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  ھماره

 ٢٠١۶ جوالی ٢۵

  

  ]معاشات نجومی حکام اسالمی[
ا و  مرکزی درسايت ھۀ تعدادی از مديران بيم١٣٩۴ ]حوت[درطی ھفته ھای اخير انتشار فيش ھای حقوقی اسفند ماه

 .شبکه ھای اجتماعی سرو صدای زيادی به پا کرده است

  
گر چه دزدی و فساد و ارتشاء، ذاتی سيستم موجود می باشد و در واقعيت اين سيستم از يک مشت دزد و جنايتکار 

 تشکيل شده که از بدو به روی کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی به غارت اموال عمومی و به باد دادن ذخاير و منابع

مجبور به عکس العمل طبيعی کشور مشغول بوده اند اما ارقام نجومی اين حقوق ھا حتی دست اندرکاران رژيم را ھم 

ی که  وزير اقتصاد روحانی از رسانه ھا به خاطر انتشار اين فيش ھا ايراد گرفته واعالم کرد که آنچه که ئتا جا. نمود

به اين مديران )  به بعد٨٧از سال ( ماه ٨۴ از معوقاتی است که طی در قالب فيش ھای ميليونی منتشر شده، شامل برخی

 .پرداخت نشده است

 مرکزی بايد به مديران خود پرداخت می کرده و از سالھای قبل باقی ۀيعنی اين مبلغ کالن ميزان پاداشی است که بيم

 !!!مانده و حاال يک جا پرداخت شده است

 فيش ھای حقوقی مديران نورچشمی در نھاد ھای ديگر و استعفاء ھای یوم افشا اما اين ادعای دروغ خيلی زود با تدا

چه گری مديران دستگاه ھای اداری جمھوری اسالمی  و ھمگان به عينه ديدند که چپاول رنگ باختًبرخی از آنھا فورا

  .ی پيدا کرده استابعاد باور نکردني

ه می شود که اين رژيم مدعی اجرای احکام الھی و يکی از ويژگی ھای جمھوری اسالمی در اين واقعيت خالص 

 اجرای احکام اسالم در شيراز انگشتان ۀبه بھان) ١٣٩۴(برای نمونه  درسال گذشته . اسالمی بر روی زمين می باشد
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 سال ٣دست يک سارق را قطع کردند و قاضی حتی به اين حکم ھم راضی نشده و نامبرده را جدا از قطع انگشت به 

 !ضربه شالق محکوم نمود ٩٩حبس و 

  
ال می کنند که اگر طبق قانون شرع اسالمی ؤدرستی س ب دزدی ھای نجومی از بيت المال، مردمیاکنون به دنبال افشا

 اعالم ًی که دولت رسما مديران دولتيۀھرکس که دزدی می کند بايستی انگشتان دستش قطع شود، پس تکليف دستان آلود

از خامنه ای دزد گرفته تا نوچه " امام زمان" پس بدھند چه می شود؟ براستی سران حکومت کرده بايد وجوه دريافتی را

  چه بايد کرد ؟،که ھر روز به غارت و چپاول اموال عمومی مشغول ھستندرا ھايش 

فرزندش در جھنم  کسی که از روی ناچاری و برای سيرکردن شکم گرسنه زن و ،آيا ھمين واقعيت نشان نمی دھد

جمھوری اسالمی دست به دزدی می زند بر اساس قوانين جمھوری اسالمی جرمش بيشتر از دزدان حکومتی است که 

 ميلياردھا تومان از دسترنج توده ھا را به جيب می زنند و پاسخگوی ھيچ نھادی ھم نيستند؟

معترض را به ان  کارگر١٧) ٩۵ ]ثور[ ماهارديبھشت(ھمين چند ماه پيش بود که رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی 

.  ضربه شالق محکوم کرد١٠٠ تا ٣٠ به تحمل شان ۀجرم اعتراض به شرايط کار و درخواست حقوق اوليه و عادالن

 بھبود شرايط کار و پرداخت ۀآنھا جز مطالب.  نقدی شدندۀ ھزار تومان جريم۵٠٠برخی از آنان ھم مجبور به پرداخت 

 خواستند اما آنچه نصيبشان شد بدنھای مجروح ازضربات شالق به جرم واھی -ز ديگری نمی  خود چيۀحقوق معوق

 دره قپويان زرکان، که پيمان کاراصلی معدن طالی آ(ايجاد جنجال و اغتشاش در محيط کارو تخريب اموال شرکت 

 .بود) می باشد

  
 ھزار تومان در ماه می ٨١٢ زحمتکش ما فقط   ميليون ھا تن از کارگران حقوقۀبا درنظرگرفتن اين واقعيت که پاي

باشد مبلغی که با گرانی سرسام آوری که در جامعه حاکم است باعث تشديد فقر و نابرابری در ميان اقشار زحمتکشمان 

شده است و آنھا را به زندگی حدود سه برابر زير خط فقر کشانده است روشن است که شنيدن خبر حقوق ھای ميليونی 

اين امر  خشم و نفرت افکارعمومی را عليه نظام سرکوبگر و ظالم حاکم . ی روی اکثريت جامعه می گذاردثيرأچه ت

 .ی حتی خود مقامات حکومتی را به وحشت انداخته استئر را به آنجا کشانده که اين رسوابرانگيخته و کا

خيابانی ، زنان و مردان و کودکان گسترش فقر و نابرابری در جمھوری جھل و جنايت اسالمی که حاصل آن بچه ھای 

می باشد ماھيت ضد مردمی اين نظام وابسته به سرمايه داری .... کارتن خواب ، رواج فحشاء، اعتياد، بيکاری و 

  .جھانی را ھر چه  بيشتر نمايان می کند
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 اين نظام تا به  به ھمين دليل ھم دور نيست روزی که شعله ھای خشم کارگران و زحمتکشان مبارز ايران پايه ھای

ی از اين ديکتاتوری لجام ئ رھاچرا که تنھا راه. استخوان وابسته به امپرياليسم جھانی را بسوزاند و به خاکستر تبديل کند

  .گسيخته، نابودی کل نظام اقتصادی حاکم وسيستم فاسد و سرکوبگر جمھوری اسالمی است

  نابود باد سرمايه داری جھانی و حاميانش

  ارزات وقفه ناپذير کارگران جھانپيروز باد مب

 !زنده باد سوسياليسم

  

  ھماره

15.07.2016 

  

 

 

 
 


