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    6ادامه در صفحه 

قرار داد صادرات گاز به پاكستان و 
 !پرسش هاي بي پاسخ

اعمال نفوذ و مداخله سپاه در 
 قراردادهاي اقتصادي مهم كشور

سيستم قضايي ضد مردمي رژيم واليت فقيه 
 در نقش و جايگاه نهادهاي امنيتي

 

     3ادامه در صفحه 

تحوالت سياسي ميهن ما و حوادث يك سـال    
اخير جاي هيچ گونه ترديدي را درنـقـش فـوق        
العاده مخرب قوه قضاييه رژيم واليت فقيه باقـي  

با انتشار نامه هفت تن از زنـدانـيـان      .  نمي گذارد
سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري و طرح 
خواست به حق و اصولي تحقيق و تفحص درباره 
بازداشت ها، بازجويي ها و محاكمات غير قانونـي  
توسط مجلس، باز هم دادسراي انقالب اسالمـي  
تهران با زير پا گذاشتن وظايف تعييـن شـده و       
قانوني خود، درنقش همكار و همـدسـت گـوش      
بفرمان نهادهاي امنيتي ظاهر شد و به تـهـديـد      
مخالفان دولت كودتا و اصالح طلبان امضاء كننده 

خـرداد     26خبرگذاري فارس، .  نامه فوق پرداخت
پايگاه اطالع رسـانـي   ...  به گزارش “ :  ماه، نوشت

دادسراي عمومي و انقالب اسالمي تهران عباس 
دادستان انقالب اسـالمـي     ( جعفري دولت آبادي 

اظهار داشت، پس از رد درخواست دستـور  )  تهران
موقت وكالي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
و جبهه مشاركت از سوي يكي از شعـب دادگـاه     
عمومي حقوقي تهران، ادامه فعاليت اين احـزاب    

احزاب ياد شده پس از توقيـف  ...  منع قانوني دارد 
، 10پرونده فعاليت آنان از سوي كميسيون مـاده    

درخواست صدور دستور موقت براي جلوگيري از   
اجراي اين تصميم كـردنـد كـه دادگـاه ايـن              

، 10كميسـيـون مـاده        ...  درخواست را نپذيرفت 
فروردين ماه سال جاري به دليل انطباق بـرخـي     

ضـمـن   ...  اقدامات و فعاليت هاي اين احـزاب      
توقيف پروانه فعاليت، تقاضاي انحالل حزب هاي 

مجاهدين انقالب اسالمي و مشـاركـت   ( ياد شده 
براي انحـالل  ...  را به دادگاه ارسال كرد ) اسالمي

حزب هاي ياد شده، پرونده به يكي از شـعـب     
دادگاه انقالب اسالمي تـهـران ارجـاع شـده         

 27پس از انتشار اين خبر، روز بعد يعني ” .است
خرداد ماه روابط عمومي دادسـراي انـقـالب        
اسالمي، اصالحيه اي را منتشر كرد كـه درآن    

موضوع رد درخواست صدور دستـور  “ :  قيد شده
 10موقت و ابطال تصميم كميسـيـون مـاده        

احزاب از سوي دادگاه، تنها مربوط بـه حـزب     
جبهه مشاركت ايران اسالمي است كه به ايـن  

 ”.وسيله تصحيح مي شود
البته اين اصالحيه دراصل موضوع يـعـنـي      
همدستي سيستم قضايي با نهادهاي امنيتي و   
نظامي و اعمال فشار به مخالـفـان كـودتـاي       
انتخاباتي تغييري نمي دهد، تاييد توقيف پروانه 
فعاليت احزاب مشاركت و مجاهدين انـقـالب     
اسالمي توسط قوه قضاييه خود گـويـاي ايـن      

دادستاني و دادسـراي انـقـالب      !  واقعيت است
اسالمي تهران با هدف حمايت از كودتاچـيـان   
وعقيم گذاردن تاكتيك اصالح طلـبـان بـراي      
رسيدگي به مساله مهم دسـتـگـيـري هـا و          

غير قانونـي  “ محاكمات نمايشي اخير، بار ديگر 
احزاب اصالح طلب را طرح و تبليغ مـي  ”  بودن

كند و مانع فعاليت آزاد كه حق مشـروع آنـان     
علت اينكه چـرا دادسـتـان        .   است، مي گردد

انقالب اسالمي تهران براي مخالفان خـط و      
نشان مي كشد را بايد در متن نامه هفت زنداني 

 26جرس،   .  سياسي اصالح طلب جستجو كرد
خرداد، درخصوص محتوي نامه مذكور گزارش 

هفت تن از زندانيان سـيـاسـي پـس از         “ :  داد

     7ادامه در صفحه 

 وضعيت فاجعه بارِ سيستم خدمات درماني كشور 

با وجود آنكه هند خود را از قرارداد سه جـانـبـه    
موسوم به خط لوله صلح كنار كشيد، سرانجام بـا    
اصرار مقامات رژيم واليت فقيه قرارداد نـهـايـي      

 23صادرات گاز ايران به پاكستان روز يكشـنـبـه      
 . خرداد ماه به امضاء رسيد

روابط عمومي وزارت نفت در اطالعيه اي كـه    
خبرگزاري فارس آن را منتشر ساخت، با تـايـيـد      

آخرين ضميـمـه   “ :  امضاء قرارداد مذكور نوشته بود
) خـرداد 23( قرارداد صادرات گاز به پاكستان امروز 

درحضور ميركاظمي وزير نفت، بين نعيم شـرافـت   
مديرعامل شركت گاز ايالتي پاكستان و كسـايـي     
زاده نماينده وزارت نفت جمهوري اسالمي ايـران    

سران رژيم سعي زيادي دارند كه جمهوري اسالمي 
را در جهان به مثابه نمونه اي از غلبه بر ناهـنـجـاري    

بـه  .   هاي اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي  نشان دهند
خرداد،  وزير كار دولت احمدي نژاد در  28نقل از ايلنا، 

اجالس سازمان بين المللـي كـار اظـهـار داشـتـه             
دولت جمهوري اسالمي برنامه هاي تـوسـعـه      ” : است

اجتماعي خود را بر تعاليم عدالت آفرين اسالم بنا نهاده 
ما برنامه هاي توسعه اقتصادي خود را هرگز بـه  .  است

بهاي رنج و آالم اقشار آسيب پذير اجرا نمي كـنـيـم،    
بلكه همواره مرز مشخصي بين صيانت از ارزش هـاي  
واالي انساني، شرافت كار، توسعـه حـمـايـت هـاي          
اجتماعي، حفظ كيان خانواده، انسجام اجـتـمـاعـي و       
كاستن از فاصله شديد طبقاتي با اقتصاد مبتـنـي بـر      

 ”.ارزش هاي مادي صرف قائليم

ولي جالب اينكه، اظهارات و افشاء گري هـاي     
خود نمايندگان رژيم عيار واقعي و نازل اين ادعا ها 

نماينده اهواز در مجلس اسالمي، .   را عيان مي كند
به عـلـت   “ :  خرداد، مي گويد 23به گزارش رسالت، 

عدم برخورد جدي با پديده غير اخالقي، زير ميـزي  
گرفتن پزشكان از بيماران از اين پس بايد نام ايـن  

متاسفانه تعداد پزشكانـي  .  پديده را روميزي گذاشت
كه اقدام به گرفتن زير ميزي از بيماران در اسـتـان   
خوزستان مي كنند روز به روز در حال افزايش است 
و متاسفانه تاكنون اقدامي در برخورد جدي با آنها از 
سوي مسئوليـن مـربـوطـه صـورت نـگـرفـتـه                

متاسفانه اين پديده در بيمارستان هاي دولتـي  . است
هفته قبل با وزير .  خوزستان رواج فراوان يافته است

ورشكستگي صنايع، كاهش توليد و امنيت 
 2شغلي زحمتكشان                                   ص 
 4اعتراض كارگران پااليشگاه آبادان     ص 
 4برخورد شديد با دانشجويان                 ص 
 8كار و زندگي ساراماگو                          ص 

تالش اسالمگرايان حاكم براي تعطيل 
 12ص !                        دموكراسي در سودان

 در اين شماره
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ابعاد وسيع و عميـقـي   
داشته و درجامعه اثرات 
منفي باقي گـذاشـتـه    
است، عالوه بر اخـراج  
ــتـــرده      هـــاي گسـ
ودستجمعي بايد پديده 
دستمزدهاي معوقه و   
رواج قــراردادهــاي     
موقت وسپيد امضاء را   
نيز از پيامدهاي ايـن    

 . اوضاع ارزيابي كرد
به اين تـرتـيـب و      
برپايه آمار رسـمـي و     
نمـونـه هـاي مـورد         

پژوهش، مساله اي كه بيش از هر موضوع ديگري جلب توجه مي كند، 
خانه خرابي، فقر ونابودي امنيت شغلي زحمتكشان به موازات رشـد و      
گسترش اقتصاد غير مولد و داللي و سياست هاي اقتصادي مـبـتـنـي       

 . برتشويق و حمايت از واردات است
دولت نامشروع كودتا طي ساليان اخير با اجراي نسخه هاي مـخـرب   
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني صدمات بزرگي به توليد داخلـي  
و صنايع كشور وارد آورده است كه تاثير مستقيم آن بر زندگي كارگـران  
و زحمتكشان به اشكالي نظير، قراردادهاي موقت، اخراج هاي وسيع و   

به عالوه .  كاهش سطح دستمزدها و فقر روز افزون نمايان گرديده است
، وضعيت كنوني يعني كاهش ظرفيت توليد، ورشكستگي كارخانه ها و   
ركود درصنايع كه واردات سيل آسا و حركت سرمايه از توليد به سـوي    
فعاليت هاي غير توليدي هر دم آن را ژرف تر مي سازد، سبب تضعيـف  
جدي موقعيت، جايگاه وتوان طبقه كارگر در ساختار اقتصادي ومعادالت 

كارگران و زحمتكشان ميهن ما درصف مقـدم  .  سياسي كشور شده است
مخالفت ومبارزه با اقتصاد داللي وغير مولد قرار دارند و از رشد تولـيـد،   
شكوفايي اقتصادي وغلبه برفعاليت هاي داللي وسياست مبـتـنـي بـر       

 . واردات حمايت مي كنند
بسياري از موانع عيني و ذهني موجود درجنبش كارگري بـه ويـژه       
ضعف و پراكندگي اعتراضات، سطح نامناسب همبستگي و مـاهـيـت        
تدافعي اغلب اعتصابات واعتراضات بزرگ و كوچك ناشي از رشـد و        
رواج اقتصاد غير مولد وتنزل كمي و كيفي جايگاه كارگران درسـاخـتـار    

بنابراين منافع حال و آينده طبقه كارگر ايران بـا  .  اقتصادي موجود است
. مساله پر اهميت حمايت از توليد داخلي و صنعت گـره خـورده اسـت       

كارگران ايران با تمام وجود به نقش مخرب دولت ضد مـلـي كـودتـا       
عوام فـريـبـي هـاي         .  درپيدايش و تحكيم چنين وضعيتي پي برده اند

احمدي نژاد ديگر درميان زحمتكشان تاثير قابل توجهـي نـداشـتـه و         
تشديد جو امنيتي در واحدهاي صنعتي و پيگرد كارگران .  نخواهد داشت

مبارز و انواع توطئه ها و مانورهاي فريبكـارانـه وزارت كـار، بسـيـج            
 .كارگري، انجمن هاي اسالمي و نظاير آن دقيقا به همين علت است

به عبارت دقيق تر، امروز بيش از هرزمان ديگري خواست اسـاسـي     
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران يعني احياي حقوق سنديكايي بـا    
سرنوشت استبداد واليي و دولت نامشروع كودتا پيوند خورده است و هم 
از اين روست كه سازما ن دهي مبارزات كارگري با تـقـدم بـرقـراري       
وتحكيم رابطه با جنبش سراسري ضد استبدادي وظيفه مبرم واصـلـي     
مبارزان جنبش كارگري، فعالين سنديكايي و همه مدافعان حقوق ومنافع 

 . زحمتكشان است
جنبش كارگري ايران بدون پيكار با دولت كودتا و مبارزه براي تاثيـر  
گذاري بر روند تحوالت، خصوصا پايان دادن به سياست حـمـايـت از        
واردات و فعاليت هاي غير توليدي، نخواهد توانست به خواسـت هـاي     
. صنفي و سياسي خود از جمله احياي حقوق سنديكايي دست پيدا كـنـد  

حضور موثر و جدي تر درجنبش همگاني ضد اسـتـبـدادي بـا هـدف          
بركناري دولت كودتا و طرد استبداد واليي وظيفه فوري جنبش كارگري 

 !در لحظه كنوني است

ورشكستگي صنايع، كاهش توليد و 
 امنيت شغلي زحمتكشان 

در حالي كه دولت احمدي نژاد تمام امكانات خود را براي اجراي قانون هدفمنـد  
سازي يارانه سازمان داده و رييس دولت كودتا از كاهش نرخ بيكاري و رونق توليد 
دم مي زند، بحران حاد در صنايع و كاهش ظرفيت توليد اغلب واحدهاي صنعـتـي،   
موضوع تامين امنيت شغلي را به امري حياتي براي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان 

 . ميهن ما بدل ساخته است
خبرگزاري ايلنا چندي پيش ضمن انتشار همايش هم انديشـي تشـكـل هـاي         
كارگري، كارفرمايي و اقتصاد دانان، با اشاره به اينكه توليد ملي صرفه اقـتـصـادي    

متاسفانه اقتصاد كشور همواره بـرپـايـه    “ :  خود را از دست داده است از جمله نوشت
فروش نفت و واردات بوده است و واردات به معناي اقتصاد غير توليـدي اسـت و       

سرمايه درتوليد به سوي فعالـيـت   ...  اقتصاد غير مولد رشد سرطاني دركشور داشته 
... هاي غير توليدي مي رود واين موضع تاثير بسيار نامطلوبي براقتصاد كشور دارد   

استفاده از كاالي خارجي بدون اينكه شرمندگي درآن باشد، به راحتي تبلـيـغ مـي      
هزار  6.  بدترين نسخه برداري از نظريه هاي غربي دركشور ايجاد شده است.  شود 

هزار نفر درصنايع كوچك كشور فعال هستـنـد و      400توليد كننده صنايع بزرگ و 
 ”. ...همه درحال حاضر درشرايطي نامناسب قرا ردارند

عالوه بر اين، كميسيون صنايع مجلس گزارش داده است كه، درسراسر كشـور    
درصد كار مي كنند و اخراج كارگران تحت عـنـوان      40صنايع با ظرفيت كمتر از 

 . تعديل نيرو با شدت جريان دارد
وضعيت چنان وخيم است كه يك كار گروه مشورتي با نام كميته رفع موانع توليد 
مركب از مسئوالن وزارت صنايع و معادن و اعضاي اتاق بازرگاني تشكـيـل شـده      
 . است  و درصدد تهيه گزارشي جامع براي برون رفت از اوضاع بحراني كنوني است

هزار واحد نـيـمـه     20“ :  خرداد ماه امسال، گزارش داد 23روزنامه دنياي اقتصاد، 
 20معاون وزير صنايع از وجـود      .  هزار ميليارد تومان سرمايه است 52تمام معطل 

هزار واحد صنعتي نيمه تمام دركشور خبر داد و گفت، حل مشكل نقدينگي مـورد    
 ”. ...نياز اين واحدها را در دستور كار داريم

 50اتاق بازرگاني نيز درگزارش كميسيون صنعت خود خاطر نشان مي سازد كه،   
درصد واحد هاي توليدي دراكثر مناطق در حالت ركود قرارداشته و هزاران تن بيكار 

نگاهي به “ :  خرداد ماه ، درگزارشي با عنوان29پايگاه اطالع رساني كلمه، .  شده اند
با ذكر آمار بـه  ”  گزارش اقتصادي اتاق بازرگاني، روزهاي بحراني براي توليد ايراني
درزمان حاضر ...  “: بررسي وضعيت ناگوار توليد پرداخته و از جمله يادآور شده است 

، بـراسـاس گـزارش        .... توليد دركشور بدترين روزهاي خود را سپري مي كـنـد     
درصد واحدهاي توليدي در اكثر مناطق صنعـتـي    50كميسيون صنعت اتاق ايران، 

