
 
 احمدي نژاد  کیست ؟

  ضد امریکائی بود یا ضد کمونیست ؟
  در ترورها شرکت داشت یا نداشت ؟

   با کفایت است یا بی کفایت ؟
 

 : گزارشهایی که ما دریافت کرده ایم◄
 

ن، آانقالب و پس از  در باره زندگی سیاسی او در سالهاي اول . بهنگام انقالب ، دانشجوي علم صنعت بود .  سال سن دارد 49احمدي نژاد   *  •
خود .  میگویند عضو دفتر تحکیم وحدت بوده است اما در گروگانگیري نبوده است .  بخش معلوم ناچیز و بخش نامعلوم نزدیک به همه چیز است 

 . او می گوید که از اول تشکیل دفتر تحکیم وحدت با خامنه اي در ارتباط شده است 
•  
نخست در عملیات کوچک برون . بعد از تشکیل سپاه قدس، این تیپ جز این سپاه شد . ر عضویت جسته است در تیپ ویژه عملیات خارج از کشو •

اتهامهاي او از . با گسترش سپاه قدس، در عملیات ترور خارج از کشور شرکت جست . مثل حمله به خانقین و کرکوك . مرزي شرکت می کرد 
 :این قرار هستند 

از زبان ، ناصر تقی پور عضو تیم اول ترور، احمدي نژاد اسلحه را از .  و فاضل رسول و قادري در وین شرکت در قتل دکتر قاسملو -
در صورتی که به علتی از علل نمی توانست . سفارت گرفته و در اختیار تیم اول گذاشته و خود تیم دوم ترور را تشکیل می داده است 

 . د عمل می شد وارد عملیات شود، تیم احمدي نژاد می باید وار
   

نجا که در روزهاي اول ماه ژوئیه ، خبر شرکت داشتن احمدي نژاد در ترور وین، در شمار خبرهاي اول رسانه هاي گروهی جهان  شد، رژیم آاز  •
. وین نبوده است احمدي نژاد در ترور : حجاریان و سخنگوي وزارت امور خارجه و مشاور خاتمی . واکنش نشان داد » اصالح طلبها « از زبان 

 ! اتریش پرونده قتلهاي وین  را بسته است : مشاور خاتمی افزود
•  
وکیل مدافع احمدي نژاد شده اند؟ و اگر این اندازه اطالع دارند که در قتلها چه کسی نبوده است، پس » اصالح طلبها « چرا : پرسیدنی است  •

 حاال چرا نمی گویند سازمان دهندگان ترور ،؟ ، چرا سالها سکوت گزیدند کسانی بوده اند اگر میدانند چه !  می دانند چه کسانی بوده اندًقطعا
رایش دادن انتخابات قالبی و آن از  آ. ؟ حکومت اصالح طلب این روزها بدجوري خود را لو می دهد مران و مأموران ، چه کسانی هستند  آیعنی 

 . رایش دادن تروریستها آاین از 
ن جنایت در اختیار مقامات آاینک که گزارش دقیقی از .  چون تروریستها را به ایران بازگرداند، پرونده نمی توانست دنبال شود حکومت اتریش •

 . قضائی اتریش است ، پرونده باز و جنایت قابل تعقیب شده است 
 

واواك ، نامه اي به » وزیر« ن بشود، یونسی ، فراموش کرده اند که وقتی قرار بود  احمدي نژاد شهردار تهرا» اصالح طلبها « گویا   -
باهنر ، عضو چند وظیفه . مدارکی هم ضمیمه کرد . انجمن شهر نوشت که این شخص به دلیل سوابقش، صالحیت شهردار شدن را ندارد 

او رئیس . ست ن زمان ، به یونسی گفته است شهرداري تهران براي احمدي نژاد دست گرم کردن اآ: اي سازمان ترور، می گوید 
و دو ستاد تبلیغاتی الریجانی و قالی باف  به همین احمدي . بگذریم از این که او رئیس تبلیغات الریجانی بود . جمهوري خواهد شد 

شوراي شهر و شهردار سابق چون وارد سیاست شدند، خرابی ببار . رهبر به شما نگفت شما وارد سیاست نشوید «  مگر :ورشدند آنژاد یاد
ن نامه و مدارك ضمیمه منتشر نشدند ؟ چطور ممکن است ملتی که می باید به کسی رأي بدهد، نداند چرا او آچرا : دند  و بپرسیم ورآ

 صالحیت شهردار شدن را نداشته و محتواي مدارك دال بر عدم صالحیت او چه بوده است ؟
   ترورها؟ -
  رفتارهاي جنایتکارانه ؟ -
  دزدي و سوء استفاده مالی ؟ -
  اخالقی ؟ بی کفایتی ؟  فساد -

حکومت بوش در عین شدت خود بود، » جنگ با تروریسم «     با توجه به ماهیت این رژیم و با توجه به این امر که هنگام نصب او به شهرداري تهران ،  
 .بلحاظ دست داشتن احمدي نژاد در فعالیتهاي تروریستی ، شهردار تهران شدن او را به مصلحت نمی دانست 

 
:  با وجود این، پرسیدنی است .ن مدارك حاکی از سوء استفاده مالی بوده اند آخبرگزاریها گزارش کرده اند : قالب اسالمی ان

