ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر و ﻓﺎﺳﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان!
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻟﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺪاوم
وﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑـﻪ رژﻳـﻢ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ آﻫـﻦ ،ﻓـﻮﻻد،
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ و ﻣﺲ را ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐـﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ در روزﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ،ﻧـﺎو ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ
ﺑﺮ”آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ” و ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ ﻫﺎی “ب – ”52
ﻋﺎزم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺳﻮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ،ﺧﻄﺮ درﮔﯿﺮی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻨﺶ اﻓﺰا ،از ﻳﮏ ﻃﺮف ،ﺳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺛﺮ
ﺟﺮﻗﻪ ای ،ﺟﻨﮓ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه ،ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه و ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﯾﻢ.
اﻧﺘﺼﺎب درﯾﺎدار ﻋﻠﯽ ﻓﺪوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ او )ﺑﺎزداﺷﺖ  ۱۰ﻣﻠﻮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  (۱۳۹۵و
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران )ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺣﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﯽ
دارد( ،ازﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺪرت
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺎ،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮاس از ﺷﻮرش و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ و
ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده ﺧﯿﺰش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ دو ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﻓﻖ وارد ﺷﺪن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول ،ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺼﺪ دارد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﻳﺮان را در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ واز آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ،در ﭘﯽ راه و ﭼﺎره اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ “آﺑﺮوی ﻧﺪاﺷﺘﻪ” و ﺑﺎ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺿﻌﯿﻔﺶ ،ﺷﺮاﯾﻂ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان “ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮدن”
ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
درﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺑﺸﮑﻪ ای از ﺑﺎروت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻔﺠﺎر آن
ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان وآﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ،ﻗﻄﺮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و…(.
ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺪود”
ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻤﺒﺎران ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان ،را ﺑﺮای ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن
و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن رژﯾﻢ )ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن( ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻬﺎر “ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺪود” و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﮔﺴﺘﺮش و داﻣﻨﻪ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﭘﺮﺗﻨﺶ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
و ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ،اﺧﺒﺎر واﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج،
درﺳﺎﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺳﯿﻞ ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .رژﯾﻢ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اوﺿﺎع
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در ﺧﻄﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
“ﮬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﻳﺮان” ،ﺻﻒ آراﻳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﻨﮕﯽ را ﺑە ﺳﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘە ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶﮬﺎی
در ﺣﺎل اﻋﺘﻼی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﮬﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ،در
ﺗﻨﮕﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وادار ﺑە ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اداﻣﻪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر و ﻓﺸﺎر آن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﻴﺰ
ﺑﺮ دوش اﻗﺸﺎر وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه درﮔﯿﺮی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ رد و اﻓﺸﺎی اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﻄﻠﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ وﻳﮋه آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﭘﺮﺗﻨﺶ
و ﺧﻄﺮﻧﺎک ،در درﺟﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮاﯾﺮان ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی اﯾﻦ رژﻳﻢ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ،
اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮور در داﺧﻞ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی
ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای
اﯾﺮان ،از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان و ﺗﻨﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ در
ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﺗﻮده ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

“ﮬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﻳﺮان” *
 2ﺧﺮداد  23 – 1398ﻣﻪ 2019

* -اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه  :اﺗﺤﺎد دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن –
ﺑﻴﺮﻟﻴﮏ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ،ﺣﺰب ﺗﻀﺎﻣﻦ
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ اﻫﻮاز ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد
ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ،ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﭼﭗ اﻳﺮان ،ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺤﺚ آزاد
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ژاﻧﻮﯾﻪ  ٢٠١٩ـ از ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠:٣٠ﺗﺎ ٢٣:٣٠
در ﺗﺎﻻر ﻣﺠﺎزى ﭘﺎﻟﺘﺎﻟﮏ

ﻣﻮﺿﻮع :
ﺿﺮورت اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺮوى ﻫﺎى ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاه دﻣﻜﺮات
)ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ده ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاه و ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﺎن(

آﻏﺎزﮔﺮان ﺑﺤﺚ:
اﺣﻤﺪ ازاد :ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺎ ﺳﻴﻼوى :ﺳﺨﻨﮕﻮى ﺣﺰب ﺗﻀﺎﻣﻦ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ اﻫﻮاز
ﺧﺴﺮو اﻣﻴﺮى :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﻛﺮات و ﻻﺋﻴﻚ اﻳﺮان
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰى :اﺗﺤﺎد دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن – ﺑﻴﺮﻟﻴﮏ

آدرس ﺗﺎﻻر ﻣﺠﺎزی
Paltalk
Asia and pacific –1

Iran –2
Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran–3
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ﻓﺮاﺧـﻮان
ﺑﺤﺚ آزاد

ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰﮔﺮد ﺳﯿﺎﺳـﯽ و

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ روز اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﻤﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮان
از ﺣﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ ازﺳﻘﻮط اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺮوز
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر در ﭘﺴﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان و راه ﺣﻞ را ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ وﻣﻠﯽ/ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان
و از ﺳﻮی دﮔﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،راه
ﺣﻞ را ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ راه ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺳﻌﻰ در روﺷﻦ ﺷﺪن
زواﻳﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﻢ اﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
ﻟﺬا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮔﺮد وﺑﺤﺚ آزاد دﻋﻮت ﻣﯽ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﻮﺿﻮع :
دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ
آﻏﺎز ﮔﺮان ﺑﺤﺚ:
ﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮی

–

اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی – رﺋﻮف ﻛﻌﺒﻰ
زﻣﺎن :

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  ٢٥ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠:٠٠ﺗﺎ  ٢٣:٠٠ﺑﻪ وﻗﺖ
اروﭘﺎ
آدرس اﺗﺎق ﻣﺠﺎزى
Asia and pacific
IRAN
Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ در
اﯾﺮان .ﺟﻤﻌﻪ  23ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2018در
ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮوﮐﺴﻞ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن اروﭘﺮس

آﻓﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

)در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

ﻣﻨﺸـﻮر ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺼـﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾـﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﯿﺮ ﻫﺸﺘﻢ
 ٢٦و  ٢٧ﻣﻰ – ٢٠١٨

 ٥و  ٦ﺧﺮداد ١٣٩٧

دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر.
ـﺎت آزاد و
ـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻮری ﻣﺒﺘﻨـ
ـﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬـ
ﺗﻼش در راه اﺳـ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان.
ﺳﭙﺮدن ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم .ﺗﻔﮑﯿﮏ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎوب ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر.
ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ .ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن.
ﻧﺒﻮد دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ادﯾﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات و وﺟﺪان.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷﺶ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٤٨و
ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩۶۶و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ .(۱٩۶۶
ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ

ﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و
ﺗﻈﺎﻫﺮات.
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﺧﻮرداری
ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﯿّﺖ ،ﻗﻮﻣﯿّﺖ،
اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،زﺑﺎن و ﮐﯿﺶ و ﻣﺴﻠﮏ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٧٩و
ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّﻪ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )  ٢٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٣
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿّﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و ﺣﯿﺜﯿّﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺨﻪ و دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ) ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٨٤
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ .ﺗﻼش در
راه ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی.
ﺗﻼش در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
آﻧﺎن در ﻫﻤۀ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ وﯾﮋه در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ زدودن ﺳﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠ ّﯽ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿّﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداری
در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪی ﻣﻮزون و ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر .ﺳﭙﺮدن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺤﻠ ّﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﺎﮐﻨﺎن.ﻋﺪم ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟۀ ﻣﻠ ّﯽ-ﻗﻮﻣﯽ و
ﮔﺸﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای ﻣﻠ ّﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای
ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ وﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰﻣﺮدم ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر
)ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ …( .ﭘﺬﯾﺮش
و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّۀ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿّﺖ ﻫﺎی
ﻣﻠ ّﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٢
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار.
ﻫﻮاداری از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
وﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ای،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم وﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎراﺑﻪ ﺧﻄﺮﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﭘﺎﺳﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ

ﺗﻼش ﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿّﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮ ّض و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺘﻌﺼ ّﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻠ ّﺖ ﻫﺎ ،درﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای.
راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
*

ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ )ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
دﯾﻦ( در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﻣﺒﺎرزه ،از ﻫﻤﻪی اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی
و رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ*) .
دوﻟﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ(.
ﻻزﻣۀ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻧﺮا ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ ﻫﻮادار ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 ٢٦و  ٢٧ﻣﻰ  ٥ – ٢٠١٨و  ٦ﺧﺮداد ١٣٩٧

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اول

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اول
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺰان

 ١٥ -١٣ﺷﻬﺮﻳﻮر  ٥ -٣) ١٣٨٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (٢٠٠٤
در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری
جمهوريخواهان دموكرات و لائيك ،جلسهای با حضور كليهی اعضای
كميسيون يازده نفره در ساعت  ۳۰/۸روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل
شد .به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد
هيئت رئيسه افزوده شدند .آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت
رئيسه در جمع حضور داشتند.
كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين
دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از
نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست
ارائه دهد .يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و
آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است ،چرا كه به باور عموم
اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس
به نكتهی واحدی دلالت دارند :قدرت منبعث از ارادهی مردم است يعنی
از ارادهی عموم شهروندان سراسر ايران.
دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و
مداخلهجوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی
اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم
نبايد بتواند بهانهای گردد برای خدشهدار ساختن اصل بنيادين
برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و
كرد و لر و… ،و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و
خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتریطلبانهی
حكومتی و فرصت دادن به سوءاستفادههای متداول قدرتهای حاكم درين
زمينه.
كميسيون بر آن بود كه در ادامهی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر
اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.
با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسهی
عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد ،برخی از
پيشنهاددهندگان نحوهی ارائهی ديدگاههای خود را رسا و روشن و
رضايتبخش نمیديدند .اين دوستان ،پس از پايان گردهمائی تدوين
روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند.
تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانهی تك ستاره
)*( و دو ستاره )**( و سه ستاره )***( مشخص شده ،در پايان عرضه

میشود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و
محل ابهام و ناروشنی نباشد.
مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانهای شامل وجوه مشترك و
وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه
يافت .متن زير حاصل اين مباحث را ارائه میدهد.

اﻟﻒ .وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮك:
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،راه ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﻖ آزادﻳﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح در زﻳﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد:
– دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم و در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮر.
– ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آزادﻳﻬﺎی ﻓﺮدی )از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ﭘﻮﺷﺶ(.
– ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﻳﻬﺎی ﻣﺼﺮح در اﻋﻼﻣﻴﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
]دﺳــﺎﻣﺒﺮ  -۱۹۴۸آذر  [۱۳۲۷و در ﻣﻴﺜﺎﻗﻬــﺎی ﭘﻴﻮﺳــﺖ آن ]ﻣﻴﺜــﺎق
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
 ۱۳۴۵و ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
[۱۳۴۵
ﺗﺄﻣﻴﻦ آزادی ادﻳﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات ،وﺟﺪان ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺑﻴﺎن ،ﻗﻠﻢ ،ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ،
ﺗﺸﻜﻞ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎب.
– ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﻴﺖ ،زﺑﺎن ،ﻗﻮﻣﻴﺖ،
اﻋﺘﻘﺎد ،ﻣﺴﻠﻚ و ﺷﻴﻮهی زﻧﺪﮔﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و
ﺣﻴﺜﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
– ﺟﺪاﻳﯽ دوﻟﺖ از دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﻚ )اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی( .ﻧﺒﻮد دﻳﻦ رﺳﻤﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﻊ
ﻛﻠﻴﻪی اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن )۱۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۸ – ۱۹۷۹آذر .(۱۳۵۸

– اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪی
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﻳﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﺻﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪی.
– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻻزم
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ )اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﻌﺎش ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و ﻛﺎر(.
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻛﺸﻮر.
– ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰزداﺋﯽ
و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ .در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی
در اﻣـﻮر ﻣﺤﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻣﯽﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺳﺎﻛﻨـﺎن
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎ ،و…( ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ:
 -۱ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺪادﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ
ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر آن از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ .ﻣﺎ از ﺷﻜﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻴﺪادﮔﺮی و ﺳﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮﻳﻦ ﺑﺎورﻳﻢ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺷﻜﻞ
ﮔﺬار را ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺎرﻳﺖ
ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 -۲ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﻻزﻣﻪی ﮔﺬار دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽداﻧﻴﻢ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و در ﺷﺮاﻳﻂ آزادی
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری آﻳﻨﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن را ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.

وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق:
اﻟﻒ –
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪی ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺮ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره

از ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎ و ﺳﺘﻤﮕﺮﻳﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﺳﺖ؛ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎ و ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت از ﻟﻮازم
ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺷﻜﻠﮕﻴﺮی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﻴﺎز و ﻳﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ در ﻫﻴﭻ ﺣﻮزهای از واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
و آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ از آزادی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ادارهی اﻣﻮر
ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺟﻨﺒﻪی ﺣﻴﺎﺗﯽ دارد.
با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير
مشاهده شد:
 .۱در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها
در تعيين سرنوشت خود لازمهیشكلگيری دموكراسی و برابری همهی
شهروندان ايرانی است و تحقق ارادهی مشترك آنها در تعيين شكل
همزيستی مسالمتآميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در ادارهی
امور محلی و منطقهای صورت میگيرد]*[.

 .۲حقوق مليتها و قومها
– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.
– به رسميت شناختن حقوق همهی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق
ارادهی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق
فدراليسم ،خودمختاری ،انجمنهای ايالتی و ولايتی و…
– التزام
ايرانی.

به

از

ميان

برداشتن

موانع

پيشرفت

قومها

و

مليتهای

– حل مسئلهی ملی به شيوهی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.
– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو
پايبندی به اصول فوق است.
ب –

با توجه به توافق عمومی دربارهی نظام جمهوری ،وجوه افتراق زير در
مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:
 .۱به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه ،مقننه
و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی
مناسبترين شكل حكومت است.
 .۲به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا
مناسبترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم،
قوهی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت میكند؛ قوهی قضائيه بر
پايهی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان میيابد و در تعيين
جهتگيريهای سياسی مهم مابين دو دورهی نمايندگی به همهپرسی عمومی
مراجعه میگردد.
 .۳به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسبترين شكل حكومت
است .نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همهی
شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود .اقتدارات اين جمهوری از
ارادهی مردمان نشأت گرفته و تمام تصميمگيرندگان آن ،منتخب مردم
هستند)**(.

