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ادامه پيكار جنبش ضد استبدادي و تالش هاي عقيم 

 !رژيم واليت فقيه براي غلبه بر بحران سياسي

     3ادامه در صفحه 

در طول هفته هاي اخير تحوالت سياسي ميهن 
نشانگر تالش هايي است كه سران رژيـم بـراي     
جلوگيري از عميق تر شدن اختالف در جـبـهـه      
اصولگرايان حاكم، نزديك كردن جـنـاح هـاي        

 . مختلف اصولگرا به كار گرفته اند
هسته اصلي راهكرد جديد معماران اين تـالش  

نظام نمونه “ ها بر اين باور قرار دارد كه، دشمنان 
در صدد هستند تا با استفاده از اختالفات ” اسالمي

حكومتيان به مقاصد خـود بـرسـنـد، و بـراي            
جلوگيري از اين روند بايستي گام هاي عملـي و    

 .مهم برداشته شود
از جمله اين اقدامات، ديدار گروهي از روحانيون 
شناخته شده حكومتي همچون يزدي و مـهـدوي   

تير، در ايـن     15روزنامه رسالت، .  كني در قم بود
ديدار مهـدوي  “ :  باره از قول عسگراوالدي نوشت

كني و جمعي از اعضاي روحانيت مبارز با جامعـه  
مدرسين حوزه علميه قم و تشكيل كميته مشترك 
جهت تبادل نظر پيرامون مهم تـريـن مسـايـل       
سياسي كشور يك گام به جلو براي همگرايـي و    

 ”.وحدت اصولگرايان است
همين روزنامه در همان تاريخ، در مقاله اي بـا    

، در ” جامعتين و نگاه به آينده اصولگرايي“ :  عنوان
شهـر  ”  : باره اين نشست و دستاوردهاي آن نوشت

قم طي روزهاي اخير شاهد نشست هاي مهم اما 
بي جارو و جنجال بود كه حكايت از آينده نگـري  
و دورانديشي فحول روحانيت در صـيـانـت از          

ديدار اخير جامعه .  دستاوردهاي اصولگرايي داشت
روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم رونـد    
رو به رشدي براي تحكيم در بين اصولگرايـي و    

حضور همزمان آيـت اهللا    .  تعميق وحدت ملي بود
مهدوي كني و آيت اهللا يزدي در يـك جـلـسـه       
نشان داد كه جامعتين حساب ويژه اي براي آينده 

اصولگرايي در كشور قايل است و برنامه ريـزي  
هاي مدوني براي مفصل بندي گفـتـمـانـي و       
نهانمند تغيير و تحوالت در چارچوب رقـابـت     

 ”.هاي سياسي دارد
تير، حـمـيـدرضـا      15به گزارش سايت فردا، 

ترقي، از اعضاي حزب موتلفه، در اين باره نيـز  
ديدار جامعتين به عنوان مهم ترين قدم ”  : گفت

در راه كاهش اختالفات اصولگرايان و تقـويـت   
صحـبـت هـا و        ”  . وحدت بين آنها خواهد بود

اظهار نظرات مشابه به تناوب در طـول ايـن       
مدت از طرف شخصيت هاي سياسي طـرفـدار   
سركوب ايراد شده كه كمابيش با مضمون هاي 
مشابهي كه نويد همگرايي، وحـدت و رفـع         

 . اختالفات را مي دهد، ابراز گرديده است
حال بايد بررسي كرد كه پس از نشست اخير 
قم و صحبت هاي انجام شده تاكنوني، آيا مـا    
در آينده شاهد نوعي سازش در باال خواهيم بود 
يا اينكه نشست اخير قم آغازگر شكـاف هـاي     
بيشتر در بين سركوب گران خواهـد بـود؟ در       
بررسي اين موضوع، استناد به گفته هاي خـود  
شخصيت هاي موسوم به اصولگرا مي تواند به 

با نگاهي به . روشن كردن اين قضيه كمك كند
اين گفته ها و اظهار نظرات به خوبي مي توان 
دريافت كه حمـالت بـه احـمـدي نـژاد و              
همفكرانش، به خصوص در طول يكي دو هفته 
گذشته و از هنگام جاروجنجال بر سر قضـيـه     

 . دانشگاه آزاد، شدت بيشتري گرفته است
تير، علي مطهري  23به گزارش خبر آنالين، 

با پيش بيني اينكه رابطه دولت و مجلـس بـه     
الـبـتـه ايـن       ”  : سمت وخامت مي رود، گـفـت  

وخامتي است كه من آن را مفيد مي دانم، چون 

     2ادامه در صفحه 

 : شوراي عالي انقالب فرهنگي

تعرض به آزادي انديشه، تباهي 

 فرهنگ ملي

در اوايل خردادماه سال جاري خورشيدي وزيـر    
جهاد كشاورزي درپاسخ به انتقادات روز افزون بـه  
عملكرد اين وزارتخانه، مدعي گرديد درسال كنوني 

از ميزان واردات كاسته شده و محصوالت )  1389( 
او .  كشاورزي داخلي وارد بازار مصرف خواهند شـد 

خرداد مـاه اعـالم      9به خبرنگار خبرگزاري فارس 
با توجه به اقدامات دولـت در زمـيـنـه         ...  “ :  كرد

توليد گـنـدم   ...  كارهاي فني و توليدات كشاورزي 
تامـيـن مـي      )  در داخل( مورد نياز كشور را امسال 

تيرماه امسال مصادف با يازدهمين سالگرد         18
يورش خونين مزدوران ارتجاع به فرمان ولي فقيه         
به دانشگاه هاي كشور و سركوب شديد و خونين          
حركت هاي آزادي خواهانه دانشجويان بر ضد          

 . انحصار طلبي حاكمان و استبداد بود
حركتي كه با اعتراض به بسته شدن روزنامه          

آغاز شد به سركوب همه جانبه و تهاجم         ” سالم“
وسيع نيروهاي انتظامي رژيم به دانشگاه هاي          
كشور انجاميد و شماري كشته و زخمي بر جاي           

تيرماه و    18با وجود سركوب خونين       .  گذاشت

تيرماه،  سالگرد قيام  18 
قهرمانامه جنبش دانشجويي 

! گرامي باد  

 به نام دهقانان به كام دالل ها 

كاهش سرمايه گذاري 

 دربخش كشاورزي

طي هفته هاي اخير و درجريان رخ دادهاي سياسي 
ميهن ما، بارديگر نام شوراي عالي انقالب فرهنگي بر 

 . سر زبان ها افتاد
كشمكش جناح هاي طيف ارتجاع حـاكـم بـراي        
كنترل و تصاحب دانشگاه آزاد اسالمي ومصوبه اولـيـه   
مجلس در رد مصوبه شوراي عالي انقالب فرهـنـگـي    
پيرامون دانشگاه آزاد و متعاقب آن تجمع اغـتـشـاش    
گرانه اوباش هوادار دولت احمدي نژاد در مخالفت بـا    

سـاعـت    48اين مصوبه در برابر مجلس كه دركمتر از 
منجر بدان گرديد تا فوريت طرحي به تصويب بـرسـد   
كه به مثابه پس گرفتن راي پيشين مجلس بود، بـار    

ديگر شوراي عالي انقالب فرهنگي را در كـانـون       
 !توجه قرار داده است

اما جلب توجه و تمركز برجايگاه و اصوال نـقـش   
اين نهاد كه يكي از مهم ترين، فعال ترين و با نفوذ 
ترين نهادهاي رژيم واليت فقيه است ، فـقـط بـه      

از .  ماجراي دانشگاه آزاد اسالمي ارتبـاط نـداشـت     
ابتداي سال جاري خورشيدي و به موازات تشـديـد   
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 ...ادامه شوراي عالي انقالب فرهنگي 

اعمال فشارها به ضد  مطبوعات، رسانه هاي اينترنتي وخـبـرگـزاري هـاي         
مختلف، مصوبه اي از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي تـحـت عـنـوان         

انتشار يافت كه نشانگر برنامـه اي    ”  اهداف، سياست ها و ضوابط نشر كتاب“ 
حساب شده از جانب كودتاچيان با هدف مقابله با جنبش مردمي و بـه ويـژه       

درايـن  .   مساله حساس اطالع رساني و روزنامه نگاري و نشر كـتـاب اسـت       
مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، سانسور ومقابله با آزادي بيان وانـديشـه   

سوء اسـتـفـاده از        “ شكل كامال علني و رسمي مي يابد و زير عناويني چون 
،  انتشـار   ” ترويج مادي گرايي فلسفي“ و ”  اشاعه ال اباليگري فكري“ ،  ” آزادي

كتاب، مقاله، پژوهش ومطلبي به شدت محدود شده و حد و مـرزهـاي بـاور        
اهـداف،  “ درماده چهارم بـرنـامـه        .  نكردني يي درنشر كتاب اعمال مي گردد

كه نام حدود قانوني را برخود دارد، دردفاع از   ”  سياست ها و ضوابط نشر كتاب
نشر كتاب همانگونه كـه  ”  : سانسور كتاب و نقض آزادي انديشه اعالم گرديده 

ممكن است مظهر و نمودي از آزادي هاي اجتماعي وانساني تلقي شود، چـه    
بسا مورد سوء استفاده واشاعه ال اباليگري فكري و اخالل درحقوق عـمـومـي    

سپس اعمال سانسور درسه حوزه اصلي فرهنگي، سـيـاسـي و      ”  .... قرار گيرد 
سـيـاسـت و      “ ، ” دين واخالق“ اجتماعي كه درطرح مذكور تحت عنوان حوزه 

بـه طـور     .  از آنها نام برده اجرا مي گـردد ”  حقوق فرهنگ عمومي“ و ” اجتماع
: مثال، در بخش مربوط به سياست و اجتماع ، سانسور شامل مـواردي چـون      

تبـلـيـغ    “، ”]يعني خامنه اي[توهين، تخريب يا افترا به امام خميني و رهبري “
ترويج گروه هاي محارب و عـنـاصـر    “ ، ” عليه قانون اساسي و انقالب اسالمي

و تطهير چهره هـاي  ...  ضد انقالب وتروريست و نظام هاي الئيك و سلطنتي 
و سپس درعباراتي كلي تر، تاكيد مي شود كه اجازه چاپ كتاب و “  منفي آنان 

