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تغييرها در سيستم 
آموزشي رژيم واليت 

 يا مسخ؟“ تحول”فقيه: 
شـود كـه      سال تحصيلي جديد در حالي شروع مي

جا مـانـده از      هاي به ها، و گرفتاري ها، مشكل معضل
دهـه     انديشان در طول بيش از سـه    حاكميت تاريك

سير قهقراييِ نهادي مهم در عـرصـه سـيـاسـي و          
پرورش، به بـدتـريـن     و اجتماعي كشور، يعني آموزش

انديشان با افـزودن   وضعيت خود درآمده است. تاريك 
هايي كامالً از پيش حساب شده و برنامه ريـزي   طرح

هايي كه گاه با كند شـدن   شده در نهان، و با سياست

 
هاي عرصه سـيـاسـي كشـور، در          تحول

الشعاع برگزاري اجـالس   روزهاي اخير، تحت
تعهد در تهـران   كشورهاي عضو جنبش عدم

قرار داشت. تبليغات گسترده پيرامون اهميت  
اين نشست در خروجِ جمهوري اسالمـي از    

هاي سياسي داخلـي و خـارجـي،         بن بست
هاي رژيم واليت فقيـه   بخش مهمي از اقدام

 در هفته هاي گذشته بود. 
ارتجاع حاكم در تالشي چند جانبه كوشيد 
با استفاده از امكان برگزاري نشست جنبـش  
غيرمتعهدها راه حلي براي بـرون رفـت از       

هاي فزاينده خود در عـرصـه هـاي         بحران
داخلي و بين المللي فراهـم سـازد. حضـور         
احمدي نژاد، الريجاني و هاشمي رفسنجاني 
به عنوان همراهان رهبر به كـنـفـرانـس و       

اي در روز افتتاح اين نشسـت،   سخنان خامنه
گوهاي او بـا دبـيـركـل          و و همچنين گفت

سازمان ملل متحد، نشانگر اهـمـيـت ايـن       
نشست در دستگاه تبليغاتي و ديـپـلـمـاسـي      

 رژيم واليت فقيه بود. 
سخنان خامنه اي در اين نشست عمـدتـاً   
تكرار ادعاهاي عوام فريبانه رژِيم و ژسـت      

ولي فقيه، و در عيـن  “  ضد استكباري” هاي 

اي    اي به پـرونـده هسـتـه         حال  تأكيد خامنه
جمهوري اسالمي، و مسايل منطقه از جـملـه       

تعهد  سوريه بود. در آستانه برگزاري نشست عدم 
هـاي هـمـگـانـي و           ها درتهران، برخي رسانه

هاي با نفوذ حكومتي از امكانِ رسيدن بـه   جناح
هـاي     توافقي بر سر طرحي براي حل مسـئلـه    

اي با حضور جمهوري اسالمي، تركـيـه،    منطقه
مصر، و عربستان خبر دادند. پايـگـاه خـبـري        

احمـد داود    ” شهريورماه، گزارش داد:   6آفتاب، 
اوغلو وزير خارجه تركيه اشاره كرده كـه ايـن       
كشور طرح جديدي براي پايان دادن به بحران 
سوريه در دستور كار دارد و اضافه كـرده كـه       

اي، از جـملـه    دراين طرح، بازيگران مهم منطقه
مصر، عربستان سعودي، تركيه و ايران شركـت  
خواهند داشت. اين در شرايطي است كه دولـت   
مصر نيز از وجود طرحي به ابتكار محمد مرسي 
براي حل بحران سوريه با حضور ايـران خـبـر      

 “داده است.
شهريورماه، پيش از آغـاز       7روزنامه اعتماد، 

رسمي اجالس، در گزارشي تفصيلي متذكر شده 
با آغاز سفر محـمـد مـرسـي، ريـيـس           ” بود:   

ن  و
 

 ما به آنها گفتيم:
 جنگ ، تزوير شماست،
 زهر دركاسه ي خلق،
 رسم ديرين شماست!

 سر شوريده ي ما را كه بريدند،
 گمان مي كردند،

 كه شبي گشت دراز،
 سبزه از خاك نمي رويد باز!

 و نمي دانستند،
 سرو سبزي كه درانديشه ي ماست،

 باز مي رويد و باز،
 رو درآئينه ي دلها دارد،
 ريشه درخاك توانا دارد!

 ما به آنها گفتيم:
 خانه برخاكستر،

 گنج از رنج خاليق بردن،
 سر خوبان بر دار،

 اين فرومايگي، آئينه ي آئين شماست!
 دست روشنگر ما را كه بريدند،

 گمان مي كردند،
 سرو برخاك افتاد!
 و نمي دانستند،

 بستر سبز زمين خانه ي ماست،
 ريشه در خاك نشانديم و زمان سنگر ماست!

 ما به آنها گفتيم:
 كه سپنج قدرت،

 گر به خون مي جوييد،
 خلق درياست و طوفان در راه!

 چشم ما را بستند،
 گل سرب از دل ما روياندند،

 به اميدي كه نپائيم دراز!
 و نمي دانستند،

 سر ما،
 دانه ي سبزي است كه مي رويد باز!

 ما به آنها گفتيم:
 بذر باد است كه كشتيد براين خاك كهن،

 داس اگر دست شماست،
 خرمني نيست،

 ثمر، توفان است!...
 نويد  -م  

 رفيق محمد مختار الخطيب،با “ نامه مردم”گوي  و گفت
 11و  12در صفحات “     دبير كل حزب كمونيست سودان”
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 ادامه تغيير در سيستم آموزشي ...

دهد ،    و گاهي با تند شدن همراه است ولي همچنان به مسير خود ادامه مي
در صددند با اجراي سياست رسوايِ تفكيك جنسيتي ضربه نهايي را بر پيكر 
جنبش زنان و جدا كردن اين قشر ميليوني از عرصه اجتماعي وارد آورنـد و    

شان را استوار بدارند. بـه      هاي به اصطالح تحكيم حاكميت چپاولگرانه زمينه
همين منظور، رژيم واليت فقيه براي پيشبرد اين برنامه ارتجاعي در تـمـام   

هايي را به اجرا درآورده و يا در دستور كار قرار داده اسـت. از      ها، اقدام زمينه
هاي درسي بر اساس جـنـسـيـت      كتاب“  متناسب سازي” ها،  جمله اين اقدام

، مهدي نويد ادهم، دبـيـر   90ماه  بهمن 6است. به گزارش روزنامه خراسان،  
ها را تشريح كرد كـه   عالي آموزش پرورش، جزيياتي از اين اقدام كل شوراي

و “  آشـپـزي  “و   “  بافتني“هاي حرفه و فن براي  دختران  در آن مثالً درس
“ است. وي در جايي ديـگـر گـفـت:        “  كاري برق“و “  نجاري“براي پسران 

ها را متفاوت كرد، به طور نـمـونـه       شود در دروسي مثل احكام، آموزش مي
به نظر “  دهيم با پسران متفاوت باشد.  احكام شرعي را كه به دختران ياد مي

هايي است كه پخت و    جايگزين كردن درس“  تحول” رسد هدف از اين  مي
ها، ارتباط  پز و توضيح المسايل( كه به شرايط نماز و روزه و تيمم، و جز اين 

رسالـت  ” يي در باره  ، مقاله90دي ماه 17دارد) را دربر گيرد. روزنامه رسالت،   
يي طوالني در اهميت حجاب  به چاپ رساند، كه همراه با مقدمه“  فرهنگيان

بـدون  “  نـويسـد:    پردازد، و مي ، به نقش آموزش و پرورش در اين زمينه مي
توانند در تقويت فرهنگ حجاب و    ها مي ترديد آموزش و پرورش و دانشگاه

ترين نقش را به عهده بگيرند. ... در اين راستا ضروري به نـظـر        عفاف مهم
رسد كه اوًال استخدام معلمان و مربيان فقط از طريق مراكز و موسسـات   مي

تربيت معلم، آن هم زير نظر آموزش و پرورش صورت گيرد و ثانياً الـتـزام     
عملي به احكام اسالمي مخصوصاً حجاب و عفاف در داوطـلـبـان زن در        

هاي آموزشي و پـرورشـي مـراكـز و              اولويت قرار بگيرد و ثالثاً در برنامه
موسسات مذكور جايگاه رفيع زن در اسالم و اهميت و قداست حـجـاب و       

الزم بـه تـذكـر اسـت درج             “  عفاف عميقاً و دقيقاً تشريح و تبيين گردد. 
هاي  معني“  رسالت“هايي همچون  هايي در روزنامه هايي با چنين بينش مقاله

هـا،     خاص خود را دارد. واقعيت اين است كه، گردانندگان اصلي اين روزنامه 
آيند،  نقشي تعيين كـنـنـده     هايي كه به مرحله اجرا در مي در اجراي سياست

كنند، و بازتاب اين نوشتارها را ما در عرصه هاي عـمـلـي شـاهـد           ايفا مي
ماه، در ارتباط بـا     ارديبهشت31خواهيم بود. در همين زمينه روزنامه اعتماد،  

اهللا مقـتـدايـي، رئـيـس         سند تحولِ بنيادين آموزش و پرورش، از قول آيت
پنج نفر از آموزش و پرورش و پنج نفـر از    “  نويسد:  هاي علميه قم، مي حوزه
علميه نشستند و راه هاي تعامل را شناسايي كردند و نـتـيـجـه آن            حوزه
اي بود كه به امضا رسيد و ستادي تشكيل شد و دبير آن با جديت  نامه تفاهم

االسالم ذوالعلم، در    بر اساس همين گزارش، حجت“  كار خود را شروع كرد. 
توانيم مطمئن باشيـم   هاي علميه نمي بدون حضور حوزه“  ادامه اظهار داشت: 

از محتواي گـزارش    “  ايم.  راه درستي را در تعليم و تربيت ديني پيش گرفته
توان برداشت كرد كه، از جمله مواردي كـه مـد      طور مي روزنامه اعتماد اين

اسـت.  “  مدارس قرآني“گذاران آموزش و پرورش است، تاسيس  نظر سياست
هاي پاكستان و روي كار آمدن طالبان در افغانستان را پي  كساني كه مشكل

هاي پـلـيـد     ، در جهت هدف“ مدارس قرآني“اند كه اين  كنند آگاه گيري مي
كـنـنـد.       مرتجعان، چه نقش مخربي را در اين دو كشور بازي كرده و مـي   

در دانشگاه را   “  رشته مداحي“ماه، خبر از ايجاد  فروردين 24روزنامه اعتماد، 
پيشنهاد ايجاد رشته مداحي را ابتدا مداحان تهـرانـي   “  گزارش كرد و نوشت: 

مطرح كردند. ... قرار است اين رشته در دانشگاه هاي كشور تدريس شـود.        
.... طاهري مدير عامل اين تشكل توضيح داد كه موضوع را به طور ضمنـي      
با مسئوالن وزارت علوم مطرح كرديم كه موافقت خود را با ايجاد اين رشته 

حاجي بابايي، در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه، كـه  “  اعالم كردند. 
ماه، آن را مخابره كرد، با بيان اينكه سـنـد      ارديبهشت15خبرگزاري فارس، 

ملي آموزش و پرورش داراي پشتوانه علمي و منطقي محكمي است، نـيـز     
مباني فلسفي سند تحول  آموزش و پرورش برگرفته از آموزه “  اظهار داشت: 

هاي قرآني، سيره پيامبر اعظم و ائمه معصومين به ويژه سيره حضرت زهـرا  
نظران و علماي بـزرگ     است ضمن اينكه از نظرات متفكران بزرگ، صاحب
وي در   “  ايـم.     مند شـده  ديني به ويژه رهنمودهاي امام و مقام رهبري بهره

هـاي     همين سخنان ضمناً يادآور شد كه، طي شش سال آينده تمام كتـاب 
درسي تغيير پيدا خواهند كرد. كامران دانشجو، در سخنـانـي كـه ايسـنـا،           

خـانـه    ماه، آن را مخابره كرد، با سخناني مشابه، دورخيزهاي وزارت مرداد18

اش را تشــريــح     
كرد، كه در محتـوا  
ادامه مـوردهـايـي    
است كه در بـاال    

هــا اشــاره      بــدان
كــرديــم. وي در      
قسمتـي از ايـن       

...   “سخنان گفت:    
دانشگاه هاي مـا    
دســتــاوردهــاي   
مهمي را تـقـديـم    

گيري بومي داشـتـنـد،     هاي ما از ابتدا جهت اند و قطعاً اگر دانشگاه جامعه كرده
گـيـري      جهت” براي اينكه به “  شاهد پيشرفت و دستاوردهاي بيشتري بوديم. 

ببريم، الزم است به ادامه سخنان او تـوجـه      كامران دانشجو بيشتر پي“  بوميِ
ها، ايجاد دانشگاه ويـژه     سرفصل و برنامه درسي دانشگاه 400شود. وي تغيير 

شرع ” دختران، بازگشت گفتمان انقالب، اصرار بر جاري و ساري كردن احكام 
هايي خواند كه  وزارت علوم در صدد پـيـاده      را، از جمله اقدام“  مقدس اسالم

هاست. او با تاكيد بر اينكه هنوز با تحقق دانشگاه اسالمي فـاصـلـه      كردن آن
“ ها گـفـت:      زيادي داريم، با اشاره به ضرورت تحول در علوم انساني دانشگاه

سال گذشتـه   50ها نظريات  بخش غالب متون درسي علوم انساني در دانشگاه
انديشمندان غربي است كه تحول اين متون در جهت استفاده از آموزه هـاي    

دانشـجـو تـوضـيـح        “  اسالمي، بومي سازي و روزآمد سازي ضروري سـت.    
سال پيش ناكارآمدند پس اصرار بـر پـيـاده         50هاي  دهد كه اگر نظريه نمي

قرن پيش با چه توجيهي در مرحله تـدريـس      14هاي متعلق به  كردنِ نطريه
ماه، گزارشي را مخابره كـرد كـه تـا         مرداد18اند؟ خبرگزاري مهر،  قرار گرفته

هاي انجام شده و يا در شُرُف انجام را افشا مـي كـنـد و           حدود زيادي اقدام
را در سيستم آمـوزشـي   “   بومي سازي” و “   سند تحول” تري از  تصوير روشن
دانشـگـاه   “،   “ دانشگاه محقق اردبيلـي “سازد. بنابر اين گزارش،    مشخص مي

دانشگاه سيستان و   “، و “ دانشگاه صنعت نفت“، “ دانشگاه لرستان“، “ اصفهان
هايي براي حذف و يا نپذيرفتنِ دختران را بـه مـرحلـه اجـرا          گام“  بلوچستان
دانشگاه كشور ظرفيت پذيرش دختران را در    36اند. طبق همين خبر،   درآورده

حـذف     91برخي از رشته هاي دانشگاهي از دفترچه انتخاب رشـتـه سـال        
اند. در اين ميان عالوه بر جداكردن دختران از پسران، موضوع نـگـران       كرده
هاي دانشگاهي است. اقدامي كه از سال   تر حذف دختران در بيشتر رشته كننده

گذشته زمزمه آن آغاز گرديد امسال در سطحي وسيع در حال پـيـاده شـدن      
هاي آموزشي  است. در حالي كه بيشترين هجوم خبري بر اسالمي كردن مركز 

هـا كـه        ترين اشاره اي به ديگر معضل ميهن متمركز گرديده است ، كوچك
ها تـوجـه الزم        رود بدان ترند، نشده و انتظار هم نمي اي تر و ريشه اتفاقاً مهم

ماه، در مطلبي به قلم ميثم هاشمي، آورده    ارديبهشت23بشود. دنياي اقتصاد،  
سال كشور، تحصيالتي در حد ابتدايـي   15درصد از جمعيت باالي  41 ” است:  

“ درصد داراي تحصيالتي حداكثر تا پنجم ابتدايي هستنـد.   25دارند. ... تقريباً     
ماه، به نقل از فرشيد يزداني، فعال حقوق كودك،  ارديبهشت28روزنامه اعتماد، 

با اشاره به اينكه سه و نيم ميليون كودك خارج از چرخه تحصيل قرار دارنـد،  
هاي اشتغال برابر از تبعات خـارج     ها و كاهش فرصت استمرار نابرابري ” گفت:  