ج-
گفت و گو و بحث دربارهی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين
صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون
با پذيرفتن همهی اشتراكات ،لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين
اعلام كند كه به عقيدهی وی ،به جای اينكه به مجموع اعلاميهی حقوق
بشر استناد شود میبايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد
شود و از همين رو تأكيد میكرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و
حقوق مصرح در اعلاميهی جهانی حقوق بشر ،مخالف حق مالكيت خصوصی به
عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”)***(.
در ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﻓﺘﺮاق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮی را ﻣﻤﻜﻦ
ﺳﺎزد.
* دربارهی مسئلهی ملی:
در ايران مليتهای مختلفی زندگی میكنند كه دستيابی آنان به حق

تعيين سرنوشت خودشان لازمهی حياتی اتحاد داوطلبانهی اين مليتها و
شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.
همزيستی داوطلبانه ،دموكراتيك و مسالمتآميز مليتهای مختلف ايران
از طريق فدراليسم و امكان تصميمگيری افراد هر محل و منطقه در
ادارهی امور زندگی خودشان میتواند معنا پيدا كند.
با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن دربارهی مسئلهی
ملی ،اين جنبش نمیتواند دامنهی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است
دورهی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين
فصل مشتركی تعيين شود.
** دربارهی دموكراسی:
با توجه به اينكه هدف اعلام شدهی اين تجمع به وجود آوردن جنبش
گستردهای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛
و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی
خواهد بود ،و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر
تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه ،لازم
میدانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ
پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:

مبتنی

بر

اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار
قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛
ثانياً با پذيرش حق مداخلهی مستقيم مردم در بعضی
تصميمگيريهای سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،مشاركت

سطوح
فعال

همهی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛
ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای
اقتصادی و طبقاتی ،امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همهی افراد
مردم را فراهم سازد.
*** دربارهی حقوق بشر
به جای تأكيد بر اعلاميهی جهانی حقوق بشر ،تك تك آزاديهای بنيادی
شمرده شوند .لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها
و حقوق مصرح در اعلاميهی جهانی حقوق بشر ،با هر نوع تقدس بخشيدن
به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری
افراد انسانی میدانيم و بنابرين مادهی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر

را قبول نداريم.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﻫﻔﺘﻢ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اوﺿﺎع اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
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در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻰ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﻰ در اﻳﺮان ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﮑﺮار و ﺗﺪاوم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺳﺮﻛﻮب ،دﺳﺘﮕﻴﺮى و ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ .وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﺒﺎر
و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان ﻫﺎ و اداﻣﻪ ﺻﺪور ﻓﻠﻪای اﺣﻜﺎم
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﺳﻮى دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺎن
ﻋﺮﺻﻪ و اﻣﮑﺎن ﮔﺬران روزﻫﺎی اﺳﺎرت را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻰ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺗﻨﮓ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﯾﺎد دادﺧﻮاﻫﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺒﺲ ﭼﺎره را ﺗﻨﻬﺎ
دراﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎ ارزش
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری،
از ﺳﻮﺋﯽ زﻧﺪانﺑﺎﻧﺎن ﺟﺒﺎر و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻋﺎﻣﻼن ﺳﺮﮐﻮب و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را از وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ واﮐﻨﺶ وادار ﮐﻨﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮهی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
“اﻧﮑﺎر” و ﺣﺎﺷﺎی اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از
ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى
ﺳﺮﻛﻮبﮔﺮاﻧﻪ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ “اﻋﺘﺪال و اﻣﯿﺪ” ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻼه ﺷﻌﺒﺪهی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻪدر آﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﺮدهی دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮاژی ﮐﻤﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن و اﻏﻔﺎل اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺷﺮاﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮ وﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
از زﻣﺎن روى ﻛﺎرآﻣﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺣﻜﻮﻣﺖﮔﺮان ﺷﺮاﻳﻂ
اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﺮاى ﻛﺜﻴﺮى از ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن،
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب
،دﺳﺘﮕﻴﺮى ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ و اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﻴﺎﺳﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و روﺷﻨﻔﻜﺮان… ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻔﻘﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ زدهاﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﻢ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﺶ
ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﺮﺟﺎم( ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد )ﻓﻮرﯾﻪ  – 2016اﺳﻔﻨﺪ  (1394ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر
اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷﺮﻃـﯽ ،ﻧـﻮﺷﺘﯿﻢ“ :در صورت التزام طرفین
]ﺑﺮﺟــﺎم[ به تعهدات ،راه های دستیابی نظام به سلاح هستهای تا مدت
ها بسته می شوند ،سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می شود ،مردم از زیر
بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی
هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد ”.اﻣﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﻏﻠﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در
اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ رود ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از وﻋﯿﺪ و وﻋﺪه ﻫﺎی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﭼﺮخ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ
زودی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻀﺤﮑﻪای ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ

از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ رﺳﻮا
و ﺗﮑﺮاری ﻧﻈﺎم دﯾﻦ ﺳﺎﻻر ،ﻣﺮدم ﺳﺘﯿﺰ و آزادیﮔﺮﯾﺰ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،و
ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی از ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮ
ﻣﺮز ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﻢ و ادﻋﺎى اﻋﺘﺪالﮔﺮاﻳﻰ و
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻰ از ﻃﺮف ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻰ از ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺸﻰ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻰ و
ﺑﻰ ﺷﻚ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺿﺪﻣﺮدﻣﻰ رژﯾﻢ در ﺧﻼل
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﺳﺎل ﻫﺎى رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺳﺮﻛﻮب از ﻃﺮف ﺣﻜﻮﻣﺖﮔﺮان،
ﺻﻒ آراﻳﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ
“ﺑﻠﻮك اﻋﺘﺪال ﮔﺮا” ﻻﺑﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ی
ﺗﻨﺪروﺗﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻰ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﯾﻦﺳﺎﻻری در
اﯾﺮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ  ٨٨ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ از ﻫﺮ
ﺟﻨﺎح ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎنِ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮده و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪه ی
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﺖ ﺧﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﻛﺮات و ﻻﻳﻴﻚ اﯾﺮان از ﺣﻖ رأى واﻗﻌﺎً آزاد ،ﻋﻤﻮﻣﻰ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺮدم دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ واﻗﻌـﺎً آزاد ،دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮاﺑﺮاﻧـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﺮان ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮاﻧﯽ،
ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
آﺷﮑﺎرِ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ِ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ
ﺗﻮرم رﺳﻤﯽ در آﻏﺎز اﻣﺴﺎل ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ اﻋﻼم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و
اﺧﺮاج دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان زن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع را
وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .واﮔﺬاری ﻣﺪارس ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،راهﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﺎزل وﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺿﺪ اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺮدد ،از ﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ِ اﻗﺘﺼﺎدی ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ِ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
آوردن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﯾﻪ ﮔﺮدش
ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎی ﮐﺸــﻮر ﻫــﻢ ﮐــﻪ وﻇﯿﻔــﻪ دارﻧــﺪ
ﺑﺮای ِ
در آوردنِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮﭼﻮدی و داراﺋﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ ِ ﺳﻮد ،ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت وام ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﻸ ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ
و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی
ﮐﻼن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ـﺎدی و
ـﺮان اﻗﺘﺼـ
ـﻦ ﺑﺤـ
ـﺎﺷﯽ از اﯾـ
ـﺮ ِ ﻣﺸﮑﻼتِ ﻧـ
ـﺎر ﺑﯿﺸﺘـ
ـﻠﻤﺎ ﺑـ
ﻣﺴـ
دوش اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ از ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ِ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ:
– وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺪران و ﻣﺎدران از
ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻪ؛
– وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و
درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور درﻣﺎن در اﯾﺮان؛
– وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد از ﮐﺎراﻓﺘﺎده
ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻋﺪم اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ؛
– آﻣﺎر ﺑﺎﻻی اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس و روانﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮓدﺳﺘﯽ؛
– ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد؛
–

