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رادﯾکاليزه شدن خواسته ھای مردمی و روش ھای مبارزاتی شان در تظاھرات روز قدس،اصالح طلبان
حکومتی را در وضعيّت بسيار بدی قرار داده است .از ﯾکطرف اﯾشان باﯾد با قسم و تمنـا بـه ھيئـت
حاکمه نشان دھند که شعارھای »جانم فدای اﯾران« و »جمھوری اﯾرانی« و روش تھاجمی مردم در
اﯾن تظاھرات ارتباطی به اﯾشان ندارد و ھنوز ھم خواھان حفظ نظام حکومتی و احترام به قوانين آن
ھستند ،و از طرف دﯾگر ،باﯾد به پاﯾه ھای شان ھم نشان دھند که ھنوز پيگيرانـه بـه دنبـال گرفتـن
حقوق مردم از دولت کودتا و خامنه ای و اوباشان سرکوبگر آنھا ھستند .پيام ھا و سـخنرانی ھـای
موسوی در محکوم کردن »شعارھا و روش ھایِ ساختارشکن« و توضيحات خاتمی و سخنگوﯾانش در
»به آرامش کشاندن فضای جامعه« ھمراه با اعتراف رﯾيس حزب مـشارکت ،محمدرضـا خـاتمی ،بـه
اﯾنکه »ما نيستيم که مردم را به دنبال خود می کشيم ،بلکه آنھا ھستند که ما را به دنبال خود می
کشانند « و  ...برای گوش ھيئت حاکمه اﯾراد شده و در حقيقت ،اعالم برائت آنھا از رونـد رادﯾکـاليزه
شدن مبارزات مردم است .اما وظيفـه یِ نـصيحت مـردم در تغيـير روش و شـعارھا ،و بـاز گردانـدن
رفتارھای قابل پذﯾرش در چھارچوب ساختار حکومتی به گردنِ ليبرال ھای »مستقل« افتاده است.
ممکن است برخی به ما اﯾراد بگيرند و بگوﯾند که استفاده از واژه »اصالح طلبان حکومتی« ،زمانيکـه
تمام مشکل در اخراج اﯾشان از حکومت است اشتباه می باشد و غلط انداز است .البته اﯾن انتقـاد
به دو دليل غير موجه است .ﯾکی اﯾنکه ،اﯾن درست است که افـراد مشخـصی از اصـالح طلبـان از
مقامھای مدﯾرﯾت باال و کالن ھيئت حاکمه کنار گذاشته شده اند ،اما ھنوز کودتاچيان نتوانـسته انـد
دولت و حکومت را از وجود تمامی اصالح طلبان حکومتی پاالﯾش کننـد و تعـداد زﯾـادی از اﯾـشان در
مدﯾرﯾت ھای ميانی و پاﯾينی نھادھای دولتی و اقليت مجلس حضور دارند .ثانياً ،بارھا خامنه ای آنھا
را بعنوان نيروھای خودی اعالم کرده و ھنوز ھم نصيحتشان می کند که از راه »فتنه« بـاز گردنـد .از
اﯾن رو است که آنھا ھنوز ھم اميدی به اشغال جاﯾگاه خود در ھيئت حاکمه دارند .امـا ،چـيزی کـه
حتی منتقدان به واژه یِ »اصالح طلبان حکومتی« نمی توانند انکار کنند اﯾن است که اﯾشان بخشی
از »طبقه حاکمه« و بورژواھای وابسته به انحصارات سرماﯾه داری می باشند .ﯾعنی حـتی اگـر بـه
حکومتی بودنِ اﯾشان ھم اعتراض شود ،در بـورژوا بودنـشان شـکّی نيـست .پـس در ھـر جـا کـه
نوﯾسنده و ﯾا سخنرانی ،برای »رھبری« اصالح طلبان حقی قائل می شود ،در حقيقت ،حقی است
که برای طبقه حاکمه قائل شده و در جاﯾيکه اﯾن حق را از »مردم« سلب مـی کنـد ،در حقيقـت از
طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه سلب کرده است.
منافع طبقاتی بورژوازی اﯾران وقوع ﯾک انقالب را نمی تواند تحمل کند .کوچکترﯾن دگرگونی در روابط
سياسی و شکستن ھرم قدرت کنونی ،موقعيت تمامی انحصارھای بورژوازی را ،اعم از حکومـتی و
غير حکومتی ،به خطر می اندازد .اﯾن بورژوازی،حتی اگر خودش ھم در درون حکومـت نباشـد ،بـه
شدت به رانت ھای حکومتی وابسته است .آنانی که اﯾن جناح از بورژوازی را مخالف با ھيئت حاکمه
تصور می کنند ،ﯾا حتی کسانيکه معتقدند که اﯾشان به »تغيير رژﯾم« رضاﯾت خواھند داد ،شـدﯾداً در
توھم به سر می برند .نياز اﯾشان به فوق سودھای ميليارد دالری ،آنان را چنان به مراکـز معـامالتِ
دولتی وابسته کرده که بدون گرفتن قراردادھای دولتی قادر به ادامه زندگی نيستند .عـدم توفيـق
مبارزات مردم در اﯾجاد کوچکترﯾن تغييری در فضای سياسی را ھم باﯾد در عمق وابستگی »رھبری«
اصالح طلبان نسبت داد .دولت کودتا می داند که اﯾن جناح ،بنابر منافع اقتصادی اش در حفظ نظام،
کوچکترﯾن اقدام جسورانه ای عليه اش انجام نخواھد داد .به ھمين دليل ھم نيـازی بـه ﯾـک وجـب
عقب نشينی از مواضع قدرتش نمی بيند .آنھا می دانند که تا زمانيکه مبارزات مردمی در زﯾر رھبری
اﯾن جناح قرار دارد نمی تواند خطر واقعی براﯾشان باشد .اما اگر »خدای ناکرده« اﯾن جنبش از زﯾـر
»رھبری« اﯾن جناح بيرون آمده و به ساختارشکنی روی آورند ،کاله تمامی جناح ھای حکومتی پس
معرکه خواھد بود.
پس وظيفه یِ ليبرال ھای »مستقل« ،جلوگيری از حرکت ساختار شکنانه و حضور سياسی مستقل
مردمی است .حضوری که اﯾنک واقعيت ﯾافته و مردم را از اھداف،خواسته ھا و توانِ »رھبران« اصالح
طلب فراتر برده است .اﯾن را باﯾد در نظر داشت که ھرچه خواسته ھـای مردمـی رادﯾکـالتر شـود،
سازش مؤثر بين جناح ھای حکومتی دشوارتر خواھد شد» .سازش مؤثر« آن سازشی است کـه
در پیِ رسيدن اصالح طلبان به اھدافشان ،مبارزات مردمی نيز به سکون و توقف بيانجامد .جناح غالب
حکومتی ،زمانی آماده یِ مصالحه با اصالح طلبان می شود که در برابر عقب نشينی اش از انحـصار
قدرت به آرامش اجتماعی و توقف مبارزات مردم برسد .بنابراﯾن ،ھر چه توقعاتِ مردم باالتر برود ،آرام
کردن اﯾشان نياز به عقب نشينی بيشتری از طرف ھيئت حاکمه خواھد داشت .اصالح طلبان ،برای
آرام کردن مردم و توقف مبارزات خيابانی ،باﯾد نشان دھند که مبارزات مردمی به نتيجه ای رسـيده
است  .در غير اﯾنصورت ،مردم به مبارزات خود تا رسيدن به خواسـته ھاﯾـشان ادامـه خواھنـد داد و
شراﯾط سازش بين دو جناح بوجود نخواھد آمد .پس ھرچه سقف خواسته ھای مردمی بـاالتر رود،
کفِ »سازش موثر« نيز باالتر خواھد رفت .وظيفـه یِ ليـبرال ھـای »مـستقل« اﯾنـست کـه سـقف
خواسته ھای مردمی را به حداقل برسانند تا سازش بين جناح ھای حکومتی امکانپذﯾرتر شود.

