هم

هر نوع تفاهم نند. کالت خود را حل و فصل کن مبنا مشید بر همیبا
گر احرتام گذاشته و یدکین به حقوق یه طرفکشود  یحاصل م یزمان

فتد، یب ین اتفاقیه اگر چنکار خود قرار دهند ک یعدالت را مبنا
مرت مرتفع کنه یتر و با هز ار راحتیرا بس یالت جهانکمش شود یم
 ».ردک

م با یتوان یشناسد و معتقد است م یت میا را به رسمکیران، آمریا«
ا یت شناخنت و یاما موضوع به رسم میگر رابطه داشته باشیدکی

ا کیران و آمریبه روابط ا یچ ارتباطیه یستیونیم صهینشناخنت رژ
فتد دوران یهم ب یه هر اتفاقکد بدانند یها با ییاکیآمر …ندارد

ط امروز خود ید با رشایرار نخواهد شد و باکران تیومت سابق در اکح
سال  ۳۳ا کیآمر یها است که دولت ین در حالیق دهند وایرا تطب

 یاسالم یجمهور  …ران از دست دادندیتعامل با ا یفرصت را برا
جاد تفاهم یا یبرا یقدما کیچه دولت آمر دارد تا چنان یران آمادگیا
ا تامل کیخود نسبت به آمر یت منفیشور بردارد در ذهنکن دو یب
                                                              ».ابدیشور بهبود کتر روابط دو  عیند تا رسک کمکرده و ک
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 :٨)۹۱مهر  ۴ژاپن ( NHK ونیزیگفتگو با تلو

ران خص�نه بوده و یا با اکیسال گذشته روابط آمر ۳۳در طول «
ران در ذهن یا یا در امور داخلکیآمر یها از دخالت یخاطرات خوب

شه یهم یتواند برا ین فضا �یاما معتقدم اران وجود ندارد، یملت ا
اگر عدالت و  .ابدیان یپا یید در جایط باین رشایند و اکدا یادامه پ

رد، مسائل حل و فصل یار قرار گک یگر مبنایدکیاحرتام به حقوق 
به سمت حل و فصل عتقدم در مجموع روند امور م خواهد شد.

طرف  کیه کست یآن ن ین به معنایان دارد، البته ایشدن مسائل جر
دن یه همه در حال رسکم شود، بلیا تسلیوتاه آمده کن مواجهه یدر ا
ه اگر به عدالت تن بدهند به نفع همگان کجه هستند ین نتیبه ا

 ».خواهد بود

8 http://www.president.ir/fa/42128 

 :٩)۹۱مهر  ۴کا (یآمر یا ران رسانهیجلسه با مد

گر ندارند؛ مسائل یدکیبا  یسال است روابط ۳۳ا کیو آمر رانیا«
ا را کیوابسته به آمر یتاتور کیومت دکران حیه ملت اکآغاز شد  یزمان

د یه باکم یمعتقد …آزاد را بنا نهاد یومتکنار گذاشت و حک
گو  و گفت ینه برایند تا زمکر ییا تغکیالن دولت آمرک یها استیس

 ».شود جادیا یدر جهت حل مسائل اساس

مهر  ۵تدپرس (یآسوش یخربگزار  یر یرسدب یشورا یوگو با اعضا گفت
۹۱(١٠: 

امالً متأثر از کران یا یا ه موضوع هستهکدانند  یگر همه میامروز د«
ن موضوع یا یران است و حواشیا با اکیدولت آمر یها مخالفت
ه قرار دادن اصل موضوع یدر حاش یه براکاست  ییها یظاهرساز 
ا کیآمر یها گر به مخالفتیران دیرد، هر چند ملت ایگ یصورت م

شود،  یران میه رصف مخالفت با اک یبهرت بود انرژ  .رده استکعادت 
ا کیه آمرک نیا …ردک ین میشور را تأمکر تفاهم، منافع دو یدر مس

ران و یه اک نیران است با ایا یا مخالفت با موضوع هسته یطرف اصل
نند، دو موضوع جدا از هم است. کره کم مذایا به صورت مستقکیآمر

9 http://www.president.ir/fa/42131 
10 http://www.president.ir/fa/42199 
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ا باشد، کیره در آمرکم و اگر بنا به مذاینک یوگو را رد � ما گفت
 ».وگو وجود دارد گفت یبرا یادیمسائل ز

 :١١)۹۱مهر  ۶( یامللل نیب یها با خربنگاران رسانه یکنفرانس خرب 

ران کرد یطرفه اقدام به قطع روابط خود با ا کیکا یسال قبل آمر ۳۳«
رخ داده که  یلیان دو کشور مسایر میسال اخ ۶۰از آن فراتر در  و

ران بارها یا یاسالم یجمهور … ها شده است ش فاصلهیباعث افزا
 یط عادالنه و براساس احرتام متقابل، برایاعالم کرده است که در رشا

ران یگاه از طرف دولت ا چیهل آماده گفتگو است. ئحل مسا
 ین در حالیکا انجام نشده و ایآمر ه ملتیعل ین اقدامیکرت کوچ

ران یه ملت ایعل یادیکا، اقدامات زیدولت آمر یاست که از سو 
 ».صورت گرفته است

 نژاد به انتقادات های احمدی پاسخ

خود در تهران بعد از سفر به سازمان  ینژاد در اولین نشست خرب  احمدی
الی ؤ پاسخ به سجمهور در  . رئیس١٢) به انتقادات پاسخ داد۹۱مهر  ۱۱ملل (
 مستقیم با آمریکا گفت: ۀامکان صورت گرفنت مذاکر  ۀدربار 

11 http://www.president.ir/fa/42224 
12 http://www.president.ir/fa/44161 

ر کط فین رشایط آن فراهم شود. در اید رشایبا یول ،ن استکمم«
امللل اصل بر رابطه، گفتگو و تفاهم  نینم. باالخره در روابط بک ی�

ز یآم ط عادالنه و احرتامید در رشایاست. اما رابطه، گفتگو و تفاهم با
توانند  یو فشار م ینند با بداخالقک یال میخ یسانکجام شود. اگر ان

نند. اگر ک یاورند، حت�ً اشتباه میرابطه و گفتگو ب یران را پایملت ا
د رفتارشان را اصالح یحت�ً با ،فتدیب ین اتفاقیدارند چن هم انتظار

 ».نندکعمل  یگر ینند و طور دک

را احساس  یطیرات و رشاییچه تغ«الی که ؤ وی همچنین در پاسخ به س
ه موضوع مذاکره با آمریکا را مطرح کردید و موضع ش� در قبال کد یردک

 پاسخ داد: ؟»ستیمنتقدان چ

 یا جمله کیافتد.  یم یا رسانه یافتد در فضا یم یباالخره هر اتفاق«
ن جمله باال و یمرتبه ا ا برسد صدیشود تا به آن طرف دن یصادر م

ام. سؤال  ره ندادهکشنهاد مذایچ وقت پیبنده ه اوالً شود.  ین میئپا
د چه ید؟ من باینک یا گفتگو مکیا ش� با امریه آکن بود یخربنگار ا

ه من اهل کد یتواند بگو یم یامللل نیبۀ در عرص یسکم؟ اصالً یبگو
ستم. ید من اهل گفتگو نیتواند بگو یم یدام عاقلک ستم؟یگفتگو ن

گفتگو و اصل بر گفتگو و رابطه است، مگر  یعنین امللل یاصالً ب
ت یه ما به رسمک یستیونیم صهیفتد. مثل رژیاتفاق ب یئاستثنا

وگرنه اصل بر رابطه است. سؤال او هم  ،میم و رابطه نداریشناس ی�
م، اما در ینک یه من گفتم بله، ما گفتگو مکافغانستان بود ۀ دربار 

                                                             



  brotoush.com رودررو با شیطان ۱۱۴ نژاد بدون روتوش احمدی 

رند و به ملت یران را بپذیا ز. حقوق ملتیآم ط عادالنه و احرتامیرشا
نند یند و بنشیاین بییه دارند پاک یران احرتام بگذارند و از موضعیا

ران ین باشد. ملت ایران مخالف ایدر ا یسکنم ک یر �کحرف بزنند. ف
ن یط گفتگو مهم است. عیتواند مخالف گفتگو باشد. اما رشا ی�

رشان را اصالح ام، رفتا ن را گفتهیشه ایردم و همکن را مطرح یهم
خ روابط ما یتار .ت بشناسندیران را به رسمینند و حقوق ملت اک

ند؟ باالخره اصالح کد روابطش را اصالح یبا یسکمعلوم است. چه 
 ».ندیایب ییو زورگو یطلب ط برابر بدون توسعهینند و در رشاک

ثیرات انتخابات آتی آمریکا أ ت ۀالی دربار ؤ نژاد همچنین در پاسخ س احمدی
 روابط دو کشور گفت: بر

دا یتواند ادامه پ یا �کیران و امرین ایط بین رشاینم حت�ً اک یر مکف«
ط رضر ین رشایا دارند از اکیامر یمتوال یها دولته ک نیا یند. براک
نظر وجود دیجز تجد ینند و راهکنظر دینند و مجبورند تجدک یم

م یگو ینداشته است. � یران سودیبا ا یر یه درگکمعلوم است  ندارد.
ا آرام و عدالت برقرار یباشد و دن یطیم، ما هم اگر رشایردکما سود 

رشفت ما هم حت�ً یند، پکس بتواند حق خودش را دنبال کباشد و هر 
 یئاکیرده، طرف امرکشرت رضر یه بک یسکشود. اما آن  یتر م عیرس

 .»است

از سفر به نیویورک، در نژاد حدود یک ماه و نیم قبل  ست که احمدی گفتی
مرداد  ۱۳شور (ک ییدانشجو یو فرهنگ یعلم یها لکندگان تشیدیدار با �ا

تالش  ۀ) در رابطه با مذاکره با آمریکا و برخی اظهارات منتقدین دربار ۹۱
 دولت برای برقراری این روابط گفته بود:

بار است. با کما با نظام سلطه و است یه نربد اصلکد یبدان«
ها اداره  ستیونیه امروز توسط صهکاست  ییاکیها و امر تسیونیصه

امروز هم م. یم و اآلن هم دارین هجمه را ما داشتیشرتیشود. ب یم
م یموقع ما دار کیدانم. بله  یم یار غلطکا را کیره با امرکمن مذا

م اگر ییگو یا از موضع قدرت میو  یا جنگ رسانه کی یم تو یرو یم
چ وقت ما اصل ید. هیسازمان ملل بزن ید تو یئاید بیدار یحرف

عادالنه و  یگو در فضا و م گفتیگفت یم، ولیردکگو را رد ن و گفت
د، آدم ینکتان را درست یم رفتارهای؟ گفتیچ یعنین یاحرتام، گفتند ا

 ۀما بدون اجاز  ۀوزارت خارج(ره) است.  ن مواضع امامین عید. ایباش
 یکها را  ن حرفیم، ایردکره کمذا یکرده؟! با کره کمذا یرهرب 

 ؟»١٣زند یچه م یزند؟ برا یم

13 http://www.president.ir/fa/40132 
    http://www.sarihnews.com/siyasi/1396-1391-05-14-16-21-24 
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 های جهانی هاى پخته، جامع، جالب و درست در تریبون حرف

وجود  جمهور از نیویورک و حواشی به چند هفته بعد از بازگشت رئیس
رهرب معظم انقالب در سخنانی در  ،خاطر برخی اظهارات ایشان آمده به

 ) گفتند:۹۱مهر  ۲۵(  ان ش�ىلاجت�ع نخبگان و مسئوالن استان خراس

رب و کاى زورگوى مستیاِت برخورد با دنیشور در ادبکخوشبختانه «
شور ما کن یامروز مسئولهاى خوىب داشته است.  رشفتیغرىب هم پ

هاى گوناگون، وقتى  بونیرات گوناگون، در ترکز مذایدر پشت م
 شود. یهاى پخته، جامع، جالب و درست زده م زنند، حرف یحرف م