ن مدارك را پیش از انتخابات انتشار نداد و چرا حاال آکه وکیل مدافع احمدي نژاد شده است ، » اصالح طلبی « چرا  حکومت 
 منتشر نمی کند ؟



او می گوید به واسطه یک دوست کرد، با او ارتباط می گیرند که او میان . ب می دهد آبند را )  تیر 12( در مصاحبه با بازتاب طباطبائی صادق  •
 :و . میز تشخیص می دهد و می گوید نروید آشیطنت « خمینی ، ماجرا را . قاسلمو و خمینی رابط بشود بلکه مشکل کردستان حل شود 

، مدارکی به دست در میان اسناد و مدارکی که براي مقامات ایرانی فرستاده شد.  چند سال بعد که دکتر قاسملو در وین کشته شد ماجرا گذشت تااین    « 
 آزاد کردن يبرا«:  مطلب که در آن مقطع، یازده نفر از رهبران حزب کومله را سپاه دستگیر کرده بود و آنها با خود فکر کرده بودندنی از ایآمد حاک

 کانیاي که از نزد قرعه فال به نام من افتاده بود تا چهره. »گیریم ،یکی از نزدیکان امام را گروگان گرفته و با فشار روي امام، آن یازده نفر را تحویل میها آن
کند و فرماندهان  نشینی می مش عقب هم به خاطر اقوامکردند، اما شد، دستگیر شود و فکر می شناخت و بعد هم تبلیغات زیادي می امام بود و دنیا هم او را می

 .» رسند شوند و بنابراین آنها به هدفشان می کومله، آزاد می
 

ه متعلق به خانواده می فرستد؟ بطور قطع و یقین حکومت اتریش این مدارك را ک» مقامات ایرانی « اما مدارك هیأت کرد را چه کسی براي  •
کننده » گفتگو« این مدارك را تنها قاتالن و هیأت . نمی توانست بفرستد » مقامات ایرانی « براي  دموکرات کردستان بوده اند، مقتولین و حزب

 .می توانسته اند ، پس از قتل ، به سرقت برده و به ایران انتقال داده باشند 
 

ه می شود واواك به استناد نقش گفت. پرونده این جنایت نیز مثل دیگر ترورهاي رژیم باز نشد تا مختومه شود . قتل دکتر کاظم سامی  -
 .احمدي نژاد در این جنایت بود که او را صالح  مقام شهرداري تهران ندانسته بود 

 
وقتی احمدي نژاد شهردار تهران شد، . محمود احمدي نژاد و شیخ عطار : مد آ در پاریس ، از دو کس نام بمیان ، در قتل دکتر بختیار -

 . به شیخ عطار سپرد اداره روزنامه همشهري را  هم 
 

 . را در پیش گرفت » روشهاي حزب اللهی « وقتی او را استاندار اردبیل کردند،  بجاي علم و مدیریت، . اما او به بی کفایتی نیز معروف است  •
 ، درپی ائتالف شد تا او و چون شهردار تهران شد و نتوانست به وعده هایی که داده بود عمل کند، رسول خادم که عضو انجمن شهر تهران است •

 .نست، نه او که قالیباف را نامزد ریاست جمهوري کرد آجمعیت ایثارگران نیز که خود او عضو شوراي مرکزي . را استیضاح کند 
 

یم،  رئیس در این رژ: وردن نام او، بعنوان رئیس جمهوري از صندوقهاي رأي شد آعیبها ، بخصوص بی کفایتی او و زورپرستیش عامل بیرون  •
 .لت فعل را بازي کند آجمهوري باید نقش 

 
ن آ، احمدي نژاد در  -ن موضوع تحقیق است آ  که صحت -برابر اطالعی که یک عضو سابق حزب جمهوري اسالمی در اختیار ما گذاشته است  •

ست که اعضاي حزب ، از رأس تا قاعده ، نگهبانی قرار بر این بوده ا. روزها، در حزب جمهوري اسالمی، با لباس پاسداري، نگهبانی می داده است 
بهشتی که دبیر حزب بود، .  بود، در عداد تصمیم گیرندگان نبود » دانشجویان خط امام « نکه عضو دفتر تحکیم وحدت و آاحمدي نژاد با . بدهند 

دو نفر را مأمور سفارت کرد تا او را از . شتی متوحش شد بعد از گروگانگیري ، به. از گروگانگیري اطالع نداشته اما برخی از اعضاء اطالع داشتند 
 .گاه می کرد آاحمدي نژاد هم در سفارت بود و خامنه اي را . گاه کنند آنچه در سفارت می گذرد، آ

 
. دست و نه قابل تکذیبکه در آن صورت نه قابل تائی. باشدبوده  تواند نگهبان یم احمدي نژاد  قول خانم ابتکار هب :نوشته است )  تیر 14( شرق  •

 دادن ي مختلف براياز دانشجویان دانشگاه ها] طبس[  آمریکا ی حمله نظاميتوضیح آن که از اولین روز اشغال سفارت و به خصوص بعد از ماجرا
 هم به يهدار ها در سراسر کشور پخش شدند عده از دانشجویان در این حمل و نقل و نگوگان در سفارت کمک خواسته شد و چون گرینگهبان

 . نژاد از آن ها باشدي تواند احمدیکمک گمارده شدند که م
•  

 حلقه مفقوده ، یعنی کس یا کسانی که طرح گروگانگیري تهیه شده – 1برفرض صحت این اطالع، :  انقالب اسالمی 
 2. شخص تر می شود توسط گردانندگان حزب جمهوریخواه امریکا را بمثابه طرح انقالبی به دانشجویان القاء کرده اند، م

