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تأملي بر مواضع نيروهاي مختلف درباره 

 انتخابات مجلس هشتم و ديدگاه هاي ما 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

  6ادامه در صفحه    

حقوق پايمال شده زنان 

 سرپرست خانوار
زنان زحمتكش جامعه ما، با آن كه نقش فزاينده اي 
در عرصه هاي گوناگون بر عهده دارند و درصد قـابـل   
توجهي از جمعيت كشور از كار و تالش و زحمت آنهـا  
گذران مي كند، در برنامه ريزي و اولويت هاي رژيـم    
واليت فقيه از جايگاه در خور و منـاسـب بـرخـوردار       

 . نيستند
مسئوالن ريز و درشت جمهوري اسالمي همواره در 
تبليغات خود بر نقش زنان تاكيد مي كنند، اما اين فقط 
يك فريب كاري تبليغاتي صرف است، زيرا هـمـيـن      
مسئوالن معترف اند كه، هرگز بودجه و امكانات الزم   
و كافي به امور مربوط به زنان اختصاص نيافته و نمي 

 !يابد
در اين خصوص چندي پيش معاون طرح و برنـامـه   

 رژيم واليت فقيه و خصوصي سازي 
اختالف دولت احمدي نژاد و حاميان آن با ديگر جناح ها و گروه هاي هوادار برنامه هاي نو 

 ليبرالي بر سر چيست؟

 3ادامه در صفحه   

 2ادامه در صفحه   

با شروع نام نويسي نامزدهاي انتخاباتي 
براي شركت در هشتمين دوره مـجـلـس    
شوراي اسالمي و نزديك تر شدن موعـد  
برگزاري انتخابات، مسئله دشواري هـاي    
كنوني كشور و چگونگي برخورد با مسئله 
انتخابات بيش از پيش به موضوع بحث و 
.  تبادل نظر نيروهاي سياسي بدل مي شود

، ” امروز“ بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي 
طـلـبـان       سخنگوي ستاد ائتالف اصـالح 

كه  ضمن  نفي برخي اظهارات مبني بر اين
طلبان زيـر سـوال بـردن         راهبرد اصالح

راهبرد ما شـركـت   “ : انتخابات است، گفت
مشـاركـت         در انتخابات و ايجاد زميـنـه  

چنين تقويت اين ذهنيـت در     گسترده، هم
جامعه است كه براي اصالح امور و درمان 
دردهاي مشترك راهي جز راي دادن و     

عبـداهللا نـاصـري      ”  . مشاركت وجود ندارد
راهـبـرد اصـلـي مـا          “ :  سپس افزود كه

گيري يك مجلس قوي و در شـان     شكل
ملت است كه فهم درستـي از شـرايـط        

هاي ملي داشته باشد و    جهاني و ضرورت
هـاي     طبعا در اين مسير، بـه دغـدغـه       

كنيم و مـعـتـقـديـم           اجتماعي توجه مي
وي همچنين ” .ها بايد برطرف شود نگراني

اخيرا اخباري خوشبينانه از   ” اشاره كرد كه
برخي توافقات براي نفي برخي رفتارها در 

مـا  “ :  انتخابات اخير شنيده شده، و افـزود 
به همين جهت ستاد ائتـالف  .  خوشحاليم

طلبان از تمام مديران باتجربـه و     اصالح
خواهد روز شنبه حتـمـا بـه       نخبگان مي

شاءاهللا  نام كنند تا ان ها بروند و ثبت حوزه
تر در راستـاي   تر و شفاف تضميني صريح

 ”  .انتخابات مطلوب داشته باشيم
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي نيز  
با انتشار بيانيه يي و به نـقـد كشـيـدن       
عملكرد اسفبار مجلس هفتـم خـواهـان      
شركت فعال مردم و نامزدها در انتخابات 

امـروز  “ : شد و از جمله ياد آوري كرد كه
پس از گذشت چهار سال و در آسـتـانـه    

توان  برگزاري انتخابات مجلس هشتم مي
به بررسي آثار اقدامات مجلس بـر امـور     
كشور پرداخت و در باره آن شعـارهـا و     

اي    تعهدات و تبليغات قضاوت منصفانـه 
ما بنا نداريم با اشاره به افـزايـش   .  داشت

يكصد درصدي حقوق و درآمد و امكانات 
نمايندگان مجلس و نيز افزايش سرسـام  
آور بودجه مجلس هفتم به بررسي ميزان 

زيستي و مخالفت با  صحت ادعاهاي ساده
اسراف و تبذير بپردازيم و درپي اثـبـات     
پوچي تبليغات ناجوانمردانه عليه مجلـس  

حزب توده ايران فرا رسيدن سال نو ميالدي را به همه هم     
وطننان مسيحي تبريك مي گويد و اميدوار است كه سال                

، سال تحقق آرمان هاي واالي آزادي، دموكراسي، صلح           2008
ما همچنين  اميدواريم    . و عدالت اجتماعي در ميهن ما باشد       

سال تشديد تالش و مبارزه همه نيروهاي              2008كه سال    
مترقي و آزادي خواه براي پايان دادن به سركوب حقوق                   

 .اقليت هاي ملي و مذهبي در كشور ما باشد

 تبريك

خصوصي سازي به عنوان يكي از مهم تـريـن     
برنامه هاي اقتصادي جمهوري اسالمي، در مـاه      
هاي اخير به موضوع اصلي بحث و بـه كـانـون        
درگيري بين جناح بندي هاي مختلف رژيم واليت  

روزي نيست كه رسانه هـاي  .  فقيه بدل شده است
همگاني در اين باره مطلب منتشر نسازند و ديدگاه 

 !هاي گوناگوني را بازتاب ندهند
اينك با توجه به تحوالت پر شتـاب صـحـنـه       
سياسي كشور و فعل و انفعاالت جدي و فوق العاده 
بااهميت در صف بندي هاي درون و پـيـرامـون        
حاكميت، موضوع خصوصي سازي و روش هـاي    
آن و به طور كلي سمت و سوي اين بـرنـامـه، از      
آنجا كه با منافع و موقعيت جناح هاي مـخـتـلـف     

ارتباط مستقيم دارد، به عاملي موثر در سرنـوشـت و     
آينده جناح هاي حكومتي و ميزان قـدرت آنـهـا در        

 !حاكميت مبدل گرديده است
گزارش اختصاصي ”  فارس“ چندي پيش خبرگزاري 

نشست ويژه مسئوالن بازار بورس با رييس جمهور و   
 18اين خبرگزاري،   .  برخي وزراي دولت را انتشار داد
مسايل مـربـوط بـه      ”: آذر ماه، در اين باره تاكيد كرد

شـب     44بورس و روند واگذاري شركت هاي اصل   
گذشته با حضور رييس جمهور و مسـئـوالن بـازار          
بورس و برخي وزرا بررسي شد و پيشنهادهـايـي در     
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ريزي امور زنان در مصاحبه اي ضمن اعتراف به نبود بودجه و امكانات 
و بي توجهي در اين زمينه، مبارزه به حق زنان آزادي خواه كشور را بـا     
تهمت و دروغ مورد حمله قرار داد  و به مسئوالن بلند پايه رژيم در اين 

خانم فاطمه يكتا معاون طرح و برنامه ريزي مركز امـور  .  باره هشدار داد
آذر ماه،   13، ” فارس“زنان رژيم واليت فقيه در گفت و گو با خبرگزاري 

هم اكنون در تكاپوي افزايش بودجه براي ”: از جمله خاطر نشان ساخت
حوزه زنان هستيم، رايزني هايي را براي افزايش بودجه با افراد موثر از   

 88دولت و مجلس انجام داده ايم تا بودجه مركز امور زنان را بيشتر از   
تصويب كنند، ما هميشه با كمـبـود   ]  كه بودجه امسال بود[ ميليارد ريال 

منابع و امكانات رو به رو هستيم، در حال حاضر به دلـيـل افـزايـش         
اگر افـزايـش     .  كمبود بودجه داريم... مسئوليتي در حوزه زنان و خانواده 

بودجه صورت نگيرد، مشكالت زيادي براي ما ايجاد مي شود خصوصـا  
كه موضوع زن در حال حاضر طعمه اي براي سازمان هاي بين المللـي  

اگر ما نتوانيم با بودجه كافي اقدام مناسب و جامع فرهنگي انجام .  است
 ”.دهيم، نمي توانيم حرف اول را در اين حوزه بزنيم

از سوي ديگر، به موازات اعمال فشار بر زنان مبارز و جنبش زنان، بر 
دامنه فعاليت هاي دواير و ارگان هاي رژيم كه در زمينه مسايل زنـان    

 .انجام وظيفه مي كنند به نحوي چشم گير افزوده گرديده است
به ابتكار مدير كل امور بانوان وزارت كشور و تعدادي از نـهـادهـاي      

در سـطـح   ” زنان نام آور و نان آ ور“ حكومتي، جشنواره اي تحت عنوان 
مدير كل امور زنان وزارت .  كشور برنامه ريزي و تدارك ديده شده است

آذر مـاه،        21كشور، خانم فرشته ساساني، در اين باره به روزنامه ها،  
اعتبار اوليه برگزاري نمايشگاه و جشنواره زنان نام آور و   ” :  اعالم داشت

ميليون تومان بود كه توسط مركز امور زنان و خـانـواده        150نان آور 
ميليون توماني را  150رياست جمهوري تامين شده است، ما اعتبار پايه 

براي برگزاري اين نمايشگاه و جشنواره در همه استـان هـاي كشـور        
مشخص كرده ايم، به هر حال اين اعتبار اوليه است و براي اينكه بـه    
همه مقاصد مان در اين نمايشگاه برسيم به اعتباري بيش از اين نـيـاز   

 ”...داريم
عالوه بر اين فرهنگسراي بانو در اواسط آذر ماه امسـال فـراخـوان        
برگزاري سمينار زن در آيينه تاريخ معاصر ايران را انتشار داد كه مسايلي 
همچون زن در عصر قاجار، زن در عصر پهلوي، زن و انقالب اسالمـي  
و نقش زن در دفاع مقدس و دفاع از نظام را در بر مي گيرد و بـودجـه   

