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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ جنوری ٢٣
  

  درگيری در مجلس وحوش اسالمی و غارتگران اموال عمومی جامعه
  ! و پز صادق زيباکالم

  

 در مجلس و انتقاد او به حصر خانگی کروبی و رھنورد و موسوی، پس از نطق علی مطھری، نماينده از تھران 

 نامه نوشت و خواست تا علی سويدن، سفير »پيتر تجلر «صادق زيبا کالم از تئوريسن ھای حکومت اسالمی، به

در فھرست » !حقوق بشر؟« را به عنوان يکی از مدافعان - نماينده مردم تھران در مجلس شورای اسالمی -مطھری 

  .زه صلح نوبل در سال جاری ميالدی قرار دھدجاي

دھنده افکار و ماھيت خود او در رابطه با حکومت اسالمی و  ای نشان مسألهاين درخواست زبياکالم، قبل از ھر 

کسی که يک نماينده اصولگرای مجلس وحوش اسالمی را کانديد جايزه صلح نوبل . گذارد مجلس آن را به نمايش می

ه تنھا حمايت از حکومت اسالمی و سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، ترور و سنگسار آن است، کند در واقع ن می

  . کند معرفی می» حقوق بشر«کند و به عنوان مدافع  ھای غيرقابل انکار را وارونه می بلکه اين واقعيت

  :در نامه زيبا کالم آمده است

 می خواستم تقاضا سويدنفقيت برای پادشاه جم جاه مملکت  و آرزوی موسويدنبا سالم و ابراز دوستی برای مردم «

نمايم تا جناب آقای دکتر علی مطھری نماينده مردم تھران در مجلس شورای اسالمی جمھوری اسالمی ايران در 

  ».فھرست نامزدھای دريافت جايزه صلح نوبل در سال جاری قرار گيرند

 نخست . اعطای جايزه صلح نوبل از دو منظر حايز اھميت است و درخواست او برایسويدننامه زيباکالم به سفير 

کم در حد ظاھر ھم  دست... ، ادبيات، اقتصاد و ايميکوايز در موضوعات مختلف از جمله فزيک، اين که انتخاب ج

ھا و انتخاب را بر  ھای تخصصی وظيفه بررسی صالحيت  ندارد، بلکه کميتهسويدنشده ربط مستقيمی به دولت 

 برای انتخاب يک فرد به عنوان برنده جايزه صلح نوبل، به سويدنبنابراين، درخواست از سفير کشور . رندعھده دا

  .پرمدعا است» استاد«دور از ھرگونه عقالنيت و ناآگاھی اين 

ً  نکته دوم و مھم  و سفيرش ھيچ ارتباطی با موضوع جايزه صلح نوبل ندارند و سويدن کشور تر اين است که اساسا

ً پروسه » استاد«پس اين . شود  انجام میاروی در کميته صلح نوبل وابسته به پارلمان ن انتخاب جايزه صلح نوبل تماما

  .داند کند، نمی ما، حتی کشوری که جايزه صلح نوبل را اعطا می
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ھم آوری بيان کرده و باز   را به شکل چندشسويدنچنين زيباکالم در اين نامه خود، شيفتگی خود به حاکميت  ھم

گونه حقی ندارد که در  ، پادشاه ھيچسويدنچرا که بر اساس قوانين . ناآگاھی خودش را به نمايش گذاشته است

 اغلب در سفرھای خارجی و از جمله اعطای جوايز سويدنشاه .  دخالت کندسويدنھا و امور جاری کشور  سياست

در .  کانديداھای جايزه نوبل نداردتعيينی در و ھيچ نقش کند  را به طور سمبليک نمايندگی میسويدنعلمی نوبل، 

وای به حال . دھد مانده و ارتجاعی او را نيز به جامعه نشان می واقع اين نامه زيباکالم، ھم ناآگاھی و ھم افکار عقب

  !ھا ھستند ھا استادان آن دانشجويانی که زيباکالم

ھای غربی، برنده  ھای دولت خاتمی با دولت و بستانکه در اثر بده » شيرين عبادی«بايد از زيبا کالم پرسيد خانم 

جايزه صلح نوبل شد قبل و بعد چه اقدام چشمگيری در راه حقوق بشر در جامعه ايران برداشته بود؟ خانم عبادی، 

کند چه کاری در بھبود وضع حقوق  پس از اين که جايزه صلح نوبل را دريافت کرد و در خارج کشور زندگی می

 انجام داده است؟ حاال جايگاه شيرين عبادی با جايگاه مطھری بسيار متفاوت و کارنامه مطھری مانند بشر در ايران

  .تر است  حکومت اسالمی و نماينده مجلس وحوش اسالمی آن، سياهمسؤولھر مقام و 

ی آورد تا افکار عمومی جامعه را به جای ديگر مطھری ھر از گاھی در مجلس نقش و ادای اپوزيسيون درمی

فکرانش در تصويب ھمه قوانين جنگل و وحشيانه نقش و مسوليت مستقيم  در حالی که مطھری و ھم. منحرف سازند

او از رعايت حقوق شھروندان، رعايت حقوق زندانيان، رعايت حقوق زنان، رعايت حقوق کودکان، رسيدگی . دارند

معه، آزادی بيان و تشکل و انديشه، آزادی ھا و محرومان جا نشين ھا، حاشيه به وضعيت بيکاران، کارتن خواب

ای به  ھای ملی و مذھبی، جمله زندانيان سياسی و اجتماعی، لغو اعدام، رعايت حقوق کودک، رعايت حقوق اقليت

زبان نياورده است و تنھا خواھان رفع حصر خانگی و يا محاکمه موسوی و رھنورد و کروبی شده است؛ زيبام کالم 

پس اين اقدام زيبا کالم، ربطی به حقوق بشر ندارد و کارکرد جناحی حاکميت . خود کرده استرا اين چنين شيفته 

  .دارد

طلبان حکومت اسالمی و حاميان اين جناح  سی نيز که دربست در اخيتار اصالح سی  چون بیئیھا در اين ميان رسانه

طلب جديد ياد کرده و در گزارشی اعالم  حاکثريتی قرار دارد پيش از اين از مطھری به عنوان اصال  ای و طيف توده

توان نماينده طيف خاصی دانست کما اين که در مجلس ھم موفق به تشکيل يک فراکسيون  مطھری را نمی«: کرد

  ».نشد و نمايندگان حاضر به ھمکاری با او نشدند

کنند اگر در   احساس میخواھند به صراحت در کنارش بايستند، چون طلبان ھم نمی اصالح«: سی اضافه کرد بی بی

ھا برخورد کند و اين  تری با اين شرايط فعلی به مطھری پيوند بخورند، ممکن است نظام سياسی با قاطعيت بيش

 اين است که مسألهايستد،   اين نيست که مطھری تا کجا میمسألهاالن . مسير در حال پيشروی، کامال مسدود شود

د از وضعيت به سود خودشان و يا عليه ديگران استفاده کنند، چه خواھند بازيگران سياسی اطراف او که قصد دارن

طلبان و دولت روحانی اين مھارت را دارند که از فضای ايجاد   اين است که آيا اصالحمسألهبه عبارت ديگر، . کرد

برداری  نابراين بھرهب. استفاده کنند يا خير... شده توسط مطھری، برای پيشبرد منافعشان مثال در زمينه رفع حصر و 

  ».تر از مقاومت مطھری است بازيگران سياسی، مھم

واقعيت اين است «: ھای اسالمی در لندن نيز در سايت جرس نوشته است »سبز«س اتاق فکر ئيعطاءهللا مھاجرانی ر

رسمی و بيداد  یدر برابر ب. ايم که رنگ ستم نگيريم کم در انديشه و دغدغه کنيم، يا دست که بسياری از ما آرزو می

کند   که بايست پرداخت، فضا را تاريک میئیھا سايه سنگين ھزينه. رسند ھا از راه می مصلحت! اما... ساکت نمانيم

