
 ! را کليک کنيداينجا برای تغيير حکومت،
  

   در باره شعار رفراندم         
                                                                              

 شهاب برهان                        
  

، بار ديگر "کميته اقدام برای همه پرسی" فراخوان اخير 
اين شعار فريبنده و غلط . نده کرده استشعار رفراندم را  ز

انداز که يک امضای آسان را جايگزين مبارزه دشوار برای 
خالصی از ّشر جمهوری اسالمی می کند، برای بخش هائی از 
آنانی که می خواهند حکومت اسالمی بدون هزينه سنگين 
برای مردم، جای خود را به يک حکومت دموکراتيک بدهد، 

صادفی نيست که در مقطع کنونی که جنبش جذابيت دارد؛ و ت
ضد استبدادی آشکارا افت کرده و مبارزه با رژيم دشوارتر 

 . شده است، اين شعار دوباره به ميان آورده می شود
  3بقيه در صفحه                                                       

==================================    

ه دبيرکل کنفدراسيون نامه سرگشاده ب
 اتحاديه های بين المللی آزاد کارگری

  جمعی از فعالين سابق بخشهای مختلف کارگری
 

نظر به اينکه تصويب اليحه خروج کارگران قراردادی از شمول 
قانون کار در عمل معنايی جز تشديد سرکوب و گسترش هرچه 

اير تمامی بيشتر فقر در ميان کارگران را در بر ندارد و اين عمل مغ
مقاوله نامه هايی است که رژيم جمهوری اسالمی باالاجبار آنها 
پذيرفته، برای جلوگيری از تصويب چنين لوايح ضد کارگری در 

  .مجلس شورای اسالمی اقدام مقتضی را بعمل آوريد
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   يهاگزارش سازمان حقوق بشر اسرائيل در مورد فلسطين
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  سواربرموج  
      رفراندم     

  
       

 
de.roozbeh@freenet.t         تقی روزبه 

 
  

  " فراخوان ملی برای رفراندوم"نگاهی به بيانيه 
فراخوان مزبور کوتاه و حاوی برخی ازخواست ها و مطالبات 
عمومی هم چون مجلس مؤسسان وتدوین قانون اساسی 
جدید است که ازدیرباز  بخش های زیادی از اپوزیسيون 

  هم چنانمدافع دمکراسی و آزادی آن ها را مطرح کرده و 
  . بخشی از برنامه های مصوب آن ها را تشکيل می دهند

  6 بقيه در صفحه                                              
   ----------------------------------------------------------------  

 جان باختن  ششمين سالگرد سممرا
    کرجدرمحمدجعفر پوينده و محمد مختاری 

        
  !  نشينيم   تا رسيدن به ايرانی آزاد از پای نمی       

  اعالميه کميته مرکزی سازمان    
  فراخوان ملی" در باره      
  "برگزاری رفراندم       

                               2صفحه 

اعالميه سازمان بمناسبت 
      آذر روز دانشجو شانزده

       

 
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی                       
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  اعالميه کميته مرکزی سازمان       
  

   !"فراخوان ملی برگزاری رفراندم" در باره 
  

 و "فراخوان ملی برگزاری رفراندم " حرکتی که اخيرًا تحت عنوان 
دات . شصت ميليون" با جمع آوری امضا از طريق سايت اينترنتی 

  آغاز شده است، تا جائی که هدف اصلی خود را برگزاری "امک
رفراندم برای تغيير حکومت و فراخوان مجلس مؤسسان اعالم کرده 
است، يک حرکت گمراه کننده برای مردم است، زيرا  با 
اميدوارکردن شان به انجام چنين رفراندم ناممکنی توسط حکومت، 

در مبارزه حقيقی و کارساز آنان را به دنبال سراب روانه می کند و 
برای برانداختن حکومت، منفعل شان می سازد و زمان را به زيان 
جنبش ها و تشکل های توده ای و اتحاد آن ها که تنها اهرم ازجا 

  .کندن رژيم است، می سوزاند
اين حرکت، آنجا که مشخصات يک حکومت جايگزين را در دل 

 در عين امضا گرفتن برای فراخوان به برگزاری رفراندم گنجانيده و
برگزاری رفراندم، رفراندم برای نوع معينی از نظام حکومتی را هم 
به اجرا گذاسته است، کاله برداری  يک گرايش معين سياسی را به 

اشد، فراخوان ملی نمی نام اين فراخوان هر چه ب. نمايش می گذارد
  تواند باشد

حکومت و فراخوان فراخوان رفراندم تغيير " آنچه در زير پوشش 
  صورت می گيرد، سؤ استفاده از يک شعار "مجلس مؤسسان 

وسوسه انگيز برای بخشی از طرفداران سقوط کم هزينه رژيم؛ و 
امضا جمع کردن برای آن، ولی در حقيقت در خدمت شکل دهی به 
يک ائتالف سياسی ميان گرايش معينی از طيف های مختلف 

هوری خواه و ملی گرا و غيره  اپوزيسيون، از سلطنت طلب و جم
و همه اين ها با سؤ استفاده از نام و اعتبار چند زندانی . است

سياسی خوشنام، که نمی توانند به درستی و بطور کامل و بموقع  
از آنچه در خارج از کشور و زير تابلوی اعتبار آنان می گذرد مطلع 

تبار افراد شوند؛ و نيز سؤ استفاده و حمايت گرفتن از شهرت و اع
اين حرکت، . سرشناسی که قصدی جز حمايت از رفراندم ندارند

فراتر از يک ليست امضا برای رفراندم، و يک همايش سياسی ميان 
گرايشاتی است که تغيير حکومت را می خواهند، به شرطی که از 
طريق سازمان يافتن، اراده و ابتکار توده های مردم نباشد و به 

نشود؛ گرايشاتی که فاعل رفراندم و تغيير اقتدار آنان منتهی 
حکومت را در بيرون مرز ها می جويند و تهديد جدی حق حاکميت 
مردم ايران از جانب آمريکا را بر قيام مردم برای اعمال حاکميت 

ائتالف يک چنين طيفی هيچ کمکی به مردم و . خود ترجيح می دهند
  . واهد کردمبارزات آنان برای خالصی از جمهوری اسالمی نخ

اما مسئله اين است . ما طرفدار سرنگونی جمهوری اسالمی هستيم
که اين مدعيان رفراندم برای تغيير حکومت، درست در برابر 

مردم ايران بارها با . ملزومات واقعی سرنگونی حکومت می ايستند
تحريم انتخابات،  به ابتکار خود و به دست خود رفراندم برگزار 

با . لند گفته اند که اين رژيم را نمی خواهندکرده و با صدای ب
رفراندم فقط همين را می شود گفت و هيچ حکومت استبدادی را با 

مردم برای ساقط کردن جمهوری . رفراندم نمی شود ساقط کرد
اسالمی، بايد قدمی جلو تر از رفراندم بردارند؛ بايد برای عملی 

وم شده است، خود را کردن نتيجه رفراندمی که در چند انتخابات معل
آنان بايد نه حول يک رفراندم خيالی و ناشدنی، بلکه . سازمان دهند

حول تدارک اقدام متشکل و متحد توده ای برای واژگون کردن 
  .حکومت بسيج شوند

مردم ايران برای رهائی از شر جمهوری اسالمی، نه به رفراندم و 
از آن ها تشکل، ني. نه به ائتالفات چنين نيروهائی احتياج دارند

سازماندهی و اتحاد جنبش های متنوع آزادی خواهانه و برابری 
 . طلبانه شان است

  )راه کارگر(    کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران     
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  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  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  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com  
 

"ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع

 .سازمان نيستند 
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

  ....اندم در باره شعار رفر                
  

فریبندگی این شعار در لحظه حاضر، با مایه گذاشتن از اعتبار چند 
تن از زندانيان سياسی و بویژه دکتر ناصر زر افشان نيز تقویت می 

از این رو جا دارد که برای روشن کردن اذهان مردم در باره این . شود
شعار و چنين فراخوان هائی، پرده این جذابيت ظاهری  را کنار 

نيم و حقيقت اینگونه فراخوان ها را با دقت بيش تری بررسی بز
  .کنيم

که برای فراخوان به رفراندم " شصت ميليون دات کام" در سایت 
امضا جمع می کند، اخيرًا توضيحاتی با امضای اعضای کميته 

علی افشاری؛ رضا دلبری؛ ناصر زرافشان؛ اکبر عطری؛ ( فراخوان 
 درج "پاسخ به انتقادات" تحت عنوان ) محمد ملکی، عبداهللا مؤمنی

شده است که  در حقيقت یک مرزبندی با موضوعات و گرایشاتی 
است که زیر نام این کميته صورت می گيرد؛ از جمله طرح 
مشخصات حکومت جایگزین و فراخواندن مجلس مؤسسان و 

اعضای این کميته توضيح داده اند که . برگزاری همه پرسی  و غيره
 رفراندم و "ُبعِد شکلی و فرمال " ر این مرحله، صرفًا  هدف آنان د

 "مسلط کردن گفتمان رفراندم بعنوان یک راهکار " غرض، اساسًا  
برای تغيير رژیم بوده است و نه هيچ چيزی بيش تر از آن، و مسائل 

خارج از " اجرائی و گام های عملی ، و چند و چون حکومت آینده، 
.    بوده است"ست اعضای این کميته موضوع، و نامتناسب با خوا

البته تحت این عنوان که چون این کميته ( آنا ضمن این توضيحات، 
کميته را منحل اعالم کرده، و به این ) متولی این حرکت نيست 

ترتيب از هر آنچه زیر تابلوی اسم و اعتبار آنان به پيش برده می 
  .شود، سلب مسئوليت کرده اند

اه اندازی این فراخوان؛ تبدیل کردن امضاهای منتقدان  به نحوه ر
حمایت از رفراندم، به رفراندمی از هم اکنون بر سر مشخصات 
حکومت جایگزین؛ به جایگاه و کارکرد کميته فراخوان و غيره، شاید 
با کناره گيری و انحالل کميته و با حواله دادن جوانب اجرائی و 

ا گرفته باشند؛ اما  عملی رفراندم به مراحل بعدی، پاسخ خود ر
مسئله اصلی و کليدی در این ميان، بی پاسخ و الینحل مانده 

مهم نيست که جوانب اجرائی و عملی رفراندم برای تغيير . است
بُعد " رژیم به مراحل بعد موکول شده اند؛ مسئله بر سر همين 

مسلط کردن گفتمان و راهکار " رفراندم، و " شکلی و فرمال 
مسئله این است که این شکل و ُفرم، و .  است"عه رفراندم بر جام

این گفتمان و راهکاری که برای مسلط کردن اش به جامعه تالش 
می شود، وقتی بر جامعه مسلط شد و به مرحله اجرا رسيد، اصًال 
عملی و شدنی هست، یا این که مردم باز هم پس از سوختن 

در خواهند فرصت ها و از دست رفتن زمان، سر از برهوت دیگری 
آورد؟ مسئله امروز، اگر اجرائی کردن رفراندم، یعنی برگزاری آن 

نيست و  تبليغ و جا انداختن رفراندم همچون یک شکل و راهکار  
برای تغيير حکومت در ذهن جامعه است، اما بررسی این که اصال 
چنين شکل و فرمی و چنين تاکتيکی در جمهوری اسالمی  قابل 

ا نه، باید دستور همين امروز باشد و آن را اجرا و شدنی است ی
  !واگذار کرد" مسلط شدن گفتمان رفراندم " نمی توان به بعد از 

  
شعار رفراندم در برابر حکومت اسالمی، تاریخچه ای دارد و با 

رفراندم را اولين بار .   اهداف و مضامين متفاوتی مطرح شده است
نه والیت، نه « با شعار )  گرراه کار( سازمان کارگران انقالبی ایران 

 در واکنش به »! رفراندم!   حکومت خود مردم؛ رفراندم–جنایت 
ادعای خامنه ای و آن دسته از مبلغين نظام که شرکت عظيم  
مردم در انتخابات دوم خرداد را دليل مشروعيت و محبوبيت رژیم و 

