
 

 
 

 ! نگذاريم مردم بم واين کمک ها فراموش شود
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رنج  ه درد وکسانی پاسخگوی اين هم  چه کس و
 مردمان بم می باشند؟
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گاه  انتخابات پارلمانی آن ، در يک ن   کانادا و     
   آرش کمانگر                       

  
انتخابات فدرال برای گزینش نماینده ) جون(  ژوئن 28روز دوشنبه 
به همين منظور . برگزار می شود) پارلمان ("عوام" گان مجلس 

نگاهی می اندازیم به وضعيت سياسی این کشور و رقابتهای 
     .انتخاباتی و مواضع احزاب رقيب
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سالگرد خيزش پنجمين    
دانشجويی و مردمی هيجده 
  تير را هر چه باشکوهتر 

  !برگزار کنيم 
  

در آستانه پنجمين سالگرد خيزش شش روزه
  . قرار داريم 78تيرماه 

به همان ميزان که دانشجويان و مردم
کشورمان برای اين روز تاريخی ، ارزش قائل
اند ، به همان ميزان ، جمهوری اسالمی از آن

آن ، از هيچمتنفر بوده و در هراس از تکرار 
اقدامی برای جلوگيری از برگزاری مراسمهای

تهديد تشکلها و. سالگرد ، فروگذار نمی کند 
فعالين جنبش دانشجويی و حتی به تعطيل
کشاندن دانشگاهها در هيجده تير و بسيج
گسترده نيروهای امنيتی و سرکوبگر ، نشانگر

بر ماست که با. وحشت رژيم ميباشد 
متنوع مبارزاتی در داخل وبکارگيری اشکال 
، نگذاريم رژيم به آرامشخارج از کشور 

  .گورستانی مورد نظر خود دست يابد 
برای خود را  و فعاليتهایلطفا گزارش اقدامات

  .ما ارسال کنيد 

  از ميان رسانه ها
  
  "صدای ما " به نقل از سايت 

www.sedaye-ma.org 
 

ساختار اتحاد نهادی برای پيش
 خواهان الئيک و دموکراتجمهوري

   
  پوينده–ح                  
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    ..… نگذاريم مردم بم
 
 
داشتم يادداشت هايم رابرای اين مقاله فراهم می آوردم که به _

وماجرای ٨٣دخردا٢٨تازه ترين گزارش روزنامه شرق که مربوط به روز
روزبعد اززلزله ٢٠بم است برخوردم، آنرارادرکنارمقاله ای قراردادم که

بم درهمين روزنامه آمده بود وآن اينکه؛سازمان ملل اعالم کرده 
اما کاش ٠مردم بم تا سال هانيازمند کمک هستند«:است

ازشهرچيزی نمانده جزتلی ازخاک ٠زودترخودبه زندگی برگردند
اين بوی مرگ ٠گارمی خواهد تا قيامت بماندوويرانی وبويی که ان

نيست بوی زندگی هايی است که خاکستر شده،بوی مردگانی 
است که به ظاهرزنده اند، راه می روند، حرف می زنند، غذامی 

روزنامه شرق، (»خورنداما آنان کی به زندگی برخواهند گشت؟
به )شرق(اماگزارش اخير روزنامه)١١۶،شماره١٣٨٢دی٢۵پنجشنبه

 مريم خورشيددرمقايسه با آن، همه هوش وحواس آدمی قلم
  راازخودبيخود می کند

يعنی _١٣٨٣هفتم ماه ارديبهشت«:درروزنامه مزبورآمده است _ ٠
گروهی ازاهالی _)١٣٨٢دی۵(درپنجمين ماه بعد ازوقوع زلزله بم در

﴾شده ومايحتاج خود راتهيه ٠٠٠بم دعوت شدندتا واردانبارهای﴿
درسوله بزرگ بازشدوجمعيت ٠رنکردنی نبودبرای مردم باو٠کنند

ميان البسه واجناسی که طبق هيچ الگويی طبقه بندی نشده 
بودند فروريختند وازمجموع پوشاک نووکهنه، هرآنچه که به 

هيجان برای برداشتن هرچه ٠دردبخوربود برمی داشتند
بيشترازاجناس دست خورده سوله آن قدربودکه کسی دوربين های 

عده ای دوربين به دست ازآنچه که مردم انجام ٠انديدفيلمبرداری ر
نآگهان درسوله بسته شد وگروهی ٠می دادند، تصويرمی گرفتند

ازافراد که لباس خاص برتن داشتند به سوی مردم حمله کرده وآنها 
اين تصاويرقسمتی ازديده های يکی ازمدد کاران ٠را کتک زدند

 سالخورده برای بهزيستی است که برحسب اتفاق همراه چند زن
درادامه گزارش آمده »٠تهيه ملزومات آنها به سوله مراجعه کرده بود

چند روزبعد عده ای ازرانندگان ٠تصويربرداری تمام شد«:است
درکمال ناباوری بخش های باقی مانده ازسوله رادربيابان های 

اطراف بم تخليه کردند وفردای همان روزمديريت سوله خالی 
چند روزبعد نيزگزارشی .افراد بومی منتقل شددربخشنامه ای به 

درروزهفتم «٠﴾به چشم می خورد٠٠٠روی ميزيکی ازمديران﴿
﴾حمله کرده وبسياری ٠٠٠گروهی ازاوباش به انبار﴿٨٣ارديبهشت 

ازاجناس راغارت کردند که عده ای ازآنها دستگير وبازداشت 
ماهه يک ۵اين گزارش محصول بازديد«:گزارشگرمی افزايد»!شدند

شايد بهترباشد ٠مددکاراجتماعی بهزيستی درشهرستان بم است
هيچ نام ونشانی ازوی به ميان نيايد تا اوبتواند همچنان درميان 

