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  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  ]ماليه[ئی اقتصاد و داراري وزضاحي استشينما

 اقتصاد و ري وزضاحي به راه انداخته بود، استشي که از پئیاھويبا ھ ی ھفته، مجلس ارتجاع اسالمني ا شنبه  سهروز

 ضاحي در موافقت با استی گروھیستيبا یم. قرار و مدارھا از قبل گذاشته شده بود.  را در دستور کار قرار دادئیدارا

 شي نماني اانيپا.  اقتصادري وزی و برکنارضاحي با استمخالفت در گري دی کنند و گروھی نقش بازی ویو برکنار

  . بودی رأ١۴٠ با ی وی و ابقای تومانارديلي ھزار م٣ ی در پرونده اختالس و سوء استفاده مالر،ي وزۀ تبرئزين

 ی پرونده علنني که اخبار و گزارشات ائی و تبرئه شود؟ تا جاضاحي استیستيبا ی مئی اقتصاد و داراري چرا وزاما

 فساد و ني در ای به نحوکي ھر ی اسالمی جمھورئیمقننه و اجرا یھا شده است، مقامات سطوح باال و ارگان

 نژاد، ی احمدبي رقیھا  گروه،ی فساد مالنده پروني شدن ای علنهيدر مراحل اول. اند  دست داشتهیاختالس مال

 یھا ه نقش گروزي ننژاد یمتقابالً طرفداران احمد.  دادندی صادر شده بود، انتشار علنی را که از دفتر وئیھا نامه

 دستور توقف یا  که خامنهدي رسیا  به مرحلهھا یگرء افشانيا.  پرونده برمال کردندنيمخالف خود را در ا

  : کرد و گفتصادر را ھا یگرءافشا

قوه . رساند ی را به اطالع مردم مجهي و نتکند یله را دنبال مأ مسئی کند و دستگاه قضاداي ِکش پدي نباگريله دأ مسني ا

 ماجرا کنار بکشد ني را از ای دولتی باالیھا  مقامات ردهی پازي نداشت که قبل از ھر چني جز ایا فهيظ وزي نهئيقضا

 ئی و چند تای دستگاه دولتنئي پایھا  و کارمندان ردهراني مدی مالیھا  و سوءاستفادهخلفاتو پرونده را در چارچوب ت

  . محدود سازددار هيسرما

 وستهي به وقوع پی اسالمی جمھوری مالینھادھاآن  فساد در نيتمام ا. مانده بود ی حل نشده باقأله مسکي ھنوز اما

 ی اسالمی جمھوریاگر قرار بود تمام مقامات سطح باال.  قرار دارندئی اقتصاد و داراري وزتيولؤبود که تحت مس

 را مجلس بر فهي وظني ا. مبرا اعالم شودی گونه اتھامھر از زي او نیستيبا یند، مو پرونده کنار گذاشته شنياز ا

 ی فساد مالۀ پروندني در ای او را از ھر گونه نقش و اتھامضاح،ي مسخره به نام استشي نماکيعھده گرفت و در 

 یان انجام گرفته بود و با سخنریتوافقات البته در سطح باالتر.  اعتماد دادی به او رأگريبزرگ تبرئه کرد و بار د
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 در ندگاني از نمای بودن تعدادرياما درگ.  کامالً آشکار بودئی اقتصاد و داراريز وز مجلس در دفاع اسي رئیجانيالر

 ني که در ھمیتيواقع.  اعتماد به او بودی اقتصاد و رأري وزۀ تبرئی برایگري خود عامل دی فساد مالۀ پروندنيا

  . به آن صورت گرفتی مجلس اشاراتۀجلس

 ی از مجلس در ماجرایافراد: " مجلس در نطق خود گفتیج خاراستي و سی ملتي امنونيسي عضو کم،یقدوس

 تي حمااي منصور آرريھا از ام والن و بانکؤ نامه به مس٣۶ف خودشان با نوشتن  به اعتراري اخی مالۀسوء استفاد

 ني به ادي قائل شود و باء رابطه استثناني ار ددي به او شدند، لذا مجلس نباژهي والتيکردند و خواستار پرداخت تسھ

  : که گفتدي مجلس روبرو گردسي رئۀنانيگ  با پاسخ خشمیگرء افشانيا."  ھم توجه کندهيقض

 ئیگو  پاسخی احضار کند براهئيما ھر کس را که قوه قضا. ستي کردن درست نجادي طور حرف زدن و شائبه انيا "

:  مجلس برخاست و افزودسي رئیاري به ه،ي رفع و رجوع کردن قضیرا ھم ب٩٠ اصل ونيسي کمسيرئ." ميفرست یم

