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 1388ششم مرداد ماه  

 )3(شرايط انقالبي و آلترناتيو كمونيستي
 راديکاليسم بورژوازي، پرولتاريا و آلترناتيو کمونيستي

 
.  راديکاليسم بورژوازي، توجيه تاريخي خود را در اولين دھه ھاي قرن نوزدھم مي	دي يافـت

در زماني که انق	ب صنعتي به اوج خـود رسـيده و تمـامي روابـط درونـي و ظـاھر جوامـع 
زمانيکه رقابت بيـن سـرمايه داران و صـاحبان صـنايع، .  سرمايه داري را منقلب ساخته بود

توليد انبوه را به حدي رسانده بود که بازار داخلي اشباع شده و ضرورت ايجاد بازار جھانـي 
.  بر سرمايه داران و حکومت ھاي ايشان، در شکل بحرانھاي مـازاد توليـد، فـشار مـي آورد

اما، اص	حات قانوني Dزم در قوانيني مانند تعرفه ھاي حمايتي گمرکي و محـدوديت ھـاي 
مبادDتي که تأثير مستقيمي بر روابط زيربنايي از جمله قيمت ھا و دستمزدھا و نرخ بھره و 

چـرا کـه در مراحـل اول رشـد سـرمايه .   در نتيجه نرخ ارزش اضافي داشت، امکانپذير نبود
و » رانت خوار«داري، قدرت اقتصادي و اجتماعي، به اشراف روستايي بورژوا شده و مالکين 

منتقـل ...  انحصارھاي بازرگاني وابسته به ايشان، چون کمپـاني ھنـد شـرقي و غربـي و 
ساخته بود و ايشان کنترل انحصاري قدرت سياسي را در اختيـار داشـتند و مـانع ھرگونـه 

در آغـاز قـرن نـوزدھم و .   تغييري به نفع بورژوازي صنعتي تازه به دوران رسيده مي شدند
رشد انق	بي صنعت، قدرت اقتصادي به اين قشر نوظھور از سرمايه داران منتقل شده بود، 
بدون آنکه تغييري در ترکيب قدرت سياسي و حکومتي و نظام مقننه و قضايي ايجاد شـده 

اين تضاد بين قدرت اقتصادي در مقابل انحصار سياسي، مولود فلسفه و خط مشي .  باشد
شـھرت »  ليبرال راديکال«و يا » راديکال ھا«سياسي اي شد که در روند شکلگيري اش به 

يـا »  فلـسفه علـم«در اينجا وارد مباحـث فلـسفي ايـشان و چگونگـي بنيانگـذاري .   يافت
اما اين را ميگوييم که از دومين دھه ي قـرن نـوزدھم تـا اوليـن .  نمي شويم» پوزيتويسم«

در دھه ششم ھمان قرن، جنبـش اقتـصادي و سياسـي اي » کريمه«جنگ امپرياليستي 
سياست ھاي سياسي و .  بوجود آمد که پايه گزاران و رھبران آن از  بورژوا راديکال ھا بودند

اقتصادي ايکه در اين چھار دھه بوسيله اين جنبش و در راستاي منافع بورژوازي صنعتي آن 
دوران پي ريزي شد، با اينکه ديگر ھيچگونه توجيه تاريخي اي نـدارد، امـا، تبـديل بـه خـط 
مشي اي شده است که بورژواھاي کنار گذاشته شده از قدرت سياسي، براي بـاز کـردن 

ھمـان .   فضايي براي خودشان در درون نظام سـرمايه داري ، بـه آن متوسـل مـي شـوند
راديکالھـايي چـون اکـبر گنجـي، سـازگارا و -سياست ھايي که ھـم اينـک از طـرف بـورژوا

 .تبليغ مي گردد... افشاري و حقيقت جو و 
 

بطور خ	صه، خط مشي ليبرال راديکال ھا، مبارزه عليه قدرت از طريق مسالمت آمـيز و در 
در قـرن نـوزدھم، ليـبرال .   چھارچوب قانوني با تأکيد در حفـظ نظـام سـرمايه داري اسـت

راديکال ھاي انگليسي، در اولين قدم خود براي باز کردن راه، و عبور از سد محدوديت ھاي 
انتخاباتي پارلمان،  نياز به اص	حات در قوانين انتخاباتي داشتند و بـراي کـسب اکثريـت در 

پس با .  پارلمان، نياز به برداشتن محدوديت از انتخاب کنندگان، بويژه از طبقه کارگر داشتند
توانستند کارگران را » نظام دمکراسي«و مترادف قرار دادن آن با » حق رأي عمومي«شعار 

بسوي منافع خود جلب کرده و از طريق مبارزات و تظاھرات ھاي خياباني کارگران، سرمايه 
بـه  1832اين قوانين در سال .   داران سنّتي را وادار به عقب نشيني و سازش با خود کنند

حـق رأي «نفع بورژوازي صنعتي تغيير کرد، اما، منافع کارگران ناديده گرفته شد و نـه تنھـا 
پذيرفته نشد، بلکه حتي در چند حوزه اي که کارگران، زير قوانين اصناف قديمـي » عمومي

امـا ايـن اقـدام دو چـيز مانـدگار بـراي .   قادر به رأي دادن بودند نـيز از ايـشان گرفتـه شـد
بـه تعريـف »  دمکراسـي«اول، محدود کردن .   بورژواھاي غير حاکم جھان به سنّت گذاشت

، و دوم، تاکتيک استفاده از نيروي اعتراضي کارگران براي پيشبرد منافع »حق رأي عمومي«
اين اقدام بار ديگر با فاصـله چنـد سـال کوتـاه، در زمينـه !   خود و خيانت به آنھا در نيمه راه

 .  تکرار شد» قانون غّ	ت«اص	ح 
 

بايد در اينجا يادآوري کرد که خط مشي بورژوا راديکالھا، حتي در ھمان زمان ھـم از طريـق 
ھنگاميکه در اثر اين خيانت، طبقه کارگر .  رابرت اوئن، وارد جنبش سوسياليستي شده بود

اگـر قـرار «اقدام نمود، رابرت اوئن با بيان اينکـه   »  جنبش چارتيستي«انگلستان به ايجاد 
باشد که شما سال آینده با حق رأی عمومی و انتخابات بوسيله صندوق آرا، پارلمان جدیـد 
را برگزینيد، این پارلمان احتماDً کمترین فایـده و بيـشترین آشـفتگی را دارا خواھـد بـود، و 

از » بدترین مجمع عمومی ممکن خواھد بود که تا کنون بر این کشور حاکميّت داشته است
در صورتيکه خود او کارگران را به اقـدام بـراي بھـتر کـردن .   حمايت چارتيست ھا سر باز زد

شرايط زندگي شان به مبارزه براي باD بردن دستمزدھا و بھينه سازي شرايط صنفي شان 
اکونوميسم، در حقيقت، نتيجه نفـوذ ايـدئولوژي ليبراليـسم در جنبـش .   تشويق مي نمود

کارگري است که مبارزات کارگران را به مبارزات صنفي خ	صه کرده و دائره ي سياسـت را 
 .به نخبگان بورژوا تسليم مي سازد
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» تجـارت آزاد«، »اقتصاد رقابتي«و »  بازار آزاد«و اما حمايت از 
 50و  40در دھه ھاي » دخالت حداقلي حکومت در اقتصاد«و 

قرن نوزدھم با گرفتن رھـبري بـورژوا راديکـال ھـا بـه دسـت 
به جزئي از خط مـشي » ريچارد کابدن«و » مکتب منچستر«

قــانون »  قــانون غــّ	ت«در حقيقــت، .   ايــشان تبــديل گــشت
حمايتي اي بود که دروازه ھـاي وارداتـي کـشور را بـسته و 
تعرفه ھاي گمرکي وارد کردن غّ	ت از کشورھاي خـارجي را 
چنان در سطح باD و حجـم محـدودي نگـاه مـي داشـت کـه 
زمينداران بزرگ و انحصارھاي تجاري مجبور به رقابت با توليـد 

اين قانون .   کنندگان خارجي و پايين آورن قيمت غّ	ت نشوند
.  از دو جنبه با منافع بورژوازي صـنعتي آن دوران در تـضاد بـود

اول اينکه، کشورھاي خارجي نيز بـراي جـبران، دروازه ھـاي 
وارداتي خود را بـر روي کاDھـا و مـصنوعات انگليـسي مـي 
بستند و بدين ترتيب دسترسي صاحبان صـنايع انگلـستان را 

دوم اينکه، قيمت باDي .  به بازارھايشان محدود مي ساختند
غّ	ت برابر بود با گراني نان و در نتيجـه ديگـر کاDھـاي مـورد 
استفاده طبقه کارگر، کـه معـني اش بـراي صـاحبان صـنايع، 

بـه علـت تطابـق .   پرداخت دستمزدھاي باD به کـارگران بـود
منافع صاحبان صنايع و کارگران در مـورد دوم، پـس از بيـست 
سال جدايي و ستيز دائـم ميـان کـارگران و صـاحبان صـنايع، 
دوباره بـورژوازي راديکـال بـر جنبـش کـارگران سـوار شـده و 
توانست از نيروي  اعتراضي ايشان به نفع خويش بھره برده و 

را »  قـانون غـّ	ت«ميـ	دي توانـست  1845باDخره در سـال 
به سـرعت »  تجارت آزاد«اما باز شدن بازارھا و .   ملغي سازد

جاي خود را به رقابت ھاي جھاني  و انحصارھاي ملي و آغاز 
تحميـل ھزينـه ھـاي جنگـي بـر .   جنگھاي امپرياليستي داد

کارگران، ايشان را از دستيابي به قدرت خريد وعده داده شده 
.  محروم ساخت و دوباره به جنبش کارگري خيانت روا داشـت

رقابـت «ھمچنين، در واقعيت ثابت شد که پيشبرد سياسـت 
و ديگــر »   دمکراســي«و »  بــازار آزاد«و »  تجــارت آزاد«، »آزاد

شعارھاي عوامفريبانه ي راديکال ھا، توھمي بيـش نبـوده و 
نه تنھا به صـلح ابـدي و شـکوفايي اقتـصادي بـراي تمامـي 
طبقات نخواھد انجاميد، بلکه حاصلش، جز ايجاد انحـصارھاي 
جھــاني قدرتمنــد و جنــگ و ارزش ھــاي اضــافي نجومــي و 

 .استثمار ھر چه بيشتر نيروي کارگر نيست
 

و اما کانون جنبش کارگري که تا آن زمان کـارگران انگليـسي 
نقش پيشرو ھاي آن را بازي مي کردند، به علل فراواني کـه 
.  خود نياز به مکتوبي جداگانه دارد، بـه فرانـسه انتقـال يافـت

جنبش کارگري چارتيست با سمتگيري اکثريت آن بـه سـمت 
بــورژوا راديکــال ھــا و تقــسيم اقليّــت آن بيــن ديــدگاه ھــاي 

امـا در .   سوسياليستي، از جمله مارکسيـسم، فـرو پاشـيد
فرانسه، بخصوص پس از ھجوم اطريشي ھـا بـه فرانـسه و 
محاصــره پــاريس توســط ايــشان، جنبــش کــارگري اش را در 

بـا .   موقعيّت پيشتازي جنبش ھـاي کـارگري جھـان قـرار داد
به اطريشي ھـا و امتنـاع طبقـه کارگـر »  تيير«تسليم دولت 

پاريس و گارد ملي از تمکين بـه قـرارداد صـلح، طبقـه کارگـر 
پاريس مسلح شد و شـوراي محـ	ت و کارخانـه ھـا، قـدرت 

بيــن الملــل اول بــه رھــبري .  سياســي را در دســت گرفتنــد
مارکس اين ساختار قدرت سياسي را بمثابه شکل حکومتـي 

جنگ داخلي «پرولتري شناسايي کرد و در گزارش معروف به 
، جزئيات اين سـاختار »کمون«بويژه فصل سوم آن، »  فرانسه

را تشريح و روابط في مابين اجزاء آن را تعريف کرده و بـر ايـن 
نکته تأکيـد کـرد کـه پرولتاريـا نمـي توانـد از شـکل حکومـت 
بـورژوازي اسـتفاده نمايـد، بلکـه بايـد ھـرم قـدرت را در ھـم 
شکسته و با الگوبرداري از کمون پـاريس، سـاختار حکومتـي 
ــه طبقــات و اھــالي را از زيــر يــوغ  اي را بوجــود آورد کــه کليّ
بـورژوازي رھــا کــرده و حـق حاکميّــت تمــامي شــھروندان را 

» دمکراسـي«انگلـس ايـن شـکل حکومـت را .   تضمين کنـد
اگـر کـسي بـه دنبـال شـکل اجرايـي :  واقعي خواند و گفـت

ديکتاتوري پرولتاريا مي گـردد، آنـرا در کمـون پـاريس خواھـد 

 )نقل به مضمون.(يافت
 

پس از کمون، در ھر جامعه اي که  دولت سرمايه داري از طريق انق	ب 
اجتماعي شکسته شد، حکومت ھاي شورايي خ	ء قدرت سياسي را 

در اوايل قرن بيستم تا به ... در روسيه و آلمان و انگلستان و .  پر کردند
در ايران نـيز، در .   امروز، اين اصل حقانيت خود را بارھا ثابت کرده است

، ضد انق	ب بـه پـيروزي 1357بھمن  22دوران انق	بي اخير، با اينکه در 
رسيد، اما به علت اينکه حکومت سلطنتي فرو پاشـيد و دولـت موقـت 
ضد انق	بي آمادگي پر کردن خ	ء قدرت را نداشـت، بـراي مـدتي اداره 

امـا .   امور بر دوش شوراھاي کارخانه ھـا و کميتـه ھـاي محلّـي افتـاد
متوھم تـر از »  کمونيست«متأسفانه اھالي متوھم و رھبران سياسي 

اھالي، اين موقعيّت را شناسايي نکردند و در نتيجه تنھا نقش سرايدار 
قدرت را براي بورژوازي بازي کرده و ھنگاميکـه بازسـازي قـدرت ھرمـي 
باندازه اي پيـش رفـت کـه توانـايي مـديريت اجتمـاعي را بـه دسـتگاه 
حکومتي بورژوازي باز گرداند، عليرغم مقاومـت ھـاي ديـر ھنگـام، ايـن 
نھادھاي انق	بي منحل گشته و جاي خود را به ارگان ھاي حکومتي و 

 .يا نھادھاي اس	مي وابسته به آن دادند
 

حــال بــا ايــن پيــش زمينــه ي تــاريخي بيــاييم و بــر صــحنه سياســي 
در وحله اول مـي بينيـم کـه .   در ايران نگاھي بياندازيم»  کمونيستي«

به بھانه ھاي مختلـف، »  کارگري«و » کمونيستي«کليّه مدعيان احزاب 
ھدف خود را شراکت در ساختارھاي ھرمي قـدرت بـورژوازي قـرار داده 

، در اين خيزش انق	بـي، بـه »انق	ب دو مرحله اي«يکي به بھانه .   اند
بورژوازي مي گـردد تـا بـا اتحـاد ايـشان بتوانـد »  انق	بي«دنبال بخش 

حزب کمونيست و رنجبران (را مستقر سازد » جمھوري دمکراتيک نوين«
» مجلــس موســسان«و ديگــري صــريحاً بــه دنبــال شــراکت در ...)  و 

ايــن راه حــل ھــا، نھايتــاً در مــسير ).   احــزاب حککــا(بــورژوازي اســت 
اپورتونيستي  بازسازي قدرت بورژوازي و جلوگـيري از شـکل شـورايي 

برخي از ايـشان، مـا را .   قدرت و تسليم طلبي طبقه کارگر مي باشند
مي اندازند که ظرفيّت طبقه کارگر را مبارزه براي خواسته » اوئن«به ياد 

ديده و مبـارزه بـراي قـدرت سياسـي را »  88اول ماه مه «ھاي صنفي 
مي داننـد، و ديگـران )  يعني خودشان(فقط شايسته نخبگان سياسي 

را مقابـل کـارگران گذاشـته و »  دمکراتيک«خواسته ھاي چند  ماده اي 
بنوعي ديگر، رسالت تاريخي طبقه کارگر را در ساختن جامعه اي نويـن 

بيھـوده نيـست کـه .  از طريق استقرار حکومت شورايي نفي مي کنند
طبقه کارگر نظر خوشي نسبت به ايشان ندارد و متأسفانه، در جدايي 

او با  رجـوع بـه .   مبھوت مانده است. از کمونيست ھاي انق	بي، گيج 
حافظه ي تاريخي طبقاتي خود تشخيص داده است که دخالت در ايـن 
غوغا تنھا کمک کردن به تعويض ک	ه سرمايه داران است و تأمين کننده 

اما، متأسفانه از نقش تاريخي خود و قدرت تأثيرگذاري .  منافع او نيست
اش در جريانات سياسي بي خبر است و نمي تواند از چنين موقعيّتـي 
که نھايتاً نتيجه ي مبارزات طبقاتي سالھاي اخـير اسـت بـه نفـع خـود 

 .استفاده برد
 

آنچه در چنين زماني ضرورت خود را برجسته کـرده اسـت، لـزوم ايجـاد 
حزب طبقه کارگري اسـت کـه بـا زدودن تئـوري ھـاي رويزيونيـستي و 
اپورتونيستي قرن گذشته، حول برنامه ي انق	بي با ھـدف اسـتراتژيک 
استقرار حکومت شوراھا، و تاکتيک طرد کليه ي راه حل ھاي بـورژوازي 
و اپورتونيستي، با طرح خواسته ھاي فوري اين طبقه، در مبارزه روزمره 
اش، در کنار او قرار گيرد و با آموزش علم مبارزه طبقاتي و سازماندھي 
سياسي و صنفي اش،  او را براي احراز مقام رھبري انقـ	ب رھنمـون 

 .سازد
 

اما اينکه از لحاظ عملي چگونه مي توان به چنين ضـرورتي پاسـخ داد، 
مطالبي است که ھم از حوصله ي اين مقاله خارج است، و ھـم محـل 

 .بيانش در چنين نشريه اي نيست
 

 پيش بسوي ايجاد حزب طبقه کارگر
 پيش بسوي استقرار حکومت شوراھا

 
 پايان
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 اخبار كوتاه
تير و مناطق مرکزی تھران ،  7بنابه گزارشات رسيده از ميدان : اعتراضات و درگيريها  در نقاط مختلف و يورش وحشيانه نيروهاي سركوبگر به مردم

 . تير دست به اعتراضاتی در نقاط مختلف تھران زدند 30تعداد زیادی از مردم بمناسبت گراميداشت 
مردم و . تير در اکثر مناطق مرکزی  حضور داشتند 7تير روانه شدند و ع	وه بر ميدان  7مردم تھران از مناطق مختلف بسوی ميدان  17:00از ساعت 

و بخصوص جوانان به صورت گروھای چند صد نفری جمع می شدند و اقدام به دادن شعارھای مانند مرگ بر دیکتاتور،ایرانی ميميرد ذلت نمی پذیرد
وقتی که با یورش مامورین مواجه می شدند با آنھا درگير و بعد از آن پخش می شدند و در نقطه ای دیگر دوباره . شعارھای دیگر را سر می دادند

 .تير ،ولی عصر،ميدان انق	ب ، و سایر مناطق دیگر می باشد 7عمده اعتراضات در ميدان . اعتراضات و درگيریھا را ادامه می دادند
. ندنيروھای سرکوبگر که از گارد ویژه، سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخصيھا  در تمامی مناطق مرکزی بصورت گسترده و بی سابقه ای  حضور دار

ھمچنين مامورین گارد ویژه  که سوار بر موتور ھستند و بصورت کله ای در . متر در ميادین و خيابانھا  آرایش بسته بودند 10متر به  10آنھا بصورت 
انبوھی از خودروھای نيروھای . خيابانھای اصلی و ميادین  مانور می دھند و به مردم یورش می بردند و آنھارا آماج باتوم ھای خود قرار ميدادند

 .خيابانھای مرکزی شھر بصورت یک حکومت نظامی اع	م نشده است. سرکوبگر در خيابانھا و ميادین اصلی شھر مسقر ھستند
آنھا از حرکت  چند نفری با ھم وحشت دارند و .نيروھای سرکوبگر به مردم و جوانان وحشيانه یورش می برند و آنھا را آماج باتوم ھای خود قرار ميدھند 

با ھر یورش نيروھای سرکوبگر . با مشاھدۀ حرکتھای چند نفری مردم و جوانان بسوی آنھا یورش می برند و آنھا را مورد ضرب وشتم قرار ميدھند
تا به حال تعداد زیادی در اثر ضربات . بسوی مردم و ضرب وشتم یا دستگيری آنھا باعث سر دادن شعارھای مرگ بر دیکتاتور از نقاط مختلف می شد

 .باتوم زخمی شده اند و تعداد بيشماری دستگير و به نقاط نامعلومی منتقل شدند
،آگاھی شاپور ،ستاد پيگيری وزارت اط	عات و اط	عات  148،ک	نتری )اردوگاه مرگ(طبق معمول سرکوبگران دستگير شدگان را ابتدا به زندان کھریزک 

این اعمال غير انسانی و جنایت عليه بشریت . که تا به حال تعدادی از آنھا زیر شکنجه جان باخته اند. سپاه جھت شکنجۀ وحشيانه منتقل می کنند
 .که  بدستور علی خامنه ای ولی فقيه رژیم صورت می پذیرد

