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  ھرج و مرج در نظام مافيائی سرمايه داری جمھوری اسالمی
  

رقابت بر سر دزدی و ارتشاء به .  در برگرفته استقانقاريای فساد سراپای رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی را

باالئی ھا توانشان در فريب مردم به ته کشيده است و ھر ايل و طايفه و قبيله ای می . رکوردھای تازه ای رسيده اند

. ازدنداکم مافيائی را به گردن ديگری بي نابسامانی ھای مشتی حۀخواھد خودش را قھرمان مبارزه با فساد جلوه دھد و ھم

اين . و ھر چه ترس از آينده بيشتر شود وضع وخيمتر خواھد شد. گرگھا آغاز کرده اند که بيرحمانه تر ھمديگر را بدرند

ی شورای نگھبان سھم أراحتی با ره پرده دريھا گويای آن است که انتخابات داغی در پيش است و اين بار نمی شود ب

  . رقيب را تصاحب کرد

 مشاجره ای ميان ھواداران دولت احمدی نژاد ١٣٩١ ]دلو[ بھمن ماه١۵المی در روز يکشنبه  مجلس شورای اسجلسۀدر

 وصف حال کل وضعيت سرمايه داری رژيم و مريدان و مخلصان رئيس مجلس شورای اسالمی در گرفت که واقعاً 

  . رو شده ايمه  ما با سيرک اسالمی روبحقيقتاً . جمھوری اسالمی است

ت از استيضاح وزير کار آنھم چند ماه مانده به پايان کارش، در مجلس برآشفته بود، قبل از شده رئيس جمھور که ب

 علنی مجلس، وزير مشاورش را به نزد علی الريجانی می فرستد و از وی می خواھد که از استيضاح وزير کار ۀجلس

 دھی فاضل الريجانی تاز رشوی را که نوار صوتي احمدی نژاد خودداری کند، در غير اين صورت، وی نيز ۀکابين

اين . گو با سعيد مرتضوی رئيس صندوق بيمه پرده بر می دارد، منتشر خواھد کرد و برادر علی الريجانی در گفت

يکی . وسط، سعيد مرتضوی در صدد خوردن واجبی است تا ديگر در ھمدستی با يک جناح آبروی جناح ديگر را نبرد

 کھريزک اين جانی را پس از دو سال ۀ و به وی مقام جديد می دھد و ديگری پروندسعيد مرتضوی را به باال بر می کشد

  . مجدد رو می کند

و آنوقت دو حريف به . علی الريجانی به زير بار اين تھديد نمی رود و خود را برای مقابله با احمدی نژاد آماده می کند

ه عرش می رود و آنھا به سوی ھم تيرھای زھرآگين ميدان می آيند و رجز خوانی و لجن پراکنی از دو سوی ميدان ب

  .  پرتاب می کنند

ھر صورت اين سند را در ه تاکتيک الريجانی تاکتيک درستی بوده است، زيرا ھر تسليمی در مقابل احمدی نژاد که ب

تسليم .  بوداستخوان الی زخم. بار ختم نمی شد جيب بغل خود برای موارد آتی نيز نگھداری می کرد، فقط به اين يک
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علی الريجانی به معنی تسليم مجلس مخالف احمدی نژاد در تمام وقت باقی مانده از رياست جمھوری وی محسوب می 

  .بار بود بار شيون يک سياست الريجانی به مصداق مرگ يک. شد و تازه آخرش ھم معلوم نبود که اين سند را رو نکند

وی می دانست که راه مقابله تنھا مقابله به مثل .  ضربه ای نوش کنالريجانی حساب می کرد ضربه ای زده ای، حال

وی نيز اسناد ديگری از دزديھای نزديکان احمدی نژاد داشت و می توانست دست باند احمدی نژاد را در بر باد .  است

  . دادن ثروت مردم رو کند

:  امسال ابراز داشتدلومدی نژاد بود در  از مريدان احمحمدرضا با ھنر، نايب رئيس مجلس شورای اسالمی که قبالً 

دوران اين نوع حکومت کردن گذشته و اين نوع : "کيد کردأحکومت می کند و ت" احمدی نژاد به سبک قرون وسطی"

وی به ). کيد از توفانأت(؟؟ "!! می کردندئيدأيک نفر فرمان می داد و ھمه تحکومت برای قرون وسطی است که در آن 

معلوم نيست مشکل آقای با ھنر در . ھای خامنه ای را تحويل نمی گيرد د که احمدی نژاد حرفطور ضمنی بيان کر

کجاست؟ در بيت رھبری است يا در بيت رياست جمھوری؟ مگر غير از اين است که رھبر جمھوری اسالمی ھم يک 

در حرکتھا و رفتارھا "... د آقای با ھنر می افزايد که احمدی نژا. تنه حکومت می کند و حرف مردم را گوش نمی دھد

