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ل رزا ی ،  قالب  ان   ھار   و  ا
هاي  آخرين و پايدارترين انقالب رنگي در جمهوريبه عنوان گرجستان  در "زر گل"انقالب 

هاي خبري روسيه از پيروزي بزرگ ائتالف  رسانهچندي پيش و  رسيده پايان راه خود بشوروي 
  .دار مخالف دولت گرجستان خبر دادند به رهبري سرمايه "روياي گرجستان"
  

و پيروزي  بودند دهها هزار نفر از طرفداران اين ائتالف بزرگ در مركز تفليس اجتماع كرده
، جشن بودحكومت غربگرا در اين كشور كوچك  دگرگونيرا در انتخابات پارلماني كه سرآغاز خويش 

بر و  بود،اين دوره از انتخابات پارلماني گرجستان به اين دليل از اهميت فراواني برخوردار  .رفتندگ
از اختيارات رييس جمهوري  "حكومت پارلماني"انتقال قدرت به با هاي قانون اساسي  اصالحيهاساس 
  .دوش ميكاسته 

  
به هيچ وجه و برعهده داشت، قدرت را  2003ز سال ادر گرجستان  "زر گل"انقالب  رهبر

، كرد كه در انتخابات پارلماني در برابر مخالفان خود به چنين شكست بزرگي تن در دهد نمي گمان
در انتخابات رياست جمهوري قدرت را در  "ادوارد شواردنادزه"پس از پيروزي بر 2003در سال زيرا 

به دست گرفت، اي  آي و ميليونها دالر از سيبا پشتيباني آمريكا ميليون نفري گرجستان  5/4كشور 
روابط با همسايگان به ويژه با روسيه به  ي سال حكومت خود با چالش هاي بزرگي در حوزه 9در طول 

 بودها مجبور شده  و براي فرار از سايه سنگين روس عنوان ميراث دار شوروي سابق مواجه بوده است
، دهدبهاي سياسي و حكومتي خود قرار  اروپا و ناتو را سرلوحه فعاليت ي به اتحاديهپيوستن شعار 
تماميت نگهباني از بر نتوانست آرزوي بزرگ مردم گرجستان مبني  گذشته او سال 9در طول ولي 
 گرجستانبه را  آبخازيا و اوستياي جنوبي ي شده جداهاي  ريكشور  برگرداندن جمهو ارضي

ها بر  ميالدي با روس 2008 در سال روزه 5در جنگ  ستانشكست نيروهاي گرجو آورده گردانندبر
نيز به پاشنه آشيل  "اوستياي جنوبي"سر اوستياي جنوبي و خروج از اين نقطه از خاك گرجستان 
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دم ، و مرنمايش گرجستاني مقتدر سايه انداخته استهاي وي براي  حكومت تبديل شد كه بر تالش
توانند بپذيرند اين دو منطقه از كشورشان براي هميشه جدا و به  گرجستان به هيچ وجه نمي

را مقصر و مسئول شكست انقالب گل رز و آنان در اين ميان  باشندكشورهاي مستقلي تبديل شده 
  .دانند مي

   
گرجستان بود كه جامعه اين كشور را از حكومت  مشكالتاز ديگر يكي مسايل اقتصادي هم 

سال اخير موفق به ايجاد  9دولت گرجستان در طول  ته است وناراضي ساخ "ساآكاشويلي"
زيرساخت هاي اقتصادي قدرتمند در كشور نشد و ميلياردها دالر كمك بالعوض آمريكا براي حفظ 

. ا در چند شهر اين كشور هزينه شده استنيز تنها به ايجاد ظاهري زيب "ساآكاشويلي"حكومت 
شوروي  وابسته بههاي  افزون بر اين بزرگترين چالش اقتصادي گرجستان به عنوان يكي از جمهوري

است كه موجب شد نگاه تفليس ايه كشورهاي همساز سابق از دست دادن بازار بزرگ روسيه و برخي 
به نقش اقتصاد در زندگي امروز جوامع و  توجهبا  .به آمريكا و كشورهاي اروپايي دوخته شود

