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 کاردستور 

کرات و الئیک ایران و یازدهمین گردهمائی جنبش جمهوری خوهان دم   

 ( 14۰1خرداد  8و  7 - 2۰22 می   29و  28)

 

 مه  82 شنبه

 بعنوان هيت رئيسه موقت: گشایش گردهمایی توسط شورای همآهنگی 11:۰۰ تا  1۰:3۰ساعت 

 اعالم یک دقيقه کف زدن به احترام کليه مبارزان راه آزادی ایران -

  رأی اعتبار به آئين نامه و دستور کار گردهمايى  -

 انتخاب هيأت رئيسه دائمی  -

 

 گزارش شوراى هماهنگى و طرح پرسش و پاسخ پيرامون ان  11:3۰تا  11:۰۰ساعت 

 وضعيت مالی   و گزارش مالی 11:4٥تا  11:3۰ساعت 

 استراحت 12:15تا 11:4٥ساعت 

 شروع بحث بيانيه سياسى و انتخاب کميسيون.   13:15تا  12:15ساعت 

 ناهار  14:15تا 13:15ساعت 

 بحث و بررسى سند ساختار و انتخاب كميسيون   15:۰۰تا  14:15 ساعت

)مصوبه   خواههای جمهوریبحث و بررسی پيشنهاد اصالح قعطنامه همکاری ج.ج.د.ل.ا. با سایر نيرو 15:3۰تا  15:۰۰ساعت 

 انتخاب کميسيون  و گردهمآیی دهم(

 استراحت  16:۰۰ تا  15:3۰ساعت 

 هماهنگى بعنوان مسولين گروه كارى سياسى، ارتباطات و سايت. انتخاب سه عضو شوراى  16:3۰تا 16:۰۰ساعت 

 پايان نشست روز نخست  16:3۰ساعت 

 

  

 مه  29یکشنبه 

 گزارش كميسيون بيانيه سياسى و راى گيرى براى تصويب ان.   11:۰۰تا  1۰:3۰ساعت 

 گزارش کميسيون سند ساختار و رأی گيری برای تصویب ان.  11:3۰تا  11:۰۰ساعت 

 و رأی گيری برای تصویب ان.  قعطعنامهگزارش کميسيون  12:۰۰تا  11:3۰ساعت 

 ناهار  13:۰۰تا  12:۰۰ساعت 

 یازدهم پايان کار گردهمآئی سراسری   13:۰۰ساعت 
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 آئین نامه 
الئیک ایران کرات و و یازدهمین گردهمائی جنبش جمهوری خوهان دم  

 آئین نامه:  -1

 تعریف: این آئين نامه راهنما و مبنای اداره گردهمائی سراسری توسط هيئت مدیره منتخب گردهمائی ميباشد.  -۱

هرگاه بيست در صد دارندگان حق رای پيشنهاد بحث و رای گيری پيرامون بند هائی از آئين نامه را ارائه دهند، آن بندها به   -۲

 رای گذاشته خواهند شد. پيشنهاد ها باید یا بصورت پيشنهاد حذف یا پيشنهاد جایگزین کتبی ارائه شوند. 

 گانی همراهان گذاشته خواهد شد. در پایان این مرحله، کليت آئين نامه به رای هم  -۳

 هیئت مدیره موقت:  -2

   شورای هماهنگی، اداره موقت جلسه را از هنگام گشایش نشست تا انتخاب هيئت مدیره دائم بعهده می گيرد.

 وظایف هيئت مدیره موقت:

  راه آزادی ایران. مبارزاناعالم یک دقيقه کف زدن به احترام کليه گشایش نشست سراسری:  -۱

  دریافت و بررسی پيشنهادات مربوط به آئين نامه و تصویب آن. -۲

  دریافت و بررسی پيشنهادات مربوط به دستور کار گردهمايى و تصویب آن. -۳

 مدیره دائم گردهمائى سراسرى   پيشبرد روند انتخاب هيئت -۴

 رش این مرحله. ثبت گزا -۵

 تحویل مسئوليت شورای هماهنگی و هيئت مدیره موقت به هيئت مدیره دائم.  -۶

 دارندگان حق رای: -3

کليه همراهان شرکت کننده در گردهمائی سراسری که اسناد پایه ای جنبش جمهوریخواهان دمکرات و الئيک ایران را پذیرفته    -۱

اند و داوطلب فعاليت اند، در تمامی مباحث و تصميم گيری ها با حقوق برابرشرکت خواهند داشت وبا دریافت کارت ویژه رای  

 ت، منفى و ممتنع( با حقوق برابر از حق رای برخوردار خواهند بود. گيری )با سه رنگ مختلف براى راى مثب

 هيئت مدیره گردهمائی تعداد دارندگان حق رای را در مراحل مختلف راى گيرى اعالم مينماید.  -۲

 حقوق همراه عبارتند از: -4

ت مدیره ، کميسيونها و ارگانهای داشتن حق رای، شرکت در مباحث و تصميم گيریها، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هيئ  -۱

 جنبش جمهوریخواهان دمکرات و الئيک ایران. 

 وظیفه همراه: -5

 رعایت و اجرای سند ساختار و آئين نامه.  -۱

 :  وظایف هیئت مدیره دائم -6

نفر خواهند بود و از ميان داوطلبين زن و مرد با رای همراهان درگرد همائی انتخاب خواهند شد و    ۳اعضاء هيئت مدیره دائم    -۱

 هدایت و مدیریت نشست سراسری را بعهده خواهند داشت.

 موظف به رعایت و اجرای آئين نامه ميباشند.  -۲

 تهيه صورت جلسات.  -۳

 ثبت و گزارش مصوبات.  -۴

 راءو ثبت نتایج آنها. نظارت بر انتخابات و شمارش آ -۵

 تقسیم وظایف:  -7

 مبنای تصميم گيری هيئت مدیره در صورت بدست نيامدن تفاهم عمومی، رای اکثریت هيئت مدیره خواهد بود.  -۱

 درخواست تغيير هيئت مدیره: -۲
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اعتماد گرفته خواهد شد و اگر هرگاه یک سوم رای دهندگان خواهان تعویض یک فرد و یا تغيير کل هيئت مدیره شوند، ابتدا رای  

 هيئت مدیره رای اعتماد اکثریت نسبی را بدست نياورد، در این صورت مجددا انتخابات برگزار خواهد شد. 

 های گردهمائی:کمیسیون  -8

 تعداد اعضاء هر کميسيون حد اقل سه نفر خواهد بود.  -۱

 رکت کنندگان در گردهمائی انتخاب ميشوند. ترکيب اعضاء هر کميسيون از ميان داوطلبين بوده و با رای ش -۲

 وظایف کمیسیون ها:

 بررسی کليه پيشنهادهای رسيده به کميسيون ها در مهلت تعيين شده.  -۱

 گزارش حاصل کار هر کميسيون توسط مخبر آن به گردهمائی.  -۲

 گردهمائی. تدوین نهائی و ارائه پيشنهادات پذیرفته شده توسط کميسيون برای بحث و تصویب به   -۳

 گردش مباحث: -9

 زمان و تعداد دور مباحث پيرامون اسناد سياسی و قطع نامه ها را هيئت مدیره تعيين می نماید.  -۱

ثبت نام در هر دور قبل از آغاز بحث ها صورت ميگيرد. پس از بسته شدن ليست دیگر نوبت داده نخواهد شد. درصورتی که    -۲

 تعداد داوطلبان برای بحث زیاد باشد، زمان به تعداد سخن ران ها تقسيم می شود. 

در باره تعداد مخالفين و موافقين اظهار نظر نماید  به هنگام تعيين مخالف و موافق، هيئت مدیره از این اختيار برخوردار است که    -۳

 و زمان بحث را تعيين کند. 

 درابتدا مخالف و سپس موافق صحبت خواهند نمود.  -۴

تعداد مخالفين و موافقينی که می خواهند صحبت کنند، باید مساوی باشند. اگر تعداد داوطلبان بحث بعنوان مخالف یا موافق   -۵

 قيد قرعه بطور برابرمخالفين و موافقين را تعيين کرد.   زیاد باشد، می توان به

در قرعه کشی بين موافقين، پيشنهاد دهنده مطلب مورد رای گيری، از اولویت بر خوردار است و درصورتی که بخواهد از این    -۶

 اولویت خود استفاده کند، باید پيش از قرعه کشی آمادگی اش را اعالم نماید. 

 فایت مذاکرات، هيئت مدیره می تواند در مورد آن تصميم بگيرد.در صورت پيشنهاد ک -۷

 )شرکت از طریق اینترنت( زومهمراهان حاضر در  -1۰

، از همه حقوق و وظایف حاضران در  هر همراهی که به کمک اینترنت و طور مجازی در گردهمائی سراسری شرکت می کند  -۱

 نشست برخوردار است. 

در هنگام نوبت گرفتن برای شرکت در گفت وگوهای مخالف و موافق، همان سقف زمانی که برای حاضرین در نشست رعایت    -۲

 می شود، برای حاضرین در پالتاک هم معتبر است. 

در هنگام هر اعالمی که از سوی گردانندگان جلسه صورت ميگيرد، مسئوليت وقت گيری یا رای دهی در پالتاک به عهده    -۳

 ئيت مدیره خواهد بود. ه

برای رای گيریهای مخفی)رای دادن به افراد(، از آنجائيکه در پالتاک امکان رای گيری مخفی وجود ندارد، حاضرین مجازی رای    -۴

 خود را از طریق پيام های خصوصی به گردانندگان اتاق پالتاکی با نظارت هيئت مدیره، اعالم خواهند نمود. 

 گی: انتخاب شورای هماهن -11

مسولين گروه كارى ارتباطات، سياسى و سايت كه شوراى هماهنگى را تشكيل مى دهند، از ميان همراهان در گردهمايى    -۱

 انتخاب مى شوند.  

 هيئت مدیره ليست نامزدها را اعالم ميکند.  -۲

 پس از معرفی نامزدها، اقدام به رای گيری مخفی ميشود. -۳

آراء    -۴ بيشترین  که  اعضای شورای  نامزدهایی  و  ها  گروه  به عنوان مسولين  نامشان  اند  کرده  در نشست هشتم کسب  را 
 هماهنگی آینده اعالم خواهد شد. 