  . يعنی وی حرفھای سيد علی خامنه ای را نمی پذيرد.". از يک سياست کالن پيروی نمی کند

احمدی نژاد باج نمی دھد، : "شتمحمد جعفر بھداد معاون سياسی دفتر احمدی نژاد  در يادداشتی در روزنامه ايران نو

.  کس ديگری نمی تواند جز سيد علی خامنه ای، ولی فقيه باشداين دوست احمدی نژاد!".  به شما دوست عزيزحتا

ر وی در درون حاکميت کلش.  خودش را در درون حاکميت به صورت پنھان بنا کرده استۀاحمدی نژاد باند و طايف

ل دروغ و دغش به کدام باند تعلق دارد و سخنانی که بر زبان می آورد  اکس نمی داند که آدم کناری ھيچ. سّری است

اين اخالق و روش سياسی را آخوندھا در جامعه ساختند و .  است اسالمی و در خدمت منافع اسالم عزيزۀاست و يا تقي

 منازعه و مشاجره در مجلس ۀنمون.  ضد خودشان شده استهکار بردند و حال اسلحه ای به  ضد مردم بهپرداختند و ب

باندھای . سيس جمھوری اسالمی وجود داشته استأمان بدو تبيان علنی اين درگيری ھاست که مدتھا در خفا و از ھ

و حال ما با نتايج اين باندبازی . مذھبی ھر کس در فکر تقويت باند خودش بوده است و نه انديشه به منافع مردم ايران

  .   رو ھستيمه  روبامريکادست کردن حکومت و ھمکاری با  مافيائی برای غارت اموال عمومی، يک

 کوچک گويای گنداب بزرگی است که تماميت رژيم مافيائی سرمايه داری جمھوری اسالمی در آن دست پا ۀھمين نمون

  .می زند

احمدی .  الريجانی با تکيه به رياست قوه قضائيه و مقننه در پی کسب امتيازات مالی و پر کردن جيب خود استۀخانواد

تا با وی کنار بيايد و . الريجانی می فرستد تا با وی معامله کندمور به نزد أکه جلوی دزدھا را بگيرد م نژاد به جای اين

 مجريه که باند و ۀ اين بار نخست نيست که رئيس قوت را احمدی نژاد از آن روی دارد که حتماً أاين جر. بده بستان کند

بستان از باالی سر مردم اصل بده .  خود را دارد، قاصد به نزد رئيس قوه مقننه می فرستد تا با وی بده بستان کندۀطايف

 مجريه به خود ۀکدام از دو طرف به اين اصل اساسی که چگونه رئيس قو ھيچ.  اين رژيم نوشته شده استۀدر ناصي

توگوئی اصل بده بستان مبنای کار ھمکاری ميان سه قوه و يا شايد چھار پنج . چنين اجازه ای داده است، اشاره نمی کنند

در يک رژيم متعارف سرمايه داری امکان ندارد که . يم مافيائی جممھوری اسالمی استقوه و قوه ھای ديگر در رژ

 برای حفظ نظام و پوشاندن حقايق از مردم و سازش آنھا معموالً .  مجريه باشدۀاساس کار بر بده بستان ميان مجلس و قو

  .  تسلط آنھا می باشدۀادام

 اخاذی کنند و به پاس قدرت خويش به غارت اموال عمومی  کوچک طرفھای درگيری پذيرفته اند کهۀدر اين واقع

 آلت دست علی الريجانی  مردم باشد عمالً ۀ نمايندطرفھا پذيرفته اند که مجلس شورای اسالمی که بايد منطقاً . بپردازند

ضاح بايد است و ھم علی الريجانی اين را می داند و ھم احمدی نژاد وگرنه به چه مناسبت برای جلوگيری از طرح استي
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قاصد احمدی نژاد به نزد علی الريجانی برود؟ مگر مھار مجلس دست رئيس مجلس است و نمايندگان مسلوب 

ی استصوابی أمجلسی را که شورای نگھبان با ر. ند؟ البته که چنين است و اين را احمدی نژاد خوب می داندااالختيار

  . مسلوب االراده استند طبيعتاً در آوره برگزيند و نمايندگانش سر از صندوقھای جعلی ب

کسی از احمدی نژاد نمی پرسد که چه مقامی اين اجازه را صادر کرده که از زندگی خصوصی و يا روابط خصوصی و 

گوی خصوصی کسی بدون اطالع وی نوار تھيه شود؟ اين موارد در بسياری ممالک دنيا مگر در مواردی که  و يا گفت

در ھيچ محکمه ای چنين سندی که به صورت .  ن کرده است، جرم محسوب می شوديي تعقانون بر سر مسايل امنيت ملی

