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 شماره هفتم ،سال اول،  
 1388بيست و چهارم  تير  

 توازن قوا و نقش طبقه كارگر
پس گذشت يکماه از آغاز درگيري ھاي پسا انتخاباتي، آنچه که براي تمامي طرفين دعـوا و جامعـه 
روشن شده است، اينست که حکومت جمھوري اس0مي و دولت کودتاچيان، حتي با به کار گرفتـن 
قھر عريان و برخورد مسلحانه به اعتراضات و قتل معترضين قادر بـه سـرکوب موثـر و توقـف جنبـش 

. اما، از طرف ديگر، متأسفانه سخنان فيروزآبادي نـيز صـحت دارد.   آزاديخواھانه  کنوني نمي باشند
يعني ثابت گشته است که، حتي اگر تظاھرات ھاي خياباني روزمره گشته و از لحاظ شمار شـرکت 

باز ھم قادر به فروپاشي نظام و يا حتي سرنگوني دولت کودتا نخواھند .کنندگان نيز گسترده تر شود،
کـه ھيچيـک از طرفيـن .   مينامنـد»  توازن قوا«اين حالت را در دنياي نظامي و سياسي دوران .   شد

 .مخاصمه قادر به حذف ديگري نيست
اما نکته مھم آنست که نظام جمھوري اس0مي و دولت کودتا، تقريباً، با تمام نيروي سرکوبگرش وارد 

و نھايتاً با دخالت ارتش مي تواند به شمار نيروھاي مـسلح اش در خيابـان ھـا .  ميدان شده است
اما، جنبش مردمي، در عرض ھمين يکماه، ثابت کرده اسـت کـه متکـي بـر يـک شـيوه و .   بيافزايد

تاکتيک مبارزه نبوده و در چنان شرايطي نيز مي تواند با بکـارگيري انـواع شـيوه ھـا و تاکتيـک ھـاي 
 .مبتکرانه، نه تنھا بقاء يابد، بلکه حتي، نيروھاي خود را افزايش داده و منسجم تر سازد

سخنان فيروزآبادي زماني !   اما، آيا نيروي مردمي با تمام توانايي مبارزاتي اش در ميدان است؟  خير
مطلقاً صادق بود که تمام نيروھاي مردمي فقط به تظاھرات تکيه مي کردند و تنھا ابزار مبارزاتي شان 

اين تصور خام و خوش بينانه ي کودتاچيان، آن نيروي اصلي و تعيين کننده ي .  مي بود» شعار دادن«
بـرخ0ف انـواع .   به نظاره نشسته است را نديده گرفته است» شيري خفته«اجتماعي که ھمچون 

تئوري ھاي توھمي و غيرواقعي قدرتمداران جھاني، طبقه کـارگر، ھنـوز نـه تنھـا اکثريـت جامعـه را 
تشکيل مي دھد، بلکه، به علت موقعيـت محرومانـه و اسـتثمار شـده اش، داراي پتانـسيل بـا`ي 
انق0بي است و تا ابد خفته نخواھد ماند و اگر نه در کوتاه مدت، پس از پاسخ يافتن به ترديدھايش، 
بلند خواھد شد و کل نظام بھره کشي از انسان ھا و ديکتاتوري طبقاتي سرمايه داران را به چالـش 

به نفع نيروھاي انق0بي جامعه بر ھم خواھد ريخت و در » توازن قوا«در چنان روزي، .  خواھد کشاند
 .عرض چند روز، دولت کودتا سقوط کرده و تکليف ولي فقيه شان روشن خواھد شد

اما ترديدھاي طبقه کارگر چيست؟ طبقه کارگر ايران، بمثابه يک طبقه اجتماعي، داراي شعور جمعي 
و سرکوب ھاي خونين شوراھاي  1357پس از تجربه شکست انق0ب در بھمن ماه . و تاريخي است

کارگري در سالھاي متعاقب، به اين حقيقت پي برده است که نتيجه ي انق0ب از قبل نوشته نشده 
است و مبارزات او، که براي دستيابي به منافع طبقاتي اش مي باشد، مي تواند مورد سوء استفاده 
. قرار گرفته و باعث روي کار آمدن نظامي به مراتب بدتر و استثماري به مراتب وحشيانه تر بيانجامـد

تھييـج .   اين ترديد متکي بر واقعيات تاريخي است و نمي توان تنھا با شعار و تھييج بر آن غلبه نمود
احساسي، تنھا مي تواند عناصر جوانتر را به خيابان بکشاند، اما قادر نيست که کارگران را بمثابه ي 

آنچه که آن را نسبت به آينده و نتيجه ي اين جنبش انق0بي خوش بين .  يک طبقه به حرکت در آورد
خواھد ساخت و ترديدھايش را به نفع انق0ب مرتفع خواھد کرد، ترسيم نظام سياسي و اجتماعـي 

اين وظيفه ي فعا`ن کمونيست است .  اي خواھد بود که با طرحي واقع بينانه در مقابلش قرار گيرد
که با جزئيات کامل طرح حکومت شوراھا، واقعـي بـودن آن را بـه کـارگران منتقـل کننـد و دورنمـاي 

 . حقيقي اي را در مقابلش ترسيم سازند
آنچه که مسلم است، چه طبقه کارگر بخواھد و چه نخواھد، اين جنبش بوجود آمده و درگيري ھا به 

او خود شاھد .  محله زندگي اش کشيده شده، و فرزندان و زنان و ھمسايگانش را درگير کرده است
است که در تداوم اين مبارزات، ساکنان محله اش، بـراي حفاظـت خـود از دسـت نيروھـاي مـسلح 

او خود ھمبستگي و اتحاد ھمسايگانش را تجربه .  حکومتي، متحدانه به سنگر سازي روي آورده اند
او مي بيند که چگونه تصميم ھا بصورت جمعي و با اجماع گرفته شده و به اجرا . کرده و يا خواھد کرد

بايد به او نشان داد که .  او خاطره ي تاريخي داشته و طرز کار شورايي را به ياد مي آورد.  در مي آيد
اشتباه اين نبود که کارخانه را تصرف کرده و تداوم و .  اشتباه گذشته اين نبود که او به انق0ب پيوست

اشتباه اين بود که ايـشان بـه خـود و نظـام شـورايي .   مديريت توليد ، در دست شوراھا قرار گرفت
اعتماد نداشتند و ھمواره براي حکومت سرمايه داران و صاحبان صنايع اين حق را قائل بودنـد کـه در 

اشتباه شان در اين بود که فکر مي کردند که حکومت وسرمايه داران نيـز .  اداره توليد سھيم باشند
در صورتيکه ديدند چگونه و با چه ترفنـدھايي حاکمـان و حکومـت .  ھمين حق را براي ايشان قائلند

سرمايه داران جاي خود را در کارخانه باز کرده و سپس با زور اسلحه و زندان و کشتار رھبران ايشان، 
اشتباه از انق0ب نبود، اشتباه از خودشان .  آنھا را از حق شان محروم ساخته و دوباره به بند کشيدند

و رھبرانشان بود که در سرمايه دار و حکومت سرمايه داران به دنبال حسن نيّت و مروّت انق0بي مي 
گشتند، ھنگاميکه ھمين حکومت و سرمايه داران در حال طراحي انواع توطئه ھا عليه قدرت کارگران 

 .و انھدام نھاد شوراي کارگري بودند
شايد مي بايست اين جمعبندي را سي سال پيش مي کرديم و در طول اين سـي سـال، آن را در 
ميان خود و ھم طبقه اي ھايمان به بحث و گفتگو مي گذاشتيم تا براي چنين شرايط ناگزيري آمـاده 

اما، ماھي را ھر زمـان کـه از آب .  لعنت بر گرگ ھاي گوسفند نما که مانع اين کار شدند. مي بوديم
تـصميم گرفتـه اسـت تـا جزئيـات  »بـسوي انقـ0ب«به ھمين علت، سـردبيري .  بگيري، تازه است

ساختاري حکومت شوراھا را که بر مبناي تجربيات طبقه کارگر در طول تاريخ مبارزات آن قـرار گرفتـه 
است، از اين شماره به انتشار رسانده و در دسترس کارگران و فعا`ن کارگري قرار داده تا بتوانند بـر 
.  ترديدھاي طبقاتي کارگران فائق آمده و ايشان را به حمايت و رھبري اين جنبش انق0بي برانگيزانـد

يا اين انق0ب به سرانجام مـي رسـد، کـه بـدون .  ايشان بايد بدانند که تاريخ به عقب باز نمي گردد
و يا در صورت سکوت طبقاتي ايشان، نھايتاً .  دخالت و رھبري فعا`نه ي طبقه کارگر غير ممکن است

شکست خواھد خورد و اين فرزندان و خانواده ي کارگران خواھند بود که به جوخه ھاي اعدام و سياه 
 .چالھاي سرمايه داري روانه خواھند گشت

 !يا سوسياليسم، يا بربريت
 !پيش بسوي ايجاد حزب طبقه کارگر

 !پيش بسوي استقرار حکومت شوراھا

 در اين شماره مي خوانيد
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 اخبار كوتاه

 :ديوارهاي تهران پر از شعار است
.  اگر پياده باشي، علت آن را بوضوح مي بيني.  اين روزها، وقتيكه از خيابان هاي تهران مي گذري، مي بيني كه روي ديوارهاي زيادي يك نوار رنگ مشكي كشيده اند

 .معلوم نيست كه از چه نوع رنگي استفاده كرده اند كه حتي از زير رنگ مشكي خود را نشان مي دهند.  خواهي ديد كه زير آن نوار مشكي، شعاري نوشته شده است
.  بود» سرنگون باد جمهوري اسالمي«از تاكسي كه پياده شدم، اولين چيزي كه نظز مرا جلب كرد، شعار بزرگ و پر رنگ .  ديروز براي انجام كاري به خيابان مفتح رفتم

تير نزديك مي  7هرچه بيشتر به ميدان .  به همان اندازه  نوشته شده است» مرگ بر ديكتاتور«با تعجب دور و بر خود را نگاه كردم، ديدم با فاصله ي بيست قدم شعار 
پيش خود فكر كردم كه حتماً سر كارگران شهرداري و بسيج خيلي گرم است كه هنوز به چنين محل پر .  شدم، فاصله ي شعارها كمتر و تنوع رنگ ها بيشتر مي شد

 .رفت و آمدي نرسيده اند
ديدم كه روي تلفن با ماژيك قرمز .  براي خبر دادن به دوستم به كيوسك تلفن رفتم.  كارم كه در آن منطقه تمام شد، تصميم گرفتم پياده به سمت تخت طاووس بروم

سرنگون باد «اما باز هم با شعار .  پس به كيوسك بعدي رفتم.  فوراً بيرون آمدم كه نكند فكر كنند كه من آن را نوشته ام!  »مرگ بر ديكتاتور«: پر رنگي نوشته اند
باالخره از رو رفتم و تلفن خود را زدم، اما كنجكاو شده بودم كه اين شعار .  »تير 18«: در كيوسك بعدي هم همانطور، نوشته بودند.  روبرو شدم» جمهوري اسالمي

معلوم .  تير و تمامي كيوسك هايي كه در تخت طاووس نگاه كردم، اين شعارها نوشته شده بود 7نويسي تا كجا ادامه پيدا كرده است؟  چشمتان روز بد نبيند، از ميدان 
 .است كه برخي از دوستان شب پر كاري را گذرانده بودند

 :هر شب تعداد شعاردهندگان بيشتر و شعارها راديكال تر مي شوند
همچنين .  كنند مي از تمامي محله هاي تهران گزارش مي رسد كه هر شب صداي شعارهاي شبانه بلند تر شده و تعداد بيشتري از مردم در اين اقدام متحدانه شركت

اگر قرار بود كه اين اقدام انقالبي را به مسابقه بگذاريم، .  براي مدت طوالني تري فرياد زده مي شود» مرگ بر خامنه اي«و » مرگ بر ديكتاتور«هر شب شعارهاي 
طرافشان شده ي اديشب برنده ي آن، شهرك اكباتان بود، كه صداي شعارهاي ايشان تا چند كيلومتري شهر طنين انداخته و باعث ايجاد شور و هيجان در شهرك ها

 .بود

 از محمودآباد كرج چه خبر؟ 
اطالع داديم كه در محله محمودآباد كرج، مردم با بسيجي ها درگير شده و پس از گوشمالي فراوان، ) تيرماه 13( اگر به ياد داشته باشيد، در خبرنامه روز شنبه 

امروز از آن منطقه خبر رسيد كه پس از .  موتورهايشان را به آتش كشيده و جهت آمادگي براي درگيري مجدد با نيروهاي كمكي بسيج، منطقه را سنگر بندي كردند
تا اينكه دو روز پيش، مأموري از دادستاني كرج براي ابالغ احضاريه اي . متواري شدن بسيجي ها، برخالف انتظار اهالي، هيچگونه اقدامي عليه آن محله صورت نپذيرفت

ان به شكل خصوصي به جو به يكي از جوانان متهور آن درگيري آمده بود و گفته بود كه يكي از بسيجياني كه شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده است، عليه آن
ه جوانان محل كه متوجه اين ترفند شده بودند و پيش بيني مي كردند كه تدريجاً با شناسايي نام و نشاني ايشان، براي تمامشان چنين احضاري.  دادگاه شكايت برده است

و سپس به ند هايي صادر خواهد شد، جمعاً، به سمت ساختمان منطقه اي بسيج رفته و با پرتاب سنگ و چوب به آن حمله كرده و هرچه كه شكستني بود، شكاند
گويا پس از اين اقدام، فرماندهان بسيج به .  حاضرين اعالم داشتند كه در صورت پيگيري اين شكايت به منطقه باز گشته و كل ساختمان را به آتش خواهند كشاند

جوانان محل هم با اين راه حل توافق كرده .  متوليان مسجد محل رجوع كرده و از ايشان درخواست كرده اند تا از طريق ريش سفيدي و حكميت قضايا را فيصله دهند
پس تا زمانيكه .  قرار داده باشند سيجاند، اما به متوليان مسجد گفته اند كه تنها فرد يا افرادي از همين محل مي توانسته اند كه نام و نشاني آنها را در اختيار نيروهاي ب

 . مشخص نشود كدام فرد يا افرادي در محل چنين كاري كرده اند، نمي توانند هيئت حكميت را تأييد كنند

 درود بر جوانان آگاه محمود آباد كرج

 و درس هاي آن 1388هيجده تير 
.  كام ايشان است    به  آرامش نسبي چند روز گذشته، نيروهاي مرتجع و سازشكار را به اين توهم فرو برده بود كه مردم از انرژي انقالبي تهي گشته اند و همه چيز                  

ارت انقالبي تهي   جس  حكومت كه خود را پايدار مي ديد،  مردم را به سركوب بيشتر تهديد مينمود و با اعدامهاي گسترده هفته پيش، فكر ميكرد كه دل مردم را از   
 شدناز طرف ديگر، سازشكاران هم كه خود را متكلم الوحده يافته بودند، و تنها كساني بودند كه از تهديدهاي حكومتي خوف كرده و از شعله ور                             .   ساخته است 

طرفداران .  حزب مشاركت در ولنجك دعوت مي كردند» روضه خواني«خشم مردم ترسيده بودند، از همكاري رسانه هاي خارجي بهره برده و مردم را به مراسم 
منفعل »  اعتكاف«تبليغ كرده و سعي در منحرف كردن مردم، از مبارزه  فعال به                »  پيش بسوي مساجد  «را، دال بر    »  مير حسين «بي مايه ي ايشان هم، فتواي        

، منافع خود را تشخيص داده و به راهكارهاي موثرتر و بهتر، عليه چنين مرتجعان خون                   »رهبري«اما بار ديگر مردم نشان دادند كه خود بهتر از هر              .   داشتند
 .آشامي آگاه هستند
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 مشاركتي ها در مسجد ولنجك و مردم در خيابان ها و محالت تهران

» مير حسينا «و  »  وا حسينا «در مسجد ولنجك به گريه و زاري پرداخته و         » گذار مسالمت آميز«و » اصالحات درون حكومتي«هنگاميكه مشاركتي ها مأيوس از 

 . مي كردند، مردم قهرمان ايران تصميم گرفته بودند كه عدم مشروعيت حكومت و ضعف اقتدار آن را با قدرت نمايي خود، به رخشان بكشند
يكي، مردم را از    .   ، همچون هر شرايط انقالبي ديگري، از دسته هاي مختلف و رهنمودهاي متفاوت تشكيل شده بودند                 1388برگزاركنندگان مراسم هيجده تير     

بعدازظهر را اعالم داشته و چند ميدان را بعنوان مركزيت تجمعات                 6ديگري، ساعت   .  بعدازظهر، بصورت متمركز در ميدان انقالب فراخوانده بود           4ساعت  
دقيقه بعداز    2:30اما، اندكي پس از ساعت      .   شب را مناسب تشخيص داده و مردم را در مسيرهاي مختلف مي خواست       8و آن ديگري هم، ساعت . برگزيده بود

 . ظهر بود كه گزارش ها،  از جمعيت هاي غير عادي، در چند نقطه ي پايتخت، خبردادند
يس و لباس   پل  اولين خبر دريافتي، گزارش ميداد كه به دنبال درگيري هاي شب گذشته در سعادت آباد، نيروهاي جوانان انقالبي آن محل، در مقابل نيروهاي                           

چند دقيقه بعد، خبر رسيد كه پياده رو هاي خيابان انقالب از كثرت جمعيت ورم كرده و .  احتمال از سرگيري  درگيري ها زياد بود.  شخصي، صف آرايي كرده اند
گزارش ديگري صحبت از تجمع دانشجويان و جوانان در  دانشگاه پلي تكنيك ميكرد كه رفته .  نيروهاي سركوبگر، بصورت موضعي با باطوم به مردم حمله ميكنند

محالت ديگري چون منطقه وليعصر و ونك، گزارش از كثرت جمعيت . رفته آماده ي ترك محل به سمت ميدان وليعصر و از طريق بلوار به ميدان انقالب مي شدند
 .و فزايندگي آن مي دادند

اين .  نفر از مردم، كه اكثريت ايشان را بانوان تشكيل مي دادند، اقدام  به تحصن در تقاطع خيابان هاي انقالب و فروردين نمودند 300بعدازظهر بود كه  4نزديك 
مردم را به رفتن به مساجد و اقدام به            »  رهبر معظم شان  «عمل جسورانه درست در زماني صورت مي پذيرفت كه طرفداران موسوي شايعه كرده بودند كه                     