نفر در تجمعي كه سكوت نام دارد درميدان جوانشير  200تعدادبيش از , ديروز  سي تير 17در كرمانشاه ساعت: تير 30تجمع در كرمانشاه به يادبود 

 .شركت كردند

پليس ایران ده ھا نفر را در مرکز تھران در جریان تظاھرات / »ریا نووستی«تير، خبرگزاری  30مسکو، : تير در روسيه 30بازتاب خبر تظاهرات 

 . خردادماه بازداشت کرد 22اپوزیسيون معترض به نتایج انتخابات ریاست جمھوری 
مرگ بر "و !" احمدی نژاد استعفاء کن"به نقل از شاھدان عينی تظاھر کنندگان شعارھای ضد دولتی " رویترز"خبرگزاری "از » ریا نووستی«به گزارش 

 . سر می دادند!" دیکتاتور
پليس دھھا نفر از معترضين را سوار خودروھایی کرده و به نقطه ای نامعلوم منتقل : در این گزارش به نقل از یک شاھد عينی گزارش شده است

 . نموده است
بر اساس نتایج رسمی اع	م شده در دھمين دوره . یادآوری می کنيم که اوضاع در ایران پس از اع	م نتایج انتخابات ریاست جمھوری حاد شده است

این در حاليست که موسوی پيش از اع	م نتایج  . خرداد ماه برگزار شد، محمود احمدی نژاد به پيروزی رسيد 22انتخابات ریاست جمھوری ایران که روز 
خرداد مخالفين احمدی نژاد به خيابان ھا  23از روز . رسمی انتخابات پيروزی خود را اع	م کرده و پس از اع	م نتایج حکومت را به جعل نتایج متھم کرد

وزارت کشور تظاھرات مخالفين را غير قانونی ناميده و نيروھای پليس و ضد شورش با ھر گونه تظاھرات مختلف مقابله . آمدند که تاکنون نيز ادامه دارد
 . نفر کشته و در حدود ھزار نفربازداشت شده اند 27در اثر درگيری ھا ميان تظاھر کنندگان و نيروھای پليس تاکنون .می کنند

بعد از ظھر امروز ابوترابی نایب رئيس مجلس .  جنگ بر سر مقام مشایی باD گرفت: شكافي ديگر در هيئت حاكمه، اين بار خامنه اي و احمدي نژاد

لحظاتی پيش خبرگزاری فارس  »جمھور اب	غ شده است نظر مقام معظم رھبري براي كنارگذاشتن مشايي، كتبا به رييس« : در مصاحبه با ایسنا گفت
وگو با واحد مركزي خبر اسفنديار رحيم مشائي را از  نژاد رئيس جمھور عصر امروز در گفت محمود احمدي» : از حاميان سرسخت احمدی نژاد نوشت

جمھور منصوب شده و به كار  ايشان به معاونت اولي رئيس :وفاداران به انق	ب اس	مي و فردي وDيي ، ساده زيست و خدمتگزار مردم دانست و گفت
اکنون باید به اصولگریان و حاميان سرسخت احمدی نژاد در این انتخابات فرصت دھيم تا بتوانند مخالفت شدید احمدی نژاد با آیت  «.دھد خود ادامه مي

احمد تولکی نماینده مجلس نيز در مصاحبه با خبرگزاری مھر تاکيد کرد حکم رھبری در روز شنبه به احمدی نژاد رسيده  .هللا خامنه ای را ھضم کنند
 .است ع	وه بر این، در اب	غ نظر رھبری بر بکار نگرفتن مشائی در پست ھا و معاونت ھای کليدی مجموعه کابينه دھم نيز تاکيد شده است

گشتھای اورژانسی داخل شھر تھران که مربوط به درگيریھای داخل شھر می شوند از دست  کليه: ها در تهران تحت امر يك نهاد امنيتي اورژانس

تير، با توجه به اینکه احتمال  18به گفته برخی از پزشکان مورد وثوق از روز .اورژانس تھران خارج و بر عھده یک نھاد نظامی و امنيتی گزارده شده اند
رفت، بيمارستانھای حوالی ميدان انق	ب و نقاط مرکزی شھر ھر کدام تعدادی از تختھای اورژانس را  ھا می ھا به بيمارستان درگيری و انتقال زخمی

رفت تعداد زیادی زخمی به بيمارستان منتقل شوند، ھيچ  اند که با وجودی که انتظار می این پزشکان افزوده.برای چنين شرایطی خالی کرده بودند
مجروحی از طریق اورژانس به این بيمارستانھا منتقل نشد و معدود افرادی ھم که مراجعه کرده بودند با پای خود در بيمارستان حاضر شده 

 .ھای غير تحت امر خود خودداری می کند ظاھرا این نھاد امنيتی و نظامی ز در اختيار قرار گذاردن مجروحين حوادث به بيمارستان.بودند
ھای احتمالی در سطح شھر و نياز به اورژانس و حضور در بيمارستان، در حدامکان از  پزشکان یادشده توصيه کردند که در صورت بوجود آمدن درگيری

 .ھای موجود در سطح شھر استفاده نشود اورژانس

پسرم خيلی به زندگی اميدوار شده بود ، ھيچ وقت مسعود را تا این اندازه  : گفتگو با مادر شهيد مسعود هاشم زاده:مادر عزادار سكوت را شكست

 . مسعود پسرآرام و صبوری بود بيشتر اھل ھنر بود تا سياست ولی نمی دانم چرا در این دوره انتخابات اینقدر دگرگون شده بود. شاداب ندیده بودم 
خرداد در خيابان آزادی تقاطع شادمان به ضرب 30این جم	ت را خانم فاطمه محسنی مادر مسعود ھاشم زاده که در راھپيمایی مسالمت آميز شنبه

 .گلوله نامردان از پای در آمده است چندین بار با آھی طوDنی در بين صحبت ھایش تکرار می کند

رسمی  به خبرگزاری نيمه ) تير ٣٠ژوئيه،  ٢١(سردار احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی امروز : ميكشد» خط و نشان«نيروي انتظامي 

: ھمچنين از قول سردار رادان خبر داده بود" فارس"خبرگزاری . به شدت برخورد خواھد کرد» تجمع غيرقانونی«گفته بود که پليس با ھرگونه " فارس"
 ».شود که با این تجمعات غيرقانونی برخورد خواھيم کرد شایعاتی مبنی بر برگزاری تجمع غيرقانونی در تھران طی امروز شنيده می«

ی نظامی امروز در مراسم صبحگاه پليس خراسان  به گزارش ایرنا، این فرمانده. سردار رادان تحت امر سردار سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم است
گونه  وضعيت را این) ناجا(ی نيروھای انتظامی جمھوری اس	می  فرمانده. رضوی در مشھد گفته است که نيروی انتظامی باید در وسط ميدان باشد

کنند و بعد این تردیدافکنی را  برخی اشخاص که در انتخابات به اھداف خود نرسيدند، به عناوین مختلف ابھام تردیدافکنی می«: تحليل کرده است
» فتنه«او برای مقابله با آنچه آن را » .گویند تردید بين مردم در زمينه انتخابات ریاست جمھوری گسترش یافته است تبدیل به فتنه کرده و بعد می

: احمدی مقدم در ادامه تأکيد کرده است. »آتش فتنه ھمه را می سوزاند«نامد، پليس را فراخوانده است که کنار نایستد، زیرا در غير این صورت  می
سردار سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، شرط . »ناجا باید در وسط ميدان باشد و به طور قاطع از مردم و قانون اساسی و وDیت فقيه دفاع کند«



 

 88شماره نهم، ششم مرداد ماه         بسوي انقالب                                                                                                                     4صفحه      

 اخبار كوتاه
در کشورھایی که امنيت و آرامش در آنھا به نحو مطلوب برقرار نيست، عقب «ی او  به گفته. داند می» برقراری امنيت مطلوب«پيشرفت را 

 .»ھایی در بخشھایی مختلف در آنھا وجود دارد ماندگی

تظاھرات در نقاط گسترده اي بود،در منطقه افسريه درگيري ميان مردم و . تھران از ھر لحاظ غوغا بود: سي تير در تهران چه گذشت 24ساعت 

در سعادت آباد و پونك ھم در جلوي فروشگاه شھروند . يك كيوسك نيروي انتظامي توسط جوانان به آتش كشيده شد, نيروھاي انتظامي شكل گرفت 
روي آنجا كنترلي نداشت مردم تا يك ساعت در وسط ميدان , تجمع بود كه پليس به دليل كمبود نيرو و گسيل كردن ھمه نيروھايش به مناطق مركزي 

شعار ھا تند و خشن تر شده بود و بيشتر به جاي هللا , شعار ھا بر روي پشت بام بسيار بيشتر از روزھاي قبل  .پونك شعار مرگ برخامنه اي ميدادند
امشب جوانان مناطق گيشا و سھروردي و مناطق ديگر به صورت دسته جمعي اقدام به شعار . اكبر عليه احمدي نژاد و حكومت شعار ميدادند 

 ..نويسي بر روي ديوار ھا كردند كه در حال حاضر در اين مناطق شعار ھاي مرگ بر خامنه اي و مرگ بر جمھوري اس	مي به وفور به چشم ميخورد

تير ماه در حرکتی  22کارگران صنایع فلزی شماره يك در روز دو شنبه : اعتراض كارگران صنايع فلزي شماره يك و عقب نشيني فوري مديريت  

Dزم به یادآوری است مدیر عامل کارخانه در این روز در . معترضانه اقدام به بيرون کردن مدیران فروش و توليد و سایر مدیران ميانی از کارخانه نمودند
در پی این حرکت اعتراضی از سوی کارگران، وزارت کار و پليس امنيت که نگران تشدید اعتراضات کارگران و به خيابان کشيده .شرکت حضور نداشت

تير ماه در اقدامی عاجل مدیر عامل شرکت را عليرغم ترس وی از کارگران،به حضور در محل کارخانه وادار کرده و  23شدن آن شده بودند روز سه شنبه
به ھمين دليل مدیر عامل شرکت با ھمراھی پليس امنيت در محل کارخانه .از وی خواستند ھر چه سریعتر وضعيت را به حالت عادی در بياورد

بنا بر این گزارش مدیر عامل شرکت بدليل نگرانی از تشدید  .حاضرشد و با حضور در اجتماع کارگران از آنان خواست تا مطالبات خود را مطرح نمایند
کارگران در این اجتماع خواھان عوض کردن سرپرستھا و عدم بازگشت مدیرانی .به خواستھای آنان پاسخ ميداد" چشم"اعتراضات کارگران با گفتن 

بنا بر این گزارش مدیر عامل کارخانه در پاسخ به این  .تير ماه خود راسا اقدام به بيرون نمودن آنان از کارخانه کرده بودند 22شدند که روز دوشنبه 
آنان  ليتخواست کارگران به آنان اظھار داشت مدیران بيرون رانده شده به کارخانه باز نخواھند گشت و کسانی را که شما کارگران انتخاب کنيد مسئو

در ادامه این اجتماع کارگران خواھان پرداخت دستمزدھای معوقه خود شدند و مدیر عامل کارخانه اع	م کرد آخر مرداد،  .را بر عھده خواھند گرفت
ینگی نقددستمزد مرداد ماه پرداخت خواھد شد و سایر مطالبات معوقه کارگران نيز به صورت تدریجی پرداخت خواھد گردید و وعده داد در صورت تامين 

بنا بر اظھار یکی از کارگران صنایع فلزی، کارگران این .تا ایام باقی مانده به آخر مردادماه، مبالغی را علی الحساب به کارگران پرداخت خواھد کرد
ه کرسی و بکارخانه بدليل عدم برخورداری از تشکل کارگری در مقابل برخورد م	یم و تسليم آميز مدیر عامل شرکت آنچنان که باید قادر به جمع بندی 

 .نشاندن خواستھای خود نشدند

به  3يک پزشک شھادت داده است که شخصا دیده است که نيروھای بسيج در حوالی مترو نواب با اسلحه ژ:  در متروي نواب شليك  به طرف مردم

این پزشک آمار شھدای روز سی ام . مردم بطور مستقيم شليک کرده اند و مغز جوانی بر روی سنگھای سياه جلوی مترو پخش شده بوده است
تير گزارش مي دھند که به دنبال پناه بردن  7ھمچنين، شاھدان عيني تظاھرات سي تير در ميدان .  نفر اع	م کرد 140خرداد در منطقه غرب تھران را 

در اين ھنگام .  دو تظاھر کننده به متروي آن ميدان، نيروھاي لباس شخصي وارد مترو شده و در راھرو اقدام به ضرب و شتم آن جوانان کرده بودند
 .تير با لباس شخص ھا درگير شده و آنھا را مجبور به ترک محوطه کردند 7مسئوDن و مأموران متروي 

دانشجويان دانشگاه تھران گزارش مي دھند که اخيراً ديده شده که آفاي  :استفاده از اتوبوس هاي دانشگاه تهران در حمل و نقل لباس شخصي ها

مي ده فرھاد رھبر، رئيس دانشگاه تھران، اتوبوس ھاي اين دانشگاه را که براي رفت و آمد دانشجويان از خوابگاه ھا به دانشگاه و بالعکس استفا
اين اتوبوس ھا داراي آرم ويژه دانشگاه بوده و از اين .  شود، در اختيار نيروھاي سرکوبگر، براي حمل و نقل اوباشان لباس شخصي قرار داده است

اين دليل ديگرط از ھمکاري تنگاتنگ فرھاد رھبر با کودتاچياني است .  طريق از طرف دانشجويان ھنگام استفاده لباس شخصي ھا شناسايي شده اند
پس از اين واقعه مرگبار، فرھاد رھبر در ميان تجمع . تيرماه با حمله وحشيانه به کوي دانشگاه به قتل و عام دانشجويان پرداختند 25که در روز 

درصورتيکه مدارک و شواھد به .  دانشجويان و اساتيد دانشگاه تھران مدعي شده بود که در اين حمله ھيچ دخالت و يا آگاھي قبلي نداشته است
 .دست آمده، از جمله خبر کنوني، بيانگر ھمکاري نزديک وي با دولت کودتا مي باشد

خانواده ميثم عبادی با تماس با انجمن از کشته شدن فرزند خود در روز : خرداد، در ميدان صادقيه كشته شده است 23ساله، در روز  17ميثم عبادي 

که از محل کار خود از یک فرش فروشی به خانه بر ميگشته در فلکه   ميثم عبادی فرزند عسگر در حالی! خرداد در فلکه صادقيه تھران خبر دادند ٢٣
  ساله بعداز طی ١٧پيکر این نوجوان .صادقيه از ناحيه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به علت خونریزی بسيار زیاد در خيابان جان باخته است

  !مراحل قانونی در بھشت زھرا دفن شده است

صبح تا  8تير  از ساعت  31خانواده ھای دستگر شدگان در : ادامه اعتراضات خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب

. نفر از خانواده ھا در بيرون و داخل دادگاه انق	ب به انتظار اع	م اسامي عزيزانشان براي تعيين كفالت و آزادي تجمع كردند 100بعد از ظھر حدود  12
ميليوني صادر شده كه براي اين مبلغ كفالت ،   10براي اكثر دستگير شده ھا قرار كفالت .نفر براي تعيين كفالت اع	م شد  25اسامي 9:35ساعت 

فيش حقوقي تھيه كنند اكثرا براي تھيه فيش حقوقي مشكل دارند و مجبور مي شوند براي آزادي عزيزانشان سند منزل خود و يا  3-2خانواده ھا بايد 
امروز در داخل دادگاه انق	ب به خانواده ھايي كه در انتظار اع	م اسامي بودند مي .بستگان خود را به عنوان وثيقه در اختيار دادگاه انق	ب بگذارند

يك .شويده نگفتند اگر اسم فرزندتان در ليست ھست برو دنبال فيش حقوقي و وثيقه  در غير اينصورت اينجا نايستيد ، سر و صدا نكنيد و مزاحم كار بقي
امی  در نتظماشين نيروي انتظامي دائما در مسير دادگاه انق	ب رفت و آمد مي كرد و اوضاع بيرون دادگاه را كنترل مي كرد تعدادی از افراد نيروی ا

يط را تحت شرابيرون دادگاه انق	ب از تجمع خانواده ھا در مقابل درب دادگاه انق	ب جلوگيري مي كردند و لباس شخصي ھا نيز در داخل و بيرون دادگاه 
قب	 خانواده ھا در مقابل درب دژباني مي ايستادند كه در مقابل .نفر از خانواده ھا تجمع كرده بودند  60در مقابل زندان اوين نيز حدود .كنترل داشتند

مردم  ديدديد عابرين و رھگذران بود اما در روزھاي اخير اسامي دستگير شده ھا را در سالن چند منظوره يا سالن م	قات اع	م مي كنند كه دور از 
از صبح تا ظھر كه . است و با اين كار سعي مي كنند تجمع خانواده ھا و اعتراضات آنھا را در برابر زندان اوين از  چشم مردم و رھگذران دور نگه دارند

زیر را خانواده ھا در جلوي زندان اوين ھستند نيروھای انتظامی مستقر در آنجا در حالت آماده باش كامل ھستند و لباس شخصي ھا نيز خانواده ھا 
 .نظر خود داشتند 

  نيروھای انتظامی و سپاه پاسداران رژیم به  در پی حمله  :  گلوله 20دختر خردسال كُرد با شليك   ، قتل وحشيانه جنايت نيروي انتظامي در اروميه

ودند، ب  شماری از اعضای یکی از گروھھای اپوزیسيون کرد در آن پناه گرفته  شده  گفته  ، که منزل مسکونی یک شھروند کرد درشھرک ولی عصر اروميه
تيرباران اند،   بيرون آمده  و از خانه  تسليم شده  و در حالی که  منزلشان دست بر سر گذاشته  در پی محاصره  مذکور و دخترخردسالش که  صاحب خانه

و پس از   جانسپردن آندو منجر شده  به  ب	فاصله  که  شليک شده  گلوله ٢٠ھریک از پدر و دختر خردسالش بيش از   به  شاھدان حادثه  گفته  و به  شده
شدن یک شھروند دیگر کرد،   بر کشته  و ع	وه  طول انجاميده  ساعت به ٧که بيش از   آن درگيریھای شدیدی در ميان مردم و نيروھای امنيتی درگرفته

و تعدادی نيز   تن از نيروھای اط	عات و سپاه پاسداران حکومت کشته ۶و   ماشين نيروھای سرکوبگررژیم در آتش سوخته ۴در اثر اعتراضات مردمی 
  .اند  زخمی شده
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 اخبار كوتاه
يک ھفته پس از سقوط ھواپيمای توپولوف، گروھی از ارامنه در برابر ساختمان شرکت : گردهمائي اعتراضي ارامنه در برابر هواپيمائي كاسپين

در تجمع برابر  .ھای قربانيان سقوط ھواپيما بود توجھی دولت نسبت به خانواده ھدف این گردھمائی، اعتراض به بی. ھواپيمائی کاسپين گرد ھم آمدند
این گردھمائی به دعوت خانواده قربانيان . کردند شرکت ھوائی کاسپين، گروھی از ایرانيان غير ارمنی نيز، ھم ميھنان ارمنی خود را ھمراھی می

ھواپيمای توپولوف خطوط ھوائی کاسپين .شان برپا شد ھا و دوستان و نزدیکان سانحه سقوط ھواپيمای متعلق به شرکت کاسپين و با حضور خود آن
سرنشين و خدمه آن کشته  ١۶٨المللی تھران، در نزدیکی قزوین سقوط کرد و ھمه  فرودگاه بين  چند دقيقه پس از ترک) تير ٢۴(روز چھارشنبه 

جعبه سياه توپولوف بعدا در ميان صدھا قطعه دیگر آن  .تن از سرنشينان آن ارمنی بودند  ۴٧این ھواپيما عازم ایروان پایتخت ارمنستان بود و . شدند
 .و برای تشخيص علت سقوط به روسيه فرستاده شد، اما ھنوز بررسی آن پایان نيافته است  یافته

ھا از این نکته شکایت داشتند  آن. ھای قربانيان سانحه تنھا متوجه شرکت کاسپين نبود اعتراض خانواده: ي آليك بازداشت و آزادي خبرنگار روزنامه

به اند، بلکه حتی  که وزارت راه و سازمان ھواپيمائی کشوری تاکنون نه تنھا برای کشف علت سقوط و معرفی مقصر یا مقصران آن شتابی نشان نداده
گردھمائی ارامنه در برابر ساختمان شرکت کاسپين، دو ساعت طول کشيد و طی آن ماموران انتظامی خبرنگار  .اند ھا تسليت ھم نگفته خانواده

به گفته مليکيان سردبير آليک، عکاس این روزنامه ھنگامی دستگير شد که برای عکسبرداری از تجمع . عکاس روزنامه ارمنی آليک را بازداشت کردند
 .وی دو ساعت بعد، پس از سپردن تعھد آزاد شد. باDی یک ماشين رفته بود

ای در سپاه پاسداران، خانواده  هللا خامنه مجتبی ذوالنور، جانشين نماینده آیت: هراس كودتاچيان از پيوستن خانواده هاي شهداي جنگ به معترضين

