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ها در  بدون شک آنچه در این روزها و هفته. افروزی باشد نيت این بود که یادداشت این هفته در ارتباط با حوادث وحشتناک خاورميانه و نقش جمهوری اسالمی در این آتش
آنچه مسلم است همان گونه که خانم کاندوليزا رایس . تواند آینده را با اطمينان پيشگویی کند هيچکس نمی. گذرد فضای سياسی را برای هميشه متغير خواهد ساخت منطقه می

احتمال زیاد  اند که به جمهوری اسالمی و عواملش دانسته یا ندانسته آتشی افروخته. پذیر نيست بدرستی یادآور شده است، بازگشت به گذشته و همان شرایط پيشين دیگر امکان
  .عواقب آن را دقيقًا از پيش نسنجيده بودند

 
احتمال زیاد محاسبات اوليه حضرات از اشتباهات فراوانی برخوردار است و اگر نيت از آغاز این درگيری در لبنان  ه که در یادداشت هفته پيش یادآور شدیم بههمان گون

از » غرب« تهران هميشه ترساندن ن حاکمانورد زبا. کند شماری می ای معکوس در انتظار آن دقيقه ای بوده است ظاهرًا نتيجه از معضل بحران هسته» فرار«نوعی 
اکنون اگر این برخوردها منتج به نوعی . های لبنان هستند اللهی نظام همين حزب» عوامل فشار«ترین  یکی از اصلی. العملهای ناشی از اعمال فشار عليه آنها بوده است عکس

اد گردد و یا نيروهای چند مليتی در آن نوار مستقر شوند، این احتمال وجود دارد که حد اقل در ائيل ایجخلع سالح آنها بشود و یا یک نوار ایمنی بين جنوب لبنان و شمال اسر
باید اندکی صبور بود و با در دست داشتن اطالعات . ترساند نباشد اهللا دیگر قادر به فرود آوردن آن ضربۀ مهلک و خطيری که تهران غرب را از آن می مدت حزب کوتاه

برای این کار فرصت کافی در پيش است. مسأله پرداخترسی این بيشتر به بر .  
 

  سپاه مافيائی
 

کار حراج  به آنچنان بی پروا دست. ها و سایر منابع مطرح است اخبار مربوط به واگذاری اموال عمومی از سوی رهبر به سپاه پاسداران است آنچه امروز در اکثر روزنامه
تالش . برد سپاه قرارداد نفت را می«: نویسد ورنال میاستریت ج وال. کند دستی اظهار تعجب می استریت چاپ امروز از این گشاده اند که حتی روزنامه وال سرمایه ملی شده

 دهند که تسلط سازمانهای دست اندرکاران صنعت نفت هشدار می«: خوانيم در این گزارش مفصل می. »سازمان نظامی برای تسلط بر منابع انرژی موجب نگرانی است
این روزنامه از قول یکی از » .ه از ضروریات ملی است دچار اشکاالت فراوان شودنظامی ایران بر صنعت نفت موجب خواهد شد که گسترش و توسعۀ این صنعت ک

سپس » .دست خواهد آورد تری در صنعت نفت به اگر این روند ادامه پيدا کند سپاه مسلمًا قراردادهای بيشتر و گسترده«: کند نام حسين آفریده چنين نقل می نمایندگان مجلس به
 ميليون بشکه در روز برساند و یک ميليون بشکه در روز به ظرفيت فعلی افزودن 5کند که ایران هنوز نتوانسته است ظرفيت توليد خود را به  این روزنامه اظهار نظر می

  . از توانایی آنها خارج است2010تا سال 
 

نویسد این امتياز بدون هيچ گونه مزایدۀ رقابتی به  کند و می وابسته به سپاه داده شده است اشاره می» االنبيا خاتم« بيليون دالری که به سازمان 3/2اد این نشریه آنگاه به قرارد
المللی در شرایط رقابت   در یک مزایده بينن بسياری دارد و احتماًالدر حالی که پروژه توسعه مرحله دوم منابع پارس جنوبی در خليج فارس عالقمندا. سپاه اهدا شده است

