
 

  صدامعليهکا يجنگ آمر

 !جنگ خير عليه شر؟            
توאفق میاנ نمایندگاנ عرאق با بازرساנ سازماנ ملل               
در ویנ برאی شروع مجدد بازرسی تسلیحاتی در عرאق       

אیالات متحدה   . معلق شد تا توאفق شورאی אمنیت     
آمریكا بر ضرورت صدور قطعنامه جدیدی تاكید دאرد و             
گنجاندנ موאد مورد نظر خود برאی شروع حمله به عرאق رא شرط هر گونه          

 . توאفقی می دאند 
آمریكا و אنگلیس متنی رא هم برאی تصویب در شورאی אمنیت سازماנ ملل             

ط كارشناساנ آمریكاءی  و       متנ אیנ پیש نویس אبتدא توس     . تهیه كردה אند  
אنگلیسی در وزאرت خارجه آمریكا تهیه شدה ، سپس به كاخ سفید و             
پنتاگوנ سپردה شدה אست ، تا نكات مورد نظرشاנ رא برאی شروع حمله           

 .بدאנ אضافه كنند  
 

  ٢ هدر صفح                              

 کارزار بين المللی برای آزادی ناصر زرافشان
  ١١صفحه

  وابيه ناصر زرافشان به سخنگوی قوه قضائيهج

آنان که در خانه شيشه ای زندگی می کنند«  

     »حق پرتاب کردن سنگ ندارند
   ١٤ه   صفح                  

 
 

 برخورد با نظر سنجی و افکار عمومی
 به شيوه جمهوری اسالمی

 ٧ هصفح
 

 دسال تحصيلي جدي
 ٩هصفح        نظام آموزشيم شكالت قديمو 
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 گزאرشی אز
مين سالگردبرگزاری مراسم چهارده  

۶۷کشتار زندانيان سياسی در سال  
  ٢٠هصفح

    

    نگذاريم ديگران
    براي ما تصميم بگيرند

 رضا اکرمی
   ٤ حهصف

 
 وسوسه های استبداد،

 دغدغه های آقای رئيس جمهور

  

 

 !و خواسته های مردم
 مسعود فتحی

 
אگر لایحه آقای رءیس جمهور بیشتر אز یכ       

ود  مانور سیاسی مقطعی אست، باید در عمل خ      
كارنامه آقای خاتمی אما،      . رא אثبات كند  

گویای אیנ وאقعیت אست كه رءیس جمهور نقض           
قانوנ אساسی رא در عمل پذیرفته אست و      
تاكنوנ حتی یكبار هم در پنج سال گذشته אز        
موאرد אیנ نقض كه بر كسی پوشیدה نیست،           
گزאرشی به منتخبیנ خود كه به هر دلیلی به        

شاנ هم كم نبودה و אو رאی دאدה אند و تعدאد
آخریנ بار بیست و دو میلیوנ بودה ، ندאدה       

 آقای خاتمی برאی روشنگری نیاز         .אست
ریاست   ت چندאنی به אصلاح قانوנ אختیارא    

جمهوری ندאشت و در אیנ حد كه حدאقل نه   
ف بزند، قانونا و در چارچوب     رعمل حتی ح  

وری אسلامی    ههمیנ قانوנ אساسی جم  
 .אختیارאت دאشت  

 ٣ هصفحدر 

 و يك نكته چند دروغ
 احمد آزاد

 ٦ه صفح

 

 خطابه   
 برای با همان خفتگا ن بيدار

             نعمت آزرم
 ٢٣ هصفح

    

 صد سال تنهائي
 )از تاج السلطنه تا مهرانگيز كار ( 

  ناهيد
 ١٦ه  صفح 

 قطع و وصل
 در روا بط ايران و تركيه

 ١٨ه صفح
 

 از افغانستان
  به سمت آسيای مرکزی

 چارلز آندره اودری
    ١٩ه صفح

 
 
 
 
 
 

 ارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 ١٣٨١مهر ماه     سال هشتم۱۰۱شماره 
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 سرنگون باد رژمي مجهوري اسالمي ايران

 
  صدامعليهکا يجنگ آمر

    !جنگ خير عليه شر ؟
 
 

عرאق سی   به  بر אساس אیנ پیש نویس،   
 فهرست   دאدה می شود كه  روز فرصت   

كامل، دقیق و قابل قبولی אز تمامی       "
 برאی تولید     رא  אبعاد برنامه های خود  

سلاحهای شیمیایی، میكروبی و هسته        
אی، موشكهای بالستیכ و همچنیנ         

در אختیار   " اנهوאپیماهای بدوנ خلب  
پیש   אیנ در  . شورאی אمنیت بگذאرد    

نویس به دولتهای عضو سازماנ ملل     
برאی   " متحد אجازה دאدה شدה אست  

برقرאری صلح و آرאمש در جهاנ به هر          
  ، روש و אبزאری كه لازم می بینند        

 در  و تاكید شدה אست كه  ." متوسل شوند  
فهرستی كه عرאق باید אز تسلیحاتש       

 چیزی    ، אگر אءه دهد به شورאی אمنیت אر   
 خاכ عرאق   ،אز قلم אفتادה باشد 

. بلافاصله مورد حمله قرאر خوאهد گرفت    
بازرساנ تسلیحاتی سازماנ        در ضمנ،  

" دسترسی نامحدود   " ملل متحد אجازה    
 .های صدאم حسیנ خوאهند یافت       به كاخ

پروאز هوאپیماها و عبور و مرور         
خودروها در مناطق تحت بازرسی و تا     

 در پیرאموנ آנ ممنوع      شعاع مشخصی 
خوאهد شد و نیروهای אمنیتی سازماנ         
ملل یا نیروهای نظامی یكی אز دولتهای      

) همچوנ آمریكا    (عضو אیנ سازماנ    
و . مور حفاظت אیנ حریم خوאهند شد    ما

هریכ אز پنج عضو     دست آخر אیנ كه  
دאشت   د دאءم شورאی אمنیت אجازה خوאه      

ت بازرسی دאشته   یانمایندگانی میاנ ه 
ت گزאرشهای      اد و אز אیנ هی باش

 . محرمانه دریافت كند   
هیچكدאم אز אعضای دאءمی شورאی       
אمنیت، به جز אنگلیس و آمریكا نیازی            
به صدور چنیנ قطعنامه جدیدی نمی   

ولی آمریكا بر ضرورت آנ          . بینند
پافشاری می كند و رءیس جمهور آمریكا          
جامعه بیנ אلمللی رא تهدید كردה אست        

ا بدوנ قطعنامه، جنگ    كه با قطعنامه ی 
 .  علیه عرאق رא شروع خوאهد كرد      

همه قرאءנ نشاندهندה آנ אست كه    
ماشیנ جنگی آمریكا به رאה אفتادה       

جنگ آمریكا برאی سرنگونی صدאم        . אست
با تمام مخالفت های بیנ אلمللی و      
حتی با وجود تسلیم مجدد عرאق بر         
پیש شرط های سازماנ ملل אهدאفی        

 ظاهری آנ در مورد     فرאتر אز توجیهات   
برאی كابینه جنگی       . صدאم دאرد » خطر «

آقای بوש عرאق حتی אگر تمامی پیש        
شرط ها رא هم قبول كند، باید مورد   

جلب نظر كنگرה      . حمله قرאر گیرد    
آمریكا برאی باز گذאشتנ دست رءیس       
جمهور در شروع و אدאمه אیנ جنگ جلب        

و وزאرت خارجه آمریكا سخت        . شدה אست
 كه אیנ جنگ رא אز طریق     مشغول אست 

 . شورאی אمنیت سازماנ ملل قانونی كند       
 

** 
بعد אز یازدה سپتامبر ، وقتی كه دولت         
آمریكا به تروریست ها אعلام جنگ دאد        
و אز طولانی بودנ אیנ جنگ سخנ گفت،     
برאی خیلی ها جای سوאل بود كه אیנ       
جنگ علیه تروریسم چگونه جنگی אست       

 آנ چیست ؟    و منظور אز طولانی بودנ   

 
برאی جنگ علیه طالباנ در אفغانستاנ      
אستدلال شد كه عامل אصلی ترور بנ      

 אست» אلقاءدה   « لادנ و سازماנ ترور אو   
كه אز حمایت دولت طالباנ برخوردאر     
אست و چه بسا خود جزءی אز אیנ      

در . حكومت ترور و وحشت אست   
هیچكدאم אز אیנ مرאحل سخنی אز אیנ            

كه تروریستی بیנ      كه عرאق جزءی אز شب    
حتی   . אلمللی אست ، در میاנ نبود   

نشانه אی هم אز رאبطه بیנ אلقاعدה و     
. صدאم وجود دאشته باشد، אرאءه نشد    

بعد אز موفقیت אولیه در سقوط سریع       
طالباנ در אفغانستاנ، جرج بوש در        
سخنرאنی אی  در كنگرה آمریكا تعریف           

دאد و » جنگ علیه تروریسم   « جدیدی אز 
دف אیנ جنگ به طور مشخص     אز سه ه

» محور شرאرت   « نام برد و آנ ها رא 
رژیم های عرאق، אیرאנ و كرה         . نامید

جرج بوש   . شمالی אیנ سه شرور بودند  
جنگ   « با אیנ سخناנ در وאقع جهت    

آمریكا رא روشנ     » علیه تروریسم    
 . ساخت

هر چند همه قرאءנ حاكی אز آנ אست كه         
لیه  حمله به عرאق جزو برنامه های אو       

دولت بوש بود و אساسا جزو موضوعات    
אصلی سیاست خارجی אو در مبارزה       
אنتخاباتی אש بود، אما ، یازدה سپتامبر    
و تمركز نیروی آمریكا در منطقه بعد אز          
אیנ وאقعه، زمینه אجرאی نقشه های          
אولیه رא فرאهم تر ساخته و אفكار           

عمومی آمریكا رא برאی پذیرש تبلیغات           
برאی   » خطر صدאم    « دولت در مورد   

 .منافع ملی آمریكا آمادה تر نمودה אست     
تغییر رژیم      « אما آנ چه كه زیر تابلوی      

حق אنتخاب    « و אحترאم به     » در عرאق   
در אیנ كشور صورت می گیرد،     » مردم 

به   » جنگ علیه تروریسم     «نه ربطی به  
طور مشخص دאرد و نه ربطی به نیاز یا  

 با   جنگی كه . خوאست مردم عرאق دאرد     
אیנ همه هیستری و علیرغم مخالفت       
بیנ אلمللی تدאرכ دیدה می شود، به    
تنها مساله אی كه نمی אندیشد، منافع      

ممكנ אست كه با   . مردم عرאق אست   
رفتנ رژیم صدאم مردم عرאق نفسی      
بكشند، ولی بلافاصله آנ ها گرفتار     
ناجی جدیدی خوאهند شد كه אز آستیנ   

 אیנ  .אرتש آمریكا بیروנ آمدה אست    
جنگ אهدאف ویژה خود رא دنبال می كند       
و سرچشمه آנ نه نیاز های مردم عرאق         
، بلكه نیاز های ویژה آمریكا در پیشبرد        
אسترאتژی خود در منطقه و به طریق    
אولی در تحكیم موقعیت خود به عنوאנ        

 .یכ قدرت سلطه گر جهانی אست   
 جنگ در عرאق در خدمت سرنگونی   

سرنوشت    سریع و حاكمیت سریع بر    
هدف אیנ جنگ تبدیل عرאق        . عرאق אست  

به مستعمرה אی مثل عربستاנ و كویت و            
دیگرאנ برאی دولت آمریكا و شركت های         
نفتی אیנ كشور אست تا حلقه كنترل           
אیالات متحدה بر منابع אنرژی در جهاנ      

אیנ جنگ نیز همچوנ     . رא تكمیل كند  
جنگ قبلی علیه صدאم در آغاز دهه نود      

حمیل سركردگی آمریكا        جنگی برאی ت 
بعد אز پایاנ جنگ سرد بر همه دولت    

 . های جهاנ אست 
تا زمانی كه جنگ سرد جریاנ دאشت،     
سركردگی آمریكا بر بخشی אز جهاנ با          
توجه به نقש هژمونیכ آمریكا در אدرה          
אیנ جنگ به نمایندگی אز جهاנ غرب،         

چندאנ نیاز جدی برאی     . تضمیנ شدה بود 
ه های دیگر     تامیנ هژمونی در عرص     

برتری نظامی و   . אحساس نمی شد 
אما . אقتصادی آمریكا אمری پذیرفته بود     

بعد אز پایاנ אیנ جنگ، هژمونی آمریكا          
در درאز مدت بدوנ تثبیت موقعیت אیנ         
كشور به عنوאנ تنها אبر قدرت در          
تمامی عرصه ها אز نطامی تا אقتصادی،          

پیشرفت  . در عرصه سیاسی بدیهی نبود  
روپا و بخصوص אعلام پول        در  אتحاد א 

وאحد، عرصه های رقابت جدیدی رא         
پیש روی آمریكا می گشود و موقعیت       
ممتاز دلار و אقتصاد آمریكا رא به       

 .مصاف می طلبید 
سازماندهی جنگ אول آمریكا علیه         

  و برאی آزאد سازی     ٩٢صدאم در سال 
  ٢٢   אدאمه در صفحه 
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 وسوسه های استبداد  
هر   وقوع در كشور ما אیנ روز ها      

אگر در هر كشوری      . אتفاقی ممكנ אست   
فقط یכ دولت حكومت كند، در كشور ما        
به بركت حكومت אسلامی چندیנ دولت         

د، אز    ، همزماנ در كار אدאرה אمور كشورن        
دولت אصلاح طلب تا دولت قوה قضاءیه    
كه مدتی אست در رقابت آشكار با   
همدیگر قرאر دאرند، چندیנ دولت       
پنهاנ هم دست אندر كار אدאرה אمور אز        
אمور دאخلی كشور تا خارجی آנ      

آש دولت در دولت آנ قدر شور       . هستند
אست كه دیگر كسی قادر به كتماנ آנ       

 سیاسی   هر عرصه אی אز زندگی       .نیست
كشور رא در نظر بگیرید، می توאنید אیנ      
تلوנ در صاحباנ قدرت و دولت رא       

برאی روشנ شدנ قضیه      . مشاهدה كنید 
حتما دعوאی     . چند تا مثال می زنیم   

אخیر دولت و مجلس אز یכ طرف و قوה     
قضاءیه אز طرف دیگر رא در زمینه         
אختیار برخوردאری אز سازماנ אطلاعات           

.  یا شنیدה אیدو אمنیت رא خوאندה و  
موضوع אز אیנ قرאر אست كه قوה    
قضاءیه سازماנ אطلاعات خود رא دאرد     
و برאی وزאرت אطلاعات دولت خاتمی          

می گیرد و می  . ترה هم خرد نمی كند 
بندد و حق طبیعی خود هم می دאند كه   

. אمور אطلاعاتی و אمنیتی رא كنترل كند      
درست برאی אنجام אیנ مهم هم ،        

ل بودجه אز دولت و     خوאهاנ אستقلا   
אرאءه لایحه بودجه خاص خود به    

درست در همیנ رאستا و      . مجلس אست  
تكمیل كادر خود هم بود كه چندی پیש       
محمد جوאد لاریجانی،  وزیر خارجه     
ناكام ناطق نوری رא، تحت عنوאנ      
معاوנ در אمور خارجی به سمت وزאرت         

علاوה بر قوה      .خارجه خود برگمارد    
ها دولت های دیگری   قضاءیه ، אیנ روز   

هم فعال شدה אند كه عمدتا در سیاست   
خارجی می شود برخی رد پا ها אز آנ      
ها رא دنبال كرد و یا در אیנ یا آנ       
مركز قدرت در حكومت جای پایشاנ رא          

یكی אز אیנ دولت ها كه אخیرא و      . دید
نجانی در بغدאد در   سبعد אز אحفاد رف  

همسایگی كشور به دید و بازدید   
شدה אست، رءیس رאدیو   مشغول  

تلویزیوנ كشور و معاوנ אوست كه خود          
در אسلام آباد مشغول مذאكرה با ژنرאل         
مشرف بودה و معاونש رא به مشاورה در      

 .بغدאد אعزאم كردה אست   

وجود אیנ دولت های آشكار و پنهاנ در         
رقابت با یكدیگر، در جمهوری אسلامی         

. אیرאנ پدیدה های نوظهوری نیست      
می طبیعتا یכ حكومت       حكومت אسلا  

حكومت های    . ملوכ אلطوאیفی אست   
אستبدאدی بالعموم و حكومت אسلامی        
علی אلخصوص بر یכ هیرאرشی אز       
دیكتاتور ها و مستبدیנ محلی متكی       
هستند كه در مورد حكومت אسلامی אز    

هكورה و آخوند هماנ دهكورה        هر د
شروع می شود و تا ولی فقیه می رسد    

م باند ها به  كه سرنخ אنوאع و אقسا  
نحوی سر در دفتر و دستכ אو دאرند و   
نمایندگاנ אیشاנ در هر كجا كه هستند        
، אز فلاנ روزنامه تا فلاנ مسجد و     

אز مصونیت آهنیנ      .. دאنشگاה و 
برخوردאرند و می توאنند بگیرند و    
ببندند و بكشند و به كسی هم حساب 

در אیנ    » رهبری   « مقام   .پس ندهند
خوردאر אست و     حكومت אز تقدس بر    

אحكام אو فرאتر אز قانوנ و אصولا خود       
قانوנ محسوب می شوند و تحت عنوאנ       

אز رسمیت هم      » حكم حكومتی   « 
אز   » مقام  « אیנ  . برخوردאر شدה אند   

هم » ویژה « همه چیز حتی دאدگاה 
برخوردאدر אست، مجلسی رא كه باید אو         
رא كنترل و یا عزل و نصب كند، אز        

 منصوب خود دست    طریق شورאی نگهباנ    
چیנ می كند، هر كسی رא هم كه موی     
دماغ می بیند אز طریق پروندה سازאנ        
حرفه אی دولت قضاءیه به گوشه زندאנ     

به مجلس دستور می دهد   . می فرستد 
كه كدאم قانوנ رא بررسی و كدאم رא      

אگر نمایندה אی هم پا رא אز          .نكند
ה تحت   ا، در دאدگ فرאتر گذאشت    گلیمש  

و به گوشه زندאנ می      אمر محاكمه    
مخالفیנ سیاسی رא به دستور     . فرستد

مبارכ به אتهام توطءه و برאندאزی به        
سلابه می كشد، אحزאب رא منحل אعلام         

در مقابل خوאست روشנ شدנ        . می كند 
 قتل های زنجیرה אی كه زیر سر           אנ آمر 

دفتر مبارכ אست، روزنامه های    
زنجیرה אی رא كشف می كند و אز یכ         

ر אروپا یכ فاجعه ملی       كنفرאنس د  
 ..درست می كند و אلی آخر  

אستبدאد و مستبد قانوנ نمی شناسد و     
در جمهوری אسلامی درست    » رهبری  «

مستبد خود هم قانوנ و هم    . همیנ אست 
אز אیנ نظر  . قانونگذאر و هم مجری אست  

هم هست كه قوה قضاءیه در حكومت       

אسلامی قوה مجریه وאقعی אست و        
ظامی نیز كه در  فرماندה نیروی אنت  

مورد نقש نیروی تحت فرمانש در         
دستگیری و شكنجه سیامכ پورزند         
مورد سوאل قرאر می گیرد، אعلام       
وفادאری به قوה قضاءیه می كند كه به    

تشكیل حفاظت    . دستور عمل شدה אست   
قوה قضاءیه در كنار אیנ قبیل אعلام           
وفادאری ها، نشاندهندה وسوسه های     

ر אدאمه روש   جدید عاملیנ אستبدאد د  
دو سال گذشته در אستفادה אز قوה  

اءیه به عنوאנ אهرم אصلی سركوب و     ضق
سانسور و אعمال אختناق در جامعه      

 .אست
 

 دغدغه های رئيس جمهور     
אخیرא آقای رءیس جمهور بعد אز سال            
ها بالاخرה به אیנ فكر אفتادה אست كه   
אز אختیارאت خود אستفادה كند و جلوی     

. ولت رא بگیرد  אیנ همه دولت در د 
אیشاנ بعد אز پنج سال אخیرא به אیנ     
نتیجه رسیدה אند كه برאی پیشبرد         
אختیارאت مصرح در قانوנ אساسی אبزאر          
های لازم رא ندאرند و به همیנ دلیل      
هم אرگاנ های حكومتی به تذكرאت      
אیشاנ وقعی نگذאشته אند و نیز نظارت         
אستصوאبی شورאی نگهباנ بر אنتخابات        

در هر دو . وנ אساسی אست مغایر قان 
لوאیح     . زمینه باید دست به تغییر زد     

جدید دولت ناظر بر אیנ دغدغه های    
 .رءیس جمهور אست   

אلبته אیנ كه آقای رءیس جمهور        
بالاخرה به אیנ فكر אفتادה אست كه אز       

 אز ١٣٧٦حكومت قانونی كه در خردאد     
 حدאقل   –آנ سخנ می گفت در عمل هم   
 موجود   در چارچوب قانوנ אساسی   

 دفاع كند، خود –حكومت אسلامی   
ولی אیנ پیشرفت بعد     . پیشرفتی אست  

אز پنج سال و چند ماה ریاست جمهوری         
در   . אگر نگوءیم هیچ، אندكی كم אست      

אیנ پنج سال אتفاقات زیادی در אیנ     
مملكت אفتادה אست و هنوز هم در         
جریاנ هستند كه هیچ ربطی به قانوנ     

شته و   حتی خود همیנ حكومت هم ندא      
ندאرند و אساس آנ رא در بسیاری موאرد    

 .زیر پا گذאشته و می گذאرند   
جای آנ دאرد אز آقای خاتمی سوאل شود       
אز نظر אیشاנ كدאم אقدאم حكومت خارج      
אز قانوנ و نقض قانوנ אساسی بودה       
אست و كدאم אرگاנ حكومتی مسءول آנ      

و آقای رءیس جمهور كدאم تذكر         . אست
ه چه كسی و كی    رא به چه אرگانی ، ب  

دאدה אست و پاسخ چه بودה אست؟ و     
دست آخر אیנ كه אز مجموع אتفاقات        
دورאנ ریاست جمهوری אیشاנ، אز قتل         
های زنجیرה אی كتماנ آمرאנ آנ ها،      

 آزאدی عاملیנ و دستگیر و محاكمه       
 ٥אدאمه در صفحه 

 

 

 وسوسه های استبداد،
 دغدغه های آقای رئيس جمهور

 !و خواسته های مردم
 مسعود فتحی
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در حالیكه مقامات مختلف جمهوری        
אسلامی به شعارهای توخالی خود مبنی        
بر آمادگی مقابله با دخالت אمریكا در      
منطقه و אیرאנ אدאمه میدهند، تمامی         
شوאهد بیانگر شمارש معكوس حمله به          

ه عرאق و تنگ تر كردנ حلقه محاصرה ب         
 . אیرאנ می باشد  دور

 هرگاה رهبرאנ عرאق بی توجه به درس         
אشغال كویت و     ( ١٩٩١های حوאدث 

در هفته   ) پیامدهای فاجعه بار آנ     
گذشته پذیرש بی قید و شرط باز گشت 
بازرساנ سازماנ ملل به عرאق رא به          
אطلاع دبیر كل אیנ سازماנ نرساندה       
بودند، بدوנ تردید هم אكنوנ אیנ    

های    مب אفكנ  زیرآتש ب    كشوردر 
אءتلاف جهانی علیه    “ אمریكاءی و   

 .قرאردאشت  ” تروریسم   
אیנ نگرאنی متاسفانه همچناנ به قوت      

אمریكاءیاנ     : خود باقیست ، چرאكه אولا     
درصدد   تنها در אیנ منطقه אز جهاנ،     

سلاحهای كشتار      تولید  نابودكردנ مرאكز   
جمعی نیستند، بلكه پس      
  אزאستقرאردرآسیای مركزی، هدف אصلی          

تكمیل אسترאتژی خود درخاورمیانه           آنها
باشد، كه درمرحله كنونی به نظر     می 

روی كارآوردנ دولتی       : شامل   میرسد 
درعرאق ، كاستנ      متمایل به אمریكا    

אزدאمنه مانور وאهمیت عربستاנ سعودی         
 كنندה نفت  بعنوאנ مهمتریנ كشورتولید       

كه باساختارفءود אلی ،سنتی       كشوری   .( 
یرغم وאبستگی شدید     لع  وبنیادگرאی آנ   

به  ، سو به אمریكا אزیازدה سپتامبربدیנ    
) سیستمی نامطمءנ تبدیل شدה אست      

لآخرה یكسرה كردנ مناقشه بیست      اوب
. می باشد  ساله درروאبط אیرאנ و אمریكا       

ریب به אتفاق    یت ق درאكثر  : و ثانیا 
كشورهای אیנ منطقه حكامی بر مردم          

برאی     حكومت می رאنند كه آمادה אند      
فظ قدرت و منافع كنترل حاصل אز         ح

 هستی ملتی رא به آتש      ،چنیנ قدرتی  
بكشند و میلیونها אنساנ رא قربانی         

 .سازند 
 همانطوركه می دאنیم אگرאیנ روزها         

حتی روز   یנ  ماה ، هفته ، ویا یتع شاهد

حمله به عرאق می با شیم ، אساس אیנ       
پروژה אز مدتهاپیש تدאرכ دیدה شدה       

عرאق وكرה      אנ، אست وبا אعلام אیر    
توسط  ” محورشر    “ شمالی به عنوאנ    

 رءیس جمهورאمریكا אجرאء آנ آغاز        
 .گردید

  ٨١فروردیנ ماה    درهماנ زماנ ، حدود  
مقابله    “درمقاله אی تحت عنوאנ      

رאה    باتهدیدאت خارجی به مبارزה در  
” آزאدی گرה خوردה אست    

 به אیנ نكته   ٩٦درאتحادكارشمارה    
אست كه   ناگفته پید  “ אشارה شد كه  

   אیرאנ، عرאق وكرה شمالی درحلقه         
وزנ یكسانی     ”منافع حیاتی אمریكا   “

 وאكنש رقبای منطقه אی و       و ندאرند
אروپایی אمریكا درقبال حمله אحتمالی          

به  یكساנ نیست و ها آנ به هریכ אز
درقبال     אحتمال قریب به یقیנ ، אمریكا      

های فوق تاكتیכ وאحدی       هر یכ אزرژیم   
 بعنوאנ مثال درحالی      . برد  بكارنخوאهد  

 كه فرستادگاנ ویژה  رءیس جمهور       
 אفكار  تا رאה אفتادה אند به אمریكا  

جهت حمله אی مجددبه      عمومی جهاנ رא   
عرאق آمادה نمایند ، برنامه ریزאנ كاخ       

برאی كرה شمالی نقشه هایی چوנ     سفید
 یا  فروپاشی كشورهای بلوכ شرق و    

 رא  ) شمال وجنوبی    ( یمנ    دو אتحاد
درمورد אیرאנ كه        و.כ می بینند   تدאر

موقعیتی به غایت پیچیدה عمل می كند        
متنوع   متفاوت و   بسیار  تاكتیכ  אحتمالا 

אخبارمربوط به مذאكرאت دو        ” خوאهد بود 
برروی    كرה ، بازشدנ محدود مرزها   

یكدیگر ،به روزشدנ אحتمال تهاجم        
های موאضع   نظامی به عرאق و زیگزאگ   

 אیرאנ،    بارאبطه   مقامات אمریكایی در   
نظامی    كه אز تهدیدאت صریح وآشكار    

به تاثیرگذאری      אیנ אوאخر  و گردید آغاز 
جهت یافته    ریی غروندهای دאخلی ت  بر

אیנ وאقعیت אست كه        همگی بیانگر   ،אست
تعقیب چنیנ پروژה אی برאی مقامات      

دست  אولویت تمام در    وאشنگتנ با 
ست كه مقامات     א אیנ درحالی  אجرאست و 

یم جمهوری אسلامی       صاحب قدرت رژ 
همچوנ گذشته به دאدנ شعار و دאمנ    
زدנ به فضای تشنج و جنگ אفروزی       

 .مشغولند  
در چنیנ شرאیطی مسءولیت ما مردم و       
نیروهای אپوزیسیوנ رژیم چند برאبر         

  ، ما می بایست زیر تیغ سركوب    . אست 
ضمנ مقابله با تهدیدאت אحتمالی        

به خارجی با عوאملی در رאس قدرت    
روزה در صدد    بر خیزیم كه هر    مبارزה  

نفت پاشیدנ بر אیנ آتש אند وهر صدאی       
 گلوله پاسخ می    אعترאض رא با زندאנ و    

  ، درאیנ میاנ كار نیروهای مترقی    . دهند 
مستقل אز حكومت       ( آزאدیخوאה  ومستقل     

 .بس دشوאرتر אست    )وقدرتهای خارجی   
های گذشته در  مباحثی كه طی ماה 

 به سهم   ،ندهمیנ زمینه صورت گرفته א     

 ،خود در تدقیق موאضع ونزدیكی אحزאب     
های אجتماعی ؛     ها وشخصی سازماנ 

سیاسی ومطبوعاتی در دאخل وخارج אز        
אما حساسیت    . كشور مفید بودה אست   

ست كه در  א ومبرمیت אوضاع به گونه אی   
ها می بایست   برخورد به برخی گرה گاה   

پاسخ روشנ دאشت با אمید به אینكه به    
یכ شویم به نكات زیر    אیנ هدف نزد
 .אشارה می شود 

  بغرنجی شرאیط אیرאנ به گونه אی         –  ١
ست كه אتخاذ سیاست و  אقدאمی به     א

 .ظاهر متناقض אجتناب ناپذیر شدה אست      
 كه می  تشاید אیנ ظنز تلخ تاریخ ماس      

بایست ضمנ مطالبه אز אتحادیه ی אروپا          
مبنی بر محدود ساختנ روאبط خود با        

ابع قرאردאدנ آנ به   ت جمهوری אسلامی و   
אز جمله  ، های بیנ אلمللی    رعایت میثاق  

تلاש كنیم تا رאبطه      ، رعایت حقوق بشر    
علنی در چار جوب عرف      אی رسمی و 

بیנ אلملل بیנ אیرאנ وآمریكا بر قرאر              
دلایل אیנ אمر بسیار אست ؛جهت          .گردد 

كوتاה كردנ سخנ؛ تنها به אیנ وאقعیت        
ل   كنیم كه אز مقطع אشغا   אشارה می

در   ، سفارت آمریكا در تهرאנ تا به אمروز         
אساس مردم אیرאנ بودה אند كه بهای   

و    سنگیנ אیנ مناقشه رא پردאخته אند    
برعكس قطع אرتباط با آمریكا وحضور        

بر فضای   ” شیطاנ بزرگ   “سایه ی سنگیנ  
אیرאנ ، صرفا مصرف دאخلی دאشته و     

” های خط אمامی“وسیله אیی در دست
ت وپس אز آנ    دیروز در قبضه ی قدر  

ذوب شوندگاנ در    “منبع تغذیه ی قدرت  
وهمچنیנ وسیله سركوب      ” ولایت 

نیروهای آزאدیخوאה به אتهام وאبستگی          
بنا بر אیנ یكی אز مطالبات      . به دشمנ

یست خارج كردנ     ا אپوزیسیوנ می ب  
 مناسبات אیرאנ وآمریكا אز پشت صحنه ،        

های پنهاנ و كشاندנ آנ در       بند وبست و
ای پذیرفته شدה در سطح   نرم ومعیاره  

 .بیנ אلمللی باشد   
 אحتمالا אنجام אیנ אمر با دشوאری    -٢

آقای خامنه   .بزرگی روبرو خوאهد شد    
تر אز آנ אست كه منا فع     ” باغیرت “אی 

رא بر אفكار ومنافع    عمومی كشور ما  
فردی وאرتجاعی روحانیت حاكم ترجیح          

مگر אینكه אیנ قدرت به طور جدی    . دهد 
بنابر אیנ با     .رאر گیرد  در مخاطرה ق  

אعتقاد بر אینكه تنها ملتی می توאند אز         
مصالح ومنافع خود دفاع نماید كه قبل  
אز هر چیز حق حاكمیت بر سرنوشت     

ی وאرאدה ی آנ     אخود رא دאشته باشد ور   
یر در אیנ یا آנ  غتصمیم وت  ا منش

باید به مبارزאت خود در     سیاست گردد، 
 ، با  دمكرאسی شتاب بخشید     رאה آزאدی و  

وفادאری به אیנ پرنسیب كه آزאدی در      
 فقدאנ אستقلال مفهومی نخوאهد دאشت،     

هاءی كه ممكנ אست      به تمام رאحل  
 گشایש بנ بست سیاسی ودستیابی به   
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رא در خارج אز مرز ها جستجو         ” آزאدی  “

با אحساس    و  אمید نبست ،نماید
مسءولیت تمام در تلاש بود تا אستبدאد        
حاكم رא با אتكاء به مبارزאت مردم          

 . ورد  آאزپای در 
 אلبته حمایت جامعه ی جهانی אز         -٣

مبارزאت آزאدیخوאهاנ ، مشروط بر אینكه             
های مورد قبول      قدر چار جوب میثا   

سازماנ ملل متحد و مطالبه ی وظیفه        
ها وبا نظارت بیנ    لیت دولتو ومس

 میتوאند در پیشرفت       ،אلملی صورت گیرد    
 .אیנ مبارزאت نقש مهمی دאشته باشد      

مخالفت با نقض آנ      رعایت حقوق بشر و   
در هر گوشه אی אز جهاנ אز جمله      

لیت كشورهای عضو سازماנ        و وظیفه ومس 
كنندה ی אیנ میثاق می     ملل و אمضاء   

سفانه  در   ا نقض حقوق بشر مت    .باشد
بخש عمدה אی אز جهاנ به אمر عادی         
تبدیل شدה אست و وאكنש كشورهای با     
نفوذ در אیנ سازماנ نیز تابعی אز      

אقتصادی آنها شدה אست   منافع سیاسی و
אنتقاد אز אیנ روש ومرאجعه دאدנ        . 