»ﺣﺮف زن ﻳﻜﻲ اﺳﺖ!«
ﯾکی از ھمين ليبرال ھای »مستقل« دو مطلب در ﯾکی از ساﯾت ھای فمينيستی منتشر کـرده )(1
که می توان آنرا به عنوان نمونه ای از کارکرد اﯾشان در بحران انقالبی کنونی دانست .نوﯾـسنده ی
اﯾن مطالب که از قضا ﯾکی از مبارزان اصالح طلب جنبش زنان می باشد ،اتفاقاً کسی اسـت کـه بـا
آغاز مبارزات مردمی و حماﯾتش از رھبری اصالح طلبان حکومتی ،خواھانِ تعطيلی تمـامیِ »جنبـش
ھای مدنی« به نفع اصالحات حکومتی در زﯾر شعار عمومی سياسی اﯾشان بود .اما ،با خارج شدن
مبارزات سياسی مردم از چھارچوب راه حل ھای اصالح طلبانه و گرفتن سمت و سـوی انقالبـی در
ساختار سياسی و حکومتی اﯾران ،اﯾنک خواھانِ ھمزﯾستی اﯾن »جنبش ھا« شده است .باری ،ما
در اﯾنجا به اﯾنکه در ذھن اﯾن بانوی محترم چه می گذرد و در پيچ و تاب ھای روند مبارزاتی مردم در
شراﯾط انقالبی چه رنگی به خود می گيرد ،کاری ندارﯾم .نظرش است و حق دارد که ھر زمـان کـه
می خواھد آن را تغيير دھد .اما ،ما با اﯾدئولوژی »ليبراليسم« او مشکل اساسی داشته و ناچارﯾـم
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برای روشن کردن نقش آنھا در اﯾن شراﯾط ،برخی از تاکتيک ھای تحميقی شان را به نقد بکشيم .چرا که ،در پشت اﯾـن تاکتيـک ھـا ،منـافع طبقـه
مشخصی قرار گرفته که تمامی ثروت اجتماعی ﯾک ملت را به خود اختصاص داده و برای شيوع اﯾدئولوژی خود ساالنه ميلياردھا دالر خرج می کند و از
طرﯾق رسانه ھای عمومی و نظام آموزشی در سراسر جھان ،آن را به خورد مردم می دھد .اگر قبول کنيم که اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق مردم و بخصوص
طبقه کارگر ،تواناﯾی و امکانات مطالعه و تحقيق مستقل ندارند و دانش خود را از طرق راﯾج رسانه ای و نظام آموزشی کسب می کننـد ،ناچـاراً باﯾـد
قبول کنيم که ھر جنبشی در آغاز راه خود بر مبنایِ اصول اﯾن اﯾدئولوژی تعيين استراتژی و تاکتيک می کند .اما مردم  ،با حضور در صحنه یِ مبارزات
واقعی در جامعه ،بصورتِ روزمره کسب تجربه کرده و به کذب بودن اصول اﯾن اﯾدئولوژی می رسند .اﯾدئولوژی اﯾکه برای بقاء نظام موجود ساخته شده
و از طرﯾق امکاناتِ ھمين نظام به »دانش« عمومی تبدﯾل گشته است .ماھيت غير کاربردی بودن آموزش کالسيک نيز از ھمينجا بر می خيزد .حتی
خودِ سرماﯾه داران نيز ،ھنگاميکه به کار واقعی توجه می کنند ،فارغ التحصيالن دانشگاه ھا ومراکز آموزشی را »کاردان« ندانسته و تازه اﯾـشان را در
»کار تجربی« تربيت می کنند .مبارزات مردمی نيز اﯾنگونه است .مردم در آغاز مبارزات خود ،حکم فارغ التحصيل شدگانی را دارند که تا به آن زمان با
مفاھيم کاذب آشنا شده اند .دوران آموزش تجربی اﯾشان ،مبارزات خيابانی و تصادم افکار اﯾدئولوژﯾک شان با واقعيت عينی است .بـه ھميـن علـت
است که مارکسيست ھا معتقدند که علم مبارزه طبقاتی و اجتماعی باﯾد در حين پراتيک انقالبی به توده ھا آموزش داده شود.
نوﯾسنده ما نيز کامال ً به اﯾن روند آگاه است ،اما سعی دارد به ھر وسيله ای که شده آگاھی به دست آمده از طرﯾق تجربه مبـارزاتی مـردم و تغييـر
جھت مبارزه اﯾشان بر مبنای اﯾن آگاھی را سرکوب کند .ﯾکی از اﯾن ابزارھا شکل »اخالقی« به خود می گيرد .او می گوﯾد» :از سوی دﯾگر اگر اﯾـن
خيزش مردمی را ﯾک جنبش وسيع و ھمگانی »مطالبه محور« بدانيم و نه ﯾک »انقالب« ،البد بر اساس تجربه مان در جنبش زنان می توانيم بگوﯾيم که
ھر جنبش و حرکت دسته جمعی که بر محور »مطالبه ای مشخص و معين« شکل گرفته ،اگـر توسـط عـده ای )ظـاھرا رادﯾکـال( بخواھـد سـمت و
سوھای دﯾگری بگيرد و موضوع مرکزی اش ـ که باعث وحدت و مشارکت داوطلبانه اقشار و گروه ھای مختلف شده ـ احيانا تجزﯾه و تکه تکه شود بی
شک نه تنھا آن جنبش را به سمت درخواست ھا و مطالبات »رادﯾکال تر« رھنمون نخواھد شد بلکه ھمان جنبش به راه افتاده را نيز از درون ،متفرق و
بالموضوع خواھد کرد ) «.ده روزی که  (...روی آوری نوﯾسنده ی ما به استداللِ »حرف زن ﯾکی است« قرار است خواننده یِ آن را در آچمز اخالقی قرار
دھد .بدﯾن صورت که :چگونه می توان حرف خود را در وسط کار عوض کرد ،پس تعھدی که با گزﯾنش و اعالم اﯾن ھدف اوليه به مردم داده اﯾم چه می
شود؟ اما فراموش می کند که اﯾن خود مردم اند که اھداف مبارزات خود را تغيير داده اند .اﯾنکه فعاالن ميدانی ﯾک جنبش ،تحت تأثير تغيـير اھـداف
مردم ،ناشی از رشد آگاھی اﯾشان در ميدان ھای مبارزاتی ،اﯾن مسئله را با رھبران خود مطرح می کنند ،برای ھمسو شدن اﯾن رھبران با خواسته
ھای مردم است .پس در اﯾنجا ھيچ مانع اخالقی ای برای فعالين خواھان ارتقا خواسته ھای جنبش اجتماعی مربوطه وجود ندارد .ثانيـاً ،اگـر تغييـر
خواسته ھای اعالم شده یِ اوليه ،امری غير اخالقی و باعث »تجزﯾه و تکه تکه« شدن ﯾک جنبش می شود ،پس چرا »رھبران« جنبش سبز اﯾن حق
را به خود می دھند که ھدف »رأی من کجاست« و بقول خودتان »آزادی انتخابات« را بصورت ﯾکطرفه به »قانون اساسی« و »حفـظ نظـام جمھـوری
اسالمی« تغيير دھند؟
اصول اخالقی تبعيض آميز اﯾن نوﯾسنده و »رھبران« جنبش سبز افشا کننده یِ غير واقعی بودن ادعاھای ليبراليسم و افشا کننده یِ منافع طبقاتـی
اﯾن »رھبران« است .نوﯾسنده یِ ما در مطلب »ده روزی که «...می نوﯾسد» :اﯾن موارد ھمگی نشاندھنده آن است که تضاد و چالش اصلی در اﯾن
جنبش عمومی بر سر »اسالمی بودن و غيراسالمی بودن« نيست بلکه در حقيقت بر سر »دموکراسی خواھی با اقتدارگراﯾی« است .آری،
وقاﯾع اخير آشکارا نشان داد که چالش اصلی و نياز عمومی اﯾن مرحله از تارﯾخ اﯾران» ،حقوق دموکراتيـک مـردم« ﯾعـنی اسـتقرار
دموکراسی است «.دقت کنيد که اﯾن مطلب در تارﯾخ  15تيرماه  1388و در زمانی نوشته شده است که »رھبریِ« بالمنازع موسوی پاﯾـدار بـود و
مردم تا جاﯾی که آگاھانه عمل می نمودند ،در چھارچوب ارائه شده از طرف او و دﯾگر »رھبران« اصالح طلب عمل می کردند .در اﯾن زمان است کـه
نوﯾسنده یِ ما ھيچ اباﯾی از تغيير ساختار سياسی دﯾکتاتوری حاکم به دمکراسی نداشت .چرا؟ به علت آنکه ،دﯾد مردم از »دمکراسـی« بـه تغييـر
ترکيبِ ھيئت حاکمه به نفع روی کار آمدن موسوی و دار و دسته اش خالصه می شد .اما ھنگاميکه آگاھی مردم در نتيجه یِ مبارزات انقالبی شان
به نفی کل »جمھوری اسالمی« رسيدند ،نظر نوﯾسنده یِ ما نيز بر مبنایِ منافع جناحی از ھيئت حاکمه تغيير کرده و می نوﯾـسد » :در حـالی کـه
متکثر ماندن جنبش ھای اجتماعی )از جمله جنبـش سـبز ،جنبـش زنـان ،جنبـش دانـشجوﯾی( و تعميـم و تقوﯾـت ارزش ھـای دموکراتيـک و
پلوراليستی ،الزامات و محدودﯾت ھاﯾی نيز دارد .زﯾرا ھدف اﯾن جنبش ھا تغيير قوانين اساسی و مدنی و ارتقاء حقـوق شـھروندی
برای رسيدن به مساوات مدنی است و اﯾن تغيير را با روش ھای بی خشونت و در پروسه ای آرام و تدرﯾجی دنبال می کننـد) «….جنبـش سـبز (...
پس می بينيم که چگونه »استقرار دمکراسی« که خواستی واقعی و عينی در تغيير ساختار سياسی است ،جایِ خود را به »تعميم و تقوﯾت ارزش
ھای دموکراتيک و پلوراليستی« که تالشی اخالقی است تغيير می ﯾابد ،بدون آنکه نوﯾسنده یِ ما نگرانِ غير اخالقی بودنِ تغيير خواسته ھای خود و
»رھبرانِ« جنبش سبز در ميانه ی راه باشد  .اﯾن برای نوﯾسنده یِ ما قابل قبول است که معنی و مفھوم »دمکراسی« بـرای خـودش و »رھـبران«
اصالح طلب بر مبنایِ منافع طبقاتی شان تغيير ﯾابد و دوباره تعرﯾف شود ،اما ،اگر اﯾن تغيير توسط مردم و بنا بر آگاھی کنونی شان از منافع و اھـداف
خود صورت پذﯾرد ،گناه کبيره و نابخشودنی است .چرا که ،درک کنونی مردم از »استقرار دمکراسی« تغيير ساختار اﯾن حکومت به ﯾک جمھوری غير
مذھبی و الئيک »اﯾرانی« است .که مسلماً چنين تغييری باعث کوتاه شدن دست ھاشمی رفسنجانی و کروبی و موسوی و انحصارھایِ ھمسوی
اﯾشان از قراردادھای دولتی می شود.
البته نوﯾسنده ی ما ،استفاده از اﯾن توجيه اخالقی را ﯾک بار دﯾگر ھم در جنبش زنان تجربه کرده بود .در آن ھنگام ،اﯾن تجربه بـراﯾش کارسـاز بـود و
فعالينی را که خواھانِ تغيير روﯾکرد جنبش زنان به سمت طبقاتِ محروم جامعه بودند را در ﯾک آچمز اخالقی قرار داد .به ﯾاد دارم دو سال پيش که با
ﯾکی دو تن از اﯾن فعاالن صحبت می کردﯾم ،پذﯾرش اﯾن بھانه یِ »اخالقی« را اﯾنگونه توضيح می دادند که :چگونه می توان در وسط کار با اضافه کردن
خواسته ھایِ زنان طبقات محروم و فرودست به متن »منشور ﯾک ميليون امضا« دست برد ،ھنگاميکه عده ای آن متن را در شکل اوليـه یِ آن امـضا
کرده اند؟ اما ما به ﯾاد دارﯾم که در زمان طرح اﯾن »منشور ،«...رھبران و ھوادارانش به آنچه که در متن آمده بود کمتر توجه داشتند و ھدف اصلی از
»کمپين ﯾک ميليون امضا« را روﯾکرد آموزشی آن به سمت مردم اعالم می نمودند .سازمان ھای زنان با طرح »منشور ﯾک ميليون امضا« قصد داشتند
تا با بردن آن به ميان مردم ،مشکل و مسائل زنان را به اطالع عموم برسانند و از اﯾن طرﯾق برای پيشبرد اھداف زنـان ،جاﯾگـاه اجتمـاعی و عمومـی
دست و پا کنند .حداقل اﯾن توضيح و توجيھی بود که به جامعه یِ فعاالن سياسی می دادند و دقيقاً با چنين برنامه و تعھدی از ھمکاری جوانانِ عموماً
چپ ،بھره مند گشتند .اما اﯾن حرکت نيز چون دﯾگر حرکات اجتماعی اﯾستا نماند و در تقابل با موانع و کمبودھای خوﯾش ،بر مبنـای تمـاﯾالت موجـود
فعال در آن ،مسيرھای مختلف و راه حل ھای متنوع مطرح گشت .جالب اﯾنجاست که دقيقاً در ھمان زمان که فعاالن »چپ« اﯾن جنبش ،برای توسعه
یِ پاﯾه ھایِ اجتماعی آن ،پيشنھادِ طرحِ خواسته ھای مشخص زنان کارگر ،از جمله ،اضافه کردن خواسته ھاﯾی چون »حقوق برابر برای کار برابر«،
»اﯾجاد مھد کودک ھای مجانی برای نگاھداری فرزندان زنان کارگرشاغل در محيط کار« و  ...را به منشور می دادند ،و خواھانِ تأکيد »بيشتر« جنبش
زنان به سمتِ منافع زنان طبقاتِ فرودست بودند» ،رھبرانشان« نيز در حال تغيير جھت به سمت راﯾزنی و درﯾوزگی خواست ھاﯾـشان از حاکميّـت و
ارگان ھای آن شدند و با رجوع به نماﯾندگان مجلس و  ...سمتگيری طبقاتی خودشان را ظاھر ساختند .در آن زمان اﯾن تاکتيک سياسی ،در شـکل
»اخالقی« اش ،به علت عدم آگاھی فعاالن آن دوره به علم مبارزه طبقاتی ،کارساز افتاد .اﯾن فعاالن جوان و خام ما نفھميدند که »رھبرانـشان« در
جنبش زنان ،ﯾعنی ھمانھاﯾی که به بھانه یِ غير اخالقی بودن »خُلفِ وعده« با سمتگيری »منشور ﯾک ميليون امضا« به سمت زنان کارگر و زحمتکش
مخالفت می کردند ،خود ،بدون داشتن ھيچگونه پاﯾبندی ای به اصول اخالقی ،در حال تغيير روﯾکرد آن به سمتِ حاکميّت بودند .صحنه ھای »اعـالم
پيروزی« اﯾن بانوان در راھروھای مجلس ،پس از گرفتن ﯾک قرار مالقات با فالن نماﯾنده یِ ناشناس و بھمان »کميسيون« بی خاصيّت ،اﯾن مجموعه را
که می توانست آغازگر حرکت بنيادﯾنی باشد ،تبدﯾل به نماﯾش ھای فکاھی و در عين حال تأثر آوری کرده بود.
اما آنچه که اﯾن بانوی محترم و دﯾگر ليبرال ھای »مستقل« باﯾد بفھمند ،اﯾنست که »اﯾن تو بميری ،از آن توبميری ھا« نيست که شما بتوانيد با چنين
توجيه مسخره ای چند دانشجو و جوان چپی که کمونيسم را از ليبرال ھایِ »ارو کمونيست ھا« و »پسا مارکسيست« ﯾاد گرفته بودند ،تحميق کنيد.
اﯾنک ،شما با دراﯾتِ جمعی مردم اﯾران روبرو اﯾد که در طول مبارزات خيابانی خود ،در حال ﯾادگيری مبارزه طبقاتی اند و ھنگاميکه با آگاھی نوﯾنی به
ارتقاء ﯾک شعار دست می زنند ،دﯾگر از آن پاﯾين نمی آﯾند .تنھا راه آنان ارتقاء مجدد شعارھا به سطوح باالتر است.
)(1نوشين احمدی» ،ده روزی که اﯾران را لرزاند و چالش ھای جنبش زنان« و »جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط« در ساﯾت مدرسه فمينيستی ،کلوپ نسوان
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ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
م.ميناﯾی
" ...او )خمينی( بارھا به ما میگفت بنيانھای درست را چنان بگذارﯾد که پس از شما اگر خواستند ھم نتوانند آنھا را خراب کنند.. .
) خمينی( تمامی ستونھای جمھوری اسالمی را بر پاﯾهھاﯾی از اعتماد مردم برافراشت"...
نقل قول باال بخشی از مطالبی است که ميرحسين موسوی در بيانيه اخير ) (13خود به قلم آورده است  .اﯾن ادعا کامال" دروغ است
زﯾرا اگر خمينی بنيان ھای جمھوری اسالمی را درست می گذاشت و انقالب ضد استبدادی مردم را به ﯾغما نمی برد ،اگر ذره ای به
مردم ساالری اعتقاد داشت  ،اگر قتل و کشتار و تجاوز را منع می کرد ،قطعا ًحال و روز مردم اﯾن نبود .تقرﯾبا ً تمام نھادھاﯾی که
خمينی بنا نھاده برای مقابله با اراده مردم بوده است .نھاد والﯾت فقيه ،نھاد شورای نگھبان ،دادگاھھای انقالب ،نھادھای اطالعاتی
موازی ،سپاه پاسداران ،بسيج و  ...ھمگی از آغاز تاکنون فعاليت خود را بر مخالفت با اراده مردم متمرکز کرده و ھمچنان به وظاﯾف
سرکوبگرانه خود ادامه می دھند .انتظار اﯾن بود که ميرحسين موسوی بعد از اﯾنھمه جناﯾات و تجاوزات در طول حيات جمھوری
اسالمی که خود به شھادت مدارک موجود ،در بسياری از آنھا مستقيم و غيرمستقيم دست داشت  ،از خواب غفلت بيدار می شد و
به ماھيت اﯾن نھادھا پی می برد و اﯾنگونه موذﯾانه به چشم جوانان ساده دل خاک نمی پاشيد.
خوشبختانه اﯾنک با شکستن فضای انحصار اطالعات  ،مدارک تارﯾخی به وفور در اختيار ماست  .در ضمن عليرغم ھمه موانع موجود و
امحای مدارک از سوی جمھوری اسالمی می دانيم از ھمان فردای پيروزی انقالب  ،خمينی با پشت پا زدن به قول و قرارھای خود در
نوفل لوشاتو پاﯾه ھای نظامی را رﯾخت که مجموع وﯾژگی ھای زشت و ضد بشری نظامھای بھره کش و ستم پيشه تاکنون موجود در
جھان را ﯾکجا دارد .
موسوی اما عامدانه با چشم بستن بر واقعيت ھای موجود و غيرقابل انکار  ،از موضعی مصلحانه می خواھد مبشر صلح مسلحی
باشد که بتواند گرگ و گوسفند را زﯾر خيمه والﯾت فقيھی گرد ھم آورد.
"...در مسير پرھياھوﯾی که باﯾکدﯾگر ھمراه شده بودﯾم سيماﯾشان ) منظور موسوی فاالنژھا و لباس شخصی ھای سرکوبگر است( را
مرور میکردم و میدﯾدم که آن چھرهھا را دوست دارم .و می دﯾدم پيروزی ما آن چيزی نيست که در آن کسی شکست بخورد .ھمه
باﯾد با ھم کامياب شوﯾم ،اگرچه برخی مژده اﯾن کاميابی را دﯾرتر درک کنند"...
ھمچنانکه در سطور باال اشاره شد اﯾن حرفھا اگر ناشی از خوش خيالی نباشد  ،بی شک زنگ خطری را به صدا در می آورد که ھمه
باﯾد نسبت به آن ھوشيار باشيم .خصوصا" با عملکرد رفسنجانی در مجلس خبرگان که داد دوستانش را ھم درآورده است  ،باﯾد بيش
از پيش مردم را نسبت به روند سازش در باال و قربانی کردن جنبش مردمی در پيشگاه والﯾت فقيه آگاه کرد.
قبل از ھر چيز باﯾد خاطرنشان کرد اﯾن موضع گيری ھا ی سازشکارانه  ،بی شک واکنشی در برابر تعميق روزافزون جنبش مردمی بر
عليه استبداد و دﯾکتاتوری است که پوست می اندازد و ھرلحظه رادﯾکال تر می شود.
تعميق روزافزون جنبش  ،سران ھر دو جناح دﯾکتاتور و اصالح طلب را به اﯾن فکر انداخته که باﯾد قبل از فراگيرتر شدن مطالبات رادﯾکال
سر و ته قضيه را جمع کنند و به مصالحه مقطعی برسند .زﯾرا روند امور بگونه ای است که می تواند بنيان نظام را در ھم بکوبد .البته
شرکای خارجی ھر دو جناح کامال ً با اﯾن نظر آنھا موافقند و آنھا ھم موافق تعميق بيشتر جنبش نيستند چون با برقراری ﯾک دمکراسی
واقعی دﯾگر حنای آنھا رنگی نخواھد داشت و زحمتکشان و ستمدﯾدگان کل منطقه بر عليه آنھا خواھند شورﯾد.
با اﯾنھمه  ،ھنوز ھم آنچه موسوی در ذھن خود بنای احيای آنھا را دارد چيزی جز انحصار طلبی نيست .در نظر او فقط مسلمانان اﯾران و
جھان باﯾد عليرغم تنوع گراﯾشات به وحدت و ھمکاری برسند .از نظر موسوی پيروان ساﯾر ادﯾان و کسانی که معتقد به ھيچ دﯾن
آسمانی نيستند از شمول عبای وحدت خارج اند:
"  ...امام ما از مسلمانان جھان خواست با حفظ تعدد و تفاوتھاﯾشان بر روی درد مشترکی که تمامی آنان را میآزرد ھمصدا شوند.
چقدر اﯾن پيام با سخن امروز ما نزدﯾک است؛ اسالم نگفته است برای آن که وحدت پيدا کنيم باﯾد مثل ھم بيندﯾشيم .آن وحدتی که
ما بدان دعوت شدهاﯾم در عين قبول تفاوتھاست و قدس روزی است که مسلمانان باﯾد با تحمل تنوع در دﯾدگاهھای خود درمان
دردھای مشترکشان را دنبال کنند .از اﯾن روست که اگر اﯾن مناسبت به ﯾک پسند سياسی تعلق ﯾابد سال به سال شکوه خود را از
دست میدھد؛ آثاری که براﯾش آرزو شده است باقی نمیگذارد و دﯾگر نمیتواند روز اسالم و روز مستضعفان باشد"...
گذشته از اﯾن مواضع انحصارطلبانه  ،موسوی بوضوح می گوﯾد برای اﯾنکه دﯾر نشود و سيل بنيان کن مردمی در ماھھای بعد راه نيافتد
الزم است حاکمان پيام روز قدس را که ھمانا گذر از جمھوری اسالمی است در ﯾافته باشند و به مصالحه روی آورند :
"  ...چه بسا تا چند ماه دﯾگر که ميقات بھمن فرا برسد ،آنان بینتيجه و پرخطا بودن سياستھای خود را مالقات نمیکردند ) می
کنند ( و زمانی با ھزﯾنهھای سنگين عملکرد خود روبرو میشدند ) می شوند ( که برای چاره کردن بسيار دﯾر) خواھد ( بود"...
بنابر اﯾن چون مردم از خشونت نمی ترسند و روز بروز بر سطح مطالبات خود می افزاﯾند پس :
"  ...خشونت چاره ساز نيست .ادخلوا فی السلم کافه؛ ھمگی در مسالمت وارد شوﯾد"...
از سوی دﯾگر  ،موسوی ھمچون احمدی نژاد با علم کردن ماجرای تھدﯾدات خارجی و سنارﯾوی جدﯾد کشف تاسيسات اتمی و ترساندن
مردم از سرنوشت افغانستان و عراق می خواھد زحمتکشان و محرومان را از مبارزه برای استيفای حقوق خود منحرف نماﯾد .در
صورتيکه خود بھتر از ھمه می داند که زمينه سازان دخالت خارجی در ھر دو کشور نه مبارزات مردمی بلکه اقدامات برنامه رﯾزی شده
عوامل حاکم دولتی و قدرتھای جھانی با ھمراھی و ھمدلی اپوزﯾسيون دست نشانده خودشان بودند .اصوال ً ھيچ قدرت خارجی و
بھره کش بدون ھماھنگی و استفاده از عوامل داخلی نمی تواند کشوری را تحت تسلط خود درآورد.
اما عليرغم اﯾنھمه لفاظی و سخنان عارفانه مردم ھمه چيز را می دانند و با گوشت و خون و پوست خود ماھيت عرﯾان حکومت
اسالمی و قانون اساسی آن را احساس می کنند .بازگشت به قانون اساسی بازگشت دوباره به قوانين قرون وسطاﯾی است که
حقوق طبيعی و ابتداﯾی مردم را از آنھا سلب می کند و نظام والﯾت فقيھی مبتنی بر نظارت استصوابی شورای نگھبان را با ھمه
عوامل و انصار سرکوب اش بر مال و جان و نواميس آنھا حاکم می کند.
در پاﯾان باﯾد خاطر نشان کرد اگرمنظور موسوی از فضای  30سال پيش  ،فضای مبارزاتی و انقالبی قبل از  57است  ،اشتباه نمی
کند  .اما اگر گمان می کند مردم به ھمان راحتی می توانند فرﯾب مشتی دغلباز حراف را بخورند سخت اشتباه می کند
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن :ﺗﺎ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاده ،ﻫﺮ روز ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺴﺎﻃﻪ
»تا احمدی نژاده ،ھر روز ھمين بساطه«! اﯾن قولی بود که دانشجوﯾان اﯾران قبل از باز شدن دانشگاه ھا به مردم داده بودند و امروز می بينيم که بر
روی حرفشان اﯾستاده اند.
اقدامات اعتراضی دانشجوﯾان از ھمان لحظه ی بازگشت به دانشگاه آغاز شد .حتی قبل از بازگشاﯾی دانشگاه ھا .در حقيقت پاﯾبندی دانشجوﯾان به
قول شان را در دانشگاه شيراز دﯾدﯾم .ھنگاميکه دانشجوﯾان برای دادنِ امتحاناتِ معوقه شان به دانشگاه باز گشتند .سپس در خوابگاه ھای دانشگاه
شرﯾف و تھران دﯾدﯾم ،آنھم زمانيکه مشغول به امتحان ھاﯾشان بودند .پس کسی تعجب نکرد ،زمانيکه از مشغوليات اول سال خود رھا شدند با اولين
بھانه حرکت ھای اعتراضی خود را آغاز کردند.

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاد ﻋﺎدل در دوﻣﻴﻦ روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
دانشگاه تھران در روز ﯾکشنبه با ورود حداد عادل اعتراض خود را آغاز کرد .در دومين روز از آغاز به کار آموزشی دانشگاه در سال جدﯾد دهھا تن از
دانشجوﯾان دانشگاه تھران در اعتراض به حضور حداد عادل جلوی دفتر گروه فلسفه جمع شدند و منتظر شدند تا او از گروه خارج شود تا با سر دادن
شعار اعتراض خود را نسبت به او ابراز کنند .اما با طوالنی شدن زمان حضور او در گروه ،دانشجوﯾان شروع به سر دادن شعار کردند .شعارھاﯾی از
قبيل» :حداد حيا کن ،فلسفه رو رھا کن«» ،حداد عادل ،حامی قاتل«» ،آروم باش ،آروم باش ،دانشجوﯾيم نه اوباش«» ،ھر کی که بی سواده ،با
احمدی نژاده« و ...
در ادامه نيروھای حراست دانشگاه در صحنه حضور پيدا کردند و مسئوالنی از دانشکده نيز سعی در آرام کردن دانشجوﯾان داشتند که دانشجوﯾان
نپذﯾرفتند .در پاﯾان حداد عادل در احاطه ی نيروھای حفاظتی و حراستی از گروه خارج شد.

ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﻨﻲ
قبل از ورود وزير علوم دولت كودتا  :اطراف وجلوي دانشگاه تھران به شدت توسط نگھبانان وبسيجي ھا کنترل مي شود ........دانشگاه خيلي شلوغ
است......جلوي کتابخانه ي مرکزي عده اي تجمع کرده اند ....در حالي که ھنوز کسي نيامده است و لي دانشجويان عزم جزمي دارند وآماده
استقبال ھستند شواھد حاکي از ان است که محمود احمدي نژاد نخواھد آمد چون دانشگاه خيلي فضاي آماده اي دارد و ھمه ي بچه ھا اماده اند که
دانشگاه را شلوغ کنند لذا بعيد است که احمدي نژاد بيايد ...و احتماال به جاي او کامران دانشجو مي ايد در جلوي ھر درب تقريبا بين  10تا  15نگھبان
ايستاده است ....و ھمگي به شدت دانشجويان و کارت ھاي انھا را کنترل مي کنند  ...در درون دانشگاه ھم ھيچ کدام از کالس ھا برگزار نشده
است  ...و نکته ي جالب اين است که خود اساتيد ھم بيرون امده اند و منتظر ھستند ببينند که چه اتفاقي مي افتد.
ھزاران دانشجوي آزاده دراعتراض به حضور وزير دولت كودتا دردانشگاه تھران شعار دادند دولت كودتا استعفا استعفا –دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد
ساعت  10صبح كامران دانشجو به دانشگاه تھران رفت دانشجويان باشعار ازاو استقبال كردند  .جلوي كتابخانه جمعيتي ازبسيجي ھا كه ازدانشگاه
باصطالح امام صادق وارد كرده پوشانده است.جمعيت دانشجويان برعليه او شعار ميدھنددا نشجويان آزاده دانشگاه تھران در اعتراض به حضور وزير
دولت کودتا در دانشگاه تھران تظاھرات ضد دولتي به راه انداختند.شروع اين تظاھرات که در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزير علوم دولت کودتا در
دانشگاه تھران صورت گرفت از ساعت  10صبح شروع شد.
ساعت  1030دانشگاه تھران  :ھم اكنون بيش از  1000نفر از دانشجويان در جلو كتابخانه جمع ھستند وشعار ميدھند دروغگو دروغگو ,دانشجو ميميرد
ذلت نميپذيرد ,وزير علوم ھم درداخل تاالر درحاليكه تمام نفرات بسيجي ھاي دانشگاه امام صادق را آورده اند  ,درحال سخنراني است  .دانشجويان
باشعارھاي خود دولت كودتاووزير علوم رابه چالش كشيده اند  .اتحاد دانشجويان وشجاعت آنھا ستودني است .ھم اکنون تظاھرات به شدت ادامه
دارد ودانشجويان درحال شعار ھاي كوبنده ھستند دولت كودتا استعفا استعفا –دانشجوميميرد ذلت نمي پذيرد -مرگ
ساعت  : 11:00تظاھرات ضد دولتي دانشجويان در مقابل کتابخانه مرکزي و نيز در خيابان ھاي اصلي پرديس مرکزي دانشگاه به شدت ادامه داردھر
لحظه بر تعداد دانشجويان معترض افزوده مي شودودانشجويان شعارھاي كوبنده دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد و ..ميدھند .نگھبانان درب ھاي ورودي
و خروجي پرديس مرکزي دانشگاه تھران به شدت رفت و آمد دانشجويان به درون دانشگاه را کنترل مي كنند.
ساعت  :1130ھم اكنون جمعيت دانشجويان معترض به  3000نفر رسيده است  .دانشجويان معترض به دولت كودتا ,ھم صدا شعار ميدھند• :جنتي
جنتي تو دشمن ملتي•سپاه و اطالعات عامل افتضاحات •محمود خائن  ....كشتي جوانان وطن ﷲ واكبر •مرگ برتو مرگ برتو •مرگ برديكتاتور •نه
سازش نه تسليم -نه سازش نه تسليم •دانشجومي ميرد ذلت نمي پذيرد.
تعدادي از مردم ھم از بيرون سردرب دانشگاه به دانشجويان شعار دھنده پيوسته اند .مردم با نيروھاي انتظامي درگير شده اند  .نيروھاي مزدور
انتظامي ھمه را ميزنند .موبايل تعدادي ازجمعيت معترض را شكستند  .ھركس كه دوربينش را براي گرفتن فيلم باال مي آورد به نحو وحشيانه اي
مورد ضرب و جر ح نيروھاي انتظامي قرار ميگيرد .نيروھاي سركوبگربراي كنترل وسركوب دانشجويان يك سري از دربھا را بسته اند .ھمچنين آخرﯾن
اخبار از توﯾيتر حکاﯾت می کند که تظاھرات در دانشگاه تھران به بيرون دانشگاه کشيده شده است .و دانشجوﯾان در پست ھای توﯾيتر خود استمداد
ﯾاری دارند.

ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺰدور و ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه
مزدوران امروزعصر ازساعت  17تا 2030كوي دانشگاه را محاصره كردند و  2نفر از دانشجويان را در كوي دانشگاه دستگير كردند .بنا بر خبر دريافتي
ساعت  2050دانشجويان آزاده در كوي دانشگاه تھران شعار ھاي اعتراضي خود بر ضد نظام را سردادند»:نصرﷲ من ﷲ وفتح القريب مرگ براين دولت
مردم فريب«»،ديكتاتور ھسته اي بگير بخواب خسته اي«»،سيد علي پينوشه ايران شيلي نمي شه«.
بنا براين خبربه دنبال شعارھاي اعتراضي دانشجويان آزاده نيروھاي سركوبگر به دانشجويان يورش بردند  .از ساعت  17بعدازظھر كم كم نيروھاي
ضربت و انتظامي وارد كوي دانشگاه شدند با تاريكي ھوا تعداد آنھا بيشتر شد وجلو كوي صف كشيدند .بنا به گفته دانشجويان نيروھا ي ضربت مي
خواھند به تالفي حركت صبح دانشجويان دردانشگاه تھران  ،آنھا ييكه صبح تظاھرات كرده وھمچنين فعالين دانشجويي را دستگير كنند .محل تجمع
جلو يكي از خوابگاھھاي پسران بوده است.نيروي انتظامي دو دانشجو را دستگير كردند
سه دانشجو در درگيری امشب کوی دانشگاه دستگير شدند
ساعت  2030امشب دانشجوﯾان کوی دانشگاه تھران با شعار »دﯾکتاتور ھسته ای بگير بخواب خسته ای« به مصاف کودتاچيان رفتند.

ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ اﻣﺮوز داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ
دانشجوﯾان شرﯾف روز  7مھر بنا بر اعالم قبلی در اعتراض به احتمال حضور کامران دانشجو  ،وزﯾر علوم دولت کودتاﯾی در اﯾن دانشگاه دست به تجمع
اعتراض آميز زدند.
اﯾن دانشجوﯾان از ساعت  10صبح در دسته ھای چندﯾن نفره در مقابل کتابخانه مرکزی اﯾن دانشگاه تجمع کردند .از ساعت  15/10دقيقه در حدود
 200تا  250نفر از دانشجوﯾان راه پيماﯾی خود را از جلوی کتابخانه مرکزی آغاز کردند و در مقابل دانشکده ھای مختلف اﯾن دانشگاه خواھان پيوستن
دﯾگر دانشجوﯾان به تظاھرات شدند .بعد از حدود نيم ساعت از تظاھرات جمعيت نزدﯾک به ھزار نفر رسيد و بار دﯾگر در جلوی کتابخانه مرکزی دست به
تجمع زدند.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
بعد از آن جمعيت تجمع کننده به سمت سر در اصلی دانشگاه شرﯾف مشرف به خيابان آزادی حرکت کردند .در اﯾن زمان تعداد تظاھرات کنندگان به
بيش از ھزار نفر می رسيد .الزم به ذکر است تعداد بيشتری نيز به صورت تماشاچی ھمراه با اﯾن تظاھرات کنندگان بودند.
در اﯾن تظاھرات شعار ھاﯾی از قبيل»:مرگ بر دﯾکتاتور«»،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد«»،دانشجوﯾی زندانی آزاد باﯾد گردد«»،دولت کودتا استعفا
استعفا«»،احمدی کوتوله اﯾن آخرﯾن پيامه جنبش سبز اﯾران آماده قيامه«،
»محمود خائن آواره گردی خاک وطن را وﯾرانه کردی کشتی جوانان وطن ﷲ اکبر کردی ھزاران در کفن ﷲ اکبر مرگ بر تو مرگ بر تو مرگ بر تو مرگ بر
تو« سر داده شد.
تا لحظه تنظيم اﯾن خبر در ساعت  15/12دانشجوﯾان در جلوی سر در دانشگاه شرﯾف حضور دارند و به تجمع خود ادامه داده اند .پليس نيز خيابان
آزادی در محدوده ی دانشگاه شرﯾف را تحت کنترل خود در اورده است.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ
بنا بر خبر دريافتي روز دوشنبه  6مھر ساعت  11صبح دانشجويان دانشگاه عالمه در اعتراض به رويه ضد دانشجويي كه در اين دانشگاه در رابطه با
خوابگاه دانشجويان اعمال شده است اقدام به برگزاري يك تجمع اعتراضي كردند  .شايان توجه است كه تعداد قابل توجھي ازدانشجويان اين دانشگاه
بدون خوابگاه مانده و به آنھا خوابگاه نداده اند و حتي خيلي از دانشجويان كه سال قبل خوابگاه داشته اند را بيرون انداخته وگفته اند به شما خوابگاه
تعلق نميگيرد  .دراين رابطه روز دوشنبه دانشجويان اين دانشگاه به ويژه از دانشكده ھاي حقوق و روان شناسي به محل خانه فرھنگ و امور اداري
دانشگاه رفته و دست به تجمع اعتراضي زدند .ھمچنين دانشجوياني كه درساير دانشكده ھاي اين دانشگاه بودند به تجمع كنندگان پيوستند  .اين
تجمع چندساعت ادامه داشت و دانشجويان گفته اند كه اگر جواب نگيرند دوباره در روزھاي بعد تجمع مي كنند.

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
به دنبال بيرون آمدن دانشجوﯾان دانشگاه تھران به خيابان ھا و تجمع حماﯾتی مردم و پيوستن به دانشجوﯾان در عصر روزسه شنبه ,ميدان انقـالب از
سوی نيروھای امنيتی وانتظامی نظام به محاصره ی کامل در آمد .تعداد بسيار زﯾادي از نيروھای امنيتی ونيروھای انتظامی در اين ميدان و اطراف آن
مستقر شده واجازه ی ھرگونه توقف به عابرﯾن ورانندگان را در اطراف ميدان انقالب ,خيابان ھای کارگر شمالی وجنوبی ,انقالب ,آزادی وجمـالزاده را
نميدادند .فضای امنيتی شدﯾدی براطراف ميدان انقالب ساﯾه افکنده و دھھا موتورسوار وخودروی گارد وﯾژه ونيروی انتظامی در اطراف ميـدان انقـالب
رفت و آمد كرده و به شدت مردم را كنترل ميكردنداما غول از چراغ بيرون آمده بود و تظاھرات ھا تا ميدان وليعصر و خيابان کرﯾمخان گسترده شده بود.
دسته ھاﯾی پراکنده از مردم که بطور ھمزمان به سمت ميدان ھفت تير راھپيماﯾی می کردند با نيروھای سرکوبگر مواجه شدند .در ساعت  1730زير
پل كريم خان به سمت ھفت تير بين نيروھاي امنيتي و مردم درگيري آغاز شد ,نيروھاي امنيتي شروع به ضرب و شتم مردم كـه قـصد داشـتند بـه
صورت سازمان يافته به سمت ھفت تير حركت كنند حمله كردند ,فوج ماموران و لباس شخصي ھا از ھر طرف به سمت پل كريمخان در حركت بوده و
لباس شخصيھا با چوب و چماق سوار بر موتور سيكلت به ھمان سمت حركت كردند .يادآوري مي شود نظام از صبح خيابان وليعصر تا ميدان رضاييھا را
ھر دو متر به دومتر نيروھاي سركوبگر كاشته و جو را بسيار امنيتي كرده بود .از ساعت حدود  14مامورين انتظامي اطراف ميدان ھفـت تـير مـستقر
شدند  ,به ناگاه از ساعت حدود  15.50دقيقه مامورين ضد شورش و موتور سوارھاي ضد شورش و ھجوم مامورين امنيتي توجه ھمه را جلـب کـرد ,
تجمع بيش از دو نفر ممنوع بوده و نيروھاي سركوبگر اجازه اين تجمع را نميدادند .براي ايجاد رعب و وحشت خودروھـاي ون در گوشـه وكنـار ميـدان
مستقر كرده بودند تا در صورت دستگيري افراد را به آنھا منتقل و از آنجا به بازداشتگاه ببرند .ھر  15دقيقه موتور سوارھا با مانور در خيابان عرض اندام
مي کردند.بنا بر خبر دريافتي ,به دنبال تجمع مردم درخيابان قائم مقام ماموران سركوبگر انتظامي به مردم حمله كرده و جواني را مورد ضرب و شـتم
قرار دادند ,اين مزدوران با زدن گاز اشك آور در ميدان و ضرب و شتم يك زن تالش در متوقف كردن و ممانعت از شكل گيري تجمع را داشتند  ,بنا بر اين
خبر به دنبال ضرب و شتم يكي از زنان تجمع كننده توسط ماموران ,مردم خشمگين شده و به اعتراض پرداختند . .مردم معترض سپس به سمت ضلع
غربي خيابان كريمخان حركت كردند.

ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

بنا بر خبردريافتي انتظامات دانشگاه تھران کنترل خود را بر دانشجوﯾان شدت بخشيده است ,پس از تظاھرات بزرگ دانشجوﯾان در اعتراض به حـضور
کامران دانشجو وزير علوم دولت کودتا در دانشگاه تھران؛ در روز دوشنبه  6مھرماه که به شدت موجـب تـرس کودتـاگران از اعتراضـات جنبـش ھـای
دانشجوﯾی شده است ,مسئولين دانشگاه سعی کرده اند از طريق افزاﯾش تعداد ماموران حراست و انتظامات و گشت زنی ھای مداوم آنان در سطح
دانشگاه دانشجوﯾان را زﯾر نظر گرفته و آنھا را تحت فشار بيشتری قـرار دھنـد .از اﯾـنرو مـاموران حراسـتي و انتظامـاتی دانـشگاه از سـاعات اوليـه
بازگشاﯾی دانشگاه تا ھنگامی که درب ھای دانشگاه بسته مي شود به صورت مداوم در سطح دانشکده ھا و حياط پردﯾس مرکزي به گـشت زنـی
می پردازند و دانشجوﯾانی را که بيش از چند نفر ھستند متفرق مي کنند .

ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪ اﺣﻀﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
با آغاز سال تحصيلی دانشگاهھای کشور ،موج دوم احضار دانشجوﯾان دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز واحکامی برای دانشجوﯾان معترض اﯾن دانـشگاه
صادر شد .در ماه گذشته دھھا دانشجوی اﯾن دانشگاه در کميته انضباطی با احکام متفاوت و سنگينی محکوم شدهاند .دانشجوﯾان چنين موج احضار و
احکام را بی سابقه توصيف کردهاند.به گزارش کرمانشاه پست ،در احضارھای دور دوم مانند مرحله اول ”اخالل در نظـم و شکـستن امـوال عمومـی
دانشگاه ” قيد شده است .دانشجوﯾان چنين اتھاماتی را مردود دانسته و علت چنين برخوردھاﯾی را سياسی می دانند.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎﻟﺮوز ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﺪارس در اﻳﺮان
شھرھای مختلف آذرباﯾجان در ھفته اول مھر  ٨٨شاھد پخش اعالميه و دﯾوار نوﯾسی وتجمعات اعتراضی به مناسبت بازگشائی مدارس بود و فعالين
مدنی آذرباﯾجانی در شھرھای مختلف با پخش اعالميه و نوشتن شعارھاﯾی بر روی دﯾوارھا و کيوسکھای تلفن اعتراض خود را به سيستم آموزشی
اﯾران اعالم کردند .بر اساس گزارشات رسيده فعالين آذرباﯾجانی در جنوب شھر تھران ،شھر ری و رباط کرﯾم با چسباندن اعالميه ھای مجلس ترحيـم
زبان مادری نسبت به ممنوعيت تحصيل به زبان مادری اتنيکھای ترک ،کرد ،عرب،بلوچ و ترکمن اعتراض کردند.ھمچنيـن جوانـان طرفـدار تيـم تراکتـور
سازی تبرﯾز در روز سه مھر  ٨٨و پس از اتمام بازی اﯾن تيم با فوالد خوزستان در استادﯾوم باغشمال اﯾن شھر با راھپيماﯾی به سوی مرکز اﯾن شھر و
سردادن شعارھای »تورک دﯾلينده مدرسه«» ،ﯾاشاسين آذرباﯾجان« دست به راھپيماﯾی اعتراض آميز زدند.خبرھای رسيده از شھرھای تبرﯾز،اروميه،
اردبيل ،زنجان ،مراغه ،ميانه ،خوی ،نقده)سولدوز( و دﯾگر شھرھای آذرباﯾجان نيز حاکيست فعالين آذرباﯾجانی با نوشتن شـعارھاﯾی بـا عنـاوﯾن »اوز
دﯾلينده مدرسه اولماليدﯾر ھر کسه«» ،منيم دﯾليم اولن دئيل باشقا دﯾله دونن دئيل«» ،تورک دﯾلينده مدرسه« بر روی دﯾوارھای مدارس و مکانھای پر
رفت و آمد شھری و محالت و کيوسکھای تلفن به ممنوعيت تحصيل به زبان مادری آذرباﯾجانيھا و اتنيکھای غير فارس در اﯾران اعتراض کردند که بدنبال
اﯾن امر فضای شھرھای آذرباﯾجان حالتی امنيتی به خود گرفته است.ممنوعيت و عدم آموزش به زبان مادری آذرباﯾجانيھا و دﯾگر جامعه ھای غير فارس
در مدارس اﯾران باعث گردﯾده که اﯾن روز در بين آذرباﯾجانيھا به عنوان روزی نمادﯾن و سالروز شروع تبعيض زبانی در اﯾران شناخته شود .آذرباﯾجانيھـا
ھرساله با برگزاری تجمعات اعتراضی مسالت آميز به سياستھای تبعيض آميز حکومـت اﯾـران اعـتراض کـرده و خواھـان رسـمی شـدن زبـان ترکـی
آذرباﯾجانی و تحصيل به زبان مادری در مدارس می شوند.

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺻﻔﺤﻪ 6
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻰ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﻨﻰ ﺑﻮس ﺗﻬﺮان
روز دوشنبه ششم مھر تعدادى از رانندگان مينى بوس در مقابل اتوبوسرانى ميدان الغدير تھران تجمع كردند.
آنھا در اعتراض به اينكه پس از گذشت 6ماه ھنوز خودروھاى نو را در ازاى خودروھاى اسقاطى دريافت نكردند تجمع نمودند.

دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎﻳﺪ واﺗﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺧﺮاج
جمعی از کارکنان شرکت تاﯾدواتر در نامه ای به آقاﯾان طاھری مطلق مدﯾرعامل سازمان بنادر و درﯾانوردی وکردزنگنه مدﯾرعامل سازمان خصوصیسازی
از به خطر افتن امنيت شغلی 2ھزار نفرازکارکنان اﯾن شرکت ابراز نگرانی کردند .در بخشی از اﯾن نامه آمده است :برخالف شما که با خاطری آسوده
بستر می روﯾد ،دستور تعدﯾل نيرو در اﯾن شرکت در حال اجرا است و در مرحله اول حکم تسوﯾه حساب تعدادی از پرسنل قدﯾمی شرکت صادر شده
است .

اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز
مطابق اخبار رسيده به اتحادﯾه آزاد کارگران اﯾران ٢۵٠ ،کارگر شاغل در کارخانه پارچه بافی کرپ ناز در روزھای  ٢١تا  ٢۴شھرﯾور در اعتراض به عدم
پرداخت  4ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشيدند .اﯾن کارخانه وابسته به بانک ملت و زﯾر نظر وزارت صناﯾع و معادن می باشد و کارگرانش در سه
شيفت مشغول کار می باشند .در طی روزھای اعتصاب از طرف فرمانداری ھرسين و اداره کار اﯾن شھرستان و نيز از طرف استانداری نماﯾندگانی
جھت بررسی وضعيت به کارخانه رفته اند و در پاﯾان کارگران از بيم اخراج به بھانه ورشکستگی کارخانه و با قبول درﯾافت حقوق ﯾک ماه خود در دو
نوبت ،بر سر کارھای خود بازگشتند .اﯾن کارگران توافق کردند که ابتدا  ٢٠٠ھزار تومان به عنوان علی الحساب و سپس در نوبت دﯾگری در اواﯾل مھر
ماه مابقی حقوق ماھانه خود را که تنھا  ٢٧۵ھزار تومان است ،درﯾافت کنند .ضمن آن که به کارفرمای خود اولتيماتوم دادند که درصورتی که تا پاﯾان
مھر ماه تمامی حقوق معوقه خود را درﯾافت نکنند ،دوباره دست از کار خواھند کشيد .

ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاض ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرس ژﻧﺮاﺗﻮر
بنا به خبر دريافتى ،در روزھای اخير به دستور حميدی مدﯾر عامل کارخانه پارس ژنراتور ،مبالغ پرداختی کارانه که تا بحال در اﯾن مرکز صنعتی ھر ماھه
به کارگران معموال ھمراه دستمزدھای ماھيانه شان پرداخت ميشد ،به نصف کاھش ﯾافته است .ميانگين کارانه درﯾافتی کارگران مبلغی حدود 120
ھزار تومان بود که ھم اکنون به چيزی نزدﯾک  50و  60ھزار تومان رسيده است !
اﯾن اقدام حميدی در تھاجم به دستمزدھای ناچيز کارگران بشدت خشم آنان را برانگيخته است .در روزھای گذشته کارگران سالن ماشين آالت
سنگين و دﯾگر بخشھای کارخانه عليه کاھش کارانه ھا دست به اعتراض زدند .حميدی و عواملش در جواب کارگران معترض گفته اند :برخی از
دستگاھھای سنگين کارخانه از کار افتاده و بعلت تحرﯾمھا ھم اکنون قادر به راه اندازی اﯾن دستگاھھا نمی باشند و به ھمين دليل کارانه کارگران را
کاھش داده اند! ﯾکی از کارگران معترض ميگفت :اﯾن چيزھا به ما ربطی ندارد ،ما کار ميکنيم و در مقابل دستمزدھاﯾمان را ميخواھيم!
کارخانه پارس ژنراتور واقع در فردﯾس کرج با بيش از  1000کارگر قراردادی ،که از طرﯾق شرکت انگل پيمانکاری پارس استخدام شده اند ،با قراردادھای
ﯾک طرفه و سفيد امضا با پاﯾه دستمزدھای  297ھزار تومانی ،در  3شيفت فشرده و سنگين کاری در زمينه توليد انواع ژنراتورھای توليد برق و
دستگاھھای جانبی فعال ميباشد.

ﺑﺮﻧﺠﻜﺎران ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺑﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻏﻠﻪ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
روز سه شنبه 31شھريور  ,شمارى از شاليکاران بابلى در پى کاھش  100تا  150تومانى قيمت خريد تضمينى ھر کيلو برنج  ،در مقابل اين مرکز تجمع
کردند و مانع خروج  2نماينده سازمان بازرگانى و شرکت غله استان از اين محل شدند.
مديرعامل غله و خدمات بازرگانى منطقه  2کشور دراين رابطه گفت  :دولت در تصميم اخير خود  ،قيمت مصوب شوراى اقتصاد را کاھش داد و اين
موضوع باعث اعتراض کشاورزان شد.
بر ھمين اساس و در پى اعتراضات مداوم کشاورزان مرکز خريد تضمينى برنج در بابل تعطيل شد.

درﮔﻴﺮى ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺮﻳﻒ آﺑﺎد ﺳﻨﻨﺪج
بنا به خبر دريافتى ،يکشنبه شب  ۵مھر ،درگيرى نظامى شديدى در شھر سنندج رخ داد .ديشب در خيابان شريف آباد و در کوچه ھاى اين محله از
ساعت  ٩شب درگيرى شديدى شروع شد که تا ساعت  ١٢شب ادامه داشت.
نيروھاى اطالعاتى جمھورى اسالمى يک تيم مسلح سلفى ھا را که بقول خودشان "نقش مستقيم در ترور افراد مذھبى داشتند" شناسائى و به
آنھا حمله کردند .چندين نفر از اعضاى اين فرقه که ھمگى مجرد بودند و در يک منزل اجاره اى در محله شريف آباد ساکن بودند ،ديشب مورد حمله
نيروھاى اطالعاتى جمھورى اسالمى قرار گرفتند .طى درگيرى بارھا بدرون اين منزل نارنجک پرتاب کردند .صداى مکرر و مھيب انفجار و تيراندازى تا
چند خيابان آنطرف تر شنيده ميشد .اين وضعيت وحشت عجيبى را براى ساکنين محله ايجاد کرده بود .تمام خيابانھا و جاده ھاى منتھى به شريف
آباد ھمگى بسته شده بود بطورى که ھيچ کسى نميتوانست به اين خيابان وارد يا خارج شود .در اين درگيرى  ٢نفر از نيروھاى يگان ويژه عمليات
اطالعات که از تھران اعزام شده بودند کشته شدند .ھمينطور  ٣نفر از سلفى ھا کشته شدند و  ٣نفر ديگر دستگير شدند .نيروھاى دولتى اجساد
کشته شدگان را فورا به مقر سپاه در خيابان شاھپور سابق انتقال دادند .مراسم تشيع جنازه  ٢نفر از نيروھاى دولتى که دراين درگيرى کشته شدند،
امروز دوشنبه بعد از نماز ظھر از مقابل مسجد جامع صورت گرفت .منزل اجاره اى دو طبقه اى که سلفى ھا در آن مستقر بودند بدنبال اين درگيرى
تماما تخريب شده است .بدنبال اين درگيرى فضاى شھر بشدت امنيتى شده است.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزان ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاري
صبح دﯾروز جمعی زﯾادی از ذخيرهسازان مرکبات مازندران در مقابل استانداری اﯾن استان تجمع کردند و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند.
به دنبال خلف وعده وزارت بازرگانی در اسفندماه سال گذشته در قراردادی که با ذخيرهسازان مرکبات استان مازندران منفقد كرده بود بسياری از
ذخيرهسازان ورشکست شده و با مشکالت جدی معيشتی و شغلی روبرو شدند.
ھمچنين به دنبال اعتراض امروز که در ادامه اعتراضات ﯾک ماه گذشته صورت گرفته بود استاندار مازندران در اﯾن مراسم حضور نيافت و پس از درگيری
تنھا اجازه حضور سه نفر از معترضين به عنوان نماﯾنده ذخيرهسازان مازندران داده شد.
به گزارش خبرنگار اﯾلنا ،نماﯾندگان ذخيرهسازان مازندرانی با سختی توانستند پس از چند ساعت انتظار با مشاور استاندار صحبت داشته و تنھا جوابی
که به آنھا داده شده بود اﯾن که ظرف  48ساعت جواب قطعی به مشکل ذخيرهسازان مازندران داده خواھد شد.
ﯾکی از ذخيرهسازان معترض در اﯾن تجمع به خبرنگار اﯾلنا گفت :ذخيرهسازان استان مازندران به دليل کارشکنیھا و بیمسووليتی اداره بازرگانی با
مشکالت جدی روبرو شدند و تقرﯾبا رو به نابودی رفتهاند.
وی ھمچنين گفت :عده زﯾادی از ذخيرهسازان استان ورشکست شده عدهای از آنھا در بيمارستان بستری و عدھای از دست طلبکاران خود فراری
ھستند.
وی ھمچنين گفت :خواسته ما ذخيرهسازان رسيدگی به مشکالت به وجود آمده است که علت اصلی آن مسؤوالن دولتی استان است.