مريم خورشيد،روزنامه شرق،پنجشنبه (»اهالی بم بماند
  )٢١٧،شماره١٣٨٣درداد٢٨
ماه پيش مقايسه کنيم درمی يابيم )۵(اگرگزارش اخيرراباپنج _ 

زهره خوش ٨٢ته است؟برهمين پايه دی ماهبرآن مردم چه گذش
براساس گزارش های رسيده انبارهای «:نمک طی گزارشی نوشت

حجم برخی اقالم کمکی ٠جمع آوری کمک ها درحد انفجاراست
ستاد «مثل پتو، چراغ ووالورووسائل گرما رابه حدی رسيده است که

دراطالعيه ای ازاشباع اين وسائل درمنطقه »مديريت بحران کشور
بردادوازکمک دهندگان درخواست کرد به جای اين اقالم وجه خ

نقدبرای مراحل بعدی به شماره حساب های اعالم شده 
  )١٠٨، شماره١٣٨٢دی١۶روزنامه شرق،سه شنبه(»واريزکنند

هم اکنون ٠٠٠«:روزبعدترنوشت١٠حدود)شرق(همين روزنامه _ 
انبارهای سازمان های مختلف وهمچنين استيجاری دربم،کرمان 

وشهرهای اطراف درحدانفجارپراست ومابقی کمک هادرتهران 
،همان ١١٨، شماره٨٢دی٢۵پنجشنبه(»دپومی شود
دفترچه ارزاقی نشان می ٠٠٠«:اماامروزمی خوانيم)ماخذپيشين

دهد که متعلق به پيرمردی بمی است که ازدی 
عددبيسکويت ويک عددآب ميوه گرفته ٢فقط٨٣تاارديبهشت٨٢ماه

کليدانبارهای خالی راتحويل بومی ها داده «:وبازمی خوانيم»است
حاالاهالی بم رودررودی همشهری خودقرارگرفته ٠اند

انبارهاواقعا خالی است ٠اندواوراموردبازخواست قرارداده اند

وديگرهيچ کمکی برای تقسيم بين اهالی شهرباقی نمانده 
هيچ کس تاامروزهيچ آماردقيقی رامبنی برميزان تقسيم ٠است

نشستی دردفترسازمان ملل ٠٠٠م نکرده استکمک ها اعال
مستقردرتهران تشکيل شده واعالم کرده اند طبق برآوردهای انجام 
شده ازکمک های نقدی وغيرنقدی به هريک ازاهالی بم بايدحدود 

مردم شهرمی پرسند که چرابه ٠٠٠ميليون تومان رسيده باشد٩
 روزنامه شرق(»يکباره کمک های اعزام شده تمام شده است؟

 )٢١٧، شماره١٣٨٣خرداد٢٨پنجشنبه
 
 

 
 
درهمين بخش بهترآن می بينم که به بخش های ازآخرين  _ 

درروزنامه ايران هم،مختصرااشاره کنم که » مهسا جزينی«گزارش
تغذيه «:درگزارش نامبرده آمده است٠فوق العاده تکان دهنده است

آن هم اززمانی که ٠امافراموش شده ترين نيازمردم بم است
رشده براساس دفترچه های خانوارماهيانه مبلغی به خانواده ها قرا

ديگرسهميه وجيره غذايی )٨٣فروردين ماه(ازآن زمان٠پرداخت شود
هم قطع شده،درحالی که مبلغ پرداختی به اندازه ای است که 

دربم مدتهاست ٠٠٠حتی کفاف ساده ترين نيازها را هم نمی دهد
 کاراجتماعی می يک مدد٠بسياری لب به ميوه نزده اند

آنها ٠مگرمردم چقدرمی توانند،کنسرويا سويا استفاده کنند«:گويد
گزارشگربا ارائه آماری »کم کم دچاربيماريهای گوارشی می شوند

درصد مردم بم فرد ياافرادی ٩٢براساس آمارها«يادآورشده است
درصدافرادوضعيت روانی ۵٠ازخانواده خودرااز دست داده اندو

همه اين موارد هشداری است برای ٠٠٠رده اندخودرابدارزيابی ک
توجه به ميزان خودکشی هادربم، گرچه آمارها دراين زمينه چندان 

اما ٠دقيق نيست وتالش برای مکتوب نگه داشتن آن وجود دارد
آمارتقريبی «:می گويد)ان_يو(پزشک مستقر درکمپ»کيا«دکتر

تااسفند ماه ازيک روانپزشک به دست من رسيده بود حاکی 
اگرچه می »٠ازچهاراقدام به خودکشی درهرشبانه روزبود

معلوم نيست دقيقا چه تعدادازاين خودکشی ها موفق می «:گويد
ولی وقتی ازيک پرستاردربيمارستان صليب »شده وچند مورد نه

سرخ درموردآمارهای فعلی خودکشی می پرسم می 
هرهفته حداقل دو،سه مورد اقدام به خودکشی گزارش می «:گويد
آيا برهمه اين )٢٨٢٠،شماره٨٣خرداد٢٣روزنامه ايران، شنبه(»دشو

موارد ناگواراززندگی مردم بم وروستاهای اطراف وبی توجهی به 
نيازمنديهای زندگی آنان پاسخی است؟اگرآری چه کس وکسانی 

  پاسخگويند؟
اين ارقام ميليونی کمکهای نقدی وجنسی به کجا سرازيرشده  *) 

  اند؟
وزيرامورخارجه ازگشودن حساب هايی در سيدکمال خرازی  _ 

سفارتخانه های خارجی جمهوری اسالمی ايران خبردادواعالم 
که حمل ونقل کمک های جنسی مشکل است وچنين کمک «:کرد

هايی مطلوب نيست اما کمک های نقدی می تواند برای خريد 
روزنامه اعتماد، (»٠٠٠وسائل موردنيازمصرف شودو

  )۴۴۶، شماره١٣٨٢دی٨دوشنبه
ايلنا، _به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعی خبرگزاری کار ايران _ 

