
جنگ آمريکا در عراق در واپسين روز سـال          
 به وقوع   ۱۳۸۲و همزمان با شروع بهار سال       

تالش های جنبـش ضـد جـنـگ و             .   پيوست
مخالفت مجامع بين المللی و بخش مهـمـی از         
دول اروپائی و در راس آن هـا فـرانسـه و              
آلمان نيز نتوانست مانعی در برابر تصـمـيـم          
کابينه جنگی رئيس جمهور بوش ايجاد کند و        
دولت آمريکا بی هيچ اعتنائی به مخالفت بيـن         
المللی  و با زيرپا نهادن تمامی ميـثـاق هـای             
بين المللی، ماشين جنگـی خـود را بـه راه               
انداخت تا ويرانه های باقی مانده از بمـبـاران      

 سال گذشته در عـراق را، بـازهـم             ۱۲های  
 . ويران تر کند و کشور عراق را تسخير نمايد

بهانه جنگ کشورگشايانه دولت آمريـکـا در         
عراق، سرپپچی عراق از اجرای قطعنامه های       

اما امروز ديگر بـر هـيـچ        .   سازمان ملل است  
کس پوشيده نيست که خود سازمان ملل هـم         
برای دولت فعلی آمريکا مـحـلـی از اعـراب             
ندارد و تنها زمانی قابل تـحـمـل اسـت کـه               
درخواست های دولت آمريکا را بدون چـون         
و چرا اجابت کند و به دستگاه مشـروعـيـت            
بخشيدن بر سلطه جوئی های جديد آمـريـکـا         

 . بدل گردد
اعزام صـد  .   آغاز جنگ چندان غيرمترقبه نبود 

ها هزار نيروی نظامی بـه خـاورمـيـانـه و               

 ۳ در  صفحه    

 نوروزتان  
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 در آستانه بهاری ديگر
 و  با آرزوی سالی بهتر

استقرار يک زرادخانه عظيم جنگـی در خـلـيـج             
مـامـوريـت    .   فارس فقط برای ايجاد وحشت نبود   

اين نيروها با جنگ فعلی آغـاز شـده اسـت، و               
. مطمئنا با اتمام آن نيز به پايان نخواهد رسـيـد           

در پشت سر توجيهات دولت آمريکا بـرای رفـع      
شر صدام حسين، شر بزرگ تری نهفته است که        
برای پياده کردن آن استراتژ های کـاخ سـفـيـد             

هدف مـحـکـم      .   سال ها ست که نقشه کشيده اند      
. کردن حضور يک سويه آمريکا در منطقه اسـت        

جای پائی که به منزله پايگاه عمـلـيـاتـی ارتـش              
آمريکا عمل کند و تحـت نـظـارت يـک ژنـرال                

دمکراتـيـزه   "   رسالت" آمريکائی هم اداره شود تا      
کردن منطقه به شيوه آمريکائی ، با بمـبـاران و            
کشتار مردم بی گناه تکميل شود و هر کسی کـه           
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 . برابر آن کرنش نکند، از روی زمين محو گردد
اکنون جهان در مقابل واقعيت تلخی قرار گرفتـه         
است که چندان جديد هم  نيست، اما هـيـچ گـاه              
دکترين امپرياليستی جديد چنين روشن چـهـره         

سال ها قبل وقتی کـه      .   خود را عريان نکرده بود    
پدر رئيس جمهور فعلی آمريکا از نـظـم نـويـن             
جهانی سخن گفت، هيچ کس از اين نظمی که در        
مخيله دولتمردان اياالت متحـده مـی گـذشـت،            

جنگ اول عليه عراق بـه  .   تصوير روشنی نداشت  
بهانه رها سازی کويت، آغاز استقرار  اين نـظـم      

و اينک جرج بوش دوم با همان تـيـم     .   اعالم شد 
پدری در صدد قطعيت بخشيدن بـه ايـن نـظـم             
نوين، آتش جنگ ديگری را در عراق برافروختـه        

در اين بی نظم سازی جهانی منافع آمريکا   .   است
در سراسر جهان در درجه اول اهـمـيـت قـرار             
دارد و نهاد های بين المللی تا زمانی کـه اراده             
دولت آمريکا را به رسميت شناخته، نمايـنـدگـی          
تام به ارتش آمريکا برای اجرای منويات دولـت       
خود به نام جامعه بين المللی را بدهـنـد، قـابـل              
تحمل اند و در غير اين صورت بود و نبود شان           
. فاقد اهميت است و همواره دور زده می شـونـد     

اين کار را نه فقط بوش پسر در حمله اخيـر بـه       
عراق کرد، بلکه کلينتون دمکرات هم در حمله بـه    

اول .   يوگسالوی منتظر سازمـان مـلـل نـمـانـد            
دستور حمله صادر کرد و بعـد از هـفـتـه هـا              

 . بمباران ، سازمان ملل وارد قضيه شد
جنگ آمريکا درعراق، فقط جنگی علـيـه صـدام            

اين جنگ اهداف متعددی را دنبال      .   حسين نيست 
می کند که ساقط نمودن صـدام يـکـی از آن                
هاست، ولی هدف اصلی آن گذاشتن سنگ بنـای         
تسلط بالمنازع بر منطقه حساس خـاورمـيـانـه،          
کنترل چرخش توليد و صدور منابع زيرزميـنـی         
آن از طريق تغيير دلخواه در جغرافيای سياسی        

نقشه های دولت بوش بـرای ايـن          .   منطقه است 
تغييرات برخالف بوق و کرنای تبلـيـغـاتـی در            

 سپتامبر ۱۱مورد جنگ عليه ترور، بعد از حادثه  
از همان نخستين روزهای روی کار آمدن بوش        

حذف ياسر عرفات از صحـنـه       .   کشيده شده بود  
سياسی و تاکيد رسمی دولت بوش به اين که بـا     
عرفات مذاکره نمی کند و بايد تشکيـالت دولـت           
خودگردان اصالح شود و نماينده ديگری يعـنـی         
دلخواه آمريکا را انتخاب کند تـا مـورد قـبـول              
آمريکا قرار گيرد، خبر از آن داشت که بـعـد از            
اين روسای دولت های منطقه بايد مورد قـبـول           
آمريکا باشند تا به رسميت شناخته شوند و در          
غير اين صورت با بايکوت و تحقير، بـه هـمـان             
سرنوشتی دچار می شوند که ياسر عرفات زير        
بولدوزرهای آريل شارون که از پشتيبانـی بـی         
دريغ جرج بوش برخوردار است، با آن دست به        

در مخيله بوش و مشـاوران او        .   گريبان است 
کردن منطقه همـيـن     "   دمکراتيزه" قطعا يک سر    

طور که در عراق در جريان است، محـاصـره          
کشور ها و چه بسا بمباران آن ها و ديـکـتـه         
کردن انتخاب اين يا آن فرد مـورد اعـتـمـاد              
. آمريکا به ريـاسـت دولـت نـهـفـتـه اسـت                 

اولتيماتوم به صدام و خانواده او برای تـرک          
کشور خود گويای ته ذهن کسانی است که بـا      
تئوری تغيير جهان و رفع فتنه و شر از آن به           
صحنه آمده اند و از قضـا بـزرگ تـريـن                 
زرادخانه جهان را هم در اختيار دارند و در           
اين راه از هيچ اقدام دهشتباری ابا ندارند در          
اين جا  سخن بر سـر نـه رفـتـن صـدام و                 
سرنگونی رژيم ديکتاتوری او، بلکه بـه کـار           
گرفتن روشی است که دولت بوش با استفاده        
از آن در صدد قهرمان نمائـی در جـهـان و            

ايـن  .   ظاهر شدن در نقش ناجی ديگران اسـت       
گونه برخورد به ديکتاتور بـغـداد خـالـصـه            
نخواهد شد و فردا هر دولتی که بـاب طـبـع              
آمريکا نباشد به همين ترتيب و  به راحتی آب          
خوردن تهديد به بمباران و کشتار خواهد شد        
و علنا هر کسی  که با آمريکا نيست در رديف           

همانـگـونـه کـه       .   دشمن قرار داده خواهد شد    
امروز دارودسته بنيادگرايان راسـت گـرای         
حول و حوش آقای بوش تفکيک چندانی بـيـن          
مخالفان نقشه های جنگی شان قائل نيستند و        
برايشان فرقی نمی کند که چه کسی مـخـالـف      

هر که با آن ها نيست، بـر    .   سياست آن هاست  
حال فرقی نمی کند کـه ايـن فـرد            .   آن هاست 

صدراعظم آلمان باشد و يا رئيـس جـمـهـور            
فرانسه، فورا به حلقه غير خودی هـا يـعـنـی             

 . دشمنان افزوده می شود
شکی نيست که بخشا امکانات گسترده مـالـی،    
تکنيکی و نظامی آمريکا ست که اجازه چنـيـن          
. برخورد هائی را به دولت اين کشور می دهـد  

اما بخش اصلی و مهم قدرت تاکنونی ايـاالت          
متحـده در پـذيـرش بـی چـون و چـرای                   
سرکردگی آن از سوی جهان غرب در دوره          
جنگ سرد و تا حدود زيادی تا هميـن جـنـگ            

شکاف بين آمريکا   .   جاری در عراق بوده است    
و برخی از متحدين تاکنـونـی آن در اروپـا              
عليرغم خوش رقصی هـای نـخـسـت وزيـر            
انگليس، موقعيت ممتـاز ايـاالت مـتـحـده را              

همين واقـعـيـت هـم        .   خدشه دار ساخته است   
دولت آمريکا را نه فقط در اروپا و ديگر نقـاط          
جهان، بلکه در خود اياالت متحده نيز تضعيف        
. نموده در موقعيت دفاعی قـرار داده اسـت           

افکار عمومی جهانيان اکنون همه اعمال دولت        
آمريکا را زير ذره بين می گذارد  و يک جبهـه    
جهانی عليه سياست های جنگی بوش شـکـل          

بخش مهمی از کشور های جهـان  .   گرفته است 
رسما جنگ آمريکا در عراق را نقض قـوانـيـن       

 . بين المللی دانسته اند
از طرف ديگر، ادامه لشگـرکشـی بـه عـراق،             
. دخالت آشکار در امور داخلی کشور مـاسـت        

. اين امر را دولت بوش بار ها اعالم کرده اسـت        
اشکال اين دخالت را امروز به دقت نمـی تـوان            
تصوير کرد، اما آن چه که مسلم اسـت، دولـت        
آمريکا با قرار دادن حکومت اسالمی در ليـسـت          
محور شر، قصد ارشاد حکـومـت اسـالمـی را             

وارد شـدن    "   شر شناسی "   هدف از اين    .   نداشت
دولت آمريکا به صحنه تحوالت در ايران بمثابـه         

امری که مدت هـاسـت      .   قهرمان مدافع خير است   
بادی در زير پوست خيلی ها انداخته است که با          
استفاده از ارابه جنگی و امکانات تبليغی آمريکـا         
از يک سو و نفرت عمومی از نـظـام مسـتـبـد             
اسالمی در ميان مردم از سوی ديـگـر، بـخـت          
خود را در چنگ انداختن به قدرت بيازمايـنـد و           
روی دست ماشين جنگی آمريکا وارد تـهـران           

اما مردم ما دوستی آمريکا با خود را يک     .   شوند
 و در سازماندهی کودتـا  ۱۳۳۲ مرداد ۲۸بار در   

عليه دولت دکتر مصدق تجربه کرده اند و گـول          
 . وارثان آن کودتا را نخواهند خورد

 صد سال پيش کشتی های توپدار انگلـيـس در           
خليج فارس با شليک به شهر ها، به مردم منطقه          
ديکته می کردند که بر خواست های استعمـاری         
بريتانيا گردن بگذارند و امروز ناوگان جـنـگـی          
اياالت متحده آمريکا با شليک موشک دور بـرد          

تا سـلـطـه بـر         .   همين کار را باب روز می کنند      
منابع طبيعی و سرنوشت کشور های منطقـه را          
به دست  گرفته تصميمات آن ها را به نفع خـود            

 .تصحيح کنند
برای مقابله با سياست سلطه جويانه و جـنـگ            
طلبانه آمريکا در منطقه بايد خواستار آن شـد           

 : که
جنگ آمريکا در عراق به فوريت قطع شـده،            )   ۱

سربازان آمريکائی و انگليسی به سرعت خـاک         
 . عراق را ترک کنند

نظارت بر اجرای قطعنامه های سازمان مـلـل   )   ۲
از طريق خود سازمان ملل طبق روال قـبـل از             
جنگ پيش رفته، نتيجه آن بـدون تـبـديـل ايـن               
بازرسی ها به مساله کشدار دهـه هـا، رسـمـا              
اعالم شود و با لغو تحريم هـا عـلـيـه عـراق،                 
انتخابات آزاد و با حضور بالمانع کليه احـزاب          
در انتخابات، از طرف سازمان ملل برگزار گردد        
و تعيين تکليف با صدام و ديگـر سـران رژيـم              
کنونی بغداد به دست دادگاه های علنی و مـورد          

 . قبول مردم سپرده شود
هر گونه دخالت خارجی در امور مـنـطـقـه،             )   ۳

ديکته کردن به دولت ها با تهديد به بمـبـاران و          
غيره، بمثابه تجاوز به استقـالل کشـور هـا و              
نقض اراده و رای مردم آن کشور مردود اعـالم      

 . شود
منشور حقوق بشر سازمان مـلـل بـمـثـابـه          ) ۴

کارپايه درمناسبات بين الملـلـی و در رابـطـه              
سازمان ملل با دولت های ديکتاتور و مسـتـبـد،           

احترام به حقوق اوليه مردم ، رعايـت        .   قرارگيرد
آزادی های بی قيد و شرط سياسی و برگـزاری        
انتخابات آزاد شرط به رسميـت شـنـاخـتـن و           

 .مشروعيت دولت ها اعالم گردد

 

 جنگ آمريکا در عراق ،
پيش درآمد سلطه جوئی های بيشتر

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 ۱ادامه از صفحه 

 سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى ايران 



    ۳ صفحه

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

در آستانه بهاری ديگر قرار داريم بهاری نـو بـا         
رنگ ها و نسيم ديگری در طبيعت و در آستـانـه            

زمستانـی  .   ورق خوردن ديگری در تقويم طبيعت     
رخت بر می بندد و بهار ديگری چهره می گشايد          
با رويش ها ی جديد و شکفتن های دگرباره در           

 . پهنه بزرگ جهان
برای مردمان کشور ما از ديـر      
باز فـرارسـيـدن بـهـار آغـاز            
ديــگــری بــوده اســت بــرای        
نــوســازی زنــدگــی خــويــش،     
پوشيدن لباس نو ، خانه تکانـی       
نوروزی و ديد و بازديـد هـای       

همه نشانه اعتقاد به    . .   نوروزی  
اين همراهی با طبـيـعـت بـرای          

 .تغيير در زندگی خود بود
 نوروز باسـتـانـی مـا جشـن           
فرارسيدن بهار و گرامی داشت     
مقدم بهار بعد از پـايـان يـک            

 .زمستان سرد است
جامعه ما نيز هم چون طبيـعـت        
و با طبيعت، در آستـانـه آغـاز         

سـالـی   .   سالی ديگر قـرار دارد     
همچون سال های ديگـر بـرای        
مصاف با زمسـتـان اخـتـنـاق          
حکومت اسالمی، سالی ديـگـر       
در مصاف با غول استـبـداد و         
بيداد، و با الهـامـی مـجـدد از            
پيروزی بـهـار طـبـيـعـت بـر             

سالـی پـر از       .   زمستان فرتوت 
تالش برای گشودن راهی بر بهار جـاودانـه در            
آزادی و امنيت اجتماعی و فردی، سالی در اعالم         
اراده و عزم ميليونی مـردم بـرای زنـدگـی در               
فضائی باز و جهانی آزاد با شميم بهاری و حـق           

 . انتخاب آزادانه راه و روش زندگی 
مردم کشور ما در شرائطی در آسـتـانـه سـال              

 ۱۳۸۱ قرار گرفته اند که سال سپری شده       ۱۳۸۲
از .   را چندان آسان در پشت سر نگـذاشـتـه انـد            

ويژگی های مهم سال گذشته تهاجم علنی تـر و           
بی محابای استبداد حاکم بـر دسـتـاورد هـای              
مبارزات مـردم، ربـودن و شـکـنـجـه کـردن                 
نويسندگان و روزنامه نگاران، دستگيری وکـيـل      
خانواده های قربانيان قتل های زنـجـيـره ای و             
آزاد نمودن عاملين و تامين امنيت کـامـل بـرای             

سـال گـذشـتـه، سـال          .   آمرين اين قتل ها، بـود     
دستگيری های جديد در جنبش دانشجوئی و در         
ادامه تبرئه عاملين حمله به خوابگاه دانشجويـان،        
ادامه بازداشت معترضين به اين حمله و محکـوم         
نمودن دانشجويان به زندان های طويـل الـمـدت          

 . بود
در سال گذشته نيز همچون تمامـی سـال هـای             
حيات جمهوری اسالمی شکاف بين فقر و ثـروت         

در جامعه ما عميق تر گشـت و کـارگـران و               
حقوق بگيران کشور در فقر هر چه بيـشـتـری           
فرو رفتند و دالالن و انگـل هـای حـاکـم بـر                 
سرنوشت کشور و غارتگران اموال عمومی هر       

بيکاری ، بی خانمانی و بـی    .   چه فربه تر شدند  
تـورم  .   آيندگی جوانان وسعت بيشتری يـافـت       

رشد صعودی نمود و درآمد هـای مـردم در            
همان سطح نازل سال پيش خود درجا زد، و           
بيش از هـمـه خـانـواده هـای کـارگـران و                  
زحمتکشان بيشتر از پيش به فالکت اقتصـادی        

 . سوق داده شدند
از طرف ديگر اما تالش برای رهائی از جهـنـم           
حکومت اسالمی با حضور قدرتمنـد جـنـبـش           
های اجتماعی در صحنه کشور حتی در اشکال        
ابتدائی آن چهره دگرگونی از خـود آشـکـار             

زنان کشور ما در صدر همه مبـارزان        .   ساخت
عليه سلطه سياه استبداد مذهبی در هر کجا که         
بودند از کارخانه تا دانشگاه و از خـانـه تـا              
ادرات دولتی، بانگ پايان دادن به وضعيت غير        
. قابل تحمل کنونی را هرچه رساتر سر دادنـد         

کارگران در سراسر کشور با خواست تامـيـن         
حداقل زندگی، نظام بی حقوقی حاکم را زيـر           
سوال بردند و دانشجويان و نـيـروی جـوان            
کشور در سرتاسر سال با خواست پايان دادن        
به اختناق و دخالت های پليسی در محيط هـای     
آموزشی ، بر خواست های دمکراتيـک مـردم          
طنين ديگری بخشيـدنـد و نـويسـنـدگـان و               
روشنفکران جامعه ما با تحمل زندان و شکنجه        

و با به جان خريدن تهديد های رسمـی و غـيـر               
رسمی عوامل سرکوب و اختناق به دفاع از حـق           

 .حياتی آزادی عقيده و بيان تداوم بخشيدند 
سال جديد اما با توشه ای ديگر از رشد مبارزات          

در اسفند ماه گذشته و در   .   مردم شروع می شود   
ماه پايانی زمستان، مردم کشور ما بار ديگر بـا           
سالح بی صدای آرای ميليونـی     
خود سخن گفتند و اين بار بعد       
از بار ها ريختن آرای خود بـه        
حساب يک جناح از حکومت و       
در مقابله بـا ارکـان اصـلـی            
حکومت اسالمی يعنی ولی فقيه     
و دارودسته اش، با امتـنـاع از         
دادن رای به اصـالح طـلـبـان          
حکومتی گام ديگری بـه جـلـو         
برداشتند و عالوه بـر آن کـه          
خصلت اعتراضی رای خود در     
طــول ســال هــای اخــيــر را         
برجسته تر نمودند، قبل از همه      
خواست تغيير کل حکومـت را       

طی ساليان  .   به نمايش گذاشتند  
گذشته از طرف حکـومـتـگـران      
تالش شده بود خواست تغييـر      
در وضعيت سياسی بـعـنـوان        
خواستی همگانـی در گـرد و          
غبار دعوا بر سر تقسيم قدرت      
. در درون حکومت محو شـود      

اما مردم اين بار با امتناع خـود      
از رای دادن به حـکـومـتـيـان           

آن ها بـه جـنـاح         "   نه" نشان دادند که هدف رای      
ديگر الزاما چک سفيد به جـنـاح اصـالح طـلـب               
حکومتی برای نجات جمهوری اسـالمـی نـبـوده           

رای آن ها در همه حال رای به تغييـر کـل     .   است
حکومت بوده و هر کسی که تـالش کـنـد ايـن                 
حکومت سياه را به هر ترتيبی حفظ و بازسـازی          

 . نمايد، در مقابل اراده مردم خواهد ايستاد
اقدام ميليونی مردم کشور ما در امتناع از دادن           
رای به هيچ کدام از جناح هـای حـکـومـت گـام                
متفاوت و مهمی در رشد جنبش مردم طی سـال           
های اخير بود و خود به نوعی طاليه اعالم پايـان    
زمستان جمـهـوری اسـالمـی بـا اعـالم عـدم                 
مشروعيت آن و استقبالی پر طنين از بهار بعد از          

 . اين حکومت سياه در کشورمان بود
به استقبال بهار طبيعت و آغاز پـرشـکـوه سـال          
ديگری از حيات آن بشتابيم و سال جديد را بـا             
تشديد مبارزه عليه حکومت استبدادی و اهريمـن        
سياهی و تباهی به سالی مهم و تعيين کننـده در            
تحقق آرزوی مردم کشورمان برای رسيدن بـه         

