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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


