ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮک  ۹ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﻣﺮداد  ۱۱ – ۱٣٨۹اوت ۲۰۱۰
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد
ﻫﺰاران ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ  ۲۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﻪ دار رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷و اﻋﺪام ﻫﺎی ﭘﻴﺶ از آن ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در
ﺗﻮان دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .آﻧﺎن
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺪﻋﯽ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی
دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در آن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻔﺮه روﻧﺪ و ﯾﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ،اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺨﻦ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺲ را
در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﺳﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻣﯽ
ﺳﻨﺠﻨﺪ .ﻧﻪ از ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻔﺮه رﻓﺖ و ﻧﻪ آن را ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد.
ﻣﺎ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درس ﻫﺎی روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را در اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی
را در ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ.
زﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ،درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام دهﻫﺎ ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ را در
ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارد .ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎن
درﺑﻨﺪ را ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮدم،
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮج اﻋﺪام ﻫﺎ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷رخ داد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﻨﺎد ،ﺷﻮاﻫﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۶۷
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،ﻓﻮج ﻓﻮج

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯽدﻓﺎع را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ در ﺑﻴﺴﺖ و
دوﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز آن ،ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ در
ﮔﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺪام در ﭘﯽ ﺟﺬف دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۶۷ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺪﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ آن ،در
ﭘﺮده ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎک آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺎ ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،ﺣﮑﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ
و اﻋﺪام و زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
آزادی ،ﯾﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ  ۶۷را زﻧﺪه ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺎره ای ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ.
ﻣﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ، 67روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺎﻣﻼن آن ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻴﻢ و از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ
در اﻳﻦ راه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن اﻳﺮان راه ﭼﺎره ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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(
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﻣﺮداد  ۷ – ۱٣٨۹اوت ۲۰۱۰

ﯾـﻮرش اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺑـﻪ ﮐـﺎروان ﮐﺸﺘـﯽ
ﻫـﺎی اﻣـﺪادی ﺑـﻪ ﻏـﺰه را ﻣﺤﮑـﻮم
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!
در ﺳﺤﺮﮔﺎه روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۳١ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲٠١٠ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺶ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎروان ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮار ﻏﺰه در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ه و ﯾﺎ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪ ﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﯽ
در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ـﺘﻔﺎده از
ـﺎ اﺳـ
ـﺮده و ﺑـ
ـﺎل ﮐـ
ـﻄﯿﻦ را ﭘﺎﯾﻤـ
ـﺮدم ﻓﻠﺴـ
ـﻮق ﻣـ
ـﺎر ﺣﻘـ
ﺑـ
ﻗﻬﺮاﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﻤﮑﻦ و ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
آﻧﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اراده آن در ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ
و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن آﻧﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮرﺳﯿﺪن دوران زﻣﺎﻣﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺟﻮان و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
وﯾﺮاﻧﮕﺮ آن ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻏﺎز دوران رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اوﺑﺎﻣﺎ و وﻋﺪه ﻫﺎی او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎی اروﭘﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی “ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ” در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دوﻟﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ رﻫﺒﺮﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻟﯿﮑﻮد ،ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻏﺰه و اداﻣﻪ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی و راﻧﺪن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ از زﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﺧﻮد ،اﯾﻦ اﻣﯿﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﺷﺪﻧﺪ .ازآﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻏﺰه در اواﺧﺮ
 ۲٠٠٨ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺰاران زن و ﻣﺮد ،ﺟﻮان و ﮐﻮدک از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻏﺰه در اﺛﺮ ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎدات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎ،

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎدات
“ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب” ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و ﺣﺘﯽ
اﻧﺘﻘﺎدات وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻤﺎ ﮐﺎن
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﻏﺰه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺣﻤﻼت ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺣﻤﺎس ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ درﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﻦ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﻄﺒﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ،ﺗﺒﻌﯿﻀﮕﺮاﺋﯽ و ﺗﻨﺶ زاﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا و
ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه و در ﭘﻨﺎه آن ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻼش ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪاران
آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻨﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪ “دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ” ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ دﺳﺖ زده و
ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه روﺑﺮو ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻧﺪادن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﺸﯽ ،ﺑﯿﺎری ﻣﺮدم
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎوﮔﺎن
اﻣﺪادی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺰه
اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ.

ﻫﺮ

ﮐﺠﺎ

ﺣﻘﯽ

ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎردوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺑﺸﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
وﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ذی ﺻﻼح ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ در ﺳﻮگ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻧﺎن ﻫﻤﺪردﯾﻢ
وﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻓﻮری ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺎن از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ دو ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد در ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎم
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﺧﺮداد  ۲ – ۱٣٨۹ژوﺋﻦ ۲۰۱۰

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮک  ٩ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ
دﻋﻮت اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات روز ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﭻ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﻫﻮﻟﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد وﮐﯿﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ﻣﻬﺪی اﺳﻼﻣﯿﺎن را در ﺳﺤﺮﮔﺎه
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٩اردﯾﺒﻬﺸﺖ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺖ .اﻋﺪام ﭘﻨﺞ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
اﻋﺪام ﭘﻨﺞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد  ٢٢ﺧﺮداد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﻫﻤﻪ
ﺳﺮان رژﯾﻢ از ﺑﺮآﻣﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻋﺪام ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮداﻧﻨﺪ،از ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺴﺠﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﻌﺎر دﻫﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ،ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در

ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ﻗﺎدر
ﺑﻮد ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد ،اﻣﺮوز
ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در  ٢٢ﺧﺮداد در وﺣﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ.
دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان در ﺑﯿﺪادﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ وﺧﻄﺮ
ﻣﺮگ ﺟﺎن آنﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٥اردﯾﺒﻬﺸﺖ ) ١٥ﻣﺎه ﻣﻪ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را
ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺪردی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن اﺑﺮاز دارﻧﺪ.
روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﺮدﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﯾﮑﺼﺪا اﻗﺪام
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام
و آزادی ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان-اروﭘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان)اﮐﺜﺮﯾﺖ(
ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲٣اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱٣ – ۱٣٨۹ﻣﯽ ۲۰۱۰

اﻋـﺪام زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺒـﺎرز
ﺗﻮﺳـﻂ دژﺧﯿﻤـﺎن ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ
اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ !
در آﺳﺘﺎﻧﻪ  ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ روز زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺧﯿﺰش ﺑﺰرگ
ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن در ﺧﺮداد  ،٨٨دژﺧﯿﻤﺎن زﻧﺪان ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد را در ﯾﮏ
دادﮔﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻋﻠﻨﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻪ
ﻫﺎی دار ،اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ!
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن رژﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت آزادی ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
و ﺟﻬﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻨﻮان در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻼدرﻧﮓ ﺗﺮور ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اذﯾﺖ و آزار
دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ وﻣﺒﺎرزه آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰﻣﺮﻋﻮب اﺣﮑﺎم
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪام ،ژرﻓﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۱۰ﻣﺎی  ۲۰ ، ۲۰۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۸۹

ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰﻣﺮدم
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان زن و ﻣﺮد از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﻮﯾﺶ از ﭘﺎی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺧﻮاب و آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻤﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﻫﺮم ﻫﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﮐﺸﺘﺎری اﺑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در روز ﻋﺎﺷﻮرا  ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۸ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ ) وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﺳﺎﻣﯽ  ۸ﺗﻦ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ( ،ده ﻫﺎ ﺗﻦ
زﺧﻤﯽ و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ده
ﻫﺎ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم ،ﮔﺎز اﺷﮏ
آور ،ﮔﺎز ﻓﻠﻔﻞ ،ﭼﻤﺎق و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روز ﺑﺮوز اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﺘﺮی ﺑﺨﻮد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و رژﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم،
ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد  ،آزادی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادی اﺣﺰاب ،ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان  ،زﻧﺎن  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﯿﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺟﻨﺎﯾﺎت
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه در روز ﻋﺎﺷﻮرا ) روزی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻦ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام
اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻮﻻت و رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺪرت
در ﺣﺎل از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ .رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه،
ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم در ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی
اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ و اﻓﺸـﺎﮔﺮی ،ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒـﺶ ﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ
را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻨﯿﻨﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ،

ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در درون ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در
ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ازﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .آﻏﻮش ﻣﺮدم
ﻣﺒﺎرز و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ » ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ
ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان در ﻫﻤﯿﻦ
ﭼﻨﺪ روزه اﺧﯿﺮ ﺑﺨﻮﺑﯽ و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﯿﺰارﻧﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،از ﻫﻤﻪ ی ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﮑﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ،اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی رژﯾﻢ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ،وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺪرﻧﮓ اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت
رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﻪ ی اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﯿﻊ و ﻣﺸﺘﺮک ،وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﺟﻞ ﺧﻮد
را در دﻓﺎع از آزادﯾﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۲۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷دﯾﻤﺎه ۱۳۸۸

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪوره ای
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺎ ﺳﻼم
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﺤﻮﻻت و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،واﮐﻨﺸﯽ در ﺧﻮر را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﻣﺎ ،اﻣﺎ ،ﺑﺮﻏﻢ
ﺣﻀﻮر ﻓﺮدی و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻗﺎدر ﻧﺸﺪﯾﻢ ﭘﺎی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرزاری ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ.
اﻇﻬﺎرات ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﺄﺋﯿﺪی ﺑﻮد و ﺗﺄﮐﯿﺪی

ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻣﺎ در ﺗﺤﻮﻻت و روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ در ﻧﺸﺴﺖ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﯿﺎﻧﺪوره ای ،ﺣﻀﻮراً و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان
ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی راه ﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪل را ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺎ در ﺟﻠﺴﻪ  4دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪوره ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .از ﻫﻤﻪ ی ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪﻗﯿﻖ،
ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،اﺻﻼح
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﺷﻨﺒﻪ  19دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ،2009ﺳﺎﻋﺖ  19ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
آدرس اﻃﺎق:
Middle East, Iran, Jomhuri khahan Demokrat va Laik
زﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺤﻞ

ﻧﺸﺴﺖ

ﻣﯿﺎﻧﺪوره ای  :ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  27و  28ﻓﻮرﯾﻪ 2010
ﻣﯿﺎﻧﺪوره ای  :ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮر در آﻟﻤﺎن

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
ﮔﺰارش ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ و واﺣﺪﻫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد و
-1
اراﺋﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺧﯿﺮ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ و
-2
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ
-3

ﺗﺪارک ﮔﺮدﻫﻢ آﺋﯽ ﭼﻬﺎرم

راﯾﺰﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻧﺪای آزادی .ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
-4
ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻣﺘﺸﮑﻞ از
داوﻃﻠﺒﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری و اداره ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎن
دوره ای را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
 9دﺳﺎﻣﺒﺮ 2009

ــﺎرزات
از ﻣﺒـ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ــﺮدم
ﻣـ

ــﺮان
اﯾـ

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮای
ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﺎزی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف آن دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی
ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﻋﻤﻞ و در ﺣﺮف ،اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم ،ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ از رﻫﺒﺮی
وﻟﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﻮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮه ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد آورد.
ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﯾﮏ اﻗﺪام ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻋﻢ از ﻗﻄﻊ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،اس ام اس
ﻫﺎ ،اﺧﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻮر »اﻗﺘﺪار« ،ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم راﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و
ﻣﻄﯿﻊ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺾ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ  ،آزاد و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ از آن ﻣﺼﻮن ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ » اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺧﻮدی و دﺳﺘﭽﯿﻨﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺿﺮورت وﻓﺎداری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
آزادی اﺣﺰاب و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪور از ﻧﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﻣﺸﺮوع ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﮔﺮدد «.و اﻣﺮور ﻫﻤﻪ ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ آزاد.
ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ،ﻗﺼﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻘﻠﺐ
ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﺬف ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ،ﺑﺪون آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
و ﺑﯿﺎن ،ﺑﺪون آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ
روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺪارد.
ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در اﯾﺮان و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺰوای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن
ﺑﺸﻮد.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد،
ﺧﻮاﻫـﺎن آزادی ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ و ﺷـﺮط ﻫﻤـﻪ ی دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪﮔﺎن و آزادی
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎ را در ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۱۷ژوﺋﻦ ۲۰۰۹

در ﺑـﺎره دﻫﻤﯿـﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ﻏﯿﺮ آزاد و ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ دﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺧﻮدی و
دﺳﺘﭽﯿﻨﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺿﺮورت وﻓﺎداری ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آزادی اﺣﺰاب و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﺑﺪور
از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺸﺮوع ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺒﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻠﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻪ آزاد اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺮﻣﺎن » وﻟﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ«
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  ۱۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» ،ﭘﺲ از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات »
وﻟﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ« ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۱۱۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ،ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻋﺰل و
ﻧﺼﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺿﺮورت اﺟﺮای »ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ«
رﻫﺒﺮ ،اﯾﻦ »ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم« ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  ۱۱۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از »رﺟﺎل
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر« )ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی( ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﺻﻞ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن زﻧﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺎن و ﻣﺮدان زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮐﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ
و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻫﻤﻪ ی دﮔﺮﺑﺎوران و ﺑﯽ ﺑﺎوران ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎورﻫﺎی
اﻋﺘﻘﺎدی ﺷﺎن از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺤﺮوم
ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻫﺮم ﻫﺎی ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در راه ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﮔﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻄﯿﻊ

رﻫﺒﺮ ،ﺑﺎ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ« ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ »ﺧﻮدی« ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻊ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی »ﺻﯿﺎﻧﺖ از آراء« ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ رﻫﺒﺮ ،ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن و وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺎن »ﺧﻮد« ی ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
ﺑﺎور ﺑﻪ وﻟﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﺮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ »ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺘﺼﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ.
ﺑﺮﻏﻢ واﻗﻌﯿﺎت اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﻮق ،در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺲ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ .ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺷﮑﺎف
ﻫﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی و رﺳﻮاﯾﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در اداره اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻏﺎﻟﺐ وﻋﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺧﺎزج از ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ آرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
»ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻧﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺻﻞ  ۱۷۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ از ﻃﺮف رﻫﺒﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻇﯿﻔﻪ اش ﺑﺮدن اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻋﻀﺎﯾﺶ اﻫﺮم ﻫﺎی ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ وﻋﺪه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ،ﺑﺪﻟﯿﻞ »اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ
اﻧﮕﺎرﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی« ﻣﺮدم ﻣﻘﺪم
ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ آن را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺎزد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻒ ﺑﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ در دوران اﺣﻤﺪی ﻧﮋادﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮاﯾﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻮراﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ رای ﻣﺮدم و ﺑﺎور ﺑﻪ آن ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻻزم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮ آزاد آن و
ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد
ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ
دﯾﻦ از دوﻟﺖ در ﮐﺸﻮر ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،
ﮐﺎرﮔﺮی ،اﻗﻮام و.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی دو ﺟﻨﺎح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در
ﺟﺮﯾﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن را وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺮم ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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