
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 شهال بهاردوست: تهيه و تنظيم
با سپاس از همکاری و همياری سايت 

 اخبار روز
www.akhbar-rooz.com 

 : چهار فعال سياسي برجسته ملي
 فكري به حال ايران بكنيد 

حسيني،  اهللا سحابي، حسين شاه دكتر احمد صدر حاج سيدجوادي، مهندس عزت
  .اعظم طالقاني، چهار فعال سياسي برجسته ملي نامه اي سرگشاده منتشر كردند

 .ما گاه نوش دارويي بعد از مرگ هستيم
 .ما گاه مرده پرستاني هستيم كه خود مي ميرانيم 

 
با نهايت تأسف، جامعه ادبي، فرهنگي و سياسي ايرانيان، نويسنده و شاعري توانا و انسان 

منصور خاكسار، شاعر تبعيدي، كه شعرش با زندگي عجين . واالي ديگري را از دست داد
، برابر با بيست و هفتم اسفند 2010شده بود، در مرگي خودخواسته، در هيجدهم مارس 

، با خانواده، دوستان و عالقمندانش وداع گفت و در فقدان خود، همگي را به بهت و 1388
 .اندوهي عميق فرو برد

 يادش گرامي باد

پيام تسليت شاعران، 
 نويسندگان، انجمنها 
 به خانواده خاكسار

 “ در تبعيد ”دل ديوانه باد

 پيامها 

 يادداشتها 

 و 

 سروده ها
 



 فكري به حال ايران بكنيد : چهار فعال سياسي برجسته ملي
 

 1389فروردين  1يکشنبه، 
حسينی، اعظم طالقانی، چهار فعال سياسی برجسته ملی نامه ای سرگشاده  اهللا سحابی، حسين شاه دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی، مهندس عزت :ادوارنيوز

  .منتشر کردند
  

 به نام خدا
 

 فکری به حال ايران کنيد
 

ساز اخير  اين بحران فزاينده، پس از انتخابات مسئله. برد چند ماهی است که فضای سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در بالتکليفی و بحرانی فراگير به سر می
، با حمايت بخش قابل توجهی از افکار )اعم از داخل و خارج از کشور(ايرانيان  ...ای از نخبگان فکری، سياسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و قسمت عمده. پديد آمد

درخواست بررسی آنها با تحقير و تهمت از سوی جناح غالب رو به . دانستند عمومی، به شدت به نتايج انتخابات معترض بودند و آن را با تخلف و تقلب همراه می
 .تر ساخت های بحران را برافروخته رو شد و ادامه اعتراضات به حبس، حذف، خشونت، سرکوب و برخوردهای غيرانسانی با معترضين انجاميد و شعله

ملکرد تخريبی ای از نخبگان درون و بيرون حاکميت و ايرانيان داخل و خارج از کشور ريشه در ع های بخش عمده اما از قبل، اين بحران ملی، بنا به ارزيابی
گريزانه آن با ويرانی  نژاد را به علت عملکرد غيرکارشناسی و قانون اينان، در دوران قبل از انتخابات، تداوم دولت احمدی. نژاد داشت چهارساله دولت احمدی

تادن امنيت های سياسی و مدنی، تخريب منافع ملی، به مخاطره اف اقتصاد ملی و گسترش فقر روزافزون، افزايش شکاف طبقاتی، محدود شدن هر چه بيشتر آزادی
غيرخودی در  –تر کردن مرز خودی  ملی به دليل اتخاذ سياست خارجی ماجراجويانه، تضعيف و تحقير هويت ايرانيان در جهان، گسيختگی همبستگی ملی با عميق

 .دانستند  های درون حاکميت، می سطوح مختلف حتی در درون طيف
فراگرفت، موج گسترده ... ها و ها و وبالگ های جدی که بخش اعظم افکار عمومی کشور در داخل و خارج را از طريق مطبوعات، سايت گسترش اين نگرانی
 .محوری را در جريان مبارزات انتخاباتی به وجود آورد تغييرخواهی و مطالبه

شورای نگهبان مورد ) غيرقانونی(گيرانه استصوابی  های سخت خواهی فضای انتخابات را کامال تحت تأثير قرار داد و نامزدهايی که با مالک»تغيير«موج گسترده 
نکته مهم در . ردم کقبول قرار گرفته بودند را در تداوم مواضعی که از قبل نيز اعالم کرده بودند، کامال به دو جناح موافق و مخالف دولت و وضع موجود تقسي

واضع و عملکرد کار نيز به طور رسمی يا تلويحی نارضايتی و مخالفت خود را از م رابطه با فضای انتخاباتی اين بود که از يک سو بخش مهمی از جريان محافظه
هايی که انتخابات گذشته را تحريم کرده بودند، چه در داخل و چه در خارج  از سوی ديگر بخش مهمی از افراد و طيف. نژاد به انحاء مختلف نشان داد دولت احمدی

آنها هم تداوم وضع موجود را به ضرر ايران و ايرانيان و تخريب هر چه بيشتر اقتصاد،  .محورانه در انتخابات رسيدند از کشور، نيز به ضرورت مشارکت مطالبه
 .کردند سياست و هويت و امنيت ملی ايرانيان ارزيابی می

ونی از امکانات اقتصادی، گيری غيرقان های اخير قبل از انتخابات در بهره اما نتايج غيرقابل باور انتخابات پيامدی بود بر رفتارهای پر از تخلف دولت بويژه در ماه
های دولتی بود که بارها از سوی  ها و خودسری شکنی اين امر اوج قانون. نژاد سياسی کشور و حتی مصوبات ساليان گذشته مجلس برای تبليغ غيرقانونی احمدی
 .متهم شده بود) مصوبات اقتصادی مجلس  بويژه در حوزه)مجلس و برخی ديگر از نهادهای مسئول در جمهوری اسالمی به تخلف از قانون 

آميز و  سالمتها انسان را در اعتراضی مدنی، م ورتر ساخت و ميليون اعالم نتيجه انتخابات فضای منتقد و معترض به دولت را، با فعال شدن جنبش سبز، شعله
گرانه با  آميز و مواجهه سرکوب تدبيری در برخورد توهين اما اوج بی. ها کشيد تا ضمن اعتراضی آرام، خواهان تجديد نظر در نتايج انتخابات شوند قانونی به خيابان

تری فرو  آميز حذف و نابودی اين حرکت را در پيش گرفت و جامعه را در بحران عميق جناح تندرو حاکم سياست توهم. اين جنبش اعتراضی به منصه ظهور رسيد
 .برد

ن نتيجه اي اينک فضای سياسی کشور ما آشکارا در وضعيتی قرار گرفته است که هر ناظر عاقل و منصفی را به دور از هر گونه احساسات و آرزوانديشی، به
کننده است تالش افراطيون جناح حاکم در دوقطبی کردن و  اما آنچه که نگران. رساند که امکان ناديده گرفتن و حذف معترضان به دولت ممکن و ميسر نيست می

 .بستن هر چه بيشتر فضای سياسی است
های گوناگون فکری، سياسی، جنسی، مذهبی و غيرمذهبی، صنفی،  با همه طيف)ما در اين شرايط بغرنج با احساس مسئوليت ملی نسبت به ايران و کليه ايرانيان 

ها و مبارزات يک صدساله اخير  گيری از تجاربی که از حرکت و با ارزيابی تناسب قوای سياسی و اجتماعی موجود به دور از احساسات و با بهره) آن... قومی و
ر جهت حفظ تماميت ه دايرانيان برای نيل به آزادی و دموکراسی، پيشرفت و عدالت و رفاه و سربلندی ايران و ايرانيان به دست آمده، بر يک دغدغه کلی و کالن ک

 .نماييم د میگشايد، تأکي خواهی و دفاع از منافع ملی می طلبی و عدالت باشد و راه را برای پيشبرد روند دموکراسی ارضی، استقالل و منافع ملی ايران می
نه تأکيد احساسی و دانيم و هر گو ما بر اساس تجارب تاريخی و نيز تناسب قوای اجتماعی، خواهان براندازی ساختار سياسی نيستيم و آن را نه ممکن و نه مفيد می

ر ايرانيان ای بدفرجام از خشونت که به ضر آرزوانديشانه بر آن را به ضرر جنبش مدنی سبز متکثر مردم معترض و باعث ضربه خوردن آن و نيز ورود به چرخه
 .دانيم و منافع و منابع ملی آنان و فروپاشی توان ملی است، می

ترين  های انسانی و اجتماعی و اقتصادی، اعم از پاک و هزينه(حال اگر مسئله اصلی را ايران و ايرانيان و منافع آنان قرار دهيم و حتی جدال بر سر پرونده انتخابات 
تکليف کرد و  نويسی آن را نيز معطل و بال ريزی و بودجه ها ريخته شد و وضعيت اقتصادی و سياسی کشور که حتی برنامه جوانان وطن که خونشان در اين سرکوب

های مختلف درون و  ها و جناح تواند مورد توجه و توافق طيف بگذاريم؛ اما يک مسئله مهم می «باز«را هم ) بار مواجه شد هر کاری با تعويق و تأخيرهای زيان
هايی است که قبل  سويی ها و هم خواهان معترض در داخل و خارج از کشور باشد و آن همان ارزيابی طلبان و تحول گرايان منتقد تا اصالح بيرون حاکميت، از اصول

 .نژاد وجود دارد ها و رفتارهای مخرب و ضدقانونی دولت آقای احمدی از انتخابات نسبت به سياست
 :نژاد برای منافع ملی ما وجود دارد از جمله از نظر ما داليل متعددی برای ارزيابی مخرب بودن کارکرد دولت آقای احمدی

 (با زيرپاگذاشتن قانون در موارد متعدد(تخريب مديريتی  -١
 (های غيراخالقی گويی به مردم، خودمحوری و استبداد رأی و برخوردها و رويه با دروغ(تخريب اخالقی  -٢
 (های انسانی و مديريتی کشور با ايجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمايه(تخريب اقتصادی  -٣
 (با ماجراجويی در سياست خارجی و فدا کردن منافع و مصالح ملی و رويکردهای فرقه ای تفرقه افکنانه و جنگ افروزانه مذهبی(تخريب سياست خارجی  -۴

مسلم است که مستندات ما سخنی است که . هايی فشرده در اين رابطه را در ادامه بازگو خواهيم کرد ای از مستندات گوناگون اين عناوين اصلی و تحليل ما شمه
 .خواهان جمله برآنند طلبان و تحول گرايان منتقد، اصالح اصول

 (با زيرپاگذاشتن قانون در موارد متعدد(تخريب مديريتی  -١
. نژاد را به قانون بيازماييم بندی آقای احمدی خواهيم پای در اينجا می. باشد می) قانون اساسی يا مصوبه(بندی به قانون  دانيم آه مشخصه يك جامعه متمدن، پای می

 يادآوری مواردی از . گرايی و قانونمداری قوه مجريه و رئيس آن است روابط و مناسبات يك دولت، يا قوه مجريه، با قوه مقننه، بخصوص مجلس، نمادی از قانون
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 :دانيم جمهوری ايشان به عنوان مشت نمونه خروار ضروری می گرا را در دوران رياست چگونگی احترام و تسليم بودن به قانون و مجلس اصول
شهردار  ٨٢-٨۴ای هم به در اين مورد به دوران دو ساله  مناسبت نباشد که اشاره جمهوری بی شايد قبل از بررسی چگونگی قانونمداری ايشان در دوان رياست

ميليارد  ٣۵٠ايشان طبق گزارش حسابرسی شهرداری تهران و به دنبال آن بنا به اظهارات آقای محمدباقر قاليباف شهردار بعدی حدود : تهران بودن ايشان بنماييم
 .تومان خرج کرده بود بدون اينکه اسناد قابل ثبتی در دفاتر حسابداری شهرداری تهران برای حسابرسان به جای بگذارد

ميليارد تومانی، بدون مناقصه به سپاه واگذار کرد و تأمين مالی  ١٠٠ای  های روی گذر تهران را با بودجه نژاد در دوران شهردار بودن خود ده پروژه پل آقای احمدی
به عنوان  ١٣٨۴نژاد در دوران شهردار بودن با سپاه موجب شد که ايشان در سال  همکاری و معاضدت آقای احمدی. آن را هم خود سپاه با بهره به عهده گرفت

يافته اين نيرو نامش با ناباوری در کنار  های سازمان جمهوری برگزيده شود و پيرو فعاليت از جانب اين نهاد جهت شرکت در انتخابات رياست! کانديدای مستقل
ها  ندوقز صرقبای مشهوری چون آقايان هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، و دکتر مصطفی معين به عنوان يکی از دو نفر صعود يافته در دور اول انتخابات ا

ات را تحريم خابگرچه رقبای وی فعاليت سازمان يافته سپاه را تخلف و پيروزی او را تقلب خواندند، اما اين اعتراضات به دليل اينکه بسياری از مردم انت. بيرون آيد
ميليارد تومانی شهرداری که گويا برای مخارج انتخابات وی هزينه شده بود به فراموشی سپرده شد و  ٣۵٠کرده بودند به جايی نرسيد؛ همچنان که هزينه بدون سند 

 !هيچ مسئولی به رسيدگی آن نپرداخت
 

 جمهوری تخلفات قانونی در دوران رياست
 

 ای تخلفات بودجه
 
ای بود که  جههای بود نژاد از موارد مهم تخلفات قانونی دولت که بارها مورد اعتراض مجلس و مسئوالن قرار گرفت تخلف جمهوری آقای احمدی در دوران رياست -

تريليون تومان مجموع تخلفات  ۴/۶که در مجلس قرائت شد، اعالم گرديد که  ١٣٨۵های تفريغ بودجه سال  از جمله گزارش. شد توسط ديوان محاسبات اعالم می
اعالم کرد که سقف مجاز برداشت دولت از اين حساب  ٨۵اين گزارش در مورد حساب ذخيره ارزی در سال ) ١٧/١١/٨٧سرمايه (ای دولت بوده است  بودجه
دولت نهم دو هزار مورد  ١٣٨۵در سال . برداشت کرده است) ميليارد دالر اضافی ٨٢/١(ميليارد دالر  ٠۴/۴ميليارد دالر بوده است در حالی که دولت  ۵٨/٢

 .تخلف داشته است
درصد بندها و اجزای  ۵۴يعنی  ٨۶های قانون بودجه  بند و جزء و تبصره ٣١٢مورد از  ١٧٠اعالم کرد که در  ١٣٨۶ديوان محاسبات در تفريغ بودجه  -

هزار ميليارد  ١۶٧٧ها و موسسات وابسته به دولت است که به جای  های دولتی، بانک بزرگترين تخلف مربوط به شرکت. ها، تخلف صورت گرفته است تبصره
، ٨۶اين در حالی است که کل بودجه عمومی در سال . اند هزار ميليارد ريال، يعنی دو و نيم برابر بيشتر از سقف بودجه مصوب قانونی، خرج کرده ۵٨۴١ريال، 
گزارش ديوان محاسبات مجلس، سرمايه (اند  برابر بودجه عمومی دولت به شکل غيرقانونی هزينه کرده ۶ها  يعنی اين شرکت. هزار ميليارد ريال بوده است ۶٩١
 .(١٣٨٨شهريور  ١٠سرمايه، (ای عنوان شده است  بيش از دو هزار مورد تخلف بودجه ٨۶در مجموع در تفريغ بودجه  .(١٣٨٧بهمن  ١١
استانداری تقسيم آرد تا بودجه  ٣٠وزارت و سازمان و  ٣٩نويسی علمی و مدرن، دولت را به  ، برخالف همه اصول بودجه٨٧آقای احمدی نژاد در بودجه سال  -

مانده دوران  يعنی ايشان همان سنت عقب. ، هر طور آه خود خواست هزينه آند)وزير يا استاندار(هر يك را دربست در اختيار رئيس آن دستگاه بگذارد تا آن رئيس 
در حالی آه . های مردم، بخصوص روستاييان ضعيف و زحمتكش بوده را دوباره احياء کرد قاجار و قبل از آن آه ريشه فساد اصلی و تعدی و ستم به توده

ود شود تا دولت موظف ش ها و درآمدهای هر دستگاه دولتی است آه هر هزينه، با رديف و شماره مخصوص مشخص می نويسی مدرن متضمن ريز هزينه بودجه
و قضاييه وجود  يافته در هر مورد را در همان مورد هزينه آند، تا در نتيجه شفافيت بودجه تضمين شود و قابليت نظارت و آنترل برای قوه مقننه بودجه تخصيص

 .داشته باشد
در آن ) ع(امام . به هنگام بيعت مردم با ايشان برای خالفت است) ع(نويسی مدرن در شرايط و فضای امروز جهان منطبق با نظر امام علی  در واقع سنت بودجه
خليفه )هايتان را باز آنيد، من  به مردم خطاب آرد آه ای مردم انبوه، گوش) ص)و تعاليم رسول خدا ) وحی(سال پيش، با الهام از قرآن  ١۴٠٠زمان يعنی قريب به 

در سخنان  «اجازه شما«. را مصرف نمايم -خزانه دولت و آشور  -المال  توانم ديناری از اين بيت آسی جز آليددار شما نيستم و بدون اجازه شما نمی) منتخب مردم
 .نويسی کنونی ، مرادف است با اصول و مبانی بودجه)ع(امام علی 

اد را با نژ گرايان است، اليحه بودجه تقديمی دولت احمدی مجلس هفتم با هوشياری نسبی، در آميسيون تلفيق تحت رياست آقای محمدرضا باهنر آه از اصول
هر هزينه، تبديل نمود تا به آلی از اختيار و امكان اعمال اثر   دستگاه، با رديف و شماره ٢۶٢دستگاه رئيس دولت را به  ۶٩از جمله . تغييراتی بنيادی روبرو ساخت

اين اليحه اصالح شده در جلسه علنی مجلس به تصويب و سپس به تأييد شورای نگهبان رسيد و قانونيت و مشروعيت آن تحقق پيدا . وزيران و استانداران خارج شود
ها،  نژاد با زيرپا گذاشتن اين قانون بودجه، در بخشنامه ابالغی و اجرايی بودجه، به تمام دستگاه آقای احمدی ٨٧اما در فروردين ماه سال . و به دولت ابالغ شد. آرد

ای آه  ر به قوه مقننهآجی آشكا های دولتی ابالغ آرد و به اين ترتيب يك لجاجت و در واقع دهن همان طرح پيشنهادی اليحه خود را آه مجلس رد آرده بود، به دستگاه
نژاد بود آه بسيار آشكار و قابل پيگيری  اين موردی نمادين از ضدقانون بودن آقای احمدی. تماما از فيلتر شورای نگهبان مبعوث رهبری گذشته بود، به عمل آورد

 .قضايی است
در همين گزارش ). ٨٧بهمن ٢١سرمايه (هزار ميليارد تومان بوده است  ١٠٣و مصارف  ۵١گزارش داد که منابع  ١٣٨٧های مجلس از بودجه  مرکز پژوهش -

های مجلس در  آقای احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش. های نفتی بدون مجوز شده است ميليارد دالر صرف واردات فرآورده ۵، ٨٧و ٨۶آمده است که طی سال 
ايد و در قيامت ضامن همه تبعات فقدان  ميليون کرده ٧٠حاال دست در جيب «: نژاد نوشت مورد استفاده بدون مجوز از صندوق ذخيره ارزی، خطاب به آقای احمدی

درصد  ١۴٠مصارف ارزی بودجه  ٨٧تا  ٨۴جرايد اعالم کردند که طی چهارساله ). ٨٧بهمن ٢١سرمايه، ( »هستيد) ارزی(اين منابع هدر رفته در حساب ذخيره 
 .(٨٧بهمن ۵سرمايه )ميليارد دالر می باشد  ١٠٩و اختالف عملکرد با قانون ) ٨٧اسفند ۴سرمايه (بيش از برنامه چهارم بوده است 

سقف  ٨٧در قانون بودجه سال . شده در بودجه بود های دولت مربوط به واردات بنزين بدون مصوبه مجلس و بدون توجه به سقف تعيين گريزی يکی ديگر از قانون -
ميليارد  ۶بيش از  ٨٧دولت در سال . ميليارد دالری برای واردات بنزين و گازوئيل تعيين شده و تأکيد شده بود نبايد از منابع عمومی واردات بيشتری انجام شود ٢/٣

) .يعنی دور زدن قانون –جمهور از منابع شرکت نفت هزينه کرده است  وقتی از وزير نفت سوال شد، صريحا پاسخ داد به دستور رئيس. دالر بنزين وارد کرد
 (١٣٨٨شهريور  ١٠سرمايه، 