، بـا  90ماه  اسفند19خبرگزاري مهر، “   ماندن كودكان از چرخه تحصيل است. 
اشاره به گزارش رسمي وزارت آموزش و پرورش كه به موضوع و آمار افرادي 

مدير  1387در اسفند سال “  كنند نيز ارتباط دارد، نوشت:  كه ترك تحصيل مي
هزار دانش آمـوز در پـايـه اول           30كل آموزش و پرورش از ترك تحصيل 

راهنمايي خبر داده بود و پس از آن هيچ گاه آمار دقيقي در اين باره از سـوي    
نكته قابل تعمق اينكه، خود ايـن  “  شد.  منابع رسمي اين وزارتخانه عنوان نمي

دانـد، و آورده       هاي اقتصادي مي گزارش علت اصلي ترك تحصيل را معضل
به رغم هزينه سنگين دولت، همه ساله درصدي از دانش آموزان دوره    ” است: 

ابتدايي به دليل مشكالت خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي در پايان دوره ابتدايي 
“ شـونـد.      هاي رسمي خارج مـي  ترك تحصيل كرده و عمالً از چرخه آموزش

عالوه بر اين روند خطرناك، گاه و بيگاه موردهايي را شاهديـم كـه دانـش        
آموزان باقي مانده در سيستم آموزشي در شرايطي مجبورند ادامه تـحـصـيـل     

شود. جـام      بدهند كه حتي حداقل استانداردهاي موجود نيز در آن رعايت نمي
هـاي   هاي گرمايشي در سال هر چند سيستم ” نويسد:   ، مي90ماه  بهمن17جم، 

بار خارج شده و در سراسر كشور توزيع اعتبارات ويژه براي  اخير از حالت تأسف
ها مسئوالن مياني آموزش و پرورش را بـه چـاره جـويـي          گرم شدن كالس

  5ادامه  در صفحه 
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هاي اخير، بسـيـاري از      بر اثر ژرفش بحران اقتصادي، در ماه
خـوش ركـود و          واحدهاي توليدي، صنعتي، و خدماتي دسـت   

ها در سراسر  اند. تعطيلي و ركود كارخانه  كاهش ميزانِ توليد بوده
كشور به بيكاري گسترده كارگران و زحمتكشان مـنـجـر شـده       
است، و بار ديگر موضوع پراهميت امنيت شغلي بـه يـكـي از        

  هاي اصلي كارگران در اوضاع كنوني بدل گرديده است. خواسته
كه مركز آمار جمهوري اسالمي در گزارش خود ميزان  هنگامي

درصد اعـالم كـرد،        12/9بيكاري در سه ماه نخست امسال را 
اغلب سنديكاهاي مستقل و فعاالن كارگري چنين آماري را غير 

  .واقعي و ساختگي ناميدند
بومي سازي، گامـي  ” مرداد ماه، در گزارشي با عنوان:   25ايلنا، 

بـر  “، از جمله نـوشـت:      “ جهت نمايش واقعيت بي رحم بيكاري
ماهه ابـتـداي      3اساس همين آمار ارايه شده نرخ بيكاري براي 

استان تك رقمي و بـراي     9استان دو رقمي،  21سال جاري در 
درصد بوده است ... ارايه اين آمار به تنهايـي      17استان باالي  4

كافي بود تا اعتراض بسياري از فعالين كارگري و كارشـنـاسـان    
بينانه و غير واقعي بخوانـنـد.    اقتصادي را بلند كند تا آن را خوش

ها  اين در حالي است كه نرخ بيكاري رسمي در بسياري از استان
همچون ايالم يا لرستان بسيار باال اعالم شده بود. در هـمـيـن       
راستا يك فعال كارگري در ايالم نرخ بيكاري استـان ايـالم را       

... يـك      درصد دانسته است 21برخالف اعالم مركز آمار بيش از 
 14/3فعال كارگري در استان قم با انتقاد از اعالم نرخ بيكاري   

درصدي در اين استان گفت، منابع و مستندات مركز آمار كشـور  
... به     تقريبي است و نشان دهنده بيكاري موجود در جامعه نيست

اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصـادي آمـار ارايـه شـده بـا              
 “خواند. هاي سفت و سخت و بي رحم جامعه نمي واقعيت

مرداد ماه، با استناد به برآورد رسمي مركـز   24همچنين ايرنا، 
سالـه در     24تا  15ميزان بيكاري جوانان ” آمار گزارش داده بود: 

... هـم اكـنـون          درصد رسيده است 28/6به  91فصل بهار سال 
نرخ بيكاري جوانان كشور بيش از دو برابر نرخ بـيـكـاري كـل       

نفر بيكـار در     2/6... به عبارتي از هر     درصد) است  12/9كشور ( 
 ”نفر جوان است. 1كشور 

مقايسه اين آمار با برآورد آماري در خصوص سهم هر يك از   
هاي اقتصادي يعني صنعت، كشاورزي، و خـدمـات در          بخش

    اشتغال كشور، بيانگر اوج فروپاشي اقتصاد ملي و روند دردنـاك
نابودي امنيت شغلي طبقه كارگر و ديگر زحمتـكـشـان كشـور       

هاي ناشي از اثـرهـاي        نظري به اوضاع كنوني و مشكل.است
 -ها يعني حذف يارانه -مخرب اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي

جويانه حاكي از آنسـت       هاي مداخله و پيامدهاي ويرانگر تحريم
كه، با افزايش نرخ بيكاري، ركود واحدهاي صنعتي، و رشد تورم، 

جمعي كارگران، سطح دستمزد  هاي وسيع و دسته عالوه بر اخراج
و قدرت خريد آنان نيز به شدت كاهش يافته است، و عالوه بـر  

ها، مسئله دستمزدهاي معوقه به معضلي جدي و سـراسـري    اين
تبديل شده است. اين را نيز بايد بيفزاييم كه، در چنين وضعيتـي   
قراردادهاي سپيد امضا و قراردادهاي موقت بيش از گذشته رواج 

اند. ايسنا در اواخر تيرماه، از قول رييس اتحاديه كـارگـران       يافته
در حال حاضر هـيـچ آمـار         “  قراردادي و پيماني، اعالم داشت: 

رسمي از اينكه چند درصد نيروي كار كشور پيماني و يا رسمـي  
درصـد     85توانم بگويم كه بيـش از       است وجود ندارد ولي مي

درصد كارگران رسمـي   15نيروي كار پيماني و قراردادي و تنها 
هستند و متأسفانه نيروهاي رسمي قديمي هم كه باز نشـسـتـه      

شـود. تـعـداد          شوند، نيروي قراردادي به جايشان گرفته مي مي
هـا   نيروهاي [بخوان كارگران] شركتي بسيار باال است و اكثر آن  

سابقه هاي بااليي دارند ولي متأسفانه در حـقـشـان اجـحـاف          

هاي بيمه يا پرداخت حق و حـقـوقشـان     شود به نحوي كه حتي در اعالم ليست مي
درصـد     100” مرداد ماه، نوشت:   30از ديگر سو خبرگزاري مهر، “  شود.  كوتاهي مي

افزايش روزافزون نيروي متقاضي كـار      ...قراردادهاي بخش خصوصي موقت است
در كشور و ايجاد آشفتگي در عرضه و تقاضاي نيروي كار، در نتيجه ارزانـي و در        
دسترس بودن نيروي كار، باعث شد تا امروز تمـام قـراردادهـاي كـاري بـخـش             
خصوصي با نيروي كار كه حداقل چند ميليون نفر شاغل مشمول قانون كـار را در      

كارگران قرارداد موقـت و     “ خود جاي داده است، به صورت موقت و غير دايم باشد. 
نيز كارگران شركتي حتي از حقوق و مزاياي قانوني نيز محرومند. كارگران شركتـي   
نامي است كه از دوران برنامه تعديل اقتصادي و اصالح ساختار اقتصـادي بـه آن       

هاي پيمانكار نيروي انسانـي بـه      شود كه از سوي شركت گروه كارگراني اطالق مي
 18گيرند. ايسنـا،      ها قرار مي ها و شركت  مؤسسه“  در اختيار” و “  استخدام” اصطالح 

هاي متفاوت و متـعـدد از قـانـون          وجود برداشت“  مرداد ماه، در اين باره نوشته بود: 
هـايـي در        خدمات كشوري و اجراي آن و برخورد با نيروي كار باعث بروز چالـش 

... هر فرد شركتي را تاسيس و نيـروي كـار را بـه              خصوص نيروهاي شركتي شد
كه اين امر تضييع حقوق نيروي كار در كشـور   كند، درحالي صورت پيماني واگذار مي

 ”رود. به شمار مي
چـنـد   ” كارگران شركتي كه به برآورد رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني 

يي از نابودي امنيت شغلي كارگران و بي اعتنايي به حقـوق   ، نمونه“ شوند ميليون مي
 .آنان در جمهوري اسالمي است

تر، بار اصلي بحران اقتصادي و اثرهاي فاجعه بار اجراي برنامه هاي  به بيان دقيق
اجتماعي ضد مردمي بر دوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان سنگيـنـي    -اقتصادي

هـا     ها به طور مستقيم نابودي امنيت شغلي ميليـون  كند. ركود و تعطيلي كارخانه  مي
هاي حـكـومـتـي      كارگر را رقم زده است. كارفرمايان با حمايت دولت و ديگر ارگان 

 1كنند. ايلنا،     ها در نخستين اقدام كارگران را اخراج مي براي صرفه جويي در هزينه
ها واحدهاي توليدي زير فشار هستند و دست  بر اثر تحريم”   شهريورماه، گزارش داد: 

 ”اند. به تعديل نيرو [بخوان اخراج كارگران] زده
توان بـه   بنابراين، با تجزيه و تحليل اوضاع حاكم بر زندگي و كار طبقه كارگر مي

درستي اين نتيجه را گرفت كه نابودي امنيت شغلي زحمتكشان و وضعيت نـاگـوار     
 .اجتماعي رژيم واليت فقيه است -هاي اقتصادي كنوني پيامد مستقيم سياست

، ضمن آنكه ”ها قانون هدفمندي يارانه“اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي زير نام 
باعث افزايش نرخ تورم شد و به موازات آن به كاهش قدرت خريد و تنزل بيـش از    
پيش سطح زندگي خانوارهاي كارگري انجاميد، به افزايش هزينه توليد و كـاهـش     
قدرت توليدي صنايع كشور نيز منجر گرديد. ورشكستگي صنعتـگـران و تـولـيـد           
كنندگان كوچك و متوسط به طور مستقيم بر سرنوشت كاريِ زحمتكشان شاغل در 

گيرد، اثر گـذاشـت و عـده         صنوف، كه بخش بزرگي از كارگران كشور را دربر مي
بسياري از كارگران صنوف در سراسر ايران به صف بيكاران پرتاب شدند. واحدها و    

هـدفـمـنـدي     “توليدي و خدماتي نيز بر اثر اجـراي       -هاي بزرگ صنعتي  كارخانه
به حالت ركود در آمدند. كارگران اين واحدها عالوه بر اخراج، با مـوضـوع    “  ها يارانه

رويند، و در يك كالم، امـنـيـت     كاهش دستمزدها و معضل دستمزدهاي معوقه روبه
شغلي آنان پايمال شده است. تحميل قراردادهاي سپيد امضا و موقت گوشه ديگري  

اي است كـه   اجتماعي ضد مردمي -هاي اقتصادي از اثرهاي فاجعه بار اجراي برنامه
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را با فقر دست به گريبان كرده است. بـه عـالوه،        
انتشار گزارش رسمي مركز آمار در خصوص وضعيت هزينه و درآمـد خـانـوارهـاي       

ها را به خوبي  شهري و روستايي، وجود شكافي روبه گسترش ميان درآمدها و هزينه
دهد. اين به معناي رشد پديده فقر و كاهش مداوم سطح زندگي و قـدرت      نشان مي

 8خريد توده هاي مردم به ويژه كارگران و زحمتكشان است. روزنـامـه اعـتـمـاد،           
گزارش رسمي مركز آمار نشان داد، شكاف درآمد و هـزيـنـه        ” شهريورماه، نوشت:  

ميليون و    10معادل  89درآمد متوسط ساليانه يك خانوار شهري در سال  ... خانوار
 11است كه هزينه همين خانوار حـدود      هزار تومان برآورد شده، اين در حالي 615

مقايسه اين آمار با مـيـزان دسـتـمـزد        “  هزار تومان ثبت شده است.  367ميليون و 
كند؟ بايد در نظر گرفت كه اين آمار مربـوط بـه      كارگران از چه واقعيتي حكايت مي

هـاي اجـراي بـرنـامـه             بوده است و پيش از آشكار شدن اثرها و نتيجـه  89سال 
توان به جرئت گفت كه، بـا     آزادسازي اقتصادي، محاسبه گرديده است. بنابراين، مي 

هـا،     بار برنامه حذف يارانـه  هاي امپرياليستي و اثرهاي فاجعه توجه به تشديد تحريم
تر گرديده است و شرايط كار و معيشـت   ها ژرف اينك شكاف ميان درآمدها و هزينه

 .كارگران بيش از پيش روبه وخامت نهاده است
آميز زندگي خود راهي  طبقه كارگر ايران در برابر اين وضعيت بسيار ناگوار و فاجعه

هاي پراكنده را با دقت و حوصله و در راستاي  جز مبارزه متشكل ندارد. بايد اعتراض 
ها به پيش برد. خواست احـيـاي     ها و كارخانه هاي كارگر در كارگاه آگاه ساختن توده

تري براي پذيرفته شدن در    هاي مناسب گذشته، زمينه  حقوق سنديكايي در قياس با
ها بايد با هوشياري استـفـاده كـرد و         بين زحمتكشان پيدا كرده است. از اين زمينه 

  .موجبات باال بردن سطح مبارزاتي جنبش كارگري را مهيا كرد

 افزايش نرخِ بيكاري، شكاف
هزينه، و امنيت شغليِ -درآمد

 كارگران 
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 تعيين مجري انتخابات!“ مشكل”
“ شوراي نگهبـان “و “  وزارت كشور“كشمكش ميان 

در خصوص تعيين مجري انتخابات رياست جمهـوري،  
  در طول هفته هاي گذشته، شدت يافته است.

 30نگهـبـان،      عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي
گويي مطبوعاتي، اعالم كـرد كـه،      و مرداد ماه، در گفت

كننـده انـتـخـابـات          برگزار“  وزارت كشور“و “  دولت“
اصال بحث مجري انـتـخـابـات     ”   نيستند. او تاكيد كرد:  

مطرح نيست براي اينكه از نظر ما طبق قانون مجـري  
هاي اجرايي هستنـد و وزارت       انتخابات مردم و هيات

كشور به عنوان پشتيباني كننده اسـت ... بـراسـاس             
قانون، شوراي نگهبان معتقد است كه برگزار كـنـنـده      

هـاي اجـرايـي       انتخابات طبق قوانين و مقررات هيات
هستند نه وزارت كشور، بلكه وزارت كشور پشتيبـان و    

 “هدايت كننده است...
هـاي     كه در گرماگرم كشمكـش  -گيري اين موضع

هاي مربوط به تغيير قانون انتخابـات و     جناحي و بحث
به “  رياستي“موضوع سازو كار اصالح نظام حكومتي از 

بيان شد، بالفاصله با واكنش بـانـدهـاي        -“ پارلماني“
هوادار دولت احمدي نژاد و وزير كشور مواجه گـرديـد.   

