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 شماره دهم،سال اول،  

 1388چهارده مرداد  

 ايران بر سر دوراهي
اگر حمـل بـر .  در شرایطی بسر می بریم که از جھات بسياری برای ميھن ما سرنوشت ساز است 

اغراق نشود می توان گفت حوادث جاری پس از شکست اتحاد شوروی و دوران تھاجم نظری ليبرالھا 
شاید در چند ماه . مبنی بر پایان دوران انق9بات  ، برای نيروھای مترقی جھان ھم تعيين کننده است

یکی دو سال آینده بيشتر به اھميت موقعيتی که در آن قرار داریـم پـی بـبریم زیـرا قبـل از " و احيانا
 . ھرچيز مردم جھان در برابر چشمان خود امکان رخ دادن انق9ب را می بينند 

در ھميـن .  این انق9بات به طرق مختلفی اتفاق افتاده انـد. تاریخ شاھد انق9بات فراوانی بوده است
" مـشابه و بعـضا"  کشور انق9ب مشروطيت و انق9ب بھمن در یکصد سال اخير با اھداف و ابزار بعضا

آنچه در ھمه انق9بات رخ می دھد تغيـيرات سـریع در سـاخت سياسـی .  متفاوتی  روی داده است
عليرغم چرخشھای  سریع سياسی امـا در بـسياری از انق9بـات  تغيـيرات مـاھوی و .  قدرت است

بعضی ھا می توانند با دPیل و شواھد ادعا کنند انق9ب مشروطيت انق9بی . بنيادی روی نداده است
در ادامه ھمين ادعا اضافه کنند انق9ب بھمن بر عليه سرمایه " ضمنا. بر عليه فئوداليسم بوده است

حاP اگر یکی بياید ادعا کند عليرغم ھمه تحوPت و برآمدھای . داری وابسته و امپریاليسم بوده است
اسـت و )  فئودالـی مـدرن (  اجتماعی ، ھنوز ھم ساختار سياسی ایران سـاختاری نئوفئوداليـستی

ایـن گفتـه در .  دوران حاضر تفاوت اساسی و بنيادی با دوران مشروطيت ندارد چـه مـی تـوان گفـت
اما نتایجی که از ایـن دو . بدترین حالت یک ادعا و در بھترین حالت یک واقعيت قابل اثبات می باشد

زیرا متحدان و دشمنان جنبش جاری را مشخص می کند و . می توان گرفت فوق العاده متفاوت است
: دست مدعيان این ادعا ھا را در یارگيری برای مبارزات تحول خواھانه بـاز مـی گـذارد و یـا بـرعکس

ھر سه این . می دانيم که حوزه اصلی اجتماع فرھنگی، اقتصادی و سياسی است. محدود می کند
تغييرات سياسی می توانند بر فرھنـگ و اقتـصاد تاثيـر . مولفه ھا بر یکدیگر تاثير و تاثر متقابل دارند 

تفـاوتی کـه اینجـا ھـست . تغييرات فرھنگی ھم ھمينطور. تغييرات اقتصادی ھم ھمينطور. بگذارند 
تغيـيرات سياسـی ،  محـسوس و بـا حملـه و مقاومـت فـراوان "  معموP.  نحوه انجام تغييرات است

این عده . عده ای معتقدند انجام این  تغييرات بر عھده  احزاب و سازمانھای انق9بی است. ھمراھند
به کسب قدرت سياسی نظر دارند و در واقع مضمون و محتوای ھرانق9بی مسئله قدرت می " عموما
گروه دیگری به تغييرات فرھنگی از طریق سازمانھای غيردولتی می اندیشند که بـا پيـشروی .  دانند

. تدریجی و فتح سنگر به سنگر موفق  به فتح قلعه قدرت و اعمال سياستھای مورد نظرشان بشوند
از تحليل موارد موفق و ناموفق مربوط به دو نظریه باP در جھان می توان نتيجه گرفت که ھردوی این 

موارد . نظریات در ایجاد تغييرات بنيادی و ماھوی پس از کسب قدرت دولتی با ناکامی مواجه شده اند
دمکراتھای اروپایی -اتحاد شوروی ، چين و اقمارشان و نيز موارد مربوط به اوروکمونيستھا و سوسيال

بنابراین تنھا عاملی که ميتواند تغييرات بنيادی به بار آورد اقتـصاد . شاھدھایی بر این مدعا ھستند 
تغييرات اقتصادی می توانند آنچنان تغييرات بنيادی بوجود آورند کـه دیگـر زمينـه بازگـشت بـه . است

از اینروست که تاکيد اساسی ما بر پيشبرد تغييرات و تحـوPت  " دقيقا. وضعيت سابق را از بين ببرند
به عبارت دیگر بدون تغيير در روابط توليد  امکـان ھيـچ پيـشرفت بنيـادی .  اقتصادی در انق9بات است

چه کسانی قـدرت تغيـير روابـط :  اینجا دیگر کم کم به اس اساس مسئله می رسيم.  متصور نيست
توليدی را دارند؟ و چگونه کسانی که فاقد قدرت سياسی اند می توانند به این تغييرات دست بزنند؟ 

 .Pزم است راه حل منطقی برای این مسئله پيشنھاد شود
 قدرت و انق�ب

غرض از گفتن این جمله این است که با خواننـده احتمـالی  خـود (  عصر انق9بات پایان نيافته است 
 ) .صادق باشم و قبل از ھرچيز او را  از  نقطه عزیمت تئوریک خود آگاه کنم 

در یک سطح که به دPیل متعدد اگراندیـسمانه مـی . مبارزات جاری در ایران در دو سطح جریان دارد
شود و علی الظاھر پوسته جنبش را تشکيل می دھد جنبش اص9حی  جریان دارد که به تدریج و با 
پيشروی امور و مشخص تر شدن ماھيت ھمه عوامل درگير در موضوع  ، با ریزش نيرو به نفع سطوح 
انق9بی تر جنبش مواجه می شود و در سطح ریـشه ای تـر جنبـش ، فعاليـت ھـای وسـيع طيـف 
گسترده چپ وجود دارد که بتدریج خود را بازسازی می کند و به سازماندھی ھای نوینی  دست می 

بی شـک بـا .  اع9ميه وحدت ھواداران چند گروه و سازمان انق9بی ت9شی در این زمينه است.  زند 
پيشروی جنبش این ت9شھا بيشتر نيز خواھد شد و در این راستا ضمن واکاوی ریشه ھای خـود در 
انق9بات پيشين ، سنت ھا ، تاکتيک ھا و استراتژی ھای پيشين انق9بی را از صافی نقـد بيرحمانـه 

و چندین تـ9ش انق9بـی   -از نظر کسب قدرت سياسی   –در ایران ما دو انق9ب پيروز . خواھد گذراند
ھيچکدام از این دو انق9ب سوسياليستی نبوده اند اما سوسياليستھا با تمام قوا . ناموفق داشته ایم

نـسل .   ما ادامه نسلی ھستيم که در پی انق9ب سوسياليستی بوده اند.  در آن شرکت داشته اند
گذشته مجموعـه ای از مارکسيـستھا، لنينيـستھا، استالينيـستھا، تروتسکيـستھا ، مائوئيـستھا ، 

آنھا .  آنھا ایده ھا و چشم اندازھای رادیکال خود را داشته اند.  بوده اند...  گواریستھا و  -کاستریست
آنھا برای کسب قدرت سياسی به احزاب . حتا از جان عزیز خود بر سر آرمانھایشان مایه گذاشته اند

آنھا اما موفق .  به لوله تفنگھای خود چشم دوخته بودند"  و سازمانھای انق9بی متوسل شده و بعضا
چرا؟ اگر این سوال را از آنھا بپرسيم پاسخ خواھند داد عامل .  به عملی کردن ایده ھای خود نشدند

بی .  عدم موفقيت شان در امر سازماندھی انق9ب ، امپریاليسم جھانی و ارتجاع داخلی بوده است
زیرا این دو عامل در تمام انق9بات موجود . اما ھمه حقيقت را نمی گویند. شک آنھا راست می گویند

بوده اند و اگر این دو عامل اینھمه توانمند باشند که نگذارند ھيـچ انق9بـی موفـق شـود آنگـاه بایـد 
طبيعی است که تسليم نمی شویم زیرا مطمئنيم که می . دستھایمان را به ع9مت تسليم باP ببریم

توانيم انق9ب مورد نظرمان را با اجتناب از کاستی ھا و اشتباھات  نسل گذشته  با پيروزی به انجـام 
کاستی ھا و اشتباھات نسل گذشته چه چيزھایی ھستند که باید از آنھا دوری کـرد؟ در . برسانيم 

" نکته بسيار جالبی در آن است که اتفاقا. باP به مجموعه ای از خطوط سياسی و نظری اشاره کردم
اگر دقت بکنيد ھمه آن جریانات با نام افراد شناخته . یکی از ریشه ھای نا کارآمدی چپ ایرانی است

چرا افراد اینھمه در جنبش چپ اھميت پيدا می ... مارکس ، لنين، استالين ، تروتسکی و : شده اند 
نقش شخصيت در تاریخ بطور اعم و در جنبش چپ بطور اخص چيـست؟ بواقـع در ذیـل "  کنند؟ واقعا

. ھرکدام از این ایسم ھا فرقه ھای متعددی وجود دارند که مدعی اند ھمه حقيقت پيـش آنھاسـت
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.  این مسئله بشدت چپ ایرانی را زیـر سـيطره خـود گرفتـه اسـت
متاسفانه ھر نظریه پردازی که در ایران به سطح خاصی از اشـتھار 

مگر نه این است که ھمه اینھا .  می رسد دچار ھمين ب9 می شود
معتقدند ؟ مگر ) باواسطه ، مستقيم و یا مشارکتی ( به دمکراسی 

غير از این است که ھمه اینھا به عدالت اجتماعی ، لغـو کـارمزدی 
، برقراری دولت کارگری معتقدند؟ مگر نـه ) با خوانش ھای متنوع ( 

ایـن اســت کــه حــداقل در حــرف بــه خــود سـاماندھی و مدیریــت 
مشارکتی اعتقاد دارند؟ پس این ھمه اخت9ف از کجـا ناشـی مـی 
شود؟ به نظر می رسد از نوعی نگاه وPیت مدارانـه و قيـم مابانـه 
احزاب و سازمانھا که در راس شـان چنـد تـن نـاھموار و چنـد تـن 

واقعيت این است که ھرگاه شاھد قدرت در . ناھشيار قرار گرفته اند
دسترسمان قرار می گيرد وسوسـه مـی شـویم تـا بـه آغوشـش 

اما گاھی این وسوسه چنان قـوی . البته ھيچ ایرادی ندارد . کشيم
فکـر مـی کنيـم بـا .  می شود که چشم عقل مان را کور مـی کنـد

در صـورتيکه .  به ھدف مـان مـی رسـيم " کاخ زمستانی " تسخير 
بدون داشتن استراتژی روشن درصد موفقيت حتا علـيرغم تـسخير 

این ب9ی دیگر چپ ایرانی .  قدرت دولتی بسيار کاھش پيدا می کند
گویی ما ھم دست کمی از توده ھا نداریم که می دانند چه .  است

ایـن را بـا توجـه بـه .  نمی خواھند و نمی داننـد چـه مـی خواھنـد
اع9ميه ھای وحدتی که این روزھا از سر ناچاری صادر می شـود و 

در این اع9ميه ھا . به نمونه ای از آن در باP اشاره کردم ، می گویم
واقعيت این است که . ھمه چيز گفته می شود تا چيزی گفته نشود

نمی توانيم تا بعد از کسب قدرت منتظر بمـانيم تـا آنگـاه مـشخص 
کنيـم کــه منظورمــان از حکومــت کـارگری چيــست و یــا از آزادی و 

آزادی و دمکراسی تنھـا .  دمکراسی واقعی چه برداشتی می کنيم
در واقع تجربه دمکراسی واقعی . در لحظه انق9ب خود را می نمایاند

و نا بيگـانگی بایـد ب9وقفـه رکـنی از ارکـان اخـ9ق مبـارزاتی مـان 
یعنی آن امر واقعی را ھمين حاP در ميان خود برقرار کنيم تـا .باشد

تـا از ایـن .  بدانيم جامعه با حداکثر آزادی چگونه زیـسته مـی شـود
طریق مطمئن شویم که امکان بازگشت به مصيبت دیکتاتوری وجود 

انق9بيون ناشاد و نا متحمل تنھـا قـادر بـه ایجـاد جامعـه ای .  ندارد
 .  ناشاد و نابردبار ھستند

ضرورت دیگر برای چپ ایرانی گسـست از آکادميـسين ھـای چـپ 
پرفسور دکترھایی که چپ را نماینـدگی مـی کننـد تنھـا در .  است

مارکسيسم علـم .  سرسراھای دانشگاھھا حرفی برای گفتن دارند
علم در اینجا مفھوم طبقاتی دارد .  مبارزه طبقاتی طبقه کارگر است

باید از خودمان " باید ھيچگاه فراموش نکنيم که  ضرورتا. نه آکادميک
در غيـر .  از مبارزه طبقاتی مـان و از شـعور طبقـاتی مـان.  بياموزیم

 .اینصورت ب9ی فرقه گرایی دست از سرمان برنخواھد داشت
موضع دیگری که رفقای امضا کننده اع9ميه ھای وحدت Pزم اسـت 

آنچنان که از اشارات آنھا در رابطه با جنبش چـپ ( به آن توجه کنند 
توجه به اصل اساسی ھمکاری ) در داخل و خارج از کشور برمی آید

متقابل ، ھمراھی داوطلبانه ، تصميم گيری آزاد و فارغ از ھيرارشی 
ھرگونه ت9ش برای سلطه گری ، اعمال نابرابری خواھانـه و .  است

کسب قدرت از طرق ناسالم نـه تنھـا جـو مثبـت کنونـی را از بيـن 
خواھد برد بلکه تخـم نفـاق و دشـمنی ھـای بيـشتری را خواھـد 

برای اینکار باید به جوھر حاکميت انسان از ورای ایدئولوژی . کاشت
 . ھای سياسی دست یافت

 رفقا 
اجازه بدھيد مردم ما را با اعمال و شيوه سـازمان یـابی مـان بـرای 

بيایيد فارغ از اینکـه متـه بـه .  مبارزه به خاطر اھداف مان بشناسند
بيایيد بـه جـای .  خشخاش دیگران بگذاریم اھداف خود را جلو ببریم

اینکه وقت و انرژی مان را برای کشف ماھيت دیگران به کار ببریم بر 
اینکه فـ9ن حـزب و سـازمان و .  اھداف و آرمانھای خود تمرکز کنيم

اگـر .  ف9نکس انق9بی است یا ضد انق9ب، مـسئله خـودش اسـت
سنگی جلوی ما انداخت آنرا کنار می زنيـم و براھمـان ادامـه مـی 
دھيم و گرنه اگر تمرکز بر مسئله آنھا انرژی ما را ھدر دھد بایـد بـه 

اینکـه قـشرمعلمان .  ھر صورت از درگـير شـدن بـا آن احـتراز کنيـم
انق9بی اند یا ماھيت شکل کاPیی چيست بحث ھایی ھستند که 

روی "  باید بيشتر مث9. در شرایط کنونی نباید وقت ما را زیاد بگيرند 
این موضوع که چگونه می توانيم بشکل دمکراتيک مسائل را حـل و 
فصل کنيم و یا چگونه می توانيم شـکل سـازمانی خـود را سـامان 
دھيم که در آن دوستانمان از حداکثر آزادی برخوردار باشند ، بحـث 

بيایيد این مسئله را بشکافيم کـه عمـل مـستقيم چيـست؟ . کنيم
چگونه می توانيم شعارھایمان را داخل مردمـی کـه در خيابـان هللا 
اکبر می گویند ببریم؟ بيایيد تئوری و اخ9ق مبـارزاتی مـان را یکـی 

چند روز پيش یکی . شاید ذکر مثالی بيربط به موضوع نباشد . کنيم
از دوستانم که فرزند یکی از سياسی ھای قدیمی است بـا خنـده 

تير شرکت داشتم پوست از  18می گفت اگر بابا می دانست که من در تجمع 
در حالی کـه جریـان سياسـی کـه بابـای ایـن دوسـت از آن .  کله ام می کند

طرفداری می کند یکی از پروپـاقرص تـرین جریانـات مبلـغ شـرکت در اینگونـه 
آیا مـرگ خـوب اسـت .  خب این تناقض از کجا ناشی می شود.  تجمعات است

تنھا برای ھمسایه؟ این چه دوگانگی است که در ذھن بعضی ھا چپانده انـد؟ 
مردم آنچـه را فکـر مـی کننـد درسـت . فرق آکادميسين با مردم در اینجاست 

است انجام می دھند اما آکادميسين ھا چيزی را که فکـر مـی کننـد درسـت 
. آکادميسين ھا بيشتر شبيه اصحاب مدرسه ھـستند. است انجام نمی دھند

ھمانھا که سر این مسئله بحث و حتا جنگ می کردند که کبوتر صبح وقتی از 
و بعد ھـم کـه .  Pنه به بيرون پر می کشد به کدام سو می پرد شرق یا غرب 

کارشان به جاھای باریک می کشيد انشعاب می کردند و فرقه کفتر شرقی ھا 
بـازار مـسگری آنھـا از بـام تـا شـام .  و کفتر غربی ھـا را تـشکيل مـی دادنـد

س9حھایی می سازند که به کار ھيچ جنگی نمی آیند و یک عمر برای جنگی 
که معلوم نيست کی و کجا رخ خواھد داد مانور می کنند و تاره وقت عمل می 
. فھمند که چنان با ھزاران تاروپود به زندگی چسبيده اند که نای حرکت ندارنـد
یکی از سنت ھای قدیمی ایرانيان که ھنوز ھم در بسياری از نقاط دور افتـاده 

شـاید ذکـر .  آثار و بقایای آنھا باقی است پيروی از عقل جمعی و اجماع اسـت
چندی پيش دوستان برای مقابله بـا دسـته ھـای .  مثالی بی مناسبت نباشد 

موتور سوار راھھایی پيشنھاد کردند کـه یکـی از آنھـا اسـتفاده از ميـخ ھـای 
اگر این دوسـتان مـی خواسـتند ابتـدا  بـه اثبـات دPیـل تئوریـک و .  چھارپربود

ایدئولوزیک مربوط به کاربرد آن اقدام  کنند  و در این ميـان گروھـی اصـرار مـی 
کردند که به دPیل بھتر تئوریک این ميخ ھا باید پنج پر باشند آنوقت تکليف چـه 

یا حتا عده ای دیگر با دPیل انساندوستانه اثبات می کردند که آن ميخ ھـا . بود
ممکن است پای عابرین پياده را زخمی کند پس لزومـی بـه اسـتفاده از آنھـا 
نيست چه بلبشویی راه می افتاد؟ این بحث ھا می توانستند تا ابد ادامه یابند 
و موجب ظھور فرقه ھایی ھم بشوند اما مسئله خيلی سرراست و ساده حل 

در جاھایـی .  آنھا پيشنھاد دادند عده ای قبول کردند و عده ای نپذیرفتنـد.  شد
و در آینده اگر Pزم شد دیگران ھم از این .  ھم به آن عمل شد و در مواردی نه 

روش استفاده می کنند وگرنه راھھای بھتری پيشنھاد و عقل جمعی در عمل 
: " خ9صـه در اینگونـه مـوارد فـرد مـی توانـد بگویـد.  آن را رد یا قبول می کنـد

: و فرد دیگری می تواند بگوید" . پيشنھاد خوبی است من به آن عمل می کنم
امـا کـسی حـق بلوکـه " .  نه ممنون از پيشنھادت من به آن عمل نمی کنم"  

در حقيقـت  !   رفقـا!!  چون آنوقت چيزی می شود شـبيه حـق وتـو.  کردن ندارد
. سایر مسائل به ظاھر بغرنج و پيچيده  مدیریتی ھم به ھمين سادگی اسـت

اداره امور مربوط ! سازماندھی توليد و توزیع در کارخانجات و مراکز توليدی " مث9
امور کشاورزی و حتا آموزش و پرورش !  به مح9ت و مناطق شھری و روستایی

خ9صه ھمه ! امور مربوط به امنيت در سطح خرد و ک9ن! و مراکز آموزش عالی 
خدایی ، شاھی و قھرمانـی " Pزم نيست حتما. چيز قابل کنترل مردمی است
مردم به ھر چيـز . گول آکادميسين ھا را نخوریم . باشد تا امور به سامان شود

 !امر قدرت و انق9ب ھم از این قاعده  مستثنا نيست. توانایند
 رفرميسم و انق�ب

. رویکرد فوق می تواند تا حدود زیادی جدل بين رفرميسم و انق9ب را از بين ببرد
دستاوردھایشان را عمـق مـی . مردم در مبارزاتشان گام به گام جلو می روند 

روشھایی برای غلبه . بخشند ، درخواست ھای جدیدی را به ميدان می آورند 
اگر سد و مانع بسار مستحکم باشد درھـم اش .  بر مشک9ت کشف می کنند

بحث اینجاست که ھيچگاه نباید در پيشروی . می شکنند و باز به جلو می روند
حرکت دائـم و .  نباید از عمل ھرچند جزئی و کوچک رویگردان شوند. تعلل کنند