ته بندی شود و بنزين وارداتی به قيمت آزاد فروخ گريزی مجددا در اين مورد تصريح شد که فقط بنزين توليد داخل سهميه برای جلوگيری از قانون ٨٨در بودجه سال 
يعنی تنها به اندازه فروش آزاد بنزين، واردات انجام گيرد و به . ای از هيچ منبعی از جمله شرکت نفت، برای بنزين پرداخت نشود شود به طوری که هيچ يارانه
شد، در حالی که تا نهم شهريور به طور متوسط  ميليون ليتر بنزين وارد می ۵/٢بايد روزانه به طور متوسط  برای اجرای اين قانون می. قيمت تمام شده فروخته شود

ميليارد دالر هزينه شده است و به  ١/١در چهار ماهه اول سال از منابع شرکت نفت به طور غيرقانونی بيش از . ميليون ليتر بنزين وارد شده است ٣/٢١روزانه 
 (١٣٨٨شهريور  ١٠سرمايه، . (اند تذکرات کميسيون انرژی و نمايندگان معترض هيچ اعتنايی نکرده

دولت بدون رعايت قوانين بودجه، به افزايش حقوق کارمندان و . مورد ديگر از تخلفات آشکار دولت افزايش حقوق کارکنان دولت در آستانه انتخابات بود
 .بازنشستگان به صورت گزينشی مبادرت و پس از انتخابات با توجيهات مختلف، افزايش حقوق اعمال شده را تعديل کرد

جمهوری بود که سايت  نژاد قبل از دهمين دوره انتخابات رياست ، تخصيص بودجه به سفرهای انتخاباتی آقای احمدی٨٨از ديگر موارد تخلفات در بودجه سال 
 .ها منتشر گرديده است های از اين دست به کرات در رسانه نمونه. ميليون تومانی اياب و ذهاب در شهر شيراز را منتشر کرد ١۶، تنها در يک نمونه، سند »الف»
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دولت، . های جاری دولت، رعايت قانون معمول نشده است در کنار اين تخلفات در تخصيص بودجه به بخش عمرانی، به دليل نگرانی از کسری چشمگير هزينه
را مبنی بر تعرفه واردات به خصوص واردات  ٨٨بودجه سال  ۴٠همچنين به گفته آقای غفار اسماعيلی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اجرای ماده 

 .را کنار گذاشته و طبق آنچه خود خواسته عمل کرده است ٨٨محصوالت کشاورزی در چهار ماه اول سال 
بر اساس اليحه  ٨٨چرا که تنها تدوين اليحه بودجه . باشد غيرمنضبط می ٨٧بسيار فراتر از سال  ٨٨رسد بودجه سال  همچنين به قول روزنامه سرمايه، به نظر می

انتقال  .جاری است ای در سال ها و سپس تصويب قانون بودجه بدون توجه به اليحه هدفمند کردن، خود بنيان گذاشتن بسياری از نوسانات بودجه هدفمند کردن يارانه
های انرژی و عدم اجرای کامل قانون مديريت خدمات کشوری چند عاملی هستند که هر يک به  بينی يارانه برای حامل به سال جديد، عدم پيش ٨٧های سال کسری

 (٢و  ١، صص ١٣٨٨مهر  ١۵سرمايه، . (توانند بنيان اجرايی يک بودجه را به لرزه درآورند تنهايی می
يليارد دالر ای دولت نهم که توسط ديوان محاسبات اعالم شده و مورد اعتراض مجلس و مسئوالن قرار گرفته است، مفقود شدن يک م يکی ديگر از تخلفات بودجه -

های  اما ديوان محاسبات که از زيرمجموعه! دولت مکررا اعالم کرده است که مبنای گم شدن اين يک ميليارد دالر اشتباه محاسباتی است. از درآمدهای نفت است
 (همان. (مجلس است همچنان اصرار دارد که اين مبلغ از درآمد نفت به خزانه واريز نشده و مقصد آن نيز اعالم نگرديده است

طوری که به آقای ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعالم کرد که دولت تمام فروش نفت و مازاد آن را تا شهريور ماه برداشت کرده  -
ی ارزبانک مرکزی اعالم کرده است در ارتباط با اختصاص دو ميليارد دالر مصوبه مجلس جهت متروی تهران و کالن شهرها در حال حاضر حساب ذخيره 

 (٨٨آذر  ١٩، جمهوری اسالمی ٨٨دی ٢روزنامه اعتماد )موجودی ندارد 
بينی در دولت نهم  ميليارد دالر اضافه درآمد نفت نسبت به پيش ٢٢٠نژاد  ای نبايد سوال کرد که دولت آقای احمدی های بودجه گريزی آيا در پايان ذکر مهمترين قانون

دچار هزارها ميليارد  ٨٨های دولتی در بورس را در کجا هزينه کرده است و چگونه در پايان فصل سوم سال  را همراه با منابع عظيم مالی حاصل از فروش شرکت
های عظيمی به  را به مجلس برده است و نيز چگونه دولت با اين درآمدهای مالی کالن اکنون بدهکاری ٨٨تومان کسری بودجه شده و اليحه متمم بودجه سال 

 (٣، ص١٣٨٨مهر  ١۶سرمايه، ! (هزار ميليارد تومانی به بانک مرکزی است؟ ٢٠های معامالتی خود دارد و نيز دارای بدهی  پيمانکاران و طرف
 

 تعلل در گزارش برنامه چهارم توسعه
 

اما آقای . لس استهای اين برنامه به مج جمهور، بر اساس احکام برنامه چهارم توسعه، گزارش پيشرفت و تحليل موانع يا فرصت از جمله تکاليف قانونی آقای رئيس
رسد تجربه تلخی بود که ايشان  علت اين تعلل به نظر می. انداخت اعتنايی به تذکرات نمايندگان در اين مورد انجام اين تکليف قانونی را به تأخير می نژاد با بی احمدی

در مجلس به دست آورده بود و در عين حال هنوز تبعات منفی قرائت گزارش تخلفات کابينه وی در بودجه  ٨۵از قرائت علنی تخلفات مالی دولت در بودجه سال 
کرد دولت نهم تا چه مزان متعهد به  ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه نيز از اين جهت مهم بود که مآال مشخص می. در مجلس نيز ادامه داشت ١٣٨۶سال 

اعتنايی به اهداف برنامه چهارم، يا  ای و بی بدون ترديد اطالع افکار عمومی از تخلفات بودجه. وظايف کالنی است که نظام اجرايی آن را به عهده وی گذاشته است
ار آورد هايی سنگين برای دولت نهم به ب توانست هزينه ها و يا عدم اجرای برخی از آنها می قانون اساسی در برنامه و ناتمام ماندن و خوابيدن طرح ۴۴اهداف اصل 

نژاد برای فرار از اين  از اين رو، آقای احمدی. جمهوری در انتخابات دهم صدمه جدی وارد کند و به ويژه به صالحيت رئيس دولت به عنوان کانديدای رياست
ارائه عملکرد برنامه کرد تا حد امکان  عواقب ناگوار و فراهم کردن زمينه مناسب برای انتخابات دوره دهم با ارائه ادعاهای اميدوارکننده واهی به مردم تالش می

ولی تحت فشار مجلس، سرانجام مجبور شد با تأخيری قابل مالحظه، گزارش مزبور را دو ماه مانده به . چهارم توسعه به مجلس را ناديده گرفته و به تأخير بياندازد
اطالع گذاشتن افکار عمومی و پرهيز از بازتاب  اما برای جلوگيری از قرائت گزارش از تريبون مجلس و بی. جمهوری دهم به مجلس ارائه دهد انتخابات رياست

آقای محمدرضا باهنر نائب رئيس دوم مجلس به . بندی زد منفی علنی شدن برخی اشتباهات و بعضا تخلفات دولت و صدمه زدن به برنامه انتخابات، بر آن مهر طبقه
بندی شده بر آن خورده تا به اين ترتيب از تريبون  ايشان گفت دولت پس از دو سال تأخير گزارشی را به مجلس داد که مهر طبقه. اين اقدام دولت اعتراض کرد

 ٣١اعتماد، . (بر اساس قانون اساسی دولت نهم حق ارائه اين گونه گزارش را نداشته و غيرقانونی عمل کرده است. مجلس جهت اطالع افکار عمومی قرائت نشود
 (١٣٨٨فروردين 

درصد از اهداف برنامه چهارم تحقق  ۵٠اکبر اوليا، عضو کميسيون عمران مجلس، گفت  متعاقبا، پس از تشکيل کميسيون ويژه رسيدگی به تخلفات دولت، آقای علی
ها  ها افزايش يافته، اما دولت حداقل منابع مالی را به پروژه بينی ميليارد دالر نسبت به پيش ٢٢٠در حالی که درآمد دولت در چهار سال گذشته قريب به . نيافته است

 (٢، ص ١٣٨٨آذر  ١اعتماد، . (تزريق کرده است
آميزی  رنامه ادعای توهمنژاد که نتوانسته است با چنين افزايش کالن درآمدها بيش از نيمی از اهداف برنامه چهارم را تحقق دهد، در ابتدای اجرای اين ب آقای احمدی

 .کرده بود داير بر اينکه برنامه چهارم کوچک است و دولت تا دو برابر آن توان تحقق اهداف را دارد
 .شايد تذکر اين نکته زائد باشد که فرضيات برنامه چهارم برای کاهش تورم و بيکاری نيز هيچ يک تحقق نيافت

ميسيون انرژی گرا با تخلفات دولت، به قول آقای حميدرضا کاتوزيان، رئيس ک متأسفانه به جز اعتراضات چند تن از نمايندگان متعهد، حجم برخورد مجلس اصول
. های خود برای جلوگيری از تخلفات قانونی دولت استفاده نکرد  و مجلس از ظرفيت !نژاد نبود مجلس، بيش از مکاتبات رئيس مجلس با ديوان محاسبات و احمدی

نژاد در مورد تخلفات قانونی وی نوشته  ای است که آقای دکتر علی الريجانی رياست مجلس شورای اسالمی به آقای احمدی نامه ٣٨شايد از جمله اين مکاتبات تعداد 
 .اند و اخيرا منتشر کرده

 
 انحالل شوراها

 
دولت با . يافت بايست در آنها حضور می های دولت، به رغم اعتراضات مجلس و حتی کارشناسان، انحالل شوراهايی بود که رئيس دولت می يکی ديگر از تخلف
عريف شده آن را يافت منحل کرد و تمام کارهای ت بايد در آنها حضور می سازی دولت و کاهش هزينه و وقت، کليه شوراهايی را که رئيس دولت می استناد به کوچک

های پولی کشور در شورای پول  کليه تصميمات و سياستگذاری. يکی از مهمترين شوراهای منحل شده، شورای پول و اعتبار بود. های دولت منتقل نمود به کميسيون
تصميم به انحالل شورای پول و اعتبار وقتی اتخاذ شد که شورای مزبور با کاهش دستوری نرخ سود مخالفت کرد و نسبت به عواقب آن . شد و اعتبار اتخاذ می

ذاری ستگبا انحالل شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی کشور، محمل و اهرم قانونی خود را برای اعمال قدرت در زمينه سيا. هشدار داد
 .پول و اعتبار از دست داد

 
 ريزی انحالل سازمان مديريت و برنامه

 
ای نشان ميدهد که در هزينه بودجه کشور به هيچ قيد و بند قانونی پايبند نبوده است، انحالل  با دو هزار تخلف بودجه ٨۵نژاد که تفريغ بودجه سال  برای آقای احمدی

ها و قراردادهای  ريزی بر چگونگی واگذاری مناقصه چه اين سازمان عالوه بر برنامه. رسيده است ريزی ضرورتی جدی به نظر می سازمان مديريت و برنامه
اين نهاد، قبال از جمله، از شيوه . کرد کرد و در صورت عدم رعايت استانداردهای الزم نظر کارشناسی خود را اعالم می عمرانی و کيفيت اجرای آنها نظارت می

رز آذربايجان ر ماجرای مناقصه و واگذاری قرارداد به يکی از مجتمع های سپاه شکايت کرده و از کيفيت بد ساختن فاضالب شهر کرمانشاه و پروژه سد سبالن د
 در  ١٣٨۵آقای احمدی نژاد برای رفع اين مزاحمت آقای اميرمنصور برقعی ليسانسيه مکانيک از دانشگاه علم و صنعت را در اواخر آبان ماه سال . انتقاد کرده بود
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 .ريزی را منحل کرد سازمان مديريت و برنامه ١٣٨۶نويسی کشور قرارداد و به دنبال آن در تيرماه  ريزی و بودجه رأس هرم برنامه
گذراند و حتی در جريان رسيدگی  می »مطالعه«ريزی و اقتصاد، چندين ماه در سازمان برنامه به سکوت کامل و  آقای برقعی، ناآگاه از مبانی و احکام علمی برنامه

تا اينکه سرانجام با کسب دانش از محيط، در حضور کارشناسان اعالم کرد . يافت تا مبادا گافی از وی سر زند جمهور در مجلس حضور نمی به اليحه بودجه رئيس
 .ها تأسيس شده و بايد منحل شود که اين سازمان به وسيله آمريکايی

م های برنامه پس از جنگ جهانی دوم در همه کشورهای پيشرفته و در حال توسعه تأسيس و در ظرف کمتر از ده سال موفق به بازسازی و ترمي سازمان
نيافته مثل هند، کره جنوبی، تايوان، سنگاپور و مالزی نيز نقش کليدی و مهمی ايفا کردند  در کشورهای توسعه. اجتماعی اروپا و ژاپن شدند –های اقتصادی  خسارت

پس از مرگ لنين و رياست استالين تأسيس شد و اين  ١٩٢٧در شوروی سابق سازمان برنامه در سال . و در توسعه اقتصادی و سياسی و اجتماعی آنها موثر بود
طی کرده بود را در عرض سی سال پيمود و شوروی به صورت يک قدرت ) از قرن هفدهم تا بيستم(کشور توسعه صنعتی که اروپای غربی در سيصد سال 

 .به هدف دو برابر کردن کل توليدات صنعتی رسيد) ١٩۵٣-٧(ساله خود  ۵چين در اولين برنامه  .صنعتی و علمی درآمد
 –ی ريزی توسعه اقتصاد شناسد و يک ضرورت علمی برای برنامه سازمان برنامه، صرف نظر از موسس آن؛ امريکا، شوروی، چين، ژاپن، هند و ايران نمی

، با وقوف ...، و در حال توسعه مثل هند و سنگاپور، مالزی و...کمااينکه از هر دو گروه از کشورهای توسعه يافته مثل ژاپن و آلمان و. اجتماعی است – سياسی
در ايران ترديدی . ريزی صحيح به نفع رشد سياسی، اقتصادی و اجتماعی مستقل خود به نحو احسن استفاده کردند کامل از موسس آن از اين ضرورت با برنامه

ها از انحالل آن دم  سرانه به بهانه تأسيس آن توسط آمريکايی کسانی که سبک. وجود ندارد که سازمان برنامه دست کم پس از انقالب نهادی مستقل و ملی بوده است
 کردند؟ يزی دنبال میر های امريکا را در مديريت و برنامه زدند بايد پاسخ دهند که آيا کارگزاران سازمان برنامه در اين مدت سی ساله امريکايی بودند و يا طرح

انحالل آن بايد با  ريزی، مجلس با توجه به اينکه سازمان مزبور به موجب قانون ايجاد شده اعتراض کرد و متذکر شد که با اعالم انحالل سازمان مديريت و برنامه
شهريور  ١٠سرمايه، (توجه به اعتراض قانونی با تغيير مديريت در اين سازمان به کلی ماهيت وجودی آن را از بين برد  دولت بی. مصوبات قانونی انجام شود

عالوه بر تضييع اين سرمايه مهم ملی، اين . شد به باد فنا رفت محسوب می »های ملی کشور سرمايه»در نتيجه اين مرکز کارشناسی بسيار مهم ايران که از ). ١٣٨٨
ريزی و ناظر  دار و هدفمند، محتاج يک مرکز يا پايگاه فکری و برنامه زيرا هر حرکت مادی و انسانی و اجتماعی جهت. اقدام يک عمل ضد علمی و غيرعقالنی بود

 .کند ای سالمت حرکت آن سيستم را به سوی هدف تضمين نمی کننده است و اال هيچ وسيله و کنترل
برقعی در بودجه . رقم خورد ٨٧های اخير و به خصوص در سال  ترين بودجه ساالنه طی سال انضباط ريزی زمينه تصويب بی با انحالل سازمان مديريت و برنامه

نويسی در سال  اما پس از تغيير ساختار سازمان مديريت و بالطبع بودجه. با همه معايب خود طبق روال قبل بسته شد ٨۶در نتيجه بودجه . تغييری انجام نداد ٨۶سال 
 .تدوين شد ٨٧، اولين بودجه به روش دولت نهم برای سال ٨۶

درصدی بودجه  ۴۶مهمترين تغيير در آن رشد . انضباطی گسترده و رفتار خالف قانون در اجرای بودجه از سوی دولت است نشان دهنده بی ٨٧کارنامه بودجه سال 
های عمرانی کشور در  درصد، تغيير بود که موجب شد پروژه ۴٠هزار ميليارد تومان، با  ٧/١۴به  ۵/٢۴نسبت به سال قبل، کاهش بودجه عمرانی از  ٨٧سال 

هزار ميليارد تومان، با  ١/۶٧هزار ميليارد تومان به  ٣/۵٨درصد کندی در پيشرفت مواجه شود، و نيز تغيير بودجه مصوب جاری از  ۴٠همان سال سرجمع با 
اين روند به ). ٢و  ١، صص ١٣٨٨مهر  ١۵سرمايه، (های ديگر چشمگير بود  انضباطی در بخش منابع نيز مانند بخش بی. هزار ميليارد تومان، بود ٨/٨اختالف 

 .ماه است که کار جدی در کشور صورت نگرفته است ١۴جايی کشيده شد که حتی اخيرا شهردار تهران خاطرنشان کرد که 
 

 از کار انداختن مرکز آمار
 

با تخريبی که در . ريزی رفت در بر داشت مرکز آمار منحل نشد، اما نسبت به آن رفتار ديگری شد که همان اثر مخرب عملی را که بر سازمان مديريت و برنامه
مرکز آمار در تمام کشورهای پيشرفته و در حال . طرفی و استقالل آن از قوه مجريه از دست رفت مرکز آمار صورت گرفت، امکان اعمال موازين علمی، بی

ها،  به دانشگاهرسانی دقيق  پردازد و نيز وظيفه اطالع آوری علمی اطالعات آماری می توسعه يکی از مهمترين مراکز علمی است که در کنار بانک مرکزی به جمع
صحت و دقت  شود و به تکامل، مراکز علمی، محققين، اساتيد اقتصاد، علوم اجتماعی و توسعه و جامعه را برعهده دارد؛ موجب کنترل آمارهای بانک مرکزی می

ها و مصالح او باشد و ساختار مرکز  نژاد گرچه مرکز آمار را منحل نکرد اما رئيسی بر آن گماشت که مجری خواسته آقای احمدی. کند آمار کمک شايان توجهی می
ريزی و توسعه کشور  اين کار مرکز آمار را از اثرگذاری علمی انداخت و در نتيجه ضربه ديگری بر پيکر برنامه. آمار را تبديل به ابزار تابع مقامات دولتی کرد

ميليون نفر اعالم کرد که ظاهرا با تعداد دلخواه  ۴از جمله وقتی وزير تعاون تعداد بيکاران کشور را . مرکز آمار به پراکندن آمار دلخواه دولت دست زد. وارد کرد
نصف اين رقم  رقمی رسيده است تناسب نداشت، رئيس مرکز آمار منصوب وی، تعداد بيکاران را خواست وانمود کند که نرخ بيکاری به تک نژاد که می آقای احمدی
درصد و در تابستان  ١/١١، ١٣٨٨در حالی که آقای حاج عبدالوهاب، وزير کار جديد نيز در مصاحبه مطبوعاتی پذيرفته بود که نرخ بيکاری در بهار . اعالم کرد

 ۵٧های  شايان توجه است که بخش عمده چالش. بوده است يعنی به هر حال نرخ بيکاری دو رقمی بوده نه يک رقمی) ۵، ص ٨٨آذر  ١٨اعتماد، (درصد  ٣/١١آن 
 .نفر از اساتيد اقتصاد که در مطبوعات انعکاس گسترده يافت نيز با وزيران اقتصاد دولت نهم بر سر آمار مورد اعتماد بود

 
 سفرهای استانی

 
عالوه بر اين . کرد نژاد معموال در هر استان منابع زيادی ريخت و پاش و بذل و بخشش می در سفرهای استانی، بيشتر به عنوان زمينه تغذيه انتخابات، آقای احمدی

