
در طول بيش از دو دهه و نيم گذشـتـه   
زندان هاي رژيم واليت فقـيـه هـمـواره       
ــارزان راه آزادي و                 ــب ــو از م ــل ــم م

اوج گـيـري     .  دگرانديشان بـوده اسـت    
يورش به نيروهاي آزادي خواه، در آغاز 

، در پي خيانت سـران رژيـم بـه        60دهه 
آرمان هاي راستين انقالب، بـار ديـگـر      
دوراني طوالني از خشونت و سـركـوب      
را به ميهن و مردم ما تـحـمـيـل كـرد و          
شمار زيادي از مبارزان راه آزادي را كـه  
سال هاي دراز در زندان هاي ستم شاهي 
به سر برده بودند  بارديگر به شـكـنـجـه       
گاه به ارث رسـيـده از سـاواك شـاه               

در طول دو دهه گذشته هـزاران    .  كشاند
نفر مبارزان  راه آزادي در سـيـاه چـال          
هاي رژيـم واليـت فـقـيـه بـه خـاطـر                 
اعتقاداتشان و مخالفت بـا اسـتـبـداد و           
خودكامگي قرون وسطايي شكنجه شده 
. اند و يا جان خود را از دست داده انـد     

كشتار هزاران زنداني سياسـي در سـال       
، يكي از بزرگترين جنايـت هـاي     1367

سياسي تاريخ كشور ماست كـه نـنـگ        
ابدي آن در كارنامه سران رژيـم بـاقـي        

در تمـامـي ايـن سـال هـا            .  خواهد ماند
حزب تودة ايران مبارزه در راه آزادي       
بدون و قيد شرط همه زندانيان سياسي را 
وظيفة انساني، ميهني و مهم خود دانستـه  

 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 »!واليت فقيه«براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم 

و همواره در اين راه، در كنار ساير نـيـروهـاي    
ترقي خواه، در سـازمـانـدهـي كـارزار هـاي           
متفاوت بين المللي و داخلي نـقـش بسـزائـي       

 .ايفاء كرده است
ما در تمامي اين سال ها همواره بر اين نكتـه  
مهم تأكيد كرده ايم كه مبارزه در راه آزادي   
زندانيان سياسي كشور بخش جدا نـاپـذيـر و        
مهمي از مبارزه خلق در راه طرد اسـتـبـداد و        
گشايش راه به سمت تحـوالت بـنـيـاديـن و          

ما همچنين معتقد بـوده و      .  دموكراتيك است
هستيم كه اين مبارزه نيازمند كـار پـيـگـيـر،          
مشترك و سازمان يافته همه نيروهـاي آزادي    
خواه و با اتكاء و بـهـره وري از نـيـروهـاي              

تجربه تاريخـي  . اجتماعي خواهان تحول است
نشـان داد كـه آزادي            1357انقالب بهمن   

زندانيان سياسي ايـران، پـس از سـال هـاي             
طوالني حاكميت رژيم پلـيـسـي شـاه تـنـهـا            
هنگامي امكان پذير شد كه ميليون ها ايـرانـي   

زنداني سياسي آزاد بـايـد   «در خيابان ها شعار 
را مي دادند، صدها هزار كارگـر و      »! گردد

كارمند دستگاه دولتي رژيم را فـلـج كـرده          
بودند و رژيم شاه در موقعيت عقـب نشـيـنـي       

بديهي است كـه سـازمـان      .  كامل قرار داشت
دهي هر كارزاري كه به افشاگري جـنـايـات      
رژيم و روشن كـردن سـرنـوشـت مـبـارزان             

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

 اعالمية كميتة مركزي حزب تودة ايران
  حزب توده ايران تجاوز نظامي اسرائيل به لبنان را محكوم مي كند

حمله نظامي همه جانبه ارتش اسرائيل به               
تيرماه آغاز شده       21خاك لبنان، كه از روز          

است، اوضاع خاورميانه را به شدت متشنج               
ساخته و احتمال نگران كننده گسترش درگيري    

  .به ديگر كشورهاي منطقه را تشديد كرده است   
اسرائيل در سناريويي شبيه به حمله اخير آن به            
نوار غزه، به بهانه حمله نيروهاي وابسته به                  

به يك ايستگاه مرزي و            »حزب اهللا لبنان    «
دستگيري دو سرباز اسرائيلي حمله همه جانبه           
هوايي و دريايي يي را به تمام خاك لبنان آغاز            

اخبار گوناگون روزهاي اخير          . كرده است   
روشن مي كند كه هدف عمده اين حمالت              
توجيه ناپذير كه در شرايط سكوت و بي عملي           

تائيد آميز محافل بين المللي صورت مي گيرد،     
اجتماعي لبنان     –نابودي زيربناي اقتصادي         

حمله به باندهاي پرواز فرودگاه بيروت،        . است
نيروگاه هاي برق، جاده ها، پل هاي مواصالتي         
در چارچوب برنامه يي صورت مي گيرد كه            
نخست وزير اسرائيل آن را به عقب برگرداندن     

، يعني دوره اي كه      »بيست سال قبل  «لبنان به   
لبنان در چنگال جنگ داخلي ويران شده بود،          

به گزارش رسانه هاي خبري      . اعالم كرده است  
درصد قربانيان حمالت اسرائيل به لبنان غير        97

افزون . نظاميان و به ويژه زنان و كودكان هستند        
بر اين نشانه هاي نگران كننده جدي در رابطه با    

خبر . ادامه و گسترش درگيري ها وجود دارد         

همزمان با يورش گسترده و وحشيانه رژيم بـه    
 22تجمع مسالمت آميز زنان مبـارز كشـور در         

خرداد ماه امسـال، مسـئـوالن ريـز و درشـت                
جمهوري اسالمي تبليغات پر سـرو صـدايـي را        
پيرامون تدوين سياست هاي گوناگون به منظـور  

ابـتـدا      .ارتقاء سطح زندگي زنان به راه انداختند
اعالم شد، اولين گزارش رييس جـديـد مـركـز       
امور زنان و خانواده به كمـيـسـيـون فـرهـنـگـي           
مجلس ارايه گرديده است كه حـاوي نـكـاتـي         
بسيار مهم در جهت بهبود نقش زنان در جـامـعـه    

رييس جديد اين مركز در مصاحبه اي كه .  است
خبرگزاري فارس در اواخر خـرداد مـاه آن را           

وظـايـف   «:  انتشار داد از جمله ياد آوري كـرد     
مركز امور زنان و خانواده با توجه بـه وضـعـيـت       
موجود تغيير كرده و اين مركز از ايـن بـه بـعـد         
فعاليت هاي خود را بر محور خانـواده، اشـتـغـال       
زنان مسايل زنان سرپرست خـانـوار مـتـمـركـز           
خواهد كرد و با پرداختن به فعاليت هاي سـتـادي   
و وارد نشدن به صـف اجـرايـي، حـمـايـت از             
سازمان هاي غيـر دولـتـي كـه در چـارچـوب               
فرهنگ اسالمي و نياز هاي جامعه تالش دارند و 
نيز حمايت از حوزه هاي علميه و بر پـايـي دوره     
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مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي نيازمند كار مشترك و 
 پيگير همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور است

 6ادامه در صفحه  

 2ادامه در صفحه   6ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

برنامه هاي رژيم واليت فقيه 
تهديدي براي زنان محروم 



هاي آموزشي و برنامه هاي مربوط به زنـان،  
در عين حـال     .فعاليت گسترده خواهد كرد

اعضاي كميسيون فرهنگي به مجلـس نـيـز      
ضمن استقبال از وظايف جديد و بـرنـامـه        
هاي اين مركز بر تقويت جدي آن تاكـيـد   

پس از مدتي مدير كل امور بانـوان  . كردند
وزارت كشور در جريان گردهمايي تحـت  

طـي   » بانوان فرهيخته خراسان رضوي« نام 
دو برنامه مهـم دولـت بـه        « : سخناني گفت

منظور ارتقاء موقعيت در امور فرهنـگـي و     
اجتماعي، تحكيم خانواده، تسهيل ازدواج   
و توانمند سازي زنان در مسـيـر سـالمـت           
اجتماعي است، در اين خصـوص و بـراي       
تحقق مصوبات مـجـلـس دو وزارتـخـانـه           
عالوه بر وزارت كشور عهده دار تحـكـيـم    
خانواده و حمايت از بانوان هسـتـنـد و بـه           
عالوه شوراهاي اجتماعـي دفـاتـر بـانـوان          
استانداري ها در سراسر كشور تقويت شده 

 ».و وارد عمل شده اند
خانم فرشته ساساني مديـر كـل بـانـوان         
وزارت كشور سپس در ادامه خاطـر نشـان     

ميليارد تومان بـودجـه در        8ساخت امسال 
اختيار مركز زنان و خانواده قرار مي گـيـرد   
و با موافقت وزير كشور، هـمـه امـكـانـات        
استان ها در هر استان مشـخـص بـايـد در           
اختيار اين مركز باشد كه ايـن امـر نشـانـه         
 !توجه و حمايت دولـت از بـانـوان اسـت          

اينگونه تبليغات و اختصاص مبالغ هنگفتـي  
پول بي جهت و بدون يك بـرنـامـه ريـزي       

بـخـش   . دقيق صورت نگرفته و نمي گيـرد 
مهمي از اين منابع مالي كه سر به ميليون هـا  
تومان مي زنـد، درسـت خـالف ادعـاي             
مسئوالن رژيم واليت فقيه، نـه تـنـهـا در           
جهت بهبود و ارتقـاء سـطـح زنـدگـي و            
مشاركت اجتماعي زنان و دختران ميهن مـا  
نيست، بلكه در راسـتـاي تـرويـج افـكـار           
پوسيده و زن ستيزي قرار دارد كه اجـراي    
آنها صدمات بزرگ به بار آورده و سـبـب     
افزايش ناهنجاري هاي اجتماعـي حـيـرت      

