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ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

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
ـﻮﻳﮋه
ـﺮان ﺑـ
ـﺮدم اﻳـ
ـﺮى از ﻣـ
ـﺮاى ﻛﺜﻴـ
ـﺎﻋﻰ را ﺑـ
ـﺎدى و اﺟﺘﻤـ
اﻗﺘﺼـ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب ،دﺳﺘﮕﻴﺮى ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ و اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻻن و
ﻣﻨﺘﻘــﺪان ﺳﻴﺎﺳــﻰ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻰ ،ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧــﺎﻣﻪ ﻧﮕــﺎران 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 اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻃﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ“ :در صورت
التزام طرفین ]ﺑﺮﺟﺎم[ 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.
ﺑﻰ ﺷﻚ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻰ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻰ و
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
دﻣــﻮﻛﺮات و ﻻﻳﻴــﻚ اﯾــﺮان از ﺣــﻖ رأى واﻗﻌــﺎً آزاد ،ﻋﻤــﻮﻣﻰ 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 ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ واﻗﻌﺎً آزاد ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ 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
ﮐــﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸــﺎن اﻓﻐــﺎﻧﯽ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد ،از ﯾﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ِ
ﺿﺪ اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ِ
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.
ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎی ﮐﺸــﻮر ﻫــﻢ ﮐــﻪ وﻇﯿﻔــﻪ دارﻧــﺪ

ﺑﺮای ِ

ﯾﻪ ﮔﺮدش

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.
ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﺑـﺎر ﺑﯿﺸﺘـﺮ ِ ﻣﺸﮑﻼتِ ﻧـﺎﺷﯽ از اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ِ دوش اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ از ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و
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
ﻫﻤﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻮل ﻫﺎى اوﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ .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
ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﻰ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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
درﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ.
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 ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را در  ۱۴/۶/۱۳۷۰اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و در  ۱/۱۲/۱۳۷۲اﯾﻦ
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
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻗﺼﺎص ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و اﻋﻤﺎل
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
 ۹و 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 ﺻـﺤﻨﻪ ﮐـﺎر و ﺗﺤﺼـﯿﻞ و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ و وﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳـﺘﯿﺰ 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
ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ،
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
آزادیﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
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
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و
دوره ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﻔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﺮاز
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ،اﺧﺮاﺟﻬﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺒﻮه
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ِ
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ِ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﺷﻼق زدن ۱۷ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻌﺪن 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
رژﯾـﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺣﺒﺲ ِ ﻓﻌﺎﻻنِ ﮐـﺎرﮔﺮی و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﻣﻘـﺎوﻣﺖ 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 از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ،در
ﻣﻮرد ﻋﺪم 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 و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ دوره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن 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 ﻫﻤﯿﻦ دوره ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎتِ 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
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن و ﺳـﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿـﺎن ،ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤـﻊ و ﺗﺤﺼـﻦ،
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 .
اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
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
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ج.ج.د.ل.ا 19) .ﻣﻪ  29 – ۲۰۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ــﺖ“ :پایبندی به زدودن ستم ها ،نابرابری ها و
ــﺪه اﺳـ
 (۱۳۹۲آﻣـ
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

کشور
سراسر
مردم
آمیز
ومسالمت
تاریخی
همزیستی
تحکیم
)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
وﺿﻌﯿﺖ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ
دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻣﺨﺖ
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.
“ﺣﺪود ” ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪف اﺗﻬﺎﻣﺎتاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﺷـﺮع ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺘـﺎ ﺑـﺎ
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
اﻣﻨﯿﺘﯽ – اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزداﺷﺖ
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
ﺳـﺘﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑـﺎر روﺣـﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌـﯽ و ﭘﯿـﺮوان ﻣﺘﻌﺼـﺐ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار
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

ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪای از اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﻧﻈـﺎم ﺗﻤـﺎم ﺧـﻮاه ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ
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
 13ﻗﺎﻧﻮن 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
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
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
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ  .ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ”
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺑﯿﺶ از 7
ﻣﯿﻠﯿﻮن 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
 45ﻫﺰار 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
ـﺰ
ـﺎﻣﻮن و ﻧﯿـ
ـﻪ ،ﻫـ
ـﺎن ،اروﻣﯿـ
ـﺪ ﺑﺨﺘﮕـ
ﻣﺎﻧﻨـ
ـﺎ
ـﻦ درﯾﺎﭼﻪﻫـ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـ
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
ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼت وﻣﻌﻀﻼت ﻧـﺎﺷﯽ از “ﺑﺤـﺮان آب” ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮآﻣـﺪ
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 ﯾﺎﻓﺘﻪ از  %70ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
از ﺟﻤﻌﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ %28
در ﺳﺎل 1335

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 ﮔﺮو ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن
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
دﺳـﺘﺂوردﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ
اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از
وﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺣﻔﻆ 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
ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ
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
ـﺎ
ـﻮاﯾﯽ )ﺣﺘـ
ـﺎی ﻫـ
ـﺶ و ﺑﻤﺒﺎرانﻫـ
ـﻖ ارﺗـ
ـﺮدم از ﻃﺮﯾـ
ـﺎن و ﻣـ
ﻣﺨﺎﻟﻔـ
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.
 -2ﺟﻬـﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣـﯽ ،ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اوﺿـﺎع اﻣـﺮوز
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
ﺳـﺮﮐﻮب ﻣـﺮدم و ﮐﺸﺘـﺎر ﺟﻤﻌـﯽ ،ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از آﻧـﺎن را ﺑـﻪ داﻣـﺎن
ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﮑﻞ داﻋﺸﯽ آن،
راﺳﯿﺴﻤﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن“ ،ﮐﺎﻓﺮ” ﺟﺎی “ﻧﮋاد” ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﻓﺎﺷﯿﺴﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 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
روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی .دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز زدهاﻧﺪ:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .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
ﺳﺎلﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه ،در زﻣﯿﻨـﻪی ﻧﻘـﺶ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻗـﺪرتﻫﺎی ﺑـﺰرگ 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؛ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽدرﯾﻎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ از دوﻟﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،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
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ
ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ؛
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،
اردوﻏﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻫﺪف را در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :دﻓﺎع از
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ.

