
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۴  فروردينارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۲۶

  

ازمبارزه براي ايجاد تشكل هاي مستقل 
  !پشتيباني كنيم كارگري

  
 تعدادي از فعاالن كارگري كشورمان با انتشار بيانيه اي خطاب 1383در روزهاي پاياني بهمن ماه 

به وزارت كار وامور اجتماعي جمهوري اسالمي ايران ، سازمان هاي كارگري در سراسر جهان 
 ضمن اعتراض به پذيرش برخي نهادهاي وابسته به حكومت به " سازمان بين المللي كار "و  

عنوان نمايندگان كارگران ايران ، خواستارآزادي ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري و به 
اين اقدام شجاعانه فعاالن كارگري ، تا كنون به . رسميت شناختن فعاليت آزادانه آنها شدند

رسيده است ومورد پشتيباني تعدادي از انجمن امضاي چند هزارتن از كارگران در داخل كشور 
. ها وكانون هاي دمكراتيك، كارگري، فرهنگي، وسياسي در داخل وخارج نيز قرار گرفته است

خواست ايجاد تشكل هاي مستقل و آزاد كارگري  از ابتدائي ترين خواسته هاي كارگران و از 
ار مي رود كه در اكثر كشورهاي مهمترين واساسي ترين ابزارهاي دفاع از حقوق آنان به شم

  ۲صفحه بقيه                                                                          .جهان به رسميت شناخته شده است
                

  
تامين مزد و حقوق واقعي كارگران و 

زحمتكشان در گرو مبارزه متشكل  متحد 
  وآگاهانه آنان است

   ۳صفحه                                                                                                        جمشيد مهر
 
 

      ۵صفحه                     در آستانه سال نو خاوران گلباران شد
 محمد اعظمي                                       شما همراهيمبا 

  ۱۲صفحه
  محمد اعظمي                                    آموزه انقالب اتحاد

  ۱۴صفحه
  احمد آزاد              ادهاي امروز      تجربه هاي ديروز و اتح

  ۱۶صفحه                                                                                        
  

  ۱۳صفحه                             فروردين در بروكسل12گزارشي از تظاهرات 
  

  

  
 

  از اوكراين تا عراق
  انتخابات آزاد

   و 
خارجي تدخال    هاي

  ۱۸صفحه 
  

 »بحران هسته اي « 
سران جمهوري اسالمي بر سر 

  دو راهي انتخابي دشوار
                                رضا اکرمي 

  ۱۰صفحه 
 

گزارشی از نقض حقوق 
  زنان در ايران 

گزارش مراسم روز زن در 
  سنندج

 که يهشت مارس روز
 زنان جهان فعال يتمام

   شونديم
  ۹ تا ۶صفحات  

 صلح و عليه ی برایتظاهرات جهان
  جنگ

و گزارشی از تظاهرات ضد جنگ 
  در تهران

  ۲۳صفحه 
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي ايران
  2صفحه 

  

 
ازمبارزه براي ايجاد تشكل 

پشتيباني  هاي مستقل كارگري
  !كنيم

  بقيه از صفحه اول
  

طبقه كارگرايران چه در زمان شاه                   
وچه پس از آن در دوره حكومت جمهوري اسالمي 
از داشتن حق تشكل مستقل محروم بوده وامروز نيز 

درجريان انقالب ودر پي برچيده شدن . محروم است
ساط سلطنت ، بخش قابل توجهي از كارگران در ب

. نهادها وشوراهاي كارگري متشكل شدند
هنوزحكومت بر بارگاه قدرت جا خوش نكرده بود 
كه تهاجم به اين نهادهاآغاز و فعاالن آنها دستگير 

همزمان با .  وبعضا به جوخه مرگ سپرده شدند
متالشي شدن نهادها وشوراهاي كارگري ، حكومت 

 شوراهاي "نجمن هاي اسالمي كارخانجات و ايجاد ا
 را در دستور كار خود قرار داد و اين "اسالمي كار 

 گرد آورد و به " خانه كارگر "مجموعه را زير چتر 
. عنوان  تنها تشكل موجود كارگري معرفي نمود

شوراهاي اسالمي كاربه عنوان هسته اصلي خانه 
ه صورت كارگر تا كنون به مثابه ارگاني حكومتي  ب

باندهاي سياه در جهت سركوب و فريب كارگران به 
 –ميدان آمده  و در چارچوب نهادي   سياسي 

. ايدئولوژيك و وابسته به حكومت عمل كرده است 
اين تشكل به ظاهركارگري، ازابتداي شكل گيري تا 
كنون نتوانسته است هيچگاه حتي به سطح 

يز  سياست جمهوري اسالمي ن. سنديكاهاي زردبرسد
همواره اين بوده است كه از تجمع مستقل و وسيع 

 " شوراهاي اسالمي "كارگران ، حتي از ايجادهمين 
  كه در -  كارگري " انجمن هاي صنفي "وتشكيل 

قانون كارخود رژِيم حق ايجاد آن پذيرفته شده است 
 در واحدهاي بزرگ توليدي و خدماتي جلوگيري -

  .نمايد
اسالمي ازبدو پيدايش تا جمهوري                 

امروزعمالدست دردست كارفرمايان  سياست 
اين رژيم . تهاجمي عليه كارگران را پي گرفته است 

شرايط كار را روز به روز سخت تر وبخش بزرگي از 
از . مزاياي شغلي مزدبگيران را حذف كرده است

 " سال پيش، باآغاز اجراي سياست هاي      15حدود 
 فشار بر كارگران وساير مزدبگيران "تعديل اقتصادي 

اخراج وتهديد به اخراج و : نيز تشديد شده است
فقدان امنيت شغلي در شرايطي كه حجم بيكاري ابعاد 

بي سابقه اي پيدا كرده افزايش چشم گيري داشته 
است، قراردادهاي موقت، حتي در مورد مشاغلي كه 
 عرفا وقانونا دائمي محسوب مي شوند رواج  بيشتري

يافته است، خارج كردن گروههاي ميليوني كارگران 
از شمول قانون كار و تامين اجتماعي حتي در حد 
همان حقوق محدودي كه اين قوانين براي كارگران 
در نظر گرفته اند يكي ديگر از  سياست هاي 

نمونه اين سياست . كارگرستيزحكومت بوده است 
متر ضد كارگري در رابطه با  كارگران واحدهاي ك

از پنج نفر وسپس واحدهاي زير ده نفر و بعد كارگاه 
هاي صنفي وكارگاههاي قاليبافي و به اجرا درآمده 

افزون براين ها با اجراي چهارمين برنامه . است 
اقتصادي دولت وطرح هائي كه هم اكنون در مجلس 
دردست بررسي و تصويب است، اكثريت وسيع 

 حداقل حمايت كارگران ، وبويژه كارگران موقت، از
  .وتامين اجتماعي محروم خواهند شد

در چنين شرايطي مديران و                     
كارفرمايان حتي از پرداخت اندك حقوق و دستمزد 

از . ماهانه كارگران شاغل هم طفره مي روند
اينرواعتراض عليه حقوق معوقه به صورت يكي از 
 اعتراضات جاري كارگران در اقصي نقاط كشور،

  .ودر واحدهاي خصوصي ودولتي، در آمده است
دفاع از حق تشكل آزاد ومستقل                     

كارگران، در واقع به معني دفاع از حق كاروحيات 
نيروي كار وزحمت . طبقه كارگر ايران است

كشورمان با احقاق اين حق ابتدائي است كه خواهند 
توانست در برابر تهاجمات دولت و شركاي سرمايه 
دار آن مقاومت كرده وبه دفاع ازديگر حقوق انساني 

ايجاد وگسترش تشكل هاي . و صنفي خود بر خيزند
مستقل وآزادكارگري ، به عنوان عامل مهمي در دفاع 

عي وسياسي مردم عمل كرده مي از حقوق اجتما
تواند در پيوند متقابل با ديگر تشكلهاي صنفي 
واجتماعي، خصوصا تشكلهاي دانشجويان، زنان، 

نقش اساسي ... نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان و
  .در تحول دموكراتيك جامعه ايفا نمايد

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران كه               
ورت و اهميت تشكل هاي مستقل همواره بر ضر

صنفي واجتماعي، بويژه تشكل هاي دموكراتيك 
ومستقل كارگران تاكيد كرده است از هرگونه تالش 

  .ومبارزه جمعي در اين راستا استقبال مي كند
صدور بيانيه اخير كارگران كه در دفاع                 

از برسميت شناختن وايجاد تشكل هاي مستقل 
متكشان تنظيم شده است وهمچنين كارگران وزح

  كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آزاد "شكل گيري 

 اقدام مثبتي است كه مي بايست از "كارگري درايران 
ما به سهم خود مي كوشيم كه . آن پشتيباني كرد 

براي جلب وحمايت از اين خواست ابتدائي اما 
اساسي كارگران، در داخل وخارج كشور ، تالش 

  .كنيم
كارگران كشورمان در پيكار ومبارزه                

روزمره خود ، بدون شك قادرنداشكال مناسب 
تشكل هاي صنفي را در سطح واحدها وكارگاه ها، 
رشته هاي صنفي وحرفه اي ويا در سطح محلي 
ومنطقه اي پيداكنند وطبعا تجارب گذشته جامعه ما 

اما آنچه . وديگر جوامع را نيز مد نظر قرار خواهند داد
خصوصا در اين مرحله اهميت اساسي دارد، مستقل 
بودن ومستقل ماندن اين گونه تشكل ها از اعمال 
نفوذاحزاب وسازمانهاي سياسي و دستگاه ها، نهادها 

ما بر اين باوريم . وجريانات دولتي وحكومتي ا ست
كه طرح وبيان اراده و خواسته هاي جمعي كارگران 

ي بايست به شكل آزاد و وتعيين نمايندگان آنهام
دموكراتيك توسط خودشان بدون دخالت ديگران 

   .صورت پذيرد
حركتي كه آغاز شده است براي                

گسترش ودستيابي به اهداف خود، نيازمند جلب 
تعداد هرچه بيشتري از كارگران وفعاالن كارگري به 
. ويژه در واحدهاي بزرگ صنعتي وخدماتي است

ركت درپيوند تنگاتنگ با حركات ادامه اين ح
واعتراضات جاري كارگران وسايرمردم كشورمان مي 

   .تواند به موفقيت هائي دست يابد
جمهوري اسالمي باشكل گيري حركات صنفي   

وسياسي مستقل وآزاد مردم مخالف است وباآن 
اين حكومت بنا به سابقه . دشمني ديرينه داشته ودارد

خواهد كرد كه با توسل سياه وتاريكش، طبعا تالش 
به سانسور وفشار وسركوب، اين حركت جسورانه را 

امامجموعه تناقضات . هم خاموش ومتوقف كند
دروني خود حكومت، بي اعتباري اش در ميان مردم 
و فشارهاي جهاني دست اورا براي بركشيدن تيغ  به 

عليرغم اين،  خطر مقابله . ميزان زيادي بسته است
االن كارگري را نمي توان حكومت با حركت فع

از اينرو ما خود را موظف مي دانيم كه . ناديده گرفت
دوشادوش ودر كنار كارگران ومردم كشورمان ضمن 
مقابله با سياست هاي سركوب گرانه رژيم جمهوري 
اسالمي ، ازحقوق دموكراتيك وانساني كارگران 
براي دستيابي به خواسته هاي شان ، قاطعانه دفاع 

 .كنيم
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    صفحه  
 

3

 متشكل  متحد تامين مزد و حقوق واقعي كارگران و زحمتكشان در گرو مبارزه
  وآگاهانه آنان است 

 جمشيد مهر
 

 برخورداري از حق ، تامين زندگي شرافتمندانه
  ، مسكن، شرايط زندگي بهتر،  رفاه نسبي،كار

امكان تحصيل و حق آزادي تشكل و فراهم كردن 
كشان كارگران و زحمترشد اعضاء خانواده 

برقراري عدالت  وتحقق وتامين اجتماعي و
آرزوهاي بزرگ كارگران از   اجتماعي

  . اشد بوزحمتكشان ايران بوده و مي 
 اما تهاجم و تعرض گسترده سرمايه داران و رژيم 
جمهوري اسالمي بعنوان بزرگترين كارفرماي 

 سال گذشته چنان كارگران 26كشور در طي 
ي قرار داده و وزحمتكشان را در موضع تدافع

چنان روزگار سياه و دهشتباري را براي آنان رقم 
زده است كه گزاف نيست اگر بگوييم اينك 
مبارزه مرگ و زندگي در اين مرزو بوم جريان 

م و خواهيه به روشني مي توان گفت چه ب.دارد 
 حداقل دستمزد ه نخواهيم موضوع حفظ شغل وچ

ارگران گي كي معيشتي زندنياز هاو تامين حداقل 
و زحمتكشان به مهمترين مساله آنان تبديل شده 

 تحت الشعاع قرار وديگر مسايل وموضوعات را
  .داده است 

ن تعرض كاربدستان جمهوري اسالمي در پي اي
اند تا هرج ومرج را جايگزين  وتهاجم توانسته

  قانون واز جمله قانون كار كنند و كرده اند
  روزه 89  , ماهه6   ,قراردادهاي موقت يك ساله

 15 و حتي يك ماهه و ء قراردادهاي سفيد امضا,
 روزه بيانگر گوشه اي از اين تعرض و 6روزه و 

 50در حالي كه هم اكنون بيش از .تهاجم است 
برخي آمار هاي رسمي اين رقم (در صد كارگران 

تحت .) اعالم مي كنند % 60را بيش از 
رگران كا. قراردادهاي موقت به كار اشتغال دارند 

نازل تر از حداقل دستمزد  هاي بسيار با مزدبسياري
  در شهرهاي ،اعالم شده در مناطقي مانند عسلويه

مشغول بكار .....و   در استان قم ،استان خراسان
  ، ساعت كار روزانه12 تا 10 در برابر وهستند 

يافت مي  در هزار تومان70دستمزدي كمتر از 
  . كنند 

 هزار 70 هنوز كه هستند يكارگران ، ايالم در « 
 ، روي اين از ؛ گيرند مي حقوق ماه در تومان
 زير و گذشته هم بقا خط از ديگر ها آن زندگي
   )83 بهمن 23ايلنا ( ».برند مي سر به صفر

 وتشديد بحران بيكاري وفراهم آمدن گسترش
 ميليون نفر بخصوص 5 بيشتر از ،ارتش بيكاران

 اهي ن  دانشگتحصيالجوانان  زنان و بويژه فارغ ال
از  را با اين معضل دست به گريبان نموده  وآنان را

حق قانوني خود يعني حفظ موقعيت و امنيت 
شغلي و يا داشتن كار مناسب كه با درآمد حاصل 

از آن بتوانند زندگي شرافتمندانه و در خوري  
 در حال حاضر.  محروم كرده است  ،فراهم كنند

 ماه تا 6طور ميانگين از گروه وسيعي از كارگران ب
حقوق ماهانه  ويااند افت نكردهيك سال حقوق دري

كارگاه ها و . شود به موقع پرداخت نمي
باز كارخانجات فعال  با هزارو يك ترفند از توليد 

 دچار تعديل .شود مانند و درشان تخته مي مي
و . ساختاري و يا تغيير ساختار صنايع  مي شوند

ار ارگرانش دچل وكيكي در پي ديگري تعطي
ي و به امان خدا روانه خيابان بازخريد هاي اجبار

چهره ديگر اين تهاجم و  اينها همه. ند گرد مي
در همين مهرماه گذشته  . دهد تعرض را نشان مي

فوريت طرحي در مجلس جمهوري اسالمي به 
تصويب رسيد كه بر اساس آن كليه كارگران با 

قانون كار خارج  از شمول ،قرارداد هاي موقت كار
خواهند شد و بر مبناي اين طرح  روابط و مناسبات 

بر اساس تراضي ، كارفرما وبين كارگر وسرمايه دار
  . طرفين وقرار دادهاي دسته جعمي است 

براي زنده ماندن خود و ر  شرايطي كه كارگدر
خانواده اش متاعي جز نيروي كارش براي فروش 

 حمايت نمي و هيچ قانون ومرجعي از وي .ندارد
كند و از تشكلي مستقل ومقتدر نيز برخوردار 

توان به دستمزد واقعي دست  چگونه مي ست،ني
  يافت ؟

در طي دو دهه گذشته رژيم جمهوري اسالمي 
وسرمايه داران بداليل مختلف از پرداخت و 

وق كارگران جلوگيري كرده و افزايش حداقل حق
هاي حقوقي كمتراز حداقل معيشت و نيازكارگران 

البته افزايش  .خود و خانواده شان دريافت كردند 
قيمت ها وتورم رسمي و غير رسمي توسط سرمايه 

 كارگري هم چنان سير صعودي داران ودولت ضد
 در نتيجه هر سال بر فقر و محروميت .داشته است

كه اي  بگونه. يش از سال پيش افزوده شد آنان ب
وخط حداقل دستمزد بشدت نسبت به سبد هزينه 

 محجوب دبيركل خانه كار .ه استماندفقر عقب 
 فقط «دستمزدها متوسط حال حاضر  درديمي گو

 داده تخصيص خود به را 58 سال ميزان درصد 40
عضو »اصغر برشان « بنا به اظهارات  و »است

بررسي ها نشان مي دهد كه شوراي عالي كار، 
 درصد حقوق 60، معادل  در حال حاضرانكارگر

 1358مزد سال : دنكن ل دريافت ميل قب سا25
 درصد 60 ريال بوده كه اين رقم حدود 567روزانه 

   .نمود  هزينه زندگي كارگران را تامين مي
 قانون كار جمهوري اسالمي  چگونگي 41ماده 

اين گونه بيان مي  تعيين وميزان حداقل دستمزد را
  .كند 

د مزميزان حداقل وراي عالي كارهمه ساله موظف است، ش"
ران را براي نقاط مختلف كشور ويا صنايع مختلف با كارگ

  . توجه به معيار هاي ذيل تعيين نمايد 
  حداقل مزد كارگران با توجه به در صد تورمي كه از – 1

   شود طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي
   حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي - 2

رد توجه قرار كار محول شده را موكارگران و ويژگي هاي 
كه تعداد , تا زندگي يك خانواده اي باشد دهد بايد به اندازه

 اعالم مي شود را تامين متوسط آن توسط مراجع رسمي
   . نمايد 

 شوراي عالي كار جمهوري 1382ي سال در ماه هاي پايان
 كند "واقعي"اسالمي تصميم گرفت تا حداقل دستمزدها را 

 كه اصوال يك( ح با رعايت سه جانبه گراييو به اصطال.
كارگر ونه شوراهاي  زيرا نه خانه. جانبه گرايي است 

اسالمي كار و نه تشكل هاي دست ساز وزارت كار 
فاصله دستمزد را .) هيچكدام نماينده كارگران ايران نيستند

يعني .اي ترميم كند  سطح حداقل معيشت و خط فقر بگونهبا
 را تا سطح حداقل 83ان در سال حداقل دستمزد كارگر

 اين گروه هاي اساس توافق بر. برسانند 1358دستمزد سال 
 مبلغ 1383 حداقل دستمزد كارگران براي سال شورا
و عالوه برآن توافق شد تا با . هزارتومان تعيين گرديد 207

حداقل دستمزد (يك ميليون ريالي موجود توجه به خالء
. هزار تومان اعالم شد 106غ  مبل1383قابل پرداخت در سال 

رم  نفري و تو5ميان دستمزد وسبد هزينه يك خانواده ) 
 طي  حداقل دستمزد اعالم شده از سوي بانك مركزي،

هزار تومان به مبلغ نرخ 25چهار سال هر سال با افزودن  
 . ترميم گردد  شده از سوي بانك مركزي  تورم اعالم

به . گيري كند جلود تورم بايد از رشز همچنين دولت ني
عبارت ديگر مبناي محاسبه حداقل دستمزد كارگران در 

در نظر 1358ظاهر بر مبناي  حداقل حقوق سال ه ب 83 سال 
  . گرفته شد 
عدم پرداخت خصوص  دبير كل خانه كارگر در محجوب

يك باره عقب ماندگي حداقل دستمزد و ترميم  آن در طي 
 شوراي گذشته الس توافق «مي گويد چهار سال آينده  

 فاصله تومان هزار صد يك مبلغ تقسيط بر مبني  كار عالي
 طي بايست  مي كه را كارگران دستمزد حداقل با فقر خط
 حقوق حداقل به و افزوده ساليانه تورم بر سال چهار

 از جلوگيري و نظام حفظ براي شود افزوده كارگران
  ) 09/01/1384 ايلنا (.  »پذيرفتيم اقتصادي، نابساماني

 سال توافق خصوص در خواجه نوري معاون وزير كار 
 پرداخت يكباره را افتاده عقب مبلغ چرا كه اين و گذشته
 عقب اين جبران كه آنجايي از « :گويدي م ، كنند نمي

 داشت پي در فرمايان كار براي را سنگيني مالي بار افتادگي
  كنيم پرداخت آينده سال 4 طي را مبلغ اين گرفتيم تصميم ،
 ) 26/07/1383ايلنا (. »
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 عليرغم 1384 تعيين حداقل دستمزد براي سال 
توافقات سال قبل در شوراي عالي كار به دليل 
توازون قواي موجود ميان گروه هاي اين شوراء 
وهمچنين مساله انتخابات رياست جمهوري و 

ان دوره اي مجلس روال ديگري را انتخابات مي
 19بر خالف سال هاي گذشته تا روز .  طي كرد 

اسفند  شوراي عالي كار جلسه اي براي تعيين 
معاون روابط كار . حداقل دستمزد برگزار نكرد 

رت كار  عدم حضور نمايندگان كارفرمايان را وزا
تعويق در برگزاري اجالس شوراي عالي علت 

ارديان رئيس هيات مديره عط. كار اعالم كرد 
كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان با انتقاد از 

 در روند ونحوه عدم نظارت نمايندگان اين تشكل
 توزيع بن كارگري و غير قابل قبول دانستن آن،

در جلسات شوراي عالي كار حاضر نشد و خانه 
را مانع حل مشكالت موجود بر سر راه  كارگر

خواجه نوري  . نست تعيين حداقل دستمزد دا
گان اون وزيركار گفت عدم حضور نمايندمع

 .كارفرمايان موجب عدم تصميم  نخواهد شد
خالقي وزير كار گفت جلسه شوراي عالي كاربا 
اكثريت اعضا تشكيل و تصميمات آن با راي 

 جلسه آخرين پاياندر .اكثريت معتبر خواهد بود 
 رماكارف ، كارگر گروه حضور با كار عالي شوراي

 احتساب با  84 سال دستمزد افزايش مبلغ دولت، و
 مركزي بانك سوي از كه ساليانه تورم درصد 15

 تعيين تومان 592 و هزار 122 مبلغ ، شده اعالم
 بن به نيز هزارتومان 2 مبلغ همچنين .گرديد

 تومان هزار 4 به آن مبلغ و افزوده كارگران
ل بر طبق مصوبه سال قبل حداق . يافت افزايش

 . هزار تومان تعيين مي شد162بايست  دستمزد مي
بار ديگر تجربه نشان داد كه حكومت اسالمي  

خواجه  . حتي به مصوبات خود نيز پايبند نمي ماند
 سال در كه«. مي گويدنوري معاون وزير كار 

 در اسالمي شوراي مجلس مصوبه دليل به جاري
 كه آمد عمل به هماهنگي ها، قيمت تثبيت مورد

ايلنا (»  .شود پرداخت آينده سال 6 طي تفاوت ينا
عبارت  ديگر منافع و حقوق ه ب.   ) 26/12/1383

، كارگران به دليل اختالف وكشمكش هاي دولت
سادگي ه سرمايه داران و وزارت كار بمجلس، 

  .  پايمال و مورد تعرض قرار مي گيرد  
  

  ش دستمزد هاي افزايضرورت مبارزه برا
مزد ها محدود مول افزايش دستاگر چه دامنه ش

گران مشمول قانون كار است و فقط  شامل كار
و با توجه به گفته مدير كل روابط كار . مي شود 

كارگاه هاي كشور به صنوفي %92وزارت كار  
تعلق دارند كه تحت كارگاه هاي زير ده نفر 

نون كار خارج تعريف مي شوند و از شمول قا
ميت مبارزه براي  از اهولي مطمئنا. شده اند 

چرا . بهيچ وجه كاسته نمي شودها افزايش دستمزد
كه مبارزه كارگران براي افزايش دستمزد بر 

يك اساس يك واقعيت عيني جريان مي يابد و به 
در اين .شود  مساله دايمي وهدفمند تبديل مي

مبارزه كارگران  اساس مخالفت و ضديت سرمايه 
د وضعيت در بهبو داران و دولت حامي آن را

بينند و اقتصادي خود كامال عيني وملموس مي 
ارزه براي مب. كند تر مي آنان را براي مبارزه جدي

افزايش دستمزدها در شرايطي كه حداقل 
گونه تناسبي با تورم وگراني سرسام دستمزدها هيچ
ي زندگي ها  حداقل هزينهندارد و با آور موجود
اي   به مبارزهتواند برابر فاصله دارد، ميسه تا چهار 

 علني  و سراسري ، هماهنگ، ،آگاهانهيافته سازمان
  .تبديل شود 

 ،معلمان، افزايش دستمزد خواست فوري كارگران
مبارزه متشكل .پرستاران و ديگر زحمتكشان است 

 سراسري آنان براي  افزايش دستمزد وآگاهانه و
  .تواند اين رژيم را مجبور به عقب نشيني  نمايد  مي
  

