
با نزديك شدن مـوعـد بـرگـزاري         
انتخابات مجلس خبرگان رژيم بحث بـر  
سر شركت و يا عدم شركت و همچنيـن   
رايزني هاي سياسي براي تعيين لـيـسـت    
هاي گوناگون با شـدت بـيـشـتـري در          

حتي كساني مانند هاشمـي  .  جريان است
رفسنجاني كه در دوران پس از انـقـالب   
همواره نقش اساسي يي در رهبري رژيم 
واليت فقيه عهده دار بوده است در هفته 
هاي اخير ترديـد خـود را در زمـيـنـه              
شركت در انتخابات مجلـس خـبـرگـان       

از سـوي ديـگــر       .  اعـالم كـرده اسـت       
خبرهاي مختلفي در زمينه آمـاده شـدن       
نيروهـاي ذوب شـده در واليـت، بـه               
رهبري مصباح يزدي و همياري ارگـان    
هاي نظامي و انتظامي  بـراي تـحـكـيـم          
قدرت انحـصـاري خـود در مـجـلـس             
خبرگان و آماده شدن براي دوران پـس    

 .از خامنه اي مي رسد
حزب تودة ايران بيش از پانزده سال 

با ارزيابي )   1369در فروردين ماه (پيش 
شرايط مشخص اجتماعي، اقتـصـادي و     
سياسي و همچنين تـركـيـب طـبـقـاتـي          
حاكميت ارتـجـاع شـعـار طـرد رژيـم             
واليت فقيه را به عنوان شعـار مـحـوري      

اتخاذ اين شعـار حـزب     . خود اعالم كرد
ما از چپ و هم از راست مـورد شـديـد      

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

نيروهاي . ترين تهاجمات تبليغاتي قرار گرفت
چپ رو اتخاذ چنين شعاري را پشـت كـردن       
حزب به شعار سرنگونـي رژيـم جـمـهـوري          
اسالمي و تالش آن براي حركت بـه سـمـت      
توجيه استحاله پذيري رژيم اعالم كـردنـد و       
حزب تودة ايران را مورد شديد ترين اتهامات 

خاك پاشيدن و فريب «، »خيانت«از جمله  
از سـوي ديـگـر در        .  قرار دادند...  و   »مردم

طيف نيروهاي راست و خصـوصـاً در مـيـان         
مخالفان حزب تودة ايران  نيز اين سياست بـه    

سياست درست حزب «عنوان پشت كردن به 
و در   »  در سال هاي اوليه پس از انـقـالب      

گـذشـتـه    »  تسويه حساب با رهبـري «واقع 
 . معرفي و محكوم شد

به يـاد دارنـد         »نامه مردم«خوانندگان 
كه حتي وزارت اطالعات رژيم نيز با پـنـهـان      

، »ك. آ«شدن پشت نامه مشكوكي به نـام      
راه «كه در آن هنگام در نشريه ضد توده اي   

انتشار يافت، اتخاذ ايـن سـيـاسـت از          »توده
خـوانـده     »خانمان برانداز«سوي حزب ما را 
در مقابل سياست خـانـمـان    «: و اعالم كرد كه

برانداز طرد واليت فقيه، تنها يك راه وجـود    
راه «بـه نـقـل از          (    »دفاع از انقـالب : دارد
نامه تنظـيـم شـده      )   12ص   24شماره  »توده

در وزارت اطالعات رژيم با نگراني شديد از   

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

ديدار نماينده كميته مركزي حزب تودة ايران با اعضاي گروه 
 در پارلمان اروپا»  متحد چپ«

اروپـا، كـه در          »متحـد چـپ    «در پي دعوت  گروه پارلماني 
كشور اروپاپـي   12حزب چپ و 16نماينده پارلمان از  41برگيرنده 

است، نماينده كميته مركزي حزب ما در جلسه ويژه يي در مـقـر       
پارلمان اروپا، در استراسبورگ، حضور يافته و نمـايـنـدگـان ايـن        

در .  گروه پارلماني را در جريان آخرين تحوالت ميهن ما قرار داد  
آغاز جلسه رفيق فرانتس لوتز، رهبر گروه پارلماني چـپ ضـمـن        
سخنان كوتاهي به مبارزات حزب اشاره كرد و از حضور نمـايـنـده    

 .حزب ما در اين نشست استقبال كرد
نماينده كميته مركزي حزب ما در سخنان خود ضمن اشـاره بـه       

ريـاسـت      »انتـخـابـات   «تحوالت اخير ايران و از جمله برگزاري 
جمهوري سال گذشته و برگماري احمدي نژاد به مـقـام ريـاسـت       
جمهوري به بررسي سياست هاي اتخاذ شده از سوي ارتـجـاع در       

او بـا  .  ماه هاي اخير پرداخت
اشاره به باال گـرفـتـن مـوج         
اختناق و سركوب در ايـران  
حمله به سنديكاهاي مستقـل  
كــارگـــري، از جـــملـــه         
دستگيري فعاالن سنديكـاي  
كارگران شـركـت واحـد،        
ــاي           ــاده ــه ــه ن ــم ب ــاج ــه ت

با صدور بخـشـنـامـه وزارت كـار و امـور               
اجتماعي در مورد ايجاد رويه واحد در پرداخـت  
دستمزدهاي كارگران دايم و موقت و به هـمـراه   

مـاده اي وزيـر كـار بـراي              6آن اعالم پيشنهاد 
اصالح قانون كار،حمالت هدفمند رژيم واليـت  
فقيه به حقوق و منافع طبقـه كـارگـر و ديـگـر            
زحمتكشان ميهن مـا وارد مـرحلـه اي نـويـن                

در اين مرحله ارتجاع با تمام امـكـانـات      . گرديد
خود در راستاي سياست تامين امنيت سرمايه بـه    
زيان امنيت شغلي زحمتكشان برنامه ريزي دقيـق  
كرده است بنابر اين ضرورت برخورد هوشيارانـه  
و مبارزه سازمان يافته بيش از گذشته اهميت مي 

بررسي حوادث اخير سياسي كشـور و در      .   يابد
پيوند با آن توجه به سياست هـا و اقـدام هـاي            
وزارت كار تحت سرپرستي محمد جهرمي نشان 
مي دهد، صدور بخشنامه از سـوي وزارت كـار       

مـاده     6در مورد مساله دستمزد ها و ارايه پيشنهاد 
اي وزير كار براي اصالح و تغييـر قـانـون كـار         
جداي از هم نبوده و هر دو حلقه هـاي زنـجـيـره       

آماج اين سـيـاسـت نـيـز        .  يك سياست واحدند
چيزي نيست جز تامين منافع كالن سرمايه داران 
و دالالن به زيان پايمال شدن حقوق كارگران و   

هنگاميكه بخشنامه وزارت كـار در     ! زحمتكشان
باره مساله دستمزد ها صـادر شـد، بـالفـاصـلـه             
كارگران و معدود تشكل هاي صنفي واقعي آنها 
واكنش نشان داده و اعالم داشـتـنـد، بـرخـالف        
تبليغات پر سرو صدا در ايـن بـاره كـه گـويـا              
افزايش دستمزد ها سبب اجراي برنامه تـعـديـل      

 هشتم ،  دورة742شماره 
 1385تيرماه  15سال  بيستم، 

اصالح مصوبه دستمزد ها و 
 پيشنهاد جديد وزير كار

 ، انتخابات مجلس خبرگان »واليت فقيه«
  و حزب تودة ايران

 6ادامه در صفحه  

 2ادامه در صفحه   6ادامه در صفحه  

 ارگان مركزي حزب تودة ايران



نيروي انساني شده، با تـغـيـيـرات صـورت        
گرفته در نحوه محاسبه و تـعـيـيـن مـيـزان         
حداقل دستمزد ها، اخـراج هـا مـتـوقـف            
نگرديده و كماكان شاهد اخراج گسـتـرده   

در اين خصـوص دبـيـر        .  كارگران هستيم
انجمن هاي صنفي كارگران كوره پز خانـه  
استان تهران به خبـرنـگـار ايـلـنـا چـنـيـن              

با توجه به اينكه كـارفـرمـايـان در       « : گفت
همه جا نفوذ دارند و دولت به خواسته هـاي  
آنان تن مي دهد، هر طور كه آنها بخواهند 
همان مي شود، سرنوشت دستـمـزد امسـال      
كارگران هم با خواست كارفرمايـان گـره     
خورده، بايد پرسيد اگر در سالهاي آيـنـده     
ميزان افزايش دستمزد كارگران كمـتـر از     
نرخ تورم و واقعيت هاي اقتصادي جـامـعـه    
باشد، شوراي عالي كـار مصـوبـه اش را            
اصالح خواهد كرد كه البتـه جـواب ايـن        

آقاي جهرمي در قضيـه  .  سوال روشن است
اصالح مصوبه دستمزد شوراي عالـي كـار     
خود را كنار كشيده و نمايندگان كارگـري  

بـهـانـه    .  را با كارفرمايان درگير كرده است
كارفرمايان براي اخراج، دسـتـمـزد زيـاد         
كارگران بود اما بايد همچنان منتظر اخراج 
هاي بعدي باشيم زيرا اين مورد تنها بـهـانـه    

 »... اي بيش نبوده است
ناگفته پيداست، اصـالح مسـالـه               

دستمزد ها در شـوراي عـالـي كـار و بـه              
دستور مستقيم وزارت كار صورت گرفـتـه   
و در آن هيچ توجه اي به منافع زحمتكشان 

مطابق اين بخشـنـامـه تـعـيـيـن          .  نشده است
دستمزد كارگران قراردادي نه بر پايه نـرخ    
واقعي تورم ،بلكه به توافق تـوجـه كـنـيـد          
توافق نمايندگان كارگران و كـارفـرمـايـان     

پرسش اينجاسـت در    .  منوط گرديده است
چارچوب وضعيت كنوني كه كارگران از   
سنديكاي واقعي محروم هستند و هيچگونه 
اهرم و قدرتي براي پيشبرد خواسـت هـاي     

رفاهي خود ندارند، توافـق بـراي       –صنفي 
تعيين دستمزد يك كارگر قـراردادي چـه     

به قول يـكـي   !  معنايي مي تواند داشته باشد
از نمايندگان كارگران ذوب آهن اصفهان، 
اين كار يك زور آزمايي نابرابر و ناعادالنـه  
ميان گروهي فقير و محتاج به كار بـا يـك     
. گروه صـاحـب قـدرت و ثـروت اسـت             

كارگران با توجه به اوضاع اقـتـصـادي بـه       
دليل نياز مالي مجبورنـد هـر رقـمـي كـه            
كارفرما اعالم كند، پذيرفته و زير بـار آن      

در اين باره نماينده كارگـران بـنـدر      . بروند
شاپور واقع در استان خوزستان به درسـتـي     