 افراد بايد با ۀورود به حريم خان. غير مجاز و خالف قانون تھيه شده است، نمی تواند مبنای داوری حقوقی قرار بگيرد

ولی در . طور غير قانونی فراھم کرده است ارزش حقوقی ندارنده مدارکی که قوای انتظامی ب.  دادستان باشدۀاجاز

مملکتی که تجاوز به حريم خصوصی بدون حکم دادستان يک امر عادی است و می تواند حکم يک آخوند انتقامجو و يا 

ظر بر خود دولت که بايد نا. يک پاسدار گردن کلفت باشد، اشاره به اين عبارات مانند ياسين خواندن به گوش خر است

اگر احمدی نژاد خودش حکم به کار غير قانونی می دھد، . اجرای قانون باشد، نمی تواند قانون خود را به زير پا بگذارد

له برخورد نکرده به ھمان روشی متوسل می شود که أ قانونی با اين مسۀالريجانی نيز از ترسش در موارد ديگر با شيو

  .احمدی نژاد از آن سود می جويد

 يکه ای که خودش رھبری کشور را در دست داشته و با اين روش تا کنون با حکم حکومتی رفتار کرده است، بخامنه 

سفانه رئيس يک قوه به استناد يک اتھام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، دو أدر اين ماجرا مت: "باره يادش آمده

ی بد، غلط، نا مناسب، خالف شرع، خالف قانون و خالف  قضائيه را متھم ساخت که کارۀ ديگر يعنی مجلس و قوۀقو

معلوم نيست در اين کشور اسالمی از چه موقع تا کنون احترام به سه قوه منطبق بر شرع و . انجام داده است" اخالق

  .قانون است؟ پس چرا خود رھبر به آنھا احترام نمی گذارد؟

 و علی الريجانی نيز برای احمدی نژاد تره ھم خورد نمی احمدی نژاد برای علی الريجانی پشيزی ارزش قايل نيست

رو ه وقتی احمدی نژاد قادر نيست به عنوان رئيس دولت وزير اطالعاتش را عوض کند و با مخالفت خامنه ای روب. کند

  .می شود، چرا الريجانی با ابزار مجلس به دخالت در ترکيب وزراء دست نزند؟

آنھا انتخابات را فقط . ی مردم ارزشی ندارندأالم کردند که در جمھوری اسالمی رخامنه ای و مصباح يزدی بارھا اع

  تبليغاتی برگذار می کنند، ولی حاضر نيستند اگر نتايج آن خالف ميل آنھا شد، آنۀبرای فريب افکار عمومی و از جنب

انتخابات : "ی می داند و می گويد ملۀمظھر اراد" تنھا"وقتی احمدی نژاد در نامه ای به رھبر، خود را . را بپذيرند

 ملی و نماد حاکميت مردم و باالترين سطح نمايندگی از مردم را دارد چرا که رئيس ۀرياست جمھوری مظھر اراد

.  مردم ھستم و تو نيستیۀ، دارد خامنه ای را تھديد می کند که من نمايند"ی مستقيم مردم انتخاب می شودأجمھور با ر

ئيد کرده است و حاال مشکل است مدعی شود که در أرا ت ی مردم دانسته و آنأالبی احمدی نژاد را رخامنه ای انتخابات ق

 تکيه بر مردم ۀدر اينجا احمدی نژاد به اسلح. بر سرکار می آمدند" فتنه"انتخابات تقلب صورت گرفته و بايد  ھوادارن 

  .  ضد خامنه ای متوسل می شودهب

ی اقليت و أدر مملکتی که رئيس جمھورش با ر. فرمايشی و مانند زمان شاه قالبی استدر مملکتی که انتخابات مجلسش 

اين مجلس اعتباری ندارد تا احمدی نژاد . تنھا به زور تھديد خامنه ای بر سر کار آمده است و اين را ھمه کس می دانند

ين وضعی، در مملکتی که رئيس در چن.  الريجانی می داندۀوی مجلس جمھوری اسالمی را قبيل. از آن حساب ببرد

 قضائيه اش بی اعتبار است، در اين مملکت ۀمجلسش بی اعتبار است، نخست وزيرش بی اعتبار است، رئيس قو

ظام والن نخود مسؤ.  پناه قانون حس نمی کنندمردم خويش را در. قانونش ھم مورد احترام مردم نيست و بی اعتبار است

کس در اين مملکت برای  ھيچ. الن نظام می دانند که قانون از کسی حمايت نمی کندوخود مسؤ. مظھر نقض قوانين اند
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. جرايمی که در خدمت منافع قبيله ھا و طايفه ھا و دسته بنديھای مافيائی مرتکب می شود، مورد پيگرد قرار نمی گيرد