نگهبان «  او در سفارت امریکا – 3و  .  باز می گردد تشکیل دفتر تحکیم وحدت  خامنه اي به زمان رابطه احمدي نژاد با–
و مأمور مراقبت از گروگانها و در نقل و انتقال بوده و بنا بر این قول گروگانهاي امریکائی که او را شناسائی کرده اند، » 

 .صحیح است 
 
 : مالی – تهدید دلیل صحت شهادت و ترس رژیم مافیاهاي نظامی ◄

  
یا تبلیغات دروغ که دو رأس دیگر مثلث زورپرست در باره » ضد اطالعات «  مالی ،  با استفاده از  –    دانستنی است دستگاه تبلیغاتی رژیم مافیاهاي نظامی 

رژیم شهادت پیرامون قتلهاي وین را به حساب گروهی رجوي و امریکا و صهیونیسم ) م عکس و فیل( نقش احمدي نژاد در گروگانگیري پخش کرده اند 
 :نجا شهادت دقیق و بی خدشه است، ناگزیر دست به  سالح تهدید برده اند آاما از . ن را دروغ جلوه دهد آگذاشته است تا به خیال خود، 



جمهور منتخب در قتل   در پی اظهارنظر برخی مقامات اتریش درخصوص نقش رئیس:ه است  از وین گزارش داد » خبرنگار بازتاب«  تیر، 13در  •
هاي مهم اتریش، به همراه رایزنی با وزارت خارجه این کشور، خواستار اقدام این وزارتخانه براي رفع سوءتفاهم با  قاسملو، تعدادي از کمپانی

ـ چاپ وین ـ براي نخستین بار به نقل از یک مقام دولتی که » استاندارد«وزنامه اتریشی بنا بر این گزارش، در روزهاي گذشته، ر .اند ایران شده
از سران » پیتر پلیز«دست داشته است و پس از آن، » عبدالرحمن قاسملو«نژاد در ترور  نخواسته بود نامش فاش شود، ادعا کرد که محمود احمدي

نژاد در ترور دبیرکل حزب دمکرات کردستان و دو تن از  دي درباره نقش محمود احمديپسن حزب سبز اتریش، نیز اظهار کرد که مدارك محکمه
اما تعدادي از : افزاید این گزارش می .هاي دنیا قرار گرفت  در اختیار دارد که مورد استقبال گسترده خبرگزاري1989همراهانش در سال 

نژاد از ماه  اند تا با توجه به آغاز فعالیت دکتر احمدي جه از مقامات آن خواستههاي بزرگ اتریشی، ضمن برقراري تماس با وزارت خار کمپانی
هاي  همچنین مدیر یکی از کمپانی   .آگوست، ضمن بیان موضع رسمی خود در این زمینه، از بروز سوءتفاهم بین دو کشور، جلوگیري کنند

در تماسی که با وزارت : گفت» بازتاب«کند، به خبرنگار  ت به ایران ارسال میآال  میلیون دالر تجهیزات و ماشین35اتریشی که ساالنه بالغ بر 
اند و تنها یکی از سران  یک از مقامات رسمی دولت اتریش در این مورد موضعگیري نکرده اند که هیچ خارجه اتریش برقرار کرده، آنان گفته

ه گفته آنان، دولت اتریش خواهان تحکیم مناسبات با ایران است و دو سال ب   .و همچنین یک روزنامه به این موضوع پرداخته است» حزب سبز«
هاي اتریشی طی روزهاي اخیر،  فشار کمپانی  .اي داشته است پیش، نیز صدراعظم این کشور به ایران سفر کرد و با رهبر ایران دیدار بسیار دوستانه

 .ع تدافعی وا داشته استاي بوده که وزارت خارجه این کشور را به یک موض به اندازه
    

آالت صنعتی، الیاف مصنوعی،   میلیون دالر بوده که عمدتا شامل ماشین481 بالغ بر  به ایران،1383الزم به یادآوري است، صادرات اتریش در سال  •
متر از ده میلیون دالر بوده و تراز در مقابل، صادرات ایران به این کشور اروپایی، ک. هاي صنعتی است هاي هیدرولیک، کاغذ و مقوا و رنگ توربین

 a. میلیون دالر بوده است470تجاري ایران با این کشور، منفی 
 

 !را ببندد... اگر اروپا خواستار توافق بر سر اتم است، باید پرونده شرکت احمدي نژاد را در ترورهاي وین و پاریس و : تهدید دوم مهمتر است  •
 

 رسید ...اتریش در تهران و توضیح خواستن  و تیر، نوبت به احضار سفیر 16در  •
 
 : گزارشهایی که خبرگزاریها و رسانه هاي جهان منتشر کرده اند ◄

 
سوشیتدپرس و رسانه هاي گروهی کشورهاي اروپا و امریکا و آبخصوص در روزهاي اول تا چهارم ژوئیه ، خبرگزاریهاي رویتر و فرانس پرس و  •

  بنا بر شهادت شاهدي که قول یکی از دو شرکت کننده در ترورها، ناصر -یرامون ترور وین و نقش احمدي نژاد را عرب ، مصاحبه با بنی صدر را پ
 .   انتشار دادند–تقی پور 

