راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ
راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
در دوره ی ﮔﺬار از ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ:
 -1ﻣﺴﺌﻠﻪ ی اﺗﻤﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ
 -2دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان )زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻗﻮام…(
 -3اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 -4ﺿﺮورت ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪه ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﯾﺮان
ﭘﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﻮم ﯾﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﭼﻬﺎرم ،ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﮐﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  : 1از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2در ﺻﻮرت ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻮق داده ،آن ﻫﺎ را ﺑﺎ رﺧﺪاد ﻫﺎ وﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺳﺎﺧﺖ.

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﻮم – ﺑﺮوﮐﺴﻞ  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2008

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،

ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد .ﻫﻤﯿﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﭘﺮﺑﺎر و ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان -ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی در اﻣﺮ ﺗﺪارک ﻋﺎﻟﯽ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ  3روزه
اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را دوﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻓﻀﺎی
رﺧﻮت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ،
ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ،در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ،ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﺳﻘﺘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮم ﺧﻮد در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ﺑﺮﮔﺰاری
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮم را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﺷﻮاری ﻫﺎ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﯾﺪارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ
و اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﻫﺎی
ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮم و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ در
روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎزﺗﺎب دادﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺎره ای از اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎ از ﺗﻼش ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﺮﮔﺰاری
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻪ روزه در ﺑﺮوﮐﺴﻞ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﯾﺮان در  19ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳﯽ
و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺑﯿﺶ از  150ﻧﻔﺮ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎم اﺣﺰاب اروﭘﺎﯾﯽ ،ﮔﺰارش دﯾﺪار
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ روز اول ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از
ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان در
آرﺷﯿﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪای آزادی و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد.
ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮم در روزﻫﺎی  20و  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ

اﺳﺖ ﺑﻪ زودی در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪای آزادی درج و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ  5ﺣﺰب
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و  8ﺟﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎم
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮاﺋﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﺳﻮﺋﺪ،
ﺣﺰب ﭼﭗ ﺳﻮﺋﺪ و در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
)اﮐﺜﺮﯾﺖ( ،ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﮑﺮاﺳﯽ -ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ روز  20ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺿﺎ ﻣﺮزﺑﺎن رﺳﻤﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
ﮐﻪ در آن وی ﺑﺮ ﺿﺮورت اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﯿﺌﺖ رﯾﺴﻪ
ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﯾﺴﻪ  5ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮد .در ﭘﯽ
آن ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و دﺷﻮاری ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دوم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را اراﺋﻪ
داد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻫﺎﻧﻮر در ﻣﺎه ﻣﯽ  2008را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻫﺎﻧﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ از ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻫﺎﻧﻮور در ﻣﺎه ﻣﯽ  2008ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای ﺳﻮم و ﭘﺎره ای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺪارک
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮم اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر
ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻼح ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺮوژه ﺳﯿﺎﺳﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ،ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﺪای آزادی ،ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﺑﺮای راﯾﺰﻧﯽ و
ﺗﺪارک ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻪ روزه در ﺑﺮوﮐﺴﻞ از
اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرا و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در اﯾﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺎوران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻮاﻗﺺ آن و دﺷﻮاری ﻫﺎ وﻣﻌﺎﯾﺐ ﺟﻨﺒﺶ از
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﭘﯽ آن ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻃﺮح ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده و ﺑﻬﻤﻦ اﻣﯿﻨﯽ از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺮوژه ﻋﻤﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ را ﮔﺰارش دادﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻃﺮح ﭘﺮوژه
ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ  3ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ  3ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در روز آﺧﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷﺪه ،ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﺑﻪ زودی اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری “ﺑﺮآﻣﺪه از رأی آزاد و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و
ﻣﺘﺠﻠﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم” و “ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ )اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی( از
دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادﯾﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ،
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر” آﻣﺪه اﺳﺖ
“ﮐﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد” .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺮوژه ﻋﻤﻞ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ
در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺮورت رد ﻗﺎﻃﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻠﯿﺖ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ،روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ،دور ﺟﺪﯾﺪی
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای ﺳﻮم ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮار داد .در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی  50درﺻﺪی زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻼش
در راه ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺟﻨﺒﺶ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﯽ وارد ﻧﻤﻮد .ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  5ﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آراء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ،ﻓﺮدوس
ﻣﯿﺮ آﺑﺎدی  ،ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺻﺎﺑﻐﯽ  ،ﻣﺮﯾﻢ ﯾﻮﺳﻔﯽ و اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ  3روزه در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺎ ﯾﺎری ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎرج ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻪ روزه در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2008
ﻣﺒﻠﻎ  /ﯾﻮرو ﻣﻮﺿﻮع
 5,25 + 24ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ در ﻣﺤﻞ
 180ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

 103,7 +135ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ دو ﺗﻦ ار ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن
 2087,4ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺘﻞ -ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ
 20ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
 3900ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺎﻟﻦ
 200ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﻮر در ﻫﺮ دو ﺳﺎﻟﻦ
 200ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮوه ﻫﻨﺮی
 100ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮح آﻓﯿﺶ و ﺑﺮوﺷﻮر
 79ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ
 160ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﻌﺎر ﻫﺎ و ﭘﻼﮐﺎرد
 216,51ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﭙﯽ اﺳﻨﺎد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ
 27ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرت ﺳﯿﻨﻪ
 46ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﯿﻠﻢ
 90ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﯾﻮرو  7573,86ﺟﻤﻊ
درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن وﮐﻤﮏ ﻫﺎ:
 2300دﻻر  1573,65ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﻮﻧﺪ  240,3 200ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ – ﻟﻨﺪن
 500ﺗﺒﺠﺎ – ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ – ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
 5170درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﻫﺘﻞ ,ﻏﺬا و…
 90ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﯾﻮرو  7573,95ﺟﻤﻊ
درﯾﺎﻓﺘﯽ /ﻣﺨﺎرج
ﯾﻮرو  7573,95درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﮐﻤﮏ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﯾﻮرو  7573,86ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج
ﯾﻮرو  00,09ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪر داﻧﯽ ﻓﺮاوان از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺮان -ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،از ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺰاب و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم و
ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ  3روزه اﻓﺰودﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و
ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ  3روزه در
ﺑﺮوﮐﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات
و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در ﺑﺮوﮐﺴﻞ  3اﮐﺘﺒﺮ 2008

ﻧﺸﺴـﺖ ﺳـﻮم ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬـﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن
دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
اﻃﻼﻋﯿﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺪرﮐﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ  /ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ  19ﺗﺎ  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2008
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی )ج ج د ل ا( در ﺗﺎرﯾﺦ
 19ﺗﺎ  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای روز ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ  19و  20ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در
اﺗﺎق ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﺗﻌﺪاد  64ﺟﺎی ﺧﻮاب رزرو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮآورد ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ
روز)ﺻﺮف ﭼﺎی ،ﻗﻬﻮه و ﻧﻬﺎر ﻇﻬﺮ در ﻃﯽ روز ،ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺨﻦ راﻧﯽ،
ﺟﺎی ﺧﻮاب ﺑﺮای دو ﺷﺐ در ﻫﺘﻞ و (..ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 120ﯾﻮرو
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -1دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای رزرو ﺟﺎ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
زﯾﺮ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻓﯿﺶ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
 -2دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ
اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ دل ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺎ را در ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -3ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زود ﺗﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ وارﯾﺰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺨﺎرج ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺘﻞ
و ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن در آﻟﻤﺎن:
Asghar Eslami
Kontonummer: 1904776256
BLZ: 25050180
Sparkasse Hannover
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن:
Asghar Eslami
IBN: DE40 25050180 1904776256
BIC: SPKHDE2H
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﯽ  017622084732در آﻟﻤﺎن
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﺑﺎ ﺳﻼم ﻫﺎی ﮔﺮم
از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﮔﺰارش
اﺟﻼس ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ )ﺑﺨﺶ دوم(
ﻣﯿﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﺿﻤﻦ
اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺪ.

