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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !
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حقوق انکارناپذیر ایران در حوزه دریای خزر

دوم خرداد  1383 - پایان خط و شکست مشی
اصالحات درون حکومتی و خط حفظ «نظام» والیت فقیه!

دـستگـیر ـکـنـیم». ـمـهدی کروـبی، رـئـیس ـمـجـلس
م که کار آن ـبه ی، دوره ـشــش ـورای اـسالـم ـش
پاـیان رسـید نـیز در سخـنانی در ـتوضیح کارـنامه
ـمـله اشـاره کرد که: « ـته از ـج چنـد سـال گذـش
سـاالری و ردـم ر، ـم ای ـتـکـث ـن اـصالحـات ـبه ـمـع
دـموـکراـسی و رـقاـبت ـجدی از ـبـین ـنرـفـته، زـیرا
ـیت اـنـقالب و ـقـاـنـون اـسـاـسی ـبـر ـتـداوم ـمـاـه
اـسی ـیک ون اـس اـن وار اـست .ـق اـصالـحات اـسـت
ا د و مـردـمی ـب واـنه اش مـردم اـن ـته و پـشـت وـش ـن
ـس، ـجـل ه ـم ـنه و ـفــرهـنگ ـصــد ـســاـل ـشــی پـی
اـصالـحات ـبه ـمـعـنای ـمردـمـساالری دـیـنی، ـنـبود
زاب ـمـخـتـلف و ود اـح داد، وـج اـکـمـیت اـسـتـب ـح
ای ـمـخـتـلف در ـمـجـلس ـهمـواره وـنـه ـی ـس راـک ـف
اـبد و از ـبـین ـنـمی رود.» وی اـفزود: اداـمه ـمی ـی
ا اـشد و گاه ـب اـیی ـب ـشـیـبـه راز و ـن «ـمـمـکن اـست ـف
و ا اـیـنـکه از دو ـس ود و ـی رنگ ـش وادـثی ـکـم ـح
ـمورد ـسوء اـسـتـفاده ـقرار گـیرد؛ از ـیـکـسو ـبرـخی
ـنـد و ـبـرـخی ـخـارج از ـتـاـب اـصالـحـات را ـبـرـن
طـرح سـاـیـلی را ـم ول جـاـمـعه ـم چارچوب ـمـعـم
وـلی ـنـمی ـکـشد ـکه در چارچوب ا ـط د اـم ـکـنـن
ی ـاره اـصالـحـات اوج ـم ـون اـسـاـسی دوـب ـاـن ـق
ـنـان گـیـرد.»  کروـبی در ـجـای دیگری از ـسـخ

اً ـت ـسـب ا سکوت ـن رداد، ـب الگرد دوم ـخ ـس
ـمـعـنا داری ـبرگزار ـشد. ـخاـتـمی ـبه ـخرـمشـهر
رـفت و دیگران ـنـیر در ـصـحـبت ـهای ـجـسـته
و گرـیـخـته ـضـمن اشـاره ـبه اـین سـالگرد ـبه
ی» ـب ـاـمه «اـصالح ـطـل ـرـن ـیه شکـست ـب ـوـج ـت
ان، از د ـحجـارـی د. ـسـعـی ـن حکوـمـتی پرداـخـت
ـهه دوم خــرداد، و از ـنـظــرـیه پردازان جــب
ـاـست «آراـمـش ـفـعـال» در ـی ـرـعـان ـس ـت ـمـخ
ـسـخـناـنی که در روزـناـمه ـشرق اـنـتـشار ـیاـفت
ـتی و ـبـان حکوـم ـین اـصالح ـطـل ـبـرـخـورد ـب
ت را ـبه «جـنگ عــان ذوب در والـی مــداـف
ـهوایی و زـمـیـنی» ـتـشـبیه کرد و اـعـتراف کرد
که اصالح طلبان به دلیل در دـست نداشتن
ادی ـنـمی درت کار زـی اـسی ـق ای اـس زارـه اـب
ـتواـنـسـته اـند اـنـجام دـهـند. ـحـجارـیان گـفت: «
اـین ـماـنـند ـجنگی اـست که درـهوا انـجام ـمی
ــد ــاـنــن ــواـیـی ـم ــزات ـه ـهــی ـج ــود و ـت ـش
ر واژاـکس و وپـت ا . ـهـلی ـک واپـیـم ـموـشک.ـه
ـغـیره درـکاراـست. درـحاـلی ـکه ـشـما زـمـیـنی
ـرـیه ـه ـوه ـق ـا ـق ـد... ـم ـی ـن ی ـک پـیـش روی ـم
ـنداـشـتـیم. ـما ـنـمی ـتواـنسـتـیم ـکـسی را بگـیرـیم.
دـخـاـلت در ـکـار وزارت اـطالـعـات ـجـرم
ـسـتـیم ـکـسی را واـن رـیه ـنـمی ـت وه ـمـج ا ـق ود.ـب ـب
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رژیم والیت فقیه به دلیل سرشت
واپس مانده و ضد ملی خود، قادر

نگردیده از منافع ملی ایران در حوزه
دریای خزر حفاظت کرده و ابتکار عمل
را در معادالت این منطقه فوق العاده

حساس به دست بگیرد و در نتیجه میهن ما
در برهه یی دشوار، فرصتهای بزرگی را

از دست داده است.

ـصـر ـبـفـرد ـنـح ـیـهن ـمـا، ـبه ـلـحـاظ ـمـوـقـعـیت ـم ـم
االت ز ـیک رـشـته ـفـعل و اـنـفـع رـک اـیی در ـم ـی راـف ـجـغ
وان ران ـبه ـعـن رار گرـفـته اـست.  اـی ارـیـخی ـق ـعـظـیم ـت

ش از تـراتژـیک ـبـی ـطـقه اـس ـن یـان چنـد ـم صـال ـم ـطه اـت ـنـق
ـای پٌر ـادـه ـدـب ـن ـرض وزش ـت ـان دیگری در ـمـع ـرزـم ـه
ـیـاس ـتـارـیـخی  ـجـهـاـنی اـست؛  اگر ـبه ـمـخـاـطـره در ـمـق
ا ران ـمـفـصل آـنـه اـیی ـکه اـی ـی راـف اـطق ـجـغ ـن ردگی ـم گـسـت
شـمرده ـمی ـشود نگاهی بیـفکنـیم، ژرـفای آنچه بـیان ـشد،

بهتر و دقیق تر درک می گردد.
ـیج ـیـان ـحـوزه ـخـل ـبـاط ـم اـیـران از ـیک ـسـو راه ارـت
اـنه، ـقـفقـاز و حـوزه ـی ای ـم ا آـسـی اـنه ـب ـی ارس و خـاورـم ـف
د را ـبه اره ـهـن و، ـشـبه ـق زر اـست و از دیگر ـس ای ـخ درـی
ای اـیت ـحوزه درـی وـلی و در ـنـه اـت اـنه و ـفالت آـن اورـمـی ـخ
ا ـلـقب ـنـکه ـبه ـمـیـهن ـم د.  اـی د ـمی زـن وـن اه و روـسـیه پـی ـسـی

منتشر شد

البالی خبرها
الریجانی برای پست ریاست جمهوری
آماده می شود و ضرغامی بر مسند صدا

و سیما می نشیند
رسانه های گروهی گزارش دادند که بر

اـله ـس اـمـنه ـیی دوره دـه د ـعـلی ـخ ور ـسـی اـساس دـسـت
رـیاست عـلی الریـجاـنی ـبر ـصداوسـیـمای جـمـهوری
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اـسالـمی ـتـنـها رـساـنه ـصوـتی و ـتـصوـیری رـسـمی و ـبی رـقـیب ـکـشور پاـیان
ا گـفـته ام رـئـیس ـسازـمان ـصدا وـسـیـم اـئم ـمـق ا ـمـحـمدی، ـق اـفت. ـعـلی آـق ـی
ا ـیـعـنی ام رـهـبری رـیاـست ـسازـمان ـصدا وـسـیـم ا ـتـشـخـیص ـمـق اـست ـکه ـب
اـمالً ردی ـک ان ـکه ـف ازـم ای درون اـین ـس روـه ـی اـنه ـمـلی ـبه ـیـکی از ـن رـس
آـشـنا به اـین ـسازـمان اـست، سپرده ـشد. ـضرـغاـمی ـمـعاون اـمور ـمجـلس و
ـشـهرـسـتان ـهای ـسازـمان ـصداوـسـیـما ـبود ـکه دارای ـسابـقه دوـسـتی دـیرـیـنه
ـمـراـنی اـست ـکه ـمـدرک ـنـدس ـع ای ـبـا ـعـلی الرـیـجـاـنی ـبـود. او ـمـه
کارشناسی از دانشگاه امیرکبیر دارد .پس از تجربه فضای نظامی سپاه
ری رـهنگی و ـهـن ازسـازی ـبه عـرـصه ـف در سـاـلهـای ـجنگ در دوران ـب

جامعه وارد شد. 
ر ـسـخـی ان ـت ـشجـوـی اـمی ـکه ازداـن جـاـلب اـست ذکر شـود که ضـرـغ
ـمع راه ـمـدی نژاد، درآن ـج ـا اـح ـنـده ـسـفـارت آـمـریکا ـبـود که  ـب ـن ـک
یـر ـسـخ مـان زمـان ـهم خـواهـان ـت نـد. ان هـا در ـه ـت ش گرـف دیگری پـی
ـسـفارت ـشوروی ـبودـند. ـضرـغاـمی ـبـعدآ ـبه سپاه وـنـیروی اـنـتـظاـمی رـفت
و ـعـمل اـبه دوـقـل اـیش ـبه ـمـث ارـه اـنی در ـک ا الرـیـج ال گذـشـته ـب و در15 ـس
ر االـت رای پـست ـب ود را ـب اـنی ـخ ود ـکه الرـیـج رده اـست. گـفـته ـمی ـش ـک
ر ـمی رـسد ـکه گروه ـظ د. ـبه ـن اده ـمی ـکـن اـست ـجـمـهوری آـم د رـی اـی وـش
بـندی ـخاـمنه یی  رـفسنـجاـنی در ـصدد تـقویت آـباد گران ـبا الگو ـبرداری
ـثـر اـین اـفـراد ـنـد. اـک ـت ـبی ـتـر هــس از ـکـارگزاران اـمـا ـبـا پوشـش ـمـذـه
اـمی از د.  ـضرـغ داری دارـن اـق ـسـتی وچـم رورـی واـبق ـت اـمه ـخود ـس ارـن درـک
ـسـین ادل، ـغالـمـح داد ـع دی نژاد، ـح اـنی، اـحـم ادق الرـیـج ان ـص زدـیـک ـن

الهام، حسن شریعتمداری، رحیم صفوی ونظائر ان ها است.
استراتژی جدید یا ادامه بی عملی های سابق؟

ـسـته ـبه ـشـکل هـای واـب رـخی از چهـره هـا وـت ر ـب د روز  اـخـی در چـن
ا ـمـصاـحـبه ا ـیی را ـبرگزار ـکردـند وـی اـصالح ـطـلـبان ـحـکوـمـتی ـنـشـست ـه
ـهایی  را ـترتـیب دادند. ازـمهم ـترین ان ـها می ـتوان به کنگره مـجاـهدین
اـنقالب اسالـمی واظـهارـنـظر ـسالـمـتی ـمـبـنی ـبر ـتـغـیـیر اـسـتراتژی ـجدـید اـین
ـسازـمان ـبا ـنام ـمـحدود ـکردن ـقدرت ـبود. ـحـجارـیان در ـیک ـمـصاـحـبه ـبا
واـنی اـت راف ـبه ـبی ـعـمـلی و ـن رق  دوـشـنـبه 28/2ـ ـضـمن اـعـت اـمه ـش روز ـن
ـهای ـخود ـعدم ـبرـخورداری از پـشـتواـنه ـمردـمی را ـعاـمل ـشـکـست ـهای
ی م. وـل ـی ـت ـنـاح ـمی داـنـد و ـمی گوـیـد ـکه ـمـا ـقـوه ـقـهـرـیه ـنـداـش اـین ـج
حـجارـیان نگفت که ـبا داشـتن 22 میـلـیون رای دیگر ـکدام پشـتواـنه ـتوده
رز د از ـم واـسـتـن ا ـنـخ اـست ـکه ان ـه أـله اـین ـج ـس د؟ ـم واـسـتـن ـیی را ـمی ـخ
ـخودی وـغـیر ـخودی ـفراـتر روـند و ـحـضور ـتـشـکل ـهای ـمـسـتـقل ـمردـمی
اـخـته گاـمی ـشـکل ـهای ـخود ـس ا از ـحدود ـت اـسـند و ـی ـشـن را ـبه رـسـمـیت ـب
ـفراـتر روـند. ان ـها ـمردم را ـفـقط ـبرای ـحـضور در پای ـصـندوق رای ـمی
درت ـمی ود در ـق دن ـخ اـن رای ـم زار ـب وان اـب ان ـبه ـعـن د و ـبه آـن واـسـتـن ـخ
صـادی ـت ادـین اـق ـی ـن ات ـب ـب طـاـل را ـنه ـفـقط ـبه ـهیچ ـیک ازـم د.زـی ـن ـسـت نگرـی
ای ضـد اـمه ـه رـن رـعت ـب رـس ود ـب د ـکه ـخ دادـن ان پاـسخ ـن اـعی آـن واـجـتـم
ـته شـده مـاـعی دـیـک ـت صـادی واـج ـت یـاـست هـای اـق ـمـله ـس مـردـمی وازـج