  ارگر و نعل وارونه  خانه ك
 يك هخانه كارگر  بنا به ماهيت خود و از آنجا ك

همواره و. تشكل سياه دولتي و ضد كارگري است 
سعي در همسو نشان دادن خود با مبارزات و 

تا بگونه اي مانع , اعتراضات كارگران داشته است 
از تحول و گسترش اين مبارزات در مسيري مستقل 

فقط به «  خود  مي گويند خانه كارگري ها. گردد 
خاطر مصالح نظام و همراهي  با دولت و مجلس 

محجوب .  » .  ميزان افزايش دستمزد را پذيرفته اند 
براي فريب كارگران  نقش فريب خورده ها را 
بازي مي كند و عليرغم اين كه خود و خانه كارگر 
بعنوان گروه كارگري  در جلسات شورايعالي كار 

ين ي جلسه اين شورا را براي تعشركت داشته اند
مي » سراسر فريب و دورغ   «1384دستمزد سال 

خواند و مي گويد گروه كارفرما  ودولت تعهدات 
 با توجه به نزديك بودن .خود را نقض كرده اند 

و انتخابات ميان انتخابات رياست جمهوري 
د اي مجلس مساله عدم افزايش دستمز دوره

و كارفرمايان مي كارگران را به عهده دولت 
حسن صادقي از مجلس مي خواهد كه . گذارد 

  .اش ادب كند » خودسري « دولت را بخاطر 
خانه كارگري ها همه تالش خود را بكار گرفته اند 

 چهره خود را پنهان »آي دزد, آي دزد «تا با گفتن 
كنند  وخود را رفيق قافله و نماينده كارگران 

يگر خانه و دمحجوب و صادقي . قلمداد كنند 
كه حتي اگر دولت كارگريها خوب مي دانند

وسرمايه داران با افزايش دستمزد مورد نظر آنان 
 كارگران نيروي كارشان را به ،موافقت كنند

يمت در بد ترين شرايط حداقل ترين و نازل ترين ق
حداقل دستمزد كارگران در حد . فروخته اند

هبود و  به هيچ وجه  نشاني از ب1358دستمزد سال 
 سال قبل 26ارتقا سطح زندگي آنان  نسبت به 

و مبارزه آنان براي تحقق دستمزد واقعي . نيست 
  . متوقف نمي كند 

 ي تشكل هاي آزاديبرا
 يكارگر
  دري آزاد كارگريها  ايجاد تشكليكميته پيگير

 ايران

   2005  فوريه10 – 1383 بهمن 22پنجشنبه 
  : به
  ي وزارت كار و امور اجتماع-
   در سراسر جهان ي كارگريها  سازمان-

   : I LO كار يالملل و سازمان بين
  

 ي از كارگران با قراردادهايامروزه در ايران حدود نيم
 يحقوق  سفيد امضا در بييها  با برگهيموقت كار و حت
 ي رسمي، كارگرانيها بيني طبق پيش.  كارند مطلق مشغول به
 چند يشوند، ط  مي موقت به كار گرفتهيكه با قراردادها

 درصد از كارگران شاغل را در برخواهند 90سال آينده 
 ديگر قانونگذاران در ايران به دنبال خارج ياز سو. گرفت

خروج از ( كمتر از پنج و ده نفر ي دارايها كردن كارگاه
و كارگران قاليباف از شمول )  ماده قانون كاريشمول س

ه كارگران موقت  محروم كردن كامل هميقانون كار، در پ
در اين شرايط سازمان . باشند  ميياز حداقل تأمين اجتماع

 ي به ايران و نظارت به امضاي كار با اعزام نمايندگانيجهان
 در فصل ششم قانون ي در خصوص اصالحاتيا نامه تفاهم

كه بدون )  كارگرييها در رابطه با تشكل(كار موجود 
رفته، در كمال حضور نمايندگان مستقل كارگران انجام گ

 كارگران در ايران صحه گذاشته و يحقوق تأسف عمالً بر بي
قطعاً كارگران . به اين وسيله به آن رسميت بخشيده است

 مستقل يها ايران كه به دليل محروميت از داشتن تشكل
 و مغاير با يخود همواره شاهد تحميل قوانين ضد كارگر

اند،  بوده) ILO( كار ي سازمان جهانيها نامه مقاوله
 آن ي را كه نمايندگان آنها در تنظيم و امضايا نامه تفاهم

  .اند، به رسميت نخواهند شناخت حضور نداشته
 يلذا ما امضاكنندگان زير خواهان به رسميت شناختن آزاد

در اين راستا .  هستيمي مستقل كارگريها ايجاد تشكل
 جهت رفع يضمن درخواست از وزارت كار و امور اجتماع

 كارگران و به رسميت شناختن نمايندگان يياب انع تشكلمو
 مربوط يها  نشستيمستقل كارگران جهت حضور در تمام
 نيز در ي كارگريها به تدوين قوانين مرتبط با كار از سازمان

 برحق كارگران يها خواهيم تا از خواست سراسر جهان مي
همچنين از همكاران خود در اين . ايران حمايت نمايند

خواهيم تا از   ميي كارگريالملل ها و ساير مجامع بين مانساز
 و نظارت ي شناس  كار بخواهند كه به رسميتيسازمان جهان

 در ينامه مربوط به قوانين كارگر  هر گونه تفاهميبه امضا
از ( مستقل كارگران يها ايران را، منوط به حضور نماينده

 يارهاو استفاده از ابز)  كارگرانيطريق تصميمات جمع
  . الزم جهت نظارت بر اين انتخابات، بنمايند

  
  در ايران ي آزاد كارگريها  ايجاد تشكليكميته پيگير
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در آستانه سال نو 
 خاوران گلباران شد

 

انباختگان ج اسفند ماه ، خانواده هاي 28روز جمعه  
 به همراه عده كثيري از مردم بخصوص 67سال 

جوانها كه حضورشان بطرز چشمگيري محسوس مي 
 . شد در خاوران گرد هم آمدند

بطوري  راسر خاك خاوران غرق در گل شده بودس
از چند روز قبل خانواده ها با . كه زمين ديده نمي شد

 يادتان "دانه هاي سبزه در مركز خاوران نوشته بودند 
 و اين نوشته كه امروز سبز شده بود جلوه "گرامي باد 

 . خاصي به اين خاك داده بود
عكسهاي . دور تا دور خاوران كاج كاشته شده است

جانباختگان در ميانه اين خاك نهاده شده بود و 
بعضي از .آن گرد آمده بودندخانواده هاي دورتا دور 

  مادران سفره هفت سيني چيده بودند و همگي سبزه
شان سبز كرده بودند در كنار   اي را كه به ياد عزيزان

همگي با شيريني و . عكسهاي آنان گذاشته بودند
مادري مي گفت . شكالت از هم پذيراي مي كردند

از اينكه اينهمه جمعيت آمده خوشحالم چون سالها 
زحمت كشيده ايم در سرما و گرما اينجا زيادي 

آمديم و نگذاشتيم كه ياد اين جگرگوشه هامان 
فراموش شود، امروز اگر بميرم مطمئنم كه اين جوانها 

پدر پيري .نمي گذارند خون اين عزيزان پايمال شود
رو به جوانها كرد و گفت شايد من تا سال ديگر نباشم 

اد اين نونهاالن تان نگذاريد ي  شما را به جان عزيزان
ما فراموش شود داغشان خيلي براي ما سخت بود ، 

كه اين حرف شديدا جمعيت را تحت تاثير قرار داد و 
  . صداي هق هق گريه همه بلند شد

برخي از خانواده ها به ياد عزيزشان سنگي گذاشته اند 
( و غروب ) تاريخ تولد( و روي آن فقط نام ، طلوع 

  .  اندرا حك كرده) 67تابستان 
چيزي كه امسال بيش از هر چيز ديگر توجه همگان 
را چلب مي گرد حضور جواناني بود كه سرودها و 
ترانه ها را بطور دسته جمعي مي خواندن كه اين 

 . برنامه يكي با شكوهترين برنامه ها بود
تعدادي خبرنگار از صحنه هاي مختلف عكس مي 

 . گرفتند و برخي گزارش تهيه مي كردند
نين ياد چندين تن از مادران و پدران اين همچ

جانباختگان كه طي سال گذشته فوت كرده بودند 
 . گرامي داشته شد

مطالبي در مورد مسائل مختلف از جمله روز زن 
خوانده شد كه از همه مهمتر مطلبي بر ضد جنگ و 
جنگ طلبي بود كه با ابراز احساسات تمام حاضرين 

 . مواجه شد
لبي كه امروز پيشنهاد شد ، ديدار از از برنامه هاي جا

  .خانواده هاي جانباختگان در ايام نوروز است 

 هشتم مارس روز جهاني زن خجسته باد

ي كه با تكيه بر مقدسات ديني حفاظ مستحكمي براي حاكميت مردساالري بنا كرده است ، روز رزم مشترك  مارس روز جهاني مبارزه عليه ستم جنسي ، روزايستادگي در برابر رژيم8 
  . براي دستيابي به برابري دو جنس ، روز همبستگي با زنان ، به همه انسان هاي مبارزو آزاد انديش خجسته باد 

روا مي شود و اجحافاتي كه در سايه حكومت مردساالر جمهوري اسالمي برزنان كشورمان اعمال مي شود ، گوشزد  در صد مردم ايران 50 مارس فرصتي است تا بار ديگر بيدادي كه بر 8
  . كنيم و همزمان مقاومت وايستادگي نويد بخشي كه در برابر اين بيدادگري هابر پا شده است ، ياد آورشويم 

فعاليت سازمان هاي مستقل زنان در رابطه با زلزله بم ، تالش هاي زنان فمينيست عليه قانون سنگسار و . مان بود در سالي كه گذشت جنبش زنان يكي از جنبش هاي اجتماعي فعال كشور
ري  وبالگ و تعداد بيشماري سايت هاي زنانه ، برگزا1600اعدام زنان ، همايش صدها سازمان غير دولتي زنان در رابطه با خشونت هاي خانگي و خشونت هاي اجتماعي ، فعاليت 

به ميزاني كه اعتراضات زنان عليه اين ستم . تبلور حركت زنان روشنفكر و سكوالر در سال گذشته بوده است ... سخنراني ها وتجمع زنان ، افزايش نشريات ، كتب ، سينما ، تاتر ، نقاشي و
به شرطي كه از مهريه خود بگذرند . البته زنان در اين سال به امتيازاتي نيز دست يافته اند . ه است و بيداد رشد كرده است به همان اندازه فشار بر روزنامه ها و وبالگ هاي زنانه افزايش يافت

در حالي كه از . به مدت زمان حضانت فرزندان دختراز سوي مادر چند سالي ديگر اضافه شده است . بحث سقط جنين قانوني ، بحثي عمده شده است !! از حق طالق برخوردار شده اند
با وجود اين عقب ... سن قانوني ازدواج دختران باالرفته است و. مسئوالن دولت ، خانه هاي امن برپا شده است ، اما در چهارديواري اين خانه هابه فحشاي قانوني دامن زده شده است سوي 

شكلي از ..... خود كشي و خودسوزي زنان ، فرار از خانه ، فحشاء و . وار است نشيني هاي بسيار كوچك حكومت ، دامنه فشار بر زنان بسيار وسيع وتحمل آن براي آنان فوق العاده دش
در سال گذشته تعداد زناني كه از زور تحمل درد و مشقت و خشونت و آزار هاي جنسي، خود و . مقاومت منفي در برابر اين اجحافات و ساختار پدر ساالرانه موجود در ايران بوده است 

آمار دختراني كه به لحاظ آزار هاي خانواده سنتي، فقر ، عدم آموزش ، بيكاري، نبود امكانات كافي براي جوانان، اعتياد پدر ، . رگ فرستاده اند افزايش يافته است كودكانشان را به كام م
اين سال رشدي صعودي داشته و پديده حراج دختران و تجارت زنان به تعداد زندانيان زن در .به خيابان ها پناه برده اند دو برابر گشته است ... آرزوي زندگي بهتر، زيستن بدون ترس و

شمار زناني كه با فروش پيكرشان به دنبال سراب آرزوهاي خود سرگردان شده اند و همچنين زنان سرپرست خانواري كه براي سير . در مناطق مرزي گسترش يافته استكشور هاي مجاور 
هشت مارس در حقيقت .  فرياد خاموش شرف انساني استرنج اين زنان. كردن شكم فرزندان خود به تحمل نياز هاي حيواني انواع و اقسام مردان ناشناس تن داده اند افزون گشته است

  . روز مبارزه براي رفع اين ستم ها و صداي رساي اين فريادها است
تحجر شعار جدائي دين از دولت اولين گام مبارزه در راه خالصي زن از بند هاي م. تا زماني كه دين با دولت عجين است زن ستيزي و ستم هاي جنسيتي به شدت خود باقي است

تقسيم عادالنه ثروت هاي اجتماعي پيش شرط جامعه اي است كه در آن امكان . از اينرو اولين شرط مبارزه براي رفع خشونت از زنان إيجاد جامعه اي سكوالر است. پدرساالري است
فحشا ، خودسوزي،فرار از خانه،اعتياد،قتل و دزدي اولين بيماري . ن و كودكان مي ربايد فقر اولين قربانيان خود را از ميان زنا. تسلط پدر ساالري مي تواند به تدريج از ميان برداشته شود 

  . هاي تقسيم ناعادالنه ثروت هاي اجتماعي است 
  

ما به سهم خود . نه به سرانجام نخواهد رسيد سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران براين باور است كه مبارزه براي استقرار دموكراسي بدون مبارزه پيگير براي طرد فرهنگ ومناسبات پدر ساالرا
بااين اميد كه مبارزه مشترك همه انسانهاي آزاده براي ريشه كن كردن اين بي . خواهيم كوشيد در سنگر مبارزه عليه آداب سنن ارتجاعي مرد ساالرانه به تالش هاي خود ادامه دهيم

   مارس برهمه زنان ومردان آزاده خجسته باد 8با اين آرزو . گيري به بار نشيندعدالتي ازدرون خانه و محله وشهر وكشورمان آغاز و با پي
  

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
 2005 مارس 8 - 1383 اسفند 18
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گزارشي از نقض 

 حقوق زنان 
  در ايران

  
  
 

قوق بشر و  ز سوي جمعي از سازمانهاي مدافع 
ر خارج از كشور سازمانهاي زنان  گزارشي از  ايراتي 

قوق زنان تهيه و در سايت هاي اينترنتي  موارد نقض 
اين گزارش  در زير براي خوانندگان . منتشر شد

 .نشريه منتشر مي شود

ح ا
د

ح

 
 
 

گونه اي مضاعف آنچنان در چنبره زنان ايراني ب
رژيم جمهوري اسالمي و آداب و » زن ستيز« قوانين 

رسوم دست و پاگير گرفتارند كه بعضاً راهي بجز 
آمار خودكشي . خودكشي پيش روي خود نمي بينند 

در سالي . در مناطق محروم كشور بيانگر اين امر است 
 كه گذشت تنها در استان مركزي و استان ايالم به

.   زن اقدام به خودكشي كردند 220 و 250ترتيب 
خانم ياكين ارتورك گزارشگر ويژه سازمان ملل 
متحد در زمينه خشونت عليه زنان در سفر اخير خود 
به ايران طي گزارش مقدماتي خود از انواع نقض 

در اين گزارش ازجمله به . حقوق زنان ياد كرد 
زنان خشونت هاي رواني ، جنسي و فيزيكي عليه 

قاچاق زنان به كشورهاي حوزه . اشاره شده است 
خليج فارس ، نقص در قوانين طالق ، تبعيض جنسي ، 
طوالني بودن مدت حبس در سلولهاي انفرادي ، 
ممنوع المالقات بودن ، عدم تناسب جرم و مجازات ، 

از ... نداشتن وكيل ، نقض معاهدات بين المللي و
  . موارد ديگر اين گزارش است

ر سال گذشته عالوه بر نقض حقوق زنان در اشكال د
فوق، رژيم محدوديتهاي جديدي را براي زنان ايجاد 

مثالً سهميه دختران در برخي از رشته هاي . كرد 
در . تحصيلي نظير پزشكي و دارو سازي كاهش يافت 

عرصه مدني نيز دستگيريهاي خياباني ، شالق زدن و 

 بد حجابي افزايش جريمه نقدي در تابستان به بهانه
 . يافت

در گزارش زير بخش بسيار كوچكي از نقض حقوق 
 : زنان در ايران ارائه شده است

 
اسامي زناني كه به حكم دادگاههاي  رژيم 

      .جمهوري اسالمي اعدام شده اند
   ساله قزوين27ـ منيره قاسمپور    1
    ساله  نكاء16ـ عاطفه سهاله رضوي  2
 

ر دادگاههاي  رژيم اسامي زناني كه د
 .جمهوري اسالمي  محكوم به اعدام شده اند

   ساله33ـ فاطمه حقيقت پژوه 1
      ساله28»        الف « ـ فاطمه  2
  ساله31ـ اكرم قويدل             3
  ساله19ـ ليال مافي                 4
   ساله22ـ حاجيه اسماعيل وند  5
    « ش« ـ معصومه  6
  هدـ شهال جا 7
  ـ كبرا رحمانپور 8
  ـ فاطمه9

  ـ زهرا 10
  ـ يك زن كه نام او اعالم نشده است11 
 

 : زنان محكوم به سنگسار
  صد ضربه شالق و سنگسار»  سيما« ـ  1
  

 :محكومين به زندان و شالق
   ساله13ـ ژيال ايزدي  1
  

 : مرگ هاي مشكوك
  ـ سيمين  ب  دانشجو دانشگاه آزاد اسالمي جيرفت1
 ساله دانشجوي دانشكده 26ـ عصمت حبيب اللهي  2

 روابط بين الملل وزارت امور خارجه
  ـ يك دانشجوي دختر دانشگاه اصفهان 3
  « افتخار« ـ الناز درخشان خبرنگار روزنامه  4
« و » شرق « ـ شهال شكاري خبرنگار روزنامه هاي  5

 « افتخار
« و » شرق « ـ شيوا شكاري خبرنگار روزنامه هاي  6

 « افتخار
 

زنان روزنامه نگاري كه در طي سال گذشته 
 در دادگاهها بازجويي و محاكمه شده اند

  « لوتوس« ـ بتول زماني مدير مسئول ماهنامه  1
 « رايزن جوان« ـ مهناز هويدا مدير مسئول هفته نامه 2
 « هنر زندگي« ـ صديقه طالعي  مدير مسئول نشريه  3

موسيقي « ل دوهفته نامه ـ پريوش برنجي مديرمسئو4
 « قرن

آهنگ « ـ سكينه كريم خاني مدير مسئول ماهنامه  5
 « زندگي

ـ تونيا كبود وند دبير بخش زنان نشريه توقيف شده  6
 « پيام مردم كردستان« 
» صدا « ـ فائزه شريف مدير مسئول هفته نامه  7

 هزار تومان جريمه نقدي650
بازداشت » اعتماد « ـ فرشته قاضي خبرنگار روزنامه  8

   ميليون توماني50و صدور قرار وثيقه
» فرزانه « ـ محبوبه عباسقلي نژاد سردبير نشريه  9

  ميليون توماني30بازداشت و صدور قرار وثيقه
ـ فريبا داودي مهاجر دبير انجمن روزنامه نگاران  10

 جوان  تهديد به مرگ از سوي نهاد هاي امنيتي
نجمن زنان كرد مدافع ا« ـ شمزين جهاني عضو 11

و  روزنامه نگار سه سال و نود » صلح و حقوق بشر
  ويك روز زندان

» همشهري « ـ نفسيه كوهنورد خبرنگار روزنامه  12
 اخراج از كار

ممنوع ورود به » ايلنا « ـ مسيح علي نژاد خبرنگار  13
 مجلس

 
دستگيري دست جمعي زنان در جشن ها به 

  « فساد« جرم رقص وشادي به اتهام 
   زن د رتهران22ـ 
  زن در مشهد16ـ 
  زن در اهواز24ـ 
  زن در ساوجبالغ20ـ 
  زن در سمنان132ـ 
  زن در الهيجان32ـ 
  زن در قزوين55ـ 
  زن در زنجان61ـ 
  زن در رشت49ـ 
 زن در زنجان دريافت تذكر از سوي نيروهاي 769ـ 

 امر به معروف و نهي از منكر
دريافت تذكر از سوي نيروهاي  زن در سمنان 1250ـ 

 امر به معروف و نهي از منكر
 

 محاكمه فعالين سياسي ، فرهنگي و اجتماعي
ـ فاطمه حقيقت جو نماينده دوره ششم مجلس  1

 شوراي اسالمي
 ـ شيرين عبادي وكيل دادگستري 2
  ـ فاطمه گوارايي فعال ملي ـ  مذهبي 3
 سه ـ مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال ملي ـ مذهبي 4

 سال حبس تعليقي
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» زنان موسيقي ايران « ـ توكا ملكي نويسنده كتاب  5
 يك ميليون تومان جريمه نقدي

زنان پرده نشين « ـ مليحه مغازه اي مترجم كتاب  6
يك و نيم ميليون تومان جريمه » مردان جوشن پوش 

 نقدي
ـ سوسن طلوعي دبير زبان انگليسي و عضو شوراي  7

  شهر جلفا
 

دستگيري و بازجويي فعالين سياسي ، 
 فرهنگي و اجتماعي

 « اتحاد ملي« ـ خانم علوي شوشتري عضو گروه  1
ـ اكرم اقبالي از بازداشت شدگان تجمع در مقابل 2

 روز بازداشت 21( دفتر سازمان ملل متحد در تهران 
 (  ميليون تومان قرار وثيقه40

ر مقابل ـ فريبا هدايتي از بازداشت شدگان تجمع د 3
 دفتر سازمان ملل متحد در تهران

ـ الهه نازجو از بازداشت شدگان تجمع در مقابل  4
 دفتر سازمان ملل متحد در تهران

ـ شهرزاد كريمان از بازداشت شدگان تجمع در  5
 مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران

ـ خانم شقاقي از بازداشت شدگان تجمع در مقابل  6
 تحد در تهراندفتر سازمان ملل م

ـ خانم رخساره از بازداشت شدگان تجمع در مقابل  7
 دفتر سازمان ملل متحد در تهران

ـ دختر و همسر محمد احمدي از بازداشت شدگان  8
 تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران

ـ شهين خادمي از خانواده هاي اعدام شدگان   9
  سازمان مجاهدين خلق ايران

ه بابا خاني از خانواده هاي اعدام شدگان  ـ طاهر 10
 سازمان مجاهدين خلق ايران

ـ زري جوادي از خانواده هاي اعدام شدگان   11
 سازمان مجاهدين خلق ايران

ـ مادر لواساني از خانواده هاي اعدام شدگان   12
 سازمان مجاهدين خلق ايران

ـ مادر خادمي از خانواده هاي اعدام شدگان   13
 جاهدين خلق ايرانسازمان م

ـ شهناز هادي قشقايي بجرم نظرسنجي در مورد  14
 حوادث فيروز آباد

 جنبش پيشاهنگان ايران«ـ نرگس اديب از فعاالن 15
» 

ـ معصومه اكبر بيگي دستگيري به علت شركت  16
 « اعتراض عليه خشونت« در حركت 

 ـ زهرا جمالي كارمند ستاد مشترك سپاه پاسداران 17
 ري دو زن در تهران به جرم پخش اعالميهـ دستگي 18
 ـ سارا عباسي از فعالين حركت ملي آذربايجان 19

  

 احضار ، بازجويي و بازداشت دانشجويان
  ـ سحر صديقي دانشجوي دانشگاه اصفهان1 
 ـ مرضيه آريانفر دانشجوي دانشگاه اصفهان2
 ـ منيره بهارلو دانشجوي دانشگاه اصفهان 3
 نشجوي دانشگاه تهرانـ سوناز شريفي دا 4
 ـ هانيه نعمتي دانشجوي دانشگاه تهران 5
 20« ـ شيوا نظر آهاري دانشجوي دانشگاه صدرا  6

 «  ميليون تومان وثيقه40روز بازداشت 
 ـ مريم خرمي دانشجوي دانشگاه پيام نور ورامين 7
 3« ـ پگاه ساكي دانشجوي دانشگاه آزاد اراك  8

 « ميليون تومان كفالت
طمه هدايت دختر روزنامه نگار زنداني انصافعلي ـ فا 9

  . هدايت ممنوعيت ازتحصيل
 

محدوديت هاي گوناگون عليه فعالين سياسي ، 
 فرهنگي و اجتماعي

ـ اعظم طالقاني دبير كل جامعه زنان انقالب اسالمي 1
 ممنوع الخروج

ـ نرگس محمدي فعال ملي ـ مذهبي عدم اجازه  2
 ازي كرمانشاهايراد سخنراني در دانشگاه ر

 ـ ژيال حسن پور  شاعر و نويسنده كُرد ، بازجويي 3
ـ شش زن عضو جامعه زنان انقالب اسالمي مورد  4

 بازجويي قرار گرفتند
ـ دوازده زن عضو انجمن هاي غير دولتي مورد  5

 بازجويي قرار گرفتند
گروه « ـ جلوگيري از برگزاري كنسرت موسيقي  6

 « مهرگان
ان نويسنده و بازيگر سينما و ـ مهناز انصاري 7

 تلويزيون  تهديد به مرگ توسط نيروهاي امنيتي
ـ الهه كواليي نماينده دوره ششم مجلس احضار به  8

 دادگاه
ـ جميله كديور نماينده دوره ششم مجلس احضار  9

 به دادگاه

 
        

  سيمون دوبوار كه بود؟ .
  

