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تشديد تنش ميان دولت ھای 
 ايران و آمريکا تا به کجا؟

 
تن���ش ھ���ای موج���ود مي���ان جمھ���وری اس����می و 
آمريک��ا ط��ی ھفت��ه ای ک��ه گذش��ت ن��ه تنھ��ا کاھ��ش 
نيافت، بلکه وض�عيت موج�ود در پ�ی توقي�ف ي�ک 
نفتک��ش انگلي��سی توس��ط نيروھ��ای نقاب��دار م��سلح 
سپاه پاسداران در آب ھای عمان به شدت بحران�ی 

ک��شيده ش��دن پ��ای انگلي��س ب��ه .  ت��ر ھ��م ش��ده اس��ت
بح��ران موج��ود، اف��زايش تن��ش در خلي��ج ف��ارس و 
ناامن شدن شرايط کشتی رانی در تنگه ھرم�ز در 
شرايطی ص�ورت گرفت�ه اس�ت ک�ه ط�ی روزھ�ای 
اخير، ھم مسئوMن جمھوری اس�می و ھ�م دول�ت 
آمريکا دست کم از نظر ک�می نسبت ب�ه يکديگ�ر 

ترام�پ و ماي�ک .  با زبان م�يمتری سخن گفته اند
پُمپئو، وزير خارجه آمريک�ا اينروزھ�ا ب�ا تاکي�دات 

ديدار محمد . بيشتری روی مذاکره حرف می زنند
ج���واد ظري���ف، وزي���ر ام���ور خارج���ه جمھ���وری 

س��ناتور جمھ��وری خ��واه "  رن��د ي��ال"اس���می ب��ا 
ايالت کنتاکی در نيورک با موافق�ت ترام�پ و ني�ز 
گفتگ����وی ظري����ف ب����ا خبرنگ����اران خ����ارجی در 
نيويورک که پيشنھاد دايمی ش�دن پروتک�ل الحاق�ی 

 مط��رح ٢٠٢٣در م��ورد اي��ران را پي��ش از س��ال 
ک��رده و در ع��وض خواس��ته ک��ه آمريک��ا ھ��م در 
مقاب��ل آن، تح��ريم ھ��ا علي��ه جمھ��وری اس���می را 
لغو کند، بخ�شی از ھمي�ن رون�د م�ي�م ش�دن زب�ان 

 .طرفين است
با اين ھمه و به رغم اينکه زبان و ادبي�ات طرفي�ن 
ن��زاع ط��ی دو ھفت��ه اخ��ير ن��سبت ب��ه ھ��م تاح��دودی 
آرامتر شده است، اما بحران موج�ود خصوص�ا ب�ا 
وضعيتی که اکنون برای انگيس پي�ش آم�ده اس�ت، 

اع��م ترام�پ .  در کل شتاب بيشتری گرفت�ه اس�ت
در ساقط ک�ردن ي�ک پھپ�اد جمھ�وری اس��می در 
آب ھ��ای بي��ن الملل��ی خلي��ج ف��ارس، توقي��ف ک��شتی 
ھ���ای نفتک���ش انگلي���سی و ام���اراتی توس���ط س���پاه 
پاس��داران در تنگ���ه ھرم��ز، تمدي���د زم��ان ک���شتی 
توقيف شده ايران در جبل الط�ارق ب�رای ي�ک م�اه 
ديگر و نيز اعمال تحريم ھای جدي�د آمريک�ا علي�ه 
چند شرکت مرتبط با پ�روژه ھ�سته ای و موش�کی 
اي��ران و ب��ه ط��ور اخ��ص توقي��ف ک��شتی تج��اری 
انگلي��س توس��ط نيروھ��ای م��سلح و نقاب��دار س��پاه 
پاس�داران از جمل��ه م��واردی ھ��ستند ک��ه ط��ی ھفت��ه 
گذشته به شدت بر آن آرامش زبانی سايه افکنده و 
بر پيچيدگی اوضاع و تشديد باز ھم بي�شتر بح�ران 

 . موجود اثر گذار بوده اند
اقدامات تھديدآميز سپاه پاسداران در تنگ�ه ھرم�ز، 
اگرچه از ماه ھا پيش و در پ�ی تح�ريم کام�ل نف�ت 
جمھ�����وری اس������می توس�����ط دول�����ت آمريک�����ا 

پاسداران نظم کھنه و ارتجاعی، ھمواره در طول 
اند با توسل به  تاريخ مأيوسانه کوشيده

ترين ابزارھای سرکوب و کشتار،  رحمانه بی
زندان، شکنجه و اعدام عليه نيروھای تحول طلب 

خواه، در برابر سير بالنده تاريخ ايستادگی  و ترقی
شده است،  کنند و نظمی را که دورانش سپری

بورژوازی حاکم بر ايران که با .  نجات دھند
  آخرين اميد خود را به حفظ  نظم ۵٧انق�ب سال 

ديد، چاره ديگری جز  موجود از دست رفته می
کنی که  اين نديد که برای فرونشاندن طغيان بنيان

ھای نظم موجود يورش برده بود، به  به شالوده
شده دستگاه مذھبی جانی تازه  کالبد بيجان و فسيل

پرستی و ارتجاع را  بدمد و اين مظھر کھنه

 ھای  ھای فساد يا پرونده پرونده
 سران رژيم" اخت/فات خانوادگی"

 
ھای نمايشی قوه "محاکمه"ھا در  ھای فساد يا انتشار اندکی از جزئيات اين پرونده گرچه افشای پرونده

ھا بدل شده است،  ھا و رسانه قضاييه جمھوری اس�می، مانند صفحه حوادث، به جزئی از اخبار روزنامه
چنان ھم  ھا ھم اما گاھی اوقات مانند تير ماه امسال، تعدد اين خبرھا و ارقام نجومی اخت�س و فساد پرونده

ھای گوناگون از  دردناک، زيرا گويای گستره سوداگری و فساد در عرصه.  آورند و ھم دردناک شوکه
 .ھا به آن وابسته است جمله دارو و درمان ھستند که س�مت و مرگ و زندگی انسان

  ۵درصفحه 

۶درصفحه   

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣١شماره    ٩٨  تير  ٣١ –سال  چھل و يکم 

 محاکمه کارگران و اعضای تحريريه نشريه گام، 
 يک رسوايی ديگر برای رژيم

ايران "نشست ساMنه مجاھدين خلق تحت عنوان 
 به مدت سه روز در ٩٨ تير ٢۴ تا ٢٢از "  آزاد
قرارگاه مجاھدين واقع در حومه "  ٣اشرف"

در اج�س .  تيرانا پايتخت آلبانی برگزار گرديد
ھا که  اخير مجاھدين و شورای ملی مقاومت آن

ھای پيشين بسيار پُر زرق و برق و  مانند اج�س
پُر ھزينه بود و مجاھدين نيز سروصدای زيادی 

طور که سايت  پيرامون آن به راه انداختند، آن
ھای  صدھا تن از شخصيت"مجاھدين اع�م کرد، 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 با چه ھدفی و" اص/ح بودجه"
  در خدمت چه کسانی است؟

 مجاھدين خلق و مشتی شعار
  توخالِی تکراری و خودفريبی
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۴درصفحه   

سازماندھی شده بودند، اما سخنان اخير خامن�ه ای 
به منزله دستوری ب�رای نيروھ�ای س�پاه پاس�داران 
ب���ود ت���ا تھدي���دات خ���ود را در س���طح منطق���ه و 
. خصوصا در آب ھای خليج ف�ارس عملي�اتی کنن�د

در )   ژوئي�ه١۶( ت�ير ٢۵خامنه ای روز سه ش�نبه 
ديدار به ائمه جمعه سراسر کشور ضمن اشاره به 
توقيف چند ھفته پيش ک�شتی حام�ل نف�ت اي�ران در 
آب ھ���ای جب���ل الط���ارق، بريتاني���ا را ب���ه دزدی 

انگلي�س خبي�ث دزدی : "دريايی متھم ک�رد و گف�ت
دريايی می کن�د و ک�شتی م�ا را م�ی دزدد، جناي�ت 

خامن�ه ای ".  می کند و شکل قانونی به آن می دھد
در ادامه با تاکيد بر اقدامات مقابله به مث�ل ھ�شدار 

جمھ��وری اس���می و عناص��ر م��ومن نظ��ام، : "داد
در .  اي��ن خباث��ت ھ��ا را ب��ی ج��واب نم��ی گذارن��د

 ."فرصت خود و جای خود پاسخ خواھند داد
خامنه ای زمانی اين سخنان ھشدارآميز را داد ک�ه 
ي��ک روز قب��ل از آن، س��خنگوی وزارت خارج��ه 
جمھ��وری اس���می در م���صاحبه ب���ا خبرگ���زاری 
صدا و سيما اع�م کرده بود، يک نفتکش خارج�ی 
ب�ه عل�ت نق�ص ف�نی توس�ط ي�دک ک�ش ھ�ا و ب�رای 
تعميرات به لنگرگ�اھی در آب ھ�ای اي�ران ک�شيده 

اع����م اي���ن خ���بر توس���ط جمھ���وری .  ش���ده اس���ت
اس�می در شرايطی صورت گرف�ت، ک�ه پي�ش از 
آن رس����انه ھ����ای خ����ارجی گ����زارش داده بودن����د 

توس��ط ق��ايق ھ��ای س��پاه "  ري��اح"نفتک��شتی ب��ه ن��ام 
خ��بری ک��ه دو روز .  پاس��دران توقي��ف ش��ده اس��ت

بعد، سپاه پاسدران با انتشار بيانيه ای اع��م ک�رد، 
يک شناور خارجی را که حامل ي�ک ميلي�ون ليت�ر 

 خدم�ه ١٢بوده است، ھم�راه ب�ا "  سوخت قاچاق"  
آن در جن����وب جزي����ره Mرک در تنگ����ه ھرم����ز 
. بازداشت و به مقام�ات ق�ضايی تحوي�ل داده اس�ت

نفت ک�شی ک�ه متعل�ق ب�ه ي�ک ش�رکت س�نگاپوری 
بوده، تحت پرچم پاناما حرکت می ک�رده و ع��وه 
بر اين شرکتی در امارات ھم در مديريت آن نقش 

 . داشته است
اقدامات تھديدآميزی از اين دست، اما تم�ام م�اجرا 

سه روز بعد از س�خنان خامن�ه ای، رس�انه . نبودند
 خدم�ه از ٢٣ھا از توقيف يک نفتکش انگيسی ب�ا 

بع�د .  مليت ھای مختلف در تنگه ھرمز خ�بر دادن�د
از انتشار اين خبر، روابط عمومی نيروی دريايی 
سپاه پاسداران روز جمع�ه ب�ا انت�شار اط�عي�ه ای 

ي���ک )   م���رداد٢٨(ع��صر ام��روز : "اع���م ک���رد
ھنگ��ام "  اس��تينا ايم��يرو"نفتک��ش بريتاني��ايی ب��ه ن��ام 

عب��ور از تنگ��ه ھرم��ز ب��ه عل��ت رعاي��ت نک��ردن 
ق���وانين و مق���ررات بي���ن الملل���ی دري���ايی بن���ا ب���ه 
درخواس��ت س��ازمان بن��ادر و دري��انوردی اس��تان 
ھرمزگ���ان، توس���ط يگ���ان ش���ناوری منطق���ه يک���م 

ب��ه دنب��ال اي��ن ".  ن��يروی دري��ايی س��پاه توقي��ف ش��د
توقي���ف، تجھ���يزات ردي���اب اي���ن نفتک���ش ن���يز از 

ھمزم��ان ب��ا .  ع��صر روز جمع��ه خ��اموش ش��ده ان��د
اقدامات فوق، برخی گزارش ھا ن�يز ح�اکی از آن 
بود که در روز جمع�ه نفتک�ش ديگ�ری ھ�م ب�ه ن�ام 

در خليج فارس با چرخشی تند به س�مت "  مصدر" 

نفتکشی که تحت .  بندر لنگه ايران تغيير مسير داد
مالکيت بريتانيا و با پرچم ليبريا در حال عبور از 

اي��ن نفتک��ش ن��يز ت��ا س��اعت ھ��ا .  تنگ��ه ھرم��ز ب��ود
ارتباط آن با مرکز ھدايت شوند قطع شده بود، ام�ا 
پ��س از چن��دی اع���م گردي��د ک��ه ارتب��اط ب��ا ک��شتی 

ايم���ن و س���الم "دوب���اره برق���رار ش���ده، خدم���ه آن 
و ک��شتی مج��ددا ب��ه م��سير از پي��ش تعيي��ن "  ھ��ستند

 .شده خود بازگشته است
ب���ا اق���دامات انج���ام ش���ده توس���ط نيروھ���ای س���پاه 
پاس���داران، خصوص���ا توقي���ف نفتک���ش انگي���سی، 
اکن��ون تن��ش ھ��ای موج��ود از داي��ره دول��ت ھ��ای 
اي��ران و آمريک��ا ب��سی فرات��ر رفت��ه و ب��ه ش��کل 
فزاين��ده ای پ��ای ک��شورھای منطق��ه حاش��يه خلي��ج 
فارس، انگليس، اروپ�ا، ژاپ�ن و ديگ�ر ک�شورھای 
دارای تردد کشتی رانی در آبراه بي�ن الملل�ی تنگ�ه 