اكثر واحدهاي توليـدي و    ...  كشور درحال تعطيلي يا در شرف تعطيل شدن هستند 
درصد ظرفيت اسمي خود مشـغـول بـه كـار            30صنعتي بزرگ كشور با كمتر از 

برخي واحدهاي توليد به دليل شرايط اقتصادي مجبور به تعديل نـيـروي   ...  هستند 
 “. انساني هستند

مطابق اين گزارش منتشره در پايگاه اينترنتي كلمه، كاهش ظرفيت توليد، ركـود  
بازار و كمبود منابع مالي مهم ترين عوامل ورشكستگي و ركود صنايع و واحدهـاي  
توليدي به شمار آمده و با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و افزايش نرخ گـاز،  
برق و به طور كلي سوخت كه با يارانه هاي كنوني از مزيت نسبي درتوليد و رقابت 

درصد، واحـدهـايـي مـانـنـد          70برخوردارند، واحدهاي توليدي با بازدهي بيش از 
داروسازي، پوالد، سيمان و جز اينها با مشكل جدي روبه رو خواهند شد كه نتيجـه  

پايگـاه  .  كاهش ظرفيت توليد و اخراج كارگران بويژه كارگران با سابقه و ماهر است
درهمين حال دربخش ديگري از اين نمـونـه   “: اينترنتي كلمه دراين باره مي نويسد

اشـاره     87تا  86به كاهش تعداد كارگران اين بخش هاي توليدي طي سال هاي 
دراين بررسي مشخص شده است كه جمع تعداد كارگران شاغل درايـن  .  شده است

با  87نفر بوده است كه درسال  218هزار و  47برابر  86واحدهاي توليدي در سال 
هـزار و       44نفر كاهش، تعداد كل كارگران شاغل دراين بخش به  893هزار و  2

 ” .نفر رسيده 325
درادامه اين گزارش تاكيد شده ميانگين اخراج كارگران در واحدهاي توليدي بين 

درصد بوده است كه به طور مـثـال دربـرخـي        40خورشيدي  87و  86سال هاي 
واحدهاي بزرگ و راهبردي مانند كارخانه هاي مخابراتي ايران و ايران خودرو ديزل 
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 ...ادامه قرار داد صادرات گاز به پاكستان

 1393با امضاي اين قرارداد، قرار است ايران از فروردين   .  امضاء شد
ميليارد متـر   8/7هزار متر مكعب و ساالنه  500ميليون و  21روزانه 

 . مكعب گاز طبيعي به كشور پاكستان صادر كند
كيلومتر  400همچنين احداث فاز دوم خط هفتم سراسري به طول 

بخـش  .  مرز پاكستان، كليد خواهد خورد  -چابهار  -درمسير ايرانشهر 
كيلومتر در مسير  900اينچ به طول  56نخست احداث اين خط لوله 

 ”. ...تا ايرانشهر پايان يافته است) پارس جنوبي(عسلويه 
سال اسـت و دو       25قرارداد صادرات گاز به پاكستان براي مدت 

كشور نسبت به تامين و خريد گاز دراين مدت به يكديگر تضـمـيـن    
خروج هند از توافق سه جانبه، ارزش و اهميت خط لوله اي .  داده اند

را كه به خط لوله صلح شهرت يافته بود به شدت متزلزل و ابهامـات  
 . جدي را در متن و مضمون قرارداد سبب گرديده است

در ابتدا قرار بود صادرات گاز ايران به هند و پاكستان باشد، اما هند 
به داليلي از جمله امنيت عبور گاز از خاك پاكستان، قيـمـت گـاز،      
موضوع پرداخت حق ترانزيت به اسالم آباد و ديـگـر مـالحـظـات        

درعين حال برخـالف  .  اقتصادي از روند مذاكرات خارج شد  -سياسي
مدعيات دولت كودتا و رسانه هاي همگاني حامي آن، تاكنون چيـن  
نيز تمايلي آشكار به استفاده از گاز ايران از طريق پاكستـان نشـان     

دراين زمينه و براي آنكه مدعيات كودتاچيان كه اكنـون  .  نداده است
به حراج ثروت ملي كشور مشغول هستند، افشاء شود سخنان معاون 

به گزارش روزنامه دنـيـاي     .  وزير انرژي پاكستان گويا و كافي است
خرداد ماه امسال، معاون وزير انرژي پاكستان هـرگـونـه     24اقتصاد، 

او اعـالم  .  را رد كرد”  صلح“ مذاكره با چين براي استفاده ا زخط لوله 
اجراي اين قرارداد نخستين پروژه تامين نـيـاز انـرژي        ...  “  :  داشت

پاكستان دراين زمينه مذاكراتي .  پاكستان دربخش خط لوله گاز است
 ”.  ...با چين و هند نداشت است

وزير نفت دولت كودتا درمراسم امضاء نهايي اين قرارداد مغاير بـا    
منافع ملي و حقوق حقه ايران ، خاطر نشان ساخته بود كه ، ضميمـه  
هاي فني اجازه ترانزيت گاز از پاكستان، ضمانت دولت پـاكسـتـان،      
مصوبات هيات مديره با شركت ايراني و پاكستاني طـرف قـرارداد       
امضاء شده و آخرين ضميمه كه مربوط به اجرايي شدن قرارداد است 

گاز به پاكستان صـادر مـي        1393نيز امضاء شد و بنابراين از سال 
 . گردد

 ساله و مبلغ نامشخص قرارداد 25تعهد 
قرارداد با پاكستان بي شك دربرگيرنده حقوق و منافع ميهـن مـا     

ميركاظمي وزير نقت درمراسم امضاء نهـايـي قـرار داد بـا           . نيست
با توجه به مالحظاتي كه وجود دارد، هم اكنـون  “ :  صراحت گفته بود

نمي توان ارزش مالي قرارداد را اعالم كرد و در شرايـط كـنـونـي،       
نكته شايان ” .مشخصات فني قرارداد از ارزش مالي آن مهم تر است 

. توجه در امضاء اين قرارداد غياب نمايندگان رسانه هاي همگاني بود
شگفت آور است كه وزير نفت جمهوري اسالمي با اشاره به جـنـبـه    
راهبردي صادرات گاز به شبه قاره هند و سپس آسيا از طريق خـط    

درايـن  !  لوله مذكور، مالحظاتي را مانع از اعالم مبلغ آن مي كـنـد    
خرداد ماه ، درمطلبـي تـحـت       25زمينه پايگاه اطالع رساني كلمه، 

حراج گاز ايران به پاكستان درالپوشاني خبري، مردم حـق    “ :  عنوان
پس از سال ها بـحـث   “ :  ، از جمله يادآور گرديد” ! ندارند با خبر باشند

برسر فروش گاز ايران به كشورهاي هند و پاكستان تحت عنوان خط 
به امضاء مقامات دو   ...  لوله صلح، آخرين ضميمه اين قرارداد گازي 

اين درحالي است كه در مورد ارزش مالي اين قرارداد ...  كشور رسيد 
كالن چندين ميليارد دالري هيچ اطالعاتي ارايه نشده است و مـردم  
به دليل مالحظاتي نامعلوم، نامحرم دراين معامله بيست و پنج الـي    

تعيين فرمول محاسبه بسيار پيچيده و از طرفـي  ...  سي ساله هستند 
وزير نفت دولـت    ( جالب اينجاست كه ميركاظمي .  حساس مي باشد

به طرز بسيار ساده و بي اهميتي فرمول محاسـبـه را بـراي        )  كودتا
صادرات گاز ايران به همه كشورها يكسان مي داند كه همين نكتـه  
كوچك نشان مي دهد كه طرف مقابل به چه ميزان از بي تجربگي و 

معلوم نيسـت در    ...  كم خردي طرف معامله خود استفاده خواهد برد 

شرايط انزواي سياسي ايران درعرصه بين المللي چه اصراري وجود دارد كه ايـن    
قرارداد در ضعيف ترين شرايط دستگاه ديپلماسي خارجي نهايي گردد، تا اما و اگـر  
هاي امتياز دهي به كشورهاي همسايه براي سكوت دربرابر سركوب مـعـارضـان    

 25درداخل به ذهن متبادر نگردد؟ چه ضرورتي دارد كه اين قرارداد براي مـدت    
سال كه حد نهايي براي چنين قراردادهايي است بسته شود؟ درشرايطي كه قيمت 
گاز هر روز باالتر مي رود و بشر هر سال بيشتر به بهاي واقعي اين سرمايه تـمـام   

 ”.  ...شدني پي مي برد
 سپاه پاسداران و صادرات گاز به پاكستان

هنگام عقد قرارداد، وزير نفت دولت كودتا به نكته اي اشاره كرد كه مي تـوانـد   
درابهام زدايي از علت تعجيل درامضاء قرارداد و مسكوت گذاشتن مبلغ آن به مـا    

 . ياري رساند
وي ديگر رسما عنوان ( پاكستان   -منبع تامين گاز خط لوله ايران“ :  وي گفته بود

ميدان گازي پارس جنوبي است، هم اكنون اين )  خط لوله صلح را به كنار نمي برد
كيلومتر از عسلويه تا ايرانشهر اجرا شده و ظرفيـت   900اينچ به طول  56خط لوله

همچنين ادامه اين خط لوله از   .  ميليون مترمكعب است 110انتقال گاز آن روزانه 
.  كيلومتر اجرا مي شـود    400ايرانشهر تا چابهار و از آنجا تا مرز پاكستان به طول 

...” 
مجري اين طرح هاي سود آور قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پـاسـداران اسـت و        
همين قرار گاه با شركت هاي متعدد خود از زمره حاميان امضا قرارداد با پاكستـان  

امنيتي كه بر شاهرگ اقتصادي كشور چنگ انداختـه بـا       -مافياي نظامي.  هستند
اعمال نفوذ سبب امضاء قراردادي به شدت زيانبار براي منافع ملي ايران گـرديـده   

نمي توان از نظر دور داشت كه درطرف مقابل يعني پاكستان نيز احـتـمـال    .  است
اعمال نفوذ ارگان نظامي پرنفوذ اين كشور كه اتفاقا با سپاه پاسداران نيز هـمـواره   

ميليـارد دالري     21همزمان بودن اعطاي قرارداد . درتماس بوده اند، منتفي نيست
شش فاز ميدان گازي پارس جنوبي به شركت هاي داخلي كه اغلب آنها وابسته به 
سپاه پاسداران هستند، با امضاء نهايي قرارداد صادرات گاز به پاكستان مويد ايـن    

 !امنيتي در حيات ميهن ماست -ادعا بوده و نشانگر نقش مخرب يك ارگان نظامي
و در مراسـم امضـاي       -عسلويه   -احمدي نژاد در سفر به منطقه پارس جنوبي

امروز بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت “  :  شش فاز بزرگ پارس جنوبي اظهار داشت
 ”.نفت كشور امضاء شد

پـتـروپـايـدار     “ به كنسرسيومي از شركت هاي  13مطابق گزارشات، قرارداد فاز 
سازمان گسترش و نوسازي “ نيز  14واگذار شد و درفاز ”  صدرا“ و ”  مپنا“ ، ” ايرانيان
پارس  19فاز . شركت تاسيسات دريايي مشاركت خواهند داشت“، و ”)ايدرو(صنايع 

 23، 22تاسيسات دريايي واگذار گرديد و فازهاي “و شركت ” پتروپارس“جنوبي به 
 . تعلق گرفت” صدرا“و ” پتروسينا آريا“نيز به شركت هاي  24و 

شركت هاي صدرا، تاسيسات دريايي، پتروسينا آريا، پترو پايدار ايرانيان و مپنا از 
پيش از امضـاء  .  شركت هاي وابسته به قرارگاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران هستند

ميدان عظيم گازي پارس جنوبي به سپاه پاسداران  16و 15اين قراردادها، فازهاي 
واگذار شده بود و اينك با اين قرارداد، سپاه پاسداران به بزرگ ترين و پرنفوذ ترين 
شركت فعال در صنعت نفت ايران بدل شده و امكانات آن از شركت ملـي نـفـت      

به دليل همين نفوذ و امكانات وسيع است كـه سـپـاه      !  ايران هم فراتر رفته است
توانسته و مي تواند درعقد قراردادها و توافق نامه هاي مهم كه با منافع و امنـيـت   

 . ملي كشور پيوند مي يابد، اعمال نظر و مداخله كند
 بازگشت كاپيتوالسيون

يكي ديگر از نكات اين قرارداد، امضاء آن خارج از خاك ايران و درمحل سفارت 
كشورهاي اروپايي است و تعيين قيمت صادرات گاز توسط شركت هاي خـارجـي،   

هادي نژاد حسيـنـيـان،    .  امري كه هرگز توسط يك كشور مستقل انجام نمي شود
معاون سابق امور بين المللي وزارت نفت، اخيرا نامه اي به مسئولين وزارت نـفـت   

او زماني كـه دروزارت      .  دولت كودتا ارسال كرده كه از هر جهت افشاگرانه است
نفت مسئوليت داشت با امضاء قرارداد با پاكستان به علت مبلغ آن كه بـه زيـان       

خرداد ماه، نامه نژاد حسينيان را بـه چـاپ      30ايلنا، .  ايران بود، مخالفت كرده بود
بخشي از اسناد قرارداد خط لوله گاز بـه  ...  “ :  رسانده كه درآن خاطر نشان مي شود

درسفارت  89خرداد ماه  7پاكستان دراسفند ماه درتركيه و اسناد نهايي آن درتاريخ 
اعالم اين خبر كه بـه نـوعـي بـازگشـت          .  فرانسه در اسالم آباد، به امضاء رسيد

كاپيتوالسيون به كشور را هشدار مي داد به حق نگراني هايي را مطرح نمـود، بـا     
 89خرداد  10استناد به اخبار منتشره فوق، اينجانب به عنوان يك شهروند درتاريخ 

طي نامه اي به وزارت نفت، هفت سوال مطرح و خواستار جواب آنها بـراي رفـع     
با جمالتي نامنـاسـب   ...  ضمن تكذيب ...  وزارت نفت به جاي پاسخ ...  ابهام شدم 

     6ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

 اعتراض كارگران پااليشگاه آبادان 
تيـر مـاه، گـروهـي از            7صبح روز دوشنبه 

نفتگران با برپايي حركتي اعتراضي در برابر درب 
 . اصلي پااليشگاه آبادان گردهم آمدند

منابع خبري تعداد شركت كـنـنـدگـان ايـن        
گردهمايي اعتراضي را حدود يكصد تن بـرآورد    

تيرماه درگـزارشـي      8خبرگزاري هرانا .  كرده اند
همزمان با تجمع گروهي از كارگران “ :  يادآور شد

معترض در تهران، جمعي از كارگران پااليشگـاه  
آبادان درجنوب ايران نيز، به دليل بيكاري خـود،  
در مقابل در اصلي آن پااليشگاه دست به تجمع 
زده و باعث انسداد موقت در و توقف عـبـور و       

بعد از ساعتي نيروي انتظامـي در    ...  مرور شدند 
محل تجمع حضور پيدا كرد و كارگـران بـدون     

دراقـدام  .  ايجاد درگيري صحنه را ترك كـردنـد  
بعدي، كارگران معترض با تجـمـع و بـا دراز          
كشيدن مقابل درب ورودي، كامال مسير رفت و   

درجريان اين اقـدام، دو    ...  آمد را مسدود كردند 
توسط چند لباس شخصي و بـا  ...  نفر از كارگران 

ضرب و شتم مجبور به سوار در يك دسـتـگـاه      
ماشين شده و هنوز خبري از مكان دستگيري و   

 .”...وضعيت آنها منتشر نشده است 
وضعيت زندگي و امنيت شغلي كـارگـران و       

از ابتداي .  زحمتكشان ميهن ما بسيار ناگوار است
سال جاري خورشيدي درصد بزرگي از كارگـران  
اخراج شده، خود و خانواده هايشان در فقر و تيره 

مبارزه براي تامين خواست !  روزي بسر مي برنند
هاي سياسي و صنفي كارگران، تقويت تشـكـل   

و پيوند مستحكـم بـا       -سنديكاها-هاي مستقل
جنبش سراسري ضد استبدادي يگانه راه بـرون    

