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   وظايف ما  و انتخابات رژيم
  بقيه از صفحه اول

  
 سي  رئني نژاد به عنوان ششمي نام محمود احمد– 1

 از سپاه و ي اافتهي توسط  بخش سازمانرانيجمهور ا
 از ي نگهبان و برخي كامل شورايباني با پشتجيبس

 رهبر ي خامنه اي علدي مرتجع و تائونيروحان
 وزارت  دولت وي و سكوت نسبي اسالميجمهور

 نكهيا.  شددهي كشروني بي رايكشور از صندوق ها
تقلب و اعمال نظر تا چه حد موثر بوده است ابعاد آن 

 نيشي مجلس دوره پسياما حداقل رئ. ستيروشن ن
 كه به عنوان ي رفسنجاني و هاشمي كروبيمهد

 شده است و او را ي مي معرفيشناسنامه انفالب اسالم
گذشته ستون حكومت  سال 26 ني اي طميمقامات رژ

 تي شناخته اند، به درجات متفاوت مشروعي مينيد
 است نينكته جالب ا.  سئوال برده اندريانتخابات را ز

 در اثر يراموني پيها در كشورها كه اگر تقلب دولت
 ي و مردم آنها به سرنگونونيسياعتراضات اپوز
 شده است، در كشور ما تقلب هم دهيحكومت ها كش

 است كه ي  پر بركت"يبي امدادغ" كي حاكمان، يبرا
 به ارمغان آورده يشتري بتي و مشروعادتري زيرا

 گذشت كه ضعف و ديالبته از حق نبا!! است
 ي انتخابات را براجي نتاونيسي اپوزيپراكندگ

  .حكومت پر بركت تر كرده است
 بوده است كه ي مسلم است تقلب در حدآنچه

د حداقل در دور نخست بدون كمك آن محمو
 به مقام جتاي توانست به دور دوم و نتي نژاد نمياحمد

 او در ي آرايجهش ناگهان.  برسدي جمهوراستير
 سه نفر اول در دور ي آرايكي و نزديانيساعات پا

 ها از يجينخست، و كنترل اغلب حوزه ها توسط بس
 نروياز ا.  از تقلب در انتخاباتي است حاكي هائشانهن
 ي اسالمي جمهورنيقوان انتخابات در چارچوب نيا
  . استي قانونري مخدوش، نامشروع و غزين
 منجر به لغو ستي باي وضع مني ايعي طبجهي نت

 جمهور، و سي اعالم كردن رئي قانونريانتخابات، غ
 ي مي المللني نشناختن آن توسط جامعه بتيبه رسم

 ي اهداف به صورت هماهنگ از فردانياگر ا. شد
 كي به لي توانست تبديم شد ي  مغي  تبلر،يسوم ت

تا .  د عقب نشاندن حكومت شوي  برايفشار جهان
 هدف قلم زده و قدم برداشته ني ايكنون كمتر برا

 نگونهي اي براي جهانطي رسد شرايبه نظر م. ميا
 ي مخواهي آزادونيسياپوز. ستي نياقدامات منف

گام .  بنگرديشتري بتي طرح ها با جدني به استيبا
 را ونيسي راستا هم صفوف اپوزنيبرداشتن در ا

 از يباني را به پشتي كند و هم جامعه جهانيمتحدتر م
  . دي نماي طرح ها راغب تر منيا

 خواهند، آنرا ي حكومت را نمني اراني مردم ا– 2
.  شناسندي نمشي براينيگزي كنند چون جايتحمل م

 مردم  مخالف حكومت اند چنان روشن است نكهيا
 از شيخود حكومت ب.  ندارد به استداللازيكه ن
 ماني حكم اني به اونيسي اپوزاناتي از جرياريبس

  مي ترس رژو  ينگران. نروستيزازايواهمه اش ن. دارد
 را از هواداران ي اجازه شادي است كه حتاديچنان ز

 نژاد ي احمدي جمهوراستي اعالم رانيخود در جر
 به دست يگرفت و آنرا ممنوع كرد تا بهانه ا

 ي باز ممي رژنياما هم.  اعتراض ندهدي براانيناراض
 صندوق ها ي از مردم را به پايميتواند حدود ن

ضعف و .  است ونيسيپوز اتيعلت آن وضع. بكشاند
 بي سودش در درجه نخست به جونيسي اپوزيناتوان

 شود، در واقع قدرت حكومت در ي مختهيحكومت ر
  . استخواهي آزادونيسيضعف اپوز

 كهي با وجودياسي ساناتيابات جر انتخاني در جر
 داشتند اما به يعموما در رد انتخابات نظر هماهنگ

 و ناهماهنگ ظاهر في در عمل ضعيصورت دردناك
 اتخاذ گانهي ي نتوانستند راهكاراي اناتي جرنيا. شدند

 به شدت كساني در صورت داشتن راهكار ايكنند و
 ونيسي كه اپوزد شني اجهينت. پراكنده عمل كردند

 در 40آن . نتوانست درقد و قامت خود برآمد كند
 برتافتند با ي از مردم كه از صندوق ها رويصد
 دهي رسمي تصمني به اونيسي از اپوزري تاثنيكمتر
 بودند دي كشور كه در تردتي از جمعيمين.  بودند

 توان از آن ي بود كه مفي چنان ضغونيسي اپوزريتاث
 همه جناح در عوض حكومت به شمول. ديچشم پوش

 وارد كارزار شد و بخش افتهي آن خوب و سازمانيها
 بودند با دي را كه در تردينينابي بيروي از نيقابل توجه

  . كشانددانيانواع ترفندها به سود مشاركت به م
 توان گرفت باز ي محاتي توضني كه از اي اجهينت

 تواند ي مونيسي اپوزيروين. ضرورت اتحاد است
كه در انتخابات شركت نكرده  ي در صد40 آن يرو

 در 40 ني از ايبخش قابل توجه. اند حساب كند
 جامعه را يروهاي نني و آگاه ترني ترتيفيصد، با ك

 در نه جسوراي استقرار دموكراسي سازد كه برايم
 در 50 آن تياكثر. كندي ميستادگيبرابر استبداد ا

. ستندي حكومت نيروي  ندند،ي هم كه در ترديصد
 برآمد خواهي آزاداني جركي كه ي در صورتروي ننيا

 نيبنابرا.  خواهند كردتي درنگ حمايكند از آن ب
 كي مي دارد با فشردن صفوف خود نگذارتياهم
 بر مردم كشورمان حكم افتهي مستبد اما سازمانتياقل

 و ندي زي شده مي سپريحاكمان ما در دورانها. راند
 يويآلترنات است ي را در برابر خود دارند، كافيجهان

 ي شود استبداد نمداني وارد مخواهي و آزادرومندين
  !مي نكندي تردنيدر ا. زدي گري كند، ميستادگيتواند ا

 زاني بود كه مني ما ايابي انتخابات ارزاني در جر– 3
  تي رسد وموقعي در صد نم50مشاركت به 

نظر ما . مي دانستي اش بهتر مي از رقبازي را نيرفسنجان
 كه در ي استبدادمي رژكيما به توان . اشتباه بود

. مي ندارد كم بها داديرومندي نونيسيمقابل خود اپوز
 عمل كرد اما حكومت د بونيسيدرست است كه اپوز

 26 نفت  و تجربه ياي اش به درهي با توجه به تكزين
 با دروغ  و ختهي آميساله اش در حكومت مدار

تواند بخش  ي مردي تا در آستانه سقوط قرار نگر،يتزو
 ي راي صندوق هاي از مردم را به پايقابل توجه

بكشاند و با تخلف و تقلب و اعمال نفوذ مشاركت را 
 ما را بر في ضعراتي انتخابات هم تاثنيا. دباال ببر

 در استفاده از مي رژي هاتيمردم جامعه و هم ظرف
 ميتوجه داشته باش. انديمجموعه امكانات را به ما نما

 دوران تشتت خود ني در بدترميبات رژ انتخانيدر ا
  .  با خود همراه نداشتزيبود و جهان را ن

 شده مي جان رژِي نژاد بالي باال آمدن احمد– 4
 خود ي انتخابات به آرزونيجناح حاكم با ا. است
 مساله نياما هم. دي شدن حكومت رسكپارچهي يبرا

 روبرو خواهد ي حاداري بسيحكومت را با بحرانها
  . تازه آغاز شده استمي رژنيشكالت ام. نمود

 انتخابات باز هم جثه اش الغر ني اوال حكومت در ا
  . تر گشته استري پذبيتر شده و آس

 اختالفات دردرون جناح ه،ي دوما بر خالف ظاهر قض
 لي كه به دليژگي وني شود با اي مديحاكم تشد

 رفتن توانش امكان مهار بحران دشوار تر از ليتحل
 جناح ني كه اميالزم است توجه كن.  استشهيهم

 توافق برسد و با كي انتخابات به انينتوانست در جر
 آنان يداي خطر حذف داشت هر سه كاندكهيوجود

 يليپس از انتخابات دل.  ماندنديتا آخر در صحنه باق
  .  حل مشكالت و رفع اختالفات وجود ندارديبرا

 ي جمهوراستي ري نژاد هنوز بر صندلي احمدسوما
 نگرد و از ي قاتل به او مكيننشسته جهان به عنوان 

 ي با تناقضزيدر داخل ن.  استيادي فشار زري نظر زنيا
 از طرف مال اندوزان نو يندگياوكه به نما. روبروست

 هم ،ي تقلبي گذاشته، جدا از آراداني مني پا به اسهيك
 و ي دست را دارد و هم راي از مردم تهي بخشيرا
اگردر . ندي روزهي سني كه عامل اي كسانيبانيپشت

 بردارد، ي دستان بخواهد قدميجهت  خواست ته
                 .  دهديقدرتمداران را از دست م
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 اعالميه مشترک

 پيرامون نتيجه انتخابات حكومتي
 !هم ميهنان

ن در رسواترين انتخابات تاريخ اولي فقيه، شوراي نگهبان و فرماندهي سپاه پاسدار. پاسدار احمدي نژاد، سمبل ذوب در واليت فقيه، رئيس جمهور حكومت اسالمي شد
اني  براي قبضه كامل و انحصاري قدرت توانستند اراده خود را  به سود ارتجاعي ترين و سركوبگرترين جمهوري اسالمي، با بهره گيري از تقلب، راي سازي و راي خو

بازنده اصلي اين . اما، درست به بهاي بيشترين انزوا و با باالترين حد گسيختگي در درون نظام جمهوري اسالمي. جريان حكومتي در جمهوري اسالمي اعمال نمايند
 ادعائي وي، مدتي جامعه را اغفال نمايد و طرف معامله اي "اعتدال"مي است كه حتي نخواست با هاشمي رفسنجاني چهره كند تا از طريق برنامه، جمهوري اسال
ن، در اي. ، و نوچه هاي ريز و درشت وي به نمايش در آمده است)خامنه اي(جمهوري اسالمي، اكنون به تمامي در هيئت و هيبت ولي فقيه . براي غرب معرفي شود

احمدي نژاد، نه انتخاب جامعه اي كه دموكراسي، توسعه مبتني بر عدالت اجتماعي و حل برنامه ريزي شده دهها معضل . نگاهي كالن جز آخر خط براي رژيم نيست
افته، سلسله مراتب نظامي سپاه پاسداران اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي انباشت شده دغدغه آن است، بلكه انتصاب رژيم است با بهره گيري از ارتجاع سازماني

بخش بزرگي از جمهوري اسالمي نيز چه اعالم شده و چه ساكت، آن را نمي . اين انتصاب نه با ارقام ميليوني، كه با اعمال نفوذهاي سازمانيافته شاخص است. و بسيج
عادي اين چنين، سرعت دهنده زوال نظامي است كه رهبري آن حاضر نشد حتي انحصار قدرت به بهاي پذيرش تجزيه درون خود در اب. پذيرند و نخواهند پذيرفت

 .اندكي جلوتر از نوك دماغ خود را ببيند
 

 !هم ميهنان
ده ما سازمان ها و احزاب امضا كننده اين اعالميه مشترك، پيشاپيش اعالم كرديم كه جامعه ما نمي تواند و نبايد وارد گزينش بين دو فردي شود كه يكي نماين

 ساله 25هارترين جناح ارتجاعي و سركوبگر حكومت، سمبل ذوب در واليت فقيه و مامور شناخته شده در چندين ترور سياسي، و ديگري، فردي گره خورده با حيات 
اعي و مطلقا غيرقابل كنترل واليت ما اعالم نموديم كه امر مركزي در كشور نه اين يا آن رئيس جمهور فرودست در برابر منويات نهاد ارتج. جمهوري اسالمي است

فقيه بلكه تعيين تكليف با نظامي است كه شهروندان را گله گوسفند مي فهمد، زن را به بدترين وجه تحقير مي كند، مليونها انسان را به خاطر تعلق ملي، مذهبي، 
حق كارگر، آموزگار، استاد دانشگاه را براي احقاق حقوق خويش .  مي دهدفكري و سياسي ناهمخوان با خود غير خودي مي نامد و مورد تبعيض، تحقير و سركوب قرار

مقدرات ملي كشور در نظام جهاني را قرباني ماجراجويانه ترين روش هاي . دانشجو، وكيل، روزنامه نگار و انديشمند و هنرمند را به زنجير و بند مي كشد. نفي مي كند
  . عمومي را تشديد مي كند و در همانحال به بهره گيري از آن برمي خيزدتروريستي و بنيادگرايانه خود مي سازد، فقر

رژيم واليت فقيه، رژيمي است كه نه رئيس جمهور اصالح طلب ولو وفادار به حكومت ديني و پاسدار آن را تحمل مي كند ونه حتي جگر گوشه خود را كه ممكن 
 .چنين نظام و رژيمي، محكوم به انزوا و سقوط است. نافع و جاه طلبي خويش را داشته باشداست در برابر ولي فقيه، اندكي از خود اراده قائم به م

  
 !هم ميهنان

ژاد ذوب در واليت در اين لحظه اهميت دارد كه باور كنيم و به همديگر بباورانيم كه احمدي ن. نتيجه اين برنامه حكومتي نه نشانه قوت آن كه دليل زوال آن است
رئيس جمهور شدن يك . فقيه كه هيچ، حتي مقتداي وي، علي خامنه اي نيز نمي تواند نيروي جوشان دموكراتيك و عدالتخواهي در جامعه ما را از نفس بيندازد

مبارزه، آزمون و تجربه براي دموكراسي، آن اندازه ايران ما در آغاز هزاره سوم و در پي يك صد سال . فاشيست هر گزبه معني استقرار بساط فاشيستي در كشور نيست
آنچه كه اينك وظيفه ماست، آنست كه . ظرفيت و توانائي مقابله با استبداد را در خود دارد كه اجازه ندهد اين كوتولوهاي به قدرت نشسته، آينده كشور ما را رقم بزنند

مشروط به اينكه نيروهاي . اين امر ممكن و عملي است. هاي خوش اما كوته بينانه خود نائل شوندحتي نگذاريم در كوتاه مدت نيز اين مرتجعان، به تعبير خواب 
 .الئيك و دموكراتيك كشورمان بتوانند صفوف خويش را  فشرده كرده براي استقرار دموكراسي گام هاي خود را سنجيده و با آهنگي سريعتر به پيش بردارند

  
  حزب دمكرات كردستان ايران 

  ن اتحاد فدائيان خلق ايران سازما
  ) اكثريت ( سازمان فدائيان خلق ايران 

   سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران-كومه له 
  

 كه با ي قدرت عمل كند، مردمياي مافلياگر به م  
 خود را به او داده اند در ي به نان رادني  رساليخ

 و ي مدنيهايبه لحاظ آزاد.  كشنديبرابرش صف م
 او يكسويدر .  استاري باز مشكالت او بسزي نياسيس

 كردگان در لي و روشنفكران و تحصنياقشار شهر نش
داخل ونگاه حساس جهان در خارج قرار دارد كه هر 

 تابند ي را برنمياسي و سي مدني هاي به آزاديتهاجم
 هي از الي سو افكار عقب مانده خود و بخشگريو در د

 ليرار دارد كه متما جامعه قي و سنت گراني پائياه
 ياو هر گونه عمل كند، پاسخ. به بستن فضا است

 داي تواند پي حكومت عقب مانده نمني بحران ايبرا
 نژاد را مردم ياما آنچه كه مسلم است احمد. كند

 اش هر ي گذارند خود با افكار قرون وسطيجامعه نم

 ي اسالميجمهور مياو و رژ. چه خواست انجام دهد
 در عزت، كه در ي اند،  نه اوجدهيسبه نقطه اوج ر
 اگر م،ي سقوط رژنيدر ا.  سقوطيذلت و برا

 حضور رومندي متشكل و نخواهي آزادونيسياپوز
 در امان ي جدي هابينداشته باشد جامعه ازگزند آس

 اتحاد جهي باز به نتتي در نهازي ننياز ا. نخواهد ماند
  .ميرسيم
به  ي هشداري نژاد حاوي باال آمدن احمد– 5
 داهاي كاندانيدر م.  استخواهي چپ و آزاديروهاين

.  كمرنگ بوداري بسي اقتصاديتوجه به خواست ها
 نژاد ي احمدك،ي چپ و دموكراتاناتي جرابيدر غ

 خود را قرار داد ي عمال در صف مردمشيكهنه اند
 به ستوه آمده اند و ي عدالتيكه از اجحاف و ب

 كه به هر دهيبر توان از آنها چنان ي اقتصاديفشارها

 فضا نيدر ا.  اندازندي چنگ ميخاك و خاشاك
 مال ي برخهي نژاد علي  احمدانهي جوزهي ستيشعارها

 نان ياندوزان رانت خوارو به سود محرومان كه با بو
 از هموطنان ما را ي بود، نظر بخشختهيدر هم آم

.  صندوق ها كشاندي پابهگرفت و آنها را به سود او 
 در مركز خواست ي ما دموكراس در جامعهنكهيا

 در ي اما دموكراسستي ني مردم قرار دارد شكيعموم
 مثل ي در كشورژهي به وي دارهي سرمايكشورها

 تي فربه شدن اقلي به بهاي باالئتي كه اكثررانيا
 كنند و در فالكت ي مي خط فقر زندگريحاكم  در ز
 اگرنخواهد به مسائل و مشكالت ند، زنيدست و پا م

 دي بجوي مردم بپردازد و راه حليشتي معيزندگ
 ي متوسط جامعه را ميروهاي از نيحداكثر قشر نازك
  .ديتواند جذب نما
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  رياست جمهوري رژيم مروري بر نتايج رسمي انتخابات
  محمود بهنام

 
در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رژيم 

 خرداد گذشته 27اسالمي، كه دور نخست آن در 
برگزار شد، نيز مانند ديگر نمايشهاي انتخاباتي 
حكومت در سالهاي اخير، توجه همگان، پيش از هر 

همه سردمداران . ت بودچيز، معطوف به نسبت مشارك
رژيم و تمامي جناحها و دستجات حكومتي، به رغم 
رقابتها و دعواهاي دروني، در پي آن بودند كه با 
كشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي و با باال بردن 
ميزان مشاركت، به هر ترتيب، پايگاه اجتماعي و 
. مشروعيتي براي نظام حاكم دست و پا كنند

ه بخش غالب آن اين انتخابات را اپوزيسيون هم، ك
خواست كه با توجه به  تحريم كرده بود، طبعاً مي

نسبت پايين مشاركت، رويگرداني مردم از حكومت و 
ماهيت غيردموكراتيك انتخابات ساخته و پرداخته 

قدرتها و ناظران . آن، باري ديگر، آشكار و عيان شود
گير خارجي هم، با نظر داشت بحرانهاي سياسي گريبان
المللي،  حكومت اسالمي در داخل و در عرصه بين

اين انتخابات، » برنده«همراه با پيگيري مسئله تعيين 
  .كردند ميزان شركت در آن را نيز تعقيب مي

  
  نسبت مشاركت

براي تعيين ميزان مشاركت در اين انتخابات، آمار 
و نخستين . واجدين شرايط شركت در آن الزم است

شود كه، در اين باره،  ا آغاز ميمشكل هم از همين ج
مثل غالب موارد ديگر، هم رقم مورد اتفاق و قابل 

تعداد حائزين شرايط شركت در . اتكائي وجود ندارد
انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري، چهار سال 

 ميليون نفر اعالم شده بود در 1/42پيش، رسماً حدود 
نفر هم  ميليون 5/44حالي كه، در همان هنگام، رقم 

در انتخابات هفتمين دوره مجلس . شد مطرح مي
، وزارت كشور بر مبناي 1382رژيم، در اسفند 

، تعداد دارندگان حق رأي »مركز آمار ايران«برآورد 
 ميليون نفر اعالم داشته بود، لكن اين 3/46را بيش از 

و، در » ناظر«رقم مورد توافق شوراي نگهبان، كه 
 در سالهاي گذشته بوده و واقع، همه كاره انتخابات
 خرداد 27در انتخابات . هست، قرار نگرفته بود

گذشته، آمار اعالم شده از سوي وزارت كشور 
 ميليون نفر بود در صورتي كه در برخي 8/46حدود 

.  ميليون نفر گزارش شده بود48مطبوعات، نزديك به 
ها »رأي اولي«با در نظر گرفتن رشد جمعيت و تعداد 

خابات عده واجدين شرايط مسلماً بيش از در اين انت
  .شود  ميليون نفر برآورد مي47

مستقر در » ستاد انتخابات كشور«بر پايه گزارش نهائي 
وزارت كشور، كل آراي مأخوذه در داخل كشور در 

 ميليون رأي بوده و، بر 3/29دور اول انتخابات حدود 
 ميليون نفر واجدين شرايط، نسبت 8/46مبناي رقم 

هر گاه .  درصد بوده است6/62ركت حدود مشا

تعداد حائزين شرايط را بيش از مبناي رسمي فوق 
بدانيم، ميزان مشاركت اعالم شده هم، طبعاً، به همان 

در انتخابات قبلي رياست . آيد نسبت پايين مي
 درصد اعالم 6/66جمهوري نسبت مشاركت حدود 

  .گرديده بود
عات الزم و نبود به دليل عدم دسترسي به آمار و اطال

هاي مستقل مرسوم، برآورد ميزان واقعي  نظر سنجي
اما، چنان . گيري دشوار است مشاركت در اين رأي

كه از مشاهدات عيني و گزارشهاي ناظران مستقل و 
آيد، نسبت مشاركت در اين  خبرنگاران خارجي بر مي

انتخابات كمتر از انتخابات دوره قبلي و بيشتر از 
يعني اين كه تحريم . س هفتم بوده استانتخابات مجل

رفت،  نيروهاي اپوزيسيون، آن طوري كه انتظار مي
كارساز نبوده است و رژيم حاكم توانسته است، به هر 

دهندگان، در مقايسه  صورت، تعداد بيشتري از رأي
با انتخابات پانزده ماه پيش، را به پاي صندوقهاي رأي 

لبات گسترده بديهي است كه تخلفات و تق. بكشاند
گيري هم نه فقط در تركيب آراي  در اين رأي

استخراج شده بلكه در كل آراي اعالم شده و باال 
بردن ميزان شركت نيز موثر بوده است كه بعداً به آن 

  .شود پرداخته مي
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رژيم، در 
ضمن، اولين از اين نوع انتخابات در جمهوري 

اما اگر . كه به دور دوم كشيده شداسالمي بود 
دخالتهاي بيش از پيش شوراي نگهبان در تعيين 

و اعالم فهرست نهائي نامزدها را هم يك » صالحيت«
از انتخابات به حساب آوريم، در واقع، » مرحله«

اي است و،  ها در رژيم دو مرحله ب تمامي انتخا
» مرحله سوم« خرداد هم به 27بنابراين، انتخابات 

در هر حال، در دور دوم اين . يده شده استكش
 تير انجام گرفت، 3گيري كه، يك هفته بعد، در   رأي

كل آراي مأخوذه در داخل كشور، طبق گزارش 
 ميليون رأي، و 9/27، حدود »ستاد انتخابات«نهائي 

لكن بر اساس .  بوده است6/59درصد مشاركت نيز 
ن شواهد و گزارشهاي مستقل، ميزان شركت در اي

 درصد واجدين 50دور بسيار كمتر از دور اول و زير 
  .شرايط بوده است

  اگر تعداد دارندگان حق رأي و تعداد شركت
كنندگان را، طبق آمار و ارقام رسمي خود رژيم مبنا 
قرار دهيم، تعداد غايبان كه در انتخابات قبلي رياست 

 ميليون و در انتخابات مجلس 14جمهوري حدود 
 ميليون نفر بوده، در انتخابات اخير 23هفتم بيش از 

يعني اين كه، با .  ميليون نفر بوده است20 و 18بين 
 ميليون از افراد 20فرض پذيرش آن ارقام نيز، حدود 

اساساً از هر نوع )  سال15باالي (داراي حق رأي 
  .نمايش انتخاباتي رژيم رويگردان هستند

ات، افزايش از لحاظ تعداد آراي باطله نيز، اين انتخاب
مطابق آمار رسمي، كل : دهد شديدي را نشان مي

در داخل كشور، در مرحله اول » باطله مأخوذه«آراي 
 هزار 660 ميليون و در مرحله دوم حدود 2/1بيش از 

هاي  رأي بوده است، در حالي كه در انتخابات دوره
هفتم و هشتم رياست جمهوري، اين تعداد، به ترتيب، 

 هزار رأي اعالم شده بود و در 480 هزار و 240حدود 
انتخابات مجلس هفتم هم كل آراي باطله در سطح 

  .كشور اصالً ارائه نشده بود
  

  استانها و شهرستانها
در سطح » ستاد انتخابات«ي  بررسي ارقام اعالم شده

استانها و شهرستانها، تصوير نسبتاً آشكاري از ميزان 
، به دست شركت و، همچنين، تخلفات و تقلبات رايج

دهد هر چند كه نبود امكان دسترسي به منابع و  مي
هاي دقيق در اين سطح را نيز  هاي كافي، ارزيابي داده

  .سازد غالبا دشوار مي
طبق ارقام رسمي، بيشترين نسبت مشاركت، در بين 

و )  درصد80حدود ( استان كشور، در استان ايالم 30
 كرمان بعد به ترتيب در استانهاي خراسان جنوبي و

استان كرمان با نزديك . بوده است)  درصد78حدود (
 درصد، بيشترين ميزان مشاركت در دور دوم را 78به 

  .نيز به خود اختصاص داده است
 37بر اساس همان ارقام، استان كردستان با نسبت 

 درصد در دور دوم، 25درصد در دور اول و 
 ترين درصد مشاركت را در سطح استانها ثبت  پايين

با (بعد از آن نيز، استان آذربايجان غربي . كرده است
و )  درصد در دور دوم37 درصد در دور اول و 44

قرار )  درصد46 درصد و 51(استان آذربايجان شرقي 
  .اند داشته

باالترين ميزان مشاركت در ميان شهرستانها، بر مبناي 
آمار اعالم شده، در شهرستانهاي جاجرم 

و پاكدشت )  درصد88درصد و  97(شمالي  ن خراسا(
در دور اول و )  درصد92 درصد و 96) (استان تهران(

ترين درصد مشاركت نيز در  پايين. دوم بوده است
و بوكان )  درصد15 درصد و 17(شهرستانهاي مهاباد 

بوده است كه هر دو در )  درصد12 درصد و 20(
  .استان آذربايجان غربي واقعند

هايي است كه نسبت  ، حوزهاما مسئله قابل توجه ديگر
مشاركت در آنها بيش از صد درصد واجدين شرايط 