    
  مرضيه

  
بوار در جهارده آوريل هشتادوشش سيمون دو

نويسنده مشهور فرانسوي و يكي از بهترين تئوريسين 
او يكي . هاي فيمينيسم معاصر در پاريس در گذشت

از زنان روشنفكر زمانش بشمار ميرفت كه با آثارش 
زندگي بسياري از زنان را تغيير داد و درهاي اگاهي 

  .را برويشان گشود
 در پاريس زاده 1908سيمون دوبوار در نهم ژانويه 

و در دانشگاه سوربن تحصيالت خود را باتمام شد 
 به جنبش 1926در سال . رساند و به تحصيل پرداخت

سوسياليستي فرانسه پيوست و همزمان با آن به 
 بخاطر رمانش 1954در سات . نويسندگي ادامه داد

ماندارين ها كه در باره قشر روشنفكر پاريس و بحث 
بيات كنكرت هاي ميان آنان بود، به دريافت جايزه اد

 شغل تدريس را كنار 1943در سال . نائل گرديد
. گذاشت و از آن به بعد فقط به نويسندگي پرداخت

او در اكثر اثارش كه از يك جهان بيني ماترياتيستي و 
اگزيستانسياليستي متاثر هستند، سعي در انتقاد به 
مناسبات اجتماعي داشت كه صد در صد بوسيله مرد 

وند و همواره برابري كامل مرد و تعين و اداره مي ش
بعنوان مثال با اثر معروفش بنام . زن را تبليغ ميكرد

 به رشته تحرير در آمد، 1951جنس دوم كه در سال 
. نقش بسزايي در جنبش فيمينيستي آن زمان ايفا نمود

بندرت كساني يافت مي شوند كه با نوشتن اثري بر 
او با نوشتن سرنوشت نيمي از بشريت تاثير بگذارند و 

كتاب جنس دوم اين تاثير را بر روي بسياري از زنان 
سيمون دو بوار در اين كتاب با مهارت  و . گذاشت

حساسيت عميقق و خاصي تمامي مشكالت ، 
محدوديت ها و فشارهايي را كه به زن تحميل 

  .ميشوند، مورد مطالعه و بر رسي قرارمي دهد
عتقاد داشت او زني آزاده خواه و آنچنان كه خود ا

. زندگي كرد و در راه عقايد و اهدافش مبارزه كرد
  .يادش گرامي باد



1384فروردين اتحاد كار    ۱۲۶ 
 

    صفحه  
 

8

 .

 :

 .

 .

 يهشت مارس روز
 زنان يكه تمام

 شونديجهان فعال م
 

 از شمال ستيالي سوسي هورگان،زني با گورتمصاحبه
 زنان ي آزادي سال است برا25 كه در حدود رلنديا

 .   دي نماي متيجهان فعال
                              
ج                                                  نكزروكيمصاحبه از روزنامه ل

 را مورد انهي زنان خاورميرج بوش زندگ: سئوال                                                ا
ن بعد از فروپاشيپدر و. مخاطره قرار داده است  ي زم

  صلح و رفاهي براني نوي را فازي شرقياروپا
  جعفرپوردي ناهبرگردان

 
 كنسرن ساالر يبرالي نئولي سازي و جهانجنگ
 مطلق يچارگي زنان سرتاسر جهان را به فقر و بيزندگ

 در يرلندي اسندهي هورگان نويگورت. كشانده است
 با 21 احقاق حقوق زنان در قرن يباره مبارزه برا

 .ندي نشي بوخ هولس به صحبت منهيستيكر
 زنان در باره نقش زنان ي مارس روز جهان8در :سئوال

اما از آنجا كه در حال . شودي فراوان ميبحث ها
 نيحاضر مسئله حاد جهان جنگ عراق است، بنابرا

 يراتي زنان عراق چه تاثي جنگ بر زندگني اديبفرمائ
 گذاشته است؟

 جنگ راتير صحبتم به تاثاگر من هر جا د:  جواب
 كنم منظورم همواره ي زنان اشاره مي زندگيبر رو
 كه زنان بخاطر رايز.  باشدي زنان و كودكان ميزندگ

. شوندي را متحمل مي فراوانيفرزندان خود زجر ها
 جهان را بهتر نكهي اي اعتقاد دارد كه برايتروتسك

اه  زنان و كودكان نگمنظر جهان را از ني ادي باميبفهم
 ي اقتصادمي تحرجهي در نتياريكودكان بس. ميكن

طبق گزارش .  را از دست دادندشيعراق جان خو
 در حدود 1991 دفاع از كودكان در سال يسازمان ها

 كودك در عراق جان باخته اند و سپس در ونيلي ممين
 كودك در معرض ونيلي مكي در حدود خي تارنيهم

 از ياري بس. مطلق و خطر مرگ قرار داشتنديگرسنگ
 بودند شي به مرگ خويزنان در آنزمان و بعد ها راض

 خاطر به اعتقاد من نيبه هم. تا مرگ فرزندانشان
 ي زنان نه تنها سخت تر متي جنگ وضعطيدرشرا

 ي قرار مي آنان در مخاطره جدتيگردد بلكه موجود
 هستند كه يزنان در جنگ ها تنها كسان. رديگ

 ها ي و سالمندان و زخم از فرزنداني پرستارتيمسئول
 .    را بعهده دارند

                                                            
ج نگ مايآ: سئوال  ي زنان انعكاسي تواند در زندگي 

 زنان تي وضعايمثبت داشته باشد مثال در افغانستان آ
 بهتر از زمان طالبان نشد؟

 ينان افغان زتي اكثرتيدر افغانستان دروضع:جواب
آنها هنوز هم .  حاصل نشدي بهبوديچگونيه

 خود را بر سر داشته باشند و در يمجبورند بركه ها
 هم كه يري خانم وزيحت.  كنندي مطلق زندگيناامن

 كار آمد كارش را از يبعد از جنگ در آنجا رو
 ي فراموش نمود كه عراق كشوردينبا. دست داد

 عمل يسعودسكوالر بود و درست برعكس عربستان 
 توانستند شاغل باشند و يزنان در عراق م.  كرديم

اگر قدرتمندان ادعا دارند كه زنان در .  كنندليتحص
 ي خود دروغني شد ابشاني نصي جنگ ها منافعنيا

 .  نداردقتي وجه حقچيفاحش است و به ه
 

 كنسرن ي سازي جهانيچه رفاه نمودفي توصانسانها
                                                                                             زنان بهمراه آورد؟    يساالر برا

اما فراموش نشود كه زنان . صددرصد. بله : جواب
كنسرن .  هم هستندي سازي جهانني موتور انيهمچن

 در سرتاسر جهان به دنبال كارگران يتي چند مليها
 ها ونيليكار م.  باشندي مي مفت و مجانبايرارزان و تق

 كنسرن ها ست كه اصوال نيزن در كارخانه جات ا
 آنان ممكن يرا و سود فراوان را بي سازيجهان

 ،ي مثل اندونزي ببريبخصوص در كشور ها. سازديم
 مثل ي در كشورني و اما همچنلندي ، تايكره جنوب

ز همه صحبت  اشتري بتوانمي من مرلنديدر باره ا. رلنديا
 كشور ري در سارلندي كه درست مثل ادانمياما م. كنم

ورود زنان به بازار .  استني جهان هم وضع هميها
 كه نقش ديكار و به درون طبقه كارگر باعث گرد

.  گردد و دگرگون شودراتيي زنان دچار تغيسنت
 امكان را به زنان داد كه ني در ابتدا اي سازيجهان
 خود خارج يحدوده خانه ها از زنان از مياريبس

 يشوند و خارج از خانه به كار بپردازند و تا حدود
 داي كه پيد با استقالل مارلنديزنان در ا. مستقل گردند

 ها شركت كنند تي از فعاليارينمودند توانستند در بس
 نيا.  فعال باشندي مختلف اجتماعيو در بخش ها

 تواني زنان نسبت به گذشته را امروز متي وضعرييتغ
امروزه به تعداد . مشاهده نمودابانهايبطور روزمره در خ

 باشند ي كه با كالسكه بچه در حال راه رفتن ميمردان
 ممكن ري غني اشي سال پستيب.  شده استهافزود
 كه زنان در ي از مشاغلياري بسگري دياز سو. بود
 چون ي مزد ارزاناري بسي به آن مشغولند كارهارلنديا

 زنان چون مردان رلنديدر ا.  باشندي مهري و غيتلفن چ
 سخت بكار يطي برخوردارند و در شرازي ناچياز مزد

 ي و غالبا امكانرند ندايوقت استراحت كاف. مشغولند
 كشور نياقتصاد ا.  ندارندي اهي اتحادي سازماندهيبرا

 كشور مهد نياما در ا. بسرعت رشد نموده است
زنان . دارد وجود ني دولتي هارخوارگاهيكودك و ش
 را يكي شغل خود و پرورش كودكان انيمجبورند م

 .           انتخاب كنند

 زنان و ريمرگ و م جدول 80 يتا سالها: جواب
 سقوط نموده بود افتهي توسعه نيكودكان در كشور ها

.  جدول صعود كردني نود مجددا ايسپس در سال ها
 ي كه براي ماجرا مسلما برنامه تطابق ساختارنيپشت ا

 پول به كشور ي المللني چون صندوق بيمثال نهاد هائ
 به تواني مثال ميبرا. رد نمود قرار دالي تحمري فقيها

 بخش ي سازي خصوصي نهاد ها براني كه ايوام هائ
.  كشور ها دادند اشاره كردني به ايخدمات عموم

 اشتراك نهي پول هزي المللنيطبق نسخه صندوق ب
 آنچنان صعود نمود كه ي و درماني اجتماعي هامهيب

 مهي به بيكودكان بخاطر فقر خانواده و عدم دسترس
 دوا و دكتر نهي در پرداخت هزي و ناتواني درمانيها
 را از دست شي پا افتاده جان خوشي پي هايماريبا ب

 تلف ماني كه در موقع زاي آمار زنانهيجريدر ن. دادند
 نهي كه هزرايز.  به شدت صعود نموده استشونديم
 ني برابر مزد ماهانه اني چندمارستاني بكي در مانيزا

 .   خانواده هاست
 

 اني زنان قرباندير صورت شما اعتقاد دانيدر ا: سئوال
 ي كنسرن ساالر ميبرالي نئولي سازي جهانميمستق

 باشند؟                                           

 
   شند؟ي اندي در باره توسعه چه مرلنديزنان در ا:سئوال

 
 سئوال خواهند گفت نياغلب زنان در پاسخ ا: جواب

 يلي مسلما بدشي سال پستي آنان در بي، كه زندگ
 خواهند يا مآنه.  امروزشان نخواهد بودطي شرايبرا

 مسئله ني از خانه داشته باشند و اروني بيهمواره نقش
 را يرلنديرشد زنان ا.  استتي حائز اهماري بسشانيبرا

 از كشور ياري مسئله در بسني ادي توان ديهمه جا م
 كه زنان شودي مدهي هم به وضوح دافتهي توسعه نيها

مثال .  گذشته ها برگردندطي خواهند به شرايمطلقا نم
 كار آمده اند حاضر ي كه بشهر ها براي زنانچگاهيه
آنچه كه . ندي برگشت نماي به مناسبات روستائستندين

 كه ت اسني قابل تحمل است اري دشوار و غاريبس
 نظم بازار كار قرار ري زنان زي زندگي بخش هايتمام

 .   گرفته است
 

انس و  ژنو و بعد در فلوراتلهي كه در سيجنبشسئوال
 قرار ي نسخه بازار كار جهاننيراه افتاد در مقابل ا... 

 اروپا كنفرانس ها و يدر فوروم اجتماعگرفته است
 ي زنان و جهانتي در باره وضعي متعددي هاناريسم
 از مبارزات دي جدي ما جنبشايآ وجود داشتيساز

 م؟يزنان جهان و اروپا را شاهد هست
 به ي جهانير داهي جنبش ضد سرمانيا: جواب

 از ياريبس.  تازه داده استيدي از انسانها نوياريبس
 اند كه چگونه دهيزنان جوان فعال شده اند و فهم
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 روز كي سي اروپا در پاريدر فوروم اجتماع سئوال

 ي باره چه فكر منيشما در ا زنان بود يمشخص برا
   د؟يكن

 مهم است كه مشكل اري كنم بسيمن فكر م:جواب
 ني من اي باشد اما نگراني زنان مسئله فوروم متيوضع

 فوروم ي مسئله زنان از مسائل عموميجداساز
نوان كارگران  ارزان و زنان بعيمشكل مزد ها.است

 مردان شركت ي است كه به تماميمزد ارزان مشكل
 فراموش دي كند و نباي مدايكننده در فوروم ربط پ

 اري فاصله بسرلندي و اري كبيايتانيكرد كه مثال در بر
 زنان يعني مزد مردان و زنان قرار دارد اني ميميعظ
 و رندي گيكمتر مزد م% 25 با مردان ي كار مساويبرا
 ي تر مينيالف فاحش هرچه كه به اقشار پائ اختنيا

 مسئله زنان ي روز جدا براكي.  شودي مشتريرسد ب
 مشابه ي زنان مشكلي دهد كه تمامي مرا مفهوم نيا

 فوروم اليمثال در سوس. ستي نني چنكهيدر حال. دارند
 ي از زنان روشن تر شد كه برخياري بسيگذشته برا

.  زنان دارندريسا از يگرياز زنان عالئق و مشكالت د
 جهان سوم را ي كشور هاريمثال زنان ثروتمند زنان فق

 ي بكار مودكانشان كي پرستاري برازي ناچيبا مزد
 خود درجه استثمار زنان جهان سوم را نيا. رنديگ

.  باشندي مهم ماري تفاوت ها بسنيا.  دهدي مشيافزا
 ني از زنان شركت كننده در فوروم اياري بسيبرا

 و لمس كنند كه نندي قابل تصور بود كه ببريكامال غ
 ي بشدت استثمار شوند تا برخدي از زنان باياريبس
به .  را ارتقاء بخشندشاني اجتماعتي موقعزنان از گريد
 ري كنم مسئله زنان همچنان ساي من فكر ملي دلنيهم

 در طول چند روز فوروم ديمسائل مهم فوروم با
 زن و مرد باشد  شركت كنندگان اعم ازيمشكل تمام

  . شودي جديري گمي آن تصميو رو
  

  

 مارس در ميدان 8مراسم بزرگ  
  !آزادي و سينما بهمن سنندج

  
 مارس 8هزاران نفر زن ومرد در مراسم باشكوه 

 اسفند مردم شهر 18روز . سنندج شركت كردند
سنندج كه از روزهاي  قبل خود را براي  برپايي روز 

 روز نيند، در بعد از ظهر اجهاني زن آماد ه كرده بود
گروه گروه راهي سينما بهمن  محل برگزاري مراسم  

 مراسم را ايندر مركز شهر شدند و با شوروشوق 
مردم با دسته ها ي گل از برگزار . گرامي داشتند

 مارس با دهها 8محل مراسم . كنندگان تجليل كردند
پالكارد وتراكت به مناسبت اين روز آذين شده بود 

ولين لحظات مراسم سالن مملو از جمعيت شد در ا
 8خانم سيما عليخاني مجري برنامه در مورد تاريخ .

فعالين جامعه حمايت از زنان .  ندمارس سخنراني كرد
وكانون دفاع از حقوق كودكان خانم ديبا عليخاني ، 
ثريا محمدي   در مورد حقوق زن ؛ مبارزات زنان ، 

ي ناموسي ، فرهنگ ارتجاعي وزن ستيز، قتلها
خودسوزي زنان ، قاچاق زنان كودكان و نوجوان، 
خشونت برزنان ، ريشه هاي ستم وراهكاري هاي 

   براي رفع نابرابري درجامعه سخنراني كردنديمبارزات
  

.   
  

 نودينيان از بنيان گزاران كانون دفاع از حقوق پيمان
كودكان  سخنراني خود را در دفاع از حقوق زنان 

ق بشر ودرمحكوميت قتل دلبر وكودكان وحقو
   . ساله ايراد كرد18خسروي دختر 

 سليمي ، كبري ملكي،  فاطمه زماني و عزت فروزان
   .زندي  پيام ومقاالتي  در مورد زنان ارائه دادند

 پيام از تشكلها و شخصيت هاي اجتماعي خطاب چند
 ماده 7 مراسم قطعنامه درپايان  .مارس خوانده شد8به 

 كنندگان و برگزاركنندگان به اي توسط شركت
تصويب رسيد و كميته اي براي پيگيري  مطالبات 

 سالن در  .وخواستهاي زنان اعالم موجوديت كرد
ديگر مراسم نمايشگاه كتاب و عكس ونقاشي از 
هنرمندان ونويسندگان كه مرتبط به مسائل زنان بود 

 كنند گان سخنرانيها و پيامها را با شركت . برپا شد
هيجان تشويق ميكردند و بند بند مواد  قطعنامه شور و

   .را با كف زدن هاي ممتد تاييد كردند
 عكاس و فيلمبردار از اين مراسم عكس ، فيلم دهها

 وخبر تهيه كردند

  سنندج2005 مارس 8قطعنامه 

 مارس روز جهاني ميليونها انسان آزاديخواه ۸
جنبش زنان در اين روز . و برابري طلب است

است خود را عليه يك دنيا ستمگري، كيفر خو
حقوقي و تبعيض و نابرابري طرح  خشونت، بي

ه يكند و دادخواست انساني خود را بر عل مي
بعنوان منشأ همه مشقات   ي دار نظام سرمايه

ن نظام اعالم يامروز جامعه بشري و حافظان ا
  .دارد مي

 ۸ما زنان و مردان شركت كننده در مراسم 
ان و مردان معترض جهان مارس همصدا با زن

خواست و مطالبات خود را اعالم و براي تحقق 
 .كنيم  آن مبازره مي

كنيم و  ـ آپارتايد جنسي را محكوم مي۱
خواهان لغو کامل قوانين زن ستيز، مرد  

  . ميساالر و نابرابر در جامعه هست
برابر زن و مرد  حقوق  ـ برسميت شناختن ۲

تصادي و در همه فعاليتهاي اجتماعي، اق
  .سياسي 

ـ سنگسار كردن، خشونت بر زنان و قتلهاي ۳
ناموسي را جنايت و وحشيگري عليه بشريت 

  .كنيم دانيم و آنرا محكوم مي مي
   مردمي ومدني، اجتماعي فرديهايـ آزاد۴

ن حقوق به يمال شدن ايپا. محترم شمرده شود
  .گرددي جرم محسوب ميهر بهانه ا

ابر براي همه ـ تعيين حقوق و دستمزد بر۵
  .آحاد جامعه اعم از زن و مرد 

کار محسوب يزنان خانه دار کارگر ب ـ ۶
ما خواستار تأمين اجتماعي کامل، . شونديم

مه از كار افتادگي و ي، بيکاريشامل بيمه ب
بازنشستگي و برخورداري از حقوق و مزاياي 

  .م ي دار هست ه زنان خانهيبرابر براي کل
ط يارگران از شراهمسران و کودکان ک. - ۷
ل شده به شدت ي که به آنها تحميرانسانيغ

ما از اعتراض و مبارزه کارگران . برنديرنج م
 ي گرفتن حقوقهايشان برايو خانواده ها

ش حقوق به نسبت تورم ورفاه يمعوقه، افزا
 يک زندگين يو تام  ي کارگريخانواده ها

  كنيم  و مرفه پشتيباني مييانسان
   

 رابري طلبانه زنانزنده باد جنبش ب
   مارس۸ زنده باد  
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 »بحران هسته اي « 
سران جمهوري اسالمي بر سر دو راهي انتخابي 

  دشوار
  ۱۳۸۳اسفند ۲۵  /  رضا اکرمي 
 

بنا بر گزارش خبر گزاريها ، چهارمين دور 
مذاکرات هيئت نمايندگي ايران با اتحاديه اروپا 
در ژنو بدون دستيابي به نتيجه اي مشخص 

 و گفته شد که دور بعدي اين. پايان يافت 
مذاکرات ، که با سفر هيئت سه جانبه اروپا به 
تهران در سال گذشته و با پذيرش امضاي 

سازمان انرژي اتمي ، » قرار داد الحاقي «
توسط ايران شروع  شده است ، از هفته آينده 

« و به منظور فراهم نمودن شرايط تشکيل 
که عالي ترين مرجع نهاد » کميته راهبردي 

ي بايست در اوائل مذاکره کننده است و م
 در پاريس بر گزار شود ۱۳۸۴فروردين ماه 

 . پي گرفته خواهد شد
همين منابع که عمدتا منعکس کننده نظرات 
سيروس ناصري رئيس هيأت مذاکره کننده 

« : ايراني مي باشند، از وي نقل مي کنند که
اروپا بايد در بخشهاي سياسي ، فن آوري 

وص صلح هسته اي و امنيتي و ايران در خص
آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود به يکديگر 

اما آنچه که اروپا تا ... تضمينهاي عيني بدهند 
به حال ارائه کرده است با آنچه مد نظر ايران 

  » است فاصله زيادي دارد 
که » ديپلمات جمهوري اسالمي « البته همين 

مسئول چنين مذاکرات دشواريست در 
از وي نقل مي  » مهر«سخناني که خبر گزاري 

تضمينهاي اعتماد « کند ، ضمن بيان اينکه 
سازي ما تابع تضمينهاي عيني اروپائيها 

و در حاليکه تمامي شواهد بيانگر » خواهد بود
هماهنگي روز  ا فزون اروپا و آمريکا در 

بطور خاص و » بحران هسته اي « قضيه 
سياست در قبال رژيم ايران مي باشد ، مي 

 اصوال از روند مذاکرات ايران و آمريکا«گويد 
اروپا بي خبر است و بطور غير مستقيم 
خبرهائي از اين مذاکرات دريافت مي کند و بر 
همان مبنا هم اظهار نظرهائي مي کنند که غالبا 

  ». هيچ ربطي با واقعيت ندارد 
آيا با چنين نگاهي به روند تحوالت و با اين حد 

سوم فروردين ، کميته راهبردي در »توافق «از 
ماه ، چنانکه احتمال داده مي شود، در پاريس 
و به منظور نقطه پايان گذاشتن بر اين پرونده ،  

بر گزار خواهد شد ؟ سئواليست که پاسخ آن 
در گرو دور جديد  مذاکراتي خواهد بود که 

اما . همين هفته قرار است از سر گرفته شود 
ن تمامي قرائن نشان از دشوار تر شدن امکا

توافق و احتمال وارد شدن در فاز به کلي 
  .متفاوتي مي دهد

در حاليکه به نظر مي رسد سران رژيم 
جمهوري اسالمي  طوالني شدن مذاکرات و 
باز ماندن اين پرونده را مفيد ارزيابي نمي کنند 
و بهره احتمالي از نتايج چنين توافقي را در 
اوضاع به شدت بحراني ايران و منطقه و به 

ص حوادث غير مترقبه اي که مي تواند خصو
در آستانه انتخابات رياست جمهوري رخ نمايد 
ضروري مي دانند، اتحاديه اروپا نيز بنا بر 
همين داليل و بده بستانهاي ديگري که متعاقب 
سفر جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريکا به 
اروپا با وي داشته اند  ، که ازجمله آنها مي 

 لبنان ، اسرائيل و فلسطين و توان ، بر تحوالت
عراق  نام برد ، لحن خود را تند مي کنند  و 
اين بار اروپائيان هستند که از احتمال 
فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي 
امنيت سازمان ملل سخن مي گويند ، ديپلماسي 
آمريکا درست در همين زمان و به منظور 

 رسيدن فراهم نمودن زمينه تفاهم عمومي براي
پرونده به شوراي امنيت، بدون اينکه احتمال 
حمله نظامي را به کلي منتفي نمايد ، ترجيح مي 
دهد در باغ سبز را نشان دهد وبا بر داشتن 
محدود تحريم، در مورد لوازم مورد نياز 
هواپيماهاي ايران و رد وتو خود مبني بر 
ورود ايران به سازمان جهاني تجارت  ،حد 

  . خود را به نمايش بگذارداکثر همراهي
در چنين شرايطي واقعا قدرت مانور مقامات 
جمهوري اسالمي تا کجاست که چنين از تنگ 
  .شدن سريع زمان براي اروپا سخن مي گويند

بحران « هر گاه اساسا موضوع عمده شدن 
را قبل از هر چيز سياسي »هسته اي ايران 

  چرا که کم نيستند کشورهائي–بدانيم نه فني 
 که در مراحل حتي پيشرفته تري نسبت به 

ايران به جهت تکنولوري و تالشهاي هسته اي 
قرار دارند و کوچکترين صحبت و تحقيقي 

 و هر گاه -پيرامون آنها در جريان نيست
سياست عمومي جهان غرب و به ويژه اياالت 
متحده آمريکا را در منطقه ،عنصر تعيين کننده 

ي در تهران بر سر تلقي نمائيم و اينکه رژيم
کار است که دشمن تراشي و تخريب در سطح 
ملي و بين المللي از جمله تخصصهاي ذاتي آن 
مي باشد،مي توان تصور نمود چه گونه 
آتشفشاني بر حول تعقيب چنين پرونده اي در 
جريان است ومتأسفانه نمي توان کمترين 
اميدي به حل قطعي آن در کوتاه مدت و در 

