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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  حمله غير منتظره وزير امور خارجه آمريكا به محافظه آاران جمهوري اسالمي در سيتي آالج نيويورك
  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20سه شنبه 

کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا روز دوشنبه در سخناني رهبري مذهبي محافظه کار جمهوري 
وي در سخنان خود مقامهاي مذهبي . اسالمي در ايران را مورد حمله شديد و غيرمنتظره قرار داد

همکارم . هم کردمحافظه کار را به تندي و لکه دار کردن مذهب اسالم به خاطر اهداف سياسي مت
  : بکتاش خمسه پور نگاهي دارد به گفته هاي کولين پاول

کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا در سخناني در سيتي کالج نيويورک ): راديو فردا(بكتاش خمسه پور 
مقامات مذهبي خود راي نخواهند توانست از : پيرامون تالشهاي آمريکا براي گسترش دموکراسي گفت

پاول گفت مردم ايران آزاديشان را دوباره مي خواهند . م ايران براي اصالحات جلوگيري کنندخواست مرد
  . و در اين زمينه هيچ ترديدي نمي تواند وجود داشته باشد

آنها مي خواهند از : پاول افزود. وي اظهار داشت آنها نمي خواهند اسالم رااز زندگي خود دور کنند
وزير خارجه .  به داخل منجالبي سياسي آشانده اند، آزاد باشندآساني آه جامه مقدس اسالم را

آنها . آنها براي خواستن اين زنداني شدند، آنها براي خواستن اين فريب داده شدند: آمريکا ادامه داد
  . براي خواستن اين ترسانده و تهديد شده اند

وزير خارجه آمريکا اشاره کرد که به . برخي تا کنون براي خواستن اين جان سپرده اند: پاول آنگاه افزود
رغم سرکوبيها و سختگيريها بر دانشجويان و رسانه هاي هوادار اصالحات، دهها هزار تن از ايرانيان، 

. بسياري از آنها زن، هنگام بازگشت شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل به ايران به پيشواز او شتافتند
  . ي هم معناي آن را مي دانندکولين پاول گفت مقامات مذهبي خود را

وزير . آيا آنها بايد نگران باشند؟ آيا بامداد در پي شب مي آيد؟ آنها بايد نگران باشند: پاول سپس پرسيد
. خارجه آمريکا در مورد اين اظهاراتش که تقريبا در اواسط سخنراني طوالنيش بيان شد، توضيحي نداد

ااز سياستهاي جرج واکر بوش رئيس جمهوري آمريکا در پاول در سخنرانيش در سيتي کالج نيويورک 
عراق وافغانستان دفاع کرد و درخواست رئيس جمهوري آمريکا را براي اصالحات دموکراتيک درخاورميانه 

  .مورد تاکيد قرار داد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  احمد باطبي از دو شب پيش ناپديد شده است  
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  .احمد باطبي پس از ديدار با ليگابو گزارشگر سازمان ملل ناپديد شده است
قرار بود : محمد باقر باطبي پدر احمد باطبي در تماس با خبرگزاري آار ايران، ايلنا، با اعالم اين خبر گفت

ن پس از حضور آه ظرف روز گذشته پسرم پس از پايان مرخصي خود را به زندان اوين معرفي آند؛ ليك
  .  تا اين ساعت هيچ اطالعي از وي نداريم, در مراسم افطاري در دانشگاه خود

اش را تهديد جاني   احمد باطبي و خانواده, هاي مكرر  آه افراد ناشناس چندين بار با تماس  وي با بيان اين
وضعيت آنوني پسرم را از مسئوالن خواستارم آه به اين وضعيت رسيدگي آنند و : اند، تأآيد آرد  آرده

  پايان پيام. مشخص آنند
  

  دانشجويان شبانه دانشگاه اصفهان به دليل افزايش شهريه در خيابان اصلي اين دانشگاه تجمع آردند  
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ان اصلي  بعدازظهر امروز در خياب3دانشجويان شبانه دانشگاه اصفهان به دليل افزايش شهريه از ساعت 
  .اين دانشگاه تجمع آردند

 نفر است و تاآنون مسئول روابط 2000 تا 1500به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، تعداد اين دانشجويان 
  .عمومي اين دانشگاه براي آرام آردن دانشجويان در خيابان اصلي حاضر شده است 

خيابان اصلي دانشگاه وجود ندارد بر اساس اين گزارش ازدحام جمعيت به حدي است آه امكان تردد در 
  . و رئيس حراست براي برطرف آردن اين امر در بين دانشجويان حضور دارد

 هزار تومان بوده و 20گفتني است اين دانشجويان به دليل افزايش شهريه ثابت آه در سال گذشته 
  . هزار تومان رسيده است تجمع آردند100امسال به 

ر شدن دآتر طالبي رئيس دانشگاه و پاسخگويي در خصوص علل دانشجويان متحصن خواهان حاض
  پايان پيام. افزايش شهريه دانشجويان شبانه هستند
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  سرايان ايران درگذشت  ي نسل تصنيف آخرين بازمانده

     ١٨/٠٨/١٣٨٢ يكشنبه 
  صبح امروز، استاد عبداهللا طالع همداني، شاگرد مستقيم عارف قزويني، دار فاني را وداع گفت
  .صبح امروز، استاد عبداهللا طالع همداني، شاگرد مستقيم عارف قزويني، دار فاني را وداع گفت

سرايان ايران و  ي نسل تصنيف او آخرين بازمانده)  خبرگزاري دانشجويان ايران ( به گزارش خبرنگار ايسنا
يك هفته بستري  سالگي، پس از 90داود بود آه در سن  همكار هنري قمرالملوك وزيري و مرتضي ني

 . بيمارستان سجاد تهران، به ديار حق شتافتICUشدن در بخش 
 

  اهداي جايزه شهامت اخالقي بنياد کراسکي به عباس اميرانتظام و هاشم آغاجري
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 زنداني عقيدتي ايراني اهداء مي  از سوي بنياد کراسکي، به دو2003جايزه شهامت اخالقي سال 
هاشم آغاجري به دليل تقاضاي قرائت مترقيانه از اسالم که . هاشم آغاجري و عباس امير انتظام: شود

به حقوق مدني احترام بگذارد و جدايي دين از دولت را بپذيرد، توسط مقام هاي جمهوري اسالمي، 
نشجويان باعث شد تا حکم مرگ وي معلق زنداني و به مرگ محکوم شد و اعتراض هاي گسترده دا

عباس اميرانتظام نيز قديمي ترين زنداني عقيدتي . شود، ولي وي همچنان در زندان به سر مي برد
جمهوري اسالمي است و متجاوز از بيست سال، به خاطر اصرار بر حكومتي عرفي در زندان به سر 

 اميرانتظام به اين معني است آه اين اهداي جايزه کراسکي به هاشم آغاجري و عباس. برده است
دآتر رامين . دونفر از خصوصياتي برخوردارند آه بنياد کراسکي، آنرا نشاني از شهامت اخالقي مي داند

  . احمدي درباره شهامت اخالقي عباس امير انتظام در دوراني مي گويد آه همه مسخ واليت فقيه بودند
عباس اميرانتظام در دوراني آه همه مسخ و مطيع : )New Havenنيو هيون (دآتر رامين احمدي 

روحانيت هستند، يعني در آن روزهاي بعد از انقالب، در مقام سخنگوي دولت آقاي بازرگان، در برابر 
هجوم روحانيت به سكوهاي قدرت ايستادگي مي آند و سعي مي آند آه مجلس خبرگان را منحل 

ايران مغلوب و يا مي شود گفت مفتون واليت فقيه شده در روزگاري آه بسياري از روشنفكران . آند
بودند، سعي مي آند از قانوني شدن واليت فقيه جلوگيري آند و براي اين آار بهاي سنگيني را مي 

پردازد، به جاسوسي متهم مي شود، خانواده و زندگيش را تباه مي آنند، به زندان و شكنجه مي 
ش مي دارند و باز در سالهايي آه آسي جرات اعتراض به  سال در زندان نگه23آشندش و بيش از 

الجوردي را ندارد، از زندان اعتراض مي آند، از حقوق زندانيان دفاع مي آند و به دنيا از زندان نامه و 
عكس به تخت زنجير آشيده شده خودش را مي دهد، خبر شكنجه و اعدام دسته جمعي زندانيان را 

در روزگاري آه همه ساآتند از رفراندم . ت را در برابر اين جنايات بيدار آنداعالم مي آند تا وجدان بشري
  . صحبت مي آند و باز بهاي صحبت آردن از رفراندم را هم مي پردازد

  
او از جواناني است آه همه زندگي خود را در تبق . اما هاشم آغاجري، از لوني ديگر است: س . ع 

ذاشته، ولي وقتي متوجه مي شود آه جان فشانيهاي او و اخالص براي پيشرفت جمهوري اسالمي گ
نظاير او به جاي آزادي و استقالل، حق ويژه اي براي گروه اندك و خاصي ايجاد آرده آه بر اساس آن، 

پايه هاي حكومت استبدادي خويش را محكم آنند، با شهامتي يادآردني، حكومت استبدادي روحانيان 
  .را زير سئوال مي برد

  
هاشم آغاجري هم به سهم خودش، در حاليكه جوان برآشيده اين انقالب : رامين احمديدآتر 

اسالمي است و زندگي اش را در طبق اخالص براي اين انقالب گذاشته و پايش را در جنگ براي دفاع از 
انقالب از دست داده، وقتي مي بيند يك جمعي ميراث خوار انقالب بر قدرت نشستند و به چپاول مال 

لت مشغولند و فساد و جنايت، به جاي اينكه با رعايت مصلحت شخصي سكوت آند، به اعتراض م
يعني اينكه بهايي آه اين دو براي اعتراضشان پرداختند، . دست مي زند و به گفتن حقيقت مي پردازد

 از زندان و زندگي شخصي و سابقه مبارزاتيشان با هم فرق مي آند، اما در يك چيز وجه مشترك دارند
نظر بنياد و آن شهامت اخالقيشان است در بازگو آردن حقيقت و تالش قهرمانانه اي آه براي بيدار 

  . آردن وجدان جهانيان مي آنند و بهايي آه براي آن مي پردازند
  

از دآتر احمدي پرسيدم تاثير اهداي اين جايزه به هاشم آغاجري و عباس اميرانتظام بر روند : س . ع 
  رام به حقوق بشر در ايران چه خواهد بود؟ گسترش و احت

  
به نظر من اين جايزه سهم مهمي مي تواند داشته باشد در پيشبرد حقوق بشر : دآتر رامين احمدي 

در ايران، چون به طور مشخص از طرف اروپاييان اين جايزه داده مي شود و به دو تن از مشهورترين 
ي آه مساله شان مساله دفاع از حقوق مردم است، زندانيان سياسي ايران داده مي شود و آسان

حقوق بشر است و دموآراسي، فكر مي آنم توجه دنيا به اين دو و در يك فاصله خيلي آوتاهي از دادن 
جايزه نوبل به خانم شيرين عبادي، نشان دهنده اهميتي است آه رهبران جنبش دموآراسي و حقوق 

 به ما دوخته شده، وجدانها بيدار شده و يكي فشار سياسي و چشم دنيا. بشر ايران در دنيا خرج آردند
اخالقي است در واقع آه اين حرآت به سوي دموآراسي را، به سوي يك رفراندم را آه آقاي امير 
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و من فكر مي . انتظام براي اولين بار از آن صحبت آرده بود بيش از هفت سال پيش، اين را تسريع آند
  .تاثير باشد در پيشبرد حرآت به سوي دموآراسي در ايرانآنم آه اين نمي تواند بي 

  
 نوامبر در سفارت لهستان در شهر واشنگتن 25قرار است اين جايزه ها طي مراسمي در روز : س . ع 

به برندگان اهدا شود، اما هاشم آغاجري در زندان جمهوري اسالمي است و آقاي عباس اميرانتظام 
حي را مي پردازد و مجددا به زندان بازگردانده خواهد شد و هيچكدام دوران نقاهت پس از يك عمل جرا

قادر به حضور در مراسم اهداي جايزه نيستند، ولي قرار است خانم الهام اميرانتظام، فرزند آقاي عباس 
امير انتظام به نمايندگي از پدرش و آقاي عبدالكريم سروش به نمايندگي از هاشم آغاجري در مراسم 

  : الهام امير انتظام در باره اهداي اين جايزه به پدرش مي گويد. د و جوايز را دريافت آنندحضور يابن
  

. از طرف پدرم از تمام آساني آه براي حقوق بشر فعاليت مي آنند، تشكر مي آنم: الهام اميرانتظام
 .اين جايزه مال ايران است و اميدوارم آه براي دموآراسي در ايران آمك بزرگي باشد

  
 آاظمي)زهرا (زيبارونده پ
  

ي مربوط  ي بررسي پرونده ي امروز خود، به ادامه آميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي در جلسه
  .به زهرا آاظمي پرداخت
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وگو با خبرنگار پارلماني  جميله آديور مخبر آميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي در گفت

در اين جلسه آه براي تكميل اطالعات : با اعالم اين خبر تصريح آرد) ايسنا(زاري دانشجويان ايران خبرگ
ي قضاييه و  هاي بعدي آميسيون برگزار شد، از آقايان مروي معاون اول قوه جهت فراهم آردن گزارش

نت ضدجاسوسي و ها و از وزارت اطالعات، معاو مرتضوي دادستاني تهران، بختياري رييس سازمان زندان
  .معاونت پارلماني دعوت شده بودند آه متاسفانه از دستگاه قضايي، مدعوين نيامده بودند

اي به آميسيون اعالم آرده بود آه با توجه به  ي قضاييه در نامه آقاي مروي معاون اول قوه: وي ادامه داد
آقاي مرتضوي . نيستي آميسيون  طرح موضوع در مجلس شوراي اسالمي نيازي به حضور در جلسه

ها نيز  آقاي بختياري رييس سازمان زندان. داند اعالم آردند آه آميسيون را صالح براي رسيدگي نمي
آه آميسيون گزارش خود را در خصوص دعوتنامه به صورت علني اعالم آرده  اعالم آردند آه به دليل اين

ان در آميسيون منتفي است و پرونده و در مطبوعات نيز منعكس شده است، نياز قانوني به حضور ايش
  .ي آيفري در حال رسيدگي است، بنابراين حضور پيدا نكردند نيز در محكمه
ي امروز آميسيون، معاونان پارلماني و ضدجاسوسي وزارت اطالعات حضور  در جلسه: آديور ادامه داد

ات گذشته، مدعوين هايي در جلسه، هيچ مطلبي اضافه بر اطالع ي بحث داشتند و با وجود ارايه
نتوانستند ارايه دهند، اما اعالم آمادگي آردند آه اگر سواالت مكتوب از سوي آميسيون به آنها داده 

  .شود، جواب مقتضي را خواهند داد
ي  مسوولين وزارت اطالعات آه در پاسخ به سوال برخي اعضاي آميسيون درباره: وي تصريح آرد

ي عملكرد وزارت اطالعات  ي آقاي مرتضوي درباره خواست و جوابيهابهامات و شبهاتي آه نسبت به آيفر
ي ابهامات و شبهاتي آه به مسووالن رسيدگي پرونده و هيات سه نفره  داشتند توضيح دادند، آه درباره

چنين اعالم آمادگي آردند آه آتبا جواب را در اختيار  ايم و هم نسبت داده شده است، توضيحاتي داده
  .دهندآميسيون قرار 

ي امروز آميسيون در خصوص  در جلسه: مخبر آميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي اعالم آرد
ي آميسيون اصل نود آه نقش نظارتي  آميز آقاي مرتضوي خطاب به رييس مجلس درباره ي توهين جوابيه

 مجلس اي به رييس هايي مطرح شد و اعضاي آميسيون به اين نتيجه رسيدند آه در نامه دارد بحث
  .رييسه در رابطه با اين جوابيه شوند خواستار واآنش مناسب و مقتضي هيات

رييسه و آميسيون اصل نود در دفاع  ي مشترآي با حضور هيات چنين قرار شد آه جلسه هم: وي افزود
. از شأن نظارتي مجلس تشكيل شود و توهين به شأن نظارتي اين آميسيون مورد بررسي قرار گيرد

 امانتهاي پي
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  موج جديد سرآوب و اعدام همزمان با سفر گزارشگر ويژه آزادي بيان به ايران
  )2003 نوامبر 10 (1382آبان19-دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

دستگيري و , امرژيم آخوندي همزمان با سفر گزارشگر ويژه آزادي بيان به ايران موج جديدي از اعد
  .شالق زدن جوانان در مالء عام و  هجوم وحشيانه به خانه هاي مردم براه انداخته است

 زنداني را صادر آرد آه از اين 25 آبان حكم اعدام 8دستگاه قضايي رژيم آخوندي در استان خراسان روز 
  .نفر حلق آويز شده اند9تعداد تاآنون 

.  اسامي شهاب، ذآراهللا و ابراهيم در تهران و آرج صادر شدآبان حكم اعدام سه زنداني به13روز 
در تهران ديوان عالي رژيم حكم اعدام . ضربه شالق قبل از اعدام محكوم شدند179ذآراهللا و ابراهيم به 

  .ساله را مورد تأييد قرار داد20يك جوان 
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م آرد آه مأموران سرآوبگر پاسدار حميدگريزان، فرمانده قرارگاه  موسوم به مرصاد در شرق ايران اعال
 تن را در اين منطقه به بهانه شرارت به قتل رسانده و دهها تن را 7نيروي انتظامي طي روزهاي اخير، 

  . دستگير آرده اند
در آرج . تن طي روزهاي اخير در اين شهر خبر داد200در شيراز فرمانده نيروي انتظامي از دستگيري 

 16 زن و 19در مشهد نيز . جوان را دستگير آردند36 يك جشن تولد  مأموران  رژيم در جريان هجوم به
  .مرد به خاطر شرآت در يك جشن دستگير شدند

در مشهد مأموران سرآوبگر، تعدادي از جوانان اين شهر را به اتهام شرارت دستگير و  به  منظور تحقير، 
نتظامي در مشهد، تعداد دستگير پاسدار يوسف زاده، معاون اطالعات نيروي ا. در سطح شهر گرداندند

برخي از دستگيرشدگان در مكانهايي چون سيس آباد، قلعة وآيل : نفر اعالم آرد و گفت137شدگان را 
در همدان نيز شش تن از جوانان به . آباد، گاز، پنج راه پايين، بلوار مصلي و قاسم آباد گردانده شدند

  .دصورت تحقيرآميزي در محله هاي شهر گردانده شدن
مقاومت ايران توجه مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر بويژه اجالس جاري مجمع عمومي ملل متحد 
را به تشديد نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران جلب نموده و خواستار محكوميت جنايات رژيم آخوندي 

  .مي باشد
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  اي اعتراف آرد   استفاده در بمب هسته  قداري پلوتونيوم قابلايران به توليد م: البرادعي گزارش داد
  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20سه شنبه 

اي ايران،   هاي هسته  المللي انرژي اتمي، امروز با انتشار گزارش خود درباره فعاليت  مديرآل آژانس بين
اي آاربرد دارد اعتراف    بمب هستهايران نسبت به توليد مقدار اندآي پلوتونيوم آه در ساخت: اعالم آرد

  .  آرد
در اين گزارش آه صبح امروز " محمد البرادعي"به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، 

شده با استفاده   ايران به توليد اورانيوم آمترغني:  عضو شوراي حكام توزيع شد آورده است35در ميان 
  .وسيله ليزر اعتراف آرده است  سازي به  و نيز عمليات غنيهاي گريز از مرآز   از دستگاه

هاي   ايران در گزارش خود به آژانس در مورد مواد، وسايل مربوط و فعاليت: افزايد  اين گزارش همچنين مي
  .اي است آوتاهي آرده است  پرتوزا آه در برگيرنده ماده هسته

آه " هگزافلورايد" اورانيوم    به تعداد محدودي آزمايشايران همچنين: اتمي گفت  المللي انرژي  آژانس بين
  . انجام داده بوده اعتراف آرد2002 و 1999در سال هاي 

اي و   گزارش ايران به آژانس شامل موارد نقض تعهدات هسته: البرادعي هفته گذشته اعالم آرده بود
  پايان پيام. هاست  سري آوتاهي  يك
  

   اتمي ش آژانس انرژيها از گزار اخبار متناقض رسانه
  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20سه شنبه 

هـاي    هاي ايران، برخي رسـانه      به رغم انتشار اخباري آامال مثبت از گزارش آژانس انرژي اتمي در رسانه            
 .عربي، اين گزارش را به شكل ديگري منعكس آردند

المللـي انـرژي     آژانـس بـين  ،نوشـت در اين زمينـه  » ايالف« سايت   »بازتاب«الملل    به گزارش سرويس بين   
ايران اعتراف آرده است آه مقـدار آمـي پلوتونيـوم، آـه در توليـد                : اتمي در گزارشي محرمانه اعالم آرد     

 .شود، توليد آرده است اي استفاده مي بمب هسته
در  UF6ايران برخالف اظهارات گذشته، اعتراف آرده آه با اسـتفاده از مقـدارآمي              : افزايد  اين گزارش مي  

 .هايي انجام داده است ق آاال، آزمايش  در شرآت بر2002 و 1999هاي  سال
ايران همچنين اعتراف آرده آه به دليل برخي مشكالت، نتوانسته است عمليات ايجاد تغييـر و تحـول در                   

اي از جملـه مقـدار آمـي پلوتونيـوم      اي را ـ آه نتيجـه آن توليـد مـواد هـسته      هاي اشعه ساخت و فعاليت
 . اعالم آندـ است

المللـي را بـه عنـوان دليلـي بـراي        تهران مصون ماندن از برخي مصوبات غيرقانوني بينبنا بر اين گزارش،  
 .اعالم نكردن اين برنامه برشمرده است

سازي با ليـزر، مقـداري اورانيـوم          ايران اعتراف آرده آه با استفاده از دستگاه گريز از مرآز و عمليات غني             
 .يد آرده استشده ضعيف تول غني

