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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١١ سپتمبر ١٠

  

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  ست ئی  و شورش تودهاني  طغۀ که ھر لحظه آمادیا جامعه

 جامعه ھر لحظه آماده و کند، ی حفظ ماني و قھر عرزهي بر سرنهيد را با تک خوتي حاکم موجودۀ که طبقی کشوردر

 ألۀ مسکي به تواند ی می ھر اتفاقجا نيدر ا. ست ئی ھا  و اعتراضات توده  و بروز شورشیاسيمستعد حوادث س

  . داشته باشدی را در پئی  تودهاني شود و شورش و طغلي تبدیاسيس

 به دفعات کند، ی مدي را به خشک شدن تھدهي اروماچهي که دری خود را از خطریان نگرشيھا پ  از سالهي اروممردم

 مردم ۀ تودیاسي و سی اقتصادی مطالبات فوری حتا برایتي اھمنيتر  که کمی اسالمیاما جمھور. ابراز کرده بودند

خطر خشک شدن . رد مردم نکی نگرانني به ایچ توجھيھا، ھ  آنیطي محستي تا چه رسد به مطالبات زست،يقائل ن

 ی براتي دو فوردي با قی طرح،ی در مجلس ارتجاع اسالمجاني آذربای شھرندگاني که نمادي رسیا  تا مرحلهاچه،يدر

 شي پۀ شد که در ھفتلي تبدی خود به عاملنيا.  رد شدزي آن نتي ارائه دادند که دو فوراچهيمقابله با خشک شدن در

  . اعتراض کنندی اسالمی جمھوری ارتجاعیھا استي سهي و علزنديبر ھا اباني به خهي مردم ارومیھا هتود

 به مقابله با مردم برخاستند و با م،ي رژی و اطالعاتیتي و مزدوران دستگاه امنسيلو ضد شورش پیواحدھا

 که مضروب و زي نی بازداشت و گروھیتعداد.  مردم را سرکوب کردند،ی اسالمی جمھوری ذاتیگر یوحش

تر   مبارزه مصممۀ در ادامرا مردم م،ي رژیگر ی وحشنياما ا. دي کشھا مارستاني و کارشان به بمصدوم شدند، سر

تر از   گستردهاري بسیھا بسته شد و تظاھرات  ھفته، اعتراضات، چنان گسترده بود که حتا مغازهني ا روز شنبه. ساخت

تر  شده بودند، خشم و اعتراض مردم را افزون لي سرکوب که به مقابله با مردم گسیروھاين. دي گذشته برپا گردۀھفت

 مزدوران یھا کلتي و موتورسھا نيھا مورد حمله قرار گرفتند و ماش  و بانکی دولتمراکز از یتعداد. ساخت

 یراندازي در اثر تی و تعدادريھا تن دستگ  دهھا، یري درگني اانيدر جر.  شدنددهي به آتش کشميگر رژ سرکوب

 هي از جان باختن دو تن از مردم ارومئیحتا خبرھا.  مجروح و مصدوم شدندیالعات ضد شورش و اطیواحدھا

  .ستي خبر در دست نني از صحت و سقم ای که گزارشاتافتيانتشار 
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 ژهي به وجان،ي آذربای از شھرھایگري وسعت نداشت، بلکه در تعداد دهي ھفته، تنھا در ارومني مردم در ااعتراضات

 و محکوم کردن اقدامات هي با مردم ارومی گرد آمدند و در ھمبستگھا اباني مردم در خ ازیئھا  گروهز،يدر تبر

 که دي سرکوب انجامیروھاي نیگر ی مداخله و وحشه بزي اعتراضات ننيا.  تظاھرات کردندم،ي رژۀگران سرکوب

  . شدندري دستگزيھا نفر ن ده

 ی را برایھا، ادعا کردند که مبلغ کالن  کردن آن مردم و آرامبي فری برای اعتراضات، مقامات حکومتني ای پدر

 کنند، ی برآورد منيگونه که متخصص در واقع آن.  اختصاص دادندهي اروماچهي طرح انتقال آب ارس به دریاجرا

 طرح کند ی که ادعا می شرقجاني اما استاندار آذرباشود، ی م لایرارديلي ھزار م١٠ طرح بالغ بر ني ایئ اجرانهيھز