ھای فرماندھان جنگ در  برخی از خانواده.از نام فرماندھان سپاه در جنگ ایران و عراق کرد» سوءاستفاده«باختگان جنگ ھشت ساله را متھم به  جان
ھای جانباختگان جنگ به طلحه و زیبر،  آقای ذوالنور با تشبيه خانواده.اند تبليغات انتخاباتی و اعتراضات پس از آن از ميرحسين موسوی حمایت کرده

اندازی جمل را ندارند، آن ھم به کمک  کنند و قصد راه مگر اکنون این جماعت شبيه طلحه، زبير و عایشه نيستند و ھمين کارھا را نمی«: گفت
طلحه و زبير دو تن از یاران پيامبر اس	م ھستند که پس از ».سال است، منتظر روزی ھستند که انق	ب را از درون نابود کنند ٣٠بيگانگانی که 

 .بن ابی طالب، امام اول شيعيان جنگيدند  درگذشت او با علی

آوری  شنبه، چند فرد لباس شخصی و یک مامور نيروی انتظامی، پس از جمع ظھر امروز پنج:شدگان اعتراضات اخير بازداشت پدر يكي از كشته

زاده نيز  دو پسر آقای ھاشم. زاده و پارچه سياھی که به در منزل خانواده وی آویخته شده بود، پدر وی را بازداشت کردند ھای مسعود ھاشم عکس
ام خرداد در خيابان  زاده سی مسعود ھاشم .اند گيشا منتقل شده ٢شود که این سه نفر به اداره آگاھی منطقه  ھمراه با ماموران رفتند و گفته می

زاده، در چند روز اخير پس از گذشت  خانواده ھاشم.شادمان باDتر از خيابان آزادی به ضرب گلولهٔ مستقيم از روبرو که به قلبش اصابت کرد، کشته شد
زاده، ماموران  به گفته خانواده ھاشم.وگو کرده بودند ھا گفت روز از کشته شدن پسرشان پارچه سياه به در منزلشان آویخته و با برخی رسانه ٢۵

گونه مراسمی به سر مزار فرزندشان بروند و مراقب باشند که  بدون برگزاری ھيچ«اند که  ھا تعھد گرفته امنيتی با ممانعت از برگزاری مجلس ختم، از آن
آباد خشکبيجار گي	ن  زاده، که پيکر برادرش را با ماشين شخصی برای خاکسپاری به روستای ولی مي	د ھاشم«.ھيچ تجمعی در آنجا شکل نگيرد

 .منتقل کرده بود، برای مدت کوتاھی در بازداشت بود

خرداد در اثر ضربات باتوم به سرش در ميدان ولی عصر دچار خونریزی  ٢۴یکشنبه  -ساله دیپلمه ٢۵فھيمه سلحشور : دو جانباخته ديگر راه آزادي

به  .به خاک سپرده شد ٢۶۶خرداد در قطعه  ٢٧وی در روز . خرداد جان باخت ٢۵داخلی شد وپس از انتقال به بيمارستان به دليل شدت جراحات در 
اط	عاتی از این جانباخته ارسال گردید که در زیر عينا , دنبال درج خبری مبنی بر جانباختن یکی دیگر از جوانان آزادیخواه ميھن به نام بھزاد قھرمانی 

بر اثر ) بعد از تجمع نماز جمعه( تير  ٢۶در روز .نام او رامين قھرمانی بوده است,من دورادور ایشان را ميشناسم ,دوستان گرامی : آورده شده است
  . ولی خانواده اش را خيلی تحت فشار قرار داده اند که چيزی نگویند. ضربه باتوم بر سرش به شھادت رسيده است

با توجه به فراخوان مردم از طريق پيامك که از چند روز پيش ھمه گير شده بود و : رفع مشكل آب شهر زاهدان در پي قرار تجمع مردم در روز شنبه

ه ل بمردم را به صورت خود جوش برای تجمع مقابل اداره آب از صبح روز شنبه آینده آماده کرده بود مسئولين احساس خطر کرده و به فکر رفع مشک
گفتنی است آب لوله کشی در بسياری از .وجود آمده افتادند تا جایی که از عصر دیروز مشکل قطعی آب بيشتر نقاط شھر زاھدان بر طرف شده است

 .نقاط شھر زاھدان تنھا در ساعات نيمه شب در دسترس مردم قرار می گيرد
ھنگامی که طبق قرار  ١٨تير ماه ساعت  ٣١چھارشنبه : جلوگيري از گرد همايي وبالگ نويسان قزويني بر مزار كشته شدگان حادثه هواپيمايي

ھی از نبوقبلی وب	گ نویسان قزوینی قرار بود که در دروازه راه کوشک جمع شوند و به محل حادثه کشته شدگان حادثه ھواپيمایی توپولوف بروند با ا
مامورین نيروی انتظامی با داشتن باتوم و وحضور زیاد .نيروھای انتظامی مواجه شدند که از وب	گ نویسان می خواستند سریعتر محل را ترک کنند

بعد از یک ساعت معطلی و کوتاه نيامدن وب	گ نویسان و سوار شدن بر اتوبوس ، در راه نيز چندین بار جلوی آنھا .مامورین قصد ایجاد ارعاب را داشتند
این وب	گ نویسان تنھا قصد داشتند با حضور در مکان مورد نظر با نثار گل با خانواده .را گرفته و در آخر نيز به آنان اجازه حضور بر مکان مورد نظر را ندادند

  .ھای آنھا ھمدردی کرده باشند

بعد از ظھردرگيری شدیدی بين  7تير ماه حوالی ساعت  31بنا به گزارش دریافتی روز چھارشنبه : درگيري جوانان با نيروي انتظامي در كرمانشاه

در این درگيری نيروھای بسيج و ضد شورش نيز به کمک  .کرمانشاه روی داد)آناھيتا(نيروھای انتظامی و جمعی از جوانان در شھرک شھيد باھنر 
  .تعدادی از این جوانان نيز دستگير شده اند.مامورین نيروی انتظامی آمده و به ضرب و شتم جوانان پرداختند

بنا به گزارش ھای دریافتی  .باز داشت شھروندان مھابادی و تعطيلی مغازه ھا در مھاباد ھمچنان ادامه دارد: بازداشت شهروندان مهابادي ادامه دارد

این مغازه دار سال گذشته نيز احضار و .تيرماه مغازه یکی از شھروندان مھابادی به نام حسن نعيمی پلمب و وی را دستگير نمودند 31روز چھار شنبه 
تيرماه به شدت افزایش یافته و حكومت به بھانه  22برخورد با مغازه داران و شھروندان کرد بعد از اعتصاب سراسری در .مورد بازجویی قرار گرفته بود

  .ھای مختلف با مردم برخورد می نماید

عصر روزپنج شنبه خيابان ھای مرکزی شھر تھران مانند روزھای گذشته شاھد حضور : دائمي شدن استقرار نيروهاي سركوبگر در ميادين تهران

ھرچند تعداد نيروھای امنيتی نسبت به روزھای اعتراضی کمتر بود با این حال فضای پليسی حاکم بر شھر تھران به ویژه در نقاط .نيروھای امنيتی بود
در ضلع غربی ميدان انق	ب یعنی تقاطع خيابان آزادی با ميدان انق	ب نيروی انتظامی اقدام به ایجاد یک پایگاه ثابت . مرکزی شھر کام	 مشھود بود

ایجاد پایگاه نيروی انتظامی در ضلع غربی در حالی صورت می گيرد که پایگاھھا و کانکس ھای نيروی انتظامی از مدت ھا پيش در .گشت کرده است
ھمين فضای امنيتی . وجود سربازان وگماشته ھای انتظامی در اطراف ميدان انق	ب بسيار زیاد بود.  ضلع شمالی وشرقی ميدان انق	ب وجود داشت
به نظر می رسيد ترس از تجمعات احتمالی وآنی مردم موجب شده است تا در این نقاط و ميادین .در اطراف ميدان ولی عصر نيز به چشم می خورد
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 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

 اخبار كوتاه 
نيروھای انتظامی در حال گشت زنی در اطراف ميدان انق	ب . اصلی شھر ھمواره نيروھای انتظامی وامنيتی به صورت آماده باش حضور داشته باشند

 .ھمين وضعيت گشت زنی در اطراف ميدان ولی عصر نيز دیده می شد.آذر بودند 16کارگر جنوبی و,وابتدای خيابان ھای کارگر شمالی 

خرداد را ھفته گذشته به  25بنا بر خبر دريافتي جنازه يكي ديگر از كشته شدگان : تحويل جنازه يكي ديگر از شهداي تظاهرات اخير به خانواده

خانواده , حكومت مبلغ سه و نيم ميليون تومان وجه در خواست داشت كه به علت عدم توان مالي, خانواده شان تحويل دادند و براي تحويل جسد 
ساله سيروس  21اين فرد جوان . شھيد سند منزل را گرو گذاشته و بعد از مراسم با قرض كردن اين مبلغ را واريز و سندشان را دريافت كرده اند 

متاسفانه خانواده او به علت ترس ايجاد شده از طرف حكومت حاضر , وي اھل كيانشھر يكي از مناطق جنوب شرقي تھران است , عزيزي نام داشت 
ھمچنين طبق آخرين اط	عات از يك منبع موثق روز جمعه گذشته نيز در درگيريھاي بعد از نماز جمعه دو  .به ارائه عكس يا مطلبي از فرزندشان نشدند

. دفن گرديده اند  250ساله به شھادت رسيده اند كه فورا به بھشت زھرا انتقال داده شده و به دستور مقامات در قطعه  25و ديگري  19پسر يكي 
تي را حركاين منبع ھمچنين افزود كه كليه نيروھاي انتظامي به دستور مافوق خود در روز دفن اين دو جوان در منطقه در حال آماده باش بودند و ھر 

تير بازداشت شده و  18ی فنی دانشگاه تھران ، در روز  ی کامپيوتر دانشکده اDمينی، دانشجوی رشته ھمچنين، محسن روح. شديدا سركوب ميكردند
اما با وجود آنکه وی پس از دستگيری در بيمارستان . شود شکند، ع	ئم عفونت مننژیت در وی ظاھر می ی باتوم می پس از آنکه سرش با ضربه

پيکر وی برای چندین روز در    .رود شود تا آنکه وی از دنيا می شود، از رسيدگی جدی به عفونت زخم وی جلوگيری می شھدای تجریش بستری می
 .شده است شوند، نگھداری می شود اجساد دیگری نيز در آنجا نگھداری می ای در کھریزک، که گفته می سردخانه

 بازداشتگاه هاي مخوف حكومت اسالمي رابشناسيم
 سپاه 59بازداشتگاه مخوف  

اين بازداشتگاه آنقدر مخوف و فاقد امکانات و قرنطينه است که فقط افراد شاغل . این بازداشتگاه در زير زمين ھای پادگان عشرت آباد واقع شده است
در موردی خاص حتی رئيس دادگستری کل استان تھران . و دارای اختيارات و مدارج عاليرتبه در امور آن دخالت کرده و اجازه بازديد از آنجا را دارند

اين .آنرا در ليست بازداشتگاه ھای امنيتی فوق سری قرار داد که حتی به خود او اجازه بازديد از اين بازداشتگاه را نداده بودند 84در سال " عليزاده"
 شدهبازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اط	عات سپاه پاسداران اداره می شود و تمام جرائم خاص رخ داده از جمله اتھامات امنيتی و جاسوسی واقع 

 .در سپاه پاسداران در آن رسيدگی و تکميل پرونده می شود
 بازداشتگاه نبوت. 2

بازداشتگاه نبوت واقع در خيابان سھروردی می باشد و اداره آن مشترکا در اختيار وزارت اط	عات و سپاه پاسداران است که بر خ	ف اکثر 
تجاری و  تمعبازداشتگاھھای امنيتی که در زير زمينھا واقع شده اند اين بازداشتگاه با دارا بودن راه ارتباطی مستقل و بدون مزاحمت در باDی يک مج

ی ھا به حالت استتار شده ای قرار دارد که حالت يک خانه امن و بازداشتگاه فوق سری را دارد که دارای گنجايش بسيار کمی می باشد و بازداشتی
می توان گفت علی رغم نظارت وزارت .خاص به آنجا منتقل می شوند که بنا به شرايط جائز نيست به مکانھای معلوم و شناخته شده منتقل شوند

  .داط	عات بر اين بازداشتگاه ولی عموميت نيروھای عملياتی و اجرايی و بازجويی را نيروھای حفاظت و اط	عات سپاه پاسداران انجام می دھن
 عشرت آباد. 3

سالن می  3دارای . نفر است 350الی  250اين بازداشتگاه نيز در داخل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد واقع شده که گنجايش آن چيزی حدود 
استحمام و حمام به طور مطلق در . نفر نگھداری می شوند 5متر وجود دارد که در ھر انفرادی به زور  2-5/1انفرادی به ابعاد  15باشد که در ھر سالن 

در انفراديھا چيزی به نام نور و . حتی اگر فرد بازداشتی ماھھا در آنجا باشد و گال بگيرد و يا شپش از سر و کول آن باD برود. اين بازداشتگاه وجود ندارد
بار اجازه استفاده از دستشويی وجود دارد و درھا ھميشه بسته است و بازداشتی ھا به صورت کتابی کنار  3در روز فقط .پنجره و تھويه وجود ندارد

 .ھم می خوابند
 بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب. 4

ه و تحت شد اين بازداشتگاه در تھران مابين افرادی که درآن نگھداری شده اند و به زندانھا منتقل و يا آزاد شده اند به بازداشتگاه ابوغريب معروف
اختيار حفاظت اط	عات نيروی انتظامی اداره می شود و در خيابان سئول و داخل شھرک مسکونی فاطميه واقع شده که Dبه Dی واحدھای 

 .مسکونی گم و استتار گرديده و چند بلوک و زير زمين از اين مجتمع مسکونی به عنوان بازداشتگاه در اختيار آنھاست
اعمال و  در اين بازداشتگاه اکثرا جرائم خاص واقع شده در بين نيروھای انتظامی را رسيدگی می کنند و متھمين را در جھت تکميل پرونده و بازجويی

تمام سلولھای اين بازداشتگاه بدون استثناء انفرادی می باشد و فنی ترين و وحشتناکترين بازجوئيھا چه از . شکنجه ھای خاص در آن نگھداری ميکنند
 متھمين نظامی نيروی انتظامی و يا افراد خاص بازداشتی در آن توسط حفاظت اط	عات نيروی انتظامی تا حد دست و پا شکستن و مرگ انجام می

 .شود

در سرکوب خونين مبارزات مردمي که منجربه جان باختن صدھا نفر شده است، حکومت از تـرس انفجـار :  »اردوگاه مرگ است«اردوگاه كهريزك، 

با توجه به اينكه ھر از چند گاھي خبر جان باختن يكي از دستگير .  خشم مردم، پيکرھا را در سردخانه ھا بيمارستانھا و مراکز دیگر نگھداری می کند
كه  روزشده ھا در داخل زندان شنيده مي شود، در صورتي كه در ابتدا به خانواده وي خبر دستگيري او از طريق مسئولين زندان اوين داده شده، ھر 

از روزھای گذشته رژیم  شروع به .  مي گذرد نگراني خانواده ھا و خشم آنھا از اين ھمه وعده و وعيدھاي دروغين مسئولين بيشتر و بيشتر مي شود
مامورین وزارت اط	عات  فشارھای غير قابل تـصوری بـر خـانواده ھـای . تحویل دادن پيکر شھدای راه آزادی مردم ایران را به خانواده ھای آنھا نموده

 وسـطشھدای راه آزادی وارد می کند تا خاکسپاری پيکرھای عزیزانشان  بدور از دید و اط	ع مردم صورت گيرد و ھمچنين از برگزاری ھـر مراسـمی ت
 .تعدادی از جانباختگان راه آزادی زیر شکنجه در کھریزک معروف به اردوگاه مرگ بسر مي بردند.خانواده ھای آنھا ممانعت می کند

در ھمراھي با تظاھرات ھاي بين المللي در سراسر دنيا، مردم مبارز تھران نتوانستند ساکت نشسته و به خيابان ھا : مرداد در تهران 3تجمع هاي 

طبق گزارشات رسيده، مردم غيور تھران کوشش کردند تا تجمعات خود را در سه نقطه ميدان ونک، ميدان انق	ب، و خيابان کريمخان شکل .  آمدند
باد و يرآاما در ميدان انق	ب، با حضور متمرکز ھزاران نيروي سرکوبگر، به سرعت درگيري ھا آغاز گشت و در جنگ و گريز مردم با اين نيروھا به ام.  دھند

جمعيّت شکل گرفته در خيابان کريمخان نيز با ھدف راھپيمايي تا پارک Dله و پيوستن به جمع .  بلوار کشيده شد و در ساعتي جمعيّت متفرق گشت
اما قبل از رسيدن به ميدان .  به حرکت در آمد» برادر شھيدم خون تو پس ميگيرم«و » مرگ بر ديکتاتور«مادران عزادار جانباختگان راه آزادي با شعار 

متر از ر کوليعصر مورد ھجوم موتورسواران و بسيجي ھاي پياده قرار گرفت و علت حضور نسبتاً کم تعداد مردم، عليرغم روحيه و عزم پايداري ايشان، د
 .يکساعت سرکوب و متفرق شد

Dزم به تذکر است که بر خ	ف دو نقطه ي ديگر، از لحاظ استراتژيک، ميدان ونک در ميان چندين .  اما تجمع در ميدان ونک سرنوشت ديگري داشت
،  از 17تجمع ميدان ونک از ساعت .  محله ي پر جمعيّت، با درصد زيادي در سنين جواني، با تجربه ي بسياري در مبارزات خياباني مستقر شده است

ديمي ل قدسته ھاي چند نفره به گروه ھاي چند ده نفره و به سرعت به تجمع چند ھزار نفره، اما غير متمرکز، از سه راھي ميرداماد و وليعصر تا مح
نيروي انتظامي قصد تھاجم داشت كه مردم ھمچنان درحال شعار دادن با آنھا , ھمزمان با تجمع و تظاھرات مردم و جوانان . ، تبديل شد»قصر يخ«
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 نداي سرخ

“ مردم با ماموران ھمچنان درگير بودند، اما با آگاھي به افزوده شدن سريع به تعداد تظاھر کنندگان، با سر دادن شعار 18:00تا ساعت . درگير شدند
از خيابانھای ھر چھار سمت ميدان مردم لحظه به لحظه به   .يکديگر را تشويق به مقاومت مي کردند .” نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم

تا اينکه ی دو نفر از تظاھر کنندگان به چنگ نيروھاي سرکوبگر افتادند و یک خانم ميانسال توسط نيروھای . جمعيت داخل ميدان اضافه می شد
صدای . در اين ھنگام با ھجوم جمعيّت به منطقه درگيري، نيروھاي سرکوبگر، آن دو جوان را رھا کرده و عقب نشستند.  ماسک دار مضروب شد

مردم ھمه جا بودند و جنگ و گريز در تمام مناطق درگيري . اما تاثيری بر جمعيت نداشت. شعارھا باDتر رفت مامورين شروع به تيراندازی ھوایی کردند
مي خواستند با تخليه مردم، درھاي  آنھا .  ميکوبيد و فرمان ميداد که تعطيل کنيدھا پليس با شلنگ به شيشه مغازه ھای پاساژ . آغاز شده بود

نيروھاي انتظامي حتي از شيشه ھاي مغازه ھا ھم نگذشته و . اما مردم به ته پاساژھا پناه برده و داخل مغازه ھا مي شدند. اصلي پاساژھا را ببندند
چرا که دکانداران با وجود خاموش کردن چراغھا و پايين کشيدن کرکره ھا، پايين آنھا را قدري باز گذاشته بودند تا مردم بتوانند از . آنھا را مي شکستند

 . زير به داخل مغازه بغلتند
نفراتشان . بنظر مي رسيد که نيروي کمکي يا ذخيره به سرکوبگران اضافه شده اند. جو ميدان ونک بشدت متشنج و از نظر جمعيت بسيار شلوغ بود

اما عليرغم اين تمھيدات و تدارك گسترده . آنھا با تمام قوا به مردم حمله مي کردند و کتک مي زدند. خيلي زياد و شايد حتي چند ھزار نفره شده بود
   .، ايستادگي مي کردند»نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم«نيروھاي امنيتي، مردم و جوانان آزاده با ارتقاء شعارھاي بر ضد حکومت اس	مي و 

 
حضور و آرايش نيروھاي لباس شخصي با روزھاي گذشته تفاوت آشكاري كرده بود و با ، خبري که در يکي از سايت ھا ھم آمده بود، گزارش ميداد که

رده و ذ كتوجه به منطقه تجمع كه در ميدان ونك و نياز به تغيير چھره و ظاھر، بسياري از نيروھاي بسيجي با ظاھري كام	 آراسته در جمع مردم نفو
 .كردند آنان را شناسايي مي

در ھجوم سوم نيروھاي امنيتي كه از دفعات قبل شديدتر شد، نيروھاي لباس شخصي از داخل مردم طعمه ھايي را كه شناسايي كرده بودند 
 .دھھا نفر از جوانان در اين طرح بسيج دستگير شدند. ب	فاصله مورد ضرب و شتم قرار داده و مانع فرار آنھا شدند

ره زدند، در خيابان م	صدرا توسط مردم محاص در اين غافلگيري دو تن از بسيجيان كه دو معترض جوان را به دام انداخته بودند و به شدت كتك مي
 .شدند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ضمن رھا كردن دو فرد دستگير شده، مجبور به فرار شدند