 راه. وفاداری مردم به والیت فقيه قلمداد می کردند، مطرح کرد
کارگر این را یک شعار صرفا افشاگر تلقی می کرد و بدینوسيله از 
مردم می خواست به سران رژیم بگویند که اگر راست می گویند و 
از حقيقت نمی ترسند، رفراندمی برگزار کنند و از مردم بپرسند که 

راه کارگر نه تنها انتظار نداشت که !  ؟ نه این نظام را می خواهند یا
ه برگزاری چنين رفراندمی بزند، بلکه دقيقا چون حکومت دست ب

مطمئن بود که حکومت چنين کاری را نخواهد کرد، این شعار 
تاکتيکی و رسواگر  را به پيش کشيد، تا ترس حکومت از  رو در رو 

  .شدن با نظر مردم  را عریان تر کند
بعد ها جریانات مختلف اصالح طلب درون و بيرون حکومت؛ استحاله 

  و نيز مخالفان رژیم هم هر یک شعار رفراندم را با مضامين  چی ها
از رفراندم برای حذف نظارت استصوابی؛ : گوناگون مطرح کردند

اصالح این یا آن ماده قانون اساسی ؛ یا خود قانون اساسی گرفته، 
  –مطرح کنندگان گوناگون این شعار ". رفراندم  ساختار شکن"تا 

ای رفراندم مورد نظر خود  را از  حکومت   اجر-برخالف راه کارگر 
سرنوشت این توقعات . طلب می کردند و آن را شدنی می دانستند

و اميدواری ها از پيش روشن بود و برای راه کارگر ابدا تردیدی وجود 
نداشت که حکومت تن به هيچ رفراندمی حتا در رابطه با نظارت 

! راندم ساختار شکناستصوابی و غيره نخواهد داد تا چه رسد به رف
  .و تجربه هم این را ثابت کرد

اما یک نوع رفراندم ميتوانست صورت بگيرد برای نشان دادن ابعاد 
عدم مشروعيت کليت جمهوری اسالمی و بيزاری اکثریت مردم از 

برگزارکننده این رفراندم، . آن؛ یعنی همان مضمون ّمد نظر راه کارگر
ستند باشند، از طریق تبدیل نه حکومت، بلکه خود مردم می توان
چنين رفراندمی، یکبار در نهم . انتخابات سراسری به یک رفراندم

و ) دومين انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ( 1381اسفند 
) انتخابات مجلس هفتم اسالمی ( 1382بار دیگر در اول اسفند 

این رفراندم ها نمی توانستند بگویند که مردم چه . برگزار شد
نظامی را می خواهند؛ اما به روشنی و مکرر گفتند که جمهوری 

تنها شکل رفراندمی که در شرائط  . اسالمی را نمی خواهند
  که نفی -موجودیت جمهوری اسالمی و با  رادیکال ترین مضمون 

  قابل اجرا بود، توسط خود مردم و با - جمهوری اسالمی است 
المی شهر و روستا، و تحریم انتخابات دومين دور شوراهای اس

انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته؛ و به این ترتيب، رفراندم مورد 
نظر راه کارگر، رفراندم نفی کننده جمهوری اسالمی در کليت آن، 

با این حال بعد از انتخابات مجلس . به ابتکار توده ها حاصل است
هفتم و شکست جریان اصالح طلبی و قطعيت یافتن اصالح ناپذیری 

زیر ( جمهوری اسالمی ، باز هم جریاناتی شعار برگزاری رفراندم 
را می دهند و برخی حتا آن را شعار ) نظارت مجامع بين المللی 
  :اینان برچند  دسته اند. محوری خود اعالم می کنند

 دسته اول خود اصالح طلبان و استحاله چی ها هستند که در 
اصالح " فراندم برای ادامه خط اصالح رژیم، هنوز هم خواهان ر

اینان  به مطالبه . آن اند"اصالح قانون اساسی"  حکومت و "ساختار
ای آزموده شده در طی سالهای اخير  چسبيده اند که شکست 
جریان اصالح طلبی،  و ورشکستگی جریان استحاله چی، خود 

  . بهترین گواه ناممکن بودن آن است
 یعنی ،"تار شکنرفراندم ساخ" دسته دوم، آنانی هستند که 

اینان عمومًا اصالح . رفراندم برای تغيير نظام را مطرح می کنند
طلبان و استحاله چی های مأیوس از اصالح رژیم، و ترسان از 
انقالب؛ و سلطنت طلبان مأیوس از تهاجم نظامی آمریکا به ایران 

سازمان مجاهدین خلق هم پس از مصادره ارتش صدام .  اند
ریکا و خالی شدن دست اش از هر ورق ساخته اش توسط آم

سياسی و نظامی و حمایت بين المللی، به بازی با ورق رفراندم 
که این خود قصه شيرین ( برای تغيير حکومت روی آورده است 

  ! ).دیگری است
اميد دسته اول به این که حکومت، رفراندم برای اصالح ساختار 

ص مبتنی است  که حکومتی و قانون اساسی را بپذیرد، بر این فر
بخشی از حکومت  برای نجات رژیم از سقوط، با بخشی از 
اپوزیسيون مخالف انقالب و سرنگونی، بر سر رفراندم کنار بياید و به 

اما این فرض، در جمهوری اسالمی یک . برگزاری آن  رضایت بدهد
  .فرض محال است

ن با روشن بودن این موضوع که مجریان چنين رفراندمی باید هما
و دلسوز نظام و با امثال " خودی" هائی باشند که با اصالح طلبان 

خاتمی و کروبی بر سر چنين خواستی کنار نيامده و سازش 
نکردند، این سئوال را باید پاسخ داد که آن  بخش از اپوزیسيون 

 خواهد توانست این حکومت  را به قدرتیمخالف سرنگونی،  با چه 
 کند؟ چه قدرت و فشار ناچاررفراندمی سازش با خود و انجام چنين 

ی باالتر از خيزش مسالمت آميز دوم خرداد و انتخابات مجلس 
  ششم می تواند در اختيار  بخشی از اپوزیسيون مخالف انقالب و 
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سرنگونی  باشد؟  با آن قدرت چقدر توانست حکومت را وادار به 
همين !  نی کند که حاال با از دست دادن اش بتواند؟عقب نشي

تجربه ثابت می کند که چنين کنار آمدن و سازشی برای حکومت 
. اسالمی، تنها و تنها در وضعيت وقوع یک انقالب قابل تصور است

یعنی قدرت انقالب و فعليت یافتن سرنگونی است که می تواند 
دار کند  و نه حکومت اسالمی را به چنين عقب نشينی ئی وا

  ! قدرت  اپوزیسيون مخالف انقالب و سرنگونی
رفراندم برای تغيير "یا  " رفراندم ساختار شکن"  اما شعار 

 غلط انداز و فریبنده است و ظاهر رادیکالی دارد چرا که ،"حکومت
نه اصالح، بلکه تغيير رژیم را می خواهد؛ و به این خاطر، برای طيف 

چنين وانمود می شود که . م، جذابيت داردبرانداز و توده های مرد
رفراندم ساختار شکن، همان سرنگونی است، منتها بدون خشونت 

چنين ادعا می شود که گویا سرنگونی با خشونت و . و خونریزی
خونریزی یکی است؛ و امتياز رفراندم ساختارشکن این است که 

اره در ب! ( همان سرنگونی است، ولی انسانی تر و متمدنانه تر
رابطه سرنگونی با خشونت، مراجعه کنيد به فصل سوم نوشته من 

 در سایت های "اصالحات شکست خورد، حاال چه؟ " تحت عنوان 
  ). راه کارگر و اتحاد چپ کارگری

نقطه قوت شعار رفراندم ساختار شکن در تبليغات مبلغان آن، در 
این باید توجه کرد  که موضوع . شکل مسالمت آميز بودن آن است

شعار، هم انجام مسالمت آميز رفراندم، یعنی تحميل برگزاری آن 
به حکومت بدون توسل به قهراست؛ و هم تغيير خود حکومت، 

اما . یعنی  پذیرش مسالمت آميز نتيجه رفراندم، توسط حکومت 
این نقطه قوت، کامال پوک و توخالی است؛ چرا که چنين رفراندمی 

 نه می تواند برگزار شود، ونه به در جمهوری اسالمی ایران اصًال
به دالئل ! تغيير حکومت منجر شود، تا مسالمت آميز باشد یا نباشد

  : زیر 
 هر رفراندمی حد اقل سه شرط اساسی و تضمين کننده می - 1 

اوال، عملی : خواهد تا بتوان آن را شدنی و نتيجه بخش دانست 
 و ثالثا، گردن نهادن بودن آن؛ ثانيا، برگزاری دموکراتيک و سالم آن؛

  .حکومت به نتایج آن
در جمهوری اسالمی، شرط عملی شدن شعار رفراندم برای تغيير 

ذوب شده  "نظام و تعيين نظام آینده کشور، این است که مجلس 
 و شورای نگهبان و خود رهبر  و همه دم و "در والیت مطلقه

 بازنده دستگاهی که قرار است در این رفراندم زیر سئوال رفته و
  ! اش باشند، به برگزاری آن رضایت دهند

شرائط برگزاری دموکراتيک این رفراندم را، همان حکومتی تأمين و 
 که ، اجازه نظارت دهد"دشمنان اسالم و انقالب" تضمين کند، و به 

  !برگزار کننده انتخابات مجلس هفتم بوده است
پيش بينی  که قابل –و سرانجام، این حکومت به نتيجه رفراندم 

 احترام بگذارد و بعد از برگزاری آن، نجيبانه سرش را بياندازد –است 
  !پائين و رفع زحمت کند

مردم را به انجام پذیر بودن چنين رفراندمی در جمهوری اسالمی 
اميدوار کردن، نتيجه ای  جز اميدوار کردن شان به چيزی ناشدنی، 

جمهوری اسالمی و در نتيجه، افزودن بر فرصت ها و فرجه بقای 
ندارد؛ هرچند که برخی از مبلغين رفراندم، چنين نيتی نداشته 

  . باشند
 رفراندم، از جنس دموکراسی است؛ یعنی احترام به نظر و -دوم 

توقع آن که حاکمان جمهوری اسالمی . خواست اکثریت جامعه
 بشوند و به – آنهم به شيوه دموکراتيک - مجری چنين رفراندمی 

 تن بدهند، در تناقض با انگيزه ی درخواست چنين نتيجه آن هم
رفراندمی است که می خواهد رژیم را بخاطر ضد دمکراتيک بودن و 

  . بی اعتنائی اش به نظر و خواست جامعه از سر راه بردارد
  این ادعا که رفراندم وسيله مسالمت آميز و کم هزینه تغيير -سوم 

سيله اعالم نظر است و رژیم است، بی پایه است؛ چون رفراندم، و
با رفراندم، مردم فقط می توانند بگویند که . نه وسيله اعمال اراده

کار رفراندم در همينجا تمام . این رژیم را نمی خواهند؛ همين و بس
برای عملی شدن . رفراندم، رژیم را تغيير نمی دهد. می شود

ی خواست مردم که از طریق رفراندم بيان شده است، به فاعلی برا

یا : دو حالت می توان فرض کرد. اجرای نتيجه رفراندم احتياج است
باید رژیم بصرف اطالع از خواست مردم و با احترام به آن داوطلبانه  
کنار برود؛ که خالف همه مفروضات در مورد جمهوری اسالمی 

این رژیم به نتایج یک انتخابات عادی و قانونی مجلس ( است 
تا چه رسد به نتيجه رفراندم برای کنار اسالمی خود تن نمی دهد 

؛ و یا  مردم برای برکنار کردن آن، به اراده خود متوسل ! )رفتن خود
شوند؛ یعنی به زور، خواست خود را به او  تحميل کرده و از سر راه 

مسالمت آميز یا قهر آميز شدن تغيير رژیم را نه ذات . اش بردارند
یم در برابر نتيجه رفراندم است رفراندم، بلکه تسليم یا مقاومت رژ

