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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ مارچ ٢٢

 

 ١٣٨٩ترين وقايع ايران در سال مھم
  

دانه ھا  لنرم نرمک می رسد اينک بھار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ھا و دشت ھا، خوش به حا

  ...!و سبزه ھا، خوش به حال غنچه ھای نيمه باز

   

  مقدمه

آن ھا، حتی مھم ترين شان نيز در ۀ در ايران و جھان روی داد که پرداختن به ھم١٣٨٩وقايع بسيار زيادی در سال 

  .يک سطح محدود امکان پذير نيست

 را سال کار مضاعف ناميده ١٣٨٩، سال  خود٨٩سيدعلی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی ايران، در پيام نوروزی 

 نخست انتخابات رياست جھموری خود، شعار اصلی اش آوردن ۀقبل از او نيز محمود احمدی نژاد، در دور. بود

معرفی کرده » مھرورز«پول نفت به سر سفره مردم بود و در دوره دوم رياست جمھوری اش نيز دولت خود را 

عف، کار مضاعف، استثمار مضاعف و سرکوب مضاعف و اعدام ھای ھمه اين ھا اسم رمز سال مضا. بود

  . بود٨٨مضاعف در سال 

، حذف سوبسيدھای دولتی بود که از دوره رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی با توصيه ٨٩مھم ترين وقايع سال 

پس از حذف . رسيدصندوق بين المللی پول و بانک جھانی آغاز شده بود در اين سال توسط احمدی نژاد به سرانجام 

سوبسيدھا، بالفصله قيمت کاالھای ضروری مردم از نان، برق، آب، گاز خانگی تا گازوئيل، بنزين، اياب و ذھاب و 

  .باال بردند و چندين برابر گران تر کردندرا غيره 

تراض ع اين مبارزات در اۀاما باز ھم عمد. ، اعتراضات و اعتصابات کارگری رشد چشم گيری داشت٨٩در سال 

 ماه دست مزد معوقه دارند و ١٨ھم اکنون صدھا ھزار کارگر از يک ماه تا . مزدھا بودبه عدم پرداخت به موقع دست

 مربوط به کارخانه ھا و صنايعی است که به دليل سوء مديريت، نداشتن مواد خام، فرسودگی دستگاه ھا و مھم ةً عمد

  . فعاليت دارند،رفيتظ درصد ٥٠د و يا زير رشکست شده انتر از ھمه در اثر محاصره اقتصادی و
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، ٨٨، پس از سرکوب ھای خونين اعتراضات مردمی در سال ٨٩از سرگيری مجدد اعتراضات خيابانی در سال 

چرا که سران حکومت اسالمی، تصور می کردند پس . سران و مقامات حکومت اسالمی را دچار شوک سياسی کرد

 و ميليتاريزه و امنيتی کردن جامعه و راه انداختن اعدام ٨٨ھزار نفری سال از سرکوب ھا و دستگيری ھای ده ھا 

  .ھای گسترده و مداوم، جامعه را مرعوب کرده اند

سيسات اتمی حکومت أکه گفته شد فعاليت پاره ای از ت» استاکس نت«، ارسال کرم رايانه ای موسوم به ٨٩سال 

  . در دنيای مجازی بود٨٩از در جريان حمالت سال اسالمی ايران را مختل ساخته از نمونه ھای خبرس

 و امريکا، سال افزايش تحريم ھای جديد سازمان ملل و ھم چنين تحريم ھای يک جانبه اتحاديه اروپا و ٨٩سال 

 شورای ١٩٢٩ را با حمايت از قطعنامه امريکاروسيه نزديکی سياسی به . برخی کشورھای ديگر، عليه ايران بود

،  در تصويب قطعنامه ياد شده، چين نيز با وجود مقاومت ھای اولی. مت اسالمی ايران نشان دادامنيت عليه حکو

  .شرکت کرد

 - ی ئشرکت بريتانيا. بيرون کشيدند، شرکت ھای بزرگ نفتی جھان، خود را از صنعت نفت و گاز ايران ٨٩سال 

  . ھا بودند  اين شرکت   انی از جملهئیياھلندی شل، شرکت فرانسوی توتال، شرکت نروژی استات اويل و شرکت ايتال

ی و گسترش تحريم ھای بين المللی عليه ايران، دشواری ھا و بحران ئدر ماه ھای اخير با تشديد بحران مناقشه ھسته 

ای چون کشف کانتينرھای حامل سالح  حوادث بی سابقه . ھای سياست خارجی حکومت اسالمی ايران تشديد گرديد

  .خدر در نيجريه و يا در بنادر جنوبی ايتاليا نيز به اين مشکالت افزودو مھمات و مواد م

حتی . ، دستگاه ديپلماسی حکومت اسالمی در سطح بين المللی دچار بحران شد و به انزوا رانده شد٨٩در سال 

ات احمدی نژاد، وزير امور خارجه خود منوچھر متکی را به ماموريت سنگال فرستاده بود در ديدار با مقام

  .سنگالی، آن ھا به او اطالع دادند که از وزارت برکنار شده است

، کمشکش بين جناح حاکم حکومت، يعنی اصولگرايان باال گرفت به طوری که چند نماينده شاخص ٨٩سال 

اصولگرا در مجلس شورای اسالمی، بارھا اعالم کردند که رحيمی معاون اول رياست جمھوری، اختالس کالنی 

  .کرده است

تا ... از زمينه ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی انقالبی در تونس، مصر، ليبی، عراق و کردستان عراق و

کشتارھای خونين در جنگ افغانستان و عراق، فاجعه انسانی و زيست محيطی ژاپن در اثر سونامی و زلزله و 

ترين بحران خود پس از جنگ جھانی انفجار نيروگاه ھای اتمی که به گفته نخست وزير ژاپن، مردم اين کشور بد

ال، گفرانسه، انگلستان پرتدوم را تجربه می کند تا ورشکستگی اقتصادی يونان، تظاھرات ھای کارگری در يونان، 

وقايعی که . ، يکی پس از ديگری به وقوع پيوستند١٣٨٩از جمله وقايعی مھمی بودند که در سال ...  وامريکاايران، 

. مديگر را در کشورھای مختلف تحت تاثير قرار دادند و به رشد و گسترش آن کمک کردندچون تحوالت انقالبی ھ

 چون الجزاير، اردن، يمن، بحرين، عربستان ئیتحوالت انقالبی و اعتراضات مردمی در حال حاضر در کشورھا

ا شديدا تحت تاثير خود بنابراين، تحوالت انقالبی در تونس و مصر، تمام دنيا ر. در جريان است... سعودی، ايران و

ن سرنوشت به يير نظم موجود و تعييقرار داده اند و يک بار ديگر در تاريخ، امر انقالب و قدرت مردمی برای تغ