 ی بخش خصوصتي تقوی دارند که براشان نيکلؤ از می مراجعاتیندگي نمااراتي اساس اخته بندگانيتمام نما"

 داشته وجود یھا سوء رفتار مال  نامهني پشت اري اخی که در ماجراني اما اسند،ينو ی می بانکستمي را به سئیھا نامه

 به ني از ای تعدادئی قوه قضایستيبا ی در آن صورت چرا مبود، ی منير چناگ."  ما ثابت نشده استیباشد برا

 استي و ستي امنونيسي کمسي رئ،ی بازداشت بروجردۀعي فرا خواند و حتا شائی بازجوی را براندگانياصطالح نما

 از یکي" که کند ی مدئي اما تأغش، ی نام احمد ببه ونيسي کمني عضو ھمکي. ابدي مجلس و پسرش انتشار یخارج

 ھم یبروجرد."  مجلس آزاد شده استسي در ارتباط با پرونده اختالس بازداشت و سپس با وساطت رئندگانينما

دار شرکت زاگرس خودرو بروجرد نبوده است و   بازداشت نشده و سھامديگو ی اما مکند، یاصل ماجرا را انکار نم

 اش هي انتخابۀ حوزکاري کمک به مردم بینامه برا  سفارشکي اختالس تنھا نوشتن ی و ماجرااي آرگروهارتباط او با 

: ديگو ی می اظھار نظر بروجردني در واکنش به ای قدوسیمي کرده است که کرداي پخيقدر ب ماجرا آن. بوده است

 سؤال ی که انجام داده، از وئیارھا کۀ پرونده درباری گفته است که قاضی ملتي امنونيسي در کمیخود بروجرد"

 مجلس است و با استفاده از ی ملتي امنونيسي کمسي رئیبروجرد. ستي نیموضوع شوخ: "ديافزا یو م" ستکرده ا

 ءاگر استعفا.  انجام دادهاي منصور آرري امی از گروه اقتصادتي را در جھت حمائیھا هي توصون،يسيسربرگ کم

. شود ی مجلس برطرف مندگاني نمایمال فساد ی برکنار شود، ماجرای اگر بروجرده کايگو." ميکن ینکند برکنارش م

 تيھا در حما  به بانکاني نامه مجلس٣۶ خود در مجلس، از ی سخنراناني ظاھراً فراموش کرده است که در جریو

ن پرونده فساد ي الاقل از دست داشتن سه عضو مجلس در امي سخن گفته بود و مطبوعات رژاي منصور آررياز ام

 ندگاني از نمایورند که حتا برخ  فساد غوطهني چنان در ای اسالمی جمھوریھا  ارگانتمام. اند  پرده برداشتهیمال

  . نخواھد کردريي تغیزي چکنند ی اعتراف مري به ناگززي مجلس ننيھم

 و اگر مي منتظر فساد باشدي باتيري روش مدنيبا ا: "ديگو ی مجلس مۀ جلسني بھار و کبودرآھنگ در ھمۀندينما

 یجامعه سؤال دارد که چرا در نظام جمھور: "ديافزا ی شھر بابک ھم مۀنديو نما." مي کن رخ نداد تعجبیفساد

 ني مشھور ھستند اگر چنئیخدا ی که به بف مختلی در کشورھاشود ی چطور مدھد؟ ی رخ میلي مساني چنیاسالم

 ني کدام از اچي ھیالم اما در کشور اسکند، ی می حتا خودکشاي ءول استعفاؤ مقام مسني رخ دھد، باالتریا فاجعه

  ." کردن موضوع دارندیاسي و سبي در تکذی و به شدت سعدھد یاتفاقات رخ نم

 ی که جمھورليبه ھمان دل. دانند یھا پاسخ سؤال را ھم م  باشد، آنراني مردم ایھا  منظور از جامعه، تودهاگر

 منصوب از ري خطاناپذۀنديرش نما که رھبیدر نظام.  استني با فساد عجی استبدادمي رژکي به عنوان یاسالم

 خدا ري مردم، بندگان حقۀ حزب خدا و تودیعضا انيتر  سرشناسزيش نداست و تمام مقامات و کارگزارانجانب خ
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 مختلف یھا  در عرصهرياند، اگر فساد فراگ  منع و محرومی و دخالت در امور دولتیھستند که از ھر گونه آزاد

ورند و ھر نھاد،   فساد غوطهني در ای اسالمیھا و مقامات جمھور  ارگانۀھم. شدآور با  تعجبیستيبا ی مبود، ینم

