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ﯾک ھفته ای است که جنبش پوپوليستی مردم عليه استبداد و نظام سياسی مـذھـبـی،
پس از ﯾک دوره یِ دوماھه مبارزات فشرده خيابانی ،فروکشی نسبی داشته است .فقـﻂ
ابلھان می توانند اﯾن تنفس را به »پاﯾان مبارزات« ﯾا حتی به آغاز »سير نزولی« آن تعـبـيـر
کنند .جامعه اﯾرانی نسبت به سير انقالب و اُفت و خيزھای آن بيگانه نـيـسـت و کـمـتـر
کسی است که در اﯾن جامعه باشد ،اما تب و تاب و بی قراری مردم را حس نکند .جدا از
اﯾن احساسات ،واقعيّت ھا نيز نشان می دھد که اﯾن تنفس مقطعـی» ،آرامـش قـبـل از
توفان « اﯾستکه بزودی به سيل خروشان دﯾگری تبدﯾل خواھد شد .چرا که مردم در مقابل
حکومت روحيه ای تھاجمی دارند و کوچکترﯾن بی نظمی و مزاحمت مأمورانش را با قاطعانه
ترﯾن شيوه پاسخ می دھند .اعتراضات قطع شدن »آب« در شھرستان ھا ،ﯾا اعـتـراضـات
دانشجوﯾان در خوابگاه ھای شيراز و کوی دانشگاه تھران ،اعتراض متروی کرج—تھران کـه
برای چندﯾن ساعت در تمامی اﯾستگاه ھای اﯾن خﻂ ،از گلشھر تا صادقيه بطول انجاميد و
مأموران حکومتی تشخيص دادند بھتر است با مردم روبرو نشوند ،تجمعات خـانـواده ھـای
زندانيان سياسی و اعتراض عليه »دادگاه شو« چھارم و  ...ھمه و ھمه در ھمين ھـفـتـه
اتفاق افتاده که ھزاران نفر را در مقابل حکومت به خيابانھا کشيده است.
اما در عين حال ،اﯾن تنفس در مبارزه را نمی توان فقﻂ به تعطيالتی برای تجدﯾد قوا تعـبـيـر
نمود .چرا که می بينيم نه تنھا فراخوان ھای مبارزات متمرکز و گسترده مردمی مـتـوقـف
گشته است ،بلکه حتی فعاليت ھای ذھنی و تبليغی اکثرﯾت قابل توجه مراکز مـبـارزاتـی
نيز ،اگر متوقف نشده باشد ،افت قابل مالحظه ای داشته است .بخصوص زمانيکه آن را در
شراﯾﻂ عدم توفيق اﯾن مبارزات مرکزی فشرده به تحميل استعفای دولت احمدی نـژاد بـه
ھيئت حاکمه قرار دھيم .چرا که رھبری اصالح طلب »جنبش سبز« با اﯾن اميد مردم را زﯾر
بيرق خود جمع کرده بود که در ﯾک مبارزه فشرده مردمی می تواند با کمترﯾن ھزﯾنه دولت
کودتا را فلج کرده و حکومت را به ھدف ناچيز »تجدﯾد انتخابات« مجبور سازد .بـه ھـمـيـن
علت نيز ھواداران اﯾشان با دﯾدی بسيار کوتاه مدت به قضاﯾا نگاه کرده و قبل از ھر فراخوان،
تصور می کردند که آخرﯾن ضربه است .اما پس از دو ماه ضربه زدن ھای پياپی ،رفته رفتـه
به اﯾن نتيجه رسيدند که تاکتيک »تظاھراتھای متمرکر و فشرده« با ھزﯾنه ھای زﯾاد صدھـا
جانباخته و ھزاران بازداشتی ،نه تنھا توفيقی نداشته ،بلکه حتی حکومت را نتوانسته وادار
به ﯾک عقب نشينی معنی دار و باز کردن فضای سياسی کند .مسلماً در چنين شراﯾطی،
شک کردن به صحّت گفتار و ادعاھای رھبران ،امری طبيعی است و بـخـصـوص زمـانـيـکـه
قدمھای واقعی رھبرانشان ناقض اعتبار خﻂ تبليغی اﯾشان بوده است.
مھمترﯾن و اساسی ترﯾن بخش تبليغات رھبران »جنبش سبز« از موسوی گرفته تا سازگارا
و گنجی و دﯾگر »دلقکان « VOAو رسانه ھای غربی ،اﯾن بود که مبارزات کنونی مردم اﯾران
دارای وﯾژه گی ھاﯾی است که آن را از تمامی تجربيات جنبشھای دﯾگر دنيا جدا می سازد.
مھمترﯾن آن اﯾن بودکه جنبشی است »مدنی« و مستقل از خﻂ مش ھـای سـيـاسـی و
سازمان ھا و احزاب ،که مردم رھبران خود بوده و رھبران جنبش سبز ،تنھا فرموله کننده و
نماﯾندگان خواسته ھای مردمند .اما با تشکيل »راه سبز اميد« و کوشش برای تشکيالتی
کردن و بھره برداری از حماﯾت ھای مردمی برای عده ای سياستمدار و »نـخـبـه« ،کـاذب
بودن ادعاھاﯾشان را برای بسياری از حاميانشان روشن کردند .بخصوص کـه چـھـارچـوب
اعالم شده یِ »راه سبز اميد« ،ﯾعنی اعتقاد به اصالح پذﯾر بودن حکومت مسـتـبـد والﯾـت
فقيه و داشتن ظرفيّت قانون اساسی اﯾن نظام به تحقق خواسته ھای دمکراتيک مردمی،
به ھيچوجه با باورھایِ مردم و خواسته یِ اﯾشان به تحوالت رادﯾکال در ساختار سيـاسـی
خواناﯾی نداشت .پس عدم توفيق تاکتيک »تظاھراتھای متمرکز و فشرده« بـه بـاز شـدن
چشمان حاميان اصالح طلبان حکومتی به کاذب بودن استراتژی اﯾشان انجـامـيـد .اگـر بـا
دقت به حرفھاﯾی که موسوی و بھشتی در روزھای اخير زده اند گوش کرده باشيم ،متوجه
می شوﯾم که اﯾشان مجبور به پاسخگوﯾی به ھواداران خود شده اند و نـاچـاراً بـه عـدم
درکشان از شراﯾﻂ سياسی و عدم توفيق شان در پيشبرد اھداف اعـالم شـده اعـتـراف
کنند .موسوی در پاسخ به سوأالت خانواده ھایِ اصالح طلبان زندانی نسبت بـه عـکـس
العمل معترضين به بازداشت ھا و »دادگاه شو« می گوﯾد» :بازداشت ھای پس از انتخابات
قابل پيش بينی نبود « و اﯾن به معنایِ نبود راھکار و شکست رھبری در اﯾـن زمـيـنـه مـی
باشد .و ﯾا اعتراف بھشتی به »غافلگير شدن« اﯾشان نسبت به اقدام خامنه ای در گـره
زدن سرنوشت نظام جمھوری اسالمی به دولت کودتایِ احمدی نژاد و وزن سياسی جناح
معروف به »پاسداران« در ھيئت حاکمه در مصاحبه ای با ميزان پرس ،در حقيقت ،پاسخ به
سوأالتی است که حاميان اﯾشان به علت عدم توفيق استراتژی و تاکتيک اصـالح طـلـبـان
مطرح کرده اند.
پس می بينيم که اﯾن تنفس ،تنھا مولود خستگی جسمانی و فرسوده شـدن نـيـروھـای
ميدانی نبوده بلکه بيشتر تنفسی برای جمعبندی از اﯾن مبارزات و تجدﯾد نظر در استراتژی،
تاکتيک و رھبری جنبش می باشد .اﯾن موقعيّت بسيار ارزنده ای برای نيروھای انـقـالبـی
است تا با ارائه راه حل ھای واقعاً کارساز ،مردم را به مسير واقعی پيروزی بر دﯾکتاتوری و
تغيير رادﯾکال ساختار سياسی تا حد برقراری دمکراسی شوراﯾی آشنا و متقاعد سازند.
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ﭘﻴﺎم ﻫﺸﺘﻢ »ﻧﺪاي ﺳﺮخ« :ﻫﻮاداران »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ!
امروزه صحبت زﯾادی از تغيير شراﯾﻂ می شود ،اما بنظر می رسد کسی جرأت نمی کند که صرﯾحاً به کمّ و کيف اﯾن تغيير بپردازد .حقيقت اﯾن است
که عليرغم ھشدارھای ما نسبت به طوالنی بودن راھی که در پيش گرفتيم  ،و ماھيت فرساﯾشی جنگی که به آن مشغوليم ،بسـيـاری از » ﯾـاران
خيابانی« ما که تمام اميد خود را به چند رھبر »جنبش سبز« بسته بودند و کورکورانه از رھنمودھا و فراخوان ھای اﯾشان تبعيّت می کردند ،اﯾنک ،پس
از دو ماه ،به علت عدم توفيق مبارزاتشان و عملکردھای اشتباه و اثبات غير کارشناسی بودن تحليل و راه کارھاﯾشان ،دچار ﯾأس و نا اميدی گشـتـه
اند .و از آنجائيکه اﯾشان در داخل کشور ،اکثرﯾت بسيار پر تعدادی را تشکيل می دادند ،تأثير بسيار منفی ای در روحيه مـبـارزاتـی تـمـامـی » ﯾـاران
خيابانی« گذاشته اند .اما ،ھمانطور که سرودی انقالبی می گوﯾد» :رزم خلق جاوﯾدان است /دشمن سرنگون! /پيکاری قھرآميز و راھی بس گلگون/
مملو از خيز و افت!« آری! شراﯾطی که اکنون ما با آن روبرو ھستيم ،اولين افت در درﯾای موّاج مبارزات مردمی است که پس از دو ماه مبارزه پيگيرانه و
مملو از حماسه بر ما تحميل شده است .البته شراﯾﻂ زندگی و مبارزه طبقاتی اجازه طوالنی ثبات به اﯾن شراﯾﻂ نداده و به زودی تغيير می ﯾابد .اما،
اﯾن تغيير زمانی صورت می پذﯾرد که مردم از رﯾشه ھای چنين شراﯾطی آگاھی نسبی پيدا کنند و راھکارھای جدﯾد مبارزاتی را بر مبنای شـنـاخـت
جدﯾدشان ،با موفقيّت طراحی و اجرا نماﯾند .برای تسھيل در روند جمعبندی اﯾن شراﯾﻂ است که ما به دوستان و رفقای »جنبش رنگيـن کـمـان« و
بخصوی بخش »سرخ« آن توصيه می کنيم که »ﯾاران خيابانی« سبز خود را رھا نکرده و به اﯾشان برای ﯾافتن رﯾشه ھای عدم موفقيّت شان و پـيـدا
کردن راھکارھای جدﯾد ،ﯾاری رسانند.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
بوجود آمدن اﯾن شراﯾﻂ را نمی توان به ﯾک علت خاص نسبت داد .اما ،می توان علل متعدد آن را نسبت به اھميّت آنھا ذکر کرد.
الف  -بنظر ما مھمترﯾن عامل اﯾجاد چنين شراﯾطی در مبارزات مردمی ،تسلﻂ نسبتاً مطلق رھبری کوته فکر اصالح طلبان حکومتی و عـدم تـوفـيـق
آگاھان مسلﻂ به علم مبارزات مردمی در تأثيرگذاری بر اﯾن جنبش بود .ھمانطور که در آخرﯾن پيام خود ذکر کردﯾم ،ھدف رھبری اصالح طلب از اﯾـن
مبارزات ،استفاده از مبارزات مردمی به مثابه اعمال فشار به ھيئت حاکمه برای برکناری دولت کودتا و »تجدﯾد انتخابات« بود .متأسفانه اﯾن رھـبـری
معتقد بود که با ﯾک دوره ی کوتاه ،اما متمرکز و فشردة مبارزات مردمی و اﯾجاد اخالل در اوضاع عمومی اجتماعی می تواند ھيئت حاکمه را از تـرس
»انقالب مردمی« وادار به تمکين به خواسته ھای خود کند .به ھمين مناسبت بدون بررسی منشاء قدرت اﯾن مبارزات و کوشـش در جـھـت طـرح
خواسته ھای مختلف و متنوع مردمی برای به حماﯾت کشاندن ھر چه بيشتر و گسترده تر طبقات و اقشار جامعه ،فرخوان ھای پی در پی برای انجام
اعتراضات مرکزی صادر کرد ،و از آنجاﯾيکه انتظار نداشت که جناح حاکم حاکميّت ،سرنوشت نظام را به دولت کودتا پيوند دھد ،اﯾن مبارزه را کوتاه مدت
تلقی کرده و نيروی مبارزﯾن بالفعل را فرسوده ساخت .موسوی در آخرﯾن صحبت ھای خود بوضوح عدم آمادگی رھبران اصالح طلب حکـومـتـی را از
مقاومتِ کودتاچيان و جناح حامی اﯾشان را مطرح کرده است .او در دﯾدار خود با خانواده ھای زندانيان اصالح طلب اعتراف کرد که بازداشت ھای وسيع
رھبران اصالح طلب را پيشبينی نکرده بودند .که در اﯾنصورت می توان به جرأت گفت که حماﯾت بی چون و چرایِ خامنه ای از دولت کودتا را در نـمـاز
جمعه  29خرداد و حکم تير و کشتار مردمی پيآمد آن پشتيبانی را نيز تصور نمی کردند و اصوال ً در مورد وزن سياسی سپاه و حاميان احمـدی نـژاد و
قاطعيّت اﯾشان در حفظ قدرت اجراﯾی در توھم به سر می بردند .اﯾن اشتباه استراتژﯾک رھبران »جنبش سبز« باعث انتخاب تاکتيک غلﻂ فشار بـی
امان تظاھرات ھای مرکزی شد که نتيجتاً نيروی مبارزاتی حاضرﯾن در ميدان را فرسوده نمود .آنھا حتی با وجود رؤﯾت رﯾزش نيرو پس از ھر تظاھرات،
از آنجا که درک غلطی نسبت به ميزان مقاومت حاکميّت داشتند و فکر می کردند که ھر آن امکان سقوط کودتاچيان می رود ،ھرگز به فکر توسل بـه
تاکتيک ھای درازمدت تر نيافتادند .از طرف دﯾگر ،برخورد منفعالنه ی اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق » طيف سرخ« ،به علت عدم داشتن تحلـيـل عـلـمـی از
شراﯾﻂ ،و کم شماری و عدم ھمآھنگی سرخ ھایِ درگير در اﯾن مبارزات ،باعث عدم تأثيرگذاری کافی در شراﯾﻂ مبارزاتی شد .و در نتيجه خالء رھبری
کنونی که باعث اﯾجاد اُفت اﯾن مبارزات گشته است ،حادث شد.
ب  -ما باﯾد بدانيم که منشاء نيروھای مبارزاتی مردم از »ﯾاران خيابانی« است .اﯾن ھسته ھا ،ھمانطور که دوستان »نشرﯾه خيابان« نيز ذکر کـرده
اند ،عموماً بطور تصادفی ،بصورت متفاوت و متنوع شکل می گيرند .برخی به علت دوستی چند نفر ،دﯾگری بواسطة ھمکالسی بودن ،و ﯾا خانوادگی
و فاميلی و ھمساﯾگی و ...بوجود می آﯾند .اما ،برای رشد و باز توليد و گستردن تر شدن آنھا و بخصوص در جھت اھداف دمکراتيزه کردن جامعه ،می
باﯾست به سمت محلّی شدن و ﯾا صنفی شدن حرکت کنند .رفقای نشرﯾه خيابان ،به اﯾن حالت تصادفی تسليم شده و با توصيه به مخفی شـدن
آنھا ،عمالً ،ھمچون مشی چرﯾکی عمل کرده و آنھا را از شراﯾﻂ اجتماعی الزم برای رشد و تبدﯾل شدن به نھادھای دمکراتيک مردمی جدا می کنند.
در صورتيکه در ﯾک انقالب با ضرورت ھا و اھدافِ دمکراتيک ،اﯾن ھسته ھا باﯾد در فعاليّت ھای علنی در محل زندگی و اشتغال مردم شرکت کرده ،به
تبليغ و تروﯾج و تھييج مردمی پرداخته و با جذب نيرو و سازماندھی محلی و صنفی آنھا ،بنای کميته ھای )انجمن ھا و نھاﯾتاً ،شـوراھـا( مـحـلـی و
صنفی پی رﯾزی کنند .باﯾد دقت کرد که به اعتراف نوﯾسندة مقالة »ارگان ھای قدرت مردمی« ،ھمانطور که از عنوانش بر ميآﯾد ،آنھا باﯾد تبدﯾـل بـه
نھادھاﯾی شوند که مجموعاً ،کل اعضایِ ﯾک جامعه را در بر گيرند .بنابراﯾن نمی توانند در اجتماع نامرئی و »مخفی« باشند .بلکه باﯾد ،ھمراه با دقت
ھای الزم ،بصورت علنی و در کنار مردم به مبارزه پرداخته و با اﯾشان عجين شوند .ما اميدوارﯾم که اﯾن اشتباه نظری ،تنھا بواسطة عـدم تـعـمـق و
بررسی تئورﯾک اﯾن رفقا بوده و برخاسته از تعلقات نظری به پس ماندة دﯾدگاه مشی چرﯾکی نباشد.
بنابراﯾن ،تاکتيک صحيح برای ادامه و تداوم اﯾن مبارزات سمت و سو دادن به »ﯾاران خيابانی« در تبليغات محلی و مناطق اشتغال مردمی است .و از
آنجا که تبليغات بدون سازماندھی ،ﯾک نيرو را از بالقوه گی به ﯾک نيروی مادّی و واقعی تبدﯾل نمی کند،الزم است که در محيطی صورت پـذﯾـرد کـه
حداقل ﯾک ﯾا چند نفر از »ﯾاران خيابانی« بصورت دائم حضور داشته و مورد اعتماد افراد مورد نظر باشد.
محله ھای مسکونی و محلھای اشتغال ،زادگاه نيروھای مبارزاتی بوده و باﯾد اکثر نيروی ما در آنجا متمرکز شود .ما در پيامھای ششم و ھفتم خود به
اﯾن پاﯾگاه ھا توجه کرده اﯾم .البته اﯾن به ھيچوجه به معنایِ ترک کامل فراخوان ھای مرکزی در مناسبت ھای مختلف نبوده ،چرا که تنھا در مجـامـع
بزرگ و پر جمعيت مبارزاتی است که قدرت مردمی اﯾجاد شده و ھر انسان مردّدی را به تواناﯾی ھاﯾش قانع می کند .اما زاﯾش و آمـادگـی نـيـروی
مبارزاتی در بطن جامعه و نھادھای دمکراتيک بوجود آمده و تعليم می بيند.
ج  -مشخصّة دﯾگر ھسته ھای »ﯾاران خيابانی« ھمان تصادفی بودن آن است .ﯾعنی اﯾن ھسته ھا نه بر مبنای ﯾک اتحاد اﯾدئولوژﯾک و ﯾـا بـرنـامـة
حزبی ،بلکه بر مبنای نزدﯾکی ھای شخصی شکل گرفته اند و حامل تنوع دﯾدگاه ھا ھستند .ھمين رفقای » ندای سرخ« نيـز در ھسـتـه ھـاﯾـی
متشکل ھستند که تعداد زﯾادی از آنھا را مردم عادیِ ھوادار »جنبش سبز« تشکيل داده که در انتخابات ھم شرکت کرده بودنـد .بـنـابـراﯾـن نـبـاﯾـد
گذاشت با مأﯾوس شدنشان ترک مبارزه کنند .باﯾد با اﯾشان صحبت کرد و انگيزة اوليه شان در شرکت در انتخابات را به ﯾادشان آورد .باﯾد به اﯾشـان
ﯾادآوری کرد که مبارزات ما نه برای به قدرت رساندن اﯾن ﯾا آن رھبر اصالح طلب ،بلکه عليه استبداد و برای تحقق دمکراسی و تضمين حقوق و آزادی
ھای ابتداﯾی انسانی بوده که ھنوز ھم محقق نشده است .باﯾد به اﯾشان بياموزانيم که دمکراسی تنھا از طرﯾق ساخـتـن نـھـادھـای مـردمـی و
جاﯾگزﯾنی آنھا به جای نھادھای پوسيدة قدرت استبدادی بدست می آﯾد .اقدامی که در ھر قدم آن با مقاومت وحشيانه جناح ھایِ حکومتی بـرای
حفظ قدرت شان روبرو می شود .رھبرانی خيانت می کنند ،جان باخته و به زندان می افتند ،در ھر قدم امکان اشتباھات زﯾادی می رود ،به ھمين
علت است که اﯾن مبارزه با اُفت و خيزِ بسياری ھمراه خواھد بود که اﯾن تازه اولين آنھا است .باﯾد به اﯾشان آموزاند که راھمان طوالنی است و برای
اﯾن راه آماده شان سازﯾم .در ﯾک جمله» :ﯾاران خيابانی« سبز خود را در اﯾن برھه سخت ،تنھا نگذارﯾد!
مرگ بر سازشکار!
نان ،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
احمد فارسی ،اول شھرﯾور 1388
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﻧﮕﺮاﻧﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎم
روزنامه حکومتی جمھوری اسالمی در سرمقاله امروز خود با نگرانی از بحرانی که سراپای رژﯾم را فراگرفته نوشته است  :امروز ما در فضاي سياسي
جامعه با فاجعه اي مواجه ھستيم كه دقيقا خواست دشمن است .به جان ھم افتادن روحانيون و ھمديگر را به بدترين اتھامات متھم ساختن خواست
اصلي دشمن است .خدا رحمت كند امام خميني را كه در مورد اين خطر بيشترين ھشدارھا را مي داد و ھمواره روحانيون را از اينكه فريب معاندان را
بخورند و در مقابل ھمديگر قرار بگيرند برحذر مي داشت  .اكنون ھمان واقعه شومي كه نمي بايست رخ مي داد متاسفانه رخ داده است  .تلخ تر آنكه
عقالي قوم در چنين وضعيتي به صحنه نمي آيند و مانع ادامه اين روند خطرناك نمي شوند .بدون اينكه ھيچيك از طرفين دعوا را حق و طرف ديگر را
باطل بدانيم الزم مي دانيم نسبت به ادامه اين تقابل خطرناك ھشدار بدھيم .ھم در داخل و ھم در خارج دشمنان انقالب و نظام جمھوري اسالمي از
اين تقابل بسيار خرسند ھستند و سود مي برند كما اينكه دوستان و عالقمندان انقالب و نظام جمھوري اسالمي از اين تقابل بشدت رنج مي برند و
نگرانند .

ﻫﺸﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺖ
اگر تا پيش از برگزاری انتخابات رﯾاست جمھوری فرماندھان نيروھای نظامی در اﯾران ھرگونه مشارکت خود در امور سياسی را رد میکردند ،در
روزھای پس از انتخابات تعدادی از آنھا به وﯾژه در سپاه پاسداران تقرﯾبا به طور روزانه به ارائه تحليل سياسی پرداخته و بعضا از نقش خود در سرکوب
برخی جرﯾانات سياسی نيز خبر داده و آن را وظيفه ذاتی خود اعالم میکنند .
روز گذشته سردار جوانی ،رﯾيس اداره سياسی سپاه پاسداران که در حوادث پس از انتخابات با طرح مساله لزوم بازداشت و محاکمه موسوی و
کروبی ،ھمواره خبر ساز بوده است ،گفت " :اﯾن موضوع حساسترﯾن آزمون در اﯾن دوران است و اگر غفلت كنيم نتيجه آن تنھا ﯾک سال عقب افتادن
نيست ،بلكه سقوط است ".

اﻻﻫﺮام :ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ
االھرام در مقاله ای با عنوان »اﯾران ،فروپاشی از درون« پس استناد به ظواھر تکيه حکومت جمھوری اسالمی به نيروھای مسلح و خشونت برای بقاء
و عدم توفيق آنھا در سرکوب قطعی مبارزات مردمی نتيجه می گيرد که اﯾن حکومت در حال فروپاشی است.
ھمچنين ،در اﯾن مقاله به وﯾژه گی سازماندھی مبارزات مردمی که اﯾن روزنامه به آن با عنوان »جنبش سبز« اشاره می کند ،پرداخته و می نوﯾسد»:
جنبش سبز متعلق به کسی نيست ،از ميرحسين موسوی درون اﯾران گرفته تا رضا پھلوی و مسعود رجوی مجاھدﯾن خلق بيرون .اما خود مانند
رودخانه زﯾباﯾی در حرکت است و پيش میرود مثل ھادسون ﯾا کارون و زمانی رعدآسا و خطرناک است و زمانی آرام و ساکت .خوشبختانه ھيچ فرد
کارﯾزماتيکی ادعاﯾی بر آن ندارد .مھمترﯾن وﯾژگی اﯾن جنبش نوسنجی تارﯾخی ارزشھاست؛ عيبجوﯾی مطلق از تجاوز با چھره خشونت خدانشناسی
که خواستار پاﯾان بخشيدن به آن است .تمام نمیشود«.

ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺸﻢ ﻛﺎرﮔﺮان واﮔﻦ ﭘﺎرس اراك در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ  4ﻣﺎه ﺣﻘﻮق
كارگران شركت واگن پارس اراك براي ششمين بار در طول  4ماھه اخير در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد ماھيانه در محوطه داخل شركت
تجمع كردند .
به گزارش خبرنگار ايلنا ،كارگران با سردادن شعار »ﷲ اكبر« و »يا ﷲ به فرياد ما برس« ،با تحصن در مقابل در ورودي شركت از مسؤوالن استان
رسيدگي به حقوق صنفي خود را خواستار شدند .
مداحي عضو شوراي اسالمي شركت در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اينكه كارگران در طول  5ماھه اول سالجاري تنھا در سه مرحله مجموعاً
500ھزار تومان ،در مقابل شيفت كاري روزانه و اضافه كاري دريافت كردهاند ،گفت :كارفرما مطالبات كارگران را به صورت درصدي و فقﻂ براي ساكت
كردن موقتي پرداخت ميكند و مسؤوالن استان نيز كه در جريان موضوع ھستند؛ نه تنھا تا به حال كوچكترين قدمي براي حل مشكل برنداشتهاند
بلكه اوضاع را بدتر ھم كردهاند .

ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺎﺷﺎن  22ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
كارگران نساجي كاشان كه اكثر آنھا داراي بيش از  18سال سابقه كار ھستند 22،ماه است كه حقوق نگرفتهاند .گفتن اين جمله شايد براي برخي
بسيار ساده باشد ،ساده ھمچون ساير ھزارھا خبري كه ھر روز در دل رسانهھاي مختلف جاي ميگيرد ،ولي اگر كمي انسانيتر به موضوع فكر
شود ،آنگاه معلوم ميشود كه چه دردي در اين جمله نھفته است .
ھر روز صدا و سيمايي كه روزي صفت ملي بودن را با خود به ھمراه داشت ،اخبار متعددي از ادامه بحران اقتصادي در غرب ،افزايش شمار
مستمريبگيران بيكاري در جھان صنعتي ،رشد دھشتناك بيكاري در كشورھاي پيشرفته و ...را در بخشھاي مختلف خبري خود پوشش ميدھد و
ھمگام با گرسنگان آلماني ،بيكاران فرانسوي ،درماندگان ژاپني ،مستمريبگيران آمريكايي ،فقراي ايتاليايي و ...براي احقاق حقوق آنھا يا شايد گمراه
كردن افكار عمومي داخل از مشكالت داخلي ،با پوشش اخبار تجمعات و اعتصابھاي آنھا ،سعي ميكند رسالت بينالمللي خود را ايفا كند ،اما دريغ
از يك پوشش از اخبار كارگري ايران و در اين وضعيت است كه حقوق كارگر ايراني گم ميشود در غبار احقاق حقوق ساير كارگران و رنجبران جھان.

واﻛﻨﺶ ﻛﺎرﮔﺮان ﭘﺎرس ﻣﺘﺎل ﺑﻪ اﻧﻌﻜﺎس ﺧﺒﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد در ﻣﺎﻫﻮاره
 6ماه تمام است که کارگران پارس متال برای گرفتن مطالبات خود در حال اعتصاب ،تحصن ،تجمع و مبارزه ھستند .در روزھای اخير آنان می شنوند که
اخبار مبارزات آن ھا در ساﯾت ھای اﯾنترنتی و شبکه ھای ماھواره ای درج شده است .آگاھی توده کارگر به انتشار اﯾن اخبار موجی از اميد در دل آن
ھا اﯾجاد می کند .کارگران می گوﯾند که با اﯾن کار شمار کثير ھمزنجيرانشان و ساکنان کشورھا از وضعيت رقت بار کار و استثمار و بی حقوقی و
مصائب آنان اطالع ﯾافته اند .از اﯾن مھم تر آنان اضافه می کنند که تصميم گرفته اند به اعتصاب و مبارزات خود برای ماه ھای طوالنی ادامه دھند .آن
قدر ادامه دھند که مطبوعات و رسانه ھای درون جھنم سرماﯾه داری اﯾران ھم اخبار مبارزاتشان را درج کنند!!

ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ ﺗﻬﺮان – ﺟﻨﻮب
دانشجوﯾان دانشکده فنی تھران  -جنوب ،در اعتراض به تفکيک دانشجوﯾان رشته ھای برق و صناﯾع دست به اعتراض زدند .اﯾن تجمع از ساعت  9صبح
روز يكشنبه اول شھريور در مقابل ساختمان اداری اﯾن دانشکده برگزار شد که طی آن حدود  60نفر از دانشجوﯾان به انتقال دوستان و
ھمکالسيھاﯾشان اعتراض کردند .از نکات قابل توجه اﯾن مراسم حضور متعدد نيروھای حراست بود که از قرائت ھرگونه بيانيه و سردادن ھرگونه شعار
صنقی جلوگيری می کردند و ھمچنين ﯾکی از دانشجوﯾانی را که مشغول تصوﯾربرداری بود به حراست فراخوانده و مدارک دانشجوﯾی اش را جلب
کردند .گفتنی است مسئولين اﯾن دانشکده قصد دارند ،دانشجوﯾان رشته ھای برق و صناﯾع اﯾن دانشگاه را به ساختمان دﯾگری در مرکز تھران متقل
کنند .بسياری از دانشجوﯾان اﯾن تفکيک را مقابله دانشگاه با روند افزاﯾشی اعتراضات دانشجوﯾی درنظرگرفته اند .الزم به ذکر است قرار بود اﯾن تجمع
چھارشنبه گذشته برگزار شود که مسئولين دانشگاه در اقدامی غيرقانونی 3 ،روز آخر ھفته را تعطيل اعالم کردند.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﻓﺮﻳﺎد ﺷﻌﺎر در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
به دنبال بازگشاﯾی دانشگاه شيراز و آغاز امتحانات معوقه در اﯾن دانشگاه به علت اعتراضات به نتيجه انتخابات ،جوّ دانشگاه شيراز به شدت
امنيتی شده است.
با وجود تمامی اﯾن تدابير ،دانشجوﯾان از ساعت  23شب ﯾکشنبه در خوابگاه ھای دانشگاه شيراز و علوم پزشکی فرﯾاد "مرگ بر دﯾکتاتور" سر دادند.
اﯾن فرﯾادھا که با استقبال دانشجوﯾان بسياری روبرو شد ،تا مدت زﯾادی ادامه داشت و دﯾگر دانشجوﯾان نيز فرﯾاد "مرگ بر دﯾکتاتور" سر داده و به اﯾن
ترتيب ھمچنان اعتراض خود را به کشتار مردم ،نتيجه انتخابات و انتصاب احمدی نژاد نشان دادند.
الزم به ﯾادآوری است پس از انتخابات و از روز  23خرداد جو دانشگاه شيراز متشنج شد و با پيوستن مردم به دانشجوﯾان سرکوب اعتراضات بيشتر
شد ،به صورتی که در روز  25خرداد در اثر حمله به مردم عده زﯾادی به دانشگاه پناه آوردند.
نيروھای نظامی برای سرکوب مردم و دانشجوﯾان از تير ساچمه ای استفاده کردند که منجر به آسيب چشمی تعدادی شد و پس اﯾنکه حدود 100
داشجوی دانشگاه شيراز و حدود  300نفر از مردم در روز  25خرداد در جرﯾان ﯾورش به دانشگاه توسﻂ نيرو ھای نظامی و شبه نظامی دستگير شدند،
دانشگاه تعطيل و خوابگاه ھا به سرعت تخليه شد.

ﺗﺠﻤﻊ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎي ﻧﺸﺴﺘﻪ
تعدادي از اھالي روستاي گيجالي بروجرد به علت کمبود آّب شرب روز شنبه مقابل فرمانداري اين شھر تجمع کردند و در اين تجمع تعدادي از زنان اين
روستا نيز ظرف ھاي نشسته خود را ھمراه آورده بودند و خواستار شستن آنھا در محوطه فرمانداري شدند.
يکي از معترضان گفت :از ابتداي فصل تابستان به علت کمبود آب شرب اھالي اين روستا رنج مي برند.
وي که به نمايندگي از اھالي روستا صحبت کرد و نخواست نامش در خبربرده شود افزود :با شروع ماه مبارک رمضان کم آبي براي اھالي روستا غير
قابل تحمل شده است.
وي اظھار داشت :امروز به ھمراه تعدادي از اھالي روستا در مقابل فرمانداري بروجرد حضور يافتيم تا مشکالت بوجود آمده را با فرماندار در ميان
گذاشته تا چاره اي انديشيده شود.فرد مذکوراضافه کرد :رودخانه اي که از وسﻂ روستا عبور مي کند به علت خشکسالي خشک شده و ديگر امکان
استفاده از آن براي شست وشوي ظروف نيز وجود ندارد .

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﻛﺎر :
اعتراض ھای شبانه مردم در نقاط مختلف تھران ادامه دارد .اﯾن اعتراضات که شکل محله ای و منطقه ای به خود گرفته است گاھا در نقاط پررفت
وآمد و پرازدحام نيز صورت می گيرد.شب گذشته ,يكشنبه شب ,گروھی از مردم که تعدادشان بين  50تا 100نفر بود مقابل وزارت کار و جنب اﯾستگاه
خﻂ واحد بھبودی زﯾر پل عابر پياده تجمع کرده و به شعار عليه نظام پرداختند.اﯾن تجمع اعتراضی گروھی خيلی سرﯾع تشکيل و پس از جلب توجه
مردم و قبل از اﯾنکه نيروی پليس ﯾا ضد شورش سر برسد پاﯾان گرفت.اﯾن افراد ابتدا از محفظه و داالن ارتباطی اﯾستگاه خﻂ واحد عبور کرده و زﯾر پل
عابر پياده تجمع کردند تجمع کنندگان با اﯾجاد ترافيک موضعی در اﯾن محدوده به مدت چند دقيقه مخالفت خود را با دولت کودتاﯾی ابراز داشته و به
سرعت متفرق شدند.

اﺣﻀﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﻪ اداره اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻴﺎران
بر اساس گزارش رسيده ،روزپنجشنبه 29مرداد ماه  1388ھفت تن از فعالين کارگری و از اعضای کميته ھماھنگی احضارﯾهاﯾی از طرف اداره اطالعات
شھرستان کامياران درﯾافت کردهاند.
افشين ندﯾمی ،کاوه گل محمدی ،مھرداد صبوری ،شعيب صابری و آزاد منيرینيا از اعضاء کميته ھماھنگی و دو تن دﯾگر از فعالين کارگری با نامھـای
رضا گلمحمدی و فاروق منيرینيا ،احضارﯾهای از طرف اداره اطالعت شھرستان کامياران درﯾافت کردهاند که بر اساس آن ،نامبردگان باﯾد روز سهشنبه
مورخ  4شھرﯾور ماه ،خود را به اداره اطالعات معرفی کنند.

ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮕﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ،آﭘﺎداﻧﺎ و اﻛﺒﺎﺗﺎن
خبرھای رسيده حاکيست که در چند شب گذشته مردم در دو محله اکباتان و آپادانا اقدام به راھپيماﯾی کرده اند.
اﯾن گزارشات از شھرک اکباتان خبر می دھد که در بخش ھای مختلف اﯾن شھرک از مدت ھا پيش ،شبھا ،ھماھنگ با ساعت آغاز شعارھای شبانه،
دسته ھای جوانا از مقابل ساختمان ھای خوﯾش به راه افتاده و پس از طی مسير و دادن شعارھای ضد دﯾکتاتوری و ضد والﯾت فقيه ،بدون بازداشتی
و شناساﯾی از طرف نيروھای سرکوبگر ،و دعوت مردم به پيوستن به آنھا ،به تظاھرات خود پاﯾان می دھند.
اﯾن گزارشھا حکاﯾت می کنند که در آغاز ،اﯾن تظاھرات شبانه از ﯾک ﯾا دو مجموعه ساختمانی آغاز گشته بود که اﯾنک به چندﯾن مجموعه گسترش
ﯾافته است .ھمچنين ،گفته می شود که بارھا مأموران نيروی انتظامی و اطالعاتی به مدﯾران ساختمان ھا رجوع کرده و اﯾشان را تھدﯾد به بازداشت
نموده است .اما مدﯾران مجموعه ھا از وجود چنين تحرکی اظھار بی خبری کرده و وقوع آن را انکار می کنند.
ھمچنين از شھرک آپادانا ،محله ی جانباخته راه آزادی ،سھراب اعرابی گزارش می شود که در شب جمعه برابر با چھلم سھراب ،مردم اﯾن محل اقدام
به راھپيماﯾی کرده و در شعارھای خود دﯾکتاتوری حاکم و نظام جمھوری اسالمی را نفی کرده و ھمپيمانی خود را با جانباختگان راه آزادی فرﯾاد زدند.
گفته می شود که در شب بعد ،جمعه شب  30مرداد ،نيز ده ھا تن از ساکنين شھرک آپادانا در اقدامی خودجوش در محوطه اﯾن شھرک دوباره تجمع
کرده و شعار سر دادند.از جمله شعارھاي مردم معترض در شھرک آپادانا «مرگ بر ديکتاتور»« ،آزادی انديشه از پنجره نميشه »و «درد ما درد
شماست ،مردم به ما ملحق شويد »بود و تجمع کنندگان با خواندن سرود «يار دبستانی »تا نيمه شب به تجمع خود در شھرک آپادانا ادامه دادند.

»راه ﺳﺒﺰ اﻣﻴﺪ« و ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي
طبق گزارشھای رسيده از منابع فعالين تشکيالت »راه سبز اميد« ،مدتی است که رھبری اﯾن تشکيالت در حال بررسی احتمال برانگيختن جنبش
کارگری در حماﯾت از موسوی و اﯾن تشکيالت شده اند .در اﯾن گزارشات می شنوﯾم که با اُفت شدﯾد شمار شرکت کنندگان تظاھرات ھای مردمی به
تبعيت از فراخوان ھای کادرھای اﯾن تشکيالت ،رھبری »راه سبز اميد« ،برای اﯾجاد موج جدﯾدی از اجتماعات مردمی به فکر استفاده از فعاالن کارگری
وابسته به خود در شوراھای اسالمی و خانه کارگر افتاده و در حال گفتگو و بررسی امکان اﯾجاد چنين تحرکی در کارگران می باشند .گفته می شود
که فعاالن کارگریِ وابسته به اﯾن تشکيالت و کارشناسان امنيتیِ آن به تراکم چندﯾن ساله ی خواسته ھای کارگری تأکيد کرده و با اﯾن پيشنھاد به
شدت مخالفت می کنند .اﯾشان ھشدار می دھند که در صورت توفيق به برانگيختن کارگران در دخالت در اﯾن امور ،ھيچ تضمينی برای قابل کنترل
بودن اﯾن جنبش وجود ندارد .مشاوران امنيتی اﯾن تشکيالت ،به رھبری آن توصيه می کنند که قبل از ھر اقدامی از اﯾن قبيل ،بھتر است که منتظر
بازگشاﯾی دانشگاه ھا باشند ،چرا که خواسته ھای جنبش دانشجوﯾی با خواسته ھای اﯾن تشکيالت بيشتر ھمخوانی داشته و »راه سبز اميد« و
رھبری آن دارای پاﯾگاه کافی برای کنترل اﯾن جنبش ھستند.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض و اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺎرﻛﻼي ﺟﻮﻳﺒﺎر ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر و ﺳﺎري را ﻣﺴﺪود ﻛﺮدﻧﺪ
بنا بر خبر دريافتي حدود  200نفر از مردم معترض و اھالي روستاي مياركالي جويبار صبح روز پنجشنبه  29مرداد به دنبال خاكبرداري زمين ورزشي
روستا براي ساخت مسكن مھر براي نشان دادن اعتراض خود نسبت به اين اقدام با به اتش کشيدن الستيک خودرو و قرار دادن سنگ و چوب تردد
خودروھا را در مسير شھرستان ساري و جويبار مسدود کردند .
به دنبال اين درگيري و ھمزمان باورود نيروھاي سركوبگر انتظامي دامنه درگيري مردم به نيروھاي انتظامي كشيده و با برخورد شديد يگان ويژه تير
اندازي ھوايي نيز رخ داد  .الزم به توضيح است كه 17ھکتار از زمين ھاي روستاي ميارکال براي احداث مسکن مھر و  3ھکتار براي زمين ورزشي
اختصاص يافته بود که به علت تخريب زمين ورزشي اين اعتراضات صورت گرفت .