اص9حات غير رفرميستی برای بھبود ب9فـصل شـرایط .  بی وقفه باید ادامه یابد
به خدمت پراتيـک در مـی "  اینجاست که تئوری ضرورتا.  زیستی ضروری است

اینجاست که آئين ھای دگم و سنگواره شده در ھم می شکنند و اشکال .  آید
. ھمه فعالين باید منعطف باشند . بدیع و نوین مبارزاتی در عمل خلق می شود

رفقا نبایـد خـود را در مقـام معلـم ، .  روشن است"  اما چگونه ؟ مساله ظاھرا
دستور دھنده ، سخنران صرف ، نظریه پرداز بی اشتباه فرض کننـد بلکـه Pزم 

خود را درپشت آموزه . است گوش کنند ، بياموزند ، جستجو کنند و کشف کنند
. ھای قدیم پنھان نکنند و مطمئن باشند ھمواره چيزی برای کشف وجـود دارد

اینرا با . رفقا باید جرات باز اندیشی را به خود بدھند. اینھمه ظاھر قضيه است 
ع9ئم گسست و یگـانگی ظـاھر شـده .  توجه به اع9ميه اتحاد رفقا می گویم

بکوشيم با کمک ھم سنگ بنای جنبش نویـنی را مبتـنی بـر انـسان و .  است
 . این سرگشتگی زیبنده ما نيست. اخ9ق انق9بی پی افکنيم

 سخن آخر
یا باید به این وضعيت رقت بار تـن دھـد و یـا نظـم . ایران بر سر دوراھی است

فعـالين چـپ .  نوینی را مبتنی بر دمکراسی واقعی و عدالت اجتمـاعی بپـذیرد
یا باید شيوه ھای گذشته و آزمـون شـده . کشور نيز بر سر دو راھی ھستند 

سابق را در امر سازماندھی و عمـل فرقـه گرایانـه بـا اتکـا بـه روشـنفکران و 
آکادميسين ھای ارگانيک بورژوازی ادامه دھند و یا روشھای نوین مبارزاتی را با 
ھمفکری و بحث رفيقانه کشف و در پيش گيرند تا به این وسـيله  در سـاختن 

 !می توانيم و باید! رفقا می توانيم و باید. دنيای جدید پيش رو ، پيشگام باشند
 سھند شایان
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 پيام ششم نداي سرخ
 بخش اول 

 »جنبش رنگين كمان«مرداد، نمونة زندة  8
اگر در زمان مبارزات ضد استعماري .  و دوران ھاي گذشته بود 57، نشاندھندة بلوغ مردم ايران نسبت به انق9ب 1388مرداد  8اعتراضاتِ روز پنجشنبه 

مرداد و بازگشت شاه جنايتکار دادند، و يا در سال  28، اکثريّت مردم رھبري فردي مصدق را پذيرفتند و به دنبال او تن به کودتاي 1332تا  1320سالھاي 
، خميني را تقديس نموده و سر به ھوا، با ديدن عکس او در ماه، به چاه ديکتاتوري مذھبي سقوط کردند، ايـن بـار بـا تفکـر مـستقل خـويش، 1357

در  نـوعراھشان را انتخاب نموده و Pجرم در عين وحدت شان در مبارزه عليه کودتاچيان و وPيت مطلقه، مسيرھاي گوناگوني اتخـاذ کـرده و بـا ايـن ت
ما در اينجا نمي خواھيم، بصورت خبري، از وقايع عصر تا نيمه شب پنجشنبه .   خواسته ھا و باورھا، مبناي جامعه اي دمکراتيک را پي ريزي مي کنند

ه اي ارزبرايتان بگوييم، بلکه، ميخواھيم در جزئيات وقايع آن روز به دنبال مشترکات و تفاوت ھاي خواسته ھا و باورھـاي مردمـي بگـرديم، کـه بـا مبـ
 . مرداد را ساختند 8يکپارچه ي عليه  کودتاچيان، حماسه  

يک نمونه ي ديگر .  ما در پيامھاي گذشته خود  نشان داديم که در چه شرايطي مبارزه ي دروني کودتاچيان به از ھم پاشيدگي ايشان خواھد انجاميد
ديديم که در شب قبل از مراسم چھلم جانباختگان راه آزادي، خامنـه اي، .   اين اخت9فات، تاکتيک اتخاذ شده از سوي نيروھاي انتظامي و امنيتي بود

 که طی حکمي، نيروھاي سرکوبگر را از برخوردھاي خشونت آميز و بازداشت معترضان در بھشت زھرا بر حذر داشت و تا آنجا پيش رفت که افرادي را
اما، تمام جھان شاھد بود که نيروھاي سـرکوبگر، کـه زيـر .   تھديد کرد» برخورد قانوني«از امر او تبعيّت نکرده و با مردم به خشونت رفتار کنند را  به 

تا درجه اي .  و به سرکوب و بازداشت دست زدند» طره خُرد نکرده«امنيتي کودتاچيان است، براي حکم خامنه اي  –فرماندھي مستقيم جناح نظامي 
ھمچنين، گزارش ھا حاکي از اسـتفاده ي .  که به کروبي نيز حمله ور شدند و از پياده شدن موسوي از اتوموبيل و شرکت در مراسم جلوگيري کردند

گزارشات شاھدان عيني، فقط در .   گاز اشک آور و حتي تيراندازي مستقيم بطرف مردم، در خيابان ھاي اميرآباد، عباس آباد، يوسف آباد و مص9ّ ، بود
نفر ميداد که متأسفانه به علت عدم امکان نزديک شدن به تير خوردگان، آمار دقيقي از زخمي  20تا  10اميرآباد، صحبت از تير خوردن و به خاک افتادنِ 

حتي در  صحنه ي پاياني ويديويي که درگيري جواني با دست خالي عليه مزدوري مسلح به بـاطوم و ماسـک در .  ھا و جانباختگان احتمالي نداريم
ايـن نکتـه نـشاندھنده ي .   خيابان وليعصر نشان ميداد، شليک مستقيم مزدوري در اونيفورم نيروھاي انتظامي با اسلحه کمري اش را ثبت کرده بود

ولي (» فرمانده کل نيروھاي مسلح«تداوم و تعميق اخت9ف بين جناحين کودتاچي را نشان مي دھد که جناح طرفدار احمدي نژاد، با سرپيچي از حکم 
.  مي کند) رفسنجاني، موسوي، خاتمي و کروبي(» جنبش سبز«اقدام به خرابکاري در کوشش ھاي خامنه اي براي رسيدن به توافق با رھبري ) فقيه

ود در ت خدر حالي که، در رويارويي ھفته ي قبل بر سر معاونت مشايي، به اين واقعيّت رسيده بود که بدون حمايت خامنه اي، نمي تواند حافظ موقعيّ
 .حکومت باشد

بطور نمونه، تعدادي از .  از حاکميّت که بگذريم، وقايع در بھشت زھرا، ھمچنين نشاندھنده ي اتخاذ تاکتيک ھاي مختلف و متنوعي از سوي مردم بود
در د، بانوان شرکت کننده، به آن دسته از پرسنل نيروھاي انتظامي که به مردم خشونت روا نداشته و به آرامي از آنھا مي خواستند که متفرق شـون

» ميکُشم، ميکُشم، آنکه برادرم کشت«و » مرگ بر ديکتاتور«سکوت کامل، گُل ھديه کرده، در صورتيکه فقط چند متر آنطرف تر مردم در حين شعارھاي 
در تمـامي نقـاط، مـردم معـترض بـا نيروھـاي .   البته در شھر تھران فضا بطور کلي تفاوت داشـت. بطرف نيروھاي سرکوبگر، سنگ پرتاب مي کردند

در برخي نقاط، بطور مشخص اميرآباد، مردم، حتي به خلع س9ح نيروھاي حکومـتي دسـت زده و يـا موتورسـواران را از .   سرکوبگردرگير مي شدند
اين تنوع در تاکتيک و طرز عمل، بيـانگر تنـوع در ديـدگاه و .   موتورھايشان پايين کشيده و پس از آزادي ايشان، موتورھايشان را به آتش مي کشيدند

عمل مي نمودند، در صورتيکه اکثريّت مردم، » جنبش سبز«آن بانوان تحت تأثير رھنمودھاي محسن سازگارا و خط مشي غالب بر .  رھبري مردم بود
عـدم « با دفاع از خود و ديگران، و با ضد تھاجمات خود به نيروھاي مسلح حکومتي و اقدام به خلع س9ح و آتـش زدن موتورھـا، ديـدگاه ديگـري را از

آنھا با آزاد کردن بسيجي ھاي موتور وار و نظاميان خل س9ح شده، بار ديگر ثابت کردند که مردم خواھان اعمال خشونت .  ارائه مي دادند» خشونت
، اقدام به قيام مسلحانه مي کنند، به آن علت است که حکومت ھاي ارتجاعي با مقاومت مسلحانه در مقابل 57نسيتند،و اگر در زماني، مانند بھمن 

 .اراده ي مردمي، به کشتار بيگناھان پرداخته و مردم ديگر تحمل خود را از دست مي دھند
.  بود» استق9ل، آزادي، جمھوري ايراني«واقعه ي ديگري که دوباره استق9ل فکري، تنوع باورھا و تعدد مراکز رھبري مردم را برجسته کرد، طرح شعار 

محدود نمود، » قانون اساسي جمھوري اس9مي«ھدف خود را از اعتراضات به تبعيّت از » جنبش سبز«با در نظر گرفتن اينکه در روزھاي اخير، رھبري 
مي باشد، با طرح اين شعار نشان دادند که صرفاً به تعويض احمدي نژاد و تجديد » جمھوري اس9مي«آن عده از مردمي که ھدفشان از مبارزه، گذر از 

 .مي نگرند» جنبش سبز«انتخابات قناعت نکرده و به افقي فراتر از 
و اقليّت طرفدار ايشان، با استفاده از حمايـت »  رھبري جنبش سبز«متأسفانه، از آغاز مبارزات مردم عليه کودتاچيان و ديکتاتوري، شاھد بوده ايم که 
آنھا از تاکتيـک .   کردن اين جنبش را دارند»  تک رھبري«و » تکصدايي«ھاي تبليغاتي غير مردمي و به کار بردن تاکتيک ھاي انحصارطلبانه، سعي در 

آنھا سعي مي .   خميني پيروي کرده و با استفاده از اين ترفند، ھر نظري که متفاوت و بعضاً مخالف ايشان باشد را سرکوب مي کنند» وحدت کلمه«
داشته باشد و بخواھد از آزادي بيان خويش » رھبران جنبش سبز«کنند به مردم اينگونه بنمايانند که ھرکس نظري بغير از نظر اص9ح طلبان حکومتي و 

ايشان اجازه و آزادي اين را دارند که متفاوت از » خودي ھاي«در صورتيکه .  استفاده کرده و به تبليغ آن بپردازد، از حاميان حکومت و احمدي نژاد است
برگزاري رفراندوم «ما سوأل مي کنيم که چرا خاتمي مي تواند نظر مخالف با موسوي طرح کرده و تقاضاي .  نظر يکديگر ، ھر چه مي خواھند بگويند

جمھوري مردمي «و يا » جمھوري ايراني«است، و يا خواھان » رفراندوم تغيير رژيم«، که بگويد خواھان مث9ً »غير خودي«کند، اما، فردي » مشروعيّت
خودي ھاي اص9ح طلـب »  گام به گام«يا اينکه، مخالف تاکتيک .   ، بايد خفه شود»طرفداري از احمدي نژاد و خامنه اي«است، با مارک » و شورائي 

خنده دار آنجاست که بيشتر مخالفان عقيده .  نيست و ديدگاه ديگر و به رھبري ديگري اعتقاد دارد» جنبش سبز«و يا معتقد به لياقت رھبران .  است
در مخالفت با احمدي نژاد و خامنـه )  رفسنجاني، موسوي، خاتمي و کروبي(» رھبران جنبش سبز«ي جنبش سبزھا، تاريخچه اي بسيار طويل تر از 

زنـدان در اي دارند و بعضاً در دوران آقايان موسوي، رفسنجاني و خاتمي به جرم مخالفت با حکومت مطلقه و خامنه اي و ديگران به اسارت در آمده و 
پس بايد مراقب بود و به دام ترفندھاي انحصار طلبانه نيافتاد، چرا که ھر کس با چنين تاکتيک ھايي بتواند مخالفين خود را ساکت ساخته .  افتاده بودند

 .و نظرات ايشان را سرکوب کند، راه را براي استقرار ديکتاتوريِ ديگري آماده مي سازد
 

، جنبـشي نيـست کـه مـا تـازه »جنبش رنگيـن کمـان«در اينجا از موضوع قسمت اول نظرات بيان شده جمعبندي کنيم به اين نتيجه مي رسيم که 
مبارزات مردم ما از ھمان آغاز، به تعداد تنوع اعتقادات سياسي و مـذھبي و فرھنگـي، بـه تعـداد شـمار جنبـش ھـاي !   خير.  بخواھيم آنرا بسازيم

و . نستت آاجتماعي، به تعداد گروه ھاي قوميّت ھاي ايراني، داراي تنوع در خواسته ھا و اھداف، و تعدد مراکز رھبري است و اين دقيقاً نقطه ي قدر
اما، عده اي ميخواھند به ما و .  بيانگر اين واقعيّت است که اکثريّت قريب به اتفاق ايرانيان، متحدانه، در حال مبارزه با ديکتاتوري و کودتاچيان ھستند

را ھم محدود به باورھا و » جنبش سبز«برويم و » جنبش سبز«مردم اينگونه تحميل کنند که ما بايد اين تنوع را کنار گذاشته و فقط زير رھبري و پرچم 
خامنه اي و دار » تک رھبري«و » تکصدايي«و » ديکتاتوري«ھمانطور که پاسخمان به .  است» نه«پاسخ ما به ايشان .  اھداف و رھبري خود مي کنند

مردم ايران داراي تنوع باورھا، اھداف و خواسته ھا و تعدد مراکز رھبري ھستند و اين تنـوع اسـت کـه الـوان رنگيـن .   است» نه«و دسته کودتاچيان 
مبارزه مي کنند و حاضر نيـستند از » حکومت ديکتاتوري سياه«را در کنار ھم قرار داده و يکصدا و متحد عليه » جنبش رنگين کمان«تشکيل دھنده ي 

 .پناه ببرند» تک رنگ سبز«به » تک رنگ سياه«
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 :بخش دوم

 انقالب و دمكراسي 

حکومت ھايي که براي تحقق منافع و اھداف مردمشان بنا .  در اين بخش از پياممان مجبوريم به پاکسازي دو واژه از تعاريف غيرواقعي و کاذب بپردازيم
خود ام نگشته اند و ساختارشان صرفاً براي تأمين منافع عده ي بسيار قليلي از جمعيّت شان ساخته شده، از ابزارھاي متنوعي براي حفظ قدرت و نظ

حکومت جمھوري اس9مي ايران که يکي از حکومت ھايي است که ساختارش براي حفاظت از نظامي بنا گشته کـه تنھـا منافـع . استفاده مي کنند
اين نظام، چون ھر نظام غير مردمـي ديگـري، ھمـانطور کـه .  چند صد خانواده از جمعيّت ھفتاد ميليوني را تأمين سازد از اين قاعده مستثني نيست

استفاده )بيدادگاه ھا و زندان ھا(و قضايي ) مجلس و قانون اساسي(، مقننه )دولت(بخصوص در ھفته ھاي اخير برجسته گشته، از نھادھاي اجرايي 
البته ايـن سـرکوب، تنھـا در ھفتـه ھـاي اخـير آغـاز .   مي کند تا اعتراضات مردم بيدار شده عليه بي عدالتي و امتيازات طبقه حاکمه را سرکوب کند

کشتاري که ب9فاصله، پس از سقوط ديکتاتوري شاه آغاز گشت و ھزاران ھزار .  نگشته، بلکه، از ھمان روز اول حاکميّت جمھوري اس9مي برقرار بود
حتماً، کشتار ھزاران نفر از .  جوان و دانشجو و دانش آموز و روشنفکر و خ9صه مردم را به جوخه ھاي آتش و يا طناب دار سپرد، ھرگز متوقف نگشت

و فوراً پس از مرگ خميني و روي کار آمدن دولت سازندگي، در مورد قتل ھاي زنجيره اي که باPخره . شنيده ايد 1367زندانيان سياسي را در تابستان 
افشا شد و مشخص گشت که اين قتلھا به دست وزارت اط9عات و به فرمان روحانيون حکومتي صورت پذيرفته، ھم به گوشتان رسيده  1377در سال 
حملـه وحـشيانه لبـاس .   توسط سـپاه پاسـداران معـرف حـضورتان اسـت 1382و شھر بابک در سال  1374کشتار مردم اس9مشھر در سال . است

تمامي اين کشتارھا به علت آگاه شدن مردم به بـي .  را فراموش نکرده ايد... به کوي دانشگاه و  78شخصي ھاي وزارت اط9عات و سپاه در سال 
بوسيله حکومت جمھوري اس9مي روي ) ھمان چند صد خانواده(عدالتي ھاي موجود و سرکوب مبارزاتشان براي احقاق حقوقشان عليه طبقه حاکمه 

نظامي که قانون اساسي و قوانين جاري اش، اين اقدامات عدالت طلبانه را، از . داد و امروز ھم شاھد تداوم اين ت9شھا براي حفظ اين نظام ھستيم
 . طريق قوه قانونگذارش، موجه جلوه داده و قضات قوه قضايه اش بر مبناي ھمين قوانين از مسئوPن اين کشتارھا سلب مسئوليت نموده اند

 
ي ھمانطور که گفتيم، چنين حکومت ھايي زماني دست به اين اقدامات مي زنند، که مردم نسبت به اين بيدادھا و ناعـدالتي ھـا بيـدار شـده و بـرا

اما متداول ترين ابزارھا براي سرکوب مردم، پنھان کردن واقعيات و شيوع دروغ ھا و توھماتي اسـت کـه .   احقاق حقوقشان دست به مبارزه مي زنند
اول به مردم القا کردند .  ھمانطور که اکثريّت قريب به اتفاق مردم ايران براي سي سال در خواب و خيال به سر بردند.  مانع بيدار شدن مردم مي شود

بعد ھم به بھانه جنگ، ھر که را که کشتند، .  که حکومت شان، حکومت خدا و پيغمبر است و ھرکس را که ميکشند، خدا خونش را ح9ل کرده است
براي باورمند کردن مردم به اين Pطائ9ت از راديو و تلويزيون و ...  و» ارازل و اوباش«جاسوس و عامل دشمن معرفي کردند و بعد ھم فاسد اقتصادي و 

معرفي کرده و آنھا ... و » دانشمند«و » عالم«و » دکتر«و » استاد«عده اي از مزدوران خودشان را به مردم به عنوان .  رسانه ھاي ديگر استفاده کردند
البته در چنين نظام ھايي، آفتاب براي ھميشه پـشت پـرده .   سموم فکري و دروغ را به مردم تزريق مي کردند و ايشان را در خواب نگاه مي داشتند

از آنجائيکه اين عده براي ثروت و قدرت بيشتر، دست به ھر کاري مي زنند، در آخر سر به جان ھم مي افتند و يکديگر را رسوا مي کنند و .  نمي ماند
.  دروغ و شايعات و توھم توليد شده در ميان مردم تا زماني کارايي دارد که ايشان در خواب باشند.  اين رسوايي ھا باعث بيدار شدن مردم مي شود

 .اما ھنگام بيداري، آنقدر واقعيات روشن و ملموس است که ديگر نمي توان کسي را براي مدت زيادي خام نگاه داشت
چرا کـه اگـر .   ، دو پديده اي ھستند که بيش از ديگر پديده ھا براي بقاء چنين حکومت ھايي خطرناک مي باشند»دمکراسي«و »  انق9ب«مقوله ي 

بفھمند، حـتي يکدقيقـه )انق9ب(»  انق9ب دمکراتيک«بيدار شوند و رابطه ي آن را با )دمکراسي(» نظام سياسي دمکراسي«مردم نسبت به واقعيّت 
حاP بطور مختصر، جوانبي از اين .  ھم تن به چنين نظام ظالمانه و غارتگرانه اي نداده و با مبارزات انق9بي خود، حکومت دمکراتيک را برقرار مي سازند

 . دو مطلب و رابطه شان با يکديگر را توضيح مي دھيم
 

زر خريد ثروتمندان و قدرتمداران جھاني، دوران انق9ب ھا به سر نيامده است و ھم اکنون در گوشه و کنار جھان » عالمان«و » اساتيد«برخ9ف ادعاي 
بنابراين، .   خوشبختانه ما، از جمله ملّلي ھستيم که نسبت به ديگران زودتر بيدار شديم.   شاھد خيزش ھاي انق9بي زحمتکشان و کارگران ھستيم

بغير از آنست که مردم به مبارزه ي مستقيم روي آورده و با دخالت مستقيم شان .   ما تنھا مي گوييم که به شرايط جامعه با چشمان بيدارتان بنگريد
را در ھم شکسته و خواھان تعيين سرنوشت خود و کشورشان به دست خويش اند؟  بغير از آنست کـه » حق حاکميّت«در فضاي سياسي، انحصار 