 حرف ۀار، عرصکیهاى پ ها و عرصه دانیرى و میهاى درگ ى از بخشکی
 ».١٤امللىل است نیهاى ب زدن

14 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21320 

 ستمیرهرب انقالب: از حرف زدن او نگران ن

 ۀای دو سال پیش از این ماجرا و در دیدار با اعضای جامع الله خامنه آیت
سیاست خارجی دولت و اظهارات  ۀ)، دربار ۸۹آبان  ۶مدرسین قم (

 :١٥جمهور در این زمینه، فرموده بودند رئیس

نگران و  قتاً یه آدم حقکگرفت  یانجام م ییارهاک یدر گذشته گاه«
ند و کا مالقات یدر دن یسکجمهور با هر  سیاآلن رئشد.  یمضطرب م

ستم. اطالع هم ندارم، اما یحرف بزند، من از حرف زدن او نگران ن
 یلکاست یانقالب و سه در خالف جهت کدانم  یستم. مینگران ن

؛ ولو حاال ش نخواهد رفتیپ یگفته نخواهد شد، مطلب ینظام مطلب
ش یپ یار کند، اما یبگو یز یچ کیلمه هم کبه لحاظ تعارف دو 

 .»ن را خاطرم جمع استینخواهد رفت؛ ا

رسانی رهرب معظم انقالب منترش نشده است اما  مرشوح این بیانات روی پایگاه اطالع ١٥
 اند: حارضان در جلسه این سخنان را تأیید کرده

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/13380 
http://gatmirian.blogfa.com/post/100 
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است خارجى و مسائل یسۀ شور در عرصکگاه یارتقاء جاۀ نیدر زم«
است خارجى، ثقل و یسۀ جور است. امروز در عرص نیامللىل هم هم  نیب

ها  نیم؛ ایرگذاریشور با چند سال قبل تفاوت دارد؛ ما در مسائل، تأثکۀ وزن
ه آن، ک -م یا  رگذار بودهیش آمده، ما تأثیپه کمهم است. در حوادىث هم 

بخش  کی .ىل مهم استیبه نظر ما آن هم خ -اى دارد   داستان جداگانه
ۀ رد، مسئلکه یکد تیه به نظر من روى آن باکن نقاط قّوىت یگر از اید

ه دولت نهم و کهاىئ  ن سالیاست. در ا هاى انقالب ارزشبرجسته شدن 
انقالب و   هاى  تا امروز، گفت�ن انقالب و ارزشار بودند کدولت دهم بر رس 

م، یها را از انقالب آموخت ردند و ما آنک یه میه امام به آن توصکزهاىئ یچ
ستى مسئوالن، یز  سادهۀ امالً برجسته شده: مسئلکخوشبختانه 

 .»گرىی، افتخار به انقالبزىیبارستکاست

،  ١هیئت دولتجمهور و  رهرب معظم انقالب، بیانات در دیدار رئیس
۲/۶/۹۱ 

است خارجى زبا�ان زباِن طلبگارى، یبار، در سکبا استۀ ما امروز در مقابل«
ن را به یند همیایعزت، اقتدار معنوى و اقتدار مىل است؛ آن وقت بعىض ب

ه فالن کد یا ردهکارى که نه آقا! ش� کنند کضعف وا�ود ۀ عنوان نقط
د. یآ ه خوششان �ىکوم است د. خب، معلیایها از ش� خوششان ن دولت

د و یها را بگو ه انسان متلق آنکد یآ ها آن وقتى خوششان مى فالن دولت
 کوچکند؛ خودش را کر بکهاى برتر ذ  ها را به عنوان حرف هاى آن حرف

1 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831 
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ند؛ آن وقت کنى ینش هاى انقالب عقب هاى خودش و حرف ند و از حرفک
 !»دیآ ىل خوششان مىیها خ آن

، ٢جمهور و هیئت دولت انقالب، بیانات در دیدار رئیسرهرب معظم 
۲/۶/۸۷ 

 ۀکنند نژاد و نیز از نقاط مت�یز یکی از نکات قابل اتکای دولت احمدی
 ۀاین دولت با وضعیت پیشین در نظام جمهوری اسالمی به ویژه دور 

های  مجریه، سیاست خارجی دولت ۀها بر قو  ها و لیربال حکومت تکنوکرات
های مختلف در بیانات  است. مقام معظم رهربی نیز به بهانهنهم و دهم 

جمهور و اعضای  خویش یکی از نقاط قوت این دولت را مواضع رئیس
نژاد را  دولت در مسائل خارجی دانستند. سیاست خارجی دولت احمدی

 بررسی کرد.» عملکرد«و » رویکرد«توان در دو بعد  می

 نژاد رویکرد سیاست خارجی احمدی -الف

 طلبان زدایی اصالح تنشبرچسب محور رشارت پس از 

، جمهور رغم آن که رئیس دولت سازندگی که بعد از جنگ شکل گرفت علی
اعضا، و نیروهای درجه دوم و سوم آن از فعاالن انقالب اسالمی و جنگ 

های سختی مانند ویرانی یک سوم  تحمیلی بودند با این حال با واقعیت
دولت مواجه بودند. از سوی دیگر سازندگی و  کشور و خالی بودن خزانه

2 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661 

بسیاری از  ۀرسیدگی به حال عموم مردم به ویژه مستضعفین دغدغ
مسئوالن بوده است. از این جهت و به خصوص در دولت دوم هاشمی، 

زدائی و بهبود رابطه با جهان (همسایگان عربی و آسیای  سیاست تنش
کار دستگاه خارجی ایران قرار  وراروپا و آمریکا) در دست ۀمرکزی تا اتحادی

ترین محور عملیاتی  گرفت. مذاکره و بهبود رابطه با ایاالت متحده حساس
وزارت خارجه ایران بوده است. تثبیت و تحسین این نگاه در دستگاه 

سازی این مفهوم رنگ و بوی  خارجی ایران در دولت اصالحات با عادی
ان گفت خوی استکباری غرب تو  تری به خود گرفت. به طوری که می جدی

شد انجام مذاکره مستقیم و علنی و برقراری  از جمله آمریکا اگر مانع �ی
گونه  نه تنها ایناما شد.  رابطه در ه�ن هشت ساله دوم خرداد محقق می

، بلکه فشارهای نظام استکباری به رسدمداری آمریکا بر ملت انقالبی نشد
باز  خامتی رس ۀامتیازات حداقلی به کابینایران تشدید گردیده و از اعطای 

دفاع  ۀخارجی ایران پس از پروند ۀترین پروند که مهم زدند. باالتر آن
خامتی شکل گرفت و ایران در  ۀای، در دور  هسته ۀمقدس، یعنی پروند

جای داده شد و این » محور رشارت«ذیل » ائتالف علیه تروریسم«فرآیند 
روی خوش به غرب  ۀن خارجی ایران در ارائهمه در حالی بود که کارگزارا

 ای کوتاهی نکرده بودند! ذرّه

 زنده شدن استکبارستیزی در دولت نهم

با روی کار آمدن دولت نهم روح انقالب اسالمی و دفاع مقدس در کالبد 
دستگاه خارجی ایران بار دیگر دمیده شد و نسیم ایستادگی بر روی منافع 

های استکباری بار دیگر  م در مواجهه با قدرتهای امام و مرد ملی و آرمان
وزیدن گرفت؛ امری که قلب مقام معظم رهربی را خوشحال کرده و آن را 

                                                             



 brotoush.com آب در النه مورچگان ۱۱۹ نژاد بدون روتوش احمدی 

در بیانات مختلف خود اظهار کردند. به عنوان مثال، مقام معظم رهربی در 
 ) فرمودند:۸۷شهریور  ۲( دیدار با هیئت دولت

ن دولت یدر ا -را داردانقالىب خودش ۀ ژ یه معناى وک-زى یبارستکاست«
انفعال در  کعزت مىل و تر ۀ اعادۀ مسئل …ردکدا یز پیتشخص و مت

 کگران و تر یهاى د استیطلبى س ادهیمقابل سلطه و تجاوز و ز
ن دولت یزدگى را هم انسان در ا رشمندگى در مقابل غرب و غرب

جا  نیقى و معنوى از ایند؛ عزت مىل و استقالل حقک احساس مى
 ».٣شود یحاصل م

 نژاد به سیاست خارجی چیست؟ نگاه کالن احمدی

های سازندگی و  حاکمیت دولت ۀشانزده سال ۀدر حالی که در دور 
گذاران و  لیربالیسم نهادگرایانه مورد توجه اصلی سیاست ۀاصالحات نظری

جائی  نژاد با یک جابه مشاوران خارجی ایران قرار داشت، دولت احمدی
امللل و سیاست خارجی در پیش  ائی را در روابط بینگر  اساسی رویکرد واقع

جمهور این بوده است که حال که از روی خوش  گرفت. حرف اصلی رئیس
صفت استکباری، تنوری برای ملت ایران گرم  های گرگ نشان دادن به دولت

نشده است و جایگاه اصلی ایران در منطقه و جهان آشکار نشده است، 
ملی و امنیت ملی خود تأکید کرده و به  الزم است که بر روی قدرت

ای جا  ای و بعداً فرامنطقه تدریج خود را به شکل یک قدرت منطقه
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مساملت به عقب  ۀبیاندازیم. بنابراین نظر، هر گامی که ایران به نشان
دشمنان چند گام حریصانه به جلو برخواهند داشت. پاسخ خوی  ،بردارد

 به جلو نهادن است.ایستادگی و گام  ،ها  استکباری آن

نژاد عزت ملی را در سیاست خارجی  که دولت احمدی های آن یکی از نشانه
احیاء کرد این بوده است که در مواجهه با سؤاالت سیاستمداران و 
خربنگاران غربی از کیفیت زندگی و نظام سیاسی در ایران هرگز ایران را در 

یاسی غربی، معرفی های نخستین دموکراسی، به عنوان سنت نظام س گام
گاه که غرب در وضعیت توحش به رس  کرد که آن نکرد. بلکه وی اعالم می

ایران صاحب فرهنگ و متدن باشکوه بوده است که بسیاری از  ،برد می
های غربی عملی  تعالیم حقوق برشی ایران باستان هنوز از سوی دولت

ق اساسی نشده است. وی ضمن تأکید بر ایستادگی بر منافع ملی و حقو 
کارگیری سالح  کرد که به های دشمنان اعالم می خواهی ملت در برابر زیاده
جمعی کار اقوام وحشی است و ملت با فرهنگ ایران  امتی و کشتار دسته

زند. بنابراین پیام صلح و دوستی  هرگز دست به چنین جنایاتی �ی
و ریشه  نژاد به جهان برخالف پیام صلح و دوستی اصالحاتیان رنگ احمدی

 لیربال دموکراسی ندارد.

