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 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

  ٧درصفحه 

روزی نيست که در گوشه و کنار کشور صدای 
اعتراضاتی که به اشکال .  اعتراضی برنخيزد
موضوع برای اعتراض .  يابند گوناگون بروز می

وضعيت معيشتی وخيم و فقر، :  کم نيست
آور،  دستمزدھای ناچيز، گرانی و تورم سرسام

امان محيط زيست، فساد و  بيکاری، تخريب بی
ھای  چپاول سران رژيم، سرکوب و نقض آزادی

ھای فردی،  اجتماعی و سياسی، نقض آزادی
 ... آبی، ريزگردھا و آلودگی ھوا، و بی

از پِس اعتراضات دی ماه، روزی نگذشته که 
ی اعتراضات افزوده   ای جديد به سياھه مسئله
در روزھای اخير، مردمی که آب و نان .  نشود

نداشتند، به معضل خاموشی برق نيز دچار 
اند آن ھم در تابستانی  داغ و در گرمايی که  گشته

 .رسد  درجه نيز می۵٠گاه به باSی 
، پس از اعتراضات مردم ٩۵در اوايل اسفند 

اھواز به ريزگردھا و قطع مداوم آب و برق، 
وی در اين سفر به مردم .  روحانی به اھواز رفت

"وعده داد کنيم  امروز به مردم اھواز اعZم می: 
براساس گزارش وزير نيرو و شرايطی که 

بينی شده، ديگر شاھد قطعی آب نخواھند بود  پيش
ھای زيادی ھم برای رفع مشکل قطعی  و تZش

امروز، تير ماه سال ."  برق در حال انجام است
ھای آن روز را نه تنھا در اھواز  ، نتيجه وعده٩٧

ھای بزرگ امپرياليست وارد مرحله جديدی  تضادھای قدرت.  اوضاع سياسی جھان، آشفته و پرتشنج است
اختZفات ميان دو قدرت امپرياليست آمريکا و اتحاديه اروپا که پس از جنگ جھانی دوم يک .  شده است

ھای  جنگ تجاری که ميان قدرت.  دادند، به شکافی عميق منجرشده است بلوک متحد را تشکيل می
ھای  ھا در نخستين سال سابقه تضادھا و رقابت سبعانه آن امپرياليست به راه افتاده است، حاکی از تشديد بی

ای است که اجZس سران گروه ھفت برای نخستين بار با  حدت اين تضادھا به درجه.  قرن جديد است
کشمکش در درون ناتو نيز که اخيراً با جنجال و حمZت .   تشنج برگزار شد و بدون نتيجه پايان يافت

. شديد ترامپ به برخی سران کشورھای اروپائی برگزار شد ، بازتاب ديگری از اين تشديد تضادھاست
روسيه به .  اختZفات دو قدرت امپرياليست روسيه و چين با آمريکا و اروپا نيز مدام در حال افزايش است

شده است و مرزھای اروپای شرقی را مورد تھديد قرار  يک تھديد نظامی جدی برای رقبای خود تبديل

 خرداد، خبر تجاوز به تعدادی از دختران ايرانشھری در تريبون نماز جمعه اين شھر ٢۵روز جمعه 
مولوی طيب، امام جمعه اھل تسنن ايرانشھر درخطبه ھای نماز جمعه در حضور فرماندار و .  مطرح شد

 دختر در شھرستان ايرانشھر خبر داد و خواستار دستگيری و ۴١ديگر مسئوSن اين شھر از تجاوز به 
طبق نظر امام جمعه ايرانشھر اين جنايت ھولناک توسط افرادی که .  محاکمه عامZن اين جنايت شد

 .ھستند، صورت گرفته است" ثروت و قدرت"صاحب 
اندک زمانی پس از اظھارات مولوی طيب، کليپ سخنرانی او به صورت گسترده در شبکه ھای 

خبر تجاوز به دختران ايرانشھری، واکنش بسياری از کاربران شبکه ھای مجازی، .  اجتماعی پخش شد
 . فعاSن اجتماعی و مردم سيستان و بلوچستان را بر انگيخت

٩درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

  ٧٨١شماره    ٩٧ تير ٢۵ –سال  چھلم 

 داری جنگ تجاری و آشفتگی جھان سرمايه

خواری  ھر روز اخبار جديدی از فساد و رشوه
در ميان مقامات حکومت اسZمی منتشر 

در يکی از جديدترين موارد که بعد از .  گردد می
ی محسن ھاشمی رئيس شورای شھر  مصاحبه

تھران در سطحی گسترده بازتاب يافت، 
دستگيری چند تن از سران سپاه در ارتباط با 
فساد در شھرداری تھران است که به دستور 

ای، باقری رئيس ستاد مشترک، مسئول  خامنه
 .رسيدگی به اين موضوع شده است

کاری رژيم، اخبار متفاوت و البته  به دليل مخفی
از .  بسيار ناقصی از اين پرونده علنی شده است

ھا افتاده،  جمله افرادی که نام او بر سر زبان
سرتيپ سپاھی حسن بتولی معاون اطZعات ستاد 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 اعتراضی مؤثر
 : آبی و خاموشی  به کم

 ھای آب و برق عدم پرداخت قبض

 طلبان  ستاره سلطنت
 به کلی 

 سرد و خاموش است

مبارزه با فساد بدون سرنگونی جمھوری اس�می 
 پذير نيست امکان

 حکومتی که در آن جای متجاوزان و قربانيان، 
 طاق زده می شود
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١از صفحه   

 : آبی و خاموشی اعتراضی مؤثر به کم
 ھای آب و برق عدم پرداخت قبض

اين تنھا يکی .  بلکه در سراسر ايران شاھديم
دھد  ست که نشان می شماری از موارد بی

وضعيت مردم با استمرار اين رژيم نه تنھا 
بھتر نشده بلکه روز به روز بدتر شده و 

تر از يک سال و نيم پيش  معضلی که شايد کم
به مناطقی از ايران محدود بود، امروزه به 

 .سراسر ايران گسترش يافته است
البته در اين ميان نيز مسئوSن سياست فرار 

اند و مردم را  به جلو را پيشه خود کرده
آنان مردم را .  کنند مقصر اصلی معرفی می

در "  ساعات پيک"کنند که در  شماتت می
. کنند نمی"  جويی صرفه"مصرف برق 

ھای شرکت توزيع  ساعاتی که بنا به اطZعيه
 ٢٣ تا ٢٠ و از ١٧ تا ١٢برق از ساعت 

ترين ساعات روز  شب است؛ يعنی در گرم
فرسای بعدازظھر  که مردم از گرمای طاقت

برند و  تابستان به وسايل سرمايشی پناه می
ھا خسته  ساعاتی از غروب و شب که خانواده

ی  سابقه ھای روزانه و گرمای بی از دغدغه
. آيند تا اندکی بياسايند تابستان گرد می

مسئوSن رژيم در حالی مردم را به 
متھم "  مصرف بيش از حد آب و برق"
، ٩٣ای در سال  کنند که طبق مطالعه می

تر  مصرف سرانه برق خانگی در ايران بيش
 .از متوسط مصرف جھانی نيست

به گفته برخی، کمبود برق کنونی ناشی از 
. خشکسالی و کمبود آب در پشت سدھاست

 درصد برق توليدی در ايران ٧٩بنا به آمار، 
 درصد با نفت توليد ١۴با انرژی گاز و 

شود، يعنی منابعی که به وفور در ايران  می
 درصدی ۵با توجه به سھم .  شوند يافت می

انرژی آبی در توليد برق، کمبود برق کنونی 
. توان تنھا به خشکسالی نسبت داد را نمی

گرچه بايد گفت حتا در چنين صورتی، باز 
مقصران اصلی سران و مسئوSن رژيم 
ھستند که به ھشدارھای کارشناسان و 
اعتراضات مردم نسبت به تخريب محيط 

 و  ھای گذشته وقعی ننھاده زيست طی سال
صدای ھر اعتراضی را با دستگيری و حبس 

گذشته از آن، ايران .  اند پاسخ داده
ست با منابع طبيعی فراوان توليد  کشوری

انرژی تجديدپذير مانند انرژی خورشيدی و 
ھای تجديدپذير  در حالی که سھم انرژی.  بادی
با وجودی که طبق .   درصد است٠ /  ۵تنھا 

ای، نياز  گزارش اتحاديه جھانی انرژی ھسته
 درصد افزايش ۴ايران به برق ساSنه 

ھای کنونی گواھی است  يابد، که خاموشی می
توجھی سران رژيم به  بر بی
ھای Sزم برای تأمين اين نياز  ريزی برنامه
 . مردم

با آن که مسئوSن آمار Sزم را برای بررسی 
توان حدس زد عدم  کنند، می دقيق منتشر نمی

توليد برق کافی برای پاسخ به نيازھای مردم 
گذاری در نوسازی،  ناشی از عدم سرمايه

 .توسعه و تجھيز تأسيسات توليد برق است
اما به جز ناکارآمدی مسئوSن رژيم در 

ھای دراز مدت، آنان نسبت به  ريزی برنامه
اند که در روزھای  تفاوت زندگی مردم بی

ھا را  اوليه قطع برق، حتا جدول خاموشی
اعZم نکردند تا مردم بتوانند طبق آن برنامه 

برای آنان اھميتی .  زندگی خود را تنظيم کنند
تواند به  خبری از قطع برق می ندارد که بی

جز اختZل در برنامه زندگی مردم، زندگی 
و سZمت بسياری، به ويژه سالخوردگان، 
کودکان، بيماران و ناتوانان را به مخاطره 

 .اندازد

و اگر جان مردم برايشان اھميتی ندارد، 
اھميت ندارد که قطعی برق و .  تر شان کم مال

رسانی موجب سوختن  نوسانات شبکه برق
ھا شود؛ وسايلی که شايد  وسايل برقی خانواده

با زحمت و تکاپوی فراوان برای اندکی 
اند و در صورت خرابی،  آسايش خريده

ھا با توجه به تورم  بسياری از خانواده
 . کنونی، امکان خريد مجدد آن را ندارند

سرانجام پس از اعتراضات مردم، ادارات 
ھا  توزيع برق، اقدام به پخش جدول خاموشی

جدولی که به گفته بسياری از مردم .  کردند
شھروندان بسياری به .  شود رعايت نمی

ھا و تکرار  ساعات خارج از جدول خاموشی
 .  ھا در روز معترض ھستند آن
ھا نه تنھا مشترکين خانگی  اين خاموشی 

بلکه توليدکنندگان، دامداران و کشاورزان و 
در .  کسبه زيادی را دچار مشکل کرده است

ھفته گذشته شاھد اعتراضات متعددی از 
سوی مرغداران، نانوايان، و ساير کسبه 

ھای مالی  ھا، زيان پا بوديم که خاموشی خرده
 . زيادی به آنان وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری تسنيم، در پی 
ھای بدون اعZم قبلی برق، رکورد  قطعی
 ھزار تماس شکايت با سامانه فوريت ١٠٠