اصـالح مصـوبـه      «:  ياد آوري مـي كـنـد     
دستمزد به نفع بـخـش خصـوصـي اسـت             
دولت قبالً بـا دو نـرخـي كـردن مـيـزان               
دستمزد ها اختالف در ميان كارگران دايـم  
و قراردادي انداخت و حـاال هـم حـداقـل         
دستمزد كارگران به توافق ميان كـارگـر و     
كارفرما واگذار شده به دليل نبود امـنـيـت      
شغلي بعيد است كارگران بـراي افـزايـش      
دستمزد بخواهند با كارفرما به چـانـه زنـي        

بپردازند، در عمل به دليل قدرت كـارفـرمـا در      
اخراج كارگران، مذاكره كارگران قـراردادي    
براي دستمزد ها بي معـنـا اسـت و كـارگـران            
مجبور هستند زيـر بـار نـظـر كـارفـرمـا قـرار                 

 ...»بگيرند
به اين ترتيب با سياست جديد وزارت كـار  
دولت احمدي نـژاد، سـرنـوشـت و زنـدگـي             
كارگران بويژه كارگران قراردادي كه ايـنـك     

درصد كارگران شاغل ميهن مـا را       65بيش از 
تشكيل مي دهند در دست كالن سرمايه داران   

وضعـيـت آنـچـنـان        . و دالالن قرار گرفته است
وخيم مي باشد كه، رييس اتحاديـه كـاركـنـان       

تـوافـق   «: صنعت آب و برق هشدار مي دهـنـد    
كارگر و كارفرما براي دستمزد اجباري خواهـد  
بود و اين امر سبب مي شود اوال هزاران نفر بـه    
صف بيكاران پرتاب شوند و دوم اينكه التهـاب  
. و اعتراض سراسر مراكز كارگري را فرا بگيرد

با اين نوع سياست ها و عملـكـرد وزارت كـار        
 »كارگران به نظام بدبين و معترض خواهند شد

به دنبال اين بخشنامه و اصالحيه و در پيونـد  
ماده اي وزير كار براي اصـالح     6با آن پيشنهاد 

  . قانون كار ارائه گرديده است
تـيـر      2خبرگزاري فارس، به تاريـخ             

مخبر كميسيون صنايع اظهار « : ماه، گزارش داد
داشت ،در جلسه اخير اين كميسيون ،وزير كار 

ماده اي براي تغيير قانون كار جـهـت      6پيشنهاد 
رفع مشكالت و موانع توليد و سرمايـه گـذاري     

بـنـد      6را ارائه كرد، در اين پيشنهاد مكتوب به 
و    27اشاره شده كه ايجاد تغييراتـي در مـاده         

 21تبصره هاي آن، اضافه شدن يك بند به ماده 
 191قانون كار، افزودن يك تبصـره بـه مـاده          

قانون در ارتباط با تغيير در تعريف كارگاه هاي 
قـانـون    7تبصره به ماده  2كوچك، اضافه شدن 

قانون و اضـافـه        41بند به ماده  2كار، همچنين 
شدن يك عبارت متني در ارتباط بـا صـنـدوق      

قانون كار از مندرجات پيشنـهـاد    30بيمه به ماده 
بعالوه پيشنهاداتي هم در ارتبـاط  . مذكور هستند

با اصالح فصول ششم و هشتم قـانـون كـار در        
روزنامه دنياي اقـتـصـاد      » .دست بررسي است 

تيرماه با استقبال از طـرح وزيـر          3نيز به تاريخ 
اصالح قانون كـار  « كار در مطلبي تحت عنوان 

پيـش از ايـن       « : از جمله نوشت » كليد خورد
جهرمي در گفت و گويي اختصاصي با دنـيـاي   
اقتصاد در سال گذشته ،ضمن انتقاد از بـرخـي     
مواد دست و پاگير قـانـون كـار بـر ضـرورت            
اصالح آن به منظور رونق اقتصادي خـبـر داده       
بود، اكنون در واقع وزارت كار در صدد اسـت    
با تدوين قانوني براي كارگاه هاي كـوچـك و     
متوسط و قايل شدن تمـايـز بـراي واحـدهـاي          
صنعتي كوچك و متوسط با واحدهاي بـزرگ    

سرمايه گذاري را از سر راه   ( ،بخشي از مشكل 
عالوه بر اين رييس كانـون عـالـي      »    ....بردارد

انجمن هاي صنفي كار فرمايي با حـمـايـت از        
اصـالح قـانـون كـار         «: وزير كار اعالم داشت 

يكي از خواسته هاي اصلي كارفرمـايـان اسـت      
،قانون كار داراي لحن يك سـويـه در مـحـق           
خواندن كارگر و متعهد ناميدن كارفرمـا اسـت     
لذا توسعه و شكوفايي اقتصاد ايران و بـه ويـژه       
پويايي بخش خصوصي نيازمند اصالح قوانـيـن   

او سپس اضافه كرد  ». از جمله قانون كار است 

كانون عالي انجمـن هـاي صـنـفـي كـار             «: كه 
فرمايي به عنوان نماينده بخش خصوصي ايـران    
در روابط كار در حاشيه برگزاري اجالس اخـيـر   

در ژنو با وزير كـار  )ايي ال او(سازمان جهاني كار
در خصوص ضرورت اصالح و بازنگري قـانـون   
كار گفت و گو داشت، با توجه به نظـر مسـاعـد      
شخص وزير كار در مورد ساماندهي قانون كـار،  
جلسات ديگري در اين خصـوص بـا مـقـامـات          

 .» ارشد وزارت كار خواهيم داشت
در ارتباط با محتوي پيشنهادات وزير كـار       

در باره اصالح قانون كار تاكنون مطالب زيـادي    
ولي چند مورد از اين پيشنهـاد  .  انتشار نيافته است

ها به صفحه هاي مطبوعات درز كرده كه جالـب  
و نشان دهنده ژرفاي برنامه ضد كارگري دولـت  

در ارتبـاط بـا      . نو گزيده رژيم واليت فقيه است
يعني باز تعريف  191افزودن يك تبصره به ماده 

و تغيير در توضيح كارگاه هاي كوچك ،مطابـق  
با اصالحيه وزير كار قرار است، به جاي كارگـاه  

نـفـره      50تا  25نفر و كمتر،كارگاه هاي  10هاي 
به عنوان كارگاه كوچك تعريف و از شـمـول         

با اين اقدام بسـيـاري از       .  قانون كار خارج شوند
مركز صنعتي از شمول قانون كار و اصـوالً هـر       
گونه قانون حاكم بر روابط كار و سرمايه خـارج    
و كالن سرمايه داران به دلخواه خود، دسـت بـه     

 .استخدام، تعيين دستمزد و اخراج خواهند زد
اين سياست در چارچوب سـمـت گـيـري         

اجتماعي رژيم قراردارد كه مـحـور       –اقتصادي 
وزارت كار دولت .  آن تامين امنيت سرمايه است

احمدي نژاد مجري برنامه اي اسـت كـه بـايـد           
نيروي كار ارزان و مطيع را براي سرمايه گذاران 

از ديگر سو جهرمي وزيـر كـار بـا        . تامين نمايد
صراحت درباره صندوق بيمه اجتماعي و هـدف    
اصالح قـوانـيـن نـاظـر بـر آن اعـالم داشـتـه                    

وجوهي را كه تامين اجتماعي دريـافـت   « : است 
مي كند بايد در امر سرمايه گذاري و امور مولـد  
صرف نمايد تا بـتـوانـد ايـجـاد ارزش افـزوده             
كند،بخش بيمه و درمان بايد از هم جدا باشـد و    
به كارگر و كارفرما اجازه دهد كه بيمه تكميلـي  
قالب اختياري يابد، بيمه براي ايـنـكـه بـتـوانـد           
سرويس دهي بهتري داشته باشد بايد به انحصـار  
زدايي بپردازد و بخش خصوصي در آن فـعـال       

.  گردد . در هـمـيـن راسـتـا نـيـز ازجـملـه                  »  .
پيشنهادهاي وزير بـراي اصـالح قـانـون كـار،              

درصدي حـق بـيـمـه بـراي           10معافيت بيش از 
 . كارفرمايان است

به اين ترتيب با كاهش سـهـم بـيـمـه                   
كارفرمايان ، سازمان تامين اجتماعي با بحـران و    

سازمان تاميـن  .  سپس فروپاشي روبرو خواهد شد
اجتماعي هم اكنون به دليل بدهي هاي سنـگـيـن    
دولت و كارفرمايان به آن بـا كسـري شـديـد             

 .بودجه روبرو شده است
همانگونه كه اشاره رفت ، مـجـمـوعـه              

اين برنامه ها ، منـافـع و حـقـوق كـارگـران و               
بدون شك .  زحمتكشان را هدف قرارداده است 

ماه هاي آينده شاهد گسترش اعتراضات در ايـن  
به همين دليل بايد باز هـم بـر     . زمينه خواهيم بود 

 .ضرورت همبستگي و سازماندهي تاكيد كرد
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 سالگي حكومت دولت ائتالفي  30
 جبهه چپ در بنگال غربي

اصالحات ارضي و بازسازي سيستم پاچاياتي راج ستون اصلي پايه هـاي  .  بود
 .حزب و جبهه چپ  در مناطق روستائي را تشكيل مي دهند

 دو مرحله
سال عمر دولت جبهه چپ را مي توان  به دو مـرحلـه كـمـابـيـش          30

، جبهه چپ تحت رژيمي  1991تا  1977در مرحله اول . مساوي تقسيم كرد
كار مي كرد كه كنترل برنامه اقتصادي و پيشرفت آن  در راه سرمايـه داري    

در اين دوران نقش دولت مركزي و مـاهـيـت        .  در دست دولت مركزي بود
صنايع و تقسيم منابـع بـراي سـرمـايـه          . مركز  متفاوت بود –روابط  ايالت 

در اين دوران بنـگـال   . گذاري عمومي و توسعه از اختيارات دولت مركزي بود
دولت مركزي از تشويق صنايع بـراي    .  غربي شديدا مورد تبعيض قرار گرفت

تاسيس كارخانه ها در بنگال غربي خودداري كرده  و از قدرت خـود در راه       
مركز هم چنين، طوري  بـرنـامـه        .  عقب نگهداشتن  ايالت استفاده مي كرد

مالي خود را اداره مي كرد كه بنگال غربي از سرمايه گذاري عمومي محـروم  
در اين دوران، جبهه چپ مجبور شد براي مقابله با تبعيض دسـت بـه     .  بماند

توسعه صنعتي از يك طرف به دليل بدي رابـطـه     .  مبارزه اي  بي وقفه بزند
ايالت  و از طرف ديگر به دليل درك ناكافي در سالهاي اولـيـه از          -مركز 

در حقيقت، بـنـگـال      .  محدود بودن طول دولت جبهه چپ، بسيار ضعيف بود
غربي، كه در زمان استقالل از ايالت هاي پيشرفته كشور بود، آن چنان عقب 

مـرحلـه   .  توليد صنعتي كشور را تامين كـرد %  8فقط  1985افتاد كه در سال 
شروع شده كه تا به امروز ادامه دارد و دولت جبهه چپ  1992دوم؛ ، از سال 

