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ـﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋـ
ـﻪ ﭼﻬـ
ـﻮت ﺑـ
دﻋـ
ﺳﺮاﺳـﺮی ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬـﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤۀ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،دوﺳﺘﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۹و  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ  ۱۲ ) ۱۳۸۹و  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ  ( ۲۰۱۱در ﺷﻬﺮ
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺣﻀﻮری در ﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺒﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ آن ،ﭘﺲ از ﺧﯿﺰش و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﯾﺎران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رأی آزاد و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و
ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ،در
ﻫﻤۀ ﺟﻠﻮه ﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﺿﺮورﺗﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺂورﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺸﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از
ﮐﺎرﻧﺎﻣۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
از ﮔﺮﻫﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭼﺎره ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ .ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﻧﻘﺪ ﻫﻤۀ ﯾﺎران و دوﺳﺘﺪاران ﺟﻨﺒﺶ آزادی
ﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾـﮏ روز ﭘﯿـﺶ از ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋـﯽ ،در ﻧﻈـﺮ دارﯾـﻢ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﮔـﺬر
ازﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻌﺎر ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،در ﻣﯿﺰ ﮔﺮدی ،ﻧﻈﺮات و
آرای ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ،در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدی روﯾﺎروی ،ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم در ﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎس ،ﻣﺤﻞ ّ ﻫﻤﺂﯾﺶ ﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت

اﻗﺎﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺪارک ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﭼﻬﺎرم
دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲آذر ۱۳۸۹
 ۱۳دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۰