اش، براي بازگرداندن نظم مورد نيازشان مجبور به استفاده از نيروھاي مسلح شان شده اند؟ و بازھم، »  قانوني«حکومت جمھوري اس9مي و دولت 
ندارند  را بغير از آنست که مردم ديگر از رو در رويي با نيروھاي مسلح حکومت ترس نداشته و در مبارزاتشان نشان داده اند که ديگر تحمل اين حکومت

آيا  د؟ و خواھان نظمي نوين که آزاديھاي مشزوع شان را تضمين کند، ھستند؟  اگر نام چنين شرايطي را انق9ب نمي گذاريم، پس آن را چه مي خواني
و مـي اين اص9حات درون حکومتي است که براي تغيير بايد ضربات مردم از خارج از نظام بر بدن اش فرود آيد؟  آيا سرکوب مسلحانه ي تجمعـات مرد
و ري کشتار صدھا نفر و اسارت ھزاران نفر، بيانگر ظرفيّت اص9ح پذيري مسالمت آميز نظام جمھوري اس9مي است؟  پس مي بينيم که در زمان بيدا

دوران انق9بات نه تنھا بسر نيآمده، بلکه ما تازه در .   به خوردمان بدھند» نظرات کارشناسانه«رؤيت واقعيات، ديگر نمي توانند Pطائ9ت خود را بعنوان 
 . مدخل دوران طوPني اي از آن قرار گرفته ايم

 
يعني خشونت و تخريب » انق9ب«خواب کنند، اينست که گويا » انق9ب«دروغ ديگري که ميلياردھا ميليارد دPر خرج کرده اند تا ما را نسبت به واقعيات 

درصورتيکه مي بينيم که اين حکومت ظالمانه ي ديکتاتورھا است که در تمام . و کشت و کشتار که ھزينه اي بس سنگين براي تغيير يک جامعه است
کجا بودند آنھائيکه .   طول حاکميّت شان با اعمال خشونت و کشتن مردم و تخريب زندگي ميليونھا انسان منافع و مقاصد پَست شان را جلو مي برند

را عامل خشونت معرفي مي کنند؟  انق9ب ايران ھنوز دو ماه نشده که » انق9ب«شان موعظه کرده و » نظرات کارشناسانه«را بنا بر » عدم خشونت«
کاري که سي سال مداوم اسـت کـه انجـام داده و تـا زمانيکـه .   آغاز گشته و ا�ن ھم اين حکومت است که مي زند و مي کشد و زندان مي اندازد

 .نه تنھا عامل خشونت و کشت و کشتار نيست، بلکه پاسخي قاطعانه به خشونت و از بين بردن آن است» انق9ب«پس .  ھست، ادامه خواھد داد
تاريخ «و »  تاريخ دان«نکته ي ديگري که حاکمان حکومت ھاي ديکتاتوري و استثماري ميلياردھا ميليارد خرج کرده اند تا مزدوران خود را با عنوان ھاي 

اسـت و نتيجـه اي جـز از ھـم »  مخـرب«اجتماعي به ما بقبوPنند، اينست کـه انقـ9ب »  فيلسوف«و »  عالمان اجتماعي«و » تاريخ نويس«و  » ساز
اينھم دروغ ديگري است که با اينکه مردم ما تازه بيدار شده اند و کمتر از دو ماه است که انقـ9ب را تجربـه مـي .   پاشيدگي ساختار اجتماعي ندارد
ساختار حکومت جمھـوري اسـ9مي اينگونـه اسـت  کـه .   را در نظر بگيريد»  آزادي اجتماعات و تظاھرات«مث9ً، .  کنند، به کذب بودن آن پي برده اند

.  ھم اکنون نيز با استناد به ھمين قوانين، اعتراضات و اجتماعات مردمي را به گلوله مي بندد.  را غير قانوني مي شمارد» آزادي اجتماعات و تظاھرات«
دي آزااما مردم با اولين اقدام انق9بي خود، ساختار پوسيده ي جمھوري اس9مي را در اين محدوده به چالش کشيده و سعي دارند تا حق دمکراتيک 

از ھمين مثال نتيجه مي گيريم که اقدامات انق9بي مردم، درست است که سـاختار و روابـط مـسلط در .   اعتراضات و اجتماعات را جايگزين آن نمايند
» کارشناسـانه«دروغ .  نظام قديمي و پوسيده را ھدف مي گيرد و تخريب مي کند، اما در ھمان حال روابط و ساختار نويني را جايگزينش مـي سـازد
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ب نق9اساتيد و فيلسوف ھاي حکومتي در اينجاست که خصلت و خصوصيّت سازندگي انق9ب را پنھان مي سازند و کاذبانه به مردم القاء مي کنند که ا

 . صرفاً تخريب کننده ي ساختارھاي اجتماعي است
. ، در پيام اول خود توضيح داديم که ما براي تحقق خواسته ھاي دمکراتيک مردم اقدام به شـرکت در ايـن مبـارزات کـرديم»دمکراسي«و اما در مورد 

مي شناسد، تنھا در شرايطي قابل تأمين و تضمين مـي »  حقوق بشر«ھمچنين خاطر نشان ساختيم، اين خواسته ھا، که توده ي مردم آنھا را بنام 
بسياري از .   ، ابتدايي ترين و اساسي ترين حق بشري است تأمين شده باشد»حق بقاء«تمامي افراد جامعه، که پس از »  حق حکومت«باشد که 
قدرتمندان جوامع بشري، قرنھاسـت کـه از .  اشتباه مي گيرند»  حق رأي عمومي«برداشت محدودي داشته و آن را با » حق حاکميّت مردم«عوام از 

فراواني را ساخته اند، تا چنين توھم و دروغي را از طريق ک9سھاي » دانشمندان«حساب بانکي و بودجه ھاي حکومتي استفاده کرده اند و اساتيد و 
اما، ھمانطور که در .  متأسفانه در کار خود نيز موفقيّت بسزايي داشته اند.  شايع کنند... درس و کتاب نويسي و سخنراني و مصاحبه و فيلمسازي و 

در بسياري از کشورھا، اول شخص مملکت را .  نمي باشد) دمکراسي(» حاکميّت مردم«به معناي » حق رأي عمومي«ايران ھم مي بينيم، داشتن 
ماننـد .   اما، در اين کشورھا، دمکراسـي وجـود نـدارد. مي گذارند» جمھوري ف9ن و بھمان«بر مي گزينند و نام خود را » انتخابات عمومي«از طريق 

غ جمھوري خلق چين، جمھوري سوريه، جمھوري ھاي آسياي مرکزي و آفريقايي و آمريکاي Pتين، ھمه و ھمه جمھوري ھستند و به زنان و مردان بال
در عـوض کـشورھايي .   داده اند، اما، کشورھاي دمکراتيکي نمي باشند و حقوق دمکراتيک مردم خود را از ايشان سلب کرده انـد»  حق رأي«شان 

داريم که عليرغم نظام سياسي مشروطه سلطنتي، که شخص اول مملکت از طريق موروثي بـه تخـت پادشـاھي مـي ...  مانند سوئد و دانمارک و 
امـا .   يکـي از واجبـات دمکراسـي اسـت»   حـق رأي عمومـي«مطمئناً، داشتن .  نشيند، حقوق دمکراتيک مردم را، تا مقدار زيادي رعايت مي کنند

ما بايد از خود سوأل کنيم، چه چيزيست که حکومتي را وادار به رعايت حقوق دمکراتيک مردم مي کند؟ با يافتن .  دمکراسي به آن محدود نمي شود
سـعي در پنھـان نگـاه »  کارشناسـانه«ھمان معنا و مفھومي کـه نظـرات .  اين عامل مشترک، ما به معنا و مفھوم دمکراسي نيز نزديکتر مي شويم

 .داشتنش دارند
 

در بررسي ساختار سياسي کشورھاي جھان متوجه مي شويم، در ھر مملکتي که نھادھاي مردمي و مستقل از حکومت، سـابقه ي ديرينـه تـري 
مـردم را مطلـع و ... داشته و در اشکال متنوع انجمن ھاي محلي، اتحاديه ھاي کارگري و صنفي، انجمن ھاي غير دولتي و احزاب و مطبوعات آزاد و 

و در ھر جـايي کـه ايـن .   متشکل کرده و قدرتمند تر مي سازند، به ھمان نسبت، حکومت ھا نيز مجبور به رعايت حقوق دمکراتيک مردم مي شوند
در ھمين ايران خودمان ھم شاھد بوديم که در .  نھادھا ضعيف و يا غايب اند، حکومت ھاي آنھا نيز بيشتر به حکومت مطلقه و ديکتاتوري تمايل دارند

، فضاي سياسي  کشور باز تر شد و 57بھمن  22شکل گرفت، حتي قبل از ... روند انق9ب پيشين، ھنگاميکه نھادھاي محله ھا و شوراھاي کارگري و 
مرتجعين مذھبي تنھا زماني توانستند حکومت استبدادي و ديکتاتوري خود را مطلقه کرده و به ما تحميـل .  مطبوعات مستقل شکوفا شد و رشد کرد

با سرکوب ھاي خونين و خشونت بي سابقه، اين نھادھاي دمکراتيک را منحل کرده و بـا انجمـن ھـاي اسـ9مي وابـسته بـه  1360کنند که تا سال 
شوراھاي اس9مي کارگري و نشريات وابسته به حکومت و کميته ھاي محلي وابسته به مساجد و روحاني  حکومتـي .   حکومت شان جايگزين کنند

و مجموعاً، در کنار دولت و قوه . جايگزين نھادھاي مستقل و دمکراتيک مردمي و پايگاھي براي تحميل اراده ي حکومت ديکتاتوري به مردم شدند... و 
 .قضايه و مقننه، ساختار سياسي جمھوري اس9مي را تشکيل دادند

 
در ايران فردا، ما بايد با اقدامات انق9بي خود، به انھدام و انح9ل نھادھاي حکومتي، و تـشکيل دوبـاره ي نھادھـاي » دمکراسي«پس براي استقرار 

يکي از ابتدايي ترين و مھمترين نھادھاي مردمي که ھـم اسـتفاده ي .  مردمي و مستقل از حکومت ھا بپردازيم و جايگزين نھادھاي حکومتي کنيم
اوليـن .   ب9فاصله در پيشبرد مبارزات مردمي دارد و ھم در درازمدت، تضمين کننده ي قدرت مردمي است، انجمن ھا و يا کميته ھـاي محلـي اسـت

البته اين انجمن ھا نيز، .  خصوصيّت اين انجمن ھا اينست که بالقوه مي تواند تمامي اھالي محل را متشکل کرده و ايشان را متحد و منسجم نمايند
اين انجمن ھا در طي مبارزات مردمي، معموPً . چون ھر نھاد اجتماعي ديگري، بايد آجر به آجر ساخته شوند و در ھمان روز اول، کامل زاده نمي شوند

به اين شکل که با ھم تصميم مي گيرند که به کدام فراخوان جواب .  يکديگر شده اند» يار خياباني«توسط آندسته از اھالي محل نطفه مي بندند که 
.  و احياناً تقسيم کاري بصورت طبيعي بين شان بوجود مي آيـد.  مثبت بدھند، و براي اعتراض به کدام منطقه شھر بروند، چه وسايلي را با خود ببرند

آنھاييکه ماھواره دارند، خبرھاي ماھواره را به .  آنھائيکه به کامپيوتر و اينترنت دسترسي دارند، اع9ميه ھا و نامه ھا و اخبار را به گروه منتقل مي کنند
 ...يکي ميخ ميخرد، ديگري آب خوردن مي آورد و آن يکي سرکه و ماسک و .  ديگران مي رسانند

ما بايد با حفاظت و حراست از اين نطفه، قدم بقدم آن را به سن و .  اما، نبايد فراموش کرد که اين ترکيب، شکل  نطفه اي نھاد محلي مردمي است
اين انجمن ھا در شکل کامل خود، در بر گيرنده ي کليه ي اھالي بالغ محل است که با ھمرأيي و ھمراھي . سال بلوغ و قد و قامت کاملش برسانيم

از آنجائيکه تمام مردم، به ھر حال در منطقه اي زندگي مـي .  يکديگر مسائل و مشک9ت محل را بررسي کرده و براي حل آن تصميم گيري مي کنند
ھمانطور که در .   کنند، از طريق انجمن ھاي محلي تمام اھالي يک مملکت متشکل شده و در تعيين سرنوشت خويش دخالت مستقيم خواھند کرد

يعني، تا قبل از آنکه نيروھاي ارتجاعي، مردم را از طريق مذھب خواب کرده و کميته ھاي محلي را به زير فرمان مـسجد .   طول انق9ب پيشين کردند
به ھمين دليل است که اين انجمن ھا، بنيادي ترين و واجب ترين نھاد مردمي ھستند که با تشکيل آن، قدرت مردم به حدي مي رسد که . محل ببرند

به ھمين دليل ھم ھست که .آزادي ھاي دمکراتيک و فردي خود را تضمين کرده و مردم را براي مقابله با ھر تھاجمي به حقوق شان تواناتر مي سازد
عوامل حکومتي و سازشکاران از تشکيل و توسعه ي انجمن ھاي محلّي مي ترسند و سعي مي کنند با کم اھميّت نشان دادن اين تشکلھا مردم را 

مرداد و تجربه مبارزه جوانان و اھالي مح9ّت نازي آباد و جوانمرد و شھر ري  12در ھمين تظاھرات ھاي .   نسبت به اھميّت تشکيل شان خواب کنند
تـا ا�ن حـتي گـزارش يـک .   ديديم که چگونه از طريق ھمکاري اھالي محل مي توان بر نيروھاي حکومتي چيره شد و کمترين ھزينه ھا را پرداخـت

 .  دستگيري ھم از آن مح9ّت نداشته ايم
 

در اولين پيام خود مزاياي پيشبرد مبارزات محلي را گوشزد کرديم و نشان داديم که چگونه .  پس ايجاد ارتباط محلي و توسعه ي آن بسيار مھم است
تير ماه، ھمه ي اھالي محل در مبارزات شرکت کردند و تمامي کوچه ھا سنگربندي شد و مانند محله ھـاي  18در محله ميدان توحيد و ستارخان در 

ازداشتي ه بنامبرده در باP پليس جرأت ورود به کوچه ھا را نداشت و اھالي آن ھر کاري که خواستند کردند و ھر شعاري که خواستند دادند، بدون اينک
يعني ما در اقدامات انق9بي خود . اما، نقش اين روابط محلي و تشکيل انجمن ھاي محلي براي استقرار دمکراسي ھم مھم است.  اي داشته باشند

و ام و پيشبرد مبارزاتمان عليه ديکتاتوري و وPيت فقيه، ھم در حال نابود کردن ساختار و نظم جمھوري اس9مي ھستيم و ھم در حال ساختمان نظـ
تير و ديگر نوشته ھايمان پيشنھادھاي مشخصي براي چگونگي سازمان دادن به ھسته  18ما در جمعبندي از تظاھرات . ساختار دمکراتيک مي باشيم

 شـتهھاي مبارزاتي محلي، کارکرد کنوني و شيوه ي کمک به رشد و توسعه شان تا حد يک انجمن محلي ارائه داديم و باز ھم در پيام ھا و ديگـر نو
 .ھايمان خواھيم داد

 
دي ما اجازه ما در آخر نيز از دوستاني که پيشنھاد ارائه صوتي و تصويري پيام  را به ما داده اند، بايد عذرخواھي کنيم، چرا که امکانات محدود مالي و

اما اگر دوستاني ھستندکه توانايي و تمايل چنين کاري را دارند ، بدون ايجاد تغييري در  متن و ذکر منبع مجاز مي .   ي چنين کاري را به ما نمي دھد
 .                 باشند تا براي ضبط و تکثير اين پيام ھا اقدام کنند

   پايان                            
 

  1388نيمه اول مرداد  -نداي سرخ 
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 اخبار كوتاه 

 مرداد، به بهانه ي تنفيذ احمدي نژاد 12مبارزات مردمي دوشنبه 
نميدونم اینھا باAخره کـی ميخـوان از :::با دیدن فيلم اعترافات ابطحی و عطریانفر فقط آتش خشمه که در وجودم شعله ور تر شده

توھين به شعور مردمی که به درستی راه و عمل خودشون ایمان دارن دست بردارن و بپذیرن که ما مردم اگـر جونمـون رو گرفتيـم 
دستمون و به خيابونھا اومدیم، نه از روی تحریکات آقای ف�نی و به رھبری آقای بَھمانی، که به خاطر بيزاری از ظلم و فساد و دروغ 
جاری در دستگاه حاکم و برای احقاق ابتدائی ترین حقوق انسانی و شھروندیمون بوده، و اینکه ایـن وسـط یـک روز بـشيم خـس و 
خاشاک، یک روز اغتشاشگر وابسته به اجنبی، یک روز تعدادی بازنده افسرده و امروز ھم یک مشت احمق که افسارشون رو تمام و 

این تنھا چيزیه که بعد از دیدن ایـن فيلـم :::کمال دادن دست ابطحی یا عطریانفر، فقط اراده ما رو برای مبارزه راسخ تر ميکنه و بس
من رھبر ندارم، من نيـــاز به رھبر ندارم، من خودم رھبر خودم ھستم و تا روزی که زنده ام ! آھای پير خرفت: " دلم ميخواد فریاد کنم

برای بازپس گيری ميھن عزیزم ایران با تو مبارزه ميکنم، برای بلعيدن این لقمه بزرگتر از دھنت باید صدای من و تک تک دوستان ھمدل 
 ".و ھمصدای من رو رو خفه کنی که نميتونی، حاA برو از خود خدا ھم اعتراف بگير

جناح سپاه که فکر ميکرد با عقب نشيني احمدي نژاد در مورد . روزي نيست که مردم مبارز ايران کارشناسان امور را غافلگير و انگشت به دھان نکنند
محکم کرده است، پس از ھفته اي م9حظه، دوباره به سمت سرکوب بي مھابا و وحشيانه مردم قدم »  بيت رھبري«مشايي ميخ خود را در اتحاد با 

و ذليل نشان دادن چند اصـ9ح »  دادگاه شو«آنھا فکر ميکردند که با اجراي .   مرداد، زنجير سگھاي درنده اش را رھا کرد 12و  8برداشت و در روزھاي 
مـي ان طلب حکومتي، مي توانند روحيه ي مردم را پايين آورده و با تنفيذ و سپس تحليف احمدي نژاد، کار را يکسره کرده و مردم را به خانـه ھايـش

 که اما آنچه که ايشان ھنوز نفھميده اند، و ھمين نکته نيز باعث شده تا در ھر مقطعي بدترين گزينه براي حفظ خود را انتخاب نمايند، اينست.  فرستد
تنھا چيزي که قدمھاي ايشان را ھماھنـگ .   مردم در حال حاضر ھيچ رھبريتي، جز نفس خود و ھيچ استادي، جز تجارب مبارزات خياباني خود ندارند

و تـا زمانيکـه چنيـن ھدفـي .   کرده و به اين جنبش نظم بخشيده، پايان تحمل ايشان بوده که به ھيچ چيز، جز براندازي اين رژيم، راضي نمي شوند
حتي، آنھائيکه فکـر . اين چيزيست که ھيچيک از جناحھاي رژيم نفھميده اند.  متحدشان مي سازد، ھيچ نيروي مسلحي قادر به سرکوبشان نيست

 .راضي کنند» قانون اساسي وPيت فقيه«مي کنند مي توانند مردم را به کمتر از اين خواسته، مث9ً، اجراي 
بر خ9فِ باورھاي کارشناسـان .   مرداد، موقعيّت ديگري براي غافلگير کردن کارشناسان حکومت ھاي داخلي و خارجي فراھم شد 12ديروز، دوشنبه 

، نه تنھا مردم را دلسرد نکرد، بلکه باعث شد تا اقشاري از مردم که تـا بـه حـال نـسبت بـه »تنفيذ«و مراسم »  دادگاه شو«اط9عاتي احمدي نژاد، 
ديـروز .   پيوستن به جنبش و مبارزات ترديد داشتند، دو دلي خود را به کناري انداخته و ھمراه با جوانانشان، در مح9ت خود، به اعتراض دسـت بزننـد
بـه سـت براي اولين بار، جوانان شھر ري، جوانمرد و نازي آباد، به جاي رفتن به ميدان ھاي مرکزي شھر، ھمراه با بزرگساPن خود، در مح9تـشان د

» جنگ پارتيزاني«گزارشگران اين صحنه ھا، تاکتيک ھاي ايشان را به .   مبارزه زده و ھمراه خود، شيوه ھاي جديدي از جنگ خياباني را به کار گرفتند
پس نيم ساعتي بسيجي ھا آمدند و درگير شدند، امـا .   در آغاز ھمانند ديگران به خيابان آمده و به سمت ميدان ھا روانه شدند.  تشبيه مي کردند

مدتي بعد، بالگردي در آسمان ظاھر شد که چون Pشخور در دايره اي که اين سه ناحيه .  نتوانستند در مقابل سنگ اندازي ايشان کاري را پيش ببرند
با گزارشاتي که از اوضاع اين محـ9ّت بـه فرمانـدھان خـود دادنـد، .   صبح ادامه داشت 6اين پروازھا تا ساعت  .  را زير نظرشان مي برد، پرواز ميکرد