ﻗﻄﻊ ﻳﻜﺴﺮه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﻗﺼﺮﺷﻴﺮﻳﻦ و اﻋﺘﺮاض ﺷﻬﺮوﻧﺪان
گزارشھای درﯾافتی از شھرستان قصرشيرﯾن از توابع کرمانشاه حاکيست از صبح روز پنج شنبه  29مرداد و از ساعت  ٩صبح تا ساعات اوليه صبح روز
جمعه  30مرداد,آب آشاميدنی در آن شھرستان بصورت کامل قطع شده است  .اﯾن گزارش می افزاﯾد در حالی آب آشاميدنی آن شھرستان بصورت
کامل قطع گردﯾده که با توجه به گرمای باالی  ۵٠درجه سانتی گراد بيش از  ٩٠درصد مردم از کولر ھای آبی استفاده می کنند که اﯾن امر اعتراض
شھروندان آن شھرستان را برانگيخته است  .شھرستان قصرشيرﯾن در منطقه گرمسيری واقع شده که قطع آب آشاميدنی حتی در حد  ١ساعت
زندگی مردم را با مشکالتی ھمراه خواھد ساخت  .ھنوز مسئوالن آب وفاضالب استان کرمانشاه نسبت به قطع طوالنی مدت آب در آن شھرستان
واکنشی از خود نشان نداده اند .و در تماس شھروندان جواب درستی به آنان نمی دھند.

ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪن ﺟﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
گزارشھای رسيده از مشھد حاکی است در روز چھارشنبه  28مرداد مصادف با پنجاه و سومين سالروز كودتا ننگين امريكايي – انگليسي سال 1332
 ،در شھر مشھد و در اطراف پارك ملت ،ميدان آزادي  ،خيابان آزادي  ،بخش ھايي از بلوار وكيل آباد و خيابان ھاي معلم و آزادشھر مشھد جو امنيتي
و نظامي شديد حاكم شد .پيش از اين در فراخوانھايي كه در برخي از سايتھاي اينترنتي منتشر شده بود ،از مردم مشھد دعوت شده بود تا در
اين روز تجمع كرده و به دولت كودتاگران  22خرداد  88اعتراض كنند .
بنا به اين گزارش ،در حالي كه حضور نيروھاي گارد ويژه ،لباس شخصي و نيروھاي موسوم به انصار داخل و اطراف پارك ملت مشھد جوي مشابه
حكومت نظامي ايجاد كرده بود ،معترضان مشھدي به صورت گسترده اما پراكنده در پارك ملت حاضر شدند و اطراف در جنوبي پارك كه محل اصلي
تجمع اعالم شده بود ،قدم ميزدند.اﯾن گزارش حاکی است ،ھنگامي كه مردم در دستهھاي كوچك قصد تجمع داشتند ،نيروھاي امنيتي و گارد ويژه
با آرايش ھجومي به سمت مردم حركت ميكردند كه باز منجر به پراكنده شدن جمعيت ميشد.با اﯾن حال ھيچ گزارشي از بازداشت يا درگيري در
اين شب منتشر نشده است .ھمچنين حضور نيروھاي امنيتي موتورسوار اطراف ميدان تقي آباد و خيابان احمدآباد شھر مشھد در روز چھارشنبه
گزارش شده است.گفتني است پنجشنبه شب نيز جو مناطق مذكور مشھد به شدت امنيتي گزارش شده است .در اين شب ھمزمان با پخش
سخنان رئيس دولت كودتا از تلويزيون شعارھای مردمی در تعدادي از محله ھاي مشھد شنيده شده است.

ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض در ﻣﺘﺮو دردﺷﺖ ) ﻋﻠﻢ وﺻﻨﻌﺖ ( ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ
روز  28مرداد ,سر مترو دردشت كه به علم و صنعت معروف است درگيري بين جوانان و نيروي انتظامي درگرفت  ,در اين درگيري جوانان به يك ماشين
پليس حمله كردند ،به ھمين دليل در اين منطقه از ساعت 6بعد از ظھر تا 12شب حكومت نظامي برقرارشد و ماموران سركوبگر و مزدوران نظام از
ترس حمله مجدد جوانان آزاده و معترض بر تعداد ماموران افزوده و به شدت منطقه را كنترل ميكردند.

ﺑﺪﺗﺮ از اﺑﻮﻏﺮﻳﺐ؟ ﮔﺰارش ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﻳﻤﺰ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ رﺿﺎ ﻧﻮﺟﻮان  15ﺳﺎﻟﻪ در زﻧﺪان ـ
تاﯾمز انگليس با ھمکاری عفو بين الملل و منابع معتبر خود گزارش کاملی از تجاوز به بازشدگان را فاش ساخته است .در اﯾن گزارش آمده رضا نوجوان
 15ساله ای است که در مرکز اﯾران ،در ﯾک خانه امن پناه گرفته است اما به تائيد پزشک معالج ،قصد خود کشی دارد .وی به ھمراه عده ای نوجوان
ھم سن و سال خود که حتی ھنوز به سن رای دادن ھم نرسيده اند در تجمعی دستگير شده و در زندان بارھا مورد تجاوز وحشيانه و تحقير جنسی
قرار گرفته اند .مجله تاﯾمز تحقيرھای جنسی عليه اﯾن زندانيان را معادل و ﯾا بدتر از آنچه می داند که جمھوری اسالمی اﯾران اﯾاالت متحده را برای
ارتکاب آن در زندان ابوغرﯾب مالمت نموده است .اﯾن نوجوان که نام وی ،محل اقامت و نام پزشک معالج وی نزد تاﯾمز محفوظ است می گوﯾد در روز
اول در بازداشتگاه نامعلوم (سپاه ﯾا بسيج( سه نفر لباس شخصی به وی حمله کرده اند و ﯾکی او را به زور نگه داشته ،ﯾکی روﯾش نشسته و
دﯾگری روی وی ادرار نموده و سپس به طرز وحشيانه ای به وی تجاوز کرده اند .وی در طول مدت زندان )حدود  20روز( بارھا مورد تجاوز قرار گرفته
است ،حتی پس از انتقال به بازداشتگاه رسمی نيروی انتظامی .رضا برای خودکشی در زندان سر به زمين کوبيده است .او شاھد تجاوز به چندﯾن
نفر دﯾگر نيز بوده و به شھادت پزشک معالج و تائيد نماﯾنده عفو بين الملل در اﯾران ،ادعاھای رضا مبنی بر تجاوز ،جراحات جسمی ،آسيبھای روحی و
تحقيرھای جنسی با واقعيات منطبق می باشد .رضا شاھد زندۀ مھدی کروبی ،افشاگر تجاوز به زندانيان دربند می باشد .تجاوز کنندگان به رضا مرتبا
می گفته اند اﯾن کارھا را در راه خدا انجام می دھيم و سزای معترضين به نظام اسالمی ھمين است .گوﯾا صورت وی را در مدفوع فرو کرده اند و در
اعتراض به تجاوز ،بازجوی وی دوباره به او تجاوز نموده است .رضا می گوﯾد زندانيان نوجوان را مجبور به "عمل جنسی با ﯾکدﯾگر" نيز نموده اند و گفته
اند با اﯾن عمل "پاک می شوﯾد" .در نھاﯾت رضا با وثيقه ای در حدود  70ميليون تومان در دادگاه انقالب و با سپردن تعھد مبنی بر عدم افشاگری در
مورد اﯾن رفتارھای وحشيانه آزاد شده است .در بيمارستان ،نوجوان شانزده ساله دﯾگری که از وی به عنوان سردسته نام برده شده در اثر شدت
جراحات به شھادت رسيد .شخصيتھای اﯾن گزارش با بيان اﯾن واقعيات جان خود را به خطر انداخته و خانواده رضا قصد خروج از کشور دارند.

ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻨﺎزه ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادي را ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاري و دﻓﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
طبق اخبار منتشر شده روز بيست و ﯾکم و بيست و چھارم تيرماه در بھشت زھرای تھران پيکر دھھا نفر از شھروندان تھرانی که در اعتراضات اخير
توسﻂ نيروھای سرکوبگر کشته شده بودند بدون اسم و مشخصات فردی تحت تدابير شدﯾد امنيتی در قطعه  302بھشت زھرای تھران به خاک
سپرده شده اند.
ﯾکی از پرسنل زحمت کش بھشت زھرای تھران به خبرنگار نوروز گفت":در روزھای  21و 24تيرماه جنازه ھاﯾی بدون نام و مشخصات و تحت تدابير
شدﯾد امنيتی ،به اﯾن قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنھا در قطعه  302به خاک سپرده شده است.با پيگيرھای خبرنگار نوروز
از بھشت زھرای تھران ،روز بيست و ﯾکم تيرماه از بين جوازھای دفن صادر شده در آن قبرستان 28 ،جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و
ھمگی در قطعه  302به خاک سپرده شده اند 24 .تيرماه نيز  16جواز دفن با شراﯾﻂ فوق صادر شده است.
ھمچنين خبرھاﯾی دﯾگر که به خبرنگاران ھمين ساﯾت رسيده بود حاکيست که پيکر پاک صدھا جانباخته یِ اعتراضات مردمی ﯾک ماه اخير در
سردخانه ای در جنوب غربی تھران نگھداری می شود.اﯾن در حالی است که بسياری از خانواده ھای زندانيان در بند ھمچنان نگران
عزﯾزانشان از اﯾن نھاد به آن سازمان و از اﯾن زندان به آن دادگاه سرگردان و حيران بازی داده می شوند و ھيچ مقام مسئول و غير مسئولی در کشور
حاضر به پاسخگوﯾی به اﯾن خانواده ھای نگران نيست ،برخی از خانواده ھا را به محل نامعلومی دعوت می کنند و بعد از توجيه و تھدﯾد آنھا به
آسيب دﯾدن دﯾگر اعضای خانواده و ھمچنين گرفتن تعھد مبنی بر عدم اطالع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء اوراقی با اﯾن مضمون که تائيد
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
می کنند عزﯾزانشان بر اثر تصادف و ﯾا دﯾگر حوادث طبيعی جان سپرده اند جنازه ھای آنھا را تحوﯾل خانواده ھای داغدار می دھند.
به گزارش خبرنگار نوروز به نقل از ﯾکی از اﯾن خانواده ھا که نخواست نامش فاش شود ،وی را به سردخانه ای در جنوب غربی تھران که مخصوص
نگھداری ميوه و محصوالت لبنی بوده است برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند که تصوﯾر صدھا کشته در آن بوده است تا جنازه فرزندش را از
بين آنھا پيدا کند .به گفته وی دﯾدن تصاوﯾر کشته سدھا نزدﯾک به نيم ساعت به طول انجاميده است.وی افزود در زمان خروج از اﯾن سردخانه پيکر
صدھا شھيد را دﯾده است که در آنجا روی ھم گذاشته شده بودند .اﯾن مادر داغدار می گوﯾد با آنکه جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با دﯾدن آنھمه جنازه
که رو ھم دپو شده بود از ھوش رفته ام و وقتی به ھوش آمدم که در بيرون سرخانه و در ماشين بوده ام.

ﻧﺎآراﻣﻲ در ﻣﺘﺮو ﻛﺮج و ﺗﻬﺮان
صبح امروز در پی تاخير و بی نظمی قطارھای مترو گلشھر و کرج  ،مسافران قطارھا دست به اعتراض زده و در ھر اﯾستگاه مانع از حرکت قطار می
شدند .ھمچنين در اﯾستگاه صادقيه و در خﻂ دو مترو نيز اﯾن نا آرامی ھا شدت پيدا کرد و با سردادن شعار مانع از حرکت قطار شدند .اﯾن وقاﯾع با قطار
سرﯾع السير  ٧صبح گلشھر شروع پيدا کرد و تا ساعت  ٩٫٣٠که در آنجا بودم ادامه داشت.

دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎي دﺳﺘﻐﻴﺐ و ﻣﻔﺘﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
از شيراز خبر ميرسد که اعتراضات دانشجوﯾی به دولت کودتا در دانشگاه شيراز ،برای دومين شب متوالی به شکلھای مختلف ادامه ﯾافته است.
به گزارش موج سبز آزادی ،دوشنبه شب خوابگاھھای دستغيب و مفتح که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شيراز ھستند ،برای دومين
شب متوالی شاھد اعتراضھای دانشجوﯾی بود .
بر اساس اﯾن گزارش ،دانشجوﯾان از ساعت  23ابتدا در خوابگاه پسرانه دستغيب و سپس در خوابگاه مفتح فرﯾاد ﷲ اکبر و مرگ بر دﯾکتاتور سر دادند و
اعتراض خود را برای شب دوم به کودتاچيان اعالم کردند.
گزارش موج سبز آزادی از دانشگاه شيراز حاکی است ،اعتراضھا به شعارھای شبانه محدود نميشود ،بلکه شعارھاﯾی ھمچون مرگ بر دﯾکتاتور ،مرگ
بر دولت کودتا و شعارھاﯾی عليه رھبری به وفور در مکانھاﯾی چون آسانسورھا ،داخل سروﯾسھای اتوبوس و  ...دﯾده ميشود.

ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ
بنابه گزارشات رسيده ،از صبح امروز خانوادهھای دستگيرشدگان در مقابل دادگاه فرماﯾشی تجمع کردند تا به اﯾن دادگاه فرماﯾشی اعتراض کنند.
خانوادهھای دستگيرشدگان اعتراضات اخير از حدود ساعت  9صبح تجمع خود را آغاز کردند و تا ساعت  11تعداد آنھا به حدود  200تن رسيد .
اﯾن گزارش حاکی است تالش نيروھای پليس و لباس شخصی برای متفرق کردن اﯾن خانوادهھا تا به حال بینتيجه بوده و آنھا ھمچنان به اعتراضات
خود ادامه ميدھند.
بر اساس اﯾن گزارش ،نيروھای انتظامی و لباس شخصی که در مقابل محل دادگاه فرماﯾشی و در ميدان  15خرداد و خيابانھای داور ،خيام و دﯾگر
خيابانھای اطراف حضور داشتند ،در مواردی خانوادهھای دستگيرشدگان را مورد آزار و اذﯾت قرار دادند تا آنھا را متفرق کنند ،اما موفق نشدند.

ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از ﺑﻴﻠﺒﻮرد ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
دوستان تھرانی حتما در چند سال گذشته ھر گاه از اتوبان كردستان خروجی ھمت رد شده اند عكس بسيار بزرگی را از علی خامنه ای رھبر
جمھوری اسالمی روی بيلبورد تبليغاتی ديده اند .چند وقتی است كه من توجه كردم ھر چند روز يكبار ماموران حكومت مجبور ميشوند عكس را پايين
بياورند چون يك بنده خدايی رنگ سبز ميپاشد به كله آقا! خود من سه ،چھار بارش را ديده ام .امروز ھم ديدم كه دوباره عكس را برداشته اند .گفتم
توي وبالگم بنويسم .اين جنبش سبز ھيچی اگر نداشت حداقل باعث شد ما قيافه نحس خامنه ای را در سطح شھر كمتر ببينيم

دﺳﺘﮕﻴﺮي دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي ﺳﺎﻳﻪ
دو تن از اعضای انجمن فرھنگی ھنری ساﯾه ؛ پژمان رحيمی و محمد اسماعيل وندی در تارﯾخ  26/5/1388در منزل بازداشت شده اند وتا کنون
ھيچگونه اطالعی درمورد اتھام اﯾشان به خانواده ھاﯾشان داده نشده است .ما اعضای انجمن بدﯾن وسيله مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعيت
دوستانمان اعالم می دارﯾم و خواھان ِ آزادی ِ ھرچه زودتر ِ اﯾشان ھستيم .
الزم به تذکر است که انجمن ساﯾه ﯾک انجمن فرھنگی و ھنری می باشد که از دھه ھفتاد مجموعه ای روشنفکر چپ در اھواز را متشکل کرده که
صرفاً به پژوھش و ارائه نتاﯾج آنھا اقدام می کنند .اﯾن مجموعه ھمواره زﯾر فشار دستگاه ھای امنيتی و سرکوبگر حکومت استبداد مذھبی بوده و
ھست.

ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ
اطالعيهی شرکت نفت و گاز پارس میگوﯾد» :طرحھای برنامهرﯾزیشدهی پارس جنوبی با ادامهی شراﯾﻂ فعلی به بھرهبرداری نمیرسد «.ﯾک گزارش
از ﯾک کارشناس نفت و گاز در اﯾران ھم نشان میدھد به دليل تحرﯾمھای اقتصادی صناﯾع نفت و گاز ميدان پارس جنوبی از سوی شرکتھای خارجی
و بیتدبيری دولت در چھارسال گذشته ﯾکی از بزرگترﯾن طرحھای اقتصادی اﯾران متوقف مانده و ھرسال بين پنجاه تا ھفتاد و پنج ميليارد دالر زﯾان اﯾن
زمان از دست رفته است.
پارس جنوبی به گفتهی کارشناسان بزرگترﯾن مخزن گازی جھان است .اﯾن ميدان گازی مشترک با قطر در آبھای خليج فارس در دھهی  ١٣۵٠ﯾا
اواﯾل  ١٩٧٠کشف شد .قطر در سال  ،١٩٩٠اﯾران در سال  ٢٠٠١بھرهبرداری از آن را آغاز کردند.
اما براساس گزارش کارشناسان در چھارسال اخير ،تالشھای فعاالن اقتصادی بیاثر مانده و منطقهی عسلوﯾه و ميدان پارس جنوبی که نماد
پيشرفتهی صنعت نفت اﯾران به حساب میآمد ،عمال ً به خواب رفته است .و از صد ھزار نيروی کار داخلی و خارجی که در بندر عسلوﯾه مشغول به
کار بودند ،حاال کمتر از پنج ھزارنفر در آنجا کار میکنند.

ﺑﻴﺶ از500ﺗﻦ از ﻛﺸﺎورزان ﺳﺮﺧﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻰ زدﻧﺪ
بيش از پانصد تن از كشاورزان شھرستان سرخس در اعتراض به غصب زمينھايشان توسﻂ كارگزاران چپاولگر رژيم آخوندى در آستان
قدس رضوى در مقابل پمپ بنزين ورودى شھر تجمع كردند.
كشاورزان معترض در اين منطقه چادر زده و از يك ھفته پيش به اعتراض خود ادامه مىدھند.
بنابه گزارشھاى دريافتى بهرغم گذشت يك ھفته از اين حركت اعتراضى ،ھيچگونه جوابى از سوى كارگزاران رژيم به آنھا داده نشده
است.

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش از ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ روي دﻳﻮارﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
روز يكشنبه اول شھريور در خيابان فرشته بعد از ميدان تختي نبش خيابان،مردم روي تابلوھاي راھنمائي رانندگي شعار “مرگ بر ديكتاتور“ و ” مرگ
برخامنه ايي“ نوشته كه ماموران انتظامي تابلوھا را با رنگ سياه پاك كردند ولي مجدداً مردم روي آنھا را شعار مينوشتند كه نھايتاً مجبور به كندن
تابلوھا شده اند.الزم به ذكر است كه كليه ديوارھاي خيابان فرشته نيز به دليل نوشتن شعار و رنگ پاشيدن روي آنھا از طرف مردم رنگ شده اند .