وزارت .   آور در مقياسي وسيع شده اسـت   
كشور و ديگر ارگان ها مدعـي تـوانـمـنـد        
سازي زنان به عنوان يك اولويت برنامه اي 
هستند و البته بودجه قابل توجه اي نيز بنابـه  
گفته مدير كل بانوان وزارت كشور به ايـن  
امر اختصاص داده شده است، اما واقعـيـت   

بنابه آمار مـنـتـشـره       ! خالف اين ادعا است 
توسط مسئوالن جمهوري اسالمي، در سـال  

 14توجه كنـيـد     ( ميليارد تومان  14گذشته 
بودجه براي امـور زنـان در       ) ميليارد تومان 

ميليارد تومان  3نظر گرفته شده بود كه تنها 

. آن جذب و به امور مربوط به زنان تعلق گرفت
مدير كل بانوان وزارت كشـور اعـتـراف مـي           

الـبـتـه بـه       (كند، اين مقدار اعتبار موجب تاخير 
از .  در بهبود وضعيت بانوان گرديـد ) زعم ايشان

سوي ديگر اعالم شد، بي توجهي به حـقـوق و     
وضعيت زنان بويژه زنان طبقات زحمـتـكـش و      

بـه  .  محروم، پيامدهاي ناگوار پديد آورده اسـت 
گزارش خبرگزاري مهر در اوايل خـرداد مـاه       
سال جاري، مسئولين بهزيستي آماري را منتشـر  

 100نزديك به « : ساختند كه در آن آمده است
خانوار تحت پوشش بهزيستي استان زنجان كـه  
سرپرست آنان زن هستند در وضعيت ناگوار و   

اغلب اين خانـوارهـاي   . دردناك به سر مي برند 
تحت سرپرستي زنان از مسكن و شغل مـحـروم   

دراستان هرمزگان زنان سـرپـرسـت      . مي باشند 
خانوار توانايي تامين يك وعده غذاي خـانـواده   
خود را، دارا نيستند و اغلب كودكان خـردسـال   
اين خانواده ها به عنوان دستفروش و مـتـكـدي      
. در سطح شهر بندرعباس سـرگـردان هسـتـنـد       

مطابق همين گزارش وضعيت خانوارهاي تحت 
سرپرستي زنان دراستان آذربايجان غربي وخيـم  
است، در سال جاري هيچگونه بودجه اي بـراي  

 . تامين اين خانوارها اختصاص نيافته است
به گزارش خبرگزاري ايسنا در اوايل خـرداد  

هزار نفـر حـاشـيـه        750ماه، شهر مشهد بيش از 
نشين دارد كه اكثريت عـظـيـم آنـان را زنـان            
سرپرست خانوار تشكيل مي دهند كه بـا فـقـر        

اين زنـان حـتـي قـادر         .  مضاعف مواجه هستند
  .نيستند شكم فرزندان خود را سير كنند

براساس آمار مدير كل بانوان وزارت كشـور    
كه خبرگزاري ايسنا در اواسط خرداد ماه آن را 
منتشر ساخت، در استان هاي آذربايجان شرقـي  

هـزار زن سـرپـرسـت            180و لرستان بيش از   
خانوار در بدترين شرايط معيشتي بسر مي برنـد  
و فقر زندگي آنها را به تباهي كشانده اسـت و      
تازه اين آمار به تصريح مسئـوالن امـر، دقـيـق         

حال با توجه به اين آمار كـه از سـوي،          .نيست
ارگان هاي رسمي انتشار يافته است ، روشن مي 
گردد كه طرح به اصطالح توانمند سازي بانوان 
. كشور، بيش از يك ادعاي بي پشتوانه نـيـسـت   

دركنار اين امر بايد به يك مساله فوق العاده بـا    
ميليارد تومـان   14اهميت اشاره كرد، اختصاص 

ميلـيـارد تـومـان در سـال             8در سال گذشته و 
جاري براي امور زنان، به جاي آنكه به ارتـقـاء     
تقويت نقش اجتماعي و بهبود سطـح زنـدگـي      
زنان بويژه زنان طبقات زحمتكـش و مـحـروم        
اختصاص يابد، به جيب ده ها ارگان و نـهـاد و       

 .شركت خصوصي دالل روانه مي شود
در اين خصوص بيش از ده ها ميليون تـومـان   

بسيج بـه نـام       -تبليغاتي  -به يك طرح آموزشي
طـبـق ايـن      .  تعلق گرفته است » طرح رحمت« 

طرح سپاه پاسداران و چند بنياد انگلي در كـلـيـه    
پايگاه هاي بسيج به سازماندهي و آموزش زنـان    
خانه در مي پردازند، عالوه بر اين، شركت هـاي  
خصوصي مرتبط با بنياد مستـضـعـفـان و سـپـاه           

 5پاسداران به عنوان پيمانكـار، طـرح سـاخـت           
 4و   2،5پارك محلي مخصوص زنان در مناطق   

شهرداري مشهد، سفارش شده است و قرار است 
صدها ميليون تومان نيز به اين تـرتـيـب بـه نـام          

حيف و ميل شده و نـابـود    »توانمند سازي زنان«
 !گردد

طرح ديگري به نام حجاب و الگوي مـنـاسـب    
براي حجاب، اين بار توسط نيروي انتظامي و بـا    
كمك چند شركـت خصـوصـي دالل و وارد            
كننده پارچه به اجرا گذاشته مـي شـود كـه در          
آنهم بودجه هنگفتي به دالالن اخـتـصـاص مـي       

قرار است نمايشگاهي اختـصـاصـي بـراي       .  يابد
. ترويج حجاب و فرهنگ اسالمي بـر پـا گـردد       

نـيـروي انـتـظـامـي         ( مدير عامل بنياد تعاون ناجا 
در اين باره يـادآوري كـرده       ) جمهوري اسالمي

در طول سال هاي گذشـتـه مـتـاسـفـانـه          « :  است
مشكل بد حجابي در كشور به دلـيـل نـداشـتـن          
الگوي مناسب از حجاب به وجود آمـده اسـت،     
در ساليان گذشته از سـوي كشـورهـاي غـربـي          
تهاجماتي به فرهنگ اسالمي شده است كه بـارز  
ترين اين هجمه ها از بين بردن الگوي مـنـاسـب    
پوشش خانم ها بوده است، ما به عنـوان نـيـروي      
انتظامي بخشي از كارمان پيشگيري از بد حجابي 
و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف است، هـدف    
از ايجاد اولين نمايشگاه پوشش اسالمي بـه نـام       
ريحانه، ترويج عفاف است، در بـرگـزاري ايـن      
نمايشگاه از فاكتورهاي از جمله ماننـد قـيـمـت،       
كيفيت و تنوع استفاده خواهيم كرد تـا بـانـوان        
كشور به سوي رعايت پوشش اسالمي گـرايـش   
پيدا كنند، در اين نمايشگاه طراحـان در كـنـار        
فروشندگان حضور دارند و اين نـمـايشـگـاه در       

بخوان دالالن (واقع حلقه اتصال عرضه كنندگان 
 ». با خريداران است) و تجار

اين طرح فقط و فقط منفعـت مـالـي و سـود           
هنگفت به كيسه تجار بزرگ نهادهـاي انـگـلـي       
سرازير مي كند و از زمره طرح هـا نـمـونـه وار         
رژيم واليت فقيه است كه درآن ثروت ملـي بـه     

با آنچه مورد اشاره قرار گـرفـت     .غارت مي رود
برنامه هـاي رژيـم بـا        :  با قاطعيت مي توان گفت

محتوي زن ستـيـز و قـرون وسـطـايـي كـامـالً                 
برخالف منافع، حقوق و خواسـت زنـان كشـور        

 !ماست
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آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران



1385تير ماه    29پنجشنبه   3   743شمارة  

سياست راهبردي خصوصي سازي 
 در رژيم واليت فقيه

سرعت خصوصي سازي با روي كار آمدن دولت افزايـش  « :  نمود  نشان
 1370از سـال      ]  رفسنجاني و خاتمـي [  يافته است،در دولت هاي پيشين

سهام واحـدهـاي       ميليارد تومان از 700هزار و  2طي پانزده سال  1384تا
 ولي از زمان آغاز به كـار دولـت    .  دولتي به بخش خصوصي واگذار شد

ميليارد سرمايه گذاري صورت گرفته و بخش خصـوصـي    4500جديد،
اقتصاد دولت احمدي نژاد فعاليـت هـاي      البته وزير ».تقويت شده است

هـم در آمـار در           اختصاصي و پر سود سپاه و برخي بنيادهاي انگلي را
 ازديگـر سـو، جـنـاح        !  نظرگرفته و بر ادامه اين روند تاكيد كرده است 

بندهاي ديگر رژيم واليت فقيه بويژه در طيف مدافعان ذوب در واليـت  
از زاويه اي ديگر، در واقع با توجه بـه مـنـافـع         با مساله خصوصي سازي

را پايگاه و تكيه گاه خود بـه    خود و قشرها و اليه هاي اجتماعي كه،آنها
آفـتـاب،     به گزارش پايگاه خـبـري    .  شمار مي آورند، برخورد مي كنند

خوش چهره، از اعضاي فراكسيون موسوم به اصـول گـرايـان و عضـو           
نسبت به انحراف در اجراي ابالغيـه اخـيـر        كميسيون اقتصادي مجلس،

هشـدارداد،    قـانـون اسـاسـي         44مقام معظم رهـبـري در بـاره اصـل             
نـگـرانـي هـاي       «: محمدخوش چهره دراين خصوص يادآوري مي كند