يكي از آنان ھنگام ھجوم نيروھاي . كردند وي اقدام به فيلم برداري مي ھاي متعلق به شبكه پرس تي كنندگان دو فرد ناشناس با جليقه در بين تجمع
 .لباس شخصي به مردم، به كمك نيروھاي امنيتي شتافت و شروع به ضرب و شتم مردم كرد

در ابتداي خيابان م	صدرا با ھجوم نيروھاي امنيتي به . اي از رانندگان تاكسي وابسته به نيروھاي امنيتي بود اي جالب توجه ديگر حضور عده اما نكته
ه ھاي حاضر در محل شوند كه يكي از رانندگان ب	فاصل اي از زنان و مردان كه توان فرار نداشتند، مجبور شدند سوار تاكسي كنندگان، عده تجمع
راننده ضمن حركت به سوي ماموران به مسافران فحاشي كرده و . ھاي خودرو خود را قفل كرد و دنده عقب به سمت نيروھاي امنيتي حركت كرد درب

مسافران داخل خودرو با داد و فرياد، مردم را از موضوع مطلع كردند و طلب كمك كردند و توانستند   .گفته بود كه منافقان را تحويل قانون خواھد داد
مردم ب	فاصله بعد از اط	ع از نقشه راننده، به خودرو او ھجوم بردند و قصد داشتند راننده را از خودرو به . خودرو را متوقف و از آن به بيرون فرار كنند

 .بيرون بكشند كه راننده در فرصتي مناسب و با سرعت از بين مردم گريخت
نفر بوده است اما مردم به رغم اين تعداد مزدور سركوبگر به تجمع ادامه داده و صحنه را ترك  500حدود  ,20تعداد ماموران در ميدان ونك در ساعت 

  .نكردند
تعداد اين نيروھا به حدي بود كه . به بعد سرکوبگران بچه سال ھايي از بسيج را وارد ميدان کردند 20:15ھمچنين گزارش شده است كه از ساعت 

ماشين ھا با به صدا در آوردن بوق خود اعتراضشان به نظام و , 20:30در حدود ساعت . ديگر جايي براي تردد مردم و يا ايستادن آنھا وجود نداشت
نيروھاي سركوبگر تازه نفس اط	عاتي براي ممانعت از شناسايي توسط مردم در بين جمعيت با ماسك , اتحادشان با ساير مردم را بيان ميكردند 

در اين زمان مردم كه حدودا ده ھزار نفر بودند . بودند و به اين وسيله قصد داشتند تا در صورت گرفته شدن عكس از آنھا توسط مردم شناسايي نشوند
  .»زنداني سياسي آزاد بايد گردد«و» ما اھل كوفه نيستيم پول بگيريم بايستيم« : به صورت دسته ھاي ده و بيست تايي حركت كرده و شعار ميدادند

 »بيت رهبري«و  »سپاه«مشايي، 
گو اينکه در ھمان آغاز رياست جمھوري . بر خ	ف باور بسياري از مردم و حتي نخبگان سياسي، دولت کودتا از يک جناح يکپارچه تشکيل نشده است

را تبليغ و تقويت کردند، اما، » مصباح يزدي« ذوب شده در وDيت خامنه اي نبوده و به ھمين دليل » سپاه«احمدي نژاد روشن بود که جناح معروف به 
و سرکوب قطعي جنبش ھاي اجتماعي، و » اقتدار مطلق«بخصوص در سال گذشته، برخي از اقدامات دولت و بويژه، عدم توفيق آن در بازگرداندن 

 .  شد» بيت رھبري«ھمچنين، شکست برنامه ھاي اقتصادي و عدم موفقيّت در کنترل بيکاري و توّرم، باعث رويارويي ھاي مقطعي مابين ايشان و 
خودداري نمود و در سخنراني ھايش، از » سپاه«اولين تظاھر اين اخت	فات در انتخابات مجلس نھم روي داد که خامنه اي از حمايت صريح نمايندگان 

رخ نمود که » مذاکرات ھسته اي«تظاھر بعدي که بسيار حادتر از قبلي نمايان گشت، حول .  سياست ھاي اقتصادي دولت احمدي نژاد انتقاد کرد
با دور زدن دولت، خواھان دخالت مستقيم در آن شد و اين سياست را از طريق مقاDت و مصاحبه ھاي وDيتي، مشاور امور خارجه بيت » بيت رھبري«

اروپائيان  ا ورھبري، با روزنامه ھاي اروپايي و داخلي، و انتصاب جليلي بعنوان نماينده رھبري در شوراي امنيّت ملي و مذاکره کننده ي اصلي با آمريک
در .  پا فرستادارومعرفي نمود و او را با پيامھاي مثبتي در مورد انعطاف حکومت ايران، ھمراه با متکي، به م	قات با خاوير پرزسوDنا، رئيس امور خارجه 

ري کرد و فشامقابل، احمدي نژاد نيز در مخالفت با گروه مذاکره کننده، در عين تأييد سياست مذاکره با آمريکا و اروپا، صريحاً بر اختيارات دولت پا
عده اي به ھواداري از اختيارات رھبري .  را ھيچ کاره خواند و کار را تا جايي پيش برد که اصولگرايان را به انشقاقي علني در اين مورد کشاند» وDيتي«

 ناحسخن گفته و احمدي نژاد را در اتخاذ مواضع مخالف سرزنش کردند، اما، مطالب منتشره در مطبوعات طرفدار دولت و سخنان افراد وابسته به ج
در ھمان .  اقدام خواھند نمود» بيت رھبري«نيز نشان مي داد که در اين مورد حاضر به تمکين نبوده و در صورت لزوم، به گسست آشکار از » سپاه«

در مورد اختيارات حکومتي گرفته است، حتي با شکست در انتخابات رياست » سپاه«زمان آشکار گشت که با چنين موضع سرسختانه اي که 
به ياد داريم که برخي از تحليلگران کمونيست، در ھمان زمان، عزم انجام کودتاي سپاه را .  جمھوري حاضر به تسليم مسالمت آميز قدرت نخواھد بود

در مقابل آنھا عقب نشيني نميکرد، چه بسا اين کودتا در ھمان زمان عليه ديگر جناح ھاي » رھبري«مسلماً، در آن زمان، اگر جناح .  افشا کردند
در سپاه، تسليم خامنه اي را در مقابل قدرت سپاه اع	م نمود و » رھبري«اما، در پايان، نماينده . بوقوع مي پيوست» بيت رھبري«حکومتي، از جمله 

اين تسليم بيانگر آن بود که خامنه اي، از حمايت Dزم در .  قرار گرفت و خود، به به صف کودتاچيان پيوست» سپاه«از ھمان زمان در بست در اختيار 
چرا که در نھايت، اينگونه اخت	فاتِ آشتي ناپذير، تنھا مي تواند توسط قدرت .  نيروھاي مسلح برخوردار نبود تا بتواند حرف خود را به کرسي نشاند

 .  سياسي ايکه از لوله تفنگ بيرون مي آيد حل و فصل شود
اول .  اين واقعه تنھا مي تواند بيانگر دو رخداد در ساختار قدرت  باشد. اما، در مورد انتصاب رحيم مشايي، نھايتاً، احمدي نژاد، وادار به تمکين شد

، ديگر قدرت تعيين کننده سياسي در جامعه نيست و با رقيبي بسيار توانمندتر از خود روبرو گشته که در چند مصاف رو در رو »سپاه«اينکه، جناح 
 اين رقيب، نيروي مبارزات متحد مردمي است .  اين رقيب، بر خ	ف گذشته از درون حاکميّت بر نخاسته است.  توانمندي خود را به اثبات رسانده است
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غيرقابل  رتيکه با دخالت مستقيم خود در امور سياسي، نشان داده تا زمانيکه اين اتحاد را حفظ کند و خود را در ميدان سياسي نگاه دارد، نه تنھا قد
ثانياً، در مقابل اين .  شکست است، بلکه تنھا منشاء قدرت در جامعه است،و تمامي مراکز ديگر ، تنھا با رضايت آن مي توانند صاحب قدرت باشند

معتقد گشته اند که امروز تنھا با داشتن وجاھت در ميان بخشي از مردم مي توانند به بقاء خود ادامه دھند، و براي » سپاه«واقعيّت، نيروھايي در 
الھي بودن مقام «چرا که اينک، تنھا نيروھايي در ميدان زير امر ايشان قرار دارند که در مورد .  دارند» بيت رھبري«دستيابي به چنين وجاھتي، نياز به 

،  با »سپاه«، نخبگان »وDيت«با سقوط .  گره خورده است» بيت رھبري«و » مقام وDيت«پس سرنوشت ايشان به بقاء اعتبار . دچار توّھم اند» وDيت
 . ريزش فوري نيروي اجرايي روبرو گشته و سقوط خواھند کرد

اول، اگر نيروي متحد مردمي به مبارزات خود ادامه دھند، و در مسير خود .  با آگاھي به اين واقيّعت، در آينده، دو احتمال قابل پيش بيني مي شود
ن مي توانند ھر يشابتوانند نيروي طبقاتي کارگران را نيز به مبارزه جلب کنند، بزودي، ھيچ نيرويي قادر به مقاومت در مقابل اراده ي آنان نخواھد بود و ا

خللي ايجاد شود و يا جنبش  اما، احتمال دوم اينست که، در اين اتحاد و مبارزات .  آنچه را که اراده ي متحد ايشان ديکته مي کند در جامعه پياده کنند
در آن زمان، از آنجاييکه نيروي مخالف، عليرغم ضعف و زخم خورده گي، ھنوز زنده و سازمان يافته . مردمي مورد حمايت طبقاتي کارگران قرار نگيرد

 .است، مي تواند بسرعت خود را باز سازي کرده و صفوف متفرق و منفعل مردمي را تا آينده اي نا معلوم سرکوب نموده و وادار به تمکين کند
خواھيم  ديمبا در نظر گرفتن اين احتماDت، ما پيشنھاداتي راھکاري براي جلوگيري از وقوع احتمال دوم  تھيه کرده ايم که در پيام بعدي حضورتان تق
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 »جنبش رنگين كمان«:پيام پنجم نداي سرخ
 دورد بر ملت غيور ايران و مبارزان راه آزادي

 ھمانطور که در پيام پيشين خود گفتيم، عليرغم ھزينه ي سـنگين جانباختگـان راه آزادي و زنـدانيان سياسـي و رنـج خـانواده ھـاي ايـن عزيـزان و
روزه ي اخير، ما را به جايي رسانده است که در مقابل تحمل ديکتاتوري نظـامي سـپاه، بـه دسـتاوردھاي بـسياري  40مفقودين،نتايج پُر بار مبارزات 

در ھمين زمان کوتاه، با دخالت مستقيم خود در فضاي سياسي کشور، تبديل به قدرتي شده ايم کـه امکـان ترکتـازي را از نـيروي .   دست يافته ايم
کـه خـود را »  سپاه و رھـبري«جناحين حاکمه .   اين واقعيّت را در بحران ھاي سياسي دولت احمدي نژاد شاھديم.  مسلح  سپاه سلب کرده است

 ه وصاحب انحصاري قدرت در جامعه مي پنداشتند، و قدرت و توانايي ھاي مردم را به ھيچ مي گر فتند، اينک متوجه گشته اند کـه بـا حـضور فعاDنـ
و منفعل ساختن نـيروي مردمـي، آمـاده ي » باز گرداندن آرامش«پس براي .  مستقيم مردم در ميدان ھاي سياسي، به مقصود خود نخواھند رسيد

را قرباني » ھويدا«و بنظر مي رسد که ھمچون زمان شاه که نخست وزير وقت، يعني .  انداختن تقصير بر گردن يکديگر و قرباني کردن ديگري شده اند
 .باشد» احمدي نژاد«نمود، اولين قرباني نظام جمھوري اس	مي، 

کاري و ھم اين پيروزي شيرين خواھد بود، اما بايد اعتراف کنيم که تا رسيدن به يک جامعه دمکراتيک فرسنگ ھا فاصله داريم و براي رسيدن به آن، به
اگر بتوانيم صفوف خود را بـا نيروھـاي اجتمـاعي بيـشتر و . مبارزاتِ متحدانه و اراده ي مشترک کليه اقشار تشکيل دھنده ي اين سرزمين محتاجيم

نبش و جبخصوص قدرت اقتصادي کارگران گسترده تر و منسجم تر و قدرتمندتر کنيم، و به جاي محدود کردن خود به نيروي انق	بي کنوني، تمام جامعه 
يّت اقعھاي اجتماعي را متحدانه در مقابل نيروھاي ارتجاع قرار دھيم، خواھيم توانست صفوف ايشان را در ھم شکسته و اراده ي مشترک خود را به و

ان ايربراي انجام اين منظور، بايد خواسته ھا و اھدافِ مبارزاتِ خود را فراگيرتر کرده تا در بر گيرنده ي خواسته ھا و اھدافِ کليه ي مردم .  تبديل سازيم
 .  بايد جنبشي را سامان دھيم تا کليه ي بخش ھاي اجتماعي را در يک جبھه فراگير، در زير يک پرچم و نماد گرد آورد.  باشد

را به خواسته و اھداف متنوع اقـشار و جنبـش ھـاي » رنگين کمان«ھفته ي گذشته، دوستي، پوستري براي ما فرستاد که در آن رنگ ھاي مختلف 
در آنزمان، زيبايي و فراگير بودن مضمون اين پوستر بر دلمان نشست و آن را با ليست ايميلي اي که عضوش ھستيم توزيع .  اجتماعي تعبير کرده بود

از طرف ديگر،اين پوستر زماني  به دست ما رسيده بود که در حال تحليل از کمبودھاي جنبش و کوشش براي يافتن راه حل ھايي براي رفع .  نموديم
مضمون اين پوستر، در روزھاي بعد، رفته رفته ما را به خود مشغول داشت و واقعياتي را در ذھن ما برجسته کرد و ايده ھايي را در .  آنھا قرار داشتيم

 .ما بر انگيخت که در زير با شما در ميان مي گذاريم
تـک مذھـب ايـن مـردم .   ايران از جمعيت متنوعي تشکيل گشته است که جمعاً زير ستم و ديکتاتوري نظام سياسي جمھوري اس	مي قرار داريم

تـک ھمچنيـن، .  »...«و »  سـفيد زرتـشتي«، »آبي يھـودي«، »زرد مسيحي«، »سبز اس	مي«مردمي ھستند رنگارنگ، تشکيل شده از : نيستند
تـک ايـدئولوژي .  در آن زنـدگي مـي کننـد...   قوميّت ھاي متنوع فارس، ترک، کرد، لر، عرب، بلوچ، ارامنه، آشوري و يھـودي و :  قوميتي نيستند

مي ... و » سفيد پاسيفيستي«، » سرخ سوسياليستي«، »زرد دمکراسي خواھي«، »سبز اس	مي«باورمند  به ايدئولوژي ھاي  رنگارنگ : نيستند
آزادي «، »حقـوق قوميّـت ھـا«، »برابـري جنـسيتي«، »کارگري«متشکل در جنبش ھاي متفاوت و متنوع اجتماعي :  تک جنبشي نيستند.  باشند

و خ	صه تشکيل شده از بسياري دسته ھا و گروه ھا و اقشار و طبقات مختلف و متنوع با خواسته ھا و .  ھستند... و » حمايت از کودکان«و » مذاھب
پس جنبشي که بتواند در بر گيرنده تمامي ما باشد، نمي تواند تک خواسته اي و تک ھدفي باشد، چرا که خواسته ھا و اھداف ھر .اھداف متفاوت اند

نمي تواند تک حزبي و سازماني باشد، چرا که آرمان ھايش در گروه ھا و جمع ھاي متنوع سياسي متجلـي .  گروھبندي اي با ديگري متفاوت است
 . نمي تواند تک رھبري باشد، چرا که ھريک از اين مذاھب و قوميّت ھا و ايدئولوژي ھا و جنبش ھا داراي رھبران خود مي باشند.  شده است

.  شـودير پس بايد جنبشي را سامان داد که تمامي مجامع و جمعيّت ھا را در مبارزات کنوني درگير سازد و ما را از تک بُعدي گرايـي رھانيـده و فراگـ
تجلي تفاوت ھا و ابراز آزادانه نظرھـاي متفـاوت و .  محدود شده و سانسور گردد» وحدت کلمه«، نبايد به بھانه ي 57چنين جنبشي، برخ	ف انق	ب 

نمونه اي از يک جامعه .  اصرار بر اھداف متنوع، و پيروي از رھبراني متعدد، و اقداماتي مستق	نه اموري خواھد بود که به استحکامش خواھد انجاميد
سمبل و نماد اين اتحاد .   و مبارزاتش براي رسيدن به آزادي از بند استبداد و ديکتاتوري و ارتجاع متحد و يکپارچه خواھد گشت.  دمکراتيک خواھد بود

 .پس از دوراني توفاني و تاريک و دردناک خواھد بود» رنگين کمان«ھم به زيبايي و نويد يک 
و به تمامي ملت ايران نيز توصيه مي کنيم که در زير نويد و پرچم رنگين . مي پيونديم» جنبش رنگين کمان«ما نظر اين دوستمان را پسنديده و به ! آري

جنبش تعداد انگـشت شـماري از .   ، اتحادي است مردمي که در بطن جامعه شکل گرفته و خواھد گرفت»جنبش رنگين کمان«.  آزادي گرد ھم آيند
اما، پوپوليستي  و دافع نخبگان نيز نبوده، چرا که تمامي گروه ھا و احـزاب، آزادي .  نخبگان نيست که بتواند در يک جبھه و يا ائت	ف سياسي بگنجد

خواسته ھا و اھداف فوري اين جنبش نيز مي تواند در بر گيرنده ي خواسته ھاي دمکراتيک .  تبليغ و فعاليّت و عضوگيري و سازماندھي در آن را دارند
بنظر ما خواسته ھاي طرح شده در پايان پيام مي تواند خواسته و اھداف فرو کوفته ي برخي از ايـن اقـشار و .   تمامي جنبش ھاي اجتماعي باشد

 .گروھبندي ھا و جنبش ھاي اجتماعي باشد، گو اينکه مسلماً تمامي آن نيست
 زنده باد آزادي

 پيش بسوي جامعه اي دمکراتيک
 : خواسته ھا و اھداف فوري پيشنھادي

 آزادي فوري کليه ي بازداشتيان مبارزات اخير و تمامي زندانيان سياسي
 ...انح	ل فوري تمامي نھادھاي توطئه عليه مردم و سرکوب مبارزات مردمي از جمله سپاه، بسيج، وزارت اط	عات، انصار حزب هللا و 

 مردمی دادگاه ھای  اخير به دست کشتار و اندکاران توطئه، سرکوب دست و مجازات مسئولين وبازداشت، محاکمه 
و مـشارکت ایـشان در ...  آزادی تشکل ھای سياسی و صنفی کارگران از جمله فعاليت ھای حزبی، تشکيل اتحادیه ھا و سندیکاھا و انجمن ھـا و 

 .تصميم گيری و برنامه ریزی ھای صنفی در محل کار و یا سياسی و اقتصادی و اجتماعی در محل سکونت
 حق اعتصاب، اعتراض سياسی و صنفی

 ...حقوق دموکراتيک آزادی اجتماعات، آزادی بيان و قلم، آزادی مطبوعات، آزادي اط	عات و 
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 حق تعيين سرنوشت و آزادي زندگي و آموزش کليه قوميت ھا و مذاھب بر اساس فرھنگ و سنن خود گزارشات و تحليل ها
 سياسی و اجتماعی زنان و مردان و ممنوعيت کار کودکان-برابری حقوق اقتصادی

 تامين حقوق بيکاری برای کارگران بيکار برابر با حداقل دستمزد یک کارگر شاغل در ھمان رشته
 تامين مرخصی با حقوق برای دوران حاملگی زنان کارگر و تاسيس مھدکودک رایگان در محل ھای کار برای خردساDن

 تحصيل رایگان تا پایان تحصي	ت عالی و تخصصی و آزادی آموزش ھمگانی به زبان مادری
 .تعيين حداقل سن بازنشستگی و تامين حقوق مادام العمر برای بازنشستگان که کمتر از اخرین سطح حقوق زمان اشتغال ایشان نباشد

 بھداشت رایگان از جمله ھزینه ھای بستری شدن در بيمارستان و معالجات و دارو
 الغای قانون ارث

 الغای قوانين ماليالتی
 الغای قوانين تبعيض آميز جنسيتی، مليتی و مذھبی

 دادن حق ط	ق مشابه به زنان 
 دادن حق حضانت اطفال بر مبنای تأمين حق زندگی بھتر و منافع کودکان به ھر یک از والدین

 ... 
 

