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 خروج خاتمي و گزينه هاي انتخاباتي پيش رو

  6ادامه در صفحه    

خروج خاتمي از صحنه رقابت هـاي    
انتخاباتي با واكنش گسترده رسانه هاي 

بي .  گروهي ايران و جهان رو به رو شد
شك انصراف خاتمي از شـركـت در         
انتخابات آينده را بايد ضربه جدي يـي    
به برنامه هاي نيروهاي اصالح طلب و   

مذهبي براي مقابلـه بـا     -نيروهاي ملي
 . اصولگرايان ارزيابي كرد. جناح مقابل ـ

خاتمي در توضيح علل اعالم انصراف 
از شركت در انتخابات و ابراز نگراني از   
شكستن آراء اصالح طلبان در انتخابات 

وضع و ميزان اقبال بـه  “ :  از جمله گفت
دانيم،  اين تفكر را همه ما در جامعه مي

البته اگر بنده تنها در عرصه بودم هيـچ  
ترديدي نداشتم كه اكثريت قـاطـع و       
بدون چون و چرا به نماد اين تـفـكـر      

من كه براي خودم كار . گرفت  تعلق مي
آمدم بايد همانـي   كنم، بنده اگر مي نمي

گرفت،  كه واقعيت جامعه است انجام مي
حال اگر وضعيتي پيش آيد كه آرائي كه 
به طور طبيعي به نماد اصالحات تعلـق  

گيرد تقسيم و پراكنده شود؛ بـنـده      مي
خدمتي به آرمان اصالحات نكرده بودم 

 ”.دهم گاه اجازه چنين كاري نمي و هيچ
وي سپس در بـخـش ديـگـري از         
سخنان خود با اشاره به حضور موسـوي  
در انتخابات و اشاره تلويحي به تفـاوت  

به هر “ :  هاي ديدگاهي با موسوي افزود
حال امروز جناب آقاي مهندس موسوي 

گـاه ادعـا        و ما هيچ اند به عرصه آمده
ايم كه ايشان به عنوان مـظـهـر       نكرده

اند، بـلـكـه       اصالحات وارد عرصه شده
جامعه به وضعيتي رسيده كه همه بايـد  
تالش كنيم در اوضاع تغيير ايجاد شـود  

اي است كه مـورد   ترين مسئله و تغيير فوري
توجه ماست و هر كس بتواند آن را انـجـام     

 ”.بدهد بايد به او احسنت گفت
حضور ميرحسين موسوي و اعالم رسمـي  
نامزدي وي براي انتخابات دوره دهم پس از 
سال ها سكوت به يكي از مهمترين مسايـل  
كشور در لحظه كنوني بدل گرديده و بحـث  
و گمانه زني پيرامون نقش و ميزان تـاثـيـر      
گذاري جريان فكري كه مـوسـوي آن را         
نمايندگي مي كند با حرارات در ميان احزاب، 
. سازمان ها و نيروهاي سياسي جريـان دارد   
بي شك حضور ميرحسين موسوي و فعاليت 
نيروهاي پشتيبان او، امري تصادفي و خـارج  

 . از اوضاع بحراني كنوني نيست
تاملي بر بيانيه موسوي هـنـگـام اعـالم       
رسمي نامزدي و موضعگيري هاي ديگر او   
حاكي از آنست كه، فعاليت او در دوره كنوني 
با ديد و  برداشت خاصي و متفاوت از برنامه 
هاي خاتمي در زمينه اصالحات حكـومـتـي    

اصالح طلب اصـول    “ موسوي خود را .  است
خوانده و به نظر مي رسد كه تا حـدي    ”  گرا

نيز كوشيده اسـت بـه صـورت نـامـزدي            
خروج خاتمي از صحنه . فراجناحي ظاهر شود

انتخاباتي مي تواند به تحكيم موقعيت جنـاح  
ميرحسين موسوي در ميان اصالح طـلـبـان    
حكومتي ياري رساند و  در عين حال گزينـه  
ي نا روشني را در زمينه سياست و بـرنـامـه    
تغيير و تحول در مديريت كشور و مقابله بـا  
سياست باندهاي هوادار احمدي نـژاد را در      

 .  مقابل مردم قرار  دهد
بيانيه انتخاباتي موسـوي ضـمـن طـرح         
شعارهايي كه سران رژيم در سـي سـال         
گذشته تكرار كرده اند، از جمله در زمـيـنـه      

  2ادامه در صفحه    
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سخنان محمود احمدي نژاد در خصوص اصالح قـانـون   
كار و ضرورت حذف مواد حمايتي اين قانون كه بـه زعـم     
مرتجعان حاكم عمده ترين موانع راه جلب و جذب سرمايه 
بويژه سرمايه خارجي در ايران قلمداد مي شود، از سـوي      
محافل وابسته به سرمايه داري بزرگ تجاري با استـقـبـال    

احمدي نژاد در جريان اوليـن جشـنـواره كـار         .   روبرو شد
آفرينان برتر كميته امداد خميني ضمن دفاع قاطع از طـرح  
تحول اقتصادي و هدفمند سازي يارانه ها كه در جـريـان     

از اين اليحه حذف شد، بـر     88بررسي اليحه بودجه سال 
ضروت شتاب بخشيدن به برنامه خصوصي سازي تـاكـيـد    
ورزيد و آماج اصلي دولت نهم را طي سه سال و اندي كـه  

  3ادامه در صفحه    

نامه سرگشاده گروهي از بستگان 

 جان باختگان فاجعه ملي

 4در ص !           جنبش دانشجويي با حفظ هوشياري توطئه هاي رژيم را خنثي مي كند

به دنبال تخريب گورستان خاوران به 
توسعـه و سـامـانـدهـي          “بهانه طرح 

و ”  گورستان هاي اقليت هاي مذهبـي 
زير و رو كردن محل خـاك سـپـاري      
جان باختگان فاجعه ملي و ديگر اعدام 

، گروهي از بازماندگان  60شدگان دهه 
قهرمانان شهيد مردم در نـامـه اي         
سرگشاده ضمن اعتراض به تـخـريـب    
خاوران و سياست محو آن، خـواسـت     

در .  بند اعالم داشـتـنـد      9هايي را در 

احمدي نژاد از منافع چه 
 !كساني حمايت مي كند؟

توزيع ناعادالنه درآمد و ژرفش 
 شكاف طبقاتي

با آغاز دهه چهارم حيات جمهوري اسالمي شاهد يـك  
رشته مباحث جدي پيرامون چگونگي توزيع درآمد مـلـي،   
وضعيت زندگي مردم و بطور كلي توجه به شاخص هـاي    

اجتماعي هستيم كه كماكان با حرارت در   -مهم اقتصادي
ميان احزاب، نيروها و محافل مختلف حكومتـي جـريـان      

 .دارد
در اين رابطه، چندي پيش وزير بازرگاني دولت محـمـد   

بررسي وضعـيـت تـوزيـع       “ خاتمي در مقاله اي با عنوان، 
كه در مطبـوعـات   ”  درآمد در سي سالگي انقالب اسالمي

اسفند مـاه     4داخل كشور از جمله دنياي اقتصاد، يكشنبه 

  3ادامه در صفحه    



از عمر آن مي گذرد، تقويت بخش خصوصي، تالش براي تامين امنيت سرمايه و 
توجه دقـيـق بـه        .  مقررات زدايي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ناميد

سخنان احمدي نژاد در اولين جشنواره كار آفرينان كميته امداد خميـنـي، بـراي      
شناخت ماهيت واقعي چنين نيروهاي واپس گرا و كارگر ستيزي با اهميت اسـت،  
بويژه آنكه با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمـهـوري   
باز هم باندهاي ارتجاعي هوادار دولت احمدي نژاد با استفاده از امكانات گستـرده  

” عدالـت خـواهـي     “ تبليغاتي به فريب توده هاي محروم زير عناوين به اصطالح 
 .مشغول هستند

ريـيـس   “ ، سخنان احمدي نژاد را با عـنـوان     87اسفند ماه  11خبرگزاري ايلنا
جمهور، همه روابط كار به بهانه دفاع از كارگر مختل شده است، بايد به شـكـل     

در بخشي از اين سخنرانـي  .  منتشر ساخت”  . ديگري به اشتغال و توليد نگاه كنيم
امروز ضوابط كار را اقتباسي و وارداتي تعريف كرديم كه انگـيـزه   “ :  گفته مي شود

ها و فرصت ها را از بين مي برد، دشمني ايجاد مي كند و اجـازه نـمـي دهـد           
لذا بايد آن را تغيير دهيم كه بخش عمده آن در احياي بنگـاه  .  شكوفايي رخ دهد
عالوه بر اينها نياز به افرادي داريم كه كار آفرين باشـنـد و     ... هاي كوچك است

پس از مطالعه از دل اقتصاد، فرصت هايي را شناسايي، مديريت و شكوفا كنند و   
 ”.در نهايت به ايجاد اشتغال بپردازند

احمدي نژاد سپس با تاييد نهادها و بنيادهاي انگلي چون كميته امداد خميني و 
اشاره به اين موضوع كه هدف دولت وي پشتيباني از چنين نهادهايي به منـظـور   

مـنـظـور    ( در گذشته كار آفريني   “ :  حل معضل بيكاري است، خاطر نشان ساخت
داراي جايگاهي در   )  احمدي نژاد از كارآفرين، سرمايه دار و صاحب سرمايه است

متن فعاليت هاي اقتصادي بود، اما اين رابطه قطع شده و بـه دنـبـال پـيـونـد           
در گذشته فرهنگ مابين كارفرما و كارگر . مصنوعي هستيم و كار سخت مي شود

امروز ضـوابـط   .  دشمني نبود، در نقطه مقابل هم نبود، بلكه مكمل يكديگر بودند
. كار را اقتباسي كرديم و به بهانه دفاع از كارگر همه روابط كار مختل شده اسـت 
بايد آن را تغيير دهيم، بايد از روابط انساني بين كارفرما با كارگر حمايت كرده و   

 ”.مسير را اصالح كنيم
اما بايد پرسيد اين اصالح مسير چيست و به سود كدام قشر و يا طبقه اجتماعي 

 !مي باشد؟
منظور از اصالح مسير و تغيير قوانين، اصالح قانون كار در چـارچـوب طـرح        
. تحول اقتصادي و مقررات زدايي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني اسـت   
در اين خصوص ذكر نمونه هايي خالي از فايده نيست تا ماهيت واقعي اين دولت 

