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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١٢ اگست ٠۵
 

  نفس واليت فقيه و رژيم خودکامۀ مذھبی

   سرمنشاء مفاسد اقتصادی است
  

برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام ":  ھمه جا ديده می شودنقل قولی از خامنه ای، ھمراه با تصوير رھبر، در

 از موقعی بر اين سخنان رھبر تام االختيار که قادر نيست جلوی دزدی ھا را بگيرد، ظاھراً .  "اھميت حياتی دارد

سردر ادارات دولتی نمايان است، که کار مفاسد اقصادی به جائی رسيده است، که ديگر نمی توان بر روی آن 

  .رپوش گذاردس

با اين تبليغات می خواھند نشان دھند، که شخص رھبری از اين مفاسد مبرا بوده و مقتدرانه بر روند سالم تحوالت 

 اھميت حياتیخود رھبر اعتراف می کند که برخورد به مفاسد اقتصادی برای نظام . اقتصادی نظارت کامل دارد

اگر برخوردھای حاد و نادرست وغير مجازی صورت گيرد، و از اين اعتراف می شود نتيجه گرفت، که . دارد

ممکن است جلوی دزديھا و مفاسد اجتماعی گرفته شده و آنوقت نظام دزد و غارتگر جمھوری اسالمی که حدود سی 

 خود را از دست بدھد و دزدان و راھزناِن حاضر در اھميت حياتیو سه سال است شاھانه به دزدی مشغول است، 

ھر کس در اين دستگاه چرخی را به . وليت کنند تقبل مسؤحاضر نباشند در نظام ادارِی اين دستگاه،حکومت، ديگر 

  .حرکت در می آورد، می داند که بايد شرط روغنکاری و گريس مالی را فراموش نکند وگرنه بی مايه فطير است

مردم و ساختمان ۀ ر سرکوب و شکنجشما وقتی اين گفتار نقض و نه نغز رھبری مقتدر را می خوانيد، که اقتدارش د

تجاوز به نواميس مردم است، از خود می پرسيد، مگر قرار است در نظام اسالمی که ... شکنجه گاھھای کھريزک و

ند و از آتش دوزخ می ھراسند و امنان و خداپرستان و موعظه خوانان، در آن بر سر کارو مؤسيلی از روحانيون 

ک شده است، خدائی ناکرده به گناه کبيره مبادرت ورزيده و بيت المال را در زمان ردپای ُمھر بر پيشانی آنھا ح

  افطار مانند اموال صغير مانند راحت الحلقوم باال بکشند؟

کار شدند و نام ه از ھمان بدو انقالب آنھا دست ب. تاريخ نظام جمھوری اسالمی تاريخ دروغ و دزدی و فساد است

 را سھم امام ناميدند و خود را از شّر ھر چه پرسش و پاسخ است رھا ت رشوشکنجه را با تعزير عوض کرده

  .  ساختند
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نه اعالم کرد و ی با مفاسد اقتصادی را قاطعائبرخورد دستگاه قضابرای تسکين افکار عمومی يه ئ قضاۀيس قوئر

ه با مفاسد اقتصادی توجه  مبنی بر مبارز١٣٨٠کيدات مقام معظم رھبری در سال أوالن نظام به تؤاگر تمام مس: گفت

  . شاھد وقوع مفاسدی مانند آنچه رخ داده است، نبوديم،کردند می

 ١٣٨٠کيدات مقام معظم رھبری از سال أوالن نظام به تبی پاسخ می گذارد که چرا تمام مسؤوی ولی اين پرسش را 

اده اند؟ آيا می توان از اين  توجه نکرده و برای رھبر تره ھم خورد نکرده و به غارت و دزدی ادامه د١٣٩١تا 

  را شوخی تلقی می کنند؟ والن سخنان رھبر معظم را باد ھوا می دانند و آنتيجه گرفت که تمام مسؤن

  :خطاب به کارگران گفت" کارخانجات توليدی داروپخش"آيت هللا خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در 

ھای ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در  از سرمايهھای گوناگون  يکی از اخاللھای اقتصادی، سوءاستفاده"

اين کسانی با يک نامی از تسھيالت استفاده می کنند، اما در جای ديگری مصرف می کنند؛ . بانکھای کشور است

 يک ملت است؛ اين ۀ يک نفر است، گاھی دزدی از کيسۀگاھی دزدی از کيس. اين دزدی است، خيانت است

اين پرونده را مصداق  وی در حالی که از خيانت سخن می راند، ". اخاللھا بايد مواجھه بشودبا اين. تر است سنگين

  . استاعداماخالل اقتصادی به شمار آورد که کيفر آن در قانون مجازات اسالمی جمھوری اسالمی 