وﺿﻌﯿﺖ

اﺳﻔﺒﺎر

ﺧﺎﻧﻮاده

ﻫﺎی

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

ﮐﺎرﮔﺮی

و

ﻣﻌﻠﻤﺎن

و

ﺣﻘﻮق

ﺑﮕﯿﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮرم ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ…
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را
زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮕﺬارد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﺮان ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮ
ﻗﺮاری آزادی و اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﻫﻤﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻮل ﻫﺎى اوﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼﺣﺎت
ﻫﻤﻪ آﻣﺎر و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻐﺎﯾﺮت و
در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ی آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ .اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﻰ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻫﻤﻪ اﯾﺎﻻت
اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،آزادى اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﯾﻤﺎن اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲و ﺑﻪ ﻣﺎده  ۶۶از
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( آزادی ورود و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج وﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻣﺎده ۱۳ﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(
روزﻣﺮه

اﺷﮑﺎل

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

اﺣﮑﺎم

ﺗﻨﺒﯿﻪ

ﻫﺎى

ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ

ﺑﺪﻧﻰ،

ﺗﻮﺳﻂ

دادﮔﺎه ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﻄﻮر ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وﺑﺪون وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﺎدر و اﺟﺮا
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻖ دادﮔﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده ١١اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺳﺎﯾﺶ و آزادى
ﻫﺎى ﻓﺮدى را در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮕﺬارد) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۲اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺪﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ از
ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢِ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ
ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ آزاری ،ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ،اﻋﺪام ،ﺳﺘﻢ ﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎر،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و … ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق

ﺑﺸﺮ( اﺧﺒﺎر ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﭘﺮﺷﻤﺎر اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز آزادی ﯾﮏ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ آزاد ﻧﯿﺴﺖ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲۳اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ( .رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﯾﺎ در زﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر
و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺗﺠﻤﻌﺎت ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای
دوﻟﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
راﯾﮕﺎن از رﺷﺪ ﻓﻘﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ واﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﯾﻨﺪه ی
ﮐﺸﻮرﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺪارس را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ وﻓﻘﯿﺮ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،از ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ .درﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای
اداره اﻣﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﮐﻔﺎﯾﺖ اداره
ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ
اﺳﺖ .درﻋﻮض ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ،از ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ورﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن واﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﻣﻌﻠﻤﺎن واﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯿﺸﺎن از ﮐﺎرﺑﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺗﻨﺎﻗﺾ
وﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﺎده ٔ  ۱۳ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰوﻣﻨﺪ آزادی ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻘﻼل
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن در ردﯾﻒ ﺑﺎﻻی اﻋﺪام اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ۱۸ﺳﺎل ﻗﺮار دارد .از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘــﻮق ﮐــﻮدک را در  ۱۴/۶/۱۳۷۰اﻣﻀــﺎ ﮐــﺮده و در  ۱/۱۲/۱۳۷۲اﯾــﻦ
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑە ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۳۷اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺣﺒﺲﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و اﺑﺪ ﺑﺪون
اﻣﮑﺎن آزادی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و اﻋﻤﺎل
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻗﺼﺎص ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدش ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن را

اﻋﺪام و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۹
و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺪور واﺟﺮای
اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﮐﻤﺎﮐﺎن در اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ردﯾﻒ ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ رﻗﻢ دﻗﯿﻖ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﺒﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزات ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﻣﻮرد دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
وﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺎﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
وﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﻣﺠﺎزی ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ
ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن،
دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﻓﻮری
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در اﯾﺮان و اﺟﺮای ﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
وﻫﻤﻪ ی اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اوﺿﺎع زﻧﺎن اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی و ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼت و
ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و راﻧﺪن زﻧﺎن از ﺻﺤﻨﻪ
ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ ووو دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ
وووو ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن زﻧﺎن
در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ” ازدواج
ﺳﻔﯿﺪ” ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﻓﻘﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻃﻼق،
اﻋﺘﯿﺎد ،ﻓﺤﺸﺎ ،اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ،ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻣﻘﻮﻟﻪ زﻧﺎن
ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﺨﻦ از ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی
اﯾﻦ دردﻣﻨﺪان ﻣﯽ رود ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرزی از ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی و
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺑﯿﻮه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﺎن زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن ،ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ دوره ﻣﻌﺎدل ده و ﺳﻪ درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ
از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﯾﮏ ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ
و ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﯿﺎن ﮐﻞ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر و از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن دارای
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺷﺶ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﺷﺶ و دوازده
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ
در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﺮان در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﻤﯽ زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯽ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رژﯾﻢ ﺳﻪ و ﯾﮏ درﺻﺪ زﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ

زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ

از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .و ﺑﺪﻟﯿﻞ زن
ﺑﻮدن در ﻧﻈﺎم زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص زﻧﺎن
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻧﺎﺳﺰا و ﺷﮑﻨﺠﻪ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﯽ زن از ﻃﺮف
ﺗﮏ ﺗﮏ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻨﺒﺶ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺪون

و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﻋﻼرﻏﻢ ﻫﻤﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ وﺟﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
آزادیﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ارﺗﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ و ﭘﺪﯾﺪاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﻻﺋﯿﮏ اﯾﺪهآل ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺮا درک ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻫﯿﭽﮕﺎه آزاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﮐﻪ
ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﻓﺮدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰﻣﯽﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ آﮔﺎهﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ را
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ
روزﻣﺮﮔﯽ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﻄﻮح ﺧﺮد و
ﮐﻼن دﺳﺖ زﻧﻨﺪ.
اوﺿﺎع زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار و
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،رواج ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،اﺧﺎذی ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی اﻓﺰوﻧﺘﺮ و … اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻼﺷﮕﺮانِ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ دوره
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮی داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران
رژﯾﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ـﺮده
ـﯽ اﺑﺮاز ﮐـ
ـﺎت ﺳﯿﺎﺳـ
ـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـ
ـﺎت ﺑـ
ـﻦ ﺗﺠﻤﻌـ
ـﺪﯾﻞ اﯾـ
ـﺎن ﺗﺒـ
اﻣﮑـ
اﻧﺪ .ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﮐـﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺎرﮔﺮان

ﺣﺎﮐﻢ ،اﺧﺮاﺟﻬﺎ و
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ،

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ

ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺒﻮه
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ِ ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿـﺰ ِ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪِ ﺷﻼق زدن ۱۷ﮐـﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘـﺮض ﻣﻌـﺪن آق دره و
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﻼق و زﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺎﻓﻖ ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﺎﻧﻮاﻧﯽ ﺳﻨﻨﺪج ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ ،ﻓﺸﺎر و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺷﺪﯾﺪ در
زﻧﺪاﻧﻬﺎ و … ،ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ،اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺷﻼق ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی در
داﺧﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ رژﯾﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺒﺲ ِ ﻓﻌﺎﻻنِ ﮐﺎرﮔﺮی و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢزاده ،ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  ٣۵۰۰ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﺑﻬﺎر

اﻣﺴﺎل ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ِ وﺳﯿﻌﯽ را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﻫﻢ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،در اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ،ﻋﻤﺪﺗﺄ در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺎع
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ،در ﻣﻮرد ﻋﺪم
از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺮاﺟﻬﺎ و
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و … ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ وارده از ﻃﺮف رژﯾﻢ در اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن
و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ دوره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﭼﻨﺪ واﺣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﺜﻸ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ( و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿــﻦ دوره ،ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﺮﺧــﯽ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎتِ ﻣﻬﻢ و
ﺣﺴﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭼﻮن ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﺮق ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺷﻬﺮداری
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ،ﮔﺴﺘﺮش و ﯾﺎ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺤﺮان زده و دارای
ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ،در دوره ای از روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح وﻋﺪه ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ،وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﺮدن ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اداﻣﻪ ﺑﻬﺮه
ﮐﺸﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ واﺣﺪ ،ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎد و ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺻﻔﻮف ﺧﻮد وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻖ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ِ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ،از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آﻧﺎن
ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد و آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺒﺎرزات
آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ،از دوﻟﺖ و
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اوﺿﺎع اﻗﻮام اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﻋﺪه ” رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ” و “ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﻮام وﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ” ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراء ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻪ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وآذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
و در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮوزﺷﺪ .رائ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی وﺳﺮﯾﻌﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﮑﻼ ت روﯾﺎروی
ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮدارد .ﺑﻪزودی دوران رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﺪارد :
ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺻﺪور اﺣﮑﺎم زﻧﺪانﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر اﻋﺪام ﻫﺎ ،رﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺘﺎر وﺗﺮور اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
وﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖﻧﺸﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯽﮐﺎری
و ﺑﯽﺳﻮادی روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﮐﺎرﮔﺰارن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺪارس ،اﺷﺘﻐﺎل
و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
را ﺻﺮف اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻋﺘﺮاض و ﺗﻼش ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ “ :ایران كشوری است با
قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات،
نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به
اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكل
گیری 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) ”.ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .( 2005
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 (۱۳۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ“ :پایبندی به زدودن ستم ها ،نابرابری ها و تبعیض
های قومی ،فرهنگی و زبانی .توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی
برای رفع محرومیّتهای دیرپای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اداری
در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور .سپردن تصمیم
گیریها در امور محلّی و منطقهای به نهادهای منتخب ساکنان .عدم
کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی -قومی و گشودن مباحثهای
ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی
ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور )خودمختاری ،فدرالیسم ،انجمن های
ایالتی و ولایتی…( .پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص
متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی ،دینی و زبانی ) 18دسامبر
.(١٩٩٢
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ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻘﯿﺮ وﺳﺮزﻧﺶ در
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻮاﻣﯿﺲ
ﺗﺒﻌﯿﺾﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ودﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﺰاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺤﺖ اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻄﻮر
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪف اﺗﻬﺎﻣﺎتاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ “ﺣﺪود ” ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺷﺮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ از زﻣﺮه ﺟﺮاﺋﻢ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮم “ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم”“ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ” و ﺗﺎ ﺣﺪ “ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض” ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
دارد.
اﮐﺜﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﮔﺮﺑﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ “ﺟﺮاﺋﻢ” ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزداﺷﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ – اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ اﺗﻬﺎمﻫﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ “ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت” و ﯾﺎ
” اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﻃﻬﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ” ﺗﺤﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺪون
اراﺋﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺨﺺ ،در دادﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و دﮔﺮﺑﺎوران دﯾﻨﯽ
ازﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود  173ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد

ﺳﺘﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺮوان ﻣﺘﻌﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﯿﻌﯽ دراﯾﺮان ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و
ﺗﺮد و “ﭘﺎﮐﺴﺎزی” ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺮای ﺗﮑﺜﺮ ﺳﺘﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﯾﻦ از ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ وﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال آﻧﻬﺎ  ،ﺳﻠﺐ
اﺟﺎزه ﮐﺴﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﻬﺎﻣﺎت ﭘﻮچ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺸﺎن در
ﺑﯿﺪادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان وﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺎم ﺧﻮاه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در
دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﺗﺤﻘﻖ “ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی” ﺑﻪ روی ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  890ﻓﻘﺮه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮان ،ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ 13
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ” اﯾﺮاﻧﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ  ،ﮐﻠﯿﻤﯽ وﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻨﻬﺎ
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ” و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب واﺧﺘﻨﺎق ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی رﺳﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﮕﺮد ،زﻧﺪان واﻋﺪام ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
رژﯾﻢ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﺪی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺲزﻧﯽ ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﺎد ﮐﻨﮏ ﻓﺮوﺷﯽ،
آداﻣﺲ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻧﺎن ﺧﺸﮏ و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰی در زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻓﺎل
ﻓﺮوﺷﯽ در ﺳﺮ ﭼﻬﺎر راهﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،1392ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻔﺖ
ﺻﺪ ﻫﺰار ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای “ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” ﺷﺪهاﻧﺪ.

در ﺟﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻣﺎهﻫﺎ در زﻧﺪان و زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل
 (1368) 1989ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرأ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  32اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده و
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
روزاﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه وﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ
ازاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زوال ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و اﻣﻮاج ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻫﻮای ﮔﺮم ،ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ و در  25ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی
روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﺑﺎﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻫﻮرﻫﺎ وﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﺋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮچ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آوارﮔﺎن
وﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو
ﻣﯽﺳﺎزد .
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺳﻮد اﻓﺰاﺋﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺒﺎرآﻣﺪه از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺮﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﭙﺎول ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ
)ﻫﻮا  ،ﻏﺬا  ،ﺧﺎک و آب( از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ
ازآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺑﯿﺶ از  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دراﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﺗﻠﻔﺎت اﯾﻦ
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﺒﺮﮔﺰاری “اﯾﺴﻨﺎ” ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 45
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ” اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از

 80ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
اﯾﺮان ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا و ﺗﺮاﮐﻢ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ از ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر
روزﻣﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ،از
ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻮاز ،ﺳﻨﻨﺪج وﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ذرات ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا از ﻣﯿﺎن  1100ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن
در رده آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  93از  22اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا دﺳﺖ
ﺑﮕﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻃﺮف “ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ” در ﺳﺎل  1394از
 33ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺶﻫﺎی آﺑﯽ در ﮔﯿﺮﻧﺪ  14ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮاردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2040ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از  % 8ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
دراز ﻣﺪت و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻫﻮا و ﺗﺒﺨﯿﺮ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺘﮕﺎن ،اروﻣﯿﻪ ،ﻫﺎﻣﻮن و ﻧﯿﺰ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرون ،زاﯾﻨﺪه رود ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ در ﺣﺎل ﺧﺸﮏ ﺷﺪناﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ورودی آب،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،آب ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ  %60و آب ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ  %20ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺳﺪﻫﺎ ی “دوﺳﺘﯽ” در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن”،درود
زن” و “ﻣﻼ ﺻﺪرا” دراﺳﺘﺎن ﻓﺎرس“ ،زاﯾﻨﺪه رود” در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و
“ﺷﻤﺒﻞ وﯾﻨﺎن” در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ وﺷﻬﺮی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب وﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻓﻘﺪان اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﺟﻞ وﺿﺮوری درﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻻزم و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت وﻣﻌﻀﻼت ﻧﺎﺷﯽ از “ﺑﺤﺮان آب” ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﺑﻠﺪاﺟﯽ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از
ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻓﻮﻻد دﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﻮرش ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪﺷﻮرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮ ﮔﺰاری
“اﯾﻠﻨﺎ” 16 ،اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ “ﺑﺤﺮان آب”
ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ازاﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری

از اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ وﺷﺮﻗﯽ
وﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ وﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
 500ﺷﻬﺮ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر
اﻣﺮوز
ﯾﺎﻓﺘﻪ از  %70ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1335
ﺗﻨﻬﺎ  %28از ﺟﻤﻌﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ  42ﻫﺰار روﺳﺘﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮوﮐﻪای ﺑﯿﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
درﭘﯽ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻣﺮوز ﺣﻖ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آب وﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ وﭘﺎک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ وﺟﺴﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺣﻔﻆ
وﺣﺮاﺳﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﺮم ﯾﮏ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
در ﮔـﺮو ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و آﮔﺎﻫـﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧـﺪان و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﻧـﺎن در
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ واﺣﯿﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ
وﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ ﺑﯿﺶ ازﺳﻪ دﻫﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺮط ﻻزم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوی ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از
ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
دﺳﺘﺂوردﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ وﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺣﻔﻆ
اﺳﺖ .ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺋﺜﺮ و
ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺘﯿﺰ داﺧﻠﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای وﺗﻨﺶ زای ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﻊ آﺳﯿﺐﻫﺎ ی ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب آن در اﯾﺮان وﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ودر ﺧﻮر ﺑﺸﺮی ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم واﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاری
ﺻﻠﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ :ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺪرتﻫﺎ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و اِﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در

ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻗﺪرتﻫﺎ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﺎﻧﻪی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
 -1در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺳﺪهی ﺑﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ :ﻫﻢ
از دﯾﺪ ﺑﺎزی ِ ﺑ ُﺮد و ﺑﺎﺧﺖِ ﻗﺪرتﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ و ﻫﻢ از
ﻧﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،داﻣﻨﻪی وﺳﯿﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ،وﯾﺮاﻧﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺛﺮوتﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی ،ﻣﺎدی و
ﻏﯿﺮه .آﻣﺎرﻫﺎ از ﺑﯿﺶ از ﺳﯽﺻﺪ ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﺮ دو
ﺳﻮرﯾﻪای ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻤﻌﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ،از اوان ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﺎل  ،2011ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ،ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰه ﮐﺮدن
ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﺶ و ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ )ﺣﺘﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺰب اﻻه ﻟﺒﻨﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺤﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
رﺷﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺴﻠﺢ اﺳﻼﻣﯽﮔﺮا و ﺟﻬﺎدﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .داﻋﺶ،
ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮه ،اﻟﻘﺎﻋﺪه و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ،ﺳﻠﻔﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه،
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭼﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ و ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ِ ﻣﺨﺎﻟﻒِ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﻼم “ﭘﯿﺮوزی” ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺼﺎب ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ “ﭘﯿﺮوزی” ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،آوارﮔﯽ ﻣﺮدم ،ﮐﺸﺘﺎر
دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و اﻧﻘﯿﺎد ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دو رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 -2ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،رﺷﺪ
و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد زده ،ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
در دو ﺧﺎک ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و “دوﻟﺖ” داﻋﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪ .ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺟﻬﺎنِ

اﻣﺮوز ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ،ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،داﻋﺶ ،ﭘﺎﯾﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ِ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و اﻓﻮل دو رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ِ ﺑﻌﺜﯽ ،ﺻﺪام
و اﺳﺪ ،دارد .رﯾﺸﻪ در اوﺿﺎع ﻋﺮاﻗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ آن زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد .رﯾﺸﻪ در اوﺿﺎع ﺳﻮرﯾﻪ ای
دارد ﮐﻪ رژﯾﻢ آن ،ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ،
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آﻧﺎن را ﺑﻪ داﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﮑﻞ داﻋﺸﯽ آن ،راﺳﯿﺴﻤﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،
“ﮐـﺎﻓﺮ” ﺟـﺎی “ﻧـﮋاد” ﻣﯽﻧﺸﯿﻨـﺪ .ﻓﺎﺷﯿﺴـﻤﯽ اﺳﻼﻣـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن،
ﭘﺎک ﺳﺎزی دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ،ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و… ﺟﻮﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -2ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در
ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﯾﮑﺴﻮ و ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و
روﺳﯿﻪ از
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎر داﻧﺴﺖ .ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره از دوﻟﺖﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ :روﺳﯿﻪ ﺑﺎ
ﺳﻮرﯾﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ )از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮ( ،ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﺳﻌﻮدی .دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز زدهاﻧﺪ:
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ در ﻋﺮاق ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺧﯿﺮ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ.
ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ِ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارِ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ
راﺳﺖ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﺳﻮﯾﺎل -ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺖ ،ﺳﮑﺴﯿﺴﺖ و
ﺿﺪﺧﺎرﺟﯽ… در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ،در ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ،در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻘﺶ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﻓﺮاﺗﺮ از آن در ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺤﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ،روﺳﯿﻪی
ﭘﻮﺗﯿﻦ و دوﻟﺖ ﺑﺮﮐﺴﯿﺖ  Brexitاﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ؛
ـﺮاﺋﯿﻞ،
ـﺖ اﺳـ
ـﭗ از دوﻟـ
ـﺎی ﺗﺮاﻣـ
ـﻎ آﻣﺮﯾﮑـ
ـﻞ و ﺑﯽدرﯾـ
ـﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣـ
ﭘﺸﺘﯿﺒـ
ﺷﻬﺮکﺳﺎزﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ؛ ﺧﺮوج از
ﻗﺮاردﻫﺎی ﯾﺒﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژیﻫﺎی ﻓﺴﯿﻞ و آﻟﻮده ﭼﻮن ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﺷﯿﺴﺖ و ذوﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐ ٌﭗ  21ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ؛
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﺮان…
 -4اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪِ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺪهی

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،دوران ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻗﺪرتﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ ،اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﭼﯿﻦ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،در ﺗﻀﺎد ،رﻗﺎﺑﺖ و ﺣﺘﺎ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ،وارد ﺻﺤﻨﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ،ﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎ و اﺋﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در
ﭘﯽ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﺮوزه ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
در راﯾﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﺳﺘﺮاﻧﮋی اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻨﯽ در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﭼﻮن
ﺟﻨﮓ ،ﺗﺠﺎوز ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوز ،رژﯾﻢ ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ -اﺳﻼﻣﯽ آن ،در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی
اردوﻏﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻫﺪف را در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :دﻓﺎع از ﭘﺎنﺗﺮﮐﯿﺴﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺮدم ﮐ ُﺮد در ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﺳﻮرﯾﻪ.
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ ،از ﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻋﺮاق،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻗﺎﻓﻠﻪی ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺪ .ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و
ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در ﭘﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻏﺮب و اﻣﻀﺎی
ﺑﺮﺟﺎم ،ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ -دﯾﻨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﻤﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ،اﯾﻦ ﺑﺎر در راﺳﺘﺎی
ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮهی
اﯾﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،از ﯾﻤﻦ ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﺮاق ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮان درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺟﻨﻮب
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻫﻼل ﺷﯿﻌﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺗﻼش دارد آن را
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺴﺐ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﺮاﺗﺰﯾﮑﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻪ در زﻣﺎن
ﺷﺎه و ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ،ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺟﻨﮓ،
وﯾﺮاﻧﯽ ،آوارﮔﯽ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﯽ و
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﺷﯽ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﻣﺎ ،ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮب ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺪﻧﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ… در اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،در اﻗﻠﯿـﻢ ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋـﺮاق و در ﺷﻤـﺎل ﺳـﻮرﯾﻪ ،ﺑـﺎ ﺗﺸﮑﯿـﻞ
ﺧﻮدﻣﺪﯾﺘﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ روژاوا در ﻣﺎرس  ،2016ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ،
رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
اﻣﺮوزه،