وجود دارد، اگـر يـك سـري         44اجرايي اصل   زيادي براي شيوه هاي
به عنوان يـك طـرح         پيش بيني ها و الزاماتي نباشد اين طرح مي تواند

ضد خود عمل كند، بايد تاكيد كنم در تصميم اخير شيوه ها بـه شـدت     
حياتي هستند وتدبيري كه الزم است به عنوان تدبير تكميلي ايده  مهم و
طرح جامع مطابق با نظر مقام معظم رهبري بـراي    اين مي تواند يك.شود

قدرت و ثـروت دارنـد،بـه         كانون هايي كه.جلوگيري از انحراف باشد 
 همچنين مصبـاحـي   » . دنبال به انحراف كشاندن اين واگذاري ها هستند

مقدم نماينده مجلس و سخنگوي جامعه روحانيت مبارزهم با تاكيد تمـام  
اعالم داشته، عليرغم ابالغيه رهبري دولت عزم جدي بـراي خصـوصـي      

خبرنگار پايگاه خبري آفتاب در     وي به. سازي با شيوه هاي واقعي ندارد
بـراي    تاكنون در دولـت عـزم الزم          « :  تيرماه از جمله گفت 18تاريخ 

درسـال  .  خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي نـبـوده اسـت     
تكلـيـف خـود را بـراي           ) احمدي نژاد(دولت  اول برنامه چهارم توسعه

بـر خـالف       درصد تعيين شده انجام نـداد و حـتـي        20خصوص سازي 
عالوه بر ايـن صـفـايـي           » .سياست هاي اعالم شده حركت كرده است

مركزي جبهه مشاركت نيز طي سخنانـي كـه در         فراهاني عضو شوراي
: انتشار يافت، خاطر نشان ساخت  تير ماه 14پايگاه خبري امروز به تاريخ 

دستورالعمل حركتي  شكي نيست كه اقدام مقام رهبري در زمينه تعيين«
 شايسته بوده و نويد بسيار خوبي است كه گوياي دغدغه باالترين ارگـان 
كشور پيرامون مسايل اقتصادي است و از عزم ايشان حكايت مي كـنـد     

مناسب را براي فعاليت بخش خصـوصـي بسـتـر         كه مي كوشند فضايي
فعاليت بخش خصوصي  مشكل كنوني ما گسترش سطح.... سازي كنند،

نيست، بلكه مشكل زير ساخت هايي است كه بايد ابتدا در سطح كـالن  
تا زمانيكه نگاه ماتغيير نكند و نپذيريم كه بايسـتـي   .....  ايجاد شود كشور

فعال مايشاء بشود و كساني ديگر به نوعـي رفـتـار       بخش خصوصي راساً
تنگ تر شـود،گسـتـرش      كنند كه در عمل حيطه براي بخش خصوصي

اما يكـي    » . بخش خصوصي، نتيجه اي كه بايد را در پي نخواهد داشت
روشن  ترين موضعگيري ها كه بايد بدان توجه دقيق داشت، مواضـع    از

محمد نهاونديان كه هـمـزمـان      .بازرگاني استان تهران است  رييس اتاق
شدن و معاون اقـتـصـادي شـوراي          رييس مركزي ملي مطالعات جهاني

اتـاق    او در جريان جلسه هيات نمايـنـدگـان   .  عالي امنيت ملي نيز هست
بازرگاني تهران در ارتباط با ابالغيه خامنه اي و اهميت برنامه خصوصـي  

ابالغيه تكميل شده سياست هاي كـلـي   « :  جمله يادآوري كرد  سازي از
سالـه   80توسط مقام معظم رهبري، در واقع نقطه پاياني بر روند  44اصل 

بخوان كالن سـرمـايـه      ) و آغازگر مديريت مردم بخش دولتي در ايران

 در اوايل تيرماه سال جاري، پس از مدتها بحث و گمانه زني هـاي   
طوالني، علي خامنه اي ولي فقيه طي ابالغيه اي سياست هاي كـلـي     

اساسي،درباره گسترش بخش هاي غير دولتـي    قانون 44بند ج اصل 
فـعـالـيـت هـا و            و بطور عمده بخش خصوصي از طريق واگـذاري   

بسياري از محافـل و ارگـان هـاي          . موسسات دولتي را اعالم داشت 
اسالمي اين اقدام را در راستاي تغيير نقش و وظيفه دولـت    جمهوري

به سياستگذاري، هدايـت و نـظـارت          از مالكيت و مديريت مستقيم
خـبـرگـزاري    .  پرداختـنـد    تعبير كرده و پيرامون آن به تبليغات وسيع

اجراي اين سـيـاسـت    « :  تير ماه در اين باره نوشت 11فارس به تاريخ 
درصد از سهام كـارخـانـه هـا و            80استراتژيك كه واگذاري  هاي

را شامل مي شود،  زمينـه   44 بنگاه هاي بزرگ دولتي، مشمول اصل
و توسعه   تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله يافتن روند رونق اقتصادي

كشور، اجراي عدالت اجتماعي فقر زدايي و دستيابي به اهداف سند 
ساله را فراهم مي كند، در پرتو اين سيـاسـت هـا،        چشم انداز بيست

)انـطـبـاق     و( بخش هاي مختلف اقتصادي كشور بـراي مـواجـهـه           
)بخوان سازمان تجارت جهـانـي  ( هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني 

در ايـن بـاره       .  »تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند دريك فرايند
با ابالغيه مـقـام     «:  داشت  وزير كشور مصطفي پورمحمدي نيز اعالم

زدايـي   معظم رهبري و تصميمات دولت،در حال سالم سازي و مانـع 
هستيم، اگـر بـخـواهـيـم كشـوري             )  به اين دو واژه بايد دقت كرد(

بـه يـك دولـت بـزرگ نـيـاز               . باشـيـم       قدرتمند و ثروتمند داشته
بـه    اين تفكر دولت است ،دولت با جديت كـارخـانـه هـا را        .نداريم

بـه فـاصـلـه          » . مردم واگذار كرده تا بيشترين بهره نصيب آنان شود
ها معاون واگذاري سازمـان خصـوصـي       اندكي از اين موضع گيري

 سازي تاكيد كرد كه اين سازمان آمادگي الزم را جـهـت سـرعـت        
بخشيدن به امر واگذاري شركت ها به بخش خصوصي طي سـه مـاه     

قانون اساسي از    44از ابالغ اصل  پس«: او گفت. آينده را دار است
دارد   سوي دولت به سازمان خصوصي سازي، اين سازمان آمـادگـي  

ابـالغـيـه      ». تا ظرف سه ماه عمليات اولين عرضه سهام را محقق كند
اساسي و حركت در راستاي تقويت بخش خصوصي   قانون 44اصل 

كـه رژيـم واليـت         چيزي نيست جز اجراي همان سياست راهبردي
 فقيه به آن پايبند و متعهد است يعني سياست پيوستن به ارابه جهـانـي  
سازي و سازمان تجارت جهاني مطابق با نسخه هـاي صـنـدوق بـيـن          

سياسـت گـرچـه مـورد تـوافـق و                 اين.  المللي پول و بانك جهاني
بـا    حمايت تمامي جناح هاي درون و پيرامون حاكميت قرار دارد و    

اصل آن به هيچ رو مخالفتي وجود ندارد اما شيوه هـا، روش هـا و           
سبب تشديد رويارويي و كشمكـش هـاي       مكانيزم هاي اجرايي آن

اختـالفـات     حاد درون حكومتي گرديده است و با گذشت زمان اين
از آنجا كه با موقعيت سياسي جناح بندهاي حاكـمـيـت در ارتـبـاط          

در ايـن    .  دارد، بازهم بيشتـر ژرفـش خـواهـد يـافـت              مستقيم قرار
مـخـتـلـف، فـوق          خصوص توجه به موضع گيري هاي ارگان هـاي 

 44همزمان با ابالغ بند ج سياست هاي كلي اصل .  العاده ضرور است
فعاليت سپاه پاسداران و برخي بنيادهـاي هـمـسـو و           شاهد گسترش

ميليارد دالر در طرح هـاي      7واگذاري بيش از . موتلف با آن هستيم
شـركـت     نفت و گازكشور به قرارگاه خاتم االنبياءسپاه و واگـذاري   

بزرگ و حساس كيش اورينتال كه در زمينه حفاري فعاليت مي كند 
درج اخباري مبني بر واگذاري طرح هايي عظيـم    به سپاه پاسداران و

استان هاي كشور، همـگـي     توسط وزارت نيرو به سپاه در تعدادي از
 نشان مي دهد، جريان معيني مي كوشد با غارت ثروت مـلـي، تـوان     
. اقتصادي و موقعيت سياسي خود را تقـويـت و تـحـكـيـم نـمـايـد               

اوايل تيرماه امسال در جـريـان       غالمحسين الهام سخنگوي دولت در
حضـور  « :  بـود   كنفرانس مطبوعاتي خود در اين باره از جمله گفـتـه  

قرارگاه خاتم االنبياء دراجراي پروژه هاي نفتي بـه مـعـنـاي كـنـار             
پيمانكاران خصوصي نيست ،قرارگاه خاتم با اجـراي      گذاشتن ساير

را مشغول به كار كـرده و      اين پروژه بخش مهمي از نيروهاي داخلي
  ». فضاي فعاليت بخش خصوصي را نيز فراهم مي كند

داوود دانش جعفري وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد   عالوه بر اين
خالف سياست هاي كـلـي       با رد اين مطلب كه، دولت متبوع وي بر