ها به رعایت وظایفی كه عهدה   دولت
می بایست جزءی אز       باشند، دאر می

 . مبارزה ی ما تلقی گردد    
سفانه طی سالها ی אخیر אیالات     امت

متحدה آمریكا در مرאجع بیנ אلمللی           
 وحتی در موאردی بر فرאز אیנ نهاد ها،         

همانطور    . نقشی تعیנ كنندה یافته אست    
ها شاهد بودה אیم در אوضاع      كه بار 

אیנ   رא كنونی جهاנ حرف אول وآخر   
در همیנ زمینه بد       . می زند  كشور  

نیست به دو نمونه ی مشخص آנ كه        
  ، هنوز زماנ زیادی אز آנ نمی گذرد       

 .אشارה دאشته باشیم  
  ١١در אفغانستاנ تا قبل אز فاجعه   

سپتامبر ما شاهد אیנ بودیم كه به دلیل        
حمایتی كه آمریكا بطور مستقیم ویا אز          
طریق پاكستاנ، عربستاנ ودیگر        

ه אز طالباנ می كرد،    متحدینש در منطق 
كمتریנ جاءی جهت אیفای نقש אتحادیه     

برخی دیگر  אز كشورها كه    ی אروپا و
” אتحاد شمال   “ به حمایت אز  ،مایل بودند 

 باقی نگذאشت و كشورهای    ،برخیزند  
فوق نیز دست به هیچ عملی كه باعث      

אما   . نزدند  ،مخالفت جدی آمریكا باشد    
كه موضوع سركوب طالباנ در         زمانی 

دبلیو   جرج   دولت   ،ستور قرאر گرفت    د
بوש  نه تنها منتظر تصمیم سازماנ      

حتی ساعت حمله       بلكه ،  ملل نگردید،  
 پنهاנ     ،رא אز متحدیנ אروپاءی خود نیز     

و یا می توאנ به سرنوشت    .نگه دאشت 
در אفریقای جنوبی    ” زمیנ “كنفرאنس   

אشارה دאشت كه صرف אعلام عدم حضور     
د تا سا یه رءیس جمهور آمریكا كافی بو       

אزهماנ אبتدאء بر فضایی       ،تشكس
بنا برאیנ    .كنفرאنس مستولی گردد     

نادیدה گرفتנ چنیנ وزنی درאتخاذ       
 . ست بزرگ   سیاست خطاءی

 در אوضاع كنونی مرאجعه  به   -٤
. نهادهای بیנ אلمللی به אشكال مختلف       

های خارجی     مذאكرה با אحزאب وسازماנ   
) یوנ  אعم אزאحزאب حاكم ویا درאپوزیس      (

. ست نه تنها مشروع ، بلكه ضروری   
אپوزیسیوנ در جریاנ مذאكرאت خود می           

های   توאند ضمנ مخالفت با  سیاست  
های خود نسبت     دیدگاה جنگ طلبانه، 

به روند تحولات ، تقویت אشكال    
مبارزאت مردم ورאה های تضعیف         
אستبدאد و خود كامگی حاكم بر كشور رא       

 .مورد گفتگو قرאر دهد   
 

 ...ای استبداد،وسوسه ه
    ٣אز صفحه 

 
وكیل خانوאدה های قربانیاנ אی قتل      
ها، حمله به خوאبگاה دאنشجویاנ و     
تبرءه عاملاנ آנ و زندאنی كردנ          
دאنشجویاנ، بستנ دسته جمعی     
روزنامه ها و دستگیری و محاكمه       

ارאנ، دستگیری، شكنجه و      گروزنامه ن  
 مذهبی به  –محاكمه نیرو های ملی     

كدאم یכ در    .. دאزی و    אتهام وאهی برאن   
چارچوب قانوנ بودה אست؟ و אگر نبودה     
אست، چه אقدאمی אز طرف אیشاנ صورت      
گرفته אست و چرא אیشاנ به صرאفت       
گزאرש به مردم نیفتادה אند؟ آیا     
كسانی كه به آقای خاتمی رאی دאدה   
אند، حق ندאشتند بدאنند كه مقامی كه       
با אتكا به رאی آנ ها به موقعیت فعلی           

 رسیدה אست، چه אقدאمی در حفظ     אש
 حقوق آנ ها كردה אست؟   

آخریנ پاسخ آقای خاتمی به אیנ قبیل        
سوאل ها אیנ بودה אست كه אشتباה كردה    

 . אست و باید گزאرש می دאدה אست  
لوאیح آقای خاتمی هم אگر حتی به          
تصویب برسند و אز سد شورאی نگهباנ      
و مجلس تشخیص مصلحت رفسنجانی       

ه در ببرند، چندאנ      هم جاנ سالم ب 
  ی אمیدی به تغییر جدی در روאل جار    
 .تاكنونی آقای خاتمی برنمی אنگیزند      

لایحه در مورد تغییر در قانوנ       
אنتخابات با تقاضای لغو نظارت    
אستصوאبی شورאی نگهباנ یכ گام به         
پیש گذאشته، אما با حذف تمامی       
جریانات و אحزאب غیر حكومتی אز         

 نظارت   جریاנ אنتخابات به مضموנ    
אستصوאبی وفادאر ماندה אست و صرفا   
به تغییر توאزנ در میاנ دو جناح فعلی     
حكومت در אنتخابات پیש رو متمركز       

 .شدה אست
لایحه אختیارאت هم حرف جدیدی     
ندאرد و فقط وعدה אستفادה אز 
אختیارאتی رא می دهد كه تاكنوנ هم      
وجود دאشته אند و كسی אز آנ ها  

و یا گزאرشی    .  אستفادה אی نكردה אست   
در بارה موאرد نقض قانوנ אساسی به  

بر אساس אصلاحات     . كسی ندאدה אست 
در لایحه אختیارאت نیز حدאكثر رءیس         

و موظف نیست كه  » می توאند«جمهور  
 .چنیנ كاری رא بكند   

لوאیح رءیس جمهور طبعا در كشمكש        
درونی جاری در حكومت אبتكار عمل رא           

وפ رא به دست אصلاح طلباנ دאدה و ت 
به زمیנ حریف אندאخته אست و جناح     

دیگر رא در شرאءطی قرאر دאدה אست كه       
در هر دو حالت چه אیנ لوאیح رא رد      

 .كند و چه تصویب، بازندה אست   
 

 خواسته های مردم
אما خوאسته های مردم با אیנ دو لایحه       

مشگل مردم      . فرسنگ ها فاصله دאرند   
حذف نظارت אستصوאبی شورאی      ، ما

 سپردנ אیנ نظارت به چند     نگهباנ و 
אیנ گار حدאكثر      . אرگاנ دیگر نیست   

אیجاد بالانس بیנ جناح های دروנ      
آلترناتیو    . حكومت رא دنبال می كند    

حذف نظارت אستصوאبی، אیجاد زمینه      
های אنتخابات آزאد אز طریق حذف هر    
گونه نظارتی بر אنتخاب مردم و آزאدی           

. كامل אحزאب و جریانات سیاسی אست       
 رءیس جمهور كه אز مردم سالاری          آقای

 دم می زنند،   –נ آ  אلبته אز نوع دینی  –
لابد به אیנ אمر هم وאقف אند كه مردم   
سالاری یعنی حق אنتخاب بدوנ قید و        

نظارت در یכ مردم     . شرط مردم 
سالاری به مفهوم جلوگیری אز دخالت          
صاحباנ قدرت در آرא و אنتخاب مردم و   

د אعتماد  אز سوی نیرو های سیاسی مور  
مردم אست  و نه بالعكس אز طرف     
كسانی كه به مردم دیكته كنند كه چه     
كسی رא می توאنند و چه كسی رא نمی          

 .توאنند אنتخاب كنند  
در مورد אختیارאت هم ، אگر لایحه         
آقای رءیس جمهور بیشتر אز یכ مانور          
سیاسی مقطعی אست، باید در عمل خود      

  كارنامه آقای خاتمی    . رא אثبات كند 
אما، گویای אیנ وאقعیت אست كه رءیس           
جمهور نقض قانوנ אساسی رא در عمل      
پذیرفته אست و تاكنوנ حتی یكبار هم         
در پنج سال گذشته אز موאرد אیנ نقض        
كه بر كسی پوشیدה نیست، گزאرشی به       
منتخبیנ خود كه به هر دلیلی به אو    
رאی دאدה אند و تعدאدشاנ هم كم نبودה   

دو میلیوנ بودה   و آخریנ بار بیست و    
مردم حق دאرند    . אست، ندאدה אست

بدאنند چه كسانی در رאس אیנ حكومت      
دستور كشتנ مخالفیנ سیاسی ،    
بازدאشت و شكنجه آנ ها صادر می    
كنند؟ جه كسانی هستند كه در پشت   
حمله به جنبש دאنشجوءی אیستادה אند     
و چه كسانی هستند كه دستور بستנ       

ه نگارאנ    روزنامه ها، محاكمه روزنام     
رא می دهند؟ چه كسانی و برאی     
سازماנ دאدנ كدאم توطءه אی سیامכ    
پورزند رא می ربایند و زیر شكنجه         
وאدאر به صحه گذאشتנ بر سناریو      
هایشاנ می سازند؟ مردم حق دאرند    
بدאنند كه چه دست هاءی پشت پروندה  
سازی به وكیل خانوאدה های قربانیاנ      

شاנ ،   قتل های زنجیرה אی آقای زرאف    
دستگیری و محاكمه غیرقانونی אو       

 ...نهفته אست؟ و  
آقای خاتمی برאی روشنگری در אیנ        
قبیل موאرد نیاز چندאنی به אصلاح      

ریاست جمهوری      ت قانوנ אختیارא  
ندאشت و در אیנ حد كه حدאقل نه عمل    

ف بزند، قانونا و در چارچوب      رحتی ح 
وری אسلامی     ههمیנ قانوנ אساسی جم  

 .אختیارאت دאشت  



 ۵                                       ۱۰۱ شمارה اتحاد كار 
 

 

  ...نگذاريم ديگران 
 

 
 
رא در خارج אز مرز ها جستجو         ” آزאدی  “

با אحساس    و  אمید نبست ،نماید
مسءولیت تمام در تلاש بود تا אستبدאد        
حاكم رא با אتكاء به مبارزאت مردم          

 . ورد  آאزپای در 
 אلبته حمایت جامعه ی جهانی אز         -٣

مبارزאت آزאدیخوאهاנ ، مشروط بر אینكه             
های مورد قبول      قدر چار جوب میثا   

سازماנ ملل متحد و مطالبه ی وظیفه        
ها وبا نظارت بیנ    لیت دولتو ومس

 میتوאند در پیشرفت       ،אلملی صورت گیرد    
 .אیנ مبارزאت نقש مهمی دאشته باشد      

مخالفت با نقض آנ      رعایت حقوق بشر و   
در هر گوشه אی אز جهاנ אز جمله      

لیت كشورهای عضو سازماנ        و وظیفه ومس 
كنندה ی אیנ میثاق می     ملل و אمضاء   

سفانه  در   ا نقض حقوق بشر مت    .باشد
بخש عمدה אی אز جهاנ به אمر عادی         
تبدیل شدה אست و وאكنש كشورهای با     
نفوذ در אیנ سازماנ نیز تابعی אز      

אقتصادی آنها شدה אست   منافع سیاسی و
אنتقاد אز אیנ روש ومرאجعه دאدנ        . 

ها به رعایت وظایفی كه عهدה   دولت
می بایست جزءی אز       باشند، دאر می

 . مبارزה ی ما تلقی گردد    
سفانه طی سالها ی אخیر אیالات     امت

متحدה آمریكا در مرאجع بیנ אلمللی           
 وحتی در موאردی بر فرאز אیנ نهاد ها،         

همانطور    . نقشی تعیנ كنندה یافته אست    
ها شاهد بودה אیم در אوضاع      كه بار 

אیנ   رא كنونی جهاנ حرف אول وآخر   
در همیנ زمینه بد       . می زند  كشور  

نیست به دو نمونه ی مشخص آנ كه        
  ، هنوز زماנ زیادی אز آנ نمی گذرد       

 .אشارה دאشته باشیم  
  ١١در אفغانستاנ تا قبل אز فاجعه   

سپتامبر ما شاهد אیנ بودیم كه به دلیل        
حمایتی كه آمریكا بطور مستقیم ویا אز          
طریق پاكستاנ، عربستاנ ودیگر        

ه אز طالباנ می كرد،    متحدینש در منطق 
كمتریנ جاءی جهت אیفای نقש אتحادیه     

برخی دیگر  אز كشورها كه    ی אروپا و
” אتحاد شمال   “ به حمایت אز  ،مایل بودند 

 باقی نگذאشت و كشورهای    ،برخیزند  
فوق نیز دست به هیچ عملی كه باعث      

אما   . نزدند  ،مخالفت جدی آمریكا باشد    
كه موضوع سركوب طالباנ در         زمانی 

دبلیو   جرج   دولت   ،ستور قرאر گرفت    د
بوש  نه تنها منتظر تصمیم سازماנ      

حتی ساعت حمله       بلكه ،  ملل نگردید،  
 پنهاנ     ،رא אز متحدیנ אروپاءی خود نیز     

و یا می توאנ به سرنوشت    .نگه دאشت 
در אفریقای جنوبی    ” زمیנ “كنفرאنس   

אشارה دאشت كه صرف אعلام عدم حضور     
د تا سا یه رءیس جمهور آمریكا كافی بو       

אزهماנ אبتدאء بر فضایی       ،تشكس
بنا برאیנ    .كنفرאنس مستولی گردد     

نادیدה گرفتנ چنیנ وزنی درאتخاذ       
 . ست بزرگ   سیاست خطاءی

 در אوضاع كنونی مرאجعه  به   -٤
. نهادهای بیנ אلمللی به אشكال مختلف       

های خارجی     مذאكرה با אحزאب وسازماנ   
) یوנ  אعم אزאحزאب حاكم ویا درאپوزیس      (

. ست نه تنها مشروع ، بلكه ضروری   
אپوزیسیوנ در جریاנ مذאكرאت خود می           

های   توאند ضمנ مخالفت با  سیاست  
های خود نسبت     دیدگاה جنگ طلبانه، 

به روند تحولات ، تقویت אشكال    
مبارزאت مردم ورאה های تضعیف         
אستبدאد و خود كامگی حاكم بر كشور رא       

 .مورد گفتگو قرאر دهد   
 

 ...ای استبداد،وسوسه ه
    ٣אز صفحه 

 
وكیل خانوאدה های قربانیاנ אی قتل      
ها، حمله به خوאبگاה دאنشجویاנ و     
تبرءه عاملاנ آנ و زندאنی كردנ          
دאنشجویاנ، بستנ دسته جمعی     
روزنامه ها و دستگیری و محاكمه       

ارאנ، دستگیری، شكنجه و      گروزنامه ن  
 مذهبی به  –محاكمه نیرو های ملی     

كدאم یכ در    .. دאزی و    אتهام وאهی برאن   
چارچوب قانوנ بودה אست؟ و אگر نبودה     
אست، چه אقدאمی אز طرف אیشاנ صورت      
گرفته אست و چرא אیشاנ به صرאفت       
گزאرש به مردم نیفتادה אند؟ آیا     
كسانی كه به آقای خاتمی رאی دאدה   
אند، حق ندאشتند بدאنند كه مقامی كه       
با אتكا به رאی آנ ها به موقعیت فعلی           

 رسیدה אست، چه אقدאمی در حفظ     אש
 حقوق آנ ها كردה אست؟   

آخریנ پاسخ آقای خاتمی به אیנ قبیل        
سوאل ها אیנ بودה אست كه אشتباה كردה    

 . אست و باید گزאرש می دאدה אست  
لوאیح آقای خاتمی هم אگر حتی به          
تصویب برسند و אز سد شورאی نگهباנ      
و مجلس تشخیص مصلحت رفسنجانی       

ه در ببرند، چندאנ      هم جاנ سالم ب 
  ی אمیدی به تغییر جدی در روאل جار    
 .تاكنونی آقای خاتمی برنمی אنگیزند      

لایحه در مورد تغییر در قانوנ       
אنتخابات با تقاضای لغو نظارت    
אستصوאبی شورאی نگهباנ یכ گام به         
پیש گذאشته، אما با حذف تمامی       
جریانات و אحزאب غیر حكومتی אز         

 نظارت   جریاנ אنتخابات به مضموנ    
אستصوאبی وفادאر ماندה אست و صرفا   
به تغییر توאزנ در میاנ دو جناح فعلی     
حكومت در אنتخابات پیש رو متمركز       

 .شدה אست
لایحه אختیارאت هم حرف جدیدی     
ندאرد و فقط وعدה אستفادה אز 
אختیارאتی رא می دهد كه تاكنوנ هم      
وجود دאشته אند و كسی אز آנ ها  

و یا گزאرشی    .  אستفادה אی نكردה אست   
در بارה موאرد نقض قانوנ אساسی به  

بر אساس אصلاحات     . كسی ندאدה אست 
در لایحه אختیارאت نیز حدאكثر رءیس         

و موظف نیست كه  » می توאند«جمهور  
 .چنیנ كاری رא بكند   

لوאیح رءیس جمهور طبعا در كشمكש        
درونی جاری در حكومت אبتكار عمل رא           

وפ رא به دست אصلاح طلباנ دאدה و ت 
به زمیנ حریف אندאخته אست و جناح     

دیگر رא در شرאءطی قرאر دאدה אست كه       
در هر دو حالت چه אیנ لوאیح رא رد      

 .كند و چه تصویب، بازندה אست   
 

 خواسته های مردم
אما خوאسته های مردم با אیנ دو لایحه       

مشگل مردم      . فرسنگ ها فاصله دאرند   
حذف نظارت אستصوאبی شورאی      ، ما

 سپردנ אیנ نظارت به چند     نگهباנ و 
אیנ گار حدאكثر      . אرگاנ دیگر نیست   

אیجاد بالانس بیנ جناح های دروנ      
آلترناتیو    . حكومت رא دنبال می كند    

حذف نظارت אستصوאبی، אیجاد زمینه      
های אنتخابات آزאد אز طریق حذف هر    
گونه نظارتی بر אنتخاب مردم و آزאدی           

. كامل אحزאب و جریانات سیاسی אست       
 رءیس جمهور كه אز مردم سالاری          آقای

 دم می زنند،   –נ آ  אلبته אز نوع دینی  –
لابد به אیנ אمر هم وאقف אند كه مردم   
سالاری یعنی حق אنتخاب بدوנ قید و        

نظارت در یכ مردم     . شرط مردم 
سالاری به مفهوم جلوگیری אز دخالت          
صاحباנ قدرت در آرא و אنتخاب مردم و   

د אعتماد  אز سوی نیرو های سیاسی مور  
مردم אست  و نه بالعكس אز طرف     
كسانی كه به مردم دیكته كنند كه چه     
كسی رא می توאنند و چه كسی رא نمی          

 .توאنند אنتخاب كنند  
در مورد אختیارאت هم ، אگر لایحه         
آقای رءیس جمهور بیشتر אز یכ مانور          
سیاسی مقطعی אست، باید در عمل خود      

  كارنامه آقای خاتمی    . رא אثبات كند 
אما، گویای אیנ وאقعیت אست كه رءیس           
جمهور نقض قانوנ אساسی رא در عمل      
پذیرفته אست و تاكنوנ حتی یكبار هم         
در پنج سال گذشته אز موאرد אیנ نقض        
كه بر كسی پوشیدה نیست، گزאرشی به       
منتخبیנ خود كه به هر دلیلی به אو    
رאی دאدה אند و تعدאدشاנ هم كم نبودה   

دو میلیوנ بودה   و آخریנ بار بیست و    
مردم حق دאرند    . אست، ندאدה אست

بدאنند چه كسانی در رאس אیנ حكومت      
دستور كشتנ مخالفیנ سیاسی ،    
بازدאشت و شكنجه آנ ها صادر می    
كنند؟ جه كسانی هستند كه در پشت   
حمله به جنبש دאنشجوءی אیستادה אند     
و چه كسانی هستند كه دستور بستנ       

ه نگارאנ    روزنامه ها، محاكمه روزنام     
رא می دهند؟ چه كسانی و برאی     
سازماנ دאدנ كدאم توطءه אی سیامכ    
پورزند رא می ربایند و زیر شكنجه         
وאدאر به صحه گذאشتנ بر سناریو      
هایشاנ می سازند؟ مردم حق دאرند    
بدאنند كه چه دست هاءی پشت پروندה  
سازی به وكیل خانوאدה های قربانیاנ      

شاנ ،   قتل های زنجیرה אی آقای زرאف    
دستگیری و محاكمه غیرقانونی אو       

 ...نهفته אست؟ و  
آقای خاتمی برאی روشنگری در אیנ        
قبیل موאرد نیاز چندאنی به אصلاح      

ریاست جمهوری      ت قانوנ אختیارא  
ندאشت و در אیנ حد كه حدאقل نه عمل    

ف بزند، قانونا و در چارچوب      رحتی ح 
وری אسلامی     ههمیנ قانوנ אساسی جم  

 .אختیارאت دאشت  
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گــه  אپوزیســیوנ خــارج אز كشــور 

گـــاה مــــورد توجــــه روزنامــــه نگــــارאנ  
دאخلــی قــرאر گرفــته و אظهــار نظرאتــی   
در אیــנ بــاب در روزنامــه هــا درج مــی  

متاسـفانه غالـب אیנ نوشته ها    . شـود   
ــه    ــدف אرאءـ ــا هـ ــا بـ ــانه و عمدتـ مغرضـ
تصــــویری نادرســــت و غیروאقعــــی در    

تحلــیل هــای . درج شــدה אنــد نشــریات 
ــبه و نادرســت אز אپوزیســیوנ    یــכ جان
خــارج و אرאءــه تصــویری وאرونــه شــیوה  
ــور    ــل كشـ ــای دאخـ ــه هـ ــوم روزنامـ مرسـ

بـر روزنامـه هـای جـناح خامنه         . אسـت 
אی هرجــی نیســت ، ولــی تاســف آنجــا   
אست كه مدعیاנ אصلاح طلبی و آزאدی       
و دمكرאســی نــیز دســت كمــی אز جــناح  

ــا  ــته و گاهــ ــر ندאشــ ــی دیگــ ــا نگاهــ  بــ
خصـــمانه و رقابـــت آمـــیز بـــه تخطـــءه 
ــی     ــور مـــ ــارج אز كشـــ ــیوנ خـــ אپوزیســـ

 . پردאزند
ــفحه   ــت صــ  روزنامــــه ٢یاددאشــ

  چهارشنبه   ٧٣٥شـمارה    آفـتاب یـزد ،    
ماهوאرה « سـی مـردאد مـاה ، بـا عـنوאנ       

ــوم    ــباנ مظلـ ــیر ، مخاطـ ــای فقـ ــا .هـ אمـ
نمونــــه אی אز אیــــנ دســــت   ،» تشــــنه 

נ نویسندה در אبتدא به تعدد آنت     . אسـت 
ــا     ــام هـ ــت بـ ــاهوאرה אی در پشـ ــای مـ هـ
אشـارה مـی كـند و אز אیـנ نقطـه حركت             
كـردה و مـی خوאهـد نگاهـی به محتوی           
. אیـנ پدیـدה و چرאءـی آנ دאشته باشد       

אز همیـנ אبـتدא كـار بـا دروغ و تحریف      
وی عنوאנ می كند كه  . آغـاز مـی شود      

بــندה نمــی دאنــم كــه كــل אپوزیســیوנ  « 
ــاتی    ــه مشخصـ ــیנ دאرאی چـ ــارج نشـ خـ

ت و ظرفیــت هــای علمــی و عملــی    אســ
אما אگر شبكه های    . آنـاנ چقـدر אسـت       

فارسـی زبـاנ ماهوאرה אی رא معدلی אز         
ــام   אیـــנ אپوزیســـیوנ باشـــند بـــاید אعلـ
نمـــایم كـــه جمهـــوری אســـلامی دאرאی    

 » .آلترناتیو قابل ملاحظه אی نیست 

אگـر نویسـندה دربـارה אپوزیسیوנ       
خـارج אز كشـور و ظرفیت های علمی و          

  ا אطلاعات درستی ندאرد ،    عملـی آنهـ   
ــرنامه    ــند بـــ ــه چـــ ــت كـــ ــه אســـ چگونـــ
تلویزیونی رא معدل אیנ نیرو معرفی و       
ــرאر    ــر آנ ق אســاس یاددאشــت خــود رא ب
مــیدهد ؟ ظاهــرא نویســندה אز مجموعــه  
ــש    ــور ، بخـ ــارج אز كشـ ــیوנ خـ אپوزیسـ
كوچكـی אز آנ رא بـه میل خود אنتخاب        
كردה و بر پایه آנ به چنیנ نتیجه אی        

وری אسلامی در مقابل رسـیدה كـه جمهـ     
ــه אی    ــابل ملاحظــ ــیو قــ ــود آلترناتــ خــ

 . ندאرد
جهـــت אطلـــاع نویســـندה مقالـــه و 
ــاید   ــردאدی بـ ــارאנ دوم خـ روزنامـــه نگـ
گفـت كـه אپوزیسیوנ خارج אز كشور אز         
طــیف هــای وســیعی אز مخالفیــנ رژیــم  

ــود      ــی ش ــكیل م ــرאנ تش ــی אی در . مذهب
  אیـנ طـیف وسـیع طـرفدאرאנ سلطنت ،         

اנ دمكرאســی نــیروهای مذهبــی خوאهــ  
ــیכ   وســیع در جامعــه ،  ــیروهای لاء  ن

خوאهـــاנ جدאءــــی دیــــנ אز حكومــــت و  
ــكلگیری یـــכ حكومـــت دمكرאتـــیכ و   شـ
طـرفدאرאנ حكومــت سوسیالیسـتی قــرאر   

شرאیط تاریخی و تنوع نظرאت     . دאرنـد   
تاكــنوנ אز شــكلگیری همگرאیــی هایــی   
در אیـــנ طـــیف وســـیع جلوگـــیری كـــردה 

ولـی אیـנ بسـیار نادرست אست         . אسـت   
ه یכ بخש אز אیנ مجموعه وسیع رא        ك

بـه تـوאנ به عنوאנ معدل אیנ جمع به          
ــاب آورد  ــנ نــــــیروهای  . حســــ در بیــــ
طـــــرفدאرאנ بازگشـــــت   אپوزیســـــیوנ ،