دستگاه دروغ و حقه بازی .  جمعی و نظارت شفاف عمومیۀ فردی بر مملکت سايه افکنده است و نه ارادۀزيرا اراد

ھيوالی . مين نمی کند امنيت خود آنھا را نيز تأاسالمی که اين حضرات در عرض اين سی و چھار سال بنا کرده اند،

ل وکنتر. ی را که در دامان خود پرورش داده اند، حال خون خود آخوندھا و آخوندزاده ھا را می طلبداسالميخون آشام 

 خدا جا می زند، تنھا ۀی مردم را بی ارزش می داند، زيرا خود را نمايندأاستداللی که ر. اين عفريت مشکل شده است

دور ه اگر در زمان مناسب، ب. برای مردم عادی ساخته شده است، ولی اين شعبده بازيھا ميان خودشان برد چندانی ندارد

 نورانی اگر کلفتی اش ۀجا بزنند، ھمان ھال امام زمان ۀ نورانی ظاھر می شود تا وی را عزيز شدۀسر احمدی نژاد ھال

.  کفر استۀباره نشان يکه صد برابر ھم شود در مخالفت با نظريات مصباح يزدی و علی خامنه ای حاصلی ندارد و ب

  " . شغال بيشه مازندران را نگيرد جز سگ مازندرانی"خاطر آورد که ه در اينجا بايد اين ضرب المثل را ب

تمام دستگاه . مين امنيت جانی و معاش خود استأئی اسالمی، ھر کس در پی ساختمان دستگاه تحال در دنيای مافيا

 را جوزا ٢٢ قضائيه قاتالن جنبش دموکراتيک ۀاگر رئيس قو. دروغ و فريبکاری و رياکاری مالھا درھم پاشيده است

ی راست راست راه می روند و رھا می کند، اگر تروريستھای رئيس جمھور و خامنه ای و مصباح يزدی و رفسنجان

ھر صورت فرا می ه مين امنيت خويش و ترس از فردائی که بأمورد پيگرد قانونی قرار نمی گيرند، پس ھر کس برای ت

 سقوط منتظری ھا، رفسنجانی ھا، موسوی ھا، خاتمی ھا، ۀرسد و ترس از بی مھری باال سری ھا، ترس از تجرب

 مالی از راھھای نامشروع انباشت ۀ رود تا سند جمع کند، پرونده سازی کند، اندوختمی...  کروبی ھا، شريعتمداری ھا و

. ، کفن پوشان، مريدان خود را سازمان دھد و داشته باشدهللا، انصار حزبهللاموران مسلح و چاقوکشان حزب أنمايد، م

ديگر نزاعھا، . دل می شود ناامن بۀ جامعۀدزدی و بی قانونی و مريدبازی و لشگرکشی و يارگيری به رکن اساسی ادار

 آنھا برای حفظ نظام سرمايه داری، ولی در تحت رھبری گروه بزن بھادر و ۀو دسته ھای قدرت است که ھم نزاع دار

آنھا بين ھم ازدواج می کنند تا مانند قرون وسطی با دختر دادن و پسر گرفتن اتحاد قبيله . خونی خويش، فعاليت می کنند

اين وضعيت در ايران فقط از حاکميت آن دسته ھای مافيائی ساخته است که از . مين کنندأھا و امنيت جمعی را ت

  .ی قم و برادران چاقوکش بسيجیئتشکيل می شود تا کفن پوشان حرفه " برادارن پاسدار قاچاقچی"

ی به مجلس يکی دارای اسکله ھای مخفی است تا جنس به ايران وارد کند و در بازار بدون نظارت دولت و پاسخگوئ

. بفروشد و ميلياردر شود و ديگری در پی آن است که چگونه نظام بانکی را تلکه کند و با خيال راحت ساکن کانادا شود

يکی با قدرت اسلحه می چاپد و ديگری به تجار خودی اعتبار ورود اجناس بنجل را می دھد تا از اين بابت کميسيونی 

رھبراِن در قدرت، . ت فاجعه آميزش بر جامعه برای اين مافيائی ھا مھم نيستثيراأت. بگيرد و راه دزدی را باز کند

مين عمر خود را نه در خدمت به مردم و زيستن در ايران، بلکه در فرار به کانادا می بينند و بسياری از آنھا از ھم أت

 نزاع حاکميت که بحران درونی. سترفسنجانی نخستين آنھا حتما نبوده ا. اکنون در آنجا دارای ثروتھای ميلياردی ھستند

جان ه ، قبيله ھای مافيائی را بءترس از مردم و ترس از رقبا. ش تشديد شده است ناشی از ھمين نابسامانی مافيائی استا

 .  کس را محترم نمی شناسد خود در آشی که پخته است دست و پا می زند رژيمی که امنيت ھيچ. ھم انداخته است

*****  
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