مندرج در برنامه چهارم توسعه حركت مي كند،با صراحـت خـاطـر      
 5ادامه در صفحه   



عبور دمكراسي از مسير شوراي       
 نگهبان، شوخي يا جدي

 
دمكراسي از مسير شوراي نگهبان عبور       «
اين جمله ساخته ذهن كسي               ».كند   مي

بلكه عنوان  . شوخي يا طنز هم نيست     . نيست
مطلبي است كه در روزنامه رسالت به تاريخ         

در اين  . تيرماه درج شده است       26دوشنبه  
محمد    مطلب، سخنان شخصي به نام سيد         

هاشمي، چاپ گرديده كه مردم با خواندن         
پرسند، كه      آن بدون شك از خود مي           

يا : محتواي اين متن از دو حال خارج نيست        
اين شخص درباره كشور ديگري در سياره         

كند، يا واقعاً قصد           ديگري صحبت مي    
مسخره كردن تعاريف موجود و                     

شايد . هاي موجود در كشور را دارد        واقعيت
مناسب باشد، پيش از آن كه به برخي ديگر        
از مسايل مطرح شده و شاهكارهاي ديگر           

فرد   »جايگاه علمي «اين مقال اشاره گردد،   
وگو كننده را آن گونه كه روزنامه             گفت

حتماً براي   –رسالت در آغاز مطلب خود          
آورده است،     –مجاب كردن خواننده          

: نويسد   روزنامه رسالت مي     . معرفي كنيم  
  دكتر سيد محمد هاشمي، استاد برجسته         «

حقوق اساسي، عضو هيئت علمى دانشكده        
حقوق دانشگاه شهيد بهشتى و نويسنده             
كتاب حقوق اساسى جمهورى اسالمى            

ى سالروز تاسيس     ايران است كه در آستانه     
شوراى نگهبان قانون اساسى در گفتگويى         

  فلسفه     هاى خود درباره     به تشريح ديدگاه   
تشكيل اين شورا و وظايف و اختيارات آن          
پرداخت و بر اين نكته تاكيد كرد كه با               
توجه به اهميت قانون اساسى بايد امكان            
نظارتى براى حراست شايسته از اين سند           

اين     وجود داشته باشد تا مردم در زير سايه         
پاسدارى از قانون اساسي، از اطمينان خاطر         

مقام «بنايراين درباره         ».برخوردار باشند  
كننده اين نظريه جاي هيچ            طرح   »علمي

گويي و      منتها دروغ  . ماند   شكي باقي نمي    
آسمان و ريسمان كردن و تحريف مطالب          
به قصد فريب اذهان در جمهوري اسالمي          

استدالل هاي  «هم گويا احتياج به آوردن         
پيدا    »مقامات علمي  «از زبان         »منطقي

ولي فاصله شعار با واقعيت           . كرده است  
زيرا . توان با اين شيوها پر كرد     عريان را نمي

توان حتي در        اين فاصله پرنشدني را مي       
جاي اين مطلب روزنامه رسالت                 جاي

هاي خود دچار چنان تناقض گويي          هاشمي در تحليل     بي خود نيست كه سيدمحمد     . مشاهده كرد 
توان به اين بخش     براي نمونه مي. ها را به هم دوخت توان آن است، كه با هيچ دروغ و فريبي هم نمي

با توجه به اهميت موضوع انتخابات و حضور گسترده مردم در آن به               «: هاي وي توجه كرد     از گفته 
عنوان نماد بارز دموكراسي، نقش نظارتي شوراي نگهبان را در اين زمينه حائز اهميت فراوان                         
برشمرد و تصريح كرد كه اگر مقام ناظر شورا سدى بر سر دموكراسى ببندد مردم با ترديد و بدبينى        

 .دهند  هاى وارده بر انتخابات، عاليق و شوق خود را نسبت به مشاركت از دست مى                نسبت به آسيب
اى قرار گرفته است و       كننده  دار و تعيين  شوراى نگهبان در يك مقام و موقعيت بسيار برجسته، هدف

آفرين است لذا اين       در پاسدارى از قانون اساسي، انتخابات و موجوديت قانون اساسى بسيار نقش               
نهاد بايد از شان و منزلت علمي، حقوقى و اخالقى بسيار بااليى برخوردار باشد تا بتواند به عنوان                        

قانون اساسى امانتى   . امينى پارسا حقوق مردم و ميثاق ملى را پاسدارى و رضايت مردم را فراهم كند      
 ».در دست شوراى نگهبان است

اما براستي وظايف و كار كردهاي شوراي نگهبان در جمهوري اسالمي چيست؟ اين نهاد، در                      
چون شوراي تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان، چه نقشي را در ادامه            كنار نهادهاي فرمايشي هم

 99و    91هاي    كند؟ با توجه به اصل      حيات ارتجاع حاكم كه همانا رژيم واليت فقيه است، بازي مي         
نظارت و كنترل   : يك. توان در سه زمينه اصلي بيان كرد         قانون اساسي وظايف شوراي نگهبان را مي 

يعني دادن يا ندان حكم شرعي       . (ها با موازين شرع     گذرند و انطباق آن     قوانيني كه از تصويب مي     
مانند حذف كانديداهاي غير خودي مثالً        (نظارت بر انتخابات و امور انتخاباتي         : دو) براي مصوبات 
پايبندي به        به بهانه عدم    
و غيره كه در       واليت فقيه    
شاهد ساليان اخير   

و )  آن بوديم   هاي       نمونه
قانون اساسي،    تفسير :  سوم
معنا كه قوانين    هم بدين    آن

مطرح شده از     موجود و       
شوراي سوي 

تفسير و           نگهبان، قابل  
يعني .  هستنددادن      كش

ضرورت هر زمان كه    
حكم كرد، يا     استبداد 

موضوعي ولي فقيه با      
موافق نبود، اين حق شوراي نگهبان است كه رفتار كرده و قانون را تفسير يا به زبان ديگر مورد                          

ها مواردي هستند كه براى نهاد ارتجاعي و غير دمكراتيك شوراى نگهبان         اين .نظر قرار دهد تجديد
  .بينى شده است پيش
گيري و اجراي وظيفه      اين با نگاهي به كارنامه و عمل كرد شوراي نگهبان از همان بدو شكل              بنابر

خصوص در زمينه از فيلتر گذراندن         چنين مداخالت عديده آن به       آن در جمهوري اسالمي، و هم      
توان گفت كه اين جريان يك نهادي كامالً ارتجاعي، غير دموكراتيك و   كانديداهاي انتخاباتي، مي

هاي وابسته به رژيم براي        به همين خاطر هم تفسيرها و تبليغاتي كه در روزنامه            . ضد مردمي است  
باال كه در رسالت منتشر شده با اين تيتر كه           بزك كردن چهره شوراي نگهبان و خبرگان مانند نمونه

مردم ميهن ما   . اي بيش نيست    شرمانه  دروغ بي   ».كند  دمكراسي از مسير شوراي نگهبان عبور مي        «
 .خورند اكنون ساليان طوالني است كه با اين گونه تبليغات آشنا هستند و فريب آن را نمي

 
 »اعتراف گيري«بازهم شيوه رسواي  

هاي رسمي ارتجاع، در روز شنبه در يكي از صفحات خود كه تيتر          روزنامه رسالت يكي از ارگان
رامين   »اعترافات«را بر پيشاني دارد، به نقل خبري مبني بر اين كه فيلم                     »ها  ها و نكته     شنيده«

رسد   خبر مى : خبر روزنامه رسالت داراي اين مضمون است        . جهانبگلو پخش شده است، پرداخت     
. كه فيلم اعترافات رامين جهانبگلو در يك مجمع فرهنگى براى اطالع حاضران پخش شده است                  

جهانبگلو در اين فيلم به سير چگونگى ارتباط خود با محافلى در كانادا پرداخت و توضيح داده كه                 
از طريق يك عنصر ضد انقالب با يكى از سفراى كشورهاى اروپايى آشنا شده و ماموريتى درباره                    

موضوع شكنجه و فشار به      . كرده است   وقوع انقالبات مخملى و تعميم آن در ايران را پيگيرى مى             
هاي رايج و رسوا شده در جمهوري           زندانيان براي گرفتن اعترافات واهي و پرونده سازي از شيوه            

نظر   يكي از اهداف رژيم صرف   . اين امر در رژيم استبدادي حاكم سابقه طوالني دارد. اسالمي است
برداري تبليغاتي از اين گونه شوهاي تلويزيوني ايجاد رعب و وحشت در ميان فعاالن و                         از بهره 

خواهد كه هرگونه صداي       حاكميت با اين گونه اقدامات مي      . نيروهاي سياسي و مخالف نيز هست      
هايي مانند رسالت و كيهان با روابط امنيتي و               واقعيت اين است كه روزنامه      . مخالفي را خفه كند    

. شود  اي كه دارند، هميشه داراي اطالعاتي هستند كه پس از چند روز به جامعه تزريق مي             پرده پشت
بايد صداي اعتراض خود را عليه اين گونه اقدامات ضد              . بنابراين خبر باال را بايد جدي گرفت         

  .انساني و مشمئز كننده  بلند كرد
. طلب اشاره كرد    در ارتباط با اين خبر جالب است كه به واكنش برخي از افراد موسم به اصالح                  

نابخشودني رامين جهانبگلو را        »گناهان«خصوص از اين جهت كه روزنامه رسالت يكي از                 به
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

اينان همان تيم سعيد امامي هستند كه وحشيانه بر بدن بيمار «
پيرزني دهها ضربه چاقو وارد كردند، اينان همان هايي هستند كه 
مخالفين خود را در اروپا به رگبار بستند و جنايت هاي بيشماري 

زماني كه در . من خود شاهدم و شهادت مي دهم... انجام دادند
خانه ملت، تالش خدمت به ملت داشتم با همكاران خود بارها و 

