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 جامعه دمکراتيک نه جرم سياسی دارد نه زندانی سياسی 

 

  ۱            بقيه از ص ...سرنوشت حرکت های غير مردمی 
ــی                     -۳ چــرا هيچيــک از شخصــيت هــای آزاديخــواه از جبهــه مل

  و حزب ملت ايران پای اين فراخوان امضاء نگذارده اند؟
 مردم که دوبار بـا عـدم شـرکت در انتخابـات بـه کلّيـت نظـام               -۴

 سوم نيز با تحريم کوبنده ديگری   داده اند و بار    »نه« اسالمی پاسخ   
ــت     ــد داش ــان خواهن ــر بي ــاطع ت ــود را ق ــدة خ ــد                                   . عقي ــرا باي چ

در يک همه پرسی آنهم بـرای تشـکيل مجلـس مؤسسـان شـرکت             
  کنند؟ 

 کجای قانون اساسی جمهوری اسالمی تشکيل مجل مؤسسـان          -۵
  را پيش بينی کرده است؟ 

و تسلط حکومت اسالمی، امکان برگزاری يک همه         آيا با حضور     -۶
پرسی آزاد در ايران وجود دارد؟ اگر دارد چرا سرنوشت نظام و بـود              

  و نبود آن به همه پرسی گذارده نشود؟ 
ــود                                       -۷ ــته خــ ــال گذشــ ــدگان از اعمــ ــاء کننــ ــر امضــ  اگــ

ده و بـه آگـاهی   پشيمان شده اند، چرا گذشته خود را محکـوم نکـر   
  ملت نرسانده اند؟

ــه در                       -۸ ــد ک ــاد دارن ــادقانه اعتق ــدگان ص ــاء کنن ــه امض  چنانچ
ــان صــف                       ــون در پاي ــر اســت اکن ــد بهت ــرده ان ــتباه ک گذشــته اش

کســـانی کـــه اشـــتباه نکـــرده انـــد قـــرار گيرنـــد تـــا تجربـــه                              
  . اندوزی نمايند

ــتباه                                -۹ ــاکنون اشـ ــد تـ ــه معتقدنـ ــدگانی کـ ــاء کننـ ــا امضـ  آيـ
ــا                         ــواهی، ب ــرفتن در رأس نهضــت آزاديخ ــرار گ ــا ق ــد،  ب ــرده ان نک

اشتباه مجدد نهضـت را از مسـير حرکـت خـود منحـرف نخواهنـد          
  ساخت؟ 

ن را بيشتر    چرا تنظيم کنندگان و حمايت کنندگان اين فراخوا        -۱۰
آن کسانی تشکيل می دهند که در فاجعه انقالب اسـالمی، سـپس             
دفاع از رفسنجانی و هشت سال پيش از خاتمی دخالت مستقيم يـا     

   غيرمستقيم داشته اند؟
 می گويند امضاء کننـدگان فراخـوان، چـون در ايـران زنـدگی       -۱۱
کنند، نمی توانند يک همه پرسی برای سرنوشت نظام را مطرح          می

پرسشـی کـه پـيش مـی آيـد ايـن اسـت کـه چـه لزومـی                                        . مايندن
دارد آنان که نمی توانند خواستهای مردم را بيـان کننـد فراخـوان              

  بدهند؟
چرا آنان که در تنظيم فراخوان شرکت داشته اند، از گـذاردن             -۱۲

  نام خود پای آن خودداری کرده اند؟
ا در شــرايطی کــه دنيــا متوجــه                        همزمــانی انتشــار فراخــوان ر-۱۳

ــای ســـ   ــالش هـ ــت                                   رتـ ــالمی در جهـ ــوری اسـ دمداران جمهـ
دست يابی به جنگ افزارهای اتمی است به چه چيز می تواند تعبير 

  کرد؟
 چرا آن گروه از رسانه های خبـری کـه مـدافع ايـن فراخـوان           -۱۴

تيار صاحب نظران و آگاهانی که داليلی در رد  هستند، فرصت در اخ   
  آن دارند نمی گذارند؟

 همکاری ميان برخی از مشروطه خواهـان خـارج کشـور را بـا               -۱۵
برخی از وابستگان به جناح اصالح طلب چگونـه مـی تـوان توجيـه           