  لایرارديلي م٨۴٠ و امسال  لایرارديلي م٧٠٠سال گذشته : "ديگو ی مشود، ی مء ساله اجرا٣ هيآب ارس به ارومانتقال 

 طرح، ظرف سه سال ني اازي مورد نی که در صورت پرداخت به موقع منابع مالافتي طرح اختصاص ني ایبرا

  ."شود ی مليتکم

 عي در سطح وسهي اروماچهي دری برایعي سریبخش مدت عالج در کوتاه توان ینم: "ديگو ی اما مرو،ي نري وزمعاون

  ." خواھد شدیاتي طرح بلند مدت عملکيداشت و به صورت 

 که در طول دانند ی می به خوبرانيمردم ا.  بودريپذ  امکانشيھا پ  طرح از سالني ای اجرای بودجه برااختصاص

 تا ١٢٠ھا به   سالی به خود گرفت و حتا در برخیوم دوم آن، درآمد دولت از نفت ارقام نجمهي نژه،ي به و٨٠ ۀدھ

 ی سرکوب جمھوریھا  ارگانتي تقو،ی نظامیھا نهي درآمد ھنگفت صرف ھزنياما ا. دي دالر سارديلي م١۴٠

 و مطالبات مردم ازھاي از نکي چيھ.  شدی اسالمی و مقامات جمھورداران هي سرمابي و پر کردن ج،یاسالم

 اختصاص هي اروماچهي طرح انتقال آب ارس به دری بودجه الزم ھم به اجرا،یطي شراني چنکيتحت . برآورده نشد

  . شده استلي کشاورزان، بلکه عموم مردم منطقه تبدی نه فقط برای جدیاأله  به مسون که ھم اکنیئ تا جاافت،ين

 اي راه است ني بھتر طرحني ااي ھم صورت نگرفته است که آی جدقي تحقکي افزود که حتا دي را ھم باني االبته

 یھا  و معضالت مردم و بحرانلي مسای برای راه حلچي که ھی اسالمیجمھور.  و بھتر وجود داردگري دیھا راه

 ان،ي و قھر عریکتاتوري اختناق، ددي است با تشددهي را فرا گرفته است ندارد، ھمواره کوشراني اۀ که جامعیمتعدد

 یاسي و اعتراضات سھا اني و بروز طغیاسيمعه، ھمواره آبستن تحوالت س جان،يبنابرا.  خود را حفظ کندتيموجود

 و خشم مردم دي موجود را تشدی تضادھام،ي رژیھا سرکوب. دي بروز نمایا أله  بر سر ھر مستواند ی که مست یئ توده

 ھفته، ني در اانجي مختلف آذربای مردم شھرھایھا  تودههي علمي رژۀگران اقدامات سرکوب.  خواھد ساختتر نرا افزو

 نه چندان دور در یا ندهي در آدھند، ی رخ مراني مبارزات که مدام در مناطق مختلف انيا.  را نجات نخواھد دادميرژ

  .کنند ی برمراني از ارا ی اسالمی جمھوراني و بنوندنديپ ی خروشان به ھم ملي سکي

  

  یئ و اجراهيئ و جدال قوه قضای دستگاه دولتفساد 

 حاکم اعمال ۀ طبقاني عریکتاتوري که دیاما در ھر کشور. ست ی ھر نظم طبقاتی ذات،یستگاه دولت دی مالفساد

 ی اسالمیجمھور.  استري گسترده و فراگاري بسی فساد مالنياند، ا  محرومیاسي سیھا ی مردم از آزادۀ و تودشود یم

 دولت غرق در نينه فقط تمام ارکان ا. ه است را فرا گرفتاھآن ی که فساد سر تا پاست ئیھا دولتاز ه ای برجستۀنمون

 سران، مقامات و اني و متداول در مجي رای امر،ی مالۀ و تمام اشکال سوء استفادی دزد،یريگ فساد است و رشوه

 ی دستگاه ندارند، به اتکاني در ایمي ھم که خود نقش مستقیئ بلکه افراد و باندھاست، یکارگزاران دستگاه دولت

