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  چرا با رفراندوم مخالفيم
ت دولت كودتا از طرف خاتمي و مجمع روحانيون مبارز، بيـانگر ايـن نكتـه    يت و يا عدم مشروعيـعومشر يين كردنعطرح اجراي رفراندومي براي ت

، امـا ايـن   ر كـرده اسـت  ذموسـوي گـ  ت جمهوري ساز نتايج انتخابات و ريا اصوالٌمبارزات مردمي نيز دريافته اند كه   »جنبش سبز رهبران«كه  تسا

، همان موضوع را با بسته بندي جديد به مورد كنترل خود هايبه كانال براي بازگرداندن و محدود سازي خواست و اهداف مبارزات مردمي »رهبران«

مجمع روحانيون مبارز موقعيت خود  خاتمي و ار از طرفعبا طرح اين ش تند كهسدر اين جنبش ه ديگري »رهبران«البته، .  مقابل مردم قرار مي دهند

ه كه الم داشتعارا امثالً محسن سازگ.  را در خطر ديده و براي جلوگيري از ارتقا مقام خاتمي در ميان رهبري اين جنبش با آن به مخالفت پرداخته اند

مـي توانـد كـاركرد ايـن     منطقـي اي   انسـان در صـورتيكه هـر   .  منحرف مي سازد» تجديد انتخابات«مردم را از خواست ابتدايي  ،اين طرح رفراندوم

» رهبـري «كه آقاي سازگارا را به مخالفت برانگيخته، اينستكه او هنوز نتوانسته اسـت مـارك   آنچه .  ببيند» تجديد انتخابات«رفراندوم را در راستاي 

مخالفت بـا ايـن    ،به هر حال.  خود را نيز از دست خواهد داد »نيم بند«خود را بر اين جنبش زده و اگر مردم به دنبال خاتمي بيافتند، همين موقعيت 

اينكه آيا موضـع مـا   ، ما سعي مي كنيم تا موضع خود را در مخالفت با اين طرح توضيح دهيم و قضاوت يردذشعار مي تواند از زواياي مختلف انجام پ

  .عليه اين شعار به دستيابي مردم به حقوق بنيادين خود نزديكتر است يا نه را به خود مردم مي سپاريم

 ،و فساد حكومتي ديكتاتوريو رسمي قانوني  نهادشان بر از بين رفتن ديكتاتوري و واليت فقيه به مثابه ي با بررسي شعارهاي اخير مردمي و تأكيد اي

مبارزه «با عنوان ، و بنظر ما در همان هفته ي اول مبارزاتشان، از چهارچوبي كه جنبش و رهبري سبز در طي اين يكماه ،به ما نشان مي دهد كه مردم

ضاتي كه اعتراتجمعات و مال حق برپايي تظاهرات ها و عبر امردم  پافشاريو همچنين،  . اند برايشان تعيين كرده بود، به مراتب فراتر رفته»قانوني

رنگوني سـ بـا محتـواي   » شبنامه هـا «و » خبرنامه ها«شعار نويسي و تهيه  و  ،اعالم شده است» غير قانوني«، ولي فقيهصريحاً از طرف مقامات قانوني و 

ه اند تصميم گرفت كه مردم ت قيقت اسبيانگر اين حدفاع از تجمعات خود با درگير شدن با نيروهاي سركوبگر، همچنين و جمهوري اسالمي كومت ح

قـدرت  و ، و بـا تكيـه بـه نيـرو     و توجيهات قانوني و رسمي بدون واسطه را... ني آزادي تجمعات و تظاهرات و قلم و بيان و ع، ي آزادي هاي خودكه 

و همچنين در مواردي كه براي حفظ محله ي خود از گزند و تخريب نيروهاي سركوبگر، با تصميم گيري جمعـي و  . به حكومت تحميل كنند ،مردمي

ه اي عـ و جامختارهاي مردمـي  سـاختن سـا   در جهـت جنـبش   رونـد  نويـد دهنـده ي   نيز  مشاركت تمامي اهالي محل به سنگر سازي روي آورده اند

با در نظر گرفتن اين واقعيات، يعني هدف سرنگوني حكومـت واليـت فقيـه از طريـق مبـارزات و دخالـت مسـتقيم مردمـي و          .مي باشد دمكراتيك

  .است» انقالب«يك عريف هر ديدگاهي، تپوسيده ي قديمي، با  شكوفايي نهادهاي جديد در مقابل نهادهاي

افـراد و  كـه   يرفتذدر ابتدايي ترين مراحل يك انقالب اجتماعي قرار گرفته است، اين را نيز خواهيم پـ يريم كه جامعه ي ما ذيت را بپعاگر اين واق

چنين جامعه اي هستند، در گران از دست دادن امتيازات خود حكومت و جامعه كنوني در خطر مي بينند و ناختار سخود را در يت عموقجرياناتي كه 

ا در نظر گرفتن ميزان انحصار قدرت ب.  قرار مي گيرندمبارزات مردمي  مخالفانصف  درو يا حتي، وقوع انقالب را مخالف بر باورهاي خود مي دانند، 

بـا جنـاح حـاكم،    و مخالفـت  باشند كه در عين رقابـت  در اپوزيسيون و جرياناتي هم  فرادپاسداران و رهبري، منطقي است كه ادر دست گروه سپاه 

ه اين مبارزات را از راه انقالب به سمت اصالحات صوري و ظاهري، تعـويض چهـره هـاي    سعي كنند كو  ودهخواستار بقاء نظام كنوني در كليت آن ب

اگر اين تضاد منافع رهبران جنبش سبز را با منافع مـردم بسـنجيم و   .  افشا شده ي احمدي نژاد و خامنه اي با چهره هاي جديدتر و مقبول تر ببرند

