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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ٢١

 حکومت اسالمی ايران،

  ! خشونت در جامعه استۀکنند  عامل اصلی توليد

٢ 
 ١٠٠ اختالس گران اعالم کرده است که بيش از ۀشت پرد با افشای روابط پس سازمان بازرسی کل کشور، ظاھراً ئير

گران در سه بانک تات،   عملکرد اختالس ۀايم و مجموع  جمھور داده  سئي شکنی بانک ھا به ر نامه در مورد قانون

  .س جمھور از آن ھا استئيگردشگری و آريا نشانگر حمايت دفتر ر

رانی و  ساعت سخن١ر در اين جلسه بيش از ان بازرسی کل کشوس سازمئياالسالم پورمحمدی ر  ةبه گزارش فردا، حج

 ھا و تخلفات مالی را   کرده است که موضوعات اين قانون شکنیأکيدتاو، ھم چنين . موارد متعددی را مطرح کرده است

ه س سازمان بازرسی ھم چنين بئيبه گزارش فارس، ر. خواستيم به نظام لطمه وارد کنيم  نکرديم چون نمی ءافشا

 کرديم أکيدت معرفی، ۀ اشاره کرده بود و اعالم کرد که پس از دريافت نامئیگران توسط مشا موضوع معرفی اختالس 

  . بايد در مورد واگذاری شرکت فوالد رعايت شود۴۴که سير قانونی اصل 

يندگان مجلس  گزارش خود به نماۀس سازمان بازرسی کشور در ارائئيھم چنين به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر، ر

 ميلياردی خبر داد که اين اقدام واکنش ٣٠٠٠از برخی توصيه نامه ھای دولت مردان برای تسھيل فعاليت عامل اختالس 

  .  غير علنی مجلس بر انگيختۀ حامی دولت را در جلسۀکوچک زاده نمايند

 ھزار ٣ اختالس ۀپروندس مرکز پژوھش ھای مجلس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به ئياحمد توکلی، ر

 ٣٨ رسد که   میئی با داشتن يک گاوداری به جا٨٠ ۀدر ھمين اختالس بزرگ فردی در دھ ميلياردی و با بيان اين که 

وقتی اين اختالس :  نيز در اختيار گرفته است، افزوداجراء پروژه در حال ١٨ کارخانه دارد و ٣٨،  سيس کردهأشرکت ت

 زيادی با اين عظمت دارد، اتفاق بعدی اين است که اعتماد مردم به نظام بانکی، نظام ئی شود و ابعاد رسوا واقع می

  .گذارد  گذاری نيز تأثير می   وری و کاھش سرمايه ن دولتی کاھش پيدا کرده و در بھرهمسؤوالاقتصادی و 

ش وضعيت فساد در ايران را در يک گزار: المللی، گفت توکلی، با اشاره به گزارش چند سال قبل سازمان شفافيت بين 

 گذاری بود و   از اين رقم به دليل فراری دادن سرمايهدالر ميليارد ٣ بود؛ دالر ميليارد ٣۴گزارش کرد که رقمی معادل 

  .وری بود  ميليارد آن به دليل کاھش بھره ٣١
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دھد که قوه  د و اجازه نمی  کش نژاد دور آن ھا خط قرمز می وقتی در دولت کسانی ھستند که احمدی : او، اضافه کرد

 سر و پا اين طور طمع   قانونی خود را انجام داده و به پرونده آن ھا رسيدگی کند، معلوم است که افراد بیۀقضائيه وظيف

  . بانک را به ھم بدوزند٧کنند که  می 

د اقتصادی ھم زمان با برای مثال، بزرگ ترين پرونده مفاس. در دولت ھای پيشين نيز ھمين فساد اقتصادی وجود داشت

 ميلياردی از بانک صادرات بود که متھمان اصلی آن ١٢٣ اختالس ۀ، پروند)سردار سازندگی؟(دولت رفسنجانی 

 .س وقت بنياد مستضعفان محسن رفيقدوست بودئيمرتضی، برادر ر. مرتضی رفيقدوست و فاضل خداد بودند

در تاريخ .  تھران، به اتھام اختالس به پای ميز محاکمه رفت به عنوان شھردار٧٠ ۀغالمحسين کرباسچی، در اواسط دھ

  . بود که شھردار تھران به اتھام اختالس بازداشت شد٧٧/١/١۵

ن و تقوی اجرا ميليون لایر به نفع ت٢۵٠ ميليارد لایر به نفع کارگزاران سازندگی، اختالس مبلغ ۶٠٠/٢اختالس مبلغ 

 به نفع نمايندگی جمھوری امريکائی دالر ھزار ٩٠ شخصی، اختالس مبلغ  ميليون لایر به نفع٧٠منش، اختالس مبلغ 

 ميليون لایر به نفع تعدادی از مديران وزارت کشور و به نفع شخصی، ۵٠٠اسالمی ايران در سازمان ملل متحد و مبلغ 

غيرقانونی در وجوه ع اموال و تصرفات غيرمجاز و يي صفی نيا و تض-  ميليون لایر به نفع عظيمی نيا۶٠٠اختالس مبلغ 

  .لایر) ٣۵٩١١۴٨١٩٠٠ (٩٠٠ ھزار و ۴٨١ ميليون ٩١١ ميليارد و ٣۵شھرداری به مبلغ، 

 سالگی به اتھام اختالس ٢٩ و در سن ٨١شھرام جزايری، که فعاليت خود را از دست فروشی شروع کرده بود در سال 

 ميليون لایر به دفعات ١٠ ميليارد و ٣٨ شرکت مختلف بازرگانی، برداشت ۵٠سيس حدود أايجاد و ت. دستگير شد

ن بانک ھا، تسھيل و دريافت مسؤوالتبانی در معامالت دولتی، ... مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و

 ھا و اخذ مقادير قابل توجھی از اين طريق  ارز، عدم به کارگيری تسھيالت در امر صادرات و واردات، تھيه پيمان نامه

ين و مسؤولدر جريان اين اختالس ھا بود که مشخص شد بسياری از .  مدعی العموم بودۀيفرخواست نماينداز جمله ک

شھرام جزايری، در اين دادگاه به . مقامات سياسی از جمله نمايندگان مجلس و آقازاده ھا از جزايری رشوه گرفته بودند

  . سال حبس محکوم گرديد٢٧

روزنامه ھا نوشتند .  در رابطه با جزايری در رسانه ھای حکومت مطرح شد جالبییپس از اين واقعه يک سناريو

موران در يکی از روستاھای أ اسفند ھمان سال توسط م٢٧ موفق به فرار شده بود، در ٨۵ اسفند ٢جزايری که در 

بازگشت به ايران جالب تر اين که او، بعد از !  اسفند به ايران بازگردانده شد؟٢٨ و دستگير و در روز ئیعمان شناسا