المللـي انـرژي اتمـي اعـالم آـرد            آژانـس بـين   : اين در حالي است آه خبرگزاري فارس در اين باره نوشت          
توانـد    اي نيافتـه اسـت امـا نمـي          هاي هسته   اي مبني بر تالش ايران براي توليد سالح         تاآنون هيچ نشانه  

 .آميز است اي اين آشور آامًال صلح بگويد آه برنامه هسته
اي آه توسط ديپلماتها براي خبرگزاري فرانسه خوانده شده اسـت، آژانـس               متن سند محرمانه  بر اساس   

هــاي  هــاي صـورت گرفتـه از سـوي ايـران را در مـورد توافـق       المللـي انـرژي اتمـي يـك رشـته از نقـض       بـين 
 . اي گزارش داده است المللي نظارت هسته بين

اي خود را پنهان آرده آه اين         اي فعاليتهاي هسته  ه  ايران بسياري از جنبه   «در اين گزارش آمده است آه       
اي   پيمان منع گـسترش سـالحهاي هـسته       ) مقررات ايمني (امر به نقض تعهدات آن براي پيروي از پادمان        

 » .منجر شده است
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هـاي اعـالم      اي و فعاليـت     اي مبنـي بـر اينكـه مـواد هـسته            هيچ نشانه «: در ادامه اين گزارش آمده است     
 » .اي مرتبط است، وجود ندارد هاي هسته ن به برنامه توليد سالحنشده و گذشته ايرا

المللي انرژي اتمي همچنان در حال تحقيق دربـاره ايـن موضـوع                آژانس بين   بر اساس اين سند محرمانه،    
 اي خود را مخفي آرده است؟  است آه آيا ايران برنامه سالحهاي هسته

 .  عضو ارائه خواهد شد35ين آژانس متشكل از  آينده شوراي حكام ا اين گزارش به نشست هفته
سياست شفافيت آامل را اتخـاذ آـرده و تـصميم گرفتـه اسـت      «بر اساس اين گزارش، ايران از ماه اآتبر        

 » .ايش به آژانس ارائه دهد هاي هسته تصوير آاملي را از همه فعاليت
ت نـشان داده و ايـن يـك تحـول مـورد             از آن زمان تاآنون ايران همكـاري فعـال و صـداق           «بنا بر اين گزارش،     
 » .استقبال است

 . بوده است» پذير محدود و واآنش«در ادامه اين گزارش آمده است آه پيش از ماه اآتبر، همكاري ايران 
بـه نقـل از گزارشـي از آژانـس          » رويتـر «: در همين حال ايسنا خبـر مـذآور را بـه ايـن شـكل مخـابره آـرد                  

هـيچ نـشاني از برنامـه تـسليحاتي مخفيانـه در ايـران يافـت نـشده                  : آـرد المللي انرژي اتمي اعـالم        بين
 . است

اما : به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، طبق نوشته اين خبرگزاري در گزارش آژانس ادعا شده است              
اي   بگيرد آه برنامه هسته آشد تا آژانس نتيجه با توجه به مخفي آاري ايران در گذشته، مدتي طول مي

 . آميز بوده است  منحصرا صلحايران
 . ايران تصديق آرده است آه مقدار اندآي پلوتونيوم توليد آرده است:در اين گزارش همچنين آمده است
ايران پذيرفته است آه مقادير اندآي از اورانيوم آمتر غني شده را :دهد گزارش خبرگزاري رويتر ادامه مي

رود، توليـد آـرده اسـت و در گـزارش تعـدادي از                ه آـار مـي    سازي ليزري بـ     آه در سانتريفوژ و مراحل غني     
اي از جملـه جداسـازي مقـدار انـدآي از             هاي پرتوافشاني شامل مواد هـسته       تبديالت، توليدات و فعاليت   

 . پلوتونيوم آوتاهي آرده است
هـاي    چنـين تـصديق آـرده اسـت آزمـايش           ايـران هـم   : المللي انرژي اتمي هم چنين اعالم آرد        آژانس بين 

 در آارخانـه آاليـه      2002  و   1999 در سـال    ) هگزافلوريـد (حدودي بـا اسـتفاده از مقـادير انـدآي اورانيـوم             م
 . الكتريك انجام گرفته است

 آيلـوگرم اورانيـوم هگزافلوريـد اسـت ـ      9/1 هـا شـامل    اين آزمـايش : در ادامه اين گزارش ادعا شده است
رود ـ آه ايران پيش از ايـن بـا نـسبت دادن      ار ميشكل شيميايي اورانيومي آه در روند غني سازي به آ

 . آن به ذرات نشت شده از سوپاپ سعي در مخفي آردن آن داشت
  

 در لشكرآباد 2000 ايران پذيرفته است آه در سال : براساس گزارش ايسنا آژانس هم چنين اعالم آرد
المللي انرژي اتمي مخفي  بينآارخانه غني سازي اورانيوم ليزري را برپا آرده است آه از ديد آژانس 

 .نگه داشته شده است
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  جنگ سالمت مردم عراق را به خطر انداخته است
  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20سه شنبه  -بي بي سي 

  .ره افتدبروز جنگ در عراق باعث شده است که بهداشت مردم اين کشور به مخاط
براساس گزارشی که اخيرا انتشار يافته است، بروز جنگ در عراق و تاثيراتی که بر شبکه بهداشتی و 
خدمات درمانی و همچنين شرايط زندگی در اکثر نقاط آن کشور باقی نهاده ممکن است سالمت مردم 

  .عراق را برای چندين نسل دستخوش اختالل کرده باشد
، که يک موسسه خيريه مستقر در بريتانياست، در "مداکت"در سازمان پزشکان و پرستاران فعال 

گزارش خود گفته اند که مهمترين مشکلی که جنگ پديد آورده نابوده شبکه های آبرسانی و نظام 
  .بهداشت شهری بوده است

  .همچنين، آتش سوزی در چاه های نفت و دود ناشی از آن بر سالمت مردم تاثير منفی داشته است
اثر بروز جنگ، نظام خدمات درمانی عراق مختل شده و بسياری از بيماران از دريافت اينگونه خدمات در 

  .محروم مانده اند و جان آنان به خطر افتاده است
به گفته اين سازمان، حدود دويست و پنجاه هزار کودک عراقی نيز با آغاز جنگ عليه بيماری سرخک 

  .ی به اين بيماری قرار گرفته اندواکسينه نشده اند و در معرض ابتال
پزشکان عراقی نيز گفته اند که نرخ سوء تغذيه به دو برابر افزايش يافته و امراض ناشی از مصرف آب 

  .آلوده رو به گسترش بوده است
  .کودکان، زنان و افراد سالمند بيش از سايرين با مشکالت بهداشتی مواجه اند

لمللی ارايه خدمات بشردوستانه از عراق، که به دليل ادامه نا در عين حال، خروج سازمان های بين ا
امنی در آن کشور کار خود را تعطيل کرده اند، باعث شده است تا گردآوری آمار دقيق در مورد شرايط 

  . بهداشتی مردم عراق دشوار شود
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مي عليه نيروي ي نيروهاي ائتالف در عراق اذعان داشت، حمالت نظا ژنرال ريكاردو سانچز، فرمانده
  .دهند  درصد از اين عملياتها در مرآز بغداد رخ مي60آمريكا در عراق اخيرا افزايش يافته است و 

  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20سه شنبه 
ي تلويزيوني الجزيره، ژنرال سانچز آه  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

به دنبال افزايش : كايي در عراق است، در يك آنفرانس خبري اظهار داشتي نيروهاي آمري فرمانده
 5000اند بيش از  هاي نظامي در عراق آه اخيرا سير صعودي داشته است، نيروهاي ما توانسته عمليات

  .تن از افراد مظنون به انجام اين عملياتها را دستگير آنند
هاي امنيتي به نيروهاي  د انتقال و تحويل مسووليتنيروهاي ائتالف در حال حاضر در صد: سانچز افزود

يي خود را به پايان برسانند، به  عراقي هستند و اين اقدام را زماني آه اين نيروها آموزشهاي دوره
  .ي عمل خواهند گذاشت مرحله

 امنيتي آشورشان را خود بدست  مردم عراق مطمئنا در آينده مسووليت: وي همچنين تاآيد آرد
  .رفتخواهند گ

عمليات تخريبي در عراق و افزايش عمليات مسلحانه در : فرمانده نيروهاي ائتالف در عراق تصريح آرد
گيرد،  هاي نظام سابق عراق انجام مي ي باقيمانده اين آشور عليه نيروهاي آمريكا، نه تنها به واسطه

 عراق وارد اين آشور ي صدها تن از نيروهاي خارجي آه از مرزهاي آشورهاي هم جوار بلكه بواسطه
  .باشد گيرد و تابعيت اين افراد اآثرا يمني، مصري، سوداني و سوري مي شوند، انجام مي مي

هاي نظام سابق در عراق و سازماندهي برخي از  به رغم وجود برخي از باقيمانده: سانچز تاآيد آرد
به قدرت نخواهد رسيد و ما در حمالت نظامي توسط اين افراد، اين نظام هرگز براي بار ديگر در عراق 

مبارزه با نيروهاي مقاومت در عراق تاآيد و اصرار داريم و تا زمان نابودي اين گروها همچنان به مبارزه و 
  .تالشهاي خود ادامه خواهيم داد

ي نيروهاي نظامي آمريكا به شهر سامراء و استفاده از  اين ژنرال آمريكايي هم چنين با اشاره به حمله
اند و هيچ شرآت  يي را انجام نداده نيروهاي آمريكايي چنين حمله: هاي خمپاره در اين حمله گفت گلوله

  .اند يا دخالتي در آن نداشته
 تن را آه مظنون به عضويت 20اخيرا حدود : به گزارش ايسنا، ژنرال سانچز هم چنين به خبرنگاران گفت

  . باشيم  بازجويي از آنها ميايم و هنوز در حال در القاعده هستند، دستگير آرده
  .دانيم آه آيا آنها از اعضاي القاعده هستند يا خير هنوز آامال نمي: وي افزود

نه چندان : اند، گفت سانچز در پاسخ به اين سوال آه تا چه اندازه به دستگيري صدام نزديك شده
  .نزديك

رزان توان خود را بهبود ها در عراق تشديد شده و مبا ترديدي نيست آه شورش: وي تاآيد آرد
 انتهاي پيام. آنند اند و در حمالت اخيرشان از نارنجك و خمپاره راآت استفاده مي بخشيده

  
  گروه هاي اسالم گراي آرد عراق

  2003 نوامبر 12 –1382 آبان 21 چهار شنبه - روزنامه شرق -الجزيره: منبع: علي صبري
مسئله اي آه گروه ياد شده را به سمت .  خواهد بوددوم تداوم بازداشت علي بابير، رهبر اين گروه

گفت وگوي آرام و بي صدا با آمريكايي ها مي تواند سوق دهد تا به منظور پيشگيري از يك انتحار، با 
تداوم بازداشت بابير، موضع جناحي آه تحول سياسي را در اين گروه برنمي تابد، . واقعيت ها آنار بيايند

مقابل آزادسازي سريع تر او، گروه مذآور را به سمت شيوه هاي سياسي و آنار تقويت خواهد آرد و در 
اما حرآت اسالمي، به نظر مي رسد خارج از محاسبات نيروهاي . گذاشتن سالح سوق خواهد داد

طبعا در برابر . زيرا اين گروه از نوعي فقدان وزن سياسي و نظامي رنج مي برد. حاضر از صحنه باشد
ود مبني بر تحويل دادن سالح  خود و تبديل شدن به يك حزب سياسي چندان تحميل هاي موج

  .مقاومتي نمي تواند داشته باشد
اين حزب آه تاآنون . به هر حال اتحاد اسالمي آردستان بيشترين سود را از شرايط موجود خواهد برد
خود افزوده و شايد مسلح عمل نكرده، مي تواند با برخورداري از شرايط موجود بر محبوبيت پيشين 

به ويژه در صورتي آه ساير احزاب از جمله اتحاديه . دستاوردهاي بزرگي را هم در آينده داشته باشد
اين گروه  شرايط غيرمنصفانه اي را بر قلمرو بازي سياسي تحميل . ميهني آردستان خلع سالح شوند

اما وقتي رقابت به رقابتي سياسي و . مي آرد و تقريبا قدرت را در منطقه در احتكار خود در آورده بود
  .عادالنه تبديل شود آن وقت حرف آخر را صندوق هاي رأي خواهند زد

به اين ترتيب انتظار مي رود دستاوردهاي اتحاد اسالمي آردستان بسيار بيشتر از آن چيزي باشد آه 
تژيك سليمانيه به آن مدير مرآز مطالعات و پژوهش هاي استرا» فريداهللا سرد«بعضي ناظران از جمله 

زيرا او معتقد است اتحاد اسالمي دستاوردهاي خود را مديون شكست قدرت هاي حاآم بر . باور دارند
سليمانيه و اربيل است آه نتوانستند سطح معيشتي مناسبي را طي دوازده  سال گذشته براي 

ود و خواسته هاي در صورتي آه حكومت ثابتي در عراق تشكيل ش. شهروندان آردي فراهم سازند
. شهروندان را پاسخ دهد، اتحاد اسالمي نيز بدون ترديد بخشي از برگ هاي خود را از دست خواهد داد
زيرا بخشي از محبوبيت خود را مديون آمك رساني به شهروندان و فعاليت هاي اجتماعي در منطقه 

زيرا احزاب .  تغيير خواهد آردگرايش هاي حزبي و سياسي به طور آلي در آردستان» فريد«به نظر . بود
منبع درآمد تعداد زيادي از مردم را تشكيل مي داد آه چه در درون حزب و نهادهاي آن و يا در درون 

در حالي آه با تشكيل شدن يك دولت پايدار، شهروندان حقوق . نهادهاي دولتي فعاليت مي آردند
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ي به احزاب يكي از گزينه ها و نه تنها گزينه آنها ثابتي را از نهادهاي دولتي بگيرند آن وقت ديگر وابستگ
در . اين مسئله مي تواند به آلي بر روند فعاليت احزاب آردستان اثر بگذارد. به حساب خواهد آمد

خصوص جماعت اسالمي، واقعيت هاي تازه، اين گروه را ناچار خواهد ساخت آه از حالت مسلح به 
ورت گروه هاي آوچك و غيرآارآمدي باقي بماند آه ناچار به حالتي غيرمسلح تغيير شكل دهد يا به ص

اما گروه هايي آه به جاي فعاليت هاي مسلحانه، فعاليت هاي . فعاليت هاي زيرزميني خواهد شد
  .سياسي را در پيش گيرند، فرصت بهتري براي آينده خواهند داشت

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  ها از مرز عراق است    مشكل بزرگ ما عبور غيرقانوني ايراني: قفرمانده نيروهاي اوآرايني در عرا

  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20سه شنبه 
ها از مرز عراق را   قصد داريم جلوي عبور غيرقانوني ايراني: فرمانده نيروهاي اوآرايني امروز ادعا آرد

  .بگيريم
مشكل بزرگ ما عبور غيرقانوني از : گفت" بوراآناتولي سو"ايلنا، ژنرال   به گزارش خبرگزاري آار ايران،

سوي مرزهاي ايران به عراق است و ما براي فيصله دادن به اين معضل، بر تعداد نيروها و بالگردهاي 
  .خود خواهيم افزود

آن دسته از نيروهاي ما آه مسؤول : ، وي افزود)سپا(سعودي  به گزارش خبرگزاري رسمي عربستان
هاي مرزي خواهند افزود تا   زني  ند با آغاز سال جديد ميالدي بر حجم گشتنگهباني از مرزها هست

  .جلوي عبور و مرور غيرقانوني از طريق مرز ايران را بگيرند
تااوائل :  بالگرد هستند، اعالم آرد10سوبورا با اشاره به اينكه نيروهاي اوآرايني در حال حاضر داراي 

 آيلومتر از منطقه مرزي ايران با 140يابد تا بالگردها بتوانند   يش مي اين تعداد به دو برابر افزا2004سال 
  پايان پيام. عراق را پوشش دهند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان20: روزنامه های تهران

  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20سه شنبه  -بي بي سي 
اصلی خود خبر داده اند که ايران در نامه ای به آژانس بين روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های 

  .المللی انرژی اتمی فعاليت های خود برای غنی سازی اورانيوم را متوقف کرد
 همراه خبر اعالم رسمی توقف فعاليت های غنی سازی اورانيوم عکسی از دبير انتخاب و ايران

  .ين به ديدار رييس جمهوری روسيه رفته استشورای عالی امنيت ملی چاپ کرده اند که در کاخ کرمل
 پوتين در ديدار با حسن روحانی اعالم کرده است که دولت جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

روسيه برای ادامه همکاری های هسته ای خود با ايران تحت تاثير فشارهای دولت های ديگر قرار نمی 
  .گيرد

 سياسی را درباره آخرين اظهار نظر رييس جمهوری آمريکا  در گزارشی نظر عده ای از فعاالناعتماد
در صدر اخبار خود » دموکراسی وارداتی نيست«درباره خواست های دموکراتيک مردم ايران را با عنوان 

  .آورده است
   برای مداخله در کشورهای ديگر دمکراسی  بوش  فريبرز رييس دانا گفته است بهانهاعتمادبه نوشته 
 می   ديكتاتور هم اجازه  های  حاآميت  داخـلی آنند و اقدامات  می  جويی  بهانه   آاران محافظهنئو.  اســت

  .خورند  می   نيز فريب  خاورميانه  از اهالی اتفاقا بسياری.  آنند  استفاده  حربه دهد که آن ها از اين 
   گفت پيش  سخن دموآراسی از   بوش  آه  باری  گفته است آخريناعتماداين فعال سياسی به نوشته 

   متحده  اياالت  نـظاميان  داد آه  وعده  عراق  ملت  بود که به  عراق  به  متحده  اياالت  نظامی از آغاز حـمله
 خود   بـه  واقعيت  روز بعد رنگ  بيست  وعده اين. روند  می   عراق  دموآراسی به  و تحقق  صدام  نابودی برای
  . گرفت

 با اشاره به تجربه های عراق و کره شمالی در برابر آمريکا نوشته شرقر مقاله ای در محمد قوچانی د
ايران در ميانه آن دو کشور قرار گرفته در حالی که مانند کره بمب اتمی در اختيار ندارد و همچون صدام 

  . سر ستيز با نظام بين الملل ندارد
ق بشر در تهران، حکومت قدم در راه بی انتهايی  بعد از پذيرش نماينده ويژه حقوشرقبه نظر سردبير 

اينك ما وارد بازی ای شده ايم آه بايد . است آه در آن قواعدی مشخص مقصدی نامعلوم را رقم می زند
  .تا انتها برويم

 با تاکيد بر اين که ايران نه مانند کره است و نه عراق صدام نوشته آافي است حکومت شرقسرمقاله 
آه به ليگابو توضيح مي دهد به روشنفكران، حقوقدانان و نهادهاي ملي و مدني خود به همان اندازه 

توضيح دهد تا نه تنها آسي سوداي حمله به ايران را در سر نپرور اند بلكه بتوانيم وارد نظام بين الملل 
  .شويم

 خبر داده که  از گزارش مخبر کميسيون ويژه مجلس درباره فعاليت های غير قانونی قوه قضاييهياس نو
در به وجود دادسرائی دائمی در زندان اوين اشاره شده که خالف قانون در محوطه زندان به کار خود 

  .ادامه می دهد و در نتيجه نه وکال و نه هيچ کس ديگر امکان مراجعه به آن جا را ندارد
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شته تشكيل شد محسن آرمين گفته است دادسرای مستقر در اوين پس از حوادث خرداد و تير ماه گذ
  .آه به پرونده دستگيرشدگان در اين روزها رسيدگی آند و حاال به صورت دائم آار می آند

در پايان ديدار ده روزه نماينده ويژه حقوق بشر در مورد آزادی بيان در تهران روزنامه های مختلف سخنان 
 کاران را خوش آمده که آن را در آمبئی ليگابو را منعکس کرده اند که بيشتر روزنامه های هوادار محافظه

  .صفحات اول خود منعکس کرده اند
 فرستاده ويژه سازمان ملل در مصاحبه مطبوعاتی خود چنين پيدا بود که از مسائل شرقبه نوشته 

  .داخلی ايران اطالع چندانی ندارد و و چند باری گفت ايران هم مانند کشورهای ديگر مسائل خود را دارد
شار خبر پايان سفر نماينده ويژه سازمان ملل نوشته که وی در آخرين روز ديدارش در  ضمن انتياس نو

زندان اوين با اکبر گنجی و هاشم آغاجری ديدار و گفتگو کرد که عکس هائی از اين ديدار تنها در نشريه 
  .اداره زندان ها چاپ شده است

 به فشارهای بين المللی برای رعايت  از زبان يک نماينده اقليت محافظه کار مجلس با اشارهانتخاب
حقوق بشر در ايران نوشته که در کشور هيچ گاه حقوق بشر نقص نشده است و دليلی ندارد که 

  .شرايط تازه را قبول کنيم
 در کاريکاتوری از بزرگمهر حسين پور، هاشم آغاجری را مجسم کرده که از پنجره های زندان به ياس نو

ر در دانشگاه تهران در آن پيداست نگاه می کند و می بيند که به شکل و خارج از زندان جائی که س
  قيافه هستند

 خبر داده آيت اهللا مکارم شيرازی در فتوائی که به درخواست عده ای از دانشجويان صادر کرده انتخاب
  .نوشته است حرمت مصافحه زنان با افراد نامحرم از مسلمات فقه شيعه است

فتوا از سوی آيت اهللا نوری همدانی خبر داده چنانکه در روزهای گذشته آيت اهللا از مشابه اين رسالت 
صافی گلپايگانی و فاضل لنکرانی نيز به دبنال مخالفت محافظه کاران با مراسم بزرگداشت شيرين 

  .عبادی در دانشگاه اميرکبير به دادن چنين فتواهائی دست زده بودند
 در خبر کوتاهی نوشته بود که عده ای توانسته اند از آيت اهللا  سه روز پيشجمهوری اسالمیروزنامه 

منتظری در اين مورد فتوائی بگيرند که در آن نوشته شده دست دادن زن مسلمان با مرد اجنبی اگر 
  .قصد التذاذ در ميان نباشد حرام نيست