گم » مجتبي بميري، رهبري را نبيني«، »مرگ بر ديكتاتور«در ميان شعارهاي » يا حسين، ميرحسين«اما به سرعت صداهاي ضعيف .  فراخوانده است» اعتكاف«
. ليس يافتند و پ در اين هنگام تجمع كنندگان پلي تكنيكي هم راه افتاده بودند و در نزديكي هاي  وليعصر خود را در مقابل نيروي منظمي از لباس شخصي ها     .  شد

را به اين جمع      شانايشان بوسيله تلفن هاي همراه از دوستان خود مي خواستند تا مسيرشان را در اينترنت تبليغ كرده و از مردم بخواهند كه هرچه سريعتر خود                  
نثي كنند ا خگزارش از محله ميرداماد هم رسيد كه در نزديكي هاي ايستگاه مترو، مردم اقدام به آتش زدن آشغال ها كرده اند تا هم اثر گاز اشك آور ر.  برسانند

 . و هم مانعي در مقابل حمله ي موتورسوارها درست كرده باشند
شنونده فكر ميكرد كه به نقطه     .  بعدازظهر، خبرهايي كه از تمامي مناطق تمركز جمعيت مي رسيد،  حكايت از حاد شدن درگيري ها داشت 5اندكي پس از ساعت 

پلي تكنيكي ها .  نفره همچنان ادامه داشت و درگيري هاي خيابان انقالب به جمالزاده و اميرآباد و بلوار كشيده بود 300تحصن . تير رسيده است 18عطف مراسم 
عقب نشيني گشته و در به هم با نيروها درگير شده و عليرغم گوشمالي فراواني كه به بسيج و نيروهاي انتظامي داده بودند، باالجبار در مقابل گاز اشك آور مجبور 
مبارزه در بلوار كشاورز ال خيابان طالقاني به تجديد قوا و سازماندهي مجدد ، پرداخته بودند و اين بار خيال داشتند تا از طريق وصال شيرازي خود را به مردم در ح

درست مانند فيلم هاي وسترن، كه در آخرين لحظه، سواره نظام، شيپور زنان به ميدان مجادله وارد .  بعدازظهر، اوضاع تغيير كرد 6اما ناگهان در ساعت .  برسانند
لحظه به لحظه خبرها از گوشه و كنار شهر مي رسيد          . مي شد، از تمامي مراكز، خبر رسيد كه سيل عظيمي از مردم به جمعيت اعتراض كنندگان خياباني پيوسته اند

مجتبي بميري، «از عجايب روزگار آن بود كه شعار .  ميدادند» دولت مردم فريب... « و » مرگ بر خامنه اي«كه چگونه مردم خيابان ها را فتح كرده و شعارهاي  
خبرها اعالم ميكردند كه دائره      .   ، كه براي اولين بار در همان چند ساعت گذشته مطرح شده بود، در تمامي نقاط شهر، فرياد زده مي شد                            »رهبري را نبيني  

همچنين، جمعيت ها درخيابان ميرداماد و ميدان       .  اعتراضات ميدان انقالب، از ميدان فردوسي تا ميدان توحيد و از  طالقاني تا بلوار و ميدان وليعصر رسيده است                     
در همين ساعات بود كه گزارشات حاكي از شنيدن شليك گلوله ها در چند منطقه .  ونك و اوايل مالصدرا عمالً به هم پيوسته و تبديل به يك منطقه جنگي شده اند

 . مخابره شد و يكي از اين گزارشات مدعي بود كه يكنفر در حوالي ميدان آزادي در اثر اصابت گلوله كشته شده است
يدان سعدي در ، مخبرها از شهرستان ها نيز حكايت داشت كه مردم در مركز شهر ساري، در تقي آباد وحرم امام رضا و فلكه پارك و خيابانهاي اطرافش در مشهد

 .را برپا داشته اند خودسمنان، خيابان هاي نوبهار و طالقاني و منطقه كسري در كرمانشاه، چهار راه آبرسان در تبريز، و خيابان منظريه در رشت تجمعات اعتراضي 
مردم ساكن در خيابان ها و كوچه .  بعدازظهر، به ما رسيد 9، كه بيانگر جهشي كيفي در مبارزات انقالبي مردمي است، در ساعت 1388تير  18و اما مهمترين خبر 

روشن كردن  با  هاي منطقه ستارخان و ميدان توحيد، كوچه ها و خيابان هاي خود را براي حفاظت از حمله ي نيروهاي حكومتي، سنگربندي كرده و پشت سنگرها         
رفقاي ما در مراكز مختلف درگيري، .  اين خبر پاسخگوي بسياري از سوالها بود.  بودند» مرگ بر خامنه اي«و « مرگ بر ديكتاتور«آتش مشغول دادن شعارهاي 

و »  شنبه خونين«تعجب كرده بودند كه چرا نيروهاي حكومتي كم تعداد هستند؟ چرا تنها به حمله هاي موضعي و باطوم و گاز اشك آور بسنده كرده  و بر خالف 
ومتي در  حك  روزهاي بعد از آن، اقدام به بازداشت هاي گسترده نمي كنند؟  اينك مشخص مي شد كه مبارزات در تمامي محالت تهران گسترده شده و نيروهاي                           

مردم در طي مبارزات خود به اين درك رسيده بودند كه محكم ترين حلقه و مهمترين نقطه براي مبارزات شان در محله هاي                            .  سراسر شهر پراكنده گشته اند    
بش از  جن  اين باعث  مي شود كه اوالً، تعداد كثيري از مردم كه توانايي جنگ و گريز خياباني را ندارند نيز بتوانند در اين مبارزات شركت كنند و                    .  خودشان است

اين .   ته بشود اكاحمايت ايشان نيز برخوردار گردد و ديگر آنكه، نيروهاي حكومتي را در تمامي سطح شهر پراكنده كرده و از اين طريق از توانايي ضربتي آنه                            
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 . اقدام در كليه ي انقالبات مدرن، يكي از مهمترين مراحلي است كه امكان پيشروي و پيروزي مبارزات انقالبي مردم را بيشتر ميكند

 :اما درس هايي كه از آن گرفتيم تا ابد در كتاب هاي تاريخ خواهد ماند.  آمد و گذشت 1388تير ماه  18به هر حال، 
شان ، از اقدامات مبارزاتي مستقيم مردم مي هراسند، همواره سعي            »  خودي«اصالح طلبان و اپوزيسيون حكومتي، از آنجا كه بيشتر از ارتجاعيون و ديكتاتورهاي               .  1

بكشند و نهايتاً در مساجد مشغول به اعتكاف كنند و در » قانوني«خواهند كرد تا مردم را به اشكال مقاومت منفعالنه، از قبيل طومارنويسي و شكايت هاي حقوقي و 
» مشاركت«،  »اسالمي«بتوانند با ترساندن جناح رقيب از اقدامات احتمالي مردم،  با نظام » رهبران سياسي«فعاليت هاي سياسي نقش مستقيمي بعهده نگيرند، تا 

 )فشار از پايين، چانه زني از باال. (و سهم بيشتري از چپاول مردم و منابع طبيعي مملكت را به جيب خود بريزند)  بخوانيد معامله و بده بستان(كرده 

، از ايشان گذر كرده و ديگر به نتيجه انتخابات نمي انديشند و گرفتن حقوق دمكراتيك خود را از طريق مبارزات خود جلو مي »رهبراني«مردم بدون اتكاء به چنين . 2
ايشان خواهان دخالت مستقيم در سرنوشت شان هستند و تنها راه تضمين حقوق              .   ندارند تا راه دريوزگي را به ايشان بياموزانند       »  رهبران«برند و نيازي به اين    

 .خود را در مبارزه اي قاطعانه عليه دستگاه سركوب حكومتي يافته اند» مدني«و آزادي هاي » شهروندي«

خود مي كند، و جامعه را از توان صد در ... بهترين شكلي از سازماندهي اجتماعي، كه تمامي مردم را داراي حق و امكان دخالت مستقيم در امور سياسي و اجتماعي و . 3
 !تمام.  صدي جوامع مردمي برخوردار ميكند، تشكيل كميته ها و شوراها درمحالت و مراكز اشتغال شان مي باشد

او كه با آرامش نسبي . را از چشم حكومتيان بخصوص احمدي نژاد ربوده است تير امسال خواب 18گفته ميشود وقايع :  حكايت احمدي و صندلي

، نسبت به جايگاهش در ميان كودتاچيان خوش بين شده بود، اين روزها لحظه اي چشمش را از روي در دفتر كارش، 1388تير  18ده دوازده روز قبل از حماسه 
هر آن ممكن است در باز شود و يك سردار كم ارزش سپاه با دو قلچماق لباس شخصي وارد شوند و به او بگويند كه براي .  كه اطاق خوابش هم شده، بر نمي دارد

منتقل كنند و بعد هم سوار الگانس، و با چند تويوتاي اسكورت، او را ببرند به جايي كه شاه، هويدا و                          »  امن تر «ايشان، بايد او را به مكاني        »  حفاظت از جان  «
از خود مي پرسيد كه اگر او ميداند كه چنين رفتاري در انتظارش است، پس چرا از دفترش به جاي امن تري نميرود؟  ما هم ميگوييم به    .  داريوش همايون را برد

با هزينه اي كه حاج مجتبي و سپاه براي حفظ مقام او پرداخته اند، او حتي مي ترسد براي     .  همان علتي كه سفرهايش به اوكراين و حتي، مشهد و شيراز را لغو كرد
براي همين است كه با دو دست و چهار پا صندلي را چسبيده است كه نكند حتي تصور آن صندلي، خالي از احمدي نژاد، !  رفع حاجت از روي صندلي اش بلند شود

 .در ذهن متوليانش نقش ببندد
 تير در شهرستان ها  18و اما مراسم 

جمع كثيري از دانشجويان ومردم اين شهر با  78تير  18رسيده از شهر كرمانشاه حاكيست بمناسبت قيام آزادي خواهانه دانشجويان در  گزارشهاي: كرمانشاه

ت از مايتجمع در ميدان جوانشير اين شهر با سر دادن شعارهايي عليه حكومت سركوبگر ضمن محكوم كردم كشتار دانشجويان ومردم در آن سال وهمچنين ح
نفر دستگير  70در اين تجمع نزديك به . خامنه اي حيا كن سلطنت را رها كن به اعتراض خود ادامه دادند  -اعتراضات اخير بر عليه حكومت با شعار مرگ بر ديكتاتور 

كارمندان وكارگران كارخانه كرپ ناز  كه از روز انتخابات به علت رويدادهاي  . همچنين. وماموران با استفاده از گاز اشك آور وباتوم به متفرق نمودن مردم پرداختند
 .  تيرماه در محوطه اين كارخانه تجمع  خود را از ر گرفتند 17جاري از تجمع اعتراضي به نگرفتن سه ماه حقوق ومزاياي خودداري كرده بودند، از روز چهارشنبه 

در پارك دولت بندرعباس كه در حاشيه ساحل خليج فارس قرار دارد در زمان ,تيرماه  19انتشار برخي اطالعيه ها قرار بود عصر ديروز جمعه  بنا بر:  بندر عباس

ساعت زودتر از هميشه آنجا مستقر بود و به طور مشخص پليس  3يعني تقريبا  5پليس از ساعت . تجمع خانواده ها و تفريح آخر هفته يك برنامه اعتراضي برگزار شود
تا باالخره .زاد نمي دادد آامنيت اجتماعي به شدت به جوانان به بهانه اينكه اينجا محيط خانوادگي است و جوانان مجرد آرامش خانواده ها را سلب مي كنند اجازه ترد

زانو به حالت سكوت نشسته بودند كه در زمان  4نفر كنار هم روي زمين  15شب كه از تعداد خانواده ها و كودكان كاسته شده بود عده كمي حدود  9حدود ساعت 
  .نفر افزايش يافت 25كوتاهي تعداد آنها به حدود 

و ابتدا به آرامي و به بهانه شد در اين حال تعداد زيادي از خانواده هايي كه در محل بودند به دور آنها حلقه زدند كه با اين صحنه پليس متوجه حالت غير عادي ان نقطه 
كه از  نندخانواده ها را پراكنده كرد و بعد به آنها كه نشسته بودند تذكر داد كه هرچه سريعتر بلند شوند و پي كارشان بروند واال برخوردي مي بي, سر راه مردم بودن

نفر از جوانان كه سر  5در اين بين .همانطور كه انتظار مي رفت پليس به شدت از ايجاد سر و صدا و شلوغي اجتناب مي كرد تا كسي متوجه نشود.كارشان پشيمان شوند
در حالي كه تعدادي .تنيسو وضع ساده و عادي داشتند از رفتن سر باز زدند و گفتند كه اينجا محل تفريح است و مزاحمتي براي كسي نداريم و دليلي براي ترك اينجا 

پليس فرياد كشيد اينها الت و لوت هستند و ما براي آرامش شما . نفر را گرفته و با خود مي بردند تعدادي از حاضران اعتراض كردند  5از سربازها دست اين 
  !!ميبريمشان

 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد
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دي اين چند جوان آزاخبرنگار آژانش ايران خبر كه خود شخصا شاهد اين ماجرا بود به عنوان وظيفه انساني و بشر دوستانه با مراجعه به پليس خواستار وساطت و 

 .بيگناه شد كه يكي از افراد حاضر ادعا كرد او نيز همدست آنهاست و بايد دستگير شود

پس از اين ماجرا پليس با اخذ تعهد . نوجوان به طور جداگانه بازجويي شد و همگي اعالم كردند كه با او هيچ آشنايي ندارند  5به اين ترتيب و با پافشاري خبرنگار از 
  .جوانان را آزاد كرد و از آنها خواست سريعا محل را ترك كنند درغير اينصورت اينبار پس از بازداشت روانه زندان خواهند شد!! اخالقي

نفر و  500در شيراز جمعيت تظاهرات كننده در مال صدرا حدود , تير بود 18در سالروز قيام دانشجويي در  شيراز نيز يكي ديگر ازشهرهاي به پاخاسته :شيراز

بين جمعيت گاز اشك آور زدند و به ,نفر مي شدند  1000ماموران كه حدود  ,به دنبال تجمع اعتراضي و تظاهرات مردم , نفربودند 600در ميدان دانشجو بيش از 
   .و آنها رامورد ضرب وشتم قرار دادند.جمعيت تظاهر كننده به طرز وحشيانه اي هجوم بردند 

في و ادپنجشنبه در خيابانهاي پرتردد تبريز بخصوص در چهار راه آبرسان و ميدان دانشگاه در هر قدم يك نيروي انتظامي وجود داشت كه به صورت تص روز: تبريز

در صورت اعتراض از سوي طرف مقابل با لگد و باتوم او را به زور سوار ماشين و به محلهاي . نگاه كردن به قيافه ها بدون معطلي افراد عادي را بازداشت ميكردند
همه اين وحشيگريها براي , چهار راه آبرسان كامال شبيه پادگان شده بود و هر جا دو نفر باهم راه ميرفتند به سوي آنها يورش ميبردند .نامعلوم منتقل مي مي كردند 

اما مگر مردم تبريز را ميشود با باتوم و ضرب و شتم وادار به سكوت كرد؟ مگر تبريزي ها را موقع جنبش , اين بود كه مانع از تجمع واعتراضات مردم تبريز شوند 
  . مردمي كه اراده كرده اند تا اين حكومت نامشروع را ازبين ببرند, مشروطه از ياد برده اند ؟ هيچكس نميتواند مانع اراده مردم بشود 

: جمعيت زيادي در فلكه پارك مشهد جمع شده بودند و شعار ميدادند1930الي  1800:خبردريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر در مشهد ساعت بنا بر:مشهد

آنها چراغهاي ماشين ها را بعنوان اعتراض .اين شعارها وقتي شدت ميگرفت كه مردم و جوانان مشهد به خيابانهاي فرعي ميرفتند, ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت 
  . روشن كرده بودند و بوق ميزدند

آنها باطوم هاي بزرگي داشته و مسلح و آماده شليك بودند ، سه الي چهار ون از , نفر را دستگير كردند  40مزدوران و ماموران سركوبگر نظام در اين تظاهرات حدود 
  . دستگير شدگان پر شد

نزديك حرم حضرت رضا نيز بسيار شلوغ گزارش شده .مردم را با باطوم برقي به طرز وحشيانه اي مورد ضرب و شتم قرار ميدادند ,بنا بر اين خبر مزدوران سركوبگر 
 . در اين محل صدها نفر جمع شده بودند كه نيروهاي مزدور و وحشي نظام مانع تجمع آنها ميشدند, است 

بنا به گزارش ها در . تير، دهمين سالگرد يورش ماموران حكومت به خوابگاه دانشجويان، در شهر اصفهان نيز تظاهرات پراكنده اي صورت گرفت 18روز  : اصفهان
 . اين تجمعات حدود سيصد نفر دستگير شدند

بازداشتگاه به  اخلامروز صبح خانواده هاي بازداشت شدگان در برابر بازداشتگاه پليس امنيت اخالقي تجمع كردند و هنگامي كه صداي جوانان بازداشت شده از د
آن ها خواستار . دگوشش رسيدند كه درخواست آب مي كردند، خانواده ها به اعتراض برخاستند و با سنگ به درب بازداشتگاه كوبيده و فرياد اهللا اكبر سر دادن

 . يگان ويژه ي مستقر در بازداشتگاه، خانواده ها را متفرق كرده و ديگر اجازه ي تجمع در مقابل بازداشتگاه را به آنان نداد. رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان شدند

 لزوم ساختار سازي در شهرستانها

دقيقاً همان چيزي كه تا قبل از اين باعث ايجاد .  يكي از داليل مهم موفقيت هاي مبارزات در تهران ساختار آپارتمان نشيني و تراكم جمعيت در يك محله است
.  مي شودگر كدورت ميشد، در چنين شرايط اضطراري اي محيط هاي تنگ آپارتمان نشيني و كوچه هاي تنگ و پر جمعيت تسهيل كننده يِ نزديكي مردم به يكدي

در شهرستان ها، چنين شرايط و ساختاري كمتر وجود دارد، . اولين و فوري ترين تأثير مبارزه مشترك با دشمن واحد، بر طرف شدن كدورت ها و آغاز رفاقت هاست
فعاليت ساختار سازي در شهرستان ها نيز اول از طريق فعاليت گروه هاي كوچك، .  بنابراين بايد فاصله هاي جغرافيايي را با نزديك سازي نظري و احساسي پر كرد

با انتقال اخبار بصورت روزمره، موضوع مبارزات مردمي، موضوع واحدي براي گفتگوي همسايه ها و تشريك مساعي ايشان .  اما پر انرژيِ تبليغات محلي آغاز ميگردد
ديوار نويسي هاي شبانه در محل، احساس مبارزه ي مشترك را در تمامي افراد محل .  با گفتگوي بيشتر و آشنايي با ذهنيت يكديگر، نزديكي الزم بوجود ميĤيد.  ميشود