 به بانک ملی امريکا دالر ١٨۵ ھزار و ۶٠٠ ميليون و ۴٨ يازده سال حبس تعزيری، رد مبلغ ١١در حکمی مجدد به 

 ھزار و ٢٠٠ ميليون و ٩٧(الذکر  ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق

می ايران و محروميت از فعاليت بازرگانی در بخش صادرات و به صندوق دولت جمھوری اسال) امريکا دالر ٣٧٠

ناگفته نماند . واردات و نيز محروميت از اخذ ھرگونه تسھيالت بانکی اعم از ريالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد

 که شھرام جزايری، به عنوان کارشناس اقتصادی در جلسات کميسيون اقتصادی مجلس شرکت می کرد و کارت ويژه

  .داشت

 ۀپروند. عباس کوتول، که در جريان اختالس فرودگاه پيام متھم شد، فعاليت تجاری خود را از سيگارفروشی شروع کرد

ت باندی يل و ھداي اقدام به تشك٨١او، در سال . زمان با جريان استات اويل در رسانه ھا مطرح و جنجال ساز شداو ھم

ژه ين زمان بتواند كاالھای قاچاق خود را از گمركات مختلف به وياه تراز كاركنان گمرك و فرودگاه کرد كه با كوت

ك ي تنی و ١۵مای ي فروند ھواپ٢-٣ روزانه ۀنام برده با اجار. ع کنديص و در سطح شھر توزيام ترخيگمرك فرودگاه پ

 مقامات گمركی اقدام به نی گمرك و با تبانی تعدادی ازيابی و بازبيام، بدون ارزيك تنی از فرودگاه پيمای يفروند ھواپ

  .ورود كاالھای قاچاق در سطح گسترده می کرد
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بر اساس اعالم . ، مشھور به عباس کوتول صادر شد»عباس تقی زاده «ئیسرانجام پس از ماه ھا کش و قوس، حکم نھا

لی از عباس تقی زاده فرزند ميرزا ع)  تخصصی مفاسد اقتصادیئیمجتمع قضا( امور اقتصادی ئیرسمی مجتمع قضا

لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محروميت از ھرگونه 

واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کليه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده ميليارد 

  .تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد

، که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند، ھمان سلطان شکر ايران »مدرضامح«فردی به نام 

او، تنھا مختلسی است که در زندان نيست و در خارج از زندان در تالش برای پرداخت ديون خود است، با . است

ری و از سھميه کارخانه ھا برای ھمکاری يک مدير توانمند، کارخانه ھای قند و شکر را با چک ھای مدت دار خريدا

واردات شکر استفاده می کردند و چک ھای خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتيجه وصول نشدن چک ھا 

 به اين جا ختم نشد و اين افراد قبل از فرارسيدن موعد دادگاه خود دست به اجراءاما م. کارشان به دادگاه می کشد

  .س می زنند اختالۀاقدامات جالبی در زمين

اردھا تومان اراضی را يليز با جعل اسناد دولتی و تبانی، ميد و فروش اراضی دولتی و نياين شخص با تصاحب و خر

در . ر شدي و دستگئیشناسا» شمس«ا فردی با نام مستعار يقات بعدی گويدر تحق. داری كرده استيا خريفروخته 

 اراضی ءسطان شكر ابتدا. كردند داری می ين ھا امالك رھا شده را خرا آيگو. ج روشنی به دست آمديقات از او نتايتحق

 می ئیا در زمان جنگ، رھا كرده و به خارج رفته بودند را شناسايا قبل از انقالب يو امالكی را كه صاحبان آن ھا بعد 

د و يرقانونی خري طور غ ھای جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن ھا را به كرد و سپس با وكالت نامه 

  .كرد فروش می 

 قند دزفول، واردات شكر خام، ۀمسائل مربوط به كارخان د كارخانجات شكر، ي، اقدام به خر»محمدرضا«ان ين ميدر ا

 يکی از نمايندگان مجلس، ۀبه گفت. گر مسائل مربوط به آن كرديه و ديص واردات مواد اولي ترخۀپرداخت گمركی و نحو

 ا اصالً يالت بانكی از محل وام ھای بحران كه سود چھاردرصد دارد ياردھا تومان تسھيليافت ميران با دريسلطان شكر ا

او پس از چند ماه با اعالم ورشكستگی . ده استيھای شكر را خر اری از كارخانه يرد، بسيگ چ سودی به آن تعلق نمی يھ

اردھا تومان ثروت يلين راه مي ھا اقدام كرده و از ا ارخانهسازی در ك ر كاربری محل، به برج ييو اخراج كارگران با تغ

جالب اين جاست که گفته می شود او در بازداشت به سر نمی برد و با انجام فعاليت تجاری قصد . زد ب می يگر به جيد

  .جبران خسارت را دارد

 نزديک  دست است که جمعاً ھم چنين در خبرھا و گزارشات رسانه ھای حکومتی آمده است که يک ليست صد نفره در

به عالوه گفته می .  به بانک ھا بدھکارند و ھيچ يک از بدھکاران ھم خيال ندارند آن را بازپس دھنددالر ميليارد ٢٠به 

شود که اغلب اين بدھکاران به بانک ھا، با معرفی و توصيه مستقيم دولت از بانک ھای کشور اين وام ھای کالن را 

  ...گرفته اند و

مشارکت دولت «س مرکز پژوھش ھای مجلس، به علت ئياز سوی ر» س جمھورئياستعفای ر«مان با درخواست ھم ز

 مقام جمھوری اسالمی ٣١۴ ھزار سند از ١۴٠ ايران از وجود بيش از ۀ، روزنام» ھزار ميليارد تومانی٣در اختالس 

  .خبر داده که به زودی منتشر خواھد شد

 نيمه حکومتی جھان صنعت، مردمساالری، خراسان، جمھوری اسالمی و شرق خبر به تازگی روزنامه ھای حکومتی و

 ١٢ تخلفات گسترده از جمله تخلف مسؤولوان محاسبات محمود احمدی نژاد را يس دئين بار ريداده اند که برای نخست

  ».دولت، ھم چنان ادامه دارد س ئيتخلفات ر«ارد تومانی معرفی کرده و گفته يليھزار م
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وان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس شورای يس دئي جھان صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی رۀرش روزنامبه گزا

م در ي توانم بگو ت میأبا جر«شخص محمود احمدی نژاد را خطاب قرار داده و گفت است » بار ن يبرای اول«اسالمی، 

  ».ت دولت تخلفات ھم چنان ادامه داردأيس دولت و ھئيسطح ر

ارانه يی ناقص قانون ھدف مندکردن اجرا ارزی، ۀريبرداشت ھا و پرداخت ھا به حساب ذخ«نوشته که ن روزنامه يا

س ئيبارھا ر«از جمله مواردی است که »  و عدم کسب درآمدھائیجا ، و جابه۴۴ھا، عدم واگذاری مناسب در اصل 

