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 شماره سيزدهم ،سال اول،  

 1388چهارم شهريور 

 تنفسي براي جمعبندي
یک ھفته ای است که جنبش پوپوليستی مردم عليه استبداد و نظام سياسی مـذھـبـی،  

فقـط .   پس از یک دوره یِ دوماھه مبارزات فشرده خيابانی، فروکشی نسبی داشته است
آن تعـبـيـر  »سير نزولی«یا حتی به آغاز  »پایان مبارزات«ابلھان می توانند این تنفس را به 

جامعه ایرانی نسبت به سير انقBب و اُفت و خيزھای آن بيگانه نـيـسـت و کـمـتـر .   کنند
جدا از .   کسی است که در این جامعه باشد، اما تب و تاب و بی قراری مردم را حس نکند

آرامـش قـبـل از «این احساسات، واقعيّت ھا نيز نشان می دھد که این تنفس مقطعـی، 
چرا که مردم در مقابل .   ایستکه بزودی به سيل خروشان دیگری تبدیل خواھد شد »توفان

حکومت روحيه ای تھاجمی دارند و کوچکترین بی نظمی و مزاحمت مأمورانش را با قاطعانه 
در شھرستان ھا، یا اعـتـراضـات  »آب«اعتراضات قطع شدن .   ترین شيوه پاسخ می دھند

تھران کـه —دانشجویان در خوابگاه ھای شيراز و کوی دانشگاه تھران، اعتراض متروی کرج
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 

ھمه و ھمه در ھمين ھـفـتـه ...  چھارم و  »دادگاه شو«زندانيان سياسی و اعتراض عليه 
 .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 تعطيBتی برای تجدید قوا تعـبـيـر 
چرا که می بينيم نه تنھا فراخوان ھای مبارزات متمرکز و گسترده مردمی مـتـوقـف .   نمود

گشته است، بلکه حتی فعاليت ھای ذھنی و تبليغی اکثریت قابل توجه مراکز مـبـارزاتـی 
بخصوص زمانيکه آن را در .  نيز، اگر متوقف نشده باشد، افت قابل مBحظه ای داشته است

شرایط عدم توفيق این مبارزات مرکزی فشرده به تحميل استعفای دولت احمدی نـژاد بـه 
با این اميد مردم را زیر  »جنبش سبز«چرا که رھبری اصBح طلب .  ھيئت حاکمه قرار دھيم

بيرق خود جمع کرده بود که در یک مبارزه فشرده مردمی می تواند با کمترین ھزینه دولت 
بـه ھـمـيـن .   مجبور سازد »تجدید انتخابات«کودتا را فلج کرده و حکومت را به ھدف ناچيز 

علت نيز ھواداران ایشان با دیدی بسيار کوتاه مدت به قضایا نگاه کرده و قبل از ھر فراخوان، 
اما پس از دو ماه ضربه زدن ھای پياپی، رفته رفتـه .   تصور می کردند که آخرین ضربه است

با ھزینه ھای زیاد صدھـا  »تظاھراتھای متمرکر و فشرده«به این نتيجه رسيدند که تاکتيک 
جانباخته و ھزاران بازداشتی، نه تنھا توفيقی نداشته، بلکه حتی حکومت را نتوانسته وادار 

مسلماً در چنين شرایطی، .  به یک عقب نشينی معنی دار و باز کردن فضای سياسی کند
شک کردن به صحّت گفتار و ادعاھای رھبران، امری طبيعی است و بـخـصـوص زمـانـيـکـه 

 . قدمھای واقعی رھبرانشان ناقض اعتبار خط تبليغی ایشان بوده است
از موسوی گرفته تا سازگارا  »جنبش سبز«مھمترین و اساسی ترین بخش تبليغات رھبران 

و رسانه ھای غربی، این بود که مبارزات کنونی مردم ایران  » VOAدلقکان«و گنجی و دیگر 
. دارای ویژه گی ھایی است که آن را از تمامی تجربيات جنبشھای دیگر دنيا جدا می سازد

و مستقل از خط مش ھـای سـيـاسـی و  »مدنی«مھمترین آن این بودکه جنبشی است 
سازمان ھا و احزاب، که مردم رھبران خود بوده و رھبران جنبش سبز، تنھا فرموله کننده و 

و کوشش برای تشکيBتی  »راه سبز اميد«اما با تشکيل .  نمایندگان خواسته ھای مردمند
، کـاذب »نـخـبـه«کردن و بھره برداری از حمایت ھای مردمی برای عده ای سياستمدار و 

بخصوص کـه چـھـارچـوب .   بودن ادعاھایشان را برای بسياری از حاميانشان روشن کردند
، یعنی اعتقاد به اصBح پذیر بودن حکومت مسـتـبـد وmیـت »راه سبز اميد«اعBم شده یِ 

فقيه و داشتن ظرفيّت قانون اساسی این نظام به تحقق خواسته ھای دمکراتيک مردمی، 
به ھيچوجه با باورھایِ مردم و خواسته یِ ایشان به تحوmت رادیکال در ساختار سيـاسـی 

بـه بـاز شـدن  »تظاھراتھای متمرکز و فشرده«پس عدم توفيق تاکتيک .  خوانایی نداشت
اگـر بـا .   چشمان حاميان اصBح طلبان حکومتی به کاذب بودن استراتژی ایشان انجـامـيـد

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 اعـBم شـده  اعـتـراف 

موسوی در پاسخ به سوأmت خانواده ھایِ اصBح طلبان زندانی نسبت بـه عـکـس .   کنند
بازداشت ھای پس از انتخابات «:  می گوید »دادگاه شو«العمل معترضين به بازداشت ھا و 

و این به معنایِ نبود راھکار و شکست رھبری در ایـن زمـيـنـه مـی  »قابل پيش بينی نبود
ایشان نسبت به اقدام خامنه ای در گـره  »غافلگير شدن«و یا اعتراف بھشتی به .  باشد

زدن سرنوشت نظام جمھوری اسBمی به دولت کودتایِ احمدی نژاد و وزن سياسی جناح 
در ھيئت حاکمه در مصاحبه ای با ميزان پرس، در حقيقت، پاسخ به  »پاسداران«معروف به 

سوأmتی است که حاميان ایشان به علت عدم توفيق استراتژی و تاکتيک اصـBح 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، 

این موقعيّت بسيار ارزنده ای برای نيروھای انـقـBبـی .   تاکتيک و رھبری جنبش می باشد
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

 در اين شماره مي خوانيد
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 !را به حال خود رها نكنيد» جنبش سبز«هواداران : »نداي سرخ«پيام هشتم 
حقيقت این است .  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

یـاران « که عليرغم ھشدارھای ما نسبت به طوmنی بودن راھی که در پيش گرفتيم ، و ماھيت فرسایشی جنگی که به آن مشغوليم، بسـيـاری از 
بسته بودند و کورکورانه از رھنمودھا و فراخوان ھای ایشان تبعيّت می کردند، اینک، پس » جنبش سبز«ما که تمام اميد خود را به چند رھبر » خيابانی

شـتـه ی گاز دو ماه، به علت عدم توفيق مبارزاتشان و عملکردھای اشتباه و اثبات غير کارشناسی بودن تحليل و راه کارھایشان، دچار یأس و نا اميد
یـاران « و از آنجائيکه ایشان در داخل کشور، اکثریت بسيار پر تعدادی را تشکيل می دادند، تأثير بسيار منفی ای در روحيه مـبـارزاتـی تـمـامـی .  اند

/ پيکاری قھرآميز و راھی بس گلگون!/ دشمن سرنگون/ رزم خلق جاویدان است«: اما، ھمانطور که سرودی انقBبی می گوید.  گذاشته اند» خيابانی
شرایطی که اکنون ما با آن روبرو ھستيم، اولين افت در دریای موّاج مبارزات مردمی است که پس از دو ماه مبارزه پيگيرانه و ! آری» !مملو از خيز و افت

اما، .  البته شرایط زندگی و مبارزه طبقاتی اجازه طوmنی ثبات به این شرایط نداده و به زودی تغيير می یابد.  مملو از حماسه بر ما تحميل شده است
ت این تغيير زمانی صورت می پذیرد که مردم از ریشه ھای چنين شرایطی آگاھی نسبی پيدا کنند و راھکارھای جدید مبارزاتی را بر مبنای شـنـاخـ

و »  جنبش رنگيـن کـمـان« برای تسھيل در روند جمعبندی این شرایط است که ما به دوستان و رفقای .   جدیدشان، با موفقيّت طراحی و اجرا نمایند
سبز خود را رھا نکرده و به ایشان برای یافتن ریشه ھای عدم موفقيّت شان و پـيـدا »  یاران خيابانی«آن توصيه می کنيم که » سرخ«بخصوی بخش 

 .کردن راھکارھای جدید، یاری رسانند

 بررسي علل بوجود آمدن اين شرايط
 .اما، می توان علل متعدد آن را نسبت به اھميّت آنھا ذکر کرد.  بوجود آمدن این شرایط را نمی توان به یک علت خاص نسبت داد

بنظر ما مھمترین عامل ایجاد چنين شرایطی در مبارزات مردمی، تسلط نسبتاً مطلق رھبری کوته فکر اصBح طلبان حکومتی و عـدم تـوفـيـق  -الف 
ھمانطور که در آخرین پيام خود ذکر کردیم،  ھدف رھبری اصBح طلب از ایـن .   آگاھان مسلط به علم مبارزات مردمی در تأثيرگذاری بر این جنبش بود

متأسفانه این رھـبـری .  بود» تجدید انتخابات«مبارزات، استفاده از مبارزات مردمی به مثابه اعمال فشار به ھيئت حاکمه برای برکناری دولت کودتا و 
تـرس  از معتقد بود که با یک دوره ی کوتاه، اما متمرکز و فشردة مبارزات مردمی و ایجاد اخBل در اوضاع عمومی اجتماعی می تواند ھيئت حاکمه را

به ھمين مناسبت بدون بررسی منشاء قدرت این مبارزات و کوشـش در جـھـت طـرح .   وادار به تمکين به خواسته ھای خود کند»  انقBب مردمی«
ام 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 انج

کوتاه مدت را اعتراضات مرکزی صادر کرد، و از آنجایيکه انتظار نداشت که جناح حاکم حاکميّت، سرنوشت نظام را به دولت کودتا پيوند دھد، این مبارزه 
موسوی در آخرین صحبت ھای خود بوضوح عدم آمادگی رھبران اصBح طلب حکـومـتـی را از .  تلقی کرده و نيروی مبارزین بالفعل را فرسوده ساخت

او در دیدار خود با خانواده ھای زندانيان اصBح طلب اعتراف کرد که بازداشت ھای وسيع . مقاومتِ کودتاچيان و جناح حامی ایشان را مطرح کرده است
که در اینصورت می توان به جرأت گفت که حمایت بی چون و چرایِ خامنه ای از دولت کودتا را در نـمـاز .  رھبران اصBح طلب را پيشبينی نکرده بودند

خرداد و حکم تير و کشتار مردمی پيآمد آن پشتيبانی را نيز تصور نمی کردند و اصوmً در مورد وزن سياسی سپاه و حاميان احمـدی نـژاد و  29جمعه 
باعث انتخاب تاکتيک غلط فشار بـی »  جنبش سبز« این اشتباه استراتژیک رھبران .   قاطعيّت ایشان در حفظ قدرت اجرایی در توھم به سر می بردند

آنھا حتی با وجود رؤیت ریزش نيرو پس از ھر تظاھرات، .  امان تظاھرات ھای مرکزی شد که نتيجتاً نيروی مبارزاتی حاضرین در ميدان را فرسوده نمود
 بـه 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

، به علت عدم داشتن تحلـيـل عـلـمـی از » طيف سرخ« از طرف دیگر، برخورد منفعBنه ی اکثریت قریب به اتفاق .   تاکتيک ھای درازمدت تر نيافتادند
و در نتيجه خBء رھبری .  شرایط، و کم شماری و عدم ھمآھنگی سرخ ھایِ درگير در این مبارزات، باعث عدم تأثيرگذاری کافی در شرایط مبارزاتی شد

 .کنونی که باعث ایجاد اُفت این مبارزات گشته است، حادث شد
نيز ذکر کـرده »  نشریه خيابان«این ھسته ھا، ھمانطور که دوستان .  است» یاران خيابانی«ما باید بدانيم که منشاء نيروھای مبارزاتی مردم از   -ب 

برخی به علت دوستی چند نفر، دیگری بواسطة ھمکBسی بودن، و یا خانوادگی .  اند، عموماً بطور تصادفی، بصورت متفاوت و متنوع شکل می گيرند
اما، برای رشد و باز توليد و گستردن تر شدن آنھا و بخصوص در جھت اھداف دمکراتيزه کردن جامعه، می .  بوجود می آیند... و فاميلی و ھمسایگی و

رفقای نشریه خيابان، به این حالت تصادفی تسليم شده و با توصيه به مخفی شـدن .   بایست به سمت محلّی شدن و یا صنفی شدن حرکت کنند
.  نندآنھا، عمBً، ھمچون مشی چریکی عمل کرده و آنھا را از شرایط اجتماعی mزم برای رشد و تبدیل شدن به نھادھای دمکراتيک مردمی جدا می ک
، به ردهدر صورتيکه در یک انقBب با ضرورت ھا و اھدافِ دمکراتيک، این ھسته ھا باید در فعاليّت ھای علنی در محل زندگی و اشتغال مردم شرکت ک

مـحـلـی و )  انجمن ھا و نھایتاً، شـوراھـا( تبليغ و ترویج و تھييج مردمی پرداخته و با جذب نيرو و سازماندھی محلی و صنفی آنھا، بنای کميته ھای 
، ھمانطور که از عنوانش بر ميآید، آنھا باید تبدیـل بـه » ارگان ھای قدرت مردمی« باید دقت کرد که به اعتراف نویسندة مقالة .   صنفی پی ریزی کنند

بلکه باید، ھمراه با دقت .  باشند» مخفی«بنابراین نمی توانند در اجتماع نامرئی و .  نھادھایی شوند که مجموعاً، کل اعضایِ یک جامعه را در بر گيرند
ما اميدواریم که این اشتباه نظری، تنھا بواسطة عـدم تـعـمـق و . ھای mزم، بصورت علنی و در کنار مردم به مبارزه پرداخته و با ایشان عجين شوند

 . بررسی تئوریک این رفقا بوده و برخاسته از تعلقات نظری به پس ماندة دیدگاه مشی چریکی نباشد
و از .   در تبليغات محلی و مناطق اشتغال مردمی است»  یاران خيابانی«بنابراین، تاکتيک صحيح برای ادامه و تداوم این مبارزات سمت و سو دادن به 

کـه رد آنجا که تبليغات بدون سازماندھی، یک نيرو را از بالقوه گی به یک نيروی مادّی و واقعی تبدیل نمی کند،mزم است که در محيطی صورت پـذیـ
 .بصورت دائم حضور داشته و مورد اعتماد افراد مورد نظر باشد» یاران خيابانی«حداقل یک یا چند نفر از 

ما در پيامھای ششم و ھفتم خود به . محله ھای مسکونی و محلھای اشتغال، زادگاه نيروھای مبارزاتی بوده و باید اکثر نيروی ما در آنجا متمرکز شود
البته این به ھيچوجه به معنایِ ترک کامل فراخوان ھای مرکزی در مناسبت ھای مختلف نبوده، چرا که تنھا در مجـامـع .   این پایگاه ھا توجه کرده ایم

اما زایش و آمـادگـی نـيـروی .   بزرگ و پر جمعيت مبارزاتی است که قدرت مردمی ایجاد شده و ھر انسان مردّدی را به توانایی ھایش قانع می کند
 .مبارزاتی در بطن جامعه و نھادھای دمکراتيک بوجود آمده و تعليم می بيند

یعنی این ھسته ھا نه بر مبنای یک اتحاد ایدئولوژیک و یـا بـرنـامـة .   ھمان تصادفی بودن آن است»  یاران خيابانی«مشخصّة دیگر ھسته ھای   -ج 
نيـز در ھسـتـه ھـایـی »  ندای سرخ« ھمين رفقای  .   حزبی، بلکه بر مبنای نزدیکی ھای شخصی شکل گرفته اند و حامل تنوع دیدگاه ھا ھستند

بـنـابـرایـن نـبـایـد .   تشکيل داده که در انتخابات ھم شرکت کرده بودنـد» جنبش سبز«متشکل ھستند که تعداد زیادی از آنھا را مردم  عادیِ ھوادار 
باید به ایشـان .  باید با ایشان صحبت کرد و انگيزة اوليه شان در شرکت در انتخابات را به یادشان آورد.  گذاشت با مأیوس شدنشان ترک مبارزه کنند

