
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

28/01/1396  

  و حقوقدانان ارجمندفقهاياعضاي محترم شوراي نگهبان، 

  با سالم و احترام

شأنی که قانون اساسی به جمع شما آقایان داده است از چنان استحکام و قدرتی برخوردار است که مسئولیت سنگینی 

صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوري تائیدیکی از این شئون بسیار مهم .گذاردمیرا بر عهده شما ارجمندان 

  براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی داوطلبانی می توانند نامزذ کسب راي ملت شوند که:.است

مرد گفتنان آبه شودمیشوراي نگهبان تشخیص و تأئید کرده باشد آنان آن قدر از مذهب و سیاست می دانند که -1

.مذهب، مرد سیاست

داوطلب، فردي خوش سابقه، امین، متقی و معتقد به مبانی جمهوري اطمینان حاصل کرده باشد کهشوراي نگهبان -2

.اسالمی است

.شوراي نگهبان او را مدیر و مدبر یافته باشد-3

داوطلبی که نامزدي وي را تأئید هاي و موضعگیري سیاست ها، عملکردها بنابراین شوراي نگهبان در خیر و شر ناشی از 

این مسئولیت نه تنها در دنیا، بلکه در اخرت می تواند اسباب عزت یا خداي ناخواسته سبب .کرده باشد، شریک است

  .خواري گردد

است ، آسان تردارندمسئولیت ریاست جمهوري داوطلبانی که کارنامه عمل دربارهدر تصمیمگیري براي شوراي نگهبان 

  .بسیار سنگین تر استاین موارد مسئولیت نیز دردر عین حال، 

می توان نتیجه گرفت کهیبه دالیل مشروح زیر به طور اطمینان بخشنژاداحمديدرباره داوطلبی آقاي دکتر محمود 

  د.داده است یا از اول نداشته ولی آشکار نشده بومشخصات الزم براي تأئیدصالحیت را از دست

  

  عدم اعتقاد به مبانی جمهوري اسالمی

که وجوه غیرقابل تغییر باشدمبانی جمهوري اسالمی شاید بهتر از همه جا در اصل یکصد و هفتاد و هفتم جمع شده

  :سازدمیاساسی را روشن قانون 

اسالمی بودن نظام. 1

مبتنی بودن همه قوانین و مقررات بر احکام و موازین اسالمی. 2

هاي ایمانی و اهداف اصلی جمهوري اسالمیپایه . 3

حکومت و والیت امر. 4

دین و مذهب رسمی کشور. 5

اداره امور با اتکاي به آراي عمومی. 6

؛و کار براساس قانون دانستفقیهوالیتترجمان اغلب این مبانی در شکل شاخص ارزیابی را می توان میزان تبعیت از 

  .ام جمهوري اسالمی ایرانظجمهوریت نیعنی تمسک و احترام به اسالمیت و

  

  پایبند است؟فقیهوالیتبه نژاداحمديآیا آقاي -الف

در این باره کافی حادثه روشنسهشرح دست اندر کار از وي سراغ دارند، غیر از موارد اعالم نشده که سیاستمداران

  است:



مشاییرهبري در انتصابعدم تمکین نسبت به دستور )1

منتشر شد، بالفاصله 1388تیر 27در تاریخ که خبر آن حکم معاون اولی را به رحیم مشایی داد نژاداحمديپس از آنکه 

الزم است انتخاب مزبور ملغی و ...«نوشت: جمهوررئیسخطاب به اينامهرهبر انقالب طی تیر،27در همان تاریخ 

شفاهی متعاقب نامه از اجراي این دستور صریح طفره رفت و پیغام نژاداحمديولی آقاي ».گردداعالمکان لم یکن

دیممطلع شجمهوررئیسآقاي ابوترابی و بنده جداگانه از طریق دفتر از حکم رهبري و استنکاف جناب.نیز نتیجه نداد

ولی در .طالعت کندضمن مصاحبه ماجرا را آشکار کردیم تا فشار افکار عمومی وي را مجبور به ا88تیر30در تاریخ و

در انتصاب آقاي مشایی به معاونت اولی «اعالم کرد ايمصاحبهطی نژاداحمديهمین روز ثمره هاشمی دستیار ارشد 

آقاي 88تیر 31) و روز بعد 30/04/1388(خبر آنالین »صورت نخواهد گرفتتجدیدنظريهیچ جمهوررئیس

و او را مرد پردازدمیاز مشایی سراییمدیحهبه جمهوررئیستودیع مشایی از معاونت گردشگري در مراسمنژاداحمدي

برخی متأسفانه«و شودمیغش در او نیست و به ایشان هجوم ايذرهکه زاللايچشمه، مؤمنبزرگ، برادري پاك و 