 .گذارد می ای از آنها را به اجرا رساند و پاره در همين سفرها در ظرف چند ساعت حتی چند صد طرح را خارج از ضوابط برنامه عمرانی چهارم به تصويب می
رار گرفته و ما را فريبانه و جنجالی که انسجام برنامه عمرانی چهارم را فروريخته در مطبوعات به اندازه کافی مورد نقد ق اين روش ضد علمی، ضد برنامه، عوام

 .سازد نياز از توضيح بيشتر می بی
ايشان اعالم . کنيم دهد، بسنده می در اين زمينه صرفا به اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئيس ديوان محاسبات که شکست و رسوايی اين طرح را نشان می

ودند که تصويب های زيادی از مصوبات سفرهای استانی هيئت دولت اجرايی نشده و فقط منجر به ايجاد توقع مردم نسبت به دولت شده است و افز کردند که در بخش
گيری زمان  ها عقبه کارشناسی داشته باشد و در جلسات فقط در حد اعالم و اظهار و رأی طرح در دو ساعت زمانی ممکن و موثر است که اين طرح ٢٠٠مثال 

ريزی علمی دارای پيشينه کارشناسی باشد  های مصوبه که بايد در نظام برنامه دهد که طرح سخنان ايشان نشان می) ٢، ص ١٣٨٨آذر  ١۶اعتماد، . (صرف نشود
 .حتی فاقد عقبه کارشناسی است که خود شديدا ضدبرنامه است

آبرويی  جب بیهای زيادی از مصوبات و افزايش توقعاتی که دولت فاقد توان به پاسخگويی آنهاست ادامه اين طرح بيشتر مو بديهی است به علت انجام نشدن بخش
 .دولت خواهد شد

 
 های عمرانی به سپاه واگذاری بدون مناقصه پروژه

 
به قدرت رساند، با اعطای  ١٣٨۴نژاد به دنبال خط مشيی که از دوران شهرداری آغاز کرده بود پيوند خود را با سپاه که عمال او را در انتخابات  آقای احمدی

ها،  وزير سپاهی در کابينه خود و انتصاب سپاهيان به معاونت ۶های عمرانی، اغلب بدون مناقصه و گرفتن تعهد حسن انجام کار، و با گماشتن  گسترده پروژه
 .های ديگر حفظ کرد ها و مسئوليت استانداری
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در اينجا به چند مورد آن به عنوان نمونه . نامه معامالت دولتی، به عنوان بخشی از قانون عام محاسبات عمومی است ها بدون مناقصه مغاير با آيين واگذاری طرح
شرکت صدرا يکی از بزرگترين . و واگذاری بدون مناقصه آن به سپاه پاسداران (صنايع دريايی ايران(لغو غيرقانونی قرارداد شرکت صدرا . شود اشاره می
 -٢های نفت و گاز و پتروشيمی،  پروژه -١. کرد سازی شده وابسته به سازمان گسترش و نوسازی بود و در سه زمينه زير فعاليت می های خصوصی شرکت
هكتار آن تبديل به  ١٢هكتار است آه ۵٠٠شرکت مزبور در بوشهر مالك يك جزيره صنعتی با وسعت . های مهندسی ساختمان پروژه -٣سازی و  های آشتی پروژه

 .اين جزيره آن چنان امكان ساخت آشتی و شناورهای دريايی را فراهم آرده است آه در هيچ نقطه ديگر از ايران قابل توليد نيست. مجتمع صنعتی شده است
ده اند مالحظه های مجلس تهيه کر بار سرنوشت شرآت صدرا را می توان در گزارشی که آقای دآتر احمد ميدری با استناد به منابع مرآز پژوهش تفصيل تراژدی غم

 .کرد
قرارداد انتقال گاز به پاکستان و . ميليارد دالر ۵/٢قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز از ميدان پارس جنوبی تا مرز پاآستان، موسوم به خط لوله صلح به مبلغ  -

پاکستان مدعی است که اين خط لوله برای حفظ امنيت بايد از . سال مذاکره و طرح موضوع به امضاء نرسيده و سرنوشتش نامعلوم است ١٩هندوستان هنوز بعد از 
 (٣و  ١، ص ٨٨تير  ١٧سرمايه، . (دريا عبور آند

 ميليارد دالر ۴/٢بهار به داخل کشور با  قرارداد ساخت خط راه آهن چاه -
 ...ميليارد دالر و ۵/٢ميدان پارس جنوبی با  ١۶و  ١۵طرح توسعه فاز  -

ها  به شهرداری بايد گريزی آقای احمدی نژاد سرباز زدن از اختيارات و وظايفی است که دولت طبق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه می نمونه ديگری از قانون
تصدی دولت  ٢٣آقای نجفی با اشاره به . در اين زمينه به گفته آقای محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر تهران، دولت در جهت عکس عمل می کند. کرد واگذار می

دولت نه تنها اين وظايف را واگذار نمی کند بلکه تالش دارد با سناريو پردازی های گوناگون وظايف مسلم «: که قرار بود به شهردارها واگذار شود خاطرنشان کرد
 (١٠، ص ١٣٨٨آذر  ١٧اعتماد، . (»شهرداری را نيز اختيار کند و برای پيشبرد اهداف خود حاضر است قانون را هم زير پا بگذارد

 
 تخريب اخالقی -٢
 

 دروغ گويی به مردم
 

 :خرداد خود موارد زير را در مورد صنايع فوالد، آلومينيوم، مس و سيمان مطرح کرد ۴انتخاباتی روز دوشنبه   نژاد در نطق تلويزيونی آقای محمود احمدی
ميليون تن رسيده يعنی  ٧/١٧به ) چهار سال زمامداری وی(ميليون تن بود و در طول اين مدت  ١٠سال از آغاز صنعت فوالد در کشور، ظرفيت توليد  ۵٠طی  -

 .درصد رشد داشته است ٧٠بيش از 
 .هزار تن رسيده است ۴۵٧هزار تن قبل از اين دولت بود، اکنون به  ٢١٨توليد آلومينيوم  -
 .هزار تن ارتقاء يافته است ٢۶٠امروز به . هزار تن بود ١٧٨توليد مس  -
، ص ١٣٨٨خرداد  ۶سرمايه، (ميليون تن، يعنی نزديک به دو برابر رسيده است  ۶۴امروز به . ميليون تن بود ٣۶مجموعه ظرفيت توليد کشور در صنعت سيمان  -
۴) 

 :دادهای وزارتخانه او بود به شرح زير پاسخ  آقای اسحاق جهانگيری وزير صنايع دولت اصالحات به آمار نادرست اين چهار مورد که در حوزه فعاليت
نژاد افزايش ناچيزی داشته  نيز به همين ميزان بود و در طی چهار سال دولت آقای احمدی ١٣٨۴اين رقم در سال . ميليون تن بود ١٠حدود  ٨٣توليد فوالد در سال  -

) کنند آنچه در واقع توليد می(را با توليد ) حداکثر ميزانی که کارخانجات توانايی توليد دارند)نژاد در گزارش خود ظرفيت توليد  ايشان ادامه داد که آقای احمدی. است
آمار  شود را به عنوان توليد فوالد به شمار آورده و در عالوه بر اين ميزان فوالد توليدی کشور با فوالد وارداتی که در کشور تبديل به نورد می! يکی گرفته است

آقای جهانگيری خاطرنشان کرد که کارخانجات فوالد در دولت خاتمی اجرايی شد و پيشرفت فيزيکی قابل قبولی داشت و در دولت . رسمی به آن استناد کرده است
درصد هم نرسيده و در بخش ذوب حتی اعتبارات  ٢٠ها به  پيشرفت فيزيکی اين طرح«طرح استانی فوالد گفت  ٨وی در مورد . شود اندازی می نهم با تأخير راه

 .ميليون تن فوالد در سال پايان برنامه بوده است ٢۵اسنادی هم گشايش نيافته است در حالی که هدف اصلی برنامه چهارم توليد 
در سال . هزار تن رسيد ٢٢٠اين رقم به  ٨٧در سال . هزار تن بود ٢٠۶تا  ٢٠۵بين  ٨۶و  ٨۵های  در سال. هزار تن بود ٢١٨معادل  ٨٣توليد آلومينيوم در سال  -
هزار تن ذکر شده  ۴۵٧نژاد  توليد در همان سطح باقی ماند و حتی يک کيلوگرم به ميزان آن اضافه نشده است در حالی که اين رقم در گزارش آقای احمدی ٨٨
 !هزار تن اعالم کرده است ۴۵٧نژاد توليد آن را  اندازی نشده، در آمار محاسبه گرديده و آقای احمدی ای که هنوز راه اما ظرفيت کارخانه! است

هزار  ٢٨٠به  ٨٣در مورد توليد مس آقای جهانگيری توضيح داد که با اجرای چندين طرح زيربنايی مورد نياز برای صنعت مس، ظرفيت توليد کشور در سال  -
هزار تن رقم مورد اشاره  ٢۶٠تن در سال افزايش يافت و توليد اين محصول پس از گذشت چهار سال از افتتاح چند طرح مهم در اين صنعت بايد بيشتر از 

 .در چهار سال دولت نهم طرح جديدی در اين صنعت به اجرا نرسيده است. نژاد باشد احمدی
اجرايی آنها  اند، در دولت قبل تصويب و مراحل برداری رسيده های اخير به بهره های سيمانی که طی سال در مورد صنعت سيمان آقای جهانگيری نوشت تمام طرح -

 ۵٠طرح جديد توليد سيمان با ظرفيت ساالنه حدود  ۵١ساخت  ١٣٨۴تا پايان خرداد «ايشان افزودند که . رسند برداری می اکنون با تأخير به بهره آغاز شد و هم
ها رسيد و برای  های سيمانی جديد به تصويب بانک ميليون دالر برای طرح ١٣۵٠ها تصويب شد به طوری که پرداخت وام ارزی به ميزان  ميليون تن در بانک

آقای جهانگيری ادامه داد که عوامل متعددی در دولت نهم باعث شد رشد . ميليون تن در سال گشايش اعتبار يافت ۴٠کارخانه به ظرفيت حدود  ۴٠شروع به کار 
ميليون تن بود در حالی که  ۵/٣٧ماهه منتهی به ديماه سال گذشته حدود  ١٠های رسمی توليد سيمان طی  شتابان توسعه صنعت سيمان متوقف شود و بنا بر گزارش

 .(۴، ص ١٣٨٨خرداد  ۶سرمايه، . (های دولت قبل است ريزی دهد که آن هم حاصل برنامه ميليون تنی را مالک قرار می ۶۴نژاد فقط ظرفيت  آقای احمدی
عالم نژاد که به هنگام ا عدم صحت آمار ارائه شده در خصوص چهار محصول صنعتی يادشده از سوی آقای مصطفی پورمحمدی وزير سابق کشور کابينه احمدی

هزار تن فوالد خام است، اما اعالم  ٩٠٣ميليون و  ١٠ايشان اظهار داشت کشور دارای توليد . عدم صحت آمار، رئيس سازمان بازرسی کل کشور بود، نيز تأييد شد
هزار تن  ٢۵٠در کشور . ميليون تن است ۶٩کنند توليد آن  ميليون تن سيمان توليد می شود، اعالم می ۴۵در کشور . ميليون تن است ١۵کنند توليد فوالد  می

آذر  ١۴اعتماد، . (هزار تن توليد داريم ٢۶٠کنند  هزار تن است اعالم می ٢٠۶توليد مس نيز . هزار تن توليد داريم ۴۵٧کنند  شود، اعالم می آلومينيوم توليد می
 (۴، ص ١٣٨٨

ميليارد دالر فقط در بخش صنعت نفت  ۶۶خرداد خود گفت در طول چهار سال دولت او  ۴نژاد در همان نطق تلويزيونی انتخاباتی دوشنبه  آقای احمدی
طی چهار «گذاری افزود و اظهار کرد  شهريور يک ميليارد دالر ديگر به اين سرمايه ٢۴در مراسم معارفه مسعود کاظمی وزير نفت در . گذاری شده است سرمايه

 .«ميليارد دالر سرمايه جذب صنعت نفت شده است ۶٧سال اخير
ميليارد  ١٠٠نژاد گفت طبق برنامه چهارم توسعه بايد در طول اين برنامه  آقای سيدعماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس درباره اين ادعای آقای احمدی

 ۶٧يا  ۶۶ميليارد دالر جذب صنعت نفت شده نه  ٣۴های مجلس در طول برنامه چهارم توسعه،  شد اما طبق بررسی مرکز پژوهش دالر جذب صنعت نفت می
اگر در . گذاری در اين صنعت بوده است احتماال عددی که اعالم شده عدد عدم سرمايه«مخبر کميسيون انرژی افزود . نژاد اعالم کردند ميليارد دالر که آقای احمدی

رسيد در حالی که به  برداری می نيز به بهره ١۶و  ١۵گرفت در حال حاضر بايد فازهای  گذاری صورت می ميليارد دالر در صنعت نفت سرمايه ۶٧عالم واقعيت، 
قطر به شدت در حال برداشت از اين مخزن مشترک است در حالی  .پارس جنوبی به صورت صوری افتتاح شده است ١٠و  ٩نظر کميسيون انرژی مجلس فازهای 

 (۴، ص ١٣٨٨آبان  ٢٠اعتماد، شنبه . (که برداشت ايران از پارس جنوبی به شدت کاهش يافته که اين کاهش مساوی با ميلياردها دالر ضرر برای کشور است
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وقتی مشعل نمادين اين فازها باالی تنديس . به صورت نمادين افتتاح کرد ٨٧جنوبی را در آبان ماه سال  پارس ٨تا  ۶نژاد فازهای  واقعيت اين بود که آقای احمدی
از سه . ودها بود هنوز حدود يک ششم آن چيزی بود که در طراحی ديده شده ب های اصلی اين مجموعه که همان توليدگاز از سر چاه يادبود آن روشن شد قسمت

زمانی که . اتفاق افتاد ١٠و  ٩همين جريان در مورد فازهای . اندازی نشده بود سکوی درون آب، دو سکو هنوز حتی در دريا نصب نشده و سکوی سوم هنوز هم راه
که برای تزريق به ميدان نفتی آغاجاری در نظر گرفته شده  ٨و  ٧، ۶سازی از توليدات فازهای  اين فازها افتتاح شد، اين دو فاز گاز مصرفی خود را برای شيرين

اعتماد، . (اند کنند و يک پااليشگاه بدون خوراک اند در حقيقت اما گازی توليد نمی زيرا در عين اينکه افتتاح شده. کنند کردند و هنوز هم دريافت می بود، دريافت می
 (۴، ص ١٣٨٨آذر  ٩دوشنبه 

امروز پشتوانه مالی . های آتی پارس جنوبی نگران تأمين مالی نيستيم برای اجرای پروژه«: نژاد گفت آقای احمدی ٨٧در آبان  ٨تا  ۶در همان مراسم افتتاح فازهای 
 (همان) .«های کشور را تأمين کنيم توانيم همه پروژه کشور آنقدر قوی است که می

در . ميليارد دالر بود ٢٧٢.٢درآمد نفت در اين دوران . اين اظهارات بدون ترديد مستظهر به درآمدهای سرشار نفتی ايران در دوران دولت چهارساله ايشان بود
 (۴و  ١، ص ١٣٨٨شهريور  ٢۵سرمايه، . (ميليارد دالر بود ٢٠۶.٢٧سال زمامداری وی  ٨حالی که درآمد نفت دولت خاتمی در طول 
 .ميليارد دالر، بيش از دو و نيم برابر درآمد متوسط نفت ساالنه دولت خاتمی بود ۶٨.٠۵نژاد  يعنی درآمد متوسط نفت ساالنه دولت احمدی

بنابراين آنها را بايد اميدوار نگه داشت تا . های کشور هستندکه بايد آنها را حفظ کرد کارگران اين مجموعه سرمايه«: نژاد گفت آقای احمدی ٨٧در همان مراسم آبان 
 (۴، ص ١٣٨٨آذر  ٩اعتماد، . (»در فازهای بعدی به کارگرفته شوند

هزار  ۶٠بيش از  ها نگذشته بود که مطبوعات از قول بعضی از منابع خبر آوردند که تعداد نيروی مستقيم کار در پارس جنوبی از بيش از چندين ماه از اين وعده
 (همان. (هزار نفر رسيده است ۵نفر اکنون به حدود 

مالی برای تزريق به ها در بزرگترين مخزن گاز پارس جنوبی تقريبا خوابيده است و پيمانکاران به دنبال تأمين منابع  مطبوعات همچنين خبر دادند که اجرای پروژه
 .ها هستند پروژه

خدمات در دولت نهم نژاد و از جمله دو و نيم برابر شدن واردات کاال و  انضباطی گسترده و رفتار خالف قانون در اجرای بودجه از سوی آقای احمدی کارشناسان بی
؛ افزايش بودجه و ٨٣ميليارد دالر گذشت؛ باقيماندن بودجه عمرانی کشور، با احتساب تورم، در سطح سال  ٧٠را با توجه به مبلغ اختصاصی به آن که از مرز 

ميليون دالر يارانه  ٨٧٠ميليارد و  ٢٣١و پرداخت ) ۴، ص ٨٨مهر  ١۶سرمايه، )هزار ميليارد تومان گذشت  ۵۶از مرز  ٨٧مخارج جاری دولت که در سال 
های پارس جنوبی  را مسئول خوابيدن طرح) ۴، ص ١٣٨٨مهر  ٢۴سرمايه، )در دولت نهم ) درصد کل درآمد نفت ايران ٨٣معادل (های انرژی  برای حامل

 .دانند می
بيش از دو و نيم برابر ظرفيت  –ميليون متر مکعب گاز  ٣۵٠قطر روزانه . جنوبی، ميدان مشترک بين قطر و ايران است دانيم ميدان گاز پارس همان طوری که می

پارس جنوبی که به عنوان بزرگترين پروژه ميدان پارس جنوبی اهميت  ١٢اندازی فاز  رفت که با راه اميد می. کند برداری می از اين ميدان بهره -توليد ايران 
. ساله ايران در برداشت از اين ميدان مشترک با قطر به حداقل کاهش دهد ١١افتادگی  به توليد برسد عقب ٧۶-٧٧های  ای دارد و قرار بود در خالل سال العاده فوق

کارشناسان با  .درصد مواجه است ١٩.۵٧تنها با پيشرفت  ١٣٨٨اما متأسفانه اين پروژه به علت عدم تزريق منابع مالی طبق گفته شرکت ملی نفت تا پايان شهريور 
های مشابه برای ميعانات گازی و گوگرد و ديگر محصوالت گازی از پااليشگاه، زيان  و قيمت) يو تی دالر برای هر ميليون بی ۴.۵حدود (توجه به قيمت متوسط گاز 

های پتروشيمی، و ضرر حاصل از باال رفتن قيمت اجرای  جنوبی را همراه با درآمدهای از دست رفته حاصل از تأخير پروژه فاز پارس ٢۴حاصل از تأخير 
 (١٣٨٨آذر  ٩اعتماد، . (اند ميليارد دالر ارزيابی کرده ٢٠٠ها را تاکنون مجموعا بيش از  پروژه

ای  آقای بيژن زنگنه وزير نفت دولت اصالحات در نامه سرگشاده. های نفت و گاز و پتروشيمی ارائه داد نژاد آمارهای خالف واقعی نيز در مورد طرح آقای احمدی
پارس جنوبی در دولت ايشان شروع و در  ١٠و  ٩های فازهای  نژاد گفته بود طرح از جمله اينکه آقای احمدی. به ايشان به عدم صحت آمار ارائه شده اعتراض کرد

با  ١٠و  ٩های فازهای  آقای زنگنه در نامه سرگشاده خود با ارائه مستنداتی به تفصيل نشان داد که اوال امضای قرارداد طرح. دولت ايشان هم به پايان رسيده است
در دولت نهم به پايان رسيده،  ١٠و  ٩های فازهای  درصد پروژه در دولت آقای خاتمی انجام يافته و ثانيا برخالف اين ادعا که طرح ٣١پيمانکاران تا پيشرفت 

 .های مزبور هنوز به پايان نرسيده است طرح
عموم »در پاسخ به اين ادعا، آقای زنگنه نوشت . نژاد همچنين ادعا کرده بود بسياری از کارخانجات پتروشيمی در دولت ايشان شروع و پايان يافته است آقای احمدی
 :به قرار زير بوده است ١٣٨۴نژاد در مرداد  ها در زمان دولت آقای خاتمی آغاز شده و پيشرفت فيزيکی بعضی از آنها در زمان تحويل به دولت احمدی پتروشيمی

 درصد ٩١واحد پتروشيمی شهيد تندگويان 
 درصد ٩٢) اسيداستيک(پتروشيمی فن آوران 

 درصد ٩٧) الفين هفتم(پتروشيمی مارون 
 درصد ٩١) پلی اتيلن(پتروشيمی الله 

 درصد ٩٨) واحد استحصال اتان و گاز مايع(پتروشيمی پارس 
 درصد ٩٧) آمونياک و اوره چهارم(پتروشيمی غدير 