 .  هم در ابن مرحله كار مي كند
اين دوران، مرحله استقالل ايالت  وعدم كنترل و دخالت دولت مركـزي  

عقب نشيني دولت مركزي از مسئوليـت خـود در       . در زمينه اقتصادي است 
 . بخش  بيمه و رفاه اجتماعي نيز تاثير جدي بر ايالت داشته است

يـك   1994در چنين شرايطي بود كه پنجمين دولت جبهه چپ در سال 
، كمـيـتـه    1994با توجه به شرايط جديد، در دسامبر .  برنامه صنعتي ارائه داد

نقش دولت جبهه چـپ  «قطعنامه )  ماركسيست( آي -پي-مركزي حزب سي
را به تصـويـب    »در چهارچوب سياست هاي اقتصادي نوين:  در بنگال غربي

دولـت  «، قطعنامه 2002به دنبال آن، كنفرانس ايالتي حزب، در سال . رساند
بر پايه چنين تصـمـيـمـاتـي،         .  را به تصويب رساند »جبهه چپ و وظايف ما

جبهه چپ بايد  تعهدات خود به مردم را عمل كند و با وجود تـالش شـديـد      
دولت مركزي در جهت پيشبرد اقتصاد بازار آزاد و خصوصي سازي، سخت در 

جبهه چپ  ابتكار دعوت از سرمايـه گـذاري     .   راه  توسعه ايالت  تالش  كند
خصوصي را بكار برده  تا ايالت  بتواند داراي پايه صنعتي قوي و فـن آوري    

با وجود تشويق سرمايه گذاري خصوصي؛ دولـت از حـقـوق        .   پيشرفته شود
دولت هم چنين با اتـخـاذ     . طبقه كارگر و سنديكاهاي كارگري دفاع مي كند

سياست هائي در راه توسعه مردمي،  تالش مي كند تا قشرها فقيرتر جامـعـه   
با وجود محدود بودن منابع الزم، مراكز آمـوزشـي،     .  بتوانند بر فقر غلبه كنند

دولت محلي، در .  بهداشت و رفاه اجتماعي بايد در دسترس همگان قرار گيرد
حاليكه در صدد جذب  سرمايه گذاري خصوصي است اما،  از تعهد خـود در      

 . راه تامين خدمات اوليه براي مردم كوتاهي نخواهد كرد
آي -پـي -مـيـن كـنـگـره حـزب سـي             18قطعنامه سياسي مصـوب    

 : در مورد آينده دولت جبهه چپ چنين مي گويد) ماركسيست(
ليبرالي دولت مركزي، دولت محلي جبـهـه   -در مقابل سياست هاي نو«

چپ بايد سخت در راه اجراي سياست هاي مردمي  و توسعه متعادل مـبـارزه   
دولت جبهه چپ، با وجود تشويق سرمايه گذاري خصوصي ، از بـخـش   .  كند

دولتي در زمينه هاي مهم  دفاع  و حمايت مي كند، و در صورت  امـكـان،     
هزينه خدمات اجتماعي را افزايش داده و سياست هائي را براي حمايت هـر    
چه بيشتر قشرها فقيرتر جامعه كه به دليل سياست هـاي دولـت مـركـزي         

 ».شديدا تحت فشار قرار دارند را ارائه خواهد داد
 

 رضايت مردم از برنامه كار
-پـي -انتخابات اخير مجلس نشان داد كه مردم از برنامه كار حزب سي

عـمـلـكـرد     . و جبهه چپ براي  توسعه ايالت راضي هستنـد )  ماركسيست(آي 

سي سـالـگـي     2006ژوئن  21دولت جبهه چپ در بنگال غربي، در 
اين روز تاريخي مصادف است با پيروزي .   موجوديت خود را چشن گرفت

سـه  .  انتخاباتي تاريخي كه به تشكيل هفتمين دولت جبهه چپ انجاميـد 
دهه دولت جبهه  چپ نه تنها در تاريخ جنبش كمونيستي كشور بلكه در   

براي درك مـبـارزه   .   سطح بين المللي نيز از اعتبار باالئي برخوردار است
طوالني و دشواري كه به تشكيل  يك ساختار سياسي چپ و يك دولـت  
جبهه چپ با ثبات انجاميده  الزم است كه به تاريخ گذشته نـظـري بـي      

 .افكنيم
 1977دوران ماقبل 

بعد از پـيـروزي در          1957حزب كمونيست اولين دولت را در سال 
اين دولت به رهبري نامبوپيري پاد بعـد از    . انتخابات مجلس، تشكيل داد

قانون اسـاسـي    356براي خلع  دولت منتخب ، ماده . ماه سقوط كرد 21
بعد از   .  براي  اولين بار از طرف دولت وقت نهرو مورداستفاده قرار گرفت

 9، هنگامي كه حزب كتگره در 1967چهارمين انتخابات عمومي در سال 
استان باخت، براي اولين بار دولت جبهه متحد در بنگال غزبي  وكـراال      

. اما، اين دولتهاي محلي مدت طوالني بر سر كار نـمـانـدنـد    . تشكيل شد
احـزاب  .  ماه  سقوط كرد 9اولين دولت جبهه متحد در بنگال غربي بعد ار 

 1969چپ عليه اين توطئه و دخالت دولت مركزي مبارزه كردند ودرسال 
اما، اين دولت هم بعد از   . دوباره حبهه متحد با اكثريت عطيمي برنده شد

مـاه     31در كراال، دولت جبهه متحد   .  سقوط كرد1970ماه در سال  13
 .اين دولت ها بر پايه مبارزات بي امان تشكيل شدند. دوام آورد 

جبهه چپ در بنگال غربي محصول چندين دهه مبارزه طبقـاتـي و     
شاهد رشد مبارزات طبـقـه    1960و  1950سالهاي . جنبش توده اي است

طـبـقـه    .   كارگر، دهقانان و ساير قشرها زحمتكش در بنگال غربي بـود   
. حاكم  نمي توانست وجود  دولت هائي تحت رهبري چپ را تحمل كنـد 

دولت هاي تحت رهبري حزب كنگره با دولت ها ي تحت رهبري چـپ  
با توجه به  اوضاع سياسي هند در سالهاي .  با خصومت برخورد مي كردند

،  و با در نظر گرفتن ارتباط نيروها و دشمني با كمونيست 1960و  1950
ها در ميان طيف طبقه سياسي حاكم، دولت ها ي فوق نمي تـوانسـتـنـد     

 . بيش از مدت كوتاهي برجاي بمانند
، بعد از پايان دولت اضطراري  و افزايش آگاهـي  1977تنها در سال 

دموكراتيك مردم بود كه دولت هاي تحت رهبري چپ توانستند تا پايـان  
دليل ديگر،  اين واقعيـت اسـت كـه        .   دوره خود بر سر كار باقي بمانند

با تـقـويـت خـود          -آي -پي -سي -)ماركسيست(حزب كمونيست هند 
توانست به حزب غالب در ايالت هاي  بنگال غربي، كـراال و تـريـپـورا         

ولي حمالت همچنان ادامه داشتند، از جمله حمالت لـجـام   .   تبديل شود
اما، مـقـاومـت و      .   1988گسيخته در تريپورا طي انتخابات مجلس سال 

 . آي و چپ توانست بر اين حمالت فائق شود -پي -مبارزه  سي
 دست آوردهاي مهم

در چنين شرايطي بود كه سي سال پيش دولت جبهه چپ كار خـود    
با نگاهي به گذشته مي توان دريافـت  .  را به رهبري جوتي باسو آغاز كرد

كه چگونه جبهه چپ توانست با وجود محدوديت ها قانون اسـاسـي  و       
اقتصادي موجود فعاليت كند، اصالحات ارضي را بـه      -سيستم اجتماعي 

مرحله اجرا درآورد، تمركز قدرت را از بين ببرد، سيستـم دمـوكـراتـيـك        
را برقرار كند، توليد كشاورزي را باال بـبـرد، حـقـوق          »پانچاياتي راج«

دموكراتيك را حمايت كند، زندگي اجتماعي را همگون  و ارزش هـاي        
دو نمونه  از تغييرات  بسيار مهمي كه جبهه چپ در .  مدني را تقويت كند

سال هاي اول موفق به انجام آن شد اجراي اصالحات ارضي و بازسازي 
اين .  بود  -يعني ادارات دموكراتيك دولت محلي   »پانچاپاتي«سيستم 

معروف شده بود در ارتـبـاط      »راه رفتن با دوپا«دو اقدام كه به سياست 
دولت محلي بـا اصـالحـات ارضـي           .   تنگاتنگ با يكديگر قرار داشتند

توانست دهها هكتار زمين را بين دهقان هاي بي زمـيـن وكـم زمـيـن          
جبهه چپ؛ هم زمان به سيستم سه مرحله اي چانچـايـاتـي    .   تقسيم كند

اكثريت اعظم نمايندگان انتخاب شده در سيسـتـم   .  راج حيات تازه اي داد
بيش از يك سوم كرسـي هـا     . از دهقانان كوچك و فقير و خرده پا بودند

سال قبل از الزم االجرا  17اين سيستم دموكراتيك، . در دست زنان است
 .قانون اساسي در سراسر كشور، برقرار شد 74و  73شدن ماده 

آي پيش بيني مي كرد، اصـالحـات     -پي-همانطوري كه حزب سي
 29/89در پايان برنامه هفتم، توليد مواد غـذائـي     .  ارضي باعث رشد شد

درصد  13/42درصد افزايش يافته بود در حاليكه در سراسر هند اين رقم 
 5ادامه در صفحه   



پيروزي مهم براي مدافعان * 
 حقوق بشر

در شماره گذشته در همين صفحه در             
كجي به        دهن«مطلبي تحت عنوان          

بشر    براي شركت در همايش شوراي حقوق         از اعزام يك هيئت نمايندگي رژيم    »بشر حقوق اعضاي تشكيل دهنده اين       . سخن رفته بود   
هيئت را كساني چون سعيد مرتضوي تشكيل         

كنندگان اصلي      دادند كه خود از نقض           مي با انتشار اين خبر،     .  بشر در ايران هستند     حقوق
اي صورت    هاي گسترده   اعتراض ها و مخالفت   

گرفت و نيروهاي انسان دوست نگراني خود را      
اي كه ماهيت آن به موضوع رسيدگي به         جلسهاز حضور نمايندگان رژيم واليت فقيه در              

در . شود، اعالم كردند     بشر مربوط مي     حقوق
عقب نشيني زد و با فراخواندن نمايندگان             ادامه اين اعتراضات برحق، رژيم دست به            
اعزامي خود به تهران، به موضوع شركت اين          
هيئت در نشست افتتاحيه شوراي حقوق بشر          

هيئت روز جمعه گذشته در شرايطي كشور            اين . سازمان ملل متحد در ژنو، خاتمه داد            
سوئيس را به قصد تهران ترك كرد، كه هنوز           

