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 پيش به سوي راه حل كارگري
اکنون .بحران تمامی اندام ھای دولت سرمایه داری سرکوبگر جمھوری اسمی را فرا گرفته است

شکاف چه در درون حاکميت و چه در رابطه حاکميت با مردم برای ھمگان اشکار شده و می رود که 
وضعيت انقبی که در ان حاکمان به شيوه گذشته نمی توانند حکومت کنند و مردم به شيوه گذشته 

با این حال در نبود یک الترناتيو رادیکال و انقبی تمامی . نمی خواھند تحمل کنند محقق شود 
امال،اميد و ارزوھای دموکراتيک مردم می تواند در مسلخ الترناتيو جناح ھای مختلف طبقه سرمایه 

 .دار ایران به خاکستر تبدیل شود
 

نظامی سرمایه که به وسيله خامنه ای و سپاه پاسداران رھبری می شود می خواھد -جناح بروکرات
با سرکوب مبارزات کنونی دوباره اتش جھنم حکومت اسمی را شعله ور کند و مانند گذشته به 

در مقابل جناح .توزیع ثروت بين نزدیکان و توزیع فقر و فکت بين اکثریت کارگران و زحمتکشان بپردازد
سرمایه داری ھوادار غرب که به وسيله اصح طلبان نمایندگی می شود تنھا خواھان پایان انحصار 

این جناح که توان .نظامی در تقسيم موقعيت ھای سياسی و اقتصادی است-طلبی جناح بروکرات
نظامی را ندارد می کوشد با طرح شعارھای دروغين ازادی و -مقابله با بازوھای مسلح جناح بروکرات

اما .دموکراسی توده کارگران و زحمتکشان را به پياده نظام جدال خود با جناح مقابل تبدیل کند
خواسته این جناح نه ازادی و نه دموکراسی بلکه صرفا فراھم کردن پيش شرط ھای سياسی و 

جناح اصح طلب خواھان استقرار دموکراسی بورژوایی.حقوقی انباشت کاپيتاليستی سرمایه است
و پيوستن به بازار جھانی از رھگذر تنش زدایی با جھان غرب ) دموکراسی برای ھمه اقشار سرمایه(

-و این راه حل ھا را تنھا راه بقای جمھوری اسمی سرمایه داری می داند  اما جناح بروکرات. است
نظامی که کنترل شيرھای نفت ، دروازه ھای گمرک و اسلحه خانه ھا را در اختيار دارد این راه حل 

 .ھا را قاطعانه رد می کند
 

این ھا تمام ان برنامه ای است که دو جناح ضد انقب بورژوایی برای اینده ایران در نظر دارند و 
چنانکه پيشتر گفتيم انچه در این برنامه ھا جایی ندارد امال،اميد و ارزوھای دموکراتيک اکثریت 

 .کارگران،زنان،جوانان و مليت ھای تحت ستم ایران است
 

الترناتيوی که نه منافع .این واقعيات بار دیگر ضرورت یک الترناتيو پيگير و انقبی را مطرح می کند
اقشار مختلف سرمایه بلکه منافع توده مردمی را نمایندگی کند که تحت استثمار اقتصادی و سرکوب 

زنان،جوانان،کارگران و اقليت ھای قومی و زبانی ستم .سياسی کليت نظام سرمایه داری قرار دارند
کشان جامعه سرمایه داری ایران را تشکيل می دھند اما بدون تردید در ميان تمامی این اقشار طبقه 

این طبقه نه تنھا به وسيله تمامی اقشار سرمایه استثمار می شود بلکه .کارگر وضعيت خاصی دارد
طبقه کارگر با وجود اینکه اکثریت عظيم جامعه را .تحت شدید ترین سرکوب سياسی نيز قرار دارد

تشکيل می دھد فاقد ھر گونه حق سياسی است،ھيچ نماینده ای در ساختار قدرت ندارد و ھر 
تشکل مستقل او به وسيله دولت حامی منافع سرمایه داران به سبوعانه ترین شکل ممکن در ھم 

سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد، سرکوب سندیکای کارگران نيشکر ھفت .شکسته می شود
تپه،به خاک و خون کشيدن اعتراض کارگران شھر بابک و سرکوب ھر حرکت مستقل و اعتراضی 

اما وضعيت خاص طبقه کارگر تنھا ناشی .معلمان تنھا نمونه ھایی از سرکوب عليه طبقه کارگر است
از ستم کشی این طبقه در جامعه سرمایه داری نيست،طبقه کارگر در عين حال راز انحل این 

طبقه کارگر اولين طبقه ای در تاریخ است که نفعی در ایجاد حکومت سرکوب و .جامعه نيز ھست
حاکميت این طبقه تنھا با گسترده ترین شکل دموکراسی برای گسترده ترین توده .دیکتاتوری ندارد

بنابراین طبقه کارگر با انحل جامعه سرمایه .مردم یعنی دموکراسی شورایی تحقق خواھد یافت
داری نه تنھا خود را از استثمار اقتصادی و سرکوب سياسی نجات می دھد بلکه بر ستمکشی سایر 

به این اعتبار .فرودستان جامعه یعنی زنان،دھقانان و مليت ھای تحت ستم نيز نقطه پایان می گذارد
الترناتيو رادیکال و انقبی برای بحران موجود تنھا می تواند الترناتيوی باشد که راه حل طبقه کارگر را 

 .نمایندگی کند
 

عطف به این واقعيات باید دانست که بر بستر بحران کنونی جمھوری اسمی برامد دوباره توده مردم 
باید اگاه باشند که انحل ) مزدبگيران یدی و فکری(در این ميان کارگران.کام محتمل است

سياسی،ایدئولوژیک و تشکيتی انھا در جناح ھای مختلف سرمایه و پيروی از الترناتيو ھای بورژوایی 
در مقابل توحش جناح .تنھا به تحکيم موقعيت فرودست انھا در مناسبات اجتماعی خواھد انجاميد

اما طبقه . سپاه و خامنه ای جناح اصح طلب خواھد کوشيد خود را نجات دھنده مردم معرفی کند
طبقه کارگر تنھا طبقه ای است که می تواند نه تنھا خود بلکه . کارگر نيازی به نجات دھنده ندارد

کليه ستم کشان جامعه سرمایه داری را از استثمار و دیکتاتوری نجات دھد و به این اعتبار راه رھایی 
طبقه کارگر نه پيوستن به این یا ان جناح طبقه سرمایه دار بلکه تشکيل صف مستقل طبقاتی با 

در نھایت نقش کمونيست ھا به عنوان پيشروان  .ھدف مبارزه برای کسب قدرت سياسی است
کمونيست ھا به عنوان پيشروان طبقه .سياسی طبقه کارگر در جنبش کنونی بسيار اساسی است

در تئوری و پراتيک برای عينيت بخشيدن به راه حل کارگری بحران موجود باید برای تحکيم این اھداف 
 :بکوشند

 
استقل ایدئولوژیک،سياسی و تشکيتی پرولتاریا از ھمه اقشار سرمایه از رھگذر تشکيل  )1

 .حزب کمونيست
 
تامين ھژمونی راه حل پرولتری بر سایر اقشار ستمکش جامعه ایران یعنی زنان،جوانان،دھقانان و ) 2
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 !سخني با رفقاي كمونيست

 !مبارزات مردمي براي پيروزي قطعي به نيروي شما نياز دارد
 
در این مدت ما شاھد قدرت نمایی حکومت مسلح از یکطرف، و .  اینک قریب به دو ماه از آغاز مبارزات مردمي عليه دیکتاتوري می گذرد

آنچه که مسلم است رھبران اصح طلب حکومتی، ھر چه از دستشان بر مي آید .  در سازمانيابی ھاي پوپوليستی بوده ایم» مردم«
در این ميان نيروھای چپ ليبرال .  را به کار بسته اند تا انحصار رھبری و جھت دھي این مبارزات را به دست آورده و براي خود حفظ کنند

سازمان ھا و .   و رھبری موسوی بر ندارند» تجدید انتخابات«می خواھند که گامی فراتر از » چپ«نيز به ایشان کمک کرده و از رفقای  
خارج از کشور نيز تنھا در تلویزیون و دنيای مجازی اینترنتی مشغول داد و فریاد ھستند و مردم را به قبول رھبری خود دعـوت » احزاب«

آنھا نيز » طرفدار«نيروھای .  می کنند و آنچنان کاسبکارانه این کار را انجام می دھند که واقعاً ما را در مقابل مردم شرمگين کرده است
در ایران به این دعوت ھا ارزشی نداده و در خانه ھای خود بصورت منفعل نشسته اند و منتظرند که طبقه کارگر بياید و در خانه شان را 

 .  بزند و از ایشان تقاضاي استمداد کند
ما به ھيچ وجه راضی نيستيم و افتخار ھم نمي کنيم که تنھا بخشی از جریان ھای چپ بودیم که مدتھا پيـش بـه نـاگزیری و نزدیـک 

بطوریکه .   بودن چنين شرایطی آگاھي داشته و به دليل آمادگی نسبی، از لحظه ِ آغازین این مبارزات با مردم و در کنار ایشان بوده ایم
ما، بغير از داشتن اعتبار و کوشش در تأثيرگذاری در ميان مراکز متعدد و .  اينک تنھا جریان چپ مستقل فعال در این مبارزات می باشيم

، به مبارزه عليه سانسور و محدودیت ھای اطع رسانی پرداخته »خبرنامه ندا«متنوع تصميم گيری مردمی ، از طریق انتشار تک برگي 
، »تکصدایی«کوشش در شکستن انحصار طلبی و ھژمونی » جنبش رنگين کمان«و پيوستن و تبليغ » ندای سرخ«و از طریق پيام ھاي 

در ھمين مبارزات پوپوليستی نموده ایم و از طریق کار سياسی با رھبران جنبش ھاي اجتماعی که » تک خواسته ای«و » تک رھبری«
در بست خود را در اختيار اصح طلبان حکومتی قرار داده اند، سعی کرده ایم تا آنھا را نيز وادار به طرح خواسته ھـاي مـشخص شـان 

 . کنيم و از محدودیتی که رھبران حکومتیِ جنبش سبز به جنبش ھای اجتماعی تحميل کرده اند، برھانيم
تمام این اقدامات را ھمراه با ھدف اصلی کمونيستی خویش، یعنی فعاليت برای سازماندھی و انتقال اصول سوسياليـسم علمـی و  

تشکيل ھسته ھای کمونيستی در کارخانه و محت کارگری پيش برده و ھدف ایجاد فوری حزب طبقه کارگر را در رأس امور خویش قرار 
متشکل از تعداد انگشت شمارِ نيروھای جوان و دانشجویان ما بوده که بـا زحمـت ھـای شـبانه » ندای سرخ«.  داده  و ترک نکرده ایم

روزی خویش و اعتقاد به حقانيت کمونيسم و نقش تاریخی طبقه کارگر، باندازه ی توان خود،  جـای خـالی چـپ را در مبـارزات روزمـره 
 .مردمی پر کرده اند

 اما اینک، پس از دو ماه مبارزه مردم عليه حکومت کودتا و دیکتاتوري، و عليرغم رادیکاليزه شدن اکثریت مردم و ارتقا خواسته ھایشان به
و گسترده تر شدن مبارزات به محله ھا و پيوستن اقشار جدیدی به این مبـارزات، موازنـه قـوا بيـن »  سرنگوني جمھوري اسمی«حد 

نه مبارزات مردمی می تواند حکومت را در ھم شکند و نـه نيروھـای مـسلح حکومـتی مـی .   نيروی مردمی و حکومتی مشھود است
این شرایط باب طبع اصح طلبان حکومتی است که انگيزه شان از این مبارزات، چانه .  توانند جنبش را سرکوب کرده و به خانه برگردانند
در صورتيکه منافع مردم و بر آورده شدن خواسته ھای حداقلی شان منوط به در ھم .  زنی در باz و گرفتن امتيازاتی از جناح غالب است

بـرای ھميـن .   شکستن دیکتاتوري و بوجود آمدن فضای باز سياسی برای تمامی مردم و احزاب و سازمان ھا و دیدگاه ھا، مـی باشـد
، فکر می کنند که با ترتيب دادن یک اعتصاب عمومی »بازار تھران«سال پيش از قدرت اقتصادي  30است که اینک، راستگرایان، با توھم 

و بسته شدن بازار می توانند چرخھاي اقتصادی را متوقف کرده و نيروی zزم را برای بر ھم زدن موازنـه قـوا بـه نفـع مبـارزات مردمـی 
.  نيـست...  و تبریـز و اصـفھان و »  بازار تھـران«اما آنچه که اینھا نمی دانند، اینست که بازار اصلی، دیگر در حجره ھای .   بدست آورند

یعنی .  متمرکز است...  بلکه در دفاتر بين المللی و کارخانه ھای توليدی و پروژه ھای فوق ميلياردی انحصاراتی چون سپاه و بنيادھا و 
 . پشتيبان ھای واقعی کودتا و دولت احمدي نژاد

البته، حتی در ميان جریانات راست مبارزاتی، این واقعيت نيز مطرح گشته است که بدون حضور طبقاتی کارگران در ایـن مبـارزات، و یـا 
بنابراین دیر نيست . این موازنه قوا به نفع نيروھای مردمی تغيير نخواھد کرد...  حداقل اعتصابات ایشان در صنایع کليدی نفت و فوzد و 

بخـصوص کـه .   زمانيکه جناح اصح طلب ھيئت حاکمه از طریق خانه کارگر و شوراھای اسمی بخواھد کـارگران را وارد صـحنه سـازد
اگر ھم تا به حال از این نيرو بھره برداری نکـرده اسـت، بـه دليـل واھمـه اش از .  حکومتی کارگران  را نيز در کمپ خود دارد» رھبران«

چرا که خواسته ھای سرکوب شده ی کارگران بـه حـدی فـشرده .   دخالتگري طبقه کارگر و آشنا سازی آن با اعتراضات خيابانی است
.  گشته که با جرقه ای  شعله ور خواھد گشت و لزوماً در چارچوب اھداف این جناح و کانالھای مورد کنـترل آن محـدود نخواھـد گـشت

که اگر جنـاح کودتـاچی ھيئـت حاکمـه، .   ليکن، شرایط موازنه قوا با دولت احمدی نژاد ممکن است آنھا را وادار به چنين اقدامی سازد
آنطور که تا کنون نشان داده است،  به حفظ کامل موقعيت خود اصرار ورزد و حاضر به دادن امتياز به جناح اصـح طلـب نباشـد، راھـی 

 .برای ایشان جز توسل به نيروی کارگران باقی نخواھد گذاشت
ھمانطور که مـی بينيـد شـرایط موجـود اقـدامات .   ما تمامی نيروھای خود را تا آنجا که داشتيم بالفعل کرده ایم و در ميدان داریم! رفقا

از تمامی شما می خواھيم که اگر .  بسيار وسيعتری را از ما می طلبد که ما با نيروھای کنونی خود قادر به پاسخگویی به آن نيستيم
در مورد باورھا و اھداف خود جدی ھستيد، و اگر متوجه شده اید که رھبران کنونی با تحليل ھا و رھنمودھـای غـير واقعـی شـان، در 

ما نيازمند ایـده ھـا و .   چنين شرایط تاریخی ای، شما را خانه نشين و منفعل ساخته اند، با ما تماس گرفته و دست یاری ما را بپذیرید
نگذارید چنين شرایطی، چون دوران ھای قبل، بمثابه ی شکستی دیگر برای .  راھکارھای جدید و خق، و نيروی فيزیکی شما ھستيم
 .کمونيسم و چپ در تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت شود
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 ، تهران در آتش و شور88نيمه شعبان 
.  آن، از دست نداده اند» وzيت وقيح«از آغاز درگيري ھا مردم تھران ھيچ موقعيّتي را براي اعم انزجار خود از جمھوري اسمي و 

در اين شب، .  بود» حق تظاھرات و اجتماعات«ديشب، نيمه شعبان، يکي از بھترين بھانه ھاي تجمع و تھاجم به موانع اجراي اصل 
مردم تھران از شرايط ويژه اي که برگزاري  اين مراسم برايشان مھيا ساخته بود، بھترين .  تھران، يکپارچه در آتش و شور انقبي بود

اما، حکومت سرکوبگر نيز، .  استفاده را برده، و در محتي آتش شور انقب را روشن کردند که تا کنون، خاموشانه در حال نظاره بودند
به علت ھمين تصميم بود که در .  با آگاھي به ويژگي ھاي اين ايام، کوشش کرد تا با مشت آھنين به مقابله با اين اعتراضات بپردازد

 .اقصا نقاط تھران، تا ساعاتي پس از نيمه شب، صداي شليک گلوله ھا شنيده مي شد
ميدان انقب، يکي از نقاط شھر .  دقيقه از ميدان انقب دريافت شد 20:30اولين گزارش آغاز تظاھرات و طبعيتاً درگيري، در ساعت 

تھران است که نيروھاي حکومتي حساسيت زيادي نسبت به آن نشان داده و معموzً نيروھاي زيادي را براي جلوگيري از اعتراضات در 
در ميدان انقب جشن نيمه شعبان امسال در حالی برگزار شد که سایه امنيتی شدیدی بر آن حاکم . آن منطقه مستقر مي سازند

در حالی که بسيجی ھا و حزب الھی ھا اقدام به چراغانی و راه انداحتن ایستگاه ھای توزیع شربت و گذاشتن سرود کرده بود  .بود
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ایرانی با غيرت صاحب «جوانان در ضلع شمال غربی ميدان جمع شدند و شروع به سر دادن شعار 

کردند که با حمله ماموران ضد شورش و بسيجی ھا مواجه شدند و »  خون ندا خشک نشده حکومت آروم نشده«و » عزاست امروز
ماموران با باتوم به تمام افراد حاضر در ميدان انقب و خيابان ھای اطراف حمله کرده و افرادی ھم که برای جشن آمده بودند حتی 

نيروھاي سركوبگر حكومتي وحشيانه به مردم حمله ميكردند ومردم را  .کودکان و افراد سالخورده را نيز مورد ضرب و شتم قرار دادند
 , ماشينھايي كه از آنجا تردد ميكردند. انبوھي از نيروھاي حكومتي درخيابانھاي مركزي مستقر بودند. مورد ضرب وشتم قرار مي دادند

درحمايت ازمردم بوق ميزدند و حمله بسيجي ھا و خرد کردن شيشه ھاي آنھا باعث مي شد تا سرنشينان آنھا از ماشين پياه شده و 
استقرار نيروھاي » براي مرگ مجتبي مھدي بيا مھدي بيا«جوانان شعار مي دادند . ھمراه با ايجاد راه بندان به درگيري ھا بپيوندند

 .حكومتي وغلظت نظامي آن مثل ديروز بود
در آن نقاط . ھنوز ساعتي از آغاز درگيري در ميدان انقب نگذشته بود که مردم در ميادين ونک و وليعصر نيز به آتش افروزي پرداختند

اعتراضات گسترده که بصورت دسته ھای چند صد نفره در آمده بود، در راستای این مسيرھا و در چندین نقطه آغاز شده بود به نقاط 
  .مردم برای مقابه با نيروھای سرکوبگر و پرتاب گاز اشک آور سطلھای زباله را به آتش کشيدند. مختلف و با سرعت زیاد گستر ش يافت