در طی يک )  ١٢١شماره (ھای قطع برق 
 .روز و در يک استان به ثبت رسيده است
ھايی  اما تجربه نشان داده است، چنين شکايت

 .راه به جايی نخواھند برد
. تنھا چاره، اعتراضی سراسری است
اعتراضی که موفقيت آن به ميزان گسترش 

آن ھم عدم .  و استمرار آن بستگی دارد
در .  ھای آب و برق است پرداخت قبض

ھايی  کار در محدوده ساليان پيش نيز اين راه
در پيش گرفته شد، که با تھديد مسئوSن به 

اما شرايط .  قطع آب و برق روبرو گشت
اجتماعی امروز، تفاوتی اساسی با ساليان 

در شرايط کنونی پس از .  گذشته دارد
 و در جريان تظاھرات ٩۶تظاھرات دی ماه 

و اعتراضات روزمره مردم به معضZت 
گوناگون، رژيم در شرايطی نيست که بتواند 
به قطع آب و برق ھمه مشترکينی اقدام کند 
که از پرداخت قبوض آب و برق خودداری 

داند در چنين صورتی،  کنند، زيرا می می
احتمال فراروييدن اعتراضات به تجمعات و 

برای .  تظاھرات خيابانی وجود دارد
ھا،  ھا و ناکارآمدی کفايتی اعتراض به بی

ترين نيازھا در قرن  برای مطالبه اساسی
بيست و يکم، برای اعتراض به وضعيت 
موجود، به اعتراضی مؤثر برخيزيم؛ 
. اعتراضی ھمبسته و مشترک و ھمگانی
برای اعتراض به کمبود آب و برق، 

 .ھای آب و برق را پرداخت نکنيم قبض
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۴درصفحه   

١از صفحه  که بحران، شکست سياست نئوليبرال  وقتی 
اتحاديه اروپا را برمZ نکرده بود، انگليس 

اما در .  مشکلی جدی با اتحاديه اروپا نداشت
کوشيد به  پی اين بحران است که انگليس 

درون مرزھای ملی خود، جدا از اتحاديه 
معنای برکسيت و خروج .  اروپا پناه ببرد

انگليس از اتحاديه اروپا چيزی جز اين نبود 
خواھد  که بورژوازی انگليس ديگر نمی

ھای اساسی  وچرا، يکی از پايه چون بی
وآمد  سياست نئوليبرال ، آزادی رفت

ھا و باز بودن مرزھا و بازار برای  سرمايه
کاSھا را در مقابل رقبای قدرتمندی چون 

انگليس قدرتمندتر از آن بود .  آلمان  بپذيرد
که اتحاديه اروپا بتواند ھمچون يونان او را 

گرچه انگليس سياستی متمايز از .  خفه کند
خورده اقتصادی ندارد  ھمين سياست شکست
داری بديلی برای اين  و اساساً جھان سرمايه

محض  سياست ندارد، اما شکی نيست که به
قطعيت يافتن برکسيت، حمايت گرائی 
انگليسی نيز سر بر خواھد آورد که با 

آنچه .  سياست نئوليبرال در تضاد قرار دارد
را که ھنوز در انگليس عملی نشده است، 
ترامپ در آمريکا در حال عملی کردن آن 

ھای  ايجاد موانع گمرکی و وضع تعرفه.  است
Sھای رقيب به  ھای قدرت سنگين بر کا

چراکه .  شده است سياست عملی آمريکا تبديل
 Sديگر ورود و خروج آزادانه سرمايه و کا
با منافع انحصارات آمريکائی و تZش برای 
نجات از سير قھقرائی توان اقتصادی آمريکا 

گرچه ترامپ ھم سياست .  سازگار نيست
اقتصادی جديدی ندارد، اما روشن است که 

ای به يکی از ارکان  اين اقدامات ضربه
سياست اقتصادی نئوليبرال است که خود 
آمريکا زمانی که ھنوز يک قدرت اقتصادی 

شد، واضع و  برتر جھان محسوب می
شعار آمريکا اول، .  دار اصلی آن بود پرچم

وچرای  چون قبل از ھر چيز به معنای تقدم بی
منافع انحصارات آمريکائی ، سرمايه و 
کاSھای آمريکائی و ايجاد مانع بر سر راه 

ھای اقتصادی رقيب  انحصارات و قدرت
اگر آمريکا ھمچنان قدرت مسلط در .   است

ترديد نفعش در آن بود  بازار جھانی بود، بی
قيدوشرط  ورود و خروج  که از آزادی بی

سرمايه و کاS دفاع کند و اگر به حمايت 
ای بر يک  گری روی آورده است که مقدمه

سياست اقتصادی جنگی است، پوشيده نيست 
که آن سياست، ديگر کار آيی  پيشين را 

ھرحال، ترامپ بر اين پندار  اما به.  ندارد
تواند قدرت  است که با اين اقدامات می

اما گرچه .  رفته آمريکا را احيا کند ازدست
ممکن است بتواند امتيازاتی از رقبای آمريکا 

مدت ھم اوضاع اقتصادی  بگيرد و در کوتاه
آمريکا کمی بھبود يابد، اما قطعاً اقدامات وی 
در شرايطی که درنتيجه تحوSت چند دھه 
اخير، اقتصادھای تمام کشورھای 

داری عميقاً در بازار جھانی  سرمايه

گيرند و ادعاھايی  روزافزونی قدرت می
به ايتاليا نگاه کنيد، .  ھمچون ترامپ دارند

ھا که ھستند که اخيراً در رأس قدرت  اين
به اتريش نظر افکنيد که .  اند قرارگرفته

ھای راست افراطی در  نخستين تZش گروه
رأس قدرت، تZش برای افزايش کار روزانه 

آلمان را ببينيد که حزب .   ساعت است١٢به 
دست راستی افراطی موسوم به آلترناتيو در 
مدتی کوتاه به کسب قدرت نزديک شده 

نيازی به ذکر نام برخی از کشورھای .  است
اروپای شرقی عضو اتحاديه اروپا نيست که 

. اند ھا در رأس قدرت معنا فاشيست تمام به
ھا ھمه محصوSت رشد تضادھای نظم  اين

ھای آن در شرايط  داری و بحران سرمايه
البته توجيھات دست راستی ھم .  کنونی ھستند
مھاجرين و :  شود ھا عنوان می برای آن
دقيقاً شبيه ھمان توجيه مسخره و .  پناھندگان

ساختگی خطر يھوديان برای آلمان، توسط 
 . رژيم فاشيستی ھيتلر

واقعيت اما اين است که ترامپ مستثنا از 
اش، نماينده يک جناح  تمام مختصات فردی

از انحصارات آمريکائی در شرايط معينی از 
داری و زوال  بحران جھانی نظم سرمايه

قدرت امپرياليسم آمريکا، در رأس قدرت 
ھايی  حال با وعده او درعين.  قرارگرفته است

که در جريان مبارزات انتخاباتی به مردم 
آمريکا داد و اکنون در حال عملی کردن 

ھاست، توانست حمايت بخش وسيعی از  آن
مردم را که در جريان بحران اقتصادی لطمه 

بنابراين اگر .  ديده بودند، به دست آورد
ترامپ با وعده سياست حصارکشی و 

رسد،  گرائی اقتصادی، به قدرت می حمايت
ھای اقتصادی کنونی اين  ناشی از واقعيت

که قدرت اقتصادی  جدا از اين.   نظم است
امپرياليسم آمريکا از اواخر قرن گذشته مدام 
به تحليل رفته است، ضربه قطعی را بحران 

 به اقتصاد آمريکا وارد ٢٠٠٧جھانی سال 
آورد و با اين بحران است که شکست 

داری نيز  سياست نئوليبرال در جھان سرمايه
 . گردد برمZ می

ھای جھانی کوشيدند با  سياستمداران قدرت
دريغ به انحصارات و  ھای مالی بی کمک

بندوباری حاکم بر اين  اندکی کنترل بی
اما .  سياست، معضل بحران را حل کنند

داده است،  وقايعی که در چند سال اخير رخ
تZش .   نشده است نشان داد که معضل حل

يونان برای خروج از اتحاديه اروپا برای 
اما يونان .  نجات از سياست نئوليبرال بود

عنوان يک کشور کوچک در اروپا،  به
تر از آن بود که بتواند در برابر  ناتوان

اتحاديه اروپا مقاومت کند و توسط اتحاديه 
که معضZت  اروپا خفه شد، بدون اين

تا .  اجتماعی اين کشور حل شود-اقتصادی

چين با گسترش سيطره اقتصادی .  داده است
خود در بازارھای جھان به يک تھديد 
اقتصادی جدی برای اروپا و آمريکا 

 .  شده است تبديل
داری  آشفتگی و تشنجی که در جھان سرمايه

يابد، اتفاقی دور از انتظار  مدام افزايش می
ھای  آنچه در رقابت ميان قدرت.  نبود

گذرد،  امپرياليست جھانی در لحظه کنونی می
از تبعات عصر سلطه انحصارات و سرمايه 
مالی، تشديد تضادھای نظم جھانی 

داری، زوال قدرت امپرياليسم  سرمايه
 و ٢٠٠٧آمريکا، بحران اقتصادی سال 

باSخره شکست سياست نئوليبراليسم است که 
بخش  گويا زمانی قرار بود نجات

ھای اين  حلی بر بحران داری  و راه سرمايه
 . نظام باشد

ای تحت  نشريه کار ده سال پيش در مقاله
جھان سرمايه و ثروت به لرزه "  عنوان 

با تحليل بحران جھانی نظام "  درآمده است
داری، نتيجه گرفت که اين بحران  سرمايه

عواقب اقتصادی، سياسی و حتی نظامی 
ازجمله اشاره شد .  جدی در پی خواھد داشت

که اين بحران، بيان شکست آشکار سياست 
نئوليبرال است و پی آمد آن، تشديد 

ھای  ھای اقتصادی و تضاد قدرت رقابت
آنچه اکنون در .  امپرياليست جھان خواھد بود

داده است، تأييدی بر اين  عرصه جھانی رخ
 . گيری است نتيجه

به قدرت رسيدن ترامپ  در آمريکا و 
گرفته است، اکنون  ھايی که در پيش سياست

ھای رقيب  به يک معضل جدی قدرت
سياستمداران اروپائی و .  شده است تبديل
کوشند واقعيتی را که  ھا می پردازان آن نظريه

از .  در ظھور ترامپ نھفته است، پنھان دارند
حسب اتفاق يک آدم نادان،  ھا به ديدگاه آن

اطZع از ضوابط  نظم جھانی و  کله و بی بی
نقش و موقعيت آمريکا، در اين کشور به 
قدرت رسيده که با اقدامات نسنجيده و 