 .ھرمز نيز به درون اين بحران کشيده شده اند
جرمی ھانت، وزير خارجه انگليس عملي�ات س�پاه 

در مقاب�ل "  مقابل�ه ب�ه مث�ل"پاسداران را يک اقدام 
ک��شتی توقي��ف ش��ده جمھ��وری اس���می در جب��ل 

م�ا ب�ه گزين�ه "الطارق خواند و ب�ا تاکي�د ب�ر اينک�ه 
نظ��امی نگ��اه نم��ی کني��م، بلک��ه در ح��ال بررس��ی 

، "راھی ديپلماتيک برای حل اين موض�وع ھ�ستيم
م��ا ک��ام� واض��ح م��ی گ��وييم ک��ه اگ��ر اي��ن : "گف��ت

وضعيت فورا حال ن�شود، پيام�دھای ج�دی خواھ�د 
دونالد ترامپ اين اقدام جمھوری اس��می ". داشت

را به عنوان خشونت و تشديد تنش محکوم ک�رد و 
ادامه ھمکاری آمريکا با متح�دان و ش�رکايش " بر 

ب����رای دف����اع از امني����ت و من����افع علي����ه رفت����ار 
س�نتکام، فرماندھ�ی .  تاکي�د ک�رد"  بدخواھانه اي�ران

مرکزی آمريکا نيز با انت�شار بياني�ه ای از  ت��ش 
ھ���ای چن���د ملي���تی ب���ه منظ���ور اف���زايش عملي���ات 
تجس��سی و امني��تی در آب��راه ھ��ای ح��ساس خلي��ج 
فارس خبر داد و س�ازمان پيم�ان آت�نتي�ک ش�مالی 

ن��يز در بياني�ه ای توقي�ف ک��شتی بريتانياي��ی )  ن�اتو(
توس���ط جمھ���وری اس����می را محک���وم و آن را 
. ناقض آزادی ک�شتيرانی بي�ن الملل�ی خوان�ده اس�ت

فرانسه و آلمان نيز در يک موض�ع گ�يری آش�کار 
اقدام جمھوری اس�می را محکم کرده  و خواھ�ان 

 .آزادی فوری کشتی توقيف شده انگليس شده اند
اقدامات تھديدآميز جمھوری اس��می در ش�رايطی 
رخ داده است که از چند وقت پي�ش ترام�پ اع��م 
کرده بود در صدد ايجاد يک اجم�اع جھ�انی ب�رای 
. حف���ظ امني���ت ک���شتيرانی در تنگ���ه ھرم���ز اس���ت

اکنون، او اي�ن وض�عيت پي�ش آم�ده را ب�رای خ�ود 
غنيمت شمرده و بر ت��ش ھ�ای ديپلماتي�ک دول�ت 

تم�اس .  آمريکا برای تحق�ق اي�ن ام�ر اف�زوده اس�ت
ھای فشرده مايک پُمپئو، وزير خارج�ه آمريک�ا ب�ا 
انگليس،عربستان، بحرين و ژاپن بخشی از ت��ش 
ھای ديپلماتي�ک دول�ت آمريک�ا جھ�ت ت�امين مناب�ع 
م�الی و ن��يروی نظ�امی اي�ن ائت���ف اس�ت ک��ه اي��ن 

اکنون با پيچيده ت�ر ش�ده . روزھا شدت گرفته است
اوضاع که شرايط به مراتب سخت ت�ری را ب�رای 
جمھوری اس�می رق�م زده اس�ت، پرس�ش اساس�ی 

اما اين است که بحران موجود تا کجا پيش خواھ�د 
رفت؟ چه راه حلی برای آن مت�صور اس�ت؟ و در 
نھايت با انجام اق�داماتی از اي�ن دس�ت بھب�ودی در 

 وضعيت جمھوری اس�می ايجاد خواھد شد؟
در پی توقيف نفتکش انگليسی و ديگر اتفاقاتی ک�ه 
ط�ی روزھ�ای اخ��ير در اط�راف تنگ�ه ھرم�ز رخ 
داد، در ظ�اھر ام�ر ب��ه نظ�ر م�ی رس��د ک�ه بح��ران 
موجود ميان دولت ھای ايران و آمريک�ا موقت�ا ب�ه 
حاش��يه رفت��ه و در ع��وض خبرھ��ای ت��شديد ن��زاع 
ميان جمھوری اس��می و دول�ت بريتاني�ا برج�سته 

پوش��يده ني��ست ک��ه ن��زاع کنون��ی مي��ان .  ش��ده اس��ت
دول��ت ھ��ای اي��ران و انگلي��س ن��ه تنھ��ا ج��دای از 
بحران طوMنی مدت جمھوری اس��می و آمريک�ا 
نيست، بلکه ادامه آن و حت�ا بخ�شی از ھم�ان تن�ش 
ھ��ای موج��ود مي��ان دول��ت ھ��ای اي��ران و آمريک��ا 
است، که اکن�ون ب�ه داي�ره ای فرات�ر از آن ک�شيده 

بحران��ی ک��ه اکن��ون در م��سير ش��کل .  ش��ده اس��ت
گيری يک اجماع جھ�انی علي�ه جمھ�وری اس��می 
کليد خورده و شرايط را برای ھيئت حاکمه اي�ران 
از آنچه تاکنون بوده برايش باز ھم دشوارتر کرده 

 .است
، "اس�تينا ايم�يرو"بعد از توقيف نفتکش بريتانيايی 

جرم��ی ھان��ت، وزي��ر ام��ور خارج��ه انگلي��س، در 
رايزنی ھای اوليه ای که با جواد ظريف داشته از 

ک�رده "  ناامي�دی"روند مذاکرات به ش�دت اح�ساس 
در ھمين حال دفتر نمايندگی بريتانيا نيز در .  است

سازمان ملل طی ارسال نامه ای به شورای امنيت 
نوشته اس�ت، ک�ه نيروھ�ای جمھ�وری اس��می در 
آب ھ���ای س���رزمينی عم���ان ب���ه نفتک���ش انگي���سی 

" مع��ادل مداخل��ه غ��ير ق��انونی"نزدي��ک ش��دند ک��ه 
در کنار اي�ن اق�دامات ديپلماتي�ک، روزنام�ه .  است

ھ��ای بريتاني��ايی از جمل��ه ديل��ی تلگ��راف گ��زارش 
داده ان��د ک��ه وزي��ران دول��ت در ح��ال بررس��ی و 
اع�م مجموعه تحريم ھای ديپلماتيک و اقت�صادی 
ت��ازه ای علي��ه جمھ��وری اس���می ھ��ستند ک��ه م��ی 
توان�د ش�امل توقي�ف ام�وال اي�ن ک�شور در بريتاني�ا 

ع���وه ب��ر اي��ن ھ��ا، رايزن��ی ھ��ايی ھ��م ب��ا .  باش��د
اتحادي��ه اروپ��ا ب��رای بازگ��شت پ��اره ای از تحري��م 
ھ��ای لغ��و ش��ده در تواف��ق برج��ام در ح��ال انج��ام 

 . است
در کنار تحرکات اين چنينی دولت انگليس، دونالد 
ترام���پ و ماي���ک پُمپئ���و ھمچن���ان ب���ر راه ح���ل 
ديپلماتيک تاکيد کرده اند و در رفتارھای تبليغات�ی 
خود م�ذاکره ب�ا جمھ�وری اس��می را بھ�ترين راه 
ح���ل منازع���ات موج���ود مي���ان خ���ود و جمھ���وری 

ب��ا اي��ن ھم��ه و ب��ه رغ��م .  اس���می اع���م ک��رده ان��د
پاف��شاری ترام��پ ب��ر م��ذاکره ب��ا حکوم��ت اي��ران، 
دول���ت آمريک���ا ت���ا اي���ن لحظ���ه ھرگ���ز ب���ر ش���رط 
جمھوری اس��می مب�نی ب�ر لغ�و تح�ريم ھ�ا ب�رای 
ورود به ميز مذاکره وقعی نگذاشته و ھمچنان ب�ر 
افزايش تحريم ھا و اعمال فشارھای ح�داکثری ب�ر 
جمھوری اس�می جھت تغيير رفتار اين رژي�م در 
عرص�ه سياس�ت خ�ارجی و برنام�ه ھ�ای موش��کی 

پوشيده نيست ک�ه اي�ن وض�عيت .  آن پای فشرده اند
ن��ه جن��گ و ن��ه ص��لح در دراز م��دت نم��ی توان��د 

تح��ريم ھ��ای آمريک��ا ھمچن��ان در ح��ال .  ادام��ه ياب��د

 زنده باد سوسياليسم 
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ای را که از جنبش  ضربه"   طراحی سوخته"

تپه خورده است، جبران  کارگران نيشکر ھفت
اعتبار  خواھد کرد و نماينده کارگران را بی

نتيجه اما خ�ف آن چيزی بود که .  خواھد ساخت
دستگاه امنيتی و اط�عاتی رژيم انتظارش را 

شکست طرح رسوای وزارت اط�عات و .  داشت
ھای  افشاگری اسماعيل بخشی در مورد بازجوئی

زير شکنجه، چنان خشم ارتجاع را برانگيخت که 
ماه،   دی٣٠دستگاه امنيتی رژيم بار ديگر در 

ھمراه سپيده قليان، بازداشت  اسماعيل بخشی را به
ازاين ، اميراميرقلی، سانازالھياری،  پيش.  کرد

اميرحسين محمدی فرد، از اعضای تحريريه 
نشريه گام که از مبارزات کارگران حمايت کرده 

 .ماه بازداشت شده بودند بودند، در اواخر دی
اکنون شش ماه از اسارت اين مبارزان در   

در اين فاصله .  گذرد چنگال ارتجاع حاکم می
دستگاه امنيتی رژيم، فشارھای متعددی را در 

. ھا وارد آورده است ھای مختلف به آن زندان
ھا  سپيده قليان آنچه را در اين شش ماه بر آن

"  گذشته است چنين نوشت دنيای زندان دنيای : 
که زندانی اين تبعيدگاه ضد  اکنون!  خبری است بی

انسانی ھستم، آنچه از روزھای انتھايی آبان سال 
گذشته تا امروز بر سرم آمده است را مرور 

بازداشت غيرانسانی، شکنجه، بھتان، .  کنم می
انفرادی، پخش اعترافات اجباری، ضرب و شتم 
و بازداشت خود و اعضای خانواده، زندان، از 

. " زندان به زندان، و از زندانی به زندانی ديگر
اما مقاومت و اعتراض در زندان نيز ادامه يافته 

فرد، در  سانازالھياری و اميرحسين محمدی.  است
اعتراض به اقدامات ضد انسانی جمھوری 

شدگان مرتبط با  اس�می و برای آزادی بازداشت
 ١٣تپه، از  مبارزات کارگران نيشکر ھفت

اعتصاب .  تيرماه، به اعتصاب غذا متوسل شدند
غذای اميرحسين محمدی فرد، ھنوز ھم ادامه 

منظور تشديد فشار، ارتباط اين  رژيم به.  دارد
رغم  به.  ھا را قطع کرد ھای آن زوج و خانواده

که وضعيت جسمانی اين دو مبارز، وخيم  اين
ھا نداد،  بلکه حتی  تنھا ھيچ پاسخی به آن است، نه

ھا سرباز  از پذيرش  امکانات داروئی برای آن
فشار  ھای اين زندانيان را نيز تحت خانواده.  زد

عوامل وزارت اط�عات حتی .  شديدی قرار داد
پدر ساناز را که برای م�قات دخترش رفته بود 
با اتومبيل مورد حمله قراردادند و دست وی را 

ھای  اما با تمام اين فشارھا، خانواده.  شکستند
ھا دست  زندانيان از ت�ش برای آزادی آن

تجمعات اعتراضی در بيرون زندان و .  برنداشتند
در مقابل زندان اوين برای آزادی تمام زندانيان 

 تيرماه، ٢۶روز .  تپه ادامه يافت پرونده ھفت
شدگان،  ھای بازداشت جمعی از دوستان و خانواده

 .مقابل زندان اوين تجمع کردند
کنندگان در اين تجمع با در دست گرفتن  شرکت
ھايی از اسماعيل بخشی، اميراميرقلی،  عکس

فرد و سپيده  سانازالھياری، اميرحسين محمدی
 .قليان حمايت خود را از آنھا اع�م کردند

ھای مختلفی از کارگران ، دانشجويان،  گروه
زنان و روشنفکران با بازداشت شدگان اع�م 

 . اند ھمبستگی کرده
کارگران مجتمع نيشکر به اشکال مختلف حمايت 

تھديد و .  اند خود را از اسماعيل بخشی اع�م کرده
قصد  فراخواندن تعدادی از کارگران  به دادگاه، به
 .ايجاد جو ترس و ھراس، کارساز نبوده است
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

ھای  مخالفان نظم موجود را دستگير و به حبس
وسطايی خود به  ھای قرون سنگين در اسارتگاه

ھای اعدام سپرده است، با  کشيده، يا به جوخه بند 
موج مبارزه  گری،  اين پندار خام که با اين وحشی