 . بهار آزادی تبديل کنيم

 در آستانه بهاری ديگر
 و  با آرزوی سالی بهتر



    ۴ صفحه    ۴ صفحه

 : مقدمه
انتخابات شوراهای شهر و روستا در نهم اسفند ماه نتايجی غيرمـتـرقـبـه               

برای هرکس که اندکی از افکار عمومی در ايران اطـالع داشـت و             .   نداشت
اصوال به افکار عمومی مردم اهميت و ارزشی قائل بود، درک اين واقعيـت              

بسياری حتی اين برخورد مردم را در انتخابـات دوره دوم             .   دشوار نبود 
هر چند در آن انتخابات خـاتـمـی      .   رياست جمهوری خاتمی انتظار داشتند    

در .   رای بيشتر هم آورد، ولی اين افزايش رای ربطی به کارنامه او نداشت            
آن انتخابات بسياری از کسانی که در دوم خرداد به خـاتـمـی رای داده            

 . بودند، اصال در انتخابات شرکت نکرده بودند
 اسفند ماه، جدا از تفسير هائی از نوع ۹امتناع مردم از شرکت در انتخابات       

، دو نوع تحليل شده "   خود زنی" تفسير پرخاشگرانه آقای ابراهيم يزدی به  
 : است

در نوع اول، برخی دليل اين امتناع را  دلسردی مردم از اصـالح طـلـبـان               
دانسته اند و برخی ديگر ، اين امتناع را نـاامـيـدی مـردم از اصـالحـات                      

طبيعی است که هر دو اين تـفـسـيـر هـا، در                .   درحکومت تفسير کرده اند   
چارچوب اصالح طلبان درون حکومت و نيرو های هـم سـو بـا آن هـا                     
درخارج از حکومت رايج است و درعين داشتن عياری از واقعيت، اما بيان             

اين که اصالح طلبان حتی به وعده های خود در حد هـمـان        .   همه آن نيست  
شعار های بی رمق شان در مورد حکومت قانون در چـارچـوب هـمـيـن                 

ولی قضاوت دوم در ايـن کـه            .   حکومت هم عمل نکرده اند، شکی نيست      
مردم از اصالح در حکومت نااميد شده اند، متکی بر اين پيش فرض اسـت     
که رای به اصالح طلبان، در چندين انتخابات بعد از دوم خرداد، رای اميـد               

اين فرض اگر در مورد بخشـی از      .   به اصالح از درون حکومت بوده است      
رای مردم به اصالح طلبان صادق باشد، در مورد بخش مهمی از ايـن آرا                

همه آرائی که از دو خرداد به بعد به حساب اصالح طـلـبـان    .   صادق نيست 
ريخته شد، الزاما رای به اصالح حکومت نبود، بخش اعظم اين آرا هـمـيـن                
طور که در امتناع اخير مردم از شرکت در انـتـخـابـات نشـان داد، رای                     

به رکن اصلی  حکومت روحانيت و در راس        “   نه” اعتراضی مردم و رای     
اصوال مساله اصالح طلبان حکومتی از زمانی جدی شد        .   همه ولی فقيه بود   

که نيروی عظيم مخالف استبداد مذهبی انتخابات رياست جمهوری را بـه             
تصفيه حساب با مدافعان سر سخت اين استبداد تبديل کـرده و بـا آراء                  

در عين حـال  . خود نماينده رسمی روحانيت حاکم را از دور خارج ساختند 
نتيجه ديگر اين کار آن بود که به نيروی ديگری که طی چندين سال قبل از            
آن انتخابات بتدريج از مواضع حکومتی بيرون رانده شده بـود، دوبـاره               

اصالح طلبان حکومتی در مصاف مردم با حکومت در پـای    .   جان بخشيدند 
صندوق های رای از خال عدم حضور نيروی ديگری در انتخابـات تـحـت                
کنترل حکومت، بهره ور شدند و يکشبه صاحب ميليون ها رای و پسـت                 

آن ها در ادامه اين جريان، مجلس را هم بر سـهـم             .   های مهم دولتی شدند   
خود در قدرت افزودند، اما نه نماينده جنبش مردم بودند و نه مـنـعـکـس                   

آن ها از سرسپردگان همين نظام استـبـدادی     .   کننده نظر مردم در حکومت    
بودند و خود در تثبيت آن نقش مهمی ايفا کرده بودند و در طول اين سـال     
ها نيز بزرگ ترين دغدغه شان نه گردن نهادن به آرائ مردم، بلکه قبل از                

رای به اين لشگر شکست خـورده      .   همه حفظ همين نظام فرتوت بوده است      
در جمهوری اسالمی بيش از آن که رای به خود آن ها باشد، رای نـفـرت             

 . به جناح اصلی حکومت و درهم شکستن نقشه های سياه تر آنان بود

در برخورد نوع دوم، شرکت يا عدم شرکـت مـردم در انـتـخـابـات در                  
تحليـل از انـتـخـابـات از            .   جمهوری اسالمی چندان نقشی بازی نمی کند      

عناصر درونی تحرک آرائ مردم استنتاج نمی شـود، در ايـن نـوع از                    
برخورد، انتخابات در حکومت اسالمی تحت هر شرائطی و با هر ميزان از             

شرکت مردم افتادن در دام فريـب و عـدم       .   شرکت مردم يک نمايش است   
تنها وجهی که در اين نـوع از          .   شرکت شان، درک واقعيت اين فريب است      

برخورد به شرکت يا عدم شرکت مردم در انتخابات وجود دارد، صـحـت        
اين واقعيت است که امر انتخاب در جمهوری اسالمی آزاد  نيست و تـالش    

ولی اين که همواره انتخابـات در    .  رژيم برای تبديل آن به يک نمايش است 
جمهوری اسالمی يک نمايش بوده است، يک قضاوت ناصحـيـح و فـاقـد                 

ارزيابی آماری از تحرک آرائ مردم طی سـال هـای            .   استدالل عينی است  
بعد از انتخابات مجلس پنجم گويای اين واقعيت است که بازی مـردم بـا                 
کارت رای در برابر حکومت اسالمی از مدت ها پيش آغاز شـده اسـت و             
امروز بعد از شرکت وسيع مردم در انتخابات مهمی مثل رياست جمهوری         
و مجلس، عدم حضور در پای صندوق های رای در انتخابات شـورا هـا                 
بازتاب خاص خود را دارد و قبل از همه عدم مشروعيت حکومـت را نـه                  

فـرامـوش   .   فقط آشکار، بلکه به نتيجه ناگزير هر تحليل جدی تبديل می کند      
نبايد کرد که جمهوری اسالمی هم چنان مدعی است که در جـريـان يـک                  

 .  درصدی مردم تاييد و سپس مستقر شده است۹۹رفراندوم و با آرائ 
 

 آرا مردم و جمهوری اسالمی 
اين که جمهوری اسالمی با آرائ مردم مستقر شده است، اگـرچـه بـرای             

اگرچه آن روز کـه       .   اکثريت همين مردم يک واقعيت تلخ، اما واقعيت است        
اين جمهوری به رای گذاشته شد، حتی خود دست اندرکاران آن هم چندان        
تصوير روشنی از آن نداشتند، برای مردم هم نمی توانست روشن بـاشـد              

اکنون اما اين هـيـوال       .   که تحت اين عنوان چه هيوالئی می تواند زاده شود         
نزديک به ربع قرن از حيات جامعه ما را زير سيطره خود داشته اسـت و                 
در اين مسير طوالنی کارنامه سياهی از سرکوب و کشـتـار و غـارت و                   

اما هر کاری کرده است هنـوز  .  ويرانی کشور از خود برجای گذاشته است 
نتوانسته است، اتکا حتی صوری به رای مردم را کنار گذاشته و فقـط بـا                 

کم نيسـتـنـد کسـانـی در           .   اسالميت خود بر سرنوشت جامعه حکم براند      
حکومت اسالمی که انتخاب در موقعيت های حساس اين حکومت را منتفی            
می دانند و علنا از مردم به عنوان صغار و نيازمند به راهـنـمـا و رهـبـر                      

از جمله اين افـراد،    .   برگزيده از جانب يک قدرت مافوق طبيعی دم می زنند     
مقامات رسمی حکومتی مثل رئيس مجلس خبرگان رهـبـری جـمـهـوری                
اسالمی است که علنا اعالم داشت که حتی وظيفه خبرگان رهبری هـم کـه            
بيشتر برگزيده شورای نگهبان منتصب رهبر هستند تا مردم، نه انـتـخـاب            

هرچند کسانی از جناح راست حکومت بـارهـا      .  که جستجوی رهبری است 
تعويض جمهوری اسالمی با حکومت اسالمی را مطرح نموده اند، اما هنوز            
. هيچ کس به خود جرات نداده است که رسما از لغو رای مردم دفاع کـنـد                 

هرچند در عمل اين رای عمدتا طی سال های اخير، آن جا کـه بـا قـدرت               
محافل حاکم در تضاد افتاده است، به هيچ گرفته شده است و نـتـايـج آن                  
. حتی در چارچوب تنگ درون حکومت هم، به رسميت شناخته نشده اسـت      

اما عليرغم اين، رای مردم به عنوان تنها نشانه جمهوريـت در حـکـومـت                  
اسالمی، در مصاف همه جانبه مردم با حکومت، جايگاه ويژه ای يـافـتـه                 

 .است
 اگر اندکی به تاريخ تحوالت سياسی در ايران دقت کـنـيـم، مـردم ايـران           
همواره با حضور در خيابان ها به تغيير در رژيم دست زده و يا هر تغيير         

اما از   .   ديگری در اوضاع سياسی را به حکومت های وقت تحميل کرده اند        
دوم خرداد به بعد، رای مردم به عنوان يک عرصه جديد حضـور مـوثـر                  

از انـقـالب   .   مردم، وزن جديدی در معادالت سياسی کشور پيدا کرده است  
مشروطيت تا دوم خرداد هيچ گاه آرائ مردم در پای صندوق هـای رای                

 

 رای مردم و آينده ايران 
 

 مسعود فتحی 
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کنار گذاشته شدن ناطـق نـوری از ريـاسـت           .   منشا اثر جدی نبوده است  
جمهوری از پيش تعيين شده، اولين نتيجه مهم در تاريخ انتخابات در ايران    

مردم ايران برای اولين بار با رای خود و از طريق انتخابات، معادالت             .   بود
در .   قدرت در حکومت را به هم ريختند و با قدرت اعالم حضـور کـردنـد               

سال های بعد از اين انتخابات هم اين مصاف منفی در مقابل بـخـشـی از            
 اسفند ماه اين حضور با عدم حضور جـهـت     ۹حکومت ادامه يافت، اما در      

گيری خود را در ابعاد کشوری و بويژه در شهر های بزرگ نشان داد و                 
 . زير پای جمهوری اسالمی را خالی کرد

 

 آرائ مردم و چشم انداز آينده 
شکی نيست که مشروعيت هر حـکـومـتـی کـه مـدعـی دمـکـراسـی و                         
مردمساالری و اتکا به رای مردم است، اول از همه برخـورداری از ايـن                 

حکومتی که در پايتخت کشـور    .   رای و به اين وسيله پشتيبانی مردم است       
 درصد مردم در پای صندوق های رای مواجه اسـت و             ۱۲با حضور فقط    

هم چنان بر حکمرانی براين مردم اصرار می ورزد و مدعی است که عـدم               
يعنی ولی فقيه ندارد، بيـشـتـر    "   اسالم"   و يا "  دولت"حضور مردم ربطی به  

از آن که سر کسی را کاله بگذارد، در صدد گول زدن خود به قصد خـاک                 
 . پاشيدن بر چشم مردم است

، اگرچه خود خدای مجـسـم در هـيـات          ۵۷با سقوط شاه ذل اهللا، در سال        
خمينی بر تخت نشست و هر آن چه را که پيش از آن در تخيل هـم نـمـی                     
گنجيد، در عمل و به نام حکومت اهللا بر روی زمين پياده کرد، اما نتوانسـت      
بعد از آن شورش بزرگ عليه ذل اهللا، فقيه نايب اهللا را نيز از رای مردم بـی            
نياز کند، انتخاب رهبر حکومت اهللا را به دست مجلسی سپرد که دست آخر        

رای مردم در جمهوری اسالمی اگـرچـه   . با رای مردم رسميت پيدا می کند 
در سال های آغازين آن همواره در خدمت اين حکومت بود، امـا بـعـد از           
پشت سر گذاشتن يک دوره فترت طوالنی از اوائل دهه شصت تا نيمه دوم          

پيدايش شعار مـردمسـاالری     .   ، به سالحی عليه حکومت تبديل شد     ۷۰دهه  
دينی در درون حکومت اسالمی تالش بخشی از حکومت برای جلوگـيـری             
از جهت گيری رای مردم بر عليه حکومت از يک سو و قبل از همه در ارائه         
تصويری دگرگون و مردم پسند از جمهوری اسالمی و فاصله گرفـتـن از      

هر چند طـراحـان ايـن ايـده خـود از دسـت                   . كارنامه اين حکومت بود 
اندرکاران تاکنونی و جزئی از تاريخ اين حکومت مستبد بـوده و هـنـوز                  

اما آن ها نيز به اين واقعيت پی برده اند که حفظ جمهوری اسالمی         .   هستند
در شکل و شمايل کنونی آن ديگر امکانپذير نيست و برای آينده حکـومـت               
مورد نظر شان بايد فکری بکنند و می کوشند با تبديل استبداد ديـنـی بـه                  
مردمساالری دينی و با جلب رای مردم امکان حفظ اين حکومت را فـراهـم            

آن ها در طول چند سال گذشته بخشا بـا بـرخـورداری از يـک                    .   نمايند
موقعيت استثنائی و به برکت شرائط ضد دمکراتيک حاکم بر انتخابات در             
جمهوری اسالمی، بدون آن که رقيبی جدی در صحنه جذب آرائ مـردم               
داشته باشند، با کسب اين آرا بخت خود را در پياده کردن مـردمسـاالری               
دينی مورد ادعايشان آزمودند و نتيجه اين آزمون شکست وحشتناک ايـن            

اولويت در دين و حکومت دينی در هر حال نه          .   نيروها در عرصه عمل بود    
اين که اکثـريـت مـردم يـک         .   با رای مردم، بلکه بر احکام ثابت دينی است      

کشور دارای فالن اعتقاد دينی باشند، الزاما به اين مفهوم نيست که آن هـا               
. مروجان آن دين را به حکومت بر سرنوشت خود و کشورشان بگـمـارنـد    

مردم برای اداره نه فقط مملکت حتی امور عادی زندگی روزمره خود قبـل              
از آن که به احکام دينی رجوع کنند، از منطق زندگی روزمره خود حـرکـت    

امروز ديگر هيچ کس برای تصميم گيری در مورد يک مـعـاملـه               .   می کنند 
به سراغ مسجد محل و مالی ده نـمـی رود،         . . .   تجاری يا انتخاب شغل و      

وانگهی چه کسی گفته اسـت کـه در         .   بلکه با منطق خود تصميم می گيرد    
کشوری با مردمانی از مليت ها، مذاهب و اديان مختلف، متوليان يک نحلـه              

در اين گونه حکومت ها بـا  .  از اسالم بر همه ديگر بايد ارجح شمرده شوند 

هر اندازه ادعای مردمساالری دست آخر آن چه که ساالری می کنـد، نـه                
در حکومت متکی بر دين و از جـملـه در          .   مردم بلکه در نهايت دين است     

جمهوری اسالمی از هر نوع آن، منشا حکومت در نهايت نه مردم، بـلـکـه                 
و اين تلقی از حکومت با مردمسـاالری در تضـاد و         .   ماورای مردم است 

مردمساالری يعنی حکومت منبعث از آرائ مردم متـکـی بـه      .   تناقض است 
 ! اراده مردم و پاسخگو به مردم

اگر آرائ مردم برای مدافعان حکومت اسالمی و هر حکومت ايدئولـوژيـک             
و مذهبی از نوع آن، فقط تا آن جا حائز اهميت است که در خدمـت حـفـظ              
اقتدار يک گروهبندی خاص مذهبی يا غيره قرار بگيرد، برای منافـع خـود               
مردم اين گروه بندی ها مضر و عامل بازدارنده در تحقق آرزو ها و آمال               
حاکميت اراده مردم بر سرنوشت خويش است و همواره اراده ای ورای         

 . اين اراده وجود دارد که در مقابل خواست های مردم می ايستد
آرائ ميليونی مردم که بی هيچ صدائی تک تک به صـنـدوق هـای تـحـت             
سيطره استبداد ريخته می شوند و يا از ريخته شدن آن ها به اين وسعـت                
ده ها ميليونی امتناع می شود، خود وقتی که به ابعاد اين ميليون هـا مـی              
رسند، به طنين سهمگينی تبديل می شوند که هر گوش ناشنوائی را نيز بـا               

 . فرياد خود شنوا می کنند
اگر تاکنون در کشور ما يک راه برای تحميل تغييرات دلخـواه مـردم بـر                  
حکومت ها شاخته بود و آن حضور در خيابان ها بود و از مشـروطـيـت                
تاکنون همواره هر تغييری با اين حضور همراه بوده اسـت، امـروز رای                
مردم راه جديدی را نيز گشوده است و آن مسير تحميل اراده اکـثـريـت                  

اگر با .   مردم بر حکومت از طريق اعالم آن در پای صندوق های رای است            
رای مردم می تواند جمهوری اسالمی جايگزين رژيم شاهنشاهـی شـود،              
طبيعی است که با مراجعه به اين آرا هم جايگزينی جمهوری اسالمی با هر              

 . حکومت دلخواه ديگر مردم ميسر باشد
 اسفند به وضوح نشان داد که انتخاب مردم نه جمهوری اسالمی و جناح              ۹

های داخلی آن و حتی نهضت آزادی در چارچوب آن، بلکه بيرون از ايـن                
چارچوب و در حيطه ای فراتر از بن بست جهنم جـمـهـوری اسـالمـی و           

 . ورای يک حکومت دينی حتی از نوع اصالح شده آن است
 

 نتيجه 
 می افتاد، چنـدان  ۷۶ اسفند، قبل از دوم خرداد ۹بدون شک اگر اتفاقی مثل     
 ۷۶اما امروز بعد از آن حادثه بزرگ در سال    .   جلب نظر کسی را نمی کرد     

 .  مفهوم ديگری پيدا می کند۸۱خود اين تحريم انتخابات در سال 
مردم کشور ما با آرائ خود در پای صندوق های انتخاباتی تحت کنـتـرل                
حکومت اسالمی طی سال های اخير، عرصه جديدی را در چشـم انـداز                 

راهی ديگر ورای راه  قيام و شـورش در            .   سياسی کشورمان گشوده اند   
خيابان ها و حمله به پادگان ها را در مصاف با يکی از سياه تريـن رژيـم             

چه با حضور غير مترقبه شـان هـم چـون دوم               .   های مستبد آزموده اند   
، نشـانـه     ۸۱ اسـفـنـد      ۹ و چه با عدم حضور گسترده شان در          ۷۶خرداد  

قدرتمندی از تصميم جمعی را به نمايش گذاشته اند که نشان از رشـد و                 
بلوغ سياسی در اقشار وسيعی از جامعه ما دارد که می توانند بـا قـدرت          
تشخيص و تصميم گيری خود در مقاطع حساس، تضمينـی بـرای ادامـه                

 . کاری و کارکرد يک جامعه دمکراتيک به مفهوم اخص و رايج آن در جهان باشد
از اين رو نيز، خواست به رسميت شناختن حق حاکمـيـت مـردم و حـق             
بالمنازع مردم در تعيين نوع حکومت و تعويض و تغيير حکومت ها با رای           
خود، به عنوان يک خواست بنيادی در مبارزه برای دمـکـراتـيـزه کـردن               
جامعه، پيوندی ناگسستنی با به رسميت شناختن نتيجه رای آزادانه مـردم         

امروز جمهوری اسالمی مهم ترين سد در       .   و احترام به انتخاب آن ها دارد      
 . برابر بيان رای آزادانه مردم و به کرسی نشستن اراده مردم است

 ۹اين واقعيت را مردم در انتخابات چندين سال گذشته و از جـملـه در              
 . اسفند ماه، با امتناع از حضور در پای صندوق های رای اعالم داشته اند
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انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستـا در       
  پرانتزي كه در دوم خـرداد  ۱۳۸۱نهم اسفند ماه  

در اين انتـخـابـات      .    باز شده بود، را بست     ۱۳۷۶

نزديك به بيست و هشت ميليون نفر، پـنـجـاه و             
.  يك درصد،  از واجدين شرايط شركت نـكـردنـد    

اين رقم در شهرهاي بزرگ به مراتب بـيـشـتـر             
 تا بيـسـت     ۱۲بوده و در صد شركت كنندگان به        

در تـهـران، كـه      .   و پنج درصد كاهش يافته است     
 در صد از   ۱۲يكي از حوزه هاي مهم است، تنها        

واجدين شرايط در راي گيري شركت كـردنـد و         
 در صد آرا را ۴,۱۵نماينده اول انتخاب شده تنها     

بيشترين نمايندگان انتـخـاب     .   بدست آورده است  
شده در تهران و شهر هاي بزرگ از چهره هـاي           

 . وابسته به جناح خامنه اي مي باشند
 : از اين انتخابات چند نتيجه مي توان گرفت

 و اخـيـر       ۱۳۷۶دو راي گيري  دوم خرداد      - 
انتـخـابـات دوم خـرداد         .   بسيار به هم شبيه اند    