ومرج طلبانِه خود، نظم جھانی پس از  ھرج
جنگ جھانی دوم را با خطر فروپاشی 

رو ساخته  و به نقش و موقعيت جھانی  روبه
 .       آمريکا لطمه زده است

لوحی يا فريب محض است که کسی  ساده
ھای تاريخی را يک اتفاق  بخواھد پديده

توانست رخ ندھد  نابھنگام توصيف کند که می
و نيروھای محرکه عينی و ذھنی که پشت 
. سر آدمی مثل ترامپ قرار دارند را نبيند

فردی در  ترامپيسم آمريکائی پديده منحصربه
ای از يک کليت  او صرفاً نمونه.  جھان نيست

است که در جھان پر از بحران و تضادھای 
به درون .  داری در حال رشد است سرمايه

ترين  اتحاديه اروپا نگاه کنيد که راست
ھای درون بورژوازی  به نحو  گرايش
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اند، بعيد است ، نتايج دلخواه ترامپ  شده ادغام
 .  را در پی داشته باشد

ھای سنگين بر کاSھای  وضع تعرفه
صادراتی اتحاديه اروپا، کانادا، مکزيک و 
چين، سياستی است که شديداً اتحاديه اروپا و 

چين با اين .  چين را نگران ساخته است
سياست آمريکا مخالف است و ھرگونه 

وآمد سرمايه و کاS و  تخطی به آزادی رفت
گرايانه را  ايجاد موانع گمرکی و حمايت

داند، چراکه در طول  شديداً به زيان خود می
سه دھه گذشته بسيار از سياست نئوليبرال 

برای اتحاديه اروپا وضع .  سود برده است
تعرفه برای دو کاSی فوSد و آلومينيم اين 

ای جدی نيست، اما  اتحاديه البته مسئله
اتحاديه اروپا ھر ضربه ولو کوچک را به 
ارکان سياست اقتصادی نئوليبرال، مترادف 

اگر قرار باشد .  داند پاشيدگی اتحاديه می ازھم
کشورھای اروپائی ھم از اقدامات ترامپ 
پيروی کنند، اين به معنای پايان اتحاديه 
اروپا و سرکردگی و منافع آلمان و فرانسه 

ويژه که اکنون در ايتاليا ھم  به.  خواھد بود
ھايی در قدرت قرارگرفته که مترصد  گروه

. اند لحظه مناسب برای خروج از اتحاديه
اصل اختZف آمريکا و اتحاديه اروپا که البته 

گردد،  به منافع اقتصادی متضاد طرفين برمی
بر سر اين مسئله است، واS برخZف آنچه 

شود با ديگر  در ظاھر مطرح و تبليغ می
. ھای داخلی ترامپ مشکلی ندارد سياست

آميز ترامپ  سياست ضد مھاجرتی و تبعيض
واقعيتی است که در ديگر کشوھای 

سياست .  امپرياليستی ھم وجود دارد
ھای خاردار در  حصارکشی و باS بردن سيم

برابر پناھندگان، نخست در اروپا رخ داد و 
. ھای اتحاديه اروپاست يکی از سياست

تبعيضی که در کشورھای عضو اين اتحاديه 
ھای ملی، مذھبی و نژادی  نسبت به اقليت

 . انکار است وجود دارد، واقعيتی غيرقابل
گرايانه و وضع  ترامپ باسياست حمايت

کند که اتحاديه  ھای سنگين، تZش می تعرفه
اروپا را برای دادن امتيازات اقتصادی زير 

درپی ترامپ به  حمZت پی.  فشار قرار دھد
آلمان، زير ضرب قرار دادن يک قدرت 
اقتصادی بزرگ اروپاست که در برابر 

او صريح و .  آمريکا قد علم کرده است
آشکار عنوان کرد که اگر قرار است آمريکا 

که روسيه منبع  جای اين متحد اروپا شد، به
تأمين انرژی آلمان باشد، اين اولويت بايد به 

ھای آمريکائی داده شود، اتحاديه  شرکت
اروپا بايد محدوديت ورود برخی کاSھای 
آمريکائی را بردارد و کاSی بيشتری از 

او اخيراً در جريان نزاع .  آمريکا وارد کند
بار است  ھای ناتو گفت تأسف بر سر ھزينه

که آلمان معامZت کZن خريد نفت و گاز با 
روسيه دارد و ھرسال ميلياردھا دSر به 

کند، اما ما بايد از  جيب روسيه سرازير می
ترامپ ھمچنين تھديد .  ھا حفاظت کنيم آن

کرده است که ممکن است عوارض سنگينی 
. ھای اروپائی وضع کند بر واردات اتومبيل

اما جنگ تجاری اصلی  آمريکا نه با اتحاديه 
اروپا، کانادا و مکزيک، بلکه با چين است 
که تھديدی جدی برای آمريکا محسوب 

زودی به قدرت برتر اقتصادی  شود و به می
ويژه با برنامه بلند  به.  جھان تبديل خواھد شد

شدن به کشوری با برترين  پروازانه تبديل
 خطری جدی ٢٠ھا  تا اواسط دھه  فنّاوری

. حتی برای قدرت نظامی آمريکا نيز ھست
از ھمين روست که فشارھای شديدی را 

ضمن وضع .  روی چين متمرکز کرده است
ميلياردھا دSر عوارض گمرکی بر کاSھای 
چينی، تھديد کرده است که در صورت 

ھای  ھا اين تعرفه اقدامات متقابل چينی
تواند  گمرکی بر کاSھای وارداتی چينی می

 ميليارد و حتی ٢٠٠کاSھايی به ارزش تا 
گرچه .   ميليارد دSر را در برگيرد٤٠٠
ھا تZش کردند با دادن برخی امتيازات،  چينی

نشينی وادارند،اما ھدف  ترامپ را به عقب
. آمريکا چيزی فراتر از اين امتيازات است

ھای  خواھد که چين حتی برنامه ترامپ می
ھای  خود را برای کسب برتری در فنّاوری

روشن است که .  سطح باS متوقف سازد
ھايی برای چين پذيرفتنی  چنين درخواست

جويانه  بنابراين، نتيجه، اقدامات تZفی.  نيست
رسد که  چنين به نظر می.  چين بوده است

حل و توافقی بر سر اين جنگ  سادگی راه به
ھای اقتصادی  سياست.  تجاری نيست

تدريج در عموم  گرانه  بايد به حمايت
کشورھای درگير گسترش يابد و چنانچه 
ادامه يابد و حاد شود،  سياست اقتصاد جنگی 

ھای حادتر در دستور کار  برای درگيری
آوری  چراکه پی آمد روی.  قرار گيرد

ھا به ايجاد موانع گمرکی و وضع  دولت
ھای سنگين بر کاSھای وارداتی،  تعرفه

ھای  تشديد تضادھا حتی تا مرحله درگيری
ويژه در دنيای  که به اين.  نظامی خواھد بود
ھای نظامی چه اشکالی  کنونی اين درگيری

تواند به خود بگيرد، موکول به شرايط  می
 .     ھا خواھد بود وقوع آن

اختZفات ميان دو قدرت امپرياليستی 
اکنون از عرصه  آمريکائی و اروپائی ھم

اقتصادی و جنگ تجاری نيز فراتر رفته و 
مناسبات سياسی و نظامی اين دو قدرت را 

حمZت متقابل علنی .  متشنج کرده است
ھای عضو اتحاديه  ترامپ و مقامات دولت
گاه به اين شکل سابقه  اروپا به يکديگر، ھيچ

اين منازعات به ناتو و .  نداشته است
ھای آن نيز کشيده شده است که اين ھم  ھزينه

در ھمان حال که بازتابی از رشد تضادھای 
درون اردوگاه امپرياليسم است، نشانه 
ديگری از ضعف قدرت اقتصادی و نظامی 

دولت آمريکا در .  امپرياليسم آمريکاست
ھا پيش در نتيجه ضعف  واقعيت امر از مدت

قدرت اقتصادی خود و تغييراتی که در 
ھای اقتصادی و سياسی جھانی رخ  توازن

داد، سرکردگی خود را در اردوگاه 
ھذا برای  مع.  امپرياليستی از دست داد

بر قدرت نظامی  ای تZش نمود با تکيه دوره
اما .  برتر خود، اين ھژمونی را حفظ کند

درپی نظامی در خاورميانه،  ھای پی شکست
برای ھميشه اين سرکردگی را مختومه اعZم 

اکنون ديگر نه آن قدرت اقتصادی .  کرد
ھای  وجود دارد که آمريکا بتواند ھزينه

ھنگفت بلوک نظامی امپرياليستی را مثل 
گذشته تقبل کند، نه آن سرکردگی که Sزم 
باشد بھای آن را خود بپردازد و نه مناسبات 

بنابراين، يکی .   دوستانه با اتحاديه اروپا
ھای ترامپ اين است که  ديگر از سياست

ھای نظامی ناتو را تا جايی که ھنوز  ھزينه
اين بلوک نظامی امپرياليستی درنتيجه 
اختZفات از ھم نپاشيده است، بر دوش 

در اجZس .  ويژه اتحاديه اروپا قرار دھد به
اخير که آن نيز ھمچون اجZس گروه ھفت 

که اگر  متشنج بود، او توانست با تھديد به اين
خواست وی تا سال آينده تحقق پيدا نکند، راه 
خود را از ناتو جدا خواھد کرد، بخشی از 

ھا را بر دوش رقبای اروپائی خود  اين ھزينه
قرار دھد، اما راه را برای ادعاھای آتی خود 
باز گذاشت و اعZم کرد که اين ھنوز کافی 

 . نيست
کند  ترامپ با شعار اول آمريکا تZش می

توھمات عظمت طلبانه شوينيستی  را در 
ھای ناآگاه  توده.  ميان مردم آمريکا دامن بزند

آمريکائی را حول اين شعار برای پيشبرد 
ھای خود بسيج کند، تا شايد بتواند  سياست

رفته آمريکا را که حتی  با  ھژمونی ازدست
تکيه به قدرت نظامی آمريکا به دست نيامد، 

اما اين رؤيا تحقق نخواھد يافت، .  احيا کند
 . چراکه دوران آن سپری شده است

ھای امپرياليست و  اما تشديد تضادھای قدرت
جنگ تجاری کنونی چه عواقبی برای توده 

 ھای زحمتکش مردم خواھد داشت؟
ھای امپرياليست در  جنگ تجاری قدرت

ھای نظامی  ھمان حال که خطر بروز جنگ
دھد، نتيجه فوری آن برای  را افزايش می

ھای کارگر و زحمتکش، افزايش  توده
ھای زندگی در نتيجه افزايش  ھزينه
کاSھا، بيکاری کارگران در برخی  قيمت
ھای  ھای توليدی، کاسته شدن از بودجه رشته

ھای  اجتماعی و رفاھی به نفع افزايش بودجه
 .    نظامی خواھد بود

 
 
 
 
 
 
 



