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 !وقتی دزد ھا، دزدی ھای ھم را رو می کنند
 

 یسال در اين مقام بود ، کارزار علنيمدتی است که احمدی نژاد، رئيس جمھور سابق رژيم جمھوری اسالمی که ھشت 

 پخش سخنانی عليه او   جمھوری اسالمی قرار دارد ، سازمان داده و باۀ قضائيۀس قوأصادق الريجانی که در ر را عليه

 جديدی از دعوا ھای درونی جمھوری اسالمی را در ۀلم ھائی از خود و تعدادی از دار و دسته اش ، جلوھمراه با ف

. در مقابل، صادق الريجانی نيز از برخی از دزدی ھای احمدی نژاد پرده برداشت. ان قرار داده استمقابل چشم ھمگ

 ھم را رو می ۀال که چرا گرگھای حاکم به جان ھم افتاده و پتؤ خدمت گزار رژيم به اين سۀبرخوردھای اين دو مھر

 .کنند دامن زده است

تگاه قضائی به رياست صادق الريجانی را علنی کرد که اين دستگاه در حقيقت احمدی نژاد زمانی کارزار خود عليه دس

تالش کرد آنھا ...  احمدی نژاد افرادی مثل مشائی و بقائی و ۀبا طرح يکسری دزدی ھا و بچاپ بچاپ ھای دار و دست

ضائی در دستگيری مسلم است که موفقيت دستگاه ق. را به اتھام حيف و ميل بيت المال دادگاھی کرده و به زندان بيندازد

اما وی زرنگتر از صادق الريجانی در آمد به . احمدی نژاد و روانه کردن او به زندان امر گرانی برای احمدی نژاد بود

 با جمع کردن تعدادی از کسانی که در دزديھای وی شريکند ، ۀ قضائيۀاين نحو که در پاسخ به فشارھا و تالشھای قو

 قضائيه و بيان برخی از دزدی ھا و زمين خواری ھای صادق الريجانی و برادرانش ۀواقدام به افشاگری عليه رئيس ق

احمدی نژاد با .  ھای مجازی اقدام نمودءلم ھای مربوطه در فضاداری از چنين اقدامی به پخش فنمود و با تصوير بر

احمدی نژاد را به يک امر سياسی  قضائيه در اقدام به اصطالح قانونی عليه ۀتوسل به چنين تاکتيکی در حقيقت تالش قو

در تالش برای اين منظور، احمدی نژاد و دار و دسته اش به افشای . و دعوا بين جناح ھائی از حکومت تبديل نمود

که از مدتی (صرف الريجانی و از جمله برجسته کردن موضوع جاسوسی دختر صادق الريجانی برای دولت انگلستان 

، بسنده نکرده بلکه حتی اقدام به بست نشينی در شاه عبدالعظيم )  طرح گشته بودًاپيش در رسانه ھای جمعی وسيع

   .پاک و بيگناه جلوه دھندنمودند تا در مقابل رقيب دزد و فاسد، خود را  

ًمردم ايران به خوبی بر اين امر که برادران الريجانی ھمگی دزد و غارتگر اموال مردم می باشند ، کامال آگاھند و می 

 ثبت شده - قضائيه ۀ رئيس قو– حسابی که به اسم صادق الريجانی ۶٣انند که جدا از زمين ھای ورامين ، تنھا از د

 احمدی نژاد در ۀاما دار و دست. ھمواره ميليونھا تومان بھره اين حسابھا بدون نظارت دولتی به جيب وی واريز می شود

يکی از دزد ترين و چپاولگرترين دار و دسته ھای درونی جمھوری  ًشرايطی خود را بيگناه معرفی می کنند که اتفاقا
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 از ً سالی که احمدی نژاد رئيس جمھور رژيم دزد و فاسد جمھوری اسالمی بود و خامنه ای علنا٨در . اسالمی بوده اند

نفت به دست ر تنھا از فروش ال ميليارد د٨٠٠ - ٧٠٠وی پشتيبانی می کرد به دليل باال رفتن قيمت نفت چيزی حدود 

دولت رسيد که احمدی نژاد و دار و دسته اش ضمن تحويل سھم خامنه ای ، ھمه را به جيب زدند به طوری که وقتی وی 

 جالب توجه اين است که با اين ۀحال نکت.  چيزی از آن مبلغ کالن باقی نمانده بودًجای خود را به روحانی می داد عمال