اين اقدامات گسترده تبليـغـاتـي و      .  اي نيز به آن اختصاص يافته است
سياسي بخشي از برنامه هدفمند مقابله با جنبش زنان آزادي خواه است، 
اما برخالف اين تبليغات پر هزينه و بسيار وسيع، وضعيت زنان ميهن ما 
به ويژه زنان طبقات محروم و زحمتكش و زنان سرپرست خانوار فـوق    

در اين زمينه رژيم واليت فقـيـه و     . العاده نگران كننده و دردناك است
هيچ طرح و برنامه اي ارايه نمي كند و اصوال از   ”  عدالت”دولت مدعي 

 .بودجه و امكانات خبري نيست
در ارتباط با موقعيت و چگونگي زندگي زنان سرپرست خانـوار، كـه     
اكنون با توجه به آمار رسمي درصد بزرگي از نان آوران جـامـعـه را          

حتي آمار دقيقي از وضعيت معيشت آنان و خـانـواده   .  تشكيل مي دهند
آذر ماه امسال از قول مدير  12، ”فارس“خبرگزاري . هايشان وجود ندارد

آمار دقيقي از زنان سرپرست ” :  كل امور بانوان وزارت كشور گزارش داد
 1هـزار تـا        200ميليون و  1خانوار نداريم ولي تعداد آن ها در كشور 

هزار نقل شده كه تحت پوشش كميته امداد و سـازمـان    700ميليون و 
 ”.بهزيستي هستند

عده اي از زنان سرپرست خانوار ” : اين مقام مسئول دولت سپس افزود
از باب اينكه در شان خودشان نمي بينند به مراكز امدادي مراجعه نمـي  

به عالوه در خصوص وضعيـت  ”  . كنند و زير پوشش هيچ ارگاني نيستند
زنان سرپرست خانوار، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي به خبرگـزاري  

دي ماه،  1، ” ايسنا“ 
: يــاد آور شــد       

سازمان خصوصي “ 
سازي به صـورت    

خـوب  [ شفـاهـي     
دقت كـنـيـد بـه       

 2]  صورت شفاهـي 
برابر شدن سـهـام   
مدد جويان را تاييد 
كرده است، يعـنـي   
در صورت تصويب، 
ارزش هر سهام كه 

هـزار     500معادل 
 1تومـان اسـت،       

ميليون تومان مـي  
تا بـه حـال     .  شود
هزار نـفـر از      916

مددجويان تـحـت   
پـوشـش، سـهــام      
عدالـت دريـافـت      
 147حـدود    ( هزار نفر از مجموع دريافت كنندگان سهـام     400كرده اند كه حدود 

 ”.زنان سرپرست خانوار مي باشد) هزار خانوار
اما نكته جالب اين موضعگيري، سود سهام، درصد كسر شده از سود سـهـام و       

: در اين باره معاون اجتماعي بهزيستـي گـفـت     .  چگونگي پرداخت سود سهام است
سود سهام عدالت فعال به دليل مشكالت فقط يك بار به مددجويان پرداخت مـي  ” 

هزار تومان است و به حسـاب   60سود سهام به ازاي هر سهم )  سالي يك بار(شود 
فعـال  .  افراد واريز و درصدي از آن بابت باز پرداخت اصل سهام از آن كسر مي شود

 [!!!]”.معلوم نيست درصد كسر شده از سود سهام به چه ميزان است
آن دسته از زنان سرپرست خانوار كه سهام به آنها فروخته شده، هزينـه خـريـد      

اين بدان معني است كه . سهام را عمدتا از كميته امداد و برخي بنيادها وام گرفته اند
اصوال اصل و سود سهام نه به جيب زنان سرپرست خانوار كه به جيب كميته امداد 
و بنياد غدير و امثالهم مي رود و فقط نام سهام دار شدن براي زنـان سـرپـرسـت       

آيا اين برنامه مي تواند حمايت و   . خانوار تحت پوشش مراكز امدادي باقي مي ماند
اغلب زنان سرپرست خانوار ! تامين حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار ناميده شود؟

با مشكالت بي شمار معيشتي رو به رو هستند، آنها از توان مالي حداقل براي تامين 
زندگي عادي خود و فرزندان و بستگانشان برخوردار نيستند و به طور عمده زير خط 

به گزارش رسانه هاي همگاني، با توجه به سير صعودي قيمت .  فقر به سر مي برند
 95ها و افزايش سرسام آور نرخ كاال هاي اساسي از جمله مواد خوراكي، بيش از     

درصد زنان سرپرست خانوار قادر به تامين غذاي روزانه خـانـواده هـاي تـحـت            
آن دسته از زنان سرپرست خانوار كه تحت پوشش مـراكـز   .  سرپرستي خود نيستند

هزار تومان در ماه عايدي دارند، كه به  50امدادي هستند طبق آمار چيزي كمتر از 
هيچ وجه كفاف هزينه مسكن، خوراك و آموزش و بهداشت آنها و خانواده هايشان 

زناني نيز كه در مراكز دولتي و خصوصي شاغل هستنـد مـوقـعـيـت        .  را نمي دهد
زنان كارگر و زنان كارمند سرپرست خانوار با دستمزد هايي درسطـح  .  بهتري ندارند

هزار تومان با دشواري هاي فراواني دست به گريبان بوده و تـامـيـن       130تا  110
 !حداقل زندگي آبرومند براي آنها به يك رويا بدل گرديده است

خانواده هايي كه به وسيله زنان زحمتكش و محروم سرپرستي و اداره مي شوند، 
در وراي   .  در زمره فقيرترين خانواده هاي جامعه امروز ايران محسوب مي شـونـد    

تبليغات پر سروصداي رژيم واليت فـقـيـه و مـدعـيـات دولـت ارتـجـاع در                    
ما با واقعيت تلخ زندگي ميليون ها انسان شريف و   ” جايگاه زنان در نظام” خصوص

زحمتكش رو به رو هستيم كه با همت بلند خود و با وجود نابرابري و بي عدالتي در 
حق شان، چرخ زندگي خانواده ها را در زمين آغشته به فقر ميهن ما به حركت در   

دفاع از حقوق اين زنان محروم و زحمتكش، اولويتي انكار نـاپـذيـر در        !  مي آورند
 !مبارزه بر ضد رژيم مردم ستيز واليت فقيه است

 ...ادامه حقوق پايمال شده  
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در اين جلسه، رييس جمهور بعد از استماع نقطه .  جهت رفع موانع موجود ارايه شد
نظرات مسئوالن سازمان خصوصي سازي و بورس با ارايه رهكرد هايي خواسـتـار   

 44رفع مسايل مربوطه در اولين فرصت شد و با حمايت از بورس و اجراي اصـل    
 ”.خواستار تسريع امور شد

كه به مرتجعان حاكم وابسته است، در ادامه گزارش خود مي ”فارس“خبرگزاري 
با اشاره به اينكه مردم بايد در سرمايه گذاري )  احمدي نژاد( رييس جمهور “ :  افزايد

شـركـت هـاي      :  توجه كنيـد [ در بورس سود ببرند، تاكيد كرد شركت هاي خوب 
كالن سرمايه داران و     :  بخوان[ با قيمت مناسب وارد بورس شوند تا مردم ]  خوب

در پايان نشست مذكور بسياري از   ” . از سرمايه گذاري خود سود ببرند]  تجار بزرگ
مسئوالن سازمان خصوصي سازي و نمايندگان و فعاالن بازار بورس اعالم داشتند 
كه، انتظار مي رود با توجه و تدابير دولت ابهامات بازار به سرعت برطرف و زمينـه  

 !حفظ و اعتماد سرمايه گذاران و سهامداران فراهم شود
به عالوه، داود دانش جعفري، وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد، در حاشيه مراسـم  
گشايش بزرگ ترين شبكه اطالع رساني بازار سرمايه، به خبرنگاران خاطر نشـان  

درصد توليد ناخالص  20سهم بازار سرمايه در شرايطي هم اكنون كمتر از ” : ساخت
و ورود شركت هاي جديد اين درصد در آيـنـده      44ملي است كه با اجراي اصل 

با تدابير دولت و با حضور شركت هاي بزرگي چـون پـوالد     .  افزايش خواهد يافت
مباركه و ايرالكو و نيز با ورود شركت هاي بيمه و بانك در آينده تحول چشمگيري 

 ”.در بازار سرمايه رخ خواهد داد
به اين ترتيب بار ديگر دولت احمدي نژاد با صراحت هر چه تمام تر بر پايبنـدي  
خود بر برنامه خصوصي سازي و نيز آزاد سازي اقتصادي، به ويژه در امور مربـوط  

اما پرسش اينجاست، چرا .  به بيمه و بانك و صنايع بزرگ و استراتژيك تاكيد كرد
با وجود اين پافشاري و رعايت اصول و خطوط كلي و بنياديـن سـمـت گـيـري          

اجتماعي كنوني رژيم توسط دولت و حاميان آن، ديگر جـنـاح هـا و          -اقتصادي
گروهي از هواداران برنامه هاي نوليبرالي در ايران به سياست ها و برنـامـه هـاي      
احمدي نژاد و دولت او در عرصه اقتصادي حمله كرده و آن را انحراف از برنـامـه   

 !ساله و برنامه هاي پنجساله توسعه مي دانند؟ 20چشم انداز 
واقعيت اينست كه بين جناح هاي درون و پيرامون حاكميت بر سر برنامه هـاي  
اقتصادي از قبيل خصوصي سازي، آزاد سازي اقتصادي، تدوين ضـوابـط بـراي        

 44پيوستن به سازمان تجارت جهاني، و به طور كلي پياده كردن ابالغيه اصـل      
ولي اين توافق به معناي اتفاق نظر در روش، سرعت توافق وجود دارد، 

و ميزان اجراي برنامه ها و چگونگي تعيين اولويت هاي خصـوصـي   
سازي نبوده و نيست و  نمي تواند باشد، زيرا روش و چـگـونـگـي     
اجراي برنامه هاي اصالح ساختار اقتصادي، با محوريت خصـوصـي   
سازي و تامين امنيت سرمايه، با موقعيت و منافـع جـنـاح هـاي         

