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 ی روشنگرتياقتباس از سا

 

 
 ريشه اصلی فساد, جايگاه واليت مطلقه

  
شورای نگهبان برای رد طرح رسيدگى به دارايى مقامات و مسووالن و آارگزاران نظام جمهورى " داليل"از *

الزام رهبرى به تعيين مرجعى خاص براى دريافت گزارش : " مجلس1386ى پنجم تيرماه  اسالمى مصوب جلسه
  ." الف موازين شرع استاموال خ

  
هر چه . در مورد فساد در جمهوری اسالمی و منشا آن گزارشات متعددی تاکنون انتشار يافته است: روشنگری

 ميليارد دالر درآمدهای نفتی ناپديد شده است و حاال 600باشد در طول سال های سياه حکومت اسالمی بيش از 
 و پيچيده ترين ابزارهای تکنولوژيک و صرف ماهها و بلکه سالها حتی با لشکری عظيم از خبره ترين کارشناسان

وقت هم نمی توان سرانجام به دقت محاسبه کرد که اين ثروت عظيم نفتی چگونه مصرف شده و چگونه به تاراج 
  . رفته است

ن نظام و ذات قانون ستيز واليت مطلقه فقيه يعنی ستون خيمه اي, يک پايه عظيم فساد در نظام جمهوری اسالمی
البته روشن است که نه تفکيک قوا و . صوری و بی محتوا بودن تفکيک قوا در چهارچوب ساختار اين نظام است

و مانع کشت و پرورش ويروس , نه برابری صوری همگان در برابر قانون مانع فساد دولت ها و دولتمردان نيست
بان قدرت و فرمانروايان در برابر قانون و برتری با اين حال فساد در شرايط پاسخگو بودن صاح. فساد نمی شود

  . قانون بر فرمانروا می تواند کمتر باشد و امکانات بيشتری برای مبارزه با آن وجود داشته باشد
از جمله رياکاری های مهم تبليغاتی رژيم جمهوری اسالمی اين است که درست در حالی که فساد از منشا اصلی آن 

خامنه ای و فرامين او مهم ترين تکيه گاه معتقدان تندرو اين , ی واليت مطلقه فقيه می جوشديعنی جايگاه فراقانون
  . رژيم در مبارزه با فساد و دست درازی به دارايی های ملی به حساب می آيد

اصالح , با اين حال همين نظام در جريان گردش کار خود وقتی ادعاهای خود را به عرصه عمل می کشاند
 تير 26تازه ترين نمونه آن در روز سه شنبه . د را در مقابله با فساد درون زا به همگان نشان می دهدناپذيری خو

موضع گيری شورای نگهبان در باره طرح مصوب پنج تيرماه مجلس پيرامون دارايی مقامات و مسووالن و 
  . کارگزاران نظام اسالمی است

اما برای دانستن عمق اين ادله الزم است ابتدا به . اندنی استداليل شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس واقعا خو
رهبري، " قانون اساسی همين رژيم رسيدگی به دارايی های 142اصل . سابقه اليحه مصوب مجلس اشاره کرد

از طرفی پرونده های رو . را مقرر کرده است" هاى آنها رييس جمهوري، معاونين وي، هيات وزيران و خانواده
نشان می دهد که بخش بزرگی از غارتگری ها الزاما فقط از سوی خويشاوندان درجه يک مسووالن شده فساد 

عالوه بر آن طرح بررسی دارايی . صورت نمی گيرد و ارتباطات وسيع تری از حلقه خانوادگی را شامل می شود
در دوره . ی گرفتهای مسووالن نظام حتی به صورت فرمال نيز طبق اعتراف رسمی تا همين اواخر صورت نم

در " بررسی"اما روال اجرايی اين , شاهرودی به ادعای خودش دفتر و دستکی برای اين منظور راه اندازی شد
 دی ماه گذشته هاشمی شاهرودی در پاسخ به 2در . واقع نشان می دهد که مطلقا از شفافيت و علنيت خبری نيست