سـلطنت بـه אیـرאנ ، بـه دلیل אمكانات           
مالـی وســیع و حمایــت دولــت אمــریكا ،  
אز אمكانـات تبلیغی بیشتری نسبت به       

ــرخوردאرند    ــریانات بـ ــر جـ ــا . دیگـ آنهـ
ــدה  ــق شــ ــند شــــبكه    موفــ ــا چــ  אنــــد تــ

تلویزیونــی مــاهوאرה אی אیجــاد كــردה و 
بــا پخــש مــدאوم بــرنامه هــای مخــتلف 

طبعا . بینندگانـی در אیرאנ پیدא كنند       
در אیـــנ بـــرنامه هـــا بـــه تبلـــیغ אیـــدה  
بازگشـت سـلطنت و جایگزینی حكومت       

در . مذهبـی فعلـی بـا آנ مـی پردאزند          
ــروנ     ــوردאری قـــ ــیوה كشـــ ــנ رאה شـــ אیـــ

 بـــه مـــیزאנ وســـطایی  حكومـــت فعلـــی
كافـی زمیـنه بـرאی رشد بینندگاנ אیנ         

 . تلویزیوנ ها فرאهم كردה אست 
ــت   ــلطنتی و حكومـــ ــت ســـ حكومـــ
مذهبــی در بــرخورد بــه حقــوق مــردم و 

ــرد   ــت ،  هـ ــیوה حكومـ ــכ وشـ  دو روی یـ
سـكه אنـد و هـردو با رشد آگاهی مردم        
ــیכ    ــه دمكرאتـ ــכ جامعـ ــكلگیری یـ و شـ

جــای . متكـی بــر אرאدה مــردم مخالفــند  
ــی نی ــای   تعجبــ ــرنامه هــ ــه بــ ــت كــ ســ

ــه    ــیز بـ ــباנ نـ ــلطنت طلـ ــی سـ تلویزیونـ
همــاנ אنــدאزה بــرنامه هــای تلویزیونــی 

אما . حكومـت مذهبی بی محتوی باشد       

تــنها فــرق مســءله در نــوع بــرنامه هــا  
אســت كــه یكــی مدאومــا قــرآנ خوאنــی و 
سـخنرאنی هـای مذهبـی پخש میكند و         
آנ دیگــری بــرنامه موســیقی و شــوهای  

فقـــدאנ  . تلویزیونـــی لـــوس آنجلســـی   
بــــــرنامه هــــــای ســــــرگرم كنــــــندה در 
ــه     ــردم رא ب ــبعا م ــرאנ ، ط ــزیوנ אی تلوی
تماشـــــای بـــــرنامه هـــــای تفریحــــــی    
تلویـزیوנ هـای ماهوאرה אی ترغیب می     

אز אیנ زאویه אنتقادی به برنامه      . كند  
هـای موسیقی و تفریحی אیנ تلویزیوנ    
هــا نیســت ،چــرא كــه بــه نــیاز مــردم       

ــند   ــردم  .  پاســــخ مــــی دهــ ــاله مــ مســ
تــی אســت كــه خــود رא بــرآمدה אز   حكوم

אنقلـاب ضـد سلطنتی می دאند و چناנ          
عرصـه زندگـی رא بـر مـردم تـنگ كـردה       
ــفید   ــلطنتی رא سـ ــتبدאد سـ ــه روی אسـ كـ
كـردה אست و چناנ برهوت فرهنگی در        
جامعـه אیجـاد كـردה אسـت كه تماشای           
ــه     ــرفدאرאנ بازگشــت ب ــای ط ــرنامه ه ب
ــیمای    ــا ســ ــه بــ ــلطنت رא در مقایســ ســ

ت אســلامی ، بــه  دهشــت אنگــیز حكومــ  
 . موهبتی تبدیل كردה אست 

در دنـباله نویسندה دروغ دیگری      
رא ســرهم بــندی میكــند و آנ אیــנ אســت 
كـه در زمـاנ حكومـت شـاה تنها نیروی           
אپوزیسـیوנ אولـا فقـط مذهبـی هـا بودה           
ــای     ــور علمـــ ــا حضـــ ــیا بـــ ــد و ثانـــ אنـــ
دאنشــمندی در אیــנ אپوزیســیوנ ، ســطح 
علمــــی و عملــــی אیــــנ אپوزیســــیوנ אز  

ــودה אســت   אكــنو ــر ب در . נ بســیار بالات
ــزرگ     ــرאی آنكــه دروغ بســیار ب ضــمנ ب

بـــه אپوزیســــیوנ غــــیر   جلـــوה نكــــند ، 
: مذهبــی هــم אشــارה كــردה و مــی گویــد  

حتـی אپوزیسیوנ غیرمذهبی آנ زماנ     «
هـم قابل قیاس با چפ گرאیاנ برאندאز        

مقـــام علمـــی אمـــثال . אمـــروز نیســـتند 
دكــتر אحســاנ طــبری بــر كســی پوشــیدה 

لی كه حتی جوאנ ترهای     نیسـت در حا   
ــبت     ــه نسـ ــم بـ ــاנ هـ ــت آנ زمـ كمونیسـ
ــנ    ــرאی گفتــ ــود حرفــــی بــ ــاعت خــ بضــ

 » . دאشتند 
شـاید نویسـندה אیـנ مقالـه جوאנ         
تـر אز آנ אسـت كه زماנ حكومت سابق        
رא بـــه یـــاد آورد ، ولـــی نگاهـــی بـــه     
نوشـته هـای موجـود و خاطـرאت زندאנ          
آנ دورה نشـاנ می دهد كه אپوزیسیوנ        

ــروز  ــوנ אمــ ــی ، چــ ــی אز مذهبــ  ، بخشــ
אپوزیسـیوנ رژیـم سـابق رא تشـكیل می        
دאد و علمـــای طـــرאز אول فقـــط  بـــرאی    
ــدאرכ    ــیوנ تــ ــی אپوزیســ ــש مذهبــ بخــ

אپوزیسیوנ لاءیכ و   . تـءوری مـیكردند     
ــه مرאتـــب    ــابق بـ ــم سـ غیرمذهبـــی رژیـ

دلـــایل تفـــوق . بیشـــتر و فعالـــتر بـــود 
جـناح مذهبـی אپوزیســیوנ شـاה پــس אز    

 یحאنقلاب رא در جای دیگری باید توض
 ١٠אدאمه در صفحه 
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 آغاز ماجرا
    
    

به دنبال אنتشار یכ نظر سنجی אز        
طرف موسسه پژوهש אفكار عمومی در      
אیرنا، خبرگزאری رسمی جمهوری            
אسلامی אیرאנ، مدیر عامل אیנ موسسه           

 دאدگاה عمومی     ١٤١٠אز طرف شعبه  
تهرאנ برאی پس دאدנ بازجوءی       

موضوع אز אیנ قرאر بود     . فرאخوאندה شد   
 كه אز  كه در نظر سنجی منتشر شدה     

طرف گویا مجلس به אیנ موسسه دولتی    
  درصد אز ٧٠سفارש دאدה شدה بود، 

 

 
  مردم تهرאנ خوאستار مذאكرה با آمریكا        

بلافاصله بعد אز אنتشار אیנ       .   بودند
نظرسنجی نه فقط  مدیر عامل אیرنا با       

 عمومی و جعل    אتهام تشویש אذهاנ  
بهروز   . אخبار به دאدگاה فرאخوאندה شد   

 مدیر عامل موسسه پژوهש         گرאنپایه  
אفكار عمومی نیز با شكایت مدعی       

جدא אز   . אلعموم به دאدگاה فرאخوאندה شد    
אیנ به حكم قاضی مرتضوی در موسسه      

با دستور    پژوهש و אفكار سنجی نیز      
قضایی پس אز بازرسی توسط مامورאנ       

 روز    «نا گزאرש دאد كه     אیر .پلمب شد 
یكم شهریورماה سال جاری، خبر       و سی 

نظرسنجی دربارה مذאكرה با آمریكا كه        
 توسط سه موسسه پژوهشی אنجام شدה  
بود، توسط خبرگزאری جمهوری אسلامی        

אنتشار یافت كه مورد אستفادה مطبوعات      
خبر،    پس אز אنتشار אیנ    . قرאرگرفت   

 אلعموم بطور جدאگانه אز     مدعی 
موسسه  «و « مدیرعامل خبرگزאری אیرنا       «

 به אتهام  »ملی پژوهש אفكار عمومی    
אنتشار مطالب خلاف وאقع، نشر אكاذیب        

به قصد تشویש אذهاנ عمومی و جعل       
ویژה   دאدگاה  ١٤١٠אخبار، به شعبه   

برپایه אیנ    . كاركناנ دولت شكایت كرد   
مركز     «گزאرש، بهروز گرאنپایه مسوول       

همرאה   نیز به  »رپژوهש و سنجש אفكا  
،  »طرحمجری   « ، »گرאנ همت  «خانم 

روزهای دوشنبه هشتم و سه شنبه نهم    
و به قرאرگرفتند     بازجویی  مهرماה مورد     

سوאلهای قاضی دאدگاה بطور كتبی پاسخ       
אست، مامورאנ     אیנ گزאرש حاكی    . دאدند

عصر روز دوشنبه با حكم قضایی دאدگاה        
موسسه پژوهש و  «به برאی بازرسی   

 مرאجعه كردند و پس אز     »אفكارسنجی  
بازرسی آנ مركز رא تا אطلاع ثانوی         

به   بهروز گرאنپایه،      . پلمب كردند 
موسسه پژوهש     : گفت خبرنگار אیرنا     

אفكار عمومی، אیנ نظرسنجی رא به         
אسلامی در   درخوאست مجلس شورאی      

אزאی دریافت مبلغ سه میلیوנ توماנ      
  אیנ مركز   אست و پرسشگرאנ    אنجام دאدה 

  نفر در אیנ زمینه پرسشنامه     ١٥٠٠אز  
و ضمنا אیנ مركز پس אز         . אندتكمیل كردה   

پایاנ كار، نتایج آנ رא به مجلس אرאءه         
אست و هیچگونه دخالتی در אنتشار     دאدה

 ».אستآנ ندאشته  
 
 

 واکنش ها و اعتراضات
پلمب در موسسه پژوهש مورد אعترאض       

و وאكنש جناح אصلاح طلب حكومت قرאر      
شجاع پوریاנ در وאكنש به       .فت گر

برخورد با مركز אفكارسنجی و אحضار         
 مدیر عامل خبرگزאری جمهوری אسلامی           

 
אقدאم صورت     « : گفت ، אیرאנ به دאدگاה 

گرفته در خصوص برخورد با مركز          
نظرسنجی و אحضار مدیر عامل        
خبرگزאری بیانگر آנ אست كه برخورد با            
אبزאرهای אطلاع رسانی، شامل مرאكز           

وهشی هم شدה و حتی در آیندה ممكנ      پژ
אست، شامل مرאكز آموزشی و دאنشگاهی      

 » .نیز بشود 
ولی אلله شجاع پوریاנ نایب رییس      
 كمیسیوנ فرهنگی مجلس شورאی      

אسلامی به خبرنگار سرویس پارلمانی       
 אیנ אقدאم אز چند جهت      : אیسنا گفت  

 .نگرאנ كنندה אست   
אولا بیانگر אیנ אست كه برخورد با          

ای אطلاع رسانی یا تولید    אبزאره  
אطلاعات و منابع خبری، محدود به    

ها نشدה و دאمנ مرאكز پژوهشی       روزنامه  
رא نیز گرفته و حتی ممكנ אست پس אز      
آנ مرאكز آموزشی و دאنشگاهی رא نیز           

 . شامل شود
صرف یכ تحقیق نظرسنجی و       : وی אفزود 

توאند بسیار    אفكارسنجی كه در دنیا می   
 طوری كه روزאنه      معمول هم باشد، به  

دهها مركز وجود دאرد كه نظر مردم رא       
نسبت به موضوعات مختلف جویا می       

شوند، به دلیل آنكه ممكנ אست نتایج     
آנ نظرسنجی مورد قبول ما نباشد،     
برخورد با אیנ مرאكز برאی دنیای אمروز            

 . ی نوینی אست پدیدה
معمولا אمروز در همه جای دنیا אز         

جی אستفادה موسسات پژوهشی و نظرسن   
ها روی   شود كه دولتهای فرאوאנ می  

ها و برنامه گیری  אقدאمات، موضع   
توאنند دیدگاهها و نظرאت     هایشاנ، می  

مردم رא مرتبا دאشته باشند و موאرد        
منفی و مثبت رא شناسایی و خود رא   
אصلاح كنند و אیנ אمر אقدאم بسیار     

ها و موثری برאی كارآمد كردנ دولت        
شجاع پوریاנ   .  אست های سیاسیتشكل  

ممكנ אست אیנ بردאشت صورت       : אفزود 
 . گیرد كه ما با وאقعیات سر جنگ دאریم    

حتی אگر אیנ نظرسنجی ناقص و        
شد، אما در אیנ نادرست هم منتشر می  

ی رאستا بود كه به طور مثال عمدה      
پسندند،  مردم، אرتباط با آمریكا رא نمی        

آیا در آנ صورت هم با خبرگزאری یا          
ركز پژوهشی אیנ برخورد صورت          אیנ م 

گرفت؟ در אیנ صورت ممكנ אست אیנ           می 
تصور אیجاد شود كه ما אز پذیرש     

  ».ها گریزאנ هستیم   وאقعیت  
همچنیנ مجلس رسما خوאستار توقف        
אقدאمات علیه אیנ موسسه شد و אحمد      

سخنگوی هیات رییسه مجلس         » بورقانی  
هیات رییسه    «: به خبرنگار אیرنا گفت    

جلسه عصر چهارشنبه خود       مجلس در  
تصویب كرد كه با אرسال نامه אی برאی     
رییس قوה قضاییه אیנ مطلب رא به       

 وی در مورد   ».אطلاع אیشاנ برساند  
در אیנ نامه    »: مضموנ نامه گفت   

خاطرنشاנ شدה كه كمیسیوנ אمنیت ملی        
و سیاست خارجی مجلس אز مدتی كه        

ل אیرאנ و آمریكا رא       ء موضوع بررسی مسا   
ر كار خود دאرد، در تیرماה        در دستو

گذشته אز مركز پژوهشهای مجلس        
نظر سنجی  شورאی אسلامی ، אجرאی سه    

رא دربارה روאبط אیرאנ با אتحادیه אروپا       
 » .و آمریكا درخوאست كرد    

مركز پژوهشهای     «: بورقانی אفزود كه  
مجلس אجرאی אیנ سه نظرسنجی رא به        
موسسه پژوهشهای אجتماعی و فرهنگی          

سه ملی پژوهש אفكار      خرد و موس 
عمومی و پژوهشكدה علوم אنسانی و      
אجتماعی جهاد دאنشگاهی سفارש      

 » .دאد
نتایج    «: وی همچنیנ روشנ ساخت كه     

אیנ نظرسنجی در مردאد ماה در אختیار   
مجلس قرאر گرفت و خبرگزאری جمهوری           

در تاریخ سی و یكم        )אیرنا  (אسلامی  
شهریور سال جاری بخشهایی אز       

 یافته های میانگیנمیانگیנمیانگیנمیانگیנط به آمارهای مربو  
نظرسنجیها رא در تلكس مطبوعاتی         
خود منتشر كرد و برخی مطبوعات نیز     

گزאرש    «و » .خبر آנ رא درج كردند   
منتشر شدה در אیرنا، مطابق میانگیנ       

های نظرسنجیها بودה و אیرنا و     یافته
موسسات یاد شدה אز אیנ بابت مرتكب    

 אجرאی    ..«» .»هیچ نوع تخلفی نشدה אند 
ظرسنجی تعمدא به سه موسسه متفاوت       ن

سفارש شد و همخوאنی نتایج آנ אز    
روند صحیح אمور در אیנ نظرسنجیها      

 » .حكایت میكند  
با אیנ «  :بورقانی אعلام كرد كه   

توضیحات هیات رییسه مجلس אز رییس      
قوה قضاییه خوאست برאی منع پیگرد         
مسوول خبرگزאری و موسسات فوق در        

ته معمول      אقدאم شایس  ١٤١٠شعبه 
 ».شود

سخنگوی دولت   » عبدאلله رمضانزאدה   « 
روز چهارشنبه אبرאز אمیدوאری كرد كه        
موضوع אحضار مدیرعامل אیرنا به         
دאدگاה و אقدאمهایی كه علیه یכ     
موسسه نظرسنجی وאبسته به دولت        
صورت گرفته אست، هرچه سریع تر حل      

�. شود

    

 برخورد با نظر سنجی و افکار عمومی
 به شيوه جمهوری اسالمی

    

  



 ۸                                       ۱۰۱ شمارה اتحاد كار 
 

 

گو با    و در گفت » عبدאلله رمضانزאدה    «
خبرنگارאנ پس אز نشست هیات وزیرאנ           

אیנ אقدאمها و אحضار مدیر عامل        : گفت 
» رمضاנ زאدה  «. אیرنا پایه خوبی ندאرد   

وزیر فرهنگ و אرشاد אسلامی در   : گفت 
نشست روز چهارشنبه هیات وزیرאנ        
گزאرشی אز אحضار مدیر عامل אیرنا به           

 كه علیه موسسه      دאدگاה و אقدאمهایی 
ملی پژوهש אفكار عمومی صورت گرفته         

وی در پاسخ به سوאلی   . ه كرد ءאست، אرא 
دربارה نظر دولت در زمینه پلمפ دفتر         

به صرאحت تاسف   «: موسسه مذكور گفت  
دولت رא אز אیנ אقدאم بیاנ میكنم كه با      
. مركزی دولتی چنیנ رفتاری شدה אست     

אیנ مركز یكی אز مرאكز معتبر         
ی در كشور אست كه حتی به  نظرسنج 

یه نیز كارهای     ءسفارש قوה قضا 
سخنگوی   » .پژوهشی אنجام دאدה אست  

אیנ مركز نظرسنجی،      : دولت تصریح كرد  
هیچ אقدאم مستقلی غیر אز אنجام       
سفارש مركز پژوهشهای مجلس אنجام         

 . ندאدה אست
 

 ائيهضپاسخ قوه ق
 

در پاسخ به אعترאضات ، قاضی مرتضوی          
رد كه دאدگاה بر حسب    دوبارה אعلام ك   

אسناد به دست آمدה אقدאم می كند و   
درخوאست مجلس برאی توقف پیگرد      

 .قضاءی بی مورد אست  
به  با אرسال نامه אی    قاضی مرتضوی   

رییس مجلس ضمנ אظهار       مهدی كروبی   
 در   بورقانی تاسف אز دخالت بیمورد     

אی كه در مرحله      אمر قضاء و پروندה   
و אنتشار  تحقیقات مقدماتی قرאر دאرد     

،   אطلاعات آנ دאرאی אیرאد قانونی אست   
 نكات ذیل در حد ضرورت   אعلام كرد كه  

 :و تنویر אفكار عمومی به אطلاع میرسد      
 سفارש مركز پژوهشهای شورאی         «

אسلامی حسب אظهارאت صریح مدیرعامل          
موسسه ملی پژوهש אفكار عمومی به         
صورت محرمانه و مستقیم تحویل        

אستناد   مجلس گردیدה و حتی به    
אظهارאت مشارאلیه وزیر محترم فرهنگ          
و אرشاد אسلامی نیز אز אیנ אمر كه در      

  ، زیرمجموعه آנ وزאرت خانه אنجام شدה         
بیאطلاع بودה אست و لاكנ وزאرت كشور      

 -در بولتנ دאخلی خود به نام رخدאدها 
 صفحه אول در تاریخ     - ٦شمارה  

 با درج طبقه بندی خیلی    ٥٢/٦/٨١
ی گزینشی به چاפ      محرمانه אطلاعات   

:  وی در אیנ نامه אفزود ».میرساند 
متعاقب آנ אیرنا بدوנ توجه به طبقه          «

بندی مذكور مطالب صفحه אول و دوم     
אیנ بولتנ رא بر روی خروجی مطبوعاتی       
خود مخابرה میكند، صرفنظر אزאینكه         

در مرאحل تحقیقات      » بهروز گرאنپایه    «
مقدماتی אظهار دאشته אست אطلاعات      

ه در روزنامه های مورخ    مذكور ك 
 به چاפ رسیدה منطبق با      ٢٨/٠٦/٨١

نظرسنجی موسسه پژوهש אفكار عمومی       
نیست و آنرא تكذیب نمودה و אیנ موضوع     

אی مستقل به    رא به صورت نامه 
نیزאرسال دאشته و با     » אیرنا «خبرگزאری    

 بند تصریح نمودה چنانچه یافته    ٩ذكر 

ها به صورت وאقعی منتشر میگشت    
یدאد كه مردم در مجموع تصویر       نشاנ م

مثبتی אز آمریكا ندאرند و به آمریكا      
بیאعتماد بودה و אیנ كشور رא صادق     

  ».نمیدאنند 
همچنیנ جهاد   «: אیנ نامه میאفزאید   

 אیנ   ١/٠٧/٨١دאنشگاهی در تاریخ  
نظرسنجی رא كه در مطبوعات و     
خبرگزאری به پژوهشكدה علوم אنسانی و          

تسب   אجتماعی جهاد دאنشگاهی من   
گردیدה بكلی تكذیب نمودה و אظهار      
دאشته كه مرجع مذكور هیچگونه      
فعالیتی در אیנ رאبطه ندאشته אست      
بنابرאیנ درאیנ بند تحریف و אنتساب     
אمور غیروאقع و نشر אكاذیب و אنتشار        
مطالبی كه دאرאی طبقه بندی خیلی   

 مطرح رسیدگی میباشد    ،محرمانه بودה  
رאجع   كه אیנ אمر در صلاحیت ذאتی م    

قضایی بودה و همانطور كه جنابعالی       
نیز تصدیق میفرمایید آقای بورقانی          
تخصص و صلاحیت دخالت و رسیدگی       
به אمر حاضر رא ندאشته و چنانچه        

 میبایست قبل      ،אحساس تكلیفی دאشتند   
אز אقدאم دאدگستری نسبت به تكذیب و       
توضیح مطالبی كه به سفارש آנ        

  ،.مجموعه אنجام شدה אقدאم میكردند     
گزאرש   «:در אیנ نامه همچنیנ آمدה אست       

ه شدה توسط ضابطیנ دאدگستری    ءאرא 
حكایت אز אیנ دאرد كه نتایج موسسه     
پژوهש אفكار عمومی وאبسته به وزאرت          
فرهنگ وאرشاد אسلامی نظرسازی بودה    
تا نظرسنجی و تا بحال هیچ پژوهشگری     
كه تحقیق אز وی، صحت شكلی كار رא           

 معرفی نگردیدה    אثبات كند به دאدگاה   
دאدگاה به  «:  אیנ نامه میאفزאید     ».אست

موجب אسناد بدست آمدה در אیנ  
موسسه، אفرאدی رא كه אیנ نظرسنجی به        

אحضار نمودה و     ، آنها منتسب شدה 
پروندה درخصوص אیנ گزאرש درحال         

بنابرאیנ باتوجه به      . پیگیری אست  
אینكه مجلس شورאی אسلامی برאی אیנ       

ی میپردאزد و    אمر هزینه قابل توجه     
لاجرم طالب אطلاعات صحیحی برאی       
بهرה بردאری هستند، אساسا نگرאنی        
آقای بورقانی و تقاضای توقف رسیدگی    

 . به אیנ پروندה بیمورد میباشد    
قاضی مرتضوی درنامه خود    

قطعا جناب آقای بورقانی     «:אفزود 
هیچگونه صلاحیتی در تقاضای توقف    
رسیدگی به אمر حاضر ندאرند و    

تری نیز نمیتوאند به دستور      دאدگس
 ».אیشاנ رسیدگی قضایی رא متوقف كند    

 
  اما مساله چيست؟

 
مساله אصلی אیנ نیست كه چرא نظر         

در جمهوری אسلامی     . سنجی شدה אست
نیز مثل تمامی حكومت های دیگر      
نظرسنجی می شود و موسسات متعددی   
هم برאی אیנ كار وجود دאرد و אز جمله   

ر آנ پلمب شدה     همیנ موسسه אی كه د   
مساله אیנ جاست كه אیנ بار      . אست

نتایج אیנ نظرسنجی אنتشار عمومی         
پیدא كزدה אست و אیנ نتیجه باب میل      
جناح قدرتمند حكومت و قوה قضاویه     

تحت فرماנ آנ نیست و با خط ولی      
پس طبیعی אست    . فقیه خوאناءی ندאرد  

كه باید كذب و دروغ و تشویש אذهاנ      
 .عمومی אعلام شود   

אیנ كه אصلاح طلباנ عمدא אیנ        
نظرسنجی رא منتشر كردה אند یانه،     
تغییری در אیנ وאقعیت نمی دهد كه אز      
אیנ قبیل نظرسنجی ها در جمهوری        
אسلامی كم نبودה و نتایج آנ هم هموאرה         
به نفع حكومت نبودה אست و אز همه אیנ       
قبیل نظرسنجی ها فرאتر رאی مردم در          

كه كسی بر    אنتخابات مختلف بودה אست     
 . آנ ها وقعی نگذאشته אست   

حكومت های دیكتاتور و مستبد عموما        
אفكار عمومی رא نه لازم دאرند و نه      

אیנ قبیل    . אصولا در بند جلب آנ هستند    
حكومت ها אغلب در صدد ساختנ אفكار      
عمومی خاص خود با אستفادה אز تمامی        
وساءل אرتباط جمعی ملی و אمكانات         

ندهی رאهپیماءی     سازما . دولتی هستند
و تدאرכ صحنه های    » میلیونی  « های 

ساختگی אز شوریدگی و شیفتگی אمت در      
مقابل زعما و گوسفندאנ در مقابل        
چوپاנ و یا فرودستاנ در مقابل ناجی     
دروغیנ، אز אیנ نوع فضاسازی هاست و        
لازمه آנ، كنترل بلامنازع بر رسانه           
های عمومی و تحمیل سانسور و אختناق       

ه و نصب تصاویر عظیم و     بر جامع 
مجسمه های غول پیكر אز دیكتاتور های         
حقیر و در ماندה و قدرت طلب در    

. میادیנ شهر ها و אماكנ عمومی אست     
چنیנ حكومت هاءی نیازمند موسسات     
پژوهشی به شیوה خود هستند كه نظر      
سنجی های ضرور و نه وאقعی אز مردم       
رא كارسازی كنند و برאی آرאمש خاطر       

ور و مستبد خورאכ لازم رא تهیه          دیكتات
אیנ قبیل خورאכ ها نیازی به        . كنند

وאقعی بودנ ندאرند و كاربردشاנ آנ     
 . אست كه خیال مبارכ رא آرאمש بخشند      

در جمهوری אسلامی نیز אیנ نوع نظر     
אما  . سنجی ها هموאرה در كار بودה אست     

אیנ بار نظرسنجی كه منتشر شدה אست،     
ودسته حول و  باب طبع ولی فقیه و دאر

حوש אو نیست و نتایج نظرسنجی به         
نفع جناح אصلاح طلب درآمدה و مهم تر        

بنا   . אز همه به بیروנ درز كردה אست    
برאیנ باید كه به زور گرفتנ و بستנ و        
پلمب كردנ، جعلی אعلام شود، حتی אگر           

 .عیנ אفكار عمومی هم باشد    
אصل در جمهوری אسلامی نه אفكار          

م كه אرאدה باند    عمومی و نه نظر مرد     
طبیعی אست  . های قدرت و ثروت אست  

كه در چنیנ حكومتی در موسسات      
پژوهشی كه אز אیנ قاعدה عمومی تخطی        
كنند، بسته شود و مدیركل خبرگزאری       
رسمی حكومت بازجوءی گردد كه چرא         
אیנ قبیل نظرسنجی ها رא منتشر كردה      

هیچ אتفاقی هم نیفتادה باشد،    . אست
گذشته هشتاد و چند  لاאقل طی دو سال  

روزنامه و مجله  كه بیهودה بسته نشدה     
خبرگزאری دولتی هم باید אز          . אند

سرنوشت אیנ روزنامه عبرت گرفته          
رא آנ گونه كه باند های     » وאقعیت  «

قدرت و ثروت در رאس حكومت دیكته      
 .  می كنند، منعكس كند   

�
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 میلیوנ نفر אز كودكاנ و         ١٨حدود 

نوجوאناנ אیرאנ، به همرאה یכ میلیوנ           
نفر فرهنگیاנ كشور سال تحصیلی         

. جدیدی رא در אول مهرماה آغاز كردند    
شروع سال جدید تحصیلی، معمولاً، با       

אی برאی          אمیدها و آرزوهای تازה    
  و جوאناנ جامعه و خانوאدה      نوباوگاנ  

אما    هایشاנ همرאה אست و یا باید باشد،     
تدאوم و یا حتی تشدید مشكلات و 

های نظام آموزشی موجود،       نابسامانی
אز هماנ آغاز تدאرכ سال تحصیلی و אز         
 אبتدא تا אنتهای آנ، بیشتر بر ناאمیدی     

زند   ها دאمנ می   אندאزی  ها و بی چشم  
 . روشנ  אی تا به آرزوها و آیندה  

ها و تعویض     با وجود تغییر دولت   
وزیرאנ و مسءولاנ در طول حاكمیت         

جمهوری אسلامی، عمدה مشكلات نظام       
آموزشی بر جای خود باقی بودה و به      

باعث و   . אند   روی هم אنباشته شدה 
بانی بخש بزرگی אز همیנ אختلافات و        

ها، خود رژیم אسلامی אست     نا بسامانی
ها رא نیز ندאرد و    كه طبعاً قصد رفع آנ 

 برאی برخی     ها אی تلاש  پارה
אصلاحات محدود درאیנ زمینه هم ناكام       

אما، علاوה بر آנ، سر       . ماندה אست 
كاری معمول مسءولاנ        درگمی و ندאنم   

های پایاנ ناپذیر     به אضافة كشمكש 
دستجات حكومتی هم موجب آנ شدה      
אست كه، با وجود אمكانات אقتصادی      

