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ﻣﺎ و ﺟﺎﻓﻚ)(1

ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺳﺎل اول،
ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر 1388

در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ :
*ﻣﺎ و ﺟﺎﻓﻚ )ﻗﺴﻤﺖ اول(
*اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻧﺪاي ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮ اراك

ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﻲ:
* ﺑﺤﺜﻲ درﺑﺎرهى ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
) ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺸﺘﻢ( اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﭙﻬﺮ
ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه:

اخيراً نامه ای سر گشاده از طرف رفقای »جافک« )جمعی از فعاالن کارگری( در نقد
عملکردھای ما در مبارزات اخير مردمی بعنوان »نامه انتقادی به ھيئت تحرﯾرﯾه
"بسوی انقالب"  ،بروز انحراف راست در مواجھه با خيزش كنونی مردم و جرﯾان
سبز « درﯾافت کردﯾم )گو اﯾنکه ،در اﯾن نامه ای که باصطالح برای ما فرستاده شده بود ،در
جاﯾگاه شخص ثالث مورد خطاب قرار داشتيم( .درﯾافت اﯾن نامه ما را بسيار شاد کرد .چرا
که مدت ھا بود که می خواستيم تا با اﯾن رفقاﯾی که عضوی از اردوگاه کمونيست ھای
انقالبی می شماردﯾم )و ھنوز ھم می شمارﯾم( در موردِ خط مشی ھا کنونی در جنبش
چپ ،موضع و اھدافشان بصورت مشخص ،و نه از طرﯾق غير مستقيم »خواندن چه باﯾد
کرد؟ از لنين« واردِ بحث و تبادل نظر شوﯾم ،اما موفق نمی شدﯾم .اﯾشان از طرفی با ما
خوش و بش می کردند و از طرف دﯾگر ھيچ پاسخی به سوأالت مشخص و پيشنھاداتِ
مشخص ما نمی دادند .اگر می دانستيم که کليد درﯾافت پاسخ ھای مشخص از اﯾشان
در نقد مستقيم و علنی شان است ،آنطور که در سرمقاله یِ »بسوی انقالب« شماره 14
کردﯾم ،خيلی زودتر از اﯾنھا آنھا را مورد نقد علنی قرار می دادﯾم.

آﻳﺎ ﺟﺎﻓﻚ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻨﺪ؟
رفقای جافک در مطلب »کجای کارﯾم« شان سعی کردنـد تـا فرھنـگ صـحيحی را بـه کـار
گرفته و قبل از نقد دﯾگران ،به عملکرد خود نگاھی انداخته و انتقاد کنند .مثال ً در آنجا مـی
خوانيم:
» اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺟﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎﻛﻴﺪﻫﺎي ﺻﺤﻴﺤﻲ را ﺑﺮ آﻧﭽـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﭼﻪ دورﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺪارك ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ،ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴـﻢ .درﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺧﻮد را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردي ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ .اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﮔﺰﻧﺪه ﺗﺮ و آزار دﻫﻨﺪه
ﺗﺮ از اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي روا ﻣﻲ داﻧﻴﻢ .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ از
ﺳﻴﺮ وﻗﺎﻳﻊ ،و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آن ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻳﻢ .ﺷﻚ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛـﻪ
ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮو ،ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دوره ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ،
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ،ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻮده ﻫﺎي ﭘـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﺤﻨﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ،ﺑﺎﻳـﺪ
دورﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ را دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﻐﻴـﻴﺮ داد؛ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎ و روش ﻫـﺎ و

ﻳﻜﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي و ﻣﺒﺎرزات

اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮد؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮد و راﺑﻄﻪ ﻛﺎر ﻣﺨﻔﻲ و ﻛﺎر ﻋﻠﻨﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ

ﻣﺮدﻣﻲ

ﻧﻮﻳﻦ دوﺑﺎره ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ روزي ﻛﻪ ﻧﺒﺮد اﻣﺮوز را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻴﺘـﺮ

ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ:
* اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﻘﻼﺑﻲ -م.ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ

و دورﻧﻤﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ )ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ آﺧﺮي آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ (.ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ :اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺣﺰﺑﻲ در دل
ﭘﻴﺸﺮوان ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و ﭘﻴﺸﺮوﺗﺮﻳﻦ و ﭘﻴﮕﻴﺮﺗﺮﻳﻦ زﻧﺎن و روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﻧﺰدﻳـﻚ و ﻣﺘﺤـﺪ

*دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻲ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ -

ﻛﺮدن ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ؛ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ روﺷﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﺳـﺘﻤﺪﻳﺪه را ﺑـﻪ

س.ﺷﺎﻳﺎن

ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن و اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺷﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ارﺗﺠﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧـﻪ و ﺣـﻖ

*»ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺪرت« و ﭘﻴﺎم ﻳﺎزدﻫﻢ
ﻣﻮﺳﻮي -اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ

“ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب”
را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ!

ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ(1) ».
پس می بينيم که اﯾنجا دوستان جافک به دليل آنکـه توانـسته بودنـد از قبـل دورنمـاﯾی از
موقعيّت جمھوری اسالمی تصور کنند خود را جاﯾز می دانند کـه برخـوردی نقادانـه داشـته
باشند و بصورت اصولی اﯾن نقد را از خـود آغـاز کـرده و از عقـب مانـدگی خـود در اجـرای
»وظاﯾفی که بارھا بر آن پافـشاری« کـرده بودنـد ،انتقـاد بـه عمـل آوردنـد .امـا آﯾـا انتقـاد
کمونيستی بسان اعتراف کاتوليک ھاست؟ ﯾعنی بگوﯾی ،اما باز ھم عمل نکـنی؟! مـا از
شما می پرسيم که پس از انتقاد لفظی از خود ،در جھت »تبليغ و تروﯾج کمونيستی برای
تحول جامعه  ...و برافراشتن پرچم روشن و قدرتمند...که قشرھا و طبقات ستمدﯾده را بـه
گرد ھم آمدن و ادامه مبارزه برای خالص شدن از شر اﯾن نظام ارتجاعی و پيشبرد اھـداف
آزادﯾخواھانه و حق طلبانه خود« چه کرده اﯾد؟ دقت کنيد که اﯾن سوأل را در مورد »اﯾجـاد
ھسته ھای انقالبی« و »نزدﯾک و متحد کردن کمونيست ھای انقالبی« نمـی کنيـم )،گـو
اﯾنکه مشت را نشانه یِ خروار می دانيم( که بتوانيد بگوﯾيد که اﯾن اقدامات در خفا انجـام
گرفته است .بلکه اﯾن سوأل را در مورد »تبليغ و تروﯾج« و »برافراشتن پرچم« و تلفيق »کار
مخفی و علنی« و بخصوص »تأثير گذاری و متأثر شدن از توده ھـایِ پـا بـه صـحنه« بـرای
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گردآوری و مبارزه اقشار و طبقات مختلف می پرسيم  ،که در خفا انجام دادن شان بمثابه انجام ندادن شان است .بغير از آنست که در
طول اﯾن سه ماه فعاليّت ھای شما منحصر به گذاشتن اخبار و مطالب دﯾگران در وبالگتـان و گزارشـات چنـد خطّـی ،آنھـم از ﯾکـی دو
آکسيون از ده ھا آکسيون توده ای ،در صفحه یِ فيس بوک تان بوده است؟ به ھمين خاطر است که ما بغير از انتقاد بـه بـی عملـی و
انفعال شما به چيز دﯾگری نمی توانيم انتقاد کنيم ،چرا که کاری انجام نداده اﯾد که به ماھيّت و ﯾا روش انجامش بتوان انتقـادی نمـود.
انتقاد به دﯾکته نا نوشته ،انتقاد به ننوشتن آنست ،که نمره یِ شما را ھمچون اپورتونيست ھای مدعی »حزب« و »سازمان« و  ...برابر
با نمره یِ رفوزه گی ،ﯾعنی »صِفر« می کند .ما ھم به پيروی از شما ،با اتکاء به مبارزات فـشرده مـان در سـه مـاه گذشـته ،داشـتن
آگاھی و آمادگی برای روبرو شدن با چنين شراﯾطی ،خود را محّق به انتقاد می بينيـم و اتفاقـاً اگـر بـه مطالـب چنـد شـماره گذشـته
»بسوی انقالب« رجوع کنيد ،می بينيد که خود را نيز از اﯾن انتقادات بھره مند کرده اﯾم .البته ما بر خالف شما ھمه را محق به انتقـاد
از خود می دانيم .چه کسانيکه آگاھانه در ميدان اند و چه نا آگاھانِ »دور گود نشسته« و ﯾا حتی دشمنان ،برای ما فرقی نمی کند که
منبع نقد چه کسی است ،تا زمانيکه افشا کننده یِ کمبودھایِ ما باشد و آن را به رُخ ما بکشد تا بتوانيم با شناسـاﯾی کاسـتی ھـا و
اشتباھات ،آنھا را جبران و ترميم کنيم .اما انتقاد دارﯾم تا انتقاد .ما از دشمنانمان انتظار ندارﯾم تا ھمراه با افـشایِ اشـتباھاتمان ،راه
حل و ﯾا الگوﯾی برای ترميم اش ارائه دھند .اما ،از رفقایِ خود انتظار انتقادِ سازنده را دارﯾم .ﯾعنی اﯾنکه پس از افشایِ اشـتباھاتِ مـا،
در مقابلمان راه حل صحيح را قرار دھند و پراتيک خود را براﯾمان الگو سازند .اما متأسفانه شما به علت برخوردِ انفعالی تان به مبـارزات
اخير مردمی ،که خود نيز از آن بعنوان »اعتالی انقالبی« نام برده اﯾد ) ،(2در الگو قرار دادنِ پراتيک خودتان ناتوانيـد .بـه ھميـن خاطـر
است که بخش اعظم و نزدﯾک به مطلقِ نقدھاﯾتان از روی نا آگاھی به شراﯾط مشخص مبارزات توده ھای درگير بيان شده و بـه علـت
ھمين عدم آگاھی ،نتوانسته اﯾد انتقاداتِ سازنده ای به ما ارائه دھيد .گذشته از اﯾنکه گاه از شيوه ھاﯾی استفاده کرده اﯾـد کـه مـا را
بيشتر به ﯾاد انتقادِ دشمنانه انداخته است تا ﯾک انتقادِ درون جنبشی.
پس خود را محق می دانيم تا قبل از آنکه به انتقادات مشخص شما بپردازﯾم ،صرفِ متوجه ساختن خودتان در ترک فرھنگ صحيحی که
دو ماه پيش سعی داشتيد در جنبش پاﯾه گذاری کنيد ،نقل قولی از مطلب اخيرتان بياورﯾم و قضاوتش را به خودتان بسپارﯾم» :ولی بـا
به ھم رﯾختن اوضاع جامعه و بروز خيزش ميليونی مردم ،ﯾكمرتبه سر در گمی فكری در صفوف فعاالن چپ و كارگری به دو صورت به راه
افتاد :انفعال ،كنار نشستن و انتظار از ﯾك طرف ﯾا دنباله روی آشكار و خجالتی از موج توده ای و نيروھای مسلط بر آن از طرف دﯾگر .در
اﯾن نوشته ،ما از گراﯾش انفعال و انتظار در می گذرﯾم و مشخصا به گراﯾش دنباله روانه ای كه می توانيم نامش را اكونوميسم سياسی
بگذارﯾم می پردازﯾم (3) «.و در اﯾنجاست که تالش خود را برای اﯾجاد فرھنگ و سنتی مطلوب رھا کرده و ترجيح می دھيد که در عوض
انتقاد به بی عملی و انفعال خود ،انتقاد را از دﯾگران آغاز کنيد.

اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﻘﺎد
اما ،جالبتر از سازنده نبودنِ انتقاداتتان ،شيوه یِ آن نيز ما را دچار شگفتگی کرد .شما نامه خود را با ﯾکسری احکام آغاز می کنيد کـه
نه قبلش و نه بعدش کبرا و صغراﯾی برای اثباتشان ارائه نمی دھيد .شما می گوﯾيد» :ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ از ﺗﺌﻮري “ﺟﻨﺒﺶ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن” ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺟﺮﻳﺎن
ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺮدم ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و اﻓﺮاد و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﻲ از اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن رژﻳﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻋﻤـﻼ ﺧـﻮد را
ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آن ﻣﻲ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ آن ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ.
“رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن” ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ را ﻫﻢ در ﺻﻒ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺟﻨﺒﺶ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ “ﺳﺒﺰ” ﺟﺰﻳﻲ از ﻃﻴﻒ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده
ﻫﺎي ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ ﺻﻒ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﺎ داراي ﺗﻀﺎدﻫﺎي آﺷﺘﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ( درون ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﺑﺰرگ(4)«.
ﻣﺜﻼً اﻳﻨﻜﻪ » “رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن” ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ را ﻫﻢ در ﺻﻒ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ« خوب در کجایِ اعالميه »رنگين کمان« ) (5و ﯾا مطالب و عملکرد بعـدی مـا
جمله ای آمده و ﯾا عملی انجام شده که چنين حکمی را صادق می کند .مستندات شما کدامست؟ صغرا و کبراﯾتان برای اثبات صحّت
اﯾن حکم مرکزی انتقادتان چيست؟ اما ما در ادامه مطلب اسنادی می آورﯾم که اثبات کننده یِ عدم صحّت حکم تان است .بـر عکـس،
»رنگين کمان« بعنوانِ آلترناتيوی در مقابل و برای افشاء انحصار طلبی رھبری جنبش سـبز مطـرح گـشت و آنقـدر کـاراﯾی داشـت کـه
رھبران جنبش سبز را به دست و پا انداخت و سعی در موازی سازی و وارونه جلوه دادنِ آن به توده ھای جوان شان کردند(6) .
مثال ً عربشاھی از اعضایِ ادوار در روز بيست و دوم مرداد در مطلبی با عنوانِ »تأملی در چيستی جنبش سبز« که در ساﯾت عـصر نـو
منتشر گشت ،سعی کرد تا »جنبس رنگين کمان« را ﯾک جنبش درون سبزی جلوه دھد که در گفتگو با رھبرانِ جنبش سبز به محورﯾت
آن صحه گذاشته اند .ما فوراً اﯾن مطلب را بعنوانِ موازی سازی افشا کرده و نوشتيم » :اوال ً بعنوان ﯾکـی از نيروھـای داخـل کـشوری
»جنبش رنگين کمان« اعالم می دارﯾم که ھيچگونه نشست و توافقی با نماﯾنـدگان »جنبـش سـبز« نداشـته اﯾـم و اصـوال ً خـود را از
»جنبش سبز« نمی دانيم .بنظر می رسد که دوستان »جنبش سبز« به ﯾاد تاکتيـک ھـای قـدﯾمی شـان افتـاده و در درون خـود ﯾـک
»جنبش رنگين کمان« موازی راه اندازی کرده باشند (7) «.جالب اﯾنجاست که رفقای جافک نکته دوم )ثانياً( اﯾن بحـث را بعنـوان اثبـات
تماﯾل ما به رھبری »جنبش سبز« نقل کرده اند ،اما در مورد اول )اوال ً( آن که به صراحت ھرگونـه تماﯾـل و نزدﯾکـی را بـا جنبـش سـبز
قاطعانه مردود دانسته حرفی نزده اند .اﯾن نوع برخورد ھا در مغلطه کردن مواضع ماست که ما را به نيّت رفيقانه یِ تان مشکوک مـی
کند .ﯾعنی رفيقی می تواند اﯾن مطلب را خوانده باشد و از آن بعنوانِ سندی از تماﯾل به نزدﯾکـی بـا »جنبـش سـبز« برداشـت کـرده
باشد؟ تنھا کسی می تواند چنين کند که با دﯾدی مغرضانه به دنبال تک جمله و کلماتی گشته باشد که بتواند با خـارج سـاختنش از
چھارچوب اصلی ،حقيقت را وارونه جلوه دھد .ما انتظار چنين برخوردھاﯾی را از شما نداشتيم ،ولی گوﯾا باﯾد در مورد برخـی از نظـراتِ
خود نسبت به صداقت و رفاقت شما بيشتر مطالعه و بحث کنيم .ﯾک نيرویِ پيشرویِ کمونيست ،ھدفش می باﯾست آگاه کردنِ تـوده
ھا باشد و نه مخدوش کردنِ حقيقت با روش ھای ضد اطالعاتی .کامال ً واضح است که شما بر روی عدم مراجعه یِ خوانندگانِ خود به
منابع اصلی ،اﯾن برخورد مغلطه آميز را طراحی کرده اﯾد و بر رویِ ناآگاھی توده ھا سرماﯾه گذاری نموده اﯾد.

در اﯾنجا الزم است که کوتاھی از طرز نوشتن نامه تان ھم صحبت کنيم .اگر اﯾن نامه ،ھر چند سرگشاده ،برای ما نوشته شده است ،پس مـا مـی
باﯾست مخاطب آن می بودﯾم .در صورتيکه در سراسر نامه شما دوستان ،به ما بمثابه شخص ثالث برخورد شده اسـت کـه اﯾنھـم سـند دﯾگـری از
برخورد اپورتونيستی تان با ما در مقابل مردم است .از طرفی نام مطلب را »نامه انتقادی به ھيئت تحرﯾرﯾه "بسوی انقالب"« گذاشته اﯾد تا مثال ً
برخوردِ رفيقانه را برای خوانندگانتان تداعی کنيد ،در صورتيکه محتوایِ آن برخوردھای مغرضانه و گاھاً دشمنانه است .اما ،ھمانطور که گفتيم ،ما بـه
انتقاد از عملکردمان از ھر طرف که باشد ،استقبال می کنيم .بنابراﯾن در پاﯾين ،بطور خالصه شراﯾط رفقایِ »ندای سرخ« را در مقاطع مختلف مطـرح
می کنيم و از تمام جنبش انتظار دارﯾم که آن را مورد نقد قرار دھند .البته اگر اﯾن نقد سازنده باشد ،مسلماً بيشتر مورد استفاده یِ ما خواھد بود.

