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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 اکتوبر ٢٩

  

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  ی از پرونده فساد مالی اسالمیگزارش دادستان کل جمھور

چه که   از آنی شرکت کرد تا گزارشی خبرۀژي ویگو و  گفتکيھفته، در  ني در ای اسالمی کل جمھوردادستان

 ی فساد اقتصادۀپروند" از ی اسالمیدادستان کل جمھور.  به مردم ارائه دھدد،ينام"  بزرگیپرونده فساد اقتصاد"

 و یم اسالی جمھوری نقش دستگاه دولتبه یا  اشارهنيتر  گزارش، کمني که در انيگزارش داد، بدون ا" بزرگ

  . فساد بزرگ داشته باشدنيمقامات آن در ا

.  داشتهی که تخلفاترفتهي پذی بزرگ به تازگی پرونده فساد اقتصادیمتھم اصل: " قرار بودني گفت از ای که وچه آن

 چون اعتماد م،يا  نکردهی کار خاصگفت ی اول میھا ھفته. داد ی نمشيھا تي فعالۀ درباریحي توضني از اشياو تا پ

 ی شبکه و کارھانيمردم منتظر بودند که در مورد ا." دادند یکه انجام مای  دهيچي پیبه آن شبکه و کارھاداشت 

چون ظاھراً .  گفتن نداشتی برایزي اما چ،ی اسالمیدادستان جمھور.  بشنوندیزي چدادند، ی که انجام میا دهيچيپ

 ی پرونده خبرني ھم در مورد ایا هيد، ارگان و نشر فرچياند که ھ  قدغن کردهی اسالمیاند و مقامات جمھور محرمانه

 نفر به ۶٧ بود که تاکنون ی حاکنيچن  گزارش ھمنيا.  و منتشر نکنندندي نگود،يگو یچه که دادستان کل م  جز آنبه

  . نفر بازداشت ھستند٣١عنوان متھم احضار شده و 

: ديافزا ی مست،ي پرونده در کار نني در اانيولت دھد، دست دناني که به مردم اطمني ای برای اسالمی جمھوردادستان

 ی که حامی و افراداي منصور آرري امیگذار هيوالن شرکت توسعه سرماؤ و مسراني مختلف مدیھا رده" افراد از نيا

  .اند  گرفتهرشوه کارمندان بانک ھم یبرخ. ھستند" اند  افراد بودهنيا

 دي باءابتدا"البته : اند، گفت  ھم بودهی احضارشدگان افراد شاخصاني در ماي سؤال که آني باالخره در پاسخ به ااما

 تواقع را دارند نيمردم ا. ميگفت ی افراد را مني ای اسامم،ي مجاز بودیما اگر از لحاظ قانون... مي کنفيشاخص را تعر

."  افراد معذور ھستمني ا که بنده از نام بردنمي بگودياما با.  استفته و چه گميا  را احضار کردهیکه بدانند چه کس

 نياو در ھم. رود ی بکشد، طفره مروني پرونده بني را از ای مقامات دولتی پاکوشد ی که می اسالمیدادستان جمھور

 که یاما وقت."  اقداماتش شدۀ دربارحي حاضر به توضی منصور خسروري عامل شرکت امريمد: "ديگو یگزارش م
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ش  زبانی اسالمی دادستان کل جمھورشود، ی مدار هي سرماني با ای اسالمی دولت و مقامات جمھورینوبت به ھمدست

  .شود ی در دولت معذور می و مقام ھمکاران وتي و از بردن نام، موقعديآ یبند م

 راني حاکم بر ایدار هي سرمای پاسدار نظم طبقاتمي رژی اسالمی که جمھوردانند ی اما مراني و زحمتکشان اکارگران

 مقامات و ني باالترتي شرکت و حماني اداران هي زد و بند سرماقيفقط از طر.  استدار هيسرما ۀو منافع طبق

 ارديلي م۴٧٠٠ آن به یونيلي م٢٠ هي سال سرما۶ بود که در فاصله ريپذ  امکانی اسالمیمنصبان جمھور صاحب