بار ديگر طبقه کارگر، ارتش بی کاران، مردم محروم و جوانان برای ساختن .  روز جھانی تبديل شده استمسأله

جھانی که بدون فقر و تبعيض و استثمار و بدون سانسور و اختناق، جنگ و . جھان ديگری آستين ھا را باال زده اند

  . زندان و شکنجه و اعدام باشد سرکوب،
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در اين زندان، زندانيانی . ، شاھد جنايت ديگری در زندان قزل حصار بود٨٩جامعه ايران در آخرين روزھای سال 

 و هشيانه زندان بانان مسلح حکومت اسالمی قرار گرفتيورش وحبودند مورد که به اعدام ده زندانی اعتراض کرده 

  . زندانی را زخمی و يا کشتند١٥٠حدود 

حکومت اسالمی در دو سه ماه اخير، عالوه بر اعالم حذف سوبسيدھای دولتی و اوج گيری گرانی و تورم 

خود در رابطه با مھم ترين با اين مقدمه به بحث . کمرشکن، دستگيری ھا و تھديدات و اعدام را نيز تشديد کرده است

  .، ادامه می دھيم١٣٨٩وقايع ايران در سال 

  ادامه مطلب

  حذف سوبسيدھای دولتی

بحث اجرای قانون ھدف مندکردن يارانه ھا، . ف سوبسيدھای دولتی بود ايران، حذ٨٩يکی از مھم ترين وقايع سال 

، ظاھرا ٨٩در آغاز سال . ھا و محافل اقتصادی ايران را به خود مشغول کرده بود در تمام طول سال رسانه 

 ھزار ۴٠ ھا   نژاد، برای اجرای طرح ھدف مندی يارانه احمدی. کشمکش دولت و مجلس اين بحث را داغ کرد

 ھزار ميليارد ٢٠بودجه درخواست کرده بود، اما مجلس اين رقم را به )  ميليارد دالر۴٠نزديک به (ارد تومان ميلي

  .تومان کاھش داد

، ١٣٨٩ ]قوس[ آذر٢٧پس از اين که ماه ھا کش و قوس و مخفی کاری و وعده و تھديد، سرانجام شامگاه شنبه 

ونی از آغاز اجرای قانون ھدف مند کردن يارانه ھا خبر محمود احمدی نژاد ضمن حضور در يک برنامه تلويزي

، حامل ھای انرژی، آب و نان در سراسر ايران ١٣٨٩ آذر ٢٨به گفته احمدی نژاد، از ابتدای روز يک شنبه . داد

با بھای جديد ارائه خواھند شد که جزئيات آن پس از پايان سخنان تلويزيونی او از طريق صدور اطالعيه اعالم 

  .  شدخواھد

 آذر ماه که به دستور احمدی نژاد آغاز ٢٧ھم زمان با اجرای قانون ھدف مند کردن يارانه ھا از نيمه شب شنبه 

  .گرديد، فضای امنيتی در سطح کشور به شدت تشديد يافت

نيروھای انتظامی و سپاه پاسداران به صورت کاروان ھای نظامی در شھرھای کردستان و کرمانشاه اقدام به گشت 

اقدامات مشابھی نيز در ساير شھرھای کشور . زنی کرده و فضای کامال مليتاريزه را در اين مناطق به وجود آوردند

  .صورت گرفت... از جمله اصفھان، شيراز، مشھد، تبريز و

 سازی مردم  سازی و آماده   ھزار مبلغ اين سازمان برای شفاف ٣٧: معاون پارلمانی سازمان تبليغات اسالمی، گفت

ھای مختلف کشور اعزام  ھا پيش از آغاز اين قانون به استان   سازی مردم برای ھدف مندی يارانه  در زمينه آماده

  .شدند

 ٧٠٠ تومان و ھر ليتر بنزين آزاد به قيمت ۴٠٠ ای به قيمت  در گام نخست اجرای اين قانون، ھر ليتر بنزين سھميه

 تومان باال رفت و ھم چنين قيمت ١۵٠ای تا  ليتر گازوئيل سھميه از سوی ديگر، قيمت ھر . تومان به فروش رسيد

  .  تومان رسيد٣۵٠ ای نيز به ليتری  گازوئيل غير سھميه

 رسيد به   تومان به فروش می٣٠از اين پس ھر قرص نان لواش که تاکنون : خبرگزاری حکومتی مھر نيز نوشت

 تا ٢٧٠ لایر در ھر کيلوگرم به ٧۵قيمت آرد نيز از . رسيد تومان خواھد ٣١٠ تومان و قيمت نان بربری نيز به ٧۵

  .يابد  تومان در ھر کيلو افزايش می ٣٠٠

حذف سوبسيدھای دولتی در بسياری از کشورھا، چندين دھه است که با طرح ھا، توصيه ھا و تشويق ھای نھادھای 

 توصيه صندوق بين المللی پول و بانک .بين المللی سرمايه داری، به ويژه صندوق بين المللی پول در جريان است
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ی التين و ترکيه و غيره متحقق شده امريکاجھانی که قبال در بسياری از کشورھای در حال توسعه چون کشورھای 

است چيزی جز بسترسازی مناسب تر برای سرمايه گذاری و برآورد کردن خواست ھای سرمايه داران چيز ديگری 

استای گسترش سيستم سرمايه داری و بازار آزاد به دولت ھای کشورھای ر پول، در صندوق بين المللی. نبوده است

در حال توسعه و پيرامونی توصيه می کند دست مزد کارگران را منجمد کنند؛ کارگران مازاد را اخراج نمايند؛ 

ن ييران را برای تعصنايعی که فرسوده شده اند و سوددھی ندارند تعطيل کنند و صد البته که بايد دست سرمايه دا

  .قيمت اجناس و کاالھای خود باز بگذارند تا از وام ھای اين صندوق بھره مند شوند

 ٥/٤٥اخيرا مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی، می گويد بر اساس يک نظرسنجی که انجام داده است، 

  .فزايش نارضايتی عمومی خواھد شدھا موجب ا دھندگان معتقدند که اجرای قانون ھدف مندی يارانه  درصد از پاسخ 

بوده است، نشان می دھد که » وضعيت عمومی جامعه و عملکرد نھادھای حکومتی«اين نظرسنجی که در مورد 

 ھا و تورم خواھد   ھا موجب افزايش قيمت  درصد از پاسخ گويان معتقدند که اجرای طرح ھدف مندی يارانه٤/٥٧

  .شد

 موجب بروز نارضايتی مسأله درصد معتقدند که اين ٨/٢٦ در نقطه مقابل، مرکز پژوھش ھای مجلس می گويد که