ھمچنين نيروھای سرکوبگر بسوی مردم وحشيانه یورش مي بردند ولی مردم توانستند آرایش آنھا را به ھم بزنند و ارتباط آنھا را از ھم 
 .از ھر گوشه شعارھا شنيده می شد و  دسته ھای چند صد نفره در حال پيوستن به ھم و ایجاد تظاھرات گسترده تر بودند. بگسلند

 .ھمزمان خودروھا با بوق زدن و ایجاد ترافيک مانع تحرک خودروھای نيروھای سرکوبگر می شدند 
تماس تلفنی خيلی مشکل است آ zن ھمزمان در پارک ساعی که مملو از جمعيت و مبارزین بود، مردم با نظم بيشتري از گذشته به 

چند بار برق قطع شد و با ھجوم مامورین بچه ھا به درون کو چه ھای تاريک مجاور مي رفتند و مأمورين از ترس . ميان تقابل آمده بودند
در خيابان اصلي و روبروي ورودي پارک مردان در تاریکی زنجيره ی .  به تله افتادن، از تعقيب شان در آن کوچه ھا خودداري ميکردند

 . بود» نيمه ی شعبان شده احمدی حيران شده«در اين زمان شعار شان . انسانی دور خا نمھا زدند
تظاھرات ھا .  بود که خبرھا حکايت از  مبارزه در محّت مرکزي، جنوبي و شرقي تھران مخابره شد 23:00حول و حوش ساعت 

تھران پارس، جنت  تجریش ، سيد خندان ، ستارخان،مير داماد ، پونک ، صادقيه ، درخيابان ھای منتھی به آزادی و جمھوری و اسکندری ،
مردم در دسته ھای . مولوی، ھمراه با شروع شعارھای مردم در پشت بام ھا آغاز شد مطھری ،شوش ، ھفت تير ، فاطمی ، ونک ، آباد ،

چند صد نفری به صورت محله به محله به خيابان ھای اصلی می آمدند و در حالی که دست خود را به نشانه پيروزی باz گرفته بودند 
از آنجایی که نيروھای سرکوبگر در ميدان ھا و خيابان ھای اصلی شھر مستقر شده بودند، مردم در اين محّت آزادانه  .شعار ميدادند

مردم با اتخاذ چنين تاکتيکي، بار ديگر . گزارشھای مشابھی از نواحی جنوبی شھر تھران ميرسد.  به راھپيمايي و دادن شعار پرداختند
ثابت کردند که ھيچ مبارزه اي، امن تر و مؤثر تر از اعتراضات متحدانه محّت نبوده که جلوی ھر گونه واکنش نيروھای بسيجی و لباس 

شخصی را گرفته و مردمي را که قادر به رفتن به نقاط دور و مرکزي شھر نيستند را نيز به مبارزه مي کشاند و پيوندھاي محلّي را 
 .تقويّت مي کند

از نيمه شب به بعد، ھنگاميکه نيروھاي سرکوبگر به ضعف سازماندھي و استقرار نيروي خود واقف شدند، آغاز به شليک گلوله به 
صداي شليک ھاي گلوله، بصورت ممتد، . گزارشات شنيدن صداي تير از تمامي مناطق گزارش مي شد.  سمت تظاھر کنندگان کردند

خبر از شنيدن صدای تيراندازی پی در پی کودتاچيان به طرف » ندا نيوز«گزارشات مستقيم به .  دقيقه شنيده شده بود 15گاھاً به مدت 
و فلکه اول تھرانپارس شنيده می داد، که تيراندازی تھران پارس به مدت  –ھفت حوض  –عده ای از معترضين در اطراف ميدان نارمک 

دقيقه ادامه داشته ضمن اینکه ھنوز نتواسته ايم خبر موثقي از ھوايي يا مستقيم بودن اين تيراندازي ھا و تعداد زخمي شدن و يا  10
اما صداي بوق ماشين ھا در سرار تھران و شھرک ھاي حومه، از جمله کرج و اسمشھر و بومھن و  .تلفات احتمالي آنھا بدست آوريم

 .بعد از نيمه شب شنيده مي شد 2:00رودھن تا ساعت 

 برگزاري بيدادگاه نمايشي و اعتراضات مردمي
اين پرده نيز با ھمان صحنه و ديالوگ، با چھره ھاي .  به اجرا در آمد» دادگاه شو«پرده دوم نمايش » بي دادگاه انقب«ديروز در 

برنامه ايکه قرار بود در مردم ايجاد ترس و نا اميدي کند، بر عکس، مردم را به خشم آورده و بخصوص خانواده ھاي . متفاوتي اجرا گشت
چرا که حضور عزيزانشان در اين بيدادگاه،  اثبات اين واقعيت است که آنھا در طول بازداشت و زندان مورد .  زندانيان را متأثر نموده است

 .آزار و شکنجه ھاي غير قابل تحمل شده اند
بنابه گزارشات رسيده از مقابل دادگستری تھران ،صدھھا تن از خانواده ھا و مردم تھران در اعتراض به دادگاه نمایشی و غير انسانی  

 .در مقابل دوربينھا برگزار  شد تجمع اعتراضی بر پا کردند  وحشت و اعتراف گيری  که برای ایجاد
صبح در مقابل درب دادگستری تجمع اعتراض خود را آغاز کردند و ھر  08:00خانواده ھای زندانيان سياسی و مردم تھران از ساعت 

خانواده ھای زندانيان سياسی که اکثرا مادران سالخورده و ھمسر زندانيان سياسی می . لحظه بر تعداد آنھا و مردم افزوده می شد
 . باشند از ترتيب دادن نمایشھای غير انسانی و مسخ کردن عدالت سخت خشمگين ھستند

دادگاه انقب که  15خانواده ھا در اعتراض به این عمل ضد انسانی و مسخ کردن عدالت توسط سعيد مرتضوی و صلواتی رئيس شعبه 



 

   88شماره يازدهم، بيست و يكم مرداد بسوي انقالب                                                                                                                     4صفحه      

 اخبار كوتاه
در اعمال جنایت عليه بشریت تحت لوای قضاوت ساليان متمادی نقش دارند و تا به حال منجر به اعدام زندانيان سياسی و جوانان 

تعدادي از خانواده ھا و مردم که در بيرون  .زیادی و حبس ھای طوzنی مدت در شکنجه گاھھای مخوف شده است تجمع کردند
نيروھای سرکوبگر در آنجا آرایش بودند و عم آنھا را در محاصره . نفر تخمين زده می شد 400دادگستری تجمع کرده بودند نزدیک به 

 .خود داشتند
خانواده ھا از در این تجمع اعتراضی اقدام به دادن شعارھای نمودند که با برخورد وحشيانه نيروھای سرکوبگر مواجه شد و اقدام به ھل 

 .دادن خانواده ھا و اھانت به آنھا نمودند و آنھا را از درب اصلی دادگستری دور کردند
و مردم تعداد زیادی از نيروھای خود را به این نقطه گسيل کرده بودند و تقریبا   نيروھای سرکوبگر در پی تجمع اعتراضی خانواده ھا

نيزوھای موتور سوار گارد ویژه و لباس شخصيھا در خيابانھا اطراف دادگستری اقدام به مانور . دادگستری را به محاصره خود در آورده اند 
 . رعب و وحشت داشتند  می کردند و سعی در ایجاد

برخی مسئوzن به خانواده علی تاجرنيا، نماینده مردم در مجلس ششم و از فعاzن ستادميرحسين مسوی گفته بودند برای آنکه او را 
خانواده علی تاجرنيا از جمله ھمسر، برادر و ھمسر برادرش در حالی که اجازه ورود به . توانند در داگاه امروز حاضر شوند ببينند می

 .دادگاه را نيافتند بيرون از دادگاه منتظر ایستاده بودند تا شاید بعد از دادگاه برای لحظاتی دکتر تاجرنيا را مقات کنند
بعد از پایان دادگاه چند مامور لباس شخصی به سراغ زھرا ميریونسی، ھمسر تاجرنيا آمدند و از او خواستند کارت شناسایی خود را 

ارائه دھد و تابعيت ایرانی یا خارجی بودن خود را اعم کند، اما او به دليل ھمراه نداشتن کارت شناسایی بازداشت شد، برادر و 
 .ای جز بازداشت شدن شان در پی نداشت ھمسر برادر تاجرنيا به این اقدام اعتراض کردند که این اعتراض آنھا نتيجه

در تمامی مناطق انعکاس  «مرگ بر دیکتاتور»تعداد زیادی از مردم و جوانان تجمع کرده بودند و شعار   ھمچنين در مقابل دفتر دادستانی
مردم و جوانان بصورت چند صد نفره شروع به تظاھرات کردند و وقتی که با یورش مامورین مواجه شدند با آنھا درگير وسپس . داشت 

 .متفرق می شدند و در نقطه ای دیگر تجديد سازمان کرده و به تظاھرات خود را ادامه می دادند
 از طرفی دیگر تعداد زیادی از مردم در خيابان داور، خيابان خيام ،خيابان صور اسرافيل و بازار با ديگر اعتراض کنندگان ھمراھي کرده و

تعدادی از بازاریان به صفوف اعتراضات مردم پيوستند و تعدادی دیگر به طرق مختلف شرکت . شعارھای مرگ بر دیکتاتور سر می دادند 
درجه سانتيگراد  38این در حالی است که گرما بيداد کرده و درجه حرارت تا . کنندگان در تظاھرات را مورد حمایت خود قرار می دادند

 . گزارش مي شد
نفر از مردم در اثر ضربات باتون زخمی شدند که توسط بازاریان و  8در پی یورش وحشيانه نيروھای سرکوبگر به مردم در بازار در حدود 

 . مردم از محل تظاھرات خارج شدند و به نيروھای سرکوبگر اجازه دستگيری آنھا را ندادند
 

  درگيري شديد و تير اندازي در خيابان دادمان شهرك غرب

از طرف دولت مراسم جشني در پارك دادمان برگزار شده بود، كه . از ساعت يك ربع به يازده در خيابان دادمان به شدت درگيري رخ داده
. در طرف ديگر خيابان دادمان عده اي از مردم در حال رقص و پايكوبي براي مقابله با اين جشن بودن. به مردم شيريني و شربت ميدادن

 .ھم اكنون كه ساعت يازده و نيم شده، تقريبن صداي تيراندازي كمتر شده ولي صداي موتور سواران شنيده ميشود
 سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان بازداشت شد

 سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان ديروز صبح در منزل پدري خود در تھران بازداشت شد به گفته پدر سيامك ياقوتي
ماموران اطعات بدون ھيچ اتھامي سيامك را با خود بردند و ھمچنين وسايل شخصي او را نيز به ھمراه سيامك بردند و ھمچنين 
ماموران اطعات در جواب پدر سيامك كه گفته بود سيامك را كجا مي بريد جواب دادند كه سيامك را به اوين خواھيم بورد و به انجا 

 مراجعه كنيد
گفتني است كه سيامك ياقوتي از فعاzن سياسي دانشگاه زنجان است و و بارھا مورد تھديد حراست و مسئوzن دانشگاه قرار گرفته 

 .است و نشريه رستاخيز به صاحب امتيازي سيامك ياقوتي نيز چندي پيش در دانشگاه توقيف شده بود

 احكام دانشجويان زنجان تعزيري است
روز مھلت دارند كه به حکم اعتراض كرده و درخواست ارجاع پرونده به دادگاه تجديد  20احكام  دانشجويان زنجان تعزيري است و ايشان 

zزم ه يادآوري ات که بر اساس این حکم بھرام واحدی، سورنا ھاشمی، آرش رایجی، پيام شکيبا و محمد حسن جنيدی ھر .  نظر کنند
  .کدام به تشویش اذھان عمومی و تحریک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن امنيت کشور به یک سال زندان محکوم شده اند

عليرضا فيروزی دیگر دانشجوی دانشگاه زنجان نيز به اتھام تشویش اذھان عمومی ،تحریک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن 
 .امنيت کشور و ھمينطور اقدام عليه نظام مقدس جمھوری اسمی به یک سال و چھار ماه زندان محکوم شده است

 نفر از شركت كنندگان مراسم چهلم كيانوش آسا 10بازداشت بيش از  : خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان
 10ی كُرد يارسان كه طی وقايع اخير در تھران به شھادت رسيد عصر امروز با حضور بيش از  مراسم چھلم كيانوش آسا، دانشجوی نخبه

ھزار نفر از شركت  5بعد از پايان مراسم جمعيتی بالغ بر . ھزار تن از شھروندان كرمانشاھی در تاzر عباسيه اين شھر برگزار شد
 .كنندگان از درب تاzر در ميدان شھرداری به سوی باغ فردوس كرمانشاه جھت حضور بر سر مزار كيانوش آسا حركت كردند

ی راه  ھای گل و بدون سر دادن شعار بود اما مأموران انتظامی در ميانه ھايی از كيانوش آسا و شاخه راھپيمايی مردم با حمل عكس
در نتيجه گروھی از جمعيت متفرق اما گروھی ديگر خود را به سر مزار كيانوش آسا . مانع از حركت مردم به سمت باغ فردوس شدند

 .رساندند
در پايان . پرداختند) يارسان(شھيد با نواختن تنبور به ھمخوانی سرودھای آئينی اھل حق  مردم با تجمع بر سر مزار اين دانشجوی 

با حمله به وی و ديگر  بود ماموران انتظامی   مراسم ھنگامی كه برادر بزرگ كيانوش جھت تشكر از شركت كنندگان مشغول سخنرانی
 10ھمچنين بيش از . متفرق نمودن مردم معترض از گاز فلفل استفاده نمودند شركت كنندگان باعث ايجاد تشنج در مراسم شده و برای 

 .نفر از شركت كنندگان در اين مراسم از جمله چند تن از بستگان كيانوش آسا توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند
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 اخبار كوتاه

 نگار ديگر بازداشت يك روزنامه

چھارشنبه مھدی یزدانی خرم دبير سرویس  شامگاه . مھدی یزدانی خرم دبير سرویس ادب و ھنر روزنامه اعتماد ملی بازداشت شد
 . ادب و ھنر روزنامه اعتماد ملی بازداشت شد

به گزارش سحام نيوز مھدی یزدانی خرم مقابل نشر چشمه در نزدیکی دفتر روزنامه اعتمادملی توسط نيروھای لباس شخصی 
 .وی سومين عضو روزنامه اعتمادملی است که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمھوری بازداشت شده است. بازداشت شد

 ساختمان انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با حكم سعيد مرتضوي پلمپ شد

پنج مامور با حکمی که به امضای سعيد مرتضوی، دادستان تھران رسيده بود شبانه اقدام به پلمپ ساختمان انجمن صنفی روزنامه 
 . نگاران ایران کردند

شب به محل انجمن صنفی روزنامه نگاران مراجعه کرده و در حالی که مشغول فيلمبرداری از ساختمان  ٩ماموران دادستانی ساعت 
 .انجمن بودند، نه تنھا این ساختمان بلکه ساختمان تعاونی مسکن انجمن را ھم پلمپ کردند

 . زمان برگزاری مجمع عمومی انجمن بود) پنج شنبه(پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران در حالی صورت ميگيرد که فردا 
از آنجایيکه پلمپ انجمن شبانه صورت گرفته است، احتماz تعداد زیادی از : بدرالسادات مفيدی در ھمين رابطه به خبرنگار نوروز گفت

در محل انجمن حضور خواھم یافت تا دوستان روزنامه  ١١روزنامه نگاران از این موضوع مطلع نشده اند، بنابراین فردا پيش از ساعت 
 .نگار را در جریان این واقعه قرار دھم

 تجديد تاييد شد  از سوي دادگاه  رووناك صفازادهRانجمن زنان اذر مهرRزندان عضو فعال   حكم شش سال وهفت ماه
فعال حقوق زنان، عضو انجمن " روناک صفازاده"دادگاه تجدید نظر استان کردستان، حکم شش سال وھفت ماه زندان   شنبه امروز سه

 .زنان آذرمھر و عضو کمپين یک ميليون امضا را تائيد کرد
پس از تفتيش منزل . بازداشت شد" سنندج"، از سوی نيروھای اطعاتی شھر 2007روناک صفا زاده صبح روز ھشتم اکتبر سال  

 .منتقل کردند" سنندج"محل سکونت وی و توقيف کيس کامپيوتر، وی را به بازداشتگاه اطعات شھر 
  

شده بود که حکم آن اعدام می باشد، " روناک صفازاده"خواستار حکم محاربه برای " کردستان"، دادستان استان  ذکراست که  zزم به
قانون مجازارت اسمی و به اتھام عضویت در پژاک، به پنج سال زندان و به اتھام اقدام عليه امنيت  499اما بعدھا بر اساس ماده 

 .ملی، به یک سال زندان محکوم شد
 .بود  زندان محکوم گشته  ھفت ماه  اتھام خروج غير قانونی از مرز به  به"پيرانشھر"شھر   در حکم دیگری از سوی دادگاه" ڕوناک صفازاده"

فعال حقوق زنان، عضو انجمن " روناک صفازاده"در ھيمی راستادادگاه تجدید نظر استان کردستان، حکم شش سال وھفت ماه زندان 
 . زنان آذرمھر را تائيد کرد

 

 1388مرداد  14صبح تا ظهر در خيابان هاي  تهران 
 

 بامداد 8:30
 نفره دیده می شوند 30نيروھای لباس شخصی در خيابان مجاھدین اسم تا خيابان ایران و چھار راه آبسردار در گروھھای 

 اما نفرات کافي نيست ھنوز... در ايستگاه اتوبوس و جلوي کيوسک ھاي مطبوعاتي و . مردم ھم به بھانه ھاي مختلف گله گله ايستاده اند
 .به گروه ھاي مردم دستور حرکت مي دھند. اما ھمه که کاسک و باتوم و سپرھای شيشه ای به ھمراه دارند. بسيج که جليقه پلنگی به تن دارند

 نيروھای لباس شخصی از بوق زدن ماشين ھا جلوگيری ميکنند و پک خودرو ھایی که بوق ميزنند را ميکنند
 تشدید تدابير امنيتی در ایستگاه مترو بھارستان ھمراه با نصب دوربين ھای مدار بسته -قطار در ایستگاه مترو بھارستان توقف نميکند 

 بامداد 9:00
گروه ھاي کوچک مردم براي يافتن . جاي سوزن انداختن باقي نگذاشته اند.  ميدان و ساختمان بھارستان کامً در اشغال نيروھاي حکومتي است

 .ديگران در خارج از خط محاصره در حال حرکتند
نفر جمع شده اند نيروھاي بسيج و انتظامي از شكل  800تا  700مردم تھران در مقابل مسجد سپھساzر و خيابانھاي اطراف آن بصورت پراكنده و بين 

  .گيري تجمع ممانعت ميكنند و تمامي تشھايشان را بكار گرفته اند تا تجمع شكل نگيرد
زنان زيادي تش ميكنند كه تجمع را شكل دھند ولي نيروھاي سركوبگر با ضرب و شتم آنھا را , در اين ميان نقش زنان بسيار موثر است 

  .دستگيركرده و با خود ميبرند به ھمين دليل شمار دستگير شدگان زن بسيار بيشتر است
 .ھمچنين خبر ميرسد كه مردم در مقابل برنامه و بودجه نيز تجمع كرده اند

 بامداد 10:00
 .کنتري بازار مورد حمله قرار گرفته و تصرف شد: خبرھاي تأييد نشده. درگيري آغاز شد .مردم در بازار تھران يکديگر را يافتند