 ۵ ٧٨١ شماره  ٩٧  تير ٢۵     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   مبارزه با فساد بدون  
 پذير نيست سرنگونی جمھوری اس�می امکان

جا که اخبار اين فساد منتشر  تا آن.  مشترک است
شده، نفر اول اين پرونده اما عيسی شريفی است 

مقام قاليباف در   سال قائم١٢که به مدت 
ھمکاری وی با قاليباف اما .  شھرداری تھران بود

ھا در سپاه پاسداران  به زمان حضور ھر دوی آن
زمانی که قاليباف فرمانده نيروی .  گردد برمی

ھوايی سپاه بود، عيسی شريفی نيز فرماندھی 
قرارگاه بازسازی نيروی ھوايی سپاه را برعھده 

او پس از پايان کار قاليباف در شھرداری .  داشت
به سپاه پاسداران بازگشته و در ستاد کل 
نيروھای مسلح مسئوليت جانشينی دايره تامين 

 .اموال ستاد کل را برعھده گرفته بود
از نکات جالب اين پرونده اين است که 

ھای وابسته به سپاه و نھادھای ھمسو با آن  رسانه
چون خبرگزاری فارس، تسنيم و صداوسيما  ھم

ای  تاکنون خبری را در اين رابطه رسانه
ھای جناح مقابل ھم ھيچ گزارش  رسانه.  اند نکرده

در واقع .  اند دقيقی از ابعاد اين فساد روشن نکرده
علنی شدن اين موضوع تا ھمين حد ھم بيش از 

ی مستقيم تضادھای درون حاکميت  ھر چيز نتيجه
است که با در اختيار گرفتن شھرداری تھران 

، اين موقعيت برای "طلب اصZح"توسط جناح 
ای از فسادھای  ھا بوجود آمد تا با افشای ذره آن

برای .  ای به اين جناح بزنند جناح مقابل، ضربه
ست تا به اين موضوع  درک اين مساله کافی

ھای  خواری اشاره کنيم که به دليل افشای رشوه
مھدی ھاشمی برادر رئيس شورای شھر تھران، 

 سال زندان ١٠وی به "  گرايان اصول"توسط 
بود "  طلبان اصZح"بار اما نوبت  اين.  محکوم شد

که با "  امZک نجومی"که پس از افشای ماجرای 
ی متقابل جناح مقابل در رابطه با افشای  ضربه

ی  ھمراه بود، ضربه"  ھای نجومی حقوق"
 ١٢بابت حضور "  گرايان اصول"ديگری به 

ھا در شھرداری تھران به اين جناح  ی آن ساله
 .بزنند

 ۴٠٠٠اما ماجرای اين فساد که تنھا يک رقم 
ميليارد تومانی از سوی محسن ھاشمی آن ھم به 

وابسته به بنياد "  ھلدينگ ياس"عنوان بدھی 
تعاون سپاه عنوان شده، چيست و ابعاد آن تا چه 

 حد است؟
طور که در ابتدای مقاله آمد، اخبار بسيار  ھمان

ای از اين موضوع  ناقص و دست و پا شکسته
چه که از ميان اين  اما آن.  تاکنون انتشار يافته

ھای  توان فھميد اين است که فعاليت اخبار می
اقتصادی شھرداری در زمان قاليباف، از طريق 
قراردادھايی با ھشت شرکت کارگزار صورت 

ھا بابت  ھايی که ھر کدام از آن شرکت.  گرفت می
اين رانت ھزاران ميليارد تومان سود به جيب 

که کاری به صورت واقعی  ھم بدون آن زدند آن
اين ھشت شرکت کارگزار عبارت .  صورت دھند

، )ياس(ھای رسا تجارت مبين  بودند از شرکت
عمران شھر پايدار، شھر آتيه، جھان، ديدار 
ايرانيان، شرکت ساختمانی کار، گوھرياران و 

ھا به  پای اين شرکت.  شرکت عمران تھاتر شھر
گذار در امور شھری به شھرداری  عنوان سرمايه

ھا کارشان  تھران باز شد، اما در واقع اين شرکت
شھرداری کسانی را که برای .  تنھا دSلی بود

ھا  کردند به اين شرکت خريد تراکم رجوع می

ھا ھم پول نقد را از  اين شرکت.  دادند حواله می
خريداران تراکم گرفته و با آن پول زير قيمت و 

ھای شھری  ھايی را که در طرح قسطی خانه
يعنی با پول .  گرفتند بودند، از شھرداری می

ھم زير قيمت  ھای شھری را آن شھرداری، طرح
ھا سپس کار را به  اين شرکت.  گرفتند بدست می

ی بعد ھم  کردند، در مرحله پيمانکاران واگذار می
که  ی اين با ندادن پول پيمانکاران به بھانه

کردند  ھا را مجبور می شھرداری پولی ندارد، آن
شان   درصد زير قيمت توافق شده پول٣٠ تا ٢٠

 درصد را ھم به جيب ٣٠ تا ٢٠را بگيرند و اين 
ای که  با اين ترتيب و با سفره.  ريختند خود می

ھا پھن کرده بود، ھر کدام  شھرداری برای آن
 .ھزاران ميليارد به جيب زدند

ھا به مديران  حال از اين که چقدر از اين پول
شھرداری رسيده، ھيچ خبری در ميان نيست اما 
براساس برخی از اخبار، مديران شھرداری 

طور مستقيم  ھا به حداقل در برخی از اين شرکت
وابسته "  ھلدينگ ياس"اختZف با .  اند نفع بوده ذی

جا شروع  به بنياد تعاون سپاه نيز در واقع از اين
ھای فروخته شده  شد که اين ھلدينگ، بابت تراکم

 ۵٠٠ ھزار و ۴ ھزار تا ۴، بين )ھولوگرام(
ی مقامات شھرداری، پول  گفته ميليارد تومان به
 پرداخت نکرده است و ھنوزشھرداری را 

احتماS با قرار و مدارھايی که با يکديگر داشتند، 
ی  گفته به.  ھيچ وقت ھم قرار نبوده پرداخت کند

 ١٠مھدی ھاشمی، شھرداری تھران تاکنون بين 
 نامه و گزارش در رابطه با فساد در ١٢تا 

شھرداری در دوران قاليباف به قوه قضاييه 
 .ارسال کرده است

يکی ديگر از اين موارد که البته نسبت به مورد 
ی  توان گفت رقم آن اندازه پيشتر گفته شده می

نوک سوزن فساد در شھرداری نيست، دو 
قرارداد بين شھرداری با نيروی انتظامی به 

 ميليون تومان بود که ۴٠٠ارزش يک ميليارد و 
ھای طرف   ميليون تومان به شرکت١٧٣فقط 

قرارداد پرداخت شده و بقيه به حساب يکی از 
معاونان شھرداری تھران واريز گرديد تا در 
انتخابات رياست جمھوری سال گذشته ھزينه 

ی نجفی شھردار سابق تھران، ارزش  گفته به.  شود
 ميليون تومان نيز ١٠واقعی اين قرارداد حتا 

ی امZک نجومی ھم  در مورد پرونده.  نبوده است
براساس اطZعات جديد، موارد، چندين برابر 

چه بوده که پيش از اين توسط ياشار سلطانی  آن
 .افشا شده بود

يکی ديگر از موضوعاتی که در روزھای اخير 
ھای صادقی  ھا انعکاس يافت، گفته در رسانه

شماری از : "وی گفت.  نماينده مجلس اسZمی بود
نمايندگان مجلس دھم در جريان بررسی طرح 
تحقيق و تفحص از شھرداری تھران، رشوه 

تعدادی از نمايندگان "ی وی  گفته ، به"اند گرفته
 ميليون تومانی دريافت کرده و يکی ۵کارت پول 

از نمايندگان نيز به ارزش يک ميليارد ھولوگرام 
چنين گفت که  وی ھم".   تغييرکاربری گرفته است

ھای نظارت  ھا ھيات در جريان بررسی صZحيت
بر انتخابات شورای نگھبان، از برخی 
کانديداھای نمايندگی جھت تاييد صZحيت رشوه 

 .کنند دريافت می

چنان گسترده  فساد در ميان مقامات حکومتی آن
فراکسيون "شده که محمدرضا عارف رئيس 

ی اخير خود  در مجلس اسZمی در مصاحبه"  اميد
قبح فساد ريخته شد و ديگر حرام و حZل : "گفت

مطرح نيست و به ساختار سيستماتيک تبديل شده 
البته پيش از او نيز چند نفر از مقامات ".  است

چون احمد توکلی عضو مجمع  حکومتی ھم
تشخيص مصلحت، به سيستماتيک شدن فساد در 

 . حکومت اعتراف کرده بودند
اما برای روشن شدن ابعاد فساد شايد سخنان 
بھمنی نماينده مجلس اسZمی و رئيس کل سابق 

وی در .  بانک مرکزی گوياتر از ھمه چيز باشد
متعلق به "  خانه ملت"مصاحبه با خبرگزاری 
"مجلس اسZمی گفت دو سال ارز ناشی از : 

چرا امروز اعZم .  صادرات به کشور بازنگشته
 ميليارد دSر موجودی حساب ١۴٨کنند  می

ھای خارجی است؟ ذخاير  ھای ما در بانک آقازاده
کشور ما اين قدر نيست، يعنی بيش از ذخاير 

ھا در  ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده
 ھزار آقازاده در ۵اين …  خارج از کشور است

 ٣٠٠شود  کنند؟ گفته می خارج از کشور چه می
ھا چه  بقيه آن.  خوانند نفر از آنھا درس می

در واقع يک نکته مھم در سخنان ".  کنند؟ می
در خارج، "  ھا آقازاده"بھمنی جدا از رقم دارايی 

ی قدرت و فساد است که از جمله در بازار  رابطه
توان مشاھده   ميليارد دSری واردات کاS می۵۶
 . کرد

 ۴٢٠٠رانت و فسادی که در اختصاص ارز 
دار  ای سرمايه عده تومانی به منظور واردات به

وابسته به حکومت وجود داشته و اين روزھا از 
پرده بيرون افتاده چيز جديدی در حکومت 

ھای  اسZمی نيست، اين موضوع در تمام سال
حاکميت جمھوری اسZمی وجود داشته و اين تنھا 

در اين مورد .  نوک کوه فساد در اين زمينه است
 تومانی گرفته و با ۴٢٠٠اخير نيز کسانی ارز 
قيمت، موبايل و ديگر کاSھا  آن خودروھای گران

 تومانی در ٩٠٠٠را وارد کرده و با حساب دSر 
اند، ھمان کاری که ھميشه  بازار به فروش رسانده

بار تفاوت ارز دولتی با  کردند، فقط شايد اين می
برای درک ابعاد .  ارز بازار آزاد زيادتر شده بود

ست که بدانيم اساسا بازار  فساد در اين زمينه کافی
ھا و افراد  واردات کاS در انحصار شرکت