س دولت ئيمانی فضلی، به صراحت راما عبدالرضا رح» اد کرده استيوان محاسبات به عنوان تخلفات دولت از آن يد

ن يکی از اي«کی از مقام ھای ارشدی که ھم چنان به تخلفات خود ادامه می دھد معرفی کرده و گفته يرا به عنوان 

وان يز نشد و پس از گزارشات دي ارزی وارۀريارد تومانی دولت بود که به حساب ذخيلي ھزار م١٢تخلفات، درآمد نفتی 

ن يی مثبت داد و اأن گزارش ريت مجلس به ايھای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نھاون يسيمحاسبات در کم

  ».ه ارجاع شده استيموضوع به قوه قضائ

درپی و  با وجود تذکرات پی«ن گفته يوان محاسبات، ھم چنيس دئي جھان صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی، رۀبه نوشت

ه خاص خود را دارد، يشه توجيدولت ھم«و » ت قانونی ادامه داردم ھم چنان تخلفايگزارشاتی که به مجلس می دھ

  ».ستيحاتی که از نظر ما قابل قبول نيتوج

ارد تومان از در آمد نفتی دولت به يلي ھزار م١٢ز يعدم وار «ۀوان محاسبات درباريس دئين روزنامه، از قول ريا

نه يارد را ھزيلي ھزار م١٢م و يسری بودجه داشتن است که کيجوابی که دولت می دھد ا«نوشته »  ارزیۀريحساب ذخ

  ».ديد تخلف کرده ايد و چون ندادي متمم به مجلس می دادۀحيد الين است که بايم، اما پاسخ ما ايکرد

ارد تومان از درآمد يلي ھزار م١٢ز ي بر عدم وارأکيدت مردمساالری، عبدالرضا رحمانی فضلی، با ۀ روزنامۀبه نوشت

به . مي معوض نفتی داردالرارد يليحدود چھار م« بدون آن از سوی دولت، گفته که ۀني ارزی و ھزۀرينفت به حساب ذخ

ت قانون، بی انضباطی مالی يل عدم رعايز به دلين کار نيزان نفت خام صادر و فرآورده وارد شده است که اين ميا

  ».است

ز بی انضباطی مالی ي نقدی از بانک مرکزی را نۀارانين برداشت ھای انجام شده برای پرداخت يرحمانی فضلی، ھم چن

ع يص ھا و توزيت ھا در تخصيت اولويص ھای نامناسب، عدم رعاين موارد، تخصيدر کنار ا«برشمرده و گفته 

ت قانون و به تبع آن به عنوان يغ بودجه به عنوان موارد عدم رعاينامناسب منابع از جمله مواردی است که در قالب تفر

  ».مالی ذکر شده استبی انضباطی 

ستم آذر در سازمان بازرسی يروز ب» ری و مبارزه با فساديشگيپ«ش ين حال گزارش داده که ھماي شرق، درعۀروزنام

رقمی ١٣ر اختالس يثأش تحت تين ھماي اۀيمتن و حاش« در حالی برگزار شد که ئین قضامسؤوالکل کشور و با حضور 

دگی به آن حجم و ابعاد گسترده يل طوالنی شدن روند رسيش گذشته و دلي افشار قرار گرفت؛ اختالسی که سه ماه ازياخ

  ».ن پرونده اعالم شده استيا

 شھرداری ۀ عضو شورای شھر تھران، اظھار داشت که بخشی از پول شھرداری در دور، محمد علی نجفیاخيراً 

ارد تومان يلي م٣٢٠ای از  بخش عمده  « : گفت عضو شورای شھر تھران،. نژاد صرف انتخابات شده بود محمود احمدی 

ن شده يي ھای تع نژاد در مواردی به جز موضوع  شھرداری محمود احمدی ۀ فاقد سند در شھرداری تھران در دورۀنيھز

  ».نه شده استيدر شھرداری ھز

 و ٨۴در سال است جمھوری ين مبلغ به خصوص در ارتباط با انتخابات ري او افزود که ا لنا،يبه گزارش خبرگزاری ا

  .نه شده استي ھز ام قبل و بعد از آن انتخاباتيا
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 ٣٢٠ بارھا موضوع  د،يروزی رسي به پ١٣٨۴است جمھوری سال ينژاد در انتخابات ر از زمانی که محمود احمدی 

 مبلغی که به٣  مطرح شده است؛  نه شده بود،ي ھز١٣٨۴ تا ١٣٨٢ن سال ي شھرداری او بۀارد تومانی که در دوريليم

  . اند نه شدهيبدون سند ھز گفته منتقدان، 

: عتمداری، عضو شورای شھر تھران، نوشتندينادر شر  به نقل از  ،٨۵ سال ]سرطان[رماهياز جمله خبرگزاری ھا در ت

  ».ستينژاد گم شده و سندی در دست ن ارد تومان از پول شھرداری تھران در زمان تصدی آقای احمدی يلي م٣٠٠«

 نژاد را به   محمود احمدی ،٨۶بھشت سال يباف، شھردار فعلی تھران، در ارديون مالی محمد باقر قال معا پس از آن،

  .است جمھوری متھم کردي انتخابات رۀ شھرداری تھران در آستانۀارد تومان از بودجيلي م٣٠٠مفقود کردن 

است يان انتخابات رينژاد در جر حمدی ونی مھدی کروبی با محمود ايزي تلوۀارد تومان، حتی در مناظريلي م٣٠٠ ۀپروند

  . مطرح شد٨٨جمھوری سال 

از فسادھای مالی احمدی نژاد و ھمراھانش در زمان استانداری اردبيل، شھرداری تھران و رياست جمھوری نھم پرده 

ود صادق محصولی، سردار فساد اقتصادی، ادامه فساد مالی و رانت خواری به دوران استانداری محم. بر می داشت

سيس اردبيل بود و اين فرصت را برای أآن ھنگام که او استاندار استان تازه ت. احمدی نژاد در اردبيل بازمی گردد

صادق محصولی فراھم آورد تا در يک قرارداد نفتی ميلياردھا تومان درآمد کسب کند و بخشی از آن را به حساب ھای 

 سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ۀاسماعيل گرامی مقدم، نمايند. شخصی خود منتقل کند

 اين پرونده گفته ۀ که احمدی نژاد تير اتھام را به سوی ھمگان روا داشته بود، دربار٨٨روزھای نزديک به انتخابات 

قای  سوآپ به اسم آۀنژاد به عنوان استاندار اردبيل کمک غيرقانونی کرده بودند در اين که مزايد آقای احمدی«: بود

در آن زمان آقای .  برداری را داشته باشند محصولی و دوستانشان دربيايد و از منافعی که آن جا دارند بيش ترين بھره

اين پرونده » .نژاد به اين ثروت رسيدند صادق محصولی يک سپاھی بودند که ھيچ چيز نداشتند و با رانت آقای احمدی 

