
36خيابان
      زنده باد مقاومت مردمي عليه ديكتاتوريسه شنبه 20 مردادماه 1388

ایران  کارگران  مستقل  شبکه  وی،  تی  کارگر  تلویزیون 
بيانيه  در  تلویزیون  این  مؤسسين  کند.  مي  کار  به  شروع 
را چنين مطرح  به کار شبکه کارگران  آغاز  خود ضرورت 

نموده اند:
اشکال متنوع خود،  خصوصی، دولتی  »سرمایه داری در 
و با اهرم های فشارمانند سرکوب پليسی، قضایی ، انقياد 
فکری، فرهنگی، آموزشی و رسانه ای ، سعی در تحکيم 

وضعيتی دارد که منافع اش را حفظ و تثبيت نماید.
از مطالبات،  رسانه های مختلف و رنگارنگ هيچ سخنی 
نمی  کارگران  واقعی  و  عميق  های  خواسته  و  اعتراضات 
کنند. رسانه های سر مایه داری ، نمی خواهند کارگران از 
وا قعيت مربوط به کار و زندگی شان بيشتر با خبر شوند و 
در انواع و اقسام برنامه های آنان نه تنها  از راه حل هایی 
برای از بين بردن استثمار انسان و رهایی کارگران سخنی 
به ميان نمی آید بلکه به روش های مختلف در راستای 
به استثمار کردن کشيدن کارگران نيز گام بر می دارند. در 
چنين شرایطی برای کارگران ایران نيازو حضور یک رسانه 
ی تصویری کارگری ، بيش از هر روز احساس می شود.

رسانه ای که اخبار کارگران را منعکس نماید؛ کارگران را 
از حال یکدیگر آگاه کند؛ با اجرای برنامه های آموزشی، 
در متشکل شدن شان آنان را همراهی کند ودر شناساندن 
تمامی مصائب نظام سر مایه داری و رهائی کارگران تالش 

کند و در یک کالم بتواند شبکه ای کارگری باشد.
شبکه ی کارگر)کارگر تی وی ( بر اساس همين احساس 
نياز و ضرورت و به همت کارگران و فعالين کارگری و با 

و  انسان  بر  انسان  استثمار  محو  راستای  در  گيری  جهت 
مبارزه برای ایجاد جامعه ای انسانی طراحی و راه اندازی 

شده است. 
این شبکه به هيچ گروه ، سازمان و نهادی وابسته نيست 
و تالش می کند در کنار و برای طبقه ی کارگر ایران )و 

جهان( فعاليت کند.«
در بخش دیگري از این برنامه درباره ي تاریخ آغاز برنامه 

هاي شبکه مستقل کارگران ایران آمده است:
»کارگر تی وی از نيمه شهریورماه سال 88 پخش برنامه 
های خود را آغاز خواهد کرد و از هم اکنون منتظر تماس 
به منظور مشارکت  در  فعالين کارگری  و  کارگران  های 
kargartv@   : نامه های خود خواهد بود ) تماس  بر 

gmail.com ( در حال حاضر شبکه مستقل کارگر تی 
وی کار خود را با برنامه هفتگی یک ساعت در عصر جمعه 
آغاز می کند. بدین منظور از فرکانس ماهواره ای تلویزیون 
برای  و  اختيار گرفته است  له یک ساعت وقت در  کومه 
گسترش بر نامه های خود نيازمند حمایت های بينندگان 

خواهد بود.
تبليغات این شبکه از طریق تلویزیون کومه له آغاز شده 

است.«

دره اي عميق ميان اصالح طلبي و 
آزادي خواهي

امير ك.
مخالفين  اسالمي  جمهوري  بيدادگاه  مسبوق،  روال  به 
دسته  را  آنها  و  نشانده  اتهام  صندلي  بر  را  خود  سياسي 
اسالمي  دادگاه  معنا  تمام  به  کند.  مي  محاکمه  جمعي 
مدرن  نظام حقوقي جهان  از  اي  نشانه  یعني هيچ  است. 
و  عکاسي  و  فيلمبرداري  دوربين  چند  اگر  نيست.  آن  در 
بگيري،  نادیده  را  دادگاه  سالن  تجهيزات  و  الکتریک 
هيأت  مدافع،  وکيل  شوي.  مي  روبرو  اسالم  در  قضاء  با 
از  تعریفي  متهمين،  حقوق  نوین،  دادرسي  نظام  منصفه، 
مطبوعات  نمایندگان  منع شکنجه، حضور  متهم سياسي، 
آزاد در دادگاه، دانش حقوقي قضات و بي شمار مورد دیگر 
در چنين دادگاهي بي ربط است. سالخي فقهکي خوانده و 
به مدد کرور کرور گزمه،  بر مسند قضاوت تکيه زده و با 
ارجاع به متوني از عصر سنگ، بر مرگ و زندگي انسانها 
حکم مي راند. چه او تنفيذ شده توسط نماینده ي خدا بر 
زمين است. و آن جسم هاي درهم شکسته در بازداشتگاه 
ها و شکنجه گاهها، در نگاه دادگاه کساني هستند که بر 

حاکميت خدا شوریده اند. متهم سياسي مفهومي است که 
در حقوق اسالمي نمي گنجد. در کشوري که طبق قانون 
اساسي اش حکومتي الهي بر آن فرمان مي راند،  مخالفت 
سياسي با سلطه ي سياسي، در حقيقت طغيان در برابر خدا 
تعبير مي شود. مفسد في االرض، و محارب مگر نه اینکه 
جاري  دیار  این  سياسيون  بر  که  است  مکررترین حکمي 
شده و چه جان هاي شریف و سوزان که بر دارهاي این 

دیکتاتوري قرباني شده اند. 
بالد  این  در  که  روزي  همان  از  اسالميه،  ي  بعثه  این 
مصيبت زده بر تخت حاکميت نشسته است، دختر و پسر 
زده  را گروه گروه در محکمه هاي شتاب  پير و جوان  و 
جان  و  است  تازه  ساله،  تاریخ سي  است.  کرده  عام  قتل 
تنها  زنده و شاهد. جامعه  این محکمه ها،  بردگان  در  به 
با تني خوني قيام نکرده است در برابر این نظام. حافظه 
ي خونين جمعي نيز دارد که لبریز است از خاطرات تهران 
ترور شده و کردستان تيرباران شده و خاوران سرخ و رخت 

هاي سياه. 
انقالب جامعه در برابر اندیشه هاي پير و پوتين هاي نو، 
نامردمي به تنگ آمده  از  حکم جمعي مردماني است که 
اند و رهایي جمعي را سرودخوانان در خيابان ها و کارخانه 

هاي شهر فریاد مي کشند. 
بهره  و  جامعه،  در  مطلق  خفقان  هدف  با  که  کودتایي 
به دستان ضمخت والیت دین و  از جامعه،  کشي مفرط 
سرمایه اجرا شد، با قطع کامل اتصال حکومت و جامعه، به 
فروپاشي مطلق حکومت الهي در ذهنيت جامعه انجاميد و 

عينيت فوالدین جامعه را ناگهان در برابر خود یافت.
انقالب براي آزادي و برابري اجتماعي، پاسخ مردم است به 
حکومت سرکوب و تبعيض. آن کس که براي آزادي مي 
جنگد و براي برابري پيکار مي کند در صف مردم است و 
آنکس که آزادي را بر نمي تابد و برابري را خوار مي شمرد، 

در صف دشمنان مردم. 
صحنه ي سياست به اندك زماني قطبي شده است و خامنه 
اي و دولت اش و مجلس اش و سپاه اش یکسوي، و مردم 
سوي دیگر صف کشيده اند. اگر دشمنان مردم باروت دارند، 
مردم آرمان دارند و رؤیایي براي تحقق. تمام طول تاریخ 
نشان داده است که آنچه در قلب هاي ماست قوي تر است 
از آنچه در دستان حاکمان است. عصر انقالب اجتماعي در 
طلبي  اصالح  که  نيست  و، شگفت  است  فرارسيده  ایران 
دیروزي، بيزار از کودتا، ولي هراسان از انقالب، پي جوي 
مفري است که نيست. اصالح طلبي به مثابه یک روش، 
ناکارآیي خود را در برابر فاشيسم نشان داده است. فاشيسم 
صندوق رأي به مثابه کانون تغيير اجتماعي را به کناري 
مي  کار  روي  انتخابات  با  همواره  )فاشيسم  کرد.  پرتاب 
آید، اما بساط انتخابات را بالکل جمع مي کند و از طریق 
انتخابات نمي توان آن را برکنار کرد. هيتلر و موسوليني در 

آلمان و ایتاليا نمونه هاي تاریخي آن اند.( 
اگر اصالح طلبي فقط یک روش بود، امروز شاهد آن بودیم 
که اصالح طلبان دیروزي به مردم انقالبي مي پيوستند. 
اما اصالح طلبي یک روش صرف نيست، بلکه طبقه اي 
از حاکميت سي ساله است، و همين مسأله مانع مي شود 
روزهایي  همين  در  درست  بگيرد.  قرار  مردم  کنار  در  تا 
که بيدادگاه هاي نمایشي جریان دارد، سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمي بيانيه اي صادر مي کند، که نسبت آنان را 
با آزادیخواهي نشان مي دهد. درحاليکه بر همگان آشکار 
دادگاه  جانب  از  شدگان  بازداشت  کليه  حقوق  که  است 
پایه  بي  اتهاماتي  با  نقض شده است و کودتا مي خواهد 
و دروغين، مخالفين سياسي خود را قلع و قمع کند، این 

سازمان در بيانيه خود مي نویسد:
»به راستی چه کسی گمان می کرد سرداران و جانبازان 
انقالب،  جنگ تحميلی و مبارزان و مجاهدان سال های 
به جرم دفاع جمهوریت و اسالميت نظام، روزی در کنار 
سلطنت طلبان و منافقان محاکمه شوند؟ و چه کسی تصور 
می کرد دفاع از جمهوریت و اسالميت نظام و مقاومت در 

روزی هم  استحاله طلب،  گرای  اقتدار  های  جریان  برابر 
می  تلقی  منافقان  و  طلبان  سلطنت  از  طرفداری  عرض 

شود؟«
این سازمان اصالح طلب پيشاپيش اتهام کودتا را ميني بر 
عضویت برخي از دستگير شدگان در گروه هاي سلطنت 
که  )گروههایي  است  پذیرفته  خلق  مجاهدین  و  طلب 
مردمي که در خيابان اند مي دانند که حضوري واقعي در 
اعتراضات و جنبش مردم ندارند( و بر سر اعضاي سازمان 
خود فقط چانه مي زند. اگر این سازمان مطمئن است که 
اتهام عضویت این شهروندان در گروههاي سلطنت طلب 
و مجاهدین خلق صحت دارد و نتيجه ي اعتراف گيري 
هاي اجباري و دروغين در شکنجه گاهها نيست، چگونه 

