
  

  سیاسی بیانیه پیشنھادی طرح  برایھایی  یاداشت
 

 
 

   دیگربرای جھانی  -١

 یابرقدتیا دو  تکجھان یا  و نوزده و ھجده ھای سده استعماربا دنیای . ، جھانی پر تعارض و تضاد استما کنونی جھان
مداران حاکم بر  ی قدرت هجرگ به جدیدیکشورھای  ،آمریکا قاره آسیا تا جنوب شرق از. تفاوت داردبیستم بسی  ی سده

 از گرچه ،متحده آمریکا و اروپای غربی ایاالتھای بزرگ سنتی چون  قدرت. شوند میشده و وارد سرنوشت جھان 

خود را از دست  گذشتهاما سیادت ، کنند می  قدرتاعمال نفوذ و بر جھان ھمواره  اقتصادی، سیاسی و نظامی دیدگاه

و اقتدار منافع  در جھتبیش از پیش  متوسط و کوچک کشورھایاز سوی دیگر،  .روند میرو به افول به تدریج اند و  داده
   .رو ما با جھانی چند قطبی و چند قدرتی سر و کار داریم از این .کنند می و قدرت نقش یایفادر منطقه  خود

. شده استناپذیر  اجتناب و تبدیل به واقعیتی ضرور  ...ارتباطی و ی، فرھنگی، سیاسیاقتصادامور  شدن جھانیامروزه، 

ھای بزرگ مالی و  قدرت به رھبری و دارد برای بشریت کننده دارانه و تخریبم  سرمایه ماھیتی کنونی، اما، شدنجھانی 
 کوچک در جھت اقتدار و منافع اقلیتی ،مردمان عظیم اکثریت دموکراتیک ی مشارکت و مداخله بدون ،اقتصادی جھان

 ، ناھماھنگ وھنوز ناتوانکه ھر چند ، جھانی ِدگر برایھای اجتماعی  جنبش، وضعیتیچنین بر در برا. پذیرد انجام می

با  ،جھانحاکم کنونی بر  مناسبات در نفی یھای جنبش .اند گیرینضج در حال  یی جھان در گستره اما ،اند نامتشکل
در حال نابودی  که یمحیط زیستاز  پاسداری و در ھا انسان ی برای ھمه و رھایی بھزیستیعدالت، ، برابری خواست

  .است

 ھای جنبش ،یکی :ندرا تکان داد و جھانیان جھانکه ھمواره ادامه دارند  مھم جنبشی رویداددو سال گذشته،  دودر 
 ھای سراسری جنبش ،دیگری و کشورھای غربی در حاکم نظم اقتصادی علیهبر  آمریکا اروپا و برآشفتگان  اعتراضی

از . قرار دارند بزرگ و بغرنج یھای در برابر چالش هامروزھا  ھر دو آن. شان ی دیرینهھای  د دیکتاتوریبر ض ھای عرب خلق

و گرایی  با اسالم مبارزهمخالفت و سرنوشت دیکتاتوری در کشورھای عربی را امروز   ضد ھای جنبشجمله، سرنوشت 

  .زند میالئیسیته رغم  دفاع از

در اقسا نقاط  برآشفتگانجنبش ات و الئیک ایران ھمبستگی مبارزاتی خود را با جنبش جمھوری خواھان دموکرما در 

 سابق ھای چه آنان که بر دیکتاتوری - ھای عرب خلقما از مبارزات . یمدار اعالم می جھانبر کنونی  حاکم علیه نظم دنیا

، ھستند قصاب حاکم بر کشور خودبر  شدن پیروزلیبی، تونس و  مصر و چه آنان که در حال  در شدند، چون چیره  خود
 مبارزاتما  .کنیم می حمایت شان در کشورھای الئیسیتهو  دموکراسی آزادی، استقرار برای - چون مردم سوریه

برچیدن نظام  در جھتمان  را بخشی از مبارزات خود و مردم انجام می پذیرند به دست خودکه  مردم عرب خواھانه آزادی

  .شماریممی  ایران جمھوری اسالمی

 
   در ایران ھای اجتماعی اعتالی جنبش برای -٢

در مجموع  ،ھای اجتماعی در ایران جنبش ،١٣٨٨سه سال از جنبش اعتراضی عمومی خرداد با گذشت بیش از امروزه، 
و  عدم  ھا اخراج ،مبارزات صنفی کارگران برای دفاع از حقوق خود در برابر بیکاری یکی: دو استثنا به جز .اند فروکش کرده

کنشگران از سوی خواھانه  آزادیھای حقوق بشری و  مقاومتھا و  فعالیتای  پاره دیگریو ست  ھا پرداخت حقوق
  .گذارند میمایه جان خود در این راه  تاکه  است ی مدنی جامعه