های  امللل را براساس خواست قدرت نژاد ساختار فعلی نظام بین احمدی
ها از جریان حق و  داند که به قصد دوری ملت شیطانی استکباری می

ها طراحی شده است. بنابراین به جای بازی در زمین حریف  استع�ر آن
ت. وی اسالم و قرآن را در وی خواهان تغییر زمین بازی و قواعد آن اس

کارگیری آن در سطح  هداند که ب ساز می مفاهیمی متعالی و انسان ۀبردارند
املللی  ها و برقراری صلح و امنیت بین امللل سبب بیداری ملت نظام بین
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ها روی  . به نظر وی اگر بیداری ملّتخواهد شدواقعی در سطح جهان 
چه برسد که به آن  ،ود ظلم کنندتوانند حتی به مردم خ ها �ی دهد دولت

 های دیگر را به غارت بربند. سوی جهان لشکرکشی کرده و منابع رسزمین

نژاد بر این باور است که تنها ساختار عادالنه جهانی در صورتی  احمدی
ها  شود که انسان کامل بر رأس حکومتی جهانی قرار بگیرد و آن محقق می

سوی فطرت حقیقی خویش هدایت را براساس اصول عدالت و توحید به 
ها،  کند. با احیای صفات و خصائل نیک انسانی در درون انسانها و ملّت

 شود. گاه است که عدالت جهانی و صلح پایدار محقق می آن

های  ها و ملت وی برای احیای قدرت جهان اسالم ضمن پرهیز دادن دولت
سطحی و های  های دشمن و درگیری مسل�ن از درافتادن در طراحی

های قومی، تالش کرده  سازی غیرواقعی مانند دعوای سنّی و شیعی و پاک
کمک کند. به نظر وی » سازی امت«است تا به تحقق وحدت و جریان 

کند که در جهان اسالم چه کسی بر قدرت  برای جهان استکبار فرق �ی
باشد. مهم آن است که مسل�نان همیشه با یکدیگر درگیر بوده و یک 

منابع خام و بازار خرید مردم منطقه را  جریان چپاولِ  ۀنشاند دست ۀندفرما
های  نژاد حتی کوشید دولت رو، احمدی برای ایشان هموار سازد. از همین

الظاهر دشمن با ایران را از طراحی دشمن آگاه و با  نشانده و علی دست
ی بروز همین منطق بود که وی در ابتدا ۀایران انقالبی همراه کند. بر پای

های  شاه اردن را که پیوندهای آشکاری با دولت ،بیداری اسالمی در منطقه
استکباری دارد به ایران دعوت کرد تا به وی گوشزد کند که در درون 
طراحی دشمن حتی اردن نیز باید تجزیه گردد و این مسأله اگر چه ظاهراً 

دت آتشی ولی در درازم ،بایست باشد به نفع جمهوری اسالمی ایران می
 است که دود آن رسارس جهان اسالم را خواهد پوشاند.

نژاد بر این باور است که جمهوری اسالمی ایران به استثناء رژیم  احمدی
اگر تاکنون میان گر قدس با هیچ دولت و ملّت دیگری قهر نیست.  اشغال

این به  ،ی مانند آمریکا و مرص قطع رابطه سیاسی استئایران با کشورها
وگرنه ایران در رشایط عادالنه از  ،ها بوده است تصمیم خود آندلیل 

کند. این موضع از آن نگاه راهربدی  سامل دیپل�تیک ابا �ی ۀبرقراری رابط
خیزد که به نظر وی پیام انقالب اسالمی قلوب جهانیان را تسخیر  برمی

 های و رسانه ها واسطه و بدون دخالت دولت ه بیدر صورتی ک ،خواهد کرد
برسد. از این جهت مردم های بزرگ به سمع و نظر  وابسته به قدرت جهانیِ 

االمکان موانع تاریخی و سیاسی ارتباطات و روابط  وی ارصار دارد حتی
سیاسی میان ایران و کشورهای دیگر برطرف گردد. اگرچه ممکن است در 

 با این حال در ،ایران را تا حدودی تضعیف کند ۀابتدا تصویر مقتدران
ها پیام انسانی  مدت با برقراری ارتباطات میان ملتمدت و در دراز  میان

انقالب اسالمی ایران به گوش جهانیان رسیده و قلوب جهانیان به نفع ایران 
یابد. در آن صورت جمهوری اسالمی بهرت می تواند منافع  و اسالم تغییر می

می آن قدر مقتدر خود را در رسارس جهان پیگیری کند. به نظر او ایران اسال 
بلکه  ،است که از برقراری رابطه با کشورهای دشمن دچار آسیب نشود

 قطعاً در این معادله ایران سود بیشرتی خواهد برد.
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 نژاد عملکرد سیاست خارجی احمدی -ب

 ۀبه لحاظ عملکردی باید به این نکته توجه کرد که میان رأس و بدن
های ایرانی  اغلب دیپل�تدستگاه خارجی اختالف مهمی وجود دارد. 

کسانی  ،دانیم ها را افرادی رشیف و خوب می آن ۀجدای از این که هم
هستند که در دوران پیشین و براساس معیارهای آنها جذب و پرورش 

نژاد در عملیاتی کردن بسیاری از منویات و  اند. از این رو، احمدی یافته
انقالبی و همسو  ۀکشتاهداف خود در بعد خارجی با کمبود نیروهای کار 

در دستگاه خارجی مواجه شد. فارغ از این موضوع، شعارها و عملکرد 
نژاد از جمله مواضع  های احمدی دستگاه خارجی ایران در دوره دولت

 خارجی وی را بررسی خواهیم کرد.

 تهاجمی در برابر استکبار جهانی ۀروحی

مجریه چند تغییر نژاد در هشت سال ریاست خود بر کرسی قوه  احمدی
ریخنت «تر از همه  تاکتیکی در سیاست خارجی را اع�ل کرد: نخست و مهم

 است!» مورچگان ۀآب در الن

های  مداران غول های استکباری برای بسیاری از سیاست در حالی که قدرت
شده و  های ضعیف ها قدرت کنند، در منظر وی آن ناپذیر جلوه می شکست

هائی از عنکبوت  ه بزرگ پنداشته شده اند و النهناتوانی هستند که بیهود
اند. بنابراین ایشان برخالف وضعیت پیشین دستگاه  برای خود ساخته

های بزرگ  های قدرت به سیاست» واکنشی«خارجی ایران که در وضعیت 
اول  ۀسیاست رضباز کار پرداخت و  قرار داشت، خود به تعیین دستور

های  تراشی د ایران منتظر اشکاالت و بهانهنبای ،استفاده کرد. براین اساس
ها  آن ۀبلکه خود باید نقاط ضعف و اشکاالت عمد ،غرب علیه ایران مباند

هولوکاست بوده  ۀها مسأل آن ۀاز جمل که را در مجامع بین املللی برمال کند
 است.

از  ،این موضوع که حتی در مجامع علمی با بایکوت و رسکوب همراه بود
املللی و در مصاحبه با خربنگاران خارجی  در مجامع بیناد نژ  احمدیسوی 

جمهور هرچند توسط برخی افراد  مورد پرسش قرار گرفت. این ابتکار رئیس
زایی  ماجراجویی و تنش ٤مانند میرحسین موسوی و عالء الدین بروجردی

ولی مورد استقبال مقام معظم رهربی قرار  ،زا خوانده شد فایده و هزینه بی
های اخیر چندین بار در انتقاد از  ایشان در بیاناتشان در سال گرفت.
ها به این موضوع اشاره  گویی آن ها و برای نشان دادن دروغ غربی

یازده سپتامرب که این جنایت بزرگ آیا واقعاً  ۀ. همچنین است قضی٥ندا هکرد
پیوسته  خربی دستگاه اطالعاتی آمریکا به وقوع از سوی القاعده و در بی

تروریستی آمریکا و غرب در منطقه به پایان ست؟ آیا لشکرکشی های ضدا
که  اند یا آن تروریسم منجر شده است؟ آیا مسببان آن جنایت محاکمه شده

اند؟ بعد از ده سال، ائتالف  گناه و غیرنظامیان قتل عام شده تنها مردم بی
 علیه تروریسم چه چیزی عائد جامعه جهانی شده است؟

با رئیس جمهور و هیئت دولت  ۸۷نقالب در دیدار شهریورماه رهرب معظم ا
 گفته بودند:

4 http://www.yjc.ir/fa/news/4291661/ 
5 http://www.teribon.ir/archives/199005/ 
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ه کوقت هست  کیامللىل.  نیان بیبا زورگوۀ تهاجم در مقابلۀ یروح«
ار را که آقا ش� فالن کند یگو یند و میآ امللىل مى نیان بیزورگو

 کی؛ وىل …اللّٰه، نه باللّٰهم و نه و ینک د و ما رفع و رجوع مىیا ردهک
ن دفاع در ی؛ بهرتانه استیه تهاجمش، تهاجم زورگوکوقت هست 

ادى یامللىل، نقاط ضعف ز نیان بین مواقعى هجوم است. زورگویچن
نند، ک ینند، به حقوق برش تجاوز مک ینند، فساد مک یت می: جنادارند

ۀ نند و همک یها را لگدمال م نند، انسانک یها تعدى م به حقوق ملت
خب، نقاط  اند! دهند؛ آخر هم طلبگار همه یانجام مارهاى زشت را ک

ان یکارى، گفته و ب ضعفشان، با حالت تهاجمى و با حالت طلب
م یامللىل، بخواه نیاىس بیه ما براى تهاج�ت سکست یجور ن نیابشود. 
ه کدند یپرس یم –ل یهاى اوا سال –وقتى از بنده  کیم. ینکدا یپاسخ پ

گفتم ما جواب  ید؟ میچه جواىب دارن حرف یآقا، ش� در مقابل ا
زن مدعى ۀ یم؛ در قضیها هست نیم و مدعى ایم؛ ما ادعا داریندار
اى حقوق یم؛ در قضایحقوق برش مدعى هستۀ یم؛ در قضیهست

م؛ ما در مقام یها هست نیما مدعى ام. یها مدعى هست اساىس انسان
پاسخ  ىس مجبور باشدکنند تا کال بؤ د سیچرا بام. یستیى نیپاسخگو

ۀ یه، روحین روحینند. اک ینند سؤال و ادعا مک یجا م بدهد؟ آنها ىب
قت را روشن یه حقکن است ین است؛ ایانقالب اۀ یخوىب است؛ روح

 .»ندک یو درخشان م

 ۲/۶/۸۷جمهور و هیئت دولت،  رهرب معظم انقالب، بیانات در دیدار رئیس

جریانات روشنفکری در گونه مواضع انقالبی و مورد پسند از سوی  این
غرب، هر چند با مذاق جریان روشنفکری داخلی خوشایند نبوده است، آن 

ها انداخت که  ای و نظام سیاسی آن دستگاه رسانه ۀای بر پیکر  چنان لرزه
گیرند در دستورالعملی کلی و  های اروپائی و آمریکا تصمیم می دولت

عت به عمل آورند. در نژاد درکشورهای خود م�ن فراگیر از حضور احمدی
نژاد را در  سازی جمهوری اسالمی و شخص احمدی واقع سیاست منزوی

کار خود قرار دادند. این باعث آن شده است که در دولت دهم به  دستور
املللی، حضور خارجی  گیری، جز برای رشکت در مجامع بین شکل چشم

و آمریکای  که به برخی کشورهای آفریقایی جمهور کمرنگ شود یا آن رئیس
 التین محدود گردد.

 ای انرژی هسته ۀایستادگی در زمین

قبلی را که مبتنی بر همکاری مطلق  ۀای نیز دولت روی در سیاست هسته
 ۲۰جا برای روشن ماندن  تا آن - های بزرگ قرار داده بود با قدرت

 -گرفتند ها اجازه می تحقیقاتی از آن ۀسانرتیفیوژ آزمایشگاهی برای استفاد
تی محدود کرده و  پی تعهدات ایران را به ه�ن پی�ن ان غییر داده وت

های مثبت طرف مقابل وابسته  همکاری فراتر از آن را موکول به گام
 دانست.