  .نخواھد شد

 مرکز استانی و ٣٠ در ١٣٨٩ و آذرماه سال ]عقرب[مرکز پژوھش ھای مجلس می گويد که اين نظرسنجی در آبان

  . ھزار نفر انجام شده است١٧ميان بيش از 

   

  از مردم از گرانی سرسام آور کاالھای مورد نيئیآمارھا

 ١٢٠٠گرانی سرسام آور، نان سنگک «، تحت عنون ١٣٨٩ ]حوت[ اسفند ماه١٠سايت افکارنيوز، سه شنبه، 

» دو آتيشه«قيمت برخی از نانوايان در ازای پاشيدن مقداری کنجد و يا تحت عناوينی ھم چون : ، نوشت»تومان

  .چندين برابر قيمت نان از مردم پول می گيرند

ه ھای حکومتی، با عرضه اولين سری از فيش ھای گاز مشترکين پس از حذف يارانه ھا، و آن بنا به گزارش رسان

شدند و در نھايت افزايش بھای حامل ھای » شوکه«طور که خبرگزاری مھر گزارش داده، بسياری از مشترکان 

  . انرژی بر بازار محصوالت مصرفی در شب عيد نيز تاثير گذاشته است

وشته مھر نيوز، ادامه سرما و کاھش درجه حرارت نگھداری مرغ ھا يکی از داليل رشد بی در ھمين ارتباط به ن

 تومان رسيده ٢٤٥سابقه قيمت اين کاال و تخم مرغ در ھفته اخير بوده به طوری که قيمت ھر عدد تخم مرغ به 

  . يست واحدھای مرغداری جھت کاھش ھزينه گاز مصرفی نئیقيمتی که بی ارتباط با صرفه جو. است

ھم . افزايش قيمت کاالھای اساسی به مرغ و تخم مرغ محدود نبوده و ديگر اقالم مصرفی را نيز شامل شده است

 قلم محصول ٣٢٣زمان دولت با ھدف با ثبات نشان دادن بازار کاالھای مصرفی، طی روزھای گذشته واردات 

 نوشته روزنامه دنيای اقتصاد می تواند به کشاورزی را تا اطالع ثانوی آزاد اعالم کرده است؛ تصميمی که به

قيمت کاالھای اساسی در حالی رو به افزايش است که افزايش قيمت ارز و . نابودی بخش کشاورزی منتھی شود

  . سکه از يک سو و اجاره بھای مسکن از ديگر سو، باعث نارضايتی گسترده شھروندان شده است

  :از ناتوانی دولت در مھار قيمت اجاره بھا نوشت، در گزارشی »ايلنا«خبرگزاری کار ايران 

 ريزان و در روزھای پايانی سال يك بار ديگر بازار اجاره بھای  با گذشت مدتی از اظھارات متناقض برنامه «

مسكن خبر ساز شده و كابوس و ھم انگيزه جھش قيمت اجاره بھا، سايه خود را بر سر جمعيت انبوھی از بی 
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   ھای زيبا و اميدوار كننده برنامه شايد ديگر، چتر صحبت. ظار تحويل سال ھستند پھن كرده استخانمانان كه در انت

بھای مسكن در   درصدی نرخ اجاره ٢٠اگرچه افزايش . ريزان ھرگز باز نشود و باران واقعيت بر سر مردم ببارد

 در بخش توليد و عرضه مسكن و  ريزی و سياست گذاری كالن روزھای پايانی سال يك بار ديگر بحث عدم برنامه

 بھای مسكن در مرداد ماه كليد خورد و نمی  عدم اطالع رسانی شفاف را به رخ می كشد اما روند افزايشی اجاره

  ».توان آن را موضوع تازه ای به شمار آورد 

بھای مسكن، نرخ تورم  در اواسط تابستان يعنی در مرداد ماه ھم زمان با آغاز افزايش نرخ اجاره «: ايلنا، می افزايد

در مرداد ماه . كند يد می أئ ترين گزارش بانك مركزی موضوع فوق را ت تازه. نيز روند افزايشی خود را آغاز كرد

 بھای مسكن به صدا در آمدند و ھمين عامل باعث شد تا تورم نيز ھمپای رشد نرخ   ھا برای افزايش نرخ اجاره زنگ

د بانك مركزی نرخ تورم اسفند ماه را كه البته ھنوز زودھنگام است اعالم نكرده ولی ھر چن.  بھا افزايش يابد اجاره

 ھای رييس  اين موضوع با توجه به گفته.  ترين گزارش خود از ادامه روند جھشی نرخ تورم خبر داده است در تازه

  »... بھا است  درصد تورم مربوط به اجاره٥٧كل بانك مركزی مبنی بر اين كه 

   

   بی کاریرشد 

ھای نھم و دھم احمدی نژاد، افزايش تعداد بی کاران بوده  ھای اقتصادی دولت  يکی از عوارض مخرب برنامه 

 درصد اعالم کرد، خانه کارگر حکومت نيز گفت اين ٦/١٤بھار امسال، مرکز آمار ايران آمار بی کاران را . است

  . ھستند درصد ايرانيان آماده کار، بی کار١٧رقم درست نيست و 

 را يکی از مھم ئی زا گرفت، اشتغال يت دولت را به عھده مسؤولنژاد ھنگامی که   محمود احمدی ١٣٨۴در سال 

 درصد نيروی آماده کار ايران ٧در آن زمان، براساس آمارھای رسمی، تنھا . ھای دولت خود اعالم کرد ترين ھدف 

نژاد حداقل به   بدانيم، تعداد بی کاران کشور در دوران احمدی حتی اگر آمار مرکز آمار ايران را معتبر. بی کار بود

   .دو برابر رسيده است

 ٣٠ درصد جمعيت ايران را افراد زير ٧٠. اما در اين زمينه فاجعه بارتر از ھمه، بی کاری در ميان جوانان است

 ٢۶ ساله به ٢٩ تا ١۵ه سنی امسال، برپايه گزارش مرکز آمار، نرخ بی کاری در ميان گرو.  دھند ساله تشکيل می

بی .  درصد رسيده است٣٠اخيرا نيز حسن روحانی، اعالم کرده است که بی کاری در ميان جوانان به . درصد رسيد

 ھای گذشته يکی از مھم ترين عوامل قيام ھای بزرگ در مصر، تونس، ليبی، يمن و الجزاير  کاری جوانان، در ھفته

  . درصد جوانان بی کار ھستند٣٠ تا ٢۵بين در ھمه اين کشورھا، . بوده است

از سوی ديگر، به دليل اين که بسياری از صنايع کشور ورشکست شده و يا به دليل نرسيدن مواد خام با ظرفيت 

کمی کار می کنند و يا اين که تعطيل شده اند اما کارگران اين بخش از صنايع، يا بی کار شده اند و يا دست 