از اين رو   .  رفت از وضعيت دردناك كنوني است
جنبش اعتراضي از جمله حركت اعتراضي اخيـر  
در پااليشگاه نفت آبادان و ديگـر اقـدام هـاي        
كارگران در مخالفت با اخراج ها، قـراردادهـاي     
موقت، خصوصي سازي و قانون هدفمند سـازي  
يارانه ها و جز اينها، نمي تواند از هـمـراهـي و      
هماهنگي همه نيروهاي مـخـالـف كـودتـاي          
انتخاباتي برخوردار نشده و پشتيباني قاطع احزاب 
و نيروهاي ترقي خواه و ميـهـن دوسـت ضـد         

همياري و حمايت قاطـع  .   استبداد را كسب نكند
از جنبش كارگري و پشتيباني از اعـتـراضـات        
زحمتكشان وظيفه مبرم تمامي احزاب آزاديخـواه  

 !است
 

برخورد شـديـد و گسـتـرده بـا              
 دانشجويان 

 
ارتجاع حاكم با توسل به انواع شيوه ها جنبش 

احضـار  .   دانشجويي را زير فشار خود گرفته است

به كميته هاي انضباطي، سـتـاره دار     
ساختن فعاالن و مـبـارزان جـنـبـش        
دانشجويي، مقابله با بي حـجـابـي و        
مواردي از اين دست، در سـطـحـي        
گسترده در كليه دانشگاه ها و مـراكـز   
.  آموزش عالي كشـور جـريـان دارد         

خرداد ماه اعـالم     30خبرگزاري هرانا 
معاون دانشجويـي دانشـگـاه      “: داشت

تبريز در باره تعداد احضار دانشجويـان  
بد حجاب به كميته انضباطي گـفـت،     

دانشـجـوي بـد         70تاكنون ازحدود   
از ...  حجاب تعهد اخذ شـده اسـت         

طريق انتظامات دانشگاه، هنگام ورود، 
پوشش دانشجويان مورد نظارت قـرار    

درجلسات متعدد بـه ويـژه       .  مي گيرد
جلسات شوراي دانشگـاه از روسـاي       
دانشكده ها و اساتيد خواسته مي شـود  
كه در مبارزه با بدحجـابـي سـهـيـم        

موضوع مبارزه با بد حجابي در ”  . شوند
دانشگاه ها به مستمسكي در دسـت      
حراست و بسيج دانشجويي تـبـديـل      
گرديده تا دانشجويان را زير فشـار و      

در دانشگاه .   تهديد دايمي داشته باشند
تهران پس از گردهمايي اعتراضي روز 

) سالگرد كودتاي انتخاباتـي ( خرداد  22
بيش از ده ها دانشجو خصوصا از دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني، هنر، فني و دامپزشكي به اتهـام  

خرداد گـزارش   30دانشجو نيوز .  و توهين به رهبري به كميته انضباطي احضار شدند”  ايجاد اغتشاش“
دانشجو از دانشكده هاي ديگر به كميته هاي  20داد كه دست كم يازده دانشجوي دانشكده ادبيات و 

انضباطي احضار و تهديد به صدور احكام انضباطي سنگين مانند اخراج، محروميت از تحصيل و تعليق 
همچنين برخي از اين دانشجويان توسط وزارت اطالعات تهديد تلـفـنـي    .  ترم هاي تحصيلي شده اند

 . شده و به آنها اخطار گرديده در صورت ادامه مبارزه دستگير خواهند شد
تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف بـه دلـيـل         14عالوه براين مطابق گزارش دانشجو نيوز 

سردادن شعارهاي شبانه بويژه شعار مرگ بر ديكتاتور درسالگرد كودتاي انتخاباتي به كميته انضباطـي  
فعالين دانشگاه صنعتي شريف به “ :  دراين باره دانشجو نيوز نوشت.  فراخوانده و مورد تهديد قرار گرفتند

نـيـز   )  شهيد بهـشـتـي   ( در د انشگاه ملي ”  . دفتر پيگيري اطالعات احضار و مورد بازجويي قرار گرفتند
خرداد مـاه، تـاكـنـون        29به گزارش هرانا .  كودتاچيان برابعاد فشارها بر جنبش دانشجويي افزوده اند

نـفـر    15دانشجو را تاييد و احكام تعليق بيش از  40كميته هاي انظباطي، محروميت بيش از تحصيل 
با صدور احكام جديد، بنابه اطالعات واصله تعداد حكم “ :  هرانا مي نويسد.  ديگر در دست بررسي است
عدد رسيد، و اين تعداد دانشجو به مدت حداقل دو ترم از تحصيل محروم  60هاي انضباطي به حداقل 

اطـالعـات سـپـاه       ... و تا انتهاي تحصيل نيز از خدمات رفاهي وخوابگاه دانشگاه محروم خواهند بود   
 .”...پاسداران و همچنين ستاد تامين استان تهران مستقيما پيگيري اوضاع دانشگاه را برعهده دارند 

درهمين احوال برپايه گزارشات منتشره بازداشت شماري از مبارزان جنبش دانشجويي در بـرخـي       
مراكز آموزش عالي همچون دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه هاي اهواز، زنجان، رشت وكرمـانشـاه   

دراستان هاي هرمـزگـان، بـوشـهـر و          .  توسط وزارت اطالعات و سپاه پاسداران صورت گرفته است
يكي از آخرين نمـونـه   .  كردستان تعدادي از دانشجويان دانشگاه آزاد دستگير و روانه زندان گرديده اند

. تير ماه امسال بازتاب رسانه اي پيدا كرد 5ها، احضار گسترده فعالين دانشجويي تبريز بود كه در تاريخ 
اعمال فشار دايمي و برخورد شديد و گسترده با دانشجويان جزء جدايي ناپذير برنامه سركوب جنـبـش   

 !مردمي است
 
 !يا تهديد” عفو“

 قدرت نمايي با تهديد و ارعاب خانواده هاي بي پناه 
 

از موافقت قوه قضاييه جمهوري اسـالمـي بـراي        )  او-ال-آي( پس از آنكه سازمان بين المللي كار
آزادي منصور اسالو رييس هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد خبر داد، برخي انتظار داشتنـد،  
رژيم واليت فقيه با پايبندي به تعهد خود، اين مبارزه جنبش سنديكايي را فورا آزاد ساخته و دسـت از    

تيرماه زويا صـمـدي    2برخالف چنين انتظاري ماموران امنيتي روز چهارشنبه .  تهديد خانواده او بردارد
را ربوده و پس از ضرب و شتم و آزار روحي و جسمي، وي ) همسر فرزندش(يكي از اعضاي خانواده او 

 .را با بدن مجروع درخياباني خلوت رها ساختند
مامورين وزارت اطالعات درمقـابـل چشـم      ...  “ :  خبرگزاري حقوق بشر ايران دراين باره گزارش داد

درحالي كه او را از موهايش گرفته بودند و روي زمين مي كشانـدنـد،   ....  مردم كه شاهد صحنه بودند 
وي را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند، بعد از بازداشت، وي به مدت چهار ساعت به مكاني نامعـلـوم   

شكنجه به او مي گويند، بايد تعهد بدهي كه اگر اسالو آزاد شد نبـايـد    لماموران درخال.  برده مي شود
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  
 .”...درايران بماند و كاري انجام دهد 

اين حركت، آن هم پس از انتشار خبر موافقت قوه قضاييـه  
با آزادي منصور اسالو، تهديد رسمي و آشكار وي و يك فضـا  
سازي حساب شده، با هدف ارعاب و ترساندن ايـن مـبـارز        
.  سنديكايي و ساير فعالين ثابت قدم جنبش كـارگـري اسـت     

درعين حال تهديد خانواده منصور اسالو پيام ديگري هم براي 
امسال سـازمـان بـيـن       .  جنبش كارگري ايران به همراه دارد

جمهوري اسالمي را از ليسـت ويـژه     )  او-ال-آي( المللي كار 
پايمال كنندگان حقوق كار و مقاوله نامه هاي بين الـمـلـلـي     

اقدامي كه مورد انتقاد و اعتراض به حق جنـبـش   .  حذف كرد
سازمان بين المللـي كـار درگـزارش        .  سنديكايي كشور است

ساالنه خود فقط به جمهوري اسالمي انتقاد نموده و به همين 
تهديد خانواده اسالو، دستگيري فـعـالـيـن       .  مقدار بسنده كرد

سنديكايي پس از اين اقدام سازمان بين المللي كار درحقيقـت  
به اين شيوه كـودتـاچـيـان       .  حركتي براي قدرت نمايي است

اينگونه نشان مي دهند كه حاضر به عقب نشيني نشـده بـه     
 !زعم خود و از موضع قدرت برخورد مي كنند

جنبش كارگري ايران با ريشه هاي ژرف خود، هـرگـز بـا      
چنين اعمال وشيوه هاي ضد انساني، متوقف نشده و نخواهـد  

مبارزه زحمتكشان براي تامين حقوق صنفي و سياسي بـا  .  شد
 !قدرت ادامه خواهد داشت

 
نهادهاي امنيتي ونشر اكاذيب دربـاره فـعـاالن      

 حقوق بشر
 

دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر درايران بـا انـتـشـار       
با محكوم ساختن جـو  )  89خرداد  30( اطالعيه اي مطبوعاتي 

تبليغاتي كودتاچيان بر ضد ايـن نـهـاد      -سازي و جنگ رواني
.  مستقل به افشاي برخي برنامه هاي تخريبي پرداخته اسـت   

با جدي تر شدن چالش “: دراين اطالعيه مطبوعاتي آمده است
حكومت ايران درقبال حقوق بشر به خصوص درجامعه بـيـن     
المللي، سياست دستگاه امنيتي آن نه براساس توجه به اسناد و 
مدعيات سازمان هاي مدافع حقوق بشر بلكه برتخريب آنان و 

سنـاريـور سـازان      ...  فرار از واقعيت موجود شكل گرفته است 
منظور نمايش فيلم هاي مستند خالف واقع از صدا و (ويديوي 

بـا  ...  اخير درامتداد تخريب هاي رسانه اي قبلي   )  سيما است
و تـخـريـب      )  فعاالن حقوق بشر( تحريف تاريخچه مجموعه 

به زعم خود كه به واسطه دراختيار گرفتن آلبوم هـاي  ...  افراد 
خانوادگي افراد و گروگان گرفتن اعضاي خانواده هـاي آنـان     

 ”.صورت مي گيرد به تخريب كليت مجموعه بپردازند
درادامه اين اطالعيه مطبوعاتي با اشاره به پخش اعترافـات  
اجباري قربانيان شكنجه و تاكيد براين امر كه اعترافات دروغ   
اجباري سابقه طوالني درجمهوري اسالمي دارد، خاطر نشـان  

اجتماعي و توسل به زور -تطميع فعالين سياسي...  “ :  مي گردد
در برابر پايداري ايشان نسبت به عدم پذيرش اعمال انتسابي، 
داراي سابقه طوالني درجمهوري اسالمي ايران است و كيست 
كه نداند فارغ از بازداشت هاي غير قانوني، شكـنـجـه هـاي       
اعمال شده، درشرايطي كه هنوز و كال نتوانسته اند بعد از ماه 
ها موكالن خود دراين پرونده را مالقات كننـد و هسـتـنـد         
افرادي كه همچنان ممنوع المالقـات درسـلـول انـفـرادي          
نگهداري مي شوند و همينطور اساسا از اتهامات بسـيـاري از     
افراد بازداشت شده اطالعي در دست نيست، اين عمل كليشه 
اي مقابل دوربين نشستن براساس آموزه تاريخـي و اسـنـاد        

 .”...موجود براثر جبر، فشار و شكنجه صورت مي گيرد 
اطالعيه مطبوعاتي مجموعه فعاالن حقوق بشر دراوضاعـي  

” مستنـد “ انتشار يافته است كه طي هفته هاي اخير چند فيلم 
اجتمـاعـي   -سراسر دروغ از صدا و سيما درباره فعاالن سياسي

ومدافعان حقوق بشر پخش شده است كه در حقيقت مكـمـل   
اعترافات اجباري شكنجه شدگان و انتشار كتـاب و جـزوات       

اعترافات اجباري، نشر دروغ، جو سازي، تحريف تاريـخ و    .  حاوي دروغ محسوب مي گردد
 ! شايعه پراكني از ويژگي هاي جدايي ناپذير رژيم واليت فقيه است

 
 

 نصب دوربين مدار بسته در مدارس
 

سرانجام وزارت آموزش و پرورش دولت كودتا نظر و ديدگاه خود براي كنترل مدارس و 
خرداد ماه درخبري اختصاصي  26خبرگزاري مهر .  مراكز آموزشي كشور را به كرسي نشاند

دبير شوراي عالي آموزش و پرورش از صدور مجوز نصب دوربين مدار بستـه  “ :  گزارش داد
درمدارس و قانوني شدن آن خبرداد و گفت، طبق اين بخشنامه مديران مدارس مي توانند 

 ”.در مكان هاي حساس و خطرناك مدارس نصب كنند... دوربين هاي مدار بسته را 
همچنين مدير كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات مردمي آموزش و پـرورش  

نصب دوربين هاي مدار بسته درمدارس باهماهنگي حراست “: شهر تهران نيز يادآوري كرد
نصب دوربين در مدارس و كـنـتـرل      ” . منطقه و سازمان آموزش و پرورش انجام مي شود

دايمي آموزگاران و دبيران از هدف هاي اصلي دولت احمدي نژاد در سال هاي اخير بـوده  
از سال گذشته و همزمان با تظاهرات بر ضد كودتاي انتخاباتي، مساله نصب دوربين .  است

وارد مرحله جديدي شد كه سرانجام با موافقت شوراي عالي انقالب فرهنگي و تـوصـيـه      
وزير آمـوزش و پـرورش         .  به خود گرفت”  قانوني“ هاي وزارت اطالعات و سپاه صورت 

) كه شامل طالب وافراد بسيـج اسـت    (دراواخر سال قبل با اشاره به كمبود مربي پرورشي 
ومعاونت انضباطي درخواست تصريح درامر نصب دوربين هاي مدارس بسته درمدارس را   

 .كرده بود
اين اقدام با مخالفت كارشناسان ومربيان علوم تربيتي، فرهنگيان متعهد و خانواده دانش 

خرداد مـاه خـاطـر نشـان          29يكي از كارشناسان به خبرگزاري ايسنا .  آموزان روبروست
نصب دوربين درمدارس و آموزشگاه ها تبعات منفي تربيتي به شدت زيانباري بـه  “ :  ساخت

دانش آموزان زير فشار و فضاي ناشي از دوربين ها دچار افسردگي و دوگانگي .  همراه دارد
كنترل و نظارت دايمي معلمان توسط دوربين مدار بسته نيز با موازين .  شخصيتي مي شوند

نصب دوربين هاي مدار بسته درمـدارس كشـور و       .  ” ... تربيتي جهان معاصر انطباق ندارد
كنترل دايمي فرهنگيان و دانش آموزان ماهيت قرون وسطايي و واپـس مـانـده نـظـام          
آموزشي يي را ثابت مي كند كه طي سه دهه اخير ضربات جبران ناپذيري بر بنيان هـاي    

 . علمي، فرهنگي و آموزشي كشور وارد آورده است
 

 ورود ميلياردها دالر كاالي قاچاق 
 

رييس هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران در گفتـگـويـي بـا       
خرداد ماه متذكر شده بود كه، واردات افسار گسيخته لوازم آرايشي و    16خبرگزاري ايسنا 
. درصد افزايش نشان مي دهـد    52نسبت به سال قبل آن، بيش از  1387شوينده درسال 

درهمين حال دبير انجمن توليد كنندگان پوالد به خبرگزاري ايلنا يادآور گرديد، با واردات   
واردات مـنـهـاي    ( وسيع چند سال اخير، ايران دومين كشور جهان در واردات خالص پوالد 

درصد كل بازار پوالد دراختيار شركـت هـا وكشـورهـاي          50بدل شده است و )  صادرات
درصد ظرفيت  30خارجي است، درحاليكه كارخانه هاي نورد و صنايع پوالد داخلي فقط با 

