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اگر چه از دﯾدگاه تعارﯾف بنيادﯾن علم سياست عنوان اﯾن مقاله نادرست بوده و دولت حاکم
بر اﯾران نه دولتی دﯾکتاتور بلکه گونه ای از استبداد است اما از انجا که توده مردم اﯾران در
دانشگاه،کارخانه و خيابان اﯾن دولت را با فرﯾاد مرگ بر دﯾکتاتور خطاب قرار می دھند ما نيز
بحث درباره تفاوت دﯾکتاتوری و استبداد را به انتقاد علم اموزه پرست سپرده و ھمـصـدا بـا
توده مردم اﯾران دولت جمھوری اسالمی را دﯾکتاتوری می ناميم  .در برابر تمامی مـردمـی
که زﯾر شکنجه و سرکوب حکومت دﯾکتاتوری قرار دارند ھمواره ﯾک سوال اسـاسـی وجـود
دارد و ان اﯾنکه حکومت دﯾکتاتوری رﯾشه در کدام واقعيات دارد؟ و حاصل کدام فـراﯾـنـدھـای
سياسی و اقتصادی است؟پاسخ به اﯾن سواالت بسيار حياتی است زﯾرا در تحليل نھاﯾـی
استراتژِی و شيوه ھای مبارزاتی ھر کدام از طبقات اجتماعی و گروھھای سياسـی بـرای
سرنگونی حکومت دﯾکتاتوری را پاسخ به اﯾن سواالت تعيين خواھد کرد  .در برابر واقـعـيـت
حکومت دﯾکتاتوری گروھی از اﯾدئولوگ ھای محافظه کار بر مقوله فرھنگ تاکيد می کنند.از
دﯾدگاه انھا دولت حاکم بر ھر جامعه ای بازتاب سطح فرھنگ مردم ان جـامـعـه اسـت.اگـر
توده مردم از سطح فرھنگی باالﯾی برخوردار باشند حکومت انھا دموکراتيک و اگر دچار فقر
فرھنگی باشند حکومت انھا دﯾکتاتوری خواھد بود .اگر چه در ميـان روشـنـفـکـران طـبـقـه
متوسط وسوسه زﯾادی برای پذﯾرش اﯾن نگرش وجود دارد اما اﯾن دﯾـدگـاه در بـرخـورد بـا
واقعيات تارﯾخ سياسی دچار تناقض شده و در نھاﯾت بـه بـی عـمـلـی سـيـاسـی مـی
انجامد .پذﯾرش اﯾن دﯾدگاه به اﯾن معناست که در استقرار حکومت دﯾکتاتوری نـه حـاکـمـان
دﯾکتاتور بلکه مردمی مقصر ھستند که زﯾر سلطه دﯾکتاتوری قرار دارند زﯾرا انھا فاقد فرھنگ
الزم برای دموکراسی می باشند.ناگفته پيداست که چنـيـن دﯾـدگـاھـی حـکـومـت ھـای
دﯾکتاتوری را غسل تعميد داده و عمال گونه ای اﯾدئولوژی را برای انھا خلق می کند.با اﯾـن
اﯾدئولوژی ھر حکومت دﯾکتاتوری می تواند ادعا کند که صرفا بازتاب سطح فـرھـنـگ مـردم
است نه دستگاھی برای سرکوب اکثرﯾت به منظور تامين منافع اقليت.از سوی دﯾگـر اﯾـن
دﯾدگاه در برخورد با واقعيات تارﯾخ سياسی نيز دچار تناقض می شود.به عنوان مثال ﯾکی از
سرکوبگر ترﯾن حکومت ھای دﯾکتاتوری دنيای معاصر دﯾکتاتوری نازﯾستی الـمـان در دھـه
ھای  30و  40قرن بيستم بود.اما با ھيچ معياری نمی توان ادعا کرد که مردم آلمان ،المانی
که مھد ھنر،فرھنگ و فلسفه اروپا بود و شکوفاترﯾن دانشگاھھای ان دوران را داشت ،دچار
فقر فرھنگی بودند .مثال ھای نقض دﯾگر دﯾکتاتوری ھای فاشيستی اﯾتاليا و فاالنـژﯾسـتـی
اسپانيا در نيمه اول قرن گذشته است.باز ھم با ھيچ معيار نمی توان گفت که مردمان اﯾـن
کشور ھا از لحاظ فرھنگی در سطح پاﯾينی قرار داشتند.در دسترس ترﯾن مثال نقض بـرای
اﯾن تئوری اما جامعه کنونی اﯾران است .بر خالف نـظـر اﯾـدئـولـوگ ھـای مـحـافـظـه کـار
دانشگاھی جامعه اﯾران ﯾکی از پيشروترﯾن فرھنگ ھای خاورميانه را دارد امـا در مـقـابـل
حکومت ان سرکوبگر ترﯾن حکومت خاورميانه است .ساختار حقوقی و سياسی جـمـھـوری
اسالمی به ھيچ وجه بازتاب دھنده فرھنگ جامعه اﯾران نيست.به عنوان مثـال در حـالـی
که اعتقاد به حقوق برابر زن و مرد در جامعه در حال فراگير شدن است،قوانين جـمـھـوری
اسالمی ھمچنان زن را به عنوان جنس دوم در نظر گرفته و او را از حقوق مسلم سياسی
و اجتماعی ﯾک انسان محروم می کند .اﯾن واقعيات نشان می دھد که تئوری فقر فرھنگی
به ھيچ وجه نمی تواند رﯾشه ھای دﯾکتاتوری را توضيح دھد .اﯾن تـئـوری از ﯾـک سـو در
برخورد با واقعيات دچار تناقض می شود و از سوی دﯾگر در عـرصـه عـمـل سـيـاسـی بـه
محافظه کاری تحت لوای فرﯾبنده " کار فرھنگی" می انجامد.حکومت دﯾکتاتوری اگر چه فقر
فرھنگی را در جامعه بازتوليد می کند اما خود حاصل فقر فرھنگی نيست و کار فـرھـنـگـی
نيز اگر چه برای حاکميت دموکراسی ضروری است اما به صورت درخود و برای خود نـمـی
تواند به رفع دﯾکتاتوری بينجامد  .حال که سترونی تئوری فـقـر فـرھـنـگـی بـرای تـوضـيـح
دﯾکتاتوری اشکار شد ضروری است به رﯾشه ھای بنيادی تر دﯾکتاتوری در اﯾران بپردازﯾم .در
سطحی تحليلی دولت حاکم بر ھر جامعه ای براﯾند روندھای سياسی و اقتصـادی اسـت
که در سطوح زﯾربناﯾی ان جامعه جرﯾان دارد.اﯾن روندھای زﯾر بناﯾی شامل شيوه تـولـيـد و
روابط طبقات اجتماعی در درون جامعه مدنی ھستند و مشخصا ھمين رونـدھـا ھسـتـنـد
که شکل دولت،دموکراتيک ﯾا دﯾکتاتوری بودن ان را تعيين می کنند.با توجه به اﯾن متد حال
سوال اﯾنجاست که شيوه توليد حاکم بر جامعه اﯾران چيست و چرا اﯾن شيوه توليد لـزومـا
دﯾکـتـاتـوری را بـه مـثـابـه روبـنـای سـيـاسـی خـود تـولـيـد و بـازتـولـيـد مـی کـنـد؟
شيوه توليد حاکم بر جامعه اﯾران شيوه توليد سرماﯾه داری است.ذات اﯾن شـيـوه تـولـيـد
وحدت پروسه توليد کاال با پروسه توليد ارزش اضافه است.در اﯾن شيوه تـولـيـد انسـانـھـا
وساﯾل زندگی خود )مانند خوراک،پوشاک،مسکن و(...را به شکل کاال ﯾعـنـی شـيـی کـه
قابليت مبادله با پول را دارد توليد می کنند .به اﯾن اعتبار شکل مسلط تـولـيـد در جـامـعـه
سرماﯾه داری توليد کاالﯾی است.اﯾن توليد تحت مناسبات خاصی صورت می گيرد بـه اﯾـن
معنا که در پروسه توليد کاال ﯾک فرد به عنوان سرماﯾه دار مالکيت سرماﯾه و ابزار توليد را در
اختيار دارد و تعداد زﯾادی از مردم که از انھا سلب مالکيت شده است به عنوان کارگر مجبور
ھستند نيروی کار خود را به او بفروشند و در مقابل مزد درﯾافت کنند.اما انچه به عنوان مزد
به کارگر پرداخت می شود نه ھمه ارزش نيروی کار او بلکه تنھا بخشی از ان است.مابقی
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ارزش کار را فرد سرماﯾه دار تصاحب می کند.اقتصاد سياسی سرماﯾه داری اﯾن بخش از ارزش کار را که به وسيله سرماﯾه دار تصاحـب
می شود سود سرماﯾه ناميده وسعی در غسل تعميد ان دارد اما انچه اقتصاد سياسی بورژواﯾی "سود" می نامد در حـقـيـقـت ارزش
اضافه ای است که به دليل حاکميت مناسبات توليد سرماﯾه داری به جای کارگر به تصاحب فرد سرماﯾه دار در می اﯾد.در حقيقت در اﯾن
شيوه توليد کارگر ھمزمان که به توليد کاال می پردازد در حال توليد ارزش اضافه به شکل سود برای سرماﯾه دار)دولتی ﯾا خصوصی( نيز
ھست و اﯾن معنای تـعـرﯾـف سـرمـاﯾـه داری بـه مـثـابـه وحـدت پـروسـه تـولـيـد کـاال بـا پـروسـه تـولـيـد ارزش اضـافـه اسـت.
حاکميت شيوه توليد سرماﯾه داری به تراکم ثروت در دست طبقه سرماﯾه دار می انجامد و تراکم ثروت نيز ھميشه در اشکال با واسطه
منجر به تراکم قدرت می شود .بنابراﯾن در جامعه سرماﯾه داری قدرت سياسی ھمواره در انحصار طبقه سرماﯾه دار است و اﯾن طبقه از
اﯾن قدرت برای حفظ مناسبات سرماﯾه داری در مقابل اعتراضات و انقالبات کارگری استفاده می کند.به اﯾن اعتبار ھـر حـکـومـتـی در
جامعه سرماﯾه داری در واقع دﯾکتاتوری برای سرکوب طبقه کارگر است اما در شکل اعمال اﯾن دﯾکتاتوری ميان کشورھای سرماﯾه دار
ی متروپل( مانند اروپای غربی و امرﯾکای شمالی( با کشورھای سرماﯾه داری وابسته)مانند اﯾران(تفاوت ھای اشکاری وجـود دارد .در
کشور ھای مرکز سرماﯾه برخی ازادی ھای دموکراتيک مانند حق تشکل،حق اعتصاب و حق بيان ازادانه عقاﯾد حتی برای کارگران وجود
دارد اما در کشور ھای سرماﯾه داری وابسته نه تنھا طبقه کارگر به محض بيان اﯾن خواست ھای دموکراتيک سرکوب می شود بـلـکـه
حتی بخش ھاﯾی از طبقه سرماﯾه دار ھم به وسيله دﯾکتاتوری بورژواﯾی تحت سرکوب قرار می گيرد.رﯾشه اﯾن واقـعـيـت را بـاﯾـد در
الزامات توليد و بازتوليد سرماﯾه در کشور ھای سرماﯾه داری وابسته جستجو کرد .در اﯾن کشور ھا در صناﯾع توليدی تکنيک تـولـيـد در
سطح پاﯾينی قرار دارد و سود اوری اﯾن بخش ھا نه با بھبود باراوری توليد بلکه با کاھش ارزش نيروی کار)دستمزد کارگران( صورت می
گيرد .در حقيقت سرماﯾه در اﯾن بخش ھا برای سود اوری متکی بر کار ارزان است.صناﯾع استخراجی مانند نفت،گاز و معادن نيز اگر بـه
ظاھر ملی ھستند اما در واقع تحت کنترل شرکت ھای بزرگ وابسته به کشور ھای امپرﯾاليستی )در مورد اﯾران چين و روسـيـه( قـرار
دارند .اﯾن شرکتھا به صناﯾع استخراجی کشورھای وابسته به مثابه مکانی برای کسب فوق سود ھای امـپـرﯾـالـيـسـتـی نـگـاه مـی
کنند .بنابراﯾن اگر چه در اﯾن صناﯾع بر خالف صناﯾع توليد باراوری توليد باالست اما به واسطه نرخ باالی سود سرماﯾه ارزش نيروی کار به
وسيله شرکت ھای امپرﯾاليستی ھمواره پاﯾين نگاه داشته می شود .با توجه به انچه گفته شد مشخص می شود که توليد و بازتوليد
سرماﯾه در اﯾران وابسته به وجود کار ارزان است .اما پاﯾين بودن ارزش کار از انجا که فالکت گسترده ای را به طبقه کارگر تحميل مـی
کنددر نتيجه پتانسيل اعتراضی و انقالبی اﯾن طبقه را نيز افزاﯾش می دھد .بنابراﯾن از دﯾدگاه منافع قشر مسلط سرماﯾه دولت حاکم بر
چنين جامعه ای باﯾد دولتی باشد که نه تنھا با کاربرد قھر عرﯾان امکان اعتراضات و انقالبات کارگری را نفی کند بلکه باﯾد دولتی باشد
که با اعمال کنترل و سرکوب دائمی ھر گراﯾشی را که ممکن است به سکوت طبقه کارگر در مقابل استثمار پاﯾان دھد سرکوب نماﯾـد.
دولت سرماﯾه داری وابسته برای حفظ قابليت سرکوب حتی به قواعد دموکراسی بورژواﯾی نيز تن نمی دھد و در اﯾن دولـت ھـمـواره
بخش مسلط سرماﯾه ) در اﯾران سرماﯾه بروکرات-نظامی متمرکز در نھادھای وابسته به سپاه پاسداران و بيـت رھـبـری( قـدرت را بـه
انحصار خود دراورده و سھم خواھی ساﯾر اقشار سرماﯾه را نيز سرکوب می کند.بنابراﯾن رﯾشه بنيادی دﯾکتاتوری در اﯾران الزامات مربوط
به پروسه توليد و بازتوليد ارزش اضافه است و اﯾن الزام که تضمين کار ارزان و کارگر خاموش برای تداوم فراﯾند انباشت سـرمـاﯾـه مـی
بـــــاشـــــد مـــــنـــــبـــــع وجـــــزء اول دﯾـــــکـــــتـــــاتـــــوری در اﯾـــــران را تشـــــکـــــيـــــل مـــــی دھـــــد.
تضمين کار ارزان و کارگر خاموش اگر چه محتوای اصلی دﯾکتاتوری حاکم بر اﯾران را تشکيل می دھد اما جمـھـوری اسـالمـی پـا را از
مختصات چنين دﯾکتاتوری ھاﯾی نيز فراتر گذاشته و نه تنھا سرکوب سياسی -طبقاتی بلکه اختناق فرھنگی و انسداد اجتماعی را نيـز
به اکثرﯾت مردم اﯾران تحميل کرده است.اﯾن بعد از دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی ﯾعنی اختناق فرھنگی و انسـداد اجـتـمـاعـی لـزومـا
بازتاب قوانين حاکم بر پروسه انباشت سرماﯾه نيستند و رﯾشه در استبداد ذاتی اسالم سياسی دارند به اﯾن اعتبار اسالم سياسی که
ھمواره متماﯾل به اﯾجاد شکلی از پاترﯾمونياليسم است منبع و جزء دوم دﯾکتاتوری در اﯾران راتشکيل می دھد .اجـرای قـوانـيـن قـرون
وسطاﯾی مذھبی مانند سنگسار ،شکنجه و قطع کردن دست و پای متھمان ،سرکوب جنبش حق طلبانه زنان و سرکوب ھر نـوع ازاد
اندﯾشی غير مذھبی تنھا جلوه ھاﯾی از دﯾکتاتوری سياه منبعث از اسالم سياسی ھستند .اﯾن بنيادگراﯾی دﯾنی نه تنھا تمامی جلوه
ھای اندﯾشه غير مذھبی را سرکوب می کند بلکه حتی نسبت به ساﯾر فرقه ھای مذھبی ) اھل سنت ،دراوﯾش ،اھل حق و (...نيـز
کـــامـــال نـــابـــردبـــار بـــوده وگـــراﯾشـــات گـــرﯾـــز از مـــرکـــز انـــھـــا را بـــه شـــدت ســـرکـــوب مـــی کـــنـــد.
خالصه کنيم .دو منبع و دو جزء دﯾکتاتوری در اﯾران ،الزامات مربوط به توليد و بازتوليد سرماﯾه از ﯾـک سـو و اسـتـبـداد ذاتـی اسـالم
ســيــاســی از ســوی دﯾــگــر ھســتــنــد .اﯾــن رﯾشــه ھــای دو گــانــه دﯾــکــتــاتــوری ،اقشــار و طــبــقــات مــتــفــاوتــی را در
مقابل جمھوری اسالمی قرار داده است که اراﯾش انھا را در کلی ترﯾن شکل ممکن مـی تـوان بـه اﯾـن شـکـل صـورتـبـنـدی کـرد:
الــــف( جــــنــــبــــش طــــبــــقــــه کــــارگــــر بــــرای ســــرنــــگــــونــــی انــــقــــالبــــی جــــمــــھــــوری اســــالمــــی.
ب( جنبـش کـلـيـه طـبـقـات مـدرن جـامـعـه بـرای رھـاﯾـی از سـرکـوب و اخـتـنـاق نـاشـی از حـاکـمـيـت اسـالم سـيـاسـی.
اﯾـــن جـــنـــبـــش ھـــای مـــتـــفـــاوت در جـــدال بـــا جـــمـــھـــوری اســـالمـــی و در پـــاســـخ بـــه وحشـــيـــگـــری اﯾـــن
حکومت راه سرنگونی را در پيش گرفته اند اما ھمان گونه که در ابتدای اﯾن مقاله گفته شد محتوا و شيوه سرنگونـی دﯾـکـتـاتـوری در
نھـاﯾـت در پـاسـخ بـه اﯾـن سـوال تـعـيـيـن خـواھـد شـد کـه رﯾشـه اﯾـن دﯾـکـتـاتـوری چـيـسـت و اﯾـن دﯾـکـتـاتـوری حـاصـل
اســـــــــت؟
اقـــــــــتـــــــــصـــــــــادی
و
ســـــــــيـــــــــاســـــــــی
ھـــــــــای
رونـــــــــد
کـــــــــدام
تا جاﯾی که به اﯾران برمی گردد کل اپوزسيون بورژواﯾی) اقشاری از سرماﯾه که از قدرت رانده شده اند( رﯾشه دﯾکتاتـوری را صـرفـا در
حاکميت اسالم سياسی می دانند .و از انجا که نمی خواھند تغييری در مناسبات زﯾر بناﯾی جامعه ﯾعنی مناسبات اقـتـصـادی صـورت
گـيـرد خـواھـان اسـتـحـالـه جــمـھـوری اسـالمــی بـه وسـيـلــه تـغـيـيــرات از بـاال ﯾـا حـداکـثـر انــقـالبـی مـخـمــلـی ھسـتـنــد.
اما عطف به رﯾشه ھای دو گانه دﯾکتاتوری در اﯾران باﯾد دانست که اسالمسياسی صرفا شکل دﯾکتاتوری را می سازد و محتوای اﯾـن
دﯾکتاتوری ھماناالزامات مربوط به پروسه توليد و بازتوليد انباشت سرماﯾه است.به اﯾناعتبار راه رفع دﯾکتاتوری نه تغييرات از بـاال بـلـکـه
سرنگونی جمھوری اسالمی به رھبری طبقه انقالبی ﯾعنی طبقه کارگر و استقرار دموکراسی شوراﯾی به مثابه پيش شرط سياسی و
اســــــــــت.
ســــــــــوســــــــــيــــــــــالــــــــــيــــــــــســــــــــم
بــــــــــه
گــــــــــذار
حــــــــــقــــــــــوقــــــــــی
انجام رسالت سرنگونی رادﯾکال دﯾکتاتوری در اﯾران به عھده طبقه کارگر ﯾعنی تنھا طبقه تا به اخر تجزﯾه ناپذﯾر و انقالبی است .زﯾرا اﯾن
طبقه تنھا طبقه ای است که با محتوای دﯾکتاتوری حاکم بر اﯾران به شکلی بی واسطه در تضاد قرار دارد و به اﯾن اعتبار پيروزی مبارزات
دموکراتيک مردم اﯾران نيز به ھژمونی راه حل طبقه کارگر در اﯾن مبارزات بستگی دارد.
فرھاد رھا
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ﻧﺪاي ﺳﺮخ
ﭘﻴﺎم ﻫﻔﺘﻢ »ﻧﺪاي ﺳﺮخ«:
ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﺗﻔﺎوت ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ
ﯾادگيری از عدم موفقيت ھا:
تجمعات اعتراضی :ما تا به حال دو بار به کسانيکه فراخوان تجمع می دھند گوشزد کرده اﯾم که نباﯾد بگذارﯾم تا حکومت کودتا زمان و محل
اعتراضات را تعيين کند .بلکه ما باﯾد با در نظر گرفتن تجارب عملی مان اﯾن کار را انجام دھيم.
مثالً ،در مورد گردھمآﯾی در بازار تھران ،تجربه نشان داده است که در ھنگام ساعات قبل از ظھر در روزھای کاریِ ھفته ،تجمعات ،بسيار کم
تعدادند  .اﯾن را در چند مورد تجربه کردﯾم .ھم در تارﯾخ  12ام مرداد که دﯾدﯾم در ساعت  11صبح تعداد شرکت کننـدگان از چنـد ھـزار نفـر
بيشتر نشد و در تقابل با نيروھای حکومتی ،حتی نتوانستند ﯾک گروه بيش از  100نفر را تشکيل دھند .و اگر مردم به علت اھميـتی کـه
برای موضوع تنفيذ احمدی نژاد قائل بودند ،در ساعات غروب در ميدان ھا و خيابان ھای متصل به وليعصر تجمع نمی کردند ،آن روز تبدﯾل به
ﯾک شکست دردناک می گشت.
مثال بعدی ،دو روز بعد ،ﯾعنی روز تحليف بود که فراخوان »جنبش سبز« از مردم برای ساعت  9صبح در بھارستان دعوت کرده بود .گو اﯾنکه
تعداد نفرات شرکت کننده بيش از روز  12ام مرداد بود ،اما باز ھم به نسبتِ کثرت و تمرکز نيروھای حکومتی که کامال ً قابل پيش بينی بود،
تعداد زﯾادی از مردم شرکت نکردند و به ھمين علت نتوانستند تا ظھر ،حتی دسته جات چند ده نفری را سازمان بدھند .دوباره اگر تجمـع
 10000نفره در بازار بوقوع نپيوسته بود ،آن روز ھم دچار شکست و سرخوردگی می شدﯾم.
تجمع بازار در روز چھارشنبه ھم که بصورت عيانی با عدم موفقيت انجام شد و فقط در دنيای مجازی به علـت گـزارش ھـای بعـضاً کـذب و
تبليغاتی ،ﯾک پيروزی خوانده شد.
بنظر ما تجربه نشان داده است که تجمعات قبل از ظھر کشش کافی را ندارد .قبل از ظھرھا تعداد مھمـی از شـرکت کننـدگان ،بخـصوص
کارگران و کارمندان مشغول به کار می باشند و بيکاران ھم آن ساعات را به اميد کارﯾابی ،ﯾا در ميدان ھای کارگران ساختمانی و ﯾا در پاتوق
ھای کارﯾابی می گذرانند و تعدادی دﯾگر ھم به دنبال کارھای اداری و مشغله ھای زندگی شان ھستند .بنابراﯾن مـا باﯾـد زمـان تجمعـات
سراسری را مناسب با حال مردم در ساعات بعداز ظھر و نزدﯾک غروب تعيين کنيم .چرا که باز ھم تجربه نشان داده است که ھنگام تارﯾکی
ھوا ،موج عظيمی از مردم بيرون آمده و تغيير بزرگی در توازن نيرو بوجود می آورند.
محالت برگزاری ھم باﯾد بر مبنای تجربه انتخاب شود .دﯾده اﯾم که در محل ھاﯾی تجمعات بزرگ به سرعت شکل می گيرند که نزدﯾک بـه
محله ھای مسکونی ھستند .مثال ً ميدان ونک ،مرکزﯾتی برای محله ھای ميرداماد ،وليعصر شمالی و مال صـدرا و  ...اسـت .و ﯾـا ميـدان
وليعصر که مرکزﯾتی برای نيروھای مرکزی در خيابان ھا و محالت از خيابان بھار تا فاطمی و بلوار و  ...است .ﯾا ميدان انقالب کـه مرکزﯾتـی
برای محله ھای پرشمار مرکزی تھران است و ...
بنابراﯾن مھم نيست که حکومت مراسم خود را در چه ساعتی و در کجا اعالم می کند .مـا نباﯾـد در دام اﯾـشان گرفتـار شـوﯾم و سـاعت
گردھمآﯾی و محل آن را جاﯾی اعالم کنيم که حکومت با تمرکز نيروی خود و محاصره ی منطقه ،آمادگی کاملی برای برخورد با تجمع کنندگان
دارد  .بلکه ما باﯾد تجمعات را در ساعات و محل ھاﯾی اعالم کنيم که نيروھای مردمی بتوانند با تعداد و قدرت بيشتری نسبت به نيروھـای
حکومتی شرکت کنند .در روزھای کاریِ ھفته اﯾن ساعات غروبی و مراکزی است که مرکزﯾتِ چند محله ی پر جمعيت را دارند.
اطالع رسانی :ﯾک موضوع دﯾگر اﯾنکه ،اخيراً ما با نوعی اطالع رسانی مواجه شده اﯾم که با غلو کردن در تعداد شرکت کنندگان و حدّت و
شدّت برخوردھا و درگيری ھا سعی در پنھان داشتن واقعيات و ضعف ھا و نقصان ھای مبارزات مردمی کرده اند .گو اﯾنکه اﯾن دوسـتان بـا
نيّت پاک و جلوگيری از افت روحی مبارزان و احياناً رﯾزش نيروی شرکت کننده در تجمعات به چنين اقداماتی دست می زنند ،اما ،در عمل نه
تنھا کمکی به اﯾن مبارزات نميکنند ،بلکه با جلوگيری از اشاعه واقعيّت ھا ،از جمعبندی و تحليل کارشناسان و دسـت انـدرکاران بـر مبنـای
واقعيات جلوگيری کرده و باعث تکرار اشتباھات و مخفی ماندن نقاﯾص طرح ھای استرتژﯾک و تاکتيکی اﯾن مبارزات می گردند ،که نتيجه ای
جز تراکم اﯾن نارساﯾی ھا نداشته و نھاﯾتاً به عدم موفقيت آن می انجامد .پس از دوستان و رفقاﯾی که در صحنه از ميدان مبارزات مردمی
گزارش می دھند تقاضا دارﯾم که گزارشات خود را دقيقاً بر مبنای واقعيات گذاشته و نگرانی رسيدگی به امور روحی مردم را بـه مبلّغيـن و
فعاليّت ھای تبليغاتی شان بسپارند.
تفاوت تاکتيک ھا بر مبنای دﯾدگاه ھا:
متأسفانه ،از لحاظ سياسی کمتر برای مردم توضيح داده می شود که شراﯾط مبارزه چيست؟ اھدافش کدامست؟ چرا چنين روش ھاﯾـی
توصيه می شود؟ و تا زمانيکه چنين نکنيم ،نمی توانيم ارتباط خالقی بين فراخوان دھندگان و مردم شرکت کننـده در تظـاھرات ھـا برقـرار
کنيم  .در اﯾنجا ما سعی می کنيم تا نوری ،ھر چند کم سو ،به صحنه ی سياسی اﯾن مبارزات بياندازﯾم و در پيام ھای بعدی نيز با توضـيح
بيشتر ،مردم را نسبت به نيروھای درگير ،اھداف و چگونگی تعيين تاکتيک ھاﯾشان آگاه تر سازﯾم .تنھا در چنين اوضاعی است که در عوض
تعداد کمی مرکز تصميم گيری و ارائه تاکتيک ،مردم پيشبرنده ی مبارزه را در موقعيتی از ھشياری قرار می دھيم ،که در ھر مقطعی بتوانند
با اتخاذ سياست آگاھانه مبارزاتشان را به پيش ببرند.
با کمی دقت به نظرات موجود در جامعه اﯾران ،متوجه می شوﯾم که سه نيرو با اھداف مشخص خود در اﯾن درگيری ھا شرکت دارند .نيروی
اول ،نيروھای جناح کودتاچيان حکومت جمھوری اسالمی ھستند .اﯾن حکومت از دو بازوی نيروھای سرکوب فيزﯾکی ،مانند پليس و سپاه و
بسيج و اطالعات چی ھای لباس شخصی و  ..و سرکوب ذھني ،مانند خامنه ای و روحانی ھای طرفدارش و مطبوعات و صدا و سيما و ...
تشکيل شده است،که ھدفشان چيزی جز سرکوب قھرآميز مبارزات مردم تا نقطه توقف دخالت عمومی در مسائل سياسی و استقرار تمام
عيار دﯾکتاتوری و خفقان نيست .اﯾشان با کودتا عليه جناح اصالح طلب حکومتی در انتخابات رﯾاست جمھوری دھم ،آنھا را از ھيئت حاکمـه
حذف کردند و قدرت سياسی را کامال ً مالِ خود نمودند .نيروی دوم ،ھمين جناح مغلوب ھيئت حاکمه اسـت .متـشکل از گروھـای طرفـدار
ھاشمی رفسنجانی و کروبی و خاتمی و موسوی و  ...که ھدفشان بازگشت به مقام خود در ھيئت حاکمه و تقسيم قدرت می باشد .اما،
از آنجا که فعال ً از قدرت سياسی حذف شده اند و دسترسی به امکانات حکومتی برای پيشبرد اھداف خـود ندارنـد ،متوسـل بـه نيروھـای
مردمی گشته اند و می خواھند از آن بصورت عامل فشار بر روی جناح حاکم استفاده کنند و اﯾشان را مجبور سازند تا برای گروه ھای اﯾشان
نيز در ھيئت حاکمه ،چون گذشته ،جاﯾی را باز کنند .اما نيروی سوم ،نيروھای مردمی ھستند .ﯾعنی نيروی تجمـع کننـدگان و تظـاھرات
ھای مردمی و ھمان نيروﯾی ای که برای دست ﯾافتن به آزادی ھای متعارف فردی ،از قبيل حق تعيين سرنوشت خود و خانواده شان و عدم
دخالت حکومت در زندگی خصوصی شان ،آزادی بيان و قلم ،تجمعات ،احزاب و تظاھرات و اعتصاب و دخالت در امور سياسی و  ...به خيابان
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ھا آمده است .ﯾعنی ھمان نيروﯾی که فکر می کرد اگر در انتخابات شرکت کند و جناح اصالح طلب را به حکومت برگزﯾند با ندادن ھزﯾنه ﯾک
انقالب تمام عيار ،می تواند به اھداف مذکور برسد.
اما چنين نشد .کامال ً واضح بود که حکومت بيت رھبری و سردار پاسداران حاضر به تسليم قدرت نيستند و حاضرند بـرای بـاقی مانـدن در
قدرت دست به ھر کاری بزنند ،که زدند! شراﯾط امروزی دو نيرو را در مقابل دولت کودتا و سرکوب نظامی اش؛ تا مقطع شـکاندن مقاومـت
کودتاچيان ،ھمراه کرده است .نيروی عاری از ھرگونه قدرت جناح مغلوب حکومتی )اصالح طلبان( و نيروی مقتدر و رزمنده ی مردمـی! اگـر
اتخاذ تاکتيک مناسب تنھا بر مبنای شراﯾط کنونی بود ،شاﯾد ھر دو نيروی اصالح طلبان و مردمی ،راه و شـيوه یِ مـشترکی را اتخـاذ مـی
نمودند  .اما اﯾنگونه نيست! اتخاذ تاکتيک ،فقط بر مبنای شراﯾط کنونی تعيين نمی شود ،بلکه در آميخته با ھدف نھاﯾی اسـت .مثـال ً اگـر
ھدف نيروﯾی اشغال »موصل« باشد و نيروی دﯾگری بخواھد »بصره « را بگيرد ،مسلماً نيروھای خود را به اشکال متفاوت چيده و بلندی ھای
متفاوتی را برای فتح در نظر می گيرند .بنابراﯾن می بينيم که روش و تاکتيک در ارتباط ناگسستنی با ھدف تعيين می شود .ھـدف اصـالح
طلبانی چون ھاشمی و  ...برگشتن به قدرت سابق شان است .اما دارای نيروﯾی حکومتی که بتواند اراده شان را به کودتاچيان تحميل کند
نيستند .پس سعی می کنند که با متقاعد کردن نيروی مقتدر مردمی به اھداف خوﯾش ،از اﯾن نيرو ،برای پيشبرد ھدفشان استفاده کنند.
تاکتيکِ »گام به گام« اﯾنگونه تعيين شده است .که »مردم بياﯾيد اول موصل را بگيرﯾم و بعد به سمت بصره می روﯾم «.در صورتيکه »موصل«
ھدف نھاﯾی اﯾشان است و ھيچ تماﯾلی برای فتح »بصره« ندارند .ھدف اﯾشان ،بازگشت به قدرت است و ھيچ خيالی برای فتح آزادی ھای
فردی توسط مردم ندارند .ھمينکه به قدرت برسند ،نه تنھا ما را ھمراھی نخواھند کرد ،که از قدرت به دست آمده برای سرکوب مجدد مـا
استفاده خواھند نمود .ھمانطور که در زمانيکه خودشان جمعاً  24سال از  30سال گذشته در قدرت و بعنوان شخص اول مملکت بودند و ما
را ھمچون ھمين دولت کودتا سرکوب کردند.
اﯾنھا را گفتيم که ببينيد ،ھنگاميکه اﯾشان اعالم تجمع می کنند و اﯾن تجمعات را سراسری مـی خواھنـد و مـا را بـه جلـوی کـاخ رﯾاسـت
جمھوری و مجلس و بيت رھبری در ساعات اوليه ی روز می برند ،به اﯾن علت است که می خواھند از نيروی ما برای اعمال فشار استفاده
کنند تا جناح مقابل را وادار سازند که در را بر روی اﯾشان باز کند .به ھمين علت است که ھمواره مـی گوﯾـد» ،جانيـان را باﯾـد بخـشيد و
فراموش کرد« ،که مبادا احمدی نژاد و خامنه ای فکر کنند که اگر حاضر به عقـب نـشينی بـشوند و در را بـر روی اﯾـشان بگـشاﯾند ،مـورد
بازداشت و محاکمه و  ...قرار خواھند گرفت .و ﯾا اعالم می دارند که »سپاه و بسيج ﯾاران ما ھستند و ھدف ما انحالل آنان نيست« ،چرا که
ھدفشان به دست آوردن قدرتی است که اﯾن مزدوران به آنھا خواھند بخشيد .بدون سپاه و بسيج و دﯾگر نيروھای مسلح و ابزار سرکوب،
دﯾگر قدرتی نمی ماند که اﯾشان بخواھند در آن شرﯾک شوند.
اما ،ھدف مردم »دمکراسی« است .ﯾعنی نظام سياسی اﯾکه به اﯾشان قدرت تعيين سرنوشتشان را بدھد و آزادی ھـای فـردی شـان را
تضمين کند .ھمانطور که راه »بصره« از »موصل« نمی گذرد ،راه »دمکراسی« ھم از شراکت اصالح طلبان در نظام دﯾکتـاتوری ولـی فقيـه
اسالمی نمی گذرد.
تظاھرات ھای شبانه ھمراه با شعارھای شبانه:
ھمانطور که گفتيم ،تظاھرات ھای صبحگاھی در مناطق حساس حکومتی در شراﯾط حاضر که قـشر وسـيعی از مـردم ھنـوز بـه مبـارزات
نپيوسته اند ،به درد استقرار دمکراسی نمی خورد .بلکه تنھا به درد اصالح طلبانی ميخورد که مـی خواھنـد بـا فـشار بـر نقـاط حـساس
حکومتی آن را وادار به برداشتن ﯾک قدم به عقب کنند .در صورتيکه استقرار دمکراسی نياز دارد تا کليه ابزار و آالت دﯾکتاتوری محو گردد و به
جای آن نھادھا و بناھای ﯾک نظم نوﯾن احداث شود .به ھمين جھت است که نيروھای مردمی و خواھان دمکراسی باﯾد مبارزه را طوالنی
مدت تر در نظر بگيرند و گول حرف ھای اصالح طلبان را که ميگوﯾند »با تعطيلی بازار ھمه چيز تمام است« و ﯾا »با اسـتعفای احمـدی نـژاد
مبارزه به اھدافش می رسد« را نخورند .ما برای استقرار دمکراسی نياز به درگيری تمامی جمعيت اﯾران در سـاختمان نظـام سياسـی و
حقوقی دمکراتيک دارﯾم .ما در پيام ششم خود توضيح دادﯾم که »دمکراسی« چيست و چگونه حاصل می شود .ما باﯾد نھادھای مردمی،
از قبيل »انجمن ھای محلی«» ،انجمن ھای صنفی«» ،احزاب سياسی« و نھادھای دمکراتيک حماﯾت از حقـوق کودکـان ،برابـری زنـان ،و
مذاھب و اقوام و  ...را بنا کرده و با تشکل دھی و سازمان ﯾافتگی خود و کل جامعه در اﯾن نھادھا ،قدرت سياسی مـردم را فزونـی داده و
»قدرت سياسی و اجتماعی« را به منشاء آن ،ﯾعنی مردم ،برگردانيم .ھمانطور که گفتيم ،در چنين زمانيکه مبارزه با دﯾکتاتوری ،جوّ و شراﯾط
ھمگراﯾی را در ميان ما بوجود آورده باﯾد از آن استفاده کرد و خود و دﯾگران را تشوﯾق به سازماندھی و اﯾجاد چنين نھادھاﯾی نمـود .چنيـن
شراﯾط ھمگراﯾی ای اﯾنک پس از گذشت  30سال ،دوباره ظاھر گشته است و اگر از اﯾن موقعيّت استفاده نکنيم ،معلوم نيست چند دھه یِ
دﯾگر را باﯾد زﯾر تحمل استبداد و دﯾکتاتوری بگذرانيم .ما در پيام ھای خود در مورد ﯾک ﯾک اﯾن نھادھا صحبت کرده و پس از توضيح ساختار و
جای مشخص اﯾشان در نظام دمکراتيک ،راه ھاﯾی را برای چگونگی اﯾجادشان پيشنھاد خواھيم کرد .اما در پيام گذشته توضيحی در مـورد
»انجمن ھای محلی« و ساختار اﯾشان دادﯾم که اﯾنک پيشنھاد مشخصی را خدمتتان عرضه می کنيم.
اﯾنک در محله ھا مردم در دو سطح از مبارزه فعال شده اند .اول» ،ﯾاران خيابانی« که باھم تصميم می گيرند که در کدام منطقه و ساعت
جمع شوند و ھمانطور که گفتيم تقسيم کار کوچکی ھم بين خود می کنند .دوم ،ھمساﯾه ھاﯾی ھستند که در اﯾن مبارزات ،ھنوز پاﯾشان
به خيابان باز نشده است ،اما ھر شب بر روی پشت بام ھای خود آمده و در »شعارھای شبانه« شرکت می کنند .تفاوت »ﯾاران خيابانی«
با اﯾن عده در اﯾنست که دسته اول به قدرت مردم و ضعف حکومت آگاه شده اند و دﯾگر ترسی از روﯾاروﯾی با نيروھای سرکوبگر ندارند .اما،
دسته دوم ھنوز در توھم قدرت حکومتی و ضعف مردمی گرفتارند .برای تغيير چنين شراﯾط ذھنی و شکـستن اﯾـن تـوھم ،وظيفـه »ﯾـاران
خيابانی« است که قدم به جلو گذاشته و ھنگاميکه دسته دوم در شعار دادن با اﯾشان ھمراه می شوند ،ھر شب برای ساعتی به کوچه و
خيابان آمده و با پياده روی در محل مردم را تشوﯾق به ھمراھی کنند .چنين اقدامی ممکن است در آغاز چند نفره باشـد ،امـا رفتـه رفتـه
دﯾگران نيز به خود جذب کرده و آنھا را آماده می سازد تا ھنگام فراخوان سراسری ،با »ﯾاران خيابانی« به خيابان ھا بياﯾند.
فعاليت تبليغی  :البته اﯾن بخودی خود کافی نيست ،بلکه ھمراه با چنين اقدان »تھييجی« باﯾد بـه اقـدامات »تبليغـی« و آگاھگرانـه نيـز
پرداخت  .فعاليت ساختار سازی ،اول از طرﯾق فعاليت گروه ھای کوچک ،اما پُر انرژیِ تبليغات محلی آغـاز ميگـردد .بـا انتقـال اخبـار بـصورت
روزمره ،موضوع مبارزات مردمی ،موضوع واحدی برای گفتگوی ھمساﯾه ھا و تشرﯾک مساعی اﯾشان ميشود .با گفتگوی بيشتر و آشناﯾی با
ذھنيت ﯾکدﯾگر ،نزدﯾکی الزم بوجود ميآﯾد .دﯾوار نوﯾسی ھای شبانه در محل ،احساس مبارزه ی مشترک را در تمامی افراد محل بوجود می
آورد و قبل از اﯾنکه خود بدانيد ،موضوعی پيش پا افتاده ،اﯾشان را متحدانه در مقابل مأمورﯾن و مسئولين حکومتی قرار می دھد .اما ،از نقش
آگاه گراﯾانه ی شبنامه ھا غافل نشوﯾد .ثبات آگاھی سياسی به مراتب پاﯾدارتر از احساسـات جرﯾحـه دار شـده اسـت .ترکيـب آگـاھی و
احساس ،به عمل مبارزاتی ختم می شود.
پيروز باشيد!
ندای سرخ –  23مرداد 1388
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ
امروز چھارشنبه  21مرداد از ساعت  9صبح بازار تھران حالت عادی نداشت .بنا به دعوت برخی ساﯾت ھا و قرار قبلی گروه ھای مردمی ،برای
تجمع در بازار تھران ،از ساعت  9صبح امروز بازار تھران از حالت عادی ھر روزه خارج شد.
از ساعات ابتداﯾی صبح امروز نيرو ھای انتظامی با استفاده از ون ،توﯾوتا ،مينی بوس و تعداد زﯾادی موتور که اکثرا از کالنتری ھای مراکز مختلف
شھر تھران از تجرﯾش ،درکه  ،دربند ،نياوران و ولنجک گرفته تا تھران پارس ،پيروزی ،نبرد و استخر تا صادقيه ،کن ،شھران ،جنت آباد و حتی شھر
ری و کرج و غيره ،بودند .خود را برای استقرار و کنترل مراکز حساس بازار تھران به آن جا رسانده بودند.
از حدود ساعت  10نيرو ھای انتظامی که در ميان آنان برخی لباس شخصی ھا که دوربين ھای کوچکی برای فيلم برداری نيز ھمراه داشتند ،دﯾده
می شدند .ورودی اﯾستگاه متروی  15خرداد محل استقرار موتور و نيرو ھای ﯾگان وﯾژه بود .اما تمرکز اصلی نيرو ھا در ميدان  15خردادبود .در
اقدامی دﯾگر اﯾن نيرو ھا در فواصل  15-10متری با استقرار تعدادی از افسران و سربازان با لباس کالنتری ھا و مجھز به بيسيم و باتوم و کپسول گاز
فلفل و اشک آور ،کل خيابان را تا تقاطع خيابان مصطفی خمينی تحت کنترل خود در آورده بودند .در واقع از چھارراه گلوبندك تا چھارراه سيروس
موتورسواران نيروي انتظامي حضور دارند و از ايستادن خريداران در پيادهروھا و خيابانھا جلوگيري ميشود.
ميدان مرکزی  15خرداد جلوی دادگستری محل تجمع اصلی نيرو ھای انتظامی و امنيتی بود .ھمچنين خيابان پامنار ،ناصر خسرو ،پله نوروز خانی و...
از دﯾگر مراکزی بود که نيرو ھای انتظامی حضور پر رنگی داشتند .در خيابان مصطفی خمينی به شمال و جنوب نيز نيرو ھای انتظامی مستقر
بودند.
از طرف دﯾگر بازار در خيابان خيام نيز از چھار راه گلوبندک تا ميدان اعدام حضور نيرو ھای انتظامی پر رنگ بود .ھمچنين در کوچه و پس کوچه ھای
بازار و خيلی از داالن ھای بازار نيز نيرو ھای انتظامی با موتور و ماشين مستقر شده بودند.
از آن طرف مردم دسته دسته از ساعت  10به بازار آمده بودند .تعداد مردم حاضر در بازار بسيار زﯾاد تر از روز ھای دﯾگر بود .اما بنا به مشاھدات
گزارشگر ندا نيوز ھيچ درگيری ﯾا بازداشتی در محدوده سبزه ميدان و دھنه ی اصلی بازار و مناطق دﯾگر رخ نداده است .البته اخبار تائيد نشده ای
از برخی وبالگ ھا مبنی بر شعار سر دادن مردم و برخی درگيری ھای پراکنده رسيده است که ھنوز منابع معتبر آن را تائيد نکرده اند.
نکته قابل توجه خستگی و بی حوصلگی نيرو ھای انتظامی بود .اﯾن نيرو ھا که اکثرا از کالنتری ھای اقصا نقاط تھران آورده شده بودند بسيار
خسته و بی حوصله بودند .بسياری از آنان در اتومبيل ھای نيرو انتظامی و ساﯾه ھای دﯾوار ھا خصوصا در کوچه ھای فرعی بازار در حال چرت زدن
بودند .نکته قابل توجه دﯾگر عدم حضور نيرو ھای معروف به لباس شخصی ﯾا ھمان نيرو ھای سپاه پاسداران بود.
در اﯾن ميان حضور برخی از عوامل صدا و سيمای حکومتی نيز قابل توجه بود .اﯾن افراد سعی داشتند با فيلم برداری از حضور بسيار مردم در بازار بر
خالف واقعيت اﯾن چند وقت که نشان از رکود بازار دارد ،اﯾن گونه نشان دھند که بازار پر رونق شده است.

ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ واﮔﻦ ﭘﺎرس ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮري را ﺑﺎ ﺧﺎك ﻳﻜﺴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
امروز کارگران شرکت واگن پارس بعد از سه ماه کار بدون حقوق و چندﯾن اعتراض نمادﯾن تمام شيشه ھا ،ميزھا،صندليھا ،تابلوھا و دﯾگر وساﯾل سالن
غذاخوری اﯾن کارخانه را شکستند .اﯾن اعتراض از حرکت ساده ی کوبيدن قاشقھا بر روی ميزھا قبل از صرف نھار شروع شد و به دليل بی توجھی
مدﯾران اﯾن شرکت و تھدﯾد کارگران توسط حراست اﯾن کارخانه به خشونت کشيده شد.
الزم به ذکر است دو کارخانه ی مھم دﯾگر کشور ﯾعنی شرکت ماشين سازی اراک و شرکت آذر آب نيز به زودی رسما اعالم ورشکستگی خواھند
کرد .به دستور مقامات امنيتی مدﯾران اﯾن دو شرکت در تالش ھستند تا اعالم ورشکستگی اﯾن دو کارخانه را به تاخير اندخته تا از ھمزمان شدن
اعتراضات کارگری احتمالی در اﯾن دو کارخانه با دﯾگر کارخانه ھای ورشکسته جلوگيری کنند.
تمام کارخانه ھای بزرگ صنعتی در حال پاکسازی نيروھای قراردادی خود ھستند و حتی کارگران ماھر قراردادی با بيش از  15سال سابقه ی کار نيز
در بين اخراجی ھا قرار دارند .مدﯾران غولھای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آورده اند که با قبول بازنشستگی پيش از موعد از
کارخانه ھا خارج شوند

ﺗﺤﺼﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
کارگران اﯾن شرکت روز جمعه  16در محل کارخانه دست به تحصن زدند .اﯾن تحصن با صدای سوت کارگران آغاز گردﯾد .ھنگامی که نماﯾندگان شورای
فرماﯾشی خواستند در مساله دخالت کنند کارگران با گفتن اﯾنکه چه کسی به شما رای داده و شما را انتخاب کرده که حاال می خواھيد مداخله
کنيد ،اجازه ی مداخله را به آنھا نداده اند .شعارھاﯾی نيز عليه مسوول کارت زنی داده شد.
خواسته ھای گارگران در اﯾن اعتراض به شرح زﯾر است:
 .1اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزاﯾش دستمزدھا و حقوق ھا
. 2حل شدن مساله اضافه کار)مشکالتی در نحوه و ميزان پرداخت دستمزد اضافه
کاری ھا برای کارگران وجود دارد)
 .زدن کارت ورود و خروج .اﯾن مساله روال عادی اﯾن واحد توليدی نبوده است
3
و اکنون که اﯾن طرح اجرا می شود برای کارگران مشکالتی پيش آمده است .از
جمله اﯾنکه روزھای جمعه در ماه ھاﯾی از سال که فصل برداشت نيست ،کارگران
تا ساعت ده در کارخانه حاضر بوده و سپس به منازل خود برميگشتند اما با
اجرای اﯾن طرح مجبورند روزھای جمعه ھم تا پاﯾان ساعت اداری در محل کار
خود باقی بمانند .در نتيجه از تنھا فرصت برای بودن با خانواده ھاﯾشان
محروم می شوند.
. 4جلوگيری از اخراج کارگران موقت .اﯾن کارگران با تالش سندﯾکا قرار بود
رسمی شوند اما اکنون به دستور مقامات باالتر تھدﯾد به اخراج شده اند.

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻤﺎق و ﻫﻮﻳﺞ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
قبل از انتخابات ﯾک ماه حقوق و مزاﯾا به کارمندان و کارگران شرکت نفت تعلق گرفت و انگار قرار است دوباره اﯾن حقوق و مزاﯾا ماه آﯾنده ﯾا بعدش
پرداخت شود احتمال تطميع برای جلوگيری از ضربه زدن به دولت به شدت احساس می شودھمچنين دوستان بعد از حوادث اخير سه تن از مدﯾران
ارشد نفتی که در پاالﯾشگاھھا کار ميکنند از پستشان به علت نامعلومی)شنيده ھا حاکی از احتمال خرابکاری است )عزل شده اند.

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﺮان ﺧﻮدرو
در تيرماه امسال کارگران و کارمندان اﯾرانخودرو در بيانيه ای سياسی از مبارزات مرد عليه دﯾکتاتوری حماﯾت کرده و در خواسته ھای بيستگانه خود،
خواھان تأمين آزادی ھای دمکراتيک و خواسته ھاﯾی مبنا بر منافع کليه ی کارگران اﯾران شدند .خواسته ھای بيستگانه اﯾن زحمتکشان مبارز از قرار
زﯾر است -١ :برخورداری ھمه افراد جامعه بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی عقيده ،بيان ،نشرﯾات ،اعتصاب ،تحصن ،راھپيماﯾی ،تجمع و آزادی اﯾجاد
ھرگونه تشكل بدون كسب مجوز  -2آزادی زندانيان سياسی ،ممنوعيت ھر گونه شكنجه جسمی و روانی ،ممنوعيت و بی اعتباری گرفتن اعتراف با
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
تھدﯾد و تطميع و تفتيش عقاﯾد  -٣برابری زنان با مردان در قوانين كيفری ،قانون كار ،قوانين مربوط به ازدواج ،طالق ،سرپرستی كودكان و دﯾگر قوانين
 -٤عدم دخالت دولت در تعيين نوع زندگی ،نوع پوشش ،روابط زنان و مردان و دختران و پسران  -۵تامين مسكن با تمام امكانات رفاھی مناسب از
طرﯾق  :تخصيص بودجه وﯾژه برای احداث واحدھای مسكونی جدﯾد در ھر سال در اختيار گذاشتن سرﯾع ساختمانھای تحت مالكيت دولت به مردم -٦
تعيين حداقل دستمزد بر اساس ارتقای ھر چه بيشتر سطح زندگی و رفاه  -٧پرداخت بيمه بيكاری به تمام افراد آماده به كار ،برابر با آخرﯾن دستمزد
درﯾافتی تا به دست آوردن كار مناسب  -٨لغو ھرگونه قرارداد استخدام موقت ،پرداخت سرﯾع حقوق معوقه ،توقف اخراج و بيكار سازی كارگران اﯾرانی و
مھاجر  -٩برخورداری ھمه افراد جامعه از حقوق مكفی بازنشستگی و از كار افتادگی  -١٠بھداشت ،دارو ،درمان ،معاﯾنات منظم و اجباری راﯾگان-١١
راﯾگان شدن آموزش و پرورش و آموزش عالی ،حداقل تا سطح ليسانس  -١٢استفاده راﯾگان از سروﯾس اﯾاب و ذھاب محل كار ،شبكه اتوبوسرانی
شھری و مترو  -١٣لغو كار افراد زﯾر  ١٨سال  -١٤پرداخت دستمزد به زنان خانه دار برابر با دستمزد كارگران شاغل  -١۵تامين امكانات راﯾگان مانند شير
خوارگاه ،مھد كودك ،غذا خوری ،خشكشوﯾی  ...در محل ھای كار و سكونت  -١٦ممنوعيت ھر گونه ازدواج زﯾر  ١٨سال  -١٧اﯾجاد امكانات شھری
مانند جاده ،آب ،برق ،گاز ،تلفن ،مدرسه ،مراكز پزشكی ،فرھنگی ،ورزشی در روستاھا  - ١٨نگھداری و مراقبت از معلوالن و سالمندان و اﯾجاد
تسھيالت وﯾژه برای آنھا به طور راﯾگان  -١٩لغو دادگاه ھای وﯾژه ،علنی بودن محاكمات با حضور ھيئت منصفه ،انتخاب وكيل دلخواه ،راﯾگان بودن امور
دادرسی  -٢٠لغو مجازات اعدام

ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎرﮔﺮان ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺷﻮﮔﺎ
تعداد زﯾادی از کارگران پيمانی شوگا روز پنجشنبه  22مرداد در امور اداری جمع شدند و خواھان پرداخت حقوقھا از جانب پيمانکار شدند.
 3ماه حقوق عقب افتاده باعث شده است که مشکالت زﯾادی برای اﯾن کارگران به وجود بياﯾد دراﯾن تجمع ﯾکی از کارگران گفت “:حدود  1ماه است
که ازدواج کردم و به علت اﯾنکه پولی براي کراﯾه ماشين ندارم به منزل خود م که در اسالمشھر است نمي توانم بروم و مجبورم در خانه پدرم كه
نزديك تراست بمانم در حالي كه زنم تنھا مانده است“

ﺟﻮاد اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ﺧﺒﺎز و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺧﺒﺎزان ﺳﻨﻨﺪج دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ
به گزارش منابع کارگری ،روز شنبه  16/5/88جواد اسماعيلی )جواز کميز( کارگر خباز و عضو انجمن صنفی خبازان سنندج در ساعت  8صبح در محل
کارش دستگير شد.
الزم به ذکر است که نامبرده به مدت  24ساعت در اداره اطالعات سنندج مورد باز جوئی قرار گرفت و بعد از  24ساعت به قرنطينه زندان مرکزی
سنندج انتقال داده شد که ھم اکنون در آن بازداشتگاه به سر میبرد.
تا کنون دليل بازداشت به نامبرده و خانوادی وی اعالم نشد است.

ﻛﺸﺘﺎر ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻛﺎﺳﺒﻜﺎران ﻣﺮزﻧﺸﻴﻦ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر
متاسفانه در طی چند روز گذشته بار دﯾگر ھمچون سالھای گذشته شاھد کشتار وسيع و بی رحمانه شھروندان مناطق کردنشين به بھانه مبارزه با
قاچاق کاال ھستيم ،بطورﯾکه فقط در  20روز گذشته دست کم  10نفر از شھروندان کرد کشته و 12نفر دﯾگر زخمی شده اند .در ھمين رابطه اجرای
طرح ﯾکسوﯾه انسداد مرزھا و تشدﯾد اقدامات خشونت آميز نيروھای نظامی که کمترﯾن تالشی برای رعاﯾت قوانين موضوعه ھمچون قانون به کارگيری
سالح ندارند در مناطق مرزی غرب کشور طی ماھھای گذشته سبب افزاﯾش گسترده قتل و عام شھروندان شده است .ھر چند در اسفندماه سال
گذشته نيز بازارﯾان شھر مرﯾوان در اعتراض به فشارھای موجود و کشتار بی رحمانه کاسبکاران مرزنشين اقدام به اعتصاب گسترده چند روزه کردند اما
نه تنھا از فشارھای موجود کاسته نشد بلکه شدت بيشتری به خود گرفت تا حدی که صدھا حيوان بارکش مرزنشيان زنده زنده توسط نيروھای
انتظامی سوزانده شدند.

اﻋﺘﺮاض ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮﻛﺰﺷﻬﺮ
شھروندان سراواني كه از آلودگي ناشي از كارگاھھاي كابينت سازي  ،نقاشي  ,جوشكاري و برشكاري در درب منازلشان و در پر رفت امد ترين نقاط
شھر به تنگ امده بودند با حضور در اداره محيط زيست اين شھرستان خواستار انتقال ھر چه سريع تر اين كارگاھھا به خارج از شھر و شھرك ھاي
صنعتي شدند .
گفتني است مسئولن اين اداره با پاسكاري ھاي متعدد قصد رد كردن مسئوليت اين امر از سر خود راداشتند .
آلودگي ھاي صوتي و محيطي در شھرھاي سيستان و بلوچستان جزو اصلي ترين نمونه ناقض حقوق شھروندي ميباشد كه از سالھا پيش تا كنون
بابي توجھي مسئوالن مواجه شده است.

ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رﺳﻴﺪ
گزارشھای مستند وموثق از کنار گذاشتن وتسوﯾه حسابھای سياسی در نواحی سه گانه سازمان آموزش وپرورش کرمانشاه حکاﯾت دارد .بر پاﯾه اﯾن
گزارش اخيرا بعد از انتخابات رﯾاست جمھوری برخی از معاونين -کارشناسان  -مشاوران ومدﯾران مدارس در سطح نواحی سه گانه سازمان آموزش
وپرورش کرمانشاه از مسئوليت ھاﯾشان کنار گذاشته شده اند  .اﯾن گزارش می افزاﯾد در ناحيه  ٢آموزش وپرورش توسط رشيدی نسب معاون آن اداره
بيش از  ١٨نفر از مدﯾران مدارس اعم از خانمھا وآقاﯾان از مسئوليتشان برکنار شده اند  .در ناحيه  ٣آموزش وپرورش نيز خبر می رسد ليستی  ۴٠نفره
از مدﯾران وکارشناسان آن اداره تھيه شده است که اﯾن افراد از سمت ھاﯾشان کنار گذاشته خواھند شد وﯾا با بازنشستگی پيش از موعد وتحميلی
روبرو خواھند شد  .بطورﯾکه اخيرا تسوﯾه حسابھای سياسی ﯾکی از کارشناسان ناحيه  ٣را وادار به استعفا وبازنشستگی پيش از موعد نموده
اند .اﯾن نگرش سياسی ﯾک جانبه در طول  ۴سال گذشته موجب خسارات جبران ناپذﯾری بر آموزش فرزندان اﯾن استان شده است به گونه ای که
ماشا ا ...پرنو از ناحيه  ١بازنشسته شد به مدت دو سال ناحيه ﯾک فاقد رﯾيس بود ودالﯾل آن ھم نبود مدﯾر توانمنددر طيف اصولگراﯾان در آموزش
وپرورش بود .اﯾن برخورد ھا از آنجا شدت ﯾافت که بيش از  ٨٠درصد فرھنگيان استان در جرﯾان رقابتھای انتخاباتی رﯾاست جمھوری از احمدی نژاد
حماﯾت نکردند  .الزم به ذکر است فرھنگيان استان کرمانشاه از ھمبستگی سياسی وفرھنگی خاصی در استان برخوردارند که در چند ساله اخير
فعاليت ھای آنھا حول محور کانون صنفی فرھنگيان بسيار حائز اھميت بوده است.

ﺗﺪاوم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن
دوماه است كه از فرزندانمان خبر نداريم ) تجمع خانواده ھاي دستگيرشدگان در مقابل دادگاه انقالب (
بيش از  120نفر از خانواده بازداشت شدگان ,امروز چھارشنبه در مقابل دادگاه انقالب تجمع كردند .خانواده ھا از بالتكليفي وعدم مالقات عزيزانشان به
شدت خشمگين و خواھان آزادي آنھا بودند.ھرروز كه ميگذرد خانواده ھا فرياد اعتراضات خود را نسبت به خامنه اي و احمدي نژاد شدت می بخشند .
برخي خانواده ھا براي پيگيري وضعيت عزيزان خود با دفتر حداد تماس مي گرفتند اما كسي جوابگوي آنھا نبود و دستياران قاضي حداد سر خانواده ھا
فرياد مي زدند كه چقدر اينجا مي آييد برويد خانه ھايتان ھر وقت خبري شد ما خودمان با شما تماس مي گيريم .خانواده ھا متعاقبا اعتراض ميكردند
به چه حقي سر ما داد مي كشيد ما مادر ھستيم پدر ھستيم دو ماه است كه از وضعيت فرزندانمان خبر نداريم مرده اند يا زنده ؟ ھيچ كس ھم
حاضر نيست به ما جواب بدھد.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﻧﺎﻣﻪ ي ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﺮاﻧﻪ ،ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ راه آزادي
اخيرا خبرگزاری فارس وابسته به کودتاچيان نامه ای را منتشر ساخته است که بقول خودشان توسط ترانه موسوی نوشته شده است .ترانه ،دختر
جانباخته ای که پس از ضرب و شتم و تجاوز وحشيانه مکرر »بازجوﯾانش« جسد سوخته اش در بيابانھای بين کرج و قزوﯾن کشف شد .در اﯾن نامه
نوشته است که »من ترانه موسوی ام .و زنده و سالم می باشم .ھيچ اتفاقی براﯾم نيافتاده است .و داستان مرگ من شاﯾعه ای است که
دشمنان نظام ساخته اند«.
ترانه موسوي ھفتم تير  88در اطراف مسجد قبا در خيابان شريعتي تھران از سوي مأموران حکومتي دستگير شد .پس از گذشت نزديک به سه
ھفته ،افرادي ناشناس با مادر او تماس گرفته و از بستري بودن او در بيمارستان امام خميني کرج خبر دادند .اين افراد تصادف در حومه خيابان
شريعتي و پارگي رحم و مقعد را دليل بستري بودن وي در بيمارستان عنوان و تأکيد کردهاند.
يک شاھد عيني که روز ھفتم تير دستگير شده بود ،ميگويد » :نيروھاي ضد شورش و لباس شحصي روز ھفتم تير من و تعدادي از دستگيرشدگان
را سوار بر ونھايي به ساختماني در اطراف ميدان نوبنياد بردند و به آزار جسمي و روحي ما پرداختند .برخي از دستگيرشدگان را در ھمان بعداز ظھر
به زندان اوين منتقل کردند اما من و بقيه را آزاد کردند .ترانه در ميان ما بود .او دختري زيبا ،خوشاندام و شيکپوش بود و بازجويياش از ھمه بيشتر
طول کشيد .چشمھايش سبز بود .من و تعدادي را ھمان شب آزاد کردند و تعدادي را نيز پيش از آزادي ما به جاھاي ديگري فرستادند .اما نيروھاي
لباس شخصي ترانه را ھمانجا نگه داشتند و حتا به او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگيرد «.پدر ترانه موسوي ناراحتي قلبي دارد و پس از ناپديد
شدن تنھا فرزندش در خانه بستري شده است.

ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهي ﻛﻴﺎﻧﻮش آﺳﺎ
طی روزھای اخير خانوادهی کيانوش آسا برای عمل به آنچه پرھيز از اغتشاش ناميده شده از سوی مﭑموران امنيتی تحت فشار قرار دارند .کيانوش
آسا متولد کرمانشاه ،دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته مھندسی شيمی در دانشگاه علم و صنعت اﯾران در جرﯾان تظاھرات روز دوشنبه ٢۵
خرداد  ١٣٨٨در ميدان آزادی تھران ناپدﯾد و روز  ٣تير ماه  ١٣٨٨در سردخانهٔ پزشکی قانونی توسط خانوادهاش شناساﯾی شد .پيکر وی در اثر اصابت
گلوله توسط افراد لباس شخصی جان باخته ،در تارﯾخ  ٧تير در قطعه  58پالک  12باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد.
پنجشنبه گذشته 15 ،مرداد ماه جاری و در جرﯾان مراسم بزرگذاشت چھلمين روز درگذشت وی نيروی انتظامی به ضرب و شتم شرکتکنندگان در
مراسم و استفاده از اسپری فلفل برداخت و دستکم ده نفر را بازداشت نمود.
کامران آسا ،برادر کيانوش آسا ضمن اشاره به تشدﯾد فشارھای امنيتی از حضور خانوادهی خود در دفتر پليس امنيت در سه روز اخير خبر میدھد.
آقای آسا صبح امروز به دادگاه انقالب کرمانشاه احضار شده و جھت اخذ تعھد با تھدﯾداتی مواجه شده است .امروز ،چھارشنبه اخباری مبنی بر
احتمال بازداشت وی در شامگاه دوشنبه منتشر شد ،اﯾن امر تا زمان تنظيم اﯾن اطالعيه صحت ندارد.
به گفته منابع آگاه بازداشتشدگان مراسم چھلم جھت انجام اعتراف عليه خانوادهی وی تحت فشار قرار گرفتهاند .اﯾن گزارش میافزاﯾد :در برگهھای
بازجوﯾی با نام بردن از اﯾن خانواده به عنوان عامل اغتشاش اتھام ترغيب ساﯾرﯾن برای سر دادن شعارھای ضد نظام به آنان وارد شده است.

ﻫﺠﻮم ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺑﺎزداﺷﺖ  15ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻠﻮچ
نيروھای امنيتی ،طی دو روز گذشته با ھجوم به منازل 15 ،معلم بلوچ سنی را در شھر زاھدان دستگير کرده و به نقطهی نامعلومی منتقل
کردهاند.به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در اﯾران ،نيروھای امنيتی با ﯾورش به منازل مردم و بیحرمتی به زنان و کودکان 15 ،تن از معلمان و
دبيران مدارس را در شھر زاھدان با خود به مکان نامعلومی برده اند.
تا کنون ھيچ اطالعی از وضعيت آنھا و مکان نگهداری آنھا در دست نيست و ھيچ نھادی نيز پاسخگوی خانوادهی آنھا نشده است .ھمچنين از
اتھام دستگير شدهگان نيز اطالعی در دست نيست.
با توجه به اﯾنکه فشارھا بر اقليت ملی بلوچ ھمچنان رو به افزاﯾش است ،احتمال دارد معلمان ودبيران مدارس و دبيرستانھا به اتھامات ناروا و بی
اساسی محاکمه شوند .گزارشات تکميلی در اﯾن رابطه منتشر خواھد شد.

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاواي ﻳﻚ زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮد در زﻧﺪان اروﻣﻴﻪ
کيوان ) مصطفی ( داودی زندانی کرد زندان اروميه  ،به علت وجود پالتين درﯾکی از پاھاﯾش  ،نياز به مداوا در خارج از زندان دارد.
کيوان (مصطفی ( داودی حدود ﯾک سال پيش در سه راه دارلک از روستاھای اطراف مھاباد بازداشت شد وبه اتھام ھمکاری با ﯾکی از احزاب مخالف
از طرف دادگاه انقالب  ،به ده سال حبس محکوم گردﯾد.
اﯾن زندانی چندﯾن بار تقاضای اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان را نموده  ،که تا کنون با درخواست وی موافت نشده است.

اﻋﺘﺮاف ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ  4000ﺑﺎزداﺷﺘﻲ در روزﻫﺎي اول درﮔﻴﺮي ﻫﺎ
 قوه قضائيه ايران روز سه شنبه گفت كه در ابتدا  4000نفر توسط نيروھاي امنيتي در سركوب تظاھركنندگان بعد از انتخابات بحثبرانگيز رياستجمھوري بازداشت شدند .
سخنگو قوه قضائيه رضا جمشيدي به خبرنگاران گفت “ در مسائل پيش آمده بعد از انتخابات  4000نفر دستگير شدند.او گفت  3700نفر “خيلي زود“
آزاد شدند ،آنھائي كه در ناآراميھا درگير بودند بازداشت شدند .
حداقل  110نفر در دادگاه انقالب در تھران دادگاھي شدهاند كه شامل يك زن مربي فرانسوي و دو نفر كارمند ايراني سفارتخانه ھاي انگليس و
فرانسه به اتھام شركت در ناآراميھا ميباشند.

ﺑﺮادر ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ راه آزادي ،ﻛﻴﺎﻧﻮش آﺳﺎ ،در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ
طبق آخرﯾن اخبار رسيده کامران آسا برادر کيانوش آسا شھيد راه آزادی که در درگيری حوادث اعتراضی ملت اﯾران در شھر تھران کشته شده ودر
کرمانشاه به خاک سپرده شده بود در روزدوشنبه  19مرداد توسط افراد ناشناسی شبانه دستگير شده و به مکان نامعلوم انتقال داده شده
است.گفتنی است اﯾن امر احتماال به خاطر صحبت ھای اﯾشان بر سر مزار کيانوش در مراسم چھلم اﯾشان بوده است .

ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
حدود 90نفر از خانواده ھاي بازداشت شدگان ,امروز سه شنبه  20مرداد ماه در مقابل دادگاه انقالب تجمع كردند .ھنوز اسامي تعدادي از بازداشت
شده ھاي ھفته گذشته از طرف دادگاه انقالب تاييد نشده و خانواده ھا در پي انتشار و تاييد خبرھاي شکنجه ھاي قرون وسطائي در بازداشتگاھھا و
زندانھا در نگراني از وضعيت سالمتي عزيزانشان بسر مي برند.روزانه چندين اسم از طرف دادگاه انقالب براي تعيين كفالت اعالم مي شود .برخي
خانواده ھا به دليل عدم توان مالي براي تھيه كفالت و يا و ثيقه در ناراحتي و اضطراب شديدي به سر ميبرند  .وقتي كه اعتراضي ميكنند به آنھا جواب
ميدھند :ھمين است كه ھست به جاي اينكه اينجا بايستيد و وقت ما را بگيريد برويد دنبال تھيه فيش حقوقي و سند ,تا زماني كه فيش حقوقي و يا
سند تھيه نكنيد فرزندتان ھمچنان در زندان مي ماند  .اين جوابھا به شدت باعث فشار روحي به خانواده ھا ميشود .
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ﺑﺮﻳﺪه اي از ﮔﺰارش ﻛﻴﺎﻧﻮش ﺗﻮﻛﻠﻲ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺨﻔﻲ ﺳﭙﺎه در اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻬﺮان ﻗﻢ
با احترام به استحضار مردم قھرمان اﯾران می رسانيم از آنجاﯾی که پس از فرمان خامنه ای مبنی بر تقوﯾت ﯾگان رزم بسيج نيروی مقاومت در نيروﯾی
زمينی سپاه تلفيق شد و تماما ﯾگان رزم بسيج تحت کنترل و ھداﯾت نيروی زمينی سپاه قرار دارد نيروی مقاومت بسيج در  2لشگر  27محمد رسول
ﷲ و لشگر  10سيدالشھدا با نام ھای سپاه محمد رسول ﷲ و سيدالشھدا تھران فعاليت می نماﯾند ।درقسمتی از جرﯾانات اخير و سرکوب گسترده
مردم در تھران،لشگر  27پشتيبانی قبل و بعد از عمليات ھا را بر عھده داشته است به ھمين روی طبق اطالع موثق بازجوﯾی و نگھداری دستگير
شدگان مربوط به تھران و برخی دستگيرشدگان خاص به دستور سازمان حفاظت اطالعات ستاد مشترک سپاه به دليل رعاﯾت برخی موارد و اصول
حفاظتی به حومه تھران انتقال داده شده اﯾن مقرھا به فاصله  2کيلومتری از ﯾکدﯾگر واقع شده اند و مطابق اطالعات دقيق حدود  170نفر در حال
حاضر در آنھا بازداشت می باشند ।اﯾن مقرھا مجھز به تجھيزات شکنجه سفيد و ابزار بازجوﯾی فنی و حرفه ای می باشند ھمچنين برای مرگ ھای
احتمالی ناشی از شکنجه و بازجوﯾی ھا در اﯾن  2محل سردخانه نيز در نظر گرفته شده است ھمچنين اﯾن مقرھا به دليل گستردگی مکانی دارای
زﯾر زمين ھای بزرگی می باشند که اگر شخصی از اتوبان ھمجوار به آن مقرھا نگاه کرد متوجه گستردگی فعاليت ھای اﯾن مجموعه نشود و در ظاھر
ﯾک مقر نظامی کوچک قلمداد می گردد اﯾن بازداشتگاه ھا شخصا تحت ھداﯾت و نظارت سردار عبدﷲ عراقی فرمانده سپاه محمد رسول ﷲ تھران
می باشد .فرماندھی انتظامی،پليس امنيت تھران،ستاد مشترک سپاه،ساختمان حفاظت اطالعات سپاه،لشگر  27محمد رسول ﷲ سپاه،لشگر 10
سيدالشھدا،قرارگاه ثارﷲ تھران،قرارگاه ھای دفاعی روح ﷲ،عاشورا،امام علی ،نواحی مقاومت شرق،جماران،ناحييه قدس،مقداد،ابوذر و برخی
گردان ھا ئ تيپ ھای وﯾژۀ سپاه( به اميد روزی که مسئولين اﯾن نھادھا سر عقل آمده و کليد اﯾن اماکن را که وظيفﮥ اصليشان تامين امنيت جان ،مال
و ناموس مردم است نه گرفتن آنھا،به افراد صالح تحوﯾل دھند که در غير اﯾن صورت دﯾر نيست که اﯾن ساختمان ھا در آتش خشم مردم قھرمان اﯾران
خواھد سوخت.از آنجاﯾی که بسيار تالش کردﯾم دفتر انصار حزب ﷲ ،مقر لباس شخصی ھای چماق دار را بر روی نقشه مشخص نماﯾيم و به دليل
فشردگی منازل اطراف امکانش نبود لذا آدرس دقيق آن را به استحضار مردم می رسانيم)تھران ،خيابان دوازده فرورودين جنوبي ،خيابان شھيد
كمالزاده شرقي ،پالك  (35در نگاه اول تصور ميگردد که دوربين ھای زﯾادی در آنجا تعبيه شده است اما تمام دوربين ھا قاب خالی ھستند و فاقد
ھرکونه سيستم ضبط،اما درب ورودی دارای دوربين می باشد.

ﺷﻌﺎرﻫﺎي »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي« دﻳﻮارﻫﺎي زﻧﺪان اوﻳﻦ را ﻟﺮزاﻧﺪ
با آغاز اعتصاب غذای بازداشتيان اجتماعات اخير در بند ) 7آموزشگاه( اوﯾن بيش از سيصد نفر از خانواده ھاي بازداشت شدگان از ساعت  9صبح در
جلوي درب اصلي اوين و مكان ازادي زندانيان به صورت اعتراضي تجمع كردند .تجمع اﯾن خانواده ھا که زﯾر آفتاب سوزان برگزار می شد برخالف
روزھای پيشين که خانواده ھا به تجمع و استفسار از وضعيت عزﯾزانشان بسنده می کردند ،تبدﯾل به اعتراض جمعی با شعارھای »مرگ بر خامنه
ای« » ،مرگ بر احمدی نژاد« و »مرگ بر دﯾکتاتور« گشته که دﯾروز را به روزی به ﯾاد ماندنی از مبارزات مردم اﯾران عليه دﯾکتاتوری و حکومت کودتا
تبدﯾل کرد.
مادران و پدران با صداي بلند اعالم کردند که در صورت نگرفتن نتيجه در اين مكان تحصن خواھند كرد .گروه ھاي مختلف سركوب با تھديد از مردم
خواستند تا به خانه ھايشان بروند و قول دادند که در ظرف  48ساعت تكليف ھمه روشن شود  ,اما ھيچ يك از خانواده ھا حاضر به ترک محل نشدند.
شاھدان عينی دليل آغاز شعار دادن مردم را برخورد خشونت آميز نيروھای سرکوب مستقر در زندان اعالم کردند .اﯾشان خبر می دھند که در ضلع
غربي  ,درب دژباني و آھني زندان اوين و در اتوبان يادگار امام که محل استقرار شعبه  1بازپرسي ويژه امنيت مي باشد نيروھای سرکوبگر به دستور
قاضي مجيد متين راسخ بطرز وحشيانه ای به خانواده ھا حمله کردند .اﯾن نيروھا در ھنگام يورش وحشيانه خود ،تعداد زيادي از مردان و زنان
کھنسالی که با نگرانی برای وضعيت فرزندانشان در محل جمع شده بودند راھل داده و باعث زمين خورن و آسيب جسمي آنان شدند .در اﯾن ھنگام
بود که صدای نفرﯾن ھا و ضجه ھای پدران و مادران حاضر تبدﯾل به فرﯾاد شعارھاﯾی عليه نظام و حاکمان دﯾکتاتور شد.

ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻫﺮاس ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن اﻋﺘﺮاﺿﺎت
برخی از منابع حکومتی افشا کردند که شورای عالی انقالب فرھنگی طرحی را در دستور کار دارد مبنی بر اﯾنکه دانشگاھھای کل کشور ﯾا الاقل
دانشگاه تھران برای ﯾک ترم تحصيلی ،تعطيل شوند .اﯾن طرح قرار است به بھانه جلوگيری از شيوع آنفوالنزای مرغی اجرا گردد .اما دليل اصلی آن،
جلوگيری از تمرکز دانشجوﯾان سراسر کشور در تھران است که قابليت سازماندھی و رادﯾکاليزه کردن اعتراضات مردمی را دارا می باشند .الزم به
ﯾادآوری است که بر خالف توصيه رھبران اصالح طلب ،مبارزات مردمی و اعتراضات خيابانی بوسيله دانشجوﯾان و جوانان در تھران کليد زده شد و
حکومت کودتا نيز با قتل و عام کوی دانشگاه در شب ﯾکشنبه  24ام خرداد از اﯾشان انتقام گرفت.

زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
شماری از زندانيان سياسی اعالم کردند در صورت عدم رسيدگی به وضعيت شان ،از عصر روز شنبه دست به اعتصاب غذا خواھند زد.
بيش از  ٣٠نفر از شدگان حوادث بعد از انتخابات که در زندان اوﯾن به سر می برند اعالم کردند در صورت عدم رسيدگی به وضعيت شان تا روز شنبه ،از
عصر روز شنبه دست به اعتصاب غذا خواھند زد.
به گزارش خبرنامه اميرکبير اﯾن مطلب توسط زندانيان به عالءالدﯾن بروجردی دبير کميسيون امنيت ملی مجلس نيز ارائه شده است.
برخی زندانيان به دليل فشارھا برای اعتراف گيری ھای غيرحقيقی و برخی دﯾگر به دليل وضعيت نامشخص و بالتکليف خود تصميم به اعتصاب غذا
گرفته اند.
خبر اعتصاب غذای زندانيان از روز شنبه را ﯾکی از زندانيان که به تازگی از زندان اوﯾن آزاد شده است ،به خبرنامه اميرکبير اعالم کرده است.

اﺳﺎﻣﻲ  17ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ اداره ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
روزنامه خبر روز پنج شنبه فھرستی از تعدادی از بازداشتگاه ھاﯾی که مدﯾرﯾت و نظارت بر آن مبھم است را منتشر کرد.براﯾن اساس بازداشتگاه پليس
آگاھی تھران )شاپور( ،بازداشتگاه سازمان حفاظت اطالعات ارتش ،بازداشتگاه اماکن ،بازداشتگاهھای حفاظت اطالعات وزارت دفاع موسوم به ،64
بازداشتگاه حفاظت اطالعات نيروی انتظامی ،بازداشتگاه حفاظت اطالعات سپاه ،بازداشتگاه اطالعات سپاه ،بند  209وزارت اطالعات در زندان اوﯾن،
بازداشتگاه آگاھی در شھرری ،بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر در شھرری،بازداشتگاه کالنتری 160خزانه ،بازداشتگاه آگاھی ورامين ،بازداشتگاه
آگاھی شھرﯾار ،بازداشتگاه مبارزه با مواد مخدر شھرﯾار و بازداشتگاه دادسرای ناحيه  7دادگاه انقالب و در حوادث اخير دو نام جدﯾد نيز بر سر زبانھا
افتاد ،بازداشتگاه کھرﯾزک و منفی چھار وزارت کشور.
اﯾنھا تعدادی از بازداشتگاه ھا مبھم تنھا در تھران و شھرھای استان تھران ھستند که به نوشته روزنامه خبر » وضعيت مدﯾرﯾتی آنھا با ابھام مواجه
است».
اﯾن بازداشتگاه ھا اغلب خارج از بازرسی و نظارت سازمان زندان ھاست و در برخی مواقع مخفی ھستند.در سال  78وزارت اطالعات بازداشتگاه
مرکزی قدﯾمی اش ﯾعنی » بازداشتگاه توحيد« واقع در خيابان کوشک حوالی توپخانه را تعطيل و عنوان آن را از زندان توحيد به »موزه عبرت« تغيير
داد،اما نگاھی به اﯾن فھرست بازداشتگاه ھای شناخته شده در تھران خبر ميدھد که موزه ھای عبرت بسيارند.

اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ در ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد اﻳﺮاﻧﻲ
پس از  4سال حکومت بر منابع و ثروت ھای ملی اﯾران ،نام آقاﯾان احمدی نژاد و محصولی به ليست ثروتمندترﯾن افراد اﯾرانی اضافه گشته است .اﯾن
ليست توسط نشرﯾه »فوربز« ھر سال ارائه شده که ثروتمندترﯾن افراد دنيا را بر حسب کشورھاﯾشان معرفی می سازد .در ليست اﯾرانی ھای اﯾن
نشرﯾه در سال  2009با نامھای محمود احمدی نژاد ،صادق محصولی ،محسن رضاﯾی ،عباس واعظ طبسی ،حبيب ﷲ عسگر اوالدی ،آﯾت ﷲ محمد

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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ﯾزدی ،آﯾت ﷲ ابوالقاسم خزعلی ،و محسن رفيق دوست روبرو می گردﯾم.
با دقت به اﯾن ليست ،بغير ﯾک ﯾا دو نام ،بقيه را از حماﯾت کنندگان دولت کودتا می ﯾابيم که از قِبَل آن ،با تجاوز به ثروت ھای مردم اﯾران به چنين ثروت
ھاﯾی دست ﯾافته اند و اﯾنک برای حفظ موقعيت جناﯾتکارانه خود به کشتار مردم اﯾران روی آورده اند.

ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،راه ﺳﺒﺰ اﻣﻴﺪ
حتماً تا کنون خبر اعالم موجودﯾت »تشکيالت راه سبز اميد« توسط موسوی را شنيده اﯾد .او در سخنرانی خود در جمع نھاد حکومتی »انجمن
اسالمی جامعه پزشکی اﯾران« پس از محکوم کردن کودتاچيان و اقدامات جناﯾتکارانه ی اﯾشان عليه مردم اﯾران و بخصوص بازداشت شدگان اﯾن
مبارزات ،از »جنبش سبز« ،البته با نام جدﯾد آن ،ﯾاد کرده و مشخصات »تشکيالت راه سبز اميد« را اﯾنگونه بر شمرد"» :رنگ سبز ،نماد اﯾن راه و
مطالبه بدون تنازل قانون اساسی ،شعار آن است و شبکه ھای اجتماعی خود جوش و خودمختار بی شمار و گسترده در سطح جامعه ،بدنه اﯾن
جنبش ھستند ".او ھمچنين آب پاکی را روی ادعاھای وجود دﯾدگاه ھای متنوع در »جنبش سبز« رﯾخت و اعالم نمود که» :نمی توان بخش ھاﯾی از
قانون اساسی را اجرا کرد و بخش ھای دﯾگر آن را دور انداخت«) .بی بی سی(
با اﯾن حساب ،ھنگاميکه در قوانين جاری مملکت و قانون اساسی ولی فقيه دارای قدرت مطلقه می باشد ،پس قانونی است که بر مبنای »مصلحت
نظام« رأی مردم را از اھميت ثانوﯾه شمارده و قدرت اجراﯾی را به دولتی تنفيذ نماﯾد که خود صالح بداند .ھنگاميکه آقای موسوی ھدف »راه سبز
اميد« )جنبش سبز( را »مطالبه بدون تنازل قانون اساسی« اعالم می کند و بر اﯾن نکته تأکيد دارد که »نميتوان بخش ھاﯾی از قانون اساسی را اجرا
کرد و بخش ھای دﯾگر آن را دور انداخت« ،به اﯾن معنی است که تمامی مردمی که تا به امروز عليه دﯾکتاتوری خامنه ای و دولت منتصب او شعار می
دادند ،گناه کارند و مرتکب »اقدام عليه نظام و رھبری« شده اند .و ھنگاميکه اﯾن تشکيالت را متشکل از » شبکه ھای اجتماعی خود جوش و
خودمختار بی شمار و گسترده در سطح جامعه« می خواند و تمامی اﯾشان را منحصر به ھدف »مطالبه بدون تنازل قانون اساسی جمھوری اسالمی
« در حقيقت منحصر و محدود کردن جنبش مردمی به ھدف خود و دﯾگر اصالح طلبان حکومتی است که ھيچ قرابتی با »فراگير« خواندن آن ندارد.

ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪام ﺑﺮاي اﻋﺘﺮاف ﮔﻴﺮي
طبق خبرھای رسيده ،بازجوﯾانِ ھنگامه شھيدی ،روزنامه نگار زندانی ،برای وادار کردن وی به اعترافات دروغين ،حکم اعدام وی را به او ابالغ کرده و
برای تضمين ھمکاری او با بازجوﯾان ،چند بار تا چوبه دار برده و طناب را دور گردنش انداخته اند.
ھنگامه شھيدی از روزنامه نگاران باسابقه »اعتماد ملی« و ﯾکی از اعضا آن حزب است که از بيماری قلبی رنج می برد .مادر وی در گفتگوﯾی با
دوستان وی ،از تماس تلفنی ھنگامه به خانواده اش خبر داد که صدای گرفته و لرزان او به نگرانی ھای آنھا از وضعيت نگاھداری و سالمت وی افزوده
است.

ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻴﺲ و ﻋﺮﻳﺎن زﻧﺎن!
ﯾک نماﯾنده مجلس از شکنجه زنان زندانی در کھرﯾزک خبر داد .اﯾن در حالی است که پيش از اﯾن ھيچ گزارشی درباره بازداشت زنان در اﯾن
بازداشتگاه غيرقانونی منتشر نشده بود.
اﯾن نماﯾنده مجلس که نخواست نامش فاش شود ،با اشاره به بازدﯾد گروھی از نماﯾندگان مجلس از زندان اوﯾن و بند زنان ،خبر داد که برخی از
زندانيان در حضور نماﯾندگان و مقامات دادستانی از شکنجهھای فجيع صورت گرفته در بازداشتگاه کھرﯾزک پرده برداشتهاند .
شرح ماجرا را از زبان اﯾن نماﯾنده میخوانيم :در بند زنان ،پرسيده شد :چه کسانی سؤال دارند؟ تعداد زﯾادی دستشان را باال بردند .پرسيده شد :چه
کسانی در کھرﯾزک بودند؟ از ﯾکی از آنان خواسته شد در مورد رفتاری که با وی صورت گرفته ،توضيح دھد .ﯾکی از خانمھا گفت :در کھرﯾزک ،در حالی
که مرا کامال عرﯾان کرده بودند ،از من خواستند وارد ﯾک بشکه آب شوم ،سپس بارھا در آن بشکه به من شوک الکترﯾکی وارد کردند ،به طوری که
تمام چھار ستون تنم میلرزﯾد!
به گفته اﯾن نماﯾنده ،اﯾن زن شجاع زندانی سپس از نماﯾندگان پرسيده است :آﯾا شما واقعا خود را نماﯾندگان مجلس شورای »اسالمی« میدانيد؟!

آﻳﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻗﺮار دارد؟
منابع فعال »ندای سرخ« در محافل مبارزاتی خبر از باال گرفتن درگيری ھای سياسی در درون »جنبش سبز« می دھند .در اﯾن گزارشات آمده است
که پيروان موسوی که از ھمان آغاز از عملکرد مھدی کروبی ناراضی بوده و او را متھم به کار سياسی برای جذب بيشتر آرا در ھواداران جنبش سبز
می کردند ،پس از جھش تعداد ھواداران کروبی در اثر پافشاری وی در دنبال کردن قضاﯾای تجاوزات نيروھای سرکوبگر به بازداشت شدگان جوان و
عکس العمل معکوس ھواداران »جنبش سبز« به اقدام موسوی به تشکيالتی کردن و تالش وی برای تحميل انحصار رھبری »راه سبز اميد« به اﯾن
جنبش ،طرفداران کروبی را متھم به اﯾجاد تفرقه و جدا کردن موسوی از »جنبش سبز« می کنند .اﯾن درگيری ھا به حدی است که جناح ھای مختلف
ﯾکدﯾگر را به ھواداری از دولت کودتا متھم کرده و نزاع ھای اﯾشان در مجامع مبارزاتی کامال ً علنی گشته است» .ندای سرخ« گزارش تفصيلی و
تحليلی اﯾن رخداد را بزودی منتشر خواھد کرد.

از ﻧﺠﻮاي ﻣﺎدران ﻋﺰادار ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ
جمعی از مادران عزادار در روز شنبه  24مرداد ،به روال شنبه ھای گذشته ،برای سوگواری فرزندان شھيد اﯾران در پارک الله تھران جمع شدند؛ اما
ماموران انتظامی و لباس شخصی ھای حاضر در اﯾن پارک با ممانعت از تجمع اﯾشان آنھا را به خارج از پارک ھداﯾت کردند.
ﯾکی از اﯾن مادران در اﯾن باره به روز گفت" :حدود ساعت  7بعد از ظھر نزدﯾک به  100زن سياھپوش که در ميان آنھا خانواده ندا آقا سلطان نيز حضور
داشتند ،در دور آبنمای پارک الله تھران جمع شدند .برای اﯾنکه از حضورمان جلوگيری نکنند ،عده ای روی نيمکت ھا نشستند و عده ای شروع کردند
به پياده روی در دورو بر آبنما .اما به ھر حال تعداد زنان و نوع جمع شدنشان نشان می داد که برای چه کاری آمده اند .آنھا سياه پوشيده بودند و با
مردم درباره آنچه بر فرزندانشان و فرزندان اﯾران رفته ،حرف می زدند".
اﯾن زن که خود از نخستين کسانی ست که به گروه مادران عزادار پيوسته می گوﯾد" :باالخره ماموران طاقت نياوردند و با ممانعت از اﯾستادن و حتا
قدم زدن ما ،به سمت راه خروجی پارک ھداﯾتمان کردند .اﯾنکار با اعتراض برخی از زنان روبرو شد .اما در نھاﯾت آنھا مادران عزادار را از پارک الله بيرون
کردند".
وی می افزاﯾد" :ما نه به قصد درگيری ونه به قصد تحمل رفتارھای خشونت بار به پارک می روﯾم ،ما می روﯾم که از خون به ناحق رﯾخته شده
فرزندانمان با مردم سخن بگوﯾيم .سوگواری ما نيز ھمراه با رفتاری مدنی است اما آنھا حتا از سکوت ما و از نجوای ﯾک مادر داغدﯾده ھم می ترسند".
گروه "مادران عزادار" جمعی از زنان است که پس از شھادت ندا آقا سلطان در روز شنبه  30خردادماه  88و شھدای دﯾگر جنبش سبز ،شکل
گرفت.ھدف از تشکيل اﯾن گروه ،سوگواری عمومی در حماﯾت از خانواده ھای داغداری بود که حتا از برگزاری ساده ترﯾن مراسم برای فرزندانشان منع
شده بودند .آنھا اعالم کردند که روزھای شنبه ھر ھفته در پارک ھای تھران و ساﯾر شھرھا گرد ھم می آﯾند تا با سياه پوشيدن و در صورت امکان
شمع روشن کردن ،خاطره فرزندان شھيد جنبش سبز را زنده بدارند.
اﯾن گروه ھمچنين با راه اندازی ﯾک وبالگ ،اخبار مربوط به خانواده ھای عزادار را منتشر می کند .در آخرﯾن بيانيه "مادران عزادار" ،خبر از ناپدﯾد شدن
مادری به نام زھرا )بھجت( نوذری آمده است که فرزندش پوﯾا مقصودبيگی ،دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را در  30خرداد ماه دستگير
می کنند اما وی پس از آزادی از زندان به دليل فشارھای ناشی از دوران زندان فوت می کند .مادر پوﯾا به نشانه اعتراض و عزاداری سنتی ،بدن خود را
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گل می مالد و در مقابل اداره اطالعات کرمانشاه تحصن می کند .زھرا که او را بھجت می نامند در ساعت  10شب نخستين روزی که تحصن کرده
بود ،دستگير شده و دﯾگر کسی از سرنوشت او خبر ندارد.
بھروز ط

ﺳﻪ زن زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ﻛﺮج در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ
دوشنبه ٢۶ ،مرداد ١٣٨٨ ،بر پاﯾه گزارش ھای رسيده از بند  7زنان زندان گوھردشت کرج  3 ،زن زندانی که که سالھاست در بند  7زنان اﯾن زندان بسر
می بردند در آستانﮥ اجرای حکم اعدام قرار دارند .اسامی  2زن زندانی که در آستانه اعدام قرار دارند به قرار زﯾر می باشد-1 :اکرم محمدی حدودا 35
ساله و تقرﯾبا  7سال است که در زندان بسر می برد.از بند  7زنان زندان گوھردشت می باشد ،اتھام وی قتل می باشد . 2-آمنه عبدﷲ زاده 50،
ساله و در حدود  5سال است که در زندان بسر می برد،اتھام وی قتل می باشد .نام زن زندانی سوم نامشخص می باشد .گزارشات تاﯾيد نشده
حاکی از آن است که ھفته گذشته  3زن زندانی از بند  7زنان زندان گوھردشت اعدام شده اند .اﯾن اعدام ھا ھنوز اعالم نشده است و به نظر می
آﯾيد که دستگاه قضائی رژﯾم سعی دارد اعدامھا را مخفيانه صورت دھد تا از اعتراضات بين اللمللی و خشم مردم اﯾران در امان بماند .قوانين زن ستيز
حاکم حقوق اوليه زنان را سلب نموده است و آنھا را در مقابل خشونتھا بی دفاع کرده است .قوانين زن ستيز راھی برای بعضی از زنان باقی
نگذاشته است تا برای دفاع از حقوق خود ،خود اقدام کنند  .اعدام زندانيان سياسی،سنکسار ،اعدام کودکان ،اعدامھای دست جمعی به تاﯾيد و
دستور رئيس قوه قضائيه صورت می گيرد که توسط ولی فقيه علی خامنه ای منصوب می شود و مجری دستورات و سياستھای ضد بشری وی می
باشد .علی خامنه ای تا به حال برای اﯾجاد فضای رعب و وحشت در جامعه جناﯾتھای ضد بشری فوق را بصورت گسترده در اﯾران به اجرا گذشته
است.

ﮔﺰارش ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه ؛ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در زﻧﺪان ﺑﻪ وي ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه
بر اساس اﯾن گزارش ،جوانی که بسيار مورد آزار و اذﯾت قرار گرفته بود در دﯾدار نماﯾندگان مجلس از زندان اوﯾن برای صحبت کردن بلند شد و خود را
ع.ب معرفی کرد و گفت قبل از اﯾنکه به زندان اوﯾن منتقل شود ،در کمپ کھرﯾزک بوده و بارھا به صورت وحشيانهای توسط باتوم مورد تجاوز قرار گرفته
است ،به طوری که ھنوز ھم ھر روز مقداری خون از او دفع می شود .پس از آنکه صحبتھای اﯾن زندانی تمام شد ،رئيس ھئيت نماﯾندگان مجلس
ھماھنگ کرد که اﯾن شخص را برای درمان به بھداری بازداشتگاه ببرند .بعد از نزدﯾک نيم ساعت که اﯾن ھيئت بند را ترک میکند ،ع.ب که مورد تجاوز
قرار گرفته بود ،به بند باز میگردد و به دﯾگر زندانيان خبر میدھد که برای درمان او ھيچ کاری صورت نگرفته است .اما اتفاقی که ھمهی
بازداشتیھای ھمبند اﯾن پسر جوان را ناراحت کرده ،اﯾن است که دو ساعت بعد از بازگشت اﯾن فرد به بند ،شخص قاضی مرتضوی به بند عمومی
آمده و به وی میگوﯾد که وساﯾلش را جمع کند ،و او را با خود میبرد و دﯾگر ھيچ ﯾک از بازداشتیھا او را نمیبينند .با توجه به اﯾنکه تجاوز در زندانھا
توسط حکومت شدﯾدا تکذﯾب شده است ،احتمال اﯾن امر میرود که برای از بين بردن شواھد به اﯾن شخص آسيبی رسيده باشد .

ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮﻳﻤﺨﺎن :ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ،وﻟﻲ رزﻣﻨﺪه
پس افشایِ پخش اعالميه ای در نماز جمعه اﯾن ھفته مبنی بر دعوت از حزب ﷲ و بسيجيان به تجمع روز شنبه  24مرداد برای حمله و تصرف روزنامه
اعتماد ملی وابسته به حزب اعتماد ملی مھدی کروبی ،تعدادی از ھواداران وی در »جنبش سبز« تصميم به مقابله گرفتند .اما مھدی کروبی در
ھمان روز بيانيه ای صادر کرد و از طرفداران خود خواست تا برای جلوگيری از درگيری تجمع خود را به روز دوشنبه  26مرداد ساعت  4بعدازظھر موکول
کنند.
»گزارشگر ندا نيوز« طبق معمول ،نيم ساعت قبل از ساعت اعالم شده در محل حضور ﯾافت .او گزارش می داد که در ميدان ھفت تير نيروھای فرم
پليس در ھر چند قدم دو نفر مستقر شده اند و گو ه ھای موتور سوار لباس شخصی نيز در دسته ھای تا ده نفره در رفت و آمد می باشند .در خيابان
کرﯾمخان نزدﯾک به دفتر اعتماد ملی دسته ھای گارد وﯾژه مستقرند و گروه ھای لباس شخصی نيز در خيابان ھای فرعی در دسته ھای چند نفره
پرسه می زنند و سعی دارند که مردم را متوجه خود نکنند.
طبق اﯾن گزارشات ،گو اﯾنکه از ھمان ساعت  4بعدازظھر ،در پياده روھای کرﯾمخان و ميدان ھفت تير ،جمعيت بيش از معمول در حال رفت و آمد است
و اکثر اﯾشان نگاه ھای جستجو گر خود را به اطراف چرخانده تا احتماال ً محل تمرکز نيروھای مردمی را بيابند ،نيروھای انتظامی به اﯾشان مھلت
اﯾستادن و ﯾا تأمل را نداده و با نگاه ھای تھدﯾد آميز و دستور به ادامه حرکت ،سعی در جلوگيری از تمرکز و نتيجتاً تجمع مردم را داشتند .اﯾن شراﯾط
به ھمين منوال تا ساعت  6بعدازظھر حاکم بود .تا اﯾنکه از دور درگيری عده ای چند ده نفره از مردم با گارد وﯾژه در جلوی دفتر روزنامه اعتماد ملی
نظر مردم را جلب کرد .اﯾن درگيری کوچک ،اما پر سر و صدا و شعارھای »مرگ بر دﯾکتاتور« ،جمعيت حاضر را از ھر سو به آن نقطه متماﯾل کرده و
باعث تمرکز بيشتر مردم گشت .اﯾن تجمعات از سه جھت مختلف با محورﯾت دفتر روزنامه اعتماد ملی آغاز گشت که حضور فوری انواع نيروھای
سرکوبگر را در مقابله با جمعيت ھا را در پی داشت.
درگيری گروھی که سعی می کردند از مسير غرب به شرق و در سمت جنوبی خيابان کرﯾمخان خود را به محل درگيری برسانند با حمله شدﯾد
نيروھای گارد و لباس شخصی روبرو شد .اﯾشان توانستند در عرض نيم ساعت اﯾن گروه را تا خيابان حافظ عقب نشانده و متفرق کنند .اما اﯾن گروه
که کامال ً واضح بود ترسی از روﯾاروﯾی با نيروھای سرکوبگر ندارد ،در خيابان حافظ تجدﯾد سازماندھی کرده و با شعارھای »مرگ بر دﯾکتاتور«» ،دﯾکتاتور
حيا کن کشورمو رھا کن« دوباره به سمت خيابان کرﯾمخان راھپيماﯾی کردند.
گروه بعدی در ھمان مسير ،اما در سمت شمالی خيابان کرﯾمخان با نيروھای گارد وﯾژه و لباس شخصی در گير شدند .درگيری اﯾشان به علت کثرت
نفراتشان و داشتن برتری تعداد نسبت به نيروھای سرکوبگر شدﯾدتر می نمود .پس از ساعتی جنگ و گرﯾز باالخره گارد وﯾژه آغاز به شليک گاز اشک
آور کرد و نھاﯾتاً اﯾن عده را عقب نشاند .ھر دو گروه مذکور تالش برای رفتن به مقابل دفتر روزنامه را ترک کرده و به سمت ميدان وليعصر راه افتادند.
گروه سوم در ھمان ابتدای خيابان کرﯾمخان در ميدان  7تير با نيروھای سرکوبگر درگير شده بودند و شعار »مرگ بر دﯾکتاتور« می دادند .درگيری اﯾن
گروه با نيروھای انتظامی ،حتی با برتری تعداد نفرات نيروھای سرکوبگر ،بيش از دو ساعت بطول انجاميد .اﯾن گروه نيز با شجاعت خاصی پس از
اجبار به عقب نشينی و تفرق ،دوباره تجمع کرده و مسير خيابان کرﯾمخان را پيش می گرفت.
آنچه که باعث برتری نھاﯾی نيروھای سرکوبگر شد ،عدم حضور گسترده مردمی بود .طبق معمول ،پيشقراوالن مبارزه تا ساعات تارﯾکی مقاومت
کردند ،اما متأسفانه موج دوم مردمی که معموال ً با تارﯾکی شب به کمک نيروھای درگير مردمی آمده و باعث تغيير در توازن قوا می شد ،در اﯾن شب
به ميدام نيامد و اندکی پس از تارﯾکی ھوا ،جمعيت ھای پراکنده ،مجبور به ترک محل گشتند.
گزارشگر »ندانيوز« دستگيری  7الی  8نفر را گزارش داده بود ،اما ادوار نيوز تعداد بازداشت شدگان را تا  15نفر و موج سبز تا  10نفر اعالم کردند.
ھمچنين گزارشگر ما دو تن از بانوانی مبارزی را که در ميدان ھفت تير به علت ضربات باطوم به شدت مضروب و مصدوم گشته بودند را گزارش داد.
و اما ،خبرھای تأﯾيد نشده حاکيست که گروه ھاﯾی که به سمت ميدان وليعصر در حرکت بودند ،در تقابل با نيروھای سرکوبگر مجبور به استفاده از
خيابان ھای فرعی گشته و به دو مسير فاطمی و عباس آباد و جنوب خيابان وليعصر به سمت انقالب منحرف گشتند که پس از ساعتی درگيری
مجبور به تفرق و ترک محل شدند.
از نکات مھم اﯾن تجمع مشخص بودن سه جرﯾان مختلف بر مبنای شعارھا و محل ھای جداگانه تجمع شان بود .گروھی با شعار عليه دﯾکتاتوری،
گروه دﯾگری با شعار »استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی« و »دﯾکتاتور حيا کن کشورمو رھا کن« و سپس گروه سوم با شعار »ﷲ اکبر« و »خامنه ای
قاتله ،والﯾتش باطله« از ﯾکدﯾگر متماﯾز بودند .مسير گروه اول از امجدﯾه به سمت ھفت تير ،گروه دوم در خيابان کرﯾمخان ،به سمت ھفت تير و
سومين گروه نيز از ھمان مسير اما آنسوی خيابان به سمت دفتر اعتماد ملی حرکت می کردند.
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ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻮم )ﺑﺎزار ،روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﻟﻤﭙﻦ( از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه اﺳﺖ
پوﯾان .ش
جمھوری اسالمی از زمانی که توانست با سرکوب خونين انتھای دھه  50و ابتدای دھه  60بسياری از نيرو ھای مترقی و آزادی خواه،
با سوار شدن بر موج انقالب مردم اﯾران بر ضد رژﯾم دﯾکتاتوری شاه خود را تحکيم کند ،بر مبنای ﯾک مثلث شوم مستقر شده اسـت.
اگر بخواھيم با ادبيات عاميانه اﯾن مثلث را توضيح دھيم ،ھيچ عبارتی بھتر از )زر ،زور ،تزوﯾر ( نمی توانيم بيابيم.
جمھوری اسالمی بر مبنای قدرت "زر"  ،که در دستان " بازار سنتی" بود اغاز بھخ کار کرد .اﯾن نيور که به صورت تيپيکـال بـه "حاجـی
بازرای ھا" مشھور بودند  .قدرت مالی خود را در راه استقرار مبانی جمھوری اسالمی گذاشت .موتلفه ی اسالمی و دار و دسته ھای
مشابه ی آن را می توان نماﯾنده سياسی اﯾن جرﯾان دانست .در کنار اﯾن قدرت "تزوﯾر گری" روحانيت شـيعه را باﯾـد در نظـر داشـت.
خمينی و دﯾگر اطرافيان و ﯾاران وی به عنوان بازوی اﯾدئولوژﯾک مثلث شوم جمھوری اسالمی رفتار می کردند .دراﯾن ميان ﯾک مثلـث
درونی ﯾعنی "ھاشمی ،خامنه ای و بھشتی" رھبری کننده بازوی اﯾدئولوژﯾک و ضلع "تزوﯾر" مثلث شوم جمھوری اسالمی بودند.
در کنار اﯾن دو اما بازوی اصلی و نقش اصلی را "لمپن" ھا بازی می کردند .لمپـن ھـاﯾی کـه در طـول تـارﯾخ معاصـر اﯾـران پيونـد نـا
گسستنی با بازار سنتی و روحانيت داشتند .از زمان جنبش ملی شدن نفت تا جرﯾانات  15خرداد  1342و در نھاﯾت استقرار و تحکيـم
پاﯾه ھای جمھوری اسالمی ھمه و ھمه مدﯾون وحشی گری اﯾن لمپن ھا بود .اﯾن لمپن ھا در زمان اسـتقرار جمھـوری اسـالمی در
قالب کميته ھا ،سپاه و نھاﯾت بسيج و آن کسانی که امروز ما به عنوان لباس شخصی می شناسيم ساماندھی شدند.
اما اﯾن مثلث شوم به ھمين شکل باقی نماند .عاقبت در  22خرداد  1388ضلع لمپن ھای ساﯾق که امروز بـه ﯾمـن چنـگ انـدازی بـه
کارتل ھا و تراست ھای نفتی و تجارت با چين و روسيه و بعضا غرب ،ميلياردر شدند و لقب سرداران سپاه ميلياردی را گرفته اند و ھر
کدام به لطف سھميه ھای رزمندگان و بعضا مدارک آن چنانی "آکسفورد" شان ﯾک پيشوند "دکتر" به ابتدای لقب ھای بی شـمار "
پاسدار  ،بسيجی و سرداری" شان بسته شده است.
اﯾن گروه لمپن ھا دﯾگر خود را بی نياز از بازار سنتی و روحانيت می بيند .ھمين االن می توان به راحتی مشاھده کرد که روحانيت بعد
از  30سال دﯾگر ھيچ قدرتی ندارد .اﯾن پاسداران و لمپن ھا حتی برای مراجع تقليد اعظام شيعه "تره " ھم خورد نمی کنند .در کنـار
آن بازار سنتی از لحاظ مالی بسيار تضعيف شده است .آرام آرام در منجالب ورشکستگی فرو می رود .از آن طرف قدرت سياسی بازار
در التماس ھای ھر روزه موتلفه ی اسالمی به احمدی نژاد خالصه شده است و دﯾگر ھيچ تاثير گذاری در فضای سياسی اﯾران ندارد.
در اﯾن شراﯾط باﯾد اﯾن واقعيت را پذﯾرف که حکومت کودتاﯾی جمھوری اسالمی دﯾگر ﯾک مثلث شوم نيست .اکنون ﯾک خط مـستقيم
شده است .ضلع "لمپن" ھای سابق و " دکتر پاسدار ھای ميلياردر" فعلی ھم بازار سنتی و ھم روحانيت را حذف کرده اند .در نتيجه
نباﯾد زﯾاد به اميد روحانيت مثل خاتمی و ھاشمی و اعتصاب بازاری ھا نشست .چون آنان حتی قدرت مقابله و مبارزه برای نجـات دادن
خود از حذف شدن را ندارند چه برسد به کمک به جنبش پيشروی مردم.