اما دوران گذشته سپری شده است و .  را مھار کند
که  رغم اين به.  دھد ھای گذشته جواب نمی روش
ھای رژيم انباشته از مخالفان نظم موجود  زندان

ھای وسيع مردم  است، اما پايانی بر مبارزه توده
کارگران و فعاMن سوسياليست .  ايران نيست

جنبش طبقاتی کارگران در پيشاپيش اين مبارزه 
در طول چند سال اخير صدھا تن از .  قرار دارند

ھای  گروھی با وثيقه.  اند شده کارگران بازداشت
سنگين فع�ً آزادشده، گروھی به حبس و شکنجه 

اند و گروھی  شده وسطايی ش�ق محکوم قرون
ھا در زندان به سر  ھا و سال ب�تکليف ماه

 .برند می
اخبار انتشاريافته حاکی است که ارتجاع ھار در  

تدارک برگزاری بی دادگاھی ديگر در نيمه اول 
مردادماه برای محاکمه گروھی از کارگران و 

نگارانی  است که در  جوانان دانشجو و روزنامه
مبارزات قھرمانانه سال گذشته کارگران نيشکر 

تپه نقشی فعال بر عھده داشتند و يا با انتشار  ھفت
ھای اين مبارزات، از آن حمايت  اخبار و گزارش

در ميان اين گروه دو شخصيت برجسته .  کردند
اسماعيل بخشی .  جنبش کارگری قرار دارند

کارگر شجاعی که دفاع قھرمانانه او از منافع 
دار حاکم بر  کارگران لرزه براندام طبقه سرمايه

گذاران  ايران انداخت و علی نجاتی يکی از بنيان
 .تپه سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت

 آبان ماه سال گذشته ٢٧اسماعيل بخشی روز  
زمان با چھاردھمين روز اعتصاب کارگران  ھم

اين شرکت به ھمراه سپيده قليان و عسل محمدی 
نگاران حامی کارگران بازداشت شد  از روزنامه

 آذرماه که آزاد شد، تحت  ٢١و تا روز 
در ھمين .  ھا قرار گرفت ترين شکنجه وحشيانه

حال، علی نجاتی، عضو سنديکای کارگران 
 بازداشت ١٣٩٧ آذرماه ٨تپه نيز،  نيشکر ھفت

ماه به دليل وضعيت پزشکی به قيد   بھمن٨شد و 
عسل .  وثيقه تا زمان برگزاری محاکمه آزاد شد

محمدی، يکی ديگر از اعضای تحريريه نشريه 
شده   بازداشت١٣٩٧ آذر ١٣، نيز که از “گام”

 .  دی به قيد وثيقه آزاد شد١۵بود در
رژيم بر اين پندار خام بود که با شوی تلويزيونی 

وسطا به ياری  عنوان متحد خود از اعماق قرون به
وسطايی، با دشمنان نظم  ھای قرون طلبد تا با شيوه
دستگاه دينی، اين .  حساب کند حاکم، تسويه

مانده جھل و خرافات عصر جاھليت و دولت  پس
وسطايی،  گری قرون دينی نمادی از وحشی

رسالتی جز اين نداشت که با کشتار و سرکوب ، 
استبداد و اختناق،  حاکميت خدا و رسول خدا را 
که چيزی جز پوششی جديد بر حاکميت سرمايه 
نبود، برپا دارد و عجالتاً بر دشمنان نظم مستقر، 

ھای  ھزاران تن از مخالفين به جوخه.  غلبه کند
ھا ھزار تن به بند کشيده  اعدام سپرده شدند و ده

شدند، تا نظم ارتجاعی موجود را نجات دھند و 
اما .  تحولی را که جبر تاريخ است، متوقف سازند

 در مقياس تاريخی  لحظه پيروزی ارتجاع، يک
با  سرکوب و کشتار ممکن نبود نظمی .  بيش نبود

را که به مرحله انحطاط و پوسيدگی رسيده است، 
ھايی که بازتاب پوسيدگی نظم  بحران.   نجات داد
. تر شدند داری موجودند، مدام عميق سرمايه

ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی بيش 
از ھميشه، آشکار شد و اين ورشکستگی  و 
انحطاط،  ھنگامی به اوج خود رسيد که حاکميت 
هللا بر روی زمين فاسدترين حکومت جھان از 

ھای  کار درآمد و بوی گند و کثافت فساد و دزدی
نظمی که .  تمام پاسداران آن ھمه جا را فراگرفت

به اين درجه از گنديدگی و انحطاط رسيده باشد، 
دانی تاريخ برای  تر از زباله ھيچ جايگاھی مناسب

 .آن متصور نيست
ھا پيش آشکار شده است که رشد تضادھا  از مدت 

ھای نظم کنونی به آن نقطه رسيده است  و بحران
. گری و سرکوب کارساز نيست که ديگر وحشی

چرا که ھر سرکوب و مقاومت ارتجاع، موج 
تری از مبارزه را برای در  تر و تھديدکننده وسيع

ھم شکستن سد مقاومت ارتجاع به حرکت 
کافی است اشاره شود که تنھا .  آورد درمی

درطول دو سال اخير، صدھا اعتصاب، 
تظاھرات، راھپيمائی و تجمع اعتراضی 
کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، 

ھای  ھا و قيام زنان، روشنفکران، شورش
تھيدستان و جوانان بيکار، ضرباتی مداوم و 

درپی بر اين نظم پوسيده و رژيم ارتجاعی  پی
 .آورده است پاسدار آن وارد 

مذھبی حاکم که راه نجاتی از   -ارتجاع طبقاتی 
گروه  بست انحطاط و ورشکستگی ندارد، گروه بن

 محاکمه کارگران و اعضای تحريريه نشريه گام، 
 يک رسوايی ديگر برای رژيم
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 محاکمه کارگران و اعضای تحريريه نشريه گام، 
 يک رسوايی ديگر برای رژيم

 تيرماه با صدور ٢٧تھران و حومه بار ديگر در 
ای خواھان آزادی اسماعيل بخشی و حاميان  بيانيه

در .  تپه شد بازداشتی اعتراضات کارگران ھفت
اين بيانيه با اشاره به موج تھديد و احضار 
کارگران معترض به دادگاه، در پی اعتراضات 

تپه و بازداشت  کارگران شرکت نيشکر ھفت
از حاميان طبقه "اسماعيل بخشی و گروھی 

کارگر که اخبار اعتصاب را پوشش و در حمايت 
 " راندند از کارگران قلم می

ھمگی بازداشت شدگان بايد فوری و : "آمده است
بی قيد و شرط آزاد گردند و تعقيب قضايی از 
آنان و علی نجاتی عضو سنديکای کارگران 

تپه و عسل محمدی که در ھمين  نيشکر ھفت
ارتباط به قيد ضمانت آزاد ھستند، بايد متوقف 

 ."  شود
جمعی از فعاMن کارگری و اجتماعی شھر سنندج 

تپه و  از مطالبات برحق زندانيان نيشکر ھفت
سازی  اعضای نشريه گام حمايت کردند و پرونده

 .کنيم ھا را محکوم می و بازداشت آن
گروھی از فعاMن کارگری گي�ن با صدور 

صدا با  گام و ھم ھم:"  ای اع�م کردند بيانيه
رفقايمان در تبريز، سنندج و ساير مناطق ايران، 

ی بازداشت فعالين کارگری ھفت تپه را  ادامه
ھا  قيدوشرط آن محکوم کرده و خواھان آزادی بی

ھا  آن."  ی فعالين سياسی و اجتماعی ھستيم و ھمه
 :نوشتند

ی اسماعيل  چند ماه از دستگيری و شکنجه"
تپه  ی شجاع و صادق ھفت بخشی، اين نماينده

جرم اسماعيل بخشی چه بود که .  گذرد می
چنين مدافعان سرمايه را خشمگين ساخته و با  اين

گيری از او و ساير  حبس و شکنجه در حال انتقام
شان،  فعالين کارگری ھستند؟ گناه نابخشودنی

انعکاس صدای اعتراض کارگران گرسنه و 
علی نجاتی، سپيده قليان، .  تپه بود دردمند ھفت

امير اميرقلی، ساناز الھياری، امير حسين 
فرد و عسل محمدی به ھمين دليل با  محمدی

واکنش قھری حاکميت مواجه شده و در اسارت 
 ."برند به سرمی

 تير، چھار تن از دبيران کانون نويسندگان ٢٢در 
به ديدار خانواده ساناز اللھياری و اميرحسين 

فرد رفتند و ھمبستگی خود را با  محمدی
کانون نويسندگان با .  شدگان اع�م کردند بازداشت

ای ضمن محکوم کردن بازداشت  صدور بيانيه
ھا  اعضای تحريريه نشريه گام خواستار آزادی آن

 .شد
 ١٣الملل نيز روز پنجشنبه  سازمان عفو بين

ای خواستار آزادی  ، با انتشار بيانيه١٣٩٨تيرماه 
قيدوشرط خبرنگارانی شد که صرفاً به دليل  بی

تپه  پوشش خبری اعتراضات کارگران ھفت
 .بازداشت و در زندان ھستند

ھای اجتماعی نيز به عرصه ديگری از  شبکه
کارزار حمايت از اسماعيل بخشی ، علی نجاتی 

 .و اعضای تحريريه نشريه گام تبديل شده است
ارتجاع  حاکم که از روحيه رزمنده و سازش 
ناچيز طبقه کارگر به وحشت افتاده است، سياست 
سرکوب کارگران و فعاMن کارگری را تشديد 

 اعضای  ع�وه بر ادامه بازداشت.  کرده است
کنندگان در  تپه، تعدادی از شرکت پرونده ھفت

تجمع اعتراضی اول ماه مه را نيز، ھمچنان در 
دستگاه سرکوب رژيم، .  داشته است بازداشت نگه

 ۵٠در جريان تجمع اعتراضی اول ماه مه حدود 
تن از کارگران  و حاميان جنبش کارگری را 

ھا با قرار وثيقه و کفالت  اغلب آن.  بازداشت کرد
اما رژيم از آزادی .  اند طور موقت آزادشده به

عاطفه رنگريز، ندا ناجی و مرضيه اميری 
سرباز زده و تاکنون بدون ھرگونه توجيھی مانع 

در اعتراض به اين .  ھا شده است آزادی آن
گری رژيم، مرضيه اميری مکرر به  وحشی

آنيشا اسدالھی نيز .  اعتصاب غذا متوسل شده است
که پس از دستگيری در تجمع اعتراضی روز 
کارگر بعد از سه روز بازداشت موقت با کفالت 

 ميليون تومانی از زندان آزادشده بود، روز ٣٠
 .  خرداد مجدداً بازداشت شد٢٨

جايی نخواھد  ھای مذبوحانه رژيم راه به اين ت�ش
جای ھر مبارزی که توسط رژيم به  به.  برد

شود، صدھا و ھزاران مبارز  اسارت گرفته می
رژيم ارتجاعی جمھوری .  خيزند شجاع به پا می

اس�می با اتھامات موھوم و ساختگی  از نمونه 
، "  قصد اقدام عليه امنيت ملی اجتماع و تبانی به"
اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه "

نشر اکاذيب "، "توھين به مقام رھبری"، "نظام
اخ�ل در "، "قصد تشويش عليه اذھان عمومی به

ھای  نظم عمومی از طريق حضور در تجمع
در تدارک محاکمه اعضای پرونده "  غيرقانونی
اما اين .   مرداد برآمده است١٢تپه در  نيشکرھفت

اتھامات جز اسم رمز برای حراست از نظم 
پوسيده موجود، پاسداری از استبداد، دفاع از 

داران و دستگاه مرتجع و انگل مذھبی  سرمايه
روشن است که تحت حاکميت .  چيز ديگری نيست

رژيم ارتجاعی جمھوری اس�می، مبارزه کارگر 
برای کسب حقوق خود، اخ�ل در نظم عمومی، 
. اقدامی عليه امنيت سرمايه و ارتجاع حاکم است

دفاع و حمايت از مبارزان و مطالبات کارگران و 
ھا، تبليغ عليه نظام و سران مرتجع  تبليغ برای آن

اما .  شود آن و تشويش اذھان عمومی اع�م 
ترديد اين محاکمه نيز به يک رسوايی ديگر  بی

 .برای رژيم تبديل خواھد شد
ای عليه خود رژيم  بايد اين محاکمه را به محاکمه

تبديل کنيم و اين دادگاه را بر سر برپا کنندگان آن 
قبل از ھر چيز اين وظيفه کارگران .  خراب کنيم

تپه است که ھمراه با برپائی اين دادگاه  ھفت
فرمايشی رژيم استبدادی، به ھر شکل ممکن 
اعتراض خود را به محاکمه اسماعيل بخشی 
نماينده و مدافع سرسخت منافع کارگران،  علی 
نجاتی عضو مبارز سنديکای کارگران نيشکر 

نگارانی که به  تپه و دانشجويان و روزنامه ھفت
جرم دفاع از مبارزات و مطالبات کارگران 

. شوند، ابراز دارند نيشکر به محاکمه کشيده می
وظيفه ھر انسان مبارز آزاديخواه و سوسياليست 
است که ضمن ابراز ھمبستگی با اين مبارزان و 