 :پيام سوم

 !قانون اساسي، ارزوني احمدي نژاد و خامنه اي: پيشنهاد موسوي را نمي پذيريم
 

معترضان باید با اسـتفاده از ظرفيـت قـانون اساسـی ایـران «: آقاي ميرحسين موسوي در م	قات با جمعي از مديران رسانه ھا پيشنھاد داده اند که
قانون اساسی «: ايشان در اين بيانات افزوده اند که»  .مطالبات مدنی را پيگيری کنند و زیر شعارھایی جمع شوند که بتواند اجماع عمومی ایجاد کند

بمثابه ي » جنبش سبز«ھمچنين، از   .»ایران این پتانسيل را دارد که مردم از ھر گروه و طيفی بتوانند دور آن حلقه بزنند و مطالبات خود را پيگيری کنند
باید به قانون اساسی توجه کرد، یعنی آن را مانند نماد سبز در سرلوحه پيگيری مطالبات آینده قرار داد چون «:  جنبشي فراگير نام برده و بيان داشت

اما در مورد اينکه بر مبناي چه شواھد و مستنداتي به اين خاصيّت فانون اساسي پي برده است، .  »خاصيت ایجاد اجماع ميان اقشار مختلف را دارد
قـانون اساسـي جمھـوري «اما، ببينيم شواھد و مدارک واقعي از جنبش مبارزات مردمي به ما چه مـي گويـد؟ آيـا محوريّـت دادن بـه . چيزي نگفت

 ظرفيّت ايجاد اجماع دارد؟» اس	مي
 

! »مرگ بر ديکتـاتور«و »  رأي مرا پس بده«اين دو شعار عبارت بودند از، .   در آغاز مبارزات، مردم بصورت خودبخودي حول دو شعار اصلي متحد گشتند
اما، پس از اتمام حجت خامنه اي در نماز .  روز، ادامه داشت 6خرداد ماه، به مدت  28محوريت مضمون اين شعارھا با تمامي تنوع ظاھري شان، تا روز 

خرداد، و آغاز تظاھرات ھاي خشونت آميز و مقاومت در برابر نيروھاي مسلح جمھوري اس	مي در فرداي آن روز، به وضوح، شـعارھايي بـا  29جمعه 
و ديگر شعارھايي کـه »  مرگ بر جمھوري اس	مي«و »  مرگ بر خامنه اي«مضمون محدود انتخابات حذف شدند و جاي خود را به شعارھايي از قبيل 

حفظ اتحاد و اجماع مردم در چنين فضايي، روشن کننـده ي ايـن .   مضمون سرنگوني نظام وDيت فقيه و ديکتاتوري را نشانه مي رفتند غالب گشتند
به مثاواقعيّت است که آن خواسته ي حداقلي ايکه تمامي نيروھا و افراد را به يکيگر پيوند داده است، ھمانا سرنگوني حکومت جمھوري اس	مي به 

اگر اين خواسته ي حداقلي مردم نبود، مطمئناً چنين اجماع و اتحادي حـول آن شـکل نمـي .   ي نظام حافظ ديکتاتوري فردي و فساد حکومتي است
 .  گرفت

 
ت، امـا اس اين پيشنھاد آقاي موسوي نيز عيانگر اين واقعيّت است که او نيز مي داند که خواسته ھاي مردمي به مراتب فراتر از نتيجه انتخابات رفته

 آنچه که او کوشش ميکند در اين گير و دار حفظ شود و از دست نرود، نظامي است که در قانون اساسي جمھوري اس	مي ترسيم گشته و او بارھا
اين نظام، بدون خامنه اي و احمدي نژاد نيز مي تواند به بقايـش .   اع	م داشته بود که براي جلوگيري از خطر گزند به آن در انتخابات شرکت مي کند

اما آنچه که در مناظرات انتخاباتي تلويزيوني بر مردم آشکار شد، اين بود که از .  مانند ھمان زمانيکه خميني و موسوي بر سر قدرت بودند.  ادامه دھد
نھادينـه سـاخت و بـا تمرکـز قـدرت »  ولي فقيه«ھمان روز اول استقرار جمھوري اس	مي، نظامي پديد آمد که ديکتاتوري فردي مطلقه را زير عنوان 

ري شان را اداانتصابات در دست ديکتاتور، نھادھاي قانوني ديگري که حافظ ديکتاتوري ولي فقيه باشند و با درآمدھا و امتيازات نا مشروع و فاسدانه وف
کـه تـدوين کننـده ي (»  مجلس خبرگان«، »شوراي نگھبان«سپس قانون اساسي اي تدوين نمودند که نھادھايي چون .  تضمين کنند، ظاھر گشتند

را در »  فرماندھي کل نيروھاي مسلح«و مھمتر از ھمه »  لباس شخصي ھا«و » وزارت اط	عات«، »بسيج«،» سپاه پاسداران«، )قانون اساسي بود
که خامنه اي و احمدي نژاد » قانوني«ھمان .  بزک نمودند» قانوني«قرار دادند و چھره ي اين ديکتاتوري فردي را با رنگ » ولي فقيه«اختيار منحصرانه 

که اگر بخواھيم از آن پيروي کنيم، مي بايست به حکم وDيي و رياسـت جمھـوري » قانوني«ھمان .  به رُخ موسوي و کروبي و ھاشمي مي کشند
در »  قـوانين جـاري مملکـتي«و »  قانون اساسـي«آشکار است که آقاي موسوي و ھمراھان ايشان ھم اکنون با نقض .   تمکين کنيم و دَم بر نياوريم

اما آنچه که منظور نظر آقاي موسوي است، حفظ نظامي است که انحصارات ثروت و قدرت را دسـت .  مقابل پذيرش نتيجه انتخابات مقاومت مي کنند
درصورتيکه حداقل خواست مردمي و محور اجماع شان سرنگوني آن نظام و نھادھايي .  نخورده باقي مي گذارد و تنھا متوليّآن شان را تغيير مي دھد

ھمان نھادھايي که اختيارات بي حدّ و اندازه و قابليّت قانون گريز شان، با صراحت کامـل در .  است که حافظ  ديکتاتوري و انحصار قدرت و ثروت است
 .بايد از آقاي موسوي سوأل کرد که چنين قانوني چه ظرفيتي مي تواند داشته باشد که بر عيوبش بچربد.  قانون اساسي لحاظ شده است

، »مرگ بر جمھـوري اسـ	مي«،»مرگ بر ديکتاتور«لب ک	م اينستکه مردم حرف خود را زده اند و حداقل خواست خود را بيان داشته اند و حول محور 
مي تواند انجام دھد، ايجاد شکاف و تفرقه ميان » محوريّت دادن به قانون اساسي«تنھا کاري که پيشنھاد .  به اجماع رسيده اند» مرگ بر خامنه اي«

و نظام جمھوري اس	مي » آب رفته را به جوي بازگرداند«تنھا با بوجود آوردن انشقاق در صفوف مبارزان است که مي توانند .  صفوف متحد مردم است
بايد ھميشه به خاطر داشته باشيم که موسوي و ھمراھانش بارھا به ھدف و انگيزه ي خود که ھمانـا حفـظ .  را از تير رس جنبش مردمي خارج کرد

 .بنديا نظام جمھوري اس	مي است اعتراف کرده اند و اينک نيز با اين پيشنھاد مي خواھند در ميان مبارزان ايجاد تفرقه کرده تا به ھدف خود دست
آنھـا .   نکته آخر اينکه، آقاياني چون اکبر گنجي و سازگارا سال ھا به عدم ظرفيّت قانون اساسي جمھوري اس	مي بـه اصـ	حات تأکيـد داشـته انـد

اينک بـسيار جالـب .   ھمواره بيان مي داشتند که تا زمانيکه اين قانون اساسي معتبر باشد، ھيچ احتمالي براي اص	حات درون حکومتي وجود ندارد
حتمال دستيابي ه اخواھد بود که ببينيم آيا ايشان بر اين اعتقاد خود باقي مي مانند و يا به اين باور نيز چون باورھاي ديگرشان چوب حراج زده و آن را ب

 به موقعيت ممتاز در ھمين نظام خواھند فروخت؟                   
 

 1388اول مردادماه   -نداي سرخ                  
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 ...يكي روبهي ديد بي دست و پاي
 م.م

 
پروژه سرکوب و قلع و قمع فعالين چپ در دانشگاھھا و سایر مراکز کارگری کشور به ھمراه شبھه افکنی و اتھام زنی ھای متقابل کـه 

نشانی آشـکار "  از خارج از کشور ھدایت می شد ، ما را به این اینجا رسانده  است که در جریان اعتراضات ضد دیکتاتوری عم	"  عموما
! نه پرچمی ، نه شعاری ، نه نمادی اD نشریات معمول و حرفھای معمول تر اینترنـتی. از حضور چپ در عرصه عمومی یافت نمی شود

تکليف خود را روشن و با تمام قوا ی مجازی اینترنتی در اردوی سبز موسوی جای گرفته و " خوشا به حال بعضی از مدعيان چپ که اق	
این عافيت طلبان ریزه خـوار بـه .  خيال خود را از ھرچه مربوط به مبارزه طبقاتی و طبقه کارگر و انق	ب اجتماعی است ، راحت کرده اند

 اميد دریافت پروانه کسبی از شکارچيان قھار و باز کردن دکانی دو نبش جنب دکان ھای دیگر ، ته مانده  آبروی خود را نثار پيشگاه ارباب
گروھی دیگر اما از ماورای بحار چنان بر طبل انق	ب می کوبند که یحتمل عنقریب قدرت شنوایی خود را ھمچون توان بينایـی .  کرده اند

اینان که در ایام آرامش مدام در نواحی مرزی حضور می یافتند معلوم نيست چرا اینک که اوضـاع مـساعدتر . شان از دست خواھند داد
در ھر صورت ، گویا . Dبد حضور در کنار از ما بھتران ضروری تر است. است تشریف نمی آورند تا گوشه ای از بار انق	ب را به دوش کشند

مقدر است در این مبارزه تنھا به نيروی خود متکی باشيم و به مصداق داستان برزگر و بلدرچين Dزم است  گندمزارمان را خود درو کنيم 
 .   و چشم اميد به فاميل و ھمسایه نداشته باشيم

سـوختن دردی را دوا مـی  59و 58ونيز   32از کجا باید آغاز کنيم؟ آیا زانوی غم بغل کردن و در حسرت روزھای خوش سالھای پيش از 
کند؟ دخيل بستن به امامزاده ھای ق	بی چطور ؟ چگونه باید طبقه کارگر را حـالی کـرد کـه اگـر شـاخ اسـتبداد و دیکتـاتوری بـشکند 

خودت ھم راحت تر می توانی اعتراض کنی  و قدری وضع معيشتی . نمایندگان تو بھتر و کم ھزینه تر می توانند از حقوق ات دفاع کنند
آنوقت دیگر Dزم نيست نگران دیر برگشتن زن و دخترت باشی که با مانتو و لباسی نـو وارد خانـه بـشود و تـو ندانـی . ات را بھتر کنی

 . پسرت مجبور نيست از بيکاری و بی پناھی به مواد مخدر پناه ببرد. پولش را از کجا آورده اند
حاD بصورت اشراقی یا به طرق دیگر من نمـی دانـم و Dزم .  در ھر صورت Dزم است آگاھی طبقاتی به شکلی در این طبقه تجلی کند

ھم نيست در این شرایط که مردم به فکر تعيين تکليف ھستند ما به سرو کله ھمدیگر بزنيم که آگاھی در طبقه کارگر به چـه صـورتی 
امر حياتی برای ما این است که شعارھای مان را در عرصه عمومی به ميان معترضين  بـبریم و در صـورت مقبوليـت . حاصل می شود 

کار ، مسکن "به نظر می رسد شعار . یافتن و فراگير شدن شعارھا می توانيم اميدوار باشيم که سطح عمومی جنبش را باDتر برده ایم
 . در این مرحله بتواند نيازھای مردم را منعکس کند" نه سازش ، نه تسليم ، نبرد با استبداد" و نيز " قدرت از آن مردم " و یا  " ، آزادی 

در خاتمه باید بگویم زندگی چون روبھان بی دست و پای و ارتزاق از پس مانده دیگران زیبنده چپ نيست و باید از ھر طریق ممکـن بـه 
 . کسب توان و قدرت و اعمال آن در صحنه عمل بياندیشيم

 طبقه كارگر ايران در كجاي اين جنبش ايستاده است؟

 واقعي »بچه هاي اعماق«

در   در این ميان تحليل ھای مختلفی .به بھانه ی تقلب در انتخابات ریاست جمھوری دور دھم می گذرد بيش از یک ماه از جنبش اعتراضی مردم ایران
موضع گيری طبقات مختلف مخصوصا طبقه کارگر در قبال . رابطه با ساختار این جنبش و عناصر تشکيل دھنده و اھدافت این جنبش نوشته شده است

این وقایع، یکی از مباحث مھمی است که ھم در داخل کشور و ھم در خارج از کشور از طرف کسانی که خود را به ھر نحوی چپ می داننـد، مـورد 
  .بحث قرار گرفته است

طرفدار وضع موجود و از آن بدتر طرفدار احمدی   طبقه کارگر و فرودستان جامعه ی ایران  این گونه تحليل می شود که گویا  در این بين از جانب دو گروه
 .به ظاھر در دو قطب بسيار مخالف ھم قرار دارند، اما در واقع در این نوع تحليل در کنار یک دیگر قرار دارند با وجود این که این دو گروه . نژاد ھستند

سياسـی و    یک گروه حاميان سرسخت دولت ھستند که از رسانه ھایی چون رجا نيوز، کيھان، صدا و سيما آغاز شده تا رده ھـای بـاDیی مقامـات
اولـترا چـپ و بـا تحليـل ھـایی کـه رنـگ و لعـاب سوسياليـستی و بعـضا    در کنار این گروه یک گروه دیگر با ظـاھری.  را تشکيل می دھند   نظامی

برخی به ظاھر فعاDن به اصط	ح چپ ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به ھمراه برخی روشنفکران چپ   .مارکسيستی دارد قرار دارند
     .ھستند" لباس شخصی" البته با " بچه ھای اعماق"  احمدی نژاد نماینده طبقه کارگر است و حاميان اش   خارجی این گونه تحليل می کنند که

بلـوار کـشاورز بـه "صـرفا بـه    جنبش کنونـی را  این افراد با ھوشمندی سعی دارند که.  در این ميان از حاميان دولت بيش از این انتظاری نمی رفت
Dصه کنند   "با	ب  .که یک عده بورژوای شکم سير می خواھند برای دولت حامی محرومان بحران درست کنند.  خ	آمریکا نيز ميخواھـد در ایـران انقـ

با این جماعت سخنی نيست چون اینان جواب سخن را با گلوله و ميله ی زندان می دھند و سخن گفتن با آنان بی فایده و حتی  .مخملی راه بياندازد
  .اما شاید نيروی مادی شان را یک روز با نيروی مادی پاسخ دھيم. فع	 در مقابل شان سکوت می کنيم. خطرناک است

افرادی که عده ای حاشيه نشين و لمپن چماق . مسائل را تکرار می کنند   مشکل اصلی با کسانی است که با تحليل ھا و ژست ھای چپ دارند این
 .در این جا این روشنفکران به اصط	ح چپ ابتدا باید این سوال پاسخ دھند .می خوانند"بچه ھای اعماق " را " لباس شخصی "به دست 

کمونيست ھا، کارگران و  در راستای جنبش فاشيستی،  ....در آلمان، ایتاليا، اسپانيا و ....آیا روزگاری که پيراھن خاکستری ھا، قھوه ای ھا، سياه ھاو
لبـاس  "بـا  "بچه ھای اعمـاق"  مردم معترض را در خيابان به خاک و خون می کشيدند و اعتصابات کارگری را در ھم می شکستند، از جنس ھمين 

 نبودند؟  طرفدار احمدی نژاد " شخصی

می خواھند با دادن تحليل ھای خنـده دار   به نظر می رسد متاسفانه این افراد بی عملی و بی جایگاھی خود را در ميان مردم و ھمان طبقه کارگر
  .برای رد کردن این که طبقه کارگر به احمدی نژاد گرایش دارد یا نه Dزم نيست چندان به خودمان سختی بدھيم  .جبران کنند

محروم ترینو عقب نگـاه     اگر واقعن احمدی نژاد اندک پایگاھی در ميان طبقه کارگر و فرودستان جامعه حتی.  تنھا یک فرض بدیھی را مطرح می کنم
 بـه داشته ترین روستائيان و غيره ھم داشت، مطمئن باشيد لحظه ای درنگ نمی کرد و تمام آن ھا را با ھر زور و ترفندی که بود بسيج مـی کـرد و

خرداد ماه که جشن پيروزی در ميدان ولی عصر  ٢۴یک بار روز یکشنبه . بار این ت	ش را کردند و شکست خوردند٣البته . خيابان ھای شھر می کشاند
و بار آخر کـه بنـا بـه  .راه انداختند"  موسوی ، احمدی ، اتحاد اتحاد"خرداد ماه که راھپيمایی به اصط	ح وحدت با شعار  ٢۶گرفتند، یک بار سه شنبه 

اما جمعيت . خرداد ماه در آن نماز جمعه معروف بود ٢٩درجمعه   آدم آورده بودند،  بندر عباس و بوشھر ھم گزارشات حتی از روستا ھای دورافتاده تا 
آیا واقعن طبقه کارگر و اقشار فرودست ایران از طبقه بورژوا و پولدار ھای ایران از لحاظ . حتی به زور به یک ميليون نفر ھم نمی رسيد. را ھمه دیدیم

  !کميت، کمتر است؟ دوستان روشنفکر به اصط	ح چپ اگر جواب سوال قبلی را دادند این یکی را ھم پاسخ بدھند

 ناقص العقل که برای تفریح نا سالم و برای ارضای نياز ھای جنسی فروخفته شان یک چماق به دست می   چند جوان کم سن و سال  با این اوصاف

 نامه هاي رسيده 
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. و اتفاقن از مناطق حاشيه ای ھم می آیند و اتفاقن بسيار ھم سطحی می اندیشند .لباس ھای خاکی می پوشند. ترک موتور می نشينند. گيرند
 .را طرفدار احمدی نژاد بناميم "بچه ھای اعماق "دDئل خوبی نيستند که 

کسانی می سپاریم که   تحليل آن ھا را به. چون بيش از این ھم ارزش ندارند. پرداخت"لباس شخصی"با "بچه ھای اعماق" بيش از این نباید به این 
  .در آن طرف ميدان ایستاده اند "واقعی" "بچه ھای اعماق"این روز ھا در خانه شان نشسته اند و نمی خواھند قبول کنند که 

  :اما سوال اصلی این نوشتار

 طبقه کارگر در کجای این داستان ایستاده است؟

بدنه ی اصلی این جنبش را نه . درجریان است  گویم برخ	ف تمام افسانه ھایی که اDن در ميان تمامی تحليل گران با ھر گرایش فکری   به جرات می
تاکيـد مـی .( و فرودستان جامعه تشکيل می دھند "افراد طبقه کارگر"طبقه متوسط رو به باD و بورژوازی ایران که دقيقا طبقات متوسط رو به پائين و 

 (چرا؟! طبقه کارگر بعدن توضيح می دھم" افراد" کنم 

طبقه کارگر و فرو " افراد"  بدنه شرکت کننده در آن را  اما. با رھبری طبقه متوسط رو به باD بود  البته انکار نمی کنم که شروع کننده جنبش اعتراضی
طبقه کارگر و فرودستان افتاد و ھمين طـور بـه محـ	ت  "افراد"دستان جامعه تشکيل می دادند و با گذشت زمان نيز ھر چه بيشتر جنبش به دست 

  .پائين شھر سرایت کرد

کار چندانی نيست، تنھا کافی است در تظاھرات ھای این چند ھفته شرکت داشته باشيد، بـه وضـوح مـی توانيـد ایـن   برای اثبات این مدعا نياز به
  .برای ھمين به مرور کوتاھی از تظاھرات ھای این چند ھفته می پردازم.  واقعيت را درک کنيد

دستگاه ھای امنيتی و اط	عاتی شان   حاميان دولت که بر اساس گزارشات بر خ	ف. مشاھدات مستقيم شخص نگارنده است  بر اساس  این مرور
برخی روشنفکران چپ خارجی که از رسانه ھای غربی مشاھدات خود را   و برخ	ف.  که چاپلوسانه مجبورن برخی دورغ ھای رئيس پسند بنویسند

اشـتنتاجاتمن بـر اسـاس    به ظاھر چپ داخلی که در خانه ھای شان نشسته اند و نمی خواھند واقعيت را ببينند،  و برخ	ف چند عنصر. می گيرند
   .واقعيت درخيابان ھا جاری بود، است  مشاھداتم از انچيزی که به صورت عينی و واقعی در

اعتراضـات بـه صـورت پراکنـده در تمـامی محـ	ت تھـران بـا شـرکت انـواع گـروه ھـای اجتمـاعی و طبقاتـی    خـرداد    ٢۴و ٢٣دو روز اول یعنی  در 
در این جا طبقه متوسط رو به باD حضور داشت اما بچه ھای پـائين شـھر نـيز اگـر   .بود بيشتر در مناطق مرکزی و شمالی شھر درجریان البته   .بود

به جرات می توان گفت بچه ھا افسریه، نازی آبـاد، .درمح	ت خود دست به اعتراض نمی زدند ھمه در ميادین مرکزی و شمالی شھر حضور داشتند
لباس   "  با "بچه ھای اعماق"  ھمين بچه ھای بودند که موتور ھای. بودند که در ميدان ونک در جلوی یگان ویژه ھا دست به سنگ بردند....جوادیه و
   .را به آتش کشيدند و بعد از آن بود که مردم این مناطق ھم با آنان ھمراه شدند  "شخصی