کنوني حاکم بر ايران براي چارچوب ترکيب 
  .آن متصور بود

چراکه تا جائيکه به سياستهاي طرفين مذاکره 
مربوط مي شود در وضعيت کنوني و بر سر 
اين پرونده ، اروپا موضوع قطع کامل غني 
سازي اورانيوم و تالشهاي مستقالنه ايران در 
انرژي اتمي را پيش کشيده است که به نظر مي 

ه دو طرف اقيانوس رسد آن حداقلي است ک
  . اطلس را به هم نزديک کرده است 

ومسئولين حکومت ايران نه تنها اين تنگناي 
دشوار را درنيافته اند بلکه در صددند از اين 

  . نمد نيز کالهي براي خود دست و پا نمايند 
در چنين اوضاع و احوالي به نظر مي رسد دو 
راه حل بيشتر در پيش پاي مذاکره کنندگان 

البته هر دو آنها اگر چه . ر نداشته باشدقرا
براي مقامات حاکم بر کشور ما دشوار مي آيد 
اما انتخاب يکي از آنها بدون ترديد براي مردم 
ستمديده ايران در شرايطي که قرار دارند کم 
هزينه تر خواهد بود و شايد تنها آلتر نانيو 
براي خالصي از دست رژيمي است که 

 امنيت ميليونها شهروند همبستگي، استقالل و
مشتي آخوند » عزت و حکمت «ايراني را به پاي

  .به قربانگاه مي برد
راه حل اول ايستادن بر موضع کنوني و تأکيد 
بر تعقيب سياست غني سازي اورانيوم به 
منظور تأمين سوخت هسته اي و چنانکه اين 
روزها برخي وعاظ رژيم بر آن افزوده اند ، 
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ور آن به ساير کشور رسيدن به مرحله صد
نتيجه اين سياست از هم اکنون روشن . هاست 

در گام اول رفتن پرونده به . خواهد بود 
و پذيرش تمامي . شوراي امنيت سازمان ملل 

طبعات آن که به احتمال زياد از تحريمهاي همه 
جانبه عليه ايران آغاز و تا حمله نظامي به 

در چنين شرايطي . کشور پيش خواهد رفت 
قطعا نه از تاک نشاني خواهد ماند نه از 

  .تاکستان 
راه حل دوم عقب نشيني رژيم در مقابل 

بدين معني که . خواست اروپائيان خواهد بود 
ايران مي پذيرد که به طور کامل دست از 

حال در قبال . ر دارد تالشهاي هسته اي خود ب
آن به برخي از امتيازات که به طور طبيعي هر 
کشور مستقل و يا نيمه مستقلي هم از آن بر 
خوردار است، همچون قرار داشتن در بازار 
موازنه و مبادله تجارت حهاني  و غيره دست 

  .مي يابد 
اما همانطور که پيشتر اشاره شد بعيد به نظر 

يران در وضعيتي مي رسد، حاکمين  کنوني ا
قرار داشته باشند  که فعال به اين عقب نشيني 

آنها مي دانند که هر گونه عقب . تن در دهند
نشيني آنها در اوضاع کنوني ايران و جهان ، 
در خواست هاي جديد تر و از دست دادن 

  .سنگرهاي ديگري را طلب خواهد کرد

 اما از زاويه منافع کوتاه و بلند مدت مردم 
 ين عقب نشيني تنها آلترناتيوي است کهايران ا

 بايد .مي بايست مورد توجه قرار گيرد 
باهرگونه احساسات کور که به خواهد به نام 
خدشه دار شدن غرور ملي و يا  سنگر گرفتن 
به نام دفاع از حق ما در دستيابي به تکنولژي 
پيشرفته پنهان شود و اين موقعيت دشوار را 

ا آفريده اند ناديده که حکام نا بخرد براي م
  .بگيرد مبارزه کرد

 بدون ترديد هر گاه مردم يک کشور حق 
حاکميت بر سرنوشت خود را به کف آرند و 
دولت و حکومتي را به دست خود بسازند و از 
آن خود بدانند ، نسبت به تمام حقوق از دست 

و در . رفته خود به پا خواهند خواست 
حترام چارچوب روابط سالم و مبتني بر ا

متقابل و منافع مشترک کشورها ، هيچ قدرتي 
قادر به تحميل خواسته هاي يک جانبه 

  . خودبرچنين ملتي نه خواهد بود
عقب راندن حکومت به پذيرش توقف کامل 

 هسته اي ، خارج از اينکه چگونه فعاليتهاي
نگاهي نسبت به کل پروژه هسته اي ايران از 
ديروز يا امروز و فردا داشته باشيم ، 
خردمندانه ترين راه حلي است که مردم ما را 
نه تنها از مخاطرات بزرگي که از زاويه دخالت 
خارجي و بويژه حمله نظامي مي تواند برهاند ، 

واهانه آنها در داخل بلکه به مبارزات آزاديخ
کشور گستره جديدي مي بخشد و رژيم را از 
جمله در برخورد با خواستها و مطالبات واقعي 
مردم همچون نان ، کار و آزادي و مشارکت 

  .در سرنوشت خود به عقب خواهد راند
اپوزيسيون ترقي خواه ،مستقل و دمکرات 
ايران ، بويژه در خارج از کشور  مي تواند 

 مردمي باشد که نه در کشور خود صداي آزاد
امکان بروز و بيان خواستهاي خود را مي 
يابند و نه در صحنه سياستهاي جهاني به 

از همين رو . درستي نمايندگي مي شوند 
دستيابي به سياست و سخني واحد در ميان 
اين بخش از نيروهاي اپوزيسيون و نمايندگي 
چنين نگاه و نگرشي در مجامع جهاني و حتي 
باز کردن راه گفتگو و مذاکره با طرفهاي ذينفع 
و ذينفوذ در صحنه سياست بين المللي 

  .ضرورتيست تأخير ناپذير
به جاست تا در کنار مبارزه براي آزادي ، 
دمکراسي و رعايت حقوق بشر در ايران براي 
سياستهائي که در صحنه بين المللي اين روزها 

در ،متأسفانه ، نقش تعيين کننده تري هم 
سرنوشت حال و آينده کشور ما يافته اند 
سياست هماهنگي داشت و براي تحقق آن از 

  . همه امکانات ممکن بهره گرفت
  

 با آزادي خواهان داخل كشور هم صدا شويم

  ايران در باره بيانيه تحليلي جمعي از انديشمندان ، فعاالن سياسي ودانشجوئي

 بيانيه تحليلي جمعي از انديشمندان ، "فرياد آزادي خواهانه خود را در نوشته اي با عنوان ) دوم مارس  ( 1383 اسفند 12 فرهنگي كشورمان به تاريخ  تن از فعاالن سياسي ، اجتماعي ،565
در اين بيانيه كه دادخواستي عليه . ئوال برده اند منتشر كرده اند و در آن عملكرد حكومت جمهوري اسالمي را با صراحت، تيزبيني و شهامت بي نظيري زير س"فعاالن سياسي و دانشجوئي 

جمهوري اسالمي است ، امضاء كنندگان با برشمردن نمونه هائي ، عملكرد حكومت را در تمامي عرصه ها بررسي كرده، بي لياقتي و ناتواني آنان درحفظ منا فع ملي و حياتي كشور و حل 
فرصت و راهكار «آزادي خواهان و فرهيختگان كشورمان، . الم كرده اند كه اين حكومت شايستگي و صالحيت مديريت كشور را ندارد مسائل و مشكالت داخلي را به عيان نشان داده ، اع

 پايه اعالميه جهاني حقوق بشر و بر... ساختار قدرت حكومت ، اداره امور كشور و روابط بين المللي« و خواستار آن شده اند كه "»حتمي و نهائي را گردن نهادن به راي و اراده ملي دانسته 
  . ميثاق هاي دو گانه الحاقي و منشور ملل متحد ، با توجه به حفظ منافع ملي طراحي شود 

 به حكومت به تنهائي قابل " نه "اين .  به حكومت واعالم عدم شايستگي جمهوري اسالمي براي اداره امور كشور است" نه "پيام اصلي اين دادخواست كه در زير تيغ استبداد منتشر مي شود 
اما بيانيه به اين اكتفا نكرده است، عامترين خصلت قدرت مورد تائيد خود را نيز در كلي ترين شكل چنين بيان داشته است ، يك جمهوري متكي به اراده مردم در يك . پشتيباني است 

به اين . بنابراين افزون بر نفي استبداد ، استقرار دموكراسي در شكل جمهوري را نيز مورد تاكيد قرار مي دهد .  نمودانتخابات آزاد كه جامعه را بر پايه اعالميه جهاني حقوق بشر اداره خواهد
 . ترتيب زمينه همكاري هرچه بيشتر نيروهاي جمهوري خواه در داخل وخارج را براي رسيدن به نظام مردم ساالر و مبتني بر اراده مردم ، فراهم مي آورد 

ويژگي ديگر تنوعي است كه در ميان امضاء كنندگان به .  دادخواست صراحت ، روشني و قاطعيتي است كه در كالم امضاء كنندگان دربرخورد با جمهوري اسالمي وجود داردويژگي اين
به لحاظ نظري نيز به نحله هاي مختلف ......اسي، استادان، دانشجويان وعالوه برتعلق آنان به اقشار و اليه هاي مختلف جامعه يعني نويسند گان ، روزنامه نگاران، فعاالن سي. چشم مي خورد 
 . اين رنگارنگي نظري بسيار اميد آفرين است وشرط اوليه شكل گيري يك حركت عمومي براي استقرار دمكراسي است . فكري وابسته اند 

شتيباني خود از خواست اصلي آن يعني نفي استبداد واستقرار دموكراسي را اعالم داشته، همه جمهوري خواهان را سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ضمن ابراز خشنودي از انتشار اين بيانيه، پ
فرا مي خواند كه با هرچه پرطنين كردن صداي آزادي خواهان داخل كشور، براي استقرار يك جمهوري متكي به اراده مردم كه در آن همه شهروندان آزادانه در سرنوشت خويش 

 . ركت داشته باشند و دين و هرنوع ايدئولوژي از قدرت جدا باشد وهر گونه تبعيض بر پايه مليت ، جنسيت ، نژاد و مذهب رخت بر بسته باشد، صفوف خويش را فشرده كنند مشا
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

 ) سوم مارس  (1383 اسفند 14
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 شما همراهيمبا 

 
 

 محمد اعظمي
 

  ۱۳۸۳ اسفند ۱۳
  
 

 تــن از فعــاالن سياســي و روشــنفکران    ۵۶۵
ودانشجويان کـشورمان درزيـر تيـغ حکومـت         
جمهوري اسالمي در ايران دادخواستي تهيـه و    

بيانيه تحليلي جمعي از انديـشمندان ،       "با عنوان   
ــشجوئي  ــاالن سياســي ودان ــاريخ " فع ــه ت  ۱۲ب

در ايـن   .  منتشر کرده انـد    )دوم مارس   ( اسفند  
سياسـي، اجتمـاعي،    " بيانيه نـسبت بـه بحـران        

ناشي از عملکرد جمهوري    " فرهنگي واقتصادي 
اسالمي، اظهار نگراني شده است و از سياست        

کـه  "تنش آفرين حکومت ايران با جهانيان     "هاي  
منافع ما ايرانيان در عرصـه بـين   " در نتيجه آن  

 گرفته است   المللي از هر سو مورد خدشه قرار      
اين بيانيه با بر شمردن برخي      . انتقاد کرده اند  " 

نمونه ها که به تهديـد هويـت تـاريخي ومنـافع            
ملـي کـشور انجاميـده سـخن خـود را آغــاز و      
سپس به نابساماني هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و         
اقتصادي وتاثيرات مخرب آن بر زندگي مـردم        
واقشار واليه هاي مختلـف اجتمـاعي پرداختـه         

آنگاه به اقـدامات سـرکوبگرانه حاکميـت        . است
پرداخته است که با پشتيباني کامل قوه قضائيه        

ــاران،  " ــه نگ ــسندگان، روزنام ــشمندان، نوي اندي
فعــاالن سياســي و جنــبش هــاي پويــاي فعــال 

آخر سـر   . را زيرفشارقرار مي دهد   " دانشجوئي
در اين شرايط   "اين سئوال مطرح شده است که       

نابـسامان سياسـي،    بحراني و اوضاع و احوال      
اجتماعي، فرهنگي واقتصادي که مي رود تا بـه         
استقالل و همبستگي ملي ما آسيب جـدي وارد         
آورد وظيفه ما چيـست؟ وراه بيـرون رفـت از           
اين بحران ها که متضمن دوام وبقـاي مـيهن و       
خوشــبختي و رفــاه و ســربلندي مــردم اســت، 

در پاسخ بـه ايـن پرسـش امـضاء          " کدام است؟ 
انيه مي گويند که حکومت جمهـوري       کنندگان بي 

اسالمي براي حفـظ انحـصار قـدرت بـا ايجـاد            
نهادهاي ضد مردم ساالري از يکسو مـردم را         
ــرده، از ســوي    ــروم ک ــات مح از آزادي انتخاب
ديگر امور حکومت را به دست کساني سـپرده         

نتيجه . است که صالحيت اداره کشور را ندارند      
گرفتـار  آن بن بستي است که جامعه ما در آن          

در ادامه به نمونه هائي اشاره شده . شده است  
است تا نشان دهد کـه امکـان اصـالح از درون            

ايـن بيانيـه خالصـه کـالم و نظـر           . منتفي است 
خود در باره جمهوري اسالمي را چنـين بيـان          

ــاوريم کــه حاکميــت  " مــي دارد  ــر ايــن ب ــا ب م
انتــصابي بــا نــاتواني در شناســائي و دفــاع از 

ياتي کشور در برابر جهان خارج      منافع ملي وح  
و عاجزماندن از حل مسائل و مشکالت داخلي،        
" شايستگي و صالحيت مديريت کشور را ندارد      

و به عنـوان جـوهر اصـلي پاسـخ خـود چنـين              
 : آورده اند

 
ما امضاء کنندگان ، فرصت و راهکار حتمي و         "

ــي   ــه راي و اراده مل ــادن ب ــردن نه ــائي را گ نه
م کــه ســاختار قــدرت دانـسته و خواســتار آنــي 

حکومت ، اداره امور کشور و روابط بين المللي 
آن بدون سوء استفاده غيـر مردمـي از قـانون           
اساسي، مانند همه کشورهاي پيشرفته جهـان،       
بر پايه اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر و ميثـاق             
هاي دو گانه الحاقي و منـشور ملـل متحـد، بـا             

 ." توجه به حفظ منافع ملي، طراحي شود
 
ن بيانيه که بـه زبـان و کـالم افـرادي تنظـيم              اي

شــده اســت کــه در درون جامعــه بــا هويــت و 
آدرس مشخص زندگي مي کننـد، دادخواسـتي        
ــران  ــم جمهــوري اســالمي اي ــه رژي . اســت علي

سندي است که درآن کارنامـه بـي ليـاقتي هـا،            
اجحافات و زورگوئي هاي حکومت برمال شـده    

در . تاست وسراپاي رژيم زير سئوال رفته اس      
اين سند که رنگارنگي هويـت امـضاء کننـدگان          
آن چشم گيرو تقريبا نـوين اسـت، حکومـت را           
در بن بست مي داند وخواستار گردن نهادن به 
راي و اراده مـــردم و اداره کـــشور برپايـــه   
اعالميه جهاني حقوق بشر وميثاق هاي دوگانه       

اين بيانه قابل   . الحاقي ومنشور ملل متحد است    
ــشتيباني اســ ــسيون  . ت پ ــه اپوزي ــدوارم ک امي

دموکراتيک و جمهوري خواه کشورمان اهميت      
اين بيانيه و حساسيت آن در لحظات کنوني را         

اين متن در افـشاي عملکـرد جمهـوري         . دريابد
اسالمي در عرصه هاي مختلـف بـسيار موفـق          

خواست آن نيز گرچـه ناکـافي امـا قابـل           . است
زمـان طـرح آن مناسـب و امکـان          . دفاع اسـت    

تبديل شدن آن به يـک فـشار نيرومنـد، منتفـي            
مــي بايــست حــساسيت شــرايط را    . نيــست

امروزحکومـــت ايـــران در بـــدترين . دريـــابيم
 ساله اخيـر قـرار      ۲۶شرايط زمامداري خود در   

ــدرت اش  . دارد ــکاف در درون و در راس ق ش
عميق تر ، فاصله اش با مردم زيـادتر ورابطـه           

ي اش بــا جهــان خــارج خــراب تــر از دوره هــا

در درون هـرم قـدرت تــشتت و   . پيـشين اسـت  
. اختالف هيچگاه تا به ايـن انـدازه نبـوده اسـت         

اخــتالف نــه تنهــا درميــان دو جنــاح اصــلي بــا 
يکديگر که در درون هر کدام از جنـاح هـا نيـز             

انتخابـات رياسـت جمهـوري      . چشم گير اسـت   
آيينه روشني است که اين اختالف ها در آن به          

ح طلبان حداقل سـه     اصال. روشني نمايان است  
محافظـه کـاران کـه در پـي عـدم           . تکه شده اند  

مشارکت مردم به فتح کرسي هاي مجلس نائل        
شده بودند ، در کمين دست يـافتن بـه صـندلي      

ايـن  . رياست جمهوري به انتظـار نشـسته انـد          
جناح چنان دستخوش تشتت شده است که بـه         
جاي رسـيدن بـه يـک کانديـداي مـشترک هـر             

ــمار   ــر ش ــه ب ــزوده  لحظ ــان اف ــداهاي آن کاندي
در اين ميان رفـسنجاني نيـز مـشغول         . ميشود

رابطـه حکومـت    . کوک کردن ساز خويش است    
با مردم به قدري تـضعيف شـده اسـت کـه در             
انتخابات هفتم مجلس، نمايندگان رسـمي جنـاح       
ــر    ــشتيباني رهب ــورد پ ــه م ــت ک ــسلط حکوم م
جمهــوري اســالمي علــي خامنــه اي نيــز قــرار 

ين آراء آنان حـدود ده در صـد         داشتند، باال تر  
ــود   ــات ب ــدين شــرايط شــرکت در انتخاب . واج

وضعيت رابطـه حکومـت بـا جهـان نيـز چنـان            
تخريب شده است که هر کشوري براي حـداقل         
. رابطه، در خواست امتيازات بيشتري مي کنـد         

بزرگترين قدرت اقتـصادي ونظـامي جهـان در         
چهار گوشه کـشورمان پايگـاه نظـامي دارد و          

هوري اسالمي با اين مختصات را براي       اين جم 
نقشه خاورميانه اي خود غير قابـل تحمـل مـي           

وضعيت منطقـه هـم بـه ضـرر جمهـوري           . داند
سوريه تنها متحد   . اسالمي در حال تغيير است      

بـاخروج  . رِژيم در حال خـروج از لبنـان اسـت         
ارتش سوريه از لبنان امکان پشتيباني سـوريه        

ان اهـرم فـشار     از حزب اله لبنـان کـه بـه عنـو          
جمهوري اسالمي عمل مي کرد، کمتـر و کمتـر          

افزون بر همـه ايـن هـا مـاجراجوئي          . مي شود 
هاي اتمي جمهوري اسالمي اروپا و آمريکـا را         

اصـوال  . هر چه بيشتر به هم نزديک کرده است       
بين اروپا و آمريکا دررابطه با دستيابي رژيـم          
. به سالح اتمي تفاوت چنـداني وجـود نداشـت           

ت در روش بر خورد با جمهوري اسـالمي        تفاو
براي بازداشتن آن در دستيابي به سالح اتمـي         
بود که اين هم به برکت اقـدامات ماجراجويانـه          
. حکومت هر چه بيشتر به هم نزديک شده است        

در مجموع شراط داخلي و بين المللي به ضـرر          
  . رژيم و به سود اپوزيسيون عمل مي کند 

  بقيه در صفحه 
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 فروردين 12گزارشي از تظاهرات 
  در بروكسل

 
 

 جمهوريخواهان ي هماهنگ به دعوت شوراي
ها و احزاب و   سازمانتعدادي ازدمكرات و الئيك، 

 ي  تا با تشكيل كميتهندها گرد هم آمد جمعيت
 ي نه، جمهوريجمهورى اسالم_كارزار مشترك «

تر كارزار   هرچه گستردهيبرگزارنسبت به »  يآر
 ينه به جمهور «يردين و رساتركردن صدا فرو12

 ي همراهو يبا همفكر  »ي به جمهوري و آرياسالم
 ي و كار بسيج و سازماندهنداقدام كنيكديگر 

 .برند  خود را مشتركاً به پيشينيروها
 كه خود يهاي ها و تشكل ديگر سازماناز كميته اين

 و ي اسالمينه به جمهور« را در چارچوب فراخوان
نيز دعوت به همكاري  بينند ي م»يهور به جميآر

  . كرد
 12دعوت كميته كارزار مشترك  تظاهرات به 

فروردين متشكل از نمايندگان جمهوري خواهان 
 دموكرات آذربايجان، –دموكرات، جنبش فدرال 

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان 
 اكثريت، شوراي موقت سوسياليست –خلق ايران 

 سازمان انقالبي –ايران، كومله هاي چپ 
زحمتكشان كردستان ايران ونماينده اتحاد جمهوري 
خواهان ايران كه به صورت ناظر در كميته 

 12مشاركت وهمكاري داشت، در روز جمعه 
. فروردين در برابر شوراي اتحاديه اروپا برگزار شد

 جمهوري اسالمي نه، "در اين تظاهرات كه با شعار 
 تن از فعالين سياسي از 400حدود  "جمهوري آري 

كشورهاي فرانسه، آلمان، بلژيك،سوئيس، هلند، 
دانمارك شركت داشتند پس از راهپيمائي و عبور 
از چند خيابان شهر بروكسل درميدان ژان روي 

 شروع شده 13برنامه كه از ساعت. گردهم آمدند 
در اين برنامه پس .  ادامه داشت30/16بود تا ساعت 

پيام هاي جريانات سياسي وتوزيع پيام از قرائت 
هائي كه به زبان فرانسه ترجمه شده بود ميان 
شهروندان بلژيكي وتوزيع اعالميه هاي جريانات 
سياسي بين ايرانيان ، نماينده حزب سبزهاي بلژيك 
طي سخناني در حمايت از استقراردموكراسي، 

 فروردين اعالم 12ازحركت كميته كارزار مشترك 
همچنين از طرف اين كميته آقاي .  نمودپشتيباني

پرويز نويدي در ضرورت اتحاد واهميت همبستگي 
در فواصل . نيروهاي جمهوري خواه سخنراني نمود

اين برنامه . قرائت  پيام ها،  موسيقي پخش مي شد 
توسط رسانه هاي فارسي زبان به شكل مصاحبه و 

راديوهاي فرانسه، . پخش خبر وسيعا منعكس شد
  .ا، فردا، آلمان اين حركت را منعكس نمودندآمريك

  

  

  فروردين سرآغازي  براي اتحاد عليه جمهوري 12ارزار ك
  اسالمي و براي استقرار جمهوري

  
  هموطنان گرامي 

  حضار محترم، ميهمانان ارجمند
ركوب  سال حكومت ترور و س26 امروز ما در اين جا گردآمده ايم تا خواست مردم كشورمان براي رهائي از 

  . جمهوري اسالمي را به گوش جهانيان برسانيم
 روز بعد از سقوط رژيم سلطنتي، مردم كشور ما به رفراندومي فراخوانده شدند 50 سال پيش، در چنين روزي، 26

 بهمن به 22رفراندوم واقعي عليه نظام سلطنتي در روز ! آري به جمهوري اسالمي: كه تنها يك جواب داشت
به راي گذاشته » جمهوري اسالمي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر« فروردين 12 روز پايان رسيده بود،

. مردم پاي صندوق هاي راي رفتند و در بهار آزادي به حكومتي راي دادند كه تصور روشني از آن نداشتند. شد
از آزادي پوشش، انتخاب شغل و ديگر نخست زنان . اما طولي نكشيد كه با واقعيت حكومت جديد مواجه شدند

سپس سانسور حاكم . بعد روزنامه ها و نشريات منتقد حكومت توقيف شدند. حقوق اجتماعي شان محروم شدند
دستگيري و ربودن مخالفان و سركوب جنبش هاي اجتماعي . بر رسانه هاي عمومي به كل جامعه سايه گستر شد

  .ل گوناگون تاكنون ادامه يافته استروندي كه در اشكا. و اعتراضي آغاز گشت
تبعيض .  حكومتي رسميت يافت كه همه اركان آن بر تبعيض بنيان گذاشته شده بود1358 فروردين سال 12روز 

با تدوين وتصويب قانون اساسي . بر اساس جنس ميان مرد و زن، تبعيض بر اساس عقيده و مذهب و مليت
قبل از همه حق حاكميت از مردم سلب گرديد و . ند و رسميت يافتندجمهوري اسالمي، اين تبعيض ها قانوني شد

يكي از سياه ترين . دين در دولت ادغام و شريعت و مذهب تبديل به پايه حكومت شد. به ولي فقيه واگذار گشت
  . استبداد هاي تاريخ بنيان گذاشته شد

  
   هموطنان گرامي 

  حضار محترم، ميهمانان ارجمند
   و مبارز نيروهاي ازاديخواه

مردم كشورمان بر اين حكومت و خواست برقراري حكومت متكي بر » نه«امروز ما در اين مكان گردآمده ايم تا 
مردم كشور ما با خواست چنين حكومتي، رژيم شاه را . اراده و راي شهروندان و پاسخگو به آن ها را اعالم بكنيم