آزادی و  یادآوری کرد که مبارزات ما نه برای به قدرت رساندن این یا آن رھبر اصBح طلب، بلکه عليه استبداد و برای تحقق دمکراسی و تضمين حقوق
باید به ایشان بياموزانيم که دمکراسی تنھا از طریق ساخـتـن نـھـادھـای مـردمـی و .   ھای ابتدایی انسانی بوده که ھنوز ھم محقق نشده است

اقدامی که در ھر قدم آن با مقاومت وحشيانه جناح ھایِ حکومتی بـرای .   جایگزینی آنھا به جای نھادھای پوسيدة قدرت استبدادی بدست می آید
رھبرانی خيانت می کنند، جان باخته  و به زندان می افتند،  در ھر قدم امکان اشتباھات زیادی می رود، به ھمين .  حفظ قدرت شان روبرو می شود

باید به ایشان آموزاند که راھمان طوmنی است و برای .  علت است که این مبارزه با اُفت و خيزِ بسياری ھمراه خواھد بود که این تازه اولين آنھا است
 !سبز خود را در این برھه سخت، تنھا نگذارید» یاران خيابانی«: در یک جمله.  این راه آماده شان سازیم

 
 !مرگ بر سازشکار

 !جمھوری شورایی –نان، مسکن، آزادی 
  1388احمد فارسی، اول شھریور 
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 اخبار كوتاه

 نگراني روزنامه حكومتي از فروپاشي نظام

امروز ما در فضاي سياسي : روزنامه حکومتی جمھوری اسBمی در سرمقاله امروز خود با نگرانی از بحرانی که سراپای رژیم را فراگرفته نوشته است 
به جان ھم افتادن روحانيون و ھمديگر را به بدترين اتھامات متھم ساختن خواست . جامعه با فاجعه اي مواجه ھستيم كه دقيقا خواست 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  .اصلي دشمن است
تلخ تر آنكه . اكنون ھمان واقعه شومي كه نمي بايست رخ مي داد متاسفانه رخ داده است . بخورند و در مقابل ھمديگر قرار بگيرند برحذر مي داشت 

بدون اينكه ھيچيك از طرفين دعوا را حق و طرف ديگر را . عقBي قوم در چنين وضعيتي به صحنه نمي آيند و مانع ادامه اين روند خطرناك نمي شوند
ھم در داخل و ھم در خارج دشمنان انقBب و نظام جمھوري اسBمي از . باطل بدانيم mزم مي دانيم نسبت به ادامه اين تقابل خطرناك ھشدار بدھيم

و  رنداين تقابل بسيار خرسند ھستند و سود مي برند كما اينكه دوستان و عBقمندان انقBب و نظام جمھوري اسBمي از اين تقابل بشدت رنج مي ب
  .نگرانند

 هشدار فرمانده سپاهي در مورد سقوط حكومت
کردند، در  اگر تا پيش از برگزاری انتخابات ریاست جمھوری فرماندھان نيروھای نظامی در ایران ھرگونه مشارکت خود در امور سياسی را رد می
د در سرکوب خو 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

  .کنند برخی جریانات سياسی نيز خبر داده و آن را وظيفه ذاتی خود اعBم می
روز گذشته سردار جوانی، ریيس اداره سياسی سپاه پاسداران که در حوادث پس از انتخابات با طرح مساله لزوم بازداشت و محاکمه موسوی و 

آن تنھا یک سال عقب افتادن   ترین آزمون در این دوران است و اگر غفلت كنيم نتيجه این موضوع حساس: " کروبی، ھمواره خبر ساز بوده است، گفت
  ."نيست، بلكه سقوط است

 جنبش سبز متعلق به كسي نيست: االهرام
پس استناد به ظواھر تکيه حکومت جمھوری اسBمی به نيروھای مسلح و خشونت برای بقاء » ایران، فروپاشی از درون«اmھرام در مقاله ای با عنوان 

 . و عدم توفيق آنھا در سرکوب قطعی مبارزات مردمی نتيجه می گيرد که این حکومت در حال فروپاشی است
« :اشاره می کند، پرداخته و می نویسد» جنبش سبز«ھمچنين، در این مقاله به ویژه گی سازماندھی مبارزات مردمی که این روزنامه به آن با عنوان 

اما خود مانند . جنبش سبز متعلق به کسی نيست، از ميرحسين موسوی درون ایران گرفته تا رضا پھلوی و مسعود رجوی مجاھدین خلق بيرون
خوشبختانه ھيچ فرد . رود مثل ھادسون یا کارون و زمانی رعدآسا و خطرناک است و زمانی آرام و ساکت رودخانه زیبایی در حرکت است و پيش می

ھاست؛ عيبجویی مطلق از تجاوز با چھره خشونت خدانشناسی  مھمترین ویژگی این جنبش نوسنجی تاریخی ارزش .کاریزماتيکی ادعایی بر آن ندارد
 ».شود تمام نمی. که خواستار پایان بخشيدن به آن است

 ماه حقوق  4تجمع ششم كارگران واگن پارس اراك در اعتراض به عدم پرداخت 
ماھه اخير در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد ماھيانه در محوطه داخل شركت  4كارگران شركت واگن پارس اراك براي ششمين بار در طول 

  .تجمع كردند
، با تحصن در مقابل در ورودي شركت از مسؤوmن استان »يا هللا به فرياد ما برس«و » هللا اكبر«به گزارش خبرنگار ايلنا، كارگران با سردادن شعار 
  .رسيدگي به حقوق صنفي خود را خواستار شدند
جاري تنھا در سه مرحله مجموعاً  ماھه اول سال 5وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اينكه كارگران در طول  مداحي عضو شوراي اسBمي شركت در گفت

كارفرما مطالبات كارگران را به صورت درصدي و فقط براي ساكت : اند، گفت ھزار تومان، در مقابل شيفت كاري روزانه و اضافه كاري دريافت كرده 500
اند  كند و مسؤوmن استان نيز كه در جريان موضوع ھستند؛ نه تنھا تا به حال كوچكترين قدمي براي حل مشكل برنداشته كردن موقتي پرداخت مي
  .اند بلكه اوضاع را بدتر ھم كرده

 ماه است كه حقوق نگرفته اند 22كارگران نساجي كاشان 
گفتن اين جمله شايد براي برخي . اند ماه است كه حقوق نگرفته 22سال سابقه كار ھستند، 18كارگران نساجي كاشان كه اكثر آنھا داراي بيش از 

تر به موضوع فكر  گيرد، ولي اگر كمي انساني ھاي مختلف جاي مي بسيار ساده باشد، ساده ھمچون ساير ھزارھا خبري كه ھر روز در دل رسانه
  .شود كه چه دردي در اين جمله نھفته است گاه معلوم مي شود، آن

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 
دھد و  ھاي مختلف خبري خود پوشش مي را در بخش... بگيران بيكاري در جھان صنعتي، رشد دھشتناك بيكاري در كشورھاي پيشرفته و مستمري

براي احقاق حقوق آنھا يا شايد گمراه  ...بگيران آمريكايي، فقراي ايتاليايي و ھمگام با گرسنگان آلماني، بيكاران فرانسوي، درماندگان ژاپني، مستمري
دريغ المللي خود را ايفا كند، اما  كند رسالت بين ھاي آنھا، سعي مي كردن افكار عمومي داخل از مشكBت داخلي، با پوشش اخبار تجمعات و اعتصاب

 .نشود در غبار احقاق حقوق ساير كارگران و رنجبران جھا از يك پوشش از اخبار كارگري ايران و در اين وضعيت است كه حقوق كارگر ايراني گم مي

 واكنش كارگران پارس متال به انعكاس خبر مبارزات خود در ماهواره
در روزھای اخير آنان می شنوند که . ماه تمام است که کارگران پارس متال برای گرفتن مطالبات خود در حال اعتصاب، تحصن، تجمع و مبارزه ھستند 6

آگاھی توده کارگر به انتشار این اخبار موجی از اميد در دل آن . اخبار مبارزات آن ھا در سایت ھای اینترنتی و شبکه ھای ماھواره ای درج شده است
کارگران می گویند که با این کار شمار کثير ھمزنجيرانشان و ساکنان کشورھا از وضعيت رقت بار کار و استثمار و بی حقوقی و . ھا ایجاد می کند

آن . از این مھم تر آنان اضافه می کنند که تصميم گرفته اند به اعتصاب و مبارزات خود برای ماه ھای طوmنی ادامه دھند. آنان اطBع یافته اند مصائب 
 !!قدر ادامه دھند که مطبوعات و رسانه ھای درون جھنم سرمایه داری ایران ھم اخبار مبارزاتشان را درج کنند

 جنوب –تجمع دانشجويان دانشكده فني تهران 
صبح  9این تجمع از ساعت . جنوب، در اعتراض به تفکيک دانشجویان رشته ھای برق و صنایع دست به اعتراض زدند -دانشجویان دانشکده فنی تھران 

نفر از دانشجویان به انتقال دوستان و  60روز يكشنبه اول شھريور در مقابل ساختمان اداری این دانشکده برگزار شد که طی آن حدود 
از نکات قابل توجه این مراسم حضور متعدد نيروھای حراست بود که از قرائت ھرگونه بيانيه و سردادن ھرگونه شعار . ھمکBسيھایشان اعتراض کردند

صنقی جلوگيری می کردند و ھمچنين یکی از دانشجویانی را که مشغول تصویربرداری بود به حراست فراخوانده و مدارک دانشجویی اش را جلب 
گفتنی است مسئولين این دانشکده قصد دارند، دانشجویان رشته ھای برق و صنایع این دانشگاه را به ساختمان دیگری در مرکز تھران متقل . کردند
mزم به ذکر است قرار بود این تجمع . بسياری از دانشجویان این تفکيک را مقابله دانشگاه با روند افزایشی اعتراضات دانشجویی درنظرگرفته اند. کنند

 .روز آخر ھفته را تعطيل اعBم کردند 3چھارشنبه گذشته برگزار شود که مسئولين دانشگاه در اقدامی غيرقانونی، 
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 اخبار كوتاه

 فرياد شعار در خوابگاه هاي دانشگاه شيراز همزمان با بازگشايي دانشگاه
شيراز به شدت   به دنبال بازگشایی دانشگاه شيراز و آغاز امتحانات معوقه در این دانشگاه به علت اعتراضات به نتيجه انتخابات، جوّ دانشگاه

 .است  شده  امنيتی
. سر دادند" مرگ بر دیکتاتور"شب یکشنبه در خوابگاه ھای دانشگاه شيراز و علوم پزشکی فریاد  23با وجود تمامی این تدابير، دانشجویان از ساعت 

سر داده و به این " مرگ بر دیکتاتور"این فریادھا که با استقبال دانشجویان بسياری روبرو شد، تا مدت زیادی ادامه داشت و  دیگر دانشجویان نيز فریاد 
 .ترتيب ھمچنان اعتراض خود را به کشتار مردم، نتيجه انتخابات و انتصاب احمدی نژاد نشان دادند

خرداد جو دانشگاه شيراز متشنج شد و با پيوستن مردم به دانشجویان سرکوب اعتراضات بيشتر  m23زم به یادآوری است پس از انتخابات و از روز 
 .خرداد در اثر حمله به مردم عده زیادی به دانشگاه پناه آوردند 25شد، به صورتی که در روز 

 100نيروھای نظامی برای سرکوب مردم و دانشجویان از تير ساچمه ای استفاده کردند که منجر به آسيب چشمی تعدادی شد و پس اینکه حدود 
توسط نيرو ھای نظامی و شبه نظامی دستگير شدند،   خرداد در جریان یورش به دانشگاه 25نفر از مردم در روز  300داشجوی دانشگاه شيراز و حدود 

 .تعطيل و خوابگاه ھا به سرعت تخليه شد  دانشگاه

  تجمع در فرمانداري بروجرد با ظرفهاي نشسته 

ان اين زن 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
 .روستا نيز ظرف ھاي نشسته خود را ھمراه آورده بودند و خواستار شستن آنھا در محوطه فرمانداري شدند

 .از ابتداي فصل تابستان به علت کمبود آب شرب اھالي اين روستا رنج مي برند: يکي از معترضان گفت
با شروع ماه مبارک رمضان کم آبي براي اھالي روستا غير : وي که به نمايندگي از اھالي روستا صحبت کرد و نخواست نامش در خبربرده شود افزود

 .قابل تحمل شده است
امروز به ھمراه تعدادي از اھالي روستا در مقابل فرمانداري بروجرد حضور يافتيم تا مشکBت بوجود آمده را با فرماندار در ميان : وي اظھار داشت

رودخانه اي که از وسط روستا عبور مي کند به علت خشکسالي خشک شده و ديگر امکان : فرد مذکوراضافه کرد.گذاشته تا چاره اي انديشيده شود
  .استفاده از آن براي شست وشوي ظروف نيز وجود ندارد

 :تجمع مردم معترض در مقابل وزارت كار 
این اعتراضات که شکل محله ای و منطقه ای به خود گرفته است گاھا در نقاط پررفت . اعتراض ھای شبانه مردم در نقاط مختلف تھران ادامه دارد 

نفر بود مقابل وزارت کار و جنب ایستگاه  100تا  50گروھی از مردم که تعدادشان بين ,يكشنبه شب ,شب گذشته .وآمد و پرازدحام نيز صورت می گيرد
این تجمع اعتراضی گروھی خيلی سریع تشکيل و پس از جلب توجه .خط واحد بھبودی زیر پل عابر پياده تجمع کرده و به شعار عليه نظام پرداختند

این افراد ابتدا از محفظه و داmن ارتباطی ایستگاه خط واحد عبور کرده و زیر پل .مردم و قبل از اینکه نيروی پليس یا ضد شورش سر برسد پایان گرفت
ه و به اشتعابر پياده تجمع کردند تجمع کنندگان با ایجاد ترافيک موضعی در این محدوده به مدت چند دقيقه مخالفت خود را با دولت کودتایی ابراز د

 .سرعت متفرق شدند

 احضار چند تن از فعالين كارگري به اداره اطالعات كامياران
ایی از طرف اداره اطBعات  ھفت تن از فعالين کارگری و از اعضای کميته ھماھنگی احضاریه 1388مرداد ماه 29شنبه  بر اساس گزارش رسيده، روزپنج
 . اند شھرستان کامياران دریافت کرده

مھـای نيا از اعضاء کميته ھماھنگی و دو تن دیگر از فعالين کارگری با نا افشين ندیمی، کاوه گل محمدی، مھرداد صبوری، شعيب صابری و آزاد منيری
شنبه  سه اند که بر اساس آن، نامبردگان باید روز ای از طرف اداره اطBعت شھرستان کامياران دریافت کرده نيا، احضاریه رضا گلمحمدی و فاروق منيری

 .شھریور ماه، خود را به اداره اطBعات معرفی کنند 4مورخ 

 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، 
ی اشتدسته ھای جوانا از مقابل ساختمان ھای خویش به راه افتاده و پس از طی مسير و دادن شعارھای ضد دیکتاتوری و ضد وmیت فقيه، بدون بازد

 . و شناسایی از طرف نيروھای سرکوبگر، و دعوت مردم به پيوستن به آنھا، به تظاھرات خود پایان می دھند
رش 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 گست

ھمچنين، گفته می شود که بارھا مأموران نيروی انتظامی و اطBعاتی به مدیران ساختمان ھا رجوع کرده و ایشان را تھدید به بازداشت .  یافته است
 .اما مدیران مجموعه ھا از وجود چنين تحرکی اظھار بی خبری کرده و وقوع آن را انکار می کنند.  نموده است

ام اقدھمچنين از شھرک آپادانا، محله ی جانباخته راه آزادی، سھراب اعرابی گزارش می شود که در شب جمعه برابر با چھلم سھراب، مردم این محل 
 . اد زدندفریبه راھپيمایی کرده و در شعارھای خود دیکتاتوری حاکم و نظام جمھوری اسBمی را نفی کرده و ھمپيمانی خود را با جانباختگان راه آزادی 

مرداد، نيز ده ھا تن از ساکنين شھرک آپادانا در اقدامی خودجوش در محوطه این شھرک دوباره تجمع  30گفته می شود که در شب بعد، جمعه شب 
درد ما درد »و  «آزادی انديشه از پنجره نميشه»، «مرگ بر ديکتاتور»از جمله شعارھاي مردم معترض در شھرک آپادانا .کرده و شعار سر دادند

 .تا نيمه شب به تجمع خود در شھرک آپادانا ادامه دادند «يار دبستانی»با خواندن سرود   تجمع کنندگان  بود و «شماست، مردم به ما ملحق شويد

 و گوشه چشمي به جنبش كارگري »راه سبز اميد«
، مدتی است که رھبری این تشکيBت در حال بررسی احتمال برانگيختن جنبش »راه سبز اميد«طبق گزارشھای رسيده از منابع فعالين تشکيBت 