، عنوان ميراث دار كشور شوراهاهاي شوروي سابق به روسيه به  وابستگي تاريخي اقتصاد جمهوري
خصومت ميان گرجستان و روسيه در مجموع به عاملي براي به شكست كشاندن حكومت 

  .در انتخابات پارلماني تبديل شد "ساآكاشويلي"
   

از اين ديدگاه، كرملين كه از سياست هاي حكومت گرجستان براي تحقير روسيه و ناديده 
را به راه انداخت تا با بهره  "روياي گرجستان"گرفتن منافع اين كشور به ستوه آمده بود، ائتالف 

طقه برداري از نارضايتي بالقوه مردم اين كشور از فقر اقتصادي براي تحقق ايده بازگشت تفليس به من
در قامت سرمايه دار گرجي داراي  "ايوانيشويلي"بر اين اساس بود كه ، و نفوذ مسكو تالش كند

تابعيت روسي با اتكا بر بيش از شش ميليارد دالر سرمايه اندوخته شده در بازار بزرگ روسيه و با 
آراي ائتالف طرح ايده ايجاد توازن در روابط گرجستان با اردوگاه غرب و مسكو توانست با موفقيت 

   .گرجستان را به نفع خود جمع آوري كندبر حاكم 
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هاي  انقالب رنگي گرجستان در واقع جاي پايي براي غرب به سركردگي آمريكا در جمهوري
د، باز كرد و دو سال بعد از نشو شوروي سابق تشكيل يافته و معموال حياط خلوت روسيه محسوب مي

براي مداخله و اعمال  "ويكتور يوشچنكو"به رهبري  2005تفليس انقالب نارنجي در اوكراين سال 
هاي  بارها اعالم كرده بود كه جمهوري ساآكاشويلي در آن زمان .نفوذ غرب در اين گستره روي داد

ها بايد از طريق انتخابات  جمهوريهاي اين  شوروي سابق به نظام دمكراتيك نياز دارند و حكومت
كرد كه همين شعار روزي به سكوي فرود وي از اريكه  مردمي برگزيده شوند، اما وي هرگز فكر نمي

  .قدرت در گرجستان تبديل شود
  

هاي رنگي در  ساكاشويلي نمونه موفق رهبران انقالب) ميالدي 2003(در آن سال ها 
نوبت  كه با تثبيت حكومت وي در گرجستانبه طوريشد،  هاي شوروي سابق محسوب مي جمهوري

رييس جمهوري طرفدار روسيه در  "عسگر آقايف"برپايي انقالب رنگي به قرقيزستان رسيد و دولت 
نكته مهم   .گرفت "قربان بيك باقي يف"اين كشور از اريكه قدرت به زير كشيده شد و جاي وي را 

هاي غيردولتي غربي همچون آژانس  بود و سازماناز آنها غرب و آمريكا پشيباني ها،  تمامي اين انقالب
هاي رنگي در حياط خلوت روسها نقش اصلي را  در پيروزي انقالب"المللي توسعه بين"آمريكايي 

هاي رنگي در اوكراين و قرقيزستان با توجه به نداشتن  اما انقالب .مردم اين كشورهااينكه نه ، داشتند
هاي  خيلي زود شكست خورد و براي هميشه از نقشه جغرافياي سياسي جمهوريپايگاه مردمي 

   .شوروي سابق محو شدند
هاي شوروي سابق بود، با  هاي رنگي در پهنه جمهوري گرجستان كه آغازگر فصل انقالب

  برگزاري ششمين دوره انتخابات پارلماني اين كشور در دو دهه پس از فروپاشي شوروي سابق پايان
كه هيچگاه از حمايت اكثريت مردم برخوردار هاي رنگي  بانقال، هاي رنگي شد انقالبي  هدهند
  .ندنشد