من به چشم خود جواني را . بارها به بازديد از زندانها رفته ام
تير، بر پشت وي با چاقو  18ديده ام كه به جرم شركت در تجمع 

تير را حكاكي كرده اند، من به چشم خود دست و پاي شكسته  18
دانشجويان ساكن خوابگاه را ديده ام و حتي سر شكسته 

 ».دانشجوي نابينا



فعاليت فرهنگي در آموزش و پرورش دوره خاتمي            
براي نمونه محمدعلى ابطحى عضو نزديك به   . داند مي

جبهه مشاركت و مجمع روحانيون مبارز در                      
اگر جهانبگلو   «: تارنگاشت خود چنين نوشته است        

اعتراف كرده است قصد انقالب مخملى داشته، حتما         
 !».مخاطبانش را دست انداخته است

 
 هاي يك نماينده سايق مجلس افشاگري 

جو يكي از نمايندگان زن                   فاطمه حقيقت   
اين نماينده سابق     . طلب مجلس ششم است         اصالح

اي از نمايندگان     مجلس كه نامش از زمان تحصن عده  
طلب بر سر       مجلس به عنوان يكي از زنان اصالح           

. برد  ها افتاد، اكنون در خارج از كشور بسر مي              زبان
اينك براي ادامه تحصيل در آمريكا بسر           وي كه هم  

برد، در روز شنبه در يك سخنراني كه در مقابل                مي
جمعي از دانشگاهيان، فعاالن سياسي اجتماعي و               

ميهنان ايراد كرد، به موارد مهمي اشاره           اي از هم    عده
نمود كه آگاهي از آن آن هم از زبان يك نماينده                

سخنراني وي در   . سابق زن مجلس داراي اهميت است 
تجمع اعتراضي ايرانيان براي دفاع از زندانيان سياسي         

وي در سخنان     . در شهر نيويورك صورت گرفت        
هاي مختلف از جمله سايت روز           خود كه در سايت    

امروز ما دور هم جمع شده       «: منعكس شد اعالم كرد   
ايم تا خواهان آزادي زندانيان سياسي باشيم و اميد به            
آينده اي نزديك داريم تا شاهد آزادي، عدالت و              

ما خواهان گسستن بند از زندانياني            . برابري باشيم  
هستيم كه براي دفاع از آزادي بيان و عقيده اشان،                
مطالبات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، جنسيتي، ديني       

زندانياني كه از     . و قومي به بند كشيده شده اند              
از ميان   . اقشارمختلف و قوميت هاي گوناگون اند          

وكال، روزنامه نگاران، سياسيون، دانشجويان،                
كارگران، معلمان، روشنفكران، روحانيون، ترك،          

گرچه در  . كرد، بلوچ، عرب و فارس در زندان هستند      
ها گوشمان آشنا به اتهامات واهي              طول اين سال    

همچون جاسوسي، اقدام عليه امنيت ملي، براندازي،          
افشاي اسناد محرمانه، تشويش اذهان عمومي و نشر            

هاي    جو با اشاره به شيوه             حقيقت. اكاذيب است  
اينان همان  «: گويد  هاي گذشته مي    سركوب در هفته  

تيم سعيد امامي هستند كه وحشيانه بر بدن بيمار                  
پيرزني دهها ضربه چاقو وارد كردند، اينان همان هايي    
هستند كه مخالفين خود را در اروپا به رگبار بستند و              

من خود شاهدم و    ... جنايت هاي بيشماري انجام دادند     
زماني كه در خانه ملت، تالش            . شهادت مي دهم    

خدمت به ملت داشتم با همكاران خود بارها و بارها به         
من به چشم خود جواني را        . بازديد از زندانها رفته ام     

تير، بر پشت     18ديده ام كه به جرم شركت در تجمع          
تير را حكاكي كرده اند، من به چشم            18وي با چاقو    

خود دست و پاي شكسته دانشجويان ساكن خوابگاه           
. را ديده ام و حتي سر شكسته دانشجوي نابينا                    

دانشجوياني كه پس از خروج از زندان به دليل                   
شكنجه روحي و رواني دچار آسيب هاي رواني شده           
اند را ديده ام، من شاهد زندانيان روزنامه نگاري بوده            
ام كه امروز در خانه زنداني هستند و از اذيت و                    

اين       ».ازارهاي روحي بازجويان در امان نيستند           
شود كه خود در          سخنان از زبان كسي گفته مي          

. اي نماينده مجلس شوراي اسالمي بوده است            دوره
توان به آن افزود اين مطلب است           تنها چيزي كه مي    

1385تير ماه    29پنجشنبه   5   743شمارة  

هاست كه با اين          كه مردم ميهن ما سال         ...ادامه در حاشيه رويدادهاي هفته 
هاي عريان و تكان دهنده دست و            واقعيت

خاطر اين     و درست به   . كنند   پنجه نرم مي   
فشارهاي و نقض حقوق انساني خود است          

 .خيزند كه به مبارزه با استبداد برمي
 

بازداشت فعاالن سنديكايي را 
 !محكوم مي كنيم 

 
قانوني كارگران  باز گشت به كار حق«

 ».شركت واحد است
بنابه گزارش رسانه هاي همگاني ،در             
جريان گردهمايي اعتراضي كه توسط            

تن از كارگران اخراجي          60نزديك به     
شركت واحد اتوبوس راني با خواست              

كه بازگشت به كار در مقابل وزارت كار،           
صورت پذيرفت،     تيرماه،   25روز يكشنبه    

نيروهاي امنيتي و انتظامي جمهوري اسالمي       
. تن از اين زحمتكشان را بازداشت كردند    9

يكي از نمايندگان كارگران اخراجي در          
عوامل نيروي   «: اين زمينه اعالم داشت          

ظهر به كارگران         12انتظامي تا ساعت        
اخراجي فرصت داده بودند كه به تجمع             
خود پايان داده و متقرق شوند،در زمان              
موعد عوامل انتظامي مستقر در محل تجمع         
،اقدام به پراكنده كردن تجمع كرده و               
هركس را كه نسبت به آنها معترض مي              
شد،بازداشت كردند در اين رابطه شش نفر        

در محل تجمع     ....... از تجمع كنند گان         
 ». كارگران بازداشت شدند                 

پيش از آن سه نفر از كارگران كه از فعاالن     
شناخته شده سنديكاي كارگران شركت         
واحد هستند ،به نمايندگي از كارگران            
معترض براي روشن شدن وضعيت                 
گردهمايي و به منظور مذاكره با مسئوالن           
وزارت كار داخل ساختمان اين وزارتخانه         
شده ولي در همانجا توسط نيروهاي امنيتي         

بر . .  و حراست وزارتخانه دستگير مي شوند  
اساس اطالعات منتشر شده سه نفر اعضاي          
هيئت نمايندگي كارگران  شامل ابراهيم          
مددي، يعقوب سليمي و داود رضوي بوده         

اين اعتراض علني و قانوني از سوي            . است
گروهي از كارگران، هنگامي انجام گرفت       
كه هيچيك از مسئوالن شركت واحد              
اتوبوس راني ،شهرداري تهران و ديگر             
ارگان هاي ذي ربط با بي توجهي كامل              
. حاضر به پاسخ گويي به كارگران نشدند          

اين بازداشت هاي غير قانوني در كنار               
فشارهاي همه جانبه اخير به سنديكاي              
كارگران شركت واحد بخشي از سياست         
سركوب رژيم واليت فقيه، عليه جنبش            

 .كارگري سنديكايي ميهن ماست
پشتيباني از    حزب توده ايران، ضمن        

حقوق كارگران اخراجي شركت واحد           
 بويژه بازگشت آنها به كار از مبارزه اين             
زحمتكشان در دفاع از حقوق سنديكايي          
خود،قاطعانه حمايت كرده و آزادي همگي       

 . شدگان را خواستار است بازداشت

 ...ادامه سياست راهبردي
وي    » . دراقتصـاد ايـران اسـت       )  داران

 قـانـون     44الزمه اجراي اصل   «:گفت 
اساسي،توانمند كردن بخش خصوصـي  
است، بايد يك تعـامـل سـازنـده بـيـن           

بوجود بيايـد،    دولت و بخش خصوصي
الزم است ستادي به منظور پيگـيـري و     
همكاري براي اجرايي شدن سـيـاسـت      

در اتاق بازرگاني تشكيل  44اصل  هاي
شود و اعضاي بخش خصـوصـي بـراي      

بـزرگ    تحويل گرفتن شـركـت هـاي     
دولتي با دولت مشاركت مستقيم داشتـه  

وي با صراحت هر چه تمامـتـر    » .  باشند
دهد، بدون مشاركـت اتـاق      هشدار مي

ــش               ــخـ ــي و بـ ــانـ ــازرگـ ــاي بـ هـ
خصوصي،خصوصي سـازي در مـدار       

نهاونديان در اين . گيرد خاصي قرار مي
اين خطر وجـود  « :  باره تصريح مي كند

قـدرت،    دارد كه نزديكي بـه مـراكـز       
رانت ايجاد كند و خصوصي سازي در   

اين در واقع  » . مسير ديگري قرار بگيرد
نگراني جـنـاحـي از حضـور             احساس

پررنگ نهادها و ارگان هايي نظير سـپـاه   
از ايـن      پيـش . در عرصه اقتصادي است

تاثير الحاق « نهاونديان در حاشيه سمينار
ايران به سازمان تـجـارت جـهـانـي بـر           

طي مصاحبه  » استان هاي كشور  اقتصاد
 13اي با روزنامه دنياي اقتصاد به تاريخ   

در خصـوص وضـعـيـت           تيرماه امسال
در سال هـاي    « : اقتصاد كشور گفته بود

بـا  )  دوران رفسنجاني و خـاتـمـي     (اخير 
حركت رو بـه جـلـو و اجـراي                 يك

