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 ِاختالس حکومتی در ايران
  

ست،  عادی. ست  نظام جمھوری اسالمیِ، فساد و صدھا مورد از اين دست، جزء ذاتیخواری، دزدی اختالس، رشوه

ِولين و مقامات حکومتی ھم، يکی پس از ديگری، در پی سبقت از ديگر رقبای ؤ، ديگر مس آنانۀمردان از زمر دولت
گير برخورد با  ضائيه، نه پیچون قوۀ ق دانان ھم ھا و نھادھای وابسته به قانون جمھوری اسالمی و خالف ارگان. اند شان

. اند گران مال و منال مردم و اموال عمومی جامعهو چپاولخواران   رشوهسو با گام و ھم گران و مفسدان، بلکه ھمغارت

ھای امپرياليستی و از جمله نظام جمھوری اسالمی بر مبنای چنين منش و متدی شکل گرفته است و  چرا که پايۀ نظام

  . گيرد خود می ای به روز به روز، ابعاد گسترده

چنين بنابه گفتۀ دادستان کل  ميليارد تومان اختالس شده است و ھم ١٢٠٠چند وقت قبل و در دو بانک ملی و دولت، 

يکسری امالک خارج از بخش تعاونی به برخی از مديران فاقد مسکن شھرداری "، »محمدجعفر منتظری«کشور 

  ".واگذار شده که بيش از آنچه بايد به آنھا تخفيف داده شده است

شود؛  ھای چند ميلياردی به مديران و سرکردگان نظام داده می و حقوقشود  ميلياردھا تومان در درون نظام اختالس می

الدين  شھاب«دنباله و بنابه گفتۀ ه شود و ب ھای نظام گم می ھای دم و دستگاه  در داالن- چند ميليارد تومانی -ِھای نفتی  دکل

ر مقابل، ، دشود المال اختالس می صندوق بيت ھزار ميليارد تومان از ٨ فرھنگيان، ۀ، مدير عامل صندوق ذخير»غندالی

سيل عظيم جوانان به خيل بيکاران، ازدياد . اند  و سقفی برای خواب مانده کش برای نان شبھا کارگر و زحمت ميليون

به . اند ست که سران آن به جامعه و به مردم ايران تحميل نموده ھای نظامی ِفقر و نداری و امثالھم حاصل قانون و سياست

ساز سوءاستفادۀ اموال عمومی از جانب سران نظام و دار و دسته  داری زمينه ھای سرمايه تر، قانون نظام شنعبارتی رو

ھای ميلياردی به مديران  ، پيرامون دريافت حقوق»عفر منتظریجمحمد«دليل ھم نيست که  باشد و بی شان می ھای

ھای قانونی  شته، در نتيجه قانون بايد اصالح شود و مفریھای باال مبنای قانونی دا که بخشی از حقوق ّاول اين: "گويد می

  ".مسدود شوند

باشد؛  ، در قانون آن نھفته می-ھم بنابه گفتۀ دادستان رژيم   و آن-ھا و اختالس  ُبا اين اوصاف علل و بيخ و بن دزدی

مگر بی . کشان استان و زحمتی کارگرئ داری و در خالف منافع پايه واره، جانب طبقۀ سرمايه واره و ھم قانونی که ھم

که گند و کثافت، سراسر  دليل است ، مگر بیگيرد خود می تری به دامنۀ وسيعکه شکاف طبقاتی در درون جامعه  دليل است

ه رانده شده است؟ متأسفانه نگاه به سيمای يشپس از ديگری به حاھای انسانی، يکی  جامعه را فرا گرفته است و ارزش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ِچون امنيت جانی  ی ھمئميان واژه ھا شتناک است و در اينضاع معيشتی مردم، بسيار زجرآور و دھچنين او جامعه و ھم
گران مالی و جنسی، نه  ِگيری و مجازات سوءاستفاده فساد ھمه گير شده است و پی. ِو آسايش مردمی، خالی از محتواست

ُھا، به يمن، و به  در حقيقت و باالئی. گيرد ی را میھا، بلکه گريبان دردمندان و قربانيان نظام امپرياليست برای باالئی

ھا، حق اعتراض  ، در عوض پائينیکنند جنسی میھای  ُخورند و سوءاستفاده ، میچاپند میاعتبار قانون جمھوری اسالمی 

ان نظام ِچرا که قانون حامی و پشتيبان مردم و قرباني. چه که بر سرشان آمده است، را ندارند و يا اجازۀ ابراز آن