با فشار احمدی نژاد « سپرده شد و آن گونه که گرامی مقدم روايت کرده در بايگانی سازمان ھای نظارتی به فراموشی

  » .گم شده است

محصولی که در دولت احمدی نژاد ھم وزير کشور شد و ھم . کابينه است» یدالرده ميليارد «صادق محصولی، وزير 

او، با بھره .  ھمراه شده استبا احمدی نژاد» اروميه« موسوم به ۀوزير رفاه، از سرداران سابق سپاه است که در حلق

گزارش ھای متعددی از خريد و فروش . گيری از رانت ھای دولتی در غرب کشور به ثروتی ميلياردی دست يافت

زمين ھای در اختيار سپاه در جماران توسط محصولی منتشر شده که بيش از پيش حساب بانکی او را سنگين کرده 

  . است

 مجريه صادق محصولی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس ۀس قوأور خود در ر حضۀاحمدی نژاد، در نخستين دور

 ثروت ميلياردی و تخلف ھای مالی محصولی تذکر ۀی اعتماد در بارأمعرفی کرد اما نمايندگان مجلس پيش از آغاز ر

ن کردان، وزير البته محصولی چندی بعد جانشي. دادند تا محصولی و احمدی نژاد ھر دو از تصميم خود منصرف شوند

 مالی اش در صدا و سيما به سرانجام نرسيده بود، شد و در دولت ۀکشور متوفی که مدرک دکترايش تقلبی بود و پروند

  .  اجتماعی نشستأمينتس وزارتخانه رفاه و أدھم ھم بر ر

ن احمدی نژاد در کی ديگر از پرونده ھای فساد مالی در دورايی اختالس ھای ميلياردی در تربيت بدنی و علی آباد

س سازمان تربيت بدنی که در مجلس برای ھيچ يک از وزارتخانه ھا ئير. سازمان تحت مديريت علی آبادی رخ داد

 ۀ، برادرزاد»عليرضا مددی«ی اعتماد مجلس نشينان را به دست آورد، در دوران حضورش در تربيت بدنی أنتوانست ر

عليرضا مددی زاده، به ھمراه فرزند يکی از . بيت بدنی در تھران گماردداوود مددی وزير اسبق رفاه را به مديريت تر

 ميليارد تومان اختالس ٨٠مديران سازمان تربيت بدنی، يعنی فرزند علی آبادی، در تربيت بدنی تھران نزديک به 
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 در بايگانی اگر چه اين پرونده نيز چون ديگر پرونده ھای تخلفات مالی دولت نھم و نزديکان احمدی نژاد. کردند

 تحقيق و تفحص مجلس يک سال قبل به رسانه ھا ۀس کميتئي زاده ریيسازمان ھای بازرسی و مجلس باقی ماند اما يح

برخی با واسطه تراشی و فشار و : او ھمان زمان گفته بود. در بررسی اين پرونده به نکات خوبی رسيده ايم: گفته بود

ھمان زمان پايگاه اينترنتی جھان نيوز از نقش علی . در اين پرونده شوندتھديد می خواھند مانع از تحقيق و تفحص 

 ۀ بانک تات از محل بودجۀ اين سايت، بخشی از سرمايۀبه نوشت. آبادی در راه اندازی بانک خصوصی تات خبر داد

ی ديگر از  فساد محمدرضا رحيمی يکۀمعاون اول احمدی نژاد و رياست حلق . شده استأمينتفدراسيون ھای ورزشی 

او که در دولت نھم عھده دار . اعضای کابينه دولت است که پرونده مالی اش اين روزھا در ديدرس رسانه ھا قرار دارد

ی  ھاسؤالس دولت نه تنھا مدرک تحصيلی اش با ئيرياست ديوان محاسبات اداری کشور بود حال در مقام معاون اول ر

داستان فسادھای . از تخلفات اقتصادی و فساد ھای مالی ديده می شودش در برخی فراوان روبرو است، بلکه ردپاي

رحيمی به دوران استانداری او در کردستان باز می گردد که به نام دانشگاه آزاد بخشی از زمين ھای مردمی را تملک 

جلس ھفتم در حالی  م ۀ الياس نادران، محمدرضا رحيمی در اواخر دورۀبه گفت. کرده و با چند برابر قيمت فروخته است

. س وقت ديوان محاسبات اداری بوده است صدھا ميليون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزيع کرده استئيکه ر

آوری منابع از   فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع ۀس حلقئيآقای رحيمی ر: نادران، ھمان زمان گفته بود

 فاسد اقتصادی در ۀ اعضای اين شبکۀاست و اکنون تقريبا ھم  کرده  ری می گي محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم

 اصول گرای مجلس که ۀاحمد توکلی، ديگر نمايند .جمھور س ئياند اال معاون اول فعلی ر خيابان فاطمی دستگير شده

گاه اينترنتی الف از نقش پيگيری ھايش برای اثبات تقلبی بودن مدرک دکترای رحيمی تا رسيدن به نتيجه ادامه داد در پاي

رحيمی در ديوان محاسبات : به نوشته اين وب سايت. س دولت در پرونده بيمه ايران خبر داده استئيمعاون اول ر

 يک نھاد امنيتی اخراج شده بود، به عنوان ۀ شرکت بيمه ايران را که با توصيۀن اخراج شدمسؤوالکشور، يکی از 

جناب محمد رضا رحيمی، البد :  مجلس، در نامه ای به رحيمی نوشتۀ اين نمايند.ن کردييبازرس ھمان شرکت بيمه تع

من به عنوان نماينده مردم شريف . نويس و مسعودی در چه شرايطی ھستند اطالع داريد آقايان جابر عبدالی، حمزه 

ی که به حساب شما واريز د که چک ھای چند ميليارد تومانی و چند صد ميليون تومانئيايران انتظار دارم توضيح بفرما

 و مربوط به چه افرادی است؟ ھم چنين بر اساس گزارش پايگاه اينترنتی محافظه کار ئی است از چه حساب ھا شده

 که دارای مسؤول جنجالی و ۀ شود، يک چھر کرج ديده میۀ ن در باند فساد بيممسؤوالجھان نيوز، رد پای يکی از 

يت است، متھم به ھمکاری و شراکت با يک باند مسؤولاست و در حال حاضر دارای اتھامات متعدد فساد مالی و سياسی 

 ميليون تومانی ۵از ديگر موارد ثبت شده در پرونده رحيمی، توزيع چک ھای  .فساد مالی در بيمه شھرستان کرج است

گرای الف، رحيمی آمر و  سايت اصول ۀبه گفت. در بين نمايندگان مجلس برای باز پس گرفتن استيضاح کردان بوده است

  .  ميليون تومانی به نمايندگان مجلس در ازای پس گيری استيضاح علی کردان بود۵ پرداخت چک ۀطراح نقش

زاد از ديگر مواردی است که مجلس نشينان  داستان فسادھای مالی دولت در منطقه آئی آزاد و حميد بقامناطق کامالً 