اما، از نقش آگاه گرايانه ي .  بوجود مي آورد و قبل از اينكه خود بدانيد، موضوعي پيش پا افتاده، ايشان را متحدانه در مقابل مأمورين و مسئولين حكومتي قرار مي دهد
 .تركيب آگاهي و احساس، به عمل مبارزاتي ختم مي شود.  ثبات آگاهي سياسي به مراتب پايدارتر از احساسات جريحه دار شده است.  شبنامه ها  غافل نشويد

 تظاهرات هاي شبانه در محله هاي تهران

مرگ بر «اي ر هاخبار رسيده حاكيت كه در بسياري از محله هاي تهران، مردم در دسته هاي چند صد نفره و گاهي چند ده نفره اقدام به تظاهرات كرده و شعا
 .از جمله اين محالت مي توان از شهرك اكباتان، سعادت آباد و ده نياوران نام برد.  سر مي دهند» مرگ بر خامنه اي«و » ديكتاتور

   تجمع پزشكان در بيمارستان دكتر شريعتي

در . تجمع كردندتي اعضاء هيات علمي و پزشكان و دندان پزشكان دانشگاه علوم پزشكي تهران در اعتراض به بازداشتهاي فعاالن سياسي در محوطه بيمارستان شريع
 نفر از اعضاء هيأت علمي و پزشكان و دندانپزشكان دانشگاه علوم پزشكي تهران در محوطة بيمارستان شريعتي برگزار شد  200اين تجمع كه با حضور حدود 
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  پاري سهراب اعرابي  خاكس

از   هيچ نشاني.نفر برگزار شد 350-300مراسم خاكسپاري سهراب اعرابي كه روز يكشنبه از طريق فيس بوك راجع به آن اطالع رساني شده بود،دوشنبه صبح با حضور 
از عزا داران نسبتي با خانواده نداشته و صرفا به منظور   بعضي.داد  مراسم به مردم اطالعات مي ◌ٔ خورد و بهشت زهرا آزادانه دربا ره  پليس در اين مراسم به چشم نمي

 .همدردي حاضر بودند

 آغاز اعتصاب عمومي در كردستان

اين گزارشات فراگيري اين اعتصاب .  خبرهاي رسيده از كردستان حاكسيت كه كليه  مردم شهرهاي سقز، بوكان، مهاباد و سردشت در اعتصاب عمومي به سر مي برند
اتوبوس هاي شهري نيز به دليل نداشتن مسافر كار خود را تعطيل .  را تا حدي اعالم مي دارند كه حتي تاكسي ها و ماشين هاي شخصي نيز در خيابان ها ديده نمي شوند

 .كرده اند

 مردم گيالن چگونه مبارزه ميكنند

در استان گيالن به افشاگري و روشنگري مردم مي .... اين روزها مردم در شهرهاي مختلفي همچون رشت ، الهيجان و ,بنا بر گزارشات رسيده از شهرهاي شمالي 
همچنين شعار نويسي بر روي ديوار، زمين ، . در همين رابطه بعضي از خانواده ها بسته هاي پستي را دريافت كرده اند كه حامل فيلم و اخبار چند روز اخير است. پردازند

در اكثر خيابان هاي الهيجان مردم شب ها به صورت . پول و هر چيزي كه بتواند به مردم بگويد كه ما زنده هستيم و اعتراضات ادامه دارد بسيار مشهود مي باشد
 . گسترده اقدام به شعار نويسي مي كنند كه صبح روز بعد عوامل مزدور حكومتي آنها را با رنگ سياه مي پوشانند

سيد «توسط  وابسته به وزارت اطالعات ايران بوده كه» مركز اطالع رساني ايران«شركت :  شناسايي يكي از مراكز وابسته به وزارت اطالعات

مديريت شده و فعاليت ظاهري آن تهيه و چاپ نقشه هاي تهران براي نيروي انتظامي و وزارتخانه هاي » اسداهللا الجوردي«، برادرزاده قصاب اوين »محمدرضا الجوردي
 .در صورتيكه فعاليت واقعي ايشان تماماً امنيتي و اطالعاتي مي باشد.  دولتي است

 تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوين و دادستاني

تعداد خانواده ها كه در   .  و خواستار آگاه يافتن از وضعيت عزيزانشان و آزادي آنها هستند.خانواده ها از صبح امروز در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين تجمع كردند
آنها از بي تفاوتي و عدم پاسخگويي دادگاه انقالب  در مورد عزيزانشان به خشم آمده اند و امـروز در        .نفر مي رسند 140مقابل دادگاه انقالب تجمع كردند به  بيش از 

چـه بـر    : خانواده ها با صداي بلند و خشمگينانه از افراد دادگاه انقالب مي پرسيدند .موارد متعددي منجر به درگيري و جر وبحث بين خانواده و افراد دادگاه انقالب شد
چرا كسي پاسخگو نيست ؟ در اين حيـن   .  سر بچه هاي ما آورديد؟ شما آنها را دستگير كرديد،داريد آنها را شكنجه مي كنيد ، آنها را كشتيد چرا به ما جواب نمي دهيد

 .آنجا دور شد از فردي كه به او سرهنگ مي گويند سعي داشت با عربده كشي و تهديد خانواده ها را ساكت كنه كه با اعتراضات گسترده خانواده ها مواجه شد و
همچنين لباس شخصيها هر جمعي كه توسط خانواده ها برپا مـي شـد در     . در جلوي دادگاه انقالب تعدادي از نيروي انتظامي مستقر شدند و خانواده ها را زير نظر دارند

 .تعداد زيادي از لباس شخصيها در بين خانواده ها حضور دارند. آن حاضر مي شدند
تعدادي از آنها هنوز از  .نفر مي رسيد 90به بيش از  11:00همچنين تعداد زيادي از خانواده ها در مقابل زندان اوين تجمع كردند  وگفته مي شود تعداد آنها تا ساعت  

و اين مسئله خانواده ها را بشدت نگـران     .محل بازداشت عزيزانشان بي خبر هستند و دادگاه انقالب و وزارت اطالعات از اعالم  اسامي دستگيرشدگان خوداري مي كند
 .كرده است و نگراني آنها نسبت به اينكه عزيزان آنها در زير شكنجه به قتل رسيده اند  افزايش يافته است

ان علنـان بـه دسـتگير       جوياكثر كساني كه از زندان آزاد شده اند از شكنجه هاي كه عليه آنها بكار برده شده مي گويند شكنجه ها وحشيانه و قرون وسطائي است و باز   
 .را در آورديد قتل شما مباح است) خامنه اي(شدگان مي گويند كه شما اشك آقا 

 . تير و دستگيريهاي هفته هاي اخير كه جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطالع عموم مي باشد را انتشار مي دهيم 18اسامي تعدادي از دستگيرشدگان 
 تير در اميرآباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله ليسانس شيمي  پنجشنبه  27سيامك بحريني  -1
 خرداد در تقاطع شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله و محصل  شنبه  19محمد حسين كبريايي  -2
 خرداد در ميدان ونك بازداشت و به اوين منتقل شده 26ساله دانشجوي مهندسي صنايع سه شنبه  24كامبيز سهيلي  -3
 خرداد در ميدان هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده 27ساله دانشجوي حسابداري چهارشنبه  21سياوش ذوالقدر   -4
 تير در ميدان بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3ساله شغل آزاد چهارشنبه  26امير علي اميري   -5
 تيردر امير آباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله شغل آزاد پنجشنبه  24سعيد صادقي  -6
 تير انقالب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله كتابفروش پنجشنبه  21مهران مطلع  -7
 خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله فوق ديپلم كامپيوتر شنبه  25محمد باقر اكرامي   -8
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 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله دانشجوي روانشناسي شنبه  20كيانوش مير هادي  -9

 تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله شغل آزاد پنجشنبه  27سامان قادري   -10
 تير در خيابان كارگر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله ليسانس ادبيات  پنجشنبه  24نيما كاشيان  -11
 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3ساله چهارشنبه  25رضا كاظم زاده  -12
 تير در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده 4ساله ليسانس اقتصاد پنجشنبه 32آيت كريمي  -13
 خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله شغل آزاد شنبه  29بنيامين معيري  -14
 تير در اميرآباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص 18ساله پنجشنبه  24محمد رضا ذاكري   -15
 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3ساله  چهارشنبه  20آرش رحماني  -16
 تير در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده 18ساله فوق ديپلم عمران پنجشنبه  26شهاب عسگري  -17

 برويم يا نرويم؟: نماز جمعه
ني و حضور موسوي نجايكي از داغ ترين مباحث اين روزها در ميان جوانان مبارز، شركت يا عدم شركت شان در نماز جمعه اي است كه شايع شده به امامت هاشمي رفس

در اين مباحثات طرفداران موسوي اصرار بر شركت در آن داشته و معتقدند با برگزاري هر چه پر جمعيت تر ايـن نمـاز، عـدم مـشروعيت             .   و خاتمي برگزار مي شود
مخالفين شركت در آن نيز استدالل مي كنند كه طرفداران موسوي همين منطق را براي شركت در انتخابات تحويـل شـان داده بودنـد كـه           .   خامنه اي برجسته مي شود

احمـدي نـژاد سـران      و    نتيجه اش چيزي جز پز دادن احمدي نژاد به رأي هاي دزديده شده نبود و با استناد به كثرت شركت مردم در اين انتخابات است كه خامنه اي   
اما بنظر مي رسد كه جناح طرفداران موسوي تصميم دارند كه عليرغم اعتراض گـسترده ي مخـالفين، اراده ي         .   كشورهاي غربي را ترغيب به حمايت از خود كرده اند

بنابراين، مخالفان شركت در نماز جمعه، براي جلوگيري از شقّه شدن جنبش، تصميم گرفته اند كه در نماز جمعه شركت نكرده، امـا بـا        .   خود را به جنبش تحميل كنند
 .دهند مانحضور در خيابان هاي خارج از دانشگاه سعي كنند تا از تجمع جمعيت معترض استفاده كرده و پس از پايان نماز، تظاهرات وسيع ديگري را ساز

 فراگير شدن شعارنويسي 
تير مي رفتيم شاهد آن بوديم كه شعار  18در اين هفته هنگاميكه به استقبال تجمعات .  خواند» هفته شعارنويسي«را مي توان  88تير 18چند روز قبل و بعد از  حماسه 

هر گونـه شـك و ترديـدي را          »  مرگ بر خامنه اي  «بعنوان شعار مركزي اين اعتزاضات بر در و ديوار شهر نوشته شده است و در كنار آن شعار »  مرگ بر ديكتاتور«
تير، شار نويسي وارد فاز جديد و جـدي    18اما بخصوص پس از اعتراضات انقالبي .  است را بر طرف كرد» مرگ بر ديكتاتور«نسبت به شخصي كه مورد خطاب شعار  

جاي اسپري و ماژيك را گرفته است تا در كوتاه ترين زمان، پيچيده ترين آثار گرافيكـي را بـر در و         استنسيل و ليزر رفته رفته ابزارها تكامل يافته و .   تري شده است
ديروز در وسط بزرگراه صدر از پل عابـر   .   و اما مكان هاي شعارها هم از كوچه و پس كوچه به شلوغ ترين خيابان ها و بزرگراه ها رسيده است.  ديوار شهر نقش كنند

 .آويزان شده بود تا همگان به ضعف حكومت اسالمي در خاموش كردن صداي مردمي متحد پي ببرند» زنده باد دمكراسي، مرگ بر ديكتاتور«پياده بيرق شعار 

  بازداشت يكي از دانشجويان علوم اجتماعي عالمه طباطبايي

خرداد  23در روز   علي محمدي گراوند .نزديك به يك ماه است كه در بازداشت به سرمي برد  دانشجوي علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي  علي محمدي گراوند
به وسيله نيرو   عالمه طباطبائي  در چند متري دانشكده علوم اجتماعي و ارتباطات� سه راه ضرابخانه� ماه در جريان اعتراضات به تقلب در انتخابات در خيابان شريعتي

بعـد از پـي گـيري هـاي فـراوان خـانواده ي ايـن دانـشجوي                    .  انـد    در جريان بازداشت گويا وي را مورد ضرب و شـتم قـرار داده          .بازداشت شد  هاي لباس شخصي
بعـد از انتـشار اخبـاري در مـورد           .  سرانجام طي هفته ي گذشته وي در يك تماس تلفني با خانواده اش اعالم كرده است كه در زندان اوين به سر مـي بـرد          بازداشتي

بيم آن مي رود كه علي محمدي گراوند . زندانيان وقايع اخير و قتل يكي از آنان به نام سهراب اعرابي نگراني نسبت به سالمتي ديگر زندانيان تشديد شده است  شكنجه
علي محمدي گراوند پيش از ايـن نـيز بـه وسـيله ي كميتـه انظباطـي               .در زندان اوين در وضعيت نا مناسبي به سر ببرند و حتي جانشان در خطر باشد  و ديگر زندانيان

  .يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شده بود  دانشگاه عالمه طباطبايي به تحمل

 يك جوان ديگر در شيراز جان باخت

 .ساله شيرازي در درگيري هاي چند روز گذشته شيراز در محله ابيوردي بر اثر شدت جراحات شهيد شد 18آرمان استخري پور جوان 

در جريان تظاهرات مسالمت آميزمردم شيراز در محله ابيورد مورد اصابت باتوم قرار گرفته   كه  ساله 18جوان   بنا بهگزارشات رسيده به ندا نيوز آرمان استخري پور
وي در جريان حمله نيروهاي امنيتي وامنتظامي بهتظاهر كنندگان به منزل پيرزني در حوالي محل درگيري پنـاه       .  و به كما رفته بود روز گذشته در بيمارستان جان سپرد

گويا قرار اسـت   .و بعد از چند روز بر اثر شدت جراحت جان مي سپارد.  باتوم از ناحيه سر قرار ميگيرد و به كما مي رود  مي برد بعد از خروجاز اين منزل مورد اصابت
 .كه امروز پيكر اين عزيز جان باخته در دارالرحمه شيراز به خاك سپرده شود
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 »!انقالب شما مجوز ندارد«
نظم و «دشمنان از :  او افزود که.   تير ماه ھيچ مجوزي صادر نگشته است 18امروز فرماندار تھران اع0م کرد که برای روز پنجشنبه 

نظم و «که پس از اعتراضات به انتخابات بوجود آمده خشمگين اند و سعي دارند تا با استفاده از شبکه ھاي خارجي در اين » آرامشي
 .خللي ايجاد کنند، درصورتيکه ما آماده ايم با ھرگونه اخ0لگري و آشوب مجدانه برخورد کنيم» آرامش
پدرم وقتي که ديد از اين گفته ي آقاي فرماندار تا چه حد خشمگين شدم و ممکن است کار به شکستن وسايل خانه بکشد، با         

) 57سال (يادم مي آيد  آنوقت ھا .  بابا جان، تازه اول کاره،  اين انق0ب از اين صحنه ھاي فکاھي زياد خواھد داشت:  خونسردي گفت
ھر دفعه که مردم براي  تجديد قوا توي خودشون ميرفتند، يا اينکه براي اوضاع تازه اي که پيش ميآمد، راه ھاي تازه اي پيدا کنند، 

.  مي گذاشت»  ارتجاع سرخ و سياه«و بعد ھم اعتراضات مردم را پاي عوامل ! »تمام شد«حکومت توي بوق و کرنا ميکرد که اعتراضات 
خوب، اگر تموم شده بود، پس چرا ھنوز سرباز و گاردھاشون توي .   اما معلوم بود که خودشون ھم حرف خودشون را باور نداشتند

 .  خيابون بودند
یکبار ھم حتما شنيدي که تيمسار ازھاري که نخست وزير شده بود، چون مردم به ناگاه با وضع جديد حکومت نظامي و منع         

آمد و شد، روبرو شده بودند، براي يافتن راه ھاي مناسب تر مقابله با آن اوضاع، مدتي را به خيابان نيامدند و مثل ھمين ھفته، از 
حضرت تيمسار که اين را به پاي عقب نشيني درازمدت و دائمي انق0ب و موفقيت خودش .   پشت بام ھايشان شعار مي دادند

است که دشمنان پخش مي »  نوار«اين سر و صداھايي که شب ھا مي شنويد، :  گذاشته بود، توي راديو و تلويزيون اع0م کرد که
مردم که اينرا شنيدند ،فرداي آن روز  به خيابان آمدند و شعار .   کنند، در صورتيکه مردم ما در نھايت نظم و آرامش به سر مي برند

ازھار ي گوساله، اي خر چھار ستاره، ميگي اينم «:  که حتماً شنيدي.   جديدي را که مخصوص تيمسار درست کرده بودند فرياد زدند
 »!نواره؟ نوار که پا نداره

بيچاره که با صداھاي شعارھاي .   اين فرماندار ما ھم چھارپايي از نوع ازھاري است!  اص0ً عصباني نشو!  بنابراين دخترم 
شبانه ي مردم رنگ از رُخش مي پريد، و از ترس خوابش نمي برد، حتماً  چند عدل پنبه تو گوشش گذاشته و چون صداي مردم را نمي 

اما من مطمئنم که  امروز عصر، نه تنھا مردم .  شنود، يواش يواش، امر به خودش ھم مشتبه شده که گويا انق0ب تمام شده است
 .بيرون خواھند آمد، بلکه شعاري ھم براي اين يکي گوساله آماده خواھند داشت

گو اينکه اين داستان را بارھا از خودش شنيده بودم، اما باز ھم حرف ھايش بسيار آرام کننده و اميد دھنده بود و مرا قادر  
مگر نه اينکه خيابان ھا پر از نيروھاي مسلح است؟ مگر نه اينکه ھر شب صداي .  ساخت کمي فکر کرده و اوضاع را دوباره ارزيابي کنم

و »  مرگ بر جمھوري اس0مي«مردم بلندتر شده است و شعارھا راديکال تر شده اند؟  مگر نه اينکه ديوارھاي محله ما را شعارھاي 
پر کرده است؟  مگر نه اينکه تمامي ھفته  دوم را بدون مجوز و با دست خالي نيروھايشان را از نفس انداختيم؟ »  مرگ بر ديکتاتور«

مگر نه آنکه با اراده ي مشترک خود، در بسياري از نقاط مملکت برق را قطع کرديم و نگذاشتيم احمدي نژاد از صدا و سيما پرت و 
دانستند و »  مردم«پ0ھايش را به گوش مردم آن نقاط برساند؟ مگر نه اينکه خامنه اي و حکومت مجبور به عقب نشيني شدند و ما را 