در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در
ﭘﺎنﺗﺮﮐﯿﺴﻢ و
ﻣﺮدم ﮐ ُﺮد در

رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ ،از ﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر از
از ﻗﺎﻓﻠﻪی ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺪ .ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﻋﺮاق ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
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 ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ 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
ﺣـﺎﮐﻢ ﺳـﻠﻄﻪﮔﺮ از ﯾﮏﺳـﻮ و ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ارﺗﺠـﺎﻋﯽ ِ راﺳـﺖ ،ﻓﺎﺷﯿﺴـﺖ،
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮایدﯾﻨﯽ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .اﯾﻨﺎن در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ارزشﻫﺎ ،آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی
ﺧﻮاﻫــﺎﻧﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ ،ﺳــﺮ ﺑﻠﻨــﺪ ﮐــﺮده و ﺷﻤﺸﯿــﺮ 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،
ـﺎن،
ـﺎرﮔﺮی ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی زﻧـ
ـﺎت ﮐـ
ـﺪ :اﻋﺘﺼﺎﺑـ
ـﻪ دارﻧـ
ـﻮاره اداﻣـ
ﻫﻤـ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام
ﻣﺒﺎرزات ،زﯾﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ آزادیﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ
اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦ
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 ،ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ و ﻫﻢﮐﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ 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.

ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ!

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۷۵ﺳﺎل ﺣﺒﺲ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺼﺪ دارد او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﻋﺘﺮاض وﺳﯿﻊ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻓﺸــﺎی اﯾﻤﯿــﻞ ﻫــﺎی ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘــﻮن در دوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک ﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
رﺑﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻨﺎدی را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻠﺴﯽ
اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻣﻨﯿﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﻧﺘﺸﺎر داد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻠﺴﯽ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻣﻨﯿﻨﮓ )ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺋﯽ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .او
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻋﺮاق و
ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﻤﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد .اﺳﻨﺎدی
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،اﻓﺮاد
ﺑﯿﮕﻨﺎه و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﻋﺮاق ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ ﺳـﯿﺎ در ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧـﺎﻣﻮ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺳﺎزﻣـﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﻼف و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن در آن
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺮم او ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﺎﯾﺴﺖ اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ.
آﺳﺎﻧﮋ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮑﯽ از زﻧﺪان ﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .در ﺻﻮرت ﺗﺤﻮﯾﻞ او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری را ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ،

ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮد!
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ از
آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻮﻟﯿﺎن آﺳﺎﻧﮋ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی
ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﻓﻮری او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺟﻤﻌﻪ  ۲۴ژوﺋﻦ ۲۰۲۲

ــﺶ
ــﯽ ﺟﻨﺒـ
ــﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾـ
ــﺎم ﺑـ
ﭘﯿـ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ
اﯾﺮان
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ،آﻗﺎﻳﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ!

ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮬﻤﺮزﻣﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻫﻤﺎﯾﺶ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﻻت
ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿـﺰ ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره ی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖ
ـﺎی
ـﺶ ﮬـ
ـﺮوی ﺟﻨﺒـ
ـﺎ آن ،ﭘﯿﺸـ
ـﺎن ﺑـ
ـﻮری ،و ﮬﻤﺰﻣـ
ﺟﻤﻬـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺒﺮ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﭙﮭﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ در
اﯾﺮان ﻣﯽ دﮬﺪ .ﺳﭙﮭﺮی ﮐﻪ در آن» ،ﺧﯿﺎﺑﺎن« و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ورزی ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒـﺶ ﮬـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رای و
ـﻦ
ـﺪ .اﯾـ
ـﺎﻓﺘﻪ اﻧـ
ـﯽ ﯾـ
ـﻮری اﺳﻼﻣـ
ـﺖ ورزی ﺟﻤﮭـ
ﺳﯿﺎﺳـ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری
در اﯾـﺮان و ﮔـﺬار از ﻧﻈـﺎم اﺳﻼﻣـﯽ ﺣـﺎﮐﻢ ،ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﺟﻤﻬـﻮری دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳـﮑﻮﻻر ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آزادی و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺪاوم آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ی ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺻﺤﻨﻪ ی ﻓﻮق اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺎﻧﯽ دارد از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن
ـﺘﺮده ی
ـﺎزداﺷﺖ ﮔﺴـ
ـﺎن و ﺑـ
ـﺎن در ﺧﯿﺎﺑـ
ـﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾـ
ﺧﺸـ
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .آﺑﺎن  ،۹۸ﮬﻤﭽﻮن رﺧﺪادی ﻣﻬﻢ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺳﺒﻌﯿﺖ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﮬﺪ ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﯿﺮی دهﮬﺎ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن در ﻣﺎه ﮬﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﮔﻮاه ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر در اﯾﺮان ،ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮬﻮاﺧﻮاﮬﺎن آن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ واﻟﺒﺘﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﺳﺎزی و ﭼﻠﺒﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ
ﻣﺪد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و زﻣﺰﻣﻪ ﮬﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﮬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﭘﺎﯾﻪ
ﮬـﺎی ﻣﻌـﺎرﺿﻪ ﺑـﺎ اﯾـﺮان دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓـﺮدا ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ی ﻣﺎﺗﻢ زده و ﺧﻮن آﻟﻮد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﮬﺪ داد.
ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ،راﻧﺖ
ﺧﻮاری و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺤﺮان ﮬﺎ در ﺣﯿﺎت روزﻣﺮه ی
ﻣـﺮدم اﯾـﺮان ﺷـﺪه اﻧـﺪ .ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﮬﺎی اوﻟﯿﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮ آن ﮬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮد
دوﺳﺘﺎن و ﮬﻤﺮزﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﮬﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان؛
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ در
اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞﻫﺎی دﻣﻜﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای اﯾﺤﺎد اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﮔﺴﺘﺮده
از ﺗﻤﺎم ﻃﯿﻒﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه دﻣﻮﻛﺮات و آزادیﺧﻮاه
ﺑﺮای ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻫﻤﺖ
ﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺬار از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﮬﺎ و
ﺟﻨﺒﺶ ﮬﺎی ﻣﻌﺘﺮض درداﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم
ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮬﻤﺘﯽ
ﺑﻠﻨﺪ و ﮬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ؛ ﺗﻼشﮬﺎی ﺷﻤﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ارج ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎزدﮬﻤﯿﻦ ﮔﺮدﮬﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاﮬﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان،
آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﻢ.
ﺷﺎد و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮات اﯾﺮان
در ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺷﻨﺒﻪ  ۷ﺧﺮداد  ۱۴۰۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

