ﯾﺎداﺷﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای طﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ

 - ١ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ،ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎ دﻧﯿﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺪهھﺎی ھﺠﺪه و ﻧﻮزده و ﯾﺎ ﺟﮫﺎن ﺗﮏ ﯾﺎ دو اﺑﺮﻗﺪﺗﯽ
ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .از ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪی ﻗﺪرتﻣﺪاران ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﮫﺎن وارد ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ  ،ﮔﺮﭼﻪ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎدت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻣﯽروﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺟﮫﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻗﺘﺪار
ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ و ﭼﻨﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ.
اﻣﺮوزه ،ﺟﮫﺎﻧﯽﺷﺪن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎطﯽ ...ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺿﺮور و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻣﺎ ،ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﺪاراﻧﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ دارد و ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻗﺪرتھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن ،ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ،در ﺟﮫﺖ اﻗﺘﺪار و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯽ دِﮔﺮ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﺎﺗﻮان ،ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮓ و
ﻧﺎﻣﺘﺸﮑﻞاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﮔﺴﺘﺮهی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮیاﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶھﺎﯾﯽ در ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ،ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ و رھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ و در ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی
اﺳﺖ.
در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دو روﯾﺪاد ﻣﮫﻢ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره اداﻣﻪ دارﻧﺪ ﺟﮫﺎن و ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﺎن اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮی ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
ﺧﻠﻖھﺎی ﻋﺮب ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریھﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪیﺷﺎن .ھﺮ دو آنھﺎ اﻣﺮوزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را اﻣﺮوز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ و
دﻓﺎع از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ رﻏﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﺎن در اﻗﺴﺎ ﻧﻘﺎط
دﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻣﺎ از ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻋﺮب  -ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریھﺎی ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﻮد ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن در ﻟﯿﺒﯽ ،ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ و ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﺑﺮ ﻗﺼﺎب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ  -ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎیﺷﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزات
آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ را ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد و ﻣﺮدم ﻣﺎن در ﺟﮫﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﯾﻢ.

 - ٢ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
اﻣﺮوزه ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮداد  ،١٣٨٨ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ،در ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ دو اﺳﺘﺜﻨﺎ :ﯾﮑﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎری ،اﺧﺮاج ھﺎ و ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮقھﺎ ﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﭘﺎرهای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ راه ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
رﯾﺸﻪ ھﺎی اﯾﻦ رﮐﻮد را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ی رژﯾﻢ ،دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ،در ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﮔﺮوھﺎی اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺮاﻧﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری روزﻣﺮه ﺑﺮای ﮔﺬزران زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﺰد ﺑﺨﺶھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم ،ﺗﮫﺪﯾﺪ
و ارﻋﺎب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﺳﻮی رژﯾﻢ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ آﯾﻨﺪهی ﭘﺴﺎﺟﻤﮫﻮری

اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اوﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﻧﺎروﺷﻨﯽ در طﺮحھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی آن ھﺎ ...ھﻤﻪ
در رﮐﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوز اﻣﺮ ﺗﺪارک زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ،اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ درس ﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺒﻮد ھﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﺮداد  ٨٨در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ وظﯿﻔﻪی ﻣﺒﺮم ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد در
ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺪاع ﺷﯿﻮه ھﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی در ﺣﺮﮐﺖھﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﮐﻪ وظﯿﻔﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺻﻠﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،در
آن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ از روﯾﮑﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ھﻢ ﮐﻮﺷﯽ و ھﻢ ﻓﮑﺮی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر .در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ،
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﻧﺠﻤﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و راهھﺎی اﯾﻦ ھﻢﮐﻮﺷﯽ و ھﻢﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ راه ﮐﺎرھﺎ و
راهﺑﺮدھﺎی ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﺮﯾﺎن راﯾﺰﻧﯽھﺎ ،ھﻢ ﮐﺎری ھﺎ و آزﻣﻮن ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ھﻮﯾﺪا و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ.

 - ٣ﺑﺮای ﮔﺬر از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼحطﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻗﺪرت در ﭘﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ، ٨٨اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت دروﻧﯽ رژﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎدی اﻣﺮوز ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺧﺘﻼفھﺎ و
ﺗﻀﺎدھﺎ در درون ﭼﻨﺎح ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎﺳﺪاران و
روﺣﺎﻧﯿﺖ و در درون ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهھﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت در درون ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪی اﺳﻼﻣﯽ
ھﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎر و ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮﯾﺰه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی
روزاﻓﺰون ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺎف ھﺎی ژرفﺗﺮی ذا در ﺳﻄﺢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻮاره ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﺧﻮد )از ﺟﻤﻠﻪ از طﺮﯾﻖ ﻣﻀﺤﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ( و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻮد از ﺑﺎﻻ و از درون ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و
ھﺴﺖ.
ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ و
اداﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺰوای ﮐﺸﻮر و ﺳﻘﻮط ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻌﺎرف اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ،ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎری ھﺎی ﻓﺮاوان و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮون رﻓﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ روزاﻓﺰون ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ در
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
ﺳﭙﺎه و ﻧﮫﺎد ھﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎ ﺛﺮوتھﺎﯾﯽ ﮐﻼن ﺑﺎ ارﻗﺎﻣﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺣﻘﻮق ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪن طﺮح ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﻗﺎﻧﻮن آزاد ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﺎز
ھﻢ از ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎروﺷﻨﯽ وﺿﻊ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر اﻓﺖ
ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺣﻮزهی ﺻﻨﺎﯾﻊ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ راﻧﺖِ ﻧﻔﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش آن رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽرود .ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﺎﻓﯿﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽرود.
ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی رزﯾﻢ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎھﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ رزﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺠﺎﻣﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﮫﻘﺮا و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ از طﺮﯾﻖ اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ راه ﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺳﺖ

 - ۴ﺑﺮای ھﻢ ﮐﺎری و ھﻢﺳﻮﯾﯽ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن
در ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﯽﺗﻮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﮑﺜﺮ اﯾﺮان را از روﯾﮑﺮد راهﮐﺎرھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر دﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر »راهﺑﺮد ﮔﺬار« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ ،ﭘﺮوژه »اﺻﻼح دﯾﻨﯽ « رژﯾﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ طﺮح ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی اﺻﻼحطﻠﺐ ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان و ﺧﺎرج ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد در اﺳﺎس ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﺼﻠﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻻﺋﯿﮏ وارد اﺋﺘﻼف ﯾﺎ اﺗﺤﺎد و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ھﻢﺳﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ طﺮح ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ )ﭼﻪ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭼﻪ در درون آن( ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را در ﺟﮫﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ.
دﯾﮕﺮی ،طﺮج »وﻓﺎق ﻣﻠﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ طﺮح ھﻮاداران ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در درون اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮﯾﮋه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارد :از
ﺟﻨﺎح ھﺎی راﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ،ﭼﭗ و ھﻮاداران ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺸﺮوطﻪ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و ﭼﮫﺮهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﯾﻦ طﺮح
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن رژﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ »ﮔﺬری«
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﺑﺪون اﻧﻘﻼب و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺮادی از طﺮﻓﺪاران اﯾﻦ طﺮح ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽاﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﯽ ،طﺮﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﮔﺬر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ھﻢ اﮐﻨﻮن « ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ طﺮح را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮد ،در ﻣﺠﻤﻮع آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﭘﺎرهای از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺒﺎرزه از ﻣﻮﺿﻊ و روﯾﮑﺮدی ﭼﭗ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﭼﭗ ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ طﺮح ھﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ طﺮحھﺎ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ طﺮﻓﺪار ﮔﺬر ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن در ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻧﺰدﯾﮏ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ی »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد» ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺧﺮی ،طﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را طﺮح ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮای ﮔﺬر از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان طﺮﻓﺪار ﭼﻨﯿﻦ طﺮﺣﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ طﺮح ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ و در راﺳﺘﺎی ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ،
ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن را ﺑﻪ ھﻢﮐﺎری و ھﻢﺳﻮﯾﯽ و در ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ھﻢ ﮔﺮاﯾﯽ و اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

 - ۵ﻣﻮاﺿﻊ و ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ راهﮐﺎری ﻣﺎ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮات ،ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه و ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﭼﻨﺎن و ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدھﺎ ،اﺻﻮل و اھﺪاف
ﻣﺒﺎرزه اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان؛ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن ھﺎ؛ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛ ﺗﺮوﯾﺞ
اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻀﻤﻮ ن ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روی ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و اﯾﺪه ھﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪاﯾﯽ
دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه و ﻻﺋﯿﮏ وظﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و اﯾﺪه ھﺎ و ﺿﺮورت
ﺗﺤﻘﻖ آن ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون اﺑﮫﺎم ﻣﻔﮫﻮم » ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ « و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮای
ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﮫﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ از دﯾﻦ ،اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﮕﺎه آن ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« ﭼﻮن ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ،راه ﮐﺎری و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﭼﻮن ﺷﻌﺎری ﻣﺮﮐﺰی و راهﺑﺮدی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﻦ
ﺳﺎﻻری ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ و دﻓﺎع ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺎل  ٨٨در اﯾﺮان ﺧﻮاھﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﻘﺮار آزادی ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ آ ن ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮأ درآﯾﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻮن

آزادی ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺤﺰب و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھﻤﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و
ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧ ﻔﻮذ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ
و روﺣﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﺎ در اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮف ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ راه ﮐﺎری ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮫﻮری آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﺘﻼی ﻣﺒﺎرزات و ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ راهﮐﺎر
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﺮان و ﻣﻀﻤﻮن آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻮد را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ.