است؟ پس اين انق0ب زنده »  شکر خوردم«نسبت داده اند، که اين خود نوعي »  رسانه ھاي بيگانه«خواندن ما را به »  اغتشاشگر«
.  اين انق0ب مردم نيست که براي تداومش به مجوز شما نياز داشته باشد!   است و پُر انرژي و اراده کرده است که امروز بيرون بيايد

 .   ما، مردم ايران ايم که مجوز حکومت شما را باطل کرده و بزودي خود را از شّرتان خ0ص مي کنيم
 

 آيا اين جنبش نياز به رهبر و رسانه دارد؟ 
مردم ھميشه دنبال فردی بوده اند که رھبر آنان  .این سوال مھمی است که ھميشه مردم ایران به صورتی برای خود مطرح کرده بودند

 .در ابتدای جنبش اخير ھم موسوی و بعضا کروبی و خاتمی را به عنوان رھبر این جریان در نظر داشتند .باشد تا به حرکت در بياند
وضعيت و  ٨٨تير  ١٨ روز اما. بعد از مدتی امثال سازگارا و در موارد اندک تری رضا پھلوی ھم به نوعی این نقش را خواستند بازی کنند

 .نشان داد که این جنبش به نوعی نياز به رھبری ندارد  حرکت مردم
. جنبش مردم ایران به سمتی دارد می رود که از یک تکثر با` برخوردار شده است. چون ھم بسيار رھبر دارد و ھم ھيچ رھبری ندارد 

تمام مردم ایران تمام کسانی که در خيابان ھای شھر ھای ایران دست به تظاھرات می زنند از نظر بينش سياسی و کنش گری در 
 .حد یک رھبر سياسی عمل می کنند

رادیکال ترین کنش سياسی   حتی شجاعت این مردم بسيار بيشتر از احزاب و گروه ھا و شخصيت ھای به اصط0ح سياسی است که
 .شده است "روضه خوانی در ولنجک"شان 

از طرف دیگر رسانه ھای گروھی مثل بی بی سی و صدای آمریکا و شبکه ھای غربی در چند روز اول جنبش که ھنوز به رادیکاليزم 
اما ا`ن که جنبش به رادیکاليسم با`یی رسيده است سکوت کرده . فعلی نرسيده بود به انعکاس وسيع اخبار و تصاویر می پرداختند

  .اند
فيس بوک، وب0گ ھا، یوتيوپ، . ایرانی خودش یک رسانه شده است  اما با توجه به پيشرفت تکنولوژی و آمدن رسانه ھای خرد ھر

بی بی سی و دیگر رسانه ھای سرمایه داری   ھمه و ھمه بسيار تاثير گذار تر از... تيوتر، موبایل، دیورا نوشته ھا، شب نامه ھا و
 .است

مردم خود می توانند در خيابان ھا حکومت . مردم به این خودباوری رسيده اند که خودشان می توانند زندگی خودشان را اداره کنند
 .کنند و خيابان ھا و شھر و محل زندگی و کار را خودشان اداره کنند نه این که یک حکومت دیکتاتور بر آن ھا حکومت کنند

  .مردم خود ھمه رسانه ھستند و نيازی به رسانه ندارند. مردم خود ھمه رھبر ھستند و نيازی به رھبر ندارد

 گزارش ها و تحليل ها
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 اين است قدرت مردم
در ابتدا  از . تير به خيابان آمدیم مطمئن شدم که امروز تبدیل به یک روز تاریخی خواھد شد 18که برای شرکت در مراسم دھمين سالگرد  4از ساعت 

در ميدان ولی عصر برخ0ف انتظارم جمعيت فراوانی را ندیدم و مردم پراکنده در پياده رو ھا  . خيابان کریم خان زند به ميدان ولی عصر نزدیک می شدیم
نيرو ھای انتظامی ھم تعدادشان به نسبت کم بود و تنھا چند ون پليس که از پاسگاه ھای  مناطق مختلف تھران  مثل دردشت، .   آرام راه می رفتند

این امر نشان دھنده آن بود که نيروی انتظامی آن قدر با کمبود نيرو مواجه شده که از پاسگاه . آمده بودند، دیده می شد... پاسداران، سعادت آباد و
تا . به سمت پائين ميدان ولی عصر راه افتادم بر تعداد جمعيتی که در پياده رو آرام حرکت می کرد افزوده شد.  ھای دیگرمناطق تھران نيرو آورده است

̀ گرف بودند آرام ته این که در نزدیک  دانشگاه پلی تکنيک  جمعيتی در حدود ھزار نفر با سکوت کامل و در حالی که انگشتان خود را به نشانه پيروزی با
ولی عصر چند نفر فریاد _ بعد از چند دقيقه راھپيمایی در سر تقاطع طالقانی . به سمت شمال خيابان ولی عصر می آمدند،  من نيز به آنان پيوستم

اما چند متر با`تر در نزدیکی سفارت عراق بود که ناگھان ھجوم نيرو ھای انتظامی . هللا اکبر سر دادند که با مخالفت جمعيت مجبور به سکوت شدند
نيرو ھای انتظامی که تعدادشان نسبت به جمعيت کم بود با باتوم به یک جوان و یک دختر کـه سـعی داشـت از آن .  منجر به درگيری بين مردم شد

در این جا بود که جمعيت خشمگين شد و به نيرو ھای انتظامی حمله ور شدند و ضمن رھا کردن جوان از . جوان حمایت کند، حمله وحشيانه کردند
در این لحظه ناگھان ی فرد لباس شخصی از بيم و ھراس کتک خوردن . دست این نيرو ھا با مشت و لگد به ضرب و شتم نيرو ھای انتظامی پرداختند

را رھا کرده  امیعوامل سرکوبگر از مردم،  کلت  خود را بيرون آورد واقدام به تير اندازی ھوایی کرد که این امر منجر به آن شد که مردم  نيرو ھای انتظ
دست کم . در این لحظات ناگھان شليک بی امان گاز اشک آور از  طرف ميدان ولی عصر به سمت مردم شروع شد.  و به سمت پائين خيابان بازگردند

 ایـنبيش از ده گاز اشک آور به طرف مردم شليک شد، مردم برای مقابله اقدام به آتش زدن سطل زباله ھا و کارتون ھـای لـوازم کـامپيوتری کـه در 
مرگ بـر "در این لحظات دیگر مردم  دیگر سکوت نکردند و شعار ھای  . قسمت از خيابان ولی عصر به علت وجود پاساژ ھای کامپيوتری زیاد بود زدند

مردم  بعد از چند دقيقه دوباره در سر خيابان . از طرف مردم سر داده می شد" نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم"، "مرگ بر خامنه ای"، "دیکتاتور
در این لحظات  ناگھان نيرو ھای یگان ویژه سپاه پاسداران جمھوری اس0می که  تا این لحظه در خيابان حضور . ط0قانی جمع شدند و شعار سر دادند

`زم به ذکر است . نداشتند از درون حياط و پارکينگ  دانشگاه شاھد که کمی  پائين تر از تقاطع طالقانی ولی عصر است، به سمت مردم ھجوم بردند
در  د وکه این یک حربه ی تکراری نيرو ھای سرکوب گر است که نيروی اصلی عملياتی خود را در پارکينگ ھا و برخی اماکن این چنينی  نگاه می دارن

این نيرو ھا اقدام به ضرب و شتم مردم کردند و مردم . خيابان نمی گذارند تا در لحظات حساس ناگھان برای غافلگير کردن مردم آنان را به صحنه بياورند
در چھـار راه ولـی .  مردم بعد از شليک چند گاز اشک آور و چند تير ھوایی به سمت چھار راه ولی عصر آمدند. ھم باسنگ به مقابله با آنان پرداختند

عوت می ن دعصر برخورد نيروی انتظامی که اکثرا سرباز ھای صفر و افسران پاسگاه ھا بودند به نسبت آرام تر بود و آنان صرفا مردم را  به متفرق شد
پارک دانشجو نيز محل . در جنوب چھارراه ولی عصر مردم در پياده رو ھا ایستاده بودند. کردند و  بعضا  از مردم می خواستند، سوار اتوبوس ھا شوند

.  بعد از چند دقيقه تصميم گرفتم به سمت ميدان انق0ب بروم. تجمع پراکنده مردم بود که ھر از گاھی با ھجوم موتور سواران پليس متفرق می شدند
از مـردم مـی "   پليـس آگـاھی"بعد از طی کردن چند متر نرسيده به خيابان فلسطين نيرو ھای انتظامی  که بر روی لباس شان نوشـته شـده بـود 

در این جا گفت و گوی مردم با این نيرو ھا جالب توجه بود بـسياری بـا حالـت .  خواستند که از خيابان اصلی عبور نکنند و به خيابان ھای فرعی بروند
وای ن ھتمسخر به آنان می گفتند که بعد از این ھمه ت0ش برای رسيدن به درجه افسری نيرو ھای آگاھی آنان را مجبورکرده اند باتم به دست در ای

 .گرم سر خيابان ھا بایستند این سخنان برای این نيرو ھای سرکوب گر گران تمام می شد و چھره ھای مغموم شان مشخص بود
نکته جالب این بود برخی از جوانان از فرصت استفاده کرده و با  ماژیک و اسپری  .  از خيابان ھای فرعی  و کوچه ھا به سمت ميدان انق0ب می رفتم

و " مرگ بر دیکتاتور"شروع به شعار نویسی کردند این جوانان که صورت خود را پوشانده بودند و دستکش به دست داشتند با اسپری سبز شعار ھای 
در خيابان وصال  بار دیگر .  را بر دیوار ھای کوچه ھای اطراف خيابان انق0ب نوشتند و  سریعا در ميان جمعيت خود  را پنھان کردند" مرگ بر خامنه ای"

پمپ بنزین وصال در اشغال نيرو ھای سپاه بود و در مقابل آن ده .  تمرکز نيرو در تقاطع وصال و انق0ب بسيار زیاد بود.  به خيابان اصلی انق0ب بازگشتم
زدند  می ھا موتور ویژه و درداخل پمپ بنزین نيزیکاتوبوس سپاه پارک شده بود و موتورھا وخودروھا سرکوبگرانبدونھيچحساب و کتابی می مدندو بنزین

که .  از جلوی سينما سپيده به سمت  ميدان انق0ب حرکت کردم.  در حاليکه خودروھای شخصی مردم اجازه نداشتند که از پمپ بنزین استفاده کنند
بود که ناگھان نيرو ھای لباس شخصی که تا آن لحظه نبودند با متور ھای شان از `ین ویژه ی اتوبوس ھای بی آر تی شـروع بـه  6در حدود ساعت 
موتو سوار با انواع چماق، باتوم، شلنگ، زنجير و با چھره ھایی که نشان از آن داشت که این ھـا بـسيجی  100در حدود نزدیک به .  مانور دادن کردند

 . معمولی نيستند بلکه از کادر ھای اصلی سپاه پاسداران ھستند که لباس شخصی پوشيده اند، شروع به حرکت کردند
.  انواع خودرو ھا با پ0ک سپاه  و نيروی انتظامی درآن جا پارک شده بود. در سر خيابان قدس دیگر اجازه نمی دادند کسی به سمت ميدان انق0ب برود

انواع ...برخی خودروھا مجھز به دستگاه ھای ویژه ی  بی سيمبودندو برخی ھمچون زندان سيار بودند و.خودروھایيکه تاکنون نمونه ی آن را ندیده بودم
تا نيرو ھای ویژه سپاه و انتظامی و لباس شخصی بيسيم به دست آن جا تجمع کرده بودند مردم نيز آرام به سمت شمال خيابان قدس حرکت کردند  

آرام آرام جمعيت زیـاد تـر .  جلوی درب قدس دانشگاه تھران نيرو ھای امنيتی و سپاھی و انتظامی ایستاده بودند اما در آن جا مردم تجمع کرده بودند
این فراد بعـضا .  موتور سوار که ماسک ھای ضد گاز به چھره زده بودند  با تکان دادن باتوم  به سمت جمعيت آمدند100می شد  که ناگھان در حدود 

این افراد نيز به سمت . مسلح ھم بودند و اسلحه خود را ھم به مردم نشان می دادند و اما مردم با آرامش سریع متفرق شدند تا برخوردی پيش نياید
من نيز از خيابان ایتاليا به سمت وصال رفتم در آن  جا بوی شدید گاز اشک آور آزار دھنده بودد اما مردم با روشن کردن آتش . بلوار کشاورز حرکت کردند

" مرگ بر خامنه ای"و " مرگ بر دیکتاتور"بر دیوار ھای این بخش از شھر ھم شعار نویسی خصوصا شعار .  و سيگار سعی داشتند، به ھم کمک کنند
نيرو ھای انتظامی در بلوار پراکنده بودند و  خودشان دور آتش جمع . در ادامه بعد از چند دقيقه به بلوار کشاورز وارد شدم. به وضوح به چشم می خورد

مردم نيز تمام سطل آشغال ھا را آتش زده . خود آنان ھيچ کاری با مردم نداشتند، چون نمی توانستند.  شده بودند تا از گاز اشک آور در امان باشند
در بلوار کشاور در بر سر ھر خيابان  دسته ھای صد ھا نفره و ھزاران نفره ایستاده بودند و با آتش . بودند و بازار خرید روزنامه ھا برای آتش زدن داغ بود

اتومبيل ھا نيز با به صدا در آوردن بوق ھای خـود اعـتراض . روشن کردن و سر دادن شعار بعضا با پرتاب سنگ به مقابله با یگان ویژه ھا می پرداختند
. آتش  در جا ھای مختلف روشن شده بود 5در درون کوچه دست کم . به یکی از این تجمع ھا وارد شدم در کوچه ی کنار بيمارستان پارس.  می کردند

جوانان با چيـدن  .   جوانانی که صورت خود را پوشانده بودند اقدام به جمع آوری سنگ می کردند و مردم نيز درب  خانه ھای خود را باز گذاشته بودند
ناگھان از کوچه ھای اطراف  کاروان موتور ھای . سنگ در خيابان ھا سعی داشتند که برای عبور خودرو ھا و موتور ھای  سرکوب گران مانع ایجاد کنند

تان پـارس ارسـیگان ویژه ی سپاه وارد کوچه شد جوانان  سریع پراکنده شدند و به خانه ھا پناه بردند و من به ھمراه ده ھا نفر دیگر نيز به درون  بيم
پرستاران و دکتر ھاو مسئو`ن بيمارستان بسيارخوب از مردم استقبال کردند و حتی به برخی که دراثر گاز اشک آور آسيب دیده بودند کمک .  پناه بردم
این بار  مردم با قرار دادن بلوک سيمانی یکی از کوچه ھا را به طور کامـل مـسدود .  در آن جا چند دقيقه ای ایستادم و دوباره بيرون آمدم.  می کردند

.  اما بار دیگر از یک سمت دیگر موتور ھای یگان ویژه به کوچه حمله آوردند و این بار من به درون یک خانه پناه بردم. کردند که موتور ھا نتوانند وارد شوند
یک دختری که گاز اشک آور خيلی وی را آزار داده بود به وسيله ی این خانم . یک خانم مسن که صاحب خانه بود سریعا برای ما شربت و آب خنک آورد

تجربه داشت یک دستمال آغشته به سرکه به این دختر داد تا جلوی صورتش بگيرد که ھمين کار حال وی را  57این خانم که گویا از انق0ب . درمان شد
 . برای ما نيز تجربه شد که از این به بعد برای مقابله با گاز اشک آور از سرکه استفاده کنيم. بھتر کرد

اخبار حاکی از آن بود که یگان ویژه ھا به ھمراه لباس شخصی ھا به . در ادامه جنگ گریز کوچه به کوچه مردم بار دیگر در یک کوچه با`تر جمع شدند
ه و حملبيمارستان پارس حمله کرده و مردم را در درون بيمارستان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داده بودند و حتی با پرستاران معترض به این 

نکته . وقتی موتور سواران دوباره وارد کوچه شدند با باران سنگ مردم مواجه شدند. این امر خشم مردم را بيشتر کرد. بيماران نيز برخورد کرده بودند
بعد از . جالب این بود که  موتور سوران لباس شخصی جرات نداشتند به تنھایی وارد کوچه شوند و در پناه و حمایت یگان ھای ویژه  وارد می شدند

 در آن جا نيز مردم آتش روشن  . چند دقيقه من تصميم گرفتم به سمت دیگری بروم از کوچه ھای اطراف خودم را به خيابان فلسطين شمالی رساندم
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در تقاطع زرتشت صدھا موتور سوار  سپاھی که به وضـوح بـر .  کرده بودند و خودرو ھا بوق می زدند و مردم نيز شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند
 روی کاورھای شان آرم سپاه پاسداران جمھوری اس0می حک شده بود،  وارد شدند که صرفا با چرخاندن باتوم و عربده کشی سعی در ارعاب مردم

 .داشتند که  نا موفق بودند و به خاطر ترافيک در ھراس گير افتادن در ميان مردم مسير خود را از یک کوچه فرعی منحرف کردند
لباس شخصی ھا اقدام .  جمعيت در خيابان ولی عصر بسيار زیاد بود اما پراکنده، مردم پراکنده ایستاده بودند. از خيابان زرتشت وارد  ولی عصر شدم

ستند وی خوابه بازداشت یک جوان کردند البته وی مقاومت کرد و آنان وی را با باتوم و شوکر و گاز فلفل مورد ضرب و شتم قرار دادند و زمانی که می 
و  دندرا سوار موتور بکنند مردم سعی در نجات وی داشتند که ناگھان تعداد زیادی از لباس شخصی ھا در  تقاطع زرتشت  ولی عصر به مردم ھجوم بر
ی زه در یک مورد با شوکر یک زن کھن سال را مورد ضرب و شتم قرار دادند که منجر به بيھوش شدن این زن شد که مغازه داران وی را به داخل مغـا

 . خود بردند
دیگر خبری ازنيروی انتظامی نبود و فقط لباس شخصی . به طرف  ميان ولی عصر رفتم جمعيت فراوان و حضور لباس شخصی ھا بسيار پررنگ تر شد

این افراد سعی داشتندبا کوبيدن باتوم ھای خود به نرده ھا و کرکره مغازه ھـا بـا ایجـاد سروصـدا مـردم را بترسـاننندکه بعـضا بـا .  ھا حضور داشتند
درمواردی نيز مردم ازکوچه ھا ضمن سردادن شعاربه طرف این افراد سنگ پرتاب می کردند که این نيروھا صرفا با سپر . تمسخرمردم مواجه می شدند