ھر چند .  در اين ھنگام، مبارزان جنوب تھران به کوچه ھا رفته و خود را سازمان دادند.  موتورسواران لباس شخصي و گاردھا به منطقه سرازير شدند
ديگران نيز در ھمان نقطه از بامھاي خانه ھا با تير و کمان .  دقيقه يکبار، گروھي از کوچه اي بيرون مي آمد و سرکوبگران را زير باران سنگ مي گرفت

پس از عقب نشيني گروه مذکور، گروه ديگري، از کوچه ي ديگـري بـيرون آمـده و دسـته ھـاي گـارد را مـورد .   دستي مأموران را سنگباران ميکردند
امـا .   دسته ھاي موتور سوار جرأت وارد شدن به کوچه ھـا را نداشـتند.  سنگسار قرار مي دادند و از بامھا نيز کماندارانشان ھمين کار را مي کردند

اين جنگ و گريز تا .  مبارزان دPور با حم9ت غافلگيرانه خود به گروه ھاي موتوسوار، ايشان را به زير کشيده و پس از نوازش به کوچه ھا باز مي گشتند
اما بالگرد Pشخور، تـا سـاعت .   پس از بازگشت آرامش، به نيروھاي فرسوده ي سرکوبگر دستور تخليه محل را دادند. بعد از نيمه شب ادامه داشت

 .خوشبختانه ھيچ خبري از بازداشت شدن مبارزان مخابره نشده است.  شش صبح، ھمچنان مشغول پرواز و ديده باني بود
دقيقه، کارگران دلير  18:30در ساعت .  غافلگيري ديگري در انتظار حکومتيان بود. اين بار، مبارزات کارگران و زحمتکشان به محله ھايشان محدود نشد

گو اينکه شرايط مالي بد کارخانه و نا امني .  پيشتاز مبارزات طبقاتي کارگران شده و با خروج از کارخانه، جاده مخصوص کرج را بستند» ايران خودرو«
کارگر ميميرد، ذلّـت نمـي «و »  کارگر،کارگر،اتحاد،اتحاد«، »مرگ بر ديکتاتور«شغلي شان، حتماً، نقشي و انگيزه اي براي اين حرکت بود، اما با فرياد 

ايـن اقـدام .   نشان داد که ايشان نيز سرنوشت خود و فرزندانشان را جدا از خواسته ھاي دمکراتيک جوانان و ھمسايه ھايـشان نمـي بيننـد»  پذيرد
 .کارگران ايران خودرو، نويد بيداري و اعتزاضات گسترده کارگري، در انواع آن را مي دھد

مـردم .   ديگر مح9ّت، از جمله، ھفت تير، بھارستان، سيّد خندان و ھفت حوض که از روز اول مبارزات به پا خاسته بودنـد، ديـشب نـيز آرام نداشـتند
در برخي جاھا درختھاي خيابـان را بـا .  ورودي خيابان ھا را بسته و ازحمله موتورھاي انتظامي جلو گيري ميكردند ,  باسيمھاي داخل Pستيك ماشين

ماموران موتور سوار وقتي كه به سيمھا ميرسيدند با عصبانيت، مجبـور بـه توقـف مـي  .سيم بھم بسته بودند كه وقت براي تظاھرات داشته باشند
 .شدند

دقيقه، در دسته ھاي  17:30اولين ط9يه داران در ساعت .  اما مرکز درگيري ھا در خيابان وليعصر، از تقاطع ميرداماد و ميدان ونک تا خيابان انق9ب بود
اولين دسته ھاي بيشتر از صد نفر در ميدان .  ده ھا نفره ظاھر شدند و تقريباً ب9فاصله با حمله ي نيروھاي حکومتي مواجه شده، اما مقاومت کردند

جمعي از بانوان دليرمان در خيابان فاطمي نزديک به تقاطع وليعصر متحصن شدند و عليرغم حمله وحـشيانه .  شکل گرفت 18:00وليعصر، در ساعت 
 . تن از ايشان از جايشان تکان نخوردند 7پليس و زخمي شدن 

نيروھاي سرکوبگر با گاز اشک آور حمله مـي کردنـد و .   ، سراسر خيابان وليعصر بغير از يکي دو نقطه در آتش مبارزات مي سوخت20:00در ساعت 
پليس راه را بر تظاھراتي چند ھزار نفره که از ميدان ونک به قصد .  مردم با آتش زدن ھر چه که قابل سوختن بود از مسمويّت خود جلوگيري مي کردند

ي  ومتـپيوستن به مبارزان ميدان وليعصر راه افتاده بود، در مقابل پارک ساعي بست، اما صف تظاھرکنندگان بدون وقفه و ترديد بـا صـف نيروھـاي حک
در چھار راه تخت طـاووس نيـز .   ت9قي کرد و صحنه ھاي درگيري و مقاومت دليرانه مردم در مقابل گاز اشک آور و باطوم و شليک ھوايي تکرار گشت

براي ساعتي شايه شد که کمي باPتر در عباس آباد، کروبي در جمع معترضان .  جنگ خياباني و تن به تن به پياده روھا و کوچه ھا کشيده شده بود
بيشتر مردم با ناباوري اين خبر را شنيده و مي گفتند که اين شايعه سـرآغاز توطئـه عليـه کروبـي و مقدمـه ي .  حاضر شده و سخنراني کرده است

 .است» دادگاه شو«برگزاري قسمت دوم 
آنھا مشغول به  شـعار دادن عليـه .  تير بسوی شریعتی، گروھھایی از مردم به ھم پيوستند و اقدام به راه پيمائی کردند  7 در ميداندر نقاط ديگر، 

مجتبی بميری رھبری را / مرگ بر خامنه ی/شعارھایی که داده می شود عبارتند از ؛خامنه ای قاتله،وPیتش باطله.خامنه ای و احمدی نژاد ھستند 
جوانان با سـنگ بـه .   ھمچنين، درگيریھای گسترده اي در ابتداى خيابان آزادى شکل گرفته بود! دولت کودتا استعفا استعفا/ مرگ بر دیکتاتور/ نبينی

در ساعت .  »استق9ل آزادي جمھوري ايراني«، "  اعتراف، شکنجه دیگر اثر ندارد: "مزدوران حمله كردند و بسمت ميدان انق9ب رفتند و  شعار ميدادند
در ميدان ونک، بين توانير تا بيمارستان دي، ھنوز  .طرشت را بستند تا مردم خود را به مبارزين در خيابان آزادي نرسانند -متروي دانشگاه شريف  21:00

مردم ياد گرفته اند که حتي با روشن کردن سيگار آنرا .  گاز اشک آور ديگر س9ح مؤثري نيست. ھزاران نفر با نيروھا درگير بودند و متفرق نمي شدند
دور نيست زمانيکه ھمچون گذشته تانکھا را به خيابان بيآورند و منـازل مـردم را بـه .   رفته رفته موتوسواران را نيز از کار خواھند انداخت.  خنثي کنند

 !آن نيز بھتر باشد «سوئدي»که از نوع .  کارگاه ھاي کوکتل مولوتف تبديل کنند
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 تجمع كارگران نساجي مقابل استانداري اصفهان
 .کارگران کارخانه نساجی سيمين اصفھان روبروی استانداری اصفھان تجمع کردند

مسؤوPن شرکت به ھيچ عنوان در این زمينه : این کارگران دليل تجمع خود را عدم دریافت حقوق طی شش ماه گذشته اع9م کردند و عنوان کردند
 .پاسخگو نيستند

ميليارد تومان وام دریافت  3کارگران تجمع کننده معتقدند شرکت نساجی سيمين اصفھان برای پرداخت حقوق کارگران خود از استانداری اصفھان 
 .کرده است، ولی این پول را صرف این کار نکرده است

ماه تاخير در دریافت حقوق، زندگی بسياری از ما در حال فروپاشی است و اکنون برای نجات  6متاسفانه در حال حاضر با : يكي از اين كارگران گفت
 .زندگی خود به اینجا آمده ایم

درصد  60درصد کارگران در این کارخانه سر کار ھستند و  40در حال حاضر کارخانه سيمين اصفھان نيمه تعطيل است و حدود : وی خاطرنشان کرد
 .در ضمن کارگرانی که سر کار ميروند نيز حقوقی دریافت نميکنند. دیگر کارگران مدتی است که بيکار شده اند
دریافت کرده اند که این پرداختی نيز شامل  87بخشی از کارگران آخرین حقوق خود را در بھمن ماه سال : یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع گفت

 .ھمه کارگران نشده است
سوال اين . سال سابقه دارند 18سال سابقه دیده ميشود و دیگران نيز حداقل  25در بين تجمع کنندگان و کارگران کارخانه، کارگرانی با : وی افزود

 است كه اين کارگران کجا ميتوانند سر کار بروند؟
 .تجمع کنندگان ميگویند در ماھھای گذشته تجمعاتی را در دفتر این شرکت در اصفھان و نجف آباد برگزار کرده اند که بيثمر بوده است
ندارند و  نعتکارگران این کارخانه معتقدند مدیران این کارخانه از توانایيھای Pزم برای مدیریت یک کارخانه نساجی برخوردار نبوده و درکی از این ص

 .وامھایی که از ارگانھای دولتی برای پرداخت حقوق کارگران دریافت ميکنند، صرف کارھا و فعاليتھای اقتصادی دیگر ميکنند
 .شایان ذکر است کارخانه نساجی سيمين در شھرک صنعتی علویجه اصفھان واقع است

   تن خرد شده، دندان شكسته و شكافي در سينه
ساله در  47بھزاد مھاجر، . باخته جنبش سبز ظھرروزگذشته در بھشت زھرا در کنار سایر جانباختگان به خاک سپرده شد پيکر بھزاد مھاجر، دیگر جان
خرداد ماه امسال مفقود شد و تا زمان تحویل جسد ، نشانی از وی در فھرست دادسرای انق9ب، زندان اوین و نيز  25آميز  جریان راھپيمایی مسالمت
  .مراکز درمانی موجود نبود

 مردم ديگر طاقت زور شنوي ندارند : هشدار به مفتخوران حكومتي
ستوان یکم محمد محمود آبادی توسط  ١۴٧تھرانپارس مامور ک9نتری  ١۵٠یک مامور ک9نتری به سزای اعمالش رسيدروز شنبه دھم مرداد در خيابان 

 . این مامور مزدور در طول روز چندین بار به این جوان وھمسرش گير داده وبرای آنھا مزاحمتھایی ایجاد کرده بود.جوانی با ضربات چاقو زخمی شد

 حكم تبرئة فعاالن كارگري صادر شد
عليرضا عسگري عضو جمعي ,حسين غ9مي بازنشسته و عضو كانون مدافعان حقوق كارگر ,آقايان ابراھيم نوروزي گوھري عضو ھيئت مديره سنديكا 

ار از فعالين كارگري زير مجموعه شوراي ھمكاري كه به ھمراه محسن حكيمي سال گذشته در پارك چيتگر دستگير شده و با قرار وثيقه براي ھر چھ
 .دادگاه انق9ب محاكمه شدند و در ھمان دادگاه بعد از دفاع تبرئه شدند 28در شعبه  4/5/88ازاد شده بودند روز يكشنبه , نفر يك سند منزل

  !هويت يك جان باخته ي ديگر راه ازادي، پيكر بهزاد مهاجر در سردخانه ي كهريزك يافته شد
بھزاد مھاجر، از : ا خبرنامه ی اميرکبير ... روز بی خبری روز گذشته جسد وی را در سردخانه کھریزک شناسایی کردند ۴۶خانواده وی پس از 

روز بی خبری روز گذشته جسد وی  ۴۶خانواده وی پس از  .خرداد بازداشت شده بود، به شھادت رسيده است ٢۵دستگيرشدگانی که در تجمع روز 
سال داشته و طی این مدت اقوام او به دنبال نشانی بھزاد به دادگاه انق9ب، زندان اوین و  ۴٧بھزاد مھاجر  .را در سردخانه کھریزک شناسایی کردند

روز  ۴٧به گزارش خبرنامه اميرکبير روز گذشته و پس از . مراکز قضایی مراجعه کردند، اما مسئولين از ارائه پاسخ مشخص به آنھا خودداری می کردند
خردادماه تحویل  ٣١خانواده مھاجر تأکيد کردند جسد بھزاد روز  .آزار و اذیت این خانواده، جسد بھزاد مھاجر به خواھر وی نشان داده شده است

به نظر می  .پزشکی قانونی شده است اما تا دیروز شنبه در خصوص کشته شدن فرزندشان خبری به این خانواده سرگردان داده نمی شده است
بھشت  ٢٠٨امروز در قطعه  ١٢جسد وی صبح امروز به خانواده اش تحویل داده و ساعت  .رسد وی بر اثر اصبت گلوله در سينه اش درگذشته است

 .زھرا تشييع خواھد شد

 هشدار به كارگران و كاركنان كارخانه ها و مؤسسات
از اقدام کارخانه داران براي خروج سرمايه شان از ايران و بستن و تعطيل  کردن مؤسساتشان پرده برداشتند و خبر » ندا نيوز«چندي پيش گزارشگران 

اين گزارش با خبر توقيف کاميوني در ترکيه که .  دادند که با تبديل موجودي انبارھا و دارايي ھايشان به دPر باعث باP رفتن نرخ ارز در بازار گشته اند
ط9 و اسکناس از ايران بود ھر گونه شک وشبھه اي رانسبت به اقدامات سرمايه داران در رھا ) و نيم تريليون تومان 18(و نيم  ميليارد دPر  18حامل 

امروز چند به کردن کارگران و کارکنان خود به امان خدا، در بيکاري و فقر و گرسنگي، بر طرف کرده و اين سوأل را در ذھن انسان بوجود مي آورد که تا 
ھنگاميکه صاحبان صنايع ميلياردھا تومان به .  کاروان از اين کاميون ھا، بدون شناسايي و ايجاد حساسيّت اموال عمومي ايرانيان را به خارج برده اند

اين وظيفه ي کارگران صنايع، و .  کارگرانشان بدھکارند، و يا تريليون ھا تومان به بانک ھا، اين اموالي که خارج مي شود، اموال تمامي ايرانيان است
به کارمندان مؤسسات و بانک ھاي کشور است که با ظھور اولين نشانه ھاي اقدام به خروج سرمايه از طرف مؤسساتشان، مردم را آگاه گردانند و 
 .ندسرعت با تشکيل کميته ھاي نظارتي کارگران و يا کميته ھاي تصرفي کارگران و کارمندان از اين دزدي ھاي اموال عمومي جلوگيري به عمل آور

  سعيد رستمي براي آزاد شدن از زندان به حمايت همه جانبه شما نياز دارد
و فعالين جنبش ھای اجتماعی ایران و جھان امروز سعيد رستمی برای آزاد شدن از   تشکلھای کارگری ، تشکلھای آزادی خواه ، فعالين کارگری

نفردر پارک Pله تھران به اتھام شرکت  150روز جھانی کارگربيش از ) اول ماه مه ( 11/2/1388در تاریخ .  زندان به حمایت ھمه جانبه شما نياز دارد
واکنون سعيدرستمی ازاھالی کابل که درتھران، زیر پله نوروز خان . نفر آزاد شدند 148طی دوماه به تناوب . درمراسم روز جھانی کارگر دستگير شدند 

به صورت ب9تکليف مانده  3بعنوان کارگر پخش مواد غذایی کار می کرد جزء دستگير شدگان اول ماه مه است که ھنوز در زندان اوین بند ھفت سالن 
ھمچنين یک نامه به سفارت افغانستان و یک نامه از سفارت . تا به این روز سه نامه از طرف سعيد رستمی به دادگاه تحویل داده شده است .است

امنيت وعده داده است که بزودی  2افغانستان به وزارت امورخارجه ایران و از آنجا به دادگاه تحویل گردیده است و ھر بار قاضی یا بازپرس دادگاه شبعه 
با توجه به وضعيت فعلی زندانھا و  .آزاد خواھد شد اما تا به این روز تمامی وعده ھا کذب از کار در آمده وبه ھيچ کدام از نامه ھا ترتيب اثر نداده اند

از  .استدادگاه ھا و با توجه به اینکه سعيد رستمی در ایران کسی را ندارد تا آزادی او را پيگيری کند او به صورت فراموش شده در زندان مانده 
 تمامی تشکلھا و فعالين جنبش ھای اجتماعی بخصوص کارگران ایران و جھان می خواھم از ھر طریق ممکن برای آزادی سعيد رستمی ت9ش کنند

 با درود ھای فراوان محمد اشرفی  .باميد روزی که زندان وجود نداشته و جامعه انسانی بر قرار گردد. باميد روزی که تمامی زندانيان آزاد شوند .

 اخبار كوتاه
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 اخبار كوتاه 

 بازداشت مادر يكي از جانباختگان اخير

نوذری ، مادر پويا مقصود بيگی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که برای ) بھجت(بنا به گزارشات رسيده از فعاPن جنبش زنان،  زھرا 
شب  10اعتراض و دادخواھی به کشته شدن فرزندش بدن خود را گل گرفته و در مقابل اداره اط9عات کرمانشاه به تنھايی تحصن کرده بود، در ساعت 

توسط نيروھای امنيتی کرمانشاه دستگير و تحت شکنجه ھای  88خرداد 30پويا مقصود بيگی در تاريخ . اولين روز تحصن خود دستگير شده است
زھرا نوذری در جوانی ھمسر خود را از دست داده و دو فرزند خردسال اش را . وحشتناک در زندان کرمانشاه قرار می گيرد و پس از آزادی فوت می کند

  .با کار طاقت فرسای خياطی اداره کرده و در آستانه فارغ التحصيلی فرزند ارشدش او را به طرز فاجعه آميزی از دست داده است 

 رژيم ايران در برابر اوپوزيسيون عقب نشيني كرده است: كارشناسان روسيه

در " ناآگاھانه"نفر از از کسانی که به گفته وی  140ریيس قوه قضایيه مبنی بر آزادی  ریيس جمھوری ایران از " محمود احمدی نژاد"درخواست 
رھبر ایران درباره لغو فعاليت بازداشتگاه کھریزک بيانگر  "سيد علی خامنه ای" آیت هللا و ھمچنين فرمان. اعتراضات پس از انتخابات شرکت کرده بودند

بعقيده وی مسبب اعتراضات روی داده  .به نظر کارشناسان این گونه گام ھا کافی نخواھد بود عقب نشينی حکومت در برابر مخالفان می باشد ولی 
وی با حمایت از احمدی نژاد نه بعنوان رھبر دینی بلکه بعنوان یک رھبر سياسی موضع خویش را به . بعد از انتخابات آیت هللا خامنه ای می باشد

به ھمين علت  .کارشناس آمریکایی بر این باور است که در حال حاضر مخالفان نيرومندتر شده و اعتراضات گستردش پيدا کرده است. نمایش گذاشت
 .رھبر انق9ب اس9می در ت9ش برای حفظ وجھه خویش و رھبریت دینی اش می باشد

 انتقال بخشي از زخمي ها به بيمارستان هفت تير 
يكي از پرستاران ميگفت .مرداد را به بيمارستان ھفت تير منتقل كرده اند 8تعدادي از زخمي ھاي روز پنجشنبه : تھران , خبرنگار آژانس ايران خبر 

بيشتر .تعدادي از اين زخميان با اجازه نيروي انتظامي و اط9عات به بيمارستان خصوصي منتقل شده اند.نفر به اين بيمارستان آورده شده اند 18حدود 
  :نفر 3نام اين .حال سه نفر از انھا كه به شدت از ناحيه سر و گردن زخمي شده اند وخيم است.آنھا از ناحيه صورت و سر زخمي شده اند 

 ساله دانشجو  23سيد محسن مير معتمدي •
 ساله ليسانس كامپيوتر  27امير اميني فر •
 ساله  26شھرزاد فيروزي •

  .است

 تجمعات اعتراضي در شهرهاي ديگر ايران
 زمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در گورستان بھشت زھرا و مصلی تھران، شھرھای اصفھان، شيراز، اھواز، مشھد، رشت و اراک نيز روز گذشته ھم

وسه پل تجمع کردند  در اصفھان، معترضان در اطراف ھتل کوثر اصفھان، چھارباغ باP و پائين، ميدان انق9ب و اطراف پل سی .شاھد تجمع معترضان بود
 .ھای ممتد و نشان دادن ع9مت پيروزی ھمبستگی خود را با معترضان اع9م کردند ھای در حال حرکت نيز با بوق و ماشين

 .است خبرنامه اميرکبير از حضور وسيع ماموران انتظامی و نيروھای لباس شخصی برای متفرق کردن تجمع کنندگان اصفھانی خبر داده
معترضان مشھدی با حضور در پارک ملت این شھر . کنندگان درگير شدند رسد که نيروھای یگان ویژه و لباس شخصی با تجمع از مشھد نيز خبر می
ھای رسيده چند نفر در  بنا به گزارش. دادند می» نترسيد نترسيد، ما ھمه با ھم ھستيم«و » دولت کودتایی، ننگت باد ننگت باد«شعارھایی ھمچون 
 .اند ھا بازداشت شده جریان این درگيری

 در تجمعات روز گذشته مشهد و اهواز چند نفر از معترضان بازداشت شدند
 .است به گفته شاھدان عينی پليس چند نفر را در اھواز دستگير کرده. پارس شھر اھواز نيز روز گذشته شاھد تجمع معترضان بود منطقه کيان