در این گزارشات می شنویم که با اُفت شدید شمار شرکت کنندگان تظاھرات ھای مردمی به .  کارگری در حمایت از موسوی و این تشکيBت شده اند
، برای ایجاد موج جدیدی از اجتماعات مردمی به فکر استفاده از فعاmن کارگری »راه سبز اميد«تبعيت از فراخوان ھای کادرھای این تشکيBت، رھبری 

گفته می شود .  وابسته به خود در شوراھای اسBمی و خانه کارگر افتاده و در حال گفتگو و بررسی امکان ایجاد چنين تحرکی در کارگران می باشند
اد به شنھکه فعاmن کارگریِ وابسته به این تشکيBت و کارشناسان امنيتیِ آن به تراکم چندین ساله ی خواسته ھای کارگری تأکيد کرده و با این پي

ایشان ھشدار می دھند که در صورت توفيق به برانگيختن کارگران در دخالت در این امور، ھيچ تضمينی برای قابل کنترل .  شدت مخالفت می کنند
مشاوران امنيتی این تشکيBت، به رھبری آن توصيه می کنند که قبل از ھر اقدامی از این قبيل، بھتر است که منتظر . بودن این جنبش وجود ندارد

و » راه سبز اميد«بازگشایی دانشگاه ھا باشند، چرا که خواسته ھای جنبش دانشجویی با خواسته ھای این تشکيBت بيشتر ھمخوانی داشته و 
 .رھبری آن دارای پایگاه کافی برای کنترل این جنبش ھستند
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 اخبار كوتاه

 مردم معترض و اهالي روستاي مياركالي جويبار مسير شهرستان جويبار و ساري را مسدود كردند 
مرداد به دنبال خاكبرداري زمين ورزشي  29نفر از مردم معترض و اھالي روستاي مياركBي جويبار صبح روز پنجشنبه  200بنا بر خبر دريافتي حدود 

روستا براي ساخت مسكن مھر براي نشان دادن اعتراض خود نسبت به اين اقدام با به اتش کشيدن mستيک خودرو و قرار دادن سنگ و چوب تردد 
  . خودروھا را در مسير شھرستان ساري و جويبار مسدود کردند

ه تير ويژبه دنبال اين درگيري و ھمزمان باورود نيروھاي سركوبگر انتظامي دامنه درگيري مردم به نيروھاي انتظامي كشيده و با برخورد شديد يگان 
ھکتار براي زمين ورزشي  3ھکتار از زمين ھاي روستاي ميارکB براي احداث مسکن مھر و m17زم به توضيح است كه  . اندازي ھوايي نيز رخ داد

  . اختصاص يافته بود که به علت تخريب زمين ورزشي اين اعتراضات صورت گرفت

 قطع يكسره آب آشاميدني در قصرشيرين و اعتراض شهروندان
صبح تا ساعات اوليه صبح روز  ٩مرداد و از ساعت  29گزارشھای دریافتی از شھرستان قصرشيرین از توابع کرمانشاه حاکيست از صبح روز پنج شنبه 

این گزارش می افزاید در حالی آب آشاميدنی آن شھرستان بصورت . آب آشاميدنی در آن شھرستان بصورت کامل قطع شده است ,مرداد 30جمعه 
درصد مردم از کولر ھای آبی استفاده می کنند که این امر اعتراض  ٩٠درجه سانتی گراد بيش از  ۵٠کامل قطع گردیده که با توجه به گرمای باmی 
ساعت  ١شھرستان قصرشيرین در منطقه گرمسيری واقع شده که قطع آب آشاميدنی حتی در حد  . شھروندان آن شھرستان را برانگيخته است

ھنوز مسئوmن آب وفاضBب استان کرمانشاه نسبت به قطع طوmنی مدت آب در آن شھرستان . زندگی مردم را با مشکBتی ھمراه خواھد ساخت 
 .و در تماس شھروندان جواب درستی به آنان نمی دھند. واکنشی از خود نشان نداده اند

 حاكم شدن جو شديد امنيتي و نظامي در برخي مناطق شهر مشهد
 1332انگليسي سال  – مرداد مصادف با پنجاه و سومين سالروز كودتا ننگين امريكايي 28ھای رسيده از مشھد حاکی است در روز چھارشنبه  گزارش

امنيتي جو ، 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 
ھاي اينترنتي منتشر شده بود، از مردم مشھد دعوت شده بود تا در  ھايي كه در برخي از سايت پيش از اين در فراخوان .و نظامي شديد حاكم شد

  .اعتراض كنند 88خرداد  22اين روز تجمع كرده و به دولت كودتاگران 
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 

ھاي كوچك قصد تجمع داشتند، نيروھاي امنيتي و گارد ويژه  این گزارش حاکی است، ھنگامي كه مردم در دسته.زدند تجمع اعBم شده بود، قدم مي
با این حال ھيچ گزارشي از بازداشت يا درگيري در .شد كردند كه باز منجر به پراكنده شدن جمعيت مي با آرايش ھجومي به سمت مردم حركت مي

ھمچنين حضور نيروھاي امنيتي موتورسوار اطراف ميدان تقي آباد و خيابان احمدآباد شھر مشھد در روز چھارشنبه  .اين شب منتشر نشده است
در اين شب ھمزمان با پخش . گفتني است پنجشنبه شب نيز جو مناطق مذكور مشھد به شدت امنيتي گزارش شده است.گزارش شده است

 .سخنان رئيس دولت كودتا از تلويزيون شعارھای مردمی در تعدادي از محله ھاي مشھد شنيده شده است

 به يك ماشين پليس) علم وصنعت ( حمله جوانان معترض در مترو دردشت 
در اين درگيري جوانان به يك ماشين , سر مترو دردشت كه به علم و صنعت معروف است درگيري بين جوانان و نيروي انتظامي درگرفت ,مرداد  28روز 

شب حكومت نظامي برقرارشد و ماموران سركوبگر و مزدوران نظام از 12بعد از ظھر تا 6پليس حمله كردند، به ھمين دليل در اين منطقه از ساعت 
 . ترس حمله مجدد جوانان آزاده و معترض بر تعداد ماموران افزوده و به شدت منطقه را كنترل ميكردند

  ـ ساله در زندان 15بدتر از ابوغريب؟ گزارش تكان دهنده تايمز از تجاوز به رضا نوجوان 
در این گزارش آمده رضا نوجوان . تایمز انگليس با ھمکاری عفو بين الملل و منابع معتبر خود گزارش کاملی از تجاوز به بازشدگان را فاش ساخته است

وی به ھمراه عده ای نوجوان . ساله ای است که در مرکز ایران، در یک خانه امن پناه گرفته است اما به تائيد پزشک معالج، قصد خود کشی دارد 15
 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

مجله تایمز تحقيرھای جنسی عليه این زندانيان را معادل و یا بدتر از آنچه می داند که جمھوری اسBمی ایران ایاmت متحده را برای . قرار گرفته اند
این نوجوان که نام وی، محل اقامت و نام پزشک معالج وی نزد تایمز محفوظ است می گوید در روز . ارتکاب آن در زندان ابوغریب مBمت نموده است

سه نفر لباس شخصی به وی حمله کرده اند و یکی او را به زور نگه داشته، یکی رویش نشسته و ) سپاه یا بسيج)اول در بازداشتگاه نامعلوم 
بارھا مورد تجاوز قرار گرفته ) روز 20حدود (وی در طول مدت زندان . دیگری روی وی ادرار نموده و سپس به طرز وحشيانه ای به وی تجاوز کرده اند

او شاھد تجاوز به چندین . رضا برای خودکشی در زندان سر به زمين کوبيده است. است، حتی پس از انتقال به بازداشتگاه رسمی نيروی انتظامی
روحی و ای نفر دیگر نيز بوده و به شھادت پزشک معالج و تائيد نماینده عفو بين الملل در ایران، ادعاھای رضا مبنی بر تجاوز، جراحات جسمی، آسيبھ

تجاوز کنندگان به رضا مرتبا . رضا شاھد زندۀ مھدی کروبی، افشاگر تجاوز به زندانيان دربند می باشد. تحقيرھای جنسی با واقعيات منطبق می باشد
گویا صورت وی را در مدفوع فرو کرده اند و در . می گفته اند این کارھا را در راه خدا انجام می دھيم و سزای معترضين به نظام اسBمی ھمين است

نيز نموده اند و گفته " عمل جنسی با یکدیگر"رضا می گوید زندانيان نوجوان را مجبور به . اعتراض به تجاوز، بازجوی وی دوباره به او تجاوز نموده است
ميليون تومان در دادگاه انقBب و با سپردن تعھد مبنی بر عدم افشاگری در  70در نھایت رضا با وثيقه ای در حدود ". پاک می شوید"اند با این عمل 

در بيمارستان، نوجوان شانزده ساله دیگری که از وی به عنوان سردسته نام برده شده در اثر شدت . مورد این رفتارھای وحشيانه آزاد شده است
 .شخصيتھای این گزارش با بيان این واقعيات جان خود را به خطر انداخته و خانواده رضا قصد خروج از کشور دارند. جراحات به شھادت رسيد

 صدها جنازه جانباختگان راه آزادي را مخفيانه نگاهداري و دفن مي كنند
ر اخيطبق 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 

بھشت زھرای تھران به خاک  302توسط نيروھای سرکوبگر کشته شده بودند بدون اسم و مشخصات فردی تحت تدابير شدید امنيتی در قطعه 
 . سپرده شده اند

تيرماه جنازه ھایی بدون نام و مشخصات و تحت تدابير  24و  21در روزھای :"یکی از پرسنل زحمت کش بھشت زھرای تھران به خبرنگار نوروز گفت
با پيگيرھای خبرنگار نوروز .به خاک سپرده شده است 302شدید امنيتی، به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنھا در قطعه 

جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و  28از بھشت زھرای تھران، روز بيست و یکم تيرماه از بين جوازھای دفن صادر شده در آن قبرستان، 
 .جواز دفن با شرایط فوق صادر شده است 16تيرماه نيز  24. به خاک سپرده شده اند 302ھمگی در قطعه 

پيکر پاک صدھا جانباخته ِی اعتراضات مردمی یک ماه اخير در ھمچنين خبرھایی دیگر که به خبرنگاران ھمين سایت رسيده بود حاکيست که 
این در حالی است که بسياری از خانواده ھای زندانيان در بند ھمچنان نگران .سردخانه ای در جنوب غربی تھران نگھداری می شود

ر کشور ی دعزیزانشان 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 مسئول
ه ا بحاضر 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 آنھ

ائيد ه تآسيب دیدن دیگر اعضای خانواده و ھمچنين گرفتن تعھد مبنی بر عدم اطBع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء اوراقی با این مضمون ک
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 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد

 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

ص 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 مخصو
ا از ش رنگھداری ميوه و محصوmت لبنی بوده است برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند که تصویر صدھا کشته در آن بوده است تا جنازه فرزند

وی افزود در زمان خروج از این سردخانه پيکر .به گفته وی دیدن تصاویر کشته سدھا نزدیک به نيم ساعت به طول انجاميده است .بين آنھا پيدا کند
این مادر داغدار می گوید با آنکه جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با دیدن آنھمه جنازه . صدھا شھيد را دیده است که در آنجا روی ھم گذاشته شده بودند

 .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
 می 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

این وقایع با قطار . 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. شدند
 .که در آنجا بودم ادامه داشت ٩٫٣٠صبح گلشھر شروع پيدا کرد و تا ساعت  ٧سریع السير 

 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
ابتدا در خوابگاه پسرانه دستغيب و سپس در خوابگاه مفتح فریاد هللا اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند و  23بر اساس این گزارش، دانشجویان از ساعت 

 .اعتراض خود را برای شب دوم به کودتاچيان اعBم کردند
رگ گزارش موج سبز آزادی از دانشگاه شيراز حاکی است، اعتراضھا به شعارھای شبانه محدود نميشود، بلکه شعارھایی ھمچون مرگ بر دیکتاتور، م

 .دیده ميشود... بر دولت کودتا و شعارھایی عليه رھبری به وفور در مکانھایی چون آسانسورھا، داخل سرویسھای اتوبوس و 

 تجمع خانواده بازداشت شدگان در برابر دادگاه نمايشي
 .دھای دستگيرشدگان در مقابل دادگاه فرمایشی تجمع کردند تا به این دادگاه فرمایشی اعتراض کنن بنابه گزارشات رسيده، از صبح امروز خانواده

  .تن رسيد 200تعداد آنھا به حدود  11صبح تجمع خود را آغاز کردند و تا ساعت  9ھای دستگيرشدگان اعتراضات اخير از حدود ساعت  خانواده
ت نتيجه بوده و آنھا ھمچنان به اعتراضا ھا تا به حال بی این گزارش حاکی است تBش نيروھای پليس و لباس شخصی برای متفرق کردن این خانواده

 .خود ادامه ميدھند
ھای داور، خيام و دیگر  خرداد و خيابان 15بر اساس این گزارش، نيروھای انتظامی و لباس شخصی که در مقابل محل دادگاه فرمایشی و در ميدان 

 .شدندھای دستگيرشدگان را مورد آزار و اذیت قرار دادند تا آنھا را متفرق کنند، اما موفق ن ھای اطراف حضور داشتند، در مواردی خانواده خيابان

 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 
چند وقتی است كه من توجه كردم ھر چند روز يكبار ماموران حكومت مجبور ميشوند عكس را پايين . جمھوری اسBمی روی بيلبورد تبليغاتی ديده اند

گفتم . امروز ھم ديدم كه دوباره عكس را برداشته اند. خود من سه، چھار بارش را ديده ام! بياورند چون يك بنده خدايی رنگ سبز ميپاشد به كله آقا
 اين جنبش سبز ھيچی اگر نداشت حداقل باعث شد ما قيافه نحس خامنه ای را در سطح شھر كمتر ببينيم. توي وبBگم بنويسم

 دستگيري دو تن از اعضاي انجمن فرهنگي هنري سايه
در منزل بازداشت شده اند وتا کنون  26/5/1388در تاریخ  محمد اسماعيل وندیو  پژمان رحيمیدو تن از اعضای انجمن فرھنگی ھنری سایه ؛ 

ما اعضای انجمن بدین وسيله مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعيت .ھيچگونه اطBعی درمورد اتھام ایشان به خانواده ھایشان داده نشده است 
 .دوستانمان اعBم می داریم و خواھان ِ آزادی ِ ھرچه زودتر ِ ایشان ھستيم 

mزم 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 
این مجموعه ھمواره زیر فشار دستگاه ھای امنيتی و سرکوبگر حکومت استبداد مذھبی بوده و .  صرفاً به پژوھش و ارائه نتایج آنھا اقدام می کنند

 .ھست

 هشدار به كارگران و كاركنان پروژه هاي ميدان گاز پارس جنوبي و منطقه عسلويه
یک گزارش » .رسد برداری نمی ی شرایط فعلی به بھره ی پارس جنوبی با ادامه شده ریزی ھای برنامه طرح«: گوید ی شرکت نفت و گاز پارس می اطBعيه

 ھای خارجی ھای اقتصادی صنایع نفت و گاز ميدان پارس جنوبی از سوی شرکت دھد به دليل تحریم از یک کارشناس نفت و گاز در ایران ھم نشان می
ر زیان این ھای اقتصادی ایران متوقف مانده و ھرسال بين پنجاه تا ھفتاد و پنج ميليارد دm ترین طرح تدبيری دولت در چھارسال گذشته یکی از بزرگ و بی

 .زمان از دست رفته است
یا  ١٣۵٠ی  ھای خليج فارس در دھه این ميدان گازی مشترک با قطر در آب. ترین مخزن گازی جھان است ی کارشناسان بزرگ پارس جنوبی به گفته

 .برداری از آن را آغاز کردند بھره ٢٠٠١، ایران در سال ١٩٩٠قطر در سال . کشف شد ١٩٧٠اوایل 
ی عسلویه و ميدان پارس جنوبی که نماد  اثر مانده و منطقه ھای فعاmن اقتصادی بی اما براساس گزارش کارشناسان در چھارسال اخير، تBش

و از صد ھزار نيروی کار داخلی و خارجی که در بندر عسلویه مشغول به . آمد، عمBً به خواب رفته است ی صنعت نفت ایران به حساب می پيشرفته
 .کنند کار بودند، حاm کمتر از پنج ھزارنفر در آنجا کار می

 تن از كشاورزان سرخس دست به تجمع اعتراضى زدند500بيش از
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
 .دھندكشاورزان معترض در اين منطقه چادر زده و از يك ھفته پيش به اعتراض خود ادامه مى