رفراندم وسيله  برکناری رژیم نيست و کسانی . که تعيين می کند
که چنين وانمود می کنند، مردم را گمراه، و از اندیشه در باره راه 
ها و وسائل مؤثر و واقعی  خالصی از  جمهوری اسالمی که همانا 

  .سازماندهی جنبش های توده ای است،  غافل می سازند
" پاسخ به انتقادات " برای شعار رفراندم، چه عمومًا و چه در همين 

، مزایای دیگری هم عالوه بر مسالمت )توسط کميته فراخوان ( 
صدای ملت را که : آميز بودن برشمرده می شود از قبيل این که 

این حکومت را نمی خواهد، به جهانيان می رساند؛ اپوزیسيون را 
دارد، حول یک شعار متحد می کند؛ و با هر اختالف نظری که 

بسيج گر است و جنبش های توده ای را حول یک خواست 
  .مشترک یکپارچه کرده و به حرکت در می آورد

این ها هم مزایای دلفریب  و جمالت دلنشينی هستند، اما چقدر 
  با واقعيات ایران در دوره حاضر می خوانند؟

جمهوری اسالمی به جهان و از زاویه اعالم بيزاری مردم ایران  از 
، افکار عمومی جهان است، "جهان" جلب حمایت آن، اگر منظور از 

 آن هم –اوال، قبل هر چيز باید عملی بودن چنين رفراندمی را 
 مفروض دانست؛ چيزی که در –بشکل کامال دموکراتيک و معتبر 

ثانيا، افکار . مورد جمهوری اسالمی، حتا در فرض نمی گنجد
 جهان، نه با نبض مردم دیگر کشورها، بلکه با نبض عمومی در

خودش و برحسب استانداردها و ارزش ها و اعتقادات خودش می 
مثال وقتی که با یک انتخابات کامال آزاد و دموکراتيک  در الجزایر . زند

و ترکيه و عراق، اکثریت مردم حکومتی اسالمی را انتخاب کنند، 
رغم نظر و خواست افکار عمومی کشورهای غربی علی 

دموکراتيک مردم این کشورها ، از این انتخاب دموکراتيک ولی 
هولناک و غير قابل حمایت، به حق احساس انزجار می کنند و از آن 

در مورد ایران هم به این منظور، نيازی به . حمایت نمی کنند
برگزاری رفراندم نيست و بدون آن و مستقل از این که مردم ایران 

در باره جمهوری اسالمی دارند، افکار عمومی مترقی در چه نظری 
ثالثا، . جهان، مخالف این رژیم و همدل با  مخالفان آن بوده و هست

حمایتی که از افکار عمومی جهان می توان انتظار داشت، در خوش 
بينانه ترین حالت از حساسيت و واکنشی که  در قبال فجایع  

  . تر و مؤثر تر نخواهد بودفلسطين  و چچن، نشان می دهند بيش
( ، دولت ها و نهادهای بين المللی است " جهان"اما اگر منظور از 

که اساسا منظور همين است، چون نقش آن هاست که بيش از 
ُ ّبرائی و نتایج عملی دارد ، آن ها هم )افکار عمومی کشورشان 

نظيم نيازی به رفراندم ندارند تا سياست خود را در قبال رژیم ایران ت
برای آن ها معيار مشروعيت هر رژیمی نه از افکار عمومی . کنند

مردم تحت حاکميت آن رژیم، بلکه  از توانائی آن رژیم در تأمين 
اگر این . منافع اقتصادی و سياسی خودشان نتيجه گرفته می شود

توانائی را استبدادی خونریز  و خشونتی بهيمی تإمين و تضمين 
يل مشروعيت می تراشند؛ و اگر دموکراسی، کند، برای آن هزار دل

منافع آنان را به خطر بياندازد، آن را به چهره افعی هزار سر در می 
  .آورند و می کوبند

در هر حال، رفراندم برای آن که جهانيان بفهمند که اکثریت مردم 
ایران جمهوری اسالمی را نمی خواهند، با تحریم انتخابات هفتمين 

 انجام ، و نظر مردم اعالم شده است و دوره مجلس اسالمی
گفتن به جمهوری اسالمی، تحصيل حاصل !" نه " رفراندم برای 

اگر هم به فرض محال حکومت، حاضر به برگزاری چنين . است
. رفراندمی بشود، جز همين پاسخ، پاسخ دیگری داده نخواهد شد
ه پس حاصل  این نظر پرسی تکراری که جواب اش قبال  دو بار گرفت

شده و واکنش حکومت به آن هم در برابر چشم همگان است، 
  .چيزی بجز مردم را معطل کردن و سوزاندن وقت نيست

شعار رفراندم  بعنوان عامل ائتالف همه طيف های اپوزیسيون و 
  عامل بسيج گر مردم و متحد کننده جنبش ها  اگر چه نه به نام 
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رفراندم ولی با همين مضمون و در قالب شعار تحریم انتخابات 
مجلس هفتم، بعنوان شعاری مورد وفاق عمومی مطرح شد، متحد 
کرد، به بار نشست؛ و با بسته شدن حوزه های رأی گيری، کارکرد 

بعد از انتخابات مجلس هفتم، رفراندم  باز هم  . اش به پایان رسيد
  مثًال تحریم انتخابات آتی ریاست -ات در قالب تحریم انتخاب

در هر حال، رفراندم برای تغيير .   می تواند تکرار شود-جمهوری 
به . نظام، از ابراز تمایل عمومی به تغيير نظام نمی تواند جلو تر برود

این دليل، رفراندم برای تغيير نظام، با تحریم انتخابات مجلس هفتم، 
ت آتی ریاست جمهوری هم تکرار تحقق یافته و حتما در انتخابا

،  چيزی که  پس از این مرحله در دستور است. خواهد شد
  .چگونگی به عمل در آوردن نتيجه آن رفراندم است

  
اما به عمل در آوردن نتيجه آن رفراندم، با یک رفراندم دیگر ممکن 

اگر هم چنين رفراندمی را باید  با فشار مردم  به رژیم  . نيست
این سئوال پيش می آید که   چه ميزان از فشار توده تحميل کرد، 

ای الزم است تا رژیم در برابر آن خود را ناچار از برگزاری رفراندم 
برای برافتادن خود ببيند؟ باید ميزان این فشار تا آنجا باشد که رژیم 
بطور مطلق هيچ راه مانوور و مقاومتی نداشته باشد؛ یعنی خود را 

د که اگر تن به رفراندم برای رفتن خود ندهد، در لب پرتگاهی بياب
یعنی در چنان مخمصه ای بيافتد که جز انتخاب ميان ! رفته است

اما . سقوط  و باز هم سقوط،  راه دیگری برایش باقی نمانده باشد
نام درست این حد از فشار، انقالب است و عقل سليم می پرسد 

پيدا کنند و رژیم را که اگر مردم به چنان موازنه ای از قوا دست 
اینچنين تا لبه پرتگاه رانده باشند، دیگر چه احتياجی به رفراندم 

چه احتياجی به اجازه گرفتن از حکومت برای تغيير رژیم ! است؟
  !حکومت  و رژیم اش با یک فوت رفته اند ! است ؟ 

اگر شعار رفراندم ساختار شکن، به دالئلی که اشاره کردم، هنوز 
يت بسيج کنندگی دارد، در شرائط  کنونی این نشانه جذابيت و ظرف

خطر است؛ خطر بسيج شدن مردم حول یک راه نجات واهی  و بی 
فرجام، که آنان را از یافتن و به کار گرفتن ظرفيت های حقيقی 
جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه خود برای به زیر 

دم را بسيج و اگر باید مر. کشيدن رژیم اسالمی غافل می کند
جنبش ها را متحد کرد و به حرکت در آورد، چرا این کار را باید با 
شعاری واهی و توخالی انجام داد؟ مگر این مردم و این جنبش ها، 
شعارها و مطالبات حقيقی که دردها و منافع مشترک شان را بيان 

جالب است که برای برخی از امضا کنندگان ! کنند، کم آورده اند؟ 
فراخوان، واهی بودن و غير عملی بودن این رفراندم روشن این 

است، اما با این حال می خواهند آن را به گفتمان و راهکار مسلط 
بر جامعه تبدیل کنند و قصدشان هم از این کار، به حرکت در آوردن 

برای نمونه  خانم نيلوفر بيضائی در حمایت از این ! جامعه  است
همه  می دانيم که " : ی نویسد فراخوان در سایت مربوطه م

این فراخوان . حکومت اسالمی به چنين رفراندمی تن نخواهد داد
خواهد توانست جامعه سياسی ایران را از این حالت یأس و ... 

  ...".  سرخوردگی و سردرگمی بدر آورد
از آنانی که حسن نيت دارند و مسئله شان حقيقتا بسيج و به 

چرا باید مردم را با اميدوار : باید پرسيدحرکت در آوردن مردم است، 
کردن به رفراندمی ناشدنی، از یأس و سرخوردگی و سردرگمی در 
آورد که فردا از همان هم  مأیوس و سرخورده و سردرگم شوند؟ اگر 
مردم را باید بسيج کرد و به حرکت در آورد، چرا در کوچه ای بن 

  ! بست؟ 
بر این که شعار رفراندم در همين مورد اخير، گواه زنده ای است 

 اعم از –شرائط کنونی ایران، برای بسياری از جریانات سياسی 
  جایگزین خيالی و حتا خود فریبانه ی  -اصالح طلب و برانداز 

. ابزارهای واقعی چالش با حکومت شده است که در اختيار ندارند
کردن اینان از به ميدان آوردن اراده آگاه و متشکل توده ای و باز 

دروازه ها به روی جنبش های کارگران، زنان، خلق ها، جوانان و 

غيره عاجز، و یا هراسان اند؛ و با شعار رفراندم، دموکرات ترین 
هاشان و در بهترین حالت می خواهند  تنها به  رأی آحاد مردم و نه 

و البته امروزه . به اراده متشکل آنان در چالش با حکومت تکيه کنند
اینترنت، چه کاری آسان تر و بی دردسر تر از این که رأی با وجود 

مردم را بی آن که خطر به خيابان آمدن شان باشد، با فشار دادن 
و برای آنانی هم که نمی دانند چه کنند ولی  ! یک دکمه بگيری؟

معتقداند که باالخره باید کاری کرد، چه کاری آسان تر از این که با 
 خيال خود نقشی در براندازی جمهوری فشار دادن این دکمه، به

اسالمی ایفا کنند؛ آن هم به شکل مسالمت آميز و متمدنانه، بی 
  !آن که خون از دماغشان بياید

اما موضوع فقط همين نيست؛ در این آش شله قلمکار که از 
اسماعيل خوئی تا علی مير فطروس؛ از کامبيز روستا تا شاهين 

خ نگهدار؛ و از داریوش آشوری تا فاطمی؛ از فریدون احمدی تا فر
محسن سازگارا در آن جا دارند، همه از یک قماش سياسی 
نيستند و با یک برداشت و نيت واحد به حمایت از این فراخوان 

نامه یاد شده اعضای کميته فراخوان و کناره گيری . دست نزده اند
 در این ائتالف.  شان از این کميته هم شاهدی بر این حقيقت است

از طيف های  سلطنت طلب دو آتشه  و جمهوری خواه نيمبند  و 
، پاره ای اسامی و شناخته شدگی خط "اکثریت" راست  و  چپ 

سياسی شان  جای شکی باقی نمی گذارد که جریاناتی در این 
مجموعه نا متجانس، انجام رفراندم برای تغيير رژیم را نه از حکومت، 

خودشان  خوب  می .  کنندکه از قدرت های فرامرزی طلب می
این جریانات به دنبال  . دانند که حکومت تن به رفرراندم نخواهد داد

با این امضا گرفتن  و شخصيت . فاعل دیگری برای تغيير حکومت اند
 را کنارهم چيدن، دارند  برای – از خوشنام و بد نام -ها و مشاهير 

هم در مناسب آن . آمریکا و اتحادیه اروپا طومار درست می کنند
ترین زمان که  لحظه  شاخ به شاخی آن ها در بحران هسته ای 