اما مهمترين و شگفت انگيز ترين خبر در خصـوص واردات و          .   توليد فعاليت مي كنند
پشتيباني دولت ونهادهاي مختلف از تجار عمده، انتشار گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كـاال  

طبق آمار اعالم شـده  “ :  خرداد ماه دراين باره گزارش مي دهد 13دنياي اقتصاد .  و ارز بود
ميليارد  16ميليارد دالر بوده است،  19برابر  1387حجم مالي كاالهاي قاچاق شده درسال 

ميليارد دالر ديگر نيز مربـوط بـه      3دالر از اين رقم مربوط به قاچاق كاالهاي وارداتي و 
از سوي ديگر رييس هيات تحقيق و تفحـص سـتـاد      .  ” ... قاچاق كاالهاي صادراتي است 

هزار ميليارد ريال كـاالي وارداتـي،        500از “ :  مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز اعالم داشت
 )89خرداد ماه  14ايلنا . (”هزار ميليارد ريال از راه قاچاق وارد كشور شده است 190

يكي از مراكز مبادي ورود كاالهاي قاچاق به درون ونيز انتقال كاالهاي ايـرانـي بـه        
صورت قاچاق به بيرون مرزهاي كشور، اسكله هاي غير قانوني و فعاليت شـركـت هـاي      
سپاه و بنيادهاي انگلي است كه از نظارت و كنترل گمركات كشور و ديگر دستگاه هـاي    

پـديـده   .  مسئول خارج بوده و اصوال هيچ نظارت و كنترلي بركار آنها اعمال نـمـي شـود     
كاالهاي قاچاق و نيز قاچاق ارز كه ساليانه ميلياردها تومان به اقتصاد ميهن مـا خسـارت     
.  وارد مي آورد، بطور عمده از سوي نهادهاي فراقانوني حمايت و هـمـيـاري مـي شـود           

دردوران رياست جمهوري خاتمي قاچاق نفت و قير به پاكستان و گازوييل و بنـزيـن بـه      
تركيه افشاء شد كه درآن برخي مسئولين ارشد نظام و فرماندهان سپاه پاسـداران نـقـش      

نفت از جمهوري اسالمي بـه  )  سوآپ( هنوز افكار عمومي كشور ما ماجراي مبادله .  داشتند
نخجوان درقفقاز را فراموش نكرده است، ماجرايي كه در دوران استانداري احمدي نـژادي  
در اردبيل اتفاق افتاد و افرادي نظير صادق محصولي و علي آبادي دو تن از نـزديـكـان        

پديده قاچاق ارز و كاال درجمهوري اسالمي بـا    !  رييس جمهوري كنوني را ميليارد ساخت
 ! سرشت و هويت اين حكومت رابطه ناگسستني دارد
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انتخابات رياست جمهوري درنامه اي به هيات رييـسـه مـجـلـس        
سرفصل، از تخلفات گسـتـرده درحـوزه       9شوراي اسالمي با طرح 

بازداشت ها، بازجويي ها و محاكمات غير قانـونـي چـهـره هـاي          
سياسي، مطبوعاتي و زندانيان سياسي، خواستار تحقيق و تـفـحـص    

محسن امين زاده، مصطفـي تـاج زاده،       .  مجلس از اين روند شدند
عبداهللا رمضان زاده، محسن صفايي فراهاني، فـيـض اهللا عـرب          
سرخي، محسن ميردامادي و بهزاد نبوي كه اين نامه را امضاء كرده 
اند از هيات رييسه مجلس خواستند تا با تحقيق و تفـحـص خـود،      
ميزان رعايت قوانين جمهوري اسالمي ايران را در مورد بازداشت ها 

 ”....و محاكمه هاي انجام شده به اطالع ملت ايران برساند 
همين درخواست و حركت كامال علني و قانوني، خشم دادسـراي  
انقالب اسالمي را برانگيخته و موجبات تهديد و ارعاب به اشـكـال   

پرواضح است كارنامه سه دهه اخير .  گوناگون را فراهم ساخته است
جمهوري اسالمي به ويژه در زمينه قانون گرايي و عملـكـرد قـوه      
قضاييه، موضوع اداره زندان ها، بازداشت و محاكمه افراد و برخـورد  
با احزاب و سازمان هاي مترقي و آزادي خواه كارنامه اي سـيـاه و     
خونين است كه در تاريخ معاصر ميهن ما نمونه و نظير آن كـمـتـر    

آنچه در يك سال اخير شاهد بوده ايـم، ادامـه و       .  ديده شده است
تداوم سياست هايي است كه در سي سال اخير درقبال نـيـروهـاي    

 . چپ، ملي، آزادي خواه و دگرانديشان به اجرا گذاشته شده است
” قـانـون  “ درفرهنگ دادسراهاي انقالب اسالمي موضوعي به نام 

دستگيري ها، شكنجه، محاكمه و اعـدام    .  هرگز وجود نداشته است
كمانـگـر، عـلـم       ( زنداني سياسي  5ها كه آخرين آن اعدام ظالمانه 

 !بود، خود گواه اين واقعيت است...) هولي و 
براي شناخت ماهيت و عملكرد دستگاه  قضايـي و نـهـادهـاي         
امنيتي و اصوال چگونگي برپايي دادگاه ها و رعايت ضوابط قانـونـي   
در زندان ها كه در نامه هفت زنداني سياسي به حق و به درسـتـي     
تحقيق و سپس اعالم آن به مردم خواسته شده است، نگاهي به دو 
سند با ارزش تاريخي كه از درون زندان هاي جمهوري اسالمي در   
دهه خونين شصت به بيرون فرستاده شده، ضرور، مفيد و افشاگرانه 

زنده ياد دكتر احمد دانش شريعت پناهي، عضو رهبري حـزب  . است
 16ما، در نامه اي سرگشاده به آيت اهللا منـتـظـري بـه تـاريـخ             

، يعني يك سال قبل از فاجعه ملـي قـتـل عـام         1366ارديبهشت 
زندانيان سياسي، در توصيف چگونگي تشكيل دادگاه و صدور حكم 

از آنچه كه درهنگام به اصطالح بازجويي ...  “  :  از جمله نوشته است
بيشتر جلسات، شكنجه رواني و جسمـي  .  ها گذشته است، مي گذرم

بود تا جلسه بازجويي، درهمه اين جلسات متهم بـا چشـم بسـتـه         
. شركت مي كرد و همه آنها با فحاشي شديد و كتك هـمـراه بـود     

بيش از يكسال و نيم از هر گونه مالقات با خانواده خـود مـحـروم      
باالخره پس از بيش از دو سال زنداني بـودن درشـرايـط        ...  بودم 

سخت و بالتكليفي، يك روز صبح زود مرا صدا كردند، مانند هميشه 
با چشم هاي بسته از سلول بيرون آمدم و توسط مامورين به اطاقي 

درآنجام براي اولين بار اجازه يافتم كه چشم بند خـود  .  هدايت شدم
روحاني جواني پشت يك ميز تحرير نشسته بود و من فكر .  را بردارم

كردم اين جلسه ادامه بازجويي هاي سابق و براي جمع و جور كردن 
زيرا همان سوال هاي دوران بازجويي هـاي كـذايـي      .  پرونده است

مطرح بود و از جمله سوال ها اينكه آيا شما هنوز برسر عقايد خـود    
باقي هستيد؟ ظاهر جلسه هيچگونه نشانه و اثري از يك جـلـسـه      
دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم كه اين جلسه مي بـايسـت     

زيرا تنها من بودم و آقاي روحاني كه پشت ميـز  .  جلسه دادگاه باشد
اگـر  .  ايشان هم سوال مي كرد و هم خود مي نـوشـت    .  نشسته بود

درست باشد كه آن جلسه، جلسه دادگاه بوده است، ايشان هم رييس 
دادگاه، هم دادستان، هم هيات منصفه و هم نماينده منافع مـتـهـم    

اين جلسه كه مي بايست در آن دربـاره      .  دريك شخص بوده است
و درباره سرنـوشـت يـك انسـان         ...  سرنوشت يك حزب سياسي 

نـامـه   [ “  . ...  تصميم گيري شود، چند دقيقه بيشتر طول نـكـشـيـد    
سرگشاده رفيق احمد دانش، عضو كميته مركزي حزب توده ايـران،  

-261صفحه هـاي     شهيدان توده اي،به آيت اهللا منتظري، كتاب 

262 .[ 
آيا روشن تر، گوياتر و دقيق تر از اين مي توان رفتار و عملكرد قوه قضايـيـه و     

 گردانندگان رژيم واليت فقيه را به تصوير كشيد؟
محاكمات نمايشي امروز، فجايعي نظير كهريزك، دستگيري هاي گسـتـرده و     
سياست حاكم بردستگاه قضايي رژيم درحال حاضر ادامه همين سياست ها و رفتار 

دومين سند نيز نامه زنده ياد هوشنگ قربـان نـژاد،     .  ضد انساني و وحشيانه است
عضو رهبري حزب ما و از خوشنام ترين زندانيان سياسي دوران استبداد سلطنـتـي   

او در فاجعه ملي طي محاكمات چند دقيقه اي به همراه هزاران فرزند دلير و .  است
رفيق شهيد قربان نژاد، در مقايسه زندان هاي دو رژيـم    .  قهرمان مردم اعدام شد

از داخـل زنـدان        1366استبدادي، در نامه سرگشاده اي به تاريخ اول مرداد ماه 
سـوال  ...  “ :  گوهر دشت به مقامات دادستاني انقالب اسالمي تهران، نوشته اسـت 

من اين است، در عصري كه ما زندگي مي كنيم، دركجاي دنيا و دركدام يـك از    
كشورهايي كه درشروع نامه ام نام برده ام، صرفا به خاطر دويدن، زندانيان را ايـن  
چنين بي رحمانه زير شكنجه و آزار و توهين قرار مي دهند؟ يقين دارم جـوابـي       

بايد اضافه كنم در زندان هاي دوران ستم شاهي كه تقريبا سيزده سال را   .  نداريد
. در آنها به سر برده ام، هرگز مشابه با چنين صحنه هايي بـرخـورد نـكـرده ام          

اعم از (درخاتمه ضمن اعتراض به اين رفتار موهن و غير انساني، عليه همه آنهايي 
كه در اجراي اين برنـامـه   )  كساني كه نام برده ام و آنهايي كه نا شناخته مانده اند

شركت داشتند، اعالم جرم مي كنم و تقاضاي رسيدگي و پـيـگـيـري سـريـع             
 ].372صفحه  توده اي، شهيدان[” .دارم

به اين اعالم جرم وتقاضاي رسيدگي هرگز پاسخي داده نشد، همچنانـكـه بـه      
 !طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها پاسخي داده نشده و نخواهد شد

عملكرد دستگاه قضايي و ماهيت واپس مانده آن مانعي جدي در راه تـحـقـق      
 . حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي مردم ميهن ماست

بي قانوني تا به آن درجه است كه حتي گزارشات عناصر وفادار به حاكميـت و    
مدافع كودتاي انتخاباتي درخصوص تحقيق و بررسي حمله شبانه لباس شخـصـي   
ها و نيروهاي ويژه سپاه پاسداران به كوي دانشگاه و مجتمع مسكوني سـبـحـان    

. خرداد سال گذشته، انكار شده و افراد مورد تهديد و ارعاب قرار مي گيـرنـد   25در
همه اين مسايل به معني آن است قوه قضاييه كه بايد به صورت مستقل، حـافـظ   
قانون و مدافع حقوق مردم باشد، كامال و يكجا درخدمت ماشين سركوب و تحـت  
فرمان ولي فقيه قرار دارد و خود يكي از پايمال كنندگان اصلي قانون و  حـقـوق     

سي سال محاكمات نمايشي، بازداشت هاي غـيـر قـانـونـي،        . مردم بوده و هست
شكنجه و اخذ اعترافات اجباري و اعدام هاي وحشيانه مويد اين ادعاست و پرده از 

 !ماهيت واقعي رژيم واليت فقيه و دستگاه قضايي آن بر مي افكند

 ...ادامه قوه قضائيه ضد مردمي رژِيم  

 ...ادامه قرار داد صادرات گاز به پاكستان

امضاء سند نـهـايـي    ...  اتهاماتي را مبني بر جعل خبر به اينجانب نسبت داده است 
درسفارت فرانسه دراسالم آباد طرح از پيش تدوين شده مديران وزارت نـفـت و       

 ”. ...شركاي پاكستاني آنها بود
با شناختي كه اينجانب از كـاركـنـان    ...  “ :  هادي نژاد حسينيان سپس مي افزايد

صديق، پاك و كاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم كه هيچگاه امضاي آنـهـا     
درچـنـيـن    ...  زير قراردادهايي كه منافع ملي را تضمين نكرده باشد، نخواهد رفت 

اين است تا هنگاميكه گروهي از   )  مجلس( انتظار از نمايندگان محترم ...  شرايطي 
كارشناسان مستقل قرارداد مذكور را مورد تاييد قرار نداده اند از اجرايي شـدن آن    

خـرداد ، نـيـز           30در عين حال پايگاه نداي سبـز آزادي،      ”   . جلوگيري نمايند
سوال نماينده مرند و جلفا درباره خط لوله صلح از   “ :  درگزارشي از مجلس، خبرداد

وزير نفت، باوجودآنكه بسياري از طرح هاي وزارت نفت به علت كمبود سـرمـايـه    
ميليارد دالر به احـداث خـط      3متوقف شده چرا اين وزارتخانه با هزينه اي حدود 

دولـت  (   1385اقدام كرده است؟ وزير وقت نفت درسـال      ...  كيلومتري  900لوله 
تيم مذاكره كننده را حذف و فردي را به نام نماينده خود معرفي مـي  )  احمدي نژاد

قيمت گاز را در قـرارداد  )  يك شركت عمدتا اروپايي( شركت گافلين گالين ...  كند 
نماينده مرند و جلفا با طرح اين سوال كه نقش آقاي اسفند يـار  ....  تعيين مي كند 

رحيم مشايي درقرارداد خط لوله صلح چه بوده از نمايندگان خواست نسـبـت بـه      
و سرانجام اينكه، دولت پاكستان اعالم داشته، ” . ...قراردادهاي نفتي حساس باشند

 . درخصوص قرار داد مذكور تحريم هاي بين المللي را نقض نخواهد كرد
قرارداد صادرات گاز به پاكستان به شدت به زيان منافع ملي ايران بـوده و بـا       

 . نظامي به كشور تحميل شده است -اعمال نفوذ نهادهاي امنيتي
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  8ادامه در صفحه 

رفاه در خصوص رواج اين پديده در بيمارستان اميرالمومنيين اهواز كه متعلق 
به سازمان تامين اجتماعي است جلسه داشتم و گفتم كه بيماراني كه به اين 
بيمارستان مراجعه مي كنند از افراد محروم و فقير جامعه هستند و نبايـد بـا     

 ”.آنها چنين برخوردي صورت بگيرد
كارگران و زحمتكشان  ايران از زمان آغاز سياست خصوصي سازي كه از 

شتاب ويژه اي گرفت، دستاوردهاي حداقلي و تاريخـي   1360نيمه دوم دهه 
خويش را دراثر سياست هاي اقتصادي مطابق با خواسته هاي بانك جهاني، 
صندوق بين المللي پول و سرمايه داري جهاني به نحو فزاينده اي از دسـت  

اين روند در دوران دولت احمدي نژاد با سرعت بيشتر و به صورت .   داده اند
بي رحمانه اي به ضد زحمتكش ترين قشرهاي جامعه در حال پـيـشـروي      

به نظر مي رسد خاكريز بعدي دولت ضد كارگري احمدي نژاد به ضـد  .  است
بـه  .  زحمتكشان، حمله به دستاوردهاي آنان در عرصه خدمات درماني باشـد 

تير، صادق محصولي در رابطه با شنيده هايي مـبـنـي بـر        8گزارش ايسنا، 
پرداخت فرانشيز از سوي بيمه شدگان در زمان مراجعه به مراكز و بيمارستان 

اين موضوع در جهت ارتقاي سطح خدمات به ”  : ملكي تامين اجتماعي گفت
وي در ”  . بيمه شدگان تحت پوشش تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است