این سیاست ایستادگی، افزایش توانائی علمی و عملی غنی سازی  ۀنتیج
درصد، افزایش چندین و چند برابری تعداد  ۲۰درصد به  ۵/۳امتی از 

سانرتیفیوژهای فعال، افتتاح فاز اول نیروگاه امتی بوشهر و افزایش توانائی 
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ارگیری انرژی امتی در صنایع فرعی داروئی، ک هدانشگاهیان ایرانی در ب
 شکی و کشاورزی بوده است.پز 

این موضوع نیز بارها و بارها مورد تقدیر رهرب معظم انقالب قرار گرفت. 
 ) فرمودند:۸۷شهریور  ۲( به عنوان مثال، ایشان در دیدار با هیئت دولت

 اى است. انرژى هستهۀ ن مسئلیى از مظاهر دفاع از عزت هم همکی«
 کیم یخواست یه ما مکد ن نبو یاى، براى ما فقط ا انرژى هستهۀ مسئل

ن فقط یم؛ ایخواستند ما نداشته باش یگران میم، دیداشته باشفناوری 
هاى گوناگون،  ه قدرتکن بود یه ایگر قضیه است. بخش دیبخىش از قض

خواستند حرف  یها، م ارزش آن ها و اق�ر ىب پُررو، متجاوز، زورگو و دنباله
ران، یخب، ملت انند. کل یران تحمینه بر ملت این زمیخودشان را در ا

ل و ین تحمیى و این زورگویجمهور، در مقابل ا سیدولِت ش� و شخص رئ
ها  نیا د.یش رفتیرد؛ پک کمکد؛ خداى متعال هم یستادیطلبى ا ن افزونیا

ت یه براى من اهمکن دولت است یها و اجزاء گفت�ن عمومى ا آن بخش
 ».٦دارد

 ورانههدایای فنا

توجه در سیاست خارجی ارتقاء سطح دیپل�سی فرهنگی محور دیگر قابل 
جمهور دارد که ارتباط با  ایران است که ریشه در این نگاه راهربدی رئیس

های استکباری اولویت دارد. از این رو در سطح  ها بر روابط با دولت ملّت

6 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661 

سیاست رو به رشق و سیاست رو به جهان سوم، و در  ،دیپل�سی رسمی
ها را در  ها در متامی رسزمین ارتباطات با ملت ،رهنگیسطح دیپل�سی ف

دستورکار خود قرار داد. در راستای عملیاتی کردن دیپل�سی فرهنگی، 
گو با اصحاب رسانه و نخبگان خارجی  و جمهور شخصاً به گفت رئیس

اول  ۀجمهور همواره در درج با رؤسای گو و گفتم�رست نشان داد. زیرا 
شود و بلکه  ترتیب کمرت سانسور می ها قرار دارد و بدین اولویت متام رسانه

گردد. از طرف دیگر، وی با یک واقعیت  بعضاً به طور مستقیم پخش می
های  حتی شبکه ،املللی های بین که رسانه دردناک مواجه است و آن این

از به تصویر های علمی ایران بلکه حتی  رصفاً علمی از نشان دادن موفقیت
ترین  های سبز ایران ابا دارند. عمده ها و کوه کشیدن مناظر طبیعی جنگل

مربوط به کویرها و روستاهای ایران یا  ،شود تصاویری که از ایران پخش می
های قدیمی است. سیاست  های پرترافیک با اتوموبیل تصاویر خیابان

 رسزمینی خشک ۀمثاب ای ایران به است که تصویر کلیشه اینها  ای آن رسانه
و بدوی در ذهن مخاطبان خارجی تثبیت شود. رؤسای جمهور وقتی به 

کنند.  هدایائی به رسم یادبود تقدیم یکدیگر می ،روند مالقات یکدیگر می
به  ،ها را تخریب کند که خط تبلیغاتی آن نژاد هوشمندانه برای آن احمدی

ن کهن ایرانی است، به جای اهدای صنایع دستی که رصفاً نشان دهنده متد
را ساخت ایران  سکوپدیگر دستگاه نانو  رسم یادبود به رؤسای جمهور

 .٧امروزین دارد ۀدهد و این نشان از ایران پیرشفت هدیه می

7 http://www.techdiplomacy.ir/fa/archives/532/ 
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 »صندلی خالی برای دیگری«سیاست ابتکاری 

جمهور در بیان آمال و اهداف اسالمی و انسانی  باکی و شجاعت رئیس بی
 (ع)و معصومین (عج)ان و استعانت از حرضت مهدیجمهوری اسالمی ایر 

املللی با محوریت فطرت انسانی، آزادی و عدالت در کنار  در مجامع بین
موجب محبوبیت وی در نزد بسیاری از  ،ستیزی و استکبارستیزی ظلم
 شده است. غربیهای مردم حتی در کشورهای  توده

بله با نهادها و های بلوک رشق در جنگ رسد برای مقا یکی از تاکتیک
 ،شده املللی اتخاذ می های بین تصمی�تی که از سوی بلوک غرب در سازمان

بوده است. مطابق با این، اعضای کمونیست و » صندلی خالی«سیاست 
یک موضوع جهانی با  ۀگیری دربار  ها در جلسات تصمیم پی�نان آن هم

سؤال  را زیرآن تصمی�ت مرشوعیت  ،خروج از سازمان به نشانه اعرتاض
سفانه همین سیاست در ابتدای انقالب اسالمی از سوی أ بردند. مت می

املللی اع�ل شد و موجب خالی شدن  های بین مسئوالن ایرانی در سازمان
های جمهوری اسالمی  از دیدگاه ،های مستخرج از آن آن تصمی�ت و رویه

ً ایران مجبور  گردید؛ تصمی�ت و رویه به پیروی از های قانونی که بعدا
 ها گردید! آن

نژاد با زیرکی و شجاعت متام و با این استدالل که سخن انقالب  احمدی
اسالمی باید به گوش همه جهانیان برسد و ما از شنیدن سخنان دیگران 

را برگزید. » صندلی خالی برای دیگری«سیاست ابتکاری  ،هراسی نداریم
کند، بلکه با  خود را ترک �ی ایران نه تنها صندلی ۀمطابق با این، �ایند

های جمهوری اسالمی نسبت به برخی موضوعات حساس  تأکید بر نگاه

به ویژه رژیم صهیونیستی �ایندگان کشورهای مخالف را  املللی بین
 کند. به ترک سالن می» مجبور«

ای از سوی  سابقه نژاد منجر به اظهارات بی این مواضع و اقدامات احمدی
ارشد رژیم صهیونیستی بر ضد او شد. شیمون پرز (رئیس  برخی از مقامات

) ۱۳۸۹مهر  ۲تلویزیونی فاکس نیوز ( ۀرژیم صهیونیستی) در گفتگو با شبک
 گفت:

نژاد به  ما باید وضعیتی به وجود بیاوریم که در آن، بودن با احمدی«
او  ،او یک قاتل است ،او یک دیکتاتور استیک ننگ تبدیل شود. 

به عنوان یک قهرمان فرهنگی  او تقریباً  …یک تروریست است
رشمساری است. ما باید  ۀمای چنین وضعیتی ؛پذیرفته شده است

های�ن را تقویت کنیم. باید اهمیت رشمسار بودن را  ارزش
 .»٨برگردانیم

8 http://video.foxnews.com/v/4349448/israeli-president-on-hannity 
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های بزرگ بر جمهوری اسالمی ایران جهت  رغم متام فشارهای قدرت علی
های قابل  ایران با وجود ضعفدستگاه دیپل�سی  کشور،منزوی ساخنت 

 های خوبی را نیز رقم زد: برای تعامل جهانی موفقیت، توجه

نفوذ و تثبیت پایگاه خود در حیات خلوت آمریکا (آمریکای  -۱
 .التین) و تا میزان کمرتی در آفریقا

ای که  یک قدرت منطقه ۀای ایران به مثاب تثبیت جایگاه منطقه -۲
ای را  امنیتی هیچ پرونده منطقه -دالت سیاسیحذف آن از معا

 کند. حل و فصل �ی
برگزاری کنفرانس عدم تعهدها و با حضور دبیرکل سازمان ملل  -۳

 متحد و بر عهده گرفنت ریاست آن.
بر عهده گرفنت ریاست بر سازمان اوپک برای اولین بار پس از  -۴

 انقالب اسالمی.
انتین به نفع ایران که ژ ضد ایرانی آمیا در آر  ۀهموار کردن پروند -۵

 املللی شده بود. های بین بیش از پانزده سال خوراک تبلیغاتی رسانه
لفان بشار اسد در برگزاری چندین نشست با حضور موافقان و مخا -۶

رفت سیاسی از این  راهکارهای برون ۀارائ رایتهران و تالش ب
 بحران.

 ۳۳انگیز در جنگهای  های شگفت مشارکت مؤثر در خلق پیروزی -۷
 مقاومت اسالمی علیه رژیم غاصب قدس. ۀروز  ۸روزه، و  ۲۲روزه، 

 تأسیس سازمان اوپک گازی. -۸
 



تحـــقق 
یک آرزوی 
قدیـــمی 

دستاوردها (۲) 
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شد.  یها مطالبه م گذشته از دولتهاى  ه سالکن، جزو آرزوهاىئ بود یا«
ها هم آماده نبود.  نهیار دشوار و سختى است؛ زمکدان، ین میورود در ا

ن یارى ملت و دولت در اکار رشوع شده است. همکن ینون اکه ابحمداللّٰ 
ها،  ارانهیردن کت مردم در جهت هدفمند کنه هم انصافاً عاىل بود. حر یزم
شود؛ اگرچه  یار مکج آشیتدره نده بیار در آکن یاى بود. آثار ا ت عاىلکحر 

 .»ار شده استکتا امروز هم بعىض از آثار مثبت آن آش
 ۱/۱/۹۰، ١رهرب معظم انقالب، بیانات در حرم رضوی

نو� کهاى قبىل، چه در دولت  ارشناسان اقتصادى، چه در دولتکۀ هم«
 رضورت کیاز و ین کیشور کها براى  ارانهیه هدفمندى کاند  القول متفق

ن معنا مورد اتفاق یه اک نیاند. با وجود ا ردهکن را اعرتاف یاست؛ همه ا
ش، به خاطر یها ن اقدام الزم به خاطر دشوارىیهمه بوده است، اما ا

، در رشائط ۹۰ن مانده بود. دولت و مجلس در سال یش، بر زمیها دگىیچیپ
شه است، یهمشرت از یار بکن یدگى ایچیه دشوارى و پکم، در رشائطى یتحر

ار کش بردند. یار را پکن یردند و مراحل مهمى از اکردند، اقدام کهمت 
چه در دولت، چه -شور کنون مسئوالن که تاکچه  متام نشده است؛ اما آن

با� و همدىل و همراهى یاند و پشت ردهکاقدام  -در مجلس شوراى اسالمی
 ».ه استار مهم و قابل توجیرده، بسکت ین موفقیملت، آنها را قر

 ۱/۱/۹۱، ٢رهرب معظم انقالب، بیانات در حرم رضوی

1 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804 
2 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19301 
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 ها چه بود؟ قانون هدفمندی یارانه

)، ۱۳۸۸ها (مصوب دی  قانون هدفمند کردن یارانه ۱طبق بند الف ماده 
ساله پنجم توسعه  تا پایان برنامه پنج» به تدریج«دولت موظف شده بود 

ونقل،  های حمل زینههای نفتی را با احتساب ه قیمت داخلی فرآورده
% قیمت فوب خلیج ۹۰به » حداقل«توزیع، مالیات و عوارض قانونی، 

 برساند. فارس

: مجلس شورای اسالمی شود که اوالً  با دقت در منت این قانون، مشاهده می
نه کف زمانی برای انجام اصالحات قیمتی دولت مشخص کرده بود و نه 

ها، عبارت مبهم و غیرشفاف  یمت: تنها معیار اصالح قسقف قیمتی. ثانیاً 
: مشخص نیست که قیمت فوب بودن آن ذکر شده بود. ثالثاً » به تدریج«

زمانی مالک تعیین قیمت فرآورده های نفتی است.  ۀچه دور  خلیج فارِس 
در این بند از قانون، در مورد چگونگی اجرای آن یعنی به عبارت دیگر، 

ای  های نفتی، قاعده اصالحات قیمتی فرآورده ۀگذاری و نحو  روش قیمت
که در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود، مشخص نشده و دست  برای آن

 دولت باز گذاشته شده بود.