ﻟﺰوم ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺘﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﺪی ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎی ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻃﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از
ﻗﺼﺎﺑﯽ روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه ﺑﺎ دﺳﺘﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ روز ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب ﻣﯽ رود ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﮐﺸﺘﺎر رژﯾﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آن را ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ
و رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺒﺪاد از ﻧﻮع دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ را اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ و ان را ﺑﻄﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ در ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ رژﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮات اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ.
ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﻫﯿﭻ
ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی دﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎ دﯾﺪه اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ
در دوﻟﺖ-ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دﯾﻦ و دوﻟﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻦ ﮐﻪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺳﺎزش ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺪای ﺳﻮم ﮐﻪ از دل آن ﻋﻨﻮان
“ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ” را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺮ ﺳﺎزش ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪا درون اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﻂ داده و ﺗﻨﻬﺎ
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻏﯿﺮ
ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻟﺒﻨﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ.
دروﯾﺶ ﭘﻮر در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ،ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﻣﯽ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و آن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﯾﮑﺴﺮه
ﺑﺮ ﺳﺎزش و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع
اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﻣﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد و
آن ﻫﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺳﺘﺒﺪاد را ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ،اﻧﺎن
را از دو ﮔﺮوه ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮا و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪ و اﻓﺰود :اﯾﻦ در
ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺮوی ﺳـﻮﻣﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ از دو ﻧﯿـﺮوی ﻣﺬﮐـﻮر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده و آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪای اﻧﺎن
را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺘﯿﺰی و
ﻣﺬﻫﺐ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﻣﻬﻢ را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد و آن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮم در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﻪ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ از
اﻫﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻨﯿﺶ در ﻋﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان
اﻣﺎ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﺮاﻃﯽ دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
دروﯾﺶ ﭘﻮر اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ  ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺻﺪای ﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎ
ــﺶ
ــﻪ ﺟﻨﺒـ
ــﺮان از ﺟﻤﻠـ
ــﻮاه اﯾـ
ــﺎی آزادی ﺧـ
ــﺶ ﻫـ
ــﯽ ﺟﻨﺒـ
ﻫﻤﮕـ
زﻧﺎن،روﺷﻨﻔﮑﺮان،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و … ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ

ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﮑﺮرﮔﻮﯾﯽ اﻣﺸﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻤﯽ درد دل ﮐﻨﻢ و از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻢ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد روح ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد روح ﻫﻤﮑﺎری ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﭘﯽ ان را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺣﺮف ﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺷﺪن دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در
ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺘﺎر  67اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام آن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ان اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی،ﻗﺘﻞ،ﺗﺮور و ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
را از روی زﺑﺎن ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ آورده ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
را ﻣﺪون ﮐﻨﯿﻢ و آن ﻫﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
وی ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب را ﻧﯿﺎز ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻟﺰوم ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮرد و روﯾﮑﺮد ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ دادﺧﻮاﻫﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ،اﻣﯿﻨﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺳﺨﻨﺮان دﯾﮕﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻌﺮﯾﻒ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺰاع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاران و اﺧﻼﻗﯿﻮن داﻧﺴﺖ.
وی ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻬﻮری،ﻗﺎﻧﻮن و
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از ﻗﺮن  16ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی اداﻣﻪ ﻣﯽ داد اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻠﯽ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ان را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮن
ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﺮ روی آن وﺟﻮد دارد.
وی از ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯿﻮن را ﻧﺒﻮد دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﺷﺒﻪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ را از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد

ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮای آن
ﺣﺎﺿﺮان ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪه ،ان
را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ آن اﺑﺮاز
اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد.
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان در ﮔﺮو اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﻮﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮﻣﯿﺖ
ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی ﮐﻪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﺑﺠﺎی ﻗﻮﻣﯿﺖ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺎرس،ﮐﺮد،آذری،ﺑﻠﻮچ،ﻋﺮب ﺑﺎ دﯾﺪه اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد در اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
و اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺣﻔﻆ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪه
اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺎه ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺷﻮوﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺧﻮراک ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻠﺒﺎن داﻧﺴﺖ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ
اﺣﺘﺮاز ﮐﺮد.
وی ﭼﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﺮان را ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻓﺎرغ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ اﺟﻼس ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﭼﭗ در ﭘﺎﯾﺎن آﯾﻨﺪه ی آﺑﺎد در اﯾﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را در ﮔﺮوی
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ و
ﻣﺬاﻫﺐ داﻧﺴﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ﺑﺎ دﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪار
ﻣﻬﺮان ﻣﺼﻄﻔﻮی از ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص دﯾﻦ،دوﻟﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺒﺪاد زده ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎداور ﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
آﻏﺎز ﮐﺮد و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  12ﻣﯿﻠﯿﻮن زاﺋﺮ در ﺳﺎل زﯾﺎرﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم از اﺳﻼم را ﺷﺮط ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
او ﯾﺎداور ﺷﺪ اﮔﺮ در دﯾﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ
ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﺮا در دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﺶ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻋﺪم اﮐﺮاه و زور اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ.
ﻣﺼﻄﻔﻮی ﮔﻔﺖ :ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رژﯾﻢ
اﯾﺮان ﻓﺮدا دود ﺷﻮد و ﺟﺎی ان را رژﯾﻤﯽ ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﻮﮐﺮات ﺑﮕﯿﺮد
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﺎه در
ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮار دارد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪار ﺟﺎی ﺧﻮد را دﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰه
ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم دادم در ﺧﺼﻮص ﺳﺌﻮاﻟﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر وی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد ،ﻧﻪ اﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارد و در
اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪار اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻮردی ﺳﻠﺒﯽ دارد ﺟﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﺲ از ان ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﺮوژه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را در اﯾﺮان ﮐﻠﯿﺪ زد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم دادم ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
از روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺿﯽ ﺑﻮده و آن را دﻗﯿﻖ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻮر ﻣﯿﺮﺳﺘﺎری ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﯾﻮروﭘﺮس از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ در
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
ﻻﺋﯿﮏ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﮑﺎری در رأس اﻣﻮر
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻣﯿﺪوار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﺮﺳﺘﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در روز اول ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد.
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را رﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ان ﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را .ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اردوﺧﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﯾﻢ،
دﯾﺪار ﺗﺎزه ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻓﺎرغ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد
ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ.