تبليغ عليه منافع و امنيت ملي و ناكار آمد جلوه دادن نظـام  “ مطالبي كه درآنها 
! به كلي ممنوع بوده و شامل حذف و سانسور مـي گـردد    ”  جمهوري اسالمي

سراسر اين مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي گواه ماهيت واپس مانده اين 
نهاد زايد و تباهي آور و تفكر قرون وسطايي و آزادي ستيز تدوين كنـنـدگـان    

 . مصوبه فوق است
براساس همين ماهيت ارتجاعي است كه وضعيت فرهنگي و علمي كشور به 
شدت تنزل يافته و ميزان، حجم و كيفيت نشر كتاب سير قهقرايي پـيـمـوده      

بي جهت نبود كه كانون نويسندگان ايران، همزمان با برپايي نمايشگـاه  .  است
كتاب تهران درارديبهشت ماه امسال، با انتشار بيانيه اي ضمن بازگـو كـردن     
حقايق درعرصه فرهنگ و اعتراض به اعمال سانسور گسترده از جمله خـاطـر   

اين كه واژه يا واژه هايي درمحاق توقيف جان مي بـازنـد     “ :  نشان ساخته بود
اين نيز كه حاصل انديشه ي نويسندگان، شاعـران،  .  حديثي چندان تازه نيست

مترجمان، محققان، هنرمندان وديگر دست اندركاران حوزه ي رسانه هـا در      
ايـن  .  فضاي خوف آلود سانسور مجال ظهور پيدا نمي كند حديثي مكرر اسـت 

كه زحمات اهل فرهنگ و انديشه، ناشران مستقل و تمامي گردانندگان حـوزه  
... چاپ و نشر درآخرين مراحل ورود به بازار كتاب با خمير شدن بر باد مي رود 

اين كه به كامپيوترهاي اداره متولي كتاب فرمان داده شود كلمات مـجـرم را     
شناسايي كنند، ديري است كه به عادت سانسور چيان وزارت فرهنگ و ارشاد 

درآستانه نمايشگاه كتاب درحركتي بي سـابـقـه      ...  اسالمي تبديل شده است 
پروانه نشر تني چند از ناشران را لغو و برخي از آن ها را به مراجع امـنـيـتـي       

كانـون  “ :  سپس درپايان اين بيانيه به درستي اعالم مي شود”  . ... احضار كردند
فشار روز افزون بر ناشران مستقل را به شدت محكوم مي كند و ... نويسندگان 

نسبت به روند رو به افزايش سانسور، اختناق وسركوب فرهنگي هشـدار مـي     
پرواضح است روندي را كه كانون نويسندگان به حـق مـورد اشـاره          ”  . دهد

قرارداده، نتيجه وحاصل سياست هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ومصوبات 
شوراي عالي انقالب فرهنگـي فـرزنـد      !  به شدت ارتجاعي ونامعقول آن است

بـه     1359خلف انقالب فرهنگي واپس گرايان به شمار مي آيد كه درسـال    
. دستور شخص خميني تحت عنوان ستاد انقالب فرهنگي تشكيل گرديده بـود 

اسالمي كردن دانشگاه ها با تغيير برنامه هاي آموزشي و تصفيه هزاران جوان 
بااستعداد و اساتيد پرسابقه و دگرانديش وظيفه اوليه اين نهاد بود كه سپس بـا  
تغيير وتحول درآن به صورت شوراي عالي انقالب فرهنگي درآمده و وظيـفـه   

 . فرهنگ جامعه به آن محول شد” اسالمي كردن“
در حال حاضر اين نهاد از جمله ارگان هاي بسيار با نفوذي است كه تحـت  

شورايي كه قرار بود به عنوان يـك نـهـاد        .  هدايت ولي فقيه فعاليت مي كند
مشورتي عمل كند، اينك به يك شوراي فرا قانوني پرقدرت تبديـل شـده و       
تعيين شاخص هاي كالن فرهنگي، تاييد انتصاب روساي دانشگاه ها، تصويب 
ضوابط نشر كتاب و ضوابط استفاده از اينترنت، تعيين سقف سـرعـت بـراي        

 . كاربران خانگي اينترنت، از جمله وظايف و فعاليت هاي آن هستند
درساليان اخير اين شورا در تدوين برنامه پنجم توسعه، تعيين مقررات حاكم 
بركميته هاي انضباطي دانشگاه ها، همكاري با حوزه علميه براي وضع قوانين 

همه اينها نشان مي دهـد    .  خاص مدارس ديني مشاركت فعال داشته است
كه شوراي مذكور با صالحديد ولي فقيه و پشتيباني همه جانبه آن، به يـك  
نهاد قانون گذار موازي فرا رويده و دراوضاع كنوني كامال درخدمت اهـداف  

منابع مالي سرشار اين شورا حيطه فعاليت هاي !  كودتاچيان قرار گرفته است
آن را هر دم گسترده تر مي سازد، كه يكي از آخرين نمونه هاي آن حمايت 

دراين اجالس كه هزينه .  وسيع از تشكيل اجالسيه ناشران جهان اسالم بود
گزافي صرف آن گرديد، فقط ناشران ناشناخته ودست چندم چـنـد كشـور      
عربي وتركيه شركت كرده بودند وحتي ناشران سـرشـنـاس كشـورهـاي          

هنگامي كـه ايـن اجـالس          .  همسايه ايران از حضور در آن امتناع كردند
درتهران جريان داشت و وزير ارشاد دولت كودتا خاطر نشان مي كرد كـه،    
تجربيات جمهوري اسالمي ايران را دراختيار ناشران و روزنامه نگاران جهان 
 3قرار خواهيم داد، هيات نظارت بر مطبوعات مجوز يك نشريه را لغو و به 

! و اين خود گوياي نوع تجربيات مرتجعان حاكم است. نشريه ديگر تذكر داد
اما جلسه ديگري نيز با مشاركت فعال شوراي عالي انقالب فرهنـگـي بـه      

برگزار شد كه توجه به آن   ”  مسلمان“ موازات اجالسيه به اصطالح ناشران 
 . براي شناخت بهتر ماهيت شوراي مذكور بي فايده نيست

برخـود  ”  همايش بزرگداشت هشت ماه نبرد سايبري“ اين نشست كه نام 
دارد، با حضور اعضاي شوراي نگهبان، سخنگوي دولت، اعضـاي شـوراي     
عالي انقالب فرهنگي و جز اين ها، برپا گرديد و طـي آن از حسـيـن              
شريعتمداري و فرج اهللا سلحشور به عنوان سمبل هاي هنر متعهد و چهـره  

چنـيـن اسـت مضـمـون و            !  هاي موثر در جنگ نرم تجليل به عمل آمد
چارچوب فرهنگي مورد نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي كه بـر اسـاس       
معيار هاي آن، نويسنده وهنرمند چنين فضايي نيز بهتر از شريـعـتـمـداري     
وسلحشور نخواهد بود، اولي شكنجه گر و دومي سارق نوشته هاي ديگـران  

شوراي عالي انقالب فرهنگي با نقش وعملكرد بغايت منفي ومخرب .   است
از زمره نهادهايي به شمار مي آيد كه فعاليت آنها در جهت اعمال خفقان و   
سانسور،آسيب هاي جدي و گاه جبران ناپذيري بر فرهنگ ملي و شكوفايي 

اين نهاد فرا قانوني پر نفوذ از عوامل مـهـم     .  علمي جامعه وارد آورده است
اخالقـي جـامـعـه بـوده            -تنزل سطح علمي وسقوط بنيان هاي فرهنگي

 .وهست

ولي فقيه رژيم، جنبش دانشجويي كشور به         ”  منكوب كنيد “فرياد هاي   
مبارزه تحسين برانگيز خود در راه آزادي و تحقق حقوق دموكراتيك مردم            

نقش برجسته جنبش دانشجويي     . ما ادامه داد و همچنان ادامه مي دهد         
كشور در جنبش سبز و در ميدان هاي اعتراض هاي خياباني بر ضد                   
كودتاي انتخاباتي احودي نژاد و سپاه گواه نقش مهم و موثر جنبش                  

 . دانشجويي كشور در مبارزات ضد استبدادي مردم ميهن ماست
اين پايداري در مبارزه،  با وجود همه تالش هاي سركوب گرانه دستگاه             
هاي انتظامي و بسيجيان و مزدوران رژيم كه دانشگاه هاي كشور را به                
اشغال خود درآورده اند، نگراني و خشم سران حكومتي را برانگيخته و ما               
شاهد تشديد فشارها و  دستگيري هاي گسترده  فعاالن جنبش دانشجويي      

ادامه مبارزات دانشجويان ميهن با وجود سركوب هاي           .  بوده و هستيم  
خشن نيروهاي امنيتي نشانگر اين حقيقت است كه جنبش دانشجويي  با             
اتكاء به سنن تاريخي و درخشان خود، با وجود همه دشواري ها و تشديد               

 .  سنگين جو خفقان و سركوب به مبارزات خود ادامه مي دهد
تيرماه و ديگر مبارزات تاريخي جنبش دانشجويي كشور گواه           18تجربه  

اين واقعيت است كه جنبش دانشجويي تنها با حفظ انسجام صفوف خود و             
حمايت موثر ديگر گردان هاي اجتماعي، خصوصا جنبش كارگري و زنان و 
همچنين حمايت موثر و گسترده نيروهاي آزادي خواه كشور مي تواند بر              

نبايد اجازه داد ارتجاع و گزمگان تاريك         . توطئه هاي ارتجاع غلبه كند     
انديشي و استبداد به سياست هاي سركوبگرانه و مخرب كنوني بر ضد                

با مبارزه و تالش     . دانشگاه هاي كشور و جنبش دانشجويي ادامه دهند         
مشترك و صفوف متحد مي توان ارتجاع حاكم را به عقب نشيني وادار                

 . كرد
 

دست در دست هم براي  آزادي فوري و بدون قيد و شرط              
تمام دانشجويان اسير و همه  زندانيان سياسي ايران و براي           
تشديد و گسترش مبارزه متحد توده ها بر ضد ديكتاتوري            

 !حاكم

 ...تيرماه سالگرد   18ادامه 
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 ...ادامه به نام دهقانان به كام 