ھر کجا که می نند، به  آن دنبال کنھايتی دستور داده بود که اين پرونده را تا ئپيش از اين نيز او به مقامات قضا 

  .خواھد برسد، مھم نيست

با اين سخنان تھديد آميز که بيشتر برای تسکين افکار عمومی است و سرمايه گذاری بر روی زمان است تا مسايل 

نظام ": به فراموشی سپرده شود، رئيس قوه قضائی سخنان رھبر معظم را قدری تعديل کرده اظھار اميدواری نمود

ابراز اميدواری کرد با اتمام "  فساد بزرگ بانکی اخير روسفيد بيرون آمدۀايران از پروندجمھوری اسالمی 

اندازی کردند و يا راه را برای مفسدان باز  ، برای کسانی که به اموال عمومی دستمتين و استواربرگزاری دادگاه 

اين ترتيب حکم اعدام برای خيانت ه ب. ."يه از اين پرونده روسفيد بيرون بيايدئقوه قضا صادر و احکام معقولیکردند 

  . نظام از بحران تعديل پيدا کردۀبه احکام معقول برای خروج روسفيدان

يک چنين دزدی بزرگی که يک سرش در تھران و سر ديگرش در کاناداست، نمی تواند کار دزدھای معمولی رژيم 

ت حاکمه دست ھر أ اند و در دعوای مافيائی ھيدر اين کار سردزدھا، نقش اساسی را داشته. جمھوری اسالمی باشد

  .دو طرف رو شده است

بدون ترديد افشای اين . ستای، يکی از مصاديق اين امر بود و مشھور به اختالس سه ھزار ميليارد تومانۀ پروند

اين   نفوذ در درون حاکميت است وۀحيط ناشی از جنگ بر سر - رحيمی-معاون اول رئيس جمھورۀ پرونده و پروند

  .نزاع ھمچنان ادامه دارد

سای سه ؤنزاع علنی بود و مقام معظم رھبری با ر روز ،"ارتقای سالمت نظام اداری" در اجالس ١٠/٢/٩١يکشنبه 

 .قوه دست به يقه شد

 گروه انحرافی به  ھزار ميليارد تومانی به صراحت پای٣ھمزمان در دادگاه فساد : "مطبوعات خود رژيم نوشتند

متھم می پرسد آيا در  از قاضی. ی به ميان کشيده شد که در ھتل الله با متھمان ديدار داشته استئمشارھبری رحيم 

سايت  ".پشتش باشد اصال مناقصه ندارد" .م .الف"کاری که : "آن ديدار مناقصه انجام شد؟ متھم در پاسخ می گويد

ليدر گروه "ھا و خبرگزاری ھای اصول گرايان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن پای 

رد پای جريان ": اول خود از تيتر زير استفاده کردۀ در صفحان کيھ. فساد بزرگ سخن گفتندۀ به محاکم" انحرافی

  ". ميلياردی٣٠٠٠فساد ۀ انحرافی در پروند
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  :بود و به مصداق قانون قصاص اسالمی، زدی ضربتی، ضربه ای نوش کن" ھوی"ھمان " ھای"اما پاسخ 

که مديريت کشور نيازمند  او گفت. به مقابله پرداخت" ارتقای سالمت نظام اداری"محمود احمدی نژاد در اجالس "

منشأ اصلی فساد می " ھماھنگی و يکپارچگی قوای گوناگون است و رقابت و انقطاع آنھا از يکديگر و با يکديگر

ی و نظارتی تقسيم می شود که بايد مکمل ھم باشند نه آن که بخش ناظر به ئمديريت کشور به دو بخش اجرا. "باشد

تمامی تأکيد رئيس جمھور بر ھماھنگی و يکپارچگی مديريت کشور بود و مجدداً گفت . عمل کند" آقا باالسر"عنوان 

مچ "بخش نظارتی نبايد به دنبال ". فساد ھم مانع از پيشبرد کارھا می شودمنشاء فساد است و بروز "که فقدان آن 

 ھيچ گونه دخالتی اءناظر بايد بيش از ھمه پايبند به قانون باشد و نبايد در اجر. باشد" و به راه انداختن جنجالگيری 

  "".خود منشأ فساد است"کند که اين امر 

ی و ئدر اين موضوع به جای آن که شناسا" :گفتر ميليارد تومانی فساد سه ھزاۀ احمدی نژاد با اشاره به پروند

 اعتماد عمومی شود، وضع به ۀبرخورد با اين تخلف از سوی ارکان نظام تبديل به يک عنصر مثبت و تقويت کنند

  ".يس آن ھم ھر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کندئده بود به حاشيه رفت و رگونه ای شد که بانکی که تخلف کر

برخی فکر می کنند اگر چند نفر در اين پرونده محاکمه شده و " :قضائيه را مورد انتقاد قرار داد و افزودۀ آن گاه قو