  .است
بعد از انتخابات مجلس هفتم، شعار رفراندم ، شعاری است  واهی 
و غير عملی؛ که  نه از لحاظ تحميل اصالحات به رژیم؛ نه از لحاظ 
قدرت تغيير رژیم؛ نه از لحاظ براندازی مسالمت آميز رژیم؛  نه  از 

اظ فراخواندن مجلس مؤسسان، نه از لحاظ بسيج توده ای ؛ و نه لح
از لحاظ  جلب همبستگی بين المللی با مردم ایران، کارکردی ندارد 
و به یک شعار منفعل کننده و در خدمت سردرگم کردن مردم تبدیل 

  .شده است
هنگامی که رژیم با اقدام مستقيم توده ای سقوط کرد و مجلس 

يام توده های متشکل کارش را تمام کرد، مؤسسان متکی بر ق
آنگاه نوبت رفراندم می رسد تا مردم به قانون اساسی تهيه شده 

تا آن زمان و تا جمهوری . توسط مجلس مؤسسان رأی بدهند
آنچه . اسالمی در قدرت است، رفراندم موضوعيت و کارکردی ندارد

د، اکنون باید در دستور مخالفان پيگير  جمهوری اسالمی باش
 است؛ یعنی 82تدارک به اجرا در آوردن نتيجه رفراندم اول اسفند 

 عملی  سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی؛ –تدارک سياسی 
سازماندهی جنبش های توده ای کارگران، بيکاران، تهيدستان، 
.  زنان، مليت های زیر ستم و جوانان، و متصل کردن این جنبش ها

ت در ایران باشد، ولی مردم و کسی که حقيقتا خواهان تغيير حکوم
جنبش های مردم را فاعل این تغيير نداند یا نخواهد، چشم اميد 

  . اش به بيرون مرز ها  خواهد بود
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هم چنين اصل رفراندوم بعنوان شکلی ازاشکال دمکراسی 
مستقيم،فی نفسه نمی تواند مورد مخالفت اپوزیسيون مدافع 

گرچه پذیرش موازین . دموکراسی و حق حاکميت مردم  قرار گيرد
دمکراتيکی هم چون مجلس مؤسسان وضروت تدوین قانون 

اصالح پذیری نظام اساسی توسط کسانی که تاهمين اواخر به 
والیت فقيه و امکان تحول دمکراتيک آن  دخيل بسته بودند و برخا 
هنوز هم دخيل بسته اند برای هرفردی که خود را درنبرد با 

 اما اشتباه است که .استبدادمی بيند خوشحال کننده است
فراخوان مزبور را عليرغم کوتاه و فشرده بودنش صرفا فراخوانی 

ت تشکيل مجلس مؤسسان و تدوین قانون برای همه پرسی جه
برعکس گوهر اصلی این فراخوان هم . اساسی جدید تلقی کنيم

دربردارنده جهت گيری عمومی یک برنامه متعلق به یک گرایش 
معين است و هم شامل ائتالف معين و پيشاپيش سازمان یافته ای 
ی که خود را متولی پيش برد این فراخوان و برنامه ضمميه آن معرف

مؤلفه های ناظر بردولت جایگزین بردرکی ازدمکراسی . کرده است
استوار است که درآن برخی موازین بدیهی  حاکم برشکل گيری 
دمکراسی با خود دمکراسی ومحتوای آن خلط مبحث شده،  که به 

  : است روشنی  درهمين بيانيه کوتاه مشهود
 

  "دموکراسی"درک بيانيه نویسان از
  

د که مدافع یک حکومت دمکراتيک مبتنی برحقوق آنها ادعاکرده ان
و بالفاصله درهمان سطرنخست مشخصه حکومت .  بشر هستند

دمکراتيک مورد نظرخود را با سه خصيصه مبتنی براکثریت آراء، 
برپایه تماميت ارضی و منافع ملی و تکيه برارزش های فرهنگی و 

مشخصه با درنظر گرفتن چنين . اقتصادی جامعه مشخص کرده اند
هائی این پرسش مطرح می شود که آیا آن چه که بنام حکومت 
اسالمی درفردای انقالب بهمن شکل گرفت یک حکومت دمکراتيک 

چرا که . بود؟ بی تردید  پاسخ بيانيه نویسان باید مثبت باشد
جمهوری اسالمی هم اکثریت آراء را داشت وهم حاضر بود برای 

 بود بکشد و چنين هم کرد و حفظ تماميت ارضی هرتعداد که الزم
هم بيش از بيانيه نویسان برارزش های فرهنگی و اقتصادی موجود 

والبته  تصادفی هم  نبود که بيانيه نویسان ما تا . جامعه پای بند بود
موقعی که رژیم جمهوری اسالمی می توانست رأی اکثریت را 

 والبته می. بهرشکل ممکن کسب کند، حامی رژیم اسالمی بودند
توان با تغيير مصداق پرسش فوق ازحکومت اسالمی به سلطنت 
طلبان، سؤال فوق  را درمورد سلطنت طلبان نيز تکرارکرد و 

باین ترتيب شاهد حضور مجدد منطق . پاسخش را نيزدریافت
.  هستيم57پوسيده حاکم برجنبش ضد استبدادی درمقطع انقالب 

تراشيم اگر با ناخن خوداندکی بيانيه را بخراشيم و ب
جمهوری خواهان شرمگين و سلطنت " همه باهم"شعارمشترک

دراین ميان آن چه .طلبان را می توان بروشنی درآن مشاهد کرد
جلب توجه می کند آنست که فراخوان دهندگان ما عليرغم آن که 
خود را واله وشيدای بيانيه حقوق بشر عنوان می کنند و آن را 

 والبته ازانصاف هم نباید - ارند نسخه رستگاری دنيا و آخرت می پند
 بااین - گذشت که شماری آنان ازنان حقوق بشرگذران می کنند

همه الزم می بينند که حفظ تماميت ارضی را به عنوان مهم ترین 
به نسخه حقوق بشر مورد نظرخود " دموکراتيک"وظيفه این دولت 

 بيانيه والبته با این کار هم ميزان پای بندی خود به . اضافه نمایند
حقوق بشر را به نمایش می گذارند و هم پوزخندی به کشور چند 

والزم هم . مليتی و خلق های تحت ستم مضاعف ایران می زنند
نمی بينند که درکنارذکر تبعيضات قانون اساسی جمهوری اسالمی 
درحوزه های مذهبی وعقيدتی وجنسی به تبعيض مضاعف اقليت 

چرا که خود . بلی  داشته باشندهای قومی یا ملی هم اشاره ناقا
که متبادرکننده " جادوئی"بخوبی به پيام نيرومند نهفته دراین کلمه 

نظم آهنين است و دارای خاصيت اطمينان بخشی درمخاطبان مورد 
هستند، " دمکرات"بيانيه نویسان ما چون خيلی . نظراست، واقفند

مراه رأی ازامضاء کننده کنندگان حامی فراخوان می خواهند که به
که - به  مبادی دولت آینده مورد نظر آنان" فراخوان رفراندوم"به 

 نيز -بعنوان کاالی قاچاق به فراخوان رفراندوم الصاق شده است
  . رأی بدهند

  
   شعار رفراندوم و پارادوکس نهفته درآن

  
 بی تردید نفس شعارهمه پرسی ازشهروندان یک شيوه دمکراتيک 

اسی های مستقيم رده بندی می شود بوده و ازقضا درنوع دمکر
که درصورت وجود شرایط مناسب برای تحقق آن می تواند مورد 

چنان که می دانيم . حمایت نيروهای مترقی و دمکرات هم قرار گيرد
درجامعه سياسی ایران زمانی این شعار درجنبش های اعتراضی 

 مردمی وهم چنين بشکل مسخ شده درميان اصالح - دانشجوئی
اما مردم بسرعت . حکومتی  وسيعا بکاربرده می شدطلبان 

درجریان تجربه خود دریافتند که جمهوری اسالمی نظامی نيست 
همان گونه که . که داوطلبانه تن با فکندن طناب داربگردن خود دهد

. شعارانتخابات آزاد درمرحله قبل ازآن بهمين بن بست دچارشد
تواند این زنگوله را بنابراین مسأله اصلی اینست که چه کسی می 

بگردن این گربه وحشی بياندازد وبقول معروف جستجو کنيد زنگوله 
انداز را؟ آیا خوداین مردم هستند که ازطریق برافراشتن جنبش 
مقاومت،رژیم را وادار به برگزاری رفراندوم مورد نظرخواهند کرد؟ 

م را به چنان وضعيت بدیهی است مردمی که بپا می خيزند و رژی
محتضری دچار می کنند که خود حلقه طناب را بگردن خویش 
بيفکند، بعيد است که دیگر نيازی به برگزاری رفراندوم توسط چنين 

و البته درمورد سؤال مربوط به فاعل تحميل . رژیمی داشته باشند
کننده رفراندوم می توان  تصدیق  کرد جنبش های برانداری که 

رد، حتی جنبش های نافرمانی مدنی واجتماعی نيز جای خود دا
چنان که محسن سازگارا در . قراردارد دور از ذهن بيانيه نویسان

مصاحبه ای با بی بی سی گفته است که اگر رژیم پاسخ مثبت به 
فراخوان آن ها ندهد درمراحل آتی می توان سراغ مقاومت مدنی 

این که . خشونت رفتکامال بهداشتی شده و مطلقا بدور از هرگونه 
این جنبش مدنی چگونه جنبشی  است که وقتی  که  خانم ها 
وآقایانی مثل مهرانگيز کارو محسن سازگارا هروقت الزم دیدند و 

مسأله . دلشان خواست، حکم به وجود آمدنشان خواهند کردبماند
زنگوله انداز را باید در بيرون . اصلی مادراینجا یافتن زنگوله اندازاست

مرزها سراغ گرفت و بدیهی است که این کار با چند تا رسانه و از 
اطالعيه ومصاحبه و همایش چند سازمان نيمه رمق و سرهم بندی 

تا این جا روشن می شود .  چند کميته برگزاری هم ميسرنيست
که باید یک عنصر مداخله گر خارجی را نيز باید درمحاسبات بياینه 

الزاما مدافعان رفراندوم وحتی همه  ونه -نویسان ویا بخشی ازآنان
درگذشته بسياری ازاین .  مفروض پنداشت-امضاء کنندگان فراخوان

ولی امامزاده افاقه نکرد و با . حضرات به آمریکا دخيل بسته بودند
فرورفتن دولت آمریکا درباتالق بحران عراق و فعال شدن دول 

ایران اروپائی که اکنون فراتراز کارگردانی بحران اتمی در
هم افتاده اند، گوشه چشمی هم به اروپا " آلترناتيو سازی"بفکر

درمورد این که تاچه حد چنين دخيل بستنی گره . افکنده اند
ازکارموج سواران ما می گشاید را به رویدادهای آینده وا گذارمی 
کنيم ولی ازهمين حاال می توان گفت که با مداخالت کشورهای 

 حکومتی را سرنگون کرد و حکومت خارجی اگر هم بفرض بتوان
دیگری را جایگزین کرد، آن حکومت هرچه که باشد، حکومت 
کارگزاری بيش نبوده وربطی به دموکراسی و حاکميت مردم 

  .نخواهد داشت
فراترازخصلت بسيج - باین ترتيب می توان گفت که شعار رفراندوم

 درشرایط مشخص کنونی نه یک استراتژی که یک  - کنندگی آن
شعاری است که اگر روبداخل داشته باشد، .ه استراتژی استشب

واگرنخواهيم به کرامت تمکين پذیر رژیم دخيل ببندیم ،باید قبل از 
هرچيز قائم به یک جنبش مقاومت باشد وگرنه ناگزیر است روبخارج 
داشته باشد که دراینصورت عمال درخدمت ترویج روحيه ناجی گری 

درحقيقت، . رجی قرار می گيردو اميد بستن به قدرت های خا
ضرورت بی چون وچرای یک جنبش مقاومت سرنگون کننده هيچ 

تنها راه برون رفت از وضعيت آچمزکنونی وعبور . جایگزینی ندارد
  ازسيکل معيوب بازتوليد استبداد،قرارگرفتن کارگران وزحمتکشان و 
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  ....سوار بر موج                  
   