كنيم و به هيچ وجه نياز به واردات گندم نخواهيم داشت، ورود برنـج  
 .”...خارجي نيز كاهش خواهد يافت

همزمان با چنين مدعياتي، رييس اتحاديه توليـد كـنـنـدگـان و          
خرداد ماه با انتقاد از  8صادركنندگان طي گفتگويي با خبرگزاري ايلنا 

سياست هاي دولت احمدي نژاد در بخش كشاورزي و فقـر رو بـه       
بسـيـاري از     “ :  گسترش روستاييان با تاكيد خاطر نشـان سـاخـت       

محصوالت كشاورزي ايران كه قبال داراي مزيت فوق العاده بـود و    
بازار صادراتي پر رونقي داشت، اكنون ديگر فاقد پنانسيل قـديـمـي      
است، كاهش رشد سرمايه گذاري، كه درحال حاضر نـزديـك بـه        
صفراست از مهمترين عوامل فضاي ايجاد شده براي كشاورزي ايران 

 . ”...است 
همچنين خبرگزاري ايلنا دراواسط ارديبهشت ماه امسال با اشاره به 
وضعيت وخيم معيشتي ميليون ها دهقان زحمتكش ايراني درگزارشي 

ادامه روند سياست گذاري هاي نادرسـت در حـوزه       “ تحت عنوان، 
شرايـط  “ :  از جمله متذكر گرديد”  كشاورزي، كشاورزان در خيمه آفت

تورمي وبعضا ركود تورمي، افزايش هزينه ها، كاهش درآمد طي ساله 
موجب كاهش رقابت پذيري محصوالت كشـاورزي     88تا  84هاي 

توليد داخل درمقايسه با محصوالت وارداتي را به دنـبـال داشـتـه         
امروز كشاورزان سرزمين هاي جلگه اي خوزستان، دامـنـه     ...  است 

هاي زاگرس جوان، البرز پير و زمين هاي حاصلخيز گيالن، مازندران 
و گلستان بارديگر گوش هاي خود را تيز كرده و درانتظار اخباري نـه  
چندان خوشايند هستند، اخباري كه در طي چند سال اخير هراز چنـد  

هنوز كشـاورزان    .  كشاورزان خراب مي شود)  سر( گاهي مثل آوار بر 
ايراني قامت افتاده خود را ناشي از اصابت تركـش هـاي مـخـرب         
اقتصادي راست نكرده بودند، كه اعالم اجراي طرح هدفمـنـدسـازي    
يارانه و عدم شفاف بودن آن براي بخش كشاورزي بار ديگر نمكـي  

 .”...شد كه زخم هاي قديمي را سوزاند 
سياست هاي دولت نهـم  ...  “ :  در ادامه اين گزارش تاكيد مي شود

همچنان در دولت دهم نيز پيگيري مي شود و برنامه ريزان اقتصادي 
ارتقاء اين بخش و مقابله ... به تعهدات خود در قبال بخش كشاورزي 

با اثرات هدفمند سازي يارانه ها بربخش كشاورزي اقدامي صـورت    
طـي  ...  گسترش سيل واردات محصوالت استراتـژيـك     ...  نداده اند 

و تداوم آن طي چند ماه گذشته موجب كاهـش   88تا  84سال هاي 
توليد، افزايش تورم و به تبع آن پايين آمدن درآمدهـاي كشـاورزان     

و )  روسـتـايـيـان    ( هيچ انگيزه اي براي توليد كنندگان   ...  شده است 
سرمايه گذاران براي توسعه سرمايه گذاري درايـن بـخـش بـاقـي          

اين روزها كشاورزان درخيمه آفت روزگار سپري مي كنند و ...  نمانده 
 .”..از سياست هاي اقتصادي به ستوه آمده اند 

اين وضعيت فاجعه بار و يا به گفته خبرگزاري ايلنا براي دهـقـان     
ستوه آور در دو ماه گذشته با طرح افزايـش بـهـره وري بـخـش            
كشاورزي كه درمجلس بحث در باره آن جريان دارد، به مراتب بدتر 

زيرا براساس قانون هدفمند سازي يارانـه هـا و       .  از قبل خواهد شد
مقررات زدايي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مواد و تبصره 
هايي كه درجهت تقويت بنيه بخش كشاورزي و حفظ و ارتقاء قدرت 
رقابت پذيري محصوالت داخلي با خارجي بودند، يـكـي پـس از          

ارديبهشت ماه امسال گزارش  15ايلنا . ديگري درمجلس حذف شدند
طرح افزايش بهره وري كشاورزي كه از چندي پيـش در    “ :  داده بود

مجلس مورد بررسي قرار گرفته است، امروز نيز دردسـت بـررسـي        
نمايندگان بود كه سه ماده آن حذف شد، براساس مـواد مـحـذوف      
وزارت جهاد كشاورزي موظف مي شد حداكثر يك سـال پـس از         
تصويب اين قانون، راهبردهاي تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي را 
تعيين و زمينه ارتقاء توليد كشاورزي را جهت اجرا به مراكز ذيـربـط     

 19اين طرح نيز درجلسه    29به فاصله چهار روز، ماده ”  .ابالغ نمايد
طـرح     29ماده “ :  ايلنا دراين باره نوشت.  ارديبهشت ماه حذف گرديد

مـقـرر مـي       29افزايش بهره وري بخش كشاورزي حذف شد، ماده 
كرد، همه ساله مبالغي كه از صرفه جويي سوخت ناشي از بـرقـي       
كردن چاه هاي آب كشاورزي به دست مي آيد، بـه حسـابـي كـه         
درخزانه داري كل افتتاح مي گردد، واريز نمايد و دولت نيز مـوظـف   

مي شد اين وجوه را درقالب يك رديف مستقل دربودجه ساالنه به اعتبارات وزارت 
جهاد كشاورزي اضافه نمايد تا جهت برقي كردن چاه هاي كشاورزي به مصـرف    

بنابر اين با سياست هاي دولت نامشروع كودتا وضعيت بخش كشاورزي و ”  . برسد
 . معيشت دهقانان با چالش هاي هولناكي روبروست

عملكرد فاجعه آفرين دولت احمد نژاد دراين بخش تا به آن پايه است كه حتـي  
. اطالعات آماري مشخص درزمينه توليد كشاورزي پنهان نگاه داشته مـي شـود      

درمـورد واردات    “ :  ايسنا دراواخر ارديبهشت ماه درگزارشي يادآور گـرديـده بـود       
وصادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي آمار صحيح وجـود نـدارد، انـواع          

بدون كيفيت و گاه خطرنـاك بـراي سـالمـت         ( محصوالت خارجي ارزان قيمت 
وزاتخانه جهاد كشاورزي حاضر نيست . بازار مصرف ما را تسخير كرده است) انسان

به داليل مختلف هم اكنون هيچ آمـاري  .  ريز سرفصل ها را به گمرك اعالم كند
درهيج يك از بخش ها اعم از صادرات و واردات محصوالت كشـاورزي وجـود       

 .”...ندارد 
ارديبهشت ماه گزارش تكان دهنده اي را منتشر ساخت كـه   25خبرگزاري ايلنا 

آمارهاي موجود نشان مي دهد، مجموع سـطـح     “ :  قسمت هايي از آن چنين است
درصد  28با  86هزار هكتار از سال  623ميليون و  11زير كشت در ايران از حدود 

درعين حال مـيـزان     .  رسيد 1387هزار هكتار درسال  408ميليون و  8كاهش به 
ميليون  26ميليون تن محصوالت زراعي به  43درصد كاهش يافت و از  39توليد 

 30سهم گندم دركل توليد كشاورزي به    87درسال . ... هزار تن نزول كرد 262و 
درصد كـاهـش    84معادل  87توليد برگ چاي در سال ...  درصد كاهش پيدا كرد 

پس از چاي، چغندر قـنـد   .   يافته است كه ركورد كاهش دربخش كشاورزي است
درصد كاهش يـافـتـه و         61قرار دارد كه از نظر هم سطح زيركشت و هم توليد 

 50درصـد،       51سپس به ترتيب پسته، جو، حبوبات ونيشكر با كاهشي به ترتيب 
سه محصـول  ...  درصد در رتبه هاي بعدي نزول قراردارند  42درصد و  45درصد، 

برنج، چغندر قند و نيشكر و چاي از جمله محصوالتي هستند كه سيـاسـت هـاي      
سياست هاي تعـرفـه   ...  گذارده )  منفي( دولت طي سال هاي گذشته روي آنها اثر 

اي و واردات برنج عمال باعث شده تا تقاضاي برنج داخلي كاهش يابد و در نتيجه 
درصد كاهش يـافـتـه     18و  14ميزان سطح زير كشت و هم توليد برنج به ترتيب 

 .”....است 
با چنين كارنامه سياه و فاجعه باري، چگونه وزير جهاد كشاورزي دولت كودتا از 

 !كاهش واردات و افزايش توليد محصوالت داخلي سخن مي گويد؟
چنين اوضاعي دالل ها، واسطه ها وسلف خرها را درموقعيت ممتازي قرار مـي    
دهد و آنها با اتكا به حمايت دولتي چون زالو به مكيدن خون دهقانان زحمتـكـش   

با سياست دولت نامشروع كودتا و بويژه با اجراي قانون هدفمـنـد   .  مشغول هستند
سازي يارانه ها بيشترين سود حاصل از توليد محصوالت كشاورزي به جيب دالل 
ها و واسطه ها مي رود و درآمدي كه بايد دهقان زحمتكش با آن چرخ زنـدگـي     

كاهش سرمايه گـذاري در    .   خود را به گردش درآورد، نصيب واسطه ها مي گردد
بخش كشاورزي و افت توليد و كاهش سطح زير كشت به معناي خانه خرابـي و    

سياست هاي دولت كودتا واصوال سـمـت گـيـري       .  فقر درروستاهاي كشور است
اجتماعي رژيم واليت فقيه دربخش كشاورزي بسود بزرگ زمين داران، -اقتصادي

دالل ها و تجار عمده بوده و به شدت به زيان دهقانان زحمتكش و آينده بـخـش   
 !كشاورزي ايران است
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