 سال 26مردم بعد از تجربه تلخ .  مذهبي گرفتار شدنداما در عمل در چنگال استبداد سياه. سرنگون نمودند
حكومت جمهوري اسالمي، هم چنان بر تامين شرائط مشاركت خود در تعيين سرنوشت كشور،  هر چه بيشتر 

  .پافشاري مي كنند
  

  :ما همصدا با تمامي آزدايخواهان كشورمان اعالم مي داريم كه 
 و حصر مردم در تعيين سرنوشت جامعه، فقط در شكل مشاركت بي حد. حكومت، حق بالمنازع مردم است

  .ما خواستار برچيده شدن بساط جمهوري اسالمي و استقرار جمهوري در ايران هستيم. جمهوري ميسر است
ما خواستار جدائي كامل دين از دولت و تغيير تمامي قوانين تبعيض آميز جمهوري اسالمي و انطباق ساختار 

  .ر حقوق بشر سازمان ملل و ميثاق هاي ضميمه آن هستيمحقوقي كشور بر اصول منشو
تامين حقوق برابر براي تمامي . ما مخالف هر گونه تبعيضي بر اساس جنس، مذهب، قوميت و يا مليت هستيم

  .شهروندان فارغ از جنس، مذهب، قوميت يا مليت آن ها پيش شرط هر تحول دمكراتيكي در جامعه ماست
  

  هموطنان گرامي 
   ازاديخواه و مبارز نيروهاي

براي تحقق خواست تاريخي مردم كشورمان در بنيان يك جامعه آزاد، براي شكستن مدار بسته استبداد مذهبي و 
سلطنتي در تاريخ معاصر ايران، از مشروطيت تاكنون، براي تامين حقوق برابر براي همه شهروندان، دست به 

  براي اتحاد هر چه وسيع تر عليه جمهوري اسالمي و براي  فروردين را به آغازي12دست هم بدهيم، كارزار 
  . استقرار جمهوري در كشورمان تبديل كنيم

  
   سازمان اتحاد فدائيان خلق ايراني كميته مركز
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 اتحاد،

 آموزه انقالب
 

 
 

متن سخنان محمد اعظمي در بـاره ضـرورت         
شکل گيري يک آلترنـاتيو جمهـوري خـواه ،          
ــه مناســبت ســي و    ــوکرات و ســکوالر ب دم
چهارمين سالگرد بنيانگذاري جنبش فـدائيان      
خلق درمراسمي که توسط سـازمان فـدائيان        

يت به همين مناسبت برگـزار      خلق ايران اکثر  
 .شد

 
 
 

 بــه دوســتان شــرکت کننــده در ايــن بــا ســالم
مراسم و با ارج گذاري به تالش بنيـان گـذاران         
 سازمان فدائي و همه کساني که بـراي دفـاع از     

آزادي وبهــروزي مــردم ايــران جــان باختنــد ، 
سـال گذشـته از     . صحبت ام را آغاز مـي کـنم         

طرف سـازمان اتحـاد فـدائيان مـن بـه همـراه             
 مرکـزي  عضو کميتـه ) فرهاد  ( فرشيد شريعت   

چند ماه پيش او    . سازمان به اين مراسم آمديم      
بر خودالزم دانستم از او نام      . از ميان ما رفت     

 . ببرم و ياد عزيزش را گرامي بدارم 
 

از طرف سازمان قرار اين بود که ناهيد جعفـر          
. پور صبت کند بـه دليـل مـشکالتي نتوانـست            

پرويز نويدي به عنوان جايگزين تعيين شد ، او         
در لحظـات   . به دليل کمر درد بـستري شـد       هم  

 . آخر من مسئول انجام اين وظيفه شدم
سال پيش نيز موضوع صبت ضـرورت شـکل         
گيري يک آلترناتيو جمهـوري خـواه ، دمکـرات          

موضــوع صــبت مــن نتــايج    . وســکوالربود 
انتخابات مجلس و تاثير آن بر سياست اتحادها 

امروز در نظر دارم موضـوع صـحبت ام         . بود  
روي درس هائي براي اتحاد ، با نگـاهي بـه           را  

 : انقالب متمرکز کنم 
شايد بتوان گفت بزرگترين ويژگي انقالب بهمن 
حضور و مشارکت گـسترده و مليـوني مـردم          

اقـشار وطبقـات مختلـف مـردم از         . در آن بود    
اجحافات و زورگوئي هاي رژيم شاه به سـتوه         

 از اينرو مخالفت با شاه و سـلطنت       . آمده بودند 
" مـرگ بـر شـاه       " پهلوي که در شعار ملموس      

تجلي يافته بود ، محل اتصال و زبـان مـشترک    

نيروها وجريانات مختلف شد وجنبش وسـيعي       
پس از يک دوره کـه راه       . حول آن شکل گرفت     

خيابانها به روي مردم گشوده شد ، خميني بـه          
دليل ايـستادگي اش در مقابـل شـاه ، بـه دليـل              

 که سلول هاي آن در      تشکيالت سنتي روحانيت  
دور افتاده ترين روستا ها هـم برپـا بـود وبـر             
زمينه پيوند مذهبي مشترک با مـردم توانـست         

با محکم  . بي رقيب بر باالي سر جنبش بنشيند        
شدن پاي خميني وروحانيت ، به تدريج شـعار         
استقالل ، آزادي و جمهوري اسالمي طرح شـد         

 ايــن شــعار مــبهم تنهــا در زيــر ســايه رهبــر . 
بالمنازع اين جنبش مي توانست پذيرفته شـود        

البته درک مردم از اين شعار با       . و پذيرفته شد    
درک خميني و روحانيت طرفـدار او ، متفـاوت          

واقعيت اين است که خود روحانيون نيـز        . بود  
ــتند ودر    ــني از آن نداش ــسان و روش درک يک
همان حد هم که روشن بودند ، به خـواب نمـي            

د اين شعار را با تفـسير کنـوني         ديدند که بتوانن  
با پيشرفت انقالب و در غيـاب       . آن ، پياده کنند     

يــک نيــروي دموکراتيــک متــشکل و قدرتمنــد ، 
جريان حاکم گام به گام تفسير اين شعار را به          
مواضع ايدئولوژيک و ارتجاعي خود نزديک تر       
کردو جريانات را يکي پس از ديگري پس رانـد          

وحانيون دگر انـديش    تا جائي که امروز حتي ر     
و متفاوت با خود که در چارچوب حفـظ رژيـم           

 . قرار دارند ، نيز حذف شده اند 
در جريان انقالب نيروهاي چـپ و دموکراتيـک         
جامعه نتوانستند نقش تعيين کننده و يا حـداقل         
قدرتمنــدي در برابــر ارتجــاع حــاکم بــه عهــده 

علت آن مي تواند موضوع يک بررسـي        . گيرند  
 اما در نظر اول ميتوان گفت که اين         جامع باشد 

ــرواز ــرداد۲۸ني ــر   ۱۳۳۲م ــو در زي ــن س ــه اي ب
ضربات اصلي رژيم شاه قرار داشته و آسـيب         

ــود   ــده ب ــرو  . هــاي جــدي دي ــن ني ــين اي همچن
ــراي   نتواســت تجــارب خــود را جمعبنــدي و ب
حرکت هاي بعدي به دست آوردي تبديل نمايد        

 مهمتر از اينها ، نيروهاي چـپ و دموکراتيـک         . 
جامعه تحـت تـاثير ايـدئولوژي و ديـدگاههائي          
قرار داشتند که مخالفت جريانات ارتجـاعي بـا         
شاه و امپرياليـسم را بطـور عينـي در خـدمت            
ترقــي اجتمــاعي و سوسياليــسم ارزيــابي مــي 

از اينــرو مــا از خمينــي و روحــانيون . کردنــد 
آزادي ستيز پيرامونش نه تنها واهمه نداشـتيم        

ــري آ  ــدرت گي ــدي اردوي بلکــه از ق ــا توانمن نه
ما توجه نداشتيم . سوسياليسم را مي فهميد يم   

که دشمني خميني ودستگاه روحانيت بـا شـاه         
امـا محمـد رضـا شـاه        . کمتر بود تـا بـاآزادي       

پهلوي چنان خفقاني ايجاد کـرده بـود کـه هـر            

در . ستيز و مخالفتي با او ارزش ايجاد مي کرد        
قدرت گيـري خمينـي بـيش از هـر چيـز رژيـم              

جمهـوري اسـالمي زاده و      . پهلوي نقش داشت    
 . فرزند سلطنت پهلوي بود

از اين توضيح کوتاه مي توان چند نتيجه گرفت         
 : 
 انقــالب بهمــن نــشان داد کــه در تحــوالت  - ۱

بزرگ ، اعمال قدرت و نيرو حـرف اول را مـي            
حکومتي که پايه هاي قدرتش با دالرهـاي        . زند

 و يـا    نفت مستحکم شده است توسط يک نيـرو       
ــد ه نمــي شــود    . حتــي يــک ائــتالف از بــن کن

اين . برافکندنش به يک جنبش عمومي نيازدارد       
ــول خواســت هــاي      ــبش از دل جامعــه ح جن

ــن . ملمــوس وروشــن ســر برمــي آورد   در اي
جنبش کـه نيـروي اش سـيال اسـت جريانـات            
مختلف بـا برنامـه هـاي متفـاوت مـي بايـست             

 . مشارکت کنند 
ت در حرکـات و     تالش ما معطـوف بـه مـشارک       

دامن زدن به خواسـته هـائي اسـت کـه امکـان             
اقـشار و   .فراگيري آن بطور عيني وجـود دارد        

نيروهاي مختلف اجتماعي و سياسي در ايـران        
ممکن است هر کدام حول خواسته هائي بـسيج         

زنان را مسائل معيني به حرکت در مي        . شوند  
ــد  . آورد  ــود را دارنـ ــشکالت خـ ــان مـ . جوانـ

هر کدام ممکن اسـت     ..…رمندان و کارگران ، کا  
به ايـن   . حول خواسته هائي به حرکت در آيند        

حرکات که اهداف دموکراتيکي فـرا روي خـود         
مي گذارند مي بايست دامن زد اما اهميـت دارد        
توجه شود که آن خواسته هـائي کـه اقـشار و            
طبقات و جريانات مختلف مي تواننـد بـصورت         

جــائي يکپارچـه حــول آن بـسيج شــوند در جاب  
قدرت حاکم نقش اصلي و تعيين کننده را دارند         

 . 
 دومين نتيجه ودرس از انقـالب ايـن اسـت           - ۲

که با يک جنـبش عمـومي ممکـن اسـت بتـوان              
رژيم را سـرنگون کـرد امـا جامعـه الزامـا بـه              

ــد   ــي انجام ــه در . دموکراســي نم ــه ک همانگون
بنـاي دموکراسـي را     . انقالب بهمـن نيانجاميـد      

ت مـشترک و آگاهانـه و اتحـاد جريانـات           حرک
. ونيروها و شخصيت هاي دمکرات مـي سـازد        

بدون مشارکت و دخالت اين نيروجامعه ايـران        
از . روي دموکراسي را به خـود نخواهـد ديـد            

ــان ديگــري جمهــوري    ــيش از هــر زم ــرو ب اين
خواهان نيازمندند حرکت خود را هماهنگ کنند       

خـود   سال حکومت    ۲۶جمهوري اسالمي طي    . 
. هيچگاه چنين موقعيت نامناسبي نداشته است       

پايه هاي حکومت در ميان مردم سـست تـر از           
در ميان حکومتيان يعني آنان که . هميشه است 
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براي حفظ چارچوب نظام مـي کوشـند ، ابعـاد           
انتخابــات پيــشارو . شــکاف بــي ســابقه اســت 
ــائي اســت از  ــه گوي ــسجام " نمون ــت " ان حکوم

ــاي آن  ــاالخره شــرايط .اســالمي و جناحه  وب
جهاني و منطقه اي نيز هيچگاه تا به اين انـدازه           

امـروز بزرگتـرين    . به ضرر رِژم نبوده اسـت       
اتوريتـــه نظـــامي و اقتـــصادي جهـــان عليـــه 
ــده    ــت در آمـ ــه حرکـ ــالمي بـ ــوري اسـ جمهـ

وضع حکومت چنان اسفبار است که نبود       .است
ــد   ــک نيرومنـــ ــاتيو دمکراتيـــ ــک آلترنـــ يـــ

. بسيار بـاال سـت      دراستمراروبرجا ماندن اش    
وسعت نارضايتي مردم با سـطح سـازمانيابي        
. جريانات ترقي خواه بـسيار نـاهمخوان اسـت          

اين در حالي اسـت کـه جامعـه در مـسير يـک               
هـر واقعـه اي در ايـران مـي          . تحول قرار دارد    

از ايـن رو شـکل      . تواند به انفجـاري بيانجامـد       
گيري يک آلترناتيو دموکراتيک بـراي اسـتقرار        

اسي به يک ضرورت عاجـل تبـديل شـده          دمکر
اتحاد وسيع جمهـوري خواهـان در يـک         . است  

تشکل نيرومند وحضور فعاالنه آن در صـحنه        
سياسي وظيفه ايست که کوتاهي و بـدتر از آن          
سنگ اندازي در مقابل شکل گيري آن به سـود          

بـر پيـشاني برنامـه ايـن        . ارتجاع تمام ميشود    
و مــدني اتحــاد دفــاع از آزادي هــاي سياســي 

مطابق اعالميه جهاني حقوق بشر ، جدائي ديـن    
وهر نوع ايدئولوِژي از دولت و رعايـت حقـوق          

 . اقوام ومليت ها ميبايست نقش بندد 
 درس ديگري که در خدمت اتحاد قرار مـي          – ۳

اسـت  " همه با مـن     " گيرد ، اجتناب از سياست      
که در جريان انقالب توسط خميني تحت عنوان        

همه " خميني تحت لواي    . رديد  همه باهم طرح گ   
دستور صادر مي کرد و از ديگران مي        " با هم   

در همـه   . خواست که همه با هم آنرا اجرا کنند         
با هم خميني هيچگاه در تعيين هدف وسياست        
، نيروئي بجز خميني ، نه تنها نقش حتي طـرف           

اين موضـوع را مـن      . مشورت قرار نمي گرفت     
زه هاي انقالب بهمن   آمو" در مقاله اي با عنوان      

همـه بـا    " يا  " همه باهم   " 
ــن  ــيح داده ام " مـ توضـ

وقت شما را با تکرار آن      
 . نمي گيرم 

در خاتمه من مي خواهم     
ــابي  بطــور فــشرده ارزي
خودم را از سير حرکـت      
اپوزيسيون ترقـي خـواه     
در رابطه با اتحـاد بيـان       

 . کنم 
در قيــاس بــا ســالهاي   

 البتـه   .گذشته وضعيت مناسب تر شـده اسـت         
اما ايـن   . من مايلم هميشه خوشبينانه نگاه کنم       

 : خوشبيني چندان بي مورد نيست به اين داليل 
 امروز نطفه هـاي حرکـت سـازمان يافتـه در            -

داخل شکل گرفته وبه اقـدامات و حرکـاتي هـم           
اين موضوع در گذشته وجـود      . انجاميده است   

ــراي  . نداشــت  ــشجويان ب ــشکل دان حرکــت مت
از ارزيــابي مــا از درســتي و يــا رفرانــدم جــدا 

ــشکل و    ــدام متـ ــک اقـ ــت يـ ــتي حرکـ نادرسـ
 . سازمانيافته است 

 نيروهاي سياسي در داخل و در خارج دست         -
به هماهنگي و اقدامات مـشترک ميزننـد و ايـن           

گفتگــو . در ســال هــاي پــيش وجــود نداشــت  
وتبادل نظر بين داخل وخارج آنهم به صـورت         

ــد اســت    ــده جدي ــين پدي ــي دوم ــضاي . علن ام
ــا پــيش بــسيار   ســندهاي مــشترک در قيــاي ب

 . وسعت گرفته است 
ــسيون  - ــات اپوزي ــشور جريان ــارج از ک  در خ

نسبت به سال پيش به همديگر نزديـک شـده و           
. در حال انجام برخي اقدامات مـشترک هـستند        

ــشکل    ــدتا در دو ت ــرد عم ــالين سياســي منف فع
جمهوري خـواهي گـرد آمـده انـد و امـروز بـا              

ن چــون ســالهاي پــيش مواجــه پديــده منفــردي
اين خـود امکـان کـار هماهنـگ را در           . نيستيم  

قياس با قبل و در سطح خارج ازکـشورافزايش         
 . داده است

مــواردي کــه بــه آنهــا اشــاره شــد بهيچوجــه  
پاسخگوي نياز کنوني نيست امـا در قيـاس بـا           
سال هاي گذشته مواردي است که مي تواند با         

 .اشد شتاب دادن بدان اميدوارکننده ب
 
 

  
 
 

  ما با شما همراهيم
  بقيه از صفحه

مــن فکــر مــي کــنم مــا جريانــات اپوزيــسيون  
نيازمنيم از هـر فرصـتي بـراي عقـب نـشاندن            

ايـن حکومـت شايـسته      . حکومت استفاده کنـيم   
. مردم و روشنفکران و فرهيختگان ايران نيست      

حرکـت  . به دوره هاي سپري شـده تعلـق دارد        
شمندان در داخل   هماهنگ فعاالن سياسي و اندي    

کشور فرصت ديگري ايجاد کرده است که مـي         
بايست از آن براي استقرار دموکراسـي سـود         

خصلت اصلي ومتحد کننده اين حرکـت       . جست
در نفــي حکومــت اســت بــا يــک جهــت گيــري  

ايـن  . عمومي دموکراتيک براي قدرت جـايگزين     
و بــه . حرکــت راهکــاري نــشان نمــي دهــد    

بي . اخته است مختصات حکومت آينده نيز نپرد    
ــصلت     ــه خ ــات ک ــه حرک ــت اينگون ــان تقوي گم

مـا  . جنبشي دارند، يک وظيفه به شمار مي آيـد        
جمهــوري خواهــان دمــوکرات مــوظفيم کــه بــا 
مشارکت در اين حرکات وتبليغ رئوس برنامـه        
وسياست هاي خود به بـاز شـدن فـضا کمـک            

اقـدام فعـالين سياسـي و انديـشه ورزان          . کنيم
ريانـات دموکراتيـک    داخل با حرکت مجموعه ج    

اين صدا مي بايست با صـداي       . تکميل مي شود  
از اينرو پيـشنهاد    . دادخواهانه ما در هم آميزد      

ميکنم به اشکال مختلف حرکت فعالين سياسـي      
رژيـم  . در داخل کشور را تکميل و تقويت کنيم       

حرکت يکپارچه  . در آستانه انتخابات قرار دارد    
ع هم در  اپوزيسيون جمهوري خواه در اين مقط     

گوش .داخل وهم در خارج طنين خواهد داشت        
هاي مردم آماده شنيدن صداهاي اميد آفرين و     

تک صداهاي ضعيف و ناهماهنگ     . پر طنين اند    
به جاي کاشتن بذر اميـد ، يـاس بـر دلهـا مـي               

 . نشاند 
 
 
 
 

  
   زنداني سياسي در اوين9سي مين سالگرد فاجعه ترور 

خاطره جاودان شهداي سي ام فروردين، فدائيان خلق بيژن جزني، حسن ضياءظريفي، سعيد 
، عباس سوركي، عزيز سرمدي، محمد چوپان زاده، احمد جليل افشار و مجاهدين كالنتري
  ذواالنوار و مصطفي جوان خوشدل را گرامي داريممخلق كاظ
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 تجربه هاي ديروز و اتحادهاي امروز
  احمد آزاد

  
نزديک به يک صد سال از انقالب مشروطه 

 ۱۳۵۷ سال از انقالب بهمن ۲۶ و ۱۲۸۵
گذرد و هنوز مردم ايران زمين براي  مي

استقرار آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي 
دالئل بسياري را مي توان . کنند مبارزه مي

 تحقق خواسته براي  طوالني شدن مبارزه  و
در اين ميان پراکندگي . هاي مردم برشمرد

مبارزين راه آزادي آزار دهنده  است و تالش 
براي رسيدن به اتحاد در صفوف مبارزين 

هاي  مهم  گي يکي از ويژه.  کامال قابل فهم
انقالب بهمن گستردگي و وسعت بي نظير 

حضور وسيع مردم . شرکت مردم  در آن بود
در » مرگ بر شاه« طنين شعار در اين انقالب و

هر کوي و برزني، چنان بود که  امروز هم  
همه با «بسياري آرزو دارند که بار ديگر چنين 

ي ممکن شود و حکومت اسالمي به همت »هم
اين آرزو . کن گردد امواج انقالب مردم  بنيان

گاه در بيان سياسي به کليشه برداري و ساده 
فها کشيده کردن مسئله اتحاد ها و ائتال

از سوي ديگر همين ساده کردن . شود مي
مخالفت » همه با هم«مسئله و تکرار شعار 

نمايد که  زند و چنين مي هايي را دامن مي
نکته . کساني ديگر با اتحاد و ائتالف مخالفند

جالب اينجا است که چه مخالفين و چه موافقين 
به انقالب بهمن استناد »  همه با هم«شعار 

  . عي تجربه اندوزي از آن هستندکرده و مد
  

 ۱۳۵۷اي انقالب بهمن سال  ويژگي
دالئل گوناگوني براي بروز انقالب بهمن از 
سوي تحليلگران سياسي و تاريخنگاران ارائه 

تاريخ نويس » يرواند آبراهاميان«. شده است
علت وقوع « : معاصر ايراني معتقد است که 

-اديانقالب اين بود که شاه در حوزه اقتص
اجتماعي نوسازي کرد و درنتيجه طبقه 
متوسط جديد و طبقه کارگر صنعتي را 

-اما نتوانست در حوزه ديگر. گسترش داد
 نوسازي نمايد، و اين ناتواني -حوزه سياسي

حلقه هاي پيوند دهنده حکومت و ساختار 
اجتماعي را فرسوده کرد، راههاي ارتباطي 
 ميان نظام سياسي و مردم را بست، شکاف

بين گروههاي حاکم و نيروهاي اجتماعي مدرن 
را بيشتر کرد و مهمتر از همه اينکه پلهاي 
ارتباطي اندکي را که در گذشته پيوند دهنده 
نهاد سياسي با نيروهاي اجتماعي سنتي به 
. ويژه بازار و مراجع ديني بود، ويران ساخت

، شکاف ميان نظام ۱۳۵۶بدين ترتيب در سال 
 توسعه يافته و نظام اجتماعي–اقتصادي 

سياسي توسعه نيافته آن چنان عريض بود که 
تنها يک بحران اقتصادي مي توانست کل رژيم 

پس انقالب نه به دليل . را متالشي سازد
توسعه بيش از حد و نه توسعه نيافتگي، بلکه 

ايران ( » .به سبب توسعه ناهمگون روي داد
انقالب )  ۵۲۴ص - نشر ني-بين دو انقالب

اين عامل . ان ناشي از  توسعه ناموزون بوداير
باعث شد تا تقريبا تمامي طبقات و اقشار و 
گروه هاي اجتماعي از وضعيت خود ناراضي 
بوده و طبعا رژيم شاه را مسبب و مسئول 

مي توان به جرات گفت که . مشکالت بشناسند
در آستانه انقالب بجز خانواده سلطنتي و 

مديران و کارمندان دربار، امرا، فرماندهان و 
عالي رتبه اداري، کمتر کسي از رژيم سلطنتي 

اکثريت قريب به اتفاق . در ايران دفاع مي کرد
مردم ، از بورژوازي کهنه  و نو گرفته تا 
کارگران و زحمتکشان خواهان تغيير رژيم و 

شاه با خودکامگي تمام . خلع يد از شاه بودند
حتي چنان رفتار سياسي را درپيش گرفت که 

بورژوازي نوکيسه ايران،  که با افزايش قيمت 
نفت و سياست هاي توسعه اقتصادي شاه به 
ثروت هنگفتي دست يافته بود، را به صفوف 

همه با «اولين سنگ بناي .  مخالفين خود راند
اما اين براي . را رژيم شاه خود فراهم کرد» هم

  . کارآيي اين شعار کافي نبود
همه «ان نيز در تقويت تجربه تاريخي مردم اير

دو جنبش بزرگ مردم . بسيار موثر بود» با هم
براي استقرار آزادي و دمکراسي با دو کودتا 

کودتاي رضا خان . به شکست کشيده شده بود
ميرپنج و استقرار رژيم سلطنتي پهلوي پس از 

 مرداد و ۲۸انقالب مشروطه و کودتاي 
بازگشت شاه فراري به تخت سلطنت پس از 

زات دهه بيست و جنبش استقالل طلبانه مبار
جايگاه » کودتا«در ذهن ايراني . آن سالها

وحشت از بازگشت مجدد . خاصي داشت
ديکتاتور به قدرت چنان عظيم بود که 

. کرد کمترکسي به بعد از حکومت شاه فکرمي
براي مردم مهمترين مسئله جلوگيري از 
شکست جنبش ضد سلطنتي  و بازگشت شاه 

اين فکر چنان قوي بود که هر . ودبه قدرت ب
اختالفي ولو اندک  را به شکافي در صفوف 
. جنبش و خطر بازگشت سلطنت تعبير مي شد

تنها شعار  باندهاي » بحث بعد از مرگ شاه« 

لمپن مذهبي براي جلوگيري از بحث در 
اجتماعات مردم  نبود، بلکه به گونه اي در ذهن 

يابان تا همه مردم از فرد معمولي کوچه و خ
به اين ترتيب در . روشنفکران جاي گرفته بود