ﺻﻔﺤﻪ 7

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
وی ھمچنين گفت :نه تنھا به مشکالت ما در سال گذشته رسيدگی نشده است و بلکه امسال ھم تصميم گرفتهاند قراردادی با ذخيرهسازان بدھکار
از سال گذشته نبندند که اﯾن برای ذخيرهسازان ﯾک فاجعه تلقی میشود.
وی ھمچنين گفت :ذخيرهسازان استان مازندران مدتی زﯾادی است که در صدد مالقات با استاندار مازندران ھستند اما ھميشه جواب سرباال داده
شده و میگوﯾند استاندار ﯾا وقت ندارد و ﯾا در استانداری نيست.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ آوﻧﮕﺎن اراك
کارگران شرکت آونگان اراک جلوي درب اين کارخانه تجمع کردند  .علت اين تجمع اعتراضي به تعويق افتادن حقوق و مزاياي چند ماھه بوده است .اين
کارگران معترض که روز پنجشنبه ھم در اداره کار استان تجمع کرده بودند بر پرداخت نشدن شش ماه حقوق و مزايا و پرداخت نشدن سنوات
بازنشسته ھا اعتراض داشتند.دراين رابطه يكي از كارگران معترض گفت  :حدود پنج سال است که شرکت آونگان به بخش خصوصي واگذار شده واز
زمان واگذاري مشکالت بسياري براي اين کارخانه و کارگران آن بوجودآمده است  .مدير عامل کارخانه بسياري از تجھيزات آونگان را فروخته و يا براي
نصب به مکان ديگري انتقال داده است.
ھم اكنون چھار نفر از اعضاي شوراي کارگري شرکت آونگان بازداشت شده اند  ,عالوه برآن ھم اکنون برق کارخانه به دليل پرداخت نکردن صورت
حساب قطع شده و جريان گاز طبيعي ھم بدليل بدھي دو ميليارد ريالي به شرکت گاز در شرف قطع است.
اين كارگر معترض ادامه داد :ما بارھا در جلوي درب کارخانه اداره کار استان استانداري مرکزي و فرمانداري تجمع کرده ايم و چند بار خيابان مقابل
شركت را مسدود كرده ايم  .اما مسئله ودرخواست ما حل و فصل نميشود .شرکت آونگان اراک به عنوان بزرگترين سازنده برج ھاي انتقال نيرو و
مخابراتي در سطح كشور است اما از دادن حقوق ومزايا به كارگرانش عاجز است .

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺎﻛﺴﻲ راﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺪان رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻬﺮان
بنا بر خبر دريافتي روز شنبه چھارم مھر ماه  ,جمعي از تاكسيرانان از ساعت  16الي  18در ميدان رسالت تھران تجمع اعتراضي برپا كرده و در اين
تجمع شعارھايي برعليه دولت كودتا و احمدي نژاد سر دادند .بنا بر اين خبر علت اعتراض اين تاكسيرانان عدم سروﯾس دھی و عملي نشدن وعده
ھاي داده شده پيرامون تبديل ماشينھاي فرسوده به رغم دريافت وجه مورد نظر از تاكسي رانھا بوده است

درﮔﻴﺮي ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ
مسابقه فوتبال بين تيمھاى ابومسلم و استقالل در مشھد به درگيرى جوانان با مأموران مزدور حكومتي منجر شد .يگان ويژه نيروھاي ا نتظامي در
وحشت از اوجگيرى اين حركت اعتراضى ,وارد صحنه شد ,آنھا با باتون جوانان را مورد حمله وحشيانه قرار دادند.

اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﭼﭙﺎول ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
به گزارش اﯾلنا ،داوود اخوان نماﯾنده کارگران ھتل آزادی با ﯾادآوری اﯾن که به دليل اتمام زمان پرداخت بيمه بيکاری تمامی کارگران باقيمانده اﯾن
مجموعه باﯾد تا پاﯾان بازسازی ھتل در دﯾگر مجموعهھای بنياد مستضعفان کار کنند ،گفت :مدﯾرﯾت بنياد بدون شرح به قانون طبقهبندی مشاغل در
طبقهبندی کارگران را به کار گرفته است.
وی ﯾادآور شد به موجب قانون کار در واحدھاﯾی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل است کارفرما باﯾد بر اساس رتبه و گروه کارگر از وی انتظار کار
داشته باشد ،اما ھم اکنون بيشتر کارگران ھتل آزادی در سمتھاﯾی که با گروه شغلی آنھا ھمخوانی نداشته و کمتر از آن است مشغول به کار
ھستند .مثال ً از کارگر حسابدار خواسته شده تا به کار ﯾک باغبانی بپردازد و ﯾا کارگر حسابدار دﯾگری را مسوول نقاشی و ﯾا نگھبانی کردهاند.
وی افزود :ھماکنون از مجموع  ۴٠٠کارگر ھتل آزادی تنھا حدود  ٢٠٠کارگر باقيماندهاند که آنھا نيز در مجموعهھای دﯾگر بنياد مستضعفان از جمله :قله
کاسپين ،توچال ،پارک ارم ،ھتل کوثر و ھتل اقدسيه مشغول کار ھستند.
به گفته اخوان اﯾن اقدام بنياد مستضعفان باعث شده تا درﯾافتی کارگران بطور چشمگيری کاھش ﯾابد.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
اعضای تعاونی مسکن وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی در اعتراض به عملکرد ھيأت مدﯾره اﯾن تعاونی و تضييع حقشان پشت دفتر وزﯾر فرھنگ و ارشاد
اسالمی تجمع کردند.
بنابر گزارش ﯾکی از شاھدان ،جلسه مجمع عمومی تعاونی مسکن کارکنان وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی دوشنبه  30شھرﯾورماه برگزار شد .در
ابتدا نماﯾنده کميته پيگيری و بررسی عملکرد تعاونی -که از سوی معاونت اداری ،مالی وزارت ارشاد و دفتر رسيدگی به شکاﯾات تعيين شده است-
گزارشی از تخلفات ،عملکرد نادرست و عدم پاسخگوﯾی ھيأت مدﯾره ارائه کرد و سپس ﯾکی از اعضای ھيأت مدﯾره در دفاع از خود مطالبی را بيان کرد
اما مورد قبول و پذﯾرش کميته پيگيری و رسيدگی و اعضا قرار نگرفت.
در اﯾن جلسه اعتراض-ھای شدﯾدی از سوی اعضا به ھيأت مدﯾره و بخصوص مدﯾر عامل تعاون بيان شد و از مدﯾرعامل خواستار پاسخ و توضيح شدند
اما لبخند تنھا پاسخ و توضيح مدﯾرعامل اﯾن تعاونی بود .حتی وقتی خانمی از اعضای تعاونی با ناراحتی بسيار از وضعيت نامناسب زندگی-اش گفت و
بيان کرد که با زندگی مستاجری فرش-ھا و لوازم زندگی-شان را فروخته-اند و مبـلغی را به اميد خانه-دار شدن به تعاونی پرداخت کرده-اند اما امروز
تعاونی ھنوز در اول راه است ،مدﯾرعامل پاسخگو نبود و فقط لبخند زد!
طبق قرارداد ،تعاونی متعھد است که پس از  28ماه از عقد قرارداد و پرداخت مبلغ توسط اعضا ،آپارتمان-ھا را تحوﯾل اعضا دھد ،امروز که دو سال
ازعقد قرارداد می گذرد ھنوز موضوع زمين پروژه-ھای مورد نظر به طور کامل مشخص نيست و ھيچ اقدامی و پيشرفتی در کار صورت نگرفته است.
گفته می شود مدﯾر عامل اﯾن تعاونی محسن قاسمی ،خواھرزاده احمدی نژاد است .اﯾن تعاونی بيش از  400نفر عضو دارد که دو سال است بيش از
 5ميليارد تومان رابه تعاونی پرداخت کرده اند.
حال باﯾد منتظر ماند و دﯾد که وزﯾر جدﯾد فرھنگ و ارشاد اسالمی که وزﯾر دولتی مدعی عدالت است چه اقدامی برای دستيابی کارکنان وزارت تحت
مدﯾرﯾت خود به حق-شان در آغاز فعاليت-اش خواھد کرد.

زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎي ﮔﺮان ﻛﺮدن ﺳﺮﺳﺎم آور ﻧﺮخ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
در ماه گذشته مردم ناگھان با قبض دو ماھه برقی روبرو گشتند که نسبت به دو ماه قبل از آن تا  13برابر باال رفته بود .اگر مصرف متوسط خانه ای در
دو ماھه یِ قبل  10ھزار تومان بود ،اﯾنک به  100ھزار تومان تا  130ھزار تومان رسيده است .ما شاھد اعتراضات پراکنده ی مردم در مقابل دفاتر برق
منطقه شان بودﯾم که حيرت زده از افزاﯾش ناگھانی اﯾنچنينی برق تجمع کرده و بين خود به گله گزاری پرداخته بودند .اما ،اعتراضات اﯾشان محدود به
ھمين گله ھا و شکاﯾت ھا محدود شد و به اقدامات دستجمعی اﯾشان در مقابله با چنين اجحافی از سوی دولت تبدﯾل نگشت.
حاال بر مبنایِ آن تجربه ،بنظر می رسد که شرکت گاز منطقه ای نيز می خواھد دست به اقدامی ھمسان با شرکت برق بزند .مـسعود ميرکاظمـی
وزﯾر نفت اﯾران از کمبود منابع مالی برای توسعه ميدانھای گاز ابراز نگرانی کرده و گفته است که در زمان پيک مصرف گاز ،بيـش از  ٢٠٠ميليـون متـر
مکعب کسری گاز وجود دارد .به گفته آقای ميرکاظمی ،ھم اکنون  ١٩ميليارد دالر پروژه نيمه تمام در صنعت گاز وجود دارد که تنھـا سـه ميليـارد دالر
بودجه برای تکميل آن در نظر گرفته شده است .او ھمچنان بر اﯾن موضوع تکيه کرد که تمامی اقدامات دولت و وزارت نفت برای جبران اﯾـن کمبـود از
طرﯾق سرماﯾه گزاری ھای خارجی نتيجه ای نداده است.

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
با در نظر گرفتن اﯾن اظھارات و مشابه بودن آن با اظھارات وزﯾر نيرو درباره کمبود بودجه تخصيص داده شده به تکميل پروژه ھای برق رسانی در سال
گذشته ،پس حتماً اﯾن کسری می باﯾست از طرﯾق باال بردن بھای گاز برای مشترکين داخلی تأمين گردد .در اﯾنصورت ،باﯾد انتظار اقدام مشابھی در
افزاﯾش سرسام آور ھزﯾنه گاز باشيم.

ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻳﻚ اﺳﻜﻠﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮي در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
اسکله حقانی اسکله شلوغ و پر رفت و آمد بندرعباس تعطيل شد .اين در حالي است كه مسئوالن وعده داده اند در ۶ماه آﯾنده آن را برای پذﯾراﯾی از
جمعيت زﯾاد مردم مسافر به بندر آماده کنند.تاکنون بسياری از وعده ھای داده شده برای سامان دھی وضع شھر پس از مدتی به فراموشی سپرده
شده است.

درﮔﻴﺮي ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﻮم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ
بنا به خبر دريافتي عده اي از مردم روستاھاي شھرستان كوھرنگ در محل احداث تونل سوم كوھرنگ تجمع كردند و با نيرو ھاي انتظامي درگير
شدند .
اين افراد كه شمارشان به  300نفر ميرسيد  ,دو ھفته پيش ھم تجمعي در اين محل داشتند  .روستاييان ميگويند دولت  66ميليارد تومان بابت زمين
ھايمان به ما بدھكار است  .امافرمانداري اين تجمع را غير قانوني دانسته و نيروھاي انتظامي راوارد صحنه كرد ه تا باضرب وشتم  ,روستاييان راوادار
به عقب نشيني وكوتاه آمدن از حق و حقوق خود كند.

اﺧﺮاج  500ﻛﺎرﮔﺮ ﻗﺰوﻳﻨﻲ در ﻳﻚ ﻣﺎه
شرکت سندان اﯾران ،سپھر الکترﯾک ،بسته بندی البرز ،اﯾران زاک ،ماشين فلزات و گودال فلزات از جمله شرکتھاﯾی است که تعدﯾل نيرو داشتهاند .
دبير اجراﯾی خانه کارگر استان قزوﯾن از افزاﯾش اخراج کارگران در واحدھای صنعتی توليدی اﯾن استان خبر داد.
عيد علی کرﯾمی درگفتوگو با خبرنگار اﯾلنا افزود :در ﯾک ماه گذشته بيش از  500کارگر در واحدھای صنعتی استان قزوﯾن اخراج شدند.وی شرکت
سندان اﯾران ،سپھر الکترﯾک ،بسته بندی البرز ،اﯾران زاک ،ماشين فلزات و گودال فلزات را از جمله شرکتھاﯾی دانست که تعدﯾل نيرو داشتهاند.کرﯾمی
تصرﯾح کرد :در بين کارگران اخراج شده افرادی با سوابق بيش از  10سال ھم ھستند.
دبير اجرای خانه کارگر استان قزوﯾن طلب شرکتھا را از جمله عوامل اخراج کارگران بر شمرد او افزود :ادامه روند اخراجھا نگران کننده است.

رﺟﺎ ﻧﻴﻮز ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را آرزو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
دﯾروز ساﯾت رجا نيوز وابسته به جناح احمدی نژاد با انتشار مطلبی به تجمع خانواده ھای بازداشت شدگان مبـارزات اخـير مردمـی و خـانواده ھـای
زندانيان سياسی در مقابل نھادھای سرکوبگر حکومتی از جمله زندان اوﯾن شکاﯾت کرده و آن را توطئـه و دسيـسه ای جدﯾـد از طـرف »اغتـشاش
طلبان « برای حفظ فشار بر حاکميّت و القاء شراﯾط مبارزاتی در اذھان عمومی معرفی کرده اسـت .اﯾـن در حاليـست از ھمـان روز آغـاز مبـارزات و
بازداشت ھای گسترده و ناپدﯾد شدن مردم ،خانواده ھای اﯾشان جھت پيگيری و اعتراض به اﯾن اقدامات غيرقانونی و سرکوبگرانه ی نھادھای اطالعی
و امنيتی در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوﯾن تجمع می کردند .بنا بر اﯾن بنظر می رسد که با انتشار چنين مطلبی در ساﯾت ارتجاعی و نزدﯾـک بـه
دستگاه ھا و ستاد کودتا و سرکوبگران خواھان برخورد با اﯾن تجمعات روزانه شده است.
اما عليرغم آگاھی خانواده ھای بازداشت شدگان و زندانيان سياسی به وجود چنين تماﯾالتی در دستگاه سرکوب حکومتی ،ھمچنان به تجمعات خود
ادامه می دھند .بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگيرشدگان  27شھرﯾورھمزمان در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوﯾن دست به تجمع اعتراضی
زدند و نسبت به وضعيت مبھم عزﯾزان خود و عدم مشخص بودن محل بازداشت و شکنجه ھای جسمی،جنسی و روحی آنھا شدﯾدا نگران ھستند و
خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط عزﯾزان خود ھستند.
روز شنبه  4مھرماه حدود  150نفر از خانواده بازداشت شده ھا در مقابل دادگاه انقالب تجمع كردند و خواھان آزادي فوري عزيزان بي گناه خود بودند.از
صبح ھمزمان با شروع ساعت كاري دادگاه انقالب يعني  08:00صبح خانواده ھا يكي يكي به داخل دادگاه انقالب وارد می شدند و در صف طوالنـی
استعالم رايانه اي مي ايستادند و منتظر مي شدند تا ببينند نام بازداشتي آنھا باالخره بعد از يك ھفته از طرف دادگاه انقالب مورد تاييد می گيرد؟آيـا
نوع اتھام و نام شعبه امنيت وبازپرس پرونده به آنھا اعالم مي شود؟
امروز نام عده اي از بازداشت شده ھاي روزجمعه  27شھريور بدون ذكر نوع اتھام و شعبه بازپرسي تاييد شد ولی نام عده اي ھنوز به تاييد دادگاه
انقالب نرسيده است .رفته رفته كه تعداد خانواده ھا بيشتر مي شد ماموران جلو درب دادگاه انقالب مانع ايستادن آنھا در مقابل دادگاه انقالب مي
شدند و با لحن تندي آنھا را از مقابل دادگاه انقالب دور مي كردند كه در چند مورد باعث ايجاد درگيری لفظي بين خانواده ھا و ماموران شد .ھمچنين
در مقابل درب دژباني زندان اوين نيز حدود  100نفر از خانواده ھا تجمع اعتراضی بر پا كردند و خواستار آزادي عزيزان خود بودند.اعتزاضات خانواده که از
صبح شروع شده است ھمچنان ادامه دارد.

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺎدران ﻋﺰادار در ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ ﺗﻬﺮان
بنابه گزارشات رسيده  ،مادران در ميدان آب نمای پارک الله تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند که در آن دھھا مادر شرکت داشت.
روز شنبه  4مھرماه از ساعت  17:40تعدادي از مادران طبق معمول ھميشه در ميدان آب نماي پارك الله گرد ھم آمدند .
از ھمان ابتدا پليس پارك الله به سوی مادران آمدند و به گونه اي عمل می کردند كه نمي خواستند مردم حاضر در پارک از حضور مادران و حتي
نيروھاي پليس و علت آن مطلع بشوند .تا مبادا مردم به جمع آنھا بپيوندند به مادران اعالم می كردند ھر چه زودتر پارك را باﯾد ترك كنند .اما مادران
ھمچنان بر خواست خود مبني بر ماندن در پارك و شكل گيري حركت اعتراضي خود پافشاري مي كردند .نيروھاي پليس پارك الله براي جلوگيري از
جلب توجه قدري از آنھا فاصله گرفتند .اما مردم با ديدن اين صحنه به طرف مادران آمدند وبه جمع آنھا پيوستند و عده اي ھم كه بي خبر از اين حركت
مادران بودند به سمـت آنھا مي آمدند و علت حضورشان را مي پرسيدند .مادران علت حركتشان را براي ديگران توضيح مي دادند و آنھا با شنيدن اين
صحبت به نشانه ھمدردي در كنار مادران داغديده و مادران زندانيان سياسی قرار می گرفتند و ھمراه مادران به حركت به دور ميدان آب نما پرداختند و
نسبت به سرکوب خونين که منجر به جان باختن و دستگيری عزﯾزان آنھا شده است اعتراض می کردند.تعداد مادران و مردم شرکت کننده در
اعتراضات امروز در حدود  70نفر تخمين زده می شد.
نيروھاي سرکوبگر پارك الله در چند قدمي مادران با موتور و بي سيم جھت كنترل آنھا حركت مي كردند.البته گفته مي شود عده اي ديگر از خانواده
ھا نيز در زير پل زندان اوين به نشانه اعتراض در ھمين ساعت تجمع اعتراضی بر پا كردند.در ميان مادران،مادر فرشيد بابايي ،متين حيدر زاده ،مريم
رشيدي ،كتايون شاھين فر به چشم مي خوردند.اين حركت و تجمع اعتراضي مادران در ساعت  19:00زمان تعيين شده به پايان رسيد.

“ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب” را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ!
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ﻧﻜﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ در ﭘﻴﺎم ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﻮﺳﻮي – اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﻲ
در گفتگو با بسياری از رفقا متوجه شدم که اﯾشان به اشتباه ،پيام سيزدھم موسوی را بی اھميت و از لحاظ سياسی خنثی ارزﯾابی می کننـد .در
صورتيکه اگر با کمی دقت بيشتر و در رابطه با جاﯾگاه کنونی موسوی در »جنبش سبز« خوانده می شد ،به نکاتی نه چندان بی اھميّت ،برای تحليل
صحيح و دقيق از اوضاع درونی »جنبش سبز« و مشکالت و معضالت رھبری آن پی می بردند .در اﯾن سند ،پيام نوﯾسان آقای موسوی تمام ھـنر دو
پھلو نوﯾسی خود را جمع کردند تا بار دﯾگر چھره ای کاذبانه از او ارائه دھند و عقب نشينی ھای او را برای حفظ جاﯾگاه رھبری اﯾن جنبش بپوشانند.
در اﯾنجا ما به گذشته یِ چند سال پيش او کاری ندارﯾم که با ھيچ دو پھلو نوﯾسی ای نمی توان شراکت و رﯾاست او در قتل و عام مردم سالھای 60
تا  68و ﯾا ھمکاری او با تاراج کنندگان ثروت مردم اﯾران را پوشاند،بلکه تنھا به نکاتی اشاره می کنيم که مشخصّه یِ سياست ھای کنونی وی در حفظ
موقعيّت برترش در »جنبش سبز« می باشد.
نکته اولی که در ھمان پاراگراف آغازﯾن بيانيه مورد توجه قرار می گيرد،اعالم برائت او و ھمکارانش از تالش ھای انحصار طلبانه ای است که در آغـاز
مبارزات ،ھنگام سرمستی از جاﯾگاه ﯾگانه یِ رھبری »جنبش سبز« مرتکب گشتند .به ﯾاد دارﯾم که اﯾشان با چه حدّتی به واحد بودن خواسته ھای
مردم در مبارزاتشان ،حول پيروزی او در انتخاباتِ رﯾاست جمھوری اصرار داشتند .اﯾشان ،ھر صداﯾی که می خواست نـشان دھـد مبـارزات مردمـی
خواسته ھاﯾی بس فراتر از گُزﯾدن او به مقام رﯾاست جمھوری دارد را با انگ »تفرقه افکن« و »طرفداری از کودتاچيان« و »بی رﯾشه گی«  ...خفه می
کردند  .به ﯾاد دارﯾم که سرمست از جاﯾگاه خود ،به دگر اندﯾشان خارج از کشوری که به رغم تفاوتِ دﯾدگاه ھاﯾشان از »جنبـش سـبز« حماﯾـت مـی
کردند ،تاخته و اﯾشان را فرصت طلب اعالم کرده و خواھانِ تصفيه اﯾشان از جمع ھواداران خود شدند .اما اکنـون کـه »رھـبری« او از درون »جنبـش
سبز« توسط کروبی و ھواداران »جمھوری اﯾرانی« به زﯾر سوأل رفته است ،پيام او را به پاراگراف زﯾر مزﯾن می کنند» :راھپيماﯾی روز قدس امسال در
روند حوادث چند ماه گذشته بدون تردﯾد ﯾک نقطه عطف محسوب میشود .نتاﯾجی بسيار مبارک از آنچه در اﯾن مناسبت اتفاق افتاد انتظار میرود که
مختص به ﯾک سليقه و ﯾک گراﯾش نيست ،بلکه فضلی عام و دستاوردی برای تمام کسانی است که در اﯾن سرزمين رﯾشه دارند ،حتی اگر برخی از
آنھا به خاطر پيشداوریھای نادرست اﯾنک و امروز نتوانند اﯾن نعمت و رحمت را لمس کنند ...آرمان اﯾن روز آن است که رنگھای گوناگون را آميخته با
ﯾکدﯾگر به صحنه بياورد .روز قدس امسال ما اﯾن گونه نبود ،اما برای چنين چيزی بود .اتفاقا اﯾنجانب آخرﯾن جمعه از رمضان امسال را در ميان کسانی
حاضر شدم که جمعی از آنان با مشتھای گره کرده به پيشوازم آمده بودند و براﯾم آرزوی مرگ داشتند .در مسير پرھياھوﯾی که باﯾکدﯾگر ھمراه شده
بودﯾم سيماﯾشان را مرور میکردم و میدﯾدم که آن چھرهھا را دوست دارم .و می دﯾدم پيروزی ما آن چيزی نيست که در آن کسی شکست بخورد.
ھمه باﯾد با ھم کامياب شوﯾم ،اگرچه برخی مژده اﯾن کاميابی را دﯾرتر درک کنند «.باز ھم می بينيم که نوﯾسندگان ھوشيار اﯾن پيام ،سعی کرده اند
که مخالفانِ موسوی را به حزب اللھی ھا و بسيجی ھاﯾی که به سمت او حمله بردند نسبت دھند .اما ،اﯾن عقب نشينی واضح تر و مخالفت ھا با
سياست ھایِ اﯾشان شفاف تر از آن است که بتوانند در اﯾن امر موفق شوند .البته نباﯾد تأثير ھر چند ناچيز تبليغاتی »جنبش رنگين کمان« در توصيف
مبارزات مردمی و افشاگری انحصار طلبی »موسوی و شرکا« را نادﯾده گرفت .بخصوص که در ھمان زمان قدر قدرتی شان ،اﯾشان را وادار به عکـس
العمل کرد  .بطوری که برای خنثی سازی اﯾن تبليغات ،چندﯾن مطلب از طرف ﯾاران او و ليبرال ھای مستقل در پاسخ مستقيم به اﯾن تبليغات منتـشر
گشت.
نکته بعدی ،در مورد گسسته شدن قسمت اعظمی از مردم از محورﯾّت »حفظ نظام جمھوری اسالمی« و »مبارزه برای اجراﯾی کردن بندھای معوقه
از قانون اساسی« است .ھدفی که موسوی برای خود و نخبگانِ متشکل در حزب »راه سبز اميد« قـرار داده اسـت .ميليـون ھـا شـرکت کننـده در
تظاھرات روز قدس ،شعار محوری خود را »نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای اﯾران« و »استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی« انتخاب نمودند و حتی ﯾک بار ھم
شعاری به نفع »قانون اساسی« ندادند .در اﯾنجا باز ھم نوﯾسندگان چيره دست او سعی کردند که اﯾن شعارھای مردمی را ھمراه با نظرات موسوی
و »راه سبز اميد« بنماﯾانند و از تيزیِ شعارھای ناسيوناليستی ای که در نظر مردم جنبه یِ سلبی آن ،ﯾعنی مخالفت با »جمھوری اسالمی« ،غالب
است ،بکاھند .به گفته ھای زﯾر دقت کنيد» :آن چيزی که میتواند اﯾن ھدف بزرگ را محقق کند پاﯾبندی بـه شـعارھای زرﯾـنی اسـت کـه انتخـاب
کردهاﯾم .ھيچ كلمهای که دوستی و برادری ميان مردم را تحت تاثير قرار دھد به بازسازی ھوﯾت و وحدت ملی ما نمیانجامد .ما اسالم رحمانی را
درمان دردھای خود میدانيم و آن چيزی را که اﯾنک به نام دﯾن از سوی بخشی از حاکميت معرفی میشود پوستينی وارونه میبينيم.
ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمھوری اسالمی به اصالت اخالقی نخستينش ھستيم .ما جمھوری اسالمی
نه ﯾک کلمه کم نه ﯾک کلمه زﯾاد را میخواھيم ،و آنانی را ساختارشکن و ھرج ومرج طلب میشناسـيم کـه بـا بھانـه و بیبھانـه از
موازﯾن اسالمی عدول میکنند و بنا بر اميال شخصی به تعطيل اصول قانون اساسی دست میزنند ...در پيش رو و در شراﯾط تارﯾخی ما
تصوﯾر روشنی از نتاﯾج رفتارھای ساختارشکنانه نيست .ھمانگونه كه در نامه فرستاده شده برای تمامی مراجع تقليد به عرض رسـيد افغانـستان و
عراق دو عبرت بزرگ در دو سوی سرزمين ما ھستند که ھرگز نباﯾد آنھا را از نظر دور کنيم «.و می بينيم که دوباره با زﯾرکی سعی دارنـد »سـاختار
شکنی« را به حکومتيان و دﯾکتاتورھا نسبت بدھند و اﯾنگونه بنماﯾانند که ھر کس مخالف با ھدف »قانون اساسی« و خواھان ساختار شکنی است در
کنار دﯾکتاتورھا و »ضد ملی« است.
و نکته آخر نيز به تاکتيک ھای اتخاذ شده یِ تظاھر کنندگان در تظاھراتِ روز قدس باز می گردد .تظاھراتی که اقـداماتِ عمومـی دفـاعی مـردم در
مقابله با سرکوبگران حکومتی به شکل تھاجم به نيروھای سرکوبگر و آتش زدن وساﯾل و ابزار سرکوبگران تبلور ﯾافت .اقداماتی که حاکی از فراگيریِ
اشکال مبارزاتِ خيابانی توسط مردم است و ھر فردی که خود را از مردم می داند باﯾد برداشتن چنين قدمی از طـرف مـردم را فرخنـده بـدارد .اﯾـن
اقدامات ،گذشته از تأثير تنبيھی آن در ميانِ نيروھای سرکوبگر ،باعث می شوند که تعداد بازداشت شدگان کمتر شود و تعداد زﯾادی از ﯾاران خيابانی
ما از تبعات بازداشت ،ﯾعنی شکنجه و مرگ و تجاوز ،در امان بمانند .اما باز ھم نوﯾسندگان بی وجدان و خودفروش موسوی که ھيچ چـيز جـز منافـع
شخصی و طبقاتی خودشان براﯾشان اھميت ندارد و شرﯾک درد و زجر و عزایِ مردم نيستند ،اﯾن اقدامات را با خشونت سرکوبگران ھمطراز کـرده و
می نوﯾسند » :از قضا آنھا که از رخدادھای قدس امسال احساس شکست میکردند بيشترﯾن بھره را از آن بردند .آنھا به واضحترﯾن شکل درﯾافتند که
سه ماه خشونت بیسابقه کمترﯾن اثری در حضور مردم به جای نگذاشته  ،بلکه آن را فراگيرتر کرده است .اگر فرصت روز قدس نبود چه بسا تا چنـد
ماه دﯾگر که ميقات بھمن فرا برسد ،آنان بینتيجه و پرخطا بودن سياستھای خود را مالقات نمیکردند و زمانی با ھزﯾنهھای سنگين عملکـرد خـود
روبرو میشدند که برای چاره کردن بسيار دﯾر بود.
خشونت چاره ساز نيست .ادخلوا فی السلم کافه؛ ھمگی در مسالمت وارد شوﯾد .خشم مرکبی است که سوار خـود را بـه زميـن
میزند .درمقابل رفتارھای زشت امنيتی و تحرﯾکھای مدوام تبليغاتی مردم حق دارند عصبانی شوند ،اگرچه اﯾن حقانيت تغييری در
تبعات خشم آنان اﯾجاد نمیکند .ما به اندازهای که از خود صبر و خرد نشان بدھيم از کوششھاﯾمان نتيجه میگيرﯾم و اگر به سوی تندرویھای
بیدليل بلغزﯾم چه بسا که حاصل ﯾک ھفته و ﯾک ماه تالش را در ﯾک روز و ﯾک صحنه جـا بگـذارﯾم .مـردم مـا از آن رو خـود را شاﯾـسته رفتارھاﯾـی
مناسبتر از سوی حاکمان میبينند که ھوشيار و خردمندند ،و خردمند کسی است که نه فقط ميان خوب و بد ،بلکه ميان خوب و خوبتر و بد و بدتـر
تميز بدھد  «.و بدﯾنصورت است که خشونت اعمال شده توسط نيروھای مسلح و امنيتی حکومـتی ،کـه ابـزار عمـده یِ ھيئـت حاکمـه بـرای حفـظ
دﯾکتاتوری اش می باشد را با اقداماتِ تدافعی مردم برای حفاظت از فرزندان و ﯾاران و حقوق انسانی شان ھمطراز نشان می دھند .واقعيّت آنستکه
برای حاکمان دﯾکتاتور عدم استفاده از خشونت حکومتی برابر با سرنگونی و فروپاشی اﯾشان است ،پس ھرگز تن به »عدم خشونت« نخواھند داد.
اﯾن را نوﯾسندگان آقای موسوی و خودش و تمامی مبلغان خيانت پيشه یِ »عدم خشونت« می دانند .پس بغير از آنست که تبليغ و حماﯾت از چنين
روشی به معنایِ انتظار از مردم است که »گوسفندوار« خود را به تيغ قصابان بسپارند؟
پس می بينيم که پيام سيزدھم موسوی عاری از نکات مھم نيست .بلکه نشاندھنده یِ نکات و جھات عمده ای است که رھبری اﯾشان را به چالش
کشيده و کوشش مزورانه اﯾشان برای حفظ جاﯾگاه به خطر افتاده شان است.

انتشار از »ندای سرخ «وابسته به گروه »بسوی انقالب«
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ﭘﻴﺎم ﺟﻤﻌﻲ از ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎي اﻳﺮان )آذرﺧﺶ(

ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺳﺎده و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺮدم اﻳﺮان
تودۀ مردم )کارگران و زحمتکشان(!
فھميدن پيام زير ساده و عمل به آن مشکل است ،ولی راه ديگری نيست:
* اگر می خواھيد در مبارزه تان به پيش رويد ،بايد ميليونی در تظاھرات ھای ضد رژيم جمھوری اسالمی شرکت کنيد.
* بايد بدانيد برای چه ھدف ھايی تظاھرات و مبارزه می کنيد .اگر می خواھيد اين رژيم را سرنگون کنيد ،بايد آگاه باشيد ،چه رژيمی واقعا ً
منافع شما را تأمين می کند.
* تظاھرات ھای ميليونی شما ،که در آنھا رژيم سياسی آيندۀ خود را شعار می دھيد ،در دل رژيم جمھوری اسالمی چنان ترسی ايجاد خواھد
کرد که کم کم فلج خواھد شد و شما نيز قوی تر خواھيد گشت.
* رژيمی را که می خواھيد جانشين جمھوری اسالمی کنيد ،بايد مھمترين خواست و شعار شما در تظاھرات ضد رژيم باشد ،يعنی بايد شعار
مرگ بر جمھوری اسالمی را با زنده باد رژيمی که بايد برقرار شود ھمزمان بگوييد.
* شما بايد ببينيد مبارزۀ چه جريان سياسی ای واقعا ً بيانگر و مجری خواست ھای شماست .قدرت واقعی شما در پيوند با چنين جريان سياسی ای
متمرکز می شود ،شما با قدرت متمرکز خود و ادامۀ مبارزه ،می توانيد رژيم جمھوری اسالمی را از بين ببريد و دولت خودتان را ايجاد کنيد.
* تنھا با چنين قدرت متمرکزی که محصول پيوند نيروی بزرگ شما با اين جريان سياسی است می توانيد رژيم جمھوری اسالمی را درھم
بشکنيد و آن را به َد َرک بفرستيد.
* ما برآنيم و بارھا گفته ايم آن نظام سياسی ای که بايد جانشين جمھوری اسالمی شود و خواست ھای فوری وسيع ترين توده ھای مردم يعنی
کارگران ،دھقانان و ديگر زحمتکشان شھر و روستا را برآورده کند و زمينه را برای پيکار قطعی طبقۀ کارگر برای محو ھرگونه استثمار و
ستم و فقر و تباھی و جھل فراھم سازد جمھوری دموکراتيک شورائی است .شما با مبارزه برای ايجاد چنين نظام سياسی ای است که می توانيد
انقالب بزرگ و پيروزمندی برپا داريد ،انقالبی که اين بار سُکان آن را خود در دست داشته باشيد و اجازه ندھيد نيروھای استثمارگر و ستمکار
جديدی آن را به نام شما و به کام خود و به ضد شما تغيير ماھيت دھند و به شکست بکشانند.
* شما بی ترديد در ادامۀ مبارزه ،به کمک آن جريان سياسی ای که از خود شما و مجری واقعی خواست ھای شماست و می تواند با پيش بينی
درست حوادث ،شما را در مبارزه تان ھدايت کند ،خواھيد فھميد که چه زمانی شيرازۀ نيروھای مسلح رژيم ارتجاعی جمھموری اسالمی در
حال از ھم پاشيدن است ،آنگاه شما بايد تحت رھبری جريان سياسی خودتان ،مسلح شويد و اين رژيم ارتجاعی را ساقط کنيد.
* تنھا خواست و مبارزۀ شما می تواند آبستن چنين نظامی باشد به شرطی که اجازه ندھيد اھداف ،استراتژی و تاکتيک مبارزه تان را نيروھای
ضد انقالبی تعيين کنند که اينک ادعای رھبری مبارزۀ شما را دارند .اين خود شماييد که بايد مامای اين نظام سياسی باشيد و شرائط تولد سالم
آن را به وجود آوريد .اين مبارزۀ شماست که بايد اين نظام سياسی جديد را به وجود آورد و پرورش دھد.
آزادی و رفاه آيندۀ شما ،راه ديگری جز چنين مبارزه ای ندارد .راه درست تنھا ھمين است.
جمعی از کمونيستھای ايران )آذرخش(
www.aazarakhsh.org