.کندمیوصف »شناسندنمیوي را 

در قالبمرداد3در تاریخ] سرانجام2/04/88در ه مقام معظم رهبريمیر ناادامه فشار افکار عمومی [و انتشار تصو

را ندر واقع به جاي الغاي حکم آ.دستور ملغی کردن حکم انتصاب را منتفی کردو پذیرش آن،استعفاي رحیم مشایی

  .وضوع ساختمونبد

خودسري در قبال دستور ولی امر در ماجراي عزل وزیر اطالعات)2

روز نژاداحمدي،کندمیعزل رااطالعاتوزارتمشایی درتحت حمایتآقاي مصلحی یکی از مسئوالنبعد از آنکه

رد هر دو پیشنهاد را آقاي مصلحی.استعفا بده و مشاور امنیتی باشگویدمیو به او خواهدمیاو را 27/1/90شنبه 

خبر نژاداحمديآقاي پایان جلسه هیأت دولت روز یکشنبه در .شودمیداده به دفتر رهبري خبر موضوعوکندمی

هورجمرئیسبه اينامهاز آن طرف حضرت آقا .کندمیرا در جلسه اعالم امنیتیاستعفاي دروغین وي و پذیرش مشاورت

ورجمهرئیستا مستقیم به دست دهندمیو به دست یکی از اعضاي دفتر گذارندمیدر پاکت انو خودشنویسدمی

لسه از جنژاداحمدينهایت اخالق) حامل نامه بیرون جلسه هیأت دولت وقتی آقاي رعایت (.نامه را ثبت کنندبدون آنکه 

دیگر دیر شده فردا خودم خدمت آقا گویدمیو کندمیاو پاکت را باز .دهدمینامه را به دست وي شودمیخارج 

بعد از جلسه هیأت .شودنمیخبري اما ؛که همین امشب باید اصالح شوددهندمیدوباره آقا پیام شفاهی .رسممی

بالفاصله بعد از .سازدمیتعفا و پذیرش مشاورت را منتشر خبر جعلی اس21:02ساعتدولترسانیاطالع، پایگاهدولت

ر ددروغ خبر اما اینداز جمله سایت الف گفتند که خبر را بردارنهاسایتبه این خبر دروغ، از دفتر رهبريانتشار 

در مالقات با حضرت آقا هرچه نژاداحمديروز دوشنبه آقاي .شدمنتشرایرانروزنامهدوشنبه از جمله هايروزنامه

، به آقاي مصلحی30/1/90شنبهسهخ به تاریاينامهرهبري طی .کندمیاز ابقاي مصلحی صرف نظر ن، رهبريکوشدمی

کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف «که در محل کار خود حاضر شود بدون آنکه دهندمیبه وي دستور 

.وزارتخانه را اداره کند»قانونی پیش آید

اينامهدر مجلس نمایندگان درشنبهسهروز .رودنمیزیر بار ،کندمیرا مشاهده با آنکه این همه اصرار نژاداحمديآقاي 

در جلسه بعدي هیأت دولت، روز چهارشنبه.آن هم سودي نبخشید.کردمیاو را از سرکشی نهی ،جمهوررئیسخطاب

شنبه .شودنمیهیأت دولت به کردستان بود که باز آقاي مصلحی دعوت هفته آخر، سفر شودنمیدعوت مصلحی

هادهنشینیخانهروزه11در مدت.را آغاز کردنشینیخانهآقاي احمد نژاد پس از بازگشت از کردستان 3/2/90

.نشدثرمؤاز سر خیرخواهی با او صحبت کردند ولی نصیحت هیچ کدام و آیه اهللا یزديجنتیاهللاآیتشخصیت از جمله 

ی جنتاهللاآیتاز .نگرفت مدعی شد که در این مدت بیمار بوده استاينتیجهسرانجام وقتی از لجاجت و سرکشی 



در ضمن مطالب آتی فقیهولیعدم اجراي دستورات .فرمودند چه بودنژاداحمديطاب به بپرسید جمله معروفی را که خ

  .شودمیآشکار نیز

  الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگري)3

-نژاداحمديبه خواست و ارادهفرهنگیمیراثسازمان گردشگري وبهزیارتوحجسازمانماجراي الحاق جنجالی

چنین است: زیارتوحجاموردرفقیهولیسابقنمایندهشهريانقالب، از زبان آقاي ريرهبربه رغم مخالفتمشایی،

نژاداحمديله را به اطالع معظم. در نامه اول دفتر نظر مخالف اندنوشتهنامه 3رهبري مقام معظمدر ارتباط با این الحاق

  جمهور ارسال شد.با مهر آنی براي رئیسمجددًانشد نامه خبريکارون یک هفته از اصالح چرساندند، 

کههنگامیونامهدواینازبعد. بودندنوشتهجمهوررئیسبرايخودشانخطدستبارهبريمعظممقامرادومنامه

صادرمشاییآقايتوسطلیالیآقايحکمضمنًاواستخودتصمیمساختنعملیپیدرهمچناندولتشدمشاهده

هنامدهندمیدستورايخامنهاهللاآیتگردید،ابالغحجسازمانحسابکردنمسدوددستورهمحسابیذيبهوگردید

  در این نامه آمده است:.شودنوشتهمنبهخطابسوم

دامهاسابقروالطبقراخودهايبرنامهجنابعالیاستمقتضیلذابماندباقیسابقشیوهبهوضعیتگشتمقرر«... 