بازار به شدت شلوغ . کانکس کنتری بازار به تصرف جمعيت در آمد. بانک ملی شعبه بازار و تعداد زیادی از مغازه ھای بازار ھمين اzن تعطيل شدند 
 .با توجه به حضور گسترده نيروھای ضد شورش در اطراف مجلس مردم در بازار تجمع کرده اند. شده

 .عده اي ھم از سمت ميدان اعدام و خيام باz مي آيند .مولوي و ناصر خسرو مملو از جمعيت شده
 .عده ي زيادي در ميدان راه آھن تجمع کرده و شعار مرگ بر ديکتاتور مي دھند

 فضای نظامی در بھارستان در حال شکسته شدن است
 شليک گاز اشک آور در بھارستان گزارش مي شود

 .تعدادي از مبارزان در بھارستان بازداشت شدند
 بامداد 11:00

ھمچنين نيروھای .نفر از جوانان در ميدان بھارستان توسط نيروھای سرکوبگر دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شدند 3دقيقه  11:05والی ساعت 
گر کوبسرکوبگر خانمی را که شعار مرگ بر احمدی نژاد سر می داد در ميدان بھارستان دستگير کردند که با مقابله مردم مواجه شدند و نيروھای سر

 را وادار به آزادی او کردند و آنھا را وادار به فرار کردند
 قطارھا بدون توقف از ايستگاه ھاي متروي سعدي و ملت مي گذرند

 ھزار نفر در خيابانھای منتھی به بھارستان ١٠شعار بيش از : مرگ بر دیکتاتور
 مردم شعار بسيجى بي غيرت دشمن خون ملت سر ميدھند
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 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

 اخبار كوتاه 
دولت : شعارھای مردم مثل ھميشه. یک شاھد عينی از حضور گسترده مردم در خيابانھای منتھی به ميدان بھارستان از ميدان شھدا خبر می دھد

 !استعفا! کودتایی استعفا
 در آنجا شعار مردم است» خامنه اي حيا کن، رھبري را رھا کن» .ميدان ژاله اکنون تبديل به ميدان جنگ شده است

 .کمي از فشار ھاي مرکز شھر را خواھد کاست. اميدواريم درست باشد. تجمعات در ميرداماد، اميرآباد و ونک شکل گرفته است: خبرھاي تأييد نشده
 .از اين ايستگاه استفاده کنيد .مترو در ايستگاه مولوي متوقف مي شود .خبر رساني کنيد

 دولت كودتا استعفا استعفا، حكومت زور نمي خوايم مجلس مزدور نمي خوايم: مردم شعارھايي ھمچون
 ظھر 12:00

 .يکي را ھم از موتور پايين کشيده و فعً دستگيرش کرده اند .در جواديه ھم درگيري شده و مردم به موتورسواران حمله کرده اند
 .مردم با تھاجم به نيروھا از دستگير شدن تظاھر کنندگان جلوگيري مي کنند و آنھا را مجبور به رھا کردن بازداشتي ھا مي کنند

ھدف امروز لباس شخصيھا در وليعصر جلوگيری شديد از فيلمبرداری و . در وليعصر لباس شخصی ھا ديوانه وار گوشيھای موبايل مردم را توقيف ميکنند
من خود . عکسبرداری ديوانه وار گوشيھای موبايل مردم را بدون ھيچ توضيحی توقيف ميکنند و برای توقيف گوشی به ھر خشونتی روی می آورند 

 شاھد بودم که چگونه گوشی موبايل چند دختر را با زور و ضربات باتوم گرفتند
 بھارستان ھمچنان پر التھاب و مردم حاضر به ترک محل نيستند

در خيابان سعدی . حرکتھای اعتراضی چند صد نفره در خيابانھایی مانند ،جمھوری، سپه ساzر،ناصر خسرو و سعدی بصورت مستمر ادامه می یابد
می  نھاخودروھا با بوق زدند با اعتراضات مردم ھمراھی می کنند که مورد ھجوم گارد ویژه قرار می گيرند و با باتون بر کاپوت و شيشۀ جلوی ماشي

 کوبند
ماموران سركوبگر به زن سالمندي كه به آنھا در حوالي ساختمان مجلس فحش ميداد حمله كردند اين زن فرياد ميزد كه من مادر شھيد ھستم 

  :آدرس اين مكان عبارت است از.ماموران به طرز وحشيانه اي اين زن را به داخل ساختماني بردند كه شبيه به يك باغ متروكه بود
  317روبروي مجلس پك ,خيابان مجاھدين اسم

ھمچنين ماموران به دختر جواني كه قصد داشت از تلفن عمومي استفاده كند حمله كردند و كيف او را گرفته و تمام وسايل كيف را به زمين 
 .ماموران اين دختر را به مكان نامعلومي منتقل كردند.اين عمل با اعتراض مردم روبرو شد.ريختند 

 تالش دوباره مردم در عصر همان روز
 بعد از ظھر 6:00ساعت 

 .با اين ترکيب از اوضاع ھر آن منتظر خبر انفجار ھستيم .و ھوا اªن تاريک شد. فضا متشنج. پياده روھا مملو از جمعيت
با وجود اینکه ھنوز درگيری خاصی بين مردم معترض و نيروھای سرکوبگر مشاھده نشده است، وضعيت ميدان ونک غير عادی و در حالت زرد می 

نيروھای سرکوبگر به شدت خسته به . مردم با باz و پایين کردن خيابانھای اطراف ونک درصدد فرصتی ھستند که اعتراض خود را علنی کنند. باشد
در عين حال نيروھای لباس شخصی و بسيج ھم با موتورھای سنگين خود . نظر می رسند و درکنار خيابان وليعصر نشسته مردم را نظاره می کنند

مردم نيز در گروھھای چند نفره در صدد . حدفاصل ميدان ونک تا پارک ساعی و از باz تا پارک ملت را طی می کنند و مجددا به ميدان باز می گردند
 .بدست آوردن فرصت مناسبی برای شعار دادن می باشند

نفره در يك چشم به ھم زدن دور ھم جمع شدند و با شعارھاي هللا اكبر مرگ بر  100در ضلع غربي ميدان ازادي به سمت ميدان صادقيه گروھي 
 . نيروھاي بسيج و سپاه و ضد شورش با گاز اشك آور آنھا راسركوب كردند.روسيه و مرگ برديكتاتور اعتراض خود را نشان دادند

 بعد از ظھر  7:00ساعت 
 از ونك به پايين درگيري شديد، شعار مرگ بر روسيه مردم، نيروھای لباس شخصی بشدت زنان و مردان را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار ميدھند

 ها نفر در بهارستان بازداشت ده
 .ھا تن در تجمع آرامی که مقابل مجلس شورای اسمی ھمزمان با مراسم تحليف شکل گرفته بود دستگير شدند ده

اند و عده بسياری نيز مورد  ای از معترضان بازداشت شده علی رغم تکذیب خبر بازداشت توسط مقامات نيروی انتظامی، شاھدان عينی گفتند عده
 .اند ضرب و شتم قرار گرفته
: یکی از دوستان او که شاھد قضيه بوده با بيان این مطلب گفته است. ساله است ٢٨شدگان دختری به نام فھيمه اسدی،  یکی از این بازداشت

 ”.فھميه مانند افراد دیگری که در محل بودند صرفا به صورت آرام تجمع کرده بود و وابسته به ھيچ حزب و گروھی نبود”
 .خانواده این فرد گفتند که تا لحظه تنظيم این خبر، خبری از محل دخترشان ندارند

 حضور نيروهاي انتظامي در خيابان هاي تبريز
نيروھای انتظامی شامل لباس شخصی ھا و موتور سواران و نيروھای ضد شورش در خيابانھای مھم تبریز مانند آبرسان و وليعصر تردد , مرداد 14امروز

 نفره در حال گشت زدن در محل بودند 3ساکن خيابانھا و گروھھای  ,نفره 5گفتنی است این نيروھای مسلح و آماده باش به صورت گروھھای .داشتند 
.  

تبریزدر شرایطی به سر می برد که امکان عکس و فيلم برداری به حداقل خود رسيده ولی ھمچنان مردم آگاھانه در ھمين خيابانھا رفت , بنا براين خبر
بعدظھر سرعت اینترنت به ميزان چشم گيری کاھش یافته و مردم تنھا از طریق کافی نت ھا از اخبار اینترنتی با خبر می  2از ساعت .و آمد دارند 

 .شوند و می توان گفت که از طریق کارتھای اینترنتی از منازل دسترسی به اینترنت به حداقل خود رسيده است

 درگيري مردم با پليس در يكي از روستاهاي ايرانشهر
مرداد در پي مراجعت مامورن اداره برق جھت قطع كردن انشعاب برق ھاي غير قانوني در منطقه اي روستايي در  15صبح پنج شنبه 

درجه سانتيگراد  55درگيري سنگيني بين مامورين و مردمي كه توان بي برقي در , حومه شھر ايرانشھر و مقاومت مردم دراين خصوص
  .ايرانشھر را ندارند در گرفت

در اين درگيري ھا كه ابتدا با سح سرد و سپس با دست به اسلحه شدن مردم شكل تازه اي به خود گرفت چند تن از روستائيان 
  . بازداشت و يك مامور به شدت مجروح شد

گفتني است با پيگيري موضوع معلوم شد كه اداره برق از كشاندن تير برق به درب منازل روستائيان خودداري كرده و تنھا به كشيدن 
تير برق در كوچه ھاي اصلي مبادرت كرده و اين امر موجب شده تا مردم از شدت گرماي مرداد ماه ايرانشھر علي رغم ميل باطني 

  . اقدام به دريافت برق با كابل از فاصله دور كنند
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 خودسوزي يك زن در مريوان
  .يک زن متأھل داراي چھار فرزند به دليل اختفات خانوادگي اقدام به خودسوزي کرد

ساله، ساکن مريوان و مادر چھار فرزند، به دليل اختفات خانوادگي که منجر به  40بنا به گزارشات رسيده، خانم فريده عبدالھي، 
  .بيرون کردن وي از جانب شوھرش و اختيار کردن ھمسر دوم نيز شده بود دست به خودکشي از طريق خودسوزي زد

نزديکان وي عنوان مي کنند نامبرده که در خانه پدري خود ساکن بود به بيماري افسردگي دچار شده بود و پس از خودسوزي نيز مدت 
عليرغم اينکه . يک ھفته در يکي از بيمارستانھاي سنندج بستري بود اما به دليل آسيب ھاي شديد جسمي جان خود را از دست داد

بعضي نزديکان وي ھمسر ايشان را به نقش آفريني در اين حادثه متھم مي کنند اما ھيچگونه واکنشي از سوي نيروھاي انتظامي در 
 .اين خصوص مشاھده نشده است

 

 اعتراض مردم  در ساري 
مرداد چند صد نفر از مردم اين شھر در اعتراض به تحليف احمدي نژاد  4خبرھاي رسيده از ساري حاکيست که عصر چھارشنه 

در فيلم ارسالي از اين تجمع که اکثريت بزرگي از معترضان را زنان تشکيل مي دادند، متواي شارھاي داده شدده . راھپيمايي کردند
 .مشخص نبود

 

 ساله را هم كشتند 12نوجوان 
پنجشنبه گذشته عليرضا ھمراه با پدرش براي شركت در چھلم شھداي سركوب اخير به بھشت ندا رفته بودن در ھنگام بازگشت لحظه اي دست 
ر عليرضا از دست پدرش جدا مي شود ، در اين ھنگام دست او از زندگي كوتاه مي شود عليرضا بر اثر اصابت ضربه ي باتوم كه به سرش خورد دچا

روز باzخره ديروز توانستند جنازه او را  4خانواده عليرضا بعد از  .سال سن داشت  12خونريزي مغزي شد و به شھادت رسيد روحش شاد عليرضا فقط 
 .از پزشك قانوني تحويل بگيرند

 

 حكم زندان براي دانشجويان چپ دانشگاه زنجان

بر اساس این حکم بھرام واحدی، سورنا ھاشمی، . ماه پس از پایان دادرسی به متھمان ابغ شد 4حکم دادگاه بدوی دانشجویان دانشگاه زنجان، 
آرش رایجی، پيام شکيبا و محمد حسن جنيدی ھر کدام به تشویش اذھان عمومی و تحریک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن امنيت کشور به 

  .یک سال زندان محکوم شده اند
و عليرضا فيروزی دیگر دانشجوی دانشگاه زنجان نيز به اتھام تشویش اذھان عمومی ،تحریک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن امنيت کشور 

 . ھمينطور اقدام عليه نظام مقدس جمھوری اسمی به یک سال و چھار ماه زندان محکوم شده است
 

 ؟ جمهوري اسالمي تمام شد ؛ بعد از اين بايد چه كرد :وبالگ گردي،وبالگ خاشاك
 ظ .ب 4:26روی  2009, 5آگوست 

اما مساله مھم اzن این است که . نفس ھای این نظام ظالم و فاسد به شماره افتاده و این از چند سال قبل ھم قابل پيش بينی بود 
چگونه یک نظام سالم و قدرتمند را مستقر کنيم . بعد از این باید چه کرد ؟ دوره گذار را چگونه با کمترین ھزینه باید پشت سر بگذاریم 

 .؟ چگونه از ھرج و مرج و دیکتاتوری دوباره جلوگيری کنيم ؟ اینھا سواzت مھمی ھستند که باید برایشان پاسخی یافت 
با نگاھی به تاریخ صد سال گذشته کشورمان ميتوانيم ببينيم عدم آگاھی توده مردم بزرگترین عامل فکت مردم بوده و ھميشه ھم از 

اگر بتوان مردم را آگاه کرد و وقایع تاریخ معاصر را به آنھا یادآوری کرد ميتوان به آینده روشن اميدوار . ھمين مشکل ضربه خورده ایم 
دو انقب بزرگ ، چند کودتا ، ھشت سال جنگ . فراموش نکنيم ما در صد سال گذشته ھمه جور تجربه در این کشور داشته ایم . بود 

 …، سالھا مبارزه مدنی در دوره ھای گوناگون و ) ھم در دوره مصدق و ھم در حال حاضر ( ، تحریم 
 .فقط باید از این تجربه ھا استفاده کرد 

 

 بازداشتگاه كهريزك همچنان داير و زير نظر ناجا است 
خبرھای رسيده از منابع مجلس شورای اسمی که مایل به بردن نامشان نيستند، حاکی از دائر بودن بازداشتگاه کھریزک است که 

این بازداشتگاه بفاصله پس از اعم جانباختن روح اzمينی و متھم کردن ناجا به شکنجه .   ھمچنان مورد استفاده ی ناجا می باشد
ھای خشونت آميز در آن، توسط پدر این جانباخته راه آزادی که از ھمکاران محسن رضایی می باشد، حساسيت جامعه و مسئولين 

این ھيئت فشار خود را .  حکومتی را برانگيخت و  مجلسيان و اعضای کميته ویژه را وادار به اعم تحقيق و تفحص در این مورد نمود
دليل این اصرار اخباری بود که از . برای بازدید از کھریزک و تحقيق در این خصوص گذاشته و برای انجام اینکار اصرار زیادی نشان می داد

گفته می شود که صدور .  دخالت مستقيم یک روحانی عاليرتبه دستگاه رھبری در شکنجه و شھادت شھيد روح اzمينی درز کرده بود
اما، .   حکم تعطيلی این بازداشتگاه برای جلوگيری از وقوع تحقيقات در موارد شکنجه ھا و قتلھاي رخ داده در این مجموعه بوده است

نمایندگان کميته ویژه عليرغم اعم تعطيلی بازداشتگاه کھریزک اصرار بر بازدید از این محل داشتند که سرانجام از بيت رھبری به آنھا 
اعضای کميسيون از فرط »  .نظر رھبری بر این است که موضوع خاتمه یافته و نيازی به بازدید ھيات نمی باشد«گفته شد که 

آگاھان دخالت مستقيم در ممانعت بازدید  .سرخوردگی ناچاراً استعفاء داده و امکانی برای ادامه فعاليت کميته ویژه حقيقت یاب ندیدند
 .این بازداشتگاه از طرف خامنه ای را دليلی بر صحت گزارشات رسيده از دائر بودن این بازداشتگاه می دانند

 اخبار كوتاه



 

   88شماره يازدهم، بيست و يكم مرداد بسوي انقالب                                                                                                                     8صفحه      

 گزارشات و تحليل ها

 آينده محمود
 مينایی.م

و پس لرزه ھای زلزله سياسی که به دنبال اعم نتایج انتخاب رئيس جمھور در کشور روی داد  و موجب تخریب پایه ھای مشروعيت رژیم اسمی 
شد ، ھمچنان ادامه دارد و آینده سياسی محمود احمدی نژاد را عليرغم تنفيذ  –وzیت مطلقه فقيه  –ایجاد ترک ھای عميق در ستون خيمه حکومت 

از عمـق "  در حـال حاضـر خامنـه ای و احمـدی نـژاد کـام.  ابھام فرو برده است  –اینبار  –و تحليف یاس آور در نبود مقامات عاليرتبه ، در ھاله ای از 
آنھا در داخل با اپوزیسيونی فراگير روبرویند که عوامل آن در ھمـه جـا از مجلـس و : مشکتی که از امروز با آنھا دست به گریبان خواھند بود آگاھند 

کـز مرانھادھای عالی نظام ، حوزه ھای علميه ، مجامع مشورتی و تصميم گيرنده ، ادارات و حتا نھادھای نظامی و انتظامی گرفته تـا کارخانجـات و 
حضور دارند و کشور را به آستانه انقبـی تمـام ....توليدی ، طيف گسترده جنبشھای حق طلبانه و مبارز زنان ، دانشجویان ، جوانان ، دانش آموزان و

در خارج از کشور نيز عوه بر تجمعات و گردھمایی ھای اعتراضی اپوزیسيون برانداز و افشاگری ھای ھمه جانبه و zبی گری ھای . عيار کشانده اند 
 موثر احزاب و شخصيت ھای مخالف و اصح طلب ، با زمزمه ھایی مبنی بر تشدید مجازاتھای اقتصادی و تحریم ھای متنوع از سوی شورای امنيـت

با این اوصاف چاره رژیم برای ادامه حيات چيست؟ به نظر می رسد به دنبال مقاومت ھمه جانبه مردم در خيابانھا . سازمان ملل و دول خارجی روبرویند
کشتار مردم از سوی عوامل انتظامی و نظامی ، که داد ھمه نھادھای مدافع حقوق بشر را درآورد ، نقشه فرماندھان کودتا مبنی بر سازش " و متقاب

آمریکا و روسيه و چين ناکام مانده و دیگر امکان مذاکره علنی و غيرعلنی برای واگذاری منابع داخلـی کـشوربه قـدرتھای "  با قدرتھای بزرگ مخصوصا
احمدی نژاد تکيه گاھھای مخملی داخلی و خارجی شان را از دست داده اند  به نظر می رسـد   –با این اوصاف ، حال که خامنه ای .  بزرگ را ندارند 

 . امنيتی شان برافراشته اند  ندارند –چاره ای جز نشستن بر روی سرنيزه ھایی که اطرافيان نظامی 
 : سناریوھای محتمل برای آینده رژیم اسمی عبارتند از 

این گزینه کارآیی خود را از دست داده و سرکوب ھا ی وحشيانه رژیم با توجه به وسعت اعتراضات و مردمی :  کنترل اوضاع با تشدید سرکوبھا -1
در ضمن این عمل ممکن است کشور را به سوی یک انقب تمام عيار ھدایت و اوضاع را بطور کلی . تر شدن قيام ،  امکان نابود کردن مقاومت را ندارد