  . گرددی خدماتۀ کارخانه و مؤسس٣٩تومان برسد و مالک 

انباشته .  سرعت رشد کندني با اداران هي سرماهي کرد که سرماداي پتوان ی نمیدار هي را در جھان سرمای کشورچيھ

 حاکم بر آن سرتاپا فاسد باشد و مي رخ دھد که رژتواند ی می و ثروت فقط در کشورهي از سرمای حجمني چنکيشدن 

 مي رژران،يدر ا. ردي انجام بگیراحت نقل و انتقال به ني که ادھا را باز گذاشته باش  تمام راهزي حاکم نی اقتصاداستيس

 بخش داران هي به سرمای و خدمات دولتیدي مؤسسات تولی و واگذاریساز ی با خصوصی اسالمیفاسد جمھور

 آورده است که دي امکان را پدني واگذار نموده و ھم ای را به بخش خصوصی عمومیھا  ھم ثروت،یخصوص

فساد .  بزنندبي متعدد به جی مالیھا  رشوه و سوء استفادهقي از طریالن انتقال، مبالغ کني ای به اتکایمقامات دولت

 که به دولت ئیتا جا. ورند  فساد غوطهني در ازي نمي رژیئ مقننه و قضاۀ بلکه قوست،ي نیئ ھم مختص قوه اجرایدولت

 شود، دهي کشاني م بهی اسالمی و نھاد جمھوران ارگکي یچون اگر پا.  بماندی مخفدي بازي ھمه چابد،يی ارتباط م

 ی اسالمی روشن است که چرا دادستان کل جمھورنيبنابرا.  خواھد شددهي کشاني به مزي نگري دیھا  ارگانیپا

 که یھر چه ھست، آن بخش.  آورداني به می تومانارديلي ھزار م٣ فساد ني در ای از مقامات دولتی نامستيحاضر ن

 فساد دستگاه ني رازدار ا،ی اسالمی جمھورئیفقط دستگاه قضا.  بماندی مخفدي باابد،يی  ارتباط میبه دستگاه دولت

  . منوال استنيدر مجلس ھم وضع بر ھم. ستي نیدولت

 ی تخلف و فساد مالراموني پونيسي کمني ائی گزارش نھاۀ مجلس خبر از ارائ٩٠ اصل ونيسي کمري ھفته دبني ادر

 کي.  شده استهي تھی گزارش در سه سطح دسترسني که ااما افزود.  مجلس دادۀسي رئتأي به ھی بانکستميدر س

 است و بخش سوم آن کامالً محرمانه بخش آن کي.  مجلس استی قرائت در صحن علنی صفحه برا٢٠بخش آن در 

 ستمي در سی از فساد مالی مجلس گزارش٩٠ اصل ونيسي کمیعني. شود یمحرمانه که به مراکز مربوطه ارسال م

 و دهي پوشراني آن از چشم مردم اگريبخش د.  احتماالً آگاه شوندتوانند ی بخش آن مردم مکي از  کهکند ی مهي تھیبانک

 ی علنگاه چي نداشته باشد و بخش سوم ھم ھمي رژی برای شدن آن خطری علنگري که دیوقتپنھان خواھد ماند، تا 

 فاسد پاسدار نظام ی استبدادمي رژکي کار ستمي است سنيا. شوند ینخواھد شد و مردم ھرگز از آن باخبر نم

  .راني در ایدار هيسرما

 بزرگ به کجا خواھد ی فساد مالۀ پروندني سرانجاِم ا،ی اسالمی باالخره بر طبق گزارش دادستان کل جمھوراما

  د؟يانجام

 ی شده بود، ولاديله به نام اختالس أ مسنيوالن، اؤ از مسیاريدر لسان بس: "ديگو ی می اسالمی جمھوردادستان

 یدر ظاھر، دادستان جمھور. است"  کشوری کرده است، اخالل در نظام اقتصادميچه بازپرس به متھمان تفھ آن

اختالس . ستي نني اما چنتيدر واقع.  شده استتر نيشدگان متھم، سنگ  وانمود کند که جرم بازداشتخواھد ی میاسالم