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻦ؛
ﻣﺎری رز ﮔﻮﺗﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺎن اداﻣﻪ
دادﻧﺪ.
ﭘﯿﯿﺮ ﮔﻮﻻن ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﺪن وی ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر وی در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺪارد.
ﺷﻬﻼ ﺷﻔﯿﻖ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ؛ زﻧﺎن را اﻧﺠﺎم داد و
ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻔﺘﺎر  ۴ﻣﯿﻬﻤﺎن اﺧﺮ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪت  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اراﺋﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ،
در ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه،ﻣﻮﺟﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﺿﺮان ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﭘﯿﯿﺮ ﮔﺎﻻن اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮوﮐﺴﻞ و رﺋﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮد.
در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﺎن دو ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮب و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ان راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎوران ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯿﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺷﻌﺎری از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ آﻏﺎز و ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد.
ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﻮدن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ وﺟﺪ اورد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
دﻗﯿﻘـﻪ ای ﺑﯿﺸﺘـﺮ از وﻗـﺖ ﺧـﻮد ﺳـﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻨـﺪ و در اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از
اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ.
در اﻏﺎز ﺑﺨﺶ دوم ﮔﺮوه ﻣﯿﺘﺮا رﻗﺼﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﮑﯽ از
ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺎﯾﺪ آن را رﻗﺺ آزادی ﻧﺎﻣﯿﺪ.اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ در

اﯾﻦ رﻗﺺ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺣﺠﺎب ﺧﻮد و ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دور وی ﮐﺸﯿﺪه را
ﺑﺪرد و ﺑﻪ آزادی ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻟﺰوم
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و در
ﻣﻮرد ان ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر از ﺗﻼﺷﮕﺮان ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری
و ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺖ و ﻃﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺖ-ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﻗﻠﯽ زاده دوﺑﺎر ﺑﺮ روی ﺳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،ﯾﮑﺒﺎر در ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮش اﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ
دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯿﺎم دﮐﺘﺮ ﮐﺸﺎورز.
ﺗﻀﺎرب آراء در ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ دﮐﺘﺮ دروﯾﺶ ﭘﻮر
ﺧﻮاﺳﺘﺎر دوری از اﺣﺰاب و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺒﺶ در اﻣﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﮔﻔﺖ :ﻟﺰوم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﻮﯾﺎ اﺣﺰاﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺣﺰاب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن دﻓﺎع از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﮐﻠﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،اﺳﻢ “ﮐﺮد” از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده .اﯾﻨﮏ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎ ﻏﺬا زده اﻧﺪ و ﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم
اﯾﺮان.
ﺣﻀﻮر رﺿﺎ ﻣﺮزﺑﺎن ﭘﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮد داری ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎ ﻫﺎﯾﯽ از رﻗﺺ ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺘﺮا ﺻﺪر

ﺟﻠﻮه اﯾﯽ از ﻫﻨﺮ در ﺗﺒﻌﯿﺪ

ﮔﺰارش
اﺟﻼس ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ )ﺑﺨﺶ اول(
فدراسیون یوروپرس
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ از  ۱۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ  ۲۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ ﻃﯽ  ۸ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ]از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﮕﺮه
ﭘﺎرﯾﺲ و ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ[ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣـﺪون و ﻣﺘﻨـﻮع ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ روز اﯾـﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻠﮋﯾﮏ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اروﭘﺎﯾﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ
اروﭘﺎ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻃﯽ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “ﻣﺎری رز ﮔﻮﺗﻦ”
رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ )ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮوﮐﺴﻞ( وﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷:۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ
ﮔﻮﺗﻦ و اﻋﻼم روﻧﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺮه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده
ﻣﻬﻨـﺪس ﻧﺴـﺘﺮن اﻣﺠـﺪی در اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎی ﺟﻨﺒـﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ان را ﭘﺮوژه ای ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻌﻨﺖ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻈﺎم
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،آن را درﺧﻮر ﻗﺮن  ۲۱ﻧﺪاﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ان دارد ﺗﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان،ﻧﻘﺾ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ آزادی ﺧﻮاه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺮف دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم
دﯾﻨﯽ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،اﯾﺠﺎد “ﺣﺮﮐﺘﯽ” ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ.
اﻣﺠﺪی ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ را ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ
اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ؛ رژﯾﻤﯽ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺤﺮان ﻫﺎ
ﻋﻠﯽ ﺻﻤﺪﭘﻮر ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی
ﭘﯿﺶ روی رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺤﺮان ﮐﺎراﺋﯽ ،ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ،
ﺑﺤﺮان دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ و ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی دروﻧﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺤﺮان
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺗﻮرم] 27درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم[،
رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ رﻗﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ]۳۵
درﺻﺪ[ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﮑﺎری و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺮان ﮐﺎراﺋﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻃﯽ  3ﺳﺎل  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۴دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ در آﻣﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺷﻴﺮازه ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﮔﺴﺴﺘﻦ و ﭼﺎﻟﺶ در درون ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﮐﻢ رو ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺖ.
ﺻﻤﺪﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﯾﺮ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ،
ان را ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺮان دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮﮐﻮب و
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻤﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی دروﻧﯽ رژﯾﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻــﻤﺪﭘﻮر ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﻣــﻮارد ﻓــﻮق و ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒــﺶ ﻫــﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،زﻧﺎن،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ آزادی ﺧﻮاه در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺗﯿﺮه و
ﺗﺎر]ﻧﻘﻞ از ﺳﺨﻨﺮان[ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺻﻮرت ﺗﺪاوم و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻴﻨﯽ
را ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،اﻣﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﮔﺬر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
وی ﺷﺮط ﺿﺮور را ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﺎﯾﺪ ان را
در اﺋﺘﻼف ﺟﻨﺒــﺶ ﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و در رأس آن دو ﺟﻨﺒــﺶ “اﺗﺤــﺎد
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن اﻳﺮان” و “ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ” ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد.

ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
و دﯾﺮﭘﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رژﯾﻢ
ﮔﺎه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ

ﭼﺮا رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﮔﺮو ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ،ان را اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ
ﻫﺎی ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن
ﺳﻌﯽ واﺛﻘﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ زور و از ﺑﺎﻻ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻌﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ داده ﺷﻮد،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺎده ﻧﺒﻮدن اﺳﺒﺎب
ﻻزم و ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رﻫﺎ
ﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه را اﻓﺎده ﻧﮑﺮد.
ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﺮدان،اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮده اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﭼﺎره ای ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ از ان ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﺪه اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ
راه زﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻮرد
اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺎ ﺣﺪودی راه را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺣﻘﻮق اﺻﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﻪ
دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎره ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺸﺮوﻃﻪ-ﻣﺸﺮوﻋﻪ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه
ﺷﻬﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره زﻧﺎن و اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺳﭙﺲ در ﮐﻨﺎر ان ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺷﻔﯿﻖ ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و دﯾﻦ ﻣﺪارن از اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ.
وی ورود اﺳﻼم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺌﻮﻧﺎت را از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺮان ﻣﺜﻠﻪ ﺷﻮد.
ﺷﻔﯿﻖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮای ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و دادن
ﺣﻘــﻮق ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻪ زﻧــﺎن ،آن را ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻓﻘــﺪان دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ و
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت]اﺳﺘﺒﺪاد،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰی و…[ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه
داﻧﺴﺘﻪ و اﻓﺰود :ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯽ
ﻧﺒﺮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻣـﺎ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳـﯽ را از ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﺗﺌﻮرﯾﺴـﯿﻦ ﻫـﺎی آن
ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .از زﺑﺎن اﺷﺨﺼﺎﺻﯽ ﭼﻮن دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮد! ﻫﺮﭼﻨﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ان روزﻫﺎ ﻣﺒﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی آن دوران ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ،
اﺳﻼﻣﯽ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ازادﯾﺨﻮاه و از زﺑﺎن ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﻗﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎری

ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎء ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺷﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻔﯿﻖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﻮﮐﺮات را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.