از آنجا كه در نظام . حوزه اعالم گرديده است
انتخاباتي ايران، كارت يا سجل انتخاباتي وجود ندارد 

اي كه  توانند در هر حوزه و رأي دهندگان مي
خواهند رأي خود را به صندوق اندازند، اين امر در  مي

ها و خصوصاً در شهرهاي سياحتي  برخي حوزهمورد 
مثال بخشي از ساكنان شهر . و زيارتي قابل توجيه است

تهران كه روز جمعه به هواخوري و كوهنوردي و يا 
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هاي خود را  روند، رأي مي» شاه عبدالعظيم«به زيارت 
دهند و  مي» شهرري«يا » شميرانات«نيز در حوزه 

ها باال  اين حوزهبنابراين تعداد آراي مأخوذه در 
رود و، قاعدتاً، به همان نسبت نيز از تعداد آراي  مي

در انتخابات اخير، در هر دو . شود تهران كاسته مي
 800مرحله، نسبت مشاركت در شميرانات حدود 

 درصد اعالم 216درصد و در شهر ري حدود 
هر چند كه اين مسئله زمينه را براي . گرديده است
سازد، ولي اگر در   مساعدتر ميسازيها تقلبات و رأي
پذير باشد، در بسياري از    ها هم توجيه برخي حوزه

چنان كه مثالً، در ديگر . جاهاي ديگر چنين نيست
ي مجاور شهر تهران، در رباط كريم، نيز نسبت  حوزه

 درصد گزارش 130مشاركت در هر دو مرحله حدود 
  .شده است

تهران، يكي اما ميزان شركت در شهر تهران و استان 
هاي انتخابات مورد بحث است كه، به »معما«ديگر از 

. گذارد نوبه خود، صحت آن را زيرعالمت سئوال مي
بر پايه گزارش رسمي و همچنين شواهد موجود، 
نسبت مشاركت در دور دوم نسبت به دور اول، در 

لكن در شهر و استان . ها پايين آمده است اغلب حوزه
هاي اصفهان، سمنان، قم، گيالن و نيز در استان(تهران 

اين نسبت باال ) و مازندران، و تعدادي از شهرستانها
در استان تهران تعداد آراي استخراج شده . رفته است

 ميليون 4/5 ميليون به حدود 2/5در دو مرحله، از 
 افزايش يافته 65 به 63رأي، و درصد مشاركت از 

شامل كه » تهران بزرگ«و نه (در شهر تهران . است
هم، طبق ) شود اسالمشهر و شميرانات و ري هم مي

 ميليون به 8/2آمار دولتي، آراي مأخوذه از حدود 
 53 به 51 ميليون رأي و نسبت مشاركت از 3نزديك 

هم، مطابق » تهران بزرگ«در . درصد رسيده است
ها از يك مرحله به  همان آمار، بر تعداد كل رأي

افزوده شده و به  هزار رأي 160مرحله ديگر حدود 
در حالي كه .  ميليون رأي بالغ شده است6/3بيش از 

در انتخابات پيشين رياست جمهوري، كه نسبت 
 درصد اعالم 60مشاركت در اين حوزه هم باالي 

  . ميليون رأي بود3شده بود، كل آراي مأخوذه حدود 
در شهر اصفهان هم، از جمله، همين ماجرا تكرار 

به دور دوم، درصد مشاركت از شود و از دور اول  مي
 760 افزايش يافته و تعداد كل آرا به بيش از 59 به 56

شيراز نيز در زمره شهرهايي است . رسد هزار رأي مي
كه افزايش ميزان مشاركت در دور دوم گزارش شده 

 72اما در مشهد، اين نسبت كه در مرحله اول . است
 درصد 67درصد اعالم گرديده بود، در مرحله دوم به 

رشت نيز شاهد افت ميزان مشاركت . پايين آمده است
در اين فاصله، . در فاصله بين دو مرحله بوده است

 درصد و در 45 به 46درصد مشاركت در تبريز هم از 
در سنندج .  درصد افت كرده است41 به 47اروميه از 

 درصد 33كه ميزان مشاركت در دور اول حدود 
 درصد كاهش 20 به اعالم شده بود، در دور دوم

در اين زمينه، شهر كرمانشاه هم افت . يافته است
دهد، اگر چه نسبت مشاركت  محسوسي را نشان مي

  . درصد گزارش شده است50در آنجا باالي 

  
  خارج از كشور

در حالي كه آمارهاي رسمي رژيم حاكي از روند 
نزولي مشاركت در انتخابات رياست جمهوري در 

ر هشت سال گذشته، است، داخل كشور، حداقل د
همان آمارها بيانگر آنست كه در اين دوره تعداد 

بر ! كنندگان در خارج از كشور باال رفته است  شركت
 93كل آراي مأخوذه در » ستاد انتخابات«پايه گزارش 

 هزار و 84شعبه خارج كشور، در مرحله اول حدود 
طبق .  هزار رآي بوده است76در مرحله دوم حدود 

منبع، مجموع آراي مربوط به شعب خارج همان 
 هزار و در 68 حدود 1376كشور، در انتخابات سال 

هر .  هزار رآي بود74 نزديك به 1380انتخابات سال 
دهندگان خارج را مأموران،  چند كه بخشي از رأي

بگيران خود جمهوري اسالمي  كارمندان و حقوق
اگزير دهند كه خواهان و يا، به هر ترتيب، ن تشكيل مي

گيري هستند، اما اين افزايش تعداد  به شركت در رأي
گيرد كه در انتخابات اخير  آرا در حالي صورت مي

   !بخش بزرگتري از اپوزيسيون آن را تحريم كرده بود
 تير امسال هم 3بر پايه همان گزارش، در انتخابات 

مأخوذه در خارج ) صحيح( درصد آراي 57حدود 
 درصد 40جاني و قريب به كشور به نام هاشمي رفسن

  .نژاد بوده است آنها نيز به نام احمدي
  

  تركيب آرا
راجع به نتايج » ستاد انتخابات«چنان كه از گزارش 

آيد، از مجموع  شمارش آراي داخل كشور بر مي
دور اول، ) صحيح( ميليون رأي 1/28حدود 

)  درصد آرا22( ميليون رأي 2/6رفسنجاني با حدود 
 7/5نژاد با حدود  محمود احمديدر رديف اول و 

. در رديف دوم جاي داشتند)  درصد20(ميليون رأي 
، ) درصد18( ميليون رأي 5مهدي كروبي با حدود 

، مصطفي معين ) درصد5/14(محمد باقر قاليباف 
و )  درصد2/6(، علي اردشير الريجاني ) درصد4/14(

در رديفهاي سوم تا )  درصد6/4(محسن مهرعليزاده 
  .ودندهفتم ب

شود كه، طبق  با يك محاسبه سر انگشتي معلوم مي
اين نتايج، مجومع آراي مربوطه به كانديداهاي خارج 

اي، يعني نامزدهاي به اصطالح  از جناح خامنه
، بالغ بر »طلب اصالح«و » رو ميانه«، »طلب   مصلحت«
 درصد كل آرا در 59 ميليون رأي است كه با 5/16

اي  اكثريت، و همه كانديداهاي وابسته به جناح خامنه
 5/11با مجموع ) نژاد و قاليباف و الريجاني احمدي(

 درصد كل آرا، در اقليت قرار 41ميليون رأي و يا 
لكن در فاصله يك هفته، در دور دوم . دارند

انتخابات، اين نسبت آرا در سطح كشور يكباره 
مطابق نتايج مرحله دوم، از كل آراي : شود وارونه مي

 ميليون رأي در داخل، 2/27حدود ) صحيح(
 62 ميليون رأي، يا نزديك به 2/17نژاد با  احمدي

شود و رفسنجاني با  انتخابات مي» برنده«درصد آرا، 
 درصد آرا، از وي 36 ميليون رأي، يا حدود 10حدود 

  .ماند عقب مي

عالم شده در با فرض صحت تعداد و تركيب آراي ا
دهندگان به قاليباف و  دور نخست، اگر همه رأي

نژاد  الريجاني در اين دور، در مرحله دوم به احمدي
دهندگان  رأي داده باشند و، عالوه بر آن، تمامي رأي

به كروبي هم در مرحله دوم رأي خود را به رقيب 
 ميليون رأي ثبت شده 5يعني (رفسنجاني داده باشند 

 ميليون رأي مربوط 5/11هم به مجموع به نام كروبي 
 درصد 2/17باز هم ) اي اضافه شود به جناح خامنه

. شود نژاد حاصل نمي ميليون رأي براي احمدي
گذشته از اين، بايد گفت، كه خود اين فرض، يعني 

جايي و انتقال تمامي آرا از يك كانديدا به  به جا
كانديداي ديگر در داخل يك جناح و، به طريق 

زيرا . ي، به جناح مقابل، با واقعيت انطباق ندارداول
كه، در شرايط حاكم بر ايران، اوالً بخش محدود و 

ابواب «هايشان جزو  دهندگان و خانواده معيني از رأي
نهادها و بنيادهاي تحت كنترل و يا وابستگان » جمعي
بگيران اين يا آن كانديدا هستند و به غير از  و جيره

سهولت به فرد ديگري رأي خود ب» ولي نعمت«
ثانياً، در اين انتخابات نيز مثل گذشته، . دهند نمي

كنندگان هم رأي خود بر مبناي  تعدادي از شركت
حميت «و يا » گرايي واليت«،»همشهريگري«احساس 
اند و، بنابراين، براحتي رأي  به صندوقها ريخته» قسمتي

 آمار. كنند خود را به كانديداهاي رقيب منتقل نمي
رسمي نتايج اين انتخابات هم گواه آنست كه همه 
نامزدها، به غير از مصطفي معين، در شهر و استان 

مهر : اند زادگاه خود بيشترين آرا را به نام خود كرده
عليزاده كه نفر آخر مرحله نخست انتخابات در كل 
كشور بوده، در استانهاي اردبيل و آذربايجان شرقي و 

 است، الريجاني در مازندران غربي نفر اول در آمده
لي  اول شده، قاليباف در مشهد، خراسان رضوي و شما

عالوه بر اينها، ... جلوتر از ديگران قرار گرفته است و
همان طور كه قبال اشاره شد، تعداد كل 

كنندگان هم، مطابق ارقام دولتي، در دور دوم  شركت
  .نسبت به دور اول كاهش يافته است

 به صورت سلبي و منفي، يعني در استفاده از رأي،
مخالفت با يك كانديدا يا جناح حكومتي و رأي 
دادن به منظور جلوگيري از پيروزي آنها، در اين 
انتخابات هم وجود داشته و به صورت تيغ دو لبه عمل 
كرده است، نفرت و بيزاري از رفسنجاني در ميان 

اي گسترده و عميق است كه  توده مردم به اندازه
كنندگان در انتخابات براي ابراز  ي از شركتبخش

متقابالً، . مخالفت خود به رقيب او رأي داده باشند
ي وي   و به واسطه(نژاد،  وحشت و انزجار از احمدي

به حدي بوده است كه آراي تعدادي از ) اي از خامنه
كنندگان در دور دوم را متوجه رفسنجاني  شركت

ر همه موارد صادق ولي اين امر مسلماً د. كرده باشد
الزاماً » بغض معاويه«نيست و، به اصطالح خود ماليان، 

وانگهي عدم . شود ظاهر نمي» حب علي«به صورت، 
گيري نيز خود شيوه ديگري از ابراز  شركت در رأي

مخالفت با برخي نامزدها و يا همه نامزدهاست كه 
بخش بزرگي از واجدين شرايط در اين انتخابات در 

بندي مشخصي كه بين  بنابراين، قطب. اند پيش گرفته
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 وجه  نژاد بروز كرد به هيچ رفسنجاني و احمدي
گر تعداد و تركيب آرا در  تواند به تنهائي توجيه نمي

   دور دوم باشد
  

  تخلفات و تقلبات
اعمال نظر و دخالتهاي غير قانوني و تقلب به اشكال 
گوناگون در انتخابات، در زير سايه حكومت اسالمي 

ر ايران، از همان آغاز، به درجات متفاوت، رايج د
اما آنچه در انتخابات مورد . بوده و اصال تازگي ندارد

بحث مطرح است، اينست كه شدت و دامنه اين 
اي بوده است كه نتايج  تخلفات و تقلبات به اندازه

  .دهد اصلي آن را، بطور جدي، تحت تأثير قرار مي
ي و وزارت كشور و تقريباً همه نامزدهاي انتخابات

وزارت اطالعات و برخي ديگر از ارگانهاي رژيم از 
وقوع تخلف و تقلب در ابعاد مختلف، سخن به ميان 

اند، و اين فقط اختصاص به كانديداهاي بازنده  آورده
چون قاليباف و معين و يا كروبي، كه در نامه 

پرده از روي بخشي از اين » رهبر«اش به  سرگشاده
هاي حكومتي زير نظر  فكاريهاي دستگاهفشارها و خال

رفسنجاني هم كه نفر اول . اي برداشت، ندارد خامنه
دور نخست درآمده بود، از اين گونه دخالتها و 
تخلفات براي تعيين سرنوشت آرا صحبت كرد و 

نژاد هم مدعي شد كه  حتي ستاد انتخاباتي احمدي
وي، در مرحله نخست، بيشتر از رفسنجاني رأي 

در فاصله ميان دو . و نفر اول بايستي او باشدآورده 
دور انتخابات، حاميان رفسنجاني از آيتاهللا فاضل 
لنكراني هم استمداد كردند و وي با صدور فتوائي 
اعالم كرد كه دادن رأي به صورت مكرر و يا با 
شناسنامه جعلي و يا خريد و فروش رأي، به لحاظ 

م فراوان است و اما آيتاهللا در ق. نيست» جايز«شرعي، 
چنان . خود را دارند» مرجع«هر دسته و جناحي هم 

آيتاهللا مصباح يزدي كه اساساً مقوله انتخابات را قبول 
هاي مريد خود  اللهي ها و حزب»بسيجي«ندارد، از 

. نژاد اقدام كنند خواسته بودند كه به نفع احمدي
به گفته رفسنجاني و ستاد انتخاباتي » ميلياردها تومان«
آوري آرا  عين، در اين انتخابات صرف خريد و جمعم

تحت فرمان » بسيج«شده است و هر كدام از اعضاي 
سپاه پاسداران مأمور شده بودند كه هر كدام دستكم 

. فراهم كنند» كانديداي مورد نظر«ده رأي براي 
وزارت كشور كه بارها در جريان انتخابات و يا بعد از 

و حجم آنها را در اين آن از بروز تخلفات خبر داد 
اعالم كرد، نهايتاً تسليم شوراي » بيسابقه«گيري  رأي

شد و از وقوع آنها » رهبر«ي  نگهبان گمارده
جلوگيري ننموده و حتي از افشاي مشخص آنها نيز 

  .پرهيز كرد
پايه و تبليغات انتخاباتي  هاي بي آشكار است كه وعده

اي جديد ه فريبكارانه نامزدها، كه غالباً از شيوه
گرفتند، در كشاندن گروهي از  تبليغاتي هم بهره مي

. تأثير نبوده است هاي اخذ رأي بي افراد به حوزه
بندي مذكور در سطور باال در اين   پيداست كه قطب

و باالخره واضح است كه . زمينه تأثيرگذار بوده است
فشارها و اجبارهاي پنهان و آشكار در مورد شركت 

گيري  انحاي گوناگون، در اين رأيدر انتخابات، به 
هم وجود داشته است و، به عالوه، همه كانديداها هم، 

آوري و جلب آرا، به  هاي جمع كم و بيش، از شيوه
با به كارگيري نهادها و » اي قبيله«يا » اي فله«صورت 

لكن . اند ارگانهاي زير كنترل خود، استفاده كرده
ه پاسداران در و سپا» بسيج«دخالت مستقيم ارگانهاي 

نژاد، يكي از ويژگيهاي  اين انتخابات، به نفع احمدي
اصلي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 

  .شود محسوب مي
اي از آن در نامه كروبي آمده و  اين دخالت، كه شمه

بخشهايي از آن بصورت پراكنده در مطبوعات داخلي 
و » رهبر«و خارجي منتشر شده است، تحت هدايت 

او، با هماهنگي شوراي نگهبان و به وسيله » بيت«
، عالوه بر نيروهاي »بسيج«بخشي از نيروهاي سپاه و 

، »كميته امداد«، »مؤتلفه اسالمي«، »آبادگران«
هاي  شهرداري و شوراي شهر تهران و برخي حوزه

اين مجموعه . به مرحله اجرا درآمده است... ديگر، و
، تنها » خاموشحركت با چراغ«گيري از شگرد   با بهره

نام )  خرداد27(گيري  و روز مانده به موعد رأي د
، يعني شهردار تهران، »كانديداي مورد نظر«

نژاد، را به اطالع عناصر و نيروهاي زير فرمان  احمدي
اين دخالت گسترده و . و آماده حركت رسانده است

توان از آن به عنوان  سازمان يافته غير قانوني، كه مي
اي ياد كرد،  به رهبري خامنه» خاباتيكودتاي انت«

، به هر ترتيب، به دور »كانديداي مورد نظر«رساندن 
با رفسنجاني » تسويه حساب«گيري و سپس  دوم رأي

  .را آماج خود قرار داده بود
بررسي و مقايسه آراي استخراج شده به نام 

نژاد در چند حوزه و شهر، به عنوان نمونه،  احمدي
 ميليون رأي در 2/17نه تنها رقم كند كه،  آشكار مي

 ميليون رآي او در دور امول هم 7/5مرحله دوم بلكه 
اساساً با پايگاه موجود اين جناح و اين كانديدا، و 

  .بسيج آنها، خوانائي ندارد» عادي«ظرفيت 
 استان و 12بر پايه ارقام رسمي دور اول، كروبي در 

بت  استان، به عنوان نفر اول ث9نژاد در  احمدي
اند، لكن نسبت آراي استخراج شده به نام  شده

، يزد ) درصد44(شهردار تهران، خصوصاً در اصفهان 
و )  درصد29(، تهران ) درصد53(، قم ) درصد37(

، نه تنها با موقعيت اين ) درصد35(خراسان جنوبي 
كانديداي نسبتا ناشناخته در خارج از تهران، و يا با 

ه با وضعيت سياسي و تركيب آرا در سطح كشور، بلك
. ها نيز همخواني ندارد اجتماعي مشخص اين حوزه

مثالً در استان اصفهان متأثر از نفوذ مذهبي و سياسي 
و طاهري، ) كه انتخابات را تحريم كرده بود(منتظري 

 60اي مجموعاً نزديك به  هاي خامنه»پيش كرده«
 درصد، كل آراي 44نژاد به تنهائي  درصد، و احمدي

در شهر اصفهان، . ند ا را به نام خود كردهاستان 
بيشترين تعداد آراي نفر اول انتخابات مجلس هفتم 

لي آراي ثبت شده   هزار رأي بوده، در حا156حدود 
 خرداد بيش از 27نژاد در اين حوزه در  به نام احمدي

 هزار و مجموع آراي كانديداهاي وابسته به 364

)  برابر4 حدود يعني( هزار رأي 628اي  جناح خامنه
  .شده است

در شيراز و رشت هم، در قياس با باالترين آراي 
در ...) آبادگران و مؤتلفه و(اي  دارودسته خامنه

انتخابات مجلس هفتم، مجموع آراي سه كانديداهاي 
 برابر شده است، در 2اين جناح، در مرحله اول، تقريباً 

 3حالي كه اين نسبت در مورد شهر مشهد نزديك به 
در شهر تهران نيز، آراي نفر اول . برابر شده است

اي در  مجموعه جريانات وابسته به جناح خامنه
غالمعلي حداد عادل، رئيس (انتخابات مجلس هفتم 

 هزار رأي بود، در صورتي 890حدود ) اين مجلس
 900نژاد در اين حوزه به تنهائي بيش از  كه احمدي

 يك ميليون و هزار و سه نامزد اين جناح هم مجموعاً
  .ند ا  هزار رأي به نام خود در آورده340

آنچه كه در باره ميزان غير عادي و غيرواقعي آراي 
نژاد، در دور  اين جناح و بويژه حجم آراي احمدي

اول انتخابات عنوان گرديد، به طريق اولي، در مورد 
به عبارت ديگر، نه تنها . دور دوم نيز صادق است

 ميليون، در مرحله اول، مورد 5/11 ميليون و 7/5ارقام 
 ميليون 2/17 به 5/11سئوال است بلكه رساندن رقم 

هر . در دور دوم هم كامال مبهم و مشكوك است
گاه، مثال، يك يا دو ميليون رأي ساختگي و تقلبي 

نژاد به رديف دوم در مرحله  براي كشاندن احمدي
سازي و      نخست الزم بوده، در مرحله دوم رأي

 ميليون 2/17كاري بيشتري ضروري بود تا به رقم دست
هيچ نقاله يا . نائل شود)  ميليون2/27و مجموع آراي (

جايي  سانسور سياسي و اجتماعي توان چنين جابه
» آسانسور«شديد در فاصله چند روزه را ندارد مگر 

مخصوص شوراي نگهبان كه زماني هم براي باال 
انتخابات در (بردن نسبت آراي خود رفسنجاني 

  .كرد كار مي) مجلس ششم
اي از اجراي طرح  اما مقصود اصلي دارودسته خامنه

دخالت، در مرحله دوم، نه فقط يك سره كردن كار 
رفسنجاني و جلوگيري از بازگشت او به مسند رياست 

اي بر اين  خامنه» م آد«جمهوري، و نه تنها نشاندن يك 
اي ديگر »هحماس«مسند و بلكه، عالوه بر اينها، خلق 

» حماسه دوم خرداد«اعتباركردن هر چه بيشتر  براي بي
اصلي اين » برنده«از اين رو نيز، . و خاتمي بوده است

 تير، نه فردي به نام 3 خرداد و 27تشبثات انتخاباتي در 
. شود اي محسوب مي نژاد بلكه خود خامنه احمدي

رويداد بزرگ «رژيم جمهوري اسالمي از يك » رهبر«
حماسه سوم «ي رژيم هم از »صدا و سيما«و » تاريخي

زنند ولي، در واقع، مجموعه دخالتها و  حرف مي» تير
اقدامات آنها در اين مورد، يك كودتاي انتخاباتي 
بوده كه اسرار و ابعاد كامل و عوامل مشخص آن نيز 

اما توسل به كودتا از جانب . بعداً برمال خواهد شد
د آن به وسيله رقيبان و آنها، و نيز سكوت و حتي تأيي

شريكان حكومتي، در حقيقت نوعي اعتراف به 
ضعف و درماندگي رژيم بوده و باقي مانده 

  .مشروعيت و قانونيت آن را برباد خواهد داد
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 ارزيابي انتخابات
  نتايج و پيامدها 

  
   محمد اعظمي

درانتخابات سوم تيريكهزار و سيصد و هشتاد و چهار 
نام محمود احمدي نژاد متهم به قتل دكتركاظم سامي 
و دكتر عبدالرحمن قاسملو به عنوان رئيس جمهور از 

اينكه چگونه و . صندوق هاي راي بيرون كشيده شد
ستفاده از كدام ابزارها به به كمك چه كساني و با ا

ناگهان محمود احمدي نژاد يكشبه از سربازي به 
سرداري رسيد سئوالي است كه پاسخ دقيق بدان 
نيازمند اطالعاتي است كه فعال هنوز به طور كامل به 
بيرون از مافياي قدرت درز نكرده است ، اما با داده 
هاي تا كنوني هم مي توان به بازنگري انتخابات 

 و از مكث بر واكنش ها و مواضع اپوزيسيون، نشست
مردم و حكومت درس هائي برگرفت و پيامدهاي 

 .آنرا براي اتخاذ سياست برشكافت
  

 ارزيابي نيروهاي چپ و !ارزيابي نادرست بود
 خرداد عموما 27دموكراتيك كشورمان تا پيش از 

اين بود كه درصد مشاركت مردم در انتخابات پائين 
ي از ميان كانديداها شانس بيشتري است و رفسنجان

در باره آمار شركت در انتخابات دوره نهم، . دارد
 درصد ارزيابي 40اكثرا  ميزان مشاركت را كمتر از  

اين را مي بايست با . كه اشتباه بود. مي نموديم
صراحت و بدون پرده پوشي و ابهام آفريني اعالم 

كم اينكه چرا چنين شد، به طور كلي به . نمائيم
اطالعي و در مواردي به اطالعات غلط  ما از وضعيت 

اما به طور . مردم وظرفيت حكومت بازمي گردد
مشخص چند عامل در اين ارزيابي غلط،  نقش آفرين 

  :بوده اند
اول اينكه منبع اطالعات بسياري از ما روشنفكران و 

ما از طريق اين نيرو . اقشار متوسط جامعه بوده است
 مي خوريم وروانشناسي اين طيف با جامعه پيوند

است كه به نظر ما سمت و سو مي دهد و تحليل ما را 
اين دريافت ها  مربوط به بخشي از اليه . مي سازد

هاي جامعه ايران است اما ما به نادرست آنرا  به كل 
واكنش ما در قبال . مردم كشور تعميم داديم

است انتخابات، بيان روحيات اين نيروبود از اينرو سي
تحريم در ميان اين طيف پاسخ مثبتي گرفت و به 

  .  صورت گسترده اي اجرا شد
دوم اينكه تا كنون در باره خصلت استبدادي حكومت 

اما توجه نداشته ايم كه يك حكومت . كم نگفته ايم
استبدادي تا زمانيكه در آستانه سقوط قرار نگرفته 

 درصد مردم 50باشد اگر عزم جزم كند حتما حدود 
را مي تواند با ترفندهاي مختلف به پاي صندوق هاي 

  ها راي بكشاند و يا حداقل راي آنها را از صندوق
امروز برخي از ما سخن از تقلب، راي . بيرون كشد

ادعاي نادرستي . خواني و فشار به ميان مي آوريم
اما ارزيابي ما مي بايست اين اقدامات را در دل . نيست

صحبت ما متوجه همين . خود مفروض مي انگاشت
آن را به . انتخابات با همين حكومت اسالمي بود

حضور ناظران بين المللي در يك انتخابات آزاد 
البته ابعاد تقلبات بسيار گسترده . مشروط نكرده بوديم

اين نيزبازريشه در . تر از آن بود كه پنداشته مي شد
درك نادرست ما داشت كه اختالفات درون جناح 

. گرفتيم  را مانع تقلبات در نظر ميهاي حكومت
بويژه گفته مي شد تسلط اصالح طلبان بر وزارت 
.  كشوردست محافظه كاران را براي تقلب مي بندد

با اينكه . به ساير ترفندها نيز بهاي الزم داده نمي شد
 ها  جريانات سياسي جسته و گريخته از انواع دخالت

ي رسد كه اين سخن به ميان آورده بودند اما به نظر م
مسائل در محاسبه ميزان مشاركت مردم چندان منظور 

  . نمي شد
سوم اطالعات ما از ابعاد اختالفات در درون جناح 

افزون بر اين بر تناقضات و . هاي رژِيم ناقص بود
اين . پيچيدگي هاي حكومت مكث كافي نكرديم

حكومت به دليل اختالفات شديد جناح ها با يكديگر 
ون هر جناح، امكان يك حركت با نقشه و حتي در در

اما احمدي نژاد را نقشه يك . و يكپارچه را نداشت
از سوي ديگر چنين به . جناح از راست پيش انداخت

نظر مي رسد كه تا چند روز پيش از انتخابات خامنه 
اي وتعدادي از دار و دسته اش هنوز براي پشتيباني از 