پليس با حمله به تجمع . دردی کردند ھای اخير اع9م ھم معترضان شيرازی نيز با حضور در پارک آزادی و فلکه گاز این شھر، با جان باختگان ناآرامی
گفته  .است ھایی از تجمع مردم در اراک نيز در شبکه اینترنت منتشر شده فيلم.ھا را متفرق کرد خواندند، آن کنندگانی که سرود یار دبستانی را می

 .اند باختگان برگزار کرده شود تعدادی از دانشجویان زنجانی نيز مراسمی را در خوابگاه دانشگاه برای بزرگداشت یاد جان می
فرمانده نيروی انتظامی تھران، بازداشت  .کنندگان در تجمع بازداشت و مجروح شدند در جریان تجمعات اعتراضی روز گذشته تھران شماری از شرکت

 .در تجمعات روز گذشته در بھشت زھرا و مصلی تھران را تأئيد کرد «نفر ۵٠»

  يك صد و سه تن از بازداشت شدگان روز پنج شنبه شهر تهران به زندان اوين منتقل شدند
 9عه مورخ جم عليرغم اینکه منابع دولتی بازداشت شدگان اعتراضات روز پنج شنبه تھران را پنجاه تن اع9م داشته بودند، بنا به گزارشات دریافتی، روز

اکثر . مردادماه، یک صد و سه شھروند بازداشت شده در اعتراضات و تجمعات روز پنج شنبه شھر تھران از اماکن مختلف به زندان اوین منتقل شدند
نيز دریافت  209این زندان منتقل شده اند، ھر چند گزارشاتی از انتقال تنی از آنان به بند  241و  240و بندھای  7این بازداشت شدگان به قرنطينه 

 .Pزم به ذکر است ھنوز اسامی این بازداشت شدگان جھت پيگيری خانواده ھا در دادگاه انق9ب یا زندان اوین اع9م نشده است. شده است

 ،دادگاه انقالب و زندان اوين148تجمع اعتراضي تعداد زيادي از خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل كالنتري 
آنھا به پنجشنبه شب تعداد معدودي از دستگير شدگان روز پنجشنبه توانسته بودند از ك9نتري با خانواده ھاي خود تماس بگيرند و دستگيري خود را 

نفر از خانواده ھا با توجه به تماس دستگير  18امروز حدود .اما ھنوز از سرنوشت تعداد زيادي از آنھا و محل نگھداري آنھا خبري نيست .خبر دھند 
مسئولين ك9نتري براي چند ساعتي خانواده ھا را ب9تكليف و .انق9ب به ك9نتري مراجعه كردند  148شده ھا مبني بر نگھداري آنھا در ك9نتري 

سپس  سرگردان در جلوي ك9نتري نگه داشتند واگر كسي نسبت به اين وضعيت اعتراض مي كرد با وحشيگری نيروی انتظامی مواجه مي شد 
نفر از خانواده دستگير شده ھاي روزھاي قبل و روز پنجشنبه  120 از طرفي امروز حدود. اع9م كردند دستگير شده ھا به دادگاه انق9ب برده شده اند

نده ز مرداد به دادگاه انق9ب مراجعه كردند در روزھاي قبل خانواده ھايي كه از فرزندانشان در طول اين مدت ھيچ اط9عي نداشتند و نمي دانند 8
چند روز نام يكي از كشته شده ھا در  از آنجايي كه ھر.جلو درب دادگاه انق9ب به انتظار خبري از عزيزشان مي نشستند 15ھستند يا نه تا ساعت 

مادران با وضعيتی مضطرب و نگران و خشمگين  به دادگاه انق9ب و زندان اوين مراجعه  زندان و يا در تجمعات به بيرون مي آيد خانواده ھا به خصوص
مرداد تجمع كرده بودند تا مطمئن شوند عزيزشان سالم و  8نفر از خانواده ھاي دستگير شدگان روز پنجشنبه  60در جلوي زندان اوين حدود .  مي كنند

دستگير شدگان روزھاي قبل به انتظار خبر و يا م9قات با فرزندشان به زندان  نفر از خانواده ھاي 35 به زندان اوين منتقل شده است و حدود
 .مراجعه كرده بودند و خواستار  دیدن عزیزانشان تا از س9متی آنھا اطمينان یابند كه آیا آنھا  سالم و زنده است اوين

 مرداد و روزهاي قبل 8ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان روز پنجشنبه 

مرداد  8ساله پنجشنبه  18 مھدي الياسي -2مرداد در ھفت تير بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص 8ساله ديپلم پنجشنبه  20رضايي  امير -1 
بازداشت و به ك9نتري منتقل  مرداد 8ساله ليسانس آمار رپنجشنبه  32فريدون خسروي  -3مكان نگھداري وي نامشخص در اطراف مصلي بازداشت و

مرداد در بھشت زھرا بازداشت ومكان نگھداري وي  8ساله پنجشنبه  26عليرضا معصومي ھمداني -4شده و اكنون محل نگھداري وي نامشخص
ساله دانشجوي صنايع  22امين كامراني -6مرداد در ھفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده 8ساله پنجشنبه  24آرمان طباطبايي -5نامشخص
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 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

مرداد درھفت تير  8پنجشنبه  ساله دانشجوي مديريت25مھدي قربان پور-7مرداد در مفتح بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص 8پنجشنبه 
مرداد در مفتح  8فوق ليسانس شيمي پنجشنبه  ساله 28محمدي  پارسا -8 منتقل و اكنون محل نگھداري وي نامشخص 148بازداشت وبه ك9نتري 

مرداد در حالي كه زير ضربات باتوم از ناحيه صورت 8 ساله ليسانس اقتصاد پنجشنبه 34عليرضا صيادي -9بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص
مرداد در ھفت  8ساله فوق ديپلم نرم افزار پنجشنبه  26حسن الھياري  -10مجروح شده بود در بھشت زھرا بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص

مرداد در حوالي  8ساله پنجشنبه  28محمد عرفان اس9مي  -11اكنون محل نگھداري وي نامشخص  منتقل شده اما 148تير بازداشت و به ك9نتري 
تير در ولي عصر بازداشت و به اوين  26ساله ديپلم جمعه 20 آرمان اميرخاني-12بسيجي ھا بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص توسط مصلي

محمد علي ج9لي كاشاني -14تير در انق9ب بازداشت و به اوين منتقل شده 26ساله ليسانس عمران جمعه  27 رضا نصير پور محمد -13منتقل شده
تير در  26حقوق جمعه  ساله دانشجوي 23حامد فرح بخش -15تير در انق9ب بازداشت و به اوين منتقل شده 26ساله ليسانس مواد غذايي جمعه  28

تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل  26ساله دانشجوي فوق ليسانس جمعه  27اميد باھنر -16بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله فوق ديپلم  24مرضيه باقري -18تير در انق9ب بازداشت و به اوين منتقل شده 26ساله ليسانس ادبيات جمعه  26مجتبي معصومي -17شده

تير در انق9ب بازداشت و  18ساله دانشجوي عمران پنجشنبه  21پژمان مي9ني -19تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده 18كامپيوتر پنجشنبه 
ساله ديپلم  24شايان غ9م زاده  -21تير بازداشت و به اوين منتقل شده 18ساله شغل آزاد پنجشنبه  29فرزاد جمشيدپور -20به اوين منتقل شده 

 25حامد عبداللھي -23تير بازداشت و به اوين منتقل شده 18پنجشنبه  ساله 28مھديه حجازي  -22تير بازداشت و به اوين منتقل شده 18پنجشنبه 
تير در كارگر بازداشت و به اوين منتقل  18ساله ديپلم پنجشنبه  21فرھاد عابديني  -24تير بازداشت و به اوين منتقل شده  18ساله پنجشنبه 

ساله شغل  31عبدالحميد شريفي  -26تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده  18ساله ليسانس تئاتر پنجشنبه  26امير كريمي نژاد  -25شده
 4ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه  28صادق نوري  -27 كه به گفته دوستانش بازداشت شده ھيچ گونه اط9عي از وي نيست تير 18آزاد از پنجشنبه 

-29تير در بھارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3ساله چھارشنبه  25مي9د غفوري  -28تير در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده 
خرداد در  31ساله ليسانس ھنر يكشنبه  30علي عرفاني -30تير در تھران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده 1ساله دوشنبه  22عيوضي  رامين

خرداد در اعتراضات شركت كرده اما تاامروز خانواده ھيچ اط9عي از  30ساله شنبه  29ابوالفضل كيان  -31تھران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده 
محسن  -33خرداد در شادمان بازداشت و ھيچ گونه اط9عي از وي نيست 30شنبه  ساله فوق ديپلم رياضي 28سعيد طاھري  -32وي ندارند

 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله شنبه  24 قنبري

 1388مراد  8بهشت زهرا  
 .دھھا ھـزار نفـر از مـردم تھـران امـروز از ظھـر در بھـشت زھـرا بـر سـر مـزار نـدا آقاسـلطان و دیگـر شـھدای تظـاھرات و اعتراضـات اخـير رفتنـد

عزا عزاست : در این تجمع بزرگ که با حضور بيش از ده ھزار نيروي پليس، یگان ویژه، نوپو، لباس شخصی و سپاه ھمراه بود مردم شعارھایی ھمچون
امروز، روز عزاست امروز ایرانی باغيرت صاحب عزاست امروز، ندای ما نمرده این دولته که مرده، می کـشم مـی کـشم آنکـه بـرادرم کـشت، مـرگ 

 :وقتی ماموران یگان ویژه به سمت مردم حمله کردند مـردم شـعار دادنـد .سر می دادند... دیکتاتور، مجتبی بميری رھبریو نبينی، مرگ بر روسيه و
اما ماموران چندین بار مردم را به شدت مورد حمله وحشيانه قرار دادند که ... . مامورانتظامی تو ھم ایرانی ھستی، نيروی انتظامی حمایت حمایت و

مردم که  .در مقابل مردم نيز یکی از ماموران یگان ویژه را برای لحظاتی گرفتند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اثر این حم9ت چند نفر زخمی شدند
ظه لح تعدادشان بيش از شصت ھزار نفر بود، با صدای بلند و یکصدا برای شھدای حوادث پس از انتخابات فاتحه خواند و سرود قسم به اسم آزادی به

با گذشت حدود دو ساعت و در حاليکه ميرحسين موسوی، کروبی و آیت هللا صانعی بر سر  .ای که جان دادی؛ یار دبستانی من و ای ایران را خواندند
ه ور حملـمزار شھدا حاضر شده و تحت تدابير شدید و در محاصره ماموران یگان ویژه فاتحه خواند، ناگھان ماموران به طرز وحشيانه ای به طرف مردم 

با گذشت حدود دو ساعت از تجمع و تعقيب گریز در بھشت زھرا، ناگھان ماموران لباس شخصی که مشخص نبود کجا مخفی شده بودند وارد  .شدند
عصر امروز مردم با حرکت به سوی متروی حرم، به  5حدود ساعت  .ميدان شدند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی را نيز بازداشت کردند

 .در مص9 باشند 6سوی مص9ی تھران حرکت کردند تا ساعت 

 :از سطح شهر تهران »ندا نيوز«اهمي از خبرهاي لحظه به لحظه گزارشگران 
در امير آباد مردم موتورسواران لباس شخصي را از روي موتور  .نفر روي زمين افتاده اند 12تا  10 .تيراندازي مستقيم به جمعيت در اميرآباد  -اميرآباد

در صورتيکه . زنان قھرمان ما با دست خالي به نيروھاي حکومتي حمله مي کنند .پايين مي کشند و پس از آتش زدن موتورھايشان، آزادشان مي کنند
نداي ما نمرده، خامنه اي : مردم در خيابان ھاي اميرآباد فرياد مي زنند.سرکوبگران مجھز به تمامي وسايل سرکوب در مقابلشان عقب مي نشينند

 . مردم در اميرآباد نيروھاي نظامي را خلع س9ح مي کنند و سپس آزادشان مي گذارند که بروند. است که مرده
گاردين خبر از کشته شدن  .درگيري مردم با نيروھاي سركوبگر ادامه دارد ,درميدان وليعصربراي پراكنده كردن جمعيت شليك صورت گرفت  -وليعصر 

 .يک مبارز در ميدان وليعصر داد
یگان ضد شورش با باتوم و گاز اشک . آباد حوالی ساعت نه شب، صحنه درگيری ميان مردم و یگان ویژه نيروی انتظامی بود محله یوسف -يوسف آباد 

ھای روز پنجشنبه را نسبت به روزھای قبل کمتر  یک شاھد از استيصال و خستگی پليس در رویارویی با مردم گفت و خشونت. آور مردم را متفرق کرد
 .توصيف کرد
طاووس، یوسف آباد و کریمخان تا ساعت ده شب ھمچنان  ھای وليعصر، تخت حضور مردم در خيابان  .ھا در مراکز تجمع مردم قطع نشدند امروز موبایل
  .ادامه داشت

درمصلي جمعيت خيلي زيادي درحال شعار دادن ھستند ، ترافيك خيلي سنگين است، . حضور گسترده مردم در مصلي  -مصّ� و عباس آباد 
مص9ي تھران خيلي شلوغ است ،  .ماشينھا به حمايت ازمردم درسطح خيابان بوق مي زنند، ھركس بوق ميزند ب9فاصله شيشه ھايش را ميشكنند

ھمچنين از خيابان قائم مقام به جلو بسيار .ولي مردم دست از اعتراض برنداشته وشعار ميدھند . نيروھاي سركوبگر به سمت مردم تيراندازي ميكنند
 .شلوغ است وگزارش شده كه يك موتور مربوط به نيروھاي لباس شخصي را مردم به آتش كشيدند

 .ھنوز ھم صداي شليک گلوله ھاي زيادي از عباس آباد مي آيد
تعداد زيادي بسيجي با کلّه ي شکسته و پانسمان شده ھم در آن . مردم در ميدان ونک در مقابل نيروھاي سرکوبگر مقاومت مي کنند -ميدان ونک

ھليکوپترھا باPی سرمان در پرواز ھستند در صداوسيما در خيابان جام  .حرکت مردم به سمت جام جم و صدا و سيما تأييد شد .ميان ديده مي شوند
شيشه (!!) »نيروھاي انتظامي«استق9ل آزادي جمھوري ايراني، باز ھم : ببينيد چگونه مردم از قانون اساسي جمھوري اس9مي گذر کرده اند.جم

  .ماشين ھايي که به طرفداري مردم بوق مي زنند را مي شکانند

 »شنبه نفر در تجمعات پنج 50بازداشت «: فرمانده نيروي انتظامي تهران
 .در تجمعات روز گذشته در بھشت زھرا و مصلی تھران را تأئيد کرد» نفر ۵٠«فرمانده نيروی انتظامی تھران، بازداشت 
م شدگان اعتراضات اخير، در گورستان بھشت زھرا و مصلی تھران گرد ھ شنبه، به مناسبت روز چھلم کشته ھزاران نفر از معترضان ایرانی، روز پنج

 .آمدند
ھای رسيده از تھران حاکی از  گزارش. است شنبه چھل ھزار نفر گزارش کرده ھای اطراف مصلی را طی روز پنج تارنمای نوروز جمعيت حاضر در خيابان
  .درگيری ميان پليس و معترضان است
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 ...بگذار صد گل بشكفد
 مينایی.م

 
در صورت تداوم این حکومت ھيچ آینده روشنی چه در کوتاه مدت . در این شکی نيست. زندگی در جھنم حکومت اس9می کشنده و طاقت فرساست 

مردم ایران با رژیمی سروکار دارند که با قساوت و . و چه در دراز مدت برای کارگران ، زنان ، جوانان و نيز سایر اقشار و طبقات زحمتکش متصور نيست
" حکومـت دقيقـا.   بربریتی منحصربخود خيابانھا و زندان ھایش را به کشتارگاه مبدل کرده و در این مسير جنایتکارانه خودی و غيرخودی نمی شناسد

دول امپریاليستی باصط9ح جھان آزاد و دمکراسی خواه  ھنـوز بـه . ھمچون یک رژیم اشغالگر خارجی ھمه مردم کشور را دشمن محسوب می کند
. دستان باراک اوباما ھمچنان به سوی دستان خون آلود ولی فقيه دراز است.  توازن قوا در داخل می اندیشند و منافع غارتگرانه خود را دنبال می کند

ھنوز ھيچ نشانه ای از اخطار جدی ، تحریم ، تشکيل اج9س فوق العـاده و بکـار گـيری بنـد .  سازمان ملل متحد ھمچنان در خاموشی بسر می برد
اتاق بازرگانی و تجارت آلمان و ایران در این وانفسا عليرغـم .  از سوی سازمان ملل به چشم نمی خورد... ھفتم ماده چھل و یک منشور ملل متحد و

به گزارش بخش بازرگانی وزارت امورخارجه آلمـان ھجـوم .  ژست ھای ظاھری آنگ9 مرکل می خواھد مرکز تجاری ایران و آلمان را در برلين افتتاح کند
اینھمه اما با این توجيه صورت می گيرد که گویا غربی ھا نمی خواھند گزک به . سرمایه داران آلمانی برای عقدقرارداد با طرف ایرانی بی سابقه است

ھمچنانکه پيشترھا این . در حاليکه رژیِم اس9می قادر است ھمين فردا خامنه ای را به اعتراف به جاسوسی اسرائيل وادارد. دست رژیم ایران بدھند
از این رو برای قطع این روند چاره ای جز .  کار را با سعيد امامی ھا و بعضی از اعضای بيت منتظری و از آن پيشتر بيت شریعتمداری انجام داده است

اما آیا به صرف تغيير رژیم و حتا سرنگونی آن ميتوان به مردم وعده آزادی و رفاه داد؟ آیا . ت9ش برای تغييرو در صورت امکان سرنگونی  این رژیم نيست
تنھـا تحـت رژیمـی .  در ایـن مـورد نـيز شـکی نيـست.  می توان آنھا را به آینده ای روشن و سعادتمند مطمئن کرد ؟ مـسلم اسـت کـه نمـی تـوان

البته می توان قيود و (سوسياليستی که در آن شوراھا قدرت را در دست داشته باشند و کارمزدی لغو شده باشد ميتوان به آزادی و رفاه دست یافت 
 ). شروط دیگری را به این مجموعه اضافه کرد
؟ یعنی از جھنم سرمایه داری "چگونه می توانيم از جایی که ھستيم به مقصد مورد ع9قه مان برسيم: " اینجا اما سوالی عارض می شود و آن اینکه

 به بھشت سوسياليستی وارد شویم؟ 
در این پاسخ نکتـه  بـسيار ظریفـی )".  کارگران و زحمتکشان(  با ھمراھی مردم : " سرراست ترین پاسخی که به این سوال می توان داد این است

حـزب "  یـا )  منظـور مـا چـپ ھـا " (  مـا" می توان نھاد آن را . نھاد  مستتردارد" با ھمراھی مردم " گزاره . پنھان است که باید آن را بيشتر بشکافيم
حزب " و " چپ " منطقی ترین نتيجه ای که از این فرض می توان گرفت این است که خواسته یا ناخواسته . فرض کرد...) منظور حزب کمونيست و" ( 
زیرا اگر بگویيم مردم خود به سوسياليسم می رسند پس بودن و یا نبودن ما و صد البته ھمراھی و عدم ھمراھی ما محلی . را از مردم جدا کرده ایم" 

از اعراب نخواھد داشت  ولی اگر شق دوم را اراده کنيم  در این صورت ادعای نخست مصداق می یابد ، به این معنی کـه خـط فاصـلی بيـن خـود و 
واقعيت این است که مردم بی آنکه منتظر فرامين و رھنمودھای ما بمانند ، با و یا بی سازمان به ميدان می آینـد و مبـارزه . دیگران ترسيم می کنيم

این کمک  اما بدون ھمراھی و ھمگامـی . ما چيست؟ کمک به آنھا در رسيدن به اھداف ملموس و ب9فصل شان" وظيفه " در این صورت  . می کنند
از آنھا بياموزیم و بـه . اینجاست که Pجرم باید از برج عاج خود خارج شویم و چون ماھی در دریای خروشان مردم غوطه ور شویم. ميسر نخواھد شد

آنگاه  در راه یک ھدف مـشترک مـی جنگيـم و .  به آنھا کمک کنيم آنھا ھم از کمک کردن دریغ نمی کنند"  مطمئن باشيم که اگر عم9.  آنھا بياموزیم
در این صورت به مثابه بخشی  از مردم پابپای آنھا در خيابان و ميدان مبارزه مـی کنيـم و جزئـی از .  ھيچگونه جدایی و افتراقی بين ما پيش نمی آید

 . جنبش رنگين کمانی خواھيم بود که سرخی آن را نمایندگی خواھيم کرد
به عبارت دیگر باید طوری عمل نکنيم که گویا . کردن موضوع انق9ب و اشکال سازمانی آن خودداری کنيم) خرافاتی( به نظر می رسد باید از فتيشيزه 

و یا باید تا تشکيل حزب طبقه کارگر و یا جبھه متحـد چـپ . بطور اتوماتيک سازمانيابی و انق9ب خواھند کرد –کارگران صنعتی " خصوصا –طبقه کارگر 
اینکه ما با داشتن اینھمه فرصت و امکان ھنوز سنگ . دست روی دست گذاشت و مردم را از ترس فریب خوردن و گمراه شدن به بی عملی فراخواند

