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 6ادامه در صفحه 

جايگاه تاريخي جنبش دوم بهمن، 

 در پيكار براي الغاي ستم ملي 

حذف يارانه ها، و مبارزه براي احياي حقوق 
 سنديكايي زحمتكشان 

ادامه تنش ها و برنامه هاي كودتاچيان براي 
 تحكيم پايه هاي قدرت خويش

  3ادامه در صفحه  

      7ادامه در صفحه 

كارزار دستگاه تبليغاتي رژيم واليت فقيه و 
دولت كودتا، بر ضد جـنـبـش مـردمـي و          
نيروهاي دگرانديش و مخالف ادامه استبـداد  
 ابعاد و گستردگي كم سابقه اي يافته است. 

هدف از اين كارزار تبليغاتي همچنان كـه    
بـه آن    “  نامه مـردم   ” ما در مقاالت گذشته 

اشاره كرديم، از جمله آماده كردن زمـيـنـه      
براي يورش هاي سركوبگرانه بعدي بر ضـد  
جنبش مردمي و همچنين بستن راه هرگونـه  

اجتماعي بـراي رهـبـران         -فعاليت سياسي
جنبش اصالح طلبي، يعني كساني همچـون  

 موسوي، كروبي و خاتمي است.  
از ديد سران رژيم پايان دادن به حـيـات     
سياسي اين افراد و نيروها، از جمله ضروريات 
تحكيم پايه هاي قدرت سياسي يي است كه 
با وجود همه سياست هاي سركوبگرانه مـاه    
هاي اخير همچنان با دشواري هاي فزاينـده  

 يي رو به روست. 
پايـان  ” روزنامه كيهان در مطلبي با عنوان 

درباره چگونگي برخـورد بـا     “  بازي دو جانبه
در بـاره    ” اصالح طلبان از جمله مي نويسد:  

اصالح طلبان چگونه بايـد قضـاوت كـرد؟        
فرمول و قاعده مواجهه با آنها كدام است؟ آيا 
آنها مي توانند به عرصه سياست و حاكميـت  
برگردند؟ ... چند بار مي توان به طيف اصلي    
صحنه گردان در اين مجموعه فرصت داد كه 
براي عبور و شبيخون دشمنان قسم خورده و 
آشتي ناپذير ملت ايران [بخوان نظام] معـبـر     
باز كنند ... جبهه اصالحات مطلقـا اصـالح        

ناپذير است ... دست اندركاران فـتـنـه سـال            
گذشته كه سزاوار مؤاخذه و مالمت و مجازاتنـد  
در انتخابات آينده و در حاكميت جايـي نـمـي      

 “توانند داشته باشند.
اگـر  ” روزنامه ولي فقيه سپس مي افـزايـد:      

كساني مي خواهند ذيل اين نام [اصالح طلبان] 
 13فعاليت كنند اوال كه بايد در خيانت هـاي      

سال گذشته جبهه اصالحات هيچ نقشي ايـفـا     
نكرده باشند ... ثالثا هيچ نسبت و ارتباطي ميان    
آنها با صحنه گردانان ... فتنه برقرار نـبـاشـد.         

بـاز   88سياست كشور به مناسبات قبل از سال 
 “ نخواهد گشت.

همين موضع گيري را علي خامنه اي، ولـي    
فقيه رژيم، با زبان ديگري، اما با مـحـتـوايـي       

 19يكسان، طي ديداري با گروهي از اهالي قم، 
دي ماه، بيان داشت. خامنه اي بـا اشـاره بـه         

و مقاومت مردمي در برابـر   88رويدادهاي سال 
كودتاي انتخاباتي، هرگونه بازگشت به روابط و 
مناسبات پيش از انتخابات رياست جـمـهـوري    
دهم را ناممكن خـوانـده، و يـادآوري كـرد:           

كساني را كه مردم به آنها سران فتـنـه مـي      ” 
گويند، در واقع بازيچه طراحان اصلي بودنـد و    
دشمن آنها را به صحنه هل داده بود كه البـتـه   
آنها نيز بايد راه خود را از دشمن جدا مي كردند 
كه اين كار را انجام ندادند و مرتـكـب گـنـاه       
شدند ... به دنبال حذف جمهوري اسـالمـي و        

 “تغيير نظام بودند.

 11و  12سقوط ديكتاتوري در تونس                                     در صفحات 

برنامه آزاد سازي اقتصادي و پيامدهاي آن بيـش  
از هر زمان ديگري زندگي و امنيت شغلي طـبـقـه      
كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما را با چالش هاي 
نگران كننده روبه رو كرده است. هنوز از جـراحـي      
بزرگ اقتصادي دولت ضد ملي احمدي نژاد مـدت    
زماني طوالني سپري نشده است كه آثـار قـانـون      
هدفمند سازي يارانه ها موجب واكنش هـايـي از       

دي ماه، در  9سوي زحمتكشان گرديده است. ايلنا،  
گزارشي با اشاره به سياست دولت احمدي نـژاد در    
” قبال حقوق و منافع كارگران يـاد آوري كـرد:          

تاكنون اين قدر تشكل هاي كارگري [تشكـل هـاي      
موجود در چارچوب حاكميت] ضعيف نبوده اند ... بعد از 
اين بايد منتظر تصويب علني قوانين ضـد كـارگـري      
باشيم. تصويب هر مصوبه اي از سوي شوراي عـالـي    
كار بدون حضور نمايندگان كارگران هم مخالف اصـل  
سه جانبه گرايي در كار ... است و هم سازمـان بـيـن         
المللي كار با آن مخالف است. اين كار مقدمه اي است  

جنبش دوم بهمن نقطه يـك تـحـول      
بنيادين در تاريخ مبارزات خلق كـرد بـه     
شمار مي آيد، كه يكي از مهـم تـريـن      
ويژگي هاي آن تشخيص درست دوستان 
و دشمنان خلق كرد بود. اين جـنـبـش       
خلقي مساله ملي، خواسته ها، و آرمـان      
هاي مردم كرد را همچـون جـزيـي از        
نهضت ترقي خواهانه سرتاسر ايـران و    
تابعي از اين مبارزه هـمـگـانـي، و در         
چارچوب منافع عمده آن طرح و معرفـي  

 مي كرد.
در    1324از هنگامي كه در روز دوم بهمن ماه 

هزار نـفـري،    20شهر مهاباد و در يك گردهمايي 
حكومت خود مختار كردستان در چارچوب ايـران    

 در اين شماره

مساله ارضي، هدفمند سازي يارانه 
 3ها، و منافع دهقانان كشور        ص 
آزاد سازي اقتصادي، و افزايش 

 8هزينه هاي درمان و بهداشت    ص 
تجزيه سودان، بهاي ادامه رژيم 

 12ديكتاتوري!                               ص 



1389دي ماه   27شنبه  دو   2   860شمارة  

مساله ارضي، هدفمند سازي يارانه 
 ها، و منافع دهقانان كشور

     3ادامه در صفحه 

وضعيت ناگوار روستاها و زندگي دشوار دهقانان زحمتكـش و تـاثـيـر         
مخرب طرح تحول اقتصادي در بخش كشاورزي به يكي از جدي تـريـن   

اجتماعي كنوني بدل شده است. سي و دو سـال        -بحث هاي اقتصادي 
پس از انقالب بهمن، مساله ارضي در ميهن ما همچنان حل نشده بـاقـي   
مانده، و طي سال هاي اخير موضوع مالكيت زمين هاي كشاورزي، واردات  
بي رويه فرآورده ها و محصوالت كشاورزي، و اينك برنامه حذف يـارانـه     

 ها، بر دشواري هاي زندگي زحمتكشان روستا افزوده است. 
همزمان با دستور العمل جديد درخصوص واگذاري زمين هاي دولتي از   
سوي هيات وزيران، واطالعيه هاي بي پشتوانه دادستاني در برخي استـان  
ها براي مقابله با پديده زمين خواري و تبديل زمين هاي مزروعي به ويـال  
ها وجز اين ها، رسانه هاي همگاني دراوايل آذر ماه گزارش دادند كـه ،      
اهالي روستاي كورزق آذربايجان شرقي در اعتراض به تصـاحـب زمـيـن       

 هايشان در مقابل وزارت نيرو تجمع كردند.
جمعي از اهالي روستاي كورزق ” آذر ماه، دراين باره گزارش داد:   6ايلنا، 

آذربايجان شرقي دراعتراض به ناديده گرفته شدن مالكيت خود بر زمـيـن   
هاي كشاورزي پدري و فروش غير قانوني زمين ها در مقابل ساخـتـمـان    
وزارت نيرو تجمع بر پا كردند ... اهالي روستاي كورزق ... خواستار تـوقـف         
فروش غير قانوني اراضي كشاورزي خود به دولت شدند ... تجمع كنندگان    

و در جـريـان قـانـون              1349مي گويند، مالكيت اين زمين ها در سال 
اصالحات ارضي از خانواده خان كه عبداللهي نام داشتند به ساكنان وقـت  
روستاي كورزق واگذار شد، اما در حال حاضر فرد ديگري بـا در دسـت         
داشتن سند جعلي قصد فروش آن به وزارت نيرو را دارد ... اين شخص از      
بازماندگان يكي ديگر از خان هاي محلي به نام محمد خانلو است ... بـا         
اين حال مسئوالن وزارت نيرو (دولت كودتا) درجريان خريد زميـن هـاي       
كشاورزي روستاي كورزق با اين فرد حتي تا مرحله صدور چك نيز پيـش  

 ...“رفته اند. 
اين نخستين بار نيست كه يكي از بازماندگان فئودال ها در سايه حمايت 
رژيم واليت فقيه با پايمال كردن حق قانوني و بديهي دهقـانـان ادعـاي      
مالكيت بر اراضي كشاورزي را مي كند. ماه ها پيش مورد مشـابـهـي در       
روستاهاي اطراف سرخس واقع در خراسان اتفاق افتاد كه بنيـاد انـگـلـي       
آستان قدس رضوي با حمايت از يك بزرگ مالك، زمين و مـحـصـوالت    
روستاييان ستمديده را يكجا بلعيده و دادگاه هاي انقالب اسالمي نيز بـه    
سود او راي دادند. براي درك روشن تر نقش بزرگ مالكان و حمايت همه  
جانبه رژيم واليت فقيه از آنان، توجه دقيق تر به حركت اعتراضي دهقانان 
روستاي كورزق آذربايجان شرقي ضرور بوده و نكات جالبي را بازگو وافشا 

آذر ماه، نام شخص طرف معامله وزارت نـيـرو    6مي كند. در گزارش ايلنا،  
محمد خانلو عنوان گرديده و دهقانان تجمع كننده در برابر سـاخـتـمـان       
وزارت نيرو او را يكي از خان هاي محلي معرفي مي كنند. وي از خانـواده   

اسـت كـه در زمـان          “  اهر“و  “كليبر“فئودال هاي شناخته شده منطقه 
حكومت سلطنتي به نمايندگي از شهر اهر به مجلس راه يافت و پـس از      

سـال اول       2انقالب نيز او و خانواده اش در مقام  مالك بزرگ (منهاي    
انقالب) در كنف حمايت رژيم و محافل پرنفوذ روحاني در قـم بـوده و          

، اهللا خان محمد خانلو، بزرگ مالك مشـهـور، بـا        1364هستند. در سال  
از روحانيون قم، زمين هايش را پس گرفت و بـا      “  حكم شرعي” دريافت 

كمك سپاه پاسداران به روستاهاي منطقه از جمله روستاي كورزق حـملـه   
چهل و پنج سال پيكار خستگي ناپذير “برد. دراين باره نگاه كنيد به كتاب  
، تا علت اينكه چرا وزارت 124، صفحه  ”در راه سازماندهي دهقانان ايران

نيرو به عنوان يك نهاد دولتي در معامله زمين هاي زراعي با محمد خانلـو  
طرف مي شود و نه با دهقانان، روشن گردد! به هر روي، وضعيت دهقانان  
بي پناه در روستاي كورزق يگانه نمونه در اين زمينه ها نيست. بـه طـور      
كلي بايد ياد آوري كرد كه، بزرگ زمين داري در اشكال جديد از جمله در 
شكل پيوند ميان بزرگ مالكان و بنيادهاي انگلي كماكان يكي از مـانـع       
هاي عمده و اصلي در حل مساله ارضي و پيشرفـت و تـرقـي بـخـش            
كشاورزي ايران است. در ساليان اخير، خصوصا با برگماري دولت احمـدي   

نژاد، بسياري از منابع مالي و تسهيالت و اعتبارات بانكي در خدمت همين 
بزرگ مالكان قرار گرفته و روستاييان زحمتكش بدون كـوچـك تـريـن       
حمايتي در چنگال فقر و نيستي گرفتار آمده اند. دراين بـاره حـتـي در           
اليحه برنامه پنجم توسعه حذف خريد تضميني محصـوالت كشـاورزي     

عضو كميسيون ” آذر ماه، نوشت:   6گنجانده شده است. خبرگزاري فارس،  
اقتصادي مجلس گفت، اگر خريد تضميني وجود نداشته باشد، كشـاورزي  
داخلي از بين مي رود و مجبور به واردات همه محـصـوالت كشـاورزي      
خواهيم بود ... جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني صحـيـح      

 ...“نيست. 
نكته با اهميت ديگر نيز عدم حمايت دولت از كشاورزان در مـقـابـل        

 خشكسالي و واردات سيل آساي محصوالت از خارج است. 
آذر ماه، با تاكيد بر وضعيت وخيم دهقانان بـه دلـيـل وجـود          4ايلنا، 

با توجـه بـه     ” خشكسالي، به بي برنامگي دولت اشاره كرده و مي نويسد:  
اينكه برخي از استان هاي كشور در سال جاري با شرايط خشـكـسـالـي     
مواجه هستند ... كشاورزان قبل از اقدام به كشت پاييزه از سازمان هـاي       
كشاورزي استان هاي متبوع خود اطالعات الزم را دريافت كنند ... البتـه     
ضعفي كه در ارتباط با ارايه اطالعات هواشناسي وجود دارد، عـدم ارايـه     
گزارش هاي هواشناسي به صورت دشتي است كـه مـوجـب شـده ...             