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮدﻣﻲ و »ﺟﻨﺒﺶ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن«
در اﯾنجا ،الزم به تذکر است که ما صِرفِ افشاگری از انفعالِ شما نبود که مطلب باال را مطرح ساختيم ،بلکه بيشتر به اﯾن علت بود کـه
انتقاداتِ شما به عملکرد مشخص ما در اﯾن مبارزات ،بيانگر انتقادِ ﯾک »دور گود نشسته« اسـت کـه بـا ظرافـت کـار عملـی ،در چنـان
شراﯾط مشخصی ،کامال ً بيگانه می باشد .پس ما برای آگاه کردنِ خوانندگانمان اﯾن انتقاد را برجسته ساختيم و نه صِرفِ افشایِ شـما
در مقابل اﯾشان.
مبارزات مردمی ،ھمانطور که بارھا در گزارشات و مقاالتِ خود توضيح دادﯾم از حرکت مستقل ھسته ھایِ مردمی آغاز گشت .ترکيب و
اتحادِ اﯾن ھسته ھا ،اﯾدئولوژﯾک و ﯾا سياسی نبود .آنھا صرفاً به علت جرﯾحه دار شدن احساساتشان از اعمـال اسـتبداد عرﯾـان جنـاح
سپاه – رھبری ،از ھمکالسی ھا ،و ﯾا ھم محله ای ھا ،و ﯾا ھم خوابگاھی و خالصه از نظر سياسی ،بر مبناﯾی تصادفی شکل گرفته
بودند .اکثر آنھا از جوانانی تشکيل می شدند که در عين مخالفت با کليّت نظام دﯾکتـاتوری جمھـوری اسـالمی ،بـه کـم ھزﯾنـه بـودن
تغييرات از طرﯾق اصالحات درون حکومتی قانع گشته بودند و در انتخابات شرکت کرده بودند .بنـابراﯾن ،در چنـان شـراﯾطی ،بـا در نظـر
گرفتن شرکت بيش از ھفتاد و پنج درصدی مردم در انتخابات ،طبيعی بود که در ھر ھسته ،تعداد اﯾن افراد متـوھّم در اکثرﯾـت باشـد و
خود را طرفدار موسوی بدانند .اﯾنھا بودند که »جنبش سبز« را تشکيل می دادند .نه کادرھا و اعضاء وابسته به ستادھایِ موسوی! در
اولين گزارش تحليلی خود )دو روز پس از آغاز مبارزات خيابانی( در اﯾن مورد صحبت کرده بودﯾم و نشان داده بودﯾم که رابطه یِ بـسيار
پيچيده ای ميان اﯾن توده متوھّم و مدعيان رھبری شان وجود دارد .در آن گزارش پس از نقد خط مشی پوپوليستی به دنبـال تـوده ھـا
افتادن برخی از مدعيان کمونيسم در تأﯾيد رھبری »جنبش سبز« ،نوشتيم که :برخی از گروه ھای چپ از جمله برخی از» گـروه ھـای
فعال در جنبش کارگری بوده اند ،حرکت جوانان و دانشجوﯾان در اﯾن چند روز را »انقالبی« دانسته و بدﯾنصورت خود را از تحليل صحيح از
دﯾناميک تحوالت سرﯾع اﯾن خيزش و مبارزه محروم کرده اند .مثال در اعالم موضعی ،اﯾشان حرکت دسته جات جوانان و دانـشجوﯾان در
سطح خيابان ھای قبل از روز انتخابات را ،با استناد به شعارھای ضد دﯾکتاتوری اﯾشان» ،انقالبی« فرض کـرده و اﯾـن نکتـه کـه چنيـن
تحرکاتی از طرف ستاد کاندﯾداھای اصالح طلب برای جمع آوری آرا به نفع کاندﯾدای مورد نظرشان برنامه رﯾزی و پياده می شد را در نظر
نگرفته اند .اما واقعيت اﯾنست که چند بار در طول مبارزات ،جنبش مردمی عليه کودتا ،سمت و سوی انقالبـی بـه خـود گرفـت کـه بـا
ھوشياری و تمھيدات رھبران اصالح طلب ،مھار گشت و به کانال ليبراليسم بازگشت (8) «.در ھمان گزارش ،مـا اشـاره مختـصری بـه
فعاليّت ھای تحرﯾمی خود و صحّت اتخاذِ چنين سياستی کردﯾم .و سپس گزارش دقيقی از مبارزات دو روز گذشته دادﯾم و نشان دادﯾم
که چگونه ھسته ھای مبارزاتی بصورت خود جوش و مستقل و عليرغم دعوت رھبران اصالح طلب به آرامش ،شکل گرفتند و به خيابان
سرازﯾر گشتند و با نيروھایِ سرکوبگر درگير شدند .باز ھم در آنجا نشان دادﯾم که در کدام مقاطع اقدام مستقل و مستقيم اﯾشان جدا
از رھبری اصالح طلب صورت پذﯾرفت و رھبران را وادار نمودند تا به دنبال حرکت ھای انقالبی مردمی مواضع رادﯾکال تری اتخاذ کننـد .و
چگونه و در کدام مقاطع دوباره به زﯾر پرچم اصالح طلبانِ نسبتاً رادﯾکاليزه شده باز گردند .اما در گزارشات بعدی ،بخصوص پس از نمـاز
جمعه  29خرداد و مبارزات قھرآميز مردم و نيروھایِ سرکوبگر در  30خرداد و جھتگـيری انقالبـی مـردم و ارتقـا شـعارھا بـه سـرنگونی
جمھوری اسالمی و  ...بر موضع انقالبی بودن مبارزات مردمی تأکيد کرده ،ھر چند که بر خالف غرﯾزه و اقداماتِ انقالبی شان ،توده ھا
ھنوز خود را از »جنبش سبز« به رھبری اصالح طلبان می شماردند .بنابراﯾن وظيفـه یِ مـا مـشخص بـود .از ھمـان روز اول کـه اﯾـن
مبارزات آغاز گشت ،رفقایِ ما ھمزمان با تولد ھسته ھا در ميانشان بودند و در عين اتحاد عمل با جوانان انقالبی خط مـشی مـستقل
خود را حفظ کرده و ھر زمان که رھبری اصالح طلب پا پس می کشيد ،آنھا را افشا کرده و ﯾارانِ خيابانی شان را به اقدام ھای مستقل
انقالبی دعوت کرده و جھت می دادند .خوشبختانه ،رسم ما مکتوب کردن و مستند ساختن فعاليت ھا و نظراتمان است و با رجوع به
مطبوعات و ساﯾت ھای ما ،مردم و سياسيون می توانند از مواضع نظری و اقداماتِ عملی ما مطلع گردند.
پس اﯾن چه انتقادی است که شما به ما می کنيد؟ اﯾنکه رفقای ما در پراتيک اجتماعی شـان در موقعيّـتی قـرار داشـتند کـه ھنگـام
شکلگيری اﯾن ھسته ھا ،آنھا نيز در ميان مردم باشند ،و ﯾا به اعتبار شھرتِ سياسی بودنشان ،موردِ رجوع اﯾن جوانـان بـرای کمـک و
راھنماﯾی قرار گيرند ،جای انتقاد دارد ﯾا تقدﯾر؟ چنين جاﯾگاھی که ما بدان مفتخر شده اﯾـم حاصـل برخـوردِ صـحيح مـا بـا تـوده ھـای
مردمی و سياسی در اجتماع بود که به جایِ جدا سازی اﯾشان از جامعه و منفرد ساختنش در خانه ھایِ تيمی و  ،...به ادامه زندگـی
در ميان توده یِ مردم و مرکزﯾّت قرار دادن محيط طبيعی شان برای فعاليّت ھای کمونيستی  ،تشوﯾق شان کرده بودﯾم .انتقاد اﯾنست
که ،چرا شما در چنين موقعيّتی نبودﯾد؟ چه بينشی در شما موجود است که تا اﯾن حـد شـما را از جامعـه تـان جـدا سـاخته اسـت؟
رفقایِ جوانِ ما با تشکيل دادنِ آنچه که چند روز بعد از آن ،با عنوانِ »ندای سرخ« نامگذاری شد ،ھوﯾّـت مـستقل کمونيـستی خـود را
حفظ کرده و در چھارچوب »منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای اﯾران« ) (9با تشرﯾک مساعی ،به تحليل مشترک رسيده و
با اجماع ،در مورد چگونگی برخورد با اﯾن »جنبش سبز« که درست ﯾا نادرست ،مردم خود را از آن می پنداشتند و در آغاز ،نسبت به نام
و نماد آن تعصب داشتند ،تصميم گيری می کردند .در آغاز اﯾشان حمله یِ مستقيم به »رھبری سبز« را سازنده تشخيص نمی دادند
و در تحليلھای خود به اﯾن اجماع رسيده بودند که در صورت اتخاذ چنين سياستی در آن مقطع مشخص ،به منزوی شـدن و در نھاﯾـت
حذف اﯾشان از ھسته ھاﯾشان خواھد انجاميد .اما ھرگز تاکتيکِ افشا و طرد راه حلھایِ ليبرالی )مندرج در منشور پيشنھادی( را تـرک
نکرده و از ھمان آغاز در مقابل راه حلھای رھبران اصالح طلب ،راه حلھای مـستقل خـود را ارائـه مـی دادنـد .اﯾـن واقعيّـت بانـدازه ای
مشھود بود که ھنوز دو سه ھفته از آغاز مبارزات نگذشته ﯾکی از اصالح طلبان در نامه ای به اﯾشان متذکر گشت که راه ھای آنـان بـا
رھبری »جنبش سبز« خواناﯾی ندارد .و اﯾشان در پاسخ نوشتند » :اما در پاسخ به اﯾن دوست ارجمند و بسيار مودب می گوﯾيم که ما
برای شکستن تحرﯾم اطالعاتی مردم توسط دولت کودتاچيان اقدام به انتشار اﯾن »خبرنامه« کرده تا مردم را از مبارزات مشترکشان در
دفاع از حقوق دمکراتيک شان مطلع سازﯾم .اﯾن عمل را نيز بر مبنای باور خود از حقوق دمکراتيک و انسانی مردم انجام می دھيم .در
اﯾن راه نيز خود را محدود به »رھبر« و ﯾا »جنبش« خاصی نمی کنيم و زﯾر بار ھر کس که بخواھد اﯾن مبارزه مشترک را به منـافع ﯾـک
کاندﯾدای مشخص مصادره کند و ﯾا برداشت و موضع خود را زﯾر عنوان »جنبش سبز« به دﯾگران تحميل کند نمی روﯾـم .مـردم اﯾـران از
قوميت ھا ،مذاھب ،جنسيت و باورھای متنوعی تشکيل شده اند و حقوق دمکراتيک به تمامی آنھا تعلق دارد .اگر »جنبش سبز« خود
را صرفاً »اسالمی« می پندارد ،و ﯾا نخواھد به ھر بھانه ای ،در صورت پيروزی ،بالفاصله حقوق برابر مردم در تعيين سرنوشت خوﯾش و
آزادی ھای دمکراتيک بيان ،قلم ،اطالعات و ارتباطات ،تحزب و اجتماعات و ...را بدون در نظر گرفتن قوميت ،جنسيت ،اﯾدئولوژی و مذھب
تأمين نماﯾد ،ما خود را از آن تيره نمی دانيم .پس در حقيقت اﯾن ما نيستيم که باﯾد موضع خود را نسبت به »جنبش سبز« و باصـطالح
»رھبری« آن مشخص کنيم .ما در خيابان در مقابل نيروھا مسلح کودتاچيان و پشت ماشين تحرﯾـر خـود در مقابـل سانـسور اﯾـشان،
متحداً ،در حال مبارزه اﯾم و از ﯾکدﯾگر نمی پرسيم که مذھبت چيست؟ ترکی ﯾا کرد ﯾا فارس ﯾا ...؟ و ھر کس و ﯾا جنبش و ﯾارھبر و ﯾـا
نظامی را که بخواھد اتحاد ما در مبارزات برای حقوق دمکراتيک مان به انشقاق تبدﯾل کند ،طرد می کنيم .پس اﯾـن رھـبری »جنبـش
سبز« است که باﯾد موضع خود را نسبت به مبارزات ما مشخص سازد .آﯾا دفاع از حقوق دمکراتيک ما را ھـدف مبـارزه خـود قـرار داده
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
است؟ در صورت پاسخ مثبت در کنار ما خواھد بود .اما اگر الووﯾت اھدافش قبل از تأمين آزاد ھای دمکراتيک ما ،حفظ نظام و ﯾا مذھب
و ﯾا موقعيت ممتاز خود و دﯾگران باشد ،حداقل ،رھبر ما نيست! و کودتاچی دﯾگری است که فعال ً قافيه را باختـه و بـرای دسـتيابی بـه
قدرت مظلوم نماﯾی کرده و به دنبال سوء استفاده از مبارزات ما است (10) «.آنوقت شما برخورد و لحن مؤدبانه یِ اﯾن رفقا را به ﯾـاران
خيابانی شان ،که در کوچه ھا و خيابان ھا و ميادﯾن در کنار ھم در مقابل نيروھای کودتا مبارزه می کنند را طوری جلوه مـی دھيـد کـه
مثال ً اﯾشان با رھبران اصالح طلب حکومتی مسامحه و مصالحه کرده اند؟ آﯾا اﯾن نشانه یِ خانه نشينی شما نيـست کـه احساسـات
»مبارزه در کنار ﯾکدﯾگر کردن« را با چنان چيزی اشتباه می گيرﯾد و براﯾتان قابل فھم نيست؟ اگر در آن شـراﯾط در خيابـان ھـا مـشغول
مبارزه قھرآميز با حکومتِ تا بُن دندان مسلح قرار داشتيد ،می فھميدﯾد که در عين محکوم کردنِ رھـبران اصـالح طلـب حکومـتی ،چـه
احساسی به جوان سبزپوشی که در کنارتان و جلوی خط آتش اﯾستاده است ،می داشتيد.
ھمين دور گود نشينی شما باعث شده است که روابط انسانی و طبقاتی را بسادگی و سياه و سـفيدی بپندارﯾـد از فھـم پيچيدگـی
دﯾالکتيکی آنھا محروم بمانيد .مسائل مطرح شده در ميان اﯾشان به آن سادگی اﯾکه برای ﯾک »دور گود نشسته« مينماﯾد نبـود .آنھـا
بالفاصله به اﯾن فکر افتادند که با جدا کردن توده ھا از »جنبش سبز« و نبودن ﯾک »الترناتيو سرخ« چه می توانند بکنند؟ چگونه وسيع
ترﯾن توده مردمی را به جھت خواسته ھایِ دمکراتيک جنبش و ھمـسو بـا منـافع و اھـدافِ پرولتارﯾـا سـوق دھنـد؟ بخـصوص زمانيکـه
پرولتارﯾا ،بمثابه یِ ﯾک واحد طبقاتی در اﯾن مبارزات غاﯾب است .اگر منظورتان از برگزﯾنی »جنبش رنگين کمان« به علتِ ضعف و غيبت
جنبش کمونيستی در مبارزه می بود ،ما قبول می کردﯾم .اما شما باز ھم مغرضانه ارائه اﯾن آلترناتيو را طوری جلوه می دھيد که انگار
اردوگاه سرخی وجود داشته که رفقایِ ما بدان پشت کرده و از درِ سازش با اصالح طلبانِ حکومتی بر آمدند .اگر اﯾن رفقایِ ما ھم می
خواستند چون شما درگير روﯾا باشند و چشمشان را با واقعياتِ مبارزه و نيازھایِ ضروری آن ببندند ،آنوقت ،اﯾـشان ھـم در کنـار شـما،
»دور گود« می نشستند و فرﯾاد می زدند »لنگش کن« .واقعاً اگر رفقایِ ما می خواستند با شما ھمراه شوند ،کجـا مـی باﯾـست بـه
دنبالتان می گشتند؟
رفقای ما در شراﯾطی قرار داشتند که ھيچ طبقه کارگر و کمونيست دﯾگری در خيابان نبود .آنھا بودند و عده ای جوان کارگر و روشنفکر
در ﯾک معجون پوپوليستی که اکثرﯾت شان خود را از »جنبش سبز« می پنداشتند .آنھا پس از دو سه ھفته کار تبليغاتی و افشاگری از
رھبران اصالح طلب ،شراﯾط را آماده دﯾدند که ﯾاران خيابانی شان را از گرد رھبران اصالح طلب جدا کنند .اما کمپ سـرخ و کـارگری ای
وجود نداشت که بتوانند آنان را به آن جھت راھنماﯾی کنند .پس مشکل شان اﯾن بود که کمپ سرخ متمرکز ،آشکار و با نفـوذی وجـود
ندارد که بتواند رﯾزش »جنبش سبز« را به خود جذب کند .پس چگونه می توانستند بيشترﯾن و گسترده ترﯾن توده ھا را از اﯾن رھـبران
جدا سازند؟ آلترناتيو »جنبش رنگين کمان« مانند معجزه ای از آسمان بود .فردی ھمراه با نامه ای پوستری براﯾشان فرستاده بود کـه
ھر رنگ از رنگين کمان را به خواسته ھایِ بخشی از جامعه منسوب می کرد ،و درنتيجه جنبش مردمی را به ﯾک رنگين کمـان تـشبيه
کرده بود .اﯾن اﯾده دقيقاً آن چيزی بود که رفقایِ ما به دنبال آن بودند تا نمادی را که در بر گيرنده یِ حقوق دمکراتيک مردم و خواسـته
ھایِ جنبش ھایِ اجتماعی بود را در مقابل »جنبش سبز« قرار دھند .اﯾن محمل باعث می شـد تـا اﯾـشان بتواننـد از موضـع اھـداف
تاکتيکی و دستورالعمل ھای عملیِ »منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای اﯾران« پيگيری دمکراتيک اھداف کمونيستی را در
مقابل دمکراسی ظاھری بورژوازی اصالح طلب به توده ھا نشان داده و ثابت کنند .در اﯾن حرکت حتی ذره ای از مواضع اعالم شده در
»منشور پيشنھادی  « ...تخطّی نکرده و کوتاه نيامدند.
پس می بينيم که بر خالفِ اتھامات »جافک« ،اﯾن رفقـا در ھيـچ مقطعـی بـه دنبـال ھيـچ جرﯾـانی نيافتادنـد کـه سـزاوار چنيـن اتھـام
ناجوانمردانه ای باشند .شما رفقا ،بر روی نا آگاھی مردم حساب باز کردﯾد تا چنين تھمـت ھـایِ نـارواﯾی را بـه رفقـای مـا در »نـدای
سرخ« بزنيد .اگر خوانندگان نامه شما به اولين »خبرنامه ندا« رجوع کنند متوجه مغرضانه بودن تھمت ھای شما می شوند.
ھمچنين ،با رجوع به پيام پنجم اﯾشان که پيشنھاد »جنبش رنگين کمان« را تبليغ می کند ،خواھند دﯾد که چگونه موضع اصولی اﯾشان
که در عمل ،خط تبليغاتی اﯾشان عليه رھبری »جنبش سبز« محسوب می شود ،اﯾن رھـبران را بـه دسـت و پـا انداختـه و سـعی در
»مبرا« نشان دادن خود از »انحصار طلبی« و »تکصداﯾی« و »تک رھبری« کردند .به پيام ﯾازدھم موسوی مراجعه کنيد و تفاوت آن را با
پيام ھایِ قبلی اش که خود را از ھر نظر دﯾگری جدا اعالم می کرد مقاﯾسه نماﯾيد .اﯾـن نـشان مـی دھـد کـه اتخـاذِ مواضـع اصـولی
دمکراتيک ھمراه با پياده کردنِ آگاھانه آن ،حتی به دست ﯾک نيروی قليل چند نفره ،اما فعال ،چه تأثيری در ﯾک جامعـه یِ انقـالب زده
می تواند داشته باشد .آری رفقا! مشکل شما از اعالم »جنبش رنگين کمان« آغاز نشده بود .مشکل شما ،ھمانطور که در ادامه یِ
نامه تان آمده است از دﯾدگاه بغاﯾت راست روانه یِ شما در مورد »انقالب دمکراتيک نوﯾن« و »جمھوری دمکراتيـک نـوﯾن« نـشأت مـی
گيرد .اما چه کسی می تواند در جامعه یِ انقالب زده ،علناً از موضع راست روانه به نيروی دﯾگری انتقاد کند .پس شما می باﯾـستی
با مغلطه و وارونه جلوه دادن واقعيات و حقيقت ،و استفاده از روش ھای دشمنانه و ضد اطالعاتی ،انتقادِ خود را از موضع »چپ« نشان
دھيد تا راست روی خود را در مورد آلترناتيو انقالبی پرولتارﯾا ،ﯾعنی »جمھوری شوراھا« و حماﯾتتـان از دﯾـدگاه »دﯾکتـاتوری حزبـی« در
مقابل »دﯾکتاتوری پرولتارﯾا« پنھان سازﯾد.
من ،احمد فارسی ،بعنوان فرد مسئول از گروه »بسوی انقالب« که افتخار مشاورت با رفقای تشکيل دھنده یِ »ندای سرخ« و عضوﯾت
در آن را داشتم ،توضيحاتِ باال را به شما و کل جنبش ارائه دادم .در بخش بعدی بحث اصلی ،ﯾعنی اختالف در دﯾدگاه ھای خود نسبت
به »انقالب دمکراتيک«» ،نيروھای دمکرات جامعه« و »نقش و وظاﯾف حزب طبقه کارگر« خدمتتان ارائه خواھيم داد.
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» .6تأملی در چيستی جنبش سبز«  -عربشاھی 22 -مرداد  -1388ساﯾت عصر نو
 .7پيشروی »جنبش رنگين کمان« و تاکتيکھای قدﯾمی حکومتی – احمد فارسی http://nedaanews.com/?p=355
 .8مبارزات مردم عليه کودتای سپاه و »رھبری« شماره  3بسوی انقالب – سرمقاله http://maktabemarx.net/?p=179
 .9منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای اﯾران http://maktabemarx.net/?page_id=524
 .10پاسخنامه خبرنامه ندا12-تير 1388
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اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻧﺪاي ﺳﺮخ