هاي جداشده از شوروي  در جمهوريرنگي هاي  انقالبي  خوردهي شكست  پروژهنگاهي به 
، خاورميانه به اجرا درآمده دركه تا كنون اي  نمايشنامهدر خاورميانه و  "بهارعربي"آغاز و سابق 

  . استغربيها براي غارت و ويراني خاورميانه ضد انساني سناريو نمايانگر 



 

4 
 

لمسلمين، القائده و ساير  سترش رژيمهاي مذهبي به كمك اخواندر حال گاز آغاز اين بهار 
چنين بهاري هرگز  هستند، واز عراق تا افغانستان، يمن، مصر، ليبي و تا سوريه سازمانهاي تروريستي 

گرفتار حكومتي به مراتب ي اين كشورها شكوفه نخواهد كرد و در پايان  براي مردمان فريب خورده
 .خواهند شدارداتي از غرب تر از رژيم اسالمي حاكم بر ايران زير نام دموكراسي و وحشتناك

 

حكومتي كه بر مبناي قانون اساسي پاسداري نشود، نمي تواند بنيان دموكراسي ومردم 
كومونيستي، سوسياليستي، نازيسم، فاشيسم، و حكومت مانند . ساالري را در كشور پايه ريزي كند

آن قانون اساسي كشوري كه در . ديكتاتوري مذهبي كه قدرت و كنترل كامل كشور را دراختيار دارند
حقوق به شود و افراد جامعه  مينبه حقوق مردم احترام گذاشته ، استوار استي ايدئولوژي  هبر پاي

و در اصل يك حكومت آنارشيست  كنند مينبر اساس قانون رفتار  يچكسو ه آشنايي ندارندخويش 
وجود ندارد و  حمايت قانون از مردم حاكم باشد،در جائي كه آنارشيسم گردد و  در كشور حاكم مي

  .كنند همه با زور به هم تجاوز مي و كند اقع كسي حكومت نميدرو
  

است يك دموكراسي مبتني بر قانون اساسي و مبتني بر ايران آنچه امروز مورد نظر مردم 
و كنترل اند و هيچكس مجاز به  مردم است، حقوقي كه با آنها زائيده شدهانساني حقوق بشر و حقوق 

توان به زور به يك  نميو مردم را  ،نيست دارندون اگگونهاي  انديشه كهرا  محدود كردن مردمي
  . انديشه واحد وادار نمود

   
د ننماي اي خود تالش مي امكانات تبليغاتي و رسانه رژيم جمهوري اسالمي با تمامگردانندگان 

 ود نما تحميل نماي ي جامعه وانِج حاكميت بر نسلِ استمرار و پايداريِ خويش را برايسياه  ي هانديش
د تا براحتي از نتحت كنترل خود در بياور رژيمهاي سياسي  براي تدابير و انگيزهي جوانان را  انديشه

  .دنبهره برداري نماي رژيمسياسي اهداف براي  آنها
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كه براي سرنگوني اين رژيم فعاليت  ، روشنفكران و نيروهاي آگاه سياسيمبارزينشوربختانه 
  .اند نداده نوجه بايسته را نشانبسيار مهم اجتماعي تاكنون  ي اين نكتهبه . نمايند مي

 اهداف ي ما را طعمه ي جامعه آگاهو جوان  نسلِنبايد پروانه داد تا مزدوران و البيستها رژيم آخوندي 

سرنگوني اين رژيم  ،جوانِ نسلِ ي پشتوانه ي وكه بدون آگاهچرا  اسالمي قرار بدهندننگين پليد رژيم 
  .امكان پذير نخواهد بود

  
ايدولوژيكي رژيم بر نسل  و سياهي  انديشهو تحميل سيستماتيك مغزشوئي  براي مقابله با

تنها در زيرا  ،پرداختملي و ايراني فرهنگ بازسازي و ملت جوان، بايستي بي ترديد به روشنگري 
بيماري اجتماعي كه از سوي خطرناك اين  توان از تاثير كارساز ميو  خروشان ي بستر يك پروسه