در اين سرما و تاريکی و سکوت وقتی فردی مثل علی . نگرند گذرد؛ می و بسياری در سکوتی سرد، بر آن چه می
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... داند که از ھر گوشه و کناری بر او خواھند تاخت د، و حتما میگوي ترين تريبون کشور سخن می مطھری از مھم

 انسانی است که در اين زمانه عسرت،  گويم او ديگر يک فرد و يا تنھا نماينده مجلس نيست، اختيار با خود می بی

  ».نماد مروت و مردانگی و پاکبازی است

ھای  اخل و خارج کشور و با ھمکاری رسانهطلب حکومت اسالمی در د بنابراين، به نظر می رسد جناح اصالح

کنند تا در  معرفی می» حقوق بشر«و مدافع » فراجناحی«سی، مطھری را  بی چون بی المللی فارسی زبان ھم بين

 .انتخابات آينده مجلس، سھم خود را از حاکميت و ثروت و قدرت بگيرند

ی که زيبا کالم و مھاجرانی و غيره درباره مطھری طور با نگاھی مختصر به کارنامه مطھری، ببينيم آيا واقعا آن

  !سازی کاذب است؟ ھا، غيرواقعی و شخصيت ھای اين گويند واقعيت دارد؟ يا ادعای می

 بر رعايت تأکيدھای مختلف حکومت اسالمی،  ای و دايمی سران و ارگان ھا و عملکردھای پايه يکی از سياست

 رعايت مسألهبه عبارت ديگر، .  کل جامعه استکنترولين طريق  پليسی زنان و از اکنترولحجاب اسالمی و 

حجاب اسالمی يکی از مھم ترين خط قرمزھای حکومت اسالمی است که عدم رعايت آن اسالم و قوانين مردساالر 

علی مطھری، از جمله نمايندگانی است که ھمواره به تشديد فشار پليسی بر . دھد و نابرابر حکومت را بر باد می

  . ورزيده استتأکيدن و سانسور زنا

  : از افکار علی مطھریئیھا اشاره به گوشه

در فيلم : ھا اشاره کرد و گفت مطھری عضو کميسيون فرھنگی مجلس در جلسه مجلس، به مواردی از اکران فيلم* 

زندش آن قدر روابط نامشروع در ھم تنيده است که معلوم نيست زنی که باردار می شود پدر فر» شبانه روز«

  !کيست؟

اشاره کرد و گفت با وجود اين فيلم ھا نيازی به شبکه فارسی وان » انتھای خيابان ھشتم«چنين به فيلم  مطھری ھم

  !نيست

در کميسيون فرھنگی مجلس ھشتم نمايش داده شد و ھمه اعضای کميسيون با » آتشکار«او با اشاره به اين که فيلم 

در مراسم اختتاميه جشنواره فيلم :  شد و ھم تبليغ تلويزيونی داشت، تصريح کرداکران آن مخالف بودند، اما ھم اکران

کند و در واقع  شوند و وزير ارشاد ھم در اين مراسم شرکت می فجر، ھنرمندان با ھر لباس و آرايشی حاضر می

  .کند  میتأئيدھا را  بدحجابی آن

، از اين نيرو »امت در اجرای طرح امنيت اخالقیاستق«مطھری در خاتمه ضمن تشکر از نيروی انتظامی به دليل 

ھا مستقر   که در خروجی بزرگراهئینيروھا:  کردسؤالخواست که اين طرح را با مسائل امنيتی مخلوط نکنند و 

  اند؟ ھا مستقر شده اند مربوط به طرح امنيت اخالقی ھستند يا به داليل ديگر در اين محل شده

ورای اسالمی، طی سخنانی در جريان بررسی عفاف و حجاب در کشور در علی مطھری، اخيرا در مجلس ش* 

مشکل اساسی در حوزه فرھنگ در کشور ما اين است که دولت در بعضی موارد ... «: صحن علنی مجلس گقت

اعتقادی به وظيفه دولت اسالمی  ترين آن بی ھای کلی نظام و نظر مراجع دارد که مھم  بر خالف سياستئیھا سياست

اعتقادی  آن مرتبه است امر به معروف و نھی از منکر است که نياز به اعمال قانون دارد و به عبارت ديگر بیدر 

  »...به وظيفه نظارت موثر دولت در امور فرھنگی است

ھای دولت است، در خصوص عملکرد دولت در بحث  گرای مجلس که منتقد سياست علی مطھری نماينده اصول* 

ھای اصالح در موضوع پوشش و حجاب عملکرد خوبی  يابی و پيدا کردن راه دولت در ريشه«: عفاف و حجاب گفت

 ».داشته است اما در بعد عملی گاھی ضعيف عمل کرده است
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بايد حجاب استاندارد به مردم معرفی شود که به عنوان مثال مانتوی باالی «: مطھری افزود به گزارش خبرآنالين،

ما ھم در اين زمينه کمک کند تا مردم حجاب استاندارد را بشناسند چرا که اگر زانو نبايد باشد و صدا و سي

 ».شوند ھا و آقايان بدحجاب می  موجود باشد، خيلی از خانمئیھا کاستی

شود؛ به   درصد مشکل حل می۵٠کنم  اگر در اين زمينه فعاليت مناسبی داشته باشيم، فکر می«: او در ادامه گفت

تواند در اين  تواند ريشه سياسی و روانی داشته باشد که نيروی انتظامی نيز می ری که میاستثنای برخی ناھنجا

  ».زمينه ورود کند

  .دھد فکرانش در مجلس و غيره را نشان می اين چند نمونه افکار ارتجاعی مطھری را ھمانند ديگر ھم

خواند،   می» بدپوشش«رادی که برخوردھای زشت و خشنی با اف» حفظ عفاف اسالمی«نيروی انتظامی با عنوان 

» ارشاد«ھای  چه که به گشت شيوه عمل نيروھای انتظامی در برخورد با جوانان و زنان در ايران در قالب آن. دارد

  .ھای حکومت اسالمی است آميزترين سياست ترين و توھين مشھور است، يکی از ارتجاعی

در حالی که . تر شده است بيش» ارشاد«ھای   توسط گشتبا روی کار آمدن حسن روحانی، برخوردھا با پوشش زنان

  . ھا جمع کند او در تبلغيات اتنخابتی خود، وعده داده بود که گشت ارشاد را از خيابان

سی و شش سال است که حکومت اسالمی با داشتن ھمه ابزارھای حاکميت و با اتکا به قوانين اسالمی و شبکه قوی 

کند  ھا و غيره، تالش می ای معروف به لباس شخصی  و بسيج، نيروھای حرفهو مخوف مذھب و روحانيت، سپاه

در عين حال اين . گاه در اين راه موفق نبوده است حجاب اسالمی مطلوب خود را بر زنان تحميل کند، ولی ھيچ

از به شود، اما پس  ھای انتخاباتی کانديداھای رياست جمھوری مطرح می موضوع ھميشه به عنوان يکی از وعده

 .آيد ھای ديگرشان تو خالی از آب درمی  ھم ھمانند وعدهمسألهقدرت رسيدن روسای جمھوری، اين 

نژاد بود که  يکی احمدی. کنيم ھای روسای دولت جديد و قبل اشاره می جا به دو نمونه از اين تبليغات در گفته در اين

سن روحانی که در تبليغات انتخاباتی خود وعده زمانی ادعا کرد مشکل مملکت موی جوانان نيست، و ديگری ھم، ح

با اين حال، ھر دو که به قدرت . نام و نشان از دختران در خيابان بازخواست کند داد که نخواھد گذاشت ماموری بی

امر به معروف و نھی «ھای سختگيرانه انتظامی و برخوردھای خشن نيروھای رنگارنگ فعال در  رسيدند، سياست

  .ر مقابل زنان قرار دادندرا د» از منکر

 کرده تأکيد تيرماه سال جاری ١١شنبه  مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ھم روز سه در ھمين خصوص اسماعيل احمدی