یاران خود را از اتهامات دادگاه معاف مي داند؟
گروه  در  شهروندان  این  اگر  حتي  آنکه،  برانگيزتر  یأس 
خواستار  باید  آیا  باشند،  داشته  عضویت  الذکر  فوق  هاي 
آن شد که حقوقشان به عنوان فعالين سياسي در دادگاه 
به رسميت شناخته شود و حقوق انساني و عادالنه آنها در 
اینکه فریاد وا اسفا سر  فرآیند دادرسي رعایت شود، و یا 
داد که چرا ما را در کنار اینان به دادگاه برده اید )مگر شما 

برابرتر از دیگران هستيد؟(
اصالح  و شخصيت هاي  ها  و سخنان سازمان  ها  بيانيه 
طلب نشان مي دهد که آنان هنوز حاضر به حقوق برابر 
به  آنها  نيستند.  معتقد  شهروندان  همه  آزادانه  فعاليت  و 
دليل منافع مادي خود و پيشينه ي تاریک خود، در صف 
انقالب آزادي خواهانه و برابري طلبانه ي مردم براي ایجاد 
جامعه اي رها، برابر و آزاد نمي ایستند. جاي شگفتي ندارد 
درحاليکه تمام تجربه و دانش اجتماعي بشر نشان مي دهد 
که هيچ حاکميتي صرفا با اسلحه نمي تواند باقي بماند و 
در برابر مردمي که یکصدا در خيابان ها و پشت بام ها به 
حاکمان نه مي گویند، مقاومت کند، اکبر گنجي در مقاله 
اي مفصل تالش مي کند استدالل کند که انقالب پيروز 
نخواهد شد و با تکيه بر این آمار و آن ارقام، مي کوشد 

شکست ناپذیري حاکمان را اثبات کند.
سازمان  یا  و  مشارکت  حزب  را  ماهه  دو  حرکت  این  اما 
مجاهدین انقالب اسالمي سازمان نداده اند. مردم منتظر 
مقاالت روزنامه نگاران و تحليلگران اصالح طلب نماندند 
تا تصميم بگيرند که باید چه کنند. افسانه شکست ناپذیري 
این دو ماه داغ چون برف ذوب  و استحکام حاکميت در 
چيره  ظلم  بر  دادند  خون  که  مردمي  همان  است.  شده 

خواهند شد. 
از  بمانيد.  تان  طلبي  اصالح  سياست  هاي  اتاق  در  شما 

ازدحام خيابان هاي سياست انقالبي کاسته نخواهد شد.

یک عضو هيات ریيسه مجلس شوراي اسالمي از بررسي 
یک فوریت طرح تخصيص مبلغ 20 ميليون دالر از حساب 
ذخيره ارزي براي مقابله با محدود سازي ناعادالنه آمریکا 
به  اطالعات  فناوري  در عرصه   قدرت هاي غربي  دیگر  و 
افشاي موارد متعدد و روزافزون نقض حقوق بشر  منظور 

توسط آنها فردا در صحن علني مجلس خبر داد.
ایاالت  گفت:  خبر  این  اعالم  با  حاجي بابایي  حميدرضا 
زمينه  در  خود  ادعاهاي  همه  علي رغم  آمریکا  متحده 
دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم با دخالت در امور 
انجام  و  مداخله جویانه  قوانين  تصویب  و  کشورها  داخلي 
عمليات نظامي عمال زمينه  گسترش، نفوذ، تثبيت و تقویت 
تروریست را فراهم نموده و امنيت منطقه اي و جهاني را 

دچار مشکالت جدي نموده است.
به  توجه  با  است:  گفته  و  کرده  درفشاني  ادامه  در  وي 
شکنجه هاي وحشيانه  در زندان هاي گوانتانامو،  زندان هاي 
مخفي در برخي از کشورهاي اروپایي و تصویب تحریم هاي 
ظالمانه عليه برخي از کشورهاي مستقل و کمک گسترده 
به رژیم صهيونيستي به عنوان سمبل نسل کشي و جنایات 

بارز نقض حقوق بشر توسط  جنگي، همچنين نمونه هاي 
آمریکا در جهان و براي تنویر افکار عمومي، طرحي تحت 
جهان  در  آمریکا  توسط  بشر  حقوق  نقض  افشاي  عنوان 

امروز به مجلس ارائه مي شود.
اسالمي تصریح کرد:  ریيسه مجلس شوراي  عضو هيات 
با  مقابله  براي  واحده  ماده  این  شدن  نهایي  صورت  در 
محدودسازي ناعادالنه آمریکا و دیگر قدرت هاي غربي در 
عرصه  فناوري اطالعات و به منظور افشاي موارد متعدد 
از  دفاع  و  آمریکا  توسط  بشر  حقوق  نقض  روزافزون  و 
جریانات مترقي که در برابر ستم هاي این کشور در جهان 
ارزي  ذخيره  حساب  از  دالر  ميليون   20 مبلغ  ایستاده اند، 

تخصيص مي یابد.
گفته هاي حاجي بابایي به خوبي نشان مي دهد که کنترل 
چه  به  کنوني،  مجلس  و  دولت  توسط  اجتماعي  ثروت 
از  غارتي منجر مي شود. طرح هاي دست و دلبازانه اي 
این دست در حالي به مجلس مي رود که اکثریت مردم 

جامعه از حداقل امکانات رفاهي محرومند. 

تلويزيوني براي 
كارگران

20 ميليون دالر ديگر از ثروت اجتماعي بر باد مي رود

ابعاد گسترده تجاوز به بازداشت شدگان
تجاوز  بر  مبني  بيشتري  اطالعات  اخير  روزهاي  در 
سيستماتيک و سازمان یافته به دختران و پسران بازداشت 
شده فاش مي شود. اطالعات اوليه اي که در این خصوص 
در اینترنت منتشر شده بود از سوي بسياري غيرمعتبر بر 
شمره مي شد. اما در روزهاي اخير نه تنها در مطبوعات 
جهان، بلکه حتي در فضاهاي سانسور شده ي رسانه اي 
و  پاسداران  هاي  جنایت  از  هایي  گوشه  نيز  کشور  داخل 

بسيجي ها فاش مي شود. 

وقتي ارسال ايميل جرم مي شود
در بيدادگاههاي جمهوري اسالمي، هر روز مردم به الیه 
کيفرخواست  در  برند.  پي مي  از حکومت  دیگري  تاریک 
است.  شده  تلقي  جرم  ایميل  ارسال  شده،  صادر  هاي 
افزار ترجمه  نرم  ارائه ي  به دليل  همچنين سایت گوگل 
و  بوك  فيس  چون  هایي  سایت  نيز  و  فارسي-انگليسي 
تویتر به دليل ارائه امکان ارتباط اجتماعي به ایرانيان مجرم 
در  وسطایي  قرون  حکومت  یک  اعمال  اند.  شده  دانسته 

قرن بيست و یکم آميزه اي از طنز و تلخي است.

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



اخبار كوتاه
بيانيه اعتراضي انجمن صنفي 

روزنامه نگاران 
انجمن صنفی روزنامه نگاران با صدور بيانيه ای به پلمپ 
دفتر این انجمن اعتراض کرد . در این بيانيه آمده است : 
» فعاليت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در چارچوب 
و  بوده  قانونی   ، عمل  مورد  اساسنامه  و  کار  قانون  مفاد 
فراگير  نهاد  این  قانونی  جایگاه  بر  خدشه ای  هيچگونه 
هيچ  نيز  کنون  تا  و  نيست  وارد  حقوقی  منظر  از  صنفی 
انجمن  فعاليت  منع  خصوص  در  ذیصالح  مراجع  از  یک 
اظهار نظری نکرده اند. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران 
ایران و عضو  به عنوان تنها تشکل فراگير مطبوعاتی در 
ایرانی فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران)IFJ( و یگانه 
سوی  از  شده  شناخته  رسميت  به  کارگری  سندیکای 
NGO که در دپارتمان ،)ILO(سازمان بين المللی کار

به ثبت رسيده  است، ضمن  نيز  های سازمان ملل متحد 
تقبيح این اقدام غيرمعمول و غيرقانوني، از تمامی مراجع 
به فک  نسبت  به سرعت  تا  دارد  انتظار  دارای صالحيت 
خدمت  امکان  و  کرده  اقدام  انجمن  ساختمان  پلمب، از 
هزار  به حدود 4  را  دولتی  غير  تشکل  این  دوباره  رسانی 
روزنامه نگار عضو خود، فراهم کنند.هيات مدیره همچنين 
ایران  روزنامه نگاران  انجمن صنفی  فعاليت  مي کند  تاکيد 
چگونگی  یافت.  خواهد  ادامه  کماکان  و  نشده  متوقف 
فعاليت ها از طرق معمول و رسانه های گروهی به اطالع 

اعضای محترم خواهد رسيد.« 
 

دستگيري يك فعال سياسي 
اطالعات  وزارت  نيروهای  توسط  سياسی  فعال  یک 

شهرستان سرپل ذهاب بازداشت شد.
روشنعلی مرادی از فعالين سياسی شهرستان سر پل ذهاب 
از توابع کرمانشاه و دبير ستاد 88 این شهرستان، روز جمعه 
این  اطالعات  وزارت  نيروهای  توسط  ماه  مرداد   9 مورخ 
شهرستان در خيابان بازداشت و به محل نامعلومی منتقل 

شد.

احضار فعالين كارگري سنديكاي 
كارگران نيشكر هفت تپه  

علی نجاتی و رحيم بسحاقی از فعالين کارگری و اعضای 
انقالب  دادگاه  به  تپه  هفت  نيشکر  کارگران  سندیکای 

اسالمی شهرهای دزفول و شوش احضار شدند.
علی نجاتی از فعالين کارگری که سابقه چندین بازداشت 
به دليل فعاليت های صنفی خود را دارد، بار دیگر به دادگاه 
فعال  این  است.  شده  احضار  اهواز  شهر  اسالمی  انقالب 
کارگری باید روز 27 خرداد در شعبه مورد نظر حاضر باشد. 
در برگ احضاریه در خصوص مورد اتهامی توضيحی داده 

نشده است.
الزم به ذکر است وی در اسفند ماه 1387 به اتهام تبليغ 
در  بود.  شده  بازداشت  کارخانه  در  اغتشاش  و  نظام  عليه 
همين رابطه و پس از پيگيریهای مستمر در تاریخ 22 تير 

1388 بازگشت به کار به وی ابالغ شد.
از  دیگر  یکی  بسحاقی  رحيم  دیگر  موردی  در  هم چنين 
دادگاه  به  خرداد   27 تاریخ  در  تپه  هفت  کارگری  فعالين 
انقالب شوش احضار شده است. دليل احضار وی شکایت 
مدیران کارخانه ی نيشکر هفت تپه از این فعال کارگری 

عنوان شده است.

برادر كيانوش آسا دستگير شد
در  که  آزادی  راه  شهيد  آسا  کيانوش  برادر  آسا  کامران 
درگيری حوادث اعتراضی ملت ایران در شهر تهران کشته 
شده ودر کرمانشاه به خاك سپرده شده بود در روزدوشنبه 
به  و  ناشناسی شبانه دستگير شده  افراد  19 مرداد توسط 
امر  این  است.گفتنيست  شده  داده  انتقال  نامعلوم  مکان 
احتماال به خاطر صحبت های او بر سر مزار کيانوش در 

مراسم چهلم ایشان بوده است.