ازسوی بانک جهانی و صندوق بین المللی افزودند.
ود ـکه ده ـب ـسـبت داده ـش د: « ـقـبال ـبه ـمن ـن ان ـمی گوـی ارـی ای ـحـج اـق
ـفالـنی ـقائل ـبه ـفـتح ـسنگر ـبه ـسنگراـبزارـهای دوـلـتی اـست. اـین ـحرف چه
راـست وچه دروغ ـباـشد.وـقـتی دوـلت ودـستگاه ـهای اـید ـئوـلوژـیک آن
ـمأـمن ـمـناـسـبی ـبرای دـیده ـباـنی وـحـفاـظت ـنـباـشـند و ـیک ـشـبه دود ـشوـند
د؟ اـین ا را ـیـکی ـیـکی ـفـتح ـکـن ده ـکه ادم ان ـه اـی د. چه ـف وا روـن وـبه ـه
ـماـنـند ـجنگی اـست ـکه درـهوا اـنـجام ـمی ـشود و ـتـجـهـیزات ـهواـیی ـماـنـند
اراـست. درـحاـلی ره درـک ا . ـهـلی ـکوپـتر واژاـکس و ـغـی واپـیـم ـموـشک.ـه
ای دیگر ـمی ان در ـج ارـی د.». ـحـج ا زـمـیـنی پـیش روی ـمی ـکـنـی ـکه ـشـم
رـیم. ـسـتـیم ـکـسی را بگـی واـن ا ـنـمی ـت داـشـتـیم. ـم رـیه ـن وه ـقـه ا ـق د:« ـم گوـیـن
دـخاـلت در ـکار وزارت اطالـعات ـجرم ـبود.ـبا ـقوه ـمـجریه ـنـمی ـتواـنـسـتـیم
کسی را دستگـیر کنیم.- تأکـید ازما است.ـ این خاک پاـشیدن به چشم
ـمـاـسه ـمـردم در دوم ـخـرداد ـیک ـجنگ ـهـواـیی ـمـردم اـست. آـیـا ـح
ا رای ان ـه ودـند وـب وـجود ـب ادی دروـضع ـم ر ـبـنـی ردم ـخواـهان ـتـغـیـی ود؟ـم ـب

اـین ـمـبارزه ـیک ـجنگ زـمـیـنی و آـغازی ـبرای ـیک ـتـحول ـبود. اـما اـقاـیان ـکه
ـمـصاـلح «ـنـظام» را ـبر ـهرچـیز دیگری ـمـقدم داـشـته وـمی دارـند،  اـین ـمـبارزه را
اـید اززـمـین ـبه ـهوا ـکـشاـندـند. زـیرا ـمردم اـین ـتـصور را ـنداـشـته و ـندارـند ـکه ـب
رای د. ازاـین رو. ـب ری اش را  واگذار ـکـن وه ـقـه اـنه ـق ـب اـکم داوـطـل اع ـح ارـتـج
ا ـبه داـشت وـی ادگی ـن د. آن ـکه آـم ـن ـت ادگی داـش وه ـقهـرـیه اـم ـتن اـین ـق گرـف
ردم حـداـقل ـنهـاد هـای ا اـتکـا ـبه ـم داـشت ـکه ـب وان ان را ـن ر ـت ـت ارت ـبـه ـب ـع
رار اـبی ـق ای اـنـتـخ ادـه ز ـنـه ر ـمـهـمـی ا را زـی اـبی را ـبه چاـلش ـکـشد و آن ـه ـتـص اـن
دـهد، ـهـمـین اـقاـیان ـبودـند.ـنـتـیجه اـین ـبی ـعمـلی وـعدم اـعـتـقاد ـبه ـمردم در ـبـنـیان
ـهای ـفـکری وـطـبـقاـتی ـخود، آن ـشد ـکه ـبه ـتـعـبـیر ـحـجارـیان دوـلت ـبا پـشـتواـنه

22 میلیون رأی یک شبه دود شود.
ـیح ـوـض ـبه و درـت ـصـاـح ن ـم ـان در ـبـخـش ـهـای دیگر اـی ـارـی ـته ـحـج ـب اـل
رد اـصالح اداـتی را ـهم ـبه ـعـمـلـک ـتـق اد اـصالـحات»اـن ده ـب رد. زـن «اـصالـحات ـم
طـلـبان درـحـکوـمت ـمـطرح ـمی ـکـند ـکه ـتـنـها ـبرای ـکـسب وـجـهه ازدـست رـفـته

انان با توجه به استراتژی جدید این نیرو ها است.
*-در روزـناـمه ـشرق ـهـمـین روز ـنـیز ـمـقاـله ای ـبا اـمـضای ـمـهدی ـمـکارـمی

چاپ شد که حاوی نکات قابل توجهی است.
اـید در اـله گـفـته ـمی ـشود : « دـفـتر ـتـجـکـیم وـحدت ـب در ـبـخـشی ازاـین ـمـق
اـبـتد به ـنـقد ازدرون ـخوـیش بپردازد و ـجایگاه و ـکارـکرد و ـعمـلـکرد ـخود را
ار زـیک، رـفـت راـت ای اـسـت اـه د.ـنـقد ـخـط ازـبـیـنی ـکـن در ـبـیش از دودـهه گذـشـته ـب
اـسی از ـی ای ـس ان ـه درت و جـرـی ا ـق اـمل ـب وع ـتـع ـشـکـیالـتی. ـن اـنی و ـت سـازـم
ـیـکـسوو ـنوع ـتـعاـمل ـبا ـفـلـسـفه وـجودی ـخواـهد ـتواـنـست ـتـحـکـیم را در ـترـسـیم
چـشم اـنداز آـیـنده ـکمک ـکـند، ـهمچـنان ـکه در ـنـشست اـخـیر، فـعاالن تـحکـیم
وـحدت ـبه ـنـقد گذـشـته ـخود پرداـخـتـند. اـمروز ـنـیز آـسـیب ـهاـیی دـفـتر ـتـحـکـیم
ر دـعاوی ـمدرن و دـموـکراـتـیک و ـعدم أ ـکـید ـب را ـتـهدـید ـمـیـکـند. اـصرار وـت
اـلـتزام ـعمـلی به اـین دـعاوی و ـتا ـحد ی اـنـسداد ـتشـکیالـتی و ـناـهمـخوان ـبودن
رـفـتارـها ـبا گـفـتار و شـعار ازـجمـله چاـلش ـفراروی ـتـحـکـیم اـست و ـفـعاالن اـین
اتـحادیه ـباـید ـبـتواـنـند اـین ـهـماـهنگی را ـمـتـناـسب ـبا آـهنگ ـسریع گذر زـمان و
ـمـلکـرد خـود د کـارکـرد و ـع د. ـبه هـرحـال ـنـق ـن مـاـی ـتحـوالت روز اـیجـاد ـن
درگذـشـته و ـحال اـتـحادـیه را ـبرای ورود ـبه دور ـجدـید ـفـعاـلـیت ـخود ـکـمک

خواهد کرد.»
ـشـست اـیـلی ـکه در ـن ـس اـله گـفـته ـمی ـشود: « ـیـکی از ـم در ـجای دیگر اـین ـمـق
دـنه رـیـفی از ـب از ـتـع رار گرـفت، ـب ورد ـبـحث ـق ر ـتـحـکـیم وـحدت ـم ر دـفـت اـخـی
ـجـنـبش داـنـشـجوـیی ـبود… چرا ـکه در ـیـکی دو ـسال گذـشـته ـهـمه ـبه ـضـعف
دـنه ـتـحـکـیم د.ـحـقـیـقت ان اـست ـکه ـب رده اـن ـشجـوـیی پی ـب دـنه ـجـنـبش داـن ـب
وـحدت  وانـجـمن ـهای اسالـمی ـمـتـشـکل و ـساز ـمان ـیاـفته و ـحاـصل ـفراـیـند ی
مدنی نبوده است.بلکه بیشتر جنبه پوپولیستی داشته است…برای فربه شدن
ـبدـنه داـنـشـجوـیی … ـتوـجه ـبه ـمـساـئل و ـمـشـکالت ـصـنـفی، آـموزـشی، رـفاـهی
ـته ایـد جـایگاه ویژه ای داـش دو ـب و…ـضـمن ان ـکه ـمـهم ـبه ـشمـار ـمی روـن
د. ال اـقل وـیت ـکـن دـنه ـتـق رای ـب زه ای الزم را ـب واـنـست انگـی د ـت واـه د، ـخ اـش ـب
ـمـسایل صـنفی ـحس مـشـترکی را بـین ـعامه دانشـجوـیان ایـجاد ـخواـهد ـکرد…
اـعی ـکه ـشـکل ور ـصـنـفی واـجـتـم ر ـمـح ول ـه وـیی ـح ـشـج دـنه داـن از اـین پس ـب
دـنه ود.  ـب ودن ان ـب اـمه ـب رـن ا ـب دـهی شـدن و ـب اـن د در ـفکـر سـازـم اـی رد. ـب گـی
ار ـمدـنی اـشد واز رـفـت اـمه دار وـمـسـتـمر ـب اـسـن اـید ـمـتـشـکل، ـشـن داـنـشـجوـیی ـمی ـب
ر ـتـحـکـیم اـشد… دـفـت ر ـشور زود گذر ـنـب د و اـحـساس ـمـبـتـنی ـب اـیت ـکـن ـحـک
وـحدت اگر نگران اـیـنده در ـجـنـبش داـنـشـجوـیی اـست ـباـید ـتا ـمی ـتواـند ـخود
رد. رگـی ـشجـوـیی را در ـب د ـبه گوـنه ـیی ـکه ـهـمه ـطـیف هـاـیی داـن از ـکـن را ـب
ـبـسـیاری از ـمـحدوـیت ـهای ـفـعـلی ـتـشـکـیالـتی راه اـین ـمـهم را ـسد ـکرده اـست
مـان ـشـکـیل پارـل ـمـین رواـست ـکه ـفعـاالن اـتحـادـیه از لـزوم ـت و شـایـد از ـه
د واـن وـیی ـضـمن ان ـکه ـمی ـت ـشـج ان داـن د.پارـلـم وـیی ـسـخن ـمی گوـیـن ـشـج داـن
دـنه را ـحل ـکـند ، ـفـضا را ا ـب اـتـیک ـشورای ـمرـکزی ـب ـسـتـم ـمـشـکل ارـتـباط ـسـی
ا ـسـلـیـقه ـهای ـمـخـتـلف ـبرای گـسـترش ـظرـفـیت و ـحـضور ـفـعاالن داـنـشـجوـیی ـب

فراهم می کند.»
ر از راه ـظ ا ـصرف ـن اـله وـی ا در اـین ـمـق اـسـتی ـه رـخی ـک ر از ـب ـظ ـصرف ـن
ا چـنـین ـبـحث ـهای را دـنه، ـم ا ـب ـسـتـماـتـیک ـشورا ـب رای ارـتـباط ـسـی ـشـنـهادی ـب پـی

که در دانشگاه ها گسترش یافته است، مثبت ارزیابی می کنیم.

ادامه البالی خبرها ...
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اخبارجالب  کارگری
اـبل اوه در روز ـشـنـبه 15/2 در ـمـق اـنه چوب وـصـنـعت ـس ارـخ  -ـکارگران ـک
اـنوان ـهـمداـنی در پاـسداـشت روز ـفرـماـنداری ـساوه ـتـجـمع ـکردـند.ـهزارن ـنـفر از ـب

جهانی کارگر در یک مسیر طوالنی راه پیمایی کردند.
اـست هـای ـغـلط ـی ـیل ـس ـشهـر ـبه دـل ـشی ـبهپاک ـبـه  - کـار خـاـنه روـغن ـک
دوـلت دچار ـبـحران ـشدـید ـشده اـست. ـبـحران اـین ـکار ـخاـنه از ـتأـمـین ـنـشدن داـنه
ـنی اـست.ـحـدود 500  ـنـفـر از ـکـارگران پروـین اـصـفـهـان در ـمـقـاـبل ـهـای روـغ
اـنداری اـین ـشـهر ـتـجـمع ـکردـند. ـکارگران ـمی گوـیـند ـکه ـمدـیر ـکار ـخاـنه 4 رـم ـف
ـماه است که ـخود را ـنشان ـنمی دـهد . بـیمه بیـکاری ـما تـمام ـشده است ودر راـبطه

با پرداخت حقوق ومزایای ما اقدامی نشده است.
ا پاـین  -ـمـحـجوب در ـنـطق ـخود در ـمـجـلس اـعالم ـکرد ـکه ـکل ـبـیـکاران ـت
ـسال 82 ـسه ـمـیـلـیون و ـسـیـصد وـبـیـست ـهزار ـنـفر ـبوده اـست و ـبـیش از ـیک ـمـیـلـیون
ادل ده  وـمـع ار ـش اچار ـبه ـک ـشـتی  ـن اـنه دار ـبه دـلـیل ـضـعف ـمـعـی ـسـته وزن ـخ ـش از ـن ـب
ـیک ـمیـلـیون و دوـیـست ـهزار ـنـفر دو ـشغـلی ـهـسـتـند ـیا به اـضافه ـکاری ـطاـقت ـفرـسا