در صورت انتخاب نشدن شورای هماهنگی، مجموعه نشست ميتواند تصميم بگيرد و شورای هماهنگی موقتی برای تشکيل    -۵
 گردهمائی فوق العاده انتخاب کند. 
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 گی  شورای هماهن گزارش

 کرات و الئیک ایران و خواهان دمجمهوری گردهمآیی سراسری جنبش

 ( 14۰1خرداد  8و  7 - 2۰22 می   29و  28)

 

( در شرایطی به اتمام رسيد که بخشی از همراهان جنبش براساس درک و تلقی متفاوت از  ۲۰۲۰دهم )سراسری  گردهمایی  

. طبيعی است در آن شرایط، گمان ميرفت، جدایی  بودند  کناره گيری کردههای مشترک با دیگر نيروها،  شيوه فعاليت و همکاری

ایجاد کند. اما اگرچه جنبش با نيرویی کمتر، اما با همت همراهان دیگر و    ماهای آتی  و فعاليت  اینان بتواند تاثيری در روند کار

 باشد.  هایی در زمينه های مختلف داشته عزمی راسخ، توانست در طی این دو سال فعاليت

 ميزگرد هایی مختلف در زمينه مسائل اجتماعی ایران و جهان برگزار گردید.  طی این مدت

یکی از موضوعاتی که توجه ما را نسبت به آن جلب کرد، " خشونت در جهان امروز" بود. پس از بحث و تبادل نظر در بين همراهان 

نه و از زوایای گوناگون و با دعوت از افرادی از جنبش و دیگر و پيشنهاد همگی، برآن شدیم سلسله ميزگردهای را در این زمي

اپوزیسيون  موضوع  خشونت و دین و نيز    ؛خشونت عليه زنان  ؛خشونت در دیگر کشورها، بطور مثال در آمریکا  :نيروها برگزار کنيم

 و خشونت. 

انتخابات این کشور، برگزاری  در  زی حزب دموکرات  آمریکا در سال گذشته و پيروریاست جمهوری در ایاالت متحده    با توجه به 

 . دادیمميزگردی در این زمينه نيزبا دعوت از یکی از فعاالن سياسی در دستور کار قرار 

، مفهوم الئيسيته، مفهوم ۱۳۵۷در ایران نيز بعنوان دیگر موضوع ميزگرد قرار گرفت. جنبش زنان، بررسی انقالب    ۱۴۰۰انتخابات   

 .  به بحث و گفتگو گذاشتيمبودند که در سال گذشته   موضوعات دیگریيز از ن  شهروند و حقوق شهروندی،

اعالميه های  مشترک   انتشار  خواه و دموکرات، موفق به چند ميز گرد و نيز  باتوجه به اهميت همکاری با دیگر نيروهای جمهوری

موضوعات بحث    "الیيسيته"،  " جنبش های اجتماعی، زمينه های مشترک نيروهای جمهوریخواه"، از جمله   هایزمينه. در  شدیم

 .بودنئها این همکاری و گفتگوی

هایی که خواه و دموکرات "  سعی شد تا با سازمانبا توجه به مصوبه " همکاری با نيروهای جمهوریدهم و    پس از گردهمایی

خواهان در اروپا" " همگرائی جمهوری  به طور مشخص با  داشته باشيم:مشترک    رایزنی  ، جلساتداریممشترکی    هایهمسویی

 و همچنين " حزب سوسيال دموکرات و الئيک ایران". 

های ما در دوسال گذشته محدود به تشکيل ميزگردهای سياسی و برخی گفتگوها با  از آن چه که رفت، نمایان است که فعاليت

توانيم از کارکرد های ناشی از اپيدمی کرونا، ما نمیه جنبش بوده است. از این رو، به رغم موانع و محدودیتهای نزدیک بسازمان

های نامبرده در باال از جانب همراهان جنبش جوانب مثبت  خود در این دوسال گذشته راضی و خشنود باشيم، با این که تالش

ها و کنشگران  راه با دیگر گروهریزی و انجام کارزارهای اعتراضی و دفاعی، هماند. کمبودهای ما بيشتر در زمينه برنامهداشته

اميدواریم که   ما  بوده است.  ایران  رژیم چمهوری اسالمی  و افشای  از مبارزات مردم در داخل کشور  سياسی، در پشتيبانی 

ها، و با  ها و نارساییمبودها، ضعفخواهان دموکرات و الئيک ایران، با اشراف و آگاهی نسبت به کهمراهان جنبش جمهوری

 های فعاليت عملی هر چه بيشتر و بهتر در خارج از کشور را پيدا نمایند و در آن جهت اقدام نمایند. جویی، راهچاره

 

 جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و الئیک ایرانشورای هماهنگی 

 2۰22 هم
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 گزارش مالی

 کرات و الئیک ایران و خواهان دمجمهوری گردهمآیی سراسری جنبش

 ( 14۰1خرداد  8و  7 - 2۰22 می   29و  28)

 

 2۰21و  2۰2۰گزارش مالی تارنمای ندای آزادی برای 

 . اورو Backup  :36۰هزینه ساالنه تارنمای ندای آزادی شامل دو داِمن + هاستينگ + 

 : 2۰21و  2۰2۰همراهان برای  دوسال  پرداختی

 اورو( )از طریق واریز بانکی( ۱۲۰اورو )دو بار هر بار  ۲۴۰:    ۱همراه 

 اورو( ) از طریق واریز بانکی( ۶۰اورو )دوبار، هر بار  ۱۲۰:    ۲همراه 

 اورو( ) از طریق واریز بانکی( ۶۰اورو )دوبار، هر بار  ۱۲۰:    ۳همراه 

 اورو )یک بار( ) از طریق واریز بانکی(  ۶۰:  ۴همراه 

 یک بار( ) از طریق دست به دست( اورو ) ۶۰:    ۵همراه 

 اورو  72۰=2*36۰:  2۰21و  2۰2۰هزینه کل 

 اورو    6۰۰پرداختی کل همراهان : ............. 

 

 2۰21و  2۰2۰گزارش مالی اتاق اینترنتی »زوم« برای 

 یورو ۱۶۶،۵۰ هزینه ساالنه اتاق اینترنتی »زوم« 

 : 2۰21و  2۰2۰همراهان برای  دوسال  پرداختی

 یورو(   ۶۰یورو )دو بار هر بار  ۱۲۰:    ۱همراه 

 یورو(   ۶۰یورو )دوبار، هر بار  ۱۲۰:    ۲همراه 

 یورو(  ۶۰یورو )دوبار، هر بار  ۱۲۰:  ۳همراه 

 یورو )یک بار(   ۶۰:    ۴همراه 

   ۲* ۱۶۶،۵۰= 333: یورو    2۰21و  2۰2۰هزینه کل 

 یورو   42۰پرداختی کل همراهان: 

 یورو  1۰۰:  2۰19موجودی از سال 

 یورو  187موجودی: 
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  سیاسی  بیانیه
کرات و الئیک ایران و یازدهمین گردهمائی جنبش جمهوری خوهان دم  

 ( 14۰1خرداد  8و  7 - 2۰22 می   29و  28)

 

  اسالمی  حکومت معمول، طبق که بود جمهوری ریاست نمایشی و شده مهندسی انتخابات ایران در ۱۴۰۰ سال اصلی شاخص

  و  حکومت  برای   مفتضحانه  شکست   یک   انتخابات   این   مردم،  اکثریت  شرکت   عدم   به  توجه  با  اما  کرد.  اعالم  انتخابات   پيروز  را  خود

  در   رای،   حق   دارای  مردم از  درصد  ۴۸  تنها است(،  اعتماد  قابل   غير  خود  )که  کشور  وزارت  رسمی  آمار بود. طبق  مردم برای  پيروزی

 دادند.  باطله رای هم آنان از درصد ۱۳ تازه،  که کردند شرکت  انتخابات

  و   آزاد  هرگز  در جمهوری اسالمی که    انتخاباتی   است.   داشته  انتخابات  برگزاری  ادعای  خود  استقرار  آغاز  از  اسالمی  حکومت

 . شوندمی گذاشته انتخاب  به نگهبان شورای  توسط شده چين دست کاندیداهای تنها در آن و نبوده دموکراتيک

 از  کرد. برخی  ارزیابی  اسالمی  جمهوری  عمر  سال  ۴۳  در  انتخابات  ترین   یکدست  بتوان  شاید  را  ۱۴۰۰  جمهوری  ریاست  انتخابات

  این  هستند، قدرت سخت هسته در نفوذ آرزوی و خيال در و اندبسته دولت در اصالحات و تغيير اميد به دل هنوز که طلبان اصالح

  شدند. عدم   حذف   نگهبان  شورای   توسط  انتخابات  صحنه  از   نيامده،  هنوز  که  شدند  نمایشی   بازی  وارد  خود  کاندیداتوری  با  نيز  بار

 آنان از کرد. بخشی ایجاد اصالحات جبهه در را انشقاقی جمهوری ریاست انتخابات سيزدهمين  در طلبان اصالح کاندیداهای تایيد

تدبير" هستند.    و  "اميد  دولت  یاهایرؤ  دنبال  به  هم  باز  آینده  انتخابات  اميد  به  ند،ا چشم دوخته  حکومت  درون  در   اصالحات  به  که

 کردن  محدود  و  اساسی  قانون  تغيير  ساختاری،  اصالحات  پی  در  دهند،می  ارائه  تر  رادیکال  برخوردی  که  طلبان  اصالح  جناح  دیگر

 اصالح مواضع  در تغيير گمان اند. بیرفته نظام کليت نفی سوی به اینان  از بخشی نيز ميان این  باشند. درمی فقبه والیت وظایف

 های سياست  روند  در  رای،  هایصندوق  پای  به  نرفتن   با  آشکارا  که  دانست   مردم  پشتيبانی  از  برخورداری  عدم  توانمی  را  طلبان

 اند. داشته مهم نقشی طلبان اصالح جبهه

این  "برجام" می  احيای  برای  ۱+ ۵  به  موسوم   کشورهای  با  ایران   مذاکرات  برد،  نام  باید  که   دیگری  تامل  قابل  رویداد   از   باشد. 

