ﻣﻨﺸـﻮر ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧـﻮان
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﺸﺘﻢ
 ٢٦و  ٢٧ﻣﻰ – ٢٠١٨

 ٥و  ٦ﺧﺮداد ١٣٩٧

دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر.
ـﺎت آزاد و
ـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻮری ﻣﺒﺘﻨـ
ـﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬـ
ﺗﻼش در راه اﺳـ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان.
ﺳﭙﺮدن ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم .ﺗﻔﮑﯿﮏ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎوب ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر.
ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ .ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن.
ﻧﺒﻮد دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ادﯾﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات و وﺟﺪان.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷﺶ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٤٨و
ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩۶۶و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ .(۱٩۶۶
ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و
ﺗﻈﺎﻫﺮات.
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﺧﻮرداری
ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﯿّﺖ ،ﻗﻮﻣﯿّﺖ،
اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،زﺑﺎن و ﮐﯿﺶ و ﻣﺴﻠﮏ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٧٩و
ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّﻪ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )  ٢٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٣
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿّﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و ﺣﯿﺜﯿّﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺨﻪ و دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ) ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٨٤
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ .ﺗﻼش در
راه ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی.
ﺗﻼش در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
آﻧﺎن در ﻫﻤۀ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ وﯾﮋه در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ زدودن ﺳﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠ ّﯽ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿّﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداری
در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪی ﻣﻮزون و ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر .ﺳﭙﺮدن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺤﻠ ّﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﺎﮐﻨﺎن.ﻋﺪم ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟۀ ﻣﻠ ّﯽ-ﻗﻮﻣﯽ و
ﮔﺸﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای ﻣﻠ ّﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای
ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ وﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰﻣﺮدم ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر
)ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ …( .ﭘﺬﯾﺮش
و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّۀ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿّﺖ ﻫﺎی
ﻣﻠ ّﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٢
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار.
ﻫﻮاداری از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
وﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ای،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم وﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎراﺑﻪ ﺧﻄﺮﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﭘﺎﺳﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ
ﺗﻼش ﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿّﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮ ّض و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺘﻌﺼ ّﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻠ ّﺖ ﻫﺎ ،درﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای.

راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ )ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ* و
دﯾﻦ( در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﻣﺒﺎرزه ،از ﻫﻤﻪی اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی
و رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ*) .
دوﻟﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ(.
ﻻزﻣۀ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻧﺮا ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ ﻫﻮادار ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 ٢٦و  ٢٧ﻣﻰ  ٥ – ٢٠١٨و  ٦ﺧﺮداد ١٣٩٧

======================================

ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی

ﭘﻨﺠﻢ
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دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر.
ـﺎت آزاد و
ـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻮری ﻣﺒﺘﻨـ
ـﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬـ
ﺗﻼش در راه اﺳـ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان.
ﺳﭙﺮدن ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم .ﺗﻔﮑﯿﮏ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮا ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎوب ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر.

ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ .ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن.
ﻧﺒﻮد دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر .ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ادﯾﺎن ،اﻋﺘﻘﺎدات و وﺟﺪان.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷﺶ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﻋﻼﻣﯿۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٤٨و
ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩۶۶و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )١۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ .(۱٩۶۶
ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و
ﺗﻈﺎﻫﺮات.
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﺧﻮرداری
ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺴﯿّﺖ ،ﻗﻮﻣﯿّﺖ،
اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،زﺑﺎن و ﮐﯿﺶ و ﻣﺴﻠﮏ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱٩٧٩و
ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّﻪ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن )  ٢٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٣
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿّﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﺑﺎ ﺷﺌﻮن و ﺣﯿﺜﯿّﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﭘﺬﯾﺮش و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺨﻪ و دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ) ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٨٤
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ .ﺗﻼش در
راه ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎدی.
ﺗﻼش در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
آﻧﺎن در ﻫﻤۀ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ وﯾﮋه در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی.
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ زدودن ﺳﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺎدﻻﻧۀ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠ ّﯽ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿّﺖ ﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداری
در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪی ﻣﻮزون و ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر .ﺳﭙﺮدن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺤﻠ ّﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺳﺎﮐﻨﺎن.ﻋﺪم ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟۀ ﻣﻠ ّﯽ-ﻗﻮﻣﯽ و

ﮔﺸﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای ﻣﻠ ّﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای
ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ وﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰﻣﺮدم ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر
)ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ …( .ﭘﺬﯾﺮش
و دﻓﺎع از ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّۀ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿّﺖ ﻫﺎی
ﻣﻠ ّﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ) ١٨دﺳﺎﻣﺒﺮ .(١٩٩٢
ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار.
ﻫﻮاداری از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
وﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ای،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم وﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎراﺑﻪ ﺧﻄﺮﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﭘﺎﺳﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ
ﺗﻼش ﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿّﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮاﻧﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮ ّض و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﻒ زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺘﻌﺼ ّﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻠ ّﺖ ﻫﺎ ،درﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای.
راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺪادﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ارادۀ
ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣۀ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر آن از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿّﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ،از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺪادﮔﺮی و ﺳﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺬار را ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺒﺎرﯾّﺖ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻻزﻣۀ ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻧﺮا ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ ﻫﻮادار ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اول
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺰان
 ١٥ -١٣ﺷﻬﺮﻳﻮر  ٥ -٣) ١٣٨٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (٢٠٠٤

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست
جمهوريخواهان دموكرات و لائيك،

دومين
جلسهای

روز گردهمايی سراسری
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
ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽداﻧﻴﻢ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ

ﻧﻈﺎم
و ﺑﺮ
آزادی
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.

ﭘﯿﺎم ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان
درودﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ و آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺑﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻮﺛﺮ و در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
.
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت،
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه آزادی

ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﮑﺴﻮﻧﮕﺮ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را
ﺑﺎ وﺿﻊ وﯾﮋه ای ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﻨﮓ اﻧﺪازی
ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت ﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی رﻫﺒﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﮐﻼن و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
اﻋﺪام ﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ در اﯾﺮان ،دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ در
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﺻﺮار ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دل
ﺑﻪ اﺻﻼح رژﯾﻢ در درون رژﯾﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﭘﺮاﮐﻨﯽ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻪ ﺳﻮد آزادی و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺟﻮد دارد .ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ
ﺳﻌﯽ در ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺣﻮل ﺧﻮد ﮔﺮد آورد ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺮان را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺳﻊ دﯾﺪ و درک
درﺳﺘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎن واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﻫﺮﭼﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﮐﻪ از ﺿﺮورﯾﺎت
ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ رژﯾﻢ واﭘﺴﮕﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﮔﺎم
ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻼش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﻣﻌﻤﻮل دارد .در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﺮ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻮردﺳﺘﺎن اﯾﺮان )ﮐﻮﻣﯿﺘﻪ آﻟﻤﺎن(
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ﭘﯿﺎم ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان -اروﭘﺎ
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺸﮑﻠﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺘﺎن را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻤﺎ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮ اﺻﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه و از دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی
ﻏﯿﺮ ﻻﯾﯿﮏ و ﻧﯿﻤﻪ دﻣﮑﺮات ،ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ “از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ آن ﺳﺘﻮن ﻓﺮج
اﺳﺖ” ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺒﺎرزات آﻧﻬﺎ را،
ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺴﺘﯽ و ﻋﺪول از اﺻﻮل و ﻣﻤﺎﺷﺎت
ﺑﺮ ﺳﺮ “ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎ” ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوﺳﺘﺎن،
در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ﻫﯿـﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ آزاد و ﻋـﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﺪارﮐﺎﺗﺶ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻢ آزاد ﺑﺎﺷﺪ .در
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺰ ﻣﻘﻠﺪِ ﻣﻄﯿﻊ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﮐﺎرﮔﺰاران آن
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮده و رای ﺧﻮد را ﺑﺮخ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻫﻮش و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه
آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ در رای ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺶ رو
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ:
ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﻪ از ﺳﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎنِ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﻮر ﮐﺮده،
 -۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم “اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟

 -۲ﺑﺎوﺟﻮد ﻏﻮﻟﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺎه و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ و ﺗﺴﻠﻂ دﯾﮕﺮ
راﻧﺖ ﺧﻮاران ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی دارد؟
 -۳ﺑﺮای آزادی ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﻊ “ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ” از ﺧﺎﻧﻢ
رﻫﻨﻮرد ،آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺮروﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی و اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﭼﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و
ﻏﯿﺮآزاد ﺑﻮدن ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ”رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر” ﺑﺮآﻣﺪه از “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ” ﺷﺪه آﯾﻨﺪه ،ﺧﻄﺮ
ﺟﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ،وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﮔﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان -اروﭘﺎ
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ﭘﯿﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺗﻼش ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اراده اﺗﺎن را
ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،و ﺑﺴﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺻﻠﺢ
و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ارج ﻣﯽ ﻧﻬﯿﻢ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺷﺮاﺋﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار دارد .ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ

ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ارﺗﺶ ﺑﯿﮑﺎران ﻫﺮ
روز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎف ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﯽ ارزش ﺷﺪن
رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺑﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻘﺮ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻃﯽ ﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﺴﺎد و دزدی و
ﭼﭙﺎول ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺛﺮوتﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اوﺿﺎع
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﺷﻮار ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ و ﺗﺸﻨﺞ اﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرو ﺑﻦ ﺑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب را
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺗﺪاوم
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ رای آزاداﻧﻪ ﺧﻮد ،اﻋﻤﺎل
اراده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺞ و ﺧﯿﺰش و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺑﺪون وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
و اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺗﺤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﻢ
را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از ﯾﮑﺴﻮ ،و
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﻀﻮر
اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺮدم ،ﻣﺒﺮم و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری

ﮐﻪ

ﻣﯽداﻧﯿﻢ

ﺟﻨﺒﺶ

ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﮐﺸﻮرﻣﺎن،

اﺣﺰاب

و

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺠﺎرب،
ارزشﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺧﻮد ،از دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه،
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻏﯿﺮ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻢﭘﺬﯾﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ داده ﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ و ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﺑﺮای
آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ،آزادﯾﺨﻮاه و ﻃﺮﻓﺪار ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و راه و ﭼﺎره
واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮاروی و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺗﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻻزم از
ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮب ﺗﺪارک ﺷﺪه،
ﺷﺎﻧﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ آﻣﺎده
ﺳﺎزی ،دﯾﺎﻟﻮگ ،ﻫﻤﮑﺎری ،اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و اﺋﺘﻼف در ﻣﯿﺎن
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮات ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻃﺮﻓﺪار
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﺮ روﺷﻦ وﺷﻔﺎف ﺿﺪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻃﺮﻓﺪار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ را
ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻮکﻫﺎی دارای ﻣﺎﻫﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و
دارای اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻫﺮ ﮐﺲ را
ﮐﺪرﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ درﺳﺖ ﻃﺮح و ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد ،وزن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺮض ،ﻣﺒﺎرز و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺮﺻﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
اوﺿﺎع ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﻢ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﮔﺬر از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ،ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ،و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه دﻣﮑﺮات و ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﺋﺘﻼف
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .راﻫﺠﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و
ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﻫﻤﭙــﺬﯾﺮی و ﻫﻤﮑــﺎری ،ﺑﺨﺸــﯽ از ﺗﻼش ﺑــﺮای اﯾﺠــﺎد ﺑﻠــﻮک
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ آن و اﯾﺠﺎد رژﯾﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ـﻞ
ـﯽ در ﻣﻘﺎﺑـ
ـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤـ
ـﻪ وﻇـ
ـﺖ ﮐـ
ـﺪ .ﭘﯿﺪاﺳـ
ـﯽ ﺑﺎﺷـ
ـﺎت ﻣـ
ـﻊ ﺗﺒﻌﯿﻀـ
رﻓـ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻗﺮار دارد .زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن
اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﮔﺮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و زﻣﺎن زﯾﺎدی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﮑﺮات و ﺳﮑﻮﻻر-ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮای ﻫﻤﺪﻟﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اراده در

»ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان« ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آرزو
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
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ـﯽ
ـﯽ – اﺟﺮاﺋـ
ـﺖ ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺎم ﻫﯿﺌـ
ﭘﯿـ
ـﺮان
ـﻖ اﯾـ
ـﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠـ
ـﺎن ﻓـ
ﺳﺎزﻣـ
)اﮐﺜﺮﯾﺖ(
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و آﻗﺎﯾﺎن،
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ و
ﺑﺮاﯾﺘﺎن در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،آرزوی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را دارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺧﺎﺻﻪ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ را در ﮐﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان “ﺿﺮورت
ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ و اﺗﺤﺎد ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن” در دﺳﺘﻮرﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ
دارﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺘﮑﺎرات و ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ و اﺗﺤﺎد ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز وﺟﻮد ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه
دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﮑﻮﻻر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
ﮔﺬر از اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر ﻧﻘﺶ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﮑﻮﻻر – ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه
دﻣـﻮﮐﺮات و ﺳـﮑﻮﻻر – و اﻗـﺪاﻣﺎﺗﺶ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﺒﺮد روﻧـﺪی ﺳـﻨﺠﯿﺪه،

واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ و اﺗﺤﺎد ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ وﯾﮋه ﻣﺎ اﺳﺖ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮدرد و ﻣﺨﺎﻃﺮه ،و
ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ آن روﺑﺮو ،اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ “ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ” ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دورۀ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن
در آن ﻗﺮار دارد ،آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ و در اﯾﻦ
اوﺿﺎع ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﮑﻮﻻر اﯾﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﻪ در اﯾﻦ اوﺿﺎع ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯿﺪان
ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﻠﻂ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻋﻈﯿﻢ دو دﻫۀ اﺧﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﮑﻮﻻر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﮑﻮﻻر در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻓﺮاخ و
ﺑﺮآﻣﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧۀ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﮐﯿﺪاً
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ آن از زﻣﺮه وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ،و ﻓﺮاﺗﺮ از
ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﭘﺮﻗﺪرﺗﯽ از
ـﺶ
ـﺪوارﯾﻢ ﺟﻨﺒـ
ـﺎ اﻣﯿـ
ـﻮﮐﺮات ،ﻣـ
ـﮑﻮﻻر و دﻣـ
ـﻮاه ﺳـ
ـﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨـ
ﻧﯿﺮوﻫـ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ در ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ
درﺧﻮری را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﻣﺎن را ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ.
ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
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ـﺎن
ـﻮری ﺧﻮاﻫـ
ـﺎد ﺟﻤﻬـ
ـﺎم اﺗﺤـ
ﭘﯿـ
اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
دوﺳﺘﺎن
ﮔﻮﯾﯿﻢ.

ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ
اﻣﺮوز ﺟﻤﻬﻮرﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را
در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢ
ﮔﯿﺮی در ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد و ﻣﺪرن دارﻧﺪ .ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزش ﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮدن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن در
اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮات اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﻠﻮک وﺳﯿﻊ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺣﻮل ارزش ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ
ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻨﻮع دروﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن،
از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺖ ،ﮔﺎم ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮدارد.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺷﺮاﺋﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار دارد .ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮاﺋﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ
از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﻓﺴﺎد ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را در آﺳﺘﺎن ﻓﻠﺞ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺣﻀﻮر
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﯾﺎزدﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ،در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻓﻠﺞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان و
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،از
اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺣﻮل ﻫﺪف ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ،ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ رای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل  ۳۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و راه ﺣﻞ
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﮔﺬر از ﻣﺸﮑﻼت داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،درس ﻫﺎی ﻻزم را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺑﺮون
رﻓﺖ از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .راه
ﺣﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻪ اﺣﯿﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻧﻪ ﺳﭙﺮدن ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ دارد،
ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از آن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد و در ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﺪاﺋﯽ
دﯾﻦ از دوﻟﺖ و اﻟﺘﺰام ﺑﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻓﮑﺮی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه در ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ آن ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﯾﻢ .دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﯾﻢ و ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺷﻤﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﻢ.
ﻫﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
 ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۷ – ۱۳۹۲ﻣﻪ ۲۰۱۳

ﭘﯿﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﺑﺎ درود ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻤﺎ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎد آور ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪل را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺑﻮده اﯾﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده اﯾﻢ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی
ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺪ زن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ .
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
آزادی ﻋﻘﯿﺪه و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دوﻟﺖ ﺟﺪا
از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی در راه اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ.
واﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ دﻓﺎع ﺧﻮد از ﺗﻼش ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
،اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،در ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و دﺧﺎﻟﺘﮕﺮی اﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ا ﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﺳﯿﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﺋﯿﻬﺎ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت راﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬاردو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻄﺮح ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
از ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺎ ﻣﺸﻮق و ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
آرزوﻣﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ !
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان

در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﺎوه ﻗﺮﯾﺸﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎوه ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ،ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺮان
ﺑﺮاﺗﯽ در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روز اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ ،ﻓﻌﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﺳﺖ»ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اداﻣﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ«
و ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺷﮑﺎف در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺗﺤﺮک در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﺮوی وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ«.ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ “ﺻﻨﺪوق رای و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ” ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﭘﯿـﺶ رو در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ و ﻧﺤـﻮه
روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺎحﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ .رایﮔﯿﺮی روز  ۲۴ﺧﺮداد ﻣﺎه از اﯾﻦ رو
اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎل
۸۸اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ
دوره ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد.در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ،ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ
ﭘﻮر و ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ
در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺗﺪاوم روش ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ
ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .اﮔﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ آﻗﺎی
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎﻇﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ دﻫﺪ”.
ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر اﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮوج آﻧﭽﻪ او “ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان” ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮض ﻣﺠﺪد ﺧﻮد را آﻏﺎز و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ اﺧﺘﻨﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯿﺰه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺤﻮ
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ارزش و ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻘﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ”.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ“ :اﮔﺮﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،روﯾﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ در واﻗﻊ ﺑﺮﯾﺪن ﻧﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ”.
اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده.ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ او را از ﻣﯿﺪان
دور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ“ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ از
ﻣﯿﺪان دور ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺪون آﻗﺎی ﻣﺸﺎﯾﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ آراﺋﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﺰدش را دارد”.
او در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ را ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .او ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد؟ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :اﮔﺮ ﻣﺸﺎﯾﯽ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.اﯾﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺘﯽ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺳﺮﮐﻮب،
ﻧﻤﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و در واﻗﻊ ذی ﻧﻘﺶ در ﺑﺴﯿﺎر از ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ،رای دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮ اﻗﺘﺪار وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ”.
ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ” :ﺷﺎﻧﺲ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رای ﻫﻮاداران
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رای
اﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺎﻧﺲ او در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎزی ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺋﺘﻼف ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
آﻗﺎی ﺟﻠﯿﻠﯽ”.
ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او “ﭘﯿﺮوزیاش ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد” ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :در دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮد
ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ دردﺳﺮ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪ”.
دروﯾﺶ ﭘﻮر ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ“ :اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را داغ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ
درﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ”.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ“ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
رادﯾﮑﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .در اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﮑﺎف ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ ﺧﻮد اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮ ﺑﺎ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺘﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺷﮑﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن رادﯾﮑﺎل
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ رو اﯾﻦ ﺑﻠﻮک را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﻓﺖ واﺋﺘﻼف ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ را ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد”.

ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻓﻌﻼ ﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺟﺰو ﺷﺮط ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﮔﻮد
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ”.
دروﯾﺶ ﭘﻮر اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ“ :ﻫﺮ ﮔﺴﺘﺮش
ﺷﮑﺎف در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﺮک در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﺮوی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛آن ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﺮازه اش از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارﻧﺪ،
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ”.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد
را از اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو اراﺋﻪ ﻧﺪادهاﻧﺪ.در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻓﻌﺎل زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ اﻻن دارﯾﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ و
ﺻﻨﺪوق رای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮدﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رای دادن ﭼﻘﺪر
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﻣﺜﻼ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق رای ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ؟وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﻮد”.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ“ :ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده وﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد”.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ “ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﻘﺪر ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺎ ﺟﻪ ﺣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ راﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ”.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺠﺎﻋﯽ “ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻘﺪر اداﻣﻪ آن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺮدم اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ”.
________________________________________
ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان
ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،اﺳﺎﺳﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزاد
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار دﯾﻨﯽ را ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آن
ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ زاﯾﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺪارم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ارزﯾﺎﺑﯽ از رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺮﻓﺮض در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ زاﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻮزه ای از ﮐﺎرزار
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ را در ﭼﻨﺪ دوره ﻣﻌﯿﻦ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۲
ـﺎﺗﻤﯽ،
ـﺪﯾﺎﺗﻮری ﺧـ
ـﺮداد دوره دوم ﮐﺎﻧـ
ـﺎت  ۲۲ﺧـ
ـﺮداد  ،۱۳۷۶اﻧﺘﺨﺎﺑـ
ﺧـ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ،۸۸ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻨﻄﻖ
واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﻓﺮﺻﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
ﺧﯿﺮ! ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺲ از آن،
ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزه ای ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺘﮑﺎری
ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺤﻘﯿﺮ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﺑﺎره
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﯾﻮس وﺳﺮ ﺧﻮرده ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار
ﺣﻮادﺛﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۸و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ دوﺑﺎره ﻣﺮدﻣﻒ اﺑﺪا ﮐﺎر ﺳﺎده