مشغولند.
راج ود را اـخ ارگران ـخ ر از ـک ان 2200 ـنـف رـم ازی ـک ودرو ـس اـیع ـخ  -ـصـن

کرد.
ر دـی ا ـم زوـین ـب ران در ـق رـکت ـقـفل اـی ری کـارگران ـش ال در گـی ـب  -ـبه دـن
ازداـشت ـشدـند.ـسـخت گـیری ـهای ـبی ـمورد وـهـتک وـلـید. 4 ـنـفر از ـکارگران ـب ـت

حرمت وفحاشی علت این درگیری بوده است.
زار ال ـبـیش از 5 ـه ازرگاـنی اـشـتـغ اـفـیت ـب ـسـهـیالت ـمـع ال ـحذف ـت ـب  -ـبه دـن

کارگر در آبادان وخرمشهر به خطر افتاده است.
 -ـطی ـماه ـهای اـخـیر ـکارـخاـنـجات ـخوش، ـحـصـیر ـباـفی ـهرـمزگان، ـناوـشو

وطراوت بندر تعطیل وکارگران ان ها بیکار شدند.
ام ـقصـد ر ـن ـی ـی ا ـتـغ دام صـوری ـب ام در ـیک اـق ار خـاـنه پاک ـس ر ـک دـی  -ـم

اخراج کارگران رسمی وجایگزین کردن کارگران قراردادی را دارد.
 -کـارگران کـارخـاـنه پروـین اـصـفهـان چنـد روزی اـست ـکه در ـمقـاـبل

فرمانداری به عنوان اعتراض تجمع می کنند.
ر شـدگان ـسـیـنی دوـتن از دـستگـی وانگرو ـجالل ـح ان دـی رـه سـران ـب  -ـهـم
ای اـیت ـه اده در ـس رگـش اـمه ـس دور ـن ا ـص ز رور23/2 ـب اه ـمه در ـسـق راـسم اول ـم ـم

اینتر نتی نسبت به وضع ان ها ابراز نگرانی کردند.
 -در پی اـجرای ـتـعدـیل ـساـخـتاری ـکارـخاـنه ـها 350ـنـفر از ـکارگران ـخود
د. ـهمچـنـین ده اـن اـن را اـخراج ـکرده و6 ـنـفر راـهم ـبه دـلـیل اـعـتراض ـبه دادگاه ـکـش
ن ـیکـار شـده انـد. مـدیـر اـی ـیل و کـارگران آن ـب ـط کـار خـاـنه ـشـمس اراک ـتـع

کارخانه فراری شده است. این کارخانه در زمینه تولید موکت ونخ فعال بود.
 -ـکارگران ـکارـخاـنه چـیـنی ـهـیس اـبـهر  از روز29/2 در اـعـتراض ـبه وـضع

خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
 -د رـسال 82 ـبـیش از 8 ـهزار ـشـکاـیت از ـطرف ـکارگران ـبه ادارات ـکار
اراـیه ـشده اـست، اـما ـبـیش از 60 درـصد رای ـصادره به نـفع ـکار ـفرـما ـها  وـبه ـضد

کارگران مبنی بر اخراج آنان بوده است.
اـنه و چـین ـی ای ـم ای آـسـی ور ـه ـش اچاق ـنخ و پـیـله از ـک زاـیش ـق  -در پی اـف

کارخانه ابریشم گیالن تعطیل و 300 نفر کارگر ان آن بیکار شدند.
زار ای گذـشـته 7 ـه اـلـه زی ـکه ـطی ـس رـک رز ـم ال ـسـنک اـلـب رـکت ذـغ  -ـش

کارگر داشت. حدود 6000 کارگر خود را اخراج کرده است.
 -حــسن زاده ـصـادـقی گـفت از ـسـال 79 ـتـا ـبه ـحـال ـتـعـداد ـشـوراـهـای
اـسالـمی ـکار 50 درـصد و اـنـجـمن ـهای ـصنـفی ـکارگری 43 در ـصد ـکاـهش ـیاـفـته

است.
ارگری ای ـک ـشـکل ـه ورـیه گـفت ـت ار ـس ر ـک ا وزـی دار ـب ادـقی در دـی  - ـص
ـسؤ الن در ا ـم ـسـتـقـیم دارد. اـم ر ـم ـسـتـقـیم وـغـی زار ـعـضو ـم ون و 200ـه ران 2 ـمـیـلـی اـی
ـحال ـحاـضر ـحرـکـتی را در ـساـخـتار ـبرون ـمرزی دـنـبال ـمی ـکـنـند ـکه در ـنـهاـیت ـبه
تضـعیف ـشورا ـهای اسالـمی ـکار وـحرکت به ـسوی ـسـند یـکالـیـسم است ودـیدگاه

اسالمی شورا ها را با دید فرهنگی سندیکایی زیر سئوآل می برند.

ادامه البالی خبرها ...
پیام همبستگی با حزب کمونیست پرتغال در30 مین

سالگرد انقالب آوریل
کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـبه ـمـناـسـبت ـمراـسم ـبزرگداـشت
ـبـریک و ـین ـسـالگرد اـنـقالب 25 آورـیل 1974 پرـتـغـال، پـیـام ـت 30ـم
رکل، و ـی وس کارواـلهـاس، دـب طـاب ـبه رـفـیق کارـل ـستگی ای ـخ ـب ـم ـه
ام ـست پرـتغـال ارسـال داـشت.  در پـی ـی رکزی حـزب کمـوـن ـته ـم ـی کـم
کـمـیته ـمرکزی ـحزب ـمان، ـضمن ـتاکـید ـبر اینکه « انـقالب 25 آوریل
که در آن ـحزب کـموـنـیـست پرتـغال نـقـشی تـعـیـین کـنـنده اـیـفاء کرد، به
ات د ـحـی ان داد و امکان ـتجـدـی ا پاـی ـست ـه اـشـی حکوـمت 48 سـاـله ـف
ر ا اـینکه اـنـقالب آورـیل ـب ود» ـب اد ـنـم ال را اـیـج وکراـتیک در پرـتـغ دـم
اـیه داری و رـم ای ـس روـه ـسـیل واالی آن ـبه دـلـیل ـعـملکرد ـنـی اـن رـغم پـت
ـمل پوـشـاـنـدن ـبه ـشـعـار ـهـای اـصـلی ـخـود ـتی از ـجـاـمه ـع دـست راـس
ـته ـمـرکزی  ـضـمن اـظـهـار ـی ـازـمـاـنـد، اـشـاره ـشـده اـست. پـیـام کـم ـب
ارزه ال در ـمـب ان و ـطـبـقه کارگر پرـتـغ روزی زـحـمتکـش دواری ـبه پـی اـمـی
اـلـیـسم ـتـحت رـهـبری ـحزب کـموـنـیـست ـبرای ـصـلح، پـیـشرـفت و ـسوـسـی
ارـیـخی دوـجاـنـبه ـبـین دو پرـتـغال ـبه اـهـمـیت ـتـعـمـیق و گـسـترش رواـبط ـت

حزب اشاره کرد.

پیام متقابلکمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال
به کمیته مرکزی حزب توده ایران

رفقای عزیز
ـین ـسـالگرد اـنـقالب 25 ـنـاـسـبت 30ـم ـمـا ـبه ـم ـمـا از پـیـام گرم ـش
ان گذاـشت و امکان ـطه پاـی ـسـتی  ـنـق اـشـی وری ـف اـت ر دیکـت آورـیل که ـب
اد اـنه را اـیـج واـه رـقی ـخ وکراـتیک ـت اٌ دـم ـیـق ـم رای یک دگرگوـنی ـع ـب
کرد، و ارزش ـها و اـیده آل ـهای آن هـنوز در ـمـیان کارگران و ـمردم
زرگداـشت اـنـقالب ـیم.  مـراـسم ـب شکر ـمی کـن ده اـست، ـت پرـتغـال زـن
پرـتـغال، رـخدادی که ـبرای ـهـمـیـشه در ـتارـیخ کـشور ـما ـبه ـعـنوان یک
وکراـسی و رای دـم ال ـب ردم پرـتـغ ارزه ـم ر در ـمـب ـظـی ـیـن رـجـسـته و ـب واـقـعه ـب
پـیـشرـفت اـجـتـماـعی ـثـبت ـخواـهد ـبود، در30ـمـین ـسالگرد ـخود ـبا یک
ا وده ـه ر ـت اـهرات چـشمگـی وـلوژیک و ـتـظ دـئ اـسی- اـی ـبـحث ـشدـید ـسـی
ود در ـممکن کردن ا که ـبه ـسـهم ـخ ود. ـحزب ـم ـجـشن گرـفـته ـمی ـش
د، اـین اـهات ـمی کـن د اـنـقالـبی، ـمـب اـنـقالب آورـیل  و ـهمچـنـین در روـن
ر ـضد ـسـیاـست ـهای دوـلت دـست راـسـتی ارزه ـب روز را در ـعـمل ـبه ـمـب
وه دادن زه ـجـل رای ـمـن کـنوـنی ـتـبدـیل کرده اـست. ـتالش ـهای دوـلت ـب
ـفاـشـیـسم و ـمعکوس کردن دـسـتاورد ـهای ـمـهم 25 آوریل ـموـفق ـنـشده
اورد رای ـحـفظ ـحـقوق و دـسـت ارزه ـب اـست. کاـمالٌ آشکار اـست که ـمـب
ـمـله ـسـخت ـهـای کـسب ـشـده در 25 آورـیل که ـمـورد ـتـهـاـجم و ـح
ـیـال ـست و ـیـا ـحـزب ـسـوـس ـی ـیـاـل ـتـواـلی ـحـزب ـسـوـس دوـلت ـهـای ـم
د، ـهم ـعـمـلی و ـهم رار دارـن ا در اـئـتالف، ـق اـیی و ـی وکرات، ـبه ـتـنـه دـم

ضرور می باشد.
ـما از اـین ـفرـصت ـبرای ـتـقوـیت ـهـمـبـستگی ـبـین اـلمـلـلی که انـقالب
پرـتـغال را در ـحـفاـظت ـخود گرـفت، و در ـشراـیط ـبـین اـلـمـلـلی ـحاـضر
ـست هـا، تـرـقی خـواهـان و ـی یـان کمـوـن ضـرورت ـتقـوـیت آن در ـم
نیروهای ضدامپریالیستی تمامی کشورها احساس می شود،  بهره می

جوئیم.

با درود های برادرانه
حزب کمونیست پرتغال 
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اـبل درک اـست.  در ـطول ـنـقـطه پـیوـند ـشرق و ـغرب ـمی دـهـند،ـکاـمالً ـق
وده ا،ـهـمواره ـشاـهد آن ـب راز و ـنـشـیب ـسرزـمـین ـکـهن ـسال ـم ارـیخ پٌر ـف ـت
ـا ن در آن ـب ـی ـمـدن ـهـای گوـنـاگون در ـمـقـاـطع ـتـارـیـخی ـمـع م ـکه ـت اـی
اد ـشوروی و روپاـشی اـتـح د. پس از ـف اـفـته اـن اط ـی ـیـکدیگر ـتالـقی و ارـتـب
ـتـشـکـیل ـکـشورـهای ـنو ـبـنـیاد در ـقـفـقاز و آـسـیای ـمـیاـنه و ـبـطور ـکـلی ـتـغـیـیر
م ـبه ـلـحـاظ ـران ـه ـراتژـیک اـی ـت ـیت اـس ـم ی،اـه ـاـن ـوازن در ســطح ـجـه ـت
ادی) ای اـقـتـص راـفـی وـمـیک (ـجـغ وـن واـک ر ژـئ ـظ ـطه ـن وپـلـتـیک و ـهم از ـنـق ژـئ
ـبـیش از گذـشـته ـبرـجـسـته گردـیده و درـست ـبه ـهـمـین دـلـیل، ـمـناـفع ـمـلی و
ز رواـبط ـی ادالت داـخـلی و ـن اس در ـمـع ـس ار ـح ـسـی اـمـلی ـب اـمـین آن ـبه ـع ـت
ـخارـجی ـبدل ـشده اـست.  ـبه اـین اـمر،ـباـید ـحـضور ـنـظاـمی امپرـیاـلـیـسم در
اد ورد ـی ا مـوارد ـم اط ـب ـب زود. در ارـت شـور را اـف رزهـای ـک ـمجـاورت ـم
ا ـبه ـعـلت ـحـضور و ـبـقای رژـیـمی اـکـنون ـمـیـهن ـم ـشده،در درـیای ـخزر ـت
واپس ـماـنده و ـخودـکامه، ـنـتواـنـسته اـست ـبا ـتوـجه ـبه ـحـقوق اـنـکار ـناپذـیر
ا اـین اـسب ـب ـتـن رـهنگی  اـقـتصـادی ـم ای ـف ای ـبی ـهـمـت ـتـه ـی رـف ارـیـخی و ـظ ـت
ـحـقوق،از ـتـغـیـیرات اـین ـمـنـطـقه ـبـهره ـمـند گردد. در ـطول ـحداـقل ده ـسال
اـنه و وـی راـج اـج ارـجی ـم اـست ـخ اذ ـسـی ا اـتـخ وری اـسالـمی ـب گذـشـته ـجـمـه
ان و ـسـت رـکـیه،پاـک ر ـت ـظـی اـیی ـن ورـه ـش ا ـک اـبت ـب اـفع ـمـلی در رـق ا ـمـن ر ـب اـی ـمـغ
ـسم ـبه ویژه ـی اـل اره امپرـی اری و اـش ا ـهـمـی ور ـنـخـست ـب ـش روـسـیه ـکه دو ـک
آـمرـیـکا از ـضـعف اـیران ـسود جٌــسـته و ـبا اـتـخاذ ـسـیاـسـتی گـسـتاـخاـنه ـتـنش
اـکاـمی ـهای ا ـن د؛ ـب ـسـتـن وده و ـه وـقـعـیت ـخود ـب رـین درـصدد ـتـحـکـیم ـم آـف
اـعث ـکم ا ـب اـکاـمی ـه ر روـبه رو ـشده اـست. اـین ـن اپذـی ران ـن ـبزرگ و ـجـب
رنگ ـشدن ـنـقش ـتارـیـخی و ـبه ـحق ـمـیـهن ـما در ـحوزه درـیای ـخزر ـمی
ـباـشد و اگر اـین روـند اداـمه ـیاـبد، از ـنـقـطه ـنـظر ـتارـیـخی ـما ـبا ـیک ـفاـجـعه