 
به گذشته که نگاه می کنم  بنظرم . دمی او را فراموش کند آمی نویسد  که احمدي نژاد کسی نیست که )   ژوئن 30بی بی سی ( جون سیمپسون  •

با وجود  فاصله زمانی و احتمال خطاي حافظه، نمی .  ن توسط دانشجویان انقالبی دیده ام آ، پس از اشغال ی رسد که او را در محل سفارت م
 .توانم قاطعانه بگویم او را در سفارت دیده ام 

 
چند تن از . ن کار نبوده است آی گوید در احمدي نژاد م.  چند تن از گروگانها مطمئن هستند که او در شمار گروگانگیران بوده است  •

 .نها نبوده است آسازماندهندگان اشغال سفارت نیز می گویند در شمار 
 

ن شد که احمدي آنکه چند تن از گروگانها  او را بمثابه یکی از گروگانگیرها شناسائی کردند، سخنگوي کاخ سفید خواستار آ ژوئن، پس از 30در  •
 .با وجود این، امریکا  حاضر به تعامل با احمدي نژاد است . ر گروگانگیري توضیح بدهد نژاد درباره نقش خویش د

 .یند آاگر نقشی می داشته است ، مسائل  ببار می . اطالعی در باره نقش او در گروگانگیري ندارد : شخص بوش نیز گفت  •
 . رس گفته اند ، با مشاهده فیلم و عکس ، احمدي نژاد را شناسائی کرده اند سوشیتدپآ تن از گروگانهاي سابق سفارت امریکا در تهران  به 6 •

 
ن کس تقی محمدي نام داشته آ. شخصی که در فیلم دیده می شود و احمدي نژاد گمان رفته است ، او نیست :  ژوئیه ، حجاریان گفته است 2در  •

 ! او در افغانستان کاردار شد و  بطور مرموزي کشته شد . است 
اگر . این تنها موردي است که تکذیب مأموریت احمد نژاد در بازجوئی و مراقبت از گروگانها، با دادن اسم و رسم دیگري همراه شده است : انقالب اسالمی  •

 .می کرد قرار می شد همین کار در باره ترورها می شد،  امروز سازمان ترور نامزد خود را به عنوان رئیس جمهوري به مردم ایران تحمیل ن
 

عکس از احمدي نژاد نیست و : ،  کسی که می گوید حامی احمدي نژاد نیست می گوید 2000 ژوئن ، در سایت گاري سیک ، خلیج 30در  •
  . مد می کرده استآاما  مثل بسیاري دیگر، به سفارت رفت و . احمدي نژاد در گروگانگیري نقش نداشته است 

 
ن گزارش ، در آاین نکات از . گزارش مفصلی را در باره گروگانگیري و نقش احمدي نژاد انتشار داده است  ) 2005 ژوئیه 1( نجلس تایمز آلوس  •

 : گزارشهاي دیگر نیامده اند 



او بر این نظر بود که گروگانگیري سبب می شود . احمدي نژاد با گروگانگیري مخالف بود : سوشیتدپرس گفته است آمیثم روحانی به  -
یۀ اهللا خمینی گروگانگیري را تصویب کرد، احمدي نژاد مخالفت خود را پس گرفت اما در آنکه آ بعد از . سر ایران بریزد که دنیا بر 

 .گروگانگیري نقشی ایفا نکرد 
 

 مطمئن است یا احمدي نژاد در شمار گروگانها بود ؟ او پاسخ داد مطلقاآنجلس تایمز از ویلیام دوگرتی ، یکی از گروگانها پرسید آلوس  -
توضیح این که در روزهاي اول، . در روزهاي اول گروگانگیري ، او مأمور مراقبت از گروگانها بود . که او در میان گروگانگیران بود 

زادیبخش فلسطین از گروگانها بازدید می کردند و احمدي نژاد آشخصیتهائی ، از جمله نماینده پاپ و نمایندگان صلیب سرخ و سازمان 
 . له کسانی بود که این شخصیتها را همراهی می کردند از جم

 
 . نجلس تایمز گفتند که نمی توانند احمدي نژاد را بعنوان یکی از گروگانگیران شناسائی کنند آدو تن از گروگانها به لوس  -
در . یا او نیز از گروگانگیران بود آم بنا بر این نمی توانم بگوی. من هرگز او را ندیدیم : باري روزن، گروگان دیگر ، در مصاحبه گفت  -

اگر داو . او احمدي نژاد را بمثابه یکی از گروگانها شناسائی کرده است . طول مدت اسارت، با داو رودر، یکی از گروگانها دوست شدم 
 .بر این باور است که او نیز از گروگانگیران بوده است، من نیز بر این باورم 

 
او : الهه مجردي می گوید .  احمدي نژاد در زمره اشغال کنندگان سفارت نبود : ان گروگانگیران  می گویند در تهران دو تن از رهبر -

شنا آمجردي با شوهر خود ، محسن میردامادي ، در سفارت .  سفارت مطرح بود تنها در جلسه از جلساتی  شرکت کرد که طرح اشغال
 .احمدي نژاد در عداد تصمیم گیرندگان نبوده است : او نیز می گوید . شده و سپس ازدواج کرده اند 

 
 .احمدي نژاد نبوده است : معصومه ابتکار ، سخنگوي دانشجویان گروگانگیر ، نیز می گوید  -