و تفحص ھا از دولت اگرچه اين پرونده نيز چون ديگر تحقيق . تصميم گرفته بودند تا به تحقيق و تفحص در آن بپردازند

سای مناطق آزاد اروند و ارس را ؤ در ماه ھای گذشته عالوه بر حميد بقائی، رئیی شده اما دستگاه قضاندر مجلس بايگا

ھم چنين پايگاه ھای خبری نزديک . خبرگزاری فارس، از اعتراف آن ھا به فساد مالی گسترده خبر داد. اشت کردبازد

خبرگزاری مھر و فارس، ھم زمان از نقش .  دولت در جزيره کيش خبر داده اندۀبه اصول گرايان از تخلف ھای گسترد

ارد تومانی يلي م۴٠٠براساس اين گزارش، در پروژه . د در اين پرونده خبر دادنئی و اسفنديار رحيم مشائیحميد بقا

م ي و ابراھئید بقاي، حمئی مشا ميار رحيش طبق توافقی سه نفره با حضور اسفندي ك-ران ي المللی ا نيمجتمع تاالرھای ب

وضی واگذار ي فیيحيت يريش با مدياك كيفات به شركت في به صورت ترك تشر٨٩ سال سرطانخ سوم يزی در تاريعز
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 كه صورت ئیگری ھاءبراساس افشا. ن اقدام روال قانونی را طی نكرده استيفات، ايد كه براساس قانون ترك تشرش

  . ل شدي تشكئیجمھوری در دستگاه قضا است ي دفتر راجرائی، معاون امور ئیه بقايای عل گرفت، پرونده 

ارت کشوری را عھده دار بود، چندی قبل س سازمان بازرسی کشور که خود در ابتدای دولت احمدی نژاد مقام وزئير

 پورمحمدی، اين اختالس در دوران کامران ۀبه گفت. خبر از اختالس يازده ميليارد تومانی در استانداری تھران داد

پايگاه .  احمدی نژاد استۀدانشجو، ھم اکنون عھده دار وزارت علوم در کابين. دانشجو و تمدن به وقوع پيوسته است

 به وزيران صنايع و راه را منتشر کرد ئیق نيوز، مدتی پيش تصوير نامه ای ديگر از اسفنديار رحيم مشااينترنتی مشر

که خواستار واگذاری شرکت خط و ابنيه راه آھن به گروه صنايع فوالدی آريا متعلق به مرد شماره يک اختالس از نظام 

 به امير ئی اتوبان نور به رامسر با سفارش مشاۀمشرق نيوز، ھم چنين مدعی شده که پروژ. بانکی کشور شده است

، ئی مشا ميار رحي اسفندۀ سال جاری حسب نام]ثور[بھشتيسوم ارد«بر اساس اين گزارش؛ . منصور آريا رسيده است

 رامسر به نور در قبال واگذاری سھام شركت ۀ شدن پروژاجرائی ۀ نحوۀای در وزارت راه برگزار و دربار جلسه 

ن نامه يا. رديپذ ده و مناقصه صورت می يفات قانونی مزايات الزم و البته بدون برگزاری ھرگونه تشرخوزستان توافق

 ین واگذاری سھام شركت فوالد خوزستان بدون برگزاري رامسر به نور و ھم چنۀدھد كه واگذاری پروژ نشان می 

  » .ده و مناقصه برگزار شده استيفات قانونی مزايتشر

 ميليارد ٢٠٠ آن از ۀاست که در بدو تولد، سرماي» گردشگری«سيس أمولود سمگا، بانک جديدالتھای  يکی از شرکت 

 جزو اولين سھامداران شرکت سمگا ئی و حميد بقائیاسفنديار رحيم مشا.  است  ميليارد تومان افزايش پيدا کرده۶٠٠به 

.  سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری است درئی اند و مديرعامل اين شرکت، مھدی جھانگيری، معاون سابق مشا بوده

 ھای ويژه برای سمگا، واگذاری يک ميليون و دويست و پنجاه و ھشت ھزار متر  بر اساس اين گزارش، يکی از رانت

برای اين واگذاری نه تنھا مزايده . ھای لويزان در شمال شرقی تھران به اين شرکت خصوصی بوده است مربع از زمين 

 کارگروه ميراث فرھنگی استان تھران، کل ۀ جلس ت وزيران و صورتأ ھيۀ، بلکه براساس مصوبای برگزار نشده 

 مزايای دولتی ديگری که به ۀاز جمل.  ھای فوق بايد به صورت رايگان به شرکت خصوصی سمگا واگذار شود زمين

به اين شرکت خصوصی  امام خمينی المللی فرودگاه  ھای بين برداری از ھتل  سمگا تعلق گرفته، امتياز ساخت و بھره 

المللی امام   فرودگاه بين ۀ ھزار متر مربع زمين رايگان در محوط٣١براساس اين قرارداد، شرکت سمگا . بوده است

ھای کشور   ھا را به شرکت فرودگاه   برداری، ھتل  سال پس از بھره٢۵ سازد و  خمينی دريافت و در آن ھا ھتل می

  .  کند واگذار می

ھای نفت مفقود شده بر اساس گزارش سازمان ھای نظارتی در ايران بخشی از درآمدھای نفتی ايران در دولت نھم پول 

 ۵٨ نمايندگان مجلس مدعی شدند که دولت يک ميليارد و ٨۵ سال ]دلو [بھمن ماه. و دھم به خزانه واريز نشده است

 نيز ديوان محاسبات ٨٩در سال . خزانه واريز نکرده استر از درآمد ھای ناشی از افزايش قيمت نفت را به الميليون د

  . ر از درآمدھای نفتی به خزانه خبر داده استال ميليون د٧٠٠ ميليارد و١١در گزارشی به مجلس از واريز نشدن 

 از دالر ميليارد ١٢.١دولت :  در يک کنفرانس خبری اعالم کردس ديوان محاسبات کشور، اخيراً ئيرحمان فضلی، ر

بر اساس گفته ھای فضلی، دولت .  ارزی واريز نکرده استۀدھای حاصل از فروش نفت را به صندوق ذخيردرآم

 ارزی و بانک مرکزی ھم داشته و تاکنون آن ھا را به خزانه بازگشت نداده ۀبرداشت ھای غيرمجاز از صندوق ذخير

م عدالت و توزيع پول در بين شھروندان و بذل به اين تخلفات می توان عملکرد دولت در واگذاری سھام سايپا، سھا. است

  .و بخشش ھای خارجی و داخلی، اختالس در بانک ايران ونزوئال، مسکن مھر و قراردادھای نفتی را اضافه کرد

 ھزار ٣ اختالس ۀرعامل سابق بانك صادرات، در پروندير كار دولت نھم و مديوز» محمد جھرمی«در حال حاضر نام 

  .داردی قرار داريليم
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 در شھرستان بافت کرمان، حدود يک ميليارد مسؤوليک مقام  دزدی در حکومت اسالمی اين است که ۀتازه ترين نمون