سيستم تك نرخي ارز دقيقاً در مسـيـر       
گرفته ايـم كـه        شفافيت اقتصادي قرار

خواسته طرف هاي تـجـاري ايـران در        
مذاكرات الحاق به سـازمـان تـجـارت         

است، هنوز به اقـدامـات جـدي       جهاني
براي رسيدن به سطح قابل قـبـول بـراي      

نيازمند هستـيـم،     تعامل با اقتصاد جهاني
بايد تاكيد كنم با برنامه هـاي تـدويـن        
 شده ايران از نظر اقـتـصـادي سـرعـت         
بااليي براي انطباق با اقتصاد دنيا دارد و   

 دقت كنيد(  تنها نيازمند يك هماهنگي 
اين هماهنگـي  .  داخلي است) هماهنگي

سال آينـده   5تا  4اگر ايجاد شود ظرف 
در بـازار جـهـانـي           به مرحلـه رقـابـت     

مقصود از هماهنگي ايـن  . خواهيم رسيد
 است كه اوالً دولت وظيفه اصلي خـود   
را حمايت از رقابت آزاد قرار دهـد واز    
سوي ديگر بنگاه هاي كشور بـه جـاي       

رفتار رانت جويـانـه و جـذب          اينكه به
سود هـاي بـزرگ از طـريـق كسـب              

انـد،    امتيـازهـاي ويـژه عـادت كـرده           
بپذيرند در شرايط جديدي قرار گرفتـه  
اند و اين شرايط جديد سودهاي بزرگ 

آمدي هاي باال،رقابـت آزاد و        در كار
بهره وري هاي رشد يافته،قابل تـامـيـن      

 ».است
 6ادامه در صفحه   



زنداني در افكار عمومي چهان ياري رساند و بر رژيم فشار وارد سازد مي تواند گامي مثبـت  
باشد ولي برداشتن چنين گامي نيازمند برخورد يكسان و همگاني به سرنوشت همه زندانـيـان   
سياسي كشور و همچنين برنامه مشخص براي پيشبرد اين امر و تحـقـق آن در دراز مـدت            

براي  نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور مسـألـه ضـرورت طـرح شـعـار آزادي               .   است
زندانيان سياسي، نه براي  بهره برداري سياسي كوتاه مدت از امر مهم  بلكه براي تحقق امـر    
رهايي فوري همه پيكارگران در بند از چنگال دژخيمان رژيم واليت فقيه از اهميت جـدي    

قابل توجه است كه درست به خاطر نبود عمل مشترك و سـازمـان يـافـتـه        .  برخوردار است 
همه نيروهاي هاي مترقي و آزادي خواه جنبش نتوانست در دوران حكومـت هشـت سـالـه         

 . خاتمي نيز آزادي همه زندانيان سياسي را تحقق بخشد
ما بارديگر تأكيد مي كنيم كه شرايط دشوار كنوني ايران  با توجه به همه عقب گردهايـي  
كه جنبش در سال گذشته  با آن روبه رو  بوده است و همچنين با توجـه بـه يـورش وسـيـع            
مرتجعان حاكم به دست آوردهاي هرچند محدود دوران حكومت اصالحات نيازمند عـمـل   

حركت هاي پر سر و صداي فـردي  .  مشترك و متحد همه نيروهاي آزادي خواه و ملي است
كه ما به موقع خود بـه آن    ( و فراخوان هاي غير واقع بينانه، از جمله تجربه فراخوان رفراندوم 

در دراز مدت تنها به دلسردي اكثريت توده ها از كارآيي شعارهـاي جـنـبـش و         )  پرداختيم
تجربه انتخابات سال گذشته و دخـالـت آشـكـار         .  تضعيف جنبش مردمي منجر خواهد شد

نظاميان در تحميل فرد مرتجعي بر كرسي رياست چمهوري نشان داد كه مقابله بـا ارتـجـاع        
در طول سال گذشته بـا وجـود سـخـنـرانـي هـا  و                  .  نيازمند كار و سازماندهي جدي است

شعارهاي گوناگون هنوز گام اساسي و موثري در راه تحقق جبهه وسـيـع مـردمـي و ضـد              
تشديد تالش در اين زمينه و پي گيري برخـي تـالش هـا و          .  استبدادي برداشته نشده است

گسترش ابعاد آن، از جمله تالش هايي كه در دوران انتخابات در زمينه جبهه دمـوكـراسـي      
خواهي آغاز شده بود وظيفه درنگ ناپذيري است كه تحقق آن مي تواند زمينه ساز حركـت  
هاي جدي و مشترك براي طرد استبداد و آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيـان سـيـاسـي       

 . ايران گردد
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 ...ادامه  اعالميه كميته مركزي  ...ادامه مبارزه براي آزادي همه زندانيان سياسي
تالش دولت هاي غربي براي تخليه شهروندان شان     
از لبنان، از جمله ارسال دو كشتي هواپيما بر                  
انگليسي به آب هاي ساحلي لبنان نشانگر احتمال           

سران دولت   .تشديد و گسترش بحران كنوني است
اسرائيل براي توجيه اقدام تجاوز گرانه خود، كه            
نقض خشن منشور سازمان ملل و قوانين جهاني              
است، تالش مي كنند كه ريشه هاي اين درگيري           
ها را به جمهوري اسالمي ايران و سوريه نسبت               

اسرائيل اخيرا مدعي شده است كه موشك         . دهند
ساخت ايران و يا       »حزب اهللا «هاي مورد استفاده     

در همين راستا موضع گيري رهبران        . سوريه است 
اياالت متحده و اتحاديه اروپا، خصوصاً دولت بلر           
در مقصر دانستن ايران و سوريه در تحوالت اخير           
به عوض محكوم كردن حمالت ضد انساني                
نيروهاي نظامي اسرائيل بر ضد مردم عادي لبنان و           
 .بمباران نوار غزه را نمي توان اتفاقي قلمداد كرد           

در شرايط كنوني منطقه و ادامه ترور و درگيري             
هاي نظامي در عراق و افغانستان و اوج گيري                 
دوباره جنگ تبليغاتي ميان اياالت متحده و                 
جمهوري اسالمي ايران در رابطه با سياست انرژي          
هسته اي ايران، نيرو هاي سياسي ترقي خواه و                
دموكراتيك ايران نمي توانند نسبت به ادامه                
خونريزي ها در نوار غزه و لبنان و خطر گسترش              

به . آن به ديگر كشورهاي منطقه بي تفاوت باشند          
باور حزب توده ايران حمله توجيه ناپذير اسرائيل به 
لبنان در ادامه اشغال مجدد نوار غزه و تحميل                 
تخريب و كشتار در اين مناطق، به دور جديدي از            
جنگ و خشونت را در خاورميانه دامن زده است             
كه زمينه ي حل مسالمت آميز و صلح آميز مسائل            

ما ضمن ابراز   . و معضالت منطقه را مسدود مي كند 
همبستگي با مردم و نيروهاي ترقي خواه فلسطين و          
لبنان به طور جدي خواهان اتخاذ راه حل هاي                
مبتني بر گفتگو و بر پايه كنوانسيون هاي بين                 
المللي براي مشكالت و اختالف نظرهاي موجود          

   .بين كشورهاي منطقه هستيم
حزب توده ايران همزبان با تمامي نيرو هاي صلح  
دوست و ترقي خواه جهان همراه با محكوم كردن           
اقدامات تجاوز گرانه هفته هاي اخير اسرائيل               
خواستار قطع فوري حمالت اين كشور به لبنان و             

 .نوار غزه است
ما مخالفت خود را با هرگونه راه حل نظامي و               
مبتني بر فشار اقتصادي براي درگيري ها و                   

ما سازمان ملل را       .مشكالت منطقه اعالم مي داريم     
فرا مي خوانيم كه بر پايه مفاد اصلي منشور خود و             
قطعنامه هاي متعدد دو دهه اخير در رابطه با مسئله             
خاورميانه و الزام دولت اسرائيل به گردن نهادن             
تعهدات خود در قبال اين مجمع جهاني، امكان پيدا 
كردن يك راه حل نهايي صلح آميز و عادالنه را              

  .فراهم كنند
 
 كميته مركزي حزب توده ايران
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 ...ادامه سياست راهبردي

اجتماعي رژيم واليت فقيه و چارچوب كـلـي     -ماهيت سمت گيري اقتصادي  اين سخنان 
و در اين چارچوب رويارويي ها و اختالفات بر سر چگونگـي اجـراي       آن را ترسيم مي كند

در واقع در برگيرنده منافع اين يا آن جناح هستند را نشـان مـي          آن و شيوه هاي متفاوت كه
نهادهاي انگلي، ميدان فعاليت بسياري از ديگر ارگان ها و شركـت هـاي       سپاه، بسيج و. دهد

اعتراض پـيـمـان    . به اقتصاد ملي آسيب هاي جدي وارد مي سازند خصوصي را تنگ كرده و
خطاب به روساي سه قوه و اعالم اينكه با سـيـاسـت هـاي           كاران بخش خصوصي و نامه آنها
گرديده در بطن اين رويدادها قابل بررسـي و تـجـزيـه و             دولت عرصه بر فعاليت آنها تنگ

و كمتر از دو هفته پس از آنكه سخـنـگـوي دولـت از          در اوج اين درگيري ها. تحليل است
گراني انتقاد كرد و اعـالم داشـت پشـت پـرده               رسانه هاي همگاني نسبت به دامن زدن جو

تيرماه در سـومـيـن     18نژاد عصر روز يكشنبه  گراني هاي اخير را افشاء خواهد كرد، احمدي
كشور به تشريح جهت گـيـري و مضـمـون           جلسه مشترك هيات وزيران استانداران سراسر