درخواست عفو بين الملل برای 
حضور ناظران بين المللی در محاكمه 

معترضان در ايران
سازمان عفو بين الملل با »نمایشی« خواندن دادگاه شماری 
انتخابات  از  پس  حوادث  جریان  در  بازداشت شدگان  از 
اسالمی  جمهوری  مقام های  از  ایران،  جمهوری  ریاست 
خواست تا به ناظران بين المللی اجازه دهند که بر روند این 

محاکمه ها نظارت کنند.
شنبه  سه  روز  بين الملل،  عفو  سازمان  ریيس  خان،  ایرنه 
افراد  و  سياسی  فعاالن  از  شماری  محاکمه  به  اشاره  با 
انتخابات  نتایج  به  اعتراض ها  جریان  در  شده  بازداشت 
ریاست جمهوری ایران، هدف از این »محاکمه گروهی« را 
متقاعد کردن جهانيان نسبت به »عادالنه بودن انتخابات« 

در ایران دانست.

پاسخ سنديكاي اتوبوسراني 
به دادستان تهران 

را  یازدهم مرداد 1388 دادستان تهران کيفر خواستی  در 
شدگان  دستگير  و  انتخابات  از  پس  حوادث  خصوص  در 
اخير قرائت کرد که در آن به سندیکای کارگران شرکت 
واحد نيز اشاره شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد 
وظيفه خود ميداند که به اعضایش و جنبش کارگری در 
رابطه با این مسائل توضيح دهد چرا که منصور اسالو در 
زندان ميباشد و پرونده سازی برای سندیکا یعنی پرونده 

سازی برای دیگر نهادهای جنبش کارگری . 
در بند 4 کيفر خواست دادستانی این گونه ذکر شده است 
”4- زیرمجموعه کارگری؛ اگر به یاد داشته باشيد در سال 
های گذشته سندیکای اتوبوسرانی اعتصابی را ایجاد کرده 
بود که رهبری آن را فردی به نام منصور اُسانلّو برعهده 
از  مختلف  دالیل  به  افرادی  که  است  جالب  این  داشت. 
می  اعتصاب  به  دستمزد خود دست  افتادگی  جمله عقب 
آمریکا  در  برانداز  نيست که موسسات  اما حواسشان  زنند 
مانند NED، صندوق مالی و دموکراسی و ... به صورت 
می  پول  دالر  ميليون  چندین  دیگر  موسسات  به  آشکار 
شود.  کمک  ایران  در  کارگری  سندیکاهای  به  تا  دهند 
 NED تمامی اسناد این کمک ها در وب سایت سازمان
موجود است. علت دسترسی آسان به این اسناد را می توان 
تظاهرسازی دانست. خيلی از افراد معتقدند که اینها چون 
مخفی کاری انجام نمی دهند پس به دنبال مطلب و مسأله 

خاصی نيستند.“ 
کرده اند  تنظيم  کسانی  چه  را  بخش  این  که  نميدانيم  ما 
ولی محرز است که این نوشته تنظيم اش بدور از شناخت 
کيفر  این  است.نویسندگان  اسالو  شخص  و  سندیکا  از 

خواست در بخشهایی در خارج هستند و سعی کرده اند که 
درایت اشان را در عرصه بين المللی نشان دهند و بيشتر در 
جهت مرعوب کردن بوده برای ترساندن جنبش کارگری، 
ما به چند مورد این کيفر خواست که که بی اساس است 

ميپردازیم: 

واقعی  اسم  حتی  نوشته  اسانلو  را  اسالو  آقای  اسم  یک: 
ایشان را نميدانسته اند. 

نسبت  دستمزد  افتادگی  عقب  به  را  سندیکا  اعتصاب  دو: 
عقب  با  رابطه  در  اعتصاب  آن  که  صورتی  در  اند  داده 

افتادگی دستمزد نبود 
سه: ارتباط سندیکا با NED ودیگر موسسات در کجای 

این قضيه بوده است. 
چهار: طبق گفته خودشان کليه اسنادNED در سایت اش 
قابل دسترسی است چرا همانطوری که در دیگر بندهای 
از  شده  پرداخته  ارتباط  و  مبلغ  ذکر  به  خواست  کيفر  آن 
سندیکا هم به همان نسبت شفافيت داده ميشد و خودشان 
بهتر از هر کسی گفته اند که سندیکا مخفی کاری انجام 

نميدهد. 
سندیکا تشکلی مستقل و کامال صنفی است و برای ایجاد 
شرایط بهتر و اگاهی کارگران بوجود امده و به هيچ گروه و 
حزب و حتی دولت و کارفرمایی وابسته و زیر سلطه نيست 

و هيج خط و ربطی هم نميگيرد 
هر  در  گاه  هر  و  ميباشد  المللی  بين  تشکلی  -سندیکا 
شود  بيعدالتی  کارگری  تشکل  هر  مورد  در  جهان  نقطه 
همانطور  و  ميکنند  حمایت  یکدیگر  از  دنيا  سندیکاهای 
که شاهد بودید در مورد سندیکای شرکت واحد هم این 

حمایتها شد 

بی  شدن  ثابت  از  بعد  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
از کارگران  کفایتی شوراهای اسالمی کار توسط گروهی 
راسخ  عزمی  با  توانست  راه  این  در  و  شد  بنا  خواه  حق 

حقوق معوقه کارگران را زنده کنند اما به خاطر این چنين 
قضاوت های نابه جا ،گروهی از این کارگران ازادی خواه و 
حق طلب بعد از گذشت چند سال همچنان در راه رسيدن 
از حقوق اجتماعی  با بی عدالتی و محروميت  به حقشان 
مواجه هستند. و دو نفر از اعضای این سندیکا همچنان در 

زندان به سر می برند 
با  بازگشایی  زمان  از  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
روحيه آهنين به فعاليتش ادامه داده و بر اصل ضدیت خود 
با استعمار، استکبار و استبداد پا فشاری کرده و در مبارزه 
اش برای بی حقوقی وبی عدالت، استقاللش را حفظ کرده، 
راه  در  و  است  نشده  نهادی  هيچ  سازی  پرونده  مقهور  و 
اعضایش  ابزاری که  نوع  از هر  به خواسته هایش  رسيدن 
جنبش  راه  این  در  و  کرد  خواهد  استفاده  بدانند  صحيح 
کارگری همانند هميشه از این عمل سربلند بيرون خواهد 

آمد و نيازی به فعاليتهای مخملی نميبيند. 
جنبش کارگری ایران ساليان گذشته به عنوان محافل ضد 
کارگری معرفی شد و در سال گذشته به این هم بسنده 
کارگری  مستقل  جنبش  گسترش  از  وحشت  در  و  نکرده 
وفعالين  کارگران  ميان  در  بيشتر  وهمدلی  وحدت  وایجاد 
کارگری سعی کردند با اتهام زنی های بی سند و مدرك و 
تخریب چهره های فعال کارگری به اهداف خود برسند. اما 
هوشياری فعاالن کارگری در بی اعتنایی به این جو مسموم 
توطئه ی آنان راخنثی کرد. و حال ما شاهد هستيم که این 
امر از دست عواملشان بيرون آمده و خود دستگاه قضایی 
جنبش  سابق  مثل  که  دهد  انجام  را  کار  این  ميخواهد 
خواهان  و  ایستاد  خواهد  اتهامات  این  مقابل  در  کارگری 

آزادی فعالينش خواهد شد. 

و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
حومه 

مرداد 1388

شكنجه های قرون وسطائی موجی از 
نگرانی و نفرت در بين خانواده دستگير 

شدگان قيام برانگيخته است 
رسيده،  گزارشات  بنابه  دمکراسی:  و  بشر  حقوق  فعالين 
مقابل  در  ایران  مردم  قيام  دستگير شدگان  های  خانواده 
خود  اعتراضی  تجمعات  به  اوین  زندان  و  انقالب  دادگاه 
ادامه دادند.پس از انتشار و تایيد شکنجه های وحشيانه و 
قرون وسطائی در بازداشتگاهها و زندانها موجی از نگرانی 

و نفرت خانواده های دستگير شدگان را فرا گرفته است. 
روز سه شنبه 20 مرداد ماه حدود 90 نفر از خانواده های 
بازداشت شده ها از زمان شروع وقت اداری به انتظار تعيين 
دادگاه  مقابل  در  عزیزانشان  برای  وثيقه  یا  و  کفالت  قرار 
انقالب تجمع کردند. هنوز اسامی تعدادی از بازداشت شده 
و  نشده  تایيد  انقالب  دادگاه  طرف  از  گذشته  هفته  های 
های  شکنجه  خبرهای  تایيد  و  انتشار  پی  در  ها  خانواده 
از  نگرانی  در  زندانها  و  بازداشتگاهها  در  وسطائی  قرون 
چندین  برند.روزانه  می  بسر  عزیزانشان  وضعيت سالمتی 
اسم که تعداد آنها به کمتر از سی نفر نمی رسد از طرف 
دادگاه انقالب برای تعيين کفالت اعالم می شود.در برخی 
از خانواده ها در کنار خوشحالی نوعی نگرانی از چگونگی 
تهيه کفالت و وثيقه نيز دیده می شود و اگر هم اعتراض 
کنند تنها جوابی که می شنوند همين که هست به جای 
اینکه اینجا بایستيد و وقت ما را بگيرید بروید دنبال تهيه 
فيش حقوقی و سند تا زمانی که فيش حقوقی و یا سند 
تهيه نکنيد فرزندتان همچنان در زندان می مانند که باعث 

افزایش فشار روحی روی خانواده ها شده است. 
آنها  برای  کفالت  قرار  که  ها  شده  بازداشت  از  تعدادی   .
خاطر  به  ها  خانواده  که  مشکالتی  دليل  به  شده  اعالم 
عدم توان تهيه کفالت و یا وثيقه همچنان در زندان بسر 

می برند. 
نفر  ها  ده  نيز  اوین  زندان  مالقات  سالن  درب  مقابل  در 
و همچنان  اند  کرده  پا  بر  اعتراضی  تجمع  ها  خانواده  از 
خواستار مالقات با عزیزان خودهستند .تعدادی از خانمها 
به  ساعتها  دارند  آغوش  در  کوچکی  فرزند  که  حالی  در 
انتظار می ایستند تا شاید بتوانند قرار مالقات با همسران 
طرف  از  اسم  چندین  روزانه  دیگر  طرفی  بگيرند.از  خود 
زندان اوین تایيد می شود که هنوز به تایيد دادگاه انقالب 
برابر می  را چند  ها  خانواده  نگرانی  این خود  که  نرسيده 

کند. 
ليست جدیدی از اسامی دستگير شدگان قيام مردم ایران 
جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم 