می دانند که در دوران دولتھای نھم و دھم که احمدی نژاد بر سر کار بود ، چنان که الريجانی و وابستگان به او ھمه 

و به حساب ھای بانکی احمدی نژاد و مؤيدينش " دود شده"حجم باالئی از منابع مالی که در باال قيد شد به اصطالح 

 نقدی چيزی حدود ۀيان يارانسرازير گشته اما امروز در برخورد به او تنھا به اين امر گير داده اند که وی در جر

من اين : " حق به جانب پاسخ می دھد کهۀ که البته احمدی نژاد ھم با قياف- ميليون تومان را به جيب زده است ٧٠٠٠

 !".پول را بين مردم پخش کرده ام

نيم خواھيم  دزد و فاسد در رژيم جمھوری اسالمی توجه کۀ اگر به گفته ھا و چگونگی افشاگری ھای اين دو دستًاساسا

ًکه دستشان کامال برای ھمديگر رو است با دقت مواظب ھستند که ھمه چيز ھائی که  ديد که ھر دو طرف با توجه به اين

 دولت از نفت در زمان رياست ۀسابق اين مالحظه کاری ھا از آن روست که درآمد بی. از ھم می دانند را طرح نکنند

 احمدی نژاد نرفته و شخص خامنه ای و بيت رھبری و برخی ۀب دار و دستن شک تنھا به جيدوجمھوری احمدی نژاد ب

 بابک ۀتنھا نگاھی به پروند. ديگر از دست اندرکاران در اين رژيم دزد و فاسد ھم از اين خوان نعمت سود برده اند

مدی نژاد چه  جمھوری اسالمی نشان می دھد که در زمان احۀ سوختۀزنجانی و دزدی ھا و ريخت و پاشھای اين مھر

 .حد از تاالنگری در دولت نھم و دھم تحت حمايت خامنه ای صورت گرفته است

 دوستان و اقوام خود ًواقعيت اين است که در حکومت دزدان که ھر کس تا دستش به گوشه ای از  قدرت می رسد فورا

 دو طرف از ھمديگر تنھا ۀل شدورا سر کار آورده و شرايط دزدی ھای ميلياردی را مھيا می کند ، افشاگری ھای کنتر

 سال است شاھد چپاولگری دزدان حاکم بوده و به عينه شاھد اند که ويالھای آنچنانی ٣٩با پوزخند مردمی مواجه شد که 

مردم کوچه و . ھاشان چگونه  با چپاول اموال مردم تحت ستم فراھم شده است" آقازاده"ستم آنھا و ماشين ھای آخرين سي

بازار ھمواره صدھا نمونه از دزدی ھای سردمداران جمھوری اسالمی را با فاکت ھای زنده با يکديگر در ميان می 

به طور کلی اگر به .  مطلع می باشندًولين دولتی برای نمونه در لواسان کامالؤگذارند و از وجود ويال ھای آنچنانی مس

ادعا ھای دو طرف که ضمن شاخ و شانه کشيدن برای ھم نھايت تالش را به خرج می دھند که دست ھم را زياد رو 

 آشکار می شود که به واقع بيشتر اين موارد در گذشته ھم طرح و باعث رسوائی سردمداران ًنکنند، توجه شود فورا

احمدی نژاد و (بنابراين به اصطالح افشاگری ھای دو طرف دعوا يعنی مزدوران نامبرده . دجمھوری اسالمی شده بو

اما طرح ھمان حد از واقعيت دزديھا از زبان خود اين به . نکته و عنصر تازه ای برای آنھا در بر نداشت) الريجانی

وری اسالمی دزد و فاسد و دروغگو  سردمداران جمھۀولين دولتی نشان داد که اين باور توده ھا که ھمؤاصطالح مس

  . منطبق بر واقعيت استًمی باشند، اعتقادی درست و کامال

که در گذشته وقتی اختالفات جناح   در اين ميان توجه را به خود جلب می کند اين واقعيت است که با اينه ديگری کۀنکت

 به دفاع از يک جناح در مقابل جناح ديگر ھای درونی جمھوری اسالمی باال می گرفت ، سازشکاران و اپورتونيستھا

بر می خاستند، اما اين بار در جريان دعوا بين احمدی نژاد و الريجانی شاھد چنين امری نبوديم به طوری که در اين 

دعوا کمتر کسی حاضر شده به دفاع از احمدی نژاد و يا صادق الريجانی بر خيزد و اين پشتيبانی را با تز بد از بدتر 