جهت گيري اصـلـي دولـت        « :  كرد  برنامه هاي اقتصادي خود پرداخت و از جمله يادآوري
بخوان كالن سرمايه [    كاهش تصدي گري و دادن فرصت ها به صورت عادالنه به متن مردم

دولت به معني حمايـت    كاهش هزينه هاي مديريت...... است ] داران و سپاه و بنيادهاي انگلي
نژاد در ادامـه      احمدي  » .از بخش خصوصي است تا موانع كار و فعاليت اين بخش رفع شود

تـعـدادي از       برخي ها براي بهره برداري سياسي،جناحي و گروهي از گـران شـدن    « : گفت
دامـن مـي       كاالها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگ نمايي و جو سازي بـه آن   

بزرگ و   قانون اساسي تصميمي 44ابالغ راهبردهاي اجرايي سياست هاي كلي اصل .....زنند
مـنـاسـب را        مدبرانه از سوي مقام معظم رهبري بود دولت با تشكر از ايشان قدر اين فرصـت 

  ».خوب مي داند
واليـت فـقـيـه شـاهـد             اجتماعي رژيم-به اين ترتيب در چارچوب سمت گيري اقتصادي

درگيري بـر   اختالف و.تشديد درگيري جناح هاي مختلف درون و پيرامون حكومت هستيم 
 مساله برسر اين نكته اسـاسـي    . سر اصل خصوصي سازي و موافقت و يا مخالفت با آن نيست 

است كه، خصوصي سازي به عنوان راهبرد اصلي رژيم واليت فقيه در عرصه اقتـصـادي بـه      
 كدام جناح جريان خواهد يافت سود



براي آمريكا مكزيك، به عنوان متحدي          .  كشور قرار مي دهد     
، نمي تواند     »منطقه آزاد تجاري آمريكا     «كليدي براي ايجاد      

باشد، از سلطه آمريكا خارج شود         سيستم سياسي ديگري را داشته 
به مانند   و در نهايت به گروه كشورهاي مخالف آمريكا در منطقه           

از اين رو مردم مكزيك در       . بپيوندد  ..... بوليوي ، ونزوئال، كوبا و       
مبارزه جدي با نه تنها دولت خود بلكه با  هيأت حاكمه                       اين

تالش خود را     از اين رو آمريكا تمام     . آمريكا نيز روبه رو هستند     
براي پيروزي كالدرون به كار برد و در نهايت نيز با تقلب هاي                   

 . اين هدف دست يافت وسيع به
مسئله ديگر حركت نيروهاي چپ و مترقي در شرايط كنوني              

كه اين نيروها در حقيقت قادر بودند كه در صورت اتخاذ            اين بود
يك برنامه حداقل و يا پشتيباني         يك موضع متحد و با توافق بر سر

اجتماعي و   از نيرويي كه مي توانست راه را براي شرايط بهتر               
همه شواهد و اين      .  سياسي مهيا سازد، در انتخابات پيروز شوند          

اختالف بسيار ناچيزي در آراء نهايي باعث شكست            حقيقت كه 
در شرايط كنوني جبهه      شد، بر اين داللت دارد كه         »اوبرادور«

. متحد چپ مي توانست كه حركتي تاريخي را به سرانجام برساند            
متاسفانه بخشي از نيروهاي چپ با تحريم و تبليغ بر ضد                      اما

جناح راست را افزايش دادند و        انتخابات در عمل شانس پيروزي     
تجربه  با چنين . ضربه اي جدي به صفوف چپ متحد وارد ساختند   

اي اين وظيفه در برابر نيروهاي چپ و مترقي قرار مي گيرد كه در     
راهي را در پيش بگيرند تا بتوانند بر سيستم حاكم             آينده بايد چه  

مردم مكزيك در مجموع نشان دادند        و سرانجام اينكه. غلبه كنند
دست راستي   كه باوري به سياست هاي نو ليبرالي و دولت هاي             

سياست هايي كه تنها بر مشتي شعارهاي توخالي و            . كشور ندارند 
. بنيان دارند و براي فريب مردم به كار گرفته شده اند               بي پشتوانه 

تا سيستم كنوني را به سود شرايط          مردم نشان دادند كه آماده اند      
در برابر   بهتر تغيير بدهند، امري كه وظيفه اي جدي و سنگين را             

 . نيروهاي مترقي اين كشور قرار مي دهد
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بهانه كردن در گيري هاي اخير با طالبان ها براي توجيه اعزام                
نيروهاي نظامي بيشتري به منطقه نيز درست در همين راستا                    

–افغانستان در شرايط كنوني اهميت سياسي         . صورت مي گيرد  
هم مرزي اين كشور با       . جغرافيايي ويژه اي براي آمريكا دارد          

ايران و مسايل بين دو كشور امكان حضور نظامي وسيع تري را به        
از سوي ديگر آمريكا حضوري جدي در              . آمريكا مي دهد    

مرزهاي كشورهاي آسياي مركزي كه در مقام كنترل منابع مهم             
. نفت و گاز از اهميت ويژه اي برخوردار هستند، خواهد داشت             

جهت ديگر اهميت منطقه اي افغانستان، هم مرزي با چين است              
كه در حال حاضر به عنوان رقيبي جدي در عرصه سياسي و                    
 . اقتصادي بين المللي حضوري ناراحت كننده براي آمريكا دارد            

اين ها از داليل جدي گسترش نيروهاي نظامي ناتو در افغانستان              
مي باشند و آنچه كه در حال حاضر تحت عنوان گسترش                     
عملكرد طالبان به مثابه توجيه تقويت نيروهاي نظامي ناتو مطرح             

افزايش نيروهاي انگليسي . مي شود، تنها يك برنامه تبليغاتي است
به طور يقين با افزايش نيروهاي نظامي از سوي ساير كشورهاي               

اين برنامه اي تعيين شده از سوي           . عضو ناتو همراه خواهد بود      
سران ناتو است و در چارچوب سياست هاي جهاني كردن كنترل        

 . منطقه صورت مي گيرد 

 ...ادامه  تقلب هاي گسترده 

دولت انگلستان در چند هفته گذشته بخش وسيعي از برنامه هاي                     
اعزام نيروي نظامي بيشتر به         »ضرورت«تبليغاتي خود را صرف توجيه        

، توني بلر ،    ) ژوئيه  10(تيرماه    19افغانستان كرده است و سرانجام در روز         
نخست وزير اين كشور اعالم كرد كه نيروي نظامي بيشتري به افغانستان                

بلر پس از اعالم اين خبر گفت كه اين ماموريتي                  .  اعزام خواهد شد   
براي اولين بار ما به جنوب       «: او گفت   .  است    »خطرناك«و    »سخت«

مي رويم، جايي كه طالبان و         ) مرز بين افغانستان و پاكستان         ( افغانستان  
 10گاردين  ( ».تروريست ها تالش مي كنند تا مواضع خود را پس بگيرند 

نيروي نظامي بيشتر     900بنا به تصميم دولت انگلستان قريب        ) 2006ژوئيه  
به اين منطقه كه در ماه گذشته شش سرباز انگليسي در آن كشته شده اند،          

 3600اين به مفهوم افزايش تعداد نيروهاي انگليسي از           . اعزام خواهند شد  
عالوه بر اين، بنا به گفته وزير دفاع انگلستان،          . نفر در منطقه است 4500به 

دز براون، چرخ بال هاي  نفر بر و تهاجمي نظامي ويژه نيز به منطقه فرستاده     
تصميم دولت انگلستان براي افزايش نيرو در               )  همانجا. (خواهد شد  

افغانستان در واقع در چارچوب برنامه ناتو براي افزايش نيرو در افغانستان               
وزراي امور خارجه ناتو در نشستي كه در ماه آوريل در صوفيه،                  .  است

به دليل اوضاع متشنج در       «پايتخت بلغارستان، داشتند اعالم كردند كه          
افغانستان، ناتو نيروهاي خود را بايد در جنوب افغانستان افزايش                        

اين تصميم دولت انگلستان همچنين از       ) 2006آوريل    24رويترز  ( ».دهد
روز . سوي احزاب مخالف آن در پارلمان نيز مورد تاييد قرار گرفت                   

تيرماه ، مينگس كمپبل، رهبر حزب ليبرال دمكرات، ضمن               18يكشنبه  
اين كشور چاره اي جز اعزام نفرات          «: پشتيباني از اين تصميم گفت كه     

نمي توان اجازه داد كه        «: و اضافه كرد كه        ».بيشتر به افغانستان ندارد      
زيرا در چنين صورتي    . ماموريت نظامي در افغانستان با شكست مواجه شود 

به ثبات افغانستان آسيبي جدي مي رسد و همچنين حيثيت ناتو نيز لطمه                 
 )2006ژوئيه  10بي بي سي ( ».مي بيند

وزير دفاع هلند نيز در ديداري كه پس از نشست وزراي امور خارجه                  
ناتو از استراليا و در رابطه با افزايش همكاري هاي نظامي دو كشور در                     

: بازگشت طالبان گفت    »خطر«افغانستان داشت ، ضمن اعالم جدي بودن 
شكست نيروهاي ائتالفي و نيروهاي نظامي افغانستان در جنوب، راه را               «

 9خبرگزاري استراليا     ( ».براي تجديد حيات طالبان باز خواهد كرد               
 »حمالت«در بحبوحه ي چنين بحث هايي بود كه گزارش      ) 2006آوريل 

نيرو هاي وابسته به طالبان در جنوب افغانستان افزايش يافت، به طوريكه                
، تا كنون   2001اين افزايش حمالت از زمان سرنگوني طالبان ها، از سال              

