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    شفق. ع
 ٢٠١۴ فبروری ٠١

  

 !ذاتی ساختار جمھوری اسالمی است فساد و دزدی،
  

می در داخل و خارج کشور، روزھا افشای پی در پی گوشه ای از دزدی ھای ميلياردی گردانندگان جمھوری اسال اين

به يکی از مسايل روز جامعه تبديل شده و خشم و نفرت بيکران توده ھای تھيدست و گرسنه و محتاج نان شب از اين 

فساد، ھمواره جزء الينفک و ساختاری  دراين شکی نيست که. رژيم ضد خلقی و فاسد را، بيش از پيش برانگيخته است

اما به حق بايد گفت که سران رژيم  جمھوری اسالمِی مدعِی برقراری . ور ما بوده استنظام سرمايه داری حاکم بر کش

 رواج فساد و دزدی و ارتشاء و غارتگری ۀ، در طول سی و چند سال اخير در زمين"کشور امام زمان"در " عدل علی"

 کشيده که حتی ئیکار به جا.  اقتصادی را به حد کمال رسانده اندۀدر اشکال مختلف، فساد در زمين" بيت المال"از 

ثير اين غارتگريھا بر اقشار و طبقات تحت ستم جامعه أصدای برخی از خود باالئی ھا که از عواقب مخرب و ت

 با گرفتن پز مخالفت با فساد، فريبکارانه اعتراف می ی اين دزدی ھا درآمده و اينھا برخبيمناکند، نسبت به شدت و حجم

 اجرائی كشور رخ داد كه در طول تاريخ ايران ۀ اخير فسادھای مالی متعددی در بدنۀدھمتأسفانه، طی يك : "کنند

  ) جمھوری اسالمیۀ،به نقل از روزنام١٣٩٢ ]جدی[ دی ماه٨، "سالم نو"پايگاه اينتر نتی  (."سابقه بود بی

 کشور ۀيستم بانکی و بيم ھزار ميليارد تومانی در س٣ ست که ما شاھديم ھنوز مدت کوتاھی از اختالس ئیدر چنين فضا

 معلوم می شود که ولی فقيه جمھوری اسالمی ، و نمايندگان مجلس ضد خلقی نگذشته ءبا مشارکت تنی چند از وزرا

کمی بعد در اثر تشديد تضادھای بين دزدھای . ر به جيب زده استال ميليارد د٩٢تحت پوشش بنياد ھای وابسته به خود 

 به کارگران تعلق مين اجتماعی که مستقيماً أاستفاده ھای ميلياردی از صندوق سازمان تحاکم، ماجرای حيرت انگيز سوء 

ری بابک زنجانی ال ميليون د٧٠٠الريجانی ھا و سپس دزدی دو ميليارد و " زمين خواری"بعد، . داشت افشاء می شود

 ۀشد چند وزير ضد خلقی کابينن مورد روشن يکه  در ا. ديت می کردند افشاءگرديو مافيای دولتی ای که از وی حما

  .بان نامبرده بوده اندياحمدی نژاد از جمله وزرای نفت و اطالعات پشت

توسط گرگ ھای حاکم در انظار عمومی به " بيت المال" به اين ترتيب بود که گوشه ای از حجم غير قابل تصور غارت 

 دزد و فاسد حکومت تنھا به داخل کشور محدود نيست البته ابعاد فساد و دزديھای انجام گرفته توسط سران. نمايش درآمد

 ٨يعنی برابر تمام درآمد نفتی  (دالر ميليارد ١٠٧ی که ارزش بخشی از آن تا ون پای اين رژيم در افتضاح ماليو ھم اکن

يه  ھا را چه برای سرمائیتخمين زده شده در کشور ترکيه گير کرده و اين يکی از بزرگترين رسوا)  دولت ھشتمۀسال

 صد ئیعواقب افشای افتضاح پولشو. داران و مقامات دولتی ترکيه و چه برای جمھوری اسالمی به بار آورده است

 و بازتاب ھای سياسی آن -  که ھزينه اش از اموال متعلق به توده ھای محروم ما مھيا شده -ميلياردی اخير در ترکيه 

 ئی ترکيه، به استعفای ده ھا وزير و مقام اجراۀت حاکمأھيآنقدر گسترده گشت که در چارچوب رشد تضادھای درونی 
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قرار " فروپاشی"را در معرض " دولت"به قول برخی نمايندگان مجلس ترکيه، . اين کشور در ھفته ھای اخير انجاميد