خاصی است و اين انحصار باعث سودھای 
بر ھر کاSيی که دست .  ھا شده است نجومی آن

بينيد که انحصار در دست چند نفر  بگذاريد، می
محدود است که با ھزار رشته به حاکميت وصل 

ھای دامی  برای نمونه واردات نھاده.  ھستند
ی   ميليارد دSر است که به گفته٣ساSنه حدود 

 درصد آن در اختيار ٩٠ تا ٨٠"وزير کشاورزی 
 ميليارد ١۴٨در واقع ".  سه يا چھار شرکت است

گويد، بخشی از  دSری که بھمنی از آن سخن می
 ساله کارگران و زحمتکشان با ۴٠چپاول 
ست که در  گيری از رانت و ابزار قدرتی بھره

به .  داری حاصل آمده است چارچوب نظام سرمايه
تنھا در سال )   تير٢١(ی روزنامه شرق  نوشته
، براساس بررسی حساب سرمايه توسط بانک ٩۶

 ميليارد دSر از کشور خارج شده ۴١مرکزی، 
 . است

در ارتباط با علل گستردگی فساد در ايران، ما در 
ی  مقاSت گذشته نشريه کار نوشتيم که فساد نتيجه

چنين در  فساد ھم.  ست ھای طبقاتی نظام



 ۶ ٧٨١ شماره  ٩٧  تير ٢۵     ۶
۵از صفحه   

 پذير نيست مبارزه با فساد بدون سرنگونی جمھوری اس�می امکان

ھا ديکتاتوری  کشورھايی که نظام سياسی آن
ست که از  فردی است بيشتر از کشورھايی

اين به آن .  ھای پارلمانی برخوردارند نظام
ھای پارلمانی  معنا نيست که در نظام
در اين کشورھا .  بورژوايی فساد وجود ندارد

. ھم فساد سياسی و اقتصادی وجود دارد
بارھا زد و بندھای صاحبان قدرت و احزاب 

ھای بزرگ چند مليتی را  سياسی با شرکت
ايم که شايد يکی از  در اين کشورھا ديده

ھای اخير آن را بتوان ھلند عنوان کرد  نمونه
که حزب اصلی حاکم در ھلند در روابطی 

ھای چند مليتی مستقر در اين  پنھان با شرکت
بخشودگی "  شل"کشور از جمله شرکت نفتی 

ھا را تصويب کرد که  مالياتی اين شرکت
موجب سود چند ميليارد يورويی سھامداران 

اما ھر قدر از کشورھايی .  ھا شد اين شرکت
با نظام پارلمانی فاصله بگيريم و ھر چه 

تر شده و  رنگ دمکراسی بورژوايی کم
نھادھای مستقل يا تا حدودی مستقل در اين 

شوند، بر ميزان  تر می ھا ضعيف دمکراسی
شود که  فساد در آن کشورھا نيز افزوده می

ی آشکار آن است، فسادی  ايران يک نمونه
که تنھا بخش کوچکی از آن به دSيلی و در 

 .افتد شرايطی خاص از پرده بيرون می
ی  واسطه صاحبان قدرت در ايران، تنھا به

ترين  حضور در قدرت، ھم اکنون به بزرگ
اند، از جمله ستاد  دارن تبديل شده سرمايه

ای، آستان  اجرايی فرمان امام متعلق به خامنه
قدس رضوی و نھادھای اقتصادی سپاه و 

 افراد  ديگر نکته مھم اين است که اين.  غيره
ھا از ھمين موقعيت اقتصادی،  و يا گروه

برای تثبيت قدرت خود و پيشبرد 
اگر ھم .  کنند شان نيز استفاده می ھای سياست

در اين ميانه چند نفر قربانی شده و به عنوان 
مفسد اقتصادی دستگير، محاکمه و حتا در 

 .شوند، دSيلی دارد مواردی اعدام می
يک دليل آن تضادھای درونی حاکميت است 
که در دعوا بر سر قدرت، گاه به اصطZح 

حال .  ريزند يکديگر را روی آب می"  پته"
در شرايطی که بحران سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی تمام جامعه را فرا گرفته و ھر 

ای ھستيم،  روز شاھد اعتراضات توده
ست که ھم تضادھای درونی حاکميت  طبيعی

افزايش يابد و ھم با افشای فساد طرف مقابل، 
بار به گردن  تقصير اين وضعيت فاجعه

 . ديگری انداخته شود
دومين دليل اين است که اساسا در شرايطی 

ھا بدنبال  شود، رژيم که بحران حاد می
 نيز ما شاھد ۵٧در سال .  گردند قربانی می

اين موضوع بوديم که ھويدا و نصيری و 
ھر چند که .  تعدادی ديگر به زندان افتادند

جا  حکومت اسZمی تاکنون سعی کرده تا آن
ھا را از زير ضرب  تواند برخی چھره که می

برای نمونه در جريان دستگيری .  خارج کند

 وزير از جمله ۴بابک زنجانی، حداقل 
رستمی وزير نفت و فرمانده سابق قرارگاه 

شان در پرونده گير بود که  خاتم سپاه، پای
مورد .  کدام تحت تعقيب قرار نگرفتند ھيچ
آفريد خسروی نيز ھمين گونه بود و پای  مه

مقامات حکومتی با اعدام وی از اين پرونده 
دستگيری يک نفر به .  بيرون کشيده شد

به ای  ، دستور خامنه"سلطان سکه"عنوان 
در ارتباط با روشن شدن وضعيت روحانی 

دSرھايی که به برخی داده شده و يا 
درخواست روحانی برای رسيدگی فوری به 
پرونده واردات خودرو در قوه قضاييه، 

شان  ھمگی از ھمين جنس بوده و ھدف
سرپوش گذاشتن بر علت اصلی فساد و 

 .باشد عامZن اصلی اين فسادھا می
اين واقعيت امروز بر ھمگان آشکار است که 

ای واقعی برای  در جمھوری اسZمی اراده
فساد و .  مبارزه با فساد وجود ندارد

خواری تمام سيستم موجود را فرا  رشوه
رنگ شدن  با تشديد بحران و کم.  گرفته است

اميد در ميان مقامات حکومتی به بقاء، فساد 
اما از سوی ديگر .  تر خواھد شد نيز گسترده

که بتواند در ظاھر  حکومت اسZمی برای آن
خود را در حال مبارزه با فساد نشان دھد، به 

گردد ھر چند که  دنبال قربانيان ديگری می
ھا  ممکن است تا ديروز دوست و يار غار آن

 .بوده باشند
چنين يکی از  ی کنونی ھم فساد گسترده

عوامل گسترش فقر در جامعه است و تنھا 
راه برای پايان دادن به اين فساد، سرنگونی 
جمھوری اسZمی و برپايی حکومت 

حکومتی که ديگر به کسی .  ست شورايی
اجازه نخواھد داد تا با تکيه بر قدرت 

. ھای نجومی دست يابد حکومتی به سرمايه
حکومتی که انتخاب شدگان حقوقی برابر با 

کنند  دستمزد متوسط يک کارگر دريافت می
حکومتی که انتخاب کنندگان ھر .  و نه بيشتر

توانند نماينده خود را  لحظه که بخواھند می
. برکنار و فرد ديگری را جايگزين آن کنند
حکومتی که نه شورای نگھبان احتياج دارد 

ھر کس .  و نه ھيچ دستگاه کنترل کننده مشابه
تواند انتخاب کند و انتخاب   سال سن می١٨با 

تواند اين حق  شود و ھيچ ارگان و فردی نمی
 .را از کسی بگيرد
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با اعZم اين خبر و نيزاعZم خبر بازداشت عامل  
اصلی اين جنايت، ايرانشھر يکسره به اعتراض  

راھپيمايی و اجتماعات وسيع جوانان و  .  برخاست 
مردم ايرانشھر در اعتراض به اين جنايت ھولناک،  
. به سرعت به تظاھرات ضد حکومتی تبديل شد 
فردای اعتراضات، دستگاه قضايی جمھوری  
اسZمی به ھمراه سيستم امنيتی سيستان و بلوچستان  

 .جھت تغيير مسير اين حادثه وارد ميدان شدند 
خبرگزاری امنيتی تسنيم به نقل از محمد جعفر  
: منتظری دادستان کل جمھوری اسZمی نوشت 

قطعا اين ماجرا به اين کيفيتی که مطرح شده دروغ  "
محض است و منبع اين خبر را نيز تحت تعقيب  
قرار خواھيم داد و مقدمات آن نيز فراھم گرديده  

دادستان کل جمھوری اسZمی، سپس با  ".  است 
تصريح اينکه، شکايتی از سوی دو يا سه نفر از  
بانوان انجام شده که بايد ديد موضوع در چه حدی و  
به چه کيفيتی بوده است و آيا شکات به شکايت خود  

صZح    دستور به مراجع ذی "باقی ھستند يا خير؟ از  
قضايی برای يافتن منشا و تحت تعقيب قرار گرفتن  

 ".  عامل انتشار اين خبر کذب خبر داد 
با طرح ادعای محمد جعفر منتظری دادستان کل  

 دختر  ۴١ خبر تجاوز به  "  کذب بودن "مبنی بر  
ايرانشھری، به يکباره ورق برگشت و سير حوادث  
به جای بازداشت و محاکمه عامZن اين جنايت  
بزرگ، به سمت اعمال فشار بر قربانيان اين حادثه  
ھمراه با دستگيری و آزار و اذيت معترضان و افشا  

 .کنندگان آن تغيير کرد 
پس از اظھارات دادستان کل جمھوری اسZمی ،  
دادستان عمومی و انقZب زاھدان و پس از او رئيس  
دادگستری استان سيستان و بلوچستان نيز با  
اظھاراتی تھديد آميز نسبت به پيگرد نشر دھندگان  

دادستان زاھدان با اشاره  .  خبر، وارد اين ماجرا شدند 
به مصاحبه روابط عمومی فرمانداری ايرانشھر با  

ساير دستگاه ھا حق  "خبرنگاران، با طرح اينکه  
ابتدا از  "  ورود به پرونده ھای قضايی را ندارند 

قرار دادن روابط عمومی  "  تحت پيگرد قانونی "
فرمانداری ايرانشھر خبر داد و سپس با وقاحتی  

بايد مشخص شود اين ارتباط با  : "مشمئز کننده گفت 
رضايت انجام شده و يا با اکراه، سپس اقدامات نھايی  

 ".در خصوص اين پرونده صورت گيرد 
رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان نيز دو  

ادعايی که  :   خرداد ماه اعZم کرد ٢٧ روز بعد، در  
از سوی آقای مولوی در نماز جمعه ايرانشھر اعZم  

 نفر در  ٣ شده مورد تاييد ما نيست و تاکنون  
ربايی و تجاوز دختران در    خصوص موضوع آدم 
اند که در اين رابطه يک متھم    ايرانشھر شکايت کرده 