 چنان آشکار تي واقعنيا.  را خنثا کنندگريکدي دارد تا اري را در اختیگري دی فساد مالیھا  پروندهزي نیدگروه و بان

 خود، ترس یعفا بحث بر سر استاني مجلس در جرگري عضو دکي ی ھفته مطھرنياست که روز چھارشنبه ھم

 توان ینم: " اعالم نمود و افزودی افتادن طرح سؤال از واني را مانع به جرنژاد ی احمدیھا یگرء از افشاانيمجلس

 تا مي او رفتار کنلي مطابق مدي بغل دارد و جسارت الزم را ھم دارد، ھمه باري پرونده زی تعدادیگفت چون فرد

 ۀنمون.  شوندري درگئی از آن است که بخواھند با فساد دستگاه اجراشيھم ب انياما فساد مجلس." اش به سر رسد دوره

  .بخوانيد شد، ی ھفته علننيکه در ارا  فساد ني از ھمیگريد

  

  دي جدی تومانارديلي اختالس ھزار مکي یافشا 

 تضادھا م،ي درون رژی فساد مالی متوقف ساختن افشای برای اسالمی سران جمھورگري و دیا  رغم تالش خامنهبه

 درون دستگاه دولت ی از فساد مالیگري دیھا  و پروندهکند یھا را خنثا م  تالشني اب،ي رقیھا  گروهیھا یريو درگ

  .گردد ی برمال مینيد

 کي مھر، خبر از ی در مصاحبه با خبرگزاری اجتماعني و تفحص از تأمقي تحقۀتي عضو کمکي ھفته، ني ادر

 موسوم ی اجتماعني تأمیگذار هي و شرکت سرمای اجتماعني در سازمان تأمیمان توارديلي ھزار مکياختالس الاقل 

  . داد"شستا"به 

 ۀ مجموعري شرکت ز١۵٠ تي وضعی که آماده شده است، پس از بررسیبر طبق گزارش:  جعفرزاده گفتمانيسل

:  افزودیو. ه است تومان اختالس انجام شدارديلي ھزار مکي از شيروشن شد که ب" شستا" و یسازمان بازنشستگ

را )  باشدونيلي م٣ منظورش ديشا (ی اجتماعني تأمۀ بازنشستونيلي م٣٠ که اموال نيچه باعث تأسف است ا آن"

 و بستگان و راني کوچک و بزرگ به فرزندان مدی قراردادھایاند و تمام  کردهی خانوادگیھا  به شرکتليتبد

  .ھا واگذار شده است آقازاده

.  بوده استی و فعلی قبلیھا  در دولتھا فيھا و ط   خلوت احزاب و گروهاطي ح"شستا" ۀ مجموعري زیھا شرکت

 که ی به طوراند، کيھا شر  آنیاند و در تخلفات مال  کردهدايھا ورود پ  شرکتني از ای در برخندگاني از نمایبرخ

 از ی تومانارديليز برداشت دو م انيچن  ھمیو." ت محرز و مستند اسی فساد مالني در اندگاني از نمایتخلفات برخ

 پرده هي افراد به عنوان ھدی نفر و ھزار سکه به برخکي به یونيلي م۴۵٠ شرکت به مدت سه سال، پاداش هيسرما

  .برداشت

 ني سازمان تأمی چه بود؟ روابط عمومی تومانونيلي ترکي اختالس ني به ای اجتماعني واکنش سازمان تأماما

 سي رئبيسپس نا.  اعالم نمودی قبلتيري مطرح شده را مربوط به دوران مدلي مسا،یا هي با صدور اطالع،یاجتماع

 وجود "شستا" در یارديلي تخلف ھزار مبر ی مبنیمدرک: " گفتی اجتماعني تأمیگذار هي شرکت سرمارهي مدتأيھ

 موارد را به ني که ااند  مرتکب شدهی ساوه تخلفاتماني مانند س"شستا" ۀ مجموعري زیھا  از شرکتیتعداد. ندارد

 زي مورد را نني مجلس بوده که اندگاني از نمایکي با اِعمال نظر زي از تخلفات انجام شده نیکي. ميا دادگاه ارائه کرده

 ارائه یھا پاداش: " ھم گفتراني مدی به برخیونيلي میھا  در خصوص پاداشیو." ميا  مجلس اعالم کردهوبه دادگاه 

 و تفحص قي تحقۀتي کمسي رئیگو و در گفت." شود یھا انجام م صوب مجمع شرکت اساس مقررات و مهشده ب

 ۀ مجموعري زیھا  شرکتوش مربوط به فر،ی مالیھا  اختالس و سوء استفادهني از ازانيروشن نشده است که چه م
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 تومان ردايلي م٣٠٠ از شي را بیا کارخانه" شرکت ني اراني از مدیکي که شود ی فقط اشاره مباشد ی م"شستا"