 درصد ٩۶) متانول چهارم(پتروشيمی زاگرس 
 درصد ٨١) الفين نهم(پليمر ارياساسول 

 درصد ٩١) الفين دهم(پتروشيمی جم 
 درصد ٩۴) برزويه سابق، آرمانيک چهارم(پتروشيمی نوری 

 .اری برسدبرد آقای مهندس زنگنه متذکر شد که در دولت نهم جز پتروشيمی کاويان که در دست ساخت است قرارداد ديگری منعقد و عملياتی نشده که به بهره
مهم اين است که يک مسئول عاليرتبه نبايد به مردم «: نژاد اين چنين به پايان رساند وزير نفت دولت سابق، نامه خود را در مورد ادعاهای خالف واقع آقای احمدی

ايشان منتقل کند، های خالف اين مطالب را به عنوان امين مردم به  دهند به دفعات نبايد بر پايه اين گزارش حرف خالف بزند و ثانيا اگر گزارش خالف به او می
جنابعالی احتماال بر اين نکته واقفيد که به دنبال رسوايی . جمهور و مسئوالن نظام امانتداری آنان است و شرط اول امانتداری صداقت است بزرگترين وظيفه رئيس

. »روغگويی او بودجمهور، بلکه د اخالقی آقای بيل کلينتون آنچه در نهايت از جانب مردم امريکا مورد اشکال وغيرقابل گذشت تلقی شد نه رابطه غيراخالقی رئيس
 (۶و  ١، صص ١٣٨٨خرداد  ١٢شنبه  اعتماد، سه(

های قبل از اين  خرداد اين بود که صادرات غيرنفتی کشور ساالنه به بيش از سه برابر باالترين مقدار در سال ۴نژاد در نطق انتخاباتی  از ادعاهای ديگر آقای احمدی
آقای خسرو تاج، رئيس اسبق سازمان توسعه و تجارت ايران در دوره نخست وزيری آقای ميرحسين موسوی در اين مورد توضيح داد آه نه تنها . دولت رسيده است

. افزايش قيمت داشته است) درصد ١٩متوسط (درصد  ٢٣تا  ١٧، ٨٧تا پايان سال  ٨۴صادرات غيرنفتی نسبت به دولت خاتمی سه برابر نشده، بلکه، اوال از سال 
ثالثا افزايش قيمت . ثانيا بيش از پنجاه درصد صادرات غيرنفتی محصوالت تفکيک شده از نفت خام پتروشيمی است آه آن هم در حقيقت نفتی است، نه غيرنفتی

رابعا . ادراتفارس بوده نه افزايش قابل توجه در ميزان ص نژاد به دليل افزايش شديد قيمت نفت در خليج صادرات پتروشيمی در طول دوران حكومت آقای احمدی
نشسته است نه هنر آقای   دهی به تدريج به محصول ٨۴های دوران خاتمی بوده آه از سال  گذاری همين صادرات محصوالت پتروشيمی هم محصول سرمايه

 ٨٧تا  ٨۴خامسا صادرات غيرنفتی، مثل فرش، پسته و خشكبار و نيز خاويار و ماهی استروژن آه از صادرات انحصاری ايران است در سال های  .نژاد احمدی
 (١٣٨٨تير  ١٧سرمايه، . (معامالت زعفران نيز آه از صادرات سنتی و غيرنفتی ايران است، آاهش يافته است. درصد افت کرده است ٨۶حدود 
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نژاد در قبال اين  آقای احمدی). ٢، ص ١٣٨٧مهر  ٧سرمايه، (از کشور صادر شده است  »غيرنفتی«ميليارد دالر کاالهای  ۵٩.۴سال دولت نهم بالغ بر  ۴در طول 
شايد يادآوری آن به مباهاتی که ايشان از اين مقدار صادرات غيرنفتی در دولت داشت . صادرات ذکری از واردات به کشور در دوران دولت نهم به ميان نياورد

ميليارد دالر کاال وارد  ١٨٢.۵٧، بالغ بر ١٣٨٧تا پايان سال  ١٣٨۴طبق برآورد سازمان توسعه تجارت کشور، صادرات در دولت نهم، از . تری افکند پرتو واقعی
های برنامه چهارم در  رغم تالش دهد و علی درصد افزايش نشان می ٢٨بينی برنامه چهارم توسعه  اين حجم واردات نسبت به پيش) سرمايه، همان. (کشور شده است

به گفته آقای مسعود دانشمند عضو هيئت . جهت کنترل واردات به حجم و مقدار آن بيش از حد معمول افزوده شده است و به شدت به توليدات داخلی صدمه زده است
ها به واسطه رشد واردات در کشور افتاد اين بود که به دليل ارزان بودن کاالهای وارداتی و به  اتفاقی که در اين سال«رئيسه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران 

 (٣، ص ١٣٨٨مهر  ٧سرمايه، . (»خصوص کاالهای چينی و غيررقابتی بودن توليد داخل، آنچه در انبارها بدون متقاضی ماند، محصوالت داخل بود
صادرات کاالهای  ۶٨اين حجم واردات حتی به صادرات کاالهای غيرنفتی که محصوالت صنعتی و معدنی از آن جمله هستند تأثير گذاشت به صورتی که در سال 

جمهور  گرچه مسئوالن کشور از رئيس. ميليارد دالر تجاوز نکرد و به اين ترتيب از جمله واحدهای توليدی کشور را با بحران جدی رو به رو کرد ٢٠غيرنفتی از 
به . واحد توليدی شدند ٧٣٩١کردند معذلک در چند نوبت مجبور به استمهال بدهی  گرفته تا وزير صنايع و معاونان مربوطه وجود مشکالت در توليد را انکار می
درصد از صنايع  ۵٠ون اکن اند و هم ای رو به رو شده کننده های توليدی با شرايط نگران گفته آقای محمد نهاوندی رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران بخش

 (۴، ص ١٣٨٨مهر  ٨سرمايه، . (کنند درصد ظرفيت فعاليت می ٣٠به حالت تعطيل درآمده و واحدهای بزرگ نيز تنها با 
درصد  ۴٠در سخنان گهرباری فرمودند کل توليد ما با  ١٣٨٨آذر  ١٠وی در . نژاد تلويحا پذيرفت که واحدهای توليدی گرفتار بحران هستند سرانجام آقای احمدی

اعتماد، ) !تصاد کشورشوند و اين يعنی تزريق خون تازه بر پيکر اق های ما يک شيفتی هستند و وقتی در بازار تقاضا باشد دوشيفتی می کند و کارخانه ظرفيت کار می
رسد ظاهرا سخنان رئيس خود را به  تر، به نظر می اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن سه روز بعد، کاسه از آش داغ اما آقای علی) ۴، ص ١٣٨٨آذر  ١۴شنبه 

ای با  دهيم عده چرا اجازه می! کنند درصد فعاليت می ١٠٠درصد صنعت کشور با ظرفيت  ۶٠درصدی از عجايب رياضيات است چون  ۴٠رقم «نقد کشيد و گفت 
 (همان( ».اغراض خاص، آمارهای دروغ به خورد جامعه دهند

در حالی که . ها حاصل شده است به هر حال بديهی است که اين ميزان رشد در واردات کاال و خدمات به مدد افزايش قابل توجه درآمدهای نفتی در اين سال
نها و يا تکميل های جديد کشاورزی و صنعتی برای توسعه ظرفيت و تأمين نقدينگی آ گذاری تواست در راستای توسعه سرمايه درآمدهای نفتی به نظر کارشناسان می

گان اين دو بخش های نيمه تمام صنعتی هزينه شود؛ نه اينکه با افزايش واردات از ظرفيت کنونی توليد بخش کشاورزی و صنعتی داخل کاسته شود و توليدکنند طرح
بند و بار در نابودی ظرفيت صنعت و کشاورزی کشور و  دهد تأثيرات مخرب اين واردات بی های اين نوشته مجال نمی محدوديت. را به خاک مذلت بنشاند

 .روزی صنعتگران و کشاورزان حتی در سطحی که در مطبوعات سانسور شده انتشار يافته به بررسی بيشتر کشيده شود تيره
درصد کاهش يافته يعنی  ١٠درصد بود، اکنون به  ٩/١٢خرداد خود همچنين مدعی شد که در ابتدای دولت وی نرخ بيکاری  ۴نژاد در نطق انتخاباتی  آقای احمدی

 (۴، ص ١٣٨٨خرداد  ۶سرمايه، . (هزار نفر از بيکاران کشور کم شده است ٨٠٠حدود 
وان به چنين ت یهمان طوری که مالحظه گرديد با تواتر عدم صحت آمارهايی که در همين نطق انتخاباتی تلويزيونی از سوی ايشان ارائه شد متأسفانه ديگر نم

 :پردازيم معذلک به توضيح چند نکته در اين مورد می. آمارهايی اعتماد کرد
ها  های زودبازده جهت اشتغال بيشتر باشد که اين طرح های پرداختی دولت به متقاضيان برای طرح هزار نفر از تعداد بيکاران به اتکای وام ٨٠٠اوال، اگر کاهش 

ليد اشتغال شده ها صرف ايجاد کار و تو موفق نبوده است؛ زيرا به گفته آقای طهماسب مظاهری رئيس بانک مرکزی وقت، کمتر از نيم و نزديک به يک سوم اين وام
 .های پرسودتر تجارت يا خريد و فروش زمين صرف شده است شده در رشته های پرداخت و بقيه وام

ها خيلی بيشتر از  های خود به بانک واحد توليدی استمهال شده، گفته شده است تعداد واحدهای توليدی ناتوان از پرداخت بدهی ٧٣٩١ثانيا، در حالی که بدهی 
درصد  ٣٠درصد از صنايع به حالت تعطيل درآمده و واحدهای بزرگ تنها با  ۵٠اند و  ای رو به رو شده کننده هاست و نيز صنايع و معادن با شرايط نگران اين

همچنين همان طوری که اشاره شد تنها . سازی، چای، چوب و نئوپان کارگربر هستند در حالی که تعداد قابل توجهی از آنها مثل نساجی، کبريت. کنند ظرفيت کار می
 اند؟ هزار نفر از بيکاران کشور جذب شده ٨٠٠با وجود اين چگونه . هزار نفر در پارس جنوبی بيکار شدند ۵۵حدود 

جرايدی که تحت فشار حاکميت برای پرهيز از تعطيل شدن مجبور به خودسانسوری شديدی در . توان تعبير کرد ثالثا، گزارشات جرايد در اين مورد را چگونه می
 :از جمله در اين مورد به گزارش زير توجه فرماييد. دانند های عمده کارشناسان می ارائه مطالب هستند، معذلک بيکاری را جزء نگرانی

هزار ميليارد تومان در سال جاری، افزايش مطالبات  ١٨٠به  ٨۴هزار ميليارد تومان در سال  ۶٨دولت نهم با وجود سه برابر شدن نقدينگی و افزايش آن از »
درصد در  ۴/٢۵به  ٨۴درصد سال  ١٠هزار ميليارد تومان در سال جاری، رشد نرخ تورم از  ٣٨هزار ميليارد تومان در دولت خاتمی به  ۵معوق مانده بانکی از 

دهد که اين روند نزولی بوده است و رکود  های دولت نهم نشان می رشد اقتصادی سال... درصد در سال جاری نتوانست نرخ بيکاری را مهار کند ٣١و  ٨٧سال 
 (٢، ص١٣٨٨شهريور  ٧سرمايه، . (»هايی را بين مسئوالن و کارشناسان فراهم کرده است نسبی و مسئله اساسی بيکاری در سال جاری نگرانی

های وابسته و ُمبّلغ دولت با پرداخت از محل  هزار نفر از بيکاران کشور اشتغال به کار يافته باشند، حتی اگر بسيجی ٨٠٠مستنداتی وجود ندارد که نشان دهد 
 .های به شدت رشد يافته دولت هم قسمتی از اين اشتغال يافتگان ادعايی باشند هزينه

 
 خودمحوری و استبداد رأی

 
با . حکومت شدگان ه ودر تعريف استبداد، گفته اند که عبارت است از بی قانونی يا ضديت با قانون و دلبخواهانه بودن رفتار و سياست های حاکمان نسبت به جامع

به عنوان مثال در مورد . تاس اتکاء به اين تعريف، بايد قبول کرد که تمام آنچه در بند ضديت با قانون يا قانونمداری آمده، از عالئم مشی استبدادی آقای احمدی نژاد
نفر نماينده مجلس،  ٢٩٠که بدان اشاره شد، در حاليکه اکثريت قاطعی از نمايندگان کميسيون تلفيق و نيز جلسه علنی مجلس، حدود سه چهارم از  ٨٧بودجه سال 

االجرا را ناديده گرفته و در اجرا، به همان نظر خود در اليحه پيشنهادی  نژاد، اين قانون قطعی و الزم آقای احمدی. دادند ٨٧رای به ضابطه مند بودن بودجه سال 
 بازگشت کرد، بايد پرسيد چرا؟
در بسياری از . گويد رأی و تصميم از آن من است ولو آنکه با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان مغايرت داشته باشد نژاد می پاسخ اين است که آقای احمدی

 .پس جای ترديد در استبدادگرايی ايشان وجود ندارد. کند ای ايشان چنين رفتار می امور اجرايی و سياسی، بخصوص سياست خارجی و مسائل مربوط به انرژی هسته
در قرآن مجيد نيز به پيامبر اکرم توصيه . فرمايد من استبد برأيه هلک می) ع(امام علی  .های دينی ما، بر اين امر، يعنی پرهيز از استبداد تأکيد شده است در آموزه

 .شده است که حتی نسبت به غيرمسلمانان نيز وشاورهم فی االمر
قانون اساسی در مراسم تحليف در پيشگاه خداوند قادر متعال و در برابر ملت ايران به قرآن کريم سوگند خورده که از هر گونه  ١٢١مهمتر اينکه ايشان طبق اصل 

با وجود همه اين شواهد و تأکيدات قانونی و شرعی ايشان بر روش استبداد يا خودرأيی خود اصرار و . خودکامگی بپرهيزد و از آزادی و حريت مردم صيانت کند
ونان، گذرد اطالع موثقی نداريم ولی به تواتر اطالع داريم که رفتار ايشان با همکاران خودش، از وزيران يا معا از جزئيات آنچه در هيئت دولت می. پافشاری دارد

مورد نيست که با تذکر  توانيم حکم کنيم که خوی و خصلت ايشان با استبداد تنيده شده، اشتباه يا خطايی در يک يا دو نيز استبدادی و غيرمشورتی است و بنابراين می
نژاد سالی دو بار در تغيير ساعت که يک امر کارشناسی و شناخته شده در کشورهای  مقاومت پيشين آقای احمدی. يا اعمال نظارت قانونی بتوان آن را اصالح نمود

و يا اصرار بر حفظ منصب کردان که اين دو منجر به دخالت مجلس و  »کند تغيير ساعت مصرف انرژی را زيادتر می«پيشرفته جهان است و تأکيد غلط بر اينکه 
 .ای سنگين برای تصويب قانون شد، يا حفظ مشايی در کابينه، عليرغم مخالفت همفکران ايشان، از آن جمله هستند تحميل هزينه

 امروز همه به اين واقعيت معتقدند که در حال حاضر کشور را امام زمان مديريت »و يا  »کنيم با چاقوی زنجان دشمنان اين مملکت را به دو نيم می«عباراتی چون 
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ها، مخصوصا مناظره با  نژاد در مناظره ، شيوه و محتوای گفتمان آقای احمدی»آقای کردان مظلوم واقع شده و استيضاح ايشان کاری غيرقانونی است«و يا  »کند می
از همين قرار . کنند ای شناخته شده توسط ديکتاتورهاست که زور و قدرت فيزيکی يا کالمی را جايگزين استدالل و منطق می آقای موسوی و آقای کروبی، شيوه

 .نامد می »خس و خاشاک«ها نفر که به ايشان رأی ندادند را  است که ميليون
رابطه معنی داری بين اعتراضات مردم و . تواند انديشه را هم شکل دهد و در عين حال می. است »انديشه«عريان کننده  »زبان«امروز کامال روشن شده است که 

ها نفر اقشار متوسط شهری امری نيست که ما به ازاء عملی نداشته  ، به روش ديکتاتورها، آن هم به ميليون...تحقير، اتهام، توهين و . نژاد وجود دارد زبان احمدی
 .باشد

روند و يا همه چيز را به امام زمان منتسب  نژاد و همفکرانش به کار رفته و می که توسط آقای احمدی »جنگ صفين«، »عاشورا«هايی چون  به کار بردن استعاره
ملی و مذهبی  طلبی خشن را در ظروف شناخته شده شود در بطن خود اميال ديکتاتوری و سلطه کردن ضمن اينکه از مفاهيم و وقايع تاريخی مذهبی سوءاستفاده می

همه چيز را تقابلی ديدن و همه را . باشد مؤيد عمق تفکر وی می »گيرند مردم از شنيدن اسم دموکراسی حالت تهوع می«: نژاد که اين جمله آقای احمدی. دهد قرار می
 .کار هم مشهود است نژاد و ساير جناح محافظه اين تقابل حتی به وضوح بين احمدی. ای غيرتفاهمی و غيرتعاملی است دشمن ناميدن، روحيه

 
 برخوردها و رويه های غيراخالقی

 
ای گذراند که برای حل  های اخير رياست جمهوری نهم، برای نمونه، مجلس مصوبه در همين سال. شويم ما در جزئيات زندگی خصوصی و شغلی ايشان وارد نمی

يا ح مسائل حمل و نقل شهری و مخصوصا مشکل ترافيک تهران، که به صورت بحرانی درآمده است مبلغ دو ميليارد دالر از محل ذخاير ارزی برای اصال
های اول انقالب به عنوان راه حل اساسی يک بخش از ترافيک به رسميت  متروی تهران از دهه. شهرها مصرف کنند بازسازی حمل و نقل عمومی در تهران و کالن

د ه شپس از سی سال زحمتی که بر سر آن کشيده شد و با تأخيراتی که روبرو گرديده سرانجام مسئوليت و مديريت آن به عهده شهرداری تهران گذارد. شناخته شد
ک دهم در طول پنج نژاد به دليل رقابت با شهردار کنونی تهران و نيز خصومتی که با مدير متروی تهران دارد، اعتبارات ارزی الزم را، در حد ي ولی آقای احمدی

معذلک اکنون که فرياد نمايندگان مجلس و مردم از عدم پيشرفت  .سال اخير در اختيار شهرداری قرار داده و اعتبارات ريالی را هم بر شهرداری تحميل کرده است
. عهده بگيردبر کار مترو، درآمده است، ايشان رندانه طرحی را مطرح کرده است داير بر اين که مديريت کار مترو از شهرداری گرفته و دولت مسئوليت آن را

نمونه اين توفيق را از قول نمايندگان مجلس آورديم که برنامه ! های عمرانی خيلی موفق بوده است سال گذشته در پيشبرد برنامه ۵/۴گويی دولت ايشان، در طی 
نژاد با شهرداری تهران و مديريت متروی  رفتار آقای احمدی. درصد از اهدافش دست نيافته است ۵٠به بيش از ) گرا ايضا اصول(چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم 

در حالی ! مداری ايشان است ای از اخالق اين نمونه. تهران دقيقا مثل اين است که دست و پای کسی را ببنديم و او را به خاطر عدم توانايی به دويدن، مجازات کنيم
آقا تهرانی از (سابقه در طول تاريخ مشروطيت و نهضت ملی و انقالب اسالمی هم دارای دو عضو به عنوان معلم اخالق است  ايشان به طور کامال بی که کابينه 

 !گيرد که از آنها افاضات اخالقی می) اصحاب خاص آقای مصباح يزدی و آقای حائری شيرازی
اخالقی بوده  اهللا خمينی نيز، ظاهرا يک عمل کامال و باالخره، رفتار اخير و معروف دولت ايشان و صدا و سيمای محبوب و مبلغ ايشان در رابطه با عکس آيت

 !است
ميليون بيننده و در رابطه با همسر آقای مهندس موسوی، خانم دکتر زهرا  ۴٠های تلويزيونی و جلوی چشم  اند که ايشان در مناظره همچنين همگان شاهد بوده

های حاکميت مطرح شد  برانگيز را مطرح کردند و نيز آنچه به عنوان جرم خانواده ساير کانديداها و جناح رهنورد، در نهايت ضداخالقی مسائلی کامال دروغ و شائبه
اداری دارد، در شرايطی که قوه قضاييه کامال با وی هماهنگ است،  –نژاد ادعای مبارزه با فساد مالی  اگر آقای احمدی. ای روشن از يک امر ضداخالقی بود نمونه