  ..».گیرندقرارامرجریاندرزیارتوحجسازمانمحترمرئیسواسالمیارشادوفرهنگمحترموزیر. دهید

  

  و تجري نسبت به قوانینشکنیقانون-ب 

در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی جمهوررئیسبه موجب اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، 

  .و یا قوانین عادي به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسالمی مسئول است

این است که تمامی اقدامات و تصمیمات یمهم اصل حاکمیت قانون در عرصه حقوق عمومهايجلوهیکی از مظاهر و 

باید براساس موازین قانونی و شرعی صورت گیرد و در صورت عدم رعایت جمهوررئیسمقامات اداري و سیاسی از جمله 

  .و ضمانت اجراي الزم را نیز تعیین کرده استبینیپیشرا برخوردموازین یاد شده مقنن اساسی راهکارهاي الزم

ا رپرسیهمهموظف است مصوبات مجلس یا نتیجه جمهوررئیسد و بیست و سوم قانون اساسی، به موجب اصل یکص

  .پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد

ن اصل ایاز منطوقتواننمیدارد و جمهوررئیسمذکور در این اصل داللت بر تکلیف و اجبار » موظف است«عبارت 

بهمنجرکهاصلاینازدیگريبرداشتهرگونهلذا.کردطابو یا عدم امضاي قوانین استندررا در جمهوررئیساختیار 

13/3/89در تاریخ نژاداحمدياما آقاي ؛ استمردودشود،قوانینامضايعدمیارددرجمهوررئیسبهصالحیتاعطاي

  :دهدمیکه آیه اهللا جنتی چنین پاسخ شودمیبه شوراي نگهبان مدعی اختیاراتی در این زمینه اينامهطی 

  نژاداحمديدکترآقايجناب«

  محترمجمهوررئیس

  علیکمسالم

موضوعوواصلگردیدمنتشرنیزهارسانهدرماانتظارعلیرغمکهجنابعالی16/3/1389مورخ58144شمارهنامه

  .گردیدمطرحنگهبانشوراي19/3/89مورخجلسهدرنامه

  :برسدجنابعالیاطالعبهذیلمواردگردیدمقرراستشدهاشارهنکاتیبهنامهاینمتندرکهآنجااز

یاساسقانونخالفیاوشرعخالفتشخیصمرجعایدنمودهمرقومخودنامهدردرستیبهجنابعالیکههمانگونه

نامهآیینواساسیقانونبراساسنیزشورااینکهباشدمینگهبانشوراياسالمیشورايمجلسمصوباتبودن

ازپسکهگرددمییادآوراما،استداشتهمعمولراکافیوالزمدقتقانونیوظیفهاینانجامدرخودداخلی

آنرعایتوقانوناجرايجزايوظیفهنهادهاومقاماتسایرنهایی،مراحلطیوشورااینتشخیص



تضیمقباشدداشتهنظراتیسنجیمصلحتوکارشناسینظرازچنانچهنیزمحترمدولتاستبدیهی...ندارند

موردتاگذاشتهمیاندرمجلسمحترمنمایندگانباآنرااسالمیشورايمجلسدرمصوباتطرحهنگامدراست

  .شودواقعتوجه

حضرتعالیتوجهکهداشتهنظراتیگذشتهدرشورااین،113اصلموضوعاساسیقانوناجرايمسئولیتخصوصدر

جمهوررئیسکهنیستایناساسیقانون113اصلازمستفاداینکهبرعالوه. ... نمایدمیجلبمذکورنظراتبهرا

  .کنددخالتنظاممختلفمسئولیناختیاراتووظایفجزئیاتومصادیقدربتواندمحترم

قاضايتنگهبانشورايازتواندیمبیشتربررسیبهنیازصورتدرمحترمجمهوررئیسکهشودمییادآورپایاندر

  .بنمایدرااساسیقانوناصولازاصولییااصلتفسیر

  نگهبانشورايدبیر

»جنتیاحمد

نامهبهاسخدر پرهبريمعظممقام1386در حالی که چند سال پیش از آن در سال منتشر شد. هارسانهاین نامه در 

برنامهقانون8و4جداولاصالحقانونابالغعدم وامضاعدمازپس، آقاي حداد عادل،اسالمیشورايمجلسرئیس

