ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽزاده در ﮔﺬﺷﺖ

ﮔﻮﻳﻲ

از

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ

ﻧﻴﻚ

ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮد

رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻧﺮﺳﻴﺪﻳﻢ و ﺑﻪ رﻓﺖ

دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻫﻤﺮاه ،ﻣﺒﺎرز ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و از ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاران جنبش
جمهوري خواهان دموكرات و لائيك ايران ،ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﻲ زاده ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﯿﺪاد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺮﮔﺰ از ﭘﺎي
ﻧﻪ اﻳﺴﺘﺎد ،دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
او ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دﻫﻢ ﻣﺎه اوت در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻤﺎﻣﻲ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن او ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ.
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ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک  ۹ﮔﺮوه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۵ﺗﻴﺮ  ۲۶ – ۱٣۹۰ژوﺋﻦ ۲۰۱۱
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ـ اروﭘﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
)اﮐﺜﺮﯾﺖ( ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ
اﯾﺮان روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک
اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ
 ۱۲ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﺧﺮداد دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زده اﻧﺪ ۶ .ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ
ﮐﺮج ﻫﻢ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ،اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد را از روز ﺟﻤﻌﻪ
آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن
ﻗﺘﻞ ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ و ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﯽ از
ﻫﻤﺪﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ
اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺻﺪﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﺳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی رژﯾﻢ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ارﮔﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎ،
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻮم ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن زﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
درﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺟﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ را ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب
اﺳﯿﺮان درﺑﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ رژﯾﻢ
ﻓﺮزﻧﺪان آزادﯾﺨﻮاه و ﻣﺒﺎرز ﮐﺸﻮر را در ارﺳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎ از رﻣﻖ
ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد .ﻓﺮدا ،ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آزادﯾﺨﻮاه ﮐﺸﻮر از آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ و
ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای  ۱۸ﺗﻦ از

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ،
ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ ۱۲۰ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎده و ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن ،از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎ ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در راس آن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎن
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر و در زﻧﺪان ﻫﺎ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و آزادی
ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ و ﺷـﺮط زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﻣـﺎ ﻫﻤﺼـﺪا ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان از ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮان و وادار ﮐﺮدن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ـ اروﭘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۵ﺗﯿﺮ  ۲۶ – ۱٣۹۰ژوﺋﻦ ۲۰۱۱

ﺗﺸﮑﯿﻞ “دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ”
ﺗﻮﺳــﻂ ﻣــﺰدوران و دوﻟــﺖ ﻫــﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﯿﭻ آزادی ﺧﻮاه اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲ﺗﻴﺮ  ۲٣ – ۱٣۹۰ژوﺋﻦ ۲۰۱۱
در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای را ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان “اﺳﺘﻘﻼل اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺷﺮط ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان

اﺳﺖ” ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻼی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮو درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ و
آزاده اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻓﺎداری ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ و ﺑﯽ ﺧﺪﺷﻪ و ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ و
آﺷﮑﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ ﻣﯿﻬﻦ از ﻫﺮ ﮔﺰﻧﺪ
و ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺪرﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻊ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
آﯾﻨﺪه ای ﺗﺎرﯾﮏ  ،واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺳﺮی ﺧﻮرده و زﺑﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﻗﻢ زﻧﺪ
و ﻧﺎ اﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ روی
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ اﺛﺮدﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺨﺮﯾﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و آرزوی
آﺑﺎداﻧﯽ را ﺗﺤﻘﻖ دﻫﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﯾﺮان
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺧﺮج ﭘﻮل ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰار
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺎﮐﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻞ اﺑﻌﺎد و
ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﻣﯽ
ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ اﻓﺘﻀﺎح ﺗﺸﮑﯿﻞ “دوﻟﺖ در
ﺗﺒﻌﯿﺪ ” ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ،اﻣﻨﯿﺘﯽ  ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﭘﺮده ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
واﺑﺴﺘﻪ و ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﯾﻦ “دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ” از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻧﻮری
زاده ،ﻣﻬﺮداد ﺧﻮاﻧﺴﺎری و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رم ،ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ “دوﻟﺖ واﺑﺴﺘۀ در ﺗﺒﻌﯿﺪ” وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻫﺸﯿﺎری ﻫﻤﺮاﻫﺎن و اﻗﺪام ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﻗﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﮐﺮدن آزادی ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ” دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ”
و ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ،ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “اﻟﻤﺎس ﻓﺮﯾﺐ ”
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻫﺪاف ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﺳﻮی
رژﯾﻢ  ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ازاﻫﻤﯿﺖ ﻓﺎﮐﺖ ﻫﺎ وﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد وواﻗﻌﯽ دراﯾﻦ