شهريور ماه، در گـزارش كـوتـاهـي        4روزنامه اعتماد، 
پاسخ وزير كشور “  دراين خصوص، خاطر نشان ساخت: 

به كداخدايي. مصطفي محمد نجار در گفت وگـو بـا        
هـاي اخـيـر       باشگاه خبرنگاران، در واكنش به صحبت

نگهبان درباره قانون انتخابات، اظهـار   سخنگوي شوراي
هايي كه درباره اجراي انتخابات توسـط   داشت، صحبت

هاي اجرايي گفته مي شود و اينكه وزارت كشـور   هيات
نقش پشتيباني خواهد داشت، مبناي قانونـي نـدارد و       

شـود. وزيـر كشـور            برخالف قانون اساسي گفته مي
گذشته توسـط  سال 30تصريح كرد، اجراي انتخابات از 

شده كه امسـال هـم مـانـنـد             وزارت كشور اجرا مي
هاي پيش وزارت كشور مجري انتخابات از جملـه   سال

 ”انتخابات رياست جمهوري خواهد بود.
و “  نـگـهـبـان       شـوراي “اختالف و كشمكش ميان   

بر سر تعيين مجري انتخابات، به ويـژه  “  وزارت كشور“
انتخابات رياست جمهوري آينده، كه كمتر از يك سال 
ديگر برگزار مي شود، بخشي از جـدال حـاد مـيـان           

هاي طيف ارتجاع حاكم برسر حفظ و تـحـكـيـم      جناح
موقعيت سياسي خود است. در اوضاع بسيـار حسـاس      

يـابـد.      ها بيش از پيش گسترش مي كنوني، اين جدال
هاي اخـيـر،      تجربه برگزاري انتخابات، به ويژه درسال

حاكي از آنست كه تقلب، تغيير آرا، و جـابـجـايـي در       
هاي ريخته شده به صندوق به وسـيلـه ارتـجـاع        راي

      حاكم، به امري معمول بدل شده است. تقلـب بـزرگ
 88انتخاباتي دوره قبل، كه به حق كودتاي انتخاباتـي    

نام گرفت، بهترين و گوياترين نمونه اسـت. درعـيـن       
حال، به نامه اخير مصطفي تاج زاده بايد اشاره كرد كه، 

نگهبان و عنصـرهـايـي     با صراحت از نقشِ دبير شوراي
چون او در تقلب پرده برداشته است و برآن تاكيد مـي    

و “  وزارت كشـور   “كند. بنابر اين، جدال كنوني ميـان    

نه برسر تعيين مجريِ “  نگهبان شوراي“
عادل و سالم براي انتخابـات، بـلـكـه       
درگيري و نزاعي براي حفظ موقعيت و 

هاي معمول در    امكان استفاده از تقلب
هـايـي      رژيم واليت فقيه به سود جناح

معين است. از آنـجـا كـه آيـنـده و             
سرنوشت نظـام دراوضـاع و احـوال          

گرايـان را     بحراني كنوني هراس واپس
برانگيخته است، شدت يافتنِ نـزاع در    

هاي گوناگون از جمله مـوضـوع    عرصه
 تعيين مجري انتخابات را شاهديم. 

مليِ احمدي نژاد و نـه     نه دولت ضد
يك انگيزه،  نگهبان ارتجاع، هيچ شوراي

ماهيت، و ظرفيت الزم براي برگـزاري  
انتخاباتي آزاد، سالم، رقابتي، و عادالنـه  

نگهـبـان از      را نداشته و ندارند. شوراي 
ترين نهادهاي متخلف در تقـلـبِ    اصلي

انتخابات است، و دولت احمـدي نـژاد     
 ها است. خود مولود اين تقلب

 
برضد اقليت هايِ مـذهـبـي      
كشور: بازداشـت، اهـانـت، و         

 جوسازي!
انديش، همگام با نهادهاي امنيتي، در هفتـه هـاي اخـيـر، دور            هاي قشري و تاريك محفل 

هاي مـذهـبـي كشـور را            ميهنان وابسته به اقليت جديدي از جوسازي، اهانت، و بازداشت هم
ميهنان زرتشتي، بهايي، پيروان اهلِ حق، دراويش، و اهل تسنن، از سـوي     سازمان داده اند. هم 

 .دستگاه تبليغاتي و ماموران امنيتي به شدت در معرض فشار، آزار، و اذيت قرار گرفته اند
چند سايت اصولگرا خبر مشتركـي  “  مرداد ماه، گزارش داد:  13، ”جرس“پايگاه اطالع رساني 

وطنان بـه   حمله اين هم” را در حمله به جامعه و فرهنگ زرتشنيان كشور منتشر كردند و مدعي 
در اين زمينه شده اند. در اين خبر  “  فتنه گران” وطنان زرتشتي با  وهمراهي هم“  فرهنگ حجاب

(جوسازي هدفمند) نويسندگان آن خواستار برخورد وزرات فرهنگ و ارشاد اسـالمـي بـا هـم           
 ”وطنان زرتشتي شده اند.

بـيـت   “دريـغ       هاي بـي  هاي كالن و حمايت هاي قشري كه از بودجه ها پيش محفل از مدت
نژاد برخوردارنـد، بـه      هاي دولت احمدي ، سپاه، و بنيادهاي انگلي، و همچنين از امكان“ رهبري

ها و نهادهاي جامعه زرتشيتان را بـه     اند، و انجمن ميهنان زرتشتي دست زده جوسازي برضد هم
هاي تبليغاتي و به كـارگـيـري فشـار بـرضـد              كنند . حمله  متهم مي“  فتنه گران” همدستي با 

هـاي     ميهنان زرتشتي، بخشي از سياست رسمي رژيم واليت فقيه به منظور حذف اقـلـيـت    هم
ميهنان بهايـي   هاي گذشته، فشار بر هم مذهبي از جامعه ايران است. عالوه بر اين، در طول ماه 

هاي بهايي، به طور سيستماتيك و با حمايت مستقيم ولي فـقـيـه،       شدت يافته است. با خانواده 
اي صـورت   گرا، برخوردهاي ضد انساني هاي قشري و واپس نژاد، و محفل ِملي احمدي دولت ضد

درادامه آزار و فشار بر شهروندان بهايي، ده ها تـن از    ” ماه، نوشت:   مرداد 12، ”جرس“گيرد.   مي
مـامـوران اداره        ... انـد    هاي اخير بازداشت شده بهاييان در شهرهاي اصفهان و يزد طي هفته

مرداد ماه با مراجعه به منازل چند شهروند بهايي ساكـن   10اطالعات يزد شامگاه روز سه شنبه 
يزد پس از تفتيش محل و ضبط كتب مذهبي پنچ نفر از شهروندان بهايي را بازداشت نمودند و   

 ”به نقطه نامعلومي منتقل كردند.
ماه، نيز در گزارش ديگري يادآوري كرد كه، در شهرهاي اراك،    مرداد 16، ”هرانا“خبرگزاري 

يي نيز  اند و عده ميهنان بهايي مورد آزار و اذيت قرار گرفته يزد، و توابع اصفهان، ده ها تن از هم
تن از پيروان اهل  19ماه، از بازداشت  مرداد 16، ”فعاالن حقوق بشر“همچنين  .اند دستگير شده

هاي منتشر شده، سركوب و بازداشت دراويـش   سنت در استان خوزستان خبر دادند. بنابر گزارش 
وزارت “گنابادي نيز ادامه دارد. در ميانه مرداد ماه، يك تن از دراويش گنابادي از سوي ماموران  

در بندر عباس بازداشت و روانه زندان شد. اتهام اين فرد اعالم نشده اسـت. دلـيـل        “  اطالعات
 دستگيري او وابستگي وي به دراويش است.

فـقـيـه در امـور            هاي دفتر نمايندگي ولي بلوچستان، نارضايتي از مداخله و در استان سيستان
هايي در شهرهاي مختلف اين استان منـجـر شـده اسـت.          مذهبي اهل تسنن، به بروز واكنش

فقيه و نيـروهـاي    تبعيض نسبت به پيروان اهل سنت دراين استان، از سوي دفتر نمايندگي ولي
ها، به نقـضِ خشـن حـقـوق          شود. در كنار اين گزارش  سپاه پاسداران سازمان دهي و پياده مي

هاي غربي كشور نيز بايد اشاره كرد. محروميت از تحصيل، اخـراج از      پيروان اهلِ حق در استان
هـاي     كار، بستن مغازه و جلوگيري از كسب و كار پيروان اهل حق، برنامه رسمي در اسـتـان      

هاي امنيـتـي و      هاي اخير از سوي ارگان كرمانشاه و كردستان است. مسيحيان كشور نيز در ماه 
 .اند هاي قشريِ با نفوذ در حاكميت، مورد پيگرد قرار گرفته محفل

مـلـي و        هاي مذهبي كشور، سياستي ضد سركوب، بازداشت، اهانت، و جوسازي برضد اقليت

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ... ادامه تأملي بر رويدادهاي ايران

حال و آينده جـامـعـه     ضد انساني است كه پيامدهاي ناگواري در وضعيت
هـاي مـذهـبـي، بـخـشِ              ايران دارد و همچنان خواهد داشت. اقليـت  

اند، هستند، و خواهند بود. مبارزه در راه تامين   مان بوده ناپذيرِ جامعه جدايي
 !ميهنان از اهميتي اساسي برخوردار است حقوق اين هم

 
 اش بسته شد! واگذاريِ سهام عدالت به كارگران، پرونده

نـژاد در       ملي احمـدي  ترين محورهاي تبليغاتي دولت ضد يكي از مهم 
اش، واگذاري سهام به قشـرهـاي كـم درآمـد و            نخستين دوره فعاليت

اينك در آخرين سال حيـات ايـن دولـت،         هاي محروم جامعه بود. طبقه
ها، پوچ و دروغين از آب درآمـده       موضوع سهام عدالت، مانند بقيه وعده

است. واگذاري سهام عدالت به كارگران بنابه تصريح مسئـوالن دولـت،      
امكان پذير نبوده است، و به اين جهت دوسال پس از آغـاز ثـبـت نـام         

هاي حكومتي به طوررسمي اعالم كـردنـد كـه،       كارگران متقاضي، مقام
  سهام عدالت به كارگران تعلق نمي گيرد.

پرونده سـهـام   ”  خبرگزاري مهر، اواخر مرداد ماه، درگزارشي با عنوان:  
دوسال پس از آغاز ثبت نـام    ”   :، مي نويسد“ عدالت كارگران به بن رسيد

كارگران متقاضي سهام عدالت، اعالم شد امكان واگذاري سهام به همـه  
... قرار بود مجموعه اقدامات و شرايط بـه نـحـوي          متقاضيان وجود ندارد

پيش برود كه كارگران نيز بتوانند مانند ساير گروه هايي كه پيش از ايـن  
... قرار     توانسته اند سهام عدالت دريافت كنند، ازاين امكان برخوردار شوند

هـاي مشـخـص شـده          بود در اين قالب كارگران بتوانند در گروه بندي
فصلي، ساختماني، و سپس قراردادي و رسمي، وارد سـايـت شـونـد و           

هزار نفر كارگر نـيـز      200ميليون و  3تقاضاي خود را ثبت كنند... تقريبا    
بـاره كـار        توانستند در اين سامانه ثبت نام كنند، اما پس از آن به يـك   

متوقف شد و ديگر نه خبري از واگذاري سهام عدالت كارگران شد و نـه    
...      ثبت نام دوباره كارگران باقي مانده از گروه هاي قراردادي و رسـمـي    

... پس از ماه ها انتظار كارگران براي تعـيـيـن        هفته پيش يكي از مقامات
... تعداد سهام باقي مـانـده       تكليف نحوه دريافت سهام عدالت، اعالم كرد

... به اندازه نيست. بنابراين با وجـود بـاال بـودن تـعـداد                 قابل واگذاري
متقاضيان كارگري كشور، امكان واگذاري سهام عدالت به هـمـه آنـهـا       

البته بايد تاكيد كرد كه، موضوع واگذاري سهام عدالت از همان ”   نيست.  
زمان اوجِ تبليغات دولت در اين باره، از سوي كارگران آگاه و سنديكاهاي 
مستقل تنها شگردي فريبكارانه و تبليغاتي ارزيابي شده بـود. كـارگـران       

فقيه،  نژاد و حامي آن، يعني ولي هاي دروغين دولت احمدي هرگز به وعده
يافتن به عدالت اجتماعي، آن هم با واگذاري سهـام، بـاور      مبني بر دست

گونه كه اكنون بـراي هـمـه       ، نيز همان”سهام عدالت” نداشتند. ماجراي  
است، طرحي ابداعي و ابتكاري ارائه شده از سـوي دولـت           روشن شده

نژاد بنوده است و نيست. اين طرح، يـعـنـي واگـذاريِ           كودتاچي احمدي
هـاي     هاي منفي و عقب گرد تاريخي دهه درنگ پس از تحول سهام، بي

بانك “و  ”المللي پول صندوق بين“پاياني سده بيستم ميالدي و با توصيه 
شـرقـي،      شرقي اجرا شده بود. در اروپـاي       در كشورهاي اروپاي“  جهاني
سوسياليسم، اين برنامه را بـه       هاي برآمده پس از فروپاشي اردوگاه دولت

لگام گسيخته به كـار گـرفـتـنـد، كـه           “  خصوصي سازي“منظور انجام 
توان بـه روشـنـي         سرانجامِ آن را اكنون در بحرانِ اقتصادي جهاني مي

اي فريـبـكـارانـه از سـوي           نيز بازي“  سهام عدالت“مشاهده كرد. طرح  
گرايان در خدمت چپاول ثروت ملي، خصوصي سـازي، و ثـروت          واپس

هايش، بيش از همـه بـه      اندوزي بود. اين سهام از همان نخستين مرحله 
هاي مذهبيِ  ، و هيات“ بنيادهاي انگلي“، “ سپاه پاسداران“افراد وابسته به 

 واگذار شد. اولويت واگذاريِ سهام عدالـت بـه      “  بيت رهبري“زيرِ نظارت
هاي معين از سوي دولت احمدي نژاد بـا هـدف      اليه اجتماعي و سازمان

اقتصادي مشخصي انجام شد. بنابر اين، هيچ جاي شـگـفـتـي       -سياسي
ندارد كه كارگران و ديگر قشرهاي محروم جامعه از چارچوب اين طـرح    

 .خارج دانسته شوند
هاي امروز كشـورمـان نشـان       طرح سهام عدالت، همچنان كه واقعيت

دهد، نه تنها به ترميم شكاف طبقاتي و توزيع عادالنه درآمد ملـي در     مي
جامعه منجر نشد، بلكه همچون تجربه اروپاي شرقي در دهه نـود سـده     

هاي رنگارنگ وابسته به سـپـاه و      بيستم ميالدي، باعث گرديد تا شركت
هاي پر نفوذ قدرت در رژيـم   بنيادهاي انگلي ثروت اندوزي كنند و كانون

 ها و توان مالي خود بيشتر بيفزايند. واليت فقيه به امكان
بـارِ     هاي محروم جامعه امروزه نتيجـه فـاجـعـه       كارگران كشور و بقيه توده

اجتماعي رژيم و مجريِ سركوبگر آن، يعني دولـت     -سياست هاي اقتصادي
نژاد، را با گوشت و پوست خود حس مي كنند. نه تنهـا طـرح       ملي احمدي ضد

هاي برنامه و سياست اين دولت  كذايي سهام عدالت، بلكه تمامي زوايا و جنبه
تحت فرمانِ ولي فقيه، نزد توده هاي مردم افشا گرديده اسـت، و اثـرهـاي        
ناگوار آن از جمله ژرفشِ شكاف طبقاتي در جامعه و گسترش فقر در پـهـنـه      

 توان به چشم ديد.  ميهن را مي

 ادامه تغييرها در سيستم آموزش...

واداشته است، اما هنوز در برخي نقاط دور دست كه معموالً صدايشان ديرتر به 
هاي غير اسـتـانـدارد در فضـاي            رسد، شاهد استفاده از بخاري مسئوالن مي

هاي  آموزشي هستيم. ... هنوز در برخي مناطق، مدارس را با عالءالدين و چراغ    
ماه، از قول مدير كل آمـوزش   خرداد29خبرگزاري مهر، “  كنند.  هيزمي گرم مي

هـاي   تعدادي از مدارس در شهرستان ” هاي تهران، نوشت:   و پرورش شهرستان
سال آينده تخريب و نوسازي شود، به همـيـن    3تهران فرسوده بوده و بايد در 

منظور در صدد برآمديم تا هزينه هاي اضافي را كنار گذاشتـه و بـا ايـجـاد           
اينكه مـا در قـلـب        “  كانكس فضاي الزم را براي دانش آموزان ايجاد كنيم. 