بزرگي بود به جناح در قـدرت در     ”نه “ ،   ۱۳۷۶
نـاطـق    “در آن انتخابات ندادن راي به . آن زمان 
، نماينده رسمي جناح در قدرت، برجستـه        ”نوري

بزرگ مردم به اين جناح ارزيابـي   ”نه “گرديد و  
اكنون عدم شركت مردم در انتخابات اخـيـر     .   شد

و شكست چشمگير نامزدهاي انتخاباتي وابستـه       
بـزرگ بـه آنـهـا          ”نـه  “به جناح اصالح طلبان،     

 ”نـه “از جمع جبري اين دو       .   ارزيابي مي شود  
مي توان نتيجه گرفت كه مـردم در روز نـهـم               

 به كليت حكومـت اسـالمـي ايـران          ۱۳۸۱اسفند  
اگر چه همينجا بايد تاكيد كـرد كـه            .”نه“گفتند  
 خود بيانگر عـمـق     ۱۳۷۶دوم خرداد  ”نه“همان  

نارضايتي مردم از حكومت اسالمي و خـواسـت         
تغيير و تحول بود و جناح دوم خرداد بر بسـتـر            
اين نارضايتي و شعارهايي كه مـورد خـواسـت        
مردم بود، موفق به جلب نظر آنها و سهيم شـدن         

 .در قدرت با جناح خامنه اي شد
تنها ناظر بر اصالح طلبان حكومتي       ”نه“    اين      -

بلكه مجموعه نيروهاي سياسي را كه در        .   نيست
اين مدت با اميد به تحول در حكومت از سياست          
هاي اصالح طلبان به اشكال گوناگون حمايت مي        

آراي نمـايـنـدگـان      .   كردند را نيز شامل مي شود     
شاخص دو جريان اپوزيسيون قانوني جمهوري       

و جريانات موسوم به     ”نهضت آزادي “اسالمي،  
اين جريانـات   .   بسيار نازل است   ”مذهبي  –ملي  “

كه در اين اواخر خود را به عنوان آلترنـاتـيـو و          

جريان سوم در مقابل دو جناح حكومتي طـرح      
مي كردند، نيز در اين انـتـخـابـات شـكـسـت               

عضو شـوراي     ”غالمعباس توسلي “.   خوردند

در مورد عـلـت راي        ”نهضت آزادي “مركزي  
نياوردن نهضت آزادي به خبرنگـاران گـفـتـه           

متاسفانه هواداران ما هـم مـانـنـد          “:   است كه   
ديگر اقشار جامعه در اين انتخـابـات شـركـت        

به ديگر سخن اين نـيـروهـا در بـه              ”. نكردند
حركت درآوردن هواداران خود نـيـز نـاتـوان           
هستند، كـه خـود نشـان از افـول اعـتـبـار                   
سياستهاي آنها در بيـن طـرفـدارانشـان مـي             

بخشي از اپوزيسيون خارج از كشـور،      .   باشد
كه در سال هاي اخير از اصالح طلبان حمايـت          
كرده و مردم را به شركت در اين انـتـخـابـات             
دعوت كرده بودند، نيز نمي تـوانـنـد بـري از              

 . نتيجه اين شكست باشند
   عدم شركت مردم در اين انتخابات همچنيـن     -

پـس از دوم خـرداد           ”انتخابـات “به افسون   
مـردم  .    در حكومت اسالمي پـايـان داد         ۱۳۷۶

دريافته اند كه در سيستم حكومـت اسـالمـي،           
بين نمايندگان برگزيده مردم و نمايندگان خود       
برگزيده مذهبي، دومي ها دست باالي قدرت را     

. نيز برخـوردارنـد   ”قانوني“دارند و از حمايت     
بيهوده بودن انتخابات آشكار شده و تـجـربـه          
يكبار ديگر نشان داد كه در حـكـومـت هـاي               
خودكامه، انتخابات آزاد افسـانـه اي بـيـش              

راي  اگر بپذيريم كه در چند سال اخير،       .     نيست
گيري ها بيشتر به يك سيستم نظـر سـنـجـي             
تبديل شده بودند تا كاركرد واقـعـي خـود را             
داشته باشند، بايد گفت كه ايـن آخـريـن راي             
گيري خود حسن ختامي بود بر راي گيري در    

راي گيري آينده تنـهـا مـي         .   جمهوري اسالمي 
تواند راي گيري بر سر موجوديت كـل رژيـم          

 .باشد
     جناح خامنه اي سرمست از شكست جنـاح          -

رقيب، دايره محاصره اصالح طلبان را تنـگـتـر          
تهاجم خود به مـردم و تـحـديـد            .   خواهد كرد 

خـواهـد   .   آزادي ها را شديدتر ادامه خواهد داد      
كوشيد تا در خال بوجود آمده از بي اعتـبـاري           
اصالح طلبان، بيشترين حد ممكن مـخـالـفـان            
رژيم را سركوب كرده و پـايـه هـاي اقـتـدار               

اين اقدامات را آغـاز     .   پليسي خود را محكم كند    
كرده و در روزهاي آينده بايد شاهـد تشـديـد        

دستگيري ها، بستن روزنامه ها و تـهـديـدهـاي            
 .رنگارنگ اين جناح بود

     شكست اصالح طلبان در اين انتخـابـات در               -
واقع به معني شكست ايده امكان اصالح پـذيـري          

بـي عـمـلـي       .   اين رژيم در بين مردم مي بـاشـد      
اصالح طلبان در مقابل تهاجمات جناح خامنه اي         
و عدم وفاداري به شعار هاي خود، كه قبل از هر          
چيز ريشه در ماهيت اين نيرو داشت، به تـدريـج           
اميد مردم به امكان تحول در درون اين حكومـت          
را كاهش داد، تا جاييكه امروز بيش از نيـمـي از           
واجدين شرايط، پاي صندوق هاي راي حـاضـر          

تحليل گران دوم خردادي مي كوشنـد  .   نمي شوند 
 بخشـي     تا ضمن پذيرش محدود اشتباهات خود ،      

از اين شكست را به گردن مردم و جناح مـقـابـل             
آنها سعي خواهند كرد تا فضاي يـاس        .   بياندازند

و سرخوردگي را برجسته كرده و از دست دادن         
موقعيت سياسي خود را ناشي از اين بي تفاوتـي         

بخشي از هواداران اصالح طـلـبـان     .     مردم بدانند 
نيز با طرح تحليلي هايي باب ميل خود نـتـيـجـه              

و يـا     ”خودزني كـرده انـد     “گرفته اند كه مردم   
 .مرتكب شده اند ”اشتباه تاريخي “

كرده اند همـان   ”خودزني“ اين مردمي كه ظاهرا  
مردمي هستند كه كمتر از دوسـال پـيـش پـاي              
صندوق هاي راي رفتند و بيش از بيست ميليـون        

نمي توان با حركت سياسي     .   راي به خاتمي دادند   
هرگاه كه حركـت  .   مردم برخوردي دوگانه داشت   

مردم باب ميل بود، مورد تقدير قرار مي گيرند و          
مي شوند و هـرگـاه      ”قهرمان بزرگ ايران  “ملت  

كه گامي در جهت خالف تحليل هـاي سـيـاسـي             
دوستان برداشتند، نه تحليل هاي اينان، بلكه ايـن         

آن بخش از نيروهـاي  .  مردم اند كه خطا كرده اند 
سياسي ايران، اعم از اصالح طـلـبـان داخـل و               
خارج و دوستدارانشان، تا زماني كه بر امـكـان            
اصالح اين سيستم حكومتي از درون پـافشـاري         
كنند، ناگزيرا مسيري جز جداشـدن از حـركـت            

 .   جامعه و انزواي بيشتر را طي نخواهند كرد
.     جمعيت جوان ايران اما سيماي ديگري دارد           -

ويژگي يك جمعيت جوان در تحرك، پـويـايـي و            
دقيقا همين ويژگي اسـت      .   نگاه آن به آينده است    

كه تنها پس از پنج سال، نقش ديگري در صحـنـه    
يقينا بخش هايي از     .   سياسي ايران بازي مي كند    

ولـي  .   جامعه دچار ياس و سرخوردگي شده اند        
اين پديده اوال عمومي نـيـسـت و دومـا تـداوم                

بزودي جمعيت جوان براي برون     .   نخواهد داشت 
رفت از بحران در جستجوي راه حل، امكان هـاي   

 .ديگري را خواهد آزمود
 

در مقابل اين شرايط سياسي جـديـد وضـعـيـت         
 :نيروهاي اپوزيسيون به چه گونه است
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    ۷ صفحه

  راي منفي مردم تنهـا       -اپوزيسيون مذهبي رژيم    
اشتـبـاه   .   به جناح خامنه اي و اصالح طلبان نبود       

خواهد بود اگر نارضايتي مردم ، صرفا ناشي از         
در بيسـت و     .   مديريت بد حكومتي ارزيابي شود    

چهار سال گذشته حكومت و مديريـت جـامـعـه            
سـردمـداران   .   تلفيقي از دين و دولت بوده اسـت       

حكومت مدام بر اين تلفيق تاكيد كرده و آن را             
شكست ايـن    .   امتياز اين حكومت قلمداد كرده اند     

حكومت ، شكست ايده تلفيق دين و دولت نيز مي          
اپوزيسيون ديني چنانچه بر تلفيق ديـن و         .   باشد

دولت تاكيد داشته باشد، شانسي براي مقبوليـت        
اين مسـئلـه شـامـل سـازمـان             .   نخواهد داشت 

 . مجاهدين خلق  هم مي شود
  سلطنـت طـلـبـان و كـانـديـد                -سلطنت طلبان   

پادشاهي آنان، رضا پهلوي ، اميد فـراوانـي بـه            
گسترش نارضايتي مردم و بي اعتباري اصـالح         

مقايسه اوضاع اجتماعـي زمـان     .   طلبان بسته اند  
شاه با اين رژيم و تبليغ يك تصوير غير واقـعـي            
از آن زمان براي جمعيت جوان ايران،  امتـيـازي       

در شرايط حـاضـر   .   است كه از آن بهره ميگيرند   
مشكل است كه ميزان نفوذ نيروهاي مختـلـف و           

ولـي  .   از جمله سلطنت طلبـان را بـرآورد كـرد            
روشن است كه امكانات وسيع مالي ، حـمـايـت          
هاي پنهان و آشكار امريكا از آنـان و زمـيـنـه               
اجتماعي آماده، عوامل مهمي در جلب حـمـايـت           
. بخشي از مردم به سلطنت طلبان مـي بـاشـنـد             

سلطنت طلبان تبليغات خود را از ايـن پـس دو              
چندان خواهند كرد به اين اميد كه جـاي خـالـي              

ويژگي تبليغات سلطـنـت   .   اصالح طلبان را پركنند   
طلبان در اين دوره كلي گويي و طرح شعار عـام           

با اين اميد كه پس از سرنگونـي        .   دمكراسي است 
رژيم حاكم و در خال يك آلترناتيو معتبر، با تكيه          
بر يك نوع رفراندوم و بـا راي مـردم مـجـددا                

به اين .   حكومت پادشاهي را در ايران برپا سازند     
ترتيب دمكراسي خواهي آنان بـه سـرنـگـونـي             
حكومت خودكامه فعلي و انجام يك راي گـيـري           
عمومي براي بازگشت پادشاه به قدرت مـحـدود         

از اين زاويه هم شعار همه بـا هـم را            .   مي شود 
تبليغ كرده و خواستار شكلگيـري يـك جـبـهـه              

 .عمومي هستند
  اپوزيسيـون    -اپوزيسيون جمهوري خواه الئيك     

جمهوري خواه الئيك از نيروهـاي گسـتـرده و            
ويژگي ايـن    .   طيف هاي مختلف تشكيل مي شود     

. نيرو پراكندگي و فقدان يك عينيت سياسي است        
اين جمع پراكنده نه برنامه مـدونـي دارد و نـه            
. سياست روشني در قبال سرنگونـي حـكـومـت          

مطلق كردن شيوه   .   خواستار تغيير حكومت است   
گذار به حكومت جانشين، گذار مسالمت آميز،  و         
مهمتر از آن نداشتن تعريف روشـن از شـيـوه             
گذار مسالمت آميز، عمال جمهوري خواهان را به        

حمايت از اصالح طلبان و تاكيد يك جانبـه بـر           
انتخابات در جمهوري اسالمي، بـراي تـحـول          

اكنون كـه كـفـگـيـر        .   تدريجي از درون، كشاند   
انتخابات در جمهوري اسالمي بـه تـه ديـگ              

تغيير حكـومـت از طـريـق          “خورده و افسانه    
خاتمه يافته، اين مجمـوعـه       ”صندوق هاي راي  

بايد راهي براي گشايش بن بست كنوني خـود       
بيابد و همزمان بايد سياست  نادرست حمايـت   

يـقـيـنـا     .     از اصالح طلبان را نيز توضيح دهـد        
كـه   ”انتخابـات آزاد   “بازگشت به شعار قديمي     

از جـانـب       ،۱۳۷۶سال هاي قبل از دوم خرداد     
جهموري خواهان داده مـي شـد، امـروز بـا              
تجربه انتخابات در چند سـال اخـيـر روبـرو             

تفكيك اين انتخابات از آنـچـه تـاكـنـون            .   است
صورت گرفته و بويژه توجيه ممكن بودن يـك         
انتخابات آزاد در اين حكومت كـار دشـواري           

به ميزاني كه اين نيرو راه حل منطقـي و    .  است
قابل اجرا براي پايان دادن به حكومت اسالمـي        
در ايران و شكلگيري يك حكومت جـمـهـوري           
عرفي، به تعريف خود آنها  پيدا كند ، خـواهـد             

 .توانست در بين مردم نفوذ يابد
  مـجـمـوعـه         -نيروهاي چپ و سوسياليست     

نيروهاي چپ و سوسياليست كه در سال هـاي   
اخير طيف وسيعي، از سوسيال دمكراتـهـا تـا           
كمونيست هاي ارتدكس را تشكيل مي دهـنـد،          
در كليت بسيار پراكنده بوده و ابزار تبـلـيـغـي           
محدودي دراختيار دارند، در حالي است كه در        

نيروي چپ و دمكرات از وزن قـابـل              جامعه ، 
مجموعه نـيـروهـاي      .   توجهي برخوردار است  

چپ بار شكست جنبش جهاني كمونيسـتـي و           
سياست هاي نادرست كمونيسم دولتي را بـر         

همچنين اشتباهات سيـاسـي     .   دوش خود دارند  
سال هاي اول انقالب و راستروي هـا و چـپ             
روي ها، عمال اعتبار چپ را بشدت كاهش داده         

آنها نه تنها بايد براي سرنگوني حكومت       .   است
ديكتاتوري ايران و شكلگيري يـك حـكـومـت            
دمكراتيك متكي بر اراده مردم مبارزه كنـنـد ،           
بلكه ناگزيرند سـيـمـاي نـويـنـي از چـپ و                  
سوسياليزم را نيز تعريف كرده و آن را بـا              

در سال هاي اخـيـر      .   اقبال مردم روبرو سازند   
. جنبش چپ ايران به دو بخش تـقـسـيـم شـد              

بخشي از اصالح طلبان حمايت كرده و ناگزيـر         
امروز بايد پاسخگوي سيـاسـت غـلـط خـود             

بخشي ديگر اگر چه با اصالح طـلـبـان           .   باشند
مرزبندي داشتند، ولي گروهي از آنـان  بـر              
اصول ارتدوكسي خود تكيه كـرده و بـدون            
توجه به شرايط اجتماعي و زمينه عملي تحقـق         
شعار هاي خود، سياستي غير واقعـي را پـي            

رمانتيسيـسـم   .   گرفته و همچنان ادامه مي دهند     
انقالبي يقينا اقليتي از جوانان پـرشـور را بـه             

خود جلب خواهد كرد ولي جايي در تحوالت آتي         
بخشي ديگر تاكنون موفق شـده     .     نخواهد داشت 

اند نسبتا سياستي متعادل را در قبـال تـحـوالت            
اما در مجموع هيچيك سياسـت      .   ايران دنبال كنند  

روشن و مشخصي براي سرنـگـونـي رژيـم و             
شكلگيري يك حكومت دمكراتيك متكي بـر اراده         

چپ ايران به ميزاني كـه بـتـوانـد،         .   مردم ندارند 
 سيماي دمكراتيـكـي از         ضمن حفظ وجه انقالبي،   

خود ارائه كند، قادر خواهد بود منشاء تحول در          
مبارزات مردم بوده و در راديـكـال تـر كـردن              
جنبش مردم و گسترش هـر چـه وسـيـع تـر                 

 .  دمكراسي نقش اساسي ايفاء كند
 

شكست سياست هاي اصالح طـلـبـان، تـهـاجـم             
نظامي امريكا به عراق  و تحوالت مهمي كـه در             
منطقه در پيش است، از چنـدي پـيـش زمـيـنـه                
مناسبي را براي تحرك بيشتر اپـوزيسـيـون و            
كوشش بيشتر براي همگرايي و شكـل دادن بـه          
. ائتالفها و همكـاري هـا، فـراهـم آورده اسـت               

متاسفانه پراكندگي بسيار اپوزيسيون و فـقـدان         
يك سيماي سياسي روشن و مشخص اكثر ايـن          
نيروها از يكسو و سياليت سياسي برخي از آنها         
از سوي ديگر، عمال تا كنون شكلگيـري ائـتـالف          

اين انتخابات پروسـه  . هايي را ناممكن كرده است 
ايزوله شدن و تجزيه هرچه بيشتر نيروهايي كـه         
بدنبال تحول در درون حكومت بودند، را تسريـع        

و همزمان ايده شكلگيري يـك ائـتـالف           .   مي كند 
يـك  .   جمهوري خواهي را تشديـد خـواهـد كـرد           

ائتالف جمهوري خواهي بدون برنامه روشـن و         
 تنها بر محور تغيير حكومت و ايجاد يـك            شفاف،

بسيار شكننده بوده و زمـيـنـه يـك               جمهوري،  
شكست ديگر و رشـد آلـتـرنـاتـيـوهـاي غـيـر                 
دمكراتيك همچون حكومت سلطنتي موروثـي را        

يك ائتالف دمكراتيك تنـهـا   .   بدنبال خواهد داشت 
زماني مي تواند پايدار و موثر باشد كه با هـدف            
تامين و تضمين حقوق دمكراتيك مردم و بر پايه         

 . اعمال اراده مردم شكل گرفته باشد
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بارزترين ويژگـی انـتـخـابـات دومـيـن دوره               
شوراهای اسالمی شهر و روستا در نهم اسفنـد،         
نه شرکت بلکه عـدم شـرکـت و رويـگـردانـی                

در ايـن    .   گسترده مردم از اين رای گيـری بـود         
انتخابات، طبق گزارش وزارت کشور، فقط حدود       

 ميليون نفر شرکت جستنـد، در حـالـی کـه               ۱۶
جمعيت واجد شرايط شرکت در انـتـخـابـات در          

.  ميليون نفر برآورده می شـود ۴۱ايران، بيش از   
بر اين مبنا، ميزان مشارکت در اين انـتـخـابـات             

 درصد بوده است، در حـالـی کـه در             ۳۹حدود  
انتخابات نخستين دوره شوراها، ايـن نسـبـت،           

 .  درصد اعالم شده بود۶۴حدود 
حتی در انتخابات بی رونق ديگر بر انـتـخـابـات            
نمايندگان مجلس بی خاصيت ديگر، يعنی مجلس       

، بر پـايـه آمـار      ۱۳۷۷در آبان " خبرگان رهبری" 
 ۴۸ ميليون نفر، يعنی حدود   ۱۸دولتی، نزديک به  

البته .   درصد واجدين شرايط، شرکت کرده بودند     
در قياس بين ميزان مشارکـت در انـتـخـابـات              
مختلف، اين را هم نبايد از نظر دور داشت که در           
انتخابات دوره های گذشته، امکان و احـتـمـال            

و پر کردن صندوقها بيشتـر بـوده     "   رای سازی" 
 خرداد،  ۲در همان انتخابات    "   چنان که مثال  .   است

هـفـت   " بر پايه شواهد و قرائن موجود، استخراج        
رای به نام ناطق نوری، و در نتيجه رقـم   "   ميليون

 . کل رای دهندگان، غير واقعی بوده است"  ميليونی۳۰"
دقيق از مـيـزان   "  اما برای رسيدن به رقمی نسبتا 

مشارکت در انتخابات دوميـن دوره شـوراهـا،           
بايستی برآوری از تعداد واقعی دارندگـان حـق          
رای در حوزه هايی که انتخابات برگزار می شد،         

" ستاد انتخابـات  " بر اساس اعالم    .   به دست آورد  
وزارت کشور، اين انتخابات قرار بود که حـدود          

 هزار روسـتـا     ۳۰هزار شهر و شهرک و بيش از        
انـجـام   )   که جمعيت شان بيش از صد نفر اسـت        ( 

لکن در همان مرحلـه پـايـان ثـبـت نـام                .   شود
داوطلبان، در ديماه گذشته، معلوم گرديد کـه در        

به گزارش برخی روزنـامـه     ( تعدادی از روستاها    
کانديدايی وجود  "   اصال)    درصد آنها  ۱۰ها حدود   

ندارد و در برخی از روستاها و شـهـرهـا هـم               
در .   تعداد کانديداها از حد نصاب الزم کمتر است       

هر صورت، اگر عده کل جمعيت واجد شرايط را    
اين انتخـابـات   "   در شهرها و روستاهايی که عمال 

 ميليـون نـفـر در نـظـر            ۳۶انجام گرفت، حدود    
 ميليون رای دهنده، ميزان     ۱۶بگيريم، با توجه به     

