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  !جمھوری اسالمی و حقوق ھای صد ميليونی مديران
د دستگاه بوروکراسی حاکم در شبکه ھای در ھفته ھای اخير افشای چند نمونه از فيش ھای حقوقی برخی از مديران ارش

 حاکم را ھر ۀ آنان است، خشم و نفرت افکار عمومی عليه نظام ظالمانۀاجتماعی که مبين ارقام نجومی حقوق ھای ماھان

مطابق اين اخبار که بر بستر تضادھای درونی بين غارتگران حاکم در سطح عمومی افشاء شده، . چه بيشتر برانگيخت

 مديران ارشد جمھوری اسالمی ماھانه سر به ده ھا ميليون تومان می زند و به طور مثال حقوق تنھا سه حقوق برخی از

 ميليون تومان ٨٧ھا در اين ماه   يکی از آن  ميليون تومان بوده و١٨٠، ١٣٩۴ ]حوت[مدير بخش بيمه در ماه اسفند

به جيب زده " فوق العاده و اضافه کاری"ن به عنوان  ميليون توما٣٣اين مديران تنھا در اسفند ماه . دريافت کرده است

  .اند

بيکاری و گرانی و عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان و  انتشار اخبار فوق در شرايط رشد روزافزون فقر،

افکار عمومی خشم گسترده ای را نسبت به ماھيت ضد خلقی حکومت و برخی شعارھای پوچ آن در جھت  کارکنان، در

 که مقامات و محافل ئیايجاد کرده است تا جا" حکومت امام زمان"در ... و" حمايت از مستضعفين"و " المیعدل اس"

خبر "از جمله سايت . ال برده و قضيه را ماستمالی کنندؤحکومتی شتابزده به ميدان آمدند تا صحت اخبار فوق را زير س

 مديران را ۀنه کوشيد تا حقوق ھای ده ميليون تومانی ماھانفريبا  با ترتيب مصاحبه ھای نمايشی و عوامًسريعا" آنالين

گردانندگان اين سايت با خشم . جا بزند... حقوقی سابق و يا پاداش ھا و فوق العاده ھا و" معوقات"ناشی از عدم پرداخت 

 می کند و با از انتشار فيش ھای حقوقی مديران ارشد که در ذات خود بخشی از فساد ساختاری دستگاه حاکم را منعکس

 و خطری که انتشار اين اخبار در شرايط کنونی دامن نظام ديکتاتوری حاکم را در انظار عمومی می ئیھراس از رسوا

جز  " بارسازی در افکار عمومی ھشدار دادند و گفتند که پخش اين اخ" بحران"شان نسبت به  گيرد، به ھمپالگی ھای

والن کشور، پيامد ديگری در بر ؤاعتمادی به مس امنی و بی زدن به نای کشور و دامن ئ مسموم کردن فضای رسانه

 ."ندارد

د ارقام فوق توسط برخی ديگر از خود مقامات نظام و ئيأاما اين انکارھا و ھشدارھا و توجيھات ، به سرعت در ميان ت

وان محاسبات پس از آن که به طور مثال معاون امور اقتصادی دي. خواندن آن ھا رنگ باخت و رسوا شد" غير قانونی"

اصل قضيه درست است و نيمی از اين پرداخت ھا غير "د کرد که ئيأله شد تأمجبور به اظھار نظر در مورد اين مس

   .ست" قانونی
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 کوچکی از ابعاد بريز و بپاش ھای دستگاه حاکم و مديران و کارگزاران آن ۀ بيانگر گوشً ھمين خبر که صرفاۀدر حاشي

يک ميليارد " بانک ھا سر به ۀت مديأاعضای ھي" پاداش ھای"ه که در نظام جمھوری اسالمی برخی از است، اعالم شد

بدون تالش و "ھا که " برگزاری مجمع عمومی شرکت"می زند و برای بعضی کارھای بدون زحمت مثل " تومان

  .ز بيت المال دريافت می کنندا"  ميليون تومان٣٠٠تا "انجام می شود، مديران مفت خور دستگاه پاداش ھای " سختی

 ده ھا کارگر و خانواده ھای ۀبه چند مدير آن ھم برای يک ماه، معادل حقوق ماھان" پاداش" ميليون تومان ٣٠٠پرداخت 

شان است که نه تنھا امثال ھمين مديران مفت خور و کارفرمايان از پرداخت آن به کارگران گرسنه خودداری می کنند، 

 به ٩۴ ]ثور[ در چارچوب ديکتاتوری حاکم نظير کارگران اعتصابی سنگ آھن بافق در ارديبھشتبلکه اين کارگران

در نظام حتی تحت " بی نظمی"و " اختالل"خاطر درخواست حق شان يا از کار اخراج می شوند و يا به جرم ايجاد 