منظوربهکشورکل1386سالبودجهقانونوایراناسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهچهارم

:، طی حکمی حکومتی اعالم فرموده بودندجمهوررئیستوسط،کشورروستاهايبهگازرسانیاعتبارکسريتأمین

الزمکشورقوايهمهبراياستکردهطیرااساسیقانوندرمذکورفرآیندکهقانونیمصوباتتمامی«

  ».االجراست

در 23/3/89پاسخ صریح آیه اهللا جنتی را در تاریخ با آن به رغم صدور این حکم رهبري و آن مکاتبه با شوراي نگهبان 

،کنمنمیاجراکهرامجلسمصوباتازدستهآن«که کندمیاعالم 20/5/89در تاریخجمهوررئیسپی داشت، آقاي 

اینونکردمابالغرامورددومن: «کندمیبه مکاتبه خویش با شوراي نگهبان چنین اشاره ضمناً وي » دانمنمیقانون

اينامه) روستاهاحریموروستاهاداخلهايزمینکردنسنددار(هاآنازیکیمورددر. کردماعالمنیزرا

آنعواقدروبکنیدراخودکاربایدشدهطیقانونیمراحلچونگفتنیزشوراونوشتمنگهبانشورايبه

)16:47:00-1389مرداد20چهارشنبهنالین(خبرآ» .کنیدابالغرا

2/2/1390تا1389سالابتدايازصحبت یکی دو مورد نیست. دهدمینشان اسالمیشورايمجلسمصوباتبررسیاما 

قانونیمهلتظرفجمهوررئیسمورد،چهاردرصرفاً زمانی،دورهایندرجمهوررئیسقانون ابالغ شده به 93مجموعاز

روزهپنجمهلتازخارججمهوررئیستوسطقوانینابالغمورد،76در.استدادهانجامراابالغوامضاوظیفهروزهپنج

اسالمیشورايمجلسرئیستوسط،جمهوررئیسسويازالزماقدامعدمازپسبقیهمورد15دروگرفتهصورتقانونی

  .استشدهارسالرسمیبه روزنامه

مصوبات مجلس به عنوان «:فرمودندیدتأکباز بر عمل به مصوبات مجلس 5/2/90تاریخ به همین دلیل رهبري در 

  ».قانون، قطعاً مورد حمایت رهبري است و قانون هم باید عمل شود

در مصاحبه شبکه همچنان بر موضع غیرشرعی، غیرقانونی و لجوجانه خویش پافشاري کرد. از جمله نژاداحمدياما آقاي 

واساسیقانوناهمیتذکربهراخویشمصاحبهازمهمیبخشمنتشر شد،هارسانهدر 15/6/91که در یک سیما

  :تگفخویشدربارهوداداختصاص،دانندنمیاساسیقانونهاخیلیهم باالسطوحدراینکهوبدانپایبنديضرورت

شورايتفسیراتفاقاً. کنمامضانبایداستاساسیقانونخالفبینممیمنوشودمیتصویبچیزيوقتیباالخره...«

روصداسکنمینمامضاء. کندامضاءنبایدبود،اساسیقانونخالفچیزيدیدجمهوررئیساگرکهاستاینهمنگهبان

نمایندگان. استملتکلنمایندهجمهوررئیس،]استملت [ازنمایندگیبهجمهوررئیستشخیص... شودمیدرست

تنهااام؛ کننددخالتامورهمهدربتواننداستممکنگرچهنیستند،ملتکلنمایندهولی،اندمحترمشوراها،اندمحترم



یزيچاگرکهاستدادهجمهوررئیسبهرااختیارایناساسیقانون. استجمهوررئیساست،ملتتصمیمنمادکهکسی

استاساسیقانونخالفکهراچیزيندارمحقمننکردم،امضاءمن. نکندامضاءدیدمصلحتخالفوقانونخالفرا

  ».نمکامضاء

یحتخودسري، خودشیفتگی و تجري را در کدام یک از مسئوالن نظام سراغ دارید؟، پرواییبی،گوییخالفاین حد از 

وقطفسوم،وبیستویکصداصلینجاادرکرد،ادعانژاداحمديآقايآنچهبرعکسدرستنیز چنین نبود.صدریبن

آنوتاسقائلدر قبال مصوبات مجلس پس از تأیید شوراي نگهبان جمهور-رئیسبراي) اختیارنهو(وظیفهیکفقط

،شودمیمدعیایشانکهشویممیترزدهشگفتوقتیکالمدرپرواییبیهمهاینازاجراست.برايابالغوآنامضايهم

میلتکدیگراین! استایرانملتتصمیمنمادچوننکند،امضاراآنداردحقدیدهممصلحتخالفراقانونیاگرحتی

