درﺑﺎره ﻣﺎ
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ،ﺧﺮداد )۱۳۸۰ژوﺋﻦ
 ،(۲۰۰۱ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۴ﺳﺎﻟﻪ اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺟﻤﻌﯽ از » ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪی« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ »ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ رژﯾﻢ
ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ.
اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ رژﯾﻢ ،اﻣﮑﺎن » اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم« ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ » ﺟﻨﺎح ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ
و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﻮه ی اداره ی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم دﯾﻨﺴﺎﻻر و اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ«.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ » ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺎط ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ی دﯾﻨﯽ« را در » ﮔﺮو
ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و » دﻣﮑﺮاﺳﯽ « را
آﻣﺎج اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮل آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ » اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری
ﻻﺋﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺜﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎ و روش ﻫﺎ« و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ » ﻣﻮازﯾﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ » روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ« در ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﻢ ﻫﺎی » ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺨﺺ
اﯾﺮان« » ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و »
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
اﯾﺮان را در ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۰۳در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ در
ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک«
و ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ

ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ در
ﭘﺎرﯾﺲ ) ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،(۲۰۰۴ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
»ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ« آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
»ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری و ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان« ﺗﺪارک ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اى از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﭗ ،ﻣﻠﯿﻮن و دﯾﻦ ﺑﺎوران ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ » ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
دﯾﻨﻰ« و » ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻰ از ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن
ﻧﯿﺮوی ﮔﺴﺘﺮده ی » ﺻﺪای ﺳﻮم« ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺪر آﯾﻨﺪ.
در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ج ج د ل اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت ،در ﺑﺨﺶ “اﺳﻨﺎد ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ
ﻫﺎ”
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻣﺼﻮﺑﺎت اوﻟﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی) ۳ﺗﺎ  ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۴در ﭘﺎرﯾﺲ(
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﻚ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،راه ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﻖ آزادﯾﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح در زﯾﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد:
– دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮر.
– ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی )از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ﭘﻮﺷﺶ(.
– ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮح در اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
]دﺳــﺎﻣﺒﺮ  -۱۹۴۸آذر  [۱۳۲۷و در ﻣﯿﺜﺎﻗﻬــﺎی ﭘﯿﻮﺳــﺖ آن ]ﻣﯿﺜــﺎق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
 ۱۳۴۵و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
[۱۳۴۵
– ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ادﯾﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات ،وﺟﺪان،
ﺳﻨﺪﯾﻜﺎ ،ﺗﺸﻜﻞ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎب.

اﻧﺪﯾﺸﻪ،

ﺑﯿﺎن،

ﻗﻠﻢ،

– ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن ،ﻗﻮﻣﯿﺖ،
اﻋﺘﻘﺎد ،ﻣﺴﻠﻚ و ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و
ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
– ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﻚ )اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی( .ﻧﺒﻮد دﯾﻦ رﺳﻤﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﻊ
ﻛﻠﯿﻪی اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن )۱۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۸ – ۱۹۷۹آذر .(۱۳۵۸

– اﯾﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪی
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﺻﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی.
– ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻻزم
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ )اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﻌﺎش ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و ﻛﺎر(.
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻛﺸﻮر.
– ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰزداﺋﯽ
و ﺗﻜﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ .در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
در اﻣـﻮر ﻣﺤﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺳﺎﻛﻨـﺎن
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎ ،و…( ﺳﭙﺮده ﺷﻮد……
اﯾﺮان ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﻤﻮاره از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ و ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت
از ﻟﻮازم ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﻜﻠﮕﯿﺮی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ
اﯾﻨﻜﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﯿﺎز و
ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﻫﯿﭻ ﺣﻮزهای از واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ از آزادی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺷﻜﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ادارهی اﻣﻮر
ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﻨﺒﻪی ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.
از ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻣﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی) ۲۴ﺗﺎ  ۲۶ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۰۶در ﻫﺎﻧﻮر(
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻧﺮژی
ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن آن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد .از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﭼﺮﺧﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺟﺎن ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت
رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ،ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻧﺴﻠﻬﺎی
آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد…..

ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﺎزی ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻖ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤـﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی) ۱۹ﺗـﺎ  ۲۱ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۸در
ﺑﺮوﮐﺴﻞ(
زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ در ﻋﻤﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
از رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ در رﻧﺠﻨﺪ ،ﻋﻤﻖ
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ
ﺧﻼﻗﯿﯿﺖ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﺎرزار ” ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ” از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮورت ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺑﺪاع روﺷﻬﺎی ﻧﻮ در ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻇﺮﻓﯿﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺪل ﺷﻮد…..
رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮبِ ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .ﻣﺎ در راه ﺑﺮﻗﺮاری آن ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎور ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از رأی آزاد و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺘﺠﻠﯽ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ )اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی( از
دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادﯾﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ،
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،در ﺷﺮاﯾﻂ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی) ۱۲ﺗﺎ  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۱در
ﭘﺎرﯾﺲ(
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﻣﻮرد ﺑﺎز ﻧﮕﺮی ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﺜﺮت ﮔﺮا و ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﺋﯽ  ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ را در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ ازﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورﻧﺪ…..
اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﮑﺮاﺳﯽ درﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻓﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﻘﺮار آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در آﯾﻨﺪ و از ﺳﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻮن
آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺤﺰب و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ  ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ودﯾﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ…..