رغم گذشت يك ھفته از اين حركت اعتراضى، ھيچگونه جوابى از سوى كارگزاران رژيم به آنھا داده نشده به گزارشھاى دريافتى بهبنا
 .است
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 شعار نويسي روي ديوارها همچنان ادامه دارد
مرگ  ” و“ مرگ بر ديكتاتور“روز يكشنبه اول شھريور در خيابان فرشته بعد از ميدان تختي نبش خيابان،مردم روي تابلوھاي راھنمائي رانندگي شعار 

نوشته كه ماموران انتظامي تابلوھا را با رنگ سياه پاك كردند ولي مجدداً مردم روي آنھا را شعار مينوشتند كه نھايتاً مجبور به كندن “ برخامنه ايي
  .mزم به ذكر است كه كليه ديوارھاي خيابان فرشته نيز به دليل نوشتن شعار و رنگ پاشيدن روي آنھا از طرف مردم رنگ شده اند.تابلوھا شده اند

 اعتراض شبانه مردم در پشت بام ها همچنان ادامه دارد
در كرج و عظيميه كرج . فلكه اول صادقيه و تھرانپارس شاھد طنين هللا اكبر در شبھاي ماه رمضان بود, صادقيه , يوسف آباد , ونك , خيابانھاي تجريش 

خيابان ھاي اصلي و ميادين را تحت پوشش  22نيروھاي بسيجي ھمچنان شب ھا از ساعت .نيز صداي هللا اكبر و مرگ برديكتاتور شنيده مي شد
 .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
ان آن سر 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 

دانشجويان کوي که با نزديک شدن به بازگشايي کوي به خاطر برگزاري امتحانات عقب افتاده خردادماه ھر روز بر تعدادشان افزوده مي  .شعار دادند
“ و “ مرگ بر ديکتاتور چه رھبر چه دکتر “ مرداد ماه ھمراه با مردم ساکن در محله ھاي اطراف کوي با سر دادن شعارھايي نظير 31شنبه شب, شود

  .مخالفت خود را باخفقان سياسي موجود در جامعه نشان دادند“شکنجه اعتراف ديگر اثر ندارد
 خيابان ولي عصر بخاطر مسائل سياسي يك طرفه شد

حضور گسترده مردم تھران در تظاھرات و اعتراضات  .طوmنی ترین خيابان پایتخت ایران و خاورميانه به خاطر آن یک طرفه شد,خيابان ولی عصر  
 خيابانی چند ماه گذشته موجب گردید برای کنترل شھر تھران خيابان ولی عصر یعنی شریان جنوبی شمالی تھران را برای سرعت و تسھيل انتقال

ھرچند یک طرفه شدن خيابان ولی عصر در گام نخست با عنوان کمک به تسھيل امر آمد و .یک طرفه کنند,نيروھای سرکوبگر به نقاط مختلف تھران 
زیرا ظرف .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

ميدان ,پارک وی,محدوده ھای خيابان ولی عصر به ویژه در اطراف ميدان ونک, چند ماه گذشته از آغاز درگيری ھا و اعتراض ھای خيابانی
دولت با استفاده از حربه زور و سرکوب گسترده . ميدان ولی عصر و سایر نقاط محوری این خيابان عمده ترین کانون ھای اعتراضي بودند,تجریش 

اما در مناطق محدوده ولی عصر شمالی این , موفق شد بخش مھمی از آشوب ھا و اعتراض ھای خيابانی در مناطق مرکزی شھر را کنترل کند
بافت مناطق شمالی شھر تھران از ميدان ولی عصر به باm به دليل ترافيک و ازدحام انسانی وخودرویی .درگيری ھا و اعتراض ھا ھرگز مھار نشد
این در حالی است که نيروھای سرکوبگر به دليل مشکل در جابجایی نيرو نمی توانستند واکنش ھای سریعی . ھمواره کانون اعتراضات گسترده بود

ترس از شروع یک اعتراض ھمگانی و برپایی تظاھرات گسترده در این محدوده وسرایت آن به سایر نقاط تھران وکشور موجب .از خود نشان دھند
با یک طرفه شدن خيابان ولی عصر .گردید که شورای تامين استان تھران برای مقابله با این رخدادھای احتمالی خيابان ولی عصر را یک طرفه کند
و با توجه به وجود ھمين خط انتقال .نيروھای امنيتی و پليس به راحتی قادرند نيروھای خود را به نقاط مختلف شمالی وجنوبی تھران انتقال دھند

  .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
فيروزی از مسئوmن   .دادگاه انقBب برای چندمين مرتبه با اعزام اعضای دربند سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به مرخصی مخالفت کرد 

ل دليدادگاه انقBب برای چندمين مرتبه با اعزام به مرخصی آقای ابراھيم مددی نائب رئيس دربند سندیکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرد، وی 
مخالفت خود را نظر منفی دستگاه امنيتی بر استفاده از حق مرخصی آقای مددی و ھمينطور منصور اسانلو رئيس دربند سندیکای کارگران شرکت 

mزم به ذکر است پيش تر قاضی حداد .واحد واحد به دليل اینکه نامبردگان در صورت اعزام به مرخصی فعاليتھای خود را ادامه خواھند داد عنوان داشت
 !ندندھمعاون امنيت استان تھران از خانواده این فعاmن کارگری دربند خواسته بود با پيگيری استفاده این افراد از حق مرخصی وقت خود را ھدر 

 نشانه هاي تضعيف احمدي نژاد و آغاز عقب نشيني دولت كودتا
این واقعيت پرده ای از عملکرد .  بقول لنين، حکومت ھا در دوران انقBبی زمانی دست به اصBحات می زنند که دیگر اھميت خود را از دست داده اند

پس از افتضاحات افشا شده در نيروھای انتظامی و بازداشتگاه ھای خارج از نظارت قوه قضایيه، مسئول جدید آن، .دولت کودتا در شرایط کنونی است
Bح اص آقای mریجانی، اقدام به برکناری قاضی مرتضوی و دری نجف آبادی، مھره ھای اصلی کودتاچيان در قوه قضائيه، می کند و مطبوعات حکومتی و

اما با در نظر گرفتن اینکه با .  طلب این اقدام را حرکتی معنا دار و مھم در جھت اصBح روش ھای خشونت آميز و غيرقانونی قوه قضائيه می خوانند
تواند  می 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

آنھم افرادی مثل محسن اژه ای، وزیر برکنار شده یِ اطBعات دولت کودتا، و مرتضی بختياری، ریيس سابق .  برای عدم تکرار ھمان روشھا نباشد
خواسته اصBحی و زیر اقليتی مردم ایران در حال حاضر .  سازمان زندانھا، که در زمينه ھایی، حتی شھرت بدتری از دری نجف آبادی و مرتضوی دارند

ه دگامعرفی، بازداشت و محاکمه و تنبيه تمامی کودتاچيان و مھره ھای سرکوب مبارزات مردمی، آزادی فوری تمامی زندانيان سياسی، توقف فوری دا
با در نظر گرفتن سطح خواسته ھای حداقلی .  می باشد... ھای فرمایشی، بازداشت کليه قضات پرونده ھای امنيتی، بخصوص قاضی حداد و 
البته این اقدامات و تھدید بستن نشریه امنيتی .داد» اصBحات«مردمی و اقدامات mریجانی بعنوان ریيس قوه قضائيه، چه اھميتی می توان به این 

باز ھم بقول لنين، چنين مقطعی از انقBب، زمانی است که اقدامات حکومتيان را زیر ذره بين .  کيھان، بيانگر آغاز عقب نشينی حکومت کودتا است
اقدام دیگری که .را نخورند» اصBحی«ببریم و برای مردم روشن سازیم که اینھا صرفاً اقداماتی تزئينی و بدون محتوا است، تا مردم گول ادعاھای 

نشان از عقب نشينی حکومت جمھوری اسBمی را می دھد، آغاز عقب نشينی در مقابل خواسته ھای سرمایه داری غرب در مذاکرات ھسته ای 
خبرگزاری ھای خارجی گزارش می دھند که ایران با درخواست بازرسی نيروگاه ھای ھسته ای از طرف آژانس موافقت کرده و حتی اجازه .  است

اما اینک که پایه .  احمدی نژاد بارھا بر روی این خط قرمز تأکيد کرده بود.  داده تا آنھا کنترل و نظارت بيشتری بر تأسيسات ھسته ای نطنز اعمال کنند
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

 مرداد  28در  راهپيمايي مردم سنندج
نفر  1000حدود  . ووارد اعتصاب شدند. مرداد مردم سنندج و بيجار ھم مانند ديگر شھرھاي كردستان مغازه ھاي خود را بستند 28روز چھارشنبه 

 . ازمردم در سنندج در ميدان اقبال دست به راھپيمايي زدندو به ياد شھداي قتل عام روي ديوار ھا شعارنويسي كردند

 مرداد  28تجمع اعتراضي مردم خرم آباد در 

نيروھاي مزدورحكومتي خيابان ھاي به سمت . مردم خرم آباد در ميدان آزادي تجمع اعتراضي برپا كردند 2000مرداد ساعت  28روز چھارشنبه 
پليس و گارد و نيروھاي ضد شورش رادر خيابانھا آورد ه بودند و به مردم معترض اجازه  . شريعتي را بسته وفضاي امنيتي شديدي ايجاد كرده بودند

 . رفتن به سمت ميدان آزادي را نميدادند

 اخبار كوتاه
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 كاركنان معترض صنايع چوبي در شاهرود با خوابيدن روي زمين خيابان رجايي رامسدود كردند 
نفر از كاركنان شركت صنايع چوبي پاييزان و خوابيدن آنھا دراين اقدام  60خيابان رجايي شاھرود در پي حركت اعتراضي حدود ,بنا بر خبردريافتي 

  . اعتراضي براي دقايقي مسدود شد
  .بودندده 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 کر

اکنون به بھانه ,درصد سود 25تا 20گفته ميشود كه مديران اين شركت بعد از دريافت چند ميليارد تومان از مردم از طريق قرارداد سلف وپرداخت ماھانه
  .ورشکستگي اصل پول مردم و حقوق کارکنان و کارگران خود را نميدھند

به گفته برخي از تجمع كنندگان به دليل تباني مدير .ساعت به طول انجاميد تجمع کنندگان شعار هللا اکبر سر مي دادند  5در خBل اين تجمع که حدود 
  .اين نھادھا از پيگيري اين خسارت خودداري كرده و جوابگوي مردم و معترضين نيستند, با دادستاني و نيروي انتظامي ) معصومي (عامل اين شركت 

  . پايان يافت 15سرانجام اين تجمع با دخالت ماموران انتظامي و دستگيري سه تن از تجمع کنندگان در ساعت
 .مرداد نيز مجددا مقابل دفتر اين شرکت واقع در خيابان رجايي شاھرود تجمع کردند 29بر اساس آخرين خبرھاي دريافتي معترضان امروز 

 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

, خانوار دارند در اعتراض به پرکردن چاھھاي آب آشاميدني منازلشان  200بنا بر ھمين خبر جمعيتي از روستائيان ييBق دينرآباد و چرمک كه مجموعا 
کيلومتر از  4مالکان قنات تيرآباد که در فاصله , به گفته مردم معترض .در مقابل فرماندراي ساوه تجمع کرده و خواستار رسيدگي مربوط به آن شدند

ده اند کر چاھھاي آب شرب روستاھاي کوھپايه ساوه قرار دارد شکايتي مبني بر واقع بودن اين چاھھا در حريم چاھھاي قنات تيرآباد به دادستان ارائه
چاه آب شرب  30مرداد با حکم قضايي دادستاني حدود  m27زم به ذكر است كه روز سه شنبه  . و دادستان نيز دستور پرکردن چاھھا را داده است

 .منازل اين روستائيان را بولدوزر پر كرده اند

 جنگ و گريز، تاكتيك ونكي ها در مقابله با نيروهاي سركوبگر
يك طرفه كردن خيابان وليعصر باعث ازدياد ترافيك شده , از پارك وي تا ميدان وليعصر نيروي انتظامي چيده بودند 1600مرداد از ساعت 28روزچھارشنبه 

جمعيت معترض اكثراً در اطراف ميدان ونك تجمع كرده بودند و به صورت بزن . و مردمي كه براي اعتراض در خيابانھا بودند با مشكل روبرو شده بودند 
امنيت “آنھا براي سركوب زنان يك سري ون كه روي آن نوشته شده بود. موتور سوارھا به مردم حمله مي كردند, دررو شعار مرگ بر ديكتاتور مي دادند 

 .چيزي كه چشمگير بود شجاعت تظاھركنندگان و تاكتيك ھايي بود كه به كار ميبردند .به منطقه آورده بودند“ اخBقي

 برگزاري مراسم چهلم جانباخته راه آزادي سهراب اعرابي دربهشت زهرا
نفر ازجمله  300با حضوربيش از 257مراسم چھلم شھيدراه آزادي سھراب اعرابي دربھشت زھرا در قطعه  830مرداد،  ساعت  29دیروزصبح،پنجشنبه 
دراين مراسم آقاي بني يعقوب پدر .برخي از فعالين سياسي، پدر دكتر زھرا بني يعقوب و مادران صلح و ساير ھموطنان برگزارشد , بستگان ،معلمين

  .زھرا بني يعقوب سخنراني كرد
ھمچنين مراسم شعرخواني برگزارشد، .خوانده شد) انشاءھاي دوره راھنمايي او(در اين مراسم به گفته شاھدان عيني نوشته ھايي ازسھراب 
  .در پايان مراسم سرود سراومد زمستون خوانده شد.دسته گلھايي ازطرف خانواده ھا ومردم بر مزار وي گذاشته شد

  .پايان يافت 0930ھر لحظه به تعداد مردم اضافه ميشد اما بعلت فشارھايي كه از طرف مامورين امنيتي حاضر در محل واردميشد،مراسم درساعت 
و 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 

 . خانواده را بيشتر كرده بود

 گزارشي از تجمع خانواده هاي بازداشت شدگان در مقابل دادسراي انقالب
نفر از خانواده ھايي كه عزيزانشان را در روز ھاي گذشته ناپديد شده ديده اند براي  100بيش از , مرداد 28صبح  9آژانس ايران خبر از ساعت به گزارش 

اما ھيچ يك از خانواده ھا نتوانستند به طبقات امنيت يعني طبقه سوم و دوم مراجعه ,رسيدگي به وضعيت اين عزيزان در جلوي دادسرا حضور يافتند
  .ه بيائيدم ككنند 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 اطBع دھي

داي ا صاما 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 ب
  .بلند با عنوان دروغگوھا انھا را خطاب ميكردند

  .تعدادي از پيرمرد ھا مي گفتند وقتي رھبرتون دروغگو ھست از شما انتظاري نمي رود
ت صورمامورين 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 

  .خيلي عادي از خانواده ھا و تحركاتشان فيلمبرداري مي كردند
در بين جمعيت چند خانواده كرد حضور داشتند كه عزيزانشان براي ,خانواده ھا با فرستادن صلوات و هللا اكبر اعتراض قلبي شان را اعBم مي كردند

  . كارگري به تھران آمده و در تظاھرات ھا دستگير شده اند
شنبه بوده و قرار  5آخرين تماسش ,يكي از اين خانواده ھا كه پير مرد و پير زني بودند با بغض مي گفتند از روز شنبه ھيچ خبري از فرزندشان ندارند

  .شنبه بيست و نھم به منزلش برود 5ماه كارگري  3بوده كه بعد از 
مرداد ھيچ  28دوستانش مي گويند در روز شنبه جلوي روزنامه اعتماد ملي در كريمخان كه فاصله زيادي با محل كارش ندارد دستگير شده و تا روز 

اين پدر و مادر پير و رنجديده از نداري و بB تكليفي و آوارگي در .نتيجه اي از پيگيريشان نگرفته اند و حتي نامش در ليست بازداشتي ھا وجود ندارد
  .شھر تھران مي گفتند و اينكه به دليل نداشتن پول در پارك ھا شب را به صبح ميرسانند

شنبه و جمعه تصميم گرفتند بعد از دادسرا به شھرشان كامياران برگردند ومجددا روز شنبه مراجعه  5اين خانواده دردمند به دليل تعطيلي دادسرا در 
 .كنند

 سخنراني احمدي نژاد با شعار مرگ بر ديكتاتور پاسخ داده شد
ر بنابه گزارشات رسيده از تھران،اعتراضات امشب مردم تھران بصورت گسترده ھمزمان با آغاز سخنرانی احمدی نژاد آغاز شد از تمامی نقاط شھ

 .به ھوا  بر می خواست «مرگ بر دیکتاتور»تھران صدای هللا اکبر و شعار 
ھمزمان با پخش سخنرانی احمدی نژاد از تلویزیون دولتی بصورت گسترده بر بام منازل ،در کوچه ھا و خيابانھای  21:50مردم تھران حوالی ساعت 