 قانون 142هاى مسووالن آشور بر اساس اصل   به دارايي آيا رسيدگي"خبرنگار ايسنا در مورد اين سوال که 
اين امر از وظائف قوه قضاييه نيست، بلكه از اختيارات شخص رييس : "می گويد.. شود يا خير؟ اساسى اجرا مي

  ." قوه است
ل ما دفترى را براى اين آار تشكي:"ی که به اين منظور ايجاد کرد اشاره می کند و می گويد"دفتر"او سپس به 

هاى منقول و غير منقول اين افراد ثبت و  بايست در آن ريز دارايي هايى تنظيم شد آه مي داديم بر اساس آن دفترچه
شود آه در بين وزراء و مسوولين آه مشمول اين اصل هستند توزيع و آنها نيز  هر گونه تغيير در آن مشخص مي

  ." پس از تكميل آن را به قوه قضاييه بازگرداندند
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است در گفتگويی با خبرگزاری فارس "  قانون اساسى142رييس دفتر اجراى اصل "که " رنجبر"ی به نام فرد
اين دفتر در حين :"مورد اشاره شاهرودی می گويد" دفتر" در مورد نحوه کار 24/4/1386مورخ يک شنبه، 
اطالعاتى و انتظامى و هاى مراجع نظارتى اعم از سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، مراجع  خدمت به گزارش
البته رسيدگى به صحت و سقم اين گزارشات به نحو خيلى محرمانه و . آند هاى مردمى رسيدگى مي همچنين گزارش

  ". سرى است
  

شاهرودی به عنوان منتخب ,  برمی گردد142به اين ترتيب تا جايی که به مسووالن اصلی رژيم و مشموالن اصل 
پاسخگوست وظيفه اخص شخصی بررسی اموال خامنه ای را برعهده می گيرد که خامنه ای که در برابر خود او 

به ." خيلی محرمانه و سری است"آن را هم به رييس دفتری واگذاشته است که آن رييس دفتر هم می گويد ماجرا 
درز اين ترتيب وضع انباشت ثروت و سرمايه مسووالن اصلی نظام در دايره بسته خودشان می ماند و به جايی 

خيلی محرمانه و "نخواهد کرد و صاحبان اصلی کشور هم صد البته نامحرم تر از آن هستند که از اين گزارشات 
  . خبردار شوند" سری

  
يعنی دولتمردان اصلی نظام از هر گونه نظارت و بررسی در عمل معاف است و , اما اگر حلقه اول و اصلی فساد

راههای ,  خودسرانه و بدون هر گونه دخالت و نظارتی تعيين می کندنحوه برداشت بخش اعظم دالرهای نفتی را
مخفی اش در طرح مجلس در رابطه با حلقه " دفترچه های"بی خاصيت شاهرودی و " دفتر"عقيم مشابهی نظير 

مثل شهرام (, دوم فساد يعنی فساد آنهايی که الزاما از خويشاوندان درجه اول مسوالن درجه اول رژيم نيستند
تصويب و , به دست می آورند" برداشت"اما در اثر پيوندهای موجود با مسووالن درجه اول امکانات ) يریجزا

اصل طرح مبنى :"شورای نگهبان در پاسخ خود در رد مصوبه مجلس آورد. تدوين شد و به شورای نگهبان رفت
 مستفاد از اصل مذآور تلقى  قانون اساسى ذآر نشده خالف حصر142بر تسرى شمول آن به مقاماتى آه در اصل 

  ." و مخالف آن شناخته شد
تا اينجا شورای نگهبان در واقع با هر نوع چاره انديشی برای فساد به بهانه محدويت های پيش بينی شده مربوط به 

معنای عملی اين مخالفت اين است که به طور نمونه هاشمی رفسنجانی .  مخالفت می کند142حوزه بررسی اصل 
معروف را به بيت المال از ناحيه مثال پسرش مهدی به صورت "  اينچی8شلينگ "د به جای اين که آن می توان

و صد البته بعد . از طريق خويشاوندان درجه دو و درجه سه به صورت غير مستقيم وصل کند, مستقيم وصل کند
ه شخصا ريالی هم از خزانه می تواند ادعا کند ک) آيا می دهد؟(ای که تحويل شاهرودی می دهد "دفترچه"در 