 
بدین ترتیب طرح تسخیر اگرچه پیش از «    :نقل کرده است  ) 84 تیر 13( قولی را نقل می کند که روزنامه شرق )  ژوئیه 2 ( سوشیتدپرسآ*  •

بر سر آن میز تشریح شده بود، اما مخالفانى هم داشت که اگر در آن زمان مزاج دانشگاه هایى همچون پلى ) تقریباً دو هفته قبل(عملیاتى شدن 
بدین ترتیب اگر براى . ى شریف به چپ گرایش داشت، حداقل دانشگاه علم و صنعت دانشگاهى ضدچپ پنداشته مى شدتکنیک و صنعت

نشریه .  براى محمود احمدى نژاد تسخیر سفارت شوروى اصلى برتر بودمیردامادى و اصغرزاده تسخیر سفارت آمریکا یک اصل بود چه بسا که
علم و . پى بود که در آن زمان منتشر مى شد و راویان و دست اندرکارانش نیز همه علم و صنعتى بودنداز معدود نشریه هاى ضدچ» جیغ  و داد«

که بعدها در مجلس شورا به همراه دیگرانى همچون جالل الدین فارسى علیه سیاست هاى » اسرافیلیان«صنعت میراث دار اساتیدى بود همچون 
 .و با واکنش تند امام نیز روبه رو شدندسوسیالیستى میرحسین موسوى حرف و سخن گفتند 

 
بدین سان، امریکا ستیزي که بهنگام گروگان گیري ، مایه افتخار بود، امروز مایه سرافکندگی گشته است : انقالب اسالمی 

ن دخالتی نداشته است بلکه ، محض دلبري از امریکائیها، احمدي نژاد کسی آنه تنها اصرار می شود که احمدي نژاد در . 
 !!می شود که ضد کمونیست و جانبدار تصرف سفارت شوروي سابق بوده است 

 
 

 ؟»رهبر«  مالی یا –لت فعل مافیاهاي نظامی » آرجائی دوم«احمدي نژاد 
 

. لت فعل مالتاریا در کودتا بر ضد بنی صدر بود آرجائی . خوانده اند » رجائی دوم «  احمدي نژاد  را  :انقالب اسالمی 
در فصل . وضعیت مالتاریا  را بطور مرتب بر خوانندگان شناسانده ایم . لت فعل مالتاریا است ؟ آي نژاد هم یا احمدآاما 

  می باید به ما بگویند رابطه اطالع ها. نی ،  روشن خواهیم کرد  شکست هاشمی رفسنجا بعد از ، ، وضعیت مالتاریا رادوم 
  ؟دید چیست تا دریابیم احمدي نژاد عامل کیستمالتاریا با خامنه اي و رابطه او با مافیاهاي ج

 
 : نخست این معرفی نامه از احمدي نژاد را  بخوانید که از ایران دریافت کرده ایم ◄

به این معنی که او را بدین خاطر رئیس جمهور کردند که نه سواد . رفتاري که بااحمدي نژاد می شود ، همان رفتاري است که با رجائی می شد  •
ن جهت به این مقام رساندند آاو را از . بنا بر این، در همه عرصه ها محتاج رهبر شدن است . ی دارد و نه سواد اقتصادي و نه سواد فرهنگی سیاس

« او . لت قدرت را خوب بازي می کند آنشان داده بود نقش . که در استانداري اردبیل و شهرداري تهران ، بی کفایتی خویش را نشان داده بود 
 :در شهرداري تهران » راه حل نظامی « چند نمونه از . را جانشین نادانیها و ناتوانیهاي خود کرده است » راه حل نظامی 

•  
 .حل مشکل ترافیک ظرف دو ماه با صدور اوامر نظامی که به بدتر شدن وضعیت ترافیک منجر شد  •
•  



 . منطقه شده است 6ایش نابسامانی در این  منطقه تهران که موجب افز6 پاسدار  به مقام شهردار 6گماردن  •
•  
 .در میدانهاي شهر که اگر زورش می رسید ، اجرا می کرد » شهدا « طرح دفن  •
 تعطیل فرهنگ سراها  •
•  
 .پول دادن از بودجه شهرداري به روضه خوانها و پیش نمازها براي بردن افراد به پاي صندوقها در مجلس هفتم  •
•  
عمل او تجدید سنت دوران شاه سابق بود . را هم با خود برده بود » رأي دهنده «  اتوبوس 10قتی براي رأي دادن رفت،  خرداد هم ، و26در  •

ن آاگر در تهران بیشترین تقلب را کردند، بخاطر . براي نمایش شرکت مردم در انتخابات استفاده می شد » سوپورهاي شهرداري « که از وجود 
راي واقعی می شد، احمدي نژاد کمترین رأي را آ اگر بنا بر خواندن - 2 درصد مردم رأي دادند و  25ور مسلم، کمتر از  در تهران، بط– 1بود که 

این بود که بیشترین تقلب در تهران . راي او  دلیل قطعی می شد بر بی کفایتی او و نارضایتی مردم تهران از اداره امور شهر آو کمی .  ورد آمی 
 .انجام گرفت 

•  
چون از خود مایه ندارد، ناچار صحبتها و پاسخها به پرسشها کلیشه اي هستند . از بارزترین نشانه هاي کم مایگی او، صحبتها و مصاحبه هاي او هستند  •