ند كانديدا تا وجود چ. احمدي نژاد ترديد داشته اند
آخرين لحظات در ميان راست محافظه كاريكي از 

اما به نظر ميرسد كه در لحظات آخر . نشانه هاست
زير فشار و تحت تاثير شوراي نگهبان، بخشي از بسيج 
و سپاه وتعدادي از اخوندهاي فوق ارتجاعي مثل 
. مصباح يزدي،  خامنه اي نيز به اين بلوك ملحق شد

ماهرانه  عمل كرده و سازمانيافته اين مجموعه بسيار 
صحنه به گونه اي . نقشه خود را به اجرا نهادند

آراسته شد ونقشه توطئه به شكلي ريخته شد  كه حتي 
سازماندهي . جناح هاي حكومتي را نيزغافلگير كرد

بسيج و سپاه براي دخالت در انتخابات به قدري 
گسترده و ناگهاني بود كه تا روز راي گيري، خود 
كانديداها نيز متوجه نقشه توطئه گرانه اين مجموعه 

  . نشدند
عوامل فوق سبب اين شد كه درصد مشاركت را پائين 
تر از حدود واقعي آن ارزيابي كنيم و رفسنجاني را 
. درغياب حضور مردم، برنده انتخابات فرض نمائيم

زيان اين ارزيابي به لحاظ تبليغي،  تبديل يك  برد 
در اين انتخابات .  باخت بوده استمسلم مردم به يك

كه توسط جمهوري اسالمي برگزار شد، خود جناح 
هاي حكومتي نه اپوزيسيون آن، به تقلب و راي 

بنا به نظر همين حكومت  .  سازي اعتراض داشتند
 در صد مردم در انتخابات شركت نكرده 40نزديك 

يعني آمار عدم مشاركت بيش از مجموعه . اند
ه كار به شمول شوراي نگهبان و نيروهاي محافظ

شخص رهبر و به كمك  تمامي رسانه هاي ارتباط 
جمعي و ابزارهاي تبليغي و اعمال فشارها و تقلبات و 

كه . دخالتها ي پنهان و آشكاردر انتخابات بوده است
افزون براين ثقل اصلي نيروي . رقم بزرگي است

ن تحريم را آگاه ترين نيروهاي جامعه و اثر گذارتري
ما چنان بد تبليغ . آنها بر روند هاي سياسي مي سازد

.  كرده ايم كه اين قوت ها همه در سايه قرار گرفت
نه تنها خودمان متناسب با بار و وزن نيروي تحريم 
سياست ورزي  نمي كنيم، حتي آقاي تاج زاده را هم 
به اشتباه انداخته ايم به گونه ايكه اوهم باورش شده 

او در !! شكست خورده استكه سياست تحريم 
 درصد و جمع سه 9حاليكه كانديداي شان كمتر از 

كانديداي اصالح طلب با در اختيار داشتن دولت و 
 درصد 22برخي از رسانه هاي ارتباط جمعي ، حدود 

آرا را كسب كرده است، در سخنانش پيش از هر 
  . چيزدر بوق شكست سياست تحريم دميد

 5/62وزارت كشور براساس آمار علت مشاركت؟
 5/59درصد واجدين شرايط در دور اول و       

درصد در دور دوم، آرا خود را به صندوق ها ريخته 
اگر آرا باطله را از اين آمار كم كنيم ميزان . اند

مشاركت موثر به ادعاي وزارت كشوردر دور اول 
 درصد 57 در صد و در دور دوم حدود60حدود 

اركت مردم، آگاهانه از براي بررسي مش. خواهد بود
ادعاي كروبي، معين و رفسنجاني در ارتباط با تقلب 

به باور من با كسر تقلبات اين آمار . هم  در مي گذرم
نشان از مشاركت نسبي مردم دارد و بيش از حد 

با توجه به مجموعه نارضايتي ها، بي . انتظار ما بود
 اعتمادي ها و انزجاري كه مردم از حكومت ابراز مي
  كنند علت اين مشاركت را چگونه بايد توضيح داد؟ 

سرنوشت و ابعاد مشاركت درانتخاباتي كه اكنون 
توسط  جمهوري اسالمي برگزار مي شود به تصميم 

اين نيرو كه من آنرا . نيروهاي بينابيني وابسته است
نيروي ترديد مي نامم حدود نيمي از دارندگان حق 

 مجموعه اي از راي را تشكيل مي دهد و بسته به
در . عوامل به اين يا آن سو مي تواند  كشيده شود

شرايطي كه چشم اندازي از طرف نيروهاي 
دموكراتيك گشوده نمي شود به دنباله روي از 

در اين دور با وجود هماهنگي بي . افتد حاكميت مي
سابقه اي كه در سياست عدم مشاركت بين جريانات 

اديخواه  به شدت سياسي وجود داشت، اپوزيسيون آز
ناهماهنگ عمل كرد و نتوانست با اتخاذ راهكاري 
يگانه به سياست خود آنگونه كه شايسته بود ماديت 

از اينرو بر نيروي ترديد . بخشد و اميد آفرين شود
ترديد مردم را قدرت و . كمترين اثر را بجا گذاشتند
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حضور هماهنگ  و نيرومند . اميد در هم مي شكند
قي خواه و ارائه يك برنامه پاسخگو به اپوزيسيون تر

نيازهاي جامعه مي توانست به مردم چشم انداز 
اميدوار كننده اي دهد وآنان را در نفي انتخابات و 

  .ايستادگي در برابر حكومت ديني ثابت قدم نمايد
به همان اندازه كه اپوزيسيون ضعيف و ناهماهنگ 
 وارد كارزارانتخابات شد، جناح هاي حكومت به
ويژه بلوك خامنه اي ، شوراي نگهبان و نظاميان، به 
صورت سازماندهي شده وارد اين معركه شدند و از 
تمامي قدرت خود براي كشاندن مردم به پاي صندوق 

  . ها بهره گر فتند
افزون براين اگر از اپوزيسيون ترقي خواه بگذريم، 
ساير گرايشات جامعه هر كدام نماينده اي در بين 

و تشكل هاي آنان از مجمع . ا داشتندكانديداه
روحانيون مبارزگرفته تا جامعه روحانيت مبارز، از 
مجاهدين انقالب اسالمي تا مشاركت ايران اسالمي 
همگي فعاالنه براي كشاندن مردم به پاي 

نهضت آزادي و جريان .  آرا كوشيدندهاي صندوق
 مذهبي نيز پس از طرد شدنشان از –موسوم به ملي 

ات دروجود معين تحقق آرزوهاي خود را انتخاب
  .يافتند و به مشاركت فعال در انتخابات پرداختند 

  عامل ديگري كه در كشاندن بخشي از مردم به پاي 
صندوق ها موثر بوده است، فعاليت تشكل هائي نظير 

بود كه به دليل امكانات ..... كميته امداد، بنياد شهيد و 
انشان را مجبور به معيشتي و اقتصادي، حقوق بگير

بخش ديگري از مردم . مشاركت در انتخابات نمودند
را وعده هاي احمدي نژاد كه بوي نان مي داد به پاي 

  .صندوق ها كشاند
 پراكندن شايعات براي اعمال فشار به ويژه روي 

 سال و زير كنكوري ها،  در 15جوانان بيش از
 بوده مشاركت در انتخابات براي مهر شناسنامه ها موثر

اين مجموعه در شرايط نبود يك آلترناتيو . است
 .نيرومند ، وضعي را پديد آورد كه شاهد بوديم

  
داليل راهيابي احمدي نژاد به چرا احمدي نژاد؟ 

دور دوم انتخابات با پيروزي او در برابر رفسنجاني 
  بر -احمدي نژاد تا لحظات آخر . يكسان نيست

كشور به تدريج اساس شمارش آرا كه توسط وزارت 
 چنين موقعيتي در ميان كانديداها -اعالم مي شد 

باال آمدن احمدي نژاد يك كودتاي . نداشت
اگر كودتا را اقدامي غير قانوني، متكي . انتخاباتي بود

به زور وبه صورت ناگهاني بدانيم كه معموال يا توسط 
نظاميان و يا به پشتيباني از آنها صورت مي گيرد، باال 

حمدي نژاد تمامي اين خصوصيت را آمدن ا
اين اقدام در چارچوب قانون اساسي جمهوري .داشت

كمتر كسي . اسالمي غير قانوني  و ناگهاني بود
جزطراحان اين كودتا ازآن با خبر بودند و به خاطر 
هيچكدام از فعاالن سياسي حتي حكومتي نيز خطور 

 باال .نكرد كه او بتواند به دور بعدي انتخابات راه يابد
كشاندن احمدي نژاد با توافق شخص خامنه اي 
وهدايت شوراي نگهبان و دخالت بسيج و سپاه و 

پر . تسليم دولت و وزارت كشور به وقوع پيوست
كردن صندوق ها در لحظات آخر و درزمان تمديد 
وقت و شمردن آرا سفيد و بعضا تعويض آرا ديگران 

قرار گرفتن اش به نام او، منجر به باال آوردن راي او و 
  .در رده دوم پس از هاشمي رفسنجاني شد

احمدي نژاد در برابر . در دور دوم وضع متفاوت شد
گرچه در پشت سر . هاشمي رفسنجاني قرار گرفته بود

احمدي نژاد رهبر و شوراي نگهبان و سپاه و بسيج 
صف كشيده بودند اما براي بخشي از راي دهندگان 

رفسنجاني بود نه نماينده رسمي حكومت هاشمي 
هاشمي رفسنجاني در مقام رئيس . احمدي نژاد

شوراي مصلحت نظام ، رئيس جمهور و رئيس 
مجلس، عضو شوراي انقالب وجزو نزديك ترين 

از او در اين دور جامعه . ياران امام بوده است
روحانيت مبارز و تعدادي از آيت اله هاي سنتي و 

در . دندنيرومند جمهوري اسالمي حمايت كرده بو
حاليكه از احمدي نژاد كمتر ارگان شناخته شده اي 

تعدادي از راي . به صورت علني حمايت كرد
دهندگان نفرت از هاشمي آنها را به سوي احمدي 

 سال يكي از 26هاشمي رفسنجاني در اين . نژاد كشاند
سمبل هاي حكومت و از مسئوالن طراز اول آن بوده 

اندوزي يكي از دزدي، رانت خواري و مال . است
او . مختصاتي است كه با نام هاشمي گره خورده است
 50با اينكه ادعا مي كند كه حتي منزلي ندارد يكي از 

گرچه چهره اورا در سازماندهي . ثروتمند دنياست
بسياري از جنايات در ايران و در خارج كشوربرخي 
از اصالح طلبان و حتي جريانات مدافع دموكراسي به 

راموشي سپردند و با طرح خطر فاشيسم سادگي به ف
راي خود را به نام او در صندوق ها انداختند، اما مردم 
عادي كوچه و خيابان چهره آميخته با جنايت و فساد 

در مقابل احمدي نژاد براي . اند او را فراموش نكرده
و در قياس . بخش قابل توجهي از مردم ناشناخته بود 

تري داشت به ويژه آنكه با هاشمي با رژيم فاصله بيش
نوك تيز حمالت احمدي نژاد روي رانت خواري و 

  .مبارزه با فساد مالي متمركز شده بود
 افزون براين احمدي نژاد در غياب يك نيروي 
دموكراتيك و آزاديخواه در نقش دفاع از خواسته 
هاي اقتصادي مردم ظاهر شد و اين ادعاها توسط 

در جريان انتخابات نيز . غ شدهاي حكومتي تبلي رسانه
بسيج و سپاه به شكل سازمانيافته زحمت كنترل 
صندوق ها را به دوش داشتند و در مواردي حتي 
نماينده وزارت كشور را نيز بازداشت كردند تا 
مزاحمتي براي دخالت در نتيجه انتخابات براي آنها 

 .ايجاد نكنند
  

 در باره تحريم و عدم تحريم درست بود؟
كت پيش از اين داليل و سخنان زيادي گفته مشار

نگاهي به چگونگي برگزاري و نتايج . شده است
انتخابات مرا به صحت عدم مشاركت مردم در 

اين موضوع را توضيح مي . انتخابات بيشتر قانع نمود
  .دهم

آنچه كه در ايران برگزار شد انتخابات به معني 
ن در ميان نيروهاي اپوزيسيو. متعارف آن نبود

آزاديخواه نيز غير از اين سخن و ادعائي وجود 
پس، از اين زاويه مشاركت در انتخابات . نداشت

براي مشاركت  اثربخشي آن به سود مردم . منتفي بود
در دور نخست ادعا اين بود كه با . مورد تاكيد بود

مشاركت و راي به معين مي توان مانع يكدست شدن 
 برنامه اش از افزوده مي شد كه معين. حكومت شد

در . خاتمي راديكال تر و عزم اش راسخ تراز اوست
دور دوم مشاركت كنندگان هميشگي در انتخابات، 
مساله خطر فاشيسم را برجسته كردند و فرانسه را 

 درصد مردم دربرابر لوپن 80شاهد آوردند كه 
فاشيست به شيراك محافظه كار راي خود را به 

توجيهات مشاركت در با اين . صندوق ها ريخته اند
ببينيم اين ادعاها چه . انتخابات را توصيه كردند

حاصلي به بار آورد وبراي مردم و جريانات 
  آزاديخواه چه دستاوردي داشت؟

اول اينكه براساس مجموعه اطالعاتي كه تا كنون به 
دست آمده است طيف محافظه كار حكومت زماني 

رسند، به كه نتوانستند روي يك كانديدا به توافق ب
شكل سازمانيافته و با تائيد رهبر جمهوري اسالمي 
براي باال كشاندن احمدي نژاد دست بكار مي شوند و 
. با قلدري آشكار او را به دور دوم انتخابات ميرسانند

دخالت و مشاركت مجموعه نيروهاي اپوزيسيون نمي 
توانست مردم را به پاي صندوق ها و راي به معين 

 8ين دليل ساده كه اصالح طلبان طي به ا. مجاب كند
سالي كه سكان قوه مجريه را به دست  داشتند، اعتماد 

در اين فضا و با آن . مردم را به پشيزي نگرفتند
عملكرد هر درخواستي ازمردم براي شركت در 

از سوي ديگر خامنه اي . انتخابات بي پاسخ مي ماند
اي درست روز پيش از انتخابات اعالم نمود كه هر ر

 ريخته شود يك راي به مشروعيت ها كه به صندوق
از اينرو كساني كه در انتخابات شركت . نظام است

، به دليل آن بي اعتمادي به معين و به دليل اند كرده
سازماندهي و تصميمي كه  براي باال آوردن احمدي 
نژاد گرفته شده بود،  نمي توانستند به هدف سياسي 

خدمت تثبيت موقعيت جناح خود برسند، راي آنها در 
مقابل و در تحكيم نظام اسالمي بكار مي افتاد 

  . همانگونه كه افتاد
دوم اينكه از زاويه ديگري نيز مي توان به ارزيابي 

صحت تحريم را مي توان از . انتخابات نشست
دستاوردهاي نيروهائي كه سياست مشاركت داشتند، 

ح  مذهبي ها، نهضت آزادي و اصال–ملي . سنجيد
طلبان با مشاركتشان چه به دست آوردند جز رسوائي 
براي خود و حيثيت براي خامنه اي و دار ودسته 

آنها پس از افتضاح دور اول باز مثل . محافظه كارش 
وارد ميداني شدند كه . هميشه نخواستند بياموزند

پيشاپيش سهم آنها در آن جز باخت چيز ديگري نمي 
  .توانست باشد

در تمامي دوره قدرت شان هرزمان   اصالح طلبان 
مورد سئوال قرار گرفتند كه چرا رئيس جمهور به 
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شعارهاي خود وعده نمي كند، پاسخ مي دادند كه 
. يك تداركچي است. رئيس جمهوركاره اي نيست

اما در تناقضي عجيب زماني كه نوبت به احمدي نژاد 
مرتجع رسيد به يكباره او  توان استقرار فاشيسم پيدا 

اگر رئيس جمهور تداركچي است، دربوق . ي كندم
واقعيت اين است . زدن خطر فاشيسم چه معني دارد

كه اين نيرو باوري به خطر فاشيسم از جانب احمدي 
احمدي نژاد به درستي از جانب اصالح . نژاد نداشت
خامنه اي معرفي شده است ) گماشنه  (طلبان امربر

ايست به ب د نميازاينرو اين خطر اگر وجود داشته باش
مصلحت ديگري . گماشته خامنه اي نسبت داده شود

طرح اين خطر را در دستور آنها نهاده بود و آن 
  .مصلحت راي به رفسنجاني بود

و سوم اينكه مقايسه فرانسه با ايران  اگر شيادي در آن 
نباشد، مي تواند از بي اطالعي و نا آگاهي سرچشمه 

تخابات آن فرانسه كشوري است كه ان. گيرد
هم شيراك وهم لوپن اين قاعده . دموكراتيك است

در چنين شرايطي . دموكراتيك را رعايت مي كنند
باال آمدن لوپن . اين دو به دور دوم كشيده شده بودند

مردم مي دانستند در . اشتباه خود مردم فرانسه بود
در . صورت شركت راي آنها منظور مي شود

ردند واو را از رسيدن انتخابات عليه لوپن مشاركت ك
در ايران انتخابات يك راي . به قدرت محروم نمودند

گيري غير دموكراتيك است براي انتخاب رئيس 
در جريان . جمهور از ميان برگزيدگان شوراي نگهبان

گيري نيز، راي ها  بنا به ميل مجري مي تواند به  راي
و اگر نتايج آرا . نام كس ديگري خوانده شود

. امات نبود آن را به راحتي تغيير مي دهندخوشايند مق
و كانديداهاي از فيلتر گذشته نيز اعتراض شان به طور 
قاعده و اگر اتفاق خاصي نيفتد در سرحدات مصالح 

كساني كه مردم را دعوت به . نظام متوقف مي شود
مشاركت در اين انتخابات كردند وظيفه دارند توضيح 

م بوده يا به دهند كه حاصل كارشان درخدمت مرد
باال بردن مشاركت در . سود ارتجاع تمام شده است

انتخابات غير دموكراتيكي كه پيروز آن احمدي نژاد 
  بود به سود چه نيروئي تمام شد؟

و باالخره اين همه گرد و خاك براي چه بود؟ اوال 
رئيس جمهوردر ايران تا چه اندازه منشاء اثر است و 

حمدي نژاد از زاويه در ثاني تفاوت بين هاشمي و ا
منافع مردم چقدر است و ثالثا اگر هم تفاوتي هست 
مردم ايران در اين اوضاع و احوال جهان  اجازه نمي 

  نه فقط رئيس -دهند كه اين حكومت در كليتش 
امروز هر كه .  هرچه خواست انجام دهد-جمهورش 

به قدرت برسد مردم او را مجبورمي كنند كه حد و 
مردم ايران با اين تجارب و در . شناسدحدود خود را ب

اين اوضاع و احوال جهاني نمي گذارند 
.  آب خوش از گلوي شان پائين رودنژادها احمدي

آنها را به جائي مي كشانند كه حتي گفتارشان را هم 
اشتباه بزرگ . تا حدود زيادي با مردم هماهنگ كنند

كساني كه در بوق خطر فاشيسم مي دمند در اين 
ه نمي دانند يا نمي خواهند بدانند كه مردم است ك

براي اعمال . نيروي اصلي تحول و تغيير در كشورند
اراده امثال احمدي نژاد زمينه اي الزم است كه 
امروزنه تنها اين زمينه در ايران و در كل جهان آماده 
نيست، بلكه شرايط درست در نقطه مقابل يكه تازي 

تازي  مروزيكها. احمدي نژاد و هم فكران اوست
 و به قدرت رسيدن احمدي نژاد را تنها با اي خامنه

به اين دليل . ضعف اپوزيسيون مي توان توضيح داد
اين را . كه در ايران اكثريت مردم با اين رژيم مخالفند

آزاد نبودن . بيش از هر كسي خود حكومت مي داند
انتخابات، به راي نگذاشتن جمهوري اسالمي در يك 

 اين خاطر است كه حكومت مي داند كه رفراندم به
حكومتي كه راي . مردم اين حكومت را نمي خواهند

  . مردم را ندارد از راي آزاد آنها مي ترسد 
  

با تسخير كرسي رياست   -چشم انداز و پيامدها
جمهوري توسط وابسته رهبر، تمامي ارگانهاي 
جمهوري اسالمي يكدست شده در اختيار ظاهرا يك 

اولين سئوال اين است كه اين . گرفته استجناح قرار 
كشاند؟ فضاي  حكومت جامعه را به كدام سو مي

جامعه مسدود و انتقادات و اعتراضات سركوب مي 
شود يا جامعه به سمت ديگري مي رود؟  من فكر 

كنم اين حكومت تمايل به باز گرداندن جامعه به  مي
اوضاع . اما بسيار بعيد است كه بتواند. عهد عتيق دارد

به گونه اي است كه اتخاذ سياست در قبال حكومت 
در اين حكومت هر برنامه و هر . چندان سهل نيست

طرح  و هر پروژه اي ممكن است پيش از 
وضع . آغازمتوقف يا در جريان انجام به پايان نرسد

جمهوري . حكومت بسيار سست و شكننده است
 نه اسالمي نه مردم را دارد و نه خود منسجم است و

قدرت اودر نا تواني و . جهان با او همراه است
پراكندگي و ضعف يك آلترناتيو دموكراتيك و 

او با گذشت زمان ضعيف تر و . آزاديخواه است
جناحي كه امروز حاكم است . تر شده است رمق بي

گرچه در مقابل رفسنجاني متحد عمل كرد ولي  
اين جناح در جريان . مشكالتش بيش از اين هاست

نتخابات تالش وافري نمود تا يك كانديدا معرفي ا
نه تنها محافظه كاران در سه جناح . نتوانست. كند

سنت گرا، اصول گرا و مصلحت گرا در برابرهم 
صف كشيدند، اصول گراياني كه به قدرت رسيده اند 
نيز هر كدام ساز خود را در دستگاهي كوك كرده 

گرداندن جامعه اين حد از تشتت در باال، امكان بر. اند
 را بسيار غير 76به سالهاي گذشته پيش از خرداد 

به ويژه امروز جهان در فشار به . محتمل مي كند
جمهوري اسالمي و گرفتن حتي بهانه از او يكصدا تر 

شرايطي پيش آمده است كه . و حساس تر شده است
اگر فقط كروبي و معين در برابر تقلبات ايستادگي مي 

و يا حتي . د كه انتخابات بهم نخوردكردند معلوم نبو
همين امروز اگراپوزيسيون به صورت يكپارچه و 
هماهنگ برطبل بطالت انتخابات بكوبد و انتخابات 
آزاد را تبليغ كند و آن را پي بگيرد معلوم نيست 
سپتامبرامسال احمدي نژاد  بتواند به عنوان رئيس 

ر را من پيش زمينه هاي تغيي. جمهورايران قسم بخورد
براي تغيير . در جامعه با تمام وجودم حس مي كنم

. ابتدا شكاف در باال در بين حاكمان دهان مي گشايد
دومين شرط تغيير،  بهم خوردن .  كه گشوده است

شما به سخنان همان . روحيات و فرو ريزي ترس است
كساني كه خطر فاشيسم را پيش كشيده اند توجه 

كه بناست فاشيسم را كنيد ببيند كه به همين جنابي 
شكاف در باال و به . مستقر كند چه القابي مي دهند

هم خوردن روحيات مردم  دو عاملي است كه بر 
يكديگر اثر گذاشته مي تواند جنبش ها ي گسترده و 

ودر صورت وجود يك . سراسري از آن زاده شود
مشكل اصلي . شود آلترناتيو فاتحه قدرت خوانده مي

 بايست دريافت اين را مي. اتيو استما نبود اين آلترن
  .و به ساختن آن همت گماشت

 هدفم ازطرح و ترسيم اين وضعيت،  بيشتر زدن 
براي اين است كه بگويم . تلنگوري است به خودمان

فروپاشي حكومت هم بدون يك آلترناتيو آزاديخواه 
بدين خاطر است . الزاما به سود مردم تمام نمي شود

 بگشائيم واز الك خويش بدر كه ما اپوزيسيون چشم
آئيم و براي فشردن صفوف خود گامهامان را سنجيده 

براي اين است كه خود را عين . اما پر شتاب برداريم
حقيقت ندانيم و فرمايشات خويش را آيه آسماني 

براي اين است كه به افرادي نظير كروبي و . نيانگاريم
نيابي رفسنجاني بنگريم كه آموخته اند كه بدون سازما

كاري از پيش نمي برند و در پي تشكيل احزاب 
توجه داشته باشيم كه در پيروزي احمدي . خويش اند

نژاد در دور دوم عوامل متعددي نقش داشت اما در 
ميان اين عوامل نقش سازمانگري براي كشاندن 
بخشي از ناراضيان بي نان به پاي صندوق ها 

  . برجستگي داشته است
مي فعاالن سياسي و همه افراد ، من فكر مي كنم تما

محافل و جرياناتي كه دلبسته آزاديند مي بايست به 
اين سئوال پاسخ دهند كه آيا جمهوري اسالمي مردم 

  .اگر ندارد چرا برجاست. ايران را با خود دارد يا نه
ما اپوزيسيون كم مشكل نداريم، اما چيرگي بر آنها 

دست و يكي از مشكالت پيچيدن به . دشوار نيست
در فرداي انتخابات به جاي . پاي يكديگر است

متمركز كردن انرژي و زدن ضربه به ارتجاع تازه، 
ما به بررسي . مشغول مچ گيري از يكديگر شده ايم

در . گذشته مان و به باز نگري عملكردمان نيازمنديم
اما نه براي تخريب،  براي اينكه . اين شكي نيست

امروز كساني كه در .  كنيم بتوانيم راه آينده را هموار
. داخل و خارج  برابر استبداد صف كشيده اند بسيارند

اينان . اند اينان از آگاه ترين و جسورترين افراد جامعه
هم فكران ما، ياران ما، بخشي از ما و اغراق نيست اگر 

مشكل اين است كه اين تن واحد . بگوئيم خود مائيم
و اين پراكندگي، . كه ما باشيم پراكنده عمل مي كنيم

انديشان را كمك مي  دارد تحليلمان مي برد و كهنه
براي . كند تا بر جان و هستي ما كماكان حكم رانند

ريشه كن كردن اين آفات و بهداشتي كردن جامعه 
  .پاسخ به اين نياز را به فردا نسپريم. به اتحاد نيازمنديم
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  » كودتاي انتخاباتي « و » حزب پادگاني «
   تچي و فريب نان بدون آزاديجمهور تداركا  رئيس
 جمشيد مهر

 در روز جمعه سوم تير ماه جاري شوراي نگهبان به 
همراهي گروهي از ائمه جمعه و روحانيون محافظه 

رهبر و بيت رهبري و اعوان ,كار وعميقا مرتجع
هبري مجتبي خامنه اي مشخصا آقازاده ر(وانصارآن و 

 امنيتي از فزماندهان سپاه و _ويك بخش نظامي ) 
بسيج با يك برنامه كامال ماهرانه ودر يك عمليات 

حزب « بمانند يك , كامال گسترده و سازمان يافته 
احمدي نژادرا از » اراده قاهر« و يك » پادگاني 

صندوقهاي راي انتخابات نمايشي دور نهم بيرون 
  .آورند
( نين شرايطي احمدي نژاد گماشته گمنام در چ

احمدي نژاد آنقدر گمنام بود كه مصباح يزدي در 
خواب مي بيند  كه ولي عصرش هم براي احمدي 

بلند شو  و « زند كه   نژاد دعا مي كند و به او تشر مي
وي مي گويد كه من , براي احمدي نژاد دعا كن 