درکل این نيروھا با وجود تعداد نسبتا زیادشان در مقابل سيل جمعی معترض در موضع دفاعی قرار .ھای شان سعی می کردند سنگ ھا را دفع کنند
تنھا زمانی که نيرو ھای ویژه سپاه  که با لباس  بسيجی در پشت موتور ھا سوار بودند درتعداد زیاد به سمت جمعيت حمله می کردند . گرفته بودند

درميادین دیگرشھر که محل تجمع مردم نبود . با تاریکشدن ھوا ترجيحدادنبه طرف خانه برگردم. می توان گفت سرکوبگران در موضع حمله قرار داشتند
این امر نشان می داد . نيروھای لباس شخصی که از سن وسال شان معلوم بود که از بسيج مح0ت و  جوانان خام و بسيجی ھستند حضور داشتند

این .  تندکه یک نوع تقسيم کار وجود داردکه نيروھای حرفه ای در مکان ھای اصلی درگيری و نيروھای جوان تر و خام تر در ميادین دیگرشھر قرار داش
قاومت در ه میکفرصت است که جوانان این مح0ت با شناسایياین بسيجيھا یا با زبان خوش سعی کنند این افراد را از راه اشتباه بازگردانند و یا دست ب

 . شب نيز صدای شعار دادن  در پشت بام ھا بسيار بيشترشد و مردم شدیدا مرگ بردیکتاتور و مرگ برخامنه ای می گفتند. مقابل آنان بزنند
شدن  دیکاز ميدان توحيد خبر می رسيد که مردم بخش ھایی از خيابان ھای اطراف آن جا تا ستار خان را در اختيار دارند ونيروھای سرکوبگر جرات نز

ازتھران پارس و پيروزی نيز خبرھای مشابھی می رسيدکه البته برخی . به این مح0ت را ندارند و مردم بعضا برخی کوچه ھا را سنگربندی کرده بودند
از بلوار ميردامـاد نـيز خـبر مـی .  می گفتندکه مردم به پایگاه ھای بسيج و سپاه یورش برده اند و بعضا با کوکتل مولوتف آن جا را به آتش کشيده اند

ازدیگرنقاط شھر نيز خبرھای مشابه می رسيدکه البته من به شخصه در اینجا ھا حضور . رسيدکه درگيری ھای شدیداست و تا ميدان ونک ادامه دارد
 .نداشتم

 :آموختم با شما در ميان می گذارم  88تير سال  18چندنکته مھم که من ازتجمع 
این  موضوع از آن جـا روشـن بـود کـه تـا .به نظر می رسيد که حکومت اس0می انتظار حضور به این گستردگی مردم را نداشت و غافل گير شد  -1

 .که درگيری ھا به اوج رسيد این دسته ھا وارد ميدان شدند7خبری از سپاھی  و بسيجی ھا نبود بعد از ساعت  7ساعت
د  به نظرشخص من پيروزی بزرگ مردم این بودکه برای `اقل چند ساعت کنترل چند محله و خيابان را در دست گرفتند و خوداین تجربه ی عالی بـو-2

 .که برای چندساعت ھم که شده کنترل مح0ت زندگی مردم به دست خودشان باشد
به نظرمن بھترین شکل تظاھرات خيابانی درمقابل حکومت سرکوبگر جمھوری اس0می ھمين شکل گسترده و پراکنده است باید نيروھای سرکوبگر -3

 .را پخش کنيم و در مح0ت و کوچه ھا و خيابان ھای فرعی زمين گيرشان کنيم
اص0 برای .  من با خشونت مخالفم.  حتی نمی خواستند شعار بدھند این سرکوبگران بودندکه خشونت را آغاز کردند.مردم آغاز گر خشونت نبودند  -4

اما به صورت طبيعی ھر موجود زنده ای برای دفاع از خود باید دست بـه اقدامـی . مقابله با خشونت حکومتی است که در تظاھرات شرکت می کنم
گ سـن بزند من ھم برای دفاع از خود در مقابل  گاز اشک آور سطل آشغال وچوب و روزنامه آتش می زنم، برای مقابله با حمله  نيروھای یگـان ویـژه
ا صوصـپرتاب می کنم،برای مقابله باخودروھا و موتورھای شان خيابان ھاوکوچه ھای را سنگربندی ميکنم در مقابل مشت و لگد آنان که بـرادران و خ

درمقابل سانسور حکومتی من از نوشتن بر روی دیوار ھا و پخش شب نامه .خواھران و مادران ما را می زنند من نيز از مشت و لگد استفاده می کنم
 .  استفاده می کنم

اسپری وسيله ی خوبی است اما حمل ونقل آن سخت است  نوشتن باآن نيز اندکی .  بایداز فرصت تظاھرات ھا برای شعار نویسی استفاده کرد -5
مداد شـمعی ھـم بـسيارکوچک .  اما اگر می ترسيد می توانيد از ماژیک و یک ابزار بسيار عالی دیگر یعنی مداد شمعی استفاده کنيد.  زمان براست

 . است و به راحتی می توانيد در جيبتان بگذارید ھم پررنگ است و ھم بر روی ھر نوع دیوار وحتی آھن ھم می توانيدشعار بنویسيد
ر خيابان ھاوکوچه ھای تھران به شکلی است که تنھا وسيله ای که نيروھای سرکوبگر برای مقابله با مردم می تواننداز آن استفاده کننـد موتـو   -5 

متور . برتری این نيروھای سرکوبگر به مردم ھمين موتورھایشان است برای از کارانداختن موتورھای شان درتظاھرات ھای آینده فرکی باید کرد. است
 . برای متوقف کردن آن ھر فکری که دارید در اینترنت و در ميان مردم پخش کنيد.سرکوبگران ا`ن بزرگترین دشمن ما است

انق0ب یعنی این که ھمه با ھم و برای ھم . در آخر باید بگویم من به شخصه معنای واقعی انق0ب را دیروز در خيابان ھا و کوچه ھای تھران درک کردم
انق0ب یعنی ھمين که دیروز برای چند ساعت کوچه ھـا و .  و برای آن که خودمان سرنوشت زندگی خودمان را تعيين کنيم نه دیکتاتورھا متحد شویم

 ش -پویان!                           انق0ب یعنی مردم و مردم یعنی انق0ب. خيابان ھای شھر در دستان ما بود نه نيروھای سرکوبگر رژیم

 مغضوب تا فرشته اي محبوب  هاشمي، از شيطان
نظامی که اکنون با جدی ترین .سال گذشته دانست 30اصلی ترین ستون ھای نظام جمھوری اس0می در   را می توان یکی از  ھاشمی رفسنجانی

در خيابـان    بحرانی تا آن جا جدی که اگر به زور باتوم، گلوله، چماقداران و ک0شينکف به دسـتان    .دھه گذشته خودش رو به رو شده است 3بحران 
عریان و بی پرده، بيشرمانه  در خيابان ھای شھر، درست درمقابل دوربين ھا، آدم می  نظامی که دیگر .ھای شھر نباشند، یک روز ھم دوام نمي آورد

رنجنامه  "آقا امام زمان" و آن چنان نا توان و عاجز است که برای   درگيری ھای سياسی شده کشد، نظامی که با`ترین مقام نظامی اش رسما وارد
اما ناگھان، فرشته ی نجاتی که پيش از این مورد نفرت عموم بود، بار دیگرمحبوب شده و نماز . اين نظام دارد نفس ھای آخر را می کشد!  می نویسد
به رقيبش رای دادنـد و او را   ھمين علت،  مردم روزگاری ھاشمی مورد غضب مردم بود و به .برگزار خواھد کرد تا شاید نظام را نجات دھد  جمعه را

اما شرايط بي ثباتي ايـن نظـام بـه .  اما امروز، چون نظام او را  مغضوب نموده، در بين مردم محبوبيت پيدا کرده است. مفتضحانه سر جايش نشاندند
سـوال ایـن اسـت کـه، آیـا ھاشـمی داراي چنـان .   حدي است که اگر قرار است باقي بماند، ھاشمي بايد ھمين محبوبيتش را خرج حفظ آن کنـد

 نظام ظاھر شود؟  محبوبيتي ھست که در نماز جمعه این ھفته بتواند در قامت ناجی و فرشته نجات
کمتر ھزینه دادن،  بھتر است که از شکاف بين ھيئت حاکمه استفاده کنند و با شرکت   اگرروزگاری بخشی از مردم ایران این توھم را داشتند که برای

اکنون، به قيمت خونين شدن سنگفرش ھای خيابـان ھـای   در انتخاباتِ ھمين نظام و دعوای ھاشمی و خامنه ای براي تضعيف آن استفاده نمايند،
به این تـوھم دچـار باشـند    است، نباید»  کشته ندادیم که سازش کنيم«در واقع مردمی که شعارشان   .از بين رفته است  تھران و ایران، این توھم

اما بسياري ھستند که بنابر منافع خود، می خواھند این توھم را در مـردم .آن تغييری را که ما خواھانش ھستيم،  ایجاد کند  ھاشمی می تواند  که
چرا که می دانند که سقوط نظام، تر و خشک حکومتيان را که سه دھه در موقعيت ھاي مختلف اين نظام قرار داشتند و به دور خوان يغماي . زنده کنند

. ثروت اين ملت بيچاره نشسته بودند، خواھد سوزاند،   مقام ھاشمي و جايگاه ويژه ي او و خاندانش بر سر اين سفره، بر ھيچکس پوشيده نيـست
نه تنھا جزئی از این نظام که به عنوان یک ستون این نظام ايستاده و ھر زمان که به دزدي ھايش از بيت . خود ھاشمی ھم جزئی ازاین نظام است

ھاشـمی و ھمپالگـانش مـی .   المال اشاره مي شد، در جواب حکم امام را نشان ميداد که ثروت ھاشمي براي حفظ اين نظام اندوخته مـي شـود
شود، و عاقبتش به سرنوشت احمدي نژاد گره نخورده باشد،  شـاید "اص0ح"اما اگر نظام .  دانندکه اگرنظام سقوط کند، ايشان نيزسقوط خواھند کرد

ھر معجزه اي که در نماز جمعه از عمامه ي ھاشمي در .  بتوانند با قرباني کردن احمدی نژاد، کل نظام را حفظ کرده و  جایگاه خود را در آن تقویت کنند
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پس ما بايد از خود اين شوال را کنيم که  آیا با دادن این ھمه ھزینه، باز ھم با بزک شدن این نظام .  بيايد در جھت حفظ نظام غارتگران و قات0ن است
يي که از دست داديم، این ھمه فرزندان این مملکت را » سھراب ھا«و  »  نداھا«راضی می شویم؟ آیا با وجود این ھمه ھزینه ايکه دادیم،  این ھمه 

انتخاب کنيم؟ يا اينکه مي خواھيم کار را يکسره کرده و با یک تغيير  ، يکي را"بد و بدتر" که در بند جانيان داريم، برای این بوده است که  باز ھم  بين 
 بنيادین، شرّ تمامي غارتگران را از سرمان کم کنيم؟   

باید در .  به نظر نگارنده،  باید از فرصت پيش آمده در جمعه،  بعد از نماز،  استفاده کرد. اين سخنان من را به انتخاب راه بی عملی و منفع0نه نگذاريد
و ما به ! ما به ھاشمی اقتدا نمی کنيم! نماز جمعه نمی خوانيم  ما. خيابان ھا حضور داشت و باید ھمين تجمع را به تظاھرات عليه نظام تبديل نمود

ما در ميان مردم می رویم و تظاھرات ميکنيم و . اما از فرصت حضورجمعيت ميليونی در خيابان ھا استفاده ميکنيم ! خطبه ھایش ھم گوش نمی دھيم
جمھوری اسـ0می بيانجامـد، نخواھيـم    ھمان گونه که نگذاشتيم شرکت مردم در انتخابات به مشروعيت نظام.  صداي خود را به عرش مي رسانيم

وی را بر جايگاه به حقّش در   او در راستای نجات نظام خواھد گفت و ما .گذاشت که شرکت مردم در نماز جمعه مشروعيتي برای ھاشمی بوجود آورد
مرگ بر شاه  "شعار قشنگ و زیبا ي   "مجتبی بميری رھبری را نبينی"و  " مرگ بر خامنه ای" ھمراه با    "داد و چند . کنار خامنه ای قرار خواھيم داد

 . و بار دیگر خيابان ھای شھر را در یک جمعه ی داغ تابستانی داغ تر کرده و به فتح خود در خواھيم آورد.  را فرياد خواھيم زد" مرگ بر شاه ، اکبر شاه

 دموكراتيسم پيگير و دموكراتيسم خرده بورژوايي
 فرهاد رها

مارکسيسم وظيفه واقعی یک حزب انق0بی سوسياليستی را توضيح داده است و تاکيد کرده است که وظيفه حزب برنامه سازی برای نوسازی جامعه 
بلکه سازماندھی مبارزه طبقاتی پرولتـاریـا و . و موعظه خوانی برای سرمایه داران و پيروان انھا درباره بھبود وضع کارگران نيست،توطئه چينی نيست

 .تصرف قدرت سياسی به وسيله پرولتاریا و سازمان دادن جامعه سوسياليستی ھدف نھایی این مبارزه را تشکيل می دھد.رھبری این مبارزه است
 »لنين،کليات اثار«
 

خرداد تنھا جرقه ای برای آغاز ان بود در جنبش کمونيستی  23عروج خونين مبارزات مردم ایران عليه حکومت جمھوری اس0می که کودتای انتخاباتی 
بخشی از جنبش کمونيستی با این استد`ل که پرولتاریای کمونيست با پرچم مستقل طبقاتی خود در . ایران تفسير ھای متفاوتی را برانگيخته است

در راه یکی از جناح " شھادت"این مبارزات حضور ندارد حکم به ارتجاعی بودن این جنبش داده  و کارگران و کمونيست ھا را از شرکت در این مبارزات و 
در مقابل بخش دیگری از جنبش کمونيستی با تاکيد بر این که جنبش موجود مبارزه ای برای سرنگونی حاکميت اس0م . ھای بورژوازی برحذر می دارد

تفاوت این دو نظریه که بخش عمـده ای از جـنـبـش . سياسی است به حمایت از ان پرداخته و نيروی خود را در راستای این جنبش  قرار داده است
يسم رکسکمونيستی ایران اگر چه نه در نظریه اما در عمل به انھا تعلق می گيرند به حدی است که به سختی می توان انھا را دو درک متفاوت از  ما

ایا این دیدگاه ھا حقيقتا مارکسيسم را به مثابه بيان مفھومی گذار انق0بی جامعه از سرمایه داری به سوسياليزم به رھـبـری طـبـقـه کـارگـر . ناميد
ھيچ کدام از این دو دیدگاه ذات نظریه مارکسيسم یعنی سازماندھی مبارزه طبقاتی پرولتاریا و رھـبـری ایـن .  نمایندگی می کنند؟به اعتقاد ما خير

 .مبارزه را با ھدف تصرف قدرت سياسی و سازمان دادن به جامعه سوسياليستی نمایندگی نمی کنند
اھـيـت ز مـدیدگاه اول عدم شرکت طبقه کارگر را در مبارزات کنونی برای این طبقه تبدیل به یک فضيلت می کند و ان را به درک اگاھانه طبقه کارگر ا

اما در حقيقت عدم شرکت پرولتاریا به مثابه یک طبقه در مبارزات کنونی نه ناشی از درک بـا`ی ایـن . ارتجاعی جنبش سبز موسوی مربوط می کند
طبقه کارگری که به لحاظ ذھنی به پختگی رسيده باشد در خواھد یافت که ھر بحران . طبقه بلکه به سادگی ریشه در بحران ذھنی طبقه کارگر دارد

پرولتاریایی که .سياسی در جامعه سرمایه داری در عين حال امکانی انق0بی برای رھایی این طبقه از موقعيت فرودست در مناسبات اجتماعی است
به خوداگاھی طبقاتی رسيده باشد مستقل از این که منشا ظاھری بحران سياسی چيست با پرچم مستقل طبقاتی خود وارد مبارزه سياسی شده 

بنابراین عدم شرکت تاکنونی  پرولتاریا به مثـابـه یـک . و برای یگانه نتيجه ھر بحران انق0بی یعنی تعيين تکليف دوباره قدرت سياسی مبارزه می کند
ليل ه دطبقه در مبارزات نه به دليل درک عميق این طبقه از ماھيت ارتجاعی دیدگاھھای موسوی بلکه نتيجه این واقعيت است که طبقه کارگر ایران ب

حل بحران ذھنی طبقه کارگر اساسی ترین وظيفه کمونيست ھـاسـت امـا . ناپختگی ذھنی ھنوز امکانات انق0بی بحران موجود را درک نکرده است
گرایشاتی که عم0 کوششی برای حل این بحران نکرده اند به جای تاکيد بر این واقعيت،از بی عملی طبقه کارگر فضيـلـت مـی سـازنـد تـا بـا ان 

 .پاسفيسم  خود را توجيه کنند
 

ود را ی خدر مقابل، دیدگاه دیگر با تاکيد بر اینکه جنبش موجود مبارزه ای برای سرنگونی اس0م سياسی است به حمایت اشکار از ان پرداخته و نيرو
برای کسب قـدرت سـيـاسـی " توطئه ای"  به سادگی می توان فھميد که درک این گرایشات از مبارزه طبقاتی،. در راستای اھداف ان قرار داده است

این گرایشات تصور می کنند که با ھمراھی جنبش موجود می توانند در لحظه ای مناسب با توطئه ای خير خواھانه رھبری جنبش را از دست . است
اما درک مبارزه طبقاتی به مثابه توطئه ھای سياسی صرفا بيانگر یک بد فھمی ساده انگارانـه . رفرميست ھا خارج کرده و ان را وارد فاز انق0بی کنند

 طئهتوطئه گران بسيار با ھوش تر مثل حزب توده و فدایيان اکثریت درست زمانی از بورژوازی رودست خوردند که تصور می کردند در مراحل اخر تو.است
 .خود برای کسب قدرت به سر می برند

 

ھمراھی جنبش موجود با ھدف کسب ھژمونی بر ان اگر در سطح سياسی بيانگر یک بدفھمی ساده انگارانه است در سطح اجتماعی نماینده یک 
اتوپيای این دموکراتيسم سرمایه .دموکراتيسم خرده بورژوایی دیدگاھی اتوپيایی دارد.افق اجتماعی مشخص یعنی دموکراتيسم خرده بورژوایی است