كه در אختیار دولت    אی   قابل ملاحظه   
بودה אست، برאی אبتدאیی تریנ نیازها و          
مساءل آموزشی كودكاנ و نوجوאناנ        

 אندیشی صورت نگیرد    جامعه هم چارה 
به عنوאנ مثال، رشد سریع جمعیت در       

ها و  های بعد אز אنقلاب، كمبود   سال
אی در عرصه    های بیسابقه     نارسایی

آموزש و پرورש نوباوگاנ אیرאנ پدید        
ردה و אز אیנ نظر نیز صدمات زیادی       آو

لكנ كاهש    . بر جامعه ما وאرد ساخت   
های بعد، كه    رشد جمعیت در سال 

مترאدف با كاهש نسبی فشار كمبودها    
در سطوح آموزشی אبتدאءی و رאهنمایی       
بودה، نیز بهبود قابل توجهی در كل      

. نظام آموزشی به وجود نیاوردה אست      
صیلی  در آغاز مهرماה هر سال، سال تح        

كه  شود درحالی جدیدی شروع می 
ها   هماנ معضلات و هماנ نابسامانی    

همچناנ گریبانگیر دאنש آموزאנ،          
های آناנ، فرهنگیاנ و كل          خانوאدה 

مشكلات آموزشی אز      . جامعه ماست 
אی مناسب     هماנ مرحله یافتנ مدرسه  

. شود نام فرزندאנ آغاز می      و ثبت 
 بویژה، در شهرهای پر جمعیت و مناطق     

نشیנ شهرهای بزرگ אز شدت     حاشیه
 جایی   به  جا. بیشتری برخوردאر אست     

ها، تغییر و یا تعطیل مدאرس موجود و        
یا تبدیل آنها به مدאرس پولی      

، مشكل مضاعفی برאی       “غیرאنتفایی  ”و
هاست، چناנ كه تغییر       وאلدیנ بچه  

محل آموزש فرزندאנ אز אیנ مدرسه به           

ه آנ آנ مدرسه، و یا אز אیנ منطقه ب 
منطقه، مستلزم صرف وقت بسیار و      

خوאנ بوروكرאسی אدאرאت و         عبور אز هفت  
 .های ثبت نام برאی آناנ אست   “ ستاد”

های  یا گرאنی كتاب  كمبود و 
لتحریر و وسایل كمכ        א درسی، لوאزم   

آموزشی، مشغله عمدה دیگری برאی אكثر        
شاנ در   אنخانوאرهایی אست كه فرزند     

د אیנ كه    با وجو . سنیנ تحصیلی هستند   
 خیرאت طولانی در چاפ و توزیع كتاب      ات

های    های درسی ـ كه در كنترل אرگاנ    
  ها پیש مشكل     אز سال-دولتی אست  

آموز،    یر میلیونها دאنש     گگریبان  
خصوصاً در شهرها و روستاهای     
دورאفتادה بودה كه پس אز گذشت چند   
ماה אز آغاز سال تحصیلی هنوز به    

  نمی  لازم دسترسی پیدא    اب های  كت
های مكرر مسءولاנ      كنند، با وجود وعدה 

موقع آنها אیנ    ه ذیربط دربارה אنتشار ب  
. ست  مسءله كماكاנ به قوت خود باقی      

پیدאست كه אیנ אمر نه بوאسطه كمبود        
 بودجه אست و نه صرفاً زאییدה عقب    

ماندگی تكنولوژیכ، بلكه אساساً אز بی      
های    كفایتی و فساد حاكم بر אرگاנ  

خبرهای مربوط     (شود  ی می  حكومتی ناش 
به אستفادה אز كاغذهای אختصاص یافته       
به كتب درسی برאی چاפ אورאق      

تبلیغانی אنتخاباتی كاندیدאها در    
های زیرسانسور هم درج شدה      روزنامه  

אلتحریر، كه در       گرאنی لوאزم     ). אست
آستانه بازگشایی مدאرس در سال جاری    

وאقع   ه هم شتاب אفزونتری یافته אست، ب    
های   ر سنگینی بر بودجه خانوאدה   با

كارگری و كارمندی و حتی אقشار متوسط        
فهرست   . كند  جامعه تحمیل می     

ها در مدאرس، خصوصاً در   كمبود 
مدאرس دولتی كه אكثریت وسیع    
אمكانات آموزشی موجود رא تشكیل      

دهند، فهرستی بسیار طولانی אست       می 
  كه شرح آنها در אیנ مختصر نمی        

توאנ بطوركلی یادآور        تنها می . گنجد
ها، در غالب مدאرس      شد كه אیנ كمبود   

و در אكثر مناطق كشور، אز میز و صندلی         
و كلاس گرفته تا آزمایشگاה، كتابخانه       

های    و لوאزم ورزشی در سطح حدאقل    
אیנ قبیل     . گیرد ضروری رא دربرمی    

ثیرאت منفی     اها كه طبیعتاً ت  نارسایی
אی در آموزש و پرورש        پردאمنه  

گذאرند، وقتی    اوگاנ برجای می   نوب
شود كه در  آفریנ می   چشمگیر و فاجعه   

نظر آوریم كه جامعه ما، با توجه به        
میנ   ا אمكانات بالفعل و بالقوה آנ، אز ت       

وسایل و تسهیلات آموزشی فرزندאנ      
خود ناتوאנ نیست، אیנ ناتوאنی و   
درماندگی رژیم حاكم אست كه چنیנ         

נ   سرنوشتی رא بر نوباوگاנ و جوאنا       
 ٠كند میهנ ما تحمیل كردה و می     

ومضموנ كتابهای درسی       محتوی 
هایی كه  سیاست  ومطالب آموزشی،   

אسلامی طی دورה حاكمیت     جمهوری  
خود در زمینه آموزש و پرورש پیש         
بردה و، بطور كلی، نظام حاكم بر     
آموزש אبتدאءی و متوسطه كشور، خود       
دسته دیگری אز معضلات و      

א تشكیل    های موجود ر بسامانی  نا
دهند كه مستقیماً با چگونگی     می 

آموزש و אدאمه تحصیل، آتیه شغلی و        
زندگی אجتماعی فرزندאנ אیנ سرزمیנ         

אی    به عنوאנ نمونه . یابد אرتباط می 
توאנ אشارה كرد     جا می  אزآنها، در אیנ   

كه مسءولاנ رژیم، אزحدود دה سال        
نظام   ”پیש، طرحی رא تحت عنوאנ   

متوسطه به   در سطح  “ آموزشی جدید 
אند كه مشكلات مضاعف      אجرא درآوردה   

ها و   آموزאנ و خانوאدה    آנ برאی دאنש   
تر شدה אست،    אمروزה آشكار      ، فرهنگیاנ  

چناנ كه برخی אز خود مسءولاנ دولتی       
هم باری دیگر موضوع تعویض نظام          

אند، אما، نه     آموزشی رא به میاנ كشیدה     
ساً تهیه و    אدر آנ هنگام كه طرح جدید ر   

رא شد و نه אمروز كه زمزمه تغییر         אج
مجدد آנ بلند شدה אست، هیچگونه    
نظرخوאهی و مشورتی با معلماנ و     

آموزאנ و אولیای آنها אنجام      دאنש 
  .گیرد نگرفته و نمی   

 

 سال تحصيلي جديد
  و

  مشكالت قديم نظام آموزشي
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  ...سال تحصيلي جديد
 
  

ولی نابسامانی אساسی دیگر אیנ   
 قشر وسیع  نظام در אرتباط با 

فرهنگیاנ אست كه، در هرحال، نقש        
אصلی رא در אرאءه خدمات آموزشی و      
تربیت كودكاנ و نوجوאناנ جامعه بر          

طور كه אعترאضات و      هماנ  . دوש دאرند
های   تظاهرאت گستردה معلماנ در سال   

نی نشاנ دאدה אست،  אخیر هم بروش  
شرאیط كار و زندگی آموزگارאנ و         
دبیرאנ، אز آغاز حاكمیت رژیم אسلامی            

هاءی كه در  تا كنوנ و در אثر سیاست 
دستگاה آموزש و پرورש كشور אعمال          

ها و  شود، با محدودیت شدה و می
אی روبرو گشته       های فزאیندה    دشوאری 

های    علاوה بر فشارها و كنترل     . אست
تی و فرهنگی كه بر آنها     سیاسی، عقید 

 گردد، אیנ وאقعیت كاملا     تحمیل می   
 عیانی אست كه حقوق ماهیانه یכ معلم      

 ...چند دروغ
 ٦                 אز صفحه    

دאد ، ولی אیנ دلیلی برאی אیנ      
אدعا كه אپوزیسیوנ مذهبی در دورאנ         
حكومت پهلوی ها یكه تاز بود، نیست         

همچنیנ باید به    . و نبودה אست  
ویسندה אیנ مقاله و تمامی روزنامه         ن

نگارאנ دوم خردאدی متذكر شد كه     
بسیاری אز چهرה های كنونی    
אپوزیسیوנ غیر مذهبی رژیم رא هماנ       
فعالیנ سیاسی زماנ شاה و جوאنانی       
كه در زماנ شاה حرفی برאی گفتנ         

مصادرה   . دאشتند ،  تشكیل می دهند 
אنقلاب توسط نیروهای مذهبی و      

اتوری خشנ مذهبی ،   אستقرאر دیكت  
زندאנ و شكنجه و قتل دگرאندیشاנ     
به ناچار بسیاری אز אیناנ رא كه سال          
ها در زندאנ های رژیم شاה به سر  
بردה بودند،، مجددא رאهی زندאנ ها و     

 . یا مهاجرت به خارج كرد    
אما یכ نكته در אیנ نوشته وجود     
دאرد و آנ אیנ אست كه چناנ مردم אز       

אست، دل     چه در آנ אیנ حكومت و هر آن     
بریدה אند كه مغرض تریנ آدم های رژیم     

وאقعیت   . هم ناگزیر به אعترאف شدה אند    
چناנ عیاנ אست كه حتی كسی رא كه       
به رאحتی تاریخ معاصر ، كه هنوز در     
حافظه مردم زندה אست، تحریف می       

ناگزیر ساخته تا  بپذیرد كه   كند، 
قدرت طلبی ها ، خود محوری ها ،  «

 -یها و تحجرهای ما برאی لوس       كژאندیش 

های  هزینه   به هیچ وجه تكافوی حدאقل  
بی جهت . كند زندگی אو رא نیز نمی  

میנ   تانیست كه بسیاری אز آناנ، جهت        
” چند پیشگی”حدאقل معاש خویש، به   

های دوم و سوم، روی       و یا شغل 
چنیנ شرאیطی، به ناگزیر،        . آورند می 

كیفیت و كارآرאیی خدمات آموزشی رא        
 .آورد از هم پاییנ می  ب

نتیجه بلاوאسطه مشكلات و مساءل      
مزمנ بر شمردה در بالا و دیگر        

های موجود در نارسایی نظام     نارسایی 
آموزشی אیرאנ، محرومیت گروה وسیعی         
אز نو باوگاנ אز آموزש، אفت تحصیلی،           
تنزل مستمر كیفیت آموزشی، אنباشته         

های بیكار،     شدנ باز هم بیشتر دیپلمه    
یابند و  אمكاנ אدאمه تحصیل می     كه نه 

نه شغلی در بازאر كار موجود، تشدید         
عقب ماندگیهای علمی و فنی جامعه،          

אست و אیנ دور باطل همچناנ تدאوم       ... و
فرهنگیاנ و فرאتر אز آنها،       . یابد می 

كودكاנ، جوאناנ و نسلهای آیندה، و         
ه ماست كه با אدאمه     عنهایتاً كل جام   

  سنگینی رא  אیנ وضعیت، خسارت بسیار    

 
  ».آنجلس نشیناנ مخاطب می آفریند      

 مگر هزینه شادی   «و אعلام كند كه  
چقدر אست كه دیگرאנ رא شارژ كردה      
אیم تا درست روی אیנ نقطه אنگشت     
بگذאرند و گستاخانه مدعی جوאناנ      
پاכ و با شعور אیנ سرزمیנ      

   »بشوند؟
یقینا نه آخوند های تلویزیوנ        

 طلبهای   های تهرאنی و نه  سلطنت 
تلویزیوנ های لوس אنجلسی ، هیچ     
یכ نمی توאنند مدعی جوאناנ אیנ        

جوאناנ אیנ مرز و      . مرز و بوم باشند   
بوم به دنبال آزאدی و دمكرאسی        

مردم אیرאנ به دنبال آزאدی        . هستند 
آزאدی كه شعار      . و دمكرאسی هستند   

אنقلاب بزرگ ضدسلطنتی آنها بود و     
ردה توسط حكومت مذهبی به یغما ب    

אیנ خوאست אز زماנ אنقلاب      . شد
مشروطه بودה و تاكنوנ به قوت خود       

نه پنجاה سال    . باقی ماندה אست 
حكومت سلطنتی مطلقه پهلوی ها و         
نه حكومت مطلقه ولی فقیه كنونی      
هیچ یכ قادر به אز بیנ بردנ אیנ      

 .خوאست مردم نبودה و نخوאهد بود    
אما نكته تلخ אیנ وאقعیت در אیנ       

 مقابل حكومت قروנ       אست كه در
وسطایی جمهوری אسلامی ، میدאנ چناנ         
خالی אست كه بازماندگاנ אستبدאد      
شاهی و هوאدאرאנ بازگشت به سلطنت       

 جانی تازה می گیرند و با אستفادה אز    

در אیנ شرאیط،   .شود متحمل می   
توאנ אنتظار دאشت كه رژیم حاكم       نمی 

عملاً گامی در جهت رفع אیנ      
نابسامانیها بردאرد אهمیت אمر آموزש         

توאנ آנ رא به אمید       چناנ אست كه نمی   
دستگاה   های  سیاستی ها و بی سیاست

گروה    . آموزש و پرورש رها كرد     
گیری     ها، با بهرה  محدودی אز خانوאدה  

אز אمكانات خودشاנ  و یا با       
كوشند كه    های دشوאر، می    جویی صرفه 

برخی كمبودهای אیנ نظام رא تا     
אی جبرאנ و نیازهای آموزشی       אندאزה 

. میנ نمایند افرزندאנ خود رא به نحوی ت  
ه אقدאمات   אما، در אیנ عرصه هم، نیاز ب    

. جمعی و هماهنگ كاملاً مشهود אست   
برאی مقابله با معضلات نظام آموزشی        
و تخفیف مشكلات آנ، تلاש برאی אیجاد    
و تقویت نهادهای مستقل صنفی     

آموزאנ، و     معلماנ، تشكلهای آزאد دאنש      
نظارت و مشاركت وאقعی وאلدیנ در אمور         
مدאرس و موسسات آموزشی، بیש אز       

 . دیاب بیש ضرورت می   
  

یكه تازی    אمكانات بی شمار خود ،    
. كردה و مدعی حكومت می شوند   

دمكرאتیכ و     אپوزیسیوנ لاءیכ ،    
چوנ یכ  سوسیالیست نیز همچناנ ،   

صد سال گذشته،  در رאה אستقرאری      
حكومتی دمكرאتیכ در אیرאנ مبارزה         
می كنند و در پرאكندگی كامل كمتریנ        

نمی توאנ  . نتیجه رא بدست می آورند   
فت كه حاصل كار אیנ بخש אز       گ

אمروز گفتماנ      . אپوزیسیوנ هیچ אست     
دمكرאسی و آزאدی در جامعه אیرאנ به        
. گفتماנ אصلی مردم تبدیل شدה אست    

ولی بیנ گفتماנ و رאה های אستقرאر        
آנ אختلاف بسیار אست و אتفاقا در   
همیנ جا אست كه فرصت طلباנ و     
مصادرה كنندگاנ تاریخ، با چهرה      

و آزאدی خوאה به میدאנ آمدה       دمكرאت  
و پس אز پیروزی چهرה وאقعی خود رא          

سال ها قبل     . به نمایש می گذאرند    
خمینی در پاریس אعلام كرد كه حتی        
كمونیست ها هم می توאنند آزאدאنه       
فعالیت كنند و אمروز رضا پهلوی دوم         
گفتار אز دمكرאسی و برقرאری حكومت           

كاستی   . دمكرאتیכ در אیرאנ می كند       
كنونی وجود یכ אپوزیسیوנ      

אیנ  אجزאء   . دمكرאتیכ אست   
אما אیנ  . אپوزیسیوנ موجود אست    

אجزאء تاكنوנ نتوאنسته אند ، به شكل        
یכ جمع وאحد ، گفتار دمكرאسی در  

אمید  אیرאנ رא به گوש مردم برسانند،        
بیافرینند و چهرה آیندה دمكرאتیכ         

در رאה   . جامعه אیرאנ رא تصویر كنند        
 .   كاستی باید كوشید   غلبه بر אیנ  
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  ...سال تحصيلي جديد
 
  

ولی نابسامانی אساسی دیگر אیנ   
 قشر وسیع  نظام در אرتباط با 

فرهنگیاנ אست كه، در هرحال، نقש        
אصلی رא در אرאءه خدمات آموزشی و      
تربیت كودكاנ و نوجوאناנ جامعه بر          

طور كه אعترאضات و      هماנ  . دوש دאرند
های   تظاهرאت گستردה معلماנ در سال   

نی نشاנ دאدה אست،  אخیر هم بروش  
شرאیط كار و زندگی آموزگارאנ و         
دبیرאנ، אز آغاز حاكمیت رژیم אسلامی            

هاءی كه در  تا كنوנ و در אثر سیاست 
دستگاה آموزש و پرورש كشور אعمال          

ها و  شود، با محدودیت شدה و می
אی روبرو گشته       های فزאیندה    دشوאری 

های    علاوה بر فشارها و كنترل     . אست
تی و فرهنگی كه بر آنها     سیاسی، عقید 

 گردد، אیנ وאقعیت كاملا     تحمیل می   
 عیانی אست كه حقوق ماهیانه یכ معلم      

 ...چند دروغ
 ٦                 אز صفحه    

دאد ، ولی אیנ دلیلی برאی אیנ      
אدعا كه אپوزیسیوנ مذهبی در دورאנ         
حكومت پهلوی ها یكه تاز بود، نیست         

همچنیנ باید به    . و نبودה אست  
ویسندה אیנ مقاله و تمامی روزنامه         ن

نگارאנ دوم خردאدی متذكر شد كه     
بسیاری אز چهرה های كنونی    
אپوزیسیوנ غیر مذهبی رژیم رא هماנ       
فعالیנ سیاسی زماנ شاה و جوאنانی       
كه در زماנ شاה حرفی برאی گفتנ         

مصادرה   . دאشتند ،  تشكیل می دهند 
אنقلاب توسط نیروهای مذهبی و      

اتوری خشנ مذهبی ،   אستقرאر دیكت  
زندאנ و شكنجه و قتل دگرאندیشاנ     
به ناچار بسیاری אز אیناנ رא كه سال          
ها در زندאנ های رژیم شاה به سر  
بردה بودند،، مجددא رאهی زندאנ ها و     

 . یا مهاجرت به خارج كرد    
אما یכ نكته در אیנ نوشته وجود     
دאرد و آנ אیנ אست كه چناנ مردم אز       

אست، دل     چه در آנ אیנ حكومت و هر آن     
بریدה אند كه مغرض تریנ آدم های رژیم     

وאقعیت   . هم ناگزیر به אعترאف شدה אند    
چناנ عیاנ אست كه حتی كسی رא كه       
به رאحتی تاریخ معاصر ، كه هنوز در     
حافظه مردم زندה אست، تحریف می       

ناگزیر ساخته تا  بپذیرد كه   كند، 
قدرت طلبی ها ، خود محوری ها ،  «

 -یها و تحجرهای ما برאی لوس       كژאندیش 

های  هزینه   به هیچ وجه تكافوی حدאقل  
بی جهت . كند زندگی אو رא نیز نمی  

میנ   تانیست كه بسیاری אز آناנ، جهت        
” چند پیشگی”حدאقل معاש خویש، به   

های دوم و سوم، روی       و یا شغل 
چنیנ شرאیطی، به ناگزیر،        . آورند می 

كیفیت و كارآرאیی خدمات آموزشی رא        
 .آورد از هم پاییנ می  ب

نتیجه بلاوאسطه مشكلات و مساءل      
مزمנ بر شمردה در بالا و دیگر        

های موجود در نارسایی نظام     نارسایی 
آموزشی אیرאנ، محرومیت گروה وسیعی         
אز نو باوگاנ אز آموزש، אفت تحصیلی،           
تنزل مستمر كیفیت آموزشی، אنباشته         

های بیكار،     شدנ باز هم بیشتر دیپلمه    
یابند و  אمكاנ אدאمه تحصیل می     كه نه 

نه شغلی در بازאر كار موجود، تشدید         
عقب ماندگیهای علمی و فنی جامعه،          

אست و אیנ دور باطل همچناנ تدאوم       ... و
فرهنگیاנ و فرאتر אز آنها،       . یابد می 

كودكاנ، جوאناנ و نسلهای آیندה، و         
ه ماست كه با אدאمه     عنهایتاً كل جام   

  سنگینی رא  אیנ وضعیت، خسارت بسیار    

 
  ».آنجلس نشیناנ مخاطب می آفریند      

 مگر هزینه شادی   «و אعلام كند كه  
چقدر אست كه دیگرאנ رא شارژ كردה      
אیم تا درست روی אیנ نقطه אنگشت     
بگذאرند و گستاخانه مدعی جوאناנ      
پاכ و با شعور אیנ سرزمیנ      

   »بشوند؟
یقینا نه آخوند های تلویزیوנ        

 طلبهای   های تهرאنی و نه  سلطنت 
تلویزیوנ های لوس אنجلسی ، هیچ     
یכ نمی توאنند مدعی جوאناנ אیנ        

جوאناנ אیנ مرز و      . مرز و بوم باشند   
بوم به دنبال آزאدی و دمكرאسی        

مردم אیرאנ به دنبال آزאدی        . هستند 
آزאدی كه شعار      . و دمكرאسی هستند   

אنقلاب بزرگ ضدسلطنتی آنها بود و     
ردה توسط حكومت مذهبی به یغما ب    

אیנ خوאست אز زماנ אنقلاب      . شد
مشروطه بودה و تاكنوנ به قوت خود       

نه پنجاה سال    . باقی ماندה אست 
حكومت سلطنتی مطلقه پهلوی ها و         
نه حكومت مطلقه ولی فقیه كنونی      
هیچ یכ قادر به אز بیנ بردנ אیנ      

 .خوאست مردم نبودה و نخوאهد بود    
אما نكته تلخ אیנ وאقعیت در אیנ       

 مقابل حكومت قروנ       אست كه در
وسطایی جمهوری אسلامی ، میدאנ چناנ         
خالی אست كه بازماندگاנ אستبدאد      
شاهی و هوאدאرאנ بازگشت به سلطنت       

 جانی تازה می گیرند و با אستفادה אز    

در אیנ شرאیط،   .شود متحمل می   
توאנ אنتظار دאشت كه رژیم حاكم       نمی 

عملاً گامی در جهت رفع אیנ      
نابسامانیها بردאرد אهمیت אمر آموزש         

توאנ آנ رא به אمید       چناנ אست كه نمی   
دستگاה   های  سیاستی ها و بی سیاست

گروה    . آموزש و پرورש رها كرد     
گیری     ها، با بهرה  محدودی אز خانوאدה  

אز אمكانات خودشاנ  و یا با       
كوشند كه    های دشوאر، می    جویی صرفه 

برخی كمبودهای אیנ نظام رא تا     
אی جبرאנ و نیازهای آموزشی       אندאزה 

. میנ نمایند افرزندאנ خود رא به نحوی ت  
ه אقدאمات   אما، در אیנ عرصه هم، نیاز ب    

. جمعی و هماهنگ كاملاً مشهود אست   
برאی مقابله با معضلات نظام آموزشی        
و تخفیف مشكلات آנ، تلاש برאی אیجاد    
و تقویت نهادهای مستقل صنفی     

آموزאנ، و     معلماנ، تشكلهای آزאد دאنש      
نظارت و مشاركت وאقعی وאلدیנ در אمور         
مدאرس و موسسات آموزشی، بیש אز       

 . دیاب بیש ضرورت می   
  

یكه تازی    אمكانات بی شمار خود ،    
. كردה و مدعی حكومت می شوند   

دمكرאتیכ و     אپوزیسیوנ لاءیכ ،    
چوנ یכ  سوسیالیست نیز همچناנ ،   

صد سال گذشته،  در رאה אستقرאری      
حكومتی دمكرאتیכ در אیرאנ مبارزה         
می كنند و در پرאكندگی كامل كمتریנ        

نمی توאנ  . نتیجه رא بدست می آورند   
فت كه حاصل كار אیנ بخש אز       گ

אمروز گفتماנ      . אپوزیسیوנ هیچ אست     
دمكرאسی و آزאدی در جامعه אیرאנ به        
. گفتماנ אصلی مردم تبدیل شدה אست    

ولی بیנ گفتماנ و رאה های אستقرאر        
آנ אختلاف بسیار אست و אتفاقا در   
همیנ جا אست كه فرصت طلباנ و     
مصادرה كنندگاנ تاریخ، با چهرה      

و آزאدی خوאה به میدאנ آمدה       دمكرאت  
و پس אز پیروزی چهرה وאقعی خود رא          

سال ها قبل     . به نمایש می گذאرند    
خمینی در پاریس אعلام كرد كه حتی        
كمونیست ها هم می توאنند آزאدאنه       
فعالیت كنند و אمروز رضا پهلوی دوم         
گفتار אز دمكرאسی و برقرאری حكومت           

كاستی   . دمكرאتیכ در אیرאנ می كند       
كنونی وجود یכ אپوزیسیوנ      

אیנ  אجزאء   . دمكرאتیכ אست   
אما אیנ  . אپوزیسیوנ موجود אست    

אجزאء تاكنوנ نتوאنسته אند ، به شكل        
یכ جمع وאحد ، گفتار دمكرאسی در  

אمید  אیرאנ رא به گوש مردم برسانند،        
بیافرینند و چهرה آیندה دمكرאتیכ         

در رאה   . جامعه אیرאנ رא تصویر كنند        
 .   كاستی باید كوشید   غلبه بر אیנ  
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 انجمن قلم طی قطعنامه ای
 خواهان آزادی فوری ناصر زرافشان شد

 
كنگرה جهانی אنجمנ بیנ אلمللی قلم خوאستار آزאدی ناصر           

 شهریور تا אول      ٢٨נ كنگرה  كه در روزهای       אی . زرאفشاנ شد  
مهرماה در شهر مقدونیه برگزאر شد، در قطعنامه אی אز ناصر         

 אی   زنجیرה –زرאفشاנ وكیل پروندה ملی قتل های سیاسی    
 .پشتیبانی كرد  

كنگرה جهانی אنجمנ قلم بیנ אلمللی روز چهارشنبه به               
گرה چند   در אیנ كن  .  روزה خود در مقدونیه پایاנ دאد   ٥אجلاس 

قطعنامه در بارה אیرאנ و كانوנ های بحرאנ جهانی به           
بیנ אلللی، علاوה بر   » پנ«كنگرה جهانی    . تصویب رسید 

قطعنامه عمومی در بارה وضعیت روزنامه نگارאנ و        
نویسندگاנ زندאنی در אیرאנ، قطعنامه אی نیز در אعترאض به          
وضعیت ناصر زرאفشاנ، وكیل خانوאدה قربانیاנ قتل های            

مخالفت با حمله אحتمالی     . زنجیرה אی به تصویب رسانید    
. آمریكا به عرאق، یكی دیگر אز قطعنامه های אیנ كنگرה بود       

فرج سركوهی، نویسندה و روزنامه نگار مقیم فرאنكفورت كه                  
درאیנ كنگرה حضور دאشت، در مصاحبه با رאدیوآزאدی می      

אست و به دلیل אینكه پروندה زرאفشاנ، پروندה مهمی         : گوید
אنجمנ بیנ אلمللی قلم אز هنگامی كه فروهر ها و            
محمدمختاری و جعفرپویندה به قتل رسیدند، پیگیر אیנ         

با تصویب אیנ قطعنامه، شاخه های אنجمנ قلم          . قضییه بود 
 . در تمام كشورجهاנ در رאה آزאدی אو فعالیت می كنند       

فرج سركوهی در گفتگویی با رאدیو آزאدی در مورد قطعنامه           
شست مقدونیه خاطر نشاנ كرد به دلیل تازה گی دستگیری      ن

ناصر زرאفشاנ و شرאیط ویژה وی كه وكیل پروندה قتل های            
زنجیرה אی بودה אست و همچنیנ بدلیل אیנ كه אیנ پروندה     

سركوهی   . پروندה مهمی אست، אیנ قطعنامه تصویب شدה אست      
אفزود پנ بیנ אلمللی אز هماנ زماנ قتل محمد مختاری و         

به گفته فرج     . محمدجعفر پویندה پیگیر אیנ موضوع بودה אست       
سركوهی قطعنامه אنجمנ جهانی قلم بدوנ هیچ رאی مخالفی        

در אیנ قطعنامه   . به تصویب كنگرה جهانی نویسندگاנ رسید    
אز جمهوری אسلامی خوאسته شدה אست ناصر زرאفشاנ       
بلافاصله آزאد شود و خاطر نشاנ شدה كه אنجمנ بیנ אلمللی            
قلم مطلع אست אیנ دستگیری در אرتباط با كار وی و شغل             

 . وكالتש صورت گرفته אست    
سركوهی אفزود تصویب אیנ قطعنامه جدאگانه و ویژה كه            
علاوה بر قطعنامه عمومی در مورد وضعیت آزאدی بیاנ و             
نویسندگاנ و روزنامه نگارאנ در אیرאנ אست، به אیנ معنی        

لمللی یכ كارزאر گستردה      خوאهد بود كه همه شعب پנ بیנ א    
 . در سطح جهاנ به אیנ منظور آغاز خوאهند كرد      

سركوهی همچنیנ אفزود كه אنجمנ جهانی قلم با تصویب           
قطعنامه دیگری خوאهاנ آנ شدה אست كه نمایندگاנ אیנ       
אنجمנ אجازה دאشته باشند به אیرאנ رفته و پروندה قتل های           

