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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ١٩

 حکومت اسالمی ايران،

  ! خشونت در جامعه استۀکنند  عامل اصلی توليد

١ 
 مقدمه 

 اسالمی، دست و پا می ۀ و وحشيانئی به قوانين قرون وسطاءاتکاحکومت اسالمی ايران، سی و چھار سال است که با 

برد؛ چشم درمی آورد؛ شالق می زند؛ سنگسار می کند؛ در زندان ھا به زندانيان تجاوز می کنند و زير شکنجه می 

؛ کودکان کشند؛ زندانيان را مخفی و علنی و در خيابان ھا به دار می آويزند؛ اين حکومت زن ستيز و آزادی ستيز است

دختر را تشويق به ازدواج می کنند؛ عامل فقر و فالکت اقتصادی، کار کودک و عامل بسياری از آسيب ھای اجتماعی 

خواھانه و برابری طلبانه و انديشه و فعاليت ھای متشکل آزادياست؛ اين حکومت، دشمن درجه يک آزادی بيان، قلم، 

  ...عدالت جويانه است؛ و

اما مسيحيت و . قدرقدرتی شان، اين نوع وحشی گری ھا را در جوامع بشری اعمال کرده اند مذاھب در دوران ۀھم

. يھوديت بر اثر مبارزات طوالنی مردم آزاده، از قدرت رانده شده اند و جلو جنايات بی شمارشان نيز گرفته شده است

بربريت اسالمی، ھم چنان در قرن ، اين نوع وحشی گری ھا و ... چون ايران و عربستان سعودی وئیاما در کشورھا

  .بيست و يکم نيز در جريان است

يعنی عليه سرمايه .  برای ھمه يک سان نبوده و طبقاتی استی اين قوانين وحشيانه در حکومت اسالمی، عمالً اجراالبته 

اين کار زده اند،  که از سر فقر و نداری و بيچارگی دست به ئی نمی شود، بلکه عليه دزدھااجراءداران و کالن دزدان 

  . درمی آيداجراءبه 

  

 !قطع دست و پا؟

از شھروندان ساری خبر داد که به  ی اين حکم برای يکیاجرا، دادستان ساری خبر از ١٣٩١ ]دلو[دلو ۵شنبه روز پنج

 ی حکم قطع دست و پا را يکیاجرا حکومت اسالمی، ۀ قضائي ۀاول قو معاون. بود جرم سرقت به قطع دست محکوم شده 

  . اسالمی می داند ئیاز افتخارات نظام قضا

اين فرد که دارای سوابق «: است کرده   دادستان عمومی و انقالب ساری اعالم،١٣٩١ دلو ٧اين خبر را روز شنبه 

 :ی حکم گفتاجرااسدهللا جعفری، بدون اشاره به زمان » .محکوم شده بود متعدد کيفری بود به جرم سرقت به قطع يد
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 و حکم قطع چھار انگشت او ئینھا  مجرم بعد از رسيدگی ھای اوليه و صدور حکم و طی تشريفات قانونی اينۀپروند«

ی حدود الھی و از تکاليف شرعی و قانونی اجراحکم را ھم سو با  ی ايناجرااو » . شداجراءدر محوطه زندان ساری 

  ». حق مردم است مطالبات بهگونه احکام در عين حال از  ی اين اجراصدور و « :برشمرد و ادعا کرد

ظھر ش از يپ. جانيان حکومت اسالمی، پيش از اين نيز دست يک جوانی را به دليل دزدی در شيراز قطع کرده بودند

  .  ساله در مالء عام انجام شد٢٩ک سارق يد ي حکم قطع ئی، با حکم مراجع قضا١٣٩١ دلو ۵شنبه پنج

راز ي نفره اقدام به سرقت ھای متعدد در شھر ش١٠ک گروه يدر قالب ن سارق، يا« روزنامه ھای حکومتی، ۀبه نوشت

ن سارق به رد مال و يد، ايی حکم قطع اجراعالوه بر » .محکوم است... ن به داشتن رابطه نامشروع و يکرده و ھم چن

  . ز محکوم شده استيسه سال زندان ن

قبل از اين نيز خبر .  دست می زندئیحشی گری ھابه اين ترتيب، اين اولين بار نيست که حکومت اسالمی به چنين و

به چند نمونه از اين نوع وحشی گری ھا در سال . بريدن دست و يا پای دزدی در رسانه ھای حکومتی اعالم شده است

  .ھای اخير اشاره می کنيم

انشاه و در مالء عام  کرمئی، که به حکم دادگاه جزا٨۶ نفر در کرمانشاه و ھم چنين آرش بنا در ارديبھشت ۴قطع دست 

 ۴ در مشھد، قطع ٨۶ نفر در شھريور ۴، قطع دست ٨۵انجام گرفت، قطع پای دو نفر در زندان کارون اھواز در آبان 

  .سانه ھا منتشر شده بودر در تھران، در ٨۶ افغان در خرداد ۀانگشت دو تبع

کم قطع دست راست و پای چپ را در ، اعالم کرد ح١٣٨۶ ]جدی[ دی١۶ستان و بلوچستان، در يدادگستری استان س

دادگستری سيستان و بلوچستان، در اطالعيه خود ابراز اميدواری کرده بود .  کرده استاجراءمتھم به محاربه  مورد پنج 

ش را برای عموم مردم که خواھان يت و آساير مجرمان شده و امنيسا ه يی حدود الھی باعث عبرت و تنباجرا«که 

  ».ارمغان آورد  ھجوم اشرار است، به دغدغه از زندگی بی 

ت و نظم يبه منظور برخورد قاطع با اخالل گران امن«: ، خبر داد١٣٨۶ ]ثور[ ارديبھشت٢۵ حکومتی قدس، ۀروزنام

د آرش در مالءعام در ي، حد شرعى قطع ٢٣/٢/١٣٨۶ ۀرخؤ م١۶س ساعت أى حدود الھی، راجراز ياجتماعى و ن

 . نفر ديگر را در اين شھر، قطع کرده بودند۴قبل از آن نيز دست » . در آمداجراء چھارراه جعفرآباد كرمانشاه به

ن يك سال گذشته ايدر «:  غيرانسانی نوشتندی قدس و ايرنا، با ستايش اين نوع مجازات ھاۀدر ھمان روز، روزنام