بشر   در واقع يك موفقيت براي هواداران حقوق       اين امر  . بشر جريان دارد    نشست شوراي حقوق  
و نيروهاي مدافع دمكراسي ميهن ما محسوب        

ها با اقدامات و اعتراضات خود،   زيرا آن. شود مي
كنندگان   بشر جاي نقض    دادند كه شوراي حقوق افكار عمومي را متوجه اين مهم كردند و نشان     

رو   ويژه از آن    اين پيروزي به  . بشر نيست   حقوق
كه به جالد مطبوعاتي معروف است، در              قابل اهميت است كه قرار بود سعيد مرتضوي          
نشست افتتاحيه شوراي حقوق بشر، به               

ولي . نمايندگي از سوي رژيم، سخنراني كند         بين المللي، احزاب،       درپي اعتراض هاي مجامع 
سازمان ها و انجمن هاي ايراني مدافع حقوق          

 .بشر، اين توطئه رژيم با شكست روبرو گرديد
دولت كانادا رسماً تقاضاي دستگيري قاضي          نكته مهم در اين رابطه اين است كه             
سعيد مرتضوى دادستان انقالب و عمومي           

با دستور مقامات قضايي كانادا صورت گرفت          اين خواست در ارتباط    . تهران را مطرح كرد بود  
كه سعيد مرتضوي را يكي از عامالن قتل زهرا    

 .دانند كاظمي خبرنگار عكاس مي
قضايي است كه تاكنون مسئول رسيدگي به          سعيد مرتضوي  قاضي پيشين مجتمع           

اكنون به      اصطالح جرايم مطبوعاتي بود         به
در باره كارنامه وي در       . كند  تهران عمل مي   عنوان قاضي و دادستان دادگاه انقالب در             
زيرپا گذاشتن حقوق شهروندان كافي است كه        

مرتضوى در   . تنا به اين موارد اشاره شود           
روزنامه   50فقيه نزديك به    حمايت شخص وليدر يك اقدام بي سابقه با اشاره و           79فروردين  

در طي شش سال      . و نشريه را توقيف كرد       
نگاران،   ها تن از روزنامه       گذشته بيش از ده      نويسان، مديران و نويسندگان مطبوعات     وبالگ

هايي از    ها فقط گوشه  اين نمونه. را به بند كشيد

شود كه هر روز توسط كارگزاران رژيم پايمال            فهرست بلند نقض حقوق شهروندان ايراني محسوب مي           .گردد مي
نشيني حاكميت در فراخواندن نمايندگان خود و عدم حضور هيئت اعزامي در اين                      بنابراين عقب 

دار   بشر و نيروهاي دوست      اين موفقيت هواداران حقوق    . شود  نشست، يك پيروزي مهم محسوب مي       
توان هر چه بيشتر موضوع نقض خشن حقوق بشر در ايران را به محور افشاگري و مبارزاتي مشترك، عليه        خواه مى    دمكراسي در ايران، يك بار ديگر نشان داد كه در سايه همياري و مبارزه مشترك نيروهاي آزادي    

 .چنان گسترش داد اين مبارزه را بايد هم. حاكميت سياه و ارتجاعي تبديل كرد
 

 از شعار تا واقعيت: نژاد احمدي »گرا و مهرورز عدالت«دولت * 
نژاد، نامزد اصلي نيروهاي استبداد زده و ضد            كار آمدن دولت احمدي      ها است كه از روي       اكنون ماه 

: هاي مختلف، ازجمله    هاي اين دولت در عرصه      نقد و بررسي سياست   . گذرد  دموكراتيك مردم ميهن ما مي     امري ... اي برحق مردم و     ه  بشر و اعمال شيوهاي خشن سركوب خواست         اقتصادي، فرهنگي، نقض حقوق   
در اين زمينه توجه به موضوع اقتصاد و عملكرد اقتصادي اين             . است ضرور كه بايد همواره بدان پرداخت       

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري شعارهايي را مطرح كردند، كه اينك مردم به دروغين بودن و                      نژاد و حاميان پس و پشت پرده وي، در جريان             خصوص از آن رو كه احمدي      به. دولت داراي اهميت است
ها ازجمله، آوردن پول درآمد نفت بر سر سفره مردم و حراج          همه آن وعده. ها شكي ندارند توخالي بودن آن

هاي صابوني بودند كه اكنون يكي پس          هاي طبيعي كشور آن هم به بهانه ايجاد رفاه، حباب   منابع و ثروت ويژه قشرها    دست و به    اين امر را، يعني فاصله بين شعار تا واقعيت را مردم تهي               . تركند  از ديگري مي  
نگاهي به آمار منتشر شده در زمينه فقر موجود،            . كنند  كش در شهر و روستا به خوبي لمس مي             زحمت
 . كننده اين حقيقت است تاييد

تن از اقتصاددانان و استادان دانشگاه كشور كه تحت عنوان              50باره كافي است كه به نامه          در اين 
هاي عمده    جا به بخش    ما در اين  . منعكس شده است، توجه كرد      »نامه سرگشاده و هشدار اقتصاددانان    « خوبي   هاي اسفناك موجود را به      هايي هستند كه واقعيت     كنيم زيرا شاهدمثال    اين نامه سرگشاده اشاره مي    

جناب آقاي رئيس جمهور، به رغم وجود          «: در مدخل نامه سرگشاده چنين آمده است         . دهند  نشان مي  هاى اجتناب ناپذيرى كه مديريت توسعه براى دستيابى به عدالت               هاى پيش گفته و نيز ضرورت        فرصت
اجتماعى بايد به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكى از همسويى          

هاى كلى نظام و قانون       نظرى دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم انداز توسعه، سياست 
اين وضعيت چنان    . سياست گذاري و شتابزدگي در صدور بسيارى از دستورات و مصوبات آشكار است                 عالوه بر اين، فقدان مبانى علمى و كارشناسى مشخص در            . برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است       

هاى اخير تعدادى از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراى اسالمى نيز                 شدت يافته است كه در ماه     
هاى دولت نهم با      اند و بسيارى از استادان و آگاهان اقتصادى كشور مغايرت سياست    لب به اعتراض گشوده

هاي اقتصادي    محور عمده سياست    10اند كه در      نويسندگان نامه ضمن هشدارهاي شديد، سعي كرده     ».اند هاى خود گوشزد كرده ها و مقاله اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهى را در سخنرانى
خواست دولت رفاه باشد و با شعارهاي فريبكارانه           نژاد، دولتي كه مي     دولت احمدي ) در واقع غير اقتصادي(

: آن ده محور عبارتند از    . اند  عدالت و حمايت از مستضعفان در عرصه انتخابات حضور داشت، بررسي كرده             نامساعد كردن فضاى سرمايه گذارى و محيط         -2عدم پايبندى دولت نهم به قواعد حكمرانى خوب            -1
سياست پولى   -5اتخاذ سياست مالى انبساطى        -4رويه واردات      افزايش بي  -3كسب و كار در كشور        

رويه   مداخله بي  -8وضعيت نا بسامان نظام بانكى      -7بحران در بازار سرمايه  -6انبساطى و نرخ تورم باال  انتشار دهندگان نامه سرگشاده به     . نحوه تعامل با جامعه جهانى   -10اى  هاى منطقه سياست -9در بازار كار 
براي نمونه هم كه شده      . دولت، در زير عناوين باال مطالبي را يادآور شده اند كه بسيار قابل توجه است                  

در : موجود است   گر وضع   انگشت گذاشت، كه روشن      »رويه واردات   افزايش بي «توان به محور       مثالً مي  هاى اخير سهم توليدات داخلى در بازارهاى كاال و خدمات تقليل و سهم كاالهاى خارجى به شدت                       سال
هاى انبساطى دولت در افزايش تقاضاى كل از طريق افزايش         به بيان ديگر به سياست. افزايش يافته است

ميليارد دالر در سال      1/18ارزش واردات كشور از     . واردات و نه افزايش توليد داخلى پاسخ داده شده است          
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران،      . (رسيده است   1384ميليارد دالر در سال        39به بيش از       1380 در اين صورت   . اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاى نفتى ممكن شده است    )    1384

 40-50زمانى كه با محدوديت درآمدهاى ارزى روبه رو شويم، با محدود شدن اجبارى واردات، تورم                      
واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از        .هاى سنگين اقتصادى دور از انتظار نيست         درصدى همراه با شوك    هاى توليدى يا تعطيلي كارخانه هاي داخلى         هاى نفتى به كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت افزايش درآمد

از آن جا كه توليدكنندگان      . اي جز افزايش بيكارى كارگران دربر نخواهد داشت          خواهد انجاميد كه نتيجه   
هاى اقتصادى دولت مواجه اند،      ثباتى سياست ها و بي ها و نااطمينانى داخلى با مشكل افزايش مستمر هزينه

ها   قادر به رقابت با توليدكنندگان خارجى نيستند؛ چرا كه توليدكنندگان خارجى از امتياز ثبات نسبى قيمت                  شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدى داشته              اين پرسش مطرح مي   . در كشور خود بهر ه مندند      
باشند تا از اين خوان واردات بهره مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با                               

هاى درآمدى باالى جامعه قرار گرفته است و اين خالف                 هاى اخير، عمدتاً در خدمت گروه          سياست اتكاى بازار كاالها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاى نفتى،             . شعارهاى اعالم شده دولت نهم است      
كه از آثار آن رشد اقتصادى پائين در          ) بيمارى هلندى (كند    ساختار اقتصادى كشور را بسيار شكننده مي        

كاهش احتمالى درآمدهاى نفتى در آينده، مجدداً اصالح ساختارى اقتصاد را به              . دوره حاضر و آينده است    
آيا . هاى اقتصادى، اجتماعى بسيار سنگينى را در پى خواهد داشت            كند كه هزينه   اي طلب مي طور گسترده هاى مثبت نفتى در اقتصاد ايران، يك          هاى نادرست قبل و بعد از انقالب در پاسخ به شوك           تكرار سياست

بار ديگر ضرورى است؟ البته نويسندگان نامه سرگشاده، براي هريك از محورهاي مطرح شده                           
. اند، كه به زعم خود قابل تأمل است            هايي مطرح كرده    اند و پيشنهادات و توصيه       هايي آورده   استدالل رفت از بحران موجود، زيرا كه به          اي تجويز شده براي برون    نوع نسخه صرفنظر از درست يا غلط بودن اين

برد و تا برطرف كردن ساختار موجود، قدم           باور ما جامعه ما از يك بحران ساختاري و همه جانبه رنج مي              
با اين حال داليل و شواهد عنوان شده در اين نامه به             . توان برداشت   ها،  نمي   يك از زمينه اساسي در هيچ خود نيست كه     بي. دهد  نژاد را نشان مي     ها و توخالي بودن شعارهاي دولت احمدي   روشني شكست سياست

جناب آقاى رئيس   : �آخر خود را چنين يادآور مي شوند         منتشركنندگان اين نامه سرگشاده، در نهايت كالم       
جمهور، ما اذعان داريم كه مشكالت ساختارى اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در                        