در راستاي حمايت از بخش خصوصي غير مـولـد و در       .  كارگر ستيز هويدا گردد
قانون رفع برخي موانع توليد “ قالب برنامه اصالح ساختار اقتصادي، قانوني به نام، 

بـه     1387از سوي رييس جمهور جهت اجرا در آذر ماه سال   ”  و سرمايه گذاري
 11بر پايه بند ج ماده . دستگاه هاي مختلف اجرايي از جمله وزارت رفاه ابالغ شد

اين قانون، مساله اجباري بودن بيمه كارگران لغو شده و شركت ها و پيمانكـاري  
از بيمه كردن كارگران ” قانونا“ها و بطور كلي كارفرمايان، اين امكان را مي يابند 

قـانـون تـامـيـن         41مطابق قانون فوق عمال و رسما ماده .  شاغل امتناع نمايند
اجتماعي كه ناظر بر پرداخت حق بيمه كارگران از سوي كارفرمايان است، حذف 

امتيازات بزرگي به سرمايه داران اعـطـا   ”   كاغذ بازي“ گرديده و به نام كم كردن 
در اين باره يكي از پژوهشگران حوزه تامين اجتماعي به پايگاه تحليلي.  مي شود

اجراي قانون رفع برخي مـوانـع   “ :  از جمله گفت 1387اسفند ماه  5خبري كلمه -
درصد از درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي را كم مي  30توليد و سرمايه گذاري، 

ايـن     11به بند ج ماده .  كند و ادامه بيمه صدها هزار كارگر را به خطر مي اندازد
قانون اشاره مي كنم كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي را موظف كرده است حـق  
بيمه تامين اجتماعي شركت ها و پيمانكاران طرح هاي عمراني و غير عمراني را   
صرفا بر مبناي ليست ارايه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد و به تعبير ديـگـر     

ناديده .  دريافت حق بيمه از پيمانكاران از طريق ضريب حق بيمه حذف مي گردد
قانون تامين اجتماعي و حذف ضريب حق بيمه پـيـمـانـكـاران         41گرفتن ماده 

پيامدهاي جدي دارد، نكته ي كه نبايد فراموش كرد، مساله اجباري بودن بيـمـه   

1388فروردين ماه   10شنبه  دو  2  813شمارة  

با لغو ضريب حق بيمه و منوط كردن ارسال ليست بيمـه  .  كارگران است ...ادامه احمدي نژاد 
شدگان توسط پيمانكاران بدون شك حقوق صدها هزار كارگر را تضييـع  
مي كند و عمال شريف ترين و شايسته ترين نيروهاي مولـد كشـور از       

 ”.حقوق خودشان محروم مي گردند
در اين زمينه الزم است اشاره كنيم حذف بيمه اجباري در فعاليت هاي 
عمراني بيش از همه شامل حال شركت هاي ريـز و درشـت سـپـاه             

در حقيقت دولت احمدي نژاد بـا    .  پاسداران و بنگاه هاي انگلي مي شود
ابالغ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه گذاري، از منافـع شـركـت      
. هاي فعال سپاه در امور اقتصادي بويژه طرح هاي عمراني دفاع مي كند
بنابر اين اصالح مسير و روابط انساني ميان كارگر و كارفرما اسـم رمـز     

از سوي ديگـر،  .  تامين منافع مشتي نوكيسه و تازه به دوران رسيده است
رييس سازمان خصوصي سازي از ابتكار دولت احمدي نژاد در زمـيـنـه      
حمايت از خصوصي سازي استقبال كرد و اقدامات آن را همسو با ابالغيه 

 .ارزيابي كرد 44اصل 
آنچه رييس سازمان خصوصي سازي ابتكار دولت احـمـدي نـژاد در        
برنامه خصوصي سازي مي نامد، دستورالعمل دولت در قـالـب قـانـون         

 ابالغيه اصل 
است كه برمنباي آن شركت هايي كه به بخش خصوصي واگـذار     44

مي شوند مجاز هستند تعداد كاركنان خود را تعيين كرده و در صـورت      
رييس سازمان خصوصي سازي . لزوم دست به تعديل نيروي انساني بزنند

يكي از مسايل شـركـت     “ :  جمهوري اسالمي در اين باره يادآوري كرده
هاي دولتي باال بودن تعداد نيروهاي آنها است كه اين مساله در زمـان    

دولـت نـهـم      .  انتقال مالكيت به بخش خصوصي ايجاد چالش مي كنـد 
اجـراي طـرح     .  راهكارهايي را پيش بيني كرده كه اين معضل رفع شود

البـتـه   .  ” بازخريد كارگران و برنامه ريزي براي بازنشستگي پيش از موعد
اين راهكارها شامل صدها هزار كارگر قـرار داد مـوقـت كـه بـدون              

 .كوچكترين مانع قانوني اخراج مي شوند، نيست
به اين مسايل، بايد سياست خانمانسوز واردات بي رويه را افـزود تـا      

ماهيت اصالحات در روابط كارگر و كارفرماي مورد ادعاي رييس دولـت  
اسفند ماه از قول مدير عامـل شـركـت      4ايلنا .  ارتجاع برمال و افشا شود

به دليل واردات بي رويه آهن در حال ورشكستگي “ :  پوالد جنوب نوشت
هستيم و نمي توانيم مطالبات كارگران خود را بازپرداخت كنيم، در چنـد  

ميليون  2ماه گذشته توليد كنندگان داخلي به علت واردات يك محموله 
تني آهن كه زير قيمت به بازار عرضه شده است، با مشكل روبرو شـده    

 4و دستمزد    1386كارگران پوالد جنوب در حال حاضر عيدي سال .  اند
 ” .ماه گذشته خود را طلبكارند

با توجه به همه اين معضالت كه كارگران و زحمتكشان ميهن ما بـا    
آيا باز هم مي توان همچون احمدي نژاد با گستـاخـي   .  آن روبرو هستند
همه روابط كار به بهانه دفاع از كارگر مـخـتـل شـده       “ تمام مدعي شد 

 ” است؟
آنچه مختل شده زندگي و امنيت شغلي ميليون ها كارگر و خـانـواده     
هاي آنان است كه قربانيان سياست دولت احمدي نژاد در حـمـايـت و      

 .پشتيباني از كالن سرمايه داران محسوب مي شوند
ماهيت واقعي اين نيروي عوام فريب و به شدت واپس گرا را بايـد در    

طبقه كارگر و ديـگـر       .  اقدامات آن ديد و فريب شعارهاي آن را نخورد
زحمتكشان با اين جريان فكري واپس گرا در تقابل و رويارويي تاريخـي  
قرار دارند و لذا با استفاده از همه گونه امكانات برضد آن مـبـارزه مـي      

 !كنند

آزادي براي همه زندانيان سياسي 

 !ايران
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: بخشي از نامه سرگشاده آمده اسـت   
اين نامه اي سرگشاده اسـت بـراي     “ 

كساني كه هنوز به انسان و حـقـوق     
انساني افراد حرمت مي گذارند و حـق  
حيات را باالترين حـق مـوجـودات        

مي دانند بار ديگر حـملـه بـه      ...  زنده
گورستان خاوران مرده هاي ما را در     

 .گور لرزاند
اين اولين بار نيست و هيچ ضمانتي 

بيسـت و    ...  نيست كه آخرين بار باشد
هشت سال از كشـتـارهـاي فـردي         

و بيست سال از  60عزيزانمان در دهه 
كشتار دستجمعي زندانيان سـيـاسـي      

مي گذرد و هيچ نهـادي يـا      67سال 
. ارگاني پاسـخ گـوي مـا نـيـسـت            
عزيرانمان را زنداني كردند و ما تحمل 
كرديم، آن ها را شكنجه دادند و مـا      

اعدام آن ها را هم تحمل . تاب آورديم
نه از زمان محاكمـه آن هـا       .  كرديم

اطالع داشتيم و نه كساني كه آن هـا  
را محاكمه كردند ديديم و نه جرم آن 

بعد از اعدام شان نـه    .  ها را فهميديم
وصيت نامه از آن ها دريافت كرديم و 
. نه محل دفن شان را مي دانسـتـيـم   
پس از مدت ها جستجو گفتـنـد كـه      
عزيزانمان را در گورهاي فردي و يـا    
. دست جمعي در خاوران دفن كرده اند
ما خانواده ها را نيز همانند عزيزانمـان  

 ”....مورد اذيت و آزار قرار دادند
در ادامه نامه سرگشاده خـواسـت      

بند به شرح زيـر عـنـوان       9هايي در 
پي گرد و محاكمـه  -1“ :  گرديده است

مسبين كشتارهاي دهه شصت، بويـژه  
-2،   67اعدام هاي دستجمعي سال   

اعالم اسامي دفن شدگان در گورستان 
دريافت كيفر خواست ايـن  -3خاوران، 

اعدام شدگان و افشاي علـت اعـدام     
دريافت وصيت نامـه اعـدام     -4آنان، 

به رسميت شناختن محـل  -5شدگان، 
دفن آنان به عنوان گورستان خـاوران،  

-7اجازه گذاشتن سنگ بر قبرها،   -6
پيگرد و محاكمه كساني كه اقدام بـه  
تخريب خاوران و آزار خانواده ها مـي  

بازگرداندن حقوق شهروندي -8كنند، 
خانوادها و متوقف كردن هـر گـونـه      
محدوديت و محروميت اجـتـمـاعـي،     
سياسي، فرهنگي و اقتصادي در مـورد  

پذيرش حفظ گـورسـتـان    -9و ...  آنان
خاوران به عنوان سندي تاريـخـي از     
جانب نهادهاي محلي و بين المـلـلـي    

 ”.هستيم
اين نامه سرگشاده خطاب به مـردم  

اسفند مـاه   29ايران و جهانيان در روز 
 . انتشار يافته است

 ...ادامه نامه  سرگشاده 
انتشار يافت، با برشمردن دوره هاي مختلـف حـيـات       87

رژيم واليت فقيه به مساله ژرفش شكاف طبقاتي با توزيع 
ناعادالنه درآمدها اعتراف كرده و با تاكيد بـه كـارنـامـه       
ناموفق دولت احمدي نژاد، افزايش فاصله طبقاتي در سـه  
سال اخير را خطري براي آينده حاكميت ارزيـابـي كـرده      

اگر به نظر دلسوزان نظـام در    “ :  وي از جمله نوشت.  است
ضرورت دقت در رشد متناسب نقدينگي در سال هاي اخير 
كمي توجه مي شد و در نتيجه نرخ تورم روند كاهنده خود 
را ادامه مي داد، در كنار اعمال برخي از سيـاسـت هـاي      
مكمل و مورد نياز قطعا روند كاهش يابنده ضريب جيـنـي   