 عمومى را در مالء عام به تيت ھرچه تمام تر متجاوزان امنين بار است كه دادگسترى استان كرمانشاه با قاطعيچندم

ط جامعه يت دادگسترى كل استان كرمانشاه مبنى بر ناامن سازى محيريرا نگرش مدي مى رساند زشانسزاى اعمال 

  ».ت استي جرم و جنا نهيبراى تبه كاران و باالبردن ھز

ری در ير چشم گيثأی حد ترااج«:  اعتماد ملی، وابسته به مھدی کروبی نيز به نقل از استاندار کرمانشاه نوشتۀروزنام

  ».م دارديکنترل جرا

 "حدود"ی علنی برخی از اجراراز، با انتقاد از توقف ي شۀه و امام جمعي ولی فقۀنديرازی، نماين شيت هللا محی الديآ

راز و استان فارس ي چون قطع دست در ش"حدودی"ی اجراچون قطع دست و تحسين دادگستری کرمانشاه، خواستار 

  »...خ مصرف خودشان گذشته استيخ مصرف احكامی مانند قطع دست دزد گذشته، تاريند تاريگو  كه می كسانی«: شد

 کرده و با واکنش ھای تند اجراءس دادگستری کرمانشاه ھم که قطع دست آرش بنا را در مالء عام ئيالھيار ملکشاھی، ر

داده و خبری قريب الوقوع آن در مالء عام اجراو بين المللی مواجه شده بود در پاسخ خبر از صدور چندين حکم مشابه 

  ».خواھد شد  اجراءی حد را داشته باشد، حد در مالء عام اجراط يفتد که شراين استان اتفاق بياگر سرقتی در ا«: گفته بود

اين عمل ی حکم اعدام و قطع دست و پای بزھکاران در ايران دفاع و اجراداوود صالحی، سفير ايران در اسپانيا نيز از 

  . مقايسه کرده بودءرا با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگيری از سرايت بيماری به بقيه اعضا
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، منتشر کرد داوود صالحی، در يک کنفرانس مطبوعاتی در ٨۶ دلو ديلی تلگراف در ۀبر اساس گزارشی که روزنام

 در غرب مورد قبول مسألهيد دستش قطع شود، اين براساس قوانين ما کسی که دزدی می کند با«مادريد گفته بود که 

  » .نيست، اما گروه ھای مدافع حقوق بشر بايد آداب و سنن مذھبی و رويدادھای اقتصادی را درنظر بگيرد

برخی از قوانين برای حفظ سالمت جامعه ضرورت دارد و اگر نباشند «به اعتقاد اين عنصر به اصطالح ديپلمات 

  ».ی افتدسالمت جامعه به خطر م

، قطع انگشتان فردی به نام محمد حسين قائدی در زندان عادل ٨٧ انگشت دست راست سه نفر در کرج در تير ۴قطع 

  ...آباد شيراز و

شوند قطع شود، آمار  اگر دست کسانی که در ايران مرتکب دزدی می «:  اعالم کرده بود٨٧آيت هللا حائری، تير ماه 

ی اين قانون باعث می شود ما را در بحث اجرادر حال حاضر «: آخوند، اما افزوده بوداين » .سرقت کاھش خواھد يافت

به ھمين خاطر ما مجبوريم تقيه کنيم تا روزی بتوانيم در جھان . حقوق بشر محکوم کرده و عليه اسالم فتنه درست کنند

  ».از احکامی چون قطع دست دفاع کنيم

معاون دادستان » اعدام و چھار قطع عضو در اھواز ٣٨«: نوشتند، روزنامه ھا طی خبری کوتاه ١٣٨٨در سال 

 ماه اخير خبر ١١ حکم اعدام و چھار مورد قطع عضو در اين شھرستان، طی ٣٨ی اجراعمومی و انقالب اھواز، از 

  .داد

م ی آن به سرعت انجااجراجامعه انتظار دارد پس از صدور حکم، «احمدرضا رشيدی، به خبرگزاری مھر گفته که 

آن طور که رشيدی اعالم کرده است، دادسرای اھواز، احکام اعدام قاچاقچيان و سرقت ھای مسلحانه را سريع » .شود

ی احکام اجرا ۀ واردشده به ادارئی او، ھم چنين شمار پرونده ھای قضا. می گذارداجراءتر از احکام قصاص، به 

 . فقره اعالم کرده است٨٧٧و  ھزار ١١شھرستان اھواز، از ابتدای سال جاری تاکنون را 

ليس سابق وس پئيھا در شھر اھواز، در شرايطی اعالم شد که سرتيپ اصغر جعفرى، ر آمار اعدام ھا و قطع عضو

 .خبر داده بود» قطع دست سارقان« از آمادگی اين نيرو برای ]عقرب[ آبان ماه١٨آگاھی نيروی انتظامی، 

 ، دادستان ٢٠١٠ اپريل ١۵ -  ١٣٨٩ ]حمل[ فروردين٢۶شنبه ان، پنجچاپ تھر» ايران« دولتی ۀبه گزارش روزنام

دست م قطع دست و پای ھمماھشھر در جنوب ايران گفت که يک سارق مسلح در اين شھر در مالء عام اعدام شده و حک

 . شده استاجراءاو نيز در زندان 

 صبح روز سه شنبه در ميدان ١١عت قاضی رضا ابوالحسنی، دادستان عمومی و انقالب ماھشھر، گفت که عدنان سا

او از اين » . شداجراءحکم قطع دست و پای ديگر عضو شبکه نيز در زندان «: او افزود. ماھشھر اعدام شد» ليسوپ«

  .متھم نام نبرد

 نفر در ايران اعدام شدند که پس از چين، با جمعيت ٣٨٨، بيش از ٢٠٠٩گروه عفو بين الملل، اعالم کرد که در سال 

عفو بين الملل يادآور شد که حکومت اسالمی ايران، در مورد تعداد . يليارد و سيصد ميليون نفری، بيش ترين استيک م

اعدام ھا آمار رسمی منتشر نمی کند و به ھمين دليل، احتمال زياد می رود که آمار اعدام ھا بيش از رقمی باشد که در 

  .اين گزارش ذکر شده است

 در زندان مشھد دست ]ميزان[ مھر ماه٢٠، خبر داد که ديروز سه شنبه ١٣٨٩ مھر ماه  خراسان درۀگزارش روزنام