فريبی و پيش بردن اهداف  بيشتر برای عوام –چشم بستن بر فساد برخی اطرافيان خود، اما متهم کردن ديگران به فساد ! کند؟ چرا از طريق فرايند قانونی عمل نمی
 امری ضداخالقی نيست؟ پس معلمين اخالق کابينه کجايند؟ –خود 

 
 (های انسانی و مديريتی کشور با ايجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمايه(تخريب اقتصادی  - ٣
 

 ايجاد تزلزل در ساختار اقتصادی
 

آقای بهمنی رئيس ) ۵ص  ١۶/٩/٨٨مورخه (به نوشته روزنامه اعتماد . نژاد، بسيار گسترده است بحث در مورد برنامه و تئوری و عملکرد اقتصادی آقای احمدی
 .اعالم کرد که بسته سياستی اقتصادی، يعنی محوريت برنامه پنجم، بر مسکن است) نژاد منصوب آقای احمدی(بانک مرکزی 

تواند خود موجب و محرک بسياری از صنايع و  محوريت مسکن می. اجتماعی، سخنها هست –در مورد محوريت مسکن در يک برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی 
اوال، بايد فشار بر توليد مسکن با فرض تحرک صنايعی ديگر، آثار اجتماعی و  .رونق و اشتغال گردد انتخاب اين محور برای برنامه توسعه اقتصادی الزاماتی دارد

های اخير، ضربات سنگين خورده و تجديد حيات آنها با منافع و مصالح  های حياتی ديگری وجود نداشته باشد که طی سال ثانيا، بخش. اقتصادی مخرب نداشته باشد
شود امری موقت است  ای که دارد، ايجاد می ثالثا، بايد توجه داشت که اشتغال و رونقی که از طريق توليد مسکن با مقررات اجتماعی. ملی رابطه مستقيم داشته باشد
تواند موجب توسعه  گذاری در پارس جنوبی می گذاری صنعتی و کشاورزی و نيز سرمايه اما تحرک و توسعه صنعت و سرمايه. شود و توسعه پايدار را موجب نمی

 .پايدار گردد
ميليون واحد مسکونی در پنج سال  ۵/٣توان گفت که در اين برنامه ظاهرا توليد،  نژاد می اما در رابطه با اشکاالت محوريت مسکن در برنامه توسعه آقای احمدی

هزار واحد مسکونی در تهران  ۶٠٠اين . پردازيم ما فعال به تهران می. در نظر است) هزار واحد آن اختصاص به تهران دارد ۶٠٠که (آينده، در سراسر کشور 
شهری مثل  برای کالن). از جمله شهرک پرند، در اوايل بزرگراه ساوه(نفر که در سه نقطه تهران بايد متمرکز شود  ٠٠٠/٨٠٠/٢ای حدود  مرادف است با سکنه

ميليون نفری چقدر بر مشکالت حمل و نقل تهران اضافه خواهد کرد؟ اين جمعيت يا از  ٨/٢تهران که هزار مشکل ترافيکی دارد، افزودن بخشی از جمعيت 
سال پيش به علت امکانات تهران، مردم از  ۴٠همان طور که از  .آورند نشينان فعلی تهران هستند يا مجددا به علت امتياز مسکن به تهران هجوم می حاشيه

نشينان است، در حالی که کار و توليد در اين کشور  تر از همه اينها، مسئله اشتغال اين حاشيه مهم. روستاهای اطراف يا شهرهای کوچک به تهران مهاجرت کردند
که هيچکدام ترين حالت به کار داللی و کسب و کار کوچک،  پردازند يا در سالم فرومرده، اين جماعت مهاجر يا به کارهای مضر مثل قاچاق و مشاغل فاسد می

نشينان موجود را  شوند، مهاجرين تازه از روستاها و شهرهای ديگر نباشند و حاشيه نشينان که صاحب مسکن می اگر اين حاشيه. متضمن توسعه پايدار جامعه نيست
شهر در  نمونه خاک سفيد يا اسالم. ماند شان هم چنان باقی می است، مشکل اشتغال و ترافيک  ميليون نفر هم اعالم شده ۵/٢شامل شوند که تعدادشان در تهران تا 

در نتيجه در شرايط کنونی محوريت مسکن در برنامه توسعه پنجم، گذشته . ای در اين دو منطقه ريشه دوانده است فساد شغلی و رفتاری گسترده. جلوی چشم ماست
رساله اول دوستی و بردن درآمد نفت به سر سفره فقرا، که تجربه چها از مضرات بسيار اجتماعی و اخالقی، متضمن هيچ حسنی نخواهد بود جز تظاهر به مردم

  .ای ديگر نداشته و نخواهد داشت گرايی فايده نشان داده است جز عوام
آهن، ايران ما  از نظر امور زيربنايی مثل راه و راه. تواند حالل بسياری از مشکالت اجتماعی باشد و امور زيربنايی، می »توليد«اما بر عکس آنها محور توسعه بر 
های اصلی و فرعی ايران،  راه. ترين کشورهای روی زمين است مانده از فقيرترين و عقب (تاکنون ٣٢از مرداد (سال گذشته  ۵۶به رغم درآمدهای عظيم نفتی طی 

 ۵٧در حالی که هندوستان بسيار فقير و پرجمعيت، . باشد کيلومتر در يک صد کيلومتر مربع می ۵٢٣/٠آهن جمعا  کيلومتر در يک صد کيلومتر مربع و راه ١/١١
 و همچنان هم در حال . برابر ايران دارد ۴آهن در صد کيلومتر مربع، يعنی  کيلومتر راه ٢/٢برابر ايران و  ۵کيلومتر مربع يعنی بيش از  ١٠٠کيلومتر راه در 
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 سازی جنگی و هواپيماسازی و طراحی و اجرای کارخانجات پيچيده مثل صنايع فوالد و غير آن، ای مثل کشتی  هم چنين هندوستان به صنايع پيچيده. پيشرفت است
معهذا، در همين هندوستان پديده کارتن . ميالدی چهارمين اقتصاد پيشرفته جهان خواهد بود ٢٠٢٠دست يافته است و امروزه نهمين اقتصاد پيشرفته جهان و تا سال 

 .ها، وجود دارد خوابی و زيرپل خوابی خانواده
ريزی و تمرکز امر بودجه و برنامه در يک  انحالل سازمان مديريت و برنامه. ريزی اعتقادی ندارد نژاد، به اقتصاد علمی و برنامه به لحاظ نظری، آقای احمدی

اين برنامه شکست . های اقتصادی موجب شکوفايی اقتصاد شود گيری تصميم «سرعت«های استانداران با اين هدف بود که  معاونت رياست جمهوری و معاونت
کارشناسان سازمان مديريت . است  ها واگذار نشده اند ولی هنوز مسئوليت شود، وظايف را واگذار کرده ريزی دارد احياء می خورد و مجددا سازمان مديريت و برنامه

 .البته بدون عذرخواهی و اعالم علنی آن. دانند ريزی آن را احياء مجدد سازمان می و برنامه
المللی  آفرينی در عرصه بين تشنج. بانکی شد  های معوقه های زودبازده، بازدهی نداشت، توليد را افزايش نداد اما سبب رکود و افزايش بدهی هم چنان ديديم که طرح

ميليارد دالر از  ۴٠٠جرايد نوشتند که بيش از . ی اقتصادی است ها و فرار مغزها را به همراه داشته، امری کامال ضدتوسعه هم که عمال تحريم، فرار سرمايه
التحصيالن دانشگاهی ايرانی از  هزار نفر از فارغ ١٨٠سازمان ملل متحد اعالم کرد که ساالنه . فارس مهاجرت کرده است های خليج نشين ها به شيخ سرمايه ايرانی

ها در ايران نيز به  گذاری خارجی سرمايه. شود ميليارد دالر می ٩٠ارزش دالری اين مغزها چيزی حدود ). ١٨/٨/٨٨جمهوری اسالمی، (کنند  کشور مهاجرت می
های عمرانی، به علت عدم پرداخت بودجه آنها، در  بسياری طرح. کنند ها منتشر می بگذريم از تبليغات دروغی که اعضاء دولت در رسانه. صفر نزديک شده است

قانون اساسی، فرار سرمايه و به  ۴۴کردن اصل   سازی و شيوه پياده سازی شبه دولتی و حذف رقبا در امر خصوصی خصوصی. حال رکود و يا توقف کامل هستند
 .حاشيه راندن بخش خصوصی واقعی را موجب شده است

 – نظامی –امنيتی «بودجه ايشان، عمال، يک بودجه . دهد نژاد را در اختصاص بودجه نشان می های آقای احمدی نژاد، اولويت های ساالنه آقای احمدی بررسی بودجه
 .ای بندی توسعه است و نه يک بودجه »ايدئولوژيک

ن های علميه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، سازما  نهاد؛ دفتر تبليغات حوزه علميه قم، مرکز خدمات حوزه علميه قم، مرکز خدمات حوزه ٧بودجه 
، افزايش يافته، يعنی نزديک به سه برابر ١٣٨٨ميليارد تومان در سال  ٢٢٩۵به  ١٣٨۴ميليارد تومان در سال  ٧٧٩تبليغات اسالمی و کميته امداد امام خمينی از 

ميليارد  ۶٨۴٨به ١٣٨۴ميليارد تومان در سال ١٨٢١ميليونی و نمايندگی ولی فقيه در سپاه از  ٢٠بودجه نيروی انتظامی، ستاد مشترک سپاه، بسيج ارتش . شده است
اين نوع تخصيص بودجه و عدم توجه کافی به بخش کشاورزی، صنعتی و آموزش و بهداشت نشان . برابر، افزايش يافته است ٧۶/٣يعنی  ١٣٨٨تومان در سال 

. دهد امکان توجه به توليد، اشتغال و مبارزه با فقر را ندارد نظامی و نهادهای دينی می – های امنيتی نژاد با اهميت و اولويتی که به بودجه دهد که آقای احمدی می
 ١۵واردات محصوالت کشاورزی ساالنه به حدود . سال گذشته، کشاورزان ايران را به ورشکستگی کشانده است ۵واردات عنان گسيخته محصوالت کشاورزی در 

 :هايی از اين سياست واردات عنان گسيخته به شرح زير است نمونه. ميليارد دالر رسيده است
درصد افزايش يافته و نسبت به ورشکستگی کارخانجات کود، سم،  ٧۵دبيرکل خانه کشاورزی در سومين کنگره سراسری آن گفت که واردات کشاورزی 

اين واردات ساالنه . ميليارد تومان ميوه وارد کشور شده است ١٣٨۴سال گذشته  ۵طی ) ٨٨بهمن  ۶اعتماد، (آالت کشاورزی و صنايع غذايی هشدار داد  ماشين
 (٨٨بهمن  ٧اعتماد، . (هزار ميليارد تومان سود دارد

قلم کاالی اساسی کشاورزی؛ روغن نباتی، شکر، برنج، گندم و علوفه؛ اثبات نموده است که  ۵دکتر عيسی کالنتری وزير پيشين کشاورزی بر پايه واردات 
در اظهار نظر ديگری آقای کالنتری اعالم کرده است که ضريب امنيت غذايی به کمتر از ). ١۴/١٠/٨٧اعتماد ملی، (درصد است  ٣٣خودکفايی در کشاورزی فقط 

 .(١٠/١٠/٨٧سرمايه، (درصد کمتر نبوده است  ۶١درصد رسيده است در حالی که هيچوقت از  ۴٠
کاهش  ٨٨درصد بودجه واقعی بخش کشاورزی در سال  ٧درصدی،  ٢۵نژاد اعالم کرد که با احتساب تورم  محمدرضا اسکندری وزير جهاد کشاورزی آقای احمدی

 .(٩/١١/٨٧سرمايه )داشته است 
هزار هکتار از اراضی خرد و قطعه قطعه  ١٠۵ساالنه ). ٢۴/٩/٨٧سرمايه )تر از برنامه چهارم است  درصد عقب ٧٠ی مکانيزاسيون کشاورزی  طرح توسعه

 .(١/١٢/٨٧سرمايه، (شوند  شود و ده هزار هکتار زمين از چرخه توليد خارج می می
در . شوند های چای تعطيل می نوشتند که به دليل عدم اجرای مصوبات استانی، هفته آينده کارخانه ١۴/١٠/٨٧جمهور در  سنديکای چای در نامه سرگشاده به رئيس

 .(١٣/١٠/٨٨اعتماد (هزار تن چای سنواتی در انبارهای گيالن موجود است  ١٨٠هزار تن قاچاق چای است، هم اکنون  ١٠٠حالی که ساالنه 
هزار  ۵۴سند واردات ). ۴/٣/٨٨سرمايه (درصد افزايش واردات داشته است  ٢۵٠٠درصد کاهش توليد و  ۵٠امسال در مقايسه با سال پايانی دولت هشتم، پنبه 
 .دسته بيل از امارات هم در اينترنت منتشر شد

ها در  هزار ميليارد ساعت وقت ايرانی ۵ساالنه «توليد ساالنه يک ميليون سواری که به گفته محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت 
آالت، مويد ديگری بر  آالت کشاورزی و حتی عدم استفاده از ظرفيت کارخانجات اين ماشين و عدم توجه به ماشين) ٢۶/١/٨٨سرمايه ( »شود ترافيک صرف می

 .تخريب بخش کشاورزی است
ها  اين حمايت. کاری و انصراف از توليد در بخش کشاورزی حاصل شده است به روستاها، عمال تنبلی، کم) و نه توليدی(های حمايتی مصرفی  با اختصاص سياست

 .ی بخش کشاورزی نيست شود و البته موثر هم بوده است و هدف شکوفايی و توسعه عمدتا برای کسب رأی انجام می
 :و اما در بخش صنعت

های مستقل و  بارها اقتصاددان. نژاد مداوما و منطقا مطرح است های اقتصادی آقای احمدی کاران ايران از سياست بيش از سه سال است که اعتراض و نقد صنعت
 .کشاند نژاد ما را به پرتگاه می های اقتصادی آقای احمدی اند که سياست هشدار داده –و نه سياسی  –دلسوز اين مملکت با ادبيات و زبان اقتصادی 

های صنعتی آقای  ها مورد از سياست شود، ده گرايان اداره می های مجلس که توسط يکی از اين اصول تر، مرکز پژوهش و از همه مهم »گرايان اصول«از سوی 
 :کنيم ما برای جلوگيری از اطاله کالم، فقط به چند نکته اشاره می. نژاد مورد انتقاد واقع شده است احمدی

درصد  ۴هزار طرح صنعتی که پيشرفت فيزيکی آنها کمتر از  ٨جواز  .(١۵/١٢/٨٧سرمايه (واحد، فعال هستند  ٣٠۶٢هزار واحد صنعتی،  ٨در استان تهران از 
 (٨٨دی  ٢١همشهری، . (بوده است توسط وزارت صنايع، ابطال شد

 .(١٠/٣/٨۶سرمايه (درصد باشد  ۵/٢بينی برنامه چهارم بايد  درصد است در حالی که طبق پيش ٧۴/٠، ٨۶وری در رشد اقتصادی ايران در سال  اثر بهره
يگر به ها صنايع د سازی و ده سازی، سراميک سازی، چرم سازی، لوازم خانگی، کفش سازی، چای مدارک مربوط به تشديد تخريب صنايعی چون، نساجی، کبريت

 ١٨٢.۵٧افزايش واردات رسمی به مبلغ حدود . اند و احتياجی به تکرار آنها نيست نژاد، به وفور در مطبوعات منتشر شده های اقتصادی آقای احمدی دليل سياست
 .، خود مويد ديگری بر اين تخريب است)٢، ص ١٣٨٨مهر  ٧سرمايه، ( ١٣٨۴-٨٧ميليارد دالر در خالل 

ادر به پرداخت ی قهزار ميليارد تومان مطالبات معوقه نظام بانکی در پايان سال گذشته مويد ديگری است که گيرندگان اين تسهيالت يا به دليل بحران اقتصاد ٣٨
هزار ميليارد تومان  ۴٨به  ٨٨اين رقم در پايان آبان . اند اند و يا به دليل فساد و سوءاستفاده از پول مردم اين تسهيالت را نابجا و غيرقانونی گرفته ديون خود نبوده

 (٨٨دی  ١۵بهار، . (هزار ميليارد تومان خواهد رسيد ۵٣شود که تا پايان سال جاری به  بينی می رسيده است و پيش
 .شده مويد ديگری از اين بحران است های ثبت بحران بورس ايران، مهاجرت سرمايه از ايران، ورشکستگی و انحالل شرکت
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 تخريب سرمايه های انسانی و مديريتی کشور
 

های مالی، انسانی و نهادی  سرمايه ملی دارايی. شوند منظور از تخريب در اين بخش، تخريب و تضييع و نابودسازی چيزهايی است آه سرمايه ملی محسوب می
خير و خدمتی آارشناسی و مشورتی بروزی اجتماعی و ملی دارد و منشأ   های اجرايی، طراحی، هايی متمادی، گرد آمده و به صورت توانايی است آه در طول دهه

سال  ٢٠ها آه سوابق و تجارب بيش از  مثال اساتيد دانشگاه. برد شود و در مجموع توان و ظرفيت آشور و ملت و دولت را باال می به آشور و ملت و دولت می
ها رنج تدريس و تحقيق، تجاربی آسب آرده و امروز اين  زيرا با موجودی تحصيالتی خود وارد خدمت دانشگاهی شده و با سال. دارند، يك سرمايه علمی ملی هستند

اگر يك باره بسياری از اينها را بازنشسته يا اخراج آرده و با . است آه محصول آار و تالش و زحمت دانشگاهی آنهاست  مجموعه به صورت يك سرمايه درآمده
ايم به خيال اينكه  ه، در صدد تشكيل سرمايه جديد برآمد گرايی، آادر علمی جوان را جانشين آنها آنيم سرمايه علمی ديرينه را تخريب و به دور ريخته ادعای جوان

کار گرچه تابع و گوش به فرمان خود را جايگزين سرمايه علمی کهن ملی کرده که فاقد توان  تجربه و تازه اما در عمل يک کادر علمی بی. سرمايه جوان تشكيل دهيم
 .پر کردن خالء علمی است

اينها هم هر آدام يك سرمايه ملی اطالعاتی يا ديپلماتيك يا مديريت ... مجموعه آارشناسان وزارت خارجه يا وزارت اطالعات يا وزارت صنايع يا وزارت نفت و
آنند بازنشسته يا اخراج  يعنی منافع حكومت موجود عمل نمی »سياسی«اگر با اين ادعا آه اين آارشناسان در راستای . هستند... آالن صنعتی آشور يا آشاورزی و 

ه اتفاقشان در سيستم آار آه قريب ب التحصيل تازه ای جوان فارغ ايم و در عوض عده شوند؛ سرمايه اطالعاتی يا ديپلماتيك يا صنعتی ملی آشور را به باد فنا داده
ايه جديد بدهند، بسيار اند، جانشين آن سرمايه هدر رفته نماييم به اين خيال آه آنها تشكيل سرم گزينشی و فيلترهای مدارج آموزشی گذر آرده و مدرآی به دست آورده

ها به فرض قصد خدمت و  اما اين تازه رسيده. اند سال فراز و فرود و خطا و صواب تجربه آسب آرده، سرمايه شده ٢۵يا  ٢٠ها طی  شده تسويه. ايم خامی آرده
تا به صورت يك  های خود هزينه از اين ملت بگيرند، يا بر آن تحميل نمايند، خواهند دوباره با سعی و خطا و صواب و آزمون پرهيز از بازيگری سياسی تازه می

 .آارشناس نسبی درآيند
اجرايی است داغان و يا به خاك سياه نشانده  »سرمايه ملی«ای آه حقيقتا يك  وقتی يك يا چند شرآت بزرگ صاحب تجربه و توفيقات صنعتی يا پيمانكاری يا مشاوره

 .شود در واقع توان اجرايی ملی نابود شده است می
دار و آارشناس وزارت خارجه را بازنشسته کرد  وی آادرهای سابقه. های ملی است نژاد قهرمان تخريب و تضييع سرمايه رسد آقای احمدی در اين زمينه به نظر می

ا به جای آنها ر  و دستگاه رهبری ديپلماسی آشور را از بدنه مجرب آارشناسی خالی نمود و جوانانی با همان سابقه تحصيالتی گزينشی و همان پرورش شعارگونه
 .نشاند و عمال سرمايه ديپلماتيك آشور را تخريب کرد

جزيه و تحليل اش، يك شاخه يا بدنه آارشناسی داشت آه مسائل امنيت آشور را به طور علمی و آارشناسی ت های امنيتی و عملياتی وزارت اطالعات غير از شاخه
چون تحليل دو . نژاد، وزير اطالعات خود را، در زمانی آه بيشتر از يك ماه به پايان عمر دولت نهم باقی نمانده بود، برآنار کرد آقای احمدی. داد کرد و نظر می می