ھای آنھا،  در تجمعات اعتراضی مقابل  خانواده
ھای رژيم، خواستار آزادی  زندان و دادگاه

بايد تمام امکانات تبليغی .  ھا شود قيدوشرط آن بی
ھای اجتماعی را به سنگری  ديگر عليه  و شبکه

برپائی اين دادگاه و برای آزادی دستگيرشدگان 
 .   تبديل کرد

 
 

اکنون با ک�شيده ش�دن پ�ای انگلي�س . فزونی ھستند
و پيام��د آن ورود اتحادي��ه اروپ��ا ب��ه اي��ن بح��ران، 
. تح���ريم ھ���ا ن���يز وس���عت بي���شتر خواھن���د ياف���ت

جمھوری اس�می با اقداماتی که طی ھفته گذش�ته 
انجام داد، به نظر م�ی رس�د ھم�ه تخ�م م�رغ ھ�ای 
نمايش قدرت خود را در آبراه تنگه ھرمز ريخت�ه 

اقداماتی که در دراز مدت نه تنھا فواي�د در .  است
خوری ب�رای جمھ�وری اس��می نخواھ�د داش�ت، 
بلکه ب�ا جم�ع ش�دن مجموع�ه ش�رايطی ک�ه اکن�ون 
علي�ه ھيئ�ت حاکم��ه اي�ران در ح��ال تک�وين اس��ت، 
اوض�اع ب�رای جمھ�وری اس��می از آنچ��ه ھ��ست 

حال اگر آنگونه ک�ه . بازھم وخيمتر ھم خواھد شد
ھمه طرف ھای درگير ب�ه دفع�ات اع��م ک�رده و 
م��ی کنن��د ک��ه خواھ��ان جن��گ و درگ��يری نظام��ی 
ني�ستند، و ب��ازھم اگ��ر بپ��ذيريم ک��ه اي��ن بح��ران ب��ه 
دليل ش�رايط  وخيم�ی ک�ه  جمھ�وری اس��می در 
آن قرار دارد، نمی توان�د ب�ه م�دت طوMن�ی ادام�ه 
ياب��د، پ��س فق��ط ي��ک راه ب��اقی م��ی مان��د و آنھ��م 

پوش��يده ني��ست جمھ��وری اس���می .  م��ذاکره اس��ت
ب���دون بک���ارگيری تم���امی اھ���رم ھ���ای ق���درت و 
ف���شاری ک���ه در اختي���ار دارد، ھرگ���ز پ���ای مي���ز 

م�ضافا اينک�ه سياس�ت پاي�ه .  مذاکره نخواھ�د رف�ت
ای جمھ��وری اس���می ب��ر ک��ش دادن م��اجرا ت��ا 

ب��دان امي��د ک��ه ش��ايد .  انتخاب��ات بع��دی آمريکاس��ت
ترام���پ ب���رود و ب���ا آم���دن ي���ک رئي���س جمھ���ور 

در .  دمکرات شرايط بھ�تری ب�رايش ف�راھم گ�ردد
اي��ن مي��ان ام��ا جمھ��وری اس���می ب��ا دو تنگن��ای 
ب��زرگ مواج��ه اس��ت ک��ه فرص��ت طوMن��ی ش��دن 

نخ��ستين .  بح��ران موج��ود را از او گرفت��ه اس��ت
اگرچ�ه ي�ک س�ال .  تنگنا، مح�دوديت زم�انی اس�ت

است که آمريکا از برج�ام خ�ارج ش�ده اس�ت، ام�ا 
از لغو معافيت ھشت کشور خريدار نفت ايران و 
تح��ريم کام��ل ص��دور نف��ت تقريب��ا س��ه م��اه گذش��ته 

ط���ی ھمي���ن م���دت وض���عيت جمھ���وری .  اس���ت
اس�می آنچنان وخام�ت ب�ار ش�ده اس�ت ک�ه ح�سن 
روحانی شرايط کنونی را از وض�عيت س�ال ھ�ای 

 . تر اع�م کرده است جنگ ھم به مراتب سخت
تا انتخابات بعدی رياس�ت جمھ�وری آمريک�ا ي�ک 

روشن اس�ت ک�ه ادام�ه اي�ن . سال و نيم مانده است
وضعيت تا يک سال و نيم ديگ�ر ب�رای جمھ�وری 

است که ب�ا انتخ�اب مج�دد ترام�پ، "  سم" اس�می 
تنگن��ای .  ھ�م ب��دتر خواھ�د ش�د"  س�م م�ضاعف"از 

دوم ک��ه مھم��تر از اول��ی اس��ت، نارض��ايتی ت��وده 
 به اين س�و ٩۶ھای مردم ايران است که از ديماه 

وارد ف���از نوي���نی از مب���ارزه ب���رای س���رنگونی 
پوش�يده ني�ست ک�ه ب�ا .  جمھوری اس��می ش�ده ان�د

عمي��ق ت��ر ش��دن اي��ن دو تنگن��ا خصوص��ا رش��د و 
تعمي��ق مب��ارزات ک��ارگران و عم��وم ت��وده ھ��ای 
زحمتکش مردم ايران، جمھوری اس�می ن�يز ب�ر 
اساس ماھيت طبقاتی خ�ود، ک�ه حف�ظ نظ�ام ب�رای 
طبق��ه ح��اکم  و نظ��ام پاس��دار سياس��ی آن از عل��و 
واجبات است، برای نجات خود ھم که ش�ده، نم�ی 
تواند وضعيت نه چنگ و ن�ه ص�لح را در زمان�ی 

اگ�ر ط�رفين ن�زاع آنگون�ه ک�ه .  طوMنی ادامه دھد
ای ندارند،  ادعا دارند خواھان جنگ نيستند، چاره

. ج��ز اي��ن ک��ه س��رانجام پ��ای م��يز م��ذاکره برون��د
ترديدی نيست که وقوع حوادث غير مترقب�ه پي�ش 

 . رو، می توانند اين روند را کند يا تسريع کنند

تشديد تنش ميان دولت ھای 
 ايران و آمريکا تا به کجا؟
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٩درصفحه   

١از صفحه   

 مجاھدين خلق و مشتی شعار 
 توخالِی تکراری و خودفريبی

 کشور و سه ھزار تن از ۵٠از "  المللی بين
. اعضای مجاھدين و مخالفان رژيم شرکت داشتند

ترين  يکی از مھم"مريم رجوی اين اج�س را 
از جمله .  خواند"  تجمعات ساليانه مقاومت

کننده در اين اج�س که  ھای شرکت"شخصيت"
ھمگی وظيفه داشتند در ازاء وجوه و ھدايای 
دريافتی ک�ن، از مجاھدين و شورای ملی 

توان از اين افراد  ھا حمايت کنند، می مقاومت آن
ياد نمود؛ رودی جوليانی شھردار سابق 
نيويورک، وکيل شخصی دونالد ترامپ که در 

حال وکالت رضا ضراب از مسئوMن  عين
پولشويی جمھوری اس�می در ترکيه را نيز 

ھای ساMنه  برعھده دارد و پای ثابت نشست
گتی ايميج وزير کشور سابق .  مجاھدين است

آمريکا، جورج کيسی ژنرال سابق ارتش 
آمريکا، جوزف ليبرمن معاون کانديدای رياست 
جمھوری سابق آمريکا، لنس گودن عضو کنگره 
آمريکا، تدپو و دوھوارباکر از اعضای سابق 
کنگره آمريکا، لوئيس فری مدير سابق اف بی 
  آی، اينگريد بتانکورد نامزد سابق رياست
جمھوری آمريکا، برنارد کوشنر وزير خارجه 
پيشين فرانسه، استفان ھارپر و جان برد 

وزير و وزيرخارجه سابق کانادا، پاندکی  نخست
وزير پيشين آلبانی و چندين دوجين  مايکو نخست

در اين اج�س اگرچه .  ديگر از ھمين قماش
ظاھراً شاھزاده ترکی فيصل رئيس سابق 
سازمان اط�عات عربستان سعودی حضور 

ھای "شخصيت"نداشت، اما جای وی را 
بسياری از اين .  ای پر کرده بودند مشابه

ھا در تعريف و تمجيد از مجاھدين و "شخصيت"
کردند  مريم رجوی، بايد به حضار يادآوری می

آلترناتيوی که در برابر رژيم تروريستی "که 
جمھوری اس�می وجود دارد، شورای ملی 

رودی ".  مقاومت به رھبری خانم رجوی است
جوليانی ع�وه بر اين، مجاھدين خلق را 

چنين رھبران  وی ھم.  ناميد"  جنگجويان آزادی"
عام و جنايت عليه  قتل"حکومت اس�می را به 

آمريکا "و چنين اع�م کرد "  بشريت متھم کرد
در کنار مردم ايران است و از مبارزه برای 

 "!کند آزادی حمايت می
که رژيم جمھوری اس�می و تمام رھبران  در اين

و مسئوMن اصلی آن، جنايات بسيار فجيعی را 
استثناء تمام  اند و بی عليه مردم ايران مرتکب شده

ھا بايد محاکمه و مجازات شوند و به سزای  آن
اعمال جنايتکارانه خود برسند، ھيچ فرد 

خواھی شک و ترديد ندارد و کسی بخواھد  آزادی
ھای مردم زحمتکش ايران با  يا نخواھد، توده

سرنگون ساختن رژيم حاکم آن را اجرا خواھند 
اما پرسش اين است ادعای جوليانی در .  کرد

که خود يکی از "  آزادی"و "  بشريت"مورد 
ھای دستگاه امپرياليستی آمريکاست که  مھره

جنايات فجيع و بسيار بزرگی در ويتنام، کوبا، 
شيلی، افغانستان، عراق و در سرتاسر جھان 
مرتکب شده است و ناگھان به ياد مردم ايران 
افتاده است، واقعا چند درصد از مردم ايران را 

تواند فريب دھد؟ روشن است که آزادی  می

از نوع بوش و ترامپ و "  آزاديخواھانی"
اند که چگونه  جوليانی را که ھمه جھان شاھد بوده

خواھان و انق�بيون را بطور وحشيانه به  آزادی
اند، ھيچ بخشی از مردم  ش�ق و به خون کشيده
مساله مجاھدين البته .  دھد ايران را فريب نمی

ھاست که  مجاھدين سال.  مردم و باور مردم نيست
کنند و توده مردم در  روی مردم ايران حساب نمی

ھا و استراتژی اين سازمان  ھا و تاکتيک سياست
ھا را  مھم نيست که مردم اين حرف.  جايی ندارند
مھم اين است که مجاھد .  کنند يا نه باور می
ھای پر زرق و برق ساMنه برگزار کند،  اج�س

ھای امپرياليستی و  ھای دولت حمايت مھره
نام و نشان را  ارتجاعی بانام و نشان و يا حتا بی

انگيز و ايجاد حالت  جلب کند و با تبليغات شعف
نشئگی که بايد تا نشست بعدی کش داده شود، 
مريدان مسعود و مريم رجوی رھبران غائب و 

 .حاضر مجاھدين را به خود مشغول کند
مريم رجوی در نطق افتتاحيه خود به ت�ش 
اعضای مجاھدين خلق در برپاساختن قرارگاه 
مجاھدين در آلبانی اشاره کرد، که يک قطعه 

 ماه قبل به آن منتقل شدند را به ٢٠زمين را که 
يک مرکز بزرگ که تمامی مراکز و ضروريات 

آيی ساليانه  پذيرای گردھم"زندگی را دارد و 
او گفت اين .  تبديل کردند"  اپوزيسيون ايران است

شروع جديد از راھپيمايی بزرگ ميليونی آزادی "
 "!است

ھا، تقدير و تمجيد  جالب است که بدانيد اين ت�ش
. و تعجب مھمانان مريم رجوی را نيز برانگيخت

رودی جوليانی در ديدار با مريم رجوی، ضمن 
"تقدير از شخص وی گفت  ٣سازندگی اشرف : 

"! در اين فاصله کوتاه برايم باور نکردنی است
اين نشان از توانايی مجاھدين برای "او گفت 

جوزف ليبرمن نيزضمن ".  بازسازی ايران است
که گفت، يک دموکرات است اما از اقدامات   آن

کند و آن را اقداماتی  ھا حمايت می ترامپ و تحريم
داند، ساخته شدن اين قرارگاه در  قھرمانانه می

. قرار داد"  تقدير"مدت زمان کوتاه را مورد 
برنارد کوشنر وزير خارجه پيشين فرانسه، پا را 
 ٣از اين ھم فراتر گذاشت و شھرسازی اشرف 

خواند و ايضا آن را نشانه "  شاھکار"را يک 
شايستگی مجاھدين برای بازسازی يک کشور 

ھا البته ھمه جا با تعريف و  اين مجيزگويی.  خواند
وی .  تمجيد از شخص مريم رجوی ھمراه بود

شما نمونه بارزی : "خطاب به مريم رجوی گفت
در استقامت و بی ھمتا برای زنان در جھان 

 "!ھستيد
تا دلتان بخواھد تعريف و تمجيدھايی از اين 

ھمه بر وفق خواست مجاھدين خلق که به .  نمونه
اند   خوش کرده ھمين تعريف و تمجيدھا دل

رسيد که  طور به نظر می اين.  سخنرانی کردند
ميان شدت و ضعف تعريف و تمجيد از مجاھدين 