عوه بر اینھا  ممکن است علی خامنه ای با دست زدن به ریسکی .  از کنترل ھمه عوامل و بازیگران صحنه سياست داخلی و بين المللی خارج کند
 . بسيار خطرناک اعم حکومت نظامی نماید  گرچه  امکان موفقيت آن بسيار ضعيف و درصد شکست آن باz است

انتخاب این گزینه به توازن قـوا در روزھـا و ماھھـای آینـده :   پذیرفتن تجدید انتخابات و قربانی کردن احمدی نژاد در پيش پای بقای نظام -2
اگر اعتراضات ادامه یابند و شيوه ھای جدیدی برای ابراز مقاومت بکار گرفته شود و نيز ریزش نيروھای طرفدار نظام به حدی برسد کـه . بستگی دارد

ھر چند که این داروی موقت تنھا تا مدت . نظامی به ھم بزند امکان انتخاب این گزینه بعيد نيست –موازنه قدرت را به نفع مردم و به ضرر باند امنيتی 
آن را یج بسيار کوتاھی به کار خواھد آمد و بفاصله کارآیی خود را از دست خواھد داد و موجب سر باز کردن تضادھای خفته دیگری خواھد شد که نتا

از این رو عده ای فکر می کنند چنانچه راھھا ی خروج از بحران مسدود شود چاره ای جز پذیرش این گزینـه .  کسی نمی تواند با قاطعيت حدس بزند
 . دردناک برای خامنه ای و نوشيدن جام زھر و فدا کردن احمدی نژاد باقی نمی ماند

دمکراتھـا ، -طيف  متنوع کمونيست ھا ، سوسياليستھا ، سوسـيال –اپوزیسيون بيرونی رژیم :   اوجگيری مبارزات و فعاليت ھای براندازانه  -3
مذھبی ھا ، سلطنت طلبان  و فعالين سياسی مستقل ھمچون بنی صدر که زمـانی فرزنـد سياسـی خمينـی   –مجاھدین خلق ، بخشی از ملی 

. در آرزوی انقبی تمام عيار برای به زیر کشيدن رژیم و ایجاد نظامی دمکراتيک با خواستھای عدالتخواھانه و برابری طلبانه است -محسوب می شد 
ن ایـن تـوااین آرزو ھا ممکن است بلند پروازانه به نظر برسد اما ماھھای آینده نشان خواھد داد سنگرھای مقاومت رژیم تا چه اندازه مستحکم اند و 

 . مجموعه متنوع و پراکنده ، برای قانع کردن مردم به تداوم مبارزات انقبی  جھت سرنگونی رژیم تا چه اندازه است
تجربه جنگ ایران :  تMش باند خامنه ای احمدی نژاد برای تحریک اسرائيل به بمباران محدود بعضی از تاسيسات ھسته ای و نظامی -4

و عراق و موفقيت رژیم اسمی در استفاده از جنگ مذکور برای تسلط مطلق بـر اوضـاع داخلـی و قلـع و قمـع بيرحمانـه کليـه نيروھـای مخـالف و 
امنيتی باند کودتا جھت تحریـک دول خـارجی بـرای   –اپوزیسيون قانونی و غيرقانونی ، می تواند انگيزه ای قوی برای بخشی از استراتژھای نظامی 

اینان اگر مطمئن باشند که قادرند جنگ احتمالی را بصورت محدود نگھدارند با جان و دل از . دست زدن به اقدام نظامی بر عليه پایگاھھای کشور باشد
 . اما در ھر یک از موارد باz پارامترھای مختلفی دخيل اند که می توانند سرنوشت کشور را به گونه ای دیگر رقم بزنند. آن استقبال خواھند کرد

سـت در ھر حال ، قيام مردم  که اینک با حساسيت ھای روزافزونی از سوی مجامع و نھادھای بين المللی دنبال می شود بزرگترین ضربه را بر سيا
چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمھـوری ، بـاراک اوبامـا از سـوی مقامـات عاليرتبـه ایرانـی و . خارجی باراک اوباما و ھمپيمانانش وارد آورده است

از سوی علی خامنه ای اطمينان حاصل کرده بود که محمود برنده انتخابات  خواھد بود و با یکدست شدن کامل قدرت در داخل کشور امکان " مشخصا
ست سياسازش و ھمکاریھای منطقه ای به نفع سياست ھای توسعه طلبانه آمریکا افزایش خواھد یافت و در مقابل باراک اوباما اطمينان داده بود که 

خامنه ای  -اما  تاثير قيام مردم برافکار عمومی جھان خواب ھای اوباما. تغيير رژیم را بطور کلی کنار خواھد گذاشت و از شدت تحریم ھا خواھد کاست
اشـتباه  را را چنان پریشان کرد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تنھا به فاصله تنھا یک روز پيام تبریک تلویحی خود را به احمدی نژاد پس گرفت و آن

در شرایط کنونی اگر باراک اوباما ھمچنان در پی یافتن شریک مطمئنی در داخل ھيئت حاکمه ایران باشد باید به گزینه ھای مطمئن تر !!!. لپی خواند
 . از احمدی نژاد بيندیشد

امنيتی با این توجيه عناصر دست اندر کار را  –به احتمال زیاد فرماندھان نظامی . در این ميان اما ، زمان بشدت به ضرر رژیم در حال سپری شدن است
 به پذیرش کودتا قانع کرده اند که برای پيشبرد سياست اتمی ، نياز به حذف عناصر اصح طلب درون حکومت و یک کاسه کردن سياست ھای کن

اگر در ماھھای آینده آنگونه که جان بولتون پيشنھاد می کند اقدامات تنبيھی و تحریمی شدیدتر شود و حوزه فعاليـت ھـای مربـوط بـه .  کشور است
انه انتخابات ، آستصادرات و واردات نفت و بنزین و نيز فعاليت ھای بانک مرکزی را در بر بگيرد ، اوضاع اقتصادی رژیم با توجه به ریخت و پاشھای اخير در 

دست کشيدن از جاه طلبی ھای اتمی و پذیرش شروط سازمان ملـل کـه در ایـن : وخيم تر خواھد شد و دو راه بيشتر در برایر رژیم باقی نمی ماند 
عواقـب "  صورت با ریزش شدید نيروھای حامی دولت کودتایی روبرو خواھد شد و یا اصرار و پافشاری بر ادامه سياست ھای غنی سـازی کـه قطعـا

 . وخيمی در پی خواھد داشت
برای ما  اما ، توجه به اھداف انقبی خود ، و بـرھم زدن بـازی از .  آنچه در باz گفته شد مربوط به بازی قدرتھا ی جھانی و حاکميت اسمی است 

 .پيش طرح شده غارتگران داخلی و بين المللی مھم است
شـعارھایی کـه بتـدریج از طنـاب ھـای .  آنچه در خيابانھای تھران و سایر شھرھا جریان دارد ، رویارویی ھمه جانبه و بنيانی مردم با حاکميت اسـت

مـردم خيابانھـا را فتـح کـرده انـد و .  نگھدارنده خيمه حکومت اسمی به ستون اصلی آن رسيده نشان از بلوغ روز افزون آگاھی و شعور مـردم دارد
بی شک  . رفتن احمدی نژاد با ھلی کوپتر به مجلس می تواند زنگ خطری برای سایر عوامل ارتجاع باشد. حاکميت را از عرصه عمومی بيرون رانده اند

 . مردم در روزھا و ماھھای آینده نقش حياتی تری را در تعيين سرنوشت کشور بازی خواھند کرد
اپوزیسيون تاکنون بيشتر به ارزیابی تاکتيک ھا پرداخته و . تاکنون غير از عوامل باند کودتا ھيچ نيرویی از اپوزیسيون با تمام قوا وارد صحنه نشده است

البته از آنجایی که بخشی از رھبران جنبش ضد کودتا در حلقه موسوی ، خود از بنيانگزاران جمھوری اسمی بوده و . استراتژی خود را رو نکرده است
ولی . ت در تمام سالھای گذشته از دور یا نزدیک به تحکيم و ساختمان نظام اسمی کمک کرده اند نمی توان با قاطعيت از نيات درونی آنھا سخن گف

ف با توجه به گفته ھای آقایان رفسنجانی ، خاتمی و موسوی شکی در این نيست که ھيچکدام از آنھا مایل و طالب سرنگونی نظام نيستند و اخت
ل آنھا عم نظر آنھا بيشتر بر سر نحوه اداره نظام و بازگشت به سنتھا و روش ھای اوایل انقب است و از آنجا که انحصارطلبی جزء zینفک اندیشه و

شده است با کمال تاسف  ھمه چيز را برای خود می خواھند و ھرگاه سخن از مردم یا ملت می گویند منظورشان ھمان مردمی ھستند که در حلقه 
گفتنی است که این گفتار و کردار  نمی تواند منطبق با خواستھای مردم باشد و در آینده صف بندی ھای جدیدی . تنگ حاميان شان جای دارند و zغير
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 . ظھور خواھد کرد
صحنه  ارداگر به احتمال ضعيف اعتراضات در روزھای آینده کاھش یابد ، بحران تنھا مدتی به عقب انداخته می شود تا با نيروی جدیدتر و عميق تری و

رژیم تش خواھد کرد تا آن زمان دست و پای اعتراضات را جمع کند ، امری . دیگر فرصت زیادی تا بازگشایی دانشگاھھا و مدارس نمانده است. شود
 . که احتمال موفقيت آن بسيار ضعيف است

به آزادی و دمکراسـی و برابـری اجتماعـی "  موضوع بسيار مھم در حال حاضر ھوشياری و فشرده تر کردن صفوف مبارزاتی کسانی است که عميقا
آنچه از گفته ھا و خاطرات رفقای نـسل گذشـته بـر مـی آیـد در .  باید توجه داشته باشيم که موقعيت کنونی در کشور منحصر بفرد نيست.  معتقدند

حتـا در آن دوران شـعار مـرگ بـر ...  شيوه ھای اعتراض ، هللا اکبرھا ، چھلم ھا و:  به این منوال بوده است " ھم اوضاع تقریبا 57-56انقب سالھای 
خمينی وعده آزادی بيشتر برای زنان و حتا مارکسيست ھا را ھم می داده اما در " دیکتاتور و استبداد و امپریاليسم رایج بوده و رھبران انقب خصوصا

. است 67و  60عمل استبداد و دیکتاتوری فاجعه باری حاکم شد که یکی از نمونه ھای آن کشتار زندانيان سياسی و عقيدتی در تابستان سالھای  
يست یالبنابراین zزم است پيش بينی ھای zزم برای جلوگيری از بازگشت دیکتاتوری و سازو کارھای zزم جھت برقراری حاکميتی دمکراتيک و ضدامپر

یکی از اصولی ترین مواضعی  که می توان در حال حاضر به تبليغ و ترویج آن پرداخت ، جنبش رنگين کمان است که حقوق برابر برای ھمه . انجام گيرد
 . شھروندان را با ھر عقيده و مرام و آئين و مليتی تضمين می کند

 .  محمود در خطر است چون خود را در مقام دیکتاتوری حقير قرار داد ، این می تواند درسی برای ھمه باشد

 مينایی. م -از تابستان تا تابستان

وقتی چند سال پيش مصطفی پور محمدی به سمت وزیر کشور دولت احمدی نژاد منصوب شد ، اعتراض نھادھا و مراجع حقوق بـشری در داخـل و 
باz گرفت و ھمين امر موجب  بازگشایی مجدد  67خارج کشوربه انتصاب وی بدليل دست داشتن اش در کشتار زندانيان سياسی و عقيدتی تابستان 

zکسانی که از دور دستی بر آتش داشتند عمق سبعيت و ددمنشی عوامل کشتار در آن سالھا را "  پرونده کشتار در برابر افکار عمومی شد ؛ احتما
و افشا شدن گوشه ھای ناچيزی از جنایـات  88باور نمی کردند و یا به دیده شک و تردید در آن ادعاھا می نگریستند اما اینک پس از وقایع تابستان 

 . می توان وسعت درد و رنجی را که زندانيان و خانواده ھایشان در آن زمان تحمل کرده اند ، حدس زد... کھریزک ، اوین و
ئيـات جز از نخستين روزھای برپایی رژیم اسمی پرونده بيدادگاھھا و سوءاستفاده از قدرت ِ عوامل رژیم نيز گشوده شده و مدارک و مستندات آن با

با گذشت زمان و تثبيت تدریجی رژیم ،  ترورھای دولتی و قتل ھای سازمان یافته در داخل و خارج با پيچيدگی و مھندسی ویژه . دقيق ثبت شده است
یکی از جنایاتی که رژیم توانست سالھا آن را از چشم عموم مردم و جامعـه جھـانی پنھـان دارد کـشتار زنـدانيان در ماھھـای .  ای ھمراه می شوند
 . ناميد" جنایت عليه بشریت " کشتاری که دیده بان حقوق بشر آن را . بود 67تابستان و پایيز سال 

کسانی که در زندان ھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافـشاری کـرده و مـی کننـد محـارب و ... : "این کشتار با فتوای خمينی کليد خورد
دادستان (و جناب آقای اشراقی ) قاضی شرع... (محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تھران با رأی اکثريت آقايان حجة اzسم نيری

در زندان ھای مرکز استان کشور رأی اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقب و يـا داديـار و . ...  و نماينده ای از وزارت اطعات می باشد) تھران
آقايانی که تشخيص موضوع به عھده آنـان اسـت وسوسـه و ... نماينده وزارت اطعات zزم اzتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است

 "  ...باشند و] اشدًا علی الکفار[شک و ترديد نکنند و سعی کنند 
يست د ندر این نوشته قصد من تکرار اسناد، مدارک، نوشته ھا و گفته ھای دوستانی که به موجزترین و مستندترین وجھی این جنایت را افشا کرده ان

کشتارھای وسيع بازداشتی ھای چند ماه گذشته در زندانھا و تداوم پروژه " بلکه می خواھم با اشاره به وقایع گذشته به ماھيت وقایع جاری و خصوصا
 . تواب سازی و نيز ادامه عمليات ترورھای برون مرزی با مشارکت دولت آمریکا و عراق در پایگاه اشرف بپردازم

اما ورای این باورھا و اھداف zزم است در برابـر . برای کسانی که می خواھند جھان را تغيير دھند ، داشتن اھداف و باورھای مشترک ضروری است
دوستانی که تغيير را با توسل به راھکارھای اصح طلبانه دنبال می کردند اکنون در عمـل  نتایـج .  دشمنان تغيير ھم موضع مشترکی داشته باشند

گویی اینک که شتر کشتار و شکنجه و تواب سازی در مقابل خانـه آنھـا .  ھمدستی خود را درو می کنند" حاصل از سالھا سکوت و مماشات و احيانا
جالب اینکه بعد . شده اندخوابيده ، متوجه ماھيت پليد عوامل سرکوب که درست از فردای انقب به جوzن در صحنه سياسی کشور پرداخته بودند ، 

از اینھمه اتفاقات ھنوز در پی بازگشت به آرمانھای سالھای نخستين حاکميت جمھوری اسمی ھستند و فراموش می کنند که سنگ بنای فجایـع 
مارس ، اعدامھای شبانه پشت بام مدرسه علوی و نيز کشتار صيادان در بندر انزلـی ،  ٨اخير از تھاجم به اولين تجمع آزاديخوانه زنان کشور دراولين 

ترکمن صحرا ، اعراب جنوب ايران در قتل عام خلق عرب خوزستان ، سرکوب جنبش خلق مسلمان در آذربايجان ، کشتارکردستان ، تھـاجم بـه مـردم 
به  اجمبلوچ و تھاجم به صف ھزاران ھزار ديپلمه بيکار در سراسر کشور و حمله به دانشجويان و به دانشگاھھا و بستن دفاتر فعالين دانشجويی وتھ
ودفاتر زم شوراھا و سنديکاھھا و تشکل ھای کارگری در سراسر کشور و به تعطيلی کشاندن آنھا ، حمله به دفتر کانون نویسنده گان ایران و ربودن لوا

کانون و پس آنگاه یورش به مراسم سعيد سلطانپور وبردن اواز مراسم عروسی اش ،اعدام سعيد در کمترین زمـان ممکـن ، یـورش بـه دفاترفعاليـن 
در کنار تجاوز به حريم زندگی انسانھای بيشمار در طی سالھای  ۶٧و  ۶٠سازمان ھا واحزاب و بستن دفاترو دستگيريھا که با اعدام وکشتار دوتابستان 

 . حکومت اسمی، گذاشته شده است
ان کـرد رنشاگر گفته خامنه ای مبنی بر اینکه مبارزات کنونی کاریکاتوری از مبارزات دوران انقب است ، درست باشد باید به فعالين اصح طلب خاط

ترور توماج ھا ، تـوپ .  سرکوب و کشتارھای کنونی در برابر سرکوب ھا و ددمنشی ھای سالھای نخستين بعد از انقب ھم کاریکاتوری بيش نيست
 اسـرباران شھرھا و روستاھای کردستان ، تجاوز و کشتار دختران و زنان در زندانھا ، برپایی چوبه ھای دار و حرکت سھمگين ماشـين کـشتار در سر

جمھـوری "  شعار "   حال چگونه می خواھيد به آن سالھای وحشت و دھشت برگردید؟ چگونه مجددا.  قابل مقایسه با حال حاضر نيست" کشور ابدا
" پيک نـت "  خمينی را بر سر زبانھا می اندازید تا بھانه ای در دست کاسه ليسانی چون اصحاب "  اسمی نه یک کلمه بيشتر و نه یک کلمه کمتر 

اعم موضع " نه شرقی نه غربی  جمھوری ایرانی " برای ایجاد اختف و تسویه حسابھای چندین و چند ساله با مردم باشد؟ فرا روی مردم به شعار 
اگر گمان می کنيد اسم شما با اسم آنھا متفاوت اسـت بـه جـای .  مخالفت صریح با اسمی است که حاکمان تجاوزگر پشت آن سنگر گرفته اند

فعاzن اصح طلب zزم است قبل از چسبيدن به ریش خامنه ای به ریشه ھـای اسـتبداد و .مقابله با شعارھای مردم ، مواضع خود را شفاف تر کنيد
در تاروپود قانون اساسی و فرامين خودسرانه خمينی در آن سالھا نھفته است که اصحاب پيک نت در دفاع و توجيه آنھا گلو " ارتجاع بپردازند که اتفاقا

آخر .  ذھن مسخ شده و استبداد زده آنھا چنان است که ھيچ حرکت مخالفی را بر نمی تابند و تنھا دليل شان سوء استفاده رژیم است. می دریدند
ر رژیمی که به زن و دختر سرداران سپاه و مقامات اطعاتی خود رحم نمی کند ، رژیمی که به لجن مـال کـردن یـاران دیـرین خـود مـی پـردازد ، د

ی و روسـدروغگویی و شبھه افکنی روی دیکتاتورھا و فاشيستھای تاریخ را سفيد کرده ، چه نياز به به این دستاویزھا دارد؟ تازه مگر مردم جمھوری 
بی و طل آمریکایی و چينی و عربی می خواھند که شما را اینگونه برآشفته کرده است؟ نکند با ایرانی بودن مردم ھم مشکل دارید؟ این چه نوع اصح

 مبارزه با فساد و دیکتاتوری است؟ 
وجدان خود را قاضی .  برای یکبار ھم که شده از ورای ایدئولوژی خود نگاھی به وقایع سالھای گذشته بياندازید! دوستان اصح طلب ! عزیزان! آقایان