دکتراحمد علی نورباال رئيس جمعيت هالل احمر درجمع خبرنگاران 
 کمک های مردمی به جمعيت هالل احمرکه به شماره «:گفت
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ميليون ريال ٢٩۵ميکيارد۴٢بانک ملی واريزشده بود١١١١١حساب 
 بايگانی سايت روشنگری، (»د شده استبرآور
  )www.roshangari.com(اسفند١٨

کشورمختلف درسراسرجهان ٣٢هواپيما های حامل کمک از _١٣٨٢-
درفرودگاه های کرمان وتهران به زمين نشسته اند، دوهواپيمای 

 فرانسوی، يک هواپيمای اتريشی، هواپيمای 
 کويت،هواپيماهای کشور های نروژ، ١٣٠سی
پرتقال،انگليس،ايتاليا،لهستان،فنالند،اردن،ترکيه،چين،آلمان،بتايلند،

درفرودگاه کرمان به زمين ٠٠٠لژيک،عربستان،سويس،امارات و
نشسته اند که حامل تجهيزات پزشکی،امکانات ودستگاههای زنده 
ياب الکترونيک،سگ زنده ياب، مواد غذايی،داروونيروهای 

 عتماد، روزنامه ا(امدادوبيمارستان صحرايی هستند
  )۴۴۶،شماره١٣٢٨٢دی٨دوشنبه

عبداهللا احمدبداوی نخست وزيرمالزی اعالم کرده که اين کشور  _ 
همان (کمک های خود رادرقالب پول به دولت ايران اهداءخواهد کرد

 )ماخذ پيشين
نيزيک فروند )يونيسف(صندوق حمايت ازکودکان سازمان ملل _ 

، بيمارستان کيلوگرم دارو، چادر٨٠٠هزارو٧هواپيما شامل
 صحرای،پالستيک وسايرملزومات فرستاده است

 )پيشين همان ماخذ(
کميته بين المللی صليب سرخ نيزيک فروند هواپيمای حامل  _ 
همان (تن کمک های انسان دوستانه به بم فرستاده است٣۵

  )ماخذپيشين
 اداره هماهنگی امورانسان دوستانه ملل متحد  _ 

 اوليه اضطراری برای زلزله زده گان هزاردالربه عنوان کمک٩٠مبلغ
 )همان ماخذ پيشين(اختصاص داد

هواپيما حامل کمک های ٧٠تاآخرين ساعات شب گذشته بيش از _
بشردوستانه درفرودگاههای ايران به زمين نشسته 

کشورايتاليا ازسوی اتحاديه اروپا به عنوان مسئول هماهنگی ٠است
 زدگان بم واستان کرمان وارسال کمک های اين اتحاديه برای زلزله

همچنين اتحاديه اروپااعالم کرد که باتوجه به شدت ٠اعالم شد
زلزله بم،اين اتحاديه تصميم گرفته تا ميزان کمک هايش را افزايش 

دراختيارايران )چهار ميليون دالر(ميليون يورو٢/٣داده ومبلغ
 )همان ماخذ پيشين(قراردهد

 اعالم کرده است که برای يک هيات دفتراتحاديه اروپا درکابل _ 
سرکنسولگری ٠توزيع کمک های اين اتحاديه راهی کرمان می شود

ايران درشهرجده عربستان سعودی برای سامان دادن امورمربوط به 
  )همان ماخذ پيشين(تشکيل داده است»يک ستادبحران«حادثه بم

خبرمی رسدکه هواپيمای باری صندوق کودکان ملل  _ 
وسائل پزشکی،چادر،پتو وکالسکه کودک متحد،حاوی کمک هايی،

  برای زلزله زده گان از کابل واردبم شد
هزارتن اقالم امداد رسانی است ۴٠هواپيمای ديگری نيزحاوی _ 

که از کپنهاک واردايران شده است وارزش محموله اين هواپيما 
 هزاردالر است٢٨۵

کمساريای عالی پناهندگان ملل متحد نيزيک هزارتخته چادر،  _ 
هزارپتووتعداد هزارتخته تشک به زلزله زده گان کمک می ١٠
روزنامه اعتماد،سه (هزاردالراست١۴٠اقالم اين ارزش تقريبی٠کند

وهمچنان سيل کمک ها ازجای جای )۴۴٧،شماره١٣٨٢دی٩شنبه 
راپی می درفرصتی ديگرآ٠وی بم روانه است ايران وجهان به س

  گيريم
 

   ادامه دارد                                             
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دعوت به نخستين گردهم آیى سراسرى اطالعيه 
 !جمهوریخواهان دمكرات و الئيك 

   ١فراخوان 
  

به آگاهى عالقمندان مى رسانيم آه نخستين گردهم آيى 
ك در روزهاى سوم تا پنجم سراسرى جمهوريخواهان دمكرات و الئي

  . هد شد در شهر پاريس برگزار خوا٢٠٠٤سپتامبر 
اين گردهم آيى آه در حقيقت نخستين مجمع عمومى طيف ما به 

شمار مى رود فرصت مغتنمى خواهد بود براى ديدار و گفت و 
شنود روياروى و تصميم گيرى ميان همه هموندان و همراهان اين 

امروز به نام صداى سوم شناخته مى طيف گسترده و پر تنوع آه 
جمهورى اسالمى، جمهورى الئيك و <<شود و با انتشار بيانيه 

مردم ساالرى و "و برگزارى سمينار ) ٢٠٠١ مه ٢٣(>> جايگاه ما
در پنجم و ششم ژوئيه سال پيش آار خود " جمهورى الئيك در ايران

م را آغاز آرد و امروز در پى نشست آلن در سيزدهم و چهارده
مارس سال جارى همراه با ديگر محافل جمهوريخواهى اين طيف 

  .  آيى سراسرى را سازمان مى دهدتدارك فراگير گردهم
تالش و خواست آوشندگان و برگزارآنندگان اين نشست آنست آه 
همه آسانى آه از يك سو با نظام استبداد دينى حاآم بر ايران از 