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮ اراك
کارگران غيور شھر اراک! دوستان! رفقا!
امروز وضعيتی به مراتب دشوارتر و خطرناک تری در برابر ماست .اگر تا دﯾروز کارفرماﯾان با انگيزه یِ کسب درآمد و سود بيشتر کارخانه
ھای را تعطيل کرده و ﯾا توليد را پاﯾين می آوردند و بخشی از سرماﯾه خود را به خارج از کشور منتقل می کردند ،امروز از ترس مبارزه و
انقالب مردمی ھر چه را که در اختيار دارند و ﯾا می توانند به دست بياورنـد را بـه ارز و طـال تبـدﯾل کـرده و بـا کـاروان ھـای کـاميون و
کانتينرھای ھواﯾی و درﯾاﯾی به خارج می فرستند .حتماً خبر ﯾکی از اﯾن کانتينرھا را در اخبار شنيده اﯾـد کـه محمولـه ای بـالغ بـر 18
ميليارد و  500ھزار ميليون دالر برابر با  18500ميليارد تومان طال و ارز در مرز ترکيه بـه دسـت تـرک ھـا بازداشـت مـی شـود .پـس از
تحقيقات گمرک و پليس ترکيه و بين الملل کاشف به عمل می آﯾد که اﯾن محمولـه متعلـق بـه سـران و مـسئوالن حکومـت جمھـوری
اسالمی بوده است .چنين کشفی بيانگر آنست که مسئوالن نظام و وابستگان اﯾشان ھم اميـدی بـه پاﯾـداری اﯾـن نظـام نداشـته و
عاقبتی جز فروپاشی برای آن پيش بينی نمی کنند .خبرھا حاکيست که آنھا از ھم اکنون در حال مذاکره با کشورھای بيگانه ھستند
تا مکانی امن برای خود و ثروت ھای چپاول کرده بيابند .جالب اﯾنجاست که بغير از کشورھاﯾی چون ونـزوئال و کوبـا و پـرو و  ...حتـی
حکومت ھاﯾی چون فرانسه نيز به اﯾشان چراغ سبز داده و ﯾادآوری می کنند که ھمانطور که در سال  57بـه خميـنی تـضمين مـالی و
جانی دادند ،به اﯾشان نيز خواھند داد.
دوستان و رفقا!
ما نباﯾد بگذارﯾم تا اﯾن ناجوانمردان ثروت ھای ما را دزدﯾده و از اﯾران خـارج کننـد و روزگـار مـا را بـا بيکـاری و بـی پولـی و گرسـنگی و
شرمساری در مقابل سر و ھمسر و ھمساﯾه سياه تر کنند .ما باﯾد در کارخانه ھا و مراکز شغلی خود نسبت به اﯾن اقدامات ھوشـيار
باشيم و با دﯾدن اولين نشانه ھا فوراً ھمکاران خود و مردم اﯾران را مطلـع سـازﯾم .بخـصوص کـارگران دفـتری )کارمنـدان( در شـراﯾطی
ھستند که به سرعت می توانند از اﯾن اقدامات با خبر شوند .نـشانه ھـای چنيـن اقـدامی  .1توقـف سفارشـات و کـاھش چـشمگير
موجودیِ انبار مواد اوليه و جانبه ای توليد .2 ،کاھش قيمت ھا و فروش فله ای توليدات کامل و نيمه تمام  ،که نشانه یِ تبدﯾلِ نقدﯾنگی
به ارز و طال از منابع کارخانه می باشد .ھمچنين .3 ،درخواست و گرفتن وامھای سنگين از منـابع بـانکی ،و  .4عـدم پرداخـت چندﯾـن
ماھه دستمزدھا ،و  .5اعالم ورشکستگی ،که بمنظور دزدی نقدﯾنگی از منابع بانکی و دولتی و دستمزد کـارگران بـرای ھمـان ھـدف
صورت می پذﯾرد .به محض مشاھده یِ اﯾن نشانه ھا ما باﯾد ھمچون دﯾگر کارگران آماده یِ نشان دادن عکـس العمـل باشـيم .مثـال ً
کارگران نساجی بوکان به محض اطالع از اقدامات اعالم ورشکستگی کارفرما فوراً کارخانه را تصرف کرده و نگذاشتند کارشناسان بانـک
ملی از اموال کارخانه صورت برداری کنند .وﯾا کارگران الستيک دنا نيز فوراً شورای کارگری مـستقل تـشکيل داده و بـا تـصرف کارخانـه
مدﯾرﯾت توليد را در دست گرفته اند.
کارگران غيرتمند اراکی!
اﯾن شُتُری است که بزودی قرار است در خانه یِ ما بنشيند .طبق اطالعات به دست آمده مسئوالن و کارفرماﯾانِ کارخانـه ھـای واگـن
پارس ،آذر آب ،ماشين سازی و رﯾسندگی اقداماتِ خود را برای بستن کارخانه آغاز کرده اند .کارخانه ھای دﯾگر شـھر نـيز در وضـعيّت
مشابھی قرار دارند .ھم اکنون بيش از دو ھفته است که اعتراضات کارگران واگن سازی باال گرفته است .اﯾشان در چنـد روز گذشـته
خيال داشتند تا راھپيماﯾی ای در سطح شھر راه اندازی کنند تا کارگران دﯾگر کارخانه ھا را نسبت به اﯾن دسيسه ھا و توطئه ھا با خبر
سازند .اما حکومت طرفدار سرماﯾه دار با اعزام نيروھای ضد شورش تا امروز از وقوع آن جلوگـيری نمـوده اسـت .آنھـاﯾی کـه در حـال
سرقت اموال ما ھستند با پول ماليات ھا و نفت ما مزدورانی را استخدام کرده انـد تـا بـا اعمـال خفقـان از پخـش شـدن اخبـار دزدی
ھاﯾشان جلوگيری کنند .مسئوالن اﯾن حکومت زور و خفقان که در ھراس از تظاھرات ھای تھران فرار را به قرار ترجيح داده اند به خيـال
خودشان می توانند در مقابل اراده یِ متحدِ ھزاران ھزار کارگر اراکی اﯾستادگی کنند.
کارگران مبارز و مردم دلير اراک!
ما باﯾد ھر چه سرﯾعتر به کمک ھم زنجيرانمان در واگن سازی پارس بشتابيم و ھمراه اﯾشان در برابر اﯾن قدّارانِ زورگو باﯾستيم .ما باﯾد
با تشکيل شوراھای غير حکومتی و مستقل کارخانه ھاﯾمان نماﯾندگان واقعی خود را انتخاب کرده و در کنار نماﯾندگان دﯾگر کارخانه ھـا
نسبت به اقدامات آﯾنده مان تصميم بگيرﯾم .چند روزی بيشتر تا پائيز نمانده و طبق شواھد و مدارک به دست آمده مدﯾران کارخانه ھا و
مسئولين ادارجات دولتی اﯾن زمان را برای انجام نقشه ھا و طرح ھاﯾشان انتخاب کرده اند .بياﯾيد متحدانه از اﯾن پيش آمـد جلوگـيری
کنيم .اگر دﯾر بجنبيم مجبور خواھيم بود اﯾن زمستان را در بيکاری و بی پولی ،و بی خوراکی و بی گازی و در تارﯾکی سر کنيم و بيکـار
در خانه ھاﯾمان ،بيماری و مرگ زن و فرزندانمان را شاھد باشيم.
کارگران اﯾران متحد شوﯾد!
نان ،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
»ندای سرخ«
پانزدھم شھرﯾور 1388

ﻧﺎن ،ﻣﺴﻜﻦ ،آزادي  -ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮراﻳﻲ
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻘﺖ ﺗﭙﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺮدﻧﺪ
صبح روز جاری چھارشنبه مورخ  ١٨شھرﯾور صدھا تن از کارگران کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند.به گزاری واحد کارگری مجموعه
فعاالن حقوق بشر در اﯾران  ،کارگران معترض خواستار منظم شدن پرداخت حقوق و پاسخ گوﯾی مدﯾران اﯾن شرکت درباره کاھش اضافه کاری ،کاھش
دست مزد درﯾافتی ،اجراﯾی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و عدم اجرای طرح ضرﯾب رﯾالی بودند.کارگران که با ھمراھی اعضای سندﯾکای کارگری
شرکت کشت و صنعت ھفت تپه از ساعات ابتداﯾی کار شرکت دست به تجمع روبروی درب دفتر مدﯾرﯾت کارخانه زده بودند به دليل درﯾافت نکردن
پاسخی از سوی مدﯾران  ،اﯾن تجمع را تا پاﯾان ساعت کاری امروز ادامه دادند.

ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ داوري
امروز حوالی ساعت  ۴بعد ظھر آقای " محمد داوری " عضو شورای مرکزی سازمان معلمان اﯾران و سر دبير ساﯾت " سحام نيوز " ارگان حزب اعتماد
ملی بازداشت شد.الزم به ذکر است که آقای داوری در  ٢٣اسفند سال  ١٣٨۵به ھمراه دﯾگر فعاالن صنفی و مدنی مقابل مجلس شورای اسالمی
بازداشت و نوروز را در بند انفرادی گذراندند.

اﻋﺘﺮاض و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﻨﺮﺳﺎزي
در خبرھای دو روز قبل خواندﯾم که سرماﯾه دار صاحب شرکت فنرسازی با اعالم وضعيت بد مالی کارخانه را تعطيل و کل  30کارگر کارخانـه را ﯾکجـا
اخراج کرده است .اﯾن حادثه حدود ﯾک ماه پيش روی داده است و کارگران از آن روز تا امروز در حال اعتراض و شکاﯾت عليه کارفرما ھستند 30 .کارگر
اخراجی از مدت ھا پيش از تعطيل کارخانه تا کنون حتی رﯾالی دستمزد درﯾافت نکـرده انـد .آنـان خواسـتار انـصراف سـرماﯾه دار از تعطيـل شـرکت،
بازگشت به کار و پرداخت ھمه مطالبات خود ھستند.

ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺎن و ﺻﻒ ﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
کمبود شدﯾد مواد غذاﯾی واقالم خوارکی وﯾژه ماه رمضان در پاﯾتخت وعدم نظارت وزارت بازرگانی,شھرداری تھران وساﯾر نھادھای مرتبط با بازار موجب
تشکيل صف ھای طوالنی در تھران برای تھيه مواد غذاﯾی شده است.با نزدﯾک شدن به ساعات پاﯾانی روز و ساعت افطار صف ھای طوﯾل نان به وﯾژه
نان ھای پرطرفدار ماند بربری,سنگک وانواع نان ھای فانتزی در کوچه پس کوچه ھای پاﯾتخت وخيابان ھای اصلی شھر تشکيل می گردد.از آغاز ماه
رمضان مردم تھران مجبور شده اند برای تھيه نان ساعت ھای زﯾادی در صف بمانندکه با توجه به گرمای ھوا,آلودگی وشراﯾط وﯾژه ماه رمضان موجـب
وارد آمدن فشارھای عصبی وروحی زﯾادی برافراد شده است .ھمين فشارھا موجب بروز برخی درگيری در صف ھای نان ودﯾگر اقالم خوراکـی ميـان
شھروندان تھرانی شده است.اﯾجاد صف ھای طوالنی تنھا در برابر نانواﯾی ھا دﯾده نمی شود.بلکه صف ھای طوالنی برای تاکسی,اتوبوس ومترو نيز
در مناطق مختلف تھران دﯾده می شود.

اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد  :ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺳﺮﻛﺎري اﺳﺖ
پس از آنکه وزﯾر رفاه به عنوان متولی اعالم خط فقر در دولت نھم ،اعالم خط فقر را امری بی فاﯾده دانست ،رئيس دولت دھم نيز از اﯾن رواﯾت پيروی
کرد و آن را »سرکاری« ذکر کرد .روز گذشته محمود احمدی نژاد رئيس دولت دھم ،در نشست خبری با خبرنگاران خارجی در پاسخ به سوال
خبرنگاری که دليل عدم اعالم خط فقر را جوﯾا شد ،گفت» :خط فقر از اﯾن سرکاری ھاست؛ خط فقر ﯾک چيز نوسانی است ،بستگی دارد شما خط
فقر را چه چيز تعرﯾف کنيد ،می شود خط فقر «.اگرچه سياست دولت نھم و ھم اکنون دولت دھم بر عدم تعيين خط فقر قرار گرفته اما در اکثر
کشورھا ،دولت ھا برای برنامه رﯾزی جھت کاھش فقر ،براساس تعارﯾف سازمان ملل ،خط فقر را طبق ميزان درآمد شھروندان تعيين و اعالم می کنند .
کارشناسان اعتقاد دارند اگرچه اعالم خط فقر فی نفسه ارزش چندانی ندارد اما اساس تصميم گيری ھا و سپس ارائه گزارش عملکرد دولت ھا از
روند کاھش فقر ،تعيين خط فقر نسبی و مطلق در جامعه است .به تعبير دﯾگر اگرچه تعيين دقيق خط فقر چندان ساده نيست و بستگی به اﯾن دارد
که ھر مرجع چه شاخص ھاﯾی را مالک قرار داده اما در ھر حال دولت ھا برای آنکه بتوانند جاﯾگاه خود را درخصوص عملکرد فقرزداﯾی ارائه دھند با
تعيين مالک ھاﯾی اقدام به تعيين فقر می کنند .ھمانگونه که برای تعيين نرخ بيکاری اﯾن فرآﯾند انجام می شود و دولت نھم ،افرادی را که در ھفته ﯾک
ساعت کار انجام می دھند ،شاغل ذکر و در نھاﯾت نرخ بيکاری را در مناطقی تک رقمی اعالم می کند .در واقع تعيين تعرﯾف مشخص از شاغل ،باعث
می شود تا عملکرد دولت ھا درخصوص ميزان اشتغالزاﯾی منعکس شود؛ خط فقر نيز چنين ماھيتی دارد.
خط فقر در اﯾران مطابق برآورد حسين راغفر ،صاحب نظر و محقق در حوزه فقر ،خط فقر در اﯾران در سال  ،87حدود  800ھزار تومان است.
براساس گفته برخی مسووالن دولتی حدود  14ميليون نفر در کشور زﯾر خط فقر مطلق قرار دارند .اﯾن تعداد در واقع شامل دو دھک کم درآمد جامعه
است اما اگر درآمد  800ھزار تومان را معيار خط فقر مطلق قرار دھيد ،بيش از پنج دھک جامعه ﯾعنی حدود  35ميليون نفر
در اﯾران زﯾر خط فقر مطلق زندگی می کنند .
بر اساس اعالم وزارت رفاه ،نزدﯾک سه ميليون نفر نيز زﯾر خط فقر شدﯾد قرار دارند که روزانه کمتر از ﯾک دالر درآمد دارند .به گفته مصری ،دولت به
افراد شناساﯾی شده ماھانه کمتر از  25ھزار تومان نمی پردازد .بر اساس تعارﯾف سازمان ملل خط فقر شدﯾد افراد با درآمد زﯾر دو دالر را شامل می
شود .پيش از اﯾن افراد دارای درآمد روزانه
زﯾر ﯾک دالر زﯾر خط فقر شدﯾد قرار داشتند .
بر اساس اﯾن تعرﯾف افرادی که در کشور زﯾر  60ھزار تومان در ماه درآمد داشته باشند زﯾر خط فقر شدﯾد قراردارند.
توزﯾع نابرابر درآمدھا
قطع نظر از ميزان خط فقر مطلق ،ضرﯾب جينی مواد خوراکی و غيرخوراکی نيز نشان می دھد در کشور ما ھزﯾنه ھاﯾی که صرف مواد خوراکی و
غيرخوراکی می شود قابل توجه است .بر اساس مرکز آمار ضرﯾب جينی ھزﯾنه ھای غيرخوراکی خانوارھای شھری در سال  ،87حدود  45درصد است
که در حوزه نابرابر شدﯾد درآمد در کشور محسوب می شود .بر اساس آمارھای بانک مرکزی طی سال ھای اخير فاصله طبقاتی افزاﯾش ﯾافته و اﯾن به
معنای افزاﯾش فقر در دھک ھای کم درآمد جامعه است و ضرﯾب جينی طی اﯾن سال ھا روند روبه رشد داشته است.

ﺳﻨﺎرﻳﻮي ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻳﺮانﺧﻮدرو؟
در حالیکه شراﯾط مالی بزرگترﯾن شرکت صنعتی اﯾران تفاوت چندانی با سالھای قبل نکرده است ،گروھی از سرماﯾهداران در تالشند با ھمکـاری
برخـــــــی مـــــــدﯾران اﯾرانخـــــــودرو ،اقـــــــدام بـــــــه تـــــــصاحب ســـــــھام اﯾـــــــن شـــــــرکت بـــــــه بھـــــــای نـــــــاچيز کننـــــــد.
به گزارش خبرنگار «آﯾنده« ،شرکت اﯾرانخودرو که با بيش از  11ھزار ميليارد تومان گردش مالی در سال ،بزرگترﯾن شرکت صـنعتی اﯾـران محـسوب
میشود ،در سالھای اخير با بحران نقدﯾنگی مواجه بوده است ،با اﯾن وجود و برای جلوگيری از سقوط شرکت ،از انتشار اخبار منفی توسط مدﯾرﯾت
اﯾرانخودرو جلوگيری میشده است .با اﯾن وجود ،در ھفتهھای اخير برخی از مدﯾران اﯾرانخودرو اقدام به انتشار خبر ضرر  123ميليـارد تومـانی اﯾـن
شرکت کردهاند.اﯾن در حالی است که منابع آگاه وجود تغيير خاصی را در شراﯾط مالی اﯾن شرکت رد کرده و تفاوت اعالم سود در سالھای گذشته با

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش از ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ
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زﯾان  123ميلياردی امسال را ناشی از معادالت پشت پرده میدانند.بر اساس اﯾن معادالت ،قرار است تعدادی از سرماﯾهداران قطعهساز نظير مالکان
شرکت »ک« از تأمينکنندگان عمده قطعات اﯾرانخودرو ،اقدام به خرﯾداری سھام اﯾن شرکت کرده و به ھمين دليل ،بـرای سـقوط قيمـت سـھام در
بورس ،اقدام به انتشار اخبار منفی نمودهاند.بنابر اظھار اﯾن منابع ،اﯾن قطعهسازان که ھماکنون مقـادﯾر ھنگفـتی طلـب از اﯾرانخـودرو دارنـد ،بـرای
خرﯾداری سھام اﯾرانخودرو به شرط دارا بودن عضو در ھيأت مدﯾره شرکت ،اعالم آمادگی کرده اند.گفتـه مـی شـود مـيزان طلـب اﯾـن شـرکتھا از
اﯾرانخودرو بسيار باال بوده به طوری که تنھا شرکت »ک« طلب 100ميليارد تومانی از اﯾرانخودرو دارد.در صورت سقوط سھام اﯾرانخودرو که حدود 40
درصد سھام آن وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صناﯾع و بيش از  20درصد دﯾگر متعلق به شرکتھای دولتی و مابقی متعلق به مردم است،
ھم سرماﯾه دولت و ھم سھامداران عادی آسيب میبينند و سود ھنگفتی به حساب اﯾن سرماﯾهداران وارﯾز میشود.