ه و يا اين که کارگران ھر روز در مقابل کارخانه تعطيل شده تجمع می کنند تا تکليف شان مزدھايشان پرداخت نشد

  .روشن شود

 ھای کارگران،  برای مثال، نماينده قزوين در مجلس در گفتگو با ايسنا، با انتقاد از بی کاری و مشکالت و گرفتاری

ھم چنين از  او،. ور در حال فعاليت است درصد صنايع کش٣٠کرد که به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط  فاش

  .نارضايتی عمومی جلوگيری شود  خواست در قيمت گاز تجديدنظر کند تا از به وجود آمدنئین اجرامسؤوال

 سال ١٠٠برابر با بودجه   نژاد  مجلس، با بيان اين ادعا که درآمد دولت احمدیئیاين عضو کميسيون حقوقی قضا

 سال گذشته کشور است؛ با اين ١٠٠درآمد نفت  درآمد دولت فعلی برابر با کل: گذشته کشور بوده است، افزود
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بود ولی به گفته   شد و صنعت نبايد با چالش روبرو می  خشکانده می درآمد، ريشه بی کاری بايد تا به حال

  . درصد صنايع کشور در حال فعاليت است٣٠فقط  کارشناسان اقتصادی

 ھای پوشينه باف،   کارخانه: ھای کارگران سخن گفت و افزود مشکالت و گرفتارین از مسؤوالعليخانی، خطاب به 

  .ھستند مه نخ و ناز نخ و ساير کارخانجات قزوين با چالش روبرو

   

   ١٣٩٠ن سطح حداقل دست مزد برای سال ييتع

يلنا، درباره ، در گفتگو با خبرنگار ا٨٩ اسفند ٢٣كار حکومت اسالمی،  صالحی، عضو شورای عالی ... ولی ا

 تومان ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠ درصد، حداقل مزد كارگران برای سال آينده ٩با احتساب : افزايش دست مزدھای گفت

  . درصد اعالم کرده بود١٣در حالی که بانک مرکزی تورم را . تعيين شد

رشناسان  ھزار تومان است و حتی به گفته برخی از مقامات و کا٣٠٣در حال حاضر نيز دست مزد کارگران 

  . و دويست ھزار تومان در ماه درآمد نداشته باشد زير خط فقر زندگی می کندمليونحکومتی نيز اگر کسی يک 

 شوند،   ھای کشور در حال حاضر کوچک و متوسط محسوب می  درصد بنگاه٩٠با توجه به اين که بيش از 

  .  شود  ار نيز رعايت نمیمتاسفانه در بسياری از آن ھا مصوبات حداقل دست مزد شورای عالی ک

 درصد اعالم ٤٠ تا ٣٠ را بين ٩٠در حالی که کارشناسان و حتی برخی مقامات رسمی و غيرسمی تورم برای سال 

  .کرده اند اين سال، سال بسيار سختی برای ھمه مزدبگيران خواھد بود

وزير کار و امور اجتماعی و ھمين االسالمی  ھم چنين قبل از اين، دو تن از وزرای دولت احمدی نژاد، يعنی شيخ 

 ھای نقدی در سال آينده،  ، ادعا کرده بودند که با توجه به پرداخت يارانهئیطور حسينی وزير امور اقتصادی و دارا

  .ھا بر پايه نرخ تورم ديگر منتفی است  افزايش دست مزدمسألهاز اين به بعد 

ن واريز کردند و در مقابل قيمت کاالھا به طور سرسام  ھزار توما٨١در حالی که دولت به حساب خانواده ھا، 

  . ھزار تومان ھيچ دردی را دوا نمی کند٨١آوری باال بردند که اين 

پاسخ کارگران در اين مقابل اين توجيھات دولتی اين است که جدا از کم و کيف سياست ھدف مندسازی يارانه ھا، 

ھای نقدی اين بوده که افزايش قيمت ناشی از   از پرداخت يارانه  ھا به ھمه تعلق گرفته است و ھدف اولين يارانه

 ھدف مندسازی يارانه ھا ربطی به افزايش سطح مسألهبنابراين، . ھای انرژی جبران شود ھای حامل  اصالح قيمت 

  . دست مزد کارگران ندارد

اسالمی، نه به نفع در ھر حال ماجرای حذف سوبسيدھای دولتی، بر خالف ادعای سران و مقامات حکومت 

کارگران و کارمندان و مردم محروم، بلکه به نفع سرمايه داران و حکومت است و ربطی به افزايش سطح دست 

  . ندارد٩٠مزد کارگران در سال 

   

  ٨٩خير در تحويل بودجه أت

الف سی و حکومت اسالمی ايران، در سال جاری به حدی به آشفته و دچار بحران اقتصادی و سياسی بود که بر خ

   . را به تصويب برساند٩٠يک سال گذشته، امسال حتی مجلس شان نتوانست بودجه سال 

ھا حکومتی را به خود مشغول  ، بحث بودجه سال آينده ايران بيش از ھر بحث ديگری رسانه ٨٩از آغاز اسفند ماه 

رايطی تسليم مجلس کرد که تعطيالت  روز تاخير در ش٧۵ بار نيز اليحه بودجه را با  نژاد، اين دولت احمدی . کرد

   . نوروزی مجلس نيز نزديک بود
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 روز ٧۵ نژاد، عمدا اليحه بودجه را با  برخی از کارشناسان افتصادی و سياسی ايران بر اين باورند که احمدی

 به تاخير در اختيار مجلس قرار داده تا نمايندگان وقت کم تری برای بحث درباره آن داشته باشند و به سرعت

   . تصويب برسانند

 ١٨٠حدود ( ھزار ميليارد تومان ١٧٧نژاد به مجلس، بودجه عمومی دولت در سال آينده حدود  در طرح احمدی 

 ھزار ميليارد تومان از اين رقم در بخش ٨٩.  است١٣٨٠در نظر گرفته شده که ده برابر بودجه سال ) ميليارد دالر

  . جمھور بود سئي است که محمد خاتمی ر١٣٨٣درصد بيش از سال  ٣٩ھای دولت جای گرفته است که  ھزينه 

.  درصد افزايش يافته است۴٢، ٨٨، در مقايسه با سال ١٣٩٠ سال  ھای دولتی در اليحه بودجه تنھا بودجه شرکت 

  .در حالی که قرار بود بودجه اختصاصی به دولت کم تر شود

د ماه، دو فوريت طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن  اسفن٢٣نمايندگان مجلس شورای اسالمی، روز دوشنبه 

 ١۵( ھزار ميليارد تومان ١۵به دولت محمود احمدی نژاد مجوز می دھد تا زمان تصويب بودجه سال آينده، تا سقف 