 نظر «و ) » حتي اسم احمدي نژاد را نشنيده بودم 
رهبري كه متهم به شركت مستقيم در قتل » كرده 

مخالفان سياسي و همكاري مستقيم  با قصاب  اوين 
به رياست جمهوري رژيم منصوب , الجوردي است 

احمدي نژاد با دوپينگ سياسي و برخورداري از .شد 
چنان غيرمترقبه اين مسير را طي كرد , چنين پشتيباني  

, ومعين , كروبي , سنجاني كه نه تنها رقيباني چون رف
  .بلكه بسياري از نزديكان  خود را نيز متعجب ساخت 

عالوه بر آن با پايان يافتن نمايش انتخابات  همه آنها 
كه فكر مي كردندو مي خواستند با مجزه صندوق 
هاي راي و نتايج انتخابات همه مسائل و مشكالت 

 آنكه بي. جامه ايران را پاسخ يافته و حل شده بيابند 
جايگاه انتخابات را در نظام جمهوري اسالمي مورد 

انگشت حيرت و شگفت زدگي به , توجه انگارند 
  .دندان گزيدند 

كه نظام , اين انتخابات جنان زمينه اي را فراهم آورد 
 سال بتواند به جند قطبي 26جمهوري اسالمي پس از 

جناح . پايان دهد و كامال يك دست گردد, قدرت 
,  قضائيه , مجريه , كليت اش بر قوه مقننه راست در 

راديو ,  سپاه و بسيج و ارتش , شوراهاي شهر وروستا 
وتلويزيون و بخش عمده رسانه هاي گروهي مانند 
. روزنامه ها و  خبرگزاريهاي دولتي مسلط شود 

اگرچه ساختار قدرت در جمهوري اسالمي از بدو 
 اي بنا پيدايش چنان ضد دموكراتيك و اصوال بگونه

شده بود كه اهرم تعين كننده و موثرتنها از سوي ولي 
  . فقيه و رهبر مي توانست به كار گرفته شود 

تقلب و جا بجائي آرا  و يا باطل كردن كردن گسترده 
راي مردم هر آن جا كه به نفع نظام و بويژه آنجا كه 

در تقويت جناح محافظه كار و تمايالت واليت فقيه 
امري . تازگي ندارد ,  نبوده است و شوراي نگهبان

براي . (معمول و عادي و كاربردي فراوان داشته است 
نمونه  در انتخابات دور هفتم مجلس كه با تحريم 

ميان خودي هاي شوراي . گسترده مردم روبرو شد 
نگهبان نيز اين جابجائي و باطل كردن راي هاصورت 

حكايت ويا در انتخابات  دوم خرداد اين طنز . گرفت 
رهبر , كه ما مي نويسيم  خاتمي , افواه عمومي بود 

  .مي خواند ناطق 
اساس انتخابات  دور نهم بر تقلب و جابجائي آرا بنا 

بگونه اي كه كروبي . بويژه در دور اول  , شده 
وزارت كشور را كه مجري انتخابات است در برابر 
اين مساله منفعل و شوراي نگهبان را متخلف مي 

نه وزارت كشور و نه « و صريح ميگويد  . خواند 
شوراي نگهبان قدرت ندارند و كسان ديگري قدرت 

و هر دو اين نهاد ها وخاتمي . ». در دستشان است 
  مورد اعتراض رفسنجاني 

  .كروبي و معين قرار مي گيرند , 
ولي آنچه كه از مهمتر از اين تقلب و راي سازي ها 

شركت .  چشم بست ونمي توان و نبايد بر آن. است 
  مردم در دور دوم انتخابات 

كالبد . و بخصوص راي آنها به احمدي نژاد است 
شكافي اين گروه از راي دهندگان از اهميت بسزائي 

  . بر خوردار است 
فرآيندي كه در آن احمدي نژاد به رياست جمهوري 

بسيار ماهرانه و پيچيده   , تداركچي گماشته شد 
 چگونگي پيشبرد آن را بايد در .سازماندهي شده بود 

, روندهاي مختلفي كه در گذشته وبر بستر رقابت ها 
منافع متفاوت جناح هاي مختلف رژيم در رويكرد و 

حاد , ارائه راه حل براي پاسخ به بحران هاي فزاينده 
 وعميقي كه جمهوري اسالمي را به ورطه هاي نابودي

  .جستجو كرد , و اضمحالل مي راند 
لم بحران ها ي همه جانبه اقتصاذي  سياسي  بطور مس

و اجتماعي در جامعه امروز ايران موجبات بروز 
نفرت و نارضايتي گسترده توده , شكاف هاي عميق 

ها رافراهم و موجوديت رژيم را با چالش روبرو 
در عرصه داخلي  انبوه خواست ها و . ساخته است 

  . ت مطالبات انباشت شده توده ها پاسخي نيافته اس
  

در عرصه منطقه اي و جهاني تهديدات 
  امريكا

موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران مخالفت هاي   
ايران در روند صلح در خاور ميانه وتروريسم و افزون 

و  وتضادي در وجود بر همه اين مسائل اينكه  تناقض
ماهيت جمهوري اسالمي با روند هاي گسترش يابنده 

 و مشروعيت اين نظام موجوديت, در منطقه و جهان 
 در همين راستا راه حل  .را هدف قرار داده است 

هاي ارائه شده ازسوي جناح هاي مختلف رژيم و به 
خصوص با توجه به شكست حقارت بار و همه جانبه  

با اين نتايج كه هيچ مطالبه و ( اصالح طلبان حكومتي 
خواستي درفرآيند توسعه سياسي و دمكراسي و 

 سياسي و دمكراتيزه كردن آن با اصالح ساختار
شركت در ميدان بازي جناحهاي رژيم و با ابزار و در 
چار چوب جمهوري اسالمي  متصور و امكان پذير 

و طرد و حذف آنان از دايره قدرت   . )نخواهد بود 
و همچنين كشمكش ها و تضاد هاي , از يك سو  

ارائه طرح شوراي رهبري (رفسنجاني و خامنه اي 
كاهش و محدود كردن قدرت رهبري و ولي براي 

فقيه از سوي رفسنجاني موضوع حل مناقشات و 
و تضاد ها واختالفات   ... )روابط ايران و امريكا و 

درون جناح راست سنتي و محافظه كاران از سوي 
ديگر  همان بستري است كه با شدت و گسترش آن  

اضطرارو اجبار يك دست شدن و متراكم  , الزام 
تا بر اين بستر .  قدرت را موجب گرديده است شدن

بنوان  يك دست كردن اراده سياسي وتسلط وسيطره 
, سپاه و بسيج و نظاميان ( بر دستگاه سركوب و سلطه

و مطيع و متمركز كردن ....  ) وسايل ارتباط جمعي و 
. هر چه بيشتر آن درچنگال ولي فقيه  را رقم زد 

ي شوراي نگهبان بهمين دليل بود كه جنتي سنخگو
در مورد معيار تعين صالحيت نامزدهاي انتخابات دور 

توجه به مشاركت حداكثري رااز وظايف شورا « نهم  
و بعبارت ديگر از سر راه برداشتن » . ندانست 

حاكميت دو گانه و جلوگيري از باز گشت به آن و 
قبضه كامل قدرت توسط اصول گرايان متني است كه 

مهورتداركاتچي و مطيع گماشتن يك رئيس ج
و باز از همين رو . واليت امررا بايد مهيا مي ساخت 

كوچكترين خطاي « بود كه عيسي سحرخيز گفت 
دوران « آنان را به » راهبردي و يا حتي تاكتيكي 
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استبداد و حاكميت فردي و با قدرت سركوب و 
  .باز مي گرداند » ..ارعاب نظاميان 

  
 صحنه  رئيس جمهور تداركاتچي وپشت

  آيا نيروي جديدي سر بر ميدارد ؟ . نمايش 
شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب و نامزد 

  هاي اصول گرايان
جناح راست ومحافظه كاران بطور كلي با جامعه 
روحانيت مبارز  و جامعه مدرسين مشخص مي شدند 

آنان براي .  بكلي منزوي شده بودند76كه از خرداد .
خابات هاي بعدي حل اختالفات وشركت در انت

.  شورائي هماهنگي نيروهاي انقالب  راسازمان دادند 
در شوراي هما هنگي نزديك به هفده تا هيجده 

شوراي هماهنگي دردومين . حزب وجود دارد 
 نفر را 5نشست خود براي انتخابات دور نهم اسامي 

به عنوان كانديد اي خود را با صفت   اصول گرابان و 
 به ميثاق شوراي هماهنگي بندي با  ضرورت پاي

علي ,  تن علي اكبر واليتي 5كه اين . اعالم كرد
محسن رضائي ؛ احمد توكلي و محمود , الريجاني 

اما پس از مدتي كوتاه به دليل . احمدي نژاد بودند 
بروز اختالفاتي مانند اعتراض به فرايند تصميم گيري 

شيوه مديريت  وتبعيض , در شوراي هماهنگي 
, واليتي , امزد ها از سوي شوراي هماهنگي درمورد ن

 ميثاق في مابين را  و رضائياحمدي نژادو قاليباف
  . نغض و خود را كانديداي مستقل اعالم كردند 
جبهه ( درشوراي هماهنگي جبهه اي وجود دارد بنام   

كه در راس آن ناطق نوري ومحمد رضا ) احزاب 
ند كه باهنر و حبيب اهللا عسكر اوالدي قرار دار

  .   الريجاني را به عنوان نامزد نهائي خود معرفي كرد 
ايثار گران   توانسته بودند  در انتخابات شورا ها 

اين ائتالف .  ائتالف آبادگران را سازمان بدهند
توانست  به يمن رد صالحيت هاي گسترده كانديداها 

هسته . موفقيت هائي را كسب كند , وتحريم مردم  
ف را جمعيت ايثارگران تشكيل مي اصلي اين ائتال

  .         دهند 
 1374جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي  در سال 

در ميان سپاه نيز سه ( بوسيله برخي از فرماندهان سپاه 
گرايش ,  گرايش  صفوي. گرايش وجود دارد 

)   محسن رضائي  وگرايش حاج داود كريمي 
اكنون  ,  ونظاميان و جهاديان سابق و بسيج تاسيس شد

. تبديل شده است ) پادگاني ( به يك حزب سياسي 
احمدي نژاد و قاليباف هردو نامزدهاي  اين جريان در 

علي دارابي فائم مقام .  انتخابت دور نهم هستند 
جمعيت ايثارگران داليل برپائي اين چريان را جنين 

چرا جمعيت ايثارگران را تشكيل «  .  بيان مي كند
مشي آن روز را قبول نداشتيم , ينكه  ما داديم ؟ براي ا

پدر , مبتني بر شيخوخيت  « مشي جناح راست  » 
عالوه » و عدم توجه به آراي مردم است  , ساالري  

به گردش نخبگان و چرخش « بر اين چناح راست  
بچه ها ي « و» . قدرت به معناي واقعي اعتقاد ندارد

در دولت انقالب كه نه درحاكميت نقش داشتند و نه 
» . رانده شدند ,  سازندگي و نه در دولت اصالحات  

ما آمديم همراه دوستان ديگر به باز سازي « و لذا 
 76پس ازخرداد «  كه » .جناح راست كمك كرديم 

  .» . جريان راست به كل منزوي شد
بر چنين بستري  درمرحله اول با تقلب و جابجا ئي آرا 

ت با كمك همه و حذف كروبي احمدي نژاد  توانس
جانبه شوراي نگهبان و انفعال و سكوت وزارت 

در مرحله دوم كنار . كشور به مرحله دوم راه يابد 
و آينه تمام قد » شناسنامه نظام « زدن  زفسنجاني  اين

چهره فساد ,مافياي ثروت و قدرت ضد مردم 
اقتصادي و سياسي و اجتماعي آسان تر امكان پذير 

در ميان , ر دوم توانست احمدي نژاد در دو.گشت 
توده هاي بدون تشكل بدون سازماندهي  اين توهم را 

مبني بر اينكه از منابع  و مراكز . ايجاد و القا كند
او . قدرت و ثروت در جمهوري اسالمي فاصله دارد 

, خود را مستقل  نماياند و حتي تا سر حد دورغ 
او او توانست در توده هائي كه به . مظلوم نمائي كرد 

 سال 27راي دادند اين توهم را دامن بزند كه اوال در 
, گذشته از حاكميت ومديريت ارگان هاي سياسي 

و در نتيجه . اقتصادي واجتماعي آن دور بوده است 
چنين القا كند كه او وحاميانش در ايجاد شرايط و 

وضعيت وخيم امروز نقشي نداشته اند و از آن مبرا اند  
را خواستار تغيراوضاع موجود و ثانيا اينكه خود . 

. بيانگر مطالبات و خواست هاي مردم  وانمود كنند 
را بكار »پول نفت سر سفره مردم « احمدي نژاد  شعار 

در اوضاع امروز كارگران ايران گرفتار بيكار . گرفت 
سياست , سازي هاي گسترده  و خصوصي سازي ها

و قرارداد هاي موقت . تعديل و نئوليبرالي اند 
پيمانكاري  و دستمزد هاي ناجيز و بسيار پائين تر از 
خط فقر وهمچنين ارتش بيكاران فراهم شده بدليل 
سياست هاي همين رژيم آنان را در معرض تهاجم و 

توده هاي ميليوني كه در . تعرض قرار داده است  
شهرها و روستاها  زير خط فقر زندگي مي كنند و در 

طلبان آنان را بشدت حاليكه سياست هاي  اصالح 
تا چه حد مي توانند , آسيب پذيرو مستاصل كرده  
  . دچار فريب و توهم قرار گيرند 

حاصل كار و تالش .  نان از آسمان نمي ايد 
اجتماعي و  , در مناسبات اقتصادي  . مردماست 

ساختار سياسي قدرتي كه مطلوب و مورد دفاع 
م و هر چه ربودن نان از سفره مرد. احمدي نژاد است 

. خالي تر كردن آن ضرورت حيات و بقا آن است 
 سال حكومت جمهوري اسالمي گواه روشن اين 27

بدون داشتن آزادي هاي فردي و . موضوع است 
اجتماعي و دمكراسي و تشكل هاي مستقل  چگونه 

مي توان مانع ربودن نان مردم از سوي جناحها اين 
  .رژيم بود 

, ون آزادي هاي فردي اصوال اين فريب است كه بد
اجتماعي و سياسي وهمچنين حقوق وشهروندي و 
اجتماعي مي توان به نان دست پيدا كرد با يك دست 
شدن حكومت ديگراين رژيم نمي تواند پشت فريب 
نان بدون آزادي ويا آزادي بدون نان خودرا پنهان 

  .كند 
  . درستي سياست تحريم و نقطه ضعف آن 

ونگي برگزاري وفرد انتخاب انتخابات و نتايج و چگ
شده بهترين دليل  براي تائيد و تاكيد بر درستي و 

عليرغم آنكه رژيم .صائب بودن سياست تحريم است 
هر تمهيدي را براي شكستن تحريم و يا محدود 

 ميليون نفر 20اما حود . كردن دامنه آن بكار گرفت 
به يقين نقش اصالح . اين انتخابات را تحريم كردند 

ان حكومتي و گروه هاي حواشي مانند ملي طلب
را درمحدود شدن ....  مذهبي ها و نهضت آزادي و_

  .دامنه تحريم را نبايد ناچيز انگاشت 
كه .  نقطه ضعف تحريم به اين موضوع مربوط ميشود

اصوال  اپوزيسيون جپ و دمكرات پيگير جه اندازه 
از آنجا . مي توانست بر سياست تحريم تاثير گذارد 

ه جپ ها و دمكرات هاي پيگير هنوز نتوانسته اند ك
نتيجتا . آلترناتيو دمكراتيك و انقالبي را ارائه كنند 

حد و دامنه تاثيرو نفوذ تحريممحدود و نتوانست تبدل 
جنبش فراگيري براي سازماندهي خواست و مطالبات 

جريان               سيا ست تحريم به آن . مردم گردد 
هرفرد خود راي ندهد و مثال در خالصه گرديد كه 

خانه بماند اگرچه بايد اين مساله به توده ها واگذار 
مي شد كه بسته به ابتكار خود هر جا كه ممكن بود 

نفوذ وگسترش .  اقدامات متناسب ديگري انجام دهند 
تحريم به نسبت تشكيل و تكوين آلترناتيو 
دموكراتيك توده اي و جلب اعتماد توده ها گسترش 

  .افته و خود موجب تقويت آلترناتيو مي گرددي
انتخابات دور نهم  درس پر اهميتي هم براي آن بخش 
از نيروهاي چپ كه  در شرايط امروز ايران در مبارزه 
با استبداد  تنها بر دمكراسي خواهي اين مبارزه تاكيد 
دارند و براي چپ در اين شرايط نقش ديگري قائل 

ه چپ عليرغم اينكه بايد به وآن اينك. داشت , نيستند 
عنوان  پيگير ترين نيروي آزادي خواهي دموكراسي 

بلكه بايد عالوه بر آن به عنوان , طلبي مبارزه كند 
يك نيروي طبقاتي كه براي سوسياليسم مبارزه ميكند 

طبقاتي _سازماندهي جنبش هاي توده اي و صنفي , 
  .  را به هيچ دليلي موكول به آينده كند

و تالش روز افزون براي متشكل كردن توده ها مبارزه 
بر پايه مطالبلت و خواست هاي مستقل آنان كماكان 
جز وظايف مقدم و درنگ ناپذير چپ و دمكرات 

 .هاي پيگير است 
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 بازنده اصلي نهمين دور انتخابات رياست جمهوري اسالمي
 

 اصالح طلبان  حكومتي هستند و نه اپوزيسيون و مردم ايران
 
 

 رضا اكرمي    
هفتمين دور انتخابات رياست جمهوري اسالمي پشت 

 .زائيد » كوه موش «سر گذاشته شد و بار ديگر
 يك پاسدار كه در سابقه فعاليتش جز ليستي از قتل و

ترور آزاديخواهان و ايجاد چند گدا خانه ،تحت 
عنوان مؤسسات خيريه، نشاني نيست ، ميرود تا بار 
ديگر كشتي سر گردان رژيم اسالمي را به ساحل 
نجات باز گرداند و در ركاب ولي فقيه، پاسدار 

گردد وبنا به وعدهاي خود »امام راحل«رهنمودهاي 
ان بلكه در عدل و عدالت اسالمي را نه تنها در اير

 . سراسر دنياي اسالم مستولي سازد
» انتخاب «در تحليل وضعيت پيش آمده ،داليل 

محمود احمدي نژاد در چنين پستي ،چند و چون 
حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي  و بويژه غير 
قابل انتظار بودن اين نتيجه ،اين روزها بسيار گفته 

 .ونوشته شده است 
سئواالت و مواردي ديگر از پرداختن به مجموعه اين 

اين دست  براي افرادي چون راقم اين سطور كه 
. دستي از دور بر آتش دارند نه ممكن است ونه مفيد 

اما چون پيش ازانتخابات نيز حدثيات خود را با 
مخاطبين معدود خود در ميان گذاشته ام، بد نيست 

 اشاره كنم  كه از نظر من در اين انتخابات نه حادثه 
يار غيره منتظره اي رخ داده است ونه چنانكه بعضي بس

تحليلگران و جريانات سياسي  با غرض و اهداف 
خاص تالش مي كنند چنين وانمود نمايند ، سياست 

 .تحريم شكست خورده است
براي روشن شدن موضوع به صحنه سياسي كشور در 
آستانه و جريان انتخابات نظري بيفكنيم تااعتبار اين 

 .هتر بسنجيمگفته را ب
مي دانيم جامعه ما به لحاظ سياسي ،اجتماعي 
،طبقاتي، ملي ،قومي ،مذهبي و فرهنگي بسيار متنوع 

اما در .كنشها و واكنشهاي آن نيز بسيار پيچيده .است 
آستانه انتخابات رياست جمهوري اسالمي و در 
برخورد به همين موضوع انتخابات، سه سياست و 

 .  هم صف بستنه بودندروش دركنار ويا در مقابل
 
     جناح اصلي صاحب قدرت در ساختار -1

جمهوري اسالمي كه از طرف رهبر رژيم ،شوراي 
نگهبان و مافياي پشت پرده نمايندگي مي شد كه در 
صدد بود در ادامه باز گرداندن شوراهاي شهر و 
روستا و مجلس شوراي اسالمي به اردوي سر 

جمهوري راهم بار سپردگان ولي فقيه  ،پست رياست 

تمام شواهد بيانگر همين . ديگر از آن خود سازد
واقعيت بود و تمام عوامل و عناصر و شرايط به گونه 

 .اي بود كه چنين هدفي دستيافتني مي نمود 
اصالح طلبان حكومتي كه در انتخابات مجلس 
شكست سختي خورده بودند ،هيچ اقدامي كه باعث 

ها شده باشد از خود رويكرد مجدد مردم نسبت به آن
نشان نداده بودند و طبيعي بود كه همچنان نيرو از 

 .دست  بدهند
اپوزيسيون ونيروي راديكال تحول خواه نيز از چنان 
توان و امكاناتي برخوردار نبود كه كال روند انتخابات 

و بر . وتسلط رژيم را با مخاطره جدي مواجه كند 
ه ولي فقيه همين اساس جاده اي صاف در مقابل اراب

باز بود تا چهر ه اي از جناح محافظه كار را بر مسند 
 .رياست جمهوري به نشاند

اكثر گمانها بر اين بود  كه بداليل گوناگون، هاشمي 
. رفسنجاني مي بايست به پست پيشين خود باز گردد

داليل اين امر در مقاالت مختلف آمده است از ذكر (
ام غيره مترقبه اي تنها اقد) مجدد آن خوداري مي شود

اگر رخ داده باشد،خالي كردن پشت وي و روي 
آوري محافظه كاران و در رأس آنها علي خامنه اي  
به يكي ديگر از كانديداهاي اين جناح مي باشد ،كه 
البته چندان هم طول نخواهد كشيد كه آقايان متوجه 

 .  اين خطاي تاكتيكي خود خواهند شد 
 هدف روي كار آوردن تنها عاملي كه مي توانست

فردي از جناح محافظه كار را نه غير ممكن ، بلكه با 
بهاي سنگين تري مواجه سازد، تحريم گسترده تر 
انتخابات مي بود ، كه  اين مهم هم ، به همت  شركت 
فعال اصالح طلبان حكومتي و بخشي از نيروهاي 

 مذهبي و عناصر و جريانات -نهضت آزادي ،ملي
از حاكميت دست يافتني تر كوچكي در خارج 

 .گرديد
 باز گرداندن دكتر معين به صف كانديداها از طرف 
خامنه اي به منظور باال بردن سطح مشاركت و با 

ارزيابي از همين موقعيت ضعيف اصالح طلبان  
صورت گرفت و مي توان گفت بر خالف اشتباه آنها 
در حذف بعدي   رفسنجاني ، وي اين برگ را به 

 .ي كردخوبي باز
 
     اصالح طلبان حكومتي دومين نيروي مؤثردر -2

صحنه بودند ،البته بدون داشتن حرف و برنامه اي 
اگر آقاي مهدي كروبي، دست كم بر روي . مشخص 

پايگاه اجتماعي معيني كه در ساختار قدرت و 
 مذهبي دارد به خوبي كار كرد و به -نهادهاي سياسي

 پا گذاشت تا آنهارا قول خوداو ،شهر به شهر را زير
نسبت به شعارهاي خود متقاعد كند ،سازمان 

جبهه مشاركت ايران « مجاهدين انقالب اسالمي و
در همانجائي ايستادند كه در انتخابات » اسالمي 

نه حرف جديد و نه پروژه . مجلس هفتم قرار داشتند 
 .و برنامه اي مشخص  

 
 موقعيت دانشگاهي دكتر معين ،ائتالف ضمني با

جبهه دمكراسي و «نهضت آزادي و باالخره طرح 
براي جوانان ،زنان و قشر تحصيلكرده » حقوق بشر 

دانشگاهي كه هشت سال پيش آنها را بر كرسي 
مجلس و رياست جمهوري نشانده بودند ،هيچ اميدي 
نمي آفريد كه بار ديگر پياده نظام آنها گردند وتنور 

 .مايندچنين انتخاباتي را به نفع آنها گرم ن
اين اقشار اجتماعي كه پيشتر هم از تناقض حرف و 
عمل اصالح طلبان حكومتي و عدم پيگيري 
شعارهايشان سر خورده بودند ، در همين انتخابات نيز 
به تجربه دريافتند، كه اينان  نه تنها هنوز مجري بي 
چون وچراي حكم حكومتي باقي مانده اند ،بلكه به 

 اصل شركت در ساز و هيچ قيمتي حاضر نيستند از
كارهاي موجود رژيم كناربكشند و حتي از حقوق 
پايمال شده خود در پاي صندوقهاي رأي يك 

 انتخابات قالبي نيز دفاع نمايند
در چنين شرايطي و در حاليكه روشن بود جناح اقتدار 
گرا تصميم خود را جهت حذف آنها ازاركانهاي 

طعي اصلي قدرت گرفته است ،شكست اين جناح، ق
اما همانطور كه گفته شد ،اصل . به نظر مي رسيد

همراهي با ساز كارهاي موجود براي اصالح طلبان 
حكومتي از چنان اهميتي برخوردار است كه به هيچ 

 .   قيمتي حاضر به تحريم انتخابات نبودند
اصالح طلبان حكومتي  در چشم انداز كنوني ومادام 

جبهه « نظركه قرار باشد در چارچوب توافقات مد
كه عبارت است از ، باور به » دمكراسي و حقوق بشر 

ضرورت تداوم جنبش اصالحات در جمهوري 
 . اسالمي ايران

و التزام به قانون اساسي  آن، و آنهم بدون هيچ گونه 
 سال دست روي دست 8درسگيري از نتايج مخرب 

گذاشتن و خلع سالح كامل مردم در مقابل اعمال 
» فاشيسم مذهبيش«ي آنچه خود قدرت بي چون وچرا
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مي ناميدند  ، هيچ شانسي براي باز پس گرفتن 
 .   ابزارهاي تا كنوني خود در قدرت نخواهند داشت

 سخنان محمد رضا خاتمي دبير كل بزرگترين تشكل 
اين طيف در جمع ستاد انتخاباتي آقاي معين كه پس 
از شكست و با پذيرش چنين شكستي عنوان مي شد، 

رين ترديدي باقي نمي گذارد كه اين جريان جاي كمت
،حتي براي دفاع از حقوق پايمال شده خود نيز قادر 
نيست به مردم مراجعه كند و احيانا در فكر به صحنه 
« آوردن آنها باشد ، وگر نه چگونه مي توان از يك

خود ، ارزيابي زير را به مردم و هواداران »انتخابات 
ارائه كرد وبه نتا يج چنين رسوائي بزرگي گردن 

 24/3/84شنبه  به نظر ما تا ظهر روز سه« .گذاشت
رفت اما در اين روز كودتاي  اوضاع به خوبي پيش مي

و دستور ) كه ما بعدها فهميديم(انتخاباتي واقع شد 
داده شد به صورت گسترده سازمان نظامي خاصي به 

 صحنه شود و كسي حمايت از يك فرد خاص وارد
ها در راست و چپ نفر ما قبل  كه طبق همه نظرسنجي

بدون كار . آخر بود به ناگهان باال كشيده شود
تبليغاتي و فقط با استفاده ابزاري از صدها هزار نفر 

گيري از  بگير اين سازمان و با بهره عناصر حقوق
المال و به ناگهان در عرض چند  ي امكانات بيت همه