يعني هيچ يك از دايـره    ...“  كشاورزان با چالش هاي جدي مواجه شوند.  
ها و نهادهاي ذي ربط آمادگي و توان كمك به دهقانان را نـدارنـد! و          
دولت كودتا در جهت حتي تخفيف اين وضعيت ناگوار هيچ اقدامي بـراي  

 روستاييان انجام نداده و نمي دهد. 
اعتباراتـي  ”...  آذر ماه، اعتراف مي كند:  11در اين باره خبرگزاري مهر، 

كه وزير كشاورزي متعهد شد كه به استان فارس دهد ... كفاف جـبـران        
خسارات خشكسالي به اين بخش در استان را نمي دهد ... فقط در سـه         

هزار ميليارد ريال خسارت ناشي از خشكسالي به  30سال گذشته بيش از 
 ....“ استان فارس وارد شده 

در چنين اوضاعي دولت به جاي آنكه با برنامه واقع بينانه و اعـطـاي       
تسهيالت مالي مناسب به دهقانان از بخش كشاورزي و توليـد داخـلـي      

آبـان مـاه،      25حمايت كند، بر واردات بي رويه پافشاري مي كند. ايسنا،  
 14با آنكه در سال گذشته توليد گندم در كشـور بـه مـرز          ” نوشته بود:  

ميليون تن رسيد يعني برابر با ميزان مصرف كشور، اما در همـيـن سـال      
هزار تن گندم وارد كشور شد تا طرح خود كـفـايـي       600چهار ميليون و 

 “معناي خود را از دست بدهد.
آذر ماه، از قول كارشناسان امور كشـاورزي بـا        20در عين حال ايلنا، 
تبديل ايران از كشور صادر كننده گـنـدم بـه وارد        ” صراحت نوشته بود:  

كننده بزرگ اين محصول آن هم در فاصله چند ماه تنها با تكيه بر پديده 
خشكسالي قابل توجيه نيست ... با اصرار برخود كفايي گندم در بسـيـاري      
ديگر از نيازهاي غذايي خود همچون حبوبات، ذرت، پنبـه، دانـه هـاي        

 “روغني، جو و ... نيز وابسته شده ايم.
دراين باره موضع گيري مسئوالن وزارت كشاورزي دولت كودتا بي نياز 

آذر ماه، در مورد رسـيـدگـي بـه          7از هر توضيح و تفسيري است. ايلنا،  
معاون وزير ”خواست دهقانان براي مقابله با خشكسالي چنين گزارش داد: 

جهاد كشاورزي از دور جديد واردات پنبه با شرايط ويژه خبر داد. وي بـا     
اعالم عدم وعده وزارت نيرو در خصوص رساندن آب مورد نياز كشاورزان 
بر سر مزارع آنان، گفت رساندن آب مورد نياز برسر مزارع نيازمند ميليـارد  
ها تومان سرمايه ... است كه در حال حاضر اين مقدار اعتبار و نيز برنامـه     
ريزي براي اجراي آن وجود ندارد ... بنابر اين دور جديد واردات پنبه آغـاز  
مي شود ... به نظر من اعالم اين موضوع [رساندن آب به مزارع] فقط در      

 “حد يك وعده بوده است.
بر پايه آمار رسمي معاونت توليدات گياهي وزارت جـهـاد كشـاورزي،      

درصدي سطح زير كشت روبه رويـيـم.    12تا  10امسال الاقل با كاهش 
اين آمار جداي از زمين هاي مزوعي يي است كه در سال گذشته به علل 

 گوناگون از چرخه توليد كشاورزي خارج شده اند.
اينك با آغاز جراحي بزرگ اقتصادي و حذف يارانه ها، ميـلـيـون هـا       
دهقان زحمتكش به ويژه دهقانان بي زمين، كم زمين و خـرده پـا، بـا        

 30وضعيتي نا معلوم مواجه شده اند. در اين باره روزنامه ديناي اقتصـاد،     
آذر ماه، در خصوص تاثير حذف يارانه ها بر زندگي دهـقـانـان نـوشـت:        

توصيه وزارت جهاد كشاورزي [خوب توجه كنيد! توصيه] آن بوده كه از      ” 
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 ادامه حذف يارانه ها  ...

از سوي ديگر همزمان ...“  براي افزايش ناعادالنه حقوق سال آينده كارگران.  
با تبليغات پر سر و صداي وزارت كار و امور اجتماعي پيرامون كاهش ميـزان  
اخراج ها، ايجاد اشتغال پايدار و جز اين ها، يكي از اعضاي پيشيـن شـواري     
عالي تامين اجتماعي و دبير اجرايي خانه كارگر جمهوري اسالمي با صراحت 
انگشت اتهام را به سوي وزير كار نشانه رفته و  اعالم داشت كه، مصوبه كار 
گروه بازنگري قانون كار غير قانوني بوده، و به طور جدي منافع كارگـران را    

هيچ مـقـام     ”...  دي ماه، در اين زمينه گزارش داد:   13تهديد مي كند. ايلنا،  
مسئولي حق ندارد در جهت تضعيف گفتگوهاي اجتماعي در مصوبات شوراي 
عالي كار دخل و تصرف ايجاد كند. براين اساس مصوبه اخـيـر كـار گـروه          
اصالح و بازنگري قانون كار غير قانوني است و نمي توان جلسـات شـوراي     

همچنين نمـايـنـده    “  عالي كار را بر مبناي حضور اكثريتي  اعضا تشكيل داد. 
دي  14كارگران كارخانه هاي  استان خراسان رضوي، در مصاحبه يي با ايلنا، 

ماه، متذكر شد كه، كارگران از به نتيجه رسيدن شكايات خود به ادارات كـار  
نااميد هستند و اين واقعيت را مسئوالن وزارت كار پنهان مي سازند. به ايـن     
مسايل بايد ورشكستگي كارخانه ها و واحدهاي توليدي را افزود كـه بـراثـر      

 حذف يارانه ها با موقعيت وخيم و شكننده اي روبه رويند. 
واحـد كـوچـك و           300بر پايه آمارهاي رسمي، طي چند ماه اخير فقط 

متوسط توليدي ورشكسته و تعطيل شده اند.  همچنين انتشار گزارش هايـي   
هزار كارگر در شهرك صنعتي عباس آباد، كـه     12مبني بر اخراج نزديك به 

هزار ميليارد تومانـي   6دي ماه، خبر آن را بازتاب داده است، و طلب  15ايلنا، 
شركت هاي فعال در صنعت برق از وزارت نيرو كه منجر به اخراج بسياري از 
كاركنان اين شركت ها گرديده، تائيدي براين واقعيت است كه با حذف يارانه 
سوخت روند ورشكستگي و همزمان با آن اخراج كارگران سرعت بيشتري به 
خود خواهد گرفت، يعني امري كه سپس شامل حال واحد هاي بزرگ صنعتي 

 نيز مي گردد. 
آزادسازي اقتصادي و حذف يارانه ها، كه اصالح قانون كار در چارچوب آن 
صورت مي گيرد، مهم ترين، عمده ترين و اصلي ترين عامل نابودي امنيـت  
شغلي كارگران و زحمتكشان در مرحله كنوني است. مصوبه هاي كار گـروه     
بازنگري قانون كار كه باعث واكنش اعتراضي زحمتكشان گرديده، دقـيـقـا      
ادامه برنامه جراحي بزرگ اقتصادي و جزء جدايي ناپذير آن است. تالش تب  
آلود دولت كودتا براي اصالح قانون كار جنبه مشخص ديگري نيز دارد كه در 
پيوند تنگاتنگ با حذف يارانه ها ست، و آن عبارتست از: ممانعت از شـكـل      
گيري، تقويت و تحكيم سازمان هاي صنفي كارگري! ارتجاع مي كوشد براي 

آزاد سازي اقتصادي، مانع از تشـكـل يـابـي       “  بي دردسر” و “  راحت” اجراي 
زحمتكشان شود. تغيير تركيب شوراي عالي كار حتي بدون اطالع اعضـا بـر      
پايه جلسه كار گروه بازنگري و اصالح قانون كار در آستانه تعييـن حـداقـل      
دستمزدها براي سال آينده خورشيدي، يكي از نمونه هاي قابل توجه در ايـن  
زمينه است. محروم بودن طبقه كارگر از حقوق سنديكايي خود به مـعـنـاي       

اجتماعي نسخـه   -ادامه وضعيت موجود و پياده سازي برنامه هاي اقتصادي 
برداري شده از فرامين صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بدون برخـورد  

 با اعتراض هاي سازمان يافته در مراكز صنعتي، توليدي وخدماتي است. 
دولت كودتا با مشت آهنين در پي تحميل برنامه هاي خود به جامعه است. 

قـانـون كـار       33بازنگري در قانون كار، حذف مواد حمايتي آن، احياي ماده 
رژيم سرنگون شده سلطنتي، و تثبيت قرار دادهاي سپيد امضـا و مـوقـت،        

اين مشت آهنين به شمار مـي آيـنـد.        “  قانوني” همگي به اصطالح پوشش 
دولت ضد ملي احمدي نژاد به خوبي آگاه اسـت كـه در صـورت وجـود               
سنديكاهاي مستقل كارگري، نمي تواند و نمي توانست برنامـه هـاي ضـد        

اجتماعي نظير حذف يارانه ها را به يكباره، گستاخانه و بـا   -مردمي اقتصادي
چنين بي شرمي به مرحله اجرا در آورد. هر گونه تشكل يـابـي و سـازمـان         
يافتگي زحمتكشان به هر شكل ممكن براي اين دولت نامشروع و ضد ملـي  

 غير قابل تحمل بوده و هست. 
افزايش فشار به مبارزان جنبش كارگري، نظير انتقال موقت منصور اسانلـو  
به سلول انفرادي گوهر دشت با حكم زندان بهنام ابراهيم زاده و محـاكـمـه    
مجدد رضا شهابي در زندان، اجراي حكم رييس هيئت مديره سـنـديـكـاي       
كارگران نيشكر هفت تپه و انتقال او به زندان قـجـرشـهـرسـتـان دزفـول،          

دي ماه، و پيـگـرد    17دستگيري يكي از فعاالن كارگري در شهر سنندج در 
دائمي اعضا و فعاالن سنديكاي شركت واحد و فلزكار مكانيك، و مواردي از   

 اين قبيل، نشانگر اين واقعيت است. 
اقدام هاي وزارت كار و مانورهاي عوام فريبانه احمدي نـژاد در قـبـال          

خواست هاي كارگران و زحمتكشان بر پايه اين حقيقت، يعني مخالـفـت و     
 مقابله با تشكيالت كارگري، استوار است. 

اكنون با اجراي آزاد سازي اقتصادي وحذف يارانه ها مطابق دسـتـورات     
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، با تهاجمي وسيع و همه جانبه بـه    
حقوق و دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر مواجه ايم. بنابر ايـن، ضـروري      

سنديكايي ايران به هر شكل ممكن به تـقـويـت    -است كه جنبش كارگري
صفوف خود پرداخته و با تلفيق مبارزه صنفي وسياسي در راه پيوند مستحكم 
با جنبش سراسري ضد استبدادي حركت كند. همچنين نبايد فراموش كـرد   

رفاهـي كـارگـران و         -كه، اجراي آزاد سازي اقتصادي صرفا منافع صنفي
زحمتكشان را تهديد نمي كند، بلكه اين برنامه موقعيت و جايگاه سـيـاسـي    
طبقه كارگر ايران را نيز مورد هدف و دستبرد راهزانه قرار مي دهد. نـقـش،    
تاثير و جايگاه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در تحوالت حال و آيـنـده       
صحنه سياسي كشور به ميزان بسيار بااليي به چگونگي واكنش و مـبـارزه     

اجتماعي ضد مردمي دولت كودتا -امروز زحمتكشان با برنامه هاي اقتصادي
و تقويت هر چه بيشتر رابطه آن با جنبش همگاني ضد استبدادي داشتـه و    
دارد. بنابر اين، ضروري است كه با استفاده از همه گونه امكانات، از سويـي   
مبارزه براي احياي حقوق سنديكايي زحمتكشان را تشديد كـرده و لـزوم         
تامين امنيت شغلي كارگران را با توجه به آزاد سازي اقتصـادي بـرجسـتـه       
ساخت، و از ديگر سو، اعتراض هاي پراكنده و به طور عمده  تدافعي كنوني 
را، كه به داليل عيني و ذهني استعداد و ظرفيت تحول به اعتـراض هـاي     
غير تدافعي را دارا هستند، سازمان داده و جنبش ضد استبدادي را تقويت و   

 تحكيم كرد.
نفـري   3500در هفته هاي اخير اعتراض كارگران صنعتي البرز، اعتصاب 

شركت الستيك سازي بارز كرمان و ده ها نمونه ديگر مـانـنـد حـركـت          
اعتراضي كارگران فرش پارس، كارگران شركت كنف كار رشت، اعتـصـاب   
هاي كارگري در سيمان تهران، فوالد خراسان، نورد اهواز، نساجي كردستان 
و پتروشيمي تهران حاكي از نارضايتي ژرف در مراكز كارگري و وجود زمينه 
عيني و توان بالقوه براي سازمان دهي اين اعتراض هاي پراكنده و تدافعـي  
است.  در هفته هاي  آينده با جدي تر شدن بحث هاي مربوط به چگونگي  
تعيين دستمزدها، و نيز آشكارتر شدن اثرهاي ناگوار آزاد سازي اقتصادي بـر  
زندگي اكثريت مردم كشور، كارگران و زحمتكشان بر اسـاس قـاعـده در        
 موقعيت حساس تري از رويارويي و اعتراض با دولت كودتا قرار مي گيرند. 

تامين منافع زحمتكشان و ارتقاء سطح پيكار جويي جنبش سراسـري بـر     
ضد كودتاي انتخاباتي، به ميزان زيادي به نوع اعتـراض هـاي جـنـبـش          
كارگري و مقابله آن بستگي دارد. بايد با دقت، ظرافت و هوشياري منطبق با 
توان و ظرفيت كنوني جنبش كارگري مبارزات را از شكل پراكنده خارج و با 
ارتقاء سطح همبستگي ميان زحمتكشان در برابر هجوم رژيم واليت فقيه به 
دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر، ايستادگي كرد. نبايد گذاشت سـرمـايـه       
داري غير مولد وانگلي و دولت سركوبگر حامي آن با اجراي ضـد مـردمـي      
ترين برنامه ها آينده كشور و منافع كارگران و زحمتكشان را پايمال و بـا      

 خطر جدي روبه رو سازد!

افزايش جهشي قيمت برق كشاورزي اجتناب شود ... قيمت تمام شده برق    
ريال است و قانون تكليف مي كند تا پايان برنامه قيمت برق در تمام  550

بخش ها [از جمله بخش كشاورزي] به مبلغ قيمت تمام شده برسد ... آثار      
اجراي طرح يارانه ها بر قيمت تمام شده را مي توان به دو بخش مستقيـم  
و غير مستقيم تقسيم كرد كه مطالعات نشان مي دهد هر دو نوع تاثير در   

 “ بخش كشاورزي عمل خواهند كرد.
حذف يارانه ها به دستور صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بـراي    
كشاورزي ايران همراه با صدمات جدي و دراز مدت خواهد بود. كشـاورزي   
ايران براي رشد و شكوفايي به يك راه حل منطقي و واقع بينانه، كـه در      
مركز آن زندگي و منافع دهقانان زحمتكش قرار داشته باشد، نيازمند است! 
حل مساله ارضي و شكوفايي بخش كشاورزي در گروِ اصالحـات ارضـي     
بنيادين، ريشه كن كردن نفوذ مخرب بزرگ مالكان و بنيادهاي انـگـلـي      
است. توجه به حقوق و منافع زحمتكشان روستا و تامين منافع آنان، شالوده 

 هاي حل مساله ارضي در ميهن ما به شمار مي آيند!
 