اﻋﺘﺮاض ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
خيابانھاي تجريش  ,ونك  ,يوسف آباد  ,صادقيه  ,فلكه اول صادقيه و تھرانپارس شاھد طنين ﷲ اكبر در شبھاي ماه رمضان بود .در كرج و عظيميه كرج
نيز صداي ﷲ اكبر و مرگ برديكتاتور شنيده مي شد.نيروھاي بسيجي ھمچنان شب ھا از ساعت  22خيابان ھاي اصلي و ميادين را تحت پوشش
دارند و ھر وسيله نقليه عبوري كه سرنشينان آن جوانان باشد را مورد تفتيش قرار مي دھند.

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻌﺎر دادن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
بنا بر خبر دريافتي در اولين شب از ماه رمضان دانشجويان ساکن کوي دانشگاه ھمصدا با مردم آزاده تھران بر ضد دولت و نظام ديکتاتور و سران آن
شعار دادند .دانشجويان کوي که با نزديک شدن به بازگشايي کوي به خاطر برگزاري امتحانات عقب افتاده خردادماه ھر روز بر تعدادشان افزوده مي
شود ,شنبه شب 31مرداد ماه ھمراه با مردم ساکن در محله ھاي اطراف کوي با سر دادن شعارھايي نظير“ مرگ بر ديکتاتور چه رھبر چه دکتر “ و “
شکنجه اعتراف ديگر اثر ندارد“مخالفت خود را باخفقان سياسي موجود در جامعه نشان دادند .

ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺪ
خيابان ولی عصر ,طوالنی ترﯾن خيابان پاﯾتخت اﯾران و خاورميانه به خاطر آن ﯾک طرفه شد .حضور گسترده مردم تھران در تظاھرات و اعتراضات
خيابانی چند ماه گذشته موجب گردﯾد برای کنترل شھر تھران خيابان ولی عصر ﯾعنی شرﯾان جنوبی شمالی تھران را برای سرعت و تسھيل انتقال
نيروھای سرکوبگر به نقاط مختلف تھران ,ﯾک طرفه کنند.ھرچند ﯾک طرفه شدن خيابان ولی عصر در گام نخست با عنوان کمک به تسھيل امر آمد و
شد و راه اندازی خﻂ اتوبوس ھای تندرو ﯾعنی بی آرتی صورت گرفت اما بررسی ھا نشان می دھد اﯾن تصميم تنھا ﯾک عمل سياسی بود.زﯾرا ظرف
چند ماه گذشته از آغاز درگيری ھا و اعتراض ھای خيابانی ,محدوده ھای خيابان ولی عصر به وﯾژه در اطراف ميدان ونک,پارک وی,ميدان
تجرﯾش ,ميدان ولی عصر و ساﯾر نقاط محوری اﯾن خيابان عمده ترﯾن کانون ھای اعتراضي بودند .دولت با استفاده از حربه زور و سرکوب گسترده
موفق شد بخش مھمی از آشوب ھا و اعتراض ھای خيابانی در مناطق مرکزی شھر را کنترل کند ,اما در مناطق محدوده ولی عصر شمالی اﯾن
درگيری ھا و اعتراض ھا ھرگز مھار نشد.بافت مناطق شمالی شھر تھران از ميدان ولی عصر به باال به دليل ترافيک و ازدحام انسانی وخودروﯾی
ھمواره کانون اعتراضات گسترده بود .اﯾن در حالی است که نيروھای سرکوبگر به دليل مشکل در جابجاﯾی نيرو نمی توانستند واکنش ھای سرﯾعی
از خود نشان دھند.ترس از شروع ﯾک اعتراض ھمگانی و برپاﯾی تظاھرات گسترده در اﯾن محدوده وسراﯾت آن به ساﯾر نقاط تھران وکشور موجب
گردﯾد که شورای تامين استان تھران برای مقابله با اﯾن رخدادھای احتمالی خيابان ولی عصر را ﯾک طرفه کند.با ﯾک طرفه شدن خيابان ولی عصر
نيروھای امنيتی و پليس به راحتی قادرند نيروھای خود را به نقاط مختلف شمالی وجنوبی تھران انتقال دھند.و با توجه به وجود ھمين خﻂ انتقال
نيروھای سرکوب گر در مرکز شھر تھران در حال حاضر تھران برای نيروھای پليس و نيروھای امنيتی قابليت دسترسی است .

ﻛﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ
دادگاه انقالب برای چندمين مرتبه با اعزام اعضای دربند سندﯾکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به مرخصی مخالفت کرد  .فيروزی از مسئوالن
دادگاه انقالب برای چندمين مرتبه با اعزام به مرخصی آقای ابراھيم مددی نائب رئيس دربند سندﯾکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرد ،وی دليل
مخالفت خود را نظر منفی دستگاه امنيتی بر استفاده از حق مرخصی آقای مددی و ھمينطور منصور اسانلو رئيس دربند سندﯾکای کارگران شرکت
واحد واحد به دليل اﯾنکه نامبردگان در صورت اعزام به مرخصی فعاليتھای خود را ادامه خواھند داد عنوان داشت.الزم به ذکر است پيش تر قاضی حداد
معاون امنيت استان تھران از خانواده اﯾن فعاالن کارگری دربند خواسته بود با پيگيری استفاده اﯾن افراد از حق مرخصی وقت خود را ھدر ندھند!

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و آﻏﺎز ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ
بقول لنين ،حکومت ھا در دوران انقالبی زمانی دست به اصالحات می زنند که دﯾگر اھميت خود را از دست داده اند .اﯾن واقعيت پرده ای از عملکرد
دولت کودتا در شراﯾﻂ کنونی است.پس از افتضاحات افشا شده در نيروھای انتظامی و بازداشتگاه ھای خارج از نظارت قوه قضاﯾيه ،مسئول جدﯾد آن،
آقای الرﯾجانی ،اقدام به برکناری قاضی مرتضوی و دری نجف آبادی ،مھره ھای اصلی کودتاچيان در قوه قضائيه ،می کند و مطبوعات حکومتی و اصالح
طلب اﯾن اقدام را حرکتی معنا دار و مھم در جھت اصالح روش ھای خشونت آميز و غيرقانونی قوه قضائيه می خوانند .اما با در نظر گرفتن اﯾنکه با
تعوﯾض اﯾن مھره ھا و جاﯾگزﯾنی آن با مھره ھاﯾی با ھمان تارﯾخچه ی اقدامات غيرقانونی و خشونت آميز عليه مردم و زندانيان ،چه تضمينی می تواند
برای عدم تکرار ھمان روشھا نباشد .آنھم افرادی مثل محسن اژه ای ،وزﯾر برکنار شده یِ اطالعات دولت کودتا ،و مرتضی بختياری ،رﯾيس سابق
سازمان زندانھا ،که در زمينه ھاﯾی ،حتی شھرت بدتری از دری نجف آبادی و مرتضوی دارند .خواسته اصالحی و زﯾر اقليتی مردم اﯾران در حال حاضر
معرفی ،بازداشت و محاکمه و تنبيه تمامی کودتاچيان و مھره ھای سرکوب مبارزات مردمی ،آزادی فوری تمامی زندانيان سياسی ،توقف فوری دادگاه
ھای فرماﯾشی ،بازداشت کليه قضات پرونده ھای امنيتی ،بخصوص قاضی حداد و  ...می باشد .با در نظر گرفتن سطح خواسته ھای حداقلی
مردمی و اقدامات الرﯾجانی بعنوان رﯾيس قوه قضائيه ،چه اھميتی می توان به اﯾن »اصالحات« داد.البته اﯾن اقدامات و تھدﯾد بستن نشرﯾه امنيتی
کيھان ،بيانگر آغاز عقب نشينی حکومت کودتا است .باز ھم بقول لنين ،چنين مقطعی از انقالب ،زمانی است که اقدامات حکومتيان را زﯾر ذره بين
ببرﯾم و برای مردم روشن سازﯾم که اﯾنھا صرفاً اقداماتی تزئينی و بدون محتوا است ،تا مردم گول ادعاھای »اصالحی« را نخورند.اقدام دﯾگری که
نشان از عقب نشينی حکومت جمھوری اسالمی را می دھد ،آغاز عقب نشينی در مقابل خواسته ھای سرماﯾه داری غرب در مذاکرات ھسته ای
است .خبرگزاری ھای خارجی گزارش می دھند که اﯾران با درخواست بازرسی نيروگاه ھای ھسته ای از طرف آژانس موافقت کرده و حتی اجازه
داده تا آنھا کنترل و نظارت بيشتری بر تأسيسات ھسته ای نطنز اعمال کنند .احمدی نژاد بارھا بر روی اﯾن خﻂ قرمز تأکيد کرده بود .اما اﯾنک که پاﯾه
ھای دولتش از تکان ھای مردمی تضعيف شده و مشروعيّت دولتش در سطح جھانی با تردﯾد روبرو گشته ،حاضر شده است تپا روی اﯾن خﻂ قرمز
گذاشته و قبل از مذاکرات و شاﯾد حتی برای آغاز مذاکرات غرب با دولتش ،چنين امتيازاتی را به اﯾشان بدھد.

راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺮدم ﺳﻨﻨﺪج در  28ﻣﺮداد
روز چھارشنبه  28مرداد مردم سنندج و بيجار ھم مانند ديگر شھرھاي كردستان مغازه ھاي خود را بستند .ووارد اعتصاب شدند  .حدود  1000نفر
ازمردم در سنندج در ميدان اقبال دست به راھپيمايي زدندو به ياد شھداي قتل عام روي ديوار ھا شعارنويسي كردند.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺮدم ﺧﺮم آﺑﺎد در  28ﻣﺮداد
روز چھارشنبه  28مرداد ساعت 2000مردم خرم آباد در ميدان آزادي تجمع اعتراضي برپا كردند  .نيروھاي مزدورحكومتي خيابان ھاي به سمت
شريعتي را بسته وفضاي امنيتي شديدي ايجاد كرده بودند  .پليس و گارد و نيروھاي ضد شورش رادر خيابانھا آورد ه بودند و به مردم معترض اجازه
رفتن به سمت ميدان آزادي را نميدادند.
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ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮﺑﻲ در ﺷﺎﻫﺮود ﺑﺎ ﺧﻮاﺑﻴﺪن روي زﻣﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺟﺎﻳﻲ راﻣﺴﺪود ﻛﺮدﻧﺪ
بنا بر خبردريافتي ,خيابان رجايي شاھرود در پي حركت اعتراضي حدود  60نفر از كاركنان شركت صنايع چوبي پاييزان و خوابيدن آنھا دراين اقدام
اعتراضي براي دقايقي مسدود شد .
اين كاركنان در اعتراض به دريافت نکردن سود و اصل پول خود و کارکنان و کارگران در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزاياي خود تجمع کرده بودند .
گفته ميشود كه مديران اين شركت بعد از دريافت چند ميليارد تومان از مردم از طريق قرارداد سلف وپرداخت ماھانه 20تا 25درصد سود,اکنون به بھانه
ورشکستگي اصل پول مردم و حقوق کارکنان و کارگران خود را نميدھند .
در خالل اين تجمع که حدود  5ساعت به طول انجاميد تجمع کنندگان شعار ﷲ اکبر سر مي دادند .به گفته برخي از تجمع كنندگان به دليل تباني مدير
عامل اين شركت )معصومي ( با دادستاني و نيروي انتظامي  ,اين نھادھا از پيگيري اين خسارت خودداري كرده و جوابگوي مردم و معترضين نيستند .
سرانجام اين تجمع با دخالت ماموران انتظامي و دستگيري سه تن از تجمع کنندگان در ساعت 15پايان يافت .
بر اساس آخرين خبرھاي دريافتي معترضان امروز  29مرداد نيز مجددا مقابل دفتر اين شرکت واقع در خيابان رجايي شاھرود تجمع کردند.

ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري
بنا بر خبر دريافتي تعدادي از مردم روستاھاي کوھپايه شھرستان ساوه صبح روز چھارشنبه در مقابل فرمانداري ساوه تجمع کردند .
بنا بر ھمين خبر جمعيتي از روستائيان ييالق دينرآباد و چرمک كه مجموعا 200خانوار دارند در اعتراض به پرکردن چاھھاي آب آشاميدني منازلشان ,
در مقابل فرماندراي ساوه تجمع کرده و خواستار رسيدگي مربوط به آن شدند .به گفته مردم معترض ,مالکان قنات تيرآباد که در فاصله  4کيلومتر از
چاھھاي آب شرب روستاھاي کوھپايه ساوه قرار دارد شکايتي مبني بر واقع بودن اين چاھھا در حريم چاھھاي قنات تيرآباد به دادستان ارائه کرده اند
و دادستان نيز دستور پرکردن چاھھا را داده است  .الزم به ذكر است كه روز سه شنبه  27مرداد با حکم قضايي دادستاني حدود  30چاه آب شرب
منازل اين روستائيان را بولدوزر پر كرده اند.

ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﻳﺰ ،ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ وﻧﻜﻲ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ
روزچھارشنبه 28مرداد از ساعت  1600از پارك وي تا ميدان وليعصر نيروي انتظامي چيده بودند ,يك طرفه كردن خيابان وليعصر باعث ازدياد ترافيك شده
و مردمي كه براي اعتراض در خيابانھا بودند با مشكل روبرو شده بودند  .جمعيت معترض اكثراً در اطراف ميدان ونك تجمع كرده بودند و به صورت بزن
دررو شعار مرگ بر ديكتاتور مي دادند  ,موتور سوارھا به مردم حمله مي كردند .آنھا براي سركوب زنان يك سري ون كه روي آن نوشته شده بود“امنيت
اخالقي“ به منطقه آورده بودند .چيزي كه چشمگير بود شجاعت تظاھركنندگان و تاكتيك ھايي بود كه به كار ميبردند.

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﻠﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ راه آزادي ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﻲ درﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا
دﯾروزصبح،پنجشنبه  29مرداد ،ساعت  830مراسم چھلم شھيدراه آزادي سھراب اعرابي دربھشت زھرا در قطعه  257با حضوربيش از 300نفر ازجمله
بستگان ،معلمين ,برخي از فعالين سياسي ،پدر دكتر زھرا بني يعقوب و مادران صلح و ساير ھموطنان برگزارشد .دراين مراسم آقاي بني يعقوب پدر
زھرا بني يعقوب سخنراني كرد .
در اين مراسم به گفته شاھدان عيني نوشته ھايي ازسھراب )انشاءھاي دوره راھنمايي او( خوانده شد.ھمچنين مراسم شعرخواني برگزارشد،
دسته گلھايي ازطرف خانواده ھا ومردم بر مزار وي گذاشته شد.در پايان مراسم سرود سراومد زمستون خوانده شد .
ھر لحظه به تعداد مردم اضافه ميشد اما بعلت فشارھايي كه از طرف مامورين امنيتي حاضر در محل واردميشد،مراسم درساعت  0930پايان يافت .
شايان توجه است كه امروز كه چھلم سھراب ميباشد ھمزمان با سالگرد فوت پدرش نيز بود و اين ناراحتي و غم جمعيت و به ويژه مادر سھراب و
خانواده را بيشتر كرده بود.

ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﺳﺮاي اﻧﻘﻼب
به گزارش آژانس ايران خبر از ساعت  9صبح  28مرداد ,بيش از  100نفر از خانواده ھايي كه عزيزانشان را در روز ھاي گذشته ناپديد شده ديده اند براي
رسيدگي به وضعيت اين عزيزان در جلوي دادسرا حضور يافتند,اما ھيچ يك از خانواده ھا نتوانستند به طبقات امنيت يعني طبقه سوم و دوم مراجعه
كنند و تنھا از طريق تلفن پيگير وضعيت شدند و از آنطرف سيم ھا تنھا اين جواب را گرفتند كه برويد تا از طريق تلفن به شما اطالع دھيم كه بيائيد .
اما خانواده ھا كه مسائل چند روز اخير از جمله تجاوز و شكنجه ھاي بيش از حد را شنيده اند به ھيچ عنوان با اين مسئله مجاب نشده و با صداي
بلند با عنوان دروغگوھا انھا را خطاب ميكردند .
تعدادي از پيرمرد ھا مي گفتند وقتي رھبرتون دروغگو ھست از شما انتظاري نمي رود .
مامورين لباس شخصي بيش از روز ھاي قبل با قيافه ھاي تابلو در بين جمعيت حضور داشتند و از روبه روي دادسرا چند نفر با دوربين و به صورت
خيلي عادي از خانواده ھا و تحركاتشان فيلمبرداري مي كردند .
خانواده ھا با فرستادن صلوات و ﷲ اكبر اعتراض قلبي شان را اعالم مي كردند,در بين جمعيت چند خانواده كرد حضور داشتند كه عزيزانشان براي
كارگري به تھران آمده و در تظاھرات ھا دستگير شده اند .
يكي از اين خانواده ھا كه پير مرد و پير زني بودند با بغض مي گفتند از روز شنبه ھيچ خبري از فرزندشان ندارند,آخرين تماسش  5شنبه بوده و قرار
بوده كه بعد از  3ماه كارگري  5شنبه بيست و نھم به منزلش برود .
دوستانش مي گويند در روز شنبه جلوي روزنامه اعتماد ملي در كريمخان كه فاصله زيادي با محل كارش ندارد دستگير شده و تا روز  28مرداد ھيچ
نتيجه اي از پيگيريشان نگرفته اند و حتي نامش در ليست بازداشتي ھا وجود ندارد.اين پدر و مادر پير و رنجديده از نداري و بال تكليفي و آوارگي در
شھر تھران مي گفتند و اينكه به دليل نداشتن پول در پارك ھا شب را به صبح ميرسانند .
اين خانواده دردمند به دليل تعطيلي دادسرا در  5شنبه و جمعه تصميم گرفتند بعد از دادسرا به شھرشان كامياران برگردند ومجددا روز شنبه مراجعه
كنند.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ
بنابه گزارشات رسيده از تھران،اعتراضات امشب مردم تھران بصورت گسترده ھمزمان با آغاز سخنرانی احمدی نژاد آغاز شد از تمامی نقاط شھر
تھران صدای ﷲ اکبر و شعار «مرگ بر دﯾکتاتور »به ھوا بر می خواست.
مردم تھران حوالی ساعت  21:50ھمزمان با پخش سخنرانی احمدی نژاد از تلوﯾزﯾون دولتی بصورت گسترده بر بام منازل ،در کوچه ھا و خيابانھای
فرعی فرﯾادھای اعتراضات خود را با شعار «مرگ بردﯾکتاتور »به او پاسخ دادند و با ادامه ﯾافتند سخنرانی دﯾکتاتور منصوب اعتراضات ادامه ﯾافت.در
بعضی از خيابانھا جوانان موتور سوار و خودروھای شخصی مردم با بوق زدن متمد با اعتراضات ھمراھی می کردند.
ھمچنين گزارشاتی از شھرھای مختلف اﯾران که ھمزمان با آغاز سخنرانی دﯾکتاتور منصوب ولی فقيه اعتراضات خود را آغاز کردند .شھرھاﯾی مانند
اصفھان ،شيراز ،اھواز ،آبادان،کرمانشاه،قزوﯾن و شھرھای دﯾگر گزارش شده است.
نيروھای سرکوبگرولی فقيه  ،بسيج و سپاه پاسداران و لباس شخصيھا سوار بر موتور بصورت گله ای در ميادﯾن و خيابانھا اصلی گشت می زدند
مردم با مشاھدۀ آنھا بر شدت اعتراضات خود می افزودند و آنھا را ھو می کردند.