به همين علت اسـت كـه شـاهـد         .  حكومتي ارتباط تنگاتنگ دارد
 .مناقشه و درگيري بر سر برنامه خصوصي سازي هستيم

سياست دولت احمدي نژاد در زمينه خصوصي سازي و برنامه اصالح سـاخـتـار    
اقتصادي، سياستي جداي از مجموعه سياست هاي رژيم، كه آن هـم بـر پـايـه         
دستورات و نسخه هاي صندوق بين المللي پول وبانك جهاني تدوين شده، نيست 
و اصوال اين دولت برنامه اي در خصوص تغيير مالكيت و تغيـيـر و     
اصالح برنامه هاي اقتصادي به سود توده هاي وسيع زحمتكـشـان   

اين دولت بنابه ماهيت طبقاتي خود، راهي را مي پيمـايـد   .  شهر و روستا ندارد
اجتماعي رژيم واليت فقيه قرار داشتـه، و    -كه در چارچوب سمت گيري اقتصادي

در آن به دليل فروپاشي بنيه توليدي و واردات سيل آساي خارجي اقتصاد داللـي    
كه بيشتر بر فعاليت هاي غير توليدي بازار متكي است، دم به دم رشـد كـرده و       

در اين سـاخـتـار    .  چون غده سرطاني اقتصاد ملي را به كام مرگبار خود مي كشاند
معيوب و واپس مانده، آهنگ رشد اقتصادي در درجه اول به حساب افزايش قيمت 
نفت صورت مي گيرد كه آن هم وابستگي به بازار نفت جهاني ونيز وابستگي ژرف 

طـبـق بـرآوردهـاي       .  فراهم مي آورد–نفت –اقتصاد ملي را به يك كاالي واحد 
 15وزارت اقتصاد و بانك مركزي جمهوري اسالمي، درآمد مالياتي در حد كمتر از 

اجـتـمـاعـي     -درصد است، يعني اينكه جمهوري اسالمي با سمت گيري اقتصادي
كنوني بهشت صاحبان در آمد و سودهاي باال است كه ثروت خود را از فعـالـيـت    

در حالي كه دولت احمدي نژاد بر اخذ ماليـات از    .   هاي غير مولد كسب مي كنند
حقوق بگيران و كسبه جزء و خرده پا اصرار مي ورزد، در همان حال بـا تـدويـن      
قوانين و مداخله مستقيم خود مانع از دريافت ماليات از دالالن و صـاحـبـان در        

 .آمدهاي باال و قشرهاي ثروتمند مي گردد
در نشست با فعاالن بازار سرمايه و بورس بازان، احمدي نژاد بي دليل از تقويت 

در اواخر .  سخن نمي گويد”شركت هاي خوب“بازار سرمايه و حضور  ...ادامه برنامه خصوصي سازي 
آبان ماه برخي رسانه ها گزارش هايي را منتشر ساختند  كـه، بـا         
حمايت مستقيم دولت احمدي نژاد، سهام پوالد كاويان، كه بخشي از 
طرح راهبردي توسعه شركت نورد و لوله سازي اهواز بود،  به يـك    
تاجر بزرگ كه خود آهن و ميل گرد و ورقه پوالد  به داخـل كشـور     

در اولين اقدام طرح ايجاد كارخانه ذوب در .   وارد مي كند، واگذار شد
اين مجموعه به تعليق درآمد و سرنوشت طرح توسعه نورد و لـوـلـه      
سازي كه براي توسعه صنايع ملي از اهميت اساسي برخوردار اسـت،  

پيش از اين نيز شركت كشتي سازي .  در هاله اي از ابهام قرار گرفت
خليج فارس به اشخاص و شركت هاي مجهول واگذار شده بود، كـه  
در نتيجه اين اقدام، طرح توسعه كشتي سازي كه پيش از انـقـالب     

 .ميليون دالر درآن سرمايه گذاري شده  بود، متوقف شد 700بيش از 
مورد اشاره احمدي نـژاد    ”  شركت هاي خوب“ به عالوه، از جمله 

اشاره كـرد، كـه سـال        ”  صندوق قرض الحسنه بسيج“ مي توان به 
ميليارد تومان سهام در بازار بـورس بـه قـدرت         10گذشته با خريد 

اشاره ” بنياد غدير“و ” بنياد زهرا“نمايي پرداخت، و يا به شركت هاي 
بنابراين بـا  .   كرد، كه حضور بسيار فعالي در بازار بورس پيدا كرده اند

، گروهـي بـا     44اقدامات دولت احمدي نژاد و  بر پايه ابالغيه اصل 
نفوذ به شركت ها و صنايع بزرگ دست مي يابند و اين عده خاص با 
كسب پول و ثروت، به جاي اينكه سود خود را در امـور تـولـيـدي         
سرمايه گذاري كنند، پول را يا از كشور خارج مي كنند يا در ملك و   
امالك به كار مي گيرند، و سپس با توجه به نوسان بازار و حمـايـت   
دولت، قيمت ها افزايش يافته و اين عده ملك و امالك را به چـنـد   
برابر مي فروشند و در كارهاي وارداتي، تجارت، داللي و جز اينها بـه  

بدين سان واگذاري كارخانه ها و صنايـع بـر پـايـه         .  كار مي گيرند
نه تنها در توليد بكار نمي رود بلكه سـبـب رونـق       44ابالغيه اصل 

اين وضعيت به زيان اقتـصـاد   .  اقتصاد داللي و انگلي كنوني مي شود
در اثر چنين سياست هـايـي بـر      .  ملي و اكثريت مردم ميهن ماست

برابر ورود سرمايه است  85اساس آمار موجود خروج سرمايه از ايران 
نتايج يك بررسي و پژوهش “ :  آذر ماه، نوشت 17، ” سرمايه“ روزنامه 

مـيـلـيـارد دالر        16/   5سال گذشته حدود  5نشان مي دهد كه طي 
به اين ترتيب ميانگـيـن سـاالنـه       .  سرمايه از كشور خارج شده است

بـرابـر    85ميليارد دالر است كه بيش از  3/ 3خروج سرمايه از كشور 
 ”.ورود سرمايه به داخل كشور است

از ديگر سو پژوهشكده آمار ايران در آخرين تحليل آماري خود در   
زمينه اندازه گيري شاخص فقر در ايران، اعالم مي دارد كه، فقر در   

آذر مـاه، در ايـن         6،   ” سرمايه“ روزنامه .  كشور افزايش يافته است
در ايران مرور اعداد توزيع درآمد نشـان مـي     “ :  خصوص گزارش داد

درصد فقيرترين جامعه  10درصد از درآمد كشور در اختيار  2دهد كه 
درصد ثروتمنـد   10درصد درآمد در اختيار  34است و در همين حال 

 5/   1درصد فقير تر جامعه، تنها  20در همين حال . ترين جامعه است
 50درصد ثروتمند جامعه نـيـز        20درصد درآمد را در اختيار دارد و 

 30اين آمار به اين معني است كـه      .  درصد درآمد را در اختيار دارد
درصد درآمد جامعـه   83/   6درصد قشر ثروتمند جامعه ايران بيش از 

 30جامعه   در يك نگاه دقيق .  ايراني را به خود اختصاص داده اند
درصد ثروت را  84درصدي ثروتمند در ايران نزديك به 

درصد  16درصد ديگر ايرانيان تنها  70در اختيار دارد و 
 ”.را در اختيار دارند

اجتماعـي رژيـم     -اين است نتيجه و پيامد سياست هاي اقتصادي
واليت فقيه كه دولت احمدي نژاد نه تنها از آن مبرا نيست بلكه در   

درصـد     30آن صاحب نقش بوده و نماينده اليه و بخشي از همان   
 !غارتگر صاحب ثروت است

در ارتباط با خصوصي سازي مدافعان دولت احمدي نژاد با تغيـيـر   
ساختار از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي به هيچ وجه مخالفتـي  

هستنـد، امـا      44نداشته و خود از حاميان جدي اجراي ابالغيه اصل 
اينان از سياست، و يا بهتر گفته باشيم، الگويي پيروي مي كنند و بـه  
دنبال روش هايي هستند كه تضمين كننده تاكيد مي كنيم تضميـن  

تند و يا كند ساختن .  كننده وضع سياسي و منافع طبقاتي آن ها باشد
روند خصوصي سازي و تعيين اولويت ها در اين زمينه هـمـگـي در      

در اين مورد يحيـي آل    .  جهت حفظ  بقاء و منافع سياسي آنان است

 5ادامه در صفحه   
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تأملي بر بيانيه نهضت آزادي درباره 
 بر انتخابات” المللي نظارت بين“

 
با نزديك شدن زمان انتخابات و برگـزاري  

گيري احزاب و    ديگر، موضع  آن در چند هفته
هاي سياسي نيز پيرامون اين مهم رفتـه   گروه

اگر از .  گيرد تري به خود مي رفته شكل روشن
ها و گروهاي وابسته به استبداد و ذوب    جناح

در واليت فقيه بگذريم، كه همه سعي خود را 
اند كه بازهم تجربه انتخـابـات    بر اين گذاشته

هـا   مجلس هفتم را تكرار كرده و همه كرسي
در اين زمينه سخنان رهـبـر   ( را تصاحب كنند 

در روز چهارشنبه در جمع طالب و روحانيـون  
بـحـث   ).   يزد كامالٌ حكايت از اين امـر دارد   

اصلي نيروها و احزاب اپـوزيسـيـون و دگـر         
گردد، موضوع  انديش كه رفته رفته مطرح مي

هم بـا     شركت يا عدم شركت در انتخابات آن
هاي شوراي نگهبان و دولـت       توجه به حربه

ارتجاع مبني بر تاييد يا حذف كـانـديـداهـاي     
البته بايد انتـظـار   .  احتمالي اين انتخابات است

خصوص  ها، به داشت كه براي بسياري از گروه
طلبان و نزديك بـه   جريانات موسوم به اصالح