 ادامه مسأله ارضي ...
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

حكم زندان براي اعضـاي كـانـوي        
 صنفي معلمان 

همزمان با گسترش نارضـايـتـي در مـيـان          
فرهنگيان كشور، و پا فشاري آموزگاران و دبيران 
بر افزايش دستمزدها و دريافت به موقع حقـوق،  
دادگاه هاي انقالب اسالمي، در هماهنـگـي بـا      
دولت كودتا، دو عضو كانون صنفي معلمان را در 
شهرهاي تبريز و شهر كرد به تـحـمـل زنـدان       

 محكوم كردند. 
اين حكم ها زماني صادر شدند كـه حـاجـي      
بابايي، وزير آموزش و پرورش دولت نـامشـروع     
كودتا، طي سخناني در جمع روساي هيات هـاي  
بدوي و تجديد نظر كشور، با اعتراف بـه عـدم       
پرداخت به موقع حقوق فرهنگيان، اعالم داشت: 

مسئولي كه با وجود فراهم بودن امكانات كـار،  ” 
حتي يك روز، پرداخت حقوق معلـمـان را بـه        

البته ذكر اين نكـتـه   “  تعويق اندازد، مجرم است. 
ظريف خالي از فايده نيست كه، مـعـاون وزيـر      
آموزش و پرورش در اواخر آبان ماه در مصاحبـه  
يي با ايسنا اعتراف كرده بود كه، به علت كمبود 
بودجه پرداخت حقوق فرهنگيان به تاخيـر مـي     
افتد. به هر روي، همزماني صدور حـكـم هـاي       
ناعادالنه زندان براي فعاالن كـانـون صـنـفـي        
معلمان با سخنان وزير كشور و زمـزمـه شـروع      
اعتراض ها در ميان آموزگاران ودبيران، تصادفي 
نمي تواند باشد. در خصوص حكم زندان بـراي     
اعضاي كانون صنفي معلمان، پـايـگـاه اطـالع       
رساني كلمه، اوايل دي ماه، گزارش داده بود كه، 
دادگاه تجديد نظر استان چهار محال بختـيـاري   
محكوميت يك سال زندان نبي اهللا بـاسـتـانـي،     
عضو كانون صنفي معلمان شهر كرد، را تـايـيـد    
كرده است ... همزمان، دادگاه بدوي، تـوفـيـق         
مرتضي پور، عضوهيات مديره كانون صـنـفـي      
معلمان در تبريز، را به علت صدور بيانـيـه ايـن      

روز 91كانون .. به دو سال حبس تعليقي و           
حبس تعزيزي محكوم كرده است. همـچـنـيـن      
اسماعيل عبدي، عضو ديگر كـانـون صـنـفـي        
معلمان، كه مدتي را در زندان سپري كرده بـود    
نيز به دادگاه انقالب اسالمي فراخـوانـده شـده      

 است. 
در كنار اين حكم هاي ناعادالنه بايـد اشـاره     
كرد  كه، هم اكنون علي رضا هاشمي، دبيركـل  
سازمان معلمان ايران، علي اكبر باغاني، دبيركل 
كانون صنفي معلمان، محمود بهشتي لنگـرودي،  
سخنگوي كانون صنفي معلمان تهران، مخـتـار   
اسدي، عضو هيات مديره كانون صنفي معلمـان  
استان كردستان، و محمود باقـري، از اعضـاي       
كانون صنفي استان تهران، در زندان بسـر مـي     

 برند.  

بي شك مبارزه دليرانه فرهنگيان متعهد با چـنـيـن      
فشارهايي پايان نخواهد يافت. فرهنگيان همان گـونـه    
كه در طول مبارزه با كودتاي انتخاباتي نشان دادند، در 
افشاندن بذر آگاهي در ميان جوانان و نوجوانان نـقـش   
بارز و درجه اولي برعهده دارند. صدور حكم هاي زندان 
و پيگرد دايمي براي فعاالن كانون صنفي معلمـان در    
سراسر كشور، خود گواه روشني بر هراس مرتـجـعـان    
حاكم از نقش روشنگرانه و سازنده فرهنگيان شجاع و   

 متعهد ميهن ماست!
 

وقتي دولت كودتا منافع ملي را پايمال مـي  
 سازد

تنگناها و دشواري هاي ناشي از سـيـاسـت هـاي         
نابخرادانه، خيانت بار و غير واقع بينانه دولت نامشـروع  
برآمده از كودتا به يك يا دو مورد خاص محدود نمـي  
شود. ناكامي هاي پي درپي سياست خـارجـي رژيـم         
واليت فقيه وخصوصا دولت ضد ملي احمدي نـژاد در    
ساليان اخير موجب تضعيف شديد نقش و جـايـگـاه        

 منطقه اي و بين المللي ميهن ما گرديده است. 
چندي پيش مسئوالن وزارتخانه هاي بازرگاني، اقتصاد و امورخارجه از تغيير استراتژي تجاري ايران 
در منطقه خبر دادند. در اين راه برد جديد كه از سوي  دولت كودتا تدوين شده، دو كشور قطر و تركيه  
مبدأ تجاري ايران به جهان خارج مي شوند. فقط كافي است به نام اين دو  كشور توجه كرد تا اوج بي  
مسئوليتي و بي لياقتي گردانندگان رژيم و دولت دهم مشخص و درمعرض ديد قرار گيـرد. روزنـامـه       

تجارت ايران در مسير تازه. چرخش از امارات بـه قـطـر و           ” آذر ماه، گزارش داد:   20دنياي اقتصاد، 
تركيه؟! مسئوالن ايران از جمله سفراي جمهوري اسالمي در قطر و تركيه هفته گذشته در باره تغييـر   
استراتژي تجاري ايران ... و جايگزيني قطر به عنوان پايگاهي براي سرمايه گذاري ايراني هـا و در           
مرحله بعد صدور كاالهاي ايراني ... سخن گفتند ... سفير ايران در تركيه نيز پس از بازديد از امكانـات        
بنادر تركيه در سواحل درياي سياه از كاهش مبادالت ايران با طرف اصلي تجاري در خليج فـارس و    
افزايش مبادالت از طريق بنادر تركيه خبر داد و اظهار داشت تهران قصد دارد بخش زيادي از مبادالت 

 “تجاري خود را از طريق بنادر تركيه انجام دهد.
انتشار اين خبرها واكنش هاي اعتراضي  بسياري از كارشناسان امور بين المللي و نيز توليد كنندگان 

اين ”آذر ماه، نوشت:  20داخلي و مديران صنايع كشور را به همراه داشت. به طور مثال، دنياي اقتصاد، 
گونه تفكرات و اظهار نظرها در خصوص امكان سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه [تركيه و قـطـر]      
باعث ايجاد تشنج [در داخل] مي شود و برخي سرمايه گذاران داخلي هوس مي كنند كه سرمايه شان   
را به كشورهاي همسايه ببرند وبار ديگر تجربه امارات تكرار مي شود. در شرايطي قرار داريم كه ايران  
بيش از ديگر كشورهاي منطقه نياز به سرمايه گذاري دارد و سرمايه هاي ايراني دوبي نيز به راحـتـي   
قابل جمع كردن نيستند چه دليلي دارد كه قطر [و تركيه] را بسازيم ... بايد فضاي كسب و كارمان را        

 “به صورتي در آوريم كه سرمايه اي از كشور خارج نشود....
بايد اضافه كنيم كه، البد با طرح دولت احمدي نژاد، سرمايه هاي ايراني كه روانه قطر مي شوند در 
پروژه هاي گازي اين شيخ نشين مورد بهره برداري قرار مي گيرند تا قطر در رقابت با ايران، بيش از   
امروز از حوزه مشترك گازي پارس جنوبي گاز استخراج و صادر كند!؟ و يا اينكه،  سرمايه هاي ايراني  

جيهان و ناباكو اختصاص خواهند يافت تا مقـامـات آنـكـارا        -در تركيه به تجهيز شاه لوله گازي باكو
محكم تر از امروز از تقويت نقش تركيه در معادالت منطقه اي و جهاني در رقابت با ايـران سـخـن        
بگويند!؟ هيچ عقل سليمي در جهان امروز مخالف داد و ستد و روابط بازرگاني و اقتصادي نيست، امـا    
پرسش اينجاست كه، آيا روابط با قطر و تركيه به اين شكل مي تواند يك رابطه دو جانبه و متـقـابـال    

آذر ماه، نوشـت   14سودمند ناميده شود؟! به يك خبر اقتصادي دراين زمينه توجه كنيم: دنياي اقتصاد، 
كه، تركيه با يك برنامه ريزي وجلب سرمايه خارجي، جايگزين ايران در توليد و صدور پسته در جهـان  
مي شود. از مسئوالن دولت ضد ملي كودتا بايد پرسيد كه، آيا تغيير راه برد  تجاري و گزينش تركيه به 
عنوان مبدأ تجاري زماني كه دولت آنكارا بدون كوچك ترين تعلل وضعف جايگاه ايران را در تجـارت  

 بين المللي مي ربايد، اقدامي در راستاي منافع ملي ايران است؟!
 
 

 اعمال فشار بر مادران پارك الله (عزادار) و حاميان آنان
 

بنابه گزارشات موثق، نيروهاي امنيتي با برنامه ريزي مشخص، اعمال فشار بر مادران پـارك اللـه     
 (عزادار) و حاميان آنان را در هفته هاي اخير افزايش داده اند.

دي ماه، خبر دادند كه، گروهي از حاميان مادران پـارك اللـه        12فعاالن حقوق بشر و دمكراسي، 
حاميان مادران ”دادگاه انقالب اسالمي احضار شده اند. در اين گزارش آمده است:  28(عزادار) به شعبه 

دادگاه انقالب اسالمي بـراي   28در شعبه  30/8بهمن ماه، رأس ساعت  3پارك الله (عزادار) بايد روز 
محاكمه حاضر شوند. رييس اين شعبه فردي به نام محمد مقيسه اي، معروف به ناصريان، از اعضـاي   

مي باشد كه قرار است آنها را مورد محاكمه قـرار دهـد.      1367كميته قتل عام زندانيان سياسي سال 
اسامي حاميان مادران پارك الله (عزادار) كه به دادگاه انقالب اسالمي احضار شده اند عبارتند از خانم   



1389دي ماه   27شنبه  دو   5   860شمارة  

 ادامه رويدادهاي ايران  ...

ژيال كرم زاده مكوندي، دكتر ليالسيف الهي و خـانـم فـاطـمـه            
رستگاري نسب ... همزمان احضاريه اي از همين شعبه براي خانـم     

اعمال فشار بر مادران پارك الله “ الهام احسني ... ارسال شده است.
(عزادار) و حاميان آنان جداي از سياست سركوب و ايجـاد فضـاي       
رعب و وحشت در جامعه كه به ويژه با آغاز حذف يارانه ها و آزاد     
سازي اقتصادي تشديد گرديده، نيست و نمي تواند باشد.  همراه بـا   
مادران پارك الله، شاهد دستگيري و اعمال فشار بر فعاالن جنبش 
كارگري، زنان، جوانان و دانشجويان را نيز شاهديم. دولت ضد ملي  
كودتا با ايجاد فضاي ترس مي كوشد مانع از بروز اعتراضات مردمي 
شود. نقش ارزنده مادران پارك الله (عزادار) و حاميان آن هـا در         
طول مبارزه با كودتاي انتخاباتي و افشاي ظلم و ستم گري دستگاه 
قضايي وابسته و در خدمت كودتاچيان ، دولت احمدي نژاد و سـپـاه   
پاسداران، براي همگان مشخص است. از اين رو، با فشار هدفمند و  
برنامه ريزي شده تالش دارند اين نيروي موثر را خنثـي و مـهـار        

 كنند. 
ما اعمال فشار بر مادران پارك الله و حاميان آنان را محكوم، و   
 پشتيباني قاطع خود را از خواسته هاي به حق آنان اعالم مي كنيم. 

 
 لزوم حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي كشور

 
به دنبال تهديد و توهين مكرر به هم ميهنان زرتشتي طـي مـاه     
هاي اخير، و پس از دستگيري و بازداشت عده اي از هم ميـهـنـان    
اهل حق و بهايي به ترتيب در استان هاي كرمانشاه، آذربـايـجـان      
شرقي و فارس، اينك نوبت به پيگرد و بازداشت وسيع مسيـحـيـان    

 كشور رسيده است!
لـئـونـارد    ” دي ماه،  گزارش داد:   15پايگاه اطالع رساني جرس، 

 10كشيشيان شبان كليساي جماعت رباني اصفهان را روز جمـعـه     
دي ماه به اداره اطالعات آن شهر احضار و بازداشت كردند ... ايـن     
كشيش در حالي بازداشت مي شود كه در كليساي محل خدمت وي 
به جز سرويس هاي عادي هفتگي و نيايش و پرستش هيچ فعاليت 
ديگري انجام نمي شد ... گفتني است بنابه گزارش منابع خـبـري        
متعدد از شب كريسمس تاكنون بازداشت بيش از شصـت تـن از       
شهروندان مسيحي در تهران و ساير نقاط ايران ثبت شده است. در    
سال گذشته نيز كليساهاي جماعيت رباني شاهين شهر و ارومـيـه     

در همين حال استاندار تـهـران   ...“  تقريبا به تعطيلي كشانده شدند.  
دي ماه، طي سخناني، مسيحيان تبشيري را كـه   14روز سه شنبه، 

ناميد و آن را   “  فاسد و منحرف” در ايران فعاليت مي كنند، جرياني 
 مصداق برنامه تهاجم فرهنگي نام نهاد. 

عالوه بر اين ها، مدت هاست هم ميهنان اهل تسن در مناطقـي  
چون سيستان و بلوچستان به شدت مورد پيـگـرد قـرار دارنـد و           
نمايندگي هاي ولي فقيه در شهرهاي اين استان برنامه اي بـراي      
مداخله علني در اداره مدارس و مساجد اهل تسنن تدوين و آمـاده    

 اجرا ساخته اند كه با اعتراض هاي  گسترده روبه رو شده است. 
در استان كردستان نيز مشابه همين سياست به ضد پيروان اهـل  
تسنن جريان دارد وسبب تنش و بروز نارضايتي عميق اجتماعي در   
ميان مردم گرديده است. تعيين نماينده جديد ولي فقيه در اسـتـان      

 كردستان در راستاي همين نوع فشارها صورت گرفته است.
در تنگنا قرار دادن حقوق اقليت هاي مذهبي و رواج همراه با زور 
و سركوب قشريت مذهبي از نوع واليي آن درجامعه، پـيـامـدهـاي     
ناگوار بسياري به بار آورده است. تأمين حقوق و تضمين امـنـيـت       
اقليت هاي مذهبي كشور، يعني هم ميهنان زرتشـتـي، آشـوري،        
ارمني، كليمي، بهايي، پيروان اهل حق، دراويش و اهـل تسـنـن،        
ارتباط تنگاتنگي با مبارزه براي آزادي عقيده و بر ضد اخـتـنـاق و      
ديكتاتوري دارد. حمايت از حقوق اقليت هاي مـذهـبـي، افشـا و          
محكوم كردن سياست سركوبگرانه دولت ضد ملي احمدي نژاد در   
قبال اين هم ميهنان مان، از زمره وظايف تاخير ناپذير همه حـزب    

 ها و نيروهاي ترقي خواه و انقالبي كشور است.