  . داشته باشد٩٠، اجازه دريافت و پرداخت در ماه ھای فروردين و ارديبھشت )ميليارد دالر

 را در روزھای ١٣٩٠اين طرح پس از آن ارائه شد که مجلس شورای اسالمی اعالم کرد نمی تواند بودجه سال 

  .پايانی سال بررسی و تصويب کند

   

  گسترش فساد اقتصادی در حکومت اسالمی

حکومت اسالمی ايران، يکی از فاسدترين حکومت ھای جھان است به طوری که حتی برخی از چھره ھای شاخص 

: اخيرا الياس نادران، از نمايندگان مجلس از جناح اصولگرا، گفته است.  اذعان دارندمسألهولگرايان نيز به اين اص

  » . ميليارد تومانی دارند١۵٠٠ھفت نفر در ايران معوقات بانکی «

رش را اين نماينده، پس از قرائت گزارش کميسيون اقتصادی مجلس در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، اين گزا

 ميليارد ١۵٠٠معوقات «شد که » ھفت نفری«فاقد شفافيت و کارشناسی الزم دانست و خواستار اعالم اسامی 

  .به سيستم بانکی دارند» تومانی

 نفر بدھی مليوناز مجموع معوقات بانکی، ھفت «الياس نادران، پس از قرائت اين گزارش در مجلس گفت که 

 ميليارد تومان بدھی به ۵٠٠ھزار و «که »  پرونده وجود دارد٩«و » ن است تومامليونھايشان حدود يک و نيم  

  ».تنھا معوقات دو پرونده وصول شده است«دارند که » سيستم بانکی

ھای خود را نمی  بايد اين گزارش اعالم می کرد که ھفت نفر باقی مانده چه کسانی ھستند و چرا بدھی «: او، افزود

  ».پردازند 

 ميليارد ۴٠ ميليارد به ٧ بدھی ھای معوقه به بانک ھا از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد، از گفته می شود که

دالر افزايش پيدا کرده است و علت عمده اين وضع تحميل پرداخت وام ھای فرمايشی از سوی دولت به پروژه ھايی 

  .اشتندبود که به گفته مجلس نزديک به نيمی از اين پروژه ھا اساسا وجود خارجی ند

س ئيفرياد می زنند که رحيمی معاون اول ر... مدت ھاست که نمايندگان شاخص اصول گرا چون نادران، توکلی و

. اما احمدی نژاد، ھم چنان از او دفاع می کند. جمھوری در راس يک باند بزرگ دست به اختالس کالنی زده است

او برای محاکمه مقامات «س قوه قضائيه، ئي و به گفته رھم چنين به نظر می رسد رھبر نيز فعال از او دفاع می کند

  .می گيرد» حکومتی فقط از رھبر دستور
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د کرده و گفته بود که وی به ئيتا ، محسنی اژه ای وجود پرونده رحيمی در دستگاه قضا را١٣٨٩ آذر ٢٩روز 

ک کنفرانس مطبوعاتی از خود دو روز بعد رحيمی، خبر داد با برگزاری ي. عنوان متھم بايد در دادگاه حاضر شود

  .علومی اين نشست خبری لغو شد دفاع کند اما به داليل نا

ديروز، «، در برنامه تلويزيونی ٨٩ دی ماه ١۶الياس نادران، نماينده اصول گرای مجلس، شامگاه پنج شنبه، 

  .اد، عدم رسيدگی به پرونده محمدرضا رحيمی در دادگاه را مورد انتقاد قرار د»امروز، فردا

 دی ماه، تھمت زدن به يک فرد در يک برنامه زنده ٢به دنبال اين اظھارات، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه 

در حالی که خودش استاد پرونده . را نادرست دانست» فردی که خودش متخلف است«تلويزيونی، آن ھم از جانب 

  .سازی و تھمت زنی است

و » غيرشفاف«اد مالی و اقتصادی جزو دولت ھای به اصطالح حکومت اسالمی ايران، ھمواره در زمينه فس

به گفته کارشناسان و با استناد به گزارش ھای نھادھا و سازمان ھای بين المللی، . جھان محسوب شده است» فاسد«

» امام زمانی«و » مھرورز«شاخص ھای فساد اقتصادی و مالی در ايران، به ويژه پس از روی کار آمدن دولت 

  . تاکنون افزايش بيش تری يافته است١٣٨۴احمدی نژاد در سال محمود 

که در خصوص فساد سياسی و اقتصادی در جھان تحقيق می کند، در پانزدھمين » المللی شفافيت سازمان بين «

 کشور ١٧٨گزارش ساالنه خود در خصوص فساد اقتصادی در دنيا که ھفته گذشته منتشر شد، ايران را در بين 

  . قرار داده است١۴۶به جھان در رت

 ٢٠١٠  که مقر آن در شھر برلين است، گزارش ساالنه  Transparency Internationalسازمان شفافيت جھانی 

در گزارش اين سازمان که وظيفه اش افشای فساد و مبارزه با آن در سطح جھان .  اکتبر انتشار داد٢۶خود را در 

  .  آن، به لحاظ رشوه و فساد مالی در بدترين وضعيت قرار دارنداست، گفته می شود ايران و کشورھای ھمسايه

ايران از اين نظر ھم  . است٢/٢، شاخص فساد اقتصادی در ايران »سازمان بين المللی شفافيت«بر پايه گزارش 

  .تی، ليبی و کامرون است و وضعيت فساد در آن حتی از پاکستان ھم بدتر استئي نظير ھائیسطح کشورھا

، يکی از فاسدترين دستگاه ١٤٦، ايران با کسب رتبه »سازمان غيردولتی شفافيت بين المللی «  ساالنهبه گزارش

  .ھای اداری و مالی جھان را دارد

سازمان شفافيت جھانی، که يک سازمان بين المللی و غيردولتی است، يکصد شعبه در مناطق مختلف جھان دارد و 

کارشناسان اين سازمان، به سازمان ملل و اتحاديه .  دولت ھا کمک می کندبرای مقابله با فساد و رشوه خواری به

  .اروپا نيز در امر مبارزه عليه فساد مالی ياری می رسانند

مصطفی . ن حکومت اسالمی، در سال ھای گذشته به گزارش ھای اين نھاد غيردولتی حساسيت نشان داده اندمسؤوال

، سال گذشته در واکنش به گزارش سازمان شفافيت بين المللی گفته س سازمان بازرسی کل کشورئيپورمحمدی، ر

اين رتبه ای که به ما دادند کامال ظالمانه، ناصحيح، جانبدارانه و کامال سياسی است و در چند روز اخير ھم «: بود

  ».به مقامات اين سازمان اعتراض کرديم

 اکتبر ٢٧ -  ١٣٨٩ آبان ۵ روز چھارشنبه س سازمان بازرسی کل کشور،ئيدر حالی که مصطفی پورمحمدی، ر