استهسته  سالح  به  اسالمی  جمهوری  دستيابی  از  جلوگيری  برای   طرف  یک  از  که  مذاکرات   رفع   برای  دیگر  طرف  از  و  ای 

  مزد بگيران   و  تهدستان  گرده   بر  آن  بار اصلی  و  شود می  اعمال  آمریکا  ویژه  به  و  جهانی  ی جامعه  طرف  از  منظور  بدین  که  هائی تحریم

 هر با که حاکمه قدرت سخت   هستهو   روسيه کارشکنی با نهائی مرحله  در  مذاکرات  بود. این  اهميت با  بسيار  باشد،جامعه می

 شد.  متوقف   است، ایهسته سالح  به دستيابی دنبالبه   قيمتی

ایدولوژیکی، امکان بهبود شرایط اقتصادی و پایان جو امنيتی  گرا و  ها و با جود چنين حکومت واپس در سال پيش رو، بدون رفع تحریم

 در جامعه بسيار ضعيف تر خواهد بود. 

 المللی  بین و منطقه اوضاع

 اوکراین    خاک  به  روسیه نظامی  حمله  و  تجاوز

 تجاوز  و  لشکرکشی  بزرگترین   کرد که  ثبت  دوم  جهانى  جنگ  از  بعد  اروپا  تاریخ  در  سياه  روزی  عنوان  به  توانمی  را  ۲۰۲۲  فوریه  ۲۴

 باشد.   می  گذشته سال ۷۷ در اروپا  در مستقل  کشور یک خاک به

  قرار  نظامی  تجاوز  و  تهاجم مورد  روسيه  هایکشتی  و  هواپيماها  ها، موشک  ها،  تانک  توسط  دریا  و هوا  زمين،   از  اوکراین   سرزمين 

  دیگر کشورهای به  بردن پناه و فرار به  ناچار و آواره کودک، و  زن ها ميليون و زخمی کشته و انسان هزاران ویران، گرفتند. شهرها

 اند.  شده

  آزاد،  مستقل،  شود. اوکراینی  خارج  اوکراین   خاکتماميت  از  باید  روس شود. ارتش  متوقف  باید  اوکراین   به  روسيه  تجاوزکارانه  حمله

   شود. شناحته رسميت به خود سرنوشت بر حاکم و یکپارچه دموکراتيک،
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 افغانستان  

  طالبان،   اسالمی،  بنيادگرایان  أفغانستان،  از  سال  بيست  از  پس   غربی  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  نظامی   نيروهای  خروج  پی  در

 روبرو  سخت  اجتماعی   و  اقتصادی  سياسی،  بحران  یک  با  را   افغانستان  امروزه  . اینانگرفتند  دست   به   کشور   این  در  را   قدرت  دوباره

درکرده   قرار   سرکوب  و   فشار  شدیدترین  تحت  هستند،  گرا اسالم  هایحکومت  قربانيان   اولين   شکبی  که  زنان،   ميان   این  اند. 

  ی آزادانه  آمد  و  رفت  از  جلوگيری  ،اجباری کردن برقع  زن،  کارمندان  اخراج  دخترانه،  مدارس  شدن  نمونه: بسته  عنوان  اند. بهگرفته

 شهر...   در زنان

  آزادی   صدای   رساندن   برای  فرصتی  هر  در  زندان،  و  دستگيری   رغم  به   اند،  ننشسته  پای  از  مدنی   کنشگران  و  زنان   همه،  این  با

 آیند.  می هاخيابان به خود خواهانه

 آمریکا   انتخابات 

  مهم   رویدادهای  از   یکی  ، 2020  نوامبر  در  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در   جو بایدن  و  دموکرات  حزب   پيروزی  و  ترامپ  شکست

 آیند. می  شمار  به اخير هایسال

 افراطی راست  حاميان  که   طوری  به  نبود.  ترامپ   برای  تحملی  تاب  را این   اما  آورد،  دست  به  بيشتر  رأی   ميليون هفت   بایدن   اگر چه

  تمایندگان   توسط  جدید  جمهور  رئيس   انتخاب  زمان  در  آن  اشغال  و  کاپيتول  به  حمله  به  دست  او  تشویق  با  کودتاگرانه  اقدام  یک  در  او

 زدند.  منتخب

  به   متحده  ایاالت  خارجی  هایسياست  در  اساسی  چرخشی  و  تغيير  گذرد،می  بایدن  جمهوری  ریاست  از  که  دو سالی  این   در

 اند. کرده  پيدا ادامه اسرائيل و سعودی عربستان  هایرژیم از پشتيبانی  هایسياست خاور ميانه، در  جمله نيامده است. از وجود

  جهانی چين  و  نو پا  طلبیهژموتی  با  همه  از  بيش   و  ویژهبه  و  روسيه  با   آميز سختیرقابت  المللی، به سياستبين   سطح  درآمریکا  

 است.  شده قرار بر اروپا اتحادیه با  ترینزدیک مناسبات  ميان،  این  دهد. درادامه می

  ای هسته  مذاکرات  سرگيری  از  بایدن،  یدوره  در  آمریکا  خارجی  سياست  در  مالحظه  قابل  تغييرات  از  یکی  که  گفت  بتوان  شاید  تنها

  فسخ   آمریکا  طرف   از   یک جانبه  به طور  ترامپ  هایماجراجوئی  دوران  در   و   رسيد  امضاء  به  اوباما  زمان  در  که   است. قراردادی  ایران  با

ای از  پارهاروپا، روسيه و چين جریان دارد.    اتحادیه  نمایندگان  حضور  با  و   طرفين   بين  مذاکرات  که  است  یک سال از  بيش  شد. اکنون

 دهند. می  گزارش مذاکرات  این  در را  ایکنندهاميدوار و مثبت نتایج سياسی ناظران

 خاورمیانه    أوضاع

 هایحکومت  اجتماعی،  عدالت  و  بهزیستی  دموکراسی،  آزادی،  کسب  برای  مردم  هایمقاومت  و  مبارزات  وجود  با  خاورميانه،  در

  حمایت  و جویانه  برتری  هایسياست  به  چنانهم  اسالمی   دارند. جمهوری   را  باال  دستِ   همواره   اسالمی  و  دیکتاتوری  ارتجاعی،

  رقابت   در  سعودی،  دهد. رژیم می  ادامه  یمن  و  فلسطين  لبنان،   جنوب  عراق،  در   تروریست  و  اسالمی   بنيادگرایان  از  خود   جانبه  همه

 دهد. می ادامه را یمنی شيعیِ  حوثيان نفوذ  زیر مناطق  بمباران ایران، با

  نداده  منطقه  در  خود   یطلبانهقدرت  و  سازیکلنی  ضد فلسطينی،   هایساسيت  در   تغييری  اسرائيل،  در  ائتالفی  و  جدید   حکومت

 است.  

 خود  مردمان  بر  شدیدتر  چه  هر  زور و زندان،  به   ترکيه  در  اردوغان  دیکتاتوری  و  ایران  و  روسيه  کمک  به  سوریه،   در  اسد  دیکتاتوری

 . دارندستم روا می

 اجتماعی  های جنبش

 پی  در و  خوزستان شروع شدند استان در آب بحران کمبوداعتراضات به  که بود  نشده برگزار جمهوری رئيس  تحليف مراسم هنوز

 . دهندحکومت گران را نشان می  مدیریت  عدم  و  کفایتی   بی  که  پيوستند  وقوع  به  کشور  شهرهای  اکثر  در   مردم  وسيع  اعتراضات   آن

  را  نفر  هاده  و  زد  معترضين   سرکوب  به  دست  حکومت  کنندگان،اعتراض  کشتار  و  زندانی  سرکوب،   دهه  چهار  مانند   به  نيز  بار  این 

 ساخت.   هازندانروانه  یا و کرد مجروحیا  کشت

  جنبش  شک   نبود. بی  پی  در  پی  هایبحران  تورم،  طبقاتی،  شکاف  فقر،   از  خسته  و  رسبده  لب  به  جان  مردم  اعتراض  پایان  این   و

 است.  داشته دنبال به را اجتماعی مختلف هایعرصه در گوناگون اعتراضات و ها حرکت سرآغاز   ۹۸ آبان  مردمی وسيع
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 معلمان   جنبش 

  فعاليت   است. معلمان  بوده   کشور   سراسر  در  معلمان  جنبش   اخير،  سال  چند  در   مردمی  هایجنبش   گذارترین   تاثير  از  یکی  شکبی

  شيوع   وجود  با  گذشته،   سال  درمعلمان    اند. کرده  آغاز  صنفی   مختلف  هایکانون  آوردن  وجود  به  طریق  از   پيش   دهه  چند  از  را  خود

  و  آموزش  عظيم  کادر  بيماری  به  منجر  که  واکسيناسيون  اجرای  در  دولت   کفایتی  بی  و  مدیریت  عدم  و  توجهی  بی  و  ۱۹ کووید

 اقشار   پشتيبانی  که  کنند  سازماندهی  را  وسيع  حرکتی  خود  گسترده  حضور  با  هم  باز  توانستند  نظير  کم  شجاعتی  با  شد،  پرورش

 هاینظرگاه  با  هاییسازمان  از  معلمان  صنفی  هایکانون  است.   داشته  خود   با  را  صنفی  هایاتحادیه  دیگر  چنين هم  و  مختلف 

  به  فرهنگيان  دیگر  جریان  چند  و  ایران  فرهنگيان   مجمع  معلمان،  صنفی  کانون  معلمان،  اسالمی  انجمن   مانند  مختلفی  سياسی

  منسجم،   وسيع،  شکلی  در  را  اخير  هایسال  اعتراضات  اند،شده  معلمان" موفق  هماهنگی  "شورای  تشکيل  با  و  اندآمده  وجود

 گير  همه  و  مشترک  شعارهای  با  خيابانی  تظاهرات  شهر  صد  از  بيش   در  اخير  سال  یک  کنند. در  سازماندهی  سراسری  و  متحد