تذکر دو نکته در این مورد بسيار ضروری . رسيد افتاد و این منابع زودتر به مرحله باروری می شد بلکه کار به دست کاردان می آزاد نه تنها منافع اقتصادی بيشتری عاید می
، هيچ گونه تخصصی در صنایع نفتی و گاز ندارند و در نتيجه نقش دالل را ایفا )اند امبر را هم کنتراتچی کردهپي(االنبيا  اختمانی خاتماول این که نه سپاه و نه شرکت س. است

کار را داشته باشد و  از کجا معلوم که آن شرکت توانایی انجام این. خواهند کرد و این کنترات را برای اجرا به یک شرکت متخصص خواهند فروخت؛ مسلمًا با نفع بسيار
برداری  شود به مسأله فنی بهره نکته دوم که بسيار شایان توجه است مربوط می. تعویق خواهد افتاد ر صورت این کار یا انجام نخواهد شد و یا بی جهت مدت زیادی بهدر ه

برداری  حل جنوبی خليج فارس و ایران مشترکًا حق بهرهعلق ندارد و همسایگان سواویژه پارس جنوبی تمامًا به ایران ت این منابع و به). خليج فارس(از منابع گاز زیر دریا 
نتيجه آن که . دست آورد برداری برسد خواهد توانست مقدار بيشتری گاز به از آنجا که گاز برخالف نفت قابل تقسيم نيست هر که زودتر بتواند به مرحلۀ بهره. از آن را دارند

فروش خواهد رسيد توانست سهم ایران باشد از سوی کشورهای دیگر به ام شود آنچه میی از سوی ایران دیرتر انجبردار هر چه توسعه و بهره .  
 

  قرارداد هفت ميليارد دالری
 

ی ، روزنامه مطبوعات»روز«زبان انگليسی در  سند اول گزارشی است به. باشد دو سند دیگر حاکی از فساد و تباهی در سپاه، در ارتباط با این خبر حائز اهميت بررسی می
خوانيم قلم حميد احدی چنين می در این گزارش به. اینترنتی :  

 
پيرو امضای قرارداد هفت ميليارد دالری ميان سپاه و وزارت نفت، منابع آگاه معتقدند همان روش خشن و مرگباری که سپاه در سایر کارهای بازرگانی از خود نشان داده »

دست  محکوميت و اعمال همه گونه فشار برای به د در انتظار انواع و اقسام جنایت، بازداشت غير قانونی، تهدید واست هم اکنون به صنعت نفت رسوخ کرده است و بای
  .«آوردن کنتراتهای سودآور باشيم

 
چينی کرد و صاحبان  چاپ رسانده است که چگونه سپاه پاسداران برای غصب مالکيت آن توطئه به» شرکت نفت کيش«برای نمونه این گزارش شرح مفصلی در مورد 

یک رمان پليسی ـ مافيائی شباهت  شرح مفصل این درگيری بيشتر به. االنبياء سپاه واگذار کنند اصلی شرکت را مجبور کرد که همه حقوق خود را به همان سازمان خاتم
کنندگان اتمی  نام سيروس ناصری که زمانی نيز عضو هيأت مذاکره هاز قرار معلوم یکی از صاحبان سهام و مدیران ارشد این شرکت ب. دارد تا یک فعل و انفعال اقتصادی

. هام خود شده است و شایع است که وی در خارج تقاضای پناهندگی کرده استنژاد مجبور به استعفا و واگذاری س ایران بود، زیر فشار مستقيم سپاه و شخص احمدی
سد زیرا اميد آنها این است که عدم کارآئی و اطالعات فنی خود را در مورد صنعت نفت با تصاحب ر نظر می تصاحب شرکت نفت کيش، برای سپاه بسيار حياتی به

تر مافيائی از سوی سپاه در مورد آخرین هدف و لقمه چرب آنها یعنی  اول کار است و باید در انتظار فعاليتهای گسترده این تازه. شرکتهای باسابقه در این صنعت جبران کنند
صنعت نفتی را که ملت ایران در زمان دکتر مصدق از چنگال . سازی دقيقًا همين بوده باشد هم از خصوصی» مقام رهبری«شاید نيت . فت ایران باشيمتصاحب صنعت ن

کند ای دو دستی تقدیم سپاه پاسداران می تان نجات داد و ملی کرد، امروز آقای خامنهانگلس .  
 