مسند ، متھمين اصلی اين فساد مالی بی سابقه، ھمچون ساير دزد ھای حاکم ھمچنان در "امام زمان"اما در کشور . داد

 پيامدھای جنايتبار و ۀدر عوض، در نتيج. وزارت و کرسی مجلس باقی مانده اند بدون آن که تاکنون خم به ابرو بياورند

 ما به طور روزمره و حتی ۀ تحت سلطۀخاموش اين گونه غارتگری ھا و دزدی ھا که توسط دزدان حاکم در جامع

پنجه ھای ... ر روز ھيوالی  فقر و گرسنگی و بيکاری و فحشاء ولحظه به لحظه اتفاق می افتد، می بينيم که چگونه ھ

خونين خود را در پيکر نحيف بخش بزرگتری از اقشار ميليونی کارگر و زحمتکش و تھيدست ما فرو کرده و آنھا را 

  .  محکوم به آوارگی، گرسنگی، کارتن خوابی و مرگ تدريجی در فقر و درد می کند

 کوه يخی ست که در اوضاع فعلی ۀ در فوق به آنھا اشاره شد تنھا بخش کوچکی از نوک قلنمونه ای از دزدی ھائی که

اين نمونه ھا پيش از ھر چيز از وجود يک فساد ساختاری در نظام سرمايه داری حاکم بر . خود را نمايان کرده است

ايران يعنی سردمداران فسادی که سرنخ آن در دست بزرگترين دزدان تاريخ معاصر . کشور ما حکايت می کنند

 ديکتاتوری و ۀجمھوری اسالمی می باشد و عامل تداوم و تضمين آن نيز برخورداری از امتيازات دولتی و در زير ساي

جز از ميان اعترافات گاه و بيگاه برخی دست ؤدرک اين حقيقت، به طور م. وب است ماشين سرکۀزور سازمان يافت

 مجلس ۀرئيست أطور مثال خبرگزاری مھر به نقل از يکی از اعضای ھيه  ب.اندرکاران خود رژيم نيز ميسر است

وليتی که بر عھده داشتند امروز به ؤبرخی به برکت انقالب و مس: "شورای اسالمی، به نام محمد دھقان، می نويسد

 است و نام آنھا نيز سرمايه داران بزرگی تبديل شده اند و اين در حالی است که ھيچ اقدامی نسبت به آنھا صورت نگرفته

   )١٣٩٢ دی ماه ٢٣تاريخ " فرارو"سايت ." ( قضائيه اعالم نشده استۀاز سوی قو

ی که به بھای تشديد فقر و ی ھای بی سابقه و ثروتھای نجومي دزدألۀ اخير نشان می دھد که مسۀنگاھی به تاريخ چند دھ

ران جمھوری اسالمی را پر می کند، به شکل غير قابل نابودی حيات ميليونھا تن از توده ھای محروم ، جيب مشتی از س

 ما در ھم تنيده ۀ تحت سلطۀانکاری با نظام حاکم يعنی سرمايه داری وابسته و مناسبات ارتجاعی ناشی از آن در جامع

 در  کهئیرغم تمامی شعارھاه در ھر دوره ای از حيات انگلی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی، ب. شده است

سر داده شده است، دولتھای حاکم و دار و دسته ... و " فساد"و مبارزه با " مستضعفين"و حمايت از " عدل"برقراری 

ھايشان بدون استثناء، با استفاده از امتيازات و قدرت دولتی در شرايطی که به دليل حاکميت ديکتاتوری تمام عيار در 

 برای غارت بيت المال و چاپيدن ئیود ندارد به چنان تبھکاری ھارسی وجگونه بازرسی و حساب جامعه امکان ھيچ

. دست زده اند که روی دولتھای غارتگر قبل از خود را نيز سفيد کرده اند... اموال عمومی، ارتشاء، رانت خواری و

ق،  سال جنگ ارتجاعی با عرا٨ سرمايه داران رذل و آخوندھای حاکم در زمان ۀفساد و ثروت اندوزی بی سابق

سردار " رفسنجانی که آن زمان وی را  ۀدزديھای کالن دوران به اصطالح بازسازی بعد از جنگ توسط طايف

را از " سردار چاپندگی" سال رياست جمھوری جنايتکارانه و تبھکارانه اش لقب ٨می ناميدند و در پايان " سازندگی