اين نيروها، ديدگاه و تصميم قطعي و موضـع  
هـا و        نهايي وابسته به اين است كه چـهـره  

ها تا چه حد از    هاي انتخاباتي اين گروه ليست
 . صافي شوراي نگهبان عبور كنند

مـذهـبـي كـه در         -از جمله نيروهاي ملي
روزهاي اخير در اين زمينه مواضـع خـود را       
اعالم كرده اند، نهضت آزادي ايران است كـه  

اي    با صدور بيانيـه  1386ماه  دي 11شنبه  سه
ضمن بـررسـي اوضـاع سـيـاسـي كشـور              

نظرات خود را پيرامون رويدادها و مسايل  نقطه
بيانـيـه   .   كالن سياسي و اجتماعي اعالم كرد

فقهـاي  حقيقت كه   نهضت آزادي با بيان اين
شوراي نگهبان با رد صالحيت جمع كثيري از 
نامزدها در انتخابات گذشته، با ادعـاي عـدم     
التزام عملي آنان به دين اسالم و حتي نسبت 
دادن ارتداد به بعضي از نامزدهاي انتخابـاتـي   
عمال از عدالت خارج شده، صالحيتشان را از   

اند و بايد استعفا دهند يـا مـعـزول       دست داده
شوند، خواستار اجماع نـيـروهـاي سـيـاسـي         

خـواه ايـران در مـورد نـظـارت               دمكراسي
 .المللي بر فرآيند انتخابات شد بين

نهضت آزادي ايران، ضمن اشاره به شرايط 
سياسي جاري كشور در بيانيه خـود چـنـيـن       

مقامات داخلي دخـيـل در       “ :  گيرد نتيجه مي
برگزاري انتخابات، اعم از شوراي نگهبـان و    
وزارت كشور از پذيرش حقوق ملت در مـورد    

اند و حاضر به  انتخابات آزاد همواره سر باز زده
همكاري داوطلبانه براي حل ايـن بـحـران        

”   .كانديداها و نقض حقوق انتخاباتي اهتمام دارند  يك قيچي، از دو سو به رد صالحيت  نبوده، مانند دو تيغه
بيانيه از سوي ديگر با يادآوري اين موضوع كه فرآيند يك دست تر شدن حاكميت تماميت خواه تهديـدي  
جدي بر سر راه صلح و امنيت ايران و منطقه است، از نيروهاي سياسي مي خواهد كه، در مـورد امضـاي     

سـازمـان     ، در دبيرخانه2005اكتبر  27، ثبت شده در تاريخ ”المللي بر انتخابات اصول نظارت بين“  اعالميه
در ايـن    .  جانبه كنند جهاني، اقدام و اعالم حمايت همه  المللي از جامعه ملل متحد و درخواست نظارت بين

بديهي است كه اين درخواست، با عنايت به تعهدات دولـت و نـظـام        “ :  طور مشخص آمده است بيانيه به
شوند، در چارچوب درخواستي قـانـونـي و       جمهوري اسالمي ايران كه در حكم قانون داخلي محسوب مي

كشورهايي مانند روسيه، تركيه و حتي فلسطين ـ كه بنا به خواست   تجربه.  آميز قابل ارزيابي است مسالمت
المللي انجام يافته است ـ نه تنها در راستاي تضعيف حاكـمـيـت     دولتهاي آنان انتخابات توام با نظارت بين

هاي حاكم انجاميد و مـنـافـع       ملي و اقتدار مشروع سياسي دولتها قرار نگرفت، كه به تثبيت نظام و دولت
اگرچه، بنا به مفاد اين اعالميه، عملي .  اي را در وجوه سياسي و اقتصادي برايشان به همراه داشت گسترده

پذير است و نيز با آن كه شايد در فرصت باقي مانده  ها امكان المللي تنها با موافقت دولت شدن نظارت بين
خـواه     امكاني براي اجرايي شدن اين درخواست نباشد، احتمال دارد كه اجماع نيروهاي سياسي دمكراسـي 

هـا تـا        المللي بر فرآيند انتخابات ـ كه به همه مراحل آن، از بررسي صالحيـت  ايران در مورد نظارت بين
تواند در انتقال پيام و خواست ملت ايران بـه حـاكـمـيـت         گيري و شمارش آرا نظر دارد ـ مي ي راي نحوه

تر و سودمند و    هزينه هاي كم حل المللي و سوق دادن هر دو طرف به راه ي بين خواه ايران و جامعه تماميت
 6و      4نهضت آزادي ايران، با عنايت به مـواد    .  برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجويي موثر واقع شود

 : اعالميه يادشده، بر تعاريف زير تأكيد دارد
مند، جامع و دقيق اطالعات مربوط به قوانيـن،   آوري سازمان المللي بر انتخابات يعني گرد نظارت بين  -1

فرآيندها و نهادهاي درگير اجراي انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاي عمومي انتخابات؛ بـررسـي و       
ي كيفيت فرايند انتخابات با استفاده  گيري درباره ي اين اطالعات و نتيجه طرفانه و كارشناسانه پردازش بي

چنين نظارتي در عين حال .  ها آن  طرفانه از باالترين استانداردها براي سنجش دقت اطالعات و ارزيابي بي
االمكان براي افزايش اعتبـار و     كند، بايد حتي كه در روندهاي انتخابات دخالت نكرده، ممانعتي ايجاد نمي

 .نهاد دهد ها پيش اثربخش بودن آن
معيني از انتخابات نيست، بدين   اين نظارت معطوف به روند كلي انتخابات است و موضوع آن نتيجه -2

طور صادقانه و دقيق و در چارچوبي شفـاف و از       ها به جا با نتايج سر و كار دارد كه آن معنا كه فقط تا آن
 “. لحاظ زماني معقول گزارش شوند

در بيانيه خواسته شده است كه نيروهاي سياسي معتقد به دمكراسي و اصول حقوق بشر بايد با تـبـادل     
در انتها نهضت آزادي از احزاب و گـروهـاي   .  انديشه و تبادل نظر پيرامون حوادث عمده روز موضع بگيرند

 . المللي به نظر واحد رسيده و از آن پشتيباني كنند نهاد نظارت بين سياسي ايران مي خواهد كه حول پيش
حزب توده ايران ضمن احترام گذاشتن به ديگر نيروها و اين امر كه هر حزب و سازماني بايد اين حق را 

هاي خود را كامالً آزادانه و مستقيم با مردم در ميان بگذارد، از هر چاره انديشـي و     داشته باشد كه ديدگاه
به باور مـا در    .   كند ابتكاري كه در راه تحقيق آزادي و دمكراسي براي ميهن ما باشد استقبال كرده و مي

. هاي موجود و تناسب نيروهاي درگير مبارزه همخواني داشته باشـد  اين عرصه بايد طرح شعارها با واقعيت
شود بايد توانايـي   خواه مطرح مي هاي مترقي و آزادي به بيان ديگر شعارهايي كه از سوي احزاب و سازمان

ها در وضعيت مشخص امروز جامعه ما امـكـان      آن را داشته باشند كه به عمل درآيند و شرايط تحقق آن
و گاه حاصل آن چيزي جز ايجاد دلسردي در مردم و . واال فقط در سطح شعار باقي خواهند ماند. پذير باشد

 . افت مبارزه نخواهد بود
: نژاد، شعارهاي گوناگوني از  جـملـه   ويژه از زمان روي كار آمدن دولت احمدي در پنج سال گذشته، و به

از سوي نيروهاي سياسي گوناگون مطـرح  ”  شصت ميليون امضاء“ ، حركت ” برگزاري رفراندوم“ درخواست 
شده است كه به دليل كم توجهي به عامل شرايط عيني و ذهني جامعه ما و توازان نيروها نتوانستـه انـد،     
طيف وسيع نيروي هاي اجتماعي را به حركت درآورند و تأثير اساسي يي در مبارزه جنبش مردمي بر ضـد  

 . استبداد حاكم داشته باشند
با توجه به واقعيات موجود، در كنار  ادامـه  ”  المللي بر انتخابات نظارت بين“ به باور ما پيشنهاد درخواست 

تنش هاي بين المللي و سياست هاي مداخله جويانه امپرياليسم جهاني و همچنين نبود آزادي و امـكـان     
بايد توجه داشت كه حتي فعاليت خود نهضت آزادي ايـران در        ( ها در ميهن ما  فعاليت احزاب و سازمان

گونه امنيـت و آزادي       هاي ديگر كه از هيچ ما از احزاب و سازمان.  گيرد شرايط بسيار دشواري صورت مي
نمي تواند شعار بسيج كننده و واقع گرايانه يي باشد كه نيروهاي اجتماعـي  )   بريم برخوردار نيستند نام نمي

 .و سياسي حول آن به توافق برسند و  به انسجام مبارزه كنوني بر ضد ارتجاع حاكم ياري رساند
 

 پرونده سازي بر ضد  دانشجويان دربند 
 

ارتجاع حاكم به موازات اعمال فشار بر جنبش دانشجويي، مبادرت به پرونده سازي بر ضد دانشجويـان  
وابسته بـه بـانـدهـاي       ”  رجانيوز“ پايگاه اينترنتي .  چپ و دگر انديش به ويژه دانشجويان دربند كرده است

هوادار دولت احمدي نژاد، در راستاي سياست تشنج آفريني و برقراري فضاي پليسي در جامعـه و بـراي       
مقابله با جنبش دانشجويي در اقدامي هدفمند به شايعه پراكني و خبر سازي، كه در واقع پرونـده سـازي     

دي ماه، تـحـت عـنـوان        5براي دانشجويان دربند است، دست زده و در گزارشي تحريك آميز به تاريخ 
تشكلي با عنوان اتحاديه مركزي ماركسيـسـت هـا در        “ :  از جمله نوشت”  فعالت نظامي ماركسيست ها“ 

روزهاي اخير تحركات گسترده اي با توزيع شبنامه در سطح شهر تهران و فعاليت شبه دانشجويي داشتـه،  
از اعضاي خود در داخل كشور خواسته است كه انجمن هـاي    )  اس  -ام  -اس( از طريق سيستم پيام نگار 