 مختلف سرقت یھا وهي دالر از ثروت کشور را به شاردھايلي ھمه  ساله میو بند با مقامات دولت و زد مناسبات
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 دستگاه اني نزاع مکي است که به دهي رسیا  به مرحلهران،ي ھم اکنون در ای مالیھا ابعاد سوء استفاده. کنند یم

  . شده استلي تبدی اسالمی جمھوریئ و قضایئاجرا

 که بر طبق گزارش افتي در بانک صادرات انتشار ی دالرارديلي م٣ختالس  خبر از اري اخی روزھادر

 ی رؤسای و ھمکاری دولتی مرتبط بوده است، با زد و بندھای که با مقامات ارشد دولتی فرد،ی دولتیھا یخبرگزار

انه است و از  کارخني فرد مالک چندنيا گفته شده است که نيچن ھم.  مبلغ کالن را اختالس کرده استنيھا، ا بانک

 خوزستان ی مالک کارخانه فوالدسازھا، یساز ی خصوصاني توانسته است در جری دولتی زد و بندھاني ھمقيطر

  . بشودزين

 آورد و اني اختالس کالن سخن به مني بودن ھفت، ھشت شعبه در اري کل کشور از درگی سازمان بازرسسيرئ

.  پنھان آن مشخص نشده استیھا هيھنوز ال" ري اخیارديلير م دو، سه ھزائی بزرگ فساد بانکۀدر پروند: "افزود

 در یو.  اشاره کردگري دیھا  استانی و برختھران مي و قددي جدی استاندارۀ در دوریارديلي به اختالس منيچن  ھمیو

 ست یا قوله میبحث فساد مال: چنان ادامه دارد، افزود  ھمی و مالی فساد اقتصادنيپاسخ به سؤال خبرنگاران که چرا ا

  .چنان وجود دارد  و امکان تخلف ھمستي نقيساختارھا کامل و دق. که وجود دارد

 مي رژئیقوه اجرا. کند ی می فساد گسترده معرفني را مسبب ایگري دکي ھر مي رژیئ قوه مقننه و اجرااني مني ادر

در .  را تبرئه کرده استني را بسته و متھمی و مالی فساد اقتصادیھا  را متھم کرده است که پروندهئیدستگاه قضا

 هئي قوه قضاسي اتھامات، رئنيدر پاسخ به ا. کند ی نمی مقابله با فساد ھمکاری برائی حال با دستگاه اجرانيع

 ی خود واي را که گونژاد ی معاون احمدیمي از جمله رح،ئی ھفته، سران دستگاه اجراني در ای اسالمیجمھور

 ی برخهي مجالس از ناحیدر برخ.  تکرار نشودگري ادعاھا دنيا: " کرد و گفتديرد، تھد دای فساد مالۀپروند

 ني و اھا یابي ارزني ایما برا. کند ی نمی ھمکاری در برخورد با مفاسد اقتصادهئي شده که قوه قضااوالن ادعؤمس

 متھم کرد و هئي قوه قضاۀفينجام وظ در ایتراش  را به مانعئی دستگاه اجرایو." مي متأسفارياظھار نظرھا و ادعاھا بس

 حال، یُ  اَ یعل. کنند ی میتراش  ھم صاحبان قدرت مانعی و گاھکنند ی میتراش  مانعی گاھئی اجرایھا دستگاه: "افزود

ھا تکرار شود، آن وقت روشن   حرفنياما اگر واقعاً بناست ا.  تکرار شودديوالنه نباؤ مسري غی اظھار نظرھانيا

  ." نکرده استی ھمکارهئياند و چرا قوه قضا  بودهی مطالب چه کساننيسر ا کرد پشت ميخواھ

 سازمان سي رئۀ به گفتاي نکرده، ی ھمکاریگري آن دستگاه با داي ني که استي نني در ای اسالمی جمھورمشکل

ات بلکه مشکل در ذ." ستي نقيساختارھا کامل و دق" از آن روست که ی اِشکال گسترش فساد مالمي رژیبازرس

 ضد یچرا که دولت. آورد ی بار مه که فساد بست ی اسالمی جمھورنيا.  آن استتي و موجودی اسالمیجمھور

 که ستندي برخوردار نی آزادنيحتا مردم از ا.  بر آن وجود نداردی نظارت و کنترلگونه چيھ. ستي و استبدادیمردم