به ھمين دليل این دموکراتيسم نه ریشه ھای دیکتاتوری یعنی حاکميت سرمایه داری بلکه صرفا نمودھای دیـکـتـاتـوری . داری بدون دیکتاتوری است
در پس عبارت پردازی ھای این گرایش در توجيه ھمراھی با جنبش موجود . یعنی جمھوری اس0می و در نھایت اس0م سياسی را ھدف قرار می دھد

اما مارکسيسم خصلت اتوپيایی .قرار دارد)سرمایه داری ليبرال(و گذار به سرمایه داری خوب) جمھوری اس0می(صرفا اتوپيای رھایی از سرمایه داری بد
، ستهارمان دموکراتيسم خرده بورژوایی یعنی سرمایه داری بدون دیکتاتوری را اشکار می کند و نشان می دھد که دولت در جامعه سرمایه داری واب

 ایـنیعنی سرمایه داری کشور پيرامونی در عصر امپریاليسم به دليل ضرورت ھای مربوط به پروسه انباشت سرمایه ذاتا دیکتاتور خواھـد بـود بـنـابـر
مارکسيسم می امـوزد کـه . سرنوشت دموکراسی در این جوامع کام0 به سرنوشت مبارزه انق0بی عليه کليت نظام سرمایه داری گره خورده است

 سمیخيزش توده ای تا جایی که جھت گيری ضد سرمایه داری نداشته باشد فاقد ھر ضرفيت دموکراتيک است و دنباله روی از ان صرفا بيانگر پوپولي
دیدگاه کمونيسم  در برابر این  دموکراتيسم ناپيگير  مبارزه برای افشای ماھيت اتوپيک ارمان او . است که حتی منافع خود را ھم تشخيص نمی دھد

کمونيست ھا باید این واقعيت را در سطح گسترده تبليغ کنند که جنبش کنونی تا ان اندازه حقيقتا خصلتی .یعنی سرمایه داری بدون دیکتاتوری است
البته صرف نظر از ھر مایه تبليغ،خرده بورژوازی به تنھایی و مستقل از طـبـقـه . دموکراتيک خواھد داشت که خصلتی ضد سرمایه داری  داشته باشد

خرده بورژوازی تنھا زمانی به دموکراتيسم پيگير خواھد پيوست که پایه ھای .کارگر ارمان ھای دموکراتيک و ضد سرمایه داری را نمایندگی نخواھد کرد
 .کليت نظام سرمایه داری به لرزه درامده باشد

 

ز ی ابا توجه به انچه گفته شد از دیدگاه ما معنای زنده   پراتيک کمونيستی در جنبش کنونی نه پيروی از  پاسفيسم گرایش اول و نـه دنـبـالـه رو
بحران کنونی ابستن شرایطی انـقـ0بـی . دموکراتيسم ناپيگر گرایش دوم بلکه معطوف به طبقه کارگر و مبارزه برای حل بحران ذھنی این طبقه است

در نـی است  اما تنھا  پرولتاریایی که به لحاظ ذھنی به پختگی رسيده باشد در این بحران مستقل از منشا ظاھری ان، امکانی انق0بی برای دگرگو
پرولتاریا به مثابه یک طبقه یعنی پرولتاریایی که به اگاھی مستقل طبقاتی دست یافته باشد،ان نيرویی است کـه . مناسبات اجتماعی را خواھد دید

 .می تواند جنبش کنونی را به رویایی که در سر دارد یعنی رھایی از دیکتاتوری رھنمون کند
 
 



 

شماره هفتم، بيست و چهارم تير        بسوي انقالب                                                                                                                     12صفحه      

 )قسمت اول(بحثي درباره ى مباني دموكراسي مشاركتي 
 اسماعيل سپھر

 آناتومی دمکراسی مشارکتی 
قاعدتا اگر حکومت مردم و اعمال اراده آنھا بر سرنوشت خویش حقيقتاً .   شود دموکراسی حکومت مردم بر مردم تعریف می

امّا دموکراسی و حکومت دموکراتيک با انواع .   تحصيل حاصل باشد اضافه کردن کلمه مشارکتى به دموکراسی کار زائدی است
بنابراین .   آیند شود که ھمه به یک اندازه تجلی اراده مردم و سازمان اعمال اراده آنھا به حساب نمی  مختلفی از حکومتھا تداعی می

.   تواند بر تمایز این نوع از دموکراسی با انواع دیگر دموکراسی اشاره داشته باشد از جنبه سياسی می"  دمکراسی مشارکتی"ترکيب 
صفت مشارکتى در این ترکيب در حقيقت به مھمترین مشخصه این نوع از دموکراسی، یعنی مدخليت وسيع، ممتد و تأثيرگذار آحاد 

 .ھای مربوط به زندگی اجتماعی، اشاره دارد مردم در برنامه ریزی و اداره ھمه حوزه
 1960ھمانطور که مک فرسون خاطر نشان می کند، دموکراسی مشارکتی به عنوان شعار جنبش دانشجویی چپ جدید در دھه      

دموکراسی مشارکتی، اما بمثابه یک ساختار  )   1(.مي0دی در متن طبقه کارگر جای باز کرد 70و  60ھای  مي0دی مطرح شد، و در دھه
بنابراین .   سياسی، ھمچون ھر نظام سياسی دیگر تنھا از دل روندھا و رویدادھای سياسی خود ویژه ھر جامعه تولد خواھد یافت

.  پردازانه خواھد بود تردید غيرممکن و خيال  بدست دادن تصویری جزء به جزء و ھمه جانبه از ساختار و نمای دموکراسی مشارکتی بی 
ھا و ابتکارات توده   ت0ش برای بنای دموکراسی مشارکتی در ھر جامعه ھمچون ت0ش برای ایجاد ھر ساختار سياسی دیگر، از ایده

.  پذیرد سياسی، از حوادث سياسی خود ویژه پر اثر و از عوامل بسيار دیگر رنگ و تأثير می قواى تناسب ھای وسيع مردم، از سنتھا، از 
این عوامل نوع و شکل نھادھا و مکانيزمھای سياسی، حدود و کيفيت مشارکت و اثرگذاری سياسی آحاد مردم در قدرت سياسی و 

 . نوع تعامل نھادھای جامعه مدنی و نھادھا و ارگانھای دولتی را به ميزان قابل توجھی از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت خواھد کرد
.  ھای دموکراسی مشارکتی محدود خواھد بود  بنابراین، ت0ش من در نوشته حاضر اساساً به ترسيم مبانی و مھمترین مشخصه

شود، ھدف اساساً بدست  ھا و یا ترسيم برخی از جزئيات مربوط به ساختار دموکراسی مشارکتی اقدام می آنجا نيز که به ذکر نمونه
 .ھای عمومی دموکراسی مشارکتی است  تری از مشخصه دادن تصویر قابل لمس 
 ھای دموکراسی مشارکتی مھمترین مشخصه

دموکراسی مشارکتی در حدود و کيفيت مشارکت سياسی آحاد مردم در ساخت قدرت، در نقش اثرگذار آنھا در تعيين روش 
حکومت و در ترسيم و تغيير راھبرد ھا و راھکارھای سياسی و در توانایی مردم در گزینش و عزل سھل الوصول مقامات حکومتی است 

ھای قدرت  تأمين مشارکت و مدخليت وسيع، کيفی و اثرگذار آحاد مردم در تمامی عرصه.  یابد که از سایر اشکال دموکراسی تمایز می 
 سياسی و حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش، اما از چه طریق قابل تحصيل است؟

 ـ تمرکز زدایی از قدرت سياسی
تمرکز .   ھر ساختار سياسی مبتنی بر اصول پایه ای دموکراسی، طبيعتاً با حدی از تمرکز زدایی از قدرت سياسی متناظر است

بيش از حد قدرت سياسی در نھاد دولت و بویژه تمرکز قدرت در دولت مرکزی عرصه سياست ورزی بر آحاد مردم را تنگ و ایفای ھر 
در فقدان مکانيزمھای کارا و مؤثر جھت تقسيم عمودی .   گونه نقش اثرگذار آنھا در صحنه سياسی را با چالش جدی مواجه خواھد کرد

ورزی بخش ھا و طيف ھای مختلف مردم، دولتھای متکی بر   و افقی قدرت در ساختار سياسی و در نبود فضای کافی برای قدرت 
 . حمایت اکثریت مردم نيز به سادگی به دیکتاتوری و توتا ليتریسم سوق داده خواھند شد

در چھارچوب ليبرال دموکراسی تفکيک قوای سه گانه، وجود شبکه نسبتاً گسترده ای از نھادھای جامعه مدنی، اعطاء بخشی 
ای و بکارگيری حدی از دموکراسی مستقيم و رجوع به آراء عمومی، مکانيزمھای  از قدرت دولتی به نھادھای محلی، شھری و منطقه 

با اینھمه در نظامھای مبتنی بر ليبرال ـ دموکراسی دولتھا ھمچنان .   آیند عمده در خدمت تمرکز زدایی از قدرت سياسی بشمار می
گذاری و چه در حوزه اجرایی از قدرت  بشکل انحصاری بر بخش اعظم قدرت سياسی کنترل دارند و دولت مرکزی چه در حوزه سياست 

دموکراسی ھای موجود تمرکز زدایی از قدرت سياسی از تحدید و تضعيف  -در حقيقت در غالب ليبرال .  ای برخوردار است تعيين کننده 
 .جدی قدرت دولتی بسيار فاصله دارد

دموکراسی، امّا اقدام به تمرکز زدایی در قدرت در چھارچوب حفظ قدرت در دست نخبگان سياسی  -نقص و ناتوانی بزرگتر ليبرال  
چه از طریق تمرکز زدایی از قدرت دولتی و چه از راه گسترش حوزه اقتدار   -تمرکز زدایی گسترده و عميق از قدرت سياسی .   است

پا به پای افزایش جدی فرصت تمرین قدرت سياسی توسط آحاد مردم به نحو اجتناب ناپذیری به تحدید جدی  –نھادھای جامعه مدنی 
ليبرال ھا از محدود شدن حوزه اقتدار دولتی و تمرکز زدایی از قدرت سياسی استقبال می .   اقتدار سياسی نخبگان راه خواھد برد

زدایی از قدرت  ھم از اینرو ليبرال ھا ھرگونه تمرکز.  تابند  کنند، امّا خارج شدن کنترل قدرت سياسی از دست نخبگان سياسی را برنمی 
تنھا تا آنجا مورد حمایت قرار   -چه در چھارچوب قدرت دولتی و چه از راه گسترش حوزه اقتدار نھادھای جامعه مدنی   -سياسی را 

 .ميدھند که اھرمھای اصلی کنترل قدرت سياسی از دست نخبگان سياسی خارج نشود
در دمکراسی مشارکتی، اما لگام زدن به اقتدار نخبگان سياسی و ميدان دادن به اقتدار تصميم ساز آحاد مردم خود ھدف مقدم 

از اینرو، تمرکز زدایی از قدرت سياسی در دموکراسی مشارکتی گسترده، عميق و معطوف به مھار اقتدار نخبگان سياسی و .   است
در دموکراسی مشارکتی تمرکز زدایی از .  ایجاد فرصت جدی برای تجربه بيشترین حد قدرت سياسی توسط بيشترین آحاد مردم است

قدرت سياسی از یکسو با خرد شدن ھر چه بيشتر قدرت دولتی و گسترش حوزه اقتدار نھادھای جامعه مدنی و از دیگر سو با تحدید 
 . امتيازات و حوزه اقتدار نخبگان سياسی ھمراه خواھد بود

 ـ تمرکز زدایی کمی و کيفی از قدرت دولتی
با وجود طبقات اجتماعی و تا آن ھنگام که تظاھر سياسی منافع متنوع افراد و گروھھای اجتماعی استعداد آن را دارد که خود را        

برای مھار قوه قھریه دولتی و ایجاد شرایط `زم برای .   در قالب اخت0ف دوست و دشمن نشان دھد، وجود دولت اجتناب ناپذیر است
سلب سطحی از قدرت سياسی از .   عمومی کردن تجربه قدرت سياسی توسط آحاد مردم، گام اوّل خرد کردن قدرت دولتی است

تر، ھمچون نھادھا و ارگانھای ایالتی،  گذاری و اجرایی به نھادھا و ارگانھای دولتی سطوح پائين  دولت مرکزی و اعطاء قدرت سياست 
 . شھری و محلی بر تمرکز زدایی کمی از قدرت دولتی د`لت دارد

وجود دولتھا و .  ھای موجود، ھم اکنون سطحی از تمرکز زدایی کمی از قدرت دولتی قابل مشاھده است  در ليبرال ـ دموکراسی
پارلمان ھای ایالتی، شوراھای شھر و محله و سطحی از استق0ل دستگاه قضایی و پليس محلی از دستگاه قضایی و پليس مرکزی، 

در نمونه سوئيس و برخی دیگر از کشورھای اروپای غربی ما .  ھایی از تمرکز زدایی کمی از قدرت دولتی را بنمایش می گذارند نشانه 
 . ایم حتی با سطح نسبتاً گسترده ای از تمرکز زدایی کمی از قدرت دولتی مواجه 
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در دموکراسی مشارکتی تمرکز زدایی کمی از قدرت دولتی بر ت0ش جھت حفظ کمترین حد ممکن از قدرت سياسی در دولت 
ترین نھادھای قدرتی، ھمچون نھادھای قدرتی روستا،  مرکزی و دیگر سطوح عالی قدرتی، و اعطاء بيشترین قدرت سياسی به پائين 

چنين سطحی از تمرکز زدایی راه را برای تجربه مستقيم قدرت سياسی توسط توده .  محله، منطقه شھری، شھر و غيره استوار است
 . وسيعتری از آحاد مردم خواھد گشود

ترین نھادھای قدرتی، یعنی نھادھای قدرتی درسطح روستا و محله، منطقه شھری و  ای  با اعطاء اختيارات قابل توجه به پایه
ارتباط نزدیک نمایندگان منتخب در .   شھر، تعداد قابل توجھی از مردم از فرصت تجربه مستقيم قدرت سياسی برخوردار خواھند شد

گذاریھای محلی   نھادھای محلی و منطقه شھری و شھر با توده مردم نيز امکان انعکاس خواست و اراده اکثریت شھروندان در سياست
با کاھش قدرت دولت مرکزی و نھادھای عالی قدرتی، در عين حال .  و شھری و تا حدود کمتری ایالتی یا استانی را افزایش خواھد داد

گذاریھای محلی، منطقه شھری و تا حدودی  حوزه تأثير گذاری گروھھای ذی نفوذ سياسی، اقتصادی و نخبگان سياسی در سياست 
 .شود تر می  شھر کم رنگ

با اینھمه، اما ھيچ سطحی از تمرکز زدایی کمی از قدرت دولتی، به تنھایی نه قادر به تضعيف جدی حوزه اقتدار و فعال مایشایی       
اقتصادی است و نه از ظرفيت `زم برای تأمين سطحی جدی از مدخليت و مشارکت  -نخبگان سياسی و گروھھای ذی نفوذ سياسی 

ھای ذی نفوذ  برای مھار جدی فزون خواھی قدرتی نخبگان و گروه.    ھای حيات سياسی برخوردار است آحاد مردم در ھمه عرصه
یابی به سطح جدی و تأثير گذاری از مشارکت و مدخليت آحاد مردم در عرصه سياسی، تمرکز زدایی  سياسی و اقتصادی و دست 

تمرکز زدایی کمی از قدرت، امّا تنھا در کنار اقدام به سطح عميق .  تردید شرط `زم است کمی عميق و گسترده از قدرت سياسی بی
ورزی جدی و تأثير گذار آحاد مردم در ھمه عرصه ھای حيات   ای از تمرکز زدایی کيفی است که راه را بر اعمال سياست و گسترده

 . سياسی و تضعيف جدی تسلط حلقه نخبگان سياسی بر عرصه سياسی، خواھد گشود
 . 147مک فرسون زندگی و زمانه دموکراسی ليبرال، ص  

 )قسمت دوم(آناتومی دمکراسی مشارکتی 
 ـ تمرکز زدایی کيفی از قدرت دولتی 

تمرکز زدایی کيفی از قدرت دولتی ناظر است بر دمکراتيزاسيون نھادھا و ارگانھای دولتی به نحوی که آحاد مردم از یکسو از 
بھترین شرایط برای گسترده ترین و موثرترین اشکال قدرت ورزی مستقيم و بی واسطه برخوردار باشند و از سوی دیگر سطح ھر چه 

تری به تعداد ھر چه بيشتری از منتخبين خویش تفویض کرده و از ابزار قانونی و  ھای ھر چه کوتاه  کمتری از قدرت خویش را برای دوره 
 .اجرایی `زم برای کنترل و نظارت بر نمایندگان خویش و وا داشتن آنھا به تبعيت از خواست و اراده خود، برخوردار باشند

در چھارچوب ھر ساختار دموکراتيکی طبيعتاً برگزاری نوعی از انتخابات و تأمين سطح و شکلی از خواست و اراده اکثریت تحصيل 
ای طو`نی به یک یا تعداد معدودی از نمایندگان  برگزاری انتخابات به نحوی که قدرت تعداد کثيری از آحاد مردم برای دوره.  حاصل است

در چنين ساختاری پس از برگزاری .   آنھا تفویض شود، امّا تنھا نشانگر وجود سطح نازلی از دمکراتيزاسيون ساختار قدرتی است
مردم عم0ً از قدرت چندانی برای وا داشتن منتخبين خود به پيگيری خواستھا و مطالبات خویش و به کرسی نشاندن اراده  ،انتخابات

که   –حتی گسترده ترین تمرکز زدایی کمی و جغرافيایی نيز در چھارچوب سيستم ھای انتخابات پارلمانی رایج .  خود برخوردار نيستند
شرایط مناسبی برای   –در بھترین حالت راه را بر رقابت انتخاباتی و ھماوردی گروه ھای نخبه و صاحبان قدرت و مکنت می گشاید 

 .  قدرت ورزی جدی آحاد مردم فراھم نخواھد آورد
تامين حضور گسترده، جدی و موثر توده وسيع مردم در نھادھای قدرتی و مھار جدی قدرت ورزی و قدرت طلبی گروه ھای نخبه 
منوط و مشروط است به ھمراه سازی تمرکز زدایی کمی گسترده و پر دامنه با اقدامات کارساز و موثری برای تمرکز زدایی کيفی و 

در راستای تمرکز زدایی کيفی از قدرت سياسی می توان به .  دمکراتيزاسيون فراگير و پر عمق ھمه نھاد ھا و ارگان ھای قدرتی دولتی
 .اقدامات متنوع و گسترده ای دست یازید که من در اینجا ت0ش خواھم کرد به مھمترین آنھا اشاره داشته باشم