ـ انگيـزه هـاي ايشـان بـه     اعالم كرده اند، به ياد آوريم، آنگـاه،  » نظام حفظ«و » نجات نظام«شان را هدف  كه بارهاايشان  اعتراف شـعارها و   ه ي ارائ

ز چنين تالشـهايي  دو نمونه ا» تجديد انتخابات«و » رفراندوم«شعار هاي .  مردم را از ادامه ي مبارزاتشان باز دارد، درك خواهيم كردراهكارهايي كه 

تا مبارزات مردمي را از جهت برقرار ساختن يك نظام دمكراتيك منصرف كرده و نيروي ايشان را در جهت منافع جناح هاي ديگر حكومتي  تندسه

  .ندندازبيا به جريان
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و موسوي و سازگارا و مشاركت عيت هاشمي اما، مخالفت ما نه در جهت تثبيت موق.  خاتمي و روحانيون مبارز مخالفيم» رفراندوم«پس ما هم با طرح 

ساختارهاي پوسـيده ي نظـام سياسـي جمهـوري     جايگزيني  براي بلكه با انگيزه ي ادامه مبارزات انقالبيدر همين نظام،  المي،سو مجاهدين انقالب ا

   .و رشد و نمو مي باشند با نهادهاي دمكراتيكي است كه در حال زايش الميسا

 چهلمين روز شهادت ندا آقا سلطان

آنها اعالم . به گزارش خبرنگار نوروز، پسر عموي ندا آقا سلطان به همراه همسرش در روز عيد مبعث به ديدن خانواده سهراب اعرابي رفتند

خانواده ندا گفتند كه براي اين مراسم اعالم . است روز پنج شنبه، هشتم مرداد به مناسبت چهلم ندا بر سر مزار او حاضر شوندكردند كه قرار 

  . از حضور مردم استقبال مي كنند عمومي نخواهند داشت، اما

به هفته اول مرداد ماه خواهد بود در يك روز اين مراسم با مراسم برخي ديگر از كشته شدگان وقايع اخير كه چهلمين روز شهادت آنها منتهي 

  .گرد هم آيند 257اي در قطعه  پيش بيني ميشود به همين مناسبت جمعيت قابل مالحظه. شود برگزار مي

وي ساعت دقيق مراسم چهلم ندا از س. خانواده آقا سلطان پس از پايان مراسم در بهشت زهرا پذيراي دوستداران ندا در منزل خود خواهند بود

  . خانواده آقاسلطان اعالم نشد

به گفته وي در روز مراسم خاكسپاري ندا . پسرعموي ندا در اين ديدار از فشارهايي كه پس از شهادت ندا بر خانواده او وارد شده سخن گفت

ند خانواده ندا حتي براي مدت كوتاهي آقاسلطان، ماموران امنيتي پيش از خانواده ندا در بهشت زهرا حضور داشته و پس از پايان مراسم اجازه نداد

  ! "اي، بلند شو برو  ا كه خواندهات ر فاتحه "آنها به مادر ندا كه در سر مزار دخترش گريه مي كرده، گفتند كه . بر سر مزار او حضور يابند

ه گفته پسرعموي ندا، اغلب دوستان ندا نيز مورد ب. رفتار كنند "باب ميل آنها"با اينحال خانواده ندا به مادر سهراب گفتند كه ديگر حاضر نيستند 

  .اند بازجويي قرار گرفته

 لشكنجه چند روزه براي اعتراف گرفتن از يك هموطن كر و ال

 .گيرند پروا تحت شكنجه قرار مي بسيار خشن و شديد است و بسياري از آنها بي شدگاني خياباني شنيده شده كه رفتار ماموران امنيتي با بازداشت

بازداشت شده را كه كر و الل بوده، به ظن اينكه خود را به كر و  حاكي است در يكي از همين موارد، يك فرد» موج سبز آزادي«گزارش رسيده به 

نهايت پس از چند روز با تاييد كر و الل بودن او توسط پزشك،  ا به حرف بياورند و دراند تا او ر است، براي چند روز به شدت شكنجه كرده اللي زده

  .اند كرده وي را رها

 تحصن دانشجويان دانشكده معدن دانشگاه تهران در اعتراض به ادامه بازداشت دكتر خداياري

معدن دانشگاه تهران در اعتراض به ادامه بازداشت دكتر علي اصغر خداياري، استاديار گروه معدن دانشگاه تهران دست به دانشجويان دانشكده 

. در تجمع دانشجويان برخي از اساتيد دانشگاه تهران نيز حضور داشته و خواستار آزادي هر چه سريعتر دكتر خداياري شدند .تحصن زدند

شريح داليل بازداشت اساتيد دانشگاه تهران شده و نسبت به عدم مشخص كردن عاملين حمله به كوي دانشگاه دانشجويان همچنين خواستار ت

  .معترض بودند

  جان دستگير شدگان اخير در زندان اصفهان در معرض خطر جدي قرار دارد
اصفهان ،تعداد زيادي از مردم اصفهان و بخصوص جوانان در سلولهاي  ط وزارت اطالعات در زندان مركزي–بنابه گزارشات رسيده از بند الف 

  .انفرادي آن تحت شكنجه هاي جسمي و روحي قرار دارند

ط مملو از دستگيريهاي اخير مي باشد،دستگيريها ي گسترده  درسطح استان و بخصوص شهر اصفهان  -در حال حاضر سلولهاي انفرادي بند الف

در بين دستگير شدگان كودكان با . رين وزارت اطالعات به منازل مردم يورش مي برند و اقدام به دستگيري مردم مي كنندهمچنان ادامه دارد، مامو

  .ساله در اثر شكنجة بازجويان وزارت اطالعات  فك او شكسته شده است 17ساله وجود دارد و يكي از نوجوانان  17تا  15سنين 