بر پـايـه     .    درصد خواهد بود   ۴۴مشارکت حدود   
گزارشها ی مسئوالن وزارت کشور هم حداکـثـر      

 درصد از واجدين شرايط در انتخابات نـهـم           ۴۹
 . اسفند شرکت داشته اند

جدا از فضای عمومی سياسی و اجتماعی جامعه        
ما در اين ايام، تعداد داوطـلـبـان عضـويـت در               
شوراهای اسالمی اين دوره هم نشانه آشکـاری        

در .   از بی رونقی انتخابات در پـيـش رو بـود              

 هزار  ۳۳۴انتخابات چهار سال پيش، نزديک به       
داوطلب در روستاها و شهرها ثبت نـام کـرده      

تعدادی و يا اعالم    "   صالحيت" بعد از رد    .   بودند
انصرات تعداد ديگری از آنها، در مجموع، بيش        

 هزار نامزد در رقابت انتخاباتی بـاقـی      ۲۹۷از  
مانده بودند که رای دهندگان از بـيـن ايـنـهـا               

عضو اصلـی و عـلـی        (  هزار نفر    ۱۹۷بايستی  
امـا در    .   شوراها را بـرمـی گـزيـدنـد           )   البدل

انتخابات امسال، کل تعداد ثبت نام کـنـنـدگـان           
 هزار نفر بودند که پـس از اعـالم            ۲۲۵حدود  

 هـزار   ۲۱۱، حدود   " صالحيت" انصراف و يا رد     
از .   نفر از آنها در فهرست نهايی جای داشتـنـد         

شـامـل   (  هزار نفر عضو شوراها      ۱۷۰بين آنها   
 هزار عضو عـلـی   ۶۰ هزار عضو اصلی و      ۱۱۰
بـديـن سـان، در        .   انتخابات می شـدنـد    )   البدل

 درصـد  ۳۰مقايسه بين دو انتخابات، نزديک به       
افت در تعداد داوطلبان عضويت در شوراهـای        

 . اسالمی مشاهده می شود
در اين دوره از انتخابـات شـوراهـا کـه هـم                

که از سوی وزارت کشـور       "   ( هياتهای اجرائی " 
کـه از    "   ( هياتهای نظـارت " و هم   )   تعيين ميشود 

جانب مجلس و يا نمايندگان مـجـلـس در هـر          
در دسـت اصـالح       )   استان انتخابات می شـود   

طلبان حکومتی بود، تعداد کانـديـداهـايـی کـه            
آنها رد شد نسبت به دوره قـبـلـی            " صالحيت" 

" هيات مرکزی نظارت" به گفته رئيس .   کمتر بود 
آنـهـا در     "   صالحـيـت  " بر انتخابات، کسانی که     

هياتهای اجرائی و نظارت مورد تـايـيـد قـرار            
  درصد کل داوطلبان بودند کـه، از     ۳/ ۵نگرفت  

 درصد به واسطه نـداشـتـن        ۲اين ميان، حدود    
و حدود يک درصـد هـم بـه           "   شرايط ابتدائی " 

در انتخابـات  .   بوده است"   مسائل سياسی " دليل  
نهم اسفند، برای نخستين بار، فهرست هايی از        
کانديدا ها در تهران و بعضی شهرهای ديـگـر      

نـهـضـت    " و   "   ملی مذهـبـی   " از طرف نيروهای    
از ايـن رو،      .   هم رسما ارائه شد   "   آزادی ايران 

برخی از تحليلگران و يا جـريـانـات طـرفـدار              
آزادتـريـن   " هـم آن را        "   جبهه دوم خـرداد     " 

 .  ناميدند۱۳۶۰بعد از سال " انتخابات
از نظر ميزان مشارکت زنان برای عضويت در        

 ۵۷۸۶شوراها ، از ميان کل ثبت نام کننـدگـان            
در قياس بـا  . درصد، زن بوده اند۶/۲نفر، يعنی  

دوره قبلی، تعداد نامزدهای زن در ايـن دوره       
کاهش، ولی نسبت آنها به کل نامزدها، انـدکـی          

اما توزيع اين تعداد قليل در .   افزايش يافته است  
سطح کشود نيز يکنواخت و متـعـادل نـبـوده،            

نسبت نامزدهـای زن بـه کـل           "   چنان که مثال  

 ۷نامزدها در استان های تهران و يـزد حـدود              
درصد و در استانهای آذربايجان، کرمـانشـاه و         

 . لرستان حدود يک درصد بوده است
اما از لحاظ چگونگی توزيع مـيـزان مشـارکـت             
مردم در بين استانهای کشور، ضمن آن که افـت          
" شرکت در همه جا، به غير از دو استان، کـامـال            

محسوس بوده است، اختالفات زيادی در مـورد         
بيشتـريـن   .  درصد شرکت کنندگان ديده می شود 

نسبت مشارکت اين بار از آن استان سيستان و          
بلوچستان است که، طبق آمـار ارائـه شـده از             

 درصـد واجـديـن       ۷۸/ ۶۶"   ستاد انتخابات " طرف  
 . شرايط در آنجا در انتخابات شرکت کرده اند

 ۶۲ميزان مشارکت در اين استان در دوره قبلی   ( 
مقام دوم مربوط به اسـتـان        ) .   درصد بوده است  

کم جمعيت کهکيلويه و بويراحمد است که نسبـت         
ايـن  (  درصد بوده اسـت       ۷۸/ ۶۴مشارکت در آن    

 درصد رکـورد    ۹۳استان در دوره پيشين با رقم       
به نظر مـی رسـد کـه          )   دار ميزان مشارکت بود   

مناسبات ايلی و عشيره ای و يا رقابتهای طايـفـه           
ای و محلی، عالوه بر دخالتهای مؤثرتر مسئوالن        
اداری، همچنان يکی از عوامل مهـم در حصـول           

در استان هرمزگان   .   اين نتايج محسوب می شود    
نيز که در انتخابات قبلی شوراهای مـحـلـی آن،            

 درصد شرکت کرده بودند، ايـن دفـعـه            ۲۹فقط  
 درصـد    ۶۶نسبت شرکت کنندگان به بـيـش از           

دو استان هرمزگان و سيستـان و        .   رسيده است 
بلوچستان، دو استثناء در قاعده کاهش چشمگير        
تعداد رای دهندگان در انتخابات نهم اسفـنـد در           

به عـنـوان   .   همه مناطق کشور، به حساب می آيند   
 ۳۱ به   ۵۰مثال، درصد مشارکت در استان قم از      

 درصـد و در        ۴۲ بـه      ۶۴درصد، در يزد از       
 درصـد کـاهـش        ۴۷ به   ۶۴آذربايجان شرقی از    

 . يافته است
نسبتهای مذکور در باال دربرگيرنده کل شـرکـت         
کنندگان در کليه حوزه ها، اعـم از روسـتـاهـا،               
شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ، در سـطـح           

اگر نگاهی به ميزان مشـارکـت در          .   استان است 
برخی شهرهای بزرگ بيندازيم، احتالف موجـود       
ميان اين حوزه هـا و حـوزه هـای واقـع در                   
شهرهای کوچک و روستاها در زمينه افت شديـد   

 . درصد مشارکت هم روشن تر می شود
بر پايه گزارشهای وزارت کشور، نسـبـت رای           

 ۱۲/ ۳دهندگان به کل واجدين شرايط در اصفهان        
 ۲۴ درصد، در مشهد ۱۸درصد، در شيراز حدود  

 درصد، در رشت و سنـنـدج   ۲۵درصد، در تبريز  
 درصـد و در        ۴۰ درصد، در زنجان      ۳۵حدود  

و فـراتـر از     .   درصد بوده است۴۶زاهدان حدود  
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آن، در اين شهرها و بسياری ديگر از شهر هـای           
 تا ۲بزرگ، تعداد آرای منتخبان شوراها فقط بين       

امـا  .    درصد کل دارندگان حق رای بوده است       ۱۰
بارزترين نمونه رويگردانی مردم از اين انتخابات     

، از اهـمـيـت و          " شهر تهران بوده کـه، طـبـعـا         
 .حساسيت بسيار بيشتري هم برخوردار است

تعداد كل كساني كه جهت عضويت در شـوراي           
 نفر ۱۵۰۰شهر تهران ثبت نام كرده بودند، حدود   

برخـي از آنـهـا       “   صالحيت”بودند كه بعد از رد  
و اعالم انصراف برخي ديـگـر،       )    درصد ۵حدود  ( 

 نفر ۱۲۰۰ نفر زن و ۲۰۰شامل (  نفر   ۱۴۰۰حدود  
هرچنـد  .   در فهرست نهائي باقي مانده بودند)   مرد

كه اين تعداد، در مقايسه با عده اعضاي شـوراي          
)  عضو عـلـي الـبـدل        ۶ عضو اصلي و   ۱۵( شهر  

بسيار زياد به نظر مي رسد، لكن بايد يادآور شد          
كه در دوره پيشين تعداد نامزدهاي انتخاباتي در        

شـامـل حـدود      (   نفر   ۴۸۰۰اين حوزه نزديك به     
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من در باورهای شکسته،    .   گونه عارفانه می گريم   
در عشق های کورشده ، در بن بست هـای گـم              

دوبـاره  .   گشته که زمانی با آن ها گم شده بـودم         
 .تو را يافته ام

در .   چگونه تو را کم رنگ نموده اند        !   ۶۷تابستان  
آن سرزمين رنج و وحشت برای لقمه ای نان کـه        

چگونه ستار ،   .   از زحمتی جان کاه بدست می آيد      
فرزند دوست دوران جوانی مـادرم ، فـرهـاد ،              

را در تو به صالبه کشـيـدنـد و      . . .   برادر رفيقم و  
مرا و امثال مرا در ازدحام کوچه های بی راهـه             
گم کردند و امروز چه سخت فقط به اشاره ای از       

آن هـم در      .   خاطراتت در روزنامه رسـيـده ام        
شرايطی که در درياچه های کف کرده خـاطـرات          
خود با جانی سخت در تالطم و سخت زخمی هم          
چون ماهی قزل آال در خـالف جـهـت زنـدگـی               

 .روزمره انسانی قرار گرفته ام
. چگونه تو را زنـده نـگـاه داريـم            !   ۶۷تابستان  

انتقامت را از آن جانيان قرون وسطايي برگرفتـه         
و مرهم بر دل زخميان مردمان آن دوران ، از              

چگونه آن ها و تمام معنـاهـای   .   جمله خود باشيم 
زشت و کريه مثل آن ها را به بن بست ظـلـم و                
ستم کشانده و هم چنان در کوچه های بی راهـه           

 .هم رنگ عشق انسانی گم نگرديم
به دنبال يک معنا ، يک صالبت ، به دنـبـال يـک                

به دنبالت مـی گـردم       .  انسجام تا اين جا آمده ام 
 ، در سـال هـای     ۶۷ و تابستان های     ۶۷تابستان  

تو را با تمام معـنـايـت ،      .   ۵۷ و بعد از     ۵۷قبل از   
تداومت ، عشق هايت ، باورهايت ، نشکستنت ، نه         
گفتنت ، نفروختنت ، قداستت  و تداومت را که در           

می خواهيم البته نه با تکـرار  . بستر تو خفته است 
مکررات طول تاريخ ايران ، بلکه و صد البته برای       

 .زندگی بهتر هميشگی فرزندان آن مرز و بوم
 

  ن-دوست دارتان سيمين 

گفتم که روابط صميـمـانـه بـا          
دختران و پسران را با حرکـت       
. غيراسالمی اشتباه گرفته ايـد     

من تنها وظيفـه دارم کـه بـه            
باالبردن سطح علمی  در زمينه      
توليد به دانشجويان مـراجـعـه       

رئيس شورای اسالمی کـار      .   کننده کمک نمايم  
از زور بی سوادی و عدم فهم با عصبانيـت و            
بدون آن که حتی کلمه خانم و يا بـه اعـتـقـاد                
خودشان خواهر را به زبان بـيـاورد بـه مـن              

در .     فالنی کاری نکن که اخراجت کـنـم        :   گفت  
کاری را که هميشه می کنيد :   جوابش تنها گفتم    

و بی هيچ منطقی تا به حال انجام داده ايد ادامه     
 .دهيد

بعد از اين جلسه کذايي بود که حکم اخـراج را            
 روز اقدام بـه پـرونـده         ۱۰صادر و در عرض     

سازی توسط چند جيره خوار خود تـنـهـا بـه             
اتهام داشتن روابط انسانی با مـحـيـط کـارم              

 ....نمودند و 
 

 نامه دوم
عشق نوجوانيم  .   من از ازدحام کوچه می گذرم     

ديشـب تـا     .   مرا دور زده و تب دار کرده است       
نزديکی های صبح چند بار واقعه دهشـتـنـاک           

 در   ۶۷اعدام زندانيان سياسی در تـابسـتـان          
زندان های مخوف جمهوری اسالمی را مـرور        

به راحتی خوردن يک ليـوان  .  کرده و لرزيده ام 
 .آب ، همه اعدام شده اند

صبح برای خريد نان راهی فروشگاه شـده و           
در بين راه خود را يافته ام که چه عارفانه بـه             
رود کنار محله خانه کوچک خود می نـگـرم و           
در اين سرمای جان کاه چه گرمايي از عشق و          

من در ازدحـام    .   ايمان در دلم جای گرفته است     
کودک درون من نيز بـيـدار    .   کوچه گم نشده ام   

گشته ، عشق در من چگونه متبلور شده که اين         

 نامه اول
خالـه  .   بعدازظهر بود که به خانه رسيدم۵ساعت  

و همسرش که به علت مشکل قلبی جراحی شـده          
بود آن روز در منزل ما بودند تـا فـردا راهـی                

از کارخانه زنگ زدند که بـا مـن           .   اردبيل شوند 
بـنـا بـه      :   گـفـت     .   خودم هستم: گفتم . کار دارند 

تصميم کميته انظباطی شما از کار اخـراج شـده           
ايد و ديگر فردا الزم نيسـت سـرکـار حـاضـر               

 .گوشی را گذاشته و بهتم زد. شويد
فردا صبح به کارخانه رفتم و دم در با مـامـوان         

از آن ها برگه اخراج خـود       .   حراست روبرو شدم  
را که حتی حاضر به دادن آن هـم نـبـودنـد در          

دو روز   .   خواست نمودم و باالخره آن را گرفتـم    
بعد به اداره کار اسالم شهر مراجـعـه و اعـالم            

 سال کار صادقـانـه در     ۱۸بعد از .  شکايت کردم 
پست های مختلف و اين اواخر به عنوان مسئـول        
بانک های اطالعاتی شرکت ، با يک مکالمه تلفنی،         
آن هم بعد از وقت اداری حکم اخراجم را ابـالغ       

. از همکارانم پـرس و جـو کـردم           . کرده بودند 
 روز   ۱۰فهميدم داستان اخراج به مجادله ای که        

پيش با رئيس کميته انضباطی شـرکـت داشـتـم            
مجادله بر سر اين که چرا در کتـاب         .   برمی گردد 

. خانه دخترها و پسرها را از هم جدا نـکـرده ام            
چرا روابطم با دانشـجـويـان دخـتـر و پسـر                 

چرا مـقـنـعـه ام         .   صميمانه و غير اسالمی است    
. چرا کتانی سفيد مـی پـوشـم        .   خيلی جلو نيست  

چرا به مسافرت های زيارتی انجـمـن اسـالمـی            
نرفته و چرا در نمازهای جماعت ظهـر شـرکـت            

به آن هـا     .   بارها در مقابلشان ايستادم   .   نمی کنم 

 
نامه هاي 
 رسيده

بود كه در مرحله نهائي نـزديـك بـه         )    زن ۶۵۰
 نفر از آنها در رقابت انتخاباتي حضـور    ۴۰۰۰
بنابراين در اينجا نيز کـاهـش شـديـد           .   داشتند

کانديداها بيانگر سرد شدن فضای حـاکـم بـر           
ولی اعالم انحالل شورای شـهـر   .   انتخابات بود 

تهران، در پی کشمکشهای فـراوان درونـی و           
 ديماه گذشته، يعنی در کمتر   ۲۴بيرونی آن، در    

از دو ماه به برگزاری دومين دوره انتـخـابـات      
 . شوراها، آن فضا را باز هم سردتر ساخت

در انتخابات چهار سال پيش، تعداد کل شرکت        
کنندگان در انتخابات شورای شـهـر تـهـران             

 ۳۱ هزار نفر، يـعـنـی      ۴۸۰حدود يک ميليون و  
اما در انتـخـابـات    .  درصد واجدين شرايط، بود 

اخير، طبق گزارش وزارت کشـور، کـل آرای           
 هـزار    ۵۶۲اخذ شده در اين حوزه تنها حدود         

 درصد دارندگان حق رای ۱۰/ ۲رای، يعنی فقط  
اين درصد، پاييـن تـريـن نسـبـت          .  بوده است 

مشارکت در مقايسه با ساير حـوزه هـا، و در              
قياس با انتخابات در تهران در دوره های مختلف   

مـحـسـوب مـی       )   غير از انتخابات مياندوره ای     ( 
 . شود

تعداد آرای نفر اول منتخب برای شورای شـهـر           
در انتخابـات قـبـلـی        (  هزار رای    ۱۹۳فقط حدود   

و نفر پانزدهم نزديک بـه  )    هزار رای۵۸۸بيش از   
 ۱۹۲در انتخابات قبلی بـيـش از         (  هزار رای ۸۶

بدين ترتيب،  نسبت آرای     .   بوده است )   هزار رای 
 درصد، و   ۳۴نفر اول به کل آرای ماخوذه حدود      

اما هـرگـاه   .    درصد آن آراست۱۵نفر آخر حدود  
اين تعداد آرا را با عده کل واجدين شـرايـط در             
شهر تهران بسنجيم،  می بينـيـم کـه نـفـر اول                 

 درصد و نفر آخر تنها بـا        ۴شورای شهر تنها با     
 درصد آرای شـهـرونـدان تـهـرانـی واجـد            ۱/ ۸

 . شرايط،  به اين شورا راه يافته اند
 



    ۱۰ صفحه

گـروهـی   )   نيمه دوم فـوريـه    ( در اواخر بهمن ماه     
متشکل از پنج نماينده کميسيون حـقـوق بشـر            
سازمان ملل، به منـظـور تـحـقـيـق پـيـرامـون                 

قوه " و بررسی عملکرد    "   بازداشتهای خودسرانه " 
در ارتباط با هـمـيـن       "   قضائيه جمهوری اسالمی  

 . ، به ايران سفر نمود"خودسريها"
اين هيئت که رياست آن را اقـای لـوئـی ژوانـه              
بعهده داشت و بنا به گفته خود وی، پيش از ايـن   

 زندان در کشورهای مختلف جهان ۱۲۰از حدود  
ديدار کرده بود، از چند زندان ايـران از جـملـه             
تهران و شيراز ديدار کرد، با گروهی از زندانيان    
سياسی پيشين و آنهائی که همچنان در زنـدان          
می باشند به گفتگو نشستـه و چـنـانـکـه طـی                 
مصاحبه مطبوعاتی رئيس هيئت اعالم گـرديـد،         
همزمان با حضور این هيات امکان آزادی پـنـج         
هم ميهن يهودی که به جرم جاسوسی در زندان         
شيراز محبوس بودند، فراهم گرديد و بـاالخـره       
اين هيات با مقاماتی از وزارت خارجه، کشـور،          
دادگستری و قضات دادگاه های انقالب اسالمـی        

" دستگاه قضائی اسالمی  " پيرامون نحوه کارکرد    
 . مذاکره نمود

البته همانطور که می دانيم دامنه تـحـقـيـق ايـن              
گروه کار نه تنها محدود به مورد پيش گفته بود،        
و ساير زمنيه های نقض حقوق بشـر را دربـر             
نمی گرفت، بلکه در همين عرصه نـيـز بـايـد و               
نبايدهای آنها از پيش تعيين شده و به آنها ابالغ          

بعنوان مثال، منطقه کردستان ايران     .   گرديده بود 
گويـا جـزئـی از خـاک           
کشور ما نبود و از قضـا،       
همزمان با حضور هيـئـت      
ــران، در روز            ــه در ت

 ۱۹(  بهمـن     ۳۰چهارشنبه  
آقای ساسان آل کـنـعـان، مـبـارزی از             )   فوريه

سازمان انقالبي زحمتکشان کردسـتـان ايـران         " 
، که چهار ماه از دستگيـری وی مـی       ) " کومه له( 

گذشت، در زندان به جرم فعاليت سياسی به دار         
آنطور که گـفـتـه شـد سـفـر بـه                .   آويخته شد 

کردستان از جمله حوزه های ممنوعه بـود، کـه           
 . می بايست از ديد هيئت مذکور پوشيده بماند

همزمان با حضور کارشناسان سازمان ملل در        
تهران که بدنبال وقفه ای هفت ساله و ممانعت از          
حضور آقای موريس کاپـيـتـورن، گـزارشـگـر            
پيشين کميسيون حقوق بشر صورت پـذيـرفـتـه      

گروه کثيری از خانواده های قربانيان قـتـل       .   بود
و جنايت و شکنجه در جمهـوری اسـالمـی بـا              
حضور اين هيات دست به واکـنـش زده و در              

 . مقابل محل استقرار هيات دست به تجمع زدند 
البته اجتماع دادخواهانه اين خانواده هـا ، کـه              
درميان آنها بسياری خود زخم شکنجه و زندان         
را بر جسم و جان خود داشتند، در مقابل مـحـل          
اقامت هيئت تحقيق، در هتل الله تهران از طـرف       
. نيروهای انتظامی رژيم مورد حمله قرار گـرفـت      

