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 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 از باستی ھيلز لواسان
  تا 

 غيزانيه اھواز
 

داری، تعداد  در جھان دو قطبی و ظالمانه سرمايه
بسيار کمی از جمعيت جھان روز به روز بر 

ھايی که حتا در  شود، آن شان افزوده می ثروت
در .  اند دوران شيوع کرونا نيز ثروتمندتر شده

برابر اين اقليت بسيار کوچک، اکثريت بسيار 
بزرگی از جمعيت جھان قرار دارند که در فقر 

ور ھستند و با شيوع ويروس کرونا فقر  غوطه
شان را به تباھی  تر از گذشته زندگی ھولناک

 .کشيده است
" فوربس"برای نمونه براساس گزارش نشريه 

جاری،   ماه مه سال١٩ مارس تا ١٨تنھا بين 
 درصد ١۵ ميليارد دOر و به عبارت ديگر ۴٣۴

 ميلياردر آمريکايی افزوده شده ۶٠٠بر ثروت 
 ميليون ۴٠که در آن سو حدود  است، در حالی

آمريکايی و اغلب کارگر با شيوع ويروس کرونا 
 .اند بيکار و درخواست بيمه بيکاری داده

داری  در اين جھان ظلم و ستم که مناسبات سرمايه
ست  بر آن تسلط دارد، ايران يکی ازکشورھايی

که شکاف طبقاتی عميق فقر و ثروت در آن 
 است و بدرستی بايد گفت فاصله  بسيار گسترده

طبقاتی در ايران از اغلب کشورھای 
کشوری که با شيوع .  داری بيشتر است سرمايه

ھا خانواده با  ھا نفر، ميليون ويروس کرونا ميليون
ای را ھم که  از دست دادن کار، ھمان آب باريکه

تنھا برای زنده ماندن و نه زندگی کردن داشتند 
از دست دادند، بدون کمکی از سوی دولت 

 .جمھوری اسYمی
راند و  از اين کشور که اسYم بر آن فرمان می

است دو تصوير وجود "  حاکم مطلق"فقيه  ولی
ھای باستی  در تصوير اول ساکنان کاخ.  دارد

ی  ھای قدبرافراشته ھا و برج ھيلز لواسان، کاخ
تھران و ديگر شھرھای بزرگ و مناطق تفريحی 

کوپتر  شان باند فرود ھلی ھای  بينيم که  بام را می
است، از امکانات رفاھی رويايی برخوردارند و 

ھای شاھان قابل مقايسه  شان با کاخ تجمYت داخلی
تصوير دوم اما تصوير فقر است، تصوير .  است

 ميليون نفر را ٢٠ھای شھرھا که بيش از  حاشيه
ھايی غرق در فقر و  اند، حاشيه در خود جای داده

بدون کمترين امکانات شھری، بدون آب 
چون ساکنان  آشاميدنی، اگر ھم اعتراض کنند ھم

در اين .  شان گلوله است غيزانيه اھواز جواب
ھا و ديگر  خواب ھا و کارتن تصوير گورخواب

ھايی ھستند که به معنای کامل کلمه ھيچ  خانمان بی
  نشينان ھيچ ھايی که کاخ ندارند، آن

ھای اجتماعی و  اختYس و دزدی و غارت ثروت
چپاول دست رنج کارگران در مقياس ارقام 

ھای  گاه خبر آن از رسانه به نجومی و اعYم گاه
يک .  شده است تبديل"  عادی"حکومتی به امری

روز نوبت دزدی و اختYس و غارت سلطان 
سکه است، روز بعد سلطان شکر و روز ديگر 
سلطان قير و نفت و خودرو و ھر کاOی ديگری 

دار بتواند غارت و چپاول را با آن  که سرمايه
اگر در .  سازمان دھد و بر آن سلطانی کند

ھای ميلياردی و  ھای گذشته پرونده دزدی سال
ھای حسی جامعه را  ھای نجومی، شاخک اختYس

 شکست سياست توسعه طلبی جمھوری اس!می
 

توسعه طلبی و پان اسYميسم، يکی از پايه ای ترين اصول  سياست خارجی جمھوری اسYمی از آغاز تا 
خمينی، از ھمان ماه ھای اوليه به قدرت رسيدن، به طرز آشکاری بر طبل توسعه .  به امروز بوده است
شعارھای پان اسYميستی خمينی و دار و دسته مرتجع اش، به سرعت به يکی از .  طلبی اسYمی کوبيد

سياستی که با جنگ .  بنيان ھای اصلی سياست خارجی جمھوری اسYمی در منطقه خاورميانه تبديل شد
ايران و عراق به اجرا در آمد، با گذشت ھر روز، پيشبرد اين سياست  شتاب بيشتری گرفت و طی بيش 
از چھار دھه با صرف ده ھا ميليارد دOر از منابع مالی کشور، فقر و فYکت روزافزونی را به توده ھای 

دOرھا و منابع مالی سرشاری که ھر ساله برای تاسيس و سازماندھی گروه ھای .  مردم ايران تحميل کرد
 .  مرتجع و تروريست اسYمی در کشورھای منطقه و جھان به تاراج رفت

 ميليارد دOر است که با ھدف ٣٠ تا ٢٠يک نمونه از اين ميلياردھا دOر ثروت بر باد رفته، رقمی معادل 

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧١شماره    ٩٩  خرداد  ۵ –سال  چھل و دوم 

 اخت!س يک و نيم ميليارد د;ری و 
 تپه حقانيت کارگران ھفت

ھای عميق اقتصادی و سياسی در ھر  بحران
ای، ھمواره  بيانگر گنديدگی و زوال  جامعه

نظمی ھستند که دوران آن به پايان رسيده است، 
تر و عريان تر از فساد  اما ھيچ چيز، روشن

درونی نظم حاکم، نمی تواند عمق پوسيدگی و 
 Yکند زوال يک چنين نظمی را برم . 

اين واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که 
ھای  ترين بحران جامعه ايران گرفتار عميق

اقتصادی و سياسی است، اما ھمراه با اين 
ھا، طبقه حاکم بر ايران نيز در چنان  بحران

فسادی فرو رفته است که نمونه آن را کمتر 
ای  به ھر عرصه.  توان در سراسرجھان يافت می

که نظر افکنده شود، دزدی، انواع و اقسام سوء 

گری،  استفاده ھای مالی، رشوه خواری،قاچاقچی
وبند برای چپاول و   رانت خواری، باند بازی و زد

ھای کشور، به  غارت دسترنج کارگران و ثروت
اين فساد چنان گسترش يافته .  وضوح آشکار است

ھای دزد و فاسد  که ديگر حتی طبقه حاکم و جناح
اکنون ديگر .  آن نيستند آن نيز قادر به پرده پوشی 

ھا ،  گذرد که اخباری از دزدی کمتری روزی می
ھای مالی، در ابعاد چندين  ھا، سوءاستفاده رشوه

آنچه که به آشکار شدن اين .  تريليونی برمY نشود
فساد، ياری رسانده است، تشديد تضادھا و نزاع 
باندھای طبقه حاکم در شرايط بحران سياسی 

کوشد فساد باندھای  ای می ھر باند و دسته.  است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 غرق در فساد   نظامی گنديده و
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١از صفحه   

 از باستی ھيلز لواسان 
 تا

  غيزانيه اھواز
ھا اھميتی  شان برای آن شمارندشان، نه زندگی می

ھا  در اين تصوير ميليون.  شان دارد و نه مردن
ھا که از بام تا  کارگر و زحمتکش قرار دارند، آن

کنند به اميد کورسويی، اما با آن ھمه  شام جان می
زنند و در  شان را در آب می جان کندن نان

کنند که از خانه تنھا  ھايی زندگی می بيغوله
 . اش را بر خود دارند  اسم

برکت "اش از داران در اين کشورکه سرمايه
ای  ھای افسانه غرق در ثروت"  حکومت اسYمی

کنند،  اند، مردمانی ھستند که خون گريه می شده
کليه که ھيچ، کبد که ھيچ، مغز استخوان و حتا 

يکی .  فروشند شان را می قرنيه چشم که ھيچ، قلب
اش را بفروشد  خواست قرنيه چشم ھا که می از آن

ی مشھد که در "شھرآرا"به خبرنگار روزنامه 
"  قالب خريدار درآمده بود، گفته بود فھمی  می: 

نداری يعنی چی؟ نان خشک خوردن يعنی چه؟ 
ھايم را  برايم مثل روز روشن است که ديگر اندام