رﺳﻮاﺋﯽ وﺣﻮاﺷﯽ آن ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﮐﻪ ازآن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ:
 (1ﻃﺮح “دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ” از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ اراﺋﻪ و ﺗﺎﺋﯿﺪ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛
“ (2رﻫﺒﺮ” و “رﺋﯿﺲ” دوﻟﺖ ﻣﻄﺒﻮع آﯾﻨﺪه و ﺑﺎﺻﻄﻼح “ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ” در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ؛
 (3دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻏﺮب ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻓﻌﺎﻻن ﺿﺪ رژﯾﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺸﺪت
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺿﺪ ﻣﻠﯽ”دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ” ﺗﺎ 7
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد!
 (4اﻧﺠﺎم ﻗﻮل و ﻗﺮار ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻗﻮام و ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری ازآﻧﻬﺎ .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی
ﻧﻮری زاده ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ داﺷﺘﻪ
و دارد و ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺠﺮی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
اﯾﺮان در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺧﻮاﻫﺎن
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد !
 (5ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮات اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ،ﻫﯿﭻ
ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺪی و ﻣﻄﻠﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ “ﻣﻮج ﺳﺒﺰ” و ﺑﺎ
“ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران” ﺑﻪ ﮐﻤﮏ “ 20ﻫﺰارﻧﻔﺮ” ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻋﺮض ” ﯾﮏ ﺳﺎل” ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد.
آﻧﭽﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺟﻨﮓ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و
ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ) ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮداﻧﯽ “دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ”( و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺟﻨﮓ ،ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺎ ده ﻫﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ،ﻣﺘﺤﺠﺮاﻧﻪ و اﺳﺘﺒﺪادی رژﯾﻢ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
روزاﻓﺰون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮرﮐﺎر از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ” دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ” ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ و
ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﺎن ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﺑﻌﺎد
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای دارد و ﺳﻨﺎرﯾﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻋﻠﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﺣﺰاب

و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﯿﻞ ،دﻣﮑﺮات و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از
دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺮدن “ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﻧﻔﻮذی ” رژﯾﻢ در ﺑﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮداد ﻣﺎه  ،1390ژوﺋﻦ 2011

ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
درودﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ

ﻣﺎ

را

ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﺑﺮﮔﺰاری

ﮐﻨﮕﺮه

ﺣﺰب

دﻣﮑﺮات

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان
را در ﺻﻔﻮﻓﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮ و ﻫﻢ راه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و اﺋﺘﻼف ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ را در
اﯾﺮان ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﮐﺮد ﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﭼﻪ
در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان در
ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت اﺗﻨﯿﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدم آذری ،ﺑﻠﻮچ ،ﻋﺮب،
ﺗﺮﮐﻤﻦ از ﺳﺘﻢ وﯾﮋه ای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ،رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﯿﺰش دو ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺗﻨﯿﮏ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮو ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن
ﻧﻈﺎم ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ و ادای ﺳﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﺻﻠﺢ ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮدارد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺷﻮر ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻊ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﭼﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎزﻧﺪه و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و آزاد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ !
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۴در ﻗﺴﻤﺖ
اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ “اﯾﺮان ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ و
ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت از ﻟﻮازم ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﻜﻠﮕﯿﺮی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﻫﯿﭻ ﺣﻮزهای
از واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ از آزادی
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺷﻜﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ادارهی اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﻨﺒﻪی ﺣﯿﺎﺗﯽ
دارد”.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺿﯽ اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻻﺋﯿﮏ،
ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮاﻧﯽ آزاد و
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺻﺪای ﺳﻮﻣﯽ را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ
ﺻﺪا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۳۰ﻣﺎی ۲۰۱۱

ﮐـﺎرﮔﺮان اﯾـﺮان در اﺣﻘـﺎق ﺣﻘـﻮق
ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ
در روز  ۹ژوﺋﻦ  ۲۰۱۱ﺻﺪﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر در ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ
ﺑﺮﮔﺰارﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن  ۱۸۳ﮐﺸﻮرﻋﻀﻮ ،ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰﺣﻀﻮر دارد .در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ از ﭘﺎﯾﻤﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ از ﺳﻮی ﭘﻨﺞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و دو اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻖ اﯾﺠﺎدﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و
ﻧﺮخ ﺗﻮرم واﻗﻌﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻮازﯾﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
و اﺳﺎس ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ رﻏﻢ اﻣﻀﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻟﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎرﻧﺎﻗﺾ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺠﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن واﻗﻌﯽ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن
اﻋﺰاﻣﯽ دوﻟﺘﯽ دراﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ:
ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ “آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ”“ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ” ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ در ﮐﻨﺎر
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮرم در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن داﻣﻦ زده و آﻧﻬﺎ را
اﺟﺒﺎرا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﯿﻖ زﯾﺮﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻓﺮوﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺷﺪﺑﯿﮑﺎری ٪۳۰ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺋﺜﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب از ﺳﻮی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ.

زﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه
و ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮارﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺗﻦ دﻫﻨﺪ.
روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮج ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ
ﻫﺮﺑﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ – اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد.
ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﯾﮋه ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮدﮔﺮدان ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻟﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر؛ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎءﮐﯿﺪ ﺑﺮﻟﺰوم
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی ،ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮات و آزدﯾﺨﻮاه را
ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮج ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ درﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﺮآﻣﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دراﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج آن از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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ﻣـﺮگ ﻫـﺎﻟﻪ ﺳـﺤﺎﺑﯽ ﺟﻨـﺎﯾﺖ دﯾﮕـﺮ
ﺟﻤﻬﻮریِ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﻣﺮوز ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ از
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﺮای ﺑﻬﺮوزی و ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺧﺸﻢ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺮای آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان
دژﺧﯿﻤﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،وی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﭘﺪر در ﺣﺒﺲ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮد و ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری آزاد ﺷﺪ.
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﻪ ی ﺧﻮد
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺖ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی وﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ
اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻋﺰاداری ﺑﺮای ﭘﺪر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
اش ،ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﭘﺪرش را از او ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻷﺋﯿﮏ اﯾﺮان اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم اﯾﺮان رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺪاری
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زور و ﺳﺘﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﻨﻔﻮر
اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻷﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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ﺑــﻪ ﮐﻨﮕــﺮه دوازدﻫــﻢ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
درودﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دوازدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس از دﻋﻮت ﺗﺎن ،ﺑﺎ

اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺻﻔﻮﻓﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮ و ﻫﻢ راه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری
و اﺋﺘﻼف ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ
را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء و
دوﺳﺘﺪاران ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻓﺪاﺋﯽ ﭼﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﭼﻪ در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﯿﻒ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
در ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺟﻨﺎح ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﻮل ﺧﻮاه و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در درون ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮآﻣﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ
رﻫﺒﺮ و ارﺷﺎد او را ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﻮج
ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ و ادای ﺳﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻠﺢ،
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮدارد،
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی و ﺗﻌﺼﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﻣﮑﺮات و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
روﺑﺮو ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ !
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﺗﮏ ﻣﺎده ای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺮدﻫﻤـﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی در ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ” ۲۰۰۴در راﺳـﺘﺎی ﺷﮑـﻞدﻫﯽ اﺗﺤـﺎد
ﮔﺴﺘﺮدهی ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،درﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﻠﯿﻪی ﺗﻼﺷﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﺿﺮور را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ ”.از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ در
راه ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻫﺪاف ﻓﻮق اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ در راه
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﯿﺎن  ۹ﮔﺮوه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﮔﺴﺘﺮش آن ﮐﻮﺷﯿﺪه
اﯾﻢ.
ﺿﺮورت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻻﺋﯿﮏ ،
ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﺳﻮﻣﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺸﺎﮐﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی ﻗﺪرت
ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮش ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﯿﺮه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻠﻮک ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ,ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ,ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻓﺮارﻓﺘﻦ از
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪاﻟﺖ،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﺪا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۲۲آﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۱

ـﯽ
ـﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋـ
ـﻪ ﭼﻬـ
ـﻮت ﺑـ
دﻋـ
ﺳﺮاﺳـﺮی ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬـﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤۀ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،دوﺳﺘﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۹و  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ  ۱۲ ) ۱۳۸۹و  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ  ( ۲۰۱۱در ﺷﻬﺮ
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺣﻀﻮری در ﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺒﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ آن ،ﭘﺲ از ﺧﯿﺰش و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﯾﺎران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رأی آزاد و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و
ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ،در
ﻫﻤۀ ﺟﻠﻮه ﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﺿﺮورﺗﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺂورﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺸﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از
ﮐﺎرﻧﺎﻣۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
از ﮔﺮﻫﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭼﺎره ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ .ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﻧﻘﺪ ﻫﻤۀ ﯾﺎران و دوﺳﺘﺪاران ﺟﻨﺒﺶ آزادی
ﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾـﮏ روز ﭘﯿـﺶ از ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋـﯽ ،در ﻧﻈـﺮ دارﯾـﻢ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﮔـﺬر
ازﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻌﺎر ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،در ﻣﯿﺰ ﮔﺮدی ،ﻧﻈﺮات و
آرای ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ،در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدی روﯾﺎروی ،ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻻزم در ﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎس ،ﻣﺤﻞ ّ ﻫﻤﺂﯾﺶ ﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﻗﺎﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺪارک ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﭼﻬﺎرم
دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲آذر ۱۳۸۹
 ۱۳دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۰