كدام بايد بدانيم كه . كردنموده است، جلوگيري  ما شيوع پيدا ي رژيم بطور سيستماتيك در جامعه
هاي  اين نابساماني ي ريشهكند و  ميپشتيباني  مذهبسياه  ي هطبقه يا قشر اجتماعي از انديش

  .و اقتصادي جويا شدفقر فرهنگي در را اجتماعي 
  

 هيچ ترديدي نيست كه قشر فقير و زحمتكش در ايران و كشورهاي جهان سوممورد در اين 

رخوردار ب بسنده بخاطر كمبود امكانات رفاهي، آمورشي و فرهنگي از سواد سياسي و اجتماعي
ل حبراي  بپردازند، شخصي خودو دفاع ازحقوق مدني از روي ناآگاهي، بجاي اينكه به نيستند و 

بديهي و  برند اوهام و خرافات پناه مي د بيشتر به مقدسات مذهبي،زندگي خو ي روزمره شكالتم
و  اند، شدهفاشيستي و براي رژيم مذهبي   بسيار ساده ي طعمهاز مردم تبديل به  ست كه اين قشرا

 سال است كه برايچهار و آنها سي انديشي سادهو مذهبي  باورهاي ساسات وحبا استفاده از ارژيم 

 و فقيري  پشتيبانيِ طبقهاز اين رو  .است  كردهود از آنها بهره برداري شوم خرسيدن به اهداف 
ست، اجديدي نيست بلكه يك واقعيت تلخ اجتماعي  ي پديدهرژيمِ ديكتاتوريِ حاكم، زحمتكش از 

 بيستم دركشور ما حالت نهادينه بخود گرفتهي  سدههيجدهم در اروپا و از اوايل  ي سدهاواخر  كه از

بسيار شديدتر از  رشد اين پديده بخاطر برخورداري از ايديولوژي مذهب ،ايران ي امعهجدر و  است
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متمدن امروزي زير چتر  داري در دنياي بردهبراي نمونه، . گسترش بوده استبه  روساير كشورهاي 
  .هاي خطرناك اجتماعي است كه گريبان ملت ايران را گرفته است يكي از آسيب ايديولوژي اسالم

    
براي به كرسي نشاندن ايديولوژي را سركوب و كشتار مردم شكل گيري، نخستين روزِ از رژيم 

مردم چه بخواهند و چه  اي ديگر، به گفته ،داده است قراراساسي رژيم  نبنيا، ضد بشري مذهبي
مخالفي را با  ي هر انديشهتا كنون رژيم كنند، و  پيرويبايستي از سياست هاي شوم رژيم  نحواهند

رژيم  بطور سيستماتيك از سويداري  براي گسترش برده. دهد ميداده و سركوب و كشتار پاسخ 
و پايگاههاي فرهنگي ملت ايران يكي پس از ديگري و ارزشهاي انساني منشي  بزرگ ،ددمنش اسالمي

بسياري از براي يدانهاي شهر و در برابر چشم ديگران انسانها در مبدار آويختن د و نگرد مي نابود
بسان افتادن برگي از درخت بي اهميت  هاگرفتن جان انسانو بخود گرفته است  حالت طبيعيمردم 
  . استگشته 

صد از اقتصاد كشور بطور رسمي در دست دولت  بيش از هشتاد درهمانگونه كه ميدانيد، 
آنها را نيز كثر بخش خصوصي كه ادر دست ن آ حدود بيست درصد از باشد و مي) پاسدارانسپاه (

تواند  و دولت مي كنند هنگاميكه تمام مردم براي دولت كار مي . دهند مزدوران رژيم تشكيل مي
خود به دولت گذران زندگي مردم براي باشد، در نتيجه باشد و چه كسي ن تعيين كند چه كسي شاغل

گرفتار آمده در  مردمِ ،سبلكه برعك باشد،خدمتگزار مردم و چنين دولتي هرگز نمي تواند  اند وابسته
اعتراض كردن انديشيدن و هيچكس اجازه . دونش مي دولت ي كارمند و برده كارگر،چنين سيستمي، 