توان باور  مدرسه فرسوده داشته باشيم را به سختي مي“  تعدادي” پايتخت فقط 
هـاي     كرد. معموالً مسئوالن با كم اهميت جلوه دادن اين موردها، مـعـضـل      

دارنـد. الاقـل در           اي دارند، پنهان مـي  يي چندين دهه اي را، كه سابقه ريشه
يي كوچك از وضـعـيـت مـوجـود اذعـان            سخنان اين مقام مسئول به گوشه

تيرماه، به نقل از مرتضي رئـيـسـي،    10  گردد، اما در خبري ديگر كه ايسنا، مي
بر اسـاس آمـار      :“ معاون وزير آموزش و پرورش، مخابره كرد، گفته شده است 

ثانيه يك متر مربع فضاي آموزشي و جـايـگـزيـن و        12سازمان نوسازي هر 
توان گفت تحويل كالس درس  مقاوم سازي شده در كشور تحويل داديم و مي

رسد منظور رئيسي از تحـويـل    به نظر مي“  به صورت ساعتي انجام شده است. 
ها روي كاغـذ   هاي جديد و مدارس نوسازي شده فقط انجام آن ساعتي كالس

هاي آمده در باال، بعيد به نـظـر    و مصاحبه بوده باشد، وگرنه با توجه به گزارش
رسد كه كسي را بتوان پيدا كرد تا اين گونه سخنان را بـاور كـنـد. رشـد           مي

تيرماه، آن  13مدارس غير انتفاعي يا خصوصي، در گزارشي كه روزنامه شرق، 
را انتشار داده است، نيز هشدار دهنده است. بنابر همين گزارش، تـعـداد كـل       

واحـد آن     531واحد است، كه يك هزار و  956هاي تهران سه هزار و  مدرسه
هـا در       درصد مدرسه 40اند. به عبارتي، كمي بيش از   هاي غيرانتفاعي مدرسه

 2ها بيـن     اند. نكته قابل توجه ديگر اينكه، شهريه اين مدرسه  تهران خصوصي
ماه، در گـزارشـي    فروردين15شود. روزنامه شرق،   ميليون تومان برآورد مي 8تا 

هاي ايـران در حـال حـاضـر            درصد دانشگاه 82ديگر اعالم كرد كه، حدود 
گويـد كـه، در هـيـچ            اند. سعداهللا نصيري، در ادامه اين مقاله، مي  خصوصي

يي حتي اقتصاد كشور تا اين حد خصوصي سازي انجام نشده است. ايـن    حوزه
مان تبديل شده اسـت     پديده در حالي به امري رايج در سيستم آموزشي ميهن

هاي آموزشي وابسته به دولت نيز در نهايت با سركـيـسـه كـردن        كه سيستم
كنـنـد. جـهـان         پدران و مادران به تأمين هزينه هاي جاري خويش اقدام مي

ترين سـرانـه دانـش       ، با اشاره به بودجه كشور كه كم90ماه  اسفند22صنعت، 
شيرزاد عبدالهي، كارشناس آموزش و پرورش  ” نويسد:   آموزي را در بر دارد، مي

پرداخت نشدن سرانه آمـوزش و       86ها مثل سال  گويد كه، در برخي سال مي
پرورش موجب شد مديران مدارس براي تأمين هزينه هاي جـاري مـدرسـه        
دست به دامن مربيان و دانش آموزان شوند و با توجه به اينكه اخـذ پـول از       

بـا  “  دانش آموزان ممنوع بود به بهانه هاي ديگر از دانش آموزان پول بگيرنـد.  
 )[!!]”تـحـولِ  ” ها، دغدغه رژيم واليت فقيـه     ها و مشكل تمامي اين معضل

) سيستم آموزشي ميهن به وسيله درس بخوان  هايي است كـه   ها و برنامه مسخِ
انديشاني همچون مصباح يزدي  هاي علميه قم و از سوي تاريك از درون حوزه

هاي پيش،  مان بار ديگر، همچون سال شوند. سيستم آموزشي ميهن  تدوين مي
آمـوزانـي كـه در           ها، افزايش عـده دانـش     خالي شدنِ محتواي علمي كتاب

كنند، اُفت چشمگير كيفت، و جداسازي، و    هاي پايين ترك تحصيل مي مقطع
هاي آموزشي،  در نهايت، به بيرون رانده شدن اجباري دختران و زنان از محيط

گونه افق روشني كـه نـويـد         را بايد شاهد باشد. متأسفانه در حال حاضر هيچ 
دهنده پايان اين مسخ در سيستم و محيط آموزشي جامعه ما باشد بـه چشـم     

ترديد، پيامدهاي زيان بار آن بار سنگينـي اسـت بـر دوش           خورد، اما بي نمي
 آيندگان! 



 903شمارة   1391شهريور ماه  20شنبه دو   6 

موضوع پيشنهاد وي براي ايجاد گروه تماس  جمهوري مصر به چين، 
با مشاركت ايران، تركيه، عربستان سعودي و مصر براي حل بـحـران   
سوريه بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. ... سخنگـوي مـرسـي          
اعالم كرده با توجه به نقش محوري ايـران در سـوريـه، حضـور             
جمهوري اسالمي در گروه تماس حائز اهميت است. به گـفـتـه وي       

  ”دراين صورت مي تواند بخشي از راهكار سوريه باشد.
يـي     با وجود آنكه مرسي در سخنان خود در نشست تهران اشـاره   

مستقيم و رسمي به طرح مصر براي حل بحران سوريه نداشت، امـا    
نگاهي موشكافانه به موضع او نشان مي دهد كه، رييس جـمـهـوري    
مصر ضمن تاكيد بر موضع كشورهايي مانند عربستـان سـعـودي و        
تركيه و اصل قرار دادنِ سياست اين دو كشورِ محور در مسئله سوريه 
و منطقه، حضور جمهوري اسالمي را نيز براي مشاركت در حـل و        

 ها نفي و رد نكرد.   فصل مسئله
سران رژيم، از جمله علي خامنه اي كه تا چندي پيش سـخـن از     

و پيش روي تحوالت اين كشور زير نفـوذ  “  انقالب اسالمي در مصر” 
انديشه هاي جمهوري اسالمي مي كردند و پـيـروزي مـرسـي در           
انتخابات رياست جمهوري را پيروزي رژيم مي دانسـتـنـد در ايـن           
اجالس با مواضع و سخناني از سوي رئيس جمهوري مصر رو به رو   
شدند كه نه تنها قرابتي با سياست ها و مواضع اعالم شده از سـوي    
ولي فقيه رژيم نداشت، بلكه در بسياري از زمينه ها به شدت مواضـع  
ايران و ولي فقيه آن را زير عالمت سئوال مي برد. تحريف سخـنـان    
مرسي، و ترجمه دروغين سخنان رئيس جمهوري مصر در جـريـان       
نشست كشورهاي غير متعهد ها، نه تنها افالس سيـاسـت خـارجـي       
رژيم را بار ديگر به نمايش گذاشت بلكه نشان داد كه سـران رژيـم     
واليت فقيه حداقلي از ضوابط اخالقي و بين المللي، همچون بازتـاب  
راستين رئيس جمهوري كشوري ميهمان در اين همايش مهم را، نيـز  
به رسميت نمي شناسند. اعتراض شديد دولت مصر به ايـن عـمـل         
زشت دستگاه هاي تبليغاتي رژيم، نه تنها مواضع ايران را بـيـش از       
پيش در منطقه ايزوله كرد، بلكه مسايل جدي و مهمي كه در دستـور  

 كار اجالس قرار داشت را تحت الشعاع قرار داد.   
به ايـران  “  بانكي مون” نكته ديگر سفر دبيركل سازمان ملل متحد، 

و ديدارهاي او با سران رژيم، از جمله خامنه اي بود. سفر دبـيـركـل       
سازمان ملل متحد در حالي كه تنش و خطر حـملـه تـجـاوزگـرانـه         
اسرائيل به ايران در صدر خبرهاي جهان قرار داشت از اهمـيـت بـه      

دبـيـركـل    ” شهريورماه، گـزارش داد:        8سزايي برخوردار بود. ايسنا،  
اي ايران بـا مـقـامـات          سازمان ملل گفت كه در مورد مسايل هسته

جمهوري اسالمي صحبت مي كنم؛ در ايران حضور پيدا كردم تـا در    
مورد مسايل مختلفي با مقامات ايراني صحبت كنم و به آنها بگـويـم   
كه ايران مي تواند نقش مهمي را در حل و فصل بحران سوريـه بـه     

 “ صورت مسالمت آميز ايفا كند.
هاي  اي و تحول ديپلماسيِ رژيم درهر دو زمينه، يعني پرونده هسته

تعهـد،   هاي انجام گرفته در اجالس جنبش عدم سوريه، به رغم تالش
با ناكامي مواجه شد. درست در نخستين روزِ نشست تهران، گـزارش     

 10منتشر شـد. ايسـنـا،           “  اي المللي انرژي هسته آژانس بين“جديد 
گزارش يكسويه و غير منصفانه مـديـركـل    ”   شهريورماه، گزارش داد: 

المللي انرژي اتمي در مورد اجراي موافقتنامه پـادمـان در      آژانس بين
در اين “  بند منتشر شد.  12جمهوري اسالمي ايران پنجشنبه شب در 

هـاي     گزارش منفي و بسيار خطر ناك، بار ديگر ميهن ما با چـالـش    
شود. انتشار اين گزارش همزمان با نشسـت    رو مي اي روبه بسيار جدي

تهران، صرف نظر از محتواي آن،  نشان دهنده شكست ديپلـمـاسـي    
هاي سران آن در خصـوص بـزرگ      رژيم و بي تدبيري و گزافه گويي

هاي منطقه و در عـرصـه         نمايي جايگاه جمهوري اسالمي در تحول
سياست هسته اي آن است. برخالف مدعيات پوچ و بي اساس بلـنـد    

تعهد در تـهـران گـره           گوهاي تبليغاتي ارتجاع، نشست جنبش عدم
هاي سياسي رژيم واليت فقيه را نگشود، و از نـقـطـه نـظـر           بحران

سياسي دستاوردي قابل توجه نداشت. اين شكست سياسي بارديگر به  
هايي كه مبتني بر اراده مردم كشور  كند  كه، سياست روشني ثابت مي

يي از وابستگانِ گوش بفرمان ولي فقيه اتخـاذ   نيست، و از سوي حلقه

مي شود، با منافع ملي و حقوق مردم در مغايرت قرار دارد و زمـيـنـه مـداخلـه و             و سياست خارجي...“ رهبري”ادامه  افالس 
هاي رژيم در    تاثيرگذاري و حتي تجاوز نظامي را فراهم مي سازد. شكست سياست 

اي با رويدادهـاي داخـلـي و فـعـل و               اي و مناسبات منطقه عرصه پرونده هسته
 هاي جدي در كشور بي ارتباط نيست.   انفعال

همانطور كه اعالميه كميته مركزي حزب ما در هفته هاي اخير اشاره كرد، خطـر  
 حمله تجاوزگرانه اسرائيل به ايران بسيار جدي است. 

سخنان ميت رامني، نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري آمريكـا،  
در پـرونـده     “  بزرگ ترين شكسـت ” داير بر اينكه برخورد با پرونده هسته اي ايران 

 كاري باراك اوباما نامزد حزب دمكرات براي يك دوره ديگر رياست جمهوري است
و ديگر سخنان تحريك كننده و غير مسئوالنه نمانيده راست ترين جـنـاح هـاي       

نظامي آمريكا را در عين حال مي توان به عنوان چراغ سبـزي  -سرمايه بزرگ مالي
به دولت دست راستي اسرائيل براي آغاز عمليات خطرناك و فاجعه بـار نـظـامـي       

 ارزيابي كرد.
در شرايط حساس و خطرناك كنوني، و در حالي كه سران رژيم واليـت فـقـيـه       
همچنان با اتخاذ سياست هاي ماجراجويانه و خطرناك سرنوشت كشـورمـا را بـا        
چالش هاي جدي رو به رو كرده اند، بايد تمام نيروهاي صلح دوست در ايـران و      
جهان را براي مقابله با سياست هاي خطرناك امپرياليسم و عامل آن در منـطـقـه،    
يعني دولت اسرائيل بسيج كرد. ما بار ديگر تكرار مي كنيم كه حزب تـوده ايـران        
همچون اكثريت قاطع نيروهاي ميهن دوست و آزادي خواه كشور ما مخالف جـدي  
هرگونه مداخله خارجي در امور ايران است و معتقد است ماجراجويي هاي نظـامـي،   
از دست آنچه سران رژيم اسرائيل در تدارك آنند مي تواند عواقب بسيـار فـاجـعـه       
باري براي منطقه خاورميانه به همراه داشته باشد. بايد با تمام توان و بسيج گسترده  

 افكار عمومي جهان جلوي اين ماجراجويي ها را گرفت.
اسـرائـيـل و      “  حذف فيزيكي” مواضع سفيهانه شماري از رهبران رژيم در زمينه 

تهديد هاي سران سپاه در ماه هاي اخير همان حريه تبليغاتي است كه امپرياليسم و 
ارتجاع منطقه به دنبال آن است.  سياست هاي رژيم، بر رغم شـعـارهـاي عـوام          

در عمل ياور سياست هاي تجاوزكارانه امپرياليسم جهانـي  “  ضد استكباري” فريبانه 
 در منطقه و خطري جدي براي منافع ملي ماست.

تجربه ساليان اخير بر اين واقعيت گواه است كه فقط و فقط با تكيه به نـيـروي     
پذيـر   مردم، عقب راندنِ استبداد و ارتجاع و رفع خطر مداخله و تجاوز خارجي امكان

است. در تحليل نهايي، اين مبارزه مشترك نيروهاي اجتماعي و احزاب و سـازمـان    
هاي مترقي و آزادي خواه كشور است كه امكانِ تغيير تـوازنِ قـوا را بـه وجـود             

بينانه و موثر، و بـدون   آورد. بدون برنامه مشخص، بدون شعارهاي تاكتيكيِ واقع  مي
اتحاد عمل گسترده و فراگير، وضع موجود به اين يا آن شكل تداوم خواهد يافت و   
ميهن ما از چنگال استبداد، خودكامگي، مداخله، و تحريم خارجي، رهايي نخـواهـد   

 يافت.

 ادامه  تسليحات هسته اي اسرائيل ...