اما اين نكته را نيز بايد گفت كه           . ايجاد مشكالت ساختارى اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است             تواند به ايجاد وضعيت دشوارترى در اقتصاد كشور              هاى دولت جنابعالى در صورت تداوم مي           سياست
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت



در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم تر شدن شرايط            .بيانجامد
اقتصادى زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل              
طرح شعارهاى رفاهى متعدد افزايش يافته است، در              

نسبت به دولت كاهش خواهد يافت و با تشديد تهديدات           هاى دولت نهم، اعتماد مردم         صورت عدم تحقق وعده    
 .بين المللى، امنيت ملى به مخاطره خواهد افتاد

انباشت دانش بشرى است و دستاوردهاى علمى رشته            علم اقتصاد نيز همانند تمامى علوم ديگر حاصل             
هاى علوم ديگر در جهت            اقتصاد نيز همچون يافته      

از اين  . شود  پيشرفت و رفاه جوامع بشرى به كار بسته مي       
هاى    تواند و بايد در سياستگزارى           رو اين دانش مي      توجهى   حاصل بي . اقتصادى دولت مورد استفاده قرار گيرد     

به اين نكته، تخصيص غيربهينه منابع اقتصادى و اتالف           
ماندگى بيشتر كشور در عرصه جهانى و تداوم فقر و                پيامد استمرار اين وضعيت در درازمدت عقب          . آن است 

آيا   ».نابرابرى و محروميت در عرصه داخلى خواهد بود           حجت اضافه كرد؟ توان به اين اتمام چيز ديگري مي
 

 محمد خاتمي و فكر ايجاد روزنامه* 
اي به نام باران را دارد، تالش            اكنون مديريت موسسه   محمد خاتمي رئيس جمهوري دوران اصالحات كه          

خصوص در زمينه        كند كه نظرات خود را به              مي
تحت پوشش اين موسسه دنبال        »ها  گوي تمدن   و  گفت« ها سكوت و عدم مداخله جدي در          وي پس از مدت   . كند

سياست و ابراز نظر در اين امور، در نظر دارد كه با كمك           
بنابر خبري كه   . هواداران خود يك روزنامه جديد داير كند    

سايت نوسازي آن را بازتاب داده است، نام اين روزنامه              
نويسد كه خاتمي     سايت نوسازي مي  . به چاپ خواهد رسيدخواهد بود و در نيمه مردادماه اولين شماره آن      »نو آينده«

جمهوري سابق در پشت صحنه اين اقدام قرار دارد            رئيس اينك تالش براي جذب نيرو و تشكيل كادر اين               و هم 
مدير اين روزنامه عبدالرسول      . روزنامه شروع شده است     

وصال . وصال و سردبير آن بر عهده كسري نوري است           
اين روزنامه قرار است كه با        . مسئول روزنامه ايران بود    پيش از اين در دوره رياست جمهوري خاتمي مدير                 
بخشي از كادر روزنامه ايران كه پس از توهين اين                 

تصميم بر اين   . توقيف اين نشريه شد، به فعاليت بپردازد        وطنان آذري كه منجر به اعتراض و سپس          روزنامه به هم
  اكنون با رزونامه    نگاران كه هم    اي از روزنامه   است كه عده

كنند، به اين روزنامه        ملي كار مي     هاي شرق و اعتماد     در اين ارتباط بايد عنوان كرد كه موسسه           . ملحق شوند 
» ظهره«باران پيش از اين قصد داشت كه ارگاني با نام             قطعاً يكي از داليل انديشه       . انتشار دهد كه منتفي شد      

داليل ديگري كه فكر     . نو است   اندازي روزنامه آينده     راه كند، عبارت    اندازي اين روزنامه را تقويت مي        ايجاد و راه  
است از موضوع انتخابات خبرگان و اختالفاتي كه در ميان  

طلبان در آن     وضعيتي است كه نيروهاي موسوم به اصالح موضوع ديگر  . اكنون جريان دارد    هاي مختلف از هم     جناح
محمد خاتمي با    . برند و با آن ديگر هستند          به سر مي   

خواهد كه در جريانات سياسي و        نو مي انتشار روزنامه آينده
كاري كه وي تنها در مقام مديريت موسسه باران، نهادي           . روندهايي كه جريان دارد، از نقطه نظر خود تاثير بگذارد           

كه درواقع هم يك موسسه پژوهشي است و بيشتر فعاليت 
بايد منتظر بود كه اين روزنامه در         . تواند انجام دهد    نميآن نيز در عرصه جهاني و روابط بين كشورها است،                

طلبي كه در زمان رئيس  ميان آن دسته از نيروهاي اصالح
كردند، و بعدها به       جمهوري خاتمي از وي حمايت مي        

  .گذارد اختالفاتي رسيدند، چه تاثيري مي
وجود فساد اداري و رشوه در كشور امري * 

 عادي است
خواري و فساد     اين روزها بحث پيرامون شيوع رشوه       رشد فساد اقتصادي به حدي      . اداري بسيار داغ شده است     

تنها در مطبوعات      هاي آن، نه    است كه برخي از گزارش     
كه آب   آن بي. شود بلكه حتي در مجلس نيز علناً مطرح مي

اي از    هاي تازه   با گذشت هر روز گوشه  . از آب تكان بخورد مردم . شود   هاي كالن و ميلياردي رو مي           سوءاستفاده
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كالن از راه سوءاستفاده مالي، عناوين بامسماي        ما براي فساد اقتصادي و بردن سودهاي           ميهن ...ادامه در حاشيه رويدادهاي هفته 
كار   را به   »حمايت دولتي «و    »آقازاده«پديده   براي نمونه در همين زمينه موسسه         . برند  مي

مجلس گزارشي ارايه كه به اندازه خود گويا             هاي   تحقيقاتي تدبير به درخواست مركز پژوهش   
: در اين پژوهش چنين تصريح شده            . است

پرداخت رشوه در ايران است زيرا طبق                هاي مستند حاكي از شيوع وسيع               گزارش
درصد   40هاي به عمل آمده بيش از     نظرسنجي

اند كه براي انجام كارهاي        مديران اعالم كرده  
در . موضوع يك امر عادي تلقي شده است            اند و اين      خود مجبور به پرداخت رشوه بوده        

درصد، در آسيا     15كشورهاي صنعتي اين رقم      
المنافع بيش    درصد و در كشورهاي مشترك      30 درصد از      65همچنين   . درصد است     60از   

اند   مديران مصاحبه شده در ايران اذعان داشته        
كه بارها مجبور به پرداخت برخي مبالغ ريز و            

در همين زمينه بايد عنوان كرد كه يك             .اند غيرقانوني شده
سازمان جهاني   «المللي به نام           نهاد بين  
. پردازد   پيرامون فساد اقتصادي كشورها مي        وجود دارد كه به مطالعه و تحقيق            »شفافيت

هاي اين سازمان واقعاً تكان         برخي از گزارش   
رشد و گسترش فقر و ثروت را كه به بياني               زيرا به وضوح مسئله      . دهنده و افشاگر است     

همان فاصله طبقاتي است، در اغلب كشورها          
جا كه به      براي مثال و تا آن      . دهد  نشان مي 

سازمان جهاني   «شود،      ميهن ما مربوط مي      
چهارمين كشور از نظر فساد اداري معرفي كرده      كشور خاورميانه    13ايران را در ميان    »شفافيت

فساد، چهارمين كشور فاسد خاورميانه بوده            و به عبارت ديگر ايران از نظر شاخص ادراك           
عراق، فلسطين و يمن به ترتيب در             . است
هاي اول تا سوم فاسدترين كشورهاي              رتبه

هايي كه      طبق ارزيابي  . خاورميانه قرار دارند     الملل از كشور ما داشته         سازمان شفافيت بين   
ترين رده    در پايين   2004است، ايران در سال      

نمره   2003در سال    . اداري قرار داشته است     كشورهاي ارزيابي شده از نظر ميزان سالمت          
كاهش   1/0با    2004و در سال   10ايران سه از 

رسيده كه اين امر به معناي بدتر          10از    9/2به  
بدون دليل نيست كه در همين ارتباط مركز            . شدن وضعيت سالمت اداري در كشور ما است     

هاي مجلس خواستار تعريف                  پژوهش
هاي مختلف كشور شده      ها و سازمان    در دستگاه هايي براي سنجش ميزان فساد اداري          شاخص
برخي از سران رژيم هم در نصايح خود          . است

اي كه بدون وارد شدن به جزئيات          جمله خامنه طي هفته گذشته به اين موضوع پرداختند، از           
را در اين امورات به    (!) داد و مردم  »تذكراتي« قدر شور    يعني آش آن   . پرهيزكاري دعوت كرد  

با توجه به اين اخبار و گزارشات است كه             .شده كه حتا صداي آشپز نيز بلند شده است
هاي    دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش        

هاي فساد و        مجلس ضمن بررسي شاخص       بندي كشورها براساس اين           چگونگي رتبه  
وارد بر شاخص هاي اعالم شده از سوي مجامع   با توجه به ايرادهاي      «: ها اعالم كرد     شاخص

اي عميق    خود ما همت گماشته و با مطالعه          المللي فعال در اين زمينه، شايسته است كه           بين
هاي بومي كشورمان را در اين زمينه            شاخص

ها را در بخش كالن و خرد   تعيين و اين شاخص
  ».جامعه محاسبه كنيم

سالگي حكومت  30ادامه 
ششمين دولت جبهه چپ بـه رهـبـري      
بوداهب باتاچاريا، كوشش كرد بر پـايـه     
دست آوردهاي گذشته راه توسعه اي را   
رقم بزند كه بتواند در عـيـن اسـتـفـاده        
درست از منابع مـوجـود در ايـالـت و           
سرمايه گذاري خصوصي از دام تـرفـنـد    
هاي نوليبرالي دولت مركزي نيز دوري   

 .جويد
در طي سه دهه،  بنـگـال غـربـي       
تحت حاكميت جبهه چـپ بـه كشـور        
نشان داد كه دوري از سـيـاسـت هـاي       
مضر گروه بندي  و كاستي  كه بـاعـث     
تفرقه بين مردم و  اختـالل فـعـالـيـت        
جنبش طبقه كارگر مي شود، امكان پذير 

پي و  –ج  –شكست  سازمان بي . است
ساير نيروهاي قشري گرا در اين ايـالـت   
شاهد اين واقعيت است كه جو حاكم در   
بنگال غربي ضد قشري گرائي و كاست 

با وجود حمالت  نيروهـاي  .  گرائي است
،  بنگـال  1990قشري،  به ويژه در سال 

غربي به مثابه دژ اتحاد مردمي مقاومت 
. كرده و از اصول مدني پشتيبانـي كـرد    

جمعيـت آن     % 26اين امر در ايالتي كه  
مسلمان هستند نمونه شـفـافـي اسـت          

چنين امـري امـكـان      .  براي بقيه كشور
پذير شد زيرا دهقانان، كارگران و سـايـر   
قشرهاي زحمتكش، بـدون در نـظـر          
گرفتن عالئق مذهبي،  بر پـايـه مـرز        
بندي طبقاتي متحد شده  و چنان آگاهي 
سياسي را رشد دادند كه وراي  وابستگي 