گروهی مجروح و تعدادی بازداشت شدند و تـا          
لحظه حاضر از سـرنـوشـت بـرخـی از ايـن                 

 . بازداشت شدگان اطالعی در دست نيست
در اينکه مقامات جمهوری اسالمی بـه داليـلـی            

واضح، از بازديد سازمان های بين المللی       "   کامال
مدافع حقوق بشر از ايران ممانـعـت بـه عـمـل               

آوردند و آنجا هم که مجبور به پذيرش چنيـن       
ديداری می شوند، تالش می نمايند از حـوزه          

امـا  .   عمل آنها بکاهند، ترديدی وجـود نـدارد         
قبول چنين محدوديت هائی در کار هيئت و يـا          
محدود کردن عرصه تحقيق بـه آنـچـه کـه              
بازداشتهای خودسرانه نام گرفته است، آنهـم       
از جانب کميسيون حقوق بشر سازمان مـلـل،         
يعنی نهادی رسمی که وظيفه ای جز بـررسـی    
همين امور را بعهده ندارد، سـوال بـرانـگـيـز             

البته آقای ژوانه، پس از بـازگشـت از         .   است
ماموريت خود، در جمع خـبـرنـگـاران اعـالم            

کـمـيـسـيـون      " داشت که ما سواالتی از طريق       
در اختيار مقامات ايـرانـی      "   حقق بشر اسالمی  

قرار داده ايم و قرار است تـا اوايـل آوريـل،              
اينکه محتوای اين .   پاسخ آنها را دريافت نمائيم   

سواالت چيست، تاکنون برای افکار عـمـومـی         
از سوی ديگر گفته مـی شـود         .   ناروشن است 

که کار گروه کار مذکور با اعزام دو هـيـئـت          
ديگر به منظور رسيدگی به ناپديد شـدگـان و      

و همچنين، خشـونـت      "   موارد احتمال شکنجه  " 

عليه زنان و وضعيت آزادی بيان در ماهـهـای     
کـه  .   آوريل و مه امسال، تکميل خـواهـد شـد        

. بدون ترديد بايد منتظر نتايج اين قول ها بـود         
اما برای کسانيکه بدون مالحظه کـاري هـای          
حسابگرانه و بده بستان های سيـاسـی ، بـه           
سرنوشت قربانيان خشونت ، شکنجه و آزار،        
بويژه محبوسينی که دستشان از هر مـرجـع          
دادخواهی کوتاه است، می انديشند، اين گفـتـه         
آقای لوئی ژوانه اميدوارکننده نيست، آنجا کـه     

برای بررسی "   و منحصرا"   ما صرفا:  " می گويد 
جنبه های قضائی بازداشت و يا علت زنـدانـی          
شدن افراد رفته ايم و اگر هم زندانيان در نظر          
داشتند در مورد رفتار ماموران با زندانيان يـا   
فشار بر آنان يا وضعيتشان در سلول بـا مـا            
صحبتی کنند، ما ناگزير بوديم به آنان يادآور        
شويم که تحقيقات ما فقط در مورد نـحـوه و            
علت بازداشت افراد صورت می گيرد و خـود     
ما هم سعی داشتيم از طـرح سـوال هـائـی              

 ." درباره جنبه های ديگر خودداری کنيم
خودداری از جنبه های ديگر نـقـض حـقـوق             
بشر، آنجا نگران کننده تر می شود کـه قـرار            
باشد با همين نگاه و ارزيابی، گزارشی تهـيـه           

می بايست مبـنـای تصـمـيـم        "   شود که ظاهرا  
کميسيون حقوق بشر در مورد تداوم يا بهبود        

چنانکـه  .   وضع حقوق بشر در ايران قرار گيرد     
در همان کنفرانس مطبوعاتی اعـالم گـرديـده          

است، اين هيئت قرار است اوائل ژوئن، گـزارش          
نهائی خود را منتشر نمايد، اما پيش از آن در             
ماه آوريل گزارش مقدماتی خـود را تسـلـيـم              

 . کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواهد کرد
انفعال نيروهای مدافع حقوق بشر و آزاديـخـواه         
ايرانی، بويژه در خارج از کشـور، چـنـان کـه               

البته جـا   (   همزمان با سفر هيئت شاهد ان بوديم،      
دارد در همين جا از تالش های جامعـه مـدافـع             

. . . حقوق بشر بويژه آقای عبدالکريم الهـيـجـی           
هر گاه قرار باشد تداوم يابد، بيم       )   قدردانی شود 

آن خواهد بود که امسال نيز جمهوری اسـالمـی          
موفق گردد تـا بـا مـانـورهـای سـيـاسـی از                  

 . محکوميت اين کميسيون رهائی يابد
و اين در حالي ست که اوضاع سياسی در سطح          
بين المللی و داخل کشور، به گونه اي سـت کـه             
دست رژيم بيش از هر زمان جهت خودداری از          
بازديد نهادهای مدافع حقوق بشر، و حتی کنترل        
موازين و بنيان های بين المللی و ملتزم نـمـودن           

چنانکـه  .   آنها به اجرای اين قواعد، بسته تر است       
اجماع عمومی سران رژيم در قبول سفر هيـئـت          

 . اخير نيز، بازتاب همين واقعيت است
نقض خشن حقوق بشر در ايران، واقعيتی اسـت         

مردم ما با گوشت و پوست خـود،       .   کتمان ناپذير 
هر روز در عرصه های مخـتـلـف اجـتـمـاعـی،               
سياسی، فرهنگی، قومی، عقيدتی و مدنی ، شاهد        
اعمال خشونت، زورگوئی و سرکوب ارگانـهـای        
ريز و درشت نظامی و انتظامی، ايدئولوژيـک و          
عقيدتی رژيم، آنهم در کليت آن می باشند و نـه            

که "   لباس شخصی " و  "   گروههای خودسر " صرفا  
هرچند .   نام رمز ارگانهای منتسب به بيت رهبرند 

برچيدن بسـاط ايـن دسـتـگـاه اسـتـبـداد و                   
خودکامگی، در گرو رشد مبارزات مـردمـی در          
ايران است و اين نيز بيش از هر چيز در گـرو              
اتحاد و همبستگی ما در چنين مبارزه اي سـت،           
اما وادار نمودن حکومت به قبول و اجرای کامـل    
ميثاق های بين المللی و مخاطب قرار دادن ايـن           
نهادها به اجرای مسئوليت شان، وظيفه اي سـت         
که بار آن بيش از هر زمـان ديـگـر بـر دوش                 

_ احزاب ، سازمانها، شخصيتهای اجـتـمـاعـی            
سياسی ايرانی در خارج از کشور اسـت و در             
آستانه بـررسـی مـجـدد پـرونـده ايـران در                 
کميسيون حقوق بشر، بجاست از مبرميـت الزم       

 . برخوردار گردد
 

 

 در حاشيه سفر هيات بازرسی حقوق بشر  به ايران 
 رضا اكرمى 

 ۱۳۸۱اسفند  ماه     ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

شرايط و حدود اختيارات هيات های تحقيق بين المللی در مـورد            
نقض حقوق بشر را نهادهای بين المللی بايد تعيين کننـد و نـه         

 دولت های ناقض حقوق بشر 



حدود يک سال پيش ، هنگامی کـه         
رسوائی بزرگ معروف به پرونـده      

افشـا  "   شهرام جزايری و شـرکـا       " 
 ۱۸گرديد که طی آن، از جـملـه             

نماينده مجلس نيز متهم به دريافت      
رئيس مجلـس رژيـم     . رشوه شدند 

. دست به افشاگری مـتـقـابـل زد          
کروبی، ضمن برشمردن نـمـونـه        
هائی از تخلفات و فساد اقتصـادی       

را هـم    "   اسکله ها" رقيبان، موضوع  
بطور رسمی از تريبـون مـجـلـس          

بنابر بـرخـی     :   " اعالم کرده و گفت     
مدارک، اسکله هائـی غـيـرمـجـاز          

گــمــرک "   وجــود دارد کــه اصــال      
مـن نـمـی      .   حاکميت بر آنها نـدارد    

دانم چرا اسکله هائی وجود دارد؟       
به اين نامه نگاه کنيد و زياد از اين          
چيزها داريد و اين ليسـت را هـم           
ببينيد که همه اينها اسـکلـه هـای            

اين اسـکلـه هـای        .   غيرمجاز است 
غيرمجاز چکار مـی کـنـنـد؟ چـه            
چيزی وارد می کنند؟ چه چـيـزی         

نامه ای است از . . .   صادر می کنند؟    
وزارت امور اقتصادی و دارائی به      
دفتر بازرسی کل کشور مستقر در      

. . . فالن و شـمـاره      . . . .   نامه  .   گمرک
اداره ! )   "   اينجای آن را توجه کنيـد (   

کل گمرک چابهار به استحضار می      
رساند که گمرک چابهار فقـط بـر         
اسکله های شهيد کالنتری و شهيـد   
بهشتی چابهـار نـظـارت دارد و           
اطـالعـی از سـايــر اسـکلــه هــا             

 ) ۱۳۸۰ بهمن ۱۱نوروز، ..." (ندارد
نه کروبی و نه ديـگـر مسـئـوالن            

" ليست اسکله های غيرمجـاز  " رژيم  
را هيچ گاه منتشر نکردند، شـايـد          
هم به اين دليل که تعدادی از ايـن         
قبيل اسکله ها متـعـلـق بـه خـود             
ارگانهای امنيتی و نظامی رژيـم و        

امـا  .   از جمله سپاه و بسيـج اسـت        
بعد از آن نيز، اخبار و شـايـعـات           
مــربــوط بــه ورود يــا خــروج           
غيرقانونی اجناس از اين اسکله هـا       

هم خبر "   ادامه يافت، چنان که اخيرا  
مربوط به واردات مقاديـر زيـادی        
شکر از طريق يکی از اين اسـکلـه          

 . های غيرمجاز، پخش گرديد
پس از صحبتهای رئيس مـجـلـس،        
صاحب يکی از اين نوع اسکله هـا،         
طی گفتگـوئـی اخـتـصـاصـی بـا             

خـرداد  "   ( اقتـصـاد ايـران     " ماهنامه  

اولين بـنـدر    " چگوگی ايجاد   )   ۱۳۸۱
. کشور را اعالم داشـت  "   خصوصی

علی شمس اردکانی، مديـر عـامـل         

، ضمن شـرح    " آسيای آرام " شرکت  
فعاليتهـا و خـدمـات صـادراتـی            
شرکت خود به اقـتـصـاد کشـور،          
گناه عدم اعمال حاکميت و نظـارت       
دولتی را به گـردن خـود دولـت            

در حـال    :   " انداخته و مـدعـی شـد       
حاضر با درخـواسـتـمـان بـرای           
اجرای خدمات حاکمـيـتـی دولـت          

 سـال    ۳موافقت نمی شود و مدت       
است که تقاضای استقرار دائـمـی        
گمرک در اين محل را کرده ايم، تـا         
بلکه دولت از طريق گمرک، وظيفـه       
حاکميت خود را انـجـام دهـد و             

اما .   مراقب وارد نشدن قاچاق باشد    
آنها در جواب می گوينـد کـه مـا            
بودجه نداريم و نمی تـوانـيـم در           

نيروی .   . . .   آنجا گمرکی احداث کنيم   
انتظامی می گويد من مامور نـدارم       
و اگر مامور مـی خـواهـی بـايـد             
بودجه و همه امکانات را فـراهـم           

 ." کنی
، بنا به گفـتـه   " آسيای آرام"شرکت  

مديرعامل آن، اکنون دارای حـدود      
 سهامدار است کـه هـدف از          ۳۰۰

اجرای يک کـار نـويـن      " تشکيل آن  
اقتصادی و حضور در بـازارهـای       

بـوده، ولـی     "   آسيای جنوب شرقی  
فـقـط   " فعاليـت شـرکـت را          "   بعدا

، آهک  "   معطوف به صادرات معدنی   
احداث اسـکلـه     " کرده و   . . .   و گچ و    

" ای برای صدور توليدات مـعـدنـی       
خود نيز از جـملـه کـارهـای ايـن           

به منظور حذف   .   شرکت بوده است  
هزينه های حمل و نـقـل زمـيـنـی            
مواد، ذخـائـر آهـک کشـور در             

نزديکی ساحل دريا از گستره بين      " 
شناسائـی  "   بندر لنگه تا بندر کنگان    

شده و در اختيار شرکت قرار مـی        
صـادرات آهـک از       " گيرد و چون    

طريق اسکله ها و بنادر موجود کـه    
، اسـکلـه    " دولتی هستند، ممکن نبود   

و بندری اختصاصی ساختـه مـی        
اين کار، طبق گـفـتـه     "   مجوز.   " شود

شمس اردکانی، از سازمان بنادر و    

کشتيرانی اخـذ مـی شـود، ولـی            
بايستی مناسـب بـودن      " گمرک که   

و همچنـيـن   " محل را تائيد می نمود 
" نيروی انتظامی و اداره مرزبـانـی      

که مشکالت تـردد مسـافـران را           
بــهــانــه مــی کــردنــد، مــحــل و          

را . . . "   مشخصات شناور، ملوان و       
می خواستند، با اين کار مخـالـفـت         

اما به هرحال، اين بـنـدر        .   می کنند 
خصوصی ايجاد و بهره برداری از     
آن حدود سه سال پيش آغاز مـی         

کـار  "   فـاز اول   " و اين تـازه      .   شود
است و با پايان فازهای بعدی، دو        
نوار نقاله، هر کـدام بـا ظـرفـيـت             

 تن در ساعت، مواد معـدنـی        ۱۰۰۰
را بار کشتی های بزرگ خـواهـنـد         

هــرچــنــد کــه ايــن بــنــدر        .   کــرد
" آسيـای آرام   " اختصاصی شرکت   

است، ولی طبق اظهار مديـرعـامـل        
شرکت، سايـر صـادرکـنـنـدگـان          

استفـاده از    "   اجازه" خصوصی هم   
نرخ خـدمـات     " آن را دارند و حتی      

آن از نرخ بـنـادر دولـتـی          "   بندری
 . ارزان تر است

شمس اردکانی، در همان مصاحبـه      
، کـل    " اقـتـصـاد ايـران      " با مجلـه     

سرمايه گذاری شـرکـت در ايـن           
 ميليارد تومان، مـعـادل      ۸اسکله را   

"  برابر سـرمـايـه خـود        ۱۰حدود  " 
شرکت اعالم می دارد که از مـحـل         

و غـيـره     "   خريداران" منابع بانکی،   
اين شرکت هـيـچ     .   تامين شده است  

گونه فروش داخلی نـدارد و کـل           
مــحــصــوالت آن، صــادراتــی و       

ــايــش ارزی اســت       ــده دو .   درآم
مشتری عمده اين شرکت عبارتـنـد       

کـه  "   کارخانه سيـمـان کـويـت       " از  
نصف محصـول را مـی بـرد و             

که نـيـم    "   کارخانه فوالد تاتای هند   " 
برپايه اظـهـارات    .   ديگر را می خرد   

مديرعامل، اين شـرکـت در سـال          

 درصـد    ۲۱حدود   )   ۱۳۸۰( گذشته  
صادرات کشور در زمـيـنـه مـواد          

را به خود  . . . )   گچ و آهک و     ( معدنی  

و ايـن نـيـز       .   اختصاص داده است  
تازه اول کارست، زيرا که ظرفـيـت    
معادنی که در اختيار اين شـرکـت         

برای سالـهـای سـال       " قرار گرفته،   
کفايت می کند و برآورد می شـود     
معادل يک و نيم ميليارد تـن آهـک       

 ." داشته باشد
حال بايد ديد کـه عـلـی شـمـس              

" آسـيـای آرام    " اردکانی و شرکت    
اش از کجا آمده اند که اينچنين بـا         
دست باز و دراز عمل می کننـد و          
يک چيزی هم از دولت طلبکار مـی        

در حالی که برای ابتـدائـی       !   شوند؟
ترين فعاليتـهـای اجـتـمـاعـی يـا             
اقتصادی افراد در اين کشور، انواع    
مراقبتها و کنترل های دولتی اعمال      
می شود، در شرايطـی کـه بـرای           
حجم بسيار محدود مبادالت مرزی     
سنتی مرزنشينان کشور مـقـررات      
گونـاگـونـی وضـع و مـامـوران             
بسياری از سـوی فـرمـانـداری،          
بخشداری، سپاه، نيروی انتظامـی،     

بسيج می شوند، و در     ... گمرک و  
جائی که محموله اندک مسـافـران        
در فرودگاه ها تفتيش و کنترل مـی   
گردد، چگونه اسـت کـه بـنـدری            
اختصـاصـی بـرای صـادرات و           
فروش بخشی از ثروتـهـای مـلـی          
توسط شرکتی خصوصی داير می     
شود ، بدون آنکه کمترين کنترل و        
نظارت دولتی، حتی در حد ثبـت و         
ضبط آمار و ارقـام نـيـز انـجـام             

 ! بگيرد؟
علی شمس اردکانی، تحصيلـکـرده      

هاست که  " آقازاده" اقتصاد و از آن     
در عرصه تلفيق و ادغام تجارت و     
مذهب، که از ويژگـی هـای بـارز           
رژيم جمهـوری اسـالمـی اسـت،          

با استـقـرار    .   بسيار کارکشته است  
رژيم تـازه بـه دوران رسـيـده،             
منصب سفارت جمهوری اسـالمـی      

 
         

 ! ست" اسکله ها"اين ، يکی از آن 
 

    ۱۱ صفحه
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    ۱۲ صفحه

" آقـازاده " در کويت هم نصيب اين       
تصدی ايـن مـقـام در          .   می شود 

های نان و   "   کويت" کويت، سرآغاز  
آب دارتری برای اوست، چـرا کـه         
سفير رژيم در آن کشور تنهـا بـه          
انجام امور جاری سفارت بسـنـده       
نمی کند و مـبـادالت اقـتـصـادی            
دولتی و خصوصی فيمـابـيـن دو         
کشور را هم از نزديک دنبـال مـی          
کند و عالوه بر اينها، از کشمـکـش         
های شديد ميان دولتی گـرايـان و         
طرفداران بخش خصوصی در آن      
دوران در تهران نيز غافل نيست و       
هر از چندگاهی با مصاحبه و يـا          
درج مقاله ای در ايـن بـاره نـيـز             

در هر حـال،   .   موضع گيری می کند   
سالهای اقامت در کويـت، زمـيـنـه        
آشنائی و دوستی با سرمايه داران      
بزرگ آن کشور را جهت انـعـقـاد          

"  سـالـه    ۱۵قرارداد صادراتی "آتی  
و شرکت "   آسيای آرام " بين شرکت   

پـس از    .   کويتی فراهم مـی سـازد      
" بازگشت از کويت، کـه تـقـريـبـا           

" دوران سازندگی " مصادف با آغاز    
تعـديـل   " و اجرای سياست معروف     

از سوی رفسنجـانـی و     "   اقتصادی
دار و دســتــه اوســت، شــمــس          
اردکانی، با حکم صادره از جـانـب        

، ۱۳۶۹خود رفسنجانی در مـرداد       
" مـنـطـقـه آزاد قشـم         " به رياست   

پسـت  "   ضـمـنـا   ( منصوب می شود    
ای " آقـازاده " سفارت کويت هم بـه       

ديگر، پسر آيت اهللا جنتـی، واگـذار         
، " منـطـقـه آزاد قشـم        ) .   " می گردد 

همراه با دو منطقه ديگر، کـيـش و          
چابهار، سه منطقه مرزی کشور را      

برنـامـه   " تشکيل می دهند که قانون  
اجـازه تـاسـيـس       "   اول اقتصـادی  

در "    صنـعـتـی   -منطقه آزاد تجاری " 
هـدف از    .   آنها را به دولت می دهد     

جـذب  "   ايجاد اين مناطـق، ظـاهـرا       
سرمايه گـذاری هـای داخـلـی و            
خارجی، از طريق حذف پاره ای از       
مقررات و موانع قانونی رايـج در         
ديگر نقاط ايران، و تبديل آنهـا بـه          

لکن .   کشور بود "   سکوی صادراتی " 
در عمل، صرفنظر از همه بـودجـه        
دولتی که در اين مناطق هزينه شـد        
و جدا از همه مفاسد مالی کـه در           
آنجا رواج يافت، مناطق مورد نظـر       

يعـنـی انـبـار       "   سکوی وارداتی " به  
کاالهای قاچاق وارده بـه کشـور،        

 . تبديل شدند
" منطقه آزاد قشـم   " اما ورود رئيس    

به اين منطقه، در واقع بـه مـثـابـه            
فـتـح   " ورود حاکم جديد در شهری      

در مـورد  "   منطقه" رئيس .   بود"   شده
" تاسـيـس  " آنچه که زير عنوان کلی      

" منطقه آزاد مطرح شده بود، راسـا      
" مقررات وضع مـی کـرد، راسـا          

اجرا می  "   تصميم می گرفت و راسا    
نمود و در برابر هيچ مقام و مرجع        
محلی و يا ملی، به غير از شـخـص        
رفسنجانی نيز مسئول و پاسخگـو       

نـبـود   "   اشکال قضيه، ظـاهـرا  .   نبود
قوانين الزم بود، چون که مجـلـس         
رژيم، جدا از اجازه کلی تـاسـيـس         
منطقه آزاد در سه نقـطـه، قـانـون           
. ديگری در اين باره نگذرانده بـود       