ﺑﻪ

رﻏﻢ

ﺟﺪاﯾﯽﻫﺎی

ﮐﺸﻮری

)دوﻟﺖ-

ﻣﻠﺖﻫﺎی

ﺟﺪا

از

ﻫﻢ(،

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﺣﻨﺒﺶﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ ،دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪم
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت و ﺑﻔﺄ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﺷﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت
ﻗﺪرتﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،راهِ ﺑﺮآﻣﺪنِ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﻣﺘﺤﺪ ،آزاد،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﺮدﻣﯽ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
——————————————-
اﻣﺮوزه ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و رادﯾﮑﺎل در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ
و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﺘﺮﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ :در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ از
ﯾﮏﺳــﻮ و ﺟﺮﯾﺎنﻫــﺎی ارﺗﺠــﺎﻋﯽ ِ راﺳــﺖ ،ﻓﺎﺷﯿﺴــﺖ ،ﺑﻨﯿــﺎدﮔﺮایدﯾﻨﯽ،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .اﯾﻨﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ارزشﻫﺎ،
آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ،
ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﻏﻼف ﺑﺮﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی دﯾﻦ و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاوان رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻓﺮازو ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻫﻤﻮاره اداﻣﻪ دارﻧﺪ:
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ،
ﻣﺒﺎرزات،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦ
زﯾﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ آزادیﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و در
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ،
ﻫﻢﺳـﻮﯾﯽ و ﻫﻢﮐـﻮﺷﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره
وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
آزادی ،ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار
ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﺸـﻮر ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧـﻮان
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﺸﺘﻢ
 ٢٦و  ٢٧ﻣﻰ – ٢٠١٨

 ٥و  ٦ﺧﺮداد ١٣٩٧

دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر.
ـﺎت آزاد و
ـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻮری ﻣﺒﺘﻨـ
ـﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬـ
ﺗﻼش در راه اﺳـ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان.

ﺳﭙﺮدن ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم .ﺗﻔﮑﯿﮏ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎوب ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر.
ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ .ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن.
ﻧﺒﻮد دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ادﯾﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات و وﺟﺪان.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷﺶ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٤٨و
ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩۶۶و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ .(۱٩۶۶
ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و
ﺗﻈﺎﻫﺮات.
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﺧﻮرداری
ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﯿّﺖ ،ﻗﻮﻣﯿّﺖ،
اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،زﺑﺎن و ﮐﯿﺶ و ﻣﺴﻠﮏ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٧٩و
ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّﻪ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )  ٢٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٣
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿّﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و ﺣﯿﺜﯿّﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺨﻪ و دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ) ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٨٤
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ .ﺗﻼش در
راه ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی.
ﺗﻼش در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
آﻧﺎن در ﻫﻤۀ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ وﯾﮋه در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ زدودن ﺳﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠ ّﯽ ﺑﺮای

رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿّﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداری
در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪی ﻣﻮزون و ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر .ﺳﭙﺮدن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺤﻠ ّﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﺎﮐﻨﺎن.ﻋﺪم ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟۀ ﻣﻠ ّﯽ-ﻗﻮﻣﯽ و
ﮔﺸﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای ﻣﻠ ّﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای
ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ وﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰﻣﺮدم ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر
)ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ …( .ﭘﺬﯾﺮش
و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّۀ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿّﺖ ﻫﺎی
ﻣﻠ ّﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٢
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار.
ﻫﻮاداری از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
وﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ای،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم وﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎراﺑﻪ ﺧﻄﺮﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﭘﺎﺳﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ
ﺗﻼش ﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿّﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮ ّض و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺘﻌﺼ ّﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻠ ّﺖ ﻫﺎ ،درﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای.
راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ )ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ* و
دﯾﻦ( در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﻣﺒﺎرزه ،از ﻫﻤﻪی اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی
و رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ*) .
دوﻟﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ(.
ﻻزﻣۀ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻧﺮا ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ ﻫﻮادار ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 ٢٦و  ٢٧ﻣﻰ  ٥ – ٢٠١٨و  ٦ﺧﺮداد ١٣٩٧
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ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی

ﭘﻨﺠﻢ
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دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر.
ـﺎت آزاد و
ـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻮری ﻣﺒﺘﻨـ
ـﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬـ
ﺗﻼش در راه اﺳـ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان.
ﺳﭙﺮدن ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم .ﺗﻔﮑﯿﮏ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎوب ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر.
ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ .ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن.
ﻧﺒﻮد دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ادﯾﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات و وﺟﺪان.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷﺶ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٤٨و
ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩۶۶و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ .(۱٩۶۶
ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و
ﺗﻈﺎﻫﺮات.
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﺧﻮرداری

ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﯿّﺖ ،ﻗﻮﻣﯿّﺖ،
اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،زﺑﺎن و ﮐﯿﺶ و ﻣﺴﻠﮏ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٧٩و
ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّﻪ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )  ٢٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٣
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿّﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و ﺣﯿﺜﯿّﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺨﻪ و دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ) ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٨٤
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ .ﺗﻼش در
راه ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی.
ﺗﻼش در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
آﻧﺎن در ﻫﻤۀ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ وﯾﮋه در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ زدودن ﺳﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠ ّﯽ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿّﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداری
در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪی ﻣﻮزون و ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر .ﺳﭙﺮدن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺤﻠ ّﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﺎﮐﻨﺎن.ﻋﺪم ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟۀ ﻣﻠ ّﯽ-ﻗﻮﻣﯽ و
ﮔﺸﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای ﻣﻠ ّﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای
ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ وﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰﻣﺮدم ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر
)ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ …( .ﭘﺬﯾﺮش
و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّۀ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿّﺖ ﻫﺎی
ﻣﻠ ّﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٢
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار.
ﻫﻮاداری از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
وﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ای،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم وﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎراﺑﻪ ﺧﻄﺮﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﭘﺎﺳﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ
ﺗﻼش ﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿّﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮ ّض و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺘﻌﺼ ّﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻠ ّﺖ ﻫﺎ ،درﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای.
راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺪادﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ارادۀ
ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣۀ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر آن از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿّﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ،از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺪادﮔﺮی و ﺳﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺬار را ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺒﺎرﯾّﺖ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻻزﻣۀ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻧﺮا ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ ﻫﻮادار ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اول
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺰان
 ١٥ -١٣ﺷﻬﺮﻳﻮر  ٥ -٣) ١٣٨٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (٢٠٠٤

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری
جمهوريخواهان دموكرات و لائيك ،جلسهای با حضور كليهی اعضای
كميسيون يازده نفره در ساعت  ۳۰/۸روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل
شد .به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد

هيئت رئيسه افزوده شدند .آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت
رئيسه در جمع حضور داشتند.
كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين
دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از
نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست
ارائه دهد .يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و
آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است ،چرا كه به باور عموم
اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس
به نكتهی واحدی دلالت دارند :قدرت منبعث از ارادهی مردم است يعنی
از ارادهی عموم شهروندان سراسر ايران.
دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و
مداخلهجوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی
اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم
نبايد بتواند بهانهای گردد برای خدشهدار ساختن اصل بنيادين
برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و
كرد و لر و… ،و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و
خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتریطلبانهی
حكومتی و فرصت دادن به سوءاستفادههای متداول قدرتهای حاكم درين
زمينه.
كميسيون بر آن بود كه در ادامهی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر
اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.
با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسهی
عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد ،برخی از
پيشنهاددهندگان نحوهی ارائهی ديدگاههای خود را رسا و روشن و
رضايتبخش نمیديدند .اين دوستان ،پس از پايان گردهمائی تدوين
روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند.
تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانهی تك ستاره
)*( و دو ستاره )**( و سه ستاره )***( مشخص شده ،در پايان عرضه
میشود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و
محل ابهام و ناروشنی نباشد.
مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانهای شامل وجوه مشترك و
وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه
يافت .متن زير حاصل اين مباحث را ارائه میدهد.