ھا  ران و مريم رجوی با مبالغ دريافتی سخن
مبالغ دريافتی ھر چه .  ارتباطی وجود دارد

! تر باMتر، تعريف و تمجيد ھم غّراتر و افزون
ھا و تعريف و  مجاھدين خلق نه فقط به اين شيوه

اند، بلکه  تمجيدھا دل خوش و به آن عادت کرده

ھا به   ھا وبريز و بپاش ھا و بند و بست اين شيوه
. ھا تبديل شده است جزء مھمی از سياست آن

اند پس از رانده شدن از  مجاھدينی که توانسته
عراق ظرف يک سال و نيم در آلبانی البته به 

ھا و محافل  ھای بادآورده دولت ياری پول
امپرياليستی و ارتجاعی مانند دولت عربستان، 
برای خود شھرک و قرارگاھی دست و پا کنند که 

. در آن مھيا باشد"  ضروريات زندگی"  ھمه
نماد "اند که  که تاMری را ھم بنا کرده خصوصاً آن
" تاMر بھارستان در تھران"با "  ورودی آن

سمبلی از تاريخ سياسی ايران "مشابھت دارد و 
 "! است٣در اشرف 

بينيد که مجاھدين خلق و شورای ملی مقاومت  می
فقط اين نيست که .  اند ھا فکر ھمه چيز را کرده آن

اند، بلکه از  جمھور تعيين کرده برای مردم رئيس
 .اند نيز غافل نبوده" نمای تاMر بھارستان تھران"

ست که در حاشيه اج�س مجاھدين،  گفتنی
زنان در مقاومت "ھايی مانند کنفرانس  کنفرانس

نيز برگزار شد "  دادخواھی"و کنفرانس "  ايران
ديکتاتوری "که در آن به گفته خودشان به 

 .گفتند" نه"، "شيخان
سازمان مجاھدين خلق پس از پايان اين اج�س 

ای را سازمان داد و چندين  نيز تبليغات گسترده
. روز پياپی از دستاوردھای آن سخن گفت

مجاھدين از قول واشنگتن تايمز در مورد اين 
کانون جغرافيايی مقاومت "اج�س نوشتند، 

جھانی عليه رژيم جنايتکار ايران متولد و ايجاد 
و "  ھا شخصيت"سازمان مجاھدين شرکت "  شد

چنين برپايی  ھا از مجاھدين و ھم حمايت آن
تجمعاتی در بروکسل و برلين و بعدتر در 

تغييری در تعادل قوای سياسی و "استکھلم را 
 .خواند" عبور از يک نقطه عطف
ھای تکراری و  پردازی در سايت مجاھدين، خيال

پردازی حول اين اج�س از اين  کودکانه و جمله
ای در اشرف  منظومه: "دقت کنيد.  ھم فراتر رفت

ھای پايداری و نيز   شکل گرفت که در سال٣
ھای حضور مقاومت در خارج از ايران  سال
ای که گويی تمام ايران  منظومه.  نظير بود بی

دستان ھمگان را گرفته و آنان را برای ديدار 
ھايش در اشرف  خاطرات و شنيدن قصه

 "!گرداند می
ھای  تا دلتان بخواھد از اين جم�ت و واژه

 را ٩٨منظومه کھشان "پرکن و پرطمطراق  دھن
 سال پايداری باشکوه برای ١۴بايد گل دادن 

آزادی در اشرف و ليبرتی دانست که انرژی 
متکاثف آن پايداری را چون ظھور ناگھانی 

گری  کوب ظ�م سلطه شھابی و چون کوکبی شب



 ۶ ٨٣١ شماره  ٩٨  تير ٣١    ۶
١از صفحه   

٧درصفحه   

چند روز پيش بود که وزير بھداشت جمھوری  
يک فساد گسترده در وزارت  "  کشف "اس�می، از  

پس از آن، در  .  بھداشت و درمان خبر داد 
"اش نوشت   اينستاگرام  ھای رانت، فساد و    شبکه : 

انحصار به ھزار و يک رنگ از جيب ملت ارتزاق  
و داروی مورد نياز مردم را در بازار سياه عرضه  

کنند و    ھای پيدا و پنھان احتکار می   کنند، در انبار   می 
وی حتا از  ."  کنند   داروی تقلبی در بازار توزيع می 

خبر  "  ھفت پالت داروی بدنسازی در گمرک "کشف  
يا خريد  .  ھا گذشته است   داد که تاريخ مصرف آن 

 ميليون يورو  ٢ با  "  استنت قلب "به جای  "  کابل برق "
ھای مشابه آن در    خبری که نمونه .  ارز دولتی 

ھا کم نيست، مانند کشف مقاديری لوازم    رسانه 
 ميليون تومان در  ۵٢ پزشکی و دارويی به ارزش  

 . انباری در شھر بافت در اوايل تير ماه امسال 
باری به گفته نمکی، وی پس از تصدی پست  

را در  "  کانون فساد "خانه، دو    وزارت اين وزارت 
"کرده است "  کشف "وزارت بھداشت   ھيئت امنای  : 

چنين    وی ھم .  را "  سازمان غذا و دارو "و  "  ارزی 
"مدعی شده است   مبارزه با فساد از دستورات  : 

مقايسه دو خبر زير،  .  است "  اصلی وزارت بھداشت 
در وزارت  "  ھای فساد   کانون "ھم علت کشف  

جناب وزير  "  جديت "کند و ھم    بھداشت را آشکار می 
شود    در خبر اول، گفته می .  را "  مبارزه با فساد "در  

عمکرد وزير  "شماری از نمايندگان مجلس به دليل  
ھای مديريتی، عدم نظارت دقيق    بھداشت و ضعف 

در توليد و واردات دارو، مشک�ت مربوط به کمبود  
و موارد ديگر به دنبال استيضاح او ھستند؛  "  دارو 

مافيای قدرتمند  "در حالی که نمکی مدعی است  
ھا ميليارد تومان عليه وزارت    با خرج  ده "  فساد 

ھای    کانون "پس علت کشف  .  کند   بھداشت تبليغات می 
در خبر ديگری  .  در اخت�فات جناحی است "  فساد 

نمکی از اولين اقدام خود پس از تصدی پست اين  
وزارتخانه، يعنی برکناری غ�مرضا اصغری از  
سمت رياست سازمان غذا و دارو و عضويت وی  

جويی ارزی در معالجه    ھيئت امنای صرفه "در  
،  "مبارزه با فساد "يعنی برای  !  گويد   می "  بيماران 

کانون  "را به  "  ھای فساد   کانون "رئيس يکی از  
کند، آن ھم پيش از    ی ديگری منتقل می "فساد 

.  تحقيقات و روشن شدن دامنه فساد و عوامل فساد 
بسيار  "  مبارزه با فساد "البته قوه قضاييه ھم در  

غ�محسين اسماعيلی، سخنگوی قوه  .  ست "جدی "
ھای    دريافت رشوه از سوی مقام "قضاييه، خبر  

دولتی و سوء استفاده از ارز دولتی دارو و لوازم  
سه متھم اين  "را تأييد کرد ولی گفت که  "  پزشکی 

اين ھمان قوه  ."  پرونده با قرار وثيقه آزاد ھستند 
قضاييه است که کارگران و معلمان و دانشجويان و  

طلبی و اعتراض    زنان و نويسندگان را به دليل حق 
به شرايط وخيم معيشتی و خفقان و سرکوب  

ھا به اسارت در    گاه   کند، در شکنجه   بازداشت می 
ھای سنگين    آورد و حتا حاضر نيست با وثيقه   می 

ھا را آزاد کند، اما فاسدان و محتکران و    برخی از آن 
 . کند   چپاولگران چند ميليونی و ميلياردی را آزاد می 

پشت اخبار مربوط به فساد در عرصه درمان و  
بھداشت، احتکار دارو، توزيع داروھای تقلبی و  

، جان و  "گمشده "تاريخ مصرف گذشته، ارزھای  
ھا ھزار انسانی است که در پی کميابی يا    مال ده 

ھای درمانی، دارايی ناچيز    آور ھزينه   افزايش سرسام 
چه که    آن .  بازند   و حتا جان و س�مت خود را می 

برای اين سوداگران مرگ و ساير سران و نھادھای  
  ۶ در سال گذشته خبر کشف  .  رژيم اھميتی ندارد 

ميليارد تومان داروھای احتکاری و تاريخ مصرف  
زاده، دختر وزير سابق    گذشته توسط شبنم نعمت 

دادگاه در  .  صنعت کابينه روحانی انتشار يافت 
دستور داد که  "  شديد "با مجازاتی    حکمی به ظاھر 

با ھزينه خود اين داروھای  "اين سوداگر مرگ  
حکمی که  "!  تاريخ مصرف گذشته را معدوم کند 

معلوم نيست تا چه اندازه به اجرا گذاشته شده يا نشده  
گذشته از آن، معلوم نشد و نخواھد شد که اين  .  است 

داروھای تاريخ مصرف گذشته، س�مت چند نفر را  
به خطر انداخته است، چند نفر را به کام مرگ  

 . فرستاده است 
در اين پرونده فساد نيز، با نمايشنامه ھميشگی  

يکی از سران رژيم که در نقش  :  روبروييم 
فساد  "شود و با افشای    ظاھر می "  افشاگر "

کوشد با گمراه کردن    پيشين يا کنونی، می "  بازيگران 
اما پرسش  .  کند   اذھان مردم، سيستم را از فساد تبرئه  

خانه تحت نظر    جاست که آيا در وزارت   اصلی اين 
کابينه روحانی، اين فساد رخ نداده است؟ مگر  

ھای ارزی و سازوکار واردات و توزيع    سياست 
دارو تحت نظارت وزرای ھمين کابينه نبوده و  

اش تا    نيست؟ روحانی و وزرا و معاونان کابينه 
  Mمافيای قدرتمند  "اکنون کجا بودند و چه کاره؟ اصو

کيست؟ نقش سران و مديران و رؤسای رژيم  "  فساد 
که چون ھيوMيی  "  مافيای قدرتمند اقتصادی "در اين  

ھا، يک روز از    ھزار سر، يک روز از شھرداری 
ھا، يک روز از    خانه   مجلس، يک روز از وزارت 

نھادھای نظامی و يک روز ھم از نھادھای قضايی  
 آورد، چيست؟   سربرمی 

 تير  ٢۴ در  .  به ھمين اخبار تير ماه نگاھی بيندازيد 
ماه، نخستين جلسه رسيدگی به پرونده تخلفات  

  ٢٠  تا  ١۵ ای که بيش از    پرونده .  پتروشيمی آغاز شد 
 تن از متھمان از کارکنان و  ١١ .  متھم دارد 

کارشناسان وزارت صنعت معدن و تجارت ھستند  
 نفر در لرستان در اين  ٨  نفر در تھران و  ٣ که  

سھميه  "آنان با تخصيص  .  اند   خانه شاغل بوده   وزارت 
  ٨٠ به ميزان  "  غيرقانونی مواد اوليه پتروشيمی 
 ميليارد تومان  ٣٠٠ ھزار تن و به ارزش بيش از  

متھم رديف اول اين پرونده به جز آن  .  اند   سود برده 
با وجود  .  يک ميليارد تومان، رشوه ھم گرفته است 

برد و    اين ارقام، تنھا يک نفر در بازداشت به سر می 
اين نحوه  .   متھم ديگر با قرار وثيقه آزاد ھستند ١٠ 

ھای چند    برخورد قوه قضاييه با متھمان به دزدی 
ميليونی و ميلياردی است در حالی که اگر فردی از  
روی ناچاری و فقر دست به سرقت بزند، دست وی  

يکی ديگر از متھمان اين پرونده به   .  کند   را قطع می 
 ميليارد و  ۶ اخ�ل در نظام اقتصادی به ميزان  "

 ميليون يورو و تحصيل مال از طريق  ۶۵۶ 
  ۵٢٩  ھزار و  ۶۵  ميليون و  ٧ نامشروع به ميزان  

اMس�م است که در خارج    ، خانم مرجان شيخ "يورو 
 .برد   از کشور به سر می 

خواری در منطقه لواسان و    پرونده ديگر، زمين 
 ميليون متر  ١ در اين پرونده  .  منطقه ک�ک است 

ھای کشاورزی به مسکونی تغيير    مربع از زمين 

ھا يک شبه به ميلياردھا    اند و ارزش آن   کاربری يافته 
اکنون به رغم اعتراضات محيط  .  تومان رسيده است 

زيست به تغيير کاربری و تخريب محيط زيست، در  
ھا    اين وي�ھای تا چند ھزار متری و به ارزش ده 

ميليارد تومان، برخی از سران سياسی و نظامی و  
  ١۵ اين موضوع به حدود  .  اند   ھا ساکن گشته   آقازاده 

گردد و در آن به جز شھردار و    سال پيش برمی 
ای و ناطق    شورای شھر و دادگاه، پای دفتر خامنه 

نوری مسئول بازرسی آن زمان دفتر نيز در ميان  
ستاد اجرايی فرمان  "ھا نيز    فروشنده اين زمين .  است 
اکنون شھرکی چند ھکتاری به نام  .  بوده است "  امام 
تر از    با وي�ھايی لوکس "  باستی ھيلز لواسان "