، " منـطـقـه آزاد قشـم        " ولی رئيس   
آشکار گرديـد،   "   همان طور که بعدا   

نه فقط قوانين و مقررات موجود را       
رعايت نمی کـرد، بـلـکـه       "   هم عمال 

شـورای  " حتی اساسنامه ای را که       
به جای مجلس، زير عنوان "   اقتصاد

" اصول حاکم بـر مـنـاطـق آزاد           " 
تصويب و ابالغ کرده بود، نـقـض         

واقعيت اين بود که رئيـس  .  می کرد 
اين منطقه هم مـانـنـد مسـئـوالن            

باز و   "   مناطق ديگر، با دستی کامال   
و بـرای پـيـشـبـرد        "   چک سفيد" با  

مقاصد خاص، از طرف رفسنجانی     
اعزام شده بودند، چنان که حـتـی         
استاندار و فرماندار گمارده همـان      

به بازی نـمـی      "   دولت را نيز اصال   
، در واقـع      " منطـقـه آزاد    .   " گرفتند

از هــرگــونــه ضــوابــط و        "   آزاد" 
 . مقررات قانونی بود

مطلق الـعـنـان شـمـس          "  حاکميت" 
اردکانی در جزيره قشم، جـزيـره        
الرک و ديگر قسمتهای منطقه آزاد      
قشم، چندان کار و زنـدگـی بـرای          

محروم ايـن   "   مردم و ساکنان غالبا   
منطقه را سخت و دشوار کرد کـه         
برغم شرايط اختناق حاکم، صـدای     
. اعتراض آنها را بلنـدتـر سـاخـت         

مجلـس چـهـارم، کـه اکـثـريـت               
نمايندگان آن را هـم حـامـيـان و            
طرفداران رفسنجانی تشکيـل مـی       
دادند، ناگزير به واکنش در مـورد        
شکايات مکرر مردم اين مـنـطـقـه          

 قـانـون     ۹۰اصـل    " کميسيون .   شد
آن مجلس، در گـزارشـی       "   اساسی

در خصوص شکـايـت اهـالـی         " که  
منطقه آزاد قشـم از عـمـلـکـرد              

، در جـلـسـه        " مسئولين اين منطقه  
، قـرائـت     ۱۳۷۲ فروردين   ۱۵علنی  

کـلـيـه    :   " اعـالم داشـت    "   کرد رسما 
اقدامات اجرائی انجام شده توسـط      
رئيس منطقه آزاد و ارکان متشکلـه       
آن بدون رعايت موازين قانونی و       
تصويب اساسنامه مـنـطـقـه آزاد          
صورت گرفته و تشکيل شرکتهـای      
وابسته و انجام امـور شـهـری و           
بندری برمبنای نظر فردی اتـخـاذ        

 فرورديـن  ۱۶سالم، " (گرديده است 
۱۳۷۲ .( 

موارد تخلفات قانونـی رئـيـس و          
ديگر مسئوالن منطقه قشـم، طـی         

 ، که در گزارش     ۷۱-۱۳۶۹سالهای  
مبسوط کميسيون مجـلـس آمـده،        

تـخـريـب    " بسيار متعدد است و از     

ساختمانهای اشخاص حقيقی بدون   
تصـرف  " و  "   رعايت موازين قانونی  

زمـيـن   )   سازمـان ( زمين مربوط به    
که قرار بوده به واجـديـن    "   ( شهری

شرايط جهت ايجاد مسکن واگـذار       
شود و وديعه الزم نـيـز از آنـهـا          

اسـتـخـدام    " تـا    )   دريافت شده بود  
بـه  "   افراد بدون ضابطه و صـرفـا       

عـدم  " و   "   تشخيص رئيس منـطـقـه     
" عدم ارائه اطالعات  " و  "   حسابرسی

در مورد عملکرد مالی شرکـتـهـای        
. را در بر مـی گـيـرد       ... وابسته و  
ايـن گـزارش     )   ۱۵( و   )   ۶( بندهای   
تعطيل نمودن عـمـلـيـات       " راجع به   

گمرکی و اخذ عوارض علی الـراس       
آقای :   " است که می گويد   "   در منطقه 

شمس اردکانی رئيس منطقـه آزاد       
بدون اينکه در اساسنامـه بـه وی         
اجازه تعيين و اخذ عـوارض داده        
شده باشد، بر مبنـای تشـخـيـص          
خود مبادرت به تعيين عوارض از       
کاالهای مختلف وارداتـی نـمـوده        
است و وجوه تعيين شده، برخالف      

نه تنها به حسـاب دولـت        . . .   قانون  
واريز نگرديده، بلکه در اخـتـيـار          
رئيس منطقه آزاد بوده که بنـا بـه          
ميل و تشخيص خود هزينه نمـوده       

عالوه بر اين، منطقـه آزاده       . "   است
راسا مبادرت به تـاسـيـس اداره          
شماره گذاری و ترخيص اتومبـيـل    

بطوريکـه خـودروهـا      "   کرده است 
بدون پرداخت عوارض گمرکـی و       

" با پالک و شماره مـنـطـقـه آزاد         " 
مسئوالن منـطـقـه     .   تردد می نمايند  

" متولـی کـلـيـه امـور         " که خود را    
قلمداد می کردند، حتی نـگـهـداری        

برای مردم اين منطقه را هـم         "   بز" 
 ! ممنوع اعالم کرده بودند

اما يکی ديگر از اقـدامـات عـمـده            
مديريت منطقه آزاد قشـم، ايـجـاد         
انــواع شــرکــتــهــای وابســتــه و        
پيـرامـونـی، فـارغ از هـرگـونـه              
مالحظات و ضوابط قانونی، بـوده       
است که در گزارش کـمـيـسـيـون           

مجلس، با اشاره به آنها     "   ۹۰اصل  " 
معـلـوم نـيـسـت        :   " گفته شده است  

چنين اختيـاری بـرای تـاسـيـس           
اينگونه شرکتها با سرمايه منطـقـه       
آزاد ولی به نام اشخاص حقيقی به       
چه کيفيتی به رئيس منطقه آزاد و        
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    ۱۳ صفحه

همسر ايشان که معاون اقتـصـادی       
و قائم مقام ايشان نيز می بـاشـد،          

اين شرکتها که " .   تفويض شده است  
با سرمايه دولت و يـا از مـحـل              
عوارض غيرقانونی اخذ شـده بـه        
نام دولت تاسيس می شـدنـد، در          
عمل نـه دولـتـی بـودنـد و نـه                 

اما در عين حال، هم از      .   خصوصی
امکانات و امتيـازات شـرکـتـهـای          
دولتی برخوردار می شدند و هـم        
مثل شرکتهای خصوصـی، طـبـق        
. قانون تجارت، عمل مـی کـردنـد         

بايد يادآور شد که ايجاد اين قبيل       ( 
شـروع  "   آزاد" شرکتها که از مناطق     

شد، محدود به اين مناطق نمانـد و         
سـايـر مـوسـسـات و          "   تـدريـجـا   

وزارتخانه هـا هـم مـبـادرت بـه             
تشکيل اين نوع شرکتها کردند کـه        

" شـرکـتـهـای اقـمـاری        " بعدها به    
در هـر صـورت،       . )   موسوم شدند 

، که با عنوان    "   آسيای آرام " شرکت  
حضـور در    " و هدف پرطمـطـراق       

" بازارهای آسيای جنـوب شـرقـی       
تاسيس يافته مربـوط بـه هـمـان           
دوره رياست منـطـقـه آزاد قشـم           
است که با مشارکت علـی شـمـس         
اردکانی، همسرش و چند نفر ديگر      
از مسئوالن آن مـنـطـقـه ايـجـاد             
گرديده و امـروز، طـبـق گـفـتـه              

 سـهـامـدار      ۳۰۰مديرعامل، حدود   
 . دارد

گزارش کميسيون مجلـس دربـاره       
نقض گسترده حاکميت قـانـون و         
تخلفات آشکار مسئوالن مـنـطـقـه         
آزاد قشم، همان طور که قابل پيش       
بينی بود، مورد پيگيری واقع نشده      

شمس اردکانـی،  .   و به جائی نرسيد  
در جواب آن گزارش، نه تـنـهـا از           
پاسخ گفتن بـه مـوارد مشـخـص           
تخلفات قانونـی طـفـره رفـتـه و             
کوشيد که با توسـل بـه مصـداق           

اذن در شيئی، اذن در لـوازم آن          " 
، اقدامات خود را تـوجـيـه          "   است

نمايد، بلکه از بی توجهی کميسيون      
مذکور هم شاکی شد که چـرا بـه           

حيثيت اجتماعی گروهی خدمتگزار    " 
که گناهی جز خدمت در مـحـروم         
ترين و نامناسب ترين نقاط کشـور    

! خدشه وارد کـرده اسـت       "   ندارند
" کامال) .   ۱۳۷۲ فروردين   ۳۱سالم،  ( 

آشکار بود کـه غـالـب سـران و             
سردمداران حکومتی، از آنچه تحت     

" آزاد" در مناطـق     "   سازندگی" لوای  
" می گذرد، خبر دارند و حتی رسما      

" عمران و آبـادانـی  " برای بازديد از    
آنجا دعوت می شوند و بنابـرايـن،        
شکايت و اعتراض مردم مـنـطـقـه        
نيز، در نهايت نتيجه ای بـيـش از           
قرائت گزارشی در مجلس بـه بـار         

آيت اهللا خـزعـلـی،        .  ( نخواهد آورد 
عضو شورای نگهبان، در بازديد از  
منطقه قشم و در تقدير از رئـيـس          

: نوشته بـود   "   يادبود" آن، در دفتر    
خداوند در اين مـوجـود بشـری          " 

چقـدر تـوان و ذوق قـرار داده              
رياست و حاکميت شـمـس      " ! )   است

اردکانی و اطرافيانش بر مـنـطـقـه          
 . قشم از آن پس نيز ادامه يافت

مدتی بعد، شـمـس اردکـانـی بـه            
معاونت وزارت معـادن و فـلـزات         
منصوب گرديد تا توان و تـجـربـه         

خود را نيـز در    "   حرفه ای" عملی و   
اين عرصه گسترده از مـنـابـع و           
. فعاليتهای اقتصادی به کار گـيـرد      

در آن ايام، سياسـت خصـوصـی         
سازی دولت رفسـنـجـانـی نـيـز،           

در زمـنـيـه مـعـادن و          "   خصوصا
موسسات معدنی دولتـی، رواج و        

يکی از  .   رونق زيادی پيدا کرده بود    
مسئوليتهای عمده شمس اردکـانـی    
هم تعقيب و اجرای همين سياسـت       
بود که در واقعيت امر، چيزی جـز      
واگذاری تاسيسات و امـکـانـات و         
ثروتهای ملی به گروه محدودی از    

هـا و بسـتـگـان و           "   نورچشمـی " 
وابستگان آنها و تعدادی از مديران      
و روسای کارخانه ها و مـعـادن           
دولتی، و بـرخـی از نـهـادهـای              

سپاه، بنيـاد شـهـيـد و          ( حکومتی  
و يا حداقل   ( سهم  .   نبود)   نظاير اينها 

خود معاون وزير و شرکـت      )   سهم
او از اين خوان يغمـا      "   آسيای آرام " 

هم ، معادن گچ و آهک شناسائی و        
ارزيابی شده کشور در مـنـاطـق          
ساحلی خليج فارس بود و اين هـم        

ايـنـکـه    "   اوال:   به چند دليل آشـکـار     
استخراج و فـروش آهـک و گـچ            
بطور نسبی، به سـرمـايـه گـذاری         

اينکه اين  "   اندکی نيازمند است، ثانيا   
محصوالت در لب آب است و مـی         

توان از همان جا و بدون پـرداخـت    
هزينه حمل زمـيـنـی و فـارغ از              
کنترلهای محلی، بار کشتـی کـرد،        

اين که مشتری آن هم حاضر      "   ثالثا
از تولـيـد بـه       " پس  .   و آماده است    

! اهدنا الصراط المسـقـيـم     "   مصرف
تنها چيزی که باقی می ماند، ايجـاد    
اسکله ای برای بـار کـردن مـواد           
معدنی مفت و يا نـعـمـت رايـگـان            

به کشتی های فله بر بـزرگ       "   الهی" 
است که آن را هم مـی تـوان بـا              

و اگر .   استفاده از وام بانکی ساخت 
هم گمرک يا اداره مـرزبـانـی بـا            
ساخت چنين اسلکه ای مـخـالـفـت         

از اينها، از   "   باالتر!   " نمايند، چه باک 
اين کارها خبـر دارنـد و بـر آن              

و هر گاه کسـی      .   صحه می گذارند  
هم افشاگری و اعتراض کرد، مـی        
: شود خيلی راحت طلبکار شد کـه         

 سال است کـه تـقـاضـای          ۳مدت  " 
استقرار دائمی گمرک در اين محـل       

در جواب می گوينـد  . . .   را کرده ايم    
که ما بودجه نداريم و نمی توانـيـم         

 "! در آنجا گمرکی احداث کنيم
اين چنين است کـه يـکـی از آن              

بـرای  "   غـيـرمـجـاز    " اسکله هـای      
بارگيری و فروش منابع و دارائـی       

و يـا بـرای واردات و         (   های ملی   
فـارغ از    )   توزيع کاالهای خارجـی   

هرگونه نظارت و کنتـرل مـتـداول         
ــی و       ــت ــه    "   آزاد" دول ــون از هــرگ

مــحــدوديــت و يــا مســئــولــيــت        
پاسخگوئی، برای انباشتن ثروتـهـا      
و سرمايه های کالن در دست جمع      
محـدودی از حـکـومـتـی هـا و               

ها و وابستگان و شرکـای      " آقازاده" 
آنها، ساخته و بکار گـرفـتـه مـی            

حتی اگر فرض کـنـيـم کـه           .   شود
استخراج و فروش اين مواد معدنی      

و رايگان باشد، حـتـی اگـر        "  آزاد" 
صادرات اين مـواد را مـعـاف از            
هرگونه عوارض و ماليات بدانـيـم،       
حتی اگر هيچ گونه الزام قانونی هم       
در مورد بـازگـردانـدن ارزهـای           
حاصل از صـادرات بـه کشـور            
وجود نداشته باشد، و حتی اگر از        
همه مالحظات و ضـوابـط زيسـت         
محيطی در زمينه استخراج معـادن      
و ايجاد اسـکلـه و امـثـال آنـهـا               

تنها به منظور   . . .   صرفنظر نمائيم و    

ثبت و ضبـط آمـار صـادرات و            
واردات ساالنه کشور هم، حداقلـی       
از نظارت و کنترل نهادهای ذيربط       

اما چنان کـه    .   دولتی ضرورت دارد  
پيداست، دولت از ايـن کـمـتـريـن           
وظيفه و مسئوليت اعمال حاکمـيـت       
و نظارت در اين زمينه نيز شـانـه          
خالی کرده و دست شمس اردکانی      
" و امثال وی را در اين کارها کامال        

 . باز گذاشته است
با ادغام وزارت معادن و فلزات در       
وزارتخانه های صنايع و صـنـايـع        

صنايع و   " سنگين و تشکيل وزارت    
، شمس اردکانی از معاونـت   " معادن

آن وزارتخانه هم کـنـاره گـيـری           
به صورت رسـمـی،      "   کرده و فعال  

ولی وی، عالوه   .   سمت دولتی ندارد  
بر مديريت شرکت خود، به عنـوان       

شورای مشـورتـی بـخـش        " عضو  
وزارت صــنــايــع و     "   خصــوصــی

معـادن، مشـاور ريـاسـت اتـاق            
بازرگانی و صنايع و معادن ايـران       

در زمينه سـيـاسـت گـذاری          . . .   و  
اقتصادی هم از نزديک مشارکت و      

اســکلــه و بــنــدر     .   دخــالــت دارد  
" آسيـای آرام   " اختصاصی شرکت   

تنها يک مورد از اسکله های مـورد        
بحث و علی شمس اردکـانـی هـم           

هـا و    " آقـازاده " فقط يک نمونه از       
سرمايـه داران تـازه بـه دوران            

خاندان رفسنجانی و    .   رسيده است 
منطقه " فعاليتهای وابستگان وی در     

منطقه ويژه اقتصادی   " ،  "   آزاد کيش 
و جاهای ديگر، خـانـدان      "   سيرجان

واعظ طبسی و فعاليتهای آنهـا در        
مـنـطـقـه ويـژه        " و   "   آستان قدس " 

، خانواده هـا و      " اقتصادی سرخس 
وابستگان جنتی، مقتدائی، ملکوتـی،     

. . . کروبی، لواسانی، رفيق دوست و   
ايـنـهـا    .   در اين فهرست جای دارند    

پرورده های ويژه دوران جمهوری     
اسالمی به طور عام و محصـوالت       

رفسنجـانـی بـه      "   سازندگی" دوره  
طور خاص هستنـد کـه در دوره           
خاتمی هم به رشد و نـمـو خـود             

 . ادامه داده اند
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طريق تطبيق دادن ساختار و قوانيـن جـوامـع           
پيرامونی با آيين نامه های  نهادهای بين المللی        
که توسط کشورهای مرکز به رسميت شناخته       
شده اند ، حضور جنبش های اعتراضی وسيـع     
اقشار مختلف مردم چون دانشجويان ، زنان ،         
معلمين ، اساتيد دانشگاه ها ، روزنامه نگاران ،         
نويسندگان ، پرستاران و پزشکان و تهيدستان       
شرايطی را به وجود آورده است که کارگـران          

در پيوند با ديگر جنبش ها در جهـت تـحـقـق              
تشکل يابی مستقل خود بکوشند که تاخـيـر و           

 .غفلت از آن می تواند جبران ناپذير باشد
با وجود حرکات اعتراضی وسيع  و سراسری        
کارگران در صنايع و کارخانجـات مـخـتـلـف            
شهرهای ايران و بی اعتباری خانه کـارگـر و            
شوراهای اسالمی کار در ميـان کـارگـران و            
عدم پذيرش آن توسط سازمان بين المللی کار،      
بارديگر حکومت اسالمی درصدد ايجاد تشکـل       
های جديدی به نام کارگـران تـحـت عـنـوان              

کانون عالی انجمن های صـنـفـی کـارگـران             ” 
می باشد تا در غياب نمايندگان واقـعـی          “ايران

کارگران ، هم خال قانونی تشکل های مسـتـقـل           
کارگران را بپوشاند و هم اين که مورد پذيرش         

مـاهـيـت    .   سازمان بين المللی کار واقـع گـردد        
غيرکارگری اين تشکل تازه تاسيـس آن قـدر           
روشن است که حتی رقبای حکومتی اش هـم           

اعتراف می کنند که آن  توسط وزيرکار جديد و           
جبهه مشارکت اسالمی بوجود آمده و قرار است        

نـيـرنـگ جـديـد        .   به جنبش کارگری تحميل شود  
حکومت ، کشاندن جنبش کارگری در درگـيـری           
جناح ها و باندهای حکومتی اسـت کـه اوال از               
اعتراضات به حق کارگران برای گرفـتـن سـهـم            
بيشتر در حکومت استفاده ابزاری کنند و ثانيا از         
همه مهم تر مانع از شکل گـيـری تشـکـل هـای                

 .واقعی کارگران شوند
تشکل مستقل کارگری مشخصات ويژه خـود را         

اين تشکل بايد اساسنامه اش ، اهـدافـش ،       .   دارد
وظايف و اختياراتش ، انتخابات آزاد و نـحـوه             
فعاليت آن بدون هيچ گونه دخالت غيرکارگری و         
فقط توسط خود کارگران از طريق فراخـوان بـه           
مجامع عمومی در سطح شهرها و      
سرانجام سراسـری در سـطـح          
کشور پا بگيرد و منتخبـيـن ايـن          
تشکل ها بـايـد خـود کـارگـران            
باشند نه نمـايـنـدگـان مـجـلـس            
شورای اسالمی مانند محجـوب ،       
ــی ، ســرحــدی زاده ،             ــال ــم ک

، نـه    . . .   جلودارزاده ، نصيری و       
تشکل های وابسته به حـکـومـت         
مانند خانه کارگر ، انجمـن هـا و         
شوراهای اسالمی کار ، کـانـون         
عالی انجمن های صنفی کارگـری      
يا شورای ائتالف انـجـمـن هـای          
صنفی کـارگـری و نـه احـزاب            
حکومتی مانند حزب اسالمی کار،     
حزب اسالمی رفـاه کـارگـران ،          

، . . .   جبهه مشارکت اسالمی ، حزب کارگزاران و         
که خود را مثل بختک بر روی مـبـارزات حـق               

ايـن  .   طلبانه کارگـران ايـران پـهـن کـرده انـد               
نمايندگان مجلس و تشکل های حکومتی کـه بـه            
نام کارگران و به نفع حکومت و سرمـايـه داران            
فعاليت می کنند و احزاب حکومتی که سـعـی در            
تحميل خود در ميان صفوف کارگران را دارند نه      
تنها  نمايندگان کارگران نبوده، بلکه از آمـريـن            

اين ها همـه  .   سياست های ضدکارگری می باشند    
آن ها نمی خواهنـد کـه        .   يک هدف مشترک دارند   

توده ای کـارگـران شـکـل          _   تشکل های صنفی    
اگـر در را       “:   چراکه به خوبی می دانند       .   بگيرد

کمی باز کنند ، طوفانی به پـا خـواهـد شـد کـه                
ساختار فرسوده حکومت شان را از جا خـواهـد       

 “! کند
 

 کميسيون کارگری 
 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

رژيم های استبدادی تحمل شنيدن صدای غيـر از      
صدای خود را ندارند و به تبع آن هـيـچ تشـکـل                

