
 
 : درباره فراخوان بھ رفراندوم

  در باره فراخوان بھ رفراندومانیرانی اینظر مجامع اسالم
 

 لیرفراندوم تشک(  را با عنوان ی در داخل وخارج کشور متنیرانی اانی و دانشگاھیاسی از فعاالن سیجمع
 را امضا نآمنتشر واز عموم ھموطنان درخواست نمودند  ) ی قانون اساسنی تدویمجلس موسسان برا

 یریاصل شکل گ) " امضا کنندگان  (انی بھ حام،ی ھمھ پرستھی از کمیریسپس با اعالم کناره گ. ندینما
 و تسلط ی اسالمی ذات مستبد نظام جمھوریعنی یقتیمتن از حق . وستندیپ" رانی در ایرفراندوم مل" گفتمان 

 شنھادیپ. جستھ تا تقاضا را موجھ گرداند شئونات آن ، جان ومال مردم ، مدد ی بر تمامھی مطلقھ فقتیوال
 در ی واستقرار آزادی مردمساالری اگر بھ بر قراریگریمثل ھر اقدام د) رفراندوم ( ی عمومیرجوع بھ آرا

 کندی رادنبال می اھدافی سایاما مسلم است ھر عمل ، از جملھ ، ھر اقدام س.  خوب است انجامدی برانیا
 شتاب روند تحول در جامعھ ای وی بر کندی دارد کھ بنوبھ خود اثراتازیفھا ن فراخور آن ھدیوالجرم بھ ابزار

 آن بر ی در باره اثرات احتمالی است کھ قبل از ھر اقدامیاسی بر فعاالن سلی دلنی ھمھب. گذاردی میبجا
ول  توجھ الزم مبذی مثال اگر بھ اثر مخرب جنبش اصالح طلبیبرا.  الزم راانجام دھندیجامعھ ، پژوھشھا

 .داشتیبھتر از آنچھ کھ ھست ، قرارم"  اقالیتی اکنون وطنمان در وضعشد،یم
 سی نوشی بنی مجلس مؤ سسان بھ منظور تدولی تشکیرفراندوم برا"  کالم نیا.  فراخوان مبھم است متن

 "  آزاد مردمی آن ، با رأی الحاقیثاقھای حقوق بشر و می جھانھی بر اعالمی ، مبتننی نوی قانون اساسکی
 دھندگان، محل رفراندوم ، شنھادی اگر در نظر پرایز. ستی بر خوردار نی کافتی کھ از شفافی است کلیصورت

 ی اسالمی جمھوریباشد، قانون اساس ) ی اسالمی جمھوری فعلنیقوان(  و عمل در چھار چوب قانون رانیا
و محال  . دیگذر نما" یرھبر" ی مجرا ازدی بای رفراندومشنھادی ھر پرایز . دھدی را نمی امکاننیبھ آنان چن
 از آنجاکھ برطبق ن،یعالوه بر ا.  را بدنبال خواھد داشت لش تن بدھد کھ انحالی بھ رفراندومیاست رھبر

 ستی اصل مجاز ننی درمورد ایدارد رجوع بھ آراء عموم " یمنشاء الھ " ھی مطلقھ فقتی والیقانون اسا س
 رفراندوم لھی از وس،ی در محدوده نظام کنونن،یبنا بر ا . دین را طلب نما لغو آتواندی نمزی خود رھبر نی، حت
 مردم ی جنبش عمومنیگزی استفاده کرد و آن را جای کنونرانی در ای استقرار مردمساالریتوان براینم
 ی مبارزه ما برایتمام) . زدی ری نمیکھ در اثر آن خون از دماغ کس ( دی نامی قانونی نمود و اقدامرانیا

 ناقض ی ، اگر قانوننیبنا بر ا.  ، استانیرانی ای حقوق انسان و حقوق ملانگری بیاستقرار قانون ، قانون
 تی نظام ، والنی آن را محترم والزم االجرا دانست و از آنجا کھ در اشودی از حقوق انسان بود، نمی حقیحت

 .  استیرانیروندان ا حقوق شھھی ناقض کلی اسالمی جمھورنیمطلقھ فوق قانون است ، قوان
 در ی قصدنی جنبش باشد، چنکی و دعوت آنان بھ انیرانی ای دھندگان جلب افکار عمومشنھادی منظور پاگر

 سر و کار دارند و نھ با شنھادی با پرانی کنندگان در سر دارند ، مردم اشنھادیفراخوان ابراز نشده و اگر پ
 وردآ ی روی بھ جنبش ھمگاندی بای میرانی ایجامعھ ا:  گفت ی بھ روشندیبا.  گذردی منآ ای نی در سر انچھآ

 کھ رانی جنبش مردم انکھی ایاما برا. انجامدی استقرار نظام مردم ساالر بیتا کھ کار بھ انجام رفراندوم برا
 یتی معلمان ، کارگران و کشاورزان وباالخره نارضاان،ی دانشجوی اعتراضیبطور پراکنده، در حرکتھا

 :دی باانجامدی بی عمومبش جنکی کند ، بھ یوز م ، بریعموم
 

  قرار داد نھ کسب قدرت، یھدف را آزاد -1
  شود ، ی بنا منآ بر یشنھادی راھنما کھ نظام پشھی روشن فکرواندانیب -2
 ی کھ مجامع اسالممیشوی آور مادی(  اصول راھنما انگریبا برنامھ شفاف ب) نیجانش ( لی بدشنھادیپ -3

 ( مجامع موجود استتی ارائھ داده اند کھ در سای بھ افکار عمومیشنھادی را با عنوان نظام پی طرحانیرانیا
. 