 .جوانی را به گناه دزدی از بدن جدا کردند

خبرگزاری فارس . دادگاھی در تھران به قطع دست سارق يک کارگر قنادی حکم داد که بيست و يک سال سن دارد

با ھم دستی « دادگاه پذيرفته که ۀان بيست و يک ساله در جلسجو: ، نوشت٢٠١٠بر و اکت١۶ -  ١٣٨٩ ميزان ٢۴روز 
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اين جوان گفته که فقط يک » .تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بيش از چھار ميليون تومان پول کرده است

  .ميليون تومان از اين پول را برداشته و مابقی را بين کارگران قنادی تقسيم کرده است

 بعثت در تھران، که به اين پرونده رسيدگی کرده، به جرم ئی مجمع قضا١١۵۶ ۀس شعبئي، رقاضی محمدرضا گيوکی

کستن در و قفل ش(متھم را به قطع يد بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخريب «سرقت از قنادی 

  .محکوم کرده است» ليسو ديه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پ، پرداخت)گاوصندوق

 گذشته دادستانی مشھد گزارش داده بود که دست يک زندانی متھم به سرقت در زندان اين ۀ اساس اين گزارش، ھفتبر

  .شھر در مقابل چشمان تعدادی از ديگر زندانيان قطع شده است

 عمل يک سارق می تواند در شرايطی از مصاديق جرم محاربه باشد که«محمد ذوقی، دادستان شھر مشھد گفته بود که 

  ».مجازات سنگين اعدام را در پی خواھد داشت

 قرآن ۀ مائدۀ سور٣٨ ت که مصداق محاربه نباشد بر اساس قانون مجازات اسالمی و آيئی ذوقی، اما سرقت ھاۀبه گفت

دستی شخص ديگری در يک مورد  گفت، فردی که دستش قطع شد با ھمآقای ذوقی» .اصل بر قطع يد سارق است«

 مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد ديگری با ورود به خانه شبانه، از گاو صندوق

  .ای، پس از بستن دست و پای صاحب خانه و ھمسرش، اقدام به سرقت وسايل و خودرو اين خانواده کرده اند

 جاری  ، سال١٣٩١ عقرب ٢٣در مالء عام در يزد را  دادگستری استان يزد، بريده شدن چھار انگشت دست دو سارق

عمومی و انقالب دزفول ھم از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شھر   ھمان ماه، دادستان  اعالم کرد و در

برد مسلحانه به چند دست  ساله در ايران به اتھام قتل و٢٧ و ٢٩ جاری ھم دو جوان   سالدر ماه ميزان. داد خبر

  . پای چپ محکوم شدند به اعدام و قطع دست و طالفروشی

 چنين دست و پا بريدن ھا نيز تر و ھم بی کاری، سرقت نيز در جامعه بيشدر ماه ھای اخير، به خاطر گسترش فقر و

  .نزديک به سه ماه پيش نيز در استان ھمدان در غرب ايران دست پنج نفر به اتھام سرقت قطع شده بود. تر شده استبيش

  

  درآوردن چشم

 حکومت ۀ را به نابينايان باز گرداند، قوه قضائيئیبينا» چيپ« پزشکی می کوشد با استفاده از يک در حالی که دانش

 .ش بينايان را کور می کند» قانون قصاص«ی ايران در چارچوب اسالم

 ۴٠، اين مرد پنج سال پيش با پاشيدن اسيد به صورت مرد ٢٠١١ شرق، در ماه می ۀبه گزارش سايت تابناک و روزنام

 متھم کارگر يک رستوران است، .سبب کوری يک چشم و ضعف بينائی چشم ديگر او شده است» ولی«ای به نام  ه سال

  . ساله را کور کرده است۴٠ سال قبل با پاشيدن اسيد، يک چشم مردی ۵

ان عامل  قادر نبود تشخيص دھد چه کسی به روی او اسيد پاشيده است، چند روز بعد محمد را به عنوءولی که در ابتدا

ليس پس از يافتن محمد، آثار سوختگی ناشی از اسيد را روی دست وی نيز کشف وپ. ليس معرفی کردواحتمالی به پ

  . منکر اسيدپاشی شد، اما در تحقيقات بعدی به آن اعتراف کردءمحمد، ابتدا. کرد

 شوھر خواھر ولی، پول گرفته تا ،»حسن« مواد مخدر خود از أمينتمتھم، ھم چنين اعتراف کرد که معتاد بوده و برای 

 اين ۀ پروند.ی حکم قصاص در مورد محمد شداجرادر جريان رسيدگی به پرونده، ولی خواستار . به روی او اسيد بپاشد

ی حکم قصاص، از پزشکی اجرادادگاه با توجه به اصرار ولی برای .  دادگاه کيفری رفت٧٩ ۀ، سرانجام به شعباجرام

پزشکی قانونی اعالم کرد که کور کردن چشم محمد با اسيد، ممکن است به مغز وی نيز آسيب . قانونی استعالم کرد

 با استناد به نظريه پزشکی قانونی، برای محمد حکم ٧٩به ھمين دليل، قضات شعبه . برساند و باعث مرگ او شود

  .صادر کردندزندان  پرداخت ديه و برای شوھر خواھر مرد آسيب ديده، به جرم اجيرکردن محمد حکم
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 دادگاه کيفری استان ٧٧عالی کشور، پرونده به شعبه  به حکم ديوان.  اعتراض کردند٧٩ ۀشاکيان پرونده، به حکم شعب

قضات اين دادگاه، حکم دادند که چشم راست متھم بايد به موجب قانون قصاص کور شود، اما استفاده . تھران انتقال يافت

آن ھا ھم چنين حسن را به جرم اجير کردن .  ھای پزشکی برای اين کار استفاده شوداز اسيد مجاز نيست و بايد از روش

  . سال تبعيد محکوم کردند٣ سال زندان و ٢محمد به 

 ۀ حکم شعبتأئيدعالی حکومت اسالمی، پس از  اما ديوان. رو شده بار، حکم دادگاه تجديدنظر با اعتراض متھمان روب اين 

ھای  ی اين حکم، چشم راست محمد با روشاجرادر صورت . دسرای جنائی تھران فرستاد به دااجراء آن را برای ٧٧