او شورای عالی امنيت ملی، شورای . شود ی در روند طرح امنيت اخالقی ايجاد نمیتغييربود که با آمدن دولت جديد 

اين «: گيرنده در مورد اين طرح دانسته و گفته است الی فضای مجازی را تصميمعالی انقالب فرھنگی و شورای ع

جمھور سليقه  س ئيھای ملی، مقطعی نيست اما طبيعی است که ر گيری گيرنده ھستند و تصميم شورا و نھادھا تصميم

 ».کنيم بھتری داشته باشد و ما از اين نگاه استقبال می

ری که بين مطھری و مخالف سخنان او در مجلس پيش آمد اولين بار نيست و جنجال و درگيری لفظی و فيزيکی اخي

يک دليل اصلی چنين وضعيتی، اين است که حکومتی که در کليت خود . در مجالس ايران سابقه طوالنی دارد

يندگان آن ست که اکثر نما ھای وحشيانه دارد و قوانين آن نيز متاثر از قوانين مذھبی است، طبيعی ديکتاتور و سياست

  .طلب باشند نيز قلدر و وحشی و خشونت

گيری    که بحث جايگزينی جمھوری به جای مشروطه سلطنتی، بسيار اوج گرفته بود و روز تصميمئیدر روزھا

هللاَّ سيدحسن مدرس در برابر اين عمل ايستادگی کرد و سعی داشت از   شد، آيت برای اعالن جمھوری نزديک می
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س مجلس شورای ملی با سيدحسن ئيای بين سيدمحمد تدين، ر  در اين ميان مشاجره. مايدتصويب آن جلوگيری ن

  .مدرس روی داد که پس از ھتاکی تدين، او به ھمراه طرفدارانش از مجلس خارج شد و مجلس از رسميت افتاد

در اين ھنگام . پس از آن، مدرس از جلسه خارج شد و در سرسرا که نمايندگان جمع بودند به ايراد سخن پرداخت

دکتر حسين بھرامی به تحريک تدين به مدرس نزديک شد و سيلی محکمی به صورت مدرس نواخت به طوری که 

. اين حادثه را برخی نمايندگان محکوم کردند و از جرگه ھواداران جمھوری خارج شدند. عمامه او از سرش افتاد

  . د که در نھايت به شکست آن طرح انجاميددر آن زمان، اين سيلی را، سيلی به جمھوری تعبير کردن

هللا  آيت. خواست درباره انتخابات آزاد صحبت کند نطقی نيمه کاره داشت مھدی بازرگان در مجلس اول زمانی که می

نوری ھمدانی، از مراجع تقليد قم در خاطرات خود به افتتاحيه اين مجلس و ديدار با برخی نمايندگان در قم و 

کرد که علما خوب  مھندس بازرگان ھمين طور صحبت می«: نويسد کند و می  بازرگان اشاره میماجرای سخنرانی

ما که . ھا بايد فقط نظارت داشته باشند آن. شان کم است است در سياست و مديريت مملکت دخالت نکنند، چون تجربه

ه ناگھان آقای سيدحسين موسوی ک... مان زياد است، بھتر است مديريت مملکت را به عھده داشته باشيم و تجربه

تبريزی، داماد ما، که يکی از وکالی دوره اول مجلس شورای اسالمی از تبريز بود و در آخر جمعيت نشسته بود، 

ھا خالف شرع  گوش کردن به اين حرف«: قدم جلو آمد و گفت به کم باال زد و قدم ھايش را کم آستين. از جايش بلند شد

با سرعت و شدت بلند کرد و خواست کشيده بسيار محکمی به صورت آقای مھندس و آمد و دستش را » .است

خالصه مجلس به ھم . بازرگان بزند که بعضی از کسانی که در اطراف آقای بازرگان بودند بلند شدند و نگذاشتند

  ».خورد

کرد و بارھا با شعار ، مھدی بازرگان در نطق خود به نحوه برخورد با مردم انتقاد ١٣۶٠ سال ]ميزان[ مھر١۵در 

االسالم صادق خلخالی معروف به جالد خمينی  حجت. نمايندگان مجلس، سخنان وی قطع شد» مرگ بر بازرگان«

کنندگان به بازرگان بعد از آن نطق  گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، از جمله مشھورترين حمله بينان

  .  نيمه تمام باقی ماندبعد از اين حمله سخنرانی بازرگان. معروف بود

به اين نطق اعتراض کرده » خط امام«، ھنگام نطق پيش از دستور ھاشم صباغيان، نيروھای موسوم به ١٣۶٢سال 

س مجلس رفته و دو دستش را بر روی ئيفر به سمت تريبون ر شود، در اين ھنگام معين و جلسه مجلس متشنج می

در اين ھنگام » کنيد؟ ، اين چه وضعيتی است، چرا مجلس را آرام نمیسئيآقای ر«: زند ميز ھاشمی زده و فرياد می

  .زند فر می عادل اسدی، نماينده اھواز، سيلی محکمی به صورت معين

 نماينده دزفول به سؤال به ئیگو در مجلس پنجم، زمانی که عبدهللا نوری وزير کشور دولت خاتمی، برای پاسخ

اينده ھای فشار به تجمعات قانونی انتقاد کرد محمدحسن جمشيدی، نم مجلس شورای اسالمی رفت، به حمله گروه

نيا، نماينده روحانی کنگاور، در  هللا نظری قدرت. زيکی به عبدهللا نوری حرکت کردروحانی بھشھر، برای حمله ف

 نوری ميانه راه مانع جمشيدی شد و سيلی جمشيدی به نظری نيا اصابت کرد، سيلی که قرار بود به صورت عبدهللا

  . بنشيند

عليخانی که با عصبانيت به سمت تريبون . جو اعتراض کرد هللا عليخانی به نطق فاطمه حقيقت در مجلس ششم، قدرت

 شد تا برخوردی ميان او و نماينده کنترولجو برخورد کند توسط نمايندگان مجلس  کرد تا با حقيقت مجلس حرکت می

  .مجلس رخ ندھد» زن«

 به پايان برساند و ١٣٨٨عد، يعنی در مجلس ھشتم نتوانست نطق خود را درباه انتخابات سال عليخانی دو دوره ب

  .زاده و عده ديگری از نمايندگان با شعار به سمت او حرکت کردند و سعی کردند او را از تريبون دور کنند کوچک
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نژاد خواستند تا   محمود احمدیای از ، تعدادی از نمايندگان مجلس ھشتم طی نامه١٣٨٧ سال ]عقرب\در آبان ماه

نژاد ھمراه   اين موضوع با موافقت احمدیظاھراً . ھا کمک مالی کند ھای انتخابيه خود به آن برای تجھيز مساجد حوزه

از اين فرصت استفاده کرده و دست به ترفند جالبی » دفتر دولت در مجلس«شود اما محمد عباسی مديرکل وقت  نمی

ث استيضاح علی کردان به دليل مدرک دکترای جعلی در مجلس داغ بود و حاميان دولت در آن زمان بح. زند می

سعی داشتند تا به ھر شکل ممکن نمايندگان امضاءکننده طرح استيضاح علی کردان را مجاب کنند تا امضای خود را 

  .پس بگيرند

و رسيد » رو«ه مساجد را در  ميليون تومانی کمک ھزين۵ھای  در ھمين راستا محمد عباسی، رسيد دريافت چک

دھد و از برخی نمايندگانی که  قرار می» زير«ديگری مربوط به پس گرفتن امضای استيضاح کردان را در 

نمايندگان ! ھا را به عنوان رسيد دريافت چک امضاء کنند خواھد تا آن برگه بودند می استيضاح کردان را امضاء کرده

کنند اما عوض حيدرپور نماينده شھررضا، اين قضيه را علنی  امضاء میھم برای دريافت چک ھر دو رسيد را 

  .کند می

کنند و وقتی  جو می و باره پرس گيرند و در اين نژاد تماس می اصغر زارعی، اول با دفتر احمدی  و علیئیحميد رسا