 مردم ی از سوی اسالمی شدن نظام جمھوری از نفانی جھانی افکار عمومی دھندگان آگاھشنھادی قصد پاگر
ت گسترده منظور آنان را حاصل  با عدم شرکری در چند انتخابات اخرانی گفت کھ مردم آگاه ادی باشد ، بارانیا

 ...کرده اند و
 یالاقل بخش کوچک(  و بدنبال آن رفراندوم است ی مداخلھ خارجی برای سازنھی ناکرده منظور زمی خدااگر

 پرورانند ودر فراھم ی آن را در سر می تفکر تعلق دارند و آرزونی بھ اوستندیاز امضا کنندگان کھ بعد بدان پ
 .  استیاالر مردمسی فرض خود ناقض استقالل و نافنیا ) ندکوشیکردن اسباب آن م

 کھ کسب امضا را مدنظر دارند نھاآ بخصوص ستند،ی برخوردار نتی کھ از شفافی جملھ مضزات متوناز
 :  ضررھا اشاره کردنی بھ اتوانیم
 



 تنھا نسانیو بد دھندی ملی شعار تقلکی را در سطح ی نظام استبدادکی مبارزه با تی ماھیتنوع وگستردگ -1
 گراستی با قدرت دی قدرتینی بلکھ جانشی کھ ھدفشان نھ استقرار آزادیی ناشناختھ ھاتی فعالی را برانھیزم

 . آوردی است فراھم مشفاف ری سوار شدن بر موج احساسات موجود در جو ابھام وغزدریو تبحرشان ن
 

 گری دی واز سودینمای متون خالصھ میمضا وحداکثر عمل آن را در ادینمای از جامعھ را منفعل میبخش -2
 با جنبش دوم شنھادی پنی ااسیق . دینمای مجادی کاذب ادی امندیبی صورت را مشتری از جامعھ کھ بیدر بخش

و ھر . دی انجامی بسرخوردگام جنبش سرانجنآ کرد کھ دی تأکدی ، بانیبا وجود ا. خرداد معل الفارق است
 . کندی کمک منآ اتی وبھ ادامھ حمدانجای نظام متی بھ تقویسرخوردگ

 
 ی است ، باالخره چھ کسی مردمساالری برای خطرناک و از آفات جنبش عمومھای رفتن مرز بندانیاز م -3

 را صاحب ی طلب است ؟ آنان کھ بازماندگان خاندان پھلوی پھلوی سلطنت طلب وکی وچھ کسخواهیجمھور
 ی جمھورکی با یتی کرده اند چھ سنخنییام دلخواه خود را تع وازقبل شاه ونوع نظدانندی مرانیملک وملت ا

با جمع اضداد " ائتالف بزرگ  " ای آورد؟ آی نمی تعھدچی اشتراک امضا ھای داشتھ باشند ؟ آتوانندیخواه م
 را لھی ھنوز ھدف وسای خود صادقند؟ آی در دعوندینمای ائتالف شرکت منی کھ در ای است و آنانریامکان پذ

 ... ای ؟آکندی مھیتوج
 وپنج قرن ستی از بشی کھ با انقالب شکوھمند خود در سال پنجاه وھفت بھ برانی کھ مردم امی اعتقاد دارما

 را کندی بھ عنوان ابزار قدرت استفاده منی کھ از دینی دی تجربھ دولتنکی ادندی بخشانی پایاستبداد شاھنشاھ
 :  آنر ساالرند کھ د نظام مردمکیاز سر گذرانده اند ودر حال گذار بھ 

 وحق ستی نشی مردم بر حق سرنوشت خوتی حاکمکی شری قدرت خارجچی معنا کھ ھنی بداستقالل
 بھ ھر بھانھ ستی مجاز نزی نیرانی اچی راندارد وھرانی ای مدا خلھ در امور مربوط بھ مسائل داخلچگونھیھ
 .دیما مطالبھ نی را در مسائل داخلگانھی بی کھ باشد مداخلھ قدرتھایا

 از آن جمھور مردم تی و والستی مردم نتی حاکمکی شری حزبای فرد و گروه وسازمان چی ھیعنی یآزاد
 . است
 .  از نھاد دولتیدئولوژی ، مرام ، انی دییجدا
 .  عدالتزانی بر مرشد
 .  باشندی مری و خدشھ ناپذھی اصول پااز
 قادر و ی جنبشنی بھ چنرانیست و مردم ا اری وبدور از خشونت امکان پذی عمومی گذار بھ جنبشنیوا

 حزب ای یھر گروھ.  را فراھم آورد ی جنبشنی چننھی است کھ زمی کار،یدر واقع کار اساس. ندیتوانا
 کند تا نکات مشترک در عرصھ ی را بھ مردم معرفشیھای گژهی خود ومختصات و ویشنھادی نظام پیوائتالف
 در عرصھ مبارزه یاز احزاب وسازمانھا وگروھھا ، ناشناختھ ا مردم ی شوند و با شناخت عمومافتھیبحث 

 . نماندیاسیس
 
 

  ١٣٨٣ ذرآ١٤
 انیرانی ای اسالممجامع


