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  ايران در ھفته ای که گذشت
  

   ی در حکومت اسالمی فساد مالدي جدیھا یگرءافشا

 یھا برا  و آنافتي با حدت ادامه ی اسالمی در جمھوربي رقیھا  گروهی درونیھا  که گذشت، کشمکشیا ھفته

 اناتي وابسته به جرتي ساکي.  را برمال کردندی درون دستگاه دولتی مالی از فسادھایدي اسناد جدگريکدي یافشا

 اقتصاد و راه انتشار داد که در آن سھام شرکت فوالد ی خطاب به وزرای از مشائیا  نامهنژاد، ی احمدبيرق

 شرکت متعلق نيا. شود یواگذار م) تراورس(آھن   راههي خط و اَبنی به شرکت خدمات مھندسدهيوزستان بدون مزاخ

 شده است و ی دولتیھا  از مؤسسات و کارخانهی مالک تعدادی که با زدوبند دولتاستي منصور آرريبه گروه ام

 خود تيھا شرکت کوچک و بزرگ را به مالک  گروه که دهنيا.  استراني بزرگ در اداران هي از سرمایکياکنون 

 یساز ني تمام سھام ماشباي سال گذشته، تقرکي از بانک صادرات، در ی تومانارديلي ھزار م٣درآورده با اختالس 

 درصد سھام ٣٩/ ۵و ) تراورس(آھن   راههي خط و اَبنی شرکت خدمات مھندسران،ي فوالد ایلرستان، گروه صنعت

  . صرف خود درآورده است را به تنيفوالد اُوکس

 آن ی شرکت تراورس بھای واگذاریبرا.  مشابه داردشي کمابی است، داستاندهي چگونه آنھا را به اصطالح خراما

 ١٠ زي مبلغ ننياما از ھم. افتي کاھش ارديلي م١٢٠ به ی واگذاراني شده بود که در جریابي تومان ارزارديلي م٢۴٠

 د،ي گردنيمأ از کجا تی تومان پرداخت نقدارديلي م١٠ نيماما ھ. ی آن قسطیو مابق تومان آن نقد پرداخت شد ارديليم

 دران هي سرمای که حافظ و حامی اسالمی در واقع، جمھوریعني.  کشوری بانکستمي زدوبند و اختالس با سقياز طر

 است و متعلق به ھا تالش و زحمت کارگران آھن را که حاصل سال  شرکت راهني بزرگتریو منافع آنھاست، مجان

  .  واگذار نمودی خصوصدار هي زحمتکش مردم، به سرمایھا ودهعموم ت

 نژاد ی گروه احمدهي خود علیگرء افشاني است، در امي رژیتي امنیھا  وابسته به دستگاهاي مشرق که گوتي سانيھم

 تا ١٣٠ در حدود یبرد، رقم درصد سود ب١٠ بندرعباس تنھا – رازيآھن ش  راهۀ در پروژاياگر گروه آر: "سدينو یم

 ارديلي م١٢٠ شده شرکت تراورس کمتر از یدارير است که رقم خی در حالني تومان خواھد شد و اارديلي م٢٠٠

  ". تومان بوده است
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 و تمام مقامات داران هي دست سرمایاني که به چه شکل عرندي ببدي باراني در ای نمونه، ھر کارگر و زحمتکشني ھمبا

دولت، .  مردم استیھا  چپاول و غارت تودهی براگريکدي آن در دست یھا  و نھادھا و ارگانی اسالمیجمھور

اما . فروشد ی می بخش خصوصداران هي را در ظاھر به سرمایسسات دولتؤھا و م  و کارخانهکند ی میساز یخصوص

. کند ی می بخش خصوصداران هي سرماميھا را تقد  آنست، ی واقعمتي کمتر از قاري که بسزي ناچیدر واقع به مبلغ

 بي نصی که پول ھنگفتني ای و دوباره براکنند ی منيمأ تداران هي سرمای را براديھا پول به اصطالح خر بانک

 نياز ا. ھا سازد  آندي عایا  افسانهی که سودھاکند یھا واگذار م  کالن را به آنیھا  شود، دولت پروژهدار هيسرما

  . زند ی مبي شده شرکت، سود به جیداري خری دو برابر بھا،ی پروژه دولتکي یاروست که تراورس، فقط با اجر