ﻣﺤﻤﻮد رﺋﻴﺴﻲ ،ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ روﻳﺪادﻫﺎي اﺧﻴﺮ
خبر مرگ محمود رئيسي اکنون و با گذشت چند ماه پس از وقوع اﯾن جناﯾت به روزنامه ھا راه ﯾافته است .در طول اﯾن مدت ،پدر و مادر و تمامی افراد
خانواده او زﯾر فشار رعب و وحشت و تھدﯾد دستگاه ھای پليسی و نيروھای سرکوبگر حق گفتن ھيچ کالمی درمورد فاجعه قتل وی را نداشته انـد.
محمود در روز  25خرداد از محل کار خوﯾش به خيابان می آﯾد و به صفوف انبوه معترضان می پيوندد .او کارگر بود .سراسر وجودش ماالل از خـشم و
قھر عليه وضعيت موجود ،عليه گرسنگی و فقر و بی حقوقی و بيکاری و حقارت و ادبار مسلط بر زندگی ھمزنجيرانش بود .محمود با مشاھده سيل
اعتراض توده ای تصميم می گيرد که در پاﯾان ساعت کار به خيابان ھا آﯾد و خشم و نارضائی خود را به اعتراضات خيابانی انسان ھاي ديگر پيوند زند.
او به سيل پرخروش جمعيت می پيوندند .اما درست در ھمان دقاﯾق نخست آماج تھاجم وحشيانه نيروھای سرکوب سرماﯾه قرار می گيرد .مزدوران از
ھمه سو او را محاصره می کنند .باران ضرب و شتم را بر سر و روي وی فرو می رﯾزند ،اورا با تير مي زنند و بدن نيمه جانش را بر سنگفرش خيابان
رھا می كنند .محمود مدتی بعد به کمک ساﯾر معترضان به ھوش می آﯾد و الشه لھيده آكنده از زخم و خون خوﯾش را به خانه می رساند .پدر و مادر
و افراد خانواده با مشاھده اﯾن وضع به وحشت می افتند .از ﯾک سو ،خطر مرگ وی را در برابر دﯾدگان خود می بينند و تصميم می گيرند که ھر چـه
زودتر او را به بيمارستان ببرند اما ،از سوی دﯾگر ،به اﯾن می اندﯾشند که انتقال وی به بيمارستان ممكن است خطر دستگيری و سر به نيست شدن
حتمی او را در پی داشته باشد .پدر و مادر و کسان محمود سرانجام به اﯾن نتيجه می رسند که او را در خانه خود نگه دارند ،شاﯾد به اﯾن ترتيـب از
خطر دستگيری و احتمال قتل او به دست مزدوران جناﯾت پيشه دولت سرماﯾه جلوگيری كنند .محمود روزھا با دنيايی زخم و درد بدون ھيـچ دکـتر و
درمان پزشکی الزم در خانه می ماند اما ھر روز وضع جسمی اش از روز قبل بدتر می شود .اﯾن وضع قرﯾب  2ماه طول می كشد و سرانجام محمود
در آستانه مرگ قرار مي گيرد .پدر و مادرش او را به بيمارستان می برند .پزشکان می گوﯾند که جراحات او بسيار کاری و عفونت ھايش انبوه است.
محمود در فردای آن روز جان می بازد .معضل خانواده در اﯾن لحظه اما فقط مرگ عزﯾزشان نبود .آنان جرأت دفن وی را ھم نداشتند ،زﯾرا درھراس بودند
که سرکوبگران در صورت اطالع به بازماندگان او نيز رحم نکنند .آنان با ترس و لرز و وحشت و بدون اﯾن که ھيـچ اسـمی از زخمـی شـدن محمـود و
جناﯾات عوامل سرماﯾه بياورند جنازه را در گورستان دفن می کنند و مرگ وی را مرگ طبيعی اعالم می كنند .خانواده محمود روزھا پس از مرگ او به
فکر انتشار خبر اﯾن جناﯾت شنيع عوامل سفاک دولت سرماﯾه و آنچه بـر سـر خودشـان رفتـه اسـت مـی افتنـد و موضـوع را بـه روزنامـه ھـا مـی
کشانند .منبع:کميته ھماھنگی برای اﯾجاد تشکل کارگری

آﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان» ﻳﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪ« )ﻛﺎرﻣﻨﺪان( ﻫﻢ آﻣﺎده ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ» ﻳﻘﻪ آﺑﻲ« ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
گو اﯾنکه فرھنگيان اﯾران سال ھاست که در حال مبارزه برای حقوق صنفی خود می باشند ،اما بقيه یِ کارگران ﯾقه سفيد تحرکی اعتراضی ای از
خود نشان نداده اند .اما ،گوﯾا تحمل اﯾشان نيز به حداکثر ظرفيّت خود رسيده و عنقرﯾب است که ھمراه با معلمان و کارگران ﯾقه آبی به خيابان ھا
سرازﯾر شوند.
گزارشات پاﯾگاه ھای خبری حکومتی حاکيست که رعايت نکردن عدالت در افزايش حقوق کارکنان بانکھاي دولتي ،موجب بروز ناراحتي و نارضايتي
ميان کارکنان بانکھا شده است.
به گزارش خبرگذاری »اﯾلنا« و »تابناک« ،بانکھاي دولتي ،پس از گذشت شش ماه از سال ،ھنوز حقوق کارکنان خود را افزايش نداده اند .بانک ملي
ايران که به عنوان بزرگترين بانک دولتي ايران اعالم ميشود و با اينکه عمده سرمايهھاي شرکتھا و سازمانھاي دولتي کوچک و بزرگ را در اختيار
دارد ،نتوانسته در سال گذشته کارنامه موفقي را از خود به جاي گذارد و به گفته برخي کارمندان اين بانک» ،مسئوالن بانک با عدم افزايش حقوق
امسالشان در حال تنبيه کارمندان خود به دليل به دست نياوردن سود مناسب براي اين بانک دولتي ھستند«.

ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺧﻮدرو و اﻳﺮاﻟﻜﻮ :از آﻏﺎز ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﻜﺎري ﮔﺴﺘﺮده در راه اﺳﺖ
ورشکستگی احتمالی اﯾران خوردو موجب بيکاری تعداد زﯾادی از کارگران وفعاالن صنعت خودرو در اﯾن کشور خواھد شد .رکود صنعت خودرو اثرات
منفی بسياری بر بازار کار اﯾران خواھد گذاشت وموج بيکاری گسترده ای در کشور را در پی خواھد داشت.در حال حاضر جدا از شرکت ھای وابسته
به صنعت خودرو مانند شرکت ھای قطعه ساز,بازار بورس خودرو ونماﯾشگاه اتومبيل وبه خرﯾد فروش خودرو بخش مھمی از بازار کار کشور را به خود
اختصاص داده است که در صورت رکود اﯾن بازار در کنار رکود بازار مسکن بيکاری روز به روز بيشتر وافزونتر خواھد شد .ھمچنين بنا به گزارشات موثقی
از اﯾرالکو،اﯾن کارخانه قصد دارد تعداد 70دﯾگ صنعتی را به دليل مشکالت اقتصادی اش تعطيل کند .اما اخبار تکميلی تری حاکی از آن است که خط
توليد 1و 2اﯾن کارخانه تا پاﯾان مھرماه تعطيل خواھد شد و با اﯾن شراﯾط کارگران بسياری بيکار و به سيل اعتراضات ميپيوندند.

ﺷﻬﺮﻳﻮر :ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﻨﻲ اﻟﺒﺮز /ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﮔﺮان
با افزايش مشکالت کارخانه چينی البرز و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران اين واحد توليدی در آستانه تعطيلی قرار گرفت .کارخانه چينی البزر که در
شھر صنعتی البرز واقع شده به دليل کمبود نقدينگي ،سومديريت و کاھش کيفيت توليد و قديمی بودن تجھيزات آن بيش از دو ماه است که در
پرداخت حقوق کارگران خود دچار مشکل شده و حدود  17روز است که توليد آن نيز متوقف شده است .
اين واحد توليدی که توليدکننده انواع ظروف چينی است و عالوه بر تامين نياز داخلی محصوالت خود را به کشورھای عراق ،سوريه و آذربايجان نيز
صادر می کرد به دليل بی توجھی مديران واحد و صاحبان اصلی دچار مشکالت مالی شده و روند توليد آن دچار مشکالت عديده شده است .عدم
پرداخت حقوق کارگران شاغل اين واحد توليدی در دو ماه اخير موجب شد تا کارگران با حضور در استانداری نسبت به روند موجود اعتراض کرده و
خواستار رسيدگی مسئوالن به وضعيت خود شوند .
بيش از  300تن از کارگران زن و مرد کارخانه چينی البرز ضمن انتقاد از عدم پرداخت حقوق و اضافه کار و پاداش شب عيد نگرانی خود را از تعطيلی
کارخانه و افزايش مشکالت ابراز داشتند .کارگران ھمچنين خواستار توجه و رسيدگی مسئوالن سازمان صنايع و معادن ،اداره کار و استاندار قزوين به
مشکالت خود شدند .تعدادی از کارگران بالتکليف گفتند :مدت دو ماه است که حقوق نگرفته و بابت سه ماه اضافه کار خود و نيز عيدی و پاداش سال
قبل نيز طلبکار ھستيم .يک کارگر زن اظھار داشت :اين شرکت بيش از  400نفر کارگر دارد اما اخيرا بيش از  40نفر از افراد خاص که نيمی از آنھا
بازنشسته ھستند با روابط خاصی وارد مجموعه شده و بدون آشنايی با نحوه توليد از چھار تا ھفت ميليون تومان حقوق ماھانه دريافت می کنند که
اين مسئله و سوء مديريت موجب کاھش توليد و عدم فروش محصول و افزايش بدھی ھا شده است .
کارگر ديگری نيز ادامه داد :مديران مجموعه تاکنون بيش از  20ميليارد تومان وام گرفته اند اما در جای ديگری سرمايه گذاری کرده اند و از پرداخت
حقوق کارگران عاجز مانده اند و درصددند با رھا کردن واحد آن را ورشکسته قلمداد و وامھای کالن بگيرند .وی افزود :توليد کارخانه از چند روز پيش به
طور کامل متوقف شده که اين کار موجب شده واحد در پرداخت ھزينه آب ،برق و تلفن و ساير ھزينه ھا ھم با مشکل مواجه شود و افزايش بدھی ھا
و توقف توليد آينده واحد را نگران کننده خواھد کرد .کارگر ديگری نيز گفت :در چند ماه اخير اين دومين بار است که در مقابل استانداری تجمع می
کنيم اما تاکنون کسی به مشکالت ما رسيدگی نکرده است .

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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ﻧﺪاي ﺳﺮخ
اﺧﺮاج دو ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻴﻨﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
روز پنج شنبه دوازدھم شھريور كارگران خشمگين پيمانی شركت شيشه مينا كه حقوقشان را دريافت نكرده بودند به نماﯾندگی باقی کارکنان پيمانی
نزد پيمانکار مربوطه رفته و شروع به اعتراض ميكنند  ,دو كارگر كه مشكالت معيشتي به آنھا بسيار فشار آورده بود با لحن تندي با پيمانكار صحبت
ميكند كه به آنھا گفته ميشود ازشركت اخراج ھستيد .اﯾن اقدام به خشمگين تر شدن کارگران انجاميد و اﯾشان پيمانکار را تھدﯾد کردند که اگر تا
شنبه  14ام شھرﯾور حقوقشان را درﯾافت نکرده و کارگران اخراجی به کار باز نگردند دست به اقداماتِ دﯾگری خواھند زد.

اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺎرﮔﺮان آي ﺗﻲ آي ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
به دنبال تھديد كارفرماي موقت كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران ) (ITIمبنيبر برخورد انضباطي با كارگراني كه نسبت به پرداخت نشدن حقوق
خود معترض ھستند ،تمامي كارگران اين كارخانه از ساعتي پيش در محل كارخانه تجمع كردند .
يكي از كارگران  ITIدر تماس تلفني گفت :كاسه صبر كارگراني كه از پرداخت نشدن مطالبات ھفت ماه گذشته خود عصباني بودند با تھديدھاي امروز
صبح كارفرما سريز شد و در نتيجه كارگران در محوطه و اطراف كارخانه به شعار دادن عليه مديران كنوني كارخانه پرداختند .
وي گفت :از ابتداي ھفته جاري كارگران در اعتراض به وضع موجود چندين بار متحصن ميشوند اما امروز صبح كارفرما به آنھا گفت :اگر به اعتراض خود
ادامه دھيد ھمه شما را از طريق كميته انضباطي اخراج خواھم كرد .
كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران يكي از واحدھاي صنعتي استان فارس كه پس از واگذاري به بخش خصوصي دچار مشكل شده است .
ارديبھشت ماه گذشته در سفر استاني ھيات دولت به استان فارس ،مقرر شد تا اداره اين كارخانه به طور موقت به عھده ھيات نظارت بر صنايع
گذاشته شود .
كارگران ميگويند با وجود اجراي مصوبه ھيات دولت ھنوز ھيچ اقدامي در خصوص پرداخت مطالبات و از سرگيري توليد در اين كارخانه انجام نشده
است .

ﺑﺎزداﺷﺖ دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ و  20ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در ﻗﺰوﻳﻦ
بازداشت دکتر علی اصغر جمالی و  20نفر دﯾگر در قزوﯾن دکتر علی اصغر جمالی فعال اجتماعی وکارگری بازداشت شد.بازپرس شعبه اول دادسراي
عمومي و انقالب قزوين با نسبت دادن کلکسيونی از اتھامات رنگارنگ و مضحک دکتر جمالی را به سرکردگی باندی ضد امنيتی در قزوﯾن متھم
کرد.اﯾن پزشک چپگراﯾی قزوﯾنی که وبالگی نيز تحت عنوان"پزشک سوسيال دمکرات" دارد در زمينه پوشش اخبار و اطالعيه ھای کارگری فعاليت
داشته است.خبرگزاری فاشيستی فارس از قول بازپرس می نوﯾسد :وي عنوان داشت :اين فرد اھل قزوين و فعاليتھاي او نيز محدود به اين
شھرستان بوده و تاكنون  20نفر از مرتبطان با وي كه  18تا  35سال سن دارند شناسايي و بازداشت با قرار تأمين قانوني شدند كه ھمه اين افراد به
اتھامات خود اقرار كردند.

ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي  4ﻣﺎه اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
اگر روزي كارگري از شركت صنايع فلزي به سرويس نرسد به دليل نداشتن كرايه ماشين مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصي اجباري
استفاده كند .
عضو ھياترئيسه كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار محور جاده قديم كرج از عدم پرداخت حقوق  4ماھه كارگران شركت صنايع فلزي شماره )(1
خبر داد .
حسن كوهخواھي درگفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه اين شركت حدود  270كارگر دارد ،افزود :توليدات اين شركت فروش خوبي در بازار دارد اما
مشكل مديريت باعث لطمه به اين كارخانه شده است .
نماينده كارگران در ھيات حل اختالف اداره كار شمال غرب تھران تصريح كرد :جاي تاسف است كه بگويم اگر روزي كارگري از اين شركت به سرويس
نرسد به دليل نداشتن كرايه ماشين مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصي اجباري استفاده كند .
كوهخواھي گفت :شركت صنايع فلزي  40ميليارد تومان به بانكھا ،سازمان تامين اجتماعي و برخي مراكز ديگر بدھكار است .

ﺷﺮﻛﺖ ذوب آﻫﻦ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮدي
مدﯾرعامل شركت سھامی ذوبآھن اصفھان گفت :صندوق بازنشستگی كشور به دليل ھزﯾنه باال ،شركت ذوبآھن را نابود خواھد كرد.
باباﯾی عصر دﯾروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكالت اقتصادی اﯾن شركت اظھار داشت :زﯾاندھی شركت از ﯾك سو و بار صندوق بازنشستگی از
سوی دﯾگر اﯾن شركت را به سوی ورشكستگی میكشاند.
وی اظھار داشت :تنھا مشكل ما صندوق نيست .دولت در بحث خصوصیسازی ،معادن سودده را به بخش خصوصی داد و معادن زﯾانده را برای
شركت باقی گذاشت .ما از دولت میخواھيم كه اﯾن مشكل را به صورت اساسی حل كند.
مدﯾرعامل شركت سھامی ذوبآھن با گالﯾه از وضعيت اﯾن كارخانه افزود :ذوبآھن برای درآمدزاﯾی خود سرماﯾهگذاری كرده است .بهطور مثال،
كارخانه فوالد نيشابور را ھزﯾنه و احداث كردﯾم اما با ﯾك بخشنامه از ذوبآھن گرفته و بدون برگشت ھزﯾنهای به جای دﯾگری دادند.

ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر در ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻤﺮان
فرﯾاد مرگ بر دﯾکتاتور دانشجوﯾان ساکن در خوابگاه شھيد چمران دانشگاه تھران وسيعتر از شبھای گذشته و در فضای منطقه طنينانداز شد.با
وجود دستگيریھا و سرکوبھای گستردهای که تاکنون صورت گرفته و ھمينطور تھدﯾدات مکرر وزﯾر نو رسيده علوم و نھادھای نظامی بر عليه
دانشجوﯾان ،امشب بانگ ﷲاکبر و مرگ بر دﯾکتاتور دانشجوﯾان ساکن در خوابگاه شھيد چمران دانشگاه تھران وسيعتر از شبھای گذشته و در فضای
منطقه طنينانداز شد.دانشجوﯾان دانشگاه تھران چند روزی است که به دليل برگزاری امتحانات به خوابگاهھا بازگشتهاند .به نظر میرسد که
فعاليتھای دانشجوﯾان ،روزھای سختی را برای حاميان کودتا با آغاز به کار دانشگاهھا رقم خواھد زد.

آﻏﺎزﻣﻮج دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ
بدنبال دستگيری ھای روز ﯾکشنبه در شھر سقز استان کردستان موج گسترده و تازه بازداشتھا در اﯾن شھر در روزھای پاﯾانی ماه رمضان آغاز می
شود .نھادھای امنيتی که ھمه تالش خود را برای شناساﯾی و بازداشت طرفداران و ھمکاران احزاب کرد و تيمھای مسلح اعزامی آنان به منطقه
معطوف کرده اند خود را آماده بازداشتھای وسيعتر در روزھای پاﯾان ماه رمضان می کنند .گفته می شود که فھرست اسامی كساني که قرار است
بازداشت شوند آماده شده است  .اﯾن افراد به ھمکای با تيمھای مسلح اعزامی احزاب کرد و ارتباط داشتن با اﯾن احزاب متھم خواھند شد .گفته می
شود ھدف اصلی از اﯾن دستگيرﯾھا اﯾجاد فضای امنيتی توام با رعب و وحشت برای سرکوب مردم مردم و جلوگيری از شکل گيری ھر گونه حرکت
اعتراضی احتمالی در آﯾنده است.

ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﺴﻮي ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻲ داد
ﯾک شھروند ميانسال در قم توسط نيروھای لباس شخصی ھدف گلوله قرار گرفت .ظھر امروز  ١٧شھرﯾورماه ،فردی ميانسال )  ٣۵-۴٠ساله ( که به
ھمراه ھمسر و فرزند خردسال خود در خيابان  ١٩دی شھر قم با ماشين سواری پراﯾد ) مدل  ( ١٣٢به سمت کمربندی کاشان در حال حرکت بود
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توسط عده ای از نيروھای لباس شخصی که سوار بر اتومبيل پژو ) مدل جی ال اﯾکس( بودند دستگير شد.
عوامل لباس شخصی پس از توقف در مقابل اتومبيل فرد مزبور و سد راه وی با ضرب و شتم در مقابل ھمسر و فرزند خردسال اﯾشان سعی کردند وی
را به داخل اتومبيل خود منتقل کنند که با مقاومت و اقدام به فرار اﯾن فرد ،توسط عوامل لباس شخصی با تير اندازی مستقيم در بين جمعيت از ناحيه
کتف ھدف گلوله قرار گرفت.
نامبرده پس از اصابت تيردر حالی که به سر دادن شعارھای سياسی منجمله “ مرگ بر خامنه ای“ می پرداخت توسط نيروھای لباس شخصی به
ھمراه خانواده اش به داخل خودرو نيروھای مزبور برده و نھاﯾتاً به نقطه نامعلومی منتقل شد.
الزم به ذکر است ھوﯾت و اتھام شھروند مذکور و ھمچنين نھاد و رسته نيروھای لباس شخصی مشخص نيست ،اطالعات تکميلی اعالم خواھد شد.

ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ

ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﻛﻮب در ﺷﺎﻫﺮود
بنا بر خبردريافتي از شاھرود  ,پليس با گذاشتن مجدد پليس ارشاد به آزار واذيت جوانان پرداخته است به طوري كه با افزايش مجدد گشت ارشاد در
سطح شھر به بسياري از جوانان گير ميدھند وآنھا را جلوي ديدگان مردم تحقير وكوچك ميكنند .در اين ميان دختر ان با شدت بيشتري مورد حمله
وھجوم قرار ميگيرند.

ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و اﺣﻀﺎرﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز “ﻗﺪس“
در استانه آخرﯾن جمعه ماه رمضان که نظام آن را روز جھانی قدس نامگذاری کرده احضار رھبران تشکلھای صنفی و اجتماعی و فرھنگی توسط
نھادھای امنيتی در استان کردستان آغاز شده است.نھادھای امنيتی در اﯾن احضارھا آنان را به اجتناب از ھمراھی با طرفداران موسوی و معترضان به
انتخابات رﯾاست جمھوری که قرار است ھمزمان با روز جھانی قدس راھپيماﯾی برگزار کنند دعوت می کنند .
گفته می شود در اﯾن احضارھا از مسووالن اتحادﯾه و مجامع صنفی تعھداتی مبنی بر جلوگيری از ھمراھی کسبه و بازارﯾان در راھپيماﯾی روز جھانی
قدس اخذ می شود.نھادھای امنيتی بخاطر تعطيلی مراکز دانشگاھی اکثر تالش خود را معطوف به بازارﯾان و کسبه شھرھای کردستان از جمله
سنندج ؛ مرﯾوان و سقز کرده اند تا مانع از شرکت آنان در راھپيماﯾی معترضين در روز قدس بشوند.از سوی دﯾگر سازمان بازرگانی کردستان نيز از
طريق تشکيالت بازرسی خود اقدام به احضار بازارﯾانی که به نارضاﯾتی از سياستھای نظام مشھور ھستند نموده و با تشکيل پرونده ھای کالن و
جعلی بازرسی برای اخذ جراﯾم سنگين ؛ آنان را وادار به تسليم و شرکت نکردن در راھپيماﯾی روز قدس می کنند.
صف آرائی مردم و سپاه براي راھپيمائي روز قدس
جنازه چند بسيجی کشته شده در کردستان را می خواھند در روز قدس در تھران تشييع کنند ,و از ھم اکنون فرمانده کل سپاه پاسداران از کشته
شدن بسيجی ھا در تظاھرات سخن گفته است .