 بدرود رفيق جواد ارتشيار

 
رفيق جواد ارتشيار كه عمري در خدمت به آرمان هاي واالي زحمتكشان در                 
صفوف حزب توده ايران با اراده اي آهنين و كم نظير رزميد، هفته پيش در تهران                  
چشم بر جهان ما بست.  رفيق جواد تا آخرين دم حيات پر بارش به باورهاي حزبي                  
خود وفادار ماند، و با ايماني راسخ به حقانيت مشي حزب توده هاي كار و زحمت                   
چشم از جهان فرو بست. او پس از انقالب به عضويت افتخاري كميته مركزي                   

در منطقه داراب   1301حزب توده ايران در آمد. زنده ياد رفيق جواد ارتشيار در سال 
خان استان كرمانشاه متولد شد، پس از تحصيالت ابتدايي و متوسطه  در سال                   

وارد دانشكده افسري گرديد و در پايان همين دوران بود كه به عضويت حزب  1320
با آغاز جنبش خلقي و دمكراتيك آذربايجان، از سوي حزب در              توده ايران در آمد.   

مقام  افسر به اين جنبش و صفوف حزب دمكرات آذربايجان پيوست. پس از                    
آذر، همراه گروه ديگري از افسران توده اي، رفقا: تفرشيان،               21سركوب جنبش   

احساني، تيواي و... به صفوف مال مصطفي بارزاني پيوست، و پس از چندي در عراق 
از سوي دولت عراق تحويل دولت ايران گرديد.            1329دستگير و زنداني شد. در       

از   1333در سال    رفيق ارتشيار همراه با ديگر افسران مبارز و ميهن پرست توده اي           
زندان هاي تهران به جزيره خارك تبعيد شد. او كه پس از تحمل چندين سال                    
زندان به خارك تبعيد شده بود،  همه عمال رژيم شاه را از مقاومت و پايداري                      
دالورانه خود به ستوه آورده بود. مشقات و سختي هاي زندان و تبعيد در عزم وي                  
در سپردن راه توده ها و باور او به آرمان هايش كوچك ترين خللي نتوانست وارد                  

 آورد. 
نيز، در يورش دوم به حزب توده ايران، دستگير و چند سال               1362رفيق در سال    

 در كميته مشترك و اوين زندان بود.
در اين دوره از زندان، وقار، شكيبايي، و شخصيت استوار  او در اسارت رژيم                    
تاريك انديشي، الهام بخش جوانان نوخاسته توده اي در زندان بود. درگذشت رفيق              
 ارتشيار را به خانواده، و رفقا تسليت مي گوييم. يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.

 
 

  رفيق رهبر از ميان ما رفت
  

يلداي امسال رفيقي ديگر از كالبد حزب ما ربود!  قلب نازنين رفيق زنده ياد دكتر                
علي اصغر رهبر، پس از عمري تكاپو و تالش در راه بهروزي خلق از حركت باز                    
ايستاد. رفيق رهبر از دوران جواني به جمع هواداران حزب توده ايران پيوست و تا                 
پايان حيات پر بار خود به آرمان هاي حزب توده ها وفادار ماند. رفيق رهبر بعد از                   
يورش گزمگان جمهوري اسالمي به حزب توده ايران، همچون بسياري از رهبران و     
كادرها و هواداران حزب توده ايران روانه زندان شد و چند سالي در زندان تاريك                  
انديشان به اسارت سر برد. اينك دستان شفا بخش اين پزشك محرومان ديگر بر                
دردهاي مردم محروم كرج مرهمي نخواهند نهاد، و نگاه پرسشگر او ديگر دردها و               
آالم انسان ها را نخواهد كاويد. در گذشت آزاده اي اسارت كشيده و رفيقي پر                    

 صالبت را به خانواده اش و  همه  رفقا و دوستان حزب  تسليت مي گوييم.
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دامنه حمالت گسترده تبليغاتي دولت كودتا، افزون بر خـاتـمـي،      
موسوي و كروبي، در روزها اخير رفسنجاني نيز  هـدف قـرار داد.       

دي    19برگزاري جلسه هيئت رئيسه مجلس خبرگان، و انتشار نامه 
ماه رفسنجاني فرصتي براي حمالت دستگاه تبليغاتي دولت بر ضـد  

 رفسنجاني شد. 
كيهان به عنوان روزنامه ولي فقيه و يكي از ارگان هاي اصلي و   

يـك  ” دي ماه خود با نـام:        21فعال كودتاچيان، در يادداشت روز 
خطاب به رييس مجلس خبـرگـان، نـوشـت:       “  حرف از آن هزاران!

دي ماه اگـر   19پيام ... رفسنجاني به مناسبت سالگرد قيام خونين    ” 
چه در نگاه اول از توجه ايشان به ضرورت گرامي داشت خاطره آن   
قيام خونين حكايت مي كند ... ولي برخي از آنچه در متن پيام آمده    

سـال     31يا دست كـم     -سال  33و نيز، بي سابقه بودن آن طي 
گذشته، پرسش ها و ابهاماتي را پيرامون چرايي تهيه و انتشار ايـن    

پشت شخصيت  88پيام پيش مي كشد ... كساني كه در جريان فتنه 
و جايگاه آقاي رفسنجاني سنگر گرفته بودند، هنوز ايشـان را رهـا       

 ...“نكرده اند. 
اهداف اين حمالت كيهان روشن “  جرس” به نوشته پايگاه خبري 

حمله شريعتمداري به هاشمي رفسنجاني را بدون پرده پوشي ”است: 
مي توان موضع صريح رهبري عليه رئيس مجلس خبرگان دانست. 
اين حمالت در روزهاي آينده تا اواخر اسفند ماه افزايـش خـواهـد      
يافت، چرا كه اراده رهبري به تسخير آخرين كرسي مستقل نـظـام   

يك روز ديگر تمديد كرد تـا   به قم را تعلق گرفته است. وي سفرش 
براي دومين بار با جامعه مدرسين درباره دغدغه اصليـش سـخـن      

اسفند امسال انتخابات هيأت رئيسه مجلس  24در اجالسيه  بگويد...   
خبرگان برگزار مي شود و برخالف همه دوره ها كه هيأت رئيـسـه   
براي دو سال انتخاب مي شد، اين بار براي سه سال و نه ماه خواهد 

در زمان انتخابات مـجـلـس، ريـاسـت           بود، يعني رئيس اين دوره
جمهوري و شورا ها رئيس خواهد بود و از همه مهمتر با توجـه بـه     
بيماري رهبري و دغدغه اش براي جانشين آينده، رئيس مـجـلـس    

هاشمي به دليل عدم حمايت از سياسـت   خبرگان خيلي مهم است...   
دي اش از خواص بـي   19سركوب و سكوتش، به دليل همين پيام 
كه صالحيت حضور در نظام  بصيرت است و اظهر من الشمس است

را از دست داده است. در روي تك تك نمايندگان خبرگان به دقـت   
بـه   كار شده است، بويژه آن پنجاه و پنج نفري كه بـه دور قـبـل       

رياست او رأي داده بودند، نتيجه اين كار متراكم كه هزينه فراوانـي  
 “هم برده است در اواخر اسفند مشخص خواهد شد...

تنش هاي كنوني در ميان جناح هاي گوناگون كه دامنه آن  بـه    
نيز بسط پيدا كرده است بخشي از درگيـري  “ اصول گرايان”صفوف 

هاي جناح هاي گوناگون كالن سرمايه داري كشور،  براي تحكيـم  
پايه هاي قدرت سياسي و كنترل اهرم هاي كليدي اقتصادي كشور 

 براي دهه هاي اينده است.
سخنان غالمحسين الهام، عضو سابق شوراي نگهبان و كارگـزار  
احمد جنتي، كه اينك به عنوان مشاور حقوقي رييس جـمـهـوري      
انجام وظيفه مي كند، نيات، مقاصد و آماج هاي واپس مانده تريـن،  
قشري ترين و راست گراترين جناح حاكميت را آشكار مـي سـازد.     

، يادآوري كـرد:    “ دهه بصيرت” الهام، در جريان همايش موسوم به 
نبايد ظرفيتي كه براي كوبيدن فتنه ايجاد شده است جمـع شـود،     ” 

چرا كه با بايگاني و فراموش كردن آن ها، تجربه ها فراموش شده و 
 “فتنه جديد شكل خواهد گرفت.

نكته اساسي در اين اظهار نظر الهام همان فراهم آوردن آنچنـان  
نتواند شكل بگيـرد. از     “  فتنه جديد” شرايطي است كه به قول آنها 

اين منظر موضع گيري هاي تهديد آميز ولي فقيه، جنتي و كـلـيـه      
عنصرهاي تاريك انديش و كودتاچي، در نماز جمعه ها و تـربـيـون    
هاي ديگر در واقع ضمن هشدار دادن به مخالفان براي كنار رفتـن  
بي سر و صدا از ميدان مبارزه سياسي در عين حال آگاهانه تهـديـد   
مي كنند كه مرحله بعدي برنامه هاي ارتجاع تثبيت حكومت خليفه 
گري، از نوعي كه طالبان خواهان استقرار آن در افغانستان بـودنـد     

هست، و ارتجاع آمـاده    
است براي تحقق ايـن    
برنامـه خـود مـيـدان         
ــذف        ــوب و ح ــرك س
فيزيكـي و سـيـاسـي         
مخالفان خـود را تـا         

ديروزيـن  “  خيمه هاي” 
 گسترش دهد.“ نظام”

كروبي در تأييد همين 
برنامه، در سخناني كـه  

انتشـار  “  سحام نيوز” در 
در پـاسـخ بـه        يافت، 
نوع تغيـيـر و     ” پرسش 

تحوالت مديريتي بعد از 
مرگ خميني از جـملـه   

يك هفته به حرمت فوت امام بازنگري تعطيل شد و بعد كـه مـجـدداً        ” گفت:  
شروع كرديم متوجه شديم كه يك مرتبه همه چيز عوض شده. بيكباره ظـرف     
يكهفته برخي افراد واليتشان قوي شد و اصرار داشتند كه بر اختيـارات واليـت     

 “فقيه در قانون اساسي اضافه شود...
مهدي كروبي همچنين در خصوص صحبت هاي اخير جنتـي از تـريـبـون         

وقتي من حرف هاي ايشان را مي شنوم ياد حرفهاي شاه مـي  ” نمازجمعه گفت:  
افتم. جنتي با بيان اين صحبت ها ادعاي اعليحضرتي شاه را دارد كه به جـاي     
تاج، عمامه بر سر دارد. عملكرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تـاج، كـت و          
شلوار با قبا و لباده كه مالك نيست! حداقل شاه دين مردم را ابزار صحبت هاي  
خود نمي كرد ولي متاسفانه ايشان با لباس روحانيت و از جايگاه نمـاز جـمـعـه       

 “دستور مي دهند!
ما در ماه هاي اخير بارها اشاره كرده ايم كه برنامه ارتجاع بـراي سـركـوب      
كامل جنبش مردمي نه تنها پايان نيافته است بلكه بايد منتظر تـالش هـا و         
حمالت بعدي ارتجاع حاكم بود. وضعيت كشور از زواياي گوناگوني بحـرانـي و      
نگران كننده است. از يك سو تحريم هاي اقتصادي، و سياست هاي نوليبـرالـي    

اجتماعي كشانده -دولت احمدي نژاد كشور را به كام بحران هاي حاد اقتصادي 
است و از طرف ديگر با رژيمي سركوب گر رو در روييم كه كوچك ترين گام در 
راه دستيابي به ابتدايي ترين حقوق مردم ميهن را با زندان و شكنجه و تبعيـد و    
كشتار و اعدام جواب مي دهد.  نظام  فاسدي كه دهه هاست بر اريكـه قـدرت      
سوار بوده است، از نظر سياسي در داخل مورد تنفر توده ها ، در خارج منزوي، و   
از نظر اقتصادي ورشكسته است. رشد بيكاري و تعطيلي كارخانه ها، كه حتي به  
هنگام فعاليت شان به لحاظ توليد بي رمق بودند، وضعيت بسيار اسفباري را بـه    
وجود آورده است كه انفجار اجتماعي مي تواند يكي از پيامدهاي محتـمـل آن     
باشد. در طول سال هاي گذشته و اخير جنبش نيرومند زنان و جنبش دلـيـرانـه     
دانشجويي مقاومت هاي تحسين برانگيزي را در صحنه سياسي ايران به ثـبـت   
رسانده اند كه هم اكنون نيز در حال جريان است. تالش در راه  باال بردن سطح  
سازمان يافتگي جنبش كارگري، با وجود همه دشواري ها پيش رو و حساسيت و 
فشارهاي نيروهاي امنيتي و تالش براي برقراري پيوند نيرومندي ميان مبارزات 
گردان هاي اجتماعي، از جمله مهمترين وظايف نيروهاي مترقي و آزادي خـواه    

 كشور است.   
از جمله اقداماتي كه مي تواند به تحقق چنين امري ياري رساند هـمـكـاري      

دموكراتيك در يك صف واحد   –نزديك همه نيروهاي باورمند به تحوالت ملي 
با برنامه روشن مبارزاتي است. آنچه مسلم است اين است كه سران رژيم خـوب   

خرداد  22مي دانند كه جنبش اعتراضي توده ها كه در فرداي كودتاي انتخاباتي 
، به ميدان آمد، با وجود سركوب خشن و خونين همچنان به حـيـات     1388ماه 

نيرومند خود ادامه مي دهد و منتظر فرصتي است تا دوباره استبداد حـاكـم بـر      
ميهن ما را به شكلي مستقيم به چالش كشد. از اين روست كه خـامـنـه اي و         
سران رژيم مصمم اند كه اجازه ندهند كه جنبش اعتراضي و آزادي خـواهـانـه      
مردم ما در اعتراض به كودتاي نظاميان دوباره سر بلند نمايد و ادامه حيات رژيم 
را با دشواري رو به رو كند. مبارزات ميليوني توده ها در يك سال و نيم گذشتـه،  
حاوي تجربيات گرانبهايي در زمينه يافتن راه كارهاي كوتاه مدت و دراز مـدت    
مناسب مبارزاتي بر ضد رژيم واليت فقيه بود. بايد با به كار گيري اين تجربيات  
و استفاده از همه امكانات و روزنه ها، با انسجام و اتحاد عمل همه مبارزان راه   

 آزادي ميهن به مقابله با توطئه هاي رژيم برخاست

 ادامه تنش ها  و برنامه هاي كودتاچيان...
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اعالم گرديد، و زنده ياد قاضي محمد به رياسـت ايـن حـكـومـت          
برگزيده شد تا به امروز خلق كرد تاريخ پرفراز و نشيبي از مـبـارزه       

 براي رفع ستم ملي و تحقق آرمان هاي خود پيموده است. 
براي كساني كه با تاريخ و گذشته مردم كرد آشنايي دارنـد، ايـن     
حقيقت پوشيده نيست كه جنبش دوم بهمن با ايجاد يك تـحـول و     
چرخش كيفي، و با پي ريزي اصول عمده مبارزات خـلـق كـرد در        
دوران معاصر، منشأ خدمات انكار ناپذير گرديد. جنبش دوم بـهـمـن،     
برخالف نهضت هاي پيشين كردستان، با رهبري و سازمـان دهـي     
يك حزب انقالبي و دمكراتيك، يعني حزب دمكرات كردستان پديـد  
آمد و پيروز گرديد. به عالوه، حكومت خود مختار كردستان در داخل  