كودتاچيان، و فعاليت تشـكـل هـاي      
 دانشجويي 

 
موج ارعاب، تهديد وسركوب هدفمند همچنان 
دردانشگاه ها ومراكز آموزشي سـراسـر كشـور        

 .جريان دارد
ده ها دانشجوي مبارز و فعاالن شناخته شـده  
جنبش دانشجويي در دانشگاه هـاي فـردوسـي      
مشهد، سهند تبريز و رازي كرمانشاه پـيـش از       
پايان امتحانات مورد تهديد قرار گرفته، به كميته 

به گزارش هرانا، .  هاي انضباطي فراخوانده شدند
تن از دانشجويان دخـتـر    60تيرماه، بيش از  12

ماه به كـمـيـتـه      2دانشگاه آزاد قم طي كمتر از 
خبرگزاري . انضباطي اين دانشگاه احضار گرديدند

پس از انتـقـال   ...  “: هرانا در اين باره گزارش داد
دانشكده علوم انساني دانشـگـاه آزاد قـم بـه           
ساختمان جديد اين واحد واقـع در پـرديسـان،        
عموما و از زمان اجراي طرح حجـاب وعـفـاف      
خصوصا فشارها و تبعيض جنسيتي فزآينـده اي    
بر دانشجويان اين دانشگاه وارد شده تا جايي كه 
بيش از هزار دانشجوي دختر از سوي حـراسـت   

ماموران حراست دانشگـاه بـا     ...  تذكر گرفته اند 
جدا سازي درب ورودي دانشجويان دختر و پسـر  
در اين دانشگاه، هنگام ورود دانشجويان دختر با 

برخـورد  ...  سد راه اكثر ايشان، با توهين وتحقير 
 ”. ...مي كنند

در دانشگاه علم و صنعت تهران نيز مشابه اين 
رفتار ديده شده كه خشم واعتراض دانشجويان را 

در ادامه اين اعمـال فشـارهـا،      .  برانگيخته است
وزير علوم دولت كودتا، درجريان نشست هـيـات   
مركزي نظارت برتشكل هاي دانشجويي، اعـالم  
داشت كه،  شوراهاي فرهنگي دانشگاه ها بايد از 

اجتماعي تشكـل هـاي       -فعاليت هاي فرهنگي
دانشجويي كه در راستاي مصالح نـظـام اسـت      

تيـرمـاه، درايـن       14دانشجو نيوز، .  حمايت كنند
تشـكـل هـاي      )  گفت( وزير علوم “ :  مورد نوشت

دانشجويي كه قانون اساسي، اصل واليت فقيـه  
ومقررات نظام جمهوري اسالمي را درعمل قبول 

ما اجازه تـرويـج   ...  دارند، مي توانند فعاليت كنند 
سكوالريسم و فعاليت عليـه اسـالم و نـظـام           
جمهوري اسالمي را در دانشگاه ها نمي توانـيـم   
بدهيم كه البته اين ممنوعيت خواسته ومطالبه به 
حق مردم غيور وشريف و قـريـب بـه اتـفـاق          

 ” .دانشگاهيان است 
نـظـامـي      -دولت كودتا وارگان هاي امنيـتـي  

مدافع آن، با برنامه اي حساب شـده سـرگـرم        
مبارزه و مقابله با جنبش دانشـجـويـي كشـور         

سخنان وزير علوم و تاكيد او بر مقابله با .  هستند
به معناي ”  فعاليت عليه نظام جمهوري اسالمي“

تشديد جو خفقان در دانشگـاه هـا و       
. ادامه سركوب جنبش دانشجويي است

احضارهاي گسترده درمقطع امتحانات 
و تبعيض جنسيتي فوق العاده شديد در 
مركز آموزش عالي، گواه برنامه ريـزي  
كودتاچيان براي آغاز سال تحصيـلـي   

 .جديد طي ماه هاي آينده است
جنبش دانشجويي با تقويت صفـوف  
خود و نزديكي و تشريك مساعي ميان 
طيف ها و گرايشات سياسي مختـلـف   
درون اين جنبش، بايد از هم اكـنـون     
كسب آمادگي كرده و خـود را بـراي       
مواجهه با برنامه كودتاچيـان از هـر       

 !لحاظ آماده سازد

 

 

بيكاري تهديدي براي زندگي 
 جوانان 

 
نابساماني هاي شديد اقتـصـادي و     
ژرفش شكاف طبقاتي موجب افزايـش  
. جمعيت جوانان بيـكـار شـده اسـت        

درآخرين آمار منتشره توسط مركز آمار 
 25جمهوري اسالمي، نـزديـك بـه        

 24تا  15درصد كل جوانان گروه سني 
درصد اين گروه سني نيز دچار بيكاري پنهان، يا به عـبـارتـي،       30همچنين حدود .  سال بيكار هستند

 . بوده و از امنيت شغلي برخوردار نيستند... مشاغل كاذب از قبيل دست فروشي و 
چندي پيش يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس با اعتراف به رشد بيكاري درميان جوانان و 

هنـوز بـراي رفـع        .  درصد جمعيت كشورمان جوان و جوياي كار هستند 70“ :  پيامدهاي آن گفته بود
مشكل اشتغال جوانان فكري اساسي نشده است و دولت و مجلس بايد با اقداماتي هماهنگ امـنـيـت    

 ” .شغلي براي افراد جوان كشور را فراهم كنند
اين نماينده مجلس سپس با تاكيد برراهكار موجود براي تامين اشتغال جوانان به موردي اشاره كرد 

 . كه نشانگر ميزان درك گردانندگان جمهوري اسالمي از موضوع اشتغال و نيازهاي جوانان است
خرداد ماه، دراين باره به نقل از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس گـزارش     15خبرگزاري فارس، 

بايد اهتمام جدي معطوف به ايجاد امنيت در سرمايه گذاري دردستور كار قرار بگيرد، بايد بيش از “: داد
... بيش فضاي مطمئن و با شتاب براي ورود سرمايه گذاران و شركت هاي بزرگ خارجي ايجاد شود   

مصوبه اخير مبني بر ايجاد بانك هايي با مالكيت خارجي درداخل كشور را بايد به فال نيك گرفت، اين 
بايد تفكر خالق و روحيات كارآفرين روزبه روز در ... امر موجب ايجاد رونق اقتصادي دركشور مي شود 

بين جوانان تقويت، توسعه و نهادينه شود تا شاهد حل تدريجي مشكل اشتغال باشيم و از اين طـريـق   
 ”. ...به تامين شغل و مسكن جوانان بپردازيم 

مشكل جوانان كشور . ارايه چنين برنامه هاي مشعشعي فقط ويژه گردانندگان رژيم واليت فقيه است
اجتماعي كنوني وتقويت توليد ملي و مبارزه با اقتصاد داللي متكي  -بدون توقف سمت گيري اقتصادي

بر واردات به عالوه تامين آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي و عدم مداخله در زندگي جـوانـان   
اجتماعي رژيـم  -جوانان هم از سياست هاي فرهنگي و هم از برنامه هاي اقتصادي.  تامين نخواهد شد

ادعاي تامين اشتغال مناسب براي جوانان درچارچوب سيـاسـت   .  بيشترين آسيب ها را ديده ومي بينند
 . هاي كنوني فقط و فقط تبليغاتي گمراه كننده وعوام فريبانه مي تواند نام داشته باشد

تامين حقوق و آينده ميليون ها جوان ايراني در گرو طرد استبداد و تقويت و رشد صنعت وتولـيـد و     
سياست هاي دولت كودتا از جـملـه     .  يك برنامه ريزي مردمي در راستاي شكوفايي اقتصاد ملي است

قانون هدفمند سازي يارانه ها و برنامه  هاي فرهنگي قرون وسطايي آن در مغايرت با اين مهم قـرار    
 !دارند

 

 حقوق مسلم اقليت هاي مذهبي
 

قشري گري، تعصب كور و تبعيض مذهبي، كه با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد دامنه و وسعـت  
 .نگران كننده اي گرفته است، بار ديگر دركشور موجب فجايع ضد انساني و زشت گرديد

تيرماه، اعالم داشت، منازل پنجاه تن از هم ميهنان بهـايـي    5  -هرانا  -خبرگزاري حقوق بشر ايران
ساكن روستاي ايول استان مازندران توسط اوباش مسلح و باندهاي تاريك انديش متعصب كه از سوي 

 . امنيتي پشتيباني مي شوند، تخريب شد -ارگان هاي نظامي
پيش از اين اقدام ضد انساني، گروهي از افراد ساكن اين منازل به بخشداري كياسر از توابع سـاري  
مركز استان مازندران مراجعه و خواستار حمايت قانوني از خانه و كاشانه خود شده بودند، ولي دادگـاه    
انقالب اسالمي و عمومي و نيروي انتظامي اين ناحيه از پاسخ و رسيدگي به اين دادخواست شانه خالي 

 . كرده بودند
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

اين يورش برنامه ريزي شده و تخريب خانه پنجاه خانواده بي گناه، پس از آن رخ داد كـه    
روزنامه كيهان، ارگان مطبوعاتي كودتاچيان، كه تحت مسئوليت ولي فقيه اداره مي گردد، طي 
مقاالتي تحريك آميز، حمله به بهاييان، دراويش گنابادي و پيروان ديگر اديان و مـذاهـب را     

 . تشويق مي كرد
آزار اقليت هاي مذهبي اعم از زرتشتي، ارمني، آشوري، كليمي، بهايي و اهل تسنن وديگـر  

اين آزار و نابردباري مذهبي غير قابل پذيرش كه بـا  .  گروه هاي مذهبي، پديده تازه اي نيست
روح وسنت هاي ملي وفرهنگي ميهن ما بيگانه است، طي سه دهه اخير به صورت مسـتـمـر    
جريان داشته و باعث مهاجرت تعداد قابل توجهي از پيروان مذاهب مختلف از كشور گرديده و 

 .جامعه ايران را از بخشي از توان و استعداد خود محروم و تهي ساخته است
نيروهاي مترقي ميهن ما ضمن تاكيد برحقوق مسلم و غير قابل انكار اقليت هاي مذهـبـي   
به عنوان بخش جدايي ناپذير جامعه، فرهنگ و تمدن ايراني، تخريب منازل هم مـيـهـنـان       

بهاييان، دراويش گنـابـادي و هـر        .  بهايي و اعمال فشار برآنها را به شدت محكوم مي كنند
اقليت مذهبي ديگر، مي بايد از حقوق برابر و يكسان برخوردار بوده و زندگي، مذهب، اعتقـاد،  