عی ھم يک سيلی کند، سردار زار اطالعی می  ميليون تومانی اظھار بی۵ھای  نژاد از موضوع چک دفتر احمدی

  .زند ھای محمد عباسی می محکم بر گونه

اين .  قانون نوسازی و عمران شھری رخ داد١٩درگيری ديگری در اين دوره، در حين بررسی اليحه اصالح ماده 

هللا  روح. در حالی بود اين دو نماينده که درگيری فيزيکی نيز با يکديگر داشتند ھر دو نماينده استان قزوين ھستند

طاھرخانی نماينده تاکستان ھستند که در حين  گرايان و امير زھرا و آوج از اصول نی عباسپور نماينده بوئينجا

چون محمدرضا  هللا عليخانی نماينده قزوين نيز به اعتراض پرداخت که با وساطت برخی نمايندگان ھم درگيری قدرت

  .باھنر پايان يافت

در يکی از جلسات علنی علی . تر است  علی مطھری ديدنی و شنيدنیزاده با ھای کوچک در مجلس ھشتم، درگيری

صدا » کوچکف روسی«زاده ھمکالس بوده و در دوره دبيرستان او را  مطھری اشاره کرد که قبال با کوچک

. شود زاده و پرتاب يکی از اشيا دم دستش به سمت مطھری منجر می اين سخن منجر به عصبانيت کوچک. کردند می

  .ھا و سياسيون به اين پرتاب شی در مجلس اشاره کنند ا سبب شد تا بارھا رسانهاين ماجر

، علی مطھری نماينده تھران، ری، شميرانات و اسالمشھر در مجلس ١٣٩٣ ]جدی[ دی ماه٢٠شنبه  اما روز يک

خت که به بيان نکاتی پردا کروبی و زھرا رھنورد  شورای اسالمی در نطق خود در مجلس درباره حصر موسوی،

 گويان و با  »دو دو«تعدادی از نمايندگان در واکنش به اين اظھارات اعتراض کردند و از جای خود برخاسته و 

مطھری سخنان خود را . دور ميز ناطق ميان دستور حلقه زدند» گر مرگ برفتنه«و » مرگ بر منافق«شعارھای 

  .شد یھا شنيده نم ادامه داد، اما سخنان او در ميان ھمھمه مجلسی

 که برخوردی فيزيکی ميان صفر نعيمی رز و علی مطھری صورت ئیبرخی نمايندگان به جايگاه ناطق رفتند تا جا

کرد تا نمايندگان را از جايگاه ناطق دور کند و سپس اين امر را احمد توکلی، غالمرضا  عابد فتاحی تالش می. گرفت

نژاد، فرھاد  اضی پور، حسينعلی حاجی دليگانی، مھدی موسوی و ايرج نديمی ادامه دادند اما نادر ق مصباحی مقدم

  .هللا اکبريان و چند نماينده ديگر اطراف مطھری حلقه زدند و مانع سخن گفتن او شدند رشيدی، عزيز

اينجانب حصر خانگی آقايان موسوی و کروبی و خانم رھنورد را پس از پايان : مطھری در سخنانش گفت

چنان خالف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زيان انقالب  ، ھمئی حکم قضاھای خيابانی، بدون آشوب
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س جمھور و قوه قضائيه کوتاھی ئيدانم و معتقدم در اين زمينه شورای عالی امنيت ملی به رياست ر اسالمی می

  ».اند کرده

محمدرضا . ھا درز داده شده است انه نيز به رسئیھا، خبرھا خواری نمايندگان مجلس و در رقابت جناح درباره رشوه

 ١۴اين بدان معناست که .  اتھام رحيمی، فقط يک مورد در پرونده باقی مانده است۵٠ تا ۴٠نادری گفته است که از 

 . اتھام وی است۵٠ تا ۴٠سال محکوميت حبس صادر شده برای رحيمی، تنھا مربوط به يک مورد از 

دستی با رحيمی در اين پرونده فساد سياسی و اقتصادی متھم   نيست که به ھمئیگرا باھنر، تنھا نماينده مدعی اصول

 ٩٠٠پرويز سروری، سردار سابق سپاه و نماينده مجلس ھشتم، نيز ھمان زمان فاش کرده بود که رحيمی . است

ھزينه تبليغات به نمايندگان مجلس ھفتم و ھشتم پول داده تا » کمک افراد خير به مساجد«ميليون تومان را به عنوان 

 .انتخاباتی کنند

زمان اعتراف کرد که رحيمی به او ھم پيشنھاد پرداخت پول داده و حتی نگفت که   ھم در ھمانئیحميد رسا

خواسته پول را بگيرد، بلکه اعتراف کرد که به رحيمی پيغام داده پول را به حسابش واريز کند اما او خواستار  نمی

 ! حضوری شده استپرداخت کمک مالی پس از ديدار

  .گرا در اين پرونده گير است  نماينده اصول١٨٠ تا ١٧٠حاال وکيل رحيمی فاش کرده که پای 

چون اختالس، خيانت در امانت و تصرف غيرقانونی در   به اتھاماتی ھمئیگو سعيد مرتضوی در دادسرا، برای پاسخ

 ميليون ۶٨آزاد شد و در جمع خبرنگاران درباره حقوق او در نھايت با قرار کفالت دو ميليارد تومانی . اموال دولتی

  . نماينده مجلس خبر داد١٠٠تومانی خود و پرداخت پول به 

متھم پرونده جنايت کھريزک اما با وجود صدور اين قرار و محکوميت قطعی ھفته قبل در ديوان عالی کشور، 

 نماينده ١٠٠کم  نگاران از پرداخت پول به دستاعتماد به نفس خود را از دست نداد و بعد از دادگاه در جمع خبر

ھای اختالسی  گرای آن برای پيروزی در انتخابات از پول مجلس خبر داد؛ مجلس ھشتمی که اکثريت اصول

 .شدند محمدرضا رحيمی استفاده کرده بودند و حاال وامدار مرتضوی می

 ١١ساد مالی در حکومت اسالمی، روز جمعه ھای ف ترين پرونده شھرام جزايری عرب، متھم اصلی يکی از جنجالی

 ۴٢دار جوان که در حال حاضر   اين سرمايه.محکوميتش از زندان اوين تھران آزاد شد ، با پايان دوره١٣٩٣مھر 

پرداخت «، »تحصيل مال از طريق نامشروع« سالگی به اتھاماتی چون ٣٠ و در سن ١٣٨١ساله است، در سال 

تصرف «، و »اعمال نفوذ خالف حق و مقررات قانونی«، »ا روش متقلبانهمعافيت از سربازی ب«، »رشوه

 .بازداشت شد» شده غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف

 ١٣٨۵نقدی و رد مال محکوم شده بود، طی داستان عجيبی گفته شد که او در اسفند  ھا حبس و جريمه او که به سال

ش فرار کند و از کشور خارج شود که چند ھفته بعد، مقامات ھاي ئیموفق شد در ھنگام انتقال برای معرفی دارا

 .اند  حکومت اسالمی اعالم کردند که او را در کشور عمان، دستگير کرده و به ايران باز گرداندهئیقضا

 ١١« دادگاه عمومی تھران به ١١٩٢جزايری سرانجام بعد از چندين مرحله صدور و نقض حکم، از سوی شعبه 

صندوق ضمانت «و » بانک ملی ايران« ھزار دالر آمريکا به ۶٠٠ ميليون و ۴٨عزيری، رد مبلغ يازده سال حبس ت

به صندوق دولت )  ھزار دالر امريکا٢٠٠ ميليون و ٩٧(   برابر مبلغ فوق٢، پرداخت جزای نقدی معادل »صادرات

نيز محروميت از اخذ بازرگانی در بخش صادرات و واردات و  جمھوری اسالمی ايران و محروميت از فعاليت

 ».ھرگونه تسھيالت بانکی اعم از ريالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد
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 ميليارد لایر رشوه به ٣٨ھشتاد خورشيدی، بيش از  ھفتاد و آغاز دھه ھای دھه ل او که بر اساس اعالم دادگاه در سا