  اند، شده  زندانی  طوالنی  هایمدت  به  و  دستگيرامنيتی    هایدستگاه  توسط  تفر  ها  ده  اعتراضاتاین    در  است. اگرچه  شده  برگزار

اسالمی    اما   کند. "شورای   جلوگيری  خود  قانونی  حق  از  برخورداری  منظور  به  معلمان  راسخ  عزم  از  است  نتوانستهحکومت 

  با   بندیرتبه  آنان،  هایخواست  است. مهمترین   داده  انتشار  خود  هایخواست  برای  فراخوان  ۸  اخير  سال  معلمان " در  هماهنگی

  غير  و  انتفاعی  )مدارس  آموزاندانش   برای   موزشآ   عدالت  بازنشستگان،   حقوق  سازیهمسان  درصد،  ۸۰  حداقل  همترازی

  خواست  چندین   و  زندانی  معلمان  آزادی  معترض،  معلمان  به  امنيتی  برخورد عدم  معلمان،  صندوق  وضعيت  به  رسيدگی  انتفاعی(،

  برای   و  شده  نشينی  عقب  به  مجبور   وقت  دولت  معلمان،  مستمر  وگسرده    اعتراضات  پی  در  و   ۱۴۰۰  اواخر  اند. در شده  عنوان  دیگر

  تحقق  بازنشستگان  و  معلمان  حق  به   هایخواست  ازهيچ یک    هنوزکه  است. با این    داده  قول  معلمان  بندیرتبه  الیحه  اجرای

حمایت    و  گوناگون   شهرهای  در  صنفی   مستقل  هایکانون  تشکيلمانند    بزرگی  دستاوردهای   گسترده،   حرکات  این  اما  است،   نيافته

 است.  داشتهدر بر  ایران مدنی جامعه برای را اعتراضات این  از جامعه اقشار دیگر

 زنان جنبش 

  اعتراض   منظور  به  را  بسياری  زنان  پيشين   هایسال  در  و توانسته  دارد  طوالنی  ای  سابقه  ایران  مدنی  هایجنبش   در  زنان  حضور

 آگاهی   به  منجر  و  کند  همراه  خود  با  هازمينه  همه  در  مردان  با  برابر  حقوقی  هایخواست  به  دستيابی  و  نابرابری   سرکوب،   به

 اعتراضات   با  همگامی  و  مدنی  هایجنبش   دیگر  از  خود  پشتيبانی  و  حضور  دیگر  اشکالی  به  نيز  اکنون  شود.  مردم  ميان  در  جنسيتی

  نمایانگر   که  اندرژیم  هایزندان  در  جنبش  این   از   بسياری  . کنشگرانمی گذارد  نمایش  معرض   به   را  معلمان   و   دانشجویی  کارگری،

از  گوناگون  اعتراضات  در  آنان  فعال  حضور  مشروعيت   که  جامعه  بر  حاکم  مردساالری  به  زنان  اعتراضات  اخير  هاینمونه  است. 

  ایران   سينمای  دنيای   جنسی" در  گيریباج  و  آزار  "خشونت،  عليه  زن  سينماگر  ۳۰۰  از   بيش   بيانيه  به  توان  می  دارد،  نيز  شرعی

 کرد.  اشاره

 کارگری   هایجنبش

 وادار  را ایران در شهرها اکثر کارگران دیگر، مختلف مشکالت و شغلی  امنيت فقدان مدیریت، عدم خواری،  رانت و فساد سياست

  ٪ ۹۵  ،موجود  های گزارش  گرفت. بنابر  شکل   گسترده  و  متداوم  اعتراضاتی  با  وسيع  شکلی  در  که  کرده   سراسری  هایواکنش   به

  است. اعتراض   مانده  باقی   چنانهم  کارگران  مشکالت  سازی،خصوصی  روند  این   در   و  شده  واگذار  خصوصی  بخش   به  ایران  معادن   از

  هایحقوق  پرداخت  دولتی،  معادن  کارگران  با  حقوق  سازیهمسان  دستمزدها،  افزایش   برای  آنان  خواست  مهمترین   و  کارگران

 است.  بوده  شغلی.. امنيت  معوقه،

  در   اما  ایم،  بوده  کارگران  از  بخشی  اعتراض  و  اعتصاب  شاهد  روز  هر  اسالمی،  حکومت  استقرار  از  دهه  چهار  از  بيش   در  چه  اگر

  هفت  کارگران  شک  است. بی  گرفته  انجام   تاثيرگذارتر  نيز  و  تر  عيان  شکلی   به  کارگران  خيابانی  اعتراضات  و  تجمع  گذشته  سال

  این  مهم  دستاوردهای  از  . یکیبه حساب آورد  کارگری  مبارزات  در  مقاومت  و  مبارزه  کانون  و  سمبل  عنوان  به  توان  می   را  تپه

  توسط   کارگران،  اعتراض   و   فشار  با  و  چندی  از   پس   که  ( بود)اسدبيگی  ای   آقازاده   دست   از  کارخانه  مدیریت  گيریپس باز  مبارزات،

 گرفت. در  قرار  نيشکر  توسعه  شرکت  اختيار  در  تپه  هفت  نيشکر  کارخانه  باالخره  و  محکوم شد  مالی  فساد  جرم  به  قضایيه  قوه

 اعتراضات   بودیم. عمده  کنگان   و  جنوبی  پارس  گاز  و  نفت   عسلویه،  های پاالیشگاه  در  کارگران  اعتراضات  آغاز  شاهد  ۱۴۰۰  بهار

 گرفتند.   صورت باشند،می نفر هزار ۱۳ حدود که پيمانی کارگران توسط کارگران،
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  پخش  مجازی مختلف هایشبکه  توسط ایران از خارج در نيز و کشور سراسر در گسترده شکلی به کارگران این  بزرگکارزار اخبار 

 دستمزدها  افزایش   مرخصی(،  روز  ده  کار،   روز  ۲۰  ) برای  شده  تعيين   مرخصی   مدت  پيمانی،  کارگران  این   مطالبات  و  گردید. خواست

  توانست سازماندهی،    عدم   و  پراکندگی  وجود  با  اعتراضات  شد. این  اعالم  کار  محيط  بهداشتی   و  انسانی  شرایط   شغلی،   امنيت   و

  چاره   تنها  خود،  هایدرخواست  و  مشکالت  با  مقابله  برای  اند،  دریافته درستی  به  کارگران  ميان  این   باشند. در   داشته  تداوم  روز  ۴۰

  دیگر   به  کارگری   صنفی   انجمن  یازده  ۱۴۰۰  بهمن   تا  شهریور   از   موجود،  های گزارش  است. بنابر  صنفیمستقل    هایتشکل  ایجاد

  یکدیگر   های خواست  از  کارگری   اصناف  پشتيبانی  شاهد  کارگری  اخير  اعتراضات  است. در  شده  اضافه  کارگران  صنفی   هایکانون

 ایم.  بوده  اصناف دیگر و معلمان  جنبش  با همبستگی و

 

 اقتصادی و اجتماعی وضعیت

  به  راتعداد خيلی زیادی    و  کرده  خود  گير   در  جهان  سراسر  در  را  نفر  ها   ميليون  بود،  شده  آغاز  ۱۳۹۹  از  که  ۱9کووید  فراگير  بيماری

  خدمات نبود    معتبر،  هایواکسن   به  مردم  اکثریت  دسترسی  عدم  و  حکومت  کفایتیبی  علت  به  نيز  ایران  . درفرو ُبرد  مرگ  کام

 رسيد.   نفر هزار صدها به قربانيان و... شمار دارو کمبود بهداشتی،

  عامل   خود،  ساله  چهل  از  بيش  عمر  سراسر  در  اسالمی  جمهوری  حاکمان  گسترده   فساد  و  سوء مدیریت  ناکارآمدی،  کفایتی،   بی

  در   شده  اعمال  گسترده  های  تحریم  ویژه   به  امریکا  اقتصادی  هایتحریم  ست. اماا  جامعه  در  فقر  و  اقتصادی  نابسامانی  اصلی

است.    کرده  روبرو  وسيع  بحرانی  با  را  کشور  باال،در    شده  برده  نام  عوامل  با  همراه  امریکا،  پيشين   جمهور  رئيس   ترامپ،  رونالد  دوران

 باشد.  می  جامعه تهيدست هایبخش  و کارمندان معلمان، کارگران، مانند بگيرانی مزد گرده  بر آن اصلی فشار که بحرانی

  هر  مردم  خرید قدرت و بنيه که دید  توانمی  روشنی به درآمد،  کم  هایبخش  خصوصا مردم، اقتصادی زیست  شرایط  به نگاهی با

 نيست. بر   درآمد  کم  هایخانواده  نيازهای  جوابگوی  هم  باز  تومان،  ميليون  ۱۲  حقوق  حداقل  اعالم  با  حتی  و  رفته  تر  پایين   روز

  ليبی   و  بنگالدش  عراق،  از  تر  پایين   جهانی،  ۱۶۰  رتبه  در،  ماهيانه  دالر  ۷۵با حداقل دستمزد    ایران  مار،آ  مرکز  جدید  ارقام  اساس

  سپاه   قدرت  در  است،  آورده  وجود  به  جامعه  در  ایگسترده  فساد  کهرا    خواری  رانت  و  مافيایی  اقتصادی  سياست  توان. میقرار دارد

 دارند.  دست در را کشور  اقتصاد نبض که کرد مشاهده دولتی  بنياد  چندین  و پاسداران

  از   بمانند،  برجا  ها  تحریم  نيز  و  کند  پيدا  ادامه  شکل همين   به  اقتصادی  بحران  شرایط اگر  ایران،  آمار  سازمان  جدید  گزارش   براساس 

  برداشته  هم  هاتحریم  اگر کرد. حتی خواهد رشد  ٪۵ ساليانه   ارز رشد  نرخ و ٪ ۵۴  حدود تورم  ساالنه  متوسط   نرخ ۱۴۰۶،  تا ۱۴۰۰

