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  "فراخوان ملی برگزاری رفراندم" در باره         
 

  
و با جمع آوری امضا از طريق " فراخوان ملی برگزاری رفراندم " حرکتی که اخيرًا تحت عنوان 

 که هدف اصلی خود را برگزاری آغاز شده است، تا جائی"  دات کام. شصت ميليون" سايت اينترنتی 

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، آنان را 

رای برانداختن حکومت، منفعل شان می به دنبال سراب روانه می کند و در مبارزه حقيقی و کارساز ب

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 فراخوان به برگزاری رفراندم گنجانيده 

گزاری رفراندم، رفراندم برای نوع معينی از نظام حکومتی را هم به و در عين امضا گرفتن برای بر

نام اين فراخوان . اجرا گذاسته است، کاله برداری  يک گرايش معين سياسی را به نمايش می گذارد

  .هر چه باشد، فراخوان ملی نمی تواند باشد

صورت می "  ان فراخوان رفراندم تغيير حکومت و فراخوان مجلس مؤسس" آنچه در زير پوشش 

و بخشی از طرفداران سقوط کم هزينه رژيم؛   استفاده از يک شعار وسوسه انگيز برایگيرد، سؤ

امضا جمع کردن برای آن، ولی در حقيقت در خدمت شکل دهی به يک ائتالف سياسی ميان گرايش 

 و .ه  استمعينی از طيف های مختلف اپوزيسيون، از سلطنت طلب و جمهوری خواه و ملی گرا و غير

همه اين ها با سؤ استفاده از نام و اعتبار چند زندانی سياسی خوشنام، که نمی توانند به درستی و 

می گذرد مطلع شوند؛ و نيز در خارج از کشور و زير تابلوی اعتبار آنان  از آنچه  و بموقع بطور کامل

اندم سؤ استفاده و حمايت گرفتن از شهرت و اعتبار افراد سرشناسی که قصدی جز حمايت از رفر

گرايشاتی يک همايش سياسی ميان و  فراتر از يک ليست امضا برای رفراندم، اين حرکت،. ندارند

تن، اراده و ابتکار توده های  که تغيير حکومت را می خواهند، به شرطی که از طريق سازمان يافاست

 نباشد و به اقتدار آنان منتهی نشود؛ گرايشاتی که فاعل رفراندم و تغيير حکومت را در بيرون مردم

حق حاکميت مردم ايران از جانب آمريکا را بر قيام مردم برای اعمال جدی مرز ها می جويند و تهديد 

 کمکی به مردم و مبارزات آنان برای چهي ائتالف يک چنين طيفی. حاکميت خود ترجيح می دهند

  . خالصی از جمهوری اسالمی نخواهد کرد



اما مسئله اين است که اين مدعيان رفراندم برای تغيير . ما طرفدار سرنگونی جمهوری اسالمی هستيم

مردم ايران بارها با تحريم . حکومت، درست در برابر ملزومات واقعی سرنگونی حکومت می ايستند

ت،  به ابتکار خود و به دست خود رفراندم برگزار کرده و با صدای بلند گفته اند که اين رژيم انتخابا

را با رفراندم نمی با رفراندم فقط همين را می شود گفت و هيچ حکومت استبدادی . را نمی خواهند

رند؛ بايد مردم برای ساقط کردن جمهوری اسالمی، بايد قدمی جلو تر از رفراندم بردا. شود ساقط کرد

آنان . برای عملی کردن نتيجه رفراندمی که در چند انتخابات معلوم شده است، خود را سازمان دهند

بايد نه حول يک رفراندم خيالی و ناشدنی، بلکه حول تدارک اقدام متشکل و متحد توده ای برای 

  .واژگون کردن حکومت بسيج شوند

 نه به رفراندم و نه به ائتالفات چنين نيروهائی مردم ايران برای رهائی از شر جمهوری اسالمی،

نياز آن ها تشکل، سازماندهی و اتحاد جنبش های متنوع آزادی خواهانه و برابری . احتياج دارند

  . طلبانه شان است
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