پرداخت کرده » گرا اصول«و » طلب اصالح« و دولتی و حکومتی از ھر دو جناح ئیاعضای مجلس، مقامات قضا

 .اش را از دستفروشی آغاز کرده است بود، در دادگاه مدعی شده بود که فعاليت اقتصادی

ترين  ای، فرزند پرنفوذ رھبر حکومت اسالمی، يکی از کسانی بوده که بيش در ھمان زمان گفته شد که مجتبی خامنه

ای برای عدم برخورد  ای دستور ويژه ريافتی را از شھرام جزايری داشته و ھمين موضوع باعث شده تا خامنهمبلغ د

 .ھرچند که خود جزايری به خاطر پرداخت رشوه محکوم شود. کنندگان پول از جزايری صادر کند با دريافت

ی فساد مالی در جمھوری  ين پروندهتر ھا از آن به عنوان بزرگ شھرام جزايری که برای سال گفتنی است پرونده

ھلدينگ «ھای اخير و پس از بازداشت افرادی چون منصور اميرخسروی، مالک  شد در سال اسالمی ياد می

اند، به   ھزار ميليارد تومانی متھم شده٩ و ٣، و بابک زنجانی، دالل نفتی که به ترتيب به فسادھای »اميرمنصورآريا

 .حاشيه رانده شد

شده از سوی بابک  ای اعالم کرد که سند ارايه ، با انتشار اطالعيه١٣٩٢ايران در اوايل دی ماه سال بانک مرکزی 

اش به  ئی ميليارد يورو٢ مجلس شورای اسالمی مبنی بر پرداخت بدھی بيش از ٩٠زنجانی به کميسيون اصل 

رسانده،  ومت اسالمی ياری میالمللی به حک ھای بين دولت، جعلی است و اين دالل نفتی که در دور زدن تحريم

 .تاکنون بدھی خود را به دولت پرداخت نکرده است

 به خبرگزاری فارس، متعلق ١٣٩٢ دی ٧سعيد حيدری، عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی، روز شنبه 

 اصل سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدھی خود به وزارت نفت به کميسيون«به سپاه پاسداران گفت که 

 .، جعلی است»ظاھرا از بانک مرکزی تاجيکستان صادر شده«و »  ارائه کرده٩٠

تا اين قضيه به صحن مجلس نيايد ابعاد آن مشخص « که   بر اينتأکيدنماينده بروجن در مجلس شورای اسالمی، با 

ودتر اين قضيه را به صحن دھد؛ بايد ز اين آقا ھمه را به تمسخر گرفته و دارد ھمه را بازی می«: ، افزود»شود نمی

 ».کنند علنی مجلس بياوريم تا مشخص شود اصل جريان چيست و چه کسانی از اين فرد حمايت می

 آذر ٢٣ مجلس شورای اسالمی، روز ٩٠س کميسيون اصل ئيمحمدعلی پورمختار، ر گفتنی است نخستين بار،

نی به وزارت نفت خبر داده و مدعی شده بود  بابک زنجائی ميليون يورو۶٠ ميليارد و ٢، از پرداخت بدھی ١٣٩٢

 .واريز شده است» ھای داخلی ھای خارجی بانک به يکی از شعبه«که اين مبلغ 

ھای ترکيه از او به عنوان   در ترکيه نيز باز شده و رسانهئیشو ترين فساد مالی و پول بزرگ پای زنجانی به پرونده

  .برند ، متھم اصلی پرونده نام میاين فساد و کارفرمای رضا ضراب مرد پشت پرده

ھای  نژاد و حسن روحانی در شبکه تصاوير زنجانی، از جمله با ھاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی

  .اجتماعی منتشر شده است

ھای حکومت اسالمی از جمله مجلس، به حدی گسترده است که برخی از  خواری در ھمه ارگان گيری و رانت رشوه

  .اند شان اقرار کرده گيری حکومت  مجلس تا روحانی به رشوهنمايندگان

اخيرا يک عضو مجلس شورای اسالمی، اقرار کرده که شدت فساد در حکومت اسالمی به حدی است که حتی خود 

  .نيز برای پيگيری و انجام بسياری از کارھا مجبور به پرداخت رشوه ھستند» ھا نماينده«

بروز و « با خبرگزاری ايسکانيوز، ئی، در گفتگو٢٠١۴ دسامبر ١۴ - ١٣٩٣ذر  آ٢٣شنبه  عابد فتاحی روز يک

 دانست و گفت که مواردی ١٣۵٧بعد از انقالب سال » ترين مشکل کشور بزرگ«را » ھای فساد مالی ظھور پرونده
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 ھزار ١٢ ھزار ميلياردی و اکنون ٧ ھزار ميلياردی، ٣ھای   ميلياردی شھرام جزايری، پرونده٣فساد «چون  ھم

  ».ميلياردی توھين به نظام جمھوری اسالمی ايران است

کنند اين فسادھا را  امروز فساد دامن کشور را گرفته است و برخی به جای پيشگيری، تالش می«: فتاحی، افزود

  ».تر از واقعيت اعالم کنند نئيانکار و رقم آن را پا

تبديل شده و » ھنجار«به يک نوع » د و رشوه و اختالسفسا«که امروزه در جمھوری اسالمی،   بر اينتأکيدبا  او

. دئيگويند دو ھفته بعد بيا کنيم، می ھر بار که به کارمندی مراجعه می«: ، تصريح کرد»کس عجيب نيست برای ھيچ«

  ».شوند که رشوه بدھند تا کارشان انجام شود در اين شرايط مراجعان مجبور می

حتی ما به عنوان «: اضافه کرد ،»شود ی گذشته و کامال روميزی رشوه گرفته میکار از زيرميز««که  با بيان اين او

گويد بيماری قلبی دارم و تقاضا  کند و می مثال فردی به ما مراجعه می. نماينده مجلس ھم گاھی مجبوريم رشوه بدھيم

کشد که با وزير دفاع و  کنم که خدمت سربازی پسرم در شھر خودم باشد، من به عنوان نماينده يک سال طول می می

  ».دھند ساعته انجام می گيرند و اين کار را يک نگاری کنم اما افرادی ھستند که يک پول کمی می وزير نيرو نامه

ھای جناحی، ھر از چند گاھی و به خصوص در مقطع انتخابات مجلس و رياست جمھوری،  گفتنی است در رقابت

مقامات ارشد اين حکومت  المی، حتی به موضوع سخنان شماری ازفساد اقتصادی و اداری در حکومت اس مسأله

  .گردد نيز تبديل می

ارتقای سالمت اداری و مبارزه «، حسن روحانی در اظھارات خود در ھمايش ١٣٩٣ آذر ١٧روز دوشنبه  از جمله

شور به مرزی ترسد ک می« گفت که »ھا به روی ميز آمده است امروز زيرميزی«: کند ، چنين اقرار می»با فساد

 ».برسد که قبح فساد اقتصادی در آن شکسته شود

ھای  ھای امنيتی، در راس بسياری از ارگان از دوره رياست جمھوری رفسنجانی، اعضای سپاه و مديران ارگان

در حالی . در کارنامه خود دارند» افتخار«اند و عضويت در سپاه پاسداران را به عنوان يک  حکومتی قرار گرفته

 .ر بسياری از کشورھای جھان، نظاميان حق دخالت در سياست را ندارندکه د

ھای حاکميتی ای در ديدار با فرماندھان سپاه پاسداران، صادرات انسانی سپاه به دستگاه چندی پيش سيدعلی خامنه

  .نظام را از افتخارات سپاه و يک فھرست طوالنی و افتخارآميز توصيف کردند

از جمله آن که سپاه از يک . ترين قدرت در حاکميت جمھوری اسالمی ايران است ران، اصلیبدين ترتيب سپاه پاسدا

کارکرد اقتصادی، .  ماھيت داده استتغييرنھاد نظامی به يک نھاد عمومی که دارای کارکردھای مختلف است، 