 ماند.  خواهد باقی ٪۲۸ حدود تورم نرخ  هم باز شوند،

 ها هزینه  از  کمتر  ها  دارایی  و  منابع  زیرا بود،  نخواهد  موجود  وضعيت  ادامه  به  قادر  و  خواهد شد  ورشکسته  دیگر  سال  چند  در  دولت

 کنند.  پر را  ها هزینه توانندنمی  و هستند

 

 بحران زیست محیطی در ایران

 هایبحران  با  جهانی،  سطح  در  اقليمی  تغييرات  و  زیست  محيط  تخریب  شتابان  روند  پی  در   و  اخير  هایسال  در  ویژهبه  ایران،

  این  مردمان  بر  را  انسانی  حيات  و  اجتماعی  زندگی  که  هاییاست. بحران  شده  رو  به  رو  محيطی  زیست   یسابقهبی  و  گوناگون

  رژیم  اجرائی  و  مدیریتی  مطلقِ   کفایتی  بی  از  ناشی  مستقيم  طور  به  هابحران  این   از  بزرگی  اند. بخش کرده  سخت  بسيار  سرزمين 

 برنامه  رأس   در  باید  امروزه  که  امری  است،  ایران  در  اقليم  و  زیست  محيط   از  پاسداری  اساسی  عامل  به  عمومی  توجهی  بی  و

 گيرد.   قرار ما  کشور در کشورها از جمله همه در فرهنگی و  اقتصادی اجتماعی، هایریزی

 گرفته  قرار   ۱۱۴  جایگاه  در  مطالعه،  مورد  کشور  ۱۳۲  ميان  از  ایران  جهانی،   معتبر  آمار  بنابر  محيطی،  زیست  عملکرد  یزمينه  در

 است.  

 گيرند:می بر  در را مختلفی هایزمينه ایران  در محيطی  زیست  هایبحران

  رویه بی  برداشت  از  ناشی  جمله  از  که  ،کشور  غربی  جنوب  و  شرقی   جنوب  جنوبی،   مرکزی،  های بخش   در  ویژه به  آبی،کم  بحران  -

 باشد. می  غيره  و  گذشته  در   هاسازیسد  شرب،  و  کشاورزی   در   آب  نادرست   مصرف  زمينی،  زیر  های  آب  منابع  از  بارفاجعه  و  شدید
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 تقریبا  ایران  بارندگی متوسط   )ميزانمی باشد  بارش   ميزان  کاهش  از  ناشی  جمله از  که ،ایران  در مدت   بلند خشکسالی  بحران -

گياهان   تدریجی  آبی زیر زمينی و از بين رفتن  ذخایراز  مناسبنا برداریباعث بهره است(، شده گزارش جهانی ميانگين   سوم یک

 شود. می و مراتع

 تا   تواند  می  هوا  و  آب  تغييرات  است،  شده  منتشر  هلند  کشور  سوی  از  که  تحليلی  جهانی. طبق  هوایی  و  آب  تغييرات  بحران  -

 آب  ساالنه  نياز  ميزان  زمان  آن  در  دهد.  کاهش   را  ایران  شونده  تجدید  هایآب  منابع  مجموع  از  درصد  ۱۷  حدود  ۲۰۵۰  های  سال

 بود.  خواهد کشور این  آب شونده  تجدید منابع حجم  از فراتر درصد  ۴۰  از بيش  ایران

  سازمان  گفته   گذارد. طبقمی  شهروندان  روان   و  برجسم   فراوانی  منفیِ   اثرات  ایران،  در   هوا  و  زیست   محيط   آلودگی  بحران  -

 قرار  ایران  سنندج( در  و  کرمانشاه   )اهواز،  جهان  شهرهای  ترین آلوده  فهرست  در  نخست  شهر  پنج  از  شهر  سه  جهانی  بهداشت 

  سبب   به  باشد. ایران  می  جهانی  بهداشت  سازمان  قبول   قابل  سطح  برابر  هفت  تا  چهار  شهرها  این   در   هوا  آلودگی   ميزان   که   دارند

  مرگ   به  منجر  تهران  در   تنها  هوا  است. آلودگی  گرفته  قرار  ۸۶  جایگاه  در  بررسی،  مورد   کشور   ۹۱  ميان  از  هوا  نامطلوب  کيفيت

 شود.   می تنفسی و عروقی قلبی های بيماری اثر  بر نفر ۵۵۰۰  از بيش  ساالنه

  حيات   یادامه  امکان   که  گرفته  ایگونه  به  را  امروزی   بشریت  گریبان  جهان  ایران و  هوایی در   و  آب  و  محيطی  زیست  ژرف   بحران 

  در   بنيادین   روش  تغيير  و  نظر تجدید  به  آور الزام  و   مبرم  نياز  ، در نتيجهاست   داده  قرار  خطر   مورد   جدی   طور  به   را  زمين   روی  انسان

 فرهنگی... است.  اجتماعی،  مصرفی،  توليدی، اقتصادی، سيستم هایعرصه  تمامی

کوشيد.    خواهانهرهایی  و  برابرانه  آزادانه،  همبستگی  و  مشارکت  در  جمعی   زندگی  از  نوینی  و  دیگر  های شکل  ایجاد  و  ابداع  باید در

 های نيروگاه  اتمی،  سازی  )غنی  اتمی  نفت...( و انرژی  و  گاز  سنگ،  )ذغال  فسيلی  هایانرژی  از  استفاده   و  استخراج  هم چنين 

  گرایی، توليد  بهباید    غيرکربنی گام برداشته شوند.  و  پاک  های   انرژی  با  هاآن  جایگزینی  راستای  در   ای( منع باید گردند وهسته

 به   همگی  ها... که  خواهی   زیاده  بر  و  رشد  فرهنگ  و  اقتصاد  بر  دارانه،سرمایه  سودجویی  بر  مبتنی  هایسيستم  و  گراییمصرف

 داد.   انجامند، پایانمی  زمين  کره رویبر   زیست   محيط و بشر نابودیِ 

 

 بشر  حقوقوضعیت 

است.    رسيده   ای  سابقهبی  ابعاد  به  و  گرفته  بيشتری  شتاب گذشته  سال  در  اسالمی  جمهوری  توسط  ایران  در  بشر  حقوق  نقض

  همراه  به  اعدام  ۲۶۶  از  بيش   با  اسالمی  است. جمهوری  یافته  افزایش   درصد   ده  از  بيش   ۱۳۹۹  سال  به  نسبت  هااعدام  شمار

  آزادی   و  زندگی   به   عشق  جرمشان  که  هاافکاری  نوید  مانند  زیادی   دارد. جوانان  قرار  جهان  در  اعدام   تعداد  بيشترین   صدر   در   چين 

 دادند.  دست از را جانشان و شدند  کشيده دار به دروغين، اعترافات گرفتن  برای فرساطاقت هایشکنجه هامدت  از پس  بود،

  این  از  و  کرد  ممنوع  را  غربی   هایواکسن   ای خریدخامنه  دستور  با  ایران   حکومت  جهان،  سراسر  در  کرونا  مير  و  مرگ  گسترش  با

  بهداشتی   هایپروتکل  عامدانه  رعایت  عدم   ،هشدارها   همه  رغمعلی  ،نيز  هازندان  شد. در  ایران  در  انسان  هزاران  مرگ  باعث  طریق

  محيط   سياسی،   فعاالن  ،دوران  این   است. در  آن  آشکار  هاینمونه  از  یکی   آبتين   بکتاش  زد. مرگ  رقم  را  زندانيان  از  زیادی  تعداد  مرگ

  سرماهای در و هاشکنجه  بدترین  زیر در  دارویی، و بهداشتی امکانات کوچکترین  بدون ها،زندان در زیادی  بشری حقوق و یزیست

  ۱۳ از  بيش   جالليان   زینب   و  منفرد اکبری مریم  هاخانم  مانند  ماندند. کسانی دربند باقی  همچنان  مرخصی،  حق   بدون  و  زمستانی 

  نمایندگان  و… قليان سپيده محمدی، نرگس  ستوده، نسرین  مانند مبارزی اند. زناننداشته را مرخصی اجازه هرگز که است سال

  ها زندان  به  بار  چندمين   برای  پسرش،  و  زاده  نوری  مانند  مدنی  جوامع  کنشگران  و  زنان  معلمان،  نویسندگان،  کانون  کارگران،

 شدند.    فراخوانده

 کرج  اصفهان،  بلوچستان،  خوزستان،  کردستان،  در  ویژه  به  مختلف  مناطق  در  مردم  سرکوب  و  برانسوخت  کولبران،  بستن   گلوله  به

 برند. می  سر به هاچالسياه  در ۹۸ آبان  و ۹۶ ماه  دی شدگان دستگير  دارد. هنوز ادامه چنانهم… و

 دو  ایرانيان  گرفتن   گروگان  به  یا  ... و  اسيود  حبيب  و  زم  هللا  روح  شارمهد،  جمشيد  مانند  کشور  از  خارج  در  سياسی  فعاالن  ربودن

پعادلخواه فریبا  مانند   غربی  کشورهای  با  معامله  جهت  تابعتی   حکومت   دست  به  بشر  حقوق  نقض  موارد  دیگر  از   گر،ژوهش ، 

 باشد.  می اسالمی جمهوری
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  نمود. ما   آزاد  انگلستان  از  پول  دریافت  برابر  در  را  خود  تابعيتی  دو  های  گروگان  از  تن   دو  ایران   رژیم  ، ۱۴۰۰  سال  روزهای  آخرین   در

  گيری  گروگان  نوعی  که  را   ایران   رژیم ٰکار  این   آشوری،   انوشه  آقای  و  زاغری   نازنين   خانم  آزادی  از   خود،  شادمانی  ابراز   ضمن

 کنيم. می محکوم  شدت به است، شهروندان

  دیماه   در   پاسداران  سپاه  توسط  اوکرائينی  هواپيمای  به  موشک  عامدانه  شليک  از  توان  می  ایران  در  بشر  حقوق  نقض  موارد   دیگر  از

 دارد.  ادامه چنانهم جنایت این جانباختگان هایخانواده شد. اعتراضات انسان ۱۷۹  باختن   جان باعت که برد نام ۱۳۹۹