اين شاخص كه به نام مبتكر آن جيني شهرت دارد، معيار ( 
محاسبه و تشخيص نحوه توزيع درآمدها است، ضـريـب     
جيني بين صفر و يك تعريف مي گردد و هر چه به يـك    
نزديك تر شود، نشانگر وخيم تر شدن توزيع درآمدها و هر 
چه به صفر نزديك شود نشانگر تعادل بهتر و بيشـتـر در     

%  3996بـه    1383كه در سال   )  توزيع درآمدها مي باشد
حفظ شود، اما روند مجموعا رشد يافته ضريب ... رسيده بود

، متاسفانه به 1386و  1383جيني در مقايسه با سال هاي 
با جهشـي   1386رشد يافته و در سال %  4عددي باالتر از 

 ”.رسيده است% 4045درصدي به عدد  4
پر واضح است با سياست هاي دولت ارتـجـاع حـاكـم       
فاصله طبقاتي در جامعه امروز ايران نسبت بـه گـذشـتـه       
افزايش پيدا كرده و دولت احمدي نژاد درست بـرخـالف     
شعارهاي عوام فريبانه، كامال و با آگاهي در جهت تاميـن  
منافع كالن سرمايه داران بويژه اليه هاي انگلي سرمايـه  

اما ژرفش شكاف طبـقـاتـي    .  داري ايران عمل كرده است
صرفا محصول عملكرد بسيار منفي و مخرب دولت نـهـم   
-نيست، بلكه ثمره و نتيجه سمت گـيـري اقـتـصـادي         

اجتماعي مبتني بر نسخه هاي نوليبرالي رژيم خود كـامـه   
 .واليت فقيه است

تقسيم و يا توزيع درآمد ملي بستگي به خصلت شـيـوه     
توليد دارد و توزيع درآمدها در چارچوب سـمـت گـيـري       

. اجتماعي هر دولتي قابل ارزيابي و بررسي است-اقتصادي
مطابق آمار موجود با پايان جنگ و آغاز اجراي بـرنـامـه      
تعديل اقتصادي توسط دولت هاشمي رفسنجاني، تـوزيـع     

در تـمـام   .  درآمدها وضع بسيار ناهنجاري را به خود گرفت
دوران رياست جمهوري رفسنجاني و اجراي نسخه هـاي    
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني جامعه هـر چـه       
بيشتر به سمت قطبي شدن و افزايش فاصله طـبـقـاتـي       
حركت كرد، وضعيت از نظر توزيع درآمدها به گونه اي بود 

درصد درآمد و حدود  30درصد از افراد جامعه  70كه حدود 
درصد درآمد كشور را بـدسـت مـي       70درصد جامعه  30

اين روند در دوران دولت اصالحات ادامه يافـت و     .  آوردند
با روي كار آمدن دولت ضد مردمي احمدي نژاد، شـتـاب     
چشم گيري پيدا كرد، به شكلي كه مطابق اعتراف معـاون  
اجتماعي نهاد برنامه ريزي و نظارت راهبـردي ريـاسـت      

منتـشـر    1386آذر ماه  6جمهوري كه در روزنامه سرمايه 
با توجه به رشد تورم و قيمت مسكن و كاالهاي ”  . گرديده

مصرفي، فقر نسبي در كشور افزايش يافته و ضريب جيني 
در همين گزارش تاكـيـد   ”  . به سمت يك ميل كرده است

توجه كنيد از زمان روي كـار آمـدن     ( در ايران “ :  مي شود
 2مرور اعداد توزيع درآمد نشان مي دهد كه )  احمدي نژاد

درصد فقيرترين اليـه     10درصد از درآمد كشور در اختيار 
 10درصد درآمد در اختيار  34جامعه است و در همين حال 

اين آمار به آن .  درصد ثروتمندترين اليه حامعه ايران است
درصد قشر ثروتمند جامعه ايراني بيـش   30معني است كه 

درصد درآمد جامعه ايران را به خود اختصاص داده  6/83از 
درصـد   7/ 1درصد فقيرترين اليه جامعه نيز تنها  30اند و 

درصد درآمد را    10درآمد و قشر متوسط در ايران نيز تنها 

 ...ادامه توزيع ناعادالنه درآمد 
 30در يك نگاه ديگر، جامعـه    .  در اختيار دارند

درصـد     84درصدي ثروتمندان ايران نزديك،   
درصـد ديـگـر         70ثروت را در اختيار دارند و 

درصد درآمدها را در اخـتـيـار       16ايرانيان تنها 
 ”.دارند

افزايش فاصله طبقاتي و توزيع نـاعـادالنـه      
درآمدها ارتباط مستقيم با رواج و گسـتـرش         
اقتصاد داللي و غيرمولد دارد و چـون دولـت         
احمدي نژاد در رواج اين نوع اقـتـصـاد گـوي       
سبقت را از ديگر دولت هاي جمهوري اسالمي 
ربوده، شاهد وخيم تر شدن توزيع درآمدها بـه    
زيان اكثريت جامعه و به عبارتي ژرفش شكـاف  

 . طبقاتي هستيم
در واقع ويژگي هاي توليد درآمد ملي ايـران،  
. توزيع و تجديد توزيع آن را معين مـي كـنـد       
ماهيت درآمد ملي كشور بيانگر رشد دروغـيـن     
اقتصاد ايران و يا به عبارت دقـيـق تـر رشـد         

با تامين مالي در .  مصرف بدون رشد توليد است
آمد نفت، بخش هاي غير توليدي جامعه رشـد    
پيدا كرده و تقريبا همه نيازمندي هاي خود را با 
واردات از خارج تامين مي كنـنـد و ايـن در          
حاليست كه طبقات اجتماعي هر يـك سـهـم      

در . ناعادالنه اي را از درآمد ملي كسب مي كنند
حقيقت مي توان از آمارها اين نتيجه را گرفـت  
كه در اثر توزيع كامال ناعادالنه درآمـدهـا در       
كشور، طبقات و قشرهاي متمول و صـاحـب       

نكته پراهمـيـت   !  را مي برند”  سهم شير“ ثروت 
ديگر اين است كه تقسيم و يا توزيع درآمـدهـا   
درميان طبقه سرمايه دار ايران نيـز يـكـسـان       
نيست و بيشترين سهم به سرمايه بزرگ تجاري 
و دالالن بزرگ مي رسد كه با هزار رشتـه بـه     

دقـيـقـا در      .  دستگاه حكومتي پيوند خورده انـد 
اينجاست كه دولت احمدي نژاد بيش از سـايـر   
دولت هاي جمهوري اسالمي به سود طبـقـات   

نگـاهـي   .  انگلي و غارتگر عمل كرده و مي كند
حتي گذرا به قوانين بودجه كل كشور در دوران 
دولت احمدي نژادي نشان مي دهد، طـبـقـات    
زحمتكش و محروم جامعه از  بودجـه دولـتـي      
كمترين سهمي نمي برند و در مقابل دهها بنياد 
انگلي و نهادهاي زايد كه نمايندگان اليه هـاي  
انگلي و غير توليدي سرمايه داري ايران هستند، 
ميلياردها تومان به اشكال مختلف به چنگ مي 

نبايد فراموش كنيـم، بـودجـه دولـتـي          .  آورند
جمهوري اسالمي نه تنها در تجديد توزيع درآمد 
ملي، بلكه در اولين پله توزيع آن نقش اساسـي  
دارد، زيرا كه درآمد نفت، مستقيما وارد بـودجـه   
دولتي شده و از اين طريق ميان طبقات مختلف 

در تمام طول عـمـر     .  اجتماعي توزيع مي گردد
دولت ضد مردمي احمدي نژاد به دليل حمايـت  
بي چون و چراي اين دولت از اقتصـاد داللـي،     
سرمايه داري بزرگ تجاري و مـتـحـد آن در        
حاكميت يعني سرمايه بوروكـراتـيـك نـويـن        
بيشترين سهم را از توزيع درآمدهـا بـه خـود        
اختصاص داده و اكثريت جامعه شامل كارگـران  
و زحمتكشان شهر و روستا، قشرهاي ميانه حال 
و اليه هاي معيني از سرمايه داري به تـرتـيـب    
كمترين ميزان درآمد را كسب كرده اند، عـلـت   
ژرفش شكاف طبقاتي و به موازات آن نارضايتي 
عميق اجتماعي از ارتجـاع حـاكـم و دولـت           

 !برگمارده آن در اين حقيقت نهفته است
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

انجمن جعلي براي روزنامه نگاران و   
 مرگ يك وب الگ نويس در زندان

ارتجاع حاكم در سلسله اقدامات خـود بـراي     
تضعيف جنبش مردمي، در اسفـنـد مـاه سـال         

انـجـمـن    “ گذشته، يك نهاد صنفي جعلي به نام 
ايجاد ”  صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران

اين نهاد موازي با انجمن صنفي روزنـامـه     .  كرد
نگاران تماما از فعاالن نشريات و خـبـرگـزاري      
هاي وابسته به طيف ارتجاع حاكم مانند كاركنان 
خبرگزاري هاي مهر، فارس، برنا و روزنامه هايي 
چون رسالت، كيهان، قدس، ايران  و جام جم و   
نيز خبرگزاري ايرنا تشكيل شده و هدف آن غيـر  
قانوني دانستن انجمن صنفي روزنامـه نـگـاران      

اسفند ماه در  26روزنامه سرمايه .  ايران مي باشد
طبق قانون كار ايران، هـر  “ :  اين باره گزارش داد

صنف فقط مي تواند يك اتحاديه يـا انـجـمـن       
صنفي داشته باشد، اما با وجود صراحت قانون در 
اين زمينه، دو روز پيش يك انجـمـن بـا نـام         

انجمن صنفي روزنامه نگاران و خـبـرنـگـاران       “ 
موسوم به طيف راست و با حضور بازرس ”  ايران

وزارت كار، خود را جايگزين انجمن پيشين كه از 
مشغول به كار بوده است، اعـالم و     1376سال 

در ...  اعضاي هيات مديره آن را مشخـص كـرد    
تلويزيون نيز، سيماي جمهـوري اسـالمـي در        
برنامه خود اعالم كرد كه انجمن جديد التاسيس 
جايگزين انجمن صنفي روزنامه نگـاران ايـران     

 ”.است
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران كه اكنون 
براي آن يك جريان موازي ايجاد گرديده چندي 
پيش در گزارش دوره اي خود اعالم كرده بـود،    
سه حق بديهي شغل روزنامه نگاري و خبرنگاري 