ميدان ونک به باD و رو  خرداد، تظاھرات ميليونی ٢۵تظاھرات ھای ميليونی ميدان امام حسين به آزادی در . جریان به شکل دیگری بود در روز ھای بعد
 ٢٨خرداد، تظاھرات ميليونی ميدان امام خمينی بـه انقـ	ب در ٢٧ميدان ھفت تير به انق	ب در  خرداد، تظاھرات ميليونی  ٢۶در  به روی صداو سيما

ایـن .  تظاھرات ميليونی جز شگفتی ھای عالم سياست که تنھا مختص ایران است، می باشند 4به جرات می توان گفت این  .رخ دادند  ....و خرداد
ــران درآن شــرکت داشــتند  تمــامی طبقــات.  تظــاھرات ھــا دقيقــا نــشان از یــک جنبــش مردمــی فــرا طبقــاتی داشــت تمــام گــروه .  جامعــه ی ای

نکته جالب این بود که در حالی که ھمه سکوت کرده بودند ..... تمامی قوميت ھا، نسبت زن و مرد ھا برابر بود، تمام گروه ھای سنی و صنفی،  ھای
اری شع اما ھمه با حقی برابر و بدون ھيچ محدودیتی می توانستند شعار ھای خود را بر روی پ	کارد ھایشان با خود بياورند و ھيچ کس به دیگری و

  .که در دست داشت تعرض نمی کرد و این بزرگترین تمرین دموکراسی در خيابان در طول تاریخ ایران و حتی جھان بود

بچـه ھـای "  گروه ھای فشار یا به تعبير آن روشنفکر به اصـط	ح چـپ مـا   اما بحث اصلی در این جا بود که در مواقعی که این تظاھرات ھا با حمله
 ٢۵در تظـاھرات    .جوانان طبقات فرودست و پائين شھری بودند کـه بـه مقابلـه مـی پرداختنـد   قرار می گرفت این "لباس شخصی"البته با  "اعماق
که اگر ھم بودند قابل احترام بودند و جان شان به  )چه افرادی کشته شدند این بچه ھا یک مشت بورژوای شکم سير نبودند   که ھمه دیدند  خرداد

که با نيشخند تير می انداخت، سپر " لباس شخصی" با " بچه ی اعماق" که سينه ھای خود را در برابرگلوله ھای آن   ) حکم انسان بودن شان عزیز
   .کردند

بچه  " ھا یا آن گونه که آن روشنفکربه اصط	ح چپ می پسندد" لباس شخصی"خرداد در پائين ميدان ونک که مردم مورد ھجوم ھمان  ٢۶در تظاھرات 
قرار گرفتند، بنا به مشاھدات مستقيم نگارنده که در آن جا حضور داشت باز ھم بچه ھای پائين شھر بودند که سينه ھای خود را سپر "  ھای اعماق

  .قرار نگيرند" لباس شخصی "با   "بچه ھای اعماق" گلوله ی   کردند تا زنان و مردان کھن سال تر بتوانند زودتر عقب بنشينند تا آماج قمه و چماق و

  .اتفاق خشونت آميز خاصی رخ نداد  خوشبختانه در دو تظاھرات ميليونی دیگر

خرداد از  ٣٠ھمان طور که ھمه می دانيم تظاھرات . خرداد به بعد آغاز شد ٣٠از روز  "افراد طبقه کارگر و فرودست" تر حضور" جدی  "اما داستان 
 .جنسی متفاوت بود

 .در خيابان بـود"  بودن یا نبودن"این بار دیگر مسئله . فرمان حمله را صادر کرده بود" لباس شخصی" با  " بچه ھای اعماق" ی آن "فرمانده کل قوا"
عقب نشينی کردند و فراوخان خود را پس گرفتندو مردم را به خانه ھایشان دعوت کردند و یا سکوت پيشه   رھبرانی که از جنس طبقات باDیی بودند

و تنھا کسانی حاضربودند حتی جان شان را برای ماندن در خيابان بدھند که چيزی برای از دسـت دادن جـز زنجيرھایـشان نداشـتند و اینـان .  کردند
که البته باید بـه    ، البته باید اعتراف کرد که در ميان جمعيت بودند بچه ھای باD شھری"افراد طبقه کارگر"کسانی نبودند جز بچه ھای پائين شھر و 

 .شرافت آنان نيز درود فرستاد

به شـھادت مـشاھدات .  تر شد" جدی"شعار ھای رادیکال تر شد و البته ھمه چيز . خرداد به بعد داستان حضور افراد درخيابان متفاوت شد ٣٠اما از 
منطقـه  .مناطقی که در آن درگيری ھای اصلی رخ داد این بار جنبش به پائين شھر منتقل شـده بـود  ھمه کسانی که در خيابان بودند و به شھادت

 .مناطق متوسط رو به پائين و پائين شھر ھستند، بود  بود که...منطقه ستار خان، توحيد، نواب، جمھوری و  اصلی درگيری

نيرو ھای سرتا پـا مـسلح بـه    دیگر جرات نداشتند بدون موتور و بدون حمایت"  لباس شخصی "با " بچه ھای اعماق" خرداد بود که آن  ٣٠از فردا ی 
چون می دانستند این بار برخ	ف تمام تبليغی که رسانه و دستگاه ایدئولوژیک حاکميت در مخ شان کرده بود با چند بچه .  ميان تظاھر کنندگان بيایند

 .رو به رو شده اند "بچه ھای اعماق واقعی "  پول دار، غرب زده رو به رو نيستند بلکه با سوسول،

چون ھنوز   تر می شود" جدی"وضع   اما زمانی که. البته واقعيت آن است که طبقه متوسط رو به باD نيز ھنوز به اشکال دیگری درجنبش حضور دارد
این واقعيت   تير نيز ١٨ تظاھرات . خالی کند"افراد طبقه کارگر و فرودست "ترجيح می دھد صحنه را برای   برای از دست دادن دارد،" چيز ھای زیادی "

آن است که شعله ھای اعتراض  "قرارگاه ثارهللا" حاميان نظم موجود و خصوصا   که جنبش تا جایی پيش رفته است که تنھا ھراس اصلی  را اثبات کرد
  .....کشيده نشود که اگر کشيده شود آتشی به پا می شود که "جنوب و شرق تھران"به 

 .ھستند که تظاھرات می کنند"افراد طبقه کارگر و فرودست "مشاھدات ميدانی به ما این حکم را می دھد که حتی در خيابان ھای باDشھر نيز این
این زنان و مردان ميان سال که از مخارج سنگين زنـدگی خـود و  .ھستند که تظاھرات می کنند"  بی کار، دانشجو و مزد بگير"این زنان و مردان جوان 

شيک  "حتی اگر بر خ	ف ميل آن روشنفکران به اصط	ح چپ این افراد  .خانواده شان کمرشان خم شده است فریاد درد در خيابان به آسمان می برند
لباس بپوشند، لطيف سخن بگویند، دستان شان زمخت نباشد، سبک زندگی مدرن داشته باشند، زبان خارجی بلد باشند، بـوی ادکلـون بدھنـد، بـا 

سی رسانه و اینترنت آشنا باشند، اھل شعر موسيقی باشند، اھل بزن و برقص باشند، با فرھنگ مدرن غربی حال کنند، مایکل جکسون و مدونا و سا
می شوند چـون  "مزد بگير"یا در آینده ! و در نتيجه کارگر  "مزد بگيرند" چون یا  .اما در نھایت جز طبقه کارگرھستند... " مانکن دوست داشته باشندو

  !!! "دانشجو "ند یا " بی کار "فع	 یا 

. شده است" آئين"بودن بگيرند، مشکل شان در آن است که چپ بودن شان تبدیل به یک  "چپ"این روشنفکران عزیز ما که ھنوز می خواھند ژست 
ایـن ھـا .  مناسکی که با فحاشی به آمریکا و غرب شروع می شود و با افسانه ساختن از کارگر ختـم مـی شـود.  که یک سری مناسک دارد"آئينی"

ی سبک زندگی مدرن داشتن را مساوی با غرب زدگی و آمریکایی بودن و سوسول بودن می دانند و ھر کسی که این گونه باشد را در راستای پروژه 
اکثرا   دارند فریاد می زنند و خواھان یک زندگی شرافتمندانه مدرن ھستند  این جوانانی که در خيابان ھا   غافل از این که. می دانند" انق	ب مخملی"

 .ھستند و اعتراض نمی کنند  اقشار فرودست حامی احمدی نژاد  مشکل در این جا نيست که طبقه کارگر و. ھستند  به پائين  از طبقات متوسط رو
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زشت، با دستانی زمخت، با لباسی کثيف، بد "آقایان ھنوز کارگر را فردی . مشکل در تعریف و نوع دیدگاه تيپيکال این روشنفکران به اصط	ح چپ است
ن دھن، لمپنی،عقب مانده، کسی که روزنامه وکتاب نخواند، کسی که اینترنت نرود و ماھواره نبيند، کسی که ناموس پرست باشد، کسی که آھنگرا

می دانند در نتيجه دچـار ایـن تـوھم مـی شـوند کـه موتـور سـواران چمـاق بـه  .....و "گوش دھد، موتور سوار شود و بوی عرق و گ	ب و پياز بدھد
  .ھستند" بچه ھای اعماق"ھمان  "لباس شخصی"  دست

این آقایان مرگ سياسی خود را در بزنگاه مھم تاریخ . مشکل این آقایان خودشان و دیدگاه شان است که ھيچ انطباقی با واقعيت جاری در ایران ندارد
ی شان " فرمانده کل قوا"به دستور مقامات باDیی و " لباس شخصی " با" بچه ھای اعماق"اگر تا دیروز این   .سياسی و اجتماعی ایران امضا کرده اند

ایـن مـوج .  اعـدام شـدند، نـابود کننـد 60نخواستند این روشنفکران به اصط	ح چپ را ھمراه با ھزاران مرد و زن روشن اندیش واقعا چپ که در دھه 
طبقاتی جاری در ایران به گوشه ی خانه شان  _است که این افراد را از صحنه ی سياسی و مبارزات اجتماعی " بچه ھای اعماق واقعی  "خروشان 

متولد می   "نا خوانده" از دل ھمين بچه ھای اعماق واقعی است که جنبش نوین چپ جوان ایران بدون نياز داشتن به این پدرخوانندگان . رانده است
  .شود

" یک طبقه"ھنوز به مثابه " طبقه کارگر" در نتيجه باید اعتراف کنيم که . اما ما برخ	ف این دوستان در تحليل ھای مان نمی خواھيم دچار توھم شویم
" افراد"برای ھمين در این نوشتار بار ھا از لفظ   .ھستند، که به صورت منفرد وارد عرصه شده اند"افراد طبقه کارگر"این  درواقع. وارد ميدان نشده است

در آینـده   بسيار ھم سخت می نمایاند که  متاسفانه .طبقه کارگر ھنوز با افق طبقاتی خودش وارد ميدان نشده است  .طبقه کارگر استاده کرده ام
اما برخ	ف این دیدگاه سنتی کـه در . این جنبش ھنوز یک جنبش فرا طبقاتی با خواست ھایی دموکراتيک است .نزدیک با این افق وارد ميدان شود

من جور دیگری . رسوخ دارد که باید ابتدا تغييرات دموکراتيک شود بعد طبقاتی و یا در ایران سرمایه داری نداریم بلکه ارتجاع داریم  بين چپ ھای ایران
 .می اندیشم

چون سرمایه درای در  .به نظرمن اتفاقن تنھا و تنھا این طبقه کارگر است که می تواند تغييرات دموکراتيک را برای کل جامعه ایران بياورد
یک  و ھرنوع شيوه ی توليد سرمایه دارانه در ایران تنھا با. دھد ایران درست درگرو یک نوع حکومت خودکامه و دیکتاتوری می تواند به حيات خود ادامه

در این جا تنھا تغيير مناسبات توليدی است که مـی توانـد تغيـير در دیگـر مناسـبات .  خودکامه می تواند برای طبقه خودش سود آور باشد صورتبندی
تنھـا فلـج .  در کنار این موضوع در شرایط کنونی که حاکميت ھيچ ابائی از اعمال خشونت و کشتار برای ادامه حيات نـدارد.  اجتماعی را فراھم سازد

. به وسيله ی یک اعتصاب عمومی آن ھم به رھبری طبقه کارگر است، که می تواند نوید بخش یک تغيير بنيادین باشـد   پایه ھای اقتصادی آن کردن
  .اما واقعيت ھمين است. دشوار و دور می نمایاند البته این افق بسيار

مجبور خواھند شد که چماق را بر زمين نھند و اسلحه در   "لباس شخصی"با " بچه ھای اعماق "واقعيت این است که روزی فراخواھد رسيد که آن 
تعویض کنند تا در ردیف پيراھن خاکستری ھـا،قھوه " لباس لجنی"شان را با "لباس شخصی  "دست گيرند، از موتور پياده شوند و تانک سوار شوند، 

لباس "و نه  "تفاله ھای حاشيه"که " بچه ھای اعماق"تا ماھيت شان نشان داده شود تا ھمگان بدانند که اینان نه به . ای ھا و سياه ھا قرار بگيرند
  .ھا بوده اند که حامی احمدی نژاد بودند "لباس نظامی"ھا که "شخصی

کـه در خيابـان "  بچه ھای اعمـاق واقعـی  "   ما از خواب بيدار شوند البته با صدای "راست"آن زمان شاید این روشنفکران به اصط	ح چپ و در واقع 
    .سرود آزادی و پيروزی را می خوانند

متاسفانه ناصر زرافشان کـسی کـه .  برگرفته از یکی از سروده ھای شاعر مبارز خسروگلسرخی است "بچه ھای اعماق" اصط	ح :پی نوشت*
ایـن اصـط	ح را بـرای حاميـان و رای  "حـصيبی"فردی به نـام    در مصاحبه تلویزینی با پيش از انتخابات خود را یک روشنفکر چپ می داند چند شب 

  .دھندگان به محمود احمدی نژاد به کار برد

 دختران ما و دختران آنها
 فرهاد رها

چون کارم طول کشيد و مجبور شدم تا غروب بمانم سعی کردم وقت را با پرسه زدن .چند روز قبل از انتخابات برای انجام کاری به یکی از شھرھا  رفتم
جالب ترین برنامه مال ستاد احمدی نژاد بود که با پارچه نوشته ای خبر سخنرانی داود احمدی نژاد برادر رئيس . در ستاد ھای انتخاباتی تلف کنم

تقریبا صد نفر خانم که اکثرشان .نيم ساعت قبل از سخنرانی بود. بعد از کلی گشتن مسجد را پيدا کردم.جمھور را در یکی از مساجد شھر داده بود
اما با شروع سخنرانی تعداد اقایان زیاد .دختر بودند با پوشش خاص خودشان در انتھای صحن نشسته بودند و به ھمين تعداد  ھم مرد در جلو بودند

در این ھنگام مجری جلسه .ع	وه بر این در نيمه ھای سخنرانی ھم تعداد دیگری وارد شدند که به علت نبود جا سرپا ایستادند.شد و صحن را پر کرد
خواھران محجبه ھم ب	فاصله بلند شدند و در .با اشاره به سرپا ایستادن اقایان از خواھران محترم تقاضا کرد که صحن را ترک کرده و به زیر زمين بروند

مالک اشتر یعنی داود احمدی نژاد کسی که به گواھی زندانيان جمعيت ال یاسين مسئول (حالی که شعار می دادند صل علی محمد مالک اشتر امد 
عجيب بود حتی یکی از دختران انھا به .صحن را ترک کرده و به زیر زمين رفتند)مستقيم شکنجه زندانيان عقيدتی در دایره ادیان وزارت اط	عات است

حتی یکی از انھا نگفت که ما نيم ساعت زودتر امده ایم چرا ما باید به زیر زمين برویم؟چرا اقایانی که نيم ساعت دیر امده اند .این مساله اعتراض نکرد
این صحنه چندش اور به ھمراه نعره .به زیر زمين نمی روند؟خير خبری از اعتراض نبود،خواھران به دستور برادران تمکين کرده و راھی زیر زمين شدند

 .به ھمين دليل بيرون امدم و منتظر سخنرانی مالک اشتر نشدم.ھای مرگ بر ضد وDیت فقيه راستش حالم را بد کرد
 

تقلب اشکار سپاه و رھبری در این انتخابات جرقه ای را به خرمن خشم مردم ایران از استبداد و دیکتاتوری زد و خيابان .چند روز بعد انتخابات برگزار شد
خيزش مردم ایران عليه استبداد و خودکامگی اگر چه صحنه ھای بدیعی از فداکاری،شھامت و از خودگذشتگی .ھا به تصرف مردم معترض  درآمد

زنان و دختران ما چه در روزھای تظاھرات ميليونی .داشت اما بدیع ترین جلوه ان به گواه ھمه حضور پر رنگ زنان و دختران ایرانی در این مبارزات بود
 د وسکوت و چه در روزھای بعد از فرمان قتل عام خامنه ای و در درگيری ھای خيابانی در صف اول مبارزه با مزدوران تا بن دندان مسلح استبدا

ندا اقا سلطان در مقابل گلوله دژخيمان مذھبی ایستاد و در خون خود غلتيد و ترانه موسوی در زندان و زیر شکنجه دژخيمان .دیکتاتوری قرار داشتند
این اخبار به ھمراه صحنه ھای ایستادگی زنان ودختران ما در مقابل ضربات باتوم بسيجيان بی غيرت به سرعت به تمام دنيا .سپاه به شھادت رسيد

 .مخابره شد و چھره واقعی دختران ما را به ھمگان نشان داد
 

تو .تقوای دختران انھا تمکين کردن است.حال صحنه ھای بدیع ایستادگی و مقاومت دختران ما را در مقابل تمکين چندش اور دختران انھا قرار دھيد
ه سری خوردن و به حساب نيامدن برای انھا نوعی عبادت است اما صورت در خون غلتيده ندا اقا سلطان و جنازه سوخته ترانه موسوی نشان داد ک

 .سکوت در برابر بی عدالتی نيست.تقوای دختران ما تمکين کردن نيست 
 

بی ھدفم از اوردن این سطور البته مسخره کردن دختر ھای بسيجی و حزب اللھی نيست چرا که انھا خود قربانيان دستگاه جھنمی بنياد گرایی مذھ
با این حال .تمکين کردن نه خواست انھا بلکه اموزه ای است که از دوران کودکی  در محيط خفقان اور تربيت  مذھبی به انھا تحميل می شود.ھستند

البته ھنوز ھستند اقليتی که .مبارزات جاری نشان داد که بخش اعظم زنان و دختران ایرانی خود را از سلطه نماد ھای مبتنی بر تبعيض رھا کرده اند 
شاید انھا .بودن تعریف می کنند اما کسی چه می داند شاید مبارزات  دختران ما تکانه ای را در ذھن انھا ایجاد کرده باشد" خواھر"ھویت خود را در 

 !کسی چه می داند! دیگر حاضر  به رفتن به زیر زمين نباشند
 

وز در دست ھن من این یادداشت را به زنان  جانباخته راه ازادی و عدالت،ندا اقا سلطان،ترانه موسوی و دیگر جانباختگانی تقدیم می کنم که جنازه انھا
 .دژخيمان مذھبی است و ما حتی نام انھا را ھم نمی دانيم
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 ـ حوزه كاركردي نهادهاي جامعه مدني در دموكراسي مشاركتي
 

بسط و .   محدود نيست  در چھارچوب دموکراسی مشارکتی تمرکز زدایی از قدرت سياسی تنھا به تمرکز زدایی کمی و کيفی از قدرت دولتی
گسترش حيطه جامعه مدنی و بسترسازی جھت شکوفائی و اعت	ء نھادھای جامعه مدنی نيز عرصه مھم دیگری در راستای تمرکز زدایی از قـدرت 

 .سياسی است
) " چه گرامشی خود تعاریف متفاوت و بعضاً متناقضی از جـامـعـه مـدنـی ارائـه کـرده اسـت(  جامعه مدنی بنا به یکی از تعاریف گرامشی 

در این تعریف مؤسسات و واحدھای اقتصادی )   1". (دستگاھی از مؤسسات روبنایی است که حلقات ميانی مابين اقتصاد و دولت را تشکيل ميدھند
از حوزه جامعه مدنی خارج است و جامعه مدنی تنھا آن بخش از نھادھا و مؤسسات غير دولتی را شامل می شود کـه در شـمـار مـؤسـسـات و 

 . قرار نداشته باشند) اعم از مؤسسات و واحدھای توليدی، تجاری و خدماتی ( واحدھای مربوط به چرخه اقتصادی 
نھادھای جامعه مدنی اگرچه در ترسيم سيمای سياسی یک جامعه و شکل دادن به راھبرد ھا و راھکارھای سياسی از نقشی ھم طراز بـا 

آن سازمانھای دولتی برخوردار نيستند، امّا از قابليت قابل توجھی برای تأثير گذاری بر مسير حرکتی ھر جامعه و شکل دادن به سيمای سـيـاسـی 
نھادھای جامعه مدنی تبلور و تظاھر خ	قيت و ابتکار خود انگيخته مردم برای پاسخگویی به نيازھای آنھا و چـاره جـویـی از مشـکـ	ت .   برخوردارند

 .نھادھای جامعه مدنی ظرفی برای تجربه شکل بی واسطه قدرت و سامانه ای برای سلوک جمعی و حصول به آماج ھای مشترک است.  آنھاست
ھای موجود، نھادھای جامعه مدنی عموماً به شـکـل  در چھارچوب نظامھای سياسی حاکم بر جوامع امروزی و از جمله در ليبرال ـ دموکراسی