انتشار می یابد. 
1- هادی قلی پور 22 ساله چهارشنبه 14 مرداد در حوالی بهارستان 
زاده  اسماعيل  مهران   -2 نامشخص  وی  نگهداری  مکان  و  بازداشت 
مکان  و  بازداشت  ونک  در  مرداد   14 چهارشنبه  ازاد  شغل  ساله   24
نگهداری وی نامشخص 3- مرتضی صفری 29 ساله متاهل چهارشنبه 
14 مرداد بازداشت و به اوین منتقل شده 4- امين رحيم زاده 24 ساله 
و  بازداشت  سعدی  خيابان  در  مرداد   14 چهارشنبه  صنایع  دانشجوی 
مکان نگهداری وی نامشخص 5- مرتضی عباس پور 25 ساله ليسانس 
اقتصاد چهارشنبه 14 مرداد در حوالی بهارستان بازداشت و به کالنتری 
160 منتقل و سپس به اوین منتقل شده اگر چه روز گذشته نام وی به 
تایيد زندان اوین رسيده اما هنوز دادگاه انقالب تایيد نکرده 6- ابراهيم 
ضيایی فر 29 ساله فوق دیپلم حسابداری دوشنبه 12 مرداد در ونک 

بازداشت و به اوین منتقل شده 7- محمد علی نوری تالشی 22 ساله 
شغل آزاد دوشنبه 12 مرداد در ونک بازداشت و به اوین منتقل شده 

8- رامين پازوکی 26 ساله دوشنبه 12 مرداد در هفت تير بازداشت و به 
اوین منتقل شده 9- علی گل محمدی 23 ساله دوشنبه 12 مرداد در 
ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده 10- سياوش خسروانی 29 
ساله ليسانس عمران پنجشنبه 8 مرداد بازداشت و به اوین منتقل شده 
و  بازداشت  مرداد   8 پنجشنبه  ساله   31 مصطفوی  محمد حسن   -11
به اوین منتقل شده 12- کيانوش ماندگار 17 ساله محصل پنجشنبه 
8 مرداد در فاطمی توسط نيروهای لباس شخصی بازداشت و به اوین 
سازی  شهر  ليسانس  فوق  ساله   26 مستوفی  امير   -13 شده  منتقل 
پنجشنبه 8 مرداد در حوالی مصلی توسط نيروی انتظامی بازداشت و به 
اوین منتقل شده 14-وحيد کالهداری 28 ساله جمعه 26 تير در انقالب 
بازداشت و به اوین منتقل شده و در این مدت تنها یک بار اجازه تماس 
با خانواده را داشته 15- مهدی عبداللهی 20 ساله دانشجو جمعه 26 تير 
در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده 16- شهروز سعيدی 30 
ساله ليسانس کتابداری شغل آزاد پنجشنبه 18 تير در انقالب بازداشت 
و به اوین منتقل شده 17- سهراب رسولی 21 ساله شغل ازاد پنجشنبه 
18 تير در انقالب بازداشت و به اوین منتقل شده 18- فرزاد خدایی 28 
ساله ليسانس مدیریت بازرگانی پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و 
به اوین منتقل شده 19- حامد جابری 26 ساله ليسانس برق پنجشنبه 
18 تير در انقالب بازداشت و به کالنتری 148 منتقل و سپس به اوین 

منتقل شده 

در پی انتشار و تایيد اخبار قتل زیر شکنجه های وحشيانه 
و قرون وسطائی موجی از نگرانی و خشم در بين خانواده 
بطور  است. شکنجه ها که  ایجاد کرده  ایران  و مردم  ها 
وزارت  مخفی  بازداشتگاههای  در  مستمر  و  سيستماتيک 
همچنين  و  انتظامی  نيروی  و  پاسداران  سپاه  اطالعات، 
زندانها صورت می گرفته است. افشای جنایتها در اردوگاه 
مقدم  احمدی  اسماعيل  نظر  زیر  زیر  که  کهریزك  مرگ 
فرمانده نيروی انتظامی که توسط علی خامنه ای ولی فقيه 
رژیم منصوب شده است و پذیرفتن و اعتراف به شکنجه 
در این اردوگاه و همچنين طبق ابراز دهها شاهد و قرباني، 
توسط  اردوگاه  این  در  دفاع  بی  زندانيان  کردن  شکنجه 
احمد رضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی صورت 
شکنجه  مراکز  به  انتقال  قضائی  حکم  است.  گرفته  می 
و شکنجه دستگيرشدگان توسط جنایتکاران عليه بشریت 
سعيد مرتضوي،حسن زارع دهنوی و دستياران آنها که در 
شعب امنيت دادسری انقالب مشغول به کار هستند مانند 
گرفته.  می  صورت  سایرین  و  فرد،حسيني،راسخ  حيدری 
نيروهای سرکوبگر تحت امر خامنه ای و دادستانی تهران 
خامنه  علی  از  ویژه  اختيارات  دارای  آنها  نظر  زیر  افراد  و 
ای هستند.تمامی ارگانهای فوق به نحوی در جنایت عليه 
رژیم  رسمی  مقامات  اند.اعترافات  داشته  شرکت  بشریت 
بر جنایتهای صورت گرفته جای هيچ ابهامی برای ارجاع 
پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنيت سازمان 

ملل متحد نمی گذارد. 
ضد  ایران،جنایتهای  در  دمکراسی  و  بشر  حقوق  فعالين 
بشری مانند قتل زیر شکنجه های وحشيانه،شکنجه های 
سيستماتيک ،بی اطالع نگه داشتن خانواده ها از وضعيت و 
شرایط عزیزانشان ، پرونده سازی دروغين ،گرفتن اعترافات 
تلویزیونی در زیر شکنجه و ادامه بازداشت زندانيان سياسی 
را محکوم می کند ، حال که شکنجه و جنایت مورد تایيد 
مقامات رسمی رژیم قرار گرفته از مراجع بين المللی برای 
پرونده  ارسال  بشری خواستار  به جنایتهای ضد  رسيدگی 
نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنيت سازمان ملل 

متحد است. 
20 مرداد 1388 

»حسام سالمت«
رتبۀ یک کنکور کارشناسی ارشد سال 85 بوده و در حال 

حاضر دانشجوی ارشد این رشته در دانشگاه تهران است.
توسط  اش  منزل  تفتيش  از  پس  ماه،  خرداد   29 وی 
مٱموران حفاظت اطالعات سپاه و ضبط وسایل شخصی 
با اعمال خشونت بازداشت شد. او پس از دو هفته موفق به 

مالقات با همسرش در زندان اوین شد.
حسام سالمت، رتبه اول کشور در مقطع تحصيالت تکميلی 
بود  تهران  دانشگاه  جامعه شناسی  رشته  قبولی  و  )دکترا( 
که سال گذشته از سوی وزارت علوم دولت نهم به دليل 
فعاليتهای دانشجوئی، »سه ستاره« و ممنوع التحصيل اعالم 
شد. وی در عرصه نشر و ترجمه کتب اجتماعی- فلسفی 
فعال ستاد شهروند  اعضای  از جمله  نيز  و  داشت  فعاليت 
آزاد مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری اخير بود.
دیگر  کنار  در  گذشته  ماههای  طی  سالمت  حسام 
اخير  از تحصيل سالهای  دار و محروم  دانشجویان ستاره 

در »شورای دفاع از حق تحصيل « فعال بود.
در بخشی از کيفرخواستی که مدعی العموم در دادگاه به 
سالمت  حسام  کرده  قرائت  اغتشاشات  عامالن  اصطالح 
از  چاشمی  نبوی  ضياء  با  داشتن  ارتباط  و  »همکاری  به 
عناصر مرتبط با گروهک منافقين در داخل کشور« متهم 
شده. ضيا نبوی نيز یکی دیگر از دانشجویان ستاره دار و 
از اعضای مرکزی شورای دفاع از حق تحصيل است. در 
این کيفرخواست تخيلی همچنين با نام بردن از این شورا 
تحت عنوان شورای محرومين از تحصيل آن را تحت نفوذ 

و هدایت منافقين دانسته اند

»ضيا نبوی«
دانشجوی پيشين دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل

پس از قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 87 در دانشگاه 
سراسری، محروم از تحصيل و به خيل دانشجویان ستاره 

دار پيوست.
او در تابستان سال 87 پس از این که گروهی از دانشجویان 
محروم از تحصيل، تصميم می گيرند تا شورایی را برای 
متمرکز کردن فعاليت های خود تأسيس کنند، در همکاری 
ایشان در تأسيس این شورا شرکت می کند. وی طی  با 
یک سال گذشته عضو فعال و تأثيرگذار »شورای دفاع از 

حق تحصيل« بوده است.  
شود  می  گفته  که  انتصاباتی  از  پس  روز  چند  نبوی  ضيا 
از  شد.  بازداشت  است،  بوده  جمهوری   ریاست  انتخابات 
در  اطالعی  وی  نگهداری  محل  و  بازداشت  دقيق  تاریخ 

دست نيست.
محاکمۀ  برای  مرداد   10 که  دادگاهی  کيفرخواست  در 
افرادی که حکومت ایشان را اغتشاش گر می خواند، ضيا 
متهم شده  خلق  مجاهدین  سازمان  با  به همکاری  نبوی 

است. این اتهام، البته واهی و بی اساس است.
مردم  نزد  در  و  نشده  غيرقانونی  عمل  هيچ  مرتکب  ضيا 

جهان بی گناه و سرافراز است. 
برای همگان  برابر  تحصيل  تنها خواهان حق  نبوی  ضيا 

بوده است و نباید مجازات شود

دو فعال دفاع از حق تحصيل 
در دادگاه هاي نمايشي

توجه:
آرشيو خيابان را در اين آدرس مطالعه كنيد

http://issuu.com/xyaban



يادداشت هايی برای يک 
راهبرد سوسياليستی 

)بخش سوم(

ن. سپهری از گروه رزا )رهایی زنان ایران(

در بخش های پيشين با استفاده از نظریه ی آلتوسر، شرح 
ساختار  که  ایران  در  کژدیسه  داری  از سرمایه  مختصری 
سياسی را در جایگاه مسلط  قرار داده ارائه گشت. همچنين 
بورژوازی سنتی را که زبان چرب تری دارد و یاد گرفته با 
واژه های پيچيده تری فرایند استثمار را سرهم بندی کند 
به آسمان  پایمال شده ی خود  از حقوق بشرِی  و دادش 
رسيده را در مقابل بورژوازی نوین که در شبه انباشت اوليه 
خود مانند پدربزرگ های معنوی شان به دزدی آشکار و 
به عالوه  نمودیم.  بررسی  و  داده  قرار  پردازد  می  جنایت 
مشاهده شد که با استفاده از نظریات پوالنزاس می توان 
تمام  اما  نمود.  فرموله  را  ایران  در  متوسط  رشد طبقه ی 
اتفاقات  توضيح  برای  تحليلی  ابزارهایی  حداکثر  ها  این 
روز در ایران را فراهم می آورند و قرار نيست شرح ابزار 
آچار  شناختن  با  تنها  که،  باشد؛  توضيحات  جایگزین  ها 
می  نظر  به  شد.  نخواهد  ساخته  ماشينی  هيچ  چکش،  و 
را  اخير  اتقافات  برای توضيح  پایه های الزم  اکنون  رسد 
در اختيار داریم. اجازه بدهيد ابزارهای تکميلی را در ادامه 
ها  آن  از  و  نموده  معرفی  بود  نياز  که  کجا  هر  و  بحث 

استفاده نمایيم.
 