  
  
  

درسنگرهای مستقل مقاومت ...  روشنفکران وزنان و دانشجویان و
  . اجتماعی و پيوستن آن ها به یکدیگراست-مدنی 

موج سواری با تخته پرش شعارهائی چون رفراندوم و مجلس 
مؤسسان، البته تنها ابزارهای بيانيه نویسان برای  باصطالح 

  :تسخير قلعه جنبش نيستند
               

  ملی درخارج کشورهویت سازمان دهندگان فراخوان 
  

نگاهی به محتوای بيانيه،ليست حاميان دست اول وازقبل توافق و 
تدارک  شده این بيانيه ونيز سایر فعل وانفعاالت معطوف به آن 

داریوش ( ،سلطنت طلبان81نشان می دهد که مدافعان منشور 
و بخشی ازبنيان گذاران و حاميان اتحاد جمهوری خواهان  ) همایون

 اصالح طلبان غيردولتی داخل و خارج و جریاناتی وبخش های از
چون جناح راست جبهه ملی و برخی شخصيت های که به طيف 
جمهوری خواهان شرمگين تعلق دارند،درسازماندهی و تدارک 
چنين پروژه ای همکاری فعالی داشته و حتی پيشاپيش کميته ها 
و ابزارهای الزم را برای پيشبرد توافقات خودبعمل آورده 

قرارگرفتن نام عناصر شاخصی چون داریوش همایون،حسين .اند
باقرزاده،شاهين فاطمی و شریعمتداری وميرفطروس و ده ها تن 
دیگر درکناریکدیگر که هرکدامشان نماینده و تجسم پالتفرم معينی 

آقای  باقرزاده که خود یکی ازسازمان . هستند بقدر کافی گویاست
مقاله ای که قبل ازانتشار بيانيه دهندگان اصلی این جریان است در

فراخوان درسایت ایران امروز درج گردید پيشاپيش مژده ازاقدامات 
والبته کارگردانان اصلی .مهمی داد که بزودی علنی خواهند شد 

این پروژه تمامی تالش خود را بکاربرده اند که با طرح چند چهره 
نگيز به جدید و ازجمله چند چهره دانشجوئی مطرح و توجه برا

وجوشيده ازداخل کشور " جنبشی"حرکت فوق خصلت سراسری و
.  بدهند وباین ترتيب پروژه قبال ناکام مانده خود را جانی تازه بخشند

شاید یک دریا ماست حاصل آمد وبه مدد چند ! خدا را چه دیدی
چهره مطرح درب قلعه جنبش عمومی برای تأمين فرادستی این 

 یعنی همه 81ابراین همان روح منشور بن!. گرایش برآن گشوده شد
باهم ازمونارشی تاجمهوری والبته این بار دميده شده درجسد 
موميائی شده ائتالفی از جمهوری خواهان شرمگين و سلطنت 
. طلبان، سوار برموج رفراندوم روانه بازارمکاره سياست ایران گردید 

ری دیگر بی تردید یکی از اهداف پروژه فوق، بستن راه به شکل گي
جریانات رادیکال و دمکرات و ازجمله  جمهوری خواهان دموکرات و 
جذب نيروهای متزلزل و بينابينی است و دراین زمينه باید اعتراف 

فریاد بشتابيد و . کردکه حداقل دست آوردهائی هم داشته اند
است که .... عقب نمانيد و تردید نکنيد وسوارموج شوید وگرنه

 و برخی جریات وگرایشات مشابه بهوا بلند ازميان صفوف اکثریت
است که از قضا بيشتر آنان درگذشته ای نه چندان دور نيم نگاهی 
به محتویات کوله پشتی آمریکا در لشکر کشی به عراق داشته 

  .اند
جنبش دانشجوئی درميان برزخ دوری از اصالح طلبان 

  دولتی و جهت گيری تازه
  

جمله جریان تحکيم وحدت گرایشی ازدیرباز درميان دانشجویان واز 
دال برنجات کشور بدست خارجی ها و جستجوبرای دست یابی به 
ناجی در آنسوی مرزها وجود داشت که البته با توجه شکست 
های دولت آمریکا در عراق  کمرنگ شد ولی محو نگردید که می 

گرچه اشتباه بزرگی . تواند تحت شرایط جدیدی  مجددا سربلندکند
ا قرار گرفتن چند مهره سرشناس تحکيم وحدت درمتن است که ب
که دانسته وندانسته نقش اسب تروا را برای جماعتی -پروژه فوق

  کل بدنه دانشجوئی  را - بيگانه باخود واهداف خود بازی می کنند
حامی چنين پالتفرمی بدانيم و بعيد هم هست که بدنه جنبش 

ارآميز جنبش دانشجوئی اجازه بدهد که سنت درخشان و افتخ
با این همه این . دانشجوئی چنين آسان دود شده و به هوا برود 

نيزواقعيتی  است که جنبش دانشجوئی با وجود افزایش فاصله 
ازاصالح طلبان دولتی اما هنوز درگيرودار بحران مرحله انتقال 
قرارداشته و هنوزبه مختصات عمده سمت وسوی جدید خود 

 آن چه که به نگرانی نيروهای  والبته. قطعيت نبخشيده است
دمکرات و چپ  می افزاید سکوت وبی اعتنائی این جنبش نسبت 
به سایر جنبش های اعتراضی و ازجمله کارگران و زحمتکشان 
ازیکسو و تالش هائی بی وقفه اصالح طلبان ازنوع نئولييرال  برای 

  .  جهت دادن به جنبش دانشجوئی ازسوی دیگراست
  
  

  :خالصه کنيم
  
شعاررفراندوم فی نفسه شعاری است که تاحد  -*

معينی قدرت بسيج کنندگی داشته ولی بعنوان یک 
شعار قابل تحقق و فراتراز آن بعنوان یک شعار 
استراتژیک و آن گونه که ادعا می شود نجات بخش، 

خروج از وضعيت . فاقد کارآئی و ظرفيت الزم است
آچمزکنونی مبارزه ضداستبدادی و مطالباتی 

ردم،تنها ازطریق تقویت و حمایت جنبش ها و م
اعتراضات هم اکنون موجود و گسترش پيوندها و 

وحتی طرح شعار . همبستگی آن ها بایکدیگراست
رفراندوم  بعنوان یک شعار بسيج کننده نيز قاعدتا 
باید درخدمت تقویت چنين جنبش مقاومتی  قرار 

  .  گيرد
  
ط  متأسفانه شعارفوق درخارج کشور توس-*

کسانی که درجستجوی اسب تروائی برای مطرح 
کردن برنامه های  گردکرفته وراکده مانده خود بودند، 
مصادره شده ومورد بهره برداری غيراصولی 

مبتنی برنظم " دموکراتيک"آن ها دولت . قرارگرفت
آهنين را پيچيده شده درزرورق زیبای حقوق بشرو 

ی تا بهمراه ائتالف مبتنی برهمه باهم ازجمهور
سلطنت، آن ها را ضميمه فراخوان رفراندوم کرده و 

متأسفانه نتيجه چنين .بادکنک خود رابهوا فرستادند
عملکردغيراصولی وبرخورد ابزاری با مقوالت و 
اعتمادهای عمومی حاصلی جز ضربه زدن به اعتماد 
مردم نسبت به اپوزیسيون رزمنده و لوث کردن 

خداوند ما . اشتشعارهائی چون رفراندوم  نخواهد د
  . د امان دار را ازشر کاله برداری های سياسی در
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   ششمين سالگرد مراسم               
  محمدجعفر پوينده و محمد مختاری        

  
  نشينيم   تا رسيدن به ايرانی آزاد از پای نمی

 
ن آاری آه مختاری پس از آزادی از اولي: مريم مختاری• 

زندان انجام داد اين بود آه قلمش را از جيب بيرون آشيد و 
  به آن سوگند خورد آه تا پايان جان از آزادی آن دفاع آند

  
من از مردم ايران خواستارم آه برای آشنا : صفا پوينده• 

ها سكوت نكنند و خواستار آن   شدن حقايق اين پرونده
  چه زودتر مسائل پشت پرده آشكار شودباشند آه هر 

  
آانون نويسندگان در راه دفاع از آزادی : سيمين بهبهانی• 

پور تا   از سعيد سلطان. است انديشه قربانی آم نداده 
پيروز , مجيد شريف, محمد جعفر پوينده, محمد مختاری

, غفارحسينی, سعيدی سيرجانی, احمد ميرعاليی, دوانی
همه آسانی بودند آه در راه ... ر و پروانه و داريوش فروه

  اند   آزادی قلم و بيان قربانی شده
  

    
   ٢٠٠۴ دسامبر ٣ – ١٣٨٣ آذر ١٣جمعه 

ششمين سالگرد محمدجعفر پوينده و محمد : ایلنا خبرگزاری 
مختاری با حضور بيش از صد و پنجاه تن از شاعران و نويسنده و 

 بر سر مزارشان  کرجه طاهراعضای آانون نويسندگان در امامزاد
  برگزار شد 

در ابتدای اين , انديشه ايلنا سرويس فرهنگ و به گزارش خبرنگار
مراسم آه توسط حافظ موسوی شاعر و يكی از اعضای آانون 

شد حاضران يك دقيقه سكوت آردند و پس از   نويسندگان اجرا مي
رونی محمد مختاری را قرائت آن موسوی بخشی از شعر آرايش د

يكی از فعاالن آانون " فريبرز رييس دانا"در ادامه مراسم . ردآ
است آه  در چند روز اخير وضعيتی پيش آمده : نويسندگان گفت

تصميم گرفتيم اين مراسم را به ناچار نه برای تسليم شدن بلكه 
  . برای احترام به پوينده و مختاری با سكوت برگزار آنيم

پرهيز از شعار دادن دعوت آرد و وی در ادامه حاضران را به سكوت و 
چرا آه آنها سر , شوند  پوينده و مختاری هرگز فراموش نمي: افزود

خواستند آزادی قلم را بكشند فرود   تسليم در برابر آسانی آه مي
  . نياوردند

رييس دانا با اشاره به اين نكته آه محمد مختاری و پوينده رسالت 
: گفت, د به عهده داشتندهای بع  عظيمی برای آگاه ساختن نسل

محمد مختاری و پوينده رسالت اجتماعی را به خوبی درك آرده 
بودند همه برای جلوگيری از تبعيض و  های آه آرده   بودند و فعاليت

های   وی با اشاره به اين نكته آه قربانيان قتل. برابری انسان بود
بارزه ای به طور قاطعانه با امپرياليسم و مواضع آن م  زنجيره
ما هرگز به خشونت و رفتارهای ضدبشری پا : گفت, آردند  مي
های   ترين پرونده  دهيم و خواستار اين هستيم آه نهاني  نمي
ای در پيشگاه مردم مفتوح شوند و ما همچنان به   های زنجيره  قتل

پافشاری خود برای روشن آردن ذهن مردم نوانديش ايران ادامه 
ين مراسم سيمين بهبهانی با بيان اين در ادامه ا. خواهيم داد

آانون : گفت, مطلب آه راه اين آزادانديشان را ادامه خواهيم داد
از . است نويسندگان در راه دفاع از آزادی انديشه قربانی آم نداده 

مجيد , محمد جعفر پوينده, پور تا محمد مختاري  سعيد سلطان
, انيسعيد سيرج, احمد ميرعاليي, پرويز دواني, شريف

همه آسانی بودند آه ... پروانه و داريوش فروهر و , غفارحسيني
آانون : وی در ادامه افزود. اند  در راه آزادی قلم و بيان قربانی شده

نويسندگان همچنان از نويسندگانی آه تبعيد اجباری يا اختياری را 
يم اميدوار. دارد  آند و ياد آنها را گرامی مي  اند حمايت مي  پذيرا شده

بهبهانی در ادامه با بيان  .آه روزی بتوانيم آنها را در ايران ببينيم
چند , افتاد  ای اتفاق مي  های زنجيره  ای از دورانی آه قتل  خاطره