  .استمجلسوجودنافیبالمالزمهکهچرااستاستبداد

نقانوخالفچیزيدیدجمهوررئیساگرکهاستاینهمنگهبانشورايتفسیراتفاقاً«کهجمله نیز دروغ استاین

  مورد مهمتر نیز درخور بیان است:پاسخ آیه اهللا جنتی مالحظه شد.چنانکه در . »کندامضانبایدبود،اساسی

  حسابیبتالش ناکام در کسب قدرت 

مدعیوکردهاستناداساسیقانونازمتعددياصولبهانقالبمعظمرهبربهاينامهطینژاداحمديآقاي88سالدر

بهرادعاويبررسیانقالبمعظمرهبر. گردیدتکلیفتعیینخواهانونداشتسابقهکهشدوسیعیاختیاراتداشتن

دچندولت،ازنفرچندشورا،عضوچندازمتشکلمجمعیکهدادنددستورحکمیطیوفرمودندارجاعنگهبانشوراي

مجمع. کنندمنعکسایشانبهرانتیجهوبررسیراادعاهاآن،هادانشگاهازعمومیحقوقاستادچندومجلسازنفر

کدخدایی،جنتی،آقایانحضورباجلسات. کردبررسیرادعاويآنجلسه18طیجنتیاهللاآیتریاستبهمذکور

) جلسماز(اینجانبوباهنردهقان،ابوترابی،،)دولتاز(بوداغیخانموعزیزي،ینیالدتاجیرم،)نگهبانشوراياز(علیزاده

اینیجنتا. داشتندشرکتآقاحضرتدفترازنیزنفرسه. شدمیتشکیل) دانشگاهاز(مدنیومهرپورجهرمی،افتخارو

ردنژاداحمديآقايادعاهايتمامییباًتقررهبري،معظممقامبهجنتیآقاييبندجمعدر. شدرهبريتقدیمجلسات

ياسرگشادهنامهدررادعاويهماننژاداحمديآقايانقالب،رهبرصریحنهیرغمبهمتأسفانهمرحله،اینازپس. شد

ممردبرايراآنهابودناساسیبودادندرادعاويپاسخهارسانهدرنیزمجلسیانناچاربهوکرديارسانهمجلسعلیه

  .کردندثابت

یین نمایندگان ویژهتع

عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، چهار نماینده از جمله آقایان مشایی و بقایی را به نژاداحمدي، آقاي 1389در سال 

  .خواندیم127مستند صدور این احکام را نیز اصل .کندمیتعیین ...در امور آسیا ویژهونماینده 

»بر حسب ضرورت«آن هم »موارد خاص«در حالی که اصل مزبور این کار را تنها با تصویب هیأت وزیران و براي 

اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعیین و گسترش «اوًال در احکام مزبور وظائفی مانند .شماردمیمجاز 

ارد قطعاً نه مو»ايمنطقههايتشکلفرهنگی، سیاسی، اقتصادي و امنیتی با کشورهاي منطقه یا تقویت هايهمکاري

هیچ یک از احکام به تصویب هیأت وزیران نرسیده ثانیاً.، ضرورتی وجود داردامور خارجهخاص است و نه با وجود وزارت 

، این است که احکام قبلی حتی در روشنگیرينتیجهشاهد بر این .است127بنابراین صدور آنها مغایر نص اصل ؛ بود

و 11/1/87مورخ ه802ت /1205مثالً مصوبه به شماره .ین دولت نهم و دهم هر دو شرط مذکور رعایت شده استهم

  .1/10/88مورخ 41834ت /193578مصوبه به شماره 

  عدم ارسال مصوبات دولت براي رئیس مجلس



مکلف است مصوبات خود را (اعم از وزیرانهیئتسی و هشتم قانون اساسی وبه موجب اصول هشتاد و پنجم و یکصد

نظر تفسیري شورايو هفتم قانون اساسی براساسبیست ویکصدغیر از مصوبات اصلهانامهتصویبو هانامهیینآ

مغایرت با قوانین عادي) به رئیس مجلس شوراي اسالمی ارسال کند.عدم (احراز نگهبان) جهت نظارت قانونی

اساسی جمهوري اسالمی سی و هشتم قانونواین موضوع براساس قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و یکصد

نیز )1388و 1378بعدي آن (اصالحات و–1368مصوب -رئیس مجلس شوراي اسالمی هايمسئولیتایران درباره 

تا اواخر 1388از ماه پایانی سال حدوداًوزیرانهیئتبا این وجود، عادي به دولت تکلیف شده است.گذارقانوناز سوي 

خودداري کرد که نمونه بارز آن اساسنامه خود به رئیس مجلس شوراي اسالمی از ارسال مصوبات1389خردادماه سال 