دها و نمادهايش، مخالفند؛ و بنياد، و در همه جلوه ها و با همه نها
از سوى ديگر در برابر نظامهاى موروثى يا مسلكى بر لزوم تحول 
دمكراتيك در جامعه ايران پاى مى فشارند و از برقرارى جمهورى 
مبتنى بر راى آزاد مردم و جدائى آامل دين از حكومت و ارآان 
ل قدرت دفاع مىآنند و در راه استقرار آن مى آوشند و به استقال

ايران پايبندند، در اين نشست گرد آمده، بتوانند درباره پاره اى از 
مسائل مبرم و نيازهاى اساسى خود چاره انديشى آنند و با 

تصويب دوسند سياسى و ساختار و اشكال سازماندهى، زمينه 
برداشتن گامهاى مشترك در ميان خويش را روشن و هموار سازند 

ى موثرتر اين طيف فراهم ضور سياسو شرايط الزم را براى تامين ح
به اعتبار همين مالحظات، اين نشست، گردهم آيى  . آورند

آوشندگان و همراهان اين طيف است به صفت فردى، همآيشى 
باز به روى همه آسانى آه چنين چارچوب و اصول و مواضعى را از 

در . آن خود مى بينند و خواهان مشارآث داوطلبانه در آن هستند
ل نشستى است هدفمند، چرا آه گفت و شنودها و عين حا

مباحثات آن معطوف به تصميم گيرى جمعى بر سر انتخاب نهادها و 
  . اقدامات آينده اين مجموعه استوظايف و مضامين آوششها و 

براى شرآت در اين نشست و مشارآت در بحثها و تصميم گيريها 
 گردهم آيى لطفا از طريق يكى از نشانيهاى زير برگزارآنندگان
 براى ثبت نام سراسرى در پاريس را از تمايل خود آگاه سازيد تا

  . شما اقدام شود
اطالعات الزم در باره نشانى و محل برگزارى و امكانات اقامت در 

  . ى بعدى به آگاهى خواهد رسيدفراخوانها
   ٢٠٠٤/ژوئن/ ١٢پاريس، 

  
  جمع هم آهنگى تدارك گردهم آيى سراسرى 

  
   tadarok@sedaye-ma.org       : ا یميل  

  
       : فاآس
30.72.50.19 ) 1-33 (  

  : نشانى پستى
  

5 impasse binetz   
  

95120 ERMONT   
  

FRANCE  
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   ..... انتخابات پارلمانی آن کانادا و  
  

     
  

کانادا بعد از روسيه، بزرگترین کشور جهان است، اماجمعيت آن 
يون نفر ميباشد که عمدتًا در استانهای جنوبی این  ميل32حدود 

( از هزاران سال قبل اسکيموها و بوميان . کشور زندگی می کنند
در قاره آمریکا و ) که ایرانيان به غلط آنها را سرخپوست می نامند

. کانادا سکنی داشته و به ماهيگيری، شکار و زراعت مشغول بودند
توسط کریستف ) مکره غربیني( اما در پی کشف قاره آمریکا 

کلمبو، بتدریج فوج فوج مهاجمان و مهاجرین اروپائی وارد این قاره 
شده و با نسل کشی بوميان وغارت ثروت ها و منابع آنها در طول 

استعمار پرتغال .  سال، به حاکمان مطلق این قاره تبدیل شدند500
وبی و در کشور برزیل، استعمار اسپانيا بر بخش اعظم آمریکای جن

مرکزی و استعمار بریتانيا بر بخش عمده آمریکای شمالی مسلط 
ایاالت متحده در جریان جنگهای استقالل طلبانه، توانست . گشتند

به کمک فرانسویها، با استقرار یک جمهوری مستقل، خود را از یوغ 
کانادا به رغم کسب تدریجی استقالل  استعمار بریتانيا برهاند، اما

ی خود، کماکان نوعی وابستگی سمبليک به سياسی و اقتصاد
بطوریکه اکنون نيز عليرغم عدم . سلطنت بریتانيا را حفظ نمود

دخالت حکومت بریتانيا در سياست های دولت فدرال کانادا، 
توسط ملکه ) که یک مقام تشریفاتی است( فرماندار کل این کشور 

 چون بر پائی یفرماندار کل عالوه بر امور. انگليس انتخاب می شود
ضيافت و شرکت در مراسمها و یاد بودها، وظيفه توشيخ 

  . بر عهده داردنيز  مصوبات پارلمان را" ملکوکانه"
با ) پارلمانی( نظام سياسی در کانادا مبتنی بر دمکراسی ليبرالی

یعنی در کنار دولت مرکزی فدرال و . فورماسيون فدراليستی است
لت و مجلس ایالتی نيز در مجالس نماینده گان مردم و سنا، دو

استانها وجود دارند که در محدوده منطقه خود، دارای اتونومی می 
  .باشند
باحدود شش ميليون ) در شرق کانادا" ( کبک" ر از استان بغي

جمعيت که اکثریت آن فرانسوی زبان هستند، زبان اصلی دیگر 
 با این همه مکاتبات رسمی. استانهای کشور، انگليسی می باشد

یعنی بطور . مقامات دولت مرکزی به هر دو زبان صورت می گيرد
محسوب می ) دوزبانه"  (بای لنگوآل" رسمی، کانادا کشوری 

کشورهای مشترک " به همين خاطر، کانادا هم عضو . شود
اتحادیه کشور " و هم عضو ) مستعمره های سابق بریتانيا" (المنافع

عالوه بر آن ، بدليل . دمی باش) فرانسوی زبان" (های فرانکوفون
وجود بوميان و نيز انبوه مهاجرین جدید، که چينی ها و سپس 
هندی ها، در ميان آنها اکثریت دارند سيستم مولتی کالچراليسم 