 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت
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مخفي را به منظور ترويج انديشه هاي ماركسيستي در سطح محالت ساماندهي كنند و بـه      
 ”.سوي فعال كردن شاخه هاي نظامي گام بردارند

همين سايت اينترنتي واپس گرا قبال نيز همزمان با دستگيري دانشجويان صلح دوسـت و    
كمونيست ها در دانشگاه چه مـي  “ آذر امسال در خبري با عنوان  16مردمي در جريان مراسم 

دانشجويان مبارز را به گروه هايي چون پژاك مـرتـبـط      ”  مارهاي سمي در دانشگاه“ و ”  كنند
دانشجويان از بيرون مرزها كنترل و سـازمـانـدهـي مـي        “ :  ساخته و به دروغ اعالم كرده بود

 ”.شوند
چنين اقدامات و شايعه پراكني ها و پرونده سازي هاي دروغين از سوي گروه هاي هـوادار    

بايد با هوشياري به افشاي اين سياسـت  .  دولت ورشكسته و ضد ملي احمدي نژاد تازگي ندارد
 !پرداخت و افكار عمومي را بسيج كرد

 
 ترك تحصيل رو به افزايش كودكان و نوجوانان طبقات محروم جامعه

 
بر خالف مدعيات دولت ضد مردمي احمدي نژاد در زمينه بر قراري عدالت و تامين حقـوق  
طبقات تهيدست جامعه، آمار وحشتناك وزارت آموزش و پرورش از ترك تحصيـل گسـتـرده      
دانش آموزان در مقطع دبستان حكايت مي كند، و چهره زشت فقر و نابرابري اجتماعي را بـه  

 .نمايش مي گذارد
آذر ماه، در گزارشي به نقل از معاون آموزشي و پژوهـش عـمـومـي        29، ” اعتماد“ روزنامه 

هزار دانش آموز مقطع دبسـتـان در سـال           115وزارت آموزش و پرورش، از ترك تحصيل 
بـا  .  بر تعداد بازماندگان از تحصيل باز هم اضافه شد” : تحصيلي جديد خبر داد و از جمله نوشت

و توسعه و گسترش آن ترك تحصـيـل دانـش      [!!]  وجود تاكيد و تمركز دولت نهم بر عدالت 
ميليون كودك بازمانده از تحصيـل   5آموزان همه ساله رو به افزايش است، آمار غير رسمي از 

هزار دانش آموز دوره ابتدايي و راهنمايي تـرك     400  1385در ايران گواهي مي دهد، درسال
هزار نفر آنها در مقطع دبستان تحصيل مي كردند كه همچنـان از     208تحصيل كرده اند كه 
به نظر مي رسد فقر و مشكالت اقتصادي موجود در خانواده ها به ويـژه  .  تحصيل باز مانده اند

 ”.مناطق محروم از عمده ترين داليل ترك تحصيل دانش آموزان است
پديده ترك تحصيل دانش آموزان به ويژه در مقطع دبستان، از دوران اجراي برنامه موسـوم  
به سازندگي در دولت رفسنجاني آغاز شد و فرزندان كارگران، زحمتكشان، دهقانان تهيدست و 

درصد ترك تحصيل كنندگـان   95كارمندان عادي و معمولي و خانواده زنان سرپرست خانوار، 
برنامه خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه كه موج اخراج هاي گسترده . را شامل مي شوند

در مراكز صنعتي و كارگري را به دنبال داشت، در كنار رشد چشمگـيـر مـدارس و مـراكـز            
خصوصي و افزايش بهاي كتاب و دفتر و قلم و لوازم آموزش، از داليل افزايش ترك تحصيل 

 5پديده گسترش بي سوادي و بازمانـدن حـداقـل        .  در ميان كودكان و نوجوانان كشور است
اجتماعي   -ميليون كودك ايراني از تحصيل به طور مستقيم با برنامه و سياست هاي اقتصادي

رژيم واليت فقيه كه محصول نسخه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جـهـانـي اسـت،       
ترك تحصيل و بازماندن كودكان و نوجوانان ايران از آموزش فاجعه اي بـزرگ      !  ارتباط دارد

 !براي آينده كشور است
 
متخصصان ايراني يـك پـنـجـم       :  از نتايج سياست تامين امنيت سرمايه  

 !خارجي ها حقوق مي گيرند
اعتراض هاي جدي اما پراكنده گروهي از مهندسان و متخصصان ايراني شاغل در طـرح      
هاي نفت و گاز سرانجام پس از مدتها پنهان كاري رژيم واليت فقيه به صفحات روزنامه هـا  

از مدتها پيش مهندسان و متخصصان ايراني كه در ميادين نفت و گاز مشغول به . درز پيدا كرد
كار هستند، نسبت به تبعيض ميان خود و متخصصان خارجي در زمينه امور رفـاهـي، رفـتـار       
مقامات استانداري ها و نيز سطح دستمزد ها معترض اند و چندين اعتصاب را در منطقه پارس 

با گسترش تبعيض و تفاوت رفتار مسئوالن محلي مانند فرمـانـداران،   .  جنوبي برگزار كرده اند
استانداران و مقامات ارشد وزارت نفت، متخصصان ايراني ضمن اعتراض به اين روش هـا و      
سطح نازل حقوق، يا دست از كار كشيده و پروژه هاي نفت و گاز را ترك كرده و به كار ديگر 

 .مي پردازند و يا اينكه جذب شركت هاي خارجي مي شوند
در حـال حـاضـر، يـك         ” : ، اول دي ماه، در گزارشي تكان دهنده نوشت ” سرمايه“ روزنامه 

 2000تـا     1200متخصص خارجي در پروژه هاي نفتي باالخص در پارس جنوبي روزانه بين 
ميليون تومان دستمزد مي گيرد اين درحـالـي سـت كـه اغـلـب              30دالر و در ماه بيش از 

يـك  )  و در موارد بسياري تخصص باالتر و تجربه بيشتر( متخصصان ايراني با همان تخصص 
همين امر، به يكي از علل مهاجرت متخصصين ايرانـي  .  پنجم اين ميزان را دريافت نمي كنند

 ”.به شركت هاي خارجي و افزايش بحران نيروي متخصص در صنعت نفت مبدل شده است
يك منبع آگاه در وزارت نفت كه نمي خواست نامـش  ” : در ادامه اين گزارش تاكيد مي گردد

فاش شود نيز با تاييد اين خبر متذكر شد، درحال حاضر نيروهاي متخصص ايراني روز به روز   
بيش تر از گذشته جذب شركت هاي خارجي مي شوند و اين امر طي ساليان گذشته  به يـك  

 ”.بحران اساسي در نفت تبديل شده است

 ...ادامه نگاهي به رويداد هاي ايران 

 ...ادامه خصوصي سازي 

اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران، در گفتگـويـي بـا      
 27جنگ   “ آذر ماه، كه با عنوان  20، ” اعتماد“ روزنامه 

انتشار يافت بـه چـنـيـن         ”  ساله سه جريان اقتصادي
موضوعي اشاره كرده و با انگشت نهادن بـر مـنـافـع         
سياسي جناح هاي گوناگون در روش خصوصي سـازي،  
بر توافق مجموعه نظام براي آزاد سازي اقتـصـادي و     

 .خصوصي سازي تاكيد مي كند
هم چنين گروهي از بوروكرات ها و تكنوكرات هايي 
نيز كه به سياست هاي دولت احمدي نژاد انتقـاد مـي     
كنند به خوبي بر اين امر آگاه هستند و نيك مي داننـد  
كه، اين دولت مخالف اصالح ساختـار اقـتـصـادي و         
خصوصي سازي نيست، بلكه درپي منافع و موقـعـيـت    

به طور مثال، پايگاه اطـالع رسـانـي      .   ويژه خود است
با نام رستاك دريچه اي به انديشه اقتـصـاد   ( ”  رستاك“ 

، ضمن تاكيد بر پاي بندي دولت احمدي نژاد بـه    ) آزاد
: ياد آوري مي كـنـد  ” اقتصاد آزاد“ برنامه هاي مبتني بر 

در ادبيات خصوصي سازي، بهره مندان به دو بـخـش   ” 
تقسيم مي شوند يك گروه كسانـي كـه درسـاخـتـار          
مالكيت دولت انتفاع مالي دارند و گروه ديگـر افـرادي     
هستند كه در ساختار قدرت، از منظر سياسي منتفع مي 

آن ها در برابر تغييرات در پيشبرد خصـوصـي   ...  شوند، 
پيشبرد خصوصي سـازي نـه     :  خوب توجه كنيد[ سازي 

 ”.مقاومت مي كنند] مخالفت و توقف
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، مي تـوان بـه ايـن        
نتيجه منطقي رسيد كه مسئله خصـوصـي سـازي و          
اصالح ساختار اقتصادي و پيـروي از نسـخـه هـاي           
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در رژيم واليت 
فقيه، كشمكش و رويارويي ميان موافقان و مخـالـفـان    

بلكه يك رويارويي براي حفظ و بقاء موقعـيـت   .  نيست
سياسي در حاكميت و تسلط و چنگ انداختن بر ثـروت  

 !ملي و سرمايه هاي مردم و ميهن است
 

پژوهشي انستيـتـو نـفـت         -به عالوه، معاون آموزش
دانشگاه تهران و رييس اسبق دانشگاه  صنعـت نـفـت،      
ضمن تاكيد بر بحران متخصص در شركت ملي نـفـت     
ايران به دليل تبعيض در دستمزدها، درباره شرايط كار و 

به نظر مـي رسـد       ” : رفتار مقامات دولتي ياد آوري كرد
ناديده انگاشته شدن حق انساني كه مرتبط بـا نـحـوه        
استفاده از تواناييهاي يك فرد متخصص است، آن هـا      

را مجبور به مهاجرت كرده و مـي      )  متخصصان ايراني(
شركت هاي بين المللي نفتي فارغ التـحـصـيـالن     .  كند

ممتاز دانشگاه هاي صنعتي كشور ما را در بخش نفت و 
هنگاميكـه  ...  گاز، حتي بدون سابقه كار جذب مي كنند 