ﺻﻒ آراﺋﻲ ﻣﺮدم و ﺳﭙﺎه ﺑﺮاي راﻫﭙﻴﻤﺎﺋﻲ روز ﻗﺪس
در جرﯾان تظاھرات مردم معترض به کودتای انتخاباتی و آتش گشودن کودتاچی ھا به روی آنھا  178نفر از بسيجيان پاﯾگاه شھدای  15خرداد با فرمان
آتش مستقيم به روی مردم شرکت کردند .در ھمين حال تعدادی از آنھا که البته رتبه ھاﯾی ھمردﯾف پاسدار داشته اند نيز برای سرکوب ھموطنان کُرد
به اﯾن مناطق فرستاده شده بودند .تعدادی از اﯾن افراد جمعی شرکت آبفای جنوب شرقی بودند .برای ھمين نيز نماﯾنده وزﯾر نيرو برای تقدﯾر از نقش
بسيجی ھا در جرﯾان انتخابات به فرمانده آنھا جاﯾزه داده است .
آنھا که در تھران بودند در کشتار مردم ،دستگيری ھا ،تيغ کشی ھا ،چماق کشی ھا و قمه زنی ھا به خدمت گرفته شدند .
از ميان آنھا که به کردستان اعزام شده بودند چند نفر در درگيری ھای مسلحانه کشته و شماری زخمی می شوند .جسد ھا حدود ده روز پيش به
تھران انتقال داده شد و در سردخانه ميوه گوشت واقع در جاده شاه عبدالعظيم نرسيده به شھر ری نگھداری شد .
برای اعالم دليل کشته شدن اﯾن افراد بحث ھای فراوانی انجام شد .ابتدا اﯾن نظر غالب بود که اگر کشته شدن آنھا در کردستان را اعالم کنيم ضعف
سپاه و بسيج را در منطقه نشان داده اﯾم .سرانجام نظر احمدی نژاد و بيت رھبری بصورت واحد اﯾنگونه ابالغ شد که کشته شدگان بعنوان کشته
شدگان بدست مردم اعالم شوند .ﯾعنی بگوﯾند اﯾنھا ھمه بدست معترضين نتيجه انتخابات کشته شدند .درحاليکه آنھا در درگيری ھای نظامی کشته
شده بودند و ارتباطی به تظاھرات و اعتراضات مردم نداشت .
گفته می شود که نارضاﯾتی بسيار باالﯾی در سطح بسيج گسترش ﯾافته است .نظام در اﯾن مدت سرگرم خاموش کردن اعتراضات بسيجی ھا و
خانواده ھای آنھا بوده است .سردار جعفری اعالم کرد که بسيج  20کشته داشته است .البته او نگفت که اﯾن کشته ھا مربوط به درگيری ھای
نظامی در منطقه بوده است و نه درگيری با مردم بی سالح و معترض به نتيجه انتخابات .
در روزھای آﯾنده قرار است اﯾن اجساد را مانند اجساد قربانيان جنگ با عراق نماﯾش دھند و به مردم وانمود کنند که اﯾنھا نتيجه کار موسوی و خاتمی
و ھاشمی است .اﯾن نماﯾش با ھدف خاموش کردن موج نارضائی در بسيج و کاشتن تخم کينه و انتقام در بسيج و سپاه عليه اﯾن سه شخصيت
است ،زﯾرا مردمی که ھولناک ترﯾن صحنه ھای سرکوب را در خيابان ھا دﯾده اند ،از کشته شدن اﯾن افراد ناراضی نيستند .
شاﯾد جنازه ھا را در روز قدس بخواھند تشييع کنند تا نماز جمعه ھاشمی رفسنجانی را ھم به نفع خود مصادره کنند و با به خيابان آوردن بسيج مردم
را ھم بترسانند تا در باره انتخابات شعاری ندھند.

ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ زورﮔﻮﻳﻲ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ
به رغم اينكه اين مزدوران از الزامات سركوب برخوردار بودند و اسپري گاز اشك آور زدند  ,اما جوانان با كمك مردمي كه شاھد صحنه بودند به خوبي به
مزدوران گوشمالي دادند و مزدوران پا به فرار گذاشتند .به دنبال آزار و اذيت مردم توسط بسيجيان مزدور كه اين روزھا حتي به صورت خود محور و بي
افسار به مردم با بھانه ھاي مختلف گير ميدھند  ,روز پنجشنبه 12شھريور ماه ساعت  22-21در خيابان  150تھرانپارس  4 ,جوان با سه بسيجي
درگير شدند.در اين درگيري به رغم اينكه اين مزدوران از الزامات سركوب برخوردار بودند و اسپري گاز اشك آور زدند  ,اما جوانان با كمك مردمي كه
شاھد صحنه بودند به خوبي به مزدوران گوشمالي دادند و مزدوران پا به فرار گذاشتند به نحوي كه حتي از ترس يكي از آنھا موتور خود را نيز جا
گذاشت.

ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎدران در ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ
عصر روز شنبه  14شھريور ماه طبق برنامه اعالم شده ازقبل  ,ساعت  1730تا  1915جمعي از زنان فعال حقوق زنان  ،در اطراف ميدان اصلي پارک
الله گردھمايي انجام دادند .اين زنان اجتماع کننده نسبت به وضعيت وخيم حقوق زنان در ايران معترض بودند .
در تمام طول مدت تجمع ,نيروھاي امنيتي در قالب دو ماشين يگان امداد و توسط حدود  8تن از ماموران مراسم را تحت نظر و کنترل داشتند؛ زنان
معترض چندين باردور ميدان اصلي کوي راھپيمايي کردند و در طول مسيربا تشويق ھاي مکرر ,روبرو ميشدند  ,اين امر موجب دخالت چندين باره
نيروھاي امنيتي براي ممانعت از ادامه راھپيمايي شد ولي ھر بار ماموران توسط زنان ھو مي شدند .
ساعت  16:30تعدادي از نيروھاي انتظامي به زنان نزديک شدند  ,زنان مسني كه آنجا بودند با آنھا صحبت کردند و  5دقيقه فرصت گرفتند تا دور ديگري
بزنند با زيرکي زنان اين دور سرعت بسيار کمي داشت که تا ساعت  7طول کشيد ,البته در اين فرصت  2ون در دو طرف ميدان واقع شدند .
علي رغم ھمه تھديداتي كه و جود داشت اين زنان آزاده تجمع خود را تاساعت  1915ادامه دادند.

ﻣﻀﺮوب و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ
ماموران حکومتی جوانی را در پارک الله به طور وحشيانه مضروب و بازداشت کردند .
شنبه شب  14,شھرﯾور ماموران کالنتری  148انقالب ,جواني را در ميدان اصلي پارک الله با باتوم مضروب و سپس بازداشت کردند .اﯾن حادثه حدود
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ساعت 20و در حالي روی داد که پارک بسيار شلوغ بود .ابتدا ﯾکی از ماموران با جوان مذکور درگير شد که به سرعت ساير ماموران به کمک او آمدند
و با باتوم به شدت به جوان حمله کردند ،اﯾن موضوع باعت تحرﯾک مردمی شد که در محل حضور داشتند و نزدﯾک بود درگيری روی دھد ,ماموران به
زور جوان مضروب را سوار ماشين نيروی انتظامي کرده و از محل فرار کردند .به دنبال اين عمل وحشيانه ,مردم ﯾکصدا فرﯾاد " ﷲ اکبر" و " مرگ بر
دﯾکتاتور" سر دادند .ھيچ کس از دليل مضروب و بازداشت کردن جوان  ,توسط ماموران حکومتی اطالعی نداشت.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
در محدوده زمانی اواخر مردادماه سال جاری طی دو مرحله ،نيروھای امنيتی در شھر سراوان با ﯾورش به منازل تنی از معلمان و فرھنگيان اﯾن شھر،
اقدام به بازداشت دست کم  22تن نمودند .دالﯾل اﯾن بازداشت ھای کم سابقه مشخص نيست ولی وجه مشترک معلمـان بازداشـت شـده تعلـق
داشتن به اقليت ملی بلوچ و ھمچنين سنی مذھب بودن آنان است.اسامی تعدادی از بازداشت شدگان عبارت است از  :محمد صالح اسالم زھـی
فرزند عطا محمد به ھمراه مھدی اسالم زھی فرزند  17ساله خود ،عليم جنگی زھی از آموزگاران دبستان باقرخان سراوان ،بھروز باھورزھی فرزنـد
پيربخش آموزگار دبستان دوازده اردﯾبھشت سراوان  -عليرضا چاکری فرزند شھدﷲ معاون دبستان باقرخان سراوان  -حميدرضا چاکری فرزند شھدﷲ
آموزگاردبستان ھای سراوان  -عبدالرحمن روانبخش مھندس کامپيوتر و کارمند اداره آموزش وپرورش سراوان پس از گذشت حدود ﯾکماه از بازداشـت
اﯾن افراد ،تنھا دو تن از آنان تاکنون آزاد شده اند و ساﯾر معلمان که بالغ بر  20تن می شوند کماکان در محلی نامعلوم در بازداشت به سر می برنـد،
پيگيرﯾھای مستمر خانواده ھای اﯾن افراد از نھادھای امنيتی و قضاﯾی نيز تا کنون نتيجه و کسب اطالعی از سرنوشت آنان را در پی نداشـته اسـت.
خانواده ھای افراد بازداشت شده ھمچنان در نگرانی از سرنوشت بستگان خود به سر می برند .توام با افزاﯾش فضای امنيـتی در بلوچـستان منابـع
مطلع بازداشت اﯾن افراد را مرتبط با بازداشتھای گسترده ماھھای اخير بلوچستان که فعاالن سياسی ،مـذھبی ،فرھنگـی و حـتی بـستگان نزدﯾـک
فعاالن اپوزﯾسيون بلوچ را شامل شده است می دانند.

آرش ﮔﻴﺘﻲ ،ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ
در پي بازداشتھاي فعالين دانشجويي دانشگاه زنجان ،امروز آرش گيتي فعال دانشجويي و عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان
بازداشت شد .
آرش گيتي پيش از اين به ھمراه علي قاسمي ديگر عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان در خرداد ماه سال جاري به مدت يک روز در
بازداشتگاه اداره اطالعات زنجان بازداشت بود که پس از اخذ تعھد آزاد شد .اين بار نيز با تماسھاي مکرر ادارهي اطالعات زنجان ،آرش گيتي با مراجعه
با دادسراي انقالب زنجان بازداشت شد و به بازداشتگاه اطالعات اين شھر منتقل شد .
ھم چنين ميالد سرحدي دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان و سيامک ياقوتي از اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان
پس از حضور مامورين اطالعات در منزل پدري آنھا ،بازداشت و به بازداشتگاه اين اداره منتقل شدند و پس از سپري کردن بازجوييھا و تبديل قرار،
ميالد سرحدي با قرار وثيقه و سيامک ياقوتي با قرار کفالت آزاد شدند .
اين در حالي است که مدتي پيش حکم يک سال زندان به بھرام واحدي ،دبير سابق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان ،سورنا ھاشمي،
عضو سابق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان و حکم يک سال و چھار ماه حبس عليرضا فيروزي ديگر عضو انجمن اسالمي دانشگاه زنجان
به آنھا ابالغ شده است و در مرحلهي تجديد نظر قرار دارد .ھمچنين گفتني است دو نفر ديگر از فعالين چپ اين دانشگاه ،آرش رايجي و حسن
جنيدي و نيز دانشجوي سابق و عضو سابق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان پيام شکيبا نيز احکام يک سال زندان خود را دريافت کردهاند .
به نظر ميرسد اين روند بازداشتھا جھت جلوگيري از ادامهي فعاليت فعالين دانشجويي اين دانشگاه در زمان بازگشايي دانشگاهھا باشد .

ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮاي اﻧﻜﺎر واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻗﺮار دارد
سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانه ای مطبوعاتی اعالم کرد که کاسپين ماکان نامزد ندا آقا سلطان از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شده و در
زندان اوﯾن تحت بازجوﯾی قرار دارد.
به گزارش جرس ،بنابر اعالم عفو بين الملل مقام ھای امنيتی به خانواده ندا آقا سلطان گفته اند اگر کاسپين ماکان اعتراف کند که ﯾکی از اعضای
سازمان مجاھدﯾن خلق ندا را کشته است او را آزاد خواھند کرد.عفو بين الملل تاکيد کرده که نگران شکنجه کاسپين کامان است.
کاسپين ماکان پس از کشته شدن نداآقا سلطان که اکنون در جھان به نماد شھدای جنبش سبز تبدﯾل شده ،در چند مصاحبه گفت که بنابر سخنان
شاھدان عينی و نوارھای ويدئويی ھمگی نشان می دھد که يک بسيجی ،ندا آقا سلطان را ھدف تير قرار داد.
دکتر آرش حجازی ﯾکی از شھود که در لحظه شھادت ندا آقاسلطان حضور داشت نيز پس از گرﯾختن از اﯾران اعالم کرد که ﯾک بسيجی به سوی ندا
آقاسلطان شليک کرده بود از سوی مردم دستگير شد اما مردم توانستند کارت شناساﯾی اﯾن بسيجی را از او بگيرند.
کارت شناساﯾی اﯾن بسيجی و مشخصات کامل او در ھفته ھای اخير در ساﯾت ھای اﯾنترنتی انتشار ﯾافته است.

اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ :داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان و اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ھفته نامه اکونوميست ،چاپ لندن ،در شماره  5سپتامبر به بررسی شراﯾط دانشجوﯾان اﯾران در آستانه بازگشاﯾی دانشگاه ھای اﯾن کشور پرداخته
است .اﯾن گزارش با عنوان "دانشجوﯾان معترض اﯾران  -تالش برای برانگيختن مخالفت" چاپ شده و با اﯾن پرسش آغاز می شود که :چرا آﯾت ﷲ ھای
حاکم بر اﯾران می خواھند دانشجوﯾان را در مشت خود داشته باشند؟
اکونوميست ﯾادآور می شود که در پائيز سال  ،1978شاه اﯾران که در محاصره اعتراضات داخلی قرار داشت ،برای چند ماه بازگشت دانشجوﯾان
ناراضی به دانشگاه ھا را به تعوﯾق انداخت اما اﯾن اقدام نتيجه ای نداشت و به محض بازگشاﯾی موسسات آموزش عالی ،ھزاران دانشجو در مخالفت
با رژﯾم وقت به خيابان ھا رﯾختند تا اﯾنکه شاه سرانجام در برابر اعتراضات رو به گسترش ناگزﯾر از اﯾران رفت و آﯾت ﷲ روح ﷲ خمينی جای او را گرفت.
آﯾا در حال حاضر ھم ھمين روند در شرف آغاز است؟
اﯾن ھفته نامه می افزاﯾد که در برخی دانشگاه ھا ،ثبت نام برای سال جدﯾد تحصيلی به تعوﯾق افتاده و در شيراز ،که دانشگاه کار خود را آغاز کرده،
ماموران امنيتی به شدت دانشجوﯾان را زﯾر نظر دارند و با صدور بخشنامه ھاﯾی به آنان ھشدار داده اند که از تجمع ھای سياسی بپرھيزند و در ساﯾر
نقاط ھم ،حتی اگر دانشگاه ھا بازگشاﯾی شوند ،قطعا نفرات بسيجی ،که احتماال از سھميه بيشتری ھم برخوردار خواھند شد ،در سر کالس ھای
درس حضور خواھند داشت.
به نوشته اﯾن ھفته نامه ،دانشجوﯾان اﯾرانی نقشی اساسی در اعتراضات تھران اﯾفا کرده و در صف مقدم تظاھرات قرار داشتند ،به سازماندھی
اعتصابات کمک کردند و با انتشار گزارش ھای مختلف در ساﯾت ھای اﯾنترنتی ،رژﯾم را به ستوه آوردند.
اکونوميست می نوﯾسد که بسياری از دانشجوﯾان دانشگاه تھران از ساکنان شھرستان ھا ھستند که قبل از آغاز اعتراضات عليه نتيجه انتخابات ،به
محل اقامت خود رفته بودند و در بازگشت ،در صدد برخواھند آمد تا نقش خود را در تحوالت بعدی اﯾفا کنند ،و به نقل از ﯾکی از دانشجوﯾان شھرستانی
می افزاﯾد که "اﯾن گروه از دانشجوﯾان ،که نظارت والدﯾن فعاليت آنان را محدود نمی کند ،آزادی عمل بيشتری دارند آنھم در حالی که فضای جامعه به
شدت ملتھب است و دانشجوﯾان می توانند اعتراضات خود را به شکلی موثر دنبال کنند ".
به نوشته اﯾن ھفته نامه ،آﯾت ﷲ علی خامنه ای ،رھبر جمھوری اسالمی ،ظاھرا از چشم انداز حرکت ھای دانشجوﯾی به ھراس افتاده و در
سخنانی تھدﯾد کرده است که ممکن است رژﯾم به پاکسازی استادان مظنون به داشتن گراﯾش ھای "غيراسالمی" دست بزند.
اکونوميست می نوﯾسد که شاﯾد به نشانه تصميم به سرکوب استادان و دانشجوﯾان دانشگاه است که کامران دانشجو ،ﯾعنی شخصی که مسئول
برگزاری انتخابات رﯾاست جمھوری بوده ،به سمت وزﯾر علوم منصوب شده است .در پاﯾان مقاله اﯾن ھفته نامه آمده است که البته بعيد به نظر می
رسد که رژﯾم اﯾران دانشگاه ھا را ﯾکسره تعطيل کند و به زودی مشخص خواھد شدکه آﯾا دانشجوﯾان می توانند به مخالفت با دولت ،جانی تازه
ببخشند ولی در ھر حال ،درگيری ھای پراکنده ادامه دارد و متضمن آن است که بحران سياسی اﯾران به نقطه پاﯾان نزدﯾک نشده است.
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ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﻘﻼﺑﻲ
م.ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ
حضور احمدی نژاد به عنوان سخنران پيش از نماز جمعه و طرح لزوم دستگيری و محاکمه سران اصالح طلبـان حـاکی از کليـد خـوردن
بخش دﯾگری از پروژه کودتای انتخاباتی اخير و روند سرکوب و تسوﯾه حساب ھمه جانبه با مخالفان است که ھمچـون گذشـته امکـان
پيروزی و ﯾا شکست آن به واقع بينی سياسی بازﯾگران صحنه سياسـت و مـيزان حماﯾـت مـردم از سياسـتھای آنـان بـستگی دارد.
اساسا" اھميت پاﯾان دادن به ﯾک اقدام اجتماعی بيش از آغاز کردن آن است .جنبشی که با اعتراض به تقلب انتخاباتی آغاز شده وبـا
فداکاری و از جان گذشتگی مدافعان اش توجه محافل داخلی و خارجی را به خود جلب کرده ،اﯾنک با مسئله چگونگی پيگيری مطالبات
اش روبروست .واقعيت اﯾن است که ھمه دلمشغولی و بحث کسانی که به نوعی خود را مربوط بـه اﯾـن جنبـش مـی داننـد بـر سـر
چگونگی تداوم جنبش و پيگيری مطالبات مردم است.

