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  روشنفکران ايران و مسأله رفراندوم
  سام قندچی

   
   

 مثأل  .برخي روشنفکران ما از سلطنت و جمهوري بگونه اي صحبت ميکنند که گوئي در يک کشور دموکراتيک هستند
 ولي اگر مردم سلطنت را خواستند، به رأي مردم در رفراندوم سلطنت و  من خودم جمهوري را ترجيح ميدهم،"ميگويند 
 بسياري از دوستان که از نيروهاي مستقل و دموکرات ايران هستند نيز نا آگاهانه به اينگونه به  ". احترام ميگذارمجمهوري

ه جوان  با آوردن شا  کمک ميکنند، افسانه اي که يک بار بعد از سقوط رضا شاه،افسانه سلطنت دموکراتيک
  .  آزمايش شده است پهلوي،

   
اگر اين .  تصويري از جدل سلطنت و جمهوري در مقطع زماني حاضر ارائه دهيم اين گمراه کردن مردم است که چنين

روشنفکران واقعأ خود طرفدار جمهوري هستند و آن را ترجيح ميدهند، بايستي ذکر کنند که بارها سلطنت ايران از شرايط 
 بارها مردم با خون خود به سقوط   و بهترين احترام به رأي مردم اين است که، شت استفاده کرده است،خاص براي بازگ

 و شياداني که تحت عنوان رفراندوم ميخواهند سلطنت را به ايران بر گردانند، در پي احترام به نظر  سلطنت رأي داده اند،
 در برابر اين شيادان  مترين مسأله حمايت از دموکراسي، مه  و در روز سقوط رژيم جمهوري اسالمي، مردم نيستند،
  .  آنها خواهد بودمجاهد و متحدين  سلطنت طلب،

   
ل و  و از همه اين کوششها براي باز گرداندن جال  گمراه کنند،  پس از دادن اين همه خون، نگذاريم دوباره مردم ما را،

 اين حد اقل انجام وظيفه روشنفکري در زمان حاضر است، زماني که به سقوط رژيم  .جبروت خانواده پهلوي استفاده شود
 ، که خميني از موقعيت استفاده کرد، اين بار سلطنت از موقعيت 1357 نبايد دوباره نظير  .جمهوري اسالمي نزديک هستيم

  .براي بازگشت استفاده کند
   

 سال پيش مردم 25 که   و نه براي تعيين جمهوري يا سلطنت، ذهبي و ايجاد سکوالريسم است، براي پايان رژيم مرفراندوم
 اگر رضا پهلوي در شهروند عادي خواندن خود صادق بود، پايان سلطنت را اعالم  .آن تصميم را با خون خود گرفته اند

 مأمورينش از سوئي از بخشي از چپ استفاده  و به رفراندوم براي ايجاد جمهوري سکوالر ياري ميرساند، نه آنکه ميکرد،
کنند، و از سوي ديگر، نيروهاي مستقل دموکرات ايران را در راديو ها و تلويزيون ها و انتشارات خود، توده اي و تجزيه 

  .طلب بخوانند
   

وکراسي چپ  ولي نه در جهان امروز و بويژه نه در ايران، ديگر مانع اصلي دم من خود از منقدين اصلي چپ هستم،
 مانع اصلي دموکراسي در ايران، جمهوري اسالمي، بازگشت سلطنت، و سازمان مجاهدين خلق هستند، سه نهاد  .نيست

 و حمله  فاشيستي که هيچ احترامي براي دموکراسي قائل نيستند، و بخشي از جنبش دموکراسي خواهي ايران نيستند،
  . خالفت آنها با سيستم سياسي مطبوع خود جائز ميشمارند بخاطر م را تا حد شکنجه و قتل افراد،* فردي*
   

 و اگر در قدرت هستند، نظير ساواک  در برابر جدل سياسي مخالفين ميکنند،* شخصي*اگر در قدرت نيستند، حمله 
انهاي صدام  ادامه آن ساواماي جمهوري اسالمي، مخالفين شکنجه ميشوند و يا به قتل ميرسند، و يا نظير قتلگاه زند  و شاه،

  . با مخالفين سياسي رفتار ميشود مجاهدين خلق،
   

  .همانگونه که قبأل نوشتم، تنها راه پايان جمهوري اسالمي انحالل سلطنت و انحالل سازمان مجاهدين خلق است
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  به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ايران

   
  سام قندچی، ناشر و سردبير
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