وزارت نفت به استاد و متخصص با سابقه اين مملكـت،  
پس از گذشت ماه ها پاسخ نمي دهد، نمي توان انتظـار  
داشت كه به دانشجويان و متخصصان جوان بـهـا داده     

 ”.شود و آن ها در كشور بمانند
وضعيت متخصصان شركت ملي نـفـت و كـلـيـه            
مهندسان و متخصصاني كه در طرح هاي بزرگ نفت و   
گاز كشور فعاليت مي كنند، آيينه تمام نماي سـيـاسـت    
رژيم واليت فقيه در قبال سرمايه هاي پر ارزش انساني 

 . ميهن ماست
تفاوت فاحش در دستمزد ها، سطح زنـدگـي، امـور        
رفاهي و رفتار اجتماعي جمهوري اسالمي با متخصصان 
ايراني و خارجي به شكل واضح و بدون ابهام پيامدهـاي  
برنامه تامين امنيت سرمايه به بهاي نابودي امنيت شغلي 

 .و پديده نيروي كار ارزان و مطيع را نشان مي دهد
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همچنين برخالف رقبـاي خـود     .  ششم در اين زمينه باشيم
هاي خالي و موارد مـكـرر    قصد نداريم با پرداختن به صندلي

عدم تشكيل جلسات مجلس هفتم به علت نرسيدن تـعـداد   
حاضران به حد نصاب، سطح مباحات و رقابت سيـاسـي را     
تنزل دهيم و اين همه را اموري خجـالـت آور و نشـانـه           

كاري مجلس كنوني در انجام وظايف قانونـي خـويـش       كم
سابقه و ايـن   به گمان ما آن اسراف و تبذير بي.  معرفي كنيم

هاي كم سابقه اگر با اهتمام به معيشت مـردم و     مباالتي بي
شـد   حل مشكالت و آوردن نان بر سر سفره مردم همراه مي

وضعيت امروز كشور محصول تغـيـيـري    ...  قابل اغماض بود
است كه از چهار سال پيش با انتخابات مجلس هفتم آغاز و 

 “  .در ادامه با انتخابات رياست جمهوري نهم كامل شد
، كيوان مهـرگـان،    ” اعتماد“ همچنين مصاحبه گر روزنامه 

مصاحبه يي با سعيد حجاريان دارد كه حاوي نكات جالـبـي   
بدون شك سعيد حـجـاريـان از      ”   اعتماد“ به گفته  .   است

جمله شخصيت هاي اصالح طلبي به شمار مي آيد كه نقش 
مهمي در طراحي اين استراتژي ها حداقل براي طيـفـي از     

سعيد حجاريان در مصاحبه اش .  اصالح طلبان بازي مي كند
از نظريه فشار از پايين، چانه زني در باال دفاع مي كند و از   
مسئله  احراز صالحيت براي كانديداهاي انتخابـاتـي نـيـز       
حمايت مي كند اما نه از سوي شوراي نگهبان بلكه از سوي 

چرا كه به گفته حجاريان نمي توان پست هاي مهمي .  مردم
مانند مجلس را بر اساس اصل برائت در اختيار افراد قرار داد 

 . و مردم بايد وظيفه احراز صالحيت ها را برعهده بگيرند
در اين ميان شماري از شخصيت هاي اجـتـمـاعـي  و         
سياسي كشور با حمله به شوراي نگهبان ارتجاع و نـقـش       
مخرب آن در سال هاي اخير به اين نكته اسـاسـي اشـاره      

از صندوق شوراي نگهبان دموكراسـي بـيـرون      “ : كردند كه
پايگاه خبري -به نقل از مصاحبه يوسف اشكوري ( ” نمي آيد

همچنين آيت اهللا طاهري در سخنان شديد الحني ).  ” امروز“ 
ادامه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را مرگ انـقـالب و     

 .مرگ قانون اساسي دانست
نهضت آزادي نيز با انتشار بيانيه يي ضمن اشاره و انتقـاد  
از عملكرد گذشته شوراي نگهبان، خواهان عزل فقهاي اين 
شورا و همچنين اعمال نظارت بين المللي بر انـتـخـابـات       

 .مجلس هشتم شد
ما با اين نظر موافقيم كه وضعيت بحراني كنوني كشـور    
محصول سياست هاي مخرب و ضد ملي نيروهايي است كه 
در چهار سال گذشته كنترل انحصاري مجلس، دولت و قـوه  
قضائيه را در دست داشتند و با اتكاء به نهاد واليت فقيه، بـا  
دست باز و با كمترين مخالفتي، محموعه اي از سـيـاسـت      
هاي داخلي و خارجي را دنبال كردند كه ثمرات آن بـراي      

اعمال خشن و بـي پـرواي       .  ميهن ما فاجعه بار بوده است
نظارت استصوابي شوراي نگهبان، در جريـان انـتـخـابـات        
مجلس هفتم، بخش وسيعي از نيروهاي اصالح طلب دولتي 
را، كه كنترل مجلس ششم را در دست داشتند، از امـكـان     
شركت در انتخابات محروم كرد و شرايط را براي كـنـتـرل    
اكثريت كرسي هاي مجلس توسط نيروهاي ذوب شـده در    

در پي تسخير مجلس، شوراي نگهـبـان   .  واليت فراهم آورد
يكبار ديگر اسلحه نظارت استصوابي را با رد صالحيت دكتر 
معين، در جريان انتخابات رياست جمهوري به بوته آزمايش 
گذاشت كه با مخالفت وسيع نيروهاي اجتماعي رو به رو شد 

تقـلـبـات    .  و ولي فقيه براي تخفيف ناچار به پا در مياني شد
وسيع انتخاباتي سپاه و نيروهاي انتظامي بـراي روي كـار       
آوردن احمدي نژاد و سكوت و مماشات دولت خاتـمـي، در     

برابر اين تقلبات آشكار،  در كنار پراكندگي نيروهاي اجتماعي و  سياسي اين امكان را براي  ...ادامه  تأملي بر مواضع 
نقطه پاياني نهد و تمامي اهرم هاي قدرت ” اصالحات دولتي“ارتجاع پديد آورد كه بر پروژه 

تحقق اين برنامه نيروهاي تاريك انديش و مدافع استبداد . سياسي را به انحصار خود در آورد
در مجموع عقب گردي براي جنبش مردمي و روند اصالحات از باال بود كه نتايج آن را در   
عرصه هاي گوناگون، از جمله مي توان  در تشديد خفقان سياسي، حمالت امنيتي به جنبش 
كارگري، جنبش زنان و دانشجويي، تسريع روند خصوصي سازي، در ابعاد كالن، تشديد فقر 

 . و محروميت، مشاهده كرد
بر خالف برداشت شماري از نظريه پردازان ارتجاع يكدست شدن حاكميت نـه تـنـهـا         
نتوانست به ثبات ديرپاي رژيم واليت فقيه منجر گردد، بلكه اتخاذ سياست هاي عـمـيـقـاً     
نابخردانه و انحصار طلبانه دولت منجر به پديد آمدن اختالف هـاي جـديـد در صـفـوف            
نيروهاي ذوب در واليت و در مجموع باز توليد بحران ساختاري رژيم، اين بار در ابعاد تـازه  

 .اي، شد
با توجه به مجموعه  مسايل ذكر شده در باال از مدت ها پيش روشن بود كه ارتجاع حاكم 
مترصد است تا همه امكانات خود را براي حفظ كنترل انحصاري بر اهـرم هـاي قـدرت          

سخنان تهديد آميز جنتي، سخنان خامنه اي در ديـدار بـا طـالب و          .  سياسي به كار گيرد
همچنين سخنان برخي از فرماندهان نظامي و انتظامي مبني بر جلوگيري از تكرار تـجـربـه    

در چنين شرايطي تنها با تشديد فشار بر ارتجاع حاكم .  مجلس ششم گواه اين واقعيت است
اصالح طلبان حكومتي نبايد فراموش كنند . است كه مي توان جلو تكرار اين برنامه را گرفت

كه در جريان انتخابات هفتم نيز رايزني هاي بسياري در باال صورت گرفت و آنچه حـاصـل   
اين مذاكرات و در واقع تسليم شدن به خواست نيروهاي انحصار طلب و تاريك انديش بود، 
عبور شمار محدودي از نامزدهاي اصالح طلب از صافي شوراي نگهبان و محروميت هزاران 

تكرار چنين تجربه اي، اگر در بار نخست مي توان آن را  بـه      .  نامزد انتخاباتي مجلس بود
حساب كم تجربگي و فريب خوردن اين نيروها گذاشت، اين بار معناي ديـگـري خـواهـد       

 . داشت
خوش بيني درباره عقب نشيني ارتجاع بدون آنكه فشار جدي يي از سوي اكثريت مردم و 
نيروهاي اجتماعي در اين عرصه عمل كند، خام انديشي و نديده گرفتن تجربيات دردنـاك    

نيروهاي اصالح طلب به مدت هشت سال، و با در دست داشـتـن دولـت و        .  گذشته است
” ارامش فعال“را در كنار باتالق سياست ” چانه زني در باال و فشار از پايين“مجلس سياست 

دنبال كردند و نتيجه آن اخراج  وسيع اكثريت اصالح طلبان از مجلس هفـتـم، روي كـار        
و سرد و مايوس شـدن بـخـش      ” اصالحات حكومتي“آوردن احمدي نژاد، سد شدن برنامه 

 .هاي وسيعي از نيروهاي اجتماعي از اين روند شد
واقعيت اين است كه برخالف ادعاهاي توخالي و گوبلزي احمدي نژاد و مداحان دولت او، 
رژيم واليت فقيه در مجموع با بحران جدي اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبه روسـت و      
فشارهاي بين المللي و ادامه خطر مداخله امپرياليسم در امور داخلي ميهن عامل ديـگـري     