 ٦مھر  ٢٨ ،١٣٨٨سپتامبر ٢٠٠٩
azarakhshi@gmail.com
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ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ يِ »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ«-راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
در اﯾنکه مردم دمکراسی را از انقالب می آموزند شکی نيست .اگر ھنوز کسی در مورد صحت اﯾن حکم شک دارد بھتر است نگاھی
به آنچه که در »جنبش سبز« در حال شکل گيری است بياندازد.
در روزھای اول مبارزات مردمی عليه کودتاچيان ،ھنگاميکه ھنوز اميدی به تحقق شعار »رأی من کو؟« باقی مانده بود ،و تـا مـدت ھـا
پس از آن ،توده ھاﯾی که خود را با »جنبش سبز« معرفی می کردند تعصب و حساسيّت زﯾادی به »رھبری« موسوی و گفتـه ھاﯾـش
داشتند .به حدی که ھر کس در انتقاد از او و ﯾا سياست ھاﯾش حرف می زد ،بصورت خودکار از اردوگاه کودتاچيان به حساب می آمد.
با اﯾنکه مردم در کوچه ھا و خيابان ھا در درگيری با نيروھای حکومتی پا را از روش »عدم خـشونت« رھـبران اصـالح طلـب فراتـر مـی
گذاشتند و در مقابل دشمن ،شعارھاﯾی رادﯾکال تر از »ﷲ اکبر« و »رأی من کو؟« می دادند ،اما »جنبش سبز« بدون رھبری موسوی
براﯾشان غير قابل تصور بود .آنھا به حدی شيفته یِ »مقاومت« موسوی در مقابل کودتاچيـان و »نظـام دﯾکتـاتوری« شـده بودنـد کـه
متوجه نواسانات اصالح طلبان و حرف ھای ضد و نقيض و تماﯾالت سازشکارانه شان با ھميـن کودتاچيـان و دﯾکتاتورھـا نمـی شـدند.
اﯾشان تا حدی در روﯾای اصالح پذﯾری افراد و عناصر درون حکومتی فرو رفته بودند که حاضر شدند در پشت ھاشمی رفـسنجانی نيـز
نماز بگذارند و تغيير موضع و ھدفش را باور کنند .اما ،مبارزات انقالبی اﯾشان در خيابان و نظاره یِ رفتار وحـشيانه یِ حکومتيـان بـرای
حفظ قدرت ،و ناتوانی اصالح طلبان در تحقق بخشيدن به شعارھا و اثبات متوھمانه بودن ادعاھاﯾشان و نھاﯾتاً عقب نشينی اﯾشان از
»جنبش سبز« به »راه سبز اميد« و روشن شدن جداﯾی راھشان از خواسته یِ تحقق حقوق دمکراتيک مردم بـه »قـانون اساسـی«
حکومتی ،چشمانشان را نيمه باز کرد و چرخشی در جھت الوﯾت دادن به خواسته ھاﯾشان به جای اصرار در رھبری موسوی را باعث
گشت .در روز قدس ،اﯾن چرخش بيش از ھر زمان دﯾگری خود را ظاھر ساخت تا حدی که ،اصالح طلبان برای توجيـه اعمـال مـردم و
اعالم برائت خوﯾش به دﯾگر سران حکومت مطلقه جمھوری اسالمی ،مجبور به اعترافاتی شدند که تا دﯾروز سعی در پنھان داشتنش
از مردم می کردند .اﯾن اعترافات بر خالف اعترافات اصالح طلبان زندانی ،در شراﯾط بازداشت شکنجه گرفته نشده بود ،بلکه در شراﯾط
آزادی و برای نشان دادن نزدﯾکی خود به دﯾگر جناح ھای حکومتی بيان گشتند .در گزارشی از سـاﯾت »آﯾنـده« ،وابـسته بـه اصـالح
طلبان حکومتی می خوانيم » :در حالی كه برخی شعارھای تند در راھپيماﯾی روز قدس از سوی برخی كه خود را حامی موسـوی و
عضو جنبش سبز معرفی میكردند ،باعث نگرانی برخی دلسوزان كشور شده ،ميرحسين موسوی اخـيرا در متـنی دربـاره درافتـادن
حركت معترضان در دام ساختارشكنیھای خطرناك ھشدار و درباره حركت خود توضيحاتی داده است ... :ھدف دﯾگر از اﯾن بيانيه و
نيز بيانيه ھا و حركات قبلى اﯾن است كه تكاپوھاى مردم در چھارچوب نظام باقى بمانـد و در دام ساختارشـكنى ھـاى
خطرناك نيفتد ... .ما نمى توانيم براى خوش آمد كسانى كه نمى توانند اﯾن خطر را ببينند ،وظيفه خـود را در پيـشگيرى
از آن فراموش كنيم  ،كما اﯾن كه نمى توانيم بدون اثبات تعھد خود نسبت به خواسته ھاى به حق مـردم و بـازگو كـردن
آن در گفته ھاى خود از آنان دعوتى براى آرامش داشته باشيم».
تا اﯾنجا اعتراف به تغيير در جھت »رھبران« جنبش سبز را نشان دادﯾم .آنچه که از آغاز برای فعاالن »ندای سرخ« روشن بود ،اﯾن نکته
ظرﯾف بود که ھيچکس از قانون مثبته یِ علم مبارزه یِ طبقاتی مستثنی نمی باشد .از ﯾکسو مردم ،تا زمانيکه بـه مبـارزات انقالبـی
خود ادامه می دھند ،روز به روز به خواسته ھا و منافع خود آگاه تر می شوند ،و از سوی دﯾگر ،اصالح طلبان حکومتی نـيز در سـرحد
منافع طبقاتی خود باز می مانند .پس تجزﯾه »جنبش سبز« بمثابه یِ ﯾک حرکت مردمی از »رھبران« اصالح طلبش ،امری ناگزﯾر بـود
که اﯾنک در حال عينی شدن است .به گفتگوی چند تن از توده ھای »جنبش سبز« توجه کنيد:
» اولی:کاملن موافقم .نکته اصلی اﯾنه که ھيچ کس نمی تواند برای ھميشه ﯾک رھبر باقی بماند .رھبران مردم ھميشه در رابطه بـا
خواسته ھای زمانی مردم تعوﯾض ميشن .حتی موسوی و کروبی ھم رھبران ھميشگی نيستند و زمانی فرا می رسد کـه اگـر آنھـا
خود را با تحوالت در جامعه تطبيق ندھند و رشد نکنند تبدﯾل به سد در برابر پيشرفت جامعه بشوند و از طرف مـردم کنـار زده شـوند.
پس ھيچ رھبری در سيستم دمکراتيک برای ھميشه رھبر باقی نمی ماند و فضا ھميشه برای کسانی که بھتر و کارامدتر ند باﯾد بـاز
باشد.
دومی:کامال موافقم .شاﯾد اگر خواست ھای ما روزی فراتر رفت از رھبرانمون ھم گذر کنيم و خاصيت اﯾن جنبش اﯾنـه کـه رھبرھـاش
خودشون رو با اعضای جنبش تطبيق ميدن نه برعکس
سومی:خاصيت اﯾن جنبش اﯾنه که به شخص خاصی وابسته نيست و ﯾک جنبـش ھرمـی نيـست بلکـه ﯾـه جنبـشه دواره مثـل ﯾـه
استوانه و ھر کس نقش خودش و فقط خودش رو در به وجود آوردن اﯾن استوانه اﯾفا ميکنه
چھارمی:کاش اﯾنطوری بود چون به نظر من اﯾنگونه که می بينيم خيليھا دارند به صورت ھرمی موسوی و کروبی را در سر ھـرم قـرار
می دھند .شما از معدود کسانی ھستيد که من در باالترﯾن می بينم از جنبش سبز اﯾنگونه ﯾـاد مـی کنيـد .جـای آفـرﯾن دارد.پاﯾنـده
باشيد« )ساﯾت باالترﯾن – بت نسازﯾم که فردا مجبور به شکستنش شوﯾم ( http://balatarin.com/permlink/2009/9/20/1764655 -
اﯾن چند نفر در اﯾن عقيده تنھا نيستند .در زﯾر اﯾن مطلب جمعاً  109نظر جمع شده است که تماماً به اجماع ھمين نظرات را تأﯾيد می
کردند .تمامی آنانی که تا دﯾروز نمی شد در مقابلشان از ابروی باالی چشم موسوی حرف زد .البته در زﯾر مطلب موسوی در ساﯾت
»آﯾنده« نيز نظرات تأﯾيدی جمع شده است .که بيانگر اﯾجاد شکافی بيشتر در اﯾن جنبش است .اگر به ﯾاد داشته باشيد ما در مطلب
دﯾگری با عنوان »در جنبش سبز چه خبر است؟« صحبت از رﯾزش محبوبيت موسوی به دامن طرفداران کروبی صحبت کرده بودﯾم .اما
روند رﯾزشی جدﯾد با آنچه در آن مطلب نشان داده بودﯾم ،از لحاظ ماھوی کـامال ً متفـاوت اسـت .آن رﯾـزش نـشانی از تـوھم زداﯾـی
نداشت .توده ھای جنبش سبز در حال رﯾزش از ﯾک اصالح طلب به دامان دﯾگری بودند .اما اﯾـن بـار نـشانه ھـای بـسياری از توھـم
زداﯾی و آگاھی از جداﯾی خواسته ھای مردمی از اصالح طلبان حکومتی و اﯾجادِ اعتماد به نفسی انقالبی دﯾده می شود .وظيفه یِ
ما انقالبيون کمونيست است که اﯾن جرﯾان رﯾزشی را تقوﯾت کرده و در سمت و سوی انقالبی و خودباوری مردم تا حد بـاور بـه تـوان
حاکميت شان از طرﯾق شوراھای محل اشتغال و زندگی ﯾاری دھيم.
سرنگون باد حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی
نان،مسکن،آزادی – جمھوری شوراﯾی
رامين رحيمی ،چھارشنبه  4مھرماه 1388
انتشار از »ندای سرخ« وابسته به گروه »بسوی انقالب«
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ﯾکی از تفاوت ھای مھم و مثبتِ تظاھراتِ روز قدس ،اتخاذِ روش دفاع از خود دسته ھای اعتراضی بود .مثال ً در ميدان ھفت تير ،عده ای از مردم با
تھاجم به سرکوبگران لباس شخصی از بازداشت ﯾاران خيابانی شان جلوگيری کردند و با آتش زدن موتورھای اﯾشان آنان را از به کار بردن ابزار
شکاندن صف ھای تظاھراتی مردم خلع سالح کردند .و ﯾا در ميدان ونک ،پس از حمله به مزدورانی که در حال انتقالِ بازداشت شدگان به کاميونت
ھای حمل زندانيان بودند ،آن کاميونت ھا را ھم آتش زدند .بغير از اﯾن موارد ،اصوال ً روش برخورد مردم با نيروھای سرکوبگر و انتظامی نسبت به موج
آغازﯾن تظاھرات تفاوت داشت و مردم در ھمه جا سعی می کردند که نسبت به بازداشتِ ھمراھانشان منفعل نبوده و با تھاجم به نيروھای حکومتی،
آنان را از دستگيری مبارزان باز دارند .بنظر ما اﯾن عکس العملی مثبت در مبارزات مردمی است و از اﯾن طرﯾق مانع دستگيری و آزار و شکنجه و حتی
تجاوز به اﯾشان در بازداشتگاه ھا می شوند.
اما عده ای ھستند که مردم را چون ﯾک گوسفند در برابر قصاب می خواھند و نام اﯾن گوسفند چرانی را »شيوه عدم خشونت« گذاشته اند .از اﯾن
نام استفاده می کنند تا دفاع مردم از خود ،خانواده و ﯾارانشان را ھمطراز و ھمردﯾف با خشونت حکومتيان سازند .اما از آنجاﯾيکه مردم مبارز در برابر
اﯾن اجحافات حکومتی و درنده خوﯾی دﯾکتاتورھا و نيروھای مسلح سرکوبگرانشان زﯾر بار چنين باور کاذبانه ای نمی روند و آگاھانه برای شيوه ھای
دفاع از خود در برابر اقدامات سرکوبگرانه یِ حکومتی را با تجاوزات وحشيانه و مسلحانه یِ حکومتی تفاوت قائل می شوند ،اﯾن عده به دروغگوﯾی و
قلب واقعيات روی آورده اند .از جمله ،ﯾکی از بزرگترﯾن دروغ ھا متعلق به محسن سازگارا است .او در چند ماه گذشته ﯾکی از مشوقين روش
»گوسفندی« بوده و مبتکر تاکتيک »دادن گل به نيروھای سرکوبگر در برابر خشونت اﯾشان« .اما در عين حال برای توجيه اﯾن روش به دروغگوﯾی ھم
روی می آورد .او در پيام شنبه  28شھرﯾور گفته است که» :پليس خيلی جاھا امروز خوش اخالقی کرده ،مردم ھم با آن ھا خوش رفتاری کرده اند.
پليس ديشب شرمنده نبود .خيلی ھا خواسته بودند که من اين را بگويم که از آنھا تشکر کنم« .و اﯾن حرف را در روز بعد از تظاھراتِ قدس می زند که
تمامی ما در خيابان ھا شاھد بودﯾم که چگونه نيروھای سرکوبگر از جمله پليس اونيفورم پوش با تظاھر کنندگان رفتاری حيوانی داشتند .اﯾشان تنھا
در جاﯾی خوشرفتاری می کردند که تعداد اندکشان در ميان سيل عظيم مردمی محاصره بودند و از ترس جانشان ،رنگ از رخ پرﯾده و مظلومانه به مردم
نگاه کرده و مردم ھم که آنھا را چنان ذليل می دﯾدند و می دانستند که در چنان وضعيتی خطر حمله از طرف اﯾشان وجود ندارد ،آرام و با پوزخند
تحقيرآميزی از کنارشان می گذشتند .و حتی جلوی خشم آن دسته از مردم که در جای دﯾگر و در زمان دﯾگری قربانی آنھا شده بودند را گرفته و
تقاضای عفو بزرگوارانه می کردند.
اما باز ھم عليرغم اﯾن برخوردھا به خبرھاﯾی که از رفتار وحشيانه اﯾشان با مردم و بازداشتی ھای آن روز بيرون آمده است ،و در ھمين شماره
خبرنامه منتشر شده است رجوع کنيد :آنھا پس از آنکه مردم را بازداشت کرده و به مساجد و دﯾگر مراکزشان می بردند ،آن بی پناھان را با مشت و
لگد و شالق و کابل و زنجير و خالصه با وحشيانه ترﯾن وجھی کتک می زدند .کدام حيوانی می تواند دست به چنين کاری بزند .آﯾا شما می توانيد
که انسان بی دفاعی را اﯾن چنين کتک زده و تحقير کنيد؟ نيروھای بسيجی امردم را در گونی کرده و به جانشان می افتادند .بازداشتگاه ھای
کھرﯾزک و آگاھی و دﯾگر بازداشتگاه ھاﯾی که به دختران و پسران مردم تجاوز کرده اند و ﯾا تا حد مرگ کتکشان زده اند متعلق به ھمين پليس انتظامی
می باشد که آقای سازگارا حتی با دروغ سعی در تطھير اﯾشان دارد.
باﯾد از آقای سازگارا پرسيد که چرا برای تطھير سرکوبگران دروغ می گوﯾيد؟ از اﯾنکه مردم گوسفند وار به خيابان بياﯾند و در دفاع از خود اقدام نکنند،
چه چيزی عاﯾد شما می شود؟ چرا شما سعی دارﯾد خشونت وحشيانه دستگاه سرکوبگران را که تکيه گاه اصلی اعمال دﯾکتاتوری شان است با
ابتکاراتِ تدافعیِ مردم ھمطراز کنيد و آن را از ﯾک جنس نشان دھيد؟ بغير از اﯾنست که شما و اصالح طلبان حکومتی به خاطر گذشته ی نه چندان
دورتان در رفاقت با اﯾن جانيان احساس ھمدردی می کنيد و نسبت به درد و رنج مصيبت ھای وارد شده به مردم بی تفاوتيد؟ بغير از آنست که در
ھراسيد تا پس از افشاء اقدامات خودتان ،ھنگامی که در کنار اﯾن جانيان بودﯾد ،مردم بخواھند شما را نيز تنبيه کنند؟ و خالصه بغير از آنست که از
ھمين اآلن می دانيد که به وفاداری اﯾن نيروھا برای از ميان بردن مخالفانتان در آﯾنده نياز دارﯾد؟
اما کور خوانده اﯾد! مردم بصورت روزمره با جناﯾات اﯾن جانيان روبرو ھستند ،حيوان صفتی اﯾشان را تجربه کرده اند و حاضر نيستند که چون گوسفند
قربانی ،فرزندان و ﯾاران خود را تقدﯾم اﯾن قصابان کنند .و ما نيز از افشای چھره ھای واقعی شما و ھمکاران قدﯾمی تان باز نخواھيم نشست.

اﻫﺪاف و ﻋﻼﺋﻖ
س .ﺷﺎﻳﺎن،

اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از :ا .ﺑﺮﮔﻤﻦ

خوب می دانی چه می خواھی؛ ھمچنانکه ھمساﯾه ات می داند چه می خواھد!
می خواھی سالم و سرحال باشی  ،آزاد باشی و آقاباالسر نداشته باشی !
خودتو پيش ھر کس و ناکسی خرد و کوچک نکنی !
تحقير نشی !
حتا پيش خودت  ،خانواده ات  ،دوست و آشناھات !
و نگران فرداﯾت نباشی !
حتما ً پيش خودت می گی ھمه دوست دارند اﯾن شکلی باشند .
پس:
بياﯾيد نتيجه گيری کنيم:
" تو" می خوای سالم  ،آزاد و در رفاه باشی؛
و " ھمه " در اﯾن آرزو با تو شرﯾکند !
پس ھمه " ما " دنبال ھدف مشترک ھستيم !
راستی چرا نباﯾد با ھم و در کنار ھم و پا به پای ھم برای اﯾن ھدف مبارزه کنيم؟
چرا نباﯾد دستھای ھمدﯾگر را بگيرﯾم؟
چرا ھمدﯾگر را فرﯾب می دھيم  ،تحقير می کنيم و از ھمدﯾگر می دزدﯾم؟ چرا
آرزوی مرگ ھمدﯾگر را می کنيم اگر که ھدف مشترک دارﯾم؟ آﯾا " دﯾگری " به
اندازه " تو" حق حيات ندارد؟ آﯾا دﯾگری به اندازه تو حق داشتن آزادی را ندارد؟
ھمساﯾه ات را می گوﯾم .
چرا باﯾد آزادی و رفاه و امنيت خود را با کشتن دﯾگری بدست آورﯾم؟
شاﯾد راه دﯾگری پيش پاﯾمان نباشد .
شاﯾد راه دﯾگری براﯾمان باقی نمی گذارند؟
درست است که ھمه ما می خواھيم در رفاه و آزادی و امنيت زندگی کنيم و اﯾن
آرمان مشترک ھمه انسانھاست،
اما واقعيت چيز دﯾگری می گوﯾد :
به اطرافتان نگاه کنيد !