 ۲۸ﻣﺎه ﻣﻪ ۲۰۲۲

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
) 28و  29ﻣﯽ  7 – 2022و  8ﺧﺮداد (1401
ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺳﺎل  ۱۴۰۰در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه
و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ وزارت ﮐﺸﻮر )ﮐﻪ ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ( ،ﺗﻨﻬﺎ  ۴۸درﺻﺪ از ﻣﺮدم دارای ﺣﻖ رای،
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ۱۳ ،درﺻﺪ از آﻧﺎن
ﻫﻢ رای ﺑﺎﻃﻠﻪ دادﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از آﻏﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ادﻋﺎی ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت داﺷﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮده و در آن ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۱۴۰۰را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﯾﮑﺪﺳﺖ
ﺗﺮﯾـﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت در  ۴۳ﺳـﺎل ﻋﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دل ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼﺣﺎت در دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﺧﯿﺎل و
آرزوی ﻧﻔﻮذ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺧﻮد وارد ﺑﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه ،از ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در
ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺸﻘﺎﻗﯽ را در
ﺟﺒﻬـﻪ اﺻﻼﺣـﺎت اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد .ﺑﺨﺸـﯽ از آﻧـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ
اﺻﻼﺣـﺎت در درون ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﭼﺸـﻢ دوﺧﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ اﻣﯿـﺪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رؤﯾﺎﻫﺎی دوﻟﺖ
“اﻣﯿﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ” ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎح اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮردی رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﭘﯽ اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن
ﺗﻐﯿﯿــﺮ در ﻣﻮاﺿــﻊ اﺻﻼح ﻃﻠﺒــﺎن را ﻣﯽﺗــﻮان ﻋــﺪم
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ
ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای ،در روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از روﯾﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد،
ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ۱+۵ﺑﺮای
اﺣﯿﺎی “ﺑﺮﺟﺎم” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎر اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮ ﮔﺮده ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن و
ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ روﺳﯿﻪ و
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﺪون رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﺎ ﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ واﭘﺲﮔﺮا و اﯾﺪوﻟﻮژﯾﮑﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻮ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺠﺎوز و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک اوﮐﺮاﯾﻦ
 ۲۴ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۲۲را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روزی ﺳﯿﺎه در
ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺧﺎک ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
در اروﭘﺎ در  ۷۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اوﮐﺮاﯾﻦ از زﻣﯿﻦ ،ﻫﻮا و درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ،ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﻮرد

ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎ وﯾﺮان،
ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ زن و ﮐﻮدک،
آواره و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻓﺮار و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ
ﺷﻮد.
ﺷﻮد.
ﺣﺎﮐﻢ

ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ارﺗﺶ روس ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﺎک اوﮐﺮاﯾﻦ ﺧﺎرج
اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،آزاد ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺣﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﭘﯽ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ،دوﺑﺎره ﻗﺪرت را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻫﻢﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺖ روﺑﺮو
ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن زﻧـﺎن ،ﮐـﻪ ﺑﯽﺷـﮏ اوﻟﯿـﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﻼمﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ:
ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﻣـﺪارس دﺧﺘﺮاﻧـﻪ ،اﺧـﺮاج ﮐﺎرﻣﻨـﺪان زن،
اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﺑﺮﻗﻊ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻓﺖ و آﻣﺪ آزاداﻧﻪی
زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ…
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،زﻧﺎن و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ از ﭘﺎی ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪان ،در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
رﺳﺎﻧـﺪن ﺻـﺪای آزادی ﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫـﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮاﻣﭗ و ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،2020
ﯾﮑـﯽ از روﯾـﺪادﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﺳﺎلﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻤـﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪن ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،
اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ او در ﯾﮏ اﻗﺪام ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮاﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ او دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل و اﺷﻐﺎل آن
در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻨﺘﺨﺐ زدﻧﺪ.
در اﯾﻦ دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﯾﺪن ﻣﯽﮔﺬرد،
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤـﺪه ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻧﯿﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ در ﺧـﺎور
ﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از رژﯾﻢﻫـﺎی ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖآﻣﯿﺰ
ﺳـﺨﺘﯽ ﺑـﺎ روﺳـﯿﻪ و ﺑﻪوﯾـﮋه و ﺑﯿـﺶ از ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎ
ﻫﮋﻣﻮﺗﯽﻃﻠﺒﯽ ﻧﻮ ﭘﺎ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮ
ﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دورهی ﺑﺎﯾﺪن ،از
ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻗﺮاردادی ﮐﻪ
در زﻣــﺎن اوﺑﺎﻣــﺎ ﺑــﻪ اﻣﻀــﺎء رﺳــﯿﺪ و در دوران
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽﻫـﺎی ﺗﺮاﻣـﭗ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﯾـﮏ ﺟـﺎﻧﺒﻪ از ﻃـﺮف
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺴﺦ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﭘﺎرهای از ﻧﺎﻇﺮان
ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒـﺖ و اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨـﺪهای را در اﯾـﻦ
ﻣﺬاﮐﺮات ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

أوﺿﺎع ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺑـﺮای ﮐﺴـﺐ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ،ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ و ﻋـﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻤﻮاره دﺳﺖِ ﺑﺎﻻ را دارﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد

از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺖ در ﻋﺮاق ،ﺟﻨﻮب
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﯾﻤﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺳﻌﻮدی ،در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ
ﻧﻔﻮذ ﺣﻮﺛﯿﺎن ﺷﯿﻌﯽ ِ ﯾﻤﻨﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾـﺪ و اﺋﺘﻼﻓـﯽ در اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮی در
ﺳﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﮐﻠﻨﯽﺳﺎزی و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺧﻮد
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اردوﻏﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ زور و زﻧﺪان ،ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﺘﻢ روا ﻣﯽدارﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﯿﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺷﺮوع ﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﯽ آن اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم در اﮐﺜﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﻋﺪم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان و
ﮐﺸﺘﺎر اﻋﺘﺮاضﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
زد و دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد و ﯾﺎ رواﻧﻪ
زﻧﺪانﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﺒﺪه و ﺧﺴﺘﻪ
از ﻓﻘﺮ ،ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻮرم ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﻧﺒﻮد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدﻣﯽ آﺑﺎن  ۹۸ﺳﺮآﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده
درﭘﯽ ﮔﺮاﻧﯽ
ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎﯾﺤﺘـﺎج اوﻟﯿـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ،م دم ﺑﻌﻨـﻮان اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ای روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی

ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﯽﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹و ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ در اﺟﺮای
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎدر ﻋﻈﯿﻢ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ وﺳﯿﻊ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺠﻤﻊ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان و ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ “ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن”
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ را در ﺷﮑﻠﯽ
وﺳﯿﻊ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ده ﻫﺎ ﺗﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻋﺰم راﺳﺦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
“ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ” در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  ۸ﻓﺮاﺧﻮان
ﺑـﺮای ﺧﻮاﺳـﺖﻫﺎی ﺧـﻮد اﻧﺘﺸـﺎر داده اﺳـﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﺎن ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺮازی ﺣﺪاﻗﻞ ۸۰
درﺻﺪ ،ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزش
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان )ﻣﺪارس اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ(،
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺮض ،آزادی ﻣﻌﻠﻤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ .در اواﺧﺮ  ۱۴۰۰و در ﭘﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺮده و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر

ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﺟﺮای ﻻﯾﺤﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﻮل داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﮐﺎﻧﻮنﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺻـﻨﻔﯽ در ﺷﻬﺮﻫـﺎی
ـﻦ
ـﺎﻣﻌﻪ از اﯾـ
ـﺎر ﺟـ
ـﺮ اﻗﺸـ
ـﺎﯾﺖ دﯾﮕـ
ـﺎﮔﻮن و ﺣﻤـ
ﮔﻮﻧـ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳـﺖ .در ﻣـﺎه ﮔﺬﺷﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ روز ﻣﻌﻠـﻢ )۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ( ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ
ـﺮان
ـﺎی اﯾـ
ـﺮ ﺷﻬﺮﻫـ
ـﺎن در اﮐﺜـ
ـﺰ ﻣﻌﻠﻤـ
ـﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴـ
ﻣﺴـ
ﺑﻮدهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺲ از ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ،
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻬﻤﺖﻫﺎی واﻫﯽ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در ﭘﺮوﻧﺪه
آﻧﻬﺎ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ .رﺳﻮل ﺑﺪاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﺎﻏﺎﻧﯽ و ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﺰو
ﺑﺎزداﺷﺘﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ
دارد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣـﺮدم ﺷـﻮد .اﮐﻨـﻮن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ اﺷﮑـﺎﻟﯽ دﯾﮕـﺮ ﺣﻀـﻮر و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد از دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در
زﻧﺪانﻫﺎی رژﯾﻢاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ
ﻧﯿﺰ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮ
زن ﻋﻠﯿﻪ “ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آزار و ﺑﺎجﮔﯿﺮی ﺟﻨﺴﯽ” در دﻧﯿﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ ﺧﻮاری ،ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻓﻘﺪان
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮان اﮐﺜﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﯾﺮان را وادار ﺑﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮده
ﮐﻪ در ﺷﮑﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻣﺘﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ٪۹۵ ،از ﻣﻌﺎدن
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه و در اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﻫﻤﺴﺎنﺳـﺎزی ﺣﻘـﻮق ﺑـﺎ ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣﻌـﺎدن
دوﻟﺘﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ..ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣـﯽ ،ﻫـﺮ روز ﺷﺎﻫـﺪ اﻋﺘﺼـﺎب و اﻋﺘـﺮاض ﺑﺨﺸـﯽ از
ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﻮده اﯾـﻢ ،اﻣـﺎ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺗﺠﻤـﻊ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﯿﺎن ﺗﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ و ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .ﯾﮑﯽ از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از دﺳﺖ آﻗﺎزادهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی و ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر و اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم
ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺑﻬــﺎر  ۱۴۰۰ﺷﺎﻫــﺪ آﻏــﺎز اﻋﺘﺮاﺿــﺎت ﮐــﺎرﮔﺮان در
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫـﺎی ﻋﺴـﻠﻮﯾﻪ ،ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ و
ﮐﻨﮕـﺎن ﺑـﻮدﯾﻢ .ﻋﻤـﺪه اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﮐـﺎرﮔﺮان ،ﺗﻮﺳـﻂ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﺧﺒﺎر ﮐﺎرزار ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )ﺑﺮای ۲۰