مواجه خواهیم شد.
ـشـنـهادی اـبق،ـحـضور چـین و چـند ـطرح پـی ار رـقـبای ـس اـکـنون در ـکـن
ا ان ـب زـم ده اـست. ـهـم ده ـش ران ـبه چاـلش ـطـلـبـی اـفع ـمـلی اـی ازـهم ـمـن آن، ـب
ر اـخـی د ـبه خـاطـر ـت اـی ردی سـوآپ ـنکـا- ری (ـکه ـب اح طـرح راـهـب ـت ـت اـف
د) اـش ردم ـب اـله رژـیم والـیت ـفـقـیه در اـین زـمـیـنه پاـسخگوی ـم دـین ـس چـن
ا ـطرح اـبت ـب د،چـین در رـق ان اـعالم داـشـته اـن ـسـت زاـق اـمات ـجـمـهوری ـق ـمـق
ال ـنـفت و گاز از اـین ـتـق رای اـن وـله ای را ـب اه ـل اد اـحداث ـش ـشـنـه ران،پـی اـی
وـله ـکه رده اـست.  اـین ـخط ـل اک چـین اراـیه ـک وری ـبه داـخل ـخ ـجـمـه
ـطول آن 1300 ـکیـلوـمـتر ـخواـهد ـبود،ـهزـینه اـنتـقال ـنـفت و گاز به چـین از
ـقزاـقـسـتان را 5/3 دالر در ـهر ـبـشـکه ـکاـهش ـمی دـهد. ـطرح اـیران،ـیـعـنی
ا پـیش از اـین یگاـنه راه ـطرح راـهـبردی و پٌر اـهـمـیت ـسوآپ ـنـکا- ری ـت
پٌر ـمـنـفـعت و ـکم ـهزـیـنه در ـمـقاـبل ـطرح ـهای ـترـکـیه و پاـکـسـتان ـبود.  ـبر
اـساس ـطرح ـسوآپ ـنـکا- ری،اـیران ـنـفت ـقزاـقـسـتان و دیگر ـکـشورـهای
ای شگاه ـه رده و ـبه پاالـی اـفت ـک ور درـی ـش ال ـک اـنه را درـشـم ـی ای ـم آـسـی
زان ـنـفت را در ان ـمـی اـبل ـبه ـهـم د و در ـمـق ال ـمی دـه ـتـق ز اـن رـی ران و ـتـب ـتـه

پایانه های نفتی جنوب کشور تحویل خریداران می دهد.
ـظرـفـیت اـنـتـقال و ـتـصـفـیه ـنـفت ـخام ـطرح ـسوآپ ـنـکا- ری در ـحال
ال رار اـست در ـطول ـسه ـس ـشـکه در روز اـست ـکه ـق زار ـب اـضر 120 ـه ـح
ال و ـتـق رح اـن د. ـط دا ـکـن زاـیش پـی ـشـکه اـف زار ـب ده ـبه ـبـیش از 370 ـه ـن آـی
تصـفیه نفت حوزه خزر ـتاکنون ـمراحل چندی را از سر گذراـنده است.
تجهـیز و توسعه ـبندر امـیرآباد در اـستان ـمازندران،تجهـیز پاالیشگاه ـهای
اـخت ـنـفـتـکش 4800 شگاه اراک، ـس وـسـعه پاالـی از ـت ز و آـغ رـی ران،ـتـب ـتـه
ان داـفـع رـغم آـنـکه ـم وـسط ـشرـکت ـمـلی ـنـفـتـکش (ـعـلـی ا،ـت ران- ـنـک ـتـنی اـی
خـصوـصی ـسازی ـخواـسـتار انـحالل این ـشرکت ـهسـتـند) ـساـخت نـخـستـین
رـفـیت ا ـظ اـیی ـب ـشـتی ـه د ـک وـلـی رای ـت زار ـتـنی ـب ـحوضچه ـخـشک 100 ـه
ـحداـقل 63 ـهزار ـتن،از ـجـمـله اـقداـمات ـمـهـمی ـهـسـتـند ـکه ـبرای ـمـیـهن ـما

اری ـبه ای ـحـف وـه رپاـیی ـسـک د ـبه ـب اـی ا،ـب ـنـه ر اـی د. ـعالوه ـب اـتی دارـن ـجـنـبه ـحـی
ویژه سکوی حـفاری نیمه شـناور الـبرز که،تواـنایی حفاری در ژرـفای یک

هزار متری و شش هزار متری از بستر دریا را دارد اشاره کرد.
پرواضح است،ـحـضور ـقدرـتمـند چین ـبا ـتوجه به رـشد اقـتـصادی ـباالی
اـید در اـین ـکـشور،ـطرح ـهای اـیران را ـبه چاـلش ـمی گـیرد. اـین ـمـساـله را ـب
ـکـنار ـسـیاـست ـخـصـمانه و ـیـکـجاـنـبه اـیاالت ـمـتـحده در ارـتـباط ـبا نـقش اـیران
در آسیای مـیانه قرار داد. به عبارت دقیق تر،طرح سوآپ نکا- ری که به
ـموـجب آن ـنـفت و گاز روـسـیه،ـقزاـقـسـتان و ـترـکـمـنـسـتان ـبوـسـیـله راه پٌرـسود
و ـمـطـمـئن اـیران ـبه ـخارج (اروپا، آـمرـیـکا و ـخاور دور) ـصادر ـشود،رـقـیب
رـکـیه) ـبه ان (راه ـت زر- ـجـیـح وـله ـخ ـسم ـیـعـنی ـخط ـل اـلـی ر امپرـی ـظ ورد ـن راه ـم
ـشـمار ـمی آـید. ـبرپاـیه ـطرح اـیران،اـنـتـقال ـنـفت و گاز ـحوزه درـیای ـخزر و
وری ان و ـجـمـه ـسـت ـن ـم رـک ان،ـت ـسـت زاـق اـیی چون روـسـیه،ـق شـورـه از، ـک ـقـفـق
رآورد طـاـبق ـب د. ـم ـن ـن یـون هـا دالر صـرـفه جـوـیی ـمی ـک ـیـل اـیجـان ـم آذرـب
ارد و 600 ـی ـیـل رـکـیه 3 ـم وـله از راه ـت زـیـنه ـخط ـل ـمـلـلی ـه ان ـبـین اـل اـس ارـشـن ـک
ن ـنه دارد. ـبه اـی ـنی ـحـدود 10 ـبـراـبـر ـطـرح اـیـران،ـهـزـی ـیـون دالر ـیـع ـل ـی ـم
ترتـیب،اهمیت تاـمین منافع ملی اـیران در شرایط ـبغرنج و دشوار و ـحضور
رـقـباـیی ـماـنـند چـین،ـکامالً آـشـکار اـست. در اـین ـخـصوص ـباـید ـبا ـسرـعت و
دقت و ـبا ـتوجه به ـمـنافع و ـمـصاـلح ـکـشور،سـیاسـتی را ـطرح و به ـمورد اـجرا
اورد و در ـعـین ـی ـطـمه وارد ـن ا چـین ـل اـنه ـب وـسـعه رواـبط دوـسـت گذارد،ـکه ـت
ـحال ـبا ـقدرت و ـبی ـتزـلزل ـتاـمـین کـنـنده ـمـنافع ـمـلی در رـقابت ـبا این ـکـشور
آـسـیاـیی دوـست ـباـشد. ـهرگوـنه رـفـتار ـماـجراـجوـیاـنه و ـتـحرـیک آـمـیز و ـنـیز
ار ان ـب رای ـکـشور زـی وـضع ـضـعف ـب زلِ از ـم زـل اـلی و ـمـت اـست اـنـفـع اـتـخاذ ـسـی
ـشـخـیص اـیی ـت واـن ا رژـیم والـیت ـفـقـیه ـت ود. پرـسش اـیـنـجاـست، آـی ـخواـهد ـب
ای وزه درـی ـطـقه ـحـساس ـح اـفع ـمـلی در ـمـن اـمـین ـمـن ا را در راه ـت وـیت ـه اوـل
ـخزر دارد و ـمی ـتواـند ـبا مـهارت در ـبازی ـهای پیچـیده ـحاـفظ ـحـقوق حـقه
ـمردم اـیران ـباـشد ؟ ! نگاـهی ـبه ـتـجرـبه پـشت ـسر،ـما را ـبا پاـسخ ـمـنـفی روـبرو
می ـسازد.  ـماداـمیـکه گروهی ـخودـکامه و ـنوـکـیسه اـهرم ـهای ـقدرت را در
اـبی و اـمـی ار ـک اـید اـنـتـظ د،ـنـب ال ـمی ـکـنـن ردم را پاـیـم د و ـحـقوق ـم دـست دارـن
اع از راـین دـف اـب ـن ـطـقه ای داـشت.  ـب ـن اـفع ـمـلی را در ـمعـادالت ـم ـن ـین ـم اـم ـت
ـحـقوق اـنـکارـناپذـیر و ـتاریـخی اـیران در آـسـیای ـمـیاـنه،ـحوزه درـیای ـخزر و
د وـن ارزه در راه ـطرد رژـیم والـیت ـفـقـیه پـی ا ـمـب اـفع ـمـلی ـب اـمـین  ـمـن از و ـت ـقـفـق

تنگاتنگ دارد.

ادامه حقوق انکار ناپذیر ایران ...

به یاد رفیق داوود صلحدوست!
مطلع شدیم ، رفیق داوود صلح دوست از مبارزان پرسابقه جنبش
ـیق داوود ـبی در ـتـهـران درگذـشت. رـف ـته ـقـل چپ اـیـران، ـبـر اـثـر ـسـک
ان ـش واـنی ـبه ـصـفوف ـجـنـبش زـحـمـتـک ای ـج ال ـه ـصـلح دوـست در ـس
ـطـین ـس ا گروه ـفـل اط ـب ـب وـست و در دوران رژـیم شـاه در ارـت ران پـی اـی

دستگیر و روانه زندان شد.
ــرات و ــظ ــا ـن رـفــیق داوود ـصـلح دوـسـت در ـهــمــیـن دوران ـب
د و پس از آزادی ـکه ا گردـی ـن ران آـش وده اـی دگاـههـای حـزب ـت دـی
مـقارن ـبا اـنقالب بهـمن ـبود، در صـفوف ـحزب به مـبارزه ادامه داد .او
در ـیورش دوم به حزب در ـسال 1362 بار دیگر دستگـیر شد و ـسالها
رد. رـفـیق ـصـلح دوـست ر ـب اه چال ـهای رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه ـس در ـسـی

جمعا حدود 18 سال از عمر خود را در زندان گذرانید.
واده، اـن ران درگذـشت رـفـیق ـصـلـحدوـست را ـبه ـخ ودۀ اـی ـحزب ـت

دوستان و همه رفقای حزبی تسلیت می گوید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد !
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پیام تبریک حزب توده ایران به نیروهای کمونیست
و چپ هند به مناسبت نتایج انتخابات پارلمانی

به کمیته مرکزی حزب کمونیست هند
به کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

رفقای عزیز
ـریکات ـخـود را ـبه ـحـزب ـب ـران ـت ـوده اـی ـته ـمـرکزی ـحـزب ـت ـی کـم
کـموـنـیـست ـهـند، ـحزب کـموـنـیـست (ـمارکـسـیـست) و دیگر ـنـیروـهای چپ
ـر مگـی ـیـدی ـشـان در شکـست چـش ـبت ـنـقـش کـل ـاـس ـن ـان ـبه ـم ـت ـدوـس ـن ـه
«ـبی.ـجی.پی.» (ـحزب بـهاراـتـیا ـجاـناـتا) و ـمتـحدان ارـتـجاـعی آن ـهم در ـهـند

و هم در صحنه بین المللی تقدیم می دارد.
ـما ـبر این ـباورـیم که به دـلیل ـتاـثـیر ـقابل ـتوجه هـند ـبر تـحوالت آـسـیا و
ـهم چـنـین ـنـقش ـمـهـمی که کـشور ـشـما در ـجـنـبش ـغـیر ـمـتـعـهد ـها اـیـفاء ـمی
کـند، اـین پـیروزی اـنـتـخاـباـتی ـمی ـتواـند ـنـتایج ـمـثـبت ـمـهـمی را ـهم در ـهـند و