 میاندر  ،بشگسترده در میان فعاالن جن ھای ی رژیم، دستگیری ریشه ھای این رکود را نباید تنھا در سرکوب سبعانه

 و اینترنتی ی مدنی گروھای اوپوزیسیون، جامعه ھای ملی، اقلیت نگاران، دانشجویان، زنان، کارگران، روشنفکران، روزنامه
وخامت اوضاع به طور کلی  .پیدا کرد است انجامیدهکه به خروج تعداد بزرگی از فعاالن جنبش به خارج از کشور  غیره و

ھای وسیعی از مردم، تھدید  بخش در نزدگرفتاری روزمره برای گذزران زندگی  ی، گرانی وکشور و مردم، بیکار اقتصادی

جمھوری  پسا ی آینده نامعلومی نسبت به خظر احتمالی جنگ و ی موجودھا ، نگرانیو ارعاب ایدئولوژیکی از سوی رژیم



  ھمه... ھا آن ھای  آلترناتیوی و برنامه ھا در طرحو ناروشنی  اوپوزیسیونبا توجه به وضعیت نابسامان  در ایران اسالمی
  .کنند کنونی اجتماعی دخالت می جنبشدر رکود 

 ابی مجددی سازمان در ایران، امر ھای اجتماعی اعتالی جنبشبرای  سیاسی، نظری و عملی یھا زمینهتدارک  امرامروز 
کار فعاالن  دستوردر  ٨٨تراضی خرداد ھای جنبش اع ھا و نارسایی ی با درس گیری از کمبودعاجتما - کنشگران سیاسی

 در ھای خود مبرم بازبینی انتقادی فعالیت ی فهیوظ در برابراین فعاالن بیش از ھر چیز  .ھای اجتماعی قرار دارد جنبش

  .ھای آینده قرار دارند گری در حرکت ھا و اشکال مستقل دخالت شیوهابداع  به منظور جنبش ھمگانی گذشته

 در ،کنونی و اصلی اپوزیسیون مترقی خارج کشور خواھان دموکرات و الئیک ایران برآنیم که وظیفه ما در جنبش جمھوری
 ی سیاسی مبارزه و ھای اجتماعی به امر سیاست جنبشگری  فعالیت جنبشی یا مداخلهآن بخشی که از رویکرد 

در بازبینی،  .داخل و خارج کشور فکری نظری و عملی با فعاالن اجتماعی در کوشی و ھم عبارت است از ھم نگرد، می
. ایرانزنان، دانشجویان، کارگران و اقوام ساکن  جنبشیعنی  ھای مدنی و انجمنی یابی جنبش بازسازی و سازمان

کارھا و  راه تبیینو  اجتماعی -ھای مدنی و سیاسی فکری با فعاالن جنبش کوشی و ھم ھای این ھم چگونگی و راه
 خواھنده به کار بستو  ھویدا بتدریجھای کوچک و بزرگ و  و  آزمون ھا کاری ، ھمھا رایزنیدر جریان  بردھای مشخص راه

   .شد

      

   جمھوری اسالمی گذر از برای - ٣

نه تنھا  اختالفات و مناقشات درونی رژیم،  ٨٨در پی جنبش اعتراضی  طلبان حکومتی از قدرت از اصالح یبا خروج بخش

ھا و  اختالف. حکومت اسالمی را فرا گرفته است امروز بحران سیاسی حادی .گرفتز نی شدتبلکه  نرفترو به پایان 
پاسداران و  مجلس اسالمی، حاکم میان بیت والیت فقیه، دولت احمدی نژاد، نھادھایی چون ھای ھا در درون چناح تضاد

 ی اسالمی ت در درون ھیئت حاکمهدر گذشته نیز اختالفا. اند ھا باال گرفته روحانیت و در درون ھر یک از این دستگاه
ھای  تحریم بابویزه  ی کنونی اند اما این بار بحران سیاسی بر سر مدیریت وضع نابھنجار و پیچیده ھمواره وجود داشته

با این  .در سطح حاکمیت ایجاد کند ذا تری ژرفھای  تواند شکاف می وشده است  تشدیدباز ھم المللی  بین روزافزون

حل از توانایی  خودبقای این سیستم برای نشان داده است که  ھمواره ی جمھوری اسالمی ساله ی سی ھمه تجربه
و  بودهاز باال و از درون برخوردار  خودجلوگیری از فروپاشی و ) مضحکه انتخاباتیجمله از طریق از (اختالفات درون خود 