ای ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  ۳۲و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺒﺮت
اﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ .ﺷﺎه ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻣﺮدم ﺗﺤﻘﯿﺮی را ﮐﻪ
ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ
ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮ داﺷﺖ – ﺟﺰ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺻﻼﺣﺎت آری ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻪ ﺑﺎ آن دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد-
ﻣﺮدم ﺗﺮه ای ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﺧﻮرد ﻧﮑﺮدﻧﺪ! ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۵۶ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﮐﺎرﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻪ از ﺗﺎک ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ در ﭘﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮا
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﻮد وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﮑﻮت آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن رای دادﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
زرد و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو،
ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را دور ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﻬﺎی رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺣﺼﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﺻﻼح ﻃﻠﺐ درﺟﻪ دوم ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪی از آن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮان
ﻧﻈﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﮔﺎه
اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدی ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪد :ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺟﺰو
ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺳﺮ ﺳﺎزش
ﻧﺪارﯾﻢ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ از “ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان” ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪه و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺻﺪا ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎل
ﺑﺎزی دادن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ روز
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾﺸﺎن را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﻨﯿﺪ .روز دﯾﮕﺮ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری رﺳﻮاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد! اﻣﺎ اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ و زﯾﮕﺰاﮔﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪارد.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ،
اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻢ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺷﺎن از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻫﻢ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺎ ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؟
ﮐﻤﺘﺮ از دوﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﺮان در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺜﻠﺚ اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن زرد روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای
ﻋﻘﺐ راﻧﺪن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و دﻣﯿﺪن در ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی دﺳﺖ ﭼﻨﺪم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮد ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﻪ
ﻫﺮرو ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ :ﺷﮑﺎف در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ زرد و ﯾﺎ دﺳﺖ ﭼﻨﺪم اﺑﺮاز آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ
در داﺧﻞ و ﻫﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ “ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﺮ از ﭘﺎپ” ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎده در وﺻﻒ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﺧﺎﺗﻤﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
از او دﻋﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر
و”اﺟﺮای ﺑﯽ ﺧﺪﺷﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ” ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او و ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﺮی از اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻣﺸﻮﻗﺎن ﺧﻮد دارد .ﺑﻬﺮو ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در ﭘﯽ
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ آن ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺶ رو و ﺷﺮاﯾﻂ آن دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺨﺶ
ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺎﺗﻮری ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ از

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﺎﺗﻤﯽ اﺟﻤﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
اﺑﺪا ﺻﻼح ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی در وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﻮﯾﻢ ،از ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای
ﻫﻢ از اﯾﻦ “ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی” ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﺑﺮآﻧﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻠﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاری واداﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر آورد ﺑﺮای ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن
ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ﭼﻬﺮه ﻫﺎی
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﭙﯿﻦ دﻓﺎع از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪل ﮔﺮدد.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﯿﻦ رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﺮوﺑﯽ و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد و
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ
از اﯾﻦ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﺧﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻋﻘﺐ
راﻧﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
روی آزادی اﺷﺨﺎص ﻣﻌﯿﻨﯽ زوم ﻣﯿﺸﻮد اﻣﮑﺎن و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای آزادی ﻓﺮج ﺳﺮﮐﻮﻫﯽ ،اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ،
ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه در  ۱۸ﺗﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در
ای از ﻣﻮارد ﺑﻪ آزادی ﻓﺮد زﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ  ۳ﻧﻔﺮ در
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ

اﯾﺮان ﮐﻮﺷﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎره
ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮای آزادی
اﻟﺒﺘﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
درﻧﮓ ﮐﺮد .اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه
و ﺳﮑﻮﻻر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺗﻤﺎم دوره ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻋﯿﺠﺐ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﻧﻔﻮذ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪان در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرزاری

ﺑﺴﯿﺞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﯾﻢ ،در ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻣﺎن در دﻓﺎع از آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺪﯾﻞ ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻮل
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ در ﮐﺸﻮر و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺬار از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش رواداری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎر ی ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روز