در .به او پاسخ دادند و با ادامه یافتند سخنرانی دیکتاتور منصوب اعتراضات ادامه یافت «مرگ بردیکتاتور»فرعی فریادھای اعتراضات خود را با شعار 
 .بعضی از خيابانھا جوانان موتور سوار و خودروھای شخصی مردم با بوق زدن متمد با اعتراضات ھمراھی  می کردند

شھرھایی مانند .ھمچنين گزارشاتی از شھرھای مختلف ایران که ھمزمان با آغاز سخنرانی دیکتاتور منصوب ولی فقيه  اعتراضات خود را آغاز کردند 
 . اصفھان، شيراز، اھواز ،آبادان،کرمانشاه،قزوین و شھرھای دیگر گزارش شده است

د نيروھای سرکوبگرولی فقيه ، بسيج و سپاه پاسداران و لباس شخصيھا سوار بر موتور بصورت گله ای  در ميادین و خيابانھا اصلی گشت می زدن 
 . مردم با مشاھدۀ آنھا بر شدت اعتراضات خود می افزودند و آنھا را  ھو می کردند
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 است؟ ها در راه موج اعتراض يقه آبي
 سايت حكومتي الف

 صنعت فوالد-ايرالكو-كشت و صنعت هفت تپه-پرريس-الستيك سازي دنا-نساجي بوكان: گزارشي از وضعيت كارگران:الف

 
روز یکشنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غيبت طوmنی در کارخانه حضور یافته است و ھمراھش چند نفر 

جمعی از کارگران بعد از شنيدن . کارشناس بانک ملی ھم آمده اند تا از دستگاه ھا و اموال کارخانه جھت توقيف ليست برداری کنند
 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
پرسنل، ما  2000نماینده توھين به  4لياقت استعفا استعفا، اخراج  مدیر بی«سازی دنا با پBکاردھای  در تھران کارگران کارخانه mستيک

اقدام به برپایی تجمع » لياقت اخراج باید گردد کفایت ھستيم، ھيات مدیره بی سازی دنا خواستار خلع ید مدیران بی کارگران mستيک
  .اعتراضی کردند

گویند که پس از آنکه ليستی از نام ھمکاران اخراجی خود را مشاھده کردند، با تشکيل شورایی ضمن  کارگران این کارخانه mستيک می
 .اخراج مدیران کارخانه، مدیریت آن را برعھده گرفتند

ھای متعدد آنان دیوان عدالت اداری رای به بازگشت به کار کارگران را صادر نموده اما از آن تاریخ  در پی اخراج کارگران پر ریس و پيگيری
 .تاکنون کار فرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای دیوان خود دار ی نموده است

 . بعدازظھر در محل کار خانه به حالت اعتراض حضور داشتند 14صبح تا ساعت  6کارگران پر ریس از تاریخ مذکور ھر روز ساعت 
 .صبح روز یکشنبه ھم کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند

این خبر بعد از قطعی . وزیر اقتصاد معتقد است که سياست ھای پولی را باید اصBح کرد. رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است
فعاmن .اتاق بازرگانی پيش از این نسبت به ادامه بحران ھشدار داده بود.شدن حضور وی در دولت دھم از سوی رسانه ھا منتشر شد
به گفته این فعاmن، وقایع اخير باعث عدم اطمينان در اقتصاد شده .بخش خصوصی از باmرفتن ریسک اقتصادی و امنيت می گویند

مھمان خارجی مدعو به یک ھمایش ریاضی در دانشگاه شریف در این  33ھيچ یک از .به نظر می رسد این ادعا منطقی باشد .است
این مدعوین ھيچ نوع سرمایه گذاری ھم قرار نبود انجام دھند و برای شرکت در این ھمایش کمی دست زدن و . ھمایش شرکت نکردند
 .کارشناسان با بی سابقه خواندن این اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاھھای تواب سازی را مقصر دانستند.تشویق کفایت می کرد

به  86ميليارد تومان در اسفند  21500حجم پول از . اما مسئولين فکر می کنند می توان با چرخش متغيرنقدینگی، اقتصاد را متحول کرد
درصد است یعنی قدرت  25درصدی حجم نقدینگی در حاليکه تورم  27کاھش . کاھش یافته است 87ميليارد تومان در دی ماه  15700

 .درصد کاھش یافته است 52خرید مردم نسبت به قبل 
افزایش نقدینگی احتماm تنھا راه کار در کوتاه .با این حال فعاmن بخش خصوصی منتظرند دولت بسته جدید بعد از انتخابات را عرضه کند

 .با افزایش نقدینگی کنترل و مھار تورم به شيوه قبل از انتخابات دیگر ممکن نخواھد بود. مدت است
کارگر به خيل کارگران  1646طی یک ماه و نيم گذشته .درصد نرخ بيکاری در تھران خبر می دھد 3گزارش ھای رسمی از افزایش 

 .اخراجی پيوستند
کارگر ھتل آزادی طی یک ماه و  230کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و  900کارگر از شرکت روکش چوبی ایران  500اخراج 

 .نيم گذشته در رسا نه ھا گزارش شده است
 .ماه حقوق در یافت نکرده اند 50تا  3ھزار کارگر از  200کارخانه  500در 

تومان زیر بازار در بورس کاm بفروشد که باز ھم به دليل  700ایرالکو مجبور است محصوmت خود را حدود . این وضعين البته طبيعی است
درصد کاھش  50این بحران باعث شده توليد ایرالکو . باmتر بودن قيمت آلمينيوم نسبت به بازار ھای جھانی خریداران استقبال نمی کنند

 .یابد
دوران رکود را تجربه می  88تا پایان تير ماه  87درصد طی تير ماه  44شرکت ھای بزرگ صنعت فوmد بورسی با ميانگين بازدھی منفی 

 . کنند
درصد واحدھای توليدی شکر در مدار زیان قرار گرفتندو در باقی کارخانه ھا  50با واردات بيش از یک ميليون تن شکر در سال گذشته ، 

 .نيز توليد عمB متوقف شده است
 .درصد کاھش یافت 42چک مبادله شده در نظام بانکی در پایان سال گذشته نسبت به سال پيش از ان 

 . درصد افزایش پيدا کرد که از بعد جنگ تا به حال بی سابقه بوده است 7.8این در حالی است که چک ھای برگشتی 
 .شرکت بورسی است 150گزارش ھای بورس نيز حاکی از سراشيبی سقوط در 

 .درصد ظرفيت توليد کنندگان لوازم خانگی نيز غير فعال شده است 60
 .درصد کاھش یافته است 60ساخت وساز در تھران حداقل 

 .ھزار ميليارد تومان بدھی بانکی وجود دارد 56در حال حاظر 
کارگران به اقشار زیر .تعداد فزاینده بيکاران و نيمه بيکاران به گونه ای محتوم در ورای این رکود و ورشکستگی پياپی کارخانه جات است

از این پس ميليونھا یقه آبی . آنان دراستيصال کامل برای بقای خود به اشتغال غير رسمی روی خواھند آورد. طبقه سقوط خواھند کرد
 .که جامعه عليرغم توانایی که دارند خواھان کارشان نيست، خود را بازنده مناسبات جدید می پندارند

ادامه روند کنونی و بی توجھی به رکود . طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال برشکل گيری گسترده اعتراضات یقه آبی ھا دارد
 .بنگاھھای اقتصادی موج اعتراضات آبی را به راه خواھد انداخت
ای ھم خطرناک تر  به نظر می رسد این تحرکات از طرح ھلندی رسانه. ناگزیر این موج شباھت ھایی ھم با موج سبز خواھد داشت

 .بنامند 3شاید ھم برخی بخواھند آن را پروژه آژاکس . شاید از نسخه بيلدربرگی براندازی نرم ھم جلوتر رود. باشد
انگيزه اصلی این حرکت . تنھا مچ بند سبز نيست که جای خود را به یقه ھای آبی می دھد. ھا بدون شک متعصبانه است تحرکات آبی

 .خودجوش نگرانی از گرسنگی خانواده و شير خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصيل فرزند و درمان ھمسر است
سرکوب جنبش آبی .این خانواده بدون شک مستعد فساد می شود.نفر را به زیر خط فقر می برد 4ھر نفر که بيکار شود با خود حداقل 

آنومی و .ھا و برگزاری دادگاه فيروزه ای ،حتی اگر به تواب سازی ھم بيانجامد ،باز ھم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواھد شد
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دختران فراری، ایدز و کودکان خيابانی و طBق و اعتياد و سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی توجھی به اعتراضات آبی به 
 .سادگی قابل مھار نخواھد بود

که بنظر می رسد در شرایط فعلی  –گره بخورد ) کارفرمایان و مدیران و سرمایه داران(البته شاید اگر منافع یقه آبی ھا به یقه سفيد ھا 
 .بتوان اميد داشت که اعتراضات آبی و فيروزه ای موثر باشد –گره خورده باشد 

 .یقه سفيد ھا ولی نعمتند. نباید فراموش کرد که ھيچ کس اعتراض یقه سفيد ھا را مخملی و نرم نمی داند
یک صبح تا ظھر تعطيلی بازار طB در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده، برای ملغی شدن آن به دست رئيس جمھور کفایت می 

 .اعتراض یقه سفيد ھا ھميشه سفيد است نه رنگی. کند
 .ھا و سياھی فقر و قرمزی فساد بود باید از خلسه پراندوه سبز خارج شد و بيشتر نگران خروش آبی

 تاريخ به شكل فكاهي تكرار مي شود
 رامين رحيمي

 

مثBً، . انداخت) 1376(» دوم خردادی«امروز، ھنگام خواندن اخبار، با چند عنوان جالب روبرو گشتم که من را به یاد ھمان سال ھای اول 
) سایت فرا رو(و در جای دیگر . شد» جبھه ای فراگير از نيروھای اصBح طلب«رضوی فقيه در مصاحبه ای با ميزان نيوز خواھان تشکيل 

این اعBن ھا مرا به یـاد تـشکيل .   نمود» کارشناسی«به مرحلة » تشکيBت راه سبز اميد«عليرضا بھشتی صحبت از وارد شدن طرح 
ميـآورد کـه چـرا بایـد یـک »  کارشناسی«انداخت که با سر و صدای زیاد، مدعیِ فراگير بودن می کرد و ھزاران طرح »  جبھه مشارکت«
شد و تمامی تشکيBتش ھم، » حزب مشارکت«، اما در پایان با یک تَشَر از سوی محافظه کاران، تبدیل به »حزب«باشد و نه » جبھه«

مذھبی ھا و  –نشان داد که چيزی بيش از یک حزب نيست و با حذف ملی ... از جمله انتخاب دبيرکل و برگزاری کنگره و اعBم برنامه و 
جالب اینکه دوباره .  و حتی شخص خاتمی، مسلماً فراگير نشد... و عدم شرکت مجاھدین انقBب و مجمع روحانيون و » نھضت آزادی«

این بار ھم، عليرغم اعـBن !!   »جبھه ای«می آمد که چرا اصBً باید حزبی رفتار کرد و نه » کارشناسان«از ھمان » کارشناسی«نظرات 
جریـان کارھـا «، معلوم  شد که این آقایـان تنھـا در »تشکيBت فراگير«اوليه یِ آقای بھشتی در خصوصِ حضور کروبی و خاتمی در این 

، خـود را حـزب »قـانونی شـدن«و رفته رفته خواھيم دید که کارشناسان با اميـد سـبزِ » . مشاوره قرار خواھند گرفت«ھستند و مورد 
 .معرفی کرده و از کميسيون احزاب درخواست مجوز خواھند نمود

 
کروبـی بـه «و »  کروبی مستنداتی از تجاوزات را رو کـرد« : ھنوز لبخندِ این خاطره از روی لبانم محو نشده بود که عنوان بعدی را دیدم

این دیگر از آن تکرارھای فکاھی تاریـخ ....  و » چھار شاھد تجاوزات معرفی شدند«و » کميته ويژه مجلس شورای اسBمی دعوت شد
مجلس ششم انداخت که با چه آب و تابی، صدمه » 90کميسيون «این عناوین مرا به یاد تشکيل .  بود که لبخند را به قھقھه تبدیل کرد

دیگر این «: سخنرانی ھای داغ اصBح طلبان را بياد می آورم که. دیدگان از تعرضات و سرکوبھا و قتلھایِ جانيانِ حکومتی را می پذیرفت
درصدی اصBح طلـب در صـحن مجلـس در گوشـم  80دوباره جيغ ھای بنفش نمایندگان اکثریتیِ !   »تو بميری از آن توبميری ھا نيست

 ...و » باید با متجاوزان به قانون و مجریان سرکوب و سانسور برخورد شود«طنين می اندازد که 
 

اگر .   حتماً از خود سوأل می کنيد که چطور است که چنين صحنه ھای اسف باری باعث خنده من ميشود؟  درکش زیاد سخت نيست
شما ھم با من سوار قطار خاطره شوید و بياد بياورید که در آن سالھا، اصBح طلبان، تمامی قوه مجریه و اکثریت قریب به اتفاق مجلس 

... و »  نوبل«و » حقوق بشری«و تمامی شوراھای شھر را در دست داشتند و از حمایت کامل حکومت ھای غربی و نھادھای وابسته 
و اداره جـات و بنيادھـا و سـازمان ھـای دولـتی و »  اطBعات«درصدی آنان در کليه وزارتخانه ھا از جمله  70بھره مند بودند و ھواداران 

مـيزد، امـا اصـولگرایان بـا یـک »  دمکراسـی مـذھبی«خصوصی حضور داشتند و جوّ جامعه طوری بود که حـتی ولـی فقيـه نـيز دَم از 
آنچنان چوب mی چرخشان گذاشته بودند که نمایندگان مجلـس را از روی نـاتوانی در »  ھيئت منصفه مطبوعات«و » کميسيون احزاب«

آیا خنده دار نيست که اµن ھمان دادو فریادھا و ادعاھا و ادا و .  کشاندند، خواھيد خندید) روزه سياسی(پيشبردِ کارھا به اعتصاب غذا 
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 اصBح طلبی جوک نيست، پس چيست؟   
 

» اصBحات از طریق ظرفيّت ھای قانون اساسی«اما زمانی این خنده به گریه تبدیل می شود که ببينيم، باز ھم مردم دچار ھمان توھم 
فعBً کـه پـس از .   ھستند..  و اصBح پذیری حکومت جانيان و متجاوزین، آنھم توسط شرکای قبلی شان، مانند ھاشمی رفسنجانی و 

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 
آیا بازھم نيروی خود را در خدمـت : سوأل اینست.  حرفی توأم گشته، اميد می رود که مشغول به تأمل در گزینه ھای آتی خود باشند

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 باm 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 اسBمی ایران
 !مرگ بر سازشکار
 !جمھوری شورایی –نان،مسکن،آزادی 

 
 »ندای سرخ«انتشار از 

 
 1388سوّم شھریور 
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 گزارشات و تحليل ها

 چه خبر است؟ »جنبش سبز«در 

 رامين رحيمي
دليل آن ھم سبقت گرفتن کروبی در اذھان عمومی و باm رفتـن آمـار طرفـدارانش نـسبت بـه .   غوغایی بپاست» جنبش سبز«این روزھا در اردوگاه 
 .است» جنبش سبز«موسوی در فعاmن 

ميليون رأی، در ردیف دوم کاندیداھا، پشت موسوی،  5در آمارھای انتخاباتی ایکه  پس از انتخابات از درون وزارت کشور فاش شد، کروبی را با کمتر از 
ميليون رأی  5با مطرح شدن خواست تجدید انتخابات، از ھمان روز اول، کروبی و طرفدارانش سعی کردند تا با قاطع تر جلوه دادن او، این .  قرار داده بود

او، ھم در سخنرانی ھایش تھور بيشتری از خود نشان .  را جبران کرده تا در صورت تجدید انتخابات، نام کروبی بعنوان ریيس جمھور آینده ایران در بياید
یکـی از ایـن .   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

او، بر خBف موسوی که در مقابـل تھدیـد .  اقدامات، مقاومت در برابر نيروھای امنيتی مستقر در بھشت زھرا  در مراسم چھلمين روز جانباختگان بود
اقدام متھورانه یِ بعدی او حاضر .  به سخنرانی برای حضّار پرداخت» شجاعانه«نيروھای امنيتی تصميم به ترک محل گرفت، از این کار خودداری کرد و 

گفته شده است در جایيکه مردم در حال جنگ و گریز با نيروھای سرکوبگر بودند، او با دو .  شدن در جمع تظاھر کنندگان در خيابان عباس آباد تھران بود
این خبر باعث شد تا مقامات دولت کودتا و برخی از مجلسيان به او لقب .  سه نفر از ھمراھانش به ميان مردم آمده و برایشان سخنرانی کرده است