ھمواره در طول حيات جمھوری اسالمی شاھد بوديم که چگونه جريانات سياسی سازشکار و .   است توجيه نمايدبھتر

حتی آنھائی که ادعای کمونيست بودن نيز داشتند استفاده از تضادھای درونی حکومتيان را اينگونه برای خود تفسير می 
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اما اين بار گويا شدت رسوائی دو طرف دعوا آنقدر . ستکردند که گويا بايد از يکی در مقابل ديگری به دفاع برخا

از بدو روی کار آمدن جمھوری اسالمی، مردم ما . ت نکرده از يکی در مقابل ديگری دفاع کندأباالست که کسی جر

دعوای بازرگان با بھشتی، حزب جمھوری اسالمی : شاھد اختالفاتی جدی در ميان دست اندرکاران اين رژيم بوده است

 اصالح طلبان با اصول گرايان و يا در دوران احمدی ٧٠ ۀی ھا و در دھئنی صدر و بعدھا خط امامی ھا با حجتيه با ب

در اين . نژاد طرفداران وی با طرفداران مير حسين موسوی و کروبی از نمونه ھای اختالفات درون حکومت بوده اند

می ھمواره نيرو ھا و سازمانھائی بودند که يکی از ميان کسی فراموش نکرده است که در اپوزيسيون جمھوری اسال

ًجناح ھای حکومتی را بر ديگری ترجيح داده و از وی دفاع می کردند، مثال سازمان اقليت پس از انشعاب از اکثريت به 

دليل آن که معتقد بود در بين دسته بندی ھای درونی جمھوری اسالمی حزب جمھوری اسالمی دست باال را دارد و به 

ِھمين دليل بايد اين حزب را آماج حمالت قرار داد ، به جای شعار مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی تنھا به شعار مرگ 
و يا جريان . حزبی که بعد ھا به فرمان خود خمينی فعاليتش متوقف شد. بر حزب جمھوری اسالمی بسنده می کرد

اد بين بنی صدر با ديگر دست اندر کاران رژيم حاکم جانب  خود را سربداران ناميد در تضًا کمونيستھا که بعدۀاتحادي

اين قبيل نيروھا اساس کار خود را بر بند بازی ميان دو جناح در درون حاکميت قرار داده و درک . بنی صدر را گرفت

 مھمتر از آن  اين اختالفات به ھيچ وجه از آن اھميتی که آنھا برايشان قائلند برخوردار نبودند ، وًنمی کردند که اوال

 . ت حاکمه بند بازی فيمابين آنھا نبوده و نمی باشدأ حاکمه و ھيۀ برخورد با تضاد ھای درونی طبقۀ شيوًاساسا

قدر که انکار وجود اين اختالفات برخوردی نادرست می باشد تقويت يک جناح عليه جناح  در دعوای گرگ ھا ھمان

که در جھت نابودی رژيم ضد خلقی حاکم با ھر جناح  ره بايد در حالیتجربه نشان داده است که ھموا. ديگر ھم خطاست

و دسته اش گام بر داشت در عين حال از ھر فضائی ھم که دعوای گرگ ھا ايجاد می کند درست در ھمين راستا و 

 . حاکم سود جستۀ اجتماعی ظالمان-ھمچنين در راستای نابودی نظم اقتصادی

دی نژاد با صادق الريجانی در حالی که اين دزد ھای حاکم به ھم دندان نشان می دھند امروز، در ارتباط با دعوای احم

و گوشه ھای کوچکی از چپاولگری ھای يکديگر را رو می کنند بايد بر اساس رھنمود فوق الذکر با آن تضاد و اختالفھا 

ترقی نه برای الريجانی ھا ايجاد می واقعيت اين است که اين دندان نشان دادنھا ھيچ ھويت مردمی ، م.  برخورد نمود

دعوای آنھا دعوای دزدھائی است که سر مال دزدی به جان ھم افتاده اند،  مالی .  احمدی نژادۀکند و نه برای دار و دست

که از جيب مردم ما دزديده شده است و بايد با تالش جھت سرنگونی کليت جمھوری اسالمی به صاحبان اصلی اش که 

  . ايران نيستند ، بازگردانده شودۀتوده ھای رنجديدجز کارگران و 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]قوس[ ، آذر ماه٢٢٢شماره 

  

  

  