در جریان . پرسشهائی را هم که با پاسخهاي کلیشه اي نمی توانست از سر باز کند، یا بالجواب می گذاشت و یا به فرصت دیگر حواله می کرد . 
انتخابات،  توکلی و دکتر خوش چهره  صحبتهاي اقتصادي و جوابهاي او را به سئوالهاي اقتصادي ، کوتاه و در حدي که او بتواند بازگو کند، تهیه 

ه و ملک لیا و کوچک زادآصحبتهاي سیاسی و فرهنگی و جوابها به سئوالهاي سیاسی و فرهنگی را حسین شریعتمداري و  فاطمه . می کردند 
 . محمدي و عباس سلیمی نمین  تهیه می کردند 

   
اما چه شد که قالیباف جاي خود را به احمدي نژاد داد ؟  یک علتش این بود که در جریان انتخابات ، قالیباف سعی می کرد خود را  با لیاقت و  •

.  ، خود را فساد ستیز نیز می خواند -ع از جیب مردم می کرد  که از کیسه رهبري و در واق–با وجود هزینه سنگین . مستقل و مدرن جلوه بدهد 
 . مالی  موقعیت خود را در سپاه از دست بدهند –بلحاظ موقعیتش در سپاه، احتمال می رفت در صورت رئیس جمهور شدنش ، مافیاهاي نظامی 

 
لیباف حمایت می کردند ، ناگهان تغییر رأي دادند و موافق از صندوق مانده از قا» انتخابات «  روز به 3اما چه شد که خامنه اي و فرزند او که تا  •

» استوانه  هاي نظام « یکدست کردن رژیم ایجاب می کرد که . وردن احمدي نژاد شدند ؟  خامنه اي قربانی وسوسه یکدست کردن رژیم شد آدر
رژیم مقتضی حذف بهشتی و دستیارانش » یک دست کردن « ، 60ال  تیر س7در .  تیري را بشکل دیگري انجام داد 7در واقع ، یک . ویران شوند 

اگر . حذف شدند » انتخابات « این بار ، هم هاشمی رفسنجانی و دستیاران او ، از راه . نها را حذف کرد آبود و انفجار در حزب جمهوري اسالمی ، 
 3نها گرفته شوند، کودتاي آ مقاماتی که در دست سران مالتاریا هستند از به این اطالع اعتماد کنیم که می گوید قرار است تصفیه ادامه پیدا کند و

اما  . » من رضا خان حزب اللهی هستم « به  قالیباف نسبت دادند این قول را که . ، دامنه اي وسیع تر پیدا می کند 60 تیر سال 7  از انفجار 84تیر 
 . لت فعل شدن خامنه اي ، اگر نه به حذف او می انجامد  آجهتی که روند تحول  به خود گرفته است ،  سرانجام ، به

 
» تند روها« قم که از ترس » روحانیان « نهم بخاطر حمایت از هاشمی رفسنجانی و آرژیم بود، ... ملی که فیلسوف و نظریه پرداز و آکتک خوردن  •

از روحانیت ، جز دار و دسته .   مالی است –افیاهاي نظامی حتی جرأت حمایت از هاشمی رفسنجانی را هم در خود نیافتند ،  گویاي هویت م
 . ، دیگر کسی با خامنه اي نمانده است » حقانیه ایها « مصباح یزدي و جنتی  و گروهی از  

 
 :  ماهیت مافیاها را  می شناسانند - که فاقد سواد و لیاقت وزرات هستند -اسامی وزیران احتمالی   •
 پاسدار خوش –سدار سابق کمیته احمد توکلی ،  تواب ساز و عضو شاخه تبلیغاتی سازمان ترور، حسین شریعتمداري  پا–پاسدار کوچک زاده  •

 ... پاسدار کلهر و– پاسدار رضائی –چهره 
 

لت فعلی را معرفی می کنند که احمدي نژاد آوریم که آفته ها و خبرهاي انتشار یافته را می ر زیر، گد: انقالب اسالمی 
  : مالی هستند–لت بازهائی را می شناسانند که مافیاهاي نظامی آاست و 

 
 : که بخشی از راست نیز ، به دولت سازمان ترور راه ندارند ) چپ ( » اصالح طلبان « خاطر نشان می کند که نه تنها )  تیر 11( سرمقاله کیهان  ◄

اکنون دو طیف با دو نیت ...است» دولت عدالت«ندیم و اکنون سرآغاز فعالیت هشت سال را با دولت سازندگی و هشت سال را هم با دولت اصالحات گذرا
کم نیستند ...جداگانه و از دو خاستگاه متفاوت، تالش می کنند تا در دولت آینده جایگاهی بیابند و هر دو طیف هم در ظاهر قصد کمک و یاري دارند

ي نژاد ندارند و سوابق، زندگی اشرافی و همگرایی آنان با مرفهان بی درد و نیز همسویی با یک افرادي که هیچ قرابتی با دیدگاه عدالت گرایانه آقاي احمد
ولی به محض اعالم نتیجه انتخابات و اعتماد قاطع مردم به آقاي دکتر احمدي نژاد، این افراد طیف خاص در جریان انتخابات نهم، گواهی بر این امر است، 