نيروهاي مترقي و آزادي   .  است كه تأثير نيرومند خود را بر حوادث داخلي بر جاي مي گذارد
خواه كشور و نيروهاي مدافع  اصالحات بايد با بسيج نيروهاي اجتماعي و تشديد فشار بـر    
سران ارتجاع امكان مانورهاي اين نيروها را محدود كرده و خواست خود را مبني بـر لـغـو      
نظارت استصوابي شوراي نگهبان و حضور و نظارت فعال و قانوني نيروهاي دگرانديش، ملي 

تكرار انتخابات مجلس هفتم .   و مذهبي بر روند انتخابات به رژيم واليت فقيه تحميل كنند
با شركت شمار معدودي از نامزدهاي اصالح طلب، نه تنها به امر پيشبرد اصالحات نسبي در 
ميهن ما ياري نمي رساند بلكه مواضع ارتجاع را براي حفظ انحصار و تكرار اين رونـد در      

 . انتخابات رياست جمهوري آينده نيز فراهم خواهد كرد
آنچه مسلم است اين است كه ابعاد انزجار و نارضايتي عمومي از عملكرد دولت و محلس 
ارتجاع بسيار وسيع و گسترده است و در صورتي كه روزنه اي براي بروز اين مخالـفـت در     
چارچوب انتخابات مجلس باز گردد باز هم توده هاي ميليوني از اين فرصت استفاده كرده و 

در شرايط ادامه رژيم واليت .  شكست سنگيني را به  نيروهاي ارتجاعي تحميل خواهند كرد
فقيه و در آستانه انتخابات نوبتي مسئله اساسي باز كردن اين روزنه كوچك و فراهم آوردن   

اين مهم نيز تنهـا  .  مذهبي و دگر انديش است-شرايط براي انتخاب نامزدهاي مستقل، ملي
با اتكاء به بسيج نيروي توده اي و حضور گسترده نيروهاي اجتماعي در چالش انـتـخـابـات     

 .مجلس هشتم ميسر است

آزادي براي همه زندانيان سياسي 
 !ايران
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 حق و حقوق؟ چه حقي؟ چه حقوقي؟
سنديكاها بر ضد قانون «نوشته برايان دني، سخنگوي 

»اساسي اتحاديه اروپا  

آذر ماه حكم به غـيـرقـانـونـي بـودن          27دادگاه اتحاديه اروپا در روز 
كارزاري داد كه هدفش متوقف كردن پرداخت دستمزدهاي كمتر از ميزان 
حداقل حقوق رسمي به كارگران از سوي يك شركت ليتواني مستقـر در    

 .شهر واكسهلم سوئد است
يك هفته قبل نيز همين دادگاه به پرونده قديمي ديگري از هـمـيـن      

اشاره به [ دست رأي مشابهي داد، مبني بر آنكه يك سنديكاي بين المللي 
كـه بـر ضـد        ]  م  -فدراسيون بين المللي كارگران صنايع حمل و نقـل    

مبارزه مي كند در واقع قوانين اتحاديه اروپا را ” پرچم دلخواه“كشتيراني با 
اشاره به اين ترفند شركت هاي كشتيراني كه به منظور [ زير پا مي گذارد 

طفره رفتن از پرداخت ماليات هاي سنگين، استخدام كاركنان كشتـي از    
ميان كشورهايي با دستمزد پايين، طفره رفتن از قوانين و مقررات محيـط  
زيست، و كاهش كلي هزينه ها، كشتي هاي شان را در كشوري ديگر به 

موضوع اين پرونده يك شركت كشتيراني فنالندي ].  م  –ثبت مي رسانند 
پرچم يكي از كشـتـي        2000بود كه در سال »  وايكينگ الين« به نام 

هايش را با پرچم استوني، كه يكي از جديدترين اعضاي اتحاديـه اروپـا     
است، تعويض كرد و در نتيجه نيروي كار ارزان تر استوني را بـه جـاي       

فدراسيون بين المللي كارگران صنايـع  .  دريانوردان فنالندي به كار گرفت
مستقر در انگلستان، در اعتراض به اين نـقـض     )  اف. تي. آي( حمل و نقل 

آشكار حقوق اجتماعي، از شركت هاي وابسته به خود خواسـت كـه بـا        
در پـي ايـن اعـتـراض،           .  شركت كشتيراني فنالندي داد و ستد نكننـد 

به دادگاه اروپا شكايـت كـرد كـه        »  اف. تي. آي« از »  وايكينگ الين« 
دادگاه اروپا اكنون . دادگاه اين پرونده را بيش از سه سال مسكوت گذاشت

اعالم كرده است كه قوانين اتحاديه اروپا درباره حركـت آزادانـه كـاال،        
، شركت هاي ” آزادي تأسيس بنگاه ها“ خدمات، سرمايه و كار در دفاع از 

وايكـيـنـگ    « شركت .  خصوصي را در برابر سنديكاها محافظت مي كنند
از سـوي ديـگـر،      .  دارد”  رضايت كامل“ گفت از اين حكم دادگاه » الين

حـقـوق   “ دادگاه اروپا همچنين رسماً اعالم كرد كه حق اعتصاب يكي از   
كميسيون اروپا نيز اعالم كرد كه حكم صادر .  محسوب مي شود”  بنيادين

بوده است و اصول معيني را بنـيـان   ”  منصفانه» “ وايكينگ« شده درباره 
اقدام دسته جمعي مي توانـد حـق آزادي       “ گذاشته است، از جمله اينكه 

تأسيس بنگاه ها را به مخاطره اندازد كه سنگ بناي بازار داخلي اتحاديـه  
اما از سوي ديگر هر اعتصابي بايد بـه دلـيـل        ”  . اروپا به حساب مي آيد

بـا وضـع     ”   مناسب و متناسب“ و همچنين ”  پايمال شدن منافع عمومي“
 .باشد

به اين ترتيب، سنديكاها چه حقوق اساسي اي دارند؟ دفـتـر وكـالـت       
كه از پيشگامان دفاع از حقوق سنديكاهاي كارگري اسـت،    »  تامسونز« 

بدين معناست كـه  »  وايكينگ« گفته است كه حكم دادگاه اروپا در مورد 
حق اعتصاب مرتبه حقوقي برتر و حفاظت شده اي به عنوان يـك حـق     

آزادي تـأسـيـس    “شاهد آن اينست كه كميسيون اروپا حق . بنيادين ندارد
”  يكي از آزادي هاي بنيادين بازار داخلي اتـحـاديـه اروپـا        “ را ”  بنگاه ها

. شناخته است، ولي حق اعتصاب جمعي از چنين جايگاهي برخوردار نيست
طبق رويه قضايي مبتني “ :  دادگاه در موردي ديگري چنين حكم كرده بود

بر احكام صادر شده پيشين، اين امري مسلم است كه مي شود محدوديت 
هايي بر اجراي حقوق بنيادي اعمال كرد، به ويژه در موارد مربوط به يك 

بنابراين، از ديد دادگاه اروپا، حق داشتن سنديكا “ .سازمان مشترك در بازار
” بازار“كه يكي از موارد حقوق بشر است، فقط در صورت مفيد بودن براي 

» وايـكـيـنـگ    « حكم شركت  44به همين ترتيب، بند .  رعايت مي شود

شـامـل بـرخـي       “ فرض را بر اين مي گذارد كه اعمال حق اعـتـصـاب      
” قوانين ملي يا قوانين جامعه اروپايـي “ مي شود، مثال اگر ”  محدوديت ها

آن ”  كونترا مورس“ يا  
را منع كـرده بـاشـد      

عبارتـي  كونترا مورس[ 
است التيني به معناي 

مغاير با اخالقـيـات   « 
خالـصـه   ].  » پسنديده

اين كه سنديكاها حق 
اعتصاب دارند، البـتـه   
اگر اين حق در قانـون  
ملي كشور مربوطه يـا  
قانون جامعه اروپـايـي   
غيرقانوني نباشد، روي 

تأثيـر  ”  روند كار بازار“ 
نگذارد، يا كشيش يـا    
شخص مقدسي از اين 

غـيـر   “ دست آن را       
البـتـه   .  نداند”  اخالقي

اتــحــاديــه اروپــا       
مــحــدوديــت هــاي    
ديگري نيز در مـورد    

حقوق سنديكايي وضع كرده است كه بايد با هزينه اي سنگين از جـيـب       
در بند .  ماليات دهندگان توسط وكال و قضات مورد غور و بررسي قرار گيرند

منشور حقوق بنيادي، كه به قانون اساسي تغيير نام داده شـده اروپـا          28
مي توانند براي دفاع از منـافـع   “ الحاق شده است، آمده است كه، كارگران 

ولي تفسيـر و    ”   . خود، از جمله حق اعتصاب، متوسل به اقدام جمعي شوند
اين امر را اين طور توضيح مي دهد كه، محـدوده اقـدام      12شرح اعالميه 

دسته جمعي، از جمله حق اعتصاب، توسط قوانين و مقررات ملي كشـورهـا   
. تعيين مي شود، از جمله قانون ضد سنديكايي حزب محافظه كار انگلستان

عالوه بر اين، كل منشور حقوق بنيادين را مي توان هر آن بـه مـنـظـور         
فعاليت بي خدشـه  “ اتحاديه اروپا، و صد البته اگر با ”  منافع عام“ حفاظت از 

اين بدان معناست كه قوانيـن سـتـم      .  مغاير باشد، معوق و معلق كرد”  بازار
گرانه ضد كارگري موجود در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را مـي تـوان       

مـي  ]  مقر اتحاديه اروپـا [ محافظت كرد در حالي كه از طرف ديگر بروكسل 
اتحاديه اروپا حقوق سنديكـايـي را     ”  اهداف منافع عام“ تواند براي دفاع از 

 .محدود كند
قانون اساسي تغيير نام داده شده اتحاديه اروپا اجراي مـنـشـور حـقـوق        
بنيادين را در كل اتحاديه اروپا الزام آور مي داند، و در صورت بروز اختالف، 

كـه  ”  حقوق بنـيـاديـن   “ اما آن .  آن را بر قانون ملي كشورها مقدم مي دارد
موسسأت اتـحـاديـه    ”   منافع عام“ و  ”  بازار“ بتوان آن را براي حفظ منافع  