ﭘﻴﺸﺮوي »ﺟﻨﺒﺶ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن« و ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
احمد فارسی
سياست »موازی سازی« در تارﯾخ جمھوری اسالمی ﯾد طوالﯾی دارد .ﯾکی از مثال ھای اﯾن »موازی سازی« اﯾجاد گروھی بعنوان
»اصالح طلبان اصولگرا« بود .درست در زمانيکه حذف کامل »اصالح طلبان« از حکومت زمينه سازی و برنامه رﯾزی می شد ،مطبوعات
اصولگرا »تعامل دولت با اصالح طلبان« را تبليغ می کردند که چيزی جز نشست چند اصولگرا با ھم نبود که بعضاً خود را با عنوان
»اصالح طلبان اصولگرا« می خواندند .جالب اﯾنکه در ھمان جلسه متفقاً به اصالح طلبان واقعی بعنوان »تعداد معدودی عوامل دوّل
خارجی« بد و بيراه می گفتند.
اگر بخواھيم کمی دورتر بروﯾم ،تشکيل »شوراھای اسالمی کارگران« بود ،ھنگاميکه به شوراھای مستقل کارگری حمله کرده و با
بازداشت و بعضاً اعدام رھبرانش ،اعضا آن را مجبور به انحالل آن نھاد می کردند .جالب اﯾنکه ھنوز شوراھای مستقل کارگری منحل
نشده ،با شورای اسالمی کارگران می نشستند و قرارداد بردگی کارگران را امضا می نمودند و در بوق تبليغاتی خود »توافق دولت و
کارگران« را می دميدند و در بيانيه پاﯾانی نماﯾندگان شورای مستقل کارگران را بعنوان »عوامل ضد کارگری« محکوم می کردند.
مثال دﯾگری که ﯾکی دو سال است که مرسوم شده بود ،ساختن »انجمن ھای اسالمی دانشگاه ھا« طرفدار دولت احمدی نژاد بود
که به موازات »انجمن ھای اسالمی« دفتر تحکيم عَلَم می کردند و سپس »دﯾدار احمدی نژاد را با استقبال پر شور اعضا انجمن
اسالمی دانشگاه فُالن و بھمان« ھمراه با تصوﯾر و فرﯾادھای »ﯾار امام در آمد« از صدا و سيما پخش می کردند و ھنگاميکه احمدی نژاد
و ﯾا نماﯾندگانش به »عوامل نفوذی ضد دانشجو« حمله ميکرد ،فرﯾاد »مرگ بر منافق« سر می دادند.
و اما نزدﯾکترﯾن مثال اﯾن تاکتيک فرسوده ھمان تظاھرات موازی ﯾکشنبه  24ام خرداد در ميدان وليعصر بود که ھواداران احمدی نژاد را از
اقصا نقاط اﯾران جمع کردند و با توزﯾع پرچم ھای سبز ميان اﯾشان ،در مقابل »جنبش سبز« موازی سازی کرده و در ھمانجا ،احمدی
نژاد ،مردم اﯾران را »مشتی خَس و خاشاک« و اغتشاشگر معرفی کرده و طرفداران موازی موسوی نيز براﯾش کف زدند.
با چنين خاطرات و پيش زمينه ای با مطلبی از آقای عربشاھی در ساﯾت »اصالح طلب« و »جنبش سبزی« عصرنو مواجه شدم .در اﯾن
مطلب که با عنوان »تأملی در چيستی جنبش سبز« منتشر شده بود ،آقای عربشاھی ادعا کرده است که» :رنگين کمان ھفت
رنگی از نيروھای سياسی و اجتماعی با محورﯾت رنگ سبز در اردوگاه اﯾن جنبش مسالمت آميز برپا شده است .اﯾن
ھوﯾت ھای ناھمگون بر سر اشتراکاتی حداقلی به ھماھنگی نسبی رسيده اند اما اختالفات عميقی در نگرش،
اﯾدئولوژی و پيشينه تارﯾخی آنھا مشاھده می شود .از ﯾکسو نياز به تداوم اﯾن اتحاد برای پيروزی احساس می شود و از
سوی دﯾگر اﯾن نگرانی ھست که چشم بستن بر اختالفات سرنوشتی چون انقالب بھمن  57را سبب شود و ﯾک گروه
آنچنان فربه شود که دﯾگران را حذف کند.
به نظر می رسد بھترﯾن راھکار احترام به تکثر درونی جنبش و پرھيز از ﯾکپارچه سازی ھوﯾت ھای ناھمگون است.
بدﯾھی است ھوﯾت ھای گوناگون ھمراه شده در جنبش ضمن آزادی در ابراز دﯾدگاھھای خود باﯾد از تالش برای اﯾجاد
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ھژمونی بر جنبش خودداری کنند چرا که نتيجه آن اتالف انرژی نيروھای جنبش و پراکندگی و دلسردی مردم خواھد
بود«.
اوال ً بعنوان ﯾکی از نيروھای داخل کشوری »جنبش رنگين کمان« اعالم می دارﯾم که ھيچگونه نشست و توافقی با نماﯾندگان »جنبش
سبز« نداشته اﯾم و اصوال ً خود را از »جنبش سبز« نمی دانيم .بنظر می رسد که دوستان »جنبش سبز« به ﯾاد تاکتيک ھای قدﯾمی
شان افتاده و در درون خود ﯾک »جنبش رنگين کمان« موازی راه اندازی کرده باشند.
ثانياً ،ھمين »خود محوری« و انحصار طلبی رھبران »جنبش سبز« ،ھمراه با تارﯾخچه ی رفتارھای دﯾکتاتوری شان در زمان بھره بری از
نيروی سرکوبگر حکومتی بود که ما را بر آن داشت تا حساب خود را از اﯾشان جدا کرده و به »جنبش رنگين کمان« بپيوندﯾم .بنا بر اﯾن
اعالم می دارﯾم که »جنبش رنگين کمان« به ھيچ عنوان »جنبش سبز« ،خواسته ھای محدود درون حکومتی و رھبرانشان را محور
فعاليت ھای خود نمی داند و تنھا تا زمانی اﯾشان را تحمل می کند که در عمل ،و در خيابان ھا و تجمعات اعتراضی ،با مردم پيش روند.
ھر آن که رھبران اﯾن جنبش اعالم رسيدن به توافقی را با حکومت جمھوری اسالمی اعالم کنند و از ما بخواھند که به اعتراضات خود
برای رسيدن به حقوق دمکراتيک مان خاتمه دھيم ،با آنھا ھمان کار را خواھيم کرد که با دولت کودتا کرده و می کنيم.
ثالثاً ،آقای عربشاھی ،سنارﯾوی »موازی سازی« را تا به آخر پيش برده و ھمزمان با اعالم »رسيدن به توافق با جنبش رنگين کمان«
موازی» ،جنبش رنگين کمان« واقعی را مورد تھمت و اتھام قرار داده و می نوﯾسد » :گروھی از فعاالن که عمدتا ساکن خارج از کشور
ھستند بر عبور سرﯾع از موسوی و اندﯾشه ھای او تاکيد می کنند تا خود پرچم رھبری مبارزات مردمی برای دموکراسی را به دست
بگيرند «.تا آنجاﯾی که مثال قدﯾمی »کافر ھمه را به کيش خود پندارد« صادق است ،اﯾن تھمت و اتھام آقای عربشاھی را می توان
بخشيد .اما اﯾن اتھامات »ھژمونی طلبی« و »خواست رھبری انحصاری« در شراﯾطی مطرح می شود که شرکت کنندگان در »جنبش
رنگين کمان« اعالم کرده اند که اﯾن جنبش را برای تقابل با »تکصداﯾی« و »تک رھبری« و »تک خواسته ای« تشکيل داده اند .بنابر
اﯾن ،دروغ را نمی توان بخشيد.
به ھر حال اﯾن اقدام »جنبش سبز« ،ﯾعنی موازی سازی و تبليغات و ادعاھای دروغ ،کفه ترازوی اعتماد سازی را به نفع کسانی تغيير
می دھد که معتقدند »جنبش سبز«ی ھا ھيچ تغييری با زمان گذشته خود نکرده اند و اگر دوباره صاحب قدرت سرکوب حکومتی
بشوند ،اﯾشان خواھند بود که چماقداران و لباس شخصی ھاﯾشان ،چون گذشته ،به جان مردم خواھند انداخت .به ھر حال ما
چشمان خود را باز نگاه داشته و مراقب پشتمان خواھيم بود.
انتشار از »ندای سرخ«  24مرداد 1388

آزادي و ﻗﺎﻧﻮن
س.شاﯾان
اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق روشنفکرانی که جذب سوسياليسم می شوند ،بيشتر دغدغه آزادی دارند تا عدالت در مفھوم اقتصادی و رفاه و
معيشت! از اﯾنرو سنت آزادﯾخواھی و مبارزه در راه برقراری دمکراسی حقيقی ،رﯾشه ھای عميقی در نحله ھای متنوع سوسياليستی
دارد .روشنفکران سوسياليست بتدرﯾج متوجه می شوند سيستم ھژمونيک و طبقاتی بورژواﯾی چيزی جز دروغ و سرکوب و نکبت بـه
ارمغان نياورده و با به بردگی کشيدن زحمتکشان آنھا به مزد بگيران مطيع شده تبدﯾل کرده است .آنان در می ﯾابند برای کسب آزادی و
برقراری دمکراسی واقعی و رھاﯾی از بردگی و کارمزدی چاره ای جز در ھم شکستن ماشين سرکوب و دﯾکتـاتوری حـاکم بـر جامعـه
ندارند .از اﯾنرو مداوما" بر عليه نظم و قانونی که اﯾن شراﯾط را به کمک قوای سه گانه مقننه و قضائيه و مجرﯾه بر آنھا تحميل کرده می
شورند و مبارزه می کنند و به سطح مقاومت و پيشروی مداوم ارتقاﯾش می دھند.
اﯾن مسئله اما در مورد کارگرانی که جذب سوسياليسم می شوند ،بر عکس است .کارگران در زندگی روزمره خود با ستم طبقـاتی و
حکومتی دست و پنجه نرم می کنند و با چشمان خود چگونگی غارت شدن ارزش اضافی توليد شده خود را از سوی اربابان و صاحبان
سرماﯾه و ابزارھای توليد مشاھده می کنند و از اﯾنرو قبل از ھر چيز برای کسب حقوق معيشتی پاﯾمال شـده خـود و بدسـت آوردن
امکانات زندگی بھتر مبارزه می کنند  .آنان بتدرﯾج متوجه می شوند که برای رھاﯾی از سـتم طبقـاتی چـاره ای جـز در ھـم شکـستن
ماشين سرکوب و دﯾکتاتوری حاکم و نظام مبتنی بر کارمزدی و مالکيت خصوصی  ،ندارند و با سوسياليسم به مثابه علم رھاﯾی خود از
ستم طبقاتی جوامع استثمارگر عجين می شوند.
ھر دو گروه مورد اشاره در باال ،در ادبيات مکتوب و شفاھی خود که چه بسا بطور کامل ھمپوشانی می کنند ،دنياﯾی را به تصوﯾر مـی
کشند که در آن نشانی از ستم و بردگی و بندگی نيست و استثمار و بھره کشی از ميان رفتـه اسـت .جامعـه بـر پاﯾـه ھـای آزادی و
رھاﯾی بی حد وحصر انسانھا بنا شده و ھيچ مانع و رادعی در برابر شکوفاﯾی استعدادھای عملی و نظری انسانھا وجود ندارد.انسانھا
با خالقيت آزادانه و آگاھانه خود در ھارمونی مطلق بـه جـای دولـت طبقـاتی بـانظم داوطلبانـه و خودگـردان اجتمـاعی ،کارھـا را بـه
سروسامان رسانده و دمکراسی واقعی وفارغ از ستم راحاکم کرده اند .مرزھای تصنعی بين انسانھا از بين رفته و انسانھا از ھر نژاد و
آئينی از قيود خرافات ملی و مذھبی رھاﯾی ﯾافته و تنھا به کمک و ﯾاری رساندن به ھمدﯾگر می اندﯾشند  .ھراس و وحشت از زندگی
بشر رخت بر بسته و کسی گرسنه و بی تن پوش سر به بالين نمی گذارد .رشته تصور دنيای بھتر البته سر دراز دارد...
به اﯾن ترتيب با توجه به توصيفات فوق  -که در ادبيات سوسياليستی به وفور ﯾافت می شود -جاﯾگاه و اھميـت آزادی نمـود بيـشتری
می ﯾابد .و اتفاقا" ھمين امر موجب ميل به فراروی از قيد و بندھای قانونی می شود .اگر به اصطالح نظم و قانون بورژواﯾی را به مثابـه
ابزار تحدﯾد کننده آزادی به حساب آورﯾم ،می تواند دست و پای ھر دو طرف دعوا را ببندد .حاکمان که پيوسته ميل به عبور از مرزھـای
قانونی و ھجوم به حوزه عمومی را دارند و در مقابل مدافعين حوزه عمومی نيز ميل بـه فـراروی از قـانون و کـسب آزادﯾھـای بيـشتر و
شکستن شاخ غول استبداد و بھره کشی را در سر می پرورانند  .در شراﯾط بحرانی ) استثنائی ،انقالبـی و (...عمـل قـانونی معنـای
خود را از دست می دھد و درست مانند زمانی که زلزله رخ می دھد ،وساﯾل لوکس و تزﯾينی موجود در گنجـه ھـای منـازل بـا صـدای
مھيب خرد می شوند.
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ﺑﺤﺜﻲ درﺑﺎرهى ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﮔﺮوﻫﻲ

آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ) ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم (

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﭙﻬﺮ

آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ

تعميم دموکراسی از حوزه سياست به حوزه اقتصاد
در دموکراسی مشارکتی حق مردم در اعمال حاکميت بر سرنوشت خوﯾش به حوزه سياست محدود نيست .مشارکت جدی آحاد مردم در
نحوه ساماندھی و مدﯾرﯾت محل کار خوﯾش و مدخليت جدی در ساماندھی حوزه اقتصاد ،عرصه مھم دﯾگری از اعمال حاکميت مردم بر سرنوشت
خوﯾش در دموکراسی مشارکتی است.
دموکراسی در معنای فربه آن با مدخليت جدی و گسترده مردم در تمامی حوزه ھای زندگی اجتماعی متناظر است .در اﯾن ميان نحوه
ساماندھی و مدﯾرﯾت محل کار ،چه به لحاظ نقش آن در شکل دادن به زندگی اجتماعی فرد و چه به لحاظ ابعاد تاثير گذاری مادی ،روحی و روانی آن
بر زندگی افراد از اھميت شاﯾان و غيرقابل انکاری برخوردار است .تا آنجا که به آحاد مردم به عنوان فرد مربوط میشود نيز ،اھميت سياست و
اشتياق به مدخليت در تصميم گيرﯾھای سياسی بيش از ھر چيز از نقش و تاثير سياست بر تعيين وضعيت معيشيتی اقشار و طبقات اجتماعی
مختلف و از نقش آن در تعيين نحوه ساماندھی حوزه ھای کار و فعاليت اقتصادی سرچشمه میگيرد .برای آحاد مردم ،اھميت سياست بيش از ھر
چيز در تعيين اشکال و حدود مالکيت ،در تعرﯾف حقوق کارگر و کارفرما و نحوه تنظيم روابط کاری ،در تعيين ساعات کار ھفتگی و سطح دستمزدھا و
بطور خالصه در تعيين نحوه رابطه فرد با محيط کار و محصول کار خوﯾش است که معنا میﯾابد.
محل کار ملموس ترﯾن و مھمترﯾن عرصه ابراز وجود اجتماعی فرد است .اگر تمکين به حق فرد در تعيين سرنوشت خود و بر سميت شناختن
حق انتخاب سياسی وی امری مسجل و غير مشروط باشد ) ﯾعنی به تائيد و تضمين استيالی نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نھادھای قدرت
سياسی مشروط و محدود نباشد ( مھيا کردن شراﯾط الزم برای مشارکت افراد در ساماندھی امور محل کار خود ) به موازات مدخليت در امور مربوط به
محل زندگی( و رفع از خود بيگانگی انسان در محيط کار بی تردﯾد گام اول در راه تحقق عملی حاکميت فرد بر سرنوشت خوﯾش است.
مشارکت در ساماندھی امور مربوط به محل کار )در کنار امور مربوط به محل زندگی( عاجل ترﯾن اقدام در راستای رھاﯾی فرد از زندان از خود
بيگانگی و عملی ترﯾن و مناسب ترﯾن عرصه برای اعمال حاکميت بی واسطه فرد بر سرنوشت خوﯾش است .توده وسيع مردم با تجربه اندوزی از
قدرت ورزی بی واسطه در محل کار و زندگی است که از تواناﯾيھا و قابليتھای الزم برای قدرت ورزی در سطوح عالی نھادھای قدرتی برخوردار
میگردند .در فقدان شراﯾط الزم برای قدرت ورزی در محيط کار و زندگی ،بخش بزرگی از مردم از مھمترﯾن و طبيعی ترﯾن وسيله آموزشی برای کسب
تواناﯾيھا و قابليتھای الزم جھت اﯾفاء نقش موثر و جدی در عرصه ھای مختلف حيات سياسی محروم خواھند شد .چنين محروميتی در عين حال زمينه
را جھت دستکاری ) (manipulationدر اراده آحاد مردم و تسلط نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر مھمترﯾن اھرمھای سياسی  -قدرتی فراھم خواھد
آورد.
اعطاء حق انتخاب رئيس جمھور ،نماﯾندگان پارلمان و نماﯾندگان نھادھای نماﯾندگی دﯾگر به مردم و انکار حق آنھا در اﯾفاء نقش جدی در نحوه
ساماندھی و مدﯾرﯾت محل کار خود جلوه بارزی از محدودﯾت و کوچکی جثه دموکراسی در شکل ليبرالی آنست .در ليبرال دموکراسی حاکميت افراد
بر سرنوشت خود در جاﯾی بر سميت شناخته میشود که ادامه سيادت نخبگان و صاحبان ثروت و قدرت بر نھادھای قدرتی و امکان دستکاری و جھت
بخشی به اراده توده مردم چندان دشوار و غيرممکن ننماﯾد .در ساماندھی و تصميم گيری پيرامون مسائل مربوط به محل کار ،اما افراد اساساً به
شناخت و تجربه فردی خود اتکاء دارند و چندان راحت تسليم اراده و خواست صاحبان ثروت و قدرت نخواھند شد .در سياست گذارﯾھا و تصميم
گيرﯾھاﯾی در اﯾن سطح ،اھرمھای تبليغاتی از نقش تعيين کننده برخوردار نبوده و دستکاری اراده و آراء افراد برای ﯾک دوره طوالنی ،اگر نه غيرممکن که
بسيار دور از انتظار می نماﯾد.

