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 شانزدهم آذر، بن بست نظام واليت فقيه و رفراندم 
 

د، نيز به اين نتيجه رسيده اند امروز بخش مهمی از کسانی که چشم اميد به انجام اصالحات در نظام واليت فقيه دوخته بودن               
. ی  به اعدام محکوم شده اند       رتر هاشم  آقاج   جمعی از آنان به زندان افتاده يا همچون دک         . که اصالح اين نظام ممکن نيست      

آخرين اميد اصالح طلبان در نظام واليت فقيه تصويب دو اليحه ای است که از طرف آقای خاتمی  به مجلس ارائه گرديده                              
اما نظام جمهوری   . مال تصويب اين دو اليحه از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بسيار کم است                احت.  است

اسالمی امروز در شرايطی قرار دارد که حتی تصويب اين دواليحه  نيز کمک عمده ای به رهائی آن از بن بست کنونی                                    
اما . ابی بر کانديداهای نمايندگی مجلس است           اساس يکی از اين لوايح بر عدم اعمال نظارت  استصو                      .  نخواهد نمود  

  شورای نگهبان  ميتواند قوانين مصوب          - ترکيب مجلس هر طور هم که باشد           -سرنوشت مجلس کنونی نشان ميدهد  که          
اليحه ديگر مي خواهد که اقدامات خالف قانون اساسی بتوانند توسط  رئيس جمهور به دادگاه                                 . آنرا به راحتی رد کند       

در اين مورد هم واقعيت امروز جمهوری اسالمی نشان ميدهد که متجاوزين . ی محول شوند و تحت تعقيب قرار گيرندويژه ا 
به حقوق مردم در کليه اقدامات خود  مانند بستن روزنامه ها ، به زندان انداختن وکال و نظائر آنها حتی  به قوانين موجود                           

نيز بيشرمانه بدست    ) مانند حقوق مسلم متهمان سياسی       ( کند اين قوانين        نظام نيز  وقعی نمی گذارند و هرجا که اقتضا                
قضات عجيب الخلقه و گوش بفرمان رهبر زير پا گذاشته ميشوند و طبيعتا هر قانون جديدی نيز از اين سرنوشت مستثنی                           

 . نخواهد بود
 

فکران جامعه می آورد، حتی با تصويب         علی رغم فشاری که مافيای قدرت در رابطه با اين لوايح به اصالح طلبان و روشن                  
آنها و يا گرفتن تاييد مردم در رفراندم مورد نظر اصالح طلبان، مشکالت اساسی جمهوری اسالمی همچنان الينحل باقی                              

چه هم ولی فقيه ميتواند کماکان جلوی اقدامات مجلس را بگيرد و هم شورای نگهبان و يا مجمع تشخيص                            . خواهند ماند 
قوه قضائيه منتصب ولی فقيه نيز با انتصاب چند به                    . ميتوانند به راحتی مصوبات مجلس را رد نمايند               مصلحت نظام     

اصطالح قاضی چون سعيد مرتضوی قادر خواهد بود کماکان با استناد به قوانين جاری نظام و در صورت لزوم نقض آنها                            
 .ی، خود آنستدر يک کالم،  مشکل اصلی جمهوری اسالم. به شکار مخالفين بپردازد

 
ملت ايران بايد هشيار باشد که آخوندهای ارتجاعی که دوران حاکميت آنها اين روزها به پايان خويش نزديک شده است، با                      
تمام امکانات و با استفاده از اوباشان طرفدار خويش کوشش خواهند نمود حتی به قيمت برپاکردن انواع آشوب و دسيسه                         

 . لت نيروهای  خارجی در ايران عمر ننگين خود را چند صباحی طوالنی تر کننديا فراهم کردن زمينه های دخا
 

" نظام جمهوری اسالمی  "پيشنهاد عده ای از روشنفکران و دانشجويان انجام رفراندمی است که مردم بتوانند در آن ميان                      
ن با توجه به شرايط حساس          نهضت مقاومت ملی ايرا     . انتخاب کنند " حکومتی مبتنی بر دموکراسی و مردم ساالری           "و  

کنونی منطقه، انجام چنين رفراندمی همراه با بوجود آمدن يک دولت موقت به منظور تشکيل مجلس موسسان را برای                                
در اين رابطه ما از هموطنان خود ميخواهيم که از            . خروج مسالمت آميز کشور از بن بست سياسی کنونی ضروری ميداند             

و بخصوص از طرق ممکن حمايت خود را از جنبش دانشجوئی که تا کنون توانائی ابراز اين                    چنين راه حلی پشتيبانی کنند       
خواست  را داشته است نشان دهند  و اين جنبش را در مبارزاتش، بخصوص در اين روزها که مصادف با روز تاريخی                                  

  .شانزدهم آذر است، تنها نگذارند
 ايران هرگز نخواهد مرد

 يران نهضت مقاومت ملی ا      
  ٢٠٠٢ دسامبر ۶ مطابق ١٣٨١ آذر ١۵                                                      