در “  :  جواب اين سوال كه اين طرح مغاير با اساسنامه سازمان است، گـفـت  
در قانون نـيـز     .  اساسنامه سازمان اصال اشاره اي به اين موضوع نشده است

افرادي كه اين مباحث را مطرح .  دريافت فرانشيز تصريح و تشريح شده است
 ”.مي كنند كلي گويي مي كنند

نگاهي دوباره به سخنان محصولي، وزير رفاه، در رابطه با پايمال كـردن    
حقوق كارگران در عرصه خدمات درماني و سخنان مشمئز كننده وزير كـار    
در اجالس اخير سازمان بين المللي كار مبني بر اينكه دولت احمـدي نـژاد     
توسعه اقتصادي خود را هرگز به بهاي رنج و آالم اقشار آسيب پـذيـر اجـرا      
نمي كند، به خوبي نشان مي دهد كه دولت كودتايي در عرصـه حـرف بـا        
جمالت زيبا به سياست تزوير و رياي خويش ادامه مي دهد و در عـرصـه       

خرداد، از    31ايلنا، .  عمل بر رنج و آالم زحمتكشان هر چه بيشتر مي افزايد
در سال هاي گذشته ”  : قول جعفر عظيم زاده، يك فعال كارگري، مي نويسد

اقدامات زيادي به زيان كارگران انجام شده است، دريـافـت فـرانشـيـز از          
كارگران بيمه شده اي كه به مراكز درماني سازمان مراجعه مي كنند نيز در   

كارگـران بـا     “: وي در جايي ديگر اظهار داشت” .ادامه همين اقدامات است
پرداخت حق بيمه، هزينه هاي تامين اجتماعي را تامين مي كنند و به همين 

 ”.دليل نمي توان از آنها پول بيشتري دريافت كرد
آن چيزي كه محصولي از آن به عنوان ارتقاي سطح خدمات درماني بـه    
بيمه شدگان نام مي برد، در واقع همان شيوه هاي رايج براي چپاول بيشتـر  

تير، محصولي در يك اظهار نظر ديگر در    9به گزارش ايلنا، .  كارگران است
بعضي از افراد تحت پوشش تامين اجتمـاعـيـي بـراي       ”  : همين رابطه گفت

درمان يك سردرد معمولي به مراكز علمي تامين اجتماعي مراجعه مي كننـد  
و در آنجا با توجه به اينكه امكانات درماني ديگر رايگان اسـت، در صـدد         
هستند از آنها هم استفاده كنند و مثال از كمرشان هم بدون پرداخت هـيـچ     

 ”.هزينه اي، ام آر آي بگيرند
اين قسمت از سخنان عالوه بر اينكه دورخيز حكومتـيـان بـراي تـاراج         
زحمتكشان را به خوبي نشان مي دهد، در ضمن نوعي توهين بـه شـعـور        

اما در رابطه با هـمـيـن سـخـنـان           .  اجتماعي زحمتكشان ميهن نيز هست
محصولي بايد گفت كه همه افراد در هر سطح اجتماعي و تحصـيـلـي كـه       
باشند به خوبي مي دانند كه مراجعه كردن به مراكز درماني يك طرف قضيه 

بـه ايـن     .  است و استفاده از امكانات اين مراكز طرف ديگر قضيه قرار دارد  
معني كه ، فرد مراجعه كننده مسئول تصميم گيري براي استفاده از امكانات 

استفاده از امكانات بيمارستاني چه به صورت رايگان و چه به صورت .  نيست
در ثـانـي   .  غير رايگان در اختيار پزشك بيمارستان و  متصدي مربوطه است

اگر به سخنان نماينده اهواز استناد كنيم، باز هم اين سخنان محصولي بدون 
پايه و كامال بي اساس است چون حتي قبـل از تصـويـب ايـن قـانـون               
زحمتكشان هنگام مراجعه به مراكز درماني متعلق به خودشان متحمل هزينه 
هايي مي گشتند كه نماينده اهواز از آن به عنوان پديده زير ميزي نام مـي    

بنا بر اين چگونه مي توان اين دروغ را باور كرد كه يك مراجعه كننـده  .  برد
بدون تشخيص پزشك و زير چشم و ديد مسئوالن بيمارستان مي تواند هـر  

محصولي بعيد است نـدانـد   .  اقدامي را كه خود تشخيص مي دهد انجام دهد
كه در بيشتر كشورهاي اروپايي و حتي كشور به لحاظ مالي ضعيفي همچون 
كوبا، خدمات درماني نه تنها براي كارگران بلكه براي تمامي قشرهاي جامعه 

اين امر نـه    .  رايگان است و هيچ گونه هزينه اي از بيماران دريافت نمي شود
تنها موجب وضعيتي كه محصولي ادعاي آن را دارد، نگرديده است بلكه بـه    

حتي آمريكا . ارتقاي سطح سالمت جامعه هم كمك شايان توجهي كرده است
هم كه يكي از غير انساني ترين قوانين درماني را دارد اخير با تالش فعـاالن  
طرفدار زحمتكشان و از طريق دولت اوباما  و به رغم مخالفت هـاي جـنـاح      
هاي هار سرمايه داري قوانين بيمه و خدمات درماني را تا حدودي بـه نـفـع      

زحمتكشان ميـهـن در حـال        .  قشرهاي ضعيف و زحمتكش جامعه تغيير داد
حاضر بايد هم حق بيمه بدهند هم فرانشيز پرداخت كنند و هـم پـول زيـر        

به راستي در اين ارتباط سخنان وزير كار در   .  ميزي براي درمان خود بپردازند
اجالس بين المللي كار را با چنين اوضاع مشقت بار و پر از آالم چگونه مـي    

 توان تفسير كرد؟
محمد اشرفي، دبير شوراي عالي تامين اجتماعي، در رابطـه بـا خـدمـات         

اصوال استفاده از واژه رايگان در نظام بيمه اي و     ” :درماني رايگان، مي گويد
خدمات درماني در مراكز ملكي تامين اجتماعي معني و مفهومي ندارد و فقـط  

كارگر و بيمه شـده در    .  مي تواند زمينه سوء استفاده هاي اجتماعي را باز كند
زمان اشتغال خود هزينه هاي خود را به تامين اجتماعي پرداخت كرده اسـت  

 ).خرداد 29ايلنا، (“ 
صندوق بيـن الـنـسـلـي        ”  : گيالني نژاد، ديگر فعال كارگري، نيز مي گويد

ريال از مـزد كـارگـران       2سال پيش فعاليت خود را با كسر  80اجتماعي در 
درصد از مزد ماهانه كارگران را كسر مـي     30شروع و تا به امروز كه معادل 

با مصوبه اخيـر هـيـات      .  كند همچنان به ارايه خدمات درماني مشغول است
ميليوني بيمه شـدگـان تـامـيـن           30امناي سازمان تامين اجتماعي جمعيت 

 ).تير 5ايلنا، ) “اجتماعي از حقوق قانوني ، بيشتر از گذشته محروم شده اند 
بنا بر همين اظهارات، زحمتكشان ميهن با مصوبه جديد بايسـتـي بـابـت       

اگر مقدار حق بيمه اي   .  درصد حق فرانشيز پرداخت كنند 50خدمات درماني 
را كه كارگران از حقوقشان كسر مي شود را به آن اضافه كنيم به معني  آن   
. است كه خدمات درماني براي اين طبقه، يعني رويايي كه ديگر واقعيت ندارد

اين وضعيت تحميل شده به كارگران در حالي به اجرا درآمـده اسـت كـه          
زحمتكشان ميهن به رغم اينكه در موارد بسيار زيادي شغل هاي خويـش را    
هم از دست داده اند اما تالش كرده اند با پرداخت حق بيمه از جيب خودشان 

يكـي از    .  استفاده از خدمات درماني را براي خود و خانواده محفوظ نگهدارند
تيـر،   1كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران، در گفت و گو با ايلنا، 

در سه سالي كه از بحراني شدن وضع كارخانه مي گذرد  كارگران ”  : مي گويد
با پرداخت حق بيمه خود نسبت به تمديد دفترچه هاي بيمه خـود و ثـبـت        

در تمامي اين مدت كارفرما هيچ اقـدامـي بـراي      .  سوابق خود اقدام كرده اند
 ”.درصدي خود انجام نداده است 23پرداخت سهم 

آن چيزي كه محصولي امروز با مصوبات جديد و دروغ در حال بـه اجـرا       
درآوردن آن است، قسمتي از برنامه بلند مدتي است كه دولت احمدي نژاد از   

ذبيحي، مدير عامل سازمان تامـيـن   .  قبل برنامه ريزي آن را پياده كرده است
ارديبهشت، تا حدود زيادي اين مسئله  6اجتماعي، در مصاحبه با وطن امروز، 

به جاي اينكه واحدهاي درماني را خودمان ” :را روشن ساخته و اظهار مي دارد
اداره كنيم آنها را به بخش خصوصي اجاره بدهيم و سپس از آنـهـا خـريـد         

وي در جايي ديگر در رابطه با فروش بيمارستان هاي تامـيـن   ”  . خدمت كنيم
يكي از رويكردها، فروش بيمارستان به بخش خصوصي ”  : اجتماعي مي گويد

و دريافت خدمات از آنهاست اما فراموش نكنيد كه آن مقوالت در مـبـاحـث    
ساله سازمان مطرح است و بايد هيات مديره و هيات  10كالن و راهبردهاي 

اين بدين معنا است كه چپاول ”  . امناي سازمان در باره آن تصميم گيري كنند
گسترده اموال متعلق به زحمتكشان حتي عرصه هايي را كه با سالمتي ايـن    

ذبـيـحـي در      .  زحمتكشان ارتباط مستقيم دارد نيز مورد هدف قرار داده است
حالي اين سخنان را اظهار مي دارد كه وي در جايي ديگر و كمي پيـش تـر     

بايد شرايط را طوري مهيا كنيم كه سازمان تامين اجتماعـي كـه     ”  : مي گويد
ميليون نفر از افراد تحت پوشش است، در حوزه هاي درمـانـي،    30متعلق به 

 ).فروردين 28ايلنا، ( “ بيمه اي و اقتصادي حرف اول را بزند 
بدون شك سازمان تامين اجتماعي يكي از ثروتمندترين سـازمـان هـاي        
موجود در داخل كشور است كه قادر است در پرتو يك مديريت مردمي عالوه 
بر خدمات درماني كامال رايگان، امكانات بسيار ديـگـري را در اخـتـيـار              

اما همين ثروت عظيم باعث گرديده كه چـپـاولـگـران     .  زحمتكشان قرار دهد
ميليون نفر از هم ميهنانمان بـه     30حاكم با قرباني كردن درمان و بهداشت 
اختالفات ميان چپاولگران كه اخـيـرا   .  ثروت هاي نجومي خويش اضافه كنند

در حال اوج گيري است گوشه هايي هر چند كوچك از اين چـپـاول هـا را        

 ... ادامه وضعيت فاجعه بار خدمات 
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در )  گولـگـا  (  در  ازينهاگا  1922نوامبر  16خوزه ساراماگو در       
پاي ليسبون به دنيا آمد، در مدرسه فـنـي      اي از دهقانان خُرده خانواده

آمـوزي و       خـود .  دوره ديد و نخستين شغلش تعميركار اتومبيل بـود   
ها در كتابخانه مركزي ليـسـبـون     اشتياق به كتاب را با گذراندن شب

منتـشـر    1947، را در سرزمين گناهنخستين رمان خود، .  كرد ارضا مي
يِ تولسـتـوي،   ( هاي آمده از پيِ آن را به نقد ادبي ، ترجمه كرد و سال

شادي ، )   1966( هاي ممكن شعر: ، شاعري)هگل، بودلر، ناظم حكمت
درآورنِ ضميمه : نگاري ، و روزنامه)1975(1993 سال، )1970( محتمل

حـاصـل   .  نيوز گذراند فرهنگي ژورنال ليسبون و معاون سردبيري ديلي
 اين دنيا و دنياي ديگـر :   شمارهاي نگارانه چاپ گاه هاي روزنامه تالش

و )    1974( داشت. ل.عقايدي كه د، ) 1973( بارو بنه مسافر، ) 1971(
بـود      1977بازگشت ساراماگو به رمان، از . بودند)  1976( ها يادداشت
(  زمين، اثر برجسته ادبيات پرتغالي، نامه نقاشي و خطاطي دستو  با  
: ، و به دنـبـال آن    يادمان كونوِنتو : آوازه ترين كار او ، و شايد پر)1980

تاريخ محاصره  ، ) 1986(   بلمِ سنگي، )1984( سالِ مرگ ريكاردو رِيس
)1995( كوري، )1991( انجيل به روايت عيسا مسيح، )1989(ليسبون 

رسـالـه در بـاب        ، ) 2002(   همزاد، ) 2001( غار، )1997( ها همه نام ،
 و)  2008(   سفـرِ فـيـل     ، ) 2005(   مرگ بريده بريده، ) 2004(   شفافيت
جايزه ادبي دريافت كرد و از  18ساراماگو .  بيرون آمدند)  2009(   قابيل

، كه تا كنون تنها نويسنده پـرتـغـالـي       1998جمله نوبل ادبيات را در 
كشور ترجمه و چـاپ   27هاي ساراماگو در  كار.  داراي اين جايزه است

هاي او موسيقي، تئاتر، سنفوني و اُپرا ساخـتـه    بر پايه متن كار. اند شده
هـا     هاي خود از اين مـتـن     شده است و خوانندگان مشهوري در آواز

خوزه ساراماگو را كنش پرشور شهروندي نيز برجسته .  اند استفاده كرده
او از نامزدي نورتون د توس براي رياست جمهوري حمايت كـرد،  . كرد
به حزب كمونيست پرتغال وارد شد و تا آخر عمر عضـو آن     1969در 
فعاليت شديدي در اپوزيسيون دمكرات داشت،  1973و  1969در . ماند
به فهرست ائتالف پيوست و با حمايت حزب كمونيست بـه   1989در 

 .گردان ليسبون انتخاب شد رياست انجمن خود
پارلمان پرتغال در اجالس عمومي خود از مرگ ساراماگو عـمـيـقـاً     

 .اظهار تأسف كرد و به همسر و دختر او بدين مناسبت تسليت گفت
رفيق جرونيمو د سوسا، دبير كل حزب كمونيست پرتغال، در مراسم 

بگذاريد در رثاي او “  :  خرداد، از جمله گفت 30تدفين خوزه ساراماگو، 
به سوگ بنشينيم، ما و مردم پرتغال، به ويژه توده زحمت كـه او از        

وي در ادامـه    “  . ورزيد و به آنان پايبند بود آنان بود و بدانها عشق مي
نمي سراييد،  بلكه حضـوري    اظهار داشت كه، ساراماگو صرفاً داستان
او سرگذشت مردمي كه بيشتر . پرجنب و جوش در زندگي مردم داشت

نگاران رسمي ناديده انگاشته شده است، بـازگـو    ها از سوي تاريخ وقت
وجهي يي كـه     پرسشگري او، حيرت و خشم او از ستمگريِ چند.  كرد

كنيم، خصيصه هاي پرجاذبه وفـاداريِ     در اين زمانه آن را زندگي مي
اخالقي و سياسي او، تا پايان عمر، اويند كه او را با استثمار شدگان و   

رفيق جرونيمو د سوسا در ادامـه      .  كرد ستم كشيدگان هم پيمان مي
دانست كه كار و مبارزه او چيزي پايان نا  گفت كه، خوزه ساراماگو مي

توانيم انجام دهيم دنبالل كـردن     بهترين كاري كه ما مي.  يافته است
جالب اينكه، در حالي كه شخصيت هـاي ادبـي،       .  آرمان هاي اوست

اجتماعي، فرهنگي و سياسي  در سراسر جهان ياد و كار ساراماگـو را    
داشتند، سيلوا، رئيس جمهور پرتغال، در توضيح علت عـدم   گرامي مي

او هيچ گاه داراي مزيتي “  :  حضورش در مراسم تدفين ساراماگو گفت
همچنين در سر مـقـالـه نشـريـه        ”  . نبود كه موجب  اعتنا به او بشود
ايده پرداز ضد دين و  مردم فـريـبـي    “  وابسته به واتيكان با بر چسب 

