ﻧـﺎﻣﻪ ﺳـﺮﮔﺸﺎده ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاﻫـﺎن و
ﻫﻤـــــــﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺷـــــــﻮرای
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫـﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻ
ﯾﯿﮏ اﯾﺮان
وﺟﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدی

ﺑﺎ ﺳﻼم؛
ﻣﺘﻦ زﯾﺮ از ﻃﺮف دو ﺗﻦ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻫﻤﺮاﻫﺎن و
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺘﺸﺎر در ﺻﻔﺤﻪ آزاد ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪای
آزادی ،ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻨﺒﺶ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻤﻼ ً ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺪف ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ
ﻋﺰﯾﺰان در ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی و ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻫﺮ ﻫﻤﺮاه ،ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪﻧﯽ و
دور از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺳﺖ.
ﻃﺮح درﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
راﺑﻄﻪ درﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی-ﮐﺮاﯾﺸﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪون ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻘﻮق ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻗﺒﺎل دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻨﻔﺮد را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻋﺰﯾﺰان ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ ﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد را
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺧﺎرج
از ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن ﺗﺨﻄﯽ

از ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه و ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺒﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺘﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان ،در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺰﯾﺰان از آﻏﺎز ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻬﺖ
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ اﺿﻄﺮاری ﺳﺮاﺳﺮی
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﺬﮐﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺮژی ﻣﺤﺪود ﺟﻨﺒﺶ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ
اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﺑﺪون ﺗﺪارک ﮐﺎﻓﯽ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺎره ﺑﺮای اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،در ﺑﺤﺚ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪﻧﯽ و
دﻋﻮت از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه؛ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ؛ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﺎره ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
دوﻃﺮﻓﻪ ،در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎرﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺟﻤﻌﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ اﻣﺮوز روز ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق و
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ارﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت
از ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﺑﺪون ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻓﯽ ،در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدﻧﺪ
و از ﺟﻤﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺤﺚ ،ﺣﻘﻮق ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ
ﺟﻨﺒﺶ؛ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن را؛ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﻢ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﺗﻨﺪ و ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﺧﻮد در ارﮔﺎن
ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻨﺠﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن را در
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮐﺎری ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﯾﯿﺴﯿﺘﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
زد.

ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺎ از ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺪارک ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه را ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎلﺗﺮ در ﺗﺪارک
ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺣﻞ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.

وﺟﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدی
اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۹

ﻧــﺎﻣﻪی واﺣــﺪ ﻫــﺎﻧﻮﻓﺮ ﺟﻨﺒــﺶ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ
اﯾﺮان
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان،
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر “اﻃﻼﻋﯿﻪ” در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درز ﺧﺒﺮ “ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺬاﮐﺮه”
ﭼﻬﺎر ﺣﺰب ﮐﺮدی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان” ،ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺪل در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن “ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺗﺒﺠﺎ(”
در
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را
ﺗﺎرﯾﺦ  ۷اﮔﻮﺳﺖ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۱:۳۰ﺑﺮ ﮔﺰار ﮐﺮد .ﺣﺎﺿﺮان در ﻧﺸﺴﺖ:
شکیبا ،فری)تلفنی( ،ابراهیم ،نواز ،ناصر ،خسرو ،اصغر ،احسان،
علی .مانی به علت مسافرت نتوانست در نشست شرکت کند ،قادر اگر چه
از دیدگاه نظری خود را جزئ جدل می داند و چه از نظر مالی وچه در
اکسیونها همراه و همیار است ،ولی خود را عضو جدل نمی داند و در
جلسات گفتگو شرکت نمی کند .این امر در مورد سرور نیز صادق است.

قابل تذکر است که متن اولیه نامه سرگشاده در نشست تبجا در روز
یکشنبه  ۲۵آگوست )ساعت  ۱۴:۳۰تا  (۱۶:۴۵با حضور )ابراهیم ،احسان
اصغر ،خسرو ،شکیبا ،علی ،مانی ،ناصر ،نواز( مورد بررسی و تبادل
نظر قرارگرفت و قرار بر این شد که پس از وارد کردن اصلاحات لازم
توسط شکیبا و نواز ،نامه با امضا موافقان آن و تحت نام تجمع برای
جمهوری ،آزادی و عدالت اجتماعی – تبجا” نهاد محلی جنبش جمهوری
خواهان دموکرات و لائیک ایران)جدل( در هانوفر ،به اطلاع شورای
هماهنگ و سایر همراهان جدل رسانده شود .باید اشاره کنیم که متن
این نامه مورد توافق دو نفر از دوستان تبجا در هانوفر)علی طبیعت
و مانی شیرازی( نیست.
در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺒﺠﺎ ،ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد )ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺟﺪل را
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺮار و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی راﯾﺞ در ج.ج.د.ل.ا .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﻀﺎی ﺟﺪل ﺑﺎﯾﺪ رﺳﻤﻦ از زﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد! ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﻣﺠﻮز و ﯾﺎ اﺻﻮل
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺪل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﮐﺎر در ﺟﺪل )ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮوه ﮐﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﯿﺎﺳﯽ( از آﻧﻬﺎ
ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ و اﻧﻮر
ﻣﯿﺮﺳﺘﺎرﯾﻮاﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ!!؟
ﺗﺒﺠﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺪل ،ﺑﻪ
روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
در زﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﺒﺠﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
داوری ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﺪل اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ:

ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ و

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮ ﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد و ارﮔﺎن ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ج.ج.د.ل.ا ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﮔﺮوﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ درﺧﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺷﻮرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎ
ﺑﻨﺪ  7-2 -3ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر “ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎزی

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻠﯽ وﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ… .واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن داد ،از آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺰوم اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺘﻦ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن
ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ وارد ﮐﺮده وﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ ”.ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﺟﺪل در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ژوﺋﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل دوره ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر
وﻣﻔﺴﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ،
ارﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ وﺑﺪون ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﻓﺮدا
”
روز اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ
ﺑﺮای  27ﻧﻔﺮ”ﻫﻤﺮاه” ﺑﺮای رائ ﮔﯿﺮی – اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﺑﺪون
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ وﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻤﺘﻨﻊ ،وﮔﺮ ﻧﻪ رائ
ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ج.ج.د.ل.ا .ﭼﻪ در
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی
ﻣﯿﺎن  ۹ﻧﻔﺮﻫﻤﺮاه ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺸﺴﺖ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻤﺎ ﮐﺎن وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ،روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ در ﺟﺪل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻣﺘﻨﯽ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ از ﻃﺮف ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪه و ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺟﺪل ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﭘﺎﻟﺘﺎک و اراﺋﻪ
آن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ ﺣﻮل
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﭘﺎﻟﺘﺎک،
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪل اﻋﻼﻣﯿﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ
و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻨﺎد و
ﺗﻮاﻓﻘﺎت در ﺟﺪل ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺟﺪا از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آﻣﺎر “رأی ﮔﯿﺮی”
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪل و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ
روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺟﺪل را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻧﻈﺮ ﻓﺮدی ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن ارزش ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻬﯽ ﺳﺎزی ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺒﺎرزات دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮق
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺮواﺑﻄﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری
ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﺎن

ﻋﻤﻠﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ اﻓﻮل ﺣﯿﺎت ﭘﻮﯾﺎی
رﻣﻪ ای ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از اﯾﻨﺮو اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ را ﻣﺮدود ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ و ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ روآوری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺛﻤﺮه ای ﺟﺰ
از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﮔﻮﻫﺮ و ذات دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه
رأی ﮐﺸﯽ و “اﮐﺜﺮﯾﺖ” ﺳﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﺎ ﻫﻢ راﺋﯽ واﻗﻌﯽ را ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ،رد وﺑﺪل ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ
ﻋﮑﺲ ﻧﻪ دﺳﺖ آورد ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﻗﻨﺎﻋﯽ و ﻧﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات
و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺿﺮوری ﺑﻪ ﮐﮋراﻫﯽ اﺣﺰاب ﮐﺮد ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ
“اﻃﻼﻋﯿﻪ” ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﺮدی اﺷﺎره دارد اﻣﺎ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎ وﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات
وﻻﺋﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم “ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی وﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان” اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و
و ﻣﻠﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎز دارﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﻮم ﮔﺮاﺋﯽ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎی
ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ و

اﻓﺮاﻃﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ

ﮐﻮﭼﮏ در
و ﻋﺪاﻟﺖ

راﺳﺘﺎی
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن در ﻓﺮدای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺮدارد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ “اﻃﻼﻋﯿﻪ” ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﭘﮋواک ﭼﻨﺪاﻧﯽ
در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺪﻣﻪ
ﻧﯿﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ج.ج.د.ل.ا.
وارد ﮐﺮد و دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻫﺎ ی دروﻧﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﺧﺖ .در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺪل ﻣﺎ را در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﺎز
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ روح ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎ داده اﺳﺖ.
دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزی
ﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﻧﺪارد.
ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎرزه و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﺬرد و
ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﺮ

ﻧﺤﻠﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﺷﮑﺎل و ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اوﺿﺎع ﻣﺴﺘﻘﻠﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎﺳﺖ )ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار( ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺎ وﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل
وﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻤﺎن و ﻗﺮارﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﻫﻤﮑﺎری ،اﻟﺰاﻣﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎﺋﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل وارزش ﻫﺎ و ﻣﯿﺜﺎق و
ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت
وﻣﻨﺎزﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮارﻫﺎی آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺤﺚ و ﺣﻞ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺰاب ﮐﺮدی ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه “ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ”
ﻧﺸﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﻠﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻣﺒﺎرزات از رﺷﺪ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻠﯿﺘﺎرﯾﺰه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
ﺳﭙﺎه ،ﻣﺒﺎرزه دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮐﺮد از ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻧﯿﻔﺘﺎده و اﺣﺰاب
ﮐﺮد در رﺷﺪ اﻋﺘﺼﺎ ﺑﺎت واﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل وﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ
و دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
– ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ درون ﻣﺮزی و ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﻗﺮار
دارﻧﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺴﺎد ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر و
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی ﻫﺎی
 ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺖ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رژﯾﻢ را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اداﻣﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺶ زاﺋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺳﭙﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﻠﺪرﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯿﺮود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز دﯾﮕﺮی
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد .ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ و اﻧﺰوای ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ در اﺛﺮ ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ در اﺑﻌﺎدی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪی

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی اوﺿﺎع از درون رژﯾﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ درﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻓﺮورﯾﺰی ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﻼش در ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دراﯾﺮان را دارد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺑﻮدی و ﺗﻼﺷﯽ
ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮ
ﺑﺰرگ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر .از اﯾﻨﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن
ﻣﺎدری ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﮐﺮد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺬاﮐﺮه و….ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﻃﻊ را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد در ﻫﻢ
ﺷﮑﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺮور ،اﻋﺪام ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻣﺪﻧﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر
ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﺣﺰاب ﮐﺮد ،ﺗﻮپ ﺑﺎران ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﻘﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﺣﺰاب و ﺑﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار دارد و روزاﻧﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
دﺷﻤﻨﯽ وﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ژﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﺮان و اﺣﺰاب ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاه و دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و
 ۴۰ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ
و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ وﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺮدم ﮐﺮد آﮔﺎﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ اش ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮد در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز ﻫﺪف از ﻃﺮح
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺰاب ﮐﺮدی از
اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺮان اﺳﺖ و رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﻦ اﺣﺰاب در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ واﻗﻔﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
واﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺬاﮐﺮات رژﯾﻢ ﺑﺎ
ﺣﻤﻼت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﺣﺰاب ﮐﺮدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﯿﻢ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻋﺮاق ،ﻫﺸﺪار ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺎه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻋﺮاق در ﮐﺸﺎﻧﺪن اﺣﺰاب ﮐﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺴﺖ

 .ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺮور ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻫﺎی
ﮐﺮد اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اداﻣﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻣﺪﻧﯽ و
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﺣﺰاب و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺻﻔﻮف ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن
ﻣﻘـﺎوﻣﺖ و ﻣﺒـﺎرزه ﻣـﺮدم ﮐـﺮد در راه ﺗﺤﻘـﻖ ﺟﻤﻬـﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﮐﺮد اﺳﺖ .ﻣﺬاﮐﺮه اﺣﺰاب
ﮐﺮد ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ وﭼﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ ا ﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮد در اﯾﺮان در
وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﮔﺮو ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و
دوﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﮐﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
درﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﯾﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺻﻔﻮف
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان راه ﺑﺮﭼﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯿﻢ.
” ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺗﺒﺠﺎ” ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان)ﺟﺪل( در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺮم ،اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی اﺻﻐﺮ اﺳﻼﻧﯽ ،ﺧﺴﺮو اﻣﯿﺮی ،ﺷﮑﯿﺒﺎ ،ﻓﺮی
ﻣﯿﺮآﺑﺎدی ،ﻧﺎﺻﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﻮاز
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ  ۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۹