 . و مرز بندي سكتاريستي قرار گرفت
هفتمين دولت جبهه چـپ كـامـال      

آگاه است كه به پيشرفت همه جـانـبـه       
اقليت مسلمان نياز دارد،  تا آنها بتوانـنـد   
هرچه بيشتر بخشي از تالش همگـانـي   

قشرهاي زحمتكش در راه زندگي بهتـر،   
دولت جبهه چپ نمود سـيـاسـي    .  بشوند

اين  واقعيت است كه بـنـگـال غـربـي        
ستون نيروهاي چپ و دموكراتـيـك در     

موجوديت و سابقه سـه    . كشور مي باشد
دهه گذشته دولت جبهه چپ، لنـگـرگـاه    

در سـال    .   جنبش چپ كشـور اسـت      
، هنگامي كه فروپـاشـي اتـحـاد       1991

شوروي و حمله امپرياليستي آغـاز شـد،     
دولت جبهه چپ توانسـت در مـقـابـل         
فضاي ايدئولوژيكي خصمانـه، چـه در       

دولت .  خارج و چه در داخل مقاومت كند
هم چنين توانست از بدترين جنبه هـاي  
سياست هاي نو ليبرالي ، ضد مـردمـي     
جلوگيري كرده مسيري را در پيش گيـرد  
. كه از تعهدات مردمي خود غافل نماند   

و اين، به دليل پايه توده اي قوي حـزب  
آي و چپ، امكان پـذيـر       –پي   –سي 
ما فداكاري عظيم اعضـاي حـزب       .  شد
و چپ  را در سـه       »آي–پي –سي «

هزاران نفـر  .  دهه گذشته پاس مي داريم
از آنها جان خود را در راه مبارزه طبقاتـي  

 . و دفاع از دموكراسي باختند
 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران



تأثير و كارايي چنين شعاري در طيف وسـيـع   
سياسي كشـور و بـراي         -نيروهاي اجتماعي 

مقابله همه جانبه با آن ضـمـن ادعـاي ادامـه         
البته بدون آنكـه  ( مبارزه طبقاتي در حاكميت 

روشن كند كه اين مبارزه طبقاتي بـيـن چـه        
توده اي ها و همه نـيـروهـاي    ) نيروهايي است

مترقي را به شورش بر ضد رهبري حـزب و      
اين شعار فرا خواند و مدعي شد كه وظـيـفـه    
نيروهاى انقالبى از جمله توده اى ها دفاع از   
جناح چپ جمهوري اسالمي يعني كسـانـي     

به توده اي هـا    » نامه«. مثل رفسنجاني است
تذكر مي داد كه آنها نبايد به صرف ايـنـكـه    
اين جناح در گذشته اشتباهاتي داشته اسـت    

از جمله حمله به نيروهـاي تـرقـي خـواه و           ( 
شركت فعال در كشـتـار هـزاران زنـدانـي              

با آن تند برخورد كنند بـلـكـه بـر         )   سياسي
آنها را بايد ياري كرد و نه تنها خود «عكس 

بابد از ابن جناح دفاع كنبم، بلكه بابد تـمـام     
قدرت خود را به كار بـگـيـريـم، تـا سـايـر            
نيروهاى انقالبى را نيز، اگر ترديـدى دارنـد     
متقاعد كنيم، كه بـه حـمـايـت از آن هـا                

 ) 12همان جا، ص (  »...برخيزند
حزب ما در سال هـاي گـذشـتـه و در             
نشست هاي گونـاگـون حـزبـي، از جـملـه             
كنگره هاي سوم ، چهارم و پنجم و همچنيـن  
نشست هاي متعدد كميته مركـزي مـاهـيـت       
طبقاتي حاكميت رزيم واليت فقيه را با اتكـا  
به ابزار و اسلوب علمـي ارزيـابـي كـرده و           
نظريات روشني را دربارة تركيب طـبـقـاتـي       
رژيم واليت فقيه و نمايندگان اسـاسـي آن       
يعني كالن سرمايه داري تجاري و بورژوازي 

انگلي رشد يافته در دستگـاه    -بوروكراتيك 
دولتي و نهادي هاي نيمه دولتي ابراز داشـتـه     

از جمله حزب ما در جريـان سـومـيـن       . است
،  در     1370كنگره اش، در بهمن ماه سـال      

ظـهـور   «:  توضيح اين نظريه اعالم كرد كـه   
واليـت  «ديكتاتوري مذهبي زير پـوشـش       

سد اساسي بـرون رفـت جـامـعـه از              »فقيه
در جمهوري اسالمـي  .  بحران ساختاري است

روبناي سياسي با مضمون ديكتاتوري مذهبي 
اصل واليت فقيـه بـا پـي        .  حكمرو فرماست

آمدهاي مخرب آن محتوي ايـن روبـنـا را          
تئوري روحانـيـون حـاكـم       .  تشكيل مي دهد

نـظـام واليـت      «مدعي اسـت كـه مـحـور           
خداست و نماينده  خدا در روي زميـن  »فقيه

ايـن  .  در حال حاضر آقاي خامنـه اي اسـت      
بايد تابع نماينـده خـدا     :  معناي صريحي دارد

يك فرد به عنوان ولي فقيه مي تـوانـد      ...  شد
قانون اساسي را كه ميليون ها نفر به آن رأي     
داده اند نقض كند و مجلس را، كه قـاعـدتـاً      

هـر  ...  بايد منتخب مردم باشد، منحل سـازد    
سه قوه در چنگ واليت فقيه است و تـمـام       

در دسـت وي مـتـمـركـز مـي             » قدرتها«

اسناد سومين كنـگـره حـزب تـودة         (  »....شود
 )15ايران، ص 

مردم ايران در سال هاي اخير نمـونـه هـاي      
تكان دهنده يي از اين عملكرد استبدادي مطلق 

كشـتـار هـزاران      .  را مشاهده و تجربه كرده انـد 
زنداني سياسي با زيرپا گذاشتن خشن قـوانـيـن      
قضايي جمهوري اسالمي كه با اعتـراض آيـت     
اهللا منتظري، به عنوان جانشين ولي فقيـه وقـت،     
منجر شد از نمونه هاي روشن ماهيـت عـمـيـقـاً        
. استبدادي و ضد انساني رژيم واليت فقيه است

به عنوان نماد روشـن اعـمـال      »  واليت فقيه«
استبداد مطلقه در ميهن ما يعني استبـداد فـردي     
مي تواند با زير پا گذاشتن منافع كشور و مـردم    
ايران ادامه جنگي خانمان سوز را سـال هـا بـه        
ميهن تحميل كند، زمينه ساز نـابـودي صـدهـا         
هزار انسان و وارد آمدن صدها مـيـلـيـارد دالر       
خسارات اقتصادي گردد و آنوقت يكشبه جـام    
زهر بنوشد و سياست تـعـيـيـن شـده از سـوي             

واليـت  .  مجلس و ساير نهاد ها را فوراً لغو نمايد
فقيه يعني آنكه ولي فقيه مي توانـد بـا صـدور        
حكم حكومتي مجلس منتخب كشور را حـتـي   

و .  از بحث در زمينه آزادي مطبوعات منع نمايد
يا اينكه در روزهاي اخيـر بـه صـرف صـدور           
فرماني دستور خصوصي سازي وسيع در كشـور  
را بر خالف نص سريع قانون اساسي و برخالف 
منافع زحمتكشان صادر نمايد بدون آنكه نـهـاد     
قانون گذاري كشور در اين زمينه نـطـري داده       

تجربه جالب ديگر در اين زمينه سرنوشت .  باشد
محتوم اصالحات و اصالح طلبان حكومتـي در    
تالش براي اصالح شيوه حكومتي واليت فقـيـه   

حزب تودة ايران از همان فرداي . در ايران است
، با وجود جو شديد تبليغاتي بـر     76دوم خرداد 

ضد حزب ما، با نقد نظـريـات اعـالم شـده از           
سوي اصالح طلبان حكومتي كه مدعي بـودنـد     

در       »مـردم سـاالري    «هـمـه آزادي هـا و            
چارچوب اصل واليت فقيه امكان پذير اسـت،    
اعالم كرد كه با ادامه ساختـار اسـتـبـدادي در         
ميهن ما، يعني ادامه رژيم واليت فقيه نمي توان 
به پايداري روند اصالحات و تغييرات پايه اي و 

 . دموكراتيك در ميهن ما اميدوار بود
تنها كافي است به برخي نظريات كه امروز 
پس از تجربه دردناك هشت سال گـذشـتـه از      
سوي برخي اصالح طلبان حكومتي مطرح مـي    
شود رجوع كنيم تا صحت نطريات و ارزيـابـي     
هاي حزب ما در بوته آزمايش دشوار دهه اخيـر  

امروز كمتر نيرويي را مـي تـوان     .  روشن گردد
يافت كه به اين درك نرسيده باشد كـه رژيـم       
واليت فقيه سد اساسي تحوالت دموكـراتـيـك    
در ميهن ماست و لذا ضروري اسـت تـا تـمـام         
توان و امكانات را در راه بـرداشـتـن ايـن سـد          

 .اساسي به كار گرفت
در تمامي اين سال ها حزب ما هـمـواره در     
مقابل اين نظر كه آيا بايد در انتخابات مـجـلـس    
خبرگان شركت كرد يا نه جواب مشـخـص و       

اساس اين پاسخ بر ارزيابي .  صريحي داده است

ما از ماهيت و وظيفه مـجـلـس خـبـرگـان رزيـم            
مجلس خبرگان رژيـم،    . واليت فقيه استوار است

در واقع مجلس حمايت و تأيـيـد و در صـورت          
ضرور برگماري ولي فقيه يعني ديكتاتور كشـور    

بنابراين وجود چنين مجـلـسـي، هـمـچـون         . است
وجود نهادي مانند شوراي نگهـبـان كـه كـارش         
پاسداري از منافع گروهي مرتجعان حاكم اسـت،  
با اصل حاكميت مردم بر سرنوشت شان در تضـاد  
آشكاراست و هيچ نيروي آزادي خواه و مـيـهـن      
دوستي نمي تواند موافق شركت و يا حمـايـت از     

مـا در دوران اوج رونـد           .  چنين نـهـادي بـاشـد      
اصالحات و هنگامي كه  اصالح طلبان حكومتـي  
دولت و مجلس را نيز در اختيـار داشـتـنـد و در           
شرايطي كه كساني مطرح مي كردند مي توان بـا    
شركت در انتخابات مجلس خبرگان و بـه دسـت     
گيري اكثريت آن در نهاد واليت فقيه اصالحاتي 
انجام داد نادرستي و تخيلي بودن چنين نظريـاتـي   