  . برداشت نکرده و ريالی هم دارايی هايش اضافه نشده است
مخالفت شورای نگهبان با اصل تسری مقابله با فساد به رده , صرفنظر از محتوای راه حل های پيشنهادی مجلس

ند با مسووالن درجه اول چراغ سبز به ادامه کار افرادی نظاير شهرام جزايری است تا در پيو, دوم کاربدستان نظام
  . کارشان را ادامه دهند

  
شورای نگهبان اما به اين حد اکتفا نکرده و در بند سوم ادله خويش جوهر هولناک و ذات قانون ستيز واليت مطلقه 

 الزام رهبرى به تعيين مرجعى خاص 3ى  در ماده:" فقيه را صريح و عريان مورد تاکيد قرار داده و آورده است
  ." يافت گزارش اموال خالف موازين شرع استبراى در

  
تصور نبايد کرد که گماشتگان خامنه ای در شورای نگهبان فورمولبندی خود را ناشيانه و بدون فهميدن محتوای آن 

برعکس دقيقا می دانند چه نوشته اند و حقيقت اين است که برداشت آنها با جوهر نظام واليی دقيقا . آورده اند
  . منطبق است

  
معلوم است که احدی , و جايگاه فرعونی و خدايی وی در نظام اسالمی نگاه کنيم" رهبر"وقتی به ليست اختيارات 

اصال ورای قانون است و هر نوع " رهبر"معلوم است که , را نبايد داشته باشد" رهبر"قائل شدن برای " الزام"حق 
  . است" خالف موازين شرع"کنترل و نظارت بر او 

  
سرچشمه اصلی و جوشان فساد را مورد تاييد قرار " رهبر"هبان با رد هر نوع امکان نظارت بر دارايی شورای نگ
مساله اين نيست که آيا خامنه ای شخصا آدم فاسد و مال اندوزی است يا نيست؛ هر چند . اشتباه نبايد کرد. می دهد
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بات رياست جمهوری اخير هزينه ميلياردی در جريان انتخا" آقا مجتبی"هنوز محل پرسش است که مثال فرزند او 
لشکرکشی انتخاباتی به نفع احمدی نژاد را از کدام محل تامين کرد؟ و اگر فرزند يک پينه دوز جنوب شهری هم 

حوزه ای کليدی از هر , بود می توانست چنين کند يا نه؟ مساله اصلی اين است که وقتی رسما و عمال به نام شرع
حوزه های ديگر نيز از آن تاثير خواهند گرفت و همين خواهد شد که ,  شفافيت برکنار بماندنظارت و, گونه کنترل

باندهای مختلف فساد و شبکه های تودرتوی مافيايی با : اکنون در جمهوری اسالمی به صورت روزمره شاهديم
  .  تاراج می کنندهست و نيست مردم را, پيوندهای بغرنج چند ضلعی و تارعنکبوتی با مسووالن باالی نظام

  
  ! برآورند غالمان او درخت از بيخ/ اگر از باغ دهقان ملک خورد سيبی

  
جمهوری اسالمی تجسم عريان فساد است و به طور علنی با انکار هر نوع الزام به شفافيت و علنيت و حسابرسی 

نا نه در برابر مردم که در در مورد دارايی مسووالن؛ با سپردن بررسی دارايی های مسووالن به افرادی که قانو
علنيت و , وهن شفافيت, برابر همان مسووالن پاسخگو و اصال گماشته آنها و نمک خورده شان محسوب می شوند

مبارزه با فساد در درجه اول مبارزه با قدرت فرعونی واليت مطلقه فقيه و اختيارات . حکومت قانون است
مهار . است" رهبر"فساد همان خيمه اصلی نظام ئ قدرت خدايگونه سرچشمه و جرثومه . فراقانونی ولی فقيه است

 .فساد و رانت خواری بدون آوار کردن اين خيمه بر سر برنشستگان آن ممکن نيست