مردم “ واتيكان در حالي ساراماگو را .  از ساراماگو ياد مي شود”  افراطي
مي نامد كه مدت هاست كوس رسوايي سوء استـفـاده هـاي       “  فريب

جنسي كشيشانش از كودكان، زير پوشش مذهب، در سراسر جـهـان     
خوزه ساراماگو بين هم ميهنان عالقمند به ادبيات مـا    .   پيچيده است

آثـار  .  خوانندگان فراواني  دارد  
ساراماگو عالوه بـر داسـتـان        
جذاب و قوي شـان، از ابـداع       
هايي در قلمرو ادب شناسي، از   

) پلي فونيك (  جمله چند آوايي 
بودن رمان هايش، اسـتـفـاده      

چـنـان   (  وسيع از زبان شفاهي 
كه در برگردان هاي روان كـار  

تـوان     هاي او به فارسـي مـي    
، كار برد عالمت هاي ) دريافت 

نقطه گذاري به طرزي خاص، و 
جداي از اين ها، كشـش كـم     
نظير شـيـوه شـرح حـوادث           

ادبـيـات   .  داستان، برخـوردارنـد  
داستاني جهان، و همچنين  جنبش عدالت خواهانه استثمار شدگـان و سـتـم        

  -انسان، هنرمند، مبارز       -كشيدگان در سراسر جهان، با مرگ خوزه ساراماگو
 .اند اي رو به رو شده با فقدان دير جبران شونده

 
 در رثايِ خوزه ساراماگو

 بيانيه دبيرخانه كميته مركزي حزب كمونيست  پرتغال
 

مرگ خوزه ساراماگو حكايت گرِ نبودي جبران نشدني براي پرتـغـال، مـردم      
 پرتغال، و فرهنگ پرتغال

يـي     بلندايِ روشنفكري، هنري، انساني و شهروندي خوزه ساراماگو انـگـاره    
كه   –همتاي او  كار ادبي كالن، چشمگير و بي.  زند بنيادي در تاريخ ما نقش مي

در حكم نقطه عطفي در تاريـخ    –ارج نهاده شد  1988با جايزه نوبل ادبيات در 
. هـاسـت     ادبيات پرتغال باقي خواهد ماند، تاريخي كه نام او در آن بارزترين نام

به مرتبه شريكي پرجنب و ]  1974انقالب [  نِ آوريل  خوزه ساراماگو در بركشيد
روز “  او به اين فعاليت پـس از      .  جوش در مقاومت ضد فاشيسم ياري رسانيد

، با التزام و پيكار  خود در فرايند انقالبي يي كـه بـه طـرزي ژرف          “  رهايي 
كشورمان را در جهت بهبود و برپاييِ دمكراسي  دگرگون كرد، تداوم بخشـيـد،   
 .دگرگوني يي كه عطف توجه اوليه آن دفاع از منافع كارگران و مردم ميهن بود

عضو حزب كمونيست پرتغال بود، و مرگ او نمايان گرِ  1969خوزه ساراماگو از 
حزبي كه او ، تا آخـريـن     –فقداني مشترك از براي كل حزب كمونيست است 

دبيرخانه كميـتـه   .  روز  حيات خود، همچون حزب خاص خودش  آن را برگزيد
كران خود را در مـرگ       مركزي حزب كمونيست پرتغال تأسف عميق و غم بي

و از صميم قلب به همنشينِ و همـراه او،      –دارد  رفيق خوزه ساراماگو بيان مي
 .گويد پيالر دل ريو، و ديگر اعضاي خانواده او تسليت مي

                                                                           
 دبيرخانه كميته مركزي حزب كمونيست پرتغال

 كار و زندگي ساراماگو 
 هنرمندي آفرينشگر در نگارش رمان
 و مبارزي پرشور در عرصه اجتماع

 ... ادامه وضعيت فاجعه بار خدمات 

سخنگوي كمسيون اجتماعي مجلس، در جـريـان طـرح      .  آشكار ساخته است
اعضاي هـيـات مـديـره       ”  : تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، گفت

ميليون حقوق مي گيرند و در هنگام بازنشستـگـي    10سازمان تامين اجتماعي 
ميليون پول دريافت مي كنند و اين در حالي است كه حقوق كارگران  200نيز 

 ).ارديبهشت 29خبر آنالين، ( “پايمال مي شود 
صادق محصولي كه هزينه مراجعه يك كارگر به بيمارستان تامين اجنماعي 
او را آشفته كرده است، در برابر حيف و ميل ميليوني منصوبان دولت سركوبگر 

 بر راس سازمان متعلق به زحمتكشان چه جوابي دارد؟ 
چنانكه نيروهاي مترقي و نيروهاي مدافع حقوق زحمتكشان در اين باره بـه  
افشاگري هاي گسترده دست بزنند شايد بتوان جلوي چنين اقـدامـات ضـد        
انساني و ضدكارگري را گرفت، اما اگر در اين مورد كاري بايسته صورت نگيرد 
ما در آينده نه چندان دور شاهد وضعيتي همانند آمريكا  خواهيم بود كه بـراي  

ميليون نفر از زحمتكشان آن كشور با آن دست و پنجه  40غلبه بر آن بيش از 
خدمات درماني نياز ضروري تمامي افراد يك جامعه اسـت كـه     .  نرم مي كنند

. دولت ها بايد آن را براي تمامي قشرهاي  جامعه به صورت رايگان مهيا كنند
دولت ضد مردمي احمدي نژاد نه تنها از چنين امر مهمي استنكاف مـي ورزد    
بلكه در صدد است امكانات متعلق به زحمتكشان كه حاصل دسترنج سالـيـان   

 .  رنج و زحمت خود آنان است را به نفع خويش مصادره كند
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 -به كميته مركزي حزب كمونيست سـودان، خـارطـوم        
 سودان

 
 رفقاي گرامي،

اي در مورد رخدادهاي سياسي سودان  در چند ماه اخير اخبار نگران كننده
هـاي نـگـران       ما گزارش.  به كميته مركزي حزب توده ايران رسيده است

هاي دولت سودان به سـركـوبِ      ايم كه مؤيد تالش اي دريافت كرده كننده
خواه در راه حقوق بشر، دموكراسـي و     پيكار مردم سودان و نيروهاي ترقي

دانيد، و از آنجا كه آنچه در سودان  طور كه مي همان.  عدالت اجتماعي است
هـاي زيـادي بـه         هاي اساسي و مهم آن شباهت گذرد از لحاظ  جنبه مي

رخدادهاي كشور ما در سي سال گذشته دارد، حزب توده ايران رويدادهاي 
 .كند كشور شما را از نزديك دنبال كرده است و مي

به نظر ما، رژيم سودان با مداخله در روند انتخابات رياست جـمـهـوري    
هاي مردم ره به جايي نَبرَد و  اخير در آن كشور طوري عمل كرد تا خواست

درود  بـه حـزب         .  نتايج مهندسي شده مطلوب خود را بـه دسـت آورد      
كمونيست سودان كه آن انتخابات دروغين را يكسره و قاطعانه طرد و آن   

حزب توده ايران با نگراني شاهد آن است كه از زمان انجام .  را تحريم كرد
، رژيم سودان دسـتـگـاه      ] ماه پيش 2حدود [ انتخابات در اوائل ارديبهشت 

خـواه و       سركوب خود را به كار گرفته است تا بار ديگر نيروهاي تـرقـي    
اي    ويژه حزب كمونيست سودان، را به طور سازمان يافـتـه   سنديكاها، و به

 .هدف حمله قرار دهد
حزب توده ايران، كارزار ترور و سركوبي را كه رژيم سودان بر ضد كميته 

ما نسبت به وضعيت .  كند اعتصاب پزشكان به راه انداخته است محكوم مي
رهبران شاخص اعتصاب، از جمله دكتر الهادي بخية ، كه در بازداشت بـه  

حزب توده ايران .  برند و تحت شكنجه قرار دارند، به شدت نگرانيم  سر مي
ضمن ابراز نگراني شديد خود نسبت به سالمت ايشان، خـواسـتـار آزادي      

 .فوري و بدون قيد و شرط آنان و ديگر زندانيان سياسي در سودان است
نيروهاي امنيتي دولت سودان كه بـه مـنـظـور         حزب توده ايران تالش

هاي حزب برادر كمونيست سودان از طـريـق        اندازي در راه فعاليت سنگ
ما اقدام اين نيـروهـاي   .  كند گيرد محكوم مي ارعاب و سركوب، صورت مي

امنيتي در اعمال سانسور بر نشريات حزب كمونيست سـودان، از جـملـه        
حزب توده ايـران    .  كنيم ارگان مركزي آن، را به شدت تقبيح  مي الميدان،

نگاران، فعاالن سنديكايي، و سياسـتـمـداران     دستگيري و بازداشت روزنامه
ما آزادي فوري و .  كند خواه توسط رژيم سودان را قاطعانه محكوم مي ترقي

ترين حقوق بشر، از   بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي را كه از ابتدايي
جمله حق دسترسي به وكيل مدافع و امكان دفاع آزادنه از خود در دادگـاه  

 .محروم هستند، خواهانيم
حزب توده ايران حمايت صريح خود از حزب كمـونـيـسـت سـودان و          

اش در راه بـازيـابـي و         همبستگي خود با آن حزب برادر در پيكار اصولي
استقرار صلح، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي در سودان را اعالم 

المللي به منظور تأميـن و تضـمـيـن حـقـوق              ما از كارزار بين.  دارد مي 
ويژه حزب كمونيست  خواه و دموكرات، و به دموكراتيك همه نيروهاي ترقي

سودان، براي فعاليت آزاد و كارساز در راه منافع زحمتكشان سودان، حمايت 
 .كنيم مي

حزب توده ايران به روابط برادرانه و انترناسيوناليستي خـود بـا حـزب          
ما مجدداً بر همبستگي پيكارجويانه خود بـا آن    .  بالد كمونيست سودان مي

حزب برادر در مبارزه با استبداد، جنگ و نيروهاي ارتجاعي، و در راه صلح، 
 .كنيم دموكراسي و عدالت اجتماعي تأكيد مي

 
 با درودهاي رفيقانه

 كميته مركزي حزب توده ايران
 )2010ژوئن  21(خرداد  31
 

در .  هايي در كارند تا اروپا را به سوي خودكامگي بـرانـد     هاست تالش مدت
كشـور عضـو      27هاي  نشستي كه اخيراً  در بروكسل برگزار شد، سران دولت

هـاي ريـاضـت         هاي عضو به اجراي برنامه اتحاديه اروپا براي واداشتن دولت
حرف اصلـي  .  اقتصادي در كشورهايشان ابزارهاي اعمال فشار را تدارك ديدند

آنها اين است كه، اگر قرار باشد كسري بودجه و بدهي عمومي مطابق با سقف 
تـولـيـد       %60و     %3به ترتيب ( كاهش يابد ”  توافقنامه ثبات“ تعيين شده در 
معنايش اين است كه هر كشور چه بخواهد چه نخواهد بايد اين )  ناخالص ملي
به نظر آنـان،  .  را بخورد و صدايش هم در نيايد)  رياضت اقتصادي( داروي تلخ 

كه همين حاال هم در برخي از كشورها بـه      -نشيني اجتماعي جز يك عقب به
در نظام بازنشستگي به آن ”  اصالح“ مرحله اجرا در آمده است، و فرانسه هم با 

راه ديگري براي احيا و تقويت دوباره بازارهاي مالي و جـان        -پرداخته است
هاي صورت گرفـتـه،    بر اساس توافق.  دادن به يوروي ضعيف شده وجود ندارد

بودجه كشورها تحت نظارت دقيق و شديد كميسيون اروپا قرار خواهد گرفـت،  
، كوچك ترين انحرافي از بودجه بايد به تصويـب  ” مديريت خوب“و زير عنوان 

هاي ملي هم تنها اختياري كـه   پارلمان.  برسد)  ديگر كشورهاي عضو( سايرين 
گيري در مورد  مسائل بسيار جزئي است كه تازه آنها هم قـبـالً      دارند تصميم

هاي بروكسل رسانده شده باشد، و حتي در صورت لزوم از    بايد به اطالع مقام
دو كشور فرانسه و آلمان حتي پا را فـراتـر از ايـن            .  سوي آنها تعديل شود

از حـق رأي در        ”  گيـر  آسان“ اند و خواهان محروم كردن كشورهاي  گذاشته
و البته اهميتي هم ندارد كه اگر در اين ميان دموكراسـي  .  اند شوراي اروپا شده
 !زير پا گذاشته شود

هاي مالي  ، در نتيجه كمك2008بعد از ورشكستگي و سقوط اقتصادي سال 
بازي رونـق   ها سال از قبل سفته عظيم اعطا شده به نظام مالي و بانكي كه ده

گونه كرده بود و با تركيدن حباب از درون پاشيـد، هـمـه       داشت و رشد حباب
ها، و از طريق آنهـا   اكنون همان دولت.  رو شدند كشورها با بدهي عظيمي روبه

هـاي     شوند كه صورت حساب بـدهـي   دهندگان و مردم اروپا، ملزم مي ماليات
كالن را بپردازند، بدون اينكه حتي اجازه داشته باشند در مورد درستي اين روند 

دارد از پاي ] داري سرمايه[حرف سردمداران اين است كه اين نظام . سؤال كنند
عامه مردم را هـم بـگـذار        :  افتد و به هر قيمتي كه شده بايد نجاتش داد مي

، 1780هـاي       چند قرن پيش هم در سال.  سرشان به كار خودشان گرم باشد
گذراند و رو بـه زوال         ها و روزهاي آخرش را مي يك رژيم سلطنتي كه سال

ظاهراً آرمان تغيير و تبديل اين نظـام را كـه       . زد ها را مي داشت، همين حرف
داران و متعهد به تأمين سوددهي در بازار سهـام   هنوز كامالً حامي منافع سهام

امروز دموكراسي در فرانسه و هلند لگد مال .   است، اصالً نبايد به ذهن راه داد
قانون اسـاسـي   [ گفتن به متني ”  نه“ شده است، يعني همان جايي كه مردم با 

متني كه بر اساس آن، اين بازار   -كه اساساً مربوط به حق رأي آنان بود]  اروپا
بـه  ”  رأي عـوضـي    “   -توانست قانون اساسي اروپا را ديكته كـنـد     بود كه مي

خواه، ضـروري اسـت كـه ايـن            اما از ديد نيروهاي ترقي! ها ريختند صندوق
دستاوردهاي دموكراتيك را در مقابل خطرات جديد كنوني ارج بـگـذاريـم و        

 60تقويت كنيم، و با برگزاري راهپيمايي و تظاهرات براي حق بازنشستگي در 
هاي عمومي در يونان و پرتغال تـوان   اي را كه از زمان اعتصاب سالگي، مبارزه

بيشتري پيدا كرده است و در اسپانيا و فرانسه هم تدارك ديده شده اند ، مـورد  
هـايـي كـه         الـعـمـل      اين خطر وجود دارد كه دسـتـور  .  پشتيباني قرار دهيم

كنند، اين نهال  المللي پول صادر مي هاي اتحاديه اروپا و صندوق بين شارالتان
ها نه تنها بـه بـهـبـود          اين دستورالعمل.  هاي شكننده مقاومت را بخشكانند 

ترديد آن را به سوي يـك ركـود        وضعيت اروپا كمكي نخواهد كرد، بلكه بي
 .جديد سوق خواهد داد

در واقع آنچه بحران كنوني به آن نياز دارد، دقيقاً نقطه مـقـابـل گـرايـش        
آنچـه الزم    .  اي است كه در بروكسل با بوق و كرنا جشن گرفته شد مستبدانه

هايي كه براي تـأمـيـن       قطع هزينه. سابقه دموكراسي است است، گسترش بي
. اشتغال، پژوهش، آموزش و پرورش و حفظ محيط زيست الزمند، اشتباه است

هاي بانكي با بهره بسيار كم، و دور    هزينه اين گونه خدمات بايد از طريق وام
شرايطي كه كامالً جانبدارانه و :  ريختن شرايط كنوني دريافت وام، تأمين شود 
فقط به اين ترتيب است كـه    .  صرفاً به سود عمليات سودجويانه بانكي هستند