 نویسندה אیرאنی    אیנ. زنجیرה אی رא مورد بررسی قرאر دهند     

אفزود تصویب אیנ قطعنامه به אیנ معنی אست كه אز نظر             
אنجمנ جهانی قلم موضوع قتل های نویسندگاנ אیرאنی              
همچنیנ در دستور אست و در مورد آנ فعالیت های مختلفی        

 . صورت خوאهد گرفت   
 

אنجمנ جهانی قلم بار دیگر خوאهاנ آנ شد كه نمایندگاנ אیנ             
به אیرאנ سفر كردה و پروندה قتل های     אنجمנ אجازה یابند   

 زنجیرה אی رא بررسی كنند      
אنجمנ بیנ אلمللی قلم طی قطعنامه دیگری אز אمریكا و                
متحدאנ آנ خوאست به سیاست سازماנ ملل אحترאم بگذאرند و          

 منطقه خاورمیانه رא با جنگ، به هرج و مرج نكشانند        
 

 حمايت نوام چامسکی
  و فنالند از ناصر زرافشان سوئد، دانمارکنويسندگان و

 
جنبש آزאدی دكتر ناصر زرאفشاנ و زندאنیاנ          «به אبتكار  

روز بیست و یكم سپتامبر سخنرאنی در          »  گوتنبرگ -سیاسی 
شهر گوتنبرگ سوءد برگزאر شد كه در آנ نوאم چامسكی و         
گروهی אز نویسندگاנ برجسته سوءدی، نروژی و دאنماركی،              

 . اנ אعلام دאشتند  حمایت خود رא אز ناصر زرאفش     
در אیנ جلسه نمایندگاנ אحزאب مختلف سوءدی אز جمله حزب          
محیط زیست، حزب سوسیال دموكرאت ها، حزب چפ سوءد،            
حزب مردم سوءد، حزب مركز، سازماנ عفو بیנ אلملل،               
אتحادیه وكلای سوءد، و چند شخصیت دیگر سوءدی در   

یاسی سخنانی همبستگی خود رא با وكیل پروندה قتل های س          
 .  زنجیرה אی אعلام كردند    -

 . خانم پرستو فروهر אز جمله سخنرאناנ دیگر אیנ مرאسم بود            
جنبש آزאدی     «در پایاנ אیנ سخنرאنی قطعنامه אی אز سوی        

  » گوتنبرگ -دكتر ناصر زرאفشاנ و زندאنیاנ سیاسی      
 : منتشر شد كه متנ آנ چنیנ אست    
 
 

 قطعنامه
 - زندאنیاנ سیاسی   جنبש آزאدی دكتر ناصر زرאفشاנ و    «

 » گوتنبرگ  
همبستگی با ناصر زرאفشاנ و دیگر وكلای دאدگستری       «در 

 » !مورد پیگرد قوה قضاءیه جمهوری אسلامی       
جنبש آزאدی دكتر    «ما אمضاءكنندگاנ بیانیه شمارה یכ    

و شركت    »  گوتنبرگ-ناصر زرאفشاנ و زندאنیاנ سیاسی     
نظور هم    كه به م٢٠٠٢ سپتامبر  ٢١كنندگاנ در سخنرאنی   

بستگی با دكتر ناصر زرאفشاנ و دیگر وكلای دאدگستری مورد              
پیگرد قوה قضاءیه جمهوری אسلامی برگزאر شدה אست، אعلام        

 :می كنیم  
 ما، همصدא با هزאرאנ آزאدה אیرאنی و نویسندگاנ אیرאנ و           

 توماس هرمانسوנ،   «אز آمریكا،     » نوאم چمسكی   «جهاנ چوנ،   
 پیا بو אل هیوس،     - یو، ماریا   لیف گ دبلیو پرسوנ، یاנ گی     

��نیكاנ نیسیر، مارگارتا אستیمسلد، بی یورנ هل بیری، هانس           

 کارزار بين المللی برای آزادی ناصر زرافشان
 

طی هفته های گذشته كارزאر برאی آزאدی ناصر رزرאفشاנ، وكیل پروندה قتل های زنجیرה אی، אبعاد بیנ אلمللی                    
كمیته های مختلفی در אقصی نقاط جهاנ مساله محاكمه فرمایشی و زندאنی كردנ                  . گستردה אی پیدא كرد   

بخشی אز אقدאمات در .  در אفكار عمومی در موאجهه با مساءل אیرאנ تبدیل كردند       زرאفشاנ رא به موضوع روز   
 .אیנ زمینه رא در אیנ شمارה אز אتحاد كار منعكس می كنیم          
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אز » ...آندرسנ، אستورה هكه فوש، אلسكاندرא پاسكالیدو و      
 אز فنلاند،   » ورونیكا پی منوت   «אز نروژ،   » كاریנ فوسم   «سوءد، 

خوאستار آزאدی فوری و بدوנ قید و شرط ناصر زرאفشاנ و     
تمامی زندאنیاנ سیاسی و عقیدتی و لغو محكومیت و        

 אز  محرومیت شغلی دیگر وكلای دאدگستری كه به گناה دفاع      
 . آزאدیخوאهاנ به محاكمه كشیدה شدה אند، می باشیم      

ما خوאستار אنحلال دאدگاה های אنقلاب و كلیه نهادهای      
 . تفتیש عقیدה و אختناق و سركوب هستیم      

ما خوאستار אعزאم یכ هیات تحقیق بیנ אلمللی مركب אز         
نمایندگاנ سازماנ های بیנ אلمللی حقوق بشر، به منظور            

د אز قتل عام هزאرאנ تנ אز زندאنیاנ      تهیه گزאرש مستن   
 و بررسی  ١٣٦٧سیاسی و عقیدتی در تابستاנ خونیנ  

 . وضعیت حقوق بشر در אیرאנ هستیم      
ما אز پارلماנ و مردم אروپا می خوאهیم، به אقتضای אصل          
جهاנ شمول بودנ موאزیנ حقوق بشر، مردم אیرאנ رא در            

 قید شدה در  مبارزה شاנ برאی دموكرאسی، آزאدی و دیگر حقوق           
 . منشور جهانی حقوق بشر، یاری رسانند      

  
 
 

 ناصر زرافشان، عضو افتخاری انجمن قلم آلمان شد
با אنتشار אطلاعیه אی אز      ) در تبعید(كانوנ نویسندگاנ אیرאנ     

عضویت אفتخاری ناصر زرאفشاנ وكیل زندאنی قربانیاנ قتل               
در  .  سیاسی در אنجمנ قلم آلماנ خبر دאد   -های زنجیرה אی    

 : אیנ אطلاعیه آمدה אست   
در جریاנ برگزאری كنگرה نویسندگاנ جهاנ در مقدونیه،              
ناصر زرאفشاנ عضو كانوנ نویسندگاנ אیرאנ و وكیل پروندה        
قتل های سیاسی، אز سوی אنجمנ قلم آلماנ، به عنوאנ عضو          

 . אفتخاری אیנ אنجمנ אعلام شد      
جاری در    سپتامبر سال  ٢٤ تا ١٧در אیנ كنگرה كه אز تاریخ     

با شركت سیصد نویسندה אز      ) Ohrid(شهر باستانی אخرید    
چهل كشور جهاנ برگزאر شد، دو قطعنامه در رאبطه با אیرאנ            

 . به تصویب رسید 
یכ قطعنامه ویژה ناصر زرאفشاנ אست كه در آנ آزאدی فوری         

قطعنامه دوم   . و بدوנ قید و شرط وی خوאسته شدה אست   
زאدی بیاנ در אیرאנ אست، كه      دربرگیرندה مسایل مربوط به آ      

 אعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شدה و          ١٩بر אساس אصل   
در آנ אز مقامات אیرאנ خوאسته شدה אست كه همه    
نویسندگاנ و روزنامه نگارאנ آزאد شوند و אز همه روزنامه               

 . های توقیف شدה، رفع توقیف گردد  
  متנ قطعنامه ها، پس אز ترجمه در אختیار אفكار عمومی      

 . אیرאنیاנ قرאر خوאهد گرفت      
אز همه אیرאنیاנ آزאدی    ) در تبعید (كانوנ نویسندگاנ אیرאנ    

خوאה و نهادها و سازماנ های دموكرאتیכ درخوאست كردה            
אست كه بر فعالیت خود بیافزאیند و تا آزאدی همه אهل قلم و    

 . نیز زندאنیاנ عقیدتی و سیاسی، لحظه אی אز پای ننشینند        
 
 

سی اپوزيسيون در هلند، خواهان آزادی زرافشان چند حزب سيا
 شدند

 سازماנ אتحاد -وאحدهای كانوנ زندאنیاנ سیاسی אیرאנ     
 سازماנ فدאءیاנ    - حزب تودה אیرאנ     -فدאءیاנ خلق אیرאנ      

 جبهه ملی אیرאנ و حزب ملت אیرאנ     -) אكثریت  (خلق אیرאנ   
در هلند، با אنتشار بیانیه مشتركی خوאهاנ آزאدی ناصر              

 : در אیנ אطلاعیه مشترכ آمدה אست     . فشاנ شدندزرא 
های  های قربانیاנ قتل   ناصر زرאفشاנ وكیل خانوאدה     

رژیم   . زنجیرهای هماكنوנ در پشت میلههای زندאנ אست        
كند علت دستگیری ناصر زرאفشاנ          جمهوری אسلامی سعی می     

אفشای אسرאر دولتی، نگهدאری אسلحه و مهمات و         " رא 
هماנ شیوה مرسوم و شناخته      . د كند  قلمدא " مشروبات אلكلی   

مدנ خود برאی   آ אی كه אیנ رژیم אز אبتدאی روی كار         شدה
 نسبت . دستگیری و شكار مخالفاנ سیاسی بكار بردה אست         

دאدנ אیנ قبیل אتهامات אز سوی قوה قضاءیه جمهوری אسلامی       
گی ندאرد، אما دستگیری وكیل     به مخالفاנ سیاسی، تازה  

ها عمل بی سابقه و      عاملیנ قتل   قربانیاנ و آزאدكردנ      
قانونی و بی عدאلتی دستگاה     ماندگار دیگری در كارنامه بی    

علت אصلی دستگیری آقای زرאفشاנ، بی         . قضایی رژیم אست   
تردید ترس رژیم אز روشנ شدנ ماهیت آمریנ אصلی אیנ               
جنایات و تلاש عدאلت خوאهانه אو برאی دفاع אز آزאدی بیاנ      

ما سازمانها و אحزאب سیاسی אمضاء         . و حقوق شهروندی אست    
كنندה زیر خوאهاנ آزאدی فوری و بی قید و شرط آقای ناصر         

 . زرאفشاנ و سایر زندאنیاנ سیاسی هستیم      
 
 

 : وزیر אمور خارجه دولت دאنمارכ     
 اتحاديه اروپا محکوميت زرافشان را پيگيری خواهد کرد

 
 وزאرت אمور خارجه دאنمارכ       

  ٢٠٠٢ سپتامبر  ٢٥
 ، وكلای بدوנ مرز در אستكهلم      Cladd Corsberg: به
 !  كلاس فورש بری عزیز    --

دאنمارכ و אتحادیه אروپا نگرאנ وضع حقوق بشر در אیرאנ        
אتحادیه אروپا نسبت به אعمال شكنجه و دیگر אشكال              . هستند

مجازאت های شدیدא وحشیانه و غیرאنسانی وאكنש نشاנ می        
 ملل متحد حضور فعال        אتحادیه אروپا در رهبری سازماנ     . دهد

دאرد و در אیנ سال ها در אرאءه قطعنامه دربارה نگرאنی אز       
وضعیت حقوق بشر در אیرאנ، در אجلاس عمومی سازماנ ملل             
و همچنیנ در كمیسیوנ حقوق بشر سازماנ ملل متحد پیشقدم          

 . بودה אست
در دورה ریاست دولت دאنمارכ در אتحادیه אروپا، روند    

 אیرאנ با دقت پیگیری می شود و آנ رא       وضعیت حقوق بشر در  
 . در دستور كار گفتگوها با אیرאנ قرאر دאدה אست      

مساله ناصر زرאفشاנ نیز در ملاقات אخیر אتحادیه אروپا و         
 در سطح معاوנ وزرאی אمور      ٢٠٠٢ سپتامبر  ١٠אیرאנ در  

אتحادیه אروپا قصد دאرد אیנ موضوع      . خارجه مطرح شدה אست  
 . چناנ پیگیری نماید   و موאرد دیگر رא هم   

 با سلام های دوستانه  
 Per Stig Muellerوزی אمور خارجه دאنمارכ      

 
 نامه سرگشاده حزب سوسيال دمکرات سوئد

 به علی خامنه ای رهبر حکومت ايران
 

حزب حاكم سوسیال دمكرאت سوءد، كه بزرگتریנ حزب אیנ              
 سپتامبر     ٢٥كشور میباشد در نامه سرگشادה אی كه در تاریخ        

 برאی علی خامنه אی אرسال كرد، نگرאنی شدید خود رא            ٢٠٠٢
אیנ حزب    . نسبت به دستگیری ناصر زرאفشاנ אعلام كرد        

همچنیנ نسبت به دستگیری ناصر زرאفشاנ با אنگیزה های             
 . سیاسی هشدאر دאد

در אطلاعیه אی كه    ) سوءد(كمیته دفاع אز حقوق بشر در אیرאנ      
 אیנ نامه در پاسخ به   در אیנ بارה منتشر كرد، تصریح كرد     

درخوאست كمیته مذكور برאی رهبر حكومت אیرאנ אرسال شدה               
 . אست

در אیנ نامه همچنیנ با یادآوری بندهای منشور ملل متحد           
مربوط به نفی אعمال هر نوع شكنجه، بدرفتاری و ستم،            
خوאستار شدה تا حكومت تعهدאت خود در אیנ مورد رא به           

 . אجرא بگذאرد  
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در אدאمه אیנ نامه אعلام شدה אست كه ناصر زرאفشاנ بخاطر           
های زنجیرה אی و אنتقاد نسبت به شیوה برخورد           پیگیری قتل   

ها، علیرغم بیماری       دאدگاה های حكومت با پروندה אیנ قتل     
 . شدید، به زندאנ محكوم شدה אست   

نام حقوق    ه در پایاנ نامه ،حزب سوسیال دمكرאت سوءد ب        
ی و بی قید و شرط ناصر زرאفشاנ رא خوאستار          بشر، آزאدی فور    

 . شدה אست
 
 

 -ديدارهای جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران 
 )نروژ(

 در  تشریح و توضیح وضعیت پروندה آقای ناصر زرאفشاנ          
 وسركوب دگرאندیشاנ در אیرאנ     

 
گزאرש دیدאرهای جنبש همبستگی برאی آزאدی و دمكرאسی            

با رءیس אتحادیه سرאسری نویسندگاנ       ) نروژ (-در אیرאנ  
سازماנ عفو بیנ      , )سوسیال دمكرאتها     (حزب كار نروژ    , نروژ  

אلملل نروژ و ملاقات هیءت نمایندה گی جنبש همبستگی با        
 نمایندה كمیته خارجی مجلس قانونگذאر نروژ آقای          

 .אز حزب سوسیالیستهای چפ نروژ      » بیورנ یاكوبسנ   « 
  

 ! هموطناנ  
, زאر جهانی همبستگی با ناصر زرאفشاנ نویسندה          در אدאمه كار   

, حقوقدאנ مبارز و وكیل خانوאدה های قتل های زنجیرה אی         
, ) نروژ ( -جنبש همبستگی برאی آزאدی و دمكرאسی در אیرאנ          
دمكرאسی   , همگام و همصدא با دیگر فعالیנ و مدאفعیנ آزאدی        

و حقوق بشر تلاש نمود تا در نروژ نیز توجه و حمایت            

زאب و دیگر نهادهای مختلف نروژی رא نسبت به وضعیت       אح
 . پروندה آقای زرאفشاנ جلب نمایند     

در אیנ رאستا درهفته گذشته نمایندگانی אز سوی هیءت       
אجرאیی جنبש همبستگی موفق به دیدאر و گفتگو با            
نمایندگاנ אحزאب و نهادهای نروژی شدند كه אز مهمتریנ אیנ              

مایندگاנ جنبש همبستگی با      دیدאرها میتوאנ אز ملاقات ن     
رءیس אتحادیه سرאسری      , سازماנ عفو بیנ אلملل نروژ       

حزب , های چפ نروژ  ت حزب سوسیالیس , نویسندگاנ نروژ  
هیءت   نروژ و همچنیנ دیدאر  ) حزب كار   (سوسیال دمكرאت   

نمایندگی جنبש همبستگی در محل مجلس אیנ كشور با              
 . نام برد نمایندה كمیته خارجی مجلس قانونگذאر نروژ         

جنبש همبستگی با تشریح و توضیح          , در אیנ دیدאرها   
وضعیت پروندה آقای ناصر زرאفشاנ وسركوب دگرאندیشاנ و        
آزאدیخوאهاנ و نقض آشكار و هر روزה حقوق بشر توسط      
جمهوری אسلامی אیرאנ אز אحزאب و نهاد های نروژی خوאست           
تا نسبت به وضعیت آقای زرאفشاנ و نقض حقوق بشر در     
אیرאנ به جمهوری אسلامی אعترאض كنند و خوאهاנ آزאدی           

 . آقای زرאفشاנ و دیگر آزאدیخوאهاנ در بند אیرאنی باشند        
رءیس אتحادیه   » گه یر پولנ « آقای  , پس אز אیנ دیدאرها   

خانم كریستیנ هال ورشנ رهبر     , سرאسری نویسندگاנ نروژ    
حزب سوسیالیستهای چפ و همچنیנ אز طرف كمیته خارجی         

نامه های אعترאضی در     ) ها سوسیال دمكرאت   (ب كار نروژ  حز
دفاع אز آقای زرאفشاנ به دولت جمهوری אسلامی نوشته شد و            
برאی مقامات جمهوری אسلامی و سفارت אیرאנ در سوءد و            

 . نروژ אرسال گردید   
אمروز سه شنبه אول אكتبر جمعی אز نمایندگاנ هیءت אجرאءیه            

 خارجی مجلس قانونگذאر       جنبש همبستگی با نمایندה كمیته      
אز حزب سوسیالیستهای چפ     » بیورנ یاكوبسנ   « نروژ آقای  

در אیנ    . نروژ درمحل مجلس نروژ دیدאر و گفتگو نمودند          
ملاقات אبتدא نمایندگاנ جنبש همبستگی در بارה אیנ جنبש             

دאدند و  » بیورנ یاكوبسנ   «و אهدאف آנ توضیحاتی به آقای     
یط زندאنیاנ سیاسی در    سپس وضعیت نقض حقوق بشر و شرא     

. تشریح نمودند   »بیورנ یاكوبسנ    «אیرאנ رא برאی آقای     
نمایندگاנ جنبש همبستگی نسبت به برخورد אنفعالی و         

אحزאب و همچنیנ مطبوعات אیנ كشور        , سكوت دولت نروژ 
نمایندگاנ جنبש    . نسبت به نقض حقوق بشر אنتقاد نمودند  

های چפ   تدر پایاנ خوאهاנ برخورد فعالترحزب سوسیالیس     
با مساءل و مشكلات مردم אیرאנ وهمچنیנ خوאستار همكاری         
و تبادل نظر بیشتر بیנ אیנ حزب و جنبש همبستگی در     

 . آیندה شدند
אبتدא نظر حزب خود رא نسبت به       » بیورנ یاكوبسנ    « آقای 

جنگ אحتمالی آمریكا و عرאق بیاנ كردند و نظر نمایندگاנ       
نمایندگاנ جنبש ضمנ    . جنبש رא در אیנ رאبطه جویا شدند   

های  ت تاءید و تشویق موאضع صلح طلبانه حزب سوسیالیس   
مخالفت خود رא با سیاستهای جنگ طلبانه آمریكا      , چפ نروژ 

 . אعلام كردند  
, در אدאمه صحبت های خود» بیورנ یاكوبسנ   « آقای

אزنمایندگاנ جنبש خوאستار آנ شد كه جنبש همبستگی          
 אز مساءل و وقایع אیرאנ     אیشاנ و حزب وی رא  , بطور مرتب 
אیشا נ نیز بر همكاری های دوجانبه بیנ حزبש     . مطلع سازد

و پیشنهاد دאدند كه אز אیנ  . و جنبש همبستگی تاكید نمودند    
پس אخبار و حوאدث مهم אیرאנ رא به אطلاع مנ برسانید تا          

אز وزאرאی    , مנ در ساعتهایی كه نمایندگاנ نروژ אجازה دאرند      
آنها رא مطرح كنم و خوאهاנ پاسخ و         , كنند دولت نروژ سوאل    

אیנ دیدאرאز אهمیت ویژה אی         . پیگیری دولت نروژ باشم     
هم نمایندה مجلس و هم نمایندگاנ جنبש     . برخوردאر بود  

خوאهاנ گسترש وאدאمه אیנ نشست ها و همكاریهای دو         
 . جانبه شدند

هیءت אجرאءیه جنبש همبستگی برאی آزאدی و دمكرאسی در              
 ) نروژ  (אیرאנ  

 אول אكتبر    
  
 
  

 نامه اتحاديه نويسندگان نروژ به خاتمی
 .אتهامات آقای زرאفشاנ با אنگیزה های سیاسی بود אست       

 جناب آقای حجت אلالسلام محمد خاتمی، رءیس جمهور אیرאנ            
  ٢٠٠٢ سپتامبر  ٣ ٠

سف مطلع شدیم كه ناصر زرאفشاנ وكیل و    تابا كمال 
ق هشدאر سازماנ عفوبیנ       بر طب . حقوقدאנ دستگیر شدה אست   

 میلادی خطاب به همه    ٢٠٠٢ آگوست سال   ١٦אلملل كه در   
 ضربه شلاق خطرאت جانی برאی       ٧٠جهانیاנ صادرشد، زدנ   

بر אساس گزאرש های   . آقای زرאفشاנ در بر خوאهد دאشت   
 سال حبس  ٥ ضربه شلاق،  ٧٠رسیدה آقای زرאفشاנ به   

حق وكالت      سال אز   ٥وی همچنیנ تا مدت     . محكوم شدה אست   
ما نیز همچوנ عفو بیנ אلملل אز אیנ            . محروم گشته אست    

هرאس دאریم كه אتهامات آقای زرאفشاנ با אنگیزה های       
 . سیاسی بود אست

خوאهیم كه حكم شلاق آقای ناصر           ما אز مقامات قضایی می    
زرאفشاנ رא لغو نمایند و خوאستار توقف بكارگیری تازیانه         

یر אنسانی و منحط بودה و بر  كه یכ نوع مجازאت ظالمانه، غ  
 كنوאنسیوנ بیנ אلمللی حقوق سیاسی و مدنی           ٧طبق مادה  

 . شهروندאנ منع شدה אست هستیم    
خوאهیم كه مارא در جریاנ سلامتی كامل            ما אزجنابعالی می   

آقای زرאفشاנ بگذאرید و خوאستاریم كه حكم دאدگاה نظامی        
اءی وی    آנ لغوگردد و אگر بر אساس دلایل شناخته شدה جن         

 مرتكب خلافی شدה، باید بر طبق موאزیנ شناخته شدה       
 ١٥אدאمه در صفحه
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به دنبال مصاحبه سخنگوی قوה قضاءیه و אعلام אیנ كه           
محاكمه ناصر زرאفشاנ قانونی بودה אست، و دאدیار دאدگاה      

אدگاה  نظامی با حكم رءیس قوה قضاءیه به عنوאנ رءیس د      
ناصر زرאفشاנ وكیل       عمومی אیנ محاكمه رא صورت دאدה אست،         

زندאنی پروندה قتل های زنجیرה אی طی نامه אی אز زندאנ       
و بر غیر     אظهارאت سخنگوی قوה قضاءیه پاسخ دאدה          بهאویנ،  

 .قانونی بودנ جریاנ محاكمه خود تاكید نمود     
  .  پاسخ آقای زرאفشاנ به شرح زیر אست     

 

  
 مردم هشیار و ستم كشیدה אیرאנ به אطلاع می       با درود به

   :رسانم 
كلیه مرאحلی كه پروندה ساخته شدה علیه אینجانب طی كردה          
אست، אز אحضار אولیه و تحقیقات بعدی تا صدور حكم علیه      

 دאدسرאی نظامی تهرאנ     ١٣אینجانب به وسیله دאدیار شعبه  
صورت گرفته אست كه אیנ كار نقض آشكار قانوנ אساسی        

پست אیנ آقای دאدیار אخیرא به بازرپرس نظامی אرتقاء               (אست 
אخیرא كه همیנ وאقعیت سادה و غیرقابل אنكار             ). یافته אست 

مورد אعترאض مرאجع و محافل حقوقی و אجتماعی دאخلی و           
آقای سخنگوی قوה قضاءیه אیנ    خارجی قرאر گرفته אست،    

 אز دה متجاوز  . وאقعیت بدیهی و سادה رא هم אنكار كردה אست    
برگ אخطاریه אی كه با آرم و سربرگ سازماנ قضاءی           
نیروهای مسلح אز אبتدאی تشكیل אیנ پروندה تا صدور رאی         
برאی אینجانب אرسال شدה و سایر مدאرכ و مستندאت موجود،      
همگی بر روی سربرگ و ممهور به مهر سازماנ یاد شدה،      

حتی . گویاتر אز آנ אست كه كسی بتوאند موضوع رא אنكار كند          
نام אیנ آقای دאدیار نظامی و شمارה אطاق אو هم روشנ و      

علت אیנ هم كه دאدنامه     . مشخص و غیرقابل אنكار אست      
صادرה علیه אینجانب بر خلاف مصرحات قانونی فاقد شمارה       
و نام صادركنندה رאی می باشد همیנ אست، زیرא אیנ دאدنامه           

نجا دفتری    در جاءی غیر אز دאدگاה عمومی صادر شدה و در آ    
و ! برאی ثبت دאدنامه های دאدگاה عمومی وجود ندאشته אست   

אگر چه אیנ موضوع تا همیנ جا هم خلاف قانوנ אست، אما           
» لاپوشانی «برאی   . نقض قانوנ به همیנ جا خاتمه نمی یابد  

אیנ قانوנ شكنی، אز طرف ریاست قوה قضاءیه برאی אیנ آقای       
ادر شدה אست تا אیנ    ص» אبلاغ ویژה  «دאدیار دאدسرאی نظامی   

دאدیار نظامی در عیנ حال به عنوאנ دאدرس دאدگاה عمومی و          
אیנ چارה אندیشی در وאقع    ! دאدگاה אنقلاب هم بتوאند عمل كند    

 آءیנ نامه   ٨אست، زیرא تبصرה ذیل مادה    » عذر بدتر אز گناה  «
אجرאءی قانوנ تشكیل دאدگاה های عمومی و אنقلاب كه אختیار        

رא به ریاست قوה قضاءیه می دهد      » אبلاغ خاص «صدور 
مختص دאدگاה های عمومی אست و אجازה صدور چنیנ אبلاغی          

به ریاست قوה قضاءیه نمی    » دאدیار نظامی  «رא برאی یכ   
بنابر אیנ بهتر بود سخنگوی محترم قوה قضاءیه به אیנ        . دهد

سوאل جوאب می دאدند كه در شرאیطی كه در تهرאנ قریب به         
 عمومی وجود دאرد كه همه آנ ها هم      یكصد شعبه دאدگاה 

مدیریت قوה قضاءیه هستند، چه    » مورد אعتماد  «محرم و  
ضرورتی وجود دאشته كه قوה قضاءیه به یכ دאدیار دאدسرאی        

نظامی ماموریت بدهد كه بجای אیנ دאدگاה های عمومی عمل        
كند؟ مردم و جامعه كه قاضی نهاءی پروندה قتل های زنجیرה         

جانب در حاشیه آנ هستند، هم مفهموم گفته            אی و پروندה אین   
های سخنگوی قوה قضاءیه رא خوب می فهمند و هم مفهوم        
אظهارאت אینجانب رא، אما אصلح אیנ אست كه سخنگوی قوה         
قضاءیه هم كه در جریاנ كار نبودה אست و مساءل رא صرفا      
برאی אینگونه تكذیب كردנ های رسمی به نامبردה گزאرש می        

بگیرد تا אینجانب ناگزیر      » درز«א تا همیנ جا  كنند موضوع ر 
אیנ پروندה و پروندה     » ناگفتنی های  «نشوم بسیاری دیگر אز    

آناנ كه در  «زیرא گفته אند   . قتل های زنجیرה אی رא بازگو كنم    
خانه شیشه אی زندگی می كنند حق پرتاب كردנ سنگ    

  ٨١ אویנ، ششم مهر ماה   -ناصر زرאفشاנ    . »ندאرند
 
 

در پاسخ به אظهارאت سخنگوی قوה  جدאری فروغیمحمدعلی 
 :قضاءیه

 !رسيدگی به پرونده زرافشان مطابق قوانين دادرسی نبود
 

وكیل مدאفع ناصر زرאفشاנ، محمدعلی جدאری فروغی نیز             
قبلا אظهارאت سخنگوی قوה قضاءیه رא پاسخ دאدה و אعلام          
  كردה بود كه رسیدگی به پروندה آقای زرאفشاנ روאل قانونی          

אو هم چنیנ در مصاحبه دیگری تاكید كردה      . ندאشته אست 
אست كه אیנ پروندה در حال حاضر در كمیسیوנ אصل نود         

 .مجلس در دست بررسی אست   
محمدعلی جدאری فروغی، وكیل مدאفع ناصر زرאفشاנ، به           
אظهارאت سخنگوی قوה قضاییه در خصوص پروندה موكلש،        

 . پاسخ دאد
  :ت كه جدאری فروغی אعلام كردה אس     

برאی   «  قانوנ אساسی جمهوری אسلامی     ١٧٢ طبق אصل  ١
 یا رسیدگی به جرאیم مربوط به وظایف خاص نظامی،       

אنتظامی אعضای אرتש، ژאندאرمری، شهربانی و سپاה             
پاسدאرאנ אنقلاب אسلامی، محاكم نظامی مطابق قانوנ تشكیل        

گردد ولی به جرאیم عمومی آناנ یا جرאیمی كه در مقام        می 
بط دאدگستری مرتكب شوند، در محاكم عمومی رسیدگی می              ضا
در «  سخنگوی قوה قضاییه تایید و تاكید كردה אست كه  ».شود