ها را در سه  بندی رسید که قانون هدفمند کردن یارانه دولت به این جمع
باشد. کید داشت که گام اول، باید گامی موثر أگام به انجام برساند و ت

ها در  براساس همین دیدگاه دولت اقدام به برداشنت گام اول اصالح قیمت
به صورت متوسط قیمت هر لیرت از نتیجه،  کرد و در ۱۳۸۹آذرماه 
بیشرتین رضیب افزایش قیمت در مورد برابر شد.  ۵/۵های نفتی  فرآورده

شد و  برابر ۳۰و  ۶۵ها به ترتیب  کوره رخ داد و قیمت آن مایع و نفت گاز

سفید رخ داد و قیمت  و نفتکمرتین رضیب افزایش قیمت برای بنزین 
و در مجموع، مطابق با اظهارات  برابر شد ۶تا  ۳ها حدود  این فرآورده

 ها اصالح شد. % قیمت۳۰مسئولین دولتی حدود 

های نفتی، تغییرات مهم دیگری هم در  های فرآورده عالوه بر اصالح قیمت
توزیع  -ها بوجود آمد: الف توزیع این فرآورده گذاری و سیستم قیمت

درآمد ساکن  مک یسفید مرصفی خانوارها (عموماً خانوارها گازمایع و نفت
) با استفاده از کاالبرگ و یر ی، روستاها و مناطق عشاکوچک یدر شهرها

خصوص  هگاز (ب بندی و دو نرخی شدن نفت سهمیه -قیمت نسبتاً پایین، ب
 ونقل). در بخش حمل

 نتایج اجرای قانون

 اصالح الگوی مرصف انرژی -۱

شور است؛ از کت مرصف منابع عمومى یریگر، مدیهدف د کی«
ن، ما شعار سال را یجمله آب، از جمله انرژى. در دو سال قبل از ا

ن، یجوىئ، دورى از ارساف. ا م؛ رصفهیقرار داد» اصالح الگوى مرصف«
تواند الگوى مرصف را به معناى واقعى  یه مکهاىئ است  ى از راهکی
ده شده است. ینون هم آثارى از آن دکه تاک نی� اکند؛ کلمه اصالح ک

شود،  یها دارد اجرا م ارانهیه هدفمندى کن چند ماهى یدر هم
شور است. ارساف در کن به نفع یه اکن آمده است؛ یمرصف انرژى پائ

نعمت بزرگ خداست ه ک -ع شدن گندم یخنت نان و ضاینان و دور ر



 brotoush.com تحقق یک آرزوی قدیمی ۱۲۹ نژاد بدون روتوش احمدی 

ها تعادل  م شده است، مرصفک -د یآ و با چه زحمتى به دست مى
نون حاصل شده و که تاکفوائدى است ۀ ن از جملیرده است. اکدا یپ

 .»نده خواهد داشتیه در آشاءاللّٰ  ارى انیالبته فوائد بس

 ۱/۱/۹۰رهرب معظم انقالب، بیانات در حرم رضوی، 

 های نفتی فرآورده -۱-۱

های  طبق آمارهای وزارت نفت و رشکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهبر 
ی بر ثیرات قابل توجهأ ها، ت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ،نفتی ایران

های نفتی داشته است. به طوری که مرصف این  روی میزان مرصف فرآورده
% مواجه ۲/۴، با کاهش ۱۳۸۸در مقایسه با سال  ۱۳۸۹ها در سال  فرآورده

 ۱۳۸۹ها در مقایسه با سال  هم مرصف این فرآورده ۱۳۹۰ده و در سال ش
دهد. این در حالی است که متوسط رشد  % رشد را نشان می۸/۰فقط 

% درصد بوده ۳/۲، ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۰های نفتی بین سالهای  مرصف فرآورده
جویی در مرصف فرآورده های نفتی به میزان  است و این ارقام بیانگر رصفه

باشد؛ در صورتی که اگر روند قبلی  ماه می ۱۵لیارد لیرت در طول می ۲۵/۸
میلیون  ۰۲/۲۳۸به  ۱۳۸۹ادامه داشت، مرصف فرآورده های نفتی در سال 

 رسید. میلیون لیرت در روز می ۴۹/۲۴۳به  ۱۳۹۰لیرت در روز و در سال 

سفید به  جویی صورت گرفته در مرصف بنزین و نفت البته بخشی از رصفه
بندی بنزین،  . مانند: استمرار سهمیهاستدیگری هم مرتبط عوامل 

گازرسانی به  ۀدر خودروهای سواری و توسع CNGجایگزینی بنزین با 
 سفید). بخش خانگی (و در نتیجه تغییر الگو و کاهش مرصف نفت

 
 ارقام: میلیون لیرت در روز  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰های  های نفتی طی سال وجود آمده در مرصف هر یک از فرآورده ه: تغییرات ب۱جدول 

 ۱۳۸۸ ۱۳۸۰ فرآورده
رشد متوسط 

۸۸-۸۰ 
۱۳۸۹ 

رشد متوسط 
۸۹-۸۸ 

۱۳۹۰ 
رشد متوسط 

۹۰-۸۹ 
 -%۷/۷ ۱۳/۱۱ %۵/۰ ۰۷/۱۲ %۵/۰ ۱۲ ۴۱/۱۱ گازمایع

 -%۲/۲ ۸۸/۵۹ -%۳/۵ ۲۷/۶۱ %۶/۴ ۷۱/۶۴ ۸۱/۴۵ بنزین موتور
 -%۳/۲ ۵۲/۱۳ -%۹/۲۱ ۸۵/۱۳ -%۱/۴ ۸۶/۱۷ ۵۳/۲۴ نفت سفید

 %۹/۱ ۲۵/۹۷ %۳/۲ ۴/۹۵ %۸/۳ ۱۹/۹۳ ۰۸/۶۹ نفت گاز
 %۵/۶ ۸۹/۴۲ -%۳/۱۰ ۲۶/۴۰ %۸/۰ ۹۱/۴۴ ۷۷/۴۱ نفت کوره

 %۸/۰ ۶۷/۲۲۴ -%۲/۴ ۸۵/۲۲۲ %۳/۲ ۶۷/۲۳۲ ۶/۱۹۲ مجموع
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های نفتی در  ها، میزان مرصف فرآورده با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه
نقل تقریباً ثابت  و ولی در بخش حمل ،ها به شدت کاهش یافته اکرث بخش

% گاز طبیعی اختصاص ۱۴مانده است. همچنین به علت کاهش حدود 
های نفتی در  ، میزان مرصف فرآورده۱۳۹۰ها در سال  یافته به نیروگاه

% افزایش یافته است و همین موضوع موجب ۳۷بخش نیروگاهی حدود 
های نفتی در سایر خنثی شدن بخش زیادی از اثر کاهش مرصف فرآورده 

 ها گردیده است. بخش

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰های  های مختلف طی سال نفتی در بخش های فرآوردهوجود آمده در رشد مرصف  ه: تغییرات ب۲جدول 

 بخش مرصف
رشد متوسط 

۸۸-۸۰ 
رشد متوسط 

۸۹-۸۸ 
رشد متوسط 

۹۰-۸۹ 
 -%۶/۳ -%۷/۱۶ -%۵/۲ خانگی

 -%۳/۳۲ -%۸/۵ -%۵/۱ تجاری، خدماتی و عمومی
 -%۸/۳۳ -%۷/۱۰ %۱ صنعت

 %۳/۰ -%۶/۰ %۷/۳ نقل و حمل
 -%۷/۱۲ -%۱ %۲ کشاورزی

 %۴/۳۷ -%۸/۱ %۸/۷ ها نیروگاه
 -%۶/۲۵ %۴/۱ -%۲/۶ سایر

 

کوره و  بنزین، نفتهای نفتی، قاچاق  گذاری فرآورده با اصالح روش قیمت
ها تا حدود زیادی  گاز مایع پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

گاز با توجه به تفاوت  کاهش یافته و تقریباً به صفر رسید، ولی قاچاق نفت
بصورت  ۱۳۹۰سوی مرزها، در سال  زیاد قیمت داخلی و قیمت آن

 میلیون لیرت در روز). ۵گیری ادامه یافت (حدود  چشم

 

 برق -۲-۱

بر طبق آمارهای وزارت نیرو و رشکت توانیر؛ ش�ر مشرتکان برق در 
% و ۲/۶در مقایسه با سال قبل از آن، به ترتیب  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹های  سال

% افزایش یافته است، این در حالی است که متوسط رشد تعداد ۷/۵
% است. با وجود این موضوع، ۲/۵، ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۰مشرتکین در سالهای 

% مواجه ۹/۹با رشد  ۱۳۸۸در مقایسه با سال  ۱۳۸۹ف برق در سال مرص 
% مواجه ۲/۰با کاهش  ۱۳۸۹هم در مقایسه با سال  ۱۳۹۰بوده و در سال 
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بوده است. این در حالی است که متوسط رشد مرصف برق در سالهای 
جویی قابل توجه  گر رصفه % بوده است. این ارقام بیان۸، ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۰

بوده که منجر به کاهش مرصف چند میلیارد  ۱۳۹۰سال مرصف برق در 
های برق (نفت گاز و نفت کوره) در طی این سال  لیرت سوخت مایع نیروگاه

کاهش قابل توجه مرصف برق در  شده است. الزم به ذکر است که
های خانگی و عمومی، دلیل اصلی کاهش مرصف برق در سال  بخش
 بوده است.۱۳۹۰

 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰های  های مختلف طی سال های نفتی در بخش فرآورده مرصف: تغییرات بوجود آمده در رشد ۳جدول

 ۸۹-۹۰رشد متوسط  ۸۸-۸۹رشد متوسط  ۸۰-۸۸ رشد متوسط بخش مرصف
 -%۸/۶ %۵/۹ %۷/۷ خانگی
 -%۴/۲۱ -%۳/۲ %۱/۹ عمومی
 %۴ %۱۲ %۶/۸ صنعتی

 %۲۴ %۱۳ %۳/۱۰ کشاورزی
 %۱/۵ -%۸/۲ -%۱/۱ روشنایی معابر

 -%۱/۰ %۳/۱۵ %۵/۸ حمل و نقل و سایر مصارف
 -%۲/۰ %۹/۹ %۸ متوسط رشد مرصف (کل)

فروش داخلی(مرصف کل برق) 
 (گیگاوات ساعت)

 ۹۷۱۹۱: ۸۰سال 
 ۱۸۳۹۰۵ :۹۰سال  ۱۸۴۱۸۳ :۸۹سال 

 ۱۶۷۵۲۶ :۸۸سال 

 گاز طبیعی -۳-۱
بر طبق آمارهای وزارت نفت و رشکت ملی گاز ایران؛ مرصف گاز غنی در 

% مواجه بوده و در سال ۵/۶با رشد  ۱۳۸۸در مقایسه با سال  ۱۳۸۹سال 
دهد. این  % رشد را نشان می۴/۲فقط  ۱۳۸۹هم در مقایسه با سال  ۱۳۹۰

، ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۰های  وسط رشد مرصف گاز در سالدر حالی است که مت
 جویی در مرصف گاز به میزان % بوده است و این ارقام بیانگر رصفه۹/۱۰
 

 
باشد (در صورتی که روند  ماه می ۱۵میلیارد مرت مکعب در طول  ۲۴/۳

میلیون مرت مکعب  ۳/۴۰۲به  ۱۳۸۹قبلی ادامه داشت، مرصف گاز در سال 
میلیون مرت مکعب در روز می رسید).  ۱/۴۴۶ه ب ۱۳۹۰در روز و در سال 

در بخش خانگی، دلیل اصلی رشد  کاهش مرصف برق الزم به ذکر است که
و کاهش قابل توجه مرصف گاز در  ۱۳۸۹ین مرصف گاز در سال ئپا

 است. ۱۳۹۰ها، دلیل اصلی رشد پایین مرصف گاز در سال  نیروگاه
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 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰های  های مختلف طی سال وجود آمده در رشد مرصف گاز غنی در بخش ه: تغییرات ب۴ جدول