 . امنيت و آينده آنان همانند ديگر افراد و شهروندان كشور تامين و تضمين گردد

 

 قانون هدفمندسازي يارانه ها، باري بردوش طبقات محروم 
 

اكثريت مردم كشور خصوصا طبقات محروم و زحمتكش جامعه با نگراني شاهد، فعـالـيـت    
هاي پرتب و تاب دولت ضد مردمي احمدي نژاد براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه هـا    

يكي از سازمان هايي كه از هم اكنون نقش پررنگي دراجراي قانون مذكور برعـهـده   .  هستند
خرداد ماه گزارش مي دهد،  26خبرگزاري ايسنا . دارد، سازمان تعزيرات استان تهران مي باشد

ايسنـا  .  سازمان تعزيرات در آماده باش كامل براي اجراي هدفمند سازي يارانه ها بسر مي برد
آماده باش و هشدار سازمان تعزيرات حكومتي براي اجراي هدفمند كردن يارانه هـا،  “ :  نوشت

افتتاح حساب هاي بانكي دريافت نقدي يارانه ها در شش استان، رييس سازمان تـعـزيـرات      
استان تهران از نهايي شدن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها درسطح كشور و تشـكـيـل    
كميته تخصصي ويژه نظارت در شعب اين سازمان خبر داد وخاطر نشان كرد، با محـتـكـران،    

براي جلوگيري از فعالـيـت   ...  گرانفروشان، كم فروشان و متخلفان به شدت برخورد مي شود 
افراد سودجو و فرصت طلب درهدفمندي يارانه ها با تشكيل كميته تخصصي تدوين جايـگـاه   

 ”.سازمان تعزيرات دراين طرح ملي از سال گذشته آعاز شده است
درحاليكه رييس سازمان تعزيرات كه ارگاني فاقد اعتبار و درخدمت تجار عـمـده و بـازار        
شناخته مي شود، براي كسبه جزء وخرده پا خط و نشان كشيده و زبان به تهديد مي گشايـد،  

 13تجار عمده و دالل هاي با نفوذ تحت حمايت دولت احمدي نژاد دربرنامه ذخيره سـازي      
 . قلم كاالي اساسي براي اجراي هدفمند سازي يارانه ها نقش درجه اول برعهده دارند

ميلياردها تومان از درآمد دولت از طريق سيستم بانكي در اختيار تجار عمده قرار گرفته تـا    
خرداد مـاه   27خبرگزاري مهر .  آنها كاالهاي اساسي را وارد و درانبارهاي مختلف ذخيره كنند

قلم كاالي اساسي مورد نياز مردم براي اجراي مقدمات قانون  13ذخيره سازي “: يادآور گرديد
هدفمند كردن يارانه ها درنيمه دوم سال جاري با همكاري اصناف وبخش خصوصي صـورت  

 ”.گرفته و نگراني دراين زمينه وجود ندارد
بخوان انجمن اسالمـي بـازار و       ( اصناف “ :  وزير بازرگاني دولت كودتا با صراحت مي گويد

بـراي  .  پشتيبان وزارت بازرگاني در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هستنـد )  تجار عمده
ما بازرسي اصناف را به خود آنها واگـذار  .  اجراي قانون همكاري اصناف و بازاريان اصل است

 ”.است) بخوان تجار و بازاريان(كرده ايم و اين نماد اعتماد دولت به مردم 
درحقيقت با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها عالوه برآنكه قيمت ها افزايش سـرسـام   
آور مي يابد و قدرت خريد زحمتكشان وقشرهاي ميانه حال به شدت پايين آمده و دستمزدهـا  
تنزل مي يابد، كسبه خرده پا و كوچك نيز توسط سازمان تعزيرات تحت فشار قرار مي گيرند 
و درهمان حال تجار عمده و كالن سرمايه داران دست دردست دولت از مزايا و مواهب قطـع  

 . و حذف يارانه ها سودهاي بزرگ كسب مي كنند
دولت براي ذخيره سازي كاالهاي اساسي كه عمدتا وارداتي نيز هست، ميلياردها تـومـان     
هزينه صرف كرده و سيستم بانكي را دربست به خدمت سرمايه بزرگ تجاري واداشته اسـت،  
اما همين دولت يعني دولت ضد ملي كودتا اعتبار مالي الزم را براي خريد گندم از كشـاوران    

خرداد ماه درگزارشي تـامـل      27روزنامه دنياي اقتصاد .  ايراني را در اختيار آنها قرار نمي دهد
كمبود اعتبار براي خريد نقدي گندم، معاون اداري مـالـي شـركـت         “  :  برانگيز چنين نوشت

ميلـيـون تـن       7/   5بازرگاني دولتي ايران با پيش بيني اينكه در ماه هاي تير و مرداد جاري، 
. گندم از كشاورزان خريداري مي شود گفت، نگران تامين مالي خريد نقدي گنـدم هسـتـيـم      

هزار تن گندم خريداري شده از كشاورزان، به دليل عدم تامين منابع مالي  700درحال حاضر 
 .”...جزو خريد قطعي منظور نشده است 

چنين است عملكرد دولت ضد ملي كودتا كه با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بـاري  
 !سنگين را بردوش طبقات محروم تحميل كرده وعامل رشد پديده فقر درميهن ماست

 

 تنش در بازار تهران 
 

بازاريان تهران در يك اقدام اعتراض آميز، كه بي ارتبـاط  
با كشمكش هاي درون حكومتي و نزاع حاد ميـان جـنـاح      

و    15هاي طيف ارتجاع حاكم نيست، روز سـه شـنـبـه           
صنف پـارچـه     .  تيرماه دست به اعتصاب زدند 16چهارشنبه 

فروشان و در كنار آنها صنف طال فروشان با بستن حجره ها 
و فروشگاه هاي خود خواستار توقف قانون افزايش مالـيـات   

اين اعتصاب بالفاصله دولت نـامشـروع     .  هاي كالن شدند
معاون وزير . كودتا را وادار به تمكين به خواست بازاريان كرد

درصـدي   70افزايش “ :  بازرگاني درمصاحبه اي اعالم داشت
ماليات اصناف منتفي شده و تنها يك اشتباه درانتقال مطلب 
و برداشت از قانون بودجه بوده است، در حالي كه آنچـه در    

بـخـوان   [ بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهاي صنفي   
بيان شده و مبـنـاي ارزيـابـي        89درسال ]  تجار عمده بازار

درصد افـزايـش      30قرارگرفته، نسبت به سال قبل كمتر از 
 ” .داشته است

) تـيـرمـاه      16چهارشنبه ( در روز دوم اعتراض واعتصاب 
نيروهاي لباس شخصي باهمراهي واحدهاي نيروي انتظامي 

ايـن  .  وارد بازار شده و تالش كردند تا  حجره ها را باز كنند
.  حركت منجر به تنش و درگيري در نقاطي از بازار گـرديـد    

درتداوم اعتراض بـازاريـان     “ : تيرماه، گزارش داد 16جرس، 
از بين رفتن قانون “ تهران، اعتصابيون اعالم كرده اند كه تا 

دست از اعتصاب نـخـواهـنـد       ”  افزايش ماليات هاي كالن
همزمان يكي از رهبران اعتـصـاب بـازار، تـوسـط          .  كشيد

ماموران امنيتي و لباس شخصي ها بازداشت و بـه مـحـل      
نماينده صنف بازار پارچه فـروشـان،   ...  نامعلومي منتقل شد 

درهنگام فراخوان براي تجمع روز پنجـشـنـبـه بـازاريـان،         
تنش در بازار تهران، همان گونـه  ”  . ... بالفاصله دستگير شد

كه در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، اقدامي بي ارتـبـاط بـا        
 . تحوالت درون حكومتي وكشمكش هاي آن نيست

بازاريان طي سه دهه اخير، با وجـود كسـب سـودهـاي         
مطابق يـك آمـار       .  نجومي، كمترين ماليات را پرداخته اند

ميليون واحد صنفي دركشور وجـود     2/7تا  2/6منتشرشده، 
 700دارد كه سرانه ماليات هر واحد صنفي به طور ميانگين 

اين مقدار براي عمده فروشـان  .  هزار تومان برآورد مي گردد
برخورد دولت .  و تجار عمده، برابر فقط  درآمد يك روز است

نامشروع كودتا و بازار نشانه تمايل و اراده دولت احمدي نژاد 
اين دولـت  .  براي مهار بازاريان و كسب ماليات از آنها نيست

خواستار حمايت بي چون و چراي بازار است كه با توجه بـه  
كشمكش هاي كنوني در طيف ارتجاع حاكم و نـيـز فشـار      
اقتصادي ناشي از تحريم ها به بازار، هدفي غير قابل وصول 

 . تلقي مي گردد
دولت ضد ملي احمدي نژاد به دليل ماهيت واپس مـانـده   
خود و خدمت به منافع كالن سرمايه داران، درپـي اخـذ         
ماليات از تجار عمده و نزديك و وابسته به حكومت نيست و 
بيشتر فشار خود را بر روي كسبه خرده پا، بازاريان مـيـانـه      

بـا  .  حال و صنعتگران و فعاالن عرصه توليد وارد مـي آورد   
اعتراضات اخير بازاريان نشان دادند كه با نفوذ عميق خـود    

ايـن  .  حاضر به پيروي بي چون و چرا از دولت كودتا نيستند
 !قدرت نمايي ادامه خواهد داشت

  



1389تير ماه   28شنبه  دو   6   847شمارة  

در جهت اصالح امور است و ما مي خواهيم عيوب دولت را برطرف 
 ”.بنابراين در اين تضاد و گفت و گوها محاسني هم وجود دارد. كنيم

تير، مرتضي نبوي با اشاره به ايـنـكـه     19به گزارش خبرآنالين، 
من مي خواهم از ” : انشعاب در جريان اصولگرا را داريم، اظهار داشت

آن .  را هم مطرح كـنـم  نگراني ايدئولوژيك  دل اين قضايا يك
نگراني اين است كه احساس مي كنم در بين اين جريان اصولگرايي 
يك جريان اصولگرايي منهاي روحانيت شكل مي گيرد، جرياني كه 
خود را اصولگرا مي داند، به واليت امام زمان اعتقاد دارد لكـن بـه     