 مردم فقط به يک چيز ۱۳۵۷مقطع بهمن 
کردند و  انديشيدند و يک هدف را دنبال مي مي

» همه با هم«. آن رفتن بي بازگشت شاه بود
اين چنين در فاصله کمتر از يکسال قوام يافت 
و اجازه داد تا انقالب به پيروزي رسد و رژيم 

  .  سرنگون شودسلطنتي
اين تحليل کامل نخواهد بود اگر به دو عامل 

هاي  باال، عامل سوم، فقدان حضور آلترناتيو
. متنوع در جنبش ضد سلطنتي ، را نيافزائيم

قدرت گيري خميني و مذهبيون را تنها با خود 
بيني  و رفتار سياسي ضد دمکراتيک  محوري

يکي از زمينه هاي . توان توضيح داد شان نمي
بايست در  را مي» همه با هم«تقويت شعار 

فقدان برنامه سياسي روشن براي پس از 
سرنگوني رژيم شاه از سوي  سازمانها و 
احزاب سياسي دمکرات، الئيک و چپ جستجو 

تنها آلترناتيوي که در سطح جنبش . کرد
وسيعا تبليغ مي شد،  برنامه سياسي مذهبيون 

ه خالص» حکومت اسالمي«بود که در شعار
در مقابل آن نظرات مختلفي از . شد مي

جمهوري ليبرالي نوع اروپايي تا جمهوري 
دمکراتيک خلق و حکومت شوراها گفتگو به 

ولي تمامي اين نظرات بسيار . آمد  ميان مي
 . کلي و فاقد طرح و برنامه روشني بودند

کی از رهبران سازمان ي» ان يدينقی حم« 
ات رب خاطکتا رران ديی خلق ايکهای فدايچر

» آرزو یسفر بر بالها« خود با عنوان 
اسی و برنامه يات سيدر نظر« : سدينو یم
 رکتاتوری ديمان شکست و نابودی رژيم ديها

ای  ک پروسه مبارزه مسلحانه تودهيانتهای 
واقع، روند عالم  راما د. طوالنی قرار داشت

رفته و گگری شگل ير ديتحوالت انقالبی د رمس
ام يد و باالخره قيسبه سرعت به اوج ر

ع خلق بساط رژيم يمسلحانه توده های وس
ش نابود يکتاتوری را با همه قدرقدرتياه ديس

  )  ۲۲۴ص ( » .ساخت
خميني و مذهبيون در خالء فضاي سياسي 
جامعه و فقدان حضور محسوس آلترناتيوهاي 
ديگر، به راحتي يکه تاز صحنه سياسي جنبش 

 را نيز ضد سلطنتي شدند و طبعا رهبري آن
هر نيروي سياسي براي تحقق . بدست گرفتند
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اهداف خود، مردم را دعوت به پذيرش برنامه 
خميني در سايه » وحدت کلمه«.  کند خود مي

محسوس ديگر نيروهاي سياسي  فقدان حضور
به شعار » همه با هم«روحيه و در انطباق با 

سر » همه با من«خميني شعار . ديل شدمردم تب
وي برنامه سياسي خود را تبليغ مي . داد نمي

کرد و از مردم مي خواست تا گرد وي براي 
خميني نيروي سياسي . تحقق آن جمع شوند

جدي ديگري در مقابل خود نمي ديد تا درپي 
جنبش ضد سلطنتي . اتحاد و ائتالف باشد

ايران يک حرکت اجتماعي يک سويه بود که 
  .سکان هدايتش به دست مذهبيون افتاد

  
ز انقالب بهمن   !!درس آموزی 

درس آموزي از تجربه انقالب بهمن آن زمان 
شرائط اجتماعي نيز  که مفيد خواهد بود

در فاصله بيست و . بدرستي مقايسه شود
شش سال گذشته جمعيت ايران دو برابر شده 

نسل جوان ايران، که در جمهوري .  است
اسالمي بدنيا آمده و باليده، فاقد هر گونه 

اين نسل تجربه . به از زمان شاه  استتجر
اما پيروزي يک  انقالب ، تغيير . ندارد» کودتا«

يک حکومت  ديکتاتوري و استقرار يک  
حکومت ديکتاتوري ديگر را بخوبي تجربه 

اين نسل وحشتي از بازگشت  . کرده است
ندارد، در تجربه مستقيم وي، »  ديکتاتور«

ان پس تغيير يک حکومت ممکن است، اما نگر
پرسش اصلي براي وي  . از سرنگوني است

چگونگي حکومت پس از جمهوري اسالمي 
براي اين نسل خوش خيالي پدرانش با . است

ديو چو بيرون رود، فرشته بدر « اين اميد که 
  . بسيار گران تمام شده است» آيد

در اين نگراني نسل پدرانشان نيز با آنان 
 انقالب آن نسل نقش اصلي را در.  شريک اند

ضد سلطنتي بر عهده داشت، آن را تا به آخر 
اما اکنون ، همچون فرزندان خود . پيش برد

بحث بعد از «تجربه تلخي از انقالب بهمن  و 
آنها نيز حاضر به تکرار .  دارد» مرگ شاه

امروز در ايران هيچکس . تجربه  قبلي نيستند
.  حاضر به تکرار تجربه انقالب بهمن نيست

ن در پي پاسخي براي پس از مردم ايرا
  . جمهوري اسالمي هستند

پرسش کنوني همانا چگونگي آينده پس از 
» همه با هم«آيا شعار .  جمهوري اسالمي است

راه گشا خواهد بود؟ نيروهاي سياسي 
ون براي پس از جمهوري اسالمي اپوزيسي

.  کنند ی ارائه مي و متضادگوناگونهاي  طرح
واهان بازگشت به ت طلبان خدر حاليکه سلطن

قدرتي هستند، سيستم پادشاهي وتک 

جمهوري خواهان در پي شکلگيري يک 
جمهوري مشابه نمونه هاي متعارف  آن در 
ديگر کشورهاي پيشرفته جهان بوده و برخي 
از کمونيست ها هم براي جمهوري شورايي  

در چنين شرائطي بسيار بعيد به . تبليغ مي کنند
ربه انقالب بهمن و نظر مي رسد که بتوان تج

اگر بپذيريم که در . را تکرار کرد» همه با هم «
حال حاضر جنبش تحول خواه ايران  خود را 
تنها به تغيير حکومت محدود نمي کند بلکه 
پيش از آن در پي يافتن پاسخي براي شکل 
آينده حکومتي است که دمکراسي،  آزادي و 
رفاه اجتماعي را تضمين کند،  بايد به اين 

توان برآيندي  رسش پاسخ دهيم که چگونه ميپ
مشترک از برنامه هاي سياسي متضاد بدست 
داد؟ آيا اصوال چنين برآيندي ممکن است و 
الزم؟  ممکن بودن آن به معني سازشي است 
از سوي نيروهاي سياسي متفاوت، که قاعدتا 
بايد بخش عمده برنامه هاي خود را به کناري 

ي تنها در محدوده نهند و نهايتا چنين سازش
به . تالش براي تغيير حکومت  باقي خواهد ماند

اي  گر سخن تالشهاي سياسي را به نقطهدي
خواهد کشاند که با سطح جنبش تحول طلب در 

نمونه بسيار جالب از . ايران همخواني ندارد
رفراندوم « اين تالش ها را مي توان در بيانيه 

 پاسخ در اين طرح. ديد» تغيير قانون اساسي 
به شکل حکومت پس از جمهوري اسالمي به 
آينده ناروشني حواله شده و امروز تنها از 

 براي تغيير حکومت مردم دعوت مي شود تا
انتشار اين بيانيه . اي شکل دهند ائتالف گسترده

برکنار از . مخالفت هاي شديدي را برانگيخت
دالئل گوناگون مخالفت ها، يک نکته در تمامي 

 بود و آن ناروشن گذاشتن آنها مشترک
سرنوشت حکومت پس از جمهوري اسالمي و 
بازگذاشتن راه براي ورود سلطنت طلبان و 

به » جمهوري اسالمي مردم ساالر«طرفداران 
اين .  ائتالفي با ديگر جريانات سياسي بود

طرح و چنين طرح هايي که بکوشند تا در پي 
 جنبش تحول خواه ايران را»  با همهمه«تحقق 

تنها به تغيير حکومت محدود کنند، عمدتا راه 
به جايي نخواهند برد و شکست آنها از پيش 

  . روشن است
  

ائتالفهای ديگری بايد
آيا امکان هيچ اتحاد و ائتالفي وجود ندارد؟ 
ائتالف گسترده انقالب بهمن متکي بود بر 

 سال نه ۲۶پس از . ويژگي هاي آن انقالب
حکومت و نه شرائط سياسي، نه وضعيت 

تجربه مستقيم مردم  تشابهي با آن زمان 
انقالب بهمن را به »  همه با هم«ائتالف . ندارد

همان زمان واگذاريم و ائتالفهاي ممکن امروز 
  . را جستجو کنيم

اگر پرسش اصلي مردم چکونگي حکومت پس 
از جمهوري اسالمي است، ناگزيرا ائتالفها تنها 

رای پس از  بدر حوزه برنامه هاي سياسي
تجربه . حکومت اسالمی ممکن خواهند بود

همين يک دهه اخير در صفوف اپوزيسيون و 
شکلگيري برخي اتحاد و ائتالف ها نشان داد 
که اشکال گوناگوني از ائتالف، اتحاد و اتحاد 
عمل وجود دارند که مي توانند هر يک در 

نه همکاری يبوده و زمجايگاه خود موثر 
رامون موضوعات يپاسی را يروهای سين

در اين سالها در چند . گوناگون فراهم کنند
مورد، اتحاد عمل هاي موردي موفقي شکل 

اما بدليل فقدان ائتالفها يا اتحاد . گرفته است
هاي ديگر ، گاها اين اتحاد عمل هاي موردي به 

بايد . نوعي ائتالف يا اتحاد تعبير مي شدند
 را جايگاه هر يک از اين گونه هاي ائتالف

در حال . مشخص و از تداخل آنها پرهيز کرد
حاضر و بويژه پس از اثبات بي حاصل بودن 
تالش براي اصالح رژيم از درون، بيش از 
گذشته لزوم شکلگيري ائتالفهايي حول 

راي پس از سياسي روشن ب های برنامه
اين . شود حکومت اسالمي احساس مي

ائتالفهاي سياسي که حول آلترناتيو پس از 
ي اسالمي و  براي يک دوره نسبتا جمهور
هاي  توانند طرح ني شکل مي گيرند،  ميطوال

روشني براي آينده ايران ارائه کرده و از 
مردم . اغتشاش و سردرگمي جلوگيري کنند

اشنا مي توانند  با برنامه هاي سياسي مختلف 
 مي دهند، صشده و آنچه را که درست تشخي

  .برگزينند
  

  خره
.  تعلق داشت دوران ديگريبه» همه با هم«

شرائط متحول ايران نوع ديگري از ائتالف و 
ائتالف وسيع براي . کند اتحاد را طلب مي

بايد پيش . راه به جايي نخواهد برد» سرنگوني«
از آن پاسخي روشن به فرداي پس از 

امروز ائتالفها تنها مي توانند . داد»  سرنگوني«
خشي ب. حول پاسخ هاي گوناگون شکل گيرند

» همه با هم«  سياسي در نوستالژي يناز فعال
گاه  چنان غرق ائتالف وسيع مي شوند که 
واقعيت هاي شرائط سياسي ايران را نمي 

 تجربه انقالب بهمن به ما آموخت که تا . بينند
زماني که آلترناتيوهاي سياسي مشخص براي 
فرداي سرنگوني رژيم شکل نگرفته باشند، 

نگوني رژيم به ائتالف وسيع براي سر
  .ناکجاآباد ختم خواهد شد
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  از اوكراين تا عراق
 هاي خارجي انتخابات آزاد و دخالت

  
رنگ مورد نظر خود را انتخاب كنيد، آرم 
مناسبي را طراحي كنيد، پرچم، پالكارد، پيراهن، 
شالگردن وغيره را، با آرم و رنگ مربوطه، به تعداد 
. كافي سفارش دهيد، كادرهاي الزم را آماده كنيد و 

ن شما در انتخابات تقلب بكنند، منتظر بمانيد تا رقيبا. . 
هاي به تنگ  آنگاه فرمان انقالب را صادر كنيد تا توده
ها بريزند و  آمده از استبداد و ستم و فساد، به خيابان

به رنگ دلخواه شما به وقوع » انقالب مخملي«
  !بپيوندد

هاي  چنين است تصويري كه غالب رسانه
تان و المللي از رويدادهاي سياسي اخير گرجس بين

كنند، و اين گونه است مسير  اوكراين ترسيم مي
تحوالت آتي كه آنها در برخي ديگر از 

هاي شوروي سابق، در لبنان و جاهاي ديگر  جمهوري
  .كنند بيني مي پيش

تر و همه جانبه رويدادهاي  اما بررسي دقيق
سازد كه آن تصوير، اگر نه كامالً  مذكور، آشكار مي

جانبه و  تكم بسيار يكمخدوش و تحريف شده، دس
هاي اقتصادي،  صرفنظر از انگيزه و زمينه: ناقص است 

اجتماعي و فرهنگي وقوع اين تحوالت، كه در اين 
معموالً جايي ندارند، موضوع » آلي ايده«قبيل تصاوير 

هاي خارجي در اين انتخابات، و در اين  دخالت
. شود رويدادها به طور كلي، به فراموشي سپرده مي

» غرب«، كه اين بار اتفاقاً از »ادهاي غيبيامد«
در حالي كه . شوند رسند، كامالً ناديده گرفته مي مي

انواع مداخالت و اعمال نفوذهاي ديپلماتيك، سياسي 
هاي مالي، پرسنلي و  و اقتصادي، و اقسام كمك

تداركاتي خارجي، آشكار و پنهان، از جمله وجوه و 
حث بوده است هاي اصلي رويدادهاي مورد ب ويژگي

جانبه از آنها،  ها و تصاوير يك و ارائة گزارش
تواند، در واقع  خصوصاً در راديو و تلويزيون، نيز مي

نوعي ديگر از دخالت تبليغاتي و سياسي خارجي در 
اين بدان معني نيست كه . آن وقايع به حساب آيد

اي در كارست كه ما در  توطئة بزرگ كامالً محرمانه
زيرا كه بسياري ! ر اين سطور هستيمصدد افشاي آن د

ها و  از اين گونه مداخالت خارجي بخشي از برنامه
هاي جهاني هستند و در  هاي اعالم شده قدرت سياست

به عالوه، هنوز . پيوندند روز روشن هم به وقوع مي
نگاران و مطبوعات مستقلي وجود دارند كه  روزنامه
هاي  لتاالمكان حقايق و دقايق مربوط به دخا حتي

سازند، و با  بيگانگان در اين تحوالت را برمال مي
استناد به تحقيقات و مندرجات اين مطبوعات است 

هاي خارجي  كه ما در اينجا به بررسي  مسئلة دخالت
در انتخابات كشورهاي مختلف در دورة اخير 

  .پردازيم مي

ها در امور داخلي   خارجي موضوع دخالت
ام، و رفراندوم و انتخابات، جوامع پيراموني، به طور ع

از آمريكاي التين . به طور خاص، البته تازگي ندارد
هاي بسياري  گرفته تا آسيا، خاورميانه و آفريقا، نمونه

هاي بزرگ جهاني، خاصه  از مداخله مستقيم قدرت
آمريكا، شوروي سابق، بريتانيا و فرانسه، در امر 

توان ذكر  انتخابات در كشورهاي زير نفوذ آنها را مي
ها نه  در تاريخ معاصر ايران، دخالت انگليسي. كرد

تنها در تعيين دولت و وزرا بلكه در تركيب وكالي 
. مجلس شوراي ملي هم عيان و آشكار بوده است

گذشته از مداخلة مستقيم نظامي و يا سازماندهي 
هاي  كودتاها، اعمال نظر در انتخابات يكي از شيوه

رجي در امور داخلي هاي خا رايج دخالت قدرت
هاي اخير از  كشورهاي ديگر بوده كه در سال

تري نيز برخوردار شده  شگردهاي جديد و پيچيده
  .است

آنچه در اين باره تازگي دارد سياست اعمال 
در مورد تأمين ) پسر(شده دولت جرج بوش 

انتخابات «و برگزاري » دمكراسي«، صدور »آزادي«
به ويژه در در كشورهاي جهان سوم، و » آزاد

مورد نظر آمريكاست كه به عنوان » خاورميانه بزرگ«
يكي از محورهاي اصلي سياست خارجي رسمي اين 

شود و ضمناً، حمايت و همراهي  دولت عرضه مي
هاي اروپايي را نيز به خودجلب كرده  برخي از دولت

مهم و اعالم رسمي مواضع از  كمتر سخنراني. است
 دستياران وي جانب رئيس جمهوري آمريكا و

، »آزادي«توان يافت كه در آن كلمات  مي
، به حد اشباع تكرار »مقابله با استبداد«و » دمكراسي«

البته اسالف جرج بوش هم شعارهاي . نشده باشد
و امثال اينها » حقوق بشر«، »بازار آزاد«، »جهان آزاد«

كردند، ولي دولت او مدعي است  را غالباً مطرح مي
، تحقق »جنگ سرد« پس از پايان كه در دورة جديد

برقراري » الهي«اين شعارها و انجام مأموريت 
در جهان را در سرلوحة سياست خارجي » دمكراسي«

هاي مختلف گرجستان،  خود قرار داده است، و نمونه
اوكراين، افغانستان و عراق نيز موارد تاكنوني اجراي 

تبليغات گستردة دولت . عملي سياسي مذكور است
المللي وابسته و يا طرفدار آن  هاي بين كا و رسانهآمري

در اين زمينه، به عالوه تصويري كه از تحوالت اخير 
شود، برخي از نيروها و  اين كشور ارائه شده و مي

جريانات سياسي در جوامع پيراموني، و از جمله در 
ايران، را هم به اين صرافت انداخته است كه، با توجه 

يك مردمان كشورهاي استبداد به خواستهاي دمكرات
خواهد به  زده، اگر دولت آمريكا هم، به هر دليل، مي

! برقراري دمكراسي كمك كند، چه اشكالي دارد؟
دامنة  تأثير ! »عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد«

پايه و  هاي بي سازي سويه، قرينه اين تبليغات يك
از ايست كه، جدا  هاي ناشيانه تا اندازه برداري كپيه

جريانات سلطنت طلب ايراني كه به صورت سنتي 
جويانة دولت آمريكا هستند،  وابسته به مقاصد مداخله

بعضي از عناصر و نيروهاي آزاديخواه را هم، كه قطعاً 
خبر  هاي جهاني بي از سوابق و نيات امپرياليستي قدرت

نيستند، دچار اين توهم ساخته است كه هرگاه اين 
مپرياليسم گشودني است، چه به دست خود ا» گره«

از اين ! بياورد) دمكراسي را(گو كه بيايد و ! باك؟
رو، بررسي اين مسئله، از نظر تحوالت سياسي آتي 

اما پيش از پرداختن . جامعه ما نيز حائز اهميت است
به آن بايد يادآور شويم كه شرح كامل رويدادهاي 

ست، مورد بحث، طبيعتاً از گنجايش اين نوشته بيرون ا
ضمن آن كه اخبار مربوط به آنها نيز در سطح وسيعي 

هاي  در اينجا، با اشاره به زمينه. منتشر گرديده است
 –هاي خارجي  تحوالت، بيشتر روي موضوع دخالت

 –هاي همگاني بازتاب يافته است  كه كمتر در رسانه
  .مكث كنيم

  گرجستان» انقالب رز«
 در برگزاري انتخابات پارلماني گرجستان

 و اعتراضات گستردة بعد از آن، 2003دوم نوامبر 
نمايانگر بحران عميق اجتماعي و اقتصادي گريبانگير 
. آن بوده كه، طي دهة گذشته، رو به شدت نهاده بود

تداوم ركود اقتصادي، كمبود مزمن سوخت، قطع 
از يك . . . مكرر برق، دستمزدهاي پرداخت نشده و 

اي، فعاليت باندهاي   قبيلهسو، و رواج فساد و مناسبات
 روسي، تشديد تمايالت جدايي طلبانه -قاچاق گرجي

 ميليون 5/4با (در برخي مناطق اين كشور كوچك 
و ناتواني دولت و شخص رئيس جمهوري ) جمعيت

پير و كاركشتة سياسي، ادوارد شوارد نادزه، در بهبود 
. هايي از اين بحران بود و حتي تثبيت اوضاع، جلوه

، برخالف بسياري از »اتحاد شوروي« فروپاشي پس از
هاي تازه استقالل يافته  مسئوالن آن كه در جمهوري

به مقام و موقعيت بااليي دست يافتند، سر شوارد نادزه 
 . كاله ماند هم مانند خود گرباچف بي
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زيرا كه در جمهوري گرجستان 
كه در دوران رياست خود (هاي افراطي  ناسيوناليست

ادزه بر حزب كمونيست گرجستان هم شوارد ن
اما پس از . به قدرت رسيدند) شدند سركوب مي

هاي خونين داخلي  مدتي، در اثر تحركات و درگيري
از » قدرداني«و به واسطة حمايت آمريكا به پاس 

اقدامات وي در دورة تصدي وزارت امور خارجه 
 بار ديگر به قدرت 1992شوروي سابق، او در سال 

بار به رياست جمهوري اين كشور برگشت و دو
انتخاب شد كه پايان دومين دوره آن در سال جاري 

 .بود
هاي مالي  اما با وجود برخورداري از كمك

كه بر حسب جمعيت، بيشترين ميزان (وسيع آمريكا 
هاي  هاي اعطايي آمريكا به جمهوري كمك

شوارد نادزه، به غير از ) شد نواستقالل محسوب مي
يش و اطرافيانش، كاري از پيش حفظ موقعيت خو

هاي گوناگون خارجي نيز مزيد بر علت  نبرد و دخالت
روسيه كه همچنان در پي حفظ نفوذ و سلطة . شد

هاي نظامي خود را  خود بر همسايگانش بوده، پايگاه
در اين كشور حفظ كرده و در مواردي حتي از دامن 

. طلبانه خودداري نكرده است زدن به تحركات جدايي
وسيه ضمن آن كه تأمين كنندة بيشترين ميزان ر

اشتغال براي كارگران مهاجر گرجي است، در عين 
حال، انحصار عمدة تأمين انرژي اين كشور را نيز در 

از طرف مقابل نيز، آمريكا كه . اختيار خود دارد
به (را » ناتو«آشكارا سياست محاصره روسيه و توسعة 

» جنگ سرد«نحوي كه گويا در اين منطقه هرگز 
كند، به تأسيس پايگاه نظامي در  دنبال مي!) پايان نيافته

گرجستان مبادرت كرده و، به عالوه، از احداث خط 
اي كه نفت درياي خزر را از طريق گرجستان، به  لوله

با . كند رساند قوياً حمايت مي تركيه مي» جيهان«
وجود اينها، و با اين كه حتي گرجستان در ائتالف 

ي لشكركشي به عراق مشاركت و سربازاني آمريكاي
به آن كشور اعزام كرد، دولت آمريكا تصميم گرفت 
كه زمينة بركناري و جايگزيني شوارد نادزه را فراهم 

دليل اين تصميم،  موضع دو پهلوي او در قبال . كند
روسيه بود كه به منظور حفظ موقعيت خود و 

سبات جلوگيري از وخامت اوضاع مايل به تداوم منا
دليل ديگري براي اين امر، . خوب با مسكو بوده است

هاي مالي آمريكا بوده كه به جاي خرج در  كمك

هاي مورد نظر، به جيب خود شوارد نادزه و  طرح
شد  اش سرازير مي بستگان و وابستگان حكومتي

جيمز ). 2003 نوامبر 26اينترنشنال هرالد تريبون (
در دورة وزارت (بيكر، وزير خارجة پيشين آمريكا 

 25(» لوموند«، به طوري كه روزنامة )شوارد نادزه
نويسد، طي  مي» منابع موثق«از قول ) 2003نوامبر 

خواهد كه  مالقاتي از همتاي سابق خود محترمانه مي
) آمريكا(» هوستون«گيري كرده و به  از كار كناره

اما شوارد نادزه، . رفته و به نگارش خاطراتش بپردازد
) يعني اپوزيسيون گرجستان(» ها بچه«عنوان كه با اين 
توانند از عهده روسيه برآيند، پيشنهاد او را  نمي
  .پذيرد نمي

ها جهت جايگزيني  قرعة فال آمريكايي
در » ميخائيل ساكاشويلي«رئيس جمهوري پير، به نام 

آيد كه هم جوان است و هم تحصيلكرده آمريكا  مي
كه وي قبالً عضو با اين . و هم به چند زبان مسلط

حزب حكومتي شوارد نادزه و مدتي هم وزير 
 وي بوده ولي بعداً به اپوزيسيون  دادگستري دولت

هم » جنبش ملي«پيوسته و حزب جديدي به نام 
رهبر ديگر اپوزيسيون، خانم .  تأسيس كرده است

رئيس پارلمان گرجستان و دختر » نينو بورجا نادزه«
 دوست قديمي شوارد يكي از مقامات شوروي سابق و

» بلوك دموكراتيك«نادزه است كه از رهبران جريان 
نيز يكي ديگر از » زوراب ژوانيا«. آيد به حساب مي