بلکه !  آلوده و مکدر شودی و فساد  مالی دزدني با ایم اسالی تا مبادا دامن پاک جمھوررود ی پرونده کنار منياز ا

 ني پرونده به ازي نتيدر نھا.  کشور بوده استی اخالل در نظام اقتصادی برای افرادايچه رخ داده تالش فرد  آن

 آزاد ی اخالل نبوده است و متھمان با محکوم شدن به حبس، پس از مدتی براینقطه ختم خواھد شد که قصد
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 نفر را ھم اعدام کي را بخوابانند، هي قضی کنند و سر و صدای ھم که بخواھند خود را ضد فساد معرفیليخ. شوند یم

  .افتي خواھد صلهي و ماجرا فکنند یم

 ني اۀ نموننيتر  برجسته ی اسالمیجمھور. ست یدار هي سرمای استبدادیھا مي رژی ذات،ی دستگاه دولتی مالفساد

 ی را سرنگون کنند و با استقرار نظممي رژني اراني که مردم ای مگر زمانتد،اف ی فساد برنمنيا. ھاست دولت

   خود قرار دھندی را تحت کنترل و نظارت دائمی تمام دستگاه دولت،ئیشورا

  

   از دستور کار خارج شداني سؤال مجلسطرح 

 ني از اشيپ.  بودی دولت اسالمسي منازعات بر سر طرح سؤال از رئري ھفته درگني در ای ارتجاع اسالممجلس

 نبود که دهياما پوش.  اعالم وصول خواھد شدی اسالمی جمھورسي ھفته، طرح سؤال از رئنياعالم شده بود که در ا

 ی اوست و تنھا زمانی جمھوراستي رۀ دوراني تا پانژاد ی ترساندن و مھار احمدی برایا لهي طرح صرفاً وسنيا

 ،ی دولت اسالمی اصلسي افتد که رئاني به جری اسالمی جمھور و گوش به فرمانیشي در مجلس فرماتواند یم

  . آن را صادر کندۀ اذن و اجاز،یا خامنه

 طرح را ني که دوستان ایتا روز. دي رسء از صد امضاشيب: " به صراحت گفته بودزي مجلس، نسي رئبي ناباھنر،

له را دنبال أ مسني ادي کنی بود که سعني ھم که به ما شد ایا هي دادند داستان تمام شد و توصسهي رئتأي ھليتحو

 شود را ی و گروکشهي قوه مقننه و مجرني بی جدی دعواکي به لي تبدني و امي که موضوع را کش بدھنيا... دينکن

 دولت ني تالش کرد تا کار ادي که باميکن یچنان فکر م  و ھمميکرد ی و ما ھم فکر مدانستند یبزرگان نظام مصلحت نم

  ." معمول انجام نشودريغۀ ني کار پر ھزکي تمام شود و ی و عادیعيبه صورت طب

له را أ مسني دستور داد که اتر قي دقاي کرد هي باشد، توصیا  که ھمان خامنهی فردی وۀ روشن است که به گفتپس

ختن طرح  اندااني به جری برانژاد ی احمدبي رقیھا  رو به رغم فشار گروهنياز ھم.  و داستان تمام شدديدنبال نکن

اند و طرح   خود را پس گرفتهی امضاندگاني نفر از نما٢٩ مجلس اعالم کرد سهي رئتأي ھفته، ھني اليسؤال، در اوا

  . شده استی منتفی جمھورسيسؤال از رئ

 شود، تالش بي طرح و تصویا  خالف نظر خامنهتواند ی در مجلس نمیزي چدانند، ی که موافقان طرح مني وجود ابا

 ئی و قضائی مقننه، اجرای که او در کار قواني بر ای در کرمانشاه مبنیا  خامنهیھا یپرداز استناد به دروغنمودند با 

  . ندارد، مانع از کنار گذاشته شدن طرح شوندیدخالت

 ۀي مقامات بلندپای برخی اتھامات اقتصادۀ پروندۀ که مثالً دربارميشنو ی ماديز: " در نطق خود گفتی مطھریعل

. شود ی بسته مهئي دست قوه قضالهي وسني و به ادانند یھا را صالح نم  به آنیدگي فعالً رسیرھبر: شود یته م گفیدولت

