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 کيانند؟  آيا طرح  اين شعار          »رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم       «  شعار    اصلی   مدافعان
    ياری رساند؟می تواند به سير صعودی مبارزات دانشجوئی و ساير اقشار  اجتماعی 

 
 سعی دارند با     گرايش    ۴ بايد متذکر شوم که در حال حاضر،            ،قبل از وارد شدن به بحث اصلی        

 :طرح  کنند، بحث رفراندوم را نسبتا متفاوتتفسيرهای 
 

 با حذف واليت    حفظ رژيم    که خواستار     هستند   دسته اول  عده ای  از اصالح طلبان رژيم اسالمی           
  .م هستندفقيه از طريق رفراندو

 
در اين جهت   . دسته دوم بر اين اعتقاد هستند که اختيارات رئيس جمهور و مجلس بايد بيشتر شود                  

 .پيشنهاد می کنندرا باز  می کند بيشتر و مجلس را جهمور رفراندوم لوايحی که دست رئيس آنان 
 

ی با نافرمانی    که رژيم اسالم    ند   که خواستار  ،اپوزسيون خارج کشور هستند    قسمتی از   دسته سوم   
 .تن در دهد اجرای  رفراندوماز جانب اقشار مختلف مردم، به مدنی  مدائم  

 
 نظام کنونی دسته چهارم منظورشان از رفراندوم بر سر نوع و ترکيب حکومتی است که بعد از                       

 .بايد جايگزين شود
 

 است  تماعی  انقالب اج هر چهار دسته در يک چيز اشتراک نظر دارند و آن  جلوگيری از وقوع                     
 از هر گونه تغيير در بدنه        ين رفراندوم   طراح. که تمام مناسبات اجتماعی را در هم خواهد ريخت          

که می خواهند بدون آسيب بر ارگانهای سرکوبگر          چرا   ، اقتصادی ايران در هراس هستند      -سياسی
 . ونی نمايندکنونی با کمی آرايش و پااليش  آن، يک باند قدرت جديد  را جايگزين باند قدرت کن

 
تمرکز بيشتر بحث ما در اين نوشتار کوتاه، روی دسته سوم خواهد بود که می خواهند از طريق                             

اين سوال پيش می آيد که       در  اين مورد     . نا فرمانی مدنی رژيم را وادار به پذيرش رفراندوم بکنند           
اده ، که يکباره ما را بر       آيا رژيم هيچ گونه عقب نشينی در رابطه با سرکوب مردم از خود نشان د                

حاال اگر هم    . ش، مردم تصميم بگيرند     آن داشته که از اين رژيم بخواهيم که بر سر بود يا نبود                     
فرض کنيم رژيم طرح شعار رفراندوم را قبول کرد و حتا آن را به اجرا گذاشت، باز هم اين ساده                       

 .باوری محض نيست که بپذيريم بدون هيچ مقاومتی کنار می رود
 
در صورت وقوع هر گونه رفراندومی چه مرجعی           وال بعدی که مطرح می شود اين است که               س

آيا سازمان مللی که خود زير مجموعه سياستهای             . می خواهد به اجرای صحيح آن نظارت کند            
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 که  داين مساله را بايد در حالی مورد نظر قرار دا              . آمريکا ست ، صالحيت اين کار را داراست           
به عراق وارد مذاکره با رژيم اسالمی حاکم بر                يکا و ساير شورکا برای حمله        ايالت متحده  آمر     

 .ين رژيم امتيازاتی را هم بدهند ايران شده اند و حتا حاضرند  به ا
 

 مذهبی کنونی،  آ نگونه  رفراندومی که باعث نبودش می شود غير ممکن                      -با بود رژيم استبدادی    
 . ا ست

 چون اين شعار تضادهای بين مردم و         ر زير چترش مردم را متحد کند      شعار رفراندوم نمی تواند د    
 .امن می زند د را ی همياری و توهم کاذبع و نو نکردهشديد حاکميت را ت

  چراکه. شعار رفراندوم  سبب در جا زدن و پسرفت دانشجويان و مردم معترض می شود                                    
 و اگر     د، زياد عمر نکرده    فضاهای بازی که پس از هر حرکت بزرگ مردمی به وجود می آين                   

شعارهای راديکالی از طرف معترضان مبنی بر گسترش مبارزه  شکل نگيرد، بعد از مدت                                
و جو نا اميدی و رخوت را به محيط دانشگاهی                 مبارزان،  و  ا سرکوب مخالفان      کوتاهی رژيم ب   

 .اجتماع  بازخواهد گردانيد
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