  .ھست

اقتصادی رژیم و  ی ر اثر سیاست ھای نابخردانهد. اقتصادی کشیده شده است سخت به بحران اکنون بحران سیاسی 
به ، که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی ایران با جھان ای سیاست ماجراجویانه ھستهی  ادامه

ھای فراوان و  انجامیده است، اقتصاد ایران با نابھنجاری ھای گسترده و خطر احتمالی مداخله نظامی خارجی تحریم
بیکاری، گرانی و تورم به کاھش روزافزون قدرت خرید مردم . رون رفتی در وضعیت کنونی مواجه می باشدغیر قابل ب
ھای وسیعی از مردم و بویژه زحمتکشان و اقشار متوسط در  ھای فاجعه باری برای بخش پیامداند و در نتیجه  منجر شده

زمینه ی کار و کسب و گذزان زندگی به بار آورده است و این در حالی است که اقلیتی غارتگر با اتکا به مافیای دولت و 

و مراکز  ھا  کارخانهتولیدات و  .آورند به دست مینجومی ھایی کالن با ارقامی  ثروتھای فعال مایشا  سپاه و نھاد

ھا باز  ھا و قانون آزاد سازی کامل قیمت با به اجرا درآمدن طرح یارانه. شوند صنعتی تعطیل و حقوق ھا پرداخت نمی
افت ناروشنی وضع آینده کشور ھای اقتصادی و  تحریم. شده استھم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد کاسته 

نفتی شده است  اقتصاد ایران بیش از پیش بیمار و متکی به رانتِ . است کرده ایجادرا صنایع ی  تولیدات در حوزه شدید

 و بخش کوچکی از  و نظامی دولتی مافیای جیببه ثروتی که به طور عمده  .رود تولید و فروش آن رو به کاھش می که
  .رود جامعه می

و اقتصادی رزیم، بحرانی ساختاری ما در جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیک ایران برآنیم که بحران سیاسی 

از سوی دیگر . انجامد نظاماین بحران اما به تنھایی نمی تواند به سرنگونی . تابد است که از ماھیت چنین رزیمی بر می
 حیاتمبارزه برای پایان دادن به . شاندک میرا به قھقرا و نیستی  ی ما و جامعهنظامی کشور  حیات چنینی  ادامه

 اوضاع کنونی بن بست ھای اجتماعی و قیام مردم ایران تنھا راه خروج از جنبش از طریق اعتالی جمھوری اسالمی

  است 

 



  جمھوری خواھان  سویی و ھم  کاری ھم برای - ۴

متفاوت سیاسی برای خروج از  کارھای راهایران را از رویکرد  متکثراپوزیسیون مختلف و  توان می عمدهدر ترسیمی 

  .تقسیم کرد» برد گذار راه«یا چھار دسته  به چھارشرایط فعلی 

ھبی در ایران و خارج مطرح مذطلب  اصالحاز سوی نیروھای  که این طرح. است رژیم »دینی اصالح« پروژهیکی، 

آن را  با گرفتن جوانبی از اصول دموکراتیک و حقوق  نظام و قانون اساسی خصلت دینیخواھد  می در اساس شود می

 به طور عمدهاین طرح . شود نمی سویی و یا حتا ھم اتحادیا طرح با نیروھای الئیک وارد ائتالف این . حفظ کند یبشر
مبارزات خود را در جھت ) چه در اپوزیسیون حکومت و چه در درون آن(در چھارچوب نیروھای مذھبی  می خواھد

  . سازمان دھد حفظ قانون اساسی اسالمی بتغییراتی تدریجی در چھارچو

از  :در درون اپوزیسیون بویژه در خارج از کشور دارد قابل توجھیاین طرح ھواداران . است »وفاق ملی«ج طردیگری، 
این طرح . ھای سیاسی ھا و چھره و مشروطه تا شخصیت سلطنت ھواداران و چپجناح ھای راست جمھوری خواه، 

» گذری«به خاطر تضمین  ،کنونی یتھایی از حاکم از اپوزیسیون رژیم تا بخشمتشکل   وفاق ملییک برای ایجاد 

از طرفداران این طرح نیز خواھان قرار گرفتن در زیر چتر  افرادی .کند مسالمت آمیز عمل می و بدون انقالب تدریجی،
  . اند جمھوری اسالمی پایان دادن به عمربرای  آمریکا ھای خارجی از جمله ایاالت متحده حمایتی قدرت

منتسب به  توان را که میاین طرح . نامید» از ھم اکنونگذر سوسیالیستی «آن را که می توان  است طرجی سومی،
 متفاوت ھایی با سایه و روشنایی خواھانه تمامتفکری و ایدئولوزیکی   در مجموع آغشته به سیستم کرد، سنتیچپ 