  .تعقيب و پيگرد دستگاه حاکم قرار می گيرند

 ميليون تومانی به ايادی دستگاه دولت ٨٧ر می کوشند تا پرداخت حقوق ھای  اخيئیبرخی از ايادی حکومت در رسوا

مطابق اين قانون که در جمھوری اسالمی به . خود قانون اداری رژيم است" مخالف "ًرا اقدامی جلوه دھند که ظاھرا

 ٧٠٠ ميليون و ۵نی ن شده يعيي برابر حداقل دستمزد تع٧تصويب رسيده حداکثر حقوق کارکنان دولت نبايد بيشتر از 

 دولت مدافع سرمايه داران خون خوار و زالو ۀاما ھمه می دانند که رژيم جمھوری اسالمی به مثاب. ھزار تومان باشد

صفت حاکم ، ھيچ گاه به ھيچ قانونی در ھيچ زمينه ای پايبند نبوده که اکنون بخواھد قانون پرداخت دستمزد ھا را 

 ھمين به اصطالح قوانين است که مديران فاسد و معلوم الحالی از دل خود ھمين نظام ۀ در زير سايًاتفاقا. رعايت کند

 حاکم و دستگاه سرکوب و خفقان حاکم در طول سال ۀفاسد و ضد خلقی به وجود می آيند و در پناه حاميان شان در طبق

 و يا خاوری ھا. د و ارگانی ھم نيستندگوی ھيچ نھاوده ھا را به جيب می زنند و پاسخھا ، ميلياردھا تومان از دسترنج ت

در واقع اعمال .  تنھا نمونه ھای آشکار و رسوای جمھوری اسالمی ھستندبابک زنجانی ھاغارتگرانی نظير 

 سرمايه داران حاکم و اربابان جھانی شان و غارت و ۀسيستماتيک زور و سرکوب برای پيشبرد سياست ھای غارتگران

 قانون مطلق و تنھا قانونی ست که اين رژيم پايبندی خود را ، ھر چه بيشتر توده ھای ستمديدهاستثمار و به انقياد کشيدن

  . سال گذشته به آن نشان داده است٣٧در طول 

 مديران زالو صفت دستگاه و مزايا و بريز و بپاش ھای آن ھا در حالی ست ۀانتشار ارقام نجومی در مورد حقوق ماھيان

 ھزار ٨١٢ ميليون ھا تن از کارگران گرسنه و محروم را  حقوقۀکه در سال پيش، دولت روحانی با رذالت تمام پاي

ً اگر سر وقت و مرتباتازه (تومان اعالم کرد؛ آن ھم در حالی که بنا به اعتراف خود نھادھای حکومت، اين ميزان حقوق 

در جھنم جمھوری اسالمی، کارگران و خانواده ھای شان را به زندگی حدود سه برابر زير خط فقر ) پرداخت شود

  .محکوم می کند

 رقم نازل حقوق کارگران با قشر مديران عالی، آريستوکرات ھا يا آقازاده ۀ صرف آمار و ارقام و مقايسۀاما اگر از حوز

 و به خود روندھای عينی در جامعه رجوع کنيم، قادر خواھيم شد تا واقعيات مرگبار ناشی از حاکميت ھای حاکم بگذريم

سرمايه داران زالو صفت حاکم در جمھوری اسالمی بر جان و مال اکثريت قاطع آحاد جامعه يعنی کارگران و اقشار 

  .محروم را به طور عينی تر و روشن تر درک کنيم

 آن با درآمد بخور و نمير کارگران، معلمان، پرستاران و ۀ حاکم و مقايسۀ مديران و ايادی طبقابعاد سرسام آور حقوق

ساير اقشار زحمتکش که اکثريت مطلق آحاد جامعه را تشکيل می دھند گوشه ای از ابعاد سرسام آور شکاف طبقاتی و 

 از ئینه تمام نمائي آ  کشور نشان داده وفساد ذاتی ناشی از اين وضع را در زير حاکميت نظام سرمايه داری حاکم بر

  .ماھيت ضد مردمی اين نظام و رژيم حافظ آن يعنی جمھوری اسالمی را به نمايش می گذارد
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 حاکم ندارند در حالی ۀپرداخت حقوق ھای نجومی به مديران دولتی و غير دولتی که وظيفه ای جز حفظ نظام ظالمان

و " کمبود پول"جديدی از تعطيلی واحدھای توليدی و کارخانه ھا با ادعای ست که در سطح کشور روزی نيست که خبر 

 آن زندگی و ھست و نيست تعداد ھر چه بيشتری از کارگران و کارمندان ۀبه گوش نرسد و در نتيج" نقدينگی"

  .زحمتکش اين واحد ھا به مرداب فقر و گرسنگی فرو نرود

 حاکم در شرايطی ست که فريادھای انسان ھای ۀدی مفت خور طبقپرداخت حقوق ھای نجومی به مديران عالی و ايا