شاید بهتر باشد برای شروع بحث، ماهيت جبهه ی شکل 
که  است  ذکر  به  الزم  نمایيم.  بررسی  را  کنونی  گرفته 
باید  موجود  بندی های  مورد جبهه  در  کامل  برای بحث 
اقتصادی  را در هر سه حوزه ی سياسی،  تعين هر جبهه 
و ایدئولوژیک بررسی نمود. ابتدا با ماهيت طبقاتی شروع 
می نمایيم. بورژوازی سنتی ایران با تحمل شکست های 
از پوسته ی فعلی حکومت  پی در پی برای بيرون آمدن 
داری  سرمایه  روتين  ادغام  روند  که  اسالمی  فاشيستی 
کژدیسه ی ایران در اقتصاد جهانی را کند ساخته، بسيج 
سياسی گسترده ای را در ميان طبقه ی متوسط آغاز نموده 
و همچنان ادامه می دهد. این جبهه ی سياسی در شکل 
تا  پس  است.  گشته  مشخص  سبز  حاشيه  با  یک  شماره 
کنون می دانيم که جبهه ی فوق با سرکردگی بورژوازی 
سنتی و بدنه ی فعال خرده بورژوازی نوین شکل گرفته 

طلبان  اصالح  سوی  از  گوناگون  های  تالش  و  است 
مطرح  مطالبات  چهارچوب  بر  زدن  مهار  برای  حکومتی 
شده و هدایت جریان در درون مرزهای حکومت فاشيستی 
فعلی همين جبهه  راستای حفظ وضعيت  در  نيز  اسالمی 
است. الزم است همين جا ذکر کنيم که این مرزبندی در 
به دليل شرایط خاص خرده  بوده و  وضعيت شکننده ای 
رادیکاليزه  سرعت  به  تواند  می  ایران  در  نوین  بورژوازی 
شده و مرزهای فعلی را در نوردد. اما چرا این گونه است؟ 
به زبان دیگر، چرا ما وضعيت خرده بورژوازی نوین ایران 
را این گونه ارزیابی می کنيم؟ بهتر است همين جا به اندازه 

ی یک پاراگراف بر این طبقه تمرکز کنيم.

وضعيت خرده بورژوازی ایران به صورت پيچيده و گسترده 
واقع  در  است.  تنيده  هم  در  ایران  دولتی  ساخت  با  ای 
دستگاه عریض و طویل دولتی با خيل عظيم کارمندانش 
بزرگترین بخش خرده بورژوازی نوین را تشکيل می دهد 
و تصميم ها و بحران های بروکراسی ایران به سرعت و 
دهند.  می  قرار  تأثير  تحت  را  گروه  این  مرحله  اولين  در 
ایران،  در  نوین  بورژوازی  خرده  فهم  در  نکته  مهمترین 
پایين تر از خط فقر زندگی کردن اکثریت آن ها  است. این 
فقر اقتصادی به همراه بحران های دوره ای سرمایه داری 
جهانی، که دوپينگ نفتی هم در بيشتر موارد برای جبران 
و سرهم بندی آن ها کافی نيست، امکان رادیکاليزه شدن 
خواست های خرده بورژوازی نوین در ایران را به سرعت 
در  معلمان  سندیکاليستی  های  خواست  آورد.  می  فراهم 
سال های اخير به خوبی نشان دهنده ی این امکان است؛ 
هر چند که متأسفانه دراین سالها در بسياری از موارد این 
مطالبات با شانتاژ خبری و منحرف ساختن از سوی گروه 
های حکومتی به ابزاری برای چانه زنی یا فشار در ميان 
است.  استفاده شده  گروه های مختلف کاست  حکومتی 
اما در گذر از پيچ و خم های سالهای اخير، فعاالن صنفی 
هم آموخته اند که گره زدن مطالبات صنفی با منافع گروه 
های مختلف کاست حکومتی، به ناکجاآباد خواهد انجاميد. 
برای  مختلف  های  تالش  از  باید  جا  این  در  همچنين 
پرولتاریایی نشان دادن ماهيت این مبارزات ذکری به ميان 
آورد که به نظر می رسد تنها برای پوشاندن عدم توانایی 
گروه های چپ ایرانی برای فعاليت و سازماندهی در ميان 
توهم  ماده ی مخدر  باال  یا دست  استفاده شده  کارگران 
زای شرایط انقالبی را برای برخی دیگر فراهم آورده است. 
برای  مبارزات  این  تفاوت جایگاه طبقاتی  شناخت درست 
ممکن ساختن اتحادی کليدی ميان خرده بورژوازی نوین 
و پرولتاریا که به نظر ما می تواند شکل دهنده ی جبهه 
ی پيروز انقالب باشد بسيار کليدی است. و این موضوعی 

کارگر  با  که  نيست 
ناميدن تمام طبقات رفع 
رجوع شود. بحث بيشتر 
در این مورد بماند برای 
زمانی دیگر. برگردیم به 
جبهه ی مبارزات فعلی.

ی  جبهه  مقابل  در 
سنتی،  بورژوازی 
بورژوازی نوین ایرانی با 
بندی  گروه  از  معجونی 
و  نظامی-مافيایی  های 
بخش  داشتن  اختيار  در 
دستگاه  از  ای  عمده 
دولت  ایدئولوژیک  های 
سازماندهی  در  سعی 
نموده  متقابل  ای  جبهه 
حفظ  بر  عالوه  که 
قشر،  این  مادی  منافع 
توهمات  از  ترکيبی  با 
به  و  ایدئولوژیک 
کارگيری مزدوران حرفه 
به سرکوب هدفمند  ای 

تمامی گروه های مخالفت بپردازد. بورژوازی نوین با هدف 
که  فرایندی  و  سنتی  بورژوازی  مادی  منافع  دادن  قرار 
سعی  نامد  می  سازی  خودی  را  آن  خوبی  به  دانش  ليال 
در افزایش قدرت اقتصادی نهاد های مافيایی خود داشته 
و با در دست داشتن سکان دولت در سالهای اخير موفق 
شده است بخش های مهمی از برنامه های خود را عملی 
برای شرکت هایی  آمده  مثال وضعيت پيش  برای  سازد. 
نظير صدرا و ... که فرایندی از ورشکستگی به دليل رقابت 
با مافياهای اقتصادی-نظامی نظير قرارگاه سازندگی خاتم 
باندهای  دیگر  وابستگان  توسط  خریداری شدن  تا  االنبيا 
بورژوازی نوین را در مدت کوتاهی طی نمود، نشان دهنده 

ی این تهاجم گسترده هستند. 

بر  شده  ذکر  بلوك  دو  هر  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
ایجاد مانع در برابر سازماندهی رادیکال طبقه ی کارگر با 
یکدیگر اشتراك نظر دارند. چون این سازماندهی می تواند 
مختصات درگيریهای فعلی را تغيير داده و تمام بورژوازی را 
در برابر اتحاد استراتژیک پرولتاریا و خرده بورژوازی نوین 
قرار داده و راهگشای تغييرات رادیکال باشد. در مورد این 
که چگونه هژمونی بورژوازی سنتی در شرایط فعلی حفظ 

ميدان، محل، مسير
ميالد س.

1. ژاله در شهریور
ابطال  از  شعارهایيم،  بطئی  سمتگيری  و  تنوع  شاهد  ما   
محتوای  که  جمعی  دسته  جمعبندی  این  تا   انتخابات 
واقعی  موانعی  جمهوری  این  حقوقی  وچارچوب  حقيقی 
داشت.  نياز  زمان  دوماه  از  کمتر  به  جنبشند،  راه  سر  بر 
هزاران  تر گردهمآیی، سازماندهی  یافته  شکلهای سامان 
هسته ی کوچک، افزایش امکان چاپ و توزیع شبنامه و 
خبرنامه، این همه نشانگر گسترش ميدان حرکت مردمی 
هربار  جدید،  مناطق  پيوستن  با  همچنين  جنبش  ست. 
بازتعریف می شود:  گسترش محلی اعتراض به نازی آباد، 
هفده شهریور، نمودهای گسترش محله به محله مبارزه در 
شهر است. همپای تطور ميدان مبارزه و گسترش محله ای 
آن، مسير و افقهای ممکن برای این حرکت نيز دگرگون 
گسترشی  تنها  جمعی،  دسته  اعتراض  گسترش  ميشوند. 
گروههای  فزایندهی  کثرت  که  همانگونه  نيست،  کمی 
تنها  شبانه  دوبرگيهای  پخش  و  چاپ  امکان  یا  متشکل 
بهبود خبررسانی نيست. شعارها، اشکال اعتراض و مطالبات 
مردم رفته رفته ميتواند بخشهای گسترده تری از واقعيت 
مادی جامعه را دربرگيرد. این جنبشی ست که از هم اکنون 
می توان در آن توان، ادعا و ناگریزی برگشت به خواسته 
های اساسی انقالب 57 را بازشناخت. تجربه سالهای 56-

60 یعنی درك همبستگی در سازماندهی مطالبات مردم. 
کمونيستها درست در همين مسير، سازمانيابی مستقل در 
هر جای مشخص، همراه مردمند. اگر مردمان بتدریج به 
این ميرسند که گزمگان فاسد نه تنها ضامن امنيت نبوده 
بلکه متعرض به جان و زندگی آنانند و خود بدترین اراذل و 
اوباش، و هنگامی که به تجربه درمی یابند که خودگردانی 
تامين  بهتر  را  مردمان  و سالمت  آسایش  امنيت،  محلی، 
ميکند، همين سد فروپاشی روابط انسانی و پایان حقارت، 
کشف عملی امر مشترك است. تجربه زمستان سال 57، 
سقوط چشمگير بزهکاری و توزیع کارآمد کاالهای اساسی 
در محله ها، بویژه در محله های کارگری و جنوب شهر، 
سبب  به  همچنين  بلکه  عمومی  بسيج  سبب  به  تنها  نه 
هوشياری مردم در تشکيل کميته های محلی، تجربه ای 
ست که بسياری هنوز به یاد دارند. کمونيستها این بار کنار 
اقتصادی  منافع  یا  ایدئولوژی  نام  به  ای  عده  تا  مردمند 

خاصی، این کميته های محلی را به یغما نبرند.
2. کمونيست ها. 

