
 ۴شماره ، ۱۳۸۳دی ماه     نشريه جبهه ملی ايران، خارج کشور،                                                             ۲

 جامعه دمکراتيک نه جرم سياسی دارد نه زندانی سياسی 

 

  ) پاريس(بيانيه ی ايرانيان دمکرات و الئيک 
  

  رفراندم؟ برای چه؟ و چگونه؟
  

پس از شکست مفتضحانه خاتمی و اصالح طلبان و رسـوایی مضـحکۀ       ... 
رژیمـی  . مجلس هفتم، اکنون دیگر همراه رژیم ماندن کاری است دشـوار          

که حول قدرت مطلقۀ مشتی سودجو شکل گرفته است که از هـیچ حقـه               
نایتی برای پاک کردن صحنه از رقبای خود، فروگـذار نکردنـد و      بازی و ج  
این حاکمین کنونی همانهایی هستند که در دوره های مختلف،     . نمی کنند 

قتلهای دگراندیشان را سازمان دادند و به بهانۀ اسالم از طریـق جنایـت و           
چپاول ثروتهای ملی، اندوخته های کالن گردآوردند که امـروز آنهـا را در              

  .ی، کانادا، جیبوتی و اقصی نقاط دنیا سرمایه گذاری می کننددوب
  :در بخش ديگری آمده است

کسانی کـه بـرای رهـایی  از شـرّ ایـن بختـک پیشـنهاد رفرانـدم                   ... 
دهند، چون خودشان در رابطۀ نزدیک با این آقایان بـوده انـد، مسـلماً      می

. ه نمی توان بسـت  می دانند که برای اجرای آن هیچ امیدی به این دستگا          
آیا فقط یک لحظه می توان تصور کرد که مثالً رفسنجانی بـرای اصـالح             

  !رژیم و استقرار حکومتی دموکراتیک به نفع مردم پیشقدم شود
  :و اضافه می کند

بدین ترتیب اجرای رفراندم برای ایجاد یک تغییـر بنیـادی در ایـن               ... 
 های درونی آن امکـان پـذیر       رژیم اصالح ناپذیر، توسط هیچیک از مؤلفه      

نیست باقی می ماند دو عامل دیگر و این دو یا کشورهای خارجی هستند               
و یا خود مردم ایران، ظاهراً پیشنهاد دهندگان، بعنوان عامل اصلی برگـذار       
کنندۀ رفراندم، بیشتر به کشورهای خـارجی نظـر دارنـد و شـاید هـم بـه                  

کومت دل بسته اند چرا که      ترکیبی از کشورهای خارجی و عوامل درون ح       
نقش مردم برایشان فقط هنگام رفتن به پای صندوق ها مطرح می شود و    

  .الغیر
  :و ادامه می دهد

تا زمانی که توده های مردم بطور مستقل و متشـکل بـرای ایجـاد                   ... 
وارد ) که با برچیدن بساط جمهوری اسالمی مترادف است(تغییرات بنیادی 

، استقرار یک دموکراسی واقعی در ایران امکـان پـذیر   صحنۀ مبارزه نشوند  
بعالوه منطق مبارزات این چند سال اخیر به روشنی نشان داد کـه             . نیست

  .ها چه نتایج رقت باری می آفریند احتراز از به میدان آوردن توده
  :                                                و سپس می آورد

انون اساسی ایران، رفراندوم ذکر شده اسـت و از ایـن رو             البته در ق       ... 
قاعـدتاً   این یک موضوع قانونی است و کسانی که آنرا مطـرح مـی کننـد              

ولی شورش و اعتصاب هم در قانون اساسی . نباید تحت پیگرد قرار بگیرند
رفرانـدم  . قـرار دارنـد   » قـانونی « ذکر شده اند و در زمرۀ حقوق اساسی و          

صورتی که هدفش فقط تغییرات صوری در رژیم و فریـب           در  (جایگزینی،  
اگر در چهارچوب همین رژیم و توسط او انجام بگیرد باید بـه   ) مردم نباشد 

تأیید مقامات و ارگانهای آن برسد کـه بیاینـد و انحـالل خـود را بـه رأی         
عمومی بگذارند؛ بگذریم از اینکه اساساً رژیم برای رأی مردم ارزشی قائل            

را از هـم اکنـون مـی تـوان       ) اگر آزاد باشد  (ۀ این همه پرسی     نتیج! نیست
حدس زد و بهمین دلیل چنین سفاهتی از این رژیم در شرایط کنونی بعید              

البته می توان یک رفراندم فراقانونی و خارج از کادر رژیم تصور کرد . است
و این بمعنی پایان کار رژیم و سرنگون بودن اوست که در اینصورت دیگر           

  .فراندم نیازی نیستبه ر
  :در پايان نتيجه می گيرد

آنها که به لزوم تغییر رژیـم      . هم اکنون انتخاباتی جدید در راه است           ... 
اعتقاد دارند بهتر است قدم پیش بگذارند و برای بیان بیهـوده بـودن ایـن                
شعبده بـازی و لـزوم جـایگزینی جمهـوری اسـالمی بـا یـک جمهـوری                  

تخابات را تحریم کرده و الاقل سـه روز اعتصـاب       دموکراتیک و الئیک، ان   
  .عمومی اعالم کنند