 نيآقا مخالف ا:  کهميا دهي شنادي را زلي قبني از ای جمالتخود ی رسمري و غی در جلسات رسمزي مجلس نندگانيما نما

 یرھبر. اند  جمھو مخالفسيقا با طرح سؤال از رئ مخالف است، آري فالن وزضاحي با استیرھبر. طرح ھستند

حجت بر  "،ی در دانشگاه رازیا  اما با سخنان خامنهد،يافزا یو م."  دارندینسبت به قرائت فالن گزارش مالحظات

  ."مي تعلل بورزدي نباني از اشي ما تمام شد و بۀھم

 ني بتواند مانع از کنار گذاشته شدن ادير کند، تا شا را انکاھا تيواقع.  بزندی که خود را به نفھمکند ی می آقا سعنيا

ھر : " مجلس گفتسيھا، رئ  از طرفداران طرح و اخطار آنی اعتراض گروھی که در پیطرح گردد، اما وقت

 ی اسامتواند یاند، شبھه دارد، م  گرفتهپس خود را ی که امضای که در رابطه با تعداد کسانیا ندهينما

 به جمع تعداد امضاھا زي ندي جدیحتا اگر پنج امضا:  و گفتردي را بپذتي شد، واقعريناگز" نديدھندگان را بب انصراف
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 ادامه یتر شي بی پس گرفتن امضاھای است چرا که تالش برادهيفا ی به حد نصاب، افزوده شود، بدني رسیبرا

  .افتيخواھد 

 ھفته رسماً ني و کنار گذاشتن او بود، در ا ترساندنی برای که در واقع طرحنژاد ی از احمداني سؤال مجلسیماجرا

  از دستور کار مجلس خارج شد

  

   و عبادت استفهي وظ،یگر ی وحشی حکومت اسالمدر

 عربستان مي رژۀ اندک از نمونی که جز در مواردهئي قوه قضاري خطفي از وظایکي ران،ي ای اسالمی جمھوردر

مردم .  است شرعی کرد، صدور حکم قصاص و حددايپ آن را ري جھان نظی در تمام کشورھاتوان ی نم،یسعود

 اما رانيدر ا. دانند ی ممنشی توحش و بربرۀ را نشانی احکامني چنکي ی سراسر جھان صدور و اجرایکشورھا

 و شکنجه قرار داده است، مظھر عدالت تام و تمام نام یکش  خود را آدمۀفي که وظیدستگاھ. استآن  عکس هيقض

. شوند ی می معرفني زمۀ سراسر کریھا انسان" نيتر فيشر "کنند، ی احکام را صادر مني ا کهیقضات. گرفته است

 و جھان قدر راني که چرا مردم اکنند ی اغلب شکوه می اسالمی جمھورئی دستگاه قضای روست که رؤسانياز ھم

 قطع ايانسان و  کي کشتن ی که برادھند ی نمصي و تشخدانند یآن را نم" فيشر" دستگاه و قضات نيزحمات ا

  .کنند ی و وقت صرف مکشند ی بدن چقدر زحمت میاعضا

 کشور به ی عالواني دی عمومتأي ھۀ ھفته، جلسنيشنبه ا  کشور، روز سهی عالواني دی گزارش روابط عمومبه

تشکر از زحمات و خدمات " پس از شانيا.  شدلي ھستند، تشکهللا تي که از قرار معلوم، آی گرگانی محسناستير

 فھم ھا یلي کار قضات را خهمتأسفان:  کشور فرمودندی عالواني خصوصاً قضات دی دادگسترفيضات شرق

 ی مثالً قتل را براۀ پروندکي که کنند یدرک نم "نديفرما ی فھم کنند؟ مدي را بایزي چه چھا یلي چه؟ خیعني." کنند ینم

 به ثمر ني اۀجي که درک شد، نتمي فرض کنحاال! خوب."  صرف شوددي بایبه ثمر رساندن آن چقدر وقت و انرژ

ۀ  پروند١٠٠ ی سال جار]ميزان[به عنوان مثال در مھر ماه: "ديگو ی می گرگانآخوندست؟ ارساندن چه بوده و 