  قانون مدیریت خدمات کشوري است.هاينامهآیینو برخی سازيخصوصیسازمان

  وزیرانهیئتبدون تصویب 1389ابالغ ضوابط اجرایی قانون بودجه 

است. به همین و تسهیل در اجراي قانون بودجهيسازشفافدیگري با هدف نامهآئینمانند هر ضوابط اجرایی بودجه، 

  .تنظیم و شفاف نمایددلیل است که این ضوابط باید نحوه اجراي احکام قانون بودجه سالیانه کل کشور را تعیین،

مصداق اجراي اصل یکصدوسی و هشتم قانون وزیرانهیئتبدون تصویب در 1389اما چون ضوابط اجرایی بودجه سال 

ن شکل هماهاي اجرایی نیز باید براساسدستگاهو شودنمی، بنابراین بندهاي مغایر قانون اصالح گیردنمیاساسی قرار 

این امرمتخلف شناخته شوند.جمهوریسرئیا از اجرا سرباز زنند و از جهت عدم تمکین به دستور غیرقانونی اقدام کنند

بندها ترتیبات مقرر در برخی ازکهشودمیشاهده که در بررسی بندهاي این ضوابط به وضوح میابدیمزمانی اهمیت 

دد بوده متعربسیاو اجراي بودجهریزيبودجهط به مربوهايشکنیقانونو مغایر قانون هستند.شته شدهکنار گذاقانون

:کنمیمرا ذکر یرون است. تنها یکی دو موردها در حوصله این نامه باست که ذکر همه آن

  ریزيبودجهدر اصالح ساختار تجري و رفتار دوگانهانین با اوج قونقض

اصالحبرايمجلسهايپژوهشمرکزودولتبینمذاکراتی1386سالتیرماهدربودجهالیحهتنظیموتهیهدر

،ردیف709ازهاردیفدتعداشدقرارجملهاز. شدمنجرمکتوبیتفاهماتبه15/08/86تاریخدروآغاز شدریزيبودجه

68ماده،وبودجهبرنامهقانون12مادهکهدادارائهچارچوبیجداگانهدولتبعداً. یابدکاهشردیف262بهقانونطبق

بوداینجدیدچارچوبهايمشخصهجملهاز. کردمینقضراچهارمبرنامهقانون32مادهوعمومیمحاسباتقانون

سمجلمصوباتخالفبررااداريقدرتتقسیمکهکاراین.دادمیقرارفرعیرابقیهواصلیردیف39بهراهاردیفکه

ي که زیر بار استبداد وراهادستگاهبرخیجمهوررئیسکهاین بود داشتپیراتی که درخطاین. یکی ازدادمیتغییر

ندارددلیلیبودکردهاعالمصراحتًاخود7/9/86سخنرانیدرويکهچراسازدمحرومالزماعتباراتاز، رفتندنمی

  .بگیرداعتبار،کندمینپیرويدولتسیاستازکهدستگاهی

ايوزهحمنافعترجیحوگروهیوفرديتمایالتپیگیريوسالیقاعمالوگريالبیفرصتیدولتپیشنهاديچارچوب

55اصلاجرايقانونیيهاردیفتغییرباودادمیافزایششدتبهزمان،آنموجودوضعبهنسبترا ملیمنافعبر

  .ساختمینامقدوربودجهاجراي برنظارتدررامجلسحقوقطریقاینازوساختمیناممکنرااساسیقانون

دستور باکهکرددرخواست جمهوررئیسازراتفاهماتاجراياينامهطی1/9/86تاریخدرهاپژوهشمرکزرئیس

دداًمج. نددادمیگزارشفرعیواصلیردیفهمانبراساسکمیسیوندروبودجهبرنامهمسئوالنولی.شدروبرومساعد

داًبع. رودنمیپیشتفاهماتپایهبرشمادستوربراساسکار اصالحاتکهشددادهاطالعایشانبه20/9/86تاریخدر

ودباینهمشاهدش. بکنیدراخودتانکارگفتمیشفاهاً،کتبیدمساعدستورکنار درنژاداحمديآقايکهشدمعلوم

وفرعیواصلیبنديتقسیمهمانباشدمجلستقدیم،گفتهیشپتفاهماترعایتبدون87بودجهالیحهباالخرهکه

جامانتفاهماتبراساسراالیحهبسیارزحمتبامجلس. زدمیدامنشدتبهراانضباطیبیکهدیگرمهماشکالچند

هبراهاپژوهشمرکزرئیسجانشین رئیس دفتر رهبر انقالب،حجازيآقايجنابرسیدگیحیندر. کرداصالحشده



کردهابالغنژاداحمديآقايبهرهبريدستوربهرسماًدفتر،آندرکهدادويبهراايمحرمانهنامهوکرددعوتدفتر

حهالیتدویندرآقادستورچونکهگفتندحجازيآقاي. بدهدمستقلردیفرهبرينظرزیردستگاهچهاربهکهبود