نيز محترم شمرده می شود که بواسطه آن ) نظام چند فرهنگی(
مليتهای مختلف می توانند حول زبان و فرهنگ مادری خود، فعاليت 

ضمن اینکه بوميان کانادا . و رسانه ای داشته باشندیزشهای آمو
بهره مند شده و " تبعيضات مثبت" در دهه های اخير از برخی 

  .هستند خود" رزرو شده" دارای حقوق و نواحی 
عمدتًا با مبانی ) منشور حقوق و آزادیها( قانون اساسی کانادا 

حقوق بشر بين المللی و دمکراسی ليبرالی انطباق دارد و مبتنی 

با این همه، کماکان .  ایدئولوژی از دولت می باشد بر جدایی دین و
 جمله آغازین قانون اساسی .رنج ميبرد) مسيحيت ( از تاثيرات دین

ا را در سرود ملی کانادا ن می گوید، همين رد پسخ" ریت خداتبر"از 
بعالوه یکی از اصول شناخته شده حاکميت سکوالر و . ممی بيني

الئيک، جلوگيری از دست اندازی مذهب در امر آموزش عمومی 
در کانادا اما اگر چه در مدارس دولتی، تا حدود زیادی این . است

توليک که مدرک مهم رعایت می شود اما دولت با پذیرش مدارس کا
تحصيلی آنها همان اعتبار سيستم دولتی را دارند در عمل این اصل 

  .عرفی و مدرن را نقض نموده است
در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی ، کانادا بعنوان یک کشور 

محسوب می شود "  G 8"پيشرفته سرمایه داری، یکی از اعضای 
 سيستم آمریکا، و سيستم تأمين اجتماعی آن با فاصله داشتن از

در اروپا، شبيه است و " دولتهای رفاه" بيشتر به نظام موسوم به 
جنبشهای اجتماعی در این کشور، پاره ای از حقوق اجتماعی را 
آنچنان جا انداخته اند که حتی ليبرالها و محافظه کاران نيز قادر به 

این دستاورد سبب شده که مثًال . زیر گرفتن کامل آنها نيستند
حتی از مواضع پاره ای ) راست ميانه( ضع حزب ليبرال حاکمموا

احزاب سوسيال دمکرات اروپایی نظير حزب کارگر بریتانيا کمتر 
  .نمونه جنگ عراق ، یکی از این مواضع بود. ارتجاعی باشد

  
                          ********************    

  و اما انتخابات پارلمانی کانادا
نی کانادا به سيستم بریتانيا شبيه است یعنی قوه سيستم پارلما

هم نخست وزیر و هم کليه اعضای . مجریه از قوه مقننه جدا نيست
کابينه او، ابتدا بعنوان نماینده مجلس باید انتخاب شوند و جزئی از 

ه و به سئواالت دپارلمان محسوب شده، در جلسات آن شرکت نمو
ا در دفاع از لوایح جدید بحث و انتقادات اپوزیسيون پاسخ گفته و ی

وزارت دادگستری و دادستانی ( عاليترین مقامات قضایی . می کنند
توسط قوه مجریه ) وزارت دفاع( و نيز مهمترین پست نظامی ) کل

بنابراین نظام پارلمانی کانادا از آن نوع . انتخاب می شوند
ه که پار" اصل تفکيک قوا" دمکراسی های ليبرالی است که در آن 

ای به غلط آن را جزئی جدائی ناپذیر از دمکراسی ميدانند، رعایت 
  . نشده است

 انتخابات پارلمانی برگزار 37از زمان کسب استقالل نسبی تا کنون 
نخستين انتخابات . شده که هر پنج سال یکبار صورت می گيرد

 ميالدی برگزار شد که در آن 1867پارلمانی این کشور در سال 
  .ت یعنی زنان، حق رأی نداشتندنيمی از جمعي

متناسب با رشد جمعيت، معموًال هر دوره بر تعداد کرسيهای 
بطوریکه در انتخابات پيش رو، مردم . پارلمانی نيز افزوده شده است

 نفر را به 308از ميان حدود دو هزار کاندیدای احزاب و مستقل، باید 
کت مردم در معموًال ميزان مشار. نماینده گی پارلمان برگزینند

انتخابات سراسری، از کشور همسایه خود آمریکا بيشتر است و در 
بر طبق .  در صد در نوسان بوده است75 تا 60دهه های اخير بين 

 بوده که 2000برخی گزارشات، پائين ترین ميزان مشارکت در سال 
  . در صد واجدین شرایط در آن حضور یافته بودند61حدود 

: احزاب عمده کانادا به قرار زیر بوده استدر پارلمان فعلی سهم 
 66= )هااتحاد کانادایي(  کرسی،  حزب آالینس 172= حزب ليبرال

 14=  کرسی، حزب نيو دمکرات38= کرسی، حزب بلوک کبکی ها
  . کرسی12= کرسی و حزب محافظه کار پيشرو

و حزب ) راست( البته سال گذشته حزب محافظه کار پيشرو 
 با هم وحدت نموده و اتحادی از کليه راستها )اولترا راست( آالنيس

بوجود آوردند که اکنون رقيب " حزب محافظه کار کانادا" تحت عنوان
  .عمده حزب حاکم ليبرال در انتخابات قریب الوقوع می باشد

ميزان مشارکت زنان چه در مرحله کاندیداتوری و چه بعنوان نماینده 
ست و پائينتر از سی مجلس، از بسيار کشورهای اروپایی کمتر ا

در ميان احزاب عمده، حزب سوسيال دمکرات . درصد می باشد
NDP  )با حدود چهل درصد، بيشترین زمينه را برای ) نيو دمکرات

 درصد 50دخالت گری زنان فراهم نموده که البته هنوز از ایده آل 
  .فاصله دارد

 و استانهای پی ، عمدتًا در مناطق. دی. احزاب کانادا بغير از ان
مثًال حزب محافظه کار ، عمدتًا در غرب . معينی ذی نفوذ می باشند