فردی «:  اين خبر، گفتتأئيدضمن ، البته دادستان عمومی و انقالب بافت. تومان کاله برداری کرده و دستگير شده است

رايد محلی توانسته بود مبالغ ھنگفتی به دست آورده و اقدام به ن و درج مطالبی در جمسؤوالبا منتسب کردن خود به 

 ٢ برابر با ١٣٩١  دلو ماه١۴شنبه، (به گزارش ايسنا، » .اخاذی کند که با تالش سربازان گمنام امام زمان دستگير شد

دھد  مدارکی که در منزل اين شخص کشف شده است، نشان می : ، محمد محقق در اين باره افزود)٢٠١٣ بروریف

 ٢٣اين خانم : دادستان عمومی و انقالب بافت تصريح کرد. بسياری از اسناد و مدارک اين کالھبردار، جعلی بوده است

 که از مردم داشته نيز اقدام به کالھبرداری کرده که ئی ھا ساله با فعاليت در بخش خيريه برای اھدای مبالغی از دريافتی

  .ھای وی کشف شده است فته مبلغ يک ميليارد تومان از يکی از حساب  ای که صورت گر  ھای اوليه با بررسی

 اختالس بانک پارسيان به ۀس سازمان بازرسی کل کشور دربارئيبه گزارش خبرگزاری مھر، مصطفی پورمحمدی، ر

بانک پارسيان بخش خصوصی است و دخالت نکرديم و «:  اين اختالس گفتۀاو، دربار. پرسش خبرنگاران پاسخ داد

  ».لبته در اين باره اطالعاتی نداريما

 رسيدگی شود يا برخی ئیپورمحمدی چھار روز پيش از اين گفته بود به مصلحت نيست به برخی از پرونده ھای قضا

  ».ی برخی احکام در کشور فتنه به پا می کنداجراچون « دربيايد اجراء به ئیاز احکام قضا

بيش از  «سرنوشت نامعلومس سازمان بازرسی کل کشور، از ئيرجاری مصطفی پورمحمدی،   شھريور سال ١٣روز 

  .از تسھيالتی که به بنگاه ھای زودبازده داده شده خبر داد»  ھزار ميليارد تومان١٩

 ١٢ ھزار ميليارد لایر مربوط به ٧٠ پرونده با حجم مطالبات معوق ٣٩٠«المی، به تازگی فھرستی شامل حکومت اس

  . پرونده ھا ھنوز در انتظار رسيدگی ھستنداست که اين کرده منتشر »  اعتباریۀسسؤبانک و م

بر اساس « که گفت با اشاره به اين فھرست ]جدی[ماه  دی ١٧ ای، دادستان کل کشور، روز  غالمحسين محسنی اژه

  ».اران بانکی، مفسد اقتصادی نيستند و تنھا بدھکار ھستند ھای دقيق، تعداد زيادی از بدھک بررسی

 ھای ايران چندين مورد از مقررات و قوانين را نقض کرده بانک مرکزی ايران، به تازگی خبر داد که برخی از بانک

 ھای بزرگ در نظام ای نسبت به احتمال وقوع برخی تخلفات و سوء استفاده اند و در اين خصوص با صدور بخشنامه

  .بانکی کشور در آينده ھشدار داد

ای به  در بخشنامه  دلو ١۶به گزارش خبرگزاری مھر، ابراھيم درويشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، روز دوشنبه 

 اعتباری توسعه از آن ھا خواست ؤسسۀمديران عامل کليه بانک ھای دولتی، غيردولتی، شرکت دولتی پست بانک و م

 .از نقض مقررات پرھيز کنند

ات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، مقررات نظارتی و به تأکيدسفانه برخی بانک ھا به رغم أمت«: او، اعالم کرد

درويشی، در » .خصوص مقررات تسھيالت و تعھدات اشخاص مرتبط و تسھيالت و تعھدات کالن را نقض کرده اند

  .مورد ميزان تخلفات بانک ھا و ھويت بانک ھای متخلف توضيحی نداد

، اعالم کردند که از چمدان يک مسافر ايرانی چکی به ارزش تقريبی ١٣٩١ دلو ١٣لمان روز جمعه اقامات گمرک م

  . طھماسب مظاھری معرفی شداند و صاحب اين چک بعداً  کشف و ضبط کرده » دالر ميليون ٧٠«

ه شھر دوسلدورف آمده  با پروازی از ترکيه به فرودگاجنوری ٢١به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مظاھری که 

  .به ھمراه دارد) دالر ۶۴۴ ھزار و ١٣( ھزار يورو ١٠موران اين فرودگاه گفته بود که کم تر از أ به مأبود در ابتدا

لمانی در چمدان ای که مقام ھای دالر ميليون ٧٠ گفت چک ١٣٩١ دلو ١٧شنبه  سفير ايران در ونزوئال، روز سه 

 قرار بود برای پرداخت دست مزد کارگران يافته اند مرکزی جمھوری اسالمی، س پيشين بانکئيطھماسب مظاھری، ر

  .يک شرکت ايرانی در ونزوئال استفاده شود
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 ای با کانال تلويزيونی   سلطانی، سفير ايران در ونزوئال در مصاحبه هللاة گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، حجبه

 قرار بود برای ھزينه ھای شرکت ئی ميليون بوليوار ونزوئال٣٠٠ونزوئال گفت که اين چک به ارزش » گلوبوويژن«

  .استفاده شود» کيسون«

واحد مسکونی برای دولت ونزوئال  او، اين شرکت ساختمانی که مقر آن در تھران است مشغول ساخت ھزاران ۀبه گفت

  .است

کند در   گويد مظاھری که به عنوان مشاور شرکت کيسون کار می  هللا سلطانی، سفير ايران در ونزوئال می  ةحال حج

در ايران » امضای يکی از مديران«حال انتقال پولی بوده که دولت ونزوئال به اين شرکت پرداخت کرده و چک آن به 

، صادر شده و قرار بود در ھمين »بانکوو دونزوئال« او، اين چک از سوی بانک دولتی ونزوئال، ۀگفتبه . رسيده است

  .بانک نقد شود

توضيحات سفير ايران پس از آن بيان شد که رھبران اپوزيسيون ونزوئال از دولت ھوگو چاوز خواستند تا توضيح دھد 

  . کرده است د ايرانی چه میچک بانک دولتی ونزوئال با اين مبلغ در دست يک شھرون

 در ارتباط با اين چک ھستند و ئی شو اند که در حال انجام تحقيقات در مورد احتمال پول لمانی اعالم کرده اھای  مقام 

  .گيرند طی ماه جاری در خصوص اين چک تصميم می 

  

  خرهؤم

 از ئیش اشاره کرديم تنھا گوشه ھا اادیآن چه که در باال به عنوان جنايات حکومت اسالمی، از جمله جنايت ھای اقتص