ھمه این اتفاقاتی که اzن می افتد در ابعاد بسيار وحشتناکتر . از زاویه نگاه یک انسان به اعمال شرم آور سی سال گذشته رجوع کنيد" کنيد و صرفا
خامنه ای گمان نکند که زن و . در سالھای گذشته جریان داشته و تا زمانی که این غده سرطانی ریشه کن نشده خطر بازتوليد آن بی وقفه ادامه دارد

. اشدبچه ھا و عروس ھایش از خطر تجاوز اوباش کھریزکی و شکنجه گران اوینی در امانند ، روح اzمينی ھم گمان نمی کرد روزی داغدار فرزندش ب
 .اگر عمری باقی باشد و این روند ادامه داشته باشد، خامنه ای و یارانش این داغ را ھم تجربه خواھند کرد

واضح است که . اتفاق شرم آور دیگری که در روزھای گذشته افتاد حمله نيروھای دولت دست نشانده عراق به ساکنين شھرک اشرف درعراق است
با توجه به مذاکرات و چراغ سبزھای چندین ماه  مقامات وزارت خارجه آمریکا و ایران . این حمله بدون ھماھنگی با نيروھای آمریکائی امکان پذیر نبود 

این حمله در ضمن باید به سـران سـازمان .  این عمل جنایتکارانه می تواند مقدمه ای برای نزدیکی ھرچه بيشتر طرفھای دخيل در این موضوع باشد
بی شک  ادامه سياستھای فرقه گرایانه گذشته حاصلی جز به ھرز دادن نيروھای صادق . مجاھدین آموخته باشد جایی امن تر از آغوش مردم نيست

 . صحنه سياسی کشور منتظر اتخاذ سياستھای اصولی ، ضد امپریاليستی و مردم گرایانه شماست. ، آزادیخواه و عدالت جو ندارد
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 از انقالب مخملي تا انقالب واقعي
 .پويان ش

روزگاری است که بسياری دوران انقب ھا را به سر . انقب یکی از آن واژه ھای مناقشه برانگيزی است که تفاسير بسياری درباره آن شده است
البته این واژه با یک پسوند . اما در چند وقت اخير با اوج گيری مبارزات و اعتراضات مردم ایران این واژه بار دیگر مطرح شده است. آمده تصور کرده اند

حاکمان دیکتاتور جمھوری اسمی در ادعا ھای خود بر ضد اعتراضات و مبارزات مردم ایران به آنان انگ انقب ! “ مخملی”با پسوند . ھمراه است
اما در این جا باید یک بررسی کوتاه . البته در مقابل برخی از فعاzن سياسی نيز بدشان نمی آید که در ایران انقب مخملی بکنند. مخملی را می زنند

انقب مخملی مفھومی است که از دوران پس از . از مفھوم انقب مخملی بکنيم و آن را با انقب واقعی و به معنای کسيک آن مقایسه کنيم
مشخصه اصلی انقب مخملی این است که صرفا zیه ی . فروپاشی شوروی در روند اتفاقاتی که در کشور ھای بلوک شرق سابق رخ داد، باب شد

یعنی با حفظ تمامی مناسبات سياسی، اجتماعی، . باzی حاکمان بدون آن که کليت وضع موجود و ساختار ھا و قوانين تغيير کند جا به جا می شود
از طرف دیگر در این نوع انقبات مخملی معموz حکومت ھای . اقتصادی و فرھنگی تنھا چھره ھای سياسی رده باzی حکومت عوض می شوند

یکی دیگر از مشخصه ھای این روند سياسی این است که معموz نيرو ھای نظامی و انتظامی این . خارجی خصوصا آمریکا دخالت ھای مستقيم دارند
 موzکشور ھا بی طرفی خود را سریع اعم می کنند و از خيابان ھای شھر خارج می شوند و در روند انقب مخملی دخالتی نمی کنند در نتيجه مع

 .این روند سياسی انقب مخملی با خشونت کمتری رخ می ھد
 

البته این فرایند سياسی که به نام انقب مخملی معروف است مشخصات ریز و درشت دیگری ھم دارند که در کل زیر مجموعه ھمين چند مشخصه 
ب قبا این اوصاف آیا اص امکان بروز انقب مخملی در ایران وجود دارد؟ آیا مبارزات و اعتراضات این دو ماه در ایران سنخيتی با این ان. کلی است

شاید بتوان گفت در ھفته اول اعتراضات تا قبل از . مخملی دارد؟ برای پاسخ به این سواzت به بررسی ھمين اعتراضات چند ھفته اخير می پردازیم
در چارچوب ھمين نظام جمھوری “ پس دادن رای شان”خرداد، روند اعتراضات مردم صرفا بر محور  ٢٩سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه معروف 

خرداد بود که شعار ھا ناگھان تبدیل به  ٣٠در . اما پس از سخنان خامنه ای و صدور فرمان سرکوب از طرف وی ورق برگشت. اسمی می چرخيد
در نتيجه مردم دیگر به تغييرات جزئی و سطحی در zیه . خواست نابودی و سرنگونی دیکتاتوری و نظام جمھوری اسمی و شخص خامنه ای شد

خواست . در کنار آن رگه ھایی از مطرح شدن خواست ھای عميق تر اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی مطرح شد. ھای باzیی حکومت راضی نبودند
برابری کامل زن و مرد، خواست آزادی ھای بنيادین سياسی و فرھنگی، خواست برابری حقوق شھروندان از ھر قوميت و مليتی، خواست برابری 

با توجه به این که بسياری از این خواست ھا در چارچوب . خواست ھایی است که در جنبش مردم ایران مطرح است… اقتصادی و رفاه اجتماعی و
ی کنونی جمھوری اسمی و حکومت دیکتاتوری آن نمی گنجد و تجربه ی یک دھه اخير نشان داده است که ھرگونه تش برای اصح در این نظام ب

در واقع برخف تبليغات، ھمواره . فایده است و با توجه به برخورد ھای خشونت آميز حکومت با مردم بحث انقب مخملی ھم منتفی شده است
اما مقاومت یک . وگرنه ھيچگاه انقبيون خواھان اعمال خشونت نبوده و نيستند. حاکمان ھستند که بر روند انقب مردم خشونت را تحميل می کنند

از طرف دیگر با وجود این که بيشتر کشور ھای دنيا خصوصا مردم آزادیخواه کشور ھای مختلف از خواست ھای مردم ایران اعم . امر طبيعی است
این امر به آن معنا نيست که این قدرت ھای . اما کوچکترین نشانه ای از دخالت کشور ھای خارجی خصوصا آمریکا دیده نمی شود. حمایت کرده اند

نيازی که جھانی نخواسته اند در امور مردم ایران دخالت کنند، بلکه به این معنا است که مردم ایران خودشان به آن سطح از بلوغ سياسی رسيده اند 
اص یکی از خواست ھای مردم ایران این است که با حفظ استقل سياسی خود با تمام مردم جھان رابطه . نيست دستی از خارج آنان را ھدایت کند

ای دوستانه و صلح آميز و برابر داشته باشند و نه می خواھند دولت خود در سرنوشت مردم دیگر نقاط جھان از جمله فلسطين، لبنان، عراق، 
در نتيجه این گزاره ی اصلی ھر . دخالت نا به جا داشته باشد و نه دولت ھای خارجی سعی کنند در سرنوشت مردم ایران دخالت کنند… افغانستان و 

 .انقب مخملی نيز منتفی است
 

خ اما یکی از مھم ترین پایه ھای ھر نوع انقب مخملی بی طرفی نيرو ھای نظامی و انتظامی و ارتش ھر کشوری است که در آن انقب مخملی ر
سپاه پاسدران جمھوری “ در ھمين چند ھفته به راحتی قابل مشاھده است که بزرگترین و قوی ترین نيروی نظامی حاکم در ایران یعنی. داده است
با یک گردش کوتاه در . برای انجام یک کودتای تمام عيار وارد صحنه شد است… با تمامی امکانات نظامی، سياسی، تبليغاتی ، اقتصادی و “ اسمی

سطح شھر در روز ھایی که قرار است تظاھرات مردمی رخ دھد به راحت می توان دید که تش این سپاھيان برای به موفقيت رساندن کودتای 
در نتيجه برخف خيال ھای کودکانه و تبليغات دروغين دستگاه تبليغاتی حکومت کودتایی جمھوری اسمی راه انداختن . نظامی چقدر مشھود است

انقب مخملی در شرایطی که یک نيروی نظامی وحشی که ھيچ ابائی از اعم ھرگونه خشونت ندارد، تمام شھر را اشغال کرده است، نا ممکن 
 .است

 
 حال راه حل واقعی و عينی چيست؟ متاسفانه بر اثر تبليغات ھای منفی که از طرف تریبون ھای مختلف صورت گرفته است و با توجه به تجربه ی

در حالی . در معنای کسيک و واقعی و علمی آن واژه ای نا پسند و نا مطلوب جا زده شده است“ انقب“ در ایران واژه ی  ۵٧شکست خورده انقب 
ھمين اتفاقاتی که در ایران امروز ما در حال رخ دادن است خود مقدمه یک انقب عظيم و . پدیده ی زیاد عجيب و غریبی نيست“ انقب“ که این 

اتنقب یعنی اعمال قدرت مستقيم و آزاد و برابر . خودش یک گوشه ای از عظمت مفھوم انقب را داشت ٨٨خرداد سال  ٢۵. دوست داشتنی است
 .خرداد ٢۵انقب یعنی ! تمام مردم یک جامعه در خيابان ھا

 
 نگیانقب در معنای کسيک اش یعنی تغيير بنيادین تمامی مناسبات نا برابر و غير آزاد در تمامی عرصه ھای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھ

 ابرآیا مردم ایران دوست ندارند در یک جامعه عاری از ھر گونه تبعيض به بھانه ھای مختلف زندگی کنند؟ آیا نمی خواھند زن و مردم با ھم بر… و
ه خوبی رفاباشند؟ آیا نمی خواھند در انتخاب پوشش، نوع زندگی و نوع رابطه شان با دیگران آزاد باشند؟ آیا نمی خواھند از شغل و مسکن و درآمد و 

برخوردار باشند؟ آیا نمی خواھند خودشان مستقيما در تعيين سرنوشت شان نقش داشته باشند؟ تمام این ھا به ھمراه ھزاران خواست انسانی 
جمھوری . دیگر در جامعه ای تحقق می یابد که مناسبات و قوانين آن بسيار متفاوت از این چيزی است که جمھوری اسمی بر ما تحميل کرده است

این به اسمی با نيروی نظامی سپاه و بسيج اش نشان داده است که به این راحتی ھا و با زبان اصح و یا زبان مخملين اجازه نمی دھد که مردم 
 .پس راه اصلی که باقی می ماند سعی در انجام انقب به معنای واقعی و کسيک اش است. خواست ھا برسند

 
وبی رج در آخر بر رفع این سو تفاھم عمدی که معموz برای نفی انقب مطرح می کنند که انقب یعنی اعمال خشونت و ایجاد نا امنی و و ھرج و م

تنھا به ذکر این نکته کوتاه بسنده می کنم که اکنون عامن اصلی خشونت در ایران را خود مردم به راحتی می توانند تشخيص دھند، … نظمی و
د خو ایجاد کنندگان نا امنی در خيابان ھا و در زمان اعتراضات آرام و مدنی و مسالمت آميز مردم چه کسانی ھستند، کسانی که به وسایل مردم و
مردم حمله می کنند و ھرج و مرج توليد می کنند چه کسانی ھستند؟ کسانی که نظم طبيعی زندگی انسان ھا را نابود کرده اند چه کسانی 

ھستند؟ پاسخ برای ھمه ما روشن است، دیکتاتوری جمھوری اسمی به ھمراه بازوی نظامی آن یعنی سپاه و بسيج و نيروی به اصطح انتظامی 
اتفاقا برای رفع ھرگونه خشونت، ایجاد امنيت و نظم و آرامش ما باید این نيرو ھا را از سر راه برداریم و این جز با یک انقب . این کار ھا را می کنند

 .واقعی محقق نمی شود
 ١٣٨٨مرداد  ١٧ – «ندای سرخ»انتشار 
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   نان ديگ رام و مبارزه عليه جابجائي اجباري در هند: يك سال بعد

 ترجمه از بھروز نوائیاثر دیو پوگ ، 
تا آن .  ده ھا ھزار دھقانان نان دیگ رام در بنگال غربی ھندوستان قيام کرده و از قطعات زمين شان دفاع کردند 2007در ژانویه و مارچ سال 

 موقع که مبارزات شان فروكش کرده بود، دھقان ھا جلو نقشه ھای دولت جبھه چپ در بنگال غربی از برای ساختن یک کارخانۀ عظيم شيميائی بر
را برای مدّت ھشت ماه کامً از ناحيۀ نان دیگ رام خارج کرده ) مارکسيست(زمين شان را گرفته و پليس و کادرھای مسلّح حزب کمونيست ھند 

را که از یک ابتدا تا یک انتھای ھند تحت برنامه ریزی و اجرا " مناطق خاص اقتصادی"این مبارزه زمينۀ سياسی مبارزات روز افزون بر عليه صدھا .  بودند
 .قرار دارند را تغيير رادیکال بخشيد

.  ، مناطق خاص اقتصادی مختصاَ برای ساختار بنيادی نوین و کمپلکس ھای صنعتی می باشند2005بر اساس قوانين مصوّبه در سال 
ھای (مناطق خاص اقتصادی ارائه دھندۀ معاف بودن از دادن ماليات حاصله از سود به ابعاد وسيع بوده، شامل چشم پوشی از مسئوليت ھا در باب 

از آنجائی که مناطق خاص اقتصادی تحت .  تجارت و قيمت ھای انحصاری دولت ھا، و معاف از اجرای اکثریت قوانين کارگری می باشند) حاصله از
مناطق خاص اقتصادی را مردم مبارز ھند به درستی  مناطق .  شناخته می شوند، حمت بدان ھا غير قانونی ست" فواید خدمات عمومی"عنوان 

تری بيشخاص استثمار ناميده اند زیرا که آن مناطق به سرمایه داران بزرگ ھندی و شرکت ھای چند مليّتی اجازه ميدھند که منفعت ھای فوق العاده 
گر چه ھنوز این مناطق به ھمان ابعاد گستردۀ مناطق جنوب شرقی چين .  از کارگران شان حاصل کرده و منابع با ارزش طبيعی را به غارت برند

اکثر این مناطق یا دارند ساخته می شوند و یا در .  منطقۀ خاص اقتصادی به تصویب قدرتمندان مرکزی و ایالتی رسيده اند 500نرسيده اند، امّا بيش از 
 .روند تصرّف زمين قرار دارند

پس از آن که برنامه ھای مناطق خاص اقتصادی اعم گشت، زارعين از فروش زمين ھای شان خودداری کرده و دھقان ھا از به جای دیگر 
آنگاه که تاکتيک ھای قلدری و رشوه دادن با شکست منجر شدند، آنگاه دولت بنگال غربی و دیگر ایاzت از قانون .  منتقل شدن خودداری کردند

دست به " مقاصد عمومی"این قانون دوران استعماری انگلستان به دولت اجازه ميدھد تا از برای .  شروع به استفاده کردند 1894مصادرۀ زمين 
 .مصادرۀ زمين بزند

 در بنگال غربی) مارکسيست(نقش حزب کمونيست ھند 
.  نيروی غالب در دولت جبھۀ متحد چپ در بنگال غربی، به ھمراه قوم نزدیکش، حزب کمونيست ھند می باشد) مارکسيست(حزب کمونيست ھند 
در دھۀ .  خود را به حزبی پارلمانی مبدّل ساخت) مارکسيست(دست از مبارزات انقبی برداشت، حزب کمونيست ھند  1960پس از اینکه در دھۀ 

 .بر موج مبارزات شدید در مناطق روستائی و کلکته سواری کرده و به قدرت رسيد) مارکسيست(ھفتاد حزب کمونيست ھند 
این حزب قادر بوده است که .  عمدتاً ساخته شده از نخبگان یک کاست غالب می باشد) مارکسيست(امروزه رھبری حزب کمونيست ھند  

، و استقرار سيستم نظامی قدرتمندی را که به کليّۀ روستاھا در )که اکنون به کنار انداخته شده( 80از طریق مستقر کردن یک رفرم ارضی در دھۀ 
را داشته باشد با ) مارکسيست(ھر کسی که جرأت به مخالفت با رؤسای محلّی حزب کمونيست ھند .  بنگال غربی دسترسی دارد در قدرت بماند

با وجود ادّعای حزب .  بایکوت اجتماعی، مزاحمت بر سر سھم ھایش، اخراج شدن از کار و اگر zزم شد به بدبختی ھای شدیدتر روبرو خواھد شد
بيش از (بودنش، حقوق کارگران، درآمد زارعين، خدمات بھداشتی و تحصيت ابتدائی در بنگال غربی " ترّقی خواه"کمونيست مارکسيست مبنی بر 

فاقد ھر گونه برتری نسبت به بقيۀ ھند می ) مدارس فاقد مستراح می باشند% 40کودکان رسماً خارج از سيستم مدارس به سر برده و  000،900
 .  باشد

به فروش " صنعتی کردن به سود مردم"حزب کمونيست مارکسيست در تش بوده تا مناطق خاص اقتصادی را به مثابه ابزار نقليه برای 
مين کنگرۀ حزب کمونيست 18سند مربوط به سياست اقتصادی مصوّبه .  را ایجاد نماید" سوسياليسم"رساند که بنا بر ادّعایش شرایط عينی برای 

ميدی به سرمایۀ امپریاليستی به عنوان افزایش دھندۀ توليدات داخلی خوش آمد گفته که تکنولوژی پيشرفته تر آورده و  2005مارکسيست در سال 
در واقع، صنعت ھائی که در مناطق خاص اقتصادی برپا ميگردند شدیداً دارای سرمایۀ متمرکز بوده و تنھا معدودی شغل به .  نسلی را شاغل ميکند

بنا به گفتۀ یک دھقان .  ارمغان آورده که تقریباً ھيچ کدامشان به دست دھقان ھائی که از مالکيّت زمين ھای اجدادیشان ور چيده شده اند نميرسد
تمام آنھا که زمين شان را ترک کردند "که زمانی بر روی قطعه زمينی که اکنون تحت اشغال مناطق خاص اقتصادی در نزدیکی نان دیگ رام در آمده، 

 ."مشغول فروش خيار یا تميز کردن مدفوع انسانی می باشند
 تسخير زمين در سينگور

 2.5آکر زمين برای مناطق خاص اقتصادی مصادره کند که تدریجاً  140000در بنگال غربی دولت حزب کمونيست مارکسيست اقدام کرده تا 
آکر  997در سينگور روی داد، آنجا که دولت ميخواست  2006اولّين آزمایش بزرگ این سياست در سال .  ميليون روستائی را ریشه کن خواھند ساخت

.  زمين حاصلخيز چند محصولی را برای یک کارخانۀ ساختن اتوموبيل تاتاس، که بزرگترین مجموع چند شرکت سرمایه داری در ھند است مصادره کند
 .  نفر را تھدید به جا به جائی کرد 20000این پروژه، که شامل پيشرفت ھای چشمگير ساختمانی بود 

، 2006در اوایل .  سازماندھی نمودند کميتۀ سينگور کریشی راکشاآنگاه که خبر تصرّف زمين اعم گشت، کشاورزان و زارعين خود را در 
تعداد بسياری زنان جارو بدست .  زارع تظاھراتی جلو یک دفتر دولتی ترتيب دادند که شامل گوساله ھا و محصوzت کشاورزی می بود 2000بيش از 