امروز رجوع به آن تجريه بـراي  .  را توضيح داديم
نيروهايي كه بار ديگر به صرافت شركت در ايـن  
بازي سياسي افتاده اند  بـايـد بـه انـدازه كـافـي             

 .روشنگر باشد
راه پيش برد منافـع مـردم، در حـالـي كـه               

ارتجاع حاكم روز به روز حمالت خود را بر ضـد  
مردم ميهن ما تشديـد مـي كـنـد، شـركـت در               
انتخابات مجلس  خبرگان، يعني مجلس تأييـد و    

راه كـار    .  پاسداري از اصل واليت فقيه نـيـسـت     
اساسي ايجاد زمينه واقعي اتحاد عمل نـيـروهـاي      
آزادي خواه و ملي كشور براي مقابلـه بـا اسـاس        

 .استبداد در ميهن ماست
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 ...ادامه  واليت فقيه 

 ...ادامه ديدار نماينده 
دانشجويـي و دانشـجـويـان آزادي خـواه و                
همچنين تهاجم خشـن گـزمـگـان رژيـم بـه               

 22تظاهرات مسالمت آميـز زنـان ايـران در            
خرداد ماه، و دستگيري شماري از فعاالن زنـان  
را به عنوان نمونه هاي مشخصـي از  تشـديـد          

وي در بـخـش ديـگـري از         .  اختناق ذكر كرد
سخنان خود سياست هاي ماجراجويـانـه رزيـم      
در ماه هاي اخير را پرده استتاري براي پـنـهـان      
ساختن ماهيت سركوبگـرانـه سـيـاسـت هـاي           
داخلي خواند و در پايان به وضعيت منطقه  بـه    
سياست هاي مخرب و ماجراجويانه امپرياليسـم  
در خاورميانه، خصوصاً اشغال نظامي افغانستـان  

نماينده حزب ضمن اشاره .  و عراق، اشاره كرد
به ضرورت تخفيف تشنج و بحران در منـطـقـه    
از جمله گفت كه هرگونـه بـرخـورد جـديـد          
نظامي در منطقه عواقب به شدت خـطـرنـاكـي       

 . براي كل جهان در بر خواهد داشت
در بخش پاياني نشست  نمـايـنـده كـمـيـتـه          
مركزي حزب ما ضمن تشكر از دعوت گـروه  
پارلماني چپ متحد به سـئـواالت گـونـاگـون        

 . نمايندگان پارلمان اروپا پاسخ داد



وابسته به جناح هاي مختلف جنبش  نيروهاي فلسطيني و از جـملـه   
سازمان الفتح، حماس، جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطيـن و    
جبهه خلقي براي آزادي فلسطين، را آزاد مي ساخـت،  حـاصـل        

سند مورد توافق به موازات تائيد حق مردم فلسطين بـه    .   شده است
از همة  راه هاي گوناگون در مـقـابـل سـيـاسـت هـاي            «مقاومت 

، نـيـاز بـه عـمـل            1967استعماري در سرزمين هاي اشغالي سال   
را مورد تاكيـد قـرار      »سياسي، مذاكره و حركت هاي ديپلماتيك

داده و  طرح ايجاد يك دولت فلسطيني در كنار اسـرائـيـل را در          
مبنـي بـر      2002چارچوب پيشنهاد جامعه كشورهاي عربي در سال 

 . شناسائي متقابل دولت اسرائيل  قبول مي كند
سران دولت اسرائيل اميد فراوان داشتند كه با دامـنـه گـيـري       
اختالف هاي ماه هاي اخير بين محمود عباس، رئيـس جـمـهـوري       
دولت خود گردان فلسطين و رهبر سازمان الفتح، و دولت حـمـاس   
به رهبري اسماعيل هانيه، شرايطي پيش خواهد آمد كه به درگيري 
هاي نظامي بين طرفين انجاميده و نهايتا با اقدامات افراطي حـمـاس   
.  منجر به قطع حمايت افكار عمومي جهان از جنبش فلسطين بشـود 

با توافق الفتح و حماس بر سر برنامه اي كه مورد تائيد سازمان ملـل  
تهاجم .   و افكار بين المللي است عمال انتظار اسرائيل بر آورده نشد

خونين هفته هاي اخير به تالفي اقدام تحريك آميز گروگان گيري 
سرجوخه اسرائيلي را بايد در جهت جلوگيري از انسجام وحـدت    

 .        ملي در فلسطين دانست
از سوي ديگر بسياري از تحليل گران صاحب نظر در مسـائـل   
خاورميانه از مدت ها پيش سياست هـاي اتـخـاذ شـده از سـوي              
اسرائيل در مورد نوار غزه را بخشي از سياست طـوالنـي مـدت و          
عمده دولت اين كشور در رابطه با مجبور كردن جمعيت  يـك و      

مـي     1948نيم ميليون نفري غزه، كه نيمي از آنان پناهندگان سال 
اسـتـراتـژي خـالـي        .   باشند، به كوچ دائمي از اين منطقه مي دانند

كردن اراضي فلسطيني از سـاكـنـان بـومـي آن يـك بـرداشـت                  
هميشگي و ثابت سياست هاي دولت اسرائيل بوده است كه سابـقـه   

.  ، و تاريخ پايه گذاري اين كشور بـر مـي گـردد       1948آن به سال 
آريل شارون، نخست وزير سابق اسرائيل، اين سياست را به شكـل  

به عوض تلنبار كردن مردم در ماشـيـن هـاي       «:   زير خالصه كرد
باري و انتقال آن ها به منطقه اي ديگر، من ترجيح مي دهم كـه از    
يك سياست مثبت كه در واقع به ايجاد شرايطي مبتني است كه بـر  

 ». پايه آن مردم قانع شوند كه منطقه را ترك كنند، حمايت كـنـم    
اين سياست در حال حاضر عينا در منطقه غزه در حال پيـاده شـدن     

استمرار عمليات ايذائي، بمباران صوتي، بمبـاران مـنـاطـق       .   است
مسكوني توسط هواپيما، تانك، خمپاره انداز و قايق هاي توپدار از 
زمان عقب نشيني تاكتيكي و حساب شده نيروهاي اسرائيلي از نوار 
غزه در شهريور گذشته، عمالٌ در چارچوب سياست تدويـن شـده     

بر اساس گزارش منابع رسمـي  .   دولت شارون در جريان بوده است
سازمان ملل از زمان تخليه نوار غزه توسط نيروهاي اسرائـيـلـي در      

گلوله هاي كاليـبـر بـاالي       9000تا  7000شهريور سال گذشته بين 
در ماه منتـهـي   .    توپ به مناطق مسكوني فلسطيني شليك كرده اند

 11فلسطيني از جملـه     49به دستگيري سرجوخه اسرائيلي حداقل 
نفر زخمـي   259كودك توسط نيروهاي اسرائيلي به قتل رسيدند و 

دولت اسرائيل با علم به حمايت اياالت متحده و اتـحـاديـه      .   شدند
ژوئن طبق روال هميشگي با بهره گيري از اقـدام       25اروپا در روز 

تحريك آميز گروه هاي مسلح اسالمي به حمله به پاسگـاه مـرزي     
بين نوارغزه و مصر و گروگان گيري سرجوخه اسرائيـلـي حـملـه       
همه جانبه و عظيم برنامه ريزي شده خود را بـه مـرحلـه اجـرا در             

در رابطه با اينكه تهاجم اخير »آهارتس«روزنامه اسرائيلي .   آورد
اياالت متحده از قبل برنامه ريزي شده بوده، تصـديـق كـرد كـه           
دستگيري اعضاي بلندمرتبه دولت حماس از چندين هـفـتـه قـبـل        

اين اعتراف تصديق اين حقيقت است كه از .  برنامه ريزي شده بود
دستگيري گيالد شاليت در واقع تنها به عنوان  بـهـانـه اي بـراي             
 .  اجراي سياست هاي عمده اسرائيل مورد استفاده قرار گرفته  است
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 !همبستگي جهاني با مردم فلسطين   
نيروهاي سياسي ترقي خواه جهان، سازمان هاي بين المللي  و بسياري از   
كشورهاي جهان با انتشار بيانيه هاي شديد اللحني اقدامات ضد انساني دولت 

از جمله  .   اسرائيل را محكوم كرده و با مردم فلسطين اظهار همبستگي كردند
ژوئيه اسرائيل را به دليل عمـلـكـردش در جـريـان           3دولت سوئيس در روز 

وزارت خـارجـه     .   تجاوز به نوار غزه به نقض قوانين بين المللي متـهـم كـرد     
سوئيس در بيانيه رسمي خود عمليات نيروهاي نظامي اسرائيل را غير موجه و   
شكلي از تنبيه جمعي مردم فلسطين دانست كه در كـنـوانسـيـون هـاي ژنـو           

سوئيس به مثابه كشور امانت دار كنوانسيـون  .   قاطعانه ممنوع اعالم شده است
هاي ژنو ناظر بر مقررات زمان جنگ، در بيانيه خود دولت اسرائيل را مـتـهـم    
كرد كه در عمليات نظامي خود ضمن وارد كـردن خسـارات گسـتـرده بـه            

 .  مايملك غيرنظاميان، جان آنان را به خطر انداخته است
شديد الحني اقدام سركوب گرانه ارتش اسرائيل   دولت كوبا نيز در بيانيه
بيانيه وزارت امور خارجه كوبا خاطر نشـان مـي       .  در نوار غزه را محكوم كرد

اسـرائـيـل    .  از اين سبعيت آگاه گـرديـد   دولت كوبا  با نگراني جدي«:  كند
ربوده شدن يك سرباز را بهانه قرار داده تا اقدامات نظامي خـود را تـوجـيـه         

هـاي     كند، ولي اين كه نيروهاي نظامي اسرائيـل بـنـابـر گـزارش سـازمـان             
كـودك را بـه قـتـل              9فلسطيني، از جملـه     52المللي تنها در ماه ژوئن  بين

 ». رسانيده اند، مسكوت مانده است
بيانيه خاطر نشان مي سازد كه اقدامات نظامي اسرائيل دقيقـاً هـنـگـامـي        

توانسـت راه     هاي فلسطيني در مورد بيانه مشتركي كه مي آغاز شد كه سازمان
چـنـيـن       دولت كوبـا هـم    .  را براي مذاكرات صلح بگشايد، به توافق رسيدند

هاي شكاري اسرائيل را بـه مـثـابـه        تجاوز به مرز هوايي سوريه را توسط جت
دولت كوبـا  .   محكوم كرد »افكند المللي را به خطر مي كه صلح بين«عملي 

را، ايـجـاد     »صلحي پايدار و عادالنه در مـنـطـقـه      «تنها  راه براي رسيدن به 
كشور مستقل و آزاد فلسطين، بازگشت پناهندگان و مهاجرين فلسطـيـنـي و      

  .دانست 1967استرداد بي قيد و شرط مناطق اشغالي عربي در سال 
ضمـن    2006ژوئن  29حزب كمونيست اسرائيل نيز در بيانيه اي در روز 

