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را  اش، آمادگی به نوبه خود کراتيک مردم ايران،وحزب دم

ر نيروهای  ديگگوی ملی با وگفت برای مشارکت در يک 

 رفت از بحران سياسینبرای بروپرهيز آزاديخواه و خشونت 

کشور و  نوين برای افق سياسیيک به  هیدو شکل کنونی

 دارد. ايران اعالم می مردم

 زاده!آقای تاج 

به  برای  شما   رقابت ورود  جمهوریعرصه  رياست  انتخابات  و بيانيه   ۱۴۰۰سال    های  متفاوت  ای 

نيروها و    ويژهدامن زده است. به   های سنجشگرانه فراوانیبحث به   ايد. اين بيانيهانگيز منتشر کردهتأمل

ايران  وخواهان تحوالت دم  هایشخصيت  چند دهه    بست سياسیرفت از بنبرون  برایکراتيک جامعه 

نمی اخير بی ،  از کنار آن  بگذرندتوانند  با  شما  . نکاتی که  تفاوت  برای    تسلط در رابطه  قانون و تالش 

ولی در ارتباط با قدرت و اختيارات  ويژه  هب  سازی ساختار سياسی فرمانروا ـ، به اصالح قانون اساسی

پادگانـ  فقيه   به  نظاميان  تنش بازگرداندن  بهبودها،  و  کشورهای    زدايی  همه  با  ايران  ،  جهانروابط 

  يا زاد و آشتی با خود و با جهان"  وگوی آجای سرسپردگی، گفتدادن به دانش و توانايی، به  "اولويت

 ،هر قشر و دين و مذهبی"  "بهبود معيشت مردم و حقوق و کرامت همه ايرانيان با هر گرايشی و از

کرده ايران    ايد،مطرح  امروزی  شرايط  برخوردارنداهميت    ازدر  شماشايانی  "تبار  که    .  از  را  خود 

اصالح مشروطه و  داشته دانسته   گران"خواهان  اعالم  روشنی  به  می  ايدايد،  "صکه  دای  خواهيد 

شدگان" و  گرفتهنشينان و ناديده سقوط هواپيما، حاشيه   ، قربانيان فاجعه۹۸و آبان    ۹۶شدگان در  بسرکو

ويژه کارگران و معلمان" و همه کسانی باشيد که زير بار "فشار تحريم و  مدافع حقوق "محرومان، به 

 کفايتی" قامتشان خم شده است. خودتحريمی و بی 

راستای   در که  ها،  گيریها وموضعهمۀ اين خواستيک مردم ايران، از  کراتوروشن است که حزب دم

 .کنديبانی میپشت   ،ندهستدموکراسی وعدالت اجتماعی  ،تامين آزادی

ما  نظر  شما  ،از  در موضع  رويکرد  يا  و  اول  بيانيه  اصلی گيریدر  درباره  بعدی  گرههای  های ترين 

طلب درون و نزديک  های اصالح هايی که نيروی در مقايسه با سياست   ،های گذشتهساختاری و سياسی دهه 

. گذاردی را به نمايش می چرخش مثبت  ، آشکارااندتا کنون در عرصه عمومی مطرح کردهبه حاکميت  

ی  جاي طلبی که  نيروهای اصالح   ،و شکست جنبش سبز  ۱۳۸۸های پس از  واقعيت اين است که در سال 

  ، کراسیودم  برقراری  جامعه باز،موجود در راه رسيدن به  از موانع ساختاری    با آگاهی  داشتند،در قدرت  

تن زدند  های حکومت واليت فقيه  بستها و بناز بازگو کردن واقعيت  ،توسعه پايدار و عدالت اجتماعی

 يا مهر سکوت بر لب زدند   مردم کوتاه آمدند  پروایبی  ها و سرکوبها، زورگويیشکنیدر برابر قانون  و

موفق    دادند. آنها  توخالی و غيرعملی  هايیوعده  به مردم  بينانه از نيروی خود،بدون برآورد واقع   و گاه