در تاريخ تشيع و در جـريـان    نقش روحانيتنظر مي رسد كه به 
مرتضي نبوي طي اين سخـنـان بـه      ”  . انقالب خيلي اعتنايي ندارد

تناوب و مستقيم و غير مستقيم به احمدي نژاد و همفكرانش حملـه  
. مي كند و آنها را متهم مي كند كه به واليت فقيه اعتقادي ندارنـد 

نبوي در اين مصاحبه، كه به نقل از هفته نامه پنجره منتشـر شـده     
است، با اشاره به دورخيز احمدي نژاد و همفكرانش براي انتخابـات  
بعدي رياست جمهوري، معتقد است كه اين جريان قصد دارد ديگـر  

 .رقباي اصولگرا را از ميدان به در كند
اسداهللا بادامچيان در پشتيباني از سخنان توكلي، كه گفـتـه بـود      

اين يك حرف غلـط  ” :دولت در برابر قانون گردنكشي مي كند، گفت
نيست، چرا كه دولت در مواردي وظايفش را انـجـام نـداده اسـت         

 ).تير 15خبرآنالين، (
احمد خاتمي، يكي از امامان جمعه، در باره اين اظهار نظر احمدي 

من ”  : نژاد كه، استفاده از كراوات را بدون اشكال قلمداد كرده، گفت
به ايشان عرض مي كنم، بسياري از بزرگان و مراجع تقليد هستنـد  

و در ادامه در جـايـي   ”  . كه تاكيد بر اجتناب از كراوات زدن كرده اند
بنده از جناب آقاي احمدي نژاد نيز كه مـديـريـت    ”  : ديگر مي گويد

كالن كشور را بر عهده دارند تقاضا مي كنم از ورود بـه مسـايـل        
چالش زا در حوزه ديني خودداري كند، زيرا ورود به اين مسايل بـه    

بنده به عنوان يك دلسوز عرض مي كنم .  تضعيف دولت مي انجامد
كه ورود به اين مسايل براي رئيس جمهور محترم كه ايـمـان بـه      

 22ايسنا، ( ”  سخت كوشي و دلسوزي ايشان دارم به مصلحت نيست
مكارم شيرازي، از روحانيون مرتجع طـرفـدار سـركـوب، در         ).  تير

سخناني كه به طور غير مستقيم احمدي نژاد را خطاب قـرار داده،      
مسئوالن محترم احترام خود را حفظ فرمايند و اجازه دهـنـد   ”  : گفت

قانون گذاران عزيـز قـوانـيـن       .  هر نهادي به وظيفه خود عمل كند
شفاف و حساب شده بر وفق ارزش هاي اسالمي تنظيم كنند و قوه 
محترم قضاييه به مقابله با جرايم برخيزد و مجريان مـحـتـرم بـه       
وظيفه اصلي خود كه اجراي قوانين است بپردازند و از قلمـرو خـود     

 ).تير 9ايسنا، (“ خارج نشوند 
محمد نبي حبيبي، دبير كل حزب موتلفه، با اشاره به سـخـنـان      

در قـانـون     ” : نظام يك حزب دارد، گفـت :  احمدي نژاد كه گفته بود
اساسي به تعدد و تكثر احزاب به ديده يك فرصت نگريسته شده آن 

نفي ارزش هاي انـقـالب در وجـود        .  را نيز به رسميت مي شناسد
احزاب و جناح بندي ها نيست، در عدم التزام به واليـت، اسـالم،       

 ).تير 22ايسنا، (“ انقالب و نظام است 
حبيبي در حالي اين سخنان را بيان مي كند كه ما اخيرا شـاهـد     
اقداماتي بر ضد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 

بـه  .  بوديم، اقداماتي كه فعاليت اين حزب را غير قانوني اعالم كـرد 
نظر مي رسد حبيبي متوجه شده است كه ممكن است اين روند در   

عباس سليمي نمين همچون مـرتضـي   .  آينده متوجه  آنها نيز بشود
نبوي خطر را در انتخابات آينده و دورخيزهـاي احـمـدي نـژاد و           

در فضاي سياسي فـعـلـي كشـور       ” : همفكرانش دانسته و مي گويد
در .  عالئمي از رقابت هاي انتخاباتي را به خوبي مشاهده مي كنيـم 

حالي كه هنوز سه سال به انتخابات دوره آتي رياست جمهوري باقي 
مانده است، اين نشانه خوبي نيست و براي مصالح كشور زيـانـبـار      

اين را بايد به شدت منفي تلقي كرد و جلوي آن را گرفت و به . است
كساني كه فعاليت هاي زود هنگام انتخاباتي را آغاز كرده اند، پيـام  

ايسنا، ( “  داد كه اين امر در انتخاب مردم تاثير منفي خواهد گذاشت 
 ).تير 21

مروري دوباره بر همين اظهارات ابراز شده در باال، به خوبي نشان 
مي دهد كه ما از هم اكنون بايد شاهد تشديد اختالفات در بـيـن       

وحـدت  “ آن چيزي كه امروز از آن با عنـوان    .  سركوب گران باشيم

نام برده مي شود، در واقع جمع آوري تمامي نيروهايي سـت  كـه          ” اصولگرايان
بيش از يك سال پيش، و در . براي مقابله با احمدي نژاد و همفكرانش توافق دارند

جريان تقلبات انتخاباتي، كساني كه امروز احمدي نژاد را متهم به عدم تبعيـت از    
قانون، عدم تعهد به واليت فقيه، بي اعتقادي به روحانيت، دزدي و فساد و حيف و 
ميل اموال عمومي و جز اين ها مي كنند، به هنگام اعتراضات به حق مردم بـراي  
اعاده حقوقشان، همگام با همين جرياني كه اآلن مضر به حالشان گـرديـده، بـر      

اتهامات مطرح شده از سوي  جناح مخالف احمدي .  سركوب مردم صحه گذاشتند
نژاد در حالي بيان مي شود كه علي خامنه اي، در نماز جمعه معروف خود در بعد از 
انتخابات، به صراحت از احمدي نژاد حمايت كرد و گفت كه، نظرات رئيس جمهور 

اين پشتيباني در طول يـك سـال گـذشـتـه          .  به نظرات وي بيشتر نزديك است
سران اين مخالفان به خوبي مي دانند كه احمدي نژاد . همچنان ادامه داشته و دارد

در واقع مهره اي است كه از سوي خود ولي فقيه به اين سمت گمـارده شـده و       
اين نكته اي نيست كه از ديد اين مخالفان پنهان بـوده  .  مطيع اوامر وي بايد باشد

بنابراين مخالفت هاي شكل گرفته در واقع نوعي اعالم خطر به خامنـه اي    .  باشد
است كه هر روز و به كرات در اظهارات مقامات حكومتي لزوم تبـعـيـت هـرچـه        
بيشتراز وي  تاكيد مي گردد، اما  در عمل خود آنها بيشترين مشكل را با قـبـول     

درهم تنيدگي منافع چـپـاول گـرانـه         .  سياست وي در رابطه با دولت كودتا دارند
سركوب گران با تحوالت سياسي اخير در ايران، و اين مسئله كه روند حـذف از      
صحنه سياسي محدود به اصالح طلبان نيست و به زودي شامل حال بخـشـي از     

نيز خواهد شد، جنب و جوش جديدي را در ميان اين نيروها به وجود ” اصولگريان“
در باره اينكه در نشست قم چه مباحثي مطرح شده و نتايج آن چـه      .  آورده است

بوده، اكنون نمي توان با قاطعيت اظهار نظر كرد، اما تشديد حمالت به احـمـدي     
 -در رابطه با جنايت كهريزك     -نژاد، دولت و درخواست محاكمه براي مرتضوي 

 . نمي تواند بي ارتباط با برخي از توافقات پشت پرده نباشد
مسئله ديگري كه الزم است به آن اشاره كرد، دررابطه با هاشمي رفسنـجـانـي    

هرچند هنوز با قاطعيت نمي توان در اين باره اظهار نظـر كـرد، امـا اگـر           .  است
اظهارات محسن رضايي، موسي قرباني و سليمي نمين را بخواهيم مـالك قـرار       
دهيم، به نظر مي رسد روند حذف تدريجي هاشمي رفسنجاني نيز مورد توافق قرار 

موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ، در مصاحبه .  گرفته است
به هر حال يكسري آدم ها در كشـور      ”  : تير، در اين باره اظهار داشت 9با ايسنا، 

هستند كه آدم هاي خوبي هستند، خدمت هم كرده اند، اما آآلن خوب است كـه    
بازنشسته شوند، چرا كه گاهي يك طرف اختالفات به آدم هايي برمي گردد كـه    
اگر در يك مقطع و اوج خدمتشان خود را بازنشسته مي كردند، هم آبرومندانه كنار 

بعضي از اين كساني كـه    .  مي رفتند و هم بسياري از اختالفات به وجود نمي آمد
طرف اختالف هستند، اگر ايثار كنند و خود را از عرصه سياسي بازنشسته كـنـنـد،    

 ”.شايد خدمات ارزنده اي براي نظام باشد كه زمينه اختالف را از بين ببرد
محسن رضايي، در مصاحبه با روزنامه خبر، در اشاره به ناآرامي هـاي بـعـد از        
انتخابات و اينكه به نظر وي چه كساني در اين حوادث مقصر بودند، به هاشـمـي   

نخبگان موثري كه مي توانستند بياينـد  ”  : رفسنجاني اشاره اي مي كند و مي گويد
بـه  ”  : و در ادامه مي گويـد ”  . و اين آتش را خاموش كنند، خودشان را كنار كشيدند

نظر من افرادي مثل آقاي هاشمي بايد نقش فعال تري را در كنار رهبري ايفا مي 
 ).تير 22تابناك، (“ كرد 

واكـنـش   ”  : سليمي نمين، در اشاره به تجمع دانشجويان مقابل مجلس، گـفـت  
دانشجويان در اين خصوص بسيار به موقع، ضروري و خوب بود اما متاسفانه بـاز    
هم يكسري افراد آمدند و شعارهايي را دادند كه بر اساس مصالح حزبي بود، شعـار  

اگر چه انتظار ما اين است كه رئيس مجلس قاطع تر برخورد .  عليه رياست مجلس
مي كرد ولي اين كه آن مساله مورد اعتراض را رها كنيم و عليه رياست مجـلـس   