چشم انداز اين  در مقاله ای با اشاره به تهيه برنامه بيست ساله توسعه کشور نوشته آفتاب يزد
  . پيش رفته ترين کشور منطقه خواهد بود2004برنامه می گويد که ايران در سال 

 پيشرفت در جهان امروز مستلزم پيش شرط هائی است مانند آفتاب يزدبه نوشته سردبير روزنامه 
مه  می نويسد که ايران بايد اداکيهاناحساس وظيفه نسبت به روابط خارجی و در حالی که روزنامه 

فعاليت شرکت نفتی توتال را منوط به رفع محدوديت حجاب دختران در مدارس فرانسه کند چگونه چنين 
  .کاری متصور است

 با اشاره به طرح فوری وزارت نفت برای واردات بنزين که هفته گذشته مجلس آفتاب يزدبه نوشته 
ل بنزين را پيش بينی کند چشم فوريت آن را نپذيرفت نوشته وقتی وزارت نفت نمی تواند مصرف يک سا

  انداز بيست ساله آينده چطور تهيه خواهد شد؟
 در سرمقاله خود نوشته که برای اولين بار در سال های اخير دو موضوع غير سياسی ذهن اعتماد

جامعه را به خود مشغول کرده است اول موضوع بهای سوخت و سياست هائی که بايد برای جلوگيری 
اتخاذ کرد و ديگر افزايش باورنکردنی تصادف های جاده ای که به نظر کارشناسان در از مصرف بی رويه 

  .هر دو اين موارد به نقطه بحرانی نزديک شده ايم
  

  گوناگون
  

  بيانيه راهبردي پنجمين آنگره جبهه مشارآت ايران اسالمي
 

  1382 مهـرماه 25 و 24
  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  :مقدمه

 جبهه مشارآت ايران اسالمي با شرآت اعضاي آنگره يعني شـوراي مرآـزي،              پنجمين آنگره سراسري  
ها و مناطق سراسر آشور بـراي         ها، شاخه   دفتر سياسي، هيأت اجرايي، هيأت داوري، نمايندگان آميته       

 مهرمـاه   25 و   24تبيين مسايل مهم داخلي و خارجي و تعيين خـط مـشي جبهـه در قبـال آنهـا در تـاريخ                       
  .شد گزار  در تهران بر1382

هايي است آه در اين آنگره مورد نقد و بررسي  ها و برنامه آيد، رئوس مسايل، سياست آنچه در پي مي
قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات پيشنهادي مناطق نهايتًا به صورت بيانيه راهبردي جبهه مشارآت 

  .ايران اسالمي از سوي شوراي مرآزي صادر شد
ها،  صيف وضع سياسي آشور اختصاص دارد و بخش دوم به تبيين ديدگاهبخش اول اين بيانيه به تو

هاي  شد از وضعيت آنوني در عرصه هاي برون رويكردها و مواضع جبهه در برابر مسايل مهم آشور و راه
  .پردازد مختلف مي
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اميد است آه طرح روشن اين مسايل و مواضع بتواند به پيشبرد جنبش اصالحي آشور و تحقق 
انداز اميدبخشي براي همفكري، نقد و همكاري همه آناني  اي انقالب اسالمي آمك آند و چشمه آرمان

  .انديشند، بگشايد آه به سربلندي ايران و استواري مردمساالري ديني مي
   

  توصيف وضع آنوني و مسايل اساسي پيش رو: بخش اول
   مسأله اساسي     -1-1

تقاي سطح زندگي ايرانيان متناسب با پيشرفت جوامع  ار بيش از يك قرن است آه حاآميت قانون،
هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، نيل به آزادي و استقالل و برخورداري  صنعتي، رفع تحقير و تبعيض

ايرانيان براي تحقق اين . هاي مشهود مردم ماست  از جمله خواسته…از حقوق شهروندي و 
 چون انقالب مشروطه، نهضت ملي شدن نفت، هاي اجتماعي و سياسي عظيمي ها، جنبش خواسته

. اند ها، پيشرو آشورهاي منطقه بوده اند و در بسياري از زمينه  خرداد و انقالب اسالمي را آفريده15قيام 
طلبي دوم خرداد، حرآتي برجسته و پرمعناست آه برانگيزندة  ها، جنبش اصالح در تداوم اين تالش

المللي  در واقع، انتظار جهش جديدي در سطح ملي و بين.  استاميدهاي بيشتري در ميان مردم بوده
ها و عدم تحقق مطالبات مردم در نهضت مشروطه و نهضت  به وجود آمده بود، زيرا علل اصلي ناآامي

هايي  توجهي در اين مقطع بر طرف شده بود و شاخص ملي، آه ساخت ضعيف اجتماعي تا حدود قابل
 ارتباطات، اقتصاد صنعتي و طبقه متوسط جديد در جامعه تأثيرگذارتر نظير شهرنشيني، سواد و آموزش،

حتي در قياس با وضعيت پس از پيروزي انقالب اسالمي آه سرفصل تاريخ نوين ما بود، . شده بودند
انقالب اسالمي دستاوردهاي بزرگي در آسب .  روي آشور قرار گرفته بود اي پيش هاي تازه فرصت

ئه جمهوري اسالمي به عنوان سرمشق جديدي براي اعمال حاآميت مردم به استقالل و آزادي و ارا
ساله، فقدان يا  اي چون تروريسم، جنگ تحميلي هشت هاي ويژه همراه داشت اما در عمل با دشواري

در عين حال خيزش . ها و سازوآارهاي تجربي و تخصصي و مسايلي از اين دست روبرو بود ضعف ديدگاه
تر شده بود، جنگ عراق  هاي اجتماعي آشور قوي م خرداد در حالي رخ داد آه بنياناصالحي مردم در دو

باز شدن راه رقابت قانونمند  و ايران و جنگ سرد پايان يافته بود و در نظام جمهوري اسالمي نيز 
سياسي و به ميدان آمدن حماسي و آگاهانه مردم امكان طرح ديدگاهي نو از سوي شخصيتي متفكر و 

جمهور، عاليم ترميم و  واه چون سيدمحمد خاتمي فراهم شد و با انتخاب وي به عنوان رئيسآزاديخ
. پذيري نظام سياسي به ويژه براي قشرهاي فرهيخته و شهروندان جوياي تحول آشكار گرديد اصالح

جمهور و تشكيل مجلس ششم با اآثريت قاطع  اآثريت مردم ايران دو بار با حمايت گسترده از رئيس
هاي قانوني،  طلب، به اين اميد دامن زدند آه مطالبات تاريخي بر حق ملي به شيوه ايندگان اصالحنم

بدين سان يكبار ديگر، . هزينه و از طريق ساختارهاي موجود سياسي تأمين خواهد شد اصالحي و آم
  .زدني در ميان آشورهاي ديگر تبديل شد ايران به آانوني اميدآفرين، آشوري ممتاز و مثال

به رغم پيدايش آن همه اميد، در سطوح مختلف جامعه، بايد اذعان آرد آه متأسفانه امواج اين اميد به 
سياسي  ميزان زيادي فروآش آرده است و بروز ياس و سرخوردگي در ميان مردم، مشخصه بارز جامعه

 مشروع هاي سياسي و حقوقي در مسير تحقق مطالبات انسداد. ايران در شرايط آنوني شده است
هاي  هاي تاريخي با امكانات و واقعيت مردم در آنار شكافي آه ميان توقعات به وجود آمده و خواسته

بر اين پايه، مسأله اساسي آه اينك در برابر فرهيختگان، نيروهاي سياسي و . آنوني آشور وجود دارد
آنوني و چگونگي آميز  عموم دلسوزان ايران مطرح است، شناخت عوامل پيدايش و رشد وضع يأس

  .رفت از آن است برون
  هاي حقوقي ها و نگاه  ريشه-1-2

هـاي مختلـف بـا آنهـا روبروسـت بـه خـوبي                هاي مسايلي آه جامعه ما در زمينـه         نگاهي به زوايا و ريشه    
دهد آه مسأله اصلي آشور ما استقرار مردمساالري، مهار قـدرت و حاآميـت قـانون اسـت و                     نشان مي 

آند و به اين پديـده ابعـاد         ا هر منطقي آه باشد ايجاد انسداد سياسي و حقوقي مي          اعتنايي به آن ب     بي
  .دهد تري نيز مي گسترده

تفسير مردمساالرانه قانون اساسي و تعريف و تنظيم مناسبات ميـان ارآـان و اجـزاي نظـام بـا محوريـت                      
 و   در نگـرش  . اد اسـت  اصول قانون اساسي و عمل تمامي ارآان نظام در آن چارچوب، راه رفع ايـن انـسد                

ها و روندهاي قانوني نـه تنهـا موجـب تـضعيف هـيچ رآنـي از نظـام                     طلبانه، عمل در چارچوب      اصالح  روش
هـاي نـوين سياسـي،     در نظـام . آنـد  شود، بلكه موجبات تقويت ارآان آن را هم فراهم مي     سياسي نمي 

آننـدة رابطـه      ترين عامل تعيين  هم به حكم مباني ديرين حقوقي و هم به اعتبار تجارب جديد بشري مهم             
ميان دولت و ملت و موثرترين سازوآار انـسجام بخـشيدن بـه مناسـبات ميـان ارآـان حكومـت، تبعيـت از                        

متأسـفانه آنچـه    . موازين حقوقي در چارچوب قانون اساسي و قرار نگرفتن هيچ نقشي فراتر از آن است              
ت، محدود شدن نقش و اثربخشي      در طول سال گذشته حتي به نسبت ساليان پيش تشديد شده اس           

هـاي انتـصابي در       نهادهاي انتخابي آشور از يكسو و بيطرفانه عمـل نكـردن نهادهـاي اجمـاعي و داوري                
نتيجة گريز ناپـذير ايـن وضـع، پـائين آمـدن آـارآيي نظـام          . هاي سياسي از سوي ديگر است       عرصة رقابت 

 حكومت ـ ملت است، آه طبيعتًا به موقعيت  هاي ها و فاصله مديريتي و اجرائي آشور و باال رفتن شكاف
  . رساند جهاني جمهوري اسالمي نيز آسيب مي

نمونه بارز پيدايش چنين وضعيتي، تمسك به داليل غيرحقوقي از سوي شوراي نگهبان براي رد برخي 
هاي مهم مصوب مجلس و نيز عدم تصويب برخي از آنها در مجمع تشخيص مصلحت نظام  لوايح و طرح
گيري سياسي اآثريت اعضاي هر دو نهاد به سوي اقليت موجود در   دليل اصلي آن جهتاست آه
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جامعه است، نتيجه آنكه عمًال حق و امكان قانونگذاري اآثريت نمايندگان مردم در مجلس تا حدود زيادي 
  .منتفي شده است

هـا مرجـع قـانوني در     آـه نـه تن  -در موارد ديگري حتي به استناد مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي      
 مـصوبات مجلـس     -گذاري نيست، بلكه بايد همه مصوبات آن با قانون مجلس انطباق داشـته باشـد                  قانون

  .است مردود شمرده شده
اند و ظن به اينكه مقام رهبري دربارة  اي حتي پا را فراتر از اين گذاشته انگيزتر اينكه اآنون عده تأسف

خوانند و طبق برخي نظرات شوراي نگهبان آنچه در  قانون ميموضوعي نظري داشته باشند را عين 
با طرح اين گونه تفاسير اصل تفكيك قوا و . آيد قانون اساسي آمده است آف اختيارات به حساب مي

تر از آن اصل محدوديت و پاسخگو بودن ارآان قدرت آه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  مهم
گيرد و در عمل موجبات تضعيف قانون اساسي، تضعيف جايگاه   قرار ميمنظور شده است، مورد مناقشه

  .آند رهبري و تضعيف قوا و نهادهاي منتخب مردم را فراهم مي
ورزي براي  با توجه به اين نگرش و رويه حقوقي در سالهاي اخير بايد اذعان داشت آه هرگونه سياست

چارچوب قانون اساسي فعاليت آنند، بسيار هاي مستقل و منتقد آه مايل باشند در  اشخاص و تشكل
اآنون روشن است آه تحقق هر گونه اصالح در ساخت حقوقي قدرت آه در بر . دشوار شده است

گيرنده مصالح نظام جمهوري اسالمي و منافع مردم باشد و دمكراتيزه شدن اين ساخت و موثر بودن 
هاي  هايي است آه در سال ها و رويه  نگرشرأي مردم را در پي داشته باشد، منوط و مشروط به تغيير

  .اخير در برابر منتخبان مردم اتخاذ شده است
اگر تفسير قانون اساسي از سوي بخشي از حاآميت در قالب يك برداشت خاص و جناحي محدود 

در . شود هاي مختلف استخراج مي هاي فراقانوني حتي فراتر از قانون اساسي به مناسبت بماند، نقش
 آه تعداد و شرايط داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان و رسيدگي به صالحيت آنان نيز توسط وضعيتي

همين بينش انجام شود، اعالم نظر درباره صالحيت داوطلبان عضويت در مجلس و رياست جمهوري نيز 
در چنين شرايطي . ماند تحت تأثير همين وضعيت باشد، جايي براي رقابت قانونمند سياسي باقي نمي

 عمل شوراي نگهبان،   توجهي تحت تأثير نظر و طبيعي است آه موفقيت مجلس و دولت تا حدود قابل
مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقالب فرهنگي، قوه قضائيه، صدا و سيما و نهادهاي ديگر 

  . آنند، قرار گيرد آه با اين روش تنها يك بينش را نمايندگي مي
وقي آشور عمًال با انسداد مواجه است و همين انسداد در ميان جامعه در اين وضعيت آه ساخت حق

توان با عملكرد مديريت آالن آشور فضا را تغيير داد و مردم  آند، تنها مي سياسي آشور ايجاد يأس مي
را به رفع انسداد حقوقي دلگرم آرد و مشارآت آنان را در برخي امور به خصوص در عرصه انتخابات 

هاي وسيعي از مردم را به سوي تغيير ساختار خواهد  هاي غلط بخش  طبيعتًا تداوم روش.انتظار داشت
. ساز بايد به حساب آيد از اين رو به نظر ما انتخابات مجلس هفتم يك نقطه عطِف سرنوشت. برد

تواند نشان دهد آه آيا مردم در پي اصالح رفتارها هستند و با آن  چگونگي برگزاري اين انتخابات مي
هاي مختلف خواهان تغيير ساختار حقوقي  هاي نابجا، به زبان راضي خواهند شد يا به دليل ايستادگي

  .اند شده
   مسايل و رويكردهاي سياسي-1-3

انسداد در ساختار حقوقي و اجرايي آشور از طريق مانع تراشي در راه تصويب آن دسته از لوايح و 
ت سياسي شهروندان است، اولين و مهمترين مسأله هايي آه نتيجه آن تحقق بخشي از مطالبا طرح

دومين مسئله تالش براي ايجاد رعب و . در جهت ايجاد ياس و انفعال در فضاي سياسي آشور است
هاي جامعه، مانند دانشجويان و دانشگاهيان،  وحشت در جامعه مدني و در راه فعاليت پيشروترين بخش

 تهديد، احضار،  سازي، ان و محققان دلسوز از طريق پروندهنگاران و فعاالن سياسي، روشنفكر روزنامه
نتيجه وقوع . هاي فشار است زندان، اعمال محدوديت در برگزاري اجتماعات و برهم زدن آنها توسط گروه

 پس 76اين انتخابات نشان داد مردم اميدوار سال . و تداوم اين وضعيت در انتخابات نهم اسفند بروز آرد
اين . اند  از مفيد بودن رأي خود در جهت اصالح امور تا حدود زيادي نااميد شده81  سال در سال6از 

ترين آنها به چالش آشيده شدن ايده  ها و پيامدهاي گوناگوني دارد آه يكي از روشن سرخوردگي، پيام
و با سازوآارهاي قانوني در ميان بخش هاي مؤثري از جامعه است آه » اصالح امور از درون نظام«
  .اند طلب دوم خرداد آن را تا آنون مطرح و پيگيري آرده يروهاي سياسي اصالحن

اي است آه روزي از حمايت   نخستين و مهمترين ايده- »اصالح از درون«هم اآنـون در برابر الگوي 
 رويكردهاي ديگري در جامعه -برخوردار بود )  درصد واجدان شرايط83نزديك به (اآثريت قاطع مردم 

هايي آه نه تنها با نفي  رويكرد افراد و گروه.  در سطح افكار عمومي مطرح شده استسياسي و
طلبانه، بلكه با تخطئه جنبش دوم خرداد و  آوردهاي انقالب و ضرورت پاسداشت موازين استقالل دست

اع  دف»آزاد آردن ايران با سيادت و آمك آمريكا«ناپذيري نظام جمهوري اسالمي ايران از  تبليغ اصالح
ها و ترغيب  آنند آه با دامن زدن به اعتراضات مردم در خيابان آنان گمان مي. آنند، الگوي دوم است مي

توانند زمينه فروپاشي سياسي جمهوري اسالمي را فراهم  آمريكا به فشار نظامي عليه ايران، مي
طلبانه دولت و  الحبه اين سبب عمًال از هر گونه انسدادي در مسير اصالحات و رويكردهاي اص. آنند

  . آنند مجلس استقبال مي
آنها حكومت ديني را در . آند خواه در خارج از آشور نمايندگي مي ديدگاه سوم را اپوزيسيون جمهوري
شمارند و معتقدند در چارچوب قانون اساسي اين  هاي سياسي مي ايران ناقض حاآميت مردم و آزادي

آنان همچنين از .  سياسي و دمكراتيك ايرانيان را پاسخ دادتوان مطالبات نظام و سازوآارهاي آن نمي
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جنبش اجتماعي ايران با ايده اصالح امور از درون نظام نااميدند و از تشكيل يك جبهه وسيع از 
هاي نافرماني مدني و تالش براي تغيير  تأسي به روش«خواهان براي رهبري توده ناراضي و از  جمهوري

  .دآنن  دفاع مي»نظام سياسي
 درون نظام  خواه است آه از اصالح امور در نگرش چهارم متعلق به آن گروه از نيروهاي مسلمان و آزادي

آاران به علت   آه محافظه-آنان نيز معتقدند به جاي تكيه بر قانون اساسي فعلي . اند قطع اميد آرده
 بايد از -اند  وش و نقض آردهوجود تناقضات و ابهامات در آن، حاآميت، حقوق و آزادي شهروندان را مخد

هم ) ره(پيش نويس قانون اساسي اول دفاع آرد آه در جريان پيروزي انقالب اسالمي به تأييد امام 
 در دستور آار قرار گيرد تا به جاي تكيه بر »رفراندوم آزاد«به نظر اين گروه الزم است يك . رسيده بود

آاران قرار گرفته است بر قرائتي از جمهوري  هنظام آنوني آه به صورتي بسته در محاصره محافظ
  .  بودند در مراحل مختلف تكوين انقالب وعده آن را به مردم داده) ره(اسالمي تكيه آرد آه امام 

  هاي پيش رو  و چالش» اصالح از درون« -1-4
تر با   مناسبتر و  در برابر سه رويكرد ياد شده آم هزينه»اصالح از درون«بايد پذيرفت آه به رغم آنكه 

هاي پياپي در برابر  هاي به حق و تاريخي مردم ما است، اما بايد پذيرفت آه با ايجاد بحران خواست
هاي دروني آن به ويژه در روند متناسب آردن آهنگ  ها و آاستي جنبش اصالحات، و نيز وجود ضعف

هاي قانوني براي   و قالباقدامات اصالحي با مطالبات مردم و نيز تمسك مخالفان اصالحات به ظواهر
  .گير آردن اصالحات، اين رويكرد عمًال با موانع بسياري روبرو شده است زمين

 بپردازند آه »اصالح از درون«طلب در حالي بايد به پاسخگويي درباره  جبهه دوم خرداد و نيروهاي اصالح
 هنوز عمًال  بست،  از بندر برابر تصميم مشخص خود يعني طرح دو اليحه رئيس جمهور براي خروج ملي

طرح اين دو اليحه حداقلي از مطالبات مردم ساالرانه مردم به صورت . اند پاسخ مثبتي دريافت نكرده
قانونمند، بود اما در شرايطي آه همچنان در برابر تصويب اين لوايح و برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي 

طلب و جامعه مدني  ها عليه عناصر فعال اصالح  سازي شود و همچنان تهديدها و پرونده مقاومت مي
اصالح از درون را بايد به عنوان يك مسأله جدي در وضعيت  استمرار دارد، دعاوي در باب ناآارآيي روش

  .موجود سياسي ايران تلقي آرد و براي خروج از اين وضع چارة جديدي انديشيد
. المللي عليه جمهوري اسالمي است ن ديگر وضعيت جديد، پيدايش تهديدهاي فزاينده بي ويژگي
هاي قدرتمند نظامي بلوك شرق به دو نكته آشكار و  آاران پس از جنگ سرد و سقوط رژيم محافظه

شود،  يكي اينكه عاملي آه باعث جلوگيري از سقوط يك حكومت مستقل مي. بسيار مهم توجه نكردند
هاي آنان با سازوآارهاي  برآوردن خواستهقدرت قهريه نيست، بلكه جلب رضايت اآثريت مردم از طريق 

ها مخالف دارند و مخالفان بايد بتوانند در صورت جلب آراي  دوم اينكه همه حكومت. دموآراتيك است
مردم وارد حكومت شوند و حكومت خانه دائمي تعداد معدودي بازيگر سياسي نيست و هرآس و هر 

در غير اين صورت بايد پذيرفت آه مشروعيت . د نداندنيرويي بايد آنچه در اختيار دارد تنها از آن خو
اي  آاران به اين نگرش آليشه در چنين وضعيت جديدي، محافظه. حكومت به شدت آاهش خواهد يافت

آنند آه اگر مخالفان حكومت مرعوب و مهار شوند، نظام سياسي، جايگزين نخواهد داشت و  تأسي مي
اين در حالي است آه فرآيندهاي نوين جهاني به روشني . حكومت همچنان قدرتمند باقي خواهد ماند