ھای سعدآباد و نياوران و محصور با ديوارھای    کاخ 
بلند و ممنوع برای رفت و آمد شھروندان عادی  
ساخته شده است و شھرک ديگری به نام ک�ک ھم  

ھا،    مالک اصلی زمين .  در دست ساخت و ساز است 
غ�محسين مطھری اصلی، رئيس ھيئت مديره  

و از افرادی  "  اميرکبير "و  "  نويد زرشيمی "شرکت  
ھای    ژنرال "ھا لقب    است که روزنامه اقتصاد به آن 

اين فرد گويا سابقه زيادی  .  داده است "  تدبير و اميد 
در گرفتن مجوز ساخت و ساز دارد، از جمله  

ھای باغ در اندرزگو در فرمانيه که در آن    زمين 
البته در مواردی که  .  را ساخته است "  سانا "ھای    برج 

ھای Mزم را به مسئوMن پرداخت    ھا رشوه   آقازاده 
ھای ھنگفت ساخته    اند، وي�ھايی که با ھزينه   نکرده 
اند، از جمله    اند، با لودر شھرداری تخريب شده   شده 
 ماه پيش وي�ی فرزند يکی از سران سپاه که در  ۶ 

زاده، ھمان سوداگر    سوريه بود، يا وي�ی شبنم نعمت 
مرگ که به گفته دادستان عمومی و انق�ب کرج در  

 .، اص� احضار نشده است ٩٧ شھريور  
گر ميلياردی، يعنی    با مقايسه نحوه زندگی اين چپاول 

دختر وزير سابق صنعت کابينه روحانی با سپيده  
ھا زن ديگری که به جرم    قليان و ساناز الھياری و ده 

دفاع از حقوق کارگران و محرومان جامعه در  
ھای رژيم اسيرند، درد و خشمی زبانه    گاه   شکنجه 

يکی از  .  کشد که يارای سخن گفتن از آن نيست   می 
 در گزارشی از اين  ٩٧ نگاران در اسفند    روزنامه 

 وي�ی دو  ۶٢ پرونده نوشت که در مجموع برای  
ھزار متری مجوز صادر شده و در صدور اين  

اکبر ناطق نوری و صادق Mريجانی    مجوزھا، علی 
اما ناصر، کارگر  .  اند   بوده "  گردان   صحنه "

دو سال است  "  سرخط نيوز "ساختمانی، به گزارش  
شھر    که به دنبال گرفتن جواز در شھرداری نسيم 

 فرزندش در يک زمين  ٣ آواره است تا برای خود و  
 متری سرپناھی بسازد، اما شھرداری به دليل  ۵٠ 
مجوز  ]  ای   گاه حاشيه   سکونت [بودن  "  غير بافت "

 !کند   ساخت صادر نمی 
پرونده ديگر مطرح در اين روزھا، پرونده بانک  

برادران  .   متھم است ٧٠ سرمايه با بيش از  
آن    گران از متھمان اين پرونده ھستند که سابقه   ريخته 

ھا از    در آن ھنگام رسانه .  گردد    بازمی ٩٢ به سال  
بازداشت عناصر يک شبکه فساد اقتصادی به اتھام  "

سوء  "خبر دادند که با  "  اخ�ل در نظم اقتصادی 
 قانون اساسی در زمينه  ۴۴ از اصل  "  استفاده 

ھا از جمله    سازی، سھام برخی از شرکت   خصوصی 
ھای    روش "پتروشيمی اصفھان و بيستون را با  

پتروشيمی اصفھان  .  خريداری کرده بودند "  متقلبانه 
  ۴ گران ھم     تعطيل شد و برادران ريخته ٩٢ در سال  

ھزار ميليارد لایر به پتروشيمی بيستون بدھکار  
  ۴٠ در سال گذشته نيز جزئياتی از واگذاری  .  شدند 

درصد از سھام بانک سرمايه از سوی محمدباقر  

 ھای  ھای فساد يا پرونده پرونده
 سران رژيم" اخت/فات خانوادگی"



 ٧ ٨٣١ شماره  ٩٨  تير ٣١    ٧

۶از صفحه   

گران    قاليباف، شھردار وقت تھران، به بھروز ريخته 
اما پس از بروز اخت�ف بين بانک  .  آشکار شد 

 داوری تشکيل شد که    سرمايه و شھرداری، کميته 
هللا ضرغامی، رئيس سابق    در اين کميته عزت 

ای، نماينده    صداوسيما و از نزديکان خامنه 
ای عليه گروه     پرونده ٩۵ در سال  .  گران بود   ريخته 
 اتھام تشکيل شد و  ١٠  متھم و  ۴۵ گران با    ريخته 

ھمان زمان نيز خبرگزاری فارس گزارش داد که  
گران در آستانه خروج از    يکی از دو برادر ريخته 

ھا     چمدان با محتوياتی به ارزش ده ١٠ کشور با  
سرانجام، دستگاه  .  ميليارد تومان بازداشت شده است 

 برای دو متھم اصلی اين  ٩٧ قضايی رژيم در تير  
 سال زندان و رد مال به ميزان  ١۵ پرونده حکم  

 ميليون يورو را صادر  ٢۶  ميليارد تومان و  ٣۵٩ 
گاه به زندان    البته محکومان اين پرونده ھيچ .  کرد 

اکنون نيز در پرونده بانک سرمايه  .  انداخته نشدند 
گران به ميان کشيده شده    مجددا پای برادران ريخته 

طبق اط�عات تاکنونی، مجرمان اين پرونده  .  است 
اند     ھزار ميليارد تومان پول معلمان را باM کشيده ١۴ 

ھا تن از مسئوMن رژيم، در راھروھای    و اکنون ده 
از ديگر  .  اند   قوه قضاييه در صف محاکمه ايستاده 

ھای مطرح در اين پرونده، درويش نوری، رئيس    نام 
دفتر علی اکبر ناطق نوری، در زمان رياست وی  

 .در مجلس ارتجاع اس�می است 
گران    اخ�ل "محاکمه فاسدان و محتکران و  

توسط قوه قضاييه؟ خبر ديگر مربوط به  "  اقتصادی 
فساد، اتفاقا خبر جديديست است مربوط به قوه  
قضاييه، يعنی خبر دستگيری اکبر طبری، معاون  

با افشای شايعه  .  اجرايی پيشين رياست قوه قضاييه 
دستگيری وی، دفتر آملی Mريجانی، با انتشار  

اتھامات عليه معاون اجرايی پيشين قوه  "ای    بيانيه 
" پروژه تخريب "را تکذيب کرد و آن را  "  قضاييه 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواند، چرا که  
با رفتن از قوه قضاييه به مجمع تشخيص مصلحت  

دو ھفته  .  او را نيز بعد از برکناری با خود برده بود 
بعد از اين تکذيبيه، شايعه دستگيری به خبر رسمی  

 و  ٩٧ صادق آملی Mريجانی در اسفند  .  بدل گشت 
 ساله از  ١٠ شش ماه پيش از پايان موعد سنتی  

رياست قوه قضاييه کنار رفت يا برکنار شد و به  
. رياست مجمع تشخيص مصلحت منصوب شد 

ابراھيم رئيسی جانشين او ھفت روز بعد از آغاز به  
. کارش، اکبر طبری را از سمت خود برکنار کرد 

فع� سخنگوی قوه قضاييه اتھامات طبری را  
اع�م  "  روابط ناثواب "و  "  ھا   اعمال نفوذ در پرونده "

اما در ھمه جا سخن از نقش او در فساد  .  کرده است 
ای    فسادی که سابقه .  گسترده در دستگاه قضايی است 

  ۶٣ ای از آن در افشای     ساله داشته و گوشه ٣٠ 
حساب شخصی صادق Mريجانی، رئيس پيشين قوه  
قضاييه، از پرده بيرون افتاد و بر ھمگان آشکار  

ھای بانکی جھت واريز قرارھای    حساب .  گشت 
وثيقه و توديع خسارات، با موجودی ھزار ميليارد  

 ميليون تومان که ھمان  ٢٢ تومان و سود ماھانه  
زمان اين اتھامات از سوی رئيس قوه قضاييه، يعنی  

ای جھت    گاه پرونده   صادق Mريجانی تکذيب شد، ھيچ 
  ١٨ رسيدگی به اين اتھامات گشوده نشد و حتا در  

، دادستان کل کشور، محمد جعفر منتظری،  ٩٨ آذر  
ای    مسئله "اتھامات وارده به رياست قوه قضاييه را  

از آن مطلع  "  بيگانگان "ناميد که نبايد  "  خانوادگی 
 .شوند 

ھای باMيی در قوه     سال گذشته سمت ٢٠ طبری در  
اش بسياری    قضاييه داشته است، تا پيش از برکناری 

ھای تفريحی و اقتصادی و ساخت و    از پروژه 
شده    سازھای قوه قضاييه، تحت نظارت او انجام می 

ای که بستر مناسبی برای فساد و    عرصه .  است 
يکی از فعاMن  .  شود   چپاولگری محسوب می 

ای در يک فايل صوتی از زندان از قول    رسانه 
و  "  سلطان فوMد "زاده، معروف به    رسول دانيال 

و از ابربدھکاران بانکی با  "  صاحب قصر فرمانيه "
وی  :  گويد    ميليارد تومانی، می ٢۶٠٠ يک پرونده  

 متری در برج فلورا به اکبر  ١١٠٠ ھاوس    يک پنت 
 متری به عباس جعفری  ٧٠٠ طبری و يک آپارتمان  

وی در اين فايل  .  آبادی رشوه داده است   دولت 
 پشت پرده نشينی و    سلطان "صوتی، طبری را  

ترمينال شيخ صادق آمل و شيخ  "و  "  آفرينی   نقش 
ھمان ناطق نوری که اکنون در  .  نامد   می "  اکبر نور 

 .پرونده وي�ھای ک�ک نامش به ميان آمده است 
امام جمعه لواسان نيز در يک برنامه تلويزيونی  

خواری لواسان    درباره نقش طبری در زمين 
"گويد   می  قضاييه، يک نفر آمد    در دوره قبلی قوه  : 

يکسری اط�عات از وضعيت اسفناک ک�ک و  
 روز بعد ھمين  ٢ .  ھای آنجا به من داد   خواری   زمين 

آقای طبری که خودش اخيرا دستگير شده، گفت اين  
 ."آقا را دستگير کنيد 

اکنون بايد منتظر ماند تا شايد با دستگيری طبری،  
فساد مالی در قوه  "  مسئله خانوادگی "ای از    گوشه 

ھای جناحی    قضاييه در سايه اخت�فات و کشاکش 
يعنی توده مردم از  "  بيگانگان "برم� شده و  

ای از فساد گسترده در سيستم قضايی رژيم    گوشه 
بينی است    اما خوش .  جمھوری اس�می مطلع شوند 

ترھای اين پرونده      اگر انتظار داشت نقش دانه درشت 
مانند Mريجانی يا اکبر نوری يا ساير مقامات  

ھا گشوده    ای عليه آن   حکومتی افشا شود يا پرونده 
ھا منتشر    در ھمين تير ماه، اين خبر در رسانه .  شود 

گرديد که برای يکی از نمايندگان مجلس به نام  
نماينده ابھر و معروف به سلطان  "  محمد عزيزی "

 ميليارد تومانی صادر  ۵ پوشک، يک قرار وثيقه  
شده است و چون وی از تأمين وثيقه خودداری کرده  

دادستان تھران،  .  است، روانه زندان اوين شده است 
التزام  "خواھد قرار وثيقه را به قرار    از بازپرس می 

نماينده وقيح اين  .  تقليل دھد "  به حضور با قول شرف 
 تير، دادستان به  ٢٠ سرانجام ظھر  .  پذيرد   را نيز نمی 

رود تا او را راضی کند به منزل    بازداشتگاه می 
 !ببرند " تشريف "

اگر دادستان تھران با يک نماينده مجلس که احيانا  
کند، روشن است    است چنين رفتاری می "  خودی "

که افرادی مثل Mريجانی و نوری با آن که تشت  
ھا از بام افتاده است، حتا احضار ھم    رسوايی آن 

ھا    رقم اين اخت�س .  شوند، چه رسد به محاکمه   نمی 
ھای Mزم برای بازسازی و    را مقايسه کنيد با بودجه 

به  .  زدگان اخير   جبران خسارت، مث� يک نمونه سيل 
گفته مدير کل مديريت بحران وزارت جھاد  

  ٧١٠  ھزار و  ١٣  تير، سيل  ٢٩ کشاورزی،در  
ميليارد تومان به بخش کشاورزی خسارت زده  

برای جبران خسارت کامل کشاورزان تنھا  .  است 

قيمت  .  ھا کافی است   يک يا چند رقم از اين اخت�س 
ھا ميليارد تومانی، برای کاھش معضل    چند وي�ی ده 

برای حل مشک�ت معيشتی  .  مسکن کافی است 
ھای    ھا و غارت سپرده   معلمان، بازگرداندن اخت�س 

بيھوده نيست که  .  ست   معلمان در بانک سرمايه کافی 
"دھند   مردم شعار می  يک اخت�س کم بشه، مشکل  : 