آنانکه از دور و نزدﯾک دستی در آتش داشتند کمابيش ﯾادشان است که چگونه بدنبال سقوط اتحاد شـوروی و تخرﯾـب دﯾـوار بـرلين فرﯾادھـای مـرگ
کمونيسم و ادعای پاﯾان تارﯾخ و پيروزی قطعی نئوليبراليسم در سراسر جھان گوش فلک را کر کرده بود و نظرﯾه پردازان اصـالحات بـا قاطعيـت مـرگ
انقالب را اعالم می کردند .ليبرالھای چپ و راست ما ھم در کسوت اصالح طلبی گفتمان حاکم بر محافل ضد " انقالب " جھان را تکـرار مـی کردنـد.
اعترافات شماری از رھبران احزاب و سازمانھای جپ پشت دوربين ھای تلوﯾزﯾون در خصوص حقانيت اسالم ناب محمدی و حکومت اسالمی موجود در
کشور و اعالم انحالل تشکيالت ھای متبوعه خود ته دل بسياری را چنان خالی کرد که عده ای در پچپچه ھای آشکار و پنھانی خود به مرگ مارکس
اﯾمان آوردند و شرمگينانه به اردوی اصالحات خزﯾدند .اما اندﯾشه " انقالب " در اﯾران متولد نشده بود که در اﯾران به خاک سپرده شود .لذا شاھدﯾم و
شاھدند که عليرغم قتل عام و اﯾده کشی ھای مکرر چندی نگذشت کـه چـپ مجـددا" در تمـام صـحنه ھـا اعـم از کارخانـه ھـا و مراکـز کـارگری،
دانشگاھھا ،کانون ھای حق طلبانه زنان و نيز در ميان اندﯾشمندان و نظرﯾه پردازان سربلند کرده و عليرغم زخم ھای عميق و خون فشان کمرراست
نموده و ھشيارتر و مصمم تر از قبل به سوی چشم انداز فراخی از مبارزات نفس گير راه افتاده است.
به ھمين ترتيب ،اگر با دﯾدن شوھای اعتراف رھبران اصالحات تحت نام دادگاھھای عوامل اغتشاشات و کودتای مخملی و اعالم انحالل ﯾکجانبه احزاب
و سازمانھای اصالح طلب ،دوستانی گمان کنند که بھترﯾن فرصت جھت تسوﯾه حساب فراھم شده و با صدای بلند مرگ اصالحات را اعالم کنند و بـر
اﯾن اسرا بتازند  ،عمل شان چندان تفاوتی با عمل ناجوانمردانه اصحاب اصالحات نخواھد داشت .ھمين جا اضافه کنم که مباحثات نظری و ارائه تئوری
ھا جھت مبارزه پيروزمندانه با دﯾکتاتوری و استبداد قرون وسطاﯾی و نيز طرح راه حل ھا جھت حل اﯾن بحران به نفع مردم ﯾک مسئله است و اتفاقـا"
تعطيلی بردار ھم نيست و تاختن و شبيخون زدن به ھر مناسبت به اردوی اصالحات ﯾک مسئله دﯾگر است .ھرچند که عده ای از آنھا از ھمين روش
ناجوانمردانه برای سرکوب چپ بھره ھا جسته اند و رھنمودھاﯾی به دوستان امنيتی راست سابق خود در اﯾن زمينه ارائه داده اند که طشت رسواﯾی
آن از مدتھا پيش از بام افتاده است.
قصدم از بيان مسائل فوق اﯾن است که اصالح طلبی ﯾا ھمان ليبراليسم پدﯾده ای مختص به اﯾن کشور نيست که با دسـتگيری و محاکمـه و اظھـار
ندامت سران آن از بين برود .آنھا در ھر حال بعنوان گراﯾش ﯾک طبقه وجود خواھند داشت و در ھر فرصت مناسب به ميدان خواھند آمد .باﯾد نگذارﯾم
رﯾزش عناصری از بدنه اجتماعی آنھا به حساب راست افراطی وارﯾز شود و موجب حاکم شدن جو بی اعتمادی و پاسيفيستی در جامعه گردد.

در ھر صورت  ،به نظر می رسد سخنان احمدی نژاد در خطبه ھای قبل از نماز در جوھر خود حقاﯾقی را نھفته دارد که نباﯾد سرسری از
کنار آنھا رد شد .شکی نيست که در مجموع زمان به نفع احمدی نژاد جرﯾان ندارد .وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی و احتمال پيش آمدن
چالش ھای جدﯾد در اﯾن زمينه و نيز نزدﯾک شدن بازگشاﯾی دانشگاھھا و مدارس که طليعـه اعتراضـات آنھـا در شـيراز دﯾـده شـد ،در
مجموع زنگ خطر اوجگيری اعتراضات کارگری و دانشجوﯾی را به صدا در آورده است .دستگيری فعالين کارگری در قزوﯾن نشانه دﯾگری
از نگرانيھای مقامات اطالعاتی -نظامی رژﯾم است که اتھامات مندرج در اطالعيـه دسـتگيری نـشان از سراسـيمگی و گيجـی مطلـق
تنظيم کنندگان آن دارد .البته نحوه برخورد محافل اصالح طلب و رھبران جنبش سبز با اﯾن قضيه تکليف بسياری را در مورد ميزان صداقت
اﯾنھا در دفاع از حقوق بازداشت شدگان و مخالفان سياسی روشن خواھد کرد .با توجه به اﯾـن مـسائل  ،جنـاح کودتـا بـه اﯾـن نتيجـه
رسيده است که در شراﯾط " پات " چنانچه تکليف رقبا را ﯾکسره نکند و باصطالح سران اصالحات را بـه دادگـاه و پـشت مـيز محاکمـه
نکشاند و به اﯾن ترتيب زھر چشم از دﯾگر منتقدﯾن خودی و نخودی نگيرد ،امکان بقای رژِﯾم اش به چيزی حدود صفر می رسد.
اما آﯾا سرکوب بيشتر و حتا محاکمه و به اعتراف واداشتن سران اصالحات مـی توانـد بـاد موافـق در بادبـان کـشتی بـه گـل نشـسته
حاکميت بياندازد؟
رژﯾم اسالمی در مجموع در سه نوبت دست به سرکوب و کشتار بی حساب و کتاب زده است .نخست در سالھای نخـستين پـيروزی
انقالب که از عوامل سلطنت طلب ومھره ھای رژﯾم سابق شروع کرد و تعدادی از چپ ھا را نيز قاطی آنھا کرد .در اﯾن مرحله مجموعـه
قرﯾب به اتفاق چپ ھا و مجاھدﯾن و روحانيت موافق سرکوب ھرچه شدﯾدتر عوامل رژﯾم سابق بودنـد .بالفاصـله سـرکوب کردسـتان و
گنبد و خوزستان و آذرباﯾجان پيش آمد که بخش اعظم چپ قربانی اﯾن کشتارھا شدند و در قضاﯾای سال  60بـنی صـدر و مجاھـدﯾن و
بازھم چپ در دام ماشين کشتار گرفتار آمدند و باالخره در قتل عام زندانيان در  67اﯾن پروژه نسبتا" تکميل شد .رژﯾم که گمان می کرد
برای ھميشه از دست مخالفين اش راحت شده اﯾنک بعد از بيست سال با اوضاع مشابھی روبرو شـده اسـت .البتـه عـده ای خـوش
خياالنه گمان می کردند که زمانه عوض شده و رژﯾم قادر به انجام کارھاﯾی نيست که در دھه  60انجام می داد.وقاﯾع اخير نشان داد که
اﯾنھا خواب و خيالی بيش نبود .در دھه  60رژﯾم در حالی دست به آن جناﯾت ھا زد که ھنوز به ثبات امروزی نرسيده بود .جنگ اﯾران و
عراق با شدت ھرچه تمام ادامه داشت.در عرصه داخلی حلقه بنی صدر  ،مجاھدﯾن و چپ ھا نيروی قابل توجھی بودند  .کردستان به
رزم انقالبی خود ادامه می داد و ترورھا و بمب گزارﯾھا در ھمه جا اتفاق می افتـاد  .در مجمـوع اوضـاع بـشدت آشـفته بـود.امـا اﯾنـک
عليرغم نبود بسياری از مشکالت فوق که ميتوانست موجب آرامش نسبی حاکميت گردد  ،عامل وحشت انگيز دﯾگری وارد ميدان شده
که ارکان رژﯾم را بلرزه درآورده است و آن چيزی نيست جز اراده تحول خواھانه مردم و توافق نسبی بر سر خواست ھای پاﯾه ای! تاکيد
بر خواستھای دمکراتيک ) کار ،نان ،مسکن و آزادی( با گسست از اندﯾشه ھای تماميت خواھانـه رمـز بقـا و تـداوم جنبـش در مرحلـه
کنونی است .تردﯾدی نيست ھر نيروﯾی که بخواھد مردم را دور بزند و به چانه زنی بر سر منافع حقير گروھی و باندی خود بپردازد افشا
و طرد خواھد شد.
از قرائن پيداست که در ماھھای پيش رو بی ثباتی ھا از سطح به عمق منتقل خواھد شد و بر تاروپود حاکميت ساﯾه خواھد افکند و با
توجه به شراﯾط سياسی حاکم ،تغيير در شراﯾط عينی تجلی در آگاھی و فعاليت طبقه خواھد داشـت و از آن رو کـه مبـارزه طبقاتـی
دارای فراز و نشيب ھا و گرھگاھھای تندی است بی تردﯾد دخالت آگاھانه ھمه فعالين را به نفع تحوالت بنيادی طلب خواھد کرد.
انتشار از ندای سرخ بتارﯾخ دورازدھم شھرﯾور 1388
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دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻲ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ
س.ﺷﺎﻳﺎن
آﯾا تنھا راه رسيدن به سوسياليسم کسب قـدرت دولـتی اسـت .ظـاھرا" کـه اﯾنگونـه اسـت چـون ھـم سوسياليـستھای رفرميـست
)ليبرالھای چپ( و سوسياليست ھای رادﯾکال )انقالبيون( متفق القولند که در اختيار داشتن نھادھای دولتی تنھـا راه ممکـن برقـراری
سوسياليسم در جامعه است .تفاوت اﯾن دو گراﯾش در اﯾنجاست که رفرميست  -سوسياليستھا فکـر مـی کننـد بـا کـسب اکـثرت در
نھادھای دولتی و شرکت در پروسه انتخابات – گيرم دمکراتيک  -قادرند قدرت موجود دولتی را در اختيار بگيرند و بـا سوسـياليزه کـردن
تدرﯾجی توليد به ھدف استراتژﯾک خود که ھمانا برقراری سوسياليسم است برسند .اما رادﯾکالھا اﯾن شيوه را قبول نمی کنند و ھدف
کسب قدرت دولتی را با توسل به شيوه ھای انقالبی و گاھا" قھرآميز دنبال و گمان می کنند اگر به جای فرد سرماﯾه داری که کنترل و
ھداﯾت کارخانه را به عھده دارد  ،مدﯾر دولت سوسياليستی بر سر کار بياﯾد مشکل کارگران حل خواھد شد.
ھر دوی اﯾن تفکرات در پاره ای از کشورھای جھان عملی شده اند و اتفاقا" در عمل نشان داده اند که به جای نابودی سيستم سرماﯾه
داری به ھمزﯾستی و انطباق با آن می پردازند و نظام مبتنی بر کارمزدی را به اشکال دﯾگر ادامه می دھند.
با توجه به تجارب حاصل شده سوسياليستھا راه حل دﯾگری برای حل اﯾن معضل ارائه کرده اند که آن خرد کردن ماشين دولتی و اﯾجاد
نھادھای دمکراتيک کارگری به جای آن خرابه ھاست .مسئله اﯾنجاست  :آﯾا باﯾد صرفا" دولت به مثابه ابزار اعمال دﯾکتاتوری طبقه نابود
شود ﯾا به عنوان سيستم مبتنی بر کارمزدی؟ اگر سيستم ھمچنان به کارکرد خود ادامه دھـد آﯾـا امکـان بازتوليـد ارگانھـا و نھادھـای
غارتگر و استثمارگر وجود دارد ﯾا نه؟
جواب سوال فوق ھرچه باشد می تواند ما را در درک ماھيت جنبشی که ھم اﯾنک پرچم مبارزات ضد دﯾکتاتوری و فساد دولتی خود را
برافراشته ﯾاری کند و نيز چگونگی برخورد ،نزدﯾکی و ﯾا فاصله گيری از آن را بنماﯾاند.
جنبش جاری اگر به واقع در پی نابودی سيستمی که بازداشتگاھھاﯾی از قماش کھرﯾزک توليد می کند و در زنـدانھاﯾش قتـل و تجـاوز
امری عادی است  ،نباشد و صرفا" در پی تغيير دولتمردان بوده و تعوﯾض مقام ھای قضاﯾی و سياسی را دستاوردی روبه جلـو تلقـی
کند  ،و راھيابی چند زن را به جمع وزرا جشن بگيرد  ،بالتردﯾد ھيچ دستاورد مثبتی به نفع دمکراسی و عدالت واقعی نخواھد داشت.
جنبشی که لبه تيز حمالت خود را از سيستم به سوی افراد منحرف کرده  ،با خاک پاشيدن به چشم اقشار و طبقـات تحـت اسـتثمار
آنھا را ھم به انحراف خواھد کشيد .بعضی ھا جابه جاﯾی ظرﯾفی در اﯾن قضيه انجام می دھند  .آنھا چنين عنوان می کنند که دولت و
نھادھای دولتی بخودی خود نه خوب اند و نه بد .اﯾن آدمھا ھستند که آن را خوب و ﯾا بد می کنند و مثال مـی آورنـد اگـر نفـس وجـود
دولت بد است چرا مثال" در بسياری از کشورھای دمکراتيک از اﯾن جناﯾات خبری نيست و ﯾا چنانچه در آن کشورھا احيانا" افراد منحرف
و بيمار که حقوق مردم را پاﯾمال می کنند پيدا شوند فورا" از سوی ارگانھای ناظر و مسئول کشف و رﯾشه کن می شوند .اﯾنا ن از اﯾن
مقدمه نتيجه می گيرند اگر جابه جاﯾی در مقام والﯾت فقيھی انجام شود و به جای ھيت وزﯾران کنونی ھيئت وزﯾرانی از اصالح طلبان
بر سر کار بياﯾد ھمه مسائل بطور اتوماتيک حل خواھد شد .ﯾکی از نقض ھای دم دست و اثبات شـده اﯾـن ادعـا ارجـاع صـاحبان اﯾـن
اندﯾشه به چند سال قبل است که ھمين آقاﯾان مورد نظر دولت و مجلس را در اختيار داشتند و عمال" تمام بافته ھاﯾشان ﯾک شبه دود
شد و به ھوا رفت .
حاال بياﯾيد فرض کنيم اﯾن آقاﯾان تغيير کرده اند و ھمان آدمھای چند سال قبل نيستند .بحثی در اصل موضوع نيست و ھمه می تواننـد
تغيير کنند  .مسئله اما نشان دادن حداقل عالﯾمی از اﯾن تغييرات در گفتار و ادبيات مبارزاتی است .تغييرات باﯾد در ارائـه برنامـه ھـای
روشن و عملی برای اصالح سيستم دولتی باشد.
در دنيا سراغ ندارﯾم دﯾکتاتور ﯾا نظام ھای دﯾکتاتوری را که قبل از رسيدن به قدرت اعالم کنند که قصد اعمال دﯾکتاتوری و سرکوب مردم
و استثمار و غارت ثروت ھای اجتماعی را دارند .ھمه دﯾکتاتورھا با وعده و وعيد و حتا بعضی ھا با مبارزات مردمی به قدرت رسيده انـد
اما بالفاصله تغيير روش داده اند .در حقيقت دولت دﯾکتاتور را سيستم طبقاتی و ملزومات گرﯾز ناپذﯾر مبارزه طبقاتی برپا می کنـد و در
مقابل ھمين دولتھا به تداوم و تعميق نظام طبقاتی با استفاده از انواع شيوه ھا و روشھا مساعدت می کننـد .عکـس اﯾـن قـضيه ھـم
صادق است .دولتھای آزادی و عدالت گستر را سيستم مبتنی بر حاکميت واقعی مردم بر توليد نعم مادی و روابط معين اجتماعی که
راھھای غارت ارزش اضافی توليد شده را از سوی دولتمردان – ھرچند منتخب – سد کند  ،برپا خواھد کرد.
حال بياﯾيد بار دﯾگر فرض کنيم خود شما  -خواننده اﯾن نوشته که فکر می کنيد سوسياليت  ،کمونيست  ،رادﯾکال و  ...ھستيد – زمام
امور را در ﯾکی از بخش ھای اجراﯾی اﯾن دولت بدست گرفتيد .درست از ھمان لحظه ای که ميز رﯾاست را اشغال مـی کنيـد بـا گزﯾنـه