اما مھمترین اقدام او که باعث جھشی باور نکردنی در تعداد طرفدارانش شد، افشا و پيگيری تجـاوزات . بدھند» تروریست«و » رھبر اغتشاش گران«
» جنبـش سـبز«این اقدام بخـصوص تـأثير زیـادی در ناراضـی ھـای .   مسئوmن بازداشتگاه ھای حکومتی با بازداشت شدگان جوان و قتل ایشان بود

ھنگام افشا و انتشار این حوادث، اعBم شد که این اسناد و مدارک را کروبـی روزھـا .  گذاشت،  چرا که با انتقادی از ھاشمی رفسنجانی ھمراه بود
پيش برای ھاشمی رفسنجانی فرستاده و حاm که بنظر نمی رسد ھاشمی بخواھد در اینباره اقدامی بکند، کروبی مجبور به طرح مستقيم آن شده 

بسيار خوش آمد، چرا که ایشان، حضور ھاشـمی » جنبش سبز«این عمل متھورانه و ھمراھی اش با انتقادی از ھاشمی، به مذاق ناراضيان . است
در مقابل خامنه » جنبش سبز«آفتی می دانستند که باعث مواضع محافظه کارانه ی موسوی و در نتيجه » جنبش سبز«رفسنجانی را در ميان رھبران 
 .  ای و بيت رھبری شده است

ه بـا د کـاز طرف دیگر، از ھمان ابتدا، طرفداران موسوی از این اقدامات انتخاباتی کروبی دل خوشی نداشتند و گه گاه به طرفداران او نھيب مـی زدنـ
اما حتی المقدور سعی داشتند تا این اختBفـات .  تندروی ھایشان باعث ھل دادن روحانيون محافظه کار و ھاشمی به کمپ کودتاچيان خواھند شد

در این زمان بود که صدای رقابت ھای .  تا اینکه چنين جھشی در تعداد طرفداران کروبی در دو ھفته گذشته بوقوع پيوست.  علنی و برجسته نشود
در جلسات خصوصی شـان تھمـت ھـا عليـه کروبـی .  درونی آنچنان بلند شد که کسی نتوانست از علنی شدن  و برجسته شدن آن جلوگيری کند

ی کروبی ابتآنچنان باm گرفت که طرفداران موسوی، واقعی بودن فراخوان حزب اللھی ھا را در حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملی، بخشی از اقدامات رق
به ھمين علت دیدیم که در تظاھرات روز دوشنبه در کریمخان زند، عليرغم حمایت لفظی موسوی، طرفداران او از شرکت در آن .  اعBم می شماردند

جنبـش «اما در سطح پایينی ھواداران .  اکسيون خودداری کرده و برای اولين بار در چنين تجمعی، حتی یک شعار به نفع حسين موسوی داده نشد
مثBً فردی بنام . ، در تریبيون ھایی چون فيس بوک و سایت باmترین، این درگيری ھای لفظی مستقيم تر و بصورت کتبی در مBء عام مطرح گردید»سبز
امـروز «  :و در متـن مـی نویـسد)  1(»  !ی ماست؛ او را نسوزانيم ميرحسين برگ برنده«در یکی از پُست ھای باmترین ھشدار می دھد که » ایلی آ«
از کند و مثـB چـرا در حمایـت  ھای شدیدی برعليه حاکميت اتخاذ نمی گيری دارند که چرا او موضع بينيم که برخی طرفداران ميرحسين، اظھار می می

کننـد کـه در ھميـن شـرایط کـه جامعـه بھـت زده از  گـيرد؟ امـا ایـن دوسـتان فرامـوش می کروبی که دست به افشاگری وسيع زده، موضعی نمی
تشکيBتی که . کند را اعBم می» راه سبز اميد«ھای کروبی بود و حاکميت سعی در mپوشانی آن را داشت؛ ميرحسين موسوی تشکيBت  افشاگری

افشاگری و اعBم تشکيBت راه سبز «نظام نمی توانست در آن واحد در برابر ھر دو مورد ! اعBمش پيشتر از سوی کيھانيان غيرقانونی اعBم شده بود
در این رویارویی، طرفداران موسوی ھواداران کروبی را به سمتگيری به . باعث برخورد دو طرف گشت» ایلی آ«این حرف از طرف » .موضع بگيرد» اميد

و در طـرف مقابـل طرفـداران )   ھـاليوود  -بخش کامنـت ھـا ( می کند» تفرقه نيانداختن«و » خفه شدن«کودتاچيان محکوم کرده و دیگری را حکم به 
واژگان شما طرفداران موسوی چرا اینقدر زورگویانه ھست؟ « : کرده و به جناح مقابل می گویند» ترسيدن«و » جا زدن«کروبی، مير حسين را متھم به 

و » موسوی تنھا رھبر جنبش سبز«و در این ميان ھم یکی می گوید ) 286اینفدل  –بخش کامنت ھا (» این اون دموکراسی بود که ازش دم می زدید؟
به ھوش باشيد، حکومـت در باmتریـن «  :ھشدار می دھد که» ایران سبز«یا در پُست دیگری .  را می دھد» فقط کروبی«دیگری در مقابلش شعار 

چند روزی اسـت «  :  او در متن مطلبش اینگونه توضيح داده است)  2(»  تفرقه افکنی آنھا را یاری نکنيم. بدنبال جداسازی ميرحسين از جنبش است
کـه عـده ای از    اسـت. ا.شک ندارم که این حربه ج. پستھایی در باmترین می بينم که مضمون آن این است که کروبی شجاع است و ميرحسين نه

مھم این است که ميرحسينی وجود دارد و جنبش با نفس او پاینده و کوبنده است و ھمينطور . دوستان سبز اندیش نيز ناخواسته دنباله روی می کنند
حال که اخيرا عده ای کور دل به صف سبز اندیشان و رھبرانشان تاخته اند mزم است تا تحت ھر . شيخ مھدی که الحق و واmنصاف شير مردی است

مھـم .  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
کامنت این مطلب نمی شویم   156اینجا دیگر وارد »  .است که گول این زالو صفتان رو نخوریم و اتحاد خود را با اميد به آینده سبز کشورمان حفظ کنيم

در پاسخ  »ایران زمين«. ولی  فقط یکی از آنھا را که لب مطلب را طرح می کند می آوریم. که بسيار داغتر و توھين آميزتر با یکدیگر  برخورد می کنند
دوست عزیز، تعداد زیادی از کسانی که این روزھا به ميرحسين «: بودن مخالفان موسوی، پاسخ می دھد که» کودتاچی«و » اطBعاتی«به اتھامات 

درسـت نيـست آنھـا را .  تاخته اند طرفداران سابق ایشون بوده اند که اmن توجھشون به کروبی جلب شده و درست یا غلط از موسوی برگشته انـد
در ضمن از ھمان روزھای اول کروبی جزو رھبران جنبش بود ، بنابراین گرایش به کروبی به منزله تفرقـه  .طرفدار حکومت و کوردل و زالو صفت بناميم

 ».نيست ، نگران نباشيد
جنبش «روبرو گشته و به محور درگيری ھای درون » حرف راست را باید از زبان بچه شنيد«:پس در اینجا ھم با صدق ضرب المثل معروف که می گوید

موسوی .  کردند» رخت ھای چرکشان«البته بسياری از کادرھای حزبی دو طرف و بخصوص موسوی، سعی در جمع و جور کردن .  پی می بریم» سبز
مـرداد، در نامـه ای بـه کروبـی، از او بـه خاطـر  27و در ضمن اختBفات را بپوشاند، بـاmخره در روز سـه شـنبه »  نترسيده«برای اینکه ثابت کند که 

در ھمان روز، عليرضا بھشتی، دستيار موسوی نيز اعـBم مـی کنـد کـه .  قدردانی کرده و از افشای جنایات زندانبانان حمایت می کند» شجاعتش«
ھم برای mپوشانی عدم شرکت طرفـداران موسـوی در »  موج آزادی«سایت )  ایلنا(» .حضور دارند" راه سبز اميد"کروبی و خاتمی و قوچانی نيز در «

مرداد در حمایت از اعتماد ملی، گزارشی از این تجمع را که به ادعا و تأکيد خودش، از وبBگ یکی از فعاmن ستاد موسوی که در تظـاھرات  26تجمع 
و بسياری اقدامات دیگر که حتماً توپ و تشّر زدن به ھوادارانی که باعث علنی شدن این اختBفات شده .  شرکت داشته است، تجدید چاپ می کند

 .اند، جزیی از آن می باشد
؟  به علت اینکه کروبی و ھوادارانش ھنوز استراتژی موقتاً چرا .  فروکش کرده است موقتاً » جنبش سبز«فعBً، تب برخوردھا و درگيری ھا در کمپ 

از جمله ی این اقدامات انتـشار .   موفق خود تداوم بخشيده و به طرح کردن بيشتر کروبی و تبليغ او در رسانه ھای داخلی و خارجی ادامه می دھند
از کروبی، و پخش » مجمع روحانيون مبارز«در تجدید حمایت از کروبی و تعریف از شجاعت وی، اعBم حمایت دوباره » ادوار«و » تحکيم«بيانيه مشترک 

(» کروبی قھرمان ملی ماست«از طرف وزارت کشور و تداوم تبليغات در وبBگ ھا و وبسایت ھا با عناوینی مانند » توطئه برای بازداشت کروبی«خبر 
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با جنگ و جدال » نمایندگان مردم«البته وجود چنين اختBفاتی در نظام ھای سياسی سرمایه داری که تمامی سياستمداران آن به نام 
مطمئناً آنچه که تـا بـه .  و حذف حریف باید سلسله مراتب ھرم قدرت را طی کنند تا به قدرت و ثروت بيشتری دست یابند، ناگزیر است

ھر چه جنبش مردمی موفقتر شود و حکومت کودتا را وادار به عقب نشينی بيشتر کند، .  حال شاھدش بودیم، پایان این ماجرا نيست
فقط اميدواریم تا جناح وافعاً دمکـرات جامعـه بـا تکيـه بـه مبـارزات طبقاتـی .   نيز حادتر خواھد گردید» رھبر جنبش سبز«رقابت این دو 

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 باm رفتن حضراتی از این نوع باقی نماند

 !سرنگون باد جمھوری اسBمی، حکومت سرمایه
 !جمھوری شورایی –نان، مسکن، آزادی 

 رامين رحيمی
 »ندای سرخ«انتشار از 

  1388مرداد  28 
)1 (aspx.8-post/com.blogfa.iliaanevesht://http   ترینm1709153/17/8/2009در با/permlink/com.balatarin://http  
)2 (/etehad/17/08/2009/com.wordpress.greenfreedom://http    ترینmدر با/com.balatarin://http

1709242/17/8/2009/permlink 
)3 (http://www.facebook.com/note.php?note_id=131372374448&id=126119916664&ref=nf 
)4( http://baranegonah.blogspot.com/2009/08/blog-post_3789.html  

 سخني با هواداران جنبش سبز

 رامين رحيمي
ندا «، عده ای از ھواداران این جنبش، نامه ھایی را برای »در جنبش سبز چه خبر است؟«در پی اطBع رسانی من در مطلبی با عنوان 

در صورتيکه این اطBعات مستند به مدارکی کتبی از طرفين .  خواندند» کذب«فرستادند و اطBعات طرح شده در این مطلب را » سرخ
تشخيص داده اید؟  یا اینکه » کاذب«آیا این سندھایی که آدرس آنھا ھنوز فعال بوده و در سایت باmترین قابل رجوع است را .  دعوا بود

به ھر حال خوانندگان با رجوع به این مستندات می توانند خود قضاوت کنند که آیا .  معتقدید اصوmً چنين اسنادی را ما جعل کرده ایم
 .اطBع 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 
البته .  واقعيات را ندارند و در عوض رجوع به آنھا برای تشخيص مشکBت و معضBت شان، صورت مسئله را از ذھن خود پاک می کنند

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 

به ھمين دليل است که روز بروز صف ھواداران جنبش سبز رو به کاھش .  احساسات سطحی و مقطعی شان فعاليت می کنند
واm ھر فردی که .  گذاشته و پاسخ دھندگان به فراخوان ھای ایشان، در عرض دو ماه، از چند ميليون به چند ھزار سقوط کرده است

ذره ای از دنيای سياست آگاھی داشته باشد می داند که این حيطه مملو از تضادھا و اختBفات است و نيروھا در اثر تبليغ خط مشی 
البته .  ھای متفاوت، به احزاب و گروه ھا و سازمان ھای متعددی که فراخور حال و اھداف مبارزاتی شان است، سمتگيری می کنند

ھدف ما از .  این حکم نسبت به کسانی صادق است که تحت تربيت و آموزش صحيح سياسی، آگاھانه به این حيطه وارد گشته اند
ندای «تربيت و پرورش نيرویی است که برای دریافت اطBعات سياسی به خبرنامه و مطالب ... اینگونه اطBع رسانی ھا و تحليل ھا و 

شيوه ی کار ما مسلماً برای افرادی که مورد چنين آموزش ھایی قرار نگرفته و صرفاً با شعارھای تھييجی و .  رجوع می کنند» سرخ
 .اطBع رسانی سطحی و احساسی سر و کار دارند، عجيب و مشکوک می آید

 

اگر خودتان ھم نمی دانيد، آنچه باعث حضور شما در ميدان مبارزه سياسی شده است، اھداف و باورھای اجتماعی شما ! دوستان
از ذھن آگاه تان به ضمير ناخودآگاه تان فرو » رھبر پرستی«و » کيش شخصيت«است که متاسفانه تحت تبليغات فشرده و یکسویه یِ 

و یا مانند .  بسياری از رھبران ھستند که دارای اعتقادات قوی نبوده و در ميان راه به اھداف اعBم شده خود خيانت می کنند.  رفته
اگر شما به اھداف و .  سازمان ھا متحد و منشعب می گردند.  اختBفات کنونی شما، رھبرانی به ھم نزدیک شده و گاه دور می شوند

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 
بلکه برعکس، با شناخت عينی از مشکBت و معضBتی که مانع تبدیل آرزوھای سياسی تان به واقعيت می .  ميدان مبارزه دور کند

 . 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 
این رھبران .  بودنش، دارای عقاید و اھداف متفاوت و رنگارنگی است که بعضاً با یکدیگر مخالف و متضادند» مردمی«که دقيقاً به علت 

اگر نيـت دمکراتيک داشتند، شما را طوری پرورش می دادند که این واقعيت را درک کرده و پذیرای شنيدن و تحمل عقاید مختلف باشيد 
اینست روح .  و به ھر کسی حق دھيد که برای پيشبرد ایده ھای خود، با دیگران رقابت کرده و به سازماندھی مجزا از شما اقدام کند

، این حق، نه فقط به گروه ھا و طبقات و دسته جات، بلکه به »حکومت دمکراسی شورایی«در دمکراسی مورد نظر ما، !  دمکراسی
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 

نظام سياسی و اجتماعی ایکه اتحاد خود را بر مبنای فردیت انسان ھا و متفاوت .  خفقان از طرف اکثریت جامعه و دیگران نباشند
 .  بودنشان می گذارد

 

تا زمانيکه در این ميدان و .  این توضيح را دادم که شما از توھم جدایی ما از شما در راه مبارزه عليه دیکتاتوری و کودتاچيان رھایی یابيد
 !پيروز باشيد.  با این ھدف مبارزه می کنيد، ما را ھمواره در کنار خود خواھيد یافت
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 نژاد زنان در كابينه احمدي »عدم صالحيت«يا  »صالحيت«
 ناهيد نور

 

ای که از  اما نکته. ھا شروع شد ھای مختلف بحث بر سر صBحيت و عدم صBحيت نژاد، اعضای کابينه خود را معرفی کرد، در سایت بعد از آن که احمدی
برخی از سران مرتجع رژیم و روحانيت، از بيخ و بن، وجود وزیر زن را خBف .  نژاد بود برانگيزتر بود، حضور سه زن در کابينه دولت احمدی ھمه بحث

تر بر سر صBحيت این زنان بود و این که آیا مدافع حقوق  طلبان و سبزھا، بحث بيش ھای اصBح در سایت. اعBم کردند... ھای خمينی یا شرع یا گفته
اما واقعيتی که بسياری، به خصوص طرفداران قانون اساسی و اجرای قوانين کنونی، از . ناميدند" زنان مردساmر"زنان ھستند یا نيستند و حتا آنان را 

ترین و بھترین "دار صBحيت"گذارند، آن است که حتا انتخاب تمام کابينه از ميان زنان و آن ھم از ميان  گذرند و بر آن انگشت نمی کنار آن می
قرار است چيزی به جز " ترین زنان بھترین و صالح"مگر این ! چرا؟ خيلی ساده. ھا، مشکBت زنان در جمھوری اسBمی را حل نخواھد کرد"نيست فمی"