  . شعر برای حاضران قرائت آرد

مريم مختاری با زنده نگهداشتن ياد , همچنان در ادامه اين مراسم
ها همواره   اين سالآانون نويسندگان در : جانباختگان گفت

  . است است و يارما بوده   دوشادوش ما سوگواری آرده
: وی با اشاره به پرونده زندانيان سياسی و دآتر ناصر زرفشان گفت

گذرد و هنوز پرونده   در شش سالی آه از قتل پوينده و مختاری مي
است و پاسخی برای  ای به جايی نرسيده   های زنجيره  قتل

  . ما داده نشده استهای   دادخواهي
ای از اولين روز آزادی محمد مختاری   مريم مختاری با نقل خاطره

اولين آاری آه مختاری پس از آزادی از زندان انجام داد اين : گفت
بود آه قلمش را از جيب بيرون آشيد و به آن سوگند خورد آه تا 

  . پايان جان از آزادی آن دفاع آند
قلم در ايران . روز دادخواهی قلم استامروز : وی در ادامه افزود

اينجا صحبت از مرگ يك يا دو نويسنده . شود  است و مي خفه شده 
  . ورزی است  نيست صحبت از مرگ انديشه و انديشه

: مريم مختاری در ادامه با اشاره به اشعار محمد مختاری گفت
انگشت اشاره در شعرهای محمد مختاری نقش بسزايی را ايفا 

بيند و شاهدان خاموشند و   ها فقط مي  ای چشم   در دوره.آند  مي
تنها انگشت اشاره با راز , تواند صوتی بيرون دهد  حنجره نمي

  . دارد آه حرف بزنيم  آميزترين حرآات خود ما را وا مي
آنچه آه به , مسئله اساسی همانا شعر است: وی در پايان گفت

گاه   آند و او را به قتل  است و او را زنده مي مختاری هويت داده 
و اين شعر است آه با مرگ مختاری خفه . شعر است, برد  مي
آيد   ريزها آه هر چيزی به حساب مي  در جمهوری خرده. شود  مي

  . شعر نماينده اقليت مردگان است
همچنين در ادامه اين مراسم صفا پوينده خواهر محمدجعفر پوينده 

شويم    گورستان جمع ميامسال شش سال است آه در اين: گفت
بلكه اين گونه . گردد  ها باز نمي  ها تنها به اين سال  اما اين قتل

از مزدك و بابك . ها اجين شده است  ها با تاريخ و فرهنگ ايراني  قتل
  ... و محمد مختاری و , گرفته تا محمدجعفر پوينده 

مويه آنيم چرا ايم آه بر مزار آنها   ما امروز نيامده: وی در ادامه افزود
آه آنان آه هميشه در جستجوی آزادی برای همگان بودند نامشان 

  . ماند  در تاريخ مي
صفا پوينده با اشاره به اين نكته آه دآتر ناصر زرفشان برای دفاع از 

در دورانی آه فريادها راه : گفت, آزادی انسان به زندان افتاده است
 سياهی در خود جای يابد و قلب انسان چيزی جز  به جايی نمي

  . مرگ پوينده و مختاری خود به معنای زندگی است, است نداده 
همچنين در ادامه اين مراسم پيام سيما پوينده آه برای ششمين 
سالگرد مرگ پوينده و مختاری ارسال آرده بود توسط مهين خديوی 

در شش سالی آه از مرگ : در اين پيام آمده است, قرائت شد
ها آه مدت سه   گذرد من از وآيل اين پرونده  ری ميپوينده و مختا

آشم و از تمام   خجالت مي, برد  سال است در زندان به سر مي
نگارانی آه با جهانی آردن اين مسئله آه يا در زندان به سر   روزنامه
  . آشم  اند خجالت مي  القلم شده  برند و يا ممنوع  مي

مردم ايران خواستارم آه همچنين در اين پيام آمده است؛ من از 
ها سكوت نكنند و خواستار آن   برای آشنا شدن حقايق اين پرونده

  . باشند آه هر چه زودتر مسائل پشت پرده آشكار شود
همچنين در ادامه اين مراسم همسر ناصر زرفشان پيام زرفشان را 

وی . از زندان اوين آه به اين مراسم ارسال شده بود قرائت آرد
خواهان يا در   از جنبش مشروطه بسياری از آزادياز آغ: گفت

اند و يا در روز روشن جان باختند يا با   دمان اعدام شده  سپيده
بوده از اين زندان به   زنجيرهايی آه به دست و پايشان بسته شده

  . اند  شده  زندان ديگر انتقال داده
آان است سرنوشت بسياری از آود همچنين در ادامه اين پيام آمده 

های   شود و با جزغاله شدن در آوره  ايرانی با حسرت آغاز مي
رسد آه اين مسائل ما را به ژرفای درد پدران   آجرپزی به پايان مي

  . برد  عدالتی به سر مي  آه در چنگال بي. سازد  آنها آشنا مي
ما تا رسيدن به ايرانی دمكراتيك و آزاد از : در پايان اين پيام آمده بود

همچنين در ادامه اين مراسم محمد خليلی يكی . نشينيم  ميپای ن
از اعضای آانون نويسندگان به شعرخوانی پرداخت و پس از او 

های   عمران صالحی شاعر و طنزپرداز شعر طنزی درباره قتل
زده امروز ما بايد به   در جامعه بحران: ای قرائت آرد و گفت  زنجيره

  .  به مصاف مشكالت بروندآودآانمان ياد بدهيم آه با خنده
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   ..... ششمين سالگردمراسم              
  
  

همچنين در اين مراسم با يادی از صفرخان اسطوره جهانی زندانيان 
زاده   سياسی متن ارسالی دآتر رضا براهنی توسط فرخنده حاجي

  . قرائت شد
شاعران و نويسندگان ما سرنوشت موت پيش : در اين پيام آمده بود

ت دارند و مرگ مختاری و پوينده ريشه در تاريخ ظلمت ايران از مو
  . روبرو بوديم... ها و   دارد و ما پيش از اين در تاريخمان با مرگ حالج

همچنين در ادامه اين مراسم شريف از مدافعان حقوق نويسندگان 
گردد و   ای به آذر هفتاد و هفت باز نمي  های زنجيره  پرونده قتل: افزود
وی در ادامه . تاد و هفت نمونه بارز اين شقاوت علنی استآذر هف
نكته قابل توجه اين است آه بسياری از محتويات پرونده : گفت
شود و اين محتويات   ای در يك زمان خاص غيب مي  های زنجيره  قتل

مربوط به اظهارات سعيد امامی در چهارماه اوليه محكوميت خود 
 و پوينده اظهار داشته است و است آه درباره قتل محمد مختاری

مصطفی آاظمی يكی ديگر از متهمان اين پرونده در اظهارات خود 
  . آند  به نقش عامالنه سعيد امامی اشاره مي

اند از   اتهاماتی آه به ناصر زرفشان زده:  خود گفت وی در پايان گفته
های   بايد پرونده قتل. ريزی قبلی است  پيش تعيين شده و با برنامه

ای در دادگاهی بررسی شود آه هيات منصفه آن را مردم   زنجيره
   .دهد  تشكيل مي

    
پيام سيما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده به مناسبت • 

  77ششمين سالگرد قتلهای سياسی آذر 
  

  ما با نگاه نا باور
  فاجعه را تاب آوردیم 

  تنهایی را تاب آوردیم و خاموشی را 
  و در اعماق خاکستر 

  تپيممی 
  
   ) مدایح بی صله ( 

  
 من می توانم با 77در ششمين سالگرد ترورهای سياسی آذر 

صراحت اعالم کنم که خجالت می کشم از ناصر زرافشان ، وکيل 
 که ناجوانمردانه بدنبال 77شجاع و آزاده ترورهای سياسی آذر 

پيگيری پرونده قتلهای زنجيره ای، پرونده ای سرو دم بریده از محتوا 
امروز سومين سالگرد خود را پشت ميله های . لی شده بودخا

  .زندان جهل می گذراند
من خجالت می کشم از تمام روزنامه نگاران و صاحبان قلم که پس 

، این قتلها را به واقعه ای ملی و 77از ترورهای سياسی آذر 
ن بسر می برند و یا ممنوع جهانی تبدیل کردند و امروز یا در زندا

  . اندشدهالقلم 
من خجالت می کشم از اعضای کانون نویسندگان که بعد از ، از  

دست دادن فعاالن خود به صورت ترور، فرار از مرزها و زندان ، هنوز 
  . اجازه تجمعها ی رسمی خود را ندارند

 سال از 6من خجالت می کشم از ملت ایران که پس از گذشتن 
شکار این قتلها و و قبل از آن از حقایق آ77قتلهای سياسی آذر 

آنچه در پشت پرونده این قتلها بوده است، صحبت تازه ای برای 
  . گفتن ندارم

محمد مختاری ، محمد جعفر پوینده، پروانه و داریوش فروهر، مجيد 
 تن از 185شریف، پيروز دوانی و پيش از آنان ترور بيش از 

ز نویسندگان ، صاحبان اندیشه و فعاالن سياسی چيزی نيست که ا
. خاطره تاریخی ملتی پاک شود و یا حقایق آن روزی بر مال شود

ملت ایران از این دوره های ترور در طول تاریخ خود بسيار دیده است 
  . و باالخره روزی حقایق آن افشا شده است

بعد ار به بن بست رسيدن قانونی پرونده ترورهای سياسی آذر به 
اده ها و وکالی آنان و صورت محاکمه ای فرمایشی بدون حضور خانو

زندانی کردن ناصر زرافشان به عنوان وکيل فعال و پيگير این قتلها ما 
راهی به جز دست دراز کردن به سوی مجامع بين المللی نداشتيم 
و همواره در این اميد بودیم که شاید از سوی مجامع بين المللی، 

کميته .  گرددباالخره حقایق این ترورها پيگيری و به ملت ایران ارائه
 77حقوق بشر سازمان متحد، وظيفه پيگيری ترورهای سياسی آذر 

را از سوی خانواده های قربانيان پذیرفته است ولی تا کنون با 
گذشت یکسال واندی از این پيگيری ، گزارشی از آنان به خانواده 
: های مقتوالن اراده نشده است و علت آن بسيار آشکار است

 آنان به ایران اوًال همواره با مشکل اساسی فرستادن نمایندگان
همراه بوده است و دسترسی آنان به چنين پرونده هایی اصوًال با 

  .سدهای آهنين روبروست
بهرحال صبر و حوصله خانواده ها و ملت ایران بسيار است و ما 
همواره در انتظاریم تا با روشن شدن حقایق این قتلها مرهمی بر 

  .  بگذاریماین زخم دیرینه خود
مامی دانيم که قربانيان اصلی این ترورها تنها پيکرهای عزیرانمان 
نبوده است بلکه قربانيان واقعی این ترورها، فرهنگ و اندیشه 
ملتی است که نویسندگان و فعاالن سياسی همواره در جهت 

این جان باختگان بهای سنگين . ارتقای آن گام برداشته اند
 نا آگاهی را از دست و پای بشریت برداشتن طنابهای جهل و

پرداخته اند، پس اوليای دم آنان نه خانواده های آنان، بلکه ملتی 
است که بخشی از فرهنگش به تاراج رفته است و قاتالن این قتلها 
باید جوابگوی ملتی باشند که بخشی اندیشمندانش را به جوخه 

  . های مرگ سپرده اند
 دهند که چرا پوینده ها و مختاری ها این قاتالن باید به ملتی پاسخ

از حق آزادی، امنيت شخصی و حق زندگی که مفاد اوليه حقوق 
 سال از تصویب 56بشر است باید بی نصيب بمانند در حالی که 

  . اعالميه جهانی حقوق بشر می گذرد
این قاتالن باید نه در دادگاهی فرمایشی، بلکه در دادگاهی 

يت منصفه ای متشکل از نمایندگان عمومی و علنی با حضو ر هئ
مردم محاکمه شوند زیرا که مختاری و پوینده مقتوالن عادی کوچه و 

  . بازار نبودند
آنان نمایندگان و پاسداران فرهنگ ملتی بودند و صداهای ملتی را 
  .در نوشته ها، مقاالت و کتابهایشان منعکس می کردند