نيروی اجتماعی  همچنين نتوانستند  ی از پيش ببرند و  زياد  "چانه زدن با حکومت" کار  در پهنه  نشدند

های کنونی به  بست د اهداف سياسی و شکستن بنی پيشبربرا بسيج کنند ودر سطح جامعه   را   اصالحات

 ی دادن و داغ کردن تنور انتخابات نبوده است.  أمردم برای آنها چيزی فراتر از ر ميدان بياورند. نقش

اين  پی ناگزير  هوادارعقب  ،رويکردآمد  نيروهای  دايمی  پيشروی    نشينی  و  حکومتی  اصالحات 

  از   سيار چشمگيری رويگردانی بخش ب دلسردی و    ساززمينه   ؛ و افزون بر اينگرايان بوده استاقتدار 

 .  گرديدخشونت  بری ازاصالحات و تغييرات تدريجی و  بستگان بههواخواهان و اميد

 زاده، آقای تاج 

از حک از سرخوردگی و خشم جامعه و افکار عمومی  از هر کس  بهتر  دينی،  شما  بد، استبداد  مرانی 

ستمر قوه قضائيه، ناکارايی  های مشکنی ها و قانونيتی، خودسری نيروهای امن  ها و تعرضات زورگويی

و  سياست  فساد  اقتصادی،  و  دست   کفايتیبیهای  داريد  خبر  کهمی  نيکاندرکاران  و  دانيد   ناخرسندی 

های اقتصادی،  سياست   بارفاجعه از جمله به نتايج    ،های درون حاکميتاعتمادی گسترده کنونی به جناح بی

شود. مردم های فردی و جمعی مربوط میم جامعه مدنی و محدود کردن آزادیوب منظاجتماعی و سرک

ی رفتند.  أهای ربه پای صندوق   ،بارها به اميد تغييرات مثبت و بهبود شرايط کشورتاکنون    ۱۳۷۶از سال  

  چيزی جز   طلبان به جنبش مردمی،نابسامان حاکم و عدم تکيه اصالح خاطر ساختار ه باما اين مشارکت 

های اعتراضی حرکت نياوده است.    باره  بمردم    برای، فقر و فشارهای اجتماعی و تحقير بيشتر  درماندگی

های اين نارضايتی  نشانه   ،انسانی سرکوب شدندای بيرحمانه و غيرکه بگونه   ،های گذشتهو مطالباتی سال 

  پروا ، بی مشروع آنها  هایواست خجای شنيدن فرياد اعتراض مردم و توجه به  ه  ند. حکومت بهستگسترده  

سرکوب آورد  عريان  خشونت  و  قهرآميز  به  آنکه    ،روی  جنايت مسئوال بدون  اين  مورد ن  هيچگاه  ها 

  يا کشته    گناهه شماری از مردم بیچ  سرکوبدر جريان    که  لوم شودمع  یحت  ، يابازخواست قرار گيرند

 ند.  زخمی شد

در   را  دانيم به چند نکته اساسیالزم می  ،ه و مواضع شمايبيانما ضمن استقبال از نکات جديد و مثبت در  

 طلب در راه بهسازی جامعه مطرح سازيم: با شما و ديگر نيروهای جدی اصالح انديشی  راستای هم 

های اقتصادی و سياست به ظيم اجتماعی و فقر فراگير،های عکلی به نابرابری  ایاشاره  بيانيه شما جزـ 

 پردازد. عدالت اجتماعی نمی بيگانه با  اجتماعی ويرانگر و

 روبرو گردد،های گسترده  توده   با پشتيبانیبخواهد    چنانچه  ،در شرايط امروز ايران  ،سياسی  هر پروژه

برای تامين    عملی  یهايحلدبگيران جامعه توجه کند و راهتهيدستان و مز  زندگی  کار و  بايد به شرايط

پذير ارائه دهد. حرف و  های آسيب حمايت از گروه در جهتبهداشت، آموزش  خدمات عمومی در حوزه