همچنین در منطقه و عرصه بین المللی بدنبال داشته باشد.
ـمواـضع اـصوـلی و ـنـموـنه وار اـتـخاذ ـشده ـتوـسط ـنـیروـهای کـموـنـیـست
ـطی کارزار اـنـتـخاـباـتی و ـهمچـنـین در راـبـطه ـبا ـنـتاـیج اـین اـنتـخاـبات، ـمـشوق

و الهام بخش نیروهای دموکراتیک در سراسر جهان است.
ـری ـب ـوم گرا ـتـحت رـه ی و ـق ـاـع ـای ارـتـج ـروـه ـی ـاـطع ـن شکـست ـق
دگی ـمی اـیـن ـم زرگ را ـن اـیه ـب رـم دان و ـس روـتـمـن اـفع ـث «ـبی.ـجی.پی.» که ـمـن
ـبـقه کارگر، ـفقـرا و نـاـفع ـط اـست هـاـیی که ـم ـی ر در ـس ـی ـی نـد، امکان ـتـغ کـن
ـمـتـحدان آـنان را ـتـخرـیب ـمی کـند، و ـهمچـنـین امکان ـجـلوگـیری از ـطرح
ـهای ـبرـتری ـطـلـباـنه امپرـیاـلـیـسـتی تـحت رـهـبری آـمریکا  در اـین ـمـنطـقه ـمـهم

استراتژیک جهان، به وجود آورده است.
ـموـفـقـیت ـتـعـیـین کـنـنده ـنـیروـهای چپ در ـهـندوـسـتان در اـین اـنـتـخاـبات
اـیـتـشان از اـئـتالف اکـثرـیت ـتـحت رـهـبری ان ـبه گـسـترش ـحـم و ـتـصـمـیم آـن
اـثـبات و سکوالر  را د، ـب روـمـن ـحزب کنگره ـهـند پاـیه ـهای یک دوـلت ـنـی
د ـعـمل ردم ـهـن اـفع ـم ـن راتژیک در ـجـهت ـم د ـبه صـورت اـسـت واـن که ـمی ـت
ـنـماـید و یک ـسـیاـست ـخارـجی ـصـلح آـمـیز و ـمـسـتـقل را دـنـبال کـند، اـیـجاد
ادر ـمی ای چپ را ـق روـه ارـیـخی ـنـی اـتی ـت اـب ـتـخ روزی اـن کرده اـست. اـین پـی
روـهای اـفع ـنـی اـمه ـیی که ـمـن رـن داوـمت در ـجـهت ـب ا ـم اراـنه و ـب ـشـی کـند که ـه
ا را ـبه ـقدرت ازگـشت آن ـه وم گرا را ـمـسدود ـمی کـند و ـب ارـتـجاـعی و ـق
ـماـنع ـمی ـشود و اـسـتراتژی ـهای اـقـتـصادی ـیی را در ـجـهت ـمـتوـقف کردن
اـمـین دات در ـجـهت ـت ال و گـسـترش ـتـمـهـی اد اـشـتـغ ازی، اـیـج ـخـصوـصی ـس
را ـمی گذارد، ـعـمل رـحـله اـج دگان  ـبه ـم ده ـش اـشـیه راـن را و ـبه ـح اـفع ـفـق ـمـن
ن ـمـاـنه ـتـرـی ـی ـم ـته ـمـرکزی ـحـزب ـتـوده اـیـران ـبـار دیگر ـص ـی ـنـد. کـم کـن
آرزوـهای ـخود را ـبرای ـموـفـقـیت کـموـنـیـست ـهای ـهـندی در ـمـبارزه ـشان
ـبرای از ـبـین ـبردن ـمـیراث ـضد کارگری «ـبی.ـجی.پی.» و ـمـتـحداـنش، دـفاع
اـلـیـسم و ـتـقوـیت یک ا ـنـفوذ امپرـی اـفع ـطـبـقه کارگر و ـفـقرا، ـمـخاـلـفت ـب از ـمـن
ا در روزی ـشـم ا ـبه پـی دـیم ـمی دارد. ـم ز ـتـق وکراـتیک و ـصـلح آـمـی د دـم ـهـن

مبارزه برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم در هند اطمینان داریم.
زنده باد همبستگی انترناسیونالستی

اد ـمـبارزه ـطـبـقه کارگر ـهـند ـبرای ـصـلح، پـیـشرـفت و پـیـشرـفت پـیروز ـب
اجتماعی

زنده باد صلح جهانی و سوسیالیسم.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
18 ماه مه 2004

    

فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری اقدامات دولت
بوش بر ضد مردم کوبا را محکوم می کند و خواهان

اجرای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی
بر پایان دادن به محاصره کوبا شد.

ـفدراـسـیون ـجـهاـنی اـتـحادـیه ـهای کارگری پس از درـیاـفت واکـنش ـها و اـبراز
اراـنش در ـسـته و ـی ادـیه ـهای کارگری واـب ان ـهای اـتـح ازـم اـسات  از ـسوی ـس اـحـس
پنج ـقاره، که اـین ـفدراـسـیون را ـتشکیل ـمی دـهـند، ـخود را ـموظف داـنـست در اـین
اه ـمه ارـیخ ـشـشم ـم د. در ـت اـی ادر ـنـم اـنی ـص اـمـعه ـجـه اب ـبه ـج اـنـیه ـیی ـخـط ـی ورد ـب ـم
ا اـعالم ـنـمود که ـمی اـست ـخود ـعـلـیه کوـب واـنـین ـجدـیدی را در ـسـی دوـلت ـبوش ـق
ـتوان گـفت چکـیده ـبـیزاری ـشدـید شـخص ـبوش ـنـسـبت به ـخلق کوـبا که ـحاـضر ـبه
ـتـسـلـیم ـشدن ـنـیـسـتـند، ـمی ـباـشد. چـنـین اـقداـمات ـسـتمگراـنه ـیی،  که ـخـشم و اـنزـجار
زـحـمتکـشان و ـمردم را در دـنـیا ـبراـفروـخـته اـست، دـخاـلت ـننگـین و ـخودپـسـنداـنه در
ا ـحاکـمـیت ـمـلی وـمـسـتـقل و ـنـقض ـشدـید ـقواـنـین ـبـین اـلـمـلـلی ـتـلـقی اـمور کـشوری ـب
ا دن دوـلت کشـوری ـب ر کـشـی دامـات جـز ـبه زـی را هـدف از اـین اـق ـمی شـود زـی
ردم د ـم أـیـی ورد ـت اـسی ـم ام ـسـی ـظ ردن ـن ان ـمـلل ـمـتـحد و از ـبـین ـب ازـم ـعـضوـیت در ـس
ای وه ـه ری اداـمه ـشـی د در راـهـب اـی ر را ـب ده اـخـی ات اـعالم ـش داـم ـست. اـق ـی ا، ـن کوـب
ر کردن ردم از راه گرـسنگی، ـتنگـت رای شکـست ـم وش ـب ـسـتی و ـتـبهکاراـنه ـب اـشـی ـف
ا ـتـحرـیم ـهای ـفراـتر اـقـتـصادی و ـبازرگاـنی ـتـحـمـیل ـشده ـبه ـمدت ـحـلـقه ـمـحاـصره ـب
ـبـیش از 45 ـسال داـنست. ـلیکن این اـقداـمات که هـمان ـبه زور واداشـتن ـمردم کوـبا
ـبرای  تن در دادن به ـخواستـهای ـبوش است، ـبه سبب پـشتیـبانی ـمردم دـنـیا و به این
رای اـنت ـب داـنه و ـمـت ـتـمـن راـف اوـمت ـش روی ـمـق اد ـنـی روز ـنـم ا اـم دـلـیل که اـنـقالب کوـب
ـتوده ـهاـیی اـست که ـبرای اـسـتـقالل و ـحاکـمـیت ـمـلی پیکار ـمی کـنـند، ره ـبه ـمـنزل
رد. در اـین ـطرح اـهرـیـمـنی رـهـنـمودـهای ـمـشـخـصی ـمـعـین ـشده اـند که ـنـخواـهـند ـب
اـخـته اـلی ـهنگـفت ـبه گروه ـهای ـترورـیـسـتی ـشـن ـمی ـتوان از واگذاری کمکـهای ـم
دازی راـن ر دوـلـتی و دیگران در ـتـضـعـیف و ـب اـنـهای ـغـی ازـم ر کردن ـس ـشده و درگـی
ـال ن ـح ـی ـاره کرد. و درـع ـده اـست اـش ـن ـا، که ـبه ـشـدت نگران کـن اـنـقالب کوـب
ر ا ـتـجارت ـمی کـنـند در ـنـظ ا کوـب اـیی که ـب رای آن ـشرکـتـه دـتری ـب ـمـجازات ـشدـی
ـسـهـیل ای ـت ـتـه ا و دوـل رـیم ـصـنـعت گردشگری کوـب رای ـتـح ار ـب ـش ده و ـف گرـفـته ـش
کـنـنده ـمـساـفرت ـبه آن کـشور، اـفزاـیش ـیاـفـته اـست. پس از اـعالم ـشدن اـین ـطرح،
راز ا، اـب وش ـعـلـیه کوـب ای ـب اـست ـه ا ـسـی ود را ـب اـلـفت ـخ ا ـمـخ ورـه اری از کـش ـسـی ـب
ا اـهنگی ـب ای کارگری، در ـهـم ادـیه ـه اـنی اـتـح ون ـجـه دراـسـی د. از اـین رو ـف کردـن
درـخواـست ـسازـمان ـهای واـبـسـته و دوـسـتاـنش در پـنج ـقاره، ـبا ـتـمام ـنـیرو اـقداـمات
اـخـیر ـبوش ـعـلـیه زـحـمتکـشان وـمردم کوـبا را ـقاـطـعاـنه ـمحکوم ـمی کـند و ـخواـسـتار
ام ـظ اکـمـیت و ـن اب آزاد ـح ـتـخ رای  اـن ا ـب ـتـه ـمـلـلی، ـحق ـمـل واـنـین ـبـین اـل رام ـبه ـق اـحـت
ر در ـمـجـمع ده اـخـی د و ـتـصوـیب ـش أکـی اره ـت ای دوـب واـست ـه اـسی و ـتـحـقق ـخ ـسـی
ـسازـمان ـملل ـمـبـنی ـبر ـخاـتمه دادن به ـمـحاـصره ـتـبهکاراـنه ـمردم قـهرـمان کوـبا اـست.
ون ا کاـن اـتی ـخود را ـب ـستگی ـطـبـق ادـیه ـهای کارگری ـهـمـب اـنی اـتـح ون ـجـه دراـسـی ـف
ا اـنـقالب ا، ـنـماـیـنده راـسـتـین زـحـمتکـشان و پـشـتـیـباـنی کاـمل ـخود را ـب کارگری کوـب
کوـبا و ـمردم ـقـهرـمان آن اـعالم ـمی دارد. ـما اـطـمـیـنان دارـیم که ـمردم کوـبا پس از
وارـتر ـبـیرون ـخواـهـند آـمد. رـبـلـند و اـسـت اـلـیـسم، ـس رـفـند ـجدـید امپرـی شکـست اـین ـت
مردم کوبا در مبارزات ـخود هرگز تنها نبوده اند و این ـبار نیز تنها نخواهـند ماند.
ـشـره کاـنـون ـت ـن ـیه هـای ـم ـیـون ـجـهـاـنی اـتحـادـیه ـهـای کارگری از اـطالـع ـفـدراـس
وـطـئه ـهای دوـلت اه ـمه ـسال 2004، که ـت ارـیـخـهای 8 و 12 ـم ا در ـت کارگری کوـب
دکاران را اـلی ـمزدوران و دیگر دـست اـن آـمریکا و کارگزاران ویژه و ـحـماـیت ـم
یـد کاـمل قـرار ـمی دهـد. اـین شـاء کرده اـست، ـحمـاـیت و آـنهـا را مـورد تـأـی اـف
ریکا ر از ـسوی دوـلت آـم ده اـخـی اذ ـش رـیم اـقـتـصادی اـتـخ ون ـهمچـنـین ـتـح دراـسـی ـف
ا ـعـلـیه ـسورـیه را ـنـیز ـبـشدت ـمحکوم ـمی کـند و در ـعـین ـحال ـهـمـبـستگی ـخود را ـب
و اـین ـمحـدودـیت هـا و ردم سـورـیه اـعالم ـمی دارد و خـواهـان ـلـغ کارگران و ـم

احترام گذاشتن به قوانین بین المللی است.
پراگ، 13 ماه مه 2004 
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ـست ـیه ـنـی اـسی جـدا از والـیت ـفـق ون اـس اـن ر که ـق ـظ ا تکرار اـین ـن خـود ـب
وری اـسالـمی ات را در چارچوب اـسالم، ـجـمـه واره اـصالـح زود: «ـهـم اـف
پذـیرـفـته اـیم و ـتاـکـید ـکرده اـیم که ـکـسی را ـنـباـید ـبه ـخاـطر ـفـکر و ـعـقـیده
ـمـهـوری ـیـر ـکـر د. اـصالـحـات را در چارچوب ـج ـیب و ـتـحـق اش ـتـعـق
ـسـتـیم. وازـمش ـه زار و ـل ام اـب د ـبه ـتـم ـبـن ول دارـیم و پاـی ران ـقـب اـسالـمی اـی
دان و ون اـساـسی و ـمـقررات ـجـمـهوری اـسالـمی، ـحـقوق ـهـمه ـشـهروـن اـن ـق
ـمـعاـندـین را ـتـضـمـین ـمی ـکـند، ـحال ـبا اـین ـتـفـکر ـمی ـخواـهـید ـمرا اـصالح
ول دارـیم و از اـسی را ـقـب ون اـس اـن ا ـق د... ـم رـی ول گرا بپذـی ا اـص ـطـلب و ـی
ـیه ـضی در جـاـیی ـکه وـلی ـفـق ـیم امـا ـبـع ـن ـبـعـیت ـمی ـک ز ـت ـی ـیه ـن والـیت ـفـق
اـیـندـشان اـست ـبه اـیـندـشان ـنـیـست، ـتـعـلل ـمی ورزـند و گاـهی ـخوـش ـخوـش