چه اھميت دارد که من يک دست .  فروشم نيز می
داشته باشم يا نداشته باشم؟ يک پا داشته باشم يا 
نداشته باشم؟ Oزم باشد، حتا پوستم را ھم 

 ".فروشم می
ای را ھم فراموش نکنيم و بويژه  ھای اجاره رحم

ھا که کودک  مادران را فراموش نکنيم، آن
 ٩ھا که دختر  فروشند و يا آن نوزادشان را می

آورند تا او فقط  شان را به عقد مردی درمی ساله
از کدام درد، .  خانه بدھد  را به صاحب اجاره خانه

از کدام فاجعه، از کدام جنايت در مناسبات 
داری و در سايه قدرت حاکمان  ظالمانه سرمايه

 !!توان گفت و بايد نوشت؟ اسYمی می
از تجارت قاچاق دختران و کودکان به دبی، 
اروپا، کردستان عراق، شرق آسيا يا 

ھای اسYمی در مشھد و ديگر  خانه روسپی
و تفريحی، از کدام بايد گفت "  زيارتی"شھرھای 
شوند  از دخترکانی که ربوده می!!  و نوشت؟

چون  شان و يا دخترکانی که ھم برای اعضای بدن
 !!رسند، از کدام يک؟ برده به فروش می

ھای جمھوری اسYمی  در روزھای گذشته رسانه
خبر دادند که "  آلکس"از دستگيری فردی به نام 

چند سال در کار قاچاق و فروش دختران ايرانی 
توان باور کرد که  آيا می.  در خارج بود

ھا بدون دست داشتن مقاماتی از "آلکس"
شوند و چند "  آلکس"جمھوری اسYمی بتوانند 

سال دختران نوجوان و جوان را به صورت 
توان نقش  از ايران خارج کنند؟ آيا می"  قاچاق"

داری و جمھوری اسYمی در  مناسبات سرمايه
ھا و قاچاق دختران را انکار "آلکس"بوجود آمدن 

ھای اسYمی  خانه کرد؟ حکومتی که خود روسپی
. کند را در ھمه جا داير کرده و به آن افتخار می

حکومتی که در عمل باعث شده است تا دخترکان 

براستی از .  فروشی وادار شوند خردسال به تن
 ساله را براساس ٩حکومتی که صيغه دخترکان 

توان  دارد، چه انتظاری می روا می"  شرع اسYم"
 !!داشت؟

در ھمين روزھا گزارشاتی از فروش نوزادان 
منتشر شد، از دستگيری چند نفر در استان 

در .  گلستان به دليل ايجاد باند فروش نوزاد
ھا به  وگويی که خبرنگار يکی از رسانه گفت

با يکی از دOOن "  ی انتشار اين خبر بھانه"
گويد  فروش نوزاد داشت، دOل به خبرنگار می

شان به فروش  ھا به خاطر فقر والدين اين بچه
 ۴۵ تا ٣۵ی دOل  رسند، نوزادانی که به گفته می

ميليون تومان قيمت دارند و از اين پول حتا 
اش  ممکن است کمتر از نصف آن به دست والدين

برسد، يعنی پدر و يا مادری که نوزادش را با 
کند  عوض می)  و شايد کمتر( ميليون تومان ٢٠

!!! نشينان نيز نيست که پول توجيبی يک شب کاخ
توان نام  اگر اين فاجعه نيست، بر چه چيزی می

در گزارشی ديگر از زنان !!  فاجعه نھاد؟
ای سخن به ميان آمده که بارداری  صيغه

داشتند و مجبور شدند پس از دوران "  ناخواسته"
 !!!صيغه، بچه را بفروشند

، کارگرانی "داران بھشت سرمايه"در ايران، 
 ۶٠٠ تا ۵٠٠ھا تنھا  ھستند که دستمزد ماھانه آن

اين را جعفر توفيقی اعتراف .  ھزار تومان است
کند که خود عامل حکومت اسYمی است و  می

البته نام نماينده کارگران در شورای عالی کار 
او .  کشد جمھوری اسYمی را نيز يدک می

"گويد می  درصد شاغYن در مشاغل ٧٢ تا ٧٠: 
ھای ناسالم  پايين دست بيمه نيستند و در رابطه

 ۶٠٠ تا ۵٠٠ھای حداقلی  کنند و حقوق کار می
و اين يعنی آن که "  کنند ھزار تومان دريافت می

 دOر است، روزی ٣٠ھا حدود  دستمزد ماھانه آن
يک دOر، حراج، حراج، حراج زندگی 
کارگران، حراج نيروی کار در جمھوری 

داری جمھوری  فاشيستی مذھبی و سرمايه
 .اسYمی

اين اما ھنوز تمام حقيقت نيست، زنان کارگری 
ھستند که از اين ھم کمتر دستمزد دارند، از 

خوانندشان تا  کارگران معلم که معلمان آزاد می
 روزه استخدام ٨٩پرستارانی که با قراردادھای 

ھا و يا  شوند، و تا زنانی که درکارگاه می
کنند، کودکان کار نيز  ھای کوچک کار می مغازه

که جای خود را دارند، کودکانی که برخی از 
ھا  در ميان زباله"  آشغال"آنان برای دOOن 

چرخند با دستانی کوچک، کودکانی که ھر  می
 .رسانند روز با خطر بيماری صبح را به شب می

 درصد ٧٠.  اين اما ھنوز تمام حقيقت نيست
کارگران ايران حداقل بگير ھستند، يعنی کمی 

گيرند و اين  بيش از دو ميليون تومان دستمزد می
متوسط .   دOر۴ دOر در ماه و روزی ١٢٠يعنی 

حقوق معلمان و پرستاران کمی بيشتر است اما 
خط فقری که .  ھنوز تا خط فقر فاصله بسيار دارد

کانون عالی شوراھای اسYمی "کميته دستمزد 
 ٨در شھريور سال گذشته باOی "  کار کشور

ميليون تومان اعYم کرده بود و اکنون بويژه با 

 ١٠٠شيوع کرونا که برخی از کاOھا حتا تا 
اند، بسيار باOتر از رقم  تر شده درصد گران

 .شھريور سال گذشته است
داستان پُر غصه بازنشستگان نيز حکايت خود را 

ھا کارگر و زحمتکشی که وقتی   ميليون دارد، آن
کردند فقير بودند و وقتی بازنشست شدند  کار می
 .فقيرتر

بيکاران را نيز فراموش نکنيم، بيکارانی که با 
شيوع ويروس کرونا بر تعدادشان بسيار افزوده 

شد بيش از ده ميليون که  پيش از اين گفته می.  شد
دھند  بخش بزرگی از آنان را جوانان تشکيل می

ھايی که از ھيچ حمايت دولتی  آن.  بيکار ھستند
نيز برخوردار نيستند، زنده در فقر، زنده با فقر، 

شان بيکاری در نظام  ترين گناه ھا که بزرگ آن
 .ست داری سرمايه

اش فقر نيست، بيکاری  بيکاری اما تنھا نتيجه
 را دامن  ھای اجتماعی بسياری از نابسامانی

ھای خانگی تا  زند که امروز از خشونت می
. گيرد اعتياد، تا قتل و دزدی و غيره را دربرمی

ھای خيابانی کمر به قتل  جوانانی که در نزاع
ھا در انتظار قصاص در  بندند و سال ديگر می يک

 .کنند ھا با مرگ زندگی می زندان
شود، کولبران و  وقتی از بيکاران صحبت می

ھا که گويا  آن.  سوختبران را نيز فراموش نکنيم
کار دارند اما کار ندارند و چون بيکارند کولبر و 

ھا که  آن.  چون دستفروشان اند، ھم سوختبر شده
گذارند  پول خون خود را بر سفره محقر خود می

شان، تا پدران و مادران پير و از  تا کودکان
شان که فاقد ھرگونه تامين اجتماعی  کارافتاده

 !!!ھستند، از گرسنگی تلف نشوند
اين است واقعيت امروز جامعه ما، اين است 

ھا  کشوری که اميد اسد بيگی.  ريشه قيام آبان ماه
زنند   ميليون دOر به جيب می۵٠٠يک ميليارد و 

ای که  تپه، کارگران کارخانه اما کارگران ھفت
اش اميد اسد بيگی است، دست به خودکشی  مالک

زنند و اسماعيل بخشی نماينده کارگران که از  می
گاه  زند به زندان و شکنجه درد اين را فرياد می