 کشور ی عالواني فقره قصاص در د۵۶.  استدهي گردیدگي کشور رسی عالواني محصنه در دیتجاوز به عنف و زنا

 شانيالبته ا."  استدهي نقض گردزي فقره ن١١ تجاوز به عنف ابرام و حکم اعدام ليم به دل فقره اعدا١٢. ديابرام گرد

 ۀ که جنبیگريھا مورد اعدام به اتھام قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و موارد د فراموش کردند که از ابرام ده

 ھمه نيگذاشت که ا" فيشر"ت  قضاني به حساب زحمات ادي بازيھا را ن  ببرند، که آنی داشته است، نامیاسيس

  .کنند را صادر شرعی تا حکم اعدام و حددهيزحمت کش

 ی عالواني و دئی جنایھا  آن که قضات دادگاهی گفتارش براۀ در خاتمی اسالمی کشور جمھوری عالواني دسيرئ

 دل و جرأت یگر ی وحشنيھا در ا  کند و به آنقي تشوکنند ی را صادر و ابرام مانهي احکام وحشنيکشور را که ا

.  و عبادت استفهي وظکي ی حدود الھی و اجراکردند ی مء ما خودشان حد را اجراۀائم: "ديافزا ی بدھد، میتر شيب

  ."شود ی می کشور دچار مشکل جدتي نشود کشور دچار ھرج و مرج خواھد شد و نظم و امنء احکام اجرانياگر ا

 وني خود را مدتي موجودیعبادت است که حکومت اسالمرو   عبادت است و از آنیگر ی روشن شد که وحشپس

 ی جمھورتي کشور که ھمانا امنتي شود، امندهي و اگر بساط دار و شکنجه، برچداند ی و سرکوب میگر یوحش

  . بر ھم خواھد خوردست، ا یاسالم

 ليمعضالت و مسا بر ی راه حلانهي اقدامات وحشني ااي سؤال را ھم داده است که آني پاسخ اشيشاپي پنيبنابرا

 ی صدور احکام اعدام، شالق، قطع اعضااي که آستي ننيله اأ مسی اسالمی جمھوردگاهي نه؟ از داي ھست یاجتماع
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 ی احکام و اجراني نه؟ نفس صدور ااي کند ل را حراني جامعه ایاسي و سی معضالت اجتماعتواند یبدن انسان م

 است ني در ای اسالمی کشور جمھوری عالواني دسي رئۀبه گفت قاطع و محکم آن ھم ليدل"  عبادت استکي"ھا  آن

  . است و ھم عبادتفهيچون خودش، ھم، وظ" کردند ی مءائمه ما خودشان حدود را اجرا"که 

 را از مي احکام قصاص و حدود توانسته رژی صدور و اجرایگر ی وحشدي و نه تشدفي اراجني ھمه، نه اني ابا

  .تواند یبروست نجات دھد و نه م که با آن رویشمار یمعضالت ب

 زده راني اۀ مردم و جامعیھا  به تودهی بزرگیھا بي خود آسی  اسالم- ی ارتجاعیھا استي با سی اسالمیجمھور

 روزمره یھا  که روز به روز بر تعداد معتادان کشور افزوده شده و اعدامھاست استي سني ھمۀجيدر نت. است

ھا مورد قتل،   سراغ گرفت که در آن دهتوان ی را میتر روزمک. ع نداشته است وخامت اوضاني بر ایري تأثنيترکم

 آورده و نه دي اوضاع نه پدني در ای بھبودچياعدام، حدود و قصاص ھم ھ. تجاوز به زنان و کودکان رخ ندھد

 در یرييتغ. دان ی اسالمی جمھوریھا استي سۀجي نتع،ي و فجاھا ی ناھنجارنيچرا که تمام ا.  آورددي پدتواند یم

 داده است، از داني می اجتماعیھا ی و ناھنجارعي فجاني که به ائیھا استي داد مگر آن که تمام سھداوضاع رخ نخوا

   و بن دگرگون شوندخيب

  

  

  

  

  

  

  