آن استناد می کنند، اما ما همواره آن را پذیرفته و عمل کرده ایم .»
کروـبی ـبا تکرار ـحرف ـهاـیی که ـمرـتـباً در ـهـفت ـسال گذـشـته ـمـطرح
کرده اـست ـعده ای ـمـجـهول اـلـهوـیه را  ـبه ـعـنوان ـمشکل اـساـسی ـمـعرـفی
سـاـیل  ـنجـور که ـمن و د ـم ـن کرد و گـفت که اـین گروه «ـغـیـبی» نگذاـشـت
ـخـتـمی ـمی ـخواـسـتـیم ـجـلو ـبرود وگرـنه ـهـمه اـین ـمشکالت ـحل ـمی ـشد.
اـلـبـته کروـبی نگـفت که ارـتـباط اـین ـمراکز ـغـیـبی ـبا دـستگاه رـهـبری رژـیم
که ـتـعـیـین کـنـنده ـسـیاـست ـهای کالن اـقـتـصادی، ـسـیاـسی و اـمـنـیـتی کـشور
زی جـز اـیی که چـی اـبل اـین چـنـین ـتـحـلـیل ـه ـست. در ـمـق وده اـست چـی ـب
اـفع ا ـخالف ـمـن ـتـه ازشکاراـنه و در اـن اـست ـهای ـس ده ـسـی تکرار ـخـسـته کـنـن
اکـثریت ـعـظـیم ـمردم مـیهن ـما ـنـیـست تـجربه ـهفت ـسال گذـشته ـبـسـیاری از
ری از ـعـلل شکـست رات ـعـیـنی و روـشن ـت ـظ اـعی را ـبه ـن ای اـجـتـم روـه ـنـی
روـند کـنوـنی رـساـنده اـست. اگر در ـفردای دوم ـخرداد و در پس ـهـیاـهو
ران وده اـی اـیی که ـهمچون ـحزب ـت روـه د ـنـی ودـن اـتی اـندک ـب ـیـغ ـبـل ای ـت ـه
اـعالم ـمی کردـند که در چارچوب اداـمه رژـیم والـیت ـفـقـیه ـنـمی ـتوان ـبه
اـصالـحات و آـیـنده آن ـخوش ـبـین ـبود اـمروز اـین ـنـظر در ـطـیف وـسـیـعی
از ـنـیروـهای اـجـتـماـعی و ـسـیاـسی ـمـیـهن ـما ـمورد ـقـبول واـقع ـشده اـست. از
ان اره کرد ـبه ـسـخـن وان اـش د از ـجـمـله ـمی ـت ای روـشن اـین روـن وـنه ـه ـم ـن
ـعـلی اـفـشاری که در ـتـحـلـیل شکـست روـند اـصالـحات ـمی گوـید: «ـحـتی
رد، ـهر ـکس در ـمـصدر ا اـنـجام نگـی اگر ـفرض ـکـنـیم ـکه رد ـصالـحـیت ـه
رـیاـست ـجـمـهوری ـقرار بگـیرد، در چارچوب ـفـعـلی ـحاـکـمـیت ـنـمی ـتواـند
ـیم ـکه اجـازه اـصالح و ـسـت واـجه ـه سـدادی ـم ا اـن د...  ـب اری اـنجـام دـه ـک
ذا د، ـل ردم ـکه ـمـفـید ـبه ـحال ـکـشور اـست را ـنـمی دـه دـنـظر ـم ـتـحوالت ـم
رون ـی ز از ـب اگرـی شـرـفت ـن وکـراـسی و ـبه سـوی پـی حـرـکت ـبه سـوی دـم
ـحاـکـمـیت ـقابل اـجرا ـمی ـباـشد و از ـهـمـین ـمـنـظر اپوزـیـسـیون ـقاـنوـنی ـبی ـمـعـنا

است.»
ـحزب ـتوده اـیران  دوم ـخرداد  76 را  رـفراـندوم ـتاریـخی ـمردم مـیهن
ده اـصـلح» آن اـیـن ـم ادی «ـن ـشـنـه اـمه پـی رـن ا در ـنـفی رژـیم والـیت ـفـقـیه و ـب ـم
ـست ال پـیش ـبـیش از ـبـی اـبی کرد. ـهـفت ـس ور کـشور  ارزـی رای اداره اـم ـب
ای دوق ـه اکم ـبه پای ـصـن داد ـح اراـضی از ـظـلم و اـسـتـب راـنی ـن ون اـی ـمـیـلـی
رأی رـفـتـند و اـمـیدوار ـبه  آـیـنده و ـتـحـقق ـتـحوالت ـبه رـیاـست ـجـمـهوری
آ ـقای ـخاـتـمی رأی دادـند. پاـیه ـهای ـخوـشـبـیـنی ـمردم ـقول ـهاـیی ـبود که
رار حکوـمـتی دـنی و اـسـتـق اـمـعه ـم ـنه ـتـحـقق ـج ـی اران او در زـم اـتـمی و ـی ـخ
وان ـبه چـنـین ـخواـست ودـند که ـمی ـت «ـمردم ـساالر» ـمی دادـند و ـمـعـتـقد ـب
ـهاـیی ـبا ـحـفظ «ـنـظام» ـموـجود دـست ـیاـفت. ـحزب ـتوده اـیران از پـیش از
اگون، ای گوـن رـصه ـه ال در ـع اـمی اـین ـهـفت ـس رداد 76 و در ـتـم دوم ـخ
اـبی ـبه رای دـست ـی ردـمی ـب ارزات ـجـنـبش ـم ر از ـمـب اـیت پیگـی ـضـمن ـحـم
ـحـقوق پاـیـمال ـشده ـمردم، ـهـمواره ـبر اـین ـنـظرـیه ـتأکـید کرده اـست که ـبا

حـفظ رژیِـم اـسـتـبدادی کـنوـنی ـنـمی ـتوان ـخواـست اکـثرـیت ـقاـطع ـمردم ـمـیـهن
مـاـعی ـتـحـقق ـت ـتقـرار آزادی، دمـوکراـسی و عـداـلت اـج ـنه اـس ـی مـا را در زـم
ای رـیه پردازی ـه ـظ اـبل ـهـمه ـن ال در ـمـق اـمی اـین ـهـفت ـس ا در ـتـم د. ـم ـشـی ـبـخ
ال»، «چاـنه اـیی ـهمچون «آراـمش ـفـع اـست ـه اگون، از ـجـمـله اـتخـاذ ـسـی گوـن
وـشت رـن وده اـیم که ـس اد ـب ـتـق واره ـبه اـین اـع ا ـهـم ز اـین ـه اال» و ـج زـنی در ـب
ا ری ـب اپذـی اط گـسـست ـن ا ارـتـب ات در ـمـیـهن ـم ارزه در راه ـتـحـقق اـصالـح ـب ـم
ده دارد. وـنی ـبه ـصـحـنه آـم وده ـهای ـمـیـلـی وه ـت اـعی و اـنـب روـهای اـجـتـم ـسـیج ـنـی ـب
ارز و ان ـمـب ان و زـن ان و داـنـشـجوـی ـسـیج کارگران، زـحـمتکـشان، ـجواـن دون ـب ـب
اـمه رـن ا و ـب ارـه ول ـشـع اـمـعه ـح ـطن ـج ارزه در ـب ـب رش ـم د و گـسـت دـی ـش دون ـت ـب
ات ام امکاـن ا ـتـم اکم ـب اع ـح ود که ارـتـج دوار ـب وان اـمـی اـسی واـحد ـنـمی ـت ـسـی
دن» سکان ـصـحـیت و «ـبه ـعـقل آـم ـنهـا از سـر ـن وـسـیع و سـرکوبگراـنه اش، ـت
ـقدرت را ـبه ـنـفع ـخواـست ـهای ـمردـمی رـها کـند. ـتـجرـبه ـهـفت ـسال گذـشـته،
ان، که روزی ارـی اـنی ـهمچون ـحـج رکـس ای اـخـی ری ـه وـضع گـی و از ـجـمـله ـم
ن ـیـاـست «آرامـش ـفـعـال» ـبـود و اـمـروز ـنـاچار اـست ـبه درک اـی تکر ـس ـب ـم
اـهات ـبزرگ واـقـعـیت گردن ـنـهد که ـعدم ـبـسـیج ـنـیروـهای اـجـتـماـعی از اـشـتـب
ا ارـتـجاع ـبود در کـنار واـقـعـیات روز ـجاـمـعه ـما و ـبن ـبـست ـسـیاـست ـمذاکره ـب

حاکم همگی موید نظریه باالست. 
ـمماشات گری و تسلیم طلـبی بخش اساسی رهبری جبـهه دوم خرداد با
ـتاریک اـندـیـشان و ـمرـتـجـعان ـحاکم، گام ـبه گام به اـعـتـماد ـعـموـمی ـضرـبه زد
و ـموـجب پراکـندگی و دـلـسردی ـنـیروـهای اـجـتـماـعی ـهوادار اـصالـحات ـشد.
ر ـخودی» و ـتن دادن ـبه ادن ـبه ـمرزـهای ارـتـجاـعی «ـخودی» و «ـغـی گردن ـنـه
نظریه  «حفظ نـظام» که چیزی جز حفظ رژیم قرون وسـطایی والیت مطلقه
ـفـقیه ـنـیـست ـسـبب ـشد که در ـمـقاطع ـحـساس در ـهـفت ـسال گذـشـته آنگاه که
اـتـخاذ ـسـیاـست ـهای روـشن و ـقاطع ـضروری ـبود، سکوت و ـتسـلـیم پـیـشه ـشد

و امکانات تاریخی مهمی از دست رفت. 
م ـیـهن ـمـا ـبـر ـضـد رژـی ـیـزش ـتـارـیـخی ـمـردم ـم دوم ـخـرداد 1376، ـخ
ده رـیـیـن ردـمی که آـف ارـیـخی و ـجـنـبش ـم ود. اـین ـخـیزش ـت دادی ـحاکم ـب اـسـتـب
ا و اـفت و ـخـیزـها، آن ـبود ـبررـغم ـهـمه ـفراز و ـنـشـیب ـها، ـبررـغم دـلـسردی ـه
ت ـداـل ـوکراـسی و ـع ـای واالی آزادی، دـم ـان ـه ـد ـبه آرـم ـن ـب ـان پاـی مچـن ـه
ـمی و یـاران او در صـورت مـاـعی ـبه پیکار خـود اداـمه ـمی دهـد. خـاـت ـت اـج
اـعـتـماد ـبه ـمردم و ـبـسیج ـنـیروی ـعـظـیم به صـحنه آـمده ـمی ـتواـنـسـتـند زـمـینه ـساز
ارـیـخی  ـبه ـعـلت ـبی رـصت ـت ا اـین ـف د اـم ا گردـن ـتـحوالت ـمـهـمی در ـمـیـهن ـم
رس از اـینکه ال ـت ا و در ـعـین ـح وده ـه ارزه ـت ادی ـبه ـمـب ادی و ـبی اـعـتـق اـعـتـم
کـنـترل اـمور از دـست آـنان ـنـیز ـخارج ـشود، از ـبـین رـفت. اـین ـنـظرـیه اـصالح
اوـتی از راـیط ـمـتـف ا در ـش اـمـعه ـم روز ـج اـتـمی درـست اـست که اـم ان و  ـخ ـطـلـب
د ـست روـن ـیـهن مـا ـبن ـب دوم خـرداد 1376 قـرار دارد. شـراـیط امـروزـین ـم
اـصالـحات، ـتـشدـید ـتـهدـیدات ـخارـجی و گـسـترش ـتـهاـجـمات ارـتـجاع ـبرای
ای حکوـمـتی اش اـست. در چـنـین وـضـعـیـتی ـبی شک ـطـعی پاـیه ـه ـتحکـیم ـق
اداـمه ـسـیاـست ـهای ـتـجرـبه ـشده و شکـست ـخورده گذـشـته ـثـمری ـجز ـتأـمـین
ـخواـست ـها و ـبرـناـمه ـهای ـتاریک اـندـیـشان ـحاکم ـبه ـهـمراه ـنـخواـهد داـشت.
ا ـبه اـمـعه ـم اـعی ـج ـم اـسی - اـجـت ای ـسـی روـه ـی ای وـسـیـعی از ـن روز ـبـخش ـه اـم
درستی به این نتیجه مهم رسیده اند که باید خود را از حصارهای حکومتی
و ـمرزـهای «ـخودی و غـیر ـخودی» رـها کـنـند و متـحد و همگام ـجبهه وسـیعی
اـبی ـبه دـموکراـسی، آزادی و ا اـسـتـبداد ـحاکم و دـست ـی اـبـله ـب ـیی را ـبرای ـمـق
ـبـیـنـند. دوم ـخرداد  1383 پاـیان ـخط و شکـست ـعداـلت اـجـتـماـعی ـتدارک ـب
ام» والـیت ـفـقـیه اـست. ـظ ات درون حکوـمـتی و ـخط ـحـفظ «ـن ـشی اـصالـح ـم
ـتـنـها ـبا درک اـین واـقـعـیت مـهم و ـتاریـخی اـست که ـمی ـتوان زـمـینه گام ـهای
دارک ادـین ـت ـنـی وکراـتیک و ـب دار، دـم ـبـعدی را در راه ـتـحـقق اـصالـحات پاـی