 ۸۹-۹۰رشد متوسط  ۸۸-۸۹رشد متوسط  ۸۰-۸۸ رشد متوسط بخش مرصف
 %۸/۷ -%۲/۱ %۷/۱۱ خانگی

 %۶/۸ %۳/۴ %۸/۹ تجاری، خدماتی و عمومی
 %۶/۱۲ %۹/۶۰ - نقل  و حمل

 %۲/۱۲ %۸/۱۰ %۵/۱۲ صنعت 
 %۴/۳۰ %۶/۱۷ - کشاورزی

 -%۹/۱۳ %۱/۶ %۶/۷ ها نیروگاه
 %۴/۲ %۵/۶ %۹/۱۰ متوسط رشد مرصف (کل)

(مرصف کل گاز)  فروش داخلی
 (میلیون مرت مکعب در سال)

 ۱۴۴۵۱۹ :۹۰سال  ۱۴۱۰۹۲: ۸۹سال  ۶۶۷۱۴ :۸۰سال 

 ۱۳۲۴۰۹ :۸۸سال 

(مرصف کل گاز)  فروش داخلی
 (میلیون مرت مکعب در روز)

 ۹/۳۹۵ :۹۰سال  ۵/۳۸۶ :۸۹سال  ۷/۱۸۲ :۸۰سال 

 ۷/۳۶۲: ۸۸سال 

 طبقاتی (رضیب جینی) ۀکاهش فاصل -۲
هاست. دستگاه  ارانهیۀ ع عادالنیاول، توزۀ ار، در درجکن یاهداف مهم ا«

ن یقبىل، ال کند. با شک یم مین مردم تقسیهاىئ را ب ارانهیشور کت یریمد
شرت یردند، بک یشرت مرصف میشرت پول داشتند، بیه بکسا� کها به  ارانهی
ن یردند، اک یمرت مرصف مکمرت پول داشتند، که کسا� کد؛ اما به یرس یم
عِ عادالنه انجام یها، توز ارانهیردن کد. با هدفمند یرس یمرت مکها  ارانهی
گام بلند در  کین، ی. ارسد یعنى به همه، به نسبت واحدى میرد؛ یگ یم

 .»جاد عدالت اجت�عى استیجهت ا
 ۱/۱/۹۰رهرب معظم انقالب، بیانات در حرم رضوی، 

 

ه کهاىئ  ارانهیۀ ع عادالنین قانون عبارت است از توزیهاى ا ى از هدفکی«
ه کصحبتى رشح دادم  کیدهد. من قبالً در  ینظام و دولت به مردم م

ن قرشهاى مختلف یعادالنه در بر ینامتعادل و غشه به صورت یها هم ارانهی
با  ن است.یعمومى همۀ ارانیار کعت یشده است؛ طب یم میمردم تقس

م و یاجراى عدالتى در تقس کیتعادىل،  کیها، در واقع  ارانهیهدفمندى 
رده است. و من خربهاى موثقى از رسارس کدا یها وجود پ ارانهیع یتوز

ار در بهبود زندگى طبقات کن یه اکى از آن است که حاکشور دارم ک
ن یتر ه مهمکهاست،  ى از هدفکین یف نقش مؤثر داشته است. ایضع

 .»ن استین قانون هم همیهدف و مقصد از ا
 ۱/۱/۹۱رهرب معظم انقالب، بیانات در حرم رضوی، 
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که با  ۱۳۸۹ها در آذر  اول قانون هدفمند کردن یارانه ۀبا اجرای مرحل
ها به عموم مردم همراه بود، رضیب جینی (شاخص  نقدی یارانه پرداخت

تا  ۳۹/۰بین  ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۰های  اصلی نابرابری توزیع درآمدها) که در سال
به رقم  ۱۳۸۹گیری یافته و در سال  ، کاهش چشم١در نوسان بود ۴۱/۰
 رسید. ۳۸/۰

 درصد فقیرترین ۱۰ درصد ثرومتندترین به ۱۰همزمان نسبت درآمدهای 
رسید. براساس آمارهای بانک مرکزی،  ۱/۱۳خانوارها در این سال به رقم 

به بعد) کمرتین  ۱۳۶۱های قبل (از سال  ارقام مذکور در مقایسه با سال
 این بود که اجرای قانون هدفمند کردن ۀدهند نشان که ٢میزان بوده است

به کاهش  تر درآمدی متام شده و این امر ینئهای پا ها، به سود دهک یارانه
 های اقتصادی کمک کرده است. نابرابری

براساس آمارهای اعالم شده توسط مرکز آمار، کاهش رضیب جینی در سال 
. آمارهای مقدماتی بانک ٣رسید ۳۷/۰هم ادامه یافت و به رقم  ۱۳۹۰

 .٤کند ید میأئمرکزی هم این رقم را ت

1 http://www.csr.ir/Pdf/Content2520/147.pdf 
2 http://hamshahrionline.ir/details/168644 
3 http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=324793 
4 http://tasnimnews.com/Home/Single/43011 

توزیع درآمدها های نابرابری  وجود آمده در شاخص ه: تغییرات ب۵جدول 
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۰های  طی سال

 سال
رضیب 

 جینی
 درصد ثرومتندترین به ۱۰نسبت 

 درصد فقیرترین خانوارها ۱۰
۱۳۸۰ ۳۹۸۵/۰ ۴/۱۴ 
۱۳۸۱ ۴۱۹۱/۰ ۹/۱۶ 
۱۳۸۲ ۴۱۵۶/۰ ۲/۱۶ 
۱۳۸۳ ۳۹۹۶/۰ ۶/۱۴ 
۱۳۸۴ ۴۰۲۳/۰ ۵/۱۴ 
۱۳۸۵ ۴۰۰۴/۰ ۹/۱۴ 
۱۳۸۶ ۴۰۴۵/۰ ۲/۱۵ 
۱۳۸۷ ۳۸۵۶/۰ ۳۵/۱۳ 
۱۳۸۸ ۳۹۳۸/۰ ۰۱/۱۴ 
۱۳۸۹ ۳۸۱۳/۰ ۱۰/۱۳ 
۱۳۹۰ ۳۷/۰ - 

 

                                                             



سـرپناهی 
بـــــــرای 
محرومین 

دستاوردها (۳) 



  brotoush.com ۱۳۵ نژاد بدون روتوش احمدی 
 

 رسپناهی برای محرومین

ع متناسب یم و توزیهاى مهم عدالت اجت�عى، تقس ى از �ونهکی«
قت عدالت اجت�عى، یهاى غافل از حق در نظام شور است.کهاى  فرصت

ه یکشور تکشود، بر روى مناطق خاىص از  یه میکخاىص تۀ بر روى طبق
ه ىس و دو کتا امروز -م یآئ ش مىیشود؛ اما در جمهورى اسالمى هرچه پ یم

مراقبت قرار ۀ روستاها در حوز  م.ینیب تر مى ن معنا را قوىیا -سال گذشته
ن همه یرند. ایگ یمراقبت قرار مۀ رند، شهرهاى دوردست در حوز یگ یم

سازى به سمت شهرهاى دور  ن همه جادهیاسازى در روستاها،  نکمس
روى برق، آب یهاى ارتباطى، ارتباطات گوناگون، ن شور و روستاها، راهک

 .»ع شده استیشور توزکها در رستارس  نیانات زندگى، اکمناسب، تلفن، ام

 ۱۵/۱۱/۸۹، ١های �ازجمعه تهران رهرب معظم انقالب، خطبه

ن ساخته شد و در کخانه و مسها هزار  خدمات اقتصادى، دهۀ نیدر زم«
ن آمارها، آمارهاى بزرگى است؛ آمارهاى مهمى یار مردم قرار گرفت. ایاخت

ها و  ها ساخته شد، بزرگراه ن روستاىئ ساخته شد، جادهکاست. مس
م یرشفت و عدالت است. ما گفتیپۀ دهۀ عیها طل نیها ساخته شد. ا آزادراه

 .»اش است عهین طلیود؛ اخواهد ب» رشفت و عدالتیپۀ ده«ن دهه، یا

 ۱/۱/۹۱، ٢رهرب معظم انقالب، بیانات در حرم رضوی

1 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955 
2 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19301 
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بندى   هاىئ هم وجود دارد. در جمع خب، نقاط قّوىت وجود دارد؛ ضعف«
ح را به نقاط قّوت یم، ترجینک ینقاط قّوت و نقاط ضعف، وقتى ما نگاه م

طرف د بر یها را نبا ه ما ضعفکست ین نیش این معناین اکیم؛ لیده یم
ع عمرا� انجام یارهاى وسکشور کن چند سال در یم. خب، در طول اینک

ها واقعاً  نیهاى مختلف؛ ا خصوص در مناطق دوردست، در بخش هگرفته؛ ب
 .»ت دولت استکار مهمى در حر یرد بسکیرو کین یارهاى مهمى است؛ اک

، ٣جمهور و هیئت دولت سیرهرب معظم انقالب، بیانات در دیدار رئ
۲/۶/۹۱ 

حرضت  یاقتصاد یها تین اولویاز اول» ازین متناسب با نکن مسیتأم«
اد یل بنیکام تشیه در پکبود  یامام(ره) پس از وقوع انقالب اسالم

ل یک(تش ۱۰۰ام افتتاح حساب یو پ ۱۳۵۷اسفند  ۹خ یمستضعفان در تار
شان یتوسط ا ۱۳۵۸ن یفرورد ۲۱خ ی) در تارین انقالب اسالمکاد مسیبن

 یقانون اساس ۴۳و  ۳۱، ۳قرار گرفت و به دنبال آن در اصول  دیکمورد تأ
براساس اصل  ،به عنوان مثال ح شد.یترصنیز ران یا یاسالم یجمهور 

داشنت مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و «ویکم قانون اساسی  سی
ها  دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن«بوده و » ایرانی ۀخانواد

اجرای این اصل را  ۀخصوص روستانشینان و کارگران زمینه ب ترند که نیازمند
 .»فراهم کند

به  یئگو  در راستای اجرای این اصول قانون اساسی و همچنین پاسخ
ص ین مهر با تخصکمس ۀبرنام گذشته،ۀ ده ۵ ین طکمس ۀانباشت یتقاضا

3 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831 

مسکن از  ۀ(حذف قیمت زمین از قیمت متام شد» صفر ۀنین با هزیزم«
و » الت قرض الحسنهیتسه«ای به متقاضیان)،  ری زمین اجارهطریق واگذا

اِر کند ساخت در دستور یدر فرآ» یتیریبه مد یتیکمال ۀل واسطیتبد«
 یازمندان واقعیدار شدِن ن ه فرصت خانهکنهم و دهم قرار گرفت   دولت

ساخت ۀ ون تومان در طول دور یلیم ۱۵  ۀرا با متوسط آورد ین شهر کمس
 است.رده کجاد یا

گرفت؛ اوالً از حق  ین خانوارها قرار �یا یش رو یپ ین فرصتیاگر چن
شان در یا یون تومانیلیم ۱۵ۀ اً آوردیشدند و ثان یدار شدن محروم م خانه

بر  ن مهر عالوهکمس ۀن برنامیشد. بنابرا ی� یگذار  هید رسمایبخش تول
شهرها و  ین در متامکن از مسیمحروم یدار شدن را برا ه فرصت خانهک آن

استه ک یمرصف یش تقاضا در بازارهایاز افزا ،شور بوجود آوردک یروستاها
 .رده استکت ید هدایخانوارها را به سمت تول ینگیو نقد

مبانی قانونی الزم جهت اجرای این برنامه با هدف تولید مسکن برای 
قانون  ۀین جامعه با پیشنهاد الیحئآمدی متوسط و پاهای در  دهک
مسکن از سوی دولت و تصویب آن  ۀو ح�یت از تولید و عرض دهی سامان

 ۱۳۸۸توسط مجلس شورای اسالمی فراهم گردید و از سال  ۱۳۸۶در سال 
برخی از آثار مهم و مثبت اجرای این طرح در  .به صورت جدی فعال شد

 :٤ست ازا نژاد عبارت دولت احمدی

4 http://maskannews.ir/?state=showbody_news&row_id=1580 
   http://maskannews.ir/? state=showbody_pic&row_id=1591 
   http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=105066 
   http://www.mehrnews.com/detail/News/2031455 
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د رونق اقتصادی صنایع مرتبط با مسکن و افزایش رش -الف
 اقتصادی

