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جمهوريخواهان دموكرات و لائيك ،جلسهای با حضور كليهی اعضای
كميسيون يازده نفره در ساعت  ۳۰/۸روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل
شد .به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد
هيئت رئيسه افزوده شدند .آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت
رئيسه در جمع حضور داشتند.
كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين
دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از
نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست
ارائه دهد .يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و
آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است ،چرا كه به باور عموم
اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس
به نكتهی واحدی دلالت دارند :قدرت منبعث از ارادهی مردم است يعنی
از ارادهی عموم شهروندان سراسر ايران.
دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و
مداخلهجوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی
اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم
نبايد بتواند بهانهای گردد برای خدشهدار ساختن اصل بنيادين
برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و
كرد و لر و… ،و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و
خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتریطلبانهی
حكومتی و فرصت دادن به سوءاستفادههای متداول قدرتهای حاكم درين
زمينه.
كميسيون بر آن بود كه در ادامهی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر

اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.
با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسهی
عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد ،برخی از
پيشنهاددهندگان نحوهی ارائهی ديدگاههای خود را رسا و روشن و
رضايتبخش نمیديدند .اين دوستان ،پس از پايان گردهمائی تدوين
روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند.
تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانهی تك ستاره
)*( و دو ستاره )**( و سه ستاره )***( مشخص شده ،در پايان عرضه
میشود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و
محل ابهام و ناروشنی نباشد.
مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانهای شامل وجوه مشترك و
وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه
يافت .متن زير حاصل اين مباحث را ارائه میدهد.

اﻟﻒ .وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮك:
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،راه ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﻖ آزادﻳﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح در زﻳﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺷﻮد:
– دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم و در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮر.
– ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آزادﻳﻬﺎی ﻓﺮدی )از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ﭘﻮﺷﺶ(.
– ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﻳﻬﺎی ﻣﺼﺮح در اﻋﻼﻣﻴﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
]دﺳــﺎﻣﺒﺮ  -۱۹۴۸آذر  [۱۳۲۷و در ﻣﻴﺜﺎﻗﻬــﺎی ﭘﻴﻮﺳــﺖ آن ]ﻣﻴﺜــﺎق
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
 ۱۳۴۵و ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  – ۱۹۶۶آذر
[۱۳۴۵
ﺗﺄﻣﻴﻦ آزادی ادﻳﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات ،وﺟﺪان ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺑﻴﺎن ،ﻗﻠﻢ ،ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ،
ﺗﺸﻜﻞ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎب.
– ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﻴﺖ ،زﺑﺎن ،ﻗﻮﻣﻴﺖ،

اﻋﺘﻘﺎد ،ﻣﺴﻠﻚ و ﺷﻴﻮهی زﻧﺪﮔﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و
ﺣﻴﺜﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
– ﺟﺪاﻳﯽ دوﻟﺖ از دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﻚ )اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی( .ﻧﺒﻮد دﻳﻦ رﺳﻤﯽ.
– ﻟﻐﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﻊ
ﻛﻠﻴﻪی اﺷﻜﺎل ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن )۱۸دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۸ – ۱۹۷۹آذر .(۱۳۵۸
– اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪی
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﻳﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﺻﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪی.
– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻻزم
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ )اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﻌﺎش ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و ﻛﺎر(.
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻛﺸﻮر.
– ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰزداﺋﯽ
و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ .در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی
در اﻣـﻮر ﻣﺤﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﻣﯽﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺳﺎﻛﻨـﺎن
)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎ ،و…( ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.

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

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن را ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.

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

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

– التزام
ايرانی.

به

از

ميان

برداشتن

موانع

پيشرفت

قومها

و

مليتهای

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

ج-
گفت و گو و بحث دربارهی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين
صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون
با پذيرفتن همهی اشتراكات ،لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين
اعلام كند كه به عقيدهی وی ،به جای اينكه به مجموع اعلاميهی حقوق
بشر استناد شود میبايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد
شود و از همين رو تأكيد میكرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و

حقوق مصرح در اعلاميهی جهانی حقوق بشر ،مخالف حق مالكيت خصوصی به
عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”)***(.
در ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﻓﺘﺮاق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮی را ﻣﻤﻜﻦ
ﺳﺎزد.
* دربارهی مسئلهی ملی:
در ايران مليتهای مختلفی زندگی میكنند كه دستيابی آنان به حق
تعيين سرنوشت خودشان لازمهی حياتی اتحاد داوطلبانهی اين مليتها و
شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.
همزيستی داوطلبانه ،دموكراتيك و مسالمتآميز مليتهای مختلف ايران
از طريق فدراليسم و امكان تصميمگيری افراد هر محل و منطقه در
ادارهی امور زندگی خودشان میتواند معنا پيدا كند.
با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن دربارهی مسئلهی
ملی ،اين جنبش نمیتواند دامنهی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است
دورهی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين
فصل مشتركی تعيين شود.
** دربارهی دموكراسی:
با توجه به اينكه هدف اعلام شدهی اين تجمع به وجود آوردن جنبش
گستردهای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛
و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی
خواهد بود ،و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر
تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه ،لازم
میدانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر
پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:
اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار
قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛
ثانياً با پذيرش حق مداخلهی مستقيم مردم در بعضی
تصميمگيريهای سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،مشاركت
همهی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛

سطوح
فعال

ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای

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

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎرزار ﻣﺸﺘﺮک ۱۲
ﻓﺮوردﯾـﻦ – ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ،ﻧـﻪ!
ﺟﻤﻬﻮری ،آری!
ﻣﺮدم آزاده ی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن!
 ۲۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ روزی ،در روز دوازدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۵۸در ﻓﺮدای
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را در اﯾﺮان واژﮔﻮن ﮐﺮد ،ﺷﺎﻟﻮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ای رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ » ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺎ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس رﻫﺎﺋﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﺮﭘﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﻣﻀﻤﻮن واﻗﻌﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻗﺪرت ﺗﺎزه آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺧﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ » .آری« ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﺳﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده در ﺣﻘﯿﻘﺖ » ﻧﻪ« ﺑﻪ ﻧﻈﺎم واژﮔﻮن ﺷﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
دﯾﮕﺮ آن را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
از آن ﭘﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﭘﺴﮕﺮای ﺧﻮﯾﺶ و ﺷﮑﻞ
دادن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آزاد ﺷﺪه در اوان اﻧﻘﻼب را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﺑﺎ ﺗﻮﺣﺸﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
از دﺳﺖ ﻣﺮدم و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮب و
ﺗﺮور و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺴﺮان ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه اﯾﺮان!
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪاوم ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزات ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
واﭘﺴﮕﺮای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ آزادﯾﻬﺎ ی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش و ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن
ﺗﻨﻔﺴﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺲ راﻧﺪن ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و
اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺪاری ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و رد و ﻧﻔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن،
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﻤﺮاه و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم آزادی ﮐﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از
ﻣﺒﺎرزات و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم دارﯾﻢ و ﺻﺪای اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض را
ﺑﮕﻮش اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺻﺪای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮای آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؛
ﺻﺪای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای آزادی ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ؛
ﺻﺪای اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﺗﻼش آن ﻫﺎ را ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ؛

ﺻﺪای اﻗﻮام و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه را ﺑﺮای ﺣﻘﻮق و ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ.
ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺮا ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و در راه
ﺑﺮﭼﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار
ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ،
ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿﻪ ی
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ.

ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری واﻗﻌﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ

در اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،و ﭘﺬﯾﺮش و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل
و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ
دﯾﻨﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ و

ﻣﺎ ،در ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ و در دﻓﺎع از آزادی زﻧﺎن ،ﻫﻮادار
ﺟﻤﻬﻮری ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاری ،از ﺣﻘﻮق و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺳﺘﻤﮕﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﻮام و ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﺎﮐﻦ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن را
در اﯾﺮان واﺣﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ﻣﺎ از ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﻤﻪ
آﻧﺎن از ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
در دﻓﺎع از ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻫﻮادار ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ
ﺷﺌﻮن و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری اﺳﺘﺒﺪادی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار
ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن اداره ی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اداره ی اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ واﮔﺬار ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان را ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﯿﺮوی از اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ

ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ.
ﻣﺎ از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻘﺾ ﺧﺸﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎرزار ﻣﺸﺘﺮک  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ
 ۲۸ﻣﺎرس  ۲۰۰۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۸۴

ـﺎت
ـﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ـﺎره دوﻣﻴـ
درﺑـ
ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى در اﻳﺮان
دوزخ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ و ﮔﺰﻳﻨﻪ اژدﻫﺎ و ﻣﺎر ﻏﺎﺷﻴﻪ
درباره دومين دور انتخابات نمايشى رياست جمهورى در ايران
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ  ۲۷ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۸۴و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره دوم اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﻴﺮﻣﺎه  ۱۳۸۴ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ

“ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ در ﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻬﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻳﺮان“ )ﻣﻮرخ ۲۹
اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،(۱۳۸۴ﻧﮑﺎت زﻳﺮ را در ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﺬارﻳﻢ.

 (1ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۷ﺧﺮداد  ۱۳۸۴ﻣﺨﺪوش و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻮازﻳﻦ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺎ ﺑﺪان ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﮐﺸﻮر“ ،ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮر“
در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را
در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺶ روز اﻓﺰون ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ
ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ و ﻃﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰارﻳﻬﺎی ﻧﻈﺎم
ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺋﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﮐﻪ ﺑﻮﻳﮋه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ “ﻫﺌﻴﺖ ﻧﻈﺎرت” ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
رﺳﻤﯽ ﭼﻬﺎرده ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪه اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺎدات و
دﻋﺎوی آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ “دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺪاﻳﺖ آراء” ﮐﻪ ﻋﻴﻨﺎً
ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻗﺎﻳﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن آرای
ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎﺣﺘﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن آراء ﺑﺎﻃﻠﻪ )۷

در

ﺻﺪ(،

اﺳﺘﻔﺎده

از

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻫﺎی

ﻣﺘﻌﺪد،

واﺧﺘﺼﺎص

ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز

ﺑﻮدﺟﻪ

دوﻟﺘﯽ

و

ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺴﺘﻠﺰم

ﺑﻪ

ﺗﻌﻮﻳﻖ

اﻓﮑﻨﺪن

دور

دوم

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،

رﺳﻴﺪﮔﯽ

ﺑﻪ

ﺷﮑﺎﻳﺎت

ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی

“ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه” ،ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﺪد آراء ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪور از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﭙﺎه و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد آن ﻣﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ “ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ،اوﻻ ً ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﺳﻮم در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب  ۵۰در ﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ و ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﺷﻤﺎرش آراء
ﭼﻨﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﻣﺮدم اﻳﺮان را در دوزخ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ “اژدﻫﺎ” )ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ”
ﻣﺎرﻏﺎﺷﻴﻪ” )اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد( ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 (2ﮔﺰﻳﻨﻪ “اژدﻫﺎ” ﻳﺎ “ﻣﺎرﻏﺎﺷﻴﻪ” ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺎم دوزﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻮاره ﺗﺮس ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
از وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﺿﺎع ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ادﺑﺎر ،و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﻴﻌﺖ ” اﻣﺖ” و
“اﻣﺎم” را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﻧﻴﮏ اﮔﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ .آﻳﺎ ﺟﺰ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ در اﺑﻘﺎی ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ
ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﻳﺎری دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﻧﻬﻀﺖ آزادی وﺑﺨﺸﯽ ازﻧﻴﺮوﻫﺎی
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻠﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺗﻤﺎی ﺷﺮط و ﺷﺮوط اﻳﻦ ﺣﺰب را ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﻤﺎﺷﺎت
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ و وزارت ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﺎل ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺷﺮم آور ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن داﻧﺴﺖ؟ و
ﻳﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﺧﻮد در ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﺪوش اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ؟ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻴﺶ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ
اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ در “ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای” ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ و ﻣﻘﺪم ﺧﻮد را “ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” ﻣﯽ داﻧﺪ ،و آﻗﺎی
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را در ﻣﺴﻨﺪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ ﻧﻘﺪاً ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ“ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم” ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ؟
ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎرض ﻗﺪﻳﻤﯽ “ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺒﺎرز” و “روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز”
را ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۶۶ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻬﻨﺎن و آﺷﮑﺎر در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﺑﺪان ﭘﺎﻳﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺒﺎرز از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه ،ﺳﻮدای ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰﺑﯽ ﺟﺪﻳﺪ
را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ “ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺠﺮﻳﻦ” داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣُﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺎروﭘﻮد رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ زده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن دور
ﺟﺪﻳﺪی از ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﺧﻄﯽ را در ﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﻴﻦ دوره وﻋﺪه دﻫﺪ ،اﻣﺎ

آﻳﺎ ﺑﺠﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ وﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم را اﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ؟ و ﺣﺎل اﮔﺮ
اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﮐﺎرﻳﻬﺎی “اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن” ﻳﺎ “ﻣﺘﺤﺠﺮﻳﻦ” ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻮر در ﻧﻴﺎﻳﺪ،
ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت داد و ﺳﺘﺪ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ اروﭘﺎ و ﺑﻮﻳﮋه اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ
دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻧﻈﺎم در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ و
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻪ ﭘﻴﺮوزی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف اﺣﻤﺪی
ﻧﮋادﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﻴﺮوزی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺣﺬف رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﻳﮑﯽ
در ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻣﻴﮑﻮﻧﻮس ﺳﻬﻴﻢ اﺳﺖ )رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻣﻨﻪ ای( و آن دﻳﮕﺮی
)اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد( در ﺗﺪارک ﻗﺘﻞ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ؛ وﻟﻮ آن ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺧﻮد را در
ﻣﻘﺎم ژاک ﺷﻴﺮاک ،در ﺑﺮاﺑﺮ ژان ﻣﺎری ﻟﻮﭘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﺪ ،و در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﺑﺠﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺨﺖ “ﺟﻠﺐ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی” را در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از “اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی” رﻳﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯽ ﻏﻔﻠﺖ ورزد.
 (3ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ ،ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻏﺎﻳﺒﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ در
ﺻﺤﻨﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺤﺮﻳﻤﻴﺎن ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻘﺐ ﻃﺮﻓﺪاران “ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻧﺮم” را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﺪ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻮﺳﻪ و دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان ،و اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻌﺎرض ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در روزﻫﺎی اﺧﻴﺮ،
ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﻫﺎ و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر،
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﺪای ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی
اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﺮاس ﻣﺮدم ،ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺸﺎن ﻳﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﻴﻪ دارد .ﺑﺎ درک دﺷﻮارﻳﻬﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی زﻳﺴﺘﻦ در
زﻳﺮ ﺳﻴﻄﺮه ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﺰ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی
دوزﺧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﻴﺮ و ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ ﻳﺎ
ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎزﺗﺎب
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﻟﻴﮑﻦ ﻣﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺻﺪای ﺳﻮم ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺗﺤﺮﻳﻢ

دور

دوم

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،

ﺑﻪ

ﺗﻘﻮﻳﺖ

و

ﺗﮑﻮﻳﻦ

ﻫﻤﺎن

ﻗﻄﺐ

ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ

از

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺟﺪاﺋﯽ دﻳﻦ از دوﻟﺖ ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪان ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﻨﺪ و راه ﺑﺮﭼﻴﺪن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دوم ﺗﻴﺮﻣﺎه ۱۳۸۴
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۳ژوﺋﻦ ۲۰۰۵

ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺳﻨﺪیﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ در
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻌﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ´ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ و
ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎ در آﻳﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻫﻤﻪی دوﺳﺘﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ۱۵اوت  ،۲۰۰۴از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﻪی زﻳﺮ
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﮐﺮوﺷﻪ )و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ( و ﻧﻴﺰ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮ
واﺣﺪی ﻧﺪارد.

ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر –  ۱۲ژوﺋﻴﻪ ۲۰۰۴
sanade_sakhtar@sedaye-ma.org

 .۱ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺗﺸﮑﻞ ´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان اﺳﺖ ).(١

 .۲ﺗﻌﺮﻳﻒ

´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﺜﺮتﮔﺮا ،ﻓﺮاﮔﻴﺮ ،دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ،ﺑﺎز،
ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﮑﺮات را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺼﻮّب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ۲۰۰۴ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری( ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآورد.

 .۳ﻋﻀﻮﻳﺖ

ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﻓﺮدی اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻳﺎ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ.

ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﭙﺬﻳﺮد و داوﻃﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻳﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ]و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﭙﺮدازد[ ،ﻋﻀﻮ ´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻋﻀﺎ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﻫﻤﻪی ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻋﻀﺎء و دوﺳﺘﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ در ﻗﺒﺎل
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮط ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮد.

 .۴ﻧﻬﺎدﻫﺎ

 .۱-۴ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﻒ  :ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻳﺎ ﮐﺸﻮری از اﻓﺮاد
داوﻃﻠﺐ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ب

 :اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ )ﺷﻬﺮی ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﮐﺸﻮری( ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻫﻤﻪی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻠﻖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮﻳﺴﺖ.

 .۲-۴ﮔﺮوه ﮐﺎر

ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر از اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪار
ﺟﻨﺒﺶ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﻳﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﭘﻴﺸﺒﺮد وﻇﺎﻳﻒ و روﺷﻬﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ .ﮔﺮوه ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺳﻄﻮح
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

 .۳-۴ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی

ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﻳﻦ ارﮔﺎن ´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۸ﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ

ﻧﺸﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺎز ،و در آن اﻋﻀﺎی ´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان از ﺣﻖ
ﺷﺮﮐﺖ در رأیﮔﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻋﻢ از ﺳﻴﺎﺳﯽ و
ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺗﺎماﻻﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﻒ  :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی  ۲۵ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮرای
ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ب  :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ج  :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی  ۲۵ﻧﻔﺮ ) ۱۳زن و  ۱۲ﻣﺮد( را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﻴﻦ
ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺆﺳﺲ و ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﻌﺪی  ۲۵ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ) ۱۲زن و  ۱۳ﻣﺮد( از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد د  :ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻢآﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﺳﺮاﺳﺮی و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﮐﺴﺎن دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺐ و ﻳﺎ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻧﺎﻣﺰد ﻋﻀﻮﻳﺖ در
ﺷﻮرا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ از ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﺳﺮاﺳﺮی در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ و داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮرا اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دﻗﺎﻳﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ،ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﺮای
رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن در ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد
آن رأی ﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .۴-۴ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ

ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﻋﻬﺪه دار وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ اﺳﺖ :

 (۱ﭘﻴﺸﺒﺮد وﻇﺎﻳﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ وا ﻣﯽﮔﺬارد.

 (۲ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﺳﺮاﺳﺮی.

 (۳ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻨﺎد و
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی.

 (۴ﭘﻴﺸﺒﺮد ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰﻳﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ.

 (۵ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی آﻳﻨﺪه.

 (۶ﺧﺰاﻧﻪداری ﺳﺮاﺳﺮی.

 (۷ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ﺗﺒﺼﺮهی  : ۱ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﻔﺎق آراء ،ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮهی  : ۲ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ اﺧﺘﻴﺎر دارد آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ را
ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﮐﺎرش ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﺪ .اﻳﻦ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎً اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮهی  : ۳ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد از
راﻳﺰﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .۵ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن

´ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ زﻧﺎن در
ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺷﻴﻮهﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﻒ ´ :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻮآور ،ﺟﻨﺒﺸﯽ و

دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ .ﻻزﻣﻪی ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻼواﺳﻄﻪی زﻧﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ اﻫﺮﻣﻬﺎی دﺧﺎﻟﺖدﻫﯽ و دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی زﻧﺎن در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد´ .ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن
دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی  %۵۰زﻧﺎن را در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ب  :در اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ج  :در اوﻟﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮرای ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪی زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی زن و ﻣﺮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای
ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد د  :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری ﻣﺘﺴﺎوی زﻧﺎن و ﻣﺮدان را
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ.

——————————
 -۱ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم و ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن
ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﮑﺮات در ﺗﻌﻴﻴﻦ آن ،ﺳﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺎﻳﺖ ´ﺻﺪای ﻣﺎ ªﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻴﻪی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ آن ﮔﺮدآوری ﺷﻮد.

ﮔـﺰارش ﺳـﻤﻴﻨﺎر ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻻرى و
ﺟﻤﻬﻮرى ﻻﺋﻴﻚ در اﻳﺮان
ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﺮدم ﺳﺎﻻرى و ﺟﻤﻬﻮرى ﻻﺋﻴﻚ در
اﻳﺮان
ﭘﺎرﻳﺲ ١٤و  ١٥ﺗﻴﺮ ١٣٨٢
ﺟﻤﻌﻪ  ۱۰ﻣﺮداد  ۱ – ۱۳۸۲آﮔﻮﺳﺖ ۲۰۰۳

ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ١٥٠ﻧﻔﺮ از روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﻳﺮاﻧﻰ در ﺗﺒﻌﻴﺪ ،از ﺷﻬﺮﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﺷﻨﺒﻪ و ﻳﻚ
ﺷﻨﺒﻪ ١٤و ١٥ﺗﻴﺮ  ٥) ١٣٨٢و ٦ژوﺋﻴﻪ  (٢٠٠٣در
ﭘﺎرﻳﺲ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
“ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻤﻬﻮرى ﻻﺋﻴﻚ در اﻳﺮان”“ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ” و “ﮔﺎم ﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك”
ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﺮاﻧﻰ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﻳﻰ آﻗﺎى ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮى
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .او ﻛﻪ از ﺳﻮى ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺪارك ﺳﻤﻴﻨﺎر
ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ درﺑﺎره ﭼﺮاﻳﻰ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺮﮔﺰارى
ﺳﻤﻴﻨﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ “
ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ،ﺟﻤﻬﻮرى ﻻﺋﻴﻚ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎ” در
ﺳﻪ ﺧﺮداد  ٢٣)١٣٨٠ﻣﺎه ﻣﻪ  (٢٠٠١ﺷﻤﺎر زﻳﺎدى
از  ١٨٦اﻣﻀــﺎء ﻛﻨﻨــﺪه ﺑﻴــﺎﻧﻴﻪ ،ﻣــﺎ دﺳــﺖ
اﻧﺪرﻛﺎران را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪى ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ و
آرزوﻳـﻰ ﻛـﻪ در ﺑﻨـﺪ آﺧـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﻴﻪ آﻣـﺪه ،ﭼـﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮى اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﺪه؟ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺷﻌﺎر
ﻣــﻰ دارد“ :ﺧﻮاﺳــﺖ و آرزوى ﻣﺸﺘــﺮك اﻣﻀــﺎء
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اى از آزادى
ﺧﻮاﻫﺎن ،از اﻓﻖ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ اﺻﻮل و ﻣﻮاﺿﻊ ]ﻣﻮازﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ ،رﻋــﺎﻳﺖ ﺷــﺎن و ﺣﻴﺜــﺖ ذاﺗــﻰ
اﻧﺴﺎن،آزادى ﻋﻘﺎﻳﺪ و ادﻳﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮى ﺣﻘﻮق زن
و ﻣﺮد ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ
ﻫﺎى ﻣﻠﻰ و ﻗﻮﻣﻰ[ ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﻨﺪ .ﻃﻴﻔﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ
ﺳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮﻟﻰ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻰ ﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻰ از ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و از
ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻜﻞ
ﻳﺎﺑﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﻻﺋﻴﻚ در اﻳﺮان را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد؛
ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎى ﺳﻨﺠﻴﺪه ،ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎى اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ
زﻧﺪ ،زﺑﺎن آزاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﺑﺮﺣﻖ آﻧﺎن ﮔﺮدد و
راه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﺪاﻳﻰ ﻛﺎﻣﻞ دﻳﻦ از

دوﻟﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻰ آن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻرى و
آزادى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺘﻰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،در ﭘﻴﺶ
ﮔﻴﺮد”.
آﻗﺎى ﻗﻨﺒﺮى ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اداﻣﻪ
دادﻧﺪ :ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻨﻴﺪه ﻫﺎ ،ﻛﻪ در
ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺗﻮام ﺑﻮد
ــﺎﻳﺖ
ــﺪازى ﺳـ
ــﺎﻣﻪ ،راه اﻧـ
ــﺎر روزﻧـ
)اﻧﺘﺸـ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ،ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﻤﻴﻨﺎر و ﻏﻴﺮه( ﺑﺮ آن
ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ و
ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺎن را در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اداﻣﻪ ﻛﺎر
ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﻢ .ﺳﻤﻴﻨﺎر اﻣﺮوز و ﻓﺮداى ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ آن
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻰ ﺳﺖ .ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﺑﺤﺖ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﻢ ،ﺑﺎ
اﻛﺘﺮﻳﺖ آ راى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه .در ﭘﻰ آن ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻰ ،از
آن دﺳﺖ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ در ﭘﺎرﻳﺲ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه و روش
ﺗﺪارك ﺳﻤﻴﻨﺎر ،ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻰ آن و ﻛﻢ
و ﻛﻴﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻛﺎر ﺗﺪارك
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ .در
ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ “ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺎرﻳﺲ” ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ،ﺣﻴﺪر ﺗﺒﺮﻳﺰى ،اﻛﺒﺮ
ﺳﻴﻒ ،رﺳﻮل ﻗﺎدرى و ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﻴﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﻴﻨﺎر ،و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺮوس
ﺟﺎوﻳﺪى ،ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮى ،اﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻛﺸﺎورز
ﺻﺪر ،و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ
ﻫﻴﺌﺖ ،ﺗﺪارك ﻋﻤﻠﻰ ﺳﻤﻴﻨﺎر را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﻫﺎى ﻛﺎرى ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ و ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻰ ﻳﻚ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ “ﺟﻤﻊ ﭘﺎرﻳﺲ” ﮔﺰارش ﻣﻰ
دادﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻔﻜﺮى و ﻫﻤﻴﺎرى ﻣﺸﻜﻼت را ﺣﻞ ﻣﻰ
ﻛﺮدﻧـﺪ و راه ﺑﺮﮔـﺰارى ﺳـﻤﻴﻨﺎر را ﻫﻤـﻮار ﻣـﻰ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺟﺎ دارد ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
از ﺣﺴﻴﻦ دوﻟﺖ آﺑﺎدى ،ﻣﺎزﻳﺎر دوﻟﺖ آﺑﺎدى،
رﺳﻮل آذرﻧﻮش و ﻗﺎدر اﺳﻜﻨﺪاﻧﻰ ﻗﺪرداﻧﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺻﻐﺮ اﻳﺰدى ،ﻣﻬﺮان ﭘﺎﻳﻨﺪه ،ﺑﺎﻗﺮ
ﻣﺮﺗﻀــﻮى و ﺣﻤﻴــﺪ ﻧــﻮذرى در آﻟﻤــﺎن ،ﺑﻬﻤــﻦ
ﺳﻴﺎووﺷﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎ ،رﺿﺎ اﻏﻨﻤﻰ ،ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺟﻤﺎﻟﻰ

و ﻋﻠﻰ رﺿﻮى در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺻﺮ رﺣﻴﻢ ﺧﺎﻧﻰ در
ﺳﻮﺋﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ارﺛﺒﺎط ﮔﻴﺮى ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ
را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻧﺪ ،و اﻳﺮان اﻧﺼﺎرى ،ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﺤﺮﻳﻨﻰ ،ﻧﺒﻰ ﺻﻤﻴﻤﻰ و ﺑﻬﺮوز ﻋﺎرﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻪ راﺳﺘﻰ
زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺎم ﻫﻴﭻ زﻧﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اراده وﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .راﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن آزادﻳﺨﻮاه ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ
ﻻﻳﻴﺴﻴﺘﻪ و دﻣﻜﺮاﺳﻰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ -ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاى
اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ -ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ و
ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ ﺳﺪ راه ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل آن ﻫﺎ در
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺷﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ،آﻗﺎى ﻗﻨﺒﺮى از ﺣﻀﺎر
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ در
راه آزادى و اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،از
ﺟﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ .آن ﮔﺎه
آﻗـﺎى رﺿـﺎ اﻛﺮﻣـﻰ ،اداره ﺟﻠﺴـﻪ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و از آﻗـﺎى ﻋﻠـﻰ ﺷﺎﻫﻨـﺪه – از ﺑﻨﻴـﺎن
ﮔﺰاران ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﻳﺮان و ﭼﻬﺮه ﻫﺎى
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان -ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ
ﺗﺮﻳﻴﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎن را در ﺑﺎره
ى” ﻻﺋﻴﺴﻴﺘﻪ در ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان”
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﺸﺎن آﻗﺎى ﻧﺎﺻﺮ رﺣﻴﻢ
ﺧﺎﻧﻰ -از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه
ـﺮان در
ـﭗ اﻳـ
ـﺶ ﭼـ
ـﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒـ
ـﻮى و از ﻛﻮﺷﻨـ
ﭘﻬﻠـ
ﺗﺒﻌﻴﺪ -ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎن “ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﻰ
در اﻳـﺮان و ﭘﻴﺸﻴﻨـﻪ آن” ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .آن ﮔـﺎه
آﻗــﺎى ﻋﺒــﺎس وﻟــﻰ اﺳــﺘﺎد داﻧﺸﮕــﺎه Wales
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ،رﺷﺘـﻪ ﺳـﺨﻦ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮔﺮﻓـﺖ و
ﺗﺎﻣﻼﺗﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ “ﺟﻤﻬﻮرى ﻻﺋﻴﻚ،
ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﻰ” ﺑﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن در
ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻬﺎر داده ﺷﺪ .ﻳﻚ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﻳﺎن اﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ

ﻛﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و از ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس
ﻧﻬﻀـﺖ ﻣﻠـﻰ ،و ﻣﻨﺼـﻮر ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﺘﺎد داﻧﺸﮕـﺎه
 Benningtonاﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ و
ـﻰ
ـﺎرى دﻣﻜﺮاﺳـ
ـﺎرﻳﺨﻰ و رﻓﺘـ
ـﻊ ﺗـ
ـﻞ” ﻣﻮاﻧـ
ﺗﺤﻠﻴـ
دراﻳـﺮان” ﺑﺮآﻳﻨـﺪ .ﭘـﺲ از اراﺋـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎر
ﻣﺸﺘﺮك ،ﺗﺮﻳﺒﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺣﻀﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺨﻨﺮان،
ﺑﺤﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮرﺳﻰ” ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ـﺎر
ـﺘﻮر ﻛـ
ـﻰ” در دﺳـ
ـﻮرى اﺳﻼﻣـ
ـﺎت در ﺟﻤﻬـ
اﺻﻼﺣـ
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اداره اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺘﻴﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎى ﺷﺎن در ﺑﺎره “دﻣﻜﺮاﺳﻰ ،ﻻﻳﻴﺴﺘﻪ و
آزادى زﻧﺎن “ﺑﺮآﻳﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻔﻴﻖ ،آﻗﺎى
ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺘﺤﻰ ،از ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﺳﺮدﺑﻴﺮ
ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻋﺼﺮ ﻧﻮ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎن
از “ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز اﺻﻼﺣـﺎت در ﺟﻤﻬـﻮرى اﺳﻼﻣـﻰ”
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،دو ﺗﻦ از دﻳﮕﺮ از ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﭼﻜﻴﺪه اى از
رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺷﺎن – “ از اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺎ ﺑﺮاﻧﺪازى:
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ -را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن
ـﺚ و
ـﺨﻨﺮاﻧﻰ ،ﺑﺤـ
ـﻦ ﺳـ
ـﺎن اﻳـ
ـﺪ .در ﭘﺎﻳـ
رﺳﺎﻧﺪﻧـ
ﮔﻔﺘﮕـﻮى ﻫﻤﮕـﺎﻧﻰ درزﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه
درﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﻴﻢ ﺷﺐ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮد .ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺑﺤﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﻴﻦ
اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ :ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ  ١٨ﺗﻴﺮ و
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آزادﻳﺨﻮاه
اﻳﺮان،ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز را ﻛﻤﻰ زودﺗﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰ
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راه
ﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد،
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ اﻣﺎ ،ﭘﻴﺎم
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان ﺧﻮاﻧﺪه
ﻧﺸﺪ(١) .
ﺣﻀـﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴـﺮ ﺷﺮﻛـﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﻤﻴﻨﺎر در راه

ﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻣﻴﺪان اُودﺋﻮن ﭘﺎرﻳﺲ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ
ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮات اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
آزادى ﺧﻮاه داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از ﺳﻮى
ﺷﻤﺎرى از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن روز دوم ﺳﻤﻴﻨﺎر ،ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺷﺪ.
اداره ﺟﻠﺴﺎت ﺻﺒﺢ روز دوم را آﻗﺎى ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻮذرى
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺖ “ﮔﺎم ﻫﺎى
ﻣﺸﺘﺮك آﻳﻨﺪه” ،آﻗﺎى ﻧﻮذرى از آﻗﺎى ﻋﻠﻰ راﺳﺦ
اﻓﺸﺎر -ﭘﺰﺷﻚ و از اﻋﻀﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﻰ اﻳﺮان -ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در روز اول
ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻋﻮت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎن“ ،اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرض آن ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
دﻳﻨـﻰ” را اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪ .ﭘـﺲ از آﻗـﺎى راﺳـﺦ
اﻓﺸﺎر ،آﻗﺎى اﻗﺒﺎل اﻗﺒﺎﻟﻰ از زﻧﺪاﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎه و از ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ از “ﺟﻤﻬﻮرى
اﻳـﺮان ،آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﻴﻮ ﻣـﺎ” ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘﺘـﺪ .ﭘـﺲ از
اﻳﺸﺎن آﻗﺎﻳﺎن ﺣﻴﺪر ﺗﺒﺮﻳﺰى و اﻛﺒﺮ ﺳﻴﻒ ﭘﺸﺖ
ﺗﺮﻳﺒﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻄﻮط اﺻﻠﻰ ﻃﺮح ﺷﺎن را
“ﺑﺮاى ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﻻﺋﻴﻚ در اﻳﺮان”
اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻗﺎى رﺿﺎ اﻛﺮﻣﻰ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن از
ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮ آﺧﺮ آﻗﺎى
ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮى -ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ از ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﭼـﭗ اﻧـﺪ و ﭘـﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﺠﻰ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺑﻪ ﻃﺮح
“ﭼﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد” درﺑﺎره ﮔﺎم ﻫﺎى
ﻣﺸﺘﺮك آﺗﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﻓﻜﺮى اﻳﺸﺎن ﺑﺎ آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره اﻳﻦ ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻬﺎر
اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻬﺎر ،ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻧﺪاﻳﻰ درﺑﺎره ى
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﻳﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و
آﻗﺎﻳـﺎن رﺿـﺎ اﻛﺮﻣـﻰ ،اﺻـﻐﺮ اﻳـﺰدى ،ﻣﺤﻤـﻮد
ﺑﺎﺑﺎﻋﻠﻰ ،ﻣﻬﺮداد دروﻳﺶ ﭘﻮر ،ﻋﻠﻰ راﺳﺦ اﻓﺸﺎر،
ﻣﺠﻴﺪ زرﺑﺨﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﻰ ،ﻣﻬﺮان ﻣﺼﻄﻔﻮى
و رﺿﺎ ﻧﺎﺻﺤﻰ در ﻣﻴﺰﮔﺮدى ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎن را ﺑﺮاى ﻫﻤﻮار ﻛﺮدن راه و ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﮔﺎم ﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك ،ﺑﻪ ﺑﺤﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اداره اﻳﻦ “ﻣﻴﺰ ﮔﺮد” ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ
از ﺳـﺨﻨﺮان ﻫـﺎ ﺧﻮاﺳـﺖ دﺳـﺖ ﻛـﻢ در دو دور ده
دﻗﻴﻴﻘﻪ اى و ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ اى ،ﺳﺨﻨﻨﺎن ﺷﺎن را
ﻃﺮح ﻛﻨﻨﺪ؛ در ده دﻗﻴﻘﻪ اول ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺠﺎﺑﻰ و
در ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻳﻚ
دﻳﮕﺮ .آﻗﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺰ ﮔﺮد و ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﺴﻰ
ﻛﻮﺗﺎه ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﻛﻠﻰ اى از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ و ﻃﺮح
ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ درﻣﻴﺰ ﮔﺮد ﻋﻨﻮان ﻣﻰ ﺷﻮد ،اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى در ﺳﺎﻋﺖ  ٥ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪ:
 (١ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻴﺰ ﮔﺮد ﺑﺮ ﺿﺮورت
اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ از ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﻴﻚ،
دﻣﻜﺮات و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎ ﻣﻰ ﻓﺸﺎرﻧﺪ (٢.ﺷﻤﺎرى ﺑﺮ
آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ از راه اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻣﺤﻠﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﻴﻚ ﻣﻰ ﮔﺬرد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺤﺖ ﻫﺎى اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر را ﺗﺪاوم و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ
و در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭘﺎﺋﻰ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻮﺳﺲ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن
ﻻﺋﻴﻚ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (٣ .ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺌﻴﺘﻰ را ﻣﺴﺌﻮل
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى آن ﻃﻴﻒ از ﺟﻤﻬﻮرى
ﺧﻮاﻫــﺎن ﻻﺋﻴــﻚ و دﻣﻜــﺮات ﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻧــﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎردﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،و ﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن
ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺟﻨﺎح ﻫﺎى اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ (٤.درﺑﺎره ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﻢ دو ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮرد؛ ﻳﻚ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﺗﺸﻜـﻞ ﻫـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ دارد و ﮔﺮاﻳـﺶ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮ
ﻫﻤﻜﺎرى داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدى ﺷﺎن.
ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى و ﭘﻴﺶ از ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻰ
ﺑﺮاى ﺑﺤﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺣﻀﺎر در ﺑﺎره ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات
اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻴﺰ ﮔﺮد ،آﻗﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺳـﻤﻴﻨﺎر را ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻜﺘـﻪ ﺟﻠـﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻛﺎر ﻣﻴﺰﮔﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﻤﻴﻨﺎر ﻫـﻢ ﺗﻤـﺎم ﻣـﻰ ﺷـﻮد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎ -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮﻧﺶ در آﻏﺎز
ﻛﺎر ﺳﻤﻴﻨﺎر از ﺳﻮى آﻗﺎى ﻗﻨﺒﺮى ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻰ
رﺳﻴﺪ -ﺑﺮﮔﺰارى اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ
اﻛﺘﺮﻳﺖ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  ٣ﺧﺮداد ١٣٨٠
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻰ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اداﻣﻪ
ﻛﺎر و راه ﻫﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ “ﺧﻮاﺳﺖ و آرزوى ﻣﺸﺮك
ﻣﺎ” ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻴﻢ ﻇﺮف
و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺳﻪ
ﻣﺤـﻮر “ ﻣﻌﻨـﺎى ﻣﺸﺨـﺺ ﺟﻤﻬـﻮرى ﻻﺋﻴـﻚ اﻳـﺮان”،
“ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ” و “ ﮔﺎم
ﻫﺎى ﻣﺸﺮك آﻳﻨﺪه” ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ و اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ
را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻴﻢ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺎﻳﻠﻰ را
روﺷﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻛﺖ و ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎى
ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﻳﻰ از ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻳﻪ
ﺧﺮﺳﻨﺪى ﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﺑﻴﺮون از وﻇﻴﻔﻪ
ﺳﻤﻴﻨﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از
ﭘﺮداﺧﺘـﻦ ﺑـﻪ اﺷﻜـﺎل اداﻣـﻪ ﻛـﺎرى و ﻫﻤﻴـﺎرى،
ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻤﯽ ﺳﻤﻴﻨﺎر را اﻋﻼم ﻛﻨﻴﻢ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎى اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮ دوش اﻋﻀﺎى “ﺟﻤﻊ ﭘﺎرﻳﺲ”
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﻬﻴﻢ
ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ
اﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮﺗﺎه ،آﻗﺎى ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮى از
ﺳﻮى ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺪارك ﺳﻤﻴﻨﺎر اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﮔﺎم ﻫﺎى
ﻣﺸﺘﺮك ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﻏﺎز ﻧﻮﻋﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺳﺖ و
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ رو ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺣﻀﺎر را
در ﻣﺤﻈﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻰ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاى آﻏﺎز اﻳﻦ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ،ﻧﺸﺴﺖِ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﺮﻛـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻰ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻘـﻮﻳﺖ ﺟﻨﺒـﺶ دﻣﻜﺮاﺗﻴـﻚ
وﻫﻤﻮار ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻴﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺑﻰ ﺟﻤﻬﻮرى ﻻﺋﻴﻚ در

اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﻴﺶ از ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻰ
ﺑﺮاى ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺤﺚ وﮔﻔﺘﮕﻮ ،آﻗﺎﻳﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﻰ
زاده و ﭘﺮوﻳﺰ ﺷﻮﻛﺖ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﻢ ﮔﺎﻣﻰ ﻫﺎى ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮاتِ ﻻﺋﻴﻚ در
آﻟﻤﺎن )ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ( و آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﺎ ﺣﻀﺎر در ﻣﻴﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آﻗﺎى ﻓﺮﻳﺪون اﺣﻤﺪى از ﺿﺮورت ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮى ﺑﺪﻳﻞ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در وﺿﻌﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﺴﺎس اﻣﺮوز و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ
در اﻳﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎى ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ از
ﺣﻀﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻈﺮﺷﺎن را
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك آﺗﯽ
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺖ ﻛﻢ ،ﺷﻤﺎر زﻳﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻋﺪم ﺗﺪارك ﻛﺎﻓﻰ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ واراده ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺼﻰ
ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ از
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺧﻮ د را ﻧﺎﻣﺰد
ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ﻫﻴﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ از ﺳﻮى
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﺎﻣﺰد ﻫﻤﻜﺎرى ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺰدى
را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را
ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺘﻰ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺪارك ﺳﻤﻴﻨﺎر و ﻫﻤﻜﺎران
ﭘﺎرﻳﺲ  ٢٩ژوﺋﻴﻪ ٢٠٠٣،٧ﻣﺮداد١٣٨٢
) (١اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ارﺟﻤﻨﺪ،
ﻧﺴﻴﻢ ﺧﺎﻛﺴﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺮاﺳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى اﻳﺮان
ﻣﺎ ﻃﻴﻔﻰ از ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮات اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﻪ
در اﻧﺪﻳﺸﻪ راه ﺟﻮﻳﻰ و ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎر
ﻣﺮدم اﻳﺮان در راه ﺑﺮﭼﻴﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ آزادى و دﻣﻜﺮاﺳﻰ اﻳﻦ ﺟﺎ ﮔﺮد
آﻣﺪه اﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرز ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸـﻮر ﻛـﻪ ﺑـﺮاى زﻧـﺪه ﻧﮕـﺪاﺷﺘﻦ ﻳـﺎد  ١٨ﺗﻴـﺮ
١٣٧٨ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻳﺪ ،درود ﻣﻰ ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ؛ روزى ﻛﻪ
ﺻﺪاى ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آزادى ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﺮاى اﺳﺘﻴﻔﺎى ﺑﺨﺸﻰ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﻳﻌﻨﻰ
آزادى ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت ،آزادى زﻧــﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳــﻰ،

ﭘﻴﮕﻴﺮى ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻫﺎى زﻧﺠﻴﺮه اى ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ و
ﻫﺠﻮم از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﮔﺮان ﻣﺴﺘﺒﺪ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﻰ ﺗﺎن در دﻓﺎع از آزادى ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ و ﺗﺤﺼﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎى
ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺪاى ﺗﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﺪه
اﻳﺪ ،ﻫﻢ ﺻﺪا ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺰرﮔﺘﺎن ﻣﻰ دارﻳﻢ و
ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺧﻮﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن دارﻳﻢ .و ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺎر ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﭘﺮ
ﺷﻮرﺗﺎن در راه دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ آزادى و دﻣﻜﺮاﺳﻰ
در اﻳﺮان اﺣﺘﺮام ﻣﻰ ﮔﺬارﻳﻢ

ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻻﺋﻴﮏ
و دﻣﻮﮐﺮات
ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﻮﮐﺮات
)ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺎرﻳﺲ(

ﻣﺮدم اﻳﺮان از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ و از ﻫﺮ
وﺳﻴﻠﻪ ی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﯽ زاری ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوی ﺷﺎن را ﺑﺮای در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ
اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺸﺮده و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻧﺪ .اداﻣﻪ ی اﻳﻦ وﺿﻊ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در ﻣﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و اﻳﺮان ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﻮده ای ﮔﺴﺘﺮده ای داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻴﺎورد.