 –مردم گرفتار باند خرافی خامنـه ای .  فرقه ھا را به سينه می زنيم  و نتوانسته ایم استراتژی روشنی برای خود تدوین کنيم تقصير مردم که نيست
مردم بـه عينـه .  احمدی نژاد ھستند که فکر می کنند امام زمان شان در انتخابات دخالت داشته و فرشتگان و اوليا و اوصيا در کار ھدایت آنھا ھستند

مگر نه اینکه غریق به ھر چه دم دستش باشد . حال می خواھند از شر رژیمی اینچنينی خ9ص شوند. می بينند که نه آزادی دارند و نه امنيت و رفاه 
چنگ می اندازد؟ پس تقصير مردم چيست که کشتی نجات سوسياليستی در انتظارشان نيست تا آنھا را به ساحل امن و رفاه برساند؟ طرفه اینکه 

کودتایی سرو کار داشتند کارشان به اندازه کافی مشکل بود اما بدتر اینکه با حکومتی درگيراند که از مذھب  ابزار  –مردم اگر صرفا با رژیمی نظامی 
بخاطر ھمين است که دارند قدم به قدم خلع س9ح اش . سياسی ساخته است از اینرو مجبورند قبل از خود رژیم تقدس مذھبی اش را از بين ببرند

اینان با پشت کردن به آیت هللا ھا نـشان . ھا را برای ھم می فرستند SMSھمين مردم بعد از گفتن هللا اکبر در پشت بام ھا کفرآمير ترین . می کنند
در کنارشان نباشيم و حرف دلشان را نزنيم برای توصيه ھای ما ھم " داده اند که برای توصيه ھای مذھب مداران تره ھم خرد نمی کنند اما تا ما عم9

  »نداي سرخ«انتشار از .  به نظر من جنبش رنگين کمان باید ھمين نقيصه را برطرف کند. تره خرد نخواھند کرد
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 !كارگران شما بايد رهبري جنبش توده ها را به دست گيريد
کارگران، شما شاھد این ھستيد که پس از کودتای انتخاباتی رژیم جمھوری اس9می، جمعيتی عظيم به ميدان مبارزه با این 

ھر جناح طبقۀ حاکم برای رھایی از این بحران .  سران مرتجع جمھوری اس9می زنگ خطر را احساس کرده اند.  رژیم وارد شده اند
جناح حاکم از سرکوب عریان و به بند کشيدن مردم سخن .  سياسی پاسخ ھای خاص خود را برای محار زدن به جنبش ارائه می دھد

جناح اص9ح طلب مغلوب ھم از کودتاگری و دروغ گویی و انحصار طلبی .  می گوید و عم9 در انجام آن از ھر جنایتی فرو گذار نمی کند
واقعيت این است که ھرکدام از این جناح ھای بورژوازی از منافع خود دفاع می کنند و سنگ خود را به سينه . جناح حاکم شکایت دارد

 . در این بحران سياسی نفس گير نظام اس9می، جناح ھای سرمایه داری در حال نشان دادن چنگ و دندان به یکدیگرند. می زنند
این رسالتی است که .  اما پاسخ طبقه کارگر به بحران سياسی بزرگ کنونی، باید تبدیل این بحران به بحران انق9بی باشد

طبقه انق9بی، طبقه کارگر، با سياست مستقل و با سازمان ھای «کارگران آگاه ھمواره باید برای تحقق آن مبارزه کنند، زیرا باید 
تا ھنگامی که این طبقه وارد مبارزه سياسی مستقل خود نشود، .  مستقل خود وارد عمل، به ویژه وارد ميدان مبارزه سياسی شود

این طبقه باید بتواند دھقانان و سایر زحمتکشان را گرد خواست ھایی که بيانگر .  اميد تغيير و تحول سياسی به بحران انق9بی نيست
منافع مشترک وسيع ترین توده ھای مردم است، متحد کند، چشم اندازی روشن از اھداف انق9ب داشته باشد و این آگاھی و چشم 

 ».انداز و راه دست یابی بدان را به توده ھای وسيع نشان دھد
 

تاریخ مبارزات پيروزمند کارگران در عرصه بين المللی، تجارب گرانبھایی را به ما می آموزد و می تواند چراغ راه طبقۀ کارگر ایران 
 . باشد

در عرصه داخلی نيز در ھر مقطعی از تاریخ جنبش کارگری که کارگران انق9بی متحد و سازمان یافته در ميدان مبارزه عليه نظلم 
 .حاکم گام برداشته اند، رسالت خود را در جنبش کارگری ایفا کرده اند 

 
. چه ضربۀ مھلک و تعيين کننده ای به رژیم شاه وارد ساخت 57ھرگز از یاد نبریم که مبارزۀ انق9بی کارگران صنعت نفت در سال 

نفتگران شجاع و مبارز مسجد سليمان، آغاجاری، اھواز، آبادان، ماھشھر و گچساران با سازمان دھی جنبش اعتراضی کارگران و 
اقدام کارگران آگاه و پيشرو صنعت نفت، .  تشکيل کميته ھای اعتصاب، فرمان توقف توليد و بستن شيرھای صدور نفت را اع9م کردند

صنایع پتروشيمی، گاز، فوPد مبارکه، ملی حفاری، صنایع فوPد خوزستان،  ماشين سازی اراک، پاPیشگاه تھران، کفش ملی، ایران 
ناسيونال و ذوب آھن، در سازماندھی اعتراضات گسترده و تدارک اعتصابات متعدد در این صنایع و مراکز کارگری، تجارب فراوانی را در 

 .  زمينۀ مبارزات کارگری برای طبقۀ کارگر اندوخته است
 

طبقۀ کارکر، به ویژه کارگران کنونی این صنایع، باید نه تنھا از تجارب مبارزات کارگران نسل انق9ب بھمن در این صنایع، درس 
مبارزات اعتصابی بگيرند، بلکه باید کمبود مبارزۀ مستقل طبقۀ کارگر در آن زمان را با ایجاد تشکل سياسی و سندیکائی خود جبران 

 . نمایند، تا بتوانند نقش انق9بی تاریخی خود را برای به ثمر رساندن انق9ب کارگری برعھده گيرند
سرمایه داران استثمارگر حاکم .  رفقای کارگر، جمھوری اس9می در بدترین شرایط سياسی و اقتصادی تاریخ حيات خود قرار دارد

آنھا با تکيه بر باطوم، تفنگ، زندان و شکنجۀ سپاه، . اعتبار سياسی خود را از دست داده اند) نظامی سرمایه داری –جناح بوروکراتيک (
 . نيروی انتظامی، بسيج، لبلس شخصی ھا و سایر مزدوران و اوباشان خود می خواھند سقوط خود را به تأخير اندازند

اکنون وقت آن است که ما با اتکا به نيروی Pیزال خویش و با اتحاد و ھمبستگی، پاسخ سی سال تحقير، تبعيض، ستم و 
آزادی برای کارگران یعنی داشتن .  ما باید مفھوم آزادی را در زندگی خویش لمس و تجربه کنيم.  استثمار را قدرتمندانه به آنھا بدھيم

حق اعتصاب، یعنی حق تشکل و سازمان ھای کارگری در کارخانه و محل کار، یعنی حق ایجاد سندیکای صنعتی و حرفه ای، یعنی 
داشتن آزادی انتخاب نمایندۀ واقعی خود در این سندیکاھا؛ آزادی یعنی اینکه طبقۀ کارگر مانند سرمایه داران بتواند حزب سياسی خود 

اینھا به دست نمی آیند مگر آنکه کارگران در مبارزۀ عمومی برای تحقق دموکراسی که انبوھی از آزادی ھای دیگر را .  را داشته باشد
برای تودۀ مردم و از جمله برای طبقۀ کارگر به ارمغان می آورد، شرکت کنند، نظام جمھوری اس9می را درھم بشکنند و نظام سياسی 

 .جمھوری دموکراتيک شورائی را برقرار نمایند
 

کارگران توليد کنندۀ ھمۀ نعمات مادی جامعه ھستند، بنابراین باید در برنامه ریزی و توزیع این توليدات زیر پوشش سازمان ھای 
مالک اصلی کارخانه و صنعت و معدن و نفت و گاز و صنایع دیگر، کارگران و زحمتکشان و ھمۀ .  مخصوص به خود شرکت داشته باشند

را براساس روابط توليد سرمایه داری، براساس مالکيت بر ...  سرمایه داران کارخانه و صنعت و معدن و نفت و گاز و . تودۀ مردم ھستند
سرمایه و زمين، براساس قدرت سياسی خود، براساس قوانينی که برای حفظ منافع و سلطۀ خود بر طبقۀ کارگر ساخته اند، و برای 

آنان برای حفظ تسلط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و .  کسب سودھای باور نکردنی و زندگی راحت و مجلل خود در دست دارند
فرھنگی خود، و زندگی راحت و مجلل خویش، به یک نظام سياسی و قدرت دولتی مستبد و سرکوبگر نياز دارند، و برای حفظ این 

 . سلطۀ طبقاتی دست به ھر جنایتی می زنند
 

کارگران، ھمراه با سایر زحمتکشان، برای کسب آزادی و دموکراسی و ایجاد شرایط لغو کار مزدی و از بين بردن امکان استثمار 
نظام جمھوری اس9می را برچينيد و جمھوری .  اقليتی کوچک در جامعه، به طور مستقل و متشکل وارد عرصۀ مبارزۀ سياسی شوید

 . دموکراتيک شورائی خود را برقرار سازید
 پيش به سوی تشکيل اتحادیه ھای مستقل کارگری

 پيش به سوی ایجاد حزب سياسی طبقه کارگر
 مرگ بر جمھوری اس�می
 زنده بــــــــــــــاد آزادی

 زنده باد جمھوری دمکراتيک شورایی
 زنده باد سوسياليسم

 کارگران انق9بی پروژه ھای پارس جنوبی و کميته انق9بی کارگران ایران
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 در باره اعتصاب
 سهند شايان

عمل . " در حوزه ھای مربوط به کارگران صنعتی بگوش می رسد" این روزھا از گوشه و کنار زمزمه ھایی مبنی بر لزوم آغاز اعتصابات عمومی خصوصا
نخستين اعتصاب مکتـوب در . عبارت است از خودداری از کار از سوی کارگران و دارای تاریخچه ای طوPنی است" اعتصاب" یا بطور خ9صه "  اعتصاب

جزئيات این اعتصاب یا قيام کارگری . قبل از مي9د مسيح مربوط است 1152آبان سال  24رامسس سوم ، فرعون مصر در روز تاریخ به دوران زمامداری 
 . بطور کامل بر روی پاپيروس ھا ثبت شده است

دستمزدھا انجـام " در پاسخ به وخيم شدن شرایط کار و خصوصا" آخرین س9ح کارگران می باشد، امتناع از کار عموما" کار " در حال حاضر از آنجا که 
در شرایطی که مردم با سيستم ستمگر داخلی به مبارزه بر می خيزند طبقه کارگر به عنوان بخش سرنوشت ساز مردم می تواند به " ضمنا. می گيرد

 . یاری ھموطنان خود بشتابد
سـتمزد ددر دوران جدید اعتصابات با برپایی کارخانجات و مراکز توليدی صنعتی ھمزاد شده است زیرا سرمایه داران و صاحبان ابزارھای توليد ھرچه   

بنابراین پس از انق9ب صنعتی و رشد صنایع در جھان روز بروز بر اھميت اقتصادی و سياسی اعتصابات . کمتری بپردازند سود بيشتری به جيب می زنند
در کشورھایی که قدرت سرمایه داران ب9منـازع باشـد ، .  ھمين امر اھميت و نقش کارگران را در توليد و سياست باPتر برده است. افزوده می شود

در رژیم ھای راست افراطی و نظامی ، اعتصاب عملی ممنوع محسوب می شود و اقدام برای سازماندھی کارگران در سندیکاھا و اتحادیه "  خصوصا
 . ھا بشدت سرکوب می شود

ميـ9دی مفھـوم اعتـصاب در  1768برای نخستين بار در سال .  اعتصاب یکی از ارزش ھای جدیدی است که بتدریج از خ9ل مبارزات سربرآورده است
ھر . از آن زمان به بعد در ادبيات کارگری از این واژه استفاده فراوانی شده است. نتيجه حمایت ملوانان از تظاھرات مردم در لندن وارد حوزه واژگان شد

در مقابل کارفرما ھم می خواھد کمترین قيمت . کارگری که وارد معامله فروش نيروی کار خود به کارفرما می شود دوست دارد باPترین قيمت را بگيرد
ھمين امر موجب پيدایش تضادی می شود که گاه به خودداری کارگر از فروش نـيروی کـار . را در قبال بھره کشی از نيروی کار فرد اجير شده بپردازد 

پس اعتصاب در واقع آخرین راه چاره کـارگران بـرای احقـاق .  این عمل اگر شکل جمعی بخود بگيرد عمل اعتصاب بوجود می آید.  خود منجر می شود
 . حقوق خودشان می باشد
در قانون اساسی مکزیک به رسميت شناخته شد و از آن زمان تاکنون بسياری از کشورھا در حرف به این " حق اعتصاب " برای نخستين بار در تاریخ 

 .می نامند ، ایستاده اند" اخ9ل در امر توليد " حق کارگری تمکين کرده اند اما در عمل با ھزاران حيله و نيرنگ در برابر آنچه خود 
بدون نيروی کار کارگران ، سودی بـرای سـرمایه داران .  اشاره شد کارگران تنھا س9ح موثری که در اختيار دارند نيروی کارشان است"  ھمچنانکه قب9
اما کاربرد ھمين .  زیرا سرمایه داران از ھر چيز خود ممکن است بگذرند غير از سودشان .بنابر این س9ح اعتصاب بسيار نيرومند است .  متصور نيست

شوند رو س9ح برای کارگران خطراتی در پی دارد ، از جمله از دست دادن پولی که باید به خانه ببرند و حتا ممکن است باخطر از دست دادن شغل روب
بنابر این تعجبی ندارد اگر کارگران تنھا در آخرین مرحله و ناچاری کامل . که این امر می تواند اراده آنھا را برای دست زدن به اعتصاب بسيار سست کند

از آنجا که در کشور ما بدنبال سی سال سرکوب مداوم و بھره گيری از انـواع تـشک9ت بظـاھر کـارگری کـه وظيفـه ای جـز . به این س9ح روی آورند
در حـوزه صـنایع "  جاسوسی به نفع اربابان و برھم زدن اتحاد طبقاتی کارگران نداشتند ، خبری از اتحادیه ھا و تشکي9تھای قدرتمند کارگری خصوصـا

عمده نيست ، و تنھا در چند سال گذشته بود که کارگرانی با شھامت بـی نظـير اقـدام بـه ایجـاد محافـل و سـندیکاھایی مـستقل از دولـت کـرده 
در کشور ما با کمال تاسف  اکثریت عظيم . ضرورت حياتی اما در حال حاضر ت9ش بيشتر برای  سازمانيابی کارگران با اتکا به نيروی خودشان است.اند 

سـت کارگران فاقد تجربه سازماندھی و ھدایت اعتصابات ھستند بنا بر این جمع بندی راه حل ھایی که تاکنون از سوی فعالين کارگری عرضه شده ا
البته باید خاطر نشان کرد که این مشکل تنھا منحصر به کشور ما نيست و در بسياری از کشورھا . می تواند برای مبارزات آتی مفيد و سودمند باشد

اشاره می کنم که بيست و سه  1963-1962برای روشن تر شدن موضوع به اعتصاب سالھای . از جمله در اسپانيا ھم تجارب مشابھی رخ داده است
در واقع دومين موج مبارزات کارگری بر عليه رژیم فرانکو بود که  1963اعتصابات تابستان . سال پس از شکست انق9ب ضدفاشيستی این کشور رخ داد

در اینجا نيز پس از سی سال سرکوب اینک که مردم در خيابانھا روز به . پس از کسب قدرت مطلقه ھر گونه اعتصاب کارگری را ممنوع اع9م کرده بود
روز اعتماد به نفس بيشتری کسب می کنند فرصت مغتنمی برای طبقه کارگر ایران پيش آمده است که به اھميت نيروی خود بيشتر از پيـش واقـف 

اسپانيایی ھا اعتصابات را از مستعدترین حلقه شروع کردند و بتـدریج آن را بـه .  شود و با تمرین و تجربه بر غنای آگاھی طبقاتی خود روزبروز بيفزاید
در اینجا نيز مستعدترین حلقه ھا عبارتند از مراکز توليدی که شمشير داموکلس قراردادھای موقت ھمـواره بـر بـاPی سـر . سراسر اسپانيا کشاندند

دریافت را کارگرانش آویزان است و نيز روزنامه نگاران، آموزگاران ، پرستاران و صنایع در آستانه ورشکستگی که کارگران شان دستمزدھای معوقه خود 
 . اشغال کارخانه و ضبط اموال در قبال مطالبات می تواند گام عملی موثری از سوی کارگران در این زمينه باشد. نکرده اند

 :نکاتی که باید در زمان دست زدن به اعتصابات رعایت شوند عبارتند از
از جمع اوری پول و امکانات گرفته تا بحث و نظرخواھی و ایجاد . در زمان آغاز و تداوم اعتصاب باید ھمه را درگير مسئله کرد:  درگير کردن ھمه

این امر موجب می شود ھمه کارھا به گردن کميته اعتصاب یا اعضای با تجربه تر نيفتد و از خسته کردن و . ارتباطات و نيز سخنرانی و تبليغ
بـه مثابـه یـک مھـره "  افراد درگير تجربه بيشتری برای اعتصابات آتی کسب می کنند و صرفا" ضمنا. انگشت نما شدن آنھا جلو گيری شود

ھر اعتصاب کننده Pزم است با احساس مسئوليت کامل درگير مسئله شود و در تصميم گيری ھا فعاPنـه شـرکت . منفعل عمل نمی کنند
 .یکی از روش ھایی که می تواند ھمه را درگير کند جمع آوری امکانات و کمک ھا مالی است. کند

ھمه اعتصاب کنندگان باید در مباحثات و تصميم گيری ھای جمعی فعاPنه و مستقيم شرکت کنند و چنانچه مسئوليت ھا : دمکراسی مستقيم
البته بعضی از اعتصاب کنندگان دارای توانایی ھای خاصی . گردشی باشد تجربيات سازماندھی و اداره امور اعتصاب کنندگان باPتر می رود

از جمله این توانایی ھا ارتباط گيری با دیگر مراکز و عوامـل مـرتبط بـا اعتـصاب از جملـه تـشکي9تھای . ھستند که باید از آنھا استفاده کرد
پيشروی زنان ، دانشگاھھا و محافل دانشجویی ، روزنامه نگاران برای پوشش خبری Pزم، سایر محافل و نھاد ھای کارگری و سياستمداران 
ع چپ گرا و مدافع حقوق کارگری و سایر فعالين کارگری ؛ تھيه قطعنامه ھا و اط9عيه ھا ؛ خزانه دار برای نظارت بر امکانات و پول ھای جم

آوری شده و نحوه خرج آنھا ؛ تيم تحقيقاتی برای مشخص کردن منابع و دارایی کارخانه و محصوPت انبار شده و مواد خام موجود و نيز طرف 
؛ ھای معامله کارفرمایان ؛ برپایی کميته رفاه برای رسيدگی به مشک9ت ویژه بعضی از خانواده ھای اعتصاب کنندگان که نيازھای فوری دارند
ت گروه ھای تفریحی برای اجرای ترانه ھا و بازی ھای سرگرم کننده ؛ انتشار بولتن روزانه برای اط9ع رسانی به عموم  و جلوگيری از شایعا

مخرب و اعتصاب شکن با استفاده از یک کامپيوتر و پرینتر در صورت امکان؛ تماس با وک9ی متمایل به مسائل کارگری جھت پيگيری حقوقی و 
مواجه می شوند ؛ برای اجرای دمکراسی مستقيم بھتر است بطور منظم گردھمایی جمعی ... قضایی کسانی که با مشکل دستگيری و 

صورت گيرد و مسائل و مشک9ت بطور جمعی حل و فصل گردد؛ ضروری است اعضای کميته اعتصاب در ھمين گردھمایی ھا با رای مستقيم 
 .ھر گونه انتصابی باید ممنوع شود. انتخاب شوند و نيز در صورت لزوم با رای عمومی عزل شوند

ھر ریالی که خرج می شود بایـد بـدقت مـورد . اگر اعتصاب تداوم یابد نياز به پول و تامين منابع مالی بيشتر احساس خواھد شد:   منبع مالی
 .البته مشک9تی در عمل بروز خواھد کرد که Pزم است در جلسه عمومی مورد حل و فصل قرار گيرد. نظارت و توافق عموم باشد

اگر در بين کارگران افرادی باشند که در فھميدن زبان فارسی مشکل دارند و یا چنانچه Pزم باشد مطالـب بـه زبانھـای محلـی کـه :    مطبوعات
 .حامی اعتصاب ھستند ترجمه شود باید به این کار مبادرت کرد