بل از آن به اميد روزی  و ق77ما و دیگر خانواده های مقتوالن آذر 
خواهيم بود که قاتالن اسرار پشت پرده این قتلها را آشکار سازند و 

  . از حضور ملتی رسمًا غذر خواهی نمایند
  

  دارهایتان را بر زمين بکوبيد 
  و طنابهایتان را در فضا بر افرازید 

  من آماده ام 
  تا مرگی طوالنی را بيازمایم 

  م من آنگاه که قلم در دست گرفت
  دانستم که باید عرقهای مرگ را بر چهره بيازمایم 

  دانستم 
  که باید آویزان شوم 

  از فراز طنابهای جهل 
  و خاموش شوم 

  تا که عشق بماند 
  تا که اندیشه بماند 

  تا که قلم بماند 
  دور از هراس زمانه 
  تا که فرهنگ بماند 

  دور از دسترس غارتگران 
  تا که تاریخ بماند 

  م خنجر به دستان دور از هجو
  ایکاش یکبار دیگر 

  می توانستم 
  ! طلوع غنچه را ببينم

  
  
  

       ****************************** 
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  نامه سرگشاده به دبيرکل کنفدراسيون      
   اتحاديه های بين المللی آزاد کارگری     

 
  جمعی از فعالين سابق بخشهای مختلف کارگری

  
 
 

اتحادیه های آقای گای رایدر دبير کل کنفدراسيون 
 بين المللی آزاد کارگری

 
همانطور که مطلع هستيد نمایندگان مجلس پنجم و ششم 
جمهوری اسالمی ایران با تصویب قوانينی کارگران کارگاه های زیر 
پنج و همچنين ده نفر شاغل و تمامی کارگران قالی باف را از 

 .امکانات ناچيز قيد شده در قانون کار محروم کردند
 دنبال تصویب طرح معافيت کارگران قراردادی از دریافت اخيرا به

حقوق بيکاري، مجلس هفتم شورای اسالمی طرحی را بعنوان 
ماده واحده در دستور کار خویش قرار داده است که با تصویب آن 

 .کليه کارگران قراردادی از شمول قانون کار خارج می شوند
ن در ایران می کارگرا% 90با تصویب چنين طرحی که شامل حدود 

شود، آنها از دریافت مرخصی ساليانه، افزایش دستمزد، استفاده از 
تعطيالت رسمي، دریافت حقوق بازنشستگي، مستمری از 
کارافتادگي، دریافت حقوق بيکاري، استفاده از خدمات درمانی و 
اجتماعی و تمامی امکانات ناچيز قيد شده در قانون کار محروم می 

 .گردند
 جز تشکيل انجمن های اسالمی که طی ماده یکصد و همچنين به

سی در همه کارگاهها و محيط های کارگری می توانند تشکيل 
، 131شوند، برای ایجاد سایر تشکلهای کارگری طی ماده های 

 فصل ششم قانون کار بایستی کارگران مشمول قانون 133 و 132
ارگران ک: چنانچه در این ماده ها می خوانيم که . کار باشند

واحدهای توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتی و یا کشاورزی که 
مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد تشکيل 
انجمن هایی صنفي، تعاونی های مسکن و تعاونيهای مصرف 

متوجه می شویم که در صورت تصویب چنين . اقدام نمایند) توزیع(
ن قادر نخواهند بود که الیحه ای کارگران و حتا کشاورزان ایرا
لذا در صورت تحقق چنين . تشکالت مورد نياز خود را سامان دهند

وضعيتی اصوال صحبت کردن از سازمانيابی کارگران در ایران واقعيت 
عينی نداشته و اطالعيه های اخير نمایندگان اعزامی سازمان 
جهانی کار به ایران مبنی بر تغييراتی در فصل ششم قانون کار را 
تنها می توان در چارچوب حمایت از جناح های غالب و ضد کارگری 

که نه . رژیم و موافقت نامه های روی کاغذ مورد ارزیابی قرار داد
آنکه هيچ گونه کمکی به سازمانيابی کارگران در ایران نخواهد کرد 
بلکه مانعی اساسی در جهت ایجاد تشکالت مورد نظر کارگران 

 .بوجود می آورد
 

  بير کلآقای د
 

ما بعنوان جمعی از فعالين سابق بخشهای مختلف کارگری از شما 
انتظار داریم در جلسه آتی خود ضمن پيگيری نامه ده اکتبر خود که 

 .برایتان ارسال داشته ایم، مسائل زیر را مورد توجه قرار دهيد
نظر به اینکه تصویب الیحه خروج کارگران قراردادی از شمول . 1

عمل معنایی جز تشدید سرکوب و گسترش هرچه قانون کار در 
بيشتر فقر در ميان کارگران را در بر ندارد و این عمل مغایر تمامی 
مقاوله نامه هایی است که رژیم جمهوری اسالمی باالاجبار آنها 
پذیرفته، برای جلوگيری از تصویب چنين لوایح ضد کارگری در مجلس 

 .یدشورای اسالمی اقدام مقتضی را بعمل آور
در مورد کشته شدن چهار نفر از کارگران خاتون آباد شهر بابک . 2

بدست نيروهای سرکوبگر رژیم و هم چنين محاکمه تعدادی از 
فعالين کارگری شهر سقز بخاطر قصد به راهپيمایی در اول ماه مه، 

که قبال نسبت به چنين اعمالی اعتراض خود را به مسئولين 
اید، از همه امکانات و نفوذ خود جمهوری اسالمی اعالم نموده 

جهت جلوگيری از این تعرضات وحشيانه به حقوق پایه ای شناخته 
شده در سطح بين المللی و شرایط کار و زندگی ميليونها کارگر در 
ایران ، در جلسه خود اقداماتی را جهت محکوميت رژیم جمهوری 

ارگران مطمئن باشيد ک. اسالمی در مجامع بين المللی بعمل آورید
  .ایران نظاره گر تمامی اعمال دوستان و دشمنان خود هستند

 
 

 با تشکر از حمایت های تاکنونی شما 
 

 مرسده اخالقي، سندیکای کارگران بافنده سوزنی تهران
 مانوئل اسماعيلی، اتحادیه کارگران کفاش

 آذر ادیبي، شرکت کيمی دارو 
 علی اشرافي، شرکت توليد دارو

دیکای کارگران صنعت چاپ تهران و مرتضی افشاري، سن
 حومه

هوشنگ انصاري، شورای کارکنان نوبتکاری پاالیشگاه 
 تهران

 امين باقری، سندیکای کارگران صنعت چاپ تهران و حومه
 امير پيام، شرکت مينو تهران

 علی پيچگاه، شورای مرکزی کارکنان صنعت نفت
مهوش خراساني، شورای کارگران کارخانه جوراب 

 یتاستارال
 محمد خرم، شورای کارکنان پاالیشگاه شيراز

 یداله خسروشاهي،شورای مرکزی کارکنان صنعت نفت
حسن رحيمي، اتحادیه کارگران پروژه ِای فصلی شهرستان 

 سنندج 
ناصر زورچنگ، شرکت تل تک هليکوپتر سازی شهرستان 

 اصفهان
 حوری صهبا، شورای کارگران کارخانه کفش ملي

  ایندامين تهرانمنصور سلطاني، شرکت
محمد صفوي، شرکت پروژه ای پتروشيمی اصفهان و 

 نماینده کارگران نان کانادا
 عباس عليپور،شورای کارکنان شرکت صنایع چوب ایران

 عباس فرد، نيروگاه رجایي،پروژه بازسازی پاالیشگاه آبادان
 توفيق فرجي، اتحادیه صنعتگر

االیشگاه رسول فقهازاده، شورای کارکنان ابزار دقيق پ
 تهران

 مظفر فالحي، اتحادیه صنعتگر و کارخانه شاهو
فرامرز فيضي، شورای مرکزی کارکنان شرکت اتوبوس 

 رانی تهران و حومه
علی شير مبارکي، سندیکای کارگران پروژه ای شهرستان 

 آبادان
جالل مجيدی ،شورای مرکزی کارکنان صنایع گسترش و 

 نوسازي
 رگريحشمت محسنی فعال و پژوهشگرکا

 محمد منيري، سندیکای کارگران کارخانه شهاب خوردرو
 یوسف آبخون ، فعال و پژوهشگر کارگري

حميد نوشادي، کارخانه آجر ماشينی قرچک ورامين و 
 شرکت دخانيات ایران

علی واحدي، شورای برق منطقه ای تهران و سندیکای 
  اتوبوس رانی تهران و حومه 

  
 
 

،  ، انگلستان  کانادارونوشت به اتحادیه های کارگری
  ، سوئد ، فرانسه ، آلمان ، دانمارک سوئيس

  
  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((    
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  يهاگزارش سازمان حقوق بشر اسرائيل در مورد فلسطين

   
   amin.org سايت :     منبع   مزارعي  احمد:ترجمه 

  
 مقدمه مترجم 

در سراسر جهان آمتر تظاهراتي بر ضد جنگ و بي عدالتي مشاهده 
بيرحمي . ت دولت اسرائيل همراه نباشدشده آه با اعتراض به جنايا

و شقاوت صهيونيستها در اسرائيل آنچنان است آه حد و مرزي 
ندارد، روزي نيست آه در سرزمينهاي اشغالي چند نفري آشته و 

در دوران آوتاه : "جان پلجر مينويسد. چندين خانه تخريب نگردد
ني  نفر فلسطي400آرامش بين دو بمب گذاري توسط فلسطيني ها، 

 نفر از اينان آودآان 35. توسط سربازان اسرائيلي به قتل رسيدند
 ساله اي بود آه به همراه مادر خويش 13يكي از اينان دختر . بودند

در حال فرار از خانه شان بودند آه توسط اسرائيلي ها در حال 
. . از فرق سر تا نوك پاي دختر دهها گلوله شليك شد و . تخريب بود

 گروه حقوق بشر اسرائيل گواه آشكاري بر فجايعي ترجمه زير از
است آه توسط دولت اسرائيل عليه مردم ستمديده و آواره شده 

 . فلسطيني اعمال ميشود
      ------------------ ----------------------------------------- 

ارتش اين آشور "بنابه گزارش سازمان حقوق بشر اسرائيل 
مسكوني متعلق به فلسطيني ها را تخريب آرده   واحد 4100تاآنون 
 ." است
 نفر زندگي ميكرده اند آه به 3983ي تعداد  واحد مسكون628در 

در گزارشي آه عنوان . عنوان تنبيه، منازلشان تخريب شده است
را دارد گفته ميشود آه نيمي " سياست تخريب منازل براي تنبيه"

از مجموعه خانه هاي تخريب شده مطلقا مامن و مأواي هيچ فرد 
 اينكه نماينده در گزارشي گفته ميشود،. مقاوم فلسطيني نبوده است

دولت اسرائيل در دادگاه اظهار داشته آه ما پيش از تخريب منازل 
به صاحبان آنان هشدار داده ايم، صحت ندارد و تنها ماموران دولت 

.  درصد صاحبان منازل تخريب شده از قبل اطالع داده اند3به 
تخريب امالك مردم بر طبق قوانين ژنو جنايت جنگي محسوب 

 درصد از 60بق گزارش سازمان حقوق بشر اسرائيل بر ط. ميگردد
 درصد به 25اين خانه ها به بهانه تحقيق و اآتشاف تخريب شده و 

 درصد از اين خانه ها به 15. بهانه نداشتن پروانه ساخت منزل
عنوان اينكه اينان از خويشان افراد مسلح فلسطيني بوده اند تخريب 

احد مسكوني مذآور از  و4100بايد گفت آه انهدام . شده است
 .  انجام گرفته است2000شروع انتفاضه از سال 

 و اشغال غرب رود 1967سياست تخريب منازل مردم بعد از جنگ 
 اين 2000تا قبل از شروع انتفاضه در سال . اردن آغاز شده است

سياست داراي فراز و نشيبهايي بود آه البته روي هم رفته در همين 
. مسكوني متعلق به فلسطيني ها تخريب شد واحد 1387دوره نيز 