ام  25طّی شب .  در ماه ژوzی مردم یکی از راه ھای اصلی اکسپرس در ناحيه را بستند.  شان گرفتند که مبدّل به سمبل تظاھرات در سينگور گشت
قرار ) مارکسيست(سپتامبر مردمی که دفتر دولتی مسئول تسخير زمين ھا را محاصره کرده بودند تحت حملۀ پليس و کادرھای حزب کمونيست 

 .ده، دوازده نفر، از جمله چندین زن زخمی شدند و یک جوان را آن قدر کتک زدند تا مرد.  گرفتند
وقتی .  را عَلَم کرد که بر اساس آن در سينگور بيش از چھار نفر نباید با ھم راه بروند 144وقتی که اعتراضات مردمی زیاد شد رژیم قانون 

نفر مردم بی سح در دوّم دسامبر به تظاھرات برخاستند، پليس و نيروھای شبه نظامی با باطون ھای دراز، گلوله ھای پستيکی و گاز  15000
این قدرت نمائی عظيم به تاتاس این امکان را عطا کرد که دیواری در اطراف آن مرزھا که پليس بنگال غربی برایشان .  اشک آور به جانشان افتادند
 .  تسخير کرده بودند ساختند

حزب کمونيست مارکسيست و دولت بنگال غربی تصوّر ميکردند که وقایع سينگور بی حاصل بودن مقاومت در برابر دیگر مناطق خاص 
 .از آن طرف، زارعين نان دیگ رام درس ھای بسيار متفاوتی از سينگور گرفته بودند.  اقتصادی در ایالت را نشان ميدھد

 نان دیگ رام می خروشد 
روستائيان ھندوان  25000بيشتر .  کيلومتری جنوب غربی کلکتّه ھست 180روستا مستقر در ناحيۀ مينداپور، در  38نان دیگ رام محوطّۀ 

.  مردم نان دیگ رام زارعين کوچک، کارگران لباس سازی، کارگران حمل و نقل، ماھی گيران و مغازه داران ھستند.  کاست پائين و یا مسلمان ھستند
ماه دولت  17باز ميگردد که آنھا منطقه را آزاد ساخته و برای  1942تاریخ شان مملو از افتخار ست که از جمله به جنبش ضد انگليسی از ھند برو در 

 . خودشان را مستقر کرده بودند
محور "آکر زمين به وسيلۀ یک  14000در نان دیگ رام اعم کرد که ) مارکسيست(ميدی نمایندۀ حزب کمونيست ھند  2006دسامبر  28در 

یکی از سرمایه گزاران اصلی کمپانی شيميایی دو بود که اکنون صاحب یونيون .  و یک مرکز کشتی سازی خریداری خواھد شد" عظيم شيميائی
عجيب آن که گسترش دھندۀ منتخب حزب کمونيست .  بود می باشد 1984نفر در بوپال ھند در سال  5000کارباید، ھمان کمپانی که مسئول مرگ 

پس از قتل عام بيش از یک  1965مارکسيست گروه سالم اندونزی بود که مؤسس آن از حمایت کنندگان نزدیک دیکتاتوری سوھارتو که در سال 
 .  ميليون اعضا و ھواداران حزب کمونيست اندونزی به قدرت رسيد ست

مسجد  42عبادت خانه و  112مدارس،  130مجموع .  مردم ساکن نان دیگ رام را جا به جا ميکرد 70000چنين منطقۀ خاص اقتصادی حدوداً  
مطلب حتّی ) کميته عليه تخليه و بر چيدن از زمين(ھزاران مردم خود را تحت لوای کميتۀ بومی اوچد پروتيرود .  می بایستی با خاک یکسان ميشد
 .  که عليه از دست دادن زمين خود بودند بود) مارکسيست(برخی از کادرھای حزب کمونيست 

روستائی در یک ميتينگ جمع آمدند تا مطلب تسخير زمين را مورد بحث قرار دھند، که طی آن پليس آتش گشود  3000ژانویه، بيش از  3در  
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روستائيان .  دھقانان با ضد حمله پاسخ داده، چندین افسر پليس را کتک زده و یک وان پليسی را به آتش کشيدند.  و چھار نفر را زخمی کرد
طیّ چند روز آتی .  ميدانستند که پليس بيشتری خواھند آمد، بنا برین طیّ شب جاده ھا را مسدود ساختند تا از ورود جيپ ھای پليس جلوگيری کنند

پس از آن .  روستایيان تحت حمت کادر ھای حزب کمونيست مارکسيست آمده از خجوری مجاور، و چماق داران استخدام شده از خارج قرار گرفتند
چندین نفر از حمله کنندگان کشته شدند و دفتر ھای حزب .  که سه نفر از اعضای کميتۀ عليه تخليه به قتل رسيدند، مقاومت مردم مستحکم تر شد

 .ژانویه مردم با موّفقيّت کادر ھای حزب کمونيست مارکسيست را از نان دیگ رام به بيرون انداختند 7در .  نابود شدند) مارکسيست(کمونيست ھند 
آنھا دولت جانشينی در منطقه مستقر کرده و دست به سازمان دھی گروه .  مارچ نان دیگ رام در دست خود مردم بود 13از اوائل ژانویه تا  

 .  ھای مقاومتی برای حفظ خویش از پليس و چماق داران حزب کمونيست مارکسيست زدند
در اواسط مارچ مقامات رسمی دولت و محلّی برای یک .  وضعيّت قابل قبول دولت جبھه چپ نبود، خصوصاً برای وزیر اوّل بودادو باتاچاریا 

و بيش  Eastern Frontier Rifles, Central Reserve Battalionsنيرو متشّکل بود از .  حملۀ وسيع نظامی برای پس گرفتن نان دیگ رام نقشه کشيدند
 .پليس مسلّح به گاز اشک آور و اسلحه ھای قوی 20000از 

روستائيان بی سح شدّت خشونت حمله ای را که به سوی شان ميشد با کم بينی پيش  10000.  مارچ  در نان دیگ رام کشتار شد 14در  
اولّين خط کسانی که زنان ھندو بودند که داشتند دعا ميکردند به خدای شان تا خانه ھاشان را برایشان حفظ کند، و مسلمانان که .  بينی کرده بودند

حملۀ اولّيۀ شبه نظاميان و نيروھای پليس با کادرھای حزب کمونيست مارکسيست .  مشغول خواندن قرآن بودند بدون اخطار بھشان شليک شد
ھدف بيشتر رھبران و اعضای .  ادامه یافت که یونيفورم پليسی پوشيده بودند و روستائيان را با وحشی گری و تجاوز به ده، دوازده زنان به پيش بردند

مارچ کشته شده اند، امّا شاھدین  14نفر روستائی در تاریخ  14سپس مقامات رسمی اعم کردند که .  کميتۀ عليه تخليه و برچيدن از زمين بود
 .دیدند که اجساد متعدّدی از مردم در کاميون بار گذاشته شد تا در جاھای نا معلوم دفن گردند

سرانجام پليس مجبور ... . اوباش شروع به پرتاب بمبھا و بدنبال آن شليک کردن زدند"، )مارکسيست(در گزارش به نقل از حزب کمونيست  
با این ھمه، تعدادی از مردم طیّ ... . بود که برای دفاع از خودشان شروع به آتش کردن اسلحه شان که به متفرّق شدن اوباش منجر شد نمودند

شليک ھای پليس زخمی شده و آن طور که معلوم ست برخی از تحریک کنندگان بوسيلۀ بمب ھائی که خودشان پرتاب ميکردند زخمی شده 
در قياس با این ادّعا، حتی تيمی که دفتر مرکزی تحقيقات بوسيلۀ دادگاه ).  مارس 15نقل از سخنرانی باتاچاریا در مجلس بنگال غربی مورّخ ." (اند

 ."بدون تحریکات بود"عالی کلکتّه فرستاده شده بود نتيجه گرفت که تيراندازی پليس 
داستان ھای خشونت پليس، تجاوز و کشتار مرّتباً بوسيلۀ نجات یافتگان در یک کلينيک که بوسيلۀ کارکنان بھداشتی و دکترھا از کلکته،  

ساله می گفت که وی را بين دو تا باطون گير داده بودند و به وی  35یک زن .  بيمارستان تاملوک، و بيمارستان اس اس کی ام در کلکته گزارش ميشد
شوھرش را مجبور کردند که شاھد تجاوز باشد و تھدید کردند که بچۀ شش ماھه شان را بر زمين انداخته و زیر لگد له خواھند .  تجاوز گروھی کردند

حزب کمونيست مارکسيست .  یک پزشک گزارش داد که مشغول درمان یک زن ست که رحم وی از طریق قرار دادن یک ميلۀ فلزی پاره شده بود.  کرد
مارستان بيرون بي به درون بيمارستان ھا ریخته و به دکترھا دستور دادند که قربانيان را بھبود ندھند یا، آنھائی که نياز به ماھھا معالجه داشتند را از

 .اندازند
مردمان نان دیگ رام  20000مارچ بيش از  16در تاریخ .  مارچ مردم نان دیگ رام دوباره گردھم آمدند تا بجنگند 14ساعت پس از وقایع  48طیّ  

به خاطر اعتراض مردمان راجع .  مسلح با قطعه چوب و ميله ھای آھنی کادر ھای حزب کمونيست مارکسيست و چماق داران را از ناحيه فراری دادند
گروه ھای اپوزیسيون، روشنفکران، معلّمان، جوانان و دانشجویان، گروه .  مارچ پليس و نيروھای شبه نظامی عقب نشسته بودند 14به جنایت  وقيح 

چندین روشنفکر .  بودند" بودای آدمکش"ھای اسمی، ھنرمندان، خوانندگان و بسياری دیگر سازماندھی کرده، تظاھرات نموده و خواستار استعفای 
روپيه را به حساب بانکی امداد رساندن برای  75000پس داده و جوایز ) که باzترین جوائز بنگال غربی ست(شناخته شده جایزه ھای رابيندرا شان را 

 .  نان دیگ رام واریز نمودند
دولت که با شکست روبرو شده بود اعم کرد که منطقۀ خاص اقتصادی در نان دیگ رام لغو خواھد شد، با وجود این که در جای دیگری از  

 .بنگال غربی نيز ممکن ست ایجاد گردد
نمایندگان حقيقت جو از چھار گوشۀ ھند برای تحقيقات سرازیر .  نان دیگ رام به دست مردم باز گشته شد 2007مارچ تا اوایل نوامبر  16از  
برای نان دیگ رام سازماندھی کرده تا از " به روستا روید"از آغاز آوریل، صدھا دانشجویان کمپين ھای .  کاروانی از امداد ھا بدانجا می آیند.  می شوند

زندگی روستائيان تجربۀ دست اوّل حاصل گردد و بفھمند چه عواملی عامل گشت که زارعين برای دفاع از زمين شان دست به چنين مبارزات 
 .قدرتمندی بزنند

 دورۀ جدیدی در ژوzی آغاز گشت، وقتی که زنان و دختران، شامل بسياری از آنان که تحت حمله و تجاوز قرار گرفته بودند پا چلو گذاشته و 
 1942در " ھند را ترک کن"این جنبش نامش را از ماتانگينی حضره که در جنبش .  را ایجاد کردند) ام ام اس(سازمان ماتانجينی ماھي ساميتی 

سازمان ام ام اس صدایش را بر عليه مناطق خاص اقتصادی و رسوم پدر .  حرکتی آغاز کرده و به وی شليک کرده و به قتل رساندند الھام گرفته بود
 .  ساzرانه بلند کرد

 به گفتۀ پروفسور آميت بھات تاچاریا از دانشگاه جاداوپور که با برخی از اعضای آن مصاحبه کرده بود، ام ام اس گرد ھم آیی ھای متعدّدی 
ھمچنين این سازمان دادگاه ھای خلقی .  ترتيب دادند که بارھا از شليک اسلحه ھای حزب کمونيست مارکسيست در خجوری جلوگيری کردند

ام ام اس در حمایت از زنان عليه شوھران موّفق بود و این .  تشکيل دادند تا از سرقت ھا جلوگيری کرده و نگذارند شوھران ھمسرشان را کتک بزنند
پيروزی دیگری از جنبش زنان نابود کردن مشروب فروشی .  در کميتۀ ضد تخليه نيز صادق بود که نمی خواستند زنان شان آزادانه در محيط بگردند
 .ھائی بود که به درستی به مثابه دارا بودن اثرات مخرّب بر مردان شناخته شده بودند

ده ھا ھزار روستائيان برای مقاومت .  در طیّ تابستان کادرھای حزب کمونيست مارکسيست مرّتباً روستاھا را تحت حمله قرار می دادند 
حزب کمونيست مارکسيست تش نيز کردند تا نان دیگ رام را از طریق متوقّف کردن ورود غذا، کاzھای .  شب ھای بدون خفتن را سپری کردند

و نگرانی از آن که نان دیگ رام ممکن  2008با نزدیک شدن انتخابات بھار .  مصرفی، قدرت و آب به ورود در بخش روستائی نان دیگ رام منفعل سازند
 .ندب کاست برای بقيّۀ بنگال به نمونه مبدّل گردد حزب کمونيست مارکسيست تصميم گرفت که دوباره نان دیگ رام را تصرّف کرده و مبارزه را سرکو

 دومّين حمله به نان دیگ رام
از  mercenariesکادر حزب کمونيست مارکسيستی را با پشتيبانی  3000تا  2000حزب کمونيست مارکسيست نيروی بين  2007در پائيز  

.  نوامبر حمله کردند 5در صبح .  آ و تفنگ ھای اینساس مسلح و تربيت شده بودند47این نيرو با کشنيکف .  ایاzت بھار و جھارخاند گرد ھم آوردند
نده شده را توجيه داده شده آن بود که آنھا صرفاً تش ميکردند آن چند صد کادر حزب کمونيست مارکسيست را که در ماه مارچ از نان دیگ رام به خارج

کادر که در جنایات و تجاوزات ماه مارچ دست داشته اند آمدن بقيّه به  35کميتۀ ضد تخليه مرتباً اعميه داده بود که به غير از آن .  (بودند را باز گردانند
 .)نان دیگ رام با خوش آمد ھمراه بود

بسياری از زنان کشان، کشان خارج گشته و تحت تجاوز قرار گرفته .  نفر از مردم را به قتل رسانيد 150طیّ ھفتۀ آتی این نيروی تجاوزگر  
:  کردروزنامۀ داینيک استيتسمن بنگال با گزارش سخنان سيبالی موندل، از اھالی روستای گوکول ناگار نمونه ای از این اتفاقات را چنين تعریف .  بودند

ظھر پيوسته بود و از آنھا با  12او یکی از آنھا بود که به خطوط کميتۀ ضد تخليه در ساعت .  نوامبر در حال لرزش بود 10آن زن عيناً از ترس بابت تجربۀ "
گاری ھای چينی که (شش عدد وانت ھای ریکشاو ...بسياری از مردمی که در خط اول بودند به زمين سقوط کردند.  صدھا گلوله استقبال کرده بودند

آدم دیگر  600سيبانی یکی از .  بود که اجساد زمين افتاده بر رویشان قرار داده شد و به سوی تخالی حرکت کردند) به قوت کشيدن آدم حرکت ميکنند
برخی گوندا ھا که .  تا زن بود 100در آن گروه حدود ... بودند که با دستھای شان روی سر قرار گرفته به مدرسۀ ابتدائی آمراتوz منتقل گشتند

تا دختر از آنھا سوا کردند در حالی که  12آنھا .  صورتشان با پارچه ای پوشيده شده بود به سوی مان آمدند تا آنھا که جوان بودند را شناسائی کنند
 .خيلی زود ناله ھا و فریاد ھای زنان به گوش ميرسيد.  فروشندگان گوشت از سبد مرغ برداشته و در تاریکی غيب شان زد

.  نفر که از جمله اعضای کميتۀ ضد تخليه ميان شان بودند بوسيلۀ متھاجمين به عنوان گروگان و دیواره انسانی گرفته شدند 500بيش از  
در طیّ آن پليس ساکت .  مراکز مقاومت در نان دیگ رام یعنی روستاھای سوناچورا و گوکوzنگار  تحت غارت و خراب کاری قرار گرفته و کامً سوختند
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کليّه .  ھيچ کس از مطبوعات، افراد بھداشتی و فعاzّن حقوق بشر را کادرھای حزب کمونيست مارکسيست به ناحيه راه ندادند.  و منفعل باقی مان
وزیر اصلی بنگال غربی و عضو دفتر سياسی حزب .  کيلومتر مربع از کار افتاده بودند تا اخبار قتل عام به خارج نرسد 36برج ھای تلفن ھای سل در 

 ."حساب شان پس داده شد"کمونيست مارکسيست بودا بھاتتاچاریا با خونسردی در کنفرانس مطبوعاتی اعم کرد مردم نان دیگ رام 
آنان به زور حزب .  روستائی از نان دیگ رام به خارج انداخته شدند 10000در نتيجه حملۀ برنامه ریزی شده و خشونت آميز فوق حدود  

پس .  در حال حاضر این روستائيان در کمپ  ھای کمکی در روستا ھای مجاور یا جاھای دیگر ایالت مستقرند.  کمونيست مارکسيستی تخليه شدند
کيلومتری  50کادرھاشان را برای یاری به روستائيان فرستاده شدند چندین ھزار تا از آنان به ناحيه ای در ) مائوئيست(از آن که حزب کمونيست ھند 

 .غربی نان دیگ رام که مائوئيست ھا دارای پایگاه قدرتمند و تحت حفاظت نيروھای چریکی ھستند منتقل گشته اند
نوامبر تظاھرات ھمبستگی عظيمی در دفاع از مردم نان  14طیّ آن که اخبار این قتل عام به کلکتّه رسيد، از ھمه جور افراد ھزاران مردم در  

در اوایل دسامبر خاکستر .  مطبوعات شروع کردند داستان ھائی در تأیيد ادعّا ھای مردم نان دیگ رام چاپ کنند.  دیگ رام به خيابان ھا کشانيدند
پس از بازدید تحقيقاتی در نان دیگ رام دفتر ھای عفو بين الملل و حقوق بشر .  باقی مانده ھای جمجمه و استخوان ھای مردگان نوامبر کشف شدند

ار در ھند اعم لزوم برای تحقيقات قضائی مستقل نموده و جدّی بودن حمت کادرھای حزب کمونيست مارکسيست بر زنان فعّال را تحت تأکيد قر
 . دادند

با این ھمه، حکایت حزب کمونيست مارکسيست از مبارزات نان دیگ رام قادر بود برخی از روشنفکران در خارج را از جمله نوام چامسکی،  
نوامبر درج کنند که طیّ آن به منتقدین حزب کمونيست  22ھاوارد زین، طارق علی و والدن بلو را قانع کرد تا اعميه ای در نشریۀ ھندو، به تاریخ 

حاکی از آن که این گروه از واقعيّت ماجرا ھای نان دیگ .  در برابر امپریاليسم آمریکائی توليد نسازند" شکاف در چپ"مارکسيست نصيحت کنند که  
ما درک می کنيم که آنھا که دارائی شان را به خاطر خشونت از دست داده بودند اکنون اجازه دارند بدون مجازات به : "رام غافل است آنھا نوشتند

 ."خانه ھاشان باز گردند
.  این اعميّه بفاصله با نقد فوری از سوی روشنفکران نامی ھندوستان از جمله آروندھائی روی، سوميت سارکاراند و دیگران روبرو گشت 