به اين امر اين حقيقـت  .  نيست” بنيادين“اروپا زيرپا نهاد، ديگر به هيچ وجه 
را نيز اضافه كنيد كه دادگاه اروپا خودش يكي از نهادهاي اتحـاديـه اروپـا      
است كه به اصول نوليبرالي پايبند است و به نظر مي آيد كه در ترازو هـاي  

 .عدالت آن در لوكزامبورگ كفه به سود شركت هاي بزرگ مي چربد
به حقوق » واكسهلم«و » وايكينگ«تصادفي نيست كه در هر دو مورد 

سنديكايي و توافق هاي دسته جمعي در كشورهاي اسكانديناوي تجاوز مي 
شود، در حالي كه اين حقوق در قانون اساسي و قوانين اين كشورها محترم 

در اين كشورها نوعي الگوي اجتماعي اعمال مي شود .  و حفاظت شده است
در آن از اولـويـت       ”  فعاليت بي خدشه بازار“ كه با قوانين اتحاديه اروپا كه 

در همين حال رهبران اتحاديه اروپا قانون . برخوردار است، در تضاد قرار دارد
اساسي تغيير نام داده شده اروپا را امضا كرده اند كه قدرت دادگاه اروپا را به 

دولـت   27اكنون اين منشور بايد توسط .  طور فزاينده اي گسترش مي دهد
اما گوردون براون، نخست وزير انگلستان، هنوز حـاضـر   .  عضو تصويب شود

را درباره برگزاري همه پرسـي   2005نيست به تعهد انتخاباتي اش در سال 
 .در اين مورد عمل كند

 
 ، چاپ لندن»مورنينگ استار«به نقل از 



اقتصادي پاكستان مستـقـر     -حاكميت كامل خود بر اوضاع سياسي
كرده اند،  نشان داده اند كه خواهان واگذاري قدرت به نـيـروهـاي    

حـزب مـردم     “ پيروزي   .   غير نظامي و رقباي سياسي خود نيستند
در انتخابات پيش رو و نخست وزيري خانم بوتـو، مـي      ”  پاكستان

امنيتي پاكسـتـان را بـه          -توانست مواضع پرقدرت محافل نظامي
اين نيروها در طول دهه هاي اخير با برخـورداري از    . چالش  بكشد

حمايت مالي، سياسي و ديپلماتيك از سوي اياالت متحده نـقـشـي    
كليدي در ايجاد شرايط موجود در منطقه و از جمله تحوالت بغرنـج  

در ”  ان. ان. سـي “ خبرگزاري آمريكايي .  و خونين افغانستان داشته اند
دي ماه مخابره كرد از جمله مطرح كـرد كـه        14گزارشي كه روز 

خانم بوتو اعالم كرده بود كه قرار است مداركي دال بر سرازير شدن 
بـه  ”  مبارزه بر ضد تـروريسـم  “ كمك هاي مالي دولت آمريكا براي 

جيب دولت نظاميان پاكستان و به منظور مقابلـه ايـن دولـت بـا           
نيروهاي اپوزيسيون داخلي را در اختيار دولت آمريكا قـرار دهـد و       

 . مسايل ديگري را در اين زمينه افشا كند
ايـاالت  “ سفير سابق آمريكا در پاكستان اخيراٌ اظهار كـرد كـه       

ايـن  ”  . متحده بازيگري اصلي در عرصه سياست پاكسـتـان اسـت     
واقعيتي است كه در طول چهار دهه گذشته درباره  دولـت هـاي       
گوناگون حاكم در پاكستان و هماهنگي آنها با محافل قـدرت در      
اياالت متحده مشاهده شده است و كاخ سفيد همواره نقش پر رنگي 
در به ميدان آوردن و افول نيرو ها و شخصيت هاي سـيـاسـي در      

نيرو هاي دموكراتيك پاكستان راه .   حاكميت اين كشور داشته است
از )  و نظـامـيـان   ( حل بحران اين كشور را  كنار رفتن پرويز مشرف 

قدرت و جايگزيني او توسط شخصيتي ملي و قابل قبولتر، و به روي 
كار آمدن يك دولت غيرنظامي ائتالفي موقت براي فراهم كـردن    
شرايط يك انتخابات واقعي در ظرف شش ماه، و ابقاء قضات عالـي  
دادگاه هاي كشور كه توسط پرويز مشرف بركنار شـده بـودنـد، و        
تحقيق سيستم قضايي جديد در مورد شرايط ترور خانم بوتـو، مـي     

حزب توده ايران به همراه همه نيروهـاي تـرقـي خـواه و           .  دانند
دموكراتيك منطقه و جهان ترور خانم بي نظير بـوتـو را شـديـداً         

صرف نظر از اينكه مسبب اين عمل جنايتكارانـه  .   محكوم مي كند
چه گروه و جريان سياسي باشد،  شكي نيست كه اين اقدام حسـاب  
شده به نفع  ارتجاعي ترين نيروهاي منطقه و بـه هـمـه مـيـزان           

مـا نـگـران      .   تهديدي است بر ضد صلح و تنش زدايي در منطقـه 
تبعات رخداد هاي اخير در پاكستان براي تـحـوالت كشـورهـاي         

 .  همسايه آن، و از جمله ايران هستيم
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ادامه بحران، ديكتاتوري نظاميان :  پاكستان

!و  ترور مخالفان  

، رهبر حزب مـردم    خانم بي نظير بوتواوضاع سياسي پاكستان به دنبال ترور 
دي ماه، بـه شـدت      6پاكستان، و نخست وزير اسبق اين كشور، روز پنجشنبه 

بر اساس اظهارات شاهدان عيني و گزارش رسانه هـاي    .   متشنج و نا آرام شد
خبري خانم بوتو در حاليكه محل گردهمائي انتخاباتي، در شهر راولـپـنـدي را      
ترك مي كرد، در جريان يك حمله انتحاري، مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و   

ده ها تن از طرفداران خانم بوتو در جريان اين اقدام تبهكارانه به .  به قتل رسيد
اكثر نيروهاي سياسي پاكستان، و از جمله حزب مـردم، دولـت       .  خون غلتيدند

پرويز مشرف و نيروهاي امنيتي اين كشور را متهم مي كنند كه مستقيماٌ و يـا    
غير مستقيم در سازماندهي اين جنايت هولناك، كه كشور را در بحران عميقـي  

آنان مطرح مي كنند كه نظاميان حاكم كه مي .  فرو برده است، دست داشته اند
دانستند در انتخابات حتماً شكست مي خورند، براي ممانعت از برگـزاري ايـن     

 .  انتخابات، دست مسببان اين جنايت را در طرح و اجراي آن باز گذاشته اند
بر اساس گزارش هاي خبرگزاري هاي جهان پرويز مشرف در حالي كـه از      
امكان ترور خانم بوتو مطلع بود، با تقاضاي او براي برخورداري از يـك گـارد       

مانند گارد محافظ حمـيـد كـرزاي،      ( محافظ مركب از نظاميان سابق آمريكائي 
به اين بهانه كه اين مسئله حاكميت ملي پاكستان را   )  رئيس جمهور افغانستان

نكته ديگري كه شماري از مفـسـران   .   خدشه دار مي سازد، مخالفت كرده بود
نـظـامـي      -سياسي بر آن تأكيد مي كنند اين مسئله است كه سازمان امنـيـت  

پاكستان از دير باز نقش مهمي را در سازماندهي و كنترل نيروهاي بنياد گـراي  
راز پوشيده اي نيست كه طالبان و ديگر .   ارتجاعي در پاكستان ايفاء كرده است

 11جريان هاي ارتجاعي بنياد گراي اسالمي، در سال هاي پيش از واقـعـه         
سپتامبر و حمله تروريستي در آمريكا،  توسط نيروهاي امنيتي پاكستان، با توافق 

تسليحاتي اياالت متحده ايجاد شده و   -سازمان سيا و با حمايت مالي و سياسي
سال تبعيد و مـتـعـاقـب      8بي نظير بوتو در مهرماه امسال، پس از .  پا گرفته اند

توافقي با ژنرال پرويز مشرف، رهبر دولت نظامي حاكم بر پاكستـان، كـه بـا        
وساطت دولت اياالت متحده آمريكا و بر اساس تضمين هاي آن ممكن شـده    
بود، براي شركت در انتخابات پارلماني، كه قرار بود در نيمه دوم دي ماه برگزار 

مردم “اياالت متحده اميدوار بود كه به ياري حزب .  شود، به پاكستان باز گشت
، كه در گذشته با طرح هاي استراتژيك آن براي منطقه همراه بـوده    ” پاكستان

 .  است، شرايط بحراني و خطرناك پاكستان را به كنترل خود در آورد
تحليل گران مطلع دليل نارضايتي اياالت متحده از عملكرد پرويز مشرف، كه 

، در سكوت رضايت آميز واشنـگـتـن    1999در سال هاي متعاقب كودتاي سال 
قدرت را بدست گرفت، را در اين مي بينند كه نتوانسته است شرايط ايـده آل      

تداوم حضـور و نـفـوذ        .   مورد نياز انحصار هاي سرمايه داري را به وجود آورد
نظاميان در قدرت دولتي در سال هاي اخير، بي ثباتي سياسي، تداوم درگـيـري   
هاي خشن سياسي و فساد اداري به معناي اين بوده است كه بهره وري كار و   
بازده سرمايه گذاري و به تبع آن ميزان سرمايه گذاري خارجي در سـال هـاي     

و اين در شرايطـي  .   اخير در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار محدود بوده است
است كه پاكستان به همراه تركيه و مصر باال ترين ميزان كمك هاي نظـامـي   

 .     آمريكا را،  در سه دهه اخير ، جلب كرده است
امنيتي پاكستان كه در طي سه دهـه گـذشـتـه           –محافل قدرتمند نظامي 

 كمك هاي  مالي رسيده

 دالر 1340از طرف يك خانواده هوادار حزب            
 يورو 100به ياد انوشيروان ابراهيمي، از هلند            
 يورو    50رفيق روزبه از هلند                                  

حزب توده ايران ترور خانم بي نظير بوتو را به دست 

 عوامل ارتجاع به شدت محكوم مي كند