  .شود و او بايد بابت چشم چپ مرد آسيب ديده نيز، که بينائی آن کم شده است، ديه سنگينی بپردازد پزشکی کور می

 ۀر آن يک روزنامقطعا گزارشگ. گزارش تصويری يک نمونه درآوردن چشم محکومی در رسانه ھا منتشر شده است

اما اين . کند که چشمش را درنياورد التماس می » دکتر«کنان به  متھم ضجه . مجری پزشک قانونی است. دولتی است

  .پزشک، با بی رحمی تمام چشم اين فرد نگون بخت را از حدقه درآورد

.   مشھور است  دوره  زندان ھای آن در درون   رضاشاه  و عامل ثي فرد خب كي   عنوان  به راني ا خي احمدی، در تار  پزشك نام

   پزشك  قصر بودند، بعد از مدتی توسط  و در زندان ر شدهي و دستگ  آن ھا را نداشت  تحمل  تاب  رضا شاه  کسانی كهۀھم

 ھوا   آمپول آن ھا  به رهي، مداوا و غ تي تقو  عنوان  احمدی تحت  بود كه نيز اي ن  معمول ۀويش. رفتند  می  نياحمدی از ب

  . گري زندانيان د اری از سراني سردار اسعد، ارانی و بس  كشتن مثل. ز داردي نمونه ھای متعددی ن كرد كه  می  قيتزر

  اعدام قاچاقچيان

ن کردند و ھزاران نفر را نيز يي اعدام قاچاقچيان نيز مجازات مرگ باری را برای حمل و نقل مواد مخدر تعۀدر عرص

آن ھم در حالی که دست کم در چند کشور، محموله ھای بزرگی از قاچاق مواد ! شکل قاچاق ھم حل نشددار زدند، اما م

 آن کشورھا، اين محموله ھا مربوط به سپاه پاسداران ئیليس و قضاومخدر گرفته اند که براساس اظھارات مقامات پ

 .حکومت اسالمی بوده است

اگر پای صحبت بسياری از قاچاقچيان خرده پا که به خاطر چند گرم «ن، روزنامه ھای داخلی ايرااز  يکی ۀبنا به نوشت

مواد محکوم به اعدام شده اند بنشينيد، خواھيد شنيد که می گويند، می دانستيم اگر ما را بگيرند، اعدام می کنند ولی امان 

  ».از دست فقر و نداری

 افيونی بيش ترين رقم اعدامی ھا در ايران را تشکيل می در اين جا نيز می بينيم که معتادان، يعنی قربانيان اين مواد

دھند و حتی يک نمونه نيز شنيده نشده است که يک قاچاقچی معروف و بزرگ مواد مخدر در ايران دستگير و دادگاھی 

  .شود تا چه برسد او را اعدام کنند

کاسته، بلکه به طور روزافزونی نيز در نانی  انسۀاعدام قاقچيان و معتادان مواد مخدر نيز نه تنھا ذره ای از اين فاجع

کسی که زندگی متعارفی دارد . س و نااميدی استأحال گسترش است و علل آن ھم گسترش فقر و نداری در جامعه و ي

  . سراغ جرم و جنايت نمی رودو از درآمدی که کفاف خود و خانواده اش را می دھد برخوردار است، قطعاً 

و دست بريدن که از طريق دست کم مديريت صحيح جامعه و ارتقای سطح معيشت مردم به اين آن ھا، نه با شالق زدن 

اين . نباشد...  نيازی به سرقت و متعاقب آن مجازات و قطع دست و مھم دست يافته و جامعه ای شکل داده اند که عموماً 

  . نداردو به خصوص قوانين حکومت اسالمی وجود» دين مبين اسالم«نکته ای است که در 

  

  قوانين وحشيانه و غيرانسانی حکومت اسالمی

 قوانين حکومت اسالمی از قانون اساسی و قانون کارش گرفته تا قانون خانواده و قانون مجازات اسالمی، ۀھم

  .مطبوعات، ھمه و ھمه وحشيانه و ضدانسانی ھستند و به کلی بايد به زباله دانی ريخته شوند
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  »قانون مجازات اسالمی«

...  

  حد سرقت-فصل چھارم 

  :حد سرقت به شرح زير است: ٢٠١ ۀماد

 اول قطع چھار انگشت دست راست سارق از انتھای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی  ۀ در مرتب- الف

  .بماند

  .ی بماندن برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقئي در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پا- ب

  . در مرتبه سوم حبس ابد- ج

  . در مرتبه چھارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد-د

  .سرقت ھای متعدد تا ھنگامی که حد جاری نشده حکم يک بار سرقت را دارد: ١ ۀتبصر

  . اين قانون به يک سال تا سه سال حبس محکوم می شود١٩٨ ۀمعاون در سرقت موضوع ماد: ٢ ۀتبصر

ی اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد که سارق اجرا گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از ھر: ٢٠٢ ۀماد

  .شود  پای چپ او بريده می ، حد مرتکب شده استیاجراقبل از 

ی حد باشد و موجب اخالل در نظم يا خوف شده يا بيم تجری مرتکب يا ديگران اجراسرقتی که فاقد شرايط : ٢٠٣ ۀماد

  . چه شاکی نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيری از يک تا پنج سال خواھد بودباشد اگر

  .معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد: تبصره

  کتاب سوم قصاص

   قصاص نفس-باب اول 

   قتل عمد-فصل اول 

  . عمد، خطا عمد، شبه: قتل نفس بر سه نوع است: ٢٠۴ ۀماد

 عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اوليای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعايت قتل: ٢٠۵ ۀماد

 يا ديگری تفويض ۀ قضائيۀس قوئيشرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولی امر می تواند اين امر را به ر

  .نمايد

  :قتل در موارد زير قتل عمدی است: ٢٠۶ ۀماد

قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادی غيرمعين از يک جمع را دارد خواه آن  مواردی که - الف

  .کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود

  . مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دھد که نوعا کشنده باشد ھر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد- ب

دھد نوعا کشنده نيست ولی نسبت به طرف بر اثر   مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می- ج

  . ھا نوعا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد بيماری و يا پيری يا ناتوانی يا کودکی و امثال آن

 سال حبس محکوم ١۵در قتل عمد به سه سال تا ھر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون : ٢٠٧ ۀماد