در خصوص «: ، در دانشگاه اميرکبير تھران درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، چنين اقرار می کند٢٠١٠

پرونده ھای مھم، برخی از آن ھا در شورای عالی امنيت رسيدگی و نظر رھبری پرسيده شده و با توجه به مصلحت 

  ».شود ده ھا ديرتر رسيدگی می ھا و مالحظات، برخی پرون
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 مجلس شورای اسالمی، گزارش ٨٩ اسفند ٢٤ شنبه  ، نشست علنی روز سه»خانه ملت«به گزارش خبرگزاری 

در اين .  قرائت شد٨٩ ماھه وزارت نفت بر اساس بند چھارم قانون بودجه سال ٩کميسيون انرژی از عملکرد 

مجلس، در آغاز نشست علنی امروز قرائت کرد، مواردی از گزارش که عماد حسينی سخن گوی کميسيون انرژی 

  . ماھه وزارت نفت به اطالع نمايندگان رسيد٩ در عملکرد ٨٩تخلف و انحراف از قانون بودجه سال 

 دالر از بابت مازاد درآمدھای مليون ٢٢٨ ميليارد و ١١بر اساس اين گزارش، وزارت نفت موظف بوده است 

 ماه نخست امسال به حساب ذخيره ارزی واريز کند که از اين کار خودداری کرده ٩ حاصل از فروش نفت خام در

  .است

 نماينده حاضر در صحن نظر ٢٢٥ رای ممتنع از مجموع ٢٣ رای مخالف و ٢ رای موافق، ١٦٧نمايندگان با 

  .موافق خود را درباره تخلفات وزارت نفت براساس گزارش کميسيون انرژی اعالم کردند

 ماھه وزارت نفت، تخلفات اين وزارتخانه محمود ٩انرژی مجلس، پس از بررسی گزارش عملکرد کميسيون 

  .  نژاد را برای رسيدگی به قوه قضائيه فرستاد احمدی

   

  برکناری نامتعارف منوچھر متکی وزير امور خارجه حکومت اسالمی

ر به سر می برد، به يک خبر داغ عزل ناگھانی منوچھر متکی، آن ھم در حالی که او در ماموريت خارج کشو

  .رسانه ھای داخلی و بين المللی، تبديل گرديد

جمھور  س ئي، توسطه ر٨٩ آذر ٢٢منوچھر متکی، وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران در حالی روز دوشنبه 

ار با مقامات متکی در حال ديد.  جمھور سنگال در اين کشور بود سئيبرکنار شد که در حال ابالغ پيام او به ر

در واقع احمدی نژاد، صبر نکرد که او از اين ماموريت دو . سنگال، توسط آن ھا از برکناری خود خبردار شد

س سازمان انرژی اتمی نخست به سرپرستی ئيجمھور و ر س ئياکبر صالحی، معاون فعلی ر علی . روزه برگردد

  .رت خارجه رسيدموقت دستگاه ديپلماسی کشور گمارده شد و سپس به پست وزا

حتی برخی از چھره ھای اصولگرا و نمايندگان مجلس شورای اسالمی طرفدار دولت نيز از اين اقدام احمدی نژاد، 

  .ابراز تعجب و بی اطالعی کردند

   

  پايان رياست ھاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رھبری

، در سخن رانی افتتاحيه اجالس خبرگان، رفسنجانی. اکبر ھاشمی رفسنجانی، از رياست مجلس خبرگان برکنار شد

با اشاره به اين که شخصا چند بار به آقای مھدوی کنی پيشنھاد قبول رياست مجلس خبرگان را کرده است و آقای 

يت مسؤولکنی ھربار با اشاره به کسالت خود از قبول آن سر باز زده، گفت اگر آقای مھدوی کنی حاضر به قبول 

  . کند تا به گفته او رفع اختالف شود و از ناحيه اسم او اين نھاد آسيب نبيند د صرف نظر میباشد وی از نامزدی خو

   بينيم اخالق اسالمی آسيب ديده است، دروغ اکنون داريم می ھم «: او، در سخن رانی افتتاحيه اجالس خبرگان، گفت

ھمه ...  محتوا دادن ارھای بیھا خيلی شايع شده است؛ از سطوح رسمی و غيررسمی دروغ، فريب، تھمت، شع

  » .خالف اسالم است

. پذير شده است ھا اکنون آسيب  خانواده «: سامان و فسادآلود جامعه ھم اشاره کرد و گفت رفسنجانی به اوضاع نا به 

شد  ھا آن چنان که بايد با خيابان.  جدی شده استمسألهم تبديل به ئي کنيم کم تر بگو بحث دختران فراری که سعی می

  ».نيست
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رفسنجانی، ھم زمان .  خواھد خيلی بيش تر حرف بزند، چون بايد مالحظات زيادی بکند او، ھم چنين افزود که نمی

  .ای که پر از بی کاری، بداخالقی، تورم و اختالف است برای دنيا الگو ساخت توان از جامعه  کيد کرد که نمی أت

اما برخی ديگر نيز بر اين عقيده .  دانند ای می  شده از سوی خامنه  گران برکناری رفسنجانی را ھدايت برخی تحليل

اند که اوضاع حکومت اسالمی به حدی شکننده است که خود رفسنجانی در تالش است به عنوان نفر دوم مملکت، 

  .خود را از وقايع آتی کشور کنار بکشد و در واقع برای آينده سرمايه گذاری کند

 به پيشنھاد ھاشمی ١٩٨٩ هللا خمينی در سال   هللا روح ای پس از فوت آيت  علی خامنه هللا جالب اين است که آيت 

 خاصيت  رسد که محدود کردن رفسنجانی تالشی است برای بی به نظر می . رفسنجانی به مقام رھبری برگزيده شد

  .ھبریکردن ساير نھادھا در ساختار حکومت اسالمی و متمرکز کردن آن در حيطه اختيارات ر

، انتخاب و برکناری مقام تعيينمجلس خبرگان رھبری، طبق اصول قانون اساسی حکومت اسالمی ايران، وظيفه 

يس سابق اين مجلس که از بدو تشکيل آن، وظيفه ئپس از درگذشت علی مشکينی، ر. رھبری را بر عھده دارد

س اين مجلس بود، رياست بر خبرگان ئييب ررياست آن را بر عھده داشت، اکبر ھاشمی رفسنجانی که پيش از اين نا

  .رھبری را بر عھده گرفت

   

  تشديد تحريم ھای اقتصادی ايران

ھای اقتصادی  ، به تصويب رسيد و تحريم ١٣٨٩ خرداد ١٩ - ٢٠١٠ ژوئن ٩ در شورای امنيت، ١٩٢٩  قطعنامه