 واحد مسكوني تخريب 431، 1992 تا 1988به ترتيب در سالهاي 
 منزل 18، 1997 تا 1993 واحد تخريب جزيي، در سال 59آامل و 

 تخريبي 2001 تا 1998 واحد تخريب جزيي، و از 3تخريب آامل و 
ئيل سياست با شروع انتفاضه مرحله تازه، دولت اسرا. انجام نگرفت

تخريب واحدهاي مسكوني را از سر گرفت و از ماه اآتبر سال 
.  واحد مسكوني تخريب گرديد628 تعداد 2004 اآتبر 20 تا 2001

 دولت اسرائيل تشكيل جلسه داد و سياست 31/7/2002در تاريخ 
دولت رسما اعالم داشت آه  .تخريب را رسما به تصويب رسانيد

افراد و وابستگان مقاومان فلسطيني هدف از تخريب منازل تنبيه 
است، بسياري مواقع منازل افراد به دليل اجبار آنان به همكاري و يا 

در نتيجه اين . تسليم نمودن آسان خود به پليس انجام ميگيرد
.  نفر بي خانمان شده اند3983سياست از شروع انتفاضه تاآنون 

 32ل نبوده، تاآنون هيچ متهمي در هنگام تخريب خانه ها در منز
 درصد صاحبان خانه هاي تخريب 47درصد صاحبان مورد تعقيب و 

ارتش اسرائيل در بسياري مواقع نه فقط . شده به قتل رسيده اند
خانه هاي مقاومان بلكه بسياري خانه هاي مجاور را نيز تخريب 
نموده و بارها ديده شده آه به خاطر تخريب يك آپارتمان در يك 

در بيشتر مواقع تخريب . مان را منهدم آرده اندساختمان، آل ساخت
 منزل آه متعلق 292خانه به طور عمد انجام گرفته و تاآنون تعداد 

به نيروهاي مقاومت نبوده و تنها در نزديكي منازل ديگران قرار 
 نفر گرديده است، تنها به 1286داشته تخريب و موجب بي خانماني 

ارتش اسرائيل آشكارا در . اتهام همسايگي با نيروهاي مقاومت
بيانيه هاي خود اعالم ميدارد آه اين خانه ها به اين علت آه در 

 .سابق مورد استفاده مقاومان قرار گرفته تخريب شده است
بنابه همين گزارش ارتش اسرائيل خانه هاي بسياري را به اين دليل 
تخريب نموده آه صاحبان خانه ها حداقل رابطه را با شخص تحت 

داشته، » تخريبي«اگر فردي حتي قصد يك عمل . ب داشته اندتعقي
بدون اين آه موفق به انجام آاري شده باشد، خانه اش ويران شده 

 34 درصد خانه هاي تخريب شده در اثر مشكوك بودن، 66. است
درصد به علت احتمال شرآت داشتن افراد در آمك به نيروهاي 

رتش به خانواده ها براي  درصد به طور مطمئن ا3مقاومت، و تنها 
عمليات تخريب هميشه در  .تخريب خانه هايشان اخطار داده است

شب هنگام انجام گرفته و بيش از چند دقيقه اخطار و فرصت خروج 
در گزارش سپس به عوارض جانبي تخريب منازل  .داده نميشود

نسبت به خانواده ها اشاره ميشود آه اين سياست چگونه بنياد 
 درهم ميريزد، آواره شدن افراد، نيافتن مسكن مناسب، خانواده را

زيستن اجباري با ديگران، سقوط سطح زندگي اين خانواده ها حتي 
پس از يافتن مسكن، احساس از دست دادن مسكن آه فقط شامل 
چهار ديواري نيست، احساس عدم استقرار و امنيت دائمي، احساس 

 در نتيجه تخريب غربت نمودن و بسياري عوارض روحي ديگر آه
زيانهاي وارده در اين . منزل يك خانواده بر آنان عارض ميشود

 .گونه موارد بر روي بچه ها بسيار سنگين و جبران ناپذير است
 4سازمان حقوق بشر اسرائيل متذآر ميشود آه طبق ماده 

آنوانسيون ژنو، آشور اشغالگر حق ندارد بجز در مواردي آه 
اما . اب نمايد، خانه اي را تخريب آندضرورت عمليات نظامي ايج

 .  ارتش و دولت اسرائيل به اين تعهدات پايبندي ندارند
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  اعالميه آميته مرآزی سازمان       

 
  !و آذر، روز دانشج16به مناسبت     

  
 
 

 آذر، به مثابه روز دانشجو، جدا ازتجديد پيمان با 16گرامی داشت 
مبارزان و از جان گذشته گان جنبش دانشجويي، فرصتی است برای 
بررسی اين جنبش، ظرفيت ها، امكانات، توانايی های و ظعف های 

 .آن
جنبش دانشجويی در آشوری استبداد زده ، در آشوری آه احزاب و 

 و ضد رژيمی تحمل نمی شوند وحتی تشكل های سياسی مخالف
تشكل های اتحاديه ای مستقل وجود ندارند؛ از جايگاه ويژه ای در 

در ايران استبدادزده . روند مبارزات ضداستبدادی برخوردار است
دوران حكومت اسالمي،  چه در دوران حكومت شاهی و چه در

جنبش دانشجويی توانسته است همواره پرچم مبارزات ضد 
نقش اين جنبش . ی را بر دوش گرفته و برافراشته نگه دارداستبداد

؛ در همراهی 30در مبارزات ضداستبدادی و ضد امپرياليستی دهه 
؛ در تقويت مبارزات 40و همگامی با جنبش چريكی دهه 

؛ در سازماندهی مقاومت در برابر 50دهه  ضداستبدادی و انقالبی
زات توده ای  و در گسترش مبار60تحجر سياسی فرهنگی دهه 

، نشان از ظرفيت 70برای در هم شكستن اقتدار واليت فقيه در دهه 
 . و توانای های اين جنبش دارد

نقش ويژه جنبش دانشجويی در تمامی اين دوران، بويژه در خالء 
سازمان های سياسی مخالف و نبود شرايط دمكراتيك برای شكل 

 اي، اين توهم را گيری و نقش آفرينی تشكل های اتحاديه ای و توده
فراهم آورده آه گويا جنبش دانشجوی می تواند و يا می بايد نقش 

اما واقعيت اين است آه جنبش . يك حزب سياسی را بازی آند
دانشجويی نه تنها چنين رسالتی ندارد؛ بلكه برای اين آه بتواند به 
صورت يك جنبش فراگير ضداستبدادی نقش آفرينی آند و قوام 

ی بخش های گوناگون خود و گرايشات گسترده درونی بخش پيوندها
 اش باشد، می بايست آگاهانه ازافتادن به دام جريانات سياسی

تجربه نحوه برخورد جريانات سياسی . سوءاستفاده چی پرهيز آند
وابسته به رژيم اسالمی با جنبش دانشجويی و يا نحوه برخورد 

 آه چگونه اين اصالح طلبان حكومتی با اين جنبش نشان می دهد
. جنبش می تواند مورد سوءاستفاده جريانات غيرمردمی قرار گيرد

نات ليبرال خارج از آشوری و يا و هم اآنون نيز شاهديم آه جريا
طيف های رنگارنگ سلطنت طلبان و گرايشات دلبسته به دخالت 
گستاخانه آمريكا در ايران، چگونه در صدد هستند آه به هر شكلی 

. دانشجويی را در راستای اهداف خود به آار گيرندآه شده جنبش 
ستگی نمونه تاآتيك رفراندم در شرايط آنونی در اين راستا از برج

 .خاصی برخوردار است
اما جنبش دانشجويي، درست در شرايطی آه راه مستقل خود را 
برگزيده است و تالش دارد رسالت خود در قبال جنبش مردمی را ، 

ت به پيش برد، بدان نياز دارد آه درك آنگونه آه شايسته اس
وظيفه و رسالت جنبش . روشنی از نقش و جايگاه خود داشته باشد
ه به سازماندهی تشكل های دانشجويی بيش از هر چيز اين است آ

توده اي، به شكل گيری زمينه های پاگرفتن دمكراسی در آشور و 
. مك آندبه گسترش پيوند مبارزاتی جنبش های گوناگون توده ای آ

واقعيت اين است آه اگر جنبش های توده ای نتوانند قوام گيرند و 

 به شكل مستقل متشكل شوند، زمينه شكل گيری دمكراسی در ايران
به شدت تضعيف شده و شرايط برای سوءاستفاده از حرآت ها و 
اقدامات توده ای توسط جريانات غيرمردمی يا وابسته به امپرياليسم 

از اين روست . شورهای سلطه جو فراهم خواهد شدآمريكا و ديگر آ
آه تنها متشكل شدن مردم در تشكل های توده ای خود، چه در تشكل 

چه در تشكل های مستقل زنان و چه در  ،های اتحاديه ای آارگران
تشكل های گوناگون صنفی و اجتماعی اقشار توده اي، می تواند 

بله با استبداد دينی زمينه های شكل گيری دمكراسی در آشور و مقا
اما با توجه به استبداد لجام گسيخته، شكل گيری اين . را فراهم آورد

دارد، اما امكانات  تشكل ها نياز به آار زياد و مشقات گوناگون
وسيع جنبش دانشجويی آه از اهرم های گسترده ارتباطی در اآثر 
شهرهای بزرگ آشور برخوردار است و هم چنين ارتباطات وسيع 

طبيعی اش با اقشار گوناگون مردم و دانش سياسی و آگاهی و 
. عمومی اش می تواند آمك موثری به جنبش های توده ای باشد

ن راستايي، مهمترين رسالت جنبش دانشجويی بنابراين آار در چني
برای مثال، همبستگی گسترده جنبش . در شرايط آنونی است

داد آه تا چه حد دانشجويی و جنبش آارگری در آره جنوبی نشان 
پيوند مبارزاتی آارگران و دانشجويان می تواند در شكل گيری 

 . دمكراسی و طرح خواسته های مردمی نقش بازی آند
اما نبايد نيز فراموش آرد آه رژيم اسالمي، با آگاهی از همين نقش 
و رسالت ويژه جنبش دانشجويي، تحوالت و تحرآات اين نيرو را با 

آنترل دارد و برای سرآوب اين جنبش از هيچ شدتی بيسابقه تحت 
دستگيری های گسترده فعالين جنبش . اقدامی فروگذار نمی آند

انشجويی و دستگيری سردبيران و يا دانشجويي، بستن نشريات د
تهيه آنندگان اين نشريات، آتك زدن استادانی آه با جنبش 
 دانشجويی همسويی و هم دردی نشان می دهند و ديگر اقدامات

سرآوبگرانه رژيم اسالمي، ابعاد نگرانی آن ها از نقش و جايگاه 
ن و درست برای مقابله با چني. اين جنبش را به خوبی نشان می دهد

تهاجم لجام گسيخته ای است آه جنبش دانشجويی در شرايط آنونی 
بايد پرچم مقاومت در برابر تعرضات وابستگان به رژيم اسالمی را 

د و هم زمان نيز با دسيسه های نيروهای با قدرت بر دوش بگير
ضدمردمی آه فقط می خواهند از محبويت و امكانات اين جنبش 

رخيزد و برای خنثی آردن و در هم سؤاستفاده آنند، به مقابله ب
شكستن تعرضات سرآوبگرانه رژيم اسالمی صفوف خود در 
دانشكده ها و دانشگاه های گوناگون و در شهرهای مختلف را 

م تر سازد و هم زمان نيز در راه پيوند با جنبش های مردمی مستحك
 .گام های مؤثری بردارد

  !آذر روز دانشجوشانزده گرامی باد                 
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   =     تسليت    =                         

، هنرمند تئاتر ، با خبر شديم که مادر رفيق پروانه سلطانی 
فعال جنبش زنان و از همرزمان سازمان ما ، فوت نموده 

، خويشان و ن ضايعه دردناک را به پروانه ايما . است 
عزيز از دست رفته ، تسليت ميگوئيم و خود را دوستان آن 

  .در غم آنها شريک ميدانيم 
  هفته نامه راه کارگر  -  احترام و اندوه با                     
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