توان راه را به سوي يك اروپاي متحد و همبسته، و به سوي تمدني نويـن   مي
   .رسد هموار كرد كه صداي پاي آن به گوش مي

 بيانيه حزب توده ايران در همبستگي  كشور اتحاديه اروپا 27مشت آهنين سران 
 با حزب كمونيست سودان
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 .احساس خطر كند، هر دو جناح به ياري هم خواهند شتافت
 رژيم حاكم بر سودان چه پايگاه طبقاتي و اجتماعي يي دارد؟ .س
رهبري حكومت برخاسته از .  پايگاه طبقاتي رژيم خرده بورژوازي است . ج

در پيرامون محافل حاكم، يك اليه اجتماعي ايجاد .  جنبش دانشجويي است
آنها اساسـاً  .  شده است كه منافع آن به طور مستقيم با منافع رژيم پيوند دارد

در پي كسب سريع منفعت در كوتاه مدت هستند، و به همين دليل عالقه و   
در .  اند، نـدارنـد     هاي دراز مدت كه مايه پيشرفت اقتصادي توجهي به پروژه

هاي آموزش، بهداشت و درمان يـا امـور رفـاهـي مـردم اصـالً                  بخش
مثل طبقه حاكم ايران، دشمن اصلي حاكمان سودان . شود گذاري نمي سرمايه

اند كه هرگاه  آنها به تجربه دريافته. نيز طبقه كارگر و جنبش سنديكايي است
اتحاد عملي اين دو نيرو شكل بگيرد، قادر خواهد بود رژيم ديكتاتوري را از   

 .سر راه بردارد
دانيد، جريان فكري يي وجود دارد كه معتقد است  همان طور كه مي . س

آيا رويدادهاي سياسي در .  اسالم با دموكراسي و حقوق بشر ناهمخوان است
 سودان مؤيد اين نظر است؟

اسالم، مثل مسيحيت و ديگر اعتقـادات  .  من با اين نظر موافق نيستم . ج
مذهبي، مؤلفه مهمي در تركيب و ساختار تاريخي و فرهنگي ملـت سـودان     

اسالم دين اكثريت مردمي است كه خواهان و پذيراي دموكراسـي و    .  است
هاي همگاني هستند كه بايد در سودان مورد احترام باشد و در      همه ارزش

ميالدي، در پـي       60در اواسط دهه .  قانون اساسي كشور متبلور شده است
اي، سياستمداراني پيدا شدند  هاي توده رشد فزاينده چپ و نفوذ آن در جنبش

ها و تالش عظيمي كـه بـراي        كه براي مقابله با مبارزات رشد يابنده توده
گرفت، متوسل به اسالم  دموكراتيك صورت مي  -اجراي وظايف مرحله ملي

عامل شكل گرفتن آن جريان فكري كـه    .  به عنوان يك ابزار سياسي شدند
هايي كـه   شما به آن اشاره كرديد، همين سياستمداران هستند، چرا كه روش
در سودان، . آنان به نام اسالم به كار بردند، غيردموكراتيك و سركوبگرانه بود

المسلمين از راه سرنگون كردن دولتي كه به طور دموكراتيك انتخاب  اخوان
پرسيد كـه چـه        بنابراين، اگر از من مي.  شده بود، قدرت را به دست گرفت

هـمـه   :  كسي با دموكراسي همخوان و سازگار نيست، پاسخ من اين اسـت   
اي براي كسب قدرت يا حفـظ قـدرت      آنهايي كه از مذهب به عنوان وسيله

 .كنند دولتي استفاده مي
هاي اجتماعي در سودان چگونه است؟ در مبارزه كنوني  نقش جنبش . س

 براي ايجاد تغييرات در سودان، زنان و جوانان و سنديكاها چه نقشي دارند؟
اي هميشه نقشي اساسي در پيكار در راه احياي  در سودان، جنبش توده .ج

اين جنبش كارگري، .  دموكراسي و براي رهايي ملي و اجتماعي داشته است
اتحاديه زنان “ هاي زنان و جوانان و  هاي صنفي و سنديكاها، سازمان اتحاديه
از قـدرت       1964بودند كه نخستين ديكتاتوري نظامي را در سال ”  سودان

ها بودند كه در اتحاد عمل بـا يـكـديـگـر           نيز همين جنبش.  بركنار كردند
امروز هم همـيـن   .  توانستند دومين رژيم نظامي در سودان را سرنگون كنند

اما ايـنـكـه      . اند شان دست به كار شده نيروهاي اجتماعي براي كسب حقوق
آميز يا همراه با خشونت، بستگي  تحوالت به چه شكلي رخ خواهد داد، صلح
هاي مؤثر براي دفاع از جنبش و  دارد به ميزان توان نيروهاي مقاومت، روش

دوراني كه در پيش داريم دوراني است . هاي دشمن حفاظت آن، و نيز حركت
هاي  گيري و ايجاد سنديكاهاي مستقل، تقويت سازمان پراهميت در راه شكل

هاي قابـل   ترين هدف زنان، جوانان و دانشجويان، و انتخاب بهترين و روشن
هاي اجتماعي  اهميت اتحاد ميان اين نيروها و جنبش.  دسترسي براي جنبش

بيشتر از اهميت اتحاد ميان احزاب سياسي است كه گاهي اتفاق افتاده است 
 .اند ها را كند هم كرده كه حركت توده

نامه مردم  “رفيق فتحي، با تشكر مجدد، آيا پيامي براي خوانندگان  . س
 در ايران داريد؟“ 

بـا مـن     “  نامـه مـردم    “ مايه افتخار و باعث خوشوقتي من است كه  . ج
ما چشم اميد به روزي داريم كه هر دو ملت ما بتواننـد در    .  كند مصاحبه مي

هاي  صلح و آرامش، و بهروزي و رفاه زندگي كنند و از دسترنج خود و ثروت
آن گاه كـه  .  ما ترديد نداريم كه آن روز دور نيست.  مند شوند كشورشان بهره

شـان     ها متحد شوند و مصمم به شكست دادن دشمنان و احقاق حقوق توده
 .شوند، آن روز به يقين فرا خواهد رسيد

 

 گذرد؟ چه مي
عدم موفقيت دولت در رسيدن به توافق با شورشـيـان عـمـده در          . ج

. هاي نظامي در آن منطقه شـده اسـت       دارفور، منجر به تشديد كشمكش
همچنين، هزاران غيرنظامي قرباني جنگي هستند كه در غـرب سـودان       

حتي نيروهاي سازمان ملل متحد هـم كـه بـراي دفـاع از             .  ادامه دارد
مسئله . اند اند و قربانياني داده غيرنظاميان آمده بودند، مورد حمله قرار گرفته

المللي  شود، جامعه بين اينجاست كه، در حالي كه وضع روز به روز بدتر مي
هاي نيروهاي دولتي  سكوت كامل اختيار كرده  ها و جنايت در مورد قساوت

هاي مسلّح  گروه.  وجه آرام و پايدار نيست وضع در جنوب هم به هيچ.  است
حمايت شده از سوي دولت سودان در جنوب، به اغتشاش و ناامني دامـن    

تهاجم و تجـاوز  .  اند اي را در جنوب ايجاد كرده سابقه ثباتي بي زنند و بي مي
به حقوق دموكراتيك در شمال هم جزئي از روال كار و شـيـوه عـمـل           

 .المسلمين در سراسر كشور است وار اخوان نمونه
ميان تحوالت سودان و آنچه در ايران در حكـومـت جـمـهـوري         . س

هـا، و       شما اين شباهـت .  هايي وجود دارد اسالمي رخ داده است، شباهت
 بينيد؟ هاي ميان اوضاع سياسي دو كشور را چگونه مي تفاوت
در صـدر    .  هاي عمده  مبارزه در ايران و سودان يكسانـنـد   مشخصه . ج

هاي دمـوكـراتـيـك      هاي اپوزيسيون هر دو كشور، حقوق و آزادي خواست
محافل حاكم در هر دو كشور برخاسته ازقشر هاي فرهنگي و   .  جاي دارد

اجتماعي يكساني هستند، يعني با زمينه اسالمي و از قشـر هـاي خـرده        
شـان   هاي حكومت به علت اين شباهت، هر دو در نخستين سال.  بورژوازي

هـاي     برخالف ايران كه آنها سوار بر شـانـه    .  زدند هاي مشابهي مي حرف
انقالب مردم به قدرت رسيدند ولي به تدريج انـقـالب را دزديـدنـد و             

هاي آن را مهار كردند، در سودان آنها قدرت را از راه كودتا غصب  خواست
كن كنند، سطح زندگـي را     با وجود اين، قول دادند كه فقر را ريشه.  كردند

امـا  .  هاي كشور را محافظت كننـد  بهتر كنند، با فساد مبارزه كنند، و ثروت
خيلـي سـاده     .  بينيم يك از دو كشور نمي كدام از اينها را در هيچ امروز هيچ

اند، براي بقا و حفظ حكومت خود متوسل بـه     شان را فراموش كرده ها قول
انـد، حـقـوق       هاي مملكت را به هدر داده اند، ثروت ارعاب و سركوب شده

اند، با زنان بـه عـنـوان       اند و زير پا گذاشته هاي ملي را ناديده گرفته اقليت
كنند، و به علت ماهيت طبقاتي يي كه دارند،  شهروندان درجه دو رفتار مي

دشمن اصـلـي آنـهـا         . اند هاي ضد طبقه كارگر را در پيش گرفته سياست
ها و تبليغات مذهبي آنهـا   گفته.  دموكراسي و ترسي است كه از مردم دارند

فقط ابزاري است براي توجيه اقدامات محدود كنـنـده آزادي و حـريـم           
خوانند، در گرفـتـن    هاي قرآن را زير لب مي در حالي كه آيه.  شخصي افراد

ها بر ضد بشريت و حتي نقض احكام  ترين جنايت رشوه يا ارتكاب وحشيانه
يادتان باشد كه اين ايران بود كه نيروهاي .  دهند اسالم ترديد به خرج نمي

امنيتي سودان را آموزش داد كه براي نخستين بار دست به شكنجه و ترور 
 .افراد در سودان زدند

موضوع مهمي كه بايد در نظر گرفت، ظهور يك دار و دسـتـه          . س
هاي سياسي و اقتصادي كشور را در كنترل خود دارد،  نظامي است كه اهرم

اي بـراي خـود      هاي افسانه هاي مردم ثروت و به اين ترتيب، به خرج توده
در هر دو كشور، همين باند است كه منابع طبيعي را حيف و .  انباشته است

شما ماهيت رژيـم سـودان را چـگـونـه            .  دهد كند و به هدر مي ميل مي
هايي مثل حسن الترابي، متحد پيشين عمـر   بينيد؟ در مورد نقش چهره مي

 البشير و منتقد و مخالف كنوني او، چه نظري داريد؟
همان طور كه شما هم به درستي ماهيت رژيم را بيان كرديد، بايـد   . ج

بگويم كه قصد و هدف اصلي اين رژيم استفاده از قدرت حكومت براي به 
تواند  جيب زدن ثروت و حفظ حاكميت خودش است، و هر چيز ديگر را مي

داري بسيار ابتدايـي و     رژيم سودان مسير رشد سرمايه.  در اين راه فدا كند
  كند، و به همين دليل، اين رژيم همسو بـا سـرمـايـه       اي را طي مي آشفته

از طرف ديـگـر،   .  جويد كند و متحدانش را در آن سو مي جهاني حركت مي
المسلمين است كه عمالً بر تركيـه و     رژيم سودان بخشي از نهضت اخوان

از .  كند و حضور پررنگي در مصر و سوريه و اردن دارد       غزه حكومت مي
بزرگ تـريـن     .  لحاظ ماهيت سياسي، تفاوتي ميان الترابي و البشير نيست

بـه  .  برند خواهند و مي تفاوت آنان در سهمي است كه از اين خوان يغما مي
مانند، اما هر زمان كه رژيم واقعاً  نظر من آنها فعالً دشمن يكديگر باقي مي

 ...ادامه تالش اسالمگرايان حاكم 
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رژيم در پي كسب مشروعيت و اياالت متحد آمريكا .  گرفت، چنين رفتار شد
توانست به تقـسـيـم     پرسي در جنوب بود، كه مي به دنبال برگزاري يك همه
هاي بزرگ نفتي آمريكايي بـه سـهـم       يابي شركت كشور منجر شود و دست

به اين ترتيب بود كه به رغم ادامـه  . تر كند تري از نفت كشور را آسان  بزرگ
هـاي جـاري در        جنگ در دارفور، نبود توافق بر سر نتايج سرشماري، تنش

جنوب، و خودداري احزاب عمده  شمال از شركت در انتخـابـات، بـرگـزاري       
پس از آن انتخابات ساختگي و تقلبـي كـه     .  انتخابات به سودان تحميل شد

آمريكا و اتحاديه اروپا بر آن صحه گذاشتند، صاف شدن جاده براي برگزاري 
پرسي و دادن آن مشروعيتي كه رژيم دنبالش بود به آن، رژيـم از     يك همه

المللي در اختيارش گذاشت نهايت استفاده را كرد و به  فرصتي كه جامعه بين
موج سركوب كشور را فـرا گـرفـت؛      .  طور كامل در مقابل ملت قد علم كرد

خالصه اينكه، حد و مرز  . 1989درست مثل همان روزهاي نخست كودتاي 
دموكراسي در سودان در باريكه توازن قدرت ميان دولت و اپوزيسيون نوسان 

توان پژواكي از  در نتيجه، مجموع آنچه را كه در كشور وجود دارد مي. كند مي
خواهد انتقاد كند، اما در  هر فردي حق دارد هر طور كه مي. دموكراسي خواند

جواب فقط پژواك صداي خودش را خواهد شنيد، چرا كه مسئوالن كشـور    
از پـيـش از       .  دهـنـد   اصالً اهميت نمي.  چشم ديدن و گوش شنيدن ندارند

حاال حتي آن اندك پژواك دموكراسي هـم از    .  انتخابات هم همين طور بود
 .ميان رفته است

هايي منتشر شده است مبني بر اعتصاب پزشكان و ايـنـكـه     گزارش . س
هاي اصلي ايـن   خواست.  اند رهبران كميته اعتصاب بازداشت و شكنجه شده

 اعتصاب كنندگان چيست؟
هـاي صـنـدوق         دولت سودان در تالش براي اجراي كامل نسـخـه   . ج
اي زده است، از جـملـه در      سازي گسترده المللي پول دست به خصوصي بين

آموزش در سودان از سطح دبستان تـا  .  خدمات آموزشي و بهداشت و درمان
ها محدود بود، امـا بـا      درست است كه ظرفيت دانشگاه.  دانشگاه رايگان بود

كمك مصر كه يك شعبه از دانشگاه قاهره را در خارطوم ايجاد كرد و بـه      
تحصيل صدها دانشجو در مصر ياري رساند، اين مشكل تا حدي بر طـرف    

هاي كشورهاي سوسياليستي سـابـق    صدها دانشجو نيز در دانشگاه.  شده بود
ها دانشجو براي تحصيل به بريتانيا، ديگـر   كردند، ضمن آنكه ده تحصيل مي

جبهه مـلـي     “ اما پس از كودتاي .  رفتند كشورهاي غربي، سوريه و عراق مي
المللي آن، دولت همه دانشجويان مقيم خارج را بـه       و انزواي بين”  اسالمي

كشور فرا خواند و به آنها قول امكان تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در   
اما شمار دانشجويان از خارج آمده بسيار بيشتر از ظرفيت .  داخل كشور را داد

هاي خصـوصـي، و      همين امر منجر به ايجاد دانشگاه.  ها بود موجود دانشگاه
المللي پـول، مـنـجـر بـه           هاي صندوق بين بعدها، تحت ارشاد و راهنمايي
دانشگاه در سـودان       6فقط  1989در ماه مه .  خصوصي سازي آموزش شد

كس به طور قطع تعداد مؤسسات آموزش عـالـي را      امروز هيچ.  وجود داشت
دانشگاه وجـود   70زنند كه فقط در پايتخت بيشتر از  داند، اما تخمين مي نمي
التحصيالن به شدت افت  نتيجه اين شده است كه سطح معلومات فارغ.  دارد