 ديگري است كه بايد قاطعانه آن را طرد كرد.
خودداريِ اسرائيل از گام برداشتن به سوي صلح، تهديدهاي هميشگـي آن بـه       

اي، ناديده گرفتن و نپذيرفتن حقوق ملي مردم فلسطيـن،   هاي منطقه جنگ و تجاوز
هاي سازمان ملل متحـد،   الملل و قطعنامه اش به حقوق بين احترامي توجهي و بي بي

نشين و شدت بخشيدن بـه آهـنـگ       هاي يهودي وقفه شهرك گسترشِ مداوم و بي
اش از يـك       اي اشغال و گسترش آن، همگي بدون تكيه اسرائيل به انحصار هسته

شد. بنابراين، ما   پذير نمي سو، و پشتيبانيِ سياسيِ آمريكا از آن از سوي ديگر، امكان
اي، تحكيم كننده موضع ايـن     توجهي اسرائيل به حل مسئله هسته معتقديم كه بي

 توجهي نسبت به حل مسئله سياسي است. كشور در بي
يـك از       اي كه اسرائيل در اختيار دارد، و در دسـتـرس هـيـچ       هاي هسته سالح

تـوانـنـد و         كشورهاي منطقه نيست،  به آرمانِ دستيابي به صلحي عادالنه نـمـي    
نخواهند توانست خدمت كنند. برعكس، مانع اصلي در راه رسيدن به چنان صلحـي   
است. معادله اسرائيل را بايد وارونه كرد: اين طور نيست كه برقراريِ صلح جامع در     

اي و      اي است، بلكه برعكس، خلع سالحِ هسته شرط خلع سالح هسته منطقه پيش
اي در سراسر منطقه، از    هاي هسته هاي توليد و توسعه سالح توقف كامل همه طرح

شرط دستيابي به صلح باشد. بـنـابـرايـن،       جمله از سوي اسرائيل و ايران، بايد پيش
هاي منطقه است، بايد تبديلِ  شالوده دستيابي به صلحي جامع، كه آرزوي همه ملت

اي و هرگونه سالح كشتار جمعـي   هاي هسته يي عاري از سالح خاورميانه به منطقه
 باشد.
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 8ادامه  در صفحه 

هاي اقتصادي بر ضد ايران تاكنون، رژيـم   از هنگام اجراي عملي تحريم
واليت فقيه به همراه قشرهاي انگلي قدرتمند در رأس حـكـومـت در        

هاي اقتصادي  اند تا از اين وضعيت براي عملي كردن برنامه صدد برآمده
برداري حداكـثـري كـنـنـد. از            خود كه به ضرر منافع ملي است، بهره

گر، دست اندازي به  العاده نگران كننده قشرهاي چپاول دورخيزهاي فوق
ترين منبع مالي ميهن، يعني صنعت نفت، است كه بايـد تـوجـه       حياتي

تمامي نيروهاي مترقي را به جد برانگيزد، و درباره آن افشاگري كنـنـد.   
با امضاي قرارداد بين ”  تيرماه، در خبري با عنوان:   18روزنامه خراسان، 

بخش خصوصي، وزارت نفت، و بانك مركزي، صادرات نفـت تـوسـط      
اتـحـاديـه    “، حسن خسروجردي، رئيـس    “ بخش خصوصي كليد خورد

پردازد، و در  به تشريح اين توافق مي ”صادركنندگان فرآورده هاي نفتي
مـوضـوع   ”  گـويـد:         مي ”اتاق بازرگاني“ادامه، مسعود دانشمند، عضو 

سال پيش مطرح شـده و     3تا  2فروش نفت توسط بخش خصوصي از 
آهـن يـا        نبايد اين موضوع را پيچيده كنيم. بايد همانند فروش سنـگ  

محصوالت پتروشيمي، بازرگانان بتوانند نفت را تحويـل بـگـيـرنـد و          
اي نيست. قبل از اين نـفـت را دولـت            بفروشند. موضوع چيز پيچيده 

فروخته و بانك مركزي دريافت كننـده پـول بـوده اسـت، حـاال               مي
هاي خـود     وي در ادامه گفته“  دهد.  خصوصي اين كار را انجام مي بخش

هـا بـايـد از امـكـانـات                فارغ از موضوع تـحـريـم   ”  كند:   اضافه مي
خصوصي براي فروش نفت استفاده كنيم و در اين راستا هر چـه     بخش

دولت خود را از عرصه تجارت بيرون بكشد و بيشتر به وظايف نظارتـي  
 44هاي اصل    خود بپردازد، بهتر است و اين موضوع در راستاي سياست

دهد، دغدغه اصلي  هاي باال نشان مي همان طور كه گفته“  باشد.  نيز مي
عنصرهايي از اين دست در وضـعـيـت كـنـونـي، چـنـگ انـدازيِ                    

گـرد  “  اتاق بازرگاني” خصوصي، كه به طور عمده در ارگان انگلي  بخش
هاي اقتصادي فـرصـتـي       اند، بر صنعت نفت ايران است، و تحريم آمده

طاليي  براي دستيابي به اين هدف را براي آنان مهيا كرده است. همان  
اي بـه       هاي ضدملـي  طور كه قبالً گفته شد، عملي كردنِ چنين برنامه

هاي اقتصادي نيست، و اين قصد از    هيچ روي براي رويارويي با تحريم
هاي رژيم قرار داشتـه اسـت. سـخـنـان            ها پيش در رأس برنامه مدت

، كه خـبـرگـزاري      ”سازي سازمان خصوصي“ابوالقاسم شمسي، معاون 
، آن را مخابره كرد، گوياي چنين دورخيزهايي از    90ماه  دي 30فارس، 
هـاي     بوده است. وي در سخنان خود، با تشريح واگـذاري     ها قبل  مدت

وزير نفت تاكيد كـرده  ”  بيشتر در صنايع پتروشيمي و پااليشگاه، گفت:  
هاي پااليشگاهي نفت و گاز خودشان را براي واگذاري در    است شركت

سازي و بورس همـكـاري    سال جاري آماده كنند و با سازمان خصوصي
در همين زمينه، سيد مهدي موسوي نژاد، عضـو  “  بيشتري داشته باشند. 

مـاه، بـا      مرداد 24، در گفت و گو با فارس، ”كميسيون انرژي مجلس“
و  “ شركت مـلـي گـاز       “با مديرعامل  “ كميسيون“اشاره به جلسه اين 

، با بيان اينكه در اين جلـسـه بـر      “ شركت ملي پتروشيمي“مديرعامل 
مـا بـايـد بـا         ”  سازي صنعت گاز تاكيد بسياري شد، گفـت:      خصوصي
“ سازي صنعت گاز در رشد اقتصادي تحرك ايـجـاد كـنـيـم.         خصوصي

يي، به افزايش قيمت نفت در چنـد   ماه، در مقاله مرداد 24روزنامه آرمان، 
هاي اروپـايـي بـراي         مشكالتي كه پااليشگاه“هفته اخير و همچنين 

پرداخت، و معتقد بـود كـه        ”اند جايگزيني نفت ايران با آن مواجه شده
ها براي عرضه نفت را باعث گرديـده   چنين وضعيتي نقش بيشتر واسطه

در ادامه  “ آرمان“كه نتيجه آن افزايش قيمت نفت را موجب شده است.  
در داخل كنسـرسـيـومـي از       ”  نويسد:   و با توجه به همين وضعيت، مي

بخش خصوصي براي فروش نفت فعال شده كه ايـن كـنـسـرسـيـوم         
تواند به راحتي و آساني بازار را به دست بگيرد، قدرت چانه زني پيـدا   مي
رسد  اگر بنا به  تواند به قدر كافي رشد پيدا كند. به نظر مي  كند و مي مي

هاي اروپايي باشد حتي اگر دامنه معافيـت از     هاي موجود دولت سياست
ها را افزايش دادند و بازهم دولت اجازه دهد كه بخش خصوصـي   تحريم

در فروش نفت دخيل باشد در شرايط عادي، بخش خصوصي ظرفـيـت   
درصد را  ندارد. بنابراين اگر دولت اجازه دهد كه اين   30دخالت بيش از 

 هاي اقتصادي:  تحريم
 فرصتي طاليي براي غارت منابع ملي!

درصد پر شود و بـه تـدريـج       30
تـوانـد در        افزايش پيدا كند مـي 

صنعت نفت و اقـتـصـاد كشـور       
تحول ايجاد كند. تـحـولـي در         

سازي واقعي و    راستاي خصوصي
كه تا به امروز در  44اجراي اصل 

“ كشور بي سابقـه بـوده اسـت.        
حسن خسروجردي، اين بـار در      
مصاحبه با روزنامه تهران امـروز،    

ماه، جزييات بيشتري از    مرداد 31
اين برنامه را كه هم اكنـون بـه     
مرحله اجرا درآمده است تشـريـح   

هـاي   شركت”  گويد:   كند و مي مي
زيادي فـعـال شـده و گـروه             

هايي ايجاد شـده. تـعـداد          بندي
هايي كه با هم به شـكـل    شركت

اند، حـدود     كنسرسيوم ادغام شده
خسروجردي در جواب اين سؤال كه، دستمزد فروش چند درصد “  مورد است.  250

ما براي دستمزد يك درصد را تعريف كرديم و به اين هم قانـع  ”  است، پاسخ داد:  
خواهيم وظيفه خودمان را در قبال ملت انـجـام    هستيم. علت هم اين است كه مي 

آيد دو انگيزه داريم، يكي  اينكـه بـه      بدهيم. ما از اين كاري كه از دستمان بر مي 
اعتمادي كه به بخش خصوصي شده، جواب بدهيم، دوم اينكـه احسـاس نشـود        

خواهيم اثبات كـنـيـم در       بخش خصوصي به دنبال رانت و منافع خاص است. مي 
خصوصي هم هستند كساني كه عرقِ ملي دارند و به منافع ملي اهـمـيـت       بخش
مـا  ”  گويـد:      كند، و مي وي در ادامه، نيت واقعي اين جريان را افشا مي“  دهند.  مي

شايد براي آينده، بيشتر برنامه ريزي كنيم و معتقديم اگر اين اتفـاق بـيـفـتـد و          
خصوصي از اين اعتمادي كه ايجاد شده روسفيد بيرون بيايد، بسـيـاري از        بخش

هايي كه هـمـيـشـه دولـت         خصوصي خواهد افتاد و نگراني كارها به دوش بخش
اين قشر انگلي بيشتر مشخص “  عرقِ ملي” اما براي اينكه “  رود.  داشته، از بين مي

شود، در جواب اين سؤال كه: درصد پرداخت ريالي و ارزي آن بـه چـه صـورت         
درصد متعلق به خود وزارت نفت است كه نوعـاً  14/5”  دهد:   خواهد بود، جواب مي

كند اما در رابطه با بقيه، بخشي مربوط به خزانه اسـت     دريافت ارزي را مطالبه مي
اند و مشكلي نيست. بخشي هم مربوط بـه    ها با پرداخت ريالي موافقت كرده كه آن

دهـد،     درصد از اعتباراتي كه تخصيص مي 20صندوق توسعه ملي است كه چون 
اگـر  “  اند.  شان را اعالم كرده ريالي است، مانعي براي دريافت ريالي ندارد و موافقت

هاي او بكنيم، عمق فاجعه در اين رابطه كامالً مشـخـص      توجهي دوباره به گفته
شود،  اش از طريق فروش نفت تأمين مي شود. دولتي كه عمده درآمدهاي نفتي  مي

 -شود خصوصي ناميده مي كه به غلط بخش -اندازي تدريجي بخش انگلي با چنگ
تـر     پـيـش     ”كنسـرسـيـوم   “شود.   اش محدود مي به طور عملي درآمدهاي ارزي

شده، كه قرار است نفت را در بازارهاي جهاني به فروش برساند، در نهايـت   برده نام
ها، ريالي كـه هـر روز از          دارد، و در مقابل آن مي ارزهاي حاصل از فروش را نگه

دهد. نياز به توضيح نيست كه، ارزهـاي    شود تحويل دولت مي ارزش آن كاسته مي
هاي خـارج از ايـران در          حاصل از فروش نفت از سوي اين قشر انگلي در بانك

شود، و كشور را از ايـن طـريـق بـا              هاي شخصي اين افراد اندوخته مي حساب
اندازي بر منافع نفتي يكي از    سازند. چنگ  رو مي هايي جدي در آينده روبه مخاطره
هاي گذشـتـه    هاي حكومتي در تمامي سال برانگيز در نزاع جناح هاي چالش عرصه

هـاي درگـيـر،         هاي جناح بوده است، و همين امر باعث گرديده است تا افشاگري
هايي كوچك از حقايق پشت پرده را نزد افكار عمومي بر مال گـردانـد. امـا        گوشه

چيزي كه متأسفانه بايد به آن اذعان كرد اين است كه، هيچ برآيند مثبتي در طول 
ها به نفع مردم و منافع ملي صورت تحقق به خود نگرفته است، و  تمامي اين سال

اي گشايشي به نفع مـردم حـاصـل       بعيد است با وجود چنين حكومت ضد مردمي
هاي درگير در معركه تسـلـط بـر       هاي شخصيت ها و گفته گردد. مروري بر مطلب 

 9كند. جـهـان نـيـوز،           تر شدن اين بحث كمك مي صنعت نفت ايران، به روشن
” نـويسـد:       كند و مي نامه شركت نفت اشاره مي ، در گزارشي به اساس 89ماه  آبان

ها  مطابق اساس نامه فعلي شركت نفت كه براي قبل از انقالب است، جهت گيري
اين گونه است كه تمام مخازن نفتي متعلق به شركت ملي نفت اسـت و تـمـام        

جهان نيوز در ادامه با بـيـان ايـن      “  درآمدهاي نفتي هم به اين شركت تعلق دارد. 
نـامـه از خـود نشـان              ها عالقه و رغبتي به اصالح اين اساس مسئله كه دولت

نامه دست دولـت و وزارت         برخي معتقدند كه اين اساس”  نويسد:   دهند، مي نمي
گذارد و همين نيز يكي از  نفت را در استفاده بدون مجوز از درآمدهاي نفتي باز مي
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گران حاكـم   اينكه چپاول“  نامه است.  دليل[هاي] تغيير نكردن اين اساس  
اند سؤال برانگيـز اسـت. آيـا          نامه شركت نفت اساس“  اصالح” در صدد 

هدف تأمين منافع ملي است و يا محدود كردن عرصه عمل جناح وابسته 
به دولت احمدي نژاد، كه در طول دوران رياسـت جـمـهـوري سـهـم           

هاي حكومتي قرار  اي از چپاول منافع ملي را در اختيار ديگر جناح شايسته
نداده است؟ سؤال ديگري كه مطرح است اينكه، چرا اين ضـرورت در      

گـونـه      دوران رياست جمهوري رفسنجاني و خاتمي احساس نشد و هيچ
، 88ماه    بهمن 28تالشي در اين زمينه صورت نگرفت؟  روزنامه رسالت، 

تاباند. رسالت   در اين زمينه مطلبي دارد كه روشني بيشتر بر اين بحث مي
طي سي سال گذشته فروش نفت در داخل به دليل غفلت ”  آورده است:  

شـده     بندي احصاء[شمارش] نمي   ريزي و بودجه مجلس و دولت در بودجه
ماده يك قانون هدفمنـد  “  الف” است. حال كه قرار است وفق تبصره بند  

ماده يك همين قانون، گاز و نفت خـام  “  ب” ها و نيز تبصره  كردن يارانه
به قيمت فوب[تحويل كاال در پايانه بارگيريِ مبدأ] خلـيـج فـارس بـه           

ها فروخته شود، بايد ديد جايگاه اين منابع عظيم در بـودجـه        پااليشگاه
مشكل است بتوان باور كرد حسابرسي از عملكـرد  “  سال آينده كجاست؟

شركت نفت به دليل غفلت مجلس و دولت صورت نگرفته باشد. واقعيت  
ها تا اين حد عميـق   هاي گوناگون، شكاف آن است كه در سابق، به دليل

شد، ولي اين امر در حـال     نشده بودند، و ضرورتي براي آن احساس نمي
 11   رو است. به گزارش خـبـرآنـاليـن،      هاي متفاوتي روبه حاضر با چالش

در مـجـلـس     ”كميسيون انرژي“، حسين امري، عضو 89ماه  ارديبهشت
نامه شركت نفـت،   هاي در حال اجرا براي اساس قبلي، در ارتباط با تالش

كند و با وجود  نامه، رابطه شركت نفت و دولت را شفاف مي اساس“  گفت: 
آن هر اتفاقي كه در اين شركت بيفتد بايد شاهد پاسخگويي آن باشـيـم.   

ها در اين مورد مـقـاومـت       ... شايد به همين علت است كه بيشتر دولت   
 “  زنند. نامه سرباز مي كنند و از ارائه اساس مي

خبرآنالين، در همان تاريخ، از قول علي الريجاني نوشت كه، اگر دولـت  
تـوانـد در ايـن           نامه شركت نفت را ارائه نكند، مجلس رأساً مـي  اساس

، حميـد  90ماه  فروردين 30موضوع ورود پيدا كند. به گزارش خبرآنالين،  
” در مجلس قبلي نيز گـفـت:       “ كميسيون انرژي” رضا كاتوزيان، رئيس 

هاي وابستـه وزارت     نامه شركت بيست سال است تقاضاي اصالح اساس
هاي مختـلـف    شود و دولت نفت به خصوص شركت ملي نفت مطرح مي
اند اما تاكنون تحقق پـيـدا      نيز هميشه قول مساعد در اين خصوص داده

بحث مالكيت منابع مـورد    ”  كاتوزيان در ادامه اضافه كرد:  “  نكرده است. 
اي معتقدند منابع نفت تا زماني كه زير زمـيـن اسـت،       ترديد است و عده

گيرد] تلقي   وارث، كه به امام وقت تعلق مي انفال[غنيمت جنگي،اموال بي 
شود و زماني كه باال آمد، اموال شركت نفت است كه چنين برداشتـي   مي

هاي اين حوزه به خصوص  غلط است و به همين جهت در تصميم گيري
 “  ارتباطات مالي با مشكل مواجه هستيم.