دید.
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کردـند که ـشاـمل 260 ـمـیـلـیون ـنـفراـست. اـین در ـحاـلی اـست که ـبـنا ـبه
ال اـنی» اـین رـقم ـبه 30 درـصد در ـس ـس ان گـسـترش اـن ازـم گزارش «ـس
وم اـین اـست که ـبـیش از 60 ده اـست که خـود ـبه ـمـفـه گذـشـته رـسـی
ده 60 رـن رگـی د و اـین در ـب رـن ر ـمی ـب ر در گرـسنگی ـبه ـس ون ـنـف ـیـلـی 2ـم

میلیون کودک زیر 6 سال است . 
اچـیز دوـلـتی در در ـبـخش آـموزش و پرورش ـنـیز ـبودـجه ـبـسـیار ـن
ـسال 2002 که ـبراـبر ـبا 3/1 درـصد ـبود ـبه 2/9 درـصد در ـسال 2003
ـیب رـت ـمـین ـت ز ـبه ـه ـی ان ـن اـفت. در ـبـخش ـبهـداـشت و درـم کاـهش ـی
ا 2002 کاـهش ال 2001 ـت زان 1/4 درـصد در ـس ودـجه دوـلـتی ـبه ـمـی ـب
ـیاـفته اـست. ـهـند در ـحال ـحاـضر از ـنـظر ـتوسـعه اـنـساـنی در مـقام ـصد و
بـیست و هـفتم در ـبین 175 کـشور جـهان  ـقرار دارد . در ـسال گذـشته

هند مقام صد و بیست و چهارم را در جهان داشت .
چـنـین ـسـیاـست ـهاـیی ـسـبب شکـست ـغـیر ـمـنـتـظره ـحزب «ـبـهاراـتـیا
روزی چـشم ار ـمی رـفت پـی ـظ ات اـنـت اـب ا ـقـبل از اـنـتـخ ا» ـشد که ـت اـت اـن ـج
ام ازار ـسـه روزی ، ـب ری را ـبه دـست آورد . در واکـنش ـبه اـین پـی گـی
ان ـبـیش از 500 واـحد ، ـحدود 11درـصد ، ـسـقوط کرد دوـسـت در ـهـن
ارـیخ اـین کـشور اـمالت ـبورس در ـت از ـمـع رـین کاـهش از آـغ ـشـت که ـبـی

بوده است .
ـسرـماـیه گذاران در ـمورد اـحـتـمال ـتوـقف ـبرـناـمه ـهای ـخـصوـصی
ـسازی و اـیـجاد ـموانع در ـبراـبر ـسرـمایه گذاری ـها ی ـخارـجی ، ـتـحت
ای اـمه ـه رـن روع ـب د . اـین در واـقع ـش ـسـتـن د نگران ـه دـی ر دوـلت ـج ـظ ـن
ـسرـمایه داری جـهاـنی ـبرای ـفـشاربه دوـلت ـجدـید، پـیش از ـشروع کار
اـید در د،  و ـب ادی ـجـلوگـیری کـنـن ا از اـیـجاد ـتـغـیـیرات ـبـنـی آن اـست، ـت
شـار ـبه دوـلت ، از سـوی تـری در ـجـهت ـف ـش ـی ظـار حـرـبه هـای ـب ـت اـن

نیروهای داخلی و خارجی بود.
ـباـید اذـعان داـشت که در ـنـتـیجه ـفـشار ـهای ـمـستـقـیم و ـغـیرـمـستـقـیم
ار ـهمگان ـظ ر ـخالف اـنـت د، ـب ات ـهـن اـب ا اـنـتـخ اـیه داری در راـبـطه ـب رـم ـس
از زد. ری سـرـب ـست وزـی ام ـنـخ رش ـمـق دی از پذـی ا گاـن ـی خـاـنم سـوـن
ول ـب دم ـق ورد ـع ا دالـیل خـود در ـم ـطه ـب دی در راـب گرچه خـاـنم گاـن
اره کرد ای دروـنی» اـش دا ـه د ـبه «ـص د ـهـن دـی ر ـج پـست ـنـخـست وزـی
ات اـب ـتـیـجه اـنـتـخ ان ـلـحـظه ـمـشـخص ـشدن ـن واـقـعـیت اـیـنـست که از ـهـم
محافل راست ارتجاعی با هدف قرار دادن اصلیت ایتالیائی او نسبت
اـله رـمـق د.  ـس ودـن اـنه اـخطـار داده ـب ـت ای نژادپرـس وـغ روع یک ـغ ـبه ـش
اـنم اـلی در روز 25 اردـیـبـهـشت ـضـمن ـتـبریک ـبه ـخ اـیـمز ـم اـمه ـت روزـن
گاـندی ـبه او ـتوـصـیه کرد که ـبـهـتر اـست پـست ـنـخـست وزـیری را ـبه «
ـماـنـمو ـهان ـسـینگ»، ـمـعـمار رـفرم ـهای ـبازار آزاد در ـهـند که در ـسال
ده ـهای اول دـهه 90 ـمـیالدی وزارت اـقـتـصاد دوـلت کنگره را ـبه ـعـه
داـشت، واگذار ـنـماـید.  در روز 1ول ـخرداد ـماه  «ـماـنـمو ـهان سـینگ»
ود پـست وزـیر اـقـتـصاد را در کاـبـیـنه ـخاـنم گاـندی ـبه ـعـهده رار ـب که ـق

بگیرد، به عنوان نخست وزیر جدید هند معرفی شد . 
ـن ـــای احــــزاب چپ وسکوالر در اـی ـــارـه ـع ـــدف و ـش ـه
اـنـتـخاـبات،ـمـنزوی کردن ـنـیروـهای ـقوم گرا، اـیـجاد ـسـیاـست اـقـتـصادی
اـست ـی نـاـفع  زـحـمتکشـان و دـست یـاـبی ـبه یک ـس ـین ـم اـم ر پاـیه ـت ـب
ـخارجی ـمـستقل ـبود . ـمردم ـبا حـماـیت بی ـسابقه از اـین نـیروـها ، ـنـشان
دادند که ـخواستار تحقق اـین اهداف هـستند. این آن اـمری است که
ا ـسازـمان دـهی ـسـبب نگراـنی ـمـحاـفل ـسرـماـیه داری  ـشد.  «ـسرـماـیه» ـب
ـسرـیع ـسـقوط ارزش سـهام ـهـند به بـهاـنه ـعدم اـطـمـیـنان ـبه ـبرـناـمه دوـلت
اد کرد که ـطی را اـیـج راـی ازار آزاد، ـش ای ـب ورم ـه د و اداـمه رـف دـی ـج
ـتواـنـسـتـند در ـعرض ـسه روز و ـبر رـغم آراء ـبـیش از دوـیـست ـمـیـلـیون
د ردم ـهـن ود را ـبه ـم ورد ـنـظر ـخ ر ـم دی، ـنـخـست وزـی د ـهـن روـن ر ـشـه ـنـف

تحمیل کنند .ادامه  پیروزی تاریخی ...
ـماـنـمو ـهان ـسـینگ ، در ـسال 1991 در دوـلت راـسـیم ـها راـئو ، نـخـست وزـیر از ـحزب
کنگره بود . او از مدافعین خـصوصی سازی و رفورم های بازار آزاد در هـندوستان است
. او در دوران وزارت ـخود در ـسال 1991 ، ـخواـسـتار «ـمـقررات زداـیی» در زـمـیـنه اـقـتـصاد
شد، که ـبه مفهوم ـبرداشتن ـموانع از سر راه ـسرـمایه های ـخارجی و ایـجاد «فضای ـمساـعد»

برای فعالیت بخش خصوصی، بود . 
اـعث رـشد 7 درـصدی اـقـتـصاد ـهـند در اـین دوره  ـمی اـمه ـهای او را ـب رـن ـهرچـند که ـب
داـنـند ، اـما اـین نکته را به ـفراـموـشی ـمی سپارـند که ـهـمزـمان ـبا گـسـترش  ـخـصوـصی ـسازی
دا کرد و خـدمـات ر ـصعـودی پـی یکاری در کشـور ـسـی ـتی ، ـب و صـرـفه جـوـیی هـای دوـل

عمومی رو به کاهش گذاشت و شرایط زندگی مردم وخیم تر شد . 
چنـین انتـخاـبی، در واقع تـحمیل ـنـظرات  ـسرـمایه داری ـجـهانی در ـهـندوسـتان است که
ـنـهـا در ـنـاـفع ـخـود ـنه ـت ـطـری ـبـرای ـم آراء آگاـهـاـنه ـمـردم ـطـرـفـدار رـفـورم واـقـعی را ـخ
ـهـندوسـتان، بلکه در ـتـمامی مـنطقه ـمی داند. امپرـیاـلـیست ـها به ـخوبی ـمی دانـند که پـیروزی
واـند در داـخل ـهـند اـیـجاد ـنـیروـهای چپ و سکوالر ، ـعالوه ـبر ـتـغـیـیرات ـبـنـیادی که ـمی ـت
د. اـش ـطـقه داـشـته ـب ـن ادی ـم ـص اـسی- اـقـت ای ـسـی راـفـی رات ـجدی در ـجـغ اـثـی د ـت واـن د، ـمی ـت کـن
ا چـین و روـسـیه و اـیـجاد یک  ـبـلوک اـقـتـصادی ر ـمـتـعـهد ـب زدیک یک ـهـند ـغـی ـهمکاری ـن
خارج از کنترل آـمریکا، که در برگیرـنده بیش از 2/5 میلـیارد  انسان ـبر روی کره خاکی
اـبه یک اـحـتـمال ـجدی در ـفـعل و اـنـفـعاالت ـسـیاـسی ـخواـهد ـبود، در ـسال ـهای اـخـیر ـبه ـمـث
ده و االت ـمـتـح داف اـی ای اـه ـست که در راـسـت ری ـنـی وده اـست. و اـین اـم رح ـب ـط ان ـم ـجـه
ـمتـحدان ـناـتوـیی آن ـبرای آـیـنده ـجـهان ـباـشد.  تـحوالت ـماه ـهای آـیـنده ـنـماـیشگر ـنتـیجه اـین
روـهای چپ در اـیه ـخواـهد ـبود.  ـنـقش ـنـی اـتوری ـسرـم اروـیی دـموکراـسی ـهـند و دیکـت روـی
ا در اد ـه رـین اـتـح اـیی که در ـعـین ـحـفظ وـسـیـعـت اـست ـه راـحی ـسـی ان و ـط ـسـیج زـحـمتکـش ـب
ـمـقاـبل ـبازگـشت ـنـیروـهای ارـتـجاـعی ـمـقاوـمـتی ـموـفق را ـسازـمان ـبدـهـند، در اـین روـیاروـیی

حیاتی می باشد. 
بیانیهً رهبران حزب کمونیست (مارکسیست) هندوستان، حزب

کمونیست هند و جبهۀ پیشتاز 
پیرامون پی آمد انتخابات و تشکیل دولت

اـحزاب چپ ـخـشـنودی ـخود را از ـنـتایج رأی ـمردم در چـهاردـهـمین اـنتـخاـبات" ـلوک
ا رای ـقاـطع ـخود ـبه ـشش ـسال دوـلت ـناکارآـمد « ـبی ـجی پی» ـساـبـها  اـبراز کردـند. ـمردم ـب
BJP (ـحزب ـبـهاراـتـیا ـجاـناـتا) ـخاـتـمه داده اـند. ـمردم در اـین اـنتـخاـبات حکم ـخود را عـلـیه
اـنـبـخش دوـلت “واجپاـیی” و ای اـقـتصـادی زـی اـسـتـه وـمی، ـسـی اـفع ـق ـن ر ـم اـیم ـب ـشی ـق ـخط ـم
ـهـمـسوـیی ـبا امپرـیاـلـیـسم ـصادر کردـند. ـنه ـتـنـها ـحزب  بـهاراـتـیا ـجاـناـتا  ـبلکه پـشـتـیـباـنان ـفرـصت
ا ـتـصاـحب 61 کرـسی در روـهای چپ ـب ا ـخـشم ـمردم روـبه رو ـشدـند. ـنـی ان ـنـیز ـب ـطـلب آـن
ر ارزه پیگـی ر ـمـب أـیـیدی ـب اـبات ـمـهر ـت Ĥـمد اـنـتـخ اـفـتـند. پـی زرگی دـست ـی روزی ـب ـمـجـلس ـبه پـی
ـردم ـاـفع ـم ـن م)، ـم ن از حکوـمت (سکوالرـیــس ی دـی ـداـی ـاع از ـج ـای چپ در دـف ـروـه ـی ـن
رای اـلـیـسم  اـست. حکم ـحاـصل، ـخاـستگاه ـمردم را ـب زـحـمتکش و اـعـتراض ـبه ـنـفوذ امپرـی
ن از حکوـمت یکی از ی دـی ـد. ـجـداـی یکـن ن ـم ـی ـب ـاـنه رو ـت ـی ی سکوالر  و ـم ـت ی دوـل ـرپاـی ـب
ود. از اـین رو اـحزاب اـتی ـب روـهای چپ در کارزار اـنـتـخاـب اـمه ـنـی رـن ارـهای کـلـیدی در ـب ـشـع
زب ری ـح رپاـیی دوـلت اـئـتالـفی ـبه رـهـب ود را از ـب اـنی ـخ ـب ـی د که پـشـت ـتـن ـصـمـیم گرـف چپ ـت
اـنی، وـظـیـفه ـخود ـمی داـنـند کنگره گـسـترش دـهـند. اـحزاب چپ در ـحـین گـسـترش پـشـتـیـب
ات کردن رای ـبی ـثـب وـمی ـب ای ـق روـه وی «ـبی ـجی پی» و ـنـی ـسه ـیی از ـس رگوـنه دـسـی که ـه
دولت را نقش بر آب کنند. جهت سیاسی دولت جدید را، پی ریزی یک برنامه حداقل

مشترک معین خواهد کرد.
(ـبرـخی از رـهـبران ـحزب ـسوـسـیاـلـیـست اـنقالـبی در اـین جـلـسه ـشرکت کردـند. آنـها در
اـین ـجـلسه ـبه آگاـهی دیگران رـساـندـند که کـمـیـته ـمرکزی اـین ـحزب ـبرای ـتـصـمـیم گـیری
پیرامون شرکت در دولت، نشستی خواهد داشت که نتیجه آن را به اطالع دیگر احزاب

چپ خواهند رساند.)



