ﻣﺼـﻮب ﻧﺸﺴـﺖ ﻣﯿـﺎن دوره ای ﺟﻨﺒـﺶ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ،در ﻋﻤﻞ و
در ﻣﯿﺪان واﻗﻌﯿٌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
درﮔﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺗﺪاوم ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ آن و ﭘﯿﻮﻧﺪِ آن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻌﺮض ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﭘﺴﮕﺮای ﺣﺎﻓﻆ ِ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮔﺮو ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه و
دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد
در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ.

ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎن دوره ای ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻃﯽ
روز ﻫﺎی  ٧ﺗﺎ ۹اﺳﻔﻨﺪ ) ۲٦ﺗﺎ  ۲٨ﻓﻮرﯾﻪ( ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۴٠ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن
در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺖ:
 -١ﮔﺰارش ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ و واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻮرا و راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ،
 -۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﯽ  ۸ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮده اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم
 -۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ “ﻧﺪای آزادی” ،و راه ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آن،
 -۴ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه،
 -٥ﺗﺪارک ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان.

ﻃﯽ اﯾﻦ دو روز در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن
رﺳﯿﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎن دوره ای در ﻃﻮل دوﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎن دوره ای ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮده
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
دوﺷﻨﺒﻪ  ١٠اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۸۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اول ﻣﺎرس ۲۰۱۰
ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺎن دوره ای ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
 -١ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ۲۲
ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر » رأی ﻣﻦ ﮐﻮ « و ﺧﻮاﺳﺖ » اﺑﻄﺎل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « آﻏﺎز ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺿﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﻓﺮاروﺋﯿﺪه ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﻟﺮزه درآورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﻫﻢ در داﺧﻞ و ﻫﻢ
در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۲ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،در
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﺧﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ رأی
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ آرای ﻣﺮدم را ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ “ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ” ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﻣٌﺎ اﯾﻨﺒﺎر و در اﯾﻦ دوره ﮐﻮﺗﺎه ،ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺗﺎزه ای در ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ،در ﻫﻤﺂﯾﺶ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺻﻔﺤﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن
ﺗﺎزه ای ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ را از درون ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ .ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و ﻃﺮح
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ دوره در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران،
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻌﺘﺮض ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ -ﻣﻠﯽ،
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺋﺘﻼف ﻫﺎ ،ﻫﻢ
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺎ و ﮐﺎرزارﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ درس ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ و

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻫﻤۀ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﺳﺮ ﮐﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
 -۳ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ در ﺑﺮآوردن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﺧﺘﻨﺎق روزاﻓﺰون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب آزادی ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖِ اﻧﺤﺼﺎری ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎرم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺧﻮدی ﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺑﯽ ﺣﺴﺎبِ درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر و ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﺖ ،ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺬفِ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﮐﺎر دوﻟﺖ ،ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی و اﻧﺰوای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای
و ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺟﻨﮓ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ روﯾﮕﺮداﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪن ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی ،از دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در اﯾﻦ دوره ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۴ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ،ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ زاده ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ،ﻫﺮ روز و در ﻫﺮ روﯾﺪاد ﺗﺎزه دوﺑﺎره در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻫﺎ ،در ﻣﻼء ﻋﺎم ،ﻣﺘﻮﻟٌﺪ ﻣﯿﺸﺪ و ﮔﺎم ﺗﺎزه ای ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ از ﻣﺤﺪودۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »
ﺑﺪﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ « و اﻋﺘﺮاض ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رود و
ﻫﻤﺪردی و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی در درون اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺮد
ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﯽ ﺟﻬﺎﻧﺮوا ،ﺣﻖ
رأی ،و ﺑﺎ رد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ و اﻓﺸﺎی ﻗﻬﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ،اﻣﻮاج
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻃﺮاف ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ » ﺣﻖٌ رأی « را ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﯿٌﺖ ﻓﺮﯾﺐ آﻣﯿﺰ رژﯾﻢ
از آﻏﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﻋﺘﺮاض و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ
راه ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮﯾﺎد ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺷﮑﺎف ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
در ارﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ و در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در درون آن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
آزادی ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﻣﺮﺳﻮم در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺟﻬﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺘﯿﺰ
آن ،ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺰد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل زﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
دﯾﻨﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻧﺪ.

ﻃﺮح ﺷﻌﺎر » ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ « ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮﻓﯽ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﺟﺪاﻟﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤۀ
ﺟﻠﻮه ﻫﺎی آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه از دوران اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را
ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و
ﺳﺮداران ﻧﻈﺎﻣﯽ – اﻣﻨﯿﺘﯽ اش در ﻫﺮ ﮔﺎم و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺎن درﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 -٥ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،از آﻏﺎز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻫﻤﻮاره آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﺗﻨﻮع و ﻣﺘﮑﺜﺮ .ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ
آﻣﺪه و ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ،اﻣﯿﺪﻫﺎ و
آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک و ﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از درون ﭘﻮﯾﺸﯽ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ را در وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :از ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺪرﯾﺠﯽ و
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻫﻮاداران ﻧﻔﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﮐﻤٌﯽ آن زﯾﺮ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﻧﻔﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ،آرﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﻣٌﺎ ﻫﻤۀ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎی
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد.
 -٦ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﯿﺮﻧﮓ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ اﻓﺸﺎی » ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ « و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠٌﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎوز ﻫﺎی ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮده اﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻓﺸﺎرﻫﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ،از ﯾﮑﺴﻮ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﮑﯽ و ﺣﺘٌﯽ در ﭘﻨﺎه آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی رادﯾﮑﺎل ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺒﺮاﺿﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻄﻮرۀ دروﻏﯿﻦ اوانِ اﻧﻘﻼب و ﻧﻪ از
ﺳﺮﮔﯿﺮی روﻧﺪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪۀ اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﺎﻻ ﻫﯿﭽﯿﮏ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ را
ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری آزادی ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺎﻣﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ،
ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -٧ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﺋﯽ

ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ آن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻧﻔﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
و اﺳﺘﺒﺪاد و در دﻓﺎع ار آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪاوم از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮ ﺣﻖٌ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﮑﺜﺮ دروﻧﯽ و اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺷﺮط
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وﺣﺪتِ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻓﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
آﻧﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری و ﻏﻨﺎی دروﻧﯽ آن ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮی ﺟﻨﺒﺶ  ۲۲ﺧﺮداد اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
وادار ﮐﺮدن ارﺗﺠﺎع ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻧﻮﺷﺎﻧﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﺮان اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﯾﻦ راه
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدد .اﻣٌﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﻣﺎﻧﺪن
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ،ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺒٌﺎرﯾﺖ ﺣﻖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮدم
اﺳﺖ.
ﻣﺎ

ﺧﻮاﻫﺎن

ﺑﺮﻗﺮاری

ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ

آزادی،

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،

ﻋﺪاﻟﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ،در ﻋﻤﻞ و
در ﻣﯿﺪان واﻗﻌﯿٌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
درﮔﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺗﺪاوم ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ آن و ﭘﯿﻮﻧﺪِ آن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﯽ در ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻌﺮض ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﭘﺴﮕﺮای ﺣﺎﻓﻆ ِ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮔﺮو ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه و
دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد
در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ.
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