  حميد  بودیم. دستگيری  جهان سطح در  دادخواهی تابان  نور درخشش شاهد  ما بيدادگری،  و ستم  همه  این   برابر در کلی  طور به

 روزی  شبانه  هایتالش  از  پس   دادخواهی  اقدامات  بزرگترین   از  یکی  بشری،  حقوق  کوشندگان  و  فعاالن  از  برخی  کوشش   به  ،نوری 

  این  در  نوری  حميد  . محاکمهانجام گرفت  المللی  بين   طرف  بی  دادگاه  یک  در  استکهلم  در  که  بود  داغدار  های  خانواده  و  مادران

 جانيان   دیگر  و  جنایات  دیگر  افشای  سرآغاز  تواندمی  و  است  استبدادی  اسالمی  جمهوری  سياه  تاریخ  در  بزرگ  پيروزی  یک  دادگاه

  در  خود  سکوت   با  را،  ۶۷  سال  ویژه  به  ، ۶۰  دهه   کشتار  کرده،  تالش  هميشه   اسالمی  جمهوری  باشد. رژیم   دیگر  های زندان  در

  خودداری   آنان   آرامگاه  و  شدگان  اعدام  نام  اعالم  از  حتی  کند. رژیم  پاک  ایران  مردم  تاریخی  حافظه  از  و  داشته   نگاه  پرده   پشت

 است.   المللی بين  قوانين  خالف که کندمی

  ها،نيری  ها،اشراقی  ها، رئيسی  جمله  از  رژیم،   سران  کریه  چهره  بردگان،  در  به   سالم  جان  دقيق  شهادت  و  نوری  حميد  دادگاه

 نمود.   آشکار ایران مردم برای ها... رالشگری و هاناصریان

  همه   شرط  و   قيدبی  آزادی   خواستار  مترقی،   و  خواه  آزادی  نيروهای  همه  همانند  ایران  الئيک  و  دموکرات  خواهانجمهوری  جنبش

  هایزندان  تمامی  شدن  بسته  و  شکنجه  و  اعدام  ممنوعيت  خواهان  است. ما  صنفی  معترضين   و  عقيدتی  سياسی،  زندانيان

  های آزادی  دیگر  و  سندیکاها  احزاب،  بيان،   آزادی  به  ویژه  به  جهانی،  پيمان  کامل  اجرای  بر  دیگر  بار  و  هستيم  سياسی  و  عقيدتی

 کنيم.  می  پافشاری  پيمان  این 

 

 و موضع ما  اندازچشم 

  اسالمی   جمهوری  رژیم   دهند،می  نشان  ایران  در   اقتصادی   و   سیاسی  اجتماعی،   عمومی   اوضاع   که  گونه همان 

  مناسبات   خواهان  ایران  مردم   .باشدمی  اجتماعی   عدالت   و  دموکراسی   آزادی،   سوی  به  پیشرفت   اصلی   مانع 

  بور ع  خواهان   ایران  جامعه  اکثریت  که  است  آشکار  امروزه  .هستند  اجتماعی  و  اقتصادی  تبعیضات  از  عاری  و   عادالنه

  که   باشندمی  حقیقت   این  گرنشان   اخیر  سال   چند  در   مردمی   هایخیزش  و  است   اسالمی   جمهوری   نظام  از

  و  انسانی   آزاد،  ای جامعه  در  فعال  مشارکت  خواستار  ایران   در   مردم  از  ای گسترده  پیش  از   بیش  های بخش

   باشندمی  دموکراتیک

  از   دفاع  در   کشور   داخل  در   مدنی  و  اجتماعی   های جنبش  میان  در   ها همکاری  و  هاهمبستگی  بیشتر  هرچه  برآمدن  

  سازسرنوشت  استقالل  و  بشر  حقوق   دین،  و  دولت  جدایی  اجتماعی،  عدالت  جمهوریت،  دموکراسی،  ،آزادی

  خواهانه رهایی  و  آگاهانه  مشارکت  با  اسالمی  جمهوری  تمامیت  نفی  گرو  در  جامعه  در  اهداف  این  به  نیل  .باشندمی

 میباشد.   خود امور   در  مردم

  اجتماعی   هایجنبش  و  مردم  مبارزات  از  حمایت  در  تا  است  آن   بر  ایران   الئیک  و  دموکرات  خواهان جمهوری  جنبش

 . نماید تالش   جامعه در   الئیسیته و  دموکراسی  جمهوری،  اساس بر   مناسباتی استقرار   و  نظام سرنگونی   جهت  در
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 سند ساختار
 یازدهم  سراسری گردهمآیی

 جمهوری خواهان دموکراتیک و الئیک ایران جنبش 

 ( 14۰1خرداد   8و   7  - 2۰22 می  29 و  28) 

 

 آیی نهم مصوب گردهم

 8۱۳9اردیبهشت   ۲۲تا  ۱۲برابر با  ۱9۰۲مه   ۱۲تا   ۱۱در روزهای. 

خواهان دموکرات و الئيک ایران، سند ساختار است که با اضافه شدن  یکی از اسناد مصوبه نهمين گردهمایی جمهوری  توضیح:

 .  ، با رای بيش از شسصت در صد به تصویب رسيد(نهاد محلی -۴)در بند  یک سطر* در سند ساختار پيشين 

های موجود شوند و از طریق اینترنت در نشست های آن   د عضو یکی از واحدن همراهانی که واحد محلی ندارند، می توان -* )

 واحد شرکت کنند.( 

 

 خواهان دموکرات و الئيک ایران )مخفف آن " ج ج د ل ا"( جنبش جمهوری -  ـ نام: 1

 

خواهان دموکرات و الئيک ایران برای جمهوری، دموکراسی، الئيسيته، عدالت اجتماعی و برابر جنبش جمهوری -تعریف: – 2

 ها از جمله برابر حقوقی جنسيتی در ایران مبارزه می کند. حقوقی در همه زمينه

ر آن همراهان از  گرا، فراگير، علنی و مستقل که دخواهان دموکرات و الئيک ایران جنبشی است کثرتجنبش جمهوری

های جمعی و داوطلبانه خود را در اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش های گوناگون گرد آمدهها و افقخاستگاه

 های سراسری به پيش برند. های دموکراتيک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائیهای نظری و عملی از راهعرصه

 

 ای با این جنبش در پيوند است. گونهداند و بهخواه دموکرات و الئيک می خود را جمهوریکسی است که   همراه: – 3

گوئی نسبت به آن است. توصيه می شود  مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئوليت و پاسخ

 ند. همراهان حداقل ماهانه پنج یورو )یا ساالنه شصت یورو( به صندوق مالی بپرداز 

نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد خواهان دموکرات و الئيک ایران، فردی و صرفهای جنبش جمهوریمشارکت در کوشش 

های دیگر است. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و ها و انجمن به احزاب، سازمان

 انتخاب شدن. 

 

وجود آورند. نهادها در  های محلی بهها در محل اقامت خویش، نهاد برد فعاليتکوشند برای پيش می همراهان -نهاد محلی: -4

ها به " ج ج د ل ا" بر مبنای اسناد پایه و مصوبات های کار خویش، خود مختارند، تعلق آنها و انتخاب روشگيریهمه تصميم

 نشست سراسری است. 

ها به نام واحد محلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقليت  شار آنها در اتخاذ مواضع سياسی و انتنهاد

 تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.  برای دفاع از نظرات خود و تبليغ علنی آن می

 ( ۱همراهانی که واحد محلی ندارند، می توانند با یکدیگر واحد منفردین تشکيل دهند. )تبصره  -

همراهانی که واحد محلی ندارند، می تواند عضو یکی از واحد های موجود شوند و از طریق اینترنت در نشست های ان واحد   -

 شرکت کنند. 

واحدهای محلی در سطوح شهری یا کشوری برپایه سند سياسی و سند ساختار، تشکيل می شوند و در چارچوب این دو   -

 مختارند. سند، در تمام فعاليت های خویش، خود 

 نفراست.  ۵حد نصاب واحد های محلی   -
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 مسئوليت موضع گيری های سياسی واحدهای محلی بر عهده خود این واحدهاست..  -

نماینده، نمایندگان یا رابطين واحدهای محلی در شورای هماهنگی با رای اکثریت همراهان این واحدها انتخاب و در صورت  -

   می شوند.  الزم تعویض

 حقوق و وظایف واحدهای محلی در مورد واحد مجازی  نيز صادق می باشد.  :۱تبصره 

 

 های کار  گرو -5

 گیری: ترکیب و چگونگی شکل 5-1

 های کاری در گردهمائی سراسری انتخاب می شوند.  مسئوالن گروه ۵-۱-۱

 می توانند انتخاب کنند.   در هر مقطع زمانی های کاری با توجه به حجم کاری گروه، تعداد اعضای خود را مسئوالن گروه ۵-۱-۲

های کاری از ميان داوطلبان، متناسب با فعاليت های گروه با مسئول گروه و با تائيد شورای  انتخاب اعضای گروه ۵-۱-۳

 ( ۱ )تبصرهاست.  هماهنگی

 ( ۲تصميم گيری های گروه بر اساس رأی اکثریت تشکيل دهنده گروه قابل اجراست. )تبصره  ۵-۱-۴

تواند با تصميم جمعی گروه، منجر به حذف های کاری، میسه بار غيبت غير موجه همراه داوطلب در جلسات گروه ۵-۱-۵

 همراه از گروه شود. 

از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصميم اکثریت گروه های کاری، در خواست جدید بعد از تشکيل گروه: ۱تبصره 

 است. 

ها فرد  شود که تعداد اعضای گروهدر صورت برابری آرا، نظر مسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصيه می: ۲تبصره 

 باشد. 