آذر آذربـايـجـان، و ديـگـر           21كشور بر حزب توده ايران، نهضت 
نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست تكيه داشت. برنامه اصـالحـات      
دمكراتيك كه توسط حكومت خود مختار در مدت كمتر از يك سال 
به مرحله اجرا درآمد، يكي از  ويژگي هاي  پراهميت جـنـبـش دوم      
بهمن محسوب مي گردد. مطابق با اين برنامه مترقي، نقشه نخستين  
موسسه هاي صنعتي تدوين گرديد، سازمان زنان، انجمن نويسندگان 
و سازمان هاي اجتماعي متعددي به وجود آمدند. براي زنان درجامعه  
و خانواده حقوق مساوي با مردان تعيين و تامين شد. كانـون هـاي      
آموزش و بهداشت رايگان و همگاني پايه گذاري و در خدمت تـوده    
هاي محروم قرار گرفت. اولين ايستگاه راديويي كردستان بـه كـار        
انداخته شد، و به منظور رهايي دهقانان از قيد و بند مناسبات پوسيده 

رعيتي، نخستين گام در افزايش نسبت تقسيم محصول بـه      –ارباب 
سود دهقانان به پيش برداشته شد، و اراضي برخي فئودال ها به سود 
دهقانان بي زمين مصادره گرديد. ايجاد چاپخانه و انتشار مطبـوعـات    
گوناگون از ديگر دستاوردهاي اجراي برنامه اصالحات دمكـراتـيـك    
بود. نكته پراهميتي كه جنبش دوم بهمن در مرتبه يك نقطه عطـف   
تاريخي بر آن تاكيد اصولي داشت، ارايه تعريفي علمي از مساله الغاي 
ستم ملي، و طرح و حل آن در چارچوب منافع و مصالح عمـومـي و     
عمده جنبش سراسري ضد امپرياليستي و ترقي خواهانه ايران اسـت.  
بدون پيوند استوار و تنگاتنگ حكومت ملي وخود مختار كردستان بـا  
نهضت آزادي خواهانه سراسري آن روز ايران، اين جـنـبـش نـمـي        
توانست به يك مرحله كيفي و تعيين كننده درتاريخ خلق كـرد فـرا     

 رويد و اصول عام و عمده جنبش معاصر كرد را تعيين كند. 
زنده ياد علي گالويژ كه پژوهش هاي علمي او در مسايل ملي از   
دقت ويژه اي برخوردارند، در توضيح ماهيت و نقش تاريخي جنبـش  

حكومت ملي كردسـتـان تـحـت       ” دوم بهمن، از جمله نوشته است:  
رهبري حزب دمكرات كردستان ... طبق شرايط زمان و اوضاع ويـژه     
كردستان به اصالحات مادي و معنوي به سود خلق كرد دسـت زد.    
جنبش كرد را از حالت انزوا و از دسترس نفوذ ارتجاع و امپريالسم به 
در آورد و آن را بر مبناي انترناسيوناليسم رشد يابنده بـا جـنـبـش         
آذربايجان و انقالب سرتاسري ايران كه طبقه كارگر و حـزب تـوده     
ايران در مركز آن قرار داشت پيوند داد ... و آن گاه به مـقـتـضـاي          
سرشت خود و طبق اراده و نيازمندي هاي حياتي خلق كرد همه اين 
محتوي دمكراتيك و انقالبي را در قالب خود مختاري خلق كرد در   
داخل ايران ريخت و بدين وسيله ستم ملي را برانداخت ... بدون بيـم    
و مبالغه بايد اين واقعيت را تكرار كنيم كه اين دوران كوتاه بـا روح    
دمكراتيك، محتوي انقالبي و سمت گيري درست خود .... به نسـل        

اسناد و   “ (  هاي امروز و آينده خلق كرد يگانه راه آزادي را نشان داد
 ).95، صفحه ديدگاه ها

، بـا    “ كردستان و كـرد   “  زنده ياد قاسملو  در كتاب خود با عنوان
اشاره به مساله كرد و ويژگي هاي آن در دوران معاصـر، بـه لـزوم        
تشخيص صحيح دوستان ودشمنان خلق كرد و نـقـش مـخـرب           

بعد از جنگ اول تا بـه امـروز     ” امپرياليسم تاكيد كرده و مي نويسد:  

دولــت هــاي     
امپريـالـيـسـتـي      
سعي در پراكندن 
تخم نـفـاق و       
اختـالف مـلـي      
نموده وخـود را    
دلسوز و وكـيـل   
مدافع خلق كـرد  
نشان داده اند، تا 
از ايـن طـريـق      
جــــنــــبــــش 
آزاديخواهي ملي 
را دچار تشـتـت     
نمايند ... الزم به    
يادآوري است كه 
سياست موذيانـه  
امپرياليست هـا    
در بسياري موارد 
ــوجــب عــدم     م

پيروزي مبارزه آزاديبخش خلق كرد شده است. تجربيات چندين سال مبارزه خلق  
كرد و تجارب مبارزه خلق هاي ديگر در عصر حاضر درس هاي مهمي در اين باره 
به ملت كرد آموخته است. شايد كمتر ملتي را بتوان يافت كه به اندازه خلق كـرد     
خون داده و رنج و محنت كشيده باشد تا بتواند دشمن اصلي خود يعني امپرياليسم 

 ).1996، چاپ اول،  290صفحه  كردستان و كرد،“ ( را بشناسد
اهميت توجه و به كار گيري تجربيات جنبش دوم بهمن در اوضـاع حسـاس         
كنوني بر كسي پوشيده نيست.اعمال ستم ملي كه با تبعيض وحشتناك مـذهـبـي     
همراه است، ضرورت توجه به مطالبات خلق هاي ايران در مبارزه سراسري ضـد    
استبدادي را برجسته مي سازد. همچنين اين مهم وظيفه حساسي را بردوش حزب  

 هاي ملي و ترقي خواه خلق كرد قرار مي دهد. 
كه در راه الغاي ستم ملـي   -پيوند ارگانيك و مستحكم ميان جنبش هاي ملي 

با جنبش سراسري، از يك سو به ارتقاء سطح همبستگي جنبش  -پيكار مي كنند 
مردمي و تقويت و استحكام آن مي انجامد، و از ديگر سو، زمينه و امكانات عينـي  
و ذهني حل مساله ملي و الغاي ستم ملي در مجراي اصولي در جهت منافع خلق 
هاي ايران را فراهم مي آورد. به ويژه آنكه، در اثر سياست هاي مخرب و فاجـعـه    
بار رژيم واليت فقيه، امروزه اوضاع مناطق كردنشين كشور بسيار متشنج بـوده و    
فعاليت جريانات مذهبي ارتجاعي نگراني هاي جدي را در كردستان و سـراسـر       
ايران برانگيخته است. دولت ضد ملي كودتا از ايجاد تنش در مناطق قـومـي از        
جمله در كردستان سود مي برد، و همواره در طول يك سال اخير كوشيده است با 
ايجاد فضاي رعب و وحشت مانع از پيوند مبارزه ملي با جنبش سراسـري شـود.     
مانور نيروهاي سركوبگر سپاه و بسيج در آستانه اجراي برنامه ضد مردمي حـذف    
يارانه ها در استان هاي غربي كشور، ترور و خشونت هاي اخير در برخي شهرهاي 
كردنشين مانند انفجار بمب در مهاباد، تشديد فشار بر اصـالح طـلـبـان كـرد،            
دانشجويان كرد، نهادها و انجمن هاي مردمي فعال در استان كردستان، و صـدور  
حكم هاي ضد انساني اعدام براي مبارزان كرد، و درگيري مسلحانه روز چهارشنبه 

دي ماه در ميدان گاز شهر سنندج، همگي در راستاي برقراري فضاي امنيتـي   15
وايجاد تشنج و درگيري در مناطق قومي خصوصا كردستان است، كـه بـايـد بـا         

 هوشياري اين سياست را افشا و خنثي ساخت. 
 كوتاه سخن: 

جنبش دوم بهمن سرآغاز حيات نوين خلق كرد و چراغ راهنماي مبارزات ملـي  
براي الغاي ستم ملي در ايران  است. وفاداري به سنن و آرمان هاي جنبـش دوم     

يـگـانـه       -كه بخش جدايي ناپذير تاريخ مبارزاتي مردم ايران نيز هست  -بهمن 
مسير دست يابي به خواسته هاي خلق كرد و الغاي ستم ملي و تامين حقوق برابر 

 براي همه ساكنان ايران است.
 

 ادامه نقش تاريخي جنبش دوم بهمن ...
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 ادامه تجزيه سودان ...

آزاد سازي اقتصادي، و افزايش 

 هزينه هاي درمان و بهداشت

با آغاز رسمي اجراي قانون هدفمنـدسـازي   
يارانه ها، دسترسي اكثريت جامعه مشتمل بر: 
كارگران، زحمتكشان روستا، كـارمـنـدان و      
قشرهاي ميانه حال به درمان و بـهـداشـت      
دشوارتر از هميشه خواهد شد. آزاد سـازي       
اقتصادي بر پايه فرامين صندوق بين المللـي  
پول و بانك جهاني، سالمت و آينده جامعه را   

 تهديد مي كند!
در اوايل آذر ماه امسال و هنگام بحث پيرامون اثرهـا  
و نتيجه هاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانـه هـا،     
مدير كل دفتر ارزيابي فن آوري وزارت بهداشت اعـالم  
داشت كه، بودجه نظام سالمت بايد حداقل دو تـا سـه     
برابر شود تا بتوان معضالت بخش بهداشت و درمـان      
كشور را حل كرد. در همين حال، نايب رييس انجـمـن    
پزشكان عمومي ايران نيز با هشدار نسبت به پيامدهاي 
حذف يارانه ها با صراحت تاكيد كرد كه، همزمـان بـا     
اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، هـزيـنـه هـاي       

سال آينده سرسام آور خواهد شد، به طوري  3درمان در 
درصد مردم به زير خط فقر سقـوط مـي      4كه بيش از 

كنند. اين سخنان دو مقام صالحيت دار امور بهداشت و  
درمان در حالي بيان مي گردد كه در چهار چوب طـرح  
تحول اقتصادي، رييس كل بيمه مركزي از رقـابـتـي      
شدن بيمه هاي درماني و آزاد سازي تعرفه هاي بيـمـه   
درماني خبر داده است. او در گفت و گويي مطبوعـاتـي،    

تيرماه ، يـادآوري   23به خبرنگار روزنامه ديناي اقتصاد، 
بارقابتي شدن بيمه درمان، انحصار تامين ”...  كرده بود:  

اجتماعي و بيمه هاي بازنشستگي شكسته مي شـود و    
آنها نيز خدمات درماني خود را در رقابت با بيمه هـاي    
تجاري ارايه مي كنند ... آزاد سازي تعرفه بيمـه هـاي        
درماني در مرحله سوم آزاد سازي هاي اقتصادي صورت 

مطابق آمار رسمي كميسيون بـهـداشـت    ...“  مي گيرد.  
قانـون بـخـش       100مجلس شوراي اسالمي، بيش از 

سالمت در برنامه چهارم از سوي  دولت احمدي نـژاد    
ميليـون   9ناديده گرفته و اجرا نشده است. اكنون حدود  

نفر در سراسر كشور فاقد هرگونه پوشش بيمه درمـانـي   
اند. به عالوه، در اثر عملكرد فاجعه آفرين دولـت ضـد      
ملي كودتا، برخي از بيماري هاي مهلك نظير سرطـان،  
ايدز و جز اين ها، به شكل بسيار نگران كننده اي در     
جامعه افزايش پيدا كرده و سبب مرگ هـاي زودرس      
شده اند! وزارت بهداشت دولت كودتا در برابر اين آمار و  
ارقام، اعالم مي دارد كه با كمبود اعتبارات مالـي الزم    
روبه رو است. وزير بهداشت چندي قبل بـرايـن ادعـا         
صحه گذاشته و كمبود اعتبارات را عامل وضعيت دشوار 
بيمارستان ها و به طور كلي سالمت جامعه دانسته بود. 
در همين رابطه مدير كل دارو وزارت بـهـداشـت، در        

وضعيت رضـايـت بـخـش       ” مصاحبه يي اعتراف كرد:  
نيست، مثال وجود داروهاي تقلبي و قاچاق همه كشـور  

 120تـا       80را درگير كرده و تنها بحث ايران نيست،   
ميليارد تومان از سهم داروهاي وارداتي ايران قـاچـاق     

از ديگر سو، معـاون غـذا و داروي ايـن            ...“  هستند. 
چـرخـه دارويـي      ” وزارتخانه نيز خاطر نشان مي كند:    

كشور دستاويز سوداگري قرار گرفته و بايد آيين نامه ها 
 “با حضور بخش خصوصي بازنگري شود.

در حالي كه انتشار اين آمارها، نگراني هاي جدي را   
در سطح جامعه برانگيخته است، بازهم وزير بهداشت از 

كمبود منابع دم مي زند. به طور مثال، وزارت بهداشت عنوان كرده است كه، طرح پزشك خانواده  
درحال حاضر به حالت تعليق در آمده كه علت آن كمبود بودجه و اعتبارات مالـي اسـت. وزيـر         
بهداشت با اعتراف به عدم اختصاص بودجه مناسب به امور درمان و پزشكي و خطري كه سالمت 

كمبود اعتبارات طرح پزشك خانواده را متوقف ساختـه و    ” مردم را تهديد مي كند، اعالم داشت:  
 “ عدم استقرار شبانه روزي پزشك خانواده به دليل نبود امكانات مالي و كمبود اعتبارات است.

بهـداشـت و     “  غير قابل پذيرش” به عالوه، رييس انجمن دارو سازان ايران با انتقاد از وضعيت 
تاخير بيمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بيمارستان ” درمان در كشور خاطر نشان ساخت:  

هاي دولتي، از جمله مسايلي است كه منجر به بروز اختالل در خدمات رساني به مردم شده است؛ 
 “داروخانه ها در آستانه ورشكستگي و تعطيلي هستند و مطالبات آنها پرداخت نمي شود.

وي همچنين از نارضايتي بسيار عميق كاركنان بخش بهداشت و داروخانه ها پرده برداشـت و    
اعضاي انجمن داروسازان با برخي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مـجـلـس ديـدار       ” گفت: 

داشتند و مشكالت صنعت داروسازي و داروخانه ها و وضعيت وخيم بيمارستـان هـا را اطـالع          
چندي پيش نامه سرگشاده يي از سوي رييس كميسيون بهداشت مجلس خـطـاب بـه        “  دادند. 

رييس دولت كودتا انتشار يافته بود كه در آن با اشاره به بحران در صنعت داروسـازي و نـظـام        
درماني و پزشكي كشور نسبت به حفظ سالمتي جامعه هشدار داده شده بود. در نامه فوق اعـالم   

ميليارد توماني خود را به صنعت داروسازي پرداخت ننـمـايـد،     332مي شود كه، اگر دولت بدهي 
شاهد تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و ورشكستگي و بحران در بيمارستان ها و داروخانه ها 

 خواهيم بود.
ميليارد تومان  332شركت هاي دارويي ”رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نوشته بود: 

از دولت طلبكارند و همين طلب سنگين آنها را در آستانه ورشكستگي قرار داده و در آينده نزديك 
سپس در ادامه افـزوده شـده     ...“ مشكالت زيادي را در تامين داروهاي مورد نياز خواهيم داشت. 