مزدوريِ اجتماعي كه  از امتيازهايي گناهكار را دست كم  و برده به موقعيت اجتماعي خود را ندارد
شانس كار كردن در كنند و  ميبركنار لهاي دولتي نيز غاز شيا حتي محروم  رژيم برايش فراهم آورده 

  .داشت دخواهن هيچ موسسه خصوصي ديگري را
  

، نه براي سرنگوني آگاه جامعهروشنفكرانِ اگر از سوي  ،كنند كساني كه فكر مينتيجه در 
تضاهراتي تدارك روزنامه نگاران ، زنان و دانشجويان، كارگران صنفيِ حقوقِ كسبِ برايِرژيم، حتي 
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همگام با آنها به خيايانها خواهند آمد و رژيم را سرنگون خواهند  جامعه و زحمتكشانِ فقراببينند، 
   .ندارند يا اينكه با سيستم و ساختار مافيايي اقتصاد مصرفي رژيم آشنايي كامل يا در خوابند ،ساخت

قوق براي كسب ح ندحاضر از مردم وجود دارند، كه يبسيار اندك و ما بخش آگاهميهن در بي ترديد 
متوسط، ي  طبقهاز  كه بيايند و با رژيم درگير بشوند انساني خود به خيابانهاي مدني و دفاع از ارزشها

دشمن  يشبخاطر دفاع از حقوق مدني خوكه  ندا ها تشكيل شده كنشگران، روشنفكران و دانشگاهي
آنها  رژيم برايپليسي كه و  بخاطر شرايط استبداديو شوربختانه  گردند سرسخت رژيم محسوب مي

وجود  زاديخواهان و ارتباط ارگانيك در ميان آ يافته سازمانتشكيالت يك هنوز ايجاد نموده است، 
سياسي خارج از كشور  ست كه روشنفكران و كنشگرانااساسي  مشكالتاين نكته يكي از و  ندارد
  نمايندبو بنيانگذاري  فرهنگ سازي ،براي ايجاد اين ارتباط ارگانيك روشنگريبايد 

   
 دينبخاطر نجات  جامعه ما شكل بگيرند، نه رست كه اگر فردا شورشهاي خودجوش داروشن 

اساسي اقتصاد مصرفي، رژيم را فلج  د بود كه اختالل در شريانهايناسالم بلكه تنها به اين دليل خواه
روزانه خود را ديگر ندارند و و گذران زندگي خريد  نموده و از اين رهگذر مردم زحمتكش و فقير توان

 شرايطدر گونه شورشها اين خواهند كرد وشورش خود  ي خانواده براي سير كردن شكمبه اجبار 
شورشهاي شهري ولي بايد توجه داشته باشيم كه  بسيار امكان پذير هستند،جامعه ما  كنونيِ

  .داشنب مي وم به شكستكهنگاميكه از يك سازماندهي قدرتمند برخوردار نباشند، مح
  

آلود  نشينند تا در چنين شرائطي از آب گل چپ گرا مانند كفتار در كمين مي همواره نيروهاي
ي محروم و كارگر باور ندارند و آنچه مهم است  زيرا آنها به آگاهي و روشنگري طبقه. ماهي بگيرند

ي محروم و بجان  طبقهاي داشته باشند و در كمين بنشينند تا روزيكه  اينكه تشكيالت سازمان يافته
كنند، و اينجاست و با شورش خود رژيم را سرنگون  بيايندبه خيابانها  زير فشار هاي اقتصاديآمده 

گيرند تا سوار موج خيزش مردمي گشته و براي سالهاي درازي  ي تشكيالتي خود را بكار مي كه تجربه
  .ار شوندي مردم سو ي محروم و كارگر بروي گُرده بنام پشيباني از طبقه
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سازمان و  انمندوتيك اپوزيسيون  نبودن روي ديگر سكهو يك روي سكه است فقط اين 
نيروهاي . نزديك سازماندهي نمايدي  آيندهاين شورشها را در تا بتواندباشد  ما مي ي در جامعهيافته 