 ۱۳۰۰۰اس ام اس در ﯾﮏ روز؛ اﻗﺪام ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻣﯿﻞ ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﯾﺮان و ﺗﻼش ﻫﺎی ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن،ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ،اﻗﻠﯿﺖ
ﻫﺎ،دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﻫﺸﺪار داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ در ﯾﮏ روز  ۱۳۰۰۰اس ام اس در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺪام ﻫﺎ در اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪادی اﻋﺪاﻣﯽ ﻫﺎ را داراﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ در اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺧﺼﻮص اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ اﻗﺪام اورژاﻧﺲ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺸﻮال ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد
را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دو ﻓﺮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﯽ  2روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﯿﺮاز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای آزادی ﻣﻨﺼﻮر
اﺻﺎﻧﻠﻮ و ﺳﻌﯿﺪی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق

ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﻌﯿﺪی ﻫﻤﯿﻨﮏ
ازاده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺻﺎﻧﻠﻮ ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ای دارد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اروﭘﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ زده
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮی اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﮏ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ان اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﯿﺮ ﮔﺎﻻن ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات ﻻﺋﯿﮏ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻻﺋﯿﮏ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻏﺮب در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور! ﭘﺪر ﺳﺎﻻﻧﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ان را اﻣﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﻧﺴﺖ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﭘﯿﺮوزی ﺣﻤﺎس در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ
آزاد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم دﻟﺨﻮاه ﻏﺮب]اروﭘﺎ[ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻏﺮب اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎی دروﻧﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ! و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ
اﺳﺘﻌﻤﺎر از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔﺎﻻن اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ اروﭘﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﯾﻦ در
اروﭘﺎ ﻗﺪرت داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﻬﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺧﻄﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺰاع
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ اﻣﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮد و در واﻗﻊ
ﻧﺰاع ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ان ﺑﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ
ﻧﺒﻮده ،ﻣﺜﻼ در اﯾﺮﻟﻨﺪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﻦ
را دوﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﮐﺮده و آن را دوﺑﺎره ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ آن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮔﺎﻻن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻧﺪارد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن و ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و
ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻻﺋﯿﮏ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد رﯾﺎﺳﺘﺶ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد “ﺣﺮﮐﺖ ﻻﺋﯿﮏ” در ﻟﺒﻨﺎن،ﮐﻨﮕﻮ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺷﺎره

ﮐﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۶ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
رﯾﮏ ﯾﻠﻤﺎ ،ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد .وی وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان را از
درﯾﭽﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﺳﺖ و ﻧﻪ
از ﻟﺤﺎظ اﮐﻮﻟﻮژﯾﺴﺘﯽ.
ﯾﺎﻟﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،زﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﮐﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﺳﺒﺰﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪی زﺑﺎن ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺰرگ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،اب و ﻫﻮا اﻟﻮده ﺷﻮد
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺨﺮب
دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاوان ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۶ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﯾﻠﻤﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک ﭼﻮن
اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی،ﺑﺎدی،آب ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﺎﻟﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ وی راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮوز
ﭼﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺪوﯾﻦ ان را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .وی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ اﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ داﻧﻢ! واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﺑﻪ او ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ  :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ “ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ” آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ! ﯾﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽ داﻧﻢ! آﻧﺠﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮف اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺮد ،او ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ داد :اﻧﻘﻼب!!!
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﺳﺎﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻋﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن[
در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎﻣﻼت اﯾﺮان و ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺰﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره

ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن،ﺷﻮرا و ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد
دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎری
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
وی ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ دارد در ﭼﻬﺎر
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اول -ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ اﯾﺮان؛ دوم -ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان؛ ﺳﻮم-ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪ

ی ﻧﮋاد و ﮔﺮاﯾﺶ رادﯾﮑﺎل در

اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص اﺳﺮاﺋﯿﻞ؛ ﭼﻬﺎرم -اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی در اروﭘﺎ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رواﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺳﯿﺎره
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﯿﺎره ای دﯾﮕﺮ! ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﺗﻤﯽ ﯾﺦ
رواﺑﻂ آب ﺷﺪ و در ﺳﻄﻮح ﺧﻮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻣﺎﯾﺮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎص اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان در
ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات از زﻣﺎن
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد؛ﭘﺎرﯾﺲ؛ﺑﻠﮋﯾﮏ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم در ﺳﺎل  ،۲۰۰۳ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ
ﻣﺬاﮐﺮات و رواﺑﻂ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم از ﺳﻮی اﯾﺮان
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ و اﻣﺪن
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد روی ﮐﺎر و اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ
اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺮدی ﮔﺮاﯾﯿﺪ.

وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای
اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﯾﻢ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻣﻬﻢ و ان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ از
اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ان ﭘﯽ ﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻟﺤﺎﻗﯽ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی را ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه اش ﺑﻪ آژاﻧﺲ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮان از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ اروﭘﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اروﭘﺎ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﺮ ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص راه ﭼﺎره ای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
راﻗﻢ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان را رﺻﺪ ﮐﺮده و از ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل

ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺎور ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در ﺧﺼﻮص دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ درﺑﺎره روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اول و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻤﺎق و ﻫﻮﯾﺞ و ﺑﻘﻮﻟﯽ اول ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺑﻌﺪ ﻣﺬاﮐﺮه .دﯾﺪﮔﺎه دوم ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ و دﯾﺪﮔﺎه اﺧﺮ ﮐﻪ ان ﻧﯿﺰ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدش ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﻌﻤﻮل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ
اﯾﺮان ،ان را در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت-ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ان ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ان ﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ اول از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺎﯾﺮ در اﺧﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﯾﻢ و داﺋﻢ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ].ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﻢ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ “ﻣﺎﯾﺮ” اﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻋﺒﺎدی را ﻫﻢ ﺟﺰ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ [.ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻻزﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ازادی ﺧﻮاه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و از اﯾﻦ راه ﻣﺎ ﻃﯽ
ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ﻧﻘﺾ
ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﻨﯿﻢ .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﺮط ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺎور ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی اروﭘﺎﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ژﺋﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ان را ﺧﻮب ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد و در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮ اﯾﺮان و واﮐﻨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ان ﻫﺎ
ﻃﺒﻖ روال ﮐﺎر ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ] .ﻣﺎﯾﺮ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ![
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ وﻗﺘﯽ  5اﯾﺮاﻧﯽ در اﺗﺎق دارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ  5ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ! ]ﯾﻌﻨﯽ

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ [.اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﺰرگ اﺳﺖ و در ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺎوران ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ی اﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در
آﻣﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮداری ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎری رز
ﮔﻮﺗﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ وارد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا
و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ اول-زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻧﺎن وآزادی
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان!
هادی صوفی زاده