 ی ھزار سکه به برخکي تا ی تومانونيلي م۴۵٠ یھا  از پاداشقي کرده و به عنوان تشویداري خرمتشياضافه بر ق

  ." داده استهيافراد ھد

.  مجلس در آن استسي رئتأي مجلس و ھندگاني نقش نمای تومانونيلي ترکي اختالس ني قابل توجه در اۀ نکتاما

 آغاز شد، ی اجتماعني و تفحص از سازمان تأمقي که طرح تحقیاز روز اول: "ديوگ ی و تفحص مقي تحقۀتي کمسيرئ

در : " افزودیو." مي مجلس مواجه شدۀسيت رئأيھا و حتا ھ  از چھرهیاري بسی از سویاسي سیبالفاصله با فشارھا

 ۀمجلس از ادام ۀسي رئتأي ھم،يبرد ی می پرونده بزرگ اختالس پني در ایتر شي بیھا  به سرنخمي که داشتیحال

 ادامه داشت، گري روز د۶٠ ما تا تي اگر فعال،یقي تحقمي تیبه اعتقاد اعضا.  کردیري و تفحص جلوگقيتحق

 تأيمتأسفانه ھ... مي شرکت را اثبات کنني تومان اسناد و مدارک تخلف در اارديلي از سه ھزار مشي بميتوانست یم

 کي که از یحتا زمان. کرد ی را سد راه ما مینداشت و موانع ی ھمکارقي تحقمي عنوان با تچي مجلس به ھۀسيرئ

 مجلس دستور داد تا ۀسي رئتأي ھ، خود را ارائه کندهي تومان از سرماارديلي م٧٠ یفي تا اسناد بالتکلميشرکت خواست

  ."مي ادامه ندھگريجا متوقف شود و د کار ھمان

. ستي نی اسالمی در جمھوری در مورد ابعاد فساد مالیالم اسی جمھورناھا و اظھار نظر مخالف  گفته،خوانديد چه آن

  . استمي مھر وابسته به رژیگو با خبرگزار و  و تفحص مجلس در گفتقي تحقۀتي کمسي گفتار رئنيا

 تومان اختالس در ونيلي ترکي.  به خود گرفته استیونيليھا، ابعاد تر اختالس!  کشور چه خبر استني در ادينيبب

 در حال ی اجتماعني اعالم شده بود که سازمان تأممي رژیھا  در رسانهشيھا پ از مدت. یتماع اجنيسازمان تأم

 باشد و یونيلي و غارت، تری ابعاد دزدکه یوقت.  آن روشن شده استی ورشکستگلياکنون دل. ست یورشکستگ

 ۀ در آستانتواند یھم م ی اجتماعني برده شود، سازمان تأمغماي به نيچن نيحاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ا

  .ردي قرار گیورشکستگ

 مجلس ۀسي رئتأي که ھستي نلي دلیب. اند مي و غارت سھی دزدني در امي سران، مقامات و دست اندرکاران رژھمه

 و تفحص را صادر قي تجاوز کند، دستور توقف تحقزي نونيلي ترکي اختالس از زاني ممکن است مند،يب ی که میوقت

 یھا  شرکترهي مدتأي ھسي رئبي و تفحص و ناقي تحقۀتي کمسيگونه که رئ  ماجرا ھماننيدر اچرا که . کند یم

 قي تحقۀ ادامکنند یلذا تالش م.  استاني مجلس در مندگاني نمای پاکنند، ی ھم اعتراف می اجتماعني تأمیگذار هيسرما

  . را بخواباننددي جدی فساد بزرگ مالني ایرا متوقف و سر و صدا

  

  ی نظامداتيتھد شيافزا

 گري بار درد،يگ ی باال میا  منطقهیھا  و قدرتکايمرا ژهي به و،ی جھانیھا  با قدرتی اسالمی گاه نزاع جمھورھر

  .شود ی میاسي و سیغاتي نزاع تبلی چاشن،ی نظامداتيتھد

گو با  و  در گفتی اسالمی مسلح جمھوریروھاي ستاد کل نسي رئ،یروزآبادي که گذشت، پاسدار فیا  ھفتهدر

 ،ی نظامیھا ما به عنوان دستگاه: " خبر داد و گفتی نظامیري درگی برای اسالمی جمھوریخبرنگاران از آمادگ

 تا ميا  درست آمادهزاتي و با تجھی آمادگمال و در کميدان ی می قطعدي را ھر چند با احتمال کم و دور باشد، تھدديتھد