نمونه این افراد در هر دو جریان موسوم به چپ !  حامی ایشان نشان داده و بعضاً آگهی تبریک در جراید درج کردند درجه اي، خود را180در یک چرخش 
» دولت عدالت «درو راست وجود دارند و با اندکی دقت و ژرف اندیشی، می توان آنان را شناخت و از ریا و نفاق سیاسی آنان پرده برداشت و از نفوذ آنان 

  .جلوگیري کرد
 



 : این اسامی ، بعنوان وزیران احتمالی انتشار یافته اند ◄
 

 :بنا بر یک صورت اسامی این اشخاص ممکن است ، وزارت یابند  •
•  
  حسن سبحانى -  فاطمه آجرلو- الیاس نادران -حاجى بابایى  -  عباسپور–  عماد افروغ-حسین مظفر •

 
  :افراد تاکنون مطرح شده براي کابینه احمدي نژاد  :ت جدید تکمیل می شوداین خبر هر لحظه با اطالعا :سایت دریچه ،  تیر 11در  •

 و 67پورمحمدي و حسینیان و نیري به شرکت در کشتار سال  (نیري،  فردوسی پور، پور محمدي، رئیسی، حسینیان، میثم:وزارت اطالعات -
 )ترورها شهره اند 

-  
قبل ار قالیباف فرمانده نیروي انتظامی ( لی، حجازي، ذوالقدر، شمخانی؛ لطفیان افشار، جال:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  -

 ، محسن رضایی)بوده
-  
با گماشتن الیاس :  ، و بنا بر سایت روشنگري  رئیس ستاد تبلیغاتی احمد توکلی نماینده مجلسلیاس نادرانا( نادران:وزارت بازرگانی -

زار خانواده فقیر روستایى و شهرى را در استانهاى فارس و اصفهان به غارت برده و  حامى آشکار نظامیانى که پول صدها ه، نادران
 به پست وزارت بازرگانی، دوران پادشاهى قاچاقچیانى فرا میرسد که قبل از تصرف دولت، ساالنه ،اعتراضاتشان را با گلوله پاسخ داده اند

اچاق وارد مى کردند و هر سال نیم میلیون فرصت شغلى را از بین مى  میلیارد دالر از اسکله هاى خصوصى وابسته به سپاه جنس ق14
  ) نایب رییس کمیسیون اقتصادي مجلس (، جمالی؛دکتر محمد خوشچهره) معاون مالی اداري شهرداري تهران( سعید لو،  )بردند

-  
محمد نهاوندیان، مشاور رئیس (نهاوندیان، )طهماسب مظاهري، وزیر سابق امور اقتصادي و دارایی ( خوش چهره ،مظاهري:وزارت اقتصاد -

 )جمهوري و مسئول برنامه ملی جهانی شدن
-  
سخنگوي ستاد مبارزه با کنونی و دژخیم خامنه ایست و ایزد پناه » دادستان « مرتضوي ( مرتضوي؛ عبدالرضا ایزد پناه:وزارت دادگستري -

 ، هادي ایمانی)اییهضسخنگوي سابق قوهق(؛ سید حسین میر محمد صادقی )مفاسد اقتصادي  
 ) خاتمیعاون اولم( عارف:وزارت ارتباطات -
  ) ارتباطات و فناوري اطالعات جمهوري اسالمیدکتر سید احمد معتمدي، وزیر (معتمدي -
 )ریزي شهرداريعاون برنامهم(،بقاییان نژاد، مجید ملکی تبار -
  نجابت، نژاد حسینیان:وزارت نفت -
.  است"ناظر امین" سوابق علینقی جهرمی  پیشکارجنتی و داماد ناطق نوري جهرمی ناشر مجله (جهرمی, باهنر  قالیباف،:وزارت کشور -

 . این مجله ارگان شوراي نگهبان است و علینقی جهرمی استاندار اسبق فارس و داماد علی اکبر ناطق نوري
•  
قرار بود وزیر کشور شود، همچنان که محمد رضا باهنر قرار بود وزیر ) 76 انتخابات خرداد(علینقی جهرمی در کابینه رویائی علی اکبر ناطق نوري  •

هاشمی رفسنجانی و در سمت استاندار فارس   جهرمی که در طول ریاست جمهوري76پس از ناکامی ناطق نوري در انتخابات سال . نفت شود
، مشاور آیت اهللا جنتی در شواري نگهبان شد، هم در "علینقیسید محمد "و یک محمد هم به نامش اضافه شد (!)  است "سید"بتدریج معلوم شد 

هاي وابسته به آن در شیخ نشین دوبی سهامدار  علینقی جهرمی خود نیز در شرکت عمران فارس و سازمان . عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادي
 . حق امضاء با جهرمی استاست، اما سهام اصلی این شرکت متعلق به آیت اهللا جنتی است و اختیارات این سهام و

 )رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( افروغ:وزارت ارشاد -
 ) تهران  مشاعی نماینده سازمان ملی جوانان در استانعبداهللا( و مشاعی!!!) عزل شداز سمت مشاوري(  کلهر،)رئیس اتاق بازرگانی(  خاموشی، •

 )عضو کمیته تحقیق مجلس از تخلفات آزمون دستیاري تخصصی پزشکنماینده مجلس (  ریاض:وزارت بهداشت و درمان -
  بهداشت و درمان  مسجد سلیمان  مردم نماینده( امیدوار رضایی، )رئیس سازمان پزشکى قانونى(شهاب الدین صدر،  •
 ) ریاست بیمارستان لقمان حکیم- استاد دانشگاه و پزشک/یون وفاق و کارآمدي امیدوار رضایی ؛ برادر محسن رضایی و عضو فراکس. •