  .می شود

ھر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی : ٢٠٨ ۀماد

 سال ١٠ تا ٣موجب اخالل در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيری از 

  .بودخواھد 

  .در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال می باشد: تبصره
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 زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص ھر گاه مرد مسلمانی عمداً : ٢٠٩ ۀماد

  . مرد را به او بپردازدۀقاتل نصف دي

گر را بکشد قصاص می شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر  کافر ذمی ديھر گاه کافر ذمی عمداً : ٢١٠ ۀماد

  .مقتول زن ذمی باشد بايد ولی او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمی را به قاتل بپردازد

؛ حکم قطع معکوس )٣٨ ت مائده، آيۀسور: قرآن(حکم قطع دست دزد : اين احکام وحشيانه در قران نيز چنين آمده است

؛ حکم قصاص چشم در برابر چشم، بينی در برابر بينی، گوش در برابر گوش و دندان )٣٣مائده،  (دست و پای محارب

  ... ؛ حکم رجم؛ حکم مرتد؛ و)۴۵مائده (در برابر دندان 

  

 !دزدھای بزرگ در حکومت اسالمی مصونيت قانونی دارند

اه و ران را که بايد صرف رف ايۀسران و مقامات حکومت اسالمی سی و چھار سال است ثروت ھای عمومی جامع

ھا به فرزندان و » آقازاده« معروف ۀواژ.  کرده، حيف و ميل نموده و به جيب زده اندخدمات عمومی جامعه شود غارت

 گفته می شود که در حاکميت ھستند و يک شبه صاحب کارخانه و شرکت و ثروت ھای ميليارد ئینزديکان آخوندھا

  . ايران را به وجود آورده اندۀز سرمايه داران جامعری شده اند و قشر تازه ای االد

ين آن، مسؤول سياه و خونين حکومت اسالمی نگاه کنيم، می بينيم که ھر يک از سردمداران و مقامات و ۀاگر به کارنام

ور آن ھا، اين مبالغ ھنگفت را در داخل و خارج کش. ر از سرمايه ھا و ارز کشور را به جيب زده اندالميلياردھا د

 صادرات و واردات و حتی قاچاق کاال، مواد ۀبخش عمد. سرمايه گذاری نموده اند و يا در بانک ھا ذخيره کرده اند

 وابسته به ارگان ھای رنگارنگ حکومت اسالمی، ئیمخدر، مشروبات الکلی و اغلب در انحصار باندھای قاچاق و مافيا

ون کشور نيز شرکت ھا، صنايع و معادن، کارخانه ھا، زمين ھا، و آن ھا، ھم چنين در در. به ويژه سپاه پاسداران است

در برابر اين ھمه دزدی و غارت حکومتيان، تاکنون شنيده نشده . اموال عمومی مردم را به تصرف خود در آورده اند

به دليل  و مدير دزد حکومتی، پاسدار، بسيج، و يا آخوند و فرزندان دزد آن ھا را مسؤولاست که دست يک مقام و 

  !دزدی از بدن شان جدا شده است

ن حکومت اسالمی نه در خارج کشور، مسؤوال از بخشی از دزدی ھا و غارت گری ھای ليستیحدود چھار سال پيش 

 مجلس، ئیس دفتر مطالعات زيربنائير» عباس پاليزدار«ی از عناصر حکومتی به نام بلکه در داخل کشور توسط يک

ين حکومتی به وحشت افتادند  و بنا به مسؤولبه طوری که . البته با حمايت احمدی نژاد در دانشگاه ھمدان پخش شد

  .ی کردندخواسته ھاشمی رفسنجانی، پاليزدار را به عنوان اغتشاش گر دستگير و مدت کوتاھی زندان

در اين .  تن از غارتگران حکومت اسالمی را فاش ساخت۵٠رانی خود در دانشگاه ھمدان، نام عباس پاليزدار در سخن

 : کوتاھی به برخی از گفته ھای او، می اندازيمۀجا، اشار

ه قرار ئيا قضۀس قوئيت شاھرودی ريت ھستند تحت حمايكسانی كه به عنوان مفسد اقتصادی در كشور در حال فعال... 

 ۵حكم  ران به دادگاه معرفی و دادگاه ي از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مدئی سال گذشته پرونده ھا١۶وقتی طی . دارند 

   . بتی بر سر كشور آمده استيد چه مصيني برای متھمان داده، بب لایر١٠ لایر

ری يجزا گر است، ولی چون شھرام يدی د مفاسد اقتصاۀری ھم كه مطرح شد، مانند ھزاران پروندي شھرام جزاۀپروند

اری از يبس ك سری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعالم كرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا كه منافع ياسامی 

  . و سران به خطر افتاده بودءعلما

اگر  ت ولی ق و تفحص مجلس در دست بررسی اسي تحقۀتي مفاسد اقتصادی كشور در كمۀ پروند١٢٣در حال حاضر 

   .ميم باور كنيم، اصال نمی توانيان كني واقعی مفاسد اقتصادی را بۀم پرونديبخواھ
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ن يا. ن كار دست داشتيد كه چه كسی در اياش را بدھ  ھای كنكور چه بود؟ پرونده سؤال فروش ۀمسألم يما گفت مثال ...  

خالصه ما ھم دست .  پرونده ھای فرعی را می دادندم چه كسی دست داشت،ينيپرونده ھای اصلی را نمی دادند كه بب ھا 

جمھوری  عی كه اتفاق افتاده در يخالصه ما فجا... م، مرخصی ھا شروع شديدي كه رسئیبه جاھا... ئیم به كدھايدا كرديپ 

شت كسانی كه مردم پ بت ھا و مشكالتی كه مردم دارند، ين ھمه فقر و مصيحاال بدون توجه به ا... ميدياسالمی را د

  ...اند؟ ن كارھا را كرده ياند ا خوانند، رفته  سرشان نماز می 

كه   توان بخشی بزنم ؤسسۀك ميگفته می خواھم .  آمده و نامه زده كه پسرش معلول جسمی استئیك آقايدم كه يخالصه د

م در آن يكن ھداری  تا معلول را نگ٣٠٠ تا، ٢٠٠ تا، ١٠٠.  توان بخشی، دم دست خودم باشدۀسسؤم برود در آن مپسرم ھ