اين وضعيت ادامه حيات شركت هاي دارويي، توليد كنندگان و توزيع كنندگان را با چالش ” است:  
هاي جدي روبرو كرده و بايد به صورت فوري و با برنامه اي دقيق و نه بصورت موقتي به ايـن    

بحران در واحدهاي توليدي دارو، زماني نگراني بيشتري را برمي انگيزد كـه  “  معضل برخورد كرد. 
با تصويب و اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها، و يا همان طرح تحول اقتـصـادي بـر پـايـه          
دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، افزايش قيمت ها و سقـوط سـطـح  درآمـد           
زحمتكشان فكري و يدي، دسترسي اكثريت جامعه را به درمان و دارو و به طور كلي بـهـداشـت    

، 44دشوارتر از پيش مي سازد.  در عين حال، دولت برآمده از كودتا، در راستاي ابالغيـه اصـل        
طرحي را براي خصوصي سازي بهداشت و درمان تهيه ديده و از تصويب گذرانده است. در ايـن     

بايد خدمات دولتي در بخش هاي مختلـف  ” طرح به تصريح رحيمي، معاون اول رييس جمهوري:  
 “از جمله حوزه سالمت به بخش خصوصي واگذار شود.

ولي فقيه  44براساس طرح دولت كودتا، در مواردي كه خصوصي سازي بر مبناي ابالغيه اصل 
اجرا مي شود، ديگر دولت حق سرمايه گذاري و تقبل مسئوليت نداشته و بنابر ايـن در بـخـش        
پزشكي و بهداشت، دولت قانونا مكلف نيست بيمارستان يا مركز خدمات درماني جديد ساختـه و    
مراكز و بيمارستان هاي قبلي را توسعه و نوسازي كند، اين وظايف كـامـال بـر دوش بـخـش            
خصوصي گذاشته شده است و اين به معناي سپردن سالمت و بهداشت ميليون ها ايـرانـي بـه        
دست بخش خصوصي غير مولد و انگلي است كه هيچ گونه احساس مسئوليتي در قبـال مـردم     
نداشته و ندارد و جز به سود و منعفت به چيز ديگري نمي انديشد. واگذاري امور پزشكي و دارويي 
از سوي دولت ضد ملي كودتا به بخش خصوصي دالل، پايمال كردن حقوق بديهـي اكـثـريـت       

 جامعه در دسترسي به بهداشت و درمان است!

 انتشار محتواي دو بيانيه يي كه به آن اشاره شد؛
 هاي دموكراتيك احترام بگذارد؛ خواستن از دولت خارطوم كه به حقوق و آزادي

خواستن از دولت كه اجازه بدهد كنفرانس ملي، كه به آن اشاره كردم، برگزار شود، و از جملـه،  
 هاي مسلح در دارفور هم بتوانند در آن شركت كنند؛ گروه

فشار آوردن به نيروهاي امپرياليستي، و به طور عمده به اتحاديه اروپا و اياالت متحد آمريـكـا،   
ويژه پايان دادن به پشتيبانـي از دولـت        براي پايان دادن فوري به مداخله در امور داخلي ما، به 

 خارطوم؛
ها و نمايندگاني براي بازديد از سودان و آشنا شدن با وضعيت  در صورت امكان، فرستادن هيأت

ها باشند. اين بازديدهـا را      نگاران نيز در ميان اين هيأت موجود در اين كشور. خوب است روزنامه 
 توان با هماهنگي حزب ما ترتيب داد. مي
 

رفيق فتحي، از وقتي كه در اين شرايط بسيار دشوار و حساس براي اين مصاحبه   نامه مردم:
در اختيار ما گذاشتيد، متشكريم.  موفقيت مبارزه هدفمند حزب كمونيست سودان، نـيـرو هـاي         

 مردمي و جنبش كارگري سودان در راه صلح، دموكراسي و پيشرفت را آرزو داريم. 
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* حزب كمونيست سودان:  حزب كنگره ملي [حزب حاكم]،     
يِ “  جانبه موافقتنامه صلح همه” خواهد از پرداخت هزينه  كه مي

 پرسي است. تحميلي طفره برود، مسئول اصلي نتيجه همه
* پيش بيني مي شود كه، در نتيجه سياست هاي تمامـيـت    
گرايانه، ضدمردمي وتبهكارانه رژيم اسالمي عمر الـبـشـيـر،     

دي ماه براي تعيين سـرنـوشـت     26  -19رفراندوم روزهاي 
جنوب سودان، به جدائي اين منطقه و تشكيل يك كشور جديد 

 بيانجامد.   
 
، در ماه هاي اخير، در رابطه با روند تحـوالت جـاري ايـن        “ نامه مردم” 

كشور، و مبارزات مردم سودان در راه دموكراسي، پيـشـرفـت، و عـدالـت          
اجتماعي، و همچنين عملكرد ارتجاعي دولت عمر البشير، ديكتاتور اسـالم    
گراي اين كشور، تحليل هاي حزب كمونيست سودان را در مقـطـع هـاي      
مختلف منتشر كرده است.  با توجه با اهميت پيامدهاي همه پرسـي  روز       

دي ماه در روند مبارزه مردم با رژيم ديكتاتوري اسـالمـي      26تا  19هاي 
حاكم و دولت عمر البشير، و آينده اين كشور، اخيراٌ ميان نمـايـنـده هـاي       
كميته مركزي حزب توده ايران و مسئوالن شعبه روابط بين المللي حـزب    
كمونيست سودان، به منظور تبادل نظر در باره تحوالت سـودان، ديـداري     
صورت گرفت.  رفيق فتحي فضل، مسئول شعبه بـيـن الـمـلـلـي حـزب            

 12دي ماه (  22كمونيست سودان، در يك مصاحبه اختصاصي در خارطوم، 
ژانويه)،  در رابطه با همه پرسي در جنوب سودان، و تحليل حزب بـرادر در    
باره جدايي اين منطقه از كشور، و همچنين زمينه هاي سيـاسـي آن، بـه        

پاسخ داد. متن اين مصـاحـبـه بـراي اطـالع             “   نامه مردم“سئوال هاي 
 خوانندگان نامه مردم در زير مي آيد.     

 
ترديد و ناگزيـر   سودان بيجنوب پرسي جاري در  همه -س 

آينده تحوالت سياسي را در سودان تغيير خواهد داد. در بيانيه  
يي كه حزب كمونيست سودان پس از جلسه كميته مـركـزي   

) صادر كـرد، در      2010اكتبر 29آبان ماه (   7حزب در تاريخ 
پرسي بحث شده  هاي مختلف پيامدهاي احتمالي همه باره جنبه

هاي عمده يي كه از وضعيت كنوني  است. لطفاً در مورد مسئله  
 پرسي ناشي مي شود، توضيح دهيد. و همه
در ابتدا بايد بگويم روندي كه در حال حاضر در سودان جريان دارد    -ج 

 2004يي است كه در سال   “جانبه موافقتنامه صلح همه”مبتني بر، و نتيجه، 
جـنـبـش    بين دولت حزب كنگره ملي، يعني دولت اسالمـي سـودان، و         

كه يك جنبش سكوالر است، به امضـا رسـيـد.       بخش مردم سودان، آزادي
اساس اين موافقتنامه، كه از سوي  كارشناسان خارجي، و به طـور عـمـده      

هاي آمريكايي و انگليسي و هلندي تهيه و تنظيم شـده بـود و          ديپلومات
امپرياليسم آمريكا تصويب آن را به حكومت تحميل كـرد، تشـكـيـل دو         
حكومت جداگانه است: يك حكومت اسالمي در شمال و يك حـكـومـت       

يا سكوالر در جنوب. البته در همان زمان هم صحبت از اين بـود     “  عرفي” 
پرسي) هر دو     ، روز آغاز همه2011ژانويه  9دي ماه (   19كه با فرا رسيدن 

  طرف، و همچنين نيروهاي اپوزيسيون، در راه رسيدن به وحدت كه گزيـنـه  
يي مورد توجه و پرجاذبه است، تالش خواهند كرد. متأسفانه واقعيـت امـر      

هـاي مـوضـوع،         به بعد، همه طرف 2005كامالً چيز ديگري بود. از سال  
برنامه كار جداگانه خودشان را پيش برده اند. اما پس از سوء قصد به جـان   
دكتر جان گارانگ و مرگ او بود كه سه طرف اصلي به اين نتيجه رسيدنـد  

هايشان بايد با يكديگر همكاري  و نيز درك كردند كه براي رسيدن به هدف
بود كه در سقوط  بخش مردم سودان جنبش آزاديكنند [جان گارانگ رهبر  

نامه مردم]. امپرياليسم آمريكا و      -كشته شد .  2005كوپتر در تابستان  هلي
خواهند؛ دولـت     اتحاديه اروپا سهم خود را از منابع نفت و معادن سودان مي

اسالمي خواهان آن است كه ديگر آن را به عنوان يك دولت تـروريسـت     
المللي پول، به همكـاري   هاي صندوق بين نشناسند تا بتواند با اجراي نسخه

 بخش جنبش آزادياقتصادي و مبادله و معامله با بازارهاي جهاني بپردازد؛ و 
نوين هم به قصد دست يافتن به سهم بزرگي از منابع جنوب، شاخه شمالي 

هـاي مـخـالـف دارد          خودش را قرباني مي كند و پيوندهايي را كه با حزب
گسلد، و هدف سياسي اصلي مورد ادعايش را، كه همانـا ايـجـاد يـك          مي

ريزي يك دولت سوسياليستي بـود،   سودان دموكراتيك سكوالر در مسير پي
گذرد. با توجه به ايـن      گذارد. اين است آنچه اكنون در سودان مي  زير پا مي

هاي شما پاسخ دهـم.   كنم به پرسش يي كه توضيح دادم، كوشش مي  زمينه
ها مرا يـاري خـواهـنـد          رفقاي ديگر من هم در پاسخ دادن به اين پرسش

پرسي جاري منجر به تقسيم كشور خواهد شد. اين   كرد.روشن است كه همه 
خواست و انتخابِ اكثريت بزرگي از مردم جنوب سودان است. اين جـدايـي     
شمال و جنوب، مسائل متعددي را پيش خواهد آورد. يكي از آن مسـائـل،        
استقرار يك دولت كارآ با كادرهاي تواناست كه در دراز مدت بتـوانـد رفـاه      

اي مثل آموزش، مواد خوراكي، آب آشـامـيـدنـي      مردم، از جمله خدمات پايه
تميز و بهداشتي، خدمات بهداشتي و درماني، و از همه مهم تـر، صـلـح و        

اند كه به دولـت     امنيت را تأمين كند. اتحاديه اروپا و دولت آمريكا قول داده 
هاي گذشته در عراق و هائيتي و جاهاي ديـگـر    جديد كمك كنند، اما تجربه

شود با آنچه  دنيا بيانگر تفاوتي كالن است ميان آنچه در حرف قول داده مي
 شود. در عمل اجرا مي

 
در زمينه رخدادهاي جاري، كارپايه سيـاسـي حـزب         -س 

 پرسي چيست؟ كمونيست سودان در ارتباط با اين همه
كميته مركزي حزب ما، همه اعضا و هواداران خود را فـرا خـوانـده       -ج 

به تالش و پيكـار در راه       -نتيجه همه پرسي هر چه  كه باشد   –است تا 
وحدت كشور ادامه دهند. خواست فوري ما در اين مقطع اين است كه، هـر     
دو دولت فضايي آرام، باثبات و شفاف فراهم كنند تا امنيت آنـانـي كـه در        

كنند تأمين شود. حزب ما تنها حزبي اسـت كـه در           پرسي شركت مي همه
كند. چـنـد روز پـيـش           جنوب براي وحدت كشور فعاليت كرده است و مي

دبيركل حزب ما از يك سفر طوالني به جنوب، كه طي آن به همه شهرهاي 
عمده رفته و براي هزاران تن از مردم صحبت كرده بود، بازگشت. اين سفـر   

ريزي شده بود. حـزب   با هماهنگي مسئوالن حزبي در جنوب تدارك و برنامه
پذيرد، اما از تـالش     گذارد و آن را مي ما به خواست مردم جنوب احترام مي
 براي وحدت دست بر نخواهد داشت.

 
گزارش جلسه كميته مركزي حزب شما به تصـمـيـم        -س 

حزب براي همكاري با همه نيروهاي سياسي در پيكـار بـراي     
حفظ وحدت سودان اشاره دارد. چه نيروهاي سياسي ديگـري   
براي حفظ وحدت سودان بر پايه برقراري يك دولت مستقـل،  

 كنند؟ دموكراتيك، غيرمتعهد و سكوالر تالش مي
گفتنـد   هاي كشور مي شايد تا حدود همين يك ماه پيش، همه حزب -ج 

كه خواهان وحدت كشور هستند. اما حمايت از وحدت در حرف يك چـيـز      
است، و عمل كردن به غير از آن، امري ديگر. دو حزب شريك در حكومـت   

بخش مردم سودان] از همان آغاز برنامه كار و     [كنگره ملي و جنبش آزادي 
ها را هم دنبال كردند. در همه مـقـطـع      اهداف خاص خود را داشتند و همان

هاي ملي براي حفظ كشور در بـرابـر    هاي زماني، هر دو حزب در راه تالش
 خطرهايي كه آن را محاصره كرده بود، كارشكني كردند.

 
روشن است كه حزب كمونيست سودان  به طور جدي   -س 

نگران تقسيم كشور است. به نظر شما رأي مثبت به جـدايـي    
كامل جنوب، و تشكيل يك دولت جداگانه چه پيامدهايي خواهد 

 داشت؟
رسد، اكثر مردم جنوب به اسـتـقـالل رأي         اين طور كه به نظر مي -ج 

هاي مردم عادي  زني نيست؛ شاهد اين مدعا صحبت خواهند داد، و اين گمانه
هـاي رهـبـري       و بازيگران بانفوذ و مؤثر در صحنه است، از جمله شخصيت

پـرسـي      الوقوع همـه  . نتيجه قريب بخش مردم سودان جنبش و ارتش آزادي
هاي تنش و درگيري در امتداد مرزهاي جديد  موجب پيدايش بسياري كانون

تجزيه سودان، بهاي ادامه رژيم 
 ديكتاتوري!

