
والر دموکراتیاتحاد جبهه ای مردم ایران برای استقرار جمهوری س  

  

  گرددمفریاد  ،هارساتر گر شود این ناله  ه ـه آهستـد آهستـا ناله شـهای دلـهدنـتپی

  گرددفوالد م ۀندش ،ده گر آب و آتش  اش و آه مردم بوی خون آید که آهن را ز 

 گرددبنیاد م ـــور بـــجکه بنیاد جفا و   رو ـنابه ویران این اوضاع هستم مطمئن ز
  شادروان فرخ یزدی

   ،هموطنان گرام
غارت ثروت  ،فریب ،دروغ ،جنایت ،های فسادت جمهوری اسالم ایران را موریانهومحینک سراسر وجود ا   

مردم ایران را دچار فقر و فالکت ساخته و میهن عزیزمان را به سوی نابودی  ،سازی کشور ما فرا گرفتهو ویران ،مل

   .و اضمحالل سوق داده است

ها شراره نهایی در فضای سیاس ایران پدیدار شده که نویدبخش دگرگون ایها و جرقهخوشبختانه هم اکنون شراره   

   .دین است بدادهای فروزان آزادی و رهایی از قید و بند استبه شعله

ه به گفتکه نه در صد  ١٣٩۶ماه یل دیاصتظاهرات مردم و     عل ربیع وزیر کار سابق دولت روحان  ۀشهر بل

صد و شصت شهرِ ایط ذهن و عین جامعه ل شد و شربدّ مط دو روز به شورش علیه کل نظام  ،داد ایران روی در ی

ری آماد ومت کشورمان ساخت ۀرا بیش از هر زمان دی    .پذیرش تغییر نظام ح

نظام  یناپذیراصالح :بود لیذکه مشتمل بر سه محور اساس  ١٣٩۶بهمن  ٢٢خ امضایی مورپانزده  ۀصدور بیانی    

والر پارلمانآمیز از جمهوری اسالم به ی گذار مسالمتایران، جمهوری اسالم  و طریق گذار  ،دموکراس س

ومت آیند  ،ای برای رسیدن به آزادی و دموکراس بودقدم بزرگ و شجاعانه ،ایران ۀبرگزاری رفراندوم جهت تعیین ح

والفضل آقای اب هالذکر بخصوص بفوق ۀنفر از امضاکنندگان بیانیپانزده ی خود را به ها. ما تحیتکه برداشته شد

ارشد سازمان مجاهدین انقالب اسالم که عمری در مبارزه با ظلم و استبداد گذرانده و آقای دکتر  قدیان عضو

نصیب نمانده تقدیم جمهوری اسالم ایران بی آلودند و ایشان نیز از نیش زهراو عام  خاص  رمحسن کدیور که مشهو