آلترناتیو چپ نوینی را در برابر و  مبارزه از موضع و رویکردی چپ ھستندخواھان که  ایرانای از جوانان  امروزه پاره. است
که  است نظامیگذر به ھا به طور کلی طرفدار  این طرح. گیرندھا قرار  تحث تأثیر این گونه طرح توانند می خود نمی بینند،

  . با شکست مواجه شدند «سوسیالیسم واقعاً موجود«ی  در نمونه نزدیک ی ھای آن در گذشته نمونه

 به با اتکا می توان آن را طرح جمھوری خواھی الئیک برای گذر از جمھوری اسالمیی است که سرانجام آخری، طرح
 چنین طرحیطرفدار  ایران جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیکما در  .ھای اجتماعی و قیام مردم نامید جنبش

، دولت و دین جداییالئیسیته یا  جمھوری، دموکراسی و سه اصلبر مبنا و در راستای  ،این طرح. باشیم می

گرایی و اتحاد برای برچیدن نظام جمھوری اسالمی  ممکن ھم صورتسویی و  در  کاری و ھم خواھان را به ھم جمھوری
  .  خواند فرا می

  
  ماکاری  و شعار اصلی راه مواضع - ۵

ھا، اصول و اھداف ھم چنان و بیش از گذشته بر بنیاد بایددر شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمھوری خواه و الئیک 

ھای مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش  مبارزه برای آزادی :این ھا عبارتند از. مبارزه ایستادگی و پافشاری کند
المللی؛ ترویج  ھای دموکراتیک بین ؛ دفاع از حقوق بشر و میثاقھا آنسیاسی و پشتیبانی از  -ھای اجتماعی جنبش

ن بدیل جمھوری مورد نظر ما  که مبتنی بر دموکراسی، الئیسیته، عدالت اجتماعی، اصول دموکراسی و توضیح مضمو

  .برابر حقوقی و استقالل است

در شرایطی که قشر ھای وسیعی از شھروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده ھای مدرنیته و از جمله جدایی 

ھا و ضرورت  یفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایدهخواه و الئیک وظ آورند، نیروھای جمھوری دولت و دین می
و استقالل قوای  »جدایی دولت و دین« مفھومبدون ابھام  و الئیسیته ترجمان شفاف. پردازندبھا در ایران  تحقق آن

  .  ت استدولتی و عمومی از دین، احکام و دستگاه  آن یعنی از شریعت و روحانینھادھای مجریه، مقننه و قضایی و 

چون شعار اصلی، راه کاری و تعیین » انتخابات آزاد«از اپوزیسیون و بیش از ھمه در خارج از کشور از  ھایی بخش هامروز
در انتخابات آینده ریاست جمھوری باز ھم مطرح خواھد  بردی فرمول چون شعاری مرکزی و راهاین  .برند کننده نام می

دین به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمھوری و دموکراسی در برابر استبداد و  اصل انتخابات آزاد و دموکراتیک .شد
انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شھروندانی بود که در . گیرد ھمواره مورد تأکید و دفاع ما قرار گرفته و می ساالری

اما در . در ایران شدند ھای مدنی دیدر ایران خواھان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزا ٨٨جنبش اعتراضی سال 

قانون  ھا ای ترین آن پذیرند که پایه جمھوری اسالمی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می
تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمھوری اسالمی از  انتخابات در ایران در شرایطی می. اساسی اسالمی است

ن ھا یعنی قانون اساسی در کشور نتواند به مورد اجرأ درآیند و از سوی دیگر شرایطی چون ای ترین آ جمله پایه



ھا و  ی سازمان ھای مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و ھم چنین حقوق و امکانات برابر برای ھمه آزادی
فوذ دستگاه ھای دولتی، نظامی، امنیتی ا برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دموکراتیک، بدون تبعیض و مستقل از نھ گروه

دانیم که ھیچ یک از این الزامات در جمھوری اسالمی حتا در ابتدایی ترین عرف بین  می. و روحانی فراھم باشند

  .المللی امکان پذیر نیستند

دموکراتیک  د وآزا جمھوریاستقرار مبارزه برای در  ایران خواھان دموکرات و الئیک جنبش جمھوری اصلی راه کاری شعار

مردم قیام مبارزات و فرایند اعتالی به باور ما  .تشکیل مجلس مؤسسان مردم است ،بر اساس جدایی دولت و دین
 کار راهتبلیغ و ترویج این . را مطرح خواھد کردتشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین قانون اساسی جدید  ناگزیر خواست

 بایدآن چه که  به ضرورت تغییرات اساسی و ساختاری در ایران و مضموننسبت اجتماعی  آگاھی می تواند در عین حال

  .بخشدارتقا  را شود کنونیجایگزین نظام 

  