 سال ٨معروف شد، فساد وحشتناک دوران " قرندزدی "توده ھا گرفت و تنھا يک نمونه از دزديھای زمان او به 

اصالحات که در پايان با به جا گذاردن ميليونھا تن از توده ھای فقير و تھيدست به ظھور يک نسل انگل صفت و فاسد 

پول " سال حاکميت مزدور منفوری نظير احمدی نژاد که با شعار آوردن ٨ھای ميلياردر منجر شد، و باالخره " آقازاده"

 خالی کارگران و زحمتکشان را ھر چه بيشتر غارت نمود و ۀ سال، سفر٨مردم در واقع در طول " سفره"بر " نفت

 نفتی را به جيب خويش و اربابانش سرازير کرد و مقروضترين ۀ از درآمدھای بيسابقدالردولت وی صد ھا ميليارد 

کی دال بر نھادينه بودن دزدی و فساد و ارتشاء دولت تاريخ جمھوری اسالمی را به جا گذارد، ھمه و ھمه فاکتھای کوچ

در پرتو چنين واقعيتی ست که طبق گزارشاتی که . در موجوديت ننگين نظام حاکم و رژيم جمھوری اسالمی می باشند

 ميالدی منتشر شد، اعالم گشت که ايران تحت حاکميت ٢٠١٠در اواخر سال " سازمان شفافيت جھانی"از سوی 
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 و فساد مالی يکی از فاسدترين کشورھای دنياست؛ به شکلی که اين رژيم با سقوط تلحاظ رشوجمھوری اسالمی به 

 و ھم رده با چند کشور ديگر يعنی کامرون، ١۴۶ ۀ کشور دنيا، در رتب١٧٨رتبه، به لحاظ فساد مالی در ميان 

  . ، نپال، پاراگوئه، ھائيتی و يمن قرار گرفتاعاج، ليبي ساحل

 دزدی ھای نجومی تحت حاکميت رژيم جمھوری اسالمی و علل حاکم ۀر بررسی ريش واقعيت و د اينئیبرای درک چرا

  :  اساسی توجه کردۀ اخير بايد به دو نکتۀ سال٣۴ آنھا در ۀبر روند فزايند

که بورژوازی حاکم بر ايران نه ھمانند بورژوازی کشور ھای متروپل يک بورژوازی قائم به ذات بلکه يک  اول آن 

بورژوازی انگل صفت است که تمام کارکرد آن در خدمتگزاری بی چون و چرا به امپرياليسم، انحصارات امپرياليستی 

ختار دولتی اين بورژوازی که بسيار متمرکز در سا.  قدرتھای غارتگر جھانی خالصه می شودۀو سياستھای ديکته شد

و " قانون"بوده و خالف بورژوازی کشورھای متروپل با يک ديکتاتوری مطلق العنان و خشن تزئين شده است، ھيچ 

 حاکم، فساد ۀکه در عمل اجازه و اختيار تنظيم و نظارت بر اقدامات غير قانونی نمايندگان سياسی طبق" نھاد قانونی"

 وجود چنين ۀدر نتيج.  وجود ندارددی و جرائم سازمان يافته توسط حکومت کنندگان را داشته باشد، اساساً دولتی و دز

 حاکم و نمايندگان و دست اندرکاران رژيم را برای اعمال ھر گونه ۀمکانيزم  ضد خلقيی در اين ديکتاتوری، دست طبق

کاب به اين گونه جرائم و جنايات تابع ھيچ قانون و عرفی  که ارتئیغارتگری و جنايت و فساد و دزدی باز گذارده تا جا

 رشد و گسترش قدرت و توان اصوالً . نظير آن چه حتی به طور نيم بند در کشورھای متروپل می بينيم نبوده و نيست

 حاکم بر ايران با برخورداری از چنين موقعيتی است که امکان پذير شده و اين طبقه ضمن ۀمالی بورژوازی وابست

اعمال يک ديکتاتوری خشن از کانال رژيم سياسی خود، که تابع ھيچ موازين قانونی و عرفی نيست ، از اين موقعيت 

ی ما در ظرف مدت بسيار کوتاھی شاھد ظھور ه  در چنين ساختار و قدرت دولتيبيھوده نيست ک. حفاظت می کند

 اين رژيم و ايادی آن ھا می شويم که بسياری از ی در نزد سران نجوميی و يا تمرکز ثروت ھایئثروتمندان افسانه 