. شدجامانکاراینکهدادنیزتلفیقکمیسیونبهرامحرمانهنامهارائهاجازهوکنیداضافهتلفیقدرشمانشدهرعایت

شکلهمانرسیدهاپژوهشمرکزبهرسمیغیرطوربهاجراییضوابطنویسیشپکه27/12/86در تاریخمتأسفانه

ولی. دشمنعکسجمهوررئیسبهروزهمان،اشکاالتآنینامهبا.بودشدهیمتنظنامهآئیناساسیقانونوقانونضناق

بهراماوقعگزارشمرکزرئیس19/1/87روز. شدابالغ، همان متن غیرقانونیتذکراتبهاعتنابدون28/12/86روز

هبمجلسرئیساینکهتایافتمیادامهمبناهمانبرکارولیشناختقوانینمغایرراآننیزويودادمجلسرئیس

الیحهناباروريکمالباودادندادامهطورهمانراکارولیچشمگفتندظاهراًایشاندستورباونوشتنامهرهبري

ونقانبهنسبتتجريولجاجتاینشما! کردمجلستقدیموتنظیمغیرقانونیسیاقهمانبرنیزرا1388بودجه

حجازيآقايواستموجودهاپژوهشمرکزدرمکاتباتتمام(؟نامیدمیچهرافقیهوالیتدستوروعاديقوانیناساسی،

  )پرسشقابلوهستندزندهبحمداهللانیزو دکتر حداد

  گازوئیلوبنزینوارداتبرايغیرقانونیيهابرداشت

قانونیمجازمقادیرازبیشتومانمیلیاردهزار26جمعاًدولت، نژاداحمدييآقادستوربه1391-1387يهاسالطی

نفتملیشرکتودولتمابینیفحسابیهتسوبراساسکهپرداختمشابهمصارفوبنزینخریدصرفارزيمنابعاز

.کننداقدام1391تا1386يهاسالبرايکهاستدادهاجازهبودجه1396الیحه) 1(تبصره) ز(بندکليدارخزانهبا

دیوان محاسبات ذکر ساالنه هايبودجهتفریغ هايگزارشتخلفاتی که در اجراي بودجه در دولت وي رخ داده است و در 

  هاي قبل از وي کم سابقه است.شده است در دولت

  استانیسفرهايمصوباتغیرقانونیمالیبار

%40ینتأممحلونیستمعلومموارد%53درنآمقدار؛ کهاستداشتهمالیبارمصوبات%84استانیسفرهايدر

  .استدهشینتأمغیرقانونیشکلبههادستگاهاعتباراتیااستمتفرقهردیفازیاهمبقیه. استنامعلومهمتصمیمات

باتیمحاسهايمسئولیتشدنمخدوشدارد،اهمیتهادستگاهسایراعتباراتازتصمیماتمالیینتأمدربارهکهيانکته

مصوباتکلدرصد13معادلمصوبه114حدودطیوشدهبررسیاستانیسفر29درمثالعنوانبه. استپاسخگوییو

دیگرتکلیف80حدودپتروشیمیوگازنفت،حوزهدرتکالیفیانجامبرعالوهاستموظفنفتوزارتهااستانایندر

  شمرد.برتوانمیاز این دست را یشکنقانونمورد هاده.دهدانجام... یاجادهورزشگاه،احداثمانندنیزرا

موردي که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادي و حقوقی بود ولی میزان مدیر و مدبر بودن یا تقوي و هادهآنچه گفته شد و 

آخر يهاماه. در کنمیميااشارهنژاداحمديآقاي ر. تنها به دو مورد از نوع مدیریت و تدبیدهدمیامانت را نیز نشان 

1500. یکی از آنها تفویض اختیار استخدام گرفتیمی تصمیمات عجیب و غریب، بدون رعایت ضوابط قانونییتشانمسئول

  آن مصوبه چنین آمده است:6نفر به آقاي بقایی بود که در بند 

واحدهايوجمهوريریاستنهادکارکنانونامهیبتصواینموضوعوافرادمیانازافراداستخداموجذبویريکارگبه«

تابعهووابستهواحدهايوجمهوريریاستنهادباقرارداديوهمکاريگونههیچکهافراديسایریاوتابعهووابسته

) 1ند (بموضوعجمهوررئیسویژهنمایندهتشخیصبایریتیمدیاکلیديیاحساسحاکمیتی،هايپستبرايد،نندار

مرجعهرويسازابالغیاتصویبیایدتائیافقتامویاشرایطهرگونهبهنیازبدونوآزمونبهنیازبدوننامهتصویباین

ی مربوط به توفیقاتمورد دیگر .» پذیردمیصورتتابعهووابستهواحدهايوجمهوريریاستنهادتوسطساًرأ،مقامییا