رسیدگی به אیנ پروندה رییس قوה قضاییه برאی یكی אز قضات            
شاغل در سازماנ قضایی بر אساس אختیار قانونی خود אبلاغ       

 به نظر  ».دאدرسی دאدگاה عمومی و אنقلاب صادر كردה אست     
در ) بازپرس نظامی   (مנ אز دیدگاה حقوقی، قاضی אیستادה    

توאند به אتهاماتی    سازماנ قضایی نیروهای مسلح قانونا نمی    
ی אختیارאت دאدگاה عمومی و یا אنقلاب     كه صرفا در حیطه 

אست رسیدگی كند و صدور אبلاغ ویژה در אیנ زمینه بر خلاف       
 . ت قانوנ אساسی و سایر قوאنیנ אس    ١٧٢אصل  

های سازماנ    بندی پروندה  ی تشكیل شدה طبق كلاسه    پروندה-٢
قضایی نیروهای مسلح و محل تشكیل دאدگاה نیز در سازماנ       

بودה ) ١٣ی אتاق بازپرسی شعبه  (قضایی نیروهای مسلح     
های دعوت برאی شركت در جلسات     ی אحضارنامه   كلیه  . אست 

روهای   های سازماנ قضایی نی  دאدرسی אز طریق אحضارنامه     
ی ماموریנ אیנ سازماנ אبلاغ شدה        مسلح אنجام و به وسیله     

 ی باشد و شمارה  فاقد شمارה می ی صادرה دאدنامه  . אست 

    جوابيه ناصر زرافشان به سخنگوی قوه قضائيه

 آنان که در خانه شيشه ای زندگی می کنند«
 »حق پرتاب کردن سنگ ندارند
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ی در دאدنامه . ی پروندה هم در آנ ذكر نشدה אست   كلاسه 
ی خانوאگی قاضی، ذكر نشدה و فقط صفحه      ، نام و نام   صادرה 

ی  حتی به علت ندאشتנ مهر شعبه  . آخر آנ אمضا شدה אست  
 بازپرسی سازماנ     ١٣ی אول دאدگاה عمومی تهرאנ در شعبه     

هر     אبلاغ شدה، با م  قضایی نیروهای مسلح، صفحات دאدنامه       
برאبر אصل ممهور نگردیدה אست و همچنیנ به دلیل אینكه در            

 بازپرسی نظامی دفتر ثبت مربوط به درخوאست        ١٣ی شعبه 
هم. تجدید نظر خوאهی אز آرאی صادرה وجود ندאشته אست         

چنیנ رسیدی ممهور به مهر و אمضای قاضی ویژה سازماנ          
 . قضایی نیروهای مسلح به אیנ جانب دאدה شدה אست      

مثلا محل    « : در אظهارאت سخنگوی قوה قضاییه، آمدה אست    -٣
تشكیل یكی אز شعب دאدگاה عمومی تهرאנ در وزאرت كار         

» شود؟אست؛ آیا אیנ دאدگاה وאبسته به وزאرت كار محسوب می      
در پاسخ אیشاנ باید گفت كه אگر وزیر كار با حكم ویژה به            

دگاה سمت ریاست אیנ دאدگاה محسوب شود به نظر مנ אیנ دא   
طرف  زیرא بی   .هم אز لحاظ حقوقی صلاحیت رسیدگی ندאرد       

بنابرאیנ به صرف אینكه در زیر دאدنامه، دאدرس          . نیست
ی אول دאدگاה عمومی      دאدگاה אنقلاب و دאدرس شعبه  ٦ی شعبه 

ذكر شود، אز نظر قانونی دلیل بر آנ نیست كه אصول قانوנ             
ی صاحب אساسی و سایر قوאنیנ دقیقا אجرא شدה و دאدگاه 

 . صلاحیت تشكیل و אقدאم به محاكمه نمودה אست       
صرفا «  در قسمتی دیگر سخنگوی قوה قضاییه אعلام نمودה     -٤

محل تشكیل אیנ دאدگاה عمومی در سازماנ قضایی نیروهای          
مسلح بودה و אلا رسیدگی پروندה אرتباطی به سازماנ قضایی     

 سازماנ در אیנ بارה باید گفت، شاكی پروندה   » .ندאشته אست
قضایی نیروهای مسلح، و قاضی رسیدگی كنندה به پروندה       
طبق تایید سخنگوی قوה قضاییه אز قضات سازماנ قضایی       

مامورینی كه به منزل و دفتر كار         . نیروهای مسلح بودה אست    
אند و به عنوאנ אتهام برאی     موكل جهت بازرسی مرאجعه كردה      
ل تحت אختیار    אز پرسن אند، موكل مشروب و אسلحه پیدא كردה   

سازماנ قضایی نیروهای مسلح بودה و در چنیנ شرאیطی      
אگر به زعم سخنگوی محترم قوה     . رسیدگی به عمل آمدה אست 

אصولا بنای دستگاה قضایی بر אیנ نیست كه كاری           « قضاییه 
پرسم، پس   مנ אز אیشاנ می    » خلاف روאل قانونی אنجام شود       

 انونی كدאم אست؟    אگر אیנ، روאل قانونی אست، خلاف روאل ق       
: وكیل مدאفع زرאفشاנ در بخש پنجم אظهارאت خود אشارה كرد       

אگر خود محكوم علیه یا    « אند سخنگوی قوה قضاییه گفته   
وكلای אیشاנ درخوאست كنند، جهت روشנ شدנ אذهاנ       

 دستگاה قضایی آمادگی دאرد  ،عمومی، خصوصا حقوقدאناנ     
» ی قرאر دهد  های جمع عیנ حكم صادرה رא در אختیار رسانه        

ی دكتر   در אیנ بارה باید אشارה كنم در حال حاضر אز پروندה      
زرאفشاנ، فقط رسما و قانونا، یכ وكیل دאدگستری دفاع می       
كند كه بندה هستم و دكتر زرאفشاנ در אیנ پروندה فقط یכ    
وكیل دאرد و אیנ جانب به وكالت אز طرف موكلم، رسما             

ی بدوی و تجدیدنظر و  ه كنم אحكام صادرה در مرحل    موאفقت می  
ی تجدید همچنیנ دفاعیات ما كه به صورت لایحه در مرحله       

ی تقدیمی به  نظر خوאهی تقدیم دאدگاה شدה و نیز لایحه   
دאدستانی كل كشور توאما چاפ و منتشر و در معرض قضاوت         

אلخصوص حقوقدאناנ محترم قرאر گیرد و       אفكار عمومی علی    
 كه אینכ به نظر مנ به  -ضمنا سخنگوی محترم قوה قضاییه       

אند وكالت و نمایندگی مسوولیנ אیנ قوה אظهارאتی عنوאנ كردה             
 مנ نیز به عنوאנ وكیل ناصر زرאفشاנ آمادگی دאرم كه به            -

های لازم رא אز دیدگاה     صورت كتبی و یا مناظرה عمومی پاسخ    
 . قانونی بدهم و جامعه و محافل حقوقی قضات كنند     

 قانوנ   ٢٦٨ אمیدوאرم در אجرאی مادה    مנ : جدאری فروغی אفزود   
ی آییנ دאدرسی كیفری دאدستانی كل كشور با ملاحظه         

دفاعیات و لوאیح و مستندאت پروندה به אیנ نتیجه برسد كه    
رאی خلاف بیנ قانوנ و شرع صادر شدה و در دیوאנ عالی           

 .كشور אیנ حكم نقض شود   

است  قت زرافشان در کميسيون اصل نود، حقيرسيدگی به پرونده
 نه شايعه

در : محمدعلی جدאری فروغی، به خبرنگار حقوقی אیسنا گفت           
 آقای شریف، قاضی رسیدگی كنندה به       ١٨/٥/٨١تاریخ  
ی  رسیدگی به پروندה " ی ناصر زرאفشاנ، با عنوאנ     پروندה 

و در  » زرאفشاנ با رعایت تمامی موאزیנ قانونی بودה אست          
رسیدگی به   " عنوאנ   ی قضاییه با سخنگوی قوה   ١/٧/٨١تاریخ  
و در " ی زرאفشاנ با رعایت قوאنیנ دאدرسی بودה אست    پروندה 

 ، مدیركل روאبط عمومی دאدگستری אستاנ          ٩/٧/٨١تاریخ  
ی طرفی در رسیدگی به پروندה    אصل بی  " تهرאנ با عنوאנ    

، אقدאم به مصاحبه با خبرگزאری         " زرאفشاנ رعایت شدה אست   
یנ جانب به عنوאנ وكیل       אند كه אدאنشجویاנ אیرאנ كردה    

ی אنجام  ی سه مصاحبه مدאفع ناصر زرאفشاנ ضمנ مقایسه     
شدה كه خوشبختانه אز نظر محتوی با یكدیگر تناقضات           

ها رא به حقوقدאناנ، قضات   آشكار دאرند، قضاوت در مورد آנ  
نظرאנ جامعه وאگذאر می     ی صاحب و وكلای دאدگستری و كلیه     

ترאضیه به دאدستانی كل كشور       كنم، אما با אرسال عیנ متנ אع       
 . كنم، در رאستای אجرאی عدאلت رجای وאثق دאرم         אعلام می  
 ی دقیق پروندה  قضات شجاع و مستقل با مطالعه      : وی אفزود  
های عمومی و      قانوנ آییנ دאدرسی دאدگاה    ٢٦٨ی  طبق مادה 

אنقلاب در אمور كیفری، אحكام صادرה در مورد ناصر زرאفشاנ           
 . אدی همكار دربند ما فرאهم خوאهد شد     نقض و موجبات آز  

مدیركل    : وی با אشارה به אظهارאت بشیری رאد خاطرنشاנ كرد        
روאبط عمومی دאدگستری كل אستاנ تهرאנ در وאكنש به אیנ         

كارشناساנ كمیسیوנ אصل نود به      « كه در خبری آمدה אست،   
» אندی زرאفشاנ رسیدה    موאردی אز تخلف در رسیدگی به پروندה        

אز چنیנ موضوعی אطلاع ندאرم، אما بعید          «אند دאشته אظهار  
אی صحت دאشته باشد و قاعدتا كمیسیوנ      دאنم چنیנ شایعه   می 

אصل نود نباید بدوנ توجه به دلیل پروندה و مستندאت       
ی یכ متهم محكوم     قانونی آנ و به صرف אظهارאت یכ جانبه      

در אیנ بارה باید بگویم رسیدگی به    . »شدה אظهار نظر كند
ی زرאفشاנ در كمیسیوנ אصل نود یכ حقیقت אست و     پروندה 

همچنیנ אجرאی قانوנ אساسی باید در مورد           . شایعه نیست 
همگاנ یكساנ باشد، چه متهم دربند، چه محكوم زندאنی و          
چه در مورد ما كه آزאد هستیم و باید حقوق دیگرאנ رא            

 .رعایت كنیم   
 
 
 
 

شانکارزار بين المللی برای آزادی ناصر زراف  
 

 ١٣אز صفحه 
 
 

 . بیנ אلمللی بطورعادلانه محاكمه گردد       
ما مصرא אزوزאرت אمورخارجه می خوאهیم كه بیدرنگ אز                  
گزאرشگرאנ ویژה سازماנ ملل كه بر אمور אستقلال قضات و            
هیات منصفه و אعمال شكنجه نظارت دאرند دعوت بعمل         

אیנ نظارت باید شامل بررسی تمام روند دאدگاה و     . آورند 
 . ور و אجرאی حكم باشد   صد

 با אحترאم   
 אتحادیه نویسندگاנ نروژ     

 گیر پولנ رءیس    
 سفارت جمهوری אسلامی אیرאנ در سوءد و دولت نروژ: كپی به

 
�
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مطلقا אتفاقی نیست كه در شرאیط        
كنونی جامعه ما زناנ آگاה و فعالیנ         
مبارزה برאبری طلبانه به گذشته ها      
رجوع نمودה و بدنبال نقש و هویت      

. گردند   گمشدה خود در طول تاریخ می    
 كه متاسفانه אز چشماנ       گذشته אی 

 خاص قرאر    توجهی  محققاנ مورد بی   
گرفته אست در شرאیط كنونی كشور ما          

قש مطبوعات در روشנ نمودנ אفكار      ن
و رشد آگاهی אجتماعی و فردی   عمومی  

بیש אز همیشه بر جسته تر گردیدה      
 كمتر كسی وجود دאرد كه ندאند و        .אست

به אیנ وאقعیت نرسیدה باشد كه     
مطبوعات آزאد אز مهمتریנ عوאمل و            

عوאمل بازدאرندה در جامعه و        אبزאر نقد   
امعه    تحولات فرهنگی و فكری ج      אبزאر   

با ملاحظه تاریخ صد ساله    . د نباش می
אخیر و با توجه به آغاز جنبש بیدאری        

تاكنوנ    אیرאنیاנ و آغاز جنبש مشروطه        
به دستاورد های پر אرزشی אز مبارزה    
زناנ روزنانه نگار و نویسندה برخورد      

به آנ ها نماءیم كه جای آנ دאرد    می
 . אشارה אی هر چند كوتاה دאشته  باشیم    

وנ بدوנ شכ صدها كتاب و نوشته تا كن
אز אبتدאی حكومت  قاجار تا پایاנ    
حكومت پهلوی نگاشته شدה אست كه در    
آنها به چهرה های بیشمار ناشریנ و          

  هموאرה  نویسندگاנ אشارה شدה אست ولی   
نقש زناנ ناشر و نویسندה غایب بودה   

درصد بسیار گستردה אی       در نتیجه  אست 
رאנ میهנ      אز مردم אیرאנ و حتی روشنفك      

ما با نام و سرگذشت و زندگی جسارت   
   زناנ ناآشنا  نسل های پیشرو   بار 

بطور مثال تاج אلسلطنه دختر      . .هستند
ناصرאلدیנ شاה یكی אز אیנ زناנ  آگاה        

אو   .  دאرد نی אست كه كتاب خاطرאت مدو   
در אیנ كتاب به نقد سلطنت پدرש     
پردאخته و خود رא هوאدאر برאبری حقوق      

ند و אز طرفدאرאנ مشروطه و        دא زناנ می 
باشد وی در אثر خود   جامعه نسوאנ می 

אگر زنها در אیנ مملكت        « : نویسد می
مانند سایر ممالכ آزאد بودند و حقوق       

توאنستند    خود رא در مقابل دאشتند و می
در אمور مملكتی و سیاسی دאخل شوند و        
ترقی كنند ، یقینا مנ رאה ترقی خود رא      

ال كردנ حقوق      در وزیر شدנ و پایم  
مردم و خوردנ مال مسلماناנ و فروختנ         
وطנ عزیز خود نمی دאنستم و یכ رאה         
صحیحی با یכ نقشه محكمی برאی       

 .»كردم   ترقی خود אنتخاب می  
در אیנ دورה אثر دیگری אز زنی مطلع و     
آزאدה بنام فاطمه אستر آبادی نگاشته        

 كه در  »معایب אلرجال    «نامبه شود  می
 زناנ آנ دورה قلم می     بارה وضعیت بد   

 .زند 
بعد אز אنقلاب مشروطیت و با رشد حرفه        
روزنامه نگاری ، زناנ بیشماری به אیנ       

  ١٢٨٩در سال  . حرفه روی آوردند    
١شمسی به همت خانم دكتر كحال  

دאنש   (نشریه אی تاسیس گردید بنام    
 كه در آנ به مساءل بیشمار زناנ آנ        )

در شمارה אول אیנ     . پردאخت   دورה می
 : نشریه آوردה شدה بود كه   

 אیנ نشریه روزنامه אی אست אخلاقی ،        «
علم خانه دאری ، بچه دאری ، مفید به       

حال دخترאנ و نسوאנ و به كلی אز    
پلتیכ و سیاست مملكتی سخנ نمی      

گرچه אیנ אشارה عدم دخالت      . ٢»رאند 
در سیاست در شمارה های بعد אیנ      
نشریه دیگر درج نگردید אما همچناנ         

یנ هفته نامه تا روز آخر غیر سیاسی         א
 . باقی ماند 

 هفته نامه دאنש متاسفانه به لحاظ    
 

 صد سال تنهائي
 

 )از تاج السلطنه تا مهرانگيز كار ( 
 

 ناهيد

 
عدم قدرت مالی برאی אدאمه كاری بعد      

و אما روزنامه      . אز یكسال تعطیل گردید      
های زناנ در אیנ دورה אز آنجا كه در      

ت אیرאנ چیزی در حدود       آנ زماנ جمعی    
 در   ٨٠ میلیوנ نفر بود و نزدیכ به       ١٠

لذא  كردند صد در روستا ها زندگی می
عمدتا به آموزש ، بهدאشت ، بچه دאری     

و نشریاتی . پردאختند   و خانه دאری می
برאی مقابله با    )نامه بانوאנ  ( هم چوנ

زماנ در   طرز تفكر مردسالارאنه آנ     
: صفحه אول خود چنیנ می نوشتند    

 ٣.»زناנ نخستیנ آموزگار مردאنند        «
 شمسی در אصفهاנ   ١٢٩٨در سال 

زباנ   «نشریه אی برאی אولیנ بار به אسم    
توسط خانم صدیقه دولت آبادی      » زناנ 
אز در    گردید אما אز אنجا كه     منتشر 

 אیرאנ و    ١٩١٩مخالفت با قرאردאد   
 چندی بعد تعطیل گردید      برآمد،  אنگلیس  

 .٤ 
ها نشریه  عد دה به ب١٢٩٠در سالهای 

و مجله به دست زناנ و با سردبیری       
 یابد אز جمله مجله     زناנ אنتشار می  

  ٥با سردبیری مریم عمید با      » شكوفه  «
و یا هفته نامه   ١٢٩٢هزאر عضو سال  

با אمتیاز روشنכ      »پیכ نسوאנ «
 ،   ١٢٩٩ سال  »نامه بانوאנ  «نوعدوست،  

عالم   «، ١٢٩٩سال  » جهاנ زناנ   «
پیכ سعادت  «، ١٣٠٠ سال »نسوאנ 

مجله دخترאנ     «، ١٣٠٠سال » نسوאנ  
  .١٣٠٦ سال  »אیرאנ 

با پایاנ  سلطنت قاجار و آمدנ حكومت      
رضا شاה نشریات زیادی شروع به   
فعالیت نمودند אز جمله نشریاتی با      

، »حقوق زנ   «، » آزאدی زנ      «نام های  
 אنتشار    »قیام زנ   «، و یا »زناנ پیشرو  «

 ٥. یابند می
به طرح  » بانو «نامه  ماه ١٣٢٥در سال 

مسءله حق رאی زناנ پردאخته و אز زناנ      
خوאهد كه با نوشتנ    صاحب نظر می 

مقالات خود زناנ رא مورد خطاب دאدה    
 אگر به مجلس     « :به אیנ صورت كه   

 ٦ »  ؟شورאی ملی رفتید چه خوאهید كرد     
 مردאد ٢٨ بعد אز كودتای ١٣٢٥در سال 

و با رشد شهر نشینی و با لا رفتנ   
ه عمومی به لطف وجود نفت و بالا   سرאن 

رفتנ زندگی مصرفی  نشریات و         

روزنامه های تجاری رو به رشد میكنند         
در אیנ میاנ روزنامه אطلاعات هفته        

رא منتشر نمود     » אطلاعات بانوאנ    «نامه 
 زנ   « نشریه هفتگی   ١٣٣٣و در سال . 

 منتشر گردید در אیנ زماנ אز كل      »روز 
درصد  ٣٠ میلیونی אیرאנ     ٤٠جمعیت  

شد كه אز אیנ      شامل با سوאدאנ می   
 در صد رא زناנ با سوאد  ٣٠مجموعه هم   

 ٧. دאدند  تشكیل می 
 بعد אز אنقلاب سفید با  ١٣٤٠در سال 

كشیدה شدנ زناנ به كارخانجات و       
אدאرאت دولتی  به زناנ حق رאی دאدה  
شد و قانوנ حمایت خانوאدה برאی دفاع      
 אز برخی אز حقوق زناנ مثلا حق طلاق   
.و حق אزدوאج با چند زנ رא محدود نمود  

٨ 

 توسط یكی אز محققیנ     ١٣٥١در سال  
زناנ آנ دورה به نام پری شیخ       

 زناנ روزنامه      «אلاسلامی كتابی با نام   
 به نگارש در  »نگار و אندیشمند אیرאנ  

  به  بطور مفصل  آمد كه در אیנ كتاب تا   
زناנ روزنامه نگار אیرאנ אشارה شدה      

 .אست
 یعنی درست یكسال       ١٣٥٧بعد אزسال   

 ٥٠٠بعد אز אنقلاب در حدود بیש אز  
 در صد آناנ رא      ٣٠نشریه بیروנ آمد كه     
 ٩. زناנ به عهدה دאشتند  

 نهضت  «برخی אز אیנ نشریات چوנ   
رאה   « و »زנ مسلماנ   « و »زناנ مسلماנ   

 زناנ رא به אصول       »پیام هاجر   « و»زینب 
و אهدאف אسلام و سرمشق گرفتנ زناנ אز    

در مقابل     . ندخوאند می  رא אیנ אصول ف   
پیكار    «، »بیدאری زناנ    «نشریاتی چوנ  

 ، »سپیدה سرخ  «، »رهاءی زנ  « ، »زנ
به   ) نشریه אتحاد ملی زناנ     (» برאبری   «

گروה های سیاسی چפ وאبسته بودה و  
گزאرש هاءی אز وضعیت زناנ אیرאנ ،            
به ویژה زناנ طبقه كارگر آوردה و       

بש جندر  زناנ    نقש در بارהمقالاتی
می سوسیالیستی بیנ אلمللی چاפ     

مصاحبه    با אنجام    אیנ نشریات    نمودند
 با زناנ صاحب نظر برאی אولیנ بار پس         

 حقوق زناנ رא در    ،אز جنبש مشروطیت   
سطح جامعه به بحث نهادند אما دوسال    
بعد אز אنقلاب אیנ نشریات به همرאה دה       

 .ها نشریه سیاسی دیگر تعطیل گشتند     
 ١٣٦٧ تا ١٣٦٠در فاصله سالهای  

نزدیכ به بیست نشریه علمی ،     
تخصصی ، אدبی و فرهنگی توسط زناנ    

و بعد אز جنگ نشریات   . منتشر گردید   
زناנ عمدتا به ورزש و مساءل مورد     
علاقه خانوאدה ها و جوאناנ روی آوردند       

 در  ١٣٧٦ تا سال  ٦٠های   אز سال .
 نشریه زנ دیگر ظهور نمودند   ٣٠حدود 

امه خیاطی گرفته    كه אز جمله אز ماهن   
تا نشریات علمی و مجله های سرگرم      
كنندה و نشریات سیاسی و عقیدتی به     

های مختلف مانند ماهنامه عربی        زباנ
 و یا ماهنامه אنگلیسی  » אلطاهرה  «
  و فصل نامه אسپانیاءی   »محجوبه «
 كه هر سه توسط بنیاد אندیشه  »كوثر «

 ١٠توאנ نام برد  אسلامی نشر میشدند می  
عدאدی فصل نامه دאنشگاهی       همینطور ت  

وعلوم پایه    چوנ مجله دאنشكدה ماماءی   
 אی و هنر و אدبیات و علوم سیاسی و   
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روאنشناسی كه در دאنشگاה אلزهرא نشر       
 .   گردیدה و אز جانب زناנ אدאرה میشدند     

 توسط אنتشارאت      » پیام زנ   «ماهنامه 
شد אما    حوزה علمیه قم بیروנ دאدה می     

. شد  אز طرف سردبیرאנ مرد אدאرה می      
كه علاوה بر مساءل زנ به مسءله       

. پردאخت   خانوאدה אز دیدگاה אسلام می    
در بارה مساءل אقتصادی       و گزאرש هاءی   

و سیاسی و אجتماعی و فرهنگی چاפ    
 . نمود  می

موسسه אسلامی زناנ در אیנ زماנ     
رא كه אولیנ شمارה آנ     » اجر  حپیام «

خیلی پیشتر در آمدה بود رא منتشر نمود      
 אز طرف   »ندא  «همینطور فصل نامه    . 

جمعیت زناנ جمهوری אسلامی منتشر          
گردید كه به مساءل فرهنگی و       
אجتماعی و سیاسی و אز جمله تحولات      
بیנ אلمللی به ویژה در كشور های         

 . پردאخت   אسلامی می 
 سیاسی  –در گروה نشریات زنانه خبری      

در אیנ دورה دو نشریه در میاנ زناנ   
زנ روز     «طرفدאر زیاد دאشت אولی نشریه      

 אولیנ هفته نامه زناנ كه אز پیש אز   »
گردید و ماهنامه     אنقلاب چاפ می  

كه پایه گذאرאנ آנ تا سال    »ناנ  ز«
  رא אدאرה می    »زנ روز  « هفته نامه   ١٣٧٠
زנ روز طبق سابق به خیاطی و     . كردند 

آشپزی و אصولا خانه دאری و سرگرمی      
پردאخت و אكثرא      های خانوאدگی می

خوאنندگاנ خود رא אز طبقات متوسط و        
و אما . نمود  بالای جامعه جستجو می  

نه دאری و ماهنامه زناנ به אصول خا   
آشپزی و غیرה كاری ندאشت بلكه بیشتر       
صفحات خود رא با مساءل سیاسی و    
אجتماعی و אقتصادی مربوط به زناנ پر           

زناנ همچنیנ در شمارה های     . كرد  می
متعدد خود وאرد دیالوگ و مصاحبه با  
سردمدאرאנ رژیم אسلامی و مثلا خاتمی      
و یا ناطق نوری شدה و در بارה دیدگاה   

. نمود  بت به زנ كند و كاو می   آناנ نس
אیנ نشریه نسبت به نشریات دیگر         
אیرאنی كمتر آگهی تجاری چاפ می          
نمود ولی با تبلیغ آموزש های زباנ و   

دאد كه قاعدتا   نشاנ می�موسیقی و  
مخاطبیנ אیנ ماهنامه هم زناנ طبقات       

 . مرفه جامعه بودند   
  ٦٠٠بطور كلی در אیנ دورה אز میاנ    

 كه چاפ می گردید در  نشریه אیرאنی  
 ١١.  در صد تعلق به زناנ دאشت  ٥حدود 

 نشریات   ١٣٨٠تا ١٣٧٦در بیנ سالهای 
دیگری ظهور كردند و بعد אز مدتی   
دوبارה تعطیل شدند و همینطور אز طرف       
فاءزה رفسنجانی نشریه אی بیروנ آمد       
ولی همچناנ ماهنامه زناנ جزء پر        
فروש تریנ نشریات زناנ باقی ماند       

ر אیנ دورה در خارج אز كشور تعدאد     אما د
نشریات مخصوص زناנ بسرعت رشد      
نمود كه אلبته جای دیگری برאی بررسی      

و אما زناנ روزنامه نگار        . خوאهد دאشت 
در كورה رאה صد سال אخیر با مشكلات       
فرאوאنی روبرو بودה אند برخی אز אیנ          
مشكلات نظیر دستمزد نازل ، كمبود         

ات شغلی ، و     آموزש حرفه אی ، عدم ثب      
مشكلات سیاسی و אجتماعی كه منحصر          
به زناנ אست بطور مثال رعایت شءوנ      

אسلامی در مصاحبه ها وسر و كله زدנ        
با دאیرה منكرאت در حیנ مصاحبات و     

میباشد ، אما با تمام אیנ אوصاف در   .. .
كنار رشد روز אفزوנ مبارزאت زناנ          
نشریات و نوشته های زناנ هم چه در    

تقل و چه در سایر نشریات   نشریات مس 
در كتاب . رشد فزאیندה دאشته אست  

چهرה مطبوعات معاصر كه در سال       
 زנ    ٥٠ چاפ شدה تنها אز نام   ١٣٥١

روزنامه نگار אز مشروطه تا تاریخ        
 ١٢. نگارש كتاب نام بردה شدה אست    

در حالیكه אگر تنها به تاریخ بیנ          
 توجه كنیم كه     ١٣٧٦ تا ١٣٦٠سالهای 

 نفر زנ روزنامه     ٤٠٠ود چیزی در حد 
نگار طبق آمار نامشاנ ثبت אست یعنی       

 برאبر آנ تعدאد و تازה אز آנ تاریخ تا          ٨
به אمروز هم אیנ رشد به سه برאبر     
رسیدה אست خوאهیم دאنست كه آمار        
كتاب ذكر شدה حد אقل در بارה تعدאد 
ناشرאנ زנ بسیار غیر وאقعی אست و ما       

ا نباید رא به אیנ فكر می אندאزد كه آی    
تاریخ مطبوعات אیرאנ و تاریخ روزنامه            
نگاری و روزنامه نگارאנ אیرאנ دوبارה           

مورد  باید ولی آنچه    . باز نویسی شود ؟  
 زناנ روزنامه      هر چند  قرאر گیرد    توجه 

نگار אیرאنی نسبت به مردאנ جوאنتر و           
تجربه ترند אما مدت تحصیلات     بی

زناנ در مقایسه با مردאנ هم شغل خود     
ر אست یعنی میزאנ روزنامه       بیشت 

 درصد كل   ٥٠نگارאנ لیسانسه زנ     
روزنامه نگارאנ كشور بودה در حالیكه         

 در صد אیנ   ٣٠مردאנ لیسانسه ناشر   
 ١٣. مجموعه رא شامل میشوند      

روزنامه نگاری شغل אصلی و تمام وقت           
باشد در   درصد زناנ می  ٤٠در حدود 

حالیكه مردאנ تمام وقت شاغل در    
 در صد رא   ٣٣حرفه  مجموع كل אیנ     

  ٢٢و همینطور بیש אز     . شامل میشوند   
درصد زناנ روزنامه نگار אیرאנ در      

 ١٤. بخש خبری كار مینمایند     
تفاوت سبכ كار زناנ و مردאנ رא در    
نشریه های هفتگی بخوبی میتوאנ دید       
אول אینكه صفحه بندی زیبا تر و شكیل       
تر אست و در אنتخاب موضوعات ظرאفت         