هاي حـكـومـتـي در        هاي لفظي و قلمي در بين جناح سخنان و درگيري
طول بيش از سه دهه گذشته بر سر منابع نفتي مـيـهـن بـا فـراز و              

اند، كه حاصل آن اختصاص نيافتن ايـن   هاي گوناگون ادامه داشته نشيب
هـا تـن از          يعني ميـلـيـون    -اش منابع مهم و حياتي به صاحبان اصلي

و سرازير شـدنـش بـه جـيـب           -كش و محروم ميهن هاي زحمت توده
هاي اقتصادي فرصتي  هاي سركوبگر حاكم بوده است. بهانه تحريم  جناح

اي در اختيار دارند فـراهـم    هاي مالي گسترده را براي نيروهايي كه امكان
آورده است تا روياهاي ضد ملي خويش را آرام و آهسته به مرحله اجـرا    

 دربياورند.  
هاي انگلي در نـهـايـت     تعيين تكليف منابع عظيم نفتي به نفع اين جناح

زمينه هاي الزم را در آينده براي مذاكره و سازش با آمريكـا و ديـگـر        
كند. موضوعي كه در اين  رابطه بايد بـه      كشورهاي غربي نيز فراهم مي

گونه  هاي كنوني بدون ترديد هيچ آن اشاره كرد اين است كه، روند تحول
دستاوردي به سود منافع ملي و مردم ايران در پي نخواهد داشت، و مردم 

هاي چپاول گرانه جناح هاي حاكم  همچون گذشته، تنها قربانيان سياست
 خواهند بود.

 

 يك ترانه تيرباران نخواهد شد ادامه  تحريم هاي اقتصادي

، رفقاي حزبي ما در سوئد سـمـيـنـاري را       2012روز شنبه اول ماه ستامبر 
   “ همايش سوسـيـالـيـسـتـي      ” در “  افتد؟ در ايران چه اتفاق مي” تحت عنوان 

(Socialis ska Forum)  ) شهر يِولهGävle.برگذار نمودند ( 
هـاي     با همكاري مشترك سازمان چتري اتحاديه“  همايش سوسياليستي” 

دهي شـده   سازمان (ABF)و  انجمن فرهنگي كارگران  (LO)كارگري سوئد 
شهر يِوله از سـاعـت    (Folkets Hus) “  خانة مردم” و در محل ساختمان 

 برقرار گرديده بود. 17،30الي  11
ها  دعوت از حزب توده ايران (واحد سوئد) براي برگذاري سمينار فوق از ماه  

قبل توسط كميته تداركات آن و براساس پيشنهاد رفقاي حزب برادر، حـزب    
كمونيست سوئد، بعمل آمده بود. رفقاي ما تنها گروه سياسي خارجي تـبـاري    

هـمـايـش    ” سمينـار بـرگـذار شـدة            12بودند كه مسئوليت يك سمينار از 
 را به عهده گرفته و آن را با موفقيت به انجام رساندند.“ سوسياليستي

موضوع سمينار بدليل حساسيت مقطع كنوني و خطراتي كه كشور و مـردم  
انتخاب گرديده بود.   “  افتد؟ در ايران چه اتفاق مي” كند،  ميهنمان را تهديد مي

سمينار شامل سه بخش بود. در ابتدا رفقا به تاريخچه مختصر حـزب تـودة        
ايران از آغاز تشكيل حزب كمونيست ايران به رهبري رفيق حيدر عموغلي تا 

و قـتـل      1367اي داشتند. در اين بخش به فاجعه ملّي سال   زمان حال اشاره
اي درخـور       هـم اشـاره    “  واليت فقيه” عام زندانيان سياسي و سكوت رژيم 

گرديد. در بخش دوم رفقا ضمن تشريح اوضاع اقتصادي و وضعيت سيـاسـي    
ايران به جنبش طبقه كارگر ايران و دستگيري و پيگرد فعالين سنديكايي آن 
و فضاي سياسي حاكم بر كشور پرداختند. و در بخش نهايي به شرح مفصلي  

هاي مخرب و ابلهانه رژيـم   اي ايران و سياست بر موضوع برنامه انرژي هسته
هاي اقتصادي و اسـتـعـمـارگـرانـه            در اين خصوص، تحريم“  واليت فقيه” 

كشورهاي امپرياليستي و تأثير آنها بر زندگي مردم ايـران، و هـمـچـنـيـن           
هاي نظامي به بهانه بازداشتـن   تهديدهاي جدي دولت اسرائيل به انجام اقدام

هاي ضمني و بعضاً پنهاني  اي و حمايت هاي هسته ايران از دستيابي به سالح
 آمريكا از آن، به سياست حزب توده ايران در اين موردها پرداخته شد.

با استفاده از وسائل و تكنيك ديجيتال “  افتد در ايران چه اتفاق مي” سمينارِ 
تصويري و توضيحات شفاهي و تكميلي -اي متداول، به شكل صوتي و رايانه

رفقاي حزبي سامان يافت و در فرصت باقيماندة پايان سمينار نيز به پرسـش  
كنندگان در سمينـار و مسـئـولـيـن           حاضران، پاسخ روشن داده شد. شركت 

ضمن ابراز رضايت از موضوع، محتـوي و     “  همايش سوسياليستي” برگزاري 
كيفيت سمينار ارائه شده، از رفقاي ما قدرداني نموده و كتابي نيز بـه رسـم       

يك ترانه تيرباران نخواهد شد (داستاني در مورد جـو     ” يادبود و تحت عنوان 
 به آنها هديه نمودند.“  هيل)

-اشاره كنيم كه شهر يِوله در مركز سوئد زادگاه انقالبي و هنرمند سوئـدي 
اي كه جـو هـيـل         باشد و خانه مي (Joe Hill)آمريكايي معروف، جو هيل 

در آن سپري كرده  19دوران كودكي و جواني خود را  در سالهاي پايان قرن 
 بود، امروز به موزه مبدل شده است.  
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اي اسرائيل: نه پشتواني  تسليحات هسته
 از برايِ صلح، بلكه مانعي عمده در راه

 دستيابي به صلح

توضيح:  اين مطلب را رفيق عصام مخول در حكم متن سخنرانـي   
، جمهوري “ آستانه“خود به منظور ارائه در كنفرانس صلحي در شهر 

شهريورماه، تهيه كرده بود، اما به دليل موافقـت   5قزاقستان، در روز 
نكردن با برخي تغييرها در برنامه كنفرانس و بيانيه نهايـي آن، در      

خـول،     آخرين لحظه ها از شركت در كنفرانس انصراف داد.  رفيق مـ
، در اختيار حـزب  “ نامه مردم ”متن سخنراني خود را براي انتشار در

 توده ايران قرار داد.  
 

، وزير “ اهود باراك“، نخست وزير اسرائيل، و “ بنيامين نتانياهو“دو سال است كه 
دفاع اسرائيل، پيگيرانه و با جديت، تهديدهاي خود به جنگ برضد ايران را تـكـرار   

هاي تهاجمي آنان به منظور از ميان بردنِ برنـامـه    كنند. حتي چندي پيش نقشه  مي
ها نيز درز پيدا كرد، و اين در حالي است كه آنان خود نـيـز    اي ايران به رسانه هسته
ور شدنِ جنـگ   اي احتمال آن دارد كه به شعله دانند كه چنين ماجراجويي نظامي مي

 باري منجر شود. اي فاجعه منطقه
مبني بر اينكه، اسرائيل ممـكـن اسـت در        “  باراك“و “  نتانياهو“هاي اخير  گفته

مدت چند هفته آينده به ايران حمله كند، شدت يافتنِ نگراني و تشـويـش مـردم        
ا، هسـتـنـد         اسرائيل و ملت هاي منطقه را موجب شد. در درون جامعه اسرائيل، امـ

ها كه دربر دارنده اقـدام     كنند و نسبت به اين گونه بيان كساني كه عاقالنه فكر مي
كنند. برخي از اين نيروهـا    تجاوزكارانه است، صداي اعتراض آشكار خود را بلند مي

زنند و توقف اين ماجراجويي غيرمسئوالنه رهـبـري      به تظاهراتي هرروزه دست مي
اسرائيل را كه ممكن است جنگي هولناك را براي منطقه و كل جهان در پي داشته 

هاست كه رهبران آمريكا و اسرائيل اين مضمون  شوند. اكنون ماه  مي  باشد، خواستار
“ ها روي ميز است.  در مورد ايران، همه گزينه” كنند كه  را به طور مشترك تكرار مي

كنند، اما موضوع اصلي را از مـردم پـنـهـان        با اين سخن، آنان مطلبي را بيان مي
دارند. پيام اصلي آنان اين بوده است كه، گزينه نظامي، گزينه نهايي در دسـتـور     مي

اند افكار عـمـومـي     كار است. با بيان و تكرار اين پيام، آمريكا و اسرائيل سعي كرده 
منطقه و جهان را از اين واقعيت منحرف كنند كه اين هـر دو كشـور مـخـالـف            

حـلـي      كنند، يعني: گزينه يافتنِ راه  اند كه اكثر مردم دنيا از آن حمايت مي اي گزينه
ي در  ا هاي هسته منطقه عاري از سالح” گرايانه در چارچوب طرح  ديپلماتيك و واقع

حلي، ممنوعيت توليـد   ، با همكاري و كمك سازمان ملل متحد. چنين راه “ خاورميانه
اي در منطقه، و نيز گشودنِ درهاي همه تـأسـيـسـات      هاي هسته و گسترش سالح

المللي، را دربـر   به روي بازرسان بين -از جمله در اسرائيل و ايران -اي موجود هسته
غرضانه و ارزشمند كه منافع همه مـردم   يي است منصفانه و بي گيرد.  اين گزينه  مي

كند ، و پشتوانه امنيت آنان است. اما اسرائيل و آمريكا، هر دو،     منطقه را تأمين مي
كنند؛ از يك سـو   با اين گزينه مخالفند، و حتي در راه فراگير شدنِ آن كارشكني مي

دهند، در حالي كـه از     هاي ضد ايران را شدت مي كوبند و تحريم بر طبل جنگ مي
اي خـطـرنـاك         هاي هسته هاي خود را بر واقعيت امكان سوي ديگر، آمريكا چشم

آميزِ يك بام و دو هوا را در اين زمينه دنـبـال    بندد و سياست تبعيض اسرائيل فرومي
راهبردي كه از پشتيـبـانـي     -اي ايران كند. راهبرد اسرائيل در قبال برنامه هسته  مي

دم به آغازِ جنگ مبتـنـي    به در سه سال گذشته بر تهديد دم -آمريكا برخوردار است
بوده است. هدف از اين شيوه، چيزي نيست جز متقاعد كردن ايران و جـهـان بـه       
جدي بودنِ مقاصد تهاجمي و تجاوزكارانه اسرائيل برضد ايـران. هـدف چـنـيـن           

افكنـي در     نشينيِ رهبري ايران است، بلكه هراس تنها بازداشتن و عقب راهبردي نه
تر كردن حـلـقـه مـحـاصـره          المللي و فشار آوردن به آن به منظور تنگ جامعه بين

 اقتصادي برضد ايران است.
ها از مسئله سياسي اصـلـي      جنبه ديگر اين راهبرد اسرائيل، منحرف كردن توجه

منطقه است، يا به عبارت ديگـر،  
كشيدنِ موضوع ايران بـه     پيش 

ها از  منظور منحرف كردنِ توجه
وفصـل     مسئله فلسطين و حـل   

آميز آن است. حـقـوق       مسالمت
مردم فلسطين، ادامه اشغـال، و    

ــرك      ــه ــه ش ــع ــوس ــاي    ت ه
انـد     نشين، همه مسائلـي  يهودي

كه به دست فراموشي سـپـرده     
شوند. به عوض آنكـه خـط       مي

از جـملـه        -مشي اسـرائـيـل     
 -اي آن     هاي هسـتـه     سياست

همچون سرچشمه اصلي خـطـر   
در منطقه، و در حـكـم عـامـلِ       
دخيل در شتاب بخشـيـدن بـه      

اي مورد  مسابقه تسليحات هسته
دروغ، خـطـر عـمـده            اي ايران را، بـه    توجه قرار گيرد، برنامه هسته

هاي درونيِ اين راهـبـرد،    كنند. كنش و واكنش  نمايانند و مطرح مي مي
طراحان آن را به زندانيِ تصورهاي خويش تبديل كرده است، و اوضـاع  
منطقه خاورميانه را وخيم كرده، و به آستانه جنگي ويرانگـر كشـانـده      

 است.
اي ايران خطري اسـت   گويد كه برنامه هسته دولت اسرائيل وقتي مي

براي بقا و موجوديت اسرائيل، در واقع افكار عمومي اسرائيل را فـريـب   
هاي اسرائيلـي بـر      گويد. بيشتر استراتژيست  دهد و به دنيا دروغ مي مي

اي هم دسـت يـابـد،       اند كه، حتي اگر ايران به سالح هسته اين عقيده
تهديدي براي موجوديت اسرائيل نخواهد بود. وجود يك بمبِ ايـرانـي،    

اي اسـرائـيـل         هاي هستـه  به منزله وزنه تعادلي در برابر تهديد سالح
واري  خواهد بود. آنچه در آن ترديدي نيست اين است كه: جنگ ديوانه  
آن    -كه اسرائيل برضد ايران به راه اندازد، جنگي براي بقاي اسرائيل 

نخواهد بود، بلكه جنگي خواهد بود در دفـاع     -گويند طور كه به ما مي
 اي اسرائيل در منطقه خاورميانه. از انحصارِ هسته

زمان آن فرا رسيده است كه حقيقت با صداي رسا و روشن گـفـتـه      
شود: برخالف تصويري كه اين كشور تالش دارد از خود نشان دهـد،     

، نيستاي موجود در خاورميانه    راهبرد اسرائيل پاسخ به معضل هسته
اي است؛ [ اين راهبرد] راه      اين معضل هسته هسته اصليبلكه خود 

دهد، بلكه خـود     اي را نشان نمي رفت از مسابقه تسليحاتي هسته برون
 اي است. دليلِ وجود اين مسابقه تسليحات هسته

 -حتي بر خود اسرائـيـل   -اكنون بيش از هر زمان ديگر روشن است
اي و ديگر تسليـحـات كشـتـار        طرفه تسليحات هسته كه انحصار يك

هـايـي در        جمعي در خاورميانه، گزينه ممكني نيست. اگر چنان سالح 
خاورميانه وجود داشته باشند، در اختيار انحصاري يك طرف نـخـواهـد    

اي    بود و نخواهد ماند. بنابراين، وجود انبوه عظيمي از تسليحات هسته 
تنها كشورهاي ديگر را از توليد و گسـتـرش چـنـيـن           در اسرائيل، نه

شود تا در مـقـابـل،       يي مي دارد، بلكه در واقع انگيزه هايي بازنمي سالح
هاي غيرمتـعـارف    ها و ديگر سالح آنان نيز براي دستيابي به اين سالح

تالش كنند. طرفي كه اين مسابقه را آغاز كرده، اسرائيل اسـت، كـه        
 آمده را به گردن دارد. مسئوليت اوضاع پيش

با  -مخالفت جهاني با حماقت و ديوانگيِ جنگ اسرائيل برضد ايران 
يا بدون ياريِ آمريكا، پيش يا پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا

آن به امضايِ پيمان   را با افزايشِ فشار بر اسرائيل به منظور واداشتن -
اي، گشـودنِ درهـاي تـأسـيـسـات                هاي هسته منع گسترش سالح

اش بـه طـرح          المللي، و پيوسـتـن   اش به روي بازرسان بين اي هسته
 بايد همراه كرد.“ اي هاي هسته خاورميانه عاري از سالح”

گيرد تـا بـه طـرحِ         هر زماني كه رهبري اسرائيل زير فشار قرار مي
اي بـپـيـونـدد،      هاي هسته يي عاري از سالح تبديلِ خاورميانه به منطقه

گو خواهد  و پاسخش اين است كه: اسرائيل فقط زماني در اين باره گفت 
كرد كه صلحي جامع و پايدار در منطقه برقرار شده باشد. اين بـرهـان    

اي    فريبكارانه مبتني بر اين انگاشت است كه، وجود زرادخانه هسـتـه    
شرطي است براي دستيابي به صلح در منطقه. اما   اسرائيل در واقع پيش