با فساد فراگير    ضرورت  شعار کلی در زمينه عدالت اجتماعی، يا مبارزه  بهبود وضعيت اقتصادی و 

های سياست ها و  انتقادی به برنامه   یويژه نگاههکافی نيست، افکار عمومی خواهان برنامه مشخص و ب

چها در  اقتصاد  ساختاری  گذشته  رتعديل  رانت  ،دهه  حوزه  در  جمله  واز  گسترده   خواری  فسادهای 

 شفاف و غارتگرانه است. های غيرسازیاقتصادی و خصوصی

گهگاه چنين   .شودمی های سياسی و مدنی و سنديکايی مربوط  عدی به ديدگاه شما پيرامون آزادی نکته بـ  

می  ابرداشت  امروز  سياسی  فضای  اساسی  مشکل  گويا  که  نيروهای يراشود  برای  آزادی  نبود  ن 

يادآوری    اما  گرا درانتخابات است؛رويکرد انحصارطلبانه نيروهای اصول  طلب درون حاکميت واصالح 

حدود  ردا  تام  ضرورت  کليدی  موضوعاين   که  اسالم  سال  ۴۰د  سياسی غير  نيروهای  که    و   یاست 

به  های سياسی  ند در رقابت توانند و نمی هست  از بخش بزرگی از حقوق اساسی خود محروم  ،سکوالر

 مدنی مشارکتمستقل  های  نهاد حضور يابند و يا آزادانه در  يافته  طور فردی يا جمعی، پراکنده يا سازمان



محدوديتورزند همين  تشکل.  مدنی،  نيروهای  ديگر  شامل  و  هایها  های سازمان و    سنديکايی  صنفی 

ويژه دگرانديشان و  ه بازشدن واقعی فضای سياسی برای همگان و ب  ،ما  باورشود. به  می   نيز  دولتیغير

فعاليت آزاد  های فردی و جمعی، به رسميت شناختن  رام به گردش آزاد اطالعات، آزادی ها، احتاقليت 

کنشگران   اتيکسيستمهای مدنی و صنفی و پايان بخشيدن به سرکوب  ، سازمانسياسی مستقل  احزاب

ضرورت دارد و تنها از ،  ها و زنان، اقليت بومیزيست  نمدنی، سنديکايی و سياسی، ناراضيان، فعاال 

های موجود در وضعيت بحرانی جامعه ايران، هموار  توان راه را برای چيرگی بر چالش اين راه می 

  کرد.

ها و زير پا گذاشتن دايمی حقوق دادگاه   اداره  خوبی از شيوهه  نکته سوم اصالح قوه قضائيه است. شما بـ  

  مدافع   های دينی و وکالی سياسی و اقليت   نفعاال   همچنين  گران مدنی و سنديکايی وويژه کنشهب  ،متهمان

ی با دستگاه خودسر و  يرودررو  ، از يکسوآنها با خبر هستيد. وظيفۀ سنگين شما در مقام رئيس جمهور

اطالعات    که  پوشيده نيست  یکس. بر  است  پاسداران  سپاه  یاطالعات  تگاهدس  از سوی ديگر بافاسد قضايی و  

رکوب کنشگران مدنی و سياسی و دگرانديشان ايفا  نقش اصلی را در س  قضاييه،   سپاه، در پيوند با قوه

سپاه  مأموران  .کندمی ماه  دستگيرشدگان  اطالعات  اتهام،  ها  را  تفهيم  در  بدون  محاکمه  و  وکيل  بدون 

و در  ،  دهندهای جسمی و روحی قرار می ترين شکنجهدارند و تحت وحشيانه نگه می   رادیانف  هایسلول

  دانيد که قوانين کنونی امکانات کمی کنند. شما می تلويزيونی می   "اعترافات"وادار به    آنها رامواردی  

 گذارند .در اختيار رئيس جمهور می موجود هایبرای دگرسازی ساختار

ی يک جنبش پرتواِن يبرپا  راهی جز  ،هااين دشواری  چيرگی بر  و  رويارويیبراِی  ، به باور ما،  ازاين رو