با حزب " ارزش ھای مشابه"این پاسخ نامه به چندین نکات تعبيرات غلط در اعميه اشاره کرد و عدم باور از آن را که بسياری از امضاء کنندگان دارای 
طیّ دھۀ اخير سياست ھای دولت متحد چپ در بنگال غربی در عمل عيناً غير : "پاسخ نامه اشاره کرد.  کمونيست مارکسيست دارند اعم ساخت

مدّت کوتاھی پس از انتشار پاسخ نامه یکی از امضاء کنندگان اعميّه اصلی ."  قابل تفکيک از دیگر احزاب متعھّد به برنامه ھای نئو ليبرال ھستند
 .سوزان جورج علناً خود را از آن اعميّه تفکيک نمود

 دو مدل پيشرفت
مبارزات مسلحانه و غير مسلحانه ھزاران روستائيان در نان دیگ رام موضوع مناطق خاص اقتصادی و تخليه اجباری مردم را در نقطۀ مرکز  

مبارزات شدید بر عليه ساختار ھای کارخانجات ) مردم قبيله ای(در اوریسای ھمسایه ده ھا ھزار نفر از ادیواسيس .  ھندوستان قرار داده است
آکر در حال ساخته شدن در جوار ممبئی ميباشد که به اندازۀ یک  35000یک منطقۀ خاص اقتصادی .  فوzدی و معادن باک سایت به راه انداخته اند

کمپلکس ھای صنعتی، پروژه  ھای عظيم معدنی، سد  –فعاzن ھندی تخمين زده اند که انواع مختلف تخليه ھای اجباری .  سوّم بزرگی شھر ست
ميليون  100در طیّ دھۀ آتی  –شھری، پيشرفت ھای اسکانی و گسترش و پيشرفت پارک ھای ملّی توریستی " زیبا سازی"ھای عظيم، پروژه ھای 

 .  مردم را جابجا خواھند کرد
.  یک کنفرانس مھّم ملّی بر عليه جابجا کردن در رانچی اجرا شد که بيش از یکصد سازمان ھای مختلف را گرد ھم آورد 2007در ماه مارچ  

امپریاليستی که برای ده ھا ميليون در ھند فکت به بار آورده ميپردازد، بلکه فراخوان برای " پيشرفت"اعميه اش نه تنھا به تحليل و مخالفت با مدل 
سياست پيشرفتی بایستی بيش از .  یک مدل مردم مرکزی مبنا بر اقتصاد خودکفای آزاد از اتصاzت امپریاليستی: "شکل دیگری از پيشرفت می نماید

 .اوzً و فرا بر ھر چيز بھزیستی توده ھا را تقویت کرده و برای منافع شان باشد، نه به قيمتش
 : اعMميه فرا خوانی ست برای 

 خارج ساختن ثروت کشور صرفاً در جھت تأمين احتياجات مردم ھند؛  – 1
 گسترش صنعت بومی برای تأمين شغل و حفظ حقوق کارگری؛  – 2
 و " مالکيّت عمومی و حق استفادۀ شخصی"ارائۀ رفرم ھای زمينی با اھداف نھائی  – 3
 .  جنگل سازی گسترده، کنترل علمی آب و دوباره سازی خاک سطحی – 4

تمام تصميمات بایستی بوسيلۀ خود مردم در سطوح پائين گرفته شده و دولتی راستين مردمی : "در بطن این مدل نوین پيشرفتی، اعميه می گوید
آنھا حق غير ناشناس .  این خود مردمان ھستند که ميدانند چطور پيشرفتی در خدمت خودشان بوده و کدام نوعش مضّر است.  رو به باz ایجاد گردد

 .داشته و در بھترین موقعيّت برای تصميم در باب آیندۀ خویش ھستند
 فراخوان برای ھمبستگی بين المللی

، یک کميتۀ ابتکاری برای کمپين ھمبستگی بر عليه جابجائی 2007دسامبر  15در نتيجۀ جلسۀ گرفته شده در شھر بيرمنگام در تاریخ  
 ’International League of Peoples(  مجمع بين المللی مبارزات مردم 2008عوه بر آن، در فوریه .  اجباری در انگلستان ایجاد شده است

Struggle( کشور کمپين بين المللی محوری بر عليه جابجائی اجباری در ھندوستان را به تصویب رساند 40سازمان از  350، مجمع بيش از  . 
به اجرای کامل در آید، بر اساس پيشنھادات ضد جابجائی که در خود ھند تصویب ميشوند، از  2008این کمپين، که بناست بطور کامل در کنگرۀ ژوئن 

طیّ آن، کمپين ھا و جنبش ھای مخالف ضد جابجائی در کشورھای دیگر را به یکدیگر .  جمله نمونه نامبردۀ کنفرانس رانچی ساخته می شود
این نشانۀ آن است که آنگاه که نان دیگ رام ھای آینده عليه مناطق خاص .  رسانيده و منبع بين المللی حمایت و ھمبستگی را گسترش ميدھد

 .اقتصادی و دیگر اعمال جابجائی اجباری پيش می آیند، آنھا حمایت بسياری را از خارج ھند به ھمراه خواھند داشت

 !انقالبيون كمونيست! كارگران مبارز
 براي هرچه غني تر كردن محتوا و سراسري تر كردن پخش نشريه

 با ما همكاري كنيد
proletariat1871@gmail.com 
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 بحثي درباره ى مباني دموكراسي مشاركتي

 )قسمت پنجم(آناتومي دمكراسي مشاركتي 
 اسماعيل سپھر

 تناقضات ذاتی در بسط  منفی و مثبت حيطه آزادی 
 

در بسياری از مواقع حرکت در مسير ) در مفھوم ایجابی(یا به طریق مثبت ) در مفھوم سلبی(یابی حوزه آزادی ھا بشکل منفی   بسط و عمق
با بستر سازی ھای مناسب و .   یابد با رفع موانع دولتی یا ھر مانع انسانی دیگر، حوزه آزادی ھا بشکل منفی بسط می.   کند واحدی را ترسيم می

 . یابد بھنگام و با فراھم آوردن امکانات و تسھيت معين در این یا آن حوزه، شعاع آزادی بشکل مثبت گسترش می
شود و نشانی از اصطکاک و  گر می بسط مثبت شعاع آزادی ادامه طبيعی و تکميل کننده بسط منفی آزادی جلوه  ،---  در بسياری شرایط

بسط آزادی به طریق مثبت، امّا ھميشه و در ھمه حال از تقی و اصطکاک با طریقه منفی بسط آزادی خالی .   خورد تقی دو راه به چشم نمی
 . نيست

 
گيری از امکانات و  ای، بھره  توان از طریق بسط امکانات و تسھيت رسانه  برای گسترش حوزه آزادی بيان به شکل ایجابی و مثبت می
توان از طریق بکارگيری سازوکارھای دموکراتيک و ایجاد  ھمچنين می.  پذیر نمود تسھيت مزبور را بشکل نسبتاً منصفانه برای ھمه آحاد جامعه امکان 

را سازیھای سياسی، آزادی تجربه قدرت سياسی را تا حدودی از سلطه نخبگان خارج کرد و آحاد مردم  زمينه مشارکت ھر بيشتر آحاد مردم در تصميم 
چنين اقداماتی در عين حال که به بسط حوزه آزادی ھا در شکل مثبت آن یاری می رساند مانعی در برابر آزادی ھيچ بخش .  در بازی قدرت شرکت داد
 .آورد از آحاد مردم پدید نمی

 
 تواند با ایجاد مانع در برابر آزادی بسط و عمق یابی مثبت شعاع آزادی در ھر جامعه و بسط قدر مطلق آزادی آحاد مردم در ھر عرصه، امّا می

توان از کنترل بخش  مندی تعداد ھر چه بيشتری از مردم از امکانات رسانه ای می برای بسط آزادی بيان و بھره .  بخشی از افراد جامعه نيز ممکن شود
به ھمين سياق برای ایجاد فرصت برابر در تجربه قدرت سياسی .  ھای عمومی توسط تعداد انگشت شماری از افراد جلوگيری بعمل آورد اعظم رسانه

ای توان مکانيزمھای معينی را برای مھار اقتدار نخبگان سياسی و صاحبان ثروت و قدرت به خدمت گرفت و مثً حمایت تبليغاتی احزاب و گروھھ می
برای اعطاء امکانات و تسھيت ضروری به اقشار تھی دست و محروم و در راستای .   سياسی از افراد در جریان انتخابات را محدود و یا ممنوع کرد

از ایجاد برابری اقتصادی جھت بسط شعاع حریم آزادی تعداد ھرچه بيشتری از مردم نيز می توان با اخذ ماليات ھای تصاعدی و حتی سلب مالکيت 
 .ثروتمندان بدین مھم اقدام کرد

 
سخن، امّا اینجاست که آیا توسل به محدود کردن آزادی اقليتی از مردم برای بسط آزادی تعداد ھر چه بيشتری از مردم، حرمت آزادی را 

گسترش سازد و در نھایت تنگ شدن دایره آزادی ھا را به ھمراه نمی آورد؟  اگر رفع موانع دولتی در برابر آزادی مردم طریق مقدم در  خدشه دار نمی
 تواند به گسترش حوزه آزادی کمک کند؟ حيطه آزادی است، ایجاد موانع دولتی در برابر آزادی برخی از شھروندان چگونه می

 
اعمال برخی محدودیت ھاى دولتی در برابر خواست و تمایل افراد با ھدف پاسداری از حریم آزادی عمومی شھروندان شاید مورد انکار ھيچيک 

ھيچکس مجاز نيست با ادعای آزادی، آزادی دیگران را مورد تأدی و تجاوز قرار دھد و با مخدوش کردن آزادی دیگران، حریم .  از مدافعين آزادی نباشد
ایجاد موانع ) 1."(مرز آزادی جایی است که آزادی دیگران مورد تجاوز قرار نگيرد"گوید،  ھمانطور که جان استوارت ميل می.  آزادی خود را گسترش دھد

ه افراد و در کند، بلکه اقدامی است در راستای پاسداری از حریم آزادی ھم دولتی در برابر عبور از مرزھای مجاز آزادی نه تنھا دایره آزادی را تنگ  نمی
بخشی از شھروندان آشکارا مورد تجاوز و تأدی بخش دیگری از  آنجا که حریم آزادی .    مسير وسعت بخشی به گستره آزادی در سطح عمومی

 . گيرد، دخالت دولت و محدود کردن آزادی خاطيان و متأدیان امری مجاز و بایسته است شھروندان قرار می
 

به شرط دارا .   ھای ارتباط جمعی، امّا از تأدی و تجاوز آشکار و علنی به حقوق سایر افراد حکایت ندارد کنترل انحصاری برخی از افراد بر رسانه
د اقدام اندازی و بکارگيری وسایل ارتباط جمعی برای حصول به اھداف مورد نظر خو بودن سرمایه کافی، سایر افراد نيز قادر خواھند بود نسبت به راه 

قدرت احزاب و گروه ھای سياسی و ثروت سرمایه داران و مکان نيز تجاوز آشکار و تھدید مستقيمی عليه آزادی سياسی و آزادی اقتصادی .  نمایند
 . افراد بشمار نمی رود

 
تواند  تأدی و تجاوز به حریم دیگران می.  اگر نيک بنگریم، اما تأدی و تجاوز به حریم آزادی دیگران به اشکال آشکار، علنی و خشن محدود نيست

تواند حامل تأدی و تجاوز  بسياری از سنتھا، شعائر و حتی احکام و قضاوت ھای اخقی نيز می.   از اشکال پيچيده، پنھان و پر تنوعی برخوردار باشد
ترین اشکال تأدی و تجاوز به حریم  دارترین و دیرینه  فرھنگ مردساzری حامل و عامل یکی از ریشه . بخشی از مردم به حریم آزادی بخش دیگر باشد 

اشکال مختلف روابط اجتماعی، از نظام کاستی گرفته تا نظام طبقاتی حامل و عامل اشکال .   آزادی نيمی از مردم جوامع انسانی یعنی زنان است
وضع قوانين به نحوی که تعداد اندکی از بيشترین فرصت تجربه .  متنوعی از تجاوز و تأدی بخشی از آحاد جامعه به حریم آزادی بخشھای دیگر است

به  شک یکی دیگر از اشکال مھم در محدود کردن دایره آزادی افراد و قانونيت بخشيدن آزادی و تعداد بسياری از کمترین فرصت برخوردار گردند، بی
 . تأدی و تجاوز برخی افراد به حریم آزادی افراد دیگر است

 
در ش قاعمال تبعيض مثبت به نفع برخی از آحاد مردم به ھدف ایجاد فرصت برابر تجربه آزادی برای تعداد بيشتری از افراد، چنانچه واقعاً افزای

.  فراد دیگری امطلق آزادی را به ھمراه آورد، اقدامی است در راستای ممانعت از تأدی پنھان، پيچيده و خواسته و ناخواسته برخی از افراد به حریم آزاد
سترش و گاعمال تبعيض مثبت به نفع زنان در انتخابات پارلمانی و سایر انواع انتخابات را باید یکی از اشکال شایسته در رفع ستم عمومی به زنان 

ھا به زنان  ھای پارلمان و اختصاص نيمی از کرسی  محروم کردن مردان از اشغال اکثریت کرسی.   دایره عمومی آزادی در سطح جامعه بشمار آورد
کند که آزادی آنھا در قالب روابط  تبعيض مثبت به نفع زنان، امّا آزادی مردان را تنھا در حدودی محدود می.  کند تردید دایره آزادی مردان را کوچک می بی

با لگام زدن به آزادی مردان در این عرصه، در واقع حریم عمومی آزادی مورد دفاع .  شود پيچيده اجتماعی به مانعی عمده در برابر آزادی زنان تبدیل می
 . آید گيرد و از تأدی بخشی از افراد جامعه به حریم آزادی بخش دیگر، ممانعت بعمل می قرار می 
 

توان از تأدی و تجاوز خواسته و ناخواسته صاحبان  ھای مختلف می در این راستا با وضع قوانين و بسترسازی ھای متنوع و گسترده در عرصه
چه بيشتری از مردم ھر ثروت و قدرت و افراد برخوردار از مھارتھا، توانایيھا و قابليتھای ویژه به آحاد مردم ممانعت بعمل آورد و حلقه آزادی را برای تعداد 

اعمال برخی محدودیتھا برای نخبگان سياسی و احزاب و گروھھای سياسی در رقابتھای انتخاباتی، محدود کردن دوره نمایندگی و .   گشاد کرد
مدیریت افراد در پستھای سياسی و غير سياسی، اختصاص پستھای سياسی و غير سياسی در سطح ایاzت و وzیات به افراد بومی و اقليتھای 

ز ی اقومی و غيره، ھمه و ھمه اقداماتی است مجاز در راستای گسترش قدر مطلق آزادی در جامعه و محدود کردن تأدی و تجاوز پنھان و پيچيده برخ
توان از  با تغيير قوانين و با بسترسازی ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی گسترده و ھمه جانبه می.   افراد عليه حریم آزادی تعداد دیگر

 . اندیابی ھر چه بيشتر دایره آزادی در شکل مثبت آن یاری رس ترین اقشار جامعه ممانعت بعمل آورد و به گسترش و عمق  تأدی به حریم آزادی ضعيف 
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ود ویژه خ  در مسير بسط مثبت حریم آزادی می توان فراتر رفت و محدودیت ھای بيشتری را بر آزادی افراد برخوردار از امتيازات و امکانات و تسھيت
بری از برخی از امکانات و تسھيت موجود در   یکی از طرق بنيادی و راھگشا در بسط حيطه آزادی در شکل مثبت آن عمومی کردن بھره.  تحميل کرد

برخورداری برخی از افراد از امکانات و تسھيت مادی بسيار و بکارگيری امکانات و تسھيت مزبور در جھت گسترش حوزه آزادیھای .   جامعه است
ا از سایر ھا ر  خود، اگر چه ضرورتاً با تأدی و تجاوز مستقيم به حریم آزادی دیگران ھمراه نيست، امّا در عمل فرصت تمرین آزادی در بسياری از حوزه

 ھا و   ای عظيم برخوردارند و بر چند شبکه رادیویی، تلویزیونی و تعداد قابل توجھی از روزنامه کسانی که از امکانات رسانه .  افراد سلب می کند
ستقيماً از ھا و مجت را م ھای رادیویی، تلویزیونی و انتشار روزنامه مندی از شبکه مجت پر تيراژ کنترل دارند، ظاھراً حق سایر افراد برای بھره 

امّا، با توجه به این حقيقت که ھر جامعه متناسب با سطح .   دھند آنھا سلب نمی کنند و آزادی افراد دیگر را مستقيماً مورد تأدی و تجاوز قرار نمی
ه ای برخوردار خواھد بود و بھرحال تملک شبکه وسيعی از امکانات رسان رشد اجتماعی، اقتصادی خود از سطح معينی از امکانات و تسھيت رسانه 

کانات و ای از ام ای توسط تک تک افراد یک جامعه، ھم بعيد و غير ممکن و ھم غير zزم است، تسلط یک فرد یا تعداد قليلی از افراد بر بخش گسترده  
 .ای در جھت بسط حوزه آزادی خود، محروم خواھد کرد گيری از امکانات رسانه  ای، عمً بخش عظيمی از مردم را از بھره  تسھيت رسانه 

 
ای و عمومی کردن بھره بری از این امکانات و تسھيت، اگر چه آزادی  با محدود کردن تملک انحصاری افراد بر امکانات و تسھيت رسانه 

ار خواھند شود، امّا تعداد بيشتری از مردم از فرصت آزادی بيان، آزادی قلم و آزادی تبليغ و ترویج دیدگاھھای خود برخورد تعدادی از افراد محدود می
شود تا صدای  صدای معدودی از افراد پائين آورده می.   شود تا قدر مطلق آزادی در جامعه افزایش یابد آزادی تعداد معدودی از افراد محدود می.  شد

 . تعداد بيشتری از افراد شنيده شود
 

تری تواند حوزه آزادی تعداد ھر چه بيش بری از امکانات و تسھيتی که می شود، عمومی کردن بھره  بنابراین تا آنجا که به بحث آزادی مربوط می
در حقيقت .   یابی حيطه آزادی است دھد، اقدامی شایسته و مجاز در بسط و عمق  از آحاد مردم و به تبع آن قدر مطلق آزادی در جامعه را گسترش 

 تواند بطور بری از امکانات و تسھيتی است که می  یکی از شاھراه ھای اصلی برای حصول به بسط ھر چه بيشتر دایره آزادی، عمومی کردن بھره
بری از امکانات و تسھيت موجود در جامعه در دو شکل   عمومی کردن بھره.  مستقيم و غيرمستقيم به امر گسترش آزادی در ھر جامعه یاری رساند

 .یکی عمومی کردن مدیریتی و دیگری عمومی کردن مالکيتی. و قالب کلی قابل اجراست
 
در یک نگاه کلی .   عمومی کردن مدیریتی ناظر است بر نحوه مدیریت و نحوه ساماندھی استفاده از امکانات و تسھيت موجود در یک جامعه       

عمومی کردن .   شاید عمومی کردن مدیریت مؤسسات و واحدھای اقتصادی با شکل عمومی مالکيت از انطباق و سازگاری بيشتری برخوردار باشد
مدیریت مؤسسات و واحدھای اقتصادی، امّا در ھمه حال و در ھمه جا به ایجاد مالکيت عمومی در مؤسسات و واحدھای اقتصادی مزبور مشروط 