گيری  لبنان از شرکت در رای  کشور به اين قطعنامه رای موافق دادند؛ ١٢. شديدی را عليه ايران وضع کرد

  . خودداری کرد و دو کشور ترکيه و برزيل به آن رای منفی دادند

 اتمی ايران در اين   ھشت قطعنامه درباره برنامه ،٢٠٠۶از آغاز ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت در سال 

 ھای منظور شده در  اما تحريم.  عليه ايران استئی ھا شورا تصويب شده که در چھار تای آن ھا حاوی تحريم

   در مناقشه٢٠١٠تصويب اين قطعنامه، دومين تحول مھم در سال . ترين است از ھمه سنگين ) ١٩٢٩( آخر  قطعنامه

  .ر مواضع روسيه و چين بودئيای ايران، پس از تغ ھسته 

در مرکز آب (توليد پلوتونيوم  سازی اورانيوم و نيز  ھای غنی خواھد تمام فعاليت  ، از ايران می ١٩٢٩  قطعنامه

 ھای پيشين، مجازات   حال به خاطر سرپيچی ايران از اجرای قطعنامه را متوقف کند، اما در عين) سنگين اراک

  .کند ھای سنگينی عليه اين کشور وضع و کشورھای عضو سازمان ملل را ملزم به رعايت آن ھا می  

 ھای استخراج اورانيوم   از کشور از جمله ھرگونه شرکت در طرح، ھرگونه فعاليت ايران در خارج١٩٢٩  قطعنامه

  .کند ھای اتمی را ممنوع می  در کشورھای ديگر يا شرکت در توليد مواد يا تکنولوژی 

 ئی ھای دوربرد با توانا  قلم ادوات و تجھيزات نظامی به ايران، و نيز توليد و آزمايش ھرگونه موشک٨صدور  

  . وسط ايران ممنوع شده استای ت حمل کالھک ھسته 

 ھای ايران به قلمروی   اند که از ورود شماری از مقام در اين قطعنامه، کشورھای عضو سازمان ملل موظف شده

 ھايشان مسدود و از  ئی ھای ايرانی را نام برده که بايد دارا خود جلوگيری کنند و تعداد ديگری از افراد و شرکت

 ھای   ھای پيشين شورای امنيت نيز سفر تعدادی از مقام در قطعنامه. وگيری شودورودشان به کشورھای ديگر جل

  .دولتی ايران به ديگر کشورھا ممنوع اعالم شده است
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 به ئی و دريائی ھای ھوا  توانند محموله نشست شورای امنيت براساس قطعنامه، کشورھای عضو سازمان ملل می 

 ئی ھای دريا بازرسی و حتی توقيف محموله. وم مورد بازرسی قرار دھندمقصد و يا از مبدا ايران را در صورت لز

  . ھای آزاد نيز مجاز اعالم شده است ايران در آب

از اين تعداد .  شده اند  شرکت و يا اشخاص حقيقی نام برده که مشمول تحريم۴٠، از بيش از ١٩٢٩  در قطعنامه

  .االنبيا مشھورترين آن ھاست ن ھستند که قرارگاه خاتم  شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسدارا١۵ کم  دست

   

   ھای يک جانبه تحريم

ای  ھای يک جانبه  تر از آن سلسله تحريم  اما سنگين .  سنگينی بر اقتصاد ايران بود ، لطمه١٩٢٩تصويب قطعنامه 

  ن تصويب کرده و از ميانه، اتحاديه اروپا و ديگر کشورھای مھم جھان يکی پس از ديگری عليه ايراامريکااست که 

  . نيز به اجرا گذاشتند٢٠١٠سال 

رفته متوجه مھم ترين   شده نفتی به ايران مانند بنزين شروع شده و رفته  ھا از صدور فراورده ھای پااليش اين تحريم 

  . منبع تامين درآمد ايران يعنی نفت شد

ره تصويب شد، ھر شرکتی که از طريق فروش  عليه ايران که در کنگامريکا   ھای يک جانبه براساس تحريم

 دالر يا بيش تر کسب کند، يا در طول يک سال مليونھای نفتی پااليش شده به ايران درآمدی معادل يک  فرآورده

مصوبه کنگره ھم .  خواھد بودامريکا ھای  ھا به ايران بفروشد، مشمول تحريم  دالر از اين فرآورده مليون ۵بيش از 

ای ايران را منع  ھا و موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه ھسته  و ارتباط مالی با بانک چنين ھمکاری 

  .کرده است

، از سوی وزارت خزانه داری ٢٠١٠ نيز در ھمين روزھای پايان سال امريکا ھای يک جانبه  دومين دور تحريم

  .اه پاسداران و خطوط کشتيرانی ايران ھستندھای مرتبط با سپ  ھا شرکت  ھدف اين تحريم.  اعالم شدامريکا

اتحاديه اروپا، فھرست .  ھای يک جانيه ايران پيوستند ، اتحاديه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نيز به تحريمامريکاپس از 

ھای ملی، صادرات، رفاه، ملت و توسعه صادرات ايران   ھای ايرانی از جمله بانک  ھا و شرکت ای از بانک گسترده 

  . ھای خود قرار داد مام شعب آن ھا در سراسر اروپا مشمول تحريم و ت

 ايران، شرکت فناوری سانتريفيوژ ايران، شرکت بيمه ئیده ھا شرکت و موسسه ايرانی از جمله شرکت صنايع ھوا

  . اند ھای اروپا جای گرفته ايران، ماشين سازی اراک و شرکت پرتو صنعت در فھرست تحريمی 

نشده خريد  چين که خريدار بيش از نيمی از نفت صادراتی ايران بودند، به تدريج و به طور اعالم دو کشور ھند و 

 رو ١٩٢٩  ھای نخست پس از تصويب قطعنامه خريد نفت از سوی چين در ھمان ھفته . نفت از ايران را کاھش دادند

سھيالت بانکی برای پرداخت بھای به کاھش گذاشت و پس از آن بانک مرکزی ھند نيز ھمين اخيرا اعالم کرد، ت

  .نفت وارداتی از ايران ارائه نخواھد کرد

 و اتحاديه اروپا امريکا کنندگان، به ويژه اياالت متحده   ھای يک جانبه آن چه که در مرکز توجه تحريم در تحريم

زی ايران به شمار ترين و حتی يگانه منبع تامين درآمدھای ار قرار دارد صنعت نفت و گاز ايران است که مھم 

  .رود می

، با قراردادن نام دو بانک و يک بنياد مالی متھم به کمک به فعاليت ھای سپاه، بر جنگ امريکاوزارت خزانه داری 