هاي مستقل  هاي زيادي براي فشار آوردن بر حكومت ها، امكانات و ظرفيت المللي فرصت به جامعه بين
هاي  متأسفانه مخالفان اصالحات با نقض مستمر حقوق بشر و آزادي. اما غيردموآراتيك داده است

آنند بلكه  اعتنايي مي ن اخالقي و ديني و اصول صريح قانون اساسي بيقانوني، نه تنها به موازين روش
واضح است آه تداوم نقض . قرار دهند اند آه صاحبان قدرت نيز آنها را مورد بهانه هايي فراهم آرده زمينه

دهد و هم بر تهديدها و اعمال  هاي نارضايتي عمومي را در داخل رشد مي حقوق شهروندان هم زمينه
تر اينكه اين تهديدات در حالي روندي فزاينده  اندوهناك. افزايد المللي مي هاي بين و مداخلهفشارها 

زدايي و همزيستي  ها و سياست تنش  و با طرح ايده گفتگوي تمدن76گرفته است آه پس از خرداد 
ل بايد حا. آميز دولت آقاي خاتمي، ايران به جايگاه وااليي در جامعه جهاني دست يافته بود مسالمت

هزينه اقدامات انجام شده را در برابر جنبش اصالحات ارزيابي مجدد آرد آه چرا بايد ايران از ميان 
  هاي فراگير جهاني تبديل شود؟ دويست آشور دنيا به سوژه تبليغاتي منفي جديدي در رسانه

   چه بايد آرد؟-1-5
 با موانع »اصالح از درون«ن رويكرد رو شد با توجه به برخي مطالبات سياسي تحقق نيافتة مردم، روبه

المللي از جمله فشارهاي سياسي  هاي جايگزين و نيز افزايش تهديدهاي بين جدي، مطرح شدن نگرش
  چه بايد آرد؟

ما به رغم همه موانع ايجاد شده در سر راه اصالحات همچنان مصمم به تغيير وضع موجود به روش 
آاري و راديكال   رويكرد اصالحي در برابر رويكرد محافظهما همچون گذشته به. اصالح طلبانه هستيم

وضع موجود «دانيم آه در آن موجبات  آارانه را به اين دليل مناسب نمي رويكرد محافظه. اعتقاد داريم
از جمله عدم تحقق بخش عمدة مطالبات سياسي و اجتماعي مردم و نيز رفع نشدن » سياسي
بارتر اينكه برخي از  تأسف. و اقتصادي توجه نمي شودهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي  تبعيض
آاران اآنون از عدم توجه به مطالبات سياسي و دموآراتيك مردم، همچون گذشته نگراني  محافظه
بسياري از آنان معتقد هستند آه وضع آنوني جامعه اساسًا بحراني نيست، بلكه اين . ندارند
به نظر اين . اند سالي فضاي سياسي آشور را آشفته آردهطلبان هستند آه با جاروجنجال، چند  اصالح

طلبان با تيغ نظارت استصوابي و عدم  گروه در آينده نزديك آه مجلس هفتم تشكيل شد و اصالح
توان با يك برنامه اقتصادي و معيشتي جدي و با  مشارآت گسترده مردم از مجلس بيرون رفتند، مي
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 85در ميان (هاي موجود   درصد از مردم بر نارضايتي15ء به حمايت همان برقراري رابطه با آمريكا، و با اتكا
  .چيره شد) درصد بقيه جمعيت آشور

دانيم و اعتقاد داريم آه اگر نظام سياسي به اصالحات مردمساالرانه تن  ما اين ارزيابي را غيرواقعي مي
  .  آردهاي حكومت را دچار تزلزل خواهد ندهد، فشارهاي داخلي و خارجي بنيان

و حتي با تكيه بر ) مورد نظر الگوي دوم(هاي راديكال  ما به برون رفت از وضع موجود از طريق روش
به ) هاي سوم و چهارم يعني پيامد الگو(هاي اصالحي ولي خارج از ساختار و سازوآارهاي موجود  روش

دليل . طلوب است و نه ممكناين قبيل روش ها در فضاي امروز ايران نه م. داليل گوناگون اعتقاد نداريم
افق . بيني است نخست آن است آه اساسًا هزينه رويكرد راديكال سنگين و نتايج آن غيرقابل پيش

شوند  هايي براي پيشبرد مقاصد خود راضي مي وقتي افراد يا نيرو. دموآراسي هم در آن روشن نيست
پيروزي در مقابل مخالفان خود از اين هاي پر هزينه راديكال متوسل شوند، معلوم نيست پس از  به روش

اي در جامعه ايران به داليل مختلف تاريخي، فرهنگي و  امكان تكرار چنين تجربه. روش دست بكشند
هايي از اختالل سياسي  تواند زمينه اما به هر حال اعتقاد به آن مي. سياسي از واقعيت هم بدور است

آميز  هاي خود را مسالمت  سوم و چهار نيز اگرچه روشهاي البته الگو. و اجتماعي را به وجود آورد
دانند اما تأآيد آنها بر تغيير قانون اساسي و ترويج راهكارهاي نافرماني مدني، وضعيت جامعه را در  مي

  . آند عمل به شرايط راديكال نزديك مي
اند،  قرار نگرفتههايي از حاآميت  دليل دوم، آن است آه مخالفان اصالحات و مردمساالري فقط در بخش

حد و حصر براي بسيج  هاي بي هاي عمومي و بودجه ها و سازمان بلكه ابزارهاي بسياري مانند رسانه
 اجتماعي و اصالحي  مند هستند آه جنبش آنان بسيار عالقه. هايي از مردم دارند نيرو در ميان بخش

  . آن را سرآوب آنندهاي غيرمرسوم آشيده شود تا به اين بهانه بتوانند  ايران به راه
طلبان، اگر چه باور داريم متأسفانه چهرة جمهوري اسالمي  دليل سوم اين است آه ما به عنوان اصالح

 اينك توسط مخالفان افراطي هر گونه اقدام اصالحي تا حدودي مخدوش شده است و آنان در  هم
ام برآمده از يك انقالب مردمي اند؛ اما اين نظ هاي مهمي از اين نظام، اثربخشي فراواني يافته بخش

است و معمار فقيد آن با صراحت بر حاآميت مردم و نافذ بودن رأي آنان تأآيد داشته است، لذا همين 
روح به صراحت در قانون اساسي تجلي يافته است و تا جايي آه اصالح طلبان امكان و توان دارند، نبايد 

هاي ممكن   و همه ظرفيت»جمهوري اسالمي« واقعيالزم است آنان از مضمون. تسليم اين وضع شوند
  .به نفع مطالبات سياسي، اجتماعي به حق مردم استفاده آنند

 را در ميان »اصالح از درون«رونق شدن ايده  اآنون مسأله اين است آه در حالي آه ما از يك طرف آم
. پذيريم چهارم را هم نميهاي سوم و  دانيم و از طرفي ديگر الگو هايي از جامعه يك واقعيت مي بخش

بست آنوني بيرون آييم؟ به نظر ما به رغم وجود همه اين موانع، بايد به  خواهيم از بن پس چگونه مي
هاي قانوني موجود  هايي براي برون رفت از وضعيت فعلي در چارچوب ظرفيت دنبال راهكارها و برنامه

هايشان براي  ها و برنامه  در اعمال سياستآاران را روشن است آه ما همراهي با محافظه. آشور بود
هاي  ها و روش دانيم و از جمله عوامل اصلي نااميدي آامل مردم و رشد انديشه آشور زيانبار مي

  :دانيم به اين سبب بررسي دو گزينه را الزم مي. بينيم راديكال مي
آاران  نه را به نفع محافظهتوانيم آاري انجام دهيم، صح يعني اآنون آه نمي.  است»سكوت«گزينه اول، 

  . گيري آرام مسؤوليت را به طور آامل به آنان واگذار نمائيم خالي آنيم و با آناره
از نظر ما راهكار اول اگر چه براي اصالح .  با وجود انسداد حقوقي است»فعاليت بيشتر«گزينه ديگر 

دان مؤثر باشد و حتي روند تضعيف تواند در تغيير وضع موجود چن تر است ولي چون نمي طلبان آم هزينه
  . و زوال سياسي آشور را تسهيل آند، نسبت به راهكار دوم در اولويت قرار ندارد

ها به چه معناست؟ اين مشي شامل هر  گيري از همه ظرفيت  براي بهره»فعاليت بيشتر«اما سياست 
هايي از  اقدام. الرانه استهاي غيراصالحي و غيرمردم سا شيوة انتقادي قانوني براي مقابله با روش

هاي انتقادي تا تهيه طومار، از برپايي تحصن و آبستراآسيون تا دادن استعفا در مواقع الزم،  نوشتن نامه
، از قانونمند )انتصابي(هاي اجماعي  دانان شوراي نگهبان تا تحقيق و تفحص از نهاد از استيضاح حقوق

هاي ديگر قانون اساسي، از تشكيل اجتماعات و  ظرفيتآردن اصول مهم قانون اساسي تا استفاده از 
به عبارت ديگر . گيرند  مصرانه برگزاري انتخابات آزاد در اين چارچوب قرار مي اعتراضات قانوني تا پيگيري

ما همچنان با رويكرد اصالحي و ايده اصالح در چارچوب قانون اساسي براي تحقق مطالبات به حق مردم 
آاران با نفوذي آه در  ه به اين واقعيت نيز وقوف داريم آه متاسفانه محافظهالبت. آنيم حرآت مي

هايي از نظام جمهوري اسالمي دارند، به جاي انديشيدن بيشتر به اصالح بينش و رفتار خود، در  بخش
برند و به همين سبب حرآت اصالحي دوم خرداد را، آه اميدهاي زيادي در  توهم قدرت به سر مي

  .اند فر از مردم آفريد، به واقع فلج آردهها ن ميليون
هاي جديدي  ما در عين حال با تأسي به رويكرد اصالحي و راهكار مقاومت مدني اميدواريم بتوانيم گام

آاران از اين ذهنيت و توهم بيرون بيايند و تا دير نشده   ترين نتيجه آن است آه محافظه مناسب. برداريم
واضح است آه اگر .  اسالمي را براي پذيرش اصالحات آماده آننداست همه ارآان و قواي جمهوري

آاران همچنان به استفاده ابزاري از ارآان و اجزاي مهم جمهوري اسالمي ادامه دهند  محافظه
  .هاي سنگين ديگري بر آشور بار خواهد شد، بدون اينكه آنان برنده اين اوضاع شوند هزينه

 را پيشه خواهيم آرد و نه با »سكوت«وم راهكار ايستادگي مدني نه در اين صورت نيز ما همچنان با تدا
  . خواهيم شد»همراه«مشي آنان 
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  هاي ما مواضع و ديدگاه: بخش دوم
   رويكرد و راهبردهاي سياسي-2-1

دانيم مواضع خود را درباره مهمترين مسايل  با توصيف وضع موجود آه شرح آن گذشت، اآنون الزم مي
  .ب بيان آنيمسياسي به اين ترتي

 طلبانه همه قشرها و طبقات جامعه عليه حكومت  انقالب اسالمي ايران نتيجه خيزش حق-2-1-1
هاي وااليي نظير آزادي،  اين انقالب به دليل آرمان. ناپذير بود استبدادي، متكي به بيگانه، فاسد و اصالح

نساني و معنويت ديني، رهبري عدالت اجتماعي، استقالل، حاآميت مردم، انديشه پيشرفت با آرامت ا
ها و  و برخورداري از حمايت وسيع مردمي، در ميان جنبش) ره(منحصر به فرد حضرت امام خميني 

انقالب اسالمي را بايد نقطه عطفي . اي برخوردار است ساله اخير ايران از جايگاه ويژه هاي يكصد خيزش
  . اي ملي و اخالقي پي گرفت  را به عنوان وظيفهدر تاريخ ايران تلقي آرد و تحقق بخشيدن به آرمانهايش

هاي حقوقي ـ سياسي حكومت برآمده از انقالب اسالمي يعني جمهوري اسالمي و   ويژگي-2-1-2
گيري اصلي  اي بود آه امكان ارائه دو تفسير متفاوت از محتوا و جهت هاي هوادار آن به گونه  نيرو ترآيب

و ) توتاليتر(خواه  يان طرفداران جمهوري اسالمي دو تفسير تماميتاز آغاز در م. اين نظام وجود داشت
در قيد حيات ) ره(تا زماني آه امام خميني . از آن به وضوح قابل مشاهده بود) دموآراتيك(مردمساالر 

 به صورت حاد  طلب آن بودند و چالش اصلي ميان طرفداران جمهوري اسالمي و مخالفان برانداز يا تجزيه
ت، اين دو تفسير و پيامدهاي هر يك در زمينه سياستگذاري عمومي چندان خود را نشان تداوم داش

  .دادند، به ويژه آنكه در اآثر موارد قرائت دوم حاآميت داشت نمي
هــاي اخيــر نگــرش غيرمردمــساالر در درون حاآميــت بــه تثبيــت موقعيــت بيــشتر خــود   طــي ســال-2-1-3

ــت ــيدند از    . پرداخ ــرايش آوش ــن گ ــاحبان اي ــومي     ص ــتگذاري عم ــساالر در سياس ــرايش مردم ــي گ تجل
هـاي مـشروعيت،      هـايي از بحـران      حاصل اين شيوه پديد آمدن جلـوه      . االمكان ممانعت به عمل آورند      حتي

ها در ميان هـواداران جمهـوري    در واآنش به اين بحران. مشارآت و آارآمدي در عرصه سياسي ايران بود   
آن برتــري بخــشيدن بــه تفــسير انــساني، اخالقــي و اســالمي ايــران جنبــشي شــكل گرفــت آــه هــدف 

. هـاي آـشور از ايـن طريـق بـود            مردمساالر از جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي آن و حـل بحـران             
 بـا رأي قـاطع      1376نماينده و نماد اين تفكر جناب آقاي خاتمي بود آـه توانـست در انتخابـات دوم خـرداد                    

آاران به پيروزي برسد و گرايش مردمساالر را در          مورد حمايت محافظه    مردم و در رقابتي گسترده با نامزد      
  . درون حاآميت دوباره تقويت آند

هــا،   طرفــداران اصــالحات مردمــساالرانه در جمهــوري اســالمي ايــران از وجــود برخــي ابهــام       -1-4 -2
گاه اين قـانون     هاي دروني و امكان تفاسير متعارض از قانون اساسي آشور مطلع بوده و هيچ               ناسازگاري

 فرض اساسي آنها را به انجـام اصـالحات مـردم             اما سه پيش  . اند  دانسته  اصالح نمي   را مقدس و غيرقابل   
  : است آرده ساالر در چارچوب قانون اساسي ايران تشويق 

اينكه به باور آنـان نظـام جمهـوري اسـالمي بـه دليـل خاسـتگاه حكومـت، سـاختار واقعـي قـدرت و                         : اول
ذيري ايــن گنجــايش را دارد آــه اصــالحات مردمــساالر را تحمــل آنــد و بــه خــودترميمي و پــ ظرفيــت تحــول

هـم طرفـداران    (به اعتقاد آنان بخش عمده هواداران نظام سياسـي بعـد از انقـالب               . خوداصالحي بپردازد 
هـاي جنـاحي خـود اولويـت داده و      حفظ اين نظـام را بـر منـافع و گـرايش           ) مردمساالري و هم مخالفان آن    

  . پوشي آنند ر خواهند بود از قدرت و موقعيت خود براي حفظ اين نظام چشمحاض
توان وضعيت موجود را از ابعاد گوناگون مورد انتقاد قـرار داد، امـا                دوم اينكه، آنها معتقد هستند اگرچه مي      

ف توانـد ظـر   هاي استفاده نشده و تحق نيافته دارد آه مي در شرايط آنوني قانون اساسي آنقدر ظريفت     
از اينـرو شـعار اصـالح يـا تغييـر قـانون             . هـاي مردمـساالر جنـبش باشـد         مناسبي بـراي پيگيـري خواسـته      
هـاي عمـل      انـد و طـرح آن را نـوعي ساختارشـكني و تخريـب چـارچوب                 اساسي را غيـر ضـروري دانـسته       

  . اند جويانه و نهايتًا از بين رفتن امكان توافق و تفاهم ملي تلقي آرده مسالمت
اند آه مشكل اساسي آشور نه ساخت حقوقي، بلكه روابط و  آنان بر اين باور بودهسوم اينكه، 

هاي سياسي در چارچوب مناسبات  چنانچه همه ارآان حكومت و نيز نيرو. مناسبات واقعي قدرت است
  . مردمساالر حرآت آنند، نياز به تغيير قانون اساسي نخواهد بود

دهد آه يك نظـام سياسـي، هنگـامي دچـار زوال و               ان مي  تجربه تاريخي آشورهاي مختلف نش     -1-5 -2
بحران مـشروعيت، بحـران مـشارآت،    : شود آه به طور همزمان با چهار بحران مواجه گردد    فروپاشي مي 

از نظر طرفداران اصـالحات مردمـساالر، جمهـوري اسـالمي قبـل از              . بحران آارآيي و بحران اعمال سلطه     
توانست نظـام را      افزوده شدن يك بحران مي    . ران نخست مواجه بود   هايي از بروز سه بح       با جلوه  76سال  

طلبانه با هدف گـذر بـه مردمـساالري و از ميـان بـردن                 از اينرو تالش اصالح   . هاي جدي روبرو سازد     با خطر 
بـا ايـن   . آيـد  ها نه يك تهديد بزرگ بلكه يك فرصـت تـاريخي و طاليـي بـراي آـشور بـه حـساب مـي                 بحران

ها طي اين مـدت       ود آه مخالفان اصالحات با تداوم بخشيدن و حتي تشديد بحران          ش  واقعيت، روشن مي  
  . اند عمًال در جهت تضعيف و تزلزل نظام گام برداشته

هاي نخست انقالب اسـالمي را هـدف قـرار داده             طلبي اگرچه بازگشت به آرمان       جنبش اصالحي  -2-1-6
ــا ايــن مرحلــه از تكامــ   ــران را برگزيــده اســت اســت، امــا روش و ادبيــات، متناســب ب . ل مبــارزات ملــت اي

  : عبارت است از آلي اين روش چارچوب
هاي اصالحي با تأآيد بر تالش نهادهاي  آميز بودن فعاليت جويانه و غيرخشونت  قانوني، مسالمت«

هاي زندگي  مدني سازمان يافته، برخورداري از مديريت جمعي و مردمساالر، توجه به پيچيدگي
گرايي سياسي در امور جامعه، تدريجي و آرام دانستن اصالحات و اقدامات   از تقليلاجتماعي و پرهيز
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 تكيه بر مشارآت  هاي ذهني و عيني و اصوًال  هاي ماجراجويانه و فاقد زمينه گرانه، اجتناب از روش اصالح
  ».ها هر چه بيشتر شهروندان در همه عرصه

اي از حكومت  شود، شيوه ساالري سخن گفته ميطلبي هنگامي آه از مردم  در جنبش اصالح-1-7 -2
تالش . مدنظر است آه براي مردم جهان شناخته شده است و به اعتقاد ما با دين هم ناسازگاري ندارد

در تصور .  به عنوان امري ممكن و مطلوب است»مردمساالري ديني«و تجربه ويژه ما تحقق 
ترين نوع حكومت است آه حداقل  بشري، آم هزينهطلبان، مردمساالري به عنوان حاصل تجربيات  اصالح

  : بايد پنج ويژگي زير را داشته باشد
يابي خودجوش مردم در نهادهاي مدني و وجود حداقلي از اين نهادها بـراي پيگيـري                  امكان سازمان . الف

  .آميز عاليق قشرهاي مختلف به صورت مسالمت
هـاي مـدني،      اعم از زن و مرد از حقوق و آزادي        رعايت حقوق اجتماعي و برخورداري همه شهروندان        . ب

  .اجتماعي و سياسي
  .شفافيت و پاسخگو بودن همه ارآان حكومت از نظر حقوقي، سياسي و مالي. ج
  .برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه. د

  ها  ها و جناح تشكيل نهاد حل منازعه مورد توافق همه گرايش. هـ 
شود، اصالح ساختارها، قوانين،  دمساالرانه سخن گفته ميبنابراين هنگامي آه از اصالحات مر

هاي پيش گفته و حذف موانع  سازوآارها و عملكردها در جهت دستيابي هر چه بيشتر به ويژگي
  .احتمالي از سر راه اين دستيابي مورد نظر است

ن گناهـان بـر      جنبش اصالحات در تحليل و ارزيابي مشكالت آشور، به دنبال مقـصريابي و انـداخت               -2-1-8
در بـسياري از  . اصالح ونقد تنها متوجه يك نفر يا يك جريان خاص نيست. دوش يك نفر يا يك جناح نيست     

ها به همان اندازه آه بايـد صـاحبان قـدرت و حاآميـت را مـورد انتقـاد قـرار داد، الزم اسـت فرهنـگ                             زمينه
ا نيز مورد انتقاد قـرار داد، بـسياري از مـشكالت            عمومي و رفتار نخبگان و مردم و حتي مخالفان قانوني ر          

هايي است آه تمامي اجزاء تشكيل دهنده عرصه سياسـت جـاري بـه طـور                  ملي ما حاصل غلبه گرايش    
بـراي مـردم سـاالر بـودن و ايفـاي نقـش مردمـساالرانه در                . انـد   مستقيم يا غير مستقيم به آن دامـن زده        

نقد فرهنگ سياسي و فرهنگ عمومي جامعه و نخبگان جامعه ما فقط نقد قدرت حكومت آافي نيست، 
و نقد مخالفان حكومت هم ضروري است، البته روشن است آـه نقـد مخالفـان هنگـامي معنـاي صـحيح           

منـد    بـه طـور آامـل بهـره    »حقـوق شـهروندي  « و»رسـانه «، » امنيـت «خود را پيدا خواهد آرد آه آنـان از  
  . باشند

ن اخالقي و باورهاي ديني است و از آنجا آه در تاريخ ايران  جوهر انسجام اجتماعي، موازي-2-1-9
شود و با  اخالق مبتني بر دين بوده است، با تضعيف اعتقادات مذهبي مردم، اخالق نيز ضعيف مي