ﻧﺎن وآزادی ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن دراواﯾﻞ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
وﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺷﯿﻮهﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﮐﺮد را ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ .اﺑﺘﺪای ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن زﻧﺪهﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ درآن ﺑﻪاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎن وآزادی ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻋﻨﺼﺮﺣﯿﺎﺗﯽ
وﻣﮑﻤﻞ درﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و درﺗﻌﺮﯾﻒ آن ادﻋﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﮑﯽ ازآن دودﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﯿﺴﺖ ودراداﻣﻪﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ازﻣﻌﺎﯾﺐ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ آزادی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ
وﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ آزادی ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻨﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ رادرﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن آن دوﺑﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ دوواژه ﻧﺎن وآزادی ﮐﻪﻣﯽ ﺗﻮان رﻓﺎه واﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﺎردﮔﺮوﺑﻌﺪازﺳﺎﻟﻬﺎ درﺟﺮﯾﺎن
ﮐﺎروﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﯿﮏ ودﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪﻣﯿﺎن آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه درﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ درﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺻﻠﯽ آن ﺟﻨﺒﺶ
آﻗﺎی ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮرﺑﺎ رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﯿﻠﻢ وﻧﺎن آزادی
درﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
وﻻﺋﯿﺘﺴﺘﻪ دراﯾﺮان در روزﻫﺎی  20و  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2008درﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .آز آﻧﺠﺎ
ﮐﻪدرﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎ وﮔﺮدﻫﻢ آﺋﯿﻬﺎ ﺑﻄﻮر آزاد ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪو اﺻﻮﻻ”ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر وﺷﺮﮐﺖ درآن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ درآن از ﻃﺮف
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن دارد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎری
را ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮاردادﻧﺪ.
ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﺑﺘﺪاودر ﺳﺎل  2001ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮدراﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  2004اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮازﭼﻬﺮهﻫﺎی وروﺷﻨﻔﮑﺮ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت
آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﯾﺮان درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﯽ وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﺸﮑﻠﯽ ﭼﻮناﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻣﮑﺎن دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪارﻣﺸﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ
راﻓﺮاﻫﻢ و درﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را ﺑﺎﺣﻀﻮرﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی واﺣﺰاب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺘﻬﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺎدﺷﺪهدراﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺎرج از ﺗﺎﮐﯿﺪ وﺗﺮوﯾﺞ
اﻓﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ رادرﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻧﻤﻮدن واﻧﻌﮑﺎس اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻋﺪام ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1367ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺪای ﻣﺎ )  ( 1ﮐﻪاﺧﯿﺮا” ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎرهای از ﻣﺸﮑﻼت
درون ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮﻫﻤﻪآﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮﻫﺎن ﻻﺋﯿﮏ ودﻣﻮﮐﺮات دﯾﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺘﻬﺎ دراﯾﺮان دارد و آﻧﭽﻪ در اﺳﻨﺎد آﻧﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ و در اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻧﺎن ﻃﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دراﯾﺮان وﺗﻼش از ﻃﺮف آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻟﻐﻮﺣﮑﻢ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪآﻗﺎی ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ ،آزادی اﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺎﻧﻠﻮ وزﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺪﻧﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد وﻣﻮارد
دﯾﮕﺮی راﺑﻪ ﮔﻮش آﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﻮد.
اﺻﻮﻻ” ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ دراﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دراﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
دردﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت درﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻢ رﻧﮓ
اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﮔﺎهﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺗﻼﺷﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺒﺎور ﺑﻨﺪه درک ﺷﺮاﯾﻂ واوﺿﺎع داﺧﻞ اﯾﺮان وﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻮل
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﮐﻪدردهﺑﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮدراﺑﻪ
اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ )  ( 2ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ درآن وازروی واﻗﻌﺒﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.در
ﺳﻨﺪﯾﺎدﺷﺪه ﺧﺎرج ازﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درآﻧﺠﺎ
اﻗﻮام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ ،آﻣﺪه ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼﺣﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
دﯾﺪهﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن روﯾﮑﺮد ﺳﻮﻣﯽ را
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آن راﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد وﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎدر ﺗﺌﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .درﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش را ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ازدرون ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ
آﻧﺎن اﻣﺮ ﺳﺎدهای را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﻤﻪ ﺑﻪ روش ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ
اﯾﺮان ﺑﺮﻧﻤﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ورژﯾﻢ راﺑﺮﺳﺮدوراﻫﯽ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ
اﻣﺎﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﺌﻮری وﻋﻤﻞ آﻧﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
وﻻﺋﯿﮏ از ﺗﺤﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﯾﺶ درﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ازﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ
ﯾﻮﺳﻔﯽ وآﻗﺎی ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ازﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهآﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ودرﺿﻤﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪای آزادی ) ( 3
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ آﻧﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ وﺿﻤﻦ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دراﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ.
10.10.2008

ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋـﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی ﺟﻨﺒـﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ
اﯾﺮان
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
سومین گردهمآئی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران که در روزهای  20و  21سپتامبر
30) 2008و 31شهریور  (1387در شهر بروکسل برگزار گردید در راستا و تداوم سند سیاسی مصوب
نخستین گردهمآئی سراسری پاریس 3 ،تا  5سپتامبر  2004برابر  13تا  15شهریور  ،1383و قطعنامه
سیاسی مصوب دومین گردهمآئی سراسری در هانور 24 ،تا  26فوریه  2006برابر  5تا  7اسفند ،1385
اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد :

 -1رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺻﻼح ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان در ذات
ﺧﻮد و از ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ،اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺮ اﺳﺖ .اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب ،زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و
اﺑﺰار اﺻﻠﯽ دوام ﺣﯿﺎت او در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﮔﺮو ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﺳﺎس و ﺟﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ آن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ

رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮبِ ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .ﻣﺎ در راه ﺑﺮﻗﺮاری آن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از رأی آزاد و
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺘﺠﻠﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ )اﯾﺪه
ﺋﻮﻟﻮژی( از دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادﯾﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،در ﺷﺮاﯾﻂ
آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ

 -2در ﭘﯽ دﻟﺴﺮدی و ﯾﺎس ﻣﺮدم از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در رأی ﮔﯿﺮی و رأی ﺳﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻧﻬﻢ،
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ

ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺧﺘﻨﺎق و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم و وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﮑﺎم وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آزادﯾﻬﺎ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم واﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم
را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ.

 -3دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﻤﻮدار
دﯾﮕﺮی از ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﺎزه در رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و وزن و ﻧﻘﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﮐﻼن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻏﺎز زﻣﺎﻣﺪاری ،دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ دﺳﺖ آوردﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪن و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ؛
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ارﻋﺎب و اﺗﻬﺎم و زﻧﺪان را ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﻫﻞ
ﻗﻠﻢ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎنِ ﭘﯿﺸﺒﺮد ِ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺪل ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﻪ ﺗﺎز ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎن در ﭼﻬﺮه ﻧﺴﻞ ﺑﺮآﻣﺪه از
اﻧﻘﻼب ،در ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و در ﺟﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

 -4آزادی ،وﺣﺸﺖِ ﺑﺰرگِ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه دﯾﻨﻤﺪارانِ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﻬﺮ
ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ در ﻋﻤﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺒﻌﯿﺾ
آﻣﯿﺰ در رﻧﺠﻨﺪ ،ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ
ﺧﻼﻗﯿﯿﺖ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﮐﺎرزار ” کمپین یک میلیون امضا” از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮورت ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺑﺪاع روﺷﻬﺎی ﻧﻮ در ﺑﺴﯿﺞ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻇﺮﻓﯿﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﮔﺎه دﺷﻮار ،ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﻨﮕﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎن .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب و
ﻓﺸﺎر و آزار ﻣﺪاوم در اﯾﻦ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان اﺑﻌﺎدی ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ در اﯾﻦ دوره ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻋﻼم ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎره ای از ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﺳﺖ :درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎب ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻮدﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ای در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و آﮔﺎه اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣﺪه

ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و در ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮﺣﻖ آﻧﺎن در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﻊ ﻧﺎاﻣﻨﯽ
ﺷﻐﻠﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺣﻖ اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و در راه اﺣﺮاز
ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،آزادی ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠّﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﻮرش
ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺸﺘﺮک
اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آزادی ﮐﺎﻣﻞ در راه ﭘﺎﺳﺪاری و
ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺑﻬﺮه -ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اداره اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
از ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ وﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آورده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار و ﭘﺎره ای ﻗﺪرت
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﻣﻦ زده ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘّﺤﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی را
ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ
ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﮔﺮو رﻓﻊ ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺣﻀﻮر و وﺟﻮد ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ را ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﺳُﻨّﯿﺎن و ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی درون اﺳﻼم و اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﻧﯿﺰ از ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی
دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .دﺷﻤﻨﯽ دﯾﺮﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﺎ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎن ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺧﻮد را ﯾﺎر و ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺪﻧﯽ
و ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ در درون ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺪاﻧﺪ.