ﺻﻔﺤﻪ 9

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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ﻣﻮج اﻋﺘﺮاض ﻳﻘﻪ آﺑﻲﻫﺎ در راه اﺳﺖ؟
ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﻒ
اﻟﻒ:ﮔﺰارﺷﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺮان :ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻮﻛﺎن-ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺳﺎزي دﻧﺎ-ﭘﺮرﻳﺲ-ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ-اﻳﺮاﻟﻜﻮ-ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
روز ﯾکشنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غيبت طوالنی در کارخانه حضور ﯾافته است و ھمراھش چند نفر
کارشناس بانک ملی ھم آمده اند تا از دستگاه ھا و اموال کارخانه جھت توقيف ليست برداری کنند .جمعی از کارگران بعد از شنيدن
اﯾن خبر سرﯾعاً خود را به کارخانه رساندند و به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقيف آنھاست و برای ليست برداری و توقيف اموال
باﯾد از صف اعتراض آنھا بگذرد.
در تھران کارگران کارخانه الستيکسازی دنا با پالکاردھای »مدﯾر بیلياقت استعفا استعفا ،اخراج  4نماﯾنده توھين به  2000پرسنل ،ما
کارگران الستيکسازی دنا خواستار خلع ﯾد مدﯾران بیکفاﯾت ھستيم ،ھيات مدﯾره بیلياقت اخراج باﯾد گردد« اقدام به برپاﯾی تجمع
اعتراضی کردند .
کارگران اﯾن کارخانه الستيک میگوﯾند که پس از آنکه ليستی از نام ھمکاران اخراجی خود را مشاھده کردند ،با تشکيل شوراﯾی ضمن
اخراج مدﯾران کارخانه ،مدﯾرﯾت آن را برعھده گرفتند.
در پی اخراج کارگران پر رﯾس و پيگيریھای متعدد آنان دﯾوان عدالت اداری رای به بازگشت به کار کارگران را صادر نموده اما از آن تارﯾخ
تاکنون کار فرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای دﯾوان خود دار ی نموده است.
کارگران پر رﯾس از تارﯾخ مذکور ھر روز ساعت  6صبح تا ساعت  14بعدازظھر در محل کار خانه به حالت اعتراض حضور داشتند.
صبح روز ﯾکشنبه ھم کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.
رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است .وزﯾر اقتصاد معتقد است که سياست ھای پولی را باﯾد اصالح کرد .اﯾن خبر بعد از قطعی
شدن حضور وی در دولت دھم از سوی رسانه ھا منتشر شد.اتاق بازرگانی پيش از اﯾن نسبت به ادامه بحران ھشدار داده بود.فعاالن
بخش خصوصی از باالرفتن رﯾسک اقتصادی و امنيت می گوﯾند.به گفته اﯾن فعاالن ،وقاﯾع اخير باعث عدم اطمينان در اقتصاد شده
است.به نظر می رسد اﯾن ادعا منطقی باشد .ھيچ ﯾک از  33مھمان خارجی مدعو به ﯾک ھماﯾش رﯾاضی در دانشگاه شرﯾف در اﯾن
ھماﯾش شرکت نکردند .اﯾن مدعوﯾن ھيچ نوع سرماﯾه گذاری ھم قرار نبود انجام دھند و برای شرکت در اﯾن ھماﯾش کمی دست زدن و
تشوﯾق کفاﯾت می کرد.کارشناسان با بی سابقه خواندن اﯾن اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاھھای تواب سازی را مقصر دانستند.
اما مسئولين فکر می کنند می توان با چرخش متغيرنقدﯾنگی ،اقتصاد را متحول کرد .حجم پول از  21500ميليارد تومان در اسفند  86به
 15700ميليارد تومان در دی ماه  87کاھش ﯾافته است .کاھش  27درصدی حجم نقدﯾنگی در حاليکه تورم  25درصد است ﯾعنی قدرت
خرﯾد مردم نسبت به قبل  52درصد کاھش ﯾافته است.
با اﯾن حال فعاالن بخش خصوصی منتظرند دولت بسته جدﯾد بعد از انتخابات را عرضه کند.افزاﯾش نقدﯾنگی احتماال تنھا راه کار در کوتاه
مدت است .با افزاﯾش نقدﯾنگی کنترل و مھار تورم به شيوه قبل از انتخابات دﯾگر ممکن نخواھد بود.
گزارش ھای رسمی از افزاﯾش  3درصد نرخ بيکاری در تھران خبر می دھد.طی ﯾک ماه و نيم گذشته  1646کارگر به خيل کارگران
اخراجی پيوستند.
اخراج  500کارگر از شرکت روکش چوبی اﯾران  900کارگر از کارخانه صناﯾع مخابراتی از راه دور و  230کارگر ھتل آزادی طی ﯾک ماه و
نيم گذشته در رسا نه ھا گزارش شده است.
در  500کارخانه  200ھزار کارگر از  3تا  50ماه حقوق در ﯾافت نکرده اند.
اﯾن وضعين البته طبيعی است .اﯾرالکو مجبور است محصوالت خود را حدود  700تومان زﯾر بازار در بورس کاال بفروشد که باز ھم به دليل
باالتر بودن قيمت آلمينيوم نسبت به بازار ھای جھانی خرﯾداران استقبال نمی کنند .اﯾن بحران باعث شده توليد اﯾرالکو  50درصد کاھش
ﯾابد.
شرکت ھای بزرگ صنعت فوالد بورسی با ميانگين بازدھی منفی  44درصد طی تير ماه  87تا پاﯾان تير ماه  88دوران رکود را تجربه می
کنند.
با واردات بيش از ﯾک ميليون تن شکر در سال گذشته  50 ،درصد واحدھای توليدی شکر در مدار زﯾان قرار گرفتندو در باقی کارخانه ھا
نيز توليد عمال متوقف شده است.
چک مبادله شده در نظام بانکی در پاﯾان سال گذشته نسبت به سال پيش از ان  42درصد کاھش ﯾافت.
اﯾن در حالی است که چک ھای برگشتی  7.8درصد افزاﯾش پيدا کرد که از بعد جنگ تا به حال بی سابقه بوده است.
گزارش ھای بورس نيز حاکی از سراشيبی سقوط در  150شرکت بورسی است.
60درصد ظرفيت توليد کنندگان لوازم خانگی نيز غير فعال شده است.
ساخت وساز در تھران حداقل  60درصد کاھش ﯾافته است.
در حال حاظر  56ھزار ميليارد تومان بدھی بانکی وجود دارد.
تعداد فزاﯾنده بيکاران و نيمه بيکاران به گونه ای محتوم در ورای اﯾن رکود و ورشکستگی پياپی کارخانه جات است.کارگران به اقشار زﯾر
طبقه سقوط خواھند کرد .آنان دراستيصال کامل برای بقای خود به اشتغال غير رسمی روی خواھند آورد .از اﯾن پس ميليونھا ﯾقه آبی
که جامعه عليرغم تواناﯾی که دارند خواھان کارشان نيست ،خود را بازنده مناسبات جدﯾد می پندارند.
طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال برشکل گيری گسترده اعتراضات ﯾقه آبی ھا دارد .ادامه روند کنونی و بی توجھی به رکود
بنگاھھای اقتصادی موج اعتراضات آبی را به راه خواھد انداخت.
ناگزﯾر اﯾن موج شباھت ھاﯾی ھم با موج سبز خواھد داشت .به نظر می رسد اﯾن تحرکات از طرح ھلندی رسانهای ھم خطرناک تر
باشد .شاﯾد از نسخه بيلدربرگی براندازی نرم ھم جلوتر رود .شاﯾد ھم برخی بخواھند آن را پروژه آژاکس  3بنامند.
تحرکات آبیھا بدون شک متعصبانه است .تنھا مچ بند سبز نيست که جای خود را به ﯾقه ھای آبی می دھد .انگيزه اصلی اﯾن حرکت
خودجوش نگرانی از گرسنگی خانواده و شير خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصيل فرزند و درمان ھمسر است.
ھر نفر که بيکار شود با خود حداقل  4نفر را به زﯾر خﻂ فقر می برد.اﯾن خانواده بدون شک مستعد فساد می شود.سرکوب جنبش آبی
ھا و برگزاری دادگاه فيروزه ای ،حتی اگر به تواب سازی ھم بيانجامد ،باز ھم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواھد شد.آنومی و
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دختران فراری ،اﯾدز و کودکان خيابانی و طالق و اعتياد و سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی توجھی به اعتراضات آبی به
سادگی قابل مھار نخواھد بود.
البته شاﯾد اگر منافع ﯾقه آبی ھا به ﯾقه سفيد ھا )کارفرماﯾان و مدﯾران و سرماﯾه داران( گره بخورد – که بنظر می رسد در شراﯾﻂ فعلی
گره خورده باشد –بتوان اميد داشت که اعتراضات آبی و فيروزه ای موثر باشد.
نباﯾد فراموش کرد که ھيچ کس اعتراض ﯾقه سفيد ھا را مخملی و نرم نمی داند .ﯾقه سفيد ھا ولی نعمتند.
ﯾک صبح تا ظھر تعطيلی بازار طال در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده ،برای ملغی شدن آن به دست رئيس جمھور کفاﯾت می
کند .اعتراض ﯾقه سفيد ھا ھميشه سفيد است نه رنگی.
باﯾد از خلسه پراندوه سبز خارج شد و بيشتر نگران خروش آبیھا و سياھی فقر و قرمزی فساد بود.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻜﺎﻫﻲ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد
راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
امروز ،ھنگام خواندن اخبار ،با چند عنوان جالب روبرو گشتم که من را به ﯾاد ھمان سال ھای اول »دوم خردادی« ) (1376انداخت .مثالً،
رضوی فقيه در مصاحبه ای با ميزان نيوز خواھان تشکيل »جبھه ای فراگير از نيروھای اصالح طلب« شد .و در جای دﯾگر )ساﯾت فرا رو(
عليرضا بھشتی صحبت از وارد شدن طرح »تشکيالت راه سبز اميد« به مرحلة »کارشناسی« نمود .اﯾن اعالن ھا مرا به ﯾـاد تـشکيل
»جبھه مشارکت« انداخت که با سر و صدای زﯾاد ،مدعیِ فراگير بودن می کرد و ھزاران طرح »کارشناسی« ميـآورد کـه چـرا باﯾـد ﯾـک
»جبھه« باشد و نه »حزب« ،اما در پاﯾان با ﯾک تَشَر از سوی محافظه کاران ،تبدﯾل به »حزب مشارکت« شد و تمامی تشکيالتش ھم،
از جمله انتخاب دبيرکل و برگزاری کنگره و اعالم برنامه و  ...نشان داد که چيزی بيش از ﯾک حزب نيست و با حذف ملی – مذھبی ھا و
»نھضت آزادی« و عدم شرکت مجاھدﯾن انقالب و مجمع روحانيون و  ...و حتی شخص خاتمی ،مسلماً فراگير نشد .جالب اﯾنکه دوباره
نظرات »کارشناسی« از ھمان »کارشناسان« می آمد که چرا اصال ً باﯾد حزبی رفتار کرد و نه »جبھه ای«!! اﯾن بار ھم ،عليرغم اعـالن
اوليه یِ آقای بھشتی در خصوصِ حضور کروبی و خاتمی در اﯾن »تشکيالت فراگير« ،معلوم شد که اﯾن آقاﯾـان تنھـا در »جرﯾـان کارھـا
ھستند و مورد »مشاوره قرار خواھند گرفت « .و رفته رفته خواھيم دﯾد که کارشناسان با اميـد سـبزِ »قـانونی شـدن« ،خـود را حـزب
معرفی کرده و از کميسيون احزاب درخواست مجوز خواھند نمود.
ھنوز لبخندِ اﯾن خاطره از روی لبانم محو نشده بود که عنوان بعدی را دﯾدم » :کروبی مستنداتی از تجاوزات را رو کـرد« و »کروبـی بـه
کميته ويژه مجلس شورای اسالمی دعوت شد« و »چھار شاھد تجاوزات معرفی شدند« و  ....اﯾن دﯾگر از آن تکرارھای فکاھی تارﯾـخ
بود که لبخند را به قھقھه تبدﯾل کرد .اﯾن عناوﯾن مرا به ﯾاد تشکيل »کميسيون  «90مجلس ششم انداخت که با چه آب و تابی ،صدمه
دﯾدگان از تعرضات و سرکوبھا و قتلھایِ جانيانِ حکومتی را می پذﯾرفت .سخنرانی ھای داغ اصالح طلبان را بياد می آورم که» :دﯾگر اﯾن
تو بميری از آن توبميری ھا نيست«! دوباره جيغ ھای بنفش نماﯾندگان اکثرﯾتیِ  80درصدی اصالح طلـب در صـحن مجلـس در گوشـم
طنين می اندازد که »باﯾد با متجاوزان به قانون و مجرﯾان سرکوب و سانسور برخورد شود« و ...
حتماً از خود سوأل می کنيد که چطور است که چنين صحنه ھای اسف باری باعث خنده من ميشود؟ درکش زﯾاد سخت نيست .اگر
شما ھم با من سوار قطار خاطره شوﯾد و بياد بياورﯾد که در آن سالھا ،اصالح طلبان ،تمامی قوه مجرﯾه و اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق مجلس
و تمامی شوراھای شھر را در دست داشتند و از حماﯾت کامل حکومت ھای غربی و نھادھای وابسته »حقوق بشری« و »نوبل« و ...
بھره مند بودند و ھواداران  70درصدی آنان در کليه وزارتخانه ھا از جمله »اطالعات« و اداره جـات و بنيادھـا و سـازمان ھـای دولـتی و
خصوصی حضور داشتند و جوّ جامعه طوری بود که حـتی ولـی فقيـه نـيز دَم از »دمکراسـی مـذھبی« مـيزد ،امـا اصـولگراﯾان بـا ﯾـک
»کميسيون احزاب« و »ھيئت منصفه مطبوعات« آنچنان چوب الی چرخشان گذاشته بودند که نماﯾندگان مجلـس را از روی نـاتوانی در
پيشبردِ کارھا به اعتصاب غذا )روزه سياسی( کشاندند ،خواھيد خندﯾد .آﯾا خنده دار نيست که اآلن ھمان دادو فرﯾادھا و ادعاھا و ادا و
اصول ھا را زمانی تکرار می کنند که تمامی ارگان ھای حکومتی و قدرت را از دست داده اند و کشورھای غربی خود را آماده مذاکره بـا
دولت احمدی نژاد کرده اند و رھبر ،حکم تير داده است و مصباح ﯾزدی تجاوز به جوانان بازداشتی را تا حد صواب تأﯾيد کرده است؟ اگـر
در چنين شراﯾطی ،ادعاھا و شعارھای اصالح طلبی جوک نيست ،پس چيست؟
اما زمانی اﯾن خنده به گرﯾه تبدﯾل می شود که ببينيم ،باز ھم مردم دچار ھمان توھم »اصالحات از طرﯾق ظرفيّت ھای قانون اساسی«
و اصالح پذﯾری حکومت جانيان و متجاوزﯾن ،آنھم توسﻂ شرکای قبلی شان ،مانند ھاشمی رفسنجانی و  ..ھستند .فعال ً کـه پـس از
ﯾک برھه دو ماھه یِ جنگ بی وقفه یِ خيابانی ،مردم کمی ساکت گشته اند و از آنجاﯾيکه اﯾن سکوت ھمـراه بـا کـم نوﯾـسی و کـم
حرفی توأم گشته ،اميد می رود که مشغول به تأمل در گزﯾنه ھای آتی خود باشند .سوأل اﯾنست :آﯾا بازھم نيروی خود را در خدمـت
جناح دﯾگری از تبھکاران حکومتی قرار خواھند داد و فرصت به دست آمده را خواھند سوزاند؟ ﯾا اﯾن بار ،بـا کولـه بـاری از تجـارب سـی
ساله ،از نگاه به باال روی بر خواھند گرداند و با اتکاء به نيروی خوﯾش و ھمرزمان خيابانی شان ،شجاعانه به سـمت انھـدام نھادھـای
استبدادی و دگرگون ساختن جامعه برای اﯾجاد دمکراسی پيش خواھند تاخت؟
سرنگون باد جمھوری اسالمی اﯾران!
مرگ بر سازشکار!
نان،مسکن،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
انتشار از »ندای سرخ«
سوّم شھرﯾور 1388

ﺻﻔﺤﻪ 11

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺷﻤﺎره ﺳﻴﺰدﻫﻢ ،ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﻳﻮر 88

ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ

در »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟
راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
اﯾن روزھا در اردوگاه »جنبش سبز« غوغاﯾی بپاست .دليل آن ھم سبقت گرفتن کروبی در اذھان عمومی و باال رفتـن آمـار طرفـدارانش نـسبت بـه
موسوی در فعاالن »جنبش سبز« است.
در آمارھای انتخاباتی اﯾکه پس از انتخابات از درون وزارت کشور فاش شد ،کروبی را با کمتر از  5ميليون رأی ،در ردﯾف دوم کاندﯾداھا ،پشت موسوی،
قرار داده بود .با مطرح شدن خواست تجدﯾد انتخابات ،از ھمان روز اول ،کروبی و طرفدارانش سعی کردند تا با قاطع تر جلوه دادن او ،اﯾن  5ميليون رأی
را جبران کرده تا در صورت تجدﯾد انتخابات ،نام کروبی بعنوان رﯾيس جمھور آﯾنده اﯾران در بياﯾد .او ،ھم در سخنرانی ھاﯾش تھور بيشتری از خود نشان
می داد و ھم ،در عمل دست به اقداماتی می زد که تھور و قاطعيت اش در مبارزه عليه دولت کودتـا ،بيـش از موسـوی ظـاھر گـردد .ﯾکـی از اﯾـن
اقدامات ،مقاومت در برابر نيروھای امنيتی مستقر در بھشت زھرا در مراسم چھلمين روز جانباختگان بود .او ،بر خالف موسوی که در مقابـل تھدﯾـد
نيروھای امنيتی تصميم به ترک محل گرفت ،از اﯾن کار خودداری کرد و »شجاعانه« به سخنرانی برای حضّار پرداخت .اقدام متھورانه یِ بعدی او حاضر
شدن در جمع تظاھر کنندگان در خيابان عباس آباد تھران بود .گفته شده است در جاﯾيکه مردم در حال جنگ و گرﯾز با نيروھای سرکوبگر بودند ،او با دو
سه نفر از ھمراھانش به ميان مردم آمده و براﯾشان سخنرانی کرده است .اﯾن خبر باعث شد تا مقامات دولت کودتا و برخی از مجلسيان به او لقب
»رھبر اغتشاش گران« و »ترورﯾست« بدھند .اما مھمترﯾن اقدام او که باعث جھشی باور نکردنی در تعداد طرفدارانش شد ،افشا و پيگيری تجـاوزات
مسئوالن بازداشتگاه ھای حکومتی با بازداشت شدگان جوان و قتل اﯾشان بود .اﯾن اقدام بخـصوص تـأثير زﯾـادی در ناراضـی ھـای »جنبـش سـبز«
گذاشت ،چرا که با انتقادی از ھاشمی رفسنجانی ھمراه بود .ھنگام افشا و انتشار اﯾن حوادث ،اعالم شد که اﯾن اسناد و مدارک را کروبـی روزھـا
پيش برای ھاشمی رفسنجانی فرستاده و حاال که بنظر نمی رسد ھاشمی بخواھد در اﯾنباره اقدامی بکند ،کروبی مجبور به طرح مستقيم آن شده
است  .اﯾن عمل متھورانه و ھمراھی اش با انتقادی از ھاشمی ،به مذاق ناراضيان »جنبش سبز« بسيار خوش آمد ،چرا که اﯾشان ،حضور ھاشـمی
رفسنجانی را در ميان رھبران »جنبش سبز« آفتی می دانستند که باعث مواضع محافظه کارانه ی موسوی و در نتيجه »جنبش سبز« در مقابل خامنه
ای و بيت رھبری شده است.
از طرف دﯾگر ،از ھمان ابتدا ،طرفداران موسوی از اﯾن اقدامات انتخاباتی کروبی دل خوشی نداشتند و گه گاه به طرفداران او نھيب مـی زدنـد کـه بـا
تندروی ھاﯾشان باعث ھل دادن روحانيون محافظه کار و ھاشمی به کمپ کودتاچيان خواھند شد .اما حتی المقدور سعی داشتند تا اﯾن اختالفـات
علنی و برجسته نشود .تا اﯾنکه چنين جھشی در تعداد طرفداران کروبی در دو ھفته گذشته بوقوع پيوست .در اﯾن زمان بود که صدای رقابت ھای
درونی آنچنان بلند شد که کسی نتوانست از علنی شدن و برجسته شدن آن جلوگيری کند .در جلسات خصوصی شـان تھمـت ھـا عليـه کروبـی
آنچنان باال گرفت که طرفداران موسوی ،واقعی بودن فراخوان حزب اللھی ھا را در حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملی ،بخشی از اقدامات رقابتی کروبی
اعالم می شماردند .به ھمين علت دﯾدﯾم که در تظاھرات روز دوشنبه در کرﯾمخان زند ،عليرغم حماﯾت لفظی موسوی ،طرفداران او از شرکت در آن
اکسيون خودداری کرده و برای اولين بار در چنين تجمعی ،حتی ﯾک شعار به نفع حسين موسوی داده نشد .اما در سطح پاﯾينی ھواداران »جنبـش
سبز« ،در ترﯾبيون ھاﯾی چون فيس بوک و ساﯾت باالترﯾن ،اﯾن درگيری ھای لفظی مستقيم تر و بصورت کتبی در مالء عام مطرح گردﯾد .مثال ً فردی بنام
»اﯾلی آ« در ﯾکی از پُست ھای باالترﯾن ھشدار می دھد که »ميرحسين برگ برندهی ماست؛ او را نسوزانيم!« ) (1و در متـن مـی نوﯾـسد »:امـروز
میبينيم که برخی طرفداران ميرحسين ،اظھار میدارند که چرا او موضعگيریھای شدﯾدی برعليه حاکميت اتخاذ نمیکند و مثـال چـرا در حماﯾـت از
کروبی که دست به افشاگری وسيع زده ،موضعی نمیگـيرد؟ امـا اﯾـن دوسـتان فرامـوش میکننـد کـه در ھميـن شـراﯾﻂ کـه جامعـه بھـت زده از
افشاگریھای کروبی بود و حاکميت سعی در الپوشانی آن را داشت؛ ميرحسين موسوی تشکيالت »راه سبز اميد« را اعالم میکند .تشکيالتی که
اعالمش پيشتر از سوی کيھانيان غيرقانونی اعالم شده بود! نظام نمی توانست در آن واحد در برابر ھر دو مورد »افشاگری و اعالم تشکيالت راه سبز
اميد« موضع بگيرد «.اﯾن حرف از طرف »اﯾلی آ« باعث برخورد دو طرف گشت .در اﯾن روﯾاروﯾی ،طرفداران موسوی ھواداران کروبی را به سمتگيری به
کودتاچيان محکوم کرده و دﯾگری را حکم به »خفه شدن« و »تفرقه نيانداختن« می کند) بخش کامنـت ھـا  -ھـاليوود( و در طـرف مقابـل طرفـداران
کروبی ،مير حسين را متھم به »جا زدن« و »ترسيدن« کرده و به جناح مقابل می گوﯾند » :واژگان شما طرفداران موسوی چرا اﯾنقدر زورگوﯾانه ھست؟
اﯾن اون دموکراسی بود که ازش دم می زدﯾد؟« )بخش کامنت ھا – اﯾنفدل  (286و در اﯾن ميان ھم ﯾکی می گوﯾد »موسوی تنھا رھبر جنبش سبز« و
دﯾگری در مقابلش شعار »فقﻂ کروبی« را می دھد .ﯾا در پُست دﯾگری »اﯾران سبز« ھشدار می دھد که » :به ھوش باشيد ،حکومـت در باالترﯾـن
بدنبال جداسازی ميرحسين از جنبش است .تفرقه افکنی آنھا را ﯾاری نکنيم «) (2او در متن مطلبش اﯾنگونه توضيح داده است » :چند روزی اسـت
پستھاﯾی در باالترﯾن می بينم که مضمون آن اﯾن است که کروبی شجاع است و ميرحسين نه .شک ندارم که اﯾن حربه ج.ا .اسـت کـه عـده ای از
دوستان سبز اندﯾش نيز ناخواسته دنباله روی می کنند .مھم اﯾن است که ميرحسينی وجود دارد و جنبش با نفس او پاﯾنده و کوبنده است و ھمينطور
شيخ مھدی که الحق و واالنصاف شير مردی است .حال که اخيرا عده ای کور دل به صف سبز اندﯾشان و رھبرانشان تاخته اند الزم است تا تحت ھر
شراﯾطی اتحاد خود را حفظ و از حرف ھای تفرقه انگيز جدا پرھيز کنيم و ھر حرکت مشکوکی که بوی نفاق می دھد را در نطفه خفه سـازﯾم .مھـم
است که گول اﯾن زالو صفتان رو نخورﯾم و اتحاد خود را با اميد به آﯾنده سبز کشورمان حفظ کنيم «.اﯾنجا دﯾگر وارد  156کامنت اﯾن مطلب نمی شوﯾم
که بسيار داغتر و توھين آميزتر با ﯾکدﯾگر برخورد می کنند .ولی فقﻂ ﯾکی از آنھا را که لب مطلب را طرح می کند می آورﯾم» .اﯾران زمين« در پاسخ
به اتھامات »اطالعاتی« و »کودتاچی« بودن مخالفان موسوی ،پاسخ می دھد که» :دوست عزﯾز ،تعداد زﯾادی از کسانی که اﯾن روزھا به ميرحسين
تاخته اند طرفداران سابق اﯾشون بوده اند که االن توجھشون به کروبی جلب شده و درست ﯾا غلﻂ از موسوی برگشته انـد .درسـت نيـست آنھـا را
طرفدار حکومت و کوردل و زالو صفت بناميم .در ضمن از ھمان روزھای اول کروبی جزو رھبران جنبش بود  ،بنابراﯾن گراﯾش به کروبی به منزله تفرقـه
نيست  ،نگران نباشيد«.
پس در اﯾنجا ھم با صدق ضرب المثل معروف که می گوﯾد»:حرف راست را باﯾد از زبان بچه شنيد« روبرو گشته و به محور درگيری ھای درون »جنبش
سبز« پی می برﯾم .البته بسياری از کادرھای حزبی دو طرف و بخصوص موسوی ،سعی در جمع و جور کردن »رخت ھای چرکشان« کردند .موسوی
برای اﯾنکه ثابت کند که »نترسيده« و در ضمن اختالفات را بپوشاند ،بـاالخره در روز سـه شـنبه  27مـرداد ،در نامـه ای بـه کروبـی ،از او بـه خاطـر
»شجاعتش« قدردانی کرده و از افشای جناﯾات زندانبانان حماﯾت می کند .در ھمان روز ،عليرضا بھشتی ،دستيار موسوی نيز اعـالم مـی کنـد کـه
»کروبی و خاتمی و قوچانی نيز در "راه سبز اميد" حضور دارند) «.اﯾلنا( ساﯾت »موج آزادی« ھم برای الپوشانی عدم شرکت طرفـداران موسـوی در
تجمع  26مرداد در حماﯾت از اعتماد ملی ،گزارشی از اﯾن تجمع را که به ادعا و تأکيد خودش ،از وبالگ ﯾکی از فعاالن ستاد موسوی که در تظـاھرات
شرکت داشته است ،تجدﯾد چاپ می کند .و بسياری اقدامات دﯾگر که حتماً توپ و تشّر زدن به ھوادارانی که باعث علنی شدن اﯾن اختالفات شده
اند ،جزﯾی از آن می باشد.
فعالً ،تب برخوردھا و درگيری ھا در کمپ »جنبش سبز« موقتاً فروکش کرده است .چرا موقتاً؟ به علت اﯾنکه کروبی و ھوادارانش ھنوز استراتژی
موفق خود تداوم بخشيده و به طرح کردن بيشتر کروبی و تبليغ او در رسانه ھای داخلی و خارجی ادامه می دھند .از جمله ی اﯾن اقدامات انتـشار
بيانيه مشترک »تحکيم« و »ادوار« در تجدﯾد حماﯾت از کروبی و تعرﯾف از شجاعت وی ،اعالم حماﯾت دوباره »مجمع روحانيون مبارز« از کروبی ،و پخش
خبر »توطئه برای بازداشت کروبی« از طرف وزارت کشور و تداوم تبليغات در وبالگ ھا و وبساﯾت ھا با عناوﯾنی مانند »کروبی قھرمان ملی ماست« )
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 (4و  ...و  ...و ...
البته وجود چنين اختالفاتی در نظام ھای سياسی سرماﯾه داری که تمامی سياستمداران آن به نام »نماﯾندگان مردم« با جنگ و جدال
و حذف حرﯾف باﯾد سلسله مراتب ھرم قدرت را طی کنند تا به قدرت و ثروت بيشتری دست ﯾابند ،ناگزﯾر است .مطمئناً آنچه که تـا بـه
حال شاھدش بودﯾم ،پاﯾان اﯾن ماجرا نيست .ھر چه جنبش مردمی موفقتر شود و حکومت کودتا را وادار به عقب نشينی بيشتر کند،
رقابت اﯾن دو »رھبر جنبش سبز« نيز حادتر خواھد گردﯾد .فقﻂ اميدوارﯾم تا جناح وافعاً دمکـرات جامعـه بـا تکيـه بـه مبـارزات طبقاتـی
کارگران موفق به درھم شکستن کامل اﯾن نظام سياسی شده و با استقرار جمھوری شوراﯾی ،قدرت را به فرد فرد ملـت بازگردانـد تـا
دﯾگر ھرمی برای باال رفتن حضراتی از اﯾن نوع باقی نماند.
سرنگون باد جمھوری اسالمی ،حکومت سرماﯾه!
نان ،مسکن ،آزادی – جمھوری شوراﯾی!
رامين رحيمی
انتشار از »ندای سرخ«
 28مرداد 1388
) http://iliaanevesht.blogfa.com/post-8.aspx (1در باالترﯾن http://balatarin.com/permlink/2009/8/17/1709153
) http://greenfreedom.wordpress.com/2009/08/17/etehad/ (2در باالترﯾن http://balatarin.com/
permlink/2009/8/17/1709242
)http://www.facebook.com/note.php?note_id=131372374448&id=126119916664&ref=nf (3
)http://baranegonah.blogspot.com/2009/08/blog-post_3789.html(4

ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاداران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
در پی اطالع رسانی من در مطلبی با عنوان »در جنبش سبز چه خبر است؟« ،عده ای از ھواداران اﯾن جنبش ،نامه ھاﯾی را برای »ندا
سرخ« فرستادند و اطالعات طرح شده در اﯾن مطلب را »کذب« خواندند .در صورتيکه اﯾن اطالعات مستند به مدارکی کتبی از طرفين
دعوا بود .آﯾا اﯾن سندھاﯾی که آدرس آنھا ھنوز فعال بوده و در ساﯾت باالترﯾن قابل رجوع است را »کاذب« تشخيص داده اﯾد؟ ﯾا اﯾنکه
معتقدﯾد اصوال ً چنين اسنادی را ما جعل کرده اﯾم .به ھر حال خوانندگان با رجوع به اﯾن مستندات می توانند خود قضاوت کنند که آﯾا
اطالع رسانی ما بر مبنای اسناد حقيقی بوده و ﯾا جعلی.
اما آنچه که اﯾن اعتراضات به ما نشان می دھد ،عقب افتادگی سياسی طرفداران ليبرال ھای حکومتی است که تحمل شنيدن
واقعيات را ندارند و در عوض رجوع به آنھا برای تشخيص مشکالت و معضالت شان ،صورت مسئله را از ذھن خود پاک می کنند .البته
اﯾن برای ما حيرت انگيز نيست ،چرا که رھبر سياسی اﯾکه انگيزه اش از سازماندھی صرفاً استفاده از نيروھای مردمی برای پيشبرد
مقاصد شخصی شان است ،ھرگز زحمت تربيت و پرورش اﯾن نيروھا را متحمل نمی شوند و نتيجتاً طرفداران آنھا صرفاً با نيروی
احساسات سطحی و مقطعی شان فعاليت می کنند .به ھمين دليل است که روز بروز صف ھواداران جنبش سبز رو به کاھش
گذاشته و پاسخ دھندگان به فراخوان ھای اﯾشان ،در عرض دو ماه ،از چند ميليون به چند ھزار سقوط کرده است .واال ھر فردی که
ذره ای از دنيای سياست آگاھی داشته باشد می داند که اﯾن حيطه مملو از تضادھا و اختالفات است و نيروھا در اثر تبليغ خﻂ مشی
ھای متفاوت ،به احزاب و گروه ھا و سازمان ھای متعددی که فراخور حال و اھداف مبارزاتی شان است ،سمتگيری می کنند .البته
اﯾن حکم نسبت به کسانی صادق است که تحت تربيت و آموزش صحيح سياسی ،آگاھانه به اﯾن حيطه وارد گشته اند .ھدف ما از
اﯾنگونه اطالع رسانی ھا و تحليل ھا و  ...تربيت و پرورش نيروﯾی است که برای درﯾافت اطالعات سياسی به خبرنامه و مطالب »ندای
سرخ« رجوع می کنند .شيوه ی کار ما مسلماً برای افرادی که مورد چنين آموزش ھاﯾی قرار نگرفته و صرفاً با شعارھای تھييجی و
اطالع رسانی سطحی و احساسی سر و کار دارند ،عجيب و مشکوک می آﯾد.
دوستان! اگر خودتان ھم نمی دانيد ،آنچه باعث حضور شما در ميدان مبارزه سياسی شده است ،اھداف و باورھای اجتماعی شما
است که متاسفانه تحت تبليغات فشرده و ﯾکسوﯾه یِ »کيش شخصيت« و »رھبر پرستی« از ذھن آگاه تان به ضمير ناخودآگاه تان فرو
رفته .بسياری از رھبران ھستند که دارای اعتقادات قوی نبوده و در ميان راه به اھداف اعالم شده خود خيانت می کنند .و ﯾا مانند
اختالفات کنونی شما ،رھبرانی به ھم نزدﯾک شده و گاه دور می شوند .سازمان ھا متحد و منشعب می گردند .اگر شما به اھداف و
باورھای اوليه تان باز گردﯾد و آن را به ذھن آگاه تان برگردانيد ،چنين اتفاقات متداول سياسی ای نمی تواند شما را مأﯾوس کرده و از
ميدان مبارزه دور کند .بلکه برعکس ،با شناخت عينی از مشکالت و معضالتی که مانع تبدﯾل آرزوھای سياسی تان به واقعيت می
شود،باعث اﯾجاد نيروﯾی مضاعف در جھت حل و بر طرف کردن آنھا خواھد شد.
متاسفانه آنچه که شما تا به حال از طرف رھبرانتان درﯾافت داشته اﯾد ،کوشش اﯾشان برای انحصار رھبری کل جنبش مردمی است
که دقيقاً به علت »مردمی« بودنش ،دارای عقاﯾد و اھداف متفاوت و رنگارنگی است که بعضاً با ﯾکدﯾگر مخالف و متضادند .اﯾن رھبران
اگر نيـت دمکراتيک داشتند ،شما را طوری پرورش می دادند که اﯾن واقعيت را درک کرده و پذﯾرای شنيدن و تحمل عقاﯾد مختلف باشيد
و به ھر کسی حق دھيد که برای پيشبرد اﯾده ھای خود ،با دﯾگران رقابت کرده و به سازماندھی مجزا از شما اقدام کند .اﯾنست روح
دمکراسی! در دمکراسی مورد نظر ما» ،حکومت دمکراسی شوراﯾی« ،اﯾن حق ،نه فقﻂ به گروه ھا و طبقات و دسته جات ،بلکه به
تک تک افراد جامعه داده می شود که متفاوت و رنگارنگ باشند و تنھا به علت اقليت بودن و منفرد بودن شان ،مورد سرکوب و تحمل
خفقان از طرف اکثرﯾت جامعه و دﯾگران نباشند .نظام سياسی و اجتماعی اﯾکه اتحاد خود را بر مبنای فردﯾت انسان ھا و متفاوت
بودنشان می گذارد.
اﯾن توضيح را دادم که شما از توھم جداﯾی ما از شما در راه مبارزه عليه دﯾکتاتوری و کودتاچيان رھاﯾی ﯾابيد .تا زمانيکه در اﯾن ميدان و
با اﯾن ھدف مبارزه می کنيد ،ما را ھمواره در کنار خود خواھيد ﯾافت .پيروز باشيد!
انتشار از »ندای سرخ« 29 ،مرداد 1388

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺷﻤﺎره ﺳﻴﺰدﻫﻢ ،ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﻳﻮر 88

»ﺻﻼﺣﻴﺖ« ﻳﺎ »ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ« زﻧﺎن در ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻧﻮر
بعد از آن که احمدینژاد ،اعضای کابينه خود را معرفی کرد ،در ساﯾتھای مختلف بحث بر سر صالحيت و عدم صالحيتھا شروع شد .اما نکتهای که از
ھمه بحثبرانگيزتر بود ،حضور سه زن در کابينه دولت احمدینژاد بود .برخی از سران مرتجع رژﯾم و روحانيت ،از بيخ و بن ،وجود وزﯾر زن را خالف
گفتهھای خمينی ﯾا شرع ﯾا ...اعالم کردند .در ساﯾتھای اصالحطلبان و سبزھا ،بحث بيشتر بر سر صالحيت اﯾن زنان بود و اﯾن که آﯾا مدافع حقوق
زنان ھستند ﯾا نيستند و حتا آنان را "زنان مردساالر" ناميدند .اما واقعيتی که بسياری ،به خصوص طرفداران قانون اساسی و اجرای قوانين کنونی ،از
کنار آن میگذرند و بر آن انگشت نمیگذارند ،آن است که حتا انتخاب تمام کابينه از ميان زنان و آن ھم از ميان "صالحيتدار"ترﯾن و بھترﯾن
"فمینيست"ھا ،مشکالت زنان در جمھوری اسالمی را حل نخواھد کرد .چرا؟ خيلی ساده! مگر اﯾن "بھترﯾن و صالحترﯾن زنان" قرار است چيزی به جز
قوانين جمھوری اسالمی در مورد زنان را اجرا درآورند مگر قرار است قوانينی به جز "حجاب اجباری"" ،قوانين چندھمسری" ،نابرابری زنان در مساﯾلی
مانند طالق ،حق حضانت ،ارث و ...به ﯾک کالم قوانين تبعيضآميز کنونی را به اجرا درآورند؟
بحث "صالحيت" ،در واقع ،ﯾک زمينهسازی است تا اگر در آﯾنده وضع زنان بھتر نشد ،گفته شود که تقصير از "صالحيت" اﯾن زنان است و نه قوانين
موجود .قرار است باز ھم بر طبل "قانونمداری" و "پایبندی به قانون اساسی" کوبيده شود ،وعده واھی داده شود که اگر وزرای "باصالحيت" ،به
خصوص از ميان اصالحطلبان انتخاب شوند ،وضع بھتر خواھد شد .دعوای "صالحيت" به نظر من ،ادامهی ھمان "دعوای قدرت" است .و درست به اﯾن
دليل ،بحث "صالحيت" و "تعداد" زنان در کابينه احمدینژاد ﯾا ھر دولتی که بخواھد قوانين موجود را به مرحله عمل درآورد ،بحثی انحرافيست.