التحصيالن مرتب بيشتر شده است بـه طـوري كـه         شمار فارغ.  كرده است
. داريم  التحصيل با صالحيت وبي صالحيت امروزه، هر سال چندين هزار فارغ

اينك .  توان هر نوع مدرك دانشگاهي را با پرداخت پول تهيه كرد امروزه مي
ويژه آنان كه  التحصيالن پزشكي، به نتيجه اين شده است كه تعدادي از فارغ

المسلمين دارند، غالباً بدون داشتن آموزش و تجربه كافي  پيوندهايي با اخوان
ها و داليل اعتراض پزشـكـان    خوب، همين يكي از خواست.  استخدام شوند

هـا،     موقع حـقـوق     پرداخت به:  هاي پزشكان عبارتند از ديگر خواست.  است
ها متناسب با نرخ تورم، احياي برنامه تأمين رايگان دارو براي  افزايش حقوق

هـاي     ويژه در مناطق روستايي، ملي كردن دوباره بيمارستـان  دستان، به تهي
ها، و از همه  اصلي و بزرگ، بهبود شرايط كار و بهداشت در داخل بيمارستان

دولـت  . تر، احياي حق پزشكان براي تشكيل سنديكاي مستقل خودشان مهم
اش؛ در حـرف   با پزشكان همان طور رفتار كرده است كه با مخالفان سياسي

هر بار كه پزشكان اعتصاب كـردنـد     .  گويد آري، اما عملي در كار نيست مي
اما اين بار، و پس از انتخابات اخير، وقتي دولت مشروعـيـت   . همين طور شد

نـيـروهـاي    .  المللي را احساس كرد، زور بازويش را به رخ پزشكان كشيد بين
. امنيتي رهبران پزشكان اعتصابي را ربودند و تا حد مرگ شكنجـه كـردنـد     

اما پزشكان آماده دفاع از خـود و        .  بخش اعظم رهبران را بازداشت كردند
هاي عـادالنـه    همبستگي مردم سودان، آرمان و خواست.  حمله متقابل بودند

تر اتحاد و پيكارجويي آنان، دولـت را مـجـبـور بـه             پزشكان، و از همه مهم ...ادامه تالش اسالمگرايان حاكم 
 .اين موفقيت نمونه بارزي بود از ثمره اتحاد و همبستگي. نشيني كرد عقب

حزب .  يكي دو ماه پيش، انتخابات رياست جمهوري سودان برگزار شد . س
 علل اين تصميم حزب چه بود؟. كمونيست سودان آن انتخابات را تحريم كرد

حزب آن انتخابات را تحريم كرد چرا كه آن را از اول تا آخر جعـلـي و      . ج
المسلميـن بـرگـزار       دانست كه انتخاباتي كه اخوان حزب مي.  دانست تقلبي مي

در تمام انتخاباتي كه آن ها پس از به دسـت    .  آميز خواهد بود كند، سراپا تقلب
حـتـي انـتـخـابـات         .  شد گرفتن قدرت برگزار كردند، همين روال مشاهده مي

پس ترديدي نبود كـه ايـن     .  اند هاي صنفي و دانشجويي هم ساختگي اتحاديه
با وجود اين، حزب تصميم گرفت در رونـد    .  انتخابات هم ساختگي خواهد بود

مبارزات انتخاباتي شركت كند تا از آن به عنوان يك مجراي قانـونـي بـراي      
اين نخستين بار  1989از سال . ها و تماس با آنها استفاده كند دسترسي به توده

ايـن  .  يافت در تمام گوشه و كنار كشور حضور يـابـد     بود كه حزب فرصت مي
. هاي حزبي و تماس گسترده با توده مردم كمك كـرد  اقدام به تقويت سازمان

داليل تحريم بعدي انتخابات عبارت بودند از نبود شفافيت در فرايند انتخابات، 
هـاي     مداخله آشكار دولت، به كار گيري نهادهاي امنيتي در كـمـيـسـيـون         

هاي رأي زير نظارت نيروهاي امنيتـي،   انتخاباتي، دستكاري و تعويض صندوق
عدم امكان برگزاري انتخابات در دارفور و كُردفان جنوبي، و اجـرا نـكـردن          

ويژه  هاي امضا شده با اپوزيسيون داده بود، به نامه تعهدهايي كه دولت در توافق
 .هاي دموكراتيك در ارتباط با احياي حقوق و آزادي

حزب كمونيست سودان همين يكي دو سال پيش از فعاليت زيرزميني  . س
 2009شما حتي كنگره  پنجم حزب را در ژانويه    .  به فعاليت علني روي آورد
پذير  چطور شد كه چنين تغيير اساسي و مهمي امكان. در خارطوم برگزار كرديد

 شد؟
ائتالف “ رژيم سودان بر اثر جنگ دراز مدت در جنوب و عمليات نظامي  . ج

پس از اختالف با حسـن    . ضعيف شده بود) دارفور(در شرق ” دموكراتيك ملي
و جدا شدن او از حكومتيان، كـه    ]  از سردمداران اسالمگرايان سودان[ الترابي 

آشكارا ناشي از جنگ بر سر قدرت بود، برنامه اوليه رژيم براي اسالمي كـردن  
عوامل ديگر در كنار اين عامل عبارت بودند از انـزواي    .  كشور دچار وقفه شد

المللي رژيم، خراب شدن وضع اقتصادي، و نيـز فشـار جـامـعـه           فزاينده بين
تري را    همه اين عوامل منجر به اين شدند كه رژيم سياست ماليم.  المللي بين

هاي اپوزيسيون كـه     نسبت به اپوزيسيون در پيش گيرد و به برخي از خواست
كنگره پنجم حزب نـيـمـي      .  تهديد مستقيمي براي حاكميت نبود، تن در دهد

تالش حزب، اعضا و رهبري آن براي فائق آمدن .  قانوني و نيمي زيرزميني بود
اين كنگره موفـقـيـتـي     .  انگيز بود بر مشكالت و موانع برگزاري كنگره شگفت

نماينده حزبي از سراسر سودان در كنـگـره شـركـت        378. بزرگ براي ما بود
هايي پرشور، كار كنگره را به پيش بردند و  داشتند كه به مدت سه روز در بحث

كنگره .  دست آخر قطعنامه سياسي و ديگر اسناد مربوطه را به تصويب رساندند
درصد از  68. عضو را انتخاب كرد 45همچنين كميته مركزي جديد متشكل از 

تن  7.  شدند اعضاي كميته مركزي جديد براي نخستين بار بود كه انتخاب مي
كميته مركزي در نخستـيـن   .  از اعضاي كميته مركزي از رفقاي زن ما هستند

 .نشست خود اعضاي هيأت سياسي و دبيرخانه كميته مركزي را انتخاب كرد
، ارگان مركزي حزب كمونيست سودان، الميدانايم كه نشريه  ما شنيده .س

چگونه است كه پس از مدت كوتاهي كـه  .  تحت فشار شديد سانسور قرار دارد
هاي علني حزب را تحمل كردند، اكنون رژيم بار ديگر مـتـوسـل بـه        فعاليت

 سركوب و سانسور شده است؟
. هميشه تحت فشار سياسي، مالي و مداخالت دولت بوده اسـت  الميدان  . ج

به ندرت اتفاق افتاده است كه يك شماره از نشريه منتشر شود بـدون آنـكـه      
نيروهاي امنيتي در نشر آن مداخله كنند يا براي حذف مطالبي از آن فشـار        

اما اخـيـراً، و     .  ها بوده است بياورند، و لبه تيز تيغ سانسور غالباً متوجه سرمقاله
ويژه در پي اعتصاب پزشكان، نيروهاي امنيتي بر فشار خود براي جلوگيـري   به

. اند هايي با مضمون پشتيباني از اعتصاب پزشكان افزوده از انتشار اخبار و مقاله
زير بار اين فشار نرفت و به نيروهاي امنيتي اجازه نداد كه مطالـب را     الميدان

همين شد كه نيروهاي امنيتي به چاپخانه دستـور  .  پيش از انتشار بازبيني كنند
كنيم كه در پشتيباني  اي تشكر مي ما از رفقاي توده.  را دادند الميدانعدم چاپ 

از پيكار و خواست ما براي رعايت حق آزادي مطبوعات توسط دولت و نـيـز       
 .اي صادر كردند هاي حقوقي و دموكراتيك، بيانيه تأمين و تضمين آزادي

در ارتباط با تراژدي دارفور در شرق و رخدادهاي جنوب سودان، ايـن     . س
روزها در خارطوم و سودان شمالـي  

     11ادامه در صفحه 
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نـامـه      موافقـت “ ناپذير بود، اما پس از امضاي  هاي درگير اجتناب طرف
بـخـش    جنبش آزادي“ ميان دولت و  2005در ژانويه ”  جانبه صلح همه

الملـلـي    با وساطت و هدايت مستقيم و آشكار جامعه بين”  مردم سودان
، بـهـبـود قـابـل        ) اي داشت كه گفتم دولت آمريكا در آن نقش عمده( 

اي    اين قرارداد كشور را در وضعيت تازه.  توجهي در اوضاع حاصل شد
. قرار داد كه در آن بازيگران داخلي گفتگو با يكديگر را شروع كـردنـد  

هـايـي    اينك در شرايطي قرار گرفته بوديم كه امكان رسيدن به توافق
توانستند منجر بـه حـل      هايي كه مي شد؛ توافق ديگر در افق ديده مي

نـامـه،      چند ماه پس از آن موافقت.  اي بشوند يك رشته از مسائل پايه
 13متشكل از   ( ”  ائتالف دموكراتيك ملي“ اي ميان دولت و  نامه توافق

در قاهره به امضا رسيد كه دو طرف مـذاكـره اهـداف        )  حزب و گروه
نامه بازگرداندن  هدف اصلي دولت از اين توافق.  متفاوتي در آن داشتند

تر بتواند آن را زير نظارت قـرار     اپوزيسيون به داخل كشور بود تا آسان
اما از ديد اپوزيسيون، و از جمله حزب كـمـونـيـسـت سـودان،           .  دهد
. هاي دموكراتيك بود و هست ترين موضوع احياي حقوق و آزادي مهم

توجه به اين نكته اهميت دارد كه در جريان مذاكرات قاهره و پس از   
بـعـضـي    .  شد هاي اپوزيسيون مشاهده مي هايي ميان گروه آن، اختالف
. دادنـد    خواست، ترجيح مـي  جانبه را آن طور كه آمريكا مي توافقي يك

” حزب اتحاد دموكراتـيـك  “ جدا شد، و ”  ائتالف“از ) اُمة(” ملت“حزب 
در .  كرد و به دنبال سهمي از اين خوان براي خود بود دو دوزه بازي مي

ها هم، چه در شرق و چه در ابوجا، كمابيش همين روند  نامه بقيه  توافق
بايد بگويم كه در تمام اين مدت، از زمان كودتاي  عمـر  .  شد ديده مي

هاي دولت جديد، رهـبـري      ، و به رغم سركوب1989حسن البشير در 
مدتي طول كشيد تا .  حزب كمونيست سودان هرگز از كشور خارج نشد

نخست صحبـت  .  هاي اپوزيسيون از ميان برود تيرگي روابط ميان گروه
ائـتـالف   “ حزب اتحاد دموكراتيك، كه رياست .  از شركت در دولت شد

را در اختيار داشت، پذيرفت كه در دولت نـمـايـنـده     ”  دموكراتيك ملي
. هايي را احراز كرد هم پست و مقام”  اُمة“ بخشي از حزب .  داشته باشد

هاي درگير در دارفـور عـالوه بـر حضـور در دولـت                 يكي از جناح
هـمـه چـيـز       .  ، به دولت خارطوم هم راه يافت) منطقه دارفور( ”  شرق“

اي    مبـارزه .  خواست صورت گرفت المللي مي همان طور كه جامعه بين
كه پس از اين تحوالت رخ داد، از يك طرف همواره در راستاي اجراي 

رو    ها بود و از طرف ديگر با مخالفت و كارشكني دولت روبه نامه توافق
بخش صورت  اي هم كه با جنبش آزادي نامه حتي در مورد موافقت.  بود
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نمايندگان رهبري حزب كمونيست سودان و حزب توده ايران، در نخـسـتـيـن     
هفته تيرماه جاري،  براي بررسي آخرين تحوالت سياسي دو كشـور مـالقـات        

رفيق دكترعلي بابيكير الكينن، عضو هـيـئـت      در اين مالقات .   كردند
كه مسئوليت امـور تشـكـيـالت و            سياسي و هيئت دبيران حزب برادر

سازماندهي حزب را به عهده دارد،  ماهيت و جهت تحوالت ماه هاي اخير و از     
جمله انتخابات فروردين ماه سودان، دستگيري كميته اعتصاب پزشكان سودان و 

رفـيـق   .   تشديد فعاليت هاي سركوبگرانه نيروهاي امنيتي دولت را توضيـح داد   
سوداني در اين گفتگو به توضيح شباهت هاي شكلي و محتوايي تـحـوالت دو     
كشور و نقش رژيم واليت فقيه در تحوالت سودان پرداخت و اهميـت مـبـارزه      
براي دموكراسي و حقوق بشر را به مثابه بخشي مهم از مـبـارزه در جـهـت              

.  اجتماعي مورد تـوجـه قـرار داد           -تحوالت پايه اي و ترقي خواهانه اقتصادي
نمايندگان حزب توده ايران، در اين ديدار و تبادل نظر، ضمن توضيح مشخـصـه   
هاي جنبش عظيم مردم ايران و نيرو هاي متشكله آن، به توضيح تحليل حـزب  
از شعارها، جهت و آينده جنبش اعتراضي مردم ايران، ماهيت به غايت ارتجاعـي  
رژيم حاكم و دولت كودتا، نقش سپاه پاسداران، سياست و عملكرد امپرياليسم در 
منطقه، و در انتها، مواضع نيروهاي سياسي مختلف كشور در قبال تحوالت كشور 

نمايندگان دو حزب برادر، ضرورت گسترش روابط متقابل بـرادرانـه و     .  پرداختند
 .ابتكار هاي همبستگي بين دو حزب را مورد تاكيد قرار دادند

مصاحبه اي با رفيق فتحـي  ”  نامه مردم“ در حاشيه اين مالقات، خبرنگار 
، مسئول امور بين المللي حزب كمونيست سودان، انجام داد كه در ادامـه  الفضل

 .        متن كامل آن براي اطالع خوانندگان نامه مردم منتشر مي شود
 
با رفيق فتحي الفضل، مسئول امور ” نامه مردم“مصاحبه  

 بين المللي حزب كمونيست سودان
 

. پذيرفتيد”  نامه مردم“ رفيق فتحي، متشكريم كه دعوت ما را براي مصاحبه با 
مختصات و مشخصات عمده اوضاع عمومي هم در سودان و هـم در ايـران           

نقش غالب و بارز نيروهاي اسالمي ارتجاعي در اقتصاد، تباهي و فساد : عبارتند از
اجتماعي و فرهنگي در هر دو كشور، استفاده نيروهاي حاكم از زور و خشـونـت     

خواه،  افسارگسيخته به منظور سركوب دموكراسي و نيروهاي دموكراتيك و ترقي
تالش براي اسالمي كردن زندگي فرهنگي و اجتماعي جامعه، اعـمـال سـتـم         
جنسيتي و تالش براي محدود كردن نقش زنان در سياست، اقتصاد و تـوسـعـه      

وگو  اميدوارم در اين گفت.  هاي ملي و مذهبي اجتماعي، و باالخره، سركوب اقليت
 .تر كنيم هايي را كه در اوضاع هر دو كشور وجود دارد، مشخص  بتوانيم شباهت

 
هايي به دست ما رسيده حاكي از آن كه وضعيت سـيـاسـي در         گزارش . س

ممكن است در مورد علـت  .  شده است  سودان در چند ماه گذشته به شدت وخيم
 اين وخامت شديد اوضاع سياسي سودان را توضيح بدهيد؟

رسيد كه اوضاع در سودان به  در بيرون از سودان شايد اين طور به نظر مي . ج
اين دورنما به علت توازن قوايي بود كه در نتيجه ضـعـف     .  طور نسبي آرام است

بازيگران داخلي صحنه سياست سودان، چه اپوزيسيون و چه دولت، ايجاد شـده    
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