ر روستايي چندين ستاد انتخاباتي در محل ساعت در ه
 . اين سازمان تشكيل شد

بنابراين هيچكس گمان نكند ما يا هر كانديداي 
ديگري در دور اول مغلوب يك كانديداي مستقل يا 

نه، ما مغلوب . يك سازمان مشخص سياسي شديم
كساني كه به راحتي آب . يك حزب پادگاني شديم

 . كنند ني ميخوردن ياران خود را نيز قربا
هر چند .  اما در دور دوم مسأله شكل ديگري گرفت

ي نيروها بايد عليه حاكميت  ما معتقد بوديم همه
اقتدارگرايي مطلق و حاكميت مطلق اقتدارگرايان 
متحد شويم ولي در حقيقت اميدي به پيروزي نبود و 
به همين دليل در دو مرحله به آقاي هاشمي پيشنهاد 

 كنار برود چون شكست ايشان كرديم در دور دوم
چرا كه دور دوم به چنگ فقر و غنا، . حتمي بود

. نشيتي، عدالت و فساد تبديل شد گري و كوخ اشرافي
 . آنچنان كه همه مي دانيم

هاي  ي دغدغه و بدين ترتيب امروز در كنار همه
انتخابات، نا سالم بودن انتخابات نيز به عنوان يك 

از سخنان محمد (». شود عامل جدي و اصلي اضافه مي
 )رضا خاتمي در جمع ستادهاي انتخاباتي دكتر معين

     سومين حرف در ميدان اين انتخابات، از طرف -3
نيروئي زده شد كه نه اساسا در تداوم حاكميت اين 
رژيم نفعي داشت ونه به اصالح آن از درون، اعتقادي 

 در صد 40اين نيروي بزرگ ،كه به آمار رسمي  با . 
سهم، صداي اول جامعه امروز ايران است ، طيف 

در . بسيار گسترده و ناهمگوني را نمايندگي ميكند
شناسنامه برخي از آنها، شايد نشاني از مهر هيچ 

انتخاباتي در دو رژيم شاه و شيخ ديده نشود تا 
كسانيكه احتماال تا پيش ازاين انتخابات، مشوق 

 .دندبو» رأي «شركت مردم در پاي صندوقهاي 
خصوصيت برجسته اين پشت كنندگان به نمايش 
انتخاباتي رژيم،در اين برهه مشخص، حضور مستقل و 

–با امضاء و نشان جمع گسترده اي از فعالين سياسي 
اجتماعي در داخل كشور بود كه با پذيرش خطرات 
ناشي از چنين اقدامي،  صحنه بازي انتخابات را به 

ن حكومتي سپردند و طور كامل به  حاميان و سهم برا
نويد فعاليت با نام و نشان گروه هاي طالب آزادي 
،استقالل و مردمساالر را در افق امروز و فرداي كشور 

در بسياري از شهر ها جلسات بحث و . باز گشودند
هزاران . گفتگو، عليرغم تمام محدوديتها، برگزار شد 

تراكت و شعار در پشتيباني از تحريم، توسط 
و زمينه .ان پخش ويابرديوارها نوشته شد آزاديخواه

هاي همگرائي و شكلگيري اين صداي سوم در داخل 
 .كشور نيز مهيا تر گرديد

در تعادل كنوني نيرو در داخل كشور ،انتظار اين كه 
چنين نيروئي بتواند برروند حوادث سياسي بيش از 
آنچه انجام داده است تأثير گذار باشد، اگر از سر 

كه براي تحليل گران حكومتي (لفت دشمني و مخا
نباشد بدون ترديد از ذهني گري و دوري )چنين است 

مفسريني صورت مي گيرد كه كاري به قانون مندي 
مبارزه واقعي مردم ندارند و اميال خود را به جاي 
واقعيت مي گذارند،و گرنه موقعيت و نتايج سياست و 
 تأثيرات مبارزه مردم و به ويژه فعالين سياسي

،اجتماعي و فرهنگي مستقل كه ضمن سركوب و 
اختناق ،از حد اقل امكانات محرومند ،به هيچ وجه با 
كسانيكه تمام امكانات حكومتي و تبليغاتي را در 

 .اختيار دارند مورد سنجش قرار نمي گيرد
شعارهاي اصلي اين نيرو را اگر بتوان چنين خالصه 

 در  حقوقي  موجود كه-كرد كه ، ساختار سياسي
حاكميت جمهوري اسالمي و قانون اساسي آن تبلور 
يافته است مانع اصلي هرگونه گذار به جمهوري 
واقعي،جدائي دين و دولت ، دمكراسي ،مردمساالري 
و بر قراري ميثاقهاي جهاني حقوق بشر و فراهم 
نمودن زمينه تحقق عدالت اجتماعي در كشور ماست 

خير، گام مهمي در ا»  انتخابا ت« ، بايد گفت با تحريم
ايجاد اتحاد و همگرائي نيروها حول چنين شعارهائي 

 . برداشته شد
روشن است كه در جريان چنين مبارزه اي ، ما از 
طرفي اقدامات جناح سركوبگر و اقتدار گراي رژيم 
را در مقابل خود داريم، و از طرف ديگر رقابت 
نيروئي كه همچنان رو به اصالح رژيم از درون دارد 
و به سهم خود يكي از موانع مهم شكلگيري و تقويت 
صفوف طرفداران تحوالت ساختاري و بركناري 

 .هرگونه حكومت ديني  است

اصالح طلبان حكومتي به منظور توجيه حضور خود 
 بازگشت « در دور دوم انتخابات از جمله بر طبل

نيز كوبيدند كه به نوبه خود مي » فاشيسم مذهبي
د به فرستادن مردم و به خصوص توانست و مي توان

فعالين سياسي ،اجتماعي و مطبوعاتي به خانه هاي 
 .خود منجر شود

خود سانسوري كه لطمات آن از سانسور واقعي كمتر 
نيست را بر جامعه مطبوعاتي حاكم نمايد و محافظه 

اما . كاري، جاي جسارت و رك گوئي را بگيرد
ا خوشبختانه سطح رشد و شناخت همين جامعه ت

آنجاست كه تسليم چنين جوي نشود و بيش از هر 
چيز به نقش خود باور داشته باشد كه اگر دوم 
خردادي بوجود آمد ، اگر فضاي نيم بندي براي بيان 

نظرات باز شد، در نتيجه حضورو مقاومت  خود مردم  
در صحنه هاي  مختلف  و پرداخت هزينه آن به دست 

البته . ممكنآمده است و باز پس گرفتن آنها نا
زمانيكه كاربرد اين حربه بي مصرف شد، در همان 
سخناني كه پيشتر بدان اشاره شد آقاي محمد رضا 

ما مطمئن هستيم شرايط « :خاتمي بدرستي مي گويد
ي حاكم شدن  المللي به هيچ وجه اجازه داخلي و بين

 ».گري را نخواهد داد افراط
 نيز عامل تأثير مبارزه آزاديخواهان در داخل و خارج

اين . ديگريست كه نبايد از اهميت آن قافل شد
موضوع به ويژه در شرايطي كه فضاي مبارزه در 
كشور محدودتر و دشوار تر مي گردد اهميت بيشتري 

پشتيباني سازمان ها ،احزاب ،نهادهاي . مي يابد 
دمكراتيك و مدافع حقوق بشر و فعالين سياسي، 

ش از گذشته فرهنگي از مبارزين داخل كشور بي
اصول «يك دست شدن حاكميت . اهميت مي يابد 

انحصار طلب نيز نگراني و مانور جامعه » گرايان 
جهاني بويژه دول غربي در برخورد با رژيم جمهوري 

اپوزيسيون  . اسالمي را دسخوش تغيير كرده است 
ترقيخواه و مستقل ايران مي تواند با امكانات بيشتري 

تحوالت امروز ايران بي به تقويت نقش خود در 
 .  انديشد
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  انتخابات
  و

  اپوزيسيون
  

  احمد آزاد
  

نهمين دور انتخابات رياست جمهوري در 
ايران به پايان رسيد و در ميان ناباوري بسياري 
، احمدي نژاد پست رياست جمهوري را از آن 

اين انتخابات و نتيجه غير منتظره .  خود كرد
آن سواالت و و بحث هاي گوناگوني را  دامن 

وشنفكران ، مفسرين زده است و در اين بين ر
و فعالين سياسي بيش از ديگران در پي 

دو . پاسخگويي به چرايي اين واقعه هستند
اولي : عامل در اين بهت و حيرت موثر است
بسياري . ميزان شركت مردم در انتخابات است

از ارزيابي ها ، بويژه در بين روشنفكران و 
فعالين سياسي ، ميزان مشاركت را به مراتب 

شركت مردم، . زد ز اين حد تخمين ميكمتر ا
حتي بدون توجه به آمار دولتي، كه عمدتا 
نادرست و اغراق آميز است،  بيش از حد 

اين اشتباه در ارزيابي نشانگر . انتظار بوده است
 از جامعه ايران براي عدم شناخت كافي

  . روشنفكران و فعالين سياسي است
ت نكته دوم برنده شدن احمدي نژاد در رقاب
تا . با رفسنجاني، كروبي يا حتي قاليباف بود

چند ساعت به پايان راي گيري در دور اول 
اي   كرد چهره ناشناختههيچكس فكر نمي

در . چون احمدي نژاد نفر دوم دور اول بشود
كرد كه  فاصله دو مرحله هم كسي فكر نمي

وي بتواند رفسنجاني را كنار زده و صندلي 
در اينجا . ود كندرا از آن خرياست جمهوري 

  . هم ارزيابي ها نادرست از آب درآمد
به اين ترتيب در مقابل روشنفكران و فعالين 
سياسي اپوزيسيون اين واقعيت سربرآورد كه 
آنان نه با جامعه خود ارتباط ارگانيگ دارند و 
نه از توان حكومت و جناح هاي آن ارزيابي 

نه رفسنجاني رئيس جمهور شد، . درست
 وي بي رقيب بود بسيارينكه به باور عليرغم آ

و نه سياست تحريم توانست اكثريت مردم را 
اين . قانع كند شركت در انتخابات به عدم

وضعيت بعضا خشم، ناباوري و سرخوردگي را 
دربين برخي از سياسيون و روشنفكران دامن 
زد و واكنش هايي را آفريد كه نشان از 

اعث شد استيصال و خشم ب.  استيصال مي دهد
 ماهيت واقعي اين انتخابات، كه انتخاباتي به تا

به فراموشي سپرده غايت غير دمكراتيك بود، 
 و غالب نويسندگان به گونه اي برخورد شود 

كنند كه گويا در ايران يك انتخابات 
دمكراتيك برگزار شده است و آماري واقعي 
و صحيح از آن در دست است و حال بر اساس 

به بررسي رفتار انتخاباتي مردم آنها  مي توان 
  . نشست

اي با  بطور مثال احمد رضا شهري در نوشته
برگ برنده در دست فقرا و طبقات  "عنوان 

 به جنبشي اجتماعي اشاره "فرودست بود
واما مهمتر از همه « :  گويد كند و مي مي

گيري اجتماعي است كه از رخداد ياد  نتيجه
يد و آن آ شده يعني انتخابات به دست مي

تحول عظيمي است به نام جنبش فرودستان، 
هايي مبني بر چنين  البته از مدتها قبل گمانه

جنبشي به دست آمده بود ولي به اين عاجلي و 
حاال جريانهاي . شد سهمناكي تصور نمي

اجتماعي و احزاب و غيره بايد اين موضوع را 
در دستور كار قرار دهند ، چرا كه شورش 

ايران (»  صورت گرفته استحاشيه عليه متن
 ديگري ويا)  1384 تير 9پنجشنبه /امروز 

 درصد مردم با رفتن به پاي 60اگر  « ويسدن مي
هاي رأي نشان دادند كه طرفدار  صندوق

 درصد مردم 40نظامند، در اين طرف قضيه هم 
ي  تجلي مبارزه(» .را نشان دادند خالف آن

 ي طبقاتي در انتخابات رياست متمدنانه
ي مردم به روشنفكران »نه« / جمهوري
 دكتر اميرحسين خنجي/طلب، چرا؟ اصالح

آنچه بسيار واضح است  «ويا )  ايران امروز
اينست كه در جريان اين انتخابات مردم 

بهروز ( » .گفتند» نه«قاطعانه به سرمايه داري 
« ، و يا )خبرنامه گويا/ 1384 تير 12/ صفري 

رأي احساسي به سالهاي زيادي از ميليونها 
محمدرضا خاتمي و عليرضا نوري نگذشته 

رأي به احمدي نژاد روي ديگر همان . است
البته اينبار نه از سر عطوفت كه از . سكه است
آنكه دروغ مي كارد جهل درو . سر لجاجت

. سياوش ر/!پيروزي مردم بر احزاب(» مي كند
  ......و  ) 1384 تير 4شنبه /ايران امروز/ .م

. مونه ها بسيار مي توان يافتاز اين ن
اند كه درباره انتخاباتي  اد بردهنويسندگان از ي

دهند كه به اعتراف بسياري و حتي  نظر مي
بخشهايي از خود حاكميت، يكي از غير 
دمكراتيك ترين  انتخابات در تاريخ همين 

نمايش رد كانديداتوري . حكومت بوده است
معين توسط شوراي نگهبان و بازگشت وي 
تنها با حكم حكومتي ولي فقيه نشان از ميزان 
آزاد بودن و دمكراتيك بودن اين انتخابات 

چگونه مي توان از آمار يك انتخابات . دارد
غير دمكراتيك نتايج اجتماعي يا سياسي 
گرفت؟ اگر آمار رسمي را با كمي احتياط به 

ن پنجاه درصد تقليل دهيم، پنجاه در صد از واجدين حق راي در ايرا
كه در در اين انتخابات شركت نكردند و پنجاه درصد ديگر نيز

انتخابات شركت كردند، ناگزير بودند بين كانديداهايي انتخاب 
چگونه . كنند كه نظام واليت فقيه براي آنها در نظر گرفته بود

توان از اين ميان نتيجه گرفت كه مردم ايران قاطعانه به سرمايه  مي
.  برگ برنده در اختيار طبقات فرودست استاند و يا داري نه گفته

آلمان سالهاي  را با 1384 در سال  ايران ديگري، از آن بدتر نويسنده
سربرآوردن فاشيسم مذهبي از «  :  مقايسه كرده و مي گويد 1930

توان با احتمال راي مردم فرانسه به  هاي راي را ديگر نمي دل صندوق
با راي مردم آلمان به آدولف ، بلكه 2002ژان ماري لوپن در سال 

آري، مردم فرانسه از دادن راي به .  مقايسه كرد1933هييتلر در سال 
نماينده راست افراطي ـ لوپن و نيروهاي وي را جرياني فاشيست 

آورند ـ خودداري كردند، ولي مردم آلمان و نيز مردم  بحساب نمي
 مسئوليت مسئوليت مردم و(» راي دادند* ايران به نيرويي فاشيست

آيا )  1384 تيرماه 5يكشنبه / ايران امروز/ مهدي رجبي /روشنفكران
سطح دمكراسي و . اي از اين ناسازگارتر مي توان يافت مقايسه

 كجا و دمكراسي و آزادي در 1930آزادي در جامعه آلمان در دهه 
اين كه پس از انتخاب هيتلر، آلمان به يك . ايران امروز كجا
عيار فاشيستي تبديل شد، چه تشابه تاريخي با ايران ديكتاتوري تمام 

دارد كه بيش از بيست و پنج سال است تحت سيطره يك حكومت 
. كند ديكتاتوري مذهبي، براي كسب آزادي و دمكراسي مبارزه مي

و يا نويسنده ديگري كه احمدي نژاد را با هوگو چاوز مقايسه مي 
و » مود احمدي نژادمح«شباهتها و تفاوتهاي « : كند و مي پرسد

  ) .همان-بهروز صفري( » در چيست؟» هوگو چاوز«
بزرگترين دروغ اين خواهد بود كه خود باور كنيم و به ديگران نيز 

در يك انتخاباتي در ايران شركت كردند و با مردم به باورانيم كه 
چنين . راي خود احمدي نژاد را به رياست جمهوري برگزيدند

دهد كه همچنان روشنفكران ما  اي نشان مي هاي شتابزده  ارزيابي
  .آموزي كنند د از تجارب اين انتخابات  درسننمي خواه

برخي از نويسندگان و بويژه آنان كه به حمايت از اصالح طلبان 
برخاستند، تالش كردند تا بخشي از گناه انتخاب احمدي نژاد را به 

ته ساده نيست سخن برسر اين گف« . گردن طرفداران تحريم بياندازند
كه روشنفكراني كه مردم را برعليه اصالح طلبان بسيج كردند و 
توده مردم پشتيبان آنها را به خانه نشيني دعوت نمودند، بصورت 

مهدي ( » .غيرمستقيم در روي كارآمدن احمدي نژاد نقش داشتند
حال ببينم كساني كه مي گفتند هر چه خرابتر « و يا ) همان-رجبي

دور اول يا (تحريميان عزيز . نويي در خواهند انداختبهتر چه طرح 
  )همان-.م.سياوش ر( » ! بفرماييد نوبت عمل شماست) دوم

بررسي ميزان راي تحريميان و نقش آنها در اين انتخابات كاري 
. و در كادر اين نوشته نيست)  بدليل فقدان آمار درست(است دشوار

ق والت به صنداگر بپذيريم كه راي تحريميان در بهترين ح
شد، يك مقايسه ساده بين ميزان  كانديداي اصالح طلب ريخته مي

راي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري قبلي و ميزان آراي آ
مصطفي معين در اين انتخابات نشان مي دهد كه اصالح طلبان؛ 

 15عليرغم افزايش تعداد واجدين شرائط راي دادن، نزديك به 
 ميليون 15توان باور كرد كه اين   يآيا م. اند ميليون راي از دست داده

راي، راي تحريميان باشد؟ بهتر است بپذيريم كه اصالح طلبان 
رضا .  دم را از دست داده بودندخيلي پيش از اين انتخابات، راي مر

آغاز «با عنوان   اي نويس روزنامه شرق در مقاله ، مقالهسته رحيميخج
دانستيم كه در  يما بايد م« :نويسد مي»خواهي ماراتن جمهوري

 ما نيز ننوشته اند ي ما نيست و بر پيشاني انتخابات بازي باز ،84سال
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ندانستيم و .  باشيمي ايكه بايد بازيگر هر باز
.  نژاد رئيس جمهور شدينتيجه چه شد؟ احمد

.  را نيز از آن خود كردي زياديآرا
 ي بيروشنفكران و نخبگان در نتيجه اين باز

 شنبه -روزنامه شرق( » .شدندك حاصل شري
كوشد  اعترافي ساده كه مي). 1384 تير 11

  . واقعيت شكست اصالح طلبان را ببيند
  

شركت مردم در انتخابات و پيروزي احمدي 
يژه جدال وي در دور دوم با ه ونژاد ، وب

رفسنجاني چنين نمايانده است كه مردم فقير و 
اند و مردم مرفه و   دادهزحمتكشان به وي راي

پيروزي احمدي نژاد به يك . دارا به رفسنجاني
نوع به پيروزي مردمان زحمتكش و فرودست 

  :بطور مثال . در مبارزه طبقاتي تحليل مي شود
طبقات آسيب ديده از توسعه با نفرتي نسبت « 

به مرفهين به ميدان آمده و جنبشي را با همان 
مشخصات كالسيك ، شامل سرخوردگي و 
كينه، پوپوليسم و دركنار آن نوعي از 

گري و فاشيسم يكجا به معركه  نظامي
اينها تمامي جرياني است كه . اند آورده

» شود اصطالحا بناپارتيسم ناميده مي
 مردم به يرا« ، ويا )همان-احمدرضا شهري(

, "پيكار با فساد اقتصادي" به ي نژاد راياحمد
ثروت و  ي نه به تبلور فساد و رهبر مافيايرا

 ي نژاد راي به احمد...... قدرت در ايران بود
 "مدينه فاضله"دادند كه الاقل در حرف 

/ مجيد تمجيدي( » . را وعده ميداديديگر
اين جامعه تشنه چپ ! اصالحات زاييد

 تير 8 چهارشنبه /اخبار روز/ ! استياجتماع
به گواه آمارهاي موجود چيزي « ، و يا )1384

 درصد مردم زير خط نزديك به بيش از چهل
فقر اين جامعه ، نه براي شعارهاي شبه 
روشنفكري اصالح طلبان ديني تره خورد 

 راي "عاليجناب"كردند و نه به غمزه هاي 
بخشي از توده نا آگاه مردم تنها به . دادند 

انديشه  يافتن تكه اي نان بر سفره هاي ساليان 
خالي مانده خود ، رو به منجي خيالي كردند 

بهبود معيشت و " و "عدالت اجتماعي "از كه 
سهيل ( » .دم مي زد ...  و"وضع اقتصادي 

راست اسالمي نظامي و رئيس جمهور  /آصفي
 «و يا ) 1384 تير 5/ عصر نو/ غير معمم

پيروزي چشمگير احمدي نژاد بر رفسنجاني 
نشانه آن است كه از ديد راي دهندگان، زبان 

ف احمدي و رفتار سياسي ساده و بدون تكل
 و "كوخ نشينان"نژاد كه تاكيد اساسي را بر 

 نهاد، مهمترين مساله "كاخ نشينان"مبارزه عليه 
فقرا، حاشيه رانده شدگان، . آنهاست

سرخوردگان، معتادان، روسپيان، بيكاران ، 
آيندگان، درماندگان و شكست خوردگان  بي

كه اكثريت انبوه جامعه امروز ايران را تشكيل 

 پيام احمدي نژاد، هم كينه و دهند در مي
اعتراص شديد خود را به شكاف شديد طبقاتي 
يافتند و هم روزنه اي براي گشودن چشم 

پس لرزه (» .اندازي تازه در زندگي شان
ايران / محسن حيدريان  /انقالب اسالمي

 اين انتخابات «و يا ) 1384 تير 4شنبه /امروز
 اقشار محروم و ي موقت خواست هايپيروز
 اقشار ي سياسيشيه نشين جامعه بر شعارهاحا
 و يو بار ديگر بحث ميان آزاد.  بوديميان

 ي مطرح ميعدالت را در ابعاد وسيع اجتماع
 خود استفاده كردند ياقشار محروم از را. كند

كوروش ( »  خود را به جامعه برساننديتا صدا
 بر ي پوپوليسم اقتصادي پيروز/برادري

/ ي اصولگرايين با چاشي سياسيخواست ها
  )1384 تير 6/ اخبار روز

معضالت و مشكالت اقتصادي در ايران امري 
پرتاب . چنان آشكار كه نيازي به تكرار ندارد

شدن بخش عمده اي از طبقه متوسط ايران به 
خط زير فقر و افزايش سرسام آور اختالف 

اين . طبقاتي در ايران بر كسي پوشيده نيست
فساد و نماينده اقعيت نيز كه رفسنجاني و

و يكي از اندوزي اين حكومت  چپاول و مال
بانيان اين وضعيت اسفبار است، مورد مناقشه 

ولي بر اساس چه ارزيابي به اين . نيست
با » نشينان كوخ«سهولت مي توان گفت كه 

آگاهي كامل در يك مبارزه انتخاباتي شركت 
را شكست » نشينان  كاخ«كردند و نماينده 

تحليلي به دنبال خود سطح چنين . دادند
پيش ديگري از مبارزه طبقاتي در ايران را 

 و قاعدتا بايد بالفاصله چنين خواهد كشيد
نتيجه گرفت كه جامعه ايران در آستانه يك 

توان  سخت مي. طبقاتي است-تحول تاريخي
 سال 25 اين مردم پس از استدالل كرد كه

 "رجايي"تجربه مستقيم اقتصاد اسالمي از نوع 
، اكنون براي اين تعيين تكليف "موسوي"و 

 روي "رجايي مكرر"به » نشينان كاخ«سياسي با 
اين استدالل كه اصالح طلبان به . اند آورده

مسائل معيشتي مردم توجه نداشتند و از اين رو 
مردم به آنها پشت كردند، كافي نيست تا نتيجه 
گرفته شود كه مسئله جامعه ما ديگر آزادي و 

   . نيست، بلكه مسئله نان استدمكراسي 
هاي شتابزده مشكلي از  گيري تحليلها و نتيجه

  بهبرعكس. گشايد گره كار اپوزيسيون نمي
اين انتخابات و . كند كمك مي وضع  اينتداوم

 بايد تحليل كرد، دالئل شركت مردم در آن را
ولي نبايد فراموش كرد كه اوال اين انتخابات 

 آمارهاي حكومت بسيار غيردمكراتيك بوده و
دوما حداقل نيمي . مخدوش و نادرست است

از مردم در اين انتخابات شركت نكردند و 
انگيزه هاي شركت نيم ديگر نيز بسيار متفاوت 

  . و پراكنده است

 
  23بقيه از صفحه 

  عدالت، نه تنها براي مادرم
  

گوي تلفني با مسئولين سفارت كاندادا، فهميدم كه شيوه پس از گفت
بدون آنكه ترديد بكنم، با رسانه ها تماس . دشان به مسائل چيستبرخور

عليرغم پرسش . گرفتم و از آن وقت تا بحال با خيلي از آنها كار كردم
مدام و بسيار مفصل رسانه هاي گروهي، دولت كانادا كوچكترين اقدام 
موثري تا بحال در زمينه اجراي عدالت در اين مورد بخاطر نقض حقوق 

در طي اين مدت، الاقل هزار مصاحبه . ران انجام نداده استبشر در اي
. و ساعتها پاي تلفن با مسئولين مختلف صحبت كردم. مختلف داشته ام

مدتها پاي كامپيوتر نشستم تا امور مربوط به آن را انجام دهم و مايل ها 
در اين روند تالشم اين بود كه . سفر كردم تا درباره ان صحبت كنم

مي بخاطر جنايتش عليه مادر من و بشريت پاسخگو باشد جمهوري اسال
  .و عواقب كارش را بپذيرد

بله مادر من ايراني بود و مسائل ايران را دنبال مي كرد و از تمام كساني 
كه براي بدست آوردن حقوق انساني شان تالش مي كنند، حمايت مي 

يم كه فقط اينرا بگو. كساني كه مي گويند آن كشور مال آنهاست. كرد
من يك مرد جوان و خودخواه و فردگراي سابق، فقط براي حقوق مادرم 
نيست كه مي جنگم، بلكه براي همه كساني كه به آنها احساس نزديكي 

براي اينكه در رنج آنها سهيم هستم، تمام خانواده هائي كه در . مي كنم
قهرمان من دكتر شهرام اعظم است و آن . حق آنها عدالت رعايت نشده

اري كه كرده در مقابل كاري كه دولت كانادا و شيرين عبادي كرده ك
شيرين عبادي جايزه صلح نوبل را گرفت ولي وقتي كيس خودم را به . اند

او هيچ كاري براي من نكرد، با اينكه وكيل . او دادم، روي آن كار نكرد
من بود و مثل همه پرونده هائي كه مي گيرد و رويش كاري انجام نمي 

 حتي وقتي مونترآل مي آيد، تلفني هم به من نمي زند كه در مورد .دهد
من فكر مي كنم در رابطه با دفاع از حقوق . پرونده با من مشورت كند

جنبه . بشر جاي زيادي براي طرح شخصيت و بازيهاي سياسي نيست
  .حقوقي را بايد درنظر گرفت

كانادا از نظر دولت . مي دانيم كه سياست و قوانين به هم مرتبط هستند
سياسي تنها كاري كه كرده اين بوده كه سفيرش را فراخوانده، فقط براي 