  ، حزب ليبرال در استان ) استانهای آلبرتا و بریتيش کلمبيا( کانادا 
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   ..... انتخابات پارلمانی آن کانادا و         
  
  

و ) که به تنهایی بيش از صد نماینده به مجلس می فرستد( انتاریو 
در شرق " ( کبک"  کبکی ها در استان فرانسوی زبان حزب بلوک

  . از حمایت توده ای برخوردارند) کانادا
به همين خاطر، جهت به چالش کشيدن نفوذ حزب ليبرال در استان 
مهم انتاریو، حزب جدید محافظه کار ، یک سياستمدار انتاریوئی 

يله، را به ریاست خود بر گزیده تا بدین وس" استفان هارپر" بنام 
  .نفوذ خود را گسترش دهد

در دو دوره گذشته، حزب ليبرال توانسته بود با بدست آوردن اکثریت 
کرسيها، زمام امور را به تنهایی بدست گيرد، اما بدنبال اتحاد 
راست ها و نيز رسوایی حزب ليبرال در امر جمع آوری غير قانونی 

ب ليبرال در رهبر جدید حز" پال مارتين" کمک مالی و نيز ناتوانی
سازماندهی یک کمپين انتخاباتی موفق، به احتمال زیاد حزب 

آخرین . ليبرال نخواهد توانست اکثریت مطلق کرسيها را بدست آورد
 درصد از رای دهنده 35 تا 30نظر سنجنی ها نشان ميدهد که بين 

گان، به حزب ليبرال و همين ميزان به حزب محافظه کار گرایش 
 18 درصد افزایش، بين چندزب نيو دمکرات نيز با محبوبيت ح. دارند

  . درصد در نوسان است22تا 
در (  درصد حمایت توده ای است6حزب کوچک سبزها نيز دارای 

کانادا برای تبدیل شدن به یک حزب رسمی عمده که دارای حقوق 
ویژه ای است باید حداقل از ده درصد حمایت رای دهنده گان بر 

 بلوک کبکی ها نيز که فقط در منطقه فرانسوی حزب) خوردار بود
 کرسی 75زبان فعاليت دارد، پيش بينی می شود که از مجموع 

  . کرسی بدست آورد50 تا 45استان کبک، بين 
 درصد از مردم مایل به شرکت در انتخابات ، هنوز 25البته حدود 

 ژوئن 28تصميم نهایی خود را نگرفته اند و همين ها در انتخابات 
  .عيين کننده خواهند بودت

از اینرو به احتمال زیاد هيچيک از دو حزب ليبرال و محافظه کار 
در چنين حالتی . نخواهند توانست ، دولت اکثریت را تشکيل دهند

  .یا دولت اقليت تشکيل می شود و یا دولت ائتالفی 
 تشکيل شده 1979در تاریخ معاصر، آخرین دولت اقليت، به سال 

نخست وزیر آن بود، ) از حزب محافظه کار پيشرو( ک بود که جو کالر
حزب جدید محافظه کار . اما آن دولت بعد از چند ماه سقوط کرد

برای ائتالف و یا کسب رای حمایتی، به هيچوجه نمی توان روی 
 بلوک برای کسب حمایت. حساب کند NDPت احزب سوسيال دمکر

چرا که حزب استفان . وستنيز با دشواریهای زیادی روبر کبکی ها
به شدت انگليسی و مخالف اعطای امتيازات ) محافظه کار(هارپر

ویژه به اقليت ها است ، و در درون آن نيز حتی گرایشات 
با این همه برخی ناظران سياسی ابراز . راسيستی وجود دارد

عقيده می کنند که تسلط حزب انگلوفيل محافظه کار بر دولت، 
ه بيشتر به ایده های استقالل طلبانه و جدائی مردم کبک را هر چ

سوق ميدهد و این نوعی کمک " بلوک فرانکوفون کبک" خواهانه
ثانيًا حزب محافظه کار و بلوک کبکی ها بر . ناخواسته به آنهاست

 اجتماعی، موضع -سر یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی
 مشترکی دارند و آن این ایده ارتجاعی است که درآمدها و

مالياتهای جمع آوری شده از هر استان، عمدتًا باید به همان استان 
چيزی که هم حزب ليبرال و هم چپها با آن مخالفند و . بر گردد

اعتقاد دارند که اجرای آن، نابرابری بين استانها ی کم درآمد و پر 
با این همه چون اجرای چنين . افزایش خواهد داد درآمد را

يليارد دالر به خزانه دولت ایالتی کبک سناریوئی، ساالنه سه م
خواهد افزود ، ناسيوناليستهای فرانکو فون به شدت از آن دفاع می 
کنند و بعيد نيست بخاطر همين دو پارامتر ذکر شده به حمایت 

  . مشروط از تشکيل یک دولت اقليت محافظه کار بپردازند
است و اما پيروزی محافظه کاران در کانادا، یک چرخش به شدت ر

رهبران این . ارتجاعی را در صحنه سياسی کانادا پدید خواهد آورد
حزب ، گرچه بطور موزیانه، بسياری از مواضع خود را کتمان نموده و 
یا در هاله ای از ابهام نگه ميدارند، اما بدليل وجود گرایشات اولترا 

، )ضد حقوق همجنس  گرایان( راست، مرد ساالرانه، هوموفوبيک
نده گی، و ضد بسياری از دستاوردهای دولت رفاه و ضد پناه

یک ترميدور منفی خواهد بود، .... سيستم تأمين اجتماعی و 

نيز چند روز پيش ابراز عالقه " مایکل مور" بطوریکه فيلمساز معروف
 در 11/9نمود که نمایش فيلم مستند و جنجالی او بنام فارنهایت 

حتی هفته . ا فراهم کندکانادا موجبات شکست حزب محافظه کار ر
کاندید حزب دمکرات آمریکا برای انتخابات ( گذشته جان کری 