ﻃﺮف داران دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﭼﻨﻴﻦ
وﺿﻌﯽ

ﺑﺎﻗﯽ

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

آن

ﻫﺎ

ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺪون

ﻧﺎدﻳﺪه

ﮔﺮﻓﺘﻦ

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺎن ،ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
دﺳﺖ

ﺑﺰﻧﻨﺪ

و

ﻇﺮف

ﻣﻌﻴﻨﯽ

ﺑﺮای

اﻳﻦ

ﻫﻢ

ﮐﺎری

ﻫﺎ

ﺑﻪ

وﺟﻮد

ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر ،ﻋﺰم و ﻛﻮﺷﺶ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺣﺮﻛﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﻮﮐﺮات را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻴﻢ؛ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و راﻫﺒﺮدی در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و ﮔﺮاﻳﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﻮﮐﺮات ،ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻋﺎم ﺗﺮﻳﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده و رﻧﮕﺎرﻧﮓ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺸﻮر واﺣﺪی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد؛ و ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ و ﭘﻼﺗﻔﺮم ﻫﺎ
در ﻣﺤﺪوده ی دﻓﺎع از ﻣﻨﺸﻮر اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻳﻢ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم” ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ”
از ﺳﻮی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه  ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎوی ﮔﺮاﻳﺶ
ﻫﺎی ﭼﻨﺪی اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﮔﺎه و ﭘﻼﺗﻔﺮم ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ
در درون اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﺑﺪ و راه ِ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻼﺗﻔﺮم ﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ،از ﺳﻮی اﻓﺮاد و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ دﻳﺪﮔﺎه و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در درون اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮔﺸﻮده ﻣﺎﻧَﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی ﻳﺎری
رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﻴﮑﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع از ارزش ﻫﺎ و
ﭘﺮﻧﺴﻴﭗ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﻳﮕﺎﻧﻪ ی آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
و ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺳﺨﻨﯽ از ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در
اﻳﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد؛ ﻫﻢ ﮐﺎری ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
از ﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ ،از ﻓﻤﻨﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ دﻳﻦ ﺑﺎوران
ﻻﺋﻴﮏ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﻗﺪرت

ﻧﻴﺴﺖ

از

و

ﺑﺪﻳﻞ

و

ﻧﻮع

ﻣﻌﻴﻨﯽ

از

ﺟﻤﻬﻮری

در

ﺑﺮاﺑﺮ

اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺟﺎﻧﺐ داری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را در ﻣﻘﻴﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
از اﻳﻦ رو ﻣﺎ اﺷﺘﺮاﮐﺎت زﻳﺮ را ،در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﻴﮏ
و

دﻣﻮﮐﺮات،

ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان

ﻣﻨﺸﻮر

ﺟﻨﺒﺶ

ﺟﻤﻬﻮری

ﺧﻮاﻫﯽ

ﻻﺋﻴﮏ

و

دﻣﻮﮐﺮات ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
 -١ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻫﺎﻳﯽ از ﻳﻮغ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 – ۲ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ رای آزاد و
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم؛ ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ

دﻳﻨﯽ،

ﻣﺴﻠﮑﯽ

ﻣﻮروﺛﯽ،

و

و

ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﻏﻴﺮ

ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺑﻪ

وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدم
 -۳دﻓﺎع از ﺑﺮاﺑﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﻴﺖ،
ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺴﻠﻚ ،ﻗﻮﻣﻴﺖ و ﻣﻠﻴﺖ
 -۴دﻓﺎع از آزادی ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺣﺼﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی
اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺑﻴﺎن ،ﻗﻠﻢ ،ﺗﺤﺰب و ﺗﺸﮑﻞ
 -۵دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﺮدم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت
ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان

آذرﺷﻴﺒﺎﻧﻰ-
اﻏﻨﻴﺎ-

اﺣﻤﺪ

ﺣﻤﻴﺪ

دﻣﺎوﻧﺪى-

ﺳﭙﻬﺮ-

ﺟﻬﺎن

ﺳﻴﺎوش

ﺑﺨﺶ-

ﻛﻤﺎﻟﻰ-

ﺑﻬﺮﻧﮓ

آﺑﻜﻨﺎرى-

ژاﻟﻪ

ﻣﻨﺶ-

ﺷﻬﺮام

ﺷﻪ

ﺑﻴﺎت-

ﺑﻬﺮوز
ﻋﻠﻰ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻧﻈﺮى-

ﺗﻘﻰ

اﺷﺮاﻓﻰ-

ﻋﻠﻰ

ﺷﻴﺒﺎﻧﻰ-

ﻣﺴﻌﻮد

ﺟﻮادى – ﻣﻬﺪى ﻛﻴﺎ) -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن(

ﻧـﺎﻣﻪ ﺳـﺮﮔﺸﺎده ﺑـﻪ اﺟﻼس ﺟﻤﻬـﻮری
ﺧﻮاﻫــﺎن ﻻﺋﻴــﮏ و دﻣــﻮﮐﺮات در
ﭘﺎرﻳﺲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ اﺟﻼس ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﻮﮐﺮات در ﭘﺎرﻳﺲ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮل اﺻﻮﻟﯽ ﭼﻮن آزادی ،ﺳﮑﻮﻻرﻳﺰم ،ﮐﺜﺮت
ﮔﺮاﻳﯽ ،ﺣﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﻳﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺮدم ﺳﺎﻻراﻧﻪ در اﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان
اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺤﻖ و ﺿﺮوری .در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻘﻮط و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ی ﻣﺪاﺧﻼت اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،در ﺟﻬﺎن و در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺗﻮأم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آوردن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮای
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻴﺶ
از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﻓﻮرﻳﺖ دارد.

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ،اﻣﺮوز ،ﺑﻪ درﺟﻪ ای رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﯽ

ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ارزش ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻮل اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎزﻳﮕﺮ
اﺻﻠﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .زﻧﺠﻴﺮه ای از ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزات و ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن ،روﺷﻨﻔﮕﺮان ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎ
و اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آورده در ﮐﻨﺎر ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻳﺎ
ﻣﻨﻔﺮد از ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و

ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ و آﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻟﻴﺒﺮال ،ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ،دﻳﻦ ﺑﺎوران ﻻﺋﻴﮏ و

ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻠﯽ  ،ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻧﺪ و در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی آن ﺑﺮوﻳﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﻳﻦ راه در ﮔﺮو ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻨﻄﻖ ﺗﮑﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻮل ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ وفاق مطلق در اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎ و تنوع
مطلق در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﮐﻴﺪات راﻫﺒﺮدی و ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﻴﺮاﻣﻮن
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎ و اﺻﻮل ﻧﻬﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﭼﻮن
“ﺣﺪاﮐﺜﺮ” و ” ﺣﺪاﻗﻞ” در ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎ ﺟﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺑﺮای
“اﻗﻠﻴﺖ” و “اﮐﺜﺮﻳﺖ” در ﺑﻴﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻨﻮع دروﻧﯽ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ در اﺻﻮل و ارزش
ﻫﺎ راه ﺑﺮوی ﺳﺎزش ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﺮﮐﻴﺐ دروﻧﯽ ﺣﺬف ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﯽ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.
در ک ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺘﺎج داﺷﺘﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻋﻴﻨﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﻳﻨﺎﻣﻴﺰم
ﺗﮑﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻮل آﻧﻬﺎﺳﺖ .در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﻳﮏ پديده ﻳﺎ اﻟﮕﻮی ذﻫﻨﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ فرآيندی زﻧﺪه و ﺧﻮد ﭘﻮ اﺳﺖ؛ اﺻﻮل ارزﺷﯽ آن از ﻋﺎم ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ
آﻳﻨﺪ و در ﻧﻘﺶ ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﻖ و راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از اﻳﻦ
دﻳﺪﮔﺎه ،اﺷﮑﺎل ﻧﻬﺎدی )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ( ﻧﻪ مقدمه ای ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻠﮑﻪ از جملهی نتايج
آﻧﺴﺖ؛ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﺎد در ﻣﯽ آﻳﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.
ﻣﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “اﺳﻨﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲî
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺎرﻳﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﭼﻨﻴﻦ
درﮐﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻨﺪرﺟﺎت و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﻮﮐﺮات را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت را )و ﺑﻌﻀﺎً اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻄﻌﯽ را( ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪه اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ و
ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﮔﻴﺮی

ﻗﺮار

داده

اﻧﺪ.