 در »روابط انساني«گردد و نهايتًا تنظيم  ضعف اخالق، اساس زندگي سياسي و اجتماعي سست مي
اين دليل، مسؤوليت بزرگي متوجه آساني است آه خود را درباره به . شود اجتماع بسيار دشوار مي
دانند زيرا هرگونه تخلف اخالقي و حقوقي ايشان، مستقيمًا موجب تضعيف  دين مردم مسؤول مي

  . شود اعتقادات ديني و اخالقي مردم مي
ا احكام  از نظر ما سياست بايد مبتني بر اخالق باشد و هرگونه قول و فعل سياسي آه ب-1-10 -2

احكام « و »مصالح جامعه و نظام«اگر ميان . اخالقي تعارض پيدا آند، الزم است آنار گذاشته شود
اگر .  است»مصالح جامعه و نظام «رجحان با) ره( فقهي تعارض پيدا شود، مطابق ديدگاه امام »اوليه
آنچه . ب اخالق را گرفت و يكي از احكام صريح اخالقي، تعارض پيدا شود، بايد جان»مصلحت نظام«ميان 

تعارض ميان احكام .  است»مفسده«پنداريم در صورت تعارض با اخالق در حقيقت  مي»مصلحت«را 
اوليه فقهي نه تنها ممكن بلكه بسيار شايع است، اما تعارض ميان اخالق و مصلحت، ناشي از ضعف ما 

قت و اخالق مصلحت  تنها در صورت سازگاري با حقي»مصلحت«. در تشخيص مصلحت حقيقي است
  .است وگرنه فساد و ضالل است

 هر تصميم سياسي بايد موافق اصول اخالقي و انساني باشد و از اين جهت ميان سياست -1-11 -2
مثًال مطابق حكم صريح اخالقي خريد و توليد و تكثير و بكارگيري . داخلي يا خارجي تفاوت وجود ندارد

دم غيرنظامي شود، ممنوع است و مطابق اصول و ضوابط هرگونه سالحي آه موجب آشتار جمعي مر
به همان جهت آه بر اثر . توان شهر دشمن را به آتش آشيد و يا آب شهر را مسموم آرد اسالمي نمي

استفاده . شوند  نابود مي- اعم از نظامي و غيرنظامي و آودك و پيرزن و مرد-اينگونه اعمال، همة مردم
 آن، تفاوتي ميان دشمن مسلح جنگجو و مردم غير مسلح بوجود نيايد، از سالحي آه هنگام بكارگيري

هاي  توان با تمسك به بعضي ظواهر و توجيه اين حكم اخالقي، اسالمي و انساني را نمي. مجاز نيست
  .شرعي نقض آرد

 وجه است چون تهديد به انجام آاري آه هم اخالقًا ها نيز بي تمسك به وجه بازدارندگي اين گونه سالح
لذا همين اقدام . اثر است  تهديدي عبث و بي-توان بدان دست زد  و طبعًا نمي-و هم شرعًا محظور دارد

اين تظاهر، موجب مخدوش شدن مرز فعل اخالقي و . حتي براي فريب يا ارعاب دشمن نيز مجاز نيست
ما معتقديم . شود و اين خود مصداق بارز تيشه به ريشة دين و اخالق زدن است فعل ضداخالقي مي

 عنوان فعل است نه اسم  جنايت،. ريشة حيات اجتماعي، اخالق و تعرض به آن خيانتي هولناك است
خودي آسي است آه در طرف حق .  تقسيم آرد»بيگانه« و »خودي«توان به  جاني را نمي. دشمن ما

را دوست بخوانيم، آند، حتي اگر ما به غلط او  قرار دارد و آسي آه اخالق و اصول انساني را نفي مي
 داخل يا خارج آشور، ايراني يا –به نظر ما مالك دوستي و دشمني با همه مردمان . غيرخودي است
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. اين يك شعار و يا يك آالم زيبا نيست.  بايد حق و اخالق باشد–غير ايراني، مسلمان يا غير مسلمان 
  .يت سياسي و اجتماعي استاز نظر ما اين تفكر مبناي روشن، اسالمي و انساني هر گونه فعال

هاي   جبهه مشارآت اگر چه با برخورد ابزاري با دين و حكومتي آردن شعاير ديني و حوزه -2-1-12
 نهادهاي ديني از قدرت حاآم دفاع آرده است، اما به اسالم تنها   است و از استقالل علميه مخالف بوده

طلبانه اين بوده  جامعه ما و هم خواست اصالحهم واقعيت تاريخي . نگرد به عنوان يك باور شخصي نمي
آنچه . است آه دين در حوزه زندگي فرهنگي، اجتماعي و سياسي ما حضور فعال داشته باشد

طلبان به حضور دموآراتيك و نه  آند اين است آه اصالح آاران متمايز مي طلبان را از محافظه اصالح
 آنان حضور دين در عرصه  از ديدگاه. آنند دفاع ميتحميلي دين در عرصه عمومي باور دارند و از آن 
هاي گوناگون  ها و تفسير هاي فكري و نظري و گرايش عمومي و اجتماعي به معناي تعطيل شدن رقابت
توانند با استفاده از  هاي مختلف مي  و گرايش ها جريان. و تثبيت حضور انحصاري يك گرايش خاص نيست

هاي روشن عرضه دارند و در رقابت دموآراتيك  ود را به صورت برنامهسازوآارهاي مردمساالري، بينش خ
  .با سايرين آن را مبناي نظم و عمل اجتماعي قرار دهند

هاي  طلبان هنگامي آه جامعه در روندي مردمساالرانه به حاآميت قوانين و خط مشي از نظر اصالح
طلبان  اصالح.  بودن حكومت سخن گفتتوان از ديني ها و احكام دين رأي دهد، مي برخواسته از ارزش

دهد مگر اينكه مدعيان  هاي ديني رأي مي معتقدند در شرايط دموآراتيك، جامعه ما به حاآميت ارزش
  . دينداري با عملكرد غلط خود زمينه را براي الئيسيته و الئيسيم فراهم آنند

ي، واقعيتي است آه ما را در هاي مبنائي در مسايل فقه هاي گوناگون ديني و حتي تفاوت وجود نگرش
هاي دموآراتيك براي پذيرش يك نگرش و يا مبنا خواهد آرد آه هم  عرصه عمومي وادار به اتخاذ روش

  . تر است تر و هم به شرع نزديك عقالني
هـا،    هـا، احـساس      حضور در سياست با دغدعه ديني و تالش بـراي گـسترش و تعميـق آگـاهي                 -2-1-13

هـاي   طلبانه اخير ايـران و چهـره    اصالح هاي جنبش رفتارهاي ديني يكي از مشخصهها و     ها، گرايش   تجربه
اقتدارگرايي به «توان به خوبي دريافت آه در تحليل شرايط خاص ايران مي   . برجسته و موثر آن بوده است     

هاي  تشديد دشمني« ، »جلوگيري از خالقيت و آزادي آفرينش هنري و فرهنگي به نام دين   « ،   »نام دين 
ترويج « ، »جويي اقتصادي به نام دين رواج دادن تبعيض و رانت « ،»هاي اجتماعي به نام دين توزي  آينهو

نظر و خشن و گاه ناموجـه بـه عنـوان             تكيه بر افراد تنگ   « و   »غم و دلمردگي و شادي ستيزي به نام دين        
. از حـوزه عمـومي دارد     گريزي و گرايش به بيرون آردن دين           بيشترين نقش را در گسترش دين      »نماد دين 

ترند و از گسترش الئيـسيته نگراننـد          از اينرو آساني آه واقعًا دغدغه ديني دارند، خواهان دنيايي ايماني          
اصـالحات در مقابلـه بـا ايـن عوامـل تـالش       . گريـزي مقابلـه آننـد    بايد با همة اين عوامل تشديدآننده دين     

هـاي سياسـي بـدون درك       بعـضي افـراد و جريـان       متاسـفانه .  بـسيار پرداختـه اسـت       بسيار آرده و هزينه   
زننـد، در حـالي آـه         ديني و تضعيف دين مي      هاي آنان مهر بي     باور بر تالش    طلبان دين   اهداف نهايي اصالح  

.  به روز و آارآمد به مسايل داخلي و خـارجي اسـت     هاي دموآراتيك،   آينده دين در جامعه ما در گرو پاسخ       
ريزي و نشان دادن صداقت در گفتـار و رفتـار             گذاري و برنامه     سياست شكستن فضاي تظاهر و رياآاري در     

خود، شناخت نقادانه عملكرد تاريخي مسلمانان مؤثرترين راه براي حل مـشكالت آـشور، احيـاي ديـن و          
  .و شهيدان و ايثارگران بزرگوار ماست) ره(پاسداري از ميراث امام راحل 

 بـراي هـر شـخص و        »نامحـدود و فراقـانوني و غيرمـسؤول       قدرت  « بينش اصالحي، قائل بودن به     -2-1-14
در ايـن بيـنش همـه مراآـز        . دانـد   نهادي را امتيازي سودمند و واقعيتي متناسب با قـانون اساسـي نمـي             

قدرت بايد حد و مرز مشخصي در اعمال قدرت داشته باشند و در مقابل اختياري آه از اين قدرت ناشـي                     
ن واقعيتي است آه اگر به آن عمل شود بيش از هـر چيـز موجـب                 اي. گو باشند   شود مسؤول و پاسخ     مي

بر اين اساس اگر همه اصول قانون اساسي آـه نيـاز بـه قـوانين                . شود  تقويت ارآان و نهادهاي نظام مي     
عادي دارند، داراي قانون شوند و نهادهايي نظير مجلس خبرگـان رهبـري بـه صـورت مجلـسي مرآـب از                  

هاي مرتبط در آيند و با انتخاب خبرگاني مستقل نظارت قـانوني              تخصصنمايندگان تمام قشرهاي صاحب     
دهـي دائـم بـه مـردم از ايـن امـر، پاسـخگويي                 گيري آنند و با گزارش      بر عملكرد نهادهاي اجماعي را پي     

هـاي    اي از تحقـق بـاالترين ظرفيـت         هاي برجـسته    باالترين سطح نظام را در معرض عموم قرار دهند جلوه         
نفـوذ   چيزي آه با تبديل نمايندگان آل ملت به نماينـدگان يـك اقليـت ذي         . شود  ايان مي قانون اساسي نم  

  .آمتر تحقق يافته است
هاي سياسي و باال رفتن از پلكان قدرت از طريق قانوني و   تالش براي آسب مسؤوليت-2-1-15

ساسي، همچنين قانون ا. آميز حق هر عنصر سياسي فعال در چارچوب قانون اساسي است مسالمت
هاي  آند آه برخي نهادها فراتر از رقابت هاي زندگي سالم سياسي اقتضا مي عرف، عقل و الزام

  هاي سياسي ها و ديدگاه سياسي عمل آنند و به طور يكسان در خدمت آل جامعه، مستقل از گرايش
زامًا اجماعي و آند آه همه نهادهاي زير نظر مقام رهبري آه ال اين ضرورت ايجاب مي. حاآم قرار گيرند

شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه، نيروهاي مسلح، صدا (غيرجناحي هستند 
طرف باشند، بر اين اساس  توسط آساني سرپرستي و اداره شوند آه مستقل و بي) …و سيما و 

ر يك را متناسب اي باشد آه افكار عمومي بتوانند ه شايسته است ترآيب اعضاء و مديريت آنها به گونه
در غير اين صورت اين نهادها وارد . با وزن و جايگاه نيروهاي اجتماعي و سياسي در جامعه ارزيابي آند

در شرايط اضطراري نيز . منازعات جناحي خواهند شد و پايگاه اجتماعي خود را از دست خواهند داد
با مشكل و بن بست مواجه خواهد فقدان يا ضعف نهاد قابل قبول براي حل منازعات سياسي، آشور را 

  . آرد
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هاي سياسي عمل  ها و جناح شك يكي از قوايي است آه بايد فراتر از گرايش  قوه قضائيه بي -2-1-16
قبل از هر چيز بايد قوانين و . قضائيه در گرو پايبندي به اين ضرورت مهم است حفظ بي طرفي قوه. نمايد

هايي چون جرائم  به ويژه در محدوده. يين و تضمين آنندطرفي را تب هاي صريح اين بي آئين نامه
مطبوعاتي و سياسي ارائه قوانين روشني آه ضمن حفظ حقوق اساسي شهروندان امكان اعمال نظر 

در شرايط فقدان چنين قوانيني . جناحي و شخصي را در قضاوت به حداقل برساند، ضروري است
ممانعت از تصويب چنين قوانيني در مجلس، جز تالش توان به احقاق حقوق عمومي اميد داشت و  نمي

  .دهي به قوه قضائيه در چارچوب منافع جناحي معنا نخواهد داشت براي جهت
مـثًال حـضور    . قضائيه است   دومين اقدام الزم تنظيم سازوآارهاي مناسب براي ارتقاء اعتماد عموم به قوه           

 مطبوعاتي و سياسي يا ملزم آردن بازپرسان و          نماينده افكار عمومي در بررسي جرائم       هيأتهاي منصفه 
هاي متناسب با آرامت انساني و قابـل آنتـرل از جملـه سـازوآارهاي آارآمـد و                    بازجويان به اعمال شيوه   
  . الزم در اين زمينه است

فـراهم آـردن   . گـردد  سومين گام به انتخاب مسؤوالن به منظور حفظ استقالل قضات در اين قـوه بـاز مـي       
و حقوقدانان در انتخاب مسؤوالن در      ) مانند آانون وآال  (ب براي حضور فعال نهادهاي صنفي       شرايط مناس 

قوه قضائيه، انتخاب مسؤوالن محاآم و قضات بر اساس معيارهاي دانش، تجربه موفق، اعتبار اجتمـاعي                
 و سالمت رفتاري و تعريف مراآز مستقل بـراي نظـارت بـر عملكـرد قـضات از جملـه اقـداماتي اسـت آـه                         

  . تواند در جهت استقالل و اعتبار اين قوه موثر باشد مي
تناسبي  آمد، بي هاي مناسب و روز قضائيه با تكيه بر قوانين مبهم و فاقد ويژگي متأسفانه اآنون قوه

گيري متعصبانه برخي از مسؤوالن و  ها و سازوآارهاي قضائي با آرامت انساني، جهت بسياري از روش
. هاي بزرگي در عرصه ملي و جهاني روبرو است ئي در عرصة اجتماعي با چالشآم اعتباري احكام قضا

توان نسبت به سالمت جامعه حتي با حداقلي از اطمينان  بدون اقدام اساسي براي اصالح اين قوه نمي
  .دست يافت

ر امواج توان در شرايط امروز آشتي ايران را د  نمي»راني خوب حكم« ما بر اين باوريم آه جز با -2-1-17
راني  حكم«آور جهاني به سالمت عبور داد و به ساحل مقصد رساند  اقيانوس متالطم رقابت سرسام

ها همراه است و   سازي دولت و دامن زدن به افزايش رقابت در همة زمينه  با اهداف توانمندي»خوب
سياسي و ثبات « ، »گويي و اظهار نظر پاسخ«هايي نظير توان از طريق شاخص تحقق آن را مي

 و در »حاآميت قانون« ، »هاي اضافي حذف مقررات زائد و هزينه«، » اثر بخشي دولت« ، »زدائي تنش
گيري، توزيع قدرت و تمرآز  سازي نظام تصميم در اين مسير شفاف. آاهش ميزان فساد اندازه گرفت
هاي  ا جهان از ضرورتهاي اجرائي و داشتن تعامل مثبت و سازنده ب زدايي در ادارة امور، اصالح شيوه

  . در شرايط آنوني است»حكمراني خوب«اوليه و اجتناب ناپذير 
، اعتقاد عميق به اصل مردمساالري و تالش همه »حكمراني خوب«هاي   يكي از مهمترين پايه-2-1-18

هاست ما به عنوا حزبي آه به مباني اسالمي و انديشه انقالب  جانبه براي استقرار آن در همة عرصه
هاي  شده و مرزبندي آند، داراي مرامنامه و اساسنامه تدوين المي پايبند است و به آن افتخار مياس

بر اين اساس و در جهت استقرار مردمساالري و . هاي فعال سياسي آشور هستيم واضح با همة نيرو
الحات دفاع از قرائت مردم ساالرانه از جمهوري اسالمي، با تمام آساني آه معتقد به پيشبرد اص

اي آه پيشبرد دموآراسي و  هاي راديكال و براندازانه هستند در سطوح تعيين شده قانوني و نه مشي
آنيم و در عين داشتن مواضع مشخص، خود را موضف به دفاع  نفي استبداد را تأمين آند همكاري مي
  .دانيم از تمامي حقوق قانوني همة ايرانيان مي

  ت  انتخابات، نقطة عطف اصالحا-2-2
 همانگونه آه پيشتر نيز گفته شد، در شرايط موجود آشور و با توجه به زير ساختارهاي فرهنگي 2-2-1

هاي انقالب  اي آه حاوي آرمان  جايگزين قدرتمندي را براي نظام جمهوري اسالمي به گونه و ملي هيچ
ها آه امروز به  ها و روش شالبته ميان برخي بين. توان تصور آرد اسالمي و بنيانگذار فقيد آن باشد، نمي

و مورد ) ره(شود با آن جمهوري اسالمي آه مورد نظر امام خميني  نام جمهوري اسالمي اعمال مي
اصالحات آمده است تا از اين . هائي روشن وجود دارد هاي گوناگون ملت ايران بود فاصله اقبال بخش

هوري اسالمي آه جمهور آن آحاد ملت ايران  دهد آه حقيقت جم ها بكاهد و امور را آنگونه سامان فاصله
جمهوري . الهي اسالم است نمايان شود و همه ايرانيان و اسالم آن منبعث از قرائت رحماني از آيين

  . يابد آارهاي مردمساالرانه معنا مي اسالمي آه بر اساس آراي ملت و سازو
م به عنـوان حـامالن اصـلي تفكـر      گيري جنبش اصالحات حضور اقشار مختلف مرد       اگر علت شكل   -2-2-2

 بود، بقاي اين جنبش نيز در گروي چيـزي جـز حـضور              76هاي رأي و در خرداد        طلبي در پاي صندوق     اصالح
از ايــن روي نخبگــان، روشــنفكران و . هــاي رأي نيــست طلبــي در پــاي صـندوق  مـردم حــامي تفكــر اصــالح 

هاي الزم بـراي حـضور و         ه زمينه و انگيزه   طلبان بايد بكوشند آه شرايط را به سمتي سوق دهند آ            اصالح
  .هاي رأي فراهم آيد مشارآت مردم حامي اصالحات در پاي صندوق

 بـرد    پاسخ به اين سؤال آه چرا بايد در انتخابات شرآت فعال آرد در ايـن نهفتـه اسـت آـه پـيش            -2-2-3
ر آراي ريختـه شـده بـه        اصالحات در ايران جز از طريق مشارآت عمومي و حـضور در انتخابـات و بـه اعتبـا                  

هر اقدامي آه بخواهد اين راه را مسدود نمايد يا از حيز انتفـاع سـاقط                . ها امكان پذير نخواهد بود      صندوق
نتيجة قطعي مـرگ اصـالحات در ايـران يـا           .آند در حقيقت اصالحات را به سوي نيستي سوق داده است          

ه ملـت ايــران بـه طـور تـاريخي از ايـن دو               از آنجـا آـ    . استبداد داخلي و يا سرسپردگي به بيگانگان است       
هـاي    هاي بسيـار آشيده است، لذا با فاصله گرفتن از اصـالحات، سرنوشـتي جـز دگرگـوني                 وضعيت رنج 
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هـاي شـديد در انتظـار ايـران            پاشيدگي ساختارهاي سياسي و اجتماعي و بحـران         آميز و از هم     خشونت
  .ابات، تداوم اصالحات در ايران استاز اين رو معناي اصلي شرآت در انتخ. نخواهد بود

گيـري در آن برپـا شـده      البته اين بدان معنا نيست آه هر انتخاباتي آه صـرفًا شـكل و صـورت رأي               -2-2-4
همانگونـه آـه در تحليـل       . آميـز در نظـام سياسـي اسـت          آننده تـداوم اصـالحات مـسالمت        باشد، تضمين 

 آه بيش از هر چيز مردم را به حـضور و مـشارآت در   انتخابات شوراها نيز جبهة مشارآت اعالم آرد آنچه      
نمايد، اثر گذار بودن رأي آنها در جهت ايجاد تغييرات و به ثمر رسيدن مطالبات                 سرنوشت خود ترغيب مي   

  . هاي مورد نظر مردم است و خواسته
توانـد    صرف برگزاري انتخابات صوري و بر پا آردن نمايـشي از حـضور بخـشي از مـردم در انتخابـات، نمـي                      

هايي از حكومت آه      از اينرو الزم است بخش    .  چيزي باشد آه مراد اصلي از انتخابات است         آننده  تضمين
متولي برگزاري و نظارت بر حسن اجراي انتخابات هستند، شرايط مطلوب براي حضور مردم يعنـي آزادي         

  . ملت را فراهم آورندانتخابات و رقابت سالم و گسترده و بدون مانع و نيز تضمين صيانت از آراي
 نحوه برگزاري تنها يك شرط الزم براي انتخاباتي پرشور است اما شرط آافي براي  انتخاب شوراها آه

  . هاي ملت است حضور مردم در صحنه، اعتماد عمومي به آل حاآميت در تمكين از آرا و خواست
. انجام اصالحات و تغييرات مـؤثر بداننـد       آنند آه رأي خود را در         آحاد مردم معموًال در انتخاباتي شرآت مي      

اآثريت مردم وقتي احـساس آننـد آـه رأي آنـان در عمـل بـه منزلـه زينتـي بـراي بـاال بـردن مـشروعيت                             
گيـرد و در      هـاي عمـومي فاصـله مـي         بخشي از حاآميت است آه روز بـه روز بيـشتر از افكـار و خواسـته                

ايل است امور آـشور را تنهـا بـا نظـر و روش عـده          آوبد، م   حالي آه سنگ و مطالبات آنان را بر سينه مي         
 آند، تمايلي به مشارآت فعال در        دانند، اداره   محدودي آه سليقه و نظر خود را عين اسالم و انقالب مي           