استارت زده،  سسه را كه ثبت كرده و كارش را ؤم. يامرزدباشد، خدا پدرت را ب: گفتند.  آن ھا باشدمسؤولجا، پسرم ھم 

م؟ فالن ي كار كن چه. كند د نظام به ما كمك يتوانم خرج كنم كه، با از دارم، نمی ي نکمکگفته كه من ... نامه زده به آقای

است، از منابع انفال يمرمر دن ن سنگ ين سنگ مرمر بھتريآقا ا. ن آقايد به ايد فارس را بدھيگ دھبمعدن را، معدن سن

. ن آقا واگذار كردنديمعدن را به ا ن يمعامله انجام شد و ا. دش به منيم به شما؟ بله، بدھيبدھ. جمھوری اسالمی است

م، يدا كرديچھار تا را كه ما پ. د به مايبدھ زنجان را ھم ... ست، معدنين معدن كافی نيك مدت گفت آقا ايدوباره بعد از 

   . سفانهأخوانند مت می   گرفته، كه مردم ھم پشتش نماز ء از علمائیك آقايچھار تا معدن را 

د يشا. د، اسم نبرمياگر اجازه بدھ: پاليزدار، گفت. ن در اين جلسه، خواستار اعالم اسم فرد می شودايكی از حاضر 

باز . ميد تا پشت سرش نماز نخوانئيبگو د يان می گويجويكی از دانش... اعتراض جمعی... ای نكرده بعضی ھا خد

باشد، من در چند ... ھمھمه  ۀادام... شود د كه نمی يم و شما نماز نخوانئيگر، اگر بنا باشد ما بگوينه د: پاليزدار، گفت

  ...ی امامی كاشانی استكی كه عرض كردم، آقاين يا. ميگو شان را می  مورد اسامی 

 اند كه برای خواھران  اش را گرفته  اند از مقام معظم رھبری اجازه  ای را رفته ك دانشكده يعرض شود خدمت تان كه، 

... ز خوبی است كه خواھران ھم در آن فضا حضور داشته باشنديچ. م در قميم بزنيخواھ  می ئی علوم قضاۀدانشكد 

 زاده،  جناب آقای نعمت: نوشتند. اش  ھای مالی  کمکبعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال  ه ن دانشكده بالفاصلي اؤسسۀم

ند دآور. ن دانشكدهيد جھت ايك دنا را كارشناسی كني الستۀن دانشكده، كارخانيس ايسأت از تيحما د در جھت ئيمحبت فرما

 ھم بودند، آن ئیه بودند در دستگاه قضاس كرديسأسسه را تؤن ميانی كه ايدادگستری را، چون آقا كارشناسی رسمی 

گفتد كه  متی می يد قي بان ھا بر بخورد، حتماً ين كنند كه به اييمتی تعيدند كه قيدادگستری ھم می ترس كارشناسان رسمی 

رد ايلي م١٢۶تازه، . ارد ھم باالتر بوديلي م۶٠٠م يدر صورتی كه ما معتقد. ارديلي م١٢۶زدند . بشود ن ھا يخوش به حال ا

 اند، پول نقد  اوردهيرازش را در آمار ني ھای ش نياند، زم اورده ياند، اصال در آمار ن در شمال را نزده  ش يالھايكه و

دوباره نوشتند كه محبت ... ارد واگذاری كردنديلي م١٢۶ن طوری به ي اند، ا اوردهيحسابش را ھم در آمار ن موجود در 

ارد واگذار يلي م١٠اردی به يلي م١٢۶ نگاری انجام شده، معدن  خالصه پنج بار نامه. دئيبفرما گری منظور يف ديد تخفيكن

ن يد تا امكان پرداخت ائيباتی فراھم نمايم، ترتين پول را ندارينوشتند كه ما حاال امكان پرداخت ا بعد از آن دوباره . شد

اردش را ھم نقدی پرداخت يلي م٢عنی يرصد  د٢٠ درصدش را اقساط بلندمدت و ٨٠نوشتند كه . شود پول برای ما فراھم 

ن مقدار می يك دنا به ايم كه اموال كارخانه الستيا م، ما بررسی كرده يم نقدی بدھيارد را ھم نداريلي م٢آن  گفتند ما . ديكن

د به يای ارائه بدھ گفتند كه باشد، سفته . مين پول را بدھيم ايم تا بتوانين ھا را بفروشيم كه ايخواھ شما مھلت می  رسد، از  

نوشت كه آقای محمدتقی بانكی، ! ميم كه سفته بخريگفتند آقا پول ھم ندار. ميريپذ ن را نقد از شما می يماه و ما ا  ٩مدت 

د و سفته يران برداشت كنيع ملی ايون تومان از صندوق سازمان صنايلي م٢٣ران، ي ایع مليرعامل سازمان صنايمد 

م كه كارخانه يديو بعد از چند وقت د. ديل شان بدھيفالنی و فالنی امضاء كنند و كارخانه را تحوهللا  ت يد آيد، برويبخر 

  ... ت می كنندين ھا را ھداي كه ائیھا ای  ھم در بورس فروخته شد و واگذار شد كه به آن پشت پرده  
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استش و آقای ي در زمان ر-ه يضائس قوه قئيزدی ري آقای محمد -بود  زدی يك دنا، مال آقای ين كه عرض كردم الستيا

   . خبرگان استان قمۀنديمحمدعلی شرعی نما

جنگل  د كه از ئيبی اتخاذ فرمايترت! د ما بی كار استيسد كه جناب آقای فروزش، حميدارد می نو زدی برمی يمجددا آقای 

ه يقضائ است قوه ي رۀ حوزركليزدی، مديزدی، پسر آقای يد يآقای حم.  مند گردد ھای شمال جھت صادرات چوب بھره 

  ... ن طوری به تاراج بردند و رفتندي ھای شمال را ا و متاسفانه جنگل. بود در آن مقطع

ا يپرش ن يم، ماشيمی دھ) کارشناسی(ن يھا ماش  قاضی ۀكند كه ما به ھم  اعالم می ئید به دستگاه قضايآ ران خودرو می يا

 ٩تومان،   ٨ن ھا را يم كه ايدھ ص می ين كارشناسی است، ما ھم تشخين ماشيخب چه جوری؟ ا. متير قيم و زيدھ می 