غيرقانونی محسوب می شود و فعالين درگير در آن با خطر پيگردھای قانونی مواجه " از آنجا که اعتصاب در ایران عم9:  انتخاب نمایندگان سالم
می شوند Pزم است در انتخاب نمایندگان جھت مذاکره با کارفرمایان و مقامات دولتی بسياری از مسائل جانبی در نظر گرفته شود و افـراد 

 .ثابت قدم و دارای س9مت اخ9قی و شخصيتی انتخاب شوند
 ادامه در صفحه بعد
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 پيش به سوي مبارزة انقالبي با نظام جمهوري اسالمي
نه کشتار عریان معترضان بر . جمھوری اس9می در بحرانی فرو رفته است که ھرگونه تق9یش برای نجات خود، آن را بيشتر به عمق بات9ق فرومی برد

ان آن سنگ فرش خيابان ھا، نه زندانی کردن ھزاران نفر از توده ھای مردم، که از وضع اقتصادی و اجتماعی خود و ستمی که سرمایه داران حاکم بر
له با قاباعمال می کنند به ستوه آمده اند، و نه حتا اع9م رسمی حکومت نظامی و آماده باش نيروھای نظامی و انتظامی و ھمه مزدوران رژیم برای م

 . جنبش اعتراضی مردم، آری ھيچ یک از این ترفندھا نمی تواند اوضاع سياسی کنونی را به وضع پيش از انتخابات برگرداند
اینھا واقعيت .  دروغ گویی، ستمگری و سرکوبگری بارزترین و درست ترین القابی اند که تودۀ مردم به حاکمان جمھوری اس9می نسبت می دھند

 . ھائی اند که تودۀ مردم سال ھاست با پوست و گوشت خود آ نھا را لمس می کنند
 . ھنده دآنان ستمگرند، زیرا با توسل به زور و دیکتاتوری آزادی مردم را سلب کرده اند تا بتوانند به  بھره کشی، غارت و چپاول تودۀ مردم ادام

شتم، و و  آنان سرکوبگرند، زیرا برای مقابله با مبارزۀ کارگران و زحمتکشان به ضد حاکميت سرمایه داران و زمين داران، با کشتار و خونریزی، ضرب
 .زندان و شکنجه پاسخ می دھند

توده ھا  ميقگردانندگان این نظام دروغ می گویند، زیرا می خواھند چھره زشت خویش را در پشت نقاب ریا و تزویر پنھان سازند و با قلب واقعيات به تح
 . بپردازند

اکنون توده ھا برای به کف آوردن آزادی و دموکراسی، . اما دیگر نقاب جمھوری اس9می کنار رفته و چھرۀ واقعی پليد و رسوای آن برم9 گردیده است
 .مرگ بر دیکتاتورھا را فریاد می زنند و نظام استبدادی آزادی کُش را نشانه رفته اند

دو جبھه در مقابل ھم صف آرایی کرده اند، از یک سو جمھوری اس9می، رھبر مرتجع و دیکتاتور آن، سردمداران حکومت، دولت، مجلس شورای 
ن، ندااس9می، سپاه، بسيج، پليس و ھمۀ مزدوران و اوباشان رژیم، و از سوی دیگر کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان انق9بی، دانشجویان، ھنرم

 .سربازان و ملت ھای زیر ستم
این مبارزه را باید در سطح .  نظامی سرمایه داران و زمين داران است  -مبارزۀ کنونی توده ھای مردم نویدی از مبارزه انق9بی عليه دولت بوروکراتيک 

 . تمام شھرھا و روستاھا گسترش داد و به سوی یک جنبش آگاھانۀ انق9بی به پيش برد
این دورنما و اھداف زمانی روشن خواھند بود که مبارزۀ . مبارزات توده ھای مردم زمانی می توانند به پيش روند که دارای دورنما و اھداف روشن باشند

 .مبارزۀ سازمان یافتۀ تودۀ مردم زمانی ممکن است که طبقۀ کارگر متشکل باشد. توده ھای مردم سازمان یافته باشد
آنان ھنوز به مثابۀ طبقه در این جنبش شرکت . حضور کارگران در جنبشی که پی آمد بحران سياسی کنونی به وجود آمده است، ھنوز انفرادی است

تشکل سياسی . کارگران زمانی می توانند به مثابۀ طبقه در جنبش شرکت داشته باشند که دارای تشکل سياسی و سندیکائی خود باشند. ندارند
این حزب با دورنما، اھداف و شعارھای انق9بی خاص طبقۀ کارگر، تودۀ کارگران متشکل . طبقۀ کارگر با ایجاد حزب انق9بی این طبقه تحقق پذیر است

 .در سندیکاھا را با شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان به سوی انق9ب کارگری ھدایت می کند
تنھا انق9بی کارگری، که . آری انق9ب کارگری بی حزب کارگران، که باید رھبری آگاھانه کارگران و زحمتکشان را به عھده گيرد، به پيروزی نخواھد رسيد

ود شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان را به مثابۀ قدرت دولتی مستقر کند و یک جمھوری دموکراتيک شورائی به مثابۀ نظام سياسی ایران به وج
 . آورد، می تواند درھم شکستن نظام جمھوری اس9می را به درھم شکستن نظام سرمایه داری ارتقا بخشد

ما ھمۀ نيروھای چپ . پيش برد چنين دورنما و اھدافی، به ھمکاری و سرانجام اتحاد ھمۀ نيروی ھای چپ انق9بی در حزب طبقۀ کارگر نيازمند است
 !انق9بی را به ھمکاری صميمانه ای که در اندیشۀ خدمت به امر دموکراسی و رھائی طبقۀ کارگر است دعوت می کنيم

 
 مرگ بر جمھوری اس�می

 برقرار باد جمھوری دمکراتيک شورایی
 زنده باد آزادی         زنده با سوسياليسم

 
 اتحاد نيروھای چپ انق�بی درون کشور
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خوشبختانه در حال حاضر عوامل خانه کارگر و شوراھای عالی کار نفوذ خود را تاحد بسيار زیادی از دست داده اند ، امـا :  طرد عوامل دولتی
عليرغم اینھا در زمان بروز اعتصابات ممکن است نقش اعتصاب شکن را بازی کنند که Pزم است تدابيری جھت افشا و طرد آنھـا از جنبـش 

 .کارگری اتخاد شود
احزاب انق9بی بنا به وظيفه ای کـه " به ھنگام شروع اعتصابات اکثر احزاب و سازمانھای سياسی ، مخصوصا:  احزاب و سازمانھای انق�بی

برای خود تعریف کرده اند می خواھند عوامل خود را به صفوف رھبری اعتصابات نفوذ داده و از این طریق اھداف و شعارھای خـود را پيـش 
در اینگونه موارد باید توضيح داد که اعتصاب اھداف تعيين شده ای دارد و فراروی از آن تنھا با توجه بـه آمـادگی کـارگران و تـوازن قـوا .  ببرند

احـزاب و .  در ھر حال مجمع عمومی کارگران باید اھداف اعتصاب را تعيين کند و نه افراد و گروھھای سياسـی.  امکانپذیر است و یا نيست 
گروھھای سياسی تنھا می توانند نقش حمایتی داشته باشند و نه ھدایتی ، به عبارت دیگر نباید خواست و سياست احزاب بر خواست و 

البته چنانچه شرایط عمومی جامعه لزوم دخالت انق9بی کارگران را ایجاب کند آنگاه امر مـشارکت در انقـ9ب بـه . اھداف کارگران غلبه کند
 . ھمراه با کل جامعه در تعيين سرنوشت سياسی خود مشارکت خواھند کرد" تصميم کارگران بستگی خواھد داشت و حتما

برای بھره گيری در اعتصابات بعدی و نيز آموزش سایر واحدھای کارگری بـه   –چه موفق و چه ناموفق   –Pزم است تجارب مربوط به ھر اعتصاب 
 .این امر باعث می شود در آینده از تکرار اشتباھات پرھيز شود . دقت و با ذکر جزئيات نوشته و منتشر شود

ضروری است . در واحدھایی که تعداد کارگران آن کم باشد ممکن است کارفرمایان بخواھند با استفاده از لشکر بيکاران اعتصاب را در ھم بشکنند
 . برای جلوگيری از این کار اقدامات Pزم پيش بينی شود

ھيچ فردی نباید خود را نماینده غيرقابل عزل محـسوب .  مسئله بسيار مھم عبارت از حق عزل نمایندگان از سوی مجمع عمومی کارگران است 
 .کند

این امر باعث می شود کارفرما نتواند بـه توليـد ادامـه دھـد و امـوال . نکته بسيار مھم دیگر اشغال کارخانه  و محل توليد در طی اعتصاب است
مطمئن و امين " برای جلوگيری از ھر گونه تبليغ منفی Pزم است افراد کام9. کارخانه را از انبارھا خارج نماید وجریان اعتصاب را درھم بشکند

بـرای )  ھر نـامی دوسـت داریـد روی آن بگذاریـد(  ایجاد سازمان بيکاران "  ضمنا. از ميان کارگران بر امر اشغال و کنترل نظارت داشته باشند
 .جلوگيری از سوءاستفاده کارفرمایان و برانگيختن کارگران بيکار عليه اعتصاب کنندگان ضرورت حياتی دارد

ھر اعتصابی به . نياز به غنی سازی بيشتر دارد" آنچه در باP گفته شد بخشی از تجارب مبارزات کارگری در داخل و سطح بين المللی است که قطعا
کارگرانی کـه بتواننـد سـرمایه داران را در یـک واحـد "  مسلما. کارگران می آموزد که قدرت شان در برابر قدرت سرمایه داران تا چه اندازه است 

اعتصاب به کارگران می آموزد که به تنھایی . توليدی شکست دھند درصورت اتحاد می توانند در یک کشور و حتا در سراسر جھان شکست دھند
اعتصاب ماھيت واقعی سرمایه داران ، دولتھای سرمایه داری ، پليس ، دادگاھھا و در کل ماھيت سيستم سرمایه . ھيچ و با ھم ھر  چيزھستند

 پايان.  در حقيقت در پشت ھر اعتصاب تمرین برای انق9ب خوابيده است. داری را آشکار می کند
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 اسماعيل سپھر)3(بحثي دربارة مباني دموكراسي مشاركتي 

                                                                                                                  )قسمت چهارم(آناتومي دمكراسي مشاركتي 

 دموکراسی مشارکتی و مفھوم آزادی  -
ی روردموکراسی مشارکتی بيش از ھر چيز متناظر است با ت9ش برای لگام زدن به اقتدار طلبی و فزون خواھی نخبگان و اقدام برای ایجاد شرایط ض

دموکراسی مشارکتی، دموکراسی دوری از اقتدار نخبگان و دموکراسی اعطاء .   جھت تجربه بيشترین قدرت سياسی توسط وسيعترین اقشارمردم
 .فرصت تجربه قدرت به آحاد مردم است

در این سيستم ھمه .   در دموکراسی مبتنی بر اقتدار نخبگان و اکثریت صوری، وجود آزادی در مفھوم منفی آن شرط حيات دموکراسی است
.  شندبا افراد باید از آزادی مرام و اعتقاد، آزادی بيان، آزادی پوشش، آزادی تشکيل انجمن و حزب و گروه سياسی و آزادی فعاليت سياسی برخوردار

ھر چند پس از ( بع9وه مردم باید از آزادی نقد و مخالفت و اعتراض عليه دولت برخوردار بوده و از امکان عملی برای تغيير دولت و انتخاب یک دولت جدید
 . مند باشند بھره ) اتمام دوره انتخابی ھر دولت

آحاد مردم امّا نقشی فراتر از داوری موسمی بازی نخبگان به عھده ندارند و خود چندان  ،در دموکراسی مبتنی بر اقتدار نخبگان و اکثریت صوری
در این بازی مرزھای آزادی به ميزان زیادی با فقدان موانع سياسی ـ قانونی در برابر الزامات داوری موسمی مردم و .  در نقش بازیگر ظاھر نمی شوند

در این بازی، حتی در نقش داور نيز، نه داوری فرد فرد .  شود برخورداری آنھا از حق ابراز تمایل به یک گروه از نخبگان و تکذیب گروه دیگر مشخص می
در این بازی، بنابراین نه تأمين اسباب و لوازم داوری مبتنی بر .   آور است ای آنھا، که صرفاً داوری آماتور و عمومی مردم الزام  مردم و نه داوری حرفه 

 . آگاھی و ریز بينی آحاد مردم ایجاب آور است و نه بازماندن و عدم تمایل بسياری از مرد م به قضاوت بازی مشکل ساز و نگران کننده
در این نوع از دموکراسی برای شرکت دادن آحاد مردم در بازی سياست، .   در دموکراسی مشارکتی، امّا آحاد مردم ھم داورند و ھم بازیگر

در دمکراسی مشارکتی مرزھای آزادی .   شود به اندازه کافی ھم زمين بازی و ھم توپ و اسباب و لوازم مورد نياز دیگر فراھم آورده شود ت9ش می
تامين مشارکت مؤثر .  صرفاً با فقدان موانع سياسی ـ قانونی در برابر اراده بالفعل و بالقوه مردم و تأمين آزادی در مفھوم منفی آن مشخص نمی شود

آحاد مردم در بازی سياست و حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش در عين حال مستلزم فراھم آوردن اسباب و لوازم ضروری دیگر و بسترسازی 
 . امری که به بسط حوزه آزادی ھا در شکل مثبت آن مربوط است.  سياسی ـ قانونی گسترده و فراگير در ھمه ارکان ساختار سياسی است

مندی بيشتر از  یابی حيطه آزادی ھا در شکل مثبت آن ناظر است بر بسترسازی و ایجاد لوازم و امکانات ضروری برای بھره  گسترش و عمق 
مندی از بسياری از انواع آزادی و بویژه  ھمانطور که پيش از این در نقد مفھوم آزادی در نظرگاه ليبرالی خاطر نشان کردم، برای بھره .  انواع آزادی ھا

در فقدان موانع مزبور تنھا کسانی از این آزادی ھا نفع .   آزادیھای سياسی، فقدان موانع دولتی و غير دولتی اگر چه Pزم است، امّا کافی نيست
برای آنکه ھمه آحاد مردم از شرایط Pزم برای تجربه سطح .  خواھند برد که از امکانات و اسباب و لوازم ضرور برای تجربه این آزادی ھا برخوردار باشند

 وسيعی از آزادی ھا برخوردار باشند، بسترسازی سياسی ـ قانونی و عمومی کردن سطح معينی از امکانات و تسھي9ت مادی  و معنوی مورد نياز
 . برای تجربه انواع آزادی، امری حياتی و غير قابل چشم پوشی است

تواند داشته  برای فردی محروم از سواد خواندن و نوشتن، فقدان موانع دولتی و غيردولتی در برابر آزادی قلم و آزادی نشر چه معنایی می
 به ھمين سياق فقدان موانع سياسی در برابر کاندیدا توری وی در انتخابات پارلمانی و رقابت سياسی با نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت، چه.  باشد

حضور .   بھره مندی از آزادی قلم و آزادی نشر در گام اوّل به برخورداری از شرایط و لوازم سوادآموزی مشروط است.   تواند در او برانگيزد شوقی می
گر سياسی نيز آنگاه رنگی از واقعيت بخود خواھد گرفت، که ھم آوردی در صحنه رقابت  گذار و مداخله   مؤثر در صحنه سياسی و در نقش سياست
و این فرصت نه تنھا فرصت شرکت در رقابت انتخاباتی که فرصت برابر در بھره مندی از ھمه امکانات و (  سياسی با برخورداری از فرصت ھای برابر 

در رقابت انتخاباتی )  تسھي9ت ضروری برای شرکت موثر در رقابت انتخاباتی و از جمله بھره مندی از امکانات مالی تبليغاتی را نيز شامل می شود 
 .تداعی شود

مندی گسترده و عميق از ھمه انواع آزادی بطور کلی و تجربه جدی آزادیھای سياسی   بنابراین تا آنجا که به آحاد وسيع مردم مربوط است بھره
در عرصه ين بطور اخص، به بسترسازی ھمه جانبه، به تأمين شرایط Pزم برای شکوفایی استعدادھا و توانایيھای افراد، به ایجاد امکانات و تسھي9ت مع

در واقع اگر نيک بنگریم در .   ھای مختلف حيات اجتماعی و به دیگر سخن به ت9ش برای بسط حيطه آزادی ھا در شکل مثبت آن مشروط است
نه )  ھر چند محدود و کم عمق(مندی عمومی از سطحی از آزادی ھا و بویژه آزادیھای سياسی   ھای موجود نيز بھره چھارچوب ليبرال ـ دموکراسی

م برخی نجاصرفاً ناشی از فقدان موانع در برابر گزینش ھای بالفعل و بالقوه افراد که در عين حال نتيجه وجود حدی از ساز و کارھای دموکراتيک و ا
 . اقدامات در راستای بسط حيطه آزادی ھا در شکل مثبت آنست

شود که  شود و ساز و کارھای دموکراتيک تا آنجا به خدمت گرفته می ای طراحی می دمکراسی، اما اقدامات مزبور بگونه  -در چھارچوب ليبرال
ام نفوذ و سلطه نخبگان سياسی و اھرمھای اقتدار صاحبان ثروت و قدرت بشکل نھادی و سيستماتيک مورد سؤال و تعرض قرار نگيرد و پایه ھای نظ

دمکراسی در عين حال سھم آحاد مردم از قدرت سياسی به ميزان زیادی به داوری موسمی بازی نخبگان و  -در چھارچوب ليبرال .  طبقاتی فرو نریزد
 .ندصاحبان ثروت و قدرت محدود مانده و توده مردم عم9ً از فرصت چندانی برای تجربه مستقيم، دائمی و اثرگذار قدرت سياسی برخوردار نمی شو

در دموکراسی مشارکتی، امّا ایجاد شرایط مناسب برای تجربه مقدار ھر چه بيشتری از آزادی توسط تعداد ھر چه بيشتری از آحاد مردم و در 
یابی ھر چه  برای حصول به چنين ھدفی بسط و عمق .   محور آن ت9ش برای عمومی کردن آزادی تجربه قدرت سياسی ھدف و آماج مقدم است

ایجاد شرایط Pزم برای تجربه  بسياری از آزادی ھا توسط توده وسيع مردم و قرار دادن آحاد .  بيشتر حریم آزادی در مفھوم مثبت آن نياز عاجل است
 . سياسی جز از طریق بسترسازی و فراھم آوردن اسباب و لوازم ضروری برای چنين امری، غيرممکن است  مردم در متن صحنه

  
فراھم کردن زمينه ھای .  شود گذاری ھا و اقدامات سياسی و غير سياسی را شامل می  بسط مثبت حوزه آزادی ھا دایره وسيعی از سياست

از بھره مندی عمومی از بسياری از امکانات و تسھي9ت موجود در جامعه، ت9ش برای برخورداری ھمگانی از سيستم تأمين اجتماعی و فقر زدایی 
، چھره جامعه، تامين فرصت برابر برای شکوفایی استعدادھا و توانائيھای ھمه افراد، اعمال تمرکز زدایی کمی و کيفی گسترده از قدرت سياسی
بکارگيری گسترده مکانيزمھای دموکراتيک برای محدود کردن جدی اقتدار نخبگان سياسی، کمک به شکوفایی و حضور پر رنگ و اثرگذار نھادھای 

ھای گروھی  ھای زندگی اجتماعی، دسترسی آزاد و ھمگانی به اط9عات  دولتی، عمومی کردن بھره مندی از رسانه  جامعه مدنی در تمامی عرصه 
با مبادرت به چنين اقداماتی است که انواع بسياری .  و بسياری اقدامات ضروری دیگر، ھمه و ھمه اقداماتی در راستای بسط مثبت حوزه آزادیھاست

حاصل   در فقدان ھر گونه سيستم تأمين اجتماعی و در تق9ی بی.  یابد از آزادی برای توده وسيعی از آحاد مردم معنا و مفھوم و ما به ازاء عملی می
 .مسما خواھد بود معنا و بی  برای تأمين حداقل امکانات زندگی، بسياری از انواع آزادی، برای بسياری از مردم بی 

ت9ش برای بسط مثبت حوزه ھمه انواع آزادی ھا وجه مشخصه مھم دمکراسی مشارکتی و نقطه تمایز اساسی آن از انواع دیگر دمکراسی 
ورزی عمومی آحاد مردم، با ت9ش برای ایجاد فرصت ھای برابر برای ھمه و در  ترین شرایط برای قدرت  دموکراسی مشارکتی با ایجاد مناسب .  است

ا ی ھھمه عرصه ھا و بھره مند سازی ھمه اقشار جامعه از امکانات و تسھي9تی که امکان بھره بری عمومی از آنھا فراھم است ضمن بسط حوزه آزاد
 . رساند تری از آزادی ھا مدد می در شکل مثبت آن، به نھادینه شدن شعاع ھر چه گسترده 

ای از تعھد دموکراسی مشارکتی به بسط منفی حوزه آزادی ھا  اھميت و ضرورت بسط و عمق یابی حریم آزادی ھا در شکل مثبت آن، امّا ذره 
ھای زندگی اجتماعی در گام اول به فقدان موانع دولتی و موانع انسانی  مشارکت گسترده و جدی آحاد مردم در ساماندھی ھمه عرصه .  کاھد نمی 