  . اينكه در شرايط ديگري برگردد
آخرين كاري كه كردم از كانادا خواستم تا ايران را به دادگاه عدالت بين 

كار ديگر تحت . المللي فرا بخواند، ولي اين اتفاق هنوز نيافتاده است
قانون . ن ايران در يك دادگاه معمولي و نه جنائي استتعقيب قرار داد

در اينمورد . شرم آوري كه در كانادا وجود دارد، قانون ايمني دولتها است
 هفته 6حدود . حتي اگر دولتي شكنجه كرده باشد، مصونيت سياسي دارد

پيش كميسيون شكنجه سازمان ملل خواسته حداقل مصونيت بخش 
من خوشبين هستم كه كانادا اين تغيير را در . ردشكنجه را از قوانين بردا

قوانين بدهد و در اينصورت مي توان دولت ايران را در دادگاههاي كانادا 
من مي خواهم در پايان صحبتم تجليل كنم از دكتر . به محاكمه كشيد

شهرام اعظم كه زندگي اش در ايران را رها كرد تا در اين مورد صحبت 
ه شهرام اعظم در خانواده خودش هم تك ماند و من بايد بگويم ك. كند

برادرهايش بي هيچ ترديدي حاضر شدند براي بي اعتبار كردن او با 
اآلن شهرام براي من مثل يكي از . جمهوري اسالمي همكاري كنند

اعضاي خانواده مادرم است و مي دانم كه همان روحيه اي كه در مادرم 
  . بود در شهرام هم هست

گويم درباره شهرزاد، كه بيش از من هم كار كرده و بدون و مي خواهم ب
  ». او نمي توانستم اينقدر پيش بروم

. پس از سخنراني استفان هاشمي، عكسهاي زيبا كاظمي روي پرده آمد
عكسهائي از ايران، عراق و افغانستان كه نشانگر دوربين كنجكاو و يابنده 

جاور و همدردش بود او در بين مردم نه فقط سرزمينش كه كشورهاي م
و عشق او به مردم، كه سوژه هاي او را تشكيل مي دادند و نفرت او از 

  . جنگ و فقر انسانها
  

 يادش زنده باد
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انتخابات ايران در آينه 
 رسانه هاي اروپائي

 برگردان ناهيد جعفرپور
 

جمع آوري از سايت اشپيگل  و روزنامه دي 
 2005 .06. 26/27 - سايت

 
 )لندن(گاردين 

اروپا قصد دارد به مجرد اينكه با ايران مذاكرات اتمي را از 
سر گرفت ، سياست خارجي ايران را مورد آزمايش قرار 

ن اغلب نمايندگان ايران كه در اين مذاكرات تا كنو. دهد
حال اگر بعد از تغيير و . شركت داشته اند ليبرال بوده اند 

تحوالت جديد در دولت جاي اين نمايندگان با نمايندگان 
كنزرواتيو عوض گردد و يا دستورات جديدي در اختيار 
آنان قرار گيرد، مسلما اين مسئله زنگ خطري براي ايران 

البته امكان هم دارد كه ايران از اين شعور بر . دخواهد بو
 .خوردار باشد كه نخواهد كاري كند كه با آمريكا در افتد

                                                                                                            

كسي كه ميخواست در مقابل ناداني مذهبي بدنه جامعه 
و در اينجا بايد از شهامتش تعريف ايران مقابله نمايد 

نتيجه . نمود، انتخابات رياست جمهوري را برنده نشد
زيرا كه . انتخابات نشان داد كه ما سخت در اشتباه بوديم

مردم ايران كسي را انتخاب كردند كه مثل خودشان است 
اين انتخابات .و نه مثل آنكسي كه خارجي ها مي خواهند

كساني . ميست ايران بودشكست فاحشي براي جناح رفر
كه موفق نشدند عمككردهايشان را با رفرم هاي 

 .اجتماعي عجين سازند
 )سوئد( روزنامه سونسكا 

يليون ها ايراني فقير محمود احمدي نژاد با كمك م
در واقع احمدي . انتخابات رياست جمهوري را برنده شد

نژاد با تبليغاتي كالسيك، مبني بر ايجاد اشتغال و مبارزه 
با فقر و بررسي مشكالت مردم جنوب شهر تهران وارد 

نبايد فراموش كرد كه در هر حال حرف . ميدان گرديد
زند و در نهايت سياسي آخر را در ايران علي خامنه اي مي

بهتر بگوئيم از ديد كوتاه مدت قرار . تصميم گيرنده اوست
اما از ديد دراز . نيست تغيير آنچناني در ايران به وجود آيد

كنار رفتن رئيس . مدت اوضاع ايران متغيير خواهد بود
جمهور تا كنوني ، خاتمي اين ريسك را با خود خواهد 

 اسرائيل موضع داشت كه دولت جديد در مقابل اروپا و
همچنين چگونگي موضع ايران . سختي اتخاذ نمايد

نسبت عراق در آينده نزديك نگراني هائي را بر انگيخته 
 .است

 
 ) سوئيس( روز نامه زوريخ نو

مبارزه انتخاباتي و سپس نتيجه اين انتخابات بدون شك 
بيانگر مبارزه تن به تن قدرت هائي است كه خود را 

محمود احمدي نژاد . هنگي مي دانندفر/ نماينده طبقاتي
در نقش ناجي محرومان و هاشمي رفسنجاني در نقش 

ايرانيها مردي . نجات دهنده آزادي وارد اين معركه شدند
فراموش . را مي خواهند كه سياستي نو را ارائه دهد 

نكنيم كه نوك تيز حمله ايرانها بسوي آمريكا و غرب 
 . هدف قرار داده اندنبوده بلكه آنها دولت خود را مورد

 )پاريس( فيگارو 
نتيجه انتخابات غير منتظره رياست جمهوري ايران به 

اين انتخاب . برنده شدن مردي سوپر كنزرواتيو انجاميد
مردم نه تنها براي خود جمهوري اسالمي نتيجه مطلوبي 
نخواهد داشت بلكه براي غربي ها هم اصال مناسب 

 انتخابات قدمي به عقب در واقع نتيجه اين. نخواهد بود

تحت شرايط موجود گمان مي رود كه زنان و . است
آن فضاي . مردان ايران آينده مطلوبي نخواهند داشت

محدود آزادي هم كه مردم براي ذره ذره آن مبارزه نموده 
بودند در شرايط كنوني مورد مخاطره جدي قرار گرفته 

 در " ارزش هاي انقالب"مطمئنا از اين بازگشت . است
درجه نخست زنان ايراني مورد رنج و محنت قرار خواهند 

از سوي ديگر با گرفتن قدرت بدست ايدئولوگ . گرفت
هاي مذهبي مذاكرات برنامه اتمي ايران با اروپا هم دچار 

 .اشكال خواهد شد
 

 )پاريس( ليبراسيون 

 
 )لندن( تايمز 

دولت هاي اروپائي از بيانات رئيس جمهور جديد ايران 
محمود احمدي نژاد مبني بر محكوميت آمريكا و اسرائيل 

وي مردي است كه به هيچ وجه . ابراز نگراني نموده اند
غني سازي اورانيوم كوتاه نيامده و به كساني در مورد 

تعلق دارد كه اعتقاد دارند انقالب اسالمي را بايد در 
البته اين كار از . خاورميانه خشن و دور افتاده صادر نمود

عهده احمدي نژاد خارج است و تا علي خامنه اي رهبر 
انقالب اسالمي بر مسند حكومت است همواره حرف آخر 

احمدي نژاد تالش دارد پلي . واهد زدسياسي را وي خ
ايران بايد . ميان خود و رهبر انقالب اسالمي بر قرار سازد

بزودي مواضع خود را روشن نمايد و احتماال اين مواضع 
 .نمي تواند آنچنان خوشحال كننده باشد

 
 )ايتاليا( روزنامه دالسرا 

با وجود اينكه رئيس جمهور جديد ايران بعنوان فردي 
اديكال شناخته شده است اما وي در اولين سوپر ر

مصاحبه مطبوعاتي خود بسيار واضح و روشن بيان نموده 
است كه ايران هيچ نياز واقعي براي رابطه با آمريكا 

اما . نداشته و حاضر نيست از غني سازي اورانيوم بگذرد
. مذاكرات اتمي با اروپائيان همچنان ادامه خواهد داشت

يچگونه اشاره اي به مسئله عراق وي در اين مصاحبه ه
نكرده و تنها اظهار داشت كه تصميم دارد  هميشه در 

 . صحنه باشد
تجربه نشان داده است كه عمل مهم است و نه گفته ها 
اما اگر هم بخواهيم اين بيانات رئيس جمهور جديد ايران 

با . را جدي بگيريم بايد بيش از اين ابراز نگراني كنيم
 شيطان بزرگ "ان مدتها است واژه وجود اينكه تهر

 را در پرونده هاي خود بايگاني نموده است اما "آمريكا
گويا رئيس جمهور جديد ايران همانطور كه بارها در 

مبارزه انتخاباتي خود اظهار داشته است قصد دارد راه 
ولي آنطور كه . خميني را با تصورات جديد دنبال نمايد

 .ده هم ادامه خواهد دادپيداست وي همان راه رادر آين
 

 )تورين(روزنامه الاستامپا 
 سال گذشته در دو 15آمريكا با وجود اينكه در مدت 

جنگ درگير بوده است اما مجددا قصد دارد منابع انرژي 
آمريكا را امنيت بخشد و در حالت فعلي با دو كشوري 
درگير شده است كه رهبران ملي و محبوب بر آن 

ابات رياست جمهوري ايران خط و انتخ. حكومت مي كنند
خط و خطوطي كه . خطوط جديدي را نمايان نموده است

ما را ياد كشوري مي اندازد كه فاصله بسياري از ايران 
از آنجا كه اين دو كشور . دارد كشوري چون ونزوئال

تفاوت هاي بسياري با هم دارند اين رابطه بسادگي قابل 
مي بينيم كه رويت نيست ولي اگر خوب توجه كنيم 

احمدي نژاد هم درست مثل چاوز كوتاچي سوسياليست 
 .به قدرت رسيد

 
 )سوئيس( روزنامه برن 

. رئيس جمهور جديد ايران بيشك سوپر كنزرواتيو است
اما آنطوري كه هاشمي رفسنجاني بيان كرده است، 

احمدي نژاد بايد به وعده هائي كه داده . طالبان نيست
ر رهبر انقالب علي خامنه اي اكنون ديگ. است عمل كند

خيالش راحت است كه آخرين حرف سياسي را وي 
 سال گذشته آماج انتقادات احمدي 8خواهد زد و چون 

ناظران اعتقاد دارند كه برنده اصلي اين . نژاد نخواهد شد
 .انتخابات خامنه اي مي باشد

 
 )هلند( روزنامه فولكس كرانت 

يو ايران مذاكرات در اثر انتخاب رئيس جمهور كنزروات
. اتمي ايران و اروپا تحت فشاري شديد قرار خواهد گرفت

امنيتي كه ايران داده است كه اورانيوم را غني نخواهد 
. كرد طبق شواهد موجود به عكس خود تبديل خواهد شد

اما اروپائي . هنوز هم براي مذاكرات ديپلماسي دير نيست
نشان دادن هاي طرف مذاكره هم از هم اكنون در كنار 

آبنبات چوبي تازيانه هاي خود را هم نمايان كرده اند و با 
اين كار خود قصد دارند به ايران بفهمانند در كنار جايزه 

 .گرفتن امكان مجازات هم وجود دارد
 

 روزنامه لونبورگ آلمان
آنطور كه پيداست گفتگوي ميان فرهنگ ها و ميان غرب 

ين گفتگو ها تنها از هم اكنون ا. و شرق تمام شده است
احمدي . ميان آخوند ها و احمدي نژاد صورت مي گيرد

نژاد سوپر كنزرواتيو با انتخاب شدنش دهان همگي را از 
حال ديگر آيت اهللا ها كسي را در كنار . تعجب باز نهاد

سياستي با استيل . خود دارند كه همفكر خودشان است
ايش كه تنها درهاي اقتصادي و بازار ه. سياست چيني

بروي غرب گشوده است ونه زماني كه از موزيك و 
از اين به بعد بايد بطوري . ارزش هاي غربي سخني باشد

رئيس جمهور آلمان . هنرمندانه ديپلماسي را به پيش برند
تنها كسي است كه انتخاب احمدي نژاد را تبريك گفته 
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است و آمريكا و سايرين فورا كارت زرد خود را نشان داده 
 . اند
 

 )ايتاليا( روزنامه رپوپليكا 
 " امپراطوري سايه ها"اين انتخابات دليلي است كه در 

كساني كه در دولت بر همه چيز مردم حكومت مي كنند 
 48احمدي نژاد . بر باال ترين مسند قدرت قرار بگيرند

ساله قبل از اينكه دوسال پيش شهردار تهران شود مردي 
ن شهردار تهران مديون وي انتخابش را بعنوا. گمنام بود

اولين اقدام وي . راي به اتفاق آراء رفورميست ها بود
بعنوان شهردار تهران جدا سازي آسانسور ها و تبديل آنها 

تهراني ها به مزاح مي گويند حتما . به زنانه مردانه بود
بزودي نمره ماشين ها هم زنانه مردانه خواهد شد و 

مطمئنا . ساعات خاص زنان اجازه رانندگي خواهند داشت
 . از فردا ديگر كسي اجازه مزاح هم نخواهد داشت

 
 )آلمان(روزنامه دي سايت

. رفسنجاني را به بسياري از جرايم مي توان محكوم نمود 
....  و بند، شركت در قتل، ناهنجاري، ترور و مثال زد

تمامي اين صفات با شخصيت وي عجين است اما يك 
مسئله را وي نگرفت آنهم اين است كه او مردم ايران را 

احتماال او به خود ناسزا خواهد گفت .بخوبي نشناخته است
او بعنوان كانديد . كه چرا مردم را دست كم گرفته است

آراء مردم را بخود % 21وره اول رياست جمهوري در د
روز جمعه . اختصاص داد البته كمي بيش از احمدي نژاد

در دور دوم انتخابات كه در واقع در تاريخ جمهوري 
اسالمي بيسابقه بود با كمال تعجب شاهد پيروزي 

البته رفسنجاني خوب ميدانست كه . احمدي نژاد گرديد
وي . گرفتراي مردم به وي تعلق نخواهد % 50بيش از 

در مصاحبه اش قبل از پايان انتخابات از وحي خداوند نام 
 من تا آخرين شب كانديداتوري نمي "مي برد و مي گويد

توانستم تصميم بگيرم كه آيا شركت كنم يا نه و آيا 
قرص تلخ كانديداتوري را در گلويم فرو برم يا نه ولي بعد 

 ايستاده خود را در روز قيامت يافتم كه در محضر خداوند
ام و او از من سئوال مي كند كه من براي چه بار ديگر 

من ترس داشتم در مقابل خداوند بي . كانديد نشده ام 
در واقع اين خداوند بود كه مرا به . جواب باشم

بدين ترتيب مرد كهنه كار . "كانديتاتوري دعوت نمود
 1996 / 1987انقالب اسالمي كه يكبار هم در سالهاي 

رياست جمهوري نشسته بود بار ديگر اعالم بر مسند 
او فكر مي كرد بازي بسيار ساده است . كانديداتوري نمود

اول . و به خيال خودش از تمامي رقبا جلو تر ايستاده بود
اينكه تجربه اين كار را داشت و بعد اينكه رابطه اش با 

در آخر اينكه در . قدرتمندان هر دو جناح بسيار عالي بود 
وپائي ها بعنوان تاجري صاحب قدرت شناخته شده ميان ار

در . و كسي است كه ميشود با وي پاي ميز معامله نشست
واقع هم چه كسي براي اروپائي ها بهتر از رفسنجاني كه 
در تهران بنشيند و نقش واسطه و جفت و جور كن را 

افزون بر اين هم در مذاكرات اتمي . براي آنان بازي كند
در واقع انتخاب . اروپائي ها بازي نمودنقشي مثبت براي 

رفسنجاني چون جشني بود ميان دوستان قديمي كه 

عالرغم اينكه امكان دارد از هم خوششان نيايد اما مي 
. توانند با هم كنار بيايند و به نفع هر دو طرف هم بود

رفسنجاني به خوبي ميتوانست با آنها كنار بيايد و آنها هم 
ر مسائل جديست بر سر برنامه موضوع بر س. همينطور

. اتمي، ثبات سياسي، نفت و باالخره پول هاي هنگفت
بخصوص اگر . ايران كشوري است با امكانات نامحدود

ولي اكنون تمامي اين . دروازه بان آن رفسنجاني باشد
نقشه ها نقش بر آب شد و احمدي نژاد همه چيز را خراب 

حال .  يافتجشن قبل از اينكه شروع شود خاتمه. نمود
اين محمود . همه با يك سئوال بزرگ روبرو هستند

احمدي نژاد از كجا و چگونه يكشبه وارد بازي انتخابات 
چطور يكدفعه يك مرد درجه دوم . رياست جمهوري شد

جمهوري اسالمي تمامي قله هاي قدرت را كسب نمود و 
حتي احتماال . مثل طوفان به به كانديتاتوري حمله ور شد

مي گويند كه .  هم باور نداشت كه به اينجا برسدخود وي
ماموران مبارزات انتخاباتي وي از آنجا كه اصال فكر نمي 
كردند كه وي شانس پيروزي داشته باشد بعد از پيروزي 
وي براي اولين مصاحبه مطبوعاتي حتي محلي را در نظر 

به اين . نگرفته بودند و بدنبال محل در تالش بودند
تي مبلغان وي انتظار برنده شدن وي صورت هيچكس ح

 . را نداشت
انتقاد شده است كه شوراي نگهبان با تقلب و ضد و بند 

البته اين مسئله را بايد . او را به اين درجه اعال رسانيد
جدي گرفت و از سوي شوراي نگهبان هم چنين اعمالي 
قابل انتظار است اما بايد توجه نمود كه شايد آنها بتوانند 

 تقلب كنند اما تمامي آراء كه نمي تواند تقلبي درصدي
اين غير قابل قبول است كه شوراي نگهبان بتواند . باشد

پس چگونه ميتوان اين . برساند% 19به % 0كسي را از 
محبوبيت احمدي نژاد را توضيح داد؟ مردي كه جمالتي 

 انديشيدن به آن غير ممكن 21بيان مي كند كه در قرن 
 ما انقالب نكرديم كه دمكراسي "استمثال گفته . است

.  از اين گفته تنها گوش ها به صدا در مي آيند"بياوريم 
 سال است كه مرتبا نوشته و گفته ميشود كه 10در حدود 

كسي مي تواند محبوب مردم باشد كه اصالحات 
دمكراتيك انجام دهد زيرا كه ملت ايران تشنه آزادي و 

رين دليل اين ادعا مهمت. حق تعيين سرنوشتشان هستند
از سوي ديگر آمريكائي ها . هم انتخاب مجدد خاتمي بود

و اروپائي ها مي گويند كه مارش دمكراسي به مانند 
قدرتي تاريخي در ايران در حال گسترش است و تمامي 
تالش آخوند ها براي سد نمودن اين مارش بيفايده است 

 . و با شكست روبرو خواهد شد
ران دوباره به عقب بر مي گردد و به اما اكنون تاريخ اي

دوران اول انقالب مي رسد به زماني كه بسياري بدنبال 
بهشت بودند و به دنياي امروزي و اجبار هاي اين جهان 

 زمانيكه ايران در شرايط 80در سال هاي . كاري نداشتند
 ما "بحراني اقتصادي قرار داشت آيت اهللا خميني گفت 

مت خربزه و هندوانه را پائين انقالب نكرده ايم كه قي
  "بياوريم

هم اكنون يك چنين بي توجهي در مقابل واقعيت هاي 
. كنوني از دهان آدمي چون احمدي نژاد بيرون مي آيد

 ما زماني با "وي در رابطه با مناسبات با آمريكا مي گويد

آمريكا رابطه بر قرار مي كنيم كه انقالب اسالمي را در 
با وجود خطر . "صادر كرده باشيمتمامي خاك آن كشور 

بسيار بايد گفت كه از اين مرد بايد ترسيد در واقع وي 
 . جوني روتن جمهوري اسالمي است

و اما رفسنجاني كه خود در انقالب شركت داشت وضعيت 
جديد سياسي ايران را بخوبي درك نكرد و مغرور از ثروت 

و بي پايانش نتوانست درك كند كه بجز منافع انقالب 
اينكه مردم از مرداني . جنگ چيز ديگري هم وجود دارد

بيخود نيست كه به وي نام اكبر . چون وي نفرت دارند
 .قدرتمند چون شاه و كور چون شاه. شاه را نهاده اند

طبيعتا احمدي نژاد كانديداي سوپر كنزرواتيو، مرد مورد 
به . اعتماد علي خامنه اي رهبر انقالب اسالمي است

خامنه اي دستور داده .  وي به اين مقام رسيدتقاضاي او
. بود كه بدنبال كسي بگردند كه دشمن از او راضي نباشد

به اين دليل تمامي دستگاهش را بكار انداخت تا از 
 . احمدي نژاد پشتيباني شود

افكار عمومي هيچگاه به پشت اين نقشه ها واقف نشد و 
رد و نفهميد به كساني كه اين تبليغات را مي كردند پي نب

پالكارد هاي تبليغاتي وي . كه ماجرا از كجا آب مي خورد
مطلقا در تهران چسبانده نشد بلكه در شهرستانهاي دور 
افتاده و بسته و روستا ها و شهرهائي كه تمامي منبع 
خبرشان آخوند هاي روي منبر بود مهمترين مراكز 

 بهتر بگوئيم رفسنجاني با. تبليغاتي وي بشمار مي رفت
حقه آدمهاي خودش شكست خورد و اين مسئله 

 . بزرگترين دليل شكاف ميان كنزرواتيو هاست
. احمدي نژاد مردي است از ميان مردم فقير جنوب تهران

او بعنوان شهردار تهران خيلي كارها كرد مثال ماليات 
هاي سنگين به صاحبان برج هاي تهران ابالغ نمود و 

 دولتي براي افراد كم پول آنرا خرج ساختمان خانه هاي
وام هاي مختلف براي زندگي جوانان جنوب . بنيه نمود

افزون بر اين خود به مانند بقيه ساده . شهر در نظر گرفت 
او در واقع يك سياست كالسيك و قديمي . زندگي نمود

اما كسي . را دنبال نمود تا بدينوسيله محبوب گردد
كه اگر او همه مي ترسيدند . رفسنجاني را دوست ندارد

رئيس جمهور شود فقير ها فقير تر و ثروتمند ها ثروتمند 
از آنجا كه سال به سال فاصله طبقاتي در ايران . تر شوند 

بيشتر مي شود ، بيكاري بيداد مي كند ، فقر فاجعه انگيز 
شده است و بحراني اقتصادي سايه اش را بر روي زندگي 

مي كند لذا مردم گسترده است و در اثر آن فقر بيداد 
در . مردم اميد دارند كه احمدي نژاد رابين هود آنها باشد

چند سال گذشته تمامي توجه رفرميست ها تنها به مسئله 
بود و در سايه اين شعار ها مسائل ... دمكراسي و آزادي و 

اين تصور مي شد كه در اثر نبود . اقتصادي محو شده بود 
مامي اين غفلت دمكراسي است كه كار نيست و باالخره ت

ها باعث شد كه مردي چون احمدي نژاد با وعده ايجاد 
. وارد ميدان شود و مردم وي را انتخاب كنند... اشتغال و

كسي كه چون دمكرات ها صحبت نمي كند بلكه مثل 
يك انقالبي راديكال مثل يك چپي محبوب و در واقع 

 .    نقش اسكار الفونتن ايراني را بخود مي گيرد
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  بيانيه مشترک 
  در دفاع از خواست هاي ناصر زرافشان و ديگر زندانيان سياسي

  ايرانيان آزاده 
روز سه شنبه هفتم خرداد ماه، ناصر زرافشان، وكيل زنداني خانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي، در اعتراض بر بي توجهي مسئولين زندان و تالش مسئولين قضائي 

ده به گور كردن خود، از طريق دفع الوقت در ايجاد شرائط و امكان دسترسي به پزشك و درمان ضرور براي معالجه بيماري اش، دست به اعتصاب جمهوري اسالمي در زن
  :در نامه اي كه اقاي زرافشان خطاب به مردم ايران منتشر كرده، امده است. غذا زده است

ضمن تحمل بيماري و عوارض آن ، سرگرم كشمكش با مسئولين گوناگون براي واداشتن آنان به اجراي مقررات شش ماه است كه در نتيجه بروز ناراحتي حاد كليوي ، «
  هيچ يك تاكنون به نتيجه اي ،اما نه پيگيري هاي خود من از درون زندان ، و نه مراجعات مكرر وكاليم در خارج از زندان. قانوني ، در زمينه معالجه بيماري خود هستم 

حال آن كه نتايج معاينات ، آزمايش ها و عكسبرداري هاي گوناگوني كه همه بوسيله بهداري زندان و متخصصين و . ست و مسئولين همواره دفع الوقت كرده اند نرسيده ا
  ». در جريان كامل آن قرار دارندپزشكان معتمد آنها صورت گرفته و از زندان براي مسئولين قضائي ارسال شده همه چيز را به روشني مشخص ساخته و مسئولين ذيربط

و عليرغم بيماري »  ندارمبراي احقاق طبيعي ترين و ابتدائي ترين حقوق خود ، وسيله ديگري جز جان خويش در اختيار «ناصر زرافشان در اين نامه تاكيد نموده است كه 
 ماراتن مرگ را تا پايان ادامه خواهم داد ، تا اگر خواهم زد و اين نامحدود  دست به اعتصاب غذاي« :شديد كليه كه مدت هاست بدان مبتالست اعالم كرده است كه

هدف از رفتاري كه با زندانيان سياسي مستقل مي شود مرگ تدريجي آنان در زندان بنحوي باشد كه كسي مسئول آن تلقي نشود ، اين دسيسه را بي اثر سازم و مسئولين 
  ».معه و مردم قرار دهم آن را به روشني در منظر و ميدان ديد جا

ناصر زرافشان و كيل خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي و عضو كانون نويسندگان ايران، تنها به جرم تسليم نشدن به خواست حكومت براي سرپوش گذاردن بر پرونده 
اكنون زندانبانان زرافشان در . طرز غيرقانوني محاكمه و زنداني شده استهم چنان باز  قتل هاي زنجيره اي، با يك پرونده سازي فرمايشي در  يك دادگاه ساختگي و به 

انديشه محكوم نمودن او به مرگ تدريجي از طريق قطع امكانات درماني و حق قانوني استفاده از مراقبت هاي پزشكي و ساير امكانات از جمله مرخصي هاي درماني 
  .هستند

 روز پيش فقط بعد از يك 10اكبر گنجي نيز . ني دستگاه قضائي تحت فرمان صاحبان قدرت در حكومت اسالمي نيستبدون هيچ ترديدي ناصر زرافشان، تنها قربا
كسي هم نمي داند . تكليف زندانيان ملي مذهبي بعد چند سال زندان هنوز روشن نيست. اعتصاب غذا توانست، از مرخصي استعالجي برخوردار شده، از زندان خارج شود

خانواده هاي ملي مذهبي به هر دري . مسئول دستگيري و زنداني كردن آنان ها كدام دستگاه دولتي است. چه جرمي، بجز مخالفت با حكومت در زندان هستندكه آن ها به 
 زاده كه به دليل فعاليت هاي دانشجوئي اميد عباسقلي. مي زنند و جوابي از هيچ يك از مقامات مسئول اعم از رئيس جمهور تا رئيس قوه قضائيه  رژيم دريافت نمي كنند