مت ينصف ق ا به ين پرشيه ماشي قضائۀچ ضابطه ای به قضات قويران خودرو بدون ھي اۀم كه كارخانيديد. ميتومان بدھ

 ھا  بخشش ن بذل و يھم.  ھا را ھم نپرداختند ن به نام شان شد قسطيھا ھم كه ماش لی ياش را ھم به اقساط، خ ه يداده، بق

   دستگاه به۵٠٠  ، که گفتند »البالغه اد نھج يبن «مثالً . ادھاين نھادھا و بنيد، از ھميايگر در بيھای د لی يباعث شد صدای خ

اكبر ناطق نوری،  اد نھج البالغه كی ھست؟ علی يبن. ديگر ھم بدھي تا د۵١٧د، گفت يآ د كه بدش نمی يد! د آقاياش بدھ

باشگاه . سيپرسپول دھند به باشگاه  ند می يآ  می ا مثالً ي... ق دوستيراوالدی، رفکپرور، معزی، عس ن ين ديحس

ن يست اي، ك»شهياند  ئیھم گرا«گری به نام ياد ديبن. ديشان بدھاي دستگاه به ٢٠٠٠. نیيست؟ آقای عابديس كيپرسپول

ع ييا صنا... گرفتند آن ھا ھم   دستگاه ٢٠٠٠نی وزارت كشور، ، تعاوY  و  X ان، آقای علم الھدی، آقای ياد؟ آقای فالحيبن

 از ئی تا٣٠ست يك لياش را ندارم،  ھمه  حوصله خواندن . موشك كروز، فالن قدر. ھوافضای وزارت دفاع، فالن قدر

م پول نقد نمی ون را ھيلي م٨- ٩جالب است كه آن ... مت به آن ھا واگذار كردندير قي ھا را ز نين ماشين ھا ھستند كه ايا

  هين ھا ھمه كار سرشان می شد، دو سه قسط را می دادند و بقيد كه چون ايباز جالب است بدان. ھا، از دم قسط گرفتند  

   .دادند نمی  اش را 

مثال معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تا از معادن در استان . اد استيرم، زين موارد بگيبخواھم وقت شما را با ا... 

  .  المكاسب مال پسر آقای واعظ طبسی استۀپروند. وسط آقای واعظ طبسیخراسان ت 

 قاچاق كاال دارد، اما ھنوز ۀام ھزار و صد پرونديام، قاچاقچی بزرگ فرودگاه پي قاچاق كاال از فرودگاه پۀدر پروند... 

د يبا ای شكر ھم يشكر و مافدر مورد سلطان .  آقای ناطق نوری استۀيالحما م، چرا كه تحتيموفق به بازداشتش نمی شو 

اقدام به  وسفی يمدلل با ھمكاری شخصی به نام محمدرضا . كی از علمای بزرگ بوده استيم كه آقای مدلل، داماد يبگو

ن پرونده يا ارد تومان برای مختومه شدن يلي م٧٠٠ت شان حاضر شده بودند يكردند كه پس از رو شدن فعال ن كار می يا

   .بپردازند

بی   ھا را  ن كارخانهيران را فلج كرده و كارگران ايد توتون ايگار توليد و قاچاق سي تولگار، اساساً يقاچاق سدر مورد 

   . كار كرده

اد است كه ين خانواده زي اش ھم، آن قدر مفاسد اقتصادی ا  مفاسد اقتصاد آقای ھاشمی رفسنجانی و خانوادهۀدربار... 

عوارض به  ر بوده از محل عدم پرداخت الاردھا ديلين خانواده كه ميمفاسد اقتصادی اكی از ياما . ستي قابل گفتن ناصالً  

د از يشمال را ھم با ش، پارك جنگلی در ي كۀريك سوم جزي. دند، واردات خودروی دوو بوديدولت بوده و پول را باال كش

 ھزار ١٠٠تر ھاشمی فقط روزی  در حال حاضر اسطبل اسب ھای دخ .ان كردي ھاشمی بۀگر مفاسد اقتصادی خانواديد

عنی خواھر ين خانواده به ھمراه عمه خانم يشركت نفتی ا. زندي ھا می ر اسب  است كه برای ئی ھا تومان پول ھندوانه

 سوخت ۀنيت بھيري پسر وسطی ھاشمی به نام مھدی كه در سازمان مد .ستيگفتن ن گر قابل يھاشمی در كانادا ھم كه د

 كه فلم از اتاق او كشف كرد و بعداً   كه نمی ئیدختران از آن ھا چه سوء استفاده ھا ن يباتريتخدام زت می كرد، با اسيريمد

  ...مشخص شد  كاری ھای او  تفاشد عمق كث
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با توصيه و حمايت محمود  از افشارگی ھای پاليزدار در دانشگاه ھمدان بود که ئیآن چه که مالحظه کرديد گوشه ھا

  .گری زده بودءين افشااحمدی نژاد، دست به ا

، محمود احمدی نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج با انتقاد شديد از فعاليت مفسدان اقتصادی در ١٣٨۵ ميزاندوازدھم 

 بانكی، از موفقيت دولت در جلوگيری از يك فساد بزرگ خبر داد و تھديد كرد كسانی كه وام ھای كالن گرفته اند ۀشبك

  ...  روز ديگر تكليف خود را مشخص نكنند، اسامی آن ھا را اعالم می كند١۵گردانند، اگر تا و با قلدری نمی خواھند باز

 مفاسد سخن به ميان می ۀبه گزارش مشرق به نقل از آينده، آن روزھا محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از اكنون دربار

 روز مھلت احمدی نژاد ١۵د و با وجود آن كه آورد و از ليستی سخن به ميان می آورد كه قرار بود از جيبش بيرون بياي

نگزيد، اما باز ھم به صورت شفاف » فقر و فساد و تبعيض«گذشت و كك قلدرھای مورد اشاره به پا خيزنده در برابر 

نام مفسدان اعالم نشد و باالخره مشخص نشد چرا احمدی نژاد ھيچ گاه آن ليست مفسدان را علنی نكرد و پايش 

 !... نايستاد؟

 كه ئیتا جا.  شكل گرفت١٣٨۵ جوزا ٢٨در » گذاری امير منصور آريا  سرمايه ۀشركت توسع«بر اساس گزارشات، 