 ـ دمکراسی مستقيم 
 تمرکز زدایی کيفی از قدرت دولتی  در گام اول ناظر است بر فراھم کردن زمينه مشارکت بی واسطه و مستقيم مردم در ھمه عرصه ھای سياسی و

شک مشروط به بکارگيری گسترده اشکال  حصول به چنين آماجی بی .  تفویض سطح ھر چه نازل تری از قدرت آحاد مردم به نمایندگان سياسی آنھا
ای از  با وجود سطح گسترده .   گير و سياست سازند در دموکراسی مستقيم، توده وسيع مردم خود تصميم .  متنوعی از دموکراسی مستقيم است

تمرکز زدایی کمی و اعطاء اختيارات جدی به واحدھای جمعيتی نسبتاً کم تعداد، ھمچون روستا و محله، مردم قادر خواھند بود با بکارگيری 
در چنين مجامعی، توده مردم .   گيریھای عمده مربوط به محل زندگی خود راساً شرکت جویند دموکراسی مستقيم و در مجامع عمومی در تصميم 

قادرند نه تنھا به حل و فصل مسائل و مشک0ت عمده محل زندگی خود بپردازند، بلکه مسائل و مشک0ت مربوط به منطقه شھری، شھر، استان و 
 . گيرند کشور را نيز مورد بحث قرار داده و به نحو مؤثری در جریان مھمترین بحثھای مربوط به مسائل ک0ن حوزه ھای جغرافيایی بزرگتر قرار

گذاری ھای مربوط به  گيری ھا و سياست   جویی ھر چه بيشتر توده مردم در مھمترین تصميم  بکارگيری دموکراسی مستقيم جھت مشارکت
در .  پرسی یکی دیگر از اشکال مھم دموکراسی مستقيم است انجام رفراندوم و ھمه .  زندگی آنھا طبيعتاً به برگزاری مجامع عمومی محدود نيست

گذاریھای مھم شھری، استانی و کشوری مشارکت  واسطه در سياست  یابند بی  ھای مختلف آحاد مردم فرصت می  پرسی جریان رفراندوم و ھمه 
در جوامع کنونی با حضور گسترده کامپيوتر و اینترنت در بسياری از .   جسته و نسبت به مسائل عمده و تأثيرگذار در زندگی خود تعيين تکليف نمایند

با بکارگيری بھينه اشکال مختلف وسایل .  تبدیل شده است  پرسی به امری نسبتاً ساده و کم ھزینه ھا و مراکز عمومی، انجام رفراندوم و ھمه  خانه
 .  گذاری در موارد بسيار به آراء مستقيم مردم مراجعه کرد توان برای اتخاذ تصميم و سياست ارتباط جمعی می

دموکراسی مستقيم، امّا برغم تمامی امتيازات و راه گشایی ھای آن برای عمومی کردن تجربه قدرت سياسی، از محدودیتھای بسيار جدی 
انجام ھمه پرسی و .   تواند بسيار راھگشا باشد تردید دموکراسی مستقيم می برای حل و فصل مسائل یک روستا یا یک محله بی .  برخوردار است

 درترفراندوم برای تعيين تکليف برای برخی از تصميم گيری ھای سرنوشت ساز نيز بی تردید اقدامی در راستای عمومی کردن ھر چه بيشتر تجربه ق
برای سامان بخشی به بيشمار .    سياسی و معنا بخشی به مشارکت بی واسطه مردم در سياست گذاری ھا و تصميم سازی ھای مھم است

 . رود تواند از حدود معينی فراتر مسائل و مشک0ت حوزه ھای جغرافيایی و جمعيتی بزرگتر، امّا اتکاء به مکانيزم ھای دموکراسی مستقيم منطقا نمی
بکارگيری دموکراسی مستقيم برای اتخاذ تصميم پيرامون ھمه مسائل خرد و ک0ن  مربوط به زندگی اجتماعی عم0ً غيرممکن 

ھای جغرافيایی و جمعيتی وسيع ھمه مردم انگيزه و وقت `زم برای اط0ع از ظرایف و دقایق مسائل مربوط  به -در محدوده.   است
گذاری ھای شھری، استانی و کشوری را نداشته و چه بسا بسياری از مردم در یک پروسه طو`نی رغبت   شمار زیادی از سياست

پرسيھا امکان تأثيرپذیری مردم از  بع0وه در جریان ھمه .   پرسيھای پی در پی را از دست بدھند خویش به مشارکت فعال در ھمه 
ای بر منافع عمومی و کشوری و  فضاھای تبليغاتی و اسير شدن در دام اھداف پوپوليستی و یا مقدم شمردن منافع محلی و منطقه

 . مقدم شمردن منافع کوتاه مدت بر منافع دراز مدت نيز منتفی نيست
که کارایی دمکراسی مستقيم  حقيقت آنست.   محدودیت عمده دیگر دموکراسی مستقيم به حوزه کارکردی آن مربوط می شود

گذاری محدود است و  دموکراسی مستقيم چنان که باید گرھی از مشکل عمده تمرکز  گيری و سياست  اساساً به حوزه تصميم 
این در حاليست که نحوه اجرای تصميمات سياسی در پيروزی و یا شکست این سياستھا نقش .  گشاید گرایی در قدرت اجرایی نمی 
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در فقدان اراده سياسی `زم، تصميمات سياسی مھم و راھگشا در عمل می تواند بشکل نيمه .   کند ای ایفا می بسيار تعيين کننده 
تواند به مثابه اھرم مھمی برای  بع0وه تمرکز قدرت اجرایی در دست نخبگان سياسی می.  کاره و مسخ شده به اجرا گذاشته شود
 . در اراده مردم عمل نماید manipulation)(تأثير گذاری در ھمه پرسيھا و دستکاری 

تواند به صورت محدود به عمومی کردن تجربه قدرت سياسی و  با توجه به محدودیتھای مزبور، دموکراسی مستقيم تنھا می 
بنابراین، بکارگيری اشکال معينی از .   ایجاد شرایط `زم برای مشارکت جدی آحاد مردم در پھنه گسترده حيات سياسی یاری رساند

 . ای طو`نی، مشخصه مھم ھر گونه ساختار سياسی دمکراتيک در جوامع بشری خواھد بود سيستمھای نمایندگی، حداقل برای دوره 
 سيستمھای نمایندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی

در ارتباط با سيستمھای نمایندگی منطبق با دمکراسی مشارکتی سؤال مھم اینست که چه اشکالی از سيستم تفویض قدرت   
گذاری ھا و مراحل اجرایی این سياست  تواند ضمن تأمين بيشترین حد ممکن از مدخليت وسيع آحاد مردم در پروسه سياست  می

، از کارایی عملی برای اداره جوامع بزرگ بشری با جمعيتی چند )یعنی کمک به تمرکز زدایی کيفی از قدرت سياسی (  گذاری ھا  
ميليونی، چند ده ميليونی و حتی چند صد ميليونی برخوردار باشد؟  بدست دادن سيستم یا سيستم ھای نمایندگی کامل و تماماً 

تردید  ھای عمومی دموکراسی مشارکتی و ترسيم تمامی جزئيات مربوط به این سيستم ھا بی   سازگار با آماج ھا و مشخصه
گيھای تاریخی، اجتماعی،  طبيعتاً چنين سيستم ھایی متناسب با خود ویژه .   تواند حاصل تراوش مغز و کشف فکری افراد باشد نمی

.  ھای وسيع مردم ھر کشور، کشف و به خدمت گرفته خواھد شد  ورزی توده  سياسی و فرھنگی ھر جامعه و در جریان سياست
بنابراین من در اینجا تنھا به ترسيم مشخصات عمومی و نشان دادن برخی از مکانيزمھای عمده در سيستمھای نمایندگی سازگار با 

در ھمين حد نيز مشخصات عمومی مزبور اساساً متکی بر تجربيات تاریخی سيستم ھای .  دموکراسی مشارکتی مبادرت خواھم کرد
نمایندگی برآمده از انق0بات قرن نوزده و قرن بيستم، ھمچون انق0ب کمون، انق0ب کبير روسيه و سایر انق0بات عظيم یک سده گذشته 

 . است
گونيھای بسيار، برخی مشخصات کم و بيش یکسان قابل   ھای موجود برغم گونه در سيستمھای نمایندگی تاکنونی در ليبرال دموکراسی

وزیر، نمایندگان  در این سيستمھا قدرت تعداد کثيری از افراد به تعداد معدودی از نخبگان سياسی در ھيئت رئيس جمھور و نخست .  مشاھده است
در این سيستم وک0ء و نمایندگان در ھر پست و مقامی .   شود پارلمان کشوری و ایالتی و یا شھردار و نمایندگان شورای شھره و غيره تفویض می

خود برای ای نسبتاً طو`نی از قدرت قابل توجھی برخوردار شده و در دوره مسئوليت خود رسماً تعھدی برای اط0ع از خواست و آراء موکلين  برای دوره 
در این سيستم تغيير قبل از موعد رئيس جمھور و نخست .  گذاری در این یا آن مورد معين و به ویژه عمل بر طبق آراء اکثریت موکلين، ندارند سياست 

 .وزیر و تعویض نمایندگان بنا به خواست و اراده اکثریت موکلين، اگر نه غيرممکن که بسيار مشکل و دور از دسترس است
کند که  ای را طلب می دموکراسی مشارکتی با ھدف تأمين بيشترین فرصت تجربه قدرت برای بيشترین آحاد مردم، امّا نظام نماینده گی 

رسی از کنندگان از ابزار و فرصت `زم برای کنترل و حساب نماینده گان به وجه غالب تابع خواست و اراده موکلين خود عمل کرده و موکلين و انتخاب 
 . نمایندگان خود و در صورت تمایل تعویض آنھا برخوردار باشند

به (  تأمين این ھدف در گام اوّل مشروط است به تفویض کمترین قدرت سياسی ممکن از طرف آحاد مردم به بيشترین تعداد ممکن از افراد 
محدود کردن دایره اختيارات نھادھای عالی قدرتی، ھمچون دولت مرکزی و یا دولتھای ایالتی و .   در ھمه سطوح قدرتی)  عنوان نماینده سياسی 

بی ترین نھادھای قدرتی و به تعبير دیگر اعمال تمرکز زدایی کمی گسترده و عميق در تمامی نھادھای قدرتی  اعطاء بيشترین قدرت ممکن به پائين 
تمرکز زدایی کمی گسترده و محدود کردن دایره قدرت ورزی نھادھا و سازمانھای دولتی در ھمه .   تردید پيش شرط حصول به چنين ھدفی است

تکميل  رتیسطوح، امّا باید با محدود شدن ھر چه بيشتر قدرت فردی افراد و تفویض قدرت مردم به تعداد ھر چه بزرگتری از افراد در درون ھر نھاد قد
بر این اساس تفویض قدرت تمامی شھروندان حائز رأی به یک فرد در ھيئت رئيس جمھور یا نخست وزیر و حتی استاندار و شھردار نيز در  .  گردد

ھر چه شمار انتخاب کنند گان بزرگتر و تعداد انتخاب .   تناقض آشکار با گسترش سطحی و عمقی تجربه قدرت سياسی توسط آحاد مردم است
 . شد ورزی انتخاب شوندگان وسيعتر خواھد   کننده گان محدودتر و عرصه قدرت  ورزی انتخاب تر باشد، دایره قدرت  شوندگان کوچک 

ای جز  کند، امّا در عمل نتيجه  انتخاب مستقيم مسئولين دستگاھھای اجرایی مرکزی از طرف آحاد مردم اگر چه ظاھراً دموکراتيک تر جلوه می
در این سيستم از آنجا که تعداد کثيری از .   سپردن قدرت بسيار به یک فرد و یا چند فرد و محدود کردن عرصه سياست ورزی آحاد مردم بھمراه ندارد

انتخاب کنند گان به )  ھمچون آراء ميليونی در انتخابات ریاست جمھوری (  کنند  افراد رأی خود را به یک یا تعداد بسياری معدودی از افراد تعویض می
به ھمين سياق انتخاب شوندگان نيز رأی .  یابند عنوان فرد عم0ً رأی خود را در جمع آراء چند  صد ھزار و بعضاً چند ميليون آراء، حائز اھميت بسيار نمی

کنندگان بطور جدی خود را در کنترل و پاسخگو کردن  بنابراین نه انتخاب .   کنند موکلين خود به عنوان فرد را در انتخاب خویش چندان مھم تلقی نمی
  در این رابطه قدرتی انتخاب.   یابند کنندگان، به عنوان فرد پاسخگو می دانند و نه انتخاب شوندگان خود را در برابر انتخاب  حق می نمایندگان ذی 

 . برخوردارند  گيری از فرصت جدی تمرین قدرت کنندگان فقط در روز رأی 
در ھر سطح اعم از دستگاه اجرایی مرکزی و یا در سطوح پائين (ھای اجرایی  گران دستگاه در واقع گزینش غيرمستقيم ھدایت 

و نه مستقيم و از طریق آراء عمومی، مکانيزم کارا و موثر تری برای مھار قدرت مجریان و ھدایت  ،از طریق مجامع نمایندگی مردم)  تر 
 .  گران دستگاھھای اجرایی و اعمال کنترل مردمی بر کار کرد آنھا بدست می دھد 

گذاریھا و چگونگی به اجرا گذاران  گام بعدی در ایجاد فضای مناسب برای اعمال اراده مؤثر آحاد مردم در نحوه سياست 
در سيستمھای نمایندگی رایج، چه در ليبرال ـ .   سياستھای متخذه، وارونه کردن رابطۀ قدرتی در سيستمھای نمایندگی رایج است

در جریان انتخابات و در شکل (  شود و چه در سایر نظامھای سياسی، جریان قدرت به یکباره و از پایين به با` منتقل می  دموکراسی
در این سيستمھا بخش .   تا از آن پس قدرت از با` و تحت کنترل به پائين جریان یابد)  تفویض قدرت به تعداد بسيار معدودی از افراد 

گيرد و تفویض قدرت از با` به پائين تحت کنترل و در موارد  اعظم و ھسته اصلی قدرت در کنترل تعداد بسيار اندکی از افراد قرار می
 . یابد بسيار با حفظ حق وتو فعليت می

در سيستمھای نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی، امّا ارگان ھا و نھادھای قدرتی در ھر سطح باید بنوعی تحت نظارت 
مث0ً نھاد قدرتی منطقه شھری باید اساساً تحت کنترل و نظارت نھادھای محلی زیر .   تر عمل نمایند و کنترل نھادھای قدرتی پائين 

مجموعه خود، نھاد شھری تابع نھادھای منطقه شھری، نھاد قدرتی استان تابع نھادھای قدرتی شھری زیر مجموعه خود و عاليترین 
 . نھاد قدرتی کشور تحت کنترل و نظارت نھادھای قدرتی استانھا عمل نماید

ست که حق نھادھای پائينی در کنترل و نظارت بر کارکرد نھادھای قدرتی با`تر، حق نھادھای قدرتی با`تر در سياست  بدیھی ا
حق نھادھای قدرتی پائينی برای .   دھد گذاری و در چگونگی اجرای راھبرد ھا و راھکارھای مصوب این نھادھا را مورد سؤال قرار نمی 

تر بر کارکرد اعضاء نھادھا قدرتی  اعمال کنترل و نظارت بر نھادھای قدرتی با`یی از یک سو بر کنترل و نظارت نھادھای قدرتی پائين 
و با`تر و از سوی دیگر بر برخورداری آنھا از حق مخالفت و ت0ش قانونی برای تغيير راھبرد ھا و راھکارھای مصوب نھادھای قدرتی با`تر 

 . در صورت لزوم تعویض سھل الوصول اعضای نھادھای قدرتی با`یی  اشاره دارد
تواند اشکال متنوعی از  در جوامع مختلف بسته به شرایط زمانی و مکانی خود ویژه ھر جامعه، تجربه سياسی ھر ملت می

دھد که  تجربيات تا کنونی جوامع مختلف، امّا نشان می.  سيستم نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی را به منصه ظھور برساند
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سيستم نمایندگی ھرمی  شکل مناسبی برای تأمين نظارت و کنترل جدی نھادھای قدرتی پائينی بر نھادھای قدرتی با`یی و تضمين سي0ن قدرت 
 . از پایين به با` خواھد بود

ترین سطح، مث0ً در سطح محله یا روستا، نمایندگان خود برای اداره امور محله و یا روستا را  در سيستم نمایندگی ھرمی مردم در پائين 
سپس نمایندگان منتخب مح0ت و روستاھای مختلف متناسب با کوچکی و بزرگی ھر ناحيه نمایندگانی را جھت ارگان .   کنند مستقيماً انتخاب می

نمایندگان مزبور نيز به نوبه .   عالی تری که اداره تعدادی از روستاھا و یا یک منطقه شھری و یا یک شھر را بعھده خواھد داشت انتخاب خواھند کرد
خود نمایندگانی را از ميان خود جھت سامان بخشی به امورات منطقه جغرافيایی وسيعتری ھمچون یک شھر بزرگ و یا یک استان یا ایالت برمی 

 . عاليترین نھاد و ارگان دولتی و یا شورای عالی کشوری نيز از نمایندگان منتخب نھادھای نمایندگی استانھا و یا ایا`ت تشکيل خواھد شد.  گزینند 
شوند، و شمار افراد انتخاب  تر از خود گزینش می در سيستم ھرمی از آنجا که نمایندگان ارگانھای عالی تر توسط نمایندگان ارگانھای پائين 

ائينی بر ی پکننده، یعنی نمایندگان نھادھای قدرتی پائين تر، در ھر حال از چند صد نفر تجاوز نخواھد کرد، امکان نظارت و کنترل جدی ارگانھای قدرت
 .  ارگانھای با`یی و تمکين ارگانھای با`تر به خواست و اراده نمایندگان ارگانھای زیر مجموعه خود چندان دشوار نخواھد بود

در ليبرال ـ .   نحوه تفویض قدرت در سيستم نمایندگی ھرمی نيز متفاوت از سيستمھای نمایندگی رایج در ليبرال ـ دموکراسی است
در سيستم نمایندگی آزاد، .   کنند عمل می (Representative)ھای موجود، نمایندگان مردم در ھر سطح اساساً به عنوان نمایندگان آزاد  دموکراسی

و حتی ای معين، در جانبداری از این یا آن سياست از آزادی نسبتاً قابل توجھی برخوردار است  نماینده پس از انتخاب توسط موکلين خود برای دوره 
در این سيستم کنترل و نظارت موکلين و .   قادر است مواضع سياسی خود را جزاً و ک0ً تغيير داده و از یک کمپ سياسی به کمپ دیگری بپيوندد