وسعه کمک به ت،ه است. اگر از این حقیقت چشم بپوشیم که هر عمرانیدسازندگی کشور از او باقی مانعرصهاست که در

.ستاحقیقتی تلخ، تناسبی با کارهاي انجام شده نداردنژاداحمدييآقاکه منابع بکار رفته به دست ادعا نیست، این 

بوددالرمیلیارد620ازبیشمجموعاًکشورگازونفتصادرات1391تا1384يهاسالطیمرکزيبانکآمارطبق



سازندگیيهادولتنفتیعایداتکلبرابر2حدود،هایمتقتعدیلازپسمجلسيهاپژوهشمرکزگزارشاساسبرکه

هزار میلیارد تومان از فروش سهام 120. جداي از این، تمام منابع حساب ذخیره ارزي و مبلع رودیمشماربهاصالحاتو

او را با اطمینان مصداق این آموزه علوي دانست توانمیدولتی نیز در اختیار وي بود. با توجه به این ارقام يهاشرکت

  ، نه مدیر و مدبر.»سوء التدبیر یفنی کثیر المال«که 

ردیده گنها اشاره آدن از برخی نکاتی که در نامه به مبرا بوفرض محال در ایشان وهاییيتوانمندبر فرض قبول نکته آخر 

منافع برپا گذاشتنبا به دالیل مختلف درگیر شده وحاکمیتمختلفيهابخشرسیدن به قدرت با به فرضو است

ه دوره قبلی در مواجهآخريهاماهدر عرصه مدیریتی خواهد کشانید. اتفاقی که در تنازع شدید سیاسی ملی، کشور را به

در 			و کشمش دائمداخلی		نزاعبالقوهظرفیتنژاداحمدي		بنابراین ریاست؛ ن بودیمآاو با مجلس و قوه قضاییه شاهد 

ال سيهامناظرهاو به منافع ملی مصادیق بسیار متعددي دارد که یکی از آنها رفتار وي در اعتنایییبرا دارد.		یتحاکم

قی شئونات اخالرفتار خالف بود. آنجا که برخی از اطالعات سري کشور را براي محکوم نمودن رقیب برمال کرد و یا 1388

  داشت.یرتأثفتنه سازيزمینهدر جمهوررئیس

  محترم شوراي نگهبان!برادران ارجمند، اعضاي 

  نوشتم:خطاب به نمایندگان مجلس17/6/1391در تاریخ 

دولت يدارسکانبرايراخوداهلیتکهاستهامدتنژاداحمديآقايمحترم،نمایندگانارجمند،خواهرانوبرادران«

هببایدما. کندمیبیشترانقالبواسالمومردموکشوربرايراخسارتایشانصدارتادامهروزهر. استدادهدستاز

اگرد وگردمهارکشوردومشخصرفتاروگفتاردرپرواییبیوهایشکنقانونوانحرافاتاینتاکنیمکمکیکدیگر

ضعفمستيهاملتسرمایهتنهاخارجدرنیزاسالمیجمهوريعزتفشارند،درمردم. شودتکلیفتعییننیستشدنی

الفیخحرفهرپروایبیماصداوسزمانترینینندهپربدرجمهوررئیسوضعیتیچنیندر. استمسلمانانوشیعیانو

قانونومردمدادبهدارندوظیفهیسهرئیأتهورئیساولیطریقبهومجلس. ..شنودینمدرخورپاسخوزندیمرا

  ».کننددفاعاستاسالمیجمهوريمقدسنظاماستبداديضدنهادکهمجلسازوبرسنداساسی

از مصادیق مسلم این اقدامات،کهکنمیمعرض خداي متعال و منتقم و ملت نجیب ایران در محضراالن هم به شما 

و دهم قانون اساسی رسیدگی به تخلفات اصل یکصد10قانون مجازات اسالمی است. بند بخش ذیربط مذکور درجرائم

و بررسی کفایت سیاسی وي را وظیفه مجلس گذاردهدیوانعالی کشور بر عهدهرا قانونیوظایفدر انجام جمهوررئیس

وعده خانمان جسارت، باتوانستنمیتحقق میافت امروز او هاوظیفهانجام نشد. اگر این متأسفانهکه قرار داده است

باره شخصیت این فرد د. درتومان براي همه را طرح کنهزار250نه به افزایش یارانه نقدي ماهایضد ملو برانداز

  که فرمود:شومیمدیگري هم هست ولی به این بیت از غزل حافظ متمسک هايیگفتن

  بودهاحکایتنهارندادخبثرخصت    پوشانازرقحقاندرمنگلرنگپیر

  قطعی این فرد را به اطالع ملت شریف برسانید.صالحیتییبحال این شمایید که باید 

  

  برادر شما

  احمد توکلی
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