خواهان  کنشگراِن    اميدواريم حرکت کنونی شما با همراهی ساير  باقی نمانده است.  آميز مردمیمسالمت 

 . رداردگام  بجايگاه سياسی  گشا باشد و جامعه به سمت دستيابی به چنينراه، تحول و دگرگونی

برنامههاحلنکته چهارم راه ـ   تحقق  برای  بنی واقعی و عملی  اگر ما در  است.  بست های اصالحات 

اعتمادی شوند و فضای نوميدی و بی های سياسی در ايران بازتوليد میريم و بحرانبسر می ه  ساختاری ب

به    ،طلبنيروهای اصالح در گذشته هيچيک از  ست که  آن از جمله به خاطر    ،ر جامعه حاکم شده استب

  ، های خود و تغيير اوضاع برنداشتندوعده  در راه جامه عمل پوشاندن بهقاطع    جدّی و  یگام  ،روشن  داليلی

بست و بحران بزرگ  ند. بن کاری از پيش نبرد ،های خودو برنامه هاه خواستاز  مداوم نشينیو جز عقب

 هایها و زورگويیخواهیت در برابر زيادهاطر مقاومخه  ب  ،در جريان جنبش سبز  ۱۳۸۸  سياسی سال

نگاری و مذاکرات به جز نامه پرسش ما از شما اين است: حال وجود آمد. ه گرا بهای اقتدارآشکار جناح 

هاد مذاکره و سازش با اگر پيشن  های خود در اختيار داريد؟هايی برای پيشبرد برنامهچه اهرمبا رهبری،  

طلبان حکومتی در گذشته  واهيد کرد؟ آيا مانند ديگر اصالح قرار نگرفت چه خای مورد قبول آقای خامنه 

د ناتوانی  به  اقرار  می به  بسنده  خودتان  برنامه  پيشبرد  و  ر  "تدارکچی"  به  و  دستگاه  کنيد  "کارگزار" 

تغيير اين چه راه حل ديگری برای فشار به حاکميت برای  شويد؟ در غير اين صورت رهبری تبديل می

دار  بساماننانظام   نظر  سازماندر  و  جامعه  برای  نقشی  چه  مدنی  يد؟  برنامه    خاطره  بهای  پيشبرد 

 داريد؟    پيش چشماصالحات 

ايران بسيار متکثر است و امکان تحقق تمام مطالبات همه »  :ايدنوشته ای  شما در نامه خود به آقای خامنه 

خواهيم، راهی جز آميز میزندگی مدنی و مسالمتنابراين اگر  ها وجود ندارد. بقشرها و طبقات و گرايش

کردن تمام مردم از هر دين و مذهب و قوم و نژاد و زبان و طبقاتی،    وگوی با يکديگر و مشارکت گفت

. آيا بهتر و «اری برسد که خير عمومی در آن استزن و مرد، در مديريت ميهن نداريم تا ملت به راهک

بهآن    کارسازتر آنچه را  با  کنيد خودای پيشنهاد میآقای خامنه   نيست که  ساير    با   مدلی و همکاریه، 

 ؟ خواه، مبتکر و آغازگِر آن باشيدتحول تغيير و ِِ طلبکنشگران اصالح 



گوی وگفت اش را برای مشارکت در يک  ، آمادگیبه نوبه خود  کراتيک مردم ايران،ودر پايان، حزب دم 

  هیدو شکل  کنونی  رفت از بحران سياسیمخالف خشونت برای بروناديخواه و  ملی با ساير نيروهای آز

ايران اعالم می   افق سياسیيک  به   ها و تواند راه را بر تنش وگوی ملی میدارد. يک گفت نوين برای 

و   کور  ببندخشونتانفجارهای  مسالمتآميز  مدنی  مبارزه  يک  طريق  از  را  جامعه  و  بد  سوی ه  آميز 

 ازد.تغييرات اساسی رهنمون س

  

کراتيک مردم ايران وحزب دم   

۱۴۰۰ارديبهشت  ۲۳  
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