مرزی، تدوين  ھای برون گذاری، فعاليت ای، قانون ای، علمی، تکنولوژيکی، ھسته نظامی، امنيتی، فرھنگی، رسانه

توان به طور ملموس  ھای کالن کشور را می گذاری ھای دفاعی ـ امنيتی، اداره کشور و شرکت در سياست استراتژی

 .گری و امنيتی آن است بنابراين موقعيت کنونی سپاه بسيار متفاوت از چھره نظامی. و شفاف در سپاه ديد

ترکيب کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، حضور پر . ری دارددھی مجلس، نقش محو سپاه از جمله در سازمان

 .گذارد  امنيتی در اين کميسون را به نمايش می- رنگ نھادھای نظامی

شده سپاه در حکومت  س کنونی مجلس شورای اسالمی، يکی از کادرھای تربيتئيبرای نمونه، علی الريجانی ر 

رسيدن حکومت اسالمی، به دليل حساسيت سازمان صدا و  درتالريجانی که در روزھای نخست به ق. اسالمی است

 ئیھای ابتدا حضور الريجانی در سپاه پاسداران در سال. هللا مطھری به آن سازمان وارد شد سيما با رايزنی آيت

 به سپاه پاسداران پيوست و در سمت معاونت سپاه و ١٣۶١و از سال » مقدس«او در دوران دفاع . جنگ رقم خورد
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يت وزارت فرھنگ و مسؤولای،  سپس با رھنمود خامنه.  خدمت کرد٧١ين ستاد کل سپاه پاسداران تا سال جانش

 .س سازمان صدا و سيما شدئيای، ر  با حکم خامنه١٣٧١ارشاد اسالمی را به عھده گرفت و در سال 

از جمله شبکه ( ھای استانی کهاندازی شب ساله دوم، با راه فعاليت پنج سال نخست الريجانی و به دنبال آن دوره پنج

ھای جھانی جام جم  ، راديو معارف، شبکه قرآن، العالم، الکوثر، شبکه خبر و شبکه) و تلويزيونی استان قمئیراديو

عملکرد الريجانی در سازمان . ھاست ھای اسالمی از جمله اقدامات الريجانی در آن دوره چنين توليد سريال و ھم

 .اش مورد تقدير ويژه رھبر حکومت اسالمی قرار گرفتساله  که در پايان دوره دهای بود صداوسيما به گونه

 سال نيز دبيری اين شورا را بر عھده ٢ سال نيز نمايندگی رھبر در شورای عالی امنيت ملی و ١٠الريجانی حدود 

 .ای کشور را نيز بر عھده داشتيت پرونده ھستهمسؤولاو در ايام دبيری شورا، . داشت

  .يجانی سپس از شھرستان قم به مجلس شورای اسالمی راه يافت و در دوره ھشتم و نھم، به رياست مجلس رسيدالر

امنيتی سپاه   اما اينک عالوه بر علی الريجانی، کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نيز در قبضه نيروھای نظامی

 .و وزرات اطالعات قرار گرفته است

ھا و لوايح پيش از طرح در  ھا بررسی طرح يون تخصصی دارد که وظيفه اصلی آن کميس١۴مجلس شورای اسالمی 

است که در » کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی«ھا  ترين اين کميسيون يکی از مھم. صحن علنی مجلس است

  . دست سپاھيان مجلسی است

فاطمه آليا، عضو کميسيون . کند ر میت  را سادهمسألهاظھارات علی الريجانی در پاسخ فاطمه آلياست، توضيح اين 

ای  امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ھشتم که از عضويت دوباره در اين کميسيون محروم شده، به راه يافتن عده

س مجلس در پاسخی به او، ئياما ر. اند اعتراض نمود که سابقه نامشخصی داشته ولی عضو کميسيون مزبور شده

کردند ولی سوابق خود را  بق امنيتی داشتند و مثال در وزارت اطالعات کار میبرخی از نمايندگان سوا«: گفت

علی الريجانی با اين سخنان خود، به فاطمه آليا فھماند که اين افراد اگر برای او » .مديريت دولتی اعالم کردند

ر کميسيون امنيت ملی ای امنيتی ھستند که آنان را واجد صالحيت برای عضويت د ناشناس ھستند ولی دارای پيشينه

 .کرده است

اند که سابقه کار در سپاه و وزارت  يافته به مجلس، برای پوشاندن سابقه خود، ترجيح داده بسياری از نمايندگان راه

 .اطالعات را اعالم نکنند

 فرمانده سابق سپاه در ١٠کم  سايت خبرآنالين نزديک به علی الريجانی، با انتشار گزارشی به عضويت دست

 تراکم حضور سپاه در اين دور مجلس قابل توجه است خصوصاً . کميسيون امنيت ملی مجلس نھم اشاره کرده است

شان در سپاه که مايل به اعالم   و مناصب  تن١٠نام اين . اند اين که برخی از آنان با حفظ سمت به مجلس راه يافته

 :عمومی آن نبودند به شرح زير است

س ستاد انصارالمھدی، معاون ئيژيک، ريجان، کارشناس ارشد مديريت امور سترات محمد اسماعيلی از زن-١

 .س سپاه استانئيکننده سپاه زنجان و جانشين ر ھماھنگ

 . محمدحسن آصفری از اراک، دانشجوی ارشد علوم سياسی، فرماندار اراک و عضو رسمی سپاه-٢

 دولتی، عضو شورای فرماندھی سپاه لرستان، فرمانده  ابراھيم آقامحمدی از خرم آباد، دانشجوی دکترای مديريت-٣

 .س سازمان بازرسی کل کشور، معاون اسناد شورای نگھبان کل کشورئيبسيج استان لرستان، نماينده ر

 .گان سپاهئيس کانون نخب سيد باقر حسينی از زابل، دکترای الھيات دانشگاه تھران، نايب ر-۴
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ھا و امنيت پرواز کل کشور، ژيک، فرمانده سپاه فرودگاهيای مديريت ستراتپور از اردبيل، دکتر  منصور حقيقت-۵

 . ستاد بازسازی عتبات عاليات کشور، استاندار اردبيلمسؤولمرزی سپاه،  ين برونمسؤولاز 

 حفاظت و اطالعات مسؤول بسيج اساتيد کشور، مسؤول حسن کامران ازاصفھان، دکترای جغرافيای سياسی، -۶

 .نزاجا

س اداره امنيت ستاد ئياعيل کوثری از تھران، فوق ليسانس دفاع و امنيت، بازنشسته سپاه، فرمانده لشگر و ر اسم-٧

 .کل

، بازنشسته سپاه با درجه ئی صفر نعيمی ازآستارا، دکترای افتخاری ايثارگری و فوق ليسانس حقوق قضا-٨

 .شکن در دوران جنگ ھای خطسرلشگری، فرمانده يگان

س کميته ئي سازماندھی بسيج يزد، رمسؤولوکار از يزد، دانشجوی دکتری تھديدات امنيت ملی،  محمدصالح ج-٩

 .انقالب اسالمی يزد، فرمانده سپاه يزد، چھارمحال بختياری و ھرمزگان

 . جواد کريمی قدوسی از مشھد، فوق ليسانس حقوق خصوصی، فرمانده بسيج خراسان رضوی-١٠

سازد و آن اين که تمام اين  برده، حقيقت ديگری را عيان می ک از اين افراد نامنگاھی به اطالعات باال از ھر ي

ھا حتی يک نفر نيز  جالب است که در ميان آن. افراد، يا در حال تحصيل درجه کارشناشی ارشد و يا دکترا ھستند

 .وجود ندارد) ليسانس( دارای مدرک کارشناسی

گردند،  شبه به درجه سردار و سرلشگری نائل می المی ايران، يکھا در حکومت اس دانند که نورچشمی ھمگان می

کافی . ماند که مدارک تحصيلی آنان نيز بر اساس نوعی رانت حکومتی به دست آمده است جای ترديدی باقی نمی