طالبان و نياز به        »خطر«ايجاد چنين تصويري از        . بي سابقه بوده است     
رييس   »حميد كرزاي «افزايش نيرو توسط ناتو، در تناقض با اظهارات            

 ».ان. ان. سي«كرزاي در مصاحبه اي كه با    . جمهوري افغانستان قرار دارد
او      ».آنها توان برابري با قدرت ما را ندارند             «داشت، اعالم كرد كه       

مسأله خطر طالبان كه بتوانند براي دولت افغانستان خطر            «اضافه كرد كه     
ايجاد كنند و اينكه بتوانند خطري براي برنامه هاي دراز مدت نيروهاي                  

  ». ائتالفي براي ثبات در افغانستان باشند، وجود ندارد                                
اين حقيقتي است كه به رغم اين كه سال ها از سقوط طالبان ها و اشغال                    
اين كشور توسط نيروهاي ائتالفي، مي گذرد،  اين كشور همچنان                     
دستخوش جنگ هاي داخلي و نابساماني هاي فراواني، توام با بيكاري، فقر    

اين مشكالت تنها به دليل وجود و عملكرد طالبان                . و بي نظمي است     
نيست، بلكه ناشي از سياست هاي غير مسئوالنه ي آمريكا و متحدان                     

در مورد برنامه آمريكا     . داخلي و منطقه اي آن براي مردم افغانستان است          
براي حضور در افغانستان ، براي همه روشن شده است كه اين امر با هدف       

و خيرخواهانه براي مردم اين كشور صورت نمي گيرد،               »دموكراسي«
بلكه بخشي از سياست هاي جهاني آمريكا و به ويژه كنترل سياسي و                     

 .نظامي منطقه در همكاري با ناتو است 

 گسترش نقش ناتو در افغانستان



به ) ژوئيه  2(تيرماه    11مردم مكزيك در    
 پاي صندوق هاي راي رفتند تا در                  
انتخاباتي متفاوت با گذشته ادامه حاكميت       
 سياست هاي نو ليبرالي بر كشور را مسدود        

انتخاباتي كه نارضائي گسترده مردم      . كنند
از نيروهاي دست راستي به دليل سال ها            

و سياست هاي ضد مردمي، امكان        جنايت
بالقوه پيروزي جبهه متحد نيروهاي چپ را        

نظر سنجي   .  آورده بود   از قبل به وجود      
هاي گوناگون نيز حاكي از اين بود كه             

باالتري نسبت   نيروهاي متحد چپ از راي     
شمارش .  به سايرين برخوردار هستند         

دليل  آراي ريخته شده به صندوق ها به           
بودن آراء كانديداهاي دو            »نزديك«

حزب اصلي، حزب اتحاد چپ به رهبري         
و حزب    »مانوئل لوپز اوبرادور    آندرس«

، چندين روز     »جنبش ملي «دست راستي 
ستاد «سرانجام نيز        به طول كشيد و         

، كانديداي راست را با      » مركزي انتخابات
اختالف كمتر از يك درصد، پيروز اعالم         

اين نتيجه از همان لحظه اول مورد           .  كرد
رهبران  .اعتراض اتحاد چپ قرار گرفت       

كارزار انتخاباتي اتحاد چپ اعالم كردند         
كه بنا به شواهد و مدارك مشخص و                
مستند، تقلب هاي وسيع و جدي در                

، »جنبش ملي «انتخابات، به سود حزب        
بنا به گزارش         .صورت گرفته است      

، ده    » يونيورسال« روزنامه مكزيكي        
كه  صندوق راي و يك گزارش انتخاباتي      

در شمارش نهايي در نظر گرفته نشده، در          
 منطقه فقير نشيني در نزديكي شهر مكزيكو

اين صندوق ها از سه حوزه   . پيدا شده است
 ، يكي از مراكز     »نزاهوا كويوتل   «شهر  

. بودند        »اوبرادور«حمايت قدرتمند       
مورد ديگر   )  2006جوالي      6رويترز   ( 

انتخاباتي، پيدا شدن صندوق هاي         تقلب
،  »خاالپا«راي در زباله داني هاي شهر             

 )همانجا. (بود  »وراكروز«مركز ايالت 
همچنين گزارش هاي متعددي حاكي از       

اعالم شده از      وجود اختالف بين آراي      

ستاد مركزي   «سوي ستاد هاي انتخاباتي و           
مراكز  درصد   45بيش از      . است   »انتخابات

انتخاباتي گزارش داده اند كه تعداد آراي              
اعالم  اعالم شده از سوي آنها با تعداد آراي           

 »ستاد مركزي انتخابات     «شده از سوي         
شماره  به طور مثال در حوزه ي      .  متفاوت است 

شهر مكزيك، يك عكس       3در بخش     1019
گرفته شده توسط خبرنگاران، تعداد آراي            

نشان مي دهد، در حاليكه ستاد        188را  »لوپز«
كرده  اعالم  88مركزي انتخابات تعداد آن را        

عالوه بر اين در موارد ديگر ستاد                 . است
 »جنبش ملي «مركزي انتخابات تعداد آراي       

را در برخي حوزه ها را دو يا سه برابر تعداد                
همچنين .  واقعي آنها اعالم كرده است              

اختالف در تعداد شركت كننده ها نيز به چشم     
اوليه ستاد مركزي      بنا به گزارش    .  مي خورد 
ميليون نفر در انتخابات شركت         42انتخابات،  

حالي كه تعداد آراي شمرده        كرده بودند، در   
هفته نامه جهان     . ( ميليون است     39شده تنها    

 )رسمي حزب كمونيست آمريكا     مردم ارگان 
خواستار   »اوبرادور«بر اساس چنين شواهدي،   

 .شمارش مجدد دستي آرا شده است
تيرماه خود    14نيويورك تايمز نيز در شماره       

وسيع و دخالت هاي غير قانوني         از تقلب هاي  
در روند انتخابات نوشته است و اشاره كرده             

ميليون راي مفقود شده         3از   است كه بيش   
در اين انتخابات        »پيروزي كالدرون  «.  اند

چيزي، سبب خوشحالي و مسرت        بيش از هر   
رهبران آمريكا اطمينان      . اياالت متحده شد     

 اي روابط آمريكا     »پيروزي«دارند كه چنين     
با مكزيك را همچون گذشته حفظ خواهد            
كرد و آمريكا مي تواند طرح هاي خود را به              

مكزيك به عنوان يك مهره كليدي           كمك
اين پيروزي  .  پيمان نفتا در منطقه به پيش ببرد        

آمريكا در شرايط كنوني يك ضرورت         براي
هر جايگزين ديگري به مفهوم شكستي         . بود  

و نو    »جهاني سازي «سياست هاي  جدي براي
نگراني    .ليبرالي آمريكا به شمار مي رفت          

آمريكا از نتيجه انتخابات اين دوره                ويژه
مكزيك در رابطه با احتمال ادامه گرايش              

سياست هاي مورد نظر آمريكا آنگونه كه         مقابله با 
 در سال هاي اخير در كشورهاي آمريكاي التين          

هرالد «بنا به نوشته ي         .  ريشه كرده است، بود     
اصلي در   اختالف دوحزب «،  »تريبون بين الملل  

در     »انتخابات، اختالف بين جناح چپ و راست        
جناح راست موافق    . تمامي آمريكاي التين است    

تجارت آزاد و خصوصي سازي است، جناح چپ     
طرفدار برنامه هاي        مخالف جهاني سازي و         

هرالد تريبون بين الملل    (  ».خدمات عمومي است  
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طي دهه هاي اخير، اياالت متحده سياست هاي         
خارجي، در    خود را در عرصه هاي داخلي و            

مكزيك به مانند آزمايشگاهي سياسي به كار              
گفت كه تقريبا  گذاشته است و مي توان به جرات

تمامي نهاد هاي سياسي و اقتصادي حاكم اين              
نهادهاي سياسي و      كشور در وابستگي كامل به       

آنچه كه سبب شده است   . اقتصادي آمريكا هستند
وابسته به آمريكا با          تا رژيم هاي طرفدار و          

پشتيباني اين كشور، طي اين چند دهه حكومت           
غارت گرانه را بر مكزيك        هايي ضد مردمي و    

حكومت هايي كه با نسخه هاي            . حاكم سازند  
آمريكا و سه نهاد اقتصادي        تجويز شده از سوي    

امپرياليستي، صندوق بين المللي پول،  بانك              
تجارت جهاني، زيربناي          جهاني و سازمان       

اقتصادي مكزيك را به تباهي كشانده اند، سبب           
بيكاري، بي خانماني و گرسنگي          افزايش فقر،  

شده اند و اين عضو پيمان نفتا را به يكي از                     
 .ترين كشورهاي جهان مبدل ساخته اند         بدهكار

 انتخابات اخير هرچند كه به طور رسمي كالدرون         
را پيروز اعالم كرده است، اما درس هاي مهمي را       

به همراه   براي مردم و احزاب سياسي اين كشور         
اين كه در اين انتخابات چه كسي           . داشته است 

تاثير جدي روند    پيروز شده است، شايد به اندازه      
. بر زندگي سياسي مردم اين كشور مهم نباشد             

اخير نشان دادند كه       مردم مكزيك در انتخابات     
خواستار تحولي جدي در حيات سياسي و                  

ديگر پذيراي     اقتصادي اين كشور هستند و           
سياست هاي اقتصادي و سياسي تحميل شده از            

دادند كه خواستار    آنها نشان. سوي آمريكا نيستند 
بهبود در شرايط زندگي خود و تغيير سيستم                

نقشي كليدي را      كنوني در كشوري هستند كه       
براي سياست هاي آمريكا بازي مي كند و اين              

برابر مردم اين      بالطبع مبارزه اي سخت را در           
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