، نابرابری زنان در مسایلی "قوانين چندھمسری"، "حجاب اجباری"قوانين جمھوری اسBمی در مورد زنان را اجرا درآورند مگر قرار است قوانينی به جز 
 آميز کنونی را به اجرا درآورند؟ به یک کBم قوانين تبعيض... مانند طBق، حق حضانت، ارث و

 
این زنان است و نه قوانين "  صBحيت"سازی است تا اگر در آینده وضع زنان بھتر نشد، گفته شود که تقصير از  ، در واقع، یک زمينه"صBحيت"بحث 
، به "باصBحيت"کوبيده شود، وعده واھی داده شود که اگر وزرای "  بندی به قانون اساسی پای"و "  مداری قانون"قرار است باز ھم بر طبل .  موجود

و درست به این . است" دعوای قدرت"ی ھمان  به نظر من، ادامه" صBحيت"دعوای . طلبان انتخاب شوند، وضع بھتر خواھد شد خصوص از ميان اصBح
 .نژاد یا ھر دولتی که بخواھد قوانين موجود را به مرحله عمل درآورد، بحثی انحرافيست زنان در کابينه احمدی" تعداد"و " صBحيت"دليل، بحث 

 سناريوي ارتجاع براي بازسازي چهره كريه احمدي نژاد

 فرهاد رها
 

در اقدامی بحث برانگيز محمود احمدی نژاد رئيس جمھور منصوب وmیت فقيه نام سه زن را در ليست وزرای پيشنھادی خود به مجلس شورای 
در حاکميتی که تبعيض عليه زنان یکی از نمادھای ایدئولوژی سرکوب است و این ایدئولوژی خود را در تمامی اندام ھای .اسBمی قرار داده است

اما واقعا داستان چيست؟ ایا .  جامعه از تحميل حجاب اجباری گرفته تا تفکيک جنسيتی نشان می دھد، اقدام احمدی نژاد حقيقتا تابوشکنانه است
 احمدی نژاد مترقی و ھوادار رفع تبعيض از زنان شده است؟

 
اما در ورای این .می خواھند از احمدی نژاد ارائه دھند)  سپاه پاسداران و بيت رھبری(البته این تصویری است که باند سرمایه داران حاکم بر ایران

در حقيقت پس . تفسير ھا ریشه این اقدامات را باید در واقعيت مفلوک حاکمان اسBمی و مواجه انھا با نفرت عميق مردم از احمدی نژاد جستجو کرد
خرداد از سر حماقت سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی نژاد گره زد جمھوری اسBمی با یک معضل  29از انکه سيد علی خامنه ای در نماز جمعه 

شعارھای    نفرتی که خود را نه تنھا در جوک ھای بی پایان سياسی بلکه در.اساسی روبرو شد و ان نفرت عميق مردم از نماد تازه حکومت بود
 ... چه شاه باشه چه دکتر، ان خس و خاشاک تویی پست تر از خاک تویی و   شعار ھایی مانند مرگ بر دیکتاتور. خيابانی ھم نشان می داد

 
م قدابا توجه به این واقعيات اکنون جمھوری اسBمی راه حل معضل اساسی خود را در بازسازی چھره کریه احمدی نژاد یافته است و می کوشد این ا

البته سناریوی قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای .  انجام دھد)  مخالف(را از طریق قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای به ظاھر اپوزسيونی 
اقدام احمدی نژاد در انتخاب رحيم مشایی به معاونت اولی و مقاومت یک ھفته ای او در مقابل .اپوزسيونی با انتخاب این سه وزیر زن اغاز نشده است

 .کرديل حکم حکومتی وmیت فقيه و نيز اظھارات ھر از چند گاه او دال بر موافقت با حضور زنان در ورزشگاھھا را نيز باید در چنين چھارچوبی تحل
 

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 
در این ميان دست اورد احمدی نژاد . مواجه شده و عمB به فراموشی سپرده می شود  بازار-مخالفت طيف سنتی جناح اصولگرا یعنی طيف روحانيت

بازار -ھم خود را در موقعيت به ظاھر اپوزسيونی قرار می دھد و ھم گناه براورده نشدن مطالبات مردم را به گردن طيف روحانيت . دو گانه خواھد بود
در حقيقت احمدی نژاد اقدامات خود را به .انداخته و نفوذ این طيف را ھر چه بيشتر به نفع پایه مادی خود یعنی طيف سپاه پاسداران تضعيف می کند

 .بازار و به نفع جریان در سایه یعنی سپاه پاسداران انجام می دھد-ھزینه جریان روحانيت
 

اظھارات او درباره ورود زنان به ورزشگاھھا که با مخالفت .رد پای این سناریو را در تمامی اقدامات به ظاھر اپوزسيونی احمدی نژاد می توان دید
 روحانيت سنتی مواجه شد عمB به لحاظ مشروعيت به ضرر روحانيت تمام شده و حتی در ان مقطع چھره ای به ظاھر مترقی از احمدی نژاد ارائه

ف طي و ماجرای رحيم مشایی نيز ضمن انکه تصویری از استقBل ظاھری او از رھبری به دست داد،به او این امکان را داد که با بخش ھای دیگری از.داد
 )برکناری تحقير اميز محسنی اژه ای و صفار ھرندی.(سنتی جناح اصولگرا تصفيه حساب کند

 
تاکنون با واکنش بخشی از مرجعيت    معرفی این سه زن.مسئله معرفی سه زن در کابينه نيز به نظر می رسد کامB ھمين مسير را طی می کند

و با این حجم از مخالفت ھا به نظر نمی .  محافظه کار مانند مکارم شيرازی و چندی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس روبرو شده است
یعنی ارائه چھره . 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

 .نظامی-جریان اصلی یعنی جریان بروکرات  به ظاھر اپوزسيونی از احمدی نژاد و منزوی کردن ھر چه بيشتر طيف سنتی جناح اصولگرا به نفع
 

سناریویی که می . نظامی حاکم بر ایران برای بازسازی چھره کریه احمدی نژاد در پيش گرفته اند -این سناریویی است که باند سرمایه داران بروکرات 
اما تا جایی که به اردوگاه مقاومت یعنی .کوشد با قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای به ظاھر اپوزسيونی مشروعيتی را برای او دست و پا کند 

زیرا توده مردم اعتنایی به فعل و انفعاmت درونی اردوگاه کودتا ندارند و در . مربوط می شود این سناریو به شکست کشيده شده است  اردوگاه مردم
راھپيمایی روز .را برای خيزش ھای اینده اماده می کنند  حالی که اردوگاه کودتا پروژه ھمزمان سرکوب و عوامفریبی را در پيش گرفته است مردم خود

موقعيت ھایی که از ھم اکنون رعشه مرگ .قدس و بازگشایی دانشگاه،این سنگر تسخير ناشدنی ازادی موقعيت ھای اعتراضی پيشاروی مردم است
 .را بر اندام عوام فریبان و سرکوبگران حاکم انداخته است

 
 »ندای سرخ«انتشار از 
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 ى مباني دموكراسي مشاركتيبحثي درباره     

 )قسمت ششم ( آناتومي دمكراسي مشاركتي 
 اسماعيل سپهر

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد

 تعميم دموكراسي از حوزه سياست به حوزه اقتصاد
 
 نھادھای خود مدیریتی محل کار و چالش ھای پيش رو    -
 

تا آنجا که به دموکراسی مشارکتی مربوط است اعطاء بيشترین اختيارات ممکن به کارگران و حقوق بگيران موسسات و واحدھای اقتصادی و 
اد ایجاعمال وسيعترین اشکال خود مدیریتی در محل کار، خط راھنما و آماج مقدم در تعميم دمکراسی از حوزه سياسی به حوزه اقتصادی و اقدام به 

معيار پيشروی و درجه استقرار و نھادینه گی دمکراسی اقتصادی در گام اول در حدود مشارکت موثر فـرد در ھـدایـت و .  دمکراسی اقتصادی است
با قدرت ورزی و کسب تجربه در محل کار و در عرصه محدود یک واحد اقتصادی .  مدیریت محل کار و در صحنه فعاليت اقتصادی روزانه تجسم می یابد

در .  دنداست که غالب کارگران و زحمتکشان از توانایی، اعتماد به نفس و تجربه کافی برای ھدایت و مدیریت عرصه ھای اقتصاد کBن برخوردار می گر
غ و بـلـونبود فرصت کافی برای قدرت ورزی و تجربه اندوزی در جریان کار و تBش روزانه، حس خود باوری و اعتماد به نفس  در بسياری از افـراد بـه 
در ثـر پختگی mزم فرا نخواھد روئيد و بسياری از شرایط mزم برای مھار قدرت ورزی بی حد و حصر حلقه تنگ نخبگان و فرھيختگان و ایفای نقش مـو

 . مدیریت و ساماندھی اقتصاد کBن برخوردار نخواھند شد
ی، 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 اقتصاد

بعBوه کامBً قابل درک است که مشارکت مستقيم افراد در ھدایت .  حوزه اختيار و قلمرو اقتدار این نھادھا را نمی توان نا محدود و نا مشروط تصور کرد
ھا، در ھمه سطوح و در ھمه این موسسات و واحدھای اقتصادی به یک شکل و بـه یـک  و مدیریت موسسات و واحدھای اقتصادی، در ھمه حوزه 

حتی در آنجا که شرایط mزم برای ایجاد نھادھای خود مدیریتی با دامنه اختيارات گسترده محيا باشد، مـولـفـه ھـا و .   کيفيت به پيش  نخواھد رفت
 .عوامل مختلفی حدود قدرت و دامنه استقBل عمل نھادھای خود مدیریتی را محدود و مشروط خواھد کرد

در دمکراسی اقتصادی نيز ھمچون دمکراسی سياسی پاسخگویی به الزامات برنامه ریزی ھای کBن، واگذاری بخش مھمی از تصميم گيـری          
و ) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زیست ( ھا و سياست گذاری ھای عمده و اساسی حوزه اقتصاد به نھادھای نمایندگی عمومی مردم 

.  را اجتناب ناپذیر می سازد)  مثBٌ شوراھای کارگری شھر و استان ( نھادھای نمایندگی عمومی نيروی کار و زحمت در حوزه ھای جغرافيایی مختلف 
 .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 کBن اقتصادی و توجه به ویژه گی ھا و مشخـصـات مـوسـسـات و 
.  کند می واحدھای اقتصادی مختلف، بکارگيری اشکال متنوع و متفاوتی از نھادھای خود مدیریتی محل کار، با ساختار و حوزه اختيارات متفاوت را طلب

د 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 حـدو
 .  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 
شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زیست و ( قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان  -قدرتی عمومی و نھادھای سياسی  -نھادھای سياسی 

متناسب با حدود، اندازه و اھميت ھر مـوسـسـه و )  ھمچون نھادھای دفاع از منافع مصرف کننده گان و غيره (  و نھادھای جامعه مدنی )   محل کار 
امری که به .  واحد اقتصادی از جایگاه معينی در روند تصميم گيری ھای مربوط به مدیریت و ھدایت این موسسات و واحدھای اقتصادی برخوردار باشند

  .  نوعی حوزه اختيارات نھادھای خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان در مدیریت و ھدایت روزمره واحدھای اقتصادی را محدود و مشروط می سازد
 -و نھادھای سياسی) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زیست ( قدرتی عمومی  –در دمکراسی مشارکتی، البته نھادھای سياسی 
و بویژه عالی ترین نھاد قدرتی عمومی و کارگری ) شوراھا و نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار(قدرتی ویژه کارگران و زحمتکشان در سطوح مختلف 

اما برغم ثقل قابل توجه کارگران .  در سطح کشور، از نقش تعيين کننده ای در ترسيم حدود قدرت و اختيار نھادھای خود مدیریتی محل کار برخوردارند
ار 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 کـ

در این مـيـان حـتـی نـھـادھـای .  اساسا به نياز مندی ھای عمومی و درازمدت جامعه و گرایش عمومی طيف ھای مختلف مردم توجه خواھند کرد
که به اعتبار ریشه و ھویت کارگری خود مھمترین و قابل اتکا ترین اھرم کارگران و زحمتکشان   -قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان نيز –سياسی 

بطور دائم و سيستماتيک و در ھر زمان و در ھر سطح و ھر حوزه از  –برای دفاع از اقتدار نھادھای خود مدیریتی و خود گردان محل کار بشمار می روند 
 .      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 
ھمچون شوراھای کارگری در سطح شھـر، اسـتـان و (  قدرتی طبقه در سطوح جغرافيایی مختلف   -موسسه و واحد اقتصادی و نھادھای سياسی 

قـدرتـی طـبـقـه       -فارغ از نوع رابطه ساختاری بين نھادھای خود مدیریتی محل کار با نھادھای سيـاسـی .  از اھميت بسيار برخوردار است) کشور 
 تقلمثBٌ گزینش نمایندگان شوراھای کارگری شھر توسط نھادھای خود مدیریتی محل کار و یا  گزینش مستقيم و غير مستقيم آنھا در انتخابات مس( 

اھداف، وظایف و مشخصات ساختاری این دو سطح از نـھـادھـای )  و جداگانه توسط کارگران و حقوق بگيران موسسات و واحدھای اقتصادی مختلف 
پذیر نا 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

 .  می سازد
دغدغه این نھادھـا .   نھادھای خود مدیریتی محل کاراساساٌ تابع خواست و اراده شاغلين یک موسسه و واحد اقتصادی معين عمل می کنند

شاغلين موسسه و واحـد ) کوتاه مدت و دراز مدت ( ساماندھی بھينه امور مربوط به یک موسسه و واحد اقتصادی و حتی اmمکان تامين منافع ویژه 
قدرتی طبقه، اما اساساٌ تابع خواست و اراده جمعی طبقه عمل کرده و مـنـافـع عـمـومـی و   –نھادھای سياسی .   اقتصادی تحت اداره خود است

حرکت از موضع منافع عمومی و دراز مدت طبقه سبب خواھـد .   درازمدت کارگران و زحمتکشان را راھنمای سياست گذاری ھای خود قرار می دھند
قدرتی طبقه در ترسيم حدود قدرت و اختيار نھادھای خود مدیریتی محل کار به پارامترھا و متغير ھای مختلفـی تـوجـه   -شد که نھادھای سياسی 

امری که بی تردید توافق و رضایت .  کرده و احتماmٌ با ایده  اعطاء قدرت و اختيار برابر و ھم زمان به ھمه نھادھای خود مدیریتی محل کار ھمراه نگردند
 .  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 
در حقيقت ترسيم شکل یگانه ای از نھادھای خود .  خود مدیریتی محل کار مواجه نبوده و شاھد ظھور اشکال متنوع و رنگارنگی از این نھادھا باشيم

ی مدیریتی و اعطاء اختيار مدیریتی و ھدایتی واحد و برابر به شاغلين ھمه موسسات و واحدھای اقتصادی با مفھوم گسترده از دمکراسی اقـتـصـاد
تBش برای ایجاد شکل یگانه ای از نھادھای خود مدیریتی و اعطاء اختيار .  بيگانه و با الزامات پایه ای برنامه ریزی و ھدایت آگاھانه اقتصاد مغایر است

امری که خود .  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
 . 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 مدیریتی  -
   

بدیھی است که بدست دادن نسخه حی و حاضری از اشکال و مدلھای مختلف نھادھای خود مدیریتی نيروی کار و زحمت، که تامين کـنـنـده 
نـه خواست ھا و نيازھای کارگران و زحمتکشان در عرصه ساماندھی اقتصاد خرد و در صحنه کار و فعاليت اقتصادی باشد، امری عبث و خـيـال پـردازا

با فراھم آمدن شرایط mزم برای ظھور و شکوفایی نھادھای خود گردانی و خود مدیریتی در موسسات و واحدھای اقتصادی، متناسب با .   خواھد بود
در نتيجه تBش من در اینجا صـرفـاٌ .   شرایط ھر جامعه کارگران و زحمتکشان خود به ایجاد اشکال و مدلھای مناسبی از این نھادھا اقدام خواھند کرد

 .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 باm اشاره رفت عوامل و مولفه ھای درونی و بيرونی پر شماری در ایجاد تنوع ساختاری و  قدرتی نھادھای خود مدیریتی محل

در سطح درونی بسته به وسعت و بزرگی و کوچکی ھر موسسه و واحد اقتصادی، نوع توليد و سطح آموزش افراد شاغل در .  کار ایفاء نقش می کنند
در سطح بيرونی .   آن و عوامل و مولفه ھای دیگری از این دست، می توان شاھد ظھور اشکال متفاوتی از خود مدیریتی و خود سامانی کارگری بود