مکانيزمھای عملی برای اﯾجاد دموکراسی اقتصادی
اثبات اھميت و ضرورت تعميم دموکراسی از عرصه سياسی به عرصه اقتصاد و پذﯾرش حق افراد در مشارکت جدی در ساماندھی و مدﯾرﯾت
محل کار خود ،در سطح تئورﯾک و در عرصه جدل شاﯾد چندان دشوار نباشد .برخی از مخالفين تعميم دموکراسی از حوزه سياسی به حوزه اقتصاد نيز
آشکارا و مستقيماً حق مشارکت افراد در ساماندھی امور مربوط به محل کارشان و دخالت آنھا در سياست گذاری ھای کالن اقتصادی را مورد سؤال
قرار نمی دھند .در حقيقت تعيين حد و مرز اﯾن مشارکت در حوزه ھای خرد و کالن اقتصاد و چگونگی تحقق عملی چنين مشارکتی است که بيشتر
مورد بحث و دعوا ست.
پيش از اﯾن در بحث پيرامون حدود آزادی در دمکراسی مشارکتی خاطر نشان کردم که ھر چند باور به آزادی در مفھوم فربه و تعھد به بسط
آزادی در شکل اﯾجابی و مثبت به نحو اجتناب ناپذﯾری راه را بر اﯾجاد برابری اجتماعی – اقتصادی خواھد گشود ،و ھر چند وجود نابرابری مانعی عمده
در برابر بسط آزادی است ،اما برابری بيشتر ھميشه ارمغان آور آزادی بيشتر نيست .در اﯾن ميان آزادی بيشتر نيز با رفع برخی از مھمترﯾن موانع پيش
رو ،تنھا اﯾجاد و بسط برابری را در محدوده انتخاب واقعی مردم قرار می دھد.
دمکراسی اقتصادی ،اما شاﯾد بسی بيش از آزادی با مفھوم برابری و بطور مشخص با برابری اجتماعی – اقتصادی تداعی شود .در اﯾن راستا
برخی حتی دمکراسی سياسی را با برابری سياسی و دمکراسی اقتصادی را با برابری اقتصادی مترادف گرفته و برای دمکراسی اقتصادی معنای
دﯾگری جز برابری قائل نيستند .حقيقت ،اما آنست که به رغم ارتباط تنگاتنگ و بنيادی دو مفھوم ،اقدام به اﯾجاد دمکراسی اقتصادی را نمی توان به
سادگی به اﯾجاد برابری اجتماعی – اقتصادی تقليل داد.
تصور دموکراسی اقتصادی به عنوان برابری اقتصادی و پذﯾرش حق برابر و مساوی ھمه افراد در ساماندھی و مدﯾرﯾت تام و تمام واحدھای
اقتصادی محل کار خود بی تردﯾد جز ساده کردن صورت مسئله و در غلتيدن در دام ساده اندﯾشی ،عوام گراﯾی و پوپوليسم نتيجه ای در بر نخواھد
داشت .دموکراسی چه در شکل سياسی و چه در شکل اقتصادی آن اساساً و به وجه غالب ناظر است بر اعمال اراده جمعی )و نه فردی( افراد.
بنابراﯾن نه قدرت سياسی را میتوان بشکل کامال ً برابر بين تمامی آحاد جامعه تقسيم کرد و نه قدرت اقتصادی را.
در رابطه با قدرت سياسی ،به رغم تعھد و بھره مندی از ھمه ظرفيت ھا و راه گشائيھای دمکراسی مستقيم در دنيای مدرن ،تعھد به حق
سياسی برابر برای ھمه شھروندان و تضمين مشارکت جدی و گسترده آحاد مردم در ھداﯾت و اداره سياسی جامعه ھمچنان و به نحو اجتناب ناپذﯾری
متناظر است با بکارگيری مجموعه ای از مکانيزمھای مبتنی بر دموکراسی نماﯾندگی .در اﯾن چھارچوب حتی به رغم وجود مؤثرترﯾن ابزارھا و مکانيزم
ھا جھت تمرکز زداﯾی ھر چه بيشتر از قدرت سياسی و سھيم کردن ھر چه بيشتر آحاد مردم در قدرت سياسی )حتی آنگونه که در دموکراسی
مشارکتی می توان سراغ گرفت( برابری قدرتی آحاد مردم حداقل برای ﯾک دوره تارﯾخی طوالنی به برابری کامل و ھمه جانبه ای فرا نخواھد روئيد.
ھم از اﯾنرو است که در چھارچوب دموکراسی مشارکتی نيز تالش برای گسترش کمی و کيفی مرزھای مشارکت سياسی آحاد مردم در قدرت
سياسی را ،باﯾد کم و بيش تالشی دائمی و ھميشگی تلقی کرد.
در مقاﯾسه با دموکراسی سياسی ،دموکراسی اقتصادی امّا تصوﯾر بسيار پيچيده تری از برابری را بنماﯾش میگذارد .من برآنم که تحقق
عملی اراده جمعی ﯾک جامعه در عرصه ساماندھی اقتصاد خرد و کالن ،در ﯾک روند طوالنی به نحو اجتناب ناپذﯾری بسوی اﯾجاد برابری اقتصادی ،و تا
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حدود بسيار برابری قدرتی در ساماندھی و ھداﯾت عرصه خرد و کالن اقتصاد سير خواھد کرد .با اﯾن حال آشکار است که اقدام به اﯾجاد برابری
اقتصادی در ھر سطح و در ھر عرصهای و اقدام به اﯾجاد بالدرنگ نوعی از مدﯾرﯾت اقتصادی که در آن ھمه افراد کما و بيش از نقش مدﯾرﯾتی ﯾکسانی
در ساماندھی عرصه ھای خرد و کالن اقتصاد برخوردار باشند نه ضرورتاً ممکن و مطلوب و نه حتماً مورد تأﯾيد اکثرﯾت آحاد مردم است.
برخوردار کردن شاغلين ھمه موسسات و واحدھای اقتصادی از حق برابر برای انتخاب نوع مالکيت و مدﯾرﯾت تام و تمام اﯾن موسسات و
واحدھای اقتصادی ،شاﯾد به نوعی برابری اقتصادی در چھارچوب ھر واحد اقتصادی جامه عمل بپوشاند .با اعطاء چنين حقی به افراد شاغل در اﯾن
واحدھا ،شاﯾد پذﯾرش نوعی از مالکيت جمعی و اﯾجاد نوعی برابری اقتصادی در چھارچوب ھر واحد اقتصادی به انتخاب اوّل آحاد جامعه تبدﯾل شود.
اعطاء چنين حقی به افراد شاغل در ھر موسسه و واحد اقتصادی ،اما از جھات مختلف با چالش مواجه شده و دﯾر ﯾا زود با مقاومت و مخالفت مردم
روبرو خواھد شد.
واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی به افراد شاغل در اﯾن موسسات و واحدھای اقتصادی
اگر چه ظاھراٌ دمکراتيک و برابر طلبانه جلوه می کند ،اما نه اقدامی در راستای تعھد به اصول پاﯾه ای تاسيس دمکراسی ) و از جمله مبادی و اصول
پاﯾه ای تاسيس دمکراسی اقتصادی ( است و نه اقدامی در مسير اﯾجاد جامعه ای مبتنی بر اصول برابری و برخوردار از رفاه و توازن اقتصادی.
جدای از افراد شاغل در ﯾک واحد اقتصادی ،بسياری از افراد دﯾگر ،چه به عنوان مصرف کننده توليدات و خدمات اﯾن واحد اقتصادی ،چه به عنوان
افراد ساکن در محل استقرار اﯾن واحد اقتصادی ،چه به عنوان افراد شاغل در واحدھای اقتصادی مشابه و چه به عنوان بازﯾگران و کنش گران اقتصادی
در ﯾک واحد جغرافياﯾی ) اعم از شھر ،استان و ﯾا کشور ( بطور مستقيم و غيرمستقيم از تصميمات و سياست گذارﯾھای اتخاذ شده در اﯾن واحد
اقتصادی متأثر میشوند .تعميم دمکراسی از حوزه سياسی به حيطه اقتصادی مستلزم بکارگيری نوعی از سيستم تصميم گيری و بھره مندی از
مکانيزم ھاﯾی است که به ھمه افراد ذی نفع در اﯾن تصميم گيری ھا امکان دھد به نسبت درجه تاثير پذﯾری از اﯾن تصميم گيری ھا ،کم و بيش در آنھا
سھيم باشند .به اﯾن اعتبار واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی به شاغلين واحدھای اقتصادی
مزبور متضمن تعھد به اصول پاﯾه ای دمکراسی فربه و گسترده و اصول پاﯾه ای دمکراسی اقتصادی نيست.
با واگداری تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت واحدھای اقتصادی به افراد شاغل در ھر واحد اقتصادی شاﯾد پذﯾرش نوعی از مالکيت جمعی
 تعاونی و اﯾجاد نوعی از برابری اقتصادی در چھارچوب ھر واحد اقتصادی به انتخاب توده وسيعی از نيروی کار و زحمت تبدﯾل شود .اﯾجاد برابریاقتصادی در چھارچوب ھر واحد اقتصادی ،اما به دليل نابرابری حاصل از کارکرد اقتصادی واحدھای اقتصادی مختلف ضرورتاً برابری اقتصادی آحاد جامعه
و رضاﯾتمندی عمومی را نيز بدنبال نخواھد داشت.
مشکل بزرگتر در رابطه با واگذاری حق و حقوق ناشی از مالکيت موسسات و و احدھای اقتصادی به شاغلين موسسات و واحدھای اقتصادی
مزبور ،اما به امر برنامه رﯾزی ھدفمند اقتصادی و مدﯾرﯾت آگاھانه اقتصاد مربوط می شود .با واگداری حق و حقوق ناشی از مالکيت واحدھای
اقتصادی به افراد شاغل در ھر واحد اقتصادی ،شاﯾد مالکيت خصوصی با شکلی از مالکيت جمعی – تعاونی جاﯾگزﯾن شود .چنين شکلی از مالکيت
جمعی – تعاونی ،اما اگرصرفان به معنای واگذری اختيارات سرماﯾه داران و صاحبان خصوصی موسسات و واحدھای اقتصادی به شاغلين اﯾن
موسسات و واحدھای اقتصادی باشد ،از نقطه نظر برنامه رﯾزی آگاھانه اقتصادی و اجتناب از بروز بحران ھای دوره ای سرماﯾه داری ،ضرورتان شراﯾط
بھتری از نظام سرماﯾه داری را در چشم انداز قرار نمی دھد .در چنين نظام اقتصادی نيز بروز ھرج و مرج اقتصادی و مواجه با ازدﯾاد توليد به ھمان
اندازه محتمل است که در نظام سرماﯾه داری.
بعالوه ،الزامات و مقتضيات دست ﯾابی به اقتصادی پوﯾا و بالنده و حرکت پر شتاب در راستای فقر زداﯾی و اﯾجاد رفاه اقتصادی نيز ضرورتا ن با
لغو دفعتی و بالدرنگ مالکيت خصوصی در ھمه سطوح و درھمه عرصه ھای اقتصاد و اﯾجاد شکلی از برابری اقتصادی متناطر نيست .برای دست
ﯾابی به حد متعارفی از رشد اقتصادی ،اشتغال زاﯾی باال و تامين رضاﯾت مندی عمومی مردم ،شاﯾد در دوره ھای معينی حفظ مالکيت خصوصی در
سطوح و در حوزه ھای معينی از اقتصاد و پذﯾرش حدی از نابرابری اقتصادی در اﯾن و ﯾا آن عرصه و حوزه از اقتصاد ،اجتناب ناپذﯾر باشد .با واگذاری
تمامی حق و حقوق ناشی از مالکيت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی به شاغلين موسسات و واحدھای اقتصادی مزبور ،اما امکان سياست
گذاری کالن در رابطه با حفظ ،الغاء و احياء اشکال مختلف مالکيت در عرصه ھا و حوزه ھای مختلف اقتصاد منتفی می گردد .اگر در چھارچوب
واحدھای اقتصادی اختيار تصميم گيری و سياست گذاری بطور تام و تمام به شاغلين اﯾن واحد واگذار شود ،اکثرﯾت شاغلين اﯾن واحدھا با حرکت از
منافع فردی و کوتاه مدت خود ممکن است به اﯾجاد نوعی از برابری اقتصادی در چھارچوب اﯾن واحدھای اقتصادی حکم داده و راه را بر اعمال ھر گونه
سياست گذاری کالن در رابطه با تعيين حدود کارکرد ھر ﯾک از اشکال مالکيت در ھر عرصه اقتصادی ببندند.
بنابراﯾن نه تعھد و تقيد به اصول پاﯾه ای تاسيس دمکراسی ،نه تعھد و پاﯾبندی به اﯾجاد برابری اقتصادی ،نه اجتناب از ھرج و مرج اقتصادی و
دست ﯾابی به سطحی از رشد اقتصادی که شراﯾط را برای اﯾجاد حد متعارفی از رفاه اقتصادی ممکن سازد ،واگذاری تمامی حق و حقوق ناشی از
مالکيت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی به شاغلين اﯾن موسسات و واحدھای اقتصادی – و در واقع اﯾجاد نوعی از برابری اقتصادی بدوی و
غير کارآمد – را توجه نمی کند .اﯾن امر ،اما به ھيچ وجه ضرورت اقدام به اﯾجاد دمکراسی اقتصادی و تالش جدی برای تامين و تضمين مدخليت و
مشارکت موثر نيروی کار و زحمت در ھداﯾت و ساماندھی اقتصاد خرد و کالن را مورد سوال قرار نمی دھد .چه اﯾنکه دمکراسی اقتصادی نه بر اﯾجاد
نوعی برابری خطی و بدوی در عرصه اقتصاد که به تالش برای اﯾجاد برابری قدرتی بيشتر در امر ساماندھی عرصه ھای خرد و کالن اقتصاد نظر دارد.

 مفھوم واقعی دمکراسی اقتصادیدموکراسی اقتصادی ﯾا تعميم دموکراسی به حوزه اقتصاد اگرچه راه را بر اﯾجاد برابری اقتصادی می گشاﯾد ،اما ضرورتان با اﯾحاد برابری
اقتصادی مترادف نيست .دموکراسی در عرصه اقتصاد ناظر است بر اعمال اراده واقعی مردم و بوﯾژه آحاد نيروی کار و زحمت در مدﯾرﯾت وساماندھی
حوزه ھای خرد و کالن اقتصاد؛ چه مستقيم از طرﯾق مشارکت در ساماندھی و مدﯾرﯾت واحد اقتصادی محل کار خود و چه غيرمستقيم از طرﯾق
مدخليت در سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی توسط نھادھای نماﯾندگی عمومی مردم و نھادھای سياسی – قدرتی خود وﯾژه کارگران و زحمتکشان.
در اﯾن تعرﯾف دمکراسی اقتصادی با دو نوع از مدخليت و مشارکت مردم و نيروی کار و زحمت در ساماندھی امر اقتصاد تداعی می شود .مشارکت در
ساماندھی امور مربوط به محل کار و مدخليت و مشارکت در امر ساماندھی و برنامه رﯾزی اقتصاد کالن.
بنابراﯾن ھم بدست دادن اشکالی از نھادھای خود مدﯾرﯾتی و خود گردان برای تامين مشارکت و مدخليت وسيع نيروی کار و زحمت در
ساماندھی و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی مختلف و ھم ترسيم مشخصه ھای عمومی ارگان ھا و نھادھای سياسی  -قدرتی که در
عرصه برنامه رﯾزی و سياست گذاری ھای کالن و دراز مدت تجسم بخش اعمال اراده واقعی توده وسيع مردم ) و در مرکز آن نيروی کار و زحمت ( در
عرصه اقتصاد کالن باشند ،از اھميت برابر و تعيين کننده ای برخوردار است .در اﯾن راستا بوﯾژه ترسيم تعادل قدرتی مناسبی از قدرت و اختيار
نھادھای خود مدﯾرﯾتی در ھداﯾت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی و حوزه اختيار و قدرت نھادھای متولی ساماندھی اقتصاد کالن حائز
اھميت بسيار است .چنين تعادل قدرتی نه باﯾد بر منافع جمعی و درازمدت طبقه و مالحظات عمومی مربوط به منافع عمومی و درازمدت کل جامعه
چشم بپوشد و نه مدخليت مستقيم و موثر آحاد طبقه در ھداﯾت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی محل کار خود را در ساﯾه قرار دھد .در
ھمين حال ترسيم حدود قدرت و اختيار نھادھای سياسی  -قدرتی عمومی ) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ( و نھادھای سياسی
 قدرتی خود وﯾژه کارکران و زحمتکشان ) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار ( در ساماندھی و مدﯾرﯾت اقتصاد کالن از اھميت بسياربرخوردار است .من بعد تر ضمن بحث پيرامون اشکال احتمالی نھادھای سياسی  -قدرتی کارگران و زحمتکشان ) شوراھا و نھادھای قدرتی خود
وﯾژه کارگران و زحمتکشان که از نفش برجسته و تعيين کننده ای در مدﯾرﯾت اقتصاد کالن برخوردارند ( ضرورت اﯾجاد چنين نھادھای قدرتی و اھميت
اﯾن نھادھا در اﯾجاد و استحکام دمکراسی اقتصادی را مورد کنکاش و وارسی قرار خواھم داد.

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

 -6تفوق دوباره توھم ليبرال رادﯾکاليسم

اﯾنکه جناح چپِ جنبش کارگری انگلستان چه مسيری را انتخاب کرد و نتيجه یِ آن چه شد را ،اگر موقعيتی پيش بياﯾد ،در کتاب سوّم اﯾن مجموعه
غالت و
)پرولتارﯾا و حکومت شوراھا( بررسی خواھيم کرد .اما جناح راست جنبش به ھمکاری با ليبرال رادﯾکال ھا به مسير مبارزه برای تغيير قانون ّ
غالت »و راھگشاﯾی برای «تجارت آزاد »کشيده شد.
ھمکاری با «اتحادﯾه یِ ضدّ قانون ّ
مکتب منچستر ،رﯾچارد کا ْبدِن و اتحادﯾه ﯾي ضد قانون غالت
با سرکوبِ جنبش کارگری و به بند کشيدنِ رھبران آن ،ھمراه با نبودِ احزابِ انقالبی کارگری در انگلستان ،با ابتکار جوانِ صاحب صنعتی از منچستر
غالتُ ،رھبری مبارزاتِ طبقه کارگر ،بار دﯾگر به دست بی کفاﯾت و خيانت پيشه ي ليبرال رادﯾکال ھا افتاد .گر چه اﯾن بار نيز اھدافِ اﯾن
برای الغاء قانون ّ
مبارزه در جھت منافع سرماﯾه دارانِ صنعتی بود ،اما طبقه کارگر نيز منافع واقعی و ملموسی در آن داشت .در حقيقت ،ھمان بحرانِ اقتصادی ای که
باعث رشدِ مبارزات طبقه کارگر گردﯾده بود و آن را برای تصاحبِ موقعيتِ بھتری در قدرت سياسی تشوﯾق می نمود ،رشدِ دﯾدگاه «اقتصاد آزاد »را نيز

سبب گشت و بر خالفِ شکستِ طبقه کارگر به علت عدم موجودﯾت انسجام نظری و در نتيجه تشکيالتی ،طبقه متوسط توانست به
رھبری «رﯾچارد کابدن »به انسجام نظری و تشکيالتی الزم برای موفقيّت اقداماتش نائل آﯾد.

طبقه متوسط انسجام نظری خود را مدﯾون نظرﯾه پردازانِ رادﯾکالی چون جرمی بنتام و جان راسل بود .که اﯾشان نيز بنوبه یِ خود تحت تأثير تئوری
ھای اقتصادیِ آدام اسميث ،مالتوس و رﯾکاردو بودند .رﯾچارد کابدن و ﯾارانش به پيروی از نظرﯾاتِ رادﯾکال ھای فلسفی ،رقابت را نيرویِ محرّکه یِ
پيشرفت می دانستند و ھر چيزی را که می توانست در مقابل آن سدّی اﯾجاد کند ،مضّر و ارتجاعی قلمداد می کردند .در ھمين راستا اﯾشان الغاء
غالت ،در تضاد
قوانينِ حماﯾتی از طرﯾق تعرفه ھایِ گمرکی بر اجناس خود و ﯾا اجناسِ ساخته شده یِ دﯾگران را ھدف قرار دادند« .لغو گمرکات بر ّ

با منافعِ مالکان کشاورزی بود ،بنا بر اﯾن شدﯾداً مورد مخالفتِ قاطبه یِ اشراف قرار گرفت .ھنگاميکه کارخانه داران در مضار گرانی نان
سخن می گفتند ،مالکانِ زمين با مطرح کردنِ مضار کار کودکان و ساعاتِ طوالنی کار در کارخانه ھا به آنھا جواب می دادند» [38].