 مقامات و دست اندرکاران دستگاه یمي رژني چنکيدر .  کنندء فساد را افشاني مطبوعات، اقيبتوانند از طر

. دھند ی انجام مخواھد یشان م  که دلی رو ھر کارني و برکنارند و از امصون ی از ھر گونه کنترل،ئیاجرا

 اريدرآمد کالن نفت در اخت.  واگذار کنندیني را به افراد معی رنگارنگ دولتیھا  تا طرحرنديگ ی کالن میھا رشوه

 و جي رای امریباز ی دستگاه، پارتنيدر ا. روند ی از آن را ِکش می بخشکي مختلف، ھر نيھاست و به عناو آن

چه که در سطح  آن. ست ی از منابع بزرگ فساد مالگري دیکي ی مؤسسات دولتیساز ی خصوصاستيس. متداول است

 که با راه یمند و مأمور که ھر کارئی وجود دارد تا جازي نتر نئي دارد، در سطوح پااني جرئی دستگاه اجرایباال

  .کند ی رشوه می کار تقاضاني انجام ای او ھم براد، مردم سر و کار دارۀ روزمریانداختن کارھا
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 که رشوه یھا را به نفع طرف  عموماً با گرفتن رشوه، پروندهزيقضات ن.  منوالني ھم بر ھمئی قضادستگاه

 مي سران و مقامات رژیھا یھا و دزد  از سوء استفادهیرک مدایاگر به حسب اتفاق فرد. دھند ی خاتمه مپردازد، یم

 را ی مقامات دولتی فساد مالیھا  که پروندهیس و محکوم کردن کیري پرونده را با دستگهئيانتشار دھد، قوه قضا

  .بندد یبرمال کرده است، م

اگر فرد، جناح . ستيگريدھا در دست   از آنکي ھر ۀورند و پروند  تمام مقامات در فساد غوطهی اسالمی جمھوردر

 نياز ا. شود ی را برمال کند، با اقدام متقابل روبرو مگري طرف دی فساد مالیھا  بخواھد پروندهمي از رژی ارگاناي

 گريکديبلکه گاه فقط .  متقابل نکشدیگرء که کار به افشاکنند یم تالش کند، یھا بروز م  آنني که بئیھا رو، در نزاع

 تکرار دي نباگري اظھار نظرھا دنيا: ديگو ی مئی به سران دستگاه اجراهئي قوه قضاسي که رئیتوق. کنند یرا متھم م

 ی فساد مالیھا  که پروندهکند ی مدياند، در واقع تھد   بودهی مطالب چه کسانني کرد پشت سر اميشود واال روشن خواھ

 سکوت رندي ناگززيھا ن آن.  خواھد کردءا را افشنژاد ی افراد وابسته به گروه احمدگري و دی جمھورسيمعاون رئ

 سر و صدا بست و ی را بی و اقتصادی مالني تن از مفسد١٣٠ پرونده متجاوز از ئی دستگاه قضاندي نگوگريکنند و د

  .ھا را تبرئه کرد آن

چرا .  متقابل کشاندیگرء کار را به افشادي است که نباني ای اسالمی جمھورهئي قوه قضاسي کالم، حرف رئۀخالص

 که مردم یتا روز.  خواھد شددهي کشاني به می بر سر فساد مالمي رژیھا  ھمه مقامات و ارگانیکه در آن صورت پا

 یھا ی مستقر نشده باشد و مردم از آزادراني ادر ئی شورای دمکراسکي رند،ي سرنوشت خود را در دست نگرانيا

  . خواھد ماندی باقی محروم باشند، فساد دستگاه دولتیاسيس

  

   خبرگان فعال شدمجلس

 ديآ ی برمني اجالس چنني ایاني پاهيانياز ب.  ھفته برگزار شدني در ای اسالمی اجالس مجلس خبرگان جمھورنيدھم

 گرفته است که از مي تصمني بودن آن مؤثر واقع شد و بنابراتي بو و خاصی در مورد ببي رقیھا که انتقادات گروه

  .ردي فعال بر عھده گی نقششاني و صدور اوامر ایا نه دفتر خامی پس در نقش سخنگونيا

 مقام ی که رھنمودھادارد ی اعالم م١بند . گردد ی آغاز میا  خامنهی با اوامر و رھنمودھاکيکاي هياني بني ای بندھالذا