نيز به کانادا آمد و طی یک سخنرانی در تورنتو، ) ریاست جمهوری
  .غير مستقيم و تلویحًا ليبرالها و سياست خارجی آنها را ستود

الزم به تذکر است که در زمان  شروع جنگ عراق، استفان هارپر 
به شدت موضع " وال استریت ژورنال"اله ای در روزنامه طی مق

دولت ليبرال کانادا برای عدم مشارکت در جنگ رامورد انتقاد قرار 
داده بود و در آن دوره حزب آالنيس، تظاهرات جنگ طلبانه ای را نيز 

حزب محافظه کار اگر چه از . در برابر پارلمان کانادا سازمان داده بود
ليل رویت باتالق عراق کاسته است، اما پنهان شدت  آن مواضع بد

نمی کند که در صورت بقدرت رسيدن، ساليانه یک ميليارد و 
دویست ميليون دالر بر بودجه نظامی کشور خواهد افزود و به 

جنگ " خواست آمریکا برای مشارکت کانادا در طرح موسوم به 
ميخواهد این حزب در حالی . نيز پاسخ مثبت خواهد داد" ستاره گان

عمدتًا ( بر بودجه نظامی بيفزاید که به شدت خواهان کاهش ماليات
ست که این کسری طبيعي) ان و کمپانيهای بزرگ استثروتمند

حقوق : بودجه از طریق ماالندن بيشتر حقوق پایه ای مردم نظير
، درمان رایگان، مسکن ارزان دولتی )سوسيال(بيکاری، حقوق ولفر

ازی و حراج بسياری از موسسات دولتی و برای فقرا و خصوصی س
 که به هيچوجه اکثریت مردم تندیملی تأمين خواهد شد، چرخش 

  .کانادا در دراز مدت آنرا تحمل نخواهند نمود
از دیگر مواضع ارتجاعی حزب محافظه کار جدید، ميتوان به موارد زیر 

  :اشاره کرد
 برای زنان، مخالفت با حق ازدواج همجنس گرایان، حق سقط جنين

کاهش ميزان مهاجرت و گرایش دادن بيشتر آن بسوی ورود 
مهاجرین ثروتمند و متخصص، کاهش  هر چه بيشتر پذیرش پناهنده 

 دفاع برخی از اعضای آن به بازگشت حکم اعدام، ،گان سياسی
مخالفت با مولتی کالچراليسم و اعطای امتيازات به بوميان، اتخاذ 

که ( ا مواضع آمریکا در خاور ميانه یک سياست خارجی متناسب ب
چشم پوشی از جنایات اسرائيل بر عليه مردم فلسطين ، جزئی از 

،  دفاع از نظام دو "ارزشهای مسيحی" ، پایبندی به )آن خواهد بود
به معنای خصوصی سازی بخشی از سيستم ( پاره بهداشتی 

  ....و) درمانی کشور نظير آنچه در آمریکا وجود دارد
رهبران این حزب، تمام مواضع فوق الذکر را با همين صراحت البته 

طرح نمی کنند، چون در آستانه انتخابات از چرخش تند مردم واهمه 
مثًال در رابطه با حقوقی چون ازدواج همجنس گرایان و سقط . دارند

هستند یعنی هر " رأی آزاد" جنين ، اعالم ميدارند که معتقد به 
ع طرح مسائل مذکور، ميتواند رأی شخصی نماینده این حزب در موق

خود را داشته باشد و خود حزب موضع واحد و الزام آور برای کل 
  . فراکسيون ، نخواهد داشت

به همين خاطر برخی نظر سنجی های اخير، حکایت از آن دارند که 
بخشهایی از مردم، برای ممانعت از پيروزی محافظه کاران، 

و ) ليبرالها( فی از راست ميانه خواستار ایجاد یک دولت ائتال
رهبر " (جک ليتان" هستند، اما ) پی. دی. ان( سوسيال دمکراتها

بدرستی در مناظره تلویزیونی خود با دیگر رهبران ) نيو دمکراتها
احزاب عمده، خاطر نشان نمود که مواضع اجتماعی و اقتصادی 

اما . دحزب ليبرال تفاوت بنيادی با مواضع حزب محافظه کار ندار
نيز همچون هم تایان " پی. دی. ان" واقعيت این است  که خود 

خود در اروپا نشان داده که وقتی قدرت را در برخی استانهای کانادا 
) استانی که شهر مهم ونکوور در آن قرار دارد( نظير بریتيش کلمبيا 

بدست گرفته ، بسياری از وعده های خود را بفراموشی سپرده و 
 ایالتی آن یکی پس از دیگری، رسوایی مالی بدنبال نخست وزیران

آورده اند که سبب سلب اعتماد اکثریت زحمتکش جامعه و قدرت 
متاسفانه چپ . گيری مجدد راستها در آن استان ها گردیده است

رادیکال نيز در کانادا به شدت ضعيف بوده و در بيشتر موارد به زائده 
 حزب کمونيست در غرب کانادا البته. نيو دمکرات ها تبدیل می شود

در شرق کانادا کاندیداههایی معرفی می ) ل.م( و حزب کمونيست 
به همين . کنند که معموًال آرای آنها از چند صد عدد تجاوز نمی کند

خاطر پایه توده ای متمایل به چپ ، در هر انتخابات، راهی جز 
 .ندریختن آرای خود به صندوق نيو دمکراتها و سبزها نمی بين
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  از ميان رسانه ها 

  
  "صدای ما " به نقل از سايت 

www.sedaye-ma.org 
 

ساختار اتحاد جمهوری  پيشنهادی برای 
  خواهان الئيک و دموکرات

   
   پوينده-ح 
  فرهانو

  ٢٠٠٤ژوئن 
   

 با اهداف   طبعا نمی تواند بی ارتباط اين تجمع ساختار تشکيالتی 
اد وسيع جمهوری خواهان  اتح . باشد و نيز ترکيب نيروهای آن