  سه انحراف سپاه
 

، سند مهم دیگری در مورد سپاه پاسداران انتشار یافته است که باید در مقاله دیگری به تجزیه و تحليل مفصلتر آن »استریت جورنال وال« مقاله درست همزمان با انتشار
شی، حقایقی را در این مقاله مطرح پو گونه ابهام و پرده گذاران اصلی سپاه پاسداران است بدون هيچ نویسندۀ این مقاله دکتر محمد محسن سازگارا که خود از پایه. بپردازیم

در این مقاله، نویسنده پس از ذکر تاریخچه تأسيس سپاه در روزهای پيشين و آغازین انقالب، . نظير است کرده است که از نقطه نظر سياسی و تاریخی در نوع خود بی
او . اند ن سهمی داشته باشند با توطئه و فساد، سپاه را به هيوالی امروزی مبدل کردهگذاری آ آن که در پایه دهد که سردمداران امروزی سپاه چگونه بدون وضوح نشان می به
صورت خطری عمده برای کشور درآمده و ضربات جبران  سالۀ خود دچار سه انحراف گشته که اکنون هر یک از آنها به27به نظر من این سازمان در عمر «: نویسد می

زند کت زده و میناپذیری به ممل .»  
 

 90 سال آخر جنگ با عراق و بيش از 6سازگارا این افراد را مسؤول . داند انحراف اول را نویسنده با ورود محسن رضائی و محمدباقر ذوالقدر و همراهانشان همزمان می
شناسد در صد تلفات در آن جنگ می .  



 
بيش از همه وزارت اطالعات و سپاه در «. د که سازمانهای دولتی وارد کسب و کار شوندعقيدۀ او در زمان رفسنجانی انجام گرفته است زیرا وی اجازه دا انحراف دوم به

کند ق میامری که در هر جای دنيا مافيا خل. این دو سازمان با اسلحه و دستبند وارد تجارت شدند. این نوع اعمال آلوده شدند .»  
 

نویسنده معتقد است که شخص . این انحراف وارد کردن سپاه به عرصه سياست است. اتفاق افتاد» در سایه بی تدبير ایشان«ای و  انحراف سوم در زمان رهبری خامنه
  .خمينی شدیدًا با چنين رویدادی مخالف بوده است

 
کند گيری می نویسنده مقاله چنين نتيجه :  

 
« بی شده که هم نقش ارتش و احزاب کمونيست در کشورهای کمونيستی را گيری این سه انحراف، سپاه در حال حاضر تبدیل به سازمان عجيب و غری به این ترتيب با شکل

شکل انحصاری و با استفاده از رانتهای  هم بهب و سازمانهای امنيتی در حکومتهای دیکتاتوری را و هم نقش تراستها و کارتلهای اقتصادی را آن.گ.کند، هم نقش ک بازی می
هم بر شورای امنيت ملی . شناسد طلبی سياسی حد و مرزی نمی کند و برای جاه و هم همزمان، بر پليس کشور حکومت میسپاه هم نقش مافيا را در کشور دارد . حکومتی

وزارت خارجه و مطبوعات و رادیوتلویزیون انحصاری و دولتی ایران خواهد چنگ بيندازد و هم بر مملکت و وزارت کشور و مجلس و قوه قضائيه می .»  
 

نویسد المللی این فاجعه اشاره کرده و می  بينسپس نویسنده به ابعاد :  
 

« گروگانگيری در لبنان و . زند که کشور را وارد بحرانهای جدی خواهد ساخت این ميليتاریسم سياسی و اقتصادی بر اساس ذات نظامی خود دست به ماجراجوئيهایی می
افروزی در این مناطق، تنها یک نمونۀ آن است فلسطين و آتش .»  

 
سپاه یکی .  روزی که ادعانامه ملی عليه سپاه پاسداران نوشته شود سایر اعمال غير قانونی و ضد انسانی که در این اسناد به آنها اشاره نشده است، مطرح خواهد شدمسلمًا

ال شود اميد به پيروزی بر اهریمن فزونی خواهد ن برمهرچه بيشتر دامنۀ فساد و تباهی این سازما. گریبان است به ای است که ملت ما با آن دست از عوامل اصلی فاجعه
  .یافت
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