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ! ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪی
واﺣﺪ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
در ﻧﺎﻣﻪی واﺣﺪ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
)ج.ج.د.ل.ا ،(.ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪی ﻧﺪای آزادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ،
ﻧﮑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ را ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻢ.
ﺷﺮاﯾﻄـﯽ ﮐـﻪ در  13ﻣـﺮداد  1398ﯾـﺎ  4اوت  2019اﻧﮕﯿـﺰهی اﻧﺘﺸـﺎر
اﻃﻼﻋﯿـﻪی ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ اﯾـﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ،
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ در آن ،ﻣﺬاﮐﺮهی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻣﺤﮑﻮم و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ج.ج.د.ل.ا .اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد،
در ﭘﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ:
– ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮد )ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻠﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان و ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻠﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن( و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اوﯾﻞ ژوﯾﯿﻪ ،2019
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ِ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن “زﻣﯿﻨﻪی
ﻣﺬاﮐﺮه” ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
– در ﭘﯽ دﺧﺎﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان در  8آورﯾﻞ ،2019
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮه در ﺑﺎﻻ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮاﻧﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ
در اﻣﻮر اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
– ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎ و ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ“ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑـﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑـﺮی در اﯾـﺮان” را ﺗﺸﮑﯿـﻞ دادهاﻧـﺪ ) 23ﻓـﻮرﯾﻪ
 ،(2019در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺑﺮاز ﺑﺮاﺋﺖ« ،ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻣﻪ
 2019ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ “ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ”،
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﺎ

ﺟﻨﮓ و اقدامات سطله جویانه و مداخله گرانه خارجی ،به ويژه آمريکا
در ایران ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻀﻮ “ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ” ،وﻇﯿﻔﻪی
ﺧﻮد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از راه اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻨﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻫﻢ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد را
اﻋﻼم دارد ،ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ در درازای  15ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ج.ج.د.ل.ا،.
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ و رادﯾﮑﺎل اﯾﺮان در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ) .رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪی ﭘﺎﺋﯿﻦ ِ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ(.
ﺣﺎل ،در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﭼﻪ ﮐﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺎﻣﻪی ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﻓﺮاﻣﻮش
)؟( ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازم:
ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﻃﻼﻋﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از
ﻫﻤﺮاﻫﺎن )ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ( ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻫﻤﺮاﻫﺎن از راه
اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ از
ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در دو ﻧﻮﺑﺖ
ﮔﺬارده ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ و ﻫﻢ از راه
اﺗﺎق ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﻮاﻗﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ،ﺑﻪوﯾﮋه،
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ رأی ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺬارده
ﺷﺪ ،در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آن ،ﺑﺎ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ﺗﻔﺎوت
داﺷﺖ.
در ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ
از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ ﮔﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ،ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ را در ﯾﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ِ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﻪ رأی ﮐﻠﯿﻪی ﻫﻤﺮاﻫﺎن ج.ج.د.ل.ا .ﺑﮕﺬار َد.
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ »ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ« از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای اﺗﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ج.ج.د.ل.ا ،.اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﺳﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺎ دارد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﻓﯽ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﯿﺎن ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ج.ج.د.ل.ا %60 ،.ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﻋﻼم
ﺷﺪ:
ﻣﻮاﻓﻖ%59.26 «–—— :
ﻣﺨﺎﻟﻒ%14.81 «–—— :
ﻣﻤﺘﻨﻊ ۱ :ﻧﻔﺮ.
اﻋﻼم ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ 1:ﻧﻔﺮ.
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﯿﭻ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ،
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪی ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻮد و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرای ﻣﻮاﻓﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ،%60ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  4اوت  2019ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺮوز ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان و در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺟﺮﯾﺎن »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی آن و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آن
اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ج.ج.د.ل.ا .در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،اﻣﺮی ﻧﯿﮑﻮ،
ﺻﺤﯿﺢ و ﻻزم ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ِ ارادﯾﮑﺎل ،در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای در اﯾﺮان )ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ…( ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﯾﻢ .از ﻧﻈﺮ ،ﻣﺒﺎرزه در راه
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ،دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ،
در آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ِ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدﻣﺎن آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ِ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
از ﻃﺮح اﯾﻦ اﺻﻮل و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ!
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
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در ژوﯾﯿﻪ ) ٢٠١٩ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،(1398ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ اﺧﺒﺎری درﺑﺎرهی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻮق و ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻮﻟﯽ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر اﻋﻼم دارﯾﻢ:
 -١ﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺿﺪﺑﺸﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻞ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﭼﻪ ﻣﺨﻔﯽ و ﭼﻪ ﻋﻠﻨﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،از ﺳﻮی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺰب اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ را ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺤﮑﻮم
ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ اداﻣـﻪی ﺣﯿـﺎت
ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ .ﻫﻤـﻮاره اﯾـﻦ ﮔـﻮﻧﻪ ﻣـﺬاﮐﺮات
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ و ﺑﻪ زﯾﺎن ﺟﻨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻤﺎﺷﺎتﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺎم
و اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزهی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ،داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
 –٢ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﻣﻮر اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎدت ﻃﻠﺒﺎﻧﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ )روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ( و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی

ﻣﻨﻄﻘﻪای )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ…( را ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻨﻬــﺎ و ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﺧــﻮد آﻧــﺎن ،ﺑــﺪون دﺧﺎﻟﺖﻫــﺎ و
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﺳﺎزیﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
 -٣ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ِ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان
از راه ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ،اﻧﺠﻤﻨﯽ و اﺣﺰاب آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ
از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
و ﺗﺒﻌﯿﺾ… در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ،ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
دﯾﻦ )ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ( ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.
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ﺟﻨﺒـﺶ ،روال ﮐـﺎر ﮔﺬﺷﺘـﻪ ،ﺣـﺎل
اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﻣﺎ!
ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدی
ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺴﻪ  ۱۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺣﻮل دو ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ:
 -۱اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان در روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ
 -۲اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ  ۲۸آﮔﻮﺳﺖ » ۲۰۱۹ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی در
اﯾﺮان« در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻮق
در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ اﺑﺮاز ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮاً اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺿﺪ

آزادی و ﻧﺎﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺎﻃﻊ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻗﺒﻮل
دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻦ ﻋﺮﯾﺰان
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روال ﺗﻬﯿﻪ ،روش ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﺎراﺿﯽ از اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
روال ﮐﺎر ﺟﻨﺒﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺨﺶ
از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮐﻪ از روش ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ آن رای دادﻧﺪ ،از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻨﺪاری ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻮﯾﮋه اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،اﻧﺘﻘﺎد و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
روش ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ روال ﮐﺎر ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ را
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻟﺰوم اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﻣﺎه ﻫﺎ
ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ
ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد و ﻫﻢ از اﻋﻼم ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ده ﺗﻦ
از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻋﻤﻞ درﺳﺖ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ روﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﻨﺒﺸﯽ و
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ روﺷﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺟﺎع دﻫﻢ.
ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﺮاﺣﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ را
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﺮ ﻫﻤﺮاه ،ﻫﺮ واﺣﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﮐﺎر را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﻠﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ رﯾﺰﻧﻘﺶ ﺣﻖ دارد ﺑﺎ ﺳﺮی
اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد در اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را
ﺑﺮوﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﻤﻬﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﯾﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ ﮐﺸﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ .ﺣﺎل ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﻼم ﻣﺠﺪد ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
ﻋﻤﻮم اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ!

ﺧﺐ ﻋﺰﯾﺰان در ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﺮوج ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه
از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻧﻬﺎد و ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ!
ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ دروﻧﯽ دارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی
آﯾﻨﺪه ،ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ دوم ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح ﺗﻬﯿﻪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم :اﻃﻼﻋﯿﻪ »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ازادی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﺮان« در ﻣﻮرد
اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ!
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ درک ﻧﺎدرﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،از
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درک درﺳﺘﯽ از ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﮐﺸﺎن از ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ
ای از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ دارد.
ﺧﺐ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺮدن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در درون ﺧﻮد
ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻗﻠﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﯿﺮم ﺑﺮوال ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ داﻧﻨﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﻖ اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
را ﺑﺸﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﮐﯿﺸﻤﯿﺶ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن »ﺣﺬف« ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﺣﻼل اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و ﻓﺮار را ﺑﺮ
ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ!
ب( ﺣﺎﻟﺖ دوم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ راﺑﻄﯿﻦ ﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ درک
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد و

ﺷﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﯿﻦ و روﺷﻦ ﺣﺘﯽ روزی اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
و ﻧﺎروﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
از اﯾﻦ رو وﻇﯿﻔﻪ راﺑﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه
در ﻗﺒﺎل ﺟﻨﺒﺶ ،در دو ﻣﺤﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد،
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در
ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﺟﺒﻬﻪ ﻓﻮق ﺑﺪون ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان و روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ،ﺑﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻀﺎ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻃﺮف
ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ را ﺣﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﮕﺮ
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺨﺶ دوم وﻇﯿﻔﻪ راﺑﻄﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺰﯾﺰان ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯽ در
ﭘﯽ اﺣﺰاب ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
در ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ از ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮ
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﺳﺖ،
در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ
در ﭘﯿﺶ رو ،ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش و ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻋﺒﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارم و دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرم.
ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدی
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