مانده از عمر دولت وقت زيادی را در وزارت اطالعات گذراند تا آارشناسان قديمی و بدنه  آنگاه در مدت باقی. پسنديد معاون آن وزارت در مورد انتخابات را نمی
ات دولت از جمله دامآارشناسی اطالعاتی و دو معاون آن وزارت را تصفيه، برآنار و بازنشسته کند تا آارشناسان اطالعاتی جرأت نكنند نظريه آارشناسی عليه اق

خورده اطالعات سپاه را  آار و با افكار قالب اين اقدام تخريب سرمايه اطالعاتی آشور بود، تا آارشناسان تازه !آشاندن انتخابات دهمين دوره به مرحله دوم بدهند
 !توانند به نظام اطالعاتی و امنيتی آشور خدمت علمی و آارشناسانه بنمايند؟ آيا اين آارشناسان جديد می. جانشين آنها آند

بزرگترين  «شرآت صدرا«يکی از آنها همان طوری که قبال به آن اشاره کرديم . رسيم های اجرايی ملی می های اداری و اجرايی که بگذريم، به سرمايه از سرمايه
تومان به  ۴٣٠٠ای سهام آن را از هر سهم  شده نژاد به طور حساب آقای احمدی. سازی، پيمانكاری نفت و گاز و آارهای مهندس ساختمان و عمران بود شرآت آشتی

ميليارد دالر  ۵/١درصد فوالد خوزستان را به قيمت  ٣٠آه (تومان رساند و آن سرمايه واقعا اجرايی آشور را به باد فنا داد و شرآت برادران جابريان  ١٠٠زير 
 !به خاك افكنده شد تا آسی جرأت نكند صنايع بزرگ دولتی را به قيمت بازار و بورس بخرد) خريده بود با راه ندادن آن به هيئت مديره

های دولتی مثل  شان بانك طرف بودند و برخی از آنها سهامدار عمده های پيمانكاری و توليدی بزرگ و مجرب و موفق و سودآور به لحاظ سياسی بی تمام اين شرآت
د و بر تمام ارآان و اجزای مانده آنها را به ثمن بخس خريداری آن ها بايد ورشكسته شوند تا سپاه، باقی نژاد اين سرمايه بانك ملی ايران بود، ولی از نظر آقای احمدی

زمين و اقتدار و عظمت آن  شود گفت آه چنين رئيس دولتی، دلسوز و عالقمند به آينده ايران آيا می! اقتصادی، فنی، اجرايی، اطالعاتی، مخابراتی آشور مسلط شود
 .اندکی لياقت و کفايت و مديريت نيز الزم است تا دولتی را بتوان خدمتگزار خواند. اش نيست اقتدار يك دولت فقط به قدرت سرآوب شهروندان داخلی. باشد می

فردی را به وزارت نفت گماردند که هيچ سابقه و تخصص و اطالعات فنی در صنعت نفت . نژاد در وزارت نفت اتفاق افتاده است و آخرين اقدام دولت آقای احمدی
ای ه جقبال در مقام وزارت بازرگانی، طی چهار سال با سياست غلط وارداتش، صنايع و توليدات صنعتی و کشاورزی ايران را به خاک سياه نشانيد، ب. نداشت

او در آنجا به عملياتی دست زد که در تاريخ شصت ساله صنعت نفت ايران . محاکمه و مجازات، ترفيع مقام داده شد و به وزارت بسيار فنی و علمی نفت فرستاده شد
اد در نژ مقاله سونامی برکناری در وزارت نفت و نيز مقاله فوران سياست در وزارت نفت؛ اثر يک استاد بنام دانشگاه عمق فاجعه تخريبی آقای احمدی. سابقه بود بی

 .(١، ص ٨٨مهر  ٨اعتماد، (کند  وزارت نفت را بيان می
 
 
 تخريب در سياست خارجی -۴
 

 ماجراجويی در سياست خارجی
 

تعادل به نفع  اند که ای از توسعه نرسيده های رو به رشدی همچون چين، هند و روسيه به مرحله جهان امروز، پس از فروپاشی شوروی و در شرايطی که هنوز قطب
اين درست است که بايد، جهان در حال توسعه، به ويژه کشورهای اسالمی، و باالخص . کشورهای در حال توسعه، تغيير کند؛ دنيايی با تفوق جهان غرب است

ن قدم گذاشته ای انسانی به تعامالت جها کشوری مانند ايران که از يک طرف در قلب جهان اسالم قراردارد و از طرف ديگر وارث يک انقالب مردمی و با داعيه
کننده است و اگر اين دو به  ولی تکنيک و تاکتيک اين استراتژی بسيار مهم و تعيين. است، بايد شرايط را به نفع جهان در حال توسعه و جهان اسالم تغيير دهد

 .همان گونه که شده است. درستی انتخاب و عمل نشوند، استراتژی هم فدا خواهد شد
اين تقابل و تخاصم، آنقدر ناشيانه، کودکانه و هيستريک . جمهوری، قرار را بر تقابل و تخاصم با غرب گذاشته است نژاد، از بدو ورود به عرصه رياست آقای احمدی

شده بود، بر عليه ايران  ها تا حدودی کاهش يافته و ارتباطات تلطيف سال دولت آقای خاتمی که دشمنی ٨شروع شد و ادامه يافت که افکار عمومی غرب هم پس از 
 .بسيج شدند

 اری در زمان د الوقوع غرب و اسرائيل، مديريت جهان توسط ايشان و همفکرانشان، نابودی نظام سرمايه اظهاراتی کامال غلط مانند نفی هولوکاست، سقوط قريب
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ند  اند ولی حاکمان غرب به خوبی و موثر توانسته از مواردی هستند که اگر چه مردم فهيم جهان آنها را جدی نگرفته... ای ايران و گويی در برنامه هسته کوتاه، اغراق
. عليه آن را دارد دامافکار عمومی غرب را بر عليه ايران بسيج کنند و ايران را کشوری معرفی کنند که نه تنها استانداردهای جهان را قبول ندارد بلکه قصد اق

ت الگويی برای بشريت توانس ها و منزلت انسان بود، می ترديدی نيست که انقالب ايران، در محتوای اوليه خود که عليه سلطه جهانی و استبداد داخلی، خواهان آزادی
خاتمی به سختی کوشيد مجددا، تا حدی گفتمان جهانی در مورد ايران را به گفتمان اول . اتفاق افتاد، اين برداشت را عوض کرد ١٣٧۶باشد اما آنچه تا سال  ٢١قرن 

نژاد با گفتمان جديد خود، همان چيزی را ثابت کرد  اما آقای احمدی. يافت نظرات جهانی هم کم کم داشت در مورد ماهيت انقالب ايران بهبود می. انقالب بازگرداند
 .گری يعنی؛ تبديل اسالم به تفکر طالبانی و القاعده. خواستند که دشمنان اسالم و کشورهای در حال توسعه در غرب می

جود داشت اما فعال های زيادی کرد تا پس از انقالب ايران، طالبان و القاعده را که خميرمايه تفکراتش در جهان اسالم و طلب و نظامی غرب، هزينه اگر جناح جنگ
همراه با پيشوازی از  ای برای غرب   نژاد بدون هيچ هزينه  نبود را فعال کند و اميد داشت بدين طريق به تحکيم و گسترش سلطه خود در منطقه بپردازد، آقای احمدی

چه در ميان روشنفکران دينی و  –در حالی که ماهيت انقالب ايران . اقشار حامل اين تفکر به غرب نشان داد که در ايران هم چنين تفکری نسبتا قوی و قدرتمند است
 .گری تفاوت داشت اساسا با تفکر طالبانی و القاعده -چه در متفکران اصالح طلب حوزوی 

کردند،  تبديل کند و اگر مخالفان اصالحات در هيأت حاکمه کمک می »ها گفتگوی تمدن«را به  »ها برخورد تمدن«در اين ساليان در حالی که خاتمی سعی کرد تز 
تا آنجا که روزنامه هاآرتص . نژاد تيرخالص به اقدام آقای خاتمی زده شد اما با آمدن آقای احمدی. توانست جا بيافتد اين امر در تعامل بين غرب و جهان اسالم می

پيامدهای سياست  .نژاد مظلوميت اسرائيل را تثبيت نکرده است، چيزی که معاون موساد هم آن را تکرار کرد سال گذشته هيچکس به اندازه احمدی ۵٠نوشت که در 
 .نژاد سنگين و مضرتر از آن است که در اين جا بتوان بدان پرداخت خارجی آقای احمدی

بازرگانی لوگزامبورگی  –ميليارد دالر از پول ايران در موسسه مالی  ٢۵/٢المللی انرژی اتمی و توقيف  های شورای امنيت و آژانس بين امروز، صدور قطعنامه
رنگی  های مستقل و مستقيم آمريکا، فقط نمود کم نژاد درباره آن و تحريم و سکوت دولت آقای احمدی) ٢٢/٩/٨٨مورخ  ٧۶٨٧٣سايت تابناک کد خبر ( »کليراستريم«

ناپذيری برای ايرانيان  انگيز و جبران ی اين وضع، بدون ترديد، سرنوشت غم ادامه. نژاد بين ايران و غرب، تشديد و تقويت کرده است از تقابلی است که آقای احمدی
 .امروز پيش چشم ماست ...هر چند عراق و افغانستان و پاکستان و يمن و. بينی کرد توان پيش آمدهای دقيق آن را نمی رقم خواهد زد که پی

 
 فدا کردن منافع و مصالح ملی

 
اما منافع و مصالح ملی، امری است آه در مبادالت و معامالت اقتصادی يا  .نژاد سخن گفتيم توسط آقای احمدی »های ملی سرمايه«در بخش تخريب، از انهدام 

منافع، بيشتر به عناصر مادی، مالی و اقتصادی نظر دارد و مصالح بيشتر به صرفه و صالح سياسی و جايگاهی و . شود سياسی جاری دولت با ديگران مطرح می
 .حيثيتی جامعه در فضای جهانی متوجه است
ريخ و حافظه ملی آند، در تا نژاد بر منافع و مصالح ملی ايران وارد آرده و می های آقای احمدی ها و بينش ها و روش از اين بابت ضربات و خساراتی آه سياست

تواند، از تأسف و  خواه و دلسوز، هرگز نمی ماند و هر ايرانی وطن ها باقی می ها، بلکه قرن زيرا آثار همين خسارات است آه سال. شدنی نخواهد بود ايرانيان فراموش
نژاد با  ها، دل پردرد داريم؟ امروز آقای احمدی های قاجاريه و پهلوی ما در اين سرآغاز قرن بيست و يكم ميالدی چقدر از جهالت و خيانت. شرمندگی آنها، به درآيد

 :برای مثال. آند و ادعا، دارد همان آارها را می  طلبكاری
های امريكا در ممانعت از  ساله آن از جمله دخالت ١٩های  اگر به جريان و سرنوشت طرح انتقال گاز به شبه قاره هند و پاآستان مراجعه شود و فراز و نشيب

. رنوشت نامعلومی داردهای پاآستان، فعال س گری يابيم آه اوال اين طرح با فشار آمريكا منجر به آنار رفتن هند و بازی اجرايی شدن اين طرح را لحاظ آنيم، در می
جويانه،  تنها به خاطر آيفيت روابطی آه او با آمريكا برقرار آرده و به جای نوعی تعامل مسالمت. دانيم نژاد نمی و تا اينجای داستان را، ما از تقصيرات آقای احمدی

انتقال گاز به (ولی از منظر منافع و مصالح ملی بر اين طرح . شناسيم های امريكا را، خريداری آرده است، او را مسئول می اندازی خصومت و آارشكنی و سنگ
و همين . نژاد اين بوده آه با دادن تخفيف هر چه بيشتر، پاآستان را ترغيب به انعقاد اين قرارداد نمايد آقای احمدی  سياست .های زيادی وجود دارد حكايت) قاره شبه

نژاد، اصرار داشت برای ارضای پاآستان قيمت گاز را  زيرا آقای احمدی. گرديد) آقای مهندس نژادحسينيان(المللی وزارت نفت،  سياست، موجب استعفای معاون بين
آقای نژاد حسينيان مدعی است آه با اين قيمت، حتی هزينه تأسيسات انتقال گاز به پاآستان هم مستهلك . فارس پايين بياورد المللی در خليج درصد زير قيمت بين ۶٠تا 
طبق محاسبه و ادعای نژادحسينيان در . درصد قيمت فروش گاز متعلق به آن مخزن است ۵٠شود چه رسد به قيمت خود گاز و مخزن زيرزمينی آن، آه حداقل  نمی

نژاد  اين ادعا توسط دستگاه دولتی آقای احمدی. بيند ميليارد دالر خسارت می ۴٢۵و حداآثر  ٢٢٠سالی آه اين قرارداد معتبر خواهد بود، ايران، حداقل  ٢۵عرض 
نژادی آه مدعی درگيری با ابرقدرت جهان،  طلبی و بازيگری و سودجويی پاآستان در اين قضيه تأثير بسيار دارد، ولی احمدی البته فرصت. بدون پاسخ مانده است

به رغم خصومت و  آه آمريكا است، چرا در مقابل پاآستان ضعيف است تا به جايی آه حاضر شده منافع ملی ايران را قربانی آند؟ برای اينكه به آمريكا نشان دهد
آيا قربانی کردن منافع ايران آن هم تا اين حد برای خط و نشان کشيدن برای آمريکا و فهماندن اين که . آارشكنی آن کشور، ايران می تواند گازش را صادر آند

کشور به بيگانه تواند گازش را صادر کند توجيه دارد؟ آيا فشار آمريکا بايد منجر به واگذاری منافع ملی کالن  رغم خصومت و کارشکنی آن کشور ايران می علی
 ؟!ديگری شود

و رضاخان   ها ها و تيمورتاش زاده ها و تقی السلطان در اين صورت، چه ايرادی به سالطين قاجار و امين. نژاد به منافع ملی بندی احمدی ای از پای اين است نمونه
نژاد در قرن بيست و يكم به رغم تمام  احمدی! خود بخشی از منافع ملی را فروختند؟ (مدرن شدن(گرايی  پهلوی دارد آه برای بقای سلطنت يا آسب رؤياهای غرب

زيرا آه آنها در برابر دخالت و سلطه استعمارگران روس و انگليس تا . هايی انسانی ايران و تجارب يكصدوپنجاه ساله، دست آنها را از پشت بسته است توانايی
لبی خود، دولت ط نژاد، برای جاه تواند مقاومت کند، ولی احمدی حدودی دست بسته بودند در حالی که ايران کنونی امکانات مادی و معنوی فراوانی دارد که می

 .آند آمريكا را دعوت به دخالت در آار ايران آرده و می
است ) نابوآو)قرقيزستان و ترآمنستان به اروپا مشهور به طرح (نژاد، طرح انتقال گاز آسيای ميانه  های احمدی مورد ديگر از قربانی شدن منافع ملی ما، با سياست

نژاد است، آه ايران  های احمدی اين فاجعه، معلول سياست. که بين آشورهای مبدأ، بدون حضور ايران، يعنی اخراج ايران از اين طرح در ترکيه امضاء شده است
همان طور آه چندين سال قبل نيز، پيش از دولت نهم طرح انتقال نفت قفقاز به اروپا، معروف . های گوناگون کرده است را ظالمانه اين چنين مشمول انزوا و تحريم

جيهان را نياز داشت  –ترين مسير انتقال نفت قفقاز به مديترانه، از مسير ايران بود آه نصف هزينه باآو  اقتصادی .جيهان را بدون ايران انجام دادند –به طرح باآو 
 .جيهان ايران مظلوم را از حق ترانزيت نفت قفقاز محروم ساختند –ولی با اجرای طرح باآو . و متضمن منافع حق ترانزيت برای ايران نيز بود

قطر از . اين مخزن مشترك بين ايران و قطر است. ترين مورد در قربانی شدن منافع و مصالح ملی ماست، منابع گازی پارس جنوبی است  مورد ديگر که اصلی
حال اگر صادرات گاز پارس جنوبی، به طرف شرق يعنی شبه قاره و شرق آسيا ممكن . برداری از اين مخزن مشترك نموده است پانزده سال قبل، شروع به بهره

رجی نژادی ممکن نشد، در حالی آه در صورت تأمين منابع خا های احمدی نشود، امكان مشارآت در طرح نابوآو يعنی صدور به اروپا هم، در اثر سياست
ماند برای قطر، بجز مختصری آه ايران  پس عمال مخزن گاز پارس جنوبی می -ترين و تواناترين آشور در تأمين گاز طرح نابوآو، ايران مظلوم ما است  محق

آه خود مضر است و مقرون به صرفه نيست و ايران را به ريخت و پاش (گذاری که دارد و مصرف داخلی  های نفت جنوب با محدوديت سرمايه برای تزريق به چاه
نژاد، سهم خودمان را از مخازن پارس جنوبی به  ها به برآت وجود رئيس دولتی چون آقای احمدی بدين ترتيب عمال ما ايرانی. کند استخراج می) آشاند انرژی می

 .ها، روابط پنهان و آشكار خود با اسرائيل را گسترش دهد ها و فلسطينی آنيم آه به سالمتی ما ايرانی قطر تقديم می
در حاشيه دريای خزر بر سر رژيم حقوقی دريای خزر، نيز مقامات ايرانی و وزير خارجه ايران، به ... در مذاآرات با آشورهای روسيه، ترآمنستان، ازبكستان و

 المللی، سهم ايران را  ترين برآورد حقوق درياها مستند به آخرين اسناد بين اند در حالی آه دقيق درصد سهم ايران را پذيرفته ١٢نژاد  مأموريت از طرف آقای احمدی



 .آند درصد تعيين می ٢٠
بيشتر مبتنی بر اش با آمريكا و اسرائيل  نژاد با آشورهای ديگر، ايشان، به خاطر درگيری خيالی و ادعائی اما در سياست خارجی و معامالت تجاری آقای احمدی

فعال  .بازگشت اقتصادی در آن آشورها استوار است های بی گذاری و سرمايه... امتياز دادن به آشورهای دست دومی مثل ونزوئال، آوبا، چين، بوليوی، سوريه و 
ا محرمانه است يا در ها، ي شود وجود ندارد، زيرا آه بسياری از اين امتيازدهی ای آه از آيسه منافع ملی به آن آشورها سرازير می برای ما امكان محاسبه سرمايه

المللی  يننژاد به ترکيه داير بر اينکه آن کشور از اين پس واسطه انتقال گاز ايران، با پنجاه درصد قيمت ب از اين جمله است امتيازی که آقای احمدی. است اختيار دولت
نژاد ابدا به يك استراتژی درازمدت عقالنی، نه  ها حكايت از اين دارد آه آقای احمدی اين سياست. داده است) درصد به سود ترکيه ۵٠يعنی تخفيفی معادل (باشد، 

ای  پردازد آه جز هيجان لحظه پشتوانه می ای بی لذا به عمليات و گفتارهای لحظه. آوری نظر دارد اعتقاد دارد و نه توانايی آن را، و تنها به مصرف داخلی برای رأی
 .زدسا تر و فقيرتر می المللی ندارد و روز به روز ايران و ايرانی را منزوی ميان مردم ساده آشورهای اسالمی، آوچكترين اثری در ديپلماسی بين

در حالی که طبق تحقيقات و . سازی اورانيوم است نژاد بر مسئله غنی های عظيمی که بر منافع ملی ما وارد شده است، اصرار آقای احمدی يکی ديگر از زيان
نج سال تغذيه نيروگاه ی پمطالعات سازمان انرژی اتمی ايران، تنها ذخيره معدنی اورانيوم در ايران، معادن ساقند کرمان است و ميزان ذخيره اين معدن، حداکثر برا

و از آن پس، ايران بايد حتی سنگ معدن اورانيوم را هم از خارج از اين دنيايی که ما را محاصره اقتصادی و سياسی کرده . باشد مگاواتی بوشهر کافی می ٩٠٠
سازی  است که قصد دارند ده مرکز فراوری و غنی نژاد اعالم نموده  آيا زيان و خسارت اين مسئله محاسبه شده است؟ تازه، دولت آقای احمدی. است، وارد نمايد

هزينه اين مراکز در اين روزگار و اين دنيای منزوی کننده ما چقدر خواهد شد؟ از اين گذشته، دشمنی و سوءظن غرب . اورانيوم، در حد و اندازه نطنز تأسيس نمايند
 .هاست و شرق جهان هم نسبت به ما تشديد خواهد شد، در حالی که دنيا منتظر اعتمادسازی از جانب ايرانی