خون نداھا بر زمين؛
فرﯾاد اجرای عدالت خاورانی ھا از اعماق جانھای عاشق شان !
کابوس کھرﯾزک ھا !
گلوله!
باتوم!
زنجير !
قمه!
موتور سوار !
استثمار و بھره کشی !
و
بيکاری  ،حقوق معوق ،قرارداد موقت !
بردگی !
بندگی !
علت اﯾن اوضاع اﯾن است :
گرچه ھمه انسانھا اھداف مشترک دارند " اما عالئق شان متفاوتند"
و اﯾن عالئق باعث اﯾنھمه دردسر در جھان ھستند !
به خودت رجوع کن
تصور کن می خواھی بلوز و شلواری برای خودت بخری
ميروی داخل مغازه
می خواھی آنچه را که می خواھی ھرچه باصرفه تر و ارزانتر بخری
اﯾن " عالقه " توست .
اما فروشنده می خواھد تا آنجا که می تواند بلوز و شلوار را گرانتر بفروشد .
چون " سود " او بيشتر می شود .
چون در سيستمی زندگی می کنيم که نامش " سيستم سود" است .
حاال ،روشن است اگر بخواھيم از ھمدﯾگر سود ببرﯾم آنگاه عالئق ما ﯾکسان
نخواھد بود  .آنگاه مخالف و ضد ﯾکدﯾگر خواھيم شد !
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دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﻴﺮ ﻫﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺑﻬﺮوز ن.
بيسواجيت بنرجی – آسوشيتد پرس 11 ،آورﯾل
الکنار – بنا به گفتﮥ مقامات رسمی در روز جمعه فروش نوعی رنگ موی ارزان قيمت در پی ﯾافتن دھقانان بدھکاری که با نوشيدن آن زندگی شان را
به پاﯾان رسانده اند قدغن ساختند .بنا به گفته ﯾک مقام رسمی راجيو آگاروال ،طیّ  3ماه اخير حدّاقل ﯾازده دھقان در ناحيه خشک سـال دﯾـده ی
اﯾالت اوتار پراداش بر اثر نوشيدن رنگ مو مرده اند.
دو سوّم  1.1ميليارد مردمان ھند به زراعت وابسته بوده و شکوفائی اقتصادی ھند آنھا را به عقب رانده است .شراﯾط فالکت بار اقتصادی دھقانان در
قسمت ھای غربی و جنوبی ھند عامل ھزاران خودکشی محسوب ميشود.
به گفته گانش کومار مدﯾر دانشکده پزشکی در ماھارائی الکشمی بای ،خوردن رنگ مو باعث از کار اُفتادگی کُليه می گردد .آگراوال گفت" :ما خرده
فروشی رنگ ارزان بھا در اﯾالت پرادش را ممنوع ساخته اﯾم".
ناحيه ناھموار باندلخند اﯾالت به خاطر بی عملی باران ھای مانسون در طیّ چھار سال اخير با قحطی و خشکسالی شدﯾد در جدال است .زمينھای
زراعی عقيم شده و ھجرت مردم آغاز گشته و جوانان به شھرھای مجاور مھاجرت کرده و زنھا و پيران را به گفته آگاروال قال گذاشته اند .ناحيه مذکور
حدود  200ماﯾلی جنوب غربی پاﯾتخت اﯾالت آتارپرادش شھر الکنار ميباشد .ماه گذشته دولت فدرال ھند اعالم کرد که قروضی که کشاورزانی که تا 5
آکر زمين دارند و باﯾستی تا تارﯾخ  31دسامبر  2007پرداخت کنند را نقشه دارد لغو نماﯾد .چنين حرکتی به نفع  4ميليون دھقان است .دھقانان فقير
اغلب از بانکھا ﯾا از صرّافی ھا پول برای خرﯾدن دانه و تأمينات خانواده شان قرض ميکنند .برخی شان پس از آنکه بخاطر شکست باروری محـصوالت
شان به خاطر در پرداخت قرض شان ناتوان ميگردند دست به خودکشی ميزنند.
ھسته ی نا اميدی مناطق ارضی ھندوستان
اثر سيمون رابينسون و سونا
تاﯾم – سی ان ان
شاﯾد قرض کردن ﯾک صد دالر دﯾگر برای چرخاندن زندگی خانواده بود که پراوﯾن باک کاموار را وادار به خودکشی کرد .ﯾا شاﯾد آنکه مسئوليت شوھر
پيدا کردن برای خواھر  18ساله اش سورانا و مھر -دﯾه او و اﯾجاد مراسم ازدواج مناسبی بود ،مسئوليّت ھائی که او را بيش از پيـش در قـرض فـرو
ميبرد.
آنچه خانواده اش دانند از اﯾن قرار است:
در ﯾک صبح آفتابی در اواخر نوامبر سال گذشته در ھند مرکزی ،پراوﯾن  27ساله با موتورسيکلتش به شھری مجاور رفت ،چند متر سيم نـاﯾلونی بـه
رنگ ھای قرمز و زرد خرﯾداری کرد و به مزرعه پنبه اش بازگشت و خود را از ﯾک ستون برق به دار آوﯾزان ساخت .چند دقيقه بيشتر نگذشته بود کـه
ھمساﯾگانش او را در حالی که خون از گوشه ھای دھانش فواره ميزد وی را ﯾافتند.
امروزه ھند مملو از انتظارات زﯾاد ست حين آن که اقتصادی که از رشد ورم کرده ده ھا ميليون مردم را از فقر خارج کـرده و درجـات طبقـه متوسّـط را
افزاﯾش ميدھد .امّا پيشرفت ھند در عين حال غم و فالکت در زندگی بسياری زارعين و زحمتکشان روستائی که ھنوز دو سوّم نيروھای کاری کشور
را تشکيل ميدھند اﯾجاد کرده.
اختالف در ميان درآمدھا در ھند جدﯾد عظيم است 36 .نفر ميليارد در ھند دارﯾم ،حين آن که  800ميليون بـا درآمـدی کمـتر از  2دالر در روز زندگـی
ميکنند .در نوميد ترﯾن گوشه ھای مناطق روستائی ھند مجموعه ای از عوامل از باران کم گرفته تا در دسترسی بودن کاالھای نو برخی کشاورزان را
به اندازه ی کشنده ای مقروض می سازد .سختی ھا آنقدر شدﯾدست که ھزاران نفر ھر ساله مثل پراوﯾن خودکشی ميکنند .دور از سود بـردن از
رونق ﯾافتن اقتصادی کشور ،روستاھای مناطق فقير روستائی کامال ً جدا مانده و با وجود تماﯾل بھره گيری از رشد ،از آن محروم می مانند.
فالکت در وﯾداردھا – ﯾک ناحيه رشد پنبه و پرتقال در مرکز ھند از ھمه بدتر است .آنجا که خاک سياھش معروف است و مھاتما گاندی در آن ﯾـک
"آشرام" ساخته و مدتّی در دھه  30ميالدی در آنجا زﯾست .امروزه ،ھند آن را به نام پاﯾتخت خودکشی روستائيان می شناسد .بنا به گفته ﯾک فروم
اعتراضی مردم وﯾداربھا ،گروه فعالی که آمار خودکشی روستائيان را دنبال کرده و از دولت برای ﯾاری به مردمان کمک ميخواھد تنھـا در سـال ،2006
فقط در  6حوزه مرکزی وﯾداربھا  1250نفر خودکشی کردند ،در حاليکه تنھا  248تن در سال  2004دست به خودکـشی زده بودنـد .چـه چـيز باعـث
ميشود که اﯾن ھمه مردم روستائی خودکشی کنند؟ بر اساس تحقيقات دولت اﯾالت ماھاراشترا کـه وﯾـدارھا درآن واقـع شـده از ھـر  10تـنی کـه
خودشان را ميکشند  6تاشان )ﯾعنی شصت درصد( ميان  110تا  550دالر مقروض ھستند .بسياری کشاورزان معترضند کـه بانکھـا بدﯾـشان کردﯾـت
نداده و مجبورند به وام دھندگان درّنده خو پناه برند که معموال ً برای وام  4ماھه  %20بھره ميگيرند .ﯾک وام دھنده در شھر باسـتلينگ پاندھارکاواتـا
توضيح ميدھد کھن در مقابل پول کشاورزان در باب مالکيّت زمين شان امضاء ميدھند.به گفته ی وام دھنده مذکور که نامش راتانبھای است اما چـون
اخيراً دولت وام دھندگان بدون پروانه را تحت تعقيب قرار داده از دادن اسم فاميلش خودداری کرده ،اگر وام شان را پس دھند سند زمين شـان را بـه
زارعين پس ميدھيم ولی "اگر پس ندادند زمين شان را مصادره ميکنيم".
وام دھندگان غارتگر فقط ﯾک بخش از مشکل ھستند .طیّ چند سال اخير بھای تحصيالت و بھداشت به شدّت باال رفته ،اﯾن در حاليست که قيمت
کتان در جھان از بابت ميلياردھا دالر سوبسيد که واشنگتن به زارعين امرﯾکاﯾی ميدھد رکود چشمگيری داشته است.
به گفته گاجانان مادھاوارو آک کاالوار ھفتاد ساله که بيش از نيم قرن است پنبه کشت ميکنـد" ،خـرج زﯾـاد شـده ،عـادت غـذا خـوردن ،بھداشـت و
تحصيالت گران است و حکاﯾت زندگی خانواده را گرداندن مشکل است ".بعد ھم بعالوه وسواس روز افزونی بابت کاالھای لوکس ھـست کـه مقـدار
زﯾادی از درآمد خانواده ھا را ميسوزاند .تلوﯾزﯾون حتّی به فقيرترﯾن افراد ،گوشه ای از دنيای خارج را نشان داده .ماھانه  6ميليون مـردم در شـھر و
روستاھا تلفن ماھواره ای مشترک ميشوند .راه شبکه اش به سرعت رو به افزاﯾش بوده ،و تجـارت ،معـامالت و افکـار مـردم را بـه سـوی خـودش
کشانيده است .کيشور تيواری ،رئيس فروم وﯾداربھا می گوﯾد :اگر به مردم بگوﯾم که ماده گرائی تعادل جامعه را واژگون می سازد آنـان برخاسـته و
ميگوﯾند" :چرا باﯾد از اﯾن ھمه چيزھا محروم باشيم؟ چرا فقط مردم شھری دستشان باﯾد بدانھا برسد؟" تقبّل ھمه ی اﯾن کاالھا ميل طبيعی سـت،
چه جيب اجازه دھد چه ندھد".
آن گونه سر پراوﯾن آمده بود که بھترﯾن را برای فاميلش ميخواست ،حتّی اگر وسعش را نداشت .فاميل پراوﯾن در روستای سونا ،نزدﯾک شھر
پاندھارکاوادا زندگی ميکنند ،روستائی با خيابان ھای کثيف ،با خانه ھای آجری آبی که رنگشان سفيد شده .ھوای سنگين شان حامل بوی بُزھا،
گاوان و مرغان بوده و کشاورزان از گاری ھائی که بوسيله ی گوساله وحشی کشيده ميشود برای حمل کتان و غذاھای حيوانات شان استفاده
ميکنند .برگھای انبه برای آوردن خوشبختی به درھای شان آوﯾزان است و زنھا لباسھای شسته شان را روی حصار ھای ترکه آوﯾزان ميکنند .مزرعه
را پراوﯾن  4سال پيش از پدر خسته از زراعت گرفت .فرزند زارع طبيعی بودنش را با بخشش بيشتر و حداقّل در آغاز با خانه آوردن پولھای بيشتری
ثابت کرد .زنش اسميتا که نسبت دوری با وی داشت مشغول تحصيل ادبيات در دانشگاه بود امّا چون زمان ازدواجش بود از درس خواندنش دست
برداشت .اسميتا ميگوﯾد" :پراوﯾن دھاتی بود و من شھری ،امّا وی ھرگز دلم را نمی شکست .کارگر خارق العاده ای بود .ھيچکس در ده نفی
نخواھد کرد که بھترﯾن جوانمرد بود .برای دستيابی به موفقّيت پراوﯾن خودش را تحت فشار شدﯾد قرار ميداد .اسميتا از خانواده ی طبقه متوسّط
بسيار مرفّه تر از او به وی پيوسته بود .پدر اسميتا در کمپانی قدرت گرماﯾی ملّی ھندوستان کار ميکرد .کاری با حقوق حسابی داشت که قادر ش
ساخت ھر چھار تا دخترش درس حسابی بخوانند .پراوﯾن ميخواست از مثل پدر اسميتا از وی نگھداری کند .موتورسيکلتش ،ھيرو ھوندا اسپلندور
پالس  97سی سی برای کسی که چند صد دالر بيشتر در سال در نمی آورد کلّ ثروتش بود .به قول پدرش وﯾجای" ،بھش گفتم که قابل خرﯾد
نيست و الزمش نداری ،او گفت واسه سر مزرعه رفتن می خوام .جوانان امروزی طالب نعمت و فشار کمتر ھستند ".پراوﯾن از بانک سھامی محل
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وام برای موتورسيکلت ،و از دال ّل ھای دﯾگر قرض برای دانه ھا ،کود و مواد ضدّ آفت گرفت .امّا ھمچون اغلب مردھای مغرور و محافظه کار روستائی
ھند نگرانی ھاﯾش را با زنش در ميان نميگذاشت .به قول اسميتا ھميشه ميخندﯾد .امّا در آن زمان که خودش را به دار آوﯾزان کرد حداقل  2800دالر
بدھکار بود.
دولت در تالش برای ﯾاری رساندن به کشاورزان است ،امّا با توجّه به آنکه واکنش شدﯾد در مناطق روستائی باعث خروج دولت پيشين از قدرت شده
بود ،حکومت ماھاراشيرا و ائتالف تحت رھبری حزب کنگره در دھلی نو قول تزرﯾق ﯾک ميليارد دالر سرماﯾه در مناطق روستائی وﯾـداربھا داده اسـت.
چندﯾن دوجين صرّافی ھای بدون پروانه را دستگير کرده اند و بانکھا را تحت فشار ميگذارند تا به نرخ ھای عادالنه ای به زارعين وام دھند .البتّه بيش
از نصف پول مذکور به پروژه ھای آبياری منطقه که در دراز مدّت ناحيه را بھبود خواھد بخشيد اختصاص دارد ولی ھميـن االن اثـر چنـدانی کـه مـردم
خواستارش ھستند را ندارد .ھمچنين دولت تالش ميکند مردم را به کشتزار محصوالت دﯾگر و توليد لبنيّات و حيوانات اھلی تـشوﯾق کنـد ،امّـا ھيـچ
کمکی برای بيوه ای مثل استيما کافی نيست که وقتی شنيد شوھرش خودکشی کرده سعی به اقدامی مشابه نمـود ،امّـا روسـتائيان نگذاشـتند
موفّق شود .خواھرش دورگا می گوﯾد که "تقرﯾباً غيرممکن است" که استيما دوباره ازدواج کند .او ميخواھد مکان و شغل خودش را داشته باشد ،امّا
اﯾنجا سخت است ".پدر شوھرش ميگوﯾد که بچّه ای در تن داشت امّا در موقعی که اقدام به خودکشی کرد بچّه از دست رفت ".وقتی پرسيدند که او
و پراوﯾن چه آﯾنده ای در آمال داشتند چشمان استيما برق زد و گفت" :ھمان که ھمه زن و شوھر ھا خواستارند ،و دﯾگر ھيچ".
آفت خودکشی در مزارع ھندوستان سامنی سنگوپتا – بھادوماری ،ھندوستان  19سپتامبر 2006
ﯾک صبح چھارشنبه ی خاکستری در مرکز ھند ،ﯾک زارع پنبه بطری از آفت کُش آشاميد و در آستانﮥ کوچک گلی اش فرو افتاد و مرد.
زارعين بھادوماری در خانﮥ آنيل کوندباشنده جمع شده اند و حين بررسی کردن خودکشی اش بوسيلﮥ پليس به پيکرش چشم دوخته اند.
زارع مذکور ،آنيل کوندباشندۀ  21ساله به دنبال خود ھمسرش ،دوتا پسر ،بدھی ھائی که خانواده اش درباره شان جزئی بيش نميدانستند و  3.5آکر
تکّه زمين تر درب داغان که تنھا منبع درآمدش بود را بجای نھاد.
بدھکاری ،شرمساری ﯾا چه چيز دﯾگر آقای شنده را به خودکُشی گرائيد امری ست که تا ابد با خود وی به خاک سپرده شده است .امّا مرگ وی
اصال ً نادر نيست و در آن زنگ خطری ﯾاد آور فالکت ھائی که زارعين ھندی با آنھا در گرﯾبان ھستند را به صدا در می آورد.
در گوشه ھائی ھمچون اﯾن  17,107زارع در آخرﯾن سالی که دولت آمارش را در اختيار دارد ﯾعنی سال  2003خودکشی کردند .گزارش ھای
سراسری حاکی ست که آمار فوق متداوم است.
با آنکه مشکالت طیّ ساليان روی ھم جمع شده اند ،امّا چون مانع تيغ مانندی نخستوزﯾر مانموھان سينگ را به جدال دعوت کرده .درجﮥ باالی
خودکشی و نااميدی روستائی عواملی بودند که  2سال پيش دولت را به زمين افکنده و سينگ را به قدرت رساندند.
تغييرات حاصله از  15سال رفرم ھای اقتصادی رقابت جھانی را به روی کشاورزان ھند باز کرده و به آنھا دسترسی به باﯾو -تکنولوژی گران و اميدبخش
داده ،امّا لزوماً راه را برای قيمت ھای گران ،وام ھای بانکی ،آبکشی ،و بيمﮥ عليه آفت و باران نگشوده است.
گر چه دولت سينگ در بقيﮥ موارد ھمچون متحّد قوی امرﯾکا ظھور کرده ،امّا ھمچنين پر سر و صدا ترﯾن انتقاد کننده در کشورھای رو به رشد بر عليه
ساالنه  18ميليارد سوبسيد واشنگتن به کشاورزان آمرﯾکائی ست که باعث سقوط بھای پنبه از برای زارعين چون آقای شنده شده است.
در عين حال نا اميدی در ھند رو به فزون ست آن ھم به خاطر کمپانی ھای چند مليّتی امرﯾکا که بذرھای تغيير کردۀ ژنتيکی گرانبھا را دوره گردی می
کنند .آنھا به درون روستاھای ھند ﯾک بازار بيکران و طمع انداز گسترده اند و فرصت ھای نو امّا رﯾسکی به بار آورده اند ،و در اﯾن ميان زارعين ھند در
قرض غرق شده اند.
در اﯾن منطقﮥ رشد پنبه در مرکز ھند به نام وﯾداربھا ،بنا به اطالعات جمع آوری شده ﯾک سازمان که قابل اثبات ھم نيست در طیّ  14ماه و ختم در
آگوست خودکشی محلی  767نفر بوده است .آقای ام اس سواميناتان ،متخصّص ژنتيک که رھبر علمی "انقالب سبز" چھل سال قبل ھند بوده و
اکنون صدر کميسيون ملّی کشاورزان است ميگوﯾد" :خودکشی ھا نمای بارزی از مشکالت عميقی ھستند که آفت کنونی کشاورزی مان می باشد.
مربوط به آب و ھواست ،مربوط به اقتصاد ست ،اجتماعی ست .اقتصاد ھند در صعود ست امّا کشاورزی ھمچون پاشنﮥ آشيل – ﯾعنی نقطﮥ ضعف –
منبع زندگی صدھا ميليون مردم باقی ست ،منتھی تنھا کسری از کلّ اقتصاد و نمود مشکالتش می باشد.
در آن چيز که بعضی مردم سير شومی می پندارند ،ﯾعنی توليد غذا ﯾک زمانی افتخار ھند بود که در طیّ رشد جمعيّت کشور طیّ دھﮥ اخير دچار
شکست گشته.
فرﯾاد کشاورزان ھند ،ھمان نواﯾی که نخست وزﯾر سينگ بدان فغان شدﯾد اطالق کرد ،را مشکل می توان بوسيلﮥ رھبران کشوری که دو سوّم
جمعيّت آن ھنوز در دھات زندگی ميکنند از آن چشم پوشی کرد.
در برابر مشکالت اخير دولت آقای سينگ اخيراً به وسيلﮥ افزاﯾش کردﯾت روستائی قول داده در زﯾربنای اقتصادی روستائی سرماﯾه گذاری نماﯾد .ھم
چنين او چند راه حلّ فوری ارائه داده از جمله برنامﮥ  156ميليون دالری برای نجات مناطق "خودکشی آفرﯾن" و ،قول داده که کردﯾت روستائی بسط
داده شده ،بھره روی بدھی ھای بانکی حاضر را لغو ساخته و ربا خواران غير رسمی را دستگير نماﯾد.
امّا فشار در جھت انجام کارھای بيشتر ست .بسياری ،از جمله دانشمند کشاورزی آقای سواميناتان از دولت ميخواھند که به ﯾاری زارعين در اﯾّام
بدی محصول ﯾا سالھای قيمت ھای پائين محصوالت در سطح دنيا شتابد.
سوبسيد که زمانی ميخ محوری سياست اقتصادی ھند بود عمال ً برای ھمگان به استثنای مولّدﯾن حبوبات خوراکی اصلی منجمد شده است.
کشاورزان ھند ﯾا باﯾستی رقابت کنند و ﯾا سقوط کنند .برای رقابت اکثراً به دانه ھا ،کودھا و آفت کش ھای گرانبھا که در قفسه ھای مغازه ھای
کوچک ترﯾن روستاھا جا گرفته اند متوسّل می شوند.
برای مثال ،آقای شنده از دانه ھای ابداعی مونسانتو که ژنتيکی برای مقاومت در قبال ھجوم کرم ھای حبابی تغيير کرده و دشمن اصلی کشاورز
ھستند به نام کتان بی تی معروفند استفاده کرد .گفته ميشود که دانﮥ مذکور  % 25مصارف آفت کش را کاھش می بخشد.
کمپانی مذکور فروش کتان بی تی را پارسال دو برابر کرده ،امّا گسترش ستيزه جوﯾانه بوده است .ﯾک اتّھام نامه اخير از طرف دولت آنده را پرادش
کمپانی مونسانتو را مجبور به تخفيف زﯾاد ارائه دادن در رابطه با حقّ االمتيازی که بابت فروش دانﮥ امتياز دار جمع می کرد نمود .کمپانی برای
استيناف به دادگاه عالی ھند مراجعه کرده است.
دانه ھای اصالح شده حدود دوبرابر دانه ھای عادی قيمت داشته و بسياری کشاورزان را مجبور به گرفتن وام ھای بيشتری ،اغلب از وام دھانی که
سوده گزاف مطالبه ميکنند کرده.
عمال ً کلّ کشاورزان اﯾن نقاط مجبورند برای مثال از افرادی چون چاندراکانت آگاروال که صراف با سابقه ای ست با  5درصد در ماه وام درﯾافت کنند .او
قرض ھاﯾش را در فصل درو جمع آوری کرده و ﯾک حق صرافی اضافه نيز از طرﯾق مجبور کردن کشاورزان به فروختن محصوالت به او به بھائی کمتر از
بھای بازار سود گردآوری ميکند .سياست او جز ابتکار چيزی نيست .گيرندۀ وام ﯾک سند سفيد رسمی امضاء ميکند که به آقای آگاروال اجازه ميدھد
ھر وقت بخواھد ملک وی را مصادره کند.
بازار با ورود دانه ھای گرانبھا وسعت ﯾافته .آقای آگاروال ميگوﯾد" :بسياری از وام دھان پول زﯾادی به جيب زده اند .کشاورزان ،بسياری از آنھا ،نابود
شده اند".
به راستی ﯾک ﯾا دو شکست در خرمن ،خرج ناگھانی بھداشتی ﯾا ازدواج ﯾک دختر ﯾک زندگی پر رﯾسک را بسيار خطرناک تر می سازد .مطالعﮥ
دولتی پارسال حاکی از آن است که  40درصد کشاورزان گفته اند اگر قادر بودند کشاورزی را ترک ميکردند .ھمچنين ،تحقيقات فوق نشان ميدھد که
خود کشاورزی تأمين کنندۀ کمتر از  50درصد درآمد خانگی ست.
کمتر از  4درصد تمام کشاورزان محصوالت شان را بيمه ميکنند .مثل مورد آقای شنده ،بيش از  60درصد زراعت ھند ھنوز کامال ً وابسته به آمدن باران
است.
منتظر به آمدن باران دﯾمی مونسون ،آقای شنده امسال سه بار مزرعه اش را با دانه ھای ژنتيکی کمپانی مونسانتو بذرکاری کرد .دو دسته از دانه
ھا بخاطر دﯾر شدن باران مونسون به ھدر رفتند .وقتی ھم که باران آمد ،آنقدر شدﯾد بود که به سيلی در مزرعﮥ کم ارتفاع آقای شنده مبدّل گشته و
ادامه در صفحه آخر
سومين ،ﯾعنی آخرﯾن کشت وی را به نابودی کشانيد.
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اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﮔﺮوﻫﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ
آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ

اھداف و وظاﯾف کميته ھا
اگر ھدف درازمدت ما الغاء نظام سرماﯾه داری و دگرگونی بنيادﯾن و رادﯾکال کليه روابط و مناسبات آن ،از جمله "کار مزدی" باشد ،و اﯾن را تنھا از
طرﯾق مبارزه طبقاتی برای جاﯾگزﯾنی حاکميت سرماﯾه با شوراھای کارگری و منطقه ای بدانيم  ،رجوع به تجربيات چپ انقالبی در اواﯾل قرن بيستم و
به خصوص تجربيات حزب بلشوﯾک روسيه می تواند گنجينه ای از راه حل ھا را ارائه دھد .اما ما شاھدﯾم که دقيقاً در چنين زمانی ،عده ای با
"سنتی" خواندن اﯾن الگوھای تارﯾخاً موفق ِ جنبش کارگری و سر دادن شعار "تشکالت نوﯾن" و الگو قرار دادن تشکالتی غير منسجم از لحاظ نظری و
علنی از لحاظ سازمانی ،ما را به نا کجا آباد فرا می خوانند .البته از زاوﯾه ی دﯾد ما نسبت به اھداف کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر چنين
است .چرا که ما معتقدﯾم رسيدن به اھداف باال تنھا از طرﯾق تداوم مبارزه ی طبقاتی و به کار بستن علم آن در مراحل مختلف و مناسب با شراﯾط
عينی مبارزه امکان پذﯾر است .اما آﯾا رفقای "لغو کار مزدی" نيز در اﯾن موارد با ما ھم عقيده ھستند؟ به ادامه یِ صحبت ھای آقای خباز دقت کنيد:
" تشکل شوراﯾی از مھم ترﯾن مطالبات کارگران است .کميته ھای کارگری می توانند با آگاھی گری و سازماندھی کارگران حول اﯾن مطالبه چشم
انداز اﯾجاد شورا ھای مستقل کارگری را روشن تر کنند")ھمانجا ،ص  (45اﯾن گفته" ،مھمترﯾن مطالبات کارگران" ،ﯾعنی چه؟ آﯾا اﯾن بدﯾن معنا است
که کارگران از سرماﯾه داران و حکومت آن "اﯾجاد شوراھای مستقل کارگری" را در خواست می کنند؟ و انتظار دارند که که سرماﯾه داران و حاکميت
شان آن را به اﯾشان تفوﯾض دارند؟ مسلماً اﯾنطور نيست .منظور آقای خباز اﯾنست که مھمترﯾن "ھدف" کميته ھا رسيدن به تشکل شوراﯾی
است  .در اﯾنجاست که ما متوجه اصل اختالف خود با اﯾشان می شوﯾم .در جاﯾيکه ما می خواھيم از طرﯾق پيشبرد و اعتالی مبارزه جاری
طبقاتی ِکارگران و ضربه زدن به ساختار عينی حاکميت سرماﯾه ،به لغو نظام و مناسبات سرماﯾه داری نائل آﯾيم ،رفقای "لغو کار
مزدی" ميخواھند از طرﯾق "تشکل و سازماندھی طبقاتی" به آن برسند .به ھمين علت است که آقای خباز مبارزه یِ کميته ھا را بر
مطالبه "تشکيل شوراھا" متمرکز می سازد.
برای اﯾنکه متوجه شوﯾم که چگونه شعار "شوراھا و تشکالت نوﯾن" ما را به نا کجا آباد رھنمون می سازند ،و اﯾنکه اﯾن "شوراھا" قرار است چه
محتواﯾی داشته باشند و ﯾا اﯾنکه چه اھدافی را دنبال کنند ،به مقاله یِ " جنبش کارگران معلم" از آقای ناصر پاﯾدار ،ﯾکی دﯾگر از معتقدﯾن به نظرگاه
"لغو کار مزدی" رجوع می کنيم .اﯾشان پس از نقدِ کانون ھای صنفی معلمان ،بعنوانِ " رضاﯾت به اﯾن نوع سازمانيابی ﯾعنی بستن چشم اميد به
دولت سرماﯾه داری و فرو غلطيدن در ورطه اﯾن توھم زﯾانبار  ...چھارچوب قانونيت و قانونمداری سرماﯾه" به اﯾشان تشکيل شوراھا را پيشنھاد می
کند " :معلمان باﯾد بعنوان بخشی از طبقه کارگر به صورت شورائی متحد و متشکل شوند .شوراھائی که ظرف مبارزه ضد سرماﯾه داری آنھا و مرکز
حضور خالق و متحد ھمه آحاد آنھا باشد .رفرميسم چپ تارﯾخاً تالش کرده است تا معلمان را به عنوان ﯾک نيروی غيرکارگری ،از بدنه جنبش طبقاتی
توده ھای کارگر جدا و به تسمه نقاله دموکراسی طلبی رفرميستی و فراطبقاتی تبدﯾل نماﯾد .معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سياسی در ھمه
دوره ھا ،وضعيتی چشمگير داشته اند ،اما فعاالن سياسی اﯾن بخش از طبقه کارگر بسان فعالين سياسی ساﯾر بخش ھای آن ،زﯾر فشار توھمات
سوسيال خلقی و دموکراسی جوﯾانه بسيار کم قادر به اﯾفای نقش رادﯾکال طبقاتی در سازمانيابی جنبش ضد سرماﯾه داری طبقه خود شده اند.
معلمان فعال کارگر می توانند بر اﯾن روند نقطه پاﯾان بگذارند .می توانند در نقش واقعی آگاھان جنبش لغو کار مزدی طبقه شان ظاھر گردند .آنان
می توانند و باﯾد برای سازمانيابی سراسری جنبش کارگری عليه نظام سرماﯾه داری تالش کنند .مبارزات معلمان برای حصول مطالبات
جاری روزشان ،باﯾد بستر تالش فعالين آگاه آنان برای پيوند با ساﯾر کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد ) ".جنبش کارگران
معلم ،ساﯾت سيمای سوسياليسم( پس می بينيم که بعد از تشکيل شوراھای مستقل ،ھدف ،ساخت شورای بزرگ تری است که تمام طبقه
کارگر را در بر گيرد و از آنجاﯾيکه برای اﯾشان "  ...اصطالحاتی از نوع «خارج و داخل» در رابطه با جنبش کارگری مفاھيمی بی معنی ھستند .در ھر
نقطه از جھان خود را آحادی از کارگران و جنبش کارگری آن دﯾار می بينيم و شرکت فعال در مبارزات جاری طبقه کارگر ،حضور مؤثر کمونيستی در اﯾن
جنبش و ھمراھی و ھمکوشی با فعالين ضد کار مزدی برای سازمان دادن جنبش ضد سرماﯾه داری کارگران را امر مبرم و محتوم خوﯾش
تلقی می کنيم ) " .بيانيه یِ " فعالين جنبش لغو کار مزدی چه کسانی ھستند؟"( ،پس گام بعدی نيز فعاليت برای "تشکيل شوراھای لغو کار مزدی
جھانی" است .ﯾعنی اﯾنکه در عوض تشکل و سازماندھی طبقه کارگر برای پيشبرد مبارزه ی طبقاتی با ھدف انقالب در ساختار حکومتی و آغاز
گذار ِ سوسياليستی ،اﯾن رفقا مبارزه طبقاتی را در خدمت تشکل و سازماندھی طبقه کارگر از تشکل ھای محدود و کوچک )کميته( به تشکالت
بزرگ )شوراھا( و بزرگ تر ) شورای جھانی( می بينند.
چگونه پانه کوک به شورا ھا می رسد؟
چنين دﯾدگاھی در تارﯾخ مبارزات طبقه کارگر ،پس از شکست حکومت شوراھا و احياء مجدد حکومت سرماﯾه داری به شکل حقوقی دولتی آن در
روسيه ،در سطح جھانی ظاھر گشت .رفقای "کارگران انترناسيوناليست" در اﯾن باره می نوﯾسند که  " :شوراگراﯾی در دوران برآمد انقالبی و
جنبش کارگران مسلح آلمان سربرآورد .اگر شوراگراﯾی و شوراھا بر برآمد جنبش کارگری آلمان متکی است ،باﯾد دکترﯾن شوراگراﯾی را بمثابه ﯾک
جنبش فکری ،ﯾکی از آخرﯾن سنگرھای عقب نشينی نظری جنبش کمونيستی در مقابل تھاجم اﯾدئولوژﯾک بورژوازی در بعد از شکست انقالب اکتبر
بشمار آورد .برخالف جنبش شوراﯾی که بر برآمد سياسی مبارزه طبقاتی تکيه دارد ،دکترﯾن شوراگراﯾی بر ضعف و عقب نشينی نظری کامل از
مارکسيسم استوار گردﯾده است .اﯾن عقب نشينی آنجا از دﯾده پنھان ميماند که نقش تارﯾخی شوراھا توسط روشنفکران شوراگرا رمانتيزه ميشود.
شوراھا که نھادھای جنبش کارگری برای کسب قدرت در شراﯾط انقالبی ھستند ،در نزد شوراگراﯾان اﯾداليزه ميشوند " ) ".شوراھا و شوراگراﯾی"(
پاﯾه گذار اﯾن طرز تفکر مبارزی ھلندی به نام "آنتون پانه کوک" بود که در مبارزه عليه روﯾزﯾونيسم انترناسيونال اول در کنار بلشوﯾسم قرار داشت ،اما
رفته رفته از آنھا دور گشته و به نتاﯾجی رسيد که اﯾنک توسط "شورا گراﯾان" لغو کار مزدی مطرح می گردد .پانه کوک نيز ھمچون ترتسکی و
گرامشی برای توضيح چگونگی شکست حکومت شوراھا و استقرار "استالينيسم" طرح ھای خود را مطرح ساخت .اما تا رسيدن به چنين نتاﯾجی
راه طوالنی ای را طی کرد .به گفته یِ جان گربر در مقاله ای با عنوان " آنتون پانه کوک و تالش برای ﯾک سوسياليسم رھاﯾی دھنده" ،که در سال
 1998در نشرﯾه یِ شماره یِ " 5سياست نوﯾن" )  ( New Politicsمجدداً منتشر گشته است ،می گوﯾد :آنتون پانه کوک از آغاز به ھموزنی ِ شراﯾط
"عينی" و "ذھنی" ،حتا زمانيکه دوشا دوش لنين عليه نظرات اکونوميستی و روﯾزﯾونيستی ِکائوتسکی ھا و پلخانف ھا ،برای اﯾجاد انترناسيوناليسم
دوم مبارزه می کرد ،معتقد بود .او ،که تا سال  1910توانسته بود تعادلی بين نظرات عمومی خود و اﯾن ھسته ی دوآليستی بر قرار سازد ،تحت
تأثير وقاﯾعی که بين  1910تا ظھور و ثبات رژﯾم استالين بوقوع پيوست تفکر جدﯾدی را بنيان گذاشت که بقول محمد کشاورز در مقاله "شوراھا و
شورا گراﯾی" )مندج در ساﯾت "کارگران انترناسيوناليست"( :برخالف آنارشيسم که از ھمان ابتدای سازمانيابی جنبش کارگری ،بعنوان ﯾک سنت
سياسی ابراز وجود کرد ،شوراگراﯾی ) و در رأس اﯾشان پانه کوک( بمثابه ﯾک سنت فکری و بعنوان ﯾک واکنش به شکست انقالب و تجربه
استالينيسم پدﯾدار گشت .بدﯾن ترتيب بود که پانه کوک با ھموزن پنداشتن )ابژه و سوبژه(  ،از لحاظ نظری ،به دام نظرات لوکاچ )"پراکسيس"( می
افتد ،و از لحاظ اﯾدئولوژﯾک چون گرامشی به نوعی تکيه بر کار صرفاً اﯾدئولوژﯾک و تدوﯾن "برنامه"  ،و از لحاظ سياسی به اراده گراﯾی و آنارشيسم
باکونينی نزدﯾک می شود.
او ھمچون گرامشی ،تحت تاثير تئوری "ھژمونی اﯾدئولوژﯾک" معتقد می گردد که " علت اصلی ضعف پرولتارﯾا" نه ضرورت ھاﯾی است که شراﯾط
عينی بر او تحميل می کند ،آنطور که معتقدات ماترﯾاليست ھای دﯾالکتيسين است ،بلکه "ضعف اﯾدئولوژﯾک" اوست که به نظراتِ بورژوازی آلوده اش
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می سازد .در اﯾنجا ھسته ی الزم برای نفی شراﯾط عينی ِ شکلگيری شوراھای کارگری در ھنگام خالء سياسی حاکميت در شراﯾط انقالبی شکل
گرفته است .او نيز چون گرامشی معتقد ميگردد که پرولتارﯾا در مبارزه یِ خود ،باﯾد تمامی جھان کھن را مورد تحول قرار دھد ،ﯾعنی باﯾد فرھنگ
مستقل سوسياليستی را ھمراه با شراﯾط سياسی و اقتصادی دگرگون سازد .او حتا ھنگاميکه در سال  1911مقاله " سوسياليسم و طبقه" را به
رشته تحرﯾر در می آورد ،تمام تکيه ی خود را بر روی "فرھنگ سوسياليستی" گذاشته و می گوﯾد":اﯾن توده یِ زمخت ،و بی سواد در حقيقت
حامل فرھنگی عالی تر می باشند  ...فرھنگ سوسياليستی از فرھنگ بورژوازی جدا است ،نه تنھا به اﯾن علت که وسعت بيشتری دارد بلکه به
اﯾن علت که محتوای درونی اش نيز کامال ً متفاوت است .اﯾن فرھنگ آن چيزی است که انسان را در ارتباطی کامال ً متفاوت با طبيعت ،ﯾعنی با
شراﯾط خارجی و دﯾگر انسان ھا قرار می دھد)".سوسياليسم و طبقه (1911 ،پس اﯾن تئوری مارکسيستی که ،موجودﯾت عينی و کار انسانی
است که او را در ارتباط با طبيعت و دنيای خارجی قرار می دھد ،جای خود را به مقوله ای ذھنی ،ﯾعنی "فرھنگ" می دھد.
با اﯾنکه در پراتيک ،ھنوز به لزوم حزب و اتحادﯾه ھای کارگری بعنوان اشکال ضروری برای پيشبرد مبارزه طبقه کارگر اعتقاد داشت ،در توصيه ھای
تاکتيکی خود به فعالين کارگری گوشزد می کند که :آنچه پرولتارﯾا را در مقابل بورژوازی قدرتمند تر می کند نه شمار کارگران ،که دﯾسيپلين و تعھد
آنھا به ﯾکدﯾگر است که در مقابل فرد گراﯾی بورژوازی کارگران را به ﯾک فرھنگ عالی تری می رساند .و آنچه "حزب" و "اتحادﯾه ھای صنفی" به
کارگران می دھد نيز چيزی جز آموزش و آگاھی به فرھنگ سوسياليستی نبوده و نھاﯾتاً اﯾشان را از لحاظ فرھنگی آماده می سازد تا قدرت را به
شکل جمعی در دست گرفته و جامعه ی نوﯾن را بر پا کنند )نقل به معنی( .پس می بينيم که در اﯾن تفکر" ،تشکل طبقاتی ،آگاھی و پراتيک
انقالبی" به شکل تفکيک ناپذﯾری در ھم می آميزند .به باور او ،اﯾن فرھنگ سوسياليستی است که جامعه ی نوﯾن را امکانپذﯾر می سازد و نه
سيادت طبقاتی پرولتارﯾا پس از انھدام ماشين حکومت سرماﯾه داری .نقش حزب و اتحادﯾه ھای کارگری بمثابه ساختارھاﯾی که مبارزه عينی طبقه
کارگر را در خود جمع کرده و به جلو می برند ،در اﯾنجا تبدﯾل به ظروفی می گردند که پرولتارﯾا را از لحاظ "فرھنگی" آماده حکومت می کنند.
بدﯾن صورت است که در اندﯾشه یِ او زمينه یِ اوليه یِ نفی مطلق ھر آنچه که در چارچوب نظام سرماﯾه داری است ،آماده گشته و تنھا نياز به ﯾک
جرقه داشت تا شعله ور شود .اﯾن جرقه را  ،جان گربر در مقاله یِ " آنتون پانه کوک و تالش برای ﯾک سوسياليسم رھاﯾی دھنده" ،تظاھرات ھای
آزادﯾخواھانه یِ پروس در سال  1910می داند .تحت تاثير اﯾن تظاھرات ھا است که پانه کوک معتقد به حقانيت "اقدام جمعی )توده ای(" شده که در
آن فرھنگ پرولتارﯾای متشکل از تمام خطوط پارلمانتارﯾستی و سيستم نماﯾندگی گذر کرده است .شکلی که بدون در نظر گرفتن شراﯾط عينی
مبارزه طبقاتی و امکانات مادی و شمار شرکت کنندگان و حتا خواسته ھای خود کارگران و  ...تنھا به احساس ھمدردی و فداﯾی گری و روحيه کار
جمعی وابسته است .آنچه که تعيين کننده می شود تنھا "روحيه تشکيالتی" است و الغير.
بنا بر مبنای اﯾن دﯾدگاه ،با ھر "اقدام جمعی" آگاھی و فرھنگ پرولتری رشد می کند .پس آنچه مھم است تداوم اﯾن اقدامات برای رشد فرھنگ
پرولتری است .پراتيک انقالبی دﯾگر سمت و سوی ضربه زدن به روابط و مناسبات سرماﯾه داری و سرنگونی حکومت آن را ندارد ،بلکه ھدفش
سازمان دادن مبارزه جمعی کارگران برای ارتقاء فرھنگی آنان می باشد .اگر کمی با دقت در اﯾن نظرﯾه بياندﯾشيم متوجه خواھيم شد که مبارزه
طبقاتی کارگران عليه بورژوازی تبدﯾل به کميتی از ميزان آگاھی و رشد فرھنگی پرولتارﯾا گشته که به صورت تدرﯾجی و ﯾکنواخت ،پس از ھر "اقدام
جمعی" ،در کارگران اندوخته می شود .و دﯾگر افت و خيز ھای عينی ِ مبارزه طبقاتی و اھميتِ سازماندھی متنوع برای برخورد با واقعيات مبارزه
رنگ می بازند .او در نھاﯾت اعالم می دارد که دﯾگر "اتحادﯾه ھای صنفی" و "تشکيالت حزبی" حقانيت خود را از دست داده اند ،چرا که در اﯾن
نھادھای گسترده بر اصول سلسله مراتبی )بروکراسی( بورژوازی استوار گشته اند که فرھنگ پرولتری از آنھا فراتر رفته است و تنھا ﯾک شکل از
سازماندھی )شوراھای کارگری( که بدون در نظر گرفتن کميت ،قادر به "اقدام جمعی" باشد حقانيت داشته و جای سازماندھی متنوع کارگری را
می گيرد(1916) .
برای معتقدان به اﯾن دﯾدگاه ،شکست مبارزه طبقاتی در روسيه نه نتيجه ی روند عينی مبارزه ی طبقاتی و تغيير قوای اجتماعی به نفع بورژوازی،
بلکه در محدوده یِ تنگ تشکيالتی و مشکالت سازماندھی توضيح داده می شود .ھمه چيز وارونه می شود .اﯾن جداﯾی بين روشنفکر و توده
ھای کارگری و ﯾا وجود بروکراسی در حزب و سازمان ھای حکومتی نه به علت وجود روابط و مناسبات سرماﯾه داری در جامعه و در نتيجه حاکميت
آن  ،بلکه خود ،تبدﯾل به علتِ◌ِ شکست پرولتارﯾا می گردد.
پس می بينيم که نظرﯾه ی "شوراگراﯾانه ی" رفقای "لغو کار مزدی" نه حاصل تفکر کارگری ،بلکه محصول تفکر روشنفکران سوسياليستی است که
فرھنگ سوسياليستی را اﯾدئاليزه کرده و آن را جاﯾگزﯾن شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی قرار می دھند .برای اﯾشان دﯾگر مھم نيست که شراﯾط عينی
مبارزه ی طبقاتی در حال حاضر ،تشکيل سندﯾکا ھا ،اتحادﯾه ھا و کانون ھا و انجمن ھای صنفی را بمثابه ی ﯾک ضرورت عينی به کارگران تحميل
کرده است و ما بعنوان روشنفکران انقالبی و ﯾا قشر پيشروی کارگری موظفيم شيوه علمی چگونگی کار با اﯾن نھادھا را برای ادغام با توده ی
کارگری و انتقال آگاھی سوسياليستی تبيين کنيم .بلکه اﯾن شراﯾط عينی مبارزه یِ طبقاتی است که باﯾد به اراده ی اﯾشان تمکين کرده و شکل
شوراﯾی را بپذﯾرد.
رفقا! متأسفانه باﯾد برای تأکيد بر ضرورت سازماندھی مبارزات جاری طبقه کارگر برای احقاق حقوق خود با ھدفِ انقالب ساختاریِ حکومت و نظام
سرماﯾه داری سخنان خود را تکرار کنيم .در مقطعی که طبقه کارگر اﯾران پس از قرﯾب به سه دھه انزوا و افتراق ،به لزوم سازمان ﯾافتن در
تشکلھایِ صنفی رسيده است ،ما باﯾد در حين تشکل در کميته ھای سوسياليستی با شکل و محتوایِ منسجم انقالبی در مبارزات روزمره ِ اﯾشان
در نھادھای صنفی شرکت کرده و از اﯾن طرﯾق با ضربه زدن به ساختار عينی حاکميت و نظام سرماﯾه داری ،شراﯾط مبارزه ی طبقاتی را به نفع
پرولتارﯾا تغيير دھيم .ھر تفکری که بخواھد وظاﯾف ما را محدود به کارھای صنفی و قانونی کرده )سندﯾکاليسم( و ﯾا به بھانه یِ سازماندھی
سياسی طبقه کارگر ،ما را از پيوند و ادغام در مبارزات طبقاتی جاری منصرف سازد )شوراگراﯾی( انحرافی است خطرناک که پيروی از آنھا می تواند
در اﯾن مقطع حساس تارﯾخی مبارزات طبقه کارگر را با شکست مواجه سازد.
در پاﯾان اﯾن بخش خاطر نشان می سازﯾم که اشکال "کميته ای" و "سندﯾکا – اتحادﯾه ای" تنھا اشکال مورد نياز برای پيشبرد مبارزات طبقه کارگر
نبوده و ما در بخش ھای آﯾنده به توضيح نظرات خود نسبت به ساختار حزبی و شوراﯾی نيز خواھيم پرداخت.
ادامه دارد ....
پاﯾان قسمت دوم
ادامه  ...دھقانان فقير ھند خودکشی می کنند
ھنگام مرگش ،آقای شنده حداقّل  4تا بدھکاری داشت :ﯾکی از بانک ،دو تا دو تا وام که خواھرانش به نام وی کسب کرده بودند و ﯾکی از وام ده
محلّی .ﯾک شب قبل از خودکشی اش برای آخرﯾن دفعه وام گرفت .از ﯾکی از ھم روستائيان ،مبلغ  9دالر ،بھای ﯾک ليتر آفت کش قرض کرد که برای
مرگش استفاده شد.
افرادی مثل او با ملک زراعی کوچک خصوصاً آسيب پذﯾر ھستند .تحقيقات پروفسور سرﯾجيت ميشرا در انستيتو تحقيقات پيشرفتی اﯾندﯾرا گاندی در
بمبئی حاکی از آن است که بيش از نيم خودکشی ھا در اﯾن بخش کشور ميان کشاورزانی ست که کمتر از  5آکر زمين دارند .امّا آنھا که به
معيارھای محلّی نيز کامياب ھستند از اﯾن مشکالت مبرّا نيستند .منوج چندورکار  36ساله  72آکر زمين کتان با دانه ھای بھبود ﯾافته ژنتيکی و
سورگوم در دھکده مجاور به نام واﯾفاد زندگی ميکند .او ميگوﯾد :ھر ساله چون قمار ست .ھر دفعه وی ﯾک وام پس از دﯾگری درﯾافت کرده و دعا
ميکند که کرم ھای حبابی پيدا شان نشود و باران خوب ببارد .در حال حاضر  10ھزار دالر بدھکاری بر شانه اش خوابيده که در اﯾنجا مبلغ گزافی ست.
مطالعات آقای ميشرا حاکی از آن است که  86.5درصد کشاورزانی که خودکشی کردند بدھکار ،با قرض حدوداً  835دالر بوده ،و  40درصد شان با
برداشت شکست خورده روبرو بودند.
بازگشت خانم آقای شنده ،واندانا به خانه اش در بھادوماری روبرو شدن با مرگ وی ھمراه بود .اقوام گفتندکه رفته بود به برادر بيمارش در روستائی
در نزدﯾکی ﯾاری رساند .وقتی که بازگشت ،بدن ھمسرش با ملحفه ای چھار خانه نازک پوشيده بود .افسر پليس گفت که اﯾن ھشتمين خودکشی
بوده که وی طیّ شش ماه اخير با آنھا روبرو گشته .خانم شنده در گوشه ای در راستای ده صورتش را در لباس ساری آبی رنگ ارزان قيمتش نھاده و
پاﯾان
شيون بلندی کشيد و سر پسرش که حيران پھلوی وی اﯾستاده بود فرﯾاد زن" ،پدرت مرده است".