روز ﮐﺎر ،ده روز ﻣﺮﺧﺼﯽ( ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﻋﻼم ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺪم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،
ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۴۰روز ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،از ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ۱۴۰۰ﯾﺎزده اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰاری روز ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان در ۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۴۰۱ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﯾﻮرش ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻓﻌﺎﻻن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮی ،دﺳﺘﮕﯿﺮی وﺳﯿﻌﯽ را
آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ اﺻـﻨﺎف ﮐـﺎرﮔﺮی از ﺧﻮاﺳـﺖﻫﺎی ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ اﺻﻨﺎف ﺑﻮدهاﯾﻢ.

وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻮوﯾﺪ 19ﮐﻪ از  ۱۳۹۹آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده
و ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮو ﺑُﺮد .در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ واﮐﺴـﻦﻫﺎی ﻣﻌﺘـﺒﺮ ،ﻧﺒـﻮد ﺧـﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد دارو و… ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ،ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻫـﺎی ﮔﺴـﺘﺮده اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه در دوران روﻧﺎﻟـﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ وﺳﯿﻊ
روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮ ﮔﺮده
ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﻪ و
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻫﺮ روز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
اﻋﻼم ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﮕﻮی
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد  ۷۵دﻻر
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،در رﺗﺒﻪ  ۱۶۰ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻋﺮاق،
ﺑﻨﮕﻼدش و ﻟﯿﺒﯽ ﻗﺮار دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و راﻧﺖ ﺧﻮاری را ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،در ﻗﺪرت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺾ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر اﯾﺮان ،اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ
رﺷﺪ ارز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﺮان
اﯾـﺮان ،ﺑﻪوﯾـﮋه در ﺳﺎلﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ و در ﭘـﯽ روﻧـﺪ
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬـﺎﻧﯽ ،ﺑـﺎ ﺑﺤﺮانﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪی زﯾﺴـﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
اﺟﺮاﺋﯽ رژﯾﻢ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻗﻠﯿﻢ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺮی
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن  ۱۳۲ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در
ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۱۱۴ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮانﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
– ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽروﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎی
زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ آب در ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺮب،
ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– ﺑﺤﺮان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در اﯾﺮان ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ آب
زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﺮاﺗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد.
– ﺑﺤﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ
از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و
ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۵۰ﺣﺪود  ۱۷درﺻﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه اﯾﺮان را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ .در آن زﻣﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ آب اﯾﺮان ﺑﯿﺶ
از  ۴۰درﺻﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه آب
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
– ﺑﺤﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻮا در اﯾﺮان ،اﺛﺮات
ﻣﻨﻔﯽ ِ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﻢ و روان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ از ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ
ﻧﺨﺴﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن )اﻫﻮاز،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺳﻨﻨﺪج( در اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﺢ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮا از ﻣﯿﺎن  ۹۱ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳﯽ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۸۶ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۵۰۰ﻧﻔﺮ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺤﺮان ژرف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ در اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻣﺮوزی را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن روی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم و
اﻟـﺰامآور ﺑـﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ روش ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﺼﺮﻓﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ… اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺪاع و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻧﻮﯾﻨﯽ از
زﻧــﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌــﯽ در ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ آزاداﻧــﻪ،
ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ )ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﮔﺎز و
ﻧﻔﺖ…( و اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ )ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اﺗﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪای( ﻣﻨﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک و ﻏﯿﺮﮐﺮﺑﻨﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺳﻮدﺟـﻮﯾﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد و
ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺑﺮ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ… ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ
ﻧـﺎﺑﻮدیِ ﺑﺸـﺮ و ﻣﺤﯿـﻂ زﯾﺴـﺖ ﺑـﺮ روی ﮐـﺮه زﻣﯿـﻦ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن داد.

وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ای
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2021ﺑﯿﺶ از
 %10اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 ۳۶۶ﻧﻔﺮ اﻋﺪام )ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ(
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﯿﻦ در ﺻﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام در ﺟﻬﺎن
ﻗﺮار دارد .ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺪ اﻓﮑﺎریﻫﺎ ﮐﻪ
ﺟﺮﻣﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و آزادی ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ
ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت دروﻏﯿﻦ،

ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را
ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن
ـﻪ
ـﻢ ﻫﻤـ
ـﺰ ،ﻋﻠﯽرﻏـ
ـﺪانﻫﺎ ﻧﯿـ
ـﺪ .در زﻧـ
ـﺮان ﺷـ
در اﯾـ
ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣـﺮگ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی از زﻧـﺪاﻧﯿﺎن را رﻗـﻢ زد .ﻣـﺮگ
ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر آن اﺳﺖ .در
اﯾﻦ دوران ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
زﯾﺎدی در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و داروﯾﯽ ،در زﯾﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ و در ﺳﺮﻣﺎﻫﺎی
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن درﺑﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺮﯾﻢ اﮐﺒﺮی ﻣﻨﻔﺮد و
زﯾﻨﺐ ﺟﻼﻟﯿﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه
ﻣﺮﺧﺼﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺮﯾﻦ
ﺳﺘﻮده ،ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن… و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ـﺎن و
ـﺎن ،زﻧـ
ـﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻌﻠﻤـ
ـﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴـ
ـﺎرﮔﺮان ،ﮐـ
ﮐـ
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮری زاده و ﭘﺴﺮش ،ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ زﻧﺪانﻫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻮﻟﺒﺮان ،ﺳﻮﺧﺖﺑﺮان و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم در
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳـﺘﺎن،
ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن ،اﺻـﻔﻬﺎن ،ﮐـﺮج و… ﻫﻢﭼﻨـﺎن اداﻣـﻪ دارد.
ـﺎن  ۹۸در
ـﺎه  ۹۶و آﺑـ
ـﺪﮔﺎن دی ﻣـ
ـﺘﮕﯿﺮ ﺷـ
ـﻮز دﺳـ
ﻫﻨـ
ﺳﯿﺎهﭼﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
رﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪ
ﺷﺎرﻣﻬـﺪ ،روح اﻟﻠـﻪ زم و ﺣـﺒﯿﺐ اﺳـﯿﻮد … و ﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دو ﺗﺎﺑﻌﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎدﻟﺨﻮاه ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ،از
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل ،۱۴۰۰
ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎی دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد
ﭘﻮل از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آزاد ﻧﻤﻮد.
ﺧﻮد ،از آزادی ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ

رژﯾﻢ اﯾﺮان دو ﺗﻦ از
را در ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
زاﻏﺮی و آﻗﺎی اﻧﻮﺷﻪ

آﺷﻮری ،اﯾﻦ ﮐﺎر ٰرژﯾﻢ اﯾﺮان را ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮوﮔﺎن
ﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﺷﻠﯿﮏ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در دﯾﻤﺎه  ۱۳۹۹ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺖ ﺟﺎن
ﺑــﺎﺧﺘﻦ  ۱۷۹اﻧﺴــﺎن ﺷــﺪ .اﻋﺘﺮاﺿــﺎت ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎی
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻢ و ﺑﯿﺪادﮔﺮی ،ﻣﺎ
ﺷﺎﻫـﺪ درﺧﺸـﺶ ﻧـﻮر ﺗﺎﺑـﺎن دادﺧـﻮاﻫﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎن
ﺑﻮدﯾﻢ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮری ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن
و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
دادﺧـﻮاﻫﯽ ﭘـﺲ از ﺗﻼشﻫـﺎی ﺷﺒـﺎﻧﻪ روزی ﻣـﺎدران و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی داﻏﺪار ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ در ﯾﮏ
دادﮔﺎه ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮری در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﺎه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز
اﻓﺸﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﯿﺎن در زﻧﺪانﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده،
ﮐﺸﺘﺎر دﻫﻪ  ،۶۰ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎل  ،۶۷را ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد در
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺣﺘﯽ از اﻋﻼم ﻧﺎم اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن
و آراﻣﮕﺎه آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
دادﮔﺎه ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮری و ﺷﻬﺎدت دﻗﯿﻖ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در
ﺑﺮدﮔﺎن ،ﭼﻬﺮه ﮐﺮﯾﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽﻫﺎ،
اﺷﺮاﻗﯽﻫﺎ ،ﻧﯿﺮیﻫﺎ ،ﻧﺎﺻﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﻟﺸﮕﺮیﻫﺎ… را ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد.
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در
وﺿﻌﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻏـﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻋـﺪم ﺑﺮﺧـﻮرداری از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی ﺧﻮاه و ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی

ﺑﯽﻗﯿـﺪ و ﺷـﺮط ﻫﻤـﻪ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ و
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻋﺪام و
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪانﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ )دﺳـﺎﻣﺒﺮ  (1948و ﻣﯿﺜﺎقﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
درﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ آزادی
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﯿﺎن ،ﺗﺸﮑﻞ و دﯾﮕﺮ آزادیﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ
ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ
ﻫﻤـﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ اوﺿـﺎع ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻣـﺮدم اﯾـﺮان ﺧﻮاﻫـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
ﻋـﺎدﻻﻧﻪ و ﻋـﺎری از ﺗﺒﻌﯿﻀـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻓﻌـﺎل در ﺟـﺎﻣﻌﻪای
آزاد ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺒﻮر از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و
ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎنﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮآﻣـﺪنِ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎریﻫـﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در
دﻓــﺎع از آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ،ﺟﻤﻬــﻮرﯾﺖ ،ﻋــﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﮔﺮو ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮ آن
اﺳـﺖ ﺗـﺎ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻣﺒـﺎرزات ﻣـﺮدم و ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزادی اﺳﺘﻘﻼل ،ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی آن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ﮔﺰارش ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان
 ۲۸و  ۲۹ﻣﻪ  ۷ – ۲۰۲۲و  ۸ﺧﺮداد ۱۴۰۱
ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ اﯾـﺮان در
روزﻫــﺎی  ۲۸و  ۲۹ﻣــﻪ  ۷ – ۲۰۲۲و  ۸ﺧــﺮداد ۱۴۰۱
ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮری و
ﻣﺠﺎزی در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ـﻮرای
ـﻂ ﺷـ
ـﺪﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳـ
ـﺲ از ﺧﻮﺷﺎﻣـ
ـﺖ ،ﭘـ
در روز ﻧﺨﺴـ
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﻪ ﺷﺮﮐـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮام ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی ،ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ دﺳﺖ زده ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮر ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رﺳﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،در آﻏﺎز ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﻗﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﻮﻗﺖ ،رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﻧﺎن ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﯿﺖ
رﺋﯿﺴــﻪ داﺋــﻢ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋــﯽ ،از ﻣﯿــﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾــﺪﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ،ﮔﺰارش ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮔﺰارش
ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮان ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ را ﻣﻄـﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ .ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ دو
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ در دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ رای ﮔﯿﺮی ﺷﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺎﺿﺮان در
ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه
در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ دﻫﻢ درﻣﻮرد ﺷﮑﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه و دﻣﻮﮐﺮات ،ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و
از ﻃﺮﯾﻖ زوم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن
اﯾﺮان ،درک ﻫﺎ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن” ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
در ﭘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ،ﻻﺋﯿﮏ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات
ﻣـﺮدم و ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﯾﮑـﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺣﺎﺿﺮان
از ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﻮد.
در دوﻣﯿﻦ روز ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و در اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ،
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻧﺸﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﺗﺼـﺤﯿﺢ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﻣﺠﺪدا ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺿﺮان ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺧﻮد را در
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺳﻨﺪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه )ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دﻫﻢ( و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ .ﭘـﺲ از ﺑﺤـﺚ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺣـﺎﺿﺮان در ﻧﺸﺴـﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه،
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در
ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ در ﺟﻠﺴﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ را
ﺑـﺮای ﻗﻄﻊﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورد .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗـﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دﻫﻢ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن از
ﺑﯿـﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫـﺎ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﻮرای
ـﺎزدﻫﻢ و
ـﺎﺋﯽ ﯾـ
ـﻦ ﮔﺮدﻫﻤـ
ـﺎن ﺑﯿـ
ـﺮای زﻣـ
ـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـ
ﻫﻤـ
دوازدﻫﻢ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
درﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺣﺎﺿﺮان در ﻧﺸﺴﺖ آن را
ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ،دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
ﮐﻪ ﻫﺪف آن دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در
اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽ ﯾﺎزده

) ۲۸و  ۲۹ﻣﻪ  ٢۰۲۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷و  ۸ﺧﺮداد (۱۴۰۱

 ۱ـ ﻧﺎم – :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان )ﻣﺨﻔﻒ آن ” ج ج د ل ا”(
 – ۲ﺗﻌﺮﯾﻒ -:ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺸﯽ
اﺳـﺖ ﮐﺜﺮتﮔـﺮا ،ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ،ﻋﻠﻨـﯽ و ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﮐـﻪ در آن
ﻫﻤﺮاﻫـﺎن از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﻖﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﮔـﺮد
آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ،اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی و
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی
و ﻋﻤﻠﯽ از راهﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ.
 – ۳ﻫﻤﺮاه :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات
و ﻻﺋﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﺳــﺖ .ﻣﺒﻨــﺎی ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﻤﺮاﻫــﺎن اراده ی آزاد و
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﻮرو
)ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺼﺖ ﯾﻮرو( ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﻓﺮدی و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ .ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ از ﺣﻘـﻮق ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﺮ
ﺧﻮردارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن.
 –۴ﻧﻬـﺎد ﻣﺤﻠـﯽ -:ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨـﺪ ﺑـﺮای ﭘﯿـﺶﺑﺮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪوﺟﻮد
آورﻧـﺪ .ﻧﻬﺎدﻫـﺎ در ﻫﻤـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و اﻧﺘﺨـﺎب
روشﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ
“ج ج د ل ا” ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ

ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﯾﺎ اﺣﺮاز
اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء آزادﻧﺪ .اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻨﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
– واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب
اﯾـﻦ دو ﺳـﻨﺪ ،در ﺗﻤـﺎم ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺧـﻮﯾﺶ ،ﺧـﻮد
ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ.
– ﺣﺪ ﻧﺼﺎب واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ  ۳ﻧﻔﺮاﺳﺖ.
– ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺧﻮد اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎﺳﺖ.
 –۵ﮔﺮوﻫﺎی ﮐﺎر )ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن
اﺟﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ(
 ۵-۱ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی:
 ۵-۱-۱ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ۵-۱-۲ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری
ﮔﺮوه ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
 ۵-۱-۳اﻧﺘﺨــﺎب اﻋﻀــﺎی ﮔﺮوهﻫــﺎی ﮐــﺎری از ﻣﯿــﺎن
داوﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل
ﮔﺮوه و ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ) .ﺗﺒﺼﺮه (۱
 ۵-۱-۴ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ) .ﺗﺒﺼﺮه (۲
 ۵-۱-۵ﺳﻪ ﺑﺎر ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه داوﻃﻠﺐ در
ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﻌﯽ
ﮔﺮوه،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻫﻤﺮاه از ﮔﺮوه ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ،در ﺧﻮاﺳﺖ

ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮوﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮی آرا ،ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه راه
ﮔﺸﺎﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
۵-۲

وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات:

 ۵-۲-۱ﮔﺮوه ﮐﺎر “ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در
ﺗﺪارک ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮑﻮﺷﺪ.
 ۵-۲-۲ﮔـﺮوه “ارﺗﺒﺎﻃـﺎت” ﻧﻬـﺎد ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی و
ﻋﻬﺪهدار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ.
 ۵-۲-۳ﮔـﺮوه “ﺳـﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ” ﺑﺎزﺗـﺎب
دﻫﻨﺪه اﻓﮑﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
ـﯽ و
ـﻮاﻫﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﻮری ﺧـ
ـﻞ ﺟﻤﻬـ
ـﺎﯾﻪ ای آن ،ﻣﺜـ
ﭘـ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ۵-۲-۴ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 ۵-۲-۵ﮔﺮوهﻫـﺎی ﮐـﺎری در ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫـﺎ و اﻧﺘﺨـﺎب
روشﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ )در ﭼﺎر ﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ ج.ج.د.ل.ا(
ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ۵-۲-۶ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎری
ـﺎﻫﻨﮕﯽ و
ـﻮرای ﻫﻤـ
ـﺎن ،ﺷـ
ـﻪ ﻫﻤﺮاﻫـ
ـﻮد را ﺑـ
ـﺮوه ﺧـ
ﮔـ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ـﻮرای
ـﻂ ﺷـ
ـﺮی ،ﻓﻘـ
ـﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳـ
ـﻮد ﮔﺮدﻫﻤـ
 ۵-۲-۷در ﻧﺒـ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ ،در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺮی

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺳﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮده و
از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 –۷ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ :ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫـﺎ و ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮدﻫﻤـﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی و ﻧﺸﺴـﺖ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺳﺖ.
 ۷ –۱ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و ﺗﺎرﻧﻤﺎ ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ۷ –۲وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات
 ۷-۲-۱ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎزی
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﮐﻠﯿﻪی
اﻣﻮر ج.ج.د.ل.ا .ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق دوﺳﻮم آرأ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ج.ج.د.ل.ا .و در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸﻮر ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﺳﻮم آرآ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺗﺒﺼـﺮه  :۱ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در ﻧﺸﺴـﺖ ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ۲-۲-۷ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ اﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 –۸ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن اﻣﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی :در ﭘﯿﺮوی از ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ۵۰
درﺻﺪی زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻫﺪف ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺴﺎوی
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،درﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن در

ﻧﺸﺴـﺖﻫﺎی ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮد ،ﮐـﻮﺷﺶ ﻣﯿﺸـﻮد ﺣﺘـﯽ
اﻟﻤﻘﺪور در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ۵۰درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ.
 –۹ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ـ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد »ج.ج.د.ل.ا«.
اﺳﺖ.
– ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮری،
ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
– ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺟﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ـﺎ
ـﻤﯿﻤﺎﺗﺶ را ﺑـ
ـﺪ و ﺗﺼـ
ـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨـ
ـﯽ ﺗﺼـ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗـ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ
ﮔﺬارد.
– در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﺎدی ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰارش ﺷﻮرای
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ آﺗـﯽ ﺟﻨﺒـﺶ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ آﯾﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
– ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
درﺻﺪ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ

درﺧﻮاﺳﺖ

ﺑﯿﺴﺖ

 ۱۰ـ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
– ﺣﺪاﻗﻞ رای ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﮐـﺎری  ۲۰در ﺻـﺪ آرای ﺣـﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴـﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ در ﺻﺪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭘﻮﺷﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭼﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 28و  29ﻣﯽ  7 – ۲۰۲۲و  8ﺧﺮداد 1401

ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎزدﻫﻢ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎت ﭘﯽ دی اف

اﻃﻼﻋﯿــﻪ ﯾــﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤــﺎﺋﯽ
ﺳﺮاﺳــــــــــــــــــﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۸و  ۲۹ﻣﻪ ۲۰۲۲

–

 ۷و  ۸ﺧﺮداد ۱۴۰۱

در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺳﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸و
ﯾﮑﺸﻨﺒـﻪ  ۲۹ﻣـﻪ  ۲۰۲۲ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ۷و  ۸ﺧـﺮداد ۱۴۰۱
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رﺷﺪ وﺳﯿﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ان از ﯾﮑﺴﻮ و اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻓﻌﺎل در ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﺪﻗﯿﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ـﺖ
ـﺮان اﻫﻤﯿـ
ـﯽ در اﯾـ
ـﺎی اﻋﺘﺮاﺿـ
ـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻨﺒﺶﻫـ
دﻣـ
دوﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾـﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾـﯽ ﻧﯿـﺰ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺸﺴـﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘـﻪ،
اﺻـﻮﻟﯽ ﭼـﻮن آزادی ،اﺳـﺘﻘﻼل ،ﺟﻤﻬـﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ،
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر و

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

در روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻣﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  ،۱۹ﺑﺤﺚ ازادی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان:
“ﻫﻢﮔﺮاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،درکﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن“
در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

آدرس ﻟﯿﻨﮏ زوم:
https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd=cmtLR
3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09
Meeting-ID: 823 4045 6287
Kenncode: 682741

ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان
 15ﻣﻪ  25 – ۲۰۲۲اردﯾﺒﺸﺖ 1401