 »کمونيستها« یعنی همراهی عملی همه ی آنانيکه  خود 
را رابط مبارزه فراگير و مطالبات بسته به جا و زمان، با افق 

عدالت اجتماعی و باور به امکان خودگردانی کار و زندگی، 
ميدانند و بر همين اساس در سازمان دهی نيروی کار و 
مردم کوشش می کنند. فعاليت در ميان مردم، در هر جمع 
کوچک  یعنی تکثر آرمان کمونيسم. به باورم این تعریف 
کمونيسم  است.  کمک  بهترین  موانع  بسياری  رفع  برای 
از  مزدکيان  ایران شورش  در همين  قدیمی،  آرمانی ست 
طالیه داران این آرمان بود. این آرمان بر پایه ی یک داو، 
یک ایده، استوار است:  با اشتراك  ثروت توليد شده توسط 
همگان، با سهيم شدن همه مردم در گرداندن جامعه، ما 
به عدالت و برابری حقوقی و حقيقی، امکان رشد و آزادی 
تک تک مردمان، سوای رنگ و کيش و مذهب  دست می 
یابيم . این آرمان قدیمی با ظهور سرمایه داری و با توسعه 
علم و فرهنگ، امروزه هم چشماندازی ممکن و هم برون 
راهی ضروری از فالکت است. دنيای ما دیگر رمقی برای 
ندارد،  معدودی  خصوصی  منفعت  و  سوداگری  ترکتازی 
کافيست به دشت سوخته ای که سرمایه در آفریقای سياه 
به جای گذاشته است بنگریم و یا به نابودی محيط زیست 
از  ایران و اقصا نقاط دنيا. این آرمان دست یافتنی تر  در 
هر برهه در تاریخ است، تنها کافيست ببينيم که  امروزه 
در  اند که  یافته  ابتکاری دست  قدرت  و  دانش  به   مردم 
رابطه  اندیشه  و  توليد  ندارد.  مانند  بشری  تاریخ  ی  همه 
به  مزرعه  برای کاشت یک  اند. حتی  یافته  تنگاتنگ  ای 
دست کم چندین سال مدرسه رفتن نياز است. همين ها تا 
دویست سال پيش غير قابل تصور بود. اینکه شيوه توليد 
را دست  داشته  مترقی  نقشی  ميان  این  در  داری  سرمایه 
کنند.  نمی  رد  اند  خوانده  مارکس  که  کمونيستهایی  کم 
تاریخی ست  و  نسبی  مترقی،  نقش  این  که  آنست  نکته 
نه  که  است  داده  نشان  ساله  دویست  تجربه  و  ابدی،  نه 

تنها منطق حاکم بر سرمایه ناکافی و ناکارآمد است بلکه  
برای  برای خالقيت و هم  مانعی ست هم  بيش  از  بيش 
رفاه و آسآیش مردم. حلبی آبادها، دولت فاسد، کهریزکها 
و عسلویه ها، بسيجيها، همين تاریخ سی سال اخير ایران، 

شاهد این مدعا. 
مبارزه  از  تابعيست  ظرفی  و  شکل  هر  که  کنم  می  فکر 
برای آرمان. حزب یکی از شکلهای اساسی این مبارزه در 
قرن بيستم بود. تحزب در معنای وسيع اجتماعی، نه تنها 
نقاط دنيا، مترادف کار کمونيستها  اکثر  بلکه در  ایران  در 
بود. این اما، دست کم به باور من، بدین معنا نيست که 
این شکل و ظرف، امری فراتاریخی ست. بسته به شرایط 
تاریخی و مناسبات حاکم من جمله مالحظات امنيتی،  باید 
مسئوالنه پرسيد: آیا این شکل و ظرف به کارمان ميآید, 
مردمی  سازماندهی  به  کمونيسم،  آرمان  تکثير  به  یعنی 

کمکی ميکند؟
3. آناليز برای چه کاری؟

یا  کالن  مفهومی،  هر  ارزیابی  مالك  که  ميکنم  فکر 
خرد، درباره ی جهان، دوران یا ایران، جمعبندی مقطعی 
وگرنه  سازماندهی ست،  تجربهی  و  کمونيستها  تالش  از 
جزماندیشی زحمتمان را هدر ميدهد و آکادميسم ما را به 
پس وپيش کردن پانویس دلمشغول. درك کارکرد سرمایه، 
و جهان،  منطقه  در  این جنبش  مقام  و  فعلی  آنتاگونيسم 
مداخله  برای  کار  ابزار  همچون  که  باشند  بحثهایی  باید 
از همين روی شاید درست ترین کار،  اجتماعی کارگرند. 
طرح پرسشهایی باشد که غيبت معنادارشان مانعی بر سر 
راه نسلی نوین از کمونيست هاست.  آیا سرمایه داران تاجر 
پيشه، در اتاق بازرگانی و در هيئت موتلفه، با سقوط این 
یا حذف  باشند  داشته  توانند وجود  دستگاه حکومتی، می 

می شوند؟ چرا نابود ميشوند؟ اگر دولت نماینده آنان است 
و نه بر عکس، چرا وجود اینان به آن دولت وابسته است؟ 
با  جنگ،  سالهای  جز  به  تاکنون،  پيش  سال  از سی  چرا 
آموزشی،  بخش  خدمات،  بخش  ی  فزاینده  و  ثابت  رشد 
سرمایه مالی روبرویيم؟ بنيادها، سپاه از چه جنسی اند؟ چرا 
سيستم بانکی در ایران می تواند ، به اذعان خود حاکمان، 
از دوستان  ورشکسته بآشد و سرمایه دارانی، که بسياری 
آنان را به لقب بورژوازی مفتخر کنند، هنوز نفس  مایلند 
ميکشند؟ چون هنوز طبقه ای نحيف یا در حال گذار است؟ 
نقدینگی  عظيم  بسيار  حجم  این  پس  است  اینگونه  اگر 
به  و  ميشود  سرمایه  کجا  در  آید،  می  کجا  از  گردش  در 
کجا ميرود، گردش سرمایه کجاست؟  داده های تجربی و 
ملموس که هم با تجربه زیسته خودمان منبطق است و هم 
در آمار قابل مشاهده، باید برای تحليلهایمان بامعنا باشند. 
چرا  دوستان اینچنين به  »گذار ایران از چيزی به چيزی« 
و » نامتعارف« بودن دلبسته اند؟ نامتعارف بودن یعنی که 
جایی دیگر نمونه ای متعارف موجود است. یک مشکل به 
گمانم ترکيب مغلطه انداز »جامعه سرمایه داری« باشد. در 
به سرمایه داری محدود است  نه جامعه  هيچ جامعه ای، 
و نه پدیده ای آزمایشگاهی ست. سرمایه عقل خویش را 
دارد، عقلی که با مناسبات انسانی بيگانه است، چرخه بسته 
توليد، توزیع و انباشت است، نه آدمها نه محيط زیستشان 
در معادالتش، اگر عاملی برای افزایش یا تثبيت نرخ سود 
اروپایی،  جامعه  یک  مدنی  قوانين  ندارند.  جایی  نباشند، 
همان عقل سرمایه نيست، برایند مبارزه سرمایه و نيروی 
کار در ادامه تطور تاریخی کارکرد دولت و نهاد قانونگزار در 
آن جوامع است. آناليز هم اظهار فضل نيست، هدف اینست 
که بهتر بفهيم چرا احمدی نژادها و دیگران ميتوانند در دل 
این موجودات و  رفتار  بازتوليد شوند و معنای  این جامعه 
دستگاه حکومتی چگونه با جایگاه ایران در سيستم جهانی 
سرمایه مرتبط است، و از این هردو رسيدن به راهکارهایی 
برای ناممکن ساختن دستگاه سرکوب و به مولفه هایی که 
امکان مادی کمونيسم را نشان ميدهند. در نوشته ای دیگر 
بدین پرسشها برخواهم گشت. در این مرحله، مهم ترین 
اصل، به باورم، آمادگی با چشمهای باز در همراهی مبارزه 
و در بی اثرسازی شناعت و خشونت سرکوب است. آنجایی 
که دستگاه سرکوب به خيال خود ما را به عقب نشانده، ما 
از تيررس آن دور ميشویم تا در هر قدم بعدی فضای نوینی 
را ایجاد کنيم. همدستی ميدان و محل کار و زندگی  سمت 
و سوی حرکت را تغيير ميدهد. این تغيير برای تبدیل به 
شکلهای پایدار خودگردانی، به دانش و کوشش آنانی نياز 
خواهد داشت که به آزادی و برابری مردم، فرای هر رنگ 

و درفشی، در عمل ایمان دارند.

شده و بازتوليد می شود در بخش های بعدی توضيحات 
بيشتری ارائه خواهيم نمود اما فعاًل می توان به بحث های 
حفظ  لزوم  مورد  در  کارگر  راه  رفقای  توسط  شده  مطرح 
شکاف ميان دو طيف بورژوازی و پرهيز از هرگونه اقدامی 
که تمامی حاکميت را در برابر تمامی زحمتکشان قرار دهد 
اشاره نمود. این استراتژی دقيقًا در خدمت بلوك فعلی که 
سرکردگی آن در اختيار بورژوازی سنتی است بوده و راه 
تغييرات آتِی انقالبی به رهبری طبقه ی کارگر را سد می 
باید  نيروهای چپ  اتفاقًا به نظر ما استراتژی کلی  نماید. 
سریعتر  چه  هر  و  گرفته  شکل  مبارزه  بلوك  تغيير  حول 
افتادگی کنونی در مورد دخالت گری سوسياليستی  عقب 
طبقه ی کارگر را جبران نماید. الزم به ذکر که ما هم به 
از اختالفات و رقابت  لنين که هر کس که  این گفته ی 
های بورژوازی به نفع انقالب سوسياليستی استفاده ننماید 
هيچ چيز از سوسياليسم نمی داند )نقل به مضمون( اعتقاد 
راسخ داریم اما خطای رفقای راه کارگر را در جابه جایی 
را  دانيم که کل محتوای بحث  تاکتيک می  و  استراتژی 
تغيير داده و منجر به در پيش گرفتن سياست های انحالل 

طلبانه می گردد.        
ادامه دارد..