الی ه جنايات سران و مقامات و ارگان ھای حکومت اسالمی به شما می آيند که در کشمکش ھای جناحی و يا در الب

 درصد اين جنايت پرده ٩٠بی شک، بيش از . گزارشات ارگان ھا و سخنان مقامات حکومتی به رسانه ھا درز می کنند

  .ی نمی گردندپوشی می شوند و علن

. ترين حق انسان، يعنی حق حيات است ای   مجازات اعدام اقدامی است وحشيانه، غيرانسانی و تجاوز به پايه نھايتاً 

 چون قطع دست و پا، کور کردن چشم ھم غيرانسانی و وحشيانه و باز ھم زير پا گذاشتن کرامت انسانی و ئیمجازات ھا

در ھر دو مورد حقی که از انسان سلب می شود . تحقير و مرگ تدريجی  است در معرض ئیقرار دادن چنين انسان ھا

 توان به او  گز ھم نمی انگشتان بريده و کوری چشم را ھرانسانی که اعدام شده و. و مھم تر از ھمه برگشت ناپذير است

 که دست ئیان و خود آن ھااين ھا ھم چون داغی بزرگ و سوزناک نه تنھا در قلب و جسم خانواده ھای قرباني. برگرداند

ثيرات مخربی می أپايشان بريده شده و يا کور شده اند برای ھميشه و تا پايان عمر باقی می ماند، بلکه در جامعه نيز تو 

ھنگامی که حکومت قربانی را با تبليغات در خيابان ھا و ميادين شھرھا به دار می آويزد؛ در انظار عمومی به . گذارد

 خود از جمله کودکان شان ۀسفانه بخشی از مردم ھم به ھر دليل با خانوادأزنند؛ دست و پا می برند؛ متافراد شالق می 

 خشونت و آدم کشی و قمه کشی را ھر چه بيش تر در جامعه  و عمالً به تماشای اين وحشی گری ھا می ايستند رسماً 

نابع سرشار دارد اما بخش عظيمی از مردم آن آن جامعه ای که ثروت ھای کالن و مدر ! توليد و بازتوليد می کنند

روز به قعر فقر و گرسنگی سقوط می کنند خشونت، دزدی، بزھکاری و ديگر آسيب ھای اجتماعی ه جامعه، روزب

  .اجتناب ناپذيرند و به ھيچ وجه قابل کنترل نمی باشند

آميزی به کل   غيرانسانی و اھانت  چون بريدن دست و پا، يا درآوردن چشم، مجازات ھای بی رحمانه،ئیمجازات ھا

 ميثاق ھای بين المللی، از جمله ميثاق منع شکنجه و ميثاق بين المللی سياسی و مدنی، ۀجوامع بشری ھستند که بر پاي

دن « دادگاه کيفری بين المللی  ۀ م، که پاي١٩٩٨ ۀھم چنين بر طبق عھدنام. دولت ھا حق اعمال اين مجازات ھا را ندارند
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اعمالی غيرانسانی که به درد شديد جسمی يا صدمات شديد «، از موارد جنايت عليه بشريت است و در رديف شد» ھاگ

  ».به سالمتی و تماميت جسمی يا روحی منجر شود

به اين ترتيب، حکومتی که سران و مقامات آن، ادعا می کنند با بگير و ببند، زندان و شکنجه، دست و پا بريدن، چشم 

ام جلو بزھکاری و دزدی و غيره در جامعه را بگيرند بايد گفت که يا سخت در اشتباھند و يا جز زبان درآوردن و اعد

 حکومت اسالمی ئیدومی شامل حکومت جھل و جنايت و ترور و مافيا. زور و کشتار زبان ديگری سرشان نمی شود

 رسيده است که تنھا بقای خود را در یئاين حکومت، در ميان خونريزی ھا و ھزاران جنايتش عليه بشريت به جا. است

از اين رو، کسانی که فکر می کنند اين حکومت اصالح پذير است سخت در . سرکوب و کشتار شھروندان می بيند

  . اشتباھند و آب در ھاون می کوبد

ن خود و اودی مخالفن ھای خود، کشتار و ناباسالم نيز ھمانند ديگر مذاھب در تاريخ و بيش تر از بقيه، با فتواھا و فرما

 عربستان، ۀ سال پيش در شبه جزير١۴٠٠عمکردھای نخستين حکومت اسالمی در بيش از . کفار را صادر کرده است

به سردمداری آدم کشان و راھزنان و متجاوزين به جان و مال مردم آن ديار، يعنی محمد و علی و عمر و عثمان و 

اين وحشی گری ھای آن ھا از طريق قرآن، احاديث و فتواھايشان به . استابوبکر و غيره بسيار ھولناک و تکان دھنده 

  . جانشينان توصيه شده و ھم چنان ادامه دارد

 که در ھجوم ئی، پس از غارت اموال و ثروت ھای قبيله ھا و طايفه ھا...و) شير خدا«، علی »رسول هللا«محمد 

 رحم نمی کردند و زنان و کودکان را به عنوان غنايم جنگی بين  نيزء نيروھايش قلع و قمع شده بودند، به اسراۀوحشيان

  .خود تقسيم می کردند

در تاريخ اسالم، آمده است که پيامبر پس از اين که قبايل يھودی بی قينقاع و بنی نضير را به بھانه ھای مختلف مورد 

در جنگ خيبر وقتی کنانه «: ريظه رفت ھای ايشان را غارت کرد به سراغ قوم بنی قئیيورش قرار داد و اموال و دارا

 اش ئیدست مسلمانان افتاد، محمد از وی خواست تا جواھرات و داراه  بنی قريظه بۀس يھوديان خيبر و قبيلئيابن ربيع ر

مين ھزينه ھای دفاع در برابر مسلمين فروخته، محمد أو چون کنانه مدعی شد که آن ھا را برای ت. را تحويل او دھد

به .  ھايش را فاش کردئیتا او را شکنجه کنند و سرانجام کنانه در زير شکنجه مخفيگاه جواھرات و دارادستور داد 

محمد ھمان شب با ھمسر کنانه به نام صفيه . دستور محمد روی سينه او ھيزم گداخته ريختند و او زير شکنجه جان داد

  ».جماع کرد

اين . آمده است... بن ھشام، ابن خلدون، بالذری، ابن اسحاق واين مطلب در تمام تواريخ اسالمی از جمله طبری، ا

. ليف محمد باقر مجلسی از معتبرترين علمای شيعه می توانيد بخوانيدأت» حيات القلوب يا زندگی محمد«مطلب را در 

  )۶٠۵ تا ۶٠٢صفحات (

 جھالت، جنايت، ترور و ۀعبنابراين، تاريخ اسالمی، تاريخ زن ستيزی، آزادی ستيزی، نقض شديد حقوق کودک، توس