نھادھای جامعه مدنی در حقيقت با شکل دادن به گرایش فـکـری آحـاد مـردم، بـا .   ورزند غيرمستقيم به ایفاء نقش در صحنه سياسی مبادرت می
 ثيرساماندھی مردم حول اھداف و خواستھای معين و یا اولویت بخشی به این یا آن خواسته و مطالبه سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی، با تأ

 ھـایگذاری بر شکل و نوع اعتراض و حرکت سياسی توده مردم، با تأثير گذاری بر آراء آنھا در انتخاب افراد جھت احراز کرسی نمـایـنـدگـی در نـھـاد
 . کنند انتخاباتی و تأثير گذاریھای متنوع دیگر در حيات سياسی جوامع نقش بازی می

در دموکراسی مشارکتی، اما در راستای تمرکز زدایی ھر چه بيشتر از قدرت سياسی، حوزه کارکرد نھادھای جامعه مدنی به نحـو کـمـی و 
در چھارچوب دموکراسی مشارکتی با ایجاد شرایط مناسب جھت حضور   .کيفی بسط یافته و افق نوینی بروی فعاليت این نھادھا گشوده خواھد شد

پر رنگ و اثرگذار نھادھای جامعه مدنی در زندگی اجتماعی، این نھادھا ضمن گسترش حيطه تاثير گذاری غير مستقيم  خود در ھمه صـحـنـه ھـای 
 .زندگی اجتماعی از فرصت قابل توجھی جھت ایفاء نقش مستقيم در عرصه ھای مختلف حيات اجتماعی برخوردار خواھند شد

نھادھا ت	ش برای بسط کمی ھر چه بيشتر نھادھای جامعه مدنی در گام اوّل به اعطاء امکانات و تسھي	ت ضروری برای ایجاد و ماندگاری این         
با ایـن حـال .  ترین منبع تأمين نيازھای مالی، تسھي	تی و انسانی نھادھای جامعه مدنی است تردید اصلی  حمایتھای مردمی بی .  مشروط است

ھم از اینرو کمکھای مالی و تسھي	ت .  بسياری از نھادھای جامعه مدنی برای ایجاد و بویژه برای ادامه کاری فعاليت خود به کمکھای دولتی نيازمندند
در این راستا دمکراسی مشارکتی بی .  دولتی در بسط و گسترش فعاليت سطحی و عمقی نھادھای جامعه مدنی از اھميت شایان برخوردار است

تردید با وجود ساز و کارھای قانونی معين جھت اعطاء کمک ھای مالی و تسھي	تی گسترده به نھادھای جامعه مدنی و کمک به بسط و گستـرش 
در دمکراسی مشارکتی تمرکز زدایی کمی و کيفی از نھادھای قدرتی بویژه شرایط مناسب تری .  فعاليت سطحی و عمقی این نھادھا متناظر است

 .جھت عطف توجه به نھادھای جامعه مدنی و بھره گيری از ظرفيت ھای راھگشا و کار ساز آنھا فراھم خواھد آورد
قانونی  در برابر فعاليت این نھادھا از یک   -شکوفایی و گسترش عرصه فعاليتی نھادھای جامعه مدنی در عين حال به فقدان موانع سياسی 

گـر، تر زندگی اجتماعی از سـوی دیـ گيری از امکانات و قابليتھای این نھادھا در ساماندھی بھينه  سو، و بسترسازی و ایجاد زمينه عملی برای بھره
توانند برای پاسخگویی به نيازھای متنوع و کوتاه مدت  انواع پر شماری از نھادھای جامعه مدنی می ،قانونی -در فقدان موانع سياسی.  بستگی دارد

ای به نيازھای  توانند در شعاع گسترده  این نھادھا می.  ای یا در ھيئت یک تشکل دائمی، پا به عرصه حيات بگذارند و دراز مدت آحاد مردم، بشکل دوره
 .پاسخ دھند -از اشاعه فرھنگ و ادب گرفته، تا مقابله با انواع جرم و جنایت در محدوده محله و شھر و یا حفاظت از محيط زیست و غيره  -متنوع مردم 

متناسب با ساختار )  دمکراسی ھا و مدعيان دولت سوسياليستی  -اعم از دیکتاتوری ھای سياسی، ليبرال( دولتھای مبتنی بر اقتدار نخبگان 
ھای بسياری از فعاليتھای اجتماعی، سياسی، اقتصادی، فرھنگی و بـعـضـاً ورزشـی را حـق  و اھداف تعریف شده و یا نشده خود، ورود به عرصه

ھا  تحمل و یا تشویـق مـی  ترین دولتھا نيز، که  حضور و فعاليت نھادھای جامعه مدنی در بسياری از عرصه حتی در ليبرال .   دانند انحصاری خود می
حفاظت از امنيت اجتماعی در .  شوند ھای معينی از زندگی اجتماعی باز داشته می شود، نھادھای جامعه مدنی از فعاليت مؤثر و تأثيرگذار در عرصه 

شود و دخالت نھادھای جامعه مدنی در کار پليس یا نھادھای امنيتی دیگر به ساده گی تحمل  غالب کشورھا جزء وظایف انحصاری دولتھا تعریف می
دولتھا در عين حال ھيچ گونه دخالت جدی و مؤثر نھادھای جـامـعـه .   عرصه نظامی نيز در غالب کشورھا محدوده ممنوعه دیگری است.  شود نمی

ھای معين در نظامھای مبتنی بر اقـتـدار  منع نھادھای جامعه مدنی از ورود به عرصه.   مدنی در کار و فعاليت نھادھا و ارگانھای دولتی را برنمی تابند
در .  شود بی تردید در ھمه موارد و ضرورتاً از پاسخگویی به الزامات عملی و کارشناسانه ناشی نمی)  دمکراسی ھا  –و از جمله در ليبرال ( نخبگان 

 .ھای حيات اجتماعی در این نظام ھا، غيرقابل کتمان است عوض وجود دDیل سياسی برای منع نھادھای جامعه مدنی از ورود به برخی از عرصه
نھادھای جامعه مدنی را شاھد نباشيم، با پایداری  در دموکراسی مشارکتی، اما اگر رفع تمام و کمال موانع سياسی ـ قانونی در برابر فعاليت

در .  مواجه نخواھيم بود) ترین آنھا  ترین و دموکراتيک حتی ليبرال ( بسياری از موانع سياسی ـ قانونی موجود در نظام ھای مبتنی بر اقتدار نخبگان نيز 
قانونی در برابر فعاليت نھادھای جامعه مدنی افق گسترده ای بر روی فعاليت خـ	قـانـه و  –دمکراسی مشارکتی با رفع بسياری از موانع سياسی 

در چھارچوب ساختار سياسی مبتنی بر دمکراسی مشارکتی حتی عرصه ھای امنيتی، انتظامی و نظامی .  مبتکرانه این نھادھا گشوده خواھد شد
سازنده و  نقشنيز منطقه ممنوعه ای برای فعاليت انواع معينی از نھادھای جامعه مدنی نخواھد بود و این نھادھا می توانند در این حيطه نيز به ایفاء 

 .  موثری اقدام نمایند
نھادھای جامعه .   برای شکوفایی و گسترش ھر چه بيشتر نھادھای جامعه مدنی فقدان موانع سياسی ـ قانونی اگر چه Dزم، امّا کافی نيست      

بـه ھای قانونی ـ عملی، برای حل بسياری از مسائل مـبـتـ	  مدنی پر شمارتر و پر ثمرتر خواھند شد اگر دولتھا با بسترسازی و فراھم آوردن زمينه
ھـای  برای پاسخگویی به نيازھای پر شمار مردم در عرصه.  تر زندگی اجتماعی، نھادھای جامعه مدنی را به یاری بطلبند جامعه و ساماندھی بھينه 

را مختلف زندگی اجتماعی، دولت می تواند آحاد مردم را به تأسيس ھر چه بيشتر نھادھای جامعه مدنی فرا خوانده و عرصه فعاليتی گسترده تری 
اگر با رفع موانع سياسی ـ قانونی در برابر فعاليت نھادھای جامعه مدنی، حوزه آزادی این نھادھا بشکل منفی بسـط و .   برروی این نھادھا بگشاید 

ھای قانونی ـ عملی برای وسعت بخشی به فعاليت نھادھای جامعه مدنی موجب گسترش حوزه آزادی  یابد، بسترسازی و ایجاد زمينه گسترش می
 .این نھادھا در شکل مثبت آن خواھد شد

  . 

 ى مباني دموكراسي مشاركتيبحثي درباره     

 )قسمت سوم ( آناتومي دمكراسي مشاركتي 
 اسماعيل سپهر

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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به مثابه بخشی مھم از نھـادھـای ( توان انواع مختلف نھادھای صنفی آحاد مختلف مردم  با بسترسازی قانونی و ایجاد شرایط عملی Dزم می
توانند نقش  تشکل ھای صنفی کارگران می.  ، را به مشارکت مؤثر و کارساز در اداره و مدیریت سازمانھای دولتی و غيردولتی فراخواند)جامعه مدنی

تـوانـنـد از  بھمين سياق کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات غيـردولـتـی مـی.   ای در اداره و مدیریت کارخانجات به عھده بگيرند مھم و تعيين کننده 
 ) 2. ( مشارکت جدی در ھدایت و اداره مؤسسات خود برخوردار گردند

ھای مختلف زندگی اجتماعی به  اجرایی برای مدخليت دادن نھادھای جامعه مدنی در ساماندھی عرصه  -ایجاد شرایط و بسترسازی قانونی 
حوزه کارکردی نھـادھـای جـامـعـه مـدنـی و .   مشارکت جزئی و یا کلی تشکل ھای صنفی آحاد مردم در ھدایت و مدیریت محل کار محدود نيست

در سطح خرد و محدود، بسياری از نـھـادھـای .   تواند دایره بسيار بزرگی را در برگيرد مشارکت آنھا در ساماندھی ھر چه بھتر زندگی اجتماعی می
توانند در حوزه کاری خود به ساماندھی و مدیریت یک کارخانه، یک مدرسه، یک مؤسسه خصوصی یا دولتی  می) نھادھای غير صنفی(جامعه مدنی 
نھادھای مدافع حفظ .  تواند نقش مھمی در ساماندھی و حل معض	ت و مشک	ت یک مدرسه ایفا نماید آموزان می انجمن اولياء دانش .  یاری رسانند

توانند در سازگاری ھر چه بيشتر فعاليتھای اقتصادی کارخانجات و شرکتھای دولتی و غير دولتی با الزامات حفظ سـ	مـت مـحـيـط  محيط زیست می
توانند بر ارتقاء رعایت حقوق زنان شاغل در مؤسسات و سازمانھای دولتی و غير  نھادھای مدافع حقوق زنان می.  زیست نقش مھمی به عھده بگيرند

 . کنندگان در شبکه توليد و توزیع نظارت نمایند توانند بر رعایت حقوق مصرف  کنندگان می و سازمانھای مدافع حقوق مصرف ،دولتی
  توانند در پاسخگویی به برخی از نيازھای آموزشی برخی نھادھای آموزشی محلی در ھمکاری با سازمانھای آموزشی دولتی و غيردولتی می

برخی نھادھای خود جوش محلی دیـگـر بـا مسـاعـدت و .   و پرورشی  کودکان، نوجوانان و جوانان در سطح محله نقش مؤثر و کارسازی ایفا نمایند
  های به خانـواد ھای بھداشتی مردم و ارائه سرویسھای بھداشتی پایه  توانند در ارتقاء آگاھی ھمکاری سازمانھا و مؤسسات بھداشتی ـ درمانی می

توانند در عمومی کردن فعاليتھای ورزشی در سطح محله و فراتر از  نھادھای جامعه مدنی ھمچنين می.  ای به عھده بگيرند ھا نقش مھم و شایسته 
 .  آن، نقش مھم و کارسازی ایفا نمایند

حتی در عرصه ھای امنيتی، انتظامی و نظامی نيز نھادھای جامعه مدنی می توانند از نقش کارساز و برجسته ای در انطباق فعاليت و کارکرد 
دی، اجتماعی فر این نھادھا با اصول و موازین انسانی، دمکراتيک و مردم گرایانه و در مھار تادی و تجاوز احتمالی این نھادھا به حریم حقوق و آزاد ھای

تشکل ھای صنفی نيرو ھای امنيتی، انتظامی و نظامی با برخورداری از حق مدخليت در سيستم مدیریت و قدرت .  و سياسی مردم  به عھده بگيرند
.  ر بـاشـنـدرداتاثير گذاری در ساختار قدرتی این نيروھا می توانند از جایگاه مھمی  در تعھد  این نيروھا به فعاليت در چھارچوب  موازین قانونی برخـو

ربوط به ی مبرخی دیگر از نھادھای جامعه مدنی نيز می توانند با برخورداری از حق نظارتی، کارکرد نھادھای امنيتی، انتظامی و نظامی را از جنبه ھا
نھادھای مقابله با آزار و شکنجه متھمين قضایی، نھادھای مـدافـع حـقـوق زنـدانـيـان، .   حقوق بشر و فعاليت در حيطه قانون زیر نظر داشته باشند

بـر  می نھادھای نمایندگی وک	ء و بسياری از نھادھای مشابه می توانند از حق نظارتی قابل توجھی در کنترل و بازرسی از نھادھای امنيتی، انتظا
 .خوردار باشند

له توانند به ارتقاء خودآگاھی در ميان جوانان و نوجوانان و مقاب بع	وه برخی نھادھای جامعه مدنی در ھمکاری با پليس و نھادھای انتظامی می
این نھادھا قادرند بخش مھمی از وظایف جاری نيروھای پليس را به عـھـده گـرفـتـه و در .   با جرم و بزه و مث	ً معض	تی از نوع اعتياد یاری رسانند

در عرصه نظامی نيز سازمانھای خود مدیریتی مردم می توانند با ایجاد ميليشيا .  ھای معينی بسی بھتر از نيروھای رسمی پليس عمل نمایند عرصه
 .ای، نيروی دفاعی قابل اتکایی را شکل دھند و نيروی نظامی غير حرفه 

ای از نھادھـای جـامـعـه  ھا و در صدھا و ھزاران حوزه دیگر با مساعدت دولتی و تأمين الزامات قانونی و اجرایی، شبکه گسترده  در این حوزه 
 .ھای مختلف زندگی اجتماعی یاری رسانند تر عرصه مدنی قادرند، چه در نقش نظارتی و چه در نقش اجرایی، به ساماندھی بھينه 

ھای مختلف زندگی اجتماعی، امّا با مدخـلـيـت   جویی ھر چه بيشتر نھادھای جامعه مدنی در ساماندھی عرصه بسترسازی برای مشارکت 
.  شـود نھادھای جامعه مدنی در مدیریت ھای ک	ن اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرھنگی، ورزشی و غيره از اھميت بسيار بيشتری برخوردار می 

گـذاریـھـای کـ	ن  توانند مستقيماً در سيـاسـت این نھادھا می.   توانند در نقش ھای متفاوتی ظاھر گردند نھادھای جامعه مدنی می ،در سطح ک	ن
 . شرکت جویند و یا در نظارت مؤثر و توانمند بر نھادھا و سازمانھای دولتی نقش مھم و کارسازی به عھده گيرند

کنندگان، نھادھای فرھنگی ـ ھنری سراسـری  نھادھای مدافع حقوق زنان، نھادھای مدافع حفظ محيط زیست، نھادھای مدافع حقوق مصرف 
نـی ھمچون انجمن نویسندگان و کانونھای ادبی، ھنری و غيره، نھادھای مدافع حقوق کودکان و یا سالمندان و بسياری دیگر از نھادھای جامعه مـد

 . ھای فعاليتی خود شرکت داده شوند گذاریھای ک	ن مربوط به عرصه توانند به عنوان طرف مشاوره و یا با حق رأی در سياست  می
گذاریـھـای  توانند از حق رأی ثابتی در سياست   نمایندگان اتحادیه ھا و انجمنھای سراسری معلمان، استادان، دانش آموزان و دانشجویان می

ی ک	ن مربوط به عرصه آموزشی و پرورشی برخوردار بوده و در عين حال به عنوان یک نھاد نظارتی به نحو مؤثری بر فعاليت مؤسـسـات و ارگـانـھـا
ھای ارتباط جمعـی،  گذاریھای ک	ن مربوط به رسانه توانند در سياست  نمایندگان کانون نویسندگان و ھنرمندان می.   آموزشی و تربيتی نظارت نمایند
ر عرصه ھا و مج	ت نقش مھمی به عھده گرفته و بویژه از نقش نظارتی مؤثری در نظارت بر سازمانھای دولتی فعال د ھمچون رادیو، تلویزیون و روزنامه

 . فرھنگ و ھنر برخوردار باشند
گذاریھای ک	ن اقتصادی و بویژه در سياست گذاریھای مربوط به حقوق کارگران در نقش  توانند در سياست ھا و سندیکاھای کارگری می اتحادیه

گذاریھا  توانند نقشی مشابه در سياست ھای سراسری پزشکان و پرستاران می بھمين سياق انجمن.  گذار ظاھر گردند یکی از عوامل اصلی سياست 
نھادھای منتخب سربازان و افسران و کارمندان نيروھـای نـظـامـی و .   و نظارت بر فعاليت سازمانھا و واحدھای بھداشتی ـ درمانی به عھده بگيرند

می نظارت توانند در مدیریت این نھادھا از نقش مھمی برخوردار بوده و بویژه بر اعمال و سياستھای فرماندھان نيروھای نظامی و انتظا انتظامی نيز می
 . نمایند

ه تردید حدی از آميختگی و درھم تنيد گذاریھای ک	ن و اعمال نظارت بر نھادھا و سازمانھای دولتی بی  ایفاء چنين نقش تأثير گذاری در سياست
تـا آن .   سازد دار نمی این آميختگی، امّا ھویت نھادھای جامعه مدنی را خدشه .   گی نھادھای جامعه مدنی و نھادھای دولتی را سبب خواھد شد

 نـھـاھنگام که این نھادھا متکی به اراده و خواست اعضاء داوطلب خویش باشند و تابع و تحت امر نھادھا و سازمانھای دولتی عمل نکنند، ھـویـت آ
بع	وه گسترش  ھر چه بيشتر قلمرو جامعه مدنی و فراخوانی نھادھای جامعه مدنی به ایـفـاء .    بمثابه نھادھای جامعه مدنی قابل خدشه نيست

انکار دولـت و )  و از جمله مشارکت در روند سياست گذاریھای خرد و ک	ن سياسی ( نقش موثر در ساماندھی عرصه ھای مختلف حيات اجتماعی 
گذار نـيـز صـرفـاً یـکـی از نـيـروھـای مـؤثـر در  نھادھای جامعه مدنی در نقش سياست .   نفی ضرورت کارکرد نھادھای دولتی را تداعی نمی کند

 گذاری ھا خواھند بود و حتی با برخورداری از حق رأی در نھادھا و ارگانھای سياست گذار دولتی نيز در ھيئت گروه ھای ھميار ایفـا نـقـش سياست
 .  خواھند کرد

ھای مربوط به زندگی آنھا، شکوفایی و  دموکراسی مشارکتی با مقدم شمردن خواست و اعمال اراده مؤثر و گسترده آحاد مردم در تمامی حوزه
ھای فعاليتی این نھادھا،  یابی ھر چه بيشتر عرصه پر شماری نھادھای جامعه مدنی و بسط و عمق .  اعت	ء نھادھای جامعه مدنی را آماج خود دارد

گيری ھـر چـه  با ایجاد زمينه مساعد برای شکل .   واسطه آحاد مردم در صحنه سياسی گری بی  مکانيزم و اھرم قدرتمندی است در خدمت دخالت 
بيشتر نھادھای جامعه مدنی و گسترش عرصه فعاليتی آنھا، بطور طبيعی حيطه قدرت دولتی محدود شده و گام بزرگی بسوی ایجاد دولت کـوچـک 

شکوفایی و گسترش حوزه نفوذ و فعاليت نھادھای جامعه مدنی در عين حال به تمرکز زدایی از قدرت سياسی نيروی تازه ای .  برداشته خواھد شد
 .خواھد بخشيد

توانند  ترین نھادھای قدرت دولتی، ھمچون نھادھای قدرتی محله و روستا، نھادھای جامعه مدنی می در دموکراسی مشارکتی در سطح پائين 
در این یا گذار و نھاد نظارتی، بلکه تا حدود معينی به عنوان بازوی اجرایی مجمع نمایندگان محله و روستا  نه تنھا بعنوان طرف مشاوره، عامل سياست 

توانند ضمن فراھم آوردن  مجمع نمایندگان روستا و محله با به خدمت گرفتن توانایيھا و امکانات نھادھای جامعه مدنی می.  آن حوزه معين عمل نمایند
 . فرصت تجربه قدرت برای بسياری از مردم، از بوروکراتيسم و نتایج و تأثيرات زیانبار آن فاصله بگيرند