در پيوند با ھمين . بورژواھای کار ُکشته در غرب و سرمايه داران کالن جھانی نيز در حسرت کسب آن می سوزند

 خواريھا و فسادھای مرتبط با محافل قدرت که تواقعيت می توان ديد که در کشورھای پيشرفته کشف دزديھا و رشو

ر وزير و حتی دولت و ييظر ابعاد ھم بسيار کوچکتر از موارد اتفاق افتاده در ايران ھستند، ممکن است به تغ از ناتفاقاً 

در حالی که در چارچوب نظام ديکتاتوری حاکم بر کشور ما، دزدھای کالن ھر بار با حمايت . نجامد،س جمھور بيئير

 چپاول و اعمال جنايت، در حق توده ھای ۀبرای ادامھمان قدرت دولتی پست ھای مھمتر می گيرند و در مقامی ديگر 

  .   مردم  تثبيت می گردند

واقعيت ديگری که در بررسی چگونگی و مکانيزم فساد و دزدی ھای انجام شده تحت حاکميت جمھوری اسالمی بايد 

 با روند پيشبرد ئیا اخير به طور اليتجزۀدزديھا در تقريبا سه دھبه آن توجه کرد اين است که افزايش کمی و کيفی 

 نگاھی .برنامه ھای امپرياليستی موسوم به خصوصی سازی توسط جمھوری اسالمی در کشور ما گره خورده است

 پياده کردن پروژه ھای امپرياليستی که کالً  سال حکومت سياه جمھوری اسالمی نشان می دھد ٣۴ھر چند گذرا به تاريخ 

 و بستر الزم برای باال بردن امکان مبادرت به فساد و غارت و دزدی ءادر جوامع تحت سلطه به طور سيستماتيک فض

به طور مشخص . خوبی فراھم می کنده  انگل صفت حاکم در چنين جوامعی را بۀھای کالن و سازمان يافته توسط طبق

ياسی مين منافع اقتصادی و سأ سال جنگ ارتجاعی ايران و عراق بگذريم که برای ت٨در مورد ايران اگر از  

راه افتاد و در عمل، نه فقط سود ھای کالنی به امپرياليست ھا رساند بلکه جيبھای گشاد بورژوازی ايران ه امپرياليستھا ب

را به قيمت مرگ و نيستی ميليونھا تن و نابودی بسياری از منابع  و زير ساختھای کشور، پر ساخت و آن ھا را فربه تر 

 بازسازی، کشور را با ۀاصطالح دوره جنگ نيز رژيم جمھوری اسالمی  با ادعای ب پس از ۀکرد، می بينيم که در دور

 انده پيچۀ پيشبرد برنامه ھای خصوصی سازی، نسخۀنتيج. ھجوم خانه خراب کن سرمايه ھای امپرياليستی مواجه کرد
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تی ، رھا سازی قيمت ارز شده توسط ارگانھای امپرياليستی درايران يعنی آزاد سازی قيمتھا و حمله به سوبسيدھای دول

سرعت ميليونھا نفر از مردم ايران را به زير خط فقر پرتاب کرد، اما ھمين برنامه ه  سال ، ب٨در طول ... و سوخت و 

 تنھا در طول ا حتیبرخ که ئی حاکم و نورچشمی ھاۀھای ضد مردمی در ھمان حال نسلی از آقازاده ھای وابسته به طبق

تداوم روند پيشبرد ھمين برنامه ھای خصوصی سازی امپرياليستھا .  ظھور رسانيدۀا به منص شدند ررچند شب ميليارد

 خاتمی، از جمله امکانات مالی نجومی در اختيار ۀ کارگران و زحمتکشان در دورۀدر ايران و ھجوم وحشيانه تر به سفر

 ولی فقيه اداره ۀ زير نظر بيت رھبری و نمايندکه مستقيماً ( که سپاه ئیفرماندھان سپاه پاسداران ضد خلقی قرار داد تا جا

به عنوان يکی از بزرگترين نھادھای مالی غول پيکر در خاورميانه نضج و گسترش يافت؛ عالوه بر اين، در ) می شود

 تداوم پيشبرد خطوط برنامه ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، نسلی از رانت ۀ در نتيج،ھمان دوره خاتمی

وجود آمدند که از جان و مال ه  وابسته به دولت و فرزندان و بستگان سرمايه داران رذل حاکم و آخوند زاده ھا بخواران

و خون ميليونھا تن از کارگران و زحمتکشاِن قربانِی برنامه ھای امپرياليستی، سفره ھای رنگين انداختند و برجھای 