هاي اسرائيل است، فـريـب    بايد گفت كه، اين هم يكي ديگر از نيرنگ

(پارلمان “ كنست”[ نوشته: رفيق عصام مخول، عضو پيشينِ 
، رئيسِ انستيتو مطالعات فلسطين و 2009تا  2003اسرائيل) از 

، و “حزب كمونيست اسرائيل”، دبير كل سابقِ “اميل توما”اسرائيل 
 1391شهريورماه 5 -“] جبهه هداش”عضوِ برجسته 

  6ادامه  در صفحه 



 903شمارة   1391شهريور ماه  20شنبه دو   10 

 با رفيق ...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي 

تر و    هاي حكومت علني بود. اجراي درست اين توافق، كاربرد شيوه  مي بايد همراه 
تر، برقرار بودن حكومت قانون، برپايي دموكراسي، برآورده كردن نيازهـاي   شفاف

، و بيش و پيش از همه، توزيع عادالنه قدرت و ثـروت را      “جنوب“اساسي مردم 
يك از اين موردها عملي نشدند. عالوه بر اين، نيـروي عـمـده        الزم داشت. هيچ 

فقيد، ترور شد، و جنـاحِ راسـت      ”جون قرنق“، “ سودان نوين” پشتيبانِ ساختمان 
قـدر كـافـي اسـت          جاي او را گرفت. همين “  بخش مردم سودان جنبش رهايي” 

ميليـارد   70) كه بر  2011  –تا  2005هاي  بگويم كه، درآمد نفت (در فاصله سال 
 البشير“دالر آمريكا بالغ بود، ميان دولت دولت  “ رئـيـس      ،”سيلفا كييـر “و دولت

وميل شد و از بـيـن        تقسيم شد، و خيلي ساده حيف ،”جنوبيسودان “جمهوري 
 تغييري به وجود آورد. -در هر دو پاره كشور -ها آنكه در زندگي سوداني رفت، بي

حزب كمونـيـسـت    “، كميته مركزي “ سودان جنوبي“پس از تأسيس جمهوري 
بـه   ”جنوب سودان“در “  حزب“هاي  در نشستي مشترك با رهبريِ شعبه“  سودان

را تشكيل دهد. چندي بـعـد،      “  حزب كمونيست سودان جنوبي“توافق رسيد كه، 
كنگره مؤسسان خود را برگزار كرد و كمـيـتـه    “  حزب كمونيست سودان جنوبي“

تر عضو هيئت سـيـاسـي       ، كه پيش“ ژوزف مودستو“اش را برگزيد. رفيق  مركزي
و عضو پارلمان سودان بود، به مقام دبيـركـل حـزب      “  حزب كمونيست سودان“

جديد انتخاب شد. تأكيد بر اين نكته مهم است كه، بيـن رهـبـري دو حـزب،            
 شود. اي به طور مرتب و منظمي برگزار مي هاي مشاوره نشست

 
، دبيـركـل   ”محمد ابراهيم نوقود“سپاري رفيق فقيد  مراسم خاكنامه مردم:  

حزب كمونيـسـت   “دار بودن  حزب، در ماه مارس (فروردين) امسال، نشانگر ريشه  
ها بود. وضعيت كار و فعاليت حزب در     و نفوذ و اعتبار آن در بين سوداني“  سودان

 اين روزها به چه صورت است؟
 

تنها دبـيـركـل     نه ”محمد ابراهيم نوقود“رفيق فقيد  رفيق مختار الخطيب: 
حزب ما، بلكه رهبري ملي و قهرمان خلق بود. او رهبري شجاع و انديشمـنـدي    

قدر بود. او تا مغز استخوانش كمونيست بود. سببِ شركت آن جمعيت بيـش     گران
سپاريِ او، همين بود. اين جمعيت پرشمار، از   از يك ميليون نفري در مراسم خاك

روي عالقه و عشقي كه به يكي از برترين فرزندان كشور و به سابقه طـوالنـي     
سپاري آن رفيـق شـركـت       حزب ما در خدمت به مردم و ميهن داشتند، در خاك

 كردند.
حزب ما از زماني كه تأسيس شد تا كنون، به طـور عـمـده در وضـعـيـت               

هاي كوتاهي مثل حاال كه حضـور و     جز دوره فعاليت كرده است، به“  غيرقانوني” 
تـريـن خصـم         بزرگ“  المسلمين اخوان“دانيم كه  قانوني دارد. ما مي  فعاليتي نيمه

خـوريـم.    ماست. ما فريب وعده و وعيدهاي توخالي دادن براي دموكراسي را نمي 
ما هوشيار و مراقبيم، و اگرچه به مبارزه براي حفظ حقوق خود به لحاظ داشـتـن   

 داريم. دهيم، اما براي روز مبادا هم خود را آماده نگه مي فعاليت قانوني ادامه مي
 

نـام  “  بهـارِ عـربـي     ” ماه پس از آغاز روندي كه آن را  20امروز، نامه مردم:  
هاي كشورهاي آفريقاي شمالي و  روند دگرگوني“  حزب كمونيست سودان“دادند، 

 بيند؟ سابقه چگونه مي خاورميانه را در پرتو اين رخدادهاي حاد و بي
 

اين است “  بهارِ عربي” اصطالح  موضع ما در مورد به رفيق مختار الخطيب: 
هاي عرب براي دموكراسي، احترام به حقوق بشـر، بـرضـد         كه، ما از پيكار ملت

هـاي مـوجـود و         رغم تفاوت كنيم. به  هاي ديكتاتوري، استقبال مي فساد و رژيم
هـا در       ها در كشورهاي عربي، حزب ما از مبارزه ملـت  هاي آن خيزش گذاري اثر

خـواهـانـه       هاي ترقي شان براي آرمان واالي دگرگوني همه كشورهايي كه مردم
خشنـود  “  مصر“و  ”تونس“هاي مردم در  كند. ما از كاميابي  رزمند، حمايت مي مي

، كه با تكيه تـنـهـا بـر       “ اپوزيسيون سوريه“بوديم و از آن استقبال كرديم. ما از  
آميز در حـاكـمـيـت        نيروهاي خودش، خواهان تغييرهاي دموكراتيك و مسالمت

كنيم. ما با مداخله امپرياليستي و ارتجاعي در سوريه مخالفـيـم.     است، حمايت مي
هاي كشورهاي خليج فارس  به همين ترتيب، ما مداخله نظامي ارتجاعيِ حكومت

 كنيم. محكوم مي“ بحرين“را در 
ها تن از مردم عرب در شمـاري از كشـورهـاي         روشن است كه وقتي ميليون

شـونـد و        يافتن به حقوق خـود مـي     آيند و خواستار دست ها مي عربي به خيابان
هاي سياسي، اقتـصـادي، و      دهند كه فشرده و بيانگر خواست شعارهاي نويي مي

هـا   اجتماعي آنان است، براي برخي اين تصور به وجود آيد كه صداي اين ميليون
، و كشورهاي ديگر را “ يمن“، “ بحرين“، “ مصر“، “ تونس“هاي  مردمي كه خيابان

هـا     به تسخير خود در آوردند، به سرانجام مطلوبِ خود خواهد رسيد. اما وقتي آب 

از آسياب افتاد و اوضاع آرام شد، حاصل كار كمتر از آني بود كـه مـردم     
هـاي     ويژه از ديد انقالبـي  كردند و انتظارش را داشتند، به تصورش را مي

رسند. اما اينك آشكـار    كردند خيلي راحت به هدف مي جواني كه فكر مي
ر          شده است كه، آناني كه تا كنون نخستين ميوه هاي خـيـزش را نـوبـ

اند كه به رژيم سـابـق      ، نيروهايي“ مصر“و “  تونس“ويژه در  اند، به كرده
هاي مردمي نقشي دست دوم ثـانـويـه     نزديك بودند، يا اينكه در خيزش

داشتند، يا زماني به جنبش پيوستند كه احتمال تغيير در زمـان آيـنـده        
 نزديك بود.

بر پايه تجربه اخير ما، و با تكيه  -بديهي است كه موفقيت هر انقالب
به وجود دو عامل مشروط است: عيني   -مان بر تجربه تاريخ انقالبي ملت

ها آمدند، نشانه قطعيِ آن بـود كـه      ها به خيابان و ذهني. زماني كه توده 
عامل عيني آماده است و وجود دارد. اين بدان معنا بود كه مردم ديـگـر      
حاضر به پذيرش نخبگان حاكم نبودند، و اينكه طبقه حاكم هم ديـگـر     

هاي موجود، به حكـومـت ادامـه دهـد.          قادر نبود بر اساس همان شيوه
هاي حاكم و از ميان رفـتـن      رسيدن به اين نقطه، حاصل انزواي محفل

ها آمده بودند، نبـود   ها بود. مشكلِ مردمي كه به خيابان  علت وجودي آن
يي مدون براي تغيير بود. بـه عـبـارت        يي سازمان يافته و برنامه رهبري

ديگر، انفجاري كه صورت گرفت، فاقد رهبري انقالبي بود. و از سـوي       
و “  ارتـش “يـي آمـاده وجـود داشـت كـه                   ديگر، نيروي سـيـاسـي   

نمايندگان آن بودند. در نبود رهبري انقالبي، همـيـن    “  المسلمين اخوان“
گرا خالً ناشي از سرنگون شدن نخبگان حـاكـم    نيروهاي نظامي و اسالم

 را پر كردند.
 

رخ داد از يك سو، و به قـدرت    “  سودان“ميان آنچه در نامه مردم:  
، و مبارزه همه جانبـه مـردم و       “ ايران“رسيدن بنيادگراهاي اسالمي در 

نيروهاي ترقي خواه و دموكراتيك براي تـغـيـيـر هـاي بـنـيـاديـن،                
شود. آيا شما ميان رخدادهاي سياسي در اين دو     هايي ديده مي همانندي

 بينيد؟ هايي مي كشور مشابهت
 

هاي بسياري در ايـن دو مـورد          همانندي رفيق مختار الخطيب: 
وجود دارد، كه مبتني است بر شور و روحيه انقالبي مردم دو كشـور، و      
نقش و نفوذ مهمي كه دو حزب برادر در روند مبارزه دو ملت مـا بـراي     

ت          دستيابي به دموكراسي، و رهايي ملي و اجتماعي داشته اند. بـه هـمـ
حزب توده، ايران نخستين كشور در منطقه خاورميانه بود كه ملي كـردن  

، در مقـام يـكـي از        “ مصدق“منابع طبيعي خود را مطرح و دنبال كرد.  
نخستين رهبراني كه در برابر انحصارهاي نفتي و امپرياليسم آمريـكـا و     

يي در تاريخ دارد. اين پـيـكـار، در جـريـان            انگليس ايستاد، جاي ويژه
سرنگون كردن رژيم شاه و سهمي كه حزب توده در آن داشـت، ادامـه     

، در رونـد      “ بـهـارِ عـربـي      ” هـا پـيـش از             يافت. حزب شما، سـال  
خواهي نقش مهمي بازي كرد. حزب ما نيز در سرنگون كردن   دموكراسي

(فـرورديـن    1985) و  1343(پاييز  1964هاي  دو رژيم ديكتاتوري در سال
)، همان نقش و سهم را داشت. ما مشتاقانه منتظر ديدن حـاصـل     1364

هاي ديكتاتوري حاكم  كار دو حزب در شكست دادن و عقب راندن رژيم
بر دو كشورمان هستيم. در اين ارتباط، اشاره به حمايت رژيم ايـران از       

هاي امـنـيـتـيِ      حائز اهميت است. همه مسئوالن و مقام “  البشير“دولت 
اند. دولت رفسنجـانـي (سـال هـاي            آموزش ديده“  ايران“در “  سودان“

داشت. مـا     “  رژيم سودان“)  نقشي محوري در حمايت از  1376  -1368
هاي همانـنـدي هـم       بريم، و پيروزي پيكارهاي همانندي را به پيش مي

 خواهيم داشت.
دهيـد.   بازتاب مي“  نامه مردم” هاي ما را در  گيري خوشحاليم كه موضع

مـان، و نـيـز           ها مبارزه با دشـمـنـان      رابطه ميان دو حزب ما به سال
گردد. برخي از     مان داشتيم برمي نظرهايي كه با برخي از دوستان اختالف

هائي به رژيـم     در دوره جنگ سرد، نظر لطف“  هاي سوسياليستي دولت” 
يـي   شاه و رژيم ديكتاتوري در سودان داشتند. در آن زمان، قانون نانوشته 

بـايسـت      ويژه در منطقه ما، نخست مـي  هاي كمونيست، به بود كه حزب
همبستگي با كشورهاي سوسياليستي را بپذيرند، و به همـان تـرتـيـب،       

بود. هر دو حزب ما در مـبـارزه         مبارزه ملي بايد به اين امر معطوف مي
هاي خاص خود را داشتند، و آرمان خود را به سود مـنـافـع     خود، اولويت

هـاي   تان با ارتجاع و توطئه ملت خود به پيش بردند. براي شما در مبارزه 
 امپرياليستي، موفقيت كامل آرزو داريم.
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هاي خود را دارند كه عبارت  ها و هدف ميان باشد، مردم سودان برنامه
است از: برانداختن رژيم حاكم و برقراري يك جايگزين دموكراتـيـك    

هاي سيـاسـي مـدافـع و          ها و حزب ها و گروه ملي، كه همه سازمان
، مشاركت برابر در “ گزينه دموكراتيك” هاي اصلي سند  پشتيبانِ آرمان

 آن داشته باشند.
ها، مبارزه ملت ما همچنان ادامه دارد. من به طـور    با وجود همه اين

جدي معتقدم كه مسير برانداختن رژيم مسيري سرراست نيست؛ ايـن  
هاي ويژه خود را دارد. بنابراين، اگرچـه    ها و زيگزاگ مسير باال و پايين

شد، اما بـايـد      اي مشاهده مي شايد پيش از اين افولي در حركت توده
ها خواهند ريخت، چـون     گفت كه دير يا زود مردم بار ديگر به خيابان

انـد. آنـچـه مـردم             هاي موجود هنوز حل نشده باقي مـانـده   مسئله
اي بنيادي است كه راه را براي بـه سـرانـجـام        خواهند، دگرگوني مي

هاي انقالب دموكراتيك ملـي هـمـوار       رساندن و كامل كردن وظيفه
زنداني سياسي وجود دارد، و    2000سازد. امروزه در كشور ما بيشتر از  

اند. چـاپ و نشـر         روزنامه مستقل به طور دائم يا موقت بسته شده 9
، نشريه ارگان مركزي حزب ما، از ماه مارس امسال (اواخـر   “ الميدان” 

اجبار متوقف شده است و اكنون فـقـط بـه صـورت          ) به 90اسفندماه 
شود. شماري از كادرها و فعـاالن حـزبـي در          الكترونيكي منتشر مي

برند، و خبر داريم كه حتي برخي از آنان شكنـجـه    بازداشت به سر مي
شوند. اما پيكار ادامه دارد و ما اميدوارانه سپيديِ پايـان شـب       هم مي

 بينيم. سيه را در آينده نه چندان دور مي
 

اي در پيكار  هاي اجتماعي ها و قشرها و اليه چه طبقهنامه مردم:  
جاري شركت دارند؟ آيا اپوزيسيون سودان، مخالفان رژيم عمر بشيـر،  

هاي مرحله بعدي مبارزه در راه تغيير در سودان  متحدند و بر سر هدف
 توافق دارند؟

 
جا بايد تأكيد كنـم كـه، مـيـراث          همين رفيق مختار الخطيب:

هاي ديكتاتوري، ميراثي غني و  انقالبي مردم سودان در براندازي رژيم
)، از راه تـظـاهـرات           1343(پاييز   1964بهاست. در اكتبر سال  گران
هاي سياسي سراسري، و با حمايـت عـنـصـرهـاي         اي، اعتصاب توده

، نخستين ديكـتـاتـوري    “ ابراهيم عبود“مترقي ارتش، حكومت نظامي 
يي بزرگ به امپريالـيـسـم     نظامي كشور، به زير كشيده شد. اين ضربه 
يي دور رژيم مصر بكشد و    آمريكا بود كه تالش داشت حلقه محاصره

پرشي براي تهاجم به آفريقا اسـتـفـاده       از رژيم سودان همچون تخته
آمـيـز      ) پيكار مـوفـقـيـت     1364(فروردين   1985كند. در آوريل سال  