حق برخورداري از انـتـشـارات آزاد        -يعني الف
امنيت شغلي و حرفه اي بـراي      -مطبوعات، ب

امـنـيـت قضـايـي بـراي           -روزنامه نگاران و ج
خبرنگاران و روزنامـه نـگـاران در مـحـاكـم             
دادگستري نسبت به سال قبل بيشتر پايمال مي 
شود و حقوق شاغلين اين بخش فرهنگي رعايت 

در اين گزارش با صراحت يـادآوري    .  نمي گردد
شده بود حقوق رسانه اي نسبت به گذشـتـه بـا      

بـديـهـي اسـت       .  ثروت بيشتري نقض مي شود
هدف ارتجاع حاكم از ايجاد يك نهاد جعـلـي و     
غير قانوني موازي به نام روزنـامـه نـگـاران و         
كاركنان بخش مطبوعات كشور منافع و حـقـوق   

رفاهي و امنيت شغلي دست انـدركـاران   -صنفي
. مطبوعات را بيش از گذشته پايمال مـي كـنـد     
هزاران روزنامه نگار و خبرنگار و كاركنان شريف 
بخش مطبوعات كشور ما با اين اقدام مـخـالـف    
بوده و آن را در نقطه مقابل حقوق و منافع خـود  

 .ارزيابي مي كنند
همچنين در گرماگرم اين خبراعالم شد يـك    

وب الگ نـويـس در     
. زندان در گذشته است
اميد رضا ميرصيافي در 

بهـمـن بـه       19تاريخ 
دادگــاه    15شــعــبــه   

انقالب اسالمي تهران 
احضار و زنداني شـد،    
وي قبال در هـمـيـن      
شعبه به اتهام تبـلـيـغ    

مـاه     6برضد نظام به 
زندان و توهين به ولي 

سال زنـدان   2فقيه به 
مرگ . محكوم شده بود

اين وب الگ نـويـس   
جوان برخورد رژيم بـا  
روزنامـه نـگـاران و        
روشنفكران و نـقـض     
آزادي انديشه و بيان را   

 .نشان مي دهد
اعمال فشار به انجمن 

صنفي روزنامه نگاران و ايجاد يك نهاد موازي در خدمت رژيم در برابر آن، نقض خشن و آشـكـار       
حقوق صنفي كاركنان بخش فرهنگي ميهن ما است و با قوانين سازمان جهاني كار و منشور حقـوق  

بعالوه ايجاد يك نهاد جعلي و موازي در خدمت گسترش تبليغات رژيم در   .  سنديكايي مغايرت دارد
آستانه انتخابات رياست جمهوري است و معناي آن چيزي جز مقابله صريح با آزادي بيان، انديشه و   

ما ضمن حمايت از حقوق روزنامه نگاران، خبرنگاران و همه كاركـنـان   !  قلم نيست و نمي تواند باشد
زحمتكش بخش فرهنگي كشور، ايجاد نهاد موازي با انجمن صنفي روزنامه نگاران را محكوم مـي    

 !كنيم
 

 !جنبش دانشجويي با حفظ هوشياري توطئه هاي رژيم را خنثي مي كند
رژيم واليت فقيه و ارگان هاي سركوبگر آن به حمالت سازمان يافته خود به جنبش دانشجـويـي   
ادامه داده و مي كوشند توان و امكانات اين جنبش پويا و تاثيرگذار اجتماعي را بيش از پيش مـهـار   

تن ديگر از دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك تهران به اتهام آنچه از سوي  2در اواخر اسفند ماه . كنند
ناميده شده  به منع موقت از تحصيل به ”  شركت در تجمع غير قانوني“ حراست و بسيج دانشجويي  

مدت دو سال و نيم با احتساب سنوات به انضمام محروميت از تسهيالت رفـاهـي از قـبـيـل وام            
همزمان و براي ترساندن دانشـجـويـان      .  دانشجويي، استفاده از خوابگاه و جز اينها محكوم گرديدند

مترقي و آزاديخواه در اقدامي تحريك آميز، دادگاه دانشجويان دانشگاه زنجان برگزار شد كه طي آن 
 .قاضي دادگاه دانشجويان را به اتهاماتي ساختگي متهم كرد

برپايي اين دادگاه و ناتمام ماندن آن بخشي از توطئه برنامه ريزي شده براي فشار بـه جـنـبـش       
اسفند ماه، ماموران وزارت اطالعات دو دانشـجـوي دانشـگـاه        21از ديگر سو در .  دانشجويي است

بازداشت اين دو فعال دانشجويي با هماهنگي .  سيستان و بلوچستان را دستگير و روانه زندان ساختند
در ماه هـاي اخـيـر، ده هـا             .  دبير كميته انضباطي اين دانشگاه با نيروهاي امنيتي صورت گرفت

دانشجوي دانشگاه سيستان و بلوچستان به كميته انضباطي فراخوانده شده و يا از ورود به دانشـگـاه   
در ادامه برنامه سركوب جنبش دانشجويي يكي از اعضاي شوراي مركـزي انـجـمـن       .  منع شده اند

. اسفند ماه توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت گرديد 19اسالمي دانشگاه صنعتي امير كبير روز 
اين فعال دانشجويي در جريان نشست كميته پيگيري بازداشت هاي خود سرانه طي سخنـانـي بـه      

پس از پروژه شكست خورده جـعـل نشـريـات، و           “: نمايندگي از دانشجويان پلي تكنيك گفته بود
رسوايي حاكميت، آنان به دنبال جنبش پروژه اي جديد براي سركوب دانشجويان و تصـرف پـلـي        

اهداف شوم اين پروژه، . تكنيك بودند و پروژه دفن شهدا از سوي حاكميت در پلي تكنيك كليد خورد
. پادگاني و قبرستاني كردن فضاي دانشگاه و بازكردن راه ورود عناصر حاكميت بـه دانشـگـاه بـود        

درصدي بسيج براي آزمون ورودي دانشگاه ها، تصفيه اسـاتـيـد، سـتـاره دار كـردن                40سهميه 
بـه نـقـل از        ( ” . همه و همه حركت هايي در راستاي پروژه انقالب فرهنگي دوم است...  دانشجويان
 )87اسفند ماه  2ادوارنيوز، 

بازداشت و سركوب جنبش دانشجويي و پيگرد فعاالن اين جنبش با موجي از همبستگي نيـروهـا،   
از جمله كانون مدافعان حـقـوق     .  احزاب و سازمان هاي آزاديخواه، مترقي و ملي روبرو گرديده است

در بخشـي  .  بشر در بيانيه اي كه پيش از نوروز صادر كرد، خواستار آزادي كليه دانشجويان دربند شد
گزارش هاي رسيده به كانون مدافعان حقوق بشر نشان دهنده واقعيتي تلخ “ :  از اين بيانيه آمده است

هر روز شاهد بازداشت، احضار، تعليق، ضرب و شتم، محاكمه و محكوميت دانشـجـويـان در      .  است
كانون مدافعان حقوق بشر اعالم مي دارد كه رفـتـارهـاي    ...  بسياري از دانشگاه هاي كشور بوده ايم

صورت گرفته با دانشجويان نه تنها مغاير با قوانين داخلي و تعهدات بين المللي دولت ايـران اسـت،     
 ”.بلكه مغاير با هر ضابطه اخالقي عرفي و شرعي است و با هيچ منطقي قابل دفاع نيست

كليه دانشجويان زنداني را در سراسر كشور آزاد كـنـنـد،      “ :  سپس در ادامه بيانيه تصريح مي گردد
كليه احكام صادره برضد دانشجويان را كه موجب محروميت ايشان از حقوق اجتماعي به ويژه حـق  

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند



1388فروردين ماه   10شنبه  دو   5   813شمارة  

 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

 “.... تحصيل شده است را لغو كنند
بي شك اعمال فشار به جنبش دانشجويي در هفـتـه هـاي      

هدف از همـه ايـن گـونـه         .  آينده باز هم ادامه خواهد داشت
اقدامات برضد مبارزان جنبش دانشجويي، مهار و تضعيف يكي 
از موثرترين جنبش هاي اجتماعي در آستانه انتخابات ريـاسـت   

تمامي تالش ارتجاع حاكم از اعمال فشارهاي .  جمهورس است
مختلف به جنبش دانشجويي، كاستن از ميزان تاثير اين جنبش 

حفظ هوشياري و پرهيز از دام ارگان هاي امنيتـي يـك     .  است
ضرورت در تداوم مبارزه جنبش دانشجويي و تاثير گذاري آن بر 

 !حوادث سياسي كشور است
 

 بيانيه كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه 
در اواخر اسفند ماه سال گذشته، كميته دفاع از انتخابات آزاد، 
سالم و عادالنه با انتشار بيانيه اي بار ديگر با اشاره به نـقـش     
نظارت استصوابي شوراي نگهبان يادآور شد، پيش شرط هـاي  
 .يك انتخابات آزاد و عادالنه در جمهوري اسالمي وجود ندارد

از جمله آمـده   87اسفند ماه  27در بيانيه اين كميته به تاريخ 
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه در راستاي “ :  است

پيگيري تعهدات خود به مثابه نهادي مدني و مستـقـل و بـه        
منظور ايفاي نقش نظارتي خود، سياست گذاران، مسئـوالن و    
مجريان انتخابات رياست جمهوري را به تامين پيش نيـازهـاي   

فرا مـي   1388برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادالنه در سال 
روز به برگزاري انتخابات مهـم   90در حالي كه كمتر از .  خواند

خرداد باقي مـانـده اسـت، شـواهـد           22رياست جمهوري در 
متعددي از عدم رعايت عدالت و فرصت هـاي بـرابـر بـراي         

 ”.نامزدهاي انتخابات آتي، مشاهد مي شود
در بخش ديگر بيانيه در خصوص نقش شوراي نگهبـان در    

برخورداري از اختيارات گسـتـرده     “ :  انتخابات تصريح مي گردد
بدون الزام به پاسخگويي مترادف با خود كامـگـي و قـانـون         
گريزي است و به همين جهت عملكرد سياسي و سليـقـه اي     
شوراي نگهبان در دوره هاي پيشين انتخاباتي و سكوت معنادار 
در قبال بي عدالتي ها و رفتارهايي كه سالمت انتخابات را زير 
سئوال مي برد و نيز جانبداري صريح و بي پرده دبير اين شـورا  
از يك فرد معين موجب مي شود كه نقش نهادهاي مدنـي در    
نظارت بر روند تكوين و تحقق و اجراي انتخابات، غير قـابـل     
انكار و بسيار مهم و موثر، جلوه گر شود، براين اساس نـظـارت   
نهادهاي مدني برعملكرد اركان قدرت سياسي در انـتـخـابـات     
رياست جمهوري پيش رو، تنها سازو كاري است كه مي توانـد  
سالمت اين انتخابات را به رغم موانع موجود براي بـرگـزاري     
سالم، عادالنه و آزاد آن تضمين كند، كميته دفاع از انتخـابـات   