 ).خبرگزاری ايسنا ". (دستگيرشده است 
به دنبال اظھارات مسئوSن قضايی جمھوری  
اسZمی، اعمال فشار بر قربانيان حادثه و نيز  
بازداشت و آزار و اذيت معترضين و منتشر کنندگان  
خبر تجاوز به دختران ايرانشھری توسط  سپاه و  

 . نيروھای امنيتی شروع شد 
دختران قربانی اين حادثه با توجه به سنت ھای حاکم  
بر سيستان و بلوچستان، از دو سو تحت فشار قرار  

ابتدا از طرف خانواده و بستگان خود، مبنی  .  گرفتند 
بر عدم شکايت و کتمان کردن موضوع تجاوز برای  

تعدادی از اين دختران قربانی  .  حفظ آبروی خانواده 
از طرف خانواده و  "  کشته شدن "حتا با تھديد  

بستگان خود نيز مواجه شدند که دست کم يکی از  
آنان طی يک مصاحبه خبر تھديد به قتل خود را  

عZوه بر فشار خانواده ھا، فشار  .  پخش کرد 
مضاعف اما، از سوی نيروھای امنيتی و قضايی  
رژيم بود که برای سرپوش گذاشتن بر اين جنايت  
ھولناک و کم رنگ کردن ابعاد حادثه، خانواده ھا و  
دختران قربانی را با تھديد و ارعاب مجبور به  

 . سکوت کردند 
چرا که  .  علت اين امر نيز کامZ روشن و آشکار بود 

پای افراد بسيجی و نيروھای امنيتی رژيم در اين  
ماجرا گير بود و امام جمعه ايرانشھر نيز ھمزمان با  
طرح افشای اين حادثه، طی يک اظھار نظر کلی و  
سربسته عامZن اصلی اين جنايت را در ارتباط با  

متجاوزانی که با  .  معرفی کرد "  ثروت "و  "  قدرت "
اتکاء به ثروت و قدرت حکومتی که در ارتباط  
مستقيم و غير مستقيم با بسيج و سپاه بودند، دختران  

عناصر  .  ايرانشھری را مورد تجاوز قرار می دادند 
بانفوذ و پرقدرت بسيجی و بعضا مسلح که ابتدا با  
ماشين ھای ويژه دختران مورد نظر خود را  
شناسايی و آنگاه با امنيت کامل آنان را می ربودند و  
پس از تجاوز، آن ھا را در نزديکی خانه ھای شان  

 . رھا می کردند 
جانيان متجاوز جمھوری اسZمی، از يک طرف با  

که  "  ثروتی "حکومتی و  "  قدرت "اتکاء به پشتوانه  
برخوردار بودند، خود را در مصونيت آھنين می  
ديدند و از طرف ديگر، با توجه به سنت ھای  
مذھبی و فرھنگ حاکم بر سيستان و بلوچستان که  
عمدتا دختران قربانی را به سکوت وا می داشت،  

سنت ھای ارتجاعی که عموما  .  دل خوش بودند 
دختران قربانی و خانواده ھای آنان را برای حفظ  

سنت ھای غلط  .  آبرو، به سکوتی درونی می کشانيد 
و فرھنگی عقب افتاده که در عمل مانع بزرگی  
برای بازگو کردن حادثه جھت تحت پيگرد  

دSيلی که اکنون با  .  قراردادن متجاوزان می شد 
گذشت يک ماه، سير قضايی اين حادثه عمZ در  
ھمان مسيری قرار گرفته است که  مورد نظر  

 .متجاوزان اين حادثه بود 
مشمئز کننده تر اينکه به رغم گذشت يک ماه از  
افشای اين جنايت ھولناک، متجاوزان اين حادثه  
تاکنون در پناه امن دستگاه قضايی جمھوری اسZمی  
قرار دارند و در عوض به جای مجازات آنان،  
قربانيان و معترضين اين حادثه در سطحی وسيع  

 . تحت پيگرد و دستگيری قرار گرفته اند 
تا جاييکه مجموعه دستگاه قضايی و نيروھای  
امنيتی سيستان و بلوچستان در پاسخ به منويات  
دادستان کل جمھوری اسZمی، به بازداشت وسيع  
معترضين و فعاSن اجتماعی اين منطقه روی  

سپاه پاسداران و نيروھای امنيتی رژيم برای  .  آوردند 
سرپوش گذاشتن بر جنايات ھمکاران خود در  
ايرانشھر، ابتدا معترضين اين حادثه و فعاSن  
اجتماعی سيستان و بلوچستان را دستگير و سپس  
زير شZق و شکنجه تعدادی از آنان را به اعترافات  

 . کذايی و نمايش تلويزيونی واداشتند 
مقامات قضايی و نيروھای امنيتی جمھوری اسZمی  
در يک سناريوی ھمآھنگ و از پيش ساخته شده  
ابتدا جمع وسيعی از فعاSن اجتماعی ايرانشھر را  
دستگير و با اعتراف گيری اجباری از آنان در  

ارتباط با  "پذيرش اتھامات مورد نظر سپاه، از قبيل  
سرشبکه ھای  "، ارتباط با  "رسانه ھای خارجی 

نشر اکاذيب و  "و  "  رسانه ھای معاند خارجی 
 و نمايش  در فضای مجازی "  مطالب وحدت ستيز 

، يک فضای سنگين  اعترافات آنان در تلويزيون 

دستگاه قضايی و  .  امنيتی را در منطقه حاکم کردند 
امنيتی رژيم، در پی ايجاد چنين فضايی، عZوه بر  
  Zتعويض جايگاه متجاوزين با معترضان حادثه، عم
قربانيان و فعاSن اجتماعی اين استان را به سکوتی  

در ميانه چنين سکوت سنگينی  .  درونی کشانده اند 
ست که با گذشت يک ماه، از سرنوشت عبدهللا  
بزرگزاده، يکی از جوانان معترض ايرانشھر که در  
جريان اعتراضات توده ای اين شھر بازداشت شد،  

 .ھيچ خبری تا کنون نيست 
اين سکوت تلخ و دردناک تا بدانجا کشيده شد که حتا  
بعد از انتشار اطZعيه سخيف سپاه پاسداران سيستان  
و بلوچستان و پخش نمايش اعتراف گيری مشمئز  

 ساله ايرانشھری از  ٢۴  تا  ١٨ کننده چند جوان  
تلويزيون، اساسا يک واکنش Sزم و درخور از  
سوی کاربران و شبکه ھای اجتماعی صورت  

اين سکوت و بی تفاوتی رنج آور، درست  .  نگرفت 
در زمانی صورت گرفت که شبکه ھای مجازی و  
فعاSن اجتماعی به حق و به درستی در ابعادی  
وسيع نسبت به نمايش اعتراف گيری مائده ھژبری  

  ١٧ واکنشی حمايتگرانه از دختر  .  واکنش نشان دادند 
ساله ای که صرفا به جرم رقصيدن دستگير و به  

 . اعتراف گيری تلويزيونی کشانده شد 
در واقع، به ھمان اندازه که واکنش سريع و به موقع  
شبکه ھای اجتماعی نسبت به اقدام کثيف سيمای  
جمھوری اسZمی در نمايش اعتراف گيری مائده  

، سکوت  ھژبری واکنشی بسيار تحسين برانگيز بود 
جامعه، نسبت به نمايش اعتراف گيری جوانان  

 .ايرانشھری اما، کامZ آزار دھنده بود 
تنھا واکنش Sزم در اين مورد، از طرف دو  
روحانی اھل سنت بود که آن ھم با تاخير صورت  

يک ھفته پس از پخش اعتراف گيری  .  گرفت 
شماری از فعاSن مجازی سيستان و بلوچستان، تنھا  
دو روحانی اھل سنت بلوچ نسبت به اقدام سخيف  
جمھوری اسZمی در نمايش تلويزيونی اعترافات  
فعاSن اجتماعی بلوچ واکنش نشان داده و گفتند، به  
جای بازداشت جوانان معترض، بايد به پرونده  

 .متجاوزان به دختران ايرانشھری رسيدگی شود 
پوشيده نيست که جانيان جمھوری اسZمی ھمواره  
در سايه سکوت و بی تفاوتی نسبت به اينگونه  
اقدامات سخيف و پلشت می توانند اھداف  

با اين ھمه Sزم  .  سرکوبگرانه خود را عملی سازند 
به ياد آوری است که جمھوری اسZمی اکنون در  
شرايطی نيست که بتواند اينگونه يکه تازی کند و  
. جای متجاوزان و قربانيان را وقيحانه طاق زند 
شرايط جامعه اکنون در يک وضعيت اعتZی  
انقZبی است و ما ھر روزه شاھد اعتراضات توده  

در چنين  .  ای در شھرھای مختلف کشور ھستيم 
وضعيتی که جمھوری اسZمی در گرداب بحران  
ھای عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا  
می زند، در وضعيتی که توده ھای عصيان زده  
بيش از ھر زمان ديگری به سرنگونی اين نظام  
فاسد و تبھکار روی آورده اند، ديگرجايی برای  

 . سکوت نيست 
سکوت و عدم اعتراض ھمگانی ، به آدمکشان  
جمھوری اسZمی فرصت می دھد تا تبھکاران را  
در پناه امن خود گيرند، قربانيان را در جايگاه  
متجاوزين بنشانند و معترضان را به ضربِ شZق و  

 .شکنجه به اعترافات تلويزيونی بکشانند 

 حکومتی که در آن جای متجاوزان و قربانيان، طاق زده می شود
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مھار کنند و در ھمان حال، جا و مکان بھتر و 
ھای امپرياليستی بويژه  تری در دل قدرت محکم

امپرياليسم آمريکا باز کنند تا آمادگی و شايستگی 
خويش برای تبديل به ابزار دست و نوکری 

 .آمريکا را بھتر نشان دھند و به اثبات برسانند
ھای بورژوايی،  بندی يکی از اين گروه

ھايی ھستند که زير چتر رضا  طلب سلطنت
ھای خود  پھلوی گرد آمده و اخيرا نيز بر تZش نيم

شان  اينان که يکی از شعارھای اصلی.  اند افزوده
ست، در رويای سلطنت  "پاينده ايران پادشاھی"
ھا که پول و سرمايه و  طلب سلطنت.  اند"وليعھد"

کنند از  امکانات تبليغاتی فراوانی دارند، سعی می
ای ماھی خود را  آلود اعتراضات توده آب گل
رغم ھر ادعايی  ھا و به رغم تZش اما به.  بگيرند

که ممکن است داشته باشند، نه نفوذ قابل اعتنايی 
ای  در ميان مردم و نه نقشی در اعتراضات توده

ھای  تراشی و ھدايت آن دارند و نه حتا در بديل
امپرياليستی، در لحظه حاضر گزينه نخست و 