نحوه استفاده از امکانات و تسھيت این . تواند به یک فرد متعلق باشد سود حاصل از کارکرد اقتصادی یک مؤسسه یا واحد اقتصادی می.      نيست
می .   بری عمومی از این امکانات و تسھيت ساماندھی شود تواند توسط نھادھای عمومی و در راستای بھره  مؤسسه یا واحد اقتصادی، امّا می 

عمومی کردن قسمی یا کلی مدیریت .  توان با حفظ مالکيت خصوصی در این مؤسسات، مدیریت آنھا را بخشاً و یا کً به نھادھای عمومی محول کرد 
با عمومی کردن مدیریت .  ھای مختلفی به امر گسترش شعاع آزادی در شکل مثبت آن یاری رساند یک مؤسسه یا واحد اقتصادی می تواند از جنبه 

ای که مستقيماً در خدمت گسترش حوزه آزادی ھا قرار دارند،  برخی از مؤسسات و واحدھای اقتصادی، ھمچون مؤسسات آموزشی یا رسانه 
عمومی کردن مدیریت واحدھا و مؤسسات اقتصادی در .  توان نسبت به استفاده عمومی و عادzنه از توليدات و خدمات این مؤسسات اقدام نمود می

ه با و چعين حال، چه با ميدان دادن به ابتکار و خقيت شاغلين این واحدھا و مدخليت دادن آنھا در مدیریت و ساماندھی واحدھا و مؤسسات مزبور 
 شرکت دادن برخی از نھادھای جامعه مدنی در مدیریت و ساماندھی امور مربوط به این واحدھای اقتصادی، به گسترش دایره آزادی تعداد ھر چه

 . بيشتری از مردم یاری خواھد رساند
 

عمومی کردن مالکيت مؤسسات و واحدھای اقتصادی در حوزه ھای معين و تحت شرایط معين و اقدام به توزیع عادzنه حاصل کار عمومی 
در نگاه برخی از .  شاغلين موسسات و واحدھای اقتصادی مزبور بين افراد ذی نفع نيز شکل دیگری از بسط مثبت شعاع آزادی را به نمایش می گذارد

در یک نگاه .   مدعيان دفاع از آزادی وجود نابرابری اجتماعی و انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه ربطی به تنگی و فراخی حوزه آزادی ھا ندارد
در این ميان سخن آیزیا برلين دایر بر . .   منصفانه و منطقی، امّا ارتباط مقوله آزادی با برابری آشکار تر از آن است که بتوان بسادگی آن را انکار کرد

چنانچه محروميت و عدم .   رسد اینکه فقر و محروميت افراد، ھمچون محروميت ھای طبيعی، محدود کننده آزادی نيست، خالی از حقيقت بنظر می
دسترسی آحاد مردم به امکانات و تسھيت ضروری برای بسط حوزه آزادی خویش ناشی از سطح پائين رشد اقتصادی اجتماعی یک جامعه باشد و 

ناتوان باشد، طبيعتاً از محدود شدن آزادی ) حتی در سطح محدود(در ھر صورت جامعه از ظرفيتھای zزم برای عمومی کردن این امکانات و تسھيت 
 . توان به ميان آورد افراد سخنی نمی

 
محروميت آحاد مردم، امّا با تنگ شدن دایره آزادی آنھا متناظر است ھر آينه این محروميت نه از محدودیتھای مربوط به ظرفيت اجتماعی ـ 

موجود ت اقتصادی و رشد نيروھای مولده در ھر جامعه که از کنترل انحصاری تعداد کم شماری از افراد بر بخش اعظم وسایل توليد و امکانات و تسھي
امّا اگر از فردی آنچه را .  گيرد توانند داشته باشند، نمی تواند مورد تأدی و تجاوز قرار  طبيعتاً آزادی افراد برای آنچه که آنھا نمی.   در جامعه ناشی گردد

از نقطه نظر آزادی، دسترسی انحصاری تعداد معدودی از افراد به امکانات و .   اید تواند داشته باشد دریغ ورزید، آزادی وی را محدود کرده  که می
تواند حوزه آزادی افراد دیگر را گسترش دھد، اقدامی است در راستای تنگ کردن دایره آزادیھای کل جامعه و تقليل قدر مطلق  تسھيتی که می

 . آزادی
 

آزادی قلم برای کسی .  سازد معنا و غير ممکن می ھای بسياری را برای بسياری از افراد بی   فقر و محروميت اجتماعی تجربه آزادی در حوزه
.  معنایی است که از سواد خواندن و نوشتن محروم است و آزادی انتخاب شغل و فعاليت اقتصادی برای فردی محروم از تملک وسایل توليد تعارف بی 

فقر .  دازایی در دنيای واقعيت ندار برای خيل عظيم محرومان و لگد مال شد گان اجتماعی  آزادی مسافرت و آزادی انتخاب محل تحصيل فرزندان، ما به 
جدی  مندی افراد از بسياری از آزادی ھای پایه ای ھمچون آزادی بيان، آزادی عقيده و آزادی تشکل و غيره را نيز بطور  ه و محروميت اجتماعی بھر

 . سازد محدود می
 

نابرابری اجتماعی بویژه اگر با فقر و مسکنت بسيار آحاد وسيع مردم .   کند نابرابری اجتماعی از جنبه مھم دیگری نيز عليه آزادی عمل می
داری و با وجود چتر گسترده حمایتھای  در جوامع پيشرفته سرمایه .  ھمراه باشد، جز به مدد سرکوب آزادی امکان استمرار و باز توليد نخواھد داشت

 . با محدود کردن دایره آزادیھای آحاد جامعه ھمراه است) تری و البته در اشکال پيچيده (اجتماعی نيز نابرابریھای اقتصادی ـ اجتماعی به نحوی 
اقتصادی  اگر با رفاه و رضایتمندی   –و برابری اجتماعی  ،اقتصادی –بنابراین لغو مالکيت خصوصی و ایجاد مالکيت عمومی اگر با برابری اجتماعی       

ھمراه باشد ما با بسط دایره آزادی در جامعه و بھره مندی تعداد )  و این رضایتمندی تنھا محدوده اقتصادی را در بر نمی گيرد (  بيشتر آحاد جامعه 
و بھره مندی منصفانه آحاد مردم از )  و نه توزیع فقر (  ایجاد مالکيت عمومی  اگر با توزیع عادzنه ثروت .  بيشتری از مردم از آزادی مواجه خواھيم بود

بعوه مالکيت عمومی .  امکانات و تسھيت موجود در جامعه ھمراه باشد، بی تردید به بسط جدی شعاع آزادی در شکل مثبت آن یاری خواھد رساند
 ادیاگر راه را بر ایجاد خود مدیریتی وسيع آحاد مردم در محيط کار و مدخليت جدی و تصميم ساز آنھا در ساماندھی عرصه ھای خرد و کن اقتص

ایجاد مالکيت عمومی در عين حال با از ميان برداشتن .  بگشاید، بی تردید تجربه نوع نوینی از آزادی را برای تعداد کثيری از مردم ممکن خواھد ساخت
از جنبه بسيار مھمی به نھادینه کردن حدود وسيعی از آزادی ھا مدد ) سرکوب مبتنی بر اختف طبقاتی ( زمينه مادی بخشی از سرکوب سياسی 

 .  خواھد رساند
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توان  ھمينطور نمی.  با اینھمه خطایی فاحش خواھد بود ھر آینه آزادی و برابری مترادف گرفته شده و برابری بيشتر، آزادی بيشتر انگاشته شود
 . ھای اقتصادی را ضامن آزادی بيشتر تلقی کرد الغاء مالکيت خصوصی در ھمه سطوح و در ھمه حوزه 

ایجاد نوعی از برابری .  تواند به محدود شدن دایره آزادی منجر شود ای با سطح نازل رشد و تکامل اقتصادی، می ایجاد برابری آمرانه در جامعه 
ای با سطح پائين رشد اقتصادی، حتی اگر در آغاز به سرکوب وسيع آزادی ھا در شکل منفی آن مشروط نباشد  اجتماعی ـ اقتصادی بدوی در جامعه 

ایجاد برابری .   حيطه آزادی چه در شکل منفی و چه در شکل مثبت آن تبدیل خواھد شد  در تداوم خویش به مانعی عمده در برابر گسترش و تعميق
اقتصادی بدوی حتی اگر در آغاز با غليان ھيجان و حمایت فعال توده وسيعی از تھی دستان شھر و روستا ھمراه باشد، در ادامه خویش  -اجتماعی 

امری که با ایجاد سطحی از .   رغبتی به تش و فعاليت و احتماzً بروز فقر و مسکنت بيشتر آحاد مردم را به ھمراه خواھد آورد نااميدی به آینده، بی
نارضایتی سياسی، توسل به سرکوب آزادی ھا، محدود کردن بيش از بيش حضور مردم در عرصه ھای سياسی و نھایتاً ایجاد نوعی از خفقان و 

ایجاد نظام مبتنی بر برابری بدوی در عين حال در یک روند طوzنی در خدمت بسط مثبت شعاع آزادی .  سازد ناپذیر می دیکتاتوری سياسی را اجتناب 
با مسخ و محو حضور فعال و تصميم ساز مردم در عرصه ھای مختلف سياسی و تضعيف مکانيزم ھای دمکراتيک از حيات نھادھا و .  نماید عمل نمی 

 . ارگان ھای قدرتی، از جنبه سياسی سد محکمی در برابر بسط مثبت حریم آزادی مردم بنا نھاده خواھد شد
ای که از طرفيت ھای zزم برای معمول داشتن چنين سطحی از برابری برخوردار نيست در عين حال بسط  ایجاد برابری آمرانه فراگير در جامعه 

بسط آزادی در شکل مثبت آن تا حدود زیادی به توسعه امکانات و تسھيت .  آزادی در شکل مثبت آن را با چالش ھای جدی دیگری روبرو می سازد
ایجاد .  ھای عقب مانده اقتصاد، اما اساساً با تقسيم فقر متناظر است  ایجاد برابری آمرانه فراگير در جوامع عقب مانده و در حوزه.  مادی بستگی دارد

برابر در چنين نوعی از برابری اجتماعی ـ اقتصادی، بنا براین نه تنھا راه را بر توسعه امکانات و تسھيت مادی نمی گشاید، بلکه به مانعی جدی 
 .شود توسعه اقتصادی تبدیل می

باز توليد برابری اجتماعی ـ اقتصادی موجود در نظام حاکم بر کامبوج در دوره حاکميت پل پوت و خمرھای سرخ، بکارگيری اھرم زور  ،برای نمونه
این در حاليست که در نمونه دولت رفاه سوئد، برغم وجود سطح قابل .   ناپذیر تبدیل کرده بود  و سرکوب جدی آزادی آحاد جامعه را به امری اجتناب

 . دید توجھی از نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی، نظام حاکم الزامی به محدود کردن حوزه آزادی ھا در شکل منفی آن نمی
برابری اجتماعی ـ اقتصادی نوع پل پوتی در عين حال با محدود کردن فرصت ھای رشد اقتصادی به پایداری فقر و مسکنت عمومی استحکام 

مندی بيشتر و بھتر از امکانات و تسھيت مادی را  فقر و محروميت عمومی نيز به نوبه خود امکان گسترش حوزه آزادی ھا از طریق بھره .  بخشيد می
ست که در مدل سوئدی، برغم نھادینه کردن و حتی افزایش  این در حالی ا.   ساخت غيرممکن می)  بسط آزادی در شکل ایجابی و مثبت آن(

البته ( اقتصادی، به دليل بھبود سطح زندگی طبقات اجتماعی فرودست، در ھر حال حوزه آزادی آحاد مردم در شکل مثبت آن  -نابرابریھای اجتماعی 
 . یافت گسترش می) در سطح معينی 

در .   ھای اقتصاد متناظر نيست  ھای مختلف اقتصادی نيز آزادی بيشتر، ضرورتاً با الغاء مالکيت خصوصی در ھمه عرصه در برخورد به حوزه 
 ھرهواحدھای بزرگ اقتصادی، مالکيت عمومی با ایجاد شرایط مناسب جھت اعمال حاکميت کارگران و شاغلين این واحدھای اقتصادی در محيط کار و ب

تر از مندی بيش وری منصفانه از حاصل کار خویش، به بسط مثبت حوزه آزادی آنھا، چه از طریق تجربه خود مدیریتی در حوزه کار و چه از طریق بھره  
در سطح کارگاھھای کوچک، امّا الغاء مالکيت خصوصی چه بسا به غير اقتصادی شدن کار توليدی، کاھش .   رساند حاصل دسترنج خود، یاری می

امری که با تحميل شرایط بدتر اقتصادی و معيشتی به بخشی از کارگران و .   توليد، محدود شدن کار آفرینی و عدم موفقيت اقتصادی منجر گردد
 . ھای مختلف به محدود شدن حوزه آزادی آنھا در شکل مثبت آن منجر گردد تواند از جنبه  زحمتکشان می

 یابی آزادی در شکل تا آنجا که به مقوله آزادی مربوط است، نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی بطور عمومی عاملی است در برابر بسط و عمق       
یابی بيشتر حيطه آزادی  اقتصادی ضرورتاً و در ھمه حال بسط و عمق  -با این حال، ایجاد برابری اجتماعی .  ایجابی و سلبی و یا و مثبت و منفی آن

روابط مبتنی بر برابری اجتماعی ـ اقتصادی فقط در آنجا بر روابط  ،از نقطه نظر آزادی.  را به ھمراه ندارد) چه در شکل مثبت و چه در شکل منفی آن ( 
ترین و فرو دست  و بویژه تھيدست (مبتنی بر نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی مرجح است که در چھارچوب چنين روابطی درجه رضایتمندی عمومی مردم 

)     2.(  تر نباشد از زندگی خود، از رضایتمندی عمومی آنھا تحت ھيچ شکلی از روابط مبتنی بر نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی، نازل ) ترین اقشار جامعه
انات و امکدر این ميان دست یابی به رضایت مندی عمومی بيشتر از زندگی، قطعاً و به ميزان زیادی به بھبود سطح زندگی افراد و برخورداری آنھا از 

مندی بيشتر از  با این حال رضایت مندی عمومی از زندگی صرفاً به دست یابی به باzترین نرخ رشد اقتصادی و بھره .  تسھيت مادی مشروط است
 .امکانات و تسھيت مادی قابل تقليل نيست

بویژه برای تھی دست ترین و فقيرترین (  اجتماعی رضایت مندی عمومی از زندگی   –در جوامعی با اقتصاد عقب مانده و سطح پائين رفاه اقتصادی 
در جوامعی که ھم اکنون سطح .  متناظر است) اگر چه نه انحصاراً ( احتماzً به ميزان زیادی با دست یابی به نرخ رشد باzی اقتصادی )  اقشار جامعه 

مراه ی ھباzیی از توسعه و پيشرفت اقتصادی را تجربه کرده اند، اما رضایت مندی عمومی از زندگی ضرورتاً با دست یابی به نرخ رشد باzی اقتصاد
فرسا برای بخش بزرگی از آحاد جامعه،  در این جوامع چنانچه دست یابی به رشد باzی اقتصادی به نحو اجتناب ناپذیری با کار طاقت .   نخواھد بود

 تخریب جدی محيط زیست، ایجاد مشکت و مصائب جدید برای بشر و توليد انبوه بسياری از کاzھایی که مورد مصرف آنھا بطور جدی مورد سؤال
 . متناطر باشد، شاید چندان موجب رضایتمندی بيشتر از زندگی نباشد) ھمچون توليد وسایل و ادوات جنگی(است 

در ھر حال آشکار است که عليرغم اھميت بيشتر و کمتر حصول به نرخ رشد باzی اقتصادی در جوامع مختلف، در سنجش رضایتمندی عمومی مردم 
کميت و کيفيت حضور تاثيرگذار آحاد مردم در .  از زندگی سوای درجه رفاه اقتصادی، عوامل اثرگذار دیگری نيز از نقش مھم و تعيين کننده ای برخوردارند

تصميم سازیھای مربوط به عرصه ھای مختلف زندگی اجتماعی، حد و حدود حریم آزادی ھا، لحاظ کردن مسائل مربوط به حفظ محيط زیست، پذیرش 
 در مسوليت در برابر مسائل و مشکت فرا کشوری و قبول تعھد در برابر چالش ھای پيش روی سایر ملل و غيره را باید  در شمار مولفه ھای مھم

 .    تامين رضایتمندی عمومی مردم از زندگی بحساب آورد
در (ا ن رنظام مبتنی بر برابری اجتماعی ـ اقتصادی در جوامعی با سطح نسبتاً پيشرفته اقتصادی ـ اجتماعی حتی اگر باzترین نرخ رشد اقتصادی ممک

ورزی عمومی آحاد مردم و اعمال اراده گسترده آنھا بر  به ھمراه نياورد، چنانچه با قدرت ) مقایسه با نظامھای مبتنی بر نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی
اع تمامی شئونات مربوط به زندگيشان، ساعات کار کمتر و اجتناب از تخریب محيط زیست و غيره و در عين حال تضمين سطح رفاه اقتصادی قابل دف

 . برای تھی دست ترین و فرودست ترین اقشار جامعه ھمراه باشد، چه بسا حامل سطح عالی تری از رضایتمندی عمومی از زندگی باشد
مک و ميزان مشروعيت ھر اقدامی در راستای محدود کردن و یا لغو مالکيت خصوصی و جایگزینی روابط مبتنی بر  ،بنابراین از نقطه نظر آزادی

ومی عم نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی با نظام مبتنی بر برابری اجتماعی ـ اقتصادی نه دست یابی صرف به باzترین نرخ رشد اقتصادی که رضایتمندی
بویژه برای تھی دست ترین و بی (در این چھارچوب نه تنھا ترقی و بھبود سطح رفاه اجتماعی، اقتصادی .   مردم در مفھوم فربه و گسترده آن است

، که فراخی عرصه قدرت ورزی آحاد مردم، حدود احترام به حقوق بشر و گسترده گی حریم تجربه عمومی آزادی ، ميزان )بضاعت ترین اقشار اجتماع 
توجه و حساسيت به مقتضيات مربوط به حفظ محيط زیست، درجه حساسيت و مساعدت نسبت به مشکت و معضت پيشاروی سایر ملل و غيره 

در این راستا نظام .  ھمه وھمه ارزشھا و مولفه ھای مھم و اساسی در شکل گيری سطح عالی تری از رضایتمندی عمومی نسبت به زندگی است
چه بطور کلی و در (اقتصادی حتی برغم دست یابی به سطح پائين تر نرخ رشد اقتصادی و ارائه رفاه اقتصادی نازل تر   -مبتنی بر برابری اجتماعی

چه بسا موجد درجه عالی تری از رضایتمندی ) شکل قدر مطلق آن و چه در ارائه رفاه اقتصادی به تھی دست ترین و بی بضاعت ترین اقشار اجتماع 
 .عمومی از زندگی باشد

 
 جان استوارت ميل، دربارۀ آزادی ص .1
بر طبق نظر وی ھمه ثروت اجتماعی باید بطور برابر بين ھمه افراد توزیع .  در ترسيم مرزھای برابری از جنبه معينی من با نظر جان راولز توافق دارم.2

 . شود مگر اینکه توزیع نابرابر ھمه یا بخشی از ثروت اجتماعی به سود تھی دست ترین و فقير ترین اقشار جامعه باشد
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