نگاهی به کتاب 
»پراکندن قدرت«

 اثر رائول سيبه چی*
عباس ز

اینکه پس از سرنگونی قدرت حاکم ، ما خواهان چه نوع 
دولتی چه مختصات  قدرت  این  و  قدرت سياسی هستيم 
چشم  و  اهداف  و  سمتگيری  اساسًا  و  دارد  مضمونی  و 
از مسائل  اند، یکی  اندازهای جنبش های توده ای کدام 
رادیکال  و  چپ  ای  توده  های  جنبش  گرهِی  و  اصلی 
انقالبی ست. پاسخ های رایج چه از جانب جریانات راست 
ليبرالی و بورژوایی، چه از جانب چپ سنتی کمابيش روشن 
و مشخص است و نقد و نفی آنها به خودی خود به معنای 

ارائهء اثباتِی آلترناتيو دیگر و درك نوینی نيست.
و  ای  اوروگوئه  پرکار  نویسندهء  سياسی،  فعال  چی  سيبه 
سردبير نشریهء Brecha  است. سيبه چی به بررسی و 
تحليل آن جنبش هایی در آمریکای التين می پردازد که 
نه در چارچوب سنتِی پشتيبانی از این یا آن حزب یا جبههء 
سياسی یا چریکی یا اتحادیه ای ، بلکه به صورت مستقل و 
خارج از احزاب، اتحادیه ها و دولت ها عمل می کند، بدون 
این  در  پيرو  و  رهبر  رابطهء  توده،  و  رهبری  رابطهء  آنکه 
جنبش ها دیده شود. آنها در نطفهء خود نوعی قدرت توده 
ای از پایين را در مقابل بوروکراسی دولتی حمل می کنند، 
بدون اینکه جدایی رهبری و توده در آنها دیده شود، یعنی 
بسياری  محوری  و  اصلی  معضل  که  نکاتی  همان  دقيقًا 
آن  و  است  جهان  گوناگون  کشورهای  های   جنبش  از 
را چگونه می  آیندهء قدرت سياسی حاکم  آلترناتيو  اینکه 
توان تصور کرد؟ این امر تا چه حد عملی و واقعی ست؟ 
آیا  آنها چيست؟  مشکالت، معضالت  و محدودیت های 
و  عملی  درازمدت  در  ای  توده  های  قدرت  چنين  اصواًل 

ممکن است یا نه؟
و  بررسی  به  کتاب  این  در  مشخص  طور  به  چی  سيبه 
و  آلتو«  بوليوی »ال  دو شهر  در  مبارزات  تجربهء  تحليل 
»کوچابامبا« می پردازد و نقش مبارزات بوميان، کارگران و 
زحمتکشان خارج از محدوده را تحليل می کند. این جنبش 
ها تا کنون نه تنها دو رئيس جمهور را سرنگون کرده اند، 
و در اوج یکه تازی نئوليبراليسم در مقابل آن پيروزمندانه 
ایستادگی کرده اند. بلکه  آنها سالها ست که بدون هيچ 
دستگاه رهبری یا ارگان دولتی دست به سازماندهی امور 
جاری خود از قبيل آبرسانی، برق، جاده کشی، شهرسازی، 
بنای مدارس و غيره می زنند. سيبه چی به بررسی مکانيسم 
درونی این قدرت از پایين و نحوهء اجرای آنها بدون سلسله 

مراتب و بدون وجود نمایندگان دائمی می پردازد.
ایرلندی و نویسندهء معروف کتاب  جان هالوی، فيلسوف 
بر  که  ای  مقدمه  در  قدرت«  کسب  بدون  جهان  »تغيير 
این  جهانی  اهميت  به  است  نوشته  چی  سيبه  کتاب  این 

تجربيات اشاره می کند و می نویسد:
»اگر فکر می کنی که بوليوی خيلی از تو دور است، پس 
کتاب را کنار بگذار و به خودت زحمت خواندن آن را نده. 
بهتر است این کتاب را به دوستی هدیه دهی. این کتاب 
تو، دربارهء  اميدها و نگرانی های  دربارهء توست، دربارهء 

امکانات زیستن و ادامهء حيات«.
این ویژگی سيبه چی ست که با دیدی عميق و واقعگرایانه 

می کوشد محدودیت های موجود این نوع قدرت های از 
پایين، امکانات و افق های آنان را در هر گام نشان دهد و 

به خواننده درکی واقعی از شرایط موجود ارائه دهد.
باری، این گرایش به خصوص در دیدگاه چپ سنتی وجود 
نهادهای خاصی  به دنبال  دارد که در شمای فکری اش 
می گردد که حالل همهء مشکالت باشد. شوراها در چپ 
سنتی به مثابهء تنها ایده آل و شکل قدرت دولتی فرض 
می شود که گویی ِصرِف وجود شوراها به خودی خود یعنی 
قدرت توده ای از پایين. خواننده با مطالعهء این کتاب با 
عمق مکانيسم ها و پتانسيل های عظيم موجود در زندگی 
و مبارزات توده ای آشنا می شود. خواننده در نهایت، نه به 
کشف این یا آن الگوی معين قابل اجرا در همه جا، بلکه 
قدرت  درونی  های  مکانيسم  با  متفاوت  کاماًل  بينشی  با 
آموزش،  آگاهی،  سازماندهی،  نقش  ای،  توده  جنبش  در 
مبارزات  درون  در  انطباق  و  تغيير  قابليت  همبستگی، 
توده ای آشنا می شود. نه اینکه بکوشد نوعی نهاد جدید 
تشکيالتی برای زندگی و مبارزهء روزمرهء توده ها انتزاع 
و کشف کند و آنها را همچون راه حل نهائی همهء مسائل 

جا بزند.
تاریخ قرن بيستم شاهد تولد انقالب هایی بود که همان 
غم  واقعيت  این  کردند.  بازتوليد  را  قدیم  اجتماعی  روابط 
این  کلی  طور  به  آورد.  بار  به  وخيمی  بسيار  نتایج  انگيز 
بلکه  نياوردند،  وجود  به  جدیدی  دنيای  هيچ  انقالبات 
دولتی  دستگاه  توسط  را  جدید  جهان  کوشيدند  انقالبيون 
برپا سازند. نمی توان بر این واقعيت سرپوش گذاشت که 
دولت نمی تواند ابزاری برای روابط اجتماعی برابر و آزادانه 

باشد.

یک  اول،  وهلهء  در  اجتماعی  مبارزات  درونی  دیناميسم 
شبکهء روابط اجتماعی بين ستمدیدگان به وجود می آورد 
که ابتدا از نظر مادی و فرهنگی به آنها امکان بقا می دهد. 
به مرور زمان و با سرنگونی سيستم حاکم، بر مبنای این 
که  کند  می  رشد  دیگری  جدید  دنيای  اجتماعی،  روابط 
هرچه در جامعه گسترش می یابد و روابط قدیم اجتماعی، 
به خصوص روابط دولتی را به عقب و به حاشيهء جامعه 

می راند.
پردازد  می  دیگر  مهم  بحث  یک  به  همچنين  چی  سيبه 
و آن اینکه آیا الزامًا فضای باز سياسی و همه گير شدن 
مسائل سياسی به قدرت بخشيدن جنبش های توده ای از 
پایين کمک می رساند یانه؟ به نظر سيبه چی چنين رابطهء 
رونق  و  نوع رشد  الزامًا هر  و  ندارد  معلولی وجود  و  علت 
سياسی و فضای باز دموکراتيک به معنای گسترش جنبش 
توده ای به مثابهء آلترناتيوی در مقابل دولت برای تنظيم 
روابط اجتماعی نيست، بلکه این امر در کشورها و جوامع 
گوناگون کاماًل متفاوت است. در برخی از کشورها قدرت 
گيری نيروهای مترقی به ضعف این جنبش ها انجاميده، 
چرا که قدرت های جدید توانستند بخشی از این جنبش ها 
را در خود جذب کنند و بخش های دیگر را منزوی سازند. 
از  یا جلوی  بياموزیم  این تجارب  از  باید  او می گوید که 
یا  تواند  می  رابطه  این  بگيریم.  را  جنبش  پاشيدگی  هم 
به تغييرات جزئی و صرفًا به مشروعيت بخشيدن به این 
برعکس،  اینکه  یا  بينجامد،  نئوليبرالی  این مدل  و  دولتها 
بينجامد که  به رشد هرچه بيشتر و قوی شدن نيروهایی 
سيبه چی  نظر  به  کنند.  می  مبارزه  دیگر   برای  جهانی 

نيرو برای ایجاد جهانی دیگر ــ از متغيرهای دیگری تأثير 
می پذیرد که رابطهء چندانی با رونق و فضای باز سياسی 
ندارد. اینکه خود انسان هایی که در این جنبش ها شرکت 
می کنند چه روابط متقابلی با یکدیگر دارند، احتمااًل مهم 
ها  جنبش  این  آیا  اینکه  یعنی  ست.  متغيرها  این  ترین 
نيروی شرکت کننده در  روابط مستقيم و بالواسطه  یک 
جنبش را تقویت و تعميق می کنند؟ یا اینکه این نيروهای 
باید  که  هستند  ابزارهایی  مثابهء  به  صرفًا  کننده  شرکت 
برای رسيدن به هدف خاص سرنگونی قدرت حاکم مورد 

استفاده قرار گيرند؟
به تعبير دیگر، آیا شرکت کنندگان در این جنبش ها صرفًا 
برای سرنگونی یک رژیم خاص متشکل شده اند و مبارزه 
می کنند و شکل تشکيالتی آنها صرفًا در احزاب و اتحادیه 
ست؟ یا اینکه در هر گام چنان روابط و مناسبات متقابلی 
بين خود ایجاد می کنند و در هر گام آنها را استحکام می 
بخشند که وظایف دیگر اعم از اقتصادی، سياسی،فرهنگی، 
کمک متقابل، تفریحی، صنفی، آموزشی... را می توانند بين 
یا روابط دولتی  خود سازمان دهند و نوعی روابط موازی 
و  کار  تقسيم  یعنی  آورند  وجود  به  بوروکراتيک  حزبی  یا 
گردشی بودن وظایف، پروسهء رسيدن به آگاهی و توافق 
و اتحاد نظر و ادارهء مشترك امور در مقياس های کوچک 

و بزرگ. 
سيبه چی از زاویهء دیگری نيز به این معضل می پردازد و 
می نویسد که غالبًا دربارهء مرزها و محدودیت های جنبش 
ها می گویند: درست است که جنبش های توده ای برای 
تضعيف و سرنگونی حکومت ها، برای بسيج جامعه عليه 
آنان و بی اعتبار کردنشان الزم و مفيدند، اما این جنبش 
ها فاقد »نيمهء دیگر« یعنی ناقص اند و قادر نيستند یک 
و  یابند  دست  قدرت  به  و  کنند  تدوین  روشن  استراتژی 
برنامهء خود را در پراکسيس و عمل پياده کنند. به عبارت 
خود  برای  هدفی  دارای  نباید  ها  جنبش  این  گویا  دیگر، 
باشند، بلکه هدفشان باید صرفًا به حکومت رساندن این یا 
آن حزب یا رهبری سياسی در قدرت دولتی باشد و عماًل 
ندارند. سيبه چی می  این سرنوشت محتوم  ای جز  چاره 
گوید مرزها و محدودیت های جنبش های توده ای یک 
واقعيت عينی ست اما در مقابل آن دو نوع سياست ممکن 
است اتخاذ شود. سياست های نوع اول بر محدودیت های 
این جنبش ها استوار است و سياست نوع دوم بر نيروی 