نيز هر چند تاکنون به اشتراکات عمومی و )  ج- ل( الئيک و دموکرات
 به   اما از هم اکنون نير ترکيب تثبيت شده ای دست نيافته است

 را بر   نشان اين نيروها  گرد آمده اند تناسب نيروهايی که حول آن
  دی است اتحا از نظر ما اتحاد جمهوری خواهان الئيک. خود دارد

از چپ  فراگير که وسيع ترين نيروهای طرفدار آزادی و دموکراسی 
راديکال تا ليبرال دموکراتها و دين باوران مدافع اصول يک جامعه 

 مهترين مشخصه اتحاد جمهور  .دموکراتيک را در بر می گيرد
خواهان الئيک خصلت جنبشی آن است بنابراين شکل دادن به 

ی تواند بدون توجه و تاثير از خصلت  نم ساختار تشکيالتی آن
با اين همه الزم است تاکيد کنيم که بلحاظ . جنبشی آن باشد

 و الاقل فاقد بودن جنبش آزاديها خواهی ايران از   بودن جديد
 دست يابی به ساختار شسته و رفته در  تجاربی از اين دست،

از به  و تا حد بسيار زيادی ني مراحل آغازين کار امری دشوار است
با توجه به نکات فوق .  دارد و اصالح کام به کام آن تجارب عملی 

ساختار عمومی اتحاد جمهوری خواهان الئيک و دموکرات بايد رها از 
شرط و شروط اساسنامه ای ، قيد و بند های تشکيالتی و 

 به معنای اخص کلمه آن باشد و از سوی ديگر منعطف ،  ”رهبری"
 همه فعالين سياسی که با   را برای عضويت و شرايط ژالتينی بوده

  .اهداف عمومی آن مخالف ندارند، فراهم سازد
   

  اجزای تشکيل دهنده اتحاد
 اشتراک نظر   ل– کليه کسانی که با هدفهای عمومی اتحاد ج - ١

در آن حضور می  دارند و بطور فردی يا از طريق واحدهای محلی 
  .يابند، عضو محسوب می شوند

اعضای احزاب و ( ل اعم از متشکلين –فراد در اتحاد ج  عضويت ا- ٢
 به صفت  )شخصيت ها و غير شخصيت ها(يا منفردين) گروهها

  . فردی است
   

  :های اتحاد نهاد
  سراسری اعضاء   عمومی  مجمع

  .ل تشکيل می گردد_ با حضور اعضای اتحاد ج   مجمع عمومی - ١
اد پايه ای اتحاد مجمع عمومی مرجع تصميم گيرنده در مورد اسن_٢
همچنين مهمترين سياست ها و ) سند سياسی، سند ساختار(

  .وظايف دوره ای اتحاد می باشد
بر پايه توافق و تفاهم   اساس تصميم گيريها در مجمع عمومی - ٣

برای مباحثات  در موارد عدم توافق، موضوعات اساسی . است
. ده می شود اتحاد و کمسيونهای مربوطه برگردان ببيشتر به اعضاء

  .در موارد فرعی و غير اساسی اصل بر تمايل اکثريت خواهد بود
   

  هيئت هماهنگی 
و هماهنگ    مجمع عمومی   هيئت هماهنگی مجری تصميمات- ١

 موضع گيری در  کننده عرصه های فعاليت گروههای کاری و مسئول

قبال حوادث سياسی کشور در فاصله ميان دو مجمع عمومی 
  .شدبا می سراسری 

 هيئت هماهنگی تدارک کننده سياسی و فنی نشست های - ٢
  . می باشد  ل-دوره ای مجمع عمومی سراسری ج

از ترکيب داوطلبان درمجمع عمومی سراسری   هيئت هماهنگی - ٣
  .و نمايندگان واحدهای محلی و گروههای کاری تشکيل می گردد 
داد  تعداد اعضای هيئت هماهنگی متناسب با حجم وظايف، تع- ۴

  .واحدهای محلی و گروههای کاری تغييرمی کند
   

  گروههای کاری
 گروههای  ل_ بنا بر ضرورت و نيز گسترش تنوع فعاليت اتحاد ج 

  . کاری تشکيل می گردد 
  :اساس مناسبات دورنی گروهای کاری به قرار زير است

 اتحاد و نيز توافقات  با توچه به وظايف و اهداف  هر گروه کاری - ١
  . عمومی چهارچوب فعاليت خود را تعيين خواهد کردمجمع 

 و از   هر گروه کاری اصول مناسيات دورنی خود را تنظيم کرده- ٢
  . جمله نماينده خود را برای هيئت هماهنگی تعيين خواهد کرد

 کميت و ترکيب گروهها باز بوده و اعضای شرکت کننده در آن از - ٣
 داوطلبانه و مشروط  طور ب سوی هيچ نهادی گزين نمی شوند بلکه

بر تعهد به انجام وظايف درونی گروه به عضويت آن پذيرفته خواهند 
  . شد
 تمامی گرايشات درون اتحاد می توانند در آن حضور داشته - ۴

  .باشند
  واحدهای محلی خود مختار 
فعاليت محلی واحدها ، تنظيم مناسبات درونی   نوع و چگونگی - ١

ک منطقه ای توسط اعضای محلی تعيين و ديگر ملزومات کار مشتر
در امور  مجمع عمومی سراسری و هيئت هماهنگی . می گردد

  . محلی مداخله نمی کنند
 واحدها محلی به صرف همسويی با اهداف جنبش جمهوری - ٢

خواهان الئيک بخشی از وظايف سراسری را بر عهده گرفته و 
 هيئت متناسب با نيرو و امکانات خود در گروههای کاری و

  .هماهنگی شرکت می کند

   

   *اط بگيريدبا ما ارتب   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
               6777819- 40- 49    

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  
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