هم چنين تعدادي ديگر از زندانيان . به سه سال زندان محكوم شده است، اكنون دو هفته است كه به دليل محروميت از حق مرخصي دست به اعتصاب غذا زده است
ه اعتراض زده اند و هم اكنون تعدادي از آن ها در اعتصاب غذا به سر مي خواست هاي ديگر بارها دست ب سياسي در زندان  رجائي شهر ، به دليل عدم تفكيك جرائم و

  . برند
  .هم چنين، هيچ خبري از سرنوشت تلخ و درد انگيزي كه براي سيامك پورزند توسط شكنجه گران حكومتي رقم زده شد، در دست نيست

عقايد و بگير و ببند آن، از وكيل مدافع تا نويسنده و فيلمساز، از وبالگ نويس تا در جمهوري اسالمي نه فقط هيچ صداي مخالفي تحمل نمي شود و دستگاه تفتيش 
روزنامه نگار و از دانشجو تا كار گز همه را در بند مي كند، در شكنجه گاه هايش نيز  دست به چنان اعمال شنيعي زده مي شود كه هر گاه گوشه اي از آن از پرده بيرون 

نامه زرافشان  نشاهد زنده اين واقعيت است كه در زندان و در دوران .ي حكومت هم، به دنائت دستگاه تحت مسئوليتش اعتراف مي كندمي افتد، حتي رئيس قوه قضائ
سپري كردن محكوميت هاي غير قانوني نيز، شكنجه روحي و فرسايش جسمي محكومين ادامه مي يابد كه هدف آن جز نابودي  حتي جسمي زندانيان از طريق محو 

  . تدائي ترين حقوق زندانيان در برخورداري از امكاناتي مثل دارو و درمان، نمي تواند باشداب
ما امضا كنندگان اين بيانيه، اعالم مي كنيم كه با ناصر زرافشان  و زندانيان مبارزي كه در زندان اوين ، زندان رجائي شهر وساير اسارتگاههاي جمهوري اسالمي دست به 

و وظيفه خود مي دانيم كه از خواست انساني و بر حق اين آزادگان دربند پي . د همراه هستيم و مقاومت دليرانه آنان را در برابر استبداد مي ستائيماعتصاب غذا زده ان
  :ما هم صدا با همه آزاديخواهان  در پشتيباني  از  زندانيان سياسي  اعالم مي كنيم كه.گيرانه  دفاع كنيم

  .  به خواست هاي دكتر ناصر زرافشان و آزادي بدون قيد و شرط او هستيمخواهان رسيدگي فوري) 1
خواهان تبرئه فوري  اكبر گنجي، زندانيان ملي مذهبي و آزادي بدون قيد و شرط فعالين جنبش دانشجوئي و ديگر زندانيان سياسي از روزنامه نگاران تا وبالگ نويسان ) 2

  و فعالين سياسي در زندان هستيم
  .قدامات تمامي نهاد ها و انجمن هاي دفاع از حقوق بشر در تالش براي تحقق خواست هاي فوق الذكر حمايت مي كنيم  از ا)3
از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و از مجامع، انجمن ها و نهاد هاي بين المللي مدافع حقوق بشر مي خواهيم كه با محكوم نمودن نقض فاحش حقوق بشر از جانب ) 4

سالمي، و دفاع از مطالبات زندانيان سياسي، خانواده هاي آنان و نيز  آزاديخواهان ايران، جمهوري اسالمي را به آزادي بدون قيد و شرط زندانيان سياسي و حكومت ا
  .عقيدتي، وادار نمايند

   درود به مبارزان دربند در زندان هاي جمهوري اسالميبا
  حزب دموكرات كردستان ايران

  ائيان خلق ايرانسازمان اتحادفد
  )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

   سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران-كو مه له
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كميسيون كارگري سازمان اتحاد  گزارش
   از برگزاري تظاهراتفدائيان خلق ايران

  
اعتراض به مذاكرات 
  سازمان جهاني كار

  )ILO(    
  با 

نهادهاي ضد كارگري 
  رژيم جمهوري اسالمي

  
جمعي (  به دعوت 1384 خرداد 24 ژوئن برابر14ديروز 

تظاهراتي در )  سوئيس –از كارگران پيشرو تبعيدي 
لفت با مذاكرات سازمان جهاني كار با نمايندگان مخا

,  خانه كارگر ( خودخوانده رژيم جمهوري اسالمي 
كه بهمراه گروهي ) شوراهاي اسالمي كار و وزارت كار 

از نمايندگان كارفرمايان و تشكل هاي آنان در نودو 
 ) ILO( سومين اجالس ساالنه سازمان جهاني كار 

نفر از 150افزون بر. ديد برگزار گر ، شركت كرده اند
  صبح تا ساعت 10/30كشور هاي مختلف  از ساعت 

بعد از ظهر در شهرژنودر سوئيس در مقابل  16/00
مقر سازمان جهاني كار در اين حركت اعتراضي شركت 

اين اعتراض به مذاكرات گروهي از سركردگان . داشتند 
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار بهمراه گروهي از 

ايندگان كارفرمايان و تشكل هاي آنان در نودو نم
 ) ILO( سومين اجالس ساالنه سازمان جهاني كار 

  . صورت گرفت 
 ماه مي در ژنو مقر اين سازمان 31اين اجالس از تاريخ 

ازجمله .  ژوئن ادامه خواهد يافت 16آغاز و تا 
موضوعاتي كه در اين اجالس مورد بررسي خواهد 

اصالح و بازنگري فصل ششم گرفت اليحه پشنهادي 
قانون كار در خصوص اصالح قانون آزادي تشكل هاي 

جمع تظاهر كننده  همصدا . كارگري در ايران است 
باكارگران ايران بويژه اعالم مي داشت كه، خانه كارگر 
و شوراهاي اسالمي كار و ديگر نهادهاي دولتي را 

در نماينده خود نمي دانند وهمجنانكه كارگران ايران 
اول ماه مه امسال نيز بربي اعتباري اين تشكل ها 

  .صريحا تاكيد داشته اند 
افزون بر اين تظاهر كنندگان بيانگر اين اعتراض 
كارگران ايران بودند كه  حسن صادقي و پرويز احمدي 
پنجكي از سركردگان خانه كارگرو شوراهاي اسالمي 

ين كار به عنوان اعضاي طرف ايراني شركت كننده در ا
 در حمله به سنديكاي 19/02/1384اجالس در تاريخ 

كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران مستقيما 
همجنين . نقش داشته واين تعرض را هدايت كرده اند 

فعاالن اين سنديكا را مورد ضرب و شتم شديد قرار 
داده و اموال سنديكا را سرقت ، تخريب و غارت نموده 

  .اند 
اعالم داشتند كه اين افراد نماينده تظاهر كنندگان . 

بنابر اين مذاكرات آنان با سازمان .كارگران ايران نيستند
عالوه بر اين .  جهاني كار فاقد ارزش و اعتباراست 

توافق هاي منتج از اين مذاكرات  نه تنها هيچ كمكي 

به ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري مطابق با مقاوله 
اني كار در ايران نخواهد  سازمان جه98 و 87نامه هاي

كرد ، بلكه موانع زيادي مانند همين نهاد هاي سياه ، 
دولتي ضد كارگري  را نيز بر سر راه آن فراهم مي كند  

.  
تظاهر كنند گان ضمن اعتراض شديد به اين مذاكرات ،  
خواستار اخراج نمايند گان رژيم جمهوري اسالمي و 

 سوي سازمان عدم شناسائي اين ارگان هاي رژيم  از
جهاني كار و انحالل  وبر چيده شدن بساط اين نهاد 

  .هاي دولتي و ضد كارگري بودند 
از سوي تظاهر كنندگان هياتي  به همراه آقاي يداهللا 
خسرو شاهي يكي از فعالين كارگري و از نفتگران 
سابق براي بيان اعتراض و ارائه مدارك تعرض وتهاجم 

هاي ضد كارگري آن رژيم جمهوري اسالمي وسيايت 
در مقر سازمان جهاني كار به بيان اعتراض وگفتگو 

   .تبادل نظر پرداخت
طرف سازمان جهاني كار در پاسخ به نمايندگان تظاهر 
كننده اعالم داشت كه از مسائل طرح شده ازسوي 

وعلي رغم وقوف از . تطاهر كنندگان مطلع است 
ر از مسائل مورد اشاره  مناسبات سازمان جهاني كا

مي   ) ILO. ( طريق دو لت ها بر قرار مي گردد 
كوشد از طريق مقاوله نامه اين سازمان و بويژه با توجه 

در مورد حق آزادي تشكل 98 و78به مقاوله نامه هاي 
در  .و حق مذاكره دسته جمعي با ايران برخورد كند 

مورد خارج كردن جمهوري اسالمي ايران از ناقضين 
، طرف سازمان جهاني  ) ILO(   حقوق كار از سوي 

كار اعالم داشت كه اين مساله هنوز صورت نگرفته ودر 
هفته جاري تصميم گيري خواهد شد ايبار در روز جمعه 
در حمايت از كارگران ايران پالكارد ها   تظاهر كنند گان

، تراكت هاو شعار ها و خواست هاي ذيل را اعالم 
  . داشتند 

  .عليه سرمايه دار , كارگران كارگران  اتحاد  اتحاد 
  .زحمتكشان   اتحاد اتحاد  ,  كارگران 
  .اتحاد اتحاد ,  پرستار  , معلم  , دانشجو , كارگر  

  .قانون كار ارتجاعي ملغا بايد گردد 
  .آزادي تشكل حق ماست 

  .اجرا بايد گردد , تحريم انتخابات  
  . د ملغا بايد گرد, قراداد موقت 

  . اعتصاب  حق  ماست ,  اعتصاب
  .تشكل مستقل بدست كارگر ايجاد بايد گردد 

  .شوراي اسالمي كار منحل بايد گردد , خانه كارگر
  .صادقي و پنجكي محاكمه بايد گردند 

اخراج  )ILO(    شوراي اسالمي كار از , خانه كارگر  
  . بايد گردد 

  . انتخابات تحريم بايد گردد 
  .مي سرنگون بايد گردد جمهوري اسال

  .كارگران جهان متحد شويد 
  ما از از تشكل  مستقل كارگران ايران  حمايت مي 

  . كنيم  
 ما خواهان تنظيم قانون كار  بدست كارگران  وتشكل 

  .هاي مستقل آنها هستيم 
  

و در حمايت )  ILO(   برگزاري تظاهرات اعتراض به 
در . روبرو گرديدان  با استقبال خوبي از كارگران اير

 يها هاي سازمان زاري تظاهرات اعالميهطول برگ
هاي پناهجوئي  براي جمع  سياسي و كارگري و تشكل

  . تظاهر كننده خوانده شد 

نامه اعتراضي به مذاكرات سازمان 
 خانه كارگر  با )  ILO( جهاني كار  
  راهاي اسالمي كارو شو

  
  آقاي خوان سوماويا

  جهاني كارمديركل محترم سازمان 
همانگونه كه آگاهيد، مذاكراتي في مابين سازمان جهاني 
كار و  نمايندگان خودخوانده رژيم جمهوري اسالمي 

بهمراه گروهي از )  خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار(
نمايندگان كارفرمايان و تشكل هاي آنان در جريان است 
اين نهادها تشكل هاي ضدكارگري بوده و همانطور كه 

مدير اجرائي سازمان بين المللي (ر گزارش آقاي تاپيوال د
  تاكيد شده، با تشكل كارگري مستقل مغايرت دارند) كار

 يبر بافزون بر اين كارگران  ايران در اول ماه مه امسال ، 
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار و وزارت  ياعتبار

  .كار رژيم تصريح و تاكيد چندباره كرده اند
ايان حسن صادقي و پرويز احمدي پنجكي همچنين آق

كه از خانه كارگرو شوراهاي اسالمي كار به عنوان 
نماينده طرف ايراني  در اين مذاكرات شركت كرده اند، 
نه تنها در هيچ فرايند دموكراتيكي توسط كارگران ايران 
انتخاب نشده اند، بلكه همين آقايان در تاريخ 

كارگران شركت  در حمله به سنديكاي 19/02/1384
واحد اتوبوس راني تهران مستقيما نقش داشته، فعاالن اين 
سنديكا را مورد ضرب و شتم شديد قرار داده و اموال 

  .سنديكا را سرقت ، تخريب و غارت نموده اند 
اينان جزو متهمان رديف اول اين تهاجم مي باشند و 
پرونده قضائي مربوط به اين حادثه هم اكنون در حوزه 

  . تهران در حال بررسي است 11ي قضائ
بر اين اساس مذاكرات سازمان جهاني كار با نمايندگان 

خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار (  جمهوري اسالمي 
از درجه اعتبار ساقط  و بر ضد كارگران ) و وزارت كار

  ايران است
اين مذاكرات و توافق هاي منتج از آن نه تنها هيچ 

اي مستقل كارگري مطابق با كمكي به ايجاد تشكل ه
 سازمان جهاني كار در ايران 98 و 87مقاوله نامه هاي 

از جمله ابقاء همين ( نخواهد كرد، بلكه موانع زيادي 
  را نيز بر سر راه آن فراهم مي كند) نهادها

اخيرا نيز مطلع شديم كه آخرين كنفرانس سازمان جهاني 
رهاي كار، جمهوري اسالمي ايران را از فهرست كشو

نافض حقوق كار حذف كرده است، در حالي كه نقض 
اساسي ترين حقوق كارگران به طور روزمره در ايران 

  ادامه دارد
ما با اعتراض به اين مصوبه و مذاكرات جاري با به 
اصطالح نمايندگان كارگران ايران، خواستار عدم 
شناسائي اين ارگان هاي رژيم جمهوري اسالمي از سوي 

  ي كار و انحالل آنها هستيمسازمان جهان
  

  با تقديم احترام
  حزب دموكرات كردستان ايران

   فدائيان خلق ايران سازمان اتحاد
   )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

   سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران-كو مه له
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   زنان ممكن است،يرهائ
  ! آن استي  جنبش سازندهنيا

  يمي عظفرزانه
 كه ي خرداد، زنان طبق برنامه ا22 بعد از ظهر كشنبهي

 ي بهي اعتراض علياز قبل اعالم كرده بودند، برا
 ي برا،ي شده در قانون اساسي قانوني هايحقوق

 ي ها و موانع سر راه برابري دشوارهياعتراض عل
 سابقه و ي بيي  گردهماكي ي، طحقوق زن و مرد

. بزرگ در مقابل سر در دانشگاه تهران  تجمع نمودند
 اعالم شي تظاهرات از پني بودن ا"يقانون" رغميعل

 بود، شاني تنها سالح زنان شعارهانكهي ارغميشده، عل
 ي گرم و گام هاي شان، صدايو تنها پشت گرم

مصمم همدالنشان بود كه دست در دست آنان در 
 زنان ي رهائادي فرسنگها دورتر با آنها فرايرشان، كنا
 ي روزهاادگاري مردساالر و ي هانت و بند سدياز ق
 ي ماموران انتظامي دادند، از سوي مرده را سر ماهيس

  .مورد حمله و اعمال خشونت قرار گرفتند
 ي همچون فرماندهان ارشدشان، حتي انتظامماموران

د، چه رسد  زن را نداشتني آزاديتحمل شعارها
 ني زمي را كه فشرده در كنار هم رويتحمل جمع

 كردن ينشسته بودند و عزم راسخشان عمل
خواهيم و  ما مي":  چونيشعارهائ.  بودشانيشعارها

ما زنيم، انسانيم، شهروند اين "، "آوريم بدست مي
آزادي، برابري حق طبيعي "، " اما حقي نداريمدياريم
، "ايد گرددزنداني خشونت، آزاد ب"، "ماست

قوانين " و "تساوي حقوقي، خواسته جنبش ماست"
/ قانون عادالنه ". "ضد زن، مانع پيشرفت ماست

قوانين ضد زن "، "راه رهايي ماست/ رهايي زنانه 
 اتتساوي حقوقي كف مطالب/ منشا استبداد است 

 ، "يك صدا متحد، صلح، قانون، آزادي"، "است
، " بايد گرددقانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغي"
حقوق نوع " ، "ستيز، منشأ اختناق است قوانين زن"

ستيز، گفتمان  قوانين زن"، "بشر، آزادي ايران است
يكصدا، متحد، "، "ستيز، جنگ عليه زنان است صلح

 قانون دي،آگاهي، آزا"، "صلح، قانون آزادي
هاي مردانه، ملغي بايد  قانون ظالمانه، سنت"، "انتخابي
قانون "، "ايراني، احيا بايد گرددحق زن "، "گردد

، "مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است
زن ايراني اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر "

 جنبش ني زنان ممكن است، ايشود و باالخره، رهائ
  ! استنسازنده آ

 آمده بودند تا درست قبل از انتخابات، به نقض زنان
 شدن دي كه مانع كاند،يسحقوق خود در قانون اسا

 كه نديآمده بودند تا بگو.  شد اعتراض كننديآنان م
آمده .  به جان آمده اندي حقوقي همه بني از اگريد

 استي به مسند ري كه قرار بود بزوديبودند تا به كسان
اگر دولتمردان پس از "ند كه ي بگونندي بنشيجمهور

هاي برحق و   سال باز هم به خواسته26

ي ما زنان، وقعي نگذارند،  ويانهج عدالت
آميز خود را ادامه  اعتراض مدني و مسالمت

  ".خواهيم داد
.  زدن داشتندي برايادي زيزنان حرفها

سخنرانان آنان خانم ها سيمين بهبهاني، فريبا 
 مهاجر، شادي صدر، نوشين  داوودي
 مرتاضي لنگرودي هيخراساني، مرض احمدي

 را طرح شانيآمده بودند تا خواستها... و 
 اجازه ندادند تا يكنند، اما ماموران انتظام

 را شانيها آرام حرفيطيآنها بتوانند در مح
 شي را طبق برنامه پشاني هايبزنند و سخنران

 آرام كردن ي براي بهبهاننيميخانم س. ببرند
 را خواند و ضمن آنكه گفت ي شعريماموران انتظام

ه آرامش  است آنها را باني شعر به آقانيخطاب ا
  :دعوت كرد

  
   مي كم زن، سنگ برابرت بودي ز برترالف

  مي هستگرتي دمهي ن،ي باري به ما چه مريت
  

  مي جان دادشي جانت را در تن خوي بتخمه
  مي دار خالق و مادرت هستي ما نگه محرمت

  
   ي زما؟ آري طلبي مش،ي و امن و آساعزت

  مي همسر و دلبرت هست،ي دل خود اگر پرساز
  

   ميي زنده و شاد و سرپام،ين و همراه طلباحق
  مي هستاورتي با ما، ما همه اي بزن بگام

  
    اندرري كاملتر، گرچه به كام شاتي ححق

  مي ماست باور كن، تشنه باورت هستمطلب
  
اگر . ستندي نني اما تنها مشكلش قوانگري دمهي ننيا

 مردم به زنان تي و حماوستنيماموران مانع از پ
 ي صد نفر بود منيه تعدادشان چندتظاهرات كننده ك

 مانع زي از هرچشي سنت بود كه بيوارهايشدند، اما د
 يوارهايد.  تظاهرات بودني به ايشتري مردم بوستنيپ

 هر چه ي كه در طول سالها حكومت مذهبينامرئ
 كردن زنان كرده نيقطورتر شده و تالش در خانه نش

نها  و طلب حق توسط آابانياست  و آمدن آنها به خ
  . داندي ميرا گناه نابخشودن

 هي حقوق اولي براكباري زي ما در اوائل انقالب نزنان
 ادي را فرشي خوي و آزادختندي رابانهايخود به خ

  . زدند
 از ياري ما كه بسيدر آنزمان نه تنها جامعه سنت

 و مفهوم دندي زنان را نشني آزادادي فرزيروشنفكران ن
 زنان تنها ماند، با نيآن را درك نكردند و تظاهرات ا

 آغاز ني حزب اهللا درهم شكسته شد و ايروهايحمله ن

 در از ،يراني زن اي زندگگري دكي دوره تاركي
 يصدا.  بودشيدست دادن گام به گام حقوق خو

 ني مصوب بعد از اني سركوب و قواننيزنان اما با ا
 هيدر طول سال ها در مبارزه عل. سركوب خاموش نشد

 22حركت .  تر شدنيم، هر روز پر طن حاكي حقوقيب
خرداد ادامه تظاهرات اول زنان در مقابل دانشگاه، اما 

 ي و با تدارك و تجربه و اندوخته اگري ديطيدر شرا
ده ها تشكل متعلق به جنبش زنان در .  بودگريد

 يبانيعالوه بر پشت.  آن مشاركت داشتنديسازمانده
 يسو حركت در داخل كشور، از نيگسترده از ا

 ،ي و فرهنگياسي و فعاالن سي جنبش مدنيروهاين
 زنان، سازمانها و يصد ها تشكل اعم از  تشكلها

 از زنان و مردان ياري و بسي مدنياحزاب و نهادها
.  كرده بودنديباني از آن پشتخواهيروشنفكر و آزاد

 را به گوش نه ادشاني زنان تنها نبودند، فرگري بار دنيا
 ي ماني كه به گوش جهان،رانيفقط دولمتردان ا

 قادر زي ني انتظاميروهاي حمله نگري بار دنيا. رساندند
 درهم شاني خواستهاادي فرينبود عزم جزم آنان را برا

   .شكند
 كه به يگري بود و آغاز ديخرداد نقطه عطف 22

آنها .  داديگريحركت زنان و مبارزات آنان چهره د
 بار آمده نيها ا را طلب كنند، آني بودند تا آزادامدهين

 ندهيبودند تا حق خود را به دولمتردان حال و آ
 به دني رسي كنند و عزم خود را در تالش براكتهيد

 نسل از زنان نيا. رند گذاشي به نماشانيخواست ها
 ومي استادي درهاشي بودند كه چند روز پيهمان هائ

 شي خوي به رو،يريگي و پي را با سرسختيآزاد
 ري را تسخي دارند تا خود آزادگشوده بودند و قصد

  .كنند
 به خواست هاشان نه فقط دني رسي زنان برااما
 آنان به برابر دني را كه مانع رسي قانونيوارهايد

 دي بازي سنت را ني نامرئيوارهاي است، بلكه ديحقوق
 دارد تا شي در پيجنبش زنان راه دراز. درنوردند

نه، اداره،  زن را كه هر روز در خاونهايلي ميبانيپشت
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 ي عدالتيبا انواع ب... دانشگاه، كارخانه و مزرعه و 
 يروي خود جلب كند و ني مواجهند، به سويجنس

جنبش . اوردي بداني كند و به مكپارچهيمتحد زنان را 
 دارد تا بتواند به شي در پياريزنان هنوز تالش بس

 دهند، ي را پرورش مندهي آي كه نسلهايمادران
 چشم نگاه كنند كي و پسرشان را با بقبوالند كه دختر

 تا از ندي برابر بدهند و به زنان بگوي آنها آزادبهو 
گوشزد حقوقشان در نزد همسرانشان، برادرانشان و 

ما زنان .  نورزنديپدرانشان هر روز و هر لحظه كوتاه
 مردان آزاده، راه دشوار و پر يبه همراه تمام

  :مي رو دارشي را در پيسنگالخ

از مبارزات زنان و اعتراض به نقض حقوق زنان در جمهوري 
 مي كنيم اسالمي حمايت

 
بعيض بين انسان ها و محو حقوق گروهي از آنان به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بر اساس ت

نفع گروهي ديگر تدوين شده است و جمهوري اسالمي، جمهوري تبعيض و تحميل بي حقوقي بر بخش 

تبعيض بين زنان با مردان بر اساس جنسيت آنان، بين مسمانان و غير . مهمي از شهروندان کشور است

ان مذهب تشيع عليه ديگر مذاهب در چارچوب دين اسالم، مسمانان، ميان حتي مسلمانان به نفع پيرو

  … تبعيض بين دين باوران و آزادانديشان، و

قانون اساسي جمهوري اسالمي زنان را به دليل جنسيت آنان رسما به انسان درجه دو و تابع اراده 

، حق حضانت بر اساس اين قانون و قوانين منبعث از آن، زنان از حق طالق. مردان تبديل نموده است

. محروم شده اند.. کودکان، آزادي مسافرت، آزادي انتخاب پوشش، انتخاب آزادانه بسياري مشاغل و 

در صحنه سياسي کشور نيز، بر اساس اين قانون زنان از حق انتخاب شدن در سطح مديريت کشور، 

  . در موقعيت ريايست جمهوري يا وزارت و غيره برخوردار نيستند

نون اساسي هر کشوري، در وهله اول بايد حافظ حقوق شهروندان آن کشور و مبناي شکي نيست که قا

مردم کشور ما در طول . رسميت و قطعيت يافتن اين حقوق، فارغ از جنسيت، مذهب و مليت آن ها باشد

بيش از يک قرن گذشته براي دست يافتن به چنين قانوني دو انقالب و بيش از يک صد سال مبارزه پر 

 نشيب را پشت سر گذاشته اند، اما آن چه که امروز نصيبشان شده است، حکومت جمهوري فراز و

  . اسالمي و قانون اساسي منبعث از آن است

زنان کشور ما از همان روزهاي نخست استقرار جمهوري اسالمي و تالش حکومت جديد براي بازگشت 

 سال ۲۶ت به مقاومت زدند و در طول به قعر قرون وسطا، در دفاع از حقوق انساني و اوليه خود دس

. گذشته همواره در صف مقدم مقاومت و مبارزه در برابر محو حقوق اوليه و دموکراتيک جامعه بوده اند

جنبش زنان عليه تبعيض و بي حقوقي بيش از نيمي از جمعيت کشور، يکي از بزرگ ترين منابع مقاومت 

  . ر کشورمان بوده استعليه استبداد و خودکامگي در ربع قرن گذشته د

اعتراضات اخير زنان بر نقض حقوق خود در قانون اساسي، بعد از حذف همه کانديدا هاي زن توسط 

شوراي نگهبان صرفا به دليل زن بودن آنان، يکي از جلوه هاي اين مقاومت و اعتراض به نقض آشکار 

  . و علني حق برابر آنان با مردان است

 خرداد زنان ۲۲ فدائيان خلق ايران پشتيباني خود را از حرکت اعتراضي کميته مرکزي سازمان اتحاد

کشورمان و تجمع آنان در مقابل در ورودي دانشگاه تهران، عليه نقض حقوق زنان در قانون اساسي 

جمهوري اسالمي، اعالم مي دارد و خود را در مبارزه زنان کشورمان براي تامين حقوق برابر با مردان 

  .  تمامي حقوق از دست رفته شان، شريک و همگام آنان مي داندو دستيابي به

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران نقض حقوق زنان را نقض حقوق بشر و نقض حق برابر 

شهروندي مي داند و همه نيروهاي آزاديخواه و مدافع حقوق بشر را به شرکت در اين حرکت اعتراضي 

  . فرا مي خواند
  

  رکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران کميته م

  ۲۰۰۵ ژوئن ۱۰ - ۱۳۸۴ خرداد ۲۰

ها  هاي اجباري دختربچه ـ تا بتوانيم در برابر ازدواج "
  در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم

 تا بتوانيم براي حقوق مادران در حضانت و واليت ـ
  شان تالش كنيم كودكان

) رسمي و غيررسمي( تا بتوانيم جلوي تعدد زوجات ـ
  هاي يكطرفه و ظالمانه را بگيريم و طالق