ا دـست ـمردم ـهـند در اـنـتـخاـبات پارـلـماـنی اـین کـشور که ـقرـیب ـسه ـهـفـته ـطول کـشـید ، ـب
رد زدن ـبه ـسـیـنه ـنـیروـهای ـسـیاـسی ـشـبه ـفاـشـیـسـتی و راـست ـقوم گرا ، امکان ـبه ـقدرت رـسـیدن
ـنـیروـهای ـمردـمی ـترـقی ـخواه ـبه رـهـبری ـحزب کنگره ـهـند و ـتـحت ـحـماـیت ـمـسـتـقـیم اـحزاب

کمونیست این کشور را فراهم کردند . 
ـنـتاـیج اـعالم ـشده اـنـتـخاـبات ، ـحاکی از اـین اـست که از 539 کرـسی اـعالم ـشده ، ـحزب
ـصـیب ای راـستگرا ، 185 کرـسی را ـن روـه ـی ان آن ، 217 کرـسی و اـئـتالف ـن وـتـلـف کنگره و ـم
وـسط رـیـیس ان ـت دگی دارد که دوـتن از آـن اـیـن ـم د 545 کرـسی ـن ان ـهـن د . پارـلـم ود کردـن ـخ
ال گذـشـته ا» که در ـشش ـس اـت ا جـاـن ـی اراـت زب راـستگرا ی « ـبـه ود . ـح ـیـین ـمی ـش ور ـتـع ـجـمـه
ا از دـست دادن 90 کرـسی خـود ، ـمـجبـور ـبه کنـاره ـتی را در دـست داـشت ، ـب قـدرت دوـل
گـیری از ـقدرت ـشد . دو ـحزب کـموـنـیـست ـهـند ـبا اـفزودن 16 کرـسی ـبه ـتـعداد کرـسی ـهای
د . رـسـتـن ان ـمی ـف ده ـبه پارـلـم اـیـن وع 53 ـنـم ان ـقـبـلی ، در ـمـجـم ات پارـلـم اـب ـسـبت ـبه اـنـتـخ ود ـن ـخ
ـنزدیک ـبه 27 ـمـیـلـیون ـنـفر از رای دـهـندگان آرا ی ـخود را ـبه ـنـفع کاـندـیداـهای کـموـنـیـست ـبه

صندوق های رای ریختند . 
کـمیته ـمرکزی ـحزب کـمونـیست ـهـند در بـیانیه ـخود پس از ـتبریک ـبه مردم هـندوسـتان ،
ر ارزه پیگـی روزی چپ ـطـبـیـعت ـمـثـبـتی داد . اـین رای ـمـثـبـتی اـست در پاـسخ ـبه ـمـب گـفت : « پـی
چپ ـبرـضد ـسـیاست ـهای نژاد پرـسـتانه ـنـیروـهای ـقوم پرـست، زـیرا که چپ ـمـبارزات ـمردم در
و ازی، ـنـئ ای ـخـصوـصی ـس اـست ـه رـضد ـسـی ان ـبیکار و ـب واـن را ، ـج ان ، ـفـق اع از زـحـمتکـش دـف
ـلـیـبراـلـیـسم و «جـهاـنی ـشدن» ـسرـمایه داری را رهـبری کرده اـست. این رایی ـمـشـخص در اثـبات

نقشی است که چپ در روزهای آینده باید ایفا کند.»
روـمـند آن از اـیت ـنـی ر ـحـم اراـتی که دال ـب ان در اـظـه دوـسـت وـنـیـست ـهـن رـهـبری ـحزب کـم
یک دوـلت ائـتالفی ـترـقی ـخواه  ـحزب کنگره ـهـند و مـتـحدان آن اـست، ـخاـطر ـنـشان ـساـخت:
ر رگوـنه ـجنگ و ـجداـلی و ـب دور از ـه اد یک دوـلت اـئـتالـفی سکوالر اـست، ـب از روز اـیـج «ـنـی
پاـیه یک ـبرـناـمه ـحداقل ـمـشـترک که در ارـتـباط ـمـستـقیم ـبا ـنـیازـهای پایه ـیی ـفوری ـمردم ـباـشد.
ورد ـمـلـلی و اـقـتصـادی ـم اـفل ـبـین اـل ور در ـمـح ات کـش ات دوـلت و ـثـب ازه داد که ـثـب د اـج اـی ـب ـن

هیچگونه شکی قرار بگیرد.»
ـهـیـئت ـسـیاـسی ـحزب کـموـنـیـست ـهـند ( ـمارکـسـیـست ) در ـبـیاـنـیه پس از اـنـتـخاـبات ـخود از
روـهای راـست ، ـتـبریک گـفت . ارـیـخی  ـبه ـنـی ـمردم ـهـند ـبه ـخاـطر وارد کردن اـین شکـست ـت
رفـقای هـندی «این اـنتـخاـبات را ـموفقـیتی ـتاریخی» ـقلـمداد کردـند، چرا که تـعداد کرـسی ـهای
ـتـصاـحب ـشده اـنـتـخاـبات ـتوـسط  ـحزب کـموـنـیـست ـهـند (ـمارکـسـیـست ) ، ـحزب کـموـنـیـست
ان اـله از زـم ات 55 ـس اـب ـتـخ اـمی اـن رـسی، در ـتـم اً 61 ـک وـع ای چپ، ـمـجـم روـه ـی ر ـن اـی د و ـس ـهـن
اـستقالل اـین کـشور ـتا کـنون ، ـبی ـسابـقه ـبوده اـست . رهـبری ـحزب ـبرادر که در مـنطقه ـبنگال
ـغرـبی و کراال ـقدرت را در دـست دارد در اـظـهاراـتی که ـنـشان از ـحـماـیت ـهـمه ـجاـنـبه آن از
ـتشکـیل یک دوـلت اـئـتالـفی دارد، اـضاـفه کرد : «ـهـمه ـنـیروـهای سکوالر ـبه شکـست ـبی ـساـبـقه
ا » و ـموـتـلـفاـنش کمک کردـند . اـین اـمر ـبرای ـهـمه اـت ا ـجاـن ـحزب ـهـندوـهای اـفراـطی « ـبـهاراـتـی
اـحزاب سکوالری که چـنـین پـیروزی ـمـهـمی را ـبه ـثـبت رـساـندـند ، ـضرور و واـجب اـست که
زب اـسی ـح د . ـهـیـئت ـسـی ایگزـین را اـیجـاد کـنـن ات ـج ا ـثـب ده و یک دوـلت ـب ـتـفق ـش ا ـهم ـم ـب
اق ردم ، در ـجـهت اـحـق ان ـم ا و آرـم ای ـخواـسـته ـه ارکـسـیـست )، در راـسـت وـنـیـست ـهـند (ـم کـم

چنین هدفی عمل خواهد کرد .» 
ـحزب کـموـنـیـست ـهـندوـسـتان (ـمارکـسـیـست )، در ـبـیاـنیه ـیی که پس از پـیروزی اـنتـخاـبات
زب کنگره ، اـعالم کرد که در دوـلت وـسط ـح شکـیل دوـلت ـت اـنی از ـت ـب ـی داـشت، ـضـمن پـشـت
رـقی و ای ـمـت اـمه ـه رـن ـسـتـقل، از ـب زب ـم وان یک ـح د داـشت و ـبه ـعـن واـه ـسـتـقـیم ـنـخ رکت ـم ـش
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ـمردـمی دوـلت ـجدـید پـشـتـیـباـنی به ـعـمل ـخواـهد آورد. کـمـیـته ـمرکزی
رـفی رای دوـلت ـجدـید را ـمـع اـمه ـحداـقل ـب رـن ا ـب ـحزب در ـهـمـین راـسـت

کرد . در  این برنامه حداقل ازجمله آمده است: 
1- اـقدام دوـلت ـبرای ـخارج ـشدن از ـنـفوذ ـنـیروـهای ـقوم گرا از
ن ـی مچـن نگ و ـه ـیقــات و فــرـه ـحـق ت، آمــوزش و پرورش، ـت دوـل
ازـسازی دوـلت و ـسازـمان ـهای آن ـبر ـمـبـنای اـصول سکوالر، ـمـقدم ـب

بر همه چیز باید باشد.
2- ـسـیاـست ـمـسـتـقل ـخارـجی که ـمـعرف روش ـسـنـتی ـعدم ـتـعـهد
ـهـند ـباـشد. اـین ـسـیاـست ـباـید رواـبط ـخوـبی را ـبا ـهـمـسایگان ـما ـبرـقرار

سازد و گفتگو با پاکستان را گسترش دهد . 
ردم رای ـم اه ـب د در ـجـهت اـیجـاد رـف اـی صـادی ـب اـست اـقـت 3- ـسـی
عادی، زحـمتکشان ـباـشد  و کشاورزی و ـترقی زـندگی تهـیدسـتان در
د اـی وـمی ـب ای ـعـم رد. ـبـخش ـه رار گـی وـیت ـق د در اوـل اـی ا ـب ا ـه روـسـت

مردمی شوند ، اما نباید بخش های پول ساز آن خصوصی شوند. 
انتخابات اخـیر هند نه تنها از نظر داخلی، بلکه از نـظر جهانی نیز
ود . ـهـند دوـمـین کـشوراز ـنـظر ـتـعداد رـخوردار ـب از اـهـمـیت ویژه ـیی ـب
ظـر یـا از ـن ـین کشـور آـس ن، در ـجهـان  و سـوـم ـیت، پس از چـی ـمـع ـج

اقتصادی است. 
یـا جـانـاتـا»، در طـول شـش سـال دوـلت دـست راـسـتی «ـبهـاراـت
ا رشـد ـخصـوـصی سـازی، ـفقـر و ـفالکت را در حـاکـمـیت خـود، ـب
د. ده هـا هـزار ان، ـبه اوج خـود رسـاـن ـت دوـس ـن کشـور ـفالکت زده ـه
رگ ـمحکوم ا ـم ان ـبه گرـسنگی ـت اری از زـحـمتکـش ـسـی اـیی و ـب روـسـت
د و اـین امکان را ـبه وجـود یکاری ـبه رـقـمی ـنجـوـمی  رـسـی د. ـب شـدـن
ای دوـلـتی، ادـه د ـنـه رـی ا ـخ ارـجی ـب ای داـخـلی و ـخ اـیه ـه رـم ا ـس آورد ـت
رش د گـسـت ـتصـاد ـهـن دی اـق ای کـلـی ود را در ـبـخش ـه ای ـخ ـشه ـه رـی
ا ـشـغل ـسـتـند و ـی ا ـبیکار ـه ان ـی واـن دـهـند. در ـحال ـحاـضر10 درـصد ـج
ال ا در ـبـین ـس اـنه ـه د. 9 درـصد کارگران کارـخ ای ـنـیـمه وـقت دارـن ـه
د . در ـبخـش هـای 1997 تـا 2000 ، ـشـغل خـود را از دـست داده اـن
ال زار در ـس ون و 86 ـه ـیـلـی داد 37 ـم اـغـلـین از ـتـع داد ـش ز ـتـع ـی دوـلـتی ـن
ال 2002-2001 ر در ـس زار ـنـف ون و 21 ـه ـی ـیـل 1997-1998 ، ـبه 34 ـم

کاهش یافته است . 
ال زاـیش اـست. ـبه ادـعای دوـلت در ـس ان رو ـبه اـف ز ـهمچـن ر ـنـی ـفـق
1999 ـبـیش از 26/1 درـصد ـمردم ـهـند در زـیر ـخط ـفـقر زـندگی ـمی

 پیروزی تاریخی نیروهای چپ در هند

شماره 8687  سه شنبه 5 خرداد ماه 1383

کمک های مالی رسیده
به مناسبت اول ماه مه    رفقا از برلین              500 یورو

به یاد قهرمان ملی ایران 
خسرو روزبه و یارانش  150 یورو
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