، صنعتی، خدماتی و های پزشکی المللی آن را بومی کرده و در زمينه ای نياز جامعه ايرانی است و بايد طبق قوانين بين ايم که توسعه تکنولوژی هسته بارها گفته
در ايران با وجود نورخورشيد، باد، ژئوترمال و منابع . باشد ای در ايران به صرفه و صالح نمی های هسته سازی از آن استفاده کنيم ولی توسعه نيروگاه غنی

اندازی فقط  سال است که در راه ٣۵ای که االن  باشد نه برق هسته ترين آنها، استفاده از امکانات طبيعی ايران می ترين برق و درعين حال سالم هيدروکربوری ارزان
 .ايم گذاری چندين برابر هنوز مانده يک نيروگاه آن با سرمايه

 
 افروزانه مذهبی افکنانه و جنگ ای تفرقه رويکردهای فرقه

 
ديگر در سر است  هايی رسد ايشان را نقشه نژاد استخراج و ارائه شده است، به نظر می نظر از مجموعه مواردی که از عملکرد چهار يا پنج ساله آقای احمدی صرف

که کتاب  »العالميه نژاد و ثوره احمدی«و  »دهه ظهور«بنا بر مندرجات دو کتاب . هايی در آينده برای ايران و ايرانيت و اسالم در جهان خواهد بود که متضمن فتنه
و ) عج(، از اصحاب امام عصر »صالح شعيب ابن«دوم در سطح وسيعی در ميان شيعيان کشورهای اسالمی توزيع گرديده است ايشان قرار است به عنوان مصداق 

دست يابند !) با اسرائيل نيز(با غرب ) ص(سرلشگر سپاه ايشان باشند تا اينکه در غزه با غرب به جنگ پرداخته و در آنجا به صلحی چون صلح حديبيه پيامبراکرم 
آيا طرح وسيع اين مسائل نتيجه ای جز برافروختن آتش کينه و خصومت . خلفای راشدين بپردازند »زنده کردن، محاکمه و اعدام«ولی در عوض با تسخير حجاز به 

دهند، در پی دارد؟ جنگ بين مسلمين تنها باعث روشنی چشم و راحتی خيال  درصد جمعيت مسلمين جهان را تشکيل می ٩٠بين شيعه و اهل سنت را که قريب به 
حال اين برنامه چقدر به صالح و مصلحت دنيای اسالم و ايران شيعی، خواهد بود؛ امری . اسرائيل از مخالفت مسلمانان با آن دولت و صهيونيسم راهنمای آن است

 .است که مراجع محترم دينی ما بايد پاسخ آن را بدهند
درست است که اين مستکبران به دنبال نفت و ثروت اين «نژاد با اشاره به حضور نيروهای آمريکايی در خاک عراق گفت  در همين رابطه به تازگی آقای احمدی

ما اسناد آن را به دست آورديم که . کنند البته آن را در خبرها افشا نمی. کنند کشور هستند، اما در زير همه اينها يک استدالل برای خود دارند و بر اساس آن عمل می
اند که جلوی ظهور  ها را کشيده آنها همه اين نقشه. آنها معتقدند يکی از خاندان پيامبر اکرم در اين نقطه ظهور کرده و ريشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند

 (٢و  ١، صص ١٣٨٨آذر  ١٣اعتماد، . (ساز اين حادثه بوده و ياران اين حکومت خواهد بود دانند ملت ايران زمينه حضرت را بگيرند و می
 

 پايان سخن
 

ه تمدنی سه، چهار دار خدمت به ايران و ايرانی آگاه است که ملت ايران، با سابق خاطر تمام هم وطنان آگاه به تاريخ ايران زمين در داخل و خارج کشور و دوست
و هويت و  های استبدادی جبار داخلی، تا اين زمان، موجوديت هزار ساله، به رغم تحمل تهاجمات و ايلغارهای بيگانگان، از غرب و شرق عالم و نيز حکومت

رحمانه، از داخل و تهديدهای فراوان از  ولی امروز، در اين سرآغاز قرن بيست و يکم، کشور ما با يک تخريب بی. وحدت و تماميت خود را از دست نداده است
سياسی ما را به شدت  –های ملی و منافع و مصالح اقتصادی  امروز کارکرد دولت فعلی هستی اقتصادی، منابع و ذخاير طبيعی و سرمايه. خارج روبرو شده است

دهد و  طلب ثروت ملی ما را به باد می اين دولت با حراج ذخاير طبيعی و زيرزمينی برای جلب يا خريدن يک دولت ظاهرا دوست ولی فرصت. تخريب کرده است
بين مردم و  پشتوانه و اعتبار رو به رواج است و همين گرايشات سياسی و حکومتی است که در های بی زنی تحت اين مديريت، فرهنگ ريا و دروغ و نفاق و الف

کيشان عرب و  نژاد، در تمام دنيا، حتی در بين هم انزوا و خصومتی را که آقای احمدی .دهد طلبی را گسترش می خواهی و تجزيه شهروندان هم تفرقه و تخاصم و سهم
کشور ايران با آن همه سابقه تمدنی و فرهنگی و استعداد و هوش نيروی انسانی . نظير و سابقه است غيرشيعه ما برای ما فراهم کرده است در تاريخ ايران بی

شده ... ونزوئال وطلبانی چون روسيه و چين و  دهی و ريخت و پاش از کيسه ملت به فرصت اعتبار و حيثيت و ناگزير به باج اش امروز در دنيا، مهجور و بی کنونی
از زحمت و های پايين جامعه، از يک طرف آنها را محتاج و چشم به دست دولت و فارغ  نژاد با ادعای بردن درآمد نفت به سفره فقرا يا دهک آقای احمدی  .است

اتی را به حداکثر حساب و کتاب و توليد برانداز به کشور، کيسه تجار و بازرگانان را پرپول نموده و فاصله طبق تالش و کار کرده و از ديگر سو، با واردات بی
اين مديريت مخرب غيرعلمی و . ای محاصره شده است های بسياری چون کالف پيچيده کشور ما به علت عملکرد غلط دولت فعلی با مسائل و گرفتاری  .رسانده است

و وابستگی  برد، جامعه را با روند رو به نابودی توليدات صنعتی و کشاورزی داخلی به فقر غيرمنطقی عالوه بر اينکه منابع ملی ما را رو به اضمحالل می
ذهبی، جنسی به ديده جامعه مدنی است؛ حقوق اساسی مردم را پايمال کرده و به شکاف طبقاتی، قومی، م کن سازی استقرار به سختی ضربه کشاند؛ در حال ريشه می

های سنگين  هزينهزند و نيز به ايجاد انشقاق در درون جامعه و خودی و غيرخودی سازی مردم پرداخته و با سوءاستفاده از تمايالت دينی و يا صرف  شدت دامن می
گران و يا  هايی که گاه خس و خاشاک و اينک فتنه اما غيرخودی. پردازد ها می از خزانه کشور و با دست باز به اعمال خشونت هر چه شديدتر عليه غيرخودی

ن قانون اساسی و اند که خواهان اصالحات بر اساس موازي شوند، بخش مهمی از مردم و نخبگان اين آب و خاک های نرم و وابسته به بيگانه خوانده می مجريان جنگ
های  پذيرد که چشم طمع قدرت های ملی ايران همراه با ايجاد انشقاق عميق بين مردم در حالی انجام می تخريب منابع اقتصادی و سرمايه  .حرمت به حقوق بشرند

طلبانه از منافع ملی خود در اين  آنها به ويژه پس از جنگ جهانی دوم به دنبال تعريفی سلطه. بزرگ به ايران که از مهمترين کشورهای منطقه است دوخته شده است
هايی برای دست  طرحمنطقه به گسترش نفوذ پرداخته و اينک نه تنها در مرزهای آبی ايران و اغلب کشورهای همسايه پايگاه و حضور سنگين نظامی دارند بلکه به 

حفظ ايران در چنين شرايطی نياز به تدبيری عاقالنه و انسجام عميق مردمی و به ويژه قدرت ملی توانمند . اند زدن به اقدامات دسته جمعی اقتصادی و سياسی مشغول
های ژرفی را در مورد سرنوشت آتی ايران و ايرانيان ايجاد کرده  نگرانی «مهم«اين . های آن به شدت در دولت کنونی به تضعيف کشيده شده است دارد که مولفه

 .بخواهيم که فکری به حال ايران کنند ...است و ما را بر آن داشته که از مقامات کشور، نمايندگان مجلس شورای اسالمی و
 
 اعظم طالقانی – حسينی حسين شاه –اهللا سحابی  مهندس عزت –دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی ،   ١٣٨٨اسفند  ٢٨
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 در تبعيد ” دل ديوانه باد“
 درگذشت شاعر معاصر، منصور خاكسار

 
با نهايت تأسف، جامعه ادبی، فرهنگی و سياسی ايرانيان، نويسنده و شاعری توانا و انسان  

منصور خاکسار، شاعر تبعيدی، که شعرش با زندگی عجين . واالی ديگری را از دست داد
، برابر با بيست و هفتم اسفند 2010شده بود، در مرگی خودخواسته، در هيجدهم مارس 

، با خانواده، دوستان و عالقمندانش وداع گفت و در فقدان خود، همگی را به بهت و 1388
  .اندوهی عميق فرو برد

عنوان شکننده  حضور اجتماعی هنر، به  ساله اش، به  71خاکسار، در سال های عمده عمر 
عنوان حّقی  عنوان صدايی برای کسانی که صدايشان ناشنوده شده است و به سکوت رسمی، به 

به همين دليل شعر او هرگز زينت بخش مجلس . شود، ايمان داشت انسانی که با او زاده می
  .هيچ قدرتی نگرديد

سياسی، دستگيری و شکنجه در زندان های شاه و خمينی گذشت و بخشی ديگر نيز از گزند  -گرچه بخش مهمی از زندگی منصور خاکسار در فعاليت های اجتماعی 
خالق و نوجو و تی زندگی در تبعيد، مصون نماند، اما طی چهار دهه نوشتن و سرايش شعر، آثارش همواره آينه ای شفاف از عواطف انسانی و مايه گرفته از ذهني

 .سرشار از دوست داشتن، احترام به شأن آدمی و ستايش زيبايی بوده است
او از اعضاء قديمی کانون نويسندگان ايران و  .، به آمريکا آمد و در شهر لس آنجلس اقامت گزيد1990منصور خاکسار، پس از چند سال زيستن در اروپا، به سال 

  .همچنين کانون نويسندگان ايران در تبعيد بود، و از ياران هميشگی گروه ادبی دفترهای شنبه در لس آنجلس بشمار می رفت
کارنامه خون، حيدر و انقالب، شراره های شب، سرزمين شاعر، با طره دانش عشق، و قصيده سفری در مه، از منصور خاکسار سيزده مجموعه شعر به نام های 

از جمله کارهای آماده . به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر شده استبا آن نقطه،  وی برهنگی، و چند نقطه ديگر، ، آنسوتا اين نقطه، لس آنجلسی هابه فارسی و 
 از سحرخيزان و مجموعه شعرمن هرگز به سکوت نينديشيده ام گفتگويی بلند با عنوان گفتارهای پراکنده پيرامون شعر و ادبيات مهاجرت، چاپ او کتاب دو جلدی 

  .است که کتاب آخر به چاپ سپرده شده است
نشريه ای که . را به عهده داشتهنر و ادبيات جنوب ، در ايران، سردبيری نشريه ادبی 1340همچنين منصور خاکسار همراه با ناصر تقوائی، در سال های دهه 

خاکسار در تبعيد نيز، همراه با مجيد نفيسی، ويراستار صفحه شعر . هشت شماره از آن منتشر شد و نويسندگان و شاعران صاحب نام با آن همکاری می کردند
 .نشريه آرش و هشت شماره از دفترهای کانون نويسندگان ايران در تبعيد بود

و يار و همراه او،  ادرما امضاء کنندگان زير درگذشت شاعر توانا و انسان فرهيخته، منصور خاکسار را به خانواده محترم خاکسار، دختران برومندش و بويژه به بر
  .ريمدا نويسنده ارزشمند معاصر، آقای نسيم خاکسار، و همچنين به ياران و دوستان، و عالقمندان شعر منصور، تسليت می گوئيم و يادش را گرامی می

 ".بگذار رونده ای که همواره ميان گور و ماه سرگردان بوده است بر پوستی بازيافته درنگ کند، مگر به رازی پی ببرد "
 از منصور خاکسار  از اين نقطهبر گرفته از پيش گفت مجموعه شعر 

   
 اسامی امضاء کنندگان به ترتيب حروف الفبا 

   
 . سودابه اشرفی  .مهدی استعدادی شاد. بيژن اسدی پور . محمد ارسی . پگاه احمدی. ياشار احد صارمی . گيل آوائی . علی آشوری . مريم آذر. سرژ آراکلی 

  . رضا براهنی. منيره برادران . خسرو باقرپور . عسگر آهنين. الهه امانی . نسرين الماسی  . شايان افشار. هلن افشان . رضا اغنمی . مهدی اصالنی 
. ماری بيک زاده . قاسم بيک زاده . نيلوفر بيضايی . بيژن بيجاری . محمود بهروزيان . کيخسرو بهروزی . مازيار بهروز . شهال بهاردوست. فرزين بوستجانی 
جمشيد ) . سحر( محمد جاللی . مليحه تيره گل . نيره توحيدی  . ف تابان. ناصر پاکدامن . شهرنوش پارسی پور . کوشيار پارسی . سيروس بينا  . روشنک بيگناه

. کريم خوشاب . فيروزه خطيبی .. حميد حميدی.  مهرداد حقيقی. تراب حقشناس . علی حسينی . محسن حسام . حسن حسام . علی اصغر حاج سيد جوادی . چالنگی 
حميد رضا . ناصر رحمانی نژاد  . منوچهر راستا. حسين دولت آبادی . جليل دوستخواه . خسرو دوامی . شيرين دخت دقيقيان . تورج دريايی . اسماعيل خويی 

اکبر . شهرزاد سپانلو . آذر زهرابی . عليرضا زّرين . حسن زرهی  . مهناز روشنگر. مجيد روشنگر . فضل اهللا روحانی . نظام رکنی . ريموند رخشانی . رحيمی 
فريبا . عباس صدرائی . فريدا صبا . بهروز شيدا . فريده شعبانفر .مسعود شب افروز. ناصر شاهين پر . نوشين شاهرخی . اسد سيف . بهمن سقايی  . سردوزامی

. رضا عالمه زاده . عزيز عطائی . بتول عزيز پور. شهال عبقری . سياووش عبقری . شجاع عادل . عليرضا طبيب زاده . فرح طاهری . عباس صفاری  . صديقيم
محسن قائم . کامبيز قائم مقام . مهدی فالحتی . ثريا فالح  . اميرعلی فصيحی. آزاده فرهمند . کيوان فتوحی . داوود غالمحسينی . محمد غروی . کاظم علمداری 

. علی کيافر . ژينوس کيافر . منصور کوشان . بهزاد کشميری پور . احمد کريمی حکاک. عزيز کرملو . زيبا کرباسی . الهام قيطانچی . پرويز قليچ خانی . مقام 
. رضا معينی . پروين ملک . علی مسعودی نيا . مهرنوش مزارعی  . رضا مرزبان. آزاد مراديان . شيدا محمدی . علی ليمونادی . رضا گوهرزاد  . عزت گوشه گير

. مجيد نفيسی . مينا نراقی . مودب ميرعاليی. باقر مومنی . فيروزه ميزانی  . شکوه ميرزادگی. اردشير مهرداد . ناصر مهاجر . نجمه موسوی . شهريار مندنی پور 
پيمان . اصغر واقدی . بهمن نيرومند . حسين نوش آذر) . قائم مقام)پروانه نوری عال . پرتو نوری عال . اسماعيل نوری عال . اعظم نوراله خانی  . مسعود نقره کار

 ايرج يمين اسفندياری . محسن يلفانی . الهام يعقوبيان . کوروش يزدانی . هنگامه هويدا.  محمود هاشمی  . عباس هاشمی. وهاب زاده 
   

 :کانون ها و مؤسسات همراه
 -نشريه اينترنتی سکوالريسم نو  - نشريه شهروند کانادا -گروه ادبی دفترهای شنبه  -کانون سخن لس آنجلس  - کانون فرهنگ و هنر فرزنو -تلويزيون ايرانيان 

 نشريه اينترنتی اخبار روز 
، به مناسبت سالگرد مشروطيت منصور خاکسار، به دعوت کانون فرهنگ و هنر فرزنو در شمال کاليفرنيا، در برنامه سخنرانی و شعرخوانی 2008در هشتم اوت 
 .لينک زير بخش کوتاهی از شعرخوانی او را در اين برنامه نشان می دهد. شرکت کرد

M3RHOv5cixC=v?watch/com.youtube.www://http 

 در لس آنجلس، در برنامه شرکت کرده بود " مادران عزادار ايران"لينک جديدی از شعر خوانی منصور خاکسار که به دعوت حاميان 

 eqvWyGGU3_n=v?watch/com.youtube.www://http 

  

http://www.youtube.com/watch?v=cixC5RHOv3M�
http://www.youtube.com/watch?v=n_3eqvWyGGU�


 رفتن منصور 
 امير ممبينی 

 
رفته بوديم تا با جمعی از . ام پشت ميز و سعی ميکنم قلم را روی کاغذ به حرکت درآورم و کاری کنم تا کمی آرام گيرم نشسته. ساعت يک بامداد روز اول فروردين 

وقتی که برگشتيم گفتم کامپيوتر را روشن کنم و چند پيام شادباش ديگر . هموطنان عيد را جشن بگيريم و در اين يخبندان قطبی با گرمای وجود هم کمی آرام گيريم
اگر چه ديروقت بود . در چنان فضايی که او را به سوی خودکشی راند. در غربت، در آمريکا. صفحه که باز شد، تيتر اول خبر مرگ منصور خاکسار بود. بفرستم

بينم، با آن صدای نجيب  و بعد فيلمی از شعرخوانی او را می. گفت که به دست خود رفت. با بغض در گلو و صدای خفه گفت منصور رفت. اما به نسيم زنگ زدم
خودم را ديدم که در او . با چشمان خيس، خودم را ديدم که در او خودکشی کرده است. اش که شرافت از هر حرفش مشتعل بود با آن کالم به زمزم شسته. اش هميشه

. بازگشت به سکوت. ی بازگشت به آغوش خاک آماده. در ظلمتی هولناک که اهريمن از بيکرانگيش هراسان است. های سخت اينک در تابوتی با ميخ. خفته است
شد جنگاوران چريک در حظور  ی ريزاندام سپيد مويی که وقتی به ستاد سازمان فدايی در آبادان وارد می بانوی سالخورده. اش از مادر سکوت ساکت و پايان خاطره

کشان که ميهمانسرای مهر  ی کوچ از خانه. های نجيب کارگران پااليشگاه از بوی خوش نفت و چهره. از ناصر. اش از نسيم پايان خاطره. کردند او حساس امنيت می
های زير دندان که  های سر راه و آن دوغ خنک عربی و ماسه خانه های گرم و قهوه از تابستان. های کارگری های پرگل خانه های زيبای آبادان و باغچه از بهار. بود

از . از روزهای باليدن آرمان بزرگ عدالت در کالم مهربان او و ما. ی جنوب با آن همه ستارگان ادب اش از روزهای مجله پايان خاطره. خالل هر ضيافت بود
روزگاری که هر نام خشتی بود در بنای يک . شد روزی که همه همديگر را عاشقانه دوست داشتيم و هر نام حامل عظمتی بود و حقارت پيش پای رفاقت ذوب می

توانستيم آبادان را بدون  ی ادبيات اهواز، مگر می ها نباشند؟ ما، دايره شد که منصور نباشد؟ که آبادان باشد اما خاکسار مگر می. ها انگار ابدی بودند نام. حماسه
 .و بدون منصور که بزرگ آنان بود. خاکسارها مجسم کنيم

امان و زندان و شکنجه و باز  نسل نبرد بی. نسل نه. نسل ستيز و سيانور. جهان بدون نسل خود را. جهان بدون خويشتن را. بينم اما اينک، جهان بدون منصور را می
ای زيستن فارغ از  ما که حسرت لحظه. که خود قربانی و فدايی خويشتن بوديم. گر خويشتن بوديم ما که خود نيز شکنجه. چه رنجی برديم ما. نبرد و باز يک نه ديگر

های جان در خنکای  خنک کردن زخم. ديدن کوه. بوييدن دشت. حسرت يک سفر سير به طبيعت. حسرت يک گشت سير در وطن. خطر و حذر هرگز رهايمان نکرد
 .ی سير از لبان زندگی حسرت يک بوسه. ای و فقط يک بار به خاطر خويشتن اناری از درخت زندگی چيدن آب چشمه
کاش فقط در آن لحظه . چکاند ای از شهد زندگی در کامت می کاش خدايی بود که به حرمت آن همه خوبيت در دم رفتن جرگه! نسل من! چريک قشنگ من! منصور