ختران جوان را در انتخاب نوع  تا بتوانيم حق دـ
  شان گسترده سازيم زندگي

تا بتوانيم با نگرشي كه در جامعه زنان را نيمي از  -
  آورد مبارزه كنيم مرد به حساب مي

ي امن درست كنيم   تا بتوانيم بدون موانع قانوني خانهـ
هاي  و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوي قتل

  ناموسي را بگيريم
بست  هاي زنان را كه بر اثر بن انيم خودسوزي تا بتوـ

شود  شان حاصل مي در زندگي اجتماعي و خصوصي
  از بين ببريم

 تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعي و زندگي مناسبي و ـ
ي زنان  هاي رايگان براي همه خدمات و سرويس

  ويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم به
 در جامعه نهادينه  تا بتوانيم دموكراسي و آزادي راـ

  * " سازيم
 ي ممكن است، جهانگري دي كه جهانمي داني ما ماما

  !كه تالش ما سازنده آن است
  به نقل از قطعنامه ي پاياني تجمع زنان •

 

   

پيروزي به كام همگان شيرين باد
 

ايران  فرانسه ، نام 1998 آرژانتين و 1978 آلمان را بدست آورد و براي سومين بار، پس از جام جهاني 2006تيم فوتبال ايران با پيروزي برتيم بحرين جواز راهيابي به جام جهاني  
  . در كنار ساير نام آوران فوتبال جهان قرار مي گيرد

در ايران كه بروز شادي خود وسيله ايست براي مقابله با استبداد، مردم در مقياس سراسر كشور به خيابانها . اين پيروزي ، شادي هموطنانمان در سراسر جهان را در پي داشت
كوچه ها، خيابانها و ميادين شهرها را جوانان و زنان كشورمان به . يان مسابقه فوتبال، ايران تا نيمه هاي شب غرق شادي بودپس از پا. ريختند و به رقص و پايكوبي پرداختند

  . تصرف خويش درآورده بودند و با آواز و موسيقي و رقص و پاي كوبي ، جشن اين پيروزي را در ابعاد ملي بر پا كردند
قص و پايكوبي ممنوع است و حتي در محدوده چارديواري خانه ها نيز مي تواند جرم محسوب شود و مشاركت كنندگان در اينگونه مراسم در جمهوري اسالمي شادي و شادابي و ر

د، اما باز حكومت هر گرچه ديري است اين ممنوعيت را امواج بزرگ حركت جوانان و زنان، كارگران و كارمندان و روشنفكران كشورمان ناديده مي گيرن. تحت پيگرد قرار مي گيرند
ممنوعيت زنان براي حضور در ميادين ورزشي و تماشاي مسابقه يكي از سياست هايي است كه جمهوري اسالمي آن را . كجا كه بتواند، براي مقابله با آن تيغ از نيام بر مي كشد

تادگي و مبارزه توانستند براي اولين بار در طول عمر اين حكومت، اراده خويش را به زنان هموطنمان با ايس. ديروز اين ممنوعيت به همت عده اي از زنان نقض شد. پي مي گيرد
  . حاكمان خشك اند يش تحميل كنند و بدين ترتيب پيروزي ديگري را براي همه ما به ثبت رساندند

اميدواريم كه شاهد . مان، اين پيروزي را به همگان تبريك مي گويدكميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با ستايش از تالش و سخت كوشي قهرمانان فوتبال كشور
  . پيروزي هاي غرورانگيز اين قهرمانان در عرصه بين المللي باشيم

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
 2005 ژوئن 9 - 1384 خرداد 19
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 شانزدهمين کنفرانس بين االمللي بنياد پژوهش هاي زنان ايران در وين 
 انسانها و تالشهاي ناشناخته، اما جاري              
و در كار ساختن جهاني انساني تر                                    
  فرزانه عظيمي

 
 

 امروز شانزدهمين كنفرانس -عصرنو 
اي زنان بين االمللي بنياد پژوهش ه

. ايران در وين كار خود را آغاز كرد
زنان ايراني از چهارگوشه جهان امسال 
. براي دومين بار در وين گرد آمده اند

خانم فيروزه مشرفي، ضمن خوش آمد 
به مهمانان و تشكر از تمام دست 
اندركاران برگزاري كنفرانس و نيز 
سازمانهائي كه با پشيباني مالي خود، به 

مراسم كمك كرده برگزاري اين 
بودند، به مشكالت فراروي برگزاري 

 .آن اشاره كرد
اولين سخنران زن خانم اديت 
شالفرنويسنده و متخصص علوم 

خانم ژيال ديبائيان كه به . اجتماعي بود
معرفي اي سخنران پرداخت از جمله 
اشاره كرد كه وي سه سال پيش جنبش 
جهاني زنان بدون مرز را پايه گزاري 

 الها مديريت مركز تحقيقاتكرد، و س
Ludwig Boltzmann Institut 

در امور سياسي و راوبط اجتماعي را 
خانم شالفر در . عهده دار بوده است

سخنان خود به مسائل مشترك و 
استراتژي هاي رو به پيش اشاره كرد و 
به اهميت اقتصادي و امنيتي حمايت از 

او نقطه آغاز . زنان خاورميانه پرداخت
ي كشورهائي كه اكثريت آنان را را برا

جوانان تشكيل مي دهند، به جوانان 
داده و آنان را بعنوان عوامل 
استراتژيك در توسعه كشور و 
. استحكام دمكراتيك آن  اعالم كرد

در عين حال بر ضرورت احتراز 
جوانان، بخصوص دختران جوان از 
بازتوليد انتظارات جاافتاده و سنتي 

  .تاكيد كرد
ن نوبت به معرفي زن سال بعد از آ

منتخب بنياد توسط خانم ياسمين 
خانم ياسمين درويش . درويش بود

ضمن اعالم اينكه زن منتخب امسال 
 مي باشد، "بدري خادمي"بنياد خانم 

. به شرح زندگي خانم خادمي پرداخت
اين شرح زندگي كه همراه با 
عكسهائي از ايشان بود، و با صحبتهاي 

د، نشان دهنده خانم خادمي تكميل ش
شور و حال ، استقامت و انرژي و توان 
زني بود كه نه تنها بعنوان اولين زن، قله 
علم كوه را فتح كرد، بلكه قله هاي 
ديگري در عرصه علمي و زندگي 
. خصوصي خود را درنورديده است

 1309خانم خادمي كه متولد اسفند 
است، بعد از گرفتن ديپلم، وارد مدرسه 

 سالگي به 25و در سن پرستاري شده 
تحصيل خود در دانشگاه تهران در 

وي . رشته فيزيك و رياضي ادامه داد
كه به گفته خود عاشق خواندن و 
تحصيل علم بود، در دانشكده بهداشت 
و انستيتو تحقيقات بهداشتي تحقيقات 
خود را روي راديو اكتيويته محيط 
زيست متمركز نمود و به عنوان اولين 

ته كارهاي صحرائي را زن در اين رش
شروع كرد و در نتيجه موفق به 
شناسائي يك منطقه راديو اكتيو در 

بعد از شناسائي اين منطقه، . رامسر شد
رامسر تبديل به يك منطقه تحقيقات 
بين المللي شد كه او دكتري خود را 

 .در اين زمينه دريافت نمود
دليل دانش وي در اين زمينه، در دوران 
جنگ و پس از بمباران منطقه جنوب، 
از طرف سازمان بهداشت و سازمان 
انرژي اتمي و به درخواست وزارت 
بهداري، ماموريت يافت تا به منظقه 

رفته و عالئم احتمالي 
. راديواكتيو را جستجو كند

وي كه با راننده اي به اين 
 منطقه اعزام شد، مي گويد

 هرجا كه مي رفتم، "كه 
. كسي با من حرف نمي زد

با راننده ام حرف مي زدند و 
از آنجا كه در مناطق جنگي 
جائي براي زنان در جبهه 
درنظر گرفته نشده بود، يك 
اتاق موشك خورده نصيب 

من پس از تحقيقاتم، گزارش . من شد
خود را فرستادم و وقتي برگشتم، 

انان بخاطر ديدن رنج هائي كه به جو
مي رفت، حتي حق جبهه خود را 

 ."نگرفتم
 

زماني كه خانم خادمي از فعاليتهاي 
ورزشي اش سخن مي گفت، اشاره 

 آنموقع كه من رفتم ننگ "كرد كه 
خانواده . مي دانستند كه زن كوه برود

 اما خانم "...ام نيز خجالت مي كشيد
خادمي عليرغم تمام محدوديتهائي كه 

 داشتند، سنت و خانواده براي وي
هميشه برخالف جريان شنا كرد و 
توانست به عنوان يكي از زنان برجسته 
كشور ما در عرصه هاي مختلف 
توانائي هاي يك زن، يك مادر، يك 
محقق را و باالخره اين واقعيت را كه 
براي زن مصمم هيچ قله اي غيرقابل 
فتح نيست، با طبع سرزنده خود، به 

 .اثبات رساند
بتهاي خانم خادمي، پس از اتمام صح

خانم گلناز امين از بينانگذاران بنياد 
پژوهشها، ضمن قدرداني از تالشهاي 
خانم خادمي، لوح بنياد را به ايشان اهدا 

 .كردند
آخرين برنامه نخستين روز، دو فيلم 
درباره خودفروشي زنان در ايران بود 

 ساخته "فحشا زير حجاب"به نامهاي 
اخته مسلم  س"اپيتاب"ناهيد پرشون و 

اين دو فيلم هر يك بنحوي . منصوري

زندگي رنجبار مادران و زنان 
خودفروش را بنمايش گذاشته و 
سرنوشت محتوم فرزندان آنان را به 

سوال اين زنان اين . تصوير مي كشيدند
تا كي بايد براي گذران زندگي ": است

 "به اين كار ادامه دهيم؟
ا پس از پايان فيلم ها، استراحت شام فر

پشت صحنه كنفرانس، . رسيد
گروههاي چندنفره كه دور هم جمع 
شده اند و از ديدار دوباره يكديگر 
ابراز شادي مي كردند و آخرين ديده 

و . ها و شنيده ها را با هم مبادله
خبرنگاران كنجكاوي كه در پي 
كشف انسانهائي بودند، كه سالها 
مشغول كار و تالشند و آنها از آن بي 

  .اطالع
راستي كه بايد دست برگزار كنندگان ب

و سازمان دهندگان اين كنفرانسها و 
بنياد پژوهشهاي زنان را فشرد كه به 
همه ما فرصت شناخت بهتر آنچه را 
كه در دور و بر ما مي گذرد، داده و نه 
فقط دردها و مشكالت زنان، كه 
تالشهاي آنان و حاصل اين تالشها را 

ك بار ديگر نيز به معرفي مي نشينند و ي
باعث مي شوند تا تو بر اين همه كار و  
انساندوستي  سر تعظيم فرود آوري و 
بداني اگر بسياري از اين تالشها و 
انسانها ناشناخته باقي مي مانند، اما 
جاري اند و در كار ساختن جهاني 

  .انساني تر



1384 تيراتحاد كار    ۱۲۹ 
 

    صفحه  
 

23

 
  عدالت، 

  نه تنها براي مادرم
 

 فرزانه عظيمي
كاظمي، درحالي فرا مي ) زيبا(دومين سالگرد مرگ زهرا 

رسد كه هنوز عليرغم پيگيريهاي فراوان فرزند او استفان 
هاشمي، دوست نزديك او شهرزاد ارشدي و تمامي 

پرونده ... دوستان ديگر و نهادهاي مدافع حقوق بشر و 
وميت عاملين قتل او مسكوت وي براي رسيدگي و محك

  . باقي مانده است
ما در حالي دومين سال قتل او را پشت سر مي گذاريم، 
كه اكبر گنجي در زندان جمهوري اسالمي در حال مرگ 
است و فرياد جهاني براي آزادي او هم چنان با بي 

  . اعتنائي جمهوري اسالمي روبرو است
همائي خود، در اين بار نيز زناني از سراسر جهان در گرد

شانزدهمين كنفرانس بنياد پژوهشهاي زنان، ياد زيبا 
كاظمي را به عنوان زني كه قرباني آزاديخواهي شده 
است، گرامي داشته و تالش نمودند تا فرياد عدالت طلبانه 
براي پيگيري پرونده او را بار ديگر در دومين سالگرد قتل 

  .او به گوش جهانيان برسانند
 عنوان سخنراني استفان "ها براي مادرمعدالت، نه تن"

كاظمي در شانزدهمين كنفرانس ) زهرا(هاشمي پسر زيبا 
در اين برنامه ابتدا شهرزاد . بنياد پژوهشهاي زنان بود

ارشدي بعنوان كسي كه از نزديك در جريان چگونگي 
زندگي استفان هاشمي، پسر زهرا كاظمي پس از قتل 

. ي بوده صحت كردمادرش توسط عامالن حكومت اسالم
وي كه در طول دو سال گذشته استفان را همچون 
مادري در دنبال كردن پرونده قتل زيبا ياري كرده است، 
تجربه دوسال گذشته خويش در رابطه با واقعه زيبا 

او در سخنانش از . كاظمي و مشاهداتش را بيان كرد
  : جمله گفت

ن  زهرا كاظمي و اي"مرگ مشكوك" در جائي خواندم "
برايم خيلي دردناك بود، چون زيبا بدست عوامل 
جمهوري اسالمي به قتل رسيد و اين امري ثابت شده 

ولي جنايات گذشته در سايه قراردادهاي اقتصادي . است
كيس زيبا كاظمي را خيلي ها از جمله . فراموش مي شود

ولي . دولت كانادا و دولت ايران تالش مي كنند ببندند
ت چون بخشي از افكار عمومي كانادا اين امكانپذير نيس

خواهان ادامه اين پرونده هستند و ديگر اينكه پسر وي 
  . شاكي خصوصي اين پرونده است

دولت كانادا تالش دارد پرونده را به ايران ارجاع كند، 
چون معتقد است كه او ايراني بوده، اما ما تالش داريم تا 

 زيبا هيچ اين پرونده در دادگاههاي كانادا طرح شود،
وابستگي سياسي و گروهي نداشت، حتي با هيچ گروه 
حقوق بشري نيز كار نمي كرد، فقط يك خبرنگار آزاد بود 

او . و مغرور به آنچه داشت و از حق خود نمي گذشت

آنقدر به حق فردي خود باور داشت كه حتي وقتي در 
زندان او را دستگير كرده بودند و گفتند مي توني دوربين 

فيلم هاشو حاضر شد از . جا بذاري و بري، قبول نكردرا آن
بين بره، ولي جان كساني را كه در فيلم ها بودند به خطر 

او با فدا كردن جان خودش، به همه ما ايراني ها . نيندازه
  . اجازه داده تا رژيم را به محاكمه بكشيم

من از شما مي خواهم فردي به هم كمك كنيم و نذاريم 
الزم نيست گروهي تشكيل دهيم . شه زيبا فراموش ب

بلكه كافيست همه ما هر جا كه هستيم در اين زمينه 
  ".همكاري كنيم

پس از سخنان شهرزاد ارشدي، فيلمي از شهادت دكتر 
در اين فيلم ويدئوي، . شهرام اعظم نمايش داده شد 

دكتر اعظم مشاهدات خود را بعنوان پژشك بيمارستان 
 تهران، و شاهد مرگ خانم زهرا ارتشي بقيته اهللا االعظم
دكتر شهرام اعظم كه در مقاله . كاظمي توضيح مي داد

مشتركي كه توسط هايده درآگاهي و آرنه روت تهيه شده 
توضيحات مفصلي در مورد اين واقعه و آثار شكنجه داده 
است، مشاهدات خويش را كه بخشي از آن در اين فيلم 
   :نيز آمده بود اينطور توضيح مي دهد

 بار اولي كه چشمم به او افتاد بيهوش بود كه زير يك ": 
مالفه روي برانكار قرار داشت و فقط يك طرف پيشاني 

پرستار همكارم، بر مبناي برگ تشخيصي . اش كبود بود
كه از اوين همراه بيمار آمده بود و در آن گفته شده بود 

رد بيمار خونريزي معده دارد، خواست لوله اي را از بيني وا
معده او كند تا عوارض خونريزي معده را بررسي كنيم؛ 

تمام . ولي متوجه شديم كه استخوان بيني شكسته است
كبودي . بدن بيمار عالئم عجيبي ناشي از خشونت داشت

بزرگي در ناحيه راست پيشاني داشت كه تا گوش كشيده 
پرده گوش سالم بود اما غضروف يكي از گوش . مي شد

بود و رگ خون آويزاني در درون گوش ها اخيرا شكسته 
پشت سر او در ناحيه چپ تورم آبكي . ديده مي شد

سه خراش عميق در پشت گردنش . بزرگي وجود داشت
بود كه به نظر مي رسيد به دليل فرو رفتن ناخن در 

شانه راست كبود بود و دو انگشت . گوشت پيدا شده باشد
ه بود ناخن سه انگشت يا شكست. دست چپ شكسته بود

ريه چپ متورم بود كه مي . يا اصال ناخني در كار نبود
در منطقه . توانست واكنش ريه به دو دنده شكسته باشد

شكم كبودي بزرگي ديده مي شد كه روي ران تا زانو 
دكترهاي مرد در ايران اجازه ندارند واژن . كشيده مي شد

مريض هاي زن را معاينه كنند، اما پرستار همكارم بعد از 
معاينه كامل گفت كه اين كبودي نتيجه يك تجاوز 

پشت هر . وحشيانه است و تمام منطقه واژن زخمي است
دو پا عالئم شالقي بود كه پوست را با خود كنده بود؛ 

انگشت . پنج تا پشت يك پا و هفت تا پشت پاي ديگر
  . بزرگ پاي چپ لهيده بود

نوار وقتي تصادفا سه ساعتي بعد بيمار را براي گرفتن 
مغزي به كت اسكن بردم و به دو پزشك آشنا كه جزو 
كادر اين بيمارستان نبودند اما مريض هاي خودشان را به 
خاطر استفاده از امكانات فني كم نظير اين بيمارستا به 

اين دو پزشك وقتي وضعيت . آن جا آورده بودند برخوردم
وقتي پرسيدند . خانم كاظمي را ديدند به كلي شوكه شدند

چه شده و من گفتم كتك خورده، پرسيدند از اوين آمده؟ 
گفتم بله، بعد خودشان بدون اينكه من سوالي بكنم 

من سوال . توضيح دادند او كيست و چطور دستگير شده
بيشتري نكردم اما حدس مي زنم كه خودشان در 

تازه اين موقع بود . گردهمائي بيرون اوين حضور داشتند
   ".وضعيت بيمار شدمكه متوجه ابعاد سياسي 

از آنجا كه گزارش : دكتر اعظم در اين مصاحبه مي گويد
رسمي دولت كه با همه شاهدان مصاحبه كرده بود و من 
هم تمام مشاهداتم را گفته بودم سخني از شكنجه زهرا 
كاظمي به ميان نياورده بود و در حالي كه سراسر جسم 

معلوم "كه اين زن سند شكنجه بود تنها اعالم كرده بود 
نيست جسم سختي به سر اصابت كرده يا سر در معرض 

 ديدم سكوت در برابر "اصابت جسم سختي قرار گرفته
آن خيانت به خودم است و تمام مردم و به اين ترتيب 
تصميم گرفت تا مشاهداتم را به گوش همه جهانيان 
برسانم به اين اميد كه شهادت او روندي را آغاز كند كه 

 كليه شواهد موجود توسط يك دادگاه بين به موجب آن
المللي جمع آوري شود و مورد بررسي و بحث قرار 

   ".گيرد
اين فيلم پسر زيبا كاظمي، استفان هاشمي پس از نمايش 

كه در فرانسه بدنيا آمده و از دو سال پيش فارسي ياد 
گرفته است، سخنان خود را پس از توضيح كوتاه فارسي، 

 به زبان " عدالت، نه تنها براي مادرم"تحت عنوان 
انگليسي شروع كرد، كه خانم هايده درآگاهي آن را 

  :  گفتاو در سخنانش. ترجمه مي كرد
 نام داشت و او يك عكاس و كارگردان "زيبا"مادر من

مثل بسياري از قربيانيان مذهبي ايران . فيلم مستند بود
تعهدش به هنر و فرهنگ استثنائي . يك روشنفكر بود

زيبا هم . مادر من سمبل پرنسيبها و دفاع از حق بود. بود
مثل هر كسي مثل شما در جهان، حقوق اوليه اي داشت 

بنابراين حاضر نبود در مورد . خاطر آن ايستادگي كردكه ب
گرانبهاترين هديه اي كه ما در آغاز تولد مي گيريم، يعني 

در بيست و . حق حيات و حق آزادي بيان كوتاه بيايد
 كساني كه نمايندگي جمهوري 2003چهارم ژوئيه 

اسالمي را در ايران مي كنند، براي بار ديگر جنايتي را 
عمال آنها، نمايندگانشان . رتكب شدندعليه بشريت م

خشونتي را مرتكب شدند كه به حيات مادر من خاتمه 
 ساعت دستگيري او، در طي آن چيزي 72در طي . داد

كه به آن بازجوئي مي گفتند، كاري را كردند كه ديديد و 
اشاره به . ( قابل اعتمادترين شاهد ما همه چيز را گفت

سب قوانين بين المللي بر ح) شهادت دكتر شهرام اعظم
كساني كه بر ايران حكومت مي كنند هنوز انسان 
محسوب مي شوند، در حاليكه بايد دشمنان بشريت 

دير يا زود ما آنها را تحت تعقيب قرار . محسوب شوند
چه بعنوان . خواهيم داد و بايد بهاي جناياتشان را بپردازند

ه خانواده هاي كساني كه دچار اين مشكالت شدند، چ
كساني ديگري كه خواهان عدالت هستند، ما آنها را تحت 

  . تعقيب قرار مي دهيم
راه زيبا كاظمي، تالش او در زندگي اين بود كه تغييراتي 
را ايجاد كند كه ما مي خواهيم و اميدوارم آنچه كه اينجا 
گفته مي شود بر وجدان ما اثري بگذارد كه همه خواهان 

  . اين مسئله بشوند
ل است كه براي اجراي عدالت در حق مادرم من دو سا

امروز دومين سالگرد مرگ مادر من . مبارزه مي كنم
دست مي زنيم براي زيبا براي او گريه نمي كنيم، . است

همه به احترام زيبا . (براي آنكه شجاعت او را پاس داريم
  )به پا خواستند و كف زدند

د من مي خواهم بگويم حمايت هر چه بيشتري از افرا
اين چيزي است كه به . براي من با ارزش ترين چيز است

من بيش از هر چيز انرژي مي دهد و مرا در ادامه راه 
آن روزي كه خبر مرگ مادرم را شنيدم، . قدرت مي دهد

 . چيز زيادي راجع به سياست نمي دانستم
  15در صفحه بقيه 



 براي نجات جان اكبر گنجي، از هيچ تالشي دريغ نورزيم

 

  
  اعالِميه مشترک

  
  ! آزاديخواهان

 اکبر گنجي، مي گذرد و مطابق گزارش –حدود يک ماه از اعتصاب غذاي زنداني سياسي سرشناس 
. تر مي شود  خانم شيرين عبادي، اين روزنامه نگار شجاع روز به روز به مرگ نزديک–وکيل او 

اسالمي درخواست هاي افکار عمومي جهان مبني بر آزادي اين زنداني سياسي را که پس جمهوري 
 سال و اندي اسارت سخت به معالجه و مداواي پزشکي نيازمند است، همچنان بي پاسخ ۵از 

المللي حقوق بشر، گزارشگران بدون  سازمان ديده بان حقوق بشر، فدراسيون بين. گذاشته است
ين الملل، با تأکيد بر مسئوليت مستقيم جمهوري اسالمي در حفظ جان اکبر مرز و سازمان عفو ب

بانان وي اعالم  ناپذير سالمتي گنجي را به زندان گنجي، نگراني عميق خود از به خطر افتادن جبران
بانان نياز است تا سرسختي  تري عليه زندان اما هنوز هم به تشديد فشار بيشتر و گسترده. اند کرده

  .  هم بشکندآنها در
  ! خواهان آزادي

او که سالهاست در ! گنجي، زنداني است چون افشاگر تاريک خانه هاي جمهوري اسالمي است
هاي استبداد، بر عقايد خود و خواست آزادي پاي مي فشرد و حاضر به معامله با دشمنان  زندان

اينک دفاع از آزادي . آزادي نمي شود، به يکي از مظاهر برجسته مقاومت در ايران بدل شده است
ها و  در ايران، خود را در مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي از جمله نجات اکبر گنجي از زندان

المللي، مقامات رژيم را واداشت تا زنداني سياسي و  اگر فشار ملي و بين. دهدها نشان مي  اسارتگاه
 از زندان به –اي  ناصر زرافشان وکيل شجاع پرونده قتل هاي زنجيره–خواه سرشناس  آزادي

بانان گنجي را نيز در هم  بيمارستان انتقال يابد، تداوم اين فشارها خواهد توانست مقاومت زندان
در هرکجا که هستيم و به هر شکل ممکن . گذاشت که دير شود و زمان از دست رودنبايد . بشکند

نگراني خود از نزديک شدن اين . که مي توانيم فريادگر اعتراض به ادامه اسارت گنجي شويم
نگذاريم که . ترين سطح ممکن اشاعه دهيم روزنامه نگار شجاع به مرز مرگ و نيستي را در وسيع

  . کارزار براي آزادي اکبر گنجي، جزئي از مبارزه براي خود آزادي است. وداکبر گنجي از دست ر
  

  حزب دموکرات کردستان ايران 
  سازمان اتحاد فداييان خلق ايران 

  ) اکثريت(سازمان فداييان خلق ايران 
   سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران –کومه له 

  
  درگذشت آقاي محسن جمشيدي رودباري

 
 يديجمشو فردوس ، پدر عباس ي رودباريديجمشمحسن  يم که آقايبا کمال تاسف با خبر شد

  .  درگذشتي سالگ۹۴ در سن ۱۳۸۴ر ماه ي ت۱۷ ، درييک فداين چري، مبارزيرودبار
سيستي آشنا شد و رفيق عباس از زمره اولين انقالبيون جواني بود که که در دانشگاه با افکار مارک

در دوران سربازي به جنبش چريکي پيوست و پس از آن به عنوان يک انقالبي حرفه اي در خدمت 
 ،ه شدن پسرشانخبر کشتپس از مدتها بي خبري از فرزند خود،  خانواده عباس. جنبش قرار گرفت

 با يريک درگيان ي، عباس چند روز قبل درجردنديشنو ياز راد ۱۳۵۱ر ي ت۲۵ در ن بار ي اوليرا برا
 را در ي ساواک به دروغ خبر کشته شدن وير شده بود وليساواک مجروح شده و زنده دستگ

ر ير و زي بعد باخبر شدند که خبر ساواک نادرست بوده و عباس دستگيمدت. ر منتشر کرديدرگ
پدر  از سوءاستفاده ساواک از مهر يري جلوگي براي رودباريآقا. ن شکنجه ها قرار دارديدتريشد
 يديعباس جمش.  اعتراف، هرگز به ساواک مراجعه نکردي و فشار به عباس برايفرزندو 

 بدون آن که خانواده بدانند اعدام سپرده شد،به جوخه انه يمخف ۱۳۵۳دوم مرداد ماه   در يرودبار
  .   و کجا به خاک سپرده شده استيکه ک

  
 ي فردوس جمشيدي آقاي،  پدر گرامي رودباريدي محسن جمشيدرگذشت آقا» اتحاد کار«

 . گويدي را به ايشان و خانواده محترمشان تسليت ميرودبار
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