هايي آـه بـا رأي مـستقيم          بر اين اساس همه اجزاي حاآميت خصوصًا بخش       . دهند  انتخابات نشان نمي  
 انتـصابي قـدرت و اختيـارات را بـا خـود دارنـد، بايـد نـشان دهنـد آـه                       اي  شوند و به گونه     مردم تعيين نمي  

گيرند در  در اين صورت است آه مردم تصميم مي. آمادگي اصالح پذيري و همسويي با رأي مردم را دارند       
  . انتخابات مشارآت فعال داشته باشند

ها و تعهداتي   برنامهاي، برطرف شدن موانع از مسير تحقق  پيش شرط فراهم آمدن چنين زمينه-2-2-5
است آه منتخبان ملت اعم از رئيس جمهور و نمايندگان مجلس در هنگام انتخاب شدن به مردم وعده 

   شدن حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود آنان در انتخابات هايي آه متضمن نهادينه اند، وعده داده
حق آزادي بيان و . شود مال ميهايي آه تحت عنوان نظارت استصوابي اع آزاد است، بدون محدوديت

  داشتن مطبوعات آزاد و مستقل، حق نظارت مردمي بر همه اجزا و ارآان حاآميت، حق آزادي
ها اعم از  ها در همه زمينه هاي قانوني، برطرف شدن انحصار هاي سياسي در قالب احزاب و گروه فعاليت

هاي حاآميت از جمله اين  خش شدن و پاسخگو بودن همه ب سياست و اقتصاد و فرهنگ و شفاف
اي به رسميت شناخته شود و به اجرا گذاشته شود آه نه  اين همه بايد به گونه. هاست حقوق و وعده

هاي رأي تلقي شود بلكه به  صرفًا از سر امتيازدهي حاآميت به ملت براي آشاندن آنان به پاي صندوق
   مردم احساس آنند آه حضورشان در انتخاباتطلب به شمار آيد و عنوان دستاورد قطعي منتخبان اصالح

  .هايي آه داشته، ثمر بخش بوده و مطالبات ملي برآورده شده است گذشته به رغم همة هزينه
هايي   الزمه ترغيب بيش از پيش مردم براي حضور در انتخابات جبران حداقل بخشي از هزينه-2-2-6

آزادي زندانيان سياسي و رفع توقيف از مطبوعات . دان است آه اصالح طلبان مورد حمايت مردم پرداخته
  . گيري محسوب شود تواند به عنوان نمادي از اين جهت طلب مي اصالح

آن چه در باب انتخابات بيش از ساير امور حائز اهميت و مطلوب نظر همه دلسوزان آشور و نظام -2-2-7
اگر چه مبناي دموآراسي لزومًا . هاي رأي است است، ميزان باالي مشارآت مردم در پاي صندوق

آند آه در آشور ما مشارآت باالي مردم اصل  مشارآت باالي مردم نيست، اما داليل خاصي ايجاب مي
اگر قرائن و شواهد اجتماعي و سياسي در يك جامعه نشانگر آن باشد آه آن دسته از . به شمار آيد

م نيستند و عدم شرآت آنان نه بر مبناي يك آنند، معترض و مخالف نظا مردم آه در انتخابات شرآت مي
هاي موجود است، اين رويه  السويه انگاشتن گزينه زا، بلكه از سر علي اقدام معترضانه و مشروعيت

ها تنها رأي  گذاري ها و سياست گيري شود، لذا مبناي جهت معطوف به عدم آفايت از دموآراسي نمي
هائي آه  اما در شرايط آنوني سياسي آشور و رويداد. وداآثريت شرآت آنندگان در انتخابات خواهد ب

گيري سياسي آه در سطح جامعه جهاني عليه  طي يكي دو سال اخير در منقطه رخ داده و جبهه
 است، تنها راه شكستن اين فضا و فشارها، مشارآت انبوه مردم در انتخابات  آشور ما شكل گرفته
  . مجلس هفتم است

تنها نشانة وجود دموآراسي در ايران بلكه تضمين آننده مشروعيت و اقتدار اين انبوهي مشارآت نه 
هاي مهمي از افكار  در موقعيتي آه بخش. نظام و خود اتكايي ملت براي انجام اصالحات در آشور است

اند آه  فرض شكل گرفته المللي تحت تأثير دولت آمريكا با اين پيش عمومي جهاني و مجامع بين
فاصله ميان ملت و حكومت در ايران بهترين شرايط براي اخذ امتيازهاي پياپي و وادار آردن ها و  دوگانگي

ها و منافع خود است، مشارآت باالي ملت در انتخابات تنها راه مسدود  ايران به دست آشيدن از فرصت
حاظ اگر به همين ل. المللي جمهوري اسالمي است آردن اين مسير و بازگرداندن اعتبار و اقتدار بين

هاي حاآميت خواهان چنين مشارآتي است، بايد امتيازات الزم را به ملت بپردازد و به آن  همة بخش
  .تداوم ببخشد تا در برابر بيگانگان با موضع مستقل و مقتدر قرار داشته باشد

 طلبانه مردم،  جبهه مشارآت ايران اسالمي به عنوان حزبي راسخ در پيگيري مطالبات اصالح-2-2-8
اين . داند دريغ ملت بزرگوار ايران مي هاي بي ايجاد، دوام و بقاء خود را همواره منوط به پشتوانه حمايت
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 را در اختيار  هاي مجلس ششم جبهه به اين سبب توانسته است با تكيه بر آراي ملت اآثريت آرسي
 با پايبندي به جبهة مشارآت در طول عمر مجلس ششم توانست با تشكيل فراآسيون و. داشته باشد

هاي اصالحات و برنامه اعالم شده و مورد حمايت مردم در انتخابات مجلس ششم تالش آند تا  آرمان
هاي ممكن بهره  اين فراآسيون از همه راه. ها و لوايح مصوب مجلس تبديل شود اين برنامه به طرح

مصوبات مجلس ششم به عنوان  نظام را متقاعد نمايد آه  جست تا بتواند شوراي نگهبان و ساير ارآان
متأسفانه در اين زمينه همسو . ها و مطالبات ملي به تأييد برسد و به مرحله اجرا در آيد بيان خواسته

 در مصوبات  آردن نهادهاي غيرانتخابي در تمكين به رأي مردم و همراهي با مطالبات متجلي شده ملت
ها اميد بسته  ملت بزرگوار آه به اين تالشاز اين بابت از . مجلس چندان نتيجه بخش نبوده است

البته درگزارش مشروحي آه تحت عنوان وفاي به عهد فراآسيون مشارآت . خواهيم اند پوزش مي بوده
ها، عملكردها و دستاوردهاي مجلس ششم و فراآسيون مشارآت  انتشار يافته است، به تفصيل تالش

  .ايم را تشريح آرده
انتخابات مجلس هفتم، جبهه مشارآت ايران اسالمي تمام امكانات و  در آستانه برگزاري -2-2-9

سرمايه خود را جهت رفع موانع مشارآت مردم در انتخابات به آار خواهد گرفت و تالش خواهد آرد تا به 
 نيز گفته شد تحقق  سهم خود زمينه برگزاري يك انتخابات پرشور را فراهم آورد اما همان گونه آه قبًال

 ارآان حاآميت به نسبت اختيارات و سهمشان از قدرت براي بر طرف  مستلزم بروز عزم همهاين امر 
  .هاي عمومي در انجام انتخابات آزاد رقابتي و تأثيرگذار آردن آراء مردم است ها و نااميدي آردن نگراني

ي ها با اين وصف تشكيل ستاد انتخابات جبهه مشارآت در جهت پيشبرد تقويم آاري و برنامه
هاي جبهه  ريزي و سازماندهي نيرو تشكيالتي از جمله اقداماهاي جدي است آه هدف آن برنامه

  . مشارآت در فضاي انتخاباتي است
قطعًا چگونگي حضور و شرآت جبهة مشارآت در انتخابات مجلس هفتم تابعي از فراهم شدن زمينة 

  . وشت آشور خواهد بودمشارآت همگاني، رقابت آزاد، مؤثر بودن تالش منتخبان در سرن
آنچه براي جبهه مشارآت معيار حضور فعال در انتخابات است، رفع موانع در برگزاري رقابت سالم ميان 

انداز مثبت از مشارآت پرانگيزه مردم در انتخابات و به  گيري انتخابات آزاد و وجود چشم نامزدها و شكل
  . حساب آوردن رأي و نظر آنان است

آت تنها در انتخاباتي آه در آن مردم حضور يابند، حضور خواهد يافت و تحقق اين مهم قطعًا جبهه مشار
توان از  انداز را مي اين چشم. را مستقل از آنكه نتيجه آرا چه باشد، براي آشور سودمند خواهد دانست

  .هاي پيش از انتخابات به دست آورد فضاي سياسي آشور و از خالل نظرسنجي
 باوريم آه چنانچه انتخابات آزاد و عادالنه برگزار گردد و مردم آزادانـه بتواننـد نامزدهـاي                   ما بر اين   -2-2-10

هـاي اصـالحي مجلـس شـشم          تر اقـدام    مطلوب خود را بيابند، مجلس هفتم نيز ادامه قدرتمندتر و راسخ          
ارهـاي  شـود، بـه ويـژه رفت      هايي آه در جنـاح مقابـل مـشاهده مـي            سازي  اما متأسفانه زمينه  . خواهد بود 

هـاي    هايي آه براي اعمال نظر و رد صالحيت گـسترده نـامزد             سازي  غيرقانوني و اعمال تضييقات و پرونده     
هاي جناحي آه از هم اآنون از نهادهاي اجماعي و عمومي و              برداري  پذيرد و بهره    اصالح طلب صورت مي   

اتي و تقويـت جريـان      هـاي انتخابـ     المنفعـه بـراي جريـان سـازي و تـأمين هزينـه              مؤسسات عمومي و عـام    
  . هاي مشارآت ملي فراهم نگردد شود، اين نگراني وجود دارد آه زمينه سياسي مقابل اصالحات مي

برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه و پرشور مجلس هفتم به واقع نقطة عطف و آزموني براي اعتال و اقتدار 
هاي فراوان بر آشور و مردم تحميل  زينههايي است آه تاآنون ه آشور و يا اصرار ويرانگرانه بر شيوه

ها راه نخست را براي گذر  ها و گرايش  ما اميدواريم آه در يك بازبيني خردورزانه همة جناح. آرده است
المللي و ملي برگزينند و انجام انتخاباتي آزاد، مؤثر و با شكوه را به عنوان  آشور از ميان مشكالت بين

بر اين اساس جبهه مشارآت نيز تا آخرين حد . خود در نظر گيردفصل مشترك عاليق ديني و ملي 
ممكن براي فراهم آوردن زمينة چنين انتخاباتي و تشكيل مجلسي متكي به آراء چشمگير مردم به آار 

العادة اين جبهه در آستانه برگزاري انتخابات چگونگي و تصميم نهائي  تشكيل آنگرة فوق. خواهد بست
  . اتخاذ خواهد آردجبهه را در انتخابات

   مسايل و راهبردهاي فرهنگي-2-3
 جبهة مشارآت بر اين باور است آه با اعتبار تحوالت جهاني هم به دليل تغييرات پرشتاب -2-3-1

به اين . هاي اصالحي آشور شده است اجتماعي در ايران امروزه حوزة فرهنگ مهمترين بستر دگرگوني
ذار و روندهاي نوين فرهنگي به عنوان پيش نياز تبيين درست سبب درك مفاهيم جديد، عوامل تأثيرگ

اي آه با سرعت در  براي جامعه.  مطرح گرديده است»حكمراني خوب«اوضاع سياسي و مديريت و 
معرض تغييرات ساختاري جمعيتي، اجتماعي، آموزشي و ارتباطي است، اعمال روابط اقتدارگرانه و 

اآنون با .  بارترين آثار فرهنگي و سياسي را دارد يت زيانهاي متكي بر منع و محدود متصلب روش
ها، مطبوعات آتاب، مراآز هنري و  هاي سياسي و فرهنگي در قلمرو دانشگاه گسترش محدوديت

فرهنگي آشور انفعال و انزواي وسيعي بر متفكران، دانشمندان و اصحاب انديشه و قلم، روشنفكران و 
اين تهديد ملي اتالف سرماية اجتماعي، فرار . ان، حاآم شده استهنرمندان، دانشگاهيان و دانشجوي

ها، تنزل آارآيي و آارآمدي نظام سياسي و اجرائي و گسترش انفعال و انزواي سياسي جامعه را  مغز
جبهة مشارآت براي برون رفت از اين وضعيت برگشايش فضاي سياسي و . به دنبال داشته است

هاي غيرقانوني امنيتي و  موازي و اطالعاتي و جلوگيري از مداخلههاي  مدني، برچيده شدن دستگاه
  .قضائي در حوزة فرهنگ و دانش تأآيد دارد
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 به اعتقاد ما توسعه علمي اساس توسعة همه جانبه و پايدار آشور است آه جز از طريق توجه -2-3-2
توان به اين هدف  ي نميبه حامالن علم و فناوري و توجه به نقش مستقل دانشگاهها و مراآز تحقيقات

هاي آموزشي و  فرصت آشور براي تحرك و تحول ساختار علمي آشور و ارتقاء ظرفيت. دست يافت
جبهة مشارآت ايران اسالمي . المللي اندك است هاي بين پژوهشي به تناسب نيازهاي ملي و ضرورت

ت و فناوري در اهتمام به امر هاي ارزنده آقاي دآتر معين وزير سابق علوم، تحقيقا ضمن تقدير از تالش
ها، دانشگاهيان، تأسف خود را از توقف اليحة  توسعة علمي آشور و دفاع از منزلت و حرمت دانشگاه
دارد و انتظار دارد آه عوامل ايجادي اين استعفا و  تحول ساختار اين وزارت و استعفاي ايشان اعالم مي

ه دولت، مجلس و عموم دانشگاهيان و صاحبنظران قرار هاي آن به طور جدي مورد توج هاي رفع زمينه راه
  . گيرد

 مواجهة جنبش اصالحات با تنگناهاي سياسي و حقوقي و ايجاد تضيقات مختلف براي عالمان -2-3-3
نگاران، هنرمندان و روشنفكران، افكار  آزاد انديش، دانشگاهيان، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه

جبهة مشارآت مهمترين و مؤثرترين وسيله را . تالل و انفعال آرده استعمومي و نخبگان را دچار اخ
هاي مرجع و  براي پيشبرد جنبش اصالحات و حفظ اقتدار و امنيت ملي جلب همكاري نخبگان و گروه

  .داند همراهي افكار عمومي مي
بت در همة  جبهة مشارآت، بر استقرار و تقويت نهادهاي مدني و توسعة فرهنگ مشارآت و رقا-2-3-4

هاي  ضعف ساختارهاي مدني و حزبي آه از جمله نقيصه. ها از جمله سياست تأآيد دارد عرصه
آند آه براي نهادي شدن جامعة مدني و توسعة فرهنگ  اساسي و تاريخي آشور ماست، ايجاب مي

از تدوين قواعد همكاري و رقابت حزبي و تبعيت . هاي حزبي، رويكردهاي نويني اتخاذ شود رقابت
  . روي ماست هاي پيش اقتضاها و لوازم آن از جمله ضرورت

  : زنان وجوانان-2-4
اي جهـان، و حـضور        هـاي جديـد اجتمـاعي و توسـعه          هـا و حرآـت       نقش انكارناپذير زنان در جنـبش      -2-4-1

پررنگ و سهم چشمگير آنان در پيروزي انقالب اسالمي و اصالحات در ايران، توجه جدي به مسايل زنـان         
  . ر همة جوامع، از جمله در آشور ما اجتناب ناپذير ساخته استرا د

جبهــة مــشارآت ايــران اســالمي بــا توجــه بــه شــتاب فزاينــدة تحــوالت در عرصــه مــشارآت سياســي،    
هاي مختلف و انجـام     اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان در ايران بر لزوم سامان دهي امور آنان در حوزه              

  . ت مدني و حزبي زنان تأآيد داردهاي اساسي براي فعالي اقدام
هاي صورت گرفته در مجلس و دولت براي تأمين حقوق زنان، متأسفانه  رغم تالش  علي-2-4-2

هاي جديد داشته  ها تداوم يافته، و در مواردي نيز جلوه توجهي نسبت به مسايل زنان در برخي زمينه بي
  . است

برانگيز  هاي دانشگاهي در برابر رشد تحسين ز رشتهتالش براي محدود آردن پذيرش دختران در برخي ا
هاي تأسف برانگيزي از  ها، بروز جلوه علمي زنان و افزايش روزافزون نرخ ورودي دختران به دانشگاه

هاي  خشونت نسبت به زنان و دختران، وجود تضييقاتي در جامعه آه حاآي از حاآميت تبعيض
سوزي در ميان زنان؛ همه حكايت از وجود خشونت و جنسيتي دارد، تداوم و آثرت خودآشي و خود

ها و  ها و اعمال خشونت طبيعي است آه وجود اين قبيل سختگيري. تعدي نسبت به زنان دارد
هاي اصالحي  هاي مختلف آه با روح اسالم و انديشه فشارهاي نابجاي خانوادگي و اجتماعي و نابرابري

  .دهد هاي اجتماعي قرار مي عرض آسيببيگانه است، زنان و دختران را بيشتر در م
 يافته در مخالفت با پيوستن ايران به آنوانسيون رفع آلية اشكال   تبليغات گسترده سازمان-2-4-3

هاي رسمي و غير رسمي و صدا و سيما  تبعيض عليه زنان، آه تقريبًا تمامي ابزارهاي تبليغاتي، تريبون
 زنان در ايران است، جبهة مشارآت ايران اسالمي بر اين فعاالنه در آن نقش داشتند نشانگر مظلوميت

باور است آه پيوستن ايران به آنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، آن هم با تحفظ آلي و عدم 
المللي براي آشور تعهدهاي غير شرعي و غير  مغايرت با شرع و عدم رجوع به داوري دادگستري بين

  آورد، زيرا هر يك از آشورهاي عضو اين امكان آنند، به وجود نمي نوان ميعرفي آه مخالفان اين اليحه ع
  . را دارند آه در صورت اعمال فشار و براي پذيرفتن مواردي، برخالف تحفظ، عضويت خود را ملغي سازند

جبهة مشارآت همچنين معتقد است آه در صورت پيوستن به اين آنوانسيون، زنان فرهيختة آشور اين 
ا خواهند يافت آه عالوه بر تالش براي نيل به مفادي از آنوانسيون آه منطبق با اسالم و قانون امكان ر

هاي  اساسي است؛ فعاالنه در مجامع جهاني، حضور يابند و دستاوردهاي ارزندة زنان ايراني را در عرصه
وري اسالمي را تواند تبليغات مخالفان جمه اين پيوستن همچنين مي. مختلف به جهانيان ارائه آنند

  . مبني بر وجود تبعيض عليه زنان خنثي آند
 جبهة مشارآت معتقد است آه به رغم تالش نهادهاي دولتي و غيردولتي براي ارتقاي سطح -2-4-4

هاي آالن و مياني محقق نشده است، و گاه  مشارآت زنان هنوز ارتقاي مديريت زنان در سطح مديريت
ما با اهتمام به .  هستيم هاي شاخص و موفق از مديران زن خي از چهرهگيري بر شاهد برآناري يا آناره

هاي مبرم آشور براي تناسب آردن ساختارهاي سياسي و  امر، ارتقاي مديريت زنان را از جمله ضرورت
  .دانيم اجرائي با روند رو به رشد تحرك اجتماعي زنان مي

 حقوق مسلم انساني، اجتماعي،  آگاهي وسيع و عميق عمومي زنان ايراني نسبت به-2-4-5
وقفة آنان براي احقاق اين حقوق،   و اقتصادي خويش در اسالم و قانون اساسي و تالش بي خانوادگي

  . هاي تلخ آنوني است  در جهت تغيير واقعيت مهمترين راه
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عالوه بر اين، حساسيت جهاني نسبت به حقوق زنان و توجه خاص مراآز فكري و علمي و مجامع 
آند آه براي تسريع در روند تأمين حقوق زنان ورفع هر گونه تبعيض و  المللي به اين مهم ايجاب مي بين

  . هايي تازه صورت گيرد خشونت از آنان تالش
 ذيل در سطوح مختلف حقوقي و اجرائي  جبهة مشارآت ايران اسالمي، در اين جهت بر پيشبرد موارد

  :آند تأآيد مي
هاي مختلف آموزشي، اجتماعي، خانوادگي و  سيتي از زنان در عرصهرفع هرگونه تبعيض جن) الف

  .اقتصادي و حقوقي و تالش براي اجرائي آردن اين موارد از طريق قانون برنامة چهارم توسعه
  .توجه بيش از پيش به آموزش و بهداشت عمومي زنان در سراسر آشور) ب
هاي قانوني براي حضور آنان در  ان و رفع ابهامتدوين برنامة عملي جهت ارتقاء مديريتي و سياسي زن) ج

  .همة سطوح سياسي و اجرائي
  .ديده رفع هرگونه خشونت از زنان و آودآان و حمايت قانوني و اجتماعي از زنان و آودآان آسيب) د

دار، روستايي و عشاير و تالش در جهت  توانمندسازي زنان سرپرست خانواده؛ حمايت از زنان خانه) هـ 
  .التحصيل  اشتغال براي زنان متخصص و فارغايجاد

.  ترآيب جمعيتي جامعه امروز ايران، آشور ما را به يكي از جوانترين جوامع دنيا بدل آرده است-2-4-6
تواند به فرصتي مناسب براي جهشي عظيم به سوي رشد و توسعه جامعه ايران در  اين واقعيت مي

جواني جمعيت . ها و خطرات اجتماعي تبديل شود بحرانابعاد مختلف و يا تهديدي جدي براي وقوع 
خواهانه و  هاي عمومي به شدت تحول آشور عالوه بر اين سبب شده است، برآيند مطالبات و نگرش