 .آدرس خود را گم نکرده بودی و بوی آبادان و تصوير مادر را با خود داشتی. غريب نبودی، تنها نبودی. در وطن بودی
 !با وفا

 . اصال نميدانم اين سوگنامه را بفرستم برای چاپ يا نه
 !روز عيد است آخر
 !عيد تو هم مبارک

 اخبار روز: منبع
 
 

 ”بازگشت آدمي به وطن اوست -مرگ عميقترين “
 سهراب مختاری

 
 

 : ويسدميناشتفان تسوايگ نويسندۀ بزرگ آلمانی که از دست فاشيسم هيتلری به تبعيد رانده شده بود، پيش از مرگ خودخواسته اش، در آخرين مکتوباتش 
 ."ترين بازگشت آدمی به وطن اوست-مرگ عميق"

 
دم، بارها به اين    شنياز ديروز که خبر مرگ خودخواستۀ نويسنده و شاعر آزادی خواه معاصر، منصور خاکسار را از مادرم که با نگرانی از ايران تماس گرفته بود                           

 . جمله از تسوايگ انديشيده ام
ست چه بوده، بايد ه ااينکه علت چنين تصميمی آنهم در آستانۀ نوروز و همچنين در پی اميد گسترده ای که جنبش دمکراسی خواهی ايران در دل همۀ ما شعله ور کرد

اما بدون هيچ ترديدی    .  بدون شک موضوع تحقيق روانشناسان اجتماعی دربارۀ انسان ايرانی در تبعيد و بويژه وجدان بيداری همچون منصور خاکسار قرار بگيرد                        
 . چنين مرگی در چنين ايامی آدم را در انديشه و اندوهی عميق فرو ميبرد

 . آورد-نميدانم عمو نسيم عزيزم در اين روزها سال را چگونه آغاز کرده که ميدانم غم از دست دادن برادری چون منصور خاکسار، چه بر سر آدم می
کنار   از  به هر صورت اين تصميمی است که منصور خاکسار گرفته و همچون ديگر تصميم های بزرگ زندگيش به آن وفادار مانده و به خواست و تصميم خويش                               

 . همۀ ما رفته و چاره ای جز احترام به آخرين تصميم زندگی پربارش نداريم
 يادش گرامی باد

 وبالگ سهراب مختاری: منبع

 
 

 

 

 

 منصور خاکسار، محمد مختاری و ناصر رحمانی نزاد                         
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 در اندوه فقدان منصور خاكسار 
  به خانواده خاکسار) اکثريت(پيام تسليت روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران 

 
ر راه روشنگری، آگاه ه داو به ايجاد جهانی انسانی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعاالن

منصورخاکسار مبارز قديمی جنبش چپ ايران ، در جنبش فدائی و چپ دمکرات ايران جايگاه شايسته ای . سازی جامعه وبسيج نيروی آزادی و عدالت کوشيد
 .دارد

 )اکثريت(روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران
شاعر توانمندی که عمر وقلم خود را در راه مبارزه . با نهايت تاسف و تاثر عميق از درگذشت زنده ياد منصور خاکسار نويسنده و شاعر آزاده تبعيدی با خبر شديم

برای هنرمندان . عليه استبداد، دفاع از آزادی و عدالت، رشد فرهنگ وادبيات ايران صرف کرد و در عرصه شعر آثار ارزشمندی از خود به يادگار گذاشت
او به ايجاد جهانی انسانی . آزاديخواه و کوشندگان راه آزادی و عدالت در ايران منصور خاکسار نامی آشنا و يادآور وفاداری به آرمانها و ارزش های انسانی است
جامعه وبسيج نيروی زی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعاالنه در راه روشنگری، آگاه سا

 .منصورخاکسار مبارز قديمی جنبش چپ ايران ، در جنبش فدائی و چپ دمکرات ايران جايگاه شايسته ای دارد. آزادی و عدالت کوشيد
ی کشورمان تسليت هنگما درگذشت منصور خاکسار شاعر آزاده و مبارز پيگير راه آزادی انديشه و بيان را به خانواده خاکسار، کانون نويسندگان ايران وجامعه فر

 .يادش گرامی باد. می گوئيم و در اندوه فقدان آن زنده ياد خود را همدرد بستگان و دوستدارانش می دانيم
 )اکثريت(روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران

 
 کار آنالين: منبع

 
 

 مليحه تيره گل
 

اش با خانواده، با هموندان ادبی، و دوستانش ،              -ی روزمره -ها بود، بلکه در زندگی      -ها و پليدی   -منصور خاکسار، نه تنها در شعرهايش تجسم مبارزه با تاريکی               
-کردی تا اين گوهر را به جان درمی         -بايد با منصور خاکسار نزديک بودی و نشست و برخاست می             .  های انسانی بود  -سرشار از  زندگی ُو مهر ُو پيوند ُو عاطفه           

 :نوشت -در امريکا منتشر شد »هزاره«توسط نشر  2009که در مارس  -»با آن نقطه«ی -خود او در يکی از شعرهای مجموعه. يافتی
 

 .پذيرد-نمی/ ی آفتاب را-ای-تسليِت حاشيه/ ی توفان افتاده است-از ضربه/ نخلی که/ دانم-می
 

اش در برهوت تبعيد چه بگويم؛      »افتادن«در    -های جنوب ايران  -بلند و مقاوم سرزمين     »نخل«اين    -ی منصور -گونه-ی آفتاب -بودم بر زندگی    »ای-حاشيه«و من که    
شنبه -پنج(ی او   -ی دريافت خبر مرگ خودخواسته     -اين است که از لحظه     .  آيد  »پذيرفته«بگويم که در پيشگاه شعر فارسی و کرامت انسانی              »تسليت«با چه کالمی    

 . »که مپرس«ام -ی اکنون، در ُبهتی منجمد شده-تا همين دقيقه) 1388اسفند  27= 2010مارس  18
 1389برابر با اول فروردين  2010مارس  21

 
 
 

 خاكسار در سوگ منصور)در تبعيد(اطالعيه كانون نويسندگان ايران 
 

در مرگی خودخواسته اين ١٣٨٨اسفند ماه  ٢٧با اندوه بسيار با خبر شديم که منصور خاکسار، نويسنده و شاعر توانا و عضو قديمی کانون نويسندگان در تاريخ 
منصور خاکسار، يکی از شاعران مردمی بود که در هر دو رژيم شاه و جمهوری اسالمي، در دفاع از آرمان های بر حق مردم ايران و در . جهان را وداع گفت

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، ياد . پيکار با بيداد اين رژيم ها به زندان افتاد و همچنان تا پايان عمر نيز بر سر پيمانش با تهی دستان و ستمديدگان باقی ماند
اين اندوه با آنان  در منصور خاکسار را گرامی می دارد و درگذشت او را به خانواده و به ويژه به برادر همراه و همرزمش نسيم خاکسار، تسليت می گويد و خود را

 .شريک می داند

 کانون نويسندگان ايران در تبعيد
 2010مارس  21 – ١٣٨٩فروردين  1
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 «ياد او با بوي خاك آميخته»
 به ياد منصور خاکسار که تا واپسين دم شاعر ماند

 بهمن سقايی -صدای آمريکا
 

سال داشت، از دهه چهل  ٧١منصور که هنگام مرگ . منصور خاکسار شاعری که از سروده های جنگل به آنسوی برهنگی رسيده بود، به سرزمين روياها پيوست
سپس منظومه بلند سرود جنگل را منتشر . را راه انداخت تا ادای دينی کرده باشد به ادبيات مدرن ايران »هنروادبيات جنوب«خورشيدی همراه با ناصر تقوايی ُجنگ 

  .به چنين تعهدی بود که منصور هيچگاه فرصت نيافت شاعر آرامشها باشد. کرد تا صدای شعر معترض را رساتر کرده باشد
هم آورد برای او و فراشعر و زندگيش که در همه تنيده شده بودند؛ در اليه های سنگين پنهانکاری، اعتراض، گريختن و ناشناس ماندن ماند تا زندگی تبعيد فرصتی 

  .شعرش تا برون آيد؛ اما آسودگی همچنان به سراغ منصور نيامد
چند . رقم زدنداو سختيهای ناگوار جابجايی و همگونی ناخواسته، تلخی های زندگی شخصی برای اويی که همواره بيگانه مانده بود، مهلکه ای سخت دردناک برای 

معرفی و نقدی نوشته بودم که ديگر بار در اينجا می آورم تا يادی از او شده  »آنسوی برهنگی«سال پيش بر تازه ترين کتاب شعر منصور و در واقع آخرين آنها، 
  .باشد

  .دفتر شعری که دوزبانه است »آنسوی برهنگی» :تابحال چندين مجموعه شعر از منصور خاکسار به فارسی و انگليسی انتشار يافته است از جمله
  .ايه تر بازگشته استپرمشاعر در اين کتاب متکی به گنجينه ای از اسطوره و تاريخ قومی ست، به واقع با توشه ای پروپيمان به سرزمينی به کلی بيگانه پانهاده و 

  .اما اين بار راوی بشارت دهنده بازآمدن عشق شيرين است به خاک. همچون پيامبران برای امت خويش: او اميدوار و سرخوش و بشارت دهنده است
  .خود شاعر هم در پيشگفتار کتاب به زمينه ی اسطوره ای و تاريخی اين منظومه اشاره دارد

راوی اسطوره ای از همزادی سخن می  »به نقش بست، چه بود؟/ خود را / آنچه در خطه خيال فرهاد«: راوی با چنين پرسشی سفر به سرزمين عشق را می آغازد
  «راه به خواب می برد؟/ مگر اين ديده/ تا آفتاب برآيد/ آه«: گويد که بی تاب است به گرفتن پاسخ

ن آفتاب مدپس از آن کتاب، صخره ی سنگی ای را به نمايش می گذارد از سرزمينی که هستيم تا عظمت بيداری فرهاد، در دراز دامنی شب شکوه انتظار برآ
  .جسميت يابد

  «و نه زمستانش جوانه ای را دفن می کند /برحافظه ی تو خزه می زند /نه پاييزش» :پس در گذر خود از سرزمين خيال است که
يری ست که ساطسرزمين نقش زده ماالمال از ارجاعات مکانی، شخصيتهای افسانه ای، درختان، ستون کاخها و آبهای پرخروش رودخانه های برآمده از کوههای ا

  .هرکدام خاطره ای و تاريخی بس کهن با خود دارند
 .شيرين هم شهزاده شرقی دلدار شاه نيست .يک کوه چون ديگر کوههای زمينی و نه جويهای آب، نه چشمه و نه ستونها »بيستون»نه 

درک و دريافت يک اروپايی متفاوت از «: آمده است؛ بهره بگيريم که می گويد »رابرت فراست«که در جستار کوتاهی براشعار  »دبيلو اچ؛ آدن«بياييم از گفته 
هنگامی که يک اروپايی همراه دوستان يا خانواده اش در يک غروب پا به کلبه يا مسافرخانه ای . درک و دريافت يک آمريکايی در برخورد با طبيعت است

اين درخت شاهدی از تاريخ است؛ چرا که . روستايی می گذارد و برای گردش بيرون می رود؛ اگر به يک درخت برخورد کند، گويی با تاريخ برخورد کرده است
را عليه کشور  انیاين يا آن شاه در گذشته ای دور زير همين درخت نشسته قانونی را وضع کرده يا متهمی را به مرگ محکوم کرده يا با شاه سرزمينی ديگر پيم

اما هنگامی که يک آمريکايی پا از خانه بيرون می نهد، اگر به درختی برخورد، اين ديداری ست برابر ميان انسان و درخت، که از همه . ديگری بسته باشد
  .ارجاعات رهاست

  «.اين که آينده ی کدامشان بزرگتر و مهمتر است، موضوعی اهللا بختکی ست و نمی شود به يقين چيزی در اين باره گفت. هيچکدامشان گذشته ای ندارند
چرا که هزاران بار شاهان و سرداران به هوس تجسم رابطه خسرو، شيرين و . اين مثال حکايتگر تفاوت نگاه شاعر است به سرزمينی آکنده از تاريخ و اسطوره

  .بيستون يک تاريخ در دل دارد. کوره راههای بيستون، ستونها و سنگکاريها همه آکنده از رمزورازند. فرهاد پا به کوه بيستون گذاشته اند
پس بايد به . شندبا روبرو شدن با بيستون و سنگهايش، روبرو شدن با تاريخ و اسطوره است، دلدادگانی بسيار آمده اند به زيارتش تا شاهد وقوع معجزه ای ديگر

  .جهت تصاوير جانب احتياط را رعايت کرد
از اين تاق دو / و بر ستيغ کوه برويد/ که بر دهانه ی سنگی خستگی در می کند/ تا آن جان سودايی.../ آه«: خود شاعر هم به زائران سرزمين عشق هشدار می دهد

  «کدام خدنگ اثر می کند؟/ ابرو
... در عود و مجمر می سوزد/ کامجويانه /و تاالری که/ شب و شيرين«: اما آنسوتر تيسفون که جايگاه شاهانه است؛ کاخ روياهای شيرين در شب شکل می گيرد

  «.درنگی کند/ بی آن که بر شکاف کوه/ شب از شبانه ی شيرين گذشت
در . گاری دهدرستشاعر با واژه های شب و شيرين، در تاالری سراسر از رويا و تخيل عشق، بازی عاشقانه ای را به نمايش می گذارد تا به زائران راه، اميد 

/ و چه انبوه نام/ برافتاده است/ از تو /هزار پرده«: فرجام نيز هنگام که هزاران پرده بر می افتد، و عشقها عيان می شود شيرين همچنان در عشق خود می سوزد
  «.چشم بر نمی گيرد/ از اين سپيدگيسو/ هنوز/ و او/ پانوشت اين دفترند

که فاصله انداز ميان عر اينگونه که از قياسی اجمالی ميان کتابهای پيشين منصور خاکسار با اين دفتر شعر بر می آيد، ديگر آن نگاه تلخ يا بشارتهای اجتماعی شا
  .شعر و ماهيت شعری آن برای بيان يک حس است، کمتر به ديده می آيد

پس شاعر که هويت فردی خواننده را . اگر بشارت و شادمانی ای هست، که هست، فرد و يگانه اند در چارچوب همين واقعيتهای روزمره و ممکن اين جهانی
  .خواهان است، می گويد بايد تک به تک با شاعر همراه باشند

شبی يگانه در شاعر ديگر به دنبال جماعت کلی خواننده نيست؛ بلکه به جستجوی خواننده ای با هويت شخصی با روحيه ای مشخص است تا شيرين يگانه خود را 
هه اين گسستی ست ميان انديشه ی شاعرانگی شاعريست که در دفترهای شعريهای اوليه اش بيشتر متکی به تجربه حضور در کشاکشهای اجتماعی چند د. بيابد

  .گذشته بود، اين بار اتکای اساسی خود را بر خاطره های قومی گذاشته است
اين خود به گمانم، . شاعرانگی در سرزمين اشيا، در خود شيئی نهفته است نه در شعر بيان کننده آن شيئی: منصور خاکسار در اين دفتر شعر گويی به ما می گويد
آنانی که هرگونه ارجاعات به گذشته، بهره مندی از تجريبات و جستجوها در سرزمين زادگاه را بی درنگ . گام بلندی ست که در شعر فارسی برداشته شده است

خالق فضای ذهنی ده گونه ای نگاه نوستالوژيک ارزيابی کرده حکم به طرد چنين اثری می دهند شايد آنچنان که بايد و شايد به درون آدمی، درون شاعر يا نويسن
  .اشيای تاريخی اسطوره ای ره نبرده اند

مگر همين اسطوره ها و خاطره های قومی . منصور خاکسار در اين دفتر شعر در سرزمين تازه اش نگاهی ديگر دارد به اسطوره ای که او را به وجود آورده است
 شخصيت درونی ما را شکل نداده اند؟ 

ون را با واژه يستاما آيا عکسهايی هرچند زيبا از طبيعت آمريکا که آثار هنرمندانه ی يک عکاس آمريکايی هم هست، می تواند سنگها و صخره های اسطوره ای ب
اين سنگ و درخت با آن سنگ و درخت آسيايی که تجسم  »آدن«چرا که بنا به همان نقل قول از . های ارجاعی به اسطوره شيرين و فرهاد همگام کند؟ گمان نمی کنم

با اين همه؛ شعرها بار سنگين اين ارجاعات را بر دوش کشيده اند و خواننده ناآشنا با افسانه و اوسانه را به تجسم جهانی . افسانه و اوسانه است؛ تفاوتی آشکار دارد
  .شرقی نزديک می کند



 من هنوز می لرزم: می نويسم
 !به صدای الی الی باران عادت کن: می گويد
 !من که از عادتها بريده ام: می نويسم

 مرگ چرا نمی داند؟
 چقدر دهانش بو می دهد

 من دوست ندارم
 حاال نشسته روی صندلی 

 خواب نيست ، ُچرت می زند
 من دوست ندارم

 راستی بهار در راه است
 سبزه های من ُپر از جوانه اند

 !به فال نيک بگيريد
 مرگ ِهرِهر به من می خندد 

 دستم روی سطرهايم سايه می شود
 مرگ می بيند

 !نقطه را سرخ و خيس می نشاند
 داد می زنم نه ه ه ه، فقط يک خط

 !من هنوز حرفهايم را نگفته ام
 گوشم را گرفته می پيچاند

 فقط پنج حرف: می گويد
 من هنوز می لرزم

 بدرود: می نويسم

 ديالوگ با مرگ
 شهال بهاردوست

 
 امشب دلم رقص با مرگ می کند 

 وای همسايه ها خوابند
 و خواب 

 !چه بيگانه با چشمهای خيس من
 چه خوب است دود سيگار کنارِ  قهوه 

 !چه شيرين است واژه که می مانند
 امشب اينجا مرگ کنار پنجره 

 بشمار: ايستاده می گويد
 !نمی شمارم
 بخوان: می گويد

 !نمی خوانم
 راستی چند روز می گذرد؟
 چند روز هنوز می ماند؟

 گربه بيمار شده بازی نمی کند
 چند خيابان از شيطنت ها دور شده؟

 برای رسيدن سرش به سرت 
 !چه بازيگوش سر به سر تو می گذاشت
 مرگ آب می خواهد، قد يک وان بزرگ

 مرگ برق می خواهد، فقط يک سيم نازک
 مرگ چشمهايش تنگ است
 دستم را مدام خط می زند

 غر می زند
 فقط يک خط: می گويم
 فقط پنج حرف: می گويد
 آب سرد است: می گويم
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 مرگ خود خواسته منصور خاكسار شاعر
 هفته نامه شهروند بی سی و راديو شهرگان

 

 

 

 

 

 
 

 .جامعه فرهنگی و ادبی کشورما در اولين روز سال نو، با خبر دور از انتظار مرگ شاعری فرهيخته روبرو شد
 .بهار، در اولين ساعات بهاری به آغوش مرگ خود خواسته رفت ٧١منصور خاکسار پس از 

کتاب دو جلدی گفتارهای پراکنده . او از اعضاء قديمی کانون نويسندگان ايران بود که سيزده مجموعه شعر از او به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر شده است
 .او بود نديشيده ام و مجموعه شعر سحرخيزان از جمله کارهای آماده چاپ پيرامون شعر و ادبيات مهاجرت، گفتگويی بلند با عنوان من هرگز به سکوت نيا

همراه با ناصر تقوايی و ويراستاری صفحه شعر نشريه آرش همراه با مجيد نفيسی، و همچنين دفترهای  ۴٠در دهه  »هنر و ادبيات جنوب«سردبيری نشريه ادبی 
 .ده به شمار می رودرزنکانون نويسندگان ايران در تبعيد و نيز همکاری پيوسته با گروه ادبی دفترهای شنبه در لس آنجلس از ديگر فعاليت های فرهنگی اين شاعر ا

يک بار برای شعرخوانی در مراسم بزرگداشت احمد ميرعالئی، بار ديگر برای شرکت در مراسم بزرگداشت . بار به ونکوور سفر کرده بود ٣منصور خاکسار 
 .سعيد سلطانپور و بار سوم نيز همراه با مسعود منش برای شعرخوانی به شهر ما ونکوور دعوت شده بود

مرگ خود خواسته اين انسان شريف و آزاده را به خانواده محترمش، به ويژه به شيده و مهک دختران عزيزش و / سی و راديو شهرگان . هفته نامه شهروند بی
 .گويد اش نسيم خاکسار نويسنده معاصر کشورمان و همچنين به همه فرهنگ دوستان و فرهنگ ياران تسليت می برادر گرامی
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