کارگر "زدند  کارگرانی که فرياد می.  رود می
 ".ايم گرسنه ايم گرسنه ھفت تپه

اما دنيا برای کارگران و زحمتکشان، برای زنان 
ديده، برای کودکان فقر، برای جوانان بيکار  ستم

کارگران راه حل دارند، .  به آخر نرسيده است
 فرا خواھد ۵٧تر از قيام بھمن  قيامی پرشکوه

دانند، قيامی که پس از  رسيد، اين را ھمه می
اعتصاب سراسری سربرخواھد آورد، قيامی که 

ھای کار و زحمت با تکيه بر سYح، دشمن  توده
سYح خواھند کرد و به  جنايتکار خود را خلع

گورستان تاريخ خواھند سپرد، قيامی که برای 
پيروزی نھايی تنھا يک گزينه دارد و آن 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 
زحمتکشان، نابودی مناسبات ظالمانه 

تا آن .  داری و برقراری سوسياليسم است سرمايه
شويم،  مانيم، برای آن روز متحد می روز می

 .جنگيم، تا روزی که پيروز شويم برای آن می
 

 رژيم جمھوری اس!می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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۴درصفحه   

١از صفحه   

مسافرتی خانواده استاندار خوزستان نموده و 
طور   ھزار دOر به٢٠٠عYوه بر آن مبلغ 

اکبر  نقد از طريق شخص واسطی بنام علی
ميرزايی متھم رديف پنجم اين پرونده به 
مريم محبی ھمسر استاندار خوزستان رشوه 

مرتضی شھيد زاده اھل بھبھان .  داده است
متھم رديف دوازدھم پرونده، از اقوام مريم 
محبی، نماينده استاندار خوزستان در اين 

 .قاچاق بزرگ ارز بوده است
اگرچه دادگاھی که قرار بود علنی برگزار 

ھای خبری نيز آن را پوشش  شود و رسانه
دھند، فوراً به يک دادگاه غيرعلنی و دربسته 

تپه و ساير  و دور از چشم کارگران ھفت
ھا حاکی از آن  مردم تبديل شد، اما تمام نشانه

بوده است که اين حجم از دريافت ارز دولتی 
توانسته بدون مشارکت فعال  و قاچاق آن نمی

و ھمدستی مقامات رسمی دولتی باشد که در 
 .ھايی از آن اشاره شد اينجا فقط به بخش

بسياری ديگر از مقامات دولتی نيز در اين 
اسد .  اند پرونده دست دارند و در آن سھيم

بيگی ھمکاری نزديکی با مقامات دولتی اعم 
از استاندار خوزستان، مديرکل کار استان، 
فرمانداران شھرھای شوش و دزفول، 
دادستان و مقامات قضائی استان، سران 
دستگاه اطYعاتی، پليس، نيروی انتظامی و 

ھا نيز ھمگی حامی اسد  غيره داشت و اين
تپه  بيگی بودند و در مقابله با کارگران ھفت

اسد .  ھا سنگ تمام گذاشتند و سرکوب آن
ھای  بيگی ھرچقدر که در برابر خواست

تپه و پذيرش آن ناشنوا بود و  کارگران ھفت
ترين تYشی برای جلب رضايت کارگران  کم

داد و حاضر نبود پولی ھزينه کند،  انجام نمی
در زدوبند با اين مقامات و رشوه دادن به 

ھا برای سرکوب کارگران اما  آن
اسد بيگی خود نيز اعتراف . باز بود ودل دست

نمود استاندار خوزستان از وی حمايت نموده 
که اسد  وقتی.  و خوب ھم حمايت نموده است

توان  ھرکسی را درھرمقامی می"  بيگی گفت
او درواقع اعتراف کرد بسياری از "  خريد

اند تا  اين مقامات خود را به وی فروخته
طور  تپه را به کارگران مبارز و شجاع ھفت
 .کامل سرکوب و خاموش سازند

افشای رازھای پشت پرده اين ابر پرونده 
اختYس و قاچاق ارز و فاش شدن نقش و 
جايگاه ديگر مقامات حکومتی در آن، نه 

ھمدستی با برخی مقامات رسمی و با جعل 
اسناد و به بھانه واردکردن مواد اوليه و 
تجھيزات و ايجاد اشتغال، دOرھای دولتی را 

سروصدا آن را در بازار آزاد  گرفتند و بی می
 ١۶رضا انصاری متھم رديف .  فروختند می

اين پرونده که به مشارکت در اخYل در نظام 
ارزی و پولی کشور از طريق صدور و 

ھای ارزی برخYف ضوابط و  فروش حواله
مقررات بانکی متھم شده، کسی است که 

المللی بانک مرکزی  سابقه معاونت امور بين
مسعود جYليان متھم رديف .  را داشته است

ھشتم، مدير امور اعتباری و بانکداری 
علی فھيمی .  شرکتی بانک کشاورزی است

متھم رديف نھم در ھمين بانک کشاورزی 
صاحب پست بوده و ھردو به مشارکت در 
اخYل در نظام ارزی و پولی کشور از 
طريق معامYت غيرمجاز ارزھای دولتی 

محسن صالحی و رسول سجاد .  اند متھم شده
دو نفر از مديران کل ستادی بانک مرکزی 

 .نيز در زمره متھمان قرار دارند
يکی ديگر از نمونه تخلفات و جعليات اسد 
بيگی و رستمی اين بوده است که با ھمکاری 
مجتبی طحال زاده متھم رديف سوم اين 

متھم رديف "  شرکت معتمد پارسه"پرونده، و
 ميليون ۶٣٢بيست و يکم، انعقاد قرارداد 

 ھزارتنی ١٨اندازی خط  دOری برای راه
 و در  توليد شکر را جعل و سندسازی کرده

 ميليون دOر ارز دولتی ٣۴۵ھمين رابطه 
اما در عالم واقعی قرارداد .  اند دريافت نموده

 ميليون دOری را برای خريد يک خط ١۴
اند و جالب  دوم منعقد کرده توليد دست

 ميليون ١۴اينجاست که ھمين خط توليد 
دOری نيز ھرگز وارد کشور نشده و اين ھم 

اسد .  صرفاً سندسازی و جعلی بوده است
 ميليون ارز ٣٨٠، ٩٧ تا ٩۴بيگی از سال 

ای برای واردکردن تجھيزات صنعتی  مبادله
 ميليون دOر ۵١که فقط  دريافت کرد حال آن

 . ھا بسيار است از اين نمونه. واردات داشت
اسناد و شواھد حاکی از آن است که اسد 
بيگی برای ايجاد تسھيYتی که بتواند ارز 

 ۵٠٠ ميليون و ٢بر  دولتی دريافت کند بالغ
 ھزار دOر به ۵٠ھزار درھم امارات و 

رضا انصاری متھم رديف شانزده که پست 
مھمی در بانک مرکزی داشته رشوه داده 

در جلسات رسيدگی به پرونده اسد .  است
بيگی و قاچاق نجومی ارز، ھمچنين 

شده که وی مبالغی را نيز به  مشخص
" مکتبی"غYمرضا شريعتی استاندار 

استاندار .  خوزستان رشوه داده است
خوزستان يک دستگاه آپارتمان درکيان 

 ميليون تومان ۶٠٠پارس اھواز به ارزش  
اميد اسد بيگی ھمچنين .  رشوه گرفته است

 ھزار دOر را صرف ھزينه و تور ٢۵مبلغ 

ای موضوع  انگيخت و چندھفته شدت برمی به
آرام  ازآن آرام شد و پس ھا می بحث روزنامه

از صحنه حذف و به دست فراموشی سپرده 
شد، تکرار و فراوانی اين موارد اما از  می

ھا کاسته است و چند  ميزان و شدت حساسيت
ھا دوام  روز بيشتر در صفحات روزنامه

ی قاچاق عمده و  وجود پرونده بااين.  آورد نمی
/۵معامYت غيرمجاز ارز و اختYس   ١ 

ميليارد دOر ارز دولتی که اميد اسد بيگی 
مديرعامل شرکت کشت و صنعت نيشکر 

تپه و مھرداد رستمی چگينی رئيس  ھفت
مديره شرکت، متھمان رديف اول و  ھيئت

دوم آن ھستند، از اين نظر که پرونده رسوای 
تپه به بخش خصوصی و  واگذاری ھفت

ھای  تر از آن حقانيت مبارزات و خواست مھم
تپه و  ی کارگران نيشکر ھفت شده سرکوب

ويژه اسماعيل بخشی را در  ھا به نمايندگان آن
دھد، از اھميت  برابر چشم ھمگان قرار می