لمس تا حد زيادي  هاي عيني و آامًال قابل نوگرايانه باشد و انتظارات جامعه براي مشاهدة دگرگوني
 يا ايستادگي در برابر آن و ايجاد موانع مختلف در روند پيشبرد عدم درك اين ضرورت و. افزايش يابد

هاي اصالحي، وضعيت عمومي جوانان را به سوي رآود و رخوت و يا طغيان و عصيان پيش خواهد  برنامه
  .برد

هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي و   عليرغم حضور جدي و قابل توجه جوانان در عرصه-2-4-7
طلبي متأسفانه به دليل فقدان نگرش   اصالح گيري و رشد جنبش ار آنان در شكلنقش غير قابل انك

اعتمادي به جوانان، هنوز تا تبيين جايگاه شايسته و مناسب براي تأثيرگذاري آنان در روند  مثبت و بي
 لذا به نظر ما الزم است ضمن. هاي آالن آشور فاصله زيادي وجود دارد گذاري ها و سياست گيري تصميم

گيري و مشارآت مؤثر  آارهاي مناسب براي به آار هاي سنتي به جوانان، در تعريف سازو تغيير نگرش
  . هاي مختلف اهتمام جدي صورت گيرد ها در عرصه آن
   مسايل اقتصادي-2-5
 دولت و مجلس عليرغم وجود موانع فراوان در جهت حل مشكالت ساختاري اقتصاد ايران آه در -2-5-1

هاي قابل توجهي  هاي آن مورد اشاره قرار گرفته است، گام هاي قبلي سرفصل نگرههاي آ بيانيه
  گذاري خارجي، قانون  قانون جلب و حمايت از سرمايه ها، اصالح  قانون ماليات اصالح. اند برداشته

ز بازسازي و نوسازي صنايع، قانون تجميع عوارض، بازنگري در نظام بودجه ريزي و تك نرخي آردن ارز، ا
 درصد در سال 5/6با اين وجود و عليرغم دستيابي به نرخ رشد اقتصادي . باشند جمله اين اقدامات مي

بريم همه برآوردها حاآي از وجود  ، اآنون آه در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه به سر مي1381
. سازد حتمي ميهاي بيشتري در آينده است آه ضرورت تغيير در روند موجود را  ها و دشواري چالش

تحقيقات انجام شده در مراجع رسمي حكايت از آن دارد آه تداوم روند موجود آه همان رشد بسيار آند 
هاي در حال توسعه است عقب  درآمد سرانه آشور در سالهاي اخير در آنار رشد بسيار سريع در آشور
چندان دور  ه در گذشته نهماندگي ايران را در قافله اقتصاد جهاني از آشورهاي در حال توسعه آ

در حالي آه وابستگي به درآمدهاي حاصل از . آردند بيشتر و بيشتر خواهد آرد سر ما حرآت مي پشت
هاي بارز اقتصاد آشور است، حتي اگر بتوان روند موجود را با  صادرات نفت خام همچنان يكي از ويژگي

ر توسعه بيكاري و تورم يعني فقر بيشتر توجه به نوسانات قيمت نفت حفظ آرد، ارمغان آن براي آشو
  .خواهد بود

هاي سازمان مديريت و   نكتة حائز اهميت اينكه همزمان نتيجه تالش گسترده مطالعات و بررسي-2-5-2
باشد و مطالعات طرح استراتژي  اندر آار تدوين برنامه چهارم توسعه آشور مي بندي آه دست برنامه

يت قانوني وزارت صنايع و معادن صورت گرفته است، بر ضرورت اصالح توسعه صنعتي آه به عنوان مأمور
  . اند روند موجود و هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني تأآيد نموده

بيني افزايش چشمگير عرضة نيروي آار زنان در آينده، نوع  غلبه بر مشكل بيكاري آه با توجه به پيش
وردار ساخته است از يك طرف و حفظ موقعيتي قابل قبول شغل را نيز افزون بر تعداد شغل از اهميت برخ

آند آه درآمد ساالنه آشور طي بيست سال آينده  المللي از طرف ديگر ايجاب مي در عرصه اقتصاد بين
  .حداقل به سه برابر ميزان آنوني افزايش پيدا آند

مترين سؤاالت آينده چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي تحقق هدف ذآر شده تبديل به يكي از مه
  .گردد آشور مي

هاي مختلف براي تأمين و  گذاري دولتي و سرمايه خارجي روش انداز خصوصي، سرمايه  پس-2-5-3
باشد آه ايجاد تحول در هر يك مستلزم بازنگري و اصالح سياست داخلي و خارجي  انباشت سرمايه مي

  . آشور است
گيري با هدفهاي بخش خصوصي انطباق نداشته  ميمانداز خصوصي تا زماني آه اهداف نظام تص پس

باشد و نظام سياسي تضمين آننده حقوق مالكيت و فراهم آننده سالمت عملكرد آن نباشد افزايش 
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آند  گذاري نخواهد شد و اين امر نه تنها اقتصاد آشور را با رآود مواجه مي نيافته و يا وارد چرخه سرمايه
هايي آه فاقد منابع طبيعي هستند،  در آشور. ري نيز خواهد بودبلكه مانع توسعه روند مردمساال
ها در گرو حاصل آار  شوند و لذا موجوديت دولت آمدهاي مالياتي اداره مي حكومت ما به طور عمده با در

ها بوده و  شهروندان است و در نتيجه حقوق شهروندي به طور طبيعي مقدم بر حقوق دولت
سي تضمين آنندة حقوق مالكيت و آزادي بيان از طريق مطبوعات آزاد و مردمساالري به شكل نظام سيا

فعاليت احزاب، شرايط اجتماعي و فرهنگي مناسب براي اعمال نظارت مستمر بر چگونگي آارآرد نظام 
در مقابل اغلب آشورها متكي به صادرات مواد خام و منابع . آند مبتني بر حقوق فردي را ايجاد مي

مندي بيشتر از منابع طبيعي است و مردمساالري فاقد پشتوانة  ه مردم ناشي از بهرهطبيعي، بهبود رفا
  . شود مالي و اقتصادي بوده و شعارهاي روشنفكرانه قلمداد مي

هاي  ها و دستاورد آند و نه به قابليت هاي بكر و خدادادي بسنده مي  اقتصادي آه تنها به ظرفيت-2-5-4
هاي  گذاري عالوه بر سرمايه. تر خواهد شد بت جهاني، روز به روز ضعيففني و تكنولوژيك در ميدان رقا

 خام، گسترش صادرات صنعتي آه الزم آن قرار گرفتن در زنجيرة  الزم جهت تحصيل حداآثر درآمد نفت
هاي پيشرفته است، بخشي از منابع مورد نياز   صنعتي با اتكاء بر فناوري توليد جهاني و توسعه فعاليت

آند، حتي ده برابر شدن صادرات صنعتي آشور، ايران را از منابع و  ور را فراهم ميتوسعه آش
ريزان آشور را بر الزام  ها برنامه همة اين واقعيت. آند نياز نمي هاي خارجي براي توسعه بي سرمايه

جهان اي و به ويژه فناوري با  ارتباط و تعامل قوي آشور را از نظر بازار صادراتي، نيازهاي سرمايه
 ساله را توسعه پايدار 20انداز توسعه آشور در افق   اي آه چشم پيشرفته صنعتي متفق ساخته به گونه

  . اند ملي با رويكرد جهاني نام نهاده
هاي مختلف سياسي، اجتماعي،  انداز اقتصادي نيازمند تحوالت در عرصه  تغيير در چشم-2-5-5

توسعه . آند ه جنبش اصالحي در ايران تعقيب ميالملي و اقتصادي مطابق با اصولي است آ بين
عادالنه و پايدار بدون امنيت سرمايه امكانپذير نيست و امنيت سرمايه بدون احترام به حقوق شهروندي 

اي مستقل، نظام  توسعه نيازمند قوه قضائيه. حتي اگر رشد اقتصادي بيانجامد پرفساد و ناپايدار است
  .  به مطالبات مشروع و قانوني مردم است  حاآميت قانون و پاسخگذاري، يكپارچه و منسجم قانون

راهكار حل مشكالت اقتصادي و تأمين رفاه شهروندان آه با اين همه منابع انساني، طبيعي و فيزيكي 
ها و جريانات مخالف اصالحات در گرو تداوم و تعميق اصالحات  حق مسلم آنهاست برخالف تبليغات گروه

  . رجي آشور استسياسي داخلي و خا
هاي گذشته در عرصه اقتصادي نظير منحصر آردن توجه خودآفائي و حمايت از توليد داخلي در  سياست

مقابل توليد جهاني نه تنها آسيب جدي به اقتصاد ايران وارد ساخته، بلكه تجربه نشان داده است آه 
  . آند اهداف عدالت اجتماعي را نيز برآورده نمي

 اسالمي ضمن ارج نهادن به دستاوردهاي علمي اسناد مهم تدوين قانون برنامه جبهة مشارآت ايران
چهارم توسعه آشور و استراتژي توسعه صنعتي، الگوي توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني را تنها راه 

  . داند هاي حال و آينده مي برون رفت از بحران و چالش
ها و  هاي ايجاد قابليت هاي اقتصادي با ويژگي  عرصهسازي و رقابت پذيري در آليه در اين الگو شفاف

وري و ارتقاء توان  هاي الزم براي مردمي افزايش سهم آشور در تجارت جهاني، ارتقاء بهره توانمندي
  . رقابت در بازارهاي داخلي و در مقابل واردات به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گرفته است

جي با رويكردي برون گرايانه، تعامل سازنده و همسو با جهان در اين الگو ضروري است سياست خار
  . خارج را با هدف آسب جايگاه مشخصي در اقتصاد جهاني تعقيب نمايد

شود، نرخ ارز  هاي اقتصادي آالن در اين گزينه در جهت تشويق صادرات تعيين مي ترآيب سياست
با آاهش . وان بخش صادرات منجر شودشود آه به افزايش انگيزه و ت اي نظارت و مديريت مي بگونه

هاي آن و همزمان افزايش درآمدهاي اندك به واسطه  نقش دولت در اقتصاد و در نتيجه آاهش هزينه
  . توسعه صادرات، روند تعادلي بودجه حفظ خواهد شد

المللي در سايه حمايت  گذاري خارجي آه هم امكان دسترسي به بازارهاي بين  سرمايه-2-5-6
آند بايد  هاي نوين را برطرف مي آند و هم موانع محدود تكنولوژي گذاران خارجي را فراهم مي سرمايه

  . مورد استقبال و حمايت قرار گيرد
هاي صحيح افزايش يافته و نقش  با توسعه مديريت دولت ظرفيت حكومت براي تدوين و اجراي سياست

و به دور از چندگانگي و ناسازگاري در تنظيم و مالكيتي دولت به حاآميتي تغيير يافته و دولتي يكپارچه 
  .اداره امور، پاسخگو، دانشگرا، آارآفرين و توانمند خواهيم داشت

 در الگوي جديد اقتصادي افزايش توان و ارتقاء جايگاه بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته و -2-5-7
 قوانين مربوط به نيروي آار، شرايط پيراموني و محيط آسب و آار به ترتيبي است آه در آن، اجراي

در آنار . حقوق مالكيت، قوانين ضدانحصار و مانند آن به به طور واضح و شفاف تضمين شده است
سازي نظام مالي از طريق آاهش  مدت اقداماتي همچون شفاف هاي بلندمدت، در آوتاه برنامه
گير،  هاي بودجه ختن دستگاهاي و قانونمند سا هاي فرابودجه اي و فعاليت بودجه هاي شبه فعاليت

هاي دولتي، تغيير ساختار اداري، به  تمرآززدايي در نظام اداري و اقتصادي، اصالح شيوه ادراه شرآت 
  .تواند مورد توجه قرار گيرد  تجارت و گسترش نظام مالي و بازار سرمايه مي ساختار قانون

   سياست خارجي-2-6
هاي گذشته موقعيت جمهوري اسالمي  با جهان در سالزدايي و گسترش تعامل   سياست تنش-2-6-1

اي در وضعيت نسبتًا مطلوب و بسيار بهتر از دورة مشابه قبل از  اي و فرامنطقه ايران را در سطح منطقه
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هاي جدي در روابط خارجي از  اي بحران اين سياست روندي را به وجود آورد آه نه فقط پاره. آن قرارداد
 با اروپا را حل آرد، بلكه به ارتقاي اعتبار، نفوذ و تأثيرگذاري ايران در همه جمله بحران در مناسبات

هاي اين سياست،  درخشش ايران در سطح جهاني در پي موفقيت. سطوح سياست خارجي انجاميد
آشور را در موقعيتي قرارداد، آه حتي در مقطعي اياالت متحده آمريكا نيز خود را ناگزير از تجديدنظر در 

 مهار دوگانه و رفتار پيشين با ايران ديد، ازجمله اعتراف به خطاهايي آه نسبت به آشور و سياست
آاري آه هرگز سابقه نداشت و آمريكا در بيانيه الجزاير نيز حاضر . ملت ايران در گذشته مرتكب شده بود

  .به قبول آن نشده بود
مل اساسي خردمحوري و حمايت ها، اتكاي سياست خارجي به دو عا ترديد بستر اين آاميابي بي

در شرايطي آه انتخابات شكوهمند . هاي جديد آن بود گسترده و قاطع ملت ايران از دولت و سياست
گيري ملت ايران را بر همگان آشكار ساخت،   ، سمت80 و هيجدهم خرداد 78، بهمن 76دوم خرداد 

م خود را نشان دادند، و بدين سان هاي اين ملت و مطالبات آنان احترا همه آشورهاي جهان به آرمان
  .ارادة ملي، آشور را به جايگاه شايسته در مناسبات جهاني نزديك آرد

اين همه در شرايطي روي دادآه با سقوط نظام دو قطبي، در ساختار قدرت جهاني و تعادل قوا در 
 جديد و جايگزين، سطح آالن تغييراتي ژرف پديد آمده بود، و وضعيت ناپايدار گذار به تعادل نامشخص

  .آرد عوارض خطرناآي را بر همگان بخصوص برآشورهاي جهان سوم و از جمله ايران تحميل مي
مسأله فن . هاي جدي در سياست خارجي مواجه است عليرغم چنين تحوالتي امروزه آشور با چالش

ن، و روابط با اي و پيامدهاي خارجي آن، تعامل با جهان خارج و چگونگي تعريف ابعاد آ آوري هسته
بايد . ها قرار دارند آمريكا، عراق، خاورميانه، تروريزم و نقض حقوق بشر در آشور در صدر اين چالش

گرايانه و مبتني بر مصالح و منافع ملي  هاي واقع ها بخوبي آاوش شود، و راه حل هاي اين چالش ريشه
  .براي آن جستجو گردد

تشخيص مصالح و . لي، بايد برخرد جمعي مبتني باشدسياست خارجي به مثابة استمرار سياست داخ
مفاسد و منافع ملت و آشور در اين حوزه بايد برآيند درك متخصصان، آارشناسان، صاحب نظران و 

سازي و هم اجرا استبداد رأي و غفلت از مشاوره اهل  هم در سطح تصميم. آگاهان وفادار به ايران باشد
  .ي نخواهد داشتنظر جز ضرر براي آشور و نظام بار

در دوران جديد و عصر انفجار اطالعات و ارتباطات، سياست خارجي مستلزم شفافيت، عبور از مجاري 
امروزه فاصلة حاآمان و مردمان از نظر . رسمي قانوني شفاف، و اتكاء به خواست و انتخاب ملت است

ها هنگامي  و روابط ميان ملتدر اين شرايط تنظيم مناسب . اطالع از امور بسيار آمتر از گذشته است
اين مهم مستلزم شفافيت و استفاده از . ها در آن نقش اساسي ايفا آند شود، آه اراده ملت ميسر مي

هرگونه تالش در خفا و بدون . گيري است سازي و تصميم راهكارهاي روشن و رسمي در فرآيند تصميم
. شود ادوستد محفلي تلقي نمياطالع ملت براي سامان دهي مسايل سياست خارجي، بيش از د

  .آبروئي براي آشور است  خواهي آنان و ناآامي و بي ثمرة آن طمع ورزيدن بيگانگان، زياده
هاي اين حوزه، نبايد تحت تأثير  تصميم.  محور اصلي سياست خارجي بايد منافع ملي باشد-2-6-2

. اقشات داخلي ضرورت حياتي داردتفكيك اين حوزه از عرصه من. ها و منافع جناحي قرار گيرد خواسته
هاي مناقشات داخلي نبايد مصالح سياست خارجي را براي پيشبرد مقاصد خود در  هيچ يك از طرف

  .سياست داخلي قرباني آند
هاي فراواني دارند، آه هنوز به طور آامل به آار  قواي مجريه و مقننه در زمينه سياست خارجي ظرفيت

 نارواي نهادهاي غيرمسؤول در سياست خارجي آه گاه و تا حدي هاي مداخله. گرفته نشده است
ناشي از اهمال در انجام وظايف و احاله آن به مراآز ديگر است، منافع ملي را به مخاطره خواهد 

، حضور و نظارت اين قوا در اين قلمرو تشديد گردد، تا هم امور به مجاري  ضرورت دارد فعاليت. انداخت
 بازگردد، هم براي آشورهاي ديگر شرط الزم براي تعامل مهيا گردد، و هم در اين طبيعي و قانوني خود

  .تعامل مصالح آشور محفوظ و منافع ملي تأمين شود
المللي بايد بين تعامل و تقابل با جهان خارج يكي را   ما در سياست خارجي و ارتباط با عرصه بين-2-6-3

هاي مختلف حيات بشري چون پيشرفت سريع  سريع در حوزهالعاده  امروز با تحوالت فوق. انتخاب آنيم
المللي، تغيير مفهوم مرز  علم و فناوري، انفجار اطالعات و آرايش قواي جديد، نقش روزافزون بازيگران بين

اي جز  و حاآميت ملي، و تنوع نيازهاي واحدهاي سياسي و وابستگي متقابل آنها، آشور ما گزينه
هاي خود، و  آشورها در جهان جديد از تقابل، تنها هدر رفتن امكانات و توانايي. دتعامل با جهان خارج ندار

روند همگرايي آشورهاي مختلف جهان براي . آورند عقب ماندگي و نيازمندي بيشتر را بدست مي
امروز تعامل با جهان خارج به ضرورت . تسهيل و تسريع پيشرفت، شاهدي بر برتري گزينة تعامل است

ها مبدل شده و آمترين علت آن متأثر شدن همة آنان از رخدادهايي است آه هزاران   ملتحيات جمعي
  . دهد آيلومتر دورتر از مرزهاي آنان رخ مي

پذيرش و احترام به . تعامل با جهان خارج الزامات خود را دارد آه نمي توان و نبايد از آن سرباز زد
ها  اند، و به شالودة مناسبات قراردادي ميان ملت افتههاي عام بشري آه امروزه مقبوليت جهاني ي ارزش

هاي  احترام به حقوق بشر، ارزش جهاني حكمراني خوب، ارزش. اند، از اين جمله است مبدل شده
دمكراتيك، آزادي انتخاب و آرامت ذاتي انسان، حق تعيين سرنوشت، دو سويه بودن حقوق و تعهدات، 

  . را بايد در اين فرآيند مورد اهتمام و احترام واقعي قرار دادپايبندي به تعهدات و ايجاد اعتماد 
زدائي و اعتمادسازي و دعوت به  سياست خارجي رسمي و اعالم شده دولت اصالحات مبني بر تنش

گرايانه است آه نه  هاي تقابل گفتگو و ائتالف براي صلح به معناي انتخاب گزينه تعامل و نفي سياست
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ها پافشاري آنند و در همه ابعاد آن را دنبال  رآان حكومت نيز بايد بر اين سياستتنها دولت بلكه ساير ا
توان به حل مشكالت و ارائه راه حل در مسايل مهم سياست  با پذيرش اين راهبرد بهتر مي. نمايند

  .خارجي پرداخت
ارآت در ارتباط با  مسأله روابط ميان ايران و آمريكا آه در آنگره سوم و بيانيه آن موضع حزب مش-2-6-4

از آن زمان تاآنون پيرامون . آن به تفصيل بيان شده است از جمله مسايل مهم سياست خارجي است
  .ها ضرورت دارد اين موضوع تحوالتي بوقوع پيوسته آه توجه بدان

رسد اين همسايگي  به نظر نمي. پس از اشغال عراق، عمًال آمريكا در همسايگي ايران قرار گرفته است
اقدامات آمريكا در عراق جهت بازسازي سياسي ـ اقتصادي آن آشور و . خواسته به زودي پايان پذيردنا

حضور در افغانستان به همراه حضور دريايي چندين ساله در خليج فارس، اين قدرت را با همه 
ف اقدامات آمريكا در اطرا. تهديدهايش به يك واقعيت سياسي و نظامي در منطقه تبديل آرده است

قطعًا در تغيير سياست آن آشور . گذارد مرزهاي ايران تأثير مستقيم بر امنيت و منافع ملي آشور مي
 سپتامبر تحت تأثير يك 11دولت بوش پس از وقايع تلخ . تأثير نخواهد بود نسبت به جمهوري اسالمي بي

 دو آشور به شكست اعتمادي بين هاي گذشته را در برطرف آردن ديوار بي اقليت افراطي تمامي تالش
اعتمادي متقابل را  گرايانه خود تنش را بين دو آشور افزايش داده و بي آشانده، و با سياست يكجانبه

  .دامن زده است
اي در قبال امريكا  هاي آليشه روي از سياست در چنين شرايطي، در جمهوري اسالمي ايران نيز با دنباله

 برخي اقدامات نسنجيده، بر تهديدها عليه آشور افزوده شده هاي غيرمسؤول و تحت تأثير افراد و جريان
اآتفا به برخوردهاي انفعالي، قالبي، تبليغاتي و شعاري در عرصه سياست، الزامًا واآنشي فعال . است

  .آند  هاي گوناگون تقويت نمي  شود، و موقعيت آشور را در برابر اقدام و اصولي محسوب نمي
خطاهايي آه ذآر آن رفت، مناسبات ايران و آمريكا در وضعيتي قرار گرفته با بدتر شدن شرايط در اثر 