 وابسته به ی و نھادھانژاد ی البته تالش دارد، تمام ماجرا را به فساد گروه احمدمي رژیتي وابسته به دستگاه امنتيسا

. ست یا  خامنهزيھا ن  آنۀ سردست.ورند  فساد غوطهني در امي رژیھا اما تمام مقامات و ارگان.  گروه محدود سازدنيا

 تمام ی برایساز ی خصوصنيا.  شدندیسسات دولتؤ میساز ی که خواھان خصوصست یس کسانأ در ریا خامنه

 ی آگاه بود که وقتی به خوبیا خامنه.  به ھمراه داشته استیا  قابل مالحظهی نفع مادی درون حکومت اسالمیباندھا

 یول" خود، به تي موقعمي تحکی برارنديھا ناگز  واگذار شوند، آنیش خصوص به بخیھا و مؤسسات دولت کارخانه

ھا را   رشوهنيتر  کالنیا خامنه.  شدني چنزيدر عمل ن.  پوشش ُخمس و حق امام بپردازندري زیا رشوه" نيمسلمامر 

 کي که ددان ی ھم میاطالع یھر آدم ب. کند ی مافتي ُخمس دری با کاله شرعی بخش خصوصداران هياز سرما

 ُخمس و حق ديش باز باشد، با در چپاول، استثمار و غارت دست که کامالني ای برای اسالمی در جمھوردار هيسرما

 یا  به خامنهیا  در واقع رشوهدار هي سرمانيا. ست ا ی اسالمی جمھورۀ بپردازد که ھمه کاریامام را به کس

  .  بر آن پوشانده شده استی که لباس شرعپردازد یم

.  پرداختني امر مسلمی به ولديُخمس را با: ديگو ی پرداخت شود، می که خمس فقط به وني ای حتا برایا منهخا

 مقامات ني از فاسدتریکياو . ستي ھم پاسخگو نی پول و ثروت است و به کساردھايلي ھم اکنون صاحب میا خامنه

. نژاد ی احمدۀ دزد و فاسدند که دارودستاندازه به ھمان زي حکومت نگري دیھا و باندھا گروه. ست ا یحکومت اسالم

 ھم ھمان فساد، ی و خاتمی فراموش نکرده است که در دوران رفسنجانی کسھا یساز ی خصوصی ماجرانيدر ھم

  .  بود که اکنون وجود دارداني در جری و چپاولیدزد

 ني که اداند ی را ھرکس منينباشد؟ ا ی سراغ گرفت که در آن فساد مالتوان ی را می اسالمی نھاد و ارگان جمھوکدام

 به تي و دستگاه روحانی مجلس با انواع و اقسام رشوه و حق حساب دادن به مقامات اجرائندگانيبه اصطالح نما

 آن است که به ھر شکل شده، زودتر مخارج ی در پزيھا مقدم بر ھر چ  و ھر کدام از آناند افتهيمجلس ارتجاع راه 

 بود که شي چند روز پنيھم. ھا برمال شده است  آنی فساد مالزيتاکنون به دفعات ن.  کندنيمأا ت راش یدوران انتخابات

 را اھ حتما آن: "را داد و گفت" ندگاني نمای برخی و مالیاسناد فساد ادار" مجلس خبر از یھا  مرکز پژوھشسيرئ

. شود ی و فروش مدي با پول خریولت دتي حتا ھر پُست و موقعیدر حکومت اسالم". دھم ی نگھبان می شوراليتحو

 است، وستهي او پنا بود و اکنون به صف مخالفنژاد ی احمدۀني کابی سخنگوی الھام که زمانني غالمحسشيدو روز پ

ول فالن بخش ؤ تا مسدي بدھونيلي م٢۵٠گفته بود شما  "ه آورد کاني که نام او را اعالم نکرد سخن به میاز فرد

 نفر کي نامشروع دارد که ی و درآمدھایقدر فساد مال  آنیتيري مدۀ آن حوزیعني نيا: "ديافزا ی میو". ديشو

  ". دي تا به آن ِسَمت برسدي قدر به من بدھني اد،يگو یم
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 معلوم است که فساد، ند،يگو ی ھمه فساد سخن مني از ای اسالمی مرتجع طرفدار جمھوریھا  سردستهني که ایوقت