 معاون وزیر امور - سفیر  و رئیس ستاد الریجانیعضو فراکسیون اصول گرایان مجلس( خرازي، آصفی؛متکی :وزارت امور خارجه -
 )مهوري اسالمی ایران در اتریش سفیر ج( سید محسن نبوي) مسئول کمیسیون خارجی قوه قضائیه(جواد الریجانی)خارجه

امیررضا واعظ آشتیانی ( ؛ واعظ آشتیانی)حمیدرضا کاتوزیان سخنگوي جبهه خردورزان ایراننماینده مجلس و(  کاتوزیان:وزارت صنایع -
 )خزانه دار شوراي شهر تهران

-شهرداري تهران  ور امورفرهنگی معاونتمشا، مدرس حوزه و دانشگاه   آجرلو نماینده  کرجفاطمه: اه و تامین اجتماعیوزارت رف -
  ویی استان تهرانجدانش  معاونت بسیج

  در حال بررسی:وزارت تعاون -
 در حال بررسی: وزارت کار و امور اجتماعی -
  ،افروغ)نماینده مجلس از تهران عضو اتئالف آبادگران،( عباسپور تهرانی:وزارت علوم و تحقیقات و فناوري -
 موزش و پرورش آ، وزیر کنونی  مظفر: رورشوزارت آموزش و پ -



 )معاون امور انرژي وزارت نیرو(  چیتچیان: وزارت نیرو -
 ) دانش جعفري نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادي(دانش جعفري،  حجتی:وزارت کشاورزي -
  سعیدي کیا،  گنابادي:وزارت مسکن -
  )بق وزیر در معاونت ساخت و توسعه راهها محمد رحمتی معاون سا( رحتمی:وزارت راه و ترابري -
 )معاون عمرانی شهرداري( علی آبادي -
 عارف ، چمران وعلی الریجانی : رئیس جمهوري اول معاون -
 نهاوندیان خوشچهره، سبحانی،، عارف،  نجابت:مدیریت و برنامه ریزي -
  مظاهري:بانک مرکزي -
 محسن احمدي  کلهر،، ابوطالب، خادم:میراث فرهنگی و گردشگري -
  در حال بررسی: سازمان محیط زیست -
  در حال بررسی: مشاور امور زنان -
 درخشان و مقدم ، دادکان  خادم،: تربیت بدنی -
  یوسف پور:معاون پارلمانی -
  سعید لو: رییس دفتر ریس جمهور -
  بذر پاش، احمدي، ابوطالب: سازمان ملی جوانان -

 
الیاس نادران، فاطمه آجرلو، حسن سبحانى و احمد توکلى نمایندگانى هستند که احتمال مى رود در رأس وزارتخانه هاى ) :  تیر 6( روزنامه ایران  •

همچنین براساس یک خبر دیگر امیررضا خادم عضو کمیسیون فرهنگى مجلس به . بازرگانى، اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزى قرار گیرند
عالوه براین منابع پارلمانى از احتمال انتقال . ه ریاست سازمان گردشگرى و میراث فرهنگى منصوب خواهد شدعنوان معاون رئیس جمهورى ب

   اعضاى دیگر جناح اکثریت نظیر حسین مظفر، عماد افروغ، عباسپور، حاجى بابایى به کابینه احمدى نژاد خبر مى دهند
 

 .     خواهیم کوشید این شناسائی را کامل کنیم .  است رفتهصورت گ ما طرف   معرفی ها از نامزدها از:انقالب اسالمی 
 

  :، این اطالع انتشار پیدا کرده است نقش دکتر خوشچهره در جهت گیري اقتصادي دولت آینده در باره ،  تیر11در  •
ولت احمدي گمان می رود در د.بر اساس اخبار موثق دکتر محمد خوشچهره تئوریسین اقتصادي دولت آینده خواهد بود •

 . نژاد مسئولیت وزارت اقتصاد یا ریاست کل بانک مرکزي را بر عهده گیرد
 

 ارشاد، ابراهیم رئیسی وزارت اطالعات، معاونت اولی با علی الریجانی ارت دانش جعفري براي ریاست کل بانک مرکزي، علی اکبري براي وز •
 کشور یا وزارت اطالعات، خوش چهره وزیر اقتصاد و دارایی، علی یوسف پور معاون  او فعالً جواب نداده، سیدرضا تقوي وزارتاام مذاکره شده،

ریزي، محمدنبی حبیبی وزیر تعاون، عبدالرضا ایزدپناه یا سیدمرتضی بختیاري وزیر  حقوقی، دکتر سبحانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه
  .دادگستري

 
یکی از مدیران قوه با تاکید بر اینکه . قضائیه نامزد عضویت در کابینه احمدي نژاد هستنددو تن از مدیران عالی قوه : ه است سیاست روز نوشت •

رئیسی قرار است، وزیر . آقاي رئیسی معاون اول قوه قضائیه و ایزدپناه معاون اجتماعی این قوه، قرار است به دولت بروند: نامش فاش نشود، گفت
 تزياطالعات باشد و ایزدپناه وزیر دادگس

 