ناظر بر فرآيند غير قابل دفاع كـنـونـي،      ...  آزاد، سالم وعادالنه
اعتراض و نگراني خود را نسبت به عدم رعايت دقيق و تمام و   

 “.... كمال ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادالنه ابراز مي كند
آنچه كميته مذكور به آن اشاره دارد، بويژه نقش فوق العـاده  
مخرب شوراي نگهبان و صدا و سيماي جمهـوري اسـالمـي،      

افشـاي  .  واقعيت انكار ناپذير فرآيند انتخابات به شمار مي آيـد   
شوراي نگهبان و نظارت استصوابي براي مقابله با توطئه هـاي  
واپس گرايان يكي از اولويت هاي نيروهاي راستين راه آزادي   

 !است

 
 حمايت مجلس از منافع تجار عمده 

نارضايتي ژرف توليد كنندگان و صنعتگران و اعتراضات پـي  
در پي اخير كشاورزان و تعدادي از تعاوني هاي كشاورزي بـه    
سياست واردات بي رويه، همچنان از سوي دولت احمدي نژاد و 
مجلس هشتم ناديده گرفته مي شود و هيچكدام از مسـئـوالن   

برخـورد  .  اين دو نهاد حكومتي نيز حاضر به پاسخگويي نيستند
مجلس و بويژه هيات رييسه آن بـه واردات سـيـل آسـاي             
كاالهاي خارجي فقط سكوت و نظارت بر عـمـلـكـرد دولـت        
نيست، اخيرا مجلس شوراي اسالمي با اعمال نفوذ عنـاصـري   

حفظ، حمايت، توسعه و بهره برداري از “ چون علي الريجاني، باهنر و مصباحي مقدم طرح 
فرآورده هـاي    ( ”  منابع دامي كشور مبني بر ممنوعيت واردات گوشت و محصوالت شيري

را به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم توسعه از دستور كـار خـارج و آن را           )  شيري
 . مسكوت گذاشت

مخالفت اصلي مجلس هشتم با اين طرح به دليل چند ماده و تبصره ي در آن است كه 
موقتا مانع فعاليت پرتب و تاب شركت هاي خصوصي و واسطه ها و تجار بزرگ در عرصه 

مصباحي مقدم از چهره هاي اصلي جامعه روحانيت مـبـارز و     .  بازرگاني خارجي مي گردد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم، علت مخالفت خود با اين طرح را لـغـو اجـازه      

بخوان تجار بزرگ، و شركت هـاي وابسـتـه بـه         ( واردات توسط بخش هاي غير دولتي 
طرح حفظ و حـمـايـت و       12وي يادآوري كرد، با تصويب ماده .  دانست)  بنيادهاي انگلي

توسعه منابع دامي كشور، مجوز واردات بخش هاي غير دولتي قانونا لغو مي شود و ايـن    
پيش از ارايه طرح مذكور به مجـلـس، انـجـمـن        .  مغاير قانون برنامه چهارم توسعه است

بـه آن    ”  ايراد شرعـي “ اسالمي بازار و گروهي از تجارعمده به اين طرح اعتراض كرده و 
در حقيقت مسكوت ماندن طرح ممنوعيت واردات گوشت و فـرآورده      .  وارد ساخته بودند

 .هاي شيري، حركت آگاهانه مجلس در حمايت از منافع چند تاجر بزرگ ارزيابي مي گردد
از ”  حفظ، حمايت، توسعه و بهره برداري از منابع دامي كشـور   “ طرح  12براساس ماده 

، شـيـر   ) اعم از قرمز و سفيد( تاريخ تصويب اين قانون، ورود هرگونه گوشت تازه و منجمد 
ممنوع مي گرديد و عالوه بـرآن    )  اعم از شيرخشك صنعتي و ساير فرآورده هاي شيري( 

مصوبه دولت مبني براينكه در شرايط خاص و به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، اجـازه    
واردات به شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي داده مي شود، لغو شده و در واقع دسـت  

اما با اقدام مجلس و   . تجار عمده در اين عرصه موقتا از بازرگاني خارجي كوتاه مي گرديد
حمايت بي دريغ هيات رييسه از تجار عمده، اين طرح فعال مسكوت مانده و تجار بـزرگ    
بازار با پشتيباني دولت و مجلس به واردات خود به داخل كشور ادامه داده و در مـقـابـل      
ديدگان حيرت زده ميليون ها كارگر، دهقان، كارمند و توليد كننده داخلي برثروت خود مي 

 !افزايند
 
 

 جمهوري اسالمي و شاخص فقر انساني
” 2008اهداف هزاره سـوم، سـال       “ چندي پيش گزارش سازمان ملل متحد با عنوان 

در اين گزارش كه شاخص .  منتشر و در برخي رسانه هاي همگاني كشور نيز بازتاب يافت
فقر انساني يعني محروميت شديد از بهداشت و سالمت را در بخشي از جمعيت فعال هـر  
 40كشوري ارزيابي مي كند، بخشي كه به تصريح سازمان ملل انتظار نمي رود بيشتر از   

 .قرار دارد 94كشور جهان در رتبه  177سال عمر كنند، ميهن ما از ميان 
با سنجش “: با انعكاس اين گزارش، از جمله نوشت 1387بهمن ماه  26روزنامه سرمايه 

درصد  9/12شاخص هاي گزارش سازمان ملل متحد ارزش شاخص فقر انساني در ايران 
درصد كل جمعيت ايـران     94كشور جهان مقام  177كل جمعيت ايران است كه از ميان 

 30كشور در حال توسعه مقام    108و از ميان  94كشورجهان مقام  177است كه از ميان 
درصد كودكان ايراني  11براساس اين آمار كه برآمده از آخرين اطالعات است، . را داراست
درصد ايرانيان به آب سالم و بـهـداشـتـي      6ساله، كمتر از وزن طبيعي هستند،  5صفر تا 

سال به باالي ايران، بي سواد هستند  15ساله و  15درصد جمعيت  6/16دسترسي ندارند، 
اين آمـار  .  سال وجود دارد 40درصد ايرانيان بعد از  7/ 8)  طول عمر( و احتمال زنده نبودن 

وقتي بيشتر اهميت پيدا مي كند كه بدانيم چه كشورهايي از نظر شاخص هـا بـا ايـران        
 . همطراز هستند

براساس اين گزارش، آفريقاي جنوبي از نظر درصد بيسوادي جمعيت دقيقا با ايران هـم  
در مورد درصد افرادي كه به آب سالم و بهداشت دسترس ندارند، اكـوادور بـا     . مقام است

همزمان با انتشار اين گزارش كه ابعاد وحشتنـاك فـقـر در        .  ايران در يك رتبه قرار دارد
از قول مديركل فـقـر زدايـي       1387اسفند ماه  4جامعه را اثبات مي كند، خبرگزاري ايلنا 

ميليون نفر در تهران و چنـد شـهـر       9” .وزارت رفاه دولت احمدي نژاد خاطر نشان ساخت
اسفند ماه به آنها بن غير نـقـدي      12ديگر به عنوان نيازمند شناسايي شده اند كه از روز 

ميليون نفر بيشتر شامل، بيكاران،  9هدف ما كاهش فقر غذايي است، اين . داده خواهد شد
زنان سرپرست خانوار، كودكان بي سرپرست زير پوشش سازمان بهزيستي و كميته امـداد  

 ”.خميني مي باشند
از ديگر سو رسانه هاي همگاني از اول بهمن ماه اعالم داشتند، بر اساس آمار و ارقـام    

شهروند تهراني بـر   48ماه گذشته،  21رسمي منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرا طي 
خبرگزاري ايسنا در ايـن بـاره         .  اثر گرسنگي و سوء تغذيه جان خود را از دست داده اند

آمار و ارقام فوت شدگان سازمان بهشت زهرا از سازمان پزشك قـانـونـي    “ :  يادآوري كرد
، بـه  1387ماه ابتداي سال  9تن و در 33، 1386استخراج شده و گوياي آن است در سال 

انتشار آمار شاخص فقر انسـانـي و       ”  .تن بر اثر سوء تغذيه فوت كرده اند 15تصريح آمار 
گزارشات متعدد مطبوعات و كارشناسان در خصوص پديده رو به گسترش فقر در جامـعـه   

اجتماعي رژيم واليت فقيه و عملكرد -گواه روشن برنتايج برنامه و سياست هاي اقتصادي
 !سال گذشته است 4ارتجاع حاكم طي 
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و تحقق عدالت، خالي از هـرگـونـه      ”  مستضعفان“ رسيدگي به وضعيت 
اشاره و يا تعهدي در زمينه ضرورت اصالحات سياسي در ساختار عميقاً 

اجتماعـي  -ضد مردمي حاكميت و يا هرگونه اصالحات جدي اقتصادي
مردم ما به يـاد دارنـد كـه        .  در راستاي منافع محرومان جامعه ماست

شعارهاي عوام فريبانه انتخاباتي محمود احمدي نژاد نيز  بـر وعـده         
رسيدگي به وضعيت محرومان و آورن پول نفت بر سر سـفـره مـردم        

” اصول انقالب“ احمدي نژاد و هواداران او نيز از بازگشت به .  استوار بود
امـا  .  را برگزيدند”  اصول گرايان“سخن مي گفتند و بر همين اساس نام 

آنچه در چهار سال گذشته رخ داده است حاكي از روند معكـوس ايـن     
وعده هاست، به گواهي آمار و اسناد رسمي رژيم و همچنين اعترافـات  
گوناگون سخنگويان دولت ارتجاع، با وجود درآمد بي سابقه نفت، شاهد 
تشديد فقر و محروميت ميليون ها خانواده ايراني، تخريب صنايع ملـي،  
گسترش بيكاري، رشد فزاينده تورم و تشديد بدهي هاي خارجي ايـران  

مردم ما با تجربه دردناك سي سال اخير آموخته اند كه مالك .  بوده ايم
شعارهاي توخالي و عوام فريبانه سران رژيم نيست بلكه مالك واقعيـت  
هاي سرسخت روز مره زندگي در فقر و محروميت و سياست هاي ضد 
مردمي يي است كه تنها به سود منافع كالن سرمايه داري تجـاري و    