 برنخاسته و برنخواھد یدگي جز فساد و گندیزي چیاز حکومت اسالم. د انکارش کنندنست که بتوانا از آن رتريفراگ

  .خاست

  

   به حقوق زنان مي رژدي جدتعرضات 

 هي تا تاخت و تاز علافتهي فرصت ی اسالمی جمھورم،ي رژهي علی و علنمي مستقیِ  ئ فروکش کردن مبارزات تودهبا

 در مراکز یتي جنسی طرح جداسازی اجرایدر پ.  کندديا تشدھا ر  حقوق آنشتري کردن ھر چه بماليزنان و پا

  . افتي زنان انتشار هي علمي رژیرتجاع از اقدامات ایدي جدیھا  ھفته اخبار و گزارشني در ا،یآموزش عال

 سي عمران ساخت مسکن مھر از جمله شرکت عمران پردیھا به تمام شرکت" گزارش کرد که لناي ایخبرگزار

 نيا". شان کنند  سند خانه را به نام ھمسراندياند با  که صاحب خانه شدهی پس بانوانني از ااعالم شده است که

 آن به حساب بانک زي پول و وارهي تھبه اقدام اري بسی که با سختی از زنان متقاضیاريبس: "ديافزا یگزارش م

 سي مسکن مھر پردرعامليبه مد داشته و حتا مراتب اعتراض خود را تي شکادي جدمي تصمنياند، از ا مسکن کرده

  ". اند ابراز کرده

 تھران اظھار ی استانداریمعاون عمران. اند  طفره رفتهدي جدمي تصمني اما از پاسخ به علت ا،ی دولتمقامات

ھا   کرده و حتا آنی مسکن مھر معرفافتي دری را برایھلأ ماه گذشته زنان مت۶ما تا : "ديگو ی و مکند ی میاطالع یب

 نيپاسخ به ا".  گرفته شده استدي جدمي تصمني ای تازگبه که چرا دانم یمن نم. اند  کردهافتي خود را دریھا خانه

 یلي و بن انکار کرده است و خخي زن و مرد را از بی برابری اسالمیجمھور.  ساده و روشن استیليال البته خؤس

 ،یتر از مرد قرار دارد، زن از نظر حقوق ست پَ ی خود اعالم نموده که زن در مقامني و روشن حتا در قوانحيصر

 و فرمانرواست و زن، سيمرد در خانه، رئ. باشد ی که مرد از آن برخوردار مست  ای از حقوقیمي از نورداربرخ

  .  کندتي تابع مرد باشد و از او تبعدي که باست ا ی انسانمهين

 ی زندگگريد کي که زن و مرد با ی در حالم،ي رژی ارتجاعی که طبق قواعد و مقررات اسالمستي ندهي پوشنيبنابرا

 صاحب و مالک خانه باشد و دي شود، مرد بادهي خریا  با مرد است و اگر قرار است خانهزي تقدم در ھمه چکنند، یم

 ی زن بر خانه به عاملتي احتمال وجود دارد که مالکني، ای و نگرش دولت مذھبدگاهي چون از دنيعالوه برا. نه زن

 نکند، مقامات ني در برابر شوھر تمکی دولت مذھبني مرد نشود و به زبان قوانی زورگوئميشود که زن تسل ليتبد

 و د خانه را کرده باشی که زن تقاضاني شوھر باشد ولو ااياند که سند خانه به نام مرد خانواده   گرفتهمي تصمیدولت

  . خود پول آن را پرداخته باشد

 شي ماه پ۶ تا ديگو ی تھران میگونه که معاون استاندار  و آنديآ ی درمء اجراۀبه مرحل یمي تصمني چرا اکنون چناما

 که شکل یا  بود و جنبش زنان در ھمان محدودهاني در جریا  گستردهۀ مبارزی است که تا وقتني اشلي نبود؟ دلنيچن

حاال که احساس کرده .  را نداشتیمي تصمني اتخاذ چنجرأت ی اسالمی فعال داشت، جمھوریگرفته بود، حضور

.  درآورده استء خود را به مرحله عمل و اجرای خواست واقعست،ي ناني در جرنيشي پۀاست، آن مقاومت و مبارز