در

اﻳﻦ

اﺳﻨﺎد،

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

و

ﻏﻴﺮ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،

ﮔﺮاﻳﺶ

ﺑﻪ

اﻧﺰواﺟﻮﻳﯽ اﻳﺪﺋﻮ ﻟﻮژﻳﮏ و ﺗﮏ ﺻﺪاﻳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎی ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﮔﯽ
ﻧﻈﺮی و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ﺗﻼش ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ واﻗﻌﯽ و
ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﮔﺮو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﭼﻨﻴﻦ روﻳﮑﺮدی اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران و ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ آﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮐﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ ﭘﺎرﻳﺲ در
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ارزﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﺮاﮔﻴﺮ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﺪ و )ﺧﻂ ﺳﻮم( ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﯽ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎری و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ ﭘﺎرﻳﺲ در

اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻬﻴﻢ اﻧﺪ و ﺑﺎ دراﻳﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
اراﺋﻪ ﺷﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﻮط زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻻﺋﻴﮏ و دﻣﻮﮐﺮات ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﮐﻪ درون اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻧﻈﺮی  ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ و ﺗﻨﻮع
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و راﻫﺒﺮدی ،اﺧﺘﻼﻓﺎت در اﺷﮑﺎل ﻧﻬﺎدی ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺗﺎﮐﻴﺘﮑﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
– ﺣﻖ رأی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی اﻓﺮاد ﻣﺮدم در ﺣﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻗﻮﻣﻴﺖ ،ﻣﻠﻴﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﮋاد؛
– آزادی ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺣﺼﺮو اﺳﺘﺜﻨﺎء ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﺑﻴﺎن ،ﻗﻠﻢ ،ﺗﺤﺰب و
ﺗﺸﮑﻞ؛
– ﺟﺪاﻳﯽ دﻳﻦ از دوﻟﺖ؛
– ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ؛
– ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ی ﻗﻮم ﻫﺎ و ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﻳﺮان ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ
– ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﻳﮑﻪ ﻻزﻣﻪ ی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎش ،ﻣﺴﮑﻦ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و ﮐﺎر؛
– دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﺧﺎرﺟﯽ
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن.
– ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﺑﺎﻻ در ﮔﺮو ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻳﻨﯽ،
ﻣﻮروﺛﯽ ،ﻣﺴﻠﮑﯽ ،ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدم؛ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻳﮏ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ آﻣﺪه از آراء ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ.
– ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎی ﮔﺰﻳﻦ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ آزادﮔﺮ ،اﺻﻐﺮ اﻳﺰدى ،ﺑﻬﺮﻧﮓ آﺑﮑﻨﺎری ،ﭘﻴﺮان آزاد  ،ﺳﻌﻴﺪ آزاد ،ﺣﺠﺖ ﭘﻮﻳﻨﺪه ،ﺣﺴﻦ ﺣﺴﺎم
 ،ﺣﻤﻴﺪ رﻳﺎﺣﯽ ،ﻃﺎﻫﺮه ﺳﻌﺎدت ،اﮐﺒﺮ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ  ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ ،اردﺷﻴﺮ ﻣﻬﺮداد ،رﺣﻴﻢ
ﻧﺠﺎران

ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺪارک ﻣﺸﺘﺮک
ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺪارک ﻣﺸﺘﺮک
ﮐﻠﻦ ۱۳ ،و  ۱۴ﻣﺎرس ۲۰۰۴
ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﻰ
 ۹آورﻳﻞ ۲۰۰۴

ﺑﻪ دﻋﻮت ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۴۰ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻃﻴﻒ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و
ﻻﺋﻴﮏ در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ و ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ در آﻟﻤﺎن
ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .اﻳﻦ دﻋﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪارک ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﭘﻴﺶ از آن ﻃﯽ دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﻮرﻳﻪ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎرس ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ و دوﺳﺘﺎن
ﻃﻴﻒ ﺻﺪای ﺳﻮم در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﮑﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺮﻟﻦ ،ﺑﻮﺧﻮم ،ﭘﺎرﻳﺲ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،ﮐﻠﻦ ،وﻳﻦ و ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ در اروﭘﺎ
و ﻧﻴﺰ از ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ درﺑﺎرهی دﻻﻳﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻋﻮت
ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ،روﺷﻬﺎی ﮐﺎر و اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ
ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ و
دﺷﻮارﻳﻬﺎی ﺗﻤﺎس و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺎرهای از دوﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ آﻣﺪه
ﺑﻮد Ý،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﻳﮏ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و اﺻﻼح روﺷﻬﺎی ﮐﺎر اﺑﺰار و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی دﻳﮕﺮی از اﻳﻦ دﺳﺖ
ﭘﻴﺶ از ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از آن ،ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  ۳ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺮای ادارهی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﺗﺪارک ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ Ý.در آﻏﺎز اﻳﻦ دور ﺗﺎزهی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﻃﺮح دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻃﻴﻒ ﺻﺪای

ﺳﻮم ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺮﻫﯽ درون اﻳﻦ ﻃﻴﻒ Ý،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻳﻨﺪه Ý،ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﻨﻮع
ﮔﺮاﻳﺸﺎت دروﻧﯽ ﻃﻴﻒ و ﻟﺰوم ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮای اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻮﻻت
آﻳﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺶ روﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﻤﻴﻞ آن ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎزهای از
ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاﻫﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﻫﻢ Ýﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺑﺮاز داﺷﺖ .در اﻳﻦ دور از ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهای ﻧﻴﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی زﻧﺎن ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻠﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
در درون ﻃﻴﻒ ﻣﺎ دارﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ.

روز دوم ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد و اﻳﺠﺎد ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺎر
ﺗﺎزه اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ۳ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﻳﺖ ۲
ﻧﻔﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ۷ .ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮان در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻳﮕﺮان در اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ  ۴ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﺎً ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﮐﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻧﺪ و  ۵ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮان ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺑﺎﮔﺮوه ﻫﻤﻔﮑﺮی و
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻴﻒ ﺑﮕﺬارد و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪی ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺴﺨﻪی
ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺎزهی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ و اﺷﮑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
 ۱۱ﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.

ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺖ Ý.ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮان
در ﻧﺸﺴﺖ ،در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدﻫﻢآﻳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن Ýﻳﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد.
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪارک در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﺮد ﻫﻤﺂﻳﯽ از اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ ،اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﭘﺎرﻳﺲ ،ﮐﻠﻦ ،وﻳﻦ و ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﺰدی ﻫﺮﻳﮏ دﻻﻳﻠﯽ آورده ﺷﺪ .ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯽ و درﺟﻪی آﻣﺎدﮔﯽ

ﺗﺪارک در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺧﻮراک ﻧﺸﺴﺖ  ۱۳و  ۱۴ﻣﺎرس ﺑﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪی دوﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪی ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪ .ﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻫﻨﮕﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﻮد و ﻫﻤﻪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از ﻳﺎرﻳﻬﺎ و زﺣﻤﺎت دوﺳﺘﺎن ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻠﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﺪ.

ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺪارک ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد رﺳﻴﺪﮔﯽ و درﺑﺎرهی
آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ در ﻋﺼﺮ روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۴ﻣﺎرس ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ.