. ھاست   ای از اخت�س   تازه اين گوشه ".  شه   ما حل می 
تر    تر و نجومی   ارقام واقعی به يقين بسيار ک�ن 

تر به تعداد    گران بسيار بيش   ھستند و تعداد اخت�س 
ھمه سران رژيم و خانواده و بستگان و رؤسا و  
مديران و نظاميان سطح باMی نھادھای دولتی و  

 .نظامی 
با وجود ارقام ک�ن اخت�س و فساد، و با وجود  

گران و فاسدان در    برخی از اخت�س "  محاکمه "
رژيم، اوضاع تغيير زيادی نخواھد  "  ھای   دادگاه "

ھای غارت شده، به    چند نفری، اگر با پول .  کرد 
خارج از کشور نگريزيند، چند سالی در زندان، اما  

کنند    ھای Mکچری و مجھز گذران عمر می   در سلول 
پيوندند يا راه خارج را    و بعد يا دوباره به سيستم می 

گيرند تا در کنار خانواده به زندگی مرفه    در پيش می 
در اين ميان نيز سران رژيم به  .  خود ادامه دھند 

چپاول خود مشغولند و چند معاون و رئيس ديگر  
صديق نظام اس�می را  "  خدمتگزاران "جای  

 . گيرند   می 
اين تنھا يکی از جنايات يکی از نھادھای جمھوری  
اس�می عليه توده مردم، يعنی به غارت بردن  

جنايات اين نھاد بسيار  .  ھاست   حاصل دسترنج آن 
از جمله سرکوب مستقيم و به بند کشاندن  .  است 

ھا و امير    ياری   ھا و ساناز اله   افرادی چون سپيده قليان 
ھا و    ھا و رضا نجاتی   ھا و آنيشا اسدالھی   اميرقلی 

ھا و صدھا    ھا و مرضيه اميری   اسماعيل بخشی 
زندانی سياسی گمنام ديگر که در اعتراض به اين  

شوند و    اند، شکنجه می   وضعيت به زندان افکنده شده 
ھا    اگر در پی اعتصاب غذاھا و شرايط وخيم زندان 

ھای مزدور رژيم در زندان، زنده از    و اوباش و Mت 
 ...زندان بيرون بيايند، جوانی و س�مت خود را 

اوضاع ديگر به روال سابق  .  اما، نه صبر کنيد 
اکنون جامعه  .  آن دوران گذشته است .  نخواھد گذشت 

ديگر در دوران رکود سياسی و در توھم  
با وجود فروکش  .  برد   به سر نمی "  طلبی   اص�ح "

ھا و    ھا و کارخانه   موقت موج اعتراضات، خيابان 
اند و رژيم با ھمه    چنان زنده   ھا ھم   مدارس و دانشگاه 

گری نيروھای سرکوبش نتوانسته بحران    وحشی 
انق�بی را فروبنشاند و سکوت گورستان را حاکم  

ھای فساد،    افشای ھمين تعداد از پرونده .  سازد 
ھای حاکم در پی    گر تشديد تضادھای جناح   نشان 

عروج امواج نارضايتی و اعتصابات و اعتراضات  
 .کارگران و زحمتکشان و ھراس از آينده خود است 

بسياری از زندانيان سياسی کنونی، کارگران، زنان،  
خواھان و    دانشجويان، معلمان، روشنفکران و آزادی 

صدھا زندانيان سياسی گمنام ديگر، خود از سويی  
اند و از سويی ديگر موتور    حاصل اين مبارزات 

اگر تنی از مبارزان در  .  پيشبرنده اين مبارزات 
اند، جای ھر يک را    زندان به اسارت گرفته شده 

سرانجام اين  .  ديگرانی را پرشمارتر خواھند گرفت 
رژيم سرکوب و چپاول، اين رژيم فقر و بيکاری و  

ھا معضل اجتماعی را سرنگون خواھند کرد و    ده 
ھا رھا    اين فرزندان برومند و شايسته را از زندان 

ھا و    خواھند ساخت و جنايتکاران واقعی را به زندان 
شايد  .  محاکم مردمی خواھند سپرد تا مجازات شوند 

 .نه فردا يا ھفته ديگر، اما به زودی 
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  ٩درصفحه 
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 محور استوار ۴اين تغييرات بر "  سران قوا
کرد  ھزينه  –  ٢تقويت نھادی بودجه   –  ١: "است
سازی  ثبات  –  ۴درآمدزايی پايدار   –  ٣کارا 

براساس اين ".  اقتصاد ک�ن و توسعه پايدار
ھای  مصوبه، اين تصميمات بايد در قالب برنامه

براساس .  کوتاه مدت و ميان مدت به اجرا درآيند
چکانی که تاکنون منتشر شده در  اط�عات قطره

ھای  کاھش ھزينه"مساله "  کرد کارا ھزينه"محور 
: ھا و بيمه اص�ح نظام يارانه"، "بيمه س�مت

يارانه بيمه س�مت، يارانه کشاورزی و يارانه 
ھای بازنشستگی و  اص�ح صندوق"، "توليد

" درآمدزايی پايدار"، در محور "تامين اجتماعی
بنزين، (اص�ح نظام يارانه انرژی "موضوع 

، اص�ح يارانه کاMھای اساسی، )گازوئيل و برق
ھا و افزايش پايه و پوشش  کاھش معافيت

ھا از طريق  فروش دارايی"، "مالياتی
سازی  ثبات"و در محور "  EFTھای  صندوق

انتشار "موضوع "  اقتصاد ک�ن و توسعه پايدار
گذاری به  اوراق ارزی و ريالی جھت سرمايه

سازماندھی "و "  ھمراه عمليات بازار باز
ھای دولت و اص�ح روابط با نظام بانکی،  بدھی

مطرح شده که بايد "  تامين اجتماعی و پيمانکاران
 .اجرايی شوند

اص�ح "اگر بخواھيم حواشی و رنگ و لعاب 
را کناری انداخته و ھسته واقعی "  ساختار بودجه

بينيم که دولت برای  آن را به نمايش بگذاريم، می
کسب درآمدھای جديد به چند موضوع چنگ 

 .انداخته است
 است که تا حد امکانھا  اولين مساله حذف يارانه

تا . "اند را داده"  ای اص�ح نظام يارانه"به آن نام 
داند برای  به اين مفھوم که دولت می"  حد امکان
تواند قيمت بنزين را به يکباره چند  مثال نمی

اما .  طور در رابطه با نان برابر کند يا ھمين
ھايی از جامعه  محروم کردن ھر چه بيشتر بخش

ھا  از دريافت يارانه نقدی يکی از دستورالعمل
دومين مساله افزايش درآمدھای .  تواند باشد می

مالياتی، سومين مساله فروش اموال دولتی و 
چھارمين و آخرين راه حل فروش اوراق قرضه 

 .است
ابتدا .  پردازيم حال به بررسی اين موضوعات می

از ت�ش دولت برای افزايش درآمدھای مالياتی 
موضوع افزايش درآمدھای .  کنيم شروع می

مالياتی مساله امروز و ديروز نيست و ھمواره 
ھای ساMنه اين مساله  در زمان تصويب بودجه

اما واقعيت اين است که با .  مطرح بوده است
توجه به ساختار اقتصادی و سياسی حاکم بر 
جامعه، جمھوری اس�می ھرگز نخواھد توانست 

داری  ھای سرمايه مانند برخی از ديگر دولت
ھای اروپايی درآمدھای بودجه را  ازجمله دولت

توضيح کامل دMيل اين .  بر ماليات استوار سازد
طلبد، اما  ای را می مساله خود مطلب جداگانه

ھا يک  تجربه و ساختار بودجه در تمام اين سال
اگر .  گواه و سند آشکار بر صحت اين گفتار است

ھا با  ھم درآمدھای مالياتی در طول اين سال
افزايش روبرو بوده، در واقع به دليل کاھش 

صورت واقعی  ارزش لایر است وگرنه به
درآمدھای .  اند درآمدھای مالياتی افزايش نيافته

صورت واقعی  توانند به مالياتی ھنگامی می
افزايش يابند که اين درآمدھا متکی بر ماليات 

ھا و  تصاعدی بر ثروت، ارث و دارايی
داران  ھای بزرگ و سرمايه  شرکت درآمدھای

باشد، چيزی که در جمھوری اس�می فاسد، بازار 
.  غيرشفاف کنونی و قوانين اس�می ممکن نيست

در واقع ھمين درآمدھای مالياتی کنونی نيز در 
اشکال ماليات مستقيم و غيرمستقيم عموما بر 

 . دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد
ھايی که تاکنون از سوی  مث� يکی از طرح

مقامات حکومتی مطرح شده، گرفتن ماليات از 
ھای گذشته سکه ط� از  ست که در سال کسانی

اساسا مطرح شدن چنين !!!  اند دولت خريده
دھد که دست دولت برای  ھايی نشان می طرح

واقعيت مسلم .  کسب درآمد تا چه حد خالی است
اين است که در شرايطی که رکود اقتصادی 

تر و قدرت خريد اکثريت بسيار بزرگ  عميق
جامعه به شدت کاھش يافته است، درآمدھای 
مالياتی نيز به ھمان ميزان به طور واقعی کاھش 

 .خواھند يافت
ھای دولتی از طريق  مساله بعدی فروش دارايی

 EFTھای  صندوق.   استEFTھای  صندوق
ھدف دولت اين .  کنند مانند بازار بورس عمل می

ھای بسيار بزرگ مانند پاMيشگاه  است که شرکت
ستاره خليج فارس را که يکی از توليدات مھم آن 

 ميليون ليتر بنزين است، ۴۵توليد روزانه 
ناگفته پيداست که چه .  گونه به فروش برساند اين

ھا را  کسانی قادر ھستند سھام اين شرکت
دولت با اين کار در واقع .  خريداری کنند

ھای بزرگی را که اتفاقا سودآور ھستند،  شرکت
با (کند  داران واگذار می به مانند گذشته به سرمايه

دار که سھام  اين روش به ظاھر به تعدادی سرمايه
ھای گذشته، از جمله  در سال).  خرند ھا را می آن

 نيز رقم قابل توجھی از درآمدھا از ٩٨در بودجه 
داران تامين  فروش اموال دولتی به سرمايه

ھای فوق در واقع تنھا  شد، تشکيل صندوق می
و نه محتوايی در واگذاری "  شکلی"يک تغيير 
ت�ش دولت .  داران است ھا به سرمايه اين شرکت

برای فروش ھر چه بيشتر اموال دولتی و به بيان 
ديگر حراج اموالی که متعلق به کارگران و 

ھاست، بيش از  زحمتکشان و حاصل دسترنج آن
گر وضعيت مالی وخيم دولت  ھرچيزی نشان

ھا را در ليست  است که حتا سودآورترين شرکت
 .حراج قرار داده است

سومين مساله کسب درآمد از طريق فروش 
در بودجه .  اوراق قرضه ارزی و ريالی است

 نيز ميزان فروش ٩٨مصوب مجلس برای سال 
نسبت به سال گذشته )  مشارکت(اوراق قرضه 

البته به گفته حسينی .   درصد رشد داشته است١۴

نماينده مجلس و عضو کميسيون برنامه و بودجه 
ميزان فروش اوراق قرضه در اشکال گوناگون 

به .   ھزار ميليارد تومان است۴۴بسيار بيشتر از 
 در اشکال گوناگون به ٩٨ی وی در بودجه  گفته

ھای متعدد دولتی اجازه فروش اوراق  ارگان
 ٩٢قرضه داده شده که در مجموع آن را به رقم 

واقعيت .  رساند  ميليارد تومان می۵٠٠ھزار و 
اين است که در سال گذشته نيز دولت با فروش 
اوراق قرضه ارزی و ريالی با مشکل روبرو 

ھا را به  شده و در مواردی نتوانسته بود تمام آن
. علت آن نيز روشن است.  فروش برساند

دھند تا  ھای اخير ترجيح می داران در سال سرمايه
ھای خود را به شکل دMر از کشور خارج  پول

کرده و يا در کشورھای ديگر به شکل خريد خانه 
داری کنند که عدم ثبات سياسی رژيم  و غيره نگاه

ديگر تاثير منفی فروش اوراق .  يک دليل آن است
قرضه با توجه به تسھي�ت بيشتری که نسبت به 

ھاست که  بھره بانکی دارد، خروج پول از بانک
ھم اکنون نيز با بحران مالی روبرو بوده و 

ھا به صورت واقعی ورشکست  بسياری از آن
افزايش نقدينگی يکی ديگر از نتايج .  ھستند

از ھر سو که .  مخرب فروش اوراق قرضه است
به اين مساله و ابعاد آن نگاه کنيم تاثيرات مخرب 

بيھوده .  بينيم آن را در تشديد رکود و تورم می
نبود که محمدرضا باھنر چندی پيش گفته بود اگر 
ھمين روال در فروش اوراق قرضه طی شود، 

ھای آينده ميزان بدھی دولت بابت اوراق  در سال
قرضه از ميزان کل بودجه نيز فراتر خواھد 

 .رفت
ای است که حاکمان  اما چھارمين موضوع مساله

ياد کرده "  ای اص�ح نظام يارانه"از آن به عنوان 
کننده  و ھدف آن را رسيدن يارانه به مصرف