توده ای مستقل از خود را برنمی         –مستقل صنفی   
رژيم جمهوری اسالمی هم از ايـن قـاعـده            .   تابند

رژيم مذهـبـی حـاکـم در ايـران            . مستثنی نيست 
همواره با  ايجاد تشکل های حکومتـی در مـيـان             

اجتماعی و سرکوب شـديـد         –جنبش های طبقاتی    
اين جنبش ها  مانع از شکل گيری وسازمان يابـی           

. مستقل اين نيروها شده اسـت      
با اين وجود طبـقـات و گـروه          
های اجتماعی هرگز از تالش و       
مبارزه برای طرح و دستيـابـی       
به مطالبات صنفی و اجتمـاعـی       
. خود دست برنـداشـتـه اسـت        

معضل اصـلـی در بـه ثـمـر              
نرسيدن  اين مبـارزات فـقـدان         

_ تشکل های مستقل صـنـفـی         
توده ايي اسـت کـه بـتـوانـد             
نيروهای جنبش را در مـقـابـل         
حکومت سرمايه داران و رانـت      

مـانـدگـاری    .   خواران بسيج کند  
جنـبـش هـای اجـتـمـاعـی و              
دستيابی به مطالبات طرح شـده      
توسط آن هـا بـه آگـاهـی و              

مبارزات مستقل و در تکوين خود ايجـاد تشـکـل            
های مستقل بستگی دارد و بدون وجـود چـنـيـن             
سازمان يابی ، هـيـچ ضـمـانـتـی بـرای حـفـظ                   
دستاوردهای تاکنونی مبارزات آن ها نيز وجـود         

 .ندارد
جنبش کارگری در ايران پس از دو دهه مبـارزات           
عمدتا خودجوش و پراکنده عمال به اين نـتـيـجـه             
رسيده است که پاسخ وضعيت آشفته کنونـی در          
جنبش کارگری همانا ايجاد تشکـيـالت مسـتـقـل             
سراسری کارگران است که بتواند جنبش کارگری       
درخود را به طبقه ای سازمان يافته بـرای خـود             
تبديل کند و موقعيت خود را در معادالت سياسـی          
و طبقاتی تحوالت آينده جامعه ايران ارتقا داده و          
نقش موثری را در روندهای اجتماعی به نفع کـل           

 .جامعه ايفا کند
بيزاری و نفرت عمومی اکثريت قاطع مردم ايـران          
از نظام مذهبی حاکم ، پروسه جهانـی سـازی از           
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    ۱۴ صفحه

 

 توده ای کارگران ،  –تشکل های مستقل صنفی 
 !پاسخ وضعيت آشفته جنبش کارگری است 



پيمان محدوديت سالحهاي هسته اي را منتفـي        
 . دانست

اياالت متحده همچنين عدالت بين الملل را هـر           
گاه بي چون و چرا از منافع اين كشور پيـروي           

دادگاههاي تشـكـيـل    .   نكند به مبارزه مي خواند   
شده در مورد يوگسالوي سابق يا روانـدا بـه           

بـودنـد زيـرا حـق          ”قابل قـبـول  “نظر آمريكا  
قضاوت آنها بسيار محدود بود و مي توانستند        

به از بـيـن بـردن          
رژيمهاي مـخـالـف      

آمريكا و   .   كمك كنند 
بــريــتــانــيــا حــتــي    
خواهان ايجـاد يـك      
چنين دادگـاهـي بـر       
. عليه عراق هسـتـنـد     

اما اين مسـئلـه در        
مورد دادگاه كيفـري    
بين الـمـلـل صـادق        

بــه نــظــر   .   نــيــســت
آمريكا و بريتـانـيـا،       
اين دادگـاه كـه در        
چهارچـوب تـوافـق      
نامـه رم در سـال         

 پيـش بـيـنـي        ۱۹۹۸
شده، بيـش از حـد        
مستقل اسـت زيـرا       
      خواستار مـحـاكـمـه
تمامي جنايـتـكـاران     

هر چنـد  .   جنگي است 
كه مواد متعـددي از      
اين توافق نامه از هم     

اكنون تواناييهاي مداخله و قضاوت اين دادگـاه    
با اين وجود، دولت آمريكا     .   را محدود كرده اند   

 دادگاه را از گرفتن     ۲۰۰۲موفق نشد در آوريل     
 امضاي مورد لزوم بـراي آغـاز بـه كـار               ۶۰

بنابـرايـن، ايـن      .   رسمي آن در ژوئيه باز دارد     
كشور به دبير كل سازمان اطالع داد كـه بـه              
هيچ ترتيب خود را با اهداف اين موافقـتـنـامـه            

 ژوئـيـه     ۱۳سـپـس، در       ) .   ۱( مرتبط نمي داند  
، اياالت متحده با تهديد به كناره گيري از     ۲۰۰۲

تمامي عمليات حافظ صـلـح سـازمـان مـلـل،              

مصوبه اي را از شوراي امنيت گذراند كه طـبـق            
آن سربازان آن كشور داراي مصونيت در برابـر    

 . دادگاه كيفري بين الملل هستند
دولـت آمـريـكـا       .   اما قضيه به اينجا خـتـم نشـد        

فشارهاي شديدي بر دولتهاي اروپايي، بويژه بـر   
كشورهاي داوطلب ورود به سـازمـان پـيـمـان             

، وارد آورد تـا ايـن           ) نـاتـو  ( آتالنتيك شمالـي     
كشورها موافقتنامه هاي دو جانبه عدم اسـتـرداد        
به دادگاه كيفري بين الملل با اين كشـور امضـاء            

، روماني تسليم اين خواسـتـه   ۲۰۰۲در اوت .  كنند
گشت و به همين دليل با انتقادهاي اتحاديه اروپـا          

در انتها، حتي اين اتحاديه متني را بـه  .   مواجه شد 
كه در آن شـرايـط امضـاي          )   ۲(تصويب رساند 

موافقتنامه هاي دو جانبه اعضاي اتـحـاديـه بـا             
واشنگتن در مـورد اعـطـاي مصـونـيـت بـه                  

 . شهروندان آمريكايي تعيين شده است
اين پروتكل، كه به امضـاي       .   و اما پروتكل كيوتو   

دولــــــــت 
كــلــيــنــتــون 
رســــيــــده 
اســــــــت، 
محـدوديـت   
گازهاي بـا    
ــرات  اثــــــ
گلخانـه اي    
ــراي      را بـ
كشــورهــاي 
ــي   ــت ــع صــن
تنظيـم مـي     
كند و بديـن    
ترتيـب بـه     
كشــورهــاي 
ــال      در حـ
تـــوســـعـــه 
آزادي عمـل   
الزم را        
براي احياي  
اقتصادشان 
اعطـاء مـي     

امــا .   كــنــد 
دولت بوش تصميم به عدم ارائه اين پروتكل بـه           

البته اتحاديه اروپا در حـال       .   كنگره آمريكا گرفت  
حاضر سعي بر تعديل موضع آمريكا دارد، امـا           

در ژوئـيـه     .   بر اين مسئله اميد چنداني نـيـسـت         
، اياالت متحده هنوز سرسختانه بـا طـرح           ۲۰۰۱
 براي دستيابي به انـرژي پـاكـيـزه تـر            ۸گروه  

 ... مخالف بود
اقتصاد، مسايل اجتماعي و حقوق فردي متحـمـل         
اين تحقير سيستماتيك در محـدوده هـاي بـيـن            

قوانين كاپيتوالسيون آمـريـكـا       .   المللي مي شوند  

جنگ تمام عيـار عـلـيـه         “جايگزيني الگوي قديمي    
با الگوي مقابله رودررو با كشورهايـي   ”كمونيسم

كه اياالت متحده آنها را به داليل گـونـاگـون بـه               
عنوان موانعي بر سر راه سازندگي امـپـراطـوري          

چنين است معناي عميـق     :   خود به شمار مي آورد      
 .عملكرد واشنگتن

، ۲۰۰۱ سپـتـامـبـر        ۱۱پس از حمالت تروريستي     
مبارزه با تروريسم به صورت وسيلـه اي بـراي            
استراتژي حكمفرمـايـي بـر جـهـان، و بـويـژه                 
رويارويي مستقيم با برخي از دولتهايي كه از ايـن   

قرار گـرفـتـه انـد        ”محور شيطاني“پس در گروه  
جنگ عليه عراق در راستاي ايـن        .   بدل گشته است  

سه مشخصه بيانگر الـگـوي      .   استراتژي قرار دارد  
: جديدي است كه واشنگتن قصد تحميل آن را دارد       

يكجانبه گرايي رو به رشد، نقض عميق قوانين بين         
ايـن  .   الملل و نظامي سازي سيستماتيك مناقشه ها      

سه مورد پيرو تمايل اين كشور براي دستيابي بـه   
 . ذخاير مهم نفتي دنياست

همانگونه كه جنگ جهاني دوم به اياالت مـتـحـده            
امتياز قابل توجهي در عرصه بين المللي بخشـيـد،          

بـه   ”سوسياليسم واقعي “پيروزي آن كشور عليه     
بـه  .   رهبري آن كشور قانونيت بيشتري اعطا كـرد       

همين سبب است كه ما شاهد ضـعـف مـقـاومـت              
در مـقـابـل،      .   پيشرفته ترين كشـورهـا هسـتـيـم         

تصادفي نيست كه تنها كشور متحد، يعني كشـور      
فرانسه، كه هنوز شهامت ايستـادگـي در بـرابـر             
واشنگتن را دارد، درست پس از جنگ جهاني دوم         
تصميم گرفت كه امكانات دفاع در برابر حـمـالت           

 … خارجي را به تنهايي بدست آورد
هيچ حيطه اي از مسايل بين الـمـلـلـي از حـوزه             
. يكجانبه گرايي اياالت مـتـحـده خـارج نـيـسـت               

واشنگتن كه خود منشا برقراري عهدنامه هاي منع        
يا نظارت تسليحاتي اعضاي جامعه بـيـن الـمـلـل             
است، در مورد سالحهاي شيميايي يا بيولوژيـكـي      
حاضر به پيروي از مكانيسمهاي كنـتـرل كـه در          

 و در چهارچوب عهدنامه سال      ۱۹۹۵پروتكل سال   
اين عـدم پـذيـرش        .    پيش بيني شده نيست    ۱۹۷۱

حتي منجر به در خواست واشنگتن براي انـحـالل          
كـه    –كميسيون مسئول تهيه مكانيسمهاي كنتـرل        

همچنيـن  .   گشته است  – تشكيل شد   ۱۹۹۵در سال   
، هر گـونـه امضـاي      ۱۹۹۹سناي آمريكا، در سال     
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 يكجانبه گرايي، نقض قوانين، نظامي سازي درگيريها

 جهان از ديدگاه واشنگتن
 نوشته سامى ناير

 ) ماهنامه سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،لوموند ديپلوماتيک به زبان فارسی(  



بين الملل را تحت فشار قرار داد تـا شـوراي             
امنيت متني را به تصويب برساند كه طبـق آن           
به آن كشور اجازه حمله به عراق را بـدهـد، و        
اين در حالي بود كه بازرسان سازمان ملل در     

 اعالم كـردنـد     ۲۰۰۳عراق در پايان ماه ژانويه  
كه به زمان بيشتري براي انجام ماًموريت خود      

همزمان، اياالت متحده نيروهـاي     .   احتياج دارند 
خود را در اطراف عراق متمركز كـرده و هـر            
روز دست به بمباران مناطق ممنوعه پـروازي         

 ... اين كشور مي زند
اين روش در قالب يك تئوري در سند بسـيـار      

) ۳  ( ۲۰۰۲مهمي توسط كاخ سفيد در سپتامبر        
ما “.   منتشر شد ”جنگ پيشگيرانه “تحت مفهوم   

بايد مفهوم تهديد قريب الوقوع را با تواناييها و         

. اهداف دشمنان كنوني مان منـطـبـق سـازيـم           
دولتهاي تبهكار و تروريستها براي حمله به ما         
. قصد استفاده از روشهاي كالسيك را نـدارنـد        

اياالت متحده، از مدت زمان پيش، موافـق        )   … ( 
عكس العمل پيشگيرانه براي پاسخ به تهديـدات        

هـر چـه     .   مشخص عليه امنيت ملي خود اسـت      
تهديد جدي تر باشد، خطر عدم فعاليت بيشـتـر    

است و در نتيجه انجام اقدامات پيشگيرانه بـراي          
تضمين دفاع از خود مهمتر به نظـر مـي رسـد،              
          حتي اگر ترديدهايي در مورد زمان و محل حملـه

براي جلـوگـيـري يـا        .   دشمن وجود داشته باشد   
پيشگيري از وقوع چنين اعمالي، اياالت مـتـحـده،          
در صورت لزوم، حق اقدام پيشگيرانه را بـراي           
خود محفوظ مـي     

  ”).۴(دارد
به عبارت ديـگـر،      
كـافـي اسـت كــه        
واشنگتـن كشـور     
بــخــصــوصــي را   

عـلـيـه     ”تهديـدي “
خود محسوب كنـد    
تا مجاز بـه اقـدام       
عليـه آن كشـور       

حـتـي تـن      .   باشـد 
 ”هدف“دادن اين   

به خواستـه هـاي      
جامعه بين الـمـلـل      

مانند عـراق كـه       ( 
تسـلـيـم تـمـامــي        
ــه هــاي     خــواســت
بازرسان سازمـان   

. چيزي را عـوض نـمـي كـنـد             )   ملل شده است  
واشنگتن از حقوق بين الملل استفاده ابزاري مـي         
كند تا بدين ترتيب تجاوزات خود را با هاله اي از           

اين ادعاي اياالت متحده بر حمله      .   عدالت بپوشاند 
آزادانه به كشورهاي مورد دلـخـواهـش تـحـول            
. خطرناك روابط بين الملل را تشديد مي بـخـشـد          

                اگر چه نظرات متعددي عـلـيـه اصـل مـداخلـه
پيشگيرانه شنيده مي شود، اما نـخـسـت وزيـر             
استراليا، جان هوارد، احتمال انـجـام عـمـلـيـات             
نظامي پيشگيرانه در خارج را در صورت وجـود         
تهديد تروريستي عليـه كشـورش يـادآور مـي             

 ) ۵.(…شود
اين تحول، نظامي سازي سيستماتيك درگيريـهـا        
را به دنبال دارد كه دولت آمريكا دو راه را بـه               

راه چند جانبه، با رجـوع       :   خدمت آن گرفته است   
 منشور سازمان ملل كه توسل به زور        ۷به فصل   

را مجاز مي داند؛ راه يكجانبه زماني كـه دولـت             
مـورد  ( آمريكا قصد دارد به تنهايي عمـل كـنـد             

يا زماني كه موفق به جلب نظر موافق        )   افغانستان
مورد عراق در سـال    ( جامعه بين الملل نمي شود   

 ايـن    ۷، استفاده از فصـل    ۱۹۹۰تا سال   ) .   ۱۹۹۸
منشور بسيار نادر بود، زيرا وجـود نـظـام دو           
قطبي از توسل به زور در روابط بـيـن الـمـلـل                

اين مسئله به هـنـگـام بـروز          .   جلوگيري مي كرد  
از .   دوباره مطرح شد)   ۱۹۹۱( اولين جنگ با عراق     

آن زمان به بعد، اين فصل الهام بخش مصـوبـه            

هلمز ـ برتون براي كوبا و داماتو براي لـيـبـي و              ( 
شركتهاي خارجي را كه با ايـن كشـورهـا            )   ايران

رابطه برقرار مي كنند در قاره آمريكا مجازات مـي       
، ايـاالت  ۲۰۰۲اوايل ماه مه    :   و اما مثالي ديگر   .   كنند

متحده با نقض قوانين سازمان تجـارت جـهـانـي،            
تصميم به افزايش تعرفه هاي گمركي براي حمايت        

همچنين، دولـت   .   از توليدكنندگان فوالد خود گرفت    
فدرال به ميزان زياد كمكهاي خود را بـه بـخـش              

 . كشاورزي افزايش مي دهد
در زمينه اجتماعي و حقوق فردي، واشنگتن هرگـز      
: مصوبه هاي سازمان ملل را تصويب نكرده اسـت        

، موافـقـتـنـامـه       ) ۱۹۸۹( كنوانسيون حقوق كودكان    
، ) ۱۹۶۶( حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهـنـگـي             

كنوانسيون حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنـان        
، مكمل توافقنامه ممنوعـيـت   ۱۹۸۹، پروتكل ) ۱۹۷۹( 

 سال كه هـنـوز در آمـريـكـا،             ۱۸اعدام افراد زير    
عربستان سعودي، ايران، نيجريه و جمهوري كنگو       

 . اعمال مي شود… 
 به بعد، اياالت متحده عـمـده تـريـن       ۱۹۴۵از سال  

ايـن سـيـسـتـم كـه           .   مروج حقوق بين الملل بـود     
محدوده خنثي سازي متقابل دو ابر قدرت بود، بـا          
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اهميت خـود را          

البته ايـن سـيـسـتـم         .   براي واشنگتن از دست داد    
فرصت مهار كردن دولتهاي سركش را مـي دهـد،          
اما زماني كه منافع آمريكا مقتضي استفاده از زور         

به همـيـن سـبـب،        .   است، دست و پا گير مي شود      
دولت بوش به طرز فزايندي از استفاده از اصـول           

در .   اساسي اين سيستم چشم پـوشـي مـي كـنـد             
حاليكه اصل عدم مداخله در امور ديگر كشورها و         
اصل عدم استفاده از زور اساس نظم جـهـانـي را       
تشكيل مي دهد، اما هر گاه اين اصول بـا اهـداف              
آمريكا مطابقت نكند، اين كشور خود را مجبور بـه          

 . رعايت آن نمي داند
مورد عراق نمونه بـارز    

اياالت .   اين مسئله است  
متحده، بـدون ايـنـكـه        
مصوبه هاي سـازمـان     
ملل اجازه اين كار را به   
ــد،         ــده ــور ب آن كش
تصميم بـه بـرانـدازي       
رژيم صـدام حسـيـن        
گرفته است و خواستار    
مداخله نظامي خارج از     

          هر گونه قانونمندي مي شود و بدين ترتيب جامعه
بين الملل را وامي دارد تا از اين كشور درخواست          

به رعـايـت   .   رجوع اين مسئله به شوراي امنيت كند   
حقوق بين الملل رضايت مي دهد، اما بـه قـيـمـت            

   شوراي امنيت كـه بـه آن       ۱۴۴۱گذراندن مصوبه 
كشور امكان تفسير به دلخواه حق آغاز جـنـگ را            

سپس اياالت متحده به طور ممتد جامـعـه   .   مي دهد 
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 به بعد، اياالت متحده عمده ترين مروج حقوق بين المـلـل   ۱۹۴۵از سال  
اين سيستم كه محدوده خنثى سازى متقابل دو ابر قدرت بـود، بـا     .  بود

فروپاشى اتحاد جماهير شوروى اهميت خود را براى واشنگتن از دسـت            
البته اين سيستم فرصت مهار كردن دولتهاى سركش را مى دهـد،           .   داد

اما زمانى كه منافع آمريكا مقتضى استفاده از زور است، دست و پا گيـر               
به همين سبب، دولت بوش به طرز فزايندى از استفاده از اصول    .   مى شود 

در حاليكه اصل عدم مداخلـه      .   اساسى اين سيستم چشم پوشى مى كند      
در امور ديگر كشورها و اصل عدم استفاده از زور اساس نظم جهانـى را               
تشكيل مى دهد، اما هر گاه اين اصول با اهداف آمريكا مطابقت نكـنـد،               

 . اين كشور خود را مجبور به رعايت آن نمى داند



نيروي اتمي را در     
شرايط جـنـگـهـاي      
كالسـيـك عـلـيـه        
كشورهايي كه ايـن    
سالح را در اختيار    
ندارند پيش بـيـنـي      

بــديــن .   مــي كــنــد  
ترتيب دوره صلـح    
ــمــــك       ــه كــ بــ
بازدارندگي پـايـان    

 . مي يابد
دو هدف در بـطـن      
استراتژي آمريـكـا    

تصاحب منابع انرژي زا و به كـار         :   نهفته است 
در ايـن    .   گيري كنترل كاملتر در سطح جـهـان       

صورت، اياالت متحده جهان را با خـطـر فـرو           
رفتن در اغتشاشي روزافزون و عـمـيـق تـر             

اولويت كنوني آمريكـا بـدون       .   مواجهه مي كند  
شك بر سر عقل آوردن كشورهاي عربي است        
كه طبق معيارهاي ايدئولوژيكي بنيادگـرايـانـي        
كه بر واشنگتن حكومت مي كننـد بـه عـنـوان            
سركش ترين كشورها محسوب مي شـونـد و          
اين در حالي است كه اين كشورها مهـمـتـريـن        
منابع نفت و گاز جهان را براي قرنـي كـه در              

سـامـوئـل    .   آغاز آن هستيم در اختيـار دارنـد        
ي خود ”برخورد تمدنها“هانتينگتون، با تئوري   

قانونيت ايدئولوژيكي به اين استراتژي جـديـد         
اما رويارويي با دنـيـاي عـرب و            .   مي بخشد 

مسلمان تنها باعث تشديد نااميدي مـلـتـهـايـي           
خواهد شد كه عميقا تحقير شده انـد و بـديـن         
ترتيب شرايط تشديد تـروريسـم را فـراهـم             

 . خواهد كرد
با اين وجود بايد در نظر داشـت كـه قـدرت               

اياالت متحده تنها از برتري استثنائي اقتـصـادي،      
مالي، تكنولوژيكي و نظامي آن كشور ناشي نمـي         
شود، بلكه نتيجه فرمانبـرداري     
داوطلـبـانـه قـدرتـمـنـدتـريـن            