ي ضعف  نكتهاين از توانند  با بهره برداري از تشكالت خود مي مانند اصالح طلباننيز ارتجاعي 
زحمتكشان را بدنبال  سوار شوند وخيزش مردمي دوباره بر امواج ، ه ردك فادهستاپوزيسيون واقعي ا

  .نخود بكشان
  

، اسير خميني ديگري نشويمو  كنيمرا تكرار ن بنابراين براي اينكه دوباره اشتباهات گذشته
بكوشند با تمام دشواريهاي سياسي همگام با نسل آگاه جامعه  بايستي روشنفكران و كنشگران

و پروانه ندهند  ارگانيك را ميان نيروهاي آگاه جامعه و خود بوجود بياورند موجود راههاي يك ارتباط
دور  به دليلي اهللا و گاهي خود اهللا بنامند، چرا كه  كه مزدوران واليت فقيه بيش ازين او را نماينده

و غير  سي و سه سال گذشته مستقيم ولطدر كه وي از هر انتقاد و توجيه جناياتي رهبر نگهداشتن 
هستند كه  جنايتكارانيمزدوران، اين . اند خدا ناميدهجانشين مستقيم مرتكب آن شده است، وي را 

فقر و هزاران  ،تورمي، گناه، طي جنگ حانماسوز عراق، عامل بيكار مسئول كشتار ميليونها انسان بي
بر اين اين سياه انديشان . باشند در جامعه جوان ايران ميسياسي اجتماعي و اقتصادي ديگر آسيب 
منوال ساليان سال زير چتر اسالم و  ضد انساني خود را به همين توانند كردار پليد و ميكه باورند 
تكنولوژي وري آ فنو دانش  در عصربپوشانند، غافل از اينكه اي  خامنهاهللا، سيد علي تقلبي ي  نماينده

پنهان براي  امني مكاندر فرداي خروش ملت ايران گردد،  وچكتر و كوچكتر ميكه هر لحظه دنيا ك
  .ماندنخواهد  باقيها و مزدورانش  و ساير هم پالگياي  مانند خامنه ديكتاتورهاييشدن 

  
سال گذشته در مقايسه با  چهارو سي دراقتصادي رژيم جمهوري اسالمي گسترش رشد و  
 هفتاد از ايران عقب ي كه حتي از نظر اقتصادي در اوايل دههاز كشورهاي درحال توسعه  بسياري

آنها از نظر . باشد بسيار ناچيز مي تر بوددند و از منابع و ثروت طبيعي ايران نيز برخوردار نبودند، مانده
رژيم اسالمي از همان ابتداي  .باشند توسعه اقتصادي و فرهنگي چندين دهه جلوتر از كشور ما مي

نمود و تنها هدفي را كه سردمداران آن  را آغازخود و پيشرفت دشمني  دانشا موجوديت خود ب
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استمرار و پايداري حاكميت سياه انديش آنها به قيمت  اند، تاكنون براي خود در دستور كار گذاشته
آنها ايران را طي . گناه بوده است كشتار هزاران هزار انسان بي غارت و چپاول منابع ملي مردم و

يكي از بزرگترين مصرف كنندگان كاالي بنجل غربي و بويژه چيني مبدل  سال گذشته بهوسه  سي
 اند و با ماجراجويي هاي اتمي نيز اقتصاد توليدي ايران را به تعطيلي و نابودي كشانده و صنايع  ساخته

كه اين  اين سرعتي ثروت طبيعي ايران ابدي نيست و با .اند ضعيف ايران را در مرز نابودي قرار داده
از اين رو . شده به اتمام برسد اند، شايد پيش از آنچه پيش بيني جنايتكاران به غارت آن پرداخته

  .فردا دير است كه رژيم بپابرخيزند ست كه براي سرنگوني ايناوظيفه تك تك آگاهان سياسي 
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