 میرود و אز همه مهمتر      های خاص بكار 
 .به مساءل جناءی كمتری میپردאزد     

و אما سهم زناנ در نشریات علمی و   
تخصصی دیگر هم كاملا چشم گیر אست           
و در بارה مساءل بسیار متنوعی אز        
سیاست گرفته تا بحث های مجلس و     
وضعیت אقتصادی ، وضع كشاورزی و      

گزאرש و تحلیل      .. .محیط زیست و   
 . نمودה و مینمایند   

آنچه كه قابل توجه אست אینكه گسترש          
حضور زناנ روزنامه نگار فقط در دنیای          
نویسندگاנ و ویرאستارאנ خلاصه نمی       
شود بلكه در های دنیای كامپیوتر و        
אنترنت و حروف چینی و صفحه بندی     
هم كه تا به אمروز حرفه אی عمدتا        
مردאنه بودה به روی زناנ گشودה شدה   

متوנ در بارה    یكی אز بهتریנ    . אست 
قانوנ مطبوعات אیرאנ رא حقوقدאנ        
مجرب زנ خانم شیریנ عبادی نوشته و       
یכ ناشر آثار زناנ منتشر نمودה אست و     
تعدאد بسیار زیادی كتوب تحقیقی     

حقوقی و אجتماعی دیگر در سالهای     
אخیر در رאبطه با زناנ توسط محقق و    
نویسندה و حقوق دאנ متبحر ،خانم      

گارש در آمدה אست     مهرאنگیز كار به ن      
ودر كنار אیנ مسءله تعدאد زناנ       
روزنامه خوאנ و كتاب خوאנ بسیار      

 ١٥.אفزאیש یافته אست   
بنا بر אیנ طبق آمار یכ سوم تعدאد        
خوאنندگاנ مطبوعات رא زناנ تشكیل         
میدهند و زناנ در جدول روزنامه     
خوאناנ אیرאנ در ردה دوم بعد אز        

 ١٦. كارمندאנ قرאر دאرند     
ه به نكات بالا نتیجه گرفته      با توج

میشود كه در جامعه مرد سالار אیرאנ     
در صد سال گذشته چه אز طرف حكومت       
های אیנ دورה و چه אز طرف محققیנ   
مرد ، نقש بارز و تاثیر گذאر زناנ      
متفكر و روشنفكر و محقق، در خدمت      
 آگاهی دאدנ مدوנ در جهت منافع نیمی    

אز مردم جامعه ما یعنی زناנ، بی         
در   . همیت و نا دیدה אنگاشته شدה אست    א

حالیكه تجربه تا به אمروزی نشاנ دאدה        
אست كه زناנ  در مقایسه با مردאנ هم       
حرفه خویש مثلا موضوع مورد بحث ما         
حرفه روزنامه نگاری تا كنوנ دقیق تر،           
پیگیرتر و نو آور تر بودה אند و אگر           
موאنع حقوقی אجتماعی سیاسی و حرفه    

وص زناנ אز جلوی      אی تخصصی مخص  
پایشاנ بردאشته شود ، زناנ میتوאنند      
در مطبوعات אیرאנ همچوנ حرفه های      

 .دیگر تغیرאت كیفیتری به وجود آورند       
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چند روز پیש وزیرאنرژی تركیه           
אعلام كرد كه אیנ كشور وאردאت گاز אز        

وی دلیل אیנ     . אیرאנ رא متوقف كردה אست    
گاز صادرتی    “ كیفیت پاءیנ ”אقدאم رא  

وزیر نفت جمهوری        . אیرאנ عنوאנ كرد     
אسلامی، ضمנ رد אیנ אدعا، دلیل توقف     

خود “ مشكلات אقتصادی   ” وאردאت گاز رא   
ت و אفزود درصورت     تركیه אعلام دאش    

אز سوی    عدم אز سرگیری وאردאت گاز     
،אیرאנ درخوאست غرאمت خوאهد            تركیه 
 .كرد

قابل توجه אست كه אز بهرה بردאری          
אز خط لوله אنتقال گاز אیرאנ به تركیه           

אیנ، خط   . گذرد هنوز یכ سال هم نمی  
لوله، كه بعد אز مذאكرאت بسیار طولانی      

دאث   و سرمایه گذאری سنگیנ دو طرف אح    
خیر، در شهریور      اگردیدה، با دو سال ت

سال گذشته مورد بهرה بردאری قرאر        
 . گرفته بود 

دلیل یا دلایل وאقعی توقف وאردאت    
 فشارهای  اگاز אیرאנ هر چه باشد، قطع    

دولت آمریكا به تركیه در אیנ زمینه بی         
آمریكا، در چارچوب     . ثیر نبودה אست ات

سیاست אعلام شدה خود مبنی بر  
 אیرאנ و مهار جمهوری אسلامی،        محاصرה 

هیچگاה رאضی به گسترש مناسبات        
אقتصادی، و بویژה مبادلات نفتی אیرאנ       

رאیנ مورد نیز،    ددر سطح منطقه نبودה و
 אجرאی      אزمكررًא אز تركیه خوאسته بود تا      

 چشم  طرح אنتقال گاز אیرאנ به كشور     
درتعقیب هماנ سیاست    . پوشی نماید

ال نفت جمهوری       بودה كه אمریكا با אنتق   
 אً آذربایجاנ אز طریق אیرאנ هم شدید      

مخالفت كردה و به جای آנ، طرح خط        
لوله نفتی باكو ـ تفلیس ـ جهاנ   

. رא مطرح و حمایت كردה אست     ) تركیه (
אز نظر كارشناساנ    ، كه אحدאث אیנ خط 

 چند  ،هیچگونه توجیه אقتصادی ندאرد     
روز پس אز אعلام توقف وאردאت گاز       

 شهریورماה،     ٢٦كیه، در אیرאנ به تر   
 .شروع شدה אست

אلبته،   صدور گاز אیرאנ به تركیه،       
تنها یكی אز موאرد مبادلات و مناسبات       
بیנ אیנ دو كشور همسایه אست كه   

 . אكنوנ متوقف شدה אست  
لكנ همیנ نمونه بیانگر چگونگی           
روאبط میاנ دو دولت אست كه طی    

های    كש و قوس   دودهه گذشته، با 

خیزهای فرאوאנ همرאה     بسیار و אفت و 
 در حالی كه سوאبق و    . بودה אست

 
 

پیوندهای مشترכ تاریخی،      
جغرאفیایی و فرهنگی بیנ مردماנ دو       
كشوروאمكانات אقتصادی قابل ملاحظه         

توאنست زمینه     هر كدאم אز آنها، می   
بسیار مساعدی برאی توسعه مناسبات و         

ای آنها در جهت منافع     ه همكاری 
هایی كه אز   سیاست. متقابل باشد 

جانب دو رژیم در پیש گرفته و خصوصاً    
 ها، تناقضات و ماجرאجویی     سر درگمی 

های سیاست   هایی كه אز مشخصه 
خارجی جمهوری אسلامی بودה، تا به       

صرفنظر    . یנ אمر شدה אست  אحال مانع אز
های   אی توאفقات و همكاری      אز پارה 
كه عمدتاً برאی אیجاد فشار بر     (אمنیتی  

پناهجویاנ אیرאנ و یا مرزنشیناנ و یا         
) بودה אست“ كردها”در אرتباط با مسءله   

های دورה אی    تنש های دאءمی و بحرאנ  
در روאبط دو دولت، در عیנ حال،    

“ سازماנ همكاری אقتصادی    ”پیشرفت  
به علاوה  (رא هم، كه אیנ دو    ) אكو (

אند، عملاً   ودה بنیانگذאر آנ ب  ) پاكستاנ 
 .متوقف كردה אست  

سفر رءیس جمهوری تركیه به        
ماה سال جاری،     تهرאנ در אوאخر خردאد     

هایی رא دربارה بهبود      ظاهرًא אمیدوאری   
مناسبات فیمابیנ پدید آورد، هر چند       
كه אیנ سفر در پاسخ به مسافرت         

خیر زیاد   اخاتمی به آنكارא و با ت  
در אیנ سفر، كه طبق    . گرفت  صورت می  

ها    معمول گروה وسیعی אز مدیرאנ شركت         
و بازرگاناנ تركیه هم رءیس جمهوری           
آנ كشور رא همرאهی می كردند،         

ه های متعددی هم بیנ دو      متوאفقنا 
אما تدאوم   . رسید كشور به אمضا 

های میاנ دو دولت    אختلافات و رقابت  
باعث شدה كه غالب אیנ قبیل        

ها تنها بر روی صفحه كاغذ     توאفقنامه  
 .بمانند باقی 

جدא אز אختلافات אیدءولوژیכ و        
سیاسی دیریנ אیנ دو رژیم، و گذشته אز   

ها در دهه  های بیנ آנ   تشدید رقابت
ی فروپاشی אتحاد شوروی و      پدر  (گذشته 

های مستقل در قفقاز و       تشكیل دولت 
در مورد گسترש حضور و     ) آسیای میانه 

نفوذ سیاسی و אقتصادی خود در سطح    
در   ، سال אخیر  منطقه، تحولات یכ   

عرصه جهانی و بویژה در خاورمیانه         

ها و   ساز تشدید تنש ה  نیز، زمیנ   
رژیم    . אختلافات آנ دو شدה אست 

جمهوری אسلامی، در نتیجه تحولات        
אخیر، در محاصرה و אنزوאی بیشتری          

در صورتی كه رژیم      . قرאرگرفته אست    
 وאبسته تركیه، در همرאهی با سیاست      

كه نفوذ خود  های آمریكا، كوشیدה אست   
 .رא گستردה سازد  

تدאرכ تبلیغاتی، سیاسی و نظامی     
حمله به عرאق אز جانب دولت آمریكا،           
به منظور سرنگونی رژیم صدאم و          
جایگزینی آנ بوسیله حكومتی وאبسته        

مسءله حاد دیگری אست كه      ،  به آمریكا  
های    ها و موضعگیری      אختلاف سیاست 

های אیرאנ و تركیه رא به روشنی            دولت
در حالی كه حكومت    . كند  كار می  آش

جمهوری אسلامی، به دلایل آشكار،       
مخالف حمله نظامی به عرאق אست،       
رژیم تركیه، به رغم مخالفت אفكار           
عمومی و نیروهای مترقی אیנ كشور با            
آغاز جنگ و كشتار دیگری در אیנ       

زنی و معامله با      سرگرم چانه   ، منطقه 
ی های אقتصاد   آمریكا برאی دریافت كمכ    

و یا به قول برخی تحلیلگرאנ تركیه،            (
و وאگذאری   ) “رشوה אقتصادی  ”گرفتנ  

سیساتی خود به    اאمكانات نظامی و ت   
ست كه در حمله نظامی       אآمریكا  

אحتمالی אیנ كشور به خاכ عرאق אز     
אگر چه    . אهمیتی ویژה برخوردאر אست      

توאند   لشكركشی آمریكا به عرאق می      
ا حتی پیامدهای غیرقابل پیש بینی و ی    

نامطلوب برאی خود آمریكا و همدستاנ         
آנ، مانند تشكیل دولت مستقل كردها        

 و    درشمال عرאق، به دنبال دאشته باشد      
رژیم حاكم بر تركیه نیز، طبعا، אز           
چنیנ پیامدی سخت هرאساנ אست، لكנ      
אیנ رژیم كه همچناנ با بحرאנ عمیق         

 ست، عملاً   אאقتصادی و سیاسی رودررو  
مرאهی و یا همدستی   حاضر به پذیرש ه 

با دولت آمریكا در אیנ ماجرאجویی شدה       
چناנ كه بخشی אز مطبوعات،       . אست

אحزאب و مقامات אیנ كشور، یكبار دیگر،           
  אدعای אرضی قدیمی آנ بر منطقه نفت    

خیز شمال عرאق رא طرح و تبلیغ     
كنند و אرتש تركیه هم به بهانه        می 

مجددًא نیروهایی     “ .כ .כ .פ ”مقابله با 
 به دאخل خاכ عرאق گسیل كردה      رא

 .אست
تدאوم و تشدید אختلافات אیرאנ و        
تركیه، نه فقط به زیاנ مردم אیנ دو      
كشور همسایه بودה و آنها رא אز אمكانات           
گسترש مرאودאت در جهت منافع      
مشترכ محروم می سازد، بلكه אیנ       

میנ صلح و آرאمש در سطح     امسءله به ت 
 رא   منطقه نیز آسیب رساندה و زمینه 

برאی دخالت אفزونتر قدرتهای بزرگ        
 .كند جهانی فرאهم می   

 
*** 

 
 
 

 قطع و وصل در روا بط ايران و تركيه
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آرزوی دیرینه آمریكا برאی كنترل          
منطقه مهم و سوق אلجیشی آسیای    
مركزی و تسلط بر ذخایر طبیعی نفت و       
گاز אیנ محدودה جغرאفیایی در آغازה       

سرنگونی    . قرנ به تحقق پیوست    
حكومت طالباנ در אفغانستاנ كه دیگر         
تاریخ مصرفש به پایاנ رسیدה بود،        
 درאیנ دور نقطه شروع حضور آمریكا رא        

 .رقم زد 
    

 ل ابمرحله ک
 

אگرچه مرحله אول אیנ تهاجم تسخیر         
كابل بود אما هدف نهایی مطمءنا אز آנ         
چه كه אنجام شد فاصله دאشته و  
دوردست تر به نظر می رسد ودست مایه      
אصلی در אیנ موج جدید تسلط یابی بر      

. بود» تروریسم بیנ אلمللی       « منطقه ،  
مفهومی كه به سختی مرزی رא در بر       

 .وאهد گرفت  خ
پیچیدگی و درهم تنیدה شدנ منافع  
كشورهای אمپریالیستی و هم زماנ سهم       
بری هر كدאم אز قطب های سرمایه ،    
باعث می گردد كه  אءتلاف گستردה אی        
هم كه حول אیנ مفهوم تشكیل شدה قادر      
نباشد به سادگی به درכ مشتركی  אز      

و چگونگی   » تروریسم بیנ אلمللی     « 
هماנ گونه   . ست یابد برخورد به آנ د   

كه تا به אمروز نیز אشترאكاتشاנ به          
 . یقیנ قطعی مبدل نگردیدה אست     

با אیנ مفهوم خیلی خوب     » بوש « אما 
אز دאشتנ دولت مستقل     . كنار می آید 

فلسطینی صحبت می كند אما هم زماנ        
با عربستاנ سعودی كه یكی אز تامیנ      

در   » بنیادگرאیی אسلامی    « كنندگاנ  
، دست همكاری می فشارد و       جهاנ אست  

چرא كه   . در مقابل آנ سكوت می كند   
دولت مردאנ سعودی با آمریكایی ها    

אبزאرهای    . پیماנ مشتركی رא بسته אند     
دیپلماتیכ  جستجو می گردد تا به یכ      
قدرت بزرگ אیנ אمكاנ رא بدهد تا همه        
چیز رא موجه جلوה دهد و هر آנ جا كه   

روریسم    ت« خود تصمیم بگیرد، با אطلاق      
 .، سیاست هایש  رא پیש ببرد   » دولتی 

توضیحات آمریكایی ها و אنگلیسی ها      
جنگ علیه  « دربارה طولانی بودנ  

، شرאیطی رא بوجود آوردה     » تروریسم   
كه آנ ها به رאحتی سناریوی موجود رא         
در هر كجای جهاנ كه می خوאهند پیש      
ببرند و عامدא אیנ سناریو رא طوری      

» بوש « در آנ   جلوה می دهند كه  
بتوאند دیگرאנ رא به پشتیبانی אز    

وقتی بالاتریנ      . سیاست هایש وאدאرد  
و رژیم    » بנ لادנ   « هدف نابودی 

طالباנ عنوאנ می گردد، آנ گاה حساب         
كتاب تلاש های نظامی و دیپلماتیכ    

كمی با وאقعیت    » بوש « אنجام شدה  
شاید با אیנ قدرت نمایی ،   . نمی خوאند 

 به بحرאנ در سیستم       مسءله אصلی كه   
אقتصادی آمریكا بر می گردد ، در אنظار           
عمومی جلوה دیگری پیدא كند  و آمریكا          

 بتوאند بحرאנ دאخلی رא با عملیات        
سلطه گرאیانه خود و توجیهات دیگری    

 .تخفیف دهد
 

 نفت و گاز آسيای مرکزی    
 

אقدאمات متفاوتی در دستور كارسیاست     
یנ جا های آمریكا قرאر دאرد و ما در א    

  :تنها به یכ بخש אزآנ אشارה می كنیم         
بعد אز فروپاشی אتحادجماهیرشوروی ،      
موقعیت جمهوری های آسیای مركزی         

 بعد אز فروپاشی אتحادجماهیرشوروی ،       (
  

 

 از افغانستان
  به سمت آسيای مرکزی
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   آسیای مركزی     های  جمهوری   موقعیت  

אزبكستاנ ، تركمنستاנ ، تاجیكستاנ ،         ( 
گردש به عقب    ) قزאقستاנ ، قرقیزستاנ     

در یכ » زبیگینف برژینسكی       « . دאشت
بخש كامل אز كتاب خود كه مهم تریנ       
قسمت كتاب رא هم تشكیل می دهد  به     

سیاست   : زمیנ شطرنج بزرگ       « نام 
ژیכ  آمریكا و علاءق אسترאت     

، عنوאנ می دאرد كه كنترل        »ژءوپولتیכ  
بر منابع نفت و گاز دریای خزر و    
آسیای مركزی تنها مورد نظر روس ها و        
چینی ها نیست و אگر بخوאهی كه به   
جنبه های مختلف آנ بپردאزی  توضیح     

 .آנ بالغ بر هزאرאנ صفحه می گردد     
در مطالب مختلفی كه بعد אز یازدה   

مایت آمریكا ،      سپتامبر در אرتباط با ح    
پاكستاנ و عربستاנ سعودی אز طالباנ     
אنتشار یافته אند، به نقש كارتل نفتی     

آمریكا ، در مورد אحدאث        » یونی كل   « 
پروژה جط لوله برאی אنتقال نفت و گاز       
آسیای مركزی אز طریق تركمنستاנ و       
אفغانستاנ به אقیانوس هند ، بر می       

ا אیנ پروژה عملا در אفغانستاנ ب   . خوریم  
 .شكست موאجه شدה بود 

یكی אز كارشناساנ      » فرید محمدی  « 
אمور نفتی در خاورمیانه در مطلبی        

بر  » گزאرש خاورمیانه       « برאی نشریه    
אهمیت ذخایر نفت و گاز אیנ منطقه      
אشارה دאشته و عنوאנ می كند كه     

خانوאدה سعودی در אستخرאج موאد خام      
 .در אیנ جمهوری ها شریכ می باشد    

كارشناس אسرאءیلی      » یولیנ  پاءول ر « 
در אقتصاد نفت نیز در אكتبر سال دو      
هزאر تاكید نمودה אست كه باید با تمام    
אمكانات به كشورهای אیנ منطقه كمכ     
كرد، تا رشد אقتصادی آנ ها تامیנ    
شود، تا بتوאנ אز آנ ها برאی همكاری          

در وאقع   . های متقابل אستفادה نمود    
ث خط   منظور אز همكاری متقابل אحدא       

. لوله گاز و نفت در آנ منطقه می باشد     
بیש אز همه یכ شركت نفتی אسرאءیلی       

! در تركمنستاנ مایل به אیנ همكاری        
ژورنال     «نشریه هفتگی معتبر    . می باشد

در شمارה های سه ماה  » نفت و گاز 
گذشته خود سمت و سوی אیנ تعلق      
خاطر در مورد ذخایر موאدخام در אیנ   

در شمارה   . دה אست منطقه رא تشریح نمو   
سیزدهم אوت دوهزאر و یכ در مطلبی         
چنیנ می نویسد كه روسیه هم چناנ بر        
אنتقال گاز و نفت به بازאرهای אروپایی           

و در . אز אیנ منطقه حرف אول رא می زند    
شمارה دهم دسامبر خود عنوאנ می دאرد       
كه آسیای مركزی אمروزה یكی אز مهم         

یנ   تریנ مناطق جهاנ برאی تحقیقات زم       
شناسی ، سرمایه گذאری ، حمل و نقل و        
אحدאث پالایشگاה های نفت و گاز می    
باشدو هر كسی كه حمل אیנ موאد رא در       
آسیای مركزی در كنترل خود دאشته          
باشد ،  هم می توאند روی אنتقال آנ به    
مقصد و هم تقسیم آیندה אیנ ذخایر     

 . تاثیر دאشته باشد 
 كنترل بر حمل زمینی موאدخام خوאה         

ناخوאה تناسبی رא میاנ آمریكا ، روسیه        
در نوزدهم  . و چیנ باید אیجاد نماید  

مفسر   » پاتریכ كوכ بورנ    « سپتامبر ،  
 در مسكو در אیנ  Independencنشریه  

سرگءی   «: رאبطه چنیנ می نویسد     
אیوאنف ، وزیر دفاع روسیه عنوאנ كردה     
אست كه ما אیנ فرض محال رא درنظر      

ا بتوאند پایگاה    دאریم كه زمانی آمریك     
های خود رא در آسیای مركزی برאی        
عملیات علیه אفغانستاנ  مستقر        

אیנ گفتار نشاנ می دهد كه     » .نماید
روسیه چشم بر وאقعیت بسته אست و به         
قول معروف خیلی دور אز پنجرה אیستادה        

در فاصله زمانی بسیار كوتاهی ،        .  אست
وزیر אمورخارجه       » عبدאلكمیلف   «

 كشورש رא در אختیار        אزبكستاנ، خاכ  
אدאمه    » كوכ بورנ  « . آمریكا قرאر دאد   

می دهد كه אیנ روند معمایی رא برאی      
روس ها بوجود آوردה אست به אیנ معنی       
كه آمریكا بدوנ آנ كه توאفقی با روسیه    
كردה باشد، عملا אز آسماנ هوאیی     
روسیه אستفادה می كند و آנ چه در    
 אدאمه می توאند در كشورهای آسیای     

 میانه אتفاق  
 ٢٢  אدאمه در صفحه
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مرאسم چهاردهمیנ سالگرد جانباختگاנ          
 در نروژ توسط   ٦٧كشتار دسته جمعی  

אعضای   , جمعی אز فعالیנ سیاسی      
 و همچنیנ   ٦٧خانوאدה جانباختگاנ   

تعدאدی אز زندאنیاנ سیاسی كه خود در        
  ، های جمهوری אسلامی بودند     سیاهچال 

 آگوست و אول سپتامبر    ٣١طی روزهای  
 .شددر אسلو پایتخت نروژ برگزאر        

    
تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה تظاهرאت אیستادה و برگزאری نمایشگاה 

     نروژ نروژ نروژ نروژییییعكس در مقابل مجلس قانونگذאرعكس در مقابل مجلس قانونگذאرعكس در مقابل مجلس قانونگذאرعكس در مقابل مجلس قانونگذאر
    

كمیته برگزאری        « אیנ مرאسم كه با نام    
مرאسم سالروز قتل عام زندאنیاנ           

برگزאر    »  عقیدتی در אیرאנ   –سیاسی 
 فعالیت خود رא با برپایی   ،شد

نمایشگاهی אز عكس جانباختگاנ رאה        
سم در אیرאנ      عدאلت و سوسیالی   , آزאدی 

 . آغاز نمود  
 ٣١אیנ نمایشگاה  كه در روز شنبه    

אگوست در مركز شهر אسلو و در مقابل       
حاوی عكس   , مجلس قانونگذאر بر پا شد  

  و دیگر٦٧های جانباختگاנ   
آزאدیخوאهانی بود كه در دو حكومت     

ولایت جمهوری אسلامی كشته       سلطنت و
همچنیנ عكس گورهای       . شدה بودند

تصاویر شكنجه    , جمعی خاورאנ  
, صحنه های אعدאم   ,  زندאنیاנ سیاسی  

אسامی كشته شدگاנ و همچنیנ אسامی       
جانیانی كه در كشتار زندאنیاנ سیاسی   

 . دאد  نقש دאشتند رא نشاנ می 
אیנ نمایشگاה با אستقبال אیرאنیاנ و        

های بازدید كنندה قرאر     بویژה نروژی   
كمیته برگزאر كنندה همچنیנ با          . گرفت 

های فارسی و   ه אی به زباנ تهیه אعلامی  
نروژی موفق شد جنایت رژیم جمهوری          

در אیנ אطلاعیه   . אسلامی رא אفشاء نماید 
كه خطاب به نمایندگاנ مجلس نروژ         

 با אشارה و تشریح      ،نوشته شدה بود 
 ونقש سرאנ رژیم אز هر      ٦٧فاجعه ملی  

در  .  دو جناح حاكمیت אفشاء شدה بود    
سی   אیנ אطلاعیه  در بارה شرאیط سیا     
 אیرאנ و سركوب خشנ دگرאندیشاנ و      

 نقض אبتدאتریנ حقوق אنسانی در אیرאנ        
 به نمایندگاנ مجلس نروژ توضیحاتی      

 

 
 دאدה شدה بود و אز پشتبانی دولت های  
غربی אز جمهوری אسلامی אنتقاد شدה     

 . بود
 :ر پایاנ אیנ אطلاعیه آمدה אست كه     د

ما ضمנ محكوم كردנ سیاستهای        
مماشات طلبانه دولتهای غربی در قبال         
جنایت های جمهوری אسلامی خوאستار        

 : אعمال فشار جهانی به رژیم به منظور       
آزאدی بی قید و شرط زندאنیاנ     * 

 عقیدتی אز جمله دستگیر     -سیاسی 
قای   شدگاנ אخیر بویژה حقوقدאנ مبارز آ   

 . ناصر زرאفشاנ هستیم    
قطع مجازאت های غیر אنسانی مانند       * 

 .قصاص و سنگسار زناנ   , אعدאم 
ما خوאستار تحقیق پیرאموנ جنایات        * 

جمهوری אسلامی אز جمله قتل عام           
 توسط یכ ٦٧زندאنیاנ سیاسی در سال  

 .هیءت بیנ אلمللی می باشیم    
ما پشتیبانی خود رא אز مبارزאت مردم         * 

ور سرنگونی رژیم حاكم بر          אیرאנ بمنظ   
های    אیرאנ صرف نظر אز جناح بندی      

درونی آנ و אستقرאر دمكرאسی در אیرאנ           
 .دאریم   אعلام می 

ما خوאستار محاكمه سرאנ جمهوری        * 
אسلامی در یכ دאدگاה بیנ אلمللی به      

 .جرم جنایت علیه بشریت هستیم      
با خوאندנ قطع نامه در , אیנ مرאسم  

گاנ در אیנ    جمع אیرאنیاנ شركت كنند     
مرאسم و دאدנ شعارهایی به زباנ      
فارسی و نروژی علیه حاكمیت جمهوری       

, در אیנ تجمع . אسلامی به پایاנ رسید 
אیرאنیانی زیادی كه فعال سیاسی        
مستقل و یا وאبسته به سازمانها و      
אحزאب سیاسی אیرאنی بودند شركت     

 . نمودند
 

    ––––شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی شب همبستگی با زندאنیاנ سیاسی 
    عقیدتیعقیدتیعقیدتیعقیدتی

 برگزאری مرאسم سالروز قتل         كمیته« 
 عقیدتی در –عام زندאنیاנ سیاسی   

همچنیנ در روز یكشنبه אول        » אیرאנ  
مرאسمی درسالנ یكی אز       سپتامبر 

كتابخانه های مركزی در אسلو برگزאر         
 بعد אز  ٢אیנ مرאسم אز ساعت       . نمود

 غروب به پایاנ    ٦ظهر آغاز و در ساعت   
در אیנ مرאسم نیز سالנ مرאسم           . رسید

ه عكس شهدאی رאה آزאدی و عدאلت و        ب

مرאسم با   . سوسیالیسم تزءیנ شدה بود    
موزیכ و قرאءت متنی كه رفیقی بنام          
غلامرضا عضو كمیته برگزאر كنندה آנ            
رא نوشته بود و توسط مجری برنامه     

سپس بعد אز  . گشت آغاز  ،قرאءت شد 
آنگاה   . خوש آمدگویی אعلام برنامه شد      
یاد ه بمجری برنامه یכ دقیقه سكوت   

سپس אز     جانباحتگاנ אعلام نمود و     
شركت كنندگاנ در سالנ خوאست به      
پاس مقاومت و אستوאری جانباختگاנ         

 نیز یכ دقیقه كف بزنند كه چندیנ        ٦٧
دقیقه بطور ممتد شركت كنندگاנ دست      

 .زدند
پس אزخوאندנ قطعنامه كمیته برگزאری         

یكی אز אعضای خانوאدה       . مرאسم  
خود و دیگر    خاطرאت  ٦٧جانباختگاנ   

خانوאدה ها رא אز قبل و بعد אزحادثه     
فاجعه ملی  برאی حاضرאנ در سالנ          

عضو خانوאدה جانباختگاנ     . بازگو نمود 
كرد  در حیנ تمام  مدتی كه صحبت می 

كرد كه چگونه      و خاطرאتש رא بازگو می   
عزیز دلبند خودש و سایر عزیزאנ دیگر        

آرאم آرאم    , كشورماנ رא אز دست دאدה بود  
خت و بغضی عمیق در       یر  میאشכ

 حالت وی باعث شد   ،گلویש پیچیدה بود  
كه خیلی אز حاضریנ رא تحت تاثیر        

عدה بیشماری     . خاطرאت خود قرאر دهد   
 نیز אشכ رختند و فضای سنگینی پر אز   

همدردی با خانوאد های شهیدאנ و غم    
אز دست دאدנ אیנ همه אنساנ شریف رא       

امه    پس אز אیנ برن   . در سالנ אیجاد كند  
مجری برنامه همرאה موزیכ شعر سرودی          

شاعر و فدאیی خلق    , برאی گلهای سرخ   
. زندה یاد سعید سلطاנ پور رא خوאند 

مجری برنامه نیز كه تحت شرאیط و         
فضای همدردی و همبستگی سالנ قرאر          

چند بارخوאندנ شعر رא قطع  , گرفته بود 
 كرد و نمی توאنست جلوی بغض و אشכ       

د אز شعر خوאنی     بع. های خود رא بگیرد  
مجری برنامه با نوאختנ قطعاتی زیبا و       
دلنشیנ אز موسیقی بلوچستاנ توسط       
אستاد عبدאلرحماנ هنرمند محبوب و        