، يعنی طی دو سال و ھشت ٨٧/١١/٣٠رخ ؤمديره م ت أ ھيۀ ميليون تومانی شركت طبق صورت جلس۵٠ ۀ اوليۀسرماي

بری حاال وقت ايجاد و افزايش شركت ھای اقماری اما پس از رشد چھل برا!  ميليارد تومان افزايش پيدا كرد٢٠ماه به 

ئی، فلزی، را به صاحب يك غول بزرگ صنعت در توليد و واردات صنايع غذا» خ. مھرگان ا«بود كه قرار بود 

 ئیاما اين ھمه پول در فضا. مبدل سازد... ، برق، خدمات مھندسی، مشاوره، ماشين سازی، ورزشی وئیيمياکمعدنی، 

   شان از حساب خالی سخن می آوردند، از كجا می آمد؟ۀمايه گذاران با مطالبات معوقكه بسياری از سر

آن ھم ! مديرعامل بانگ صادرات به رسانه ھا گفت متوجه نشده چنين اعتبار بزرگی در زيرمجموعه اش باز شده است

از اين مھم . انی می شود يك ميلياردی تماس ھا و استعالم ھای فراوۀدر شرايطی كه برای پرداخت يك چك تضمين شد

 جھرمی نيم ساعته روی اين سرمايه ھا، مجوز بانك آريا را صادر كرده ۀس بانك مركزی كه بنابر گفتئيتر اين كه با ر

  !است؟

يعنی اين ھا سه ھزار ميليارد تومان را يك روزه و دو روزه دريافت نكرده اند و البد چنين رقم ھای سنگينی بدون 

س بانك مركزی جابه جا می شده و ھيچ كس ھم نمی گفته اين ئيديرعامل بانك صادرات و حتی رھماھنگی و اطالع م

 !شده است؟» ریالمولتی ميلياردر د«شخص چگونه 

حاال برخی مدعيان مبارزه با فساد ساكت شده اند و دنبال كوچك ترين روزنه ... «:  شرق، طی گزارشی نوشتۀرسان

 مگر می ه دشمن خارجی نسبت دھند و يا پای دولت ھای قبلی را به ميان بكشند، اصالً ای ھستند تا اين يكی را ھم يا ب

 اين ھا در مقام مدعی و طلبكار ھستند و جلوتر از ھمه فرياد می اصالً ! شود اين چند ساله اين اتفاقات رخ داده باشد؟

 اين حركت را آغاز ٨۶خيال راحت از سال عوامل اين شبكه تضمين كرده بودند تا اين ھا با ! ... زنند، دزد را بگيريد

 ميليارد تومان سرمايه در اختيار گرفته و در نھايت سال ٨٠٠، ٨٩ ميليارد تومان، سال ٨٠ به ١٣٨٨كنند و در سال 

 ميليارد تومان اختالس كنند و چه بسا اگر يكی اين وسط مشكوك نمی شد، اين داستان ھم چنان ٨٠٠ ھزار و ٢، ٩٠

  ...ادامه داشت

کنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون ھيچ  ای تالش می  نژاد با بيان اين که چند ماه است عده  احمدیبا اين وجود، 

 خواھم   میئیاز دستگاه قضا«:  کنند، انگار که اين موضوع رسيدگی نخواھد شد، خاطرنشان کرد محدوديتی متھم می

او، باز ھم بی شرمانه دولت خود » . و به مردم معرفی کندئیساعوامل اين اختالس از ھر جريان و گروھی است، شنا

 کنند، در حالی که ما باز ھم   ھا در جريان اين اختالس متھم می برخی«:  ترين دولت تاريخ خواند و اظھار داشت را پاک

  ». بود کنيم که به خاطر مقام معظم رھبری است که البته اين سکوت وحدت بخش طوالنی مدت نخواھد سکوت می
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س کل بانک مرکزی و مديران ارشد سيستم بانکی کشور که در اختالس سه ھزار ميليارد تومانی قصور ئيدر حالی که ر

و تقصيرھای متعددی داشته اند، به وسيله بزرگ ترھای خود از جمله محمود احمدی نژاد، محمدرضا رحيمی، اسفنديار 

  ! ار عمومی در سيما منع شده اند؟ از دادن توضيح به افکئی و حميد بقائیرحيم مشا

 راھکارھای خارق العاده ۀ، در حالی که محمود احمدی نژاد مدعی مديريت جھانی و ارائ»آينده«به گزارش خبرنگار 

برای حل مشکالت الينحل جھان بود، رقم خوردن اختالس سه ھزار ميليارد تومانی در سيستم بانکداری، نام دولت او را 

اين رکوردشکنی بزرگ در حالی صورت گرفته که ميزان اختالس در بانک ھای .  گينس ثبت کرددر کتاب رکوردھای

  ... ر، يعنی يک پنجم اين يک پرونده بوده استال ميليون د۴٧٢ در طول يک سال گذشته تنھا امريکا

که اختالس از   س کميسيون اقتصادی مجلس، با بيان اينئي، ر»پور ارسالن فتحی « ملت، ۀبه گزارش خبرگزاری خان

با مبلغ اختالس شده، دولت به راحتی «: بار است، گفت سف أکننده و ت  نگران ئیمنابع بانکی کشور و با چنين حجم باال

 ای  توانست برای يک ميليون نفر از جوانان بی کار کشور، شغل ايجاد کند، ولی اين مبلغ به راحتی در جيب عده می 

  ».اند ی در اين باره سکوت کرده  ھای نظارت رفته است و دستگاه

س جمھور از ئيت دفتر ريحما«: ، در صحن مجلس اعالم کرد١٣٩٠ ]سنبله[وري شھر٢٧س سازمان بازرسی، ئير

 اش ھمين می  گيرند، نتيجه يت می مسؤولس جمھور ئيق با پشتيبانی دفتر ر وقتی افراد ناشايست و ناالي» گران اختالس

 شوند و  جمھور حمايت می س ئيداری که از دفتر ر  مسألهم که وقتی افراد نااليق سر کار ھستند و افراد ئي گو شود؛ ما می 

 اين ھا به طور طبيعی سيستم  کند، نژاد با اين کارھا موافقت می  از آن ھا حمايت کرده و شخص احمدی ئیشخص مشا

  ».کنند را مستعد فساد می 

 

 