اين .  (و اپوزيسيون بوده است» بلوك«رهبران اين 
 به مقام 2003شخص كه بعد از تحوالت نوامبر 

نخست وزيري گرجستان رسيد، ماه گذشته به طرز 
. كي از دوستان خود جان سپردمشكوكي در خانة ي

روايت رسمي حاكي از اين بود كه وي و ميزبانش در 
اثر نشست گاز اكسيد دو كربن از يك بخاري گازي 

  !).اند مسموم شده» ساخت ايران«
در تالش براي آماده كردن زمينة جايگزيني 

» بنيادهاي»  «زرادخانه«شوارد نادزه و دار و دستة آن، 
» انستيتوي دمكراتيك ملي «آمريكايي، و ازجمله

، »بنياد سورس«و ) وابسته به حزب دمكرات آمريكا(
جامعه «هاي خود را براي توسعة نهادهاي  نيز فعاليت

بنياد سورس متعلق به جرج . (شدت بخشيدند» مدني
سورس، ميليارد معروف آمريكايي است كه از 
اروپاي شرقي به آن كشور مهاجرت كرده و شعبات 

او در بسياري از كشورها تأسيس » المنفعه عام«بنياد 
يكي از اين شعبات هم از قبل در تفليس . شده است

هاي مالي، تداركاتي و  كمك). داير شده بود
آموزشي اين بنيادها در اختيار نهادهاي وابسته به جناح 

يكي از اين نهادها، . مخالف شوارد نادزه قرار گرفت
بس (» ماراك«يك سازمان كوچك دانشجويي به نام 

گيري از تجربة سازمان جوانان  بود كه با بهره!) است
كه در جريان تظاهرات (، )مقاومت(» اُتپور«صربستان، 

» ميلوسويچ« در بركناري 2000وسيع بلگراد در سال 
» كمارا«سازمان . ايجاد شده بود) نقشي مهم داشت

وظايف اجرايي پيشبرد تبليغات انتخاباتي اين جناح و 
 و 6لوموند . (ي تظاهرات را بر عهده داشتسازمانده

، سفير سابق آمريكا »ريچارد مايلز«). 2004 ژانويه 27
نيز به گرجستان فرستاده ) 2000در سال (در بلگراد 

، تيم ساكاشويلي را در »مربي«شده بود تا به عنوان 
 20مجلة نيشن، (كنار زدن شوارد نادزه ياري رساند 

اي راديو و تلويزيوني ه غالب شبكه). 2004دسامبر 
زير كنترل دولت و مبلّغ آن بودند ولي يك كانال 

هاي مشاوران  تلويزيوني سراسري، مجهز به اكيپ
تبليغاتي و سياسي خارجي، در اختيار جناح مخالف  

گل رز هم به عنوان نماد و معرف . قرار داشت
  .اپوزيسيون برگزيده شده بود

لمان كه، با اعالم نتايج رسمي انتخابات پار
طبق معمول، حاكي از برنده شدن حزب حاكم بود، و 
با آشكار شدن تقلّبات انتخاباتي، ائتالف جناح 
اپوزيسيون، تحت رهبري ساكاشويلي، پيروزي خود 
را اعالم داشته و خواستار تظاهرات اعتراضي مردم و 

دهها هزار نفر از مردم، از اقشار . بركناري دولت شد
ي كه حدود سه هفته در گوناگون در تظاهرات

هاي مركزي تفليس و در برابر پارلمان و مقر  خيابان
جريان . رياست جمهوري ادامه داشت، شركت جستند

اين تظاهرات مستقيماً و به طور مستمر از شبكة 
تلويزيوني جناح مخالف در گرجستان و، از طريق 

. شد اي در سراسر جهان پخش مي ارتباطات ماهواره
راضات، تأكيدات و تبليغات ناسيوناليستي در ادامة اعت

اپوزيسيون، براي جلب اقشار ديگري از مردم و از 
) طرفداران رئيس جمهور اسبق(» ها زِوياديست«جمله 

با وجود بسيج وسيع نيروهاي انتظامي و . شدت گرفت
گونه درگيري و  امنيتي از جانب دولت، عمالً هيچ

هاي  ن شاخهخونريزي به وقوع نپيوست، تظاهركنندگا
جاها آنها هم  گل رز به آنها هديه كردند و در بعضي

» لوموند«به طوري كه گزارشگر . به معترضان پيوستند
كند، شوارد نادزه در  نقل مي) 2005 فوريه 15(

آخرين تقالها براي حفظ موقعيت خويش، مبالغي 
پول به فرماندهان نيروهاي انتظامي داده بود تا بين 

ن خود توزيع كنند كه اين پولها هيچ افراد تحت فرما
نيز » نهادهاي غيردولتي«اما ! وقت به مقصد نرسيدند

هايي بين اين نيروها تقسيم كرده بودند تا به موقع  پول
  . با تظاهر كنندگان اعالم همبستگي بكنند

 23درپي استعفاي ناگزير شوارد نادزه در 
، كه طي توافقي با اپوزيسيون، با 2003نوامبر 

انجيگري وزير امور خارجة روسيه، به منظور منع مي
تعقيب قضايي و حفظ احترامات رئيس جمهوري 
مستعفي صورت گرفت، نينو بورجا نادزه، رئيس 
پارلمان، طبق قانون اساسي، به عنوان رئيس موقت 

در انتخاباتي . جمهوري ادارة امور را بر عهده گرفت
 36شويلي  برگزار گرديد، ساكا 2004 ژانويه 4كه در 

  . ساله به رياست جمهوري گرجستان برگزيده شد
  

  اوكراين» انقالب نارنجي«
. بعد از گرجستان، نوبت اوكراين بود

ساكاشويلي گرجي، پيش از احراز رياست جمهوري، 
ويكتور «به اوكراين رفت تا با رهبر مخالفان آنجا، 
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ديدار و گفتگو كند و در پاسخ اين » يوشچنكو
صدور «يز كه آيا مقصود از اين سفر پرسش خبرنگار ن

ها مرا  بعضي«بوده است، فروتنانه بگويد كه » انقالب
ولي من اين را . دانند گواراي شوروي سابق مي چه

اما ). 2004 ژانويه 6لوموند ! (»گيرم جدي نمي
طور كه رويدادهاي بعدي نيز نشان دادند، آنچه  همان

ري بر هاي خارجي در جهت تأثيرگذا از نظر دخالت
روند انتخابات و تغييرات سياسي در گرجستان به 

و » گرمي دست«وقوع پيوست، در واقع، به منزله نوعي 
اي  تر در عرصه يا تمرين براي كارزاري بس مهم

  .تر بود وسيع
اوكراين، بزرگترين جمهوري برجاي مانده 
از شوروي سابق بعد از روسيه، با جمعيتي نزديك به 

قريب به دو برابر ( سرزمين وسيع اين.  ميليون است48
با خاك حاصلخيز و معادن سرشار، ) مساحت آلمان

از لحاظ اقتصادي و موقعيت جغرافيايي و سابقة 
تاريخي، از اهميت استراتژيك بسيار بااليي برخوردار 

هاي  ها و دخالت از اين رو نيز، رقابت. است
اي ديرين  هاي خارجي در اين كشور كه پيشينه قدرت

د، در تحوالت اخير آن هم شدت و وسعت دار
 .بيشتري پيدا كرده بود

اوكراين داراي پيوندهاي گسترده اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، قومي و خانوادگي با روسيه بوده 

 درصد ساكنان آن نيز روس زبان هستند 40و بيش از 
» روسيه صغير«و هنوز هم بسياري از روسها آنجا را 

برداري از  اية اين عاليق و با بهرهروسيه بر پ. نامند مي
آنها، همواره خواستار حفظ كنترل و نفوذش در اين 

كليد امپراتوري «سرزمين بوده و اوكراين به مثابه 
، مشاور »برژينسكي«. خوانده شده است» روسيه

روسيه « اظهار داشته بود كه 1994كارتر، در سال 
» آيد بدون اوكراين ديگر امپراتوري به حساب نمي

همان طور كه يكي از ) 2004 سپتامبر 14لوموند (
مشاوران كرملين نيز، در بحبوحة بحران اوكراين، 

اگر اوكراين را از دست «اعتراف كرده بود كه 
هاي  ها با ما همانند يكي از آن جمهوري بدهيم، غربي

» برخورد خواهند كرد) در آمريكاي التين(ي »موز«
د اوكراين، پس از اقتصا). 2005 فوريه 15لوموند (

استقالل اين كشور، نيز تغييري اساسي از حيث 
مبادالت خارجي پيدا نكرد، چنان كه بخش بزرگي از 

خصوصاً صنايع سنگين، ذوب (صنايع اين كشور 
هم عمده محصوالت خود را ) فلزات و اسلحه سازي

كنند، تعداد كثيري از  به بازار روسيه عرضه مي
اوكرايني در روسيه كار كارگران و كارشناسان فني 

كنند و تأمين انرژي مورد نياز آن نيز شديداً به  مي
هرچند به بهاي نسبتاً (واردات نفت و گاز از روسيه 

  .وابسته است) تر از بازار جهاني ارزان
طي ده سال گذشته، در دوران رياست 

روابط اوكراين با آمريكا » لئونيد كوچما«جمهوري 
اين كشور سومين . اي يافت نيز گسترش قابل مالحظه

هاي مالي و اقتصادي آمريكا در  كننده كمك دريافت
هايي بوده كه به  اين دوره، و همچنين يكي از دولت

براي تهاجم نظامي عليه عراق »  بلر-بوش«ائتالف 
 نفري به عراق اعزام 1600پيوسته و يك نيروي نظامي 

). 2004 دسامبر 18نيويورك تايمز (داشته است 
 آمريكا در تعقيب سياست خود مبني بر جذب دولت

اقمار روسيه به سوي خود و تضعيف هرچه بيشتر 
حمايت و » كوچما«حريف ديرين خويش، از رژيم 

به طوري كه . كرد تشويق مي» ناتو«آن را به پيوستن به 
كه در جريان رويدادهاي » كوچما«همين شخص 

د و اخير به عنوان ديكتاتوري جهان سومي مورد انتقا
حملة شديد مقامات و مطبوعات آمريكا قرار گرفت، 

از بنياد آمريكايي » جايزه آزادي«قبالً به دريافت 
). 2005 ژانويه 31نيشن (نائل آمده بود » خانه آزادي«

از » كوچما«پس از تغيير رأي و انصراف دولت 
هاي  ، در تابستان سال گذشته، برنامه»ناتو«عضويت در 

ريكا براي تدارك دوره بعد از دستگاه ديپلماسي آم
هم سرعت و » مطلوب«و يافتن جانشين » كوچما«

  ).2004 دسامبر 20نيشن (دامنة بيشتري يافت 
هاي بزرگ اروپايي و  در اين ميان، قدرت

ها و مقاصد خاص  نيز، البته، سياست» اتحاديه اروپا«

زيرا كه نه تنها غالب . كردند خود را دنبال مي
» ناتو«استار پيوستن اوكراين به ها هم خو اروپايي

هستند، موضوع نامزدي احتمالي اين كشور براي 
هاي اخير  نيز در سال» اتحادية اروپا«عضويت در 

مطرح گرديده است، به خصوص كه با پيوستن 
لهستان و مجارستان به اين اتحاديه در سال گذشته 

اتحاديه «هم، اوكراين به صورت همسايه بالواسطه 
 .آمده استدر» اروپا

 اقتصادي جمهوري –اما وضعيت اجتماعي 
الكساندر «اوكراين، همان طور كه گزارش تحقيقي 

استاد دانشگاه و سردبير نشرية روسي » بوزگالين
 –مندرج در مجله اينپركور ژانويه (» آلترناتيوي«

دهد، داراي همان  نيز نشان مي) 2005فوريه 
هاييست كه در خود روسيه و اكثر  ويژگي

در : خورد هاي تازه استقالل به چشم مي مهوريج
اي از مقامات حزبي و دولتي شوروي  اينجا نيز دسته

سابق، به همراه و همدستي عده معدودي از 
داران نوكيسه به عالوة باندهاي مافيايي قاچاق  سرمايه

. اند و تبهكاري، بر مقدرات جامعه حاكم گشته
هاي حكومتي و به ويژه سياست  سياست
ها و  ي كه عمالً به شكل چپاول ثروتساز صيخصو
هاي عمومي پياده شده است، به تقويت و  دارايي

گسترش اين دستجات شريك و رقيب همديگر 

انجاميده است كه مجموعه آنها امروزه اوليگارشي 
اين نظام . دهند حاكم بر اين سرزمين را تشكيل مي

داري از نوع پيراموني، كه ضمناً برخي  سرمايه
اي را نيز حفظ و  الطوايفي و عشيره لوكخصوصيات م

ادغام كرده است، با رواج هرچه بيشتر فساد، دزدي، 
بازي، قاچاق و حراج اموال و امكانات عمومي  پارتي

انباشت «ساز  زمينه) تا حد حراج مدارك دانشگاهي(
اليگارشي حاكم بر . از نوع روسي شده است» بدوي

 هركدام اوكراين از چند گروه تشكيل گرديده كه
ها و مؤسسات مالي، صادرات  سهمي از صنايع، بانك

هاي اين كشور، به  و واردات و توزيع عمده و رسانه
ها و گماشتگان خاص خود در نهادها و »البي«همراه 
ها و  ها و سازمان هاي دولتي و همچنين فراكسيون بنگاه

هايي  احزاب سياسي مربوط به خود را، در شبكه
 پايين و از سطح ملي تا محلي، در گسترده از باال تا

  . دست دارند
و نخست » كوچما«ها، گروه  يكي از گروه

وزير و كانديداي مورد حمايتش براي انتخابات 
» ويكتور يانوكوويچ«رياست جمهوري اكتبر گذشته، 

ش بر قوة اجرايي، بيشترين ا است كه، به واسطه تسلط
 صنايع و خاصه(هاي اقتصادي  سهم از منابع و موقعيت

را در چنگ خود گرفته و، پس ) ها معادن و رسانه
پايان دوره رياست كوچما نيز، در صدد تداوم آن 

ويكتور «گروه عمده ديگر، گروه . بوده است
در (وزير پيشين دولت كوچما  ، نخست»يوشچنكو

و رئيس سابق بانك مركزي ) 1999-2001هاي  سال
 ديگر ين است كه مورد حمايت مستقيم بخشياوكرا

خاصه در زمينه بانكي (از صاحبان و مديران اقتصادي 
گيري از  وي پس از كناره. است) و مالي و بازرگاني

يوليا «وزيري، با مشاركت خانم  سمت نخست
يكي از مقامات دولتي در زمان صدارت (» تيموشنكو

گراي  يوشچنكو، و رهبر يك جريان سياسي راست
را تشكيل داده و » اوكراين ما«ائتالف ) پوپوليستي

  .گروه كوچما را به مصاف طلبيد
اختالفات اصلي اين دو گروه از هيأت 
حاكمه، جدا از موضوع تقسيم و تصاحب امكانات 
اقتصادي، يكي بر سر چگونگي ادامه اجراي 

هاي اقتصادي نئوليبرالي، و ديگر ناظر بر  سياست
گيري روابط سياسي، نظامي و اقتصادي خارجي  جهت

گروه اول، بنا به پيوستگي . بوده استاوكراين 
بيشترش با بورژوازي بوروكراتيك، رواج جيره 
بگيري و تداوم نوعي دولتمداري مبتني بر 

تر  پروري، خواهان اجراي محدودتر و آهسته حامي
كه گروه دوم،  هاي مذكور بوده، در حالي سياست

هاي نهادهاي  برحسب منافع گروهي و طبق توصيه
تر آنها  ر پي اجراي هرچه سريع و وسيعالمللي، د بين

گروه يانوكوويچ، نزديكي بيشتر اقتصادي . بوده است
گرفت، در صورتي كه  و سياسي با روسيه را پي مي

» ناتو«گروه يوشچنكو خواستار عضويت اوكراين در 
و گسترش بيشتر مناسبات » اتحاديه اروپا«و پيوستن به 

  . با آمريكا بوده است
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هاي ملي و قومي و  تفاوتدر همين حال، 
بندي جغرافيايي موجود نيز در تشديد  فرهنگي و قطب
هاي سياسي و اجتماعي كنوني  بندي و تقويت جناح
ها، كه اكثراً   بسياري از اوكرايني زبان. مؤثر بوده است

در مركز و غرب كشور ساكنند، طرفدار نزديكي به 
 ها، كه در غرب هستند، درحالي كه غالب روس زبان

كنند، خواستار  شرق و جنوب اوكراين زندگي مي
اي از  بخش عمده. اند حفظ و گسترش روابط با روسيه

معادن و صنايع موجود اين كشور در شرق و جنوب 
آن واقع است كه فعاليت اغلب آنها وابسته به تداوم 
مبادالت با روسيه است، اما تعداد زيادي از ساكنان 

 خود را در توسعه غرب كشور، رونق كار و فعاليت
دستجات سياسي رقيب نيز، از . بينند روابط با اروپا مي

هاي  ها و رقابت برداري از اين گونه تفاوت بهره
به . اند اي، در جهت مقاصد خود، غافل نبوده منطقه

طوري كه در جريان تدارك انتخابات رياست 
جمهوري پاييز گذشته هم، جناح يوشچنكو خود را 

) در مقابل نفوذ روسيه(كراين ضامن استقالل او
معرفي كرده و وعدة بهبودي اوضاع در صورت 

جناح يانكوويچ هم در . داد نزديكي به غرب را مي
كرد كه در صورت پيروزي  ميان روس زبانان تبليغ مي

شان  زبان آنها منسوخ و زندگي) طرفدار غرب(رقيب 
  ).2004 دسامبر 7لوموند (دشوارتر خواهد شد 

انتخاباتي سال گذشته اوكراين، هاي  رقابت
كه صرفنظر از شعارهاي دو جناح اصلي رقيب، در 
اساس، كشمكشي سخت براي تقسيم و توزيع مجدد 

هاي اليگارشي حاكم بود، در چنين  قدرت ميان گروه
بستري از شرايط پيچيدة اجتماعي و اقتصادي انجام 

آشكارتر شدن شكاف و تضاد بين . گرفت مي
ه نوبة خود، موجب تشديد حركت از ، ب»ها بااليي«
گرديده و با ورود انبوه مردم به صحنه كارزار، » پايين«

عالوه بر اين، . ساخت تر مي اوضاع را پيچيده
هاي رقيب خارجي  تر قدرت هاي هرچه عريان دخالت

بندي جامعه  در اين ماجرا، بر پيچيدگي شرايط و قطب
مكانات و هر دو سوي اين دعوا، بيشترين ا. افزود مي

نيروهاي داخلي و پشتيبانان خارجي خود را بسيج 
  .كرده بودند

وزير، يانوكوويچ، عالوه بر اين  جناح نخست
هاي دولتي را در خدمت تبليغ خود  كه تمامي رسانه

گرفته بود، مسئوالن محلي و مديران واحدهاي 
توليدي و خدماتي را براي تأمين مالي و تداركاتي 

آرا به نفع » اي فله«آوري  و جمعتبليغات انتخاباتي 
وي با توسل به .  خود نيز مجهز و آماده كرده بود

شگردهاي مرسوم تبليغاتي، اندكي پيش از برگزاري 
هاي بازنشستگي و برخي  انتخابات، افزايش مقرري

هاي اجتماعي را نيز اعالم داشته  هزينه ديگر از كمك
هاي زير  ونراديو و تلويزي) 2005اينپركور ژانويه (بود 

 هم، آشكارا، به نفع  كنترل دولت در روسيه
هاي روسي، و  شخصيت. كردند يانوكوويچ، تبليغ مي

از جمله رهبر حزب كمونيست اين كشور و شهردار 
مسكو، يكي بعد از ديگري به حمايت از يانوكوويچ 

. كردند برخاسته و يا بدين منظور به اوكراين سفر مي

ه دو ماه، دو بار به اوكراين والديمير پوتين، در فاصل
رفت و ضمن جانبداري علني از نامزد مورد نظر 

ها وعده داد كه دولتش تسهيالت  مسكو، به اوكرايني
جديدي را جهت صدور اجازه اقامت براي آنها در 

دولت روسيه اعالم . خاك روسيه برقرار خواهد كرد
داشت كه تأمين مالي احداث خط لوله گاز ديگري 

گذشته از . دار خواهد شد وكراين را عهدهدر غرب ا
اينها، كرملين مشاوران سياسي و تبليغاتي زيادي را نيز 
براي كمك به مبارزات انتخاباتي يانوكوويچ به 

  .اعزام كرده بود» يف كي«
جناح تحت رهبري يوشچنكو، يا ائتالف 

، نيز با درس آموزي از اعتراضات ناموفق »اوكراين ما«
برداري از  عليه كوچما، و با بهره 2001-2هاي  سال

تجارب اخير گرجستان، سازماندهي حركت 
از جملة آنها، ايجاد . اي را تدارك ديده بود گسترده

» پورا«يك سازمان جوانان و دانشجويان به نام 
ي گرجي و با »كمارا«با الگوبرداري از !) وقتشه(

هاي مالي و كارشناسي نهادهاي  استفاده از كمك
، كه در جريان تبليغات انتخاباتي و خارجي بود

تظاهرات قبل و بعد از برگزاري انتخابات، فعاليتي 
 دسامبر 12 نوامبر و 23لوموند (بسيار چشمگير داشت 

به همين ترتيب، آموزش و بكارگيري ). 2004
كادرهاي حزبي و كارشناسان تبليغاتي، خصوصاً در 

ت و هاي نوين ارتباطا برداري از تكنيك زمينة بهره
جاي » ائتالف«تبليغات، در برنامه تداركاتي اين 

هاي پيش از  استفاده از نظرسنجي. اي داشت ويژه
در برابر در خروجي (انتخابات و در روز انتخابات 

نيز، چنان كه در اغلب ) گيري هاي رأي حوزه
هاي غربي رايج است، در اين انتخابات هم  دمكراسي

ري را براي نقش مهمي داشت، زيرا كه حربة مؤث
اپوزيسيون جهت مقابله با ارقام و نتايج رسمي و 

همچنين آموزش و سازماندهي . آورد دولتي فراهم مي
گري  گيري، كه صرفاً به نظاره هاي رأي ناظران حوزه

بسنده نكرده و رأساً به شمارش جداگانه آراء نيز اقدام 
نمايند، از شگردهاي به كارگرفته شده در اين 

در اين تداركات نيز، جناح اپوزيسيون . انتخابات بود
هاي مالي، آموزشي و پرسنلي نهادها و  از كمك

انستيتوي دمكراتيك «بنيادهاي آمريكايي، و خصوصاً 
وابسته به (» المللي خواه بين انستيتوي جمهوري«و » ملي

مند شده بودند  بهره) حزب جمهوريخواه آمريكا
  خالتهاي د اگر روش). 2004 دسامبر 20نيشن (

هاي  نمود، شيوه ها زمخت و ناشيانه مي روس
ها ظريف و زيركانه، و در عين حال  آمريكايي

 . گسترده بود
 

  

كه عمالً از امكانات » اوكراين ما«ائتالف 
هاي دولتي محروم شده بود، يك كانال  رسانه

تلويزيوني خصوصي، متعلق به گروه اليگارشي حامي 
ين گروه هم بخشي خود، را در اختيار داشت كه هم

. كرد هاي انتخاباتي و تبليغاتي را تأمين مي از هزينه
هاي راديو تلويزيوني غربي،  ولي تعداد زيادي از شبكه

در اروپا، از » آزادي«و از جمله راديوي آمريكايي 
 2لوموند (كردند  كانديداي اين جناح حمايت مي

 ، عالوه»ائتالف«اين ). 2005 فوريه 15 و 2004نوامبر 
بر آرم و شعارهايش، رنگ نارنجي را هم به عنوان 
نماد اپوزيسيون برگزيده و پرچم، پالكاردها، 

را به همين رنگ تهيه و در سطح . . . ها و  بند پيشاني
عالوه بر حمايت پاپ از اين . وسيعي پخش كرده بود

هاي  به بهانة سفر گروهي از كاتوليك(» ائتالف«
ها و  يادي از شخصيتگروه ز) اوكرايني به واتيكان

مسئوالن كشورهاي ديگر هم، به طور مستقيم يا 
موضع رسمي . كردند غيرمستقيم، از آن پشتيباني مي

دولت آمريكا، پيش از انجام انتخابات، حاكي از 
و » آزاد«و » طرفانه بي«خواست برگزاري انتخابات 

ضمناً هشدار به دولت اوكراين بود كه، در غير اين 
فيمابين تأثيرات منفي خواهد پذيرفت صورت، روابط 

اما فهرست طوالني مسافران ). 2004 اكتبر 26لوموند (
يف، در پاييز گذشته، بسياري از  آمريكايي به كي

مقامات سابق و الحق دولت اين كشور را در بر 
، كيسينجر، مادلين )پدر(جرج بوش : گرفت مي

، دونالد رامسفلد، »ناتو«اوبرايت، فرمانده سابق 
كين و ريچارد لوگار، ريچارد  سناتورها جان مك

و اينها عالوه بر ناظران، مسئوالن . . . هالبروگ و 
بنيادها و مشاوران مختلف بودند كه در رابطه با 
تدارك مبارزات انتخاباتي و تظاهرات به اوكراين 

اين جمع وسيع، ).  2005 ژانويه 31نيشن (رفته بودند 
هاي مالي  ها و كمك ينهتناسب با حجم هز البته، بي