محافل قدرت ، يک شبه صاحب بسياری از کارخانه ھا و واحد ھای راحتی با استفاده از حمايت ه غول پيکر ساختند و ب

 سال ٨ ، در طول هدر ادام. شده و نعمات مادی ناشی از آن را کسب نمودند" خصوصی"توليدی سابقا دولتی و اکنون 

ر احمدی زمامداری احمدی نژاد که ھمان برنامه ھای امپرياليستی با شدت باز ھم بيشتری پيش برده شد و به ھمين خاط

سر آخر تشويق نامه نيز گرفت، گروه جديدی از ثروتمندان و غارتگران امثال بابک زنجانی ھا " بانک جھانی"نژاد  از 

 مردم گرسنه و شورشی را می ۀ نيروھای سرکوب، سينۀبه وجود آمدند؛ در حالی که گلول... و شھرام جزايری ھا و 

فتن قيمت سوخت و به طور کلی در اعتراض به وضع موجود به خيابان شکافت که با توجه به قطع سوبسيدھا و باال ر

آمده بودند، پورسانتاژھای دريافتی برای حراج منابع نفت و گاز کشور در بارگاه قدرتھای امپرياليستی جيب گشاد 

 دولت و ۀابينراحتی در که ی ببدون ھيچ حسابرسي از درآمدھای نفتی دالرکارگزاران رژيم را پر می کرد و ميلياردھا 

در اين دوره سران دزد و فاسد جمھوری اسالمی و سرمايه داران رذل حاکم . می شد" غيب... "وزارتخانه ھای نفت و 

حتی از تشديد تحريمھای امپرياليستی که اثرات خانمان براندازی بر زندگی توده ھای محروم گذارد نيز سود بردند و 

دليل از دست دادن منافعشان، با وقاحت تمام در مخالفت با تالش برای ه ز آنان بثروتھای ميلياردی انباشتند و گروھی ا

تخفيف و رفع تحريمھا ھر آنچه در توان داشتند انجام دادند؛ با اين بھانه که رفع تحريمھا به تجارت پر سود آنھا لطمه 

  ! زيان بار است" رونق اقتصادی"می زند و برای 

 کنونی ايران ۀ می توان بروشنی ديد که چگونه فساد و دزدی ھای فزاينده در جامعبا توجه به چنين حقايقی ست که

 سياسی حاکم بر کشور ما و روند پيشبرد برنامه ھا و منافع امپرياليستی در -  مستقيمی با ماھيت نظام اقتصادی ۀرابط

 جيره خوار ۀچنانچه روزی نام. ست خان ھم فھميده و به صدا درآمده ااآش آنقدر شور شده که حت.  و داردايران داشته

جمھوری اسالمی در واکنش به افشای فساد مالی عظيم در ترکيه که يک پای آن ھم جمھوری اسالمی می باشد و منابع 

حفاظت از نظام مقامات دزد و فاسد حاکم می نويسد که " سکوت"مين شده با اشاره به أت" بيت المال"مالی آن از 

والن ؤپذير است و مس  با متخلفان امكانبندی به قانون و برخورد قاطع ھا، پای عمل به وعدهجمھوری اسالمی از طريق 

  .بينی لشكر فقر بترسند اين نظام بايد درصورت كوتاھی از انجام اين وظيفه از طغيان غيرقابل پيش

مختلف حکومتی که رغم تمامی ادعاھای مردم فريب دولتھای جمھوری اسالمی و دار و دسته ھای ه بچنين است که 

" لشکر فقر"قابل فھم آنھا از " ترس"صطالح مخالفت با فساد و دزدی داد سخن می دھند و با درک اه  روز در بھر

 جمھوری اسالمی در مسند ۀبايد گفت که در چارچوب چنين نظام نکبت بار و استثمارگری و تا زمانی که  رژيم وابست

برای از بين بردن دزدی و ارتشاء . ين بردن دزدی ھای دولتی وجود نداردقدرت است، ھيچ راھی برای تخفيف و از ب
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باشد که دير يا زود " لشکر فقر" بايد بر ھمين ءو ايجاد شرايطی که متضمن برافکندن فساد و دزدی باشد تنھا اتکا

   . خواھند انداخترژيم جمھوری اسالمی را که حامی بزرگترين دزدان تاريخ معاصر مملکت ماست به زباله دان تاريخ

  ١٣٩٢دی ماه   

 