,  مرאسم אدאمه یافت  ،سرشناس بلوچ 
, وبعد אز برنامه אستاد عبدאلرحماנ    
ه   تمامی شركت كنندگاנ بطور دست     

یاد جانباختگاנ سرود قسم      ه جمعی ب 
و .  خوאندה شد ، عشق  خوردم بر تو مנ אی  

پس . سپس نیم ساعت تنفس אعلام شد   
אزאسترאحت كوتاهی قسمت دوم برنامه      

 .آغاز شد 
 אخباری كه كمیته برگزאری مرאسم אبتدא

 אز مرאسم خانوאدה های , نروژ

 
 

 گزאرشی אز
 برگزاری مراسم چهاردهمين سالگرد

        ۶۷کشتار زندانيان سياسی در سال
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جانبختگاנ در خاورאנ بطور تلفنی         
توسط مجری به אطلاع    , كسب كردה بود 

 .شركت كنندگاנ در مرאسم رساند     
مرאسم با صحبت كوتاهی توسط یكی אز          
, شركت كنندگاנ كه در آנ به אتحاد      

همبستگی و تشدید مبارزה گستردה و       
متحد توسط نیروهای אنقلابی אپوزیسوנ        

دمنש جمهوری אسلامی       دعلیه رژیم   
تاكید دאشت و همچنیנ قرאءت شعری به      

یكی   . زباנ كردی توسط وی אدאمه یافت      
  ה دیگر אز אعضای كمیته چند شعر אز زند        

یاد אحمد شاملو رא برאی حضار قرאءت        
 .نمود

אیנ برنامه با نمایש فیلم مستندی אز          
قبل و چند سال بعد אز אنقلاب אسلامی      

 . پایاנ یافت 
    

یاנ یاנ یاנ یاנ برگزאری سالگرد قتل عام زندאنبرگزאری سالگرد قتل عام زندאنبرگزאری سالگرد قتل عام زندאنبرگزאری سالگرد قتل عام زندאن
سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال سیاسی توسط هیءت אجرאیی لوكال 

    ....אیرאنیاנ در אسلوאیرאنیاנ در אسلوאیرאنیاנ در אسلوאیرאنیاנ در אسلو
    

 آگوست توسط هیءت   ٣١در روز شنبه 
אجرאیی لوكال אیرאنیاנ در אسلو به       
مناسبت چهاردهمیנ سالگرد فاجعه       

جمعی אز    . ملی مرאسمی  برگزאر شد      
فعالیנ سیاسی و زندאنیاנ سیاسی در      
مرאسمی كه در لوكال אیرאنیاנ برگزאر         

در אیנ   . ت نمودند شدה بود شرك
بزرگدאشت دو تנ אز زندאنیاנ سیاسی    
خاطرאت خود رא در زمانی كه در    
زندאنهای جمهوری אسلامی بسر می         

ند رא برאی حاضریנ در אیנ مرאسم           دبر
 .نقل كردند 

 
    مصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژمصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژمصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژمصاحبه با رאدیوهای محلی در نروژ

بمناسبت سالگرد فاجعه ملی رאدیوهای       
  فارس زباנ אیرאنی در نروژ برنامه های      

, گزאرש , ویژה אی كه شامل مصاحبه     
شعر خوאنی و خوאندנ متנ های مختلف     
در אرتباط با كشتار زندאنیاנ سیاسی   

 توسط رژیم ددمنש جمهوری        ٦٧سال 
 .  تدאرכ دیدה بودند ،אسلامی بود 

 سپتامبر رאدیو همصدא       ٧در روز شنبه   
با یكی אز אعضای خانوאدה جانباختگاנ       

 אتحاد   كه هوאدאر سازماנ    ٦٧كشتار  
در אیנ .  مصاحبه نمود    ،فدאءیاנ بود

مصاحبه رفیق سازماנ ضمנ بیاנ        
خاطرאت خود אز فاجعه قتل عام        
زندאنیاנ سیاسی گزאرש كاملی אز         
برگزאری مرאسم خانوאدה ها در خاورאנ        
رא به אطلاع شنوندگاנ رאدیو همصدא        
رساند و به پرسש های مصاحبه گر     

پیرאموנ مساءل و مشكلات خانوאدה       
 . پاسخ  دאد ٦٧ربانیاנ كشتار   ق
 

    ....رאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلورאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلورאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلورאدیو صدאی אیرאنیاנ אسلو
در    رאدیو صدאی אیرאنیاנ در אسلو نیز   

مناسبت   ه  سپتامبر ب ١٠روز سه شنبه  
چهاردهمیנ سالگرد قتل عام كشتار       

 برنامه    ٦٧زندאنیاנ سیاسی در سال   
אیנ    . ویژה אی تدאرכ و پخש نمود    

 برنامه با قرאءت متنی در بارה قساوت       
ژیم جمهوری אسلامی علیه          های ر 

 آغاز شد و  ٦٧زندאنیاנ در بند در سال   
در אدאمه برنامه با سه نفركه دو تנ אز  

 در مقطع قتل   ٦٧ها خود در سال  آנ
در زندאנ های جمهوری    , عام زندאنیاנ   

אسلامی و جزو شاهدیנ אیנ قتل عام       
مصاحبه   .  مصاحبه نمود ،بودند

شنودگاנ خاطرאت خود در آנ زماנ      
אנ  و همچنیנ تحلیل و אرزیابی خود          زند

رא نسبت به جنایت رژیم אسلامی در          
 رא به سمع شنوندگاנ رאدیو        ٦٧سال 

 .رسانند
 

 
 

 یكی אز مصاحبه شنوندگاנ كه عضو      
 در مصاحبه خود به تحلیل       ، سازماנ بود 

و אرزیابی كشتار مخالفیנ توسط رژیم         
وی در . جمهوری אسلامی پردאخت     

 אدאمه  ٦٧ كشتار    :صاحبه خود گفت   م
كشتارهای אوאءل אنقلاب و سالهای پس         

وی .  אز אنقلاب  توسط رژیم אسلامی بود     
با אشارה به אعدאم بازماندگاנ رژیم شاה         

كشتار خلق     , توسط حكومت אسلامی   
قتل عام وحشیانه خلق كرد و       , تركمנ  

ترورهای خیابانی نیروهای سیاسی        
 های  توسط باند های سیاה و مهرה    

 .  אطلاعاتی رژیم אشارה نمود    
مصاحبه گر سومی אز خانوאدה های         

 بود كه بیشتر אز   ٦٧قربانیاנ كشتار   
وضعیت خانوאدה قربانیاנ وتوقع و    
. אنتظارאت آناנ مطالبی رא بیاנ نمود       

אیנ رفیق אز אیرאنیاנ و نیروهای      
سیاسی خارج كشور به خاطر كم توجهی        

ی و   به אیנ فاجعه ملی و عدم هماهنگ      
همبستگی אیرאنیاנ در אفشای جنایت        

وی در  .  אنتقاد نمود  ٦٧رژیم در سال   
هنور    : قسمتی אز صحبت های خود گفت   

در ناباوری می بینم كه  در خارج אز      
لیست אسامی و تعدאد و אرقام        كشور 

 ناقص و با    ٦٧جانباختگاנ فاجعه    
هنوز سازمانهای      . אشتباה  منتشر میشود  

اנ  سیاسی عكس های جانباختگ  
در حالی كه   . تشكیلاتی خود رא ندאرند   

 در یכ ٦٧همه جانباختگاנ كشتار    
אستقلال و عدאلت     , زندאנ باهدف آزאدی  

אجتماعی در میهنماנ جاנ خود رא אز        
دست دאدה אند و همه با یכ طناب دאر و 

توسط رژیم אنساנ و آزאدی كש جمهوری         
قتل رسیدה אند و همگی در     ه אسلامی ب 

چرא   , سپردה شدה אندیכ گور به خاכ 
در خارج אز كشور مثل خاورאנ برאیشاנ          

אگر قرאر  . شود   یכ مرאسم گرفته نمی  
باشد یادماנ قربانیاנ رא هم  بطور    
پرאكندה و گروهی و سازمانی و چند        

 אیנ عمل  خود فاجعه     ،نفرה برگزאر كنیم    
ملی دیگری אست كه برאی خانوאدה های         

نه   متاسفا.  قربانیاנ قابل قبول نیست    
در خارج אز كشورهستند אفرאدی كه         
برאی شركت در برگزאری مرאسم های        

مرز بندی و خط و    , مشترכ אیנ فاجعه   
خط كشی های كاذب  سیاسی رא پیש       
میكشند و در مرאسم هایی كه برگزאر         

شود אگر با برگزאر كنندה אختلاف         می
سیاسی و شخصی دאشته باشند   , فكری  

ها رא    به آנ مرאسم نمی روند و مرאسم         
وی در آخر אضافه   . كنند بایكوت می 

مנ عضوی אز خانوאدה های       : كرد 
ما خانوאدה .   هستم٦٧قربانیاנ كشتار   

بدوנ אینكه فكر كنیم برאدرאנ و     ,  ها
خوאهرאנ جانباخته ماנ چگونه می         

ה אند طی چهاردה سال گذشته  یدאندیش
همه אعضای خانوאدה قربانیاנ قتل عام         

אسم عزیزאنماנ       در كنار هم و با هم مر 
رא برگزאر كردה אیم و در آیندה هم          

وאقعیت آנ אست كه در אیנ        . خوאهیم كرد  
فاجعه هیچكس به אندאزה خانوאدה شهدא    

ما . مورد ستم و جبر رژیم نبودה אست    
 אنتظار دאریم אیנ אختلافات       هاخانوאدה

كاذب و غیر ضروری حدאقل در مورد      
كشته شدگانماנ كنار گذאشته شود و אز     

مام نیرو و توאنماנ אستفادה كنیم تا         ت
گوشه  كوچكی אز جنایات رژیم رא با      

. همكاری و همبستگی خود אفشاء كنیم   
 *.روز  به אمید آנ 
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  ...عليه کا يجنگ آمر  

 
  ٢אز صفحه    

 
كویت، فرصتی طلاءی بود كه نظم نویנ         
. جهانی به شیوה آمریكا אعلام شود    

ظاهرא جنگ دوم در عرאق فرصتی برאی           
אختتام אیנ نظم نویנ بعد אز دה سال    

كنترل بر مهم تریנ كشور های      . אست
אנ مهم تریנ     تولید كنندה نفت، به عنو 

منبع אنرژی جهاנ ، به آمریكا אیנ         
 אمكاנ رא خوאهد دאد كه با توجه به אیנ    

 سلطه ، אقتصاد كشور های صنعتی رא       
 . تحت كنترل خود درآورد    

אكنوנ حلقه كنترل منطقه خاورمیانه و        
آسیای مركزی توسط אرتש آمریكا در          
حال تكمیل شدנ אست و خانه های    

یل، یكی     خالی אیנ جدول رو به تكم 
كشوری كه بعد אز عربستاנ        . عرאق אست  

سعودی مهم تریנ منابع ذخیرה نفت در         
یكی دیگر אیرאנ אست      . منطقه رא دאرد  

كه بعد אز صدאم قطعا نوبت حكومت        
 .אسلامی حاكم بر آנ אست    

جنگ علیه صدאم אهدאف منطقه אی هم         
برאی آمریكا در بر دאرد كه אولیנ آנ ها           

אزנ قوאی     تثبیت وضعیت فعلی در تو   
حاكم بر مناسبات بیנ אعرאب و אسرאءیل        

بعد אز    . و به ضرر مردم فلسطیנ אست     
אیנ جنگ دیگر אعرאب در אسترאتژی         
آمریكا نقشی به مرאتب كم تر אز پیש        
دאشته و یכ به یכ وאدאر خوאهند شد   
 كه به אرאدה אسرאءیل به عنوאנ ژאندאرم         

قدرتمند منطقه אی تسلیم شدה ، به     
ردאد های صلحی تנ بدهند  אنعقاد قرא  

كه پیש אز אیנ تصور آנ رא هم نمی      
بیهودה نیست كه حكومت وقت     . كردند

אسرאءیل אز طرفدאرאנ پر و پا قرص     
 .شروع هر چه سریع تر אیנ جنگ אست    

تسلط بر عرאق هم چنیנ چشم אندאز        
مانور در ریاض و تغییرאت دلخوאה          
آمریكا در حكومت فءودאلی سعودی رא       

 . ذیر خوאهد ساخت  نیز אمكانپ  
 

** 
 

جنگ آمریكا علیه صدאم كه تحت عنوאנ         
 جنگ علیه شر به خورد אفكار عمومی      

دאدה می شود، شری بزرگ برאی منطقه     
 خاورمیانه و برאی تغییر جغرאفیای       

جنگی كه فقط در   . سیاسی آנ אست 
خدمت سلطه گری آمریكا و تامیנ        
سركردگی آנ به بهای چنگ אندאختנ بر        

 . منطقه خاورمیانه אست   منابع طبیعی 
در مقابل شیپور جنگ دولت آمریكا، هم          

  آوא با تمامی بشریت متمدנ باید   
 .אیستاد 

 

 
 بیفتد كمرنگ  شدנ هر چه بیشتر نفوذ       

بعد אز   . روسیه بر אیנ منطقه خوאهد بود   
فروپاشی אتحاد شوروی ، برאی نخستیנ       
بار אست كه كشورهای آسیای مركزی אز           

یكی برجسته אی      چنیנ אهمیت אسترאتژ    
برخوردאر گردیدה אند و مسكو نسبت به    
علاءق بیנ אلمللی نسبت به אیנ منطقه          

 .عقب אفتادה אست 
، همكاری مشترכ با آمریكا       » پوتیנ « 

رא אنتخاب كردה אست چرא كه برאی          
אدאمه جنگ در چچנ به سكوت دیگر      
كشورها نیازمند بودה و حضورש در      

امی  منطقه و یا شركت در אقدאمات نظ     
می توאند وظیفه كنترل بر آسیای مركزی           
رא برאیש سادה تر كند אما אیנ אنتخاب         
در عمل روسیه رא تحت فشار قرאر           

 .خوאهد دאد
صاحباנ قدرت در كشورهای آسیای      
مركزی  هر אقدאمی رא در هماهنگی با    

برאی نمونه אز      . آمریكا بازی می كنند   
آوریل دو هزאر سیاست ورود سرمایه       

 و سرمایه گذאری آנ ها در        های خارجی 
بخש نفت در אزبكستاנ قطعی شدה   

 .אست
 

 گام نهادن در حياط خلوت روس ها
 

پروژה آمریكایی ها برאی حضور موثر در           
آسیای مركزی رא متخصص معروف       

در   » كلار  .ت.میشاءیل  « آمریكایی   
مساءل    «  جوנ نشریه  –شمارה ماה مه  

در « : دقیق بیاנ می كند   » خارجی 
 وزאرت אمورخارجه آمریكا         ١٩٩٩אكتبر   

دست به یכ تغییر אساسی در ساختار  
نیروهای نظامی زد و ستاد فرماندهی رא        

به آسیای مركزی      » پاسیفیכ   « אز 
منتقل نمود و אیנ جابجایی غیر قابل      
تصور هیچ אنعكاسی در مطبوعات نیافت       
و هیچ آمریكایی هم علاقمند نبود كه         

كی  به معنای چنیנ אنتقال אسترאتژی      
 سال ها بود كه آسیای   . مهمی فكر كند   

مركزی به مثابه یכ منطقه تحت نفوذ        
برאی     . آمریكا در تصور هم نمی گنجید       

ستاد فرماندهی پاسیفیכ ، چیנ ، ژאپנ    
و جزאیر كرה مهم بودند و آسیای مركزی          

אما אیנ منطقه كه      . אهمیتی ثانوی دאشت  
 تا» אورאل    « در طول سلسله جبال   

 

 
 

ی چیנ אدאمه می یابد مملو      مرزهای غرب   
אز ذخایر نفت وگاز در دریای خزر بودה        
و אز אیנ جهت אهمیت אسترאتژیכ          

 .بلافصلی برאی آمریكا پیدא كردה אست      
 هماנ طور كه ستادفرماندهی ، خلیج   
فارس رא تحت كنترل خود دאرد ، حضور     
در آسیای مركزی نیز منجر به كنترل           
هرچه بیشتر آمریكا بر אیנ منطقه         

دل مشغولی אصلی آمریكا         . خوאهد بود
چگونگی אنتقال نفت אیנ منطقه به     

אیנ تغییر אسترאتژیכ      . آمریكا می باشد  
كه منجر به خالی شدנ ذخایر نفتی و  
گاز می گردد אز אهمیت ویژה אی         

 ». برخوردאر گردیدה אست   
دروאقع حمله به אفغانستاנ یכ אقدאم    

. אسترאتژیכ مهم در منطقه رא رقم زد      
 سءوאل אیנ אست كه حضور آمریكا در        אما

منطقه چه مابه אزא هایی رא به دنبال   
آیا منجر به یכ درگیری       . خوאهد آورد 

حاد دیگر خوאهد شد؟ درگیری نه صرفا        
به معنای عمومی אש،  یعنی جنگ بلكه        

 به نوعی دیگر، بوجود نخوאهد آمد؟    
موضوع    » وאل אستریت ژورنال      « نشریه  

ولادیمیر     « .رא دقیق بیاנ می كند    
برאی كرمل،      « : عنوאנ می دאرد   » سوكور  

مهم אست كه آسیای مركزی كه אز  پنج             
جمهوری سابق אتحادشوروی تشكیل شدה       
و درحال حاضر אستقلال دאرند، تحت     

 ». نفوذ روسیه باقی بمانند  
אما آمریكا و كشورهای دیگر به هیچ        
وجه  با چنیנ حساسیتی אز طرف روس  

تمام شوאهد نشاנ می    . ها توאفق ندאرند  
دهد كه روسیه منافع خود رא در خطر       

چرא كه در مقابل خود  . جدی می بیند
شاهد آנ אست كه אزبكستاנ و قزאقستاנ        
در قلمرو آمریكا و دیگر نیروهای         

قرאر گرفته אند و تركمنستاנ      » ضدترور  «
محل אستقرאر نیروهای آمریكایی شدה           
אست و אولیנ گام ها در رאستای אیجاد  
یכ سیستم אمنیتی بیנ אلمللی به        
رهبری آمریكا در منطقه אیجاد شدה     

 .אست
 

    
     ...از افغانستان

    
١٩אز صفحه   

    



 ۲۳                                       ۱۰۱ شمارה اتحاد كار 
 

 

 خطابه 
 برای با همان خفتگا ن بيدار

  
 با شعله אفروزאנ زریנ و بنفש بیشه زאر شامگاهاנ          

 . می شود آغاز                                                      
 باנ های ناگاهاנ مزאرستاנ،       در دوردستاנ بیا 

 آנ گوركנ آهנ تناנ چنگ پولادیנ،       
 شبكاری پوشیدה رא غرאנ،      

 با پنجه های ناشتا  
 . گودאشیار ژرفنای مرگ می كاوند                         

 هم אز برאی عاشقاנ     
 زیباتریנ فرزאنگاנ میهנ مנ                            

 . میهنم אیرאנ                                                    
 آناנ كه آزאدی אنساנ رא     
 و آبادی خاכ نیاكاנ رא   

 زنجیر بر دستاנ    
 همانا אستوאرאנ                     

 یستادה אند باری بر سر پیماנ                                    
 *** 
 دیگر  

 پدرها نیכ می دאنند،  
 كاندر تكاپوشاנ برאی جست و جوی گور فرزندאנ،         

 با پشته خاכ تازה אی  
 بی نام                               

 در هرجا،                                         
 . میعاد باید دאشت

 وאנ پشته ها رא می توאנ هربار،      
 نامیدנ و אفروختנ با شعله אشكی به نام و یاد دلبندאנ ،       

 
***     

 و مادرאנ و همسرאנ سوگ    
 ته  آנ نسترנ های شكس  

 دאغدאرאנ شقایق ها                                   
 دאنسته אند אیנ رא كه ناچارند،     
 در دستهای جست و جوهاشاנ،    

گلهای پرپر رא رها سازند روی بال های بادها با نام           
 . فرزندאנ  

 . با یاد هم عهدאנ 
   

 *** 
 باد پریشاנ سحرگاهی،    

  هماנ یارאנ    هنگام كاנ گلبرכ ها رא بر فرאز گورهای با       
 آهسته می گردאند אز אیנ رو به دیگر رو،       

 تقویم میهנ می شمارد برگ های آخر فصل شقاوت رא         
 ! تا صفحه پایاנ 

 تاریخم אز אندאم مجروحש،       
 . حیرאנ  
 غبار آزموנ آذرخشی אستخوאנ אفروز رא آزردה می روبد                    

 با אیנ چنیנ   
 سنگیנ تریנ                   

 ! تاوאנ                               
***     

 شبگیر   
 دیگر كارها پایاנ گرفته אند           

 آكندה אند אینכ درאزאها و گودאها     
 אز عاشقاנ   

 آנ مهرباناנ               
 . خفته بیدאرאנ                         

 بر كشته ها  
 אز خاכ تازה                

  پشته ها هر سوی                           
 . و گوركנ ها، تا به هنگامی دگر، אز صحنه روگردאנ        

  
 *** 

 مبهوت אستادה سحرگاهاנ     
 نگاهש مات و سرخابی                            

 گرה خوردה ست،                                                    
 بر نیم قوس حلقه زریנ پیوندی       

 نیمש دروנ خاכ و نیم دیگرש رخشاנ      
  گیسوی بانویی به روی خاכ     و طرה

 . رאزی بروנ אفتادה אز پنهاנ     
  

 *** 
 אینجا  
 كتاب وאژگاנ،            

 فرهنכ،                         
 شرمندה אز نادאری لفظی،     

 شایسته نامیدנ אیנ هستנ در وهم، ناگنجا      
 אفسردה برهم می گذאرد پلכ های پیر جلدש رא      

 . چوנ بر جگر دندאנ   
  

 *** 
 قש باز، آیینه سارאנ سپیدה دم،      אز ن

 ناباورאنه   
 با نگاهש           

 موج های شعله و توفاנ،                     
 אفشاנ به روی خاכ،   

 برمی دمد خورشید   
 . אفروزאנ                              

  ١٣٦٧ آذرماה -پاریس 
nemat_azarm@hotmail.com  

 
 .یهنم در زندאנ ها    به یادماנ قتل عام زندאنیاנ سیاسی م    *

    
    تجدید پیماנ با گلزאرخاورאנتجدید پیماנ با گلزאرخاورאנتجدید پیماנ با گلزאرخاورאנتجدید پیماנ با گلزאرخاورאנ

  
 . אیנ پاییز در میهנ عزیز ما،پاییزی یگانه بود         .  خورشیدی می گذرد   ١٣٧٦چهاردה سال אز پاییز    

! אیנ پا ییز همزماנ با برگ ریزאנ موسمی درختاנ، فصل خونبارتریנ برگ ریزאנ تاریخ سیاسی אیرאנ هم بود                  
 سیاسی אیرאנ،پیاپی بر روی هزאرאנ نسترנ و شمشاد جوאנ                  پاییزی كه رگبارهای مدאومש در فضای زندאנ های          

نسترנ و شمشادهاءی كه تنها    . ناباورאنه فرو می ریخت و אندאم های جوאנ و برومندشاנ رא در خوנ می شكست          
 . د و تایید نكردن دجرمشاנ אعتقاد به آزאدی و برאبری אنساנ بود و دروغ و تسلیم رא باور ندאشتن          

انه خیاباנ ها، پیوسته אز عبور كامیوנ های אنباشته אز אندאم های خونچكاנ گلگوנ می             پاییزی كه سیاهی شب 
: درمیاנ خبرهای هولناكی كه روزאنه אز אیנ بی سابقه تریנ توحש حكومتی، به خارج می رسید،آمدה بود                        .....شدند

 אندאم جانباختگاנ رא، در       دریكی אز گورهای جمعی شبانه، بولدوزرها، فرصت نیافته بودند تا خاכ های ریخته بر              
بر نیم قوس حلقه زریנ   " بارאנ نیمه شب خاכ ها رא فرو بردה بود و خورشید بامدאد      . گور با غلتכ سفت كنند  

تابیدה بود تا ساعاتی بعد خانوאدה های در جستجوی عزیزאنشاנ رא            " طرה گیسوی بانویی به روی خاכ     " و " پیوندی
 می توאند خوנ های فرو ریخته אز كامیوנ ها رא نیز شسته باشد، אما چه كسی             آנ بارאנ شبانه   .... نشانه אی باشد 

می توאند אدعا كند كه بارאנ های همه فصل ها و نسل ها بتوאند كارنامه سیاה و خونیנ جمهوری אسلامی رא אز برگ         
אیנ  .... אیرאנ خوאهد بود   های تاریخ אیرאנ پاכ كند؟ گلزאر خاورאנ در فردאیی كه دیر אست و دور نیست زیارتگاה ملی                

 . شعر به خانوאدה های אیנ جانباختگاנ تقدیم شدה אست     
                نعمت آزرمنعمت آزرمنعمت آزرمنعمت آزرم
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 سپتامبر ١٧دה سال پیש، روز پنجشنبه 

 دكتر صادق شرفكندی   ٢٢/٥٣ ساعت  ١٩٩٢
دبیركل حزب دمكرאت كردستاנ אیرאנ به 
همرאה فتاح عبدلی ، همایوנ אردلاנ و نوری  
دهكردی  در رستورאنی به نام میكونوس در 

אیנ אولیנ ترور آدمكشاנ  . برلیנ ترور شدند
 جمهوری אسلامی در خاכ אروپا    حرفه אی

 همچنیנ אولیנ אقدאم تروریستی علیه. نبود
 

 
. رهبری حزب دمكرאت در خاכ אروپا نبود
 دبیركل قبلی אیנ حزب سیاستمدאر برجسته

 حمנ ، دكتر عبدאلر در سطح بیנ אلمللی
بر ) ١٩٨٩(قاسملو، قبلا در شهر ویנ אتریש 

سر میز مذאكرה به رگبار بسته شدה بود و    
قاتلاנ אو بدوנ هیچ بازخوאستی روאنه تهرאנ 

در سال ( ترور دكتر شاپور بختیار . شدה بودند
אزجمله  אقدאمات تروریستی دیگر )  ١٩٩١

 .حكومت אسلامی قبل אز ترور میكونوس بود 
س אما برخلاف ترور های قبلی ترور در میكونو
دאدگاה برلیנ تروریست ها رא . بی جوאب نماند

به پای محاكمه كشاند و برאی אولیנ بار در 
تاریخ حیات جمهوری אسلامی رهبرאנ طرאز  
אول حكومت אز خامنه אی تا رفسنجانی رא به  
صدور אحكام قتل مخالفاנ سیاسی  متهم نمود 

برلیנ رא و تروریست های אعزאمی آנ ها به 
 .محكوم به زندאנ ساخت

אز אیנ نقطه نظر نیز، دאدگاה میكونوس یכ 
نقطه عطف در موאجهه با تروریسم دولتی  
جمهوری אسلامی علیه مخالفاנ سیاسی خود   

در دهمیנ سالگرد אیנ جنایت وحشیانه . بود
حكومت אسلامی،  یاد جانباختگاנ در 
میكونوس رא با پافشاری بر مبارزה علیه هر 

 .نه تروریسم دولتی،  گرאمی دאریمگو
 

 اتحاد كار 
 ١٣٨١  مهرماه۱۰۱شماره
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   ارو٥/١   :بها معادل 

!ده سال بعد از ميکونوس  

    
    فرאخوאנفرאخوאנفرאخوאנفرאخوאנ

    در حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנدر حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנدر حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנدر حمایت אز جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנ
 

ناصر زرאفشاנ وكیل پیگیری پروندה قتل های سیاسی ، عضو كانوנ نویسندگاנ אیرאנ و   
مل جرאحی یكی אز  كانوנ وكلا، در حالی كه אز بیماری سرطاנ رنج می برد و با وجود ع  

ریه هایש كه نیاز به مرאقبت های ویژה دאرد، توسط جلادאנ جمهوری אسلامی دستگیر و 
 . ضربه شلاق محكوم شدה אست٥٠به دה سال زندאנ و به 

كمیته אتحادعمل برאی دمكرאسی در אیرאנ ، ضمנ محكوم كردנ حكم دستگیری و     
ر زرאفشاנ چیزی جز دفاع אز محكومیت ناصر زرאفشاנ، אعلام می دאرد كه جرم ناص 

و אز شما אیرאنیاנ آزאدیخوאה و אعضا و ! پروندה موسوم به قتل های زنجیرה אی نیست
 :دوستدאرאנ كمیته دعوت می نماید كه 

و در تظاهرאت !  אز هر طریق ممكנ به جنبש همبستگی با ناصر زرאفشاנ یاری رسانید-
انوנ نویسندگاנ אیرאנ در تبعید ، جامعه و אقدאماتی كه در سومیנ هفته سپتامبر توسط ك  

دفاع אز حقوق بشر در אیرאנ و אنجمנ ها و كانوנ های دمكرאتیכ در سرאسر אروپا و 
             !سازماנ دאدה می شوند، فعالانه شركت نماءید.. آمریكا و كانادא و 

נ و تشكیل  آزאدی بی قید و شرط كلیه زندאنیاנ سیاسی در אیرאנ ، بویژה ناصر زرאفشا
یכ دאدگاה بیנ אلمللی برאی رهبرאנ جمهوری אسلامی به جرم جنایت علیه بشریت ، با 
حضور كلیه نهاد های بیנ אلمللی مخالف شكنجه و אعدאم و شخصیت ها و وكلا و  
حقوقدאנ های مترقی و مستقل بیנ אلمللی ، אز جمله آقای زرאفشاנ وكیل پروند قتل های        

 .مه ماستسیاسی ، خوאست مشترכ ه
 كمیته אتحادعمل برאی دمكرאسی 
 :متشكل אز 
 حرب دمكرאت كردستاנ אیرאנ

 سازماנ אتحاد فدאءیاנ خلق אیرאנ 
 )رאה كارگر ( سازماנ كارگرאנ אنقلابی אیرאנ 

 

  




