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ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﮫﻮری آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﮔﺮﺑﺎر در ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺧﻮد ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫﺎﯾﯽ ،ﺳﻨﯽ ،ﯾﺎرﺳﺎﻧﯽ ،ﯾﮫﻮدی ،زرﺗﺸﺘﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ،
ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور ،ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ،دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ طﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻨﮫﺎ از آن ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﻨﯽ و ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﻗﻮی ﺗﺮ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ وادار ﮐﻨﯿﻢ .ھﺪف ﻣﺤﻮری ﻣﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،از ھﻤﻪ ھﻢ ﻣﯿﮫﻨﺎن ،ﭼﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﻧﺘﺼﺨﺎﺑﺎت اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رای رﻓﺘﻨﺪ ،دﻋﻮت
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ »ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ« و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »ﺗﮏ ﺟﻨﺎﺣﯽ« ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﮐﺮده و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه:
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آزادی ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ،
ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ھﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ،
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﺧﺘﻼس و راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﺑﺮﻗﺮاری اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﺳﺎﻟﻢ،
آزادی ﺗﺸﮑﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و ﮔﺮدش
آزاد اطﻼﻋﺎت
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ،ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﻧﺎﺑﻮدی
ﺧﺎک و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ و ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت،

ﺑﺎ اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ دﮔﺮﺧﻮاھﯽ ،ﮐﻨﺸﮕﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻨﮫﺎ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ
در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ درج آن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در راه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراده ﻣﻠﯽ ﺧﻮد و ﻧﻪ در ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﭼﻨﺪ
ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺷﺪن از روﯾﺪاد ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮان ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ھﺮج و ﻣﺮج ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی
رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
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