عکاس ان انتخاب کنند گان بر نمایندگان خود بسيار ضعيف است و نمایندگان برغم اط0ع از گرایش عمومی موکلين خود در این یا آن مورد، الزامی به
 . دیدگاھھای ایشان در سياست گذاری ھا و نحوه اجرای راھبرد ھا و راھکارھای سياسی ندارند

در این .  کنند یعنی نمایندگی مشروط و تحت کنترل عمل می) Delegate(در سيستم نمایندگی ھرمی، امّا نمایندگان بيشتر به عنوان فرستاده 
ایندگان نم سيستم به دليل ارتباط مستقيم  و نزدیک نمایندگان با موکلين و انتخاب کنندگان و امکان  فراخوانی سھل الوصول نمایندگان توسط موکلين،

سازی ھای گوناگون تعھد بيشتری از خود نشان   گذاریھا و تصميم در ھمه حال نسبت به انعکاس نظرات و گرایش عمومی موکلين خود در سياست 
 .خواھند داد

که در ھر سطح در نقش پارلمانی برخوردار از حقوق و اختيارات بسيار برای   –در سيستم نمایندگی ھرمی در کنار نھادھای نمایندگی مردم 
اعمال  د وساماندھی امور مربوط به حوزه جغرافيایی مربوط به خود و ھمچنين برخوردار از حق شرکت در انتخاب اعضاء نھادھای نمایندگی با`تر از خو

 –د نظارت و کنترل موثر بر آن، ابزار اصلی در انعکاس و اجرایی شدن خواست و اراده توده مردم در چھارچوب ساختار قدرت سياسی بشمار می آین
 کنگره یا اج0س عمومی نمایندگان نھادھای خود مدیریتی مردم نيز از نقش برجسته و حائز اھميتی در بيان گرایش عمومی مردم  در حوزه ھای

 .  سياست گذاری و اجرایی برخوردار است
ی براکنگره و یا اج0س عمومی نمایندگان نھادھای خودمدیریتی به دليل کوتاه بودن دوره حياتشان قادرند تعداد بسياری از نمایندگان مردم را 

بر خ0ف نھادھای نمایندگی معمول سيستم ھرمی که حداقل عمری یکساله ( بحث و تصميم گيری پيرامون مھمترین مسائل پيش رو گردھم آورده 
 خواھند داشت و به لحاظ فنی و به جھت سھولت در امر سياست گذاری و ساماندھی حوزه اجرایی تعداد اعضاء آنھا در ھر حال و در ھر سطح نمی

و تصميم پيرامون مھمترین و حياتی ترین سياست گذاری ھا را به آراء تعداد زیادی از نمایندگان نھادھای قدرتی زیر ) تواند از چند صد نفر تجاوز نماید 
کنگره و یا اج0س عمومی نھادھای خودمدیریتی در عين حال می تواند ظرف مناسبی برای تضارب آراء و گفت و شنود .   مجموعه خود متکی سازد

از ری تعداد وسيعی از نمایندگان نھادھای خودمدیریتی مردم بوده و عرصه ای مھم از تجربه قدرت سياسی در سطوح عالی را برای تعداد ھر چه بيشت
 .افراد فراھم نماید

 0حبا اینھمه تجربه شوراھا در جریان انق0ب کبير روسيه نشان داد که کنگره نھادھای شورایی یا نھادھای خودمدیریتی توده ھا، ارگانی ذی ص
به )  در ھر سطح(با سپردن اختيار انتخاب تمامی اعضاء نھادھای قدرتی عالی .   برای انتخاب اعضاء نھادھای قدرتی عالی ھم طراز خود نيستند

ارت و نظ نمایندگان کنگره رابطه قدرتی نھادھای قدرتی پائينی و با`یی به ضرر نھادھای قدرتی پائينی بھم خورده و نھادھای قدرتی عالی از دایره
برای حفظ رابطه قدرتی متعادل بين نھادھای قدرتی پائينی و با`یی انتخاب اکثریت اعضاء ھر .   کنترل نھادھای زیر مجموعه خود خارج خواھند شد

 .   نھاد قدرتی باید در حوزه اختيار نھادھای زیر مجموعه آن تعریف شود
چنين .   ھمانطور که قبل از این اشاره شد بدست دادن ساختار سياسی تمام و کمالی از دموکراسی مشارکتی نه ممکن است و نه مفيد

رت بندی گی ھای آن جامعه را بازتاب خواھد داد و ثانياً اجزای اسکلت و نوع صو ساختاری او` متناسب با شرایط زمانی و مکانی ھر جامعه، خود ویژه 
بنابراین بدیھی است که سيستمھای نمایندگی ھرمی .   رسد ورزی مردم کشف و به منصه ظھور می چنين ساختاری اساساً در جریان سياست 

در جریان جوشش قدرت .  پوشی ساختار دموکراسی مشارکتی بشمار آورد  توان جزء ذاتی و غير قابل چشم تجربه شده در انق0بات تاکنونی را نمی
 . ھا چه بسا شکلھایی بدیع از سيستم نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی تولد یابد ورزی توده 

بع0وه کام0ً قابل تصور است که عناصری از سيستم نمایندگی پارلمانی در کنار اجزایی از سيستم نمایندگی ھرمی تعين بخش شکلی از 
مث0ً برای انتخاب اعضاء مجامع نمایندگی یک شھر ضمن گزینش اکثریت قابل توجه نمایندگان از .   سيستم نمایندگی دموکراسی مشارکتی باشد

ر را توان برخی از نمایندگان را از طریق کنگره و اج0س نمایندگان نھادھای خود مدیریتی شھر مزبور و برخی دیگ مجاری سيستم نمایندگی ھرمی، می
توان بخشی از نمایندگان نھادھای قدرتی با`تر را از  به ھمين سياق می.  از طریق انتخابات عمومی در سطح منطقه جغرافيایی مربوطه گزینش کرد

طریق کنگره نمایندگان نھادھای خود مدیریتی در سطح مناطق جغرافيایی بزرگتر و برخی دیگر را مستقيماً از طریق انتخابات عمومی به سمت 
 .نمایندگی گزینش کرد

ی گونی اشکال نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی، اما وجود مکانيزمھای متنوع برای اعمال نظارت و کنترل مؤثر نھادھا  برغم تنوع و گونه
به شکلی که نھادھای قدرتی عالی تر در مجموع تابع خواست و اراده اکثریت نمایندگان نھادھای  –تر بر نھادھا و ارگانھای قدرتی با`تر  قدرتی پائين 

قدرتی ای قدرتی پائين تر از خود عمل کرده و نھادھای پائينی از ابزار قانونی `زم برای مخالفت و تغيير سياست گذاری ھا و روشھای اجرایی نھادھ
چه اینکه در چھارچوب یک سيستم نمایندگی، آحاد مردم تنھا ھنگامی قادر .  جزء ذاتی این سيستمھا خواھد بود   -عالی تر از خود برخوردار  باشند 

̀ جریان یافته و نھادھای قدرتی پائينی از ابزار  -ھدایتی  ھایبه نقش آفرینی مؤثر در صحنه سياسی خواھند بود که جریان قدرت پيوسته از پائين به با
 . نظارتی ضروری برای سمت دھی و کنترل نھادھای قدرتی با`تر برخوردار باشند

 ـ دموکراسی مشارکتی و قوای سه گانه     
در نقد ليبرال ـ دموکراسی گفتم که حتی در چھارچوب ليبرال دمکراسی نيز تفکيک قوای مجریه و مقننه نه به سادگی ممکن است و نه ضرورتا 

تفکيک قوای مقننه و مجریه اگرچه در اشکال معينی موجبات حدی از تمرکز زدایی در ارکان قدرت سياسی را فراھم ميآورد، اما این تمرکز .   مفيد
استق0ل قوه مجریه از قوه مقننه جز از .   زدایی را در خدمت نھادینه کردن چيره گی و تسلط نخبگان سياسی بر ارکان قدرت سياسی قرار می دھد

طریق واگذاری و تفویض  سھم قابل توجھی از قدرت سياسی به یک فرد در ھيئت رئيس جمھور، نخست وزیر و در بھترین حالت جمعی متشکل از 
از این رو تفکيک قوای مقننه و مجریه اگرچه به فضای رقابتی بين نخبگان سياسی و ایجاد .   تعداد معدودی از افراد غير قابل تصور به نظر می رسد

رت قد حدی از تمرکز زدایی در چھارچوب حفظ اقتدار سياسی نخبگان یاری می رساند، اما منشا اثری قابل اعتنا در ایجاد نوعی از تمرکز زدایی از
 .          سياسی که راه را بر تجربه عمومی قدرت سياسی بگشاید، نيست

  و نه تأمين بيشترین فرصت قدرت(  ورزی برای بيشترین تعداد آحاد مردم   تا آنجا که به دموکراسی مشارکتی و تأمين بيشترین فرصت قدرت  
مربوط است، تفکيک و جدایی قوه مجریه از قوه مقننه نه تنھا حصول به چنين ھدفی را تسھيل نمی )  ورزی برای بيشترین تعداد نخبگان سياسی 

با اعطاء قدرت قابل توجه به قوه اجرائيه و خروج آن از دایره نظارت و .  کند کند، بلکه بنوعی دست یابی به چنين ھدفی را  با مانع و چالش مواجه می
با بدست آوردن استق0ل .   کنترل مؤثر قوه مقننه، آحاد مردم عم0ً از ابزار مؤثر و کارآمدی برای ھدایت و کنترل دستگاه اجرایی برخوردار نخواھند بود

خواھند ار قدرتی، ھدایت گران دستگاه اجرایی، امّا از ابزار حقوقی و عملی مؤثری برای کنترل مردم و حتی دستکاری در اراده و منویات آنھا برخورد
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 !انقالبيون كمونيست! كارگران مبارز
 براي هرچه غني تر كردن محتوا و سراسري تر كردن پخش نشريه

 با ما همكاري كنيد
proletariat1871@gmail.com 

 . شد
بنابراین در چھارچوب دموکراسی مشارکتی ادغام ھر چه بيشتر قوه مقننه و قوه مجریه و تابعيت دستگاھھای اجرایی از دستگاھھای قانون 

بدیھی است که این ادغام از جنبه فنی و عملی .  گذاری و نمایندگان مردم، با روح و اھداف تعریف شده این نظام از سازگاری بيشتری برخوردار است 
درسطح .  توانند در نقش اجرایی ظاھر شوند نھادھای نمایندگی مردم در ھر سطح، فقط تا حدود معينی می .  تر رود تواند از سطح معينی پيش  نمی

امّا در سطوح جغرافيایی .   تواند از برجستگی قابل توجھی برخوردار باشد روستا، محله، و حتی منطقه شھری نقش اجرایی نمایندگان مردم می
ا ھ تر، برغم ایفای نقش مؤثر برخی از نمایندگان در نھادھای اجرایی و حتی اختصاص مسؤليت ھای مھم اجرایی ھمچون مسئوليت وزارتخانه گسترده 

توان بين اعضای نھادھای نمایندگی  و ارگانھای مھم دولت مرکزی و دولتھای محلی و غيره به نمایندگان، ھمه مسئوليت ھای مھم اجرایی را نمی
 . مردم در سطوح مختلف تقسيم کرد

ھکارھای گذاریھای مربوط به حوزه اختيارات و وظایف خود و بدست دادن راھبردھا و را  نمایندگان مردم بھرحال باید از وقت و انرژی کافی برای سياست
نمایندگان در عين حال باید از فرصت `زم جھت ارتباط مستقيم و رودررو با موکلين .   ضروری برای حل و فصل مسائل مبت0به جامعه برخوردار باشند

وظایف تخصصی، پرشمار و پر پھنای مدیریت دستگاھھای اجرایی نيز شبکه .  خود و اط0ع از خواستھا، نظرات و تمای0ت عمومی آنھا برخوردار باشند
به ع0وه، نمایندگان مردم نه نسبت به برخورداری از تخصصھای ویژه برای احراز .  کند ای از مدیران و متخصصين صاحب ص0حيت را طلب می گسترده 

 پست ھا و مسئوليت ھای مختلف که اساساً بر مبنای کسب اعتماد مردم و برای بيان و پيگيری خواستھا، نظرات و تمای0ت عمومی آنھا به سمت
ھای مھم اجرایی از نمایندگان مردم نه عملی است و نه خردمندانه و   بنابراین پر کردن تمامی سمت ھا و مسئوليت.   شوند نمایندگی برگزیده می

مھم، امّا تعریف .   ناپذیری باشد در حقيقت وجود یک قوه اجرایی با حدی از استق0ل عمل شاید برای اداره  تمامی جوامع مدرن امر اجتناب.  منطقی
در چھارچوب دموکراسی مشارکتی ادغام و آميختگی ھر چه بيشتر این دو قوه تا مرزھای فنی، .   استق0ل نسبی قوه اجرایی از قوه مقننه است

و نمایندگان مردم بيشترین نظارت و کنترل را بر دستگاھھای اجرایی اعمال نموده و دستگاھھای اجرایی .به نحوی که مردم  ،عملی و منطقی ممکن
 . تابع خواست و اراده مردم و نمایندگان آنھا عمل نماید، ھدف مطلوب است

ان برای حصول به چنين ھدفی انجام برخی از فعاليتھای اجرایی توسط مجامع نمایندگی مردم، بویژه در سطح روستا و محله و شاید حضور نمایندگ
اما تامين نظارت و کنترل نھادھای قوه مقننه بر .  مردم در برخی از سمت ھای اجرایی مھم در سطوح مختلف دستگاه اجرایی کارساز و راھگشا باشد

در این .  شد نھادھای قوه اجرائيه و به ویژه اعمال نظارت و کنترل مردم بر دستگاه ھای اجرایی با ادغام مکانيکی و تمام و کمال دو قوه عملی نخواھد
رخوردار ر براستا اقدام به دمکراتيزاسيون پر عمق و پر دامنه کل ساختار سياسی و بویژه دمکراتيزاسيون ساختار درونی نھاھای اجرایی از اھميت بسيا

 .است
وای ز قدر برخورد به استق0ل قوه قضائيه از قوای دیگر، اما دمکراسی مشارکتی بی تردید با ایجاد بھترین شرایط برای تامين استق0ل این قوه ا

اگر تفکيک قوای مقننه و مجریه برغم ایجاد سطحی از تمرکز زدایی در عالی ترین سطوح قدرتی، اساساً در خدمت نھادی .  دیگر تداعی می شود
ل عم کردن سلطه گروه ھای نخبه بر ارکان قدرت سياسی و ھم از اینرو بمثابه مانعی مھم در برابر تمرکز زدایی معطوف به قدرت مداری آحاد مردم

در دمکراسی .  می کند، استق0ل قوه قضایی از قوای دیگر مکانيزم کارساز و موثری است در خدمت تمرکز زدایی جدی از ارکان قدرت سياسی
دھای نھامشارکتی استق0ل قوه قضائيه از قوای دیگر می تواند به عنوان ابزار قدرتمندی در دفاع از حقوق و آزادی ھای فردی در مقابل ھمه انواع 

استق0ل دستگاه قضائيه در عين حال می تواند بمثابه سد دفاعی محکمی در برابر ت0ش نھادھای قدرتی عالی برای گسترش .  قدرتی عمل نماید
     .حيطه قدرت خود به ضرر نھادھای قدرتی پائين تر ظاھر شود

دمکراسی  –در این راستا تجربيات ليبرال . برای تامين استق0ل قوه قضائيه از قوای دیگر مکانيزم ھای متنوع و مختلفی را می توان به خدمت گرفت
انتخاب مستقيم برخی از قضات توسط مردم در تجربه آمریکا و برخورداری قضات از تضمين شغل .  ھای موجود نيز می تواند مورد استفاده قرار گيرد

در تجربه انگلستان ھر یک به شکلی ) و ھم از اینرو بسته بودن دست قوای دیگر در حذف برخی از قضات نا ھماھنگ با اھداف سياسی خود ( دائمی 
  .و تا حدودی در خدمت استق0ل قوه قضائيه از قوای دیگر عمل می کند

تامين  در تجربه آمریکا در انتخاب مستقيم قضات توسط مردم، البته برغم امتيازات متعدد و چشمگير چنين مکانيزمی، بر محدودیتھای جدی این مکانيزم
بویژه آنجا که رقابت بر سر تصدی سمت ھای قضایی عالی و انتخاب قضات توسط شمار چند صد ھزاری و حتی چند ميليونی  -استق0ل این قوه 

اکنون بخت کاندیداھا برای تصدی سمت ھای عالی در دستگاه قضایی برخی از ایا`ت در آمریکا نه به .  روشنی می افکند –انتخاب کنند گان است 
اعم از ( سياسی نيروھای تامين کننده ھزینه ھای سر سام آور کمپين تبليغاتی آنھا  –دانش، تجربه و استق0ل رای آنھا که اساساً به قدرت مالی 

با محدود کردن ھزینه تبليغاتی کاندیدا ھا و کمک .  بستگی دارد) احزاب و گروه ھای سياسی و یا شرکتھای و کمپانی ھای بزرگ و صاحب قدرت 
.  رده کدولتی به کمپين تبليغاتی ھمه کاندیدا ھا، البته می توان بر برخی از ضعفھا و محدودیت ھای مکانيزم انتخاب مستقيم قضات توسط مردم غلب

چند صد ھزار یا چند ميليون ( با اینھمه بنظر می رسد انتخاب مستقيم عالی ترین مقامات قضایی توسط مردم، به دليل بزرگی شمار انتخاب کنند گان 
  .، با اشکا`ت متعدد و از جمله نقش آفرینی صاحبان قدرت و ثروت در پيروزی این و یا آن کاندیدا ھمراه باشد)نفر 

برای غلبه بر مشک0ت متعدد در این عرصه شاید بسنده کردن به انتخاب مستقيم مسئولين قضایی در سطوح بسيار پائين و در محدوده ھای 
جغرافيایی کوچک و واگذاری گزینش مسئولين قضایی در سطوح با`تر به ھيئت ھایی متشکل از نمایندگان قضات منتخب، نمایندگانی از مجامع 

بع0وه ایجاد محدودیت ھای .  نمایندگی مردم و نمایندگانی از نھادھای جامعه مدنی ھمچون تشکل صنفی وک0ء و غيره، انتخاب مناسب تری باشد
  .دبو جدی برای عزل قضات و تامين ضمانت شغلی قابل اتکا برای آنھا مکانيزم موثر دیگری در خدمت حفظ و پاسداری از استق0ل قوه قضائيه خواھد

 

 ....ادامه دارد 