 

 وظایف و اختیارات:   5-2

های علنی پيرامون مضامين مطرح در اندیشه  " به سهم خود موظف است در تدارک بحثسیاسیگروه کار " ۵-۲-۱

 کند، بکوشد. خواهی و پيشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص میجمهوری

دار مناسبات جنبش با نيروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف  " نهاد ارتباطی سراسری و عهدهارتباطات گروه " ۵-۲-۲

 خارجی بکوشد.  است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و

پيرامون مضامين پایه ای آن، مثل   " بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهیهای اجتماعی سایت و شبکهگروه " ۵-۲-۳

 باشد. ، دموکراسی و الئيسيته میجمهوری خواهی

 ت. نامه انتشار علنی خواهد یافکنند. آئين   ی داخلی خود را تدوین مینامههای کاری آئين گروه ۵-۲-۴

 های کار خویش )در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا( خود مختار هستند. ها و انتخاب روشهای کاری در تصميم گيریگروه ۵-۲-۵

های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و گردهمایی سراسری ارائه  مسئولين گروه ۵-۲-۶

 دهند. 

آنها،  ها، در صورت عدم تناسب فعاليت تواند برکل فعاليت گروهمی ، فقط شورای هماهنگیدر نبود گردهمایی سراسری  ۵-۲-۷

 طبق سند ساختار و سياسی، ناظر و تصميم گيرنده باشد.  رب

 

 نظری   – های سیاسی گرایش -6

نموده و از تمام امکانات های گوناگون خود را متشکل توانند در محدوده توافقات سند سياسی در گرایش نظر می همراهان هم

 جنبش برای تبليغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعالم موضع نمایند. 

 

 شورای هماهنگی -7

 کند. های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل.ا را هماهنگ میفعاليّت تعریف: شورای هماهنگی
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 شکل گیری   ترکیب و چگونگی 7 -1

واحدها می  نمایندگان(و رابط های ) کاری )برگزیده در نشست سراسری(  های مسئوالن گروهشورای هماهنگی، مرکب از 

 باشد. 

 عضو از حق داشتن یک نماینده و بيش از ده عضو دو نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.  : واحدها تا ده۱تبصره 

فرستد که از ميان مسولين گروه کار تشکيل دهنده  می دومی را به شورای هماهنگی نمایندهیک واحد  در صورتی: ۲تبصره 

 باشد.   شورای هماهنگی در گرد همائی سراسری فردی از این واحد حضور نداشته

: در گردهمائی سراسری یا حداکثر پس از دو هفته پس از گردهمایی سراسری، واحدهای محلی و منفردین، رابط  ۳تبصره 

 خود را برای تشکيل شورای هماهنگی معرفی می کنند.  نمایندگان(های )

 وظائف و اختیارات  7 -2

 عهده دار پيشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.  شورای هماهنگی  ۷  – ۲  -۱

در تبادل نظر با همراهان، برنامه کار مشترکی را تدوین و زمانبندی کرده، برای فعاليت به همراهان  شورای هماهنگی ۷  - ۲  -۲

 ارائه داده و سازماندهی و تحقق آن را پيگيری می کند.  

ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار  گيری و تقسيم کار در کليه هر ماه دو نشست مجازی با همراهان برای تصميم  هماهنگیشورای   ۷-۲-۳

می گرفته  جلسه  در  حاضرین  آرأ  دوسوم  اتفاق  با  نشست  این  در  تصميمات  کند.  میمی  نشست  این  نام  شوند.  به  تواند 

 .نيه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورندو در چهارچوب منشور، بيانيه صادر کند. بيا  ج.ج.د.ل.ا.

تصميمات در شورای هماهنگی به اتفاق آرا گرفته می شود. در صورتی که اتفاق آرا حاصل نشود، رای اکثریت مبنای   ۷  -۲  -۴

 تصميمات خواهد بود. 

 

 مشارکت زنان -8

 بندی:شدن امر سهميهبرای عملی

باشد و درصدی زنان، که هدف جنبش می ۵۰دهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهميه در پيروی از مصوبه نخستين گر

کنندگان زن  مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعاليت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت

 درصد نزدیک شد.  ۵۰هدف های همگانی محدود بود، کوشش ميشود حتی المقدور در نهادهای انتخابی به در نشست

 

 گردهمائی سراسری  -9

 ـ گردهمائی سراسری، باالترین نهاد »جنبش« است. 

شود. در صورت  صورت علنی برگزار می گردهمآیی سراسری عادی ساالنه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به   -

  .شودعدم امکان تشکيل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می

کند و تصميماتش را با پشتيبانی آرای  گيری میگردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سياسی و تشکيالتی تصميم -

 گذارد. اکثریت همراهان حاضر به اجرا می 

قرار   بررسی همراهاندر گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعاليت آتی جنبش مورد بحث و  -

 شود. تای حرکت آینده تعيين میگيرد و راس می

 شود. العاده به درخواست بيست درصد از همراهان برگزار میگردهمائی سراسری فوق -

 

 ـ نحوه انتخابات در گردهمائی سراسری  1۰

 در صد آرای حاضران در جلسه می باشد.  ۲۰حداقل رای الزم برای انتخاب کاندیداهای مسئوالن گروه های کاری   -

برای هر گونه تغيير در سند سياسی و یا سند ساختار، تصميمات با اکثریت بيش از شصت در صد همراهان حاضر به تصویب   -

 رسد. می
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 پیشنهادات برای تغییر سند ساختار

 

 : م. الف( پیشنهاد  

 اجرا به تعلیق می افتد( )کلیت این بند تا فراهم شدن امکان نهاد محلی   -۴

 )کلیت این بند تا فراهم شدن امکان اجرا به تعلیق می افتد( های کار گرو -۵

 شورای هماهنگی  -۷

 کند. های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل.ا را هماهنگ میفعاليّت تعریف: شورای هماهنگی

 بدین صورت تغيير کند:

ها و پیگیری تصمیمات گردهمائی سراسری و نشست   تعریف: شورای هماهنگی نهاد هماهنگ کننده فعالیت

 همراهان است. 

 شکل گيری   ترکيب و چگونگی ۷  -۱

واحدها می  نمایندگان(و رابط های ) های کاری )برگزیده در نشست سراسری(  مسئوالن گروهشورای هماهنگی، مرکب از 

 باشد. 

 بدین صورت تغيير کند:

 شورای هماهنگی مرکب از سه مسئول سیاسی، ارتباطات و تارنما، منتخب گردهمائی سراسری می باشند. 

 نیز تا فراهم شدن امکان اجرا به تعلیق می افتنند( 3تا  1، تبصره 4)پیرو تعلیق بند 

 حذف شود:   7-2کل 

 وظائف و اختيارات  ۷  -۲

 کارزارهای سراسری است. عهده دار پيشنهاد و تدارک  شورای هماهنگی  ۷  – ۲  -۱

در تبادل نظر با همراهان، برنامه کار مشترکی را تدوین و زمانبندی کرده، برای فعاليت به همراهان  شورای هماهنگی ۷  - ۲  -۲

 ارائه داده و سازماندهی و تحقق آن را پيگيری می کند.  

 کلمه )حداقل( اضافه شود:

ی امور ج.ج.د.ل.ا.  گيری و تقسيم کار در کليهنشست مجازی با همراهان برای تصميمهر ماه دو    حداقل  شورای هماهنگی ۷-۲-۳

تواند به نام  شوند. این نشست میبرگذار می کند. تصميمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می

 .دوسوم آرآ همراهان را به دست آورندو در چهارچوب منشور، بيانيه صادر کند. بيانيه ها باید موافقت   ج.ج.د.ل.ا.

 یک تبصره اضافه شود:

توانند مغایر با منشور، سند ساختار و مصوبات گردهمآیی سراسری  : تصمیمات در نشست همراهان نمی1تبصره   

 باشند.

اکثریت مبنای  تصميمات در شورای هماهنگی به اتفاق آرا گرفته می شود. در صورتی که اتفاق آرا حاصل نشود، رای  ۷  -۲  -۴

 تصميمات خواهد بود. 

 بدین صورت تغيير کند:

 کند. شورای هماهنگی یک ائین نامه داخلی برای خود تهیه می 4-2-7

 

 : ش. ب( پیشنهاد 

 نفراست.  ۵حد نصاب واحد های محلی   - -نهاد محلی: -۴

 بدین صورت تغيير کند:

 نفراست.   3حد نصاب واحد های محلی   -نهاد محلی: -4
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 شورای هماهنگی  -۷

 کند. های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل.ا را هماهنگ میفعاليّت تعریف: شورای هماهنگی

 بدین صورت تغيير کند:

تعریف: شورای هماهنگی نهاد هماهنگ کننده فعالیت ها و پیگیری تصمیمات گردهمائی سراسری و نشست  

 همراهان است. 

 شکل گيری   ترکيب و چگونگی ۷  -۱

واحدها می  نمایندگان(و رابط های ) های کاری )برگزیده در نشست سراسری(  مسئوالن گروهشورای هماهنگی، مرکب از 

 باشد. 

 بدین صورت تغيير کند:

سیاسی، ارتباطات و تارنما، منتخب گردهمائی سراسری و نمایندگان   شورای هماهنگی مرکب از سه مسئول

 واحدهای محلی می باشند.

 

 

 : ق.و   و.پ( پیشنهاد 

 نفراست.  ۵حد نصاب واحد های محلی   - -نهاد محلی: -۴

 بدین صورت تغيير کند:

 نفراست.   3حد نصاب واحد های محلی   -نهاد محلی: -4

 

 شکل گيری   ترکيب و چگونگی ۷  -۱

واحدها می  نمایندگان(و رابط های ) های کاری )برگزیده در نشست سراسری(  مسئوالن گروهشورای هماهنگی، مرکب از 

 باشد. 