 -5اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و دﭼﺎر ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ژرﻓﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮد درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎر و
ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﺗﻌﻄﯿﻞ و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﺎب از ذﺧﺎﯾﺮ ارزی و ﺗﺰرﯾﻖ آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ و واردات ﺳﯿﻞ آﺳﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ داﻣﻦ زده و ﺑﺎزار دﻻﻟﯽ و رﺑﺎﺧﻮاری را
ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻫﺮگ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺮﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﮐﺎرﮔﺰاران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﺷﺸﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  :ﺳﻔﺮه ﮔﺸﺎده ای ﻣﯿﺎن
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎرم و ﭘﻨﻬﺎن از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم.

 -6ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻦ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوز اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای و اﺻﺮار وی ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم،
ﺑﺤﺮان وﺧﯿﻤﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ -اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آورده و اﻓﺰون ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﯾﮏ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺂﻣﺪﻫﺎی آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻈﯿﻢ و
ﻫﻮﻟﻨﺎک در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺢ اﺗﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﻬﺪﯾﺪی داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺻﻠﺢ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﺎری از ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺎری از ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .از ﻫﻤﯿﻦ رو از
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از آﻏﺎز اﻓﺸﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن اﺗﻤﯽ و ﮐﺸﻒ اﺳﻨﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﺎ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﻏﻨﯽ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ و
ﺻﺎﺣﺐ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ از ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺿﺮورﺗﯽ
ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم در اﯾﺮان ﮐﻪ از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر آن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻓﻘﻂ از آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮاﻧﻪ رژﯾﻢ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
آن ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺮوش اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ آوری
ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺳﺮان رژﯾﻢ در ﺧﺎرج .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮ رژﯾﻢ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان و ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺳﺮان ﻧﻈﺎم و آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 -7رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺪارک دور دﯾﮕﺮی از ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده ای و رأی ﺳﺎزی
ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ دارد .ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در “ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ” وﯾﮋه
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮرد.

 -8ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﻀﻮر اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺤﺮان و ﺗﻨﺶ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮﯾﻦ و اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺎ ﺻﺪور اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ،از ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﻠﺢ و از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮور و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺣﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای
ﮔﺸﻮدن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.

 -9ﺟﻬﺎن ﻓﺮدا از آﻏﺎز دوران دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﺎزه و از ﺑﺮآﻣﺪن ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ آراﯾﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺋﺘﻼﻓﻬﺎ و ﮐﺸﺎﮐﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
رﯾﺨﺖ .اﻣﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
اﺳﺖ .ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻣﻮﺷﺘﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری و وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از
ﻓﻘﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ ،ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 -10ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﻣﯿﺘﻮان در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮد  :ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﺰوای اﯾﺮان در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ و
ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮآﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻫﺮ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش و ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان را در ﺳﺮ ﻣﯿﭙﺮورﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرزاری ﮔﺴﺘﺮده
در دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزاﻧﻪ از ﻫﺮ دو ﺳﻮ در راﺳﺘﺎی ﺻﻠﺢ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرزاری در ﮔﺮو ﻫﻤﯿﺎری ﻫﺮ
ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزان داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم از درون و ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺑﯿﺮون ،ﺑﻠﮑﻪ از راه اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻮار
ﮐﺮدن اﯾﻦ راه ﻣﯿﮑﻮﺷﯿﻢ.

ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤـﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی ﺟﻨﺒـﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫـﺎن دﻣﮑـﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ

اﯾﺮان
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در
ﺑﺮوﮐﺴﻞ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2008ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اروﭘﺎ روﺑﺮو ﮔﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاه اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﻴﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻓﺎع از
ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻜﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان -ﺑﻠﮋﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﭼﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﯿﺎم
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان  ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد
ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان – اﮐﺜﺮﻳﺖ ،ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ
اﻳﺮان ،ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻔﺒﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻴﺎم ﻫﻴﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺮاﺋﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ  .و ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫﺪاف آن آرزوی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺚ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ دارد و ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺸﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮب و
زﻧﺪان ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اداﻣﻪ دارد .در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و آزادی ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺮدم اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی
ﯾﺎﻓﺖ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ
وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ را در

ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
در اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺮوج از اﯾﻦ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻼش
ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ،در ﺑﻨﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
آزاد ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ ﺳﻮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺤﺮان را ﻧﺪارد ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ
ای آزاد و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اراده

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﻧﻤـﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪازﻫﺎی ﻧـﻮﻳﻨﯽ را در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و دﺷﻮاريﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را

ﮐﻪ
را
آن
در

ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺳﮑﻮﻻر اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺮوﺋﯽ را دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اراده ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ را
در ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮده و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻻک ﺧﻮد درآﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ
ﻳﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﭼﻬﺮه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ ﻧﻘﺶ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻳﻢ و ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻢ آﺋﯽ
ﺷﻤﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارﻳﻢ
ﻫﻴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺮاﻳﯽ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان
 ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۸۷

 ۱۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۸
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن -ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در
ﺑﻠﮋﯾﮏ 
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان در آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد،
ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ در
ﭘﺮوﺳﻪی آزادی اﯾﺮان و ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﻠﻮرال ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺗﺤﺎد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی اﯾﺮان و ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺟﺪی
و ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮد و ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد در راﻫﻤﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻓﺪرا ﻟﯿﺰم در اﯾﺮان و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﮐﺮدﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ اﯾﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽای را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ وﺑﺮاﯾﺘﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
دوﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرز
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻨﻄﻘﻪای  ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان و ﻫﻤﻪی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت
ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺳﺘﻢ واﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻠﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی اﺧﯿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺣﮑﻤﻬﺎی
اﻋﺪاﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ
ﺣﺘﯽ در ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻟﺮزان دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺎدﯾﻬﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻌﯽ در ازدﯾﺎد ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺧﻮد
دارد .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮس و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻼء ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرزان ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎی رژﯾﻢ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮐﺮده
و از راﻫﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ ﺗﺎم ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺮاﮐﺘﯿﺰهﮐﺮدن
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﻮم و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﻧﻄﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ ،اﺣﮑﺎم
اﻋﺪام ﺻﺎدره ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺮد ،ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی و
ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮیای ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﯾﺪز،
ﺑﯿﮑﺎری ،رواج ﻓﺤﺸﺎء و دﻫﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻌﻀﻞ دﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
ﺿﺪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﺑﺮآن ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی و در ﺟﻬﺖ
ﺟﻤﻊ اورﯾﺘﻮان و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را
ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎی اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن -ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﭘﻴﺎم ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺳﺮاﺳﺮي »ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
اﻳﺮان«

دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اﻳﺮان«
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان درودﻫﺎي ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ »ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ
اﺑﺮاز ﻣﻲدارد و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎ و ﺗﺪوﻳﻦ
و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي آﺗﻲ ﺷﻤﺎ را آرزو دارد.

دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﻲ
ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﺴﺎس و در ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ اوﺿﺎع اﻳﺮان ،ﺑﺤﺮان
داﺧﻠﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي رژﻳﻢ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
و ﺑﺤﺮان ﺳﺎزيﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ آن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺧﻮد را در
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮاﻧﻲ و ﺗﻮرم
ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺮدم و در اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت و ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﺎن ،زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺻﻠﻲ
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖاﻧﺪ.
در ﻋﻴـﻦ ﺣـﺎل ،اﺳـﺘﻤﺮار و ﮔﺴـﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ و ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات اﺧﺘﻨﺎقآور رژﻳﻢ،
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ
اﻋﺪام ،ﺣﺒﺲ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﺧﺮاج و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎ و ﭘﻴﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮض ﺑﻲوﻗﻔﻪ رژﻳﻢ
و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻓﺸﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎي رژﻳﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﭘﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و
ﻧﺸﺮﻳﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن اﻳﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دوره ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ ،در اﻳﻦ
دوره ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺪاري و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻪاي زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ از ﭘﺎي ﻧﺎﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺟﻤﻌﻲ و ﺗﻮدهاي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ،ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت و ﺳﻠﺐ
ـﻪ دارد.
ـﻒ ،اداﻣـ
ـﺎل ﻣﺨﺘﻠـ
ـﻪ اﺷﮑـ
ـﺮان ﺑـ
ـﺎﮐﻦ اﻳـ
ـﺎي ﺳـ
ـﻮق ﻣﻠﻴﺘﻬـ
ﺣﻘـ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻴــﺎن ،وﮐﻼ و ﺣﻘﻮﻗــﺪاﻧﺎن ،ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕــﺎران،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺪﻫﺎي ﺳﺎﻧﺴﻮر و
ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺻﺪاﻫﺎي اﻋﺘﺮاض ،اﻓﺸﺎﮔﺮي و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﺪاي آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ ﺗﻮدهﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﻲ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﻫﺮ روز رﺳﺎﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎي رژﻳﻢ در ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن ﺻﺪاي ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﻤﺪﺳﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و در اﻳﻦ
راه ،ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻫﻴﭻ ﮐﻮﺷﺸﻲ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﻲﮐﻨﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎي رژﻳﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
»اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪاي ،ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ!« و زﻳﺮ ﻟﻮاي »ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻪاي«،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره داﻣﻦ زد ،اﻣﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺒﺴﺖ و ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي »ﺣﻴﺜﻴﺘﻲ« ﺑﺮاي ﺧﻮد رژﻳﻢ و
ﻃﺮﻓﺪاران آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ،دﻏﻠﺒﺎزيﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮﻣﻼ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﮐﺜﺮﻳﺖ وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ
دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ از اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪاي ﺣﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ و از
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرداري از آزادي ،دﻣﮑﺮاﺳﻲ ،ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،ﻣﺴﮑﻦ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و… ﻧﻴﺰ ﺣﻖ اوﻟﻴﻪ و اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲﻫﺎي اﺗﻤﻲ
ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﻧﺰواي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ رژﻳﻢ ،ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ
داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ.

ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪار در اﻳﺮان و اﺳﺘﻘﺮار ﻳﮏ ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و
ﻻﺋﻴﮏ ﺑﺠﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﭘﺎﻳﺪاري در اﻳﺮان ،ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﻲ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﻫﻤﮑﺎري و اﺗﺤﺎد ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮات ،ﭼﭗ و
آزاديﺧﻮاه ﺿﺮورﺗﻲ اﺳﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻇﺮف ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ،
اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﻳﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﺞ اﺳﺖ .ﺗﻼشﻫﺎي ﺷﻤﺎ
ﺑـﺮاي ﺳﺎﻣـﺎن دادن ﺑـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاﻫـﺎن
دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﻴﮏ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎري روﺑﺮو ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دراﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻳﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺸﮑﻼت
دروﻧﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﺎمﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي در راه اﺗﺤﺎد ﻧﻴﺮوﻫﺎي
آزاديﺧﻮاه ،دﻣﻮﮐﺮات و ﭼﭗ ﺑﺮدارﻳﺪ.
ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ،اﻣﺮوزه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮدي ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﮏ
ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ دراﻳﺮان اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ،
اﻣﮑﺎن اﻳﺠﺎد اﺋﺘﻼﻓﻲ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ وﺳﻴﻊﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ.
اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم و اﺳﺎﺳﻲ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در راه ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ آن ﻓﺮا ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد
و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎ و اﺋﺘﻼفﻫﺎي ﺑﺰرگ ،وﻇﻴﻔﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺳﺖآوردﻫﺎي ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﻲ ،ﺑﻄﻮر
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ داد .ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﮑﻼت دروﻧﻲ و دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازي دراز ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺋﺘﻼفﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎري و
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﻲ
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺿﺮورت ﻣﺒﺮم اﺗﺤﺎد وﺳﻴﻊ
ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺴﺖ
ﺷﻤـﺎ ﺑـﺎ درک اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﮔـﺎﻣﻲ ﺟﺪﻳـﺪ در راه اﺗﺤـﺎد ﻧﻴﺮوﻫـﺎي
ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاه ﺑﺮدارد.
ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺿﺮوري در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را آرزو ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ.

 ۲٨ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱٨ – ۱۳٨۷ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰٨
ﭘﯿﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ از  ۱۹ﺗﺎ  ۲۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ .رﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﻣﮑﺮات و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزات ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻫﻤﻮاره ارﺟﻤﻨﺪ و ﺗﺂﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات درون ﻣﯿﻬﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ
ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺮان را ﺑﮕﻮش ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎ را از ﺣﯿﻄﻪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎﺣﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه روز ﺑﺮوز ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد ،و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ
دارﯾﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺎﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و آﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از آﻧﭽﻪ در درون ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﻣﯿﮕﺬرد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﺷﺶ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺂﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﻣﺮزﻫﺎی
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﺤﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎ در آن روز ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺑﯽ را در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺑﺎره
ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﺋﯽ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﭼﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎن،
ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻣﺎ از درون
ﺑﻤﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ

آوردن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ
ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ روزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر
و ﺑﺮون ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺧﻮد ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻬﺎی
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﯽ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ را،
ﺑﻬﺮ ﻧﺎم و ﺑﻬﺮ ﻋﻨﻮان ،در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﺮن ﻫﺎ در ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ،
در وﺳﻮﺳﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﯾﺎ ﺑﺪ ﻓﮑﺮی ﻗﻠﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺎآﮔﺎه،
ﺑﻤﯿﺪان ﺟﻨﮓ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮر ﻫﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز ﺣﻬﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ازﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﯾﺮان و از
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺧﻮد و ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﻘﻼل
و آزادی و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره دﻓﺎع ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺪ راه آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ از راه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ
روش ﻫﺎی ﺻﻠﺤﺠﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ و ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ و ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ
و ﺿﺪ آزادی ﻣﺮدم ،ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ،ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان در راه اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان،
ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ دراز ﻣﯿﮑﯿﻨﻢ .و آرزو دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در راه ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺻﻠﺢ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی در اﯾﺮان ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
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ﭘﻴﺎم ﻫﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ -اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان – اﮐﺜﺮﻳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﻮم ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان

دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ “ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ” را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن و دوﺳﺘﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﯽ در اﻳﺮان ﺷﺎدﺑﺎش
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ .ﻣﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آرزوﻣﻨﺪﻳﻢ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه ای در ﺟﻬﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ “ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ” و ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﺷﺪن
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﯽ در ﮐﺸﻮر اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﻓﻌﺎﻻن آن ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﮕﺮاﻳﯽ دروﻧﯽ و
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت راﻫﮕﺸﺎ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻓﻌﺎ ﻻﻧﻪ ﺗﺮ”ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ” را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و
ﺑﺮای ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻴﺪواری روﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻳﺶ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﻴﺪ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﭘﺎﻳﺎن دادن
ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ،ﺗﺸﺘﺖ اﺣﺰاب و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و
اﺳﺘﺒﺪاد از اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن و ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .از اﻳﻦ وا ﻗﻌﻴﺖ و
ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﭘﻮزﺳﻴﻮن ﻫﻤﻪ آﮔﺎﻫﯽ دارﻳﻢ و ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﺳﻴﻮن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ،
ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﺼﺪا در ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ و ﺳﮑﻮﻻراﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﻼﺷﻬﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻢ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
اﻣﺮوز ﻫﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن وﺟﻮد
دارد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای
اﻳﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ و ﻃﺮح ﻧﻴﺮوی ﺳﻮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ زور ﺳﺮﮐﻮب ،اﻋﺪام و زﻧﺪان در
ﮐﺸﻮر اﻧﺴﺪاد ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﮕﻴﺮ
زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮات و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺻﺪای

آزادﻳﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب اﻓﺰوده اﻧﺪ .در
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ درﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎی ﻧﻴﺮوی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﻴﺮوی ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺤﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم دورﻧﻤﺎی روﺷﻨﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﺪ،
ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎم ﭘﻴﺶ ﮔﺬاﺷﺖ وﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اراده ﻣﺎ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد اﺳﺖ دﺳﺖ زد .دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ اﺗﺤﺎد وﺳﻴﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن اﻳﺮان
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد،
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﺗﺤﺎدی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ای
ﭼﻨﯿﻦ وﺳﯿﻊ ،ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻫﺮ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﺳﮑﻮﻻر اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻳﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻳﺶ “ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن
دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﻴﮏ ” آرزوی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارﻳﻢ.
ﻫﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ -اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان)اﮐﺜﺮﻳﺖ(
آدﻳﻨﻪ  ۲۹ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۱۹ – ۱٣٨۷ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰٨

ﭘﻴﺎم ﻛﻤﻴﺘﻪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮات و ﻻﺋﻴﻚ اﯾﺮان
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ!
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﯽﮔﻮﺋﻴﻢ و ﻧﺸﺴﺘﯽ
ﭘﺮ ﺑﺎر را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺰرﮔﯽ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ دارﻳﺪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن

آرزو ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﻛﻤﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ راه
ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و واﻗﻌﺒﻴﻨﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻤﺎ در ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺑﺎ روﺣﻴﻪ
و ارادهای ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﻛﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺮاﻧﯽ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ و ﻻﺋﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻴﺪ.
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻛﻪ
در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﻳﻦ ِ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﻛﻨﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻧﻈﺮی،
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺧﺎص ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎر
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ
راه ﮔﺎمﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮدارد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺒﺮد وﻇﺎﻳﻒ ﭘﻴﺶ روی آرزوی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻫﻴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﻳﺮان

ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت  18ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2008
ﭘﯿﺎم ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺧﻄﺎب

ﺑﻪ

ﺳﻮﻣﯿﻦ

ﻧﺸﺴﺖ

ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن

ﺑﻨﺎم و ﯾﺎد ﺧﺪا
ﺑﺎ ﺳﻼم و آرزوی ﭘﯿﺮوزی و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد
و ﺧﺎﻃﺮه ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن راه اﺳﺘﻘﻼل و آزادی وﻃﻨﻤﺎن اﯾﺮان ،آزادی

ﺗﻤـﺎﻣﯽ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ– ﺳﯿﺎﺳـﯽ ای را ﮐـﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﺑﯿﺪادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻧﺪ آرزو دارﯾﻢ.
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎﻻﯾﻖ
ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ،دوﻟﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﻃﻦ ﻣﺎ از ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون در ﮐﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،در آن ،ﺑﻄﻮر ﻣﺪام ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ اش را
درﺑﺮاﺑﺮاﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺮاﻣﯽ ﻧﯿﺰﺷﺪت ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺧﺸﻮﻧﺖ زای ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ  ،ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻟﻢ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻓﺮاﯾﺶ روز اﻓﺰودن ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و ﺿﺮب و ﺟﺮح و
اﻧﻮاع ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی رواﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی
ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﯾﻬﺎی درون و ﺑﺮون
ﻣﺮزی،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺎﺟﻬﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در ازای ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﯾﻬﺎﯾﺶ
ﺑﺮاﯾﮕﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻧﻮاع ﻧﺎاﻣﻨﯿﻬﺎ
و ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺗﻮرم روز اﻓﺰون ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی آن ،ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم
را از ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ،ﺑﯿﺶ از  14ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻋﺪه ای از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن اﺻﻞ ﺑﯿﻤﺎری ،ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﺻﺎﻟﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ،راه اﯾﻦ درد ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮک را
در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﻓﺮاد درون ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺟﺪی ﺑﻮدن و ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ،از “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﯿﺶ رو ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﻟﻐﺰﯾﺪ وﻻﺑﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﺮد  .اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎور

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﺎی ﺑﺴﺖ وﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی
اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ “ﺧﻮدی” در ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺮاﭘﺎ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﻬﻮری و اﯾﺮاﻧﯽ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻞ
را از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آﻏﺎزﯾﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺻﻞ ﻧﮕﺮدد وﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ
و ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی و ﻣﺮاﻣﯽ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد ،و ﺑﺪﯾﻦ روش ،ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم در اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﺑﺪ ،اﯾﺮان راه رﺷﺪ و
ﺳﻌﺎدت را در ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮﺣﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻞ و در ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی از ﺳﻮی آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ
از ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻀﺎد آﻣﯿﺰ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر )ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ
ﺳﻠﻄﻪ( ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ،رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ
اﺻﻞ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻻزم و ﺿﺮور ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﻤﺮﯾﺸﻪ ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ،اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ:
-1اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل وﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ.اﺳﺘﻘﻼل از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت و دوﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺪارد.
 -2آزادی  ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ
وﻣﺮاﻣﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺪارد .
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ او در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ اﺧﺘﻼف و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﯾﯽ و ﻧﻔﯽ روﺷﻬﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ
ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ روش ﺑﺤﺚ آزاد و روﺷﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﮐﻪ داوری ﻣﺮدم در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
 -3ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن
اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و…
از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪای و ﺑﺪﯾﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺬﺑﻮر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
ﯾﺎد آوری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺎ در رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺠﺎت وﻃﻦ از ﺣﻠﻘﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
آﻧﻬﺎ را در ﻗﺒﺎل آزادی ﺧﻮﯾﺶ و رﻫﺎﯾﯽ وﻃﻦ از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﻫﻢ دﯾﻦ و ﻫﻢ دﻧﯿﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎد آورﺷﻮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وﻣﺮدﻣﺴﺎﻻرﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و
راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ درون ﮐﺸﻮر
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺿﻤﻦ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ
ﮔﺰارﺷﺪن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ،اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل در
ﮔﺮو اﺳﺘﻘﻼل وﻃﻦ و آزادی ﻣﺮدم و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﯾﻨﺪ.
ﺷﺎد و ﭘﯿﺮوز و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن 12/09/2008