 .ای برخوردار است ويژه
در نخستين و دومين اجYس دادگاه ويژه 
رسيدگی به جرائم اخYل گران و مفسدان 

اقتصادی که به رياست قاضی مسعودی در 
 برای ٩٩ ارديبھشت ٣٠ و ٢٩روزھای 

رسيدگی به پرونده تخلفات کYن ارزی 
برگزار شد، مشخص شد که اميد اسد بيگی 

دار اصلی و مديرعامل شرکت کشت و  سھام
 ۵٠٠ ميليارد و ١تپه،  صنعت نيشکر ھفت

را )   تومانی۴٢٠٠(ميليون دOر ارز دولتی
که از سيستم بانکی دريافت نموده، از طريق 
معامYت غيرمجاز و قاچاق، تمام اين ارزھا 
را به قيمت بازار آزاد فروخته و پول 

عYوه بر اميد اسد . ھنگفتی به جيب زده است
بيگی متھم رديف اول اين پرونده و مھرداد 
رستمی چگينی متھم رديف دوم ، ديگر 

مديره کشت و صنعت  دار و رئيس ھيئت سھام
 شخصيت حقيقی و ٢١تپه،  نيشکر ھفت

حقوقی ديگر نيز متھم به دريافت ارز و 
قاچاق آن ھستند و يا در اين شبکه 

اسد .  يافته قاچاق ارز قرار دارند سازمان
ای با مشارکت  بيگی و رستمی در شبکه

برخی مقامات و مسئولين دولتی، متھم به 
گيری و  برداری و رشوه جعل اسناد و کYه

اسد بيگی و رستمی در .  اند دھی شده رشوه

 اخت!س يک و نيم ميليارد د;ری و 
 تپه حقانيت کارگران ھفت
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٣از صفحه   
 تپه اخت!س يک و نيم ميليارد د;ری و حقانيت کارگران ھفت

خواست دستگاه قضائی بود و نه خواست کل 
 . دولت جمھوری اسYمی

البته ھيچ کارگری نبايد دچار اين توھم شود 
ھا قرار است از حق  که گويا در اين دادگاه

کارگر و رنجبردفاع و عليه حاکمان و نظم 
که  استثمارگران حکمی صادر شود و اين

شخص ابراھيم رئيسی رئيس قوه قضائيه 
آمده است تا فساد و دزدی را برچيند و عدل 

ھيچ فرد و جناحی در . و داد را برقرار سازد
ای برای مقابله  حکومت وجود ندارد که اراده

جدی با فساد ساختاری حاکم و برچيدن آن 
مانورھا و اقدامات رئيسی بر .  داشته باشد

ھای جناحی و  زمينه مناقشات و رقابت
ھاست شخص  مدت.  باندھای حکومتی است

گرايان و  ای، سپاه پاسداران، اصول خامنه
ھا تبليغات  کيھان شريعتمداری و امثال اين

ای را پيرامون رئيسی متمرکز ساخته  گسترده
طور سيستماتيک دارند آن را پيش  و به

نظر از منافع آنی اين جناح و  صرف. برند می

تضاد و کشمکش بر سر آن با جناح ديگر 
حکومتی، اين ايده نيز بسيار قوی و محتمل 

حل بحران  است که اين جناح پيشاپيش راه
بيند و با  ای را تدارک می جانشينی خامنه

انجام يک سری اقدامات نمايشی درصدد 
سازی و کسب محبوبيت برای وی  شخصيت
. سازی زمينه تحقق اين نقشه است و آماده

بنابراين اقدامات ابراھيم رئيسی رئيس قوه 
قضائيه را که خود جزو ھيئت مرگ در 

عام زندانيان  کشتارھای دھه شصت و قتل
 بوده و دستش تا آرنج ۶٧سياسی در تابستان 

به خون ھزاران زندانی سياسی آغشته است 
، بايد در اين چھارچوب ارزيابی کرد و نبايد 

 .نسبت به آن دچار توھم شد
بينيم دادگاه در يک سکوت  چنين است که می

ھای  رسانه.  شود مطلق خبری برگزار می
خبر .  گويند ای در اين مورد نمی خبری کلمه

برگزاری جلسه سوم دادگاه در سوم خرداد 
ھم  ھايی آن نيز فقط در معدود رسانه

اراده نظم حاکم براين .  اختصار عنوان شد به
که رازھای بيشتر و  است؛ پيش از آن

تری از پرده برون افتد و پای مقامات  مھم
باOتر حکومتی به ميان کشيده شود، بايد آن 

رو حسن روحانی  ازھمين.  را جمع کرد

حسين "  ھيئت دولت"مشاور حقوقی خود و 
عنوان وکيل تعيين کرده و  سرتيپی را به

وجور کردن دادگاه و دفاع از اسد  برای جمع
اين شخص، وکيلی است .  بيگی فرستاده است

که تجربه دفاع از دزدھای بزرگی امثال 
حسين فريدون برادر حسن روحانی را نيز 

 .در پرونده خود دارد
ھا و ترفندھا و برگزاری دادگاه  اين تYش

غيرعلنی اما در اساس چيزی را عوض 
ھمان اندک اطYعاتی که در .  نخواھد کرد

لحظات اوليه از اين پرونده به بيرون درز 
بار ملتھب از  کرد، مثل توپ در آسمان غم

عملکرد اسد بيگی .  اخبار کرونايی صدا کرد
عنوان صاحبان خصوصی  و رستمی به

تپه،  شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت
اختYس و قاچاق يک ميليارد و پانصد 

ھای کYن و  ميليون دOر و ماجرای رشوه
فقط بر  زدوبند با مقامات دولتی، بار ديگر نه

ھا و  تپه و خواست حقانيت کارگران ھفت
ھا مھر تأييد زد بلکه بر غارت و  مبارزات آن

ھای اجتماعی و  تاراج مشترک ثروت
داران بخش  دسترنج کارگران توسط سرمايه

. خصوصی و مقامات دولتی صحه گذاشت
خبرھای دادگاه تا ھمين حد اندکی که به 
بيرون درز کرد، آبروی نداشته اين 
چپاولگران بندباز را در مقياس وسيعی زايل 
ساخت و بار ديگر ماھيت کثيف اين دزدان و 

توان  دادگاه را می.  کاران را برمY کرد دغل
توان  غيرعلنی و مخفی برگزار کرد، می

ترين  ھا را کنترل و مجبور کرد کم رسانه
ای به آن نداشته باشند، اما آنچه را که  اشاره

رفته را  توان تغيير داد و آب اتفاق افتاد نمی
 . توان به جوی بازگرداند نمی

تپه که پيش از واگذاری اين  کارگران ھفت
شرکت به بخش خصوصی شديداً با آن 

  ٩۴ھای پس از آذر  مخالف بودند، طی سال
و واگذاری شرکت به بخش خصوصی نيز 
به مخالفت و اعتراض نسبت به اين تصميم 

اميد اسد بيگی و مھرداد رستمی .  ادامه دادند
چگينی شرکت کشت و صنعت نيشکر 

 ھزار ميليارد ٢٠تپه را که ارزش آن از  ھفت
 ميليارد ١٠کرد تنھا با  تومان تجاوز می

تومان يعنی يک دويستم قيمت آن تصاحب 
تپه در تمام طول اين  کارگران ھفت.  کردند
ھا و در اعتراضات و اعتصابات و راه  سال

ھای مکرر خود نسبت به اين تصميم  پيمائی
اعتراض نموده و خواھان خلع يد از اسد 

ھا  در طول اين سال.  اند بيگی و رستمی بوده
لياقتی رستمی و اسد  مکرر در مورد بی

ھا استدOل نموده و  آن"  اھليت"بيگی و فقدان 
ھشدار داده بودند، شعارھا و پارچه 

تپه مبنی بر  ھای بزرگ کارگران ھفت نوشته
" نه رستمی نه بيگی، شرکت بشه دولتی"  

اسناد محکم و گويای ھوشياری کارگران 

اسماعيل بخشی کارگر آگاه و .  تپه است ھفت
تپه و ساير کارگران اين شرکت،  مبارز ھفت

ھای اسد  در اعتراضات مکرر خود دروغ
بيگی درزمينٔه ايجاد اشتغال را افشا کرده 

ھا ارتباط و پيوند مديران دولتی  بودند، آن
درشوش و کل استان خوزستان با اسد بيگی 

Oزم نبود اسد .  و رستمی را افشا کرده بودند
بيگی امروز بگويد استاندار خوزستان از 
وی حمايت کرده است، اين را کارگران 