در دمکراسی مشارکتی در سطوح عاليتر قدرتی نيز نھادھای جامعه مدنی با حمایت و ھمياری پر دامنه نھادھا و سازمانھای دولـتـی روبـرو 
کمک به ایجاد نھادھای جامعه مدنی و حمایت از ادامه کاری آنھا در شمار وظيفه تعطيل ناپذیر ھمه نـھـادھـای قـدرتـی در سـاخـتـار .   خواھند بود
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بھره گيری از آراء مشاوره ای نھادھای جامعه مدنی، مشارکت دھی آنھا در تصميم سازی ھا و سياست گـذاریـھـای .   دموکراسی مشارکتی است
ک	ن، سپردن مسؤليت اجرایی حل و فصل برخی از مسائل و معض	ت جامعه به آنھا، بر سميت شناختن نقش نظارتی این نھادھا در عـرصـه ھـای 

 .مختلف و غيره، ھمه و ھمه ترسيم بخش حضور مؤثر و پررنگ نھادھای جامعه مدنی  در ساختار دمکراسی مشارکتی است
                 

  35تناقضات آنتونيو گرامشی، پری اندرسون، چاپ فارسی ص .1
من در بخش مربوط به بسط دموکراسی از حوزه سياست به حوزه اقتصاد، ضرورت و امتيازات مدخليت مؤثـر آحـاد مـردم در ھـدایـت و  .2

در اینجا، امّا بحث من اساساً .  یابی دموکراسی را مورد بحث قرار خواھم داد ساماندھی محل کار و اھميت آن از نقطه نظر بسط و عمق 
در )  بمثابه بخشی مھم از نھادھای جامـعـه مـدنـی ( گيری از ظرفيت و قابليت نھادھای صنفی اقشار مختلف مردم  ناظر است بر بھره 

بدیھی است که دایره تشکل ھای فعال در محل کار، به تشکل ھای صنفـی صـرف مـحـدود .   چھارچوب تمرکز زدایی از قدرت سياسی
قدرتی جزئی مھمی از سيسـتـم   -مدیریتی و یا نھاد سياسی   –توانند بمثابه نھاد اقتصادی  نيست و برخی از تشکل ھای محل کار می

چنين تشکل ھایی طبيعتاً تشکل ھایی از جنس نھادھای اقتصادی و یـا از نـوع .   اقتصادی و یا دستگاه قدرت سياسی محسوب گردند
مدیریتی و یا   –وجود نھادھای اقتصادی .   امری که آنھا را از شمول نھادھای جامعه مدنی خارج خواھد کرد.   قدرت سياسی خواھند بود

قدرتی محل کار و نقش تعيين کننده این نھادھا در ساختار دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی، امـا بـه ھـيـچ وجـه  -سياسی 
در اداره و مدیریت سازمانھا و مؤسسات دولتی و ) بمثابه نھادھای جامعه مدنی ( اھميت حضور مؤثر و کارساز نھادھای صنفی نيروی کار 

تا آنجا که به تشکلھای صنفی و نھادھای جامعه مدنی مربوط است، بسترسازی قانونی و ایجاد شرایط .  غير دولتی را کم رنگ نمی کند
Dزم برای مشارکت مؤثر و جدی این نھادھا در اداره، کنترل و نظارت بر سازمانھا و مؤسسات دولتی و غير دولتی گام بزرگی بسوی محدود 
کردن حوزه اقتدار دولت،  تمرکز زدایی از قدرت سياسی و ایجاد ظرف Dزم برای دیدن منافع و خواست ھای متلون اقشار کوچک و بـزرگ 
اجتماعی و  شنيدن صدای گروه ھایی است که بر خواستھای عموم بشری و بر نيازھای باز توليد حيات زیست و حيات اجتماعی پای می 

 .  فشارند
 حتی با وجود نھادھای خود مدیریتی کارگران و حقوق بگيران بر مسند مدیریت موسسات و واحدھای اقتصادی و حضور موثـر نـھـادھـای               

قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان در ارگانھا و سازمانھای متولی اقتصاد ک	ن، ضرورت وجودی اتحادیه ھا و سندیکاھای کارگری نمی  –سياسی 
با وجود نھادھای خود مدیریتی قدرتمند و تصميم ساز کارگران  در عرصه ھدایت و مدیریت موسسات و واحدھای اقتصادی نيز، .  تواند مورد سوال باشد

کنترلی نقش مھمی در ھدایت و مدیریت این موسسات و واحد ھای اقتصادی بعھـده   –اتحادیه ھا و سندیکاھا می توانند به عنوان یک نھاد نظارتی 
کنترلی نقش مھمی در ساماندھی بھينه تر اقتصـاد   –کنفدراسيون اتحادیه ھا و سندیکاھا کارگری نيز می توانند به عنوان یک نھاد نظارتی .   بگيرند

برخ	ف نھاد ھای خود ( بع	وه در ھر موسسه و واحد اقتصادی ما می توانيم شاھد حضور بيش از یک اتحادیه و سندیکا.  ک	ن به عھده داشته باشند
امری که احتماD می تواند به انعکاس بھتر و بيشتر خواست ھا و مطالبات آحاد کارگران و حقوق بگيران و طرح برخی از مطالبـات .   باشيم)  مدیریتی 

 .  ویژه طيف ھایی از کارگران و حقوق بگيران یاری رساند

 مبارزه طبقاتي در انگلستان:كتاب دوم/دمكراسي و مبارزه طبقاتي
 ) قسمت دوم(پرولتاريا 

 پرولتاریا و ليبرال رادیکال ھا -4
 اصhح قانون انتخابات

با شکست ھایِ جنبش سندیکایی و تعاونی برای طبقه کارگر انگلستان این واقعيت را روشن ساخت که منافع صنفی ایشان در ارتباطِ گسست ناپذیر 
از این رو کارگران مأیوس از مبارزه ی سندیکایی و تعاون گرایی، توجه خود را به سمت راه حل ھایِ سياسی معطوف . شرایط سياسی کشور قرار دارد

 .این تغيير در ذھنيت طبقه کارگر مصادف بود با ت	ش ليبرال رادیکال ھا برای تغيير قانون انتخابات. داشتند
رشد سرمایه داری . مي	دی، ھنگاميکه جنگ با ناپلئون به پایان رسيد، خود را در شرایطی کام	ً متفاوت با قرن ھيجدھم یافت ١٨١۵انگلستان در سال 

 در نتيجه ی انق	ب صنعتی و ظھور شھرھای بزرگ و پر جمعيت، تقسيماتِ کشوری را به شکلی ریشه ای متحول ساخته و توازن قوای اجتماعی نيز
امـا در تقـسيمات جغرافيـای .  به علت رشد سرمایه یِ صنعتی، به نفع سرمایه داران بطور عمومـی و مشخـصاً سـرمایه دارانِ صـنعتی چرخيـده بـود

در نتيجه، بورژوازی صـنعتی کـه اقتـصاد انگلـستان بـر پایـه یِ سـرمایه ی او مـی . سياسی رسمی در قوانين انتخابات ھيچ تغييری ایجاد نگشته بود
این اوضاع، مبارزه یِ ناگزیر بورژوازی صـنعتی بـرای گـرفتن سـھمی از قـدرت سياسـیِ .  چرخيد، از فرستادن نمایندگانش به پارلمان محروم مانده بود

 .متناسب با وزن اجتماعی اش را در پی داشت
از اصول ک	سيکِ ليبراليسم نيز تحتِ تأثير این دگرگونی در روابط و مناسباتِ طبقاتی جامعه یِ انگلـستان حـادث »  ليبرال رادیکاليسم«انشعاب نظری 

ليبرال رادیکال ھا، ھمچون اس	فِ ک	سيکِ خود، معتقد به حفظِ سلطنت مشروطه و الگویِ ليبرالی حکومت بودند و آن را بھـترین شـکل .  گشته بود
دریافتـه بودنـد کـه الگـوی  [19] «ادموند بِرْگ«ھمچنين، تحت تأثير افشاگری ھایِ .  برای پيشبرد اھداف خود و دستيابی به منافع شان می دانستند

ادموند برگ .  حکومتی ليبراليسم تنھا زمانی پاسخگویِ معض	ت اجتماعیِ مانع رشد سرمایه داری خواھد بود که نقش اشراف در آن به حداقل رسد
آن افرادِ دغلکار و دسيسه باز که، بدون پذیرش و خواست عمومی، با یکدیگر به تبانی می نشينند تا شرارتِ جمعی «: در نطق تاریخی خود گفته بود

ه رابطـه ای بـا گونخود را به بھایِ باDتر بفروشند، و بنابراین عموماً مورد نفرت اند، ھرگز نباید در دولت نقش حاکمانه ای داشته باشند، زیرا آنان ھيچ
ترجمه یِ گفته ی برگ از زبان ليبرالی به عامه فھم اینست که، حکومت در دست کسانی قرار گرفته است که  [20] «.احساسات و افکار مردم ندارند

 .با تبانی با یکدیگر ، جلوی ھر گونه تغييری در ترکيب ھيئت حاکمه را گرفته اند
رافيت اش ادموند برگ ھرگز ایجادِ تغيير در شکل عمومی حکومتِ مشروطه و الگویِ ليبرالی قدرت را در نظر نداشت، بلکه تنھا خواھانِ شکستن انحصار

اما نقطه ضعفی که او در این الگو یافت و افشا کرد، برای ما، روشن کننده ی خصلتِ غير دمکراتيک الگوی ليبرالی .  و بورژوازی بزرگ تجاری در آن بود
ھمواره می توان عـده ی «:  چرا که، ھمانطور که ارسطو در موردِ حکومت دمکراسی گفته بود.  است»  حکومت برگزیدگان مردم بر مردم«قدرت، یعنی 

 [21] «معدودی را خریداری کرد، اما تمامی مردم را ھرگز
ط قـرن واسـليبرال رادیکال ھایی که تحتِ تأثير منافع بورژوازی صنعتی در قرن نوزدھم بوجود آمده بودند، اینک برای تغيـير در تقـسيم قـدرتی کـه در ا

آیا می توان عليه خصوصيّت نظامی مبارزه کـرد بـدون آنکـه .  ھفدھم صورت پذیرفته بود، با ھمين خصيصه یِ حکومت ليبرالی مشکل پيدا کرده بودند
 !تغييری در آن بوجود آورد؟ آیا می شد انحصار قدرت نمایندگان را نابود ساخت بدون آنکه پای مردم را به قدرت باز کرد؟ نه ، و بله

برای رادیکال ھایی که عليرغم خـودی بـودن شـان از داشـتن .  کارگران اینک خواھان دخالت در سياست گشته و حق داشتن رأی را طلب می کردند
پس می شد مبارزه یِ . نقش در نظام سياسی حاکم محروم بودند، واضح بود که ھيئت حاکمه ھرگز به کارگران اجازه ی دخالت در امور را نخواھد داد

ایشان برای شکستن انحصار .  کارگران را بر عليه نظام سياسی حاکم تشویق کرد، و یا حتا برانگيخت، و ھيئت حاکمه را وادار به پذیرش خود ساخت
تحميل » قدرتمندان«قدرتِ اشراف و بورژوازی بزرگ تجاری، نيازمند فشار متحدانه ی توده ھای کارگری از پایين بودند تا بتوانند خواسته ھای خود را به 

 .اقدام فرانسيس پليس و جوزف ھيوم، آگاھانه و نا آگاھانه، در خدمت این ھدف صورت پذیرفته بود. کنند
 معضhت رشد سرمایه ِی صنعتی در قرن نوزدھم

، نيازھای سرمایه داری انگلستان و معض	تِ کُند کننده یِ شتاب رشد آن را به خوبی توضيح می «تاریخ قرن نوزدھم«آلبر ماله، در کتاب معروف خود، 
مـساپل .  یکی مساپل سياسی قدیم و دیگر مشک	تِ اقتـصادیِ جدیـد.  خود را با مسائل سخت و مھم داخلی مواجه یافتند...  انگليسی ھا «  :  دھد

که برای حمایت » قانون غّ	ت«مشک	تِ اقتصادی نيز به علت . پيش بينی می شد ١٧٨٩سياسی عبارت بودند از اص	ح انتخاباتی، که لزوم آن قبل از 
اد ایجـاز محصوDت زراعی انگلستان در مقابل رقابت ھای خارجی وضع گردیده و گرانی فوق العاده ای را در قيمت نان یوميه و مخارج زندگی عمومی 
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ھمچنين، بحران صنعتی و تجارتی که نتيجه تکميل ماشين و صنایع کارخانه ای بود به وخامت اوضاع کمک کـرده، زیـرا از یکطـرف در مـيزان .  کرده بود
مجموع این اوضاع تنزل در دستمزد و قدرت خرید . توليد افزایش کلی حاصل شده و از طرف دیگر بازارھای خارجی بر روی کاDھای انگليسی بسته بود

 .مردم را پدید آورد
 

حل مشک	ت اقتصادی و سياسی و اص	ح امور مملکتی برای ھماھنگی با نيازھای قرن جدید در سيستم پارلمانی انگلستان Dزم می داشت که در 
انتخابات در انگلستان یادگاری از قرن چھاردھم بود . وحله یِ اول اص	ح در قانون انتخابات را که از قرن ھا پيش دست نخورده باقی مانده بود، اجرا کنند

در روستاھا این حق به مالکينی داده می شد که حداقل عایدات ایشان به چھل . که حق انتخاب شدن و حق رأی را فقط به دو گروه اجتماعی داده بود
طریقه یِ انتخابات در انگلستان نيز دو نوع از وک	 را راھی مجلس . و در شھرھا، ھيئت ھای صنفی چنين حقی را دارا بودند. شيلينگ در سال برسد

ھزار نفر  ۴۴٠از بيست ميليون جمعيت شھرھا تنھا  [23] .و سپس نمایندگان شھرھا یا بورگ ھا [22] اول نمایندگان روستائيان یا کانتی ھا: می کرد
 .نماینده به پارلمان بفرستند ۶۵۴از حق رأی برخوردار بودند که می بایست 

 
ھزار نفر یک نماینده به  ۵۵مث	ً در ایرلند و اکس برای ھر . یکی اینکه تعداد نمایندگان به نسبت توزیع جمعيت نبود. مشک	ت انتخابات از دو مرجع بود

در درون سرزمين اصلی انگلستان نيز تناسبی بين وDیات . ھزار نفر یک نماینده انتخاب می شد ٢٣مجلس می رفت در صورتيکه در انگلستان برای ھر 
 ۴٧۶نماینده و در شھرھایی که در اقليت بودند  ١٨۶چرا که ، برخی مناطق که دارای اکثریت رأی دھندگان را در خود جای می داد تنھا . وجود نداشت

 .نسبت نامتناسب ایشان به حدّی بود که ميزان نمایندگی بورگ ھا دو برابر و نيم کانتی ھا بود. نماینده داشتند
 

. چرا که مدت چھار قرن بود که حوزه ھای انتخاباتی مورد تجدید نظر قرار نگرفته بودند.  از ميان شھرھا ھم نمایندگی به درستی متجلّی نمی گشت
داد نفوس تع مث	ً شھری که سابقاً پُر جمعيت بود به یک خانواده تقليل یافته بود و می بایست دو نماینده به پارلمان بفرستد، اما شھرھای جدیدی که

این شھرھای ویرانه اغلب به م	کين عمده تعلق داشتند که مطابق این ترتيب برخی ده . آنھا از یکصد ھزار نفر ھم می گذشت، اص	ً نماینده نداشتند
و این کُرسی ھا را برای خود یـا دوستانـشان نگـاه مـی داشـتند و یـا در مقابـل مبـالغی گـزاف مـی .  و برخی دوازده کُرسی وکالت در اختيارشان بود

چنانکه یکی . می خواندند» نوّاب«خریداران اعتبارنامه وکالت اشخاصی بودند که از صنعت و تجارت ھندوستان توانگر شده بودند و مردم آنھا را . فروختند
 [24] «.ھزار فرانک خرید ٨٠٠صندلی خود را در مجلس عوام به مبلغ  ١٨١٣از آنھا در سال 

 
اکثر . بدین صورت که در بيشتر مواقع اص	ً مبارزه یِ انتخاباتی ای در کار نبود. البته او در ادامه توضيح می دھد که انتخابات نيز حساب و کتاب نداشت

در جاھایی ھم که نامزدھا بيش از کرسی ھا بود و . کرسی ھای انتخاباتی به اندازه یِ داوطلبان نامزدی بودند که مستقيماً به مجلس راه می یافتند
وجود داشت که در محل انتخابات حضور یافته و نام نامزدھا را اع	م می نمود و حاضرین در  [25] «ک	نتر«انتخاباتی صورت می گرفت، شخصی با لقب 

اما تشخيص اینکه آیا تمامی حاضرین واجد شرایط رأی دادن ھستند یا نه؟ و یا اینکه اصوDً چند نفـر رأی داده .  محل با باD بردن دست رأی می دادند
پس با این اوصاف می . ھر چه که او اع	م می نمود، نتایج قانونی و رسمی انتخابات محسوب می شد. اند؟ آیا اکثریت بودند یا نه؟ تماماً با ک	نتر بود

 .بينيم که اکثریت نمایندگان از طرف اقليّتِ بسيار قليلی به مجلس راه می یافتند
 

 مبارزه برای اصhح قانون انتخابات
 

اشکال مبارزه، تظاھرات عمومی و ایراد سخنرانی . مي	دی توسط نمایندگان نظریِ بورژوازی صنعتی شکل گرفت ١٨١۶نھضت اص	ح قانون انتخابات در 
برتراند راسـل، آن را حرکتـی .  بود تا بتوانند کارگران بيشتری را به شرکت در آن ترغيب کنند»  حق رأی عمومی«شعار مرکزی آن نيز .  ھای آتشين بود

مشکل ترین پيکار که در این نھضت بسوی دمکراسی جریان داشت، ھمانا اولين پيکار، یعنی پيکار برای «:  او می گوید. می نامد» دمکراسی«بسوی 
یِ بی پایه و ھـم از طریـق بـسط حـق )بورگ ھا(اص	ح مجلس عوام ھم بوسيله ی الغاء باروھا.  به پيروزی رسيد D١٨٣٢یحه اص	ح بود که در سال 

بـه قـدرت رسـيدند، بـرای  ١٨٣٠در سال »  گری«بنابراین ھنگاميکه ویگ ھا تحت فرمانروایی ...  مورد حمایت سياستگزارانِ متنفذ قرار داشت ...  رأی 
گـو .  برای نخستين بار به قدرت رسيد، آن را آغاز می کرد»  پيت کِھتر«صورت دادن اقدامی آغاز به کار کردند که به زعم ایشان می بایست ھنگاميکه 

ضمن طرح Dیحه اص	ح گفت که آنان مصمّمانه » لُرد جان راسل«. اینکه پيشنھادھای ایشان حالت ميانه روی داشت، اما زبانشان خاص دمکراسی بود
نباید از نمایندگان طبقه ی کوچکی که دارای منافع خاصی ھستند متشکل باشد، بلکه باید مجمعـی را بوجـود »     خواھان آن ھستند که مجلس عوام 

ھرچند Dیحه اص	ح صد در صد از طریق قانون اساسی به »  ...که نماینده ی مردم باشد، از ميان مردم برخيزد و ھمدرد و غمخوار مردم باشد ...  آورد 
طبقه متوسط برای اینکه آن را به صورت تھدیدِ کاری و موثری در آورد . تصویب رسيد، اما نتوانست بدون تھدید موثری برای انق	ب به صورت قانون در آید

اقـدامی کـه فـی الواقـع صـورت .  می بایست از حمایت کارگران برخوردار می شد، و برای این منظور می بایست اميدھای ایشان را بر مـی انگيخـت
حـروم ق مپذیرفت ھيچ تأثيری به حال کارگران نداشت، بلکه آنان را در برخی مکان ھا، مانند وست مينيستر که قب	ْ دارای حق رأی بودنـد، از ایـن حـ

طبقه متوسط در حالی که از انحصار قدرت سياسی اشراف تنفر داشتند خواستار نظـامی نبودنـد کـه در آن کارکنـان ایـشان دارای حـق رأی .  ساخت
ھر چند اغلب وزرا ھمچنان از زمره اشراف بودنـد، مجمـع ... Dیحه اص	ح در خقيقت درست ھمان چيزی بود که طبقه متوسط طلب می کرد . بشوند

قـدرت نھـایی در دسـت ھـای .  انتخاب کننده ای که ایشان می بایست به آن توسل کنند از بازرگانان، توليدکنندگان و مغازه داران تشکيل مـی یافـت
 [26] «.جدیدی قرار گرفت، و متدرجاً حالت سياست در انگلستان دگرگون شد

 
امـا .  بورژوازی صنعتی با اص	ح قانون انتخابات توانست راه خود را به قدرت باز کند و ھمراه اشراف جدید در موضـع حکومـت قـرار گـيرد ١٨٣٢در سال 

از حقوقـی  را برخ	فِ تعھدات و تبليغاتشان به طبقه کارگر، قانون اص	ح انتخابات برای این طبقه، نه تنھا دستاوردی نداشت که در بسياری موارد آنھا
این خيانت ليبرال رادیکال ھا خشم طبقه کارگر را جوشان کرد و به او آموزاند که اگر قرار است به حقوق سياسی خود . که قب	ً داشتند محروم ساخت

سر برآورد و نظر » اتحادیه کارگران لندن«در چنين شرایطی بود که جریانی از . دست یابد باید آستين ھا را باD زده و مستق	نه و مستقيماً اقدام نماید
 .شناخته شد) طرفداران منشور(»جنبش چارتيست ھا«اکثریت کارگران و دیگر محرومان را به خود جلب کرد و در تاریخ انگلستان و جھان به نام 

 ...ادامه دارد 
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