. دروغی که ھمگان بر آن آگاھند.  کنند اع�م می
ست که ھرگونه افزايش قيمت کاMھايی  بديھی

ھا تاثير مستقيمی  چون بنزين، برق و مانند آن ھم
در افزايش تورم و در نتيجه فقر باز ھم بيشتر 

ھايی  آن.   درصد جامعه خواھد داشت٩٠بيش از 
شان  ق اکنون نيز دستمزد، مستمری و يا حقو که ھم

دقيقا به ھمين .  چندين برابر زير خطر فقر است
کند تا آخرين  دليل ھم است که دولت سعی می

ھا پنھان  لحظه ابعاد اين تغييرات را از چشم توده
فاصله دستمزد با ھزينه يک خانوار .  نگاه دارد

کارگری به اعتراف مقامات حکومتی در کميته 
ماھانه "  کانون عالی شوراھای اس�می"دستمزد 

براساس اع�م اين ارگان .  در حال افزايش است
حکومتی ھزينه يک خانوار کارگری در 

 ميليون تومان رسيد که ٧خردادماه به حدود 
گر افزايش يک ميليون تومانی تنھا در طی  بيان

ست که با ادامه اين روند و  بديھی.  دو ماه است
ھای دولت برای کسب درآمد بيشتر با  سياست

ھا، اين روند حتا از سرعت بيشتری  حذف يارانه
 .برخورداد خواھد شد

ی مقامات دولتی و براساس گزارش  گفته به
، کسری بودجه دولت بيش "فارس"خبرگزاری 

دولت اما .   ھزار ميليارد تومان است١۴٣از 
برای کسب درآمد بيشتر و جبران کسری عظيم 

١٠از صفحه   

 با چه ھدفی و " اص/ح بودجه"
 در خدمت چه کسانی است؟

 رژيم جمھوری اس/می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت



 ٩ ٨٣١ شماره  ٩٨  تير ٣١    ٩

۵از صفحه   

از يک .  بودجه با پارادوکسی روبروست
ھای کسب درآمد به تورم،  طرف تمامی راه

رکود اقتصادی، افزايش بيکاری و گسترش 
زنند و از سوی ديگر دولت به  فقر دامن می

. ھا ھراسان است شدت از نارضايتی توده
طول کشيدن تصميم دولت تا ھم اکنون 

که بحران مالی دولت از پيش نيز  رغم آن به(
ھا  ، عدم اجرای اين راه حل)کام� روشن بود

گر اين  ھا ھمه بيان و حتا علنی نکردن آن
دولت از .  پارادوکس و ناتوانی دولت است

طرفی مجبور است به دليل ترس از 
ای اقداماتی را برای تامين  ھای توده شورش
ھايی برای معيشت اکثريت بسيار  حداقل

بزرگ جامعه صورت دھد و از طرف ديگر 
نتيجه عملی تصميمات برای کسب درآمد و 
. جبران کسری بودجه برخ�ف آن است

اش نه رفاه جامعه،  ای که ھدف اصلی بودجه
کارگران و زحمتکشان و نه توسعه اقتصادی 
کشور، بلکه سرپا داشتن دستگاه نظامی، 
مذھبی و بوروکراتيک است که تنھا 

شان حفظ نظم موجود، سرکوب و  وظيفه
ھا و تداوم حکومت اس�می  تحميق توده

 .است
تا . يک چيز اما روشن و غيرقابل ترديد است

زمانی که جمھوری اس�می بر سر کار 
است، زمان عليه منافع کارگران و 

به اين معنا که روز به .  زحمتکشان است
تر  روز فقر سايه خود را بيشتر و سھمگين

بر سر کارگران و زحمتکشان فرود 
تا زمانی که جمھوری اس�می بر .  آورد می

ھای آن عليه منافع  سر کار است، سياست
تا زمانی .  کارگران و زحمتکشان خواھد بود

داری حاکم است، اقليتی  که مناسبات سرمايه
تر و ثروتمندتر و  بسيار کوچک مرفه

. شوند اکثريت بسيار بزرگ جامعه فقيرتر می
بنابراين تنھا راه واقعی برای کارگران و 
زحمتکشان سرنگونی جمھوری اس�می، 
برقراری حکومت شورايی و باMخره 

ھای  تمامی راه.  برقراری سوسياليسم است
زنده باد حکومت .  ديگر سرابی بيش نيستند

 .زنده باد سوسياليسم. شورايی
 

 "!شيخان را در بھت و حيرت فرو برد
و انبوھی از سخنان مشابه اين که در بھترين 

نبات چوبی که  حالت کارکرد آن از يک آب
برای مشغول ساختن کودکی که به دست وی 

 .دھند بيشتر نيست می
ھای تکراری، شعارھای  اگر از حرف

و "  ھا شيخ"و "  رژيم آخوندی"توخالی عليه 
و خودفريبی "  افسارگسيختگی آخوندھا"

بزرگی که مجاھد گرفتار آن است بگذريم و 
ھای دول  از تعريف و تمجيد عمال و مھره

ارتجاعی و امپرياليستی برای ارضاء اين 
نظر کنيم، اج�س اخير  جريان صرف

مجاھدين نيز چيز ديگری نبود جز يک 
ھا و  ای پر زرق و برق، عکس مراسم کليشه

ھای تکراری، فرياد تشويق و شادی  فيلم
ھای مکرر برای  زدن کنندگان، کف شرکت

مريم رجوی و لبخندھای مصنوعی و 
جمھوری که برای مردم  مشمئزکننده رئيس

تعيين شده و مھارت وی در دست 
ھای تکراری و نمايشی و باMخره  دادن تکان

ھای رنگارنگ گران قيمت البته  نمايش لباس
 !ھمه با روسری

آور  ھای سرسام که صرف ھزينه با وجود آن
تدارک اج�س و دعوت از مدعوين و 

ھا و مخارج سنگين  تجم�ت و بريز و بپاش
پردازی و  ھا و صحنه برای آرايش سالن

برداری و غيره و  نورپردازی، دستگاه فيلم
غيره ھمه بايد در خدمت مدرن جلوه دادن 

ھای  ھا باشند، اما در اج�س اين اج�س
مجاھدين و شورای ملی مقاومت آن، تفکيک 
جنسيتی بطور کامل و به سبک نماز جمعه 

شود و زنان روسری پوش مجاھد  رعايت می
در يک طرف و مردان در طرف ديگر سالن 

نشينند و پس از پايان ھر سخنرانی مريم  می
شوند و  رجوی، حاضرين از جا بلند می

، "مرگ بر اصل وMيت فقيه"دھند  شعار می
 "!زنده باد ارتش آزادی"

مريم رجوی در اين اج�س البته از 
به "  المللی پاسخ قاطع بين"ضرورت 

. نيز سخن گفت"  افسارگسيختگی آخوندھا"
مجاھدين البته تاکنون به ھزار و يک زبان 

ھای اروپايی  از دولت آمريکا و دولت
را کنار "  آخوندھا"اند مصالحه با  خواسته

ھا وارد عمل  بگذارند و برای سرنگونی آن
ژنرال جيمز کانوی فرمانده سابق .  شوند

نيروی دريايی آمريکا نيز در جمع مجاھدين 
در ھمين اج�س بر تشديد مجازات جمھوری 

محمد محدثين مسئول .  اس�می تاکيد کرد
کميسيون خارجی شورای ملی مقاومت 
مجاھدين نيز پس از اين اج�س گفت، اين 
نشست به معنای آمادگی مجاھدين برای 

ھا  اما از بداقبالی آن.  سرنگونی رژيم است

ترامپ و دولت امپرياليستی آمريکا فع� 
. قصد سرنگونی جمھوری اس�می را ندارد

ھای  مجاھدين خلق بايد به ھمين اج�س
ساليانه و تجمعات اعتراضی از نوع 

خوش باشند تا  بروکسل و برلين و استکھلم دل
شايد روزی روزگاری و تحت شرايط جنگی 

ای دولت آمريکا تصميم بگيرد به شکل  ويژه
مجاھدين .  تری از مجاھدين استفاده کند فعال

ھا مشق  خلق عجالتا بايستی در اشرف
داری کنند به اميد روزی که  حکومت

تر و بيشتری به  امپرياليسم آمريکا نقش مھم
اين سازمان محول کند و ھمان کسانی که 

س�ح کردند،  مجاھدين را در عراق خلع
را با "  مريم مھر تابان"دوباره مسلح کنند و 

بنابراين !  س�م و صلوات به تھران ببرند
که مريم "  راھپيمايی بزرگ به سوی آزادی"

گويد، در واقع جز  رجوی از آن سخن می
انگيز برای  بار و خفت يک راھپيمايی نکبت

 .بندگی و سرسپردگی بيشتر نيست
داند که  بيند و می امروز ھر کس اين را می

سازمان بورژوائی مجاھدين خلق بازيچه 
دست دولت امپرياليستی آمريکا و دول 
ارتجاعی منطقه مانند عربستان سعودی شده 

کارگران و زحمتکشان ايران مستقل .  است
ازاينکه مجاھد چه خياMتی درسرمی 
پروراند، درتدارک سرنگونی انق�بی رژيم 

  گر جمھوری اس�می  ارتجاعی و سرکوب
کارگران ، معلمان، .  ھستند

دانشجويان،بازنشستگان،زنان و جوانان و 
عموم تھيدستان نه فقط برای سرنگونی 
ارتجاع حاکم مبارزه می کنند بلکه برسينه 
ارتجاع امپرياليستی و منطقه ای نيزدست رد 

افزون براين ھا مردم ايران درطی .زده اند
چھل سال، ازتحوMت سازمان مجاھدين بی 
اط�ع و غافل نبوده و ماھيت اين جريان را 

ای که  مجاھدين از لحظه.  نيز شناخته اند
مسعود رجوی سرنوشت اين سازمان را به 
سرنوشت صدام حسين گره زد، پيش از 

تری پناه  که ھنوز به دامان اربابان بزرگ آن
در حال .  بََرد، فاتحه اين سازمان را خواند
طور واقعی  حاضر نيز سازمان مجاھدين به

ھای مردم زحمتکش  نه نفوذی در ميان توده
ھا و  ھا، تاکتيک ايران دارد و نه سياست

 اين سازمان با وضعيت و  استراتژی
تمام .  ھای مردم ايران خوانايی دارد خواست

سرنوشت مجاھدين خلق در گرو اين است 
که دولت امپرياليستی آمريکا چه تصميمی 

ازاين روست که .ھا اتخاذ کند در مورد آن
که عجالتا با مشتی  راھی ندارد جز آن

شعارھای توخالی و تکراری و خودفريبی که 
 .  يابد، سر کند ھای آن تجلی می در اج�س

 

٨از صفحه   

با چه ھدفی و " اص/ح بودجه"
 در خدمت چه کسانی است؟

 مجاھدين خلق و مشتی شعار
  توخالِی تکراری و خودفريبی



 ٨٣١ شماره  ٩٨  تير ٣١    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس/می 

٨درصفحه   

 کشور برای ۶ھای نفتی  با عدم تمديد معافيت
ماه  خريد نفت از جمھوری اس�می در ارديبھشت

جاری، مساله چگونگی کسب درآمدھای Mزم  سال
ھای ماشين عظيم نظامی،  برای تامين ھزينه

بوروکراتيک و مذھبی جمھوری اس�می در 
تغييراتی عموما .  دستور کار دولت قرار گرفت

عليه کارگران و زحمتکشان اما بدور از چشم 
 .ھا آن
طور معمول اگر کابينه به دMيلی تغييراتی را  به

ای برای  در ارقام بودجه Mزم ببيند، اص�حيه
بار  اما اين.  فرستد بررسی و تصويب به مجلس می

برخ�ف ھميشه، اين تغييرات در جلسات 
" شورای عالی ھماھنگی اقتصادی سران قوا"

مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از 
و با حضور "  شورا"تصويب کليات آن در اين 

 تيرماه، ٢٢سران سه قوه جمھوری اس�می در 
 تيرماه جلسه غيرعلنی با ٢٣مجلس اس�می در 

١٠ 

ھای  نامVه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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حضور نوبخت معاون روحانی و رئيس سازمان 
برنامه و بودجه برگزار کرد تا اعضای آن از 

" تصميمات سران سه قوه"زبان وی در جريان 
 .قرار بگيرند

اگرچه سران جمھوری اس�می از اين طرح با 
نام برده و دليل "  اص�ح ساختار بودجه"عنوان 

ای برای ايجاد تغييراتی در  آن را دستور خامنه
اند، اما با نگاھی  ساختار بودجه اع�م کرده

چه که تاکنون از اين طرح منتشر  مختصر به آن
گردد که تنھا تغيير مھم که اتفاقا  شده، مشخص می

شود، تغيير  به کارگران و زحمتکشان مربوط می
. ست"ھا يارانه"قيمت برخی از کاMھا و کاھش 

جای کار  ھمين مساله ھم است که باعث شده تا اين
تمام اين تصميمات بدور از چشم کارگران و 

 . زحمتکشان گرفته شود
شورای ھماھنگی اقتصادی "براساس مصوبات 

 با چه ھدفی و " اص/ح بودجه"
 در خدمت چه کسانی است؟

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوMريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه

 
: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