 .سرمايه داري بوروكراتيك عمل مي كند
تصور آنكه بدون حركت به سمت تغيير در ساختار سياسي كشـور، و    
مبارزه با حاكميت كالن سرمايه داري بر شريان هاي اقتصادي كشـور    
مي توان مسئله عدالت اجتماعي و شكاف عظيم فقر و ثروت را حـل      
كرد بر خوردي ساده لوحانه و غير علمي با شرايط عيني و ذهني موجود 

ما در ماه هاي اخير مرتباً بر اين مسئله تĤكيد كـرده    .   در جامعه ماست
ايم كه بدون سازمان دهي مبارزه نيروهاي اجتماعي حول شـعـارهـاي    
مشخص و براي اصالح ساختار عميقاً ضد مردمي و فاسد حاكم نـمـي   
توان به روند رو به رشد فقر فزايـنـده مـردم، فـقـدان آزادي هـاي               
دموكراتيك، عقب ماندگي كشور و تنش هاي خطرناك تهديد كـنـنـده    

تفاوت ميرحسين موسوي .  منافع ملي و تماميت ارضي ميهن خاتمه داد
با هر نامزد جناح اصولگرا براي مردم مي تواند در صراحت و روشـنـي     
شعارها و برنامه انتخاباتي او در نقد سياست هاي مـخـرب سـيـاسـي،        

بدون برنامه .  اقتصادي و اجتماعي دولت كنوني و حاكميت ارتجاع باشد
مشخص براي رسيدن به خواست هاي جنبش مردمي و بدون روشـن    
كردن تفاوت هاي اشكار اين برنامه با قول هاي عوام فريبانه يي كـه    
احمدي نژاد و همراهان او نيز در طي سال هاي گذشته مرتبـاً تـكـرار      
كرده اند، نمي توان بار ديگر از مردم انتظار داشت تا در انتخابات حضور 

نه تنها نخستين بيانيه انتخاباتي موسوي خالي از . جدي يي داشته باشند
شعارها و خواست هاي مردمي است بلكه موضع گيري هاي سياسي و   
اقتصادي او در هفته هاي اخير نيز نمي تواند بر نگراني هـاي طـيـف      

بر اساس گزارش پايگاه خـبـري   .  گسترده نيروهاي اصالح طلب نيفزايد
موسوي در زمينه سياست هاي اقتصادي رژيم از جـملـه مـي      ”  تابان“ 

به نظر بنده نظام در امركم كردن تصدي گري دولتي به اجمـاع  “ :  گويد
براي همين بحث بايد در چگونگي اقدام باشد و فرض را   .  رسيده است

قانون اساسـي حـدود      44با تفسير اصل  .بايد روي اين مساله گذاشت
سئوال اصلي ايـن    .  دولت و بخش خصوصي و تعاوني روشن شده است

. است كه عليرغم ابالغ سياستهاي كلي چرا اجرا روند مطلوبـي نـدارد    
هاي دولتي بـراي   يكي از مهمترين مراحل واگذاري آماده سازي شركت

واگذاري و هم چنين، حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمايه و جلـب  
و در زمينه مسايل و مشـكـالت       ”  .هاي بخش خصوصي است سرمايه

مشكلي كه پيدا كـرده  “ :  مي گويد) به نقل از شهاب نيوز(سياسي كشور 
ايم اين است كه آن اسالم ناب با گرايش هاي گوناگوني آلوده شده و   
اسالمي شده كه نمي توانسته منجر به بيداري و ايستادگي مـلـت مـا      

زمانيكه امام خميني بحث واليت فقيه را در نجف باز كردند ، در   .  باشد
حقيقت اولين قدم را براي معرفي اسالمي كه مي تواند اسالم روز باشد 
و يا اسالمي كه با مسئله جهان مي تواند در افتد و راه حل هـايـي را       

 ”.براي خروج از بن بست هاي كشور ايجاد كند ، پايه گذاري كردند
تكرار نظرات ورشكسته دفاع از واليت فقيه، حـركـت بـه سـمـت          
خصوصي سازي افسار گسيخته بر اساس رهنمودهاي ولي فقيه رژيم در 

مجموعه سياست هايي است كه ”  اسالم ناب“ ، و احياي 44زمينه اصل 
ديگر سران رژيم از جمله محمود احمدي نژاد در سال هاي اخير بارهـا  
يه محك آزمايش گذاشته اند و گرفتاري هاي جدي همه جانبه  كشور 

با چنين برنامه و سياستي نمي تـوان    .  نتيجه مستقيم اين سياست است
 . خواست هاي مردم را براي تغيير شرايط برآورده كرد

 

هاي تفرقه در نشست سران اروپاي  نشانه ...ادامه خروج خاتمي  

 زده بحران

اگر در اروپا اختالف و گفتگو بر سر حمايت از توليد و اقتصاد داخـلـي بـاال        
زده دچار تفرقه شـده   گرفته است، دليلش چيزي نيست جز اينكه اروپاي بحران

از سوي رياسـت  )  اسفندماه 30و  29(العاده اخير شوراي اروپا  نشست فوق. است
اما اين بار پيش از نشسـت اصـلـي، بـراي         .  چك اتحاديه اروپا فراخوانده شد

كشـور اروپـاي        8نخستين بار و به دعوت لهستان، نشستي غيررسمي نيز از   
راديسالو سيلورسكي، وزير خارجه لهستان هشدار داد كـه      .  شرقي تشكيل شد

” . قواعد و قوانين رقابت عادالنه و برابر بايد در سراسـر اروپـا حـفـظ شـود           “ 
كشورهاي اروپاي شرقي نگران آنند كه درهاي بازارهاي اروپاي غربي بر روي   

 .صادرات آنها بسته شود
 

 شرق اروپا به شدت لطمه ديده است
هاي اخـيـر از رشـد           ترين اعضاي اتحاديه اروپا در سال با وجود آنكه جديد

اند، اما در بحران كنوني نشان دادند كه از بقـيـه�    اقتصادي بااليي برخوردار بوده
والديس دومـبـرووسـكـيـس،      .  تر هستند پذيرتر و شكننده كشورهاي اروپا آسيب

مارس و در پي نخستين مورد سقوط  12نخست وزير كنوني لتوني كه پنجشنبه 
يك دولت به دليل بحران جاري به اين مقام رسيد، بالفاصله اعالم كـرد كـه     

هاي اروپايي كه در  افزون بر اين، بانك. است” در آستانه ورشكستگي“كشورش 
هاي پوسيده و  دارايي“ شرق اروپا فعاليت دارند، متحمل ضربه سنگيني ناشي از 

فـوريـه      27بنابر گزارشي كه در شماره   .  شدند  (Toxic assets)” ارزش بي
، منتشر شده است، طبق برآورد يك بنگـاه خـدمـات      (L’Echo)نشريه اكو 

هاي  احتماالً يك چهارم دارايي“ مالي به نام نومورا، در كشورهاي اروپاي شرقي 
و تازه از اين بدتـر، اظـهـارات يـارمـيـر           ”  . ارزش هستند و بي”  پوسيده” بانكي

 15كوليچك نماينده كمونيست چك در پارلمان اروپا است كه در گفتگويي در 
. ما اصالً بانكي كه متعلق به جمهوري چك باشد نداريم“: اكتبر با اومانيته گفت

هاي مادر، بخـواهـنـد بـه        اگر بانك.  ها هستند ها در مالكيت خارجي همه بانك
وقت  هايشان را به كشور خود بازگردانند، آن عنوان راه حلي براي بحران، دارايي

 ”معلوم نيست چه خواهد شد؟
بينند،  هاي آمريكايي مي هايي كه دانشجويان مديريت در دانشگاه بنابر آموزش

كه اينك   –كنند دنبال مي)  اروپاي شرقي( هاي بلندپايه سابق  يا اصولي كه مقام
ها براي كـاسـتـن از بـار            دولت  –اند  به هواداران بازار آزاد رنگ عوض كرده

هـاي     زمان شـعـبـه      هم.  هايشان، بايد خدمات اجتماعي را كاهش دهند بدهي
انـد تـا        هاي اتريشي، سوئدي، آلماني و ايتاليايي تالش زيـادي كـرده       بانك
آنها را تشويق و :  هاي مالي ترغيب كنند گيري از اين مؤسسه ها را به وام خانواده

خصـوص فـرانـك         پول خارجي، مثل يورو و بـه   ( دعوت كردند كه وام ارزي 
شـود،     بگيرند و با اين پول كه با نرخ بااليي به ارز محلي تبديل مـي )  سوئيس

به اين ترتيب، ايـنـك بسـيـاري از           .  شان را بازپرداخت كنند بهره هاي كم وام
هـاي ارزي       اند كه قادر به پرداخـت آن وام      ها در موقعيتي قرار گرفته خانواده

نيستند كه اكنون در پي بحران جاري بسيار پرهزينه و گران براي آنهـا تـمـام      
 .شده است
كننـد   هاي سوئد در كشورهاي خارجي دقيقاً همان كاري را كردند و مي بانك

اين ممنوعيت ناشي از قوانيني . كه در خود كشور سوئد مجاز به انجامش نيستند
و در      1990ها پيش، در پي بحران شديد مالي در اوايل دهـه       است كه سال
هاي  بانك.  هاي كالن و بيش از حد خانوارها، تصويب و اعمال شد نتيجه بدهي
در كشورهاي اروپـاي      –اي  پذيري و در نتيجه ضربه  –چنان حضور  اتريش آن

اي اسـت     ترين طرفداران و خواستاران برنامه شرقي دارند كه وين يكي از فعال
و حقيقت اين است كه ميـزان  .  هاي اروپاي شرقي باشد كه به نفع تقويت بانك

توليد ناخالص ملي جمهوري %    80ها تا مرز  پذيري اين بانك مسئوليت و ضربه
رسد كه به تقاضاي وين توجه و رسيدگـي   اما اكنون به نظر مي!  رسد اتريش مي
چند روز پيش بانك جهاني، بانك اروپايي توسعه و نوسازي، و بانك .  شده است
وام بـه    )  € ( بيليون يـورو       24/5اي را براي اعطاي  گذاري اروپا برنامه سرمايه

 .منظور كمك به نظام بانكي اروپاي شرقي و جلوگيري از سقوط آن ارائه دادند
در چنين وضعي، كشورهاي اروپاي شرقي نگران آنند كه ارزش پول آنها در   
آينده سقوط كند، از جمله يوآكين آلمونيا، وزير امور اقتصادي اتحاديه اروپاسـت  