  .ھا  آنیسازند و عموم ملت موظف به اجرا  و سرنوشتیديکل" یمد ظله العال "یمعظم رھبر

  .  باشدجي راديگفتمان عدالت با" یمد ظله العال "ی که به فرموده مقام معظم رھبررددا ی اعالم م٢ بند

  . کنندی که به فرموده، ھمه آحاد مردم از وحدت پاسداردارد ی اِشعار م٣ بند

 در ی فرھنگخوني به شبدي و تھدمي با تحری که دشمنان اسالم و معاندان نظام و استکبار جھاندھد ی ھشدار م۴ بند

 و تي با مرجعی ھمراھی برایاند، لذا جھاد فرھنگ  کردهئیآرا  صفی اسالمی و جمھوری اسالمیھا ر ارزشبراب

  . استطاني شبي راه مقابله با مکر و فره،ي فقتي مباحث والجي و تروتيروحان

  ".گردند ی خروشان ملت ھمراه نشوند، غرق ملياگر با س" که رسد ی مدي و جدميگران قد  به فتنه نوبتسپس

 اقدام یتي جنسکي به تفکشود ی امر میوالن آموزش عالؤ و به مسگردد ی سؤال بردن حجاب و عفاف محکوم مريز

  .گردد

 و مسلح، به یتي امنیروھاياز ن" سرکوب در امر مقدس سرکوب و کشتار مردم یروھاي باالخره به پاس خدمات نو

  .شود ی میزار سپاسگمانهيصم" راني ایخصوص سپاه پاسداران انقالب اسالم
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 موسوم به یھا  معنا که گروهني داشت، به اکالي رادی اجالس حرکتني انصافاً در ای اسالمی خبرگان جمھورمجلس

 ني بلند اعالم نمود که از ایبه صدا.  کردسره کي خود را في نجات داد و تکلی را از سر در گمميطلب رژ اصالح

 نقش ۀ از نمونیفي اراجست،ي مجاز نی کسگري دني کرد و بنابرا عمل خواھدیا  خامنهیپس آشکارا در نقش سخنگو

  . داشته باشدهي فقیخبرگان در کنترل اعمال و رفتار ول

 مردم یھا  مشت مرتجع است که تودهکي ئیسرا اوهي هياني مفاد بم،ي مجلس خبرگان که بگذرکالي اقدام رادني از ااما

 ی وحدتگونه چياند که ھ  بلند اعالم کردهی به صدارانيمردم ا. اند داده شيشاپيھا را پ  با مبارزات خود پاسخ آنرانيا

 شعار مرگ بر ھا اباني بلند در خی مردم به صدانيا.  و نخواھد داشتاشته مردم و ارتجاع وجود ندی انقالبۀ تودانيم

 ع،يمام فجا به عنوان مظھر تمي رژني ای را سر داده و خواھان سرنگونی اسالمی مرگ بر جمھور،یا خامنه

 ارتجاع حاکم قدس میھا  پا نھادن تمام ارزشري با زراني مردم ایھا توده. اند  شدهیزيست  استبداد و مردمھا، یعدالت یب

 عزم خود را در ت،ي و دستگاه روحانهي فقتي خود با والی خود و نشان دادن دشمنۀ روزمریدر تمام حرکات و زندگ

 حجاب ألۀ بر سر مسمي و سرکوب رژیتمام قلدر. اند  آشکار کردهی اسالمیجاروب کردن قواعد و مقررات ارتجاع

 با زي نیتي جنسکي تفکی ارتجاع را برادي و زنان و مردان دانشجو با مبارزات خود، تالش جددهيبه شکست انجام

 توانند ی ھمواره مم،ي مسلح رژیتي امنیروھاي که نپندارد ی مھودهيمجلس خبرگان ب. شکست روبرو خواھند ساخت

 را نه چندان یھا قطعاً روز آن.  را نجات دھندی اسالمی جمھوری ارتجاعميمردم را کشتار و سرکوب کنند و رژ

 را ی اسالمی و مسلح جمھوریتي امنیروھاي آورند و نی روامي به قراني که کارگران و زحمتکشان اديدور خواھند د

  . کنند را جاروبی اسالمی جمھورتيدر ھم بکوبند و بساط کل
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