  .آدم کشی، سانسور و اختناق، غارتگری و تجاوز، شکنجه و اعدام است

 قطع دست دزد در اسالم، از روز نخست، بردگان و فقيران و بيچارگان و آفتابه "حد شرعی" اين است که مسألهاصل 

مت نکبت اسالمی و الھی نيز اين حد تاکنون و در طول سی و چھار سال عمر حکو. دزدھا را نشانه گرفته بوده است

حد شرعی .  درآمده استاجراءشرعی و اين حد از توحش تنھا در مورد افراد فقير و گمنام و گرسنه و نگون بخت به 

قطع يد در اسالم، با وجود عوام فريبی ھای روحاينون و مفسران قرآن، ھدف امنيت جامعه را در نظر نداشته، بلکه 

 ئیوگرنه کالن دزدھا. ه مال و ثروت صاحبان سرمايه و قدرت ھا را سرکوب می کرده استتعرض و دست درازی ب

که چند نمونه از آن ھا را خود حاکمان سرمايه و قدرت در اختالف ھای جناحی شان نتوانسته اند پرده پوشی کنند به 

انی و آقازاه ھايش، شيخ محمد يزدی، آيت هللا ھای دزد از خامنه ای و آقازاده اش، از ھاشمی رفسنج. زبان آورده اند
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 و صدھا مرجع و مجتھد، سردار، ئیامامی کاشانی، مکارم شيرازی، احمدی نژاد و اطرافيانش چون رحيمی و مشا

سای نھادھای مذھبی و غيره، کماکان به غارت ؤنمايندگان مجلس، شھردارھا، استاندارھا، فرماندارھا، امام جمعه ھا، ر

ين دزدی می کنند و ثروت مسؤولدر حکومت اسالمی ايران، ھمه سران، مقامات و . ران مشغولندسرمايه ھای مردم اي

آن ھا، درآمدھا و ثروت ھای کشور را يا به جيب می زنند و يا به انحای مختلف حيف و . لکت به ھدر می دھندمھای م

  . سازمان دھی تروريسم و ميليتاريسم می کنندۀميل به ويژه در عرص

، بيچاره و ناچار و هيعنی دزد گرسن. رتيب، از جمله قطع دست و پای دزدان در حکومت اسالمی، طبقاتی استبه اين ت

خرده دزد بالفاصله پس از دستگيری دست و پايشان را می برند اما چنين مجازاتی ھرگز شامل دزدان بزرگ و 

ت اسالمی کالن دزدھا و قاچاقيان را اين تاکنون شنيده نشده است که حکوم. ان اموال عمومی مردم نمی شودرغاترگ

  .چنين وحشيانه و غيرانسانی مجازات کند

آن ھم در شرايطی که اکثريت مردم ايران در فقر و بی کاری و گرسنگی به سر می برند دزدی، خشونت، زورگيری، 

آن ھا ۀ اصلی و ريشبزھکاری، تن فروشی، خودکشی، اعتياد، طالق و ديگر آسيب ھا و بحران ھای اجتماعی که علل 

جو قرار داد نه تنھا جان و زندگی  و را بايد در فقر اقتصادی و سياست ھای کالن حکومت اسالمی مورد بحث و جست

  .بسياری از انسان ھا را می گيرند، بلکه به طور کلی اخالقيات جامعه را به تباھی کشانده اند

پا بريدن برقراری امنيت در جامعه و و ز اعدام و دست سران و مقامات حکومت اسالمی، مدعی اند که ھدف شان ا

در حالی که نگاھی به برخی کشورھای غيراسالمی و مرفه و . جلوگيری از گسترش دزدی و قاچاق و غيره است

 نمی شود نيز حاکی از آن است که در آن اجراء " اسالمیحدود"پيشرفته مانند کشورھای اسکانديناوی، که در آن ھا 

 ،بنابراين، وحشت. ن است و دادگاه ھای آنان از نظر مشتريان زيادی ندارندئيرخ ارتکاب جرم بسيار بسيار پاکشورھا، ن

  !وحشت می آفريند و نه امنيت

 بی  زندگی محرومان جامعه و به وجود آوردن اشتغال و برقراری بيمه ھایتأميندر چنين شرايطی، تنھا راه حل 

 که ئیسرکوب و کشتن انسانی ھا. ی در جامعه است نه سرکوب و زندان و اعدام مکفکاری، دوران بيماری و سوسيال

به عالوه مھم تر از ھمه، با .  عملی شنيع و غيرانسانی و وحشيانه است،خود دچار ده ھا بدبختی ھستند توسط حکومت

که با اعمال خشونت خشونت و شکنجه و اعدام نه تنھا نمی توان جلو زورگيری و بزھکاری و تجاوزگری را گرفت، بل

  . و بربريت حاکميت در جامعه، بيش تر اين بحران ھا و فجايع در جامعه افزايش می يابد

 حکومت اسالمی، در زندانی و شکنجه و اعدام و قطع عضو  و شالق زدن دزدھا و بزھکاران، ۀتجربه سی و چھار سال

عه کارساز نيست، بلکه خشونت دولتی به گسترش به سادگی نشان می دھند که نه تنھا اعمال خشونت در اصالح جام

 اين بحران ھا در فقر ۀ ھمۀ کرديم ريشتأکيدبه عالوه ھمان زور که در باال . خشونت در جامعه نيز منجر شده است

در .  اين نوع بزھکاری را گرفتۀ شھروندان، می توان جلو بخش عمدتۀ زندگی شايستأميناقتصادی است بنابراين، با 

حکومت اسالمی در مقابل خواسته ھا و مطالبات کارگران و محرومان جامعه نه تنھا شانه باال انداخته، بلکه حالی که 

ن جنبش ھای اجتماعی، سرکوب معترضين اعزام کرده و فعاالليس و نيروھای سرکوبگر خود را برای وسپاه، بسيج، پ

 و غيره را به زندان و شکنجه و حتی اعدام محکوم ن محيط زيست و مدافعان حقوق کودکان کار و خيابانیوکال، فعاال

  .کرده است

جوانانی که شغل ندارند، پول ندارند، امکانات تفريحی ندارند فقط توسط حکومت مورد تحقير و سرکوب قرار می 

 حرف زدن دختر و اوند؛ در صورت کوچک ترين خالف، حتگيرند؛ توسط حکومتيان اراذل و اوباش معرفی می ش

 شالق در پی دارد با چنين حکومت متجاوز و آدم کش چه بايد کرد؟ آيا غير از اين است که آن را به دليل پسر، حکم

  ! جنايات بی شمار عليه بشريت محکوم کرد و برای بر چيدن بساط کليت آن مبارزه نمود؟
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ی اجرا، به دنبال »دزدآی دزد، آی «: ين حکومت اسالمی فرياد بزندمسؤولبی شک ھر کس در ميان سران و مقامات و 

  !عدالت و گرفتن دزد نيست، بلکه سھم خواھی بيش تر از ھم فکران و ھم کيشان دزدش است

 