ھا، شايد حتی به يک مقاله و کتاب علمی که مقتضای داشتن چنين مدارک  است که بدانيم در بررسی کارنامه اين

در حکومتی که علی کردان ادعای دکترا از آکسفورد را داشت، در حالی که ! ليه دانشگاھی است بر نخوريمعا

 .قابل تحصيل است» ھا خودی«شناسد چنين مدارک به سھولت برای  آکسفورد رسما اعالم کرد چنين فردی را نمی

رد تومانی، به رياست کميسيون امنيت  ميليا٣٠٠٠پرونده اختالس  ، متھم »الدين بروجردی عالء«در ھمين مجلس 

 است و ١٣۶٩چنان که نماينده قصر شيرين متھم به يک مورد قتل در سال  ملی و سياست خارجی برگزيده شده ھم

   .ھا، او نيز يکی از فرماندھان سپاه است بنا به برخی گفته

 سابقه ويژه امنيتی و اطالعاتی ھا دارای  نفر آن۴کم   وزير پيشنھادی حسن روحانی به مجلس، دست١٨از ميان 

تری از  شود و حلقه بسيار بزرگ  نفر محدود نمی۴س جمھور صرفا به اين ئيالبته سابقه امنيتی تيم اطراف ر. ھستند

 .گيرد گيران اطراف او را دربرمی مشاوران و تصميم

 دارای سوابق اسالم سيدمحمود علوی، عضو مجلس خبرگان رھبری که به گزارش گروه سياسی صراط، حجت

ھای عقيدتی سياسی در نيروھای مسلح است، فردی است که از سوی روحانی  يت سازمانمسؤولنمايندگی مجلس و 

  .به عنوان وزير اطالعات به مجلس شورای اسالمی معرفی و انتخاب شده است

وزير در » ترين اطالعاتی«اما علی ربيعی را که به عنوان وزير کار، تعاون و رفاه در کابينه يازدھم انتخاب شده، 

سابقه اطالعاتی مشخصی ) نام مستعار او در وزارت اطالعات( »عباد«ربيعی معروف به . کابينه روحانی است

گری علی فالحيان در وزارت اطالعات به معاونت اين وزارتخانه نيز   و در زمان تصدی٧٠دارد؛ او در دھه 

  .رسيده است

با اين وجود او از . طلبان از وزارت اطالعات خارج شد اری ديگر از اصالح مانند بسي٧٠ربيعی در اواسط دھه 

  .ای منصوب شد ھای مشکوک زنجيره نفره تحقيق درباره قتل سوی خاتمی به عنوان يکی از اعضای کميته سه 
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ه بخش  او نخست فرماند.چيان، وزير نيرو نيز سابقه فعاليت در نھادھای امنيتی دارد ، حميد چيت»عباد«به جز 

 در اين وزارتخانه پست ١٣۶٢اطالعاتی سپاه پاسداران در تبريز بود و پس از تشکيل وزارت اطالعات در سال 

  .وزارت اطالعات بر عھده او بوده است» معاونت بخش عمليات برون مرزی اروپای شرقی«گفته می شود . گرفت

 پورمحمدی، وزير پيشنھادی دادگستری چھارمين وزير پيشنھادی روحانی با سابقه مشخص اطالعاتی، مصطفی

مرزی اين  ھا در وزارت اطالعات مشغول بوده و باالترين پست او، معاونت برون  پورمحمدی نيز سال.است

  .وزارتخانه در دوران علی فالحيان بوده است

البته مردان . چنانی و رده باالی دارند کم چھار وزير پيشنھادی روحانی سوابق اطالعاتی آن به اين ترتيب، دست

س جمھور نيز به اين حلقه ئيشود و بسياری از ديگر اطرافيان ر امنيتی و اطالعاتی روحانی به اين افراد محدود نمی

، )گری وزارت اطالعات و با سابقه تصدی» ادريسی«با نام مستعار ( به طور مشخص، علی يونسی. تعلق دارند

س جمھور نيز ئي محمدرضا صادق تعدادی ديگر از حلقه مشاوران ر،)معاون اسبق وزير اطالعات( الدين آشنا حسام

 خود روحانی نيز در سی و شش سال حاکميت جمھوری اسالمی، ھمواره در باالترين ارگان .سوابق مشابھی دارند

  . س شورای امنيت ملی بوده استئيای ر ھا امنيتی به ويژه دوره

اش اطالعاتی و امنيتی است، صراحتا اعالم کرد  شد کابينه فته میروحانی در آغاز کارش، در مقابل انتقاداتی که گ

 .کند اش افتخار می که به امنيتی بودن کابينه

 ٢٩٠مجلس شورای اسالمی، رکن اصلی قوه مقننه در حاکميت جمھوری اسالمی ايران است که در حال حاضر 

. به قوه مجريه و قوه قضائيه ابالغ خواھد شد شورای نگھبان برای اجرا تأئيدنماينده دارد و مصوبات آن در صورت 

حداکثر ) ١٣۶٨از تاريخ ھمه پرسی سال (بار  سال يک  ١٠ھر ) ۶۴اصل ( بر اساس قانون اساسی جھموری اسالمی

 و استراتژيکی و سياسی ئیشرايط جمعيتی، جغرافيا. تواند افزوده شود  نفر بر تعداد نمايندگان مجلس می٢٠

  . جمله شرايط افزايش تعداد نمايندگان مجلس استھای انتخابيه از حوزه

گذرند  ھا صافی امنيتی و ايدئولوژيکی می توان گفت ھمه نمايندگان مجلس شورای اسالمی که از ده به طور کلی می

بنابراين، مطھری ھم يکی از اين جانيان است که زيباکالم او را . ترين عناصر حکومتی قرار دارند در رديف جانی

  .جايزه صلح نوبل معرفی کرده استکانديد 

ھای مختلفی نيز در اين حکومت  ھای حکومت اسالمی ايران است و پست زيبا کالم خود، يکی از عوامل و تئوريسين

در  از زيباکالم برای ھمکاری با دفتر معاونت نخست وزير ، ابراھيم يزدی١٣۵٨ ]حمل[در فروردين. داشته است

وزير در امور انقالب آشنا شد و از سوی  معاون نخست  ين راه او با مصطفی چمرانامور انقالب دعوت کرد و از ا

با وجود اين که به گفته خودش با برخی نظرات . دولت موقت برای حل و فصل مسائل کردستان با او ھمکاری کرد

فق نبوده است، در کردستان موا» معارض«ھای  حل مسلحانه در برخورد با گروه چمران پيرامون خلع سالح و راه

کند که در  زيباکالم علت موفق نبودن مذاکراتش با کردھا را اين طور بيان می. داند اما نظرات او را اصولی می

اين اتفاق باعث شد که خلخالی و «گردد،  شود و پس از چند ساعت آزاد می جريان يکی از جلسات مذاکره ربوده می

سحابی و ھاشم صباغيان، به من مشکوک شوند و و تصريحا و تلويحا هللا  ھای ديگر، از جمله عزت حسنی و خيلی

ھا است و به  و اين تصوير ايجاد شد که زيباکالم جاسوس دموکرات» کند ھا کار می بگويند زيباکالم به نفع دموکرات

  . اين ترتيب مذاکرات با حزب دموکرات متوقف شد
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 آن بر جوامع تأثيرکرد امنيتی در مناطق کردنشين و  وجود رويئیچرا«ای تحت عنوان  ، مصاحبه١٣٨٩در سال 

سوسن محمدخانی «به نام » کرد«نگاران  ھای اجتماعی منتشر شد که در آن، يکی از روزنامه در شبکه» کردنشين

  . با صادق زيبا کالم، گفتگو کرده است» غياثوند

سی کردستان در جنبش سبز باز ھم فضای تی مانند اين که چرا با وجود عدم تحرک سياسؤاالزبياکالم در جواب به 

گويد تاريخا کردستان با  او می. داند امنيتی شديدی بر اين منطقه حاکم است؛ اين را امری عادی و تاريخی و الزم می