 –نيز متاثر از عواملی ھمچون درجه عمومی رشد اقتصادی در ھر جامعه و در ھرعرصه از اقتصاد، نوع تعادل قدرت سياسی در نھادھای سـيـاسـی 
، نوع الگوی مصرفی رایج در ھر جامعه و غيره، شرایط )اعم از نھادھای قدرتی مبتنی بر محل زیست و یا نھادھای قدرتی مبتنی بر محل کار ( قدرتی 

 .  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 

برای تامين  سطح عاليتر .  در این سطح، اما ما با خود مدیریتی کارگری مواجه نيستيم.  واحدھای اقتصادی در ساماندھی و مدیریت این واحدھا باشد
 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
تواند ظرف مناسبی برای تحقق سطح محدودی از مشارکت کارگری در ساماندھی و مدیریت مـوسـسـات و واحـدھـای  اتحادیه و سندیکا می      

اتحادیه و سندیکا را، اما اساسا باید ابزار کارگران برای پيگيری خواستھای صنفی، ھمچون افزایش دستمزد و یا کاھش ساعات کار و .  اقتصادی باشد
شوراھا و تشکل ھای نوع شورایی از .  در عوض تشکل ھای نوع شورایی ارگان کارگران برای ساماندھی و مدیریت محيط کار است.  غيره بشمار آورد

 . 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 کار -
 

پایه ای ترین و مستحکم ترین سـنـگـر دفـاع از دمـکـراسـی )  در کنار نھادھای خود مدیریتی محل زیست (  اگر نھادھای خود مدیریتی محل کار را 
 مشارکتی بدانيم، بدیھی است که اجتناب از نخبه ساmری 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 

از این دیدگاه بھره گيری گسترده از دمکراسی مستقيم در سازمان درونی نھادھای خود مدیریتی و کاربسـت اشـکـالـی از .   نظام مشارکتی است
در این رابطه بویـژه کـاربسـت .   سيستم نمایندگی ھرمی را باید جزء مھم و اساسی ساختار تشکيBتی نھادھای خود مدیریتی محل کار تلقی کرد

ی گسترده و دائمی دمکراسی مستقيم از اھميت تعيين کننده ای برای اجتناب از بوروکراتيزه شدن و سيادت نخبه ساmری در حيات درونی نـھـادھـا
غالباٌ چند صد یا چند ھزار نفر و ندرتاٌ بيشتر از چند ھزار (  تعداد محدود افراد در ھر موسسه و واحد اقتصادی .   خود مدیریتی محل کار برخوردار است

بمثابه ابزار اصلی برای تصميم   -و محيط محدود آن بھترین و سھل ترین شرایط را برای بکارگيری گسترده و دائمی مکانيزم دمکراسی مستقيم )  نفر 
بعBوه معمول داشتن مکانيزم ھای دمکراتيک دیگری ھـمـچـون .   فراھم می آورد -گيری و تصميم سازی در چھارچوب یک موسسه و واحد اقتصادی 

ی محدود کردن دوره نمایندگی افراد در مسوليت ھای رھبری و فراخوانی سھل الوصول نمایندگان نقش تعيين کننده ای در اجتناب از نـخـبـه سـاmر
 .  وبوروکراتيزم در حيات درونی این نھادھا ایفا خواھد کرد

ی خود دھانکته مھم دیگر در رابطه با ساختار سازمانی نھادھای خود مدیریتی محل کار تضمين استقBل عمل و دفاع از حریم کارکردی آنھا بمثابه نھا
از این موضع نھادھای خود مدیریتی را باید اساساٌ در چھارچوب .   سامان کارگران و حقوق بگيران برای سامان دھی و مدیریت محل کار خویش است

در رابطه با نوع و چگونگی رابطه نھادھای خود مدیریتی محـل کـار .   قدرتی طبقه بندی کرد  –مدیریتی و نه نھادھای سياسی  –نھادھای اقتصادی 
نھادھای شورایی یک منطقه شھری، شھر،  استان و کشور که به اعتبار نقش و ( قدرتی طبقه  –و نھادھای سياسی )  مثBً شورای یک کارخانه ( 

البته وجود رابطه ای دائمی، پویا و بنيادی بين این نھادھـا را بـایـد )  قدرتی قرار خواھند داشت   –جایگاه خود بی تردید در شمار نھادھای سياسی 
 .      جزئی اساسی از ماندگاری و موفقيت دمکراسی اقتصادی تلقی کرد

و ( قدرتی  -با اینھمه حفظ استقBل عمل و پویایی نھادھای خود مدیریتی محل کار و اجتناب از به حاشيه راندن این نھادھا توسط نھادھای سياسی 
وجود مرز روشنی بين وظایف و ) قدرتی خود ویژه کارگران و حقوق بگيران، چنانکه در تجربه شوراھای روسيه شاھد بودیم  -از جمله نھاھای سياسی

نھاد ھای خود مدیریتی یا شورای کارگران برای سامان دادن بـه عـرصـه (  اختيارات این دو سطح از نھادھای خود ویژه طبقه کارگر و حقوق بگيران را 
در این راستا .  به امری عاجل و ضروری مبدل می سازد)  اقتصاد خرد و نھادھای قدرتی یا شوراھای سراسری برای سامان بخشی به اقتصاد کBن 

و نھادھای سياسی ) مثBً شورای کارخانه ( راه حل بنيادی ممکن است در جداسازی نسبی تشکيBتی و سازمانی نھادھای خود مدیریتی محل کار 
می توان نمایندگان منتخب برای شکل دادن به سازمان کارگری مسئول تصميم سازیھا و سياست .  قدرتی سراسری کارگران و حقوق بگيران باشد –

این نمایندگان می توانند مستقيماً در برابـر مـجـمـع .   گذاری ھای کBن اقتصادی را در نشست مجمع عمومی نھاد خود مدیریتی محل کار گزین کرد
حتی می توان در چھارچوب نھاد خود مدیریتی محل کار به تشکيل گروه ھای کاری مختلفی که .    عمومی شورای کارگری مسئول و پاسخگو باشند

مھم، اما جدا کردن حوزه کار و مسئوليت گروه ھای کاری و ھسته رھبری .   نظارت و کنترل بر کار و فعاليت این نمایندگان را بعھده دارند مبادرت ورزید
مھم آنسـت کـه .   کننده نھاد خود مدیریتی محل کار از حوزه کار و مسئوليت نھاد ھای منتخب کارگران برای سامان دھی عرصه اقتصاد کBن است
و یا عرصه ھـای (  توجه و دل مشغولی نھادھای خود مدیریتی محل کار و گروه ھای کاری و ارگان ھای تابعه آنھا نه ساماندھی عرصه اقتصاد کBن 

 .      که سامان دھی و مدیریت عرصه محدود یک موسسه و یک کارخانه باشد) دیگری از سياست گذاری ھای کBن 
مدیریتی کارگران در چھارچوب یک واحـد اقـتـصـادی و اھـداف و   –تجربه شوراھای روسيه نشان داد که بھم ریختن مرز اھداف و مطالبات اقتصادی 

ممکن است که به تضعيف و حاشيه راندن نھادھای شورایی در سطح ) ویا سياسی ( مطالبات آنھا در چھارچوب سياست گذاری ھای کBن اقتصادی 
کارگران روسی شاید بيش از حد به حسن نيت نھاد ھای نمایندگی عالی خود و به راھگشایی سياست گذاری ھای کـBن اعـتـمـاد .   پایه راه ببرد
اعتماد به خود و ارزشمند داشتن خود سامانی و خود گردانی عرصه محدود یک موسسه و کارخانه، اما شاید منشا راھگشایی ھای حياتی .  داشتند

 .   و کار سازی می شد و از سيادت بوروکراتيزم و نخبه ساmری 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 کار -
 

با توجه به نوع و وسعت ھر واحد اقتصادی و متناسب با سياست گذاریھای کBن اقتصادی در ھر عرصه  اقتصادی می توان اشکال متنوع و چند 
خدماتی بزرگ در کنار اتحادیه و سندیـکـا و در  –در کارخانه جات و واحدھای توليدی .  مدیریتی را به خدمت گرفت –گانه ای  از تشکل ھای صنفی 

سيع ت وراستای اعمال خود مدیریتی وسيع و ھمه جانبه کارگران و کارکنان این واحدھا می توان اشکالی از تشکل ھای نوع شورایی با دامنه اختيارا
در کارخانه جات و شرکتھای بزرگ اعمال خود مدیریتی جامع و گسترده شاغلين در ھدایت و ساماندھی این واحدھا نه .  و گسترده را به خدمت گرفت

 .نماید آل می  پذیر که از زاویه اقتصادی نيز مطلوب و ایده  تنھا امکان 
در سطح واحدھای کوچک اقتصادی، جایی که الغاء مالکيت خصوصی احتماmً ناکارآمدی اقتصادی و افزایش بيکاری را بدنبال خـواھـد داشـت، 
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لذا مشارکت مستقيم کارگران در ساماندھی و مدیریت این .   توان نادیده گرفت ھای خرد در مدیریت این واحدھا را نمی طبيعتاً نقش صاحبان سرمایه
در این واحدھای اقتصادی می توان در کنار اتحادیه و سندیکا بـه .   تواند در اشکالی از کنترل کارگری شکل عملی بخود بگيرد واحدھای اقتصادی می 

عرصه واحدھای کوچک اقتصادی در عين حال پھنه ظھور اشـکـال مـتـنـوعـی از .   ایجاد تشکل ھای نوع شورایی با دامنه اختيارات محدود اقدام کرد
در این پھنه بی تردید شرایط مناسبی برای شکل گيری و بسط نھادھای خود مدیریتی با دامنه اختيارات گسـتـرده .   مالکيت ھای نوع تعاونی است

 .    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 
سياسی قدرتی محل زیست و محل کار  –امری که در چھارچوب دمکراسی مشارکتی به تعادل قوای سياسی در نھادھای .  اقتصادی مشروط است

با اینھمه نباید تصور کرد که اعمال خود مدیریتی .  و عوامل مھم دیگری ھمچون سطح رشد اقتصادی و الگوی عمومی مصرف ھر جامعه بستکی دارد
اگر خود مدیریتی .  کارگری و ظھور نھادھای خود مدیریتی در فقدان مالکيت عمومی و با وجود اشکالی از مالکيت خصوصی به تمامی غير ممکن است

گران و کارکارگری 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 
 .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 
حتی می توان شرایطی را متصور شد کـه .   ھدایت این موسسه و واحد اقتصادی را به نھاد منتخب کارگران و حقوق بگيران شاغل در آن واگذار کرد

دی را تصانھاد خود مدیریتی کارگران و حقوق بگيران در کنار مالکان خصوصی و یا نمایندگان آنھا مشترکاٌ امر ھدایت و مدیریت یک موسسه و واحد اق
 .بعھده بگيرند
 
ھـر ایجاد مالکيت عمومی و شرایط ایده آل برای شکوفایی و کارایی نھادھای خود مدیریتی را نباید پيش شرط شکل گيری و نقش آفرینی             

ھمانطور که قبل از این گفتم در دمکراسی اقتصادی نيز پاسخگویی به الزامات برنامه ریزی ھای کBن، واگذاری بخش .   نھاد خود مدیریتی تلقی کرد
بـه )  از جمله سياست گذاری پيرامون اشکال و حدود مـالـکـيـت (  مھمی از تصميم گيری ھا و سياست گذاری ھای عمده و اساسی حوزه اقتصاد 

امری که در ھر حال می تواند حـفـظ .   نھادھای نمایندگی عمومی مردم و نھادھای نمایندگی عمومی نيروی کار و زحمت را اجتناب ناپذیر می سازد
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 
چنين محدودیتی، اما اگر با تامين شرایط آزاد و دمکراتيک برای اعمال اراده واقعی مردم و بویژه آحاد .  افراد در ھدایت و مدیریت محل کار خویش است

و در ھر حال حق نھادھای   –کارگران و حقوق بگيران در تمامی عرصه ھای اقتصاد کBن و از جمله تعيين حدود و اشکال مختلف مالکيت ھمراه باشد 
قدرتی مردم و کارگران و حقوق بگيران برای تجدید نظر در سياست گذاری ھای کBن اقتصادی و تغيير در حدود و اشکال مالکيت تضميـن   –سياسی 
 .نافی اصول پایه ای تاسيس دمکراسی فربه نخواھد بود –شده باشد 
 

این درست است که در چھارچوب دمکراسی مشارکتی اجتناب از واگذاری تصميم سازیھا و سياست گذاری ھا به گروه ھای جمعيتی بـزرگ 
، برجسته کردن نقش فردی افراد در تصميم سازیھا و سياست گذاری ھا و متنـاسـب کـردن ) ھمچون آحاد جمعيتی یک کشور، یک استان و شھر (  

 ا یمشارکت 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 راھنمـ
این ھمه، اما چيزی از اھميت این حقيقت که در دمکراسی مشارکتی نيز برغم ھمه پيشرفـت ھـا بسـوی .   حرکت بسوی دمکراسی بيشتر است

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 
.  ھنوز در حيطه تصميم گيری گروه ھای جمعيتی کم و بيش پر شمار قرار خواھد داشت، نمی کاھد) از جمله تعيين اشکال و حدود مالکيت ( اقتصاد 

پردن نس 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
 .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 

اگر مالکيت خصوصی، بمثابه یکی از عوامل مھم در تنگ کردن دایره اختيار و اقتدار نھادھای خود مدیریتی در گـوھـر عـامـلـی در .   کننده برخوردارند
یـم راستای تحدید حدود دمکراسی است، برخی عوامل تحدید کننده حوزه اختيار و اقتدار نھادھای خود مدیریتی را باید عاملی در راستای بسط حـر

 .  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 
قدرتی دمکراتيک محلی و منطقه ای و در مواردی نھادھای قدرتی کشوری و حتی بين المللی  -اقتصادی ندانيم،  حضور نمایندگان نھادھای سياسی 
باید امری طبيعی و الزامی تلقی ) بویژه در موسسات و واحدھای اقتصادی بزرگ و با اھميت ( در ھدایت و مدیریت موسسات و واحدھای اقتصادی را 

قدرتی دمکراتيک محلی، منطقه ای و کشوری در دستگاه ھدایت و مدیریت موسسات  -حضور نمایندگان سازمانھای دولتی و نھادھای سياسی .  کرد
دن ه شو واحدھای اقتصادی در واقع می تواند اقدامی در راستای استيفای حقوق گروه ھای جمعيتی مختلف و به این اعتبار اقدامی در جھت دمکراتيز

با این حال، حضور موجه این نھادھای قدرتی در ھدایت و مدیریت موسسات و واحدھای .  بيشتر مدیریت موسسات و واحدھای اقتصادی تلقی گردد
بمثابه اصلی ترین نيروی حاضر در دسـتـگـاه  –اقتصادی تحت ھيچ شرایطی نمی باید اصل وجودی و حریم کارکردی نھادھای خود مدیریتی محل کار 

 .   را مورد سوال قرار دھد –مدیریتی ھر موسسه و واحد اقتصادی 
 

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

در این ميان نقش نھادھای مدافع سBمت محيط زیست و نھادھای مدافع منافع مصرف کنندگان از برجستگی بسيار بيشتری بـرخـوردار .   داده شود
برسميت شناختن نقش نھادھای مدافع سBمت محيط زیست در نظارت و کنترل بر فعاليت کارخانجات و واحدھای اقتصادی و ملحوظ داشتن .   است

ت توصيه ھا و نقطه نظرات این نھادھا در انطباق فعاليت ھای اقتصادی موسسات و واحدھای اقتصادی با الزامات حفظ سBمت محيط زیست از اھمي
 .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 

ھمه مردم به عنوان مصرف کننده توليدات و خدمات موسسات و واحدھای اقتصادی از حق برابری برای کنترل و نظارت بر فعاليت این .  اقتصادی است
نھادھای حمایت از منافع مصرف کنندگان می توانند به نحو موثری بر سيستم قيمت گذاری و تضـمـيـن .    موسسات و واحدھای اقتصادی برخوردارند

نھادھای مدافع .   کيفيت توليدات و خدمات موسسات و واحدھای اقتصادی نظارت کرده و در این عرصه به عنوان یک عامل تصميم گيرنده عمل نمایند
ت الـيـمنافع مصرف کنندگان در عين حال می توانند نقش بسيار ارزنده و کارسازی در تخصيص بھينه منابع و برنامه ریزی ھای مربوط به توليـد و فـعـ

در این عرصه نھادھای مدافع منافع مصرف کنندگان قادرند با انعکاس خواست و تقاضای موثر .  اقتصادی موسسات و واحدھای اقتصادی بعھده بگيرند
تن عمومی برای محصوmت توليدی و خدماتی مختلف، در نقش مشاور موسسات و واحدھای اقتصادی ظاھر شده و از بروز بحران اضافه توليد و ھدر رف
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