ﺳﻨﺎرﻳﻮي ارﺗﺠﺎع ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﭼﻬﺮه ﻛﺮﻳﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺎ
در اقدامی بحث برانگيز محمود احمدی نژاد رئيس جمھور منصوب والﯾت فقيه نام سه زن را در ليست وزرای پيشنھادی خود به مجلس شورای
اسالمی قرار داده است.در حاکميتی که تبعيض عليه زنان ﯾکی از نمادھای اﯾدئولوژی سرکوب است و اﯾن اﯾدئولوژی خود را در تمامی اندام ھای
جامعه از تحميل حجاب اجباری گرفته تا تفکيک جنسيتی نشان می دھد ،اقدام احمدی نژاد حقيقتا تابوشکنانه است .اما واقعا داستان چيست؟ اﯾا
احمدی نژاد مترقی و ھوادار رفع تبعيض از زنان شده است؟
البته اﯾن تصوﯾری است که باند سرماﯾه داران حاکم بر اﯾران)سپاه پاسداران و بيت رھبری( می خواھند از احمدی نژاد ارائه دھند.اما در ورای اﯾن
تفسير ھا رﯾشه اﯾن اقدامات را باﯾد در واقعيت مفلوک حاکمان اسالمی و مواجه انھا با نفرت عميق مردم از احمدی نژاد جستجو کرد .در حقيقت پس
از انکه سيد علی خامنه ای در نماز جمعه  29خرداد از سر حماقت سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی نژاد گره زد جمھوری اسالمی با ﯾک معضل
اساسی روبرو شد و ان نفرت عميق مردم از نماد تازه حکومت بود.نفرتی که خود را نه تنھا در جوک ھای بی پاﯾان سياسی بلکه در شعارھای
خيابانی ھم نشان می داد .شعار ھاﯾی مانند مرگ بر دﯾکتاتور چه شاه باشه چه دکتر ،ان خس و خاشاک توﯾی پست تر از خاک توﯾی و...
با توجه به اﯾن واقعيات اکنون جمھوری اسالمی راه حل معضل اساسی خود را در بازسازی چھره کرﯾه احمدی نژاد ﯾافته است و می کوشد اﯾن اقدام
را از طرﯾق قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای به ظاھر اپوزسيونی )مخالف( انجام دھد .البته سنارﯾوی قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای
اپوزسيونی با انتخاب اﯾن سه وزﯾر زن اغاز نشده است.اقدام احمدی نژاد در انتخاب رحيم مشاﯾی به معاونت اولی و مقاومت ﯾک ھفته ای او در مقابل
حکم حکومتی والﯾت فقيه و نيز اظھارات ھر از چند گاه او دال بر موافقت با حضور زنان در ورزشگاھھا را نيز باﯾد در چنين چھارچوبی تحليل کرد.
سنارﯾو به اﯾن ترتيب است که احمدی نژاد شکل مسخ شده ای از مطالبات مردم را مطرح می کند اما ھمين شکل مسخ شده مطالبات ھم با
مخالفت طيف سنتی جناح اصولگرا ﯾعنی طيف روحانيت-بازار مواجه شده و عمال به فراموشی سپرده می شود .در اﯾن ميان دست اورد احمدی نژاد
دو گانه خواھد بود .ھم خود را در موقعيت به ظاھر اپوزسيونی قرار می دھد و ھم گناه براورده نشدن مطالبات مردم را به گردن طيف روحانيت -بازار
انداخته و نفوذ اﯾن طيف را ھر چه بيشتر به نفع پاﯾه مادی خود ﯾعنی طيف سپاه پاسداران تضعيف می کند.در حقيقت احمدی نژاد اقدامات خود را به
ھزﯾنه جرﯾان روحانيت-بازار و به نفع جرﯾان در ساﯾه ﯾعنی سپاه پاسداران انجام می دھد.
رد پای اﯾن سنارﯾو را در تمامی اقدامات به ظاھر اپوزسيونی احمدی نژاد می توان دﯾد.اظھارات او درباره ورود زنان به ورزشگاھھا که با مخالفت
روحانيت سنتی مواجه شد عمال به لحاظ مشروعيت به ضرر روحانيت تمام شده و حتی در ان مقطع چھره ای به ظاھر مترقی از احمدی نژاد ارائه
داد.و ماجرای رحيم مشاﯾی نيز ضمن انکه تصوﯾری از استقالل ظاھری او از رھبری به دست داد،به او اﯾن امکان را داد که با بخش ھای دﯾگری از طيف
سنتی جناح اصولگرا تصفيه حساب کند).برکناری تحقير اميز محسنی اژه ای و صفار ھرندی(
مسئله معرفی سه زن در کابينه نيز به نظر می رسد کامال ھمين مسير را طی می کند.معرفی اﯾن سه زن تاکنون با واکنش بخشی از مرجعيت
محافظه کار مانند مکارم شيرازی و چندی از نماﯾندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس روبرو شده است .و با اﯾن حجم از مخالفت ھا به نظر نمی
رسد وزﯾر زنی بتواند از صافی مجلس عبور نماﯾد و در نتيجه پاﯾان اﯾن ماجرا برای احمدی نژاد ھمان پاﯾان پروژه ھای قبلی خواھد بود .ﯾعنی ارائه چھره
به ظاھر اپوزسيونی از احمدی نژاد و منزوی کردن ھر چه بيشتر طيف سنتی جناح اصولگرا به نفع جرﯾان اصلی ﯾعنی جرﯾان بروکرات-نظامی.
اﯾن سنارﯾوﯾی است که باند سرماﯾه داران بروکرات  -نظامی حاکم بر اﯾران برای بازسازی چھره کرﯾه احمدی نژاد در پيش گرفته اند .سنارﯾوﯾی که می
کوشد با قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای به ظاھر اپوزسيونی مشروعيتی را برای او دست و پا کند .اما تا جاﯾی که به اردوگاه مقاومت ﯾعنی
اردوگاه مردم مربوط می شود اﯾن سنارﯾو به شکست کشيده شده است .زﯾرا توده مردم اعتناﯾی به فعل و انفعاالت درونی اردوگاه کودتا ندارند و در
حالی که اردوگاه کودتا پروژه ھمزمان سرکوب و عوامفرﯾبی را در پيش گرفته است مردم خود را برای خيزش ھای اﯾنده اماده می کنند.راھپيماﯾی روز
قدس و بازگشاﯾی دانشگاه،اﯾن سنگر تسخير ناشدنی ازادی موقعيت ھای اعتراضی پيشاروی مردم است.موقعيت ھاﯾی که از ھم اکنون رعشه مرگ
را بر اندام عوام فرﯾبان و سرکوبگران حاکم انداخته است.
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ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ از ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد
 نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار و چالش ھای پيش روتا آنجا که به دموکراسی مشارکتی مربوط است اعطاء بيشترﯾن اختيارات ممکن به کارگران و حقوق بگيران موسسات و واحدھای اقتصادی و
اعمال وسيعترﯾن اشکال خود مدﯾرﯾتی در محل کار ،خﻂ راھنما و آماج مقدم در تعميم دمکراسی از حوزه سياسی به حوزه اقتصادی و اقدام به اﯾجاد
دمکراسی اقتصادی است .معيار پيشروی و درجه استقرار و نھادﯾنه گی دمکراسی اقتصادی در گام اول در حدود مشارکت موثر فـرد در ھـداﯾـت و
مدﯾرﯾت محل کار و در صحنه فعاليت اقتصادی روزانه تجسم می ﯾابد .با قدرت ورزی و کسب تجربه در محل کار و در عرصه محدود ﯾک واحد اقتصادی
است که غالب کارگران و زحمتکشان از تواناﯾی ،اعتماد به نفس و تجربه کافی برای ھداﯾت و مدﯾرﯾت عرصه ھای اقتصاد کالن برخوردار می گردند .در
نبود فرصت کافی برای قدرت ورزی و تجربه اندوزی در جرﯾان کار و تالش روزانه ،حس خود باوری و اعتماد به نفس در بسياری از افـراد بـه بـلـوغ و
پختگی الزم فرا نخواھد روئيد و بسياری از شراﯾﻂ الزم برای مھار قدرت ورزی بی حد و حصر حلقه تنگ نخبگان و فرھيختگان و اﯾفای نقش مـوثـر در
مدﯾرﯾت و ساماندھی اقتصاد کالن برخوردار نخواھند شد.
با اﯾن ھمه و برغم جاﯾگاه بی بدﯾل و اھميت تعيين کننده نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار در اﯾجاد ،قوام و معنا بخشی به دمکراسی اقتصادی،
حوزه اختيار و قلمرو اقتدار اﯾن نھادھا را نمی توان نا محدود و نا مشروط تصور کرد .بعالوه کامال ً قابل درک است که مشارکت مستقيم افراد در ھداﯾت
و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی ،در ھمه حوزه ھا ،در ھمه سطوح و در ھمه اﯾن موسسات و واحدھای اقتصادی به ﯾک شکل و بـه ﯾـک
کيفيت به پيش نخواھد رفت .حتی در آنجا که شراﯾﻂ الزم برای اﯾجاد نھادھای خود مدﯾرﯾتی با دامنه اختيارات گسترده محيا باشد ،مـولـفـه ھـا و
عوامل مختلفی حدود قدرت و دامنه استقالل عمل نھادھای خود مدﯾرﯾتی را محدود و مشروط خواھد کرد.
در دمکراسی اقتصادی نيز ھمچون دمکراسی سياسی پاسخگوﯾی به الزامات برنامه رﯾزی ھای کالن ،واگذاری بخش مھمی از تصميم گيـری
ھا و سياست گذاری ھای عمده و اساسی حوزه اقتصاد به نھادھای نماﯾندگی عمومی مردم ) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ( و
نھادھای نماﯾندگی عمومی نيروی کار و زحمت در حوزه ھای جغرافياﯾی مختلف ) مثال ٌ شوراھای کارگری شھر و استان ( را اجتناب ناپذﯾر می سازد.
امری که به ھر حال حدود قدرت ورزی افراد در محل کار خود و حدود قدرت و اختيار نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار را محدود می نماﯾد.
در عين حال باﯾد توجه داشت که پاسخگوﯾی به الزامات برنامه رﯾزی ھای کالن اقتصادی و توجه به وﯾژه گی ھا و مشخـصـات مـوسـسـات و
واحدھای اقتصادی مختلف ،بکارگيری اشکال متنوع و متفاوتی از نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار ،با ساختار و حوزه اختيارات متفاوت را طلب می کند.
به عنوان مثال بزرگی و کوچکی و اھميت کمتر و بيشتر ﯾک واحد اقتصادی از نقطه نظر منافع عمومی ،عامل مھمی در ترسيم وﯾژه گی ھا و حـدود
قدرت و اختيار نھاد خود مدﯾرﯾتی مستقر در اﯾن ﯾا آن موسسه و واحد اقتصادی خواھد بود.
جدای از اﯾن ھمانطور که قبل از اﯾن اشاره شد تعھد به الزامات پاﯾه ای دمکراسی و حراست از منافع عمومی کل جامعه طلب می کـنـد کـه
نھادھای سياسی  -قدرتی عمومی و نھادھای سياسی  -قدرتی خود وﯾژه کارگران و زحمتکشان ) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست و
محل کار ( و نھادھای جامعه مدنی ) ھمچون نھادھای دفاع از منافع مصرف کننده گان و غيره ( متناسب با حدود ،اندازه و اھميت ھر مـوسـسـه و
واحد اقتصادی از جاﯾگاه معينی در روند تصميم گيری ھای مربوط به مدﯾرﯾت و ھداﯾت اﯾن موسسات و واحدھای اقتصادی برخوردار باشند .امری که به
نوعی حوزه اختيارات نھادھای خود مدﯾرﯾتی کارگران و زحمتکشان در مدﯾرﯾت و ھداﯾت روزمره واحدھای اقتصادی را محدود و مشروط می سازد.
در دمکراسی مشارکتی ،البته نھادھای سياسی – قدرتی عمومی ) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ( و نھادھای سياسی-
قدرتی وﯾژه کارگران و زحمتکشان در سطوح مختلف )شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار( و بوﯾژه عالی ترﯾن نھاد قدرتی عمومی و کارگری
در سطح کشور ،از نقش تعيين کننده ای در ترسيم حدود قدرت و اختيار نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار برخوردارند .اما برغم ثقل قابل توجه کارگران
و زحمتکشان در نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست ،بدﯾھی است که اﯾن نھاد ھا در تعيين حدود قدرت و اختيار نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کـار
اساسا به نياز مندی ھای عمومی و درازمدت جامعه و گراﯾش عمومی طيف ھای مختلف مردم توجه خواھند کرد .در اﯾن مـيـان حـتـی نـھـادھـای
سياسی – قدرتی خود وﯾژه کارگران و زحمتکشان نيز -که به اعتبار رﯾشه و ھوﯾت کارگری خود مھمترﯾن و قابل اتکا ترﯾن اھرم کارگران و زحمتکشان
برای دفاع از اقتدار نھادھای خود مدﯾرﯾتی و خود گردان محل کار بشمار می روند – بطور دائم و سيستماتيک و در ھر زمان و در ھر سطح و ھر حوزه از
اعطاء قدرت و اختيار بيشتر به نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار حماﯾت نخواھند کرد.
در اﯾن رابطه بوﯾژه آگاھی نسبت به پيچيده گی ھا و ظراﯾف مربوط به رابطه نھادھای خود مدﯾرﯾتی کارگران و زحمـتـکـشـان در سـطـح ﯾـک
موسسه و واحد اقتصادی و نھادھای سياسی  -قدرتی طبقه در سطوح جغرافياﯾی مختلف ) ھمچون شوراھای کارگری در سطح شھـر ،اسـتـان و
کشور ( از اھميت بسيار برخوردار است .فارغ از نوع رابطه ساختاری بين نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار با نھادھای سيـاسـی  -قـدرتـی طـبـقـه
) مثال ٌ گزﯾنش نماﯾندگان شوراھای کارگری شھر توسﻂ نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار و ﯾا گزﯾنش مستقيم و غير مستقيم آنھا در انتخابات مستقل
و جداگانه توسﻂ کارگران و حقوق بگيران موسسات و واحدھای اقتصادی مختلف ( اھداف ،وظاﯾف و مشخصات ساختاری اﯾن دو سطح از نـھـادھـای
نماﯾندگی طبقه ،ھم رای ﯾی و ھمراھی دائمی اﯾن نھاد ھا را ناممکن ،و بروز برخی چالش ھا در تجسم خواست و اراده اﯾن نھادھا را اجتناب ناپذﯾر
می سازد.
نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کاراساساٌ تابع خواست و اراده شاغلين ﯾک موسسه و واحد اقتصادی معين عمل می کنند .دغدغه اﯾن نھادھـا
ساماندھی بھينه امور مربوط به ﯾک موسسه و واحد اقتصادی و حتی االمکان تامين منافع وﯾژه ) کوتاه مدت و دراز مدت ( شاغلين موسسه و واحـد
اقتصادی تحت اداره خود است .نھادھای سياسی – قدرتی طبقه ،اما اساساٌ تابع خواست و اراده جمعی طبقه عمل کرده و مـنـافـع عـمـومـی و
درازمدت کارگران و زحمتکشان را راھنمای سياست گذاری ھای خود قرار می دھند .حرکت از موضع منافع عمومی و دراز مدت طبقه سبب خواھـد
شد که نھادھای سياسی  -قدرتی طبقه در ترسيم حدود قدرت و اختيار نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار به پارامترھا و متغير ھای مختلفـی تـوجـه
کرده و احتماال ٌ با اﯾده اعطاء قدرت و اختيار برابر و ھم زمان به ھمه نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار ھمراه نگردند .امری که بی تردﯾد توافق و رضاﯾت
ھمه نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار را بھمراه نخواھد داشت.
اﯾن ھمه سبب می شود که در عمل ،چه از جنبه شکل و ساختار و چه از جھت حدود اختيارات و وظاﯾف ،ما با شکل ﯾگانه و واحدی از نھادھای
خود مدﯾرﯾتی محل کار مواجه نبوده و شاھد ظھور اشکال متنوع و رنگارنگی از اﯾن نھادھا باشيم .در حقيقت ترسيم شکل ﯾگانه ای از نھادھای خود
مدﯾرﯾتی و اعطاء اختيار مدﯾرﯾتی و ھداﯾتی واحد و برابر به شاغلين ھمه موسسات و واحدھای اقتصادی با مفھوم گسترده از دمکراسی اقـتـصـادی
بيگانه و با الزامات پاﯾه ای برنامه رﯾزی و ھداﯾت آگاھانه اقتصاد مغاﯾر است .تالش برای اﯾجاد شکل ﯾگانه ای از نھادھای خود مدﯾرﯾتی و اعطاء اختيار
تام و تمام مدﯾرﯾتی به ھمه اﯾن نھادھا در عين حال می تواند زمينه ساز ناکارآمدی اقتصادی و بروز بحران ھای اقتصادی پر دامنه باشد .امری که خود
زمينه ساز بی اعتباری عمومی گفتمان خود مدﯾرﯾتی و از دست رفتن مشروعيت و کاراﯾی دمکراسی اقتصادی و دمکراسی مشارکتی خواھد شد.
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 اشکال و سطوح مختلف خود مدﯾرﯾتیبدﯾھی است که بدست دادن نسخه حی و حاضری از اشکال و مدلھای مختلف نھادھای خود مدﯾرﯾتی نيروی کار و زحمت ،که تامين کـنـنـده
خواست ھا و نيازھای کارگران و زحمتکشان در عرصه ساماندھی اقتصاد خرد و در صحنه کار و فعاليت اقتصادی باشد ،امری عبث و خـيـال پـردازانـه
خواھد بود .با فراھم آمدن شراﯾﻂ الزم برای ظھور و شکوفاﯾی نھادھای خود گردانی و خود مدﯾرﯾتی در موسسات و واحدھای اقتصادی ،متناسب با
شراﯾﻂ ھر جامعه کارگران و زحمتکشان خود به اﯾجاد اشکال و مدلھای مناسبی از اﯾن نھادھا اقدام خواھند کرد .در نتيجه تالش من در اﯾنجا صـرفـاٌ
معطوف است به بدست دادن تصوﯾری کلی از نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار و طرح برخی از مھمترﯾن موضوعات مربوط به ادامه کاری اﯾن نھادھا.
ھمانطور که در باال اشاره رفت عوامل و مولفه ھای درونی و بيرونی پر شماری در اﯾجاد تنوع ساختاری و قدرتی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل
کار اﯾفاء نقش می کنند .در سطح درونی بسته به وسعت و بزرگی و کوچکی ھر موسسه و واحد اقتصادی ،نوع توليد و سطح آموزش افراد شاغل در
آن و عوامل و مولفه ھای دﯾگری از اﯾن دست ،می توان شاھد ظھور اشکال متفاوتی از خود مدﯾرﯾتی و خود سامانی کارگری بود .در سطح بيرونی
نيز متاثر از عواملی ھمچون درجه عمومی رشد اقتصادی در ھر جامعه و در ھرعرصه از اقتصاد ،نوع تعادل قدرت سياسی در نھادھای سـيـاسـی –
قدرتی ) اعم از نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زﯾست و ﯾا نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار ( ،نوع الگوی مصرفی راﯾج در ھر جامعه و غيره ،شراﯾﻂ
برای شکوفاﯾی و ظھور اشکال متفاوتی از نھادھای خود مدﯾرﯾتی محيا خواھد شد.
در ھمه حوزه ھای اقتصادی و در ھمه واحدھای اقتصادی شاﯾد اتحادﯾه و سندﯾکا شکل مناسبی برای تأمين حدی از مشـارکـت شـاغـلـيـن