هاي امپرياليسم آمريكا كه به دنـبـال      ديگري داشتيم. در مقابل نقشه 
با معاون او بود، مـردم بـار       “  جعفر نُميري“جايگزين كردن سرهنگ 

ديگر توانستند يك ديكتاتوري نظامي ديگر را سرنگون كنند. در هـر     
اي گسـتـرده    دو موردي كه اشاره كردم، حضور فعال يك جنبش توده
جا بايد اضافـه   بود كه به رسيدن به هدف دلخواه كمك كرد. اما همين

كنم كه، متأسفانه در هر دو تجربه، رسيدن به هدف نـهـايـيِ مـورد       
انتظار، يعني صورت گرفتن تغييري بنيادي در رژيم حكومتي چنان كه 
بتوان راه را براي ايجاد يك شالوده محكم دموكراتيك باز كرد و بـر    

روست را حل كـرد،     هايي كه كشور با آن روبه اساس آن بتوان مسئله
هاي بورژوايي، و عهـدشـكـنـي و        مقدور نشد. درنگ و سستي حزب 

خيانت آشكار برخي از رهبران جنبش، راه را براي قبضه كردن قـدرت  
 گراها هموار كرد. از سوي اسالم

اما اين بار، حزب ما همراه با ديگر نيروهاي شركـت كـنـنـده در         
هـاي گـذشـتـه را          هاي تجربه جنبش، تالش دارد كمبودها و كاستي

برطرف كند. ما صرفاً به دنبال تغيير، هر تغييري كه باشد، نيستيم. مـا    
خواهان براندازي رژيم و ساختن يك گزينه دمـوكـراتـيـك واقـعـي         
هستيم. آنچه در اين مسير الزم است، استقرار يك دولت انتقالـي بـا      

 كم سه سال است. يك برنامه دموكراتيك روشن و براي مدت دست
درصد مردم سودان زير خط فـقـر زنـدگـي          95امروزه، زماني كه 

درصد گذشته است و در ميان  30كنند، زماني كه ميزان بيكاري از  مي
هـاي     درصد هم بيشتر است، و در حالي كه جنگ 55جوانان حتي از 

يي بيش از يك سوم كشور را در بر گرفته است، سـخـن      داخلي پهنه
گفتن از نيروهاي اجتماعي خاصي كه در پيكار جاري شركـت دارنـد،     

توان گفت كه دانشجـويـان، جـوانـان، زنـان و             دشوار است. اما مي 

يي سراسـري   هاي ملي در خط مقدم اين مبارزه جاي دارند. جبهه  نمايندگان اقليت
يي  كه رهبريِ مبارزه را برعهده بگيرد، وجود ندارد. در شمال، نهاد هماهنگ كننده 

هـاي سـيـاسـي،          كند كه مشتمل است بر حـزب  يافته عمل مي چندان سازمان نه
هاي جوانان و نهادهاي مدني عمده. هـمـيـن گـروه         هاي صنفي، سازمان اتحاديه

را تنظيم و منتشر كرده است. نيروهاي مسلّـح   “  گزينه دموكراتيك” است كه سند 
نيز پشتيباني كلي خود از اين سند را اعـالم  “  جبهه انقالبي سودان” متحد شده در 

اي و مبارزه مسلّحانه را مكمل  اند كه در مبارزه كنوني، جنبش توده اند و گفته كرده
هاي ديگري نيز در خارج از كشور وجود دارند كـه حضـور      دانند. گروه  يكديگر مي

 اند.   چشمگيري در داخل كشور ندارند، ولي به هر حال بخشي از اپوزيسيون
 

حسن عـبـداهللا   “آيد، نيروهاي  هاي شما برمي اين طور كه از گفتهنامه مردم:  
نيز در اين جبهه شركت دارند. با توجه به نقش او در كودتـايـي كـه در          ”الترابي
گراها و تشكيل دولت از سـوي   گيري اسالم ) به قدرت 1368(تابستان   1989ژوئن 

 كنيد؟ آنان منجر شد، شركت اين نيروها را در جبهه متحد چگونه ارزيابي مي
 

زير چتر  ،”الترابي“، به رهبري “ كنگره مردمي” حزب  رفيق مختار الخطيب: 
كند.  تر به آن اشاره كردم، فعاليت مي يافته كه پيش چندان سازمان همان ائتالف نه

هاي مختلـف، از خـودش و          چندين بار و در مناسبت“  الترابي“گفتني است كه، 
) داشتند، انـتـقـاد     1368(تابستان  1989حزبش به علت نقشي كه در كودتاي سال 

هاي اين گروه در چارچوب ائـتـالفـي كـه گـفـتـم،             كرده است. تا اينجا، موضع 
“ الـتـرابـي   “دوستانه و همخوان با موضع آن در مخالفت با رژيم بوده است.   ميهن
هاي زيادي را در زندان گذرانده است. در حال حاضر، معاون او و شخصـيـت     سال

 برد. شان نيز در بازداشت به سر مي شماره دو حزب
 

 اند؟ “جبهه انقالبي سودان”چه نيروهايي جزو نامه مردم: 
 

جـبـهـه انـقـالبـي         ” همه اعضاي اپوزيسيون مسلّح  رفيق مختار الخطيب: 
انـد. ايـن         اند، اما همه پشتيبان يك مبارزه مشترك جزو گروه هماهنگي“  سودان

(بخش شمال) كـه در      “  بخش مردم سودان جنبش رهايي“گروه مشتمل است بر:  
هـاي     كند، و نيز جنبش مبارزه مسلحانه مي“  نيل آبي“و  ”كُردفان جنوبي” منطقه 

جبهـه  ”بخش سودان و  ، يعني دو جناح از جنبش رهايي“دارفور“مقاومت مسلحانه 
 .“عدالت و برابري

 
چه نقش و سهمي در مبـارزه جـاري     “  حزب كمونيست سودان“نامه مردم:  

 دارد؟
 

تر گفتم، حزب ما نيز جزو هـمـان    طور كه پيش همان رفيق مختار الخطيب: 
هايي كه بـه تـنـظـيـم و           ائتالف است. اما بايد بگويم كه، ما اگرچه براي تالش 

 منجر شد ارزش زيادي قائليم ، اما آن را يـك      “  گزينه دموكراتيك” پذيرش سند
دانيم. ما به عنوان يك حزب مستقل بـا      كارپايه حداقل براي فعاليت مشترك مي

ماهيت طبقاتي متفاوت و ويژه خود، به آينده كشور از زاويـه ديـد خـود نـگـاه            
كنيم، و براندازيِ رژيم حاكم را گامي در راستاي كامل كردن وظيفه انـقـالب      مي

ريزي شالوده يك سودان  دانيم. ما دوره انتقالي را، دوره پايه  ملي و دموكراتيك مي
دموكراتيك براي يك دوره كامالً نوين رهايي ملي و اجتماعي، و هـمـچـنـيـن          

دانيم. به همين دليل، ما رابطـه    هاي متفاوت به عدالت و برابري مي دستيابي مليت
كنيم، و تا آنجا كـه امـكـان       مستقل خود با همه نيروهاي اپوزيسيون را حفظ مي

هاي متحـد   هاي مشترك فعاليت، و فعاليت كنيم تا به زمينه داشته باشد، تالش مي
هـاي     برسيم. مـا بـا تـالش         -از ميان مردم گرفته تا رهبري -ها در تمام سطح

و “  حـاكـمـيـت    “هايي از  امپرياليستي آمريكا براي تحميل نوعي توافق بين بخش
 شدت مخالفيم. به ،”هاي درون اپوزيسيون حزب“

 
از بقيه كشـور    “  سودان جنوبي“)،  1390در ماه ژوييه گذشته (تير  نامه مردم:  

سودان جدا شد و همچون يك كشور مستقل، جديدترين عضو سازمان ملل متحد 
سـودان  “شد. حزب كمونيست سودان چه نظري درباره اين جدايي دارد؟ اينك در  

 شود؟ هاي حزبي به چه صورت انجام مي فعاليت“ جنوبي
 

گواه روشني بـر شـكـسـت       “  سودان جنوبي“جدايي  رفيق مختار الخطيب: 
هاي اصلي كشور و  وفصل دشواري رهبري سياسي در هر دو بخش سودان در حل

انـد.     يي است كـه بـر مـردم سـودان تـحـمـيـل بشـده                    هاي تاريخي سختي
اي در كشـور         ، با دگرگوني ريشه 2005در سال “  نامه جامع صلح موافقت“ اجراي

 با رفيق ...“ نامه مردم”ادامه  گفت و گوي 

10ادامه در صفحه    



   خوانيد: را در زير مي ”نامه مردم“
 

گـيـري جـنـبـش           هايي از اوج   هاي اخير، نشانه در ماهمردم:    نامه
ايـم. حـزب بـرادر            برانگيزي را در سودان شاهـد بـوده     توجه اعتراضي 

يي در    كمونيست سودان نيز در ماه ژوييه (نيمه مرداد ماه) نامه سرگشاده  
هاي كمونيست و كارگـري فـرسـتـاد. چـه            همين ارتباط به همه حزب

گيري اين مرحله از مبارزه در سودان دخيل و مـؤثـر    هايي در شكل عامل
 اند؟ لطفاً در مورد اين مرحله مبارزه مردم سودان توضيح دهيد. بوده
 

مبارزه كنوني در سودان در شرايط نسـبـتـاً       رفيق مختارالخطيب: 
گيرد. رژيم اسـالمـي     المللي در امور كشور صورت مي مداخله بين  پيچيده

كنوني اين مداخله را با آغوش باز پذيرا بوده و حـتـي در مـوردهـايـي          
اي كه گريبانگير كشـور     خواستار آن بوده است. امروزه، هر مسئله داخلي 

 كُـردفـان  “هـاي       ، مسئله سـرزمـيـن   “ دارفور“است، از جنگ داخلي در 
، در   “ سـودان جـنـوبـي      “گرفته تا مناقشه دولت “  نيل آبي“و  ،”جنوبي

سازمان ملل متحد، در اتحاديه عرب و در سازمان وحدت آفريقـا مـورد     
هاي داخلي كشـورمـان،    گيرند. براي هر يك از اين مسئله  بحث قرار مي

ها و نهادهـاي   ها از سوي كشورها و سازمان حل بسياري پيشنهادها و راه
اي    المللي و مـنـطـقـه     شوند. همه اين راهكارهاي بين  گوناگون ارائه مي

اند و خواهند بود، آن هم به اين دليل ساده كـه،   محكوم به شكست بوده
ها و كشورها و رژيم حاكم بر  ها از ديدگاه منافع آن سازمان به اين مسئله

شود. منطقي را كه پشت اين شيوه برخورد وجود دارد،   سودان برخورد مي
روشني بيان كرد. او كـه اخـيـراً در              فرستاده ويژه آمريكا به سودان به

“ المللي جامعه بين“كرد گفت كه، آمريكا و  صحبت مي“  ناتو” نشستي در 
“ بهـار عـربـي     ” تغييري تدريجي را در سودان خواهانند و با تغيير از نوع 

 خوبي متوجه اين پيام شد. مخالفند. رژيم حاكم بر سودان نيز به
چيزي كه هم آمريكا و هم اتحاديه اروپا و هم رژيم حاكم بر سـودان    

كنند اين است كه، وقتي پاي تغيير و دگرگوني در سودان در  فراموش مي
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 رفيق محمد مختار الخطيب،با “ نامه مردم”گوي  و گفت
 “ دبير كل حزب كمونيست سودان”

گيريِ جنبش توده اي، براي  اوج
 سرنگونيِ ديكتاتوري در سودان!

مرحله جديد جنبش اعتراضي مردم سودان، كه در اواخر خردادماه با تظـاهـرات   
خردادماه آغاز شد، با پيوستن قشـرهـاي      27دانشجويان دانشگاه خارطوم در روز 

مختلف اجتماعي به آن، به چالشي جدي براي رژيم عمر البشير، ديكتاتور سودان، 
تبديل شده است.  شركت فعال و پررنگ ده ها هزار نفر در تظاهرات اعتراضي در  
پايتخت و شهرهاي اصلي كشور در شمال، شرق، و غرب كشور از سوي بسيـاري  

از تحليل گران در حكم آغاز پايان رژيم كودتا در سودان ارزيابـي شـده اسـت.         
در دو ماهه اخير، ابعـاد   ،”حزب كمونيست سودان“بيانيه هاي منتشرشده از سوي 

ساله حكمروائـي تـيـره روزي و           23خاتمه دادن به دوره ” جنبش مردمي براي 
سركوب بي سـابـقـه روي      ” را ترسيم مي كنند.  رژيم عمر البشير به  “  شوربختي
به نيروهاي امنيتي و انتظامي ماموريت داده شده است تا بـه هـر       “.  آورده است

قيمتي كه شده است اين جنبش قدرتمند مردمي را در خون فعاالنش غرقه كنند.  
خـواه     حزب هاي كمونيست و نيروهاي تـرقـي   ،”بيانيه حزب كمونيست سودان“

جهان را فرا خوانده است تا همبستگي خود با جنبش مردم سودان و حمـايـت از     
مبارزه مردم سودان براي دموكراسي، عدالت اجتماعي، و خواست محوري آزادي   

 زندانيان سياسي را گسترش دهند.  
در مالقات هائـي  “  كميته مركزي حزب توده ايران“بر پايه اين تحول، نماينده 

تـيـرمـاه و اول           10در  ،”كميته مركزي حزب كمونيست سودان“با نمايندگان 
گو و آن را بررسي كـرد.     و مرداماه، درباره وضعيت جنبش مردمي در سودان گفت

همبستگي همه جانبه حزب توده ايران  ،”كميته مركزي حزب توده ايران“نماينده 
خواه ميهن را با جنبش اصيل مردم سودان اعالم كرد. در پي اين   و نيروهاي ترقي

، دبير كل حزب كمونيست سودان، كـه  ”محمد مختار الخطيب“مالقات ها، رفيق 
، رهـبـري     ”محمد ابراهيم نوقود“در بهار امسال و به دنبال درگذشت رفيق فقيد 

هـاي     يي در باره تحول گو و سياسي حزب را به عهده گرفته است، پذيرفت تا گفت
 انجام دهد.  ”نامه مردم“اخير سودان با 

، مركز سيستم راه آهن سـودان،  “ اتبارا“در شهر  ،”محمد مختار الخطيب“رفيق 
يي كارگري به دنيا آمد.  پس از گذراندن دوره آمـوزش ابـتـدائـي و             در خانواده

“ انستيتـو شـبـاط     “، تحصيالت خود را در رشته كشاورزي در “ اتبارا“متوسطه در 
حـزب  “) بـه       1970(   1349ادامه داد. او در مقام سنديكاليستي فعال در سال       

پيوست. پس از روي كار آمدن دولت ديكـتـاتـوري، رفـيـق         “  كمونيست سودان
از كار خود در بخش دولتي اخراج شد. او سپس به طور تمام وقت به كار  “  مختار“

هاي حزبي در    حزبي پرداخت. پس از انجام وظيفه در مقام دبير حزبي در سازمان 
به عضويت در كميته مركـزي  “  مختار“، رفيق “ اتبارا” و “  حالفا الجديدا” شهرهاي 

حزب انتخاب شد، و مسئوليت شعبه امور كشاورزي و مسائل دهقانان را به عهـده  
، به عضويت در    2009گرفت. در كنگره پنجم حزب كمونيست سودان، در ژانويه  

هيئت سياسي كميته مركزي حزب انتخاب شد. پس از درگذشت رفيـق فـقـيـد        
به مقام دبير سياسي حزب  ”محمد مختار الخطيب“، رفيق “ محمد ابراهيم نوقود“

و همسر او دو دختر و يـك پسـر     “  مختار“كمونيست سودان انتخاب شد.  رفيق  
 دارند. 
كمونيست سودان بـا   ، دبير كل حزب”محمد مختار الخطيب“گوي رفيق  و گفت

11ادامه در صفحه   

 كمك هاي مالي رسيده
يورو  50                                         از برلين   از طرف ر. كارگر  

يورو 50               گمنام از برلين  كمك به خانواده زندانيان سياسي،  
كرون  5000كمك به كنگره ششم   از طرف هوشنگ انوشه             