  .مالی خود عليه سازمان اصلی نظامی ايران، سپاه پاسداران انقالب، شدت بخشيد
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ی و برنامه موشکی دوربرد ايران و ارگان سرکوب ، سپاه پاسداران را موتور محرکه برنامه ھسته اامريکادولت 

  . ماه گذشته محسوب می کند١٨مخالفان محمود احمدی نژاد ظرف 

سپاه پاسداران و صدھا شرکت پوششی اين نھاد ظرف چند سال گذشته بر اقتصاد داخلی ايران چنگ انداخته و 

  .شرکت ھای خصوصی را ھر چه بيش تر به حاشيه رانده اند

 برای ئی، شرکت بيمه معلم را که به عنوان بيمه کننده اصلی درياامريکا، وزارت خزانه داری در عين حال

بحث و تصميمی . شناورھای تحت مالکيت خطوط کشتی رانی حکومت اسالمی توصيف شده، مشمول تحريم ھا کرد

  .گيری بر سر تشديد تحريم ھای يک جانبه در سطح بين المللی ھم چنان ادامه دارد

 تاکنونی تحريم ايران و ديگر کشورھا نشان داده اند که تحريم ھای اقتصادی، بيش تر از اين که به حکومت تجربه

لطمه بزنند باعث بی کاری بيش تر و تورم و گرانی در جامعه شده در نتيجه بيش ترين لطماتش متوجه کارگران و 

ای تحريم اقتصادی، بايکوت سياسی حکومت در حالی که اگر سازمان ملل و دولت ھا به ج. مردم محروم می شود

اسالمی را در پيش گيرند تاثير آن بر حکومت مستقيم و کوبنده تر شده و ھم چنين به نفع مردم مبارز و آزادی خواه 

  .ايران خواھد بود

   

  شکست ھای حکومت اسالمی در عرصه بين المللی

يکی از اين .  آن در سطح بين المللی منجر گشتئی، ھر چه بيش تر به انزوای حکومت اسالمی و رسوا٢٠١٠سال 

يونسکو، به دليل نوع تدارک و مديريت . بود» کنگره جھانی فلسفه«شکست ھای حکومت اسالمی، در ميزبانی 

 ھای آخر تدارک اين  ھفته. کنگره، آن را فاقد استاندارد الزم به عنوان يک ھمايش عملی دانست و از آن پا پس کشيد

به ھمين دليل . ری آن با فشارھای گسترده به دانشگاھيان و استادان علوم انسانی در ايران ھمراه بودکنگره و برگزا

ھای علمی خارجی نيز که به اين کنگره دعوت شده بودند، از سفر به ايران  عالوه بر انصراف يونسکو، چھره 

  . خودداری کردند

 نھاد زنان سازمان ملل ئی راه يابی به ھيئت اجراشکست ديگر حکومت اسالمی، نقش بر آب شدن تالش ھايش در

 در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، ٢٠١٠در جريان گزينش اعضای اين نھاد که ماه نوامبر . متحد بود

اما در آخرين لحظات به .  کشور نامزد شده بودند١٠ کرسی آسيا، ١٠عضويت ايران قطعی می شد، زيرا برای 

 رای به ١٩ رای آورد، در حالی ايران تنھا ٣۶وچک تيمور شرقی نيز اعالم نامزدی کرد و ، کشور کامريکاتشويق 

  .دست آورده بود

ميان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ھند ) TAPI( تاپی  شکست سوم حکومت اسالمی، امضای قرارداد خط لوله

را که قرار بود گاز ايران را » خط لوله صلح« ميليارد دالری، طرح ٨اين پروژه .  بود٢٠١٠در اوايل ماه دسامبر 

، ھند، روسيه از خط لوله تاپی امريکازيرا کشورھای مھم منطقه و جھان مانند . به پاکستان و ھند برساند، منتفی شد

، انصراف ٢٠١٠يکی ديگر از شکست ھا حکومت اسالمی در سال . به جای رقيب آن خط لوله صلح حمايت کردند

  . به ايران بود٣٠٠ موشکی اس مانهروسيه از فروش سا

   

  ئی پرونده به دستگاه قضامليون ١١ورود ساالنه 
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 با ئیدستگاه قضا«: س کل دادگستری استان اردبيل، نوشتئي، رئیخبرگزاری فارس، به نقل از غالمعلی رضا

 ھزار ٧ گفته او، به» . دار است  فقره پرونده وارده در سال، کار حجيم و سنگينی را عھدهمليون ١١رسيدگی به 

  . پرونده را بر عھده دارندمليون ١١قاضی کار رسيدگی بر اين 

 مليون ١٠قوه قضائيه با تراکم نزديک به «ن نوشت که مسؤوالخبر آنالين نيز قبل از اين در گزارشی از زبان 

 شود گاھی با  ه گفته می کئی ھا  پرونده را بخوانند، پرونده٨ تا ٣ھا مجبورند روزانه  پرونده مواجه است و قاضی 

 قاضی کم دارد و ھم اينک برخی ٨٠٠ ايران ئیبنا بر اين گزارش، دستگاه قضا» . شوند فرغون به دادگاه آورده می

  .کنند  ھا از فرسودگی قضات، شکوه می  از روسای دادگستری

   

  کمبود جا در زندان ھا

 ھای عمومی و انقالب، روز  ی، در ھمايش دادستان ھای جمھوری اسالم س سازمان زندانئيغالمحسين اسماعيلی، ر

 ھزار زندانی ظرفيت دارند، اما در حال حاضر ٨۵ھای ايران، برای نگھداری  زندان : ، گفت٨٩ اسفند ١چھارشنبه 

 ھزار ۵۵يت من، مسؤولسال و نيمه  در دوره يک «: اسماعيلی، افزود.  ھزار نفر رسيده است٢٢٠تعداد زندانيان به 

   ». ھا اضافه نشده است  متر ھم به فضای زندان۵۵تعداد زندانيان سراسر کشور افزوده شده، اما حتی نفر بر 

او، . ھا در بسياری موارد تناسبی با نوع جرائم عادی ندارد ھا، اقرار می کند که مجازات  س سازمان زندان ئير

صاديق عينی و دقيقی برای اين موضوع آوری کرديم که م  نمونه را جمع ۶٠ تا ۵٠در بازديدھای اخير «: گفت

نمونه ديگر زنی بود .  ماه در زندان مانده بود١١ ھزار تومان جريمه نقدی ١٠٠مثال يک محکوم به پرداخت . ھستند

بنا به اقرار » . ضربه شالق محکوم شد٣٠ روز در زندان مانده بود و بعد به ١٠٣که به اتھام رابطه نامشروع 

  . ھزار زندانی نگھداری می شوند٦٠٠ اسالمی، تنھا در زندان اوين س زندان ھای حکومتئير

   

  