ھای مشخصی روبرو می شوﯾد .ﯾا باﯾد به خواست ھای آزادﯾخواھانه و برابری طلبانه مردم پاسخ مثبت بدھيد که در آن صورت با کليت
ﯾک طبقه در خواھيد افتاد و ﯾا به اعمال زور و فشار و سرکوب مردم متوسل می شوﯾد که در اﯾن صورت نه تنھا تفاوتی با حاکمان قبلی
نخواھيد داشت بلکه به مصداق مثل معروف " ھرکه با چراغ آﯾد گزﯾده تر برد کاال" از حاکمان قبلی ھم بدتر عمل خواھيد کرد .
با اﯾن توضيحات به نظر می رسد با توجه به حقاﯾق تارﯾخی و منطقه ای  ،دل بستن به اصالحات غير ساختاری و فـرا سيـستمی کـه
اصطالحا" اصالحات از باال خوانده می شود نتيجه ای در بر نخواھد داشت  .اما در عين حال با پا پس کشيدن و خالی کردن صحنه برای
کسانی که اصالح امور و مبارزه برای دمکراسی را ارث پدری خود می دانند  ،نمی توان کاری از پيش برد .تنزه طلبی و قھر بـا مردمـی
که ھزار و ﯾک نوع بدبختی و مشکل دارند و برای حل ھرکدام از آنھا به طرﯾقی عمل می کنند که شاﯾد بسياری از ما آن را نپسندﯾم و
با اصول ما جور در نياﯾد  ،فاﯾده ای نخواھد داشت و در عمل به انزوای خود ما و به تبع به نق زدن ھای روشنفکرانه منجر خواھـد شـد.
مردم نشان داده اند که اعتناﯾی به وعده ھای سرخرمن روشنفکران و دانشمندان پيشگو و بـرج عـاج نـشين نمـی کننـد  .چـاره کـار
متشکل شدن  ،متشکل کردن و اﯾجاد وحدت برای تدارک اﯾجاد تغييرات در سيستم مبتنی بر غارت است .در اﯾن مبارزه اقليت کوچکی
از انقالبيون نمی توانند و نباﯾد به نيابت از کارگران و زحمتکشان در اندﯾشه تسخير قدرت دولتی باشند و به آنھا به مثابه سربازانی برای
کسب قدرت نگاه کنند .با اﯾن نگرش آنھا حتا در صورت کسب قدرت تنھا خواھند توانست دﯾکتاتورھای پرولتر را حاکم خواھند کرد و نـه
دﯾکتاتوری پرولتارﯾا ) حاکميت اکثرﯾت( را ! شکی نيست حتا با خرد کردن دولت اگر مردم بر سرنوشت خود حاکم نـشوند در بـر ھميـن
پاشنه خواھد چرخيد .باال پاﯾين اش تفاوت اساسی نخواھد داشت.
س.شاﯾان  -شھرﯾور 1388
انتشار از »ندای سرخ« وابسته به گروه »بسوی انقالب«
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»ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺪرت« و ﭘﻴﺎم ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻮﺳﻮي -اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ
مير حسين موسوی در ﯾازدھمين پيام خود که دو روز پيش منتشر شد ،باز ھم بر اصول اساسی اش که ھمانـا حفـظ و حراسـت از نظـام جمھـوری
اسالمی است ،تأکيد کرد .او ھمچنين بر اصل »مبارزه قانونی« ﯾا بقول خودش » راهھاﯾی امن ،راهھاﯾی ھموار ،راهھاﯾی مستقيم که بدون تردﯾد ما را
به مقصد می رسانند « .بعنوان تنھا شيوه یِ توصيه شده از طرف خداوند)!!( ،پافشاری کرد .او ھمچنان گفت که اصـالحات واقعـی از طُـرُقِ درون
حکومتی قابل اجرا است و ھدف مبارزات مردم می باﯾست تأکيد بر اجرایِ اصول معوقه )»معطل شده«( قانون اساسی باشد .اصولی کـه »پـس از
سی سال  ...سخن گفتن از اجراﯾشان دستاندرکاران را به خشم میآورد ،به صورتی که گوﯾی گوﯾنده با جمھوری اسالمی مخالفت کرده اسـت...
اصولی که به راحتی و صراحت نقض میشوند و ﯾا به صورتی ناقص و براساس تفسيرھای مخالف با روح اﯾن ميثاق ملی به اجرا درمیآﯾند ،تا جاﯾی
که در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدرﯾس زبانھای قومی و محلی به صرف سليقه و پسند شخصی مانع اﯾجاد میشود«.
در مورد اﯾنکه چگونه مفاد متناقض »قانون اساسی« جمھوری اسالمی از اجرای آن بصورت قانونی جلو گيری می کند ،و تا زمانيکه اصل والﯾت مطلقه
فقيه در آن وجود دارد »بی قانونی« قانون است ،بارھا و بارھا گوشزد کرده اند و کرده اﯾم .ھمچنين ،اﯾنکه بر مبنایِ ھمين اصل ،عدم تمکين مردم به
دولت مورد تأﯾيد خامنه ای و مبارزه عليه آن غير قانونی محسوب می شود ،گفته اند و گفته اﯾم .ھمانطور که درباره اﯾنکه جنـاح اصـالح طلـب ھـایِ
حکومتی نيز به اﯾن اﯾرادات واقفند ،اما ھنوز دَم از »مبارزه قانونی« با والﯾت فقيه و دولت ،و قابل اجرا اعالم کردنِ مفاد معطل شده یِ قانون اساسی
می زنند ،توضيح داده اﯾم .گفته اﯾم که نيّت اصلی اﯾن اصالح طلبان ،بعنوان بخشی از حکومت ،ھمانطور که خود اصرار دارند ،حفظ نظام دﯾکتـاتوری
والﯾت فقيه برای حفظ امتيازات و سھمشان در ثروت و قدرت است ،به ھمين علت نيز مبارزات »غير قانونی« مردم عليه والﯾت فقيه و دولتِ »قانونی«
احمدی نژاد را تا حدّی می پسندند که تنھا اھرم فشاری بر جناح غالب حکومت باشد و نه تحول دھنده و اصـالح کننـده یِ نظـام .آنھـا از مـسکوت
گذاشتن تحرکاتِ غير قانونی مردم و »قانونی« جلوه دادنِ بخش ھای مورد تأﯾيدشان اﯾن استفاده را می برند که مردم را از ھر اقدامی که تھدﯾد کننده
یِ منافع اصالح طلبان و کل نظام دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی باشد را با »غير قانونی« خواندنش ،و روضه خوانی در مورد » راهھاﯾی امن ،راهھاﯾـی
ھموار ،راهھاﯾی مستقيم« که مورد تأﯾيد خداوند نيز ھست ،منع کنند.
اما ،ھمانطور که گفتم ،قصد من از نگارش اﯾن مطلب ،تکرار مکررات نيست .در اﯾنجا می خواھم پوسته یِ رسمی اﯾـن دروغ ھـا را شـکافته تـا بـه
ھسته یِ اصلی برسيم .موسوی ،در ھمين پيام به وضوح می گوﯾد که خواسته ھای مردم که بنا بر متن قانون اساسی بسيار »قانونی« ھم ھست
» به راحتی و صراحت نقض می شوند «.اما نمی گوﯾد که مانع اجرای آنھا چيست؟ و چگونه از اجرای آنھا جلوگيری به عمل می آﯾد؟ و چگونـه مـی
خواھد با اﯾن وجود ،مفاد معطل مانده را اجراﯾی کند؟ او و ھوادارانش معتقدند که رﯾيس جمھور منتخب قانونی موسوی است و احمدی نژاد منصب او
را غصب کرده است .باز ھم اﯾن سوأل مطرح می شود که چگونه احمدی نژاد توانسته است بدﯾن صراحت قانون را زﯾر پا گذاشته و مقاصد غير قانونی
اش را بر موسوی و مردم تحميل کند؟ آنچه که محرز است ،ھيچ چيز به صرف اﯾنکه »قانونی« است ،اجرا نمی گردد .پس برای اجرای »قانون« به
چه چيزی نياز است؟
برای ﯾافتن جواب بياﯾيم و ببينيم که احمدی نژاد آنچه از نظر خودش و خامنه ای »قانونی« است را چگونه به جامعه تحميـل کـرده و آنھـا را اجراﯾـی
ساخته است؟ با در نظر گرفتن وقاﯾع سه ماھه اخير فکر نمی کنم که اﯾن عامل برای ما معما باشد .کامال ً واضح است که او با تکيه بر قدرت نظامی
شرکاﯾش ،سپاه و نيروھای مسلح ،اراده ی خود را به جناح مخالف و مردم تحميل کرده است .بياﯾيد تمامیِ حکومت ھا را در نظر بگيرﯾـد .چـه چيـز
باعث می شود تا مردم ﯾک کشور به قوانين آن احترام گذاشته و اجراﯾش کنند؟ بغير از آنست که می دانند در صورت تخلـف و انجـام عملـی »غيـر
قانونی « پليسی مسلح به سراغش می آﯾد و با زور و قدرت اش تا زندان راھنماﯾی اش می کند و در زندان ھـم قـدرت نگھبانـان مـسلح از فـرارش
جلوگيری می کند؟ آﯾا قانون مجالس مقننه ،می تواند بدون وجود قدرتھای مسلح حامی آن اجراﯾی گردد و به مردم تحميل شود؟ آﯾا حکم ﯾک قاضی
می تواند بدون تکيه بر چنين قدرتی اعمال گردد؟ پس »قانون« به خودیِ خود ،قابل اجرا نيست .ﯾعنی قوانين تـا جـاﯾی معتـبر ھـستند کـه قـدرت
اجراﯾی آن وجود داشته باشد .پس سوأل ما از آقاﯾان و بانوان اصالح طلب مان اﯾنست که بر مبنایِ کدام قدرتی می خواھيد مفـاد معطـل مانـده یِ
قانون اساسی را اجراﯾی نماﯾيد .ھنگاميکه قدرت مسلح جامعه قدرتِ خود را در پشت احمدی نژاد و خامنه ای گذاشته است؟
حال بياﯾيم از زاوﯾه یِ دﯾگری اﯾن مسئله را بررسی کنيم .اصالح طلبان معتقدند که احمدی نژاد بوسيله یِ کودتاﯾی »غير قانونی« بر مسند رﯾاست
جمھوری تکيه زده است .و ﯾا خامنه ای با اختياراتِ غيرقانونی و فرا قانونی احمدی نژاد را تأﯾيد و به مردم تحميل کرده است .پس به اﯾن نتيجه می
رسيم که قدرت حکومتی ،صرفاً »قانون« را اعمال نمی کند .بلکه حتی ،قدرتِ سرکوبِ حکومتی می تواند اراده یِ غير قانونی حکومتيـان را نـيز بـه
مردم تحميل سازد .رابطه قدرت را در مورد اجرایِ قانون دﯾدﯾم ،اما رابطه ی قانون نسبت به اعمال قدرت را نمی بينيم .چرا؟ آﯾا دليلش اﯾن نيست
که »قانون« زمانی واقعی است که قدرت را ھمراه خود داشته باشد .و در صورتِ نداشتن قدرت ،روﯾا و خيال است؟ اگر مير حسين موسوی نتواند به
ما نشان دھد که با تکيه به کدام قدرتی می خواھد اراده اش را ،حال »قانونی« ﯾا »غيرقانونی« ،به جناح غالبِ حکومت تحميل کند ،سخنانش خيالی
باطل و روﯾاﯾی غير قابل حصول است.
اما اصالح طلبان ما با آنھمه تجربه حکومتی و استفاده از زور و قدرت مسلحانه عليه مردم در سالھای  60تا  70را نمی توانيم انـسان ھـاﯾی روﯾاﯾـی
بدانيم .آنھا ھم به اﯾن رابطه – قدرت و قانون – واقفند .در ھمين پيام موسوی می گوﯾد » :در ماه ھاﯾی که گذشت نيروﯾی عظيم از ملت ما آزاد شد،
نيروﯾی که باﯾد به کارآمدترﯾن شيوه برای سعادت بلندمدت او به خدمت گرفته شود .مردم ما از آنچه میخواھند آگاھند .آنان تصوﯾر شـکوھمند اراده
خود را در آﯾينه آنچه که سپری شد مشاھده کردهاند و میدانند که سرماﯾه و توان تحقق بخشيدن به خواستھای خود را دارند و در اﯾن ميدان انبوه
نخبگان و زبدگان دوشادوش آنان اﯾستادهاند .لذاست که اﯾنک ھمه ما از ﯾکدﯾگر میپرسيم چه باﯾد کرد؟ اﯾن سوالی از سر نااميدی و ﯾـا بالتکليفـی
نيست ،بلکه میپرسيم با اﯾن سرماﯾه عظيم ،با اﯾن اميد تجدﯾد حيات ﯾافته و با اﯾن توانمندیھای فراھم شده چه باﯾد کرد؟« برای اﯾنکه ما رابطه ی
اﯾن نقل قول را با مبحث کنونی مان بھتر درک کنيم ،بياﯾيد به جایِ کلمات »نيرو« و »توان« ،معادل آن ،ﯾعنی از کلمه یِ »قدرت« استفاده کنيم .در آن
صورت می بينيم که موسوی می گوﯾد :در ماه ھای گذشته مردم قدرت خود را نشان داده اند ،دارایِ آن قدرتی ھستند که بتوانند خواست ھای خود
را محقق سازند .پس متوجه می شوﯾم که آقایِ موسوی خيال دارد از قدرت مردم عليه قدرت مسلح جناح رقيبِ خود استفاده کند .او مـی خواھـد
خواسته ھای نه گانه یِ خود را با تھدﯾد استفاده از قدرت مردمی به رقيب تحميل کند .در اﯾن چند ماھه نيز دﯾده اﯾم که جناح مخالف اﯾشان زﯾر بـار
تھدﯾد نرفته و آماده یِ مقابله با نيروھایِ مردمی ھستند .پس ھر زمان که سپاه و احمدی نژاد و خامنه ای از تھدﯾـد موسـوی در بکـارگيری قـدرت
مردمی نترسند و عقب نشينی نکنند ،موسوی مجبور است که اﯾن قدرت را به خيابان ھا و ميدان ھا ،ﯾعنی مراکز اعمال قدرت مردمی،فرا خواند و در
مقابل نيروھایِ مسلح حکومتی قرار دھد .و از آنجاﯾيکه به مردم توصيه می کند که در مقابل خشونت قدرت مسلح حکومتی ،گونـه یِ دﯾگرشـان را
نشان دھند و گاندی وار کشته و زخمی دھند ،به اﯾن نتيجه می رسيم که او آماده یِ قربانی کردن ھزاران ھزار اﯾرانـی اسـت .او خـام و روﯾـا پـرداز
نيست  .خودش در سالھای  60برای اعمال اراده یِ حکومتی ھزاران نفر را از طرﯾق استفاده از قدرت سرکوب نيروھای مسلح معدوم ساخته است.
پس زمانيکه به مردم می گوﯾد ،حماﯾت از اھداف او که حفظ نظام حکومتی است ،و با اتخاذ » راهھاﯾی امن ،راهھاﯾی ھموار ،راهھاﯾی مستقيم« که
مورد تأﯾيد خداوند نيز ھست ،کمترﯾن ھزﯾنه را داراست ،و »انقالب« نيست که بخواھد حکومت را سرنگون سازد ،دروغ می گوﯾد .در حقيقت ھدفِ او
و شرکاﯾش تحميل ھزﯾنه یِ ﯾک انقالبِ تمام عيار به مردم است ،بدون آنکه اﯾن »انقالب« به اھدافِ انقالبی ،ﯾعنی سرنگونی کل حکومت دﯾکتاتوری و
ماشين سرکوبش ،برسد.
حال باﯾد از مردم سوأل کرد که آﯾا آنھا نيز آماده یِ دادن ھزﯾنه یِ ﯾک انقالب برای جابجاﯾی قدرت در درون جناح ھـای حکومـت دﯾکتـاتوری جمھـوری
اسالمی ھستند؟ ﯾا اﯾنکه می خواھند قدرت خود و ھزﯾنه انقالب را برای سرنگونی نظام دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی صرف کنند تا حـداقل ،باقـی
عمر خود و فرزندانشان در ﯾک جامعه یِ آزاد و دمکراتيک سر شود؟
سرنگون باد حکومت جمھوری اسالمی!
نان ،مسکن،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
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اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﮔﺮوﻫﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ
آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ

ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ از ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد
 مشارکت نيروی کار در طرح رﯾزی سياست گذارﯾھای کالن اقتصادیھمانطور که بيش از اﯾن خاطر نشان کردم داﯾره اختيارات نھادھای خود مدﯾرﯾتی شاغلين موسسات و واحدھای اقتصادی در ساماندھی و
ھداﯾت امور اﯾن موسسات و واحدھا و شعاع عمل دمکراسی اقتصادی در سطح اقتصاد خرد در ھر حال و در تحليل نھاﯾی به نوع و جھت گيری
سياست گذاری ھای کالن اقتصادی بستگی خواھد داشت .حتی با برسميت شناختن فعاليت نھادھای خود مدﯾرﯾتی کارگران و حقوق بگيران در
موسسات و واحدھای اقتصادی بزرگ و کوچک نيز ،ترسيم جاﯾگاه و حدود اختيارات واقعی اﯾن نھادھا در ھر موسسه و واحد اقتصادی و ادامه کاری و
ماندگاری آنھا به ميزان زﯾادی به خواست و اراده ارگان ھا و نھادھای اصلی متولی ساماندھی اقتصاد کالن ،و به کيفيت و حدود بسط دمکراسی در
حوزه اقتصاد کالن بستگی خواھد داشت .تجربه تارﯾخی بسياری از کشورھا نيز ) از جمله تجربه شوراھای کارگری روسيه در اولين سالھای انقالب
اکتبر و تجربه نھادھای خود مدﯾرﯾتی کارگران در ﯾوگسالوی ( نشان می دھد که بدون تعميم دمکراسی اقتصادی از حوزه اقتصاد خرد به حوزه اقتصاد
کالن ،نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار از سنگر دفاعی مستحکمی برای بقاء و ادامه حيات خود برخوردار نخواھند بود.
ھم از اﯾنرو وجود نھادھای سياسی  -قدرتی وﯾژه برای انعکاس خواست و اراده نيروی کار و زحمت در سياست گذار ھای مربوط به اقتصاد کالن
و ترسيم چگونگی تعامل اﯾن نھادھا با نھادھای سياسی  -قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ) بمثابه فراگيرترﯾن و قدرتمند ترﯾن نھادھای سياسی –
قدرتی ( بخش مھم و تعيين کننده ای از ساختار دمکراسی مشارکتی بطور کل و ساختار دمکراسی اقتصادی بطور مشخص ،را شامل می شود.
حقيقت آنستکه حتی به رغم ظھور توانائيھا و شاﯾستگی ھای فراوان در نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار ،در تحليل نھاﯾی اﯾن اراده عالی ترﯾن ارگانھا
و نھادھای متولی سياست گذاری ھای کالن اقتصادی و درجه ضعف و قدرت نيروی کار و زحمت در اﯾن ارگانھا و نھادھاست که موفقيت و پيروزی و ﯾا
شکست و بی آﯾنده گی نھادھای خود مدﯾرﯾتی در اداره و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی را رقم خواھد زد .دمکراسی اقتصادی در واقع بر دو
پاﯾه اساسی استوار است؛ دمکراسی در صحنه محل کار و در عرصه اقتصاد خرد و دمکراسی در پھنه اقتصاد کالن .ھم از اﯾن رو بدست دادن تصوﯾری
ملموس از نوع و حوزه کارکرد نھادھای قدرتی – سياسی نيروی کار و زحمت در عرصه اقتصاد کالن ھمانقدر از اھميت برخوردار است که ترسيم نوع و
چگونگی اعمال خود مدﯾرﯾتی کارگران و حقوق بگيران درمحل کار.
 سازمان ﯾابی کارگران و حقوق بگيران برای مشارکت در مدﯾرﯾت اقتصاد کالندر دمکراسی مشارکتی اﯾجاد شراﯾط الزم برای تأمين مشارکت مؤثر و تصميم ساز نيروی کار و آحاد وسيع شاغلين موسسات و واحدھای
اقتصادی در سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی ،بی تردﯾد عرصه مھم دﯾگری از اقدام به دمکراميزه کردن حيات سياسی – اجتماعی و پيش روی
بسوی تثبيت اقتدار مردم در ساختار نظام سياسی است .برای تحقق مشارکت وسيع نيروی کار در سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی در سطوح و
حوزهھای معين ،اشکال متفاوتی از سازمان ﯾابی نيروی کار موثر و کارساز خواھد بود.
اتحادﯾه ھا و سندﯾکاھای کارگری و ساﯾر تشکل ھای صنفی شاغلين واحدھای اقتصادی از ظرفيت قابل توجھی برای مشارکت کارساز و مؤثر
در سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی ) ھمجون در صحنه اقتصاد خرد و در عرصه مدﯾرﯾت موسسات و واحد ھای اقتصادی ( و تأمين سطح معينی از
مشارکت شاغلين واحدھای اقتصادی در اﯾن سياست گذارﯾھا برخوردارند .سازمانھای صنفی شاغلين واحدھای اقتصادی و فدراسيون اتحادﯾه ھای
کارگری در رشته ھای اقتصادی مختلف ،بوﯾژه در سياست گذارﯾھای اختصاصی مربوط به رشته ھای اقتصادی معين ،میتوانند نقش کارساز و تعيين
کننده ای به عھده بگيرند .آشکار است که در سياست گذارﯾھای مربوط به امور کشاورزی ،اتحادﯾه کارگران کشاورزی و سازمانھای صنفی دھقانان،
چه به دليل انعکاس خواست و منافع کارگران کشاورزی و دھقانان و چه به دليل اشراف بر مسائل مربوط به اﯾن حوزه اقتصادی ،از ظرفيت بسياری
برای مدخليت جدی و کارگشا در اﯾن سياست گذارﯾھا برخوردارند .به ھمين سياق تشکل ھای صنفی کارگران فلزکار و ﯾا کارگران شرکتھای نفتی
برای مدخليت در سياست گذارﯾھای مربوط به اﯾن حوزه ھای اقتصادی از اشراف و صالحيت منحصر بفردی برخوردارند.
برای مشارکت در سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی مربوط به حوزه ھای جغرافياﯾی )و نه رشته ھای اقتصادی( و تصميم گيری ھای مھم و
عمومی تر ،اما اشکال دﯾگری از تشکل و سازمان ﯾابی نيروی کار مورد نياز است .برای تأمين مشارکت مؤثر نيروی کار در سياست گذاری ھاﯾی که
نه نيروی کار و زحمت در ﯾک رشته اقتصادی معين ،که بخش ھای وسيعی از کارگران و حقوق بگيران در سطوح جغرافياﯾی مختلف ) مثال سياست
گذارﯾھای کالن اقتصادی مربوط به منطقه شھری ،شھر ،استان و کشور ( را متاثر می سازد ،الزم است نيروی کار و شاغلين موسسات و واحدھای
اقتصادی در ﯾک نھاد نماﯾندگی دائمی و سراسری و برخوردار از جاﯾگاه قدرت سياسی معين و تعرﯾف شده ،سازمان ﯾابی شوند .اﯾن نھاد نه از جنس
نھادھای جامعه مدنی ھمچون اتحادﯾه و سندﯾکا است و نه ھم طراز نھادھای اقتصادی – مدﯾرﯾتی ھمچون نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار .اﯾن
نھادی است از جنس نھادھای سياسی – قدرتی ھمچون نھاد سياسی – قدرتی مبتنی بر محل زﯾست.
اﯾن نھاد نماﯾندگی سراسری می تواند ساختاری شبيه به نھاد نماﯾندگی عمومی مردم ) نھاد نماﯾندگی مبتنی بر محل زﯾست ( داشته باشد.
ھمانطور که ھمه آحاد جامعه به اعتبار محل زﯾست خود در نھادھای قدرتی عمومی مشارکت می جوﯾند ،ھمه آحاد نيروی کار می توانند به اعتبار
محل کار خوﯾش در نھادھای قدرتی محل کار ،ھمچون شوراھای کارگری و شوراھای دھقانی و غيره ،سازمان ﯾابی شوند .ھمچون نھادھای قدرتی
محل زﯾست ،نھادھای قدرتی محل کار نيز میتوانند ساختار نماﯾندگی ھرمی ﯾا اختالطی از سيستم نماﯾندگی ھرمی و سيستم نماﯾندگی نوع
پارلمانی ) البته با حفظ چيره گی و تفوق سيستم ھرمی ( را به خدمت بگيرند .چنين نھاد قدرتی اگرچه در پاﯾه ای ترﯾن سطح به ميزان زﯾادی از ابزار
دمکراسی مستقيم بھره مند خواھد شد ) ھمچون نھادھای قدرتی محل زﯾست در سطح محله و روستا ( در سطوح عاليتر ،اما به کاربست اشکالی
از سيستم نماﯾندگی متکی خواھد بود.
چنين نھاد قدرتی نوﯾنی نه تنھا کارگران که تمامی اقشار و طبقات اجتماعی شاغل در جامعه را نماﯾندگی خواھد کرد .مجامعی که در محل
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کار تحت عنوان شورای کار ،شورای شاغلين و ھر عنوان دﯾگری شکل خواھد گرفت ،در سطح منطقه شھری ،شھر ،استان و کشور بھم پيوند خورده
و نھادھای قدرتی محل کار شھری ،استانی و کشوری را شکل خواھد داد.
نحوه تعامل نھادھای قدرتی محل کار با نھادھای قدرتی عمومی )نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست( میتواند اشکال متنوعی بخود بگيرد.
حوزه اختيار و قدرت نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ،به اعتبار در بر گيری کل آحاد جامعه ،ھمه حوزه ھای تصميم گيری و سياست گذاری را در
برمی گيرد .حوزه اختيار و قدرت نھادھای مبتنی بر محل کار ،امّا اساساً مدخليت در تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھای مربوط به حوزه اقتصاد را
ھدف خود خواھد داشت .به اﯾن اعتبار ،در چھارچوب دموکراسی مشارکتی امر سياست گذاری ھای کالن اقتصادی در حوزه اختيار و مسوليت
نھادھای سياسی – قدرتی محل زﯾست و محل کار تعرﯾف خواھد شد.
میتوان تصور کرد که سياست گذاری کالن اقتصادی در حوزه ھای معينی تماماً و ﯾا به شرط عدم مخالفت نھادھای قدرتی محل زﯾست به
نھادھای قدرتی محل کار محول گردد .در حوزه ھای مھمتر ،امّا میتوان سياست گذاری کالن اقتصادی را به نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست
محول کرد و مشارکت نھادھای قدرتی محل کار در اﯾن سياست گذاری ھا را از طرﯾق اعطاء درصد معينی از آراء به نماﯾندگان نھادھای قدرتی محل کار
محقق کرد .ھمچنين میتوان در ساﯾر جلسات نھادھای قدرتی ) در ھر سطح و در ھر موردی ( که به تصميم گيری پيرامون سياستھای اقتصادی
کالن مربوط است درصد معينی از نماﯾندگان نھادھای قدرتی محل کار را با حق رأی کامل به اﯾن جلسات فراخواند .در حوزه ھای معينی حتی می
توان نماﯾندگان نھادھای محل کار را از حق وتو برخوردار کرد و پذﯾرش و اجراﯾی شدن ﯾک مصوبه و دستورالعمل را به توافق نھادھای قدرتی محل کار
موکول کرد.
جاﯾگاه نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار در دمکراسی مشارکتی
آﯾا اﯾجاد نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار ،اقتدار نھادھای نماﯾندگی عمومی مردم و از اﯾن طرﯾق کارکرد اصول پاﯾه ای دمکراسی را مورد
تھدﯾد قرار نمی دھد؟ در دمکراسی مشارکتی کارگران و ساﯾر بخشھا و طبقات اجتماعی شاغل در عرصه ھای مختلف اقتصادی در چھارچوب
نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زندگی از فرصت تجربه قدرت سياسی برابر با ساﯾر افراد جامعه برخوردارند .بعالوه نيروی کار و افراد صاحب شغل و
حرفه ،ھمچون ساﯾر اقشار جامعه ،می توانند از طرﯾق نھادھای صنفی خود ) نھادھاﯾی از نوع نھادھای جامعه مدنی ( به پيگيری خواسته ھا و منافع
وﯾژه خود اقدام نماﯾند .با اﯾن وصف چه الزامی اﯾجاد نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار را توجيه می کند؟
در دموکراسی مبتنی بر اکثرﯾت صوری ھمه تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھا ،ظاھراً به شکلی بر اراده اکثرﯾت مردم و ﯾا اراده نماﯾندگان آنھا
مبتنی است .ھمه آحاد مردم ،امّا به ﯾکسان از ھمه تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھای خرد و کالن متأثر نمیشوند .سياست گذارﯾھای مربوط به
مسائل ملّی و قومی ،مثال ً منع ﯾا معمول کردن تدرﯾس زبان اقليتھای ملی در مدرسه و دانشگاه ،ھمه آحاد جامعه را به ﯾکسان متأثر نمیسازد.
سياست گذارﯾھای مربوط به زنان ،ھمچون پذﯾرش و ﯾا ممنوعيت سقط جنين نيز منافع و حق و حقوق انسانی مردان و زنان را به ﯾکسان متأثر
نمیسازد .در سياست گذارﯾھای فرھنگی و ورزشی نيز اھل فرھنگ و ورزش بيش از اقشار اجتماعی دﯾگر تحت تأثير قرار میگيرند .تعيين حداقل
حقوق ﯾا حداقل ساعات کار و ساﯾر سياست گذارﯾھای کالن مربوط به حوزه اقتصاد نيز نيروی کار را بيش از ساﯾر اقشار جامعه متأثر میسازد.
مبتنی کردن سياست گذاری در ھمه زمينه ھای مورد اشاره به آراء مستقيم و غيرمستقيم جمعی ھمه آحاد جامعه ،اگر چه ظاھراً دموکراتيک
جلوه میکند ،امّا ضرورتاً اسباب و لوازم الزم برای اعمال اراده واقعی آحاد مردم بر سرنوشت خوﯾش را در اختيار آنھا قرار نمی دھد .برای تأمين
شراﯾط اﯾده ال جھت اعمال اراده آحاد جامعه بر سرنوشت خوﯾش ،افراد باﯾد در آن حدی در سياست گذارﯾھا و تصميم گيرﯾھا سھيم باشند که از نتاﯾج
اﯾن تصميمات و سياست گذارﯾھا متأثر میشوند .مثال ً در تصميم گيری پيرامون سقط جنين ﯾا تصميم گيرﯾھای دﯾگری که زنان را بسی پيش از مردان
و مستقيماً متأثر می کند ،سھم مردان در سياست گذاری مربوط به اﯾن عرصه نمی تواند برابر سھم زنان باشد .به ھمين سياق در تصميم گيرﯾھای
مربوط به سرنوشت اقوام و مليت ھای مختلف و ﯾا سياست گذاری ھای مربوط به مسائل کارگری نمی توان سھم تمامی آحاد جامعه در سياست
گذارﯾھای مزبور را فارغ از وابستگی ھا قومی و ملی و ﯾا صنفی و طبقاتی آنھا ،ﯾکسان فرض کرد.
در اﯾن موارد و در تمامی مواردی که تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھا کالن اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرھنگی و غيره بخش و ﯾا اقشاری
از جامعه را بيش از دﯾگران متأثر میسازد ،پاﯾبندی به اصول دموکراسی فربه و گسترده و تعھد به تأمين شراﯾط الزم برای اعمال اراده واقعی آحاد
مردم بر سرنوشت خوﯾش حکم میکند که سھم ھر بخش و ھر قشر از جامعه در اﯾن سياست گذارﯾھا تا آنجا که ممکن است به حد و اندازه تأثير
پذﯾری آنھا از نتاﯾج سياست گذارﯾھای مزبور مربوط گردد .برای حصول به چنين شکلی از دموکراسی ،اوال ً باﯾد شراﯾط الزم را برای آگاھی ھمه اقشار
و طبقات اجتماعی از منافع خود فراھم آورد .ثانياً با اعطاء آزادی بدون قيد شرط برای تشکل و سازمان ﯾابی آحاد مردم حول اھداف مشترک ،تالش
سازمان ﯾافته برای حصول به اھداف مزبور را برای ھر قشر و گروه اجتماعی ممکن ساخت .ثالثاً با وضع قوانين مناسب و بکارگيری مکانيزمھای عملی
شراﯾط را جھت مدخليت و مشارکت مؤثر چنين تشکل ھاﯾی در روند تصميم سازﯾھا و سياست گذارﯾھای مربوط به حوزه کارکردی آنھا ممکن ساخت.
در اﯾن راستا مشارکت گسترده و مؤثر نھادھای جامعه مدنی در تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھای نھادھای قدرتی در سطوح مختلف ،نقش
مھمی در اﯾجاد تعادل در سھم اقشار مختلف مردم در اﯾن تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھا اﯾفاء خواھد کرد .به عنوان مثال مشاركت سازمانھای
مدافع حقوق زنان در سياست گذاری پيرامون مسائل مربوط به زنان می تواند به اﯾجاد تعادل در سھم زنان در سياست گذارﯾھای مربوط به آنھا نقش
تعيين کننده ای اﯾفاء نماﯾد .به ھمين سياق تشکل ھای فرھنگی ،ادبی و ھنری می توانند با مشارکت در سياست گذارﯾھای مربوط به عرصه فرھنگ
و ھنر ،ثقل تأثير گذاری فعالين فرھنگی و ھنری در اﯾن سياست گذارﯾھا را افزاﯾش دھند .تشکل ھای صنفی کارگران و ساﯾر اقشار و طبقات
اجتماعی ،ھمچون اتحادﯾه و سندﯾکا نيز میتوانند تا حدود معينی در سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی شرکت جسته و در سطح معينی خواست و
منافع نيروی کار را در سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی منعکس نماﯾند.
با اﯾن حال برای اﯾجاد تعادل و تناسب منطقی بين تأثيرپذﯾری اقشار مختلف مردم از تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھای مختلف و درجه
مشارکت و تأثير گذاری آنھا در روند اﯾن سياست گذارﯾھا و تصميم سازی ھا ،تنھا به نقش آفرﯾنی نھادھای جامعه مدنی در اﯾن روند نمی توان اکتفا
کرد .اﯾجاد نھادھای قدرتی با دامنه عمل محدود و تعرﯾف نقش و جاﯾگاه وﯾژه آنھا در ساختار قدرت سياسی و در روند تصميم گيرﯾھا و سياست
گذارﯾھای کالن ،طرﯾق مھم دﯾگری در حصول به اﯾجاد چنين تعادل و تناسبی است .چنين نھادھای قدرتی ،اوال باﯾد جنبه سراسری داشته و ثانياً از
نقش تعرﯾف شده و ثابتی در ساختار قدرت سياسی برخوردار باشند.
کنفدراسيون مجامع شاغلين موسسات و واحدھای اقتصادی و ﯾا نھاد قدرتی مبتنی بر محل کار ) تحت ھر عنوان اعم از کنفدراسيون
شوراھای کارگری و ﯾا شوراھای کار و ﯾا عناوﯾن دﯾگر ( مھمترﯾن نوع از چنين نھادھای قدرتی بشمار می رود .اﯾن نھاد قدرتی در مقاﯾسه با اتحادﯾه و
سندﯾکا  -که در حوزه نھادھای جامعه مدنی قرار داشته و بشکل داوطلبانه و با تنوع در شکل و جھت گيری صنفی ـ سياسی در واحدھای اقتصادی
مختلف شکل می گيرند  -جنبه سراسری داشته و ھمه شاغلين در ھر رشته و در ھر موقعيت را تحت پوشش قرار خواھد داد .اتحادﯾه ﯾا سندﯾکا
ال کارگران ﯾک رشته صنعتی ﯾا خدماتی ،ھمچون رشته فلز کاری ﯾا نساجی و غيره را در خود متشکل می سازد .حتی در چھارچوب ﯾک واحد
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اقتصادی و ﯾا ﯾک رشته صنعتی و خدماتی واحد ،کارگران میتوانند در دو ﯾا چند اتحادﯾه و سندﯾکا با جھت گيرﯾھای صفی  -سياسی مختلف سازمان
ﯾابی شوند .در کنفدراسيون شوراھای شاغلين و ﯾا شوراھای کارگران و حقوق بگيران موسسات و واحدھای اقتصادی ) چنانچه اﯾن عناوﯾن مورد
پسند باشند ( و ﯾا نھاد قدرتی محل کار ،اما ھمه شاغلين و ھمه حقوق بگيران در ھمه واحدھای اقتصادی و در ھمه محيط ھای کاری در ﯾک نھاد
واحد گردھم میآﯾند.
بدﯾھی است که پيوند نماﯾندگان نھادھای قدرتی محل کار می تواند اشکال متنوعی بخود بگيرد .مثال ً نماﯾندگان نھادھای قدرتی محل کار در
سطح ﯾک شھر میتوانند ابتدا به شکل گيری مجمع نماﯾندگان رشته ھای کاری مختلف اقدام کرده و پس از آن از طرﯾق پيوند نماﯾندگان رشته ھای
کاری مختلف به اﯾجاد نھاد قدرتی شھر و ﯾا منطقه شھری ﯾک کالن شھر اقدام نماﯾند .نھاد قدرتی شھر و ﯾا منطقه شھری ﯾک کالن شھر در عين
حال میتواند از اتحاد نماﯾندگان واحدھای اقتصادی مناطق جغرافياﯾی کوچک تر اﯾجاد گردد .نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار ،امّا در ھر حال ھمه
شاغلين ھمه واحدھای توليدی ،تجاری و خدماتی ﯾک منطقه جغرافياﯾی را در خود جای خواھند داد.
نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار در عين حال از نقش تعرﯾف شده ثابت و مؤثری در ساختار سياسی برخوردار خواھند بود .داﯾره قدرت ورزی
نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار اساساً به حوزه اقتصاد ) جاﯾی که نيروی کار بيش از ساﯾر اقشار اجتماعی از سياست گذاری ھا و تصميم سازی
ھای مربوط به آن متأثر ميشود ( محدود خواھد بود و اﯾن نھادھا از حق وﯾژه برای مشارکت در ھمه سياست گذارﯾھای مربوط به ھمه عرصه ھای
حيات اجتماعی برخوردار نخواھند بود .ھم از اﯾنرو وجود نھادھای قدرتی محل کار به ھيچ وجه منشاء تردﯾد و تضعيف جاﯾگاه ممتاز نھادھای قدرتی
مبتنی بر محل زﯾست در ھرم قدرت سياسی نيست.
نحوه تعامل نھادھای قدرتی محل کار و نھادھای قدرتی عمومی )نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست( البته از نحوه تعامل نھادھای قدرتی
عمومی با نھادھای جامعه مدنی ھمچون اتحادﯾه و سندﯾکا کيفاً متفاوت خواھد بود .عامل اصلی و تصميم گير در فراخوانی نھادھای صنفی شاغلين
واحدھای اقتصادی ) ھمچون اتحادﯾه و سندﯾکا ( به مشارکت در اﯾن ﯾا آن حوزه از سياست گذاری و تعيين حدود اﯾن مشارکت  ،نھادھای سياسی -
قدرتی خواھند بود .اﯾن نھادھا می توانند امروز ﯾک اتحادﯾه و روز بعد اتحادﯾه و سندﯾکای دﯾگری را به مشارکت در سياست گذاری ھای کالن
اقتصادی مربوط به اﯾن ﯾا آن حوزه از اقتصاد کالن فرا بخوانند .حتی با وجود الزام قانونی نھادھای قدرتی به مشارکت جوﯾی نھادھای جامعه مدنی در
روند سياست گذاری در اﯾن ﯾا آن حوزه معين ،فراخوانی اﯾن ﯾا آن نھاد جامعه مدنی به مشارکت در تصميم سازﯾھای کالن و تعيين حد و حدود اﯾن
مشارکت در حوزه اختيار و اقتدار نھادھای سياسی  -قدرتی خواھد بود .نحوه تعامل نھادھای سياسی  -قدرتی ) اعم از نھادھای مبتنی بر محل
زﯾست و ﯾا نھادھای سياسی – قدرتی دﯾگر ( و نھادھای صنفی نيروی کار در واقع تعاملی از جنس ھمکاری و ھمياری است.
نھادھای سياسی  -قدرتی محل کار ،امّا در ساختار قدرت سياسی و در ساماندھی و مدﯾرﯾت عرصه اقتصاد کالن از جاﯾگاه ثابت و تعرﯾف شده
ای برخوردار خواھند بود .نحوه تعامل اﯾن نھادھا با نھادھای سياسی – قدرتی دﯾگر و بوﯾژه با شاخص ترﯾن و مھم ترﯾن نھادھای سياسی – قدرتی
در دمکراسی مشار کتی ،ﯾعنی نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ،نه از جنس ھمکاری و ھم ﯾاری ) ھمچون نحوه تعامل نھادھای جامعه مدنی
و نھادھای سياسی – قدرتی ( که از نوع شراکت خواھد بود .اﯾن نھادھا به عنوان نھادھای صاحب سھم در قدرت سياسی ،مکانيزم عملی مناسبی
برای انعکاس بھتر و مؤثرتر منافع وﯾژه اقشار مختلف اجتماعی در عرصهھاﯾی که تصميم گيرﯾھا و سياست گذارﯾھای دولتی منافع آنھا را مستقيماً و
بسی عميق تر مورد تأثير قرار میدھد ،بدست می دھند.
نھاد قدرتی مبتنی بر محل کار به اعتبار اھميت و کثرت نيروی کار در حيات اجتماعی جوامع ،بی تردﯾد مھمترﯾن نوع از نھادھای قدرتی با دامنه
عمل محدود در دموکراسی مشارکتی خواھد بود .چنين نھادی ،امّا ضرورتاً تنھا نوع از نھاد قدرتی با دامنه عمل محدود در دموکراسی مشارکتی
نخواھد بود .در چھارچوب دموکراسی مشارکتی وجود انواع دﯾگری از نھادھای قدرتی مشابه قابل تصور است .به عنوان مثال منافع آحاد جامعه
بمثابه مصرف کننده می تواند در قالب ﯾک نھاد سراسری و فراگير قدرتی که از اختيارات قابل توجھی در عرصه ساماندھی اقتصاد خرد و کالن برخوردار
است ،نماﯾندگی شود .پيگيری منافع توده ھای مردم بمثابه مصرف کننده اگر چه در چھارچوب نھادھای جامعه مدنی نيز قابل تصور است ،امّا در
جامعه ای با سطح رشد اقتصادی باال ،امر دفاع از منافع مصرف کنند گان میتواند توسط ﯾک نھاد سياسی  -قدرتی خود وﯾژه تعقيب شود.
برای حصول به حق برابر زنان با مردان نيز می توان به تأسيس نھاد سياسی  -قدرتی وﯾژه زنان اقدام کرد .منافع وﯾژه افراد متشکل در
نھادھای نظامی نيز ) ھمچون تجربه شوراھای روسيه ( میتواند در ﯾک نھاد سياسی  -قدرتی وﯾژه نماﯾندگی شود .من البته به دالﯾل مختلف با
شکل گيری برخی از نھاد ھای سياسی  -قدرتی خود وﯾژه ،ھمچون نھاد قدرتی خود وﯾژه نظاميان ،مخالفم .در اﯾنجا ،اما من قصد بحث پيرامون
درستی و نادرستی شکل دادن به اﯾن ﯾا آن نوع از نھادھای سياسی  -قدرتی را ندارم .جوامع مختلف بنابه شراﯾط تارﯾخی و نيازھای متفاوت خود
احتماال ً به اشکال متفاوتی از نھادھای سياسی  -قدرتی نيازمند خواھند بود .در اﯾن ميان ،امّا الزم به تاکيد است که در چھارچوب دمکراسی
مشارکتی جدای از نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ،که به اعتبار نماﯾندگی ھمه آحاد جامعه در ھر حال در ھرم قدرت از نقش فائقه و منحصر
بفردی برخوردارند ،نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار نيز به اعتبار کثرت و اھميت نيروی کار و زحمت ،از نقش ممتاز و بسيار با اھميتی برخوردار
خواھند بود .به فرض شکل گيری ساﯾر نھادھای قدرتی نيز نقش و جاﯾگاه اﯾن نھادھا در ھرم قدرت متناسب با اھميت و شعاع جمعيتی تحت
پوشش آنھا تعيين خواھد شد و از اﯾن حيث نھادھای قدرتی محل کار در ھر حال از نقش شاخص و ممتازی برخوردار خواھند بود.
بعالوه جا دارد تاکيد کنم که شمار نھادھای قدرتی در ھر حال نمیتواند از تعداد معدودی فراتر رود .چه اﯾنکه اوال پيگيری خواست و منافع
بسياری از اقشار و گروھھای اجتماعی می تواند از طرﯾق مشارکت نھادھای جامعه مدنی در سياست گذارﯾھای کالن تأمين گردد و ثانياً اﯾجاد
نھادھای قدرتی پرشمار چه بسا اصل کاراﯾی چنين ساختار سياسی را مورد سؤال قرار دھد.

ادامه دارد ....
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