درونی خود جنبش تکيه می کند.
سيبه چی در پاسخ به سياست نوع اول می گوید که وقتی 
ما از این محدودیت و مرز حرکت کنيم، درواقع، آنچه را 
و  دهيم  می  قرار  محور  در  نيستيم  انجامش  به  قادر  که 
ناتوانی و بن بست  به  را  نتيجه خود  عمده می کنيم. در 
اميدواریم  یا  کنيم  می  ناخودآگاه صبر  و  دهيم  می  سوق 
که »کسی« ما را از این بن بست نجات دهد. کسی که 
صرفًا در این محدوده سير می کند چيزی را برجسته می 
کند که تا کنون جنبش ها به آن دست نيافته اند. در این 
نوع برخورد می توان سياست های متفاوتی پيش گرفت. 
دولتی  دستگاه  طریق  از  سياست  مسألهء  آشکارا  بخشی 
اتحاد  با  یا  با شرکت در دولت،  یا  را مطرح می کنند که 
آن می کوشند  از  بخشی  یا  دولتی  نيروهای  با  ائتالف  و 
سياست خود را پيش برند؛ چنان که طيف دیگری از این 
و  مرز  این  دادن  قرار  فرض  پيش  با  هم  باز  نگرش  نوع 
محدودیت، سعی در سازماندهی و بسيج توده ای دارد؛ البته 
صرفًا برای فشار آوردن از پایين، یعنی می کوشد از طریق 

جنبش های توده ای بر سياست روز تأثير بگذارد.
آنچه این طيف ها را به هم مربوط می سازد نه فقط در این 
است که مرزها و محدودیت های جنبش ها را مبنای کار 
و  تفکر خود قرار می دهند و نه فقط در این اشتراك نظر  
دارند که جنبش توده ای از نظر آنان صرفا وسيله ای ست 
برای سرنگونی و فشار آوردن بر حکومت ها و اینکه قدرت 
توده  های  جنبش  از  جدا  کاماًل  چيزی  باید  بعدی  دولتی 
این  در  به خصوص  آنها  مشترك  ویژگی  بلکه  باشد،  ای 
نکته است که آنها سوژهء تغيير را نه در خود جنبش های 
توده ای و مناسبات درونی آنها، بلکه در سيستم دولتی و 
احزاب سياسی جامعه جستجو می کنند. برای آنان فضای 
دیدگاه  این  است.  چيز  همه  سياسی  رونق  و  سياسی  باز 
دولتگرایانه به جنبش صرفًا از زاویهء سود و منفعت آن می 

نگرد و تنها برایش ارزش مبادله دارد.
اما سيبه چی می گوید آنچه ما آن را نيروی جنبش می 
ناميم به وسيلهء تجربيات خود انسان ها و در رابطه ای که 
زنان و مردانی که در این جنبش با یکدیگر و با دیگران 
برقرار می کنند تعيين می شود. این نيروی درونی جنبش 
انسان های شرکت کننده در آن را تغيير داده  قادر است 
تکامل بخشد و این تا درجه ای امکان پذیر است که ما در 
این رابطهء درونی جنبش شرکت فعال داریم. این شامل 
آنگونه جنبش هایی نمی شود که به مثابهء یک نهاد عمل 

می کنند.
سيبه چی بر اساس تجربهء عميق جنبش های توده ای 
توضيح می دهد که خود این جنبش ها نيرو و فشار برای 
فراتر رفتن از این مرز و حل این تضاد را در خود مستتر 
و  استثمار  و  بندگی  قيد  از  رهایی  برای  نيرو  این  دارند. 
استقرار برابری، هرچه بيشتر سعی می کند بر این تناقض 
فائق آید و هرچه بيشتر خود جنبش های توده ای ادارهء 
به  را  آن  اینکه  نه  بگيرند  عهده  بر  رأسًا  را  جامعه  امور 
نيروی مافوق خود یعنی قدرت دولتی واگذار کنند. سيبه 
چی معتقد است آن جنبش هایی که این ضرورت را حس 

کرده اند و توانسته اند برای آنکه این نيرو رأسًا سازماندهی 
امور را بر عهده گيرد آن را با جنبش سرنگونی و فشار بر 
دولت ها تلفيق کنند هرچه کمتر آسيب پذیرند و در شرایط 
در  گرایش  دو  این  شوند.  نمی  مضمحل  سياسی  رونق 
جنبش است که هيچ گاه حالت قطعی و پایدار به خود نمی 
گيرد، بلکه نوعی »شدِن« دائمی ست که حالت نهادی به 
خود نمی گيرد و مواظب است حالت ایستای یک قدرت 

سياسی را به خود نگيرد.
این است  در  این جنبش  سيبه چی می گوید که ویژگی 
که فراتر از دیگر مبارزات آمریکای التين ، عنصر جدیدی 
ایجاد یک قدرت غير دولتی  آن  و  اضافه کرده  آن  به  را 
ست؛ منظور قدرتی ست که از جامعه جدا نشده و دارای 
مبارزه  تا  بگيرند،  تصميم  تا  نيست  خاصی  مدیر  و  کادر 
کنند، تا اختالفات درونی خود را توسط کادرها، رهبران و 

نمایندگان بخواهد حل و فصل کند.
در حالی که در قدرت دولتی، تصميم گيری توسط نهادهای 
اینجا تصميم گيری  از جامعه صورت می گيرد، در  فراتر 
در تمام جامعه پخش است و مجامع عمومی شهر و روستا 
قدرت  یک  ایجاد  توانایی  گيرند.  می  تصميم  که  هستند 
را  این جنبش  که  دولتی چيزی ست  غير  و  متمرکز  غير 
با جنبش زاپاتيستی» شورای دولت خوب« پيوند می دهد 
صرف نظر از اختالفات و تفاوت هایی که این دو جنبش با 
یکدیگر دارند. در حالی که در چياپاس قدرت آشکارا توسط 
ارگان های بخشداری ها پيش برده می شود در آگمارا این 
قدرت پوشيده عمل می کند و این تا حدی ناشی از این 

است که اینها فاقد مناطق آزاد شده و خودمختار هستند.

Raúl Zibechi
 نام کتاب به آلمانی

Bolivien Die Zersplitterung der Macht
 نام کتاب به اسپانيایی

 Dispersar El Poder: Los Movimientos
Como Poderes Antiestatales

از ميان وقايع
است  جریان  در  کماکان  انتخابات  بازنده  جناح  محاکمه 
نه  دادگاه  موضوع  که  شده  روشن  پيش  از  بيش  دیگر  و 
مجازات  بلکه  سياسی  کنکرت  تخلفات  و  جرائم  بررسی 
و منسوخ کردن یک خط و سنت سياسی و فکری است. 
احتياجی به رجوع کردن به ماتریال حاصل از پروسه دادگاه 
نيست تا بتوان در مورد ماهيت و عملکرد جناح احمدی نژاد 
قدرت  در  نيروی  وقتی  گفت.  چيزی  نظاميش  حاميان  و 
حتی وزیر اطالعات حکومت پيشين )یعنی در دوره ریاست 
جمهوری خود احمدی نژاد( راهم قبول ندارد دیگر روشن 
است که بحث صرفا و صرفا بر سر زور و قلدری، منکوب 
هر  به  جامعه  بر  قدرت  و حفظ سلسله  کردن،  مرعوب  و 
قيمتی است. و نيازی به گفتن این هم نيست که هر چه 
جریان حاکم دایره »خودی« ها را تنگ تر کند در حقيقت 
ضربه پذیری خود را باالتر برده است. آنچه در این فضا 
جای تامل دارد نقش جریان اصالح طلب و نحوه مقابله 

شان با شرایط حاضر است. 
فرمایشی  دادگاه  هم  طلب  اصالح  جریان  مخالفان  حتی 
در جریان را محکوم کرده و قصه سرایی های مضحکش 
طلب  اصالح  های  چهره  اعترافات  اند.  دانسته  مذموم  را 
در دادگاه را از آنجا که همگان بر نقش فشار و شکنجه 
در زندان های جمهوری اسالمی واقفند کسی وقعی نمی 
گذارد اما سوال این است که چرا نهادها و چهره های دیگر 
جریان اصالح طلب دست بکار نمی شوند تا این دادگاه را 
به محکمه نظاميان و سپاهيان و سرداران و نوچه هایشان 
در مجلس و وزارت و صدارت تبدیل کنند؟ چرا دست بکار 
یک کمپين گسترده نمی شوند تا در پيش چشم ميليونها 
دو  در  که  جهانيان  حضور  در  و  ایران،  آمده  بتنگ  مردم 
ماه گذشته یکبار دیگر شاهد توحش این جانيان بوده اند 
پرده از اسرار نگفته بردارند؟ بخش های زیادی از اصالح 

طلبان خود چهره های شاخص حکومت اسالمی در سه 
دهه گذشته بوده اند حتی اگر اینان نمی توانند یا »صالح« 
نيست که چنين کنند چرا بقيه دست بکار این حرکت نمی 
شوند؟ پس روسو و جان الك و هابرماس را برای که و 
برای چه خوانده و از بر کرده بودند؟ چرا اسامی، دارایی ها، 
روابط و مناسبات نظاميان پشت صحنه را برای جامعه رو 
نمی کنند؟ چرا اسناد دولتی مهر و موم شده ای که پرده 
از جنایات اینان بر ميدارد را در اختيار عموم نمی گذارند؟ 
چرا اسامی چهره های اصلی سرکوب در زندان و شکنجه  
را رو نمی کنند؟ اگر اینان به آنچه می توانند بکنند دست 
نمی زنند ولی تا صدای اعتراضات خيابان کمی پر رنگ 
تر از سبز شد، فریاد وانظاما سر می دهند، چرا باید انتظار 
حمایت از جامعه داشته باشند؟  اصالح طلبانی که با وعده 
تغيير دادن وضعيت حاضر رای مردم را از آن خود کردند 
کمترین مسئوليت شان این است که بجای غضب به مردم 
به شيوه خودشان  و الاقل  بایستند  جانيان  این  مقابل  در 

»ایستادگی« را نشان دهند. 

سه شعر از ميرزاده عشقي

خرتوخر

این چه بساطی است، چه گشته مگر؟
مملکت از چيست؟ شده محتضر!

موقع خدمت همه مانند خر
جمله اطباش، به گل مانده در

به به از این مملکت خرتوخر

بشنو و باور مکن

جان پسر، گوش به هر خر مکن
بشنو و باور مکن

تجربه را باز مکرر مکن
بشنو و باور مکن

مملکت ما شده امن و امان
از همدان تا طبس و سيستان

مشهد و تبریز و ری و اصفهان
ششتر و کرمانشه و مازندران
امن بود، شکوه دگر، سرمکن

بشنو و باور مکن

بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید
به چنين مجلس و بر کر و فرش باید رید

به حقيقت در عدل ، ار در این بام و در است
به چنين عدل و به دیوار و درش باید رید

آنکه بگرفته از او ، تا کمر ایران گه
به مکافات ، اال تا کمرش باید رید

پدر ملت ایران ، اگر این بی پدر است
به چنين ملت و گور پدرش باید رید
به )مدرس ( نتوان کرد جسارت اما

آنقدر هست که بر ریش خرش بتوان رید
آن )دهستانی( 1 تحميلی بی مدرك و لر
بهر این ملک ، به نفع و ضررش باید رید

گر ندارد ضرر و نفع  مشيرالدوله
از نوك پاش ، الی فرق سرش باید رید

گر رود )موتمن الملک( به مجلس گاهی
احتراما به سر رهگذرش باید رید