  
  بيژن تيرداد، جواد قاسم آبادی، مهری زند، جواد مهران

  )پاريس(از ايرانيان جمهوری خواه دموکرات و الئيک                  

  ۱بقيه از ص ...              تحريم انتخابات رياست جمهوری 
     از اين زمـان تبليغـات گسـترده، حسـاب شـده و کرکننـده ای           

جنـاح کـارگزاران    توسـط   شروع شد که هزينه هـای آن در داخـل           
سازندگی و مديران شرکت ها و کارخانه داران پولدار شده در دوران 

و نيـز برخـی از کشـورهای        » !مـرد سـازندگی   « رياست جمهـوری    
يدآمـده مـردم نااميـد از       در جّو تبليغاتی پد   . خارجی تأمين می شد   

همه جا به اميد انجام  اصالحات و رهائی از وضعيت نـاگوار زنـدگی    
به پای صندوق های رأی گيری شتافتند و نامزد جنـاح کـارگزاران             
سازندگی بنام رياست جمهور اصـالح طلـب از صـندوق هـای رأی              

آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور نظام حاکی        . گيری سربرآورد 
  . دوسّوم واجدين شرايط درانتخابات بوداز شرکت

     بدين ترتيب جناح کارگزاران سازندگی نـه تنهـا نهـاد رياسـت             
ديگــری را بنــام مجمــع نهــاِد جمهــوری را از آِن خــودکرد، بلکــه 

ايجـاد  )  از آن تاريخ دائمـی نبـود       پيش که(تشخيص مصلحت نظام    
در سـاية   نمود و رياست آنرا نيز در اختيـار گرفـت، و ايـن همـه را                 

سازش با قدرت های اروپائی و ايجاد جّو تبليغاتی و کشاندن مـردم             
مـردم را زمـانی کـه از    . پای صندوق های رأی گيـری بدسـت آورد     

 و در پـی تغييـر آن شـرايط باشـند بـا              هشرايط موجودناراضی بـود   
  .تبليغات کاذب می توان بگمراهی کشاند

مردم ناراضی  . بود ه نيز اتفاق افتاد   ۱۳۵۷     چنين حالتی در سال     
از نبود آزادی های فردی و اجتمـاعی و وجـود تبعـيض در سـطوح       
مختلــف جامعــه کــه در تــالش بــرای پديــد آوردن نهضــت آزادی  
خواهيخواهی بودند که می توانست آرام آرام خواست هـای آنـان را          
تحقّق بخشد، در پی يک تبليغات گسترده و حساب شده جهانی، از            

ه سوی استقرار استبدادی مذهبی سوق داده    مسير خود منحرف و ب    
  .شد

     اميد بستن به معجزة امام زادة رياست جمهور اصالح طلـب در            
انتخابـات مجلـس   (اثر همان شکل از تبليغات دو نوبـت ديگـر هـم         

تکـرار شـد و مـردم بـه پـای           ) شورای اسالمی و رياست جمهـوری     
  .صندوق های رأی گيری رفتند

خابات يک بار ديگر ايـن حقيقـت را ثابـت              شرکت دراين سه انت   
تنها آراء مردم را نياز دارند      کرد که سردمداران نظام های خودکامه       

 ،و بــس، و پــس از بدســت آوردن رأی آنهــا در تأئيــد نظــام خــود 
  .دهند کوچکترين اهميتی به خواست های مردم نمی

    نمايش انتخابات و جلب مـردم بـه شـرکت در آن در جمهـوری             
 بيشتر بدين خاطر است که به افکار عمومی مردم جهـان و             اسالمی

به ويژه پشتيبانان خارجی خود نشان دهنـد کـه نظـام اسـالمی از               
پايگاه مردمی برخوردار است و اينکه آزادی در ايران وجود نـدارد و            

حقوق بشر در آن اجرا نمی شود آنقدرها مّهم نيسـت،            مفاد منشور 
 و جناح های قدرت در حاکميـت        چرا که مردم نظام را می خواهند      

  . بازی می کنندرانقشی نظير احزاب در کشورهای ديگر  نيز
     تجربه های بدست آمده در اين سه انتخابات باعث شد که مردم 

انتخابات انجمن های اسـتان و شهرسـتان و         (در دو انتخابات بعدی     
  .شرکت نکرده و آنرا تحريم کنند) انتخابات مجلس اسالمی

با وجود تمـام ترفنـدهای      (ر انتخابات مجلس شورای اسالمی           د
سردمداران نظام و ايجاد جّو رعب و وحشـت درمـورد کسـانيکه در            

 تـا  ۲۶بر پاية گزارشهای موثق تنها حـدود       ) انتخابات شرکت نکنند  
  . درصد واجدين شرايط به پای صندوق های رأی گيری رفتند۲۷

ــات ديگــری در پــيش اســ  انتخابــت رياســت . ت     اکنــون انتخاب
مردم از هم اکنون اين انتخابـات       . ۱۳۸۴جمهوری اسالمی در سال     

ند و اين بار هم با عدم حضور خـود رأی منفـی            ه ا را نيز تحريم کرد   
اين تصـميم شـامل همـة    . بزرگ ديگری به کلّيت نظام خواهند داد      

  ٭. انتخاباتی خواهد شد که در اين نظام برگزار گردد