به  مسکن مهر ۀن در قالب اجرای برنامکالت ساخت مسیپرداخت تسه
ن یشین و پیپس یت صنعتیفعال ۀرشت ۱۲۰ش از یجاد تقاضا در بیا یمعنا

ع و معادن وابسته و یصنا یت خالیوابسته بوده و باعث فعال شدِن ظرف
 شده است. ید صنعتید تولیجد یجاد واحدهایا

ن را به کمس ید صنعتیتول یدرصد ۳توانسته است سهم ن مهر کمس ۀبرنام
مصالح  یجاد شده برایا یتقاضا یط فعلیدر رشا .ش دهدیدرصد افزا ۲۰

ع و معادن وابسته به ین باعث رونق صناکد مسیتول ۀواسط به یساخت�ن
د و فروش محصول یدر تول یلکع مشین صناین بخش شده است و ایا

 یها به بعد) شاخص گروه ۸۷اواسط سال ندارند. در چند سال اخیر (از 
 بوده است. یشه صعودیوابسته به صنعت ساخت�ن در بورس هم

نسبت  ۸۹بدون نفت در سال  ید ناخالص داخلیدر سطح کالن نیز رشد تول
ه کد یرس ۷/۵به  ۳/۳درصد و با احتساب نفت از  ۱/۶به  ۷/۳از  ۸۸به سال 

ن مهر بوده و در سال کبرنامه مس یل اجرایبه دل یش رشد اقتصادین افزایا
ت یهدا ۀواسط به ین رشد اقتصادیا ز تداوم داشته است.ین ۹۱و  ۹۰

ه به صورت همزمان کبوده  یاقتصاد موتورن یبه ا ینگیاز نقد یبخش
 ش داده است.یرا افزا یعدالت اقتصاد

 زایی باال و ارزان اشتغال -ب

 ۴۴/۱ یونکمس یربنایمرت مربع ز ۱۰۰د هر یتول یازا در بخش مسکن به
سال  کیشغل در  ۸/۱ ،میمستقیر غ های با احتساب شغل م ویشغل مستق

ون تومان یلیم ۲۰ ین بخش به ازایدر اصورت  بدینشود.  یجاد میا
سه با یه در مقاکرد کجاد یسال ا کیشغل در  کیتوان  یم یگذار  هیرسما
 یاقتصاد یها گر بخشیدر د ییزا اشتغال یاز برایمورد ن یگذار  هیرسما

ون و هفتصد هزار نفر و در یلیم کی، ۸۹در سال  .مرت استکار یبس
ه م بیمستقر یم و غیصورت مستق ون و صد هزار نفر بهیلی، دو م۹۰سال

جغرافیایی کشور  ۀدر پهن ییو روستا ین مهر شهر کرونق مس ۀواسط
ن یجاد شده در ایاشتغال ا ۀه عمدکر است کار بودند. قابل ذ کمشغول به 

 مردان به عنوان رسپرست خانوار بوده است. یبرا بخش

 کنرتل تورم بخش مسکن و تورم عمومی -ج

ن، سوخت و کمس ین مهر سبب شده تا شاخص بهاکمس ۀبرنام یاجرا
 یبود، ط یان گذشته همواره باالتر از تورم عمومیسال یه طک ییروشنا

ه با کاست  یلن در حایرد؛ ایقرار گ یتر از تورم عموم نییر پایچند سال اخ
 ینیب شیانباشته شده پ یشور و تقاضاهاک یتیجمع یتوجه به هرم سن

شرت یار بیقبل از آن بس یها ن بخش نسبت به سالیه تورم دراکشد  یم
د شاخص یش شدیتنها مانع از افزا ن مهر نهکمس ۀن وجود برنامیباشد. با ا

 یتورم عموم یتر از شاخص بها نیئه آن را پاکن شد بلکبخش مس یبها
قرار داد و در نتیجه با توجه به نقش کلیدی بخش مسکن در سبد تورم 

 ۀگیر و کنرتل کنند به عنوان رضبه ن مهر عمالً کدرصد) مس ۶/۲۸عمومی (
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ن یش ایاز افزا یر است درصد قابل توجهکان ذ یاین تورم هم عمل کرد. شا
گام  یاجرا با ییش سهم سوخت و روشنایافزا ۀواسط به ۹۰شاخص در سال 

 .شود یمشاهده م ۱ه در �ودار کها است  ارانهی ینخست طرح هدفمند

�ودار ۱� نرخ تغییرات شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنائی
(منبع� بانک مرکزی)

 ماندگی گذشته تولید مسکن و جربان عقب گیر چشمافزایش  -د

بیانگر تولید  ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۵در سال آمار متوسط تولید واحد مسکونی 
 ً های  هزار واحد مسکونی بوده است که در طی سال ۵۰۰سالیانه حدودا

به سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی افزایش یافته  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵
شور در کن کنفوس و مس یبر اساس آمار رسش�ر  ،عالوه بر این است.
ن (نسبت به تعداد کن واحد مسو یلیم ۵/۱مبود کشور با ک ۸۴سال  یابتدا

 یها تین مهر و ح�کطرح مس یه با اجراکخانوار) مواجه بوده است 
امل جربان شده و حتی تعداد واحدهای کمبود به صورت کن یدولت ا ۀژ یو

نفوس و  یج رسش�ر یمسکونی از تعداد خانوار پیشی گرفت. بر اساس نتا
به ثبت  یونکواحد مسون یلیم ۶/۲۱در مجموع  ۹۰شور در سال کن کمس
شور ک یون خانوار در شهرها و روستاهایلیم ۲/۲۱ده است ولی تنها یرس

 وجود دارد.

الزم به ذکر است بر طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت راه و
میلیون واحد  ۴مجموعاً حدود  ۹۱تا  ۸۵های  در طی سال ،٥شهرسازی

احداث بوده  مسکن مهر در دست ۀمسکونی در کشور در قالب برنام
هزار واحد مسکونی سهم  ۸۵۰میلیون و  ۱است که از این میزان حدود 

هزار واحد مسکونی سهم شهرها بوده  ۱۵۰میلیون و  ۲روستاها و حدود 
 ۱۳۹۱است. از این تعداد واحد مسکونی در دست احداث تا پایان سال 

هزار واحد مسکونی شهری و حدود  ۱۰۰میلیون و  ۱مجموعاً حدود 
برداری رسیده و قرار  واحد مسکونی روستایی به بهره هزار ۵۰۰لیون و می۱

 ۲۰۰هزار واحد مسکونی شهری و  ۵۰میلیون و  ۱نیز  ۱۳۹۲است در سال 
 برداری برسد. هزار واحد مسکونی روستایی به بهره

5 http://www.mehrnews.com/detail/News/2031455 
   http://www.mehrnews.com/detail/News/2024994 
   http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=105066 
   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920124000803 
   http://www3.irna.ir/fa/News/80574836/ 
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نرخ تورم رشد شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنایی
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 سخن آخر

 

 یکم.

ۀ دانست، دو لب امام خمینی متام دشمنان انقالب اسالمی را دو طیف می
شود و  متفاوتشان به یک نتیجه ختم می قیچی که ظاهر و شعارهای کامالً

روشنفکرها و متحجرین. البته انقالب اسالمی است:  گاه بردن آن به قربان
اند و هم خودی  دوم خطرشان بیشرت است، چون هم در لباس اسالم ۀدست

خون دلی که پدر « :کنند. شاید برای همین بود که امام گفت جلوه می
های  متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی ۀپیرتان از این دست

دعوا را ترسیم کرد؛ ۀ صحنامام، خود بهرت از همه،  ».١دیگران نخورده است
گفت ما علیه اسالم انقالب کردیم. بعد رشوع کرد اسالم را توضیح دادن که 

 .٢با کدام اسالم به جنگ کدام اسالم رفتیم

 دوم.

از -نژاد که پیروز شد با دو جریان مواجه شدیم. یک دسته  احمدی
منتخب جمهور  یسئمثبتی در ر  ۀکه هیچ نقط -گراها ها تا اصول طلب اصالح

چه را حق  دانستند که آن طلِب خائن می دیدند و حتی وی را یک قدرت �ی
ها و توافقات پشت کرده است.  نامه ایشان بوده غصب کرده و به مرام

مالک «خواندند و  می» هزاره سومۀ معجز «جمهور را  یسئدیگر اما ر  ۀدست
 هستند.» الدوله لیوک«و مفتخر بودند که خودشان  دانستند می» اشرت علی
یدیه گرفنت از امام أئرسمی در منابر و تای رسمی و غیر ه قول بازار نقل

1 farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&tid=169&sc=278 
2 http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&tid=140 
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جمهور منتخب گرم شده بود و  یسئها برای ر  و خواب دیدن (عج)زمان
کرد یا  هرکس کوچکرتین انتقادی داشت یا در زمین هاشمی بازی می

را  ادنژ  احمدیخواست خاکریز  یا می ،خاصیت بود منتسب به خواص بی
خورد که دشمن  هایی رقم می بازی بین آن .فقیه برسد بزند تا بعد به ولی

خواهی و  هایی که قامت آرمان نژاد بودند و آن خونی احمدی
هواداران  .نژاد خالصه شده بود احمدیۀ شان به قد و قوار  خواهی عدالت

هایی کردند ولی  هایی دادند و اعالم برائت چاک بعدها تغییر مشی سینه
آفرینی  اند که نقش ک�کان در فضای سیاسی کشور همین دو دسته

متحد در  ۀپایداری و جبه ۀسازی جبه طور که در دوگانه کنند؛ ه�ن می
 انتخابات اخیر مجلس دیدیم.

 سوم.

 ً » نشینی خانه«ایام موسوم به  -رور کردیمطور که در جزوه م ه�ن- ظاهرا
نژاد در  هم رسیدن این دو جریان است. بِت ساخته شده از احمدی بهۀ نقط

با کسی عقد «چاک فروریخت، عباراتی چون  هواداِر سینهۀ ذهن دست
به غیرمنتظره هایی  برچسبآمد و  شان بر زبان بزرگان» ایم اخوت نبسته

نژاد و  یان سابق بر پیشانی احمدیترین حام باره از جانب جدی یک
ۀ ها نشست. مهر تأیید حامیان افراطی سابق بر سخنان گذشت دولتی

جمهور و منفور شدن وی  یسئمخالفان، چنان موجی از اعالم برائت از ر 
برانگیخت که دیگر رهربی هر قدر هشدار داد که انصاف داشته باشید، به 

ضدانقالب را » پایه سست و ىب هاى حرف«هوده تهمت نزنید، ید بیىس نباک
 ،مهمی اتفاق نیافتاده استۀ تکرار نکنید، به آشفتگی کمک نکنید، مسأل

کارگر نیفتاد.  … و ها القا نکنید اللهی فضای دوگانگی را به مردم و حزب

جریاناتی که متهم به تخریب و دروغ و تهمت نسبت به دولت بودند، از 
گفته بودند خود را به جایگاه شاکی  تر این جهت که این اتهامات را پیش

همگانی ۀ استفاد» جریان انحرافی«ۀ شد تر درست بازگرداندند. عنوان پیش
اخالقی  کاربردن این عنوان بی احساس نکرد که به پیدا کرد و کسی اصالً

یا هرچیز دیگر از  اختالف نظر اجراییدلیل ناکارآمدی یا  است. هرکس را به
را قهرمان مبارزه با جریان انحرافی معرفی کرد  خود ،دولت اخراج کردند

کم موج به راه افتاده که  هایش اخراج شده است. کم دلیل مجاهدت که به
ساز در کنار  تر افکار عمومی را به سمت یک شخص و یک باند حاشیه پیش

جا رسانید که فقط اینان منحرف  بدانکار را داد،  جمهور سوق می یسئر 
 نژاد است که منحرف شده است. حمدینیستند و این خود ا

 چهارم.