در واقع بايد گفت حساسيت دانشجويان بسيار به جا بود امـا    .  شعار دهيم خطاست
در واقع امر، سلـيـمـي    ).  تير  21ايسنا، ( “  بايد جلوي سوء استفاده هم گرفته شود 

نمين اقدام برضد دانشگاه آزاد را كه با رفسنجاني ارتباط پيدا مي كند، تاييد مـي    
كند اما با حمايت از الريجاني، مخالفت خويش با احمدي نژاد را هم پنهان نـمـي   

مسئله اساسي ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بـر خـالف       .  كند
ارزيابي و برداشت برخي از سران ارتجاع پيكار جنبش ضد استبدادي ميهن ما بـه    

زمينه هاي ادامه مبارزه جـنـبـش    .  رغم فراز و نشيب هاي آن همچنان ادامه دارد
مردمي را بايد  در واقعيت هاي عيني جامعه و ميزان باالي نارضايتي ها در تمامي 

اجتماعي و سياسي مـردم  -سطوح و ناكارآمدي رژيم براي حل معضالت اقتصادي
ادامه اختالفات در حاكميت رژيم واليت فقيه نشانگر اين واقعيت است كه .  دانست

سياست هاي رهبري رژيم نه تنها ثمره و عملكرد مناسب را نداشته است بـلـكـه    
زمينه ساز شكاف هاي جديد در حاكميتي است كه بيش از پيش بر حـاكـمـيـت       

 .اقتصادي ميهن ما استوار است-انحصاري نيروهاي نظامي بر حيات سياسي
ضرورت راهكارهاي عملي و واقع بينانه با تقويت همبستگي جـنـبـش هـاي         
اجتماعي مي تواند روند تحوالت را هر چه بيشتر به سود مطالبات مردم و جنبـش  

 .حزب توده ايران در اين راستا مبارزه مي كند. اعتراضي تاريخي ملت سوق دهد

 ...ادامه پيكار جنبش ضد استبدادي 
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، و بحران ”20گروه “نشست 

 نظام سرمايه داري

بر خالف آنچه دستگاه هاي تبليغاتي اروپا و آمريكا ترسيم كـرده    
بودند، نشست هاي گروه هشت كشور سرمايه داري بزرگ جـهـان     

در تورنتو كانادا،  ” 20گروه “ و سپس ”  8جي “ موسوم به 
نتايج ملموس و راه حل قابل قبول براي برون رفـت از    

 . بحران اقتصادي ارايه نكردند
، اين كشورها بر سرادامـه  ” 20گروه “ در پايان اجالس 

مـطـابـق    .  تالش ها براي حل بحران تـوافـق كـردنـد      
قرارهاي توافق شده در اين نشـسـت، بسـتـه هـاي            
ميلياردي حمايت از بانك ها و موسسات عظيم مالي بـه  
موازات برنامه هاي صرفه جويي براي مردم، بـه اجـرا       

كشور تا  20توافق شده است كه اين . گذاشته خواهد شد
 50كسري بودجه خود را به مـيـزان      2013پايان سال 

بازپرداخـت   2016درصد كاهش دهند و حداكثر از سال 
 . بدهي هاي خود را آغاز كرده باشند

يكي از مهم ترين موارد توافق مـيـان كشـورهـاي         
، تقويت بنيه مالي بانك ها درمقابـل  20موسوم به گروه 

بحران كنوني است، گرچه دراين موضوع مهـم مـيـان      
اختالف سلـيـقـه    )  به ويژه آلمان( آمريكا و اتحاديه اروپا 

وجود داشت، اما فصل مشترك معيني مـورد تـاكـيـد         
با توافق بر سر نظارت بر اين امـر   ”20گروه “دولت هاي . قرارگرفت

سطح مشخص و تعيين شـده    2012كه همه بانك ها تا پايان سال 
اي ازسرمايه و پس انداز را در صندوق هاي خود داشته باشند، عمالٌ 

. را قبول كـردنـد    ”  3بازل “بسته اي از قوانين بين المللي موسوم به 
كه با مخالفت بانك ها رو به رو است، آن هـا را      ” 3بازل “مقررات 

موظف مي كند كه سطح مشخصي از سرمايه نقدي در صـنـدوق       
علت اين تصميم همانا تقويت بنيه مالـي و    .  هاي خود داشته باشند

جلوگيري از بي ثبات شدن ناگهاني بانك ها در شرايط سقوط بخش 
سـاب  “ هائي از اقتصاد است، شرايطي مانند مورد  وام هاي مسكن   

در سه سال پيش كه عمالٌ آغاز گر بحران مالي جهاني كنوني ” پرايم
البته زمان اجرايي شدن اين تصميم منوط به شرايط كشـورهـا     .  شد

به عنوان  2012مديران بانك هاي بزرگ جهان تعيين سال .   گرديد
 .  را عملي نمي دانند” 3بازل”ضرب االجل براي اجراي

نه تنها نتوانست راه حل قابل قـبـولـي بـراي        ”20گروه “نشست 
برون رفت از اوضاع وخيم اقتصادي ارايه كند، بلكه نتوانست شكاف 

بـا   ” 8جي   “ ژرف ميان سياست هاي اتحاديه اروپا با آمريكا و گروه 
 . كشورهايي چون برزيل، چين وهند را نيز ترميم كند

فرانسه،   -اين درحالي است كه اتحاديه اروپا زير فشار محور آلمان
محدوديت حق شركت درتصميم گيري ها را براي كشورهاي عضـو  
: اين اتحاديه كه مصوبات را دقيق اجرا نكنند، درنظر گرفته اسـت      

براين اساس، هر كشوري كه مرز بدهي هاي دولتي تعيين شده بـه    
درصد را نقض كند، بايد دست كم براي مدتي حق شركـت   3ميزان 

به عالوه، همـه  .  در تصميم گيري هاي اتحاديه اروپا را نداشته باشد
كشورها موظف هستند بسته هاي صرفه جويي توافق شده را با تمام 

هم اكنون براثر اين برنامـه  .  توان به مزدبگيران و مردم تحميل كنند
هاي ضد مردمي، زحمتكشان يونان، اسپانيا، ايتاليـا، انـگـلـسـتـان،         

بارِ اصلي بحران را   ...  فرانسه، پرتغال، دانمارك، مجارستان و ايرلند 

. بردوش مي كشند، بدون اينكه در پيدايش آن نقشي داشته باشنـد 
، اقـدام    (” 8جي   “ يكي از اعضاي گروه ( به طور مثال، دولت ايتاليا 

ميليارد يورو براي سال هـاي   24هاي صرفه جويانه اي را به ارزش 
 -كاهش حقوق مـزدبـگـيـران    :  تصويب كرده است 2012و  2011

كاهش مستمري بازنشستگان، صرفـه    -شامل كارگران و كارمندان
جويي درهزينه هاي درمان، بهداشت وخدمات اجتماعي و جز ايـن    

فرانسه نيـز  .   ها، از موارد صرفه جويي دولت ايتاليا به شمار مي آيند
ميليارد يورو يي صرفه جويي را درنظر گرفته  45يك برنامه مفصل 

سال، افزايش ساعـت كـار،      62افزايش سن بازنشستگي به :  است 

كاهش سطح دستمزد ها و تنزل خدمات اجتماعي از مـفـاد ايـن        
در ايرلند قرار است برپايه صرفه جويي دولت، حقـوق  .  برنامه هستند

درصد كاهش يافته و مزاياي حق اوالد نيـز   5كارگران و كارمندان 
 .كاهش بيابد

وضعيت در اسپانيا، پرتغال، مجارستان و فنالند نيز به شدت وخيم 
است، و زحمتكشان اين كشورها با يورش بي سابقه سرمايه جهاني 

 .به دست آوردهاي خود روبه رو گرديده اند
عالوه بر اين ها، مردم كشورهاي آسيايي، آفريقا يي و آمريكـاي  

سازمان جهاني خوار . التين با اوضاعي فوق العاده دردناك مواجه اند
درتازه ترين گزارش خود هشدار داد كه، براثـر  ) فائو(بار و كشاورزي 

بحران سرمايه داري وافزايش چشمگير قيمت مواد غذايي طي يك 
سال اخير، امنيت غذايي در بسياري از كشورهاي درحـال رشـد و       

مطابق اين گزارش، .  فقير از ميان رفته و يا درحال نابود شدن است
در حالي كه بانك ها و انحصارات فراملي هـمـچـنـان سـودهـاي         
هنگفت كسب كرده و دولت هاي كشورهاي سرمايه داريِ پيشرفته 
ميلياردها دالر به صندوق بانك ها تزريق مي كنند، قيـمـت مـواد      

درصد افزايش يافته و تاميـن   50غذايي دركشورهاي درحال رشد تا 
فائو اعالم كرده است .  غذا براي بسياري از مردم دشوارتر شده است

ميليون نفر به كام فقر كشـانـده      100كه، با ادامه اين روند حداقل 
 !خواهند شد

بحران كنوني، كه بحران ذاتيِ نظام ضد انساني سرمـايـه داري     
است، با تمام سيماي دهشتناك خود، جهان را به سوي فقر، جنگ ، 

و  ” 8گـروه    “ نشست هاي اخيـر    .  تبعيض و بي عدالتي مي كشاند
نشان داد كه نسخه هاي اتحاديه اروپا وآمريكا به سـود   ” 20گروه “ 

بشريت، صلح ، برابري ، ترقي اجتماعي و سعادت انسان ها نـبـوده   
 !ونيست

 



هـاي     تالش دارد تا همه كنفدراسـيـون  ”  ت. ژ. ث“ هاست كه  اكنون سال
سنديكايي را دور هم جمع كند تا در قالب يك نهاد هماهنگ كـنـنـده، از      

” اصـالحـات  “ در اين ميان، .  منافع زحمتكشان و جنبش كارگري دفاع كنند
اخير دولت فرانسه در قانون كار، تأمين اجتماعي، بازنشستگي و خـدمـات     

اي قوي شد تا محافل سنديكايي رقيب را به يكديگر نزديك  عمومي انگيزه
هاي كـارگـري تشـكـيـل         كميته هماهنگي مشتركي كه اين سازمان.  كند
مـاه     12ها و تظاهراتي است كه در    اند، امروز نيروي محركه اعتصاب داده