واقعـيـت هـم نشـان         ”  . ثباتي نرخ تبديل هستم نگران بي“ :  دارد كه اظهار مي

  7ادامه در صفحه    



1388فروردين ماه   10شنبه  دو   7   813شمارة   

مثأل تمام موسسات حمل و توزيع مايحتاج زندگي روزمره مـردم جـزايـر كـه از            . ” شود
قيمت . مي آيد، فقط به چند خانواده ثروتمند باقيمانده از زمان استعمار تعلق دارد ”متروپل”

رويداد ها و مـبـارزات     .  بيكاري بيداد ميكند.  ها بسيار باال و دستمزد ها بسيار پائين است
كنوني  اين سرزمين ها  در حقيقت قيام مردمي  جان به لب رسيده است كه با مـبـارزات   

 .دارد .پيوند تنگا تنگ ”متروپل“زحمتكشان 
پس از تظاهرات بيست و نهم ژانويه و بي ثمربودن نشست نمايند گان سنديكا ها بـا     

رئيس جمهور، همراه  با روش مصالحه ناپذيزي مقامات دولتي و كارفرمايان، سنديكا هاي 
را بـراي    )  نوزد هم مـاه مـارس      ( اسفند ماه  29روز )  يعني تمام سند يكاها(  هشت گانه 

در  اين روز جمعأ سه ميليون نفر در دويست و نـوزده    .  تطاهرات تازه انتخاب كرده بودند 
شهر راه پيمائي كردند كه از لحاظ تعداد پانصد هزار نفر و از جهت شمار  شهرها بيـسـت   

اين افزايش آنچنان قطعي و چشم گير  بـود كـه         .  شهر افزون تر از تظاهرات قبلي بود
آنرا كم اهمـيـت     -مانند هميشه   -مقامات دولتي نتوانستند  آنرا آنكار كنند بلكه كوشيدند

تعـداد تـظـاهـر       “  :  گفت)  كاخ رياست جمهوري( مثأل مشاور ويژه كاخ اليزه .   جلوه دهند
يك ميليون و نيم، دو ميليـون،  ”  : و افزود”  كنندگان نسبت به دفعه اول چند ان بيشتر نبود

سه ميليون نفر در كوچه ها، آنطور كه  بعضي ها ادعا ميكنند، مع الوصف جزء كوچكي از   
و يا نخست وزير در حالي كه هر نوع تغيرات و يـا    ”  كل راي دهند گان را تشكيل ميدهد

بسيج و تظاهرات بحران جهـانـي را     “ :  افرايش حد اقل دستمزد ها را منتفي دانست گفت
بـا رژه و      ”  : وزيركار همين مطلب را به شكل ديگري بيـان داشـت    “   حل نخواهد كرد 

” : و مشاور رئيس جمهور تهديد كنان گفت”  . تظاهرات نيست كه بتوان از بحران خارج شد
و سـر  ”   هر جا كه يك تظاهرات صورت مي گيرد نميتوان يك طرح تازه اجتماعي گذراند

انجام رئيس اتحاديه پر قدرت كارفرمايان همين حرف ها را بصورتي تحريك آميز بـيـان   
از هم اكـنـون     .  سنديكاهاي هشت گانه اعالم كردند كه مبارزه را ادامه خواهند داد .  كرد

براي اول ماه مه  وسيعأ تدارك ديده ميشود، ولي ممكن است كه قبل از آن نيز تظاهرات 
آنچه كه امرو ز در فرانسه ميگذرد يك مبارزه طبقاتي با صـالبـت و     .  ديگري انجام گيرد
با تمام سرسختي هاي لجوجانه اي كه دولت فرانسه كه در تمام جبهه ها .  تمام عيار است

مبارزه اي سهمگين در   . از خود نشان ميدهد، زمين زير پايش چندان هم مستحكم نيست
مبارزه اي كه قطعأ پشتيباني همه زحمتكشان و نيروهاي ترقي .   جريان است و ادامه دارد

 .خواه جهان را به همراه دارد

 ...ادامه  خيزش سراسري و پر خروش 

گويا اگر آمريـكـا   (آنجا شروع شد و به جاهاي ديگر سرايت كرد  
اما او نگفت ).  دچار مشكل نمي شد اصأل بحراني پيش نمي آمد 
به اعتراف خود  -كه چگونه بر اثر بذل و بخشش هاي پيش گفته

او در روزهاي آغازين رياست جمهوريش، صندوق دولت كـامـأل   
و شگفت انگيز تـر      -بخشش هائي كه هنور هم.  خالي شده بود

” مشاركت”  ادامه دارد و اين بار نه فقط با  -حتي بيش از گذشته 
نيز او نگـفـت    .  بلكه مستقيمأ تحت رياست  و فرمانروائي خود او

كه بحران كنوني يك بليه وفاجعه طبيعي نيست كه عوامل بـروز  
بلكه اين بحرانـي  .  آن خارج  از حيطه اختيار و اقتدار آدميان باشد

بحراني .  است ذاتي سرمايه داري و ناشي از عملكرد ساختاري آن
يعنـي    -است كه عامالن اجرائي آن سرمايه داران و پادوهايشان

امـا او    .  هسـتـنـد     -ساركوزي ها  در دولت هاي سرمايه داري  
نجات سرمايه داري  قدعلم كرد و ميليـاردهـا   ”  شواليه”  همچون

اخـتـصـاص    ”  به تقصير”  يورو به بانك ها و موسسات ورشكسته
اما حتي از افرايش اندك دستمزد كارگران، حقوق معلـمـان،   .  داد

كاركنان درماني و بهداشت، بازنشستگان و خالصه همگان،  بـا    
نجـات سـرمـايـه       “ سماجت امتناع ورزيد در حالي كه اگر براي 

هم كه شده بايد قدرت خريد همگان از طرق مختـلـف و     “ داري
بطور موثر، از جمله افزايش دستمزد ها و سرمايه  گـذاري در        

در صورتي . كارهاي عام المنفعه و تدابيري از اين دست  باال برود
كه  به نظرمي رسد كه سياست رئيس جمهور فرانسه بـيـشـتـر       

 .است تا خود سرمايه داري” سرمايه داران“نجات 
در پي اعتصابات و تظاهرات ژانويه رئيس جمهور فرانسه روز    
با نمايندگان سنديكاها و سـايـر       ) هجدهم فوريه(بهمن ماه  30

همانطور كه انتظار ميـرفـت    .  ساختارهاي اجتماعي مالقات كرد 
بلكه با اعالم يك حاتم بخشي چشم گيـر  .  مشكلي گشوده نشد 

.  ديگر به سرمايه داران، كار از پيش هم دشوارتر و پيچيده تر شد
بـه  ”  كـمـك  “ در اين نشست رئيس جمهور مواردي را كه جهت 

. افراد و خانواده ها در نظر گرفته بود با طول و تفصيل بيان كـرد 
يعني  به قول معروف يكبار (مواردي غالبأ فرعي، جزئي، ناپيوسته 

مثأل كمك هزينه به هر محصل، يك بار، در آغاز سال ):  مصرف
مجموع  مبالغ صدقه واري كه با آب وتاب و طـول و    .  تحصيلي

تفصيل ارائه كرد يك ميلياردو هشتصد ميليون  يـورو بـود در         
هاي درحقيقت تـوهـيـن      ” بذل و بخشش”  حاليكه مقارن با اين

آميزبه ملت فرانسه، بر اثر بخشودگي تازه، كه در باال به آن اشاره 
بر اساس تخمين هاي مختلف بين هيجده تا بـيـسـت و      (  شد، 

به كارفرمايان و سهام داران بزرگ هـديـه     !)  هشت ميليارد يورو
مالياتي ! يك ماليات كلاين بخشودگي عبارت است از حذف . داد

و اين مالياتي ).   ماليات مشاغل( ”تاكس پروفسيونل “موسوم  به 
است كه به شوراهاي روستاها، شهرها و شهرستان ها براي امور 

حـذف ايـن     .  عمراني و اجتماعي مناطق شان، تعلق مي گرفـت 
ماليات مشكالت تازه تري را براي همگان بهمراه خواهد داشـت  
و اوضاع را نا به سامان تر و زندگي را براي مردم دشوارتر خواهد 

، تعمدي و حسـاب      ” كادو” و اين ” صدقه“ آيا همزماني آن .  كرد
شده نبود؟ تعمدي و حساب شده براي در هم شكستن مقاومـت  
. مردم؟ و اما پاسخ خلق به اين پرسش روشن و بدون ابهام است

ژانويـه اعـتـصـاب هـا،           29چه آنكه پس از تظاهرات ميليوني 
تظاهرات و مبارزه نه تنها فروكش نكرده بلكـه بـطـور قـابـل          
مالحظه، هم ژرفش و هم گسترش يافت و هم قلمروهاي تـازه    

از .  تري را در بر گرفت و بخش هاي تازه تري به مبارزه پيوستند
جمله مي توان به اعتصاب و تظاهرات استادان دانشـگـاه هـا،        
پژوهشگران و دانشجويان اشاره كرد كه  نزديك به دو ماه است 

يكي از ويژگي هاي اين جنبش حمايـت  .  با نيرومندي  ادامه دارد
روساي دانشگاه ها از آن است، چه آنكه آنان به خاطر موقعـيـت   
ممتاز و ويژه اي كه دارند معموأل و همواره در صف مخالف قـرار  

مورد ديگر، جنبش پرتوان  سر زمين هاي آن سـوي    .  ميگرفتند
، مستعمرات سابق فـرانسـه واقـع در        ” آنتيل”  دريا، يعني جزاير

اقيانوس اطلس است كه سرانجام پس از يك ماه و نيم اعتصاب 
همگاني و تظاهرات هر روزه، تا كـنـون، جـنـبـش مـردم در             

در .   به پيروزي كامل  دست يافته انـد ”  مارتي نيك” گوآدولوپ و
باره زندگي  مردم اين سرزمين ها، فقط ذكر يك جمله كـافـي     

با آنها هنوز هم مانند مستعمرات رفتار مـي    ” : است و آن اين كه

 20% ، واحد پول كشور روماني،   ” ليو“ دهد كه از زمان آغاز بحران، براي نمونه، ارزش  مي
بـراي  .  كـنـد     هاي ارزي خارجي را بسيار دشوار مي كاهش يافته است، كه بازپرداخت وام

، كه نرخ تبديـل واحـد     ) استوني، لتوني، ليتواني( برخي از كشورها، مثل كشورهاي بالتيك 
كه به آن وسيعاٌ افتخار مي كردند و آن      –اند  شان نسبت به يورو را ثابت نگاه داشته پول