واحدھای اقتصادی در ساماندھی و مدﯾرﯾت اﯾن واحدھا باشد .در اﯾن سطح ،اما ما با خود مدﯾرﯾتی کارگری مواجه نيستيم .برای تامين سطح عاليتر
و گسترده تری از مشارکت نيروی کار و زحمت در مدﯾرﯾت و ساماندھی موسسات و واحدھای اقتصادی و برای اعمال خود مدﯾرﯾتی گسترده و موثر
کارگران و حقوق بگيران به تشکل ھاﯾی از نوع شورا نياز است.
اتحادﯾه و سندﯾکا میتواند ظرف مناسبی برای تحقق سطح محدودی از مشارکت کارگری در ساماندھی و مدﯾرﯾت مـوسـسـات و واحـدھـای
اقتصادی باشد .اتحادﯾه و سندﯾکا را ،اما اساسا باﯾد ابزار کارگران برای پيگيری خواستھای صنفی ،ھمچون افزاﯾش دستمزد و ﯾا کاھش ساعات کار و
غيره بشمار آورد .در عوض تشکل ھای نوع شوراﯾی ارگان کارگران برای ساماندھی و مدﯾرﯾت محيﻂ کار است .شوراھا و تشکل ھای نوع شوراﯾی از
ظرفيت مناسبی برای گسترش حوزه مشارکت نيروی کار تا سطح اعمال خود مدﯾرﯾتی جامع و ھمه جانبه در محل کار برخوردارند.
 سازمان درونی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کاراگر نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار را ) در کنار نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل زﯾست ( پاﯾه ای ترﯾن و مستحکم ترﯾن سـنـگـر دفـاع از دمـکـراسـی
مشارکتی بدانيم ،بدﯾھی است که اجتناب از نخبه ساالری و معمول داشتن گسترده ترﯾن مکانيزم ھای دمکراتيک جھت اﯾجاد بھترﯾن شـراﯾـﻂ بـرای
مدخليت مستقيم و بی واسطه آحاد نيروی کار و زحمت در ھداﯾت و مدﯾرﯾت درونی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار ،شرط تعھد و دفاع از ھسـتـی
نظام مشارکتی است .از اﯾن دﯾدگاه بھره گيری گسترده از دمکراسی مستقيم در سازمان درونی نھادھای خود مدﯾرﯾتی و کاربسـت اشـکـالـی از
سيستم نماﯾندگی ھرمی را باﯾد جزء مھم و اساسی ساختار تشکيالتی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار تلقی کرد .در اﯾن رابطه بوﯾـژه کـاربسـت
گسترده و دائمی دمکراسی مستقيم از اھميت تعيين کننده ای برای اجتناب از بوروکراتيزه شدن و سيادت نخبه ساالری در حيات درونی نـھـادھـای
خود مدﯾرﯾتی محل کار برخوردار است .تعداد محدود افراد در ھر موسسه و واحد اقتصادی ) غالباٌ چند صد ﯾا چند ھزار نفر و ندرتاٌ بيشتر از چند ھزار
نفر ( و محيﻂ محدود آن بھترﯾن و سھل ترﯾن شراﯾﻂ را برای بکارگيری گسترده و دائمی مکانيزم دمکراسی مستقيم  -بمثابه ابزار اصلی برای تصميم
گيری و تصميم سازی در چھارچوب ﯾک موسسه و واحد اقتصادی  -فراھم می آورد .بعالوه معمول داشتن مکانيزم ھای دمکراتيک دﯾگری ھـمـچـون
محدود کردن دوره نماﯾندگی افراد در مسوليت ھای رھبری و فراخوانی سھل الوصول نماﯾندگان نقش تعيين کننده ای در اجتناب از نـخـبـه سـاالری
وبوروکراتيزم در حيات درونی اﯾن نھادھا اﯾفا خواھد کرد.
نکته مھم دﯾگر در رابطه با ساختار سازمانی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار تضمين استقالل عمل و دفاع از حرﯾم کارکردی آنھا بمثابه نھادھای خود
سامان کارگران و حقوق بگيران برای سامان دھی و مدﯾرﯾت محل کار خوﯾش است .از اﯾن موضع نھادھای خود مدﯾرﯾتی را باﯾد اساساٌ در چھارچوب
نھادھای اقتصادی – مدﯾرﯾتی و نه نھادھای سياسی – قدرتی طبقه بندی کرد .در رابطه با نوع و چگونگی رابطه نھادھای خود مدﯾرﯾتی محـل کـار
) مثال ً شورای ﯾک کارخانه ( و نھادھای سياسی – قدرتی طبقه ) نھادھای شوراﯾی ﯾک منطقه شھری ،شھر ،استان و کشور که به اعتبار نقش و
جاﯾگاه خود بی تردﯾد در شمار نھادھای سياسی – قدرتی قرار خواھند داشت ( البته وجود رابطه ای دائمی ،پوﯾا و بنيادی بين اﯾن نھادھـا را بـاﯾـد
جزئی اساسی از ماندگاری و موفقيت دمکراسی اقتصادی تلقی کرد.
با اﯾنھمه حفظ استقالل عمل و پوﯾاﯾی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار و اجتناب از به حاشيه راندن اﯾن نھادھا توسﻂ نھادھای سياسی  -قدرتی ) و
از جمله نھاھای سياسی -قدرتی خود وﯾژه کارگران و حقوق بگيران ،چنانکه در تجربه شوراھای روسيه شاھد بودﯾم ( وجود مرز روشنی بين وظاﯾف و
اختيارات اﯾن دو سطح از نھادھای خود وﯾژه طبقه کارگر و حقوق بگيران را ) نھاد ھای خود مدﯾرﯾتی ﯾا شورای کارگران برای سامان دادن بـه عـرصـه
اقتصاد خرد و نھادھای قدرتی ﯾا شوراھای سراسری برای سامان بخشی به اقتصاد کالن ( به امری عاجل و ضروری مبدل می سازد .در اﯾن راستا
راه حل بنيادی ممکن است در جداسازی نسبی تشکيالتی و سازمانی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار ) مثال ً شورای کارخانه ( و نھادھای سياسی
– قدرتی سراسری کارگران و حقوق بگيران باشد .می توان نماﯾندگان منتخب برای شکل دادن به سازمان کارگری مسئول تصميم سازﯾھا و سياست
گذاری ھای کالن اقتصادی را در نشست مجمع عمومی نھاد خود مدﯾرﯾتی محل کار گزﯾن کرد .اﯾن نماﯾندگان می توانند مستقيماً در برابـر مـجـمـع
عمومی شورای کارگری مسئول و پاسخگو باشند .حتی می توان در چھارچوب نھاد خود مدﯾرﯾتی محل کار به تشکيل گروه ھای کاری مختلفی که
نظارت و کنترل بر کار و فعاليت اﯾن نماﯾندگان را بعھده دارند مبادرت ورزﯾد .مھم ،اما جدا کردن حوزه کار و مسئوليت گروه ھای کاری و ھسته رھبری
کننده نھاد خود مدﯾرﯾتی محل کار از حوزه کار و مسئوليت نھاد ھای منتخب کارگران برای سامان دھی عرصه اقتصاد کالن است .مھم آنسـت کـه
توجه و دل مشغولی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار و گروه ھای کاری و ارگان ھای تابعه آنھا نه ساماندھی عرصه اقتصاد کالن ) و ﯾا عرصه ھـای
دﯾگری از سياست گذاری ھای کالن ( که سامان دھی و مدﯾرﯾت عرصه محدود ﯾک موسسه و ﯾک کارخانه باشد.
تجربه شوراھای روسيه نشان داد که بھم رﯾختن مرز اھداف و مطالبات اقتصادی – مدﯾرﯾتی کارگران در چھارچوب ﯾک واحـد اقـتـصـادی و اھـداف و
مطالبات آنھا در چھارچوب سياست گذاری ھای کالن اقتصادی ) وﯾا سياسی ( ممکن است که به تضعيف و حاشيه راندن نھادھای شوراﯾی در سطح
پاﯾه راه ببرد .کارگران روسی شاﯾد بيش از حد به حسن نيت نھاد ھای نماﯾندگی عالی خود و به راھگشاﯾی سياست گذاری ھای کـالن اعـتـمـاد
داشتند .اعتماد به خود و ارزشمند داشتن خود سامانی و خود گردانی عرصه محدود ﯾک موسسه و کارخانه ،اما شاﯾد منشا راھگشاﯾی ھای حياتی
و کار سازی می شد و از سيادت بوروکراتيزم و نخبه ساالری در حيات درونی نظام شوراﯾی و مسخ و تغيير ماھيت آن جلوگيری بعمل می آورد.
 عوامل مھم در شکل دادن به تنوع و گونه گونی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کاربا توجه به نوع و وسعت ھر واحد اقتصادی و متناسب با سياست گذارﯾھای کالن اقتصادی در ھر عرصه اقتصادی می توان اشکال متنوع و چند
گانه ای از تشکل ھای صنفی – مدﯾرﯾتی را به خدمت گرفت .در کارخانه جات و واحدھای توليدی – خدماتی بزرگ در کنار اتحادﯾه و سندﯾـکـا و در
راستای اعمال خود مدﯾرﯾتی وسيع و ھمه جانبه کارگران و کارکنان اﯾن واحدھا می توان اشکالی از تشکل ھای نوع شوراﯾی با دامنه اختيارات وسيع
و گسترده را به خدمت گرفت .در کارخانه جات و شرکتھای بزرگ اعمال خود مدﯾرﯾتی جامع و گسترده شاغلين در ھداﯾت و ساماندھی اﯾن واحدھا نه
تنھا امکان پذﯾر که از زاوﯾه اقتصادی نيز مطلوب و اﯾده آل می نماﯾد.
در سطح واحدھای کوچک اقتصادی ،جاﯾی که الغاء مالکيت خصوصی احتماال ً ناکارآمدی اقتصادی و افزاﯾش بيکاری را بدنبال خـواھـد داشـت،
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طبيعتاً نقش صاحبان سرماﯾهھای خرد در مدﯾرﯾت اﯾن واحدھا را نمیتوان نادﯾده گرفت .لذا مشارکت مستقيم کارگران در ساماندھی و مدﯾرﯾت اﯾن
واحدھای اقتصادی می تواند در اشکالی از کنترل کارگری شکل عملی بخود بگيرد .در اﯾن واحدھای اقتصادی می توان در کنار اتحادﯾه و سندﯾکا بـه
اﯾجاد تشکل ھای نوع شوراﯾی با دامنه اختيارات محدود اقدام کرد .عرصه واحدھای کوچک اقتصادی در عين حال پھنه ظھور اشـکـال مـتـنـوعـی از
مالکيت ھای نوع تعاونی است .در اﯾن پھنه بی تردﯾد شراﯾﻂ مناسبی برای شکل گيری و بسﻂ نھادھای خود مدﯾرﯾتی با دامنه اختيارات گسـتـرده
فراھم خواھد آمد.
بدﯾھی است که اﯾجاد تشکل ھای شوراﯾی با دامنه اختيارات وسيع و گسترده در گام اول به اعمال مالکيت عمومی در موسسات و واحدھای
اقتصادی مشروط است .امری که در چھارچوب دمکراسی مشارکتی به تعادل قوای سياسی در نھادھای – سياسی قدرتی محل زﯾست و محل کار
و عوامل مھم دﯾگری ھمچون سطح رشد اقتصادی و الگوی عمومی مصرف ھر جامعه بستکی دارد .با اﯾنھمه نباﯾد تصور کرد که اعمال خود مدﯾرﯾتی
کارگری و ظھور نھادھای خود مدﯾرﯾتی در فقدان مالکيت عمومی و با وجود اشکالی از مالکيت خصوصی به تمامی غير ممکن است .اگر خود مدﯾرﯾتی
کارگری را ﯾک مفھوم نسبی بدانيم و شکل ﯾگانه و غير منعطفی از خود مدﯾرﯾتی را تنھا شکل قابل دفاع تلقی نکنيم ،حضور موثر و کارساز کارگران و
حقوق بگيران در مدﯾرﯾت و ھداﯾت ﯾک موسسه و واحد اقتصادی ،حتی به شرط حفظ اشکالی از مالکيت خصوصی نيز ،غير ممکن نيست.
می توان پرداخت سھم معينی از درآمد ﯾک موسسه و واحد اقتصادی را به مالک خصوصی آن تضمين کرد و در عين حال مسئوليت مدﯾرﯾت و
ھداﯾت اﯾن موسسه و واحد اقتصادی را به نھاد منتخب کارگران و حقوق بگيران شاغل در آن واگذار کرد .حتی می توان شراﯾطی را متصور شد کـه
نھاد خود مدﯾرﯾتی کارگران و حقوق بگيران در کنار مالکان خصوصی و ﯾا نماﯾندگان آنھا مشترکاٌ امر ھداﯾت و مدﯾرﯾت ﯾک موسسه و واحد اقتصادی را
بعھده بگيرند.
اﯾجاد مالکيت عمومی و شراﯾﻂ اﯾده آل برای شکوفاﯾی و کاراﯾی نھادھای خود مدﯾرﯾتی را نباﯾد پيش شرط شکل گيری و نقش آفرﯾنی ھـر
نھاد خود مدﯾرﯾتی تلقی کرد .ھمانطور که قبل از اﯾن گفتم در دمکراسی اقتصادی نيز پاسخگوﯾی به الزامات برنامه رﯾزی ھای کالن ،واگذاری بخش
مھمی از تصميم گيری ھا و سياست گذاری ھای عمده و اساسی حوزه اقتصاد ) از جمله سياست گذاری پيرامون اشکال و حدود مـالـکـيـت ( بـه
نھادھای نماﯾندگی عمومی مردم و نھادھای نماﯾندگی عمومی نيروی کار و زحمت را اجتناب ناپذﯾر می سازد .امری که در ھر حال می تواند حـفـظ
سطحی از مالکيت خصوصی در اﯾن ﯾا آن حوزه از اقتصاد و ظھور و شکل گيری اشکال منعطفی از نھادھای خود مدﯾرﯾتی در موسسات و واحد ھـای
اقتصادی مبتنی بر مالکيت خصوصی را به ﯾک احتمال واقعی تبدﯾل کند.
قبول سھمی وﯾژه در ھداﯾت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی برای مالک ﯾا مالکان خصوصی آنھا بی تردﯾد محدودﯾتی بر حق فـردی
افراد در ھداﯾت و مدﯾرﯾت محل کار خوﯾش است .چنين محدودﯾتی ،اما اگر با تامين شراﯾﻂ آزاد و دمکراتيک برای اعمال اراده واقعی مردم و بوﯾژه آحاد
کارگران و حقوق بگيران در تمامی عرصه ھای اقتصاد کالن و از جمله تعيين حدود و اشکال مختلف مالکيت ھمراه باشد – و در ھر حال حق نھادھای
سياسی – قدرتی مردم و کارگران و حقوق بگيران برای تجدﯾد نظر در سياست گذاری ھای کالن اقتصادی و تغيير در حدود و اشکال مالکيت تضميـن
شده باشد – نافی اصول پاﯾه ای تاسيس دمکراسی فربه نخواھد بود.
اﯾن درست است که در چھارچوب دمکراسی مشارکتی اجتناب از واگذاری تصميم سازﯾھا و سياست گذاری ھا به گروه ھای جمعيتی بـزرگ
) ھمچون آحاد جمعيتی ﯾک کشور ،ﯾک استان و شھر ( ،برجسته کردن نقش فردی افراد در تصميم سازﯾھا و سياست گذاری ھا و متنـاسـب کـردن
مشارکت و حق رای افراد در تصميم سازﯾھا و سياست گذاری ھا با درجه تاثير پذﯾری آنھا از اﯾن تصميم سازﯾھا و سياست گذاری ھا خﻂ راھنمـا ی
حرکت بسوی دمکراسی بيشتر است .اﯾن ھمه ،اما چيزی از اھميت اﯾن حقيقت که در دمکراسی مشارکتی نيز برغم ھمه پيشرفـت ھـا بسـوی
پررنگ کردن نقش فردی افراد در تصميم گيری ھا و سياست گذاری ھا ،بخش مھمی از سياست گذاری ھای عمده و اساسی در حوزه سياست و
اقتصاد ) از جمله تعيين اشکال و حدود مالکيت ( ھنوز در حيطه تصميم گيری گروه ھای جمعيتی کم و بيش پر شمار قرار خواھد داشت ،نمی کاھد.
در اﯾن ميان ،مھم اما ثقل و نقش موثر نھاد ھای خود مدﯾرﯾتی کارگران و حقوق بگيران در ھداﯾت و مدﯾرﯾت ھر موسسه و واحد اقتصادی و تن نسپردن
به حضور صوری و نماﯾشی در ھداﯾت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی با مالکان خصوصی است.
جدای از عامل مالکيت عوامل مھم دﯾگری نيز در شکل دادن به ساختار و حدود قدرت و اختيار نھادھای خود مدﯾرﯾتی از نقش اساسی و تعيين
کننده برخوردارند .اگر مالکيت خصوصی ،بمثابه ﯾکی از عوامل مھم در تنگ کردن داﯾره اختيار و اقتدار نھادھای خود مدﯾرﯾتی در گـوھـر عـامـلـی در
راستای تحدﯾد حدود دمکراسی است ،برخی عوامل تحدﯾد کننده حوزه اختيار و اقتدار نھادھای خود مدﯾرﯾتی را باﯾد عاملی در راستای بسﻂ حـرﯾـم
دمکراسی بشمار آورد.
چنانجه عرصه ھداﯾت و مدﯾرﯾت ﯾک موسسه و واحد اقتصادی را امری خصوصی و مربوط به صاحبان و ﯾا افراد شاغل در آن موسسه و واحـد
اقتصادی ندانيم ،حضور نماﯾندگان نھادھای سياسی  -قدرتی دمکراتيک محلی و منطقه ای و در مواردی نھادھای قدرتی کشوری و حتی بين المللی
در ھداﯾت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی را ) بوﯾژه در موسسات و واحدھای اقتصادی بزرگ و با اھميت ( باﯾد امری طبيعی و الزامی تلقی
کرد .حضور نماﯾندگان سازمانھای دولتی و نھادھای سياسی  -قدرتی دمکراتيک محلی ،منطقه ای و کشوری در دستگاه ھداﯾت و مدﯾرﯾت موسسات
و واحدھای اقتصادی در واقع می تواند اقدامی در راستای استيفای حقوق گروه ھای جمعيتی مختلف و به اﯾن اعتبار اقدامی در جھت دمکراتيزه شدن
بيشتر مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی تلقی گردد .با اﯾن حال ،حضور موجه اﯾن نھادھای قدرتی در ھداﯾت و مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای
اقتصادی تحت ھيچ شراﯾطی نمی باﯾد اصل وجودی و حرﯾم کارکردی نھادھای خود مدﯾرﯾتی محل کار – بمثابه اصلی ترﯾن نيروی حاضر در دسـتـگـاه
مدﯾرﯾتی ھر موسسه و واحد اقتصادی – را مورد سوال قرار دھد.
تعھد به اصول پاﯾه ای تاسيس دمکراسی فربه و استيفای حقوق گروه ھای جمعيتی مختلف در عين حال اﯾجاب می کند کـه در ھـداﯾـت و
مدﯾرﯾت موسسات و واحدھای اقتصادی و بوﯾژه موسسات و واحدھای اقتصادی بزرگ و با اھميت ،جاﯾگاه وﯾژه ای به نھادھای جامعه مدنی اختصاص
داده شود .در اﯾن ميان نقش نھادھای مدافع سالمت محيﻂ زﯾست و نھادھای مدافع منافع مصرف کنندگان از برجستگی بسيار بيشتری بـرخـوردار
است .برسميت شناختن نقش نھادھای مدافع سالمت محيﻂ زﯾست در نظارت و کنترل بر فعاليت کارخانجات و واحدھای اقتصادی و ملحوظ داشتن
توصيه ھا و نقطه نظرات اﯾن نھادھا در انطباق فعاليت ھای اقتصادی موسسات و واحدھای اقتصادی با الزامات حفظ سالمت محيﻂ زﯾست از اھميت
وﯾژه ای برخوردار است.
مھمتر از اﯾن ،اما برسميت شناختن نقش و جاﯾگاه وﯾژه نھادھای مدافع منافع مصرف کنندگان در دستگاه مدﯾرﯾتی مـوسـسـات و واحـدھـای
اقتصادی است .ھمه مردم به عنوان مصرف کننده توليدات و خدمات موسسات و واحدھای اقتصادی از حق برابری برای کنترل و نظارت بر فعاليت اﯾن
موسسات و واحدھای اقتصادی برخوردارند .نھادھای حماﯾت از منافع مصرف کنندگان می توانند به نحو موثری بر سيستم قيمت گذاری و تضـمـيـن
کيفيت توليدات و خدمات موسسات و واحدھای اقتصادی نظارت کرده و در اﯾن عرصه به عنوان ﯾک عامل تصميم گيرنده عمل نماﯾند .نھادھای مدافع
منافع مصرف کنندگان در عين حال می توانند نقش بسيار ارزنده و کارسازی در تخصيص بھينه منابع و برنامه رﯾزی ھای مربوط به توليـد و فـعـالـيـت
اقتصادی موسسات و واحدھای اقتصادی بعھده بگيرند .در اﯾن عرصه نھادھای مدافع منافع مصرف کنندگان قادرند با انعکاس خواست و تقاضای موثر
عمومی برای محصوالت توليدی و خدماتی مختلف ،در نقش مشاور موسسات و واحدھای اقتصادی ظاھر شده و از بروز بحران اضافه توليد و ھدر رفتن
ادامه دارد ...
بی حساب منابع مادی و انسانی جلوگيری بعمل آورند.