 گفته ٩٧تپه بارھا ازجمله در آبان   ھفت
اسماعيل بخشی دOيل اين ارتباط و .  بودند

او از ميلياردھا .  حمايت را نيز افشا کرده بود
تپه  پول و دOر ھائی که اسد بيگی بنام ھفت

گرفته ولی يک لایر آن سر سفره کارگران 
اسماعيل بخشی، محمد .  نيامده سخن گفته بود

تپه  خنيفر، علی نجاتی و ساير کارگران ھفت
درواقع در خط مقدم مبارزه با فساد و دزدی 

. اند و اختYس باند اسد بيگی و رستمی بوده
اسماعيل بخشی و بسياری ديگر از کارگران  

ھا،  تپه به جرم افشای ھمين دزدی پيشرو ھفت
ھا و زدوبند  به جرم افشای ھمين باندبازی

ميان مقامات دولتی و اسد بيگی و به خاطر 
ھای کارگران  طرح و دفاع از خواست

تپه، بازداشت و شکنجه و زندانی و  ھفت
 . اخراج شدند

تپه نيز  سنديکای مبارز کارگران نيشکر ھفت
ھای پرشمار  ھا و اطYعيه ھا، بيانيه در فعاليت

سازی  خود، مخالفت کارگران با خصوصی
اين شرکت را بازتاب داده و ماھيت ضد 
کارگری دزدان غارتگری امثال اسد بيگی و 

ای افشا کرده بود  طور گسترده رستمی را به
ھا،  ھا و آگاه گری و به خاطر ھمين فعاليت

گردی قرار داشته و فعاOن آن  مدام تحت پی
نيز مکرر به دادگاه احضار شده، مورد تھديد 
و ارعاب قرارگرفته و زندانی و شکنجه 

 .اند شده
بروبرگرد کارگران  حال که حقانيت بی

شده و  ھا بر ھمه اثبات تپه و سنديکای آن ھفت
تواند آن  حتی دستگاه قضائی رژيم نيز نمی

را انکار کند، بايد در اسرع وقت از اميد اسد 
بيگی و مھرداد رستمی چگينی خلع يد شود و 

تپه  اداره شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت
به دولت و زير نظارت شورايی خود 



 ۵ ٨٧١ شماره  ٩٩  خرداد ۵    ۵
١از صفحه   

 شکست سياست توسعه طلبی جمھوری اس!می

۶درصفحه   

توسعه طلبی اسYمی برای کشتار مردم 
سوريه و حفط رژيم جنايتکار بشار اسد 

رقمی که اخيرا توسط  .  ھزينه شده است
حشمت هللا فYحت پيشه، عضو کميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ارتجاع 

 .اسYمی رسانه ای شده است
 ارديبھشت، ٣٠فYحت پيشه، روز سه شنبه 

در يک مصاحبه ويدئويی با اعتماد آنYين 
 ميليارد ٣٠ تا ٢٠جمھوری اسYمی :  گفت

دOر در سوريه ھزينه کرده است و بايد اين 
 . پول ھا را پس بگيرد

اين اولين بار نيست که از به تاراج رفتن ده 
ھا ميليارد دOر از ثروت کشور برای اھداف 
پان اسYميستی جمھوری اسYمی به ميان 

دست کم در مورد ميزان ھزينه .  آمده است
ھای اين رژيم در سوريه تا کنون آمارھای 

پيش از اين، .  متفاوتی گزارش شده است
سازمان ملل متحد، طی گزارشی ميزان 
کمک ھای مالی و نظامی جمھوری اسYمی 

 ميليارد دOر در ۶به سوريه را رقمی معادل 
وزارت خارجه .  سال برآورد کرده بود

آمريکا، کمک ھای رژيم ايران به سوريه را 
، مبلغ ٢٠١٨ تا ٢٠١٢در فاصله سال ھای 

 ميليارد دOر اعYم کرد و خبرگزاری ١۶
 بر اساس ٩۴بلومبرگ نيز در سال 

برآوردھا، گزارش داده بود که جمھوری 
 ميليارد دOر در ١۵ تا ۶اسYمی  ساOنه بين 

 . سوريه ھزينه کرده است
 ميليارد دOر توسط ٣٠ تا ٢٠اعYم رقم 

فYحت پيشه، حداقل پولی است که جمھوری 
 تا به امروز فقط در ٢٠١٢اسYمی از سال 

رقمی بسيار گزاف .  سوريه ھزينه کرده است
که تماما از جيب مردم ايران برای حفظ 
جنايتکاری ھمچون بشار اسد در سوريه 

با اين ھمه و به رغم تمام .  ھزينه شده است
آمارھای نسبتا متفاوتی که تا کنون گفته شده 
است، اعYم چنين رقمی، آنھم از زبان يک 
مقام حکومتی و امنيتی جمھوری اسYمی، 

اھميت موضع در .  بسيار حائز اھميت است
اين است که فYحت پيشه، سال ھا نماينده و 
عضو کميسيون امنيت ملی و سياست 

او حتا در .  خارجی مجلس ارتجاع بوده است
 رياست اين کميسيون امنيتی ٩٧ تا ٩۶سال 

 .مجلس را ھم به عھده داشت
اينکه چرا اکنون و در اين بازه زمانی، يک 
عنصر امنيتی با طرح ھزينه ھای جمھوری 
اسYمی در سوريه، خواھان باز پس گيری 

آن از رژيم بشار اسد  شده است، ارتباط 
تنگاتنگی با شکست سياست ھای جمھوری 
اسYمی در عرصه داخلی، منطقه ای و بين 

وضعيتی که اکنون بيش از ھمه .  المللی دارد
در شکست سياست پان اسYميستی و توسعه 
طلبانه ھيئت حاکمه ايران در سطح منطقه 

 . تجلی يافته است
در عرصه داخلی، تمام سياست ھای 
جمھوری اسYمی با شکست مواجه شده 

 -اقتصاد بيمار کشور، با سابقه رکود.  است
تورمی مزمن در مرز فرو پاشی قرار گرفته 

درآمدھای حاصل از فروش نفت، گاز .  است
و توليدات پتروشيمی، به کمترين حد ممکن 

خزانه دولت .   سال گذشته رسيده است۴١در 
 با کسری چند صد ٩٩تھی و بودجه سال 

فقر و .  ھزار ميليارد تومانی رو برو است
بيکاری و حاشيه نشينی بيداد می کند، 
ويروس کرونا، ھمان چرخه نيمه جان توليد 

تری روبرو ساخته  را نيز با رکود عميق
با بسته شدن مرزھا و توقف نسبی .  است

ارتباطات حمل و نقل کاOيی، صادرات و 
. واردات رژيم نيز به حداقل رسيده است

 Yجامعه و توده ھا در يک وضعيت کام
دولت و مجموعه ھيئت .  انفجاری قرار دارند

حاکمه ايران، ناتوان در برون رفت از 
شرايط موجود و بعضا مستاصل از تعديل و 
حتا گشايش اندکی در وضعيت کنونی، فقط 
نظاره گر تشديد فقر و فYکت و بيکاری توده 
ھای مردم و رشد و تعميق باز ھم بيشتر 
بحران ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

 . موجود ھستند
در عرصه منطقه ای و جھانی نيز، اوضاع، 

در .  تماما بر ضد جمھوری اسYمی است
سطح منطقه ای، سياست توسعه طلبانه 
جمھوری اسYمی در سوريه و عراق و يمن 

در .  و لبنان، کامY شکست خورده است
سوريه عقب نشينی نظامی نيروھای قدس 
سپاه پاسداران از يک سال پيش به صورت 
چراغ خاموش شروع و در ماه ھای اخير 

طی دو سال گذشته ارتش .  شدت يافته است
اسرائيل به صورت مکرر و بعضا روزانه 
به پايگاه ھای نظامی و تجھيزاتی حزب هللا و 
سپاه پاسداران در داخل سوريه حمله کرده 

جمھوری اسYمی اما تا کنون، کمترين .  است
عکس العملی نسبت به حمYت موشکی 

به .  ارتش اسرائيل از خود نشان نداده است
رغم اينکه در ھر يک از اين حمYت، بخشی 

از تجھيزات نظامی و تعدادی از نيروھای 
حزب هللا، و حتا فرماندھان سپاه قدس نيز 
کشته شده اند، اما باز ھم کمترين واکنش 
تYفی جويانه از طرف حزب هللا و سپاه قدس 