 .بار باشد تواند فاجعه تأثير بحران مي –شان مي دانستند را دليل استقالل ملي

 اوراق قرضه بسيار گران
شان را هم  هاي ملي ها اينك بايد نرخ تبديل ارز ها، دولت عالوه بر كمك كردن به بانك

برخي از آنها، مثل كشورهاي حوزه بالتيك و مجارستان، قصد خود را بـراي    .  تقويت كنند
كنند، كه به نظر آنها پوششي حفاظتي براي آنها تأمين  پيوستن به منطقه يورو  پنهان نمي

توان آن را به دو قطـب مـتـضـاد        به غير از تقسيم اروپا به شرق و غرب، مي.  خواهد كرد
جنوب و شمال منطقه يورو نيز تقسيم كرد، كه بخش جـنـوبـي اروپـا در بـدهـكـاري              

زند، تا جايي كه ارزش يورو به مثابه واحد پول يگانه را به خطر  تري دست و پا مي سنگين
پيش از اين، عدم توازن ميان اقتصاد كشورهاي منطقه يورو با تنـظـيـم و      .  انداخته است

هاي بهره متغير  شد، اما امروز اين كار توسط نرخ بخشي نرخ تبديل ارزها جبران مي سامان
. كـنـد   رو مي به گيرد، كه وام گرفتن برخي از كشورها را با دشواري رو و متفاوت صورت مي

سرمايه جذب كنـد، امـا     ) %3/12(تواند با وجود نرخ بهره به نسبت پايين  اگرچه آلمان مي
با توجه بـه حـجـم كـل         .  كند صدق نمي)  %5/57با نرخ بهره ( اين وضع در مورد يونان 

اي    دشواري خواهند توانست سرمايه ، برخي كشورها به) بيليون يورو 2350(هاي دولتي  وام
قدر واقعي است كه آنگال مركل، صدراعظـم آلـمـان، كـه          خطر آن.  جذب و فراهم كنند
زد، اكنون خـواسـتـار       در سطح اروپا سر بازمي”  طرح انگيزش اقتصادي“ كشورش از ايده 

صدور هماهنگي شده اوراق قرضه دولتي در اروپا شده است به طوري كه همه بتوانند وام 
 .اي پيدا كنند و وام بگيرند دهنده

ها اميد زيادي به حصول نتايجـي   ها، ديپلمات نظرها و تفرقه با توجه به همه اين اختالف
هيئت (هاي بانك مركزي اروپا و كميسيون  در بيانيه. قابل توجه از نشست يكشنبه نداشتند

اي از      گونه نشانـه  اروپا، آن هم موقعي كه بيكاري اروپا را در برگرفته است، هيچ)  وزيران
 .شود هاي اقتصادي اتحاديه اروپا ديده نمي دگرگوني احتمالي در مسير حركت سياست
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وظيفه اي  را براي خود قائل هستند ولي چون از عكس العمل نامطلوب اين گونه بي پروائي 
 .ها در ميان مردم آگاه هستند نيات واقعي خود را در پرده اي از رياكاري پنهان ميدارند 

در پاسخ به اين همه بيداد گري ها ، خصومت و كينه توزي ها نسبت به مردم، واكـنـش    
تـمـام   .  كارگران و زحمتكشان نيز فوري، قطعي و پرتوان بود و جز اين هم نميتوانست باشد

اشكال ممكن مبارزه به كار گرفته شد، گسترش يافت و هر روز اقشار جديد و جديدتري را   
نخستين اعتصاب ها  از سوي كارگران شركت برق و راه  آهن .  در بر گرفت و در بر ميگيرد

. بود كه در اعتراض به باال بردن سن بازنشستگي به ميدان آمدند و دليرانه پايداري كـردنـد  
پس از آن،هر يك از اقدامات حكومت با اعتراض هاي گسترده روبروشد و هر بار با عـزمـي   

اگردولت در برابر نخستين اقدامات مبـارزاتـي، سـر      .  راسخ تر و شماري گسترده تر از پيش
و كارخود را از پيش مي برد اما به تدريج در   )  و هنوز هم نشان ميدهد( سختي  نشان ميداد 

مقابل گستردگي جنبش از سوئي و توانمندي آن از سوئي ديگر، نخستين عالئم ضـعـف و     
در ميان دولتيان بروز كرد و اولين پيروزي را معلمان و دانـش        -هر چند بسيار اندك-فتور

آموزان به دست آوردند كه پس از يك اعتصاب طوالني مدت همراه با تـظـاهـرات و راه        
” رفـورم “  پيمائي هاي هر روزه و سراسري، وزير آموزش و پرورش را وادار كردند كه طرح   

 .خود را هر چند ظاهرأ بطور موقت، پس بگيرد 
بهمن  10اما نخستين حركت همگا ني مربوط است به اعتصاب ها و تظاهرات فراگير روز 

كه مجموعأ دو ميليون و پانصد هزار نفر در سراسر فرانسه در آن     )  بيست و نهم ژانويه(ماه 
در اين روز، براي نخستين بار كارگران بخش خصوصي هم به اعتصـاب  . شركت كرده بودند
هم شمار شركت كنندگان، هم پشتيباني وسيع و همگاني مردم از ايـن  . و تظاهرات پيوستند 

سياست رئيس جمهور نـيـسـت    ”  مخالف“ فقط ” فرانسه“جنبش ، به اين معنا است كه ملت 
كليه نظرسنجي ها  مبين اين است بيش از هفتـاد و    .   ميكند”  نفي“ بلكه  آنرا كأل و كامأل 

چند روز پـس از ايـن تـظـاهـرات            . سه در صد مردم فرانسه از جنبش پشتيباني مي كنند
. ساركوزي در يك نمايش دو ساعته تلويريوني كوشيد از خود و از برنامه هاي خود دفاع كند
با آنكه نمايش كامأل از پيش طراحي و  پرسشگران دست چين شده بودند، رئيس جمهـورن  

او در اين برنامه تمام مشكالت را، نه نـتـيـجـه     .  توانست  آرامش و تعادل خود را حفظ كند 
اقدامات كامأل نادرست دولت هاي راست و ليبرال پيشين كه خود او به مدت دوازده سال در 
تمام كابينه هاي آن دوران در پست هاي كليدي مشاركت داشته، دولت هائي كه هر ساله از 
طريق بخشودگي هاي مالياتي ميلياردها يورو، از كيسه ملت و به  زيان ملت، به غارتـگـران   
اجتماعي هديه ميدادند و او مستقيمأ در آن دست داشت و شريك جرم بود، بلكه نـاشـي از     

و اين بحران هم فقط مربوط به  اياالت متحده آمريكا بـود و از      .  دانست ”  بحران جهاني“ 
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با انتخاب نيكال سـاركـوزي، يـك       2007در سال      
مافوق لييبرال شناخته شده به رياست جمهوري، دولـتـي     
ارتجاعي و ضدخلقي در فرانسه بر سر كار آمد كه از همان 

، براي قلع و قمع تمام  ” رفورم“ آغاز تحت عنوان و به بهانه 
دست آورد هاي سال هاي طوالني مبارزات زحمتكشان به 

از  تـمـام        .  يورشي بي رحمانه و همه جانبه  روي آورد    
خدمات احتماعي مانند بيمه هاي درماني، بازنشستـگـي و     
انواع كمك هزينه هاي خانوادگي گرفته تا، كاستن از تعداد 
معلمان مدارس، استادان دانشگاه ها، كادرهاي بهداشتي و   
بيمارستاني، و بطور خالصه كارمندان و كاركنان دولتي  به 
. همراه بيكاري رو به تزايد مزمن در بـخـش خصـوصـي      
همچنين گذراندن بي وقفه قوانين ارتجاعي و ضد خلقي در 
تمام زمينه ها، دستكاري در قانون اساسي در جهت افزودن 
به اقتدار و اختيارات فردي رئيس جمهوربه منظور محـدود  

افزايش ساعت هاي كار .  كردن جوانب دمكراتيك حكومت
اگر پول بيشتر ”  :در كارخانه ها و بنگاه ها با شعار ويران گر

، حتي حذف تـعـطـيـلـي      “ ميخواهي بايد كار بيشتر بكني 
روزهاي يكشنبه در فروشگاه هاي بزرگ و پاره اي از بنگاه 

خصوصي سازي هاي همه جانبه كه از صنايع گـاز و    .   ها
برق شروع شد و هم اكنون پست، مدارس  و دانشگا ه ها، 
موسسات درماني، راه آهن دولتي و خالصه همه عـرصـه     
هاي اقتصادي ديگري كه هنوز خصوصي نشده در دستـور  

 .كار قرار گرفت
رئيس جمهور كه در تمام تبليغات انتـخـابـاتـي وعـده        

مردم را مي داد و خود را رئـيـس     ”  قدرت خريد“  افزايش 
جمهور افزايش قدرت خريد معرفي ميكرد، نه تنها در ايـن  
راستا كاري انجام نداد بلكه با منجمد نگاه  داشتن لجوالنه 
دستمزد ها از سوئي وتحميل مخارج اضافي به زحمتكشان، 
از قبيل اخذ فرانشيز از تمامي خدمات درما ني و حذف چند 

خـود بـار     ...  صد قلم دارو از ليست دارو هاي رايگـان و      
اضافي بس سنگيني است كه بر دوش آنان گذارده شد، از   
سوئي ديگر ، همراه با گسترش روز افزون بيكاري، بـطـور   
.دردناك و چشمگيري باعث كاهش قدرت همـگـان شـد     

گفتني است كه در سال جديد حتي از مستمري هاي زيـر  ( 
 ! )خط فقر مستمري بگيران هم مبلغي  كاسته شد

اما همين حكومت ضد خلقي آشكارا و بدون پرده پوشي 
تمام توانائي خودرا در خدمت  سهام داران عمده، سرمـايـه   

و آنگـاه  .  داران  بزرگ و ساير انگل هاي اجتماعي گذاشت
كه بحران عمومي سرمايه داري چهره كرد و شبح شوم آن 
پيام مصيبت آورد، رئيس جمهور فرانسه گردن افراشـت و    

بايد سـرمـايـه      ”  : اعالم داشت!  سينه سپر كرد و شجاعانه
. و بارها و بارها، آن را تـكـراركـرد         !  داد”  نجات” داري را

درست است كه تمام پادوهاي سرمايه داري همه جا چنين 

خيزش سراسري وپرخروش 

خلق فرانسه برضد نوليبراليسم  

 و دولت خدمتگذارآن

Monday 29th March 2009 
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