و چشمان اشکبار کودکان و زنان و جوانان گرسنه و محروم و کارتن خواب و قبر خواب، در " نان"درمانده و جويای 

 مردم ما در جريان ده ھا اعتراض و. اکناف و اطراف اين مملکت قلب ھر انسان شرافتمندی را به درد می آورد 

ده و خانواده ھای محروم شان با ياعتصاب کارگری در سطح کشور می بينند و می شنوند که چگونه کارگران رنجد

تحصن، با اعتصاب و اعتراض و يا بستن جاده ھا و بلند کردن پالکارد، ھمچون کارگران ھفت تپه فرياد می زنند که 

يک ماه حقوق نداشتن سخت است، دو ماه حقوق نداشتن "د ، و يا مانند کارگران فوالد زاگرس می گوين"ما گرسنه ايم"

  " ماه حقوق نگرفتن مساويست با ؟؟؟٢۶فاجعه، 

 ميليون تومان به مديران مفت ٨٧گسترش فقر و نابرابری فاجعه بار در جمھوری اسالمی و در عوض پرداخت ماھانه 

ا چشمان اشکبار در مقابل استانداری اردبيل  کارگران اردبيلی بۀخور حاکم ، در شرايطی ست که فرزندان حسرت کشيد

پدرم کارگر است چرا اخراجش کرديد من نان می "اد می زنند يتجمع کرده و خطاب به استاندار جنايت کار حکومت فر

 سنگين اختناق و سرکوب، پالکارد درد و رنج ۀرغم سايه و يا در گوشه ای ديگر کارگران و زحمتکشان ب!" خواھم

س جمھور ما پنج ماه است که حقوق ئيآقای ر"يش می گذارند و با حمله به مقامات رژيم می نويسند خود را به نما

  "شما چطور؟؟! نگرفته ايم

 مردم ما، اين گرگان حاکم که در فيش ھای حقوقی منعکس شده ۀرو شدن گوشه ای از لفت و ليس ھای مديران از سفر

مين حداقل أشيفت کار طاقت فرسا ھنوز قادر به ت ٢پرستاران با وجود معلمان و  در شرايطی ست که ما می بينيم چگونه

معلم نان : " خود فرياد می کشندۀبه ھين دليل در اعتراضات گسترد. نيازھای طبيعی خود و خانواده ھای شان نيستند

  ...و" يزاريمھم از فقر می ناليم، ھم از فرق ب"و يا شعار می دھند " ندارد، معلم مسکن ندارد، معلم قرض دارد

شرايطی که . آری، پرداخت حقوق ھای نجومی به مديران ايادی رژيم در چنين شرايط ظالمانه ای صورت می گيرد

کارگران و دستفروشان پس از ماه ھا عدم دريافت حقوق و يا ضبط کسب و کارشان توسط نيروھای انتظامی، از شدت 

ان يا خود را به آتش می کشند و يا در کمال درماندگی در مال عام  شۀفقر و نداری و شرمندگی در مقابل چشمان خانواد

و غيره به حلقوم مشتی از ايادی " فوق العاده"، "پاداش"، "حقوق"در واقع آن چه که به اسم ! خود را حلق آويز می کنند

تکشان گرسنه و  سرازير می شود، گوشت و خون و پوست ھمين کارگران و زحم  حاکمۀرذل و مديران فاسد و دزد طبق

 ثروت اين جامعه بوده ولی در زير ۀبزرگترين توليد کنند ھمسران و فرزندان محروم آن ھاست که با نيروی کارشان

در عوض مديران عالی ، در پناه .  را دريافت نمی کنندء بقاۀنظام ديکتاتوری حاکم حتی حقوق و معاش الزم برای ادام

ظ و صيانت از نظام و مديريت آن می پردازند و برای ھمين خدمات خود به قدرت دولتی و دستگاه سرکوب آن به حف

  . استثمارگر حاکم حقوق ھا و پاداش ھای نجومی دريافت می کنندۀطبق

واقعيات مرگبار ناشی از حاکميت نظام سرمايه داری وابسته در ايران و سياست ھا و عملکردھای رژيم دزد و فاسد 

. ار زبان از ضرورت نابودی کليت دستگاه غارتگر و سرکوبگر حاکم سخن می گويندجمھوری اسالمی ھر روز با ھز

 کامل داليل و زمينه ھای مادی فساد و ارتشاء ، ھيچ راھی جز یحقيقت آشکار اين است که برای تضمين امحا

  .برانداختن انقالبی رژيم دزد و غارتگر جمھوری اسالمی و دستگاه فاسد بوروکراتيک آن وجود ندارد
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    خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]ثور[ ، ارديبھشت ماه٢٠٣ ۀشمار

 

 
 