      10ادامه در صفحه 
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يـاي كـه        ويژه در منطقـه اَبـي     ميان شمال و جنوب خواهد شد، به
ها از پيش در آن شكل گرفته و رو به افزايش است.  برخوردها و تنش

هـاي عشـايـر و           مسائلي از قبيل مليت دوگانه، بدهي ملي، چراگاه
هاي قبايل، مالكيت زمين و مستغالت، استفـاده مشـتـرك از         زمين

ها و خطوط لوله نفت، همه زمينه بالقوه بروز  زيرساختارها و پااليشگاه
شـمـار      آميز دو دولـت بـه     اختالف، و خطر براي همزيستي مسالمت

توانند منجر به  آيند، كه اگر با تدبير و خرد حل و فصل نشوند، مي مي
 آميز بشوند. برخوردهايي خشونت

 
هفته گذشته عمرالبشير متعهد شد كه به نتيجه   -س  

گـويـد؟    پرسي احترام بگذارد. آيا او واقعاً راست مي  همه
چطور شده است كه او يكباره به عملگرايي تبديل شـده  

يي مثل تقسيـم كشـور را         كه حاضر است حتي نتيجه
بپذيرد؟ آيا او در بيان اين موضع صداقت دارد؟ يا اينكـه  

پرسي بـه   اند كه نتيجه همه  به او اطمينان و تضمين داده
 سود رژيم ديكتاتوري او خواهد بود؟

اش را      البشير هم مثل همه همدستانش تمام زندگي سياسي -ج 
هاي مردم در جنوب كرده است. ايـنـان     وقف سركوب حقوق و آرمان

شان، يعنـي از سـال        زمان طوالني حكومتچندين سال از مدت  در
[سال امضاي موافقتنامه صلح] جنگ مذهبي يي بـه     2004تا  1989

نام اسالم راه انداختند تا مردم ما را در جنوب منكوب و خفه كـنـنـد.    
شان در جنگي كه خود به راه انداختـه   زير فشارهاي ناشي از شكست

شد،  بودند، و نيز زير فشارهايي كه از سوي امپرياليسم آمريكا وارد مي
ديـنـان دربـاره�       سرانجام موافقت كردند تا بنشينند و با كافران و بي 

يي نداشتـنـد جـز پـذيـرش طـرح               صلح مذاكره كنند!  آنان چاره 
امپرياليسم آمريكا براي استقرار دو حكومت در يك كشور. پس از آن، 

اش  همه چيز طبق همان طرح پيش رفته است. آمريكا تبليغات منفي 
را كاهش داده و امر حقوق بشر و دموكراسي را فراموش كرده اسـت؛  

بيرون  “اتحاد دموكراتيك ملي”از  ”بخش مردم سودان جنبش آزادي“
اش براي يك سودان واحد را هم كنار گذاشتـه   رفته، و برنامه ادعايي

است؛ و البشير هم يك سوم كشور را فروخته است تا در قدرت بماند. 
كنـد،   البشير و راستي و صداقت؟ تنها چيزي كه البشير به آن فكر مي

 ماندن در قدرت است.
است  يي  هزينهپرسي   آيا گردن گذاشتن به همه -س 

كه نيروهاي اسالمي حاكم در سودان حاضر به پرداخـت  
تا بتوانند در بقيه كشور [ درشمال] در قـدرت     اند آن شده

بمانند و با اتحاديه اروپا و آمريكا كنار بيـايـنـد؟ بـراي       
هاي نفتي چه فكري شده و آيـا       ميدان  مالكيت و كنترل

 موافقتي صورت گرفته است؟
نه فـقـط    “ حزب كنگره ملي“پذيرش جدايي جنوب از سوي  -ج 

پرداخت هزينه براي باقي ماندن در قدرت و مصالحه و سـازش بـا       
اتحاديه اروپا و آمريكاست، بلكه تنها راهي است كه آن هـا بـراي         

 -جانبه و مطلق خودشان در شمال دارند   تأمين و تضمين تسلط يك
كه در قالب يك حكومت اسالمي و عربي است. از اين طريق آن هـا  
از زير خواست تنظيم و تصويب يك قانون اساسي سكوالر در سودان 

كنند كه بر مبناي آن گوناگوني تركيب جمعيت سودان  شانه خالي مي
شود. در پـي جـدا       به رسميت شناخته شده و حقوق شان تضمين مي

شدن جنوب، رژيم اسالميِ حاكم ادعا خواهد كرد كه سرانجام شمال 
هـاي     به طور كامل عربي و اسالمي شده است. با توجه به كشمكش 

يي كه هر آن ممـكـن اسـت در          و بمب ساعتي “ دارفور“جاري در 
بينيم كه ايـن   هاي نوبا منفجر شود، مي مناطق رود نيل جنوبي و كوه

اي بيش نيست. در مورد مالكيت نفت بايد بگويم كه  ادعاي فريبكارانه
ياي كه مورد اخـتـالف و      بجز ميدان نفتي هيگليه در خط مرزي آبي

برداري، در جـنـوب      هاي نفتي مورد بهره  مشاجره است، تمام ميدان
ها و خطوط لوله صدور نفت و بندر صـادرات   قرار دارند. اما پااليشگاه 

 اند. (بندر سودان) در شمال واقع
 

به نظر شما مسئول اصلي وضعيتي كـه اكـنـون       -س 
ايجاد شده است چه شخص يا نيرويي است؟ چه اقـدام  

توانست وحدت سودان را تضمـيـن    هايي مي سياست  يا

 كند و از تقسيم كشور جلوگيري كند؟
خـواهـد از        همان طور كه پيش تر اشاره كردم، حزب كنگره ملي، كه مي -ج 

يِ تحميلي طفره برود، مسئول اصـلـي   “ جانبه موافقتنامه صلح همه” پرداخت هزينه 
و    بخش مـردم سـودان     جنبش و ارتش آزاديپرسي است. ناكارآمدي    نتيجه همه

در  “ موافقتنامه صلح...   ” ديگر نيروهاي سياسي سودان در دوره گذار [پس از امضاي  
تأثير نبوده است. اگر همه نيروهاي سياسي  ] نيز در پيدايش اين وضع بي2004سال 

جـنـبـش و ارتـش         كه به يك سودان دموكراتيك سكوالر اعتقاد دارند، از جمله   
كردند تا امر وحـدت     شان را صرف اين مي ، نيرو و انرژيبخش مردم سودان آزادي

پذير براي مردم جنوب ترسيم  كشور را به عنوان انتخابي باارزش و پرجاذبه و امكان
شد از تقسيم كشور جلوگيري كرد. البته بايد گفـت كـه از زمـان            كنند، آنگاه مي

و پيش از آن در مراحل مختلف مذاكرات، نفوذ اتحاديه  “ موافقتنامه صلح...  ”امضاي 
اروپا و اياالت متحد آمريكا نيز در فاصله گرفتن اين نيروها از شكل دادن به آينـده  

 سودان نقش داشته است.
 

جلسه كميته مركزي حزب شما خواستار بـرگـزاري يـك         -س 
بـر پـايـه        كنفرانس سراسري ملي با شركت همه نيروهاي سياسي

هاي ممكن بـراي   حقوق مساوي شده است تا در آن در مورد راه حل
موفق به اين كار شديد؟ اگـر    اين بحران بحث و تبادل نظر شود. آيا 

نه، آيا هنوز پيگير اين امر هستيد؟ عملي شدن چنين پيشنهادهايي با 
 ؟روست چه مانع هايي روبه

همه نيروهاي اپوزيسيون همچنان پيگير تشكيل چنين كنفرانسي اند. قـرار     -ج 
ژانويه) برگزار شود كه به درخواست تعـدادي    5دي ماه (   15بود اين كنفرانس روز 

ها به تعويق افتاد. منظور از اين كنفرانس ملي، كه تنها همايشي خواهد بود   از حزب
هاي مربوط بـه   تواند يك وفاق ملي به وجود آورد، بحث درباره تمام موضوع كه مي

ژوئن  9(  1390خرداد ماه  19آينده كشور است. قانون اساسي موقت كنوني فقط تا 
) اعتبار دارد كه همان تاريخ پايان دوره گذار است. بنابراين، در اين كنفرانس  2011

قرار است كه درباره همه چيز بحث شود، از قانون اساسي و دولت جـديـد كشـور        
هاي دارفور  هاي ملي، امور سياسي كشور، كشمكش گرفته تا مسائل مربوط به اقليت

و نقاط ديگر كشور، و رابطه با جنوب و ديگر كشورهاي دنيا. كميته تـدارك ايـن        
ها تهيه كرد. يك تـوافـق       هايي درباره همه اين موضوع كنفرانس مطالب و گزارش

هـاي     كلي حاصل شد. اما در لحظه آخر، البشير پيشنهاد يك دولت مركب از گروه 
مخلتف را داد. ما با آن پيشنهاد مخالفت كرديم، چرا كه در اساس، تكـرار هـمـان       

در مورد  بخش مردم سودان جنبش آزاديفرمول قرارداد صلح نيفاشا [ميان دولت و  
درصد نمايندگي از  52هاي جنوب] خواهد بود. دولتي تشكيل خواهد شد با    درگيري

هاي سـاخـتـگـي      درصد بقيه از ميان تعدادي حزب 48سوي كنگره ملي البشير، و 
خواهد بود. آنچه به آن نياز داريم يك دولت ملي است كه در آن نيروهاي سياسـي   

تـر     هاي ديگر منتظر روشـن    اي داشته باشند. هم اكنون حزب  واقعي سهم عادالنه
هايي هسـتـنـد كـه مصـر و             شدن پيشنهاد البشير هستند، و بيشتر اين ها، حزب

ترين تـوافـق    عربستان سعودي روي آنها نفوذ دارند. نظر و هدف ما، يافتن گسترده  
 اي است. هاي توده هاي درگير و حركت به سوي فعاليت ممكن بين همه گروه

 
آميز در سودان را پـس از         انداز رخدادهاي مسالمت چشم  -  س

بـيـنـيـد؟      پرسي و جدا شدن سودان جنوبي چطور مي برگزاري همه
هاي گروهي در آن    سودان كشوري وسيع و فقير است كه كشمكش

اي طوالني دارد. شورشيان در همه جا هستند: در غـرب در         سابقه
هاي نوبا، و در اطراف رود نيل . ايـن خـطـر       دارفور، در شرق در كوه

وجود دارد كه اگر جنگي صورت بگيرد، به سرعت به مناطق ديـگـر     
سرايت كند. هنوز بحران در دارفور و در شرق رفع نشده است. آيـا      

پرسي در جنوب، اين مناطق كشـور هـم      امكان دارد كه پس از همه
  خواهان جدايي از شمال شوند؟

  ، در هيچ نقطه“ موافقتنامه صلح...   ” نخست بايد تأكيد كرد كه به رغم وجود  -ج 
يي از كشور صلح و آرامش برقرار نيست، از جمله در جنوب. دارفور شـاهـد بـاال         

زودي بر سـر يـك راه حـل             گرفتن برخوردهاي نظامي است. همچنين، اگر به  
بخش به منظور عملي كردن خواست هاي عادالنه مردم در  آميز و رضايت  مسالمت

ايا توافقي صورت نگيرد، اين منطقه هر آن ممكن است منفـجـر شـود.       منطقه ابي
 برقراري صلح در سودان هنوز خيلي كار دارد.

 
هاي كمونيسـت   ويژه حزب خواه جهان و به  از نيروهاي ترقي -س 

 چه توقعي داريد؟
همان طور كه هم در بيانيه مطبوعاتي كميته مركزي و هم در بيانيه هيأت  -ج 

هاي  تواند به شكل سياسي آمده است، همبستگي با مبارزه مردم و حمايت از آن مي
 گوناگون صورت گيرد، از جمله:

 ادامه تجزيه سودان ...

     8ادامه در صفحه  



1389دي ماه   27شنبه دو   11   860شمارة  

به حقوق سنديكائي كارگران  خانم شارون بارو اظهار داشت كه، دولتبگدارد. 
 و آزادي هاي اساسي از قبيل آزادي بيان بايد احترام بگذارد.

در بيانيه منتشر شده در شب چهارشنبه خود،  گفت كـه    “  آي تي يو سي” 
تن از مردم در سركوب ها كشته و بسياري ديگـر   50تصور مي شود بيش از 

 مجروح شده اند.
 قيام چگونه آغاز شد؟

ها، شماري از شهرهاي كشور آفريقايي تونس، از آغـاز   طبق گزارش رسانه
ويژه جوانان و دانشجـويـان و      ها و تظاهرات مردم، و به آذر ماه شاهد ناآرامي

وكال، در اعتراض به بيكاري گسترده و وخامت وضعيت اقتصادي و گـذران    
زندگي بوده است كه بزرگ ترين جنبش اعتراضي در دهه اخير مـحـسـوب      

خشم از ابعاد بيكاري ، هزينه هاي زندگي، و نيز از كارنامه دولتي كه  شود. مي
سركوبگر و فاسد است، زمينه آغاز و وسعت گيري تظاهرات اعتراضي مـردم  

 تونس  بوده است. 
 29دي مـاه (         8اين جنبش اعتراضي با تظاهرات روز چـهـارشـنـبـه         

)، كه مورد حمله نيروهاي امنيتي قرار گرفت به مرحله جديـدي   2010دسامبر
دي ماه خود از قيام  زحمتكشـان   8وارد شد. حزب كمونيست مصر، در بيانيه  

تونس براي خواسته هاي عادالنه خود در زمينه اشتغال، تضمين بهره گيـري  
از منابع كشور براي يك زندگي مناسب،  حق آموزش و پرورش ، و مراقبـت  
هاي بهداشتي،  حمايت كرد.  در بيانيه كمونيست هاي مصر، كه در ارتـبـاط    
نزديكي با نيروهاي چپ و جنبش كارگري تونس عمل مي كند، آمده اسـت:  

آنچه امروز در تونس در حال وقوع است نمايشگر مبارزه و قيام فقرزدگان در ”
دفاع از خود و حقوق عادالنه شان است ... اين  پاسخ طبيعي به خـونـتـاي         
نظامي وابسته به نيروهاي سوء استفاده گر و غارت نظام مند منابع و دارائـي    
هاي متعلق به مردم، به نمايندگي پرزيدنت  بن علي و حكومت استبدادي او، 

 “     است، كه فقرزدگان را از ساده ترين حقوق خود محروم كرده اند.
ترين نقطه اين قاره و  تونس يكي از كشورهاي كوچك آُفريقايي در شمالي
هاي خارجـي،   گذاري در جنوب درياي مديترانه است كه گردشگري و سرمايه

ترين منابع درآمد آن است.  از جمله در بخش نساجي و توليد صنعتي، از عمده
بزرگ ترين شريك تجاري اين كشور، اتحاديه اروپاست كه سـهـم آن در       

درصد است. رئيس جمهوري اين كشور،  70صادرات و واردات تونس بيش از 
التجـمـع   ““( مجمع دموكراتيك قانون اساسي” العابدين بن علي، از حزب  زين

) است كه پس از حبيب بورقيبه، نخستيـن رئـيـس       ”الدستوري الديموقراطي 
تا كنون سمت رياست جمهوري تونس را  1987جمهوري اين كشور، از سال 

 به عهده داشته است.
به دنبال ايجاد تعداد زيادي دانشگاه و ديگر مؤسسات آموزش عـالـي در       

اي داشته است، بـه   سابقه هاي اخير ، شمار دانشجويان كشور افزايش بي سال
طوري كه امروزه از هر سه جوان، يكي دانشجو است. اما اقتصـاد كشـور و        

هاي شغلي تازه، همپاي اين افزايش نيروي تحصيل كرده رشـد   شمار فرصت
نكرده اند. در نتيجه، امروزه نرخ بيكاري در بين جوانان داراي تـحـصـيـالت      

درصد است، و بيشتر مشاغل مـوجـود و تـازه، در رده             30كم  عالي دست
اي اند كه نياز به تخصص بااليي ندارند. نرخ عمومي بيـكـاري     كارهاي ساده

درصد است. از سوي ديگر، ركود اقـتـصـادي در        14در كشور، اكنون حدود 
اتحاديه اروپا نيز، كه شريك تجاري عمده تونس است، تأثيري مـنـفـي بـر       
وضعيت اقتصادي تونس، نرخ تورم، بازار كار و صادرات اين كشـور داشـتـه      
است. از عوامل ديگري كه موجب نارضايتي رو به افزايش در بين بخشي از    