  ."نجام آن متعجب شوند که از امي کنهيچنان تنب ھر نوع اشتباه را آن

 پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته ، ی اسالمی مسلح جمھوریروھاي ستاد کل نسي اظھار نظر رئنيا

 در ی اتمساتي حمله به تأسی برالي اسرائئی ھوایروي نی از آمادگی به دفعات اخبار و گزارشاتیالملل ني بیھا رسانه
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 دي مختلف تھدلي را بر سر مسای اسالمی به دفعات جمھورشته گذۀ در چند ھفتزي نکايمرادولت . اند  انتشار دادهرانيا

ھا در   آنۀ و مذاکرلي به اسرائکايمرا ی و نظامیاسي مقامات سی از سفر برخی حال گزارشاتنيدر ھم. کرده است

  . استافتهي انتشار ی اسالمیمورد جمھور

 در حال آماده کردن سي خبر داد که دولت انگلزي ننيگارد ۀله، روزنامأ مسني اراموني تحوالت پنيدتري جددر

  .کاستيمرا به ھمراه دولت راني به ای احتمالۀ حملی خود برای نظامیھا طرح

 کشور مطرح ني عربستان را در اري طرح ترور سفکايمرا شده است که دولت دي پس از آن تشدی نظامداتي تھدنيا

 در کايمرا دولت یفشارھا.  سازمان ملل فرستادتي امنی به شورایريگ مي و تصمی بررسیکرد و پرونده را برا

 ھم ی اتمی کل آژانس انرژري از مدکايمرادولت .  استافتهي شي افزا ی اسالمی بر جمھورزي نگري دیھا نهيزم

 ني اروشن است که.  بپردازدراني ایئ  از پرونده ھستهیگري دۀ ناگفتلي خود به مساديخواسته است که در گزارش جد

 است ني آن ھم در اليدل. ست ی اسالمی با جمھورندهي حادتر آیھا یري درگی براینيچ  مقدمهکا،يمرااقدامات دولت 

 وارد آورده، با شکست روبرو شده ی اسالمی که تاکنون به جمھورئی فشارھا و مجموعکايمرا دولتکه اقدامات 

لذا .  واداردینينش  را به عقب ی اسالمینسته است جمھور نتواجي چماق و ھواستي و سیپلماسي دقي از طریعني. است

 مخاصمات در نظر گرفت دي در تشدیدي جدۀ مرحلدي بارا ی اسالمی جمھورهي علکايمرا دولت داتي تھددي جدۀمرحل

  . داده استشي افزاشي از پشي را بی نظامیريکه احتمال درگ

 ني ای برای و از آمادگداند ی می را قطعدي تھدیم اسالی مسلح جمھوریروھاي ستاد کل نسي روست که رئني ااز

 در کوتاه مدت و مثالً در ی نظامیري درگني است که ادي مختلف بعلي ھمه به دالنياما با ا. ديگو ی سخن میريدرگ

 و یاسي سۀني زمیساز  اوالً، آمادهکا،يمرا دولت ی از سوی امرني چنکي ۀچون الزم. ردي صورت گندهيچند ماه آ

 ني و چهي ساختن و خنثا کردن روسطرف ی سازمان ملل، بیھا  از ارگانهيدئي آن در سطح جھان، گرفتن تأیتغايتبل

 و ابعاد جي بزند که نتای دست به اقدامندهي کشور در سال آني قبل از انتخابات اکايمرا است که دولت دي بعاً،يثان. است

 اقدام ني اتواند یثالثاً، نم. نجامدي بیتر  و دراز مدترت عي وسیھا یري و ممکن است به درگستيآن چندان مشخص ن

 ی جمھوری ھدف برانيتر ھا در دسترس چرا که آن.  از عراق باشدئیکايمرا یروھاي قبل از خروج نینظام

 ی جمھوریا  و ھستهی و بمباران مراکز نظامارانب  موشکقي از طرخواھد ی مکايمرا که دولت ی در حالاند، یاسالم

 را ري اخۀ چند ھفتی نظامداتي تھددي بااتي واقعنيبا توجه به ا.  خود را وارد آوردیضربه نظام ،یاسالم

چنان   ھمکي نزدندهي در آی نظامیھا یريتر در نظر گرفت و احتمال بروز درگ  اھداف دراز مدتی برایساز نهيزم

 کايمرا و دولت ی اسالمیجمھور ۀ که منازعست ی خود باقی به جاتي واقعني اوصاف اني امامبا ت.  استفيضع

   داده استشي از گذشته افزاشي را بی نظامیري شده است که احتمال درگیدي جدۀوارد مرحل