هاي  طبق گزارش. آمريكا در اين رابطه، نبود
مطبوعات، بودجه اختصاص يافته به تحوالت مورد 
نظر در اوكراين در دو سال گذشته، تنها از طريق 

هاي بنيادهاي  وزارت خارجه آمريكا و جدا از كمك
الذكر، بنياد  ي فوق»انستيتو«مختلف مانند دو 

وغيره، » جامعه باز«، »انه آزاديخ«، بنياد »سوروس«
 فوريه 15لوموند ( ميليون دالر بوده است 65بالغ بر 

هاي گذشته، از طريق نهادهايي مثل  طي سال). 2005
كه به وسيله ريگان (» بنياد ملي براي دمكراسي«

) شود مند مي تأسيس شده و از بودجه عمومي هم بهره
ن خرج  ميليون دالر در ارتباط با اوكراي58حدود 

هاي اعطايي اين نهادها و بنيادها به  كمك. شده است
الظاهر،  هاي خارجي، علي مؤسسات و طرح

و در راستاي اهداف عام دفاع از » طرفانه بي«
شود، ولي همان  قلمداد مي» حقوق بشر«و » دمكراسي«

عضو مجلس نمايندگان » رون پل«طور كه گواهي 
ين مجلس، به ا» المللي روابط بين«آمريكا در كميته 

تعدادي «سازد، در اوكراين  عنوان مثال، نيز آشكار مي
هايي كه با دالرهاي آمريكايي مورد حمايت  از گروه

قرار گرفتند به صورت تشكيالتي وابسته به جريان 
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قابل توجه ). 2005 ژانويه 10نيشن (» يوشچنكو بودند
هاي مالي خارجي نه فقط  است كه دريافت كمك

 و احزاب بلكه در امر انتخابات به توسط كانديداها
طور كلي، در خود آمريكا و غالب كشورهاي 

 .اروپايي غيرقانوني و ممنوع است
بندي جامعه اوكراين، در اين دوره، در  قطب

هاي پيش از انتخابات، در ميزان آراي  نظرسنجي
در . تقريباً برابر دو كانديداي اصلي نيز مشهود بود

 اكتبر گذشته برگزار شد، 31 دور اول انتخابات كه در
يوشچنكو با اندكي اختالف از يانوكوويچ پيشي 

.  نوامبر تعيين گرديد21گرفت و دور دوم براي روز 
» حزب سوسياليست اوكراين«با توجه به اين كه رهبر 

نيز از يوشچنكو ) كه در دور نخست حذف شده بود(
حمايت كرد، بخت وي براي برنده شدن در دور 

لكن نتايج رسمي دور دوم . يشتر شدبعدي هم ب
گيري، كه با تأخير زياد هم اعالم گرديد، حاكي  رأي

با حدود (از اين بود كه نخست وزير، يانوكوويچ 
 درصد براي 6/46 درصد آراء در برابر 5/49

با » اوكراين ما«اما ائتالف . برنده شده است) يوشچنكو
 با گيري و هاي روز رأي استناد به نتايج نظرسنجي

از جمله سوء (اشاره به تخلفات و تقلبات جناح دولتي 
) استفاده از امكانات دولتي و تقلب در شمارش آراء

كانديداي خود را برنده اعالم كرده و مردم را به 
  .يف فراخواند كي» ميدان استقالل«تظاهرات 

در تظاهرات و اعتراضات گسترده و 
آن ادامه  هفته بعد از 4آميز مردم كه حدود  مسالمت

داشت، مجموعاً نزديك به دو ميليون نفر شركت 
كه اتفاقاً در زبان (» ميدان«در حوالي . جستند

اردوگاه بزرگي ) شود گفته مي» ميدان«اوكرايني هم 
از چادرها جهت اقامت تظاهركنندگاني كه از 

هايي از  گروه. ها آمده بودند، استقرار يافت شهرستان
 مؤسسات عمده دولتي معترضان در برابر مراكز و

. متحصن شده و مانع از كار و فعاليت اين نهادها شدند
در » نافرماني مدني«اين تظاهرات بزرگترين حركت 

 دسامبر 12 و 7لوموند (تاريخ معاصر اوكراين بود 
  اين حركت كه مستقيماً و مرتباً از طريق شبكه). 2004

هاي  تلويزيوني جناح يوشچنكو و همچنين كانال
شد، در عين حال، يك  المللي پيگيري و پخش مي بين

بار ديگر نقش مؤثر اين رسانه را در گسترش و تشديد 
  .ها و كارزار سياسي، به روشني آشكار كرد حركت

بخش بزرگي از اين تظاهر كنندگان را، كه 
هاي گوناگون اجتماعي بودند،  از اقشار و اليه

شكيل ت» اوكراين ما«طرفداران يوشچنكو و ائتالف 
دادند، بخشي ديگر از آنها كه توهماتي نسبت به  مي

داشتند، در عين » ائتالف«هاي اين  شعارها و برنامه
. حال، خواستار نظامي دمكراتيك و دولتي سالم بودند

يك بخش از آنها هم معترضان به كليت نظام فاسد 
با اينهمه، . اوليگارشي بودند كه به ميدان آمده بودند

نست به يك جنبش كامالً سراسري و اين حركت نتوا
هايي از مردم، خاصه در  ملي گسترش يابد و بخش

شرق كشور، به داليل گوناگون، از آن بركنار ماندند 
جناح دولتي نيز تالش كرد ). 2005اينپركور، ژانويه (

كه طرفدارانش از مناطق مختلف بسيج كرده و، در 
 را خود» هاي آبي«يوشچنكو، » هاي نارنجي«مقابل 

  .علم كند ولي در اين كار توفيق چنداني كسب نكرد
كه بزرگترين » حزب كمونيست اوكراين«

شود، با رد هر دو  جريان چپ اين كشور محسوب مي
طرف دعوا، حالت انفعالي به خود گرفته و مستقيماً 

برخي جريانات ديگر . در اين حركت شركت نكرد
همچنان در » اين مبارزه ما نيست«هم با اين عنوان كه 

هايي از  اما گروه. باقي ماندند» صبر و انتظار«موقعيت 
روشنفكران مستقل چپ و دمكرات، در حمايت از 

هاي دمكراتيك تظاهر كنندگان، وارد ميدان  خواست
» بوزگالين«در هر حال، چنان كه . شدند» ميدان«و 

نشيني و انفعال جريانات چپ  سازد، كناره روشن مي
د كه مانع از همگرايي و اتحاد يكي از عواملي بو

هاي ضد اليگارشي حاكم،  مجموعه نيروها و گرايش
و احياناً توافق روي يك پالتفرم مشترك دمكراتيك 

لكن . براي سازماندهي و هدايت حركت عليه آن، شد
مانع مهمتر، تبليغات و تشبثات دو جناح عمدة رقيب 
در تحريك احساسات ناسيوناليستي و تشديد 

اي  هاي ملي و فرهنگي و منطقه ت و رقابتاختالفا
مانع ديگر آن بود كه، به رغم حضور چشمگير . بود

اقشار زحمتكش، جوانان، زنان و روشنفكران در اين 
حركت، تعيين كننده مسير و شعارهاي اصلي آن، 

كردند  كساني بودند كه مقاصد ديگري را دنبال مي
  ).2005ايپركور، ژانويه (

 مردم به صحنه، همراه در هر صورت، ورود
هاي بيگانگان  جويي با تشديد بحران حكومتي، مداخله

ي روسيه با گذراندن »دوما«. اي بخشيد را نيز ابعاد تازه
اقدامات «اي، ضمن محكوم كردن  العاده مصوبه فوق
، نگراني »جريانات افراطي«اپوزيسيون و » غيرقانوني

 هاي خارجي و اوضاع اوكراين خود را از دخالت
پوتين با انتقاد شديد از مداخالت ديگران . اعالم كرد

كاله «در بحران اوكراين گفت كه غرب باري ديگر 
ها كه  روس. خود را بر سر نهاده است» كلنياليستي
كردند تظاهرات مردمي پس از مدتي  گمان مي

يف  فروكش خواهد كرد، مشاوران ديگري به كي
 فوريه 15  و2004 نوامبر 26لوموند (گسيل داشتند 

ها زير عنوان دفاع  از طرف ديگر، آمريكايي). 2005
گسست كامل «و يا » استقالل«و » دمكراسي«از 

، به حمايت آشكار از يوشچنكو »اوكراين از مسكو
هاي اين كشور حمله تبليغاتي  رسانه. برخاستند

جرج بوش كه » دوست«(اي را عليه پوتين  سابقه بي
 به رياست جمهوري اتفاقاً از تجديد انتخاب وي

سازمان داده و او ) آمريكا هم علناً  حمايت كرده بود
 31نيشن (را به هيتلر و صدام حسين تشبيه كردند 

ها، مقامات  اين بار، عالوه بر آمريكايي). 2005ژانويه 
اروپايي هم، از جمله از لهستان، آلمان و هلند، دسته 

از يف شدند تا پشتيباني خود را  دسته رهسپار كي
» اتحاديه اروپا«. حضوراً اعالم كنند» انقالب نارنجي«

يف  كه مسئول  ديپلماسي خود راچند بار به كي
سابقه، شروطي را كه  فرستاده بود، طي اقدامي كم

) و نه عضويت(هاي اقتصادي  براي گسترش همكاري

با همسايگان خود و از جمله اوكراين، از قبل تعيين 
ور تغيير داده و شرط كرده بود، در مورد اين كش

. . را هم به آنها اضافه نمود » انتخابات آزاد«برگزاري 
هاي خارجي در اين  ها و رقابت كار اين زورآزمايي. 

گر  نگار و تحليل دوره به جايي رسيد كه روزنامه
، ضمن اعالم حمايت »آندره فونتن«سياسي سرشناس، 

هاي دمكراتيك مردم  از يوشچنكو و خواست
هاي   با ابراز نگراني از تشديد تنشاوكراين،

تحقير «المللي، به رهبران غرب اندرز داد كه از  بين
آن در » جايگاه در خور«روسيه بپرهيزند و » زيادي

در حال شدن را در نظر داشته باشند » نظم جهاني«
  )2004 دسامبر 14 و 7لوموند (

در نتيجه تداوم فشارهاي داخلي و خارجي، 
جزيه در صفوف جناح دولتي، اين و بروز ترديد و ت

نشيني شد و با ابطال انتخابات دور  جناح ناچار به عقب
در مورد كاهش (اي كه با جناح مقابل  دوم و مصالحه

انجام گرفت، تجديد اين ) اختيارات رئيس جمهوري
 دسامبر گذشته 26در » دور سوم«دور و يا برگزاري 

 52ب در اين دور، يوشچنكو، با كس. تعيين گرديد
درصد آراء، به رياست جمهوري اوكراين انتخاب 

  .شد
آميز گسترده مردم عليه  تظاهرات مسالمت

عدالتي، قانون شكني و خودكامگي،  تقلب، فساد، بي
شكست سختي را بر جناح غالب نظام اوليگارشي 
حاكم بر اوكراين وارد كرد و جناح رقيب آن را به 

، هرچند كه گروه تازه به قدرت رسيده. قدرت رساند
هاي  با استفاده از سهمي از امكانات و بخشي از شبكه

گيري از شگردهاي تازه تبليغات و  داخلي، با بهره
ها و  سازماندهي سياسي و با برخورداري از كمك

يابي خود  هاي وسيع غرب، مسير قدرت حمايت
هاي  راهموار ساخت  ولي مسلم است كه بدون زمينه

ي پيشگفته و بدون سياسي، اجتماعي و اقتصاد
. توانست موفق شود تظاهرات و اعتراضات مردمي نمي

اما شكست يك جناح از هيأت حاكمه و پيروزي 
يك جناح ديگر، به معني پيروزي براي اكثريت مردم 

هاي  اگر دولت يوشچنكو سياست. اين سرزمين نيست
اقتصادي نئوليبرالي را، چنان كه اعالم داشته است، به 

گذارد، وخامت وضعيت كار و زندگي مرحله اجرا ب
. هاي زحمتكش اوكراين دور از انتظار نيست توده

، اگر هم هيچ ضرري براي »ناتو«پيوستن اين كشور به 
اي هم براي آنها  ها نداشته باشد، قطعاً هيچ فايده توده
هرگاه نامزدي عضويت و روند پيوستن آتي . ندارد

توان انتظار  د، ميقطعيت ياب» اتحاديه اروپا«اوكراين به 
هاي دمكراتيك  اي از خواست داشت كه تأمين پاره

در غير اين . آنها هم از اطمينان بيشتري برخوردار شود
صورت، هيچ تضميني در اين باره نيز وجود ندارد جز 
آن تجربه ارزشمندي كه مردم اين كشور در جريان 
اعتراضات و تظاهرات اخير در مورد طرح و پيگيري 

 مشترك و قدرت جمعي خود به دست مطالبات
  . اند آورده

  )ادامه دارد(
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 يتظاهرات جهان
 صلح و عليه يبرا

 جنگ
بروكسل ، ( ه اشغال عراقي بر عليتظاهرات جهان

د، يه، مادريورك، اسلو، تركيويلندن، آتن، روم، ن
 ...)ن و يبارسلونا، سوئد و   سن سباست

  د جعفرپوريگزارشگر ناه
  

ه اشغال ي مارس در اقصا نقاط جهان بر عل19روز شنبه 
 ين منطقه تظاهرات هاي اكا دريعراق و استقرار آمر

            .                                              دي برگزار گرديگسترده ا
 مارس را 19 پورتو آلگر روز ين فوروم جهاني پنجم

االت يه اشغال عراق  توسط اي بر عليبعنوان روز جهان
ن رابطه يكا و متحدانش اعالم نمود و در ايمتحده آمر

ن تظاهرات ي در بروكسل و همچنيمركز يتظاهرات
 در اقصا نقاط جهان اعالم يگري گسترده ديها

در بروكسل صدها هزار .  شديده و سازماندهيگرد
 ي سازين جهانين جنگ ، مخالفينفر از مخالف

ن انهدام يست و مخالفيط زي ، طرفداران محيبرالينئول
ك بعد از ي در اروپا، در ساعت يخدمات اجتماع

.  گسترده تجمع نمودنديك گردهمائيظهر در 
 در هوا ي رنگيهزاران پرچم  و هزاران بادكنك ها

ك در ي موزي طبال و گروه هايگروه ها. رقصان بود
 يه هاياتحاد.  نقاط در حال نواختن بودنديتمام

 ي در صف هاي شرقي سراسر اروپا و اروپايكارگر
 هي و بر عليه داريه سرماي بر عليمنظم با تراكت هائ

.   در حركت بودنديجنگ و انهدام خدمات اجتماع
ك ي ژن تكني و داروئين محصوالت غذائيمخالف

 خود در يباي زي شده با تراكت هايدست كار
 پرچم يم بر رويخواهيشعار ما كار م.  حركت بودند

 يرنگ سبز و سرخ و آب.  بزرگ حك شده بوديها
 هر يه كارگري  مشخص كننده اتحاديسبز و نارنج

ن ي و مخالفيحات نظامين تسليمخالف.  بوديركشو
 به ي منظم جلوه خاصي در صف هايحات اتميتسل
 ي بادكنك هايبر رو.  داديم ميون عظين آكسيا

 كشور ي كارگريه هايم الجثه نام اتحادي عظيرنگ
. ر نموده بودي  را تصويبائي مختلف منظره زيها

در .  با عكس چه گوارا همه جا بر هوا بوديپرچم هائ
ك با نواختن ي كر و موزيطول تظاهرات گروه ها

ان شركت ي در ميبيونال شور عجيسرود انترناس
 يتظاهركنندگان با زبان ها. جاد نموده بوديكنندگان ا

.  زدندياد ميونال را متحدا فريمتفاوت سرود انترناس

 در حال قرائت خواسته ي بلند گوئيدر هر گوشه ا
 و ي جهانيه داري سرماهي تظاهرات كنندگان بر عليها
گر ، ي ديشعار جهان.  بوديبرالي نئولياست هايس

. داديست گوش ها را نوازش ميگر ضروري دياروپائ
  يبيشور عج.  كرديم در فضا حكومت مي عظيخشم

ست ها ياليست ها سوسيكمون. حكم فرما بود
ك يست ها دمكرات ها ، مسلمانان الئيآنارش

نگ با پخش وطرفداران حقوق بشر و مخالف ج
ت ي مختلف در فعالي خود به زبان هايه هاياعالم
ران با حمل ي ايگروه تدارك فوروم اجتماع. بودند

ران ي اي آن فوروم اجتماعي كه بر رويپرچم سرخ
خبرنگاران . حك شده بود با جمع در حركت بود

 مختلف جهان لحظه به يون و رسانه هايزيو و تلويراد
ه خبر و مصاحبه با ي ته ويلم برداريلحظه در حال ف

. شركت كنندگان مختلف از اقصا نقاط جهان بودند
ن يران با چندي ايگروه تدارك فوروم اجتماع

ن يا. ران مصاحبه نموديون در باره اوضاع ايزيتلو
 8ك بعد از ظهر تا ساعت يم از ساعت يتظاهرات عظ

.  نداشتيانيشب همچنان در حال حركت بود و پا
ن تظاهرات يشركت كننده در ا ي اجتماعيجنبش ها

 بر خروج يش را مبني خويع متحدا خواسته هايوس
 يان دادن به دخالت هاياشغال گران از عراق ، پا

ان دادن به انهدام خدمات ي در منطقه، پاينظام
ه ي  و بر علي همه، عدالت اجتماعي، كار براياجتماع

.       عالم نمودنده اروپا اين اتحاديقوان
   

                                                            

 ه، سوئد،يا، تركياسپان ،لندن،آتن، روم
  كاياالت متحده آمرياسلو و ا
ابانها آمده و بر ي هزار نفر بر خ150در لندن در حدود 

شركت كنندگان . ه اشغال عراق اعتراض نمودنديعل
جنگ مركز شهر لندن را به لرزه  زد ياد هايبا فر

 "راني جنگ نه در ا" چونيشعار هائ. درآورده بودند
. م بودين تظاهرات عظي برحسته ايگر  شعار هاياز د
ن ي هزارنفر در ا45س لندن در ابتدا اعالم نمود كه يپل

تظاهرات شركت نموده اند و سپس اعالم نمود 
ر مركز د. دي نفر قانع گرد30000 و باالخره به 20000

 نفرتجمع نموده و 5000ونان شهر آتن در حدود ي
ن در يهمچن. ن شهر روانه شدندي ايابانهاي خيبسو

  صدها نفردر مقابل كنسول ي  تسالونكيشهر شمال
كا يه آمريا تجمع نموده و بر عليتانيكا و بري آمريگر
در مركز شهر روم . ا به تظاهرات دست زدنديتانيو بر

 ي سازين جنگ و جهانيهزاران نفر از مخالف
ن دولت از ي ايبانيا و پشتيتاليه دولت اي بر عليبرالينئول

ن يدر ا. كا در عراق به اعتراض پرداختنديجنگ آمر
 خود بارها به يا با باطوم هايتاليس اي پليگردهمائ

 را مضروب ياريتظاهرات كنندگان حمله نموده و بس
ر ي وزي به مركز اداريگروه. ر نمودنديو دستگ

دراستكهلم  مركز .  حمله نمودنديو برلوسكونيلويس
ه ين كشور هزار نفر بر عليس ايسوئد طبق گزارش پل

در . كا به تظاهرات پرداختندي آمرياست هايس
 آنا ياستانبول و آنكارا و آدنا طبق گزارش خبرگزار

ن جنگ تجمع نموده ي از مخالفيشماريدولو  تعداد ب
كا به ي آمريهااست يه اشغال عراق و سيو بر عل

ار يه با شدت بسيس تركيپل. تظاهرات پرداختند
ن يهمچن. تظاهركنندگان را در محاصره گرفته بود

د ي در اسلو مادريگري گسترده ديتظاهرات ها
 ي از شهر هاين و برخيبارسلونا و سان سباست

.                                    ديورك برگزار گرديويكاچون نيآمر
 

 
گزارش از تظاهرات ضد جنگ 

 در تهران
 

  ١٣٨٣ اسفند ٣٠
 ي و هم صدا با آزاديهم صدا با آزاد

 خواهان جهان 
  

 يامروز در تهران دهها نفر زن و مرد آزاد
خواه و مخالف جنگ هم زمان با ميليونها 
مردم سراسر جهان حمله آمريکا و متحدان 

.  اش به عراق را محکوم کردندياياروپ
 در يشرکت کنندگان با حمل پالکاردهاي

 عليه جنگ، يدست که بر آنها شعارهاي
 وخشونت نوشته شده بود، ي سازيجهان

توجه مردم را جلب کرده و خواستار 
محل . پيوستن مردم به جمََع خود شدند

 عصر و در ساعت پر يتجمع چهار راه ول
 خريد يان نفر برارفت و آمد صبح که هزار

 در اين محل حضور داشتند انتخاب ينوروز
مردم هنگام عبور، در مقابل گروه . شده بود

 ي ايستادند و شعارها را يادداشت ميم
اين . کردند، چند نفر نيز به جمع پيوستند

و " زنان، ايران، جهان "تجمع به دعوت سايت 
در .  انجام گرفتيبدون امکانات تبليغات

 اقدام به ي انتظامي تجمع، نيرويندقايق پايا
پراکنده کردن شرکت کنندگان کرد و چند 

 گزارش خود به همراه برد و يپالکارد را برا
 پالکاردها را به ستون ها ياجازه نداد تا باق

 . پارک دانشجو نصب کننديو نرده ها
 

  :كمك مالي رسيده
   يورو براي نشريه۵۰رفيق فرهاد هانوفر 

  



 

!نوروزتان پيروز و خجسته باد    
 

 را به كارگران، زحمتكشان، كارمندان، دانشجويان، معلمان، 1384فرا رسيدن نوروز سال      
  همه مردم ميهنمان در چهار گوشه جهان،  و دانشگاهيان، نويسندگان،  هنرمندان،  روزنامه نگاران

  .شادباش مي گوئيم
  

.   شور و سرزندگي را با زندگي مان درهم آميزد تازگي، اوت وطر      نوروز ديگربار آمده است تا
 پيروزي  حسرت ها، و  از رنج ها .آمده است تا ما با او سخن بگوئيم.  ازعشق واميد بگويد آمده است تا

آرزوهائي كه هر ساله و با .  و از آرزوهايمان ها و دل نگراني هايمان بگوئيم  شادي ها و شكست ها،
در فرصت  و روانمان مي نشيند و ريشه مي دواند  بر ذهن و جانمان و  و  بيشتربر جسم آمدن هربهار،

 . امكان برلب جاري شدن مي يا بد نوروز، وبه بهانه آن،
   

     نوروز براي ما آئينه ايست كه درآن خود وگذشته مان را مي نگريم،  كرده هاي خود را باز مي بينيم 
گرچه لب .  نوروز آموزگاري است بي ادعا.  مي گيريم تا توشه راه كنيمو از آن درس ها وتجربه ها بر

 از تجربه هاي سيني به سخن نمي گشايد، اما با حضورش ما را فرا مي خواند تا به خود بنگريم  و هفت
هفت سيني  از آموزه هاي متنوع  و رنگارنگمان،  براي خود،  براي فرزندان مان و .  نوين خود بيارائيم

 نسلي كه در فضاي سرد وماتم زده حكومت جمهوري اسالمي چشم بر جهان گشوده، درهواي براي
گرفته  و مختنق آن پاي در راه نهاده و مي خواهد جهان را به آبادي و آزادي فتح كند و فرصتي برابر 

  .براي استفاده همگان از ثروت هاي اجتماعي اين جهان، ايجاد نمايد
   

چه رژيم جمهوري اسالمي يك سال بيشتر حكومت كرده است، اماهمزمان، يك      در نوروز امسال گر
حركات سازمانيافته و متحدانه اي كه  در داخل وخارج .  سال به پايان عمراش نزديك تر شده است

كشور جوانه زده و به دادخواست هائي عليه تماميت اين حكومت فرا روئيده است، ناقوس فتح فرداست 
كاروان زنان ومردان فرهيخته كشورمان، روشنفكران، .  از آن امروزبرخاسته استكه صداي  گوش نو

به راه افتاده است و مردم را فرا مي خواند ...  نويسندگان، روزنامه نگاران، وبالگ نويسان، دانشگاهيان و
 و سازمانيافتگي سرعت حركت اين كاروان به اراده متحد مردم.  تا جمهوري اسالمي را به تاريخ بسپرند

به ميزاني كه اپوزيسيون ترقي خواه ودموكرات ايران .  اپوزيسيون ترقي خواه بستگي  خواهد داشت
شرايط كنوني را دريابد ودر جهت سازماندهي اراده مردم گام بردارد،  به همان ميزان تحولي كه نطفه 

شت را به خاك مي نشاند  تا  آزادي،  هاي آن بسته شده است به بار مي نشيند وتن فرسوده اين ديو بد سر
  .آبادي،  صلح،  دوستي  و عدالت اجتماعي را در چشم انداز ملموس تري قرار دهد

  
     كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در نوروز امسال كه جهان دوباره جوان مي شود،  با 

ختند و عزيزاني كه در حصارهاي  تنگ و ياد همه ياراني كه در راه آزادي و بهروزي مردم  جان با
تاريك زندانها از شرف وحرمت انسان  پاسداري كرده و مي كنند،  نوروزي خوش و سالي پر ازشادي  

  .براي همه ايرانيان در سراسر جهان آرزو دارد
  

  نو بهارتان پيروز و خجسته باد  هر روزتان نوروز و                                     
  
  يته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانكم

 1384نوروز 
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