هر نوع .  تواند از بدتر شدن آن جلوگيري آند است آه تنها تصميمي ملي، هوشيارانه و شجاعانه مي
تصميم در اين خصوص آه تكيه بر اراده و قدرت ملي داشته باشد، موفقيت جمهوري اسالمي ايران را 

هاي ملت  مصالح آشور و مقابله با تهديدهاي آمريكا در گرو بسيج عاليق و انگيزه. آردتضمين خواهد 
به ميزاني آه در صحنه داخلي تكيه بر مشارآت و . رشيد ايران و افزايش مشروعيت داخلي نظام است

هاي مردمي باشد، تنظيم مناسبات بر اساس منافع آالن آشور در صحنه خارجي مشكل  حمايت
هاي قالبي و انفعالي در عرصة  جبهه مشارآت اعتقاد دارد آه در صورت تحول در روش. نخواهد بود

سياست داخلي و خارجي، تدوين سياستي نوين و مدبرانه در قبال آمريكا نه تنها ممكن بلكه يك 
اين سياست نه وادادگي و تسليم در برابر آمريكا بلكه عين عزت و تدبير و ايستادگي به . ضرورت است

هاي انقالب  ما از موضع تعهد و پايبندي به تحقق آرمان. خواهي دولت آمريكاست ع در برابر فزونموق
اي و واآنشي،  گوئيم آه برخوردهاي آليشه اسالمي و حفظ اقتدار و استقالل آشور با صراحت مي

 دليل نگري در قبال آنهائي آه به داشتن نگاه يكسان به نيروهاي مختلف در جامعه آمريكا و يكسان
عملكرد گذشته آمريكا از ايران عذرخواهي نمودند و آنان آه ايران را محور شرارت اعالم آردند، از 

بايد با اتخاذ . هاي مهمي را از ما گرفته است اشتباهات سياست خارجي آشور بوده و فرصت
با نيروهائي آه هاي مدبرانه از ايجاد اجماع در جامعه آمريكا بر عليه ايران جلوگيري آرد، و  سياست
گفتگو . هاي مثبت نسبت به آشور ما دارند، به صورت رسمي و صريح ارتباط گرفت و مذاآره آرد ديدگاه

ها مشروط به پذيرفته شدن  هاي دو آشور و مذاآره دولت هاي غيردولتي و نمايندگان پارلمان ميان بخش
هايي است آه  ان از جمله ضرورتشرايط ايران در زمينه استقالل، تماميت ارضي و حاآميت ملي اير

  .نبايد در شرايط مناسب از نظر دور داشت
 برغم هياهوهاي تبليغاتي فراوان پيرامون راه حل جديد بحران خاورميانه موسوم به نقشه راه، -2-6-5

حلي هر چند ناقص و  اآنون نگراني از اينكه قصد واقعي آاخ سفيد از اين طرح دستيابي به راه
راي مشكل اشغالگري و نيز تنظيم واآنش جهان عرب در اشغال عراق بوده، اآنون تشديد غيرمنصفانه ب
ها تن از  در آنار اين هياهوها، آنچه واقعيت دارد ادامة اراضي فلسطين، آوارگي ميليون. شده است

مردم مظلوم، حتي تجاوز به همان قلمرو محدودي آه به موجب معاهدات گذشته به دولت خودگردان 
ين واگذار شده، ترور منظم و مكرر فلسطينيان، نقض پيمان و سوءاستفاده از فاجعة يازدهم فلسط

  .پراآني در منطقه است سپتامبر توسط دولت شارون و در نتيجه افزايش خصومت و نفرت
توجهي به قوانين،  هاي اصلي بحران آه عبارتند از اشغال و تجاوز و نقض عهد و بي در اين ميان به ريشه

هاي سياسي آه  هاي سازمان ملل متحد و جابجايي مسايل اصلي و فرعي در راه حل  و قطعنامهعرف
هاي  حل توجهي، از علل اصلي ناآامي راه تا آنون ارائه شده به جد مورد توجه قرار نگرفته و همين بي

در اين .  بوده است آه طليعه شكست آن از هم اآنون آامًال پيداست»نقشه راه«غيرمنصفانه از جمله 
حلي را  انداز دستيابي به هر گونه راه چون و چراي آمريكا از اسرائيل چشم ميان استمرار جانبداري بي

در حالي آه نقض عهد و جنايت دولت شارون عليه فلسطينيان و ادامه اشغال . تيره و تار ساخته است
عيان صلح، مسئله اصلي هاي يهودي نشين آماآان ادامه دارد، در سياست رسمي مد و ايجاد آبادي

  . شود اي چشم پوشي مي گردد و از همة مسايل ريشه تروريزم فلسطيني اعالم مي
ما ضمن حمايت از . هاي ناموفق گذشته نخواهد بود به يقين آيندة اين سياست چيزي جز تكرار تجربه

اوز اسراييل هايي آه در برابر تج ها و گرايش ملت و دولت فلسطين و مقاومت فلسطين و همه گروه
آنند و حمايت از هر راه حل نهايي آه ملت فلسطين و نمايندگان آن بپذيرند، معتقديم  ايستادگـي مي

هاي سازمان ملل در اين موضوع،  راه حل پايدار اين بحران مزمن بايد مشتمل بر اجراي همه قطعنامه

www.iran-archive.com 



ة اسراييل و توقف تروريزم دولتي طلبي نژادپرستان حل و فصل مسألة آوارگان، پايان اشغال، مهار توسعه
. ها چشم بپوشد عمًال توفيقي بدست نخواهد آورد هر راه حل ديگري آه از اين حداقل. اسرائيل باشد

گيري نهايي را در خصوص آينده فلسطين از حقوق اساسي تمام ملت فلسطين  ما در اين جهت تصميم
راهي با خواست و اراده اآثريت اين ملت ها بر هم گيري دانيم و حجيت سياسي را در همه موضع مي

  .بينيم مظلوم مي
به نظر ما در اين ميان جز اعمال فشار بر روي اسراييل، طرف متجاوز اين بحران، از طريق مشارآت 

تر جامعة جهاني در اين قضيه بخصوص اروپا و حمايت جدي و مستمر آشورهاي عربي و  هرچه گسترده
يگري براي تغيير معادلة موجود به نفع صلح پايدار و امنيت عمومي در اسالمي از آرمان فلسطين راه د

  .منطقه وجود ندارد
 سقوط رژيم اقتدارگراي عراق بوسيله اقدام نظامي آمريكا و انگلستان چهره سياسي خاورميانـه               -2-6-6

اي نـوعي     قـه ثبـاتي منط    ترين منابع بـي     را به شدت تغيير داد و عليرغم پايان دادن به حيات يكي از اصلي             
مشغولي در خـصوص بازسـازي سياسـي و اقتـصادي و ايجـاد آرامـش در آن سـرزمين را بـه             نگراني و دل  

بدون ترديد امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران بيش از هر آشوري در ايـن نقطـه از                 . ارمغان آورده است  
در طـول سـه دهـه       جهان تحت تأثير تحوالت عراق و آينده سياسي آن قـرار خواهـد گرفـت همـانطور آـه                    

  دگرگـوني . هاي صدام حسين را چشيده است       خردي  ها و بي    گذشته بيش از ديگران طعم تلخ تجاوزگري      
 درصـورت عـدم    هـاي جديـد روبـرو آـرده اسـت آـه         اي از فرصـت     سياسي در عراق، ايـران را بـا مجموعـه         

همـانطور آـه   . تبديل شـود مدت و بلندمدت  استفاده از آن، بيم آن وجود دارد آه همگي به تهديدات آوتاه         
هاي خود قبًال اعالم آرد، توسل به زور و اقدام نظامي براي حل بحران عـراق را                   جبهه مشارآت در بيانيه   

دانست ولي در هر صورت، جنگ ابـزار مـورد اسـتفاده بـراي از بـين بـردن حكومـت                       مشروع و معقول نمي   
حوالت نوين و با در نظر گرفتن مـصالح عاليـه      بنابراين اينك شايسته است آه در پرتو ت       . بعث در عراق شد   

جبهه مشارآت معتقد است آه حمايـت جـدي از      . و منافع ملي ايران سياست خود را تدوين و اجرا آنيم          
گيري دولتي فراگير و دمكراتيك در عراق آه وحدت ملي آن آشور را تـضمين آنـد بـيش از هـر چيـز        شكل

تر سازمان ملـل      مشارآت عميق . طقه را تأمين خواهد آرد    ديگر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران و من       
متحد، بازسازي سياسي عراق در قالب يك حكومت يكپارچه و فراگير و پايان اشـغال نظـامي آن آـشور،                    

جبهه مشارآت ايران اسالمي اعتقاد دارد با تكيه        . باشد  تنها راه ايجاد صلح و توسعه پايدار آن آشور مي         
توان منافع ملـي آـشور را تـأمين و            دوري از اقدامات نسنجيده و ماجراجويانه مي      بر اين اصول راهبردي و      

  .گيري نظام آينده امنيتي منطقه براي خود تعريف آرد نقش روزافزوني را در شكل
 حفظ و گسترش روابط جمهوري اسالمي با آشورهاي اروپايي و همچنين اتحاديه اروپا از -2-6-7

.  روندي مطلوب پيدا آرد76جي آشور برخوردار بوده آه پس از خرداد اهميتي راهبردي در سياست خار
 سپتامبر 11گرايي آمريكا پس از  مشكالت جدي و مزمن روابط خارجي آشور با آمريكا آه با يكجانبه

با توجه به موقعيت . سازد تر نيز شده است، اهميت روابط ايران با اروپا را بيش از پيش مي پيچيده
اي آن، آشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا  ايران در منطقه خليج فارس و نقش منطقهجمهوري اسالمي 

نيز منافع خود را در داشتن روابط دوستانه با ايران و همكاري متقابل در جهت حفظ آرامش و صلح و 
يده هايي آه اقدامات نسنج مورد روابط با اروپا را بايد از آسيب. بينند گسترش دموآراسي در منطقه مي

تعميق روابط ايران با اتحاديه اروپايي مستلزم فهم . تواند به آن وارد آند حفظ نمود و ماجراجويانه مي
اي آن و دوري از نگاه سنتي ابزاري به اروپا در مقابله با  الملل و حضور منطقه جايگاه اروپا در سياست بين

وپايي نه تنها هدف ما را آه تقويت يك نظام تعامل سازنده با اتحاديه ار. باشد گرايي آمريكا مي يكجانبه
اي را با توسل به  هاي مزمن منطقه ثباتي آند، بلكه خطر بروز بي المللي است فراهم مي گراي بين آثرت

عالوه بر آن، توسعه آشور نيازمند انتقال سرمايه و تكنولوژي . دهد ديپلماسي به جاي زور آاهش مي
. ش روابط حسنه و متكي بر احترام متقابل تأمين خواهد شداست آه بخش عمده آن در پرتو گستر

الملل هستند، بايستي بدانند آه  آساني آه خواهان گسترش دموآراسي و پلوراليسم در نظام بين
هاي قدرت، بويژه  پذير نيست و گسترش روابط با بلوك حصول اين شعار بدون تحقق آن در داخل امكان

  .ان مستلزم قدم برداشتن در اين مسير استاتحاديه اروپايي، بيش از هر زم
اي را حق به رسميت شناخته جهاني براي  آميز از دانش و فناوري هسته   ما استفاده صلح-2-6-8

هاي جديدي را براي آشور به وجود آورده است  هاي اخير در اين عرصه فرصت پيشرفت. دانيم ايران مي
موقع از سويي و تحوالت پرشتاب جهاني از سوي ديگر، در گيري صحيح و به   آه متأسفانه با عدم تصميم

دار  ها و تبليغات جهت سياست. هاي اخير اين فرصت به تهديدي براي آشور تبديل شده است ماه
در اين .  براي ايجاد يك اجماع جهاني عليه ايران واقعيتي مشهود است اسرائيل و دولت بوش و تالش

اي هيچ   دآترين دفاعي اعالم شده استفاده از سالح هسته و موقعيت عليرغم اينكه در سياست
 از سوي برخي »بازدارندگي سياسي« در برابر »بازدارندگي نظامي«جايگاهي ندارد، تكيه بر عنصر 

هايي  افزارانه به امنيت و دفع تهديدات امنيتي شائبه هاي سخت ها، نهادها، و همچنين نگاه افراد، گروه
جبهه مشارآت ايران اسالمي تعامل با .  در تضاد با امنيت ملي آشور بوده است را دامن زده آه آامًال

المللي را الزمه يك حكومت مقبول، پايدار و با ثبات در شرايط امروز جهان  جهان و پايبندي به تعهدات بين
پذيرفته المللي  از اينرو تعهد جمهوري اسالمي ايران بر اجراي آامل در چارچوب معاهدات بين. داند مي

 شويم و از تصميم  را يادآور مي) NPT(اي  هاي هسته  شده توسط ايران از جمله پيمان منع تكثير سالح
در اين مسير پذيرش پروتكل الحاقي . آنيم دولت در انجام مذاآره و امضاي بيانيه تهران حمايت مي

ر دانسته، و آن را اي آشور را در جهت منافع ملي آشو هاي هسته سازي فعاليت و شفاف) 2+93(
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به نظر ما نظام جمهوري اسالمي ايران آه . دانيم گامي در جهت اعتمادسازي با ساير آشورها مي
شعار گفتگوي تمدنها و ائتالف براي صلح را مطرح آرده، بايد خود پرچمدار عاري شدن جهان و به 

 و پروتكل NPTه امضاي اي باشد و همه آشورهاي جهان را ب خصوص منطقه خاورميانه از سالح هسته
تواند ايران را مجددًا در جايگاهي قرار دهد   گام برداشتن در اين مسير است آه مي. الحاقي دعوت نمايد
  .اي براي رفع نيازهاي خود استفاده آند آه از فناوري هسته

ه المللي عالوه بر تغيير در ساختار قدرت جهاني و اعمال سلط  شرايط حاضر در عرصه بين-2-6-9
 حاصل  هاي عمده سياست خارجي را المللي، بايد نارسائي گيري بين آمريكا در سطوح مختلف تصميم

گيري را در محافلي بسته و محدود قرار  سوءتدبيرهايي دانست آه بر خالف قانون اساسي تصميم
 يكسو و زدايي از هاي عملي با اجراي سياست تنش مخالفت. آند دهد و آشور را با بحران روبرو مي مي

گيري در عرصه سياست خارجي وضعيتي را پديد آورده، آه  آميز تصميم فرآيند آند، غيرشفاف و ابهام
اي ايران و مسايلي از اين دست موضعي متفاوت با  اروپا را آه از ابتدا در مورد مسئله فناوري هسته

  . به آمريكا نزديك شودآمريكا داشت، به دليل اتخاذ همين مواضع نامناسب و يا ديرهنگام آامًال 
هاي  آند آه تالش براي انزوا و انفعال دولت و آشاندن آشور به ورطه جبهه مشارآت اعالم مي

ها عليه ايران با هر نيتي آه باشد برخالف مصالح ملي است و افراد و   بحراني و اعمال تضييقات و تحريم
  .هاي مسبب آن بايد در برابر ملت پاسخگو باشند جريان

دنياي مدرن . سابقه نيست   استفاده از خشونت براي نيل به اهداف سياسي در طول تاريخ بي-2-6-10
تري با اين پديده روبرو شده و آشورهاي مختلف به تبع مقاصد خود هميشه سعي در  به شكل وسيع

يافته تري  هاي اخير تروريسم ابعاد گسترده در سال. اند  داشته»تروريسم «استفاده سياسي از مفهوم 
هاي بزرگ از اين واژه براي بي اعتبار آردن مخالفان خود، مذموم بودن اين  و عليرغم استفاده قدرت

صرف . هاي بيگناه را هدف قرار داده، به تدريج به يك باور جهاني تبديل شده است پديده آه جان انسان
 سياسي به هر شكل نظر از تعاريف مختلف، اصل مشروع بودن استفاده از ترور جهت حصول اهداف

يازده ( شهريور 21وقايع . ها قرار گيرد غيرقابل قبول بوده و مبارزه با آن بايستي در دستور آار همه دولت
در آمريكا تروريسم را به عنوان يك دغدغه امنيتي در دستور آار جهاني قرار داده، اراده برخورد ) سپتامبر

واقعيات جديد جهاني و بروز صور جديدي . آرده استبا آن را در سطوح مختلف جهاني به شدت تقويت 
از تروريسم آه به ويژه چهره مقدس دين اسالم را در معرض تحريف و سوءاستفاده قرار داده، تالش 

 هاي مختلف سياسي، تبليغاتي، ديپلماتيك و  همه جانبه و منسجمي را براي مقابله با آن در عرصه
هاي برخاسته از اسالم مردمساالر و قايل به  ها و روش گرشتبيين و تشريح ن. آند امنيتي طلب مي

ها و  الدني از دين در همه عرصه گفتگو، صلح و حقوق انساني و نفي و مقابله با قرائت طالباني و بن
  .روي ماست هاي پيش المللي از جمله ضرورت سطوح ملي و بين

يسم، معتقد است مبارزه واقعي جبهه مشارآت ايران اسالمي ضمن محكوم آردن اشكال مختلف ترور
المللي را از  ها و نهادهاي بين گيري اين پديده است و دولت هاي شكل با تروريسم پرداختن به ريشه

عالوه بر آن، جبهه مشارآت ايران اسالمي بر اين باور . دارد برخوردهاي دوگانه با اين موضوع برحذر مي
عم تلخ اين اقدامات را چشيده، بايد با تدوين يك ها ط است آه جمهوري اسالمي ايران آه خود سال

هاي ديگر بسيار فعال و موثر در اين عرصه گام  المللي و دولت استراتژي جامع با همكاري با نهادهاي بين
ديپلماسي ناهماهنگ، رفتارهاي متضاد و حضور غيرفعال نه تنها در جهت منافع ملي آشور . بردارد

فهمي از چهره دين است، آه بيش از  يفه ديني در پاك آردن غبارهاي آجنبوده، بلكه عدم انجام يك وظ
  .هر زمان مورد استفاده ابزاري قرار گرفته است

 جهان معاصر در پي تغييرات سريع و ارتباطات گسترده به تدريج درهم تنيدگي زيادي پيدا آرده -2-6-11
ها  ست و جامعه جهاني تكوين ارزشهاي ساختاري در اقتصاد، سيا از پيامدهاي اين همبستگي. است

حقوق بشر و . دهد  و هنجارهاي مشترآي است آه رفتار جوامع مختلف انساني را شكل مي
هاي پذيرفته   بعنوان يكي از ارزش مردمساالري از دستاوردهاي جامعه جهاني است آه به طور فزاينده

ها و جوامع مطرح شده و  دولتهاي اصلي قضاوت در خصوص اعمال و رفتار  شده جهاني و از مالك
همكاري . المللي در حال نهادينه شدن است اي و بين بوسيله سازوآارهاي مختلف ملي، منطقه

سازنده و فعال با جامعه جهاني پايبندي به اصول و قواعد فوق الذآر را بيش از هر زمان به ضرورتي 
 در آغاز انقالب با تدوين قانون جمهوري اسالمي ايران آه خود. غيرقابل آتمان تبديل آرده است

ها و برابري آنها در برابر قانون است،  اساسي جديد بسياري از اصولي را آه ضامن حقوق فردي انسان
تواند نسبت به اجراي آنها و پاسداري از آرامت انساني  پذيرفته و تجربه جديدي را رقم زده است، نمي

  . دار آند ول مسلم حقوق بشر اصل حاآميت قانون را خدشهتفاوت باشد و با زير پا گذاشتن برخي اص  بي
جبهه مشارآت ايران اسالمي معتقد است اجـراي آامـل و صـحيح قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي                     

تواند آشور را از اآثر اتهامات نقض حقوق بشر مصون آند و زمينه را براي تأثيرگذاري هر چـه بيـشتر                       مي
در پرتـو ايـن نگـرش در مـورد رعايـت همـه جانبـه حقـوق بـشر،            . سازد  المللي فراهم     بر سازوآارهاي بين  

المللـي    هاي بين   جبهه مشارآت با آمك به تهيه قوانين مربوطه و حمايت از پيوستن ايران به آنوانسيون              
حمايـت از تـصويب قـانون منـع شـكنجه و      . وفاداري خود را به اين اصول بـيش از پـيش نـشان داده اسـت             

انسيون منع شكنجه، و همچنين آنوانـسيون رفـع تبعـيض عليـه زنـان از جملـه ايـن                    پيوستن ايران به آنو   
تري به استقالل و سربلندي ايران آمك خواهـد   اقدامات است، آه بدون ترديد به شكل موثرتر و معقوالنه       

شـعارهاي اصـلي جبهـه مـشارآت يعنـي حاآميـت قـانون، حمايـت از آزادي هـاي مـصرح در قـانون             . آرد
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ق مردمساالري بنيادهاي اصـلي همكـاري متقابـل بـا جامعـه جهـاني در بـسط فرهنـگ                    اساسي و تعمي  
  .حقوق بشري است

هاي داخلي و     روي آشور، در عرصه     جبهه مشارآت ايران اسالمي با بيان صريح مسايل و روندهاي پيش          
ن و  دارد آه در پـي هـيچ چيـز نيـست جـز اعـتالي ايـرا                  هاي روشن خود اعالم مي      خارجي و تبيين ديدگاه   

و ملت فداآار ايران در اين سرفصل تـاريخي آـشور عرضـه             ) ره(پيشبرد انديشه و راهي آه امام خميني        
اين انديشه و راه چيزي جز تكيه بر قرائت مردمساالر از جمهـوري اسـالمي و اسـتفاده از همـه                   . داشتند
 به خداونـد بـزرگ   در اين مسير. هاي قانون اساسي براي ايجاد گشايش در روند اصالحات نيست          ظرفيت

هـاي    طلبيم و دست همكاري به سوي همـه نيروهـا و گـروه              آنيم، از ملت بزرگ ايران ياري مي        توآل مي 
  .آنيم سياسي وفادار به قانون اساسي و معتقد به آزادي، استقالل و حاآميت مردم دراز مي

  جبهه مشارآت ايران اسالمي
  1382 -آبان ماه 
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