 .شوند مناسبی محسوب می
نيم قرن سلطنت پھلوی و جنايات رضا خان قلدر 

در حافظه "  آريامھر"و فرزند وی محمدرضا شاه 
تاريخی مردم ايران حک شده و کشتارھای وسيع 

ھا، کارگران پيشرو و  و گسترده کمونيست
 سال ديکتاتوری پھلوی از ذھن ۵٠انقZبيون در 

لذا در تمام اعتراضات .  مردم پاک نشده است
 که ٩٧ و ادامه آن در سال ٩۶ای دی ماه  توده

صدھا ھزار نفر از زحمتکشان، کشاورزان، 
کارگران، بيکاران و تھيدستان شھری در آن 

اند، جز در يکی دو مورد که تعداد  حضور داشته
بسيار اندک و انگشت شمار شعاری در حمايت 

کس آن را  از رضا شاه سر دادند که البته ھيچ
ھای  جدی نگرفت و به فوريت از طرف توده

کننده ايزوله و طرد شد، ھيچ نشانی از  اعتراض
ھا در ميان مردم نفوذ يا  طلب که سلطنت اين

در عوض .  شود اعتباری داشته باشند، ديده نمی
که يکی از شعارھای "  مرگ بر ديکتاتور"شعار 

محوری و ھميشگی اعتراضات بوده است، بيان 
ھای مردم از  فشرده اين حقيقت است که توده
ھای ديکتاتوری  ديکتاتورھا و مستبدين و از رژيم

اعم از سلطنتی يا جمھوری اسZمی به شدت 
ھا خواه از اين موضع و  طلب سلطنت.  متنفرند

قضاوت توده مردم آگاه باشند يا نباشند اما از اين 
ھای مردم را دست کم  که آگاھی سياسی توده

وانگھی قرار .  جايی نخواھند برد گيرند، راه به می
جان آمده، بعد از  ھای معترض و به نيست توده

رسد  اين ھمه تجربه، دنبال ھر کسی که از راه می
مگر .  راه بيفتند و زير علم وی سينه بزنند

خواھد به مردم بدھد؟ نگاھی گذرا  سلطنت چه می
طلبان  ھای رسمی و اھداف سلطنت به بيانيه

ھا چيزی ندارند به  دھد که آن خوبی نشان می به
در تمام متون سياسی رسمی، !  مردم بدھند

 پھلوی رژيم جمھوری  ھا و ادبيات نيم بيانيه
فرقه "اسZمی و تمام نظم حاکم، به چيزی در حد 

و "  ای نظام فرقه"، "فرقه ضد ملی"، "تبھکار
. خZصه شده و تقليل يافته است"  رژيم آخوندی"

ھا نوه رضا خان  ھا و در راس آن طلب سلطنت

طور  حاکم را به"  فرقه تبھکار"خواھند  می
اما چگونه؟ از طريق !!  برچينند"  آميز مسالمت"

اما انتخابات آزاد "!  انتخابات آزاد"برگزاری يک 
که تحت حاکميت جمھوری اسZمی شدنی نيست، 

نافرمانی "شاھزاده "پس چکار بايد کرد؟ پاسخ 
کمپين مقاومت و نافرمانی "بايد يک !  ست "مدنی
ھا، ارتش، سپاه،  طلب ايجاد شود و سلطنت"  مدنی

بسيج و سازمان اطZعات جمھوری اسZمی را 
ای  به سمت خود جلب کنند به نحوی که خامنه

حال اگر خودش صحنه را !  تک و تنھا بماند
ترک کرد که چه بھتر اما اگر نه، با نيروی 

، "نافرمانی مدنی"و " ھمه ايرانيان"مبارزه مدنی 
" قانونمند"که يک روند "  المللی تحت حمايت بين"
است، انتخابات آزاد "  تغيير سياسی در ايران"

جای  به"  حکومت ايرانی"برگزارمی شود و 
 !نشيند کنونی می" فرقه تبھکار"
گويد که خودش ھم  گرچه صريح نمی"  شاھزاده"

خواھد بود، اما "  حکومت ايرانی"در راس اين 
فرض ماجرای  اين در زمره بديھيات و پيش

پاينده ايران "سلطنت در ايران و تحقق شعار 
 .است" پادشاھی

ھای  ھای گذشته مZقات نوه رضاخان البته طی ماه
ھای مختلف  متعددی نيز با نمايندگان و موسسه

با سران "  بيشماری"امپرياليستی داشته و جلسات 
کشورھا از جمله اعضای برجسته مجلس اعيان 
انگليس، پارلمان اروپا و کنگره آمريکا برای 

وی .  ھا داشته است جلب حمايت و پشتيبانی آن
ھای زيادی بکار بسته تا بگويد تنھا  اگرچه تZش
ھای امپرياليستی حامی وی ھستند،  نيست و قدرت

ھا نيز او و  اما واقعيت اين است که حتا اين قدرت
ھا را عجالتاً جدی نگرفته  طلب کل جريان سلطنت

ھای اين دارودسته برای  گيرند و تZش و نمی
طلبان را به عنوان بديل  ھا سلطنت که اين قدرت آن

حساب آورند تاکنون  بالفعل جمھوری اسZمی به
 .جايی نرسيده است به

ھای امپرياليستی و در راس آن امپرياليسم  قدرت
يک از  گاه، ھيچ آمريکا، اگرچه ھيچ

ھای بورژوايی اپوزيسيون را از درگاه  بندی گروه
ھا حفظ  رانند و مناسبات خود را با آن خود نمی

کنند تا بسته به شرايط و موقعيت سياسی بتواند  می
به مثابه ابزاری برای فشار بر جمھوری اسZمی 

ھا استفاده کنند، اما تا جايی که به   از آن
شود ،امپرياليسم آمريکا  طلبان مربوط می سلطنت
ھا نه فقط در ميان مردم نفوذ و  فھمد که اين ھم می

پايگاھی ندارند و نوه رضا خان حتا فاقد نيرو و 
تشکيZت و ملزومات اوليه برای تبديل شدن به 

تواند گزينه  بديل حکومت ايران است و فعZ نمی
نخست و مناسب آن باشد، بلکه اين را نيز متوجه 
ھست که شرايط امروزجامعه ايران، وضعيت 
کارگران و زحمتکشان و درجه آگاھی سياسی 

 سال پيش ۶۵ھا ، ھمان شرايط و اوضاع   آن
جای پسر رضا  نيست که اين بار به)  ٣٢سال (

 .خان، نوه وی را روی کار آورد
ھای  که البته بی خبر از ضعف"  شاھزاده"

طلب نبوده، طی يک  ھای سلطنت گوناگون جريان
ھای زيادی در راستای غلبه بر  دھه اخير کوشش

ھای  ھا، فراکسيون دست کم برخی از اين ضعف
طلبان را زير چتر خود گرد  گوناگون سلطنت

ھای  آورد، تا به جريان مطرحی نزد قدرت
امروز "از اين رو با شعار . امپرياليستی بدل شود

ھای گوناگون  ھا و فراکسيون دسته"  فقط اتحاد
طلبان را گرد ھم آورد و در اجZس  سلطنت

 در پاريس ٩٢مورخ ھفتم ارديبھشت سال 
را با ھمان اھداف و "  شورای ملی ايران"

ھايی که بخشا توضيح داده شد ايجاد کرد  سياست
و "  شورا"اين .  و خود، رئيس و سخنگوی آن شد

" شاھزاده"طلبان که به اعتراف  اتحاد سلطنت
طلبان ديروز و حتا عواملی از  بخشی از اصZح

داخل نظام نيز از آن حمايت کردند اما ديری 
طلبان زير سوال  نپاييد که از طرف خود سلطنت

برنامگی و عدم جديت  عملی، بی بی.  رفت
در مبارزه با جمھوری "  شاھزاده رضا پھلوی"

ھايی از  اسZمی صدای اعتراض عناصر و گروه
" شاھزاده"وقتی که .  طلبان را درآورد سلطنت

حذف واژه "  الوطن"رضا پھلوی در مصاحبه با 
کننده  از نام خليج فارس توسط مصاحبه"  فارس"

را نديده گرفت و با سکوت خود يکی از 
طلبان را زير پا گذاشت  ھای سلطنت "پرنسيب"

" مقدسات"وبا ارتکاب اين خطای نابخشودنی ، 
طلبان دو  ھا را زير سوال برد، خون سلطنت آن

تر از آش از اين ھمه  ھای داغ آتشه و کاسه
جوش آمد و اتحاد  مباSتی نوه رضا خان به بی

زدنی از ھم پاشيد و حتا  طلبان در چشم بھم سلطنت
نيز "  وليعھد"اصطZح کاريزماتيک  شخصيت به

ھای  نتوانست مانع تشديد اختZف ميان دارودسته
طلب و از ھم پاشی اين ائتZف يا اتحاد  سلطنت
جا  اختZف درميان سلطنت خواھان تا آن.  شود

ادامه يافت که يکديگر را به عامل جمھوری 
 .کنند اسZمی و وابسته به سپاه قدس متھم می

، او نه "شاھزاده"طلب  زعم منتقدين سلطنت به 
ھا را زير پا گذاشته  ھا و مقدسات آن فقط پرنسيب
شاھان و خاندان "  جZل و جبروت"بلکه فاقد 

سلطنت پھلوی بويژه پدر و پدربزرگ خويش 
 !بھره است است و از خصوصيات يک پادشاه بی

ھا  طلب ھا در واقع خود سلطنت با اين حرف 
کنند که دوران  دارند به اين مساله اعتراف می

ست به پايان رسيده و نظام سلطنتی  شاھان ديری
 .به تاريخ پيوسته است

ھايی متعلق به قرون  سلطنت و نظام سلطنتی پديده
سلطنت روبنای سياسی و .  و اعصار پيشين است

يک شکل حکومتی مختص دوران فئوداليسم و 
بندی  پيشا فئوداليسم است که با استقرار صورت

اجتماعی جديد، از صحنه کنار زده و ناپديد 
سلطنت در تمام دوران حيات خود در .  شود می

ايران، بخصوص در يک قرن اخير، جز نکبت و 
ھای  بدبختی، جز نقض خشن و آشکار آزادی

سياسی و حقوق دمکراتيک مردم و جز فقر، 
ماندگی، ثمر ديگری  بيکاری، گرسنگی و عقب
جمھوری اسZمی که با .برای مردم نداشته است

نام انقZب روی کارآمد اما خيلی زود اھداف ضد 
انقZب را پی گرفت و طی چھار دھه حاکميت 

بار خود تمام اين مصائب و بدبختی ھا را   نکبت
تشديد نموده و به آن ابعاد دھشتناکی بخشيده 

 .است
ھای کارگر و زحمتکش و جوانان نوجويی  توده

که امروز با شعار مرگ بر ديکتاتور و شعار 

 طلبان به کلی سرد و خاموش است ستاره سلطنت
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 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