اﻟﻒ .وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮك:
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،راه ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﻖ آزادﻳﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح در زﻳﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد:
– دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم و در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮر.
– ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آزادﻳﻬﺎی ﻓﺮدی )از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ﭘﻮﺷﺶ(.
– ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﻳﻬﺎی ﻣﺼﺮح در اﻋﻼﻣﻴﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
]دﺳــﺎﻣﺒﺮ  -۱۹۴۸آذر  [۱۳۲۷و در ﻣﻴﺜﺎﻗﻬــﺎی ﭘﻴﻮﺳــﺖ آن ]ﻣﻴﺜــﺎق
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
 ۱۳۴۵و ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
[۱۳۴۵
ﺗﺄﻣﻴﻦ آزادی ادﻳﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات ،وﺟﺪان ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺑﻴﺎن ،ﻗﻠﻢ ،ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ،
ﺗﺸﻜﻞ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎب.
– ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﻴﺖ ،زﺑﺎن ،ﻗﻮﻣﻴﺖ،
اﻋﺘﻘﺎد ،ﻣﺴﻠﻚ و ﺷﻴﻮهی زﻧﺪﮔﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و
ﺣﻴﺜﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
– ﺟﺪاﻳﯽ دوﻟﺖ از دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﻚ )اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی( .ﻧﺒﻮد دﻳﻦ رﺳﻤﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﻊ
ﻛﻠﻴﻪی اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن )۱۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۸ – ۱۹۷۹آذر .(۱۳۵۸
– اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪی
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﻳﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﺻﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪی.
– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻻزم
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ )اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﻌﺎش ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و ﻛﺎر(.
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻛﺸﻮر.
– ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰزداﺋﯽ
و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ .در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی
در اﻣـﻮر ﻣﺤﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻣﯽﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺳﺎﻛﻨـﺎن
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎ ،و…( ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.

راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ:
 -۱ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺪادﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ
ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر آن از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ .ﻣﺎ از ﺷﻜﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻴﺪادﮔﺮی و ﺳﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮﻳﻦ ﺑﺎورﻳﻢ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺷﻜﻞ
ﮔﺬار را ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺎرﻳﺖ
ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 -۲ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﻻزﻣﻪی ﮔﺬار دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽداﻧﻴﻢ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و در ﺷﺮاﻳﻂ آزادی
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری آﻳﻨﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن را ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.

وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق:
اﻟﻒ –
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪی ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺮ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره
از ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎ و ﺳﺘﻤﮕﺮﻳﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﺳﺖ؛ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻬﺎ و ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت از ﻟﻮازم
ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺷﻜﻠﮕﻴﺮی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﻴﺎز و ﻳﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ در ﻫﻴﭻ ﺣﻮزهای از واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
و آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ از آزادی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ادارهی اﻣﻮر
ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺟﻨﺒﻪی ﺣﻴﺎﺗﯽ دارد.
با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير
مشاهده شد:
 .۱در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها
در تعيين سرنوشت خود لازمهیشكلگيری دموكراسی و برابری همهی
شهروندان ايرانی است و تحقق ارادهی مشترك آنها در تعيين شكل
همزيستی مسالمتآميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در ادارهی
امور محلی و منطقهای صورت میگيرد]*[.

 .۲حقوق مليتها و قومها
– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.
– به رسميت شناختن حقوق همهی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق
ارادهی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق
فدراليسم ،خودمختاری ،انجمنهای ايالتی و ولايتی و…
–

التزام

به

از

ميان

برداشتن

موانع

پيشرفت

قومها

و

مليتهای

ايرانی.
– حل مسئلهی ملی به شيوهی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.
– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو
پايبندی به اصول فوق است.
ب –
با توجه به توافق عمومی دربارهی نظام جمهوری ،وجوه افتراق زير در
مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:
 .۱به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه ،مقننه
و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی
مناسبترين شكل حكومت است.
 .۲به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا

مناسبترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم،
قوهی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت میكند؛ قوهی قضائيه بر
پايهی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان میيابد و در تعيين
جهتگيريهای سياسی مهم مابين دو دورهی نمايندگی به همهپرسی عمومی
مراجعه میگردد.
 .۳به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسبترين شكل حكومت
است .نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همهی
شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود .اقتدارات اين جمهوری از
ارادهی مردمان نشأت گرفته و تمام تصميمگيرندگان آن ،منتخب مردم
هستند)**(.

ج-
گفت و گو و بحث دربارهی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين
صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون
با پذيرفتن همهی اشتراكات ،لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين
اعلام كند كه به عقيدهی وی ،به جای اينكه به مجموع اعلاميهی حقوق
بشر استناد شود میبايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد
شود و از همين رو تأكيد میكرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و
حقوق مصرح در اعلاميهی جهانی حقوق بشر ،مخالف حق مالكيت خصوصی به
عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”)***(.
در ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﻓﺘﺮاق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮی را ﻣﻤﻜﻦ
ﺳﺎزد.
* دربارهی مسئلهی ملی:
در ايران مليتهای مختلفی زندگی میكنند كه دستيابی آنان به حق
تعيين سرنوشت خودشان لازمهی حياتی اتحاد داوطلبانهی اين مليتها و
شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.
همزيستی داوطلبانه ،دموكراتيك و مسالمتآميز مليتهای مختلف ايران
از طريق فدراليسم و امكان تصميمگيری افراد هر محل و منطقه در
ادارهی امور زندگی خودشان میتواند معنا پيدا كند.
با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن دربارهی مسئلهی

ملی ،اين جنبش نمیتواند دامنهی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است
دورهی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين
فصل مشتركی تعيين شود.
** دربارهی دموكراسی:
با توجه به اينكه هدف اعلام شدهی اين تجمع به وجود آوردن جنبش
گستردهای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛
و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی
خواهد بود ،و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر
تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه ،لازم
میدانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر
پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:
اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار
قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛
ثانياً با پذيرش حق مداخلهی مستقيم مردم در بعضی
تصميمگيريهای سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،مشاركت

سطوح
فعال

همهی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛
ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای
اقتصادی و طبقاتی ،امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همهی افراد
مردم را فراهم سازد.
*** دربارهی حقوق بشر
به جای تأكيد بر اعلاميهی جهانی حقوق بشر ،تك تك آزاديهای بنيادی
شمرده شوند .لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها
و حقوق مصرح در اعلاميهی جهانی حقوق بشر ،با هر نوع تقدس بخشيدن
به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری
افراد انسانی میدانيم و بنابرين مادهی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر
را قبول نداريم.