در بـرابـر     .   كشورها نيز هست  
فرانسه و آلمان كه تالش كـرده     
اند تا نظري مستـقـالنـه بـراي          
اروپا ارايه دهـنـد، پـيـوسـتـن           
بريتانيا، اسـپـانـيـا، ايـتـالـيـا،            
لهستان، مجارستان، پـرتـغـال،      
دانمارك و جمهوري چـك بـه         
مواضع ستيزجويانه آمريكا در    
برابر عراق تا حد زيادي شاهد       

تاُثير اين همياري .   اين مدعاست 
بين المللي براي برقراري نظـام      
آمريكايي به اندازه خـود ايـن         

بـا ايـن     .   نظام زيان آور اسـت    
وجود، تاريخ قرن گذشـتـه بـه        
ميزان زياد نشانگر اين مطـلـب       
است كه تنها چندجانبگي و احترام بـه قـوانـيـن              
حقوق بين الملل قادر به برقراري شرايط صلح و         

 . توسعه است
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 . ۲۴ـ همان منبع، ص ٤
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           در   ۱۴۴۱هاي شوراي امنيت از جمله قطعـنـامـه 
 . مورد خلع سالح عراق گشت

در واقع، اياالت متحده از دور زمـان عـادت بـه                
موارد زير شاهد اين . استفاده يكجانبه از زور دارد 

(، نيكاراگوئه    ) ۱۹۸۳( مداخله در گرانادا    :   مدعاست
؛ ) ۱۹۹۲( ، سـومـالـي      ) ۱۹۸۹( ، پاناما ) ۱۹۸۹-۱۹۷۹

، ۱۹۹۸عليه عراق در سال      ”روباه صحرا “عمليات  
بمباران هر روزه مناطق ممـنـوعـه پـروازي ايـن             
كشور از آن تاريخ به بعد؛ بمباران در افغانسـتـان           
و سودان به تالفي سوءقصد به سفارتهاي آمريكـا         

؛ و باالخره جـنـگ   ) ۱۹۹۸( در نايروبي و دارالسالم  
 ۵۱ماده  ( البته، اصل دفاع از خود      …   در افغانستان 

مداخلـه در     ”از نظر قانوني“) منشور سازمان ملل 
افغانستان را توجيه مي كند، اما واشنگـتـن، بـراي       
بمباران اين كشور، درخواست هيچگونه مـجـوزي        

 . از سازمان ملل نكرد
اين نظامي سازي با تغييرات مـهـمـي         
در دكترين و استراتژي نظامي همراه      

پس از فروپاشي اتحاد جماهير     .   است
شوروي، ايـاالت مـتـحـده دشـمـن            
جديدي را براي خود در نظر گرفـتـه         

دولتهاي شيطاني كه پـيـشـرو        :   است
. اسـت  ”محور شـيـطـانـي     “اصطالح  

اياالت متحده توان نظامـي خـود را          
       بازسازي مي كند تا بتواند در مرحله
اول با دو درگيري عمده و سـپـس،           

، بـا    ۲۰۰۱ سپتامبر    ۱۱بعد از وقايع    
چهار درگيري متوسط، همزمـان بـا        
يك تهاجم مهم و اشغـال پـايـتـخـت            
دشمن براي برقراري دولتي جـديـد        

دكترين نـظـامـي بـديـن          .   مقابله كند 
ترتيب ضربه هاي وارد آمده به اصل       

اسـتـراتـژي    .   حاكميت دولتها را پيش بيني مي كند      
نظامي نيز به سوي جديدي هدايت مي شـود كـه             
هدف از آن محافظت از جان آمريكـائـيـهـا و در               
نتيجه ارجح شمردن بمباران هوايي است كـه ايـن           
خود به افزايش تعداد قربانيان غير نـظـامـي مـي             

عـدم  “در واقع آنچه آمريكا مي خـواهـد           .   انجامد
كشـتـه   “نزد آمريكائيان در برابـر     ”وجود قرباني 

بـر روي    .   نزد دشـمـن اسـت        ”شدگان بي شمار  
زمين، فرمانده ارتش آمريكا ترجيحا از قشونـهـاي    
متشكل از مخالفان رژيم مربوطه استفاده مي كنـد          

در كـوزوو، ائـتـالف شـمـال در               UCKمانند   ( 
 ). افغانستان

بعالوه، پنتاگون استفاده از سالح اتمي را پيـش و           
در حاليكه دكترين سـنـتـي    .   پا افتاده جلوه مي دهد    

استفاده از اين سالح را مختص حمـالت اتـمـي و          
بنابراين كشورهاي داراي سالح اتمي مي دانسـت،        

          دكترين جديد كه در مـجلـهNuclear Posture 
Review              عرضه شده، از اين پـس اسـتـفـاده از
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    ۱۷ صفحه

تصاحب منابع انرژى زا و بـه   :   دو هدف در بطن استراتژى آمريكا نهفته است       
در اين صورت، اياالت متحده جهان     .   كار گيرى كنترل كاملتر در سطح جهان      

. را با خطر فرو رفتن در اغتشاشى روزافزون و عميق تر مواجهه مى كـنـد                
اولويت كنونى آمريكا بدون شك بر سر عقل آوردن كشورهاى عربى اسـت             
كه طبق معيارهاى ايدئولوژيكى بنيادگرايانى كه بر واشنگتن حكومت مـى            
كنند به عنوان سركش ترين كشورها محسوب مى شوند و اين در حـالـى                
است كه اين كشورها مهمترين منابع نفت و گاز جهان را براى قرنى كـه در            

بـرخـورد   “ساموئل هانتينگتون، با تئورى     .   آغاز آن هستيم در اختيار دارند     
امـا  .   ى خود قانونيت ايدئولوژيكى به اين استراتژى جديد مى بخشد”تمدنها

رويارويى با دنياى عرب و مسلمان تنها باعث تشديد نااميدى ملـتـهـايـى               
خواهد شد كه عميقا تحقير شده اند و بدين ترتيب شرايط تشديد تروريسم           

 . را فراهم خواهد كرد



    ۱۸ صفحه
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کنيم که هر چند ممکن است سخن انهـا شـنـيـده          
نشود، اما دست کم بر زبان مي آيند، و اين ما را            

 . در آينده نيرومندتر مي کند
متشکرم که ما را ناديده گرفتيد، تمام مـخـالـفـان          
خود را به حاشيه رانديد، زيرا آينده زمين از آن           

 . رانده شدگان شماست
متشکرم، زيرا بدون شما، نمي توانستيم توانايـی        
تحرک خود را دريابيم، شايد اين توانايی اکـنـون          
به کار ما نيايد، اما در آينده بسيار مفيد خـواهـد             

 . بود
اکنون که ظاهرا راهـی بـرای خـامـوش کـردن             
. طبلهای جنگ وجود ندارد، مايلم چيزی بـگـويـم          

همان گونه که يکی از شاهان کـهـن اروپـا بـه                
بامدادت زيبا باشـد، آفـتـاب بـر           :   مهاجمی گفت 

جوشن سربازانت بتابد، زيـرا بـعـد از ظـهـر،               

 . شکستت خواهم داد
 لشکر مـردم گـمـنـام درون           -متشکرم که به ما     

خيابانها که مي کوشند فرآيندی به راه افتـاده را         
 اجازه داديد تا بـدانـيـم احسـاس            -متوقف کنند   

ناتوانی چه اندازه بد است و بجـنـگـيـم تـا ايـن                 
 . احساس را سرکوب کنيم

پس، از بامدادتان لذت ببريد و از هر افتخاری که          
 . فعال برای شما به ارمغان خواهد آورد

متشکرم که به حرفهای ما گوش نکرديد و مـا را      
جدی نگرفتيد، اما بدانيد که ما به شما گوش مـي        
دهيم و حرفهای شما را هرگز از ياد نـخـواهـيـم             

 . برد
 . متشکرم، رهبر بزرگ، جرج دبليو بوش

 . بسيار متشکرم
  

  ”۲۰۰۳هشتم مارس 
 

دومينيک دويلپن، وزير امور خارجه فـرانسـه،        
در مجلس عمومی سازمان ملل، نطق ضد جنگ        
خود را ايراد کند و با تشويق حاضران مواجـه          

تا جايی که مي دانم اين اتفاق تنهـا يـک            .   شود
بار ديگر رخ داده است، بعـد از سـخـنـرانـی               

 . نلسون ماندال
به اين خاطر هم متشکرم کـه بـعـد از تـمـام                
تالشهايتان برای تبليغ جنـگ، بـاعـث شـديـد             

ملتهای عرب که اغلب اختـالف داشـتـنـد، در             
مالقات قاهره برای اولين بار همنوا شـونـد و          

 . هر حمله ای را محکوم کنند
" متشکرم که فصيحانـه اعـالم کـرديـد کـه                

سازمان ملل فرصتـی بـرای روشـن کـردن             
، و باعث شديد کـه حـتـا          "   موقعيت خود دارد    

خنثي ترين کشورها هم در برابـر حـملـه بـه              
 . عراق موضع بگيرند

به خاطر سياست خارجي تان متـشـکـرم کـه            
باعث شد وزير امور خارجه بريـتـانـيـا، جـک          
" استراو، اعالم کند که در قرن بيست و يـکـم،            

، و  "   جنگ مي تواند توجيه اخالقی داشته باشد        
 . بدين ترتيب، تمام اعتبارش را از دست بدهد

متشکرم که سعی کرديد اروپايی را کـه هـم             
اينک برای اتحاد مي کوشد، از هم بپاشيد، ايـن          
هشداری بود که بي توجه از آن نـخـواهـنـد               

 . گذشت
متشکرم که به چيزی دست يافتيد که در ايـن            
قرن کمتر کسی به آن رسيده اسـت، مـتـحـد              
کردن ميليونها انسان در تمام قاره هـا بـرای            
جنگيدن به خاطر يک عقيده، البته اين عـقـيـده            

 . مخالف عقيده شماست
متشکرم که باعث شديد يک بار ديگر احسـاس         

 : در اين نامه آورده است" کيمياگر " نويسنده 
  
 . متشکرم رهبر بزرگ، جرج ديليو بوش" 

متشکرم که به همه نشان داديد که صدام حسين          
شايـد بسـيـاری از مـا           .   چه خطر بزرگی است   

فراموش کرده بوديم که او از سالح شيميايی بـر       
عليه مردم خودش، عليه کردها، و عليه ايرانـيـان          

هر چند  نگفتـيـد کـه ايـن سـالح            .   استفاده کرد 
صـدام حسـيـن،      .   شيميايی را از کـجـا آورد          

ديکتاتوری خونآشام، و از تجليات بارز شـر در       
 . جهان امروز است

در دو مـاه اول      .   اما تنها دليل تشکرم اين نيست     
، مسائل بسيار مهم ديگری را نيز بـه    ۲۰۰۳سال  

مردم جهان نشان داديد و بـنـابـرايـن سـزاوار            
 . قدردانی من هستيد

پس، به ياد شعری که در کـودکـی آمـوخـتـم،                
 . ميگويم متشکرم

متشکرم که به همه نشان داديد که مردم ترکيه و         
 ۲۶مجلس آنها، فروشی نيستند، حال به قيـمـت           

 . ميليارد دالر
متشکرم که دريای موجود مـيـان تصـمـيـمـات             
قدرتمندان و خواست مردم را به جـهـان نشـان            
داديد، متشکرم که روشن کرديد که نـه خـوزه            
ماريا آزنار و نه تـونـی بـلـر، هـيـچ ارزش و                   
احترامی برای آرايی که دريافت کرده اند، قـائـل      

 ۹۰آزنار براحتی مي تواند کتمان کند که        .   نيستند
درصد مردم اسپانيا با جنگ مخالفند، و بلر هيـچ          
از ديدن بزرگترين تظـاهـرات عـمـومـی مـردم              

 .  سال اخير، تعجب نمي کند۳۰انگلستان در 
متشکرم که کاری کرديد تا تونی بـلـر مـجـبـور         

 سال قبل   ۱۰شود پرونده هائي را که دانشجويی       
نوشته است، زير بغل بزند و به مجلس بـرود و            
آن را به عنوان شواهد محکوم کننده بـه دسـت            

 . آمده توسط سرويس مخفی بريتانيا ارائه کند
متشکرم که به کالين پاول اجازه داديـد خـودش          
را دست بيندازد و تصاويـری را بـه شـورای               
امنيت سازمان ملل نشان دهد که يک هفته بـعـد،           
هانس بليکس، بازرس مسؤول خلع سالح عـراق،        

 . آنها را باطل اعالم کرد
متشکرم که اين موقعيت را اتـخـاذ کـرديـد تـا              

 
 متشکرم، 

 رييس جمهور بوش
 

 پائولو کوئليو 

در نامه ای سرگشاده و طنزآميز بـه         )   برزيل( پائولو کوئليو نويسنده  اهل آمريکای جنوبی        
رييس جمهوری اياالت متحده آمريکا، به مخالفت با آغاز جنگ اين کشور در منطقه  خاور                 

 . ميانه پرداخته است



    ۱۹ صفحه
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 ! نوروزتان پيروز باد 
 

 ! مردم قهرمان ايران ، بهارانتان خجسته و دل هايتان شاد باد 
شکوفه های زيبا ، گل های وحشی خودرو از زير برف زمستانی خود را بيرون کشـيـده و                     .   بهار در راه است   

گل های زرد و زيبای نرگس در دستان کوچک کودکان در سـر               .   طبيعت را به رنگ و بويی ديگر آميخته اند        
چهره ها اگرچه افسرده و شتابانند اما با لبخندی محو به استقبـال  .   چهار راه ها به همشهريان عرضه می گردد      

نابودی ديـو بـدسـيـرت         .   تغييری که بايد ، تحولی بهاری را در جامعه مان به ارمغان بياورد         .   تغيير می روند  
 . جمهوری اسالمی و طلوع جامعه ای انسانی که بهاران پيروزی توده ها را با طبيعت پيوند زند

 ! سالی نو ، با اميدهايی نو . بهار در راه است
اميدهايی که با تالش برای تحقق مطالبات توده های کار و زحمت و تمامی انسان هايی کـه بـه آزادی و                           

آميزشی آگاهانه که در مـبـارزات       .   دموکراسی به اندازه هوايی که استنشاق می کنند نيازمندند، بايد درآميزد          
مبارزاتی که تغييری آگاهانه را مدنظـر داشـتـه و             .   مستقل ، هماهنگ و سراسری مردم تجلی خواهد يافت        

 . مناسباتی دموکراتيک و مردمی را در ميهنمان استقرار خواهد داد
 را به همه ايرانيان تبريک گفته و دستان گرمتان را با اميد به فـردايـی روشـن مـی         ۱۳۸۲فرارسيدن سال   

 . فشاريم
 ! نوروزتان پيروزباد 
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 دستگيری های گسترده 

 ! نويسندگان و روزنامه نگاران 
 

. بازداشت دگرانديشان در ايران هر روز ابعاد گسترده تری پيدا می کند          
رژيم جمهوری اسالمی در ادامه سياست های سرکوبگرانه و ايجاد جـو   
رعب و وحشت و تهديد ، ده ها نفر از نويسندگان ، روزنامه نـگـاران و         

از محـل بـازداشـت      .  دست اندرکاران سينمايی را بازداشت نموده است 
در دور جديد بازداشت ها،     .   بسياری از آن ها هيچ اطالعی وجود ندارد         

خانـم يـاسـمـن       .    خبر می رسد“اداره اماکن  “از احضار آن ها توسط  
سردبير سابق ماهنـامـه   ( ، بهزاد خورشيدی )   مترجم سينمايی   (   صوفی  

فيلم و سينما ، معاون سردبير هفته نامه سينما جهان و سردبير کنونـی              
و مريم روستا، منشی صحنه و محمد باقر تسوچـی،          )   ماهنامه پيرامون   

سرمايه گذار فيلم رخساره و همچنين سرمايه گذاران فيلمهای صورتـی       
و روز والنتاين از جمله کسانی هستند که در چند روز اخير، دستـگـيـر                

 . شده اند
 

 ! آزادی بی قيدوشرط تمامی روشنفکران دربند را خواستاريم 
 ! زنده باد دموکراسی ! زنده باد آزادی 

 ! زندانی سياسی آزاد بايد گردد 
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 جشن چهارشنبه سوری مردم مشهد 
 ! به تظاهرات ضد حکومتی تبديل گرديد 

 
تجمع هزاران نفره مردم مشهد در خيابان سجاد بـرای بـرگـزاری مـراسـم                  
چهارشنبه سوری مورد يورش ماموران انتظامی و لبـاس شـخـصـی هـای                 

صدای انفجـار   .   وزارت اطالعات قرار گرفته و صدها نفر بازداشت گرديده اند         
نارنجک های دستی و ترقه های پرصدا با شعارهايی که از سوی مردم داده                
می شد خيابان های مشهد را به صحنه رويـارويـی مـردم بـا نـيـروهـای                       

با وجود آن که اين منطقه از ساعات اوليه صـبـح     .   سرکوبگر رژيم تبديل کرد   
به محاصره مامورين درآمده و هرگونه تجمعی پراکنده می گـرديـد امـا از                  
گوشه و کنار شهر هزاران نفر از مردم و بويژه جوانان به اين منطـقـه آمـده                  

 . بودند تا در شادی همشهريانشان شريک باشند
با تهاجم نيروهای سرکوبگر و جنگ و گريز مردم با آن ها در خيابان سجـاد                

 : و خيابان های اطراف شعارهايی چون 
 مرگ بر جمهوری اسالمی 

 آزادی انديشه با ريش و پشم نميشه 
از سوی مردم در آسمان منطقه طنـيـن   . . . .   توپ تانک بسيجی ديگر اثر ندارد و    

 . انداز گرديد
اين حرکت اعتراضی که در فاصله زمانی کوتاهی ابعاد گسترده ای يافته بـود              
مورد حمايت ساکنين منطقه قرار گرفت و حضـور مـردم مشـهـد در ايـن                 

 . تظاهرات بسيار چشمگير بود
 

 ! دستگيرشدگان تظاهرات مشهد بايد فورا آزاد گردند
 ! زنده باد دموکراسی ! زنده باد آزادی 
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         بهاران 
                خجسته 
 !                          باد

 
 
 

نوروز، نخستين روز پر طـراوت بـهـار، روز             
جوشش دگرباره خـون در رگ گـيـاه، روز               
روئيدن بنفشه ها، شکفتن جوانه هـا و عـطـر              

 . افشانی شکوفه ها، بر همگان مبارک باد
 

از همان روزهای فتح بهمن .   از اولين طليعه بهار آزادی تا نوبهار امسال نزديک ربع قرن می گذرد           
در فروردين با هم درآميـخـت و خـورشـيـد          "   بهاران خجسته باد" که هلهله های شادی با سرود     

آزادی از درون تيرگی سر برکشيد و بر ما روشنی بخشيد، نامانوس موجـوداتـی بـر آمـده از                       
از آن هـنـگـام        .   اعصار قرون بر بام خانه ما بال گشودند و نور و روشنائی را به بند کشـيـدنـد                  

هيـچ  .   اما شما مردم نيز، خواب از چشم ديو شب ربوديد         .   تاکنون چه بيدادها که بر مردم ما نرفت       
 : بهاری بر جباران بی حادثه سپری نشد و هيچ سالی برای آنان بی ترس و هراس نگذشت

پرشکوه به کـل    "   نه" در همين سال گذشته، انتخابات شوراها را بدل به ميدان نبرد کرديد و با يک            
رژيم در تهران يعنی مرکز قدرتش با پشتوانه زر و زور فقط مشـارکـت              .   حکومت، غرور آفريديد  

 .  درصد مردم را جلب کرد و در ديگر کالن شهرها وضعی بهتر از تهران نداشت۱۲
 آذر، در اغلب دانشگاههای کشور با دهها روز تظـاهـرات، از حـقـوق         ۱۶دانشجويان در سالگرد    

قوت حرکت دانشجويان اين بار، در اسـتـقـالل آنـهـا از            .   اوليه و انسانی شان جانانه دفاع کردند      
 . قدرت حاکم بود

در سال گذشته در روز زن، مراسم و ميتينگ در شهرهای مختلف حول خواست زنـان بصـورت           
 . علنی و بی سابقه ای برگزار شد

کارگران، معلمان، دانش آموزان، خانواده زندانيان و خالصه هر قشر و گروهی در ايـن يـا آن                      
 . گوشه کشورمان در سال گذشته جوششی داشت

در اين سال تيغ سرکوب نيز بکار بود و گلوی چندين رزمنده را بـريـد و تـعـدادی نـويسـنـده،                    
رژيم گرچه می خواست اما نتوانست در ابـعـاد سـالـيـان             .   روزنامه نگار و وکيل را به بند کشيد       

ديرزمانی ست که .   تيغ ارتجاع در برابر قدرت مردم برائی اش کند شده است     .   گذشته سرکوب کند  
 . ماندگاری رژيم نه ناشی از قدرت و توانش، که از ضعف اپوزيسيون مردمی است

از اين رو کميته اتحاد عمل برای دمکراسی، با ارج گذاری به مبارزه دالورانه تمامی انسانهائی کـه      
با داس اين چرکين انديشه های تباهی آفرين به خاک افـتـادنـد، در آسـتـانـه سـال نـو هـمـه                               
آزاديخواهان را به هماهنگ کردن گام هايشان برای برچيدن بساط ارتجاع حاکم و تحقق آزادی و           

 . دمکراسی فرا می خواند
 ! با آرزوی دستيابی به اين خواست، نوروزتان پيروز و نوبهارتان شاد و خجسته باد
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