  کرد؟
     بزرگترين زيان اين فراخوان تفرقه و تشتتی بود که ميان مـردم      

از حاکميت پديد آورد که بسود نظام حـاکم بـر          و اپوزيسيون خارج    
  .کشور است

  

     خواست مردم برکناری حکومت استبدادی مذهبی، جلـوگيری        
از تکرار هر نوع استبداد در آينـده ايـران، تحقـق آزادی و اسـتقرار                
حاکميـت ملــی اســت و دربـاره ايــن اصــول هـيچ گونــه ســازش و    

  . نشينی نخواهند کرد عقب

  
  بيانيه پاريس

  
  

 همايشـی  ۲۰۰۴ نوامبر   ۲۷ و   ۲۶ آذرماه برابر با     ۷ و   ۶     در تاريخ   
با شرکت شماری از فعالين و مبارزان سياسـی منفـرد گـروه هـا و                 

  .سازمانهای سياسی از کشورهای اروپا در پاريس برگزار گرديد
     حاضرين در اين همايش پس از بررسی اوضاع سياسی ايـران و            

ر پايه اصـول و مشـترکات زيـر، آمـادگی           جهان و رايزنی گسترده، ب    
خود را برای همگامی و هم آهنگی با همه نيروهايي کـه در مبـارزه           
با رژيم جمهوری اسالمی در راسـتای تحقـق دموکراسـی در ايـران          

   .تالش می کنند، بيان داشتند
   حفظ تماميت ارضی ايران، -۱
   برقراری دموکراسی و حاکميت ملی،  -۲
   ی اسالمی در کليت آن،نفی نظام جمهور -۳
   حفظ و رعايت مفاد و مصوبات منشور جهانی حقوق بشر، -۴
   جدايی دين از حکومت، -۵
تعيين نوع نظام آينده کشور پس از برکناری جمهوری اسالمی           -۶

   با انجام يک همه پرسی ملی،
برقراری روابط و مناسبات متعارف بين المللی بر اساس حفـظ             -۷

   ايران، منافع و مصالح ملی
  .رد و مخالفت با پديده تروريسم در ابعاد ملی و جهانی -۸
  

  

     در رابطه با اتخاذ راهکارهـای سياسـی بـرای برکنـاری            
جمهوری اسالمی، حاضرين در همايش بر سر موارد زيـر بـا            

  :تفاهم کامل به توافق رسيدند
  
  . تحريم برگزاری هرگونه انتخاباتی از سوی نظام حا کم کنونی -۱
ناخت نقاط ضـعف حاکميـت جمهـوری اسـالمی و گـزينش              ش -۲

های ويژه مبارزه در راستای شکل گيری يک پيکـار سياسـی             شيوه
   .گسترده مردمی

تهيه و تبليغ و انتشار گفتمان های رسانه های جهـانی، بـويژه              -۳
   .پيرامون مسايل سياسی روز ايران

ــان،      -۴ ــتبدادی زن ــد اس ــای ض ــبش ه ــر از جن ــتيبانی پيگي پش
دانشجويان، جوانان، فرهنگيان، کارگران و عشاير و ديگـر قشـرهای        

   .ايرانی
ايجاد روابط و مناسبات مستمر با احزاب و گروههای سياسـی،            -۵

ــرون مــرزی و همچنــين سياســتمداران و   اجتمــاعی و فرهنگــی ب
حکومتگزاران کشورهای جهان آزاد بخاطر بيان واقعيت های جامـه          

ن آنان به مسئوليت مشترکی که در قبال     زير ستم ايران و توجه داد     
   .دفاع ازحقوق بشر و حرمت انسانی دارند

بررسـی پيگيــر و مــراودات و مناســبات جمهــوری اســالمی بــا   -۶
کشورهای جهان در عرصه فرهنگی، سياسـی، اقتصـادی، بـويژه در            
رابطه با برقراری قراردادهائی که مغاير بـا منـافع و مصـالح ملـی و                 

است و لغو کليه اين قراردادها پـس از سـرنگونی           حقوق ملت ايران    
جمهوری اسالمی از سوی حکومتی که برآمده از گزينش آزاد مردم       

                        ۳                                                بقيه در ص    .ايران است