گری، ءبه جای رقابت در افشا". محکوم شوند، اعتماد عمومی احياء می شود در حالی که مھم اجرای عدالت است

قضائيه و مقننه ۀ باره به قووخواند و د" دوستانه" و "هگزند"احمدی نژاد سخنان خود را . می بايست ھمکاری کرد

  ".را کنار بگذاريم دغدغه ھای سياسیبرخی "گفت که 

الريجانی در رد سخنان احمدی نژاد به اعتراف جديد دست می زند که نشان می دھد، مبارزه با فساد دستگاه 

ايه داری در ايران مانند سرطان رشد کرده حاکميت تا به چه مقدار سخت و ناممکن است زيرا نظامی مافيائی سرم

  . عمال غير ممکن است، مبارزه با آن واقعا ھم وجود داشته باشدۀکه مبارزه با آن حتی اگر اراد

با بده "ا تشکيل داده و ر" رده ھای پنھانی از فساد"در نظام اعتراف می کند که  "اختاپوس ارتباطی"به وجود  وی 

او با تأسف می گويد که اين اختاپوس .  مواجه نمی شوند-قضائيهۀ  حتی در قو-ھيچ مشکلی، با "ی که دارندئبستان ھا

اما به يک مورد از اين . ارتباطی دارای مظاھر مختلفی است که نمی تواند آنھا را آشکارا با مردم در ميان بگذارد

، حتی برخی از قضات به آنجا رفت شود ای از افراد می  رستورانی پاتوق عده" :نوع روابط اشاره کرده و می گويد

 ولی در کنار آن ،کنند خورند و قليان ھم چاق می  ديزی ھم می . البته ظاھر اين مکان مشکلی ندارد. کنند و آمد می 

  ".گيرد ی صورت میئھا بستان  آنجا بدهشود و در حقيقت در ھا نيز مطرح می نيز برخی حرف

 تکرار می کند که در تمام جوامع طبقاتی، حيف و ميل مال زحمتکشان حزب ما بارھا اعالم کرده و اين بار نيز

ولی حتی در چنين جوامع . نفس اين جوامع بر بھره کشی انسان از انسان بنا شده است. ھميشه بوده و خواھد بود

سرمايه داری، برای ممانعت از فروپاشی تماميت نظام و حفظ آن، نظارتی بر حد و مرز دزدی نيز صورت می 

 مشھور به بھشت مالياتی در اين ممالک جرم به جزاير" ناسالم"تقال درآمدھای اختالسھای کالن مالياتی و ان. گيرد

که چنين امکانی در ممالک  اين. را حتی االمکان محدود کنند محسوب شده و دولتھا تالش می کنند حدود آن

ه مردم اين کشورھا در طی قرون گذشته دموکراسيھای غربی وجود دارد، ناشی از حقوق دموکراتيکی است ک

و مطبوعات نسبتا آزاد و انتخابات نسبتا " آزاد"توانسته اند به کف آورند و تا حدودی از طريق رسانه ھای گروھی 

 احزاب سياسی و فعاليت آنھا در درون کشور ۀآزاد و شرکت بيشتر مردم در تعيين سرنوشتشان و  حضور آزادان

اين نظارت عمومی از امنيت برخوردار . ند که ھميشه يک نظارت عمومی حضور داردوضعيتی را ايجاد می ک

 مجريه حداقل در دورانھای صلح خانگی و دوری ۀدر اين کشورھا قو.  قضائيه حفظ می کندۀاست و امنيتش را قو
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مين أاست و اين تمين أامنيت انسانھا ت. بحرانھای عظيم اجتماعی، از آزادی نامحدود، و خودسری، برخوردار نيست

را افزايش می   آنی افشاۀامنيت جامعه است که در ممالک دموکراسی غربی امکان دزديھا را کاھش داده و درج

در ايراِن جمھوری . ھمه بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند. ھميشه يک چشم عمومی بر اوضاع نظارت دارد. دھد

ی صورت وقتی دزدئ. نون الھی به کسی جز خدا پاسخگو نيستولی فقيه يعنی مجری قا. اسالمی وضع چنين نيست

آنھا در اين جھان وظيفه دارند برای حفظ اين نظاِم .  عدل الھی حساب پس دھندۀن تنھا بايد در محکم مسببامی گيرد،

رگز اين تناقض با اين بافت حکومتی ھ. دزد به حساب مردم برسند، ولی در جھان آتی به ايزد متعال حساب پس دھند

 جناحھای دزد و قاتل، سرنگونی ۀتنھا راه پايان دادن به مفاسد اين نظام و کوتاه کردن دست ھم. حل نخواھد شد

  .  رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی با دست توانای مردم ايران است

*****  
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