 تيرماه در ارتباط با درگيری مأموران نيروی انتظامی با اھالی روستايی در کازرون ٢١روز پنجشنبه 
جمھوری اسZمی به مردم "اطZعيه ای با عنوان )  اقليت(که بر سر آب رخ داد، سازمان فدائيان 

 .منتشر کرد" کازرون به جای آب، گلوله داد
 

آوری  ھنگامی که مأموران انتظامی قصد مسدودکردن و جمع  :در ابتدای اين اطZعيه چنين امده است
موتورھای پمپ آب کشاوران يک روستا در حاشيه رودخانه شاپور کازرون را داشتند، با اعتراض و 
مقاومت کشاورزان مواجه شدند، که در نھايت يکی از کشاورزان با شليک پليس به سمت معترضين، 

 .کشته شد
 

 بحران آب، ھم اکنون به صورت کامZ جدی بخش ھای اين اطZعيه در ادامه با اشاره به اينکه،
وسيعی از جغرافيای ايران خصوصا مناطق جنوبی کشور را فرا گرفته است، اين چنين دنبال می 

دو ھفته پيش مردم .  شھرھای جنوبی کشور يکی پس از ديگری به اعتراض بر می خيزند:  شود
خرمشھر در اعتراض به تشنگی و نبود آب ُشرب به خيابان ھا ريختند، پاسخ رژيم به آنان اما، 

امروز روستائيان .  تعداد زيادی دستگير، عده ای زخمی و چند تن نيزکشته شدند.  سرکوب و گلوله بود
اين .  کازرونی برای دستيابی به آب کشاورزی جھت ارتزاق و تامين معاش خود، به گلوله بسته شدند

 .است وضعيت جامعه و کشوری که جانيان جمھوری اسZمی بر آن حاکميت می کنند
 

اعتراضات پراکنده و جدا از ھم به شدت سرکوب :   با تاکيد به اينکهاين اطZعيه در فرازی ديگر از 
می شوند، در عوض اعتراضات متحدانه، پيوسته و ھمزمان در شھرھای مختلف کشور به ميزان قابل 

اکنون :  توجه ای فرصت سرکوب را از آدمکشان جمھوری اسZمی می گيرد، اين چنين ادامه می يابد
که بحران ھای چند جانبه از ھر سو جمھوری اسZمی را فرا گرفته اند و مطالبات سياسی و معيشتی 
توده ھا نسبت به ھر زمان ديگری بيشتر سر باز کرده اند، وقت آن است که کارگران و توده ھای 
زحمتکش، پيش از آنکه گرسنگی و تشنگی بيش از اين بر گلويشان چنگ اندازد، به مبارزه ای بی 

 .امان با جمھوری اسZمی جھت تحقق کار، نان و آزادی برخيزند
 

: اين چنين خاتمه می يابد"  جمھوری اسZمی به مردم کازرون به جای آب، گلوله داد"اطZعيه 
، ھمراه با محکوميت شديد اقدامات سرکوب گرانه جمھوری اسZمی، توده )اقليت(سازمان فدائيان 

 .ھای مردم ايران را به اقدامات اعتراضی در مقابله با کشتارھای جمھوری اسZمی فرا می خواند
 

، ضمن دفاع و حمايت از مبارزات برحق توده ھا، اعتراضات عمومی را حق )اقليت(سازمان فدائيان 
مسلم آنان می داند و گسترش مبارزات توده ای را موثرترين عامل برای عقب نشينی رژيم از سرکوب 

 . و کشتار می داند
 

اعتراضات پراکنده و جدا از ھم به شدت سرکوب می شوند،در عوض اعتراضات متحدانه، پيوسته و 
ھمزمان در شھرھای مختلف کشور به ميزان قابل توجه ای فرصت سرکوب را از آدمکشان جمھوری 

 . اسZمی می گيرد
 

مردم خرمشھر وقتی سرکوب شدند، فردايش، توده ھای مردم آبادان به حمايت از آنان دست به 
اين است راه مبارزه با رژيمی که به جز کشتار، گرسنگی، فقر، اعتياد و بی خانمانی .  اعتراض زدند

 .  چيز ديگری برای کارگران و توده ھای زحمتکش ببار نياورده است
 

اکنون که بحران ھای چند جانبه از ھر سو جمھوری اسZمی را فرا گرفته اند و مطالبات سياسی و 
معيشتی توده ھا نسبت به ھر زمان ديگری بيشتر سر باز کرده اند، وقت آن است که کارگران و توده 
ھای زحمتکش، پيش از آنکه گرسنگی و تشنگی بيش از اين بر گلويشان چنگ اندازد، به مبارزه ای 

 .مبارزه ای برای نان و آب، مبارزه ای برای کار، نان و آزادی. بی امان با جمھوری اسZمی برخيزند
، ھمراه با محکوميت شديد اقدامات سرکوب گرانه جمھوری اسZمی، توده )اقليت(سازمان فدائيان 

 .ھای مردم ايران را به اقدامات اعتراضی در مقابله با کشتارھای جمھوری اسZمی فرا می خواند
 

، ضمن دفاع و حمايت از مبارزات برحق توده ھا، اعتراضات عمومی را حق )اقليت(سازمان فدائيان 
مسلم آنان می داند و گسترش مبارزات توده ای را موثرترين عامل برای عقب نشينی رژيم از سرکوب 

 . و کشتار می داند

ھا را به تسخير خود  کار و نان و آزادی خيابان
اند،  که در عمل نيز نشان داده اند، چنان درآورده
ھايی نه به عقب و به سوی ارتجاع  اند گام مصمم

سوی آينده بردارند و  و گذشته، بلکه به پيش و به
صنفی   -مطالبات انقZبی، راديکال و سياسی 

اين مطالبات اما محقق .  خود را محقق سازند
نخواھد شد مگر آن که کارگران و زحمتکشان، با 
سرنگونی انقZبی رژيم جمھوری اسZمی و به 
زير کشيدن تمام نظم موجود، قدرت شورايی خود 
را مستقر سازند و اداره تمام امور جامعه را در 

 . دست گيرند
غلبه برمعضZت و مشکZتی که رژيم جمھوری 

بارآورده و   اسZمی و نظام سرمايه داری حاکم به
مدام برآن افزوده است و رھائی ازبحران و بن 
بست موجود، يک راه حل انقZبی، راه حل 

طبقه .کمونيستی را می طلبد  -کارگری
کارگرايران و چپ کمونيست مدافع منافع اين 
طبقه،اگرچه درشرايط کنونی نيروی بالفعل عمده 

آيد، اما بزرگترين ونيرومند ترين   ای به نظر نمی
. ست  نيروی بالقوه درعرصه سياسی  و اجتماعی

رغم آن که ابرھای تيره ارتجاع و   به
ديکتاتوری،براين ستاره سرخ و اين آلترناتيو 

کارگری سايه افکنده است،اما ھرکس   -کمونيستی
چشمی برای ديدن داشته باشد می تواند پرتو 

اين .افشانی ان را حتا اززير ابرھای تيره ببيند
است آن ستاره تابناکی که درافق سياسی می 

اش درآسمان   ستاره ای که درخشش.  درخشد
جنبش انقZبی، تمام تحوSت جامعه را به سمت 
آينده ای روشن و افق ھای سوسياليستی رھنمون 
خواھد شد و سرنوشت اين تحوSت را رقم 

ست ابرھای تيره کنارزده شوند تا   کافی.خواھدزد
ی   ی زندهِ   تشعشع خيره کننده اين ستارهِ 

 .بخش تمام پھنه کشور را نور افشانی کند زندگی
طلبان اما فاقد حيات، سرد و  ستاره سلطنت

 .جان و به کلی خاموش است بی

طلبان به کلی  ستاره سلطنت
 سرد و خاموش است

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



 ٧٨١ شماره  ٩٧  تير ٢۵     ١٠

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

٨درصفحه   

سياسی، تشديد تضادھا   –تعميق بحران اقتصادی 
انداز اعتZء  ای و چشم و گسترش اعتراضات توده

بيشتر جنبش اعتراضی کارگران، زحمتکشان و 
ھای بورژوازی، بويژه  تھيدستان، تمام جناح

. بورژوازی اپوزيسيون را به تکاپو انداخته است
بست و بحران  رژيم جمھوری اسZمی که در بن

ھای  زند، اکثريت توده وپا می ناپذيری دست عZج
مردم ايران را به زندگی در زير خط فقر و 
تنگناھای گوناگون اقتصادی و اجتماعی گرفتار 

ھاست که ناتوانی خود را در برآورده  نموده، مدت
ای چون کار و نان  ھای اوليه ساختن حتا خواست

و آب و برق و بيمه و بھداشت و حقوق اوليه و 
. ھای مردم ،به اثبات رسانده است دمکراتيک توده

جمھوری اسZمی ھيچ راه حلی برای برون رفت 
ھای آخر را  بست ندارد و نفس از بحران و بن

 .کشد می
بورژوازی اپوزيسيون که از تعميق مبارزات 

ای،  تر شدن اعتراضات توده جاری، راديکاليزه
فرارويی آن به اعتصاب عمومی سياسی، قيام و 

ھای نظم  انقZب و زير ضرب رفتن چارچوب
موجود به شدت ھراسناک است، در تZش است 

١٠ 
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 .  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 

ھ̄¯ای  ک̄¯د م̄¯ورد ن̄¯ظ̄¯ر ب̄¯ه ي̄¯ک̄¯ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
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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 :بدينوسله به اطZع  عZقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¯ن "  ديدگ¯اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطZع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطZع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

جا که ممکن است و  تراشی، تا آن تا ضمن بديل
تواند اين اوضاع را تحت کنترل خود درآورد  می

 .و منفعت خود گيرد
 و اعتراضات ٨٨ده سال پس از وقايع سال 

ھای  ای در تھران که بZفاصله با تZش توده
ھای رنگارنگی از  گسترده محافل و گروه

خواه گرفته تا  طلب و جمھوری سلطنت
" طلبان اصZح"و "  سبزھا"ھا و "مذھبی ملی"

رانده شده از حکومت در راه ايجاد ائتZف و 
آلترناتيو جمھوری اسZمی ھمراه بود و البته 

يک به جايی نرسيد، پس از اعتراضات  ھيچ
 و استمرار آن در سال ٩۶ماه  سراسری دی

ھای  ھا در اشکال و شيوه جاری، اين تZش
ھا،  ديگری از سر گرفته شده و انتشار بيانيه

ھا و مZقات با عناصر  ھای سرگشاده، نشست نامه
ھای امپرياليستی و در  و محافل وابسته به قدرت

. راس آن امپرياليسم آمريکا نيز تشديد شده است
ھای بورژوازی اپوزيسيون ھر يک  بندی گروه

کنند در حد توان و جثه خود،  تZش می
ای را به خود منتصب و آن را  اعتراضات توده

 طلبان به کلی سرد و خاموش است ستاره سلطنت