کننده با  سؤالاو و . اند تر شدن دولت مرکزی به جنب و جوش درآمده و تا قوای قھريه نرسيده آرام نگرفته ضعيف

ای را که آن زمان سنگر بخشی عظيم از انقالبيون و مخالفين حکومت اسالمی و   بحث منطقهتحريف تاريخ،

پرست بوده و يا فقط خواھان   به جايگاھی که کامال در دست نيروھای ناسيوناليست و قوم نيروھای چپ بود را

تصور ما و سربازانی که گويد که  در بخش ديگری زيبا کالم می. کند اند، توصيف می  يا خودمختاری بودهئیجدا

گر چندين  در ادامه مصاحبه پرسش. جنگيم ھای مارکسيست و چپی تندرو می عازم کردستان بودند اين بود که با گروه

 کنترولدر حالی که زيبا کالم ضامن . کند ھای حزب دموکرات به موضوع بحث تبديل می بار ناخودآگاه خواست

ی تأئيدداند و مھر  گيری کامل از قوای سپاه و ارتش می  امنيتی و بھرهئیاکردستان و مناطق کردنشين را داشتن فض

گويد که برای حفظ  زند و می محکمی بر اين رويکرد امنيتی کردستان چه قبل و چه بعد از حکومت اسالمی می

 ھستيم و ٨٩ال االن ھم که در مھر ماه س«: گويد زيبا کالم می. آرامش بايد در مورد کردستان اين چنين برخورد کرد

 ناکرده حکومت مرکزی به ھر دليل در ئی سال از انقالب می گذرد اگر امروز زبانم الل، خدا٣١چيزی حدود 

ھا از اروميه به مھاباد يا از کرمانشاه به سنندج و يا از سنندج  تھران يک مقداری تضعيف شود فکر کنم ديگر شب

. شود چون ناامنی می. ان تردد در اين مناطق وجود نداشته باشدبه مريوان نتوان رفت و يا بدون ستون نظامی امک

   ».بنابراين االن ھم کم و بيش ھمان وضعيت ھست

زمان «: کند چنين تطھير می شمار حکومت پھلوی و اسالمی بر عليه مرد کردستان را اين زيباکالم، جنايات بی

شه در مناطق کردنشين به دليل وجود جريان ھمي. محمدرضاپھلوی و رضاشاه نيز ھمين فضای امنيتی حاکم بود

جوری با قوای  مجبور بودند آن مناطق را يک» ھای وقت در تھران دولت«و » ھای مرکزی دولت«گريز از مرکز، 

نکته ديگر اين که محل زندگی کردھا در مناطق مرزی واقع شده و به کشورھای عراق و ترکيه . قھريه نگه دارند

مان با عراق و ترکيه چندان خوب نبوده بنابراين دولت مرکزی و حکومت مرکزی  ه روابطما ھم ک. باشد متصل می

  » .تری داشته باشد ناگزير بوده که به لحاظ امنيتی در مناطق مرزی حضور جدی

يک «گويد االن ھم بدون  کند و می ربا تشبيه می او، حتی مردم کردستان را در يک مثال وقيحانه به مشتی دزد و آدم

در حالی که » .شود از اين شھر به آن شھر برد ون نظامی يک دختر ھيجده ساله يا يک بار طال را شبانه نمیست

ھای جمعی و  کشی، ترور، شکنجه زندانيان و تجاوز به زندانيان، اعدام گيری، غارت اموال عمومی، آدم گردنه

،  دھای اصلی حکومتی است که زبياکالمھا و عملکر روزمره، سرکوب سيستماتيک زنان و کودک آزاری از سياست

  . يکی از عناصر و تئوريسين آن است

 زيبا کالم بر حمالت وحشيانه حکومت اسالمی به کردستان، ماھيت او را به عنوان يکی از عناصر تأئيدمھر 

  :  لينک مصاحبه با زيبا کالم . گذارد طلب به نمايش می طلب و جنگ خشونت

74=J&Rekxrawekan=C?aspx.Direje/info.beyan.www://http  

در زمانی  . از حاميان سرسخت اکبر ھاشمی رفسنجانی بود٩٢کالم، در جريان انتخابات رياست جمھوری سال  زيبا

بايست  طلبان می  داشت اصالحتأکيدبود، زيباکالم  شدهجمھوری مشخص ن که صالحيت نامزدھای انتخابات رياست 
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توانند بيش از يک يا دو ميليون  پشت سر ھاشمی قرار گيرند و نه کواکبيان و روحانی؛ زيرا کواکبيان و روحانی نمی

بعد از حذف ھاشمی از انتخابات توسط شورای نگھبان و عدم حضور محمد خاتمی . رای را به خود اختصاص دھند

گيری عارف به نفع روحانی، زيباکالم به اين نتيجه رسيد که در انتخابات از حسن روحانی  نھايت کنارهو در 

  .توان حمايت کرد می

فکرانش نمايندگی  کشد دوستان و ھم  کرد که اگر زيبا کالم اتيکت دانشگاھی را با خود يدک میتأکيدتوان  در يايان می

فکران خود در مجلس  ست که او يکی از ھم تی دارند بنابراين، طبيعیھای امني مجلس، سرداران سپاه و مديريت

  !شان به نام مطھری را کانديد جايزه صلح نوبل کند وحوش

نژاد، روحانی،  فکرانش ھاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، احمدی بايد منتظر باشيم که شايد در آينده زيباکالم و ھم

ی اردبيلی، يزدی، فالحيان، برادران الريجانی، حسين شريعتمداری، پورمحمدی، علم الھدا، موسوی تبريزی، موسو

ای را به دليل اين که در جھان به  مانی، فيروزآبادی، نقدی و يا در راس ھمه سيدعلی خامنهيپاسدارانی چون قاسم سل

 را کشی معروفند ھای تروريستی اسالمی و آدم دشمنان درجه يک آزادی بيان و انديشه و حامی اصلی گروه

  .زه صلح نوبل کانديد کننديافت جايافراد جامعه ايران، برای در» نيتر ستهيشا«

ھايش ھمه و ھمه ارتجاعی  ، نظامی و قوانين و جناحئیھای سياسی، قضا کليت حکومت اسالمی ايران، با ھمه ارگان

ی سياه و سياه دارد و حکومتی که کارنامه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگ. و غيرانسانی و وحشيانه ھستند

حتی يک نيم ورق سفيد ھم در کارنامه آن وجود ندارد؛ حکومتی که در سی و شش سال اخير، يعنی از آغاز به 

، ...ھای فردی و جمعی، آزادی زنان، آزادی تشکل و قدرت رسيدنش تاکنون، نه تنھا با آزادی بيان و انديشه، آزادی

ھا ھزار انسان از فعالين سياسی، فرھنگی، اجتماعی را اعدام کرده  ه دهشديدا خصومت و دشمنی ورزيده است، بلک

مدت و يا درازمدت در راس نھادھا و  در واقع ھمه کسانی که کوتاه. و يا در داخل و خارج کشور ترور کرده است

نايات اين اند مستقيم و غيرمستقيم در ج اند و يا از آن حمايت کرده ھای مختلف اين حکومت قرار گرفته ارگان

به اين دليل در فردای برکناری حکومت اسالمی ايران، نخست بايد ھمه اين جانيان در . اند حکومت سھيم و شريک

ھای عادالنه مردمی و صد البته با برخورداری تمام از حق دفاع از خود و داشتن وکيل مدافع و در حضور  دادگاه

ھا با رنگ و لباس  ھا را بھتر بشناسد و در آينده اجازه ندھد آن نھای عمومی محاکمه شوند تا جامعه آ مردم و رسانه

ھای مناسب تاريخی، جنايات  ھای حکومتی قرار گيرند و باز ھم در فرصت عوض کردن دوباره در راس ارگان

  .گذشته خود را تکرار کنند

  ٢٠١۵ جنوری بيست و يکم - ١٣٩٣ ]دلو[چھارشنبه يکم بھمن

 