ھا فقر،  موازات آن ھا و اختالس، دزدی و فساد و به ُ، پر بيراه نيست که حاصل اين ھمه گندکارینيستداری  سرمايه

  .ست ھا انسان محروم، بر گردۀ نظام جمھوری اسالمی گی ميليون فحشاء و آوار

، ن و مقامات حکومتی تبديل شده استمردا يافته در ايران، به فرھنگِ دولت ِتر بايد گفت که فساد سازمان ُبه سخنی روشن

ِرغم پز وفاداری به اموال عمومی و منفعت مردمی، طرف مفسدان حکومتی ُھای دولتی علی دستگاه کار برای عموم . اند ُ

 - حکومتی باالست؛ فقر روبه ازدياد است، چون باالترين مقامات دولتی -و قربانيان نظام نيست، چون فساد دولتی 

شان قادر به  ھا ولواند، چون والدين کودکان در خبايان. اند شان، در فکر دزدی و اختالس ھای يگر دار و دستهحکومتی و د

شان نيستند؛ استفاده از مواد مخدر و فحشاء باالست، چون معيار و استانداردھای زندگی، برای  گی تھيۀ مايحتاج اوليۀ زند

کش، در مضيقۀ ھر چه بيشتری قرار گرفته است، ۀ کارگری و زحمتم نشده است؛ جامعھا انسان محروم، تنظي ميليون

ای ، قادر به تضمين منافع سازندگان اصلی  ُ، پر واضح است که چنين جامعهخواه است داری زياده طبقۀ سرمايهچون 

مت به تواند در خد بناحق و روشن است که در چنين اوضاع و احوالی، کار نمیدار طبقۀ سرمايه . جوامع بشری نيست

 مشکل جامعه و مردم، در وجود و در حاکميت. چنين نعمات و اموال عمومی در جھت سازندگی جامعه باشد مردم و ھم

  . ست ُ، بنابراين در چنين دنيائی سخن گفتن از تأمين حقوق انسانی بيھوده و انحرافیداری ست مناسبات و سيستم سرمايه

. شان ھم در آمده است  حکومتی باالست که صدای خودی- نقدر فساد دولتی آنقدر مناسبات گنديده و تھوع آور است، و آ

چنين در اثر چنين فضای تھوع آوری  رد و ھمھا را آز ، شامه»سعيد طوسی«نظام ِھمين چند روز قبل گند و کثافت قاری 

َطبعا چنين اعمال شنيع و . شان دفاع نمايند بر باد رفتۀ" حيثيت"اند تا از  بود که يکايک سران حکومت به ميدان آمده

ناھنجار، تک نمونه نيست و ھزاران کودک، زن و دختر در چند دھۀ حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، مورد اذيت و 

گران و جانيان بشريت  گيری اعمال سوءاستفاده ، متأسفانه ميدانی برای پیاند قرار گرفتهھای جنسی  آزار و سوءاستفاده

د را، تھدي» سعيد طوسی«به عنوان مثال شاکيان پروندۀ قاری نظام . و نظام مدافع آنان استاند؛ چرا که قانون  نيافته

را مورد بازخواھی  گان آن گام با دنيای مجازی، رژيم و سرکرد کنند و بيش از اين و ھماند که به موضوع ورود ن نموده

گران و  جا شده است و سوءاستفاده نظامی جابهبراستی که جای متھم و شاکی در چنين مناسبات و . اخذه قرار ندھندؤو م

ھای  گان، در تيررس ارگان ند و در عوض صدمه ديد ادوره شان ب ُگان کودکان، از پاسخگوئی به اعمال شنيع آزار دھند

که مناسبات  ، آشکار است تا زمانیباشند عناصر و نظامی رو در رو میآری، مردم با چنين . اند گر نظامسرکوب

ھای جنسی از  چنين سوءاستفاده  و ھم  دولتی-باشد، دزدی و اختالس حکومتی  ری بر جامعۀ ايران حاکم میدا سرمايه

واضح است که . خود خواھد گرفت تری به خواھد رفت بلکه ابعاد دھشناکن زنان و دختران نه تنھا از بين کودکان،

ای بايد گفت که خالصی از اوضاع  ک و شبھهاند و بدون کمترين ش ھمه نکبت و حقارت سران نظام مقصر اصلی اين

کشان  ِکنونی و حفاظت از سالمتی تن و جان کودکان و قربانيان نظام، در گرو برقرازی حاکميت کارگران و زحمت

  . است
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