محكوم كردن تجاوز نظامي نيروهاي اسرائيلي به منطقه غزه به درستي اظهـار  
تنها راه تأمين امنيت خاتمه بخشيدن به اشـغـال گـري اسـرائـيـل             «:  داشت
طي ماه خرداد جاري ارتـش اسـرائـيـل         «اين بيانيه اضافه كرد كه   ». است

تعداد زيادي فلسطيني و از جمله چندين كودك را به قتل رسانده و اكـنـون     
حـزب        ». دهـد    اين جنايات را با اشغال بخش وسيعي از نوار غزه ادامه مـي 

كمونيست اسرائيل كه كشتار فلسطينيان و مردم اسرائيل را به يكسان محكوم 
 كند، ربوده شدن سرجوخه شاليت را تنها بهانه يي براي حـمـالت اخـيـر       مي

دوسـت يـهـود و عـرب              حزب كمونيست اسرائيل از مردم صـلـح  .  دانست
خواست  كه جنايات نيروهاي اشغالگر را مـحـكـوم كـنـنـد و خـواسـتـار                    

 .  نشيني فوري نيروهاي نظامي اسرائيل از نوار غزه گردند عقب
حزب توده ايران در راستاي همبستگي مبارزه جويانه و پيگيـر خـود بـا        
مردم فلسطين هم صدا با همه نيروهـاي صـلـح دوسـت جـهـان سـيـاسـت                  

حمله اسرائيل بار ديگر ايـن    .   تجاوزگرانه دولت اسرائيل را محكوم مي كند
مسئله كليدي را  به نمايش گذاشت كه تا به خواست هاي  اسـاسـي مـردم          
فلسطين، يعني ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني در مجاورت اسرائيل و در    

در كنترل مردم فلسطين بود، تـوجـهـي       1967مناطقي كه قبل از جنگ سال 
وضعيت سال هـاي اخـيـر      .   نشود، هيچ راه حل با ثباتي وجود نخواهد داشت

يعني وجود نيمه رسمي يك حكومت خودگردان فلسطيني كه نه مي تـوانـد   
كنترلي بر مرزهاي خود داشته باشد، و نه اقتصاد مستقل و تعريف شده اي را   
اداره مي كند و نه قادر به وضع ماليات است، كه  قلمرو حاكميتش هـر روزه    
توسط اسرائيل مورد دخل و تصرف قرار مي گيرد و سياستمدارانش مگر بـا    
تائيد دولت اسرائيل مي توانند آزادي عمل مشروط داشته بـاشـنـد،  هـيـچ            

حزب توده ايران معتقد است كه جامـعـه   .  مقاربتي با دموكراسي واقعي ندارد
بين المللي بايد بر اساس قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل و شوراي امنيت آن   
راه حل كليدي بر مبناي دو كشور مستقل، و از جمله شناسايي يـك دولـت       

اشغال شد و به پايتختـي   1967مستقل فلسطيني در تمامي مناطقي كه در سال 
 .       بيت المقدس را، به مورد اجرا بگذارد

 
 

 ...ادامه  واقعيت هاي پشت پرده 



حمله همه جانبه و برنامه ريـزي شـده       
هفته هاي اخير اسرائيل و اشغال نـوار غـزه      
به بهانـه گـروگـان گـرفـتـه شـدن يـك                 
سرجوخه جوان ارتش اسـرائـيـل، جـنـگ        
ويران گرانه تازه اي را بر مردم فـلـسـطـيـن      

بمباران تاسيسات غيـر  .   تحميل كرده است
نظامي و از جمله ساختمان هـاي دولـتـي،        
خطوط آبرساني، پـل هـاي مـواصـالتـي،          
بيمارستان ها، جاده ها، مركز آب رسـانـي،   
مراكز كمك رساني مردمي و هـمـچـنـيـن      
كارخانه برق نوار غزه، اين منـطـقـه را در        

اكثـر  .  شرايط اسفبار انساني قرار داده است
مناطق غزه در تاريكي به سر مـي بـرنـد و          
تعمير خرابي هاي ناشي از بمباران كارخانـه  

قطـع  .  ماه طول خواهد كشيد 6برق بيش از 
برق بيمارستان ها و پمپ هاي آّب رسـانـي   
عمال سالمت و ادامه زندگـي مـردم را بـا          
.   تهديد هاي جـدي روبـرو كـرده اسـت            
: آسوشيتد پرس در گزارشي فاش كرد كـه 

تانك ها و بولدوزر هاي اسرائيلي به نـوار  «
غزه وارد شدند و شروع به از بـيـن بـردن          
زمين هاي زراعتي در شرق خـان يـونـس        

از  بين بردن زمين هـاي زراعـتـي       ».شدند
ذكر شده در گزارش نكته اي كليدي براي 
درك انگيزه هاي حقيـقـي وراي تـجـاوز         
اخير اسرائيل به مناطق فلسطيـنـي در غـزه        

واقعيت اينست كه در اين تهاجم نـه  .   است
تروريست ها و يا نيروهاي نظامي وابسته بـه  

بلكه شهروندان فلسطيني آماج   »حماس«
اسـرائـيـل عـامـدانـه و           .   حمله قرار دارنـد 

هدفمندانه برنامه از بين بـردن هـر گـونـه           
امكاني براي ادامه زندگي در غـزه را بـه           

عمليات اخير بـه    .  مورد اجرا گذاشته است
صراحت معني عملي ادعاي اسـرائـيـل بـه       

از بين بردن زيربنا هاي «قصد داشتن براي 
منظور نابـود  .   را روشن مي كند »تروريسم

كردن سـيـسـتـم هـاي حـامـي زنـدگـي                  
 .شهروندان در اين نواحي است

 »برنامه تغذيه جهاني«مقامات رسمي 
نفر را دركرانه غربي و نـوار        600000كه  

غزه تغذيه مي كند، در رابطه با يك بحران 
انساني قريب الوقوع در مناطق فلـسـطـيـنـي      

اعالم خطر كرد ه اند و فـاش سـاخـتـنـد كـه             
فلسطيني ها در حال حاضر با يك وعـده غـذا       
زندگي مي كنند و خطر سـوء تـغـذيـه، كـم            
خوني، و بيماري هاي كليوي ناشي از تغذيه نـا    

 . مساعد افزايش دائمي داشته است
 تروريسم دولتي

ژوئـن     29نيروهاي نظامي اسرائيل در روز 
وزيـر     9عضو برجسته حماس و از جـملـه        64

فلسطين را   )   پارلمان(عضو مجلس  25كابينه و 
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ساختمان مقر نخست وزير فلسـطـيـن را      ) ژوئيه
حزب مردم فلسطين در اعالميـه  . بمباران كردند

اي در رابطه با تحوالت اسفبار روزهـاي اخـيـر      
مقامات دولت اشغالگر اسرائيل «:  اظهار داشت

با حمله به مناطق مسكوني ما در غـزه، تـجـاوز        
 ». جديدي را بر ضد مـردم آغـاز كـرده انـد          

حزب ترقي خواهان فلسطيني اضافه مي كـنـد     
اين تجاوز جديد بخشي از طرح اسرائـيـل   «كه

براي سرنگـون كـردن دولـت خـود گـردان              
  ».فلسطيني و نهاد هاي قانوني آن است

بيانيه حزب مردم فلسطـيـن در رابـطـه بـا            
بازداشت سياستمداران عضو حـمـاس اظـهـار         

اين برخـورد دولـت اسـرائـيـل در             «: داشت
  ».تناقض با قوانين بين المللي است

اهود اولمرت، نخست وزير اسرائـيـل، در     
ژوالي فاش كرد كه به نيروهاي نـظـامـي     2روز 

هر كـاري از    «اين كشور فرمان داده است كه 
بـراي آزاد كـردن          »دستشان بـر مـي آيـد         

ژوئـن     25سرجوخه گيالد شاليت كه در روز     
توسط چريك هاي مسلح اسالمي دستگير شده 

اولمرت همچنين تـهـديـد      .   است، انجام دهند
كرد كه گروگان گيري مقامات عـالـي رتـبـه         
حماس به مناطقي فراتر از نوار غزه، منطقـه اي    
كه عمدتاً پايـگـاه اجـتـمـاعـي ايـن سـازمـان                
. محسوب مي شود،  گسترش خـواهـد يـافـت      

نخست وزير اسرائيل به نيروهاي نـظـامـي ايـن       
كشور دستور داده است كه اجازه ندهند هـيـچ     

بـمـبـاران    .   كسي در غزه شب ها بتواند بخوابـد 
دائمي غزه مانع زنـدگـي عـادي و از جـملـه              

در هـر شـرايـط      .  خوابيدن مردم غزه شده است
ديگري اين اقدامات سركوب گرانه بـر ضـد       
جمعيت غير نظامي غزه يك جنايـت جـنـگـي       

امير پرتز، وزير دفاع اسرائيل، .    محسوب مي شود
گفت كه اسرائيل در آينده به دنبال هـدف هـاي       

يكي از اطرافيـان وزيـر     .   عمده تري خواهد رفت
دفاع متذكر شد كه اين امر اشاره بـه در تـهـديـد         
بودن مقامات رسمي حماس در داخل و خـارج از    

 .   مناطق فلسطيني است
 30در اجالس ويژه شوراي امنـيـت در روز         

ژوئن، دكتر رياض منصور، عضـو نـاظـر دائـمـي          
فلسطين، اظهار داشت كه تجاوز اسرائيل از هفـتـه   

بـا قصـد     «ها پيش از دستگيري سرباز اسرائيلـي    
تدارك ديـده     »قبلي و مشخصاٌ برنامه ريزي شده

آقاي منصور اضافه كرد كه بـمـبـاران و      .  شده بود
تنبيه و ترساندن جمعـيـت   «يورش نظامي با هدف 

اقدام اعضاي شـوراي  .  دنبال مي شود »غير نظامي
امنيت به تدوين و تصـويـب قـطـعـنـامـه اي در                
محكوميت اسرائيل چون هميشه با مخالفت اياالت 

اين حقيقتي است كـه مـادامـي      .  متحده عقيم ماند
كه اياالت متحده عضويت شوراي امنيت را دارد، 
حمالت اسرائيل به مردم فلسطيـن بـدون تـنـبـيـه           

 .خواهد ماند
 

 ! تهاجمي برنامه ريزي شده
اين حقيقت كه يورش اسرائيل درست يـك    
روز پس از توافق استراتژيك بين سازمان الفتح و   
.  حماس آغاز شد، نمي تواند اتفاقي تـلـقـي شـود      

اين توافق پس از هفته ها بحث و گفتگو بين سران 
دو طرف بر پايه مدرك مهمي كه زندانيان سياسي 
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 واقعيت هاي پشت پرده حمله اسرائيل به نوار غزه  

 7ادامه در صفحه  

حزب توده ايران در راستاي همبستگي 
مبارزه جويانه و پيگير خود با مردم فلسطين 
هم صدا با همه نيروهاي صلح دوست جهان 

سياست تجاوزگرانه دولت اسرائيل را محكوم 
 .  مي كند