 کار را نداشت، ني جرأت اشي دو سال پیکيتا . ی در مراکز آموزش عالیتي جنسی جداسازی ماجراني ھمني عقايدق

  .  آن را ھم آغاز کرده استی اجرانوناما اک

 پروا ی آشکار و بی که مقامات دولتست ا یا  در تعرض به حقوق زنان اکنون به درجهی حکومت اسالمی گستاخاما

  . شوند ی میدار خواستار برگشت زنان شاغل به خانه و خانه
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ام  خود تمی و ادارات استان در سخنرانھا ی مشاوران زنان فرمانداری ھفته، استاندار ھرمزگان در گردھمائني ادر

 آورد که اني سخن به می را برمال کرد و از در دست داشتن طرحی حکومت اسالمۀدي و افکار پوسیمقاصد ارتجاع

زن : "استاندار ھرمزگان گفت.  بازگردندیدار خانه تا به شود ی به زنان شاغل پول ھم داده مب،يدر صورت تصو

 نيئ کاال پاکي که غرب ارزش زنان را در حد یال برخوردار است، در حیا ژهي وگاهي اسالم و قرآن از جانيدر د

  ". آورده است

 در نقش زنان، به ی وۀ به گفتدھد؟ ی اسالم و قرآن در کجا خود را نشان مني زن در دۀژي و وعي رفگاهي جاني ااما

 که نيا با عنوان یو".  خانواده استاني بنمي و تحکی خود که ھمانا ھمسرداریدر نقش واقع"دار،  عنوان زن خانه

 ی غلط از نقش زنان موجب شده است تا زنان برافي تعرجيتروسفانه أمت: "افزود"  به اشتغال زنان ندارمیاعتقاد"

 امر موجب شده است تا ني خود در خارج از خانه مشغول به کار شوند که ای و استعدادھاھا ینشان دادن توانائ

زند  ی را می حرفپرده ی استاندار مرتجع، بنيا".  بمانندکاري، ب کننده اقتصاد خانواده ھستندني که تأمیاريمردان بس

اگر . آور خانواده است  کند و مرد نانیدار  خانهديزن با. ست ا ی مردساالر تمام طرفداران حکومت اسالمدگاهيکه د

که   بل،ی اسالمی جمھوری ارتجاعیھا استي و سیدار هي نه نظام سرمازي ھست علت و مسبب آن نیکاريدر جامعه ب

نقش " مرتجع از ني ای از خانه ندارند، چون به ادعارج کار و اشتغال در خای برایاصال زنان حق. زنان ھستند

 گرفت که طرح جهي نتیباالخره و. مانند یباز م"  خانواده استاني بنمي و تحکی خود که ھمانا ھمسرداریواقع

 و پس از رفع ردي قرار بگیبانوان مورد بحث و بررس و رانيدر جلسات نخبگان، مد"بازگرداندن زنان به خانه 

  ".  جمھور ارائه شودسي طرح به رئکي قالب ر آن دبيمعا

 از قماش ی که استاندارانی نه، وقتاي ست  ای عملراني ایدار هي در نظام سرمایئھا  طرحني که چنني از امستثنا

 آن اي ني نگرش انياما ا. شوند یشتغال زنان شده و ماستاندار ھرمزگان مخالف اشتغال زنان ھستند، عمال مانع از ا

 طي صراحت ندارد و در شراني جرأت طرح آن را با ایطيدر شرا. ست ا ینگرش حکومت اسالم. ستياستاندار ن

 ی اصالح و بھبودچيھ. ستي نیگري دزي جز مبارزه چزيراه مقابله با آن ن. کند ی آن تالش می اجرای حتا براگريد

تجربه به تمام زنان نشان داده است که ھر چه عمر . ستي ممکن نی اسالمینان در چارچوب جمھورھم در وضع ز

 یني دولت دیفقط با سرنگون.  شده استمالي پاشتري شده است، حقوق زنان بتر ی طوالنراني در ایحکومت اسالم

 و شرط حقوق ديق ی ب کامل وی شناخته شدن برابرتي از دولت و به رسمني کامل دی جدائ،ی اسالمیجمھور

 ھستند، رھا شوند رو  که اکنون روبهیگر  ھمه ستمني از شر اتوانند ی زن و مرد است که زنان میاسي و سیاجتماع

  ابندي خود دست یو به حقوق انسان