با وجود موانع سياسی ـ قانونی در برابر گزینش ھای سياسی مردم، با محدودیت در برابر .   دیگر در برابر گزینش بالفعل و بالقوه آنھا مشروط است
 آزادی بيان، آزادی تشکل، آزادی نشر، آزادی اعتصاب و آزادی اعتراض سياسی و غيره، ادعای بسط حوزه آزادی ھا در شکل مثبت آن سخنی سخيف

 . برای آنکه بتوان گامھای بزرگتری برداشت پاھا باید ابتدا از بند و زنجير رھا باشد.  خواھد بود
ھای مختلف آزادی   یابی حوزه ھمانطور که پيش از این خاطر نشان کردم آزادی منفی و مثبت تنھا اشکال متفاوتی از چگونگی بسط و عمق 
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در این .   است و آزادی در ھمه انواع آن ناظر بر مفھوم واحدی است؛ آزادی فرصت انجام فعل و یا فرصت تأثيرگذاری و تأثيرپذیری از دنيای خارج است
با اینھمه قابل تردید نيست که .  کند ميان وجود آزادی قبل از ھر چيز با فقدان موانع در برابر گزینش ھای بالفعل و بالقوه افراد معنی و مفھوم پيدا می

زاسيون اتيایجاد برابری در فرصت ھا، کمک به رشد و شکوفایی استعدادھا و توانائيھای افراد،  تامين عمومی برخی از امکانات و تسھي9ت معين، دمکر
ھر چه بيشتر نھادھای تصميم گيری عمومی و در راس آنھا نھادھای قدرت سياسی  و در یک ک9م ت9ش برای ایجاد سطحی از برابری حقوقی، 

 . سياسی، اجتماعی و اقتصادی افق نوینی از تجربه آزادی را بر روی تعداد پر شماری از مردم خواھد گشود
با بسترسازی مناسب و .   رسد به پایان نمی)  دولتی و غيردولتی(برغم اھميت غيرقابل تردید آزادی منفی، اما مرز آزادی با رفع موانع انسانی        

در فقدان موانع دولتی و .  توان بشکل مثبت حيطه آزادی ھا را برای تعداد ھر چه بيشتری از آحاد مردم گسترش داد ایجاد اسباب و لوازم ضروری می
در نبود موانع دولتی بھرحال ھمه قادرند سطحی از آزادی بيان، آزادی تجمع، .   موانع انسانی، سطحی از آزادی برای عموم مردم قابل تجربه است

گيری بيشتر از غالب آزادی ھا، اما به برخورداری از شرایط و امکانات و تسھي9ت معين و بسترسازی  بھره .   آزادی تشکل و غيره را تجربه کنند
در این ميان، بویژه تجربه برخی از آزادی ھا بدون وجود چنين بسترسازی و بدون .  اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرھنگی و غيره مشروط است
برای عمومی .  آزادی تجربه قدرت سياسی نمونه آشکاری از این نوع آزادی است.  برخورداری از شرایط و امکانات معين بطور جدی مورد تردید است

کردن تجربه قدرت سياسی ایجاد نوع نوینی از ساختار سياسی که بر قدرت ورزی بی حد و حصر نخبگان سياسی لگام زده و با بکارگيری مؤثر 
 . سازوکارھای دمکراتيک معين، زمينه را برای مشارکت جدی و مؤثر آحاد مردم در قدرت سياسی فراھم نماید، اجتناب ناپذیر است

تر مشارکت آحاد مردم در ساماندھی امور مربوط به  تر و کيفی  یابی به سطح ھر چه گسترده  دموکراسی مشارکتی با ھدف قرار دادن دست 
در این مسير شکل منفی و مثبت بسط آزادی ھا از اھميت برابر .   یابی ھر چه بيشتر حيطه آزادی ھا دارد  خود، تعھدی تام و تمام به بسط و عمق

تجربه آزادی با رفع موانع دولتی و دیگر موانع انسانی آغاز و با بسترسازی مناسب، با ایجاد شرایط ضروری برای مشارکت موثر افراد در .  برخوردارند
نی نویتعيين سرنوشت خود و با بھره مند سازی ھمه اقشار جامعه از امکانات و تسھي9تی که امکان بھره بری عمومی از آنھا فراھم است، افق ھای 

رساند؟  آیا بسط مثبت حریم  در این ميان، امّا نکته اینجاست که آیا بسط آزادی از یک طریق به  بسط آن از طریق دیگر آسيب نمی.  را در خواھد نوردید
 ادامه داردآزادی حلقه آزادی منفی را تنگ و قدر مطلق دایره آزادی را تحدید نمی کند؟      

 مبارزه طبقاتي در انگلستان:كتاب دوم/دمكراسي و مبارزه طبقاتي

 ) قسمت دوم(پرولتاريا 

 جنبش چارتيست ھا-5
خـود بـا سـرمایه داران »  منافع مشترک«خيانت ليبرال رادیکال ھا به طبقه کارگر در جریان جنبش اص9ح انتخابات، این طبقه را از توھم 

کـه نوعـی قـساوت و )کارگران به طبقه متوسط برای اکتساب قدرت کمک کرده بودند، و قانون جدید حمایت از فقـرا «.  رھایی بخشيد
نخـستين اثـر رفـع ...  ھوشياری طبقه کارگر از این فریبکاری ناشی گردید  .اجر و پاداش آنان بود) صعوبت تحمل ناپذیری را متضمن بود

ھنگاميکـه ایـن .  توھم بر طبقه مزدگيران ھمانا رشد اتحادیه ھای کارگری بود که بوسيله اوئن، بينانگذار سوسياليسم، رھـبری گردیـد
 .«« ]27[جریان متوقف شد، اعتقاد به روش ھای سياسی به جای اعتقاد به روش ھای صنعتی احياء گردید

دمکراتيک ) »چارت«(مي9دی تشکيل شد و خواسته ھای سياسی طبقه کارگر را در یک منشور  ١٨٣۶در سال » اتحادیه کارگران لندن»
 :این خواسته ھا از قرار زیر بودند .مطرح ساخت

 .حق داشتن نماینده برای ھمه مردم و تقسيم انگلستان به دویست منطقه انتخاباتی با جمعيت برابر .١
 .تجدید ساليانه پارلمان .٢
 .ماه قبل حوزه انتخاباتی مربوطه ساکن بوده اند ۶سال به باP که از  ٢١رأی عمومی برای ھمه مردان  .٣
 .الغاء شرط ثروت در مورد فعاليت ھای انتخاباتی .۴
 .رأی مخفی از طریق صندوق آرا .۵
 .پرداخت مستمری برای نمایندگان و کارکنان پارلمان .۶

ت این خواسته ھا که کارگران را از موقعيت انتخاباتی برخوردار می کرد، در مقابل پارلمانی قرار گرفت که با ھمّت طبقه کارگر و با اکثریـ
این خواسته ھای ششگانه، به شکل یک عریضه تھيه شد و به پارلمانی کـه موجودیـت .  نمایندگان بورژوازی صنعتی تشکيل یافته بود

 .خود را به ایشان مدیون بود، برده شد
اگـر «:  رابرت اوئن از ھمراھی با چارتيست ھا خودداری کرده و ماھيت طبقاتیِ غير دمکراتيکِ خود را با گفته ھای زیرین به اثبات رساند

 قرار باشد که شما سال آینده با حق رأی عمومی و انتخابات بوسيله صندوق آرا، پارلمان جدید را برگزینيد، این پارلمان احتماPً کمتریـن
فایده و بيشترین آشفتگی را دارا خواھد بود، و بدترین مجمع عمومی ممکن خواھد بود کـه تـا کنـون بـر ایـن کـشور حاکميّـت داشـته 

 .« ]28[است
ن با اینکه دورانِ رھبری ليبرال رادیکال ھای بورژوا بر طبقه کارگر سر آمده بود، اما توھماتِ ليبرالیِ ناشی از وحشت بـورژوازی انگلـستا

در سـخنرانی  [29 ]، بنـام Pووِت»اتحادیه کارگران لنـدن»رھبر . نسبت به تفکرات انق9بی فرانسوی، در ميان رھبرانِ کارگری حاکم بود
ما مخـالف بـه کـار بـردن زور و اعمـال خـشونت .  ما خصم تمام چيزھایی ھستيم که به پيکار انق9بی شباھت دارد«:  ھایش می گفت

آنچه .« ]30 [باید ھمه مردم را به حقانيت خویش معتقد سازیم و منشور را با رفتاری مسالمت آميز بر کرسی پيروزی بنشانيم. ھستيم
اش پایبند می بود،اصوPً طبقه »  عدم خشونت«Pووِت در نظر نگرفته بود، این واقعيت بود اگر که، بورژوازی ليبرال، خود به موعظه ھای 

کارگر به علت کثرت جمعيت و نقش تعيين کننده اش در توليد و ایجاد ثروت عمومی، برای به کرسی نشاندن اھداف و خواسـته ھـای 
این طبقه می توانست با متوقف ساختن چرخ توليد از طریـق اعتـصابات، بـورژوازی مـال  .خود، نيازی به اعمال خشونت نخواھد داشت

اما این بورژوازی است که ھنگام برخورد منافع متضاد طبقـاتی، بـه اسـتفاده از ابـزار پليـسی و حکومـتی و .  پرست را به زانو در بياورد
 .چماقدارانِ مزدور روی آورده و مبارزات مسالمت آميز طبقه کارگر را به قھر و خشونت و خونریزی می کشاند

به حمایت از خواسته ھای دمکراتيک طبقه کارگر برخاست و به طرفداری از منشور و  [31 ]در شھر ليدز، روشنفکری به نام اوکانر
ھدف او از این اقدام، وسعت دادن به حق رأی . منتشر ساخت« ]32 [ستاره شمال«خواسته ھایش، نظراتِ خود را در روزنامه ای بنام 

برنامه ھای او شامل محدود  .عمومی برای اجرای برنامه ھای اص9حی اش به نفع طبقه کارگر شھری و زحمتکشان روستایی بود
با این ھدف، برنامه ششگانه اتحادیه کارگران لندن را به . کردن ساعات کار به ده ساعت در روز و تقسيم مجدد اراضی کشاورزی بود

ھرچند اقداماتی که در منشور مورد «. شکل طوماری در آورد و آن را در کمتر از چند ماه به امضایِ یک ميليون و سيصد ھزار نفر رساند
که خود یک (چنانکه تاریخ نگار آنھا . خمایت بود صرفاً جنبه سياسی داشت، ليکن اھداف نھایی جنبش چارتيست ھا اقتصادی بود

توده ھا به طبقات صاحب رأی چشم می دوزند که بر مسند ثروت و توانگری لميده  :موضوع را چنين مطرح می سازد) چارتيست بود
و چنانچه بر اساس علت و معلول استدPل کنند، . اند، و تضادی را که ميان توانگری و وضع فقر آميز خودشان وجود دارد نظاره می کنند
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 .« ]33[محروميّت ایشان از قدرت سياسی علت ناھنجاری ھای اجتماعی است –شگفت انگيز نيست که به این نتيجه برسند که 

بدین ترتيب جنبش چارتيست ھا به مثابه اولين حرکت مستقل و دمکراتيک طبقه کارگر برای سھم یافتن در قدرت سياسـی بـه تاریـخ 
به زودی، پس . این جنبش در فعاليت ھای تظاھراتی در مقياس وسيع توده ای و سراسرس اع9م وجود کرد . مي9دی ثبت گردید ١٨٣٨

تعداد تظاھر کننـدگان گـاه بيـش از .  از در ھم شکستن توھماتِ ناشی از سوسياليسم اوئنی، حمایت قاطبه طبقه کارگر را جلب نمود
در تمامی این . این جنبش در طول عمر خود توانست سه عریضه را با امضاء چند ميليونی تسليم پارلمان کند. یکصد ھزار نفر می رسيد

آنھا خواھان اص9ح مجدّد قانون انتخاباتی بودند که به ناحق توسط ليبرال رادیکال . اقدامات تأکيد بر مردمی تر کردنِ مجلس عوام داشت
 .ھا از ایشان ربوده شده بود

تظاھرات ھای وسيعی به حمایت از جنبش و تحميل خواسته ھای کارگران در  .اما جنبش، فقط امضاء طومار و ارسال آن به پارلمان نبود
اما ھمينکه این تظاھرات ھا وسيع و گسترده گشت، طبقه حاکمه به وحشت افتاده و چون ھميشه . سراسر انگلستان برگزار می شد

در اوليـن اقـداماتِ سـرکوبگرایانه تظـاھرات ھـا در .  از ابزار حکومتی خود استفاده کرده و نيروھای سرکوبگر را به جـان مـردم انداختنـد
اما مبارزات بسيار ریشه ای تر و گسترده تر از آن بـود کـه بـشود بـا اوليـن اقـدام  .اسکاتلند و منچستر با خشونت پليس روبرو گشت

در .مبارزاتِ یکپارچه کارگران با شيوه ھای مسالمت آميز و تظاھرات ھای گسترده، اما آرام ادامه یافت. سرکوبگرانه آن را متوقف ساخت
اما بورژوازی صنعتی که قدرت خود را مدیون ھميـن کـارگران .  مي9دی طومار اوکانر با ميليون ھا امضا به پارلمان تسليم شد ١٨٣٩سال 

بـر شـعله ھـای خـشم کـارگران روز بـه روز .  بود، حاضر به سازش نمی شد و از رسيدگی به اص9حاتِ مندرج در منشور خودداری کرد
به مدت شش ماه پس از تسليم . افزوده گشت ، به خصوص که اینک تمامی تظاھرات ھای ایشان با خشونت پليسی روبرو می گشت

در این مدت کوتاه صدھا تظاھرات سازماندھی شد که بدون استثنا با سرکوب . طومار به پارلمان، درگيری ھا بصورت روزانه ادامه داشت
 ١۴بـاPخره در .  عده ای از کارگران مسلح شدند و از صف تظاھرکننـدگان حمایـت کردنـد.  حکومتی و چماقداران کارفرمایان روبرو گشت

برخورد سرکوبگران و تظاھرکنندگان به جایی رسيد که نيروھای حکومتی در ھم شکـسته  [34 ]مي9دی، در شھر نيوپورت ١٨٣٩نوامبر 
حکومت که با این واقعه متوجه عاقبت اینگونه درگيری ھا شده و تصميم بـه یکـسره نمـودن کـار . شدند و شھر به دست کارگران افتاد

تمامی رھبران و فعاPن شناخته شده چارتيست را . قدرت سرکوب حکومتی در سراسر انگلستان با تمام توان وارد ميدان گشت. گرفت
 .بازداشت کرد و کوچک ترین اجتماعات را با خشونت ھر چه تمامتر سرکوب نمود

با اینکه سرکوب حکومتی جنبش را موقتاً به آرامش کشاند و از تـداوم تظـاھرات ھـا جلوگـيری نمـود، امـا طبيعتـاً باعـث رشـد و نمـو 
سر بـرآورد کـه متـأثر از انق9بـات « ]35 [گارنی»جناحی انق9بی از ميان جنبش چارتيست به رھبری . رادیکاليسم در ميان کارگران شد

ایشان ھدف خود را مصادره ی زمين ھا و کشاورزی اشتراکی، ھشت ساعت کـار در روز،  .فرانسوی و تئوری ھای سوسياليستی بود
 .ممنوعيّت کار کودکان و بھبودی عمومی شرایط کار گذاشتند

جنبش چارتيست ھا با سرعتی باور نکردنی نفوذ خود را در ميان کارگران گسترش داد و انجمن ھای مختلفی را در سراسر انگلـستان 
مي9دی، برای ایجادِ ھما ھنگی ميان این انجمن ھا، کنگره ای در  ١٨۴٠در سال . حول خواسته ھای ششگانه منشور سازماندھی کرد

در این کنگره، خط انق9بی نتوانست حمایت Pزم را به دست بياورد، اما در . شھر منچستر برگزار گردید و به اتحاد سراسری آنھا انجاميد
مي9دی عریضه دیگری آماده گشت که تحت تأثير خط انق9بـی  ١٨۴٢در سال .  نتيجه ی این اتحاد، قدرت چارتيست ھا چند برابر گشت

ليره ای ملکه ویکتوریا با دستمزد سه و نيـم پنـی  ١٩٧در مورد فقر تحمل ناپير کارگران در شھر و روستا سخن گفته بود و در آن درآمد 
در این عرض حال، ھمراه با خواست ھای ششگانه ی منشور، درخواست ھای صنفی ای چـون ممنوعيـت . کارگران مقایسه شده بود

سه ميليون نفر این . مطرح گشته بود» خانه ھای کار«و تعطيلی »قانون بيرحمانه ی فقرا«کار کودکان، محدود شدن ساعات کار و الغاء 
امـا بـاز ھـم پارلمـان از .  عریضه را امضا کرده بودند که توسط بيست نفر در جعبه ھای بزرگ حمل شـده و بـه پارلمـان تـسليم گـشت

امـا ب9فاصـله کليـه رھـبران  .در پاسخ به این تصميم، رھبران چارتيست اع9م اعتصاب عمومـی کردنـد. رسيدگی به آن خودداری نمود
و بـازھم سـرکوب ھـای .  مرکزی و محلی کارگران در سراسر انگلستان توسط حکومت ليبرال بازداشت شـده و راھـی زنـدان گـشتند

نيروھای پليس و چماقداران کارفرما به خانه ھای کارگران حمله برده و با ضرب . وحشيانه ی اعتراضات و تظاھرات ھای کارگران آغاز شد
 .تا اینکه باPخره با تھدید زندان و زور و اسلحه اعتصاب را شکستند. و شتم، کارگران را به کارخانه ھا می بردند

مي9دی، چارتيست ھا با تظاھراتِ عظيمی به لندن روی آورده و این بار عریضه  ١٨۴٨در دھم آوریل . اما باز ھم این جنبش بپا خاست
اما این بار نيروی پليس نگذاشت که تظاھرات به وست مينيستر نزدیک گردد و با . ای با پنج ميليون امضا را به سوی پارلمان بردند

وقتيکه «. بستن پُل، تظاھرات کنندگان را در آنسوی رودخانه نگاه داشت و تنھا به اوکانر اجازه داد تا این طومار حجيم را به پارلمان ببرد
نام امضا کنندگان قرائت شد مسپله جنبه ی مزاح به خود گرفت چون نام ملکه ویکتوریا، سِر رابرت پيل، و ولينگتون نيز در ميانِ آنھا 

 .« ]36[چارتيسم در افتضاح کامل سرنگون گشت. شنيده شد
چرا که ھيچ نقطه ای به این مشخصی برای پایان آن در قرائت ھای . البته با چنين واژه ھایی نمی توان از پایان چارتيسم صحبت کرد

جناح چپ بسوی سوسياليسم و کمونيسم . آنچه که اتفاق افتاد، دور شدنِ طيف ھای راست و چپ از یکدیگر بود. دیگر تاریخی نيافتيم
و جناح راست جنبش چارتيستی که اینک . رھنمون گشت، که احزاب متنوع کارگریِ قرن بيستم انگلستان منشاء خود را در آن یافتند

تقریباً اکثریتِ قریب به اتفاقِ طبقه کارگر را در بر می گرفت، در جستجو برای راھی بھتر، به دنبال خواسته ھای ليبرال رادیکال ھا و 
این . نھضت چارتيست ھا بدون اینکه به ھيچيک از اھداف خود نایل آید، با شکست روبرو گشت«. روانه گشت» تجارت آزاد«جنبش 

نھضت بر اثر محبوس شدن بسياری از رھبرانش متوقف گردید، و در مورد مسئله منطق توسل به خشونت به اخت9ف ھای داخلی 
بود که موجد پيدایش مسئله ای شد که در آن مناقع طبقه » اتحادیه قانون ضد غ9ّت«گرفتار شد، ليکن علت عمده ی زوال آن، ظھور 

آشوب برای تجارت آزاد، و بھبودی سریع در وضع مزدگيران بعد از لغو قوانين غ9ّت، برای مدتی، به تلخ . متوسط و کارگر ھمسان گردید
 .« ]37[کامی طبقه کارگر در برابر سياستگزاران طبقه متوسط پایان بخشيد

بررسی » بی طرفانه«گو اینکه برتراند راسل سعی کرده است با جنبش چارتيست ھا اظھار ھمدردی کرده و علل شکست آن را 
نماید، اما به علت دیدگاه بورژوا مأبانه اش از تحليل علت اصلی شکست جنبش چارتيست ھا و طبقه کارگر در آن مقطع باز مانده 

درست است که قانون غ9ّت باعث گرانی مواد غذایی و زمين و در نتيجه مصنوعات مورد نياز طبقه کارگر می شد و با اص9ح آن . است
اما اشکال اساسی این جنبش . استاندارد زندگی کارگران باPتر رفته و شرایط زندگی شان نسبت به گذشته بھتر می شد، که شد

توھم رھبران آن به ایده ھای ليبرالی ای بود که تا ھمين امروز نيز مانع از شکل گيری دیدگاه طبقاتی و سازماندھی طبقه کارگر 
دیدگاه و سازمانی که در ھمان دوران با جمعبندی از فلسفه . انگلستان در سازمان ھا و تشک9تی با اھداف تاریخی اش شده است
  .آلمانی، سياست فرانسوی و تجربه کارگری انگليسی در حال توّلد بود

 ادامه دارد