 بدین صورت تغيير کند:

 می باشد. های کاری )برگزیده در نشست سراسری(  مسئوالن گروهشورای هماهنگی، مرکب از  
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 پیشنهاد برای تغییر  

 خواه )مصوبه گردهمآیی دهم( قطعنامه همکاری با سایر نیروهای جمهوری 

 با درود به دوستان، 

 .خواه پيشنهاد اصالح مصوبه کنگره دهم را دارمدر خصوص همکاری جدل با دیگر جریانات جمهوری

 در کنگره دهم تصویب گردید که؛ 

 خواه جمهوریهای  مصوبه همکاری با جریان

خواه از نوع همکاری موضعی*  های جمهوریبا جریان همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئيک ایران )ج.ج.د.ل.ا(  -۱

 .است

 .شودنمی سياسیبا احزاب  ج.ج.د.ل.ا وارد هيچ گونه جبهه یا ائتالفی -۲

 :شود که اصوِل زیر را بپذیرندمیخواهی وارد همکاری موضعی های جمهوریبا جریان .ج.د.ل.ا .ج -۳

 …جمهوری، دموکراسی و الئيسيته

 

 پيشنهاد مينمایم مصوبه باال را به:

هر گونه همکاری جنبش جمهوریخواهان دمکرات و الئيک ایران، با دیگر جریانات جمهوریخواه منوط به بررسی و موافقت  -ا

 .همراهان ميباشد

 .دیگر جریانات جمهوریخواه، منوط به تایيد همراهان ج ج د ل ا ميباشد  دعوت و پذیرش به مشارکت، و دعوت از -۲

 .جمهوری، دمکراسی، الئيسيته از اصول پایه ایی و شرط همکاری ج ج د ل ا با دیگر جریانات ميباشد -۳

ری و مبنای بررسی هر پيشنهاد، جلسات رسمی ج ج د ل ا خواهد بود، و ج ج د ل ا در صورتی وارد هر گونه همکا -۴

 پالتفرم، جبهه و اتحاد ميگردد، که مورد تایيد همراهان باشد، 

 تغيير دهيد 

 ح.ب. با احترام، 

 ۲۰۲۰آوریل 

 خواه جمهوری   های جریان   با   همکاری  مصوبه 

 دهم   سراسری   گردهمآیی 

   1399  اردیبهشت   21  و   2۰    -   2۰2۰  مه   1۰  و   9

  همکاری   نوع   از  خواهجمهوری  هایجریان  با  )ج.ج.د.ل.ا(  ایران  الئيک  و  دموکرات  خواهان  جمهوری  جنبش   همکاری  ۱ 

 است.  موضعی* 

 شود. نمی سياسی احزاب با ائتالفی یا جبهه گونه هيچ وارد ج.ج.د.ل.ا –۲

 بپذیرند: را  زیر اصولِ  که شودمی موضعی  همکاری وارد خواهیجمهوری هایجریان با ج.ج.د.ل.ا. -۳

 دین؛  و دولت جدایی دموکراسی، جمهوری، –

 ج.ج.د.ل.ا.**(  سياسی منشور در قومی-ملی یمسآله حل به  مربوط  یماده به توجه )با ایران یکپارچگی و استقالل –

 کشور.  سرنوشت  تعيين  در خارجی هایقدرت یمداخله با مخالفت –

  نمونه:  برای  پذیرد.می  انجام  طرفين،   توافق  درصورت   مشخص،   موضوع  یک  سر  بر  که  است  مقطعی  اقدام  یک   موضعی،  همکاری *

 کارزار.  یک برگزاری یا و  مشترک یاعالميه یک انتشار
  برای  ملّی  هایثروت  عادالنۀ  و  بایسته  توزیع  زبانی.  و  فرهنگی  قومی،  هایتبعيض  و  هانابرابری  ها،ستم  زدودن  به  بندیپای **

  سپردن   کشور.  در  پایدار  و  موزون  رشدی  به  یابیدست  راه  در  اداری  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  دیرپای  هایمحروميّت  رفع
  قومی-ملّی  مسالۀ  حل  در  خشونت  و  قهر   کارگيری  عدم  ساکنان.  منتخب  نهادهای  به  ایمنطقه  و  محلّی  امور  در  هاگيریتصميم

  سراسر   مردم  آميز  لمتومسا  تاریخی  زیستی هم  تحکيم   برای  مطلوب  چارچوب  و  شکل   تعيين  جهت  ملّی  ایمباحثه  گشودن  و

  به   متعلق  اشخاص  حقوق  یاعالميه  مفاد  از  دفاع  و  پذیرش  …(.  والیتی  و  ایالتی  های  انجمن   فدراليسم،  )خودمختاری،  کشور
 (.۱99۲ دسامبر ۱٨) زبانی و دینی قومی، یا ملّی  هایاقليّت

 ( ۷۱۳9  خرداد ٦ و ٥  – ۲۰۱٨  مى  ۲۷ و ۲٦)  هشتم سراسری گردهمایی مصوب سياسی  منشور
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 هاپیوست

 یازدهمین گردهمائی سراسری  آگهی

 

و    28شنبه    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئیک ایران، بنا بر سنت همیشگی خود، امسال نیز در روزهای 

در شهر پاریس  را  یازدهمین گردهمائی سراسری و ساالنه خود    14۰1خرداد    8و    7برابر با    2۰22مه    29یکشنبه  

 کند. برگزار می

در این نشست، با توجه به بحران عمیق تمامیت رژیم جمهوری اسالمی و رشد وسیع مقاومت و مبارزات مردم در  

روسیه علیه اوکراین از سوی دیگر، ضرورت  مقابل ان از یکسو و اوضاع بحرانی جهان از جمله جنگ و تجاوز نظامی  

از خواست های دموکراتیک  مشارکت و همفکری فعال در شناخت و تدقیق راهکارهای مناسب برای پشتیبانی 

 کند. های اعتراضی در ایران اهمیت دوچندان پیدا میجنبش

ری، دموکراسی، الئیسیته،  های گذشته، اصولی چون آزادی، استقالل، جمهو در این گردهمآیی نیز، مانند نشست 

های خارجی در تعیین سرنوشت کشور و پایبندی  ی قدرتبرابری حقوق شهروندی، عدم تمرکز، مخالفت با مداخله

 .بر اعالمیه جهانی حقوق بشر، چراغ راهنمای ما را تشکیل خواهند داد

 در روز شنبه 28  می از ساعت 19، بحث ازادی تحت عنوان: 

 "همگرائی جمهوریخواهان ایران، درکها، شیوهها و چگونگی آن " 

 در محل برگزاری نشست سراسری برگزار می شود. 

 

 آدرس لینک زوم: 

https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd=cmtLR3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09 

 

Meeting-ID: 823 4045 6287 

Kenncode: 682741 

 شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و الئیک ایران

 14۰1اردیبشت   26 -  2۰22مه  16

 

 

 دعوت نامه

 برای شرکت در گردهمآیی سراسری یازدهم 

 

 دوست و همراه گرامی، خانم )آقای( .......، 

و یکشنبه   ۲٨شنبه  جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئيک ایران یازدهمين گردهمائی سراسری و ساالنه خود در روزهای

 کند. صبح در شهر پاریس برگزار می ۱۰:۳۰از ساعت  ۲۰۲۲می    ۲9

مشارکت و همفکری شما در بحث ها و گفتگو ها می تواند ما را در شناخت و تدقيق راهکارهای مناسب برای پشتيبانی از 

 خواست های دموکراتيک جنبش های اعتراضی یاری کند.  

ها را در راستای براندازی کليت نظام اسالمی و استقرار  همراهی شما با ما کمک خواهد کرد تا توانمندی های این جنبش 

جمهوری، دموکراسی و الئيسيته بررسی کنيم و با اقدامات هماهنگ و سنجيده بتوانيم فرایند دستيابی به آزادی، استقالل،  

 د، نيرومندتر سازیم. برابری و عدالت اجتماعی را که در سرلوحه مبارزات یکصد ساله جنبش های اجتماعی ملت ایران قرار دارن

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd%3DcmtLR3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xmDj7_zOqiekx1Qv62Khj
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شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئيک ایران شما را صميمانه به این گردهمائی سراسری دعوت می  

 کند. 

 در روز شنبه  ۲٨ می از ساعت ۱9، بحث ازادی تحت عنوان:

 "همگرائی جمهوریخواهان ایران، درکها، شیوهها و چگونگی آن " 

 برگزاری نشست سراسری برگزار می شود. در محل 

 شورای هماهنگی جنبش جمهوری هواهان دموکرات و الئیک ایران  

 9 مه 2۰22

 آدرس محل برگزاری:  

CICP - Centre international de culture populaire 
21ter Rue Voltaire, 75011 Paris, France 

 

 توانيد در بحث و گفتگو شرکت نمائيد. پيدا کنيد، از راه زوم نيز میتوانيد در این برنامه حضور  در صورتی که نمی

 خواهان(:: همگرایی جمهوری۱9، ساعت  ۲۰۲۲می   ۲٨آدرس لينک زوم )شنبه  

https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd=cmtLR3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09 

Meeting-ID: 823 4045 6287 

 

 دعوت نامه

 برای شرکت در بحث و گفتگوی پیش از گردهمآیی 

 خانم ... گرامی 

 دوست گرامی اقای ... 

یازدهمين نشست سراسری خود در روزهای شنبه  جمهوریجنبش   برگزاری  ایران در آستانه  و الئيک  و    ۲٨خواهان دموکرات 

 . می در شهر پاریس قرار دارد ماه ۲9یکشنبه 

 ، بحث و گفتگویی را تحت عنوان:۱9ام می از ساعت   ۲٨ما در نظر داریم، بنا بر سنت هميشگى خود، در روز شنبه 

 ها و چگونگی آن“ ها، شیوهخواهان ایران، درکیگرائی جمهور“هم

 برگزار کنيم.  

خواه ایران در کاری نيروهای جمهوریگرایی و همهای مشترِک همما شما را صميمانه به شرکت در این رایزنی برای یافتن راه

 کنيم. خارج از کشور دعوت می

 

 شوراى هماهنگى جنبش جمهورى خواهان دموکرات و الئیك ايران

 2۰22می  9

 آدرس محل برگزاری:  

CICP - Centre international de culture populaire 

21ter Rue Voltaire, 75011 Paris, France 

 توانيد در بحث و گفتگو شرکت نمائيد. توانيد در این برنامه حضور پيدا کنيد، از راه زوم نيز میدر صورتی که نمی

 خواهان(:: همگرایی جمهوری۱9، ساعت  ۲۰۲۲می   ۲٨آدرس لينک زوم )شنبه  

https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd=cmtLR3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09 

D: 823 4045 6287I-Meeting 

Kenncode: 682741 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd%3DcmtLR3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xmDj7_zOqiekx1Qv62Khj
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd%3DcmtLR3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0xmDj7_zOqiekx1Qv62Khj