ميليون نفري تونس شده است، نبود آزادي بيان و محدوديـت   10/5جمعيت 
هـاي     مشاركت آزادانه مردم در حيات سياسي كشور، فساد فزاينـده در رده     

دولتي و حكومتي، و افزايش فاصله ميان ثروتمندان (به طور عمده سـاكـن      
دستان (به طور عمده ساكن مـركـز و      مناطق شمالي و ساحلي كشور) و تهي

هاي  گذاري درصد سرمايه 90جنوب كشور) است. قابل توجه است كه، حدود   
گيرد كه از رونق اقتصادي  خارجي در مناطق ساحلي شمال كشور صورت مي

برتري نسبت به بقيه كشور برخوردار است. همين امـر، مـوج مـهـاجـرت             
را در جستجوي كار در پي داشته است. واقعيت ديگر   “ شمال” ها به “ جنوبي” 

اين است كه، بخش بزرگي از كسب و كارهاي عمده در تونس به نوعي بـا    
شوند، و از اين پيوندهاي تباري و خويشاوندي در    خانواده بن علي مربوط مي

 تأمين و پيش برد منافع سود برده مي شود.
اتـحـصـيـل        هاي اخير در پي خودسوزي يـك فـارغ       تظاهرات و ناآرامي

دانشگاهي بيكار به نام محمد بوعزيزي رخ داد كه براي تأمين معاش بسـاط  
سـيـدي   ” فروش ميوه و سبزي به پا كرده بود، اما مأموران انتظامي شـهـر       

فروشـي   به بهانه نداشتن پروانه دست “ بوزيد ادامه سقوط ديكتاتوري در تونس...
بساط او را به هم ريخته بودند. اگرچـه بـه      
علت مهار امنيتي شديد، تظاهراتي از ايـن      

سابـقـه    هاي اخير كم دست در تونس در دهه
بوده است، اما همين خودسوزي در اعتراض 
به بيكاري و خشونت نيروهاي انـتـظـامـي،     

هـا     بهانه يي شد كه جوانان بيكار به خيابان
بريزند. تا اين تاريخ حدود چهار هفته بود كه  
تظاهرات در شهرهاي مختلف، و از جمله در 
پايتخت، تونس، كه بزرگ ترين شهر كشـور  
نيز است، ادامه داشت. در پايتخت، جوانان و  
دانشجويان و وكال و قشرهاي  ديگـري از    

هاي اجتمـاعـي و      مردم كه از طريق شبكه
پيامك يكديگر را خبر كرده بودند، در يكـي  
از منطقه هاي مركزي شهر گرد هـم مـي     

رو    آمدند كه با حمله نيروهاي انتظامي روبـه   
مي شدند. در خالل اين روزهـا، نـيـروهـاي        

هـاي     امنيتي به تناوب با قطع موقتي شبكـه 
هاي موبايل سعي كردند در ارتباط گيري مردم اخالل ايـجـاد    اينترنت و تلفن

كنند. در تجمع ديگري در پايتخت، حدود هزار نفر در برابر اتحاديه عمـومـي    
كاركنان دولت تونس گرد آمدند كه پليس به آنان هجوم برده و متفرق شـان  

شود كه در يكي از اين تظاهرات، دو تن از تظاهـركـنـنـدگـان       كرد. گفته مي 
هاي مردمي، رئيس جمهوري، بن علي،  جوان كشته شدند. در پي اين ناآرامي 

دي ماه، ضمن اينكه قول داد دولت براي جوانـان   8در يك نطق تلويزيوني ،
ايجاد شغل خواهد كرد، اعالم كرد كه، آشوبگران به شدت مجازات خواهـنـد   

و هشدار داد كه، هدف  “ كم و كاست اجرا خواهد شد قانون بي” شد. او افزود:   
ها و مزدوران خواهد بود كه متـوسـل بـه       اقليتي از افراطي” قانون، مجازات 

هاي اخير زيـر     بن علي با بيان اينكه خشونت “ شوند.  خشونت و اغتشاش مي
دار  هاي خارجي صورت گرفته است و چهره كشور را لكه نفوذ و هدايت رسانه

 كرده است، وزير ارتباطات دولت را از كار بركنار كرد.
هاي عمده مخالف دولت  تونس، كه از حزب “ خواه دموكراتيك ترقي” حزب 

دي ماه اعالم كرد كه، در تظاهرات اخير شمـاري از     8است، روز چهارشنبه 
نگار، يكي از اعضاي حـزب     هاي اپوزيسيون ، از جمله يك روزنامه شخصيت

تونس كه از سخنگويان تظاهركنندگان در “  كمونيست كارگران” ممنوع شده 
شهر سيدي بوزيد بود، و نيز شماري از هواداران حزب احياي سوسياليسـتـي،   

هاي اجتماعـي در     اند. پيكار امروز مردم تونس ريشه در نابرابري  دستگير شده
اين كشور دارد و واكنشي بوده است به محروم بـودن زحـمـتـكـشـان از             

ترين حقوق اجتماعي، و سركوب آنان از سوي نيروهاي حـاكـم بـه         اي پايه
نمايندگي بن علي و رژيم خودكامه تونس. اتحاد نيروهاي صنفي و اجتماعي،  

اجتمـاعـي،     و همگامي و همكاري نيروهاي هوادار سوسياليسم با اين جنبش
اي مردم و تـأمـيـن دمـوكـراسـي و              ضامن عملي شدن خواست هاي پايه

هاي همگاني، و كسب مزاياي اجتماعي براي توده مـردم، از جـملـه         آزادي
تواند بـه تـغـيـيـرات           بيكاران و طبقه كارگر خواهد بود كه به نوبه خود مي

تر به سود مردم فرارويد. حزب توده ايران، پـيـگـيـرانـه          دموكراتيك گسترده
مخالف سياست هاي سركوبگرانه  دولت و رژيم حاكم در تونس بـوده و در      
فرصت هاي مقتضي همبستگي خود با زحمتكشان و نيروهاي ترقي خـواه و    
دموكراتيك اين كشور را اعالم كرده است.  در مالقات هيئت نـمـايـنـدگـي       

، عضـو     “عبدالعزيز مساعود”رفيق كميته مركزي حزب توده ايران با 
هيئت سياسي جنبش التجديد (حزب كمونيست سابق تونس) و 

آن، در شهريورماه ، در جريان جشـنـواره   سردبير نشريه ارگان مركزي 
در پاريس، تبادل نظر همه جانبه اي در رابطه با تحوالت دو كشور “  اومانيته” 

انجام گرفت.  اين تبادل نظر در جريان ديداري در حاشيه بيست و يكـمـيـن     
كنگره  آكل قبرس در نيكوزيا، در هفته اول آذر ماه ، نيز تكرار شـد. حـزب      
توده ايران در اين ديدار ها حمايت خود از جنبش مردم و نيروهاي مردمي و   

خواه تونس با خواست: زندگي بهتر، دموكراسي، و عدالت اجتماعـي، را      ترقي
اعالم كرد.  ما ضمن اعالم خشنودي زحمتكشان و نيروهاي مردمي ايران از  
سقوط ديكتاتوري در تونس، اميدهاي خود را به پيروزي هر چه افـزون تـر       
مردم و زحمتكشان تونس در جايگزين كردن رژيمي دموكراتيك، مردمـي و    
مترقي در اين كشور، ابراز مي داريم.  حزب توده ايران همبستگي بين المللي  
خود را با مبارزه بحق زحمتكشان، كمونيست ها و نيروهاي مترقـي تـونـس       

 اعالم مي دارد.

در   “عبدالعزيز مساعود”رفيق 
 چادر حزب در اومانيته



و پالكاردهائي را بر مي افراشتند كه در آن ها آمـده    “  علي است! 
تـن از       50كه  به كشته شدن !“ ما فراموش نخواهيم كرد ”بود: 

آغاز تظاهرات در ماه دسامبر از سوي  نيروهاي دولـتـي اشـاره        
 داشت. 

 همبستگي بين المللي 
حزب كمونيست لبنان با اعـالم هـمـبـسـتـگـي خـود بـا                   

تظاهركنندگان، در بيانيه يي، در هفته گذشته، رئيس جـمـهـوري    
در “  نوليبراليسم خشـن ” ساقط شده و اعوان و انصار اورا به اعمال 

به بيكاري لجام گسيخته و فقرزدگي بي سـابـقـه در      ” كشور كه 
متهم ”  حالي  كه جيب هاي خودشان از پول لبريز است، انجاميده 

كرد. حزب كمونيست لبنان قيام مردم تونس  بر ضد دولت فاسد و 
را برحق دانست.  كنفـدراسـيـون بـيـن        ”  تبار گُمار (نپوتيستيك)

در بيانيه يـي بـه     “  آي تي يو سي ”المللي اتحاديه هاي كارگري،
دي ماه، از سازمان ها و اتحاديه هاي كارگري عضو اين  22تاريخ 

در سراسر جهان خواست تا با برپايي كـارزارهـاي    ”كنفدراسيون“
همبستگي، اعضاي خود را بر ضد سركوب خونين تظاهر كنندگان 

 از سوي دولت تونس در جريان تظاهرات اخير بسيج كنند. 
، “ آي تي يـو سـي      “در ادامه اين بيانيه، شارون بارو، دبير كل 

ضمن حمايت از خواسته هاي تظاهر كنندگان براي  ارائـه يـك     
تظاهركنندگان جـوانـان از جـان        ” برنامه توسعه عادالنه، گفت :  

گذشته  اي هستند كه خواستار درآمدي كافي براي يك زنـدگـي   
ساده اند.  وظيفه مقامات رسمي انجام همه گونه اقدام ضروري به  

 “منظور رسيدن به اين هدف است.
استقبال كـرد،  از تعهد دولت به ايجاد اشتغال   “ آي تي يو سي” 

را به مرحله عـمـل   “  اقدامات مشخصي” ولي گفت كه، دولت بايد 

1389دي ماه   27شنبه  دو   12  860شمارة   
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انتظار مي رود جنبش اعتراضي مردم تونس، كه و اكنشي به نبود 
دموكراسي و عدالت اجتماعي در اين كشور است، در راستاي 

دموكراتيك شدن حيات سياسي كشور، اجراي اصالحات به نفع 
 مردم، ايجاد اشتغال، و فقرزدايي ادامه پيدا كند.

 
مردمي ، با رسيـدن مـوج تـظـاهـرات          وقفه ناآرامي هاي پس از قريب يك ماه 

دي ماه، عجز دولت از پاسخ گويي به خواسته هـاي   22اعتراضي به پايتخت در روز 
زحمتكشان و ادامه شدت عمل پليس و نيروهاي امنيتـي و نـظـامـي كـه روي              

دي ماه، پـرونـده      24تا  20تظاهركنندگان آتش گشودند، در طول پنج روز تاريخي 
ننگين رئيس جمهوري فاسد و ديكتاتور اين كشور بسته شد. اين تظاهرات ها، كـه     
در جريان آن نزديك به صد نفر كشته و بسياري زخمي شده اند،  جدي ترين چالش 

سـال قـدرت      23زين العابدين بن علي، رئيس جمهوري ساقط شده كشور در طول 
دي مـاه، و     24تظاهرات بي سابقه در تونس، پايتخت كشور، در روز مداري او بود.  

اعتصاب عمومي كارگران در اين روز، دولت زين العابدين بن علي، ديكتاتور تونس را 
مجبور به كناره گيري از قدرت و فرار او و خانواده اش از كشور و پنـاه بـردن بـه        

به دنبال فرار ديكتاتور، در كشور شرايط اضطراري اعالم شد عربستان سعودي كرد.  
نخست وزير تونس اعالم كرد كه براي تشكيل يك دولت جانشين اقدام خـواهـد   و 

 كرد. 
دي ماه از سوي اتحاديه عمومـي كـارگـران تـونـس           24راه پيمايي روز جمعه 

نفر عضو دارد، سازمان دهي شده بود.  ايـن    300/000، كه بيش از “يو.جي.جي.تي”
اتحاديه همچنين در اين روز يك اعتصاب نمادين دوساعته را در پايتخت سـازمـان   

از آغاز تظاهرات اعتراضي مردم در آذر ماه، از خواسته هـاي    “  يو.جي.جي.تي   ” داد.   
جنبش حمايت كرده و اتحاديه هاي كارگري تونس را به شركـت وسـيـع در آن          

ضمن ابراز همبستگي با مردم تونس، حمايت خود را  ”يو.جي.جي.تي   “تشويق كرد.   
” از خواسته هاي تظاهركنندگان بر مبناي تدوين و اجراي مدلي از تـوسـعـه كـه         

فرصت هاي برابر ، حق كار و فرصت هاي شغلي مناسب و معقول، و در آمـدهـاي     
اعالم “ پايداري كه كفاف نيازهاي  ضروري زحمتكشان را بدهد و آن را تضمين كند

قبل از آخرين پرده رويارويي مردم با رژيم، عزل وزير كشـور از طـرف          كرده بود. 
، در پاسخ به خواست جنبش اعتراضيدي ماه  22رئيس جمهوري در روز چهارشنبه 

عدم اطمينان و احساس ناتواني رئيس جمهوري در تصميم گيري براي اقـدام بـه       
سال گذشته  23حركت هاي بعدي را به نمايش گذاشته بود، يعني امري كه در طول 

دي ماه، رئيس جمهوري ساقط شده در حـالـي    20بي سابقه بوده است. روز دوشنبه 
براي مقابله با بيكاري را مي  2012و  2011شغل در سال  300/000ايجاد كه قول  

داد، مدعي شد كه تظاهركنندگان از سوي چپ گرايان و نيروهاي اسالمي تحريـك  
شده اند، و به اقدامات تروريستي متهم شان كرد. زين العابدين بن علي در سخنراني  

دي ماه، ضمن قبول اينكه در دور بعدي كانديداي رياست جمهوري  23خود در روز 
نخواهد شد و به تضمين آزادي هاي سياسي و آزادي رسانه ها ابراز تـعـهـد كـرد،       

در مورد ، من خواسته هاي مردم در مورد بيكاري ”شد و گفت:  “ آتش بس” خواستار 
خواسته هاي ضروري و خواسته هاي سياسي براي آزادي هاي بيشتر را درك مـي    

ولي مشخص بود كه تظاهركنندگان كه به عملكرد رژيم وكـوشـش هـاي      “   كنم. 
مذبوحانه اش براي خاموش كردن شعله هاي خشم مـردم و ادامـه حـاكـمـيـت             
ديكتاتوري فاسد و نوليبرال آگاه اند، هيچ گونه تمايلي به مصالحه با سركوبگران از   

محاكمه ” ، “ بن علي  بايد برود! ” شعار مي دادند:   تظاهر كنندگانخود نشان ندادند.    
آريِ ما به آب و نان است ، اما نه به بـن    ” و  “  عمومي براي خانواده رئيس جمهور! 

17th January 2011  

 سقوط ديكتاتوري در تونس!
 مرحله جديدي مي شود!وارد قيام اعتراضي مردم تونس 

     11ادامه در صفحه 

 يورو  100                                    از ايران   رفيق پروانه
كرون  1500      رفيقي از استهكلم به ياد رفيق شهيد آذرنگ

 شهداي فاجعه  ملي   به ياد همه مبارزان راه ميهن و
 دالر 2000  از اتريش   رفيق پرويز                               

 كمك هاي مالي رسيده 