ترویج حاکمیت دوگانه، فقیه، فساد و باندبازی،  گریزی، ضدیت با ولی قانون
سازش سویی با حجتیه، ترویج بدحجابی،  ، همگری جدید و بابی گری یئبها

گیری،  یل، حتی فراماسونری و شاگردی شیطان، جنئدر برابر آمریکا و ارسا
هم ریخنت تعمدی بازار سکه  ، به(عج)گذاشنت برای امام زمانبشقاب خالی 

و ارز، ایجاد گرانی برای گرفنت انتقام از مردم، حتی احت�ل تقلب در 
راحتی بسیار  ها به وجوی ساده در رسانه . با یک جست … انتخابات و

کس  توان هر روزه دید و خواند و نسبت داد و به هیچ ها را می مانند این
دهد که به دومین مقام مسئول جمهوری  احساس بدی دست �ی هم اصالً

ۀ جمهور جزو منفورترین افراد بین بدن یسئشود. ر  اسالمی چنین گفته می
ها را  اللهی کشور معرفی شده است. در این جزوه برخی از این نسبت حزب

مرور کردیم. اتهامات و غوغای به راه افتاده از جانب حامیان سابق، 
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ختالفات ظاهری، از جنس ه�ن ادعاهای چندین سال قبل رغم ا علی
سی  بی بیۀ های مورد عالق ه�ن سوژهۀ ها و اصولگراها و ادام طلب اصالح

که جنس  جدیدی ندارد. ک� اینۀ و صدای آمریکاست و هیچ نکت
حامیان ۀ های گذشت شباهت با طرفداری های حامیان امروز هم کم ح�یت

طلبان و ضدانقالب  گامی اصالح ولت نیست. پیشدیروز و دشمنان امروز د
گیری و رمالی و  هایی چون ادعای ارتباط با امام زمان، جن را در نسبت

حاکمیت دوگانه در جزوه خواندیم و زبان دراز این روزهایشان را که 
 گفتیم!  دیدید راست می

 پنجم.

شان نبود، سخنان غلط و ۀدربار   روشنگریۀ سخنان دوپهلو که دغدغ
توضیح ۀ ای دولتی دغدغ ای و مجله گاه سایتی، روزنامه دلیلی که هیچ بی

ای  ها را نداشت و گویی اراده وگو با منتقدان پیرامون آن شان و گفتدادن
 ای حامیان دولت که های رسانه بر مرموز ماندنشان وجود داشت، فعالیت

خود  وگو و توضیح نظرات و پاسخ به اتهامات، جای ایجاد فضای گفت به
کردند،  منترش می» نژادکشون احمدی«کردند،  اخالقی می زنی و بی اتهام

تر  داران دیروزش را عمیق نژاد و دوست مشتاقانه شکاف بین احمدی
نژاد و  احمدی ۀگفتند اصولگرا نیستیم، قطع شدن رابط کردند و می می

حامیان گوناگون دیروزش که هر روزه در معرض سخنانی  ۀدولت با بدن
همه و همه نقدهایی واقعی به  … دند که در جزوه مرور کردیم وبو 

بار در قامت  دیروز اینۀ ها هستند؛ دوگان اخالقی ساز بی دولت و زمینه
ها توجیهی برای  حامیان دولت و اصولگرایان زنده شده است؛ اما این

 انصافی نبوده و نیست. اخالقی و بی بی

 ششم.
عنوان نگاه سوم، از ه�ن ابتدا  دولت بهخواه به  از نظرگاه جریان عدالت

یید کلیت دولت باید أرغم ت نقدهای بسیاری به دولت وجود داشت که علی
فرهنگ چه در دولت  ۀشد. غفلت دولت در حوز  به طور جدی طرح می

آقای صفارهرندی و چه در دولت دهم  ۀسال ۴نهم با حاکمیت منفعل 
که آقای حسینی برداشت، در  مثبت و دیرهنگامی های نسبتاً  رغم گام به

بهداشت و درمان انتصاب خانم دستجردی و پیش از آن نیز اعت�د  ۀحوز 
به یک پزشک و دانشگاهی شیرازی چون آقای لنکرانی و قرار دادن ایشان 

روشن که دولت را در این زمینه ۀ گونه کارنام در جایگاه وزارت بدون هیچ
لت در نظام سالمت محروم عدا ۀهای جدی در حوز  از محقق کردن گام

یق (از نصب آقای بذرپاش بدون ناال تجربه و بعضاً  نصب مدیران کمکرد، 
های خودروسازی  ترین رشکت مدیریتی در یکی از مهم ۀگونه سابق هیچ

های اخیر)، معاون اولی آقای  کشور در دولت نهم گرفته تا عزل و نصب
مشایی (باتوجه به نگاه منفی که از قبل نسبت به وی وجود داشت)، 

زنی به افراد و افشاگری قبل از اثبات در دادگاه (چه در مناظرات  اتهام
رصار به انتصاب افراد سیاه مجلس)، ا ۀشنب و چه در یک ۸۸تلویزیونی 

متهم به فساد (مانند مرتضوی) ولو با دور زدن قانون و موارد بسیاِر دیگر 
ها را  توان آن اند. چه بسیار مواردی که می از این دسته انتقادات جدی

ها و در موضع تهمت قرار گرفنت معرفی کرد.  مصداق ورود به حاشیه
 باعث شد بسیاری از پراکنی امروز سازی دیروز و تهمت فضای قدیس

هزاره سوم  ۀانتقادات واقعی به حاشیه برود. چه آن زمان که ایشان معجز 
یید امام زمان بود و مخالفانش ضدوالیت فقیه و کسانی أمورد ت ۀو گزین

اند بودند و چه زمانی که فراماسون و  که در برابر خدا ایستاده
اهانه نبود. مسائل خو  فقیه شد، تریبونی برای انتقادات عدالت ضدوالیت



  brotoush.com  ۱۴۲ سخن آخر 

ای که  پرده اصلی با کدهای جلسات خصوصی و عمومی کردن مطالب پشت
به حاشیه رفت و برآیند درست و منطقی از  ،شد یید �یأگاه هم ت هیچ

گاه شکل نگرفت. شاید تذکرات رهربی در دیدارهای اخیر برای  دولت هیچ
 د.برشمردن نقاط ضعف دولت در کنار قوت آن از این جهت باش

 هفتم.

ایم که برخالف تذکرات رهربی اعت�د به مقامات  امروز به جایی رسیده اگر
چنین فضایی را از دو جهت ۀ سلب شده است، باید ریش کشور متاماً 

نژاد پیش آمد و باعث شد تا  چه که برای دولت احمدی بررسی کرد. اول آن
بود با چنین  در رشایطی که نیازمند اعت�د افکار عمومی و نخبگان جامعه

برای افراد دیگر  مجدداً  فضایی مواجه شود؛ چرا که این رشایط ممکن است
های بعدی در کشور رخ دهد. دوم هم تلنگری به خودمان تا در  و دولت
ها و  هایی که روی منابر و در سایت تقوایی و بی  مان ای های رسانه جوزدگی
 شیرین تهمتۀ نیم. مز ها دچارش شدیم بازنگری ک ها و روزنامه خربگزاری

خاک کردن و از بابت عدم تعقیب قضایی  و زدن و توهین کردن و گرد
 همه را برای از صحنه بیرون کردن کسانی که خاطرجمع بودن و این

وقت است  کار بردن، ممکن است زیر زبان ما مباند. آن نظر ما نیستند به هم
کنیم که انصاف  که این شهد مسموم را باز هم خواهیم چشید و عادت می

را فراموش کنیم، قانون را زیرپا بگذاریم و به دست و پای برادرمان که مثل 
هین های تهمت و تو  خودمان ضعف و قوت و گناه و صواب دارد وزنه

کنیم.  پرتببندیم و او را به خاطر اختالفامتان از کشتی انقالب به دریا 
اصلی گردآوری این ۀ ترسیم رویه شود، انگیز  شاید نقد این رفتار که می

 جزوه باشد.

 هشتم.

بود؛ » حامیان منتقد«از ابتدا یک جریان قوی  نژاد احمدیترین نیاز  مهم
د. شاید از آن محروم بو  ماً موهبتی که در فضای افراط و تفریط متا

به شدت به چنین همراهانی نیازمند باشد. جریانی که  بعدیجمهور  یسئر 
گرایی و چاپلوسی گوشزد کند و هم در  هم انتقادات وارد را به دور از قبیله

های باندهای ثروت و قدرت و  اخالقی ها و بی انصافی برابر بی
 و رعایت انصاف و قانون بایستد.» صرب انقالبی«خواهان با  زیاده

گاه گردآوری شد، برای ترسیم یک فضای واقعی از این جزوه با همین دید 
نژاد و دولت بدون اضافات و هرگونه روتوش.  داستاِن انحراِف احمدی

 ،دلیل سیل اتهامات، بررسی نقدهای واقعی به حاشیه رفت اگرچه که به
نژاد یا دولت نیست. به ناچار،  مطلق احمدیۀ ولی این هرگز به معنی تربئ

چک بود در برابر یک شهر سوت و کف و رس و این جزوه یک فریاد کو 
 که بگوید پادشاه لخت است! برای آن» ها آدم بزرگ«صدای 



 

 
نیم، ترجیح را به نقاط ک وقتى ما نگاه میبندى نقاط قّوت و نقاط ضعف،   هاىئ هم وجود دارد. در جمع خب، نقاط قّوىت وجود دارد؛ ضعف

ع یارهاى وسکشور کن چند سال در یم. خب، در طول اینکد برطرف یها را نبا ه ما ضعفکست ین نیش این معناین اکی؛ لدهیم قّوت می

ار مهمى یرد بسکیرو کین یارهاى مهمى است؛ اکها واقعاً  نیهاى مختلف؛ ا بخش خصوص در مناطق دوردست، در هعمرا� انجام گرفته؛ ب

ه در کهاىئ  رشفتین پیعلم و فناورى به وجود آمده. اۀ نیه در زمکرى یهاى چشمگ رشفتید، تا پیریه بگین قضیت دولت است. از اکدر حر 

 ت.ىل قابل توجه اسیعلم و فناورى صورت گرفته، خۀ نین چند سال در زمیا

است خارجى، ثقل و یسۀ جور است. امروز در عرص نیامللىل هم هم  نیاست خارجى و مسائل بیسۀ شور در عرصکگاه یارتقاء جاۀ نیدر زم

 میا  رگذار بودهیش آمده، ما تأثیه پکها مهم است. در حوادىث هم  نیم؛ ایرگذاریشور با چند سال قبل تفاوت دارد؛ ما در مسائل، تأثکۀ وزن

ه یکد تیه به نظر من روى آن باکن نقاط قّوىت یگر از ایبخش د کی ىل مهم است.یبه نظر ما آن هم خ -اى دارد   آن، داستان جداگانهه ک - 

ار بودند تا امروز، گفت�ن انقالب و که دولت نهم و دولت دهم بر رس کهاىئ  در این سالهاى انقالب است.  برجسته شدن ارزشۀ رد، مسئلک

ۀ : مسئلامالً برجسته شدهکها را از انقالب آموختیم، خوشبختانه  ردند و ما آنک ه امام به آن توصیه میکانقالب و چیزهاىئ   هاى ارزش

ها به انزوا افتاده  نیگرى و ا یه اسم انقالب و انقالبکاى بر ما گذشت   دوره کیگرى.  یزى، افتخار به انقالبیبارستکستى مسئوالن، استیز  ساده

شد. امروز  یزدند، گفته م ینوشتند، حرف م ینند؛ مقاله مکاد یزها ین چیارزش، از اا ضدیارزش منفى  کیردند به عنوان ک ی؛ سعى مبود

هاى  رى انقالىب، ارزشیگ ت انقالىب، جهتکشور به حر کش عمومى مردم و مسئوالن یس است؛ گراکع هست، درست بیجور ن نیخوشبختانه ا

 انقالب است.انقالىب و مبا� 
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