شرايط در سوريه، .  صورت نگرفته است
آنچنان به زيان جمھوری اسYمی پيش می 
رود، که روسيه نيز در توافقی نانوشته با 
اسرائيل، نسبت به حمYت ارتش اين کشور 
به مواضع حزب هللا و سپاه قدس در سوريه 

 . ھمواره سکوت کرده است
شکست سياست توسعه طلبانه جمھوری 
اسYمی و خروج تدريجی آن از سوريه تا 
بدان حد آشکار است، که اخيرا وزير دفاع 

نفتالی .  اسرائيل نيز بر آن صحه گذاشته است
بنت، وزير دفاع اسرائيل، شامگاه دوشنبه 

در آخرين روز )   ماه مه١٨( ارديبھشت ٢٩
کاری خود در اين مقام، طی سخنانی تاکيد 
کرد، جمھوری اسYمی به طرز آشکاری 

در .  خروج از سوريه را آغاز کرده است
داخل ايران نيز شکست سياست مداخله 
جويانه جمھوری اسYمی در سوريه از مدت 

سوريه را رھا "ھا پيش در شعار اعتراضی 
 . تجلی يافته است" کن، فکری به حال ما کن

شرايط جمھوری اسYمی در لبنان، از 
از آنجا که وضعيت .  سوريه ھم خرابتر است

سوريه در ارتباط تنگاتنگ با شرايط لبنان 
قرار دارد، ھرگونه تغيير و تحوOت سياسی 
و بين المللی در لبنان به سرعت در وضعيت 

دولت لبنان .  سوريه ھم تاثير خواھد گذاشت
ھم اينک در بزرگترين بحران مالی و 

اعتراضات .  اقتصادی خود فرو رفته است
توده ھای ناراضی لبنان، حتا در ھمين 
دوران شيوع کرونا نيز دوباره شدت گرفته 

شورای امنيت سازمان ملل، صندوق .  است
بين المللی پول و بانک جھانی، ھرگونه 
کمک مالی به دولت لبنان را مشروط به خلع 

در وضعيت کنونی .  سYح حزب هللا کرده اند
که لبنان با يک بحران شديد اقتصادی و مالی 
مواجه است، دولت اين کشور چاره ای جز 
پذيرش خواست ھای سازمان ملل و نھادھای 

اولين تبعات .  مالی زير مجموعه آن را ندارد
خلع سYح حزب هللا، يعنی شتاب در روند 
پايان دادن به نفوذ سياسی و حضور نظامی 

 . جمھوری اسYمی در لبنان و سوريه
در عراق ھم ستاره اقبال جمھوری اسYمی 
. به طرز آشکاری از درخشش افتاده است

 ماه گذشته با ۶بحران چند دھه عراق، طی 
شکل گيری اعتراضات وسيع خيابانی وارد 

در ماه ھای گذشته، .  مرحله نوينی شده است
يک وجه از شعارھای اعتراضی جوانان و 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۴از صفحه  ۵از صفحه    

شکست سياست توسعه 
 طلبی جمھوری اس!می

توده ھای معترض اين کشور آشکارا عليه  
جمھوری اسYمی و سياست ھای مداخله 
گرانه ھيئت حاکمه ايران در عراق بوده 

 .است
 ماه ٣پس از استعفای حيدر العبادی و تداوم 

بحران بی نخست وزيری در عراق،  
انتخاب مصطفی کاظمی و گرفتن رای 
اعتماد او از مجلس برای پست نخست 
وزيری عراق، در شرايطی صورت گرفت 
که جمھوری اسYمی در آغاز با انتخاب او 

ھنگامی که مصطفی .  به شدت مخالف بود
کاظمی، از طرف رئيس جمھوری عراق، 
نامزد پست  نخست وزيری شد، کتائب 
حزب هللا عراق، گروه شبه نظامی شيعه 
وابسته به جمھوری اسYمی، او را متھم به 
ھمدستی با آمريکا برای کشتن قاسم 
سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه و رھبر 
. اين حزب ابو مھدی المھندس، در بغداد کرد

با اتھامی اين چنين سنگين عليه  مصطفی 
کاظمی، بی ترديد انتخاب و گرفتن رای 
اعتماد او از مجلس عراق، بدون حمايت 
. جمھوری اسYمی تقريبا ناممکن بود

جمھوری اسYمی اما به دليل شکست 
سياست خارجی، ورشکستگی مالی و نيز به 
دليل بحران ھای عديده ای که در عرصه 
داخلی و بين المللی به گلويش چنگ انداخته 
اند، در نھايت طی يک معامله پشت پرده با 
دولت آمريکا برای آزاد سازی بيش از يک 
ميليارد دOر از پول ھای بلوکه شده اش به 
انتخاب مصطفی کاظمی تن داد و از او 

با توجه به مجموعه تحوOت .   حمايت کرد
عراق و انتخاب مصطفی کاظمی که گرايش 
نزديکتری به آمريکا دارد، روشن است که 
سياست توسعه طلبانه و پان اسYميستی 
جمھوری اسYمی در عراق نيز از رونق 

در اتفاقات و تحوOت سياسی .  افتاده است
يمن نيز، ماه ھا است که از جمھوری 

 . اسYمی ھيچ خبری به گوش نمی رسد
اگرچه توسعه طلبی جمھوری اسYمی بر 
بنيان ھای ايدئولوژيک و تفکر پان 
اسYميستی شيعه استوار است، اما بدون 
ترديد سوخت موتور حرکت اين سياست 
ويرانگر جمھوری اسYمی، ھمان دOرھای 
نفتی بوده اند که ھرساله برای ايجاد و تقويت 
سازمان ھای تروريستی در سطح منطقه و 

به تاراج .  است جھان اختصاص داده شده
 ميليارد دOر در سال، جھت ۶دادن دست کم 

توسعه طلبی اسYمی برای رژيمی که در 
 ١٠٠دوره ھايی از عمر ننگين خود، ساOنه 

ميليارد دOر درآمد نفتی داشت، در حد دست 
به دست کردن چند اسکناس از اين جيب به 

اکنون اما، شرايط برای .  آن جيب بود
جمھوری اسYمی در عرصه داخلی و بين 
. المللی به گونه ای ديگر رقم خورده است

ھمين رژيم سرمايه داری فاسد و تبھکار 
حاکم بر ايران که طی چند دھه گذشته، ده ھا 
ميليارد دOر حاصل دسترنج کارگران و 
زحمتکشان را در عطش توسعه طلبی و 
پيشبرد سياست پان اسYميستی خود در 
عراق و يمن و سوريه و لبنان بر باد داده 
است، اکنون به چنان ورشکستگی اقتصادی 
رسيده است که کل درآمد حاصل از نفت و 

 ميليارد دOر ۵گاز آن در سال جاری حتا به 
 .  ھم نخواھد رسيد

در عرصه سياست داخلی و بين المللی نيز، 
اوضاع برای ھيئت حاکمه ايران از شرايط 

در وضعيت .  اقتصادی رژيم ھم بدترست
کنونی، به لحاظ تحوOت سياسی در درون 

جامعه و نيز به دليل فشارھای بين المللی، 
حتا اگر جمھوری اسYمی ھمان درآمدھای 
سرشار گذشته را ھم داشت، مجبور به خارج 

وضعيتی که کمابيش در .  شدن از سوريه بود
يمن و عراق و لبنان نيز نشانه ھای آن ظاھر 

 . شده است
در واقع، سخنان فYحت پيشه، اين عنصر 
امنيتی جمھوری اسYمی که خواھان باز پس 

 ميليارد دOر پول ھای برباد ٣٠ تا ٢٠گيری 
رفته در سوريه است، نتيجه بYفصل شکست 
سياست توسعه طلبی و پان اسYميستی 
. جمھوری اسYمی از آغاز تا به امروز است

سياستی که شکست آن از ھر سو عيان شده 
و با ورشکستگی بيشتر جمھوری اسYمی، 

 .شدآشکارتر ھم خواھد 
 
 
   

 اخت!س يک و نيم ميليارد د;ری 
 تپه و حقانيت کارگران ھفت

حکم زندان اسماعيل .  کارگران قرار گيرد
بخشی، علی نجاتی، محمد خنيفر و تمامی 

تپه  احکام صادره برای متھمان پرونده ھفت
ازجمله سپيده قليان و نويسندگان نشريه 

اخيراً .فوريت بايد ملغی شوند اينترنتی گام به
امير رئيسيان وکيل برخی از متھمان کارگر 