بازتاب اين روحيه تازه را كه در   .  گذشته سرتاسر فرانسه را در بر گرفته بود
توان در رخدادهـا و     امر همكاري ميان جنبش كارگري پيدا شده است، مي

 .تحوالت سياسي چپ در فرانسه به روشني ديد
يكي از وظايف اصلي تعيين شده در دستور كار كنـگـره اخـيـر حـزب          

بود كـه    ”  جبهه چپ“ كمونيست فرانسه، اعالم حمايت رسمي از استراتژي 
انتخاب دبيركل جـديـدي   .  حزب در دو سال گذشته آن را دنبال كرده است

كه مسئوليت رهبري را پس از نه سال از رفيق ماري ژرژ بوفـه تـحـويـل       
بـه     2001رفيق ماري ژرژ بوفه در سال .  بگيرد، از ديگر وظايف كنگره بود

دبيركلي انتخاب شد و فقط چند ماه پس از آن بود كه ناكامي انتخـابـاتـي    
پيش آمد كه در آن حزب سوسياليست و حزب كـمـونـيـسـت       2002سال 

از آن زمان تا كنون، و در شرايط ادامـه شـلـتـاق       .  شكست سختي خوردند
گسيخته راست گراها، حزب پيوسته در صدد جبران اين شكست بـوده     لگام

است، و در اين راه، رفيق ماري ژرژ بوفه نقش رهبري كننده مؤثري داشته 
ها ايستادگـي   رويِ محض از سوسياليست هم او بود كه در برابر دنباله.  است

 .كرد، و برنامه وحدت مردمي برضد جناح راست را مطرح ساخت
، كه در آن     2002در سال ” اتحاد براي جنبش مردمي“از زمان پيروزي 

ژاك شيراك با فاصله زيادي از رقيب در انتخابات پيروز شد، پـيـكـارهـاي     
هـاي     تالش.  اند اي نقشي اساسي در حيات سياسي فرانسه بازي كرده توده

حساب و    يا بي( ”  پذير انعطاف“ دولت جديد در تحميل قوانيني براي اشتغال 
اي شـد بـراي          تا حدودي موفق بود، اما از سوي ديگر انگيزه تازه)  كتاب

همچنين، حـزب  .  تشديد مبارزات حزب كمونيست و جنبش كارگري در كل
كمونيست فرانسه، تحت رهبري رفيق ماري ژرژ بوفه ، تنها نيروي چـپـي     

اي را      بود كه براي رأي منفي دادن به قانون اساسي اروپا كارزار گستـرده 
هـا و       ها، تـروتسـكـيـسـت      سازمان داد و نيروهايي از سبزها، سوسياليست

هايـي كـه بـراي         متأسفانه تالش.  ها را به اين كارزار جذب كرد ” مستقل“ 
صورت گرفت، به عـلـت    2007گيري از اين ائتالف در انتخابات سال  بهره

ثمر ماند، و نيكال  اختالف بر سر اينكه چه كسي نامزد اين ائتالف باشد، بي
ها ادامه يافت و خوشبختانه در    اما تالش.  ساركوزي برنده آن انتخابات شد

جبـهـه   “ انتخابات سال گذشته اتحاديه اروپا، وحدت عمل بيشتري در قالب 
كارزار اين ائتالف ميان حزب كـمـونـيـسـت فـرانسـه،          .  حاصل شد”  چپ

هاي جدا شـده از       ، و تروتسكيست” حزب چپ“ هاي سابق در  سوسياليست
آميز بود كه سال بعد هـم در انـتـخـابـات           به قدري موفقيت”  اتحاد چپ“

 .اي با موفقيتي بيش از گذشته تكرار شد منطقه
هاي كسب شده، نمايندگان شركت كننده در كنـگـره    با توجه به موفقيت

اخير حزب كمونيست فرانسه با اشتياق سياست جبهه گسترده چپ را تأييـد  
گفته، بلكه همه آنانـي   اي كه نه فقط نيروهاي پيش و تصويب كردند، جبهه

هاي نوليبرالي دولت فرانسه و اتحاديه اروپـا     گيرد كه با سياست را در بر مي
زنـي     ها بر پيكار و مبارزه بود و نه بر چانـه  تأكيد اصلي در بحث.  اند مخالف

انتخاباتي، و با اين هدف كه، در نهايت يك جبهه مردمي گسترده شـكـل     
هاي اساسي  بگيرد كه بتواند حائز اكثريت سياسي بشود و از آن راه دگرگوني

رفيق ماري ژرژ بوفه اينك مسئوليت رهبري حزب را   .  در جامعه ايجاد كند
كند كه سابق بر اين سـردبـيـر     ير لورن واگذار مي به دبيركل تازه حزب، پي

هفتگي حزب كمونيست فرانسه، و نيز دستيار و هماهنـگ كـنـنـده         مجله
درستـي بـه      رسد كه پرچم مبارزه به به نظر مي.  هاي رفيق بوفه بود كمپين
 .هاي مطمئني سپرده شده باشد دست
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سي و پنجمين كنگره حزب كمونيست فرانسه در روزهاي پاياني خردادماه 
، صحنه ارائه تحليل هاي عميق، و بحث به منظور ايـجـاد   ) ژوئن 20تا  18( 

يك جبهه متحد چپ كارگري قدرتمند در مقابله با سياست هاي نيـروهـاي   
محور اصلي بحث هاي كـنـگـره،      .   مدافع نوليبراليسم اقتصاديِ حاكم، بود

مالي در فرانسه و بـحـران سـيـاسـي          -تشريح بحران همه جانبه اقتصادي
عميقي است كه نيروهاي راست حاكم، همدستان محافل مالي قـدرتـمـنـد     

حزب كمونيست فرانسه، و جبهه متـحـد   .   كشور، در آن دست و پا مي زنند
كارگري كه با همكاري آن پايه گذاري شده است،  در راستاي جلوگيري از   
تخريب بيشتر حقوق و دستاوردهاي اجتماعي و دموكراتيك زحمـتـكـشـان     

مقدمه قطعنامه هاي اصلي مصوب كنگره، در بيان .   فرانسه مبارزه مي كنند
مردم اروپا و جهان از تبعات “:  جهت اصلي بحث هاي كنگره اظهار مي دارد

كه همه چيز را، نيروي ” جهاني شده“بحران ايجاد شده توسط سرمايه داريِ 
كار انساني، محيط زيست و منافع عمومي را در مقابل انباشت و فعاليت هاي 

اين بحـران مـحـصـول       .   سوداگرانه مالي قرباني كرده است، رنج مي برند
انتخاب سياسي مشخصي است كه با تصميم سياسي پس از تصميم سياسي، 
همه قدرت و اختيارات را به بازار هاي مالي، سهامداران و سيستم بنگاه هاي 

دولت هاي مسئول اين انتخاب هاي سيـاسـي،   .  چند مليتي  مالي واگذاردند
اكنون با اعمال سياست هاي رياضت كشي اقتصادي كه بـيـكـاري، عـدم       
امنيت و فقر ميليون ها نفر را به دنبال دارند، بار پيامد هاي  بحران را بـه      

در تضاد با پيشرفت عظيم علم، تكنولژي و بهره .  دوش كارگران گذاشته اند
وري كار، كه مي بايست به ايجاد يك تمدن پيشرفته بشري مي انجامـيـد،   
سرمايه داري به طور فزاينده اي عدم قابليت خود را در رويارويـيِ چـالـش      

 ” .فراهم آوريِ شرايط توسعه انساني، به نمايش گذارده است
حضور رهبران و فعاالن جنبش سنديكائي فرانسه در سـالـن بـرگـزاري       
كنگره سي و پنجم حزب كمونيست فرانسه، نمايشگر موفقـيـت كـوشـش       
رفقاي فرانسوي در جلب همكاري و هماهنگي جنبش كارگري و سنديكائي 

حزب توده ايران، موفقيت كنگره سي و پنجم حزب كمونيست فرانسـه  .   بود
را به رهبري حزب برادر تبريك گفت و از ابتكار هاي مشخص آن در بسيج 

 .    همبستگي زحمتكشان فرانسه با جنبش مردمي در كشورمان قدرداني كرد
، ترجمه گزارشـي از ايـن       ” نامه مردم“ در ادامه، براي اطالع خوانندگان 

در رابطه با دستاورد هاي آن،كه اخيـراٌ در    ”  جيمي يانكوويچ“ كنگره به قلم 
 .، چاپ لندن، منتشر شده است،در زير مي آيد ”مورنينگ استار“روزنامه چپ 

    ***** 
. هاست كه جنبش كارگري فرانسه دچار ضعف و شكاف بوده اسـت    مدت

شمار كشور براي عضوگيري با هـم در     چند كنفدراسيون سنديكايي انگشت
اند كه گاهي هم كارشان به كشمكش و رو در رويي كشيده شده  رقابت بوده

هـاي   حزب كمونيست فرانسه، نشانه)  سي و پنجم( اما در كنگره اخير .  است
اي ديده شد حاكي از آن كه، آن اتحـادي كـه فـدراسـيـون           اميدوار كننده

هاي مديدي در پي آن بوده است، شايـد   مدت”  ت. ژ. ث“ سنديكايي پرسابقه 
در ميان شركت كنندگان كنگره اين حزب، . چندان هم دور از دسترس نباشد
هاي رياضت اقـتـصـادي از سـوي دولـت             كه در بحبوحه اعمال سياست

هاي تازه و ناآشنايي هـم بـه چشـم           ساركوزي گرد هم آمده بودند، چهره
هاي دعوت شده از سوي حزب كمونيست، شـمـار      در ميان هيأت.  خورد مي

مهمانان كنگره .  هاي سياسي ديگر نيز حاضر بودند زيادي از نمايندگان گروه
بودند، كه حزب كمونيست فرانسه خود از اعضاي معتبـر  ”  جبهه چپ“ هم از 

امـا  . ها، سبزها و احزاب تروتسكيست و اصلي آن است، و هم از سوسياليست
سابقه بود، حضور نمايندگان تقريـبـاً    آنچه از همه بيشتر چشمگير و واقعاً بي

 .هاي سنديكايي كشور در اين نشست با اهميت بود تمام فدراسيون
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