جناح چپِ چارتيست ھا ،که کابدن و جنبش ضد غالت را بمثابه یِ رقيبی برای خود محسوب می کردند ،دچار اشتباه تارﯾخی مخالفت با آن شدند و
رفته رفته نفوذ خود را در ميان توده ھای طبقه کارگر از دست دادند .چرا که عدم الغاء اﯾن قانون باعث گرانی غالت داخلی و در نتيجه قيمت نان و دﯾگر
کاالھاﯾی می شد که ماﯾحتاج کارگران را تشکيل می داد .ھمچنين با حفظ تعرفه ھای گمرکی و باال بودن قيمت مواد اوليه ،کارخانه ھا ،ميزانِ توليد را
پاﯾين نگاه داشته و از درآمد کارخانه داران کاسته می شد .که نتيجه یِ آن در زندگی کارگران ،بيکاری و پاﯾين ماندن دستمزدھا بود .به ھمين دليل و بر
مبنایِ تبليغات بر ھمين نکات ،کابدن توانست نگاه مثبت توده ھای کارگری را به پيوستن به «جنبش »رادﯾکال ھا جلب کند.
«اﯾن ھمه از قانون بھره یِ مالکانه یِ رﯾکاردو ناشی می شد که طبق آن ،اجاره یِ ﯾک قطعه زمين عبارتست از اختالف بين ھزﯾنه یِ توليد محصول در
غالت منافع طبقاتِ غير مالک را مضاعف می کرد :در کشور ثروتِ
آن و ھزﯾنه یِ توليد محصول در بدترﯾن زمينِ زﯾر کشت .بالنتيجه تجارت آزاد در ّ
بيشتری بوجود می آمد ،و سھم بيشتری از مجموع ثروتِ افزاﯾش ﯾافته عاﯾد اﯾشان می شد .بنابراﯾن ،تجارت آزاد با منافع طبقاتِ صنعتگر ،خواه کارفرما
و خواه کارگر ،مطابق بود» [39] .من در اﯾنجا به واھی بودن ادعای طرفداران «تجارت آزاد »اشاره ای نکرده و آن را به خاتمه ی اﯾن بحث موکول می
کنم .بلکه تنھا به ھمين اکتفا می کنم که کابدن توانست ذھنيّت طبقه ی متوسط را از طرﯾق کار سازمان ﯾافته و تبليغات وسيع به شعور عمومی
تبدﯾل کرده و حماﯾت طبقه کارگر را بدست آورد.
ھمانطور که گفتيم ،بحرانِ صنعتی  ١٨٣۶ميالدی ،آنچنان فالکتی را باعث گشت که کليه ی طبقات صنعتگر را برای مقابله برانگيخت .اﯾن بحران با بدیِ
محصول سال ھای  ١٨٣٧و  ١٨٣٨مضاعف گشت .بحران جنبه ی خطرناکی به خود گرفت .در مورد شورش ھای کارگری در شھرھای صنعتی در بخش
پيشين اشاره کردﯾم ،اما در اﯾن سال ھا اغتشاش در روستاھا و سوء قصد به جان مالکين و سوزاندنِ محصوالت کشاورزی از طرﯾق آتش زدن انبارھا و
غالت »و مقاومت اشراف و
رشد راھزنی و سرقت نيز به آن ھا افزوده شد .ليبرال رادﯾکال ھا متفق القول ،علت عمده یِ فقر موجود را به «قانون ّ

مالکين زمين ھای بزرگ نسبت داده و کارگران را به حماﯾت از برنامه ھای خود می خواندند.

در اواخر سال  ١٨٣٨ميالدی ،در ﯾکی از جلساتِ اطاق بازرگانی منچستر ،رﯾچارد کابدن پيشنھادی را برای تقدﯾم به مجلس عوام داﯾر بر تقاضایِ لغو
غالت »ارئه داد و به تصوﯾب رساند .بعالوه ،از اطاق بازرگانی تقاضا کرد که برای «تأمين ترقی صنعت و آرامش مملکت
فوریِ «قانون ّ
اجرای اصل آزادی تجارت را توسعه دھند» [40] .به اﯾن معنی که به جای تعيين تعرفه ھای گمرکی ،اصل تجارت آزاد معمول گردد .در اﯾنجا بود

که «مکتب اقتصادی منچستر »پاﯾه رﯾزی شد .آنھا معتقد بودند که با اجرایِ اصل آزادی تجارت و اقتصاد ،بازارھای تجاری اروپا به روی
بازرگانان انگليسی باز شده و تجارت توسعه می ﯾابد .ھمچنين معتقد بودند که از اﯾن طرﯾق ،صنعتگران نيز می توانند مواد اوليه یِ مورد
نيازشان را با قيمت ھای ارزانتر وارد کنند که باعث توسعه و رونقِ توليد شده و ھمچنين قيمت ھای اجناس را تنزل داده و بدﯾنوسيله
قيمت لوازم زندگی و دﯾگر ماﯾحتاج کارگران نيز پاﯾين می آﯾد ،در صورتيکه  ،ھمزمان ،درآمد خانواده ھای کارگری باال خواھد رفت .برای
دستيابی به اھداف مفروض ،کابدن و ﯾارانش در «مکتب منچستر »به سازماندھیِ گسترده ای دست زدند که نه تنھا طبقه متوسط را
متحد ساخت ،بلکه با تبليغاتِ وسيع و سازمان ﯾافته ،عموم ملت را با اھدافِ خود ھمراه ساختند.

غالت" در شھر منچستر بود .برای نشر افکار اﯾن اتحادﯾه ،نشرﯾه ای تأسيس گشت و در
در قدم اول ،تشکيل اتحادﯾه ای بنام "اتحادﯾه بر ضد قانون ّ
عرض چند ھفته ،مجالس کنفرانس ھاﯾی درباره اﯾن موضوع در سراسر انگلستان ترتيب داده شد .به زودی "اتحادﯾه منچستر" تبدﯾل به "اتحادﯾه
غالت" گردﯾد که مرکزﯾت آن را "اتحادﯾه منچستر" تشکيل می داد .سپس به سازماندھی درونی اتحادﯾه پرداختند .کميته ھای
سراسری بر ضد قانون ّ
تخصصی در امور "ارتباطات"" ،ماليه"" ،انتخابات" و غيرو تشکيل شد .برای کسب کمک مالی و جلب سرماﯾه ھای مورد نياز برای پيشبرد اھداف
"اتحادﯾه" ،کميته ھاﯾی از بانوان سازمان داده شد تا از طرﯾق برگزاری جشن ھا و ضيافت ھا و تشکيل مجامع عمومی و اﯾجاد جراﯾد و نشرﯾات ،ھم به
تبليغ دﯾدگاه اﯾن مکتب بپردازند و ھم با رجوع به متمکّنين به جمع آوری اعانات مبادرت ورزند .اﯾن سازماندھی به قدری موثر افتاد که از سال  1843تا
 ،1845مجموعه ی اعانات ساليانه ی "اتحادﯾه" ده برابر شد .با تکيه به چنين تشکيالت منسجم و تبليغات وسيعی" ،اتحادﯾه" توانست ،رفته رفته ،نظر
توده ی طبقه کارگری را که از اقدامات "چارتيست ھا" مأﯾوس می شدند به سوی خود جلب کند.
بدﯾن ترتيب بود که در انتخابات سال  1840ميالدی ،چندﯾن کرسی نماﯾندگی مجلس عوام به تصرف "کابدن" و دﯾگر اعضای "اتحادﯾه ضد غالت" در

آمد .اما ھنوز اکثرﯾت مجلس با نماﯾندگان "محافظه کار" بود که برای حفظ منافع خود به گِرد رھبری ساستمدار کارکشته" ،سِر رابرت
پيل" حلقه زدند و او را در سال  1841ميالدی به مقام نخست وزﯾری رساندند تا مانع تھاجم و پيشروی رادﯾکال ھا گردد.

رابرت پيل ،از آنجائيکه سياستمداری مجرب بود و در دنيای سياست ليبراليسم از تھور خاصی بھره مند گشته بود ،نيروھای اجتماعیِ مدافع اقداماتِ
رادﯾکال ھا را شناساﯾی کرده بود و می دانست که در مقابل چنين امواجی نمی توان به خشکی اﯾستاد و می باﯾست برای جذب ضربه ای ھولناک،
تا حدودی انعطاف به خرج داد .بنابراﯾن ،کوشش نمود که اﯾن موج اصالحی را در محدوده ی "اصالح حقوق گمرکی گندم" محدود سازد .اما بخت با او
ﯾاری نکرد و محصول سال  1845ميالدی نيز به ميزان فاجعه باری تقليل ﯾافت .دﯾگر چاره ای جز تمکين نبود .برای جلوگيری از پيروزی قاطعانه ی
رادﯾکال ھا ،و از ھم پاشيده شدن نفوذ محافظه کاران ،خود ،ائتالفی از محافظه کاران ھوادارش و ليبرال ھای اھلی شده تشکيل داد و برای ملغی
ساختن "قانون غالت" مبارزه ای سرسختانه را عليه ھر دو جناح "افراطی" به سرانجام رساند.
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«کابدن در سراسر آشوب ضد قانون غالت بر اﯾن عقيده بود که آزادی تجارت در مواد غذاﯾی ھم وضع کارفرماﯾان را بھبود خواھد بخشيد و ھـم وضـع
کارکنان صناﯾع را ،و تجربه صحت گفتار وی را به ثبوت رساند .اقتصاد وی ،اقتصادی قابل لمس و عملی بود و مانند اقتصاد جيمز ميل و مک کالک نظری
و خشک نبود .آن گروه از استدالل ھاﯾی را که از تجارت آزاد حماﯾـت مـی کـرد از اقتـصادﯾون اخـذ کـرد ،و توجھـی نـسبت بـه بقيـه ی آنھـا مبـذول
نداشت]». [41
دﯾدگاه کابدن توانست لزوم الغاء قانون غالت را بصورت قابل لمسی توجيه کرده و او را به محبوب ترﯾن چھره ی آن زمان تبدﯾل کند .اما آغاز اولين جنگ
امپرﯾاليستی در کرﯾمه ،که برخاسته از ضرورت و نيازھای ساختاری نظام سرماﯾه داری بود ،واھی بودن نظرات ليبرالی "بازار آزاد" و "تجارت آزاد" او و
ﯾارانش را به اثبات رساند .کابدن با مخالفت عليه اﯾن جنگ به سرعت محبوبيت خود را از دست داد .ھمان نياز نظام سرماﯾه داری که برای انباشت ھر
چه بيشتر سرماﯾه نيازمند نظرات "مکتب منچستر" بود تا زﯾر لوای "بازار آزاد" و "تجارت آزاد" بتواند مرزھای مليتی را از برابر خود بردارد ،اﯾنک نيـاز بـه
قدرت نظامی داشت تا ھم حرﯾم ھای تازه به دست آورده را تثبيت کند و ھم بر وسعت آن بيافزاﯾد .جالب اﯾنجاست که برای پيشبرد مقاصد فرامليتی
خود ،نيازمند دامن زدن به روحيه ی ناسيوناليستی و ملی گراﯾانه بود .ھمان روحيه ای که کابدن و ﯾارانش را خائن به وطن معرفی می کرد.
«باال گرفتن "جنگوئيسم" )ميھن پرستی تعصب آلود و بی اصالت –ب( در طبقات متوسط ،ﯾکی از عوامل مھم ﯾأس در کابدن بود  ...تجربه نشان داد
که اﯾن انتظار او نادرست از آب در آمد :پالمرستون ،بی انعطاف ترﯾن طرفدار مداخله ی دولت در امور اقتصادی ،بُت طبقه متوسط گردﯾد ،و کابـدن بـه
علت مخالفت با جنگ کرﯾمه مقامش را از دست داد .به ھمين ترتيب مارکس نيز معتقد بود که طبقـات زحمتکـش بـا ميـل پـذﯾرای رنـج جنـگ ھـای
امپرﯾاليستی نيتند .مارک متوجه آن دگرگونی روانی نبود که از تملک قدرت سياسی ناشی می شد و ﯾا طرقی که می توانست برای گمراه ساختن
دمکرای مورد اتفاده ی اغنياء قرار گيرد و کابدن نيز مانند او به اﯾن موضوعات واقف نبود .ﯾک طبقه ی محروم از حق رأی ،ممکن ات با جنگ ھاﯾی کـه
بوﯾله ی حکمرانش به راه می افتد مخالفت ورزد ،اما وقتی حق رأی به آن داده شود ،چنين احاس می کند که آن جنگ ھا به خودش تعلق دارد ،و به
ھمان درجه اليگارشی پيشين جنگ طلب خواھد شد ].» [42اﯾن گفته ی راسل انکار ناپذﯾر است .اما باﯾد ﯾاد آور شوﯾم که ھنگام جنگ کرﯾمه ،طبقه
کارگر انگلستان صاحب حق رأی نبود .مگر آنکه منظور او از اﯾن سخن ،ھمان "طبقه ی متوسط" ﯾا سرماﯾه داران صنعتی باشـند کـه توانـسته بودنـد
عليرغم مقاومت ھای بورژوازی بزرگ تجاری و مالکين عمده صاحب رأی شوند .که در آن زمان در بازار گشاﯾی امپرﯾاليستی خود را صاحب منافع تصور
می کردند .در مورد طبقه کارگر انگلستان در آن زمان و اصوال ً کارگرانی که به منافع طبقاتی خود آگاه نباشند ھمواره از تبليغات طبقه ی حاکمه تأثيـر
پذﯾرفته و به دنبال اﯾدئولوگ ھای عوامفرﯾب بورژوازی که به خصوص ھنگام شراﯾط بحرانی بازارشان داغ می شود ،روان مـی شـوند .اتفـاقی کـه در
کشورھای ذﯾنفع در جنگ کرﯾمه و سپس جنگ جھانی اول و دوم افتاد.
کابدن ،بعنوان نماﯾنده ليبراليسم ،و معتقد به "اقتصاد آزاد" در توھمات کليشه ای ليبرالی غوطه ور بود و ھمين امر باعث شکست سياست ھای او و
پيروانش گشت .آنچه در اواسط قرن نوزدھم به نفع سرماﯾه داری انگلستان بود و آن را به ارباب اروپا تبدﯾل می کرد ،در اواخر اﯾن قرن دﯾگـر پاسـخگو
نبود  .کابدن و ﯾارانش به اﯾن خوش خيالی و ساده انگاری مبتال بودند که با جرﯾان ﯾافتن تجارت آزاد و روابـط بيـن المللـی مطلـوبش ،از آنجائيکـه ھـر
کشوری می تواند نيازھای خود را از ورای مرزھاﯾش تأمين سازد ،نيازمند روابطی حسنه و صلح آميز خواھند بود .اما چنين نظرﯾه ای تنھا می توانست
به صورت استثنائی و مقاطع خاصی از تارﯾخ صادق باشد .نظام سرماﯾه داری بر خالف توھمات ليبرالی ،امری ثابت و ال متغيّر نبوده و نيست .در ھمان
دوران ،تئوری ھای کارل مارکس در مورد اقتصاد سرماﯾه داری ،پيچيدگی روابط درونی آن را بصورت مشروح توضيح می داد .در تئـوری ھـای مـارکس،
سرماﯾه ،بنا بر سرشت خود ،به تمرکز و انحصار تماﯾل داشته و رقابت انحصارات الجرم به به جنگ ھای خونين برای توسعه بازار می انجاميد .اما اﯾن
تئوری ھا در آن زمان نتوانست به دانش عمومی تبدﯾل شود .جلد اول "کاپيتال" )سرماﯾه( در سال  1867به چاپ رسيد.
برتراند راسل نيز انتقاداتی را بر نظرات کابدن وارد می کند که نسبت به تئوری ھای کاپيتال بسيار جزئی و ساده انگارانه اسـت .امـا بـاز ھـم حـاوی
جزئی از حقيقت است .او می گوﯾد :تجارت آزاد تا زمانی باعث روابط دوستانه و صلح طلبانه ميان کشورھا می شود که آنـان در امـر تجـارت مکمـل
ﯾکدﯾگر باشند و نه رقيب! » ﯾعنی وقتی ھر ﯾک از آنھا ناتوان از توليد محصوالتی باشد که از کشور دﯾگر می خرد ،بازرگانی برای ھـر دو کـار مفيـدی
قلمداد می شود ،و ثمراتی که کابدن اميدش را داشت فی الواقع به بار خواھد آمد .در روزگار وی اغلب بازرگانی ھا از اﯾن قبيل بود  ...لکن ھمينکـه
ﯾک کشور محصوالتی را به کشور دﯾگر بفروشد که ﯾک کشور سوم قادر به توليد آن است ،خشم رقيبان شدﯾدتر از رضاﯾت مـشترﯾان خواھـد شـد و
دوستی تبدﯾل به خصومت خواھد گردﯾد]. » [43
در اﯾنجا نتيجه می گيرﯾم ليبراليسم و رادﯾکال ليبراليسم توھمات اﯾدئولوژﯾکی ھستند که شاﯾد در زمانی توجيه کننده منافع عملکـرد سـرماﯾه داران
بوده اند و در مقطعی ،خودشان نيز به صحت اصول آن باور داشتند ،اما به سرعت تبدﯾل به خط مشی سياسی ای شدند که از طرف سرماﯾه جھانی
و اﯾدئولوگ ھای آن ،صرفاً برای تحميق طبقه کارگر و انحراف افکار عمومی به کار می رود .در طول تارﯾخ تا به امروز ،توھماتی نظير "رقابت آزاد جاودانی
است و ھمواره بسوی تعالی وضعيت اقتصادی و اجتماعی و دمکراسی جامعه بشری پيش می رود" و ﯾا " مصالح و منافع سرماﯾه داری حکم می کند
که جامعه ھمواره در صلح و صفا بسر برد" و عاقبت اﯾن توھم که " با ثروتمند شدن سرماﯾه داران و توسعه ی سرماﯾه داری و سرماﯾه گـزاری ،کليـه
طبقات و بخصوص طبقه کارگر نيز از رفاه برخوردار می شود" ،ھمه و ھمه در تصادم با واقعيت ھای تارﯾخی اعتبار خود را از دست داده و می دھد.
"اقتصاد آزاد" بيان کننده ی روند واقعی سرماﯾه نبوده و اصول آن در عمل ،با مکانيسم رشد و توسعه ی سرماﯾه داری جھانی در تناقض است" .اقتصاد
آزاد" توھمی اﯾدئولوژﯾکی است که در مقطع کوتاه و شراﯾط خاص رشد کالسيک سرماﯾه داری توانست به تفوق قشر صنعتی سرماﯾه داران در مقابل
اشراف جدﯾد و سرماﯾه تجاری و دالل صفت بيانجامد و ھرگز به ھيچ ﯾک از اﯾده آل ھای مورد ادعاﯾش ،از جمله رفاه اجتماعی ،صـلح جھـانی ،آزادی
ھمگانی و حتی "آزادی اقتصاد" نرسيد .آنچه باعث رشد و توسعه و رفاه اجتماعی گشت ،آنچه جنگ ھای خونين امپرﯾاليستی را متوقف ساخت ،و
آنچه آزادی ھمگانی را به ارمغان آورد ،چيزی جز مبارزه ی طبقاتی طبقه کارگر عليه طبقات فرادست صاحب امتيـاز نبـوده و ھيـچ راه سـومی بـرای
رسيدن به دمکراسی وطنی و جھانی متصور نيست.
پاﯾان فصل چھارم و کتاب دوم
در پاﯾان کتاب دوم از اﯾن مجموعه باﯾد چنين جمع بندی کنيم که در روند مبارزه طبقاتی کارگران انگلستان ،جنبش چارتيست ھا ،بيانگر پرولتارﯾاﯾی بود
که از مبارزات خود به اﯾن نتيجه رسيد که می باﯾست درگيری طبقاتی خود را به صحنه ی سياسی و قدرت حاکمه توسعه دھد .اما آنچه اﯾن جنبش را
با شکست مواجه ساخت ،عدم درک اﯾن مھم بود که پرولتارﯾا ھرگز نمی تواند با اتکاء به نھادھاﯾی که بورژوازی در روند به قدرت رسـيدنش سـاخته
است به اھداف و تأمين منافع طبقاتی اش دست ﯾابد .منافع پرولتارﯾا رھاﯾی از جور استثمار است و اﯾن تنھا زمانی تحقق خواھد ﯾافت کـه کليـه ی
ساختار حکومتی و روابط زﯾربناﯾی اقتصاد بورژوازی )کاپيتال( در ھم شکسته و محو شود.
در کتاب بعدی ،با بيان تجربه ھای تارﯾخی پرولتارﯾا ،نشان خواھيم داد که امر آزادی پرولتارﯾا و بشرﯾت از ﯾوغ سرماﯾه از کجا آغاز می شود .کتاب سوم
مجموعه ی "دمکراسی و مبارزه طبقاتی" با عنوان "کمون و حکومت شوراھا" در حال نگارش است.
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