ھای خود  تپه در گفتگو با شرق از شنيده ھفت
 ساله متھمان پرونده ۵در مورد لغو احکام 

اند  شده"  مشمول عفو"  که آنان تپه و اين ھفت
ھنوز "سخن گفته بود اما تأکيد کرده بود که 

گونه ابYغيه کتبی به دست ما نرسيده  ھيچ
ھمچنين بنا به اطYعيه سنديکای ".  است

تپه مورخ سوم خرداد  کارگران نيشکر ھفت
 و به نقل از فرزانه زيYبی وکيل ٩٩

کارگران ھفت تپه، چنين عنوان شده است که 
اسماعيل بخشی، محمد خنيفر، علی نجاتی و 

شدگان  تعدادی از دانشجويان و بازداشت
زندانيان "  ليست عفو"روزجھانی کارگردر 

 .قرارگرفته اند
در اين مورد بايد تصريح کرد که اوOً طرح 

مورد است، چراکه  کلی بی موضوع عفو به
اين متھمان درواقع ھيچ جرمی مرتکب 

اند که امروز کسی بخواھد مرتکبين آن  نشده
دوماً امروز ھمگان متوجه .  جرم را عفو کند

اند که مجرمان اصلی اسد بيگی و  شده
ھا در دستگاه دولتی  رستمی و ھمدستان آن

ھای بسيار بزرگ و سنگينی  ھستند که جرم
تپه و  جرم کارگران ھفت.  اند مرتکب شده
ھا اين بود که اين جرائم را  مدافعان آن

کردند  دادند و مجرمان را افشا می ھشدارمی
ھا  و به جرم ھمين ھشدارھا و افشاگری

ھای  بازداشت و شکنجه و زندانی و به حبس
درھرحال تمام احکام .  سنگين محکوم شدند

تپه و ،  صادره درمورد کارگران ھفت
درنگ  نويسندگان  نشريه گام بايستی بی

طور مکتوب  توسط دستگاه قضائی ملغی و به
 ۵لغو حکم .  ھای رسمی اعYم شود در رسانه

سال زندان اسماعيل بخشی، محمد خنيفر، 
علی نجاتی، سپيده قليان و نويسندگان 

و ھمچنين چند تن از "  گام"نشريه
نفسه يک  شدگان اول ماه مه ، فی بازداشت

تپه و ھمه  پيروزی برای کارگران ھفت
تعقيب و .  خواھان است کارگران و آزادی

سازی برای  گرد قضائی و امنيتی و پرونده پی
طور کامل بايد پايان پذيرد و  کارگران به
اسماعيل بخشی، محمد خنيفر و . ممنوع گردد

اند  ساير کارگرانی که مشمول اخراج شده
. فوريت بايد به سرکارھای خود بازگردند به

ضمن عذرخواھی رسمی از اسماعيل 
بخشی، محمد خنيفر، علی نجاتی، سپيده قليان 

تپه که در اين  و تمام حاميان کارگران ھفت
مدت به زندان افتاده، از کار و تحصيل 

ھای  بازمانده يا اخراج شده و متحمل زيان
اند، بايستی به آنان خسارت  گوناگون شده
دستمزد اسماعيل بخشی و .  پرداخت شود

محمد خنيفر و ساير عزيزان در دوره زندان 
طور کامل به آنان داده شود و اضافه  بايد به

برآن، به ھمه اين عزيزان بايد غرامت 
 . پرداخت شود

زنده باد !  تپه زنده باد کارگران مبارز ھفت
 !تپه حاميان کارگران ھفت
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مالی مرتبط با خودرو سازی سايپا، محاکمه يک 
 متھم ، کشف يک سلطان ديگر به نام ۵٠گروه با 

سلطان خودرو و حکم اعدام يک زن و شوھر در 
ای که بيش  در پرونده:  وی گفت.  دادگاه بدوی داد

 متھم داشت، کيفرخواست برای بيش از ۵٠از 
 متھم در دادگاه محکوم ٣۴ نفر صادر و ۴٠

 .شدند
در اين پرونده که بخشی از آن اخYل ارزی و 
بخشی اخYل در نظام خودرو و سکه بود، يک 
زن و شوھر به جرم مشارکت در اخYل در نظام 
اقتصادی از طريق ثبت سفارشات صوری و 

 ٧٠٠ ھزار و ۶صرافی غير مجاز و پيش خريد 
شويی  دستگاه خود رو از سايپا، مشارکت در پول

 .  ھزار ميليارد به اعدام محکوم شدند٣٢به ميزان 
 ھزار سکه تمام ٢۴از منزل اين افراد :  او افزود

 .بھار آزادی و صد کيلو طY کشف شده است
در اين پرونده ھمچنين مديرعامل سابق شرکت 
خودروسازی سايپا به جرم مشارکت در اخYل 

 سال حبس تعزيری، ٧در نظام توزيعی، به تحمل 
معاون سابق بازاريابی و فروش شرکت سايپا به 
جرم مشارکت در اخYل در نظام توزيعی خودرو 

 سال حبس، رييس سابق حراست کل ١۵به تحمل 
گروه خودروسازی سايپا به جرم معاونت در 

 ماه حبس تعزيری، ۶١اخYل در نظام توزيع به 
دو نماينده مجلس شورای اسYمی به جرم معاونت 

 ۶١در اخYل در نظام توزيعی خودرو به تحمل 
 .اند ماه حبس تعزيری محکوم شده

در ھمين رابطه، نماينده دادستان نيز در جريان 
 نفره، از اخYل در نظام ٢۶رسيدگی به پرونده 

 ١۶٧توزيع مايحتاج عمومی از طريق تحصيل 
 دستگاه خودرو با انحصار و بھره ٨٣۴ھزار و 

مندی از رانت و ھمچنين اخYل در نظام 
اقتصادی از طريق فعاليت شرکت ھرمی به مبلغ 

 ميليارد لایر و پولشويی به ميزان سه ھزار ٢۶٣
 حساب بانکی و ٢۶٠و دويست ميليارد تومان با 

 ميليون يورو از ١٣حداقل بيش از که  از اين
ارزھای دريافتی رفع تعھد نشده است، خبر داده 

 .بود
ھمچنين با اشاره به اختصاص محصوOت 

با :  پرفروش شرکت سايپا به متھمان افزوده بود
 نمايندگی سايپا در کشور، ۶٠٠توجه به وجود 

محصوOت پرفروش اين شرکت به متھمان 
 ١۶اختصاص يافته و سود تنھا يکی از آنھا 

 .ميليارد تومان برآورد شده است
اما آيا در ھمين خودروسازيھا، فساد، دزدی و 
زدو بند محدود به سايپا و موارد مطرح شده در 
پرونده  آن است ؟  گزارش تحقيق و تفحص 

ھا  مجلس که اخيراً از وضعيت خودروسازی
دھد که ماجرای  انتشار يافته به وضوح نشان می

سايپا فقط يک جزء کوچک از فسادی گسترده در 
گزارش تحقيق و تفحص .  اين رشته صنعت است

از رانت و فساد گسترده و سيستماتيک در اين 
 .صنعت خبر داده است

ھا، نھادھا و مقامات  ابعاد درگير بودن ارگان
جمھوری اسYمی صرفاً در فساد ھمين 

ای است که در اين  ھا به درجه خودروسازی
ھمکاری نيروی انتظامی و قوه  گزارش به عدم 

ھای مجلس نظير  قضائيه  و زيرمجموعه

کميسيون اصل نود، رياست مجلس و ھيئت 
ھا و نھادھای  رئيسه مجلس، تعدد سازمان

ورودکننده به اين صنعت و در اختيار گرفتن 
اطYعاتی که بعضاً امکان ورود کارشناسان 

ھای بسيار باOيی  ھيئت را به آن با محدوديت
 شفافيت در فضای  ساخت ، از عدم مواجه می

ھای  دسترسی به صورت مديريتی کشور و عدم
کنندگان و سھامداران و تعدد  مالی برخی تأمين

ھای خودروسازی و  ھای تحت تملک گروه شرکت
به .  کند افرادی مورد نظر برای تحقيق اشاره می

ھا، تمام  تر، در خودروسازی عبارت صريح
 .ھای دستگاه دولتی درگير اين فسادند ارگان

ھا،  نصف فروش نمايندگی:  افزايد اين گزارش می
ھمچنين .  شود توسط کارکنان خريداری می

سازان، خودروساز را مجبور به واردات  قطعه
اما فوOد وارداتی توسط .  کنند فوOد باکيفيت می

شود و توليد  ساز در بازار فروخته می قطعه
 .کند قطعات با فوOد کم کيفيت ادامه پيدا می

در اينجا ديگر صرفاً مسئله فساد مطرح نيست، 
ھائی در ميان  بلکه پای زندگی و مرگ انسان

است که در پی ھر تصادفی جان خود را از دست 
دھند و مدام آمار مرگ ناشی از تصادفات در  می

 .يابد نتيجه کيفيت نازل خودروھا افزايش می
اما آنچه که در پرونده سايپا مطرح شده است ، 

در .   نيست فقط مربوط به فساد در خودرو سازی
ھای کYن  ھمين پرونده در ازای پرداخت رشوه

ھا تومان و  ھا، ميليارد به مقامات باOی بانک
ھا دOر در اختيار باندھای مافيائی قرار  ميليون

 . گرفته است
اين زن و شوھر به ھمراه اعضای خانواده خود 

 حساب بانکی را در اختيار داشتند و توسط ٢۶٠
 ٢٠٠آنان موفق به پولشويی کYن سه ھزار و 

 .اند ميليارد تومانی شده
آنھا با ثبت چندين شرکت تو در تو و بند و بست 

ای از مديران بانکی فاسد، به ثبت   با شبکه
سفارش صوری واردات خودرو دست زدند و 

ھا به جای واردات،   پس از دريافت ارز از بانک
 . آن را در بازار آزاد فروختند

از ھمين روست که دادستان تھران از تحت 
 نفر از کارکنان ٢۵تعقيب قرارگرفتن حدود 

بانک مرکزی تا سطح مديرکل و تعدادی از افراد 
 . دھد متخلف در بانکھای عامل نيز خبر می

ھا  در پی پرونده سلطان خودرو گرچه اقتصاددان
ھا و  ھای رژيم گفتند که اين سلطان بازی و رسانه

ھا تا کنون ھيچ مشکلی را حل نکرده و  اعدام
نخواھد کرد، چرا که فساد سيستماتيک است، اما 

ھای تکراری گذشته در مورد مديريت  جز حرف
و آمريت، قيمت ھای ديکته شده و قدرت مديران، 

 . راه حلی نداشتند
در واقع ريشه اين فساد که محدود به اين يا آن 

دار نيست  موسسه و نھاد، اين يا آن مقام و سرمايه
و تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است، در 
نظام اقتصادی و نظم سياسی حاکم بر ايران قرار 

ھا روشن نشود، نه   دارد و تا وقتی که تکليف آن
تنھا راه حلی بر فساد نيست بلکه پيوسته اين 
فساد، افزايش خواھد يافت، ھمانگونه که تا کنون 

 .چنين بوده است
نخست اين که در ايران يک دولت دينی  

استبدادی حاکم است که در ذات خود يک دولت 
فساد، دزدی ، رشوه .  فاسد و فساد پرور است

ھای ذاتی دولتی مذھبی و  خواری ، خصيصه
خودکامه است که در راس آن قدرتی فراتر از 

اين قدرت که .  قدرت خود دولت قرار گرفته است
در واقع سلطان بزرگ تمام سYطين دزد و فاسد 

ھا و  است، در حالی که فرمانروای تمام ارگان
. نھادھای دولت است، به کسی ھم پاسخگو نيست

در اين نظام استبدادی از .  او مصون از خطاست
آنجائی که تمام مقامات دولتی مستقيم و غير 
مستقيم منصوب وی ھستند، آنھا نيز به کسی جز 

در اين نظام سياسی که .  خود او پاسخگو نيستند
ھای سياسی نيز از مردم سلب  ترين آزادی ابتدائی

شده است، ھيچ کنترل و نظارتی حتی به شکل 
بوروکراتيک آن که در نظام ھای پارلمانی وجود 

ھر مقام دولتی .  تواند وجود داشته باشد دارد، نمی
در ھر مسندی که قرار دارد، خودش يک 
فرمانروای خودکامه است و کسی بر کار او و 

تواند کنترل و   نھاد و ارگان تحت مسئوليتش نمی
بنابراين فساد، دزدی، پارتی .  نظارتی اعمال کند

بازی رشوه خواری جزء جدائی ناپذير تمام 
 .سيستم دولتی است

داری  ھای سرمايه از سوی ديگر، يکی از ويژگی 
ايران در اين است که نفت و درآمدھای ناشی از 
فروش آن نقش مھمی در سيستم اقتصادی و 

بخشی از درآمدھای .  سياسی موجود برعھده دارد
ھای  کYن حاصل از فروش نفت صرف ھزينه

دستگاه دولتی می شود که در يک دولت استبدادی 
يکی از سرمنشاء ھای دزدی و انواع فساد مالی 

اما بخش ديگری از اين درآمد نفت بايد به .  است
داران  ھا و توجيھات مختلف ميان سرمايه بھانه

ترين  نحوه توزيع آن نيز بزرگ.  توزيع گردد
دارانی که  سرمايه.  آورد فسادھا را به بار می

وابسته به باند حاکم ھستند، بيشترين سھم را 
آوردن سھمی  دريافت می کنند و برای به دست

ھرچه بزرگ تر وارد بند و بست با مقامات 
شوند و رشوه ھای  دستگاه بوروکراتيک  می

در عين حال .  شود کYنی رد و بدل می
داری شديداً نا متوازن و بحران زده ايران  سرمايه

. ھم يک عامل ديگر در گسترش فساد است
ای که نمی تواند راھی برای به جريان  سرمايه

ھای  افتادن در توليد پيدا کند، به سوی بخش
خواه .  آورد خدمات، دOلی و قمار بازی روی می

از طريق تجارت، صادرات و واردات کاO باشد، 
يا خريد و فروش طY، سکه و ارز ، زمين و 

ھا در  خانه که ھم اکنون صدھا دستگاه از آن
شھرھای بزرگ در دست يک نفر متمرکز شده 
است، يا خريد و فروش سھام و گاه وارد زد و بند 
شدن با سرمايه دارانی که کاOھای  آن ھا به ھر 
علتی در بازارخريدار دارد، نظير ھمين ماجرائی 

بنابراين .  که در خودرو سازی ھا  رخ داده است
تا وقتی که جمھوری اسYمی بر سر کار است و 

داری نظم حاکم بر ايران، ماجرای فساد  سرمايه
ھای نمايشی  فراگير برجای خواھد ماند و دادگاه

مبارزه با فساد و حتی اعدام به اصطYح سYطين 
 .  رنگارنگ چيزی را تغيير نخواھد داد

 

 غرق در فساد   نظامی گنديده و
٨از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس!می 

٧درصفحه   

١از صفحه   

 Yطين جديدی کشف   رقيب را برمYکند و مدام س
با .  گردد ھای فساد پيشين افزوده می و بر سلطان

شود تنھا نوک کوه  اين ھمه آنچه که برمY می
 . يخی است که اصل آن پنھان مانده است

ھنوز  چند روزی از ماجرای گم شدن نزديک به 
 تومانی در ۴٢٠٠ھای   ميليارد دOر از ارز۵

گذرد،  گزارش  رئيس ديوان محاسبات رژيم نمی
ھا و زدو بندھای مدير عامل  که خبر دزدی

شرکت نيشکرھفت تپه با مقامات دولتی و 
ھا کشيده  ھای رد و بدل شده به سطح رسانه رشوه

گزارش تحقيق و تفحص مجلس در .  شده است
مورد صنعت خودروسازی و فساد گسترده در آن 

ھا و مقامات  که به طور ضمنی پای ھمه ارگان
مختلف حکومتی در آن به ميان کشيده شده نيز در 

٨ 

ھای  نامSه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���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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ھم .  ھمين چند روز اخير، انتشار يافته است
زمان، دادستان تھران از تحت تعقيب قرارگرفتن 

 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح ٢۵حدود 
مديرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکھای 
. عامل در ارتباط با تخلفات ارزی خبر داده است

ترين پرونده در  اما  آنچه که تبديل به جنجالی
ھای رژيم  روزھای اخير شده و در رسانه

انعکاس وسيعی يافته است، ماجرای فساد در 
خودرو سازی سايپا و محکوم شدن يک زن و 
شوھر به اعدام، تحت عنوان سلطان خودرو 

 .  است
در ھفته ای که گذشت، سخنگوی دستگاه قضائی 
جمھوری اسYمی، خبر از کشف يک شبکه فساد 

 غرق در فساد   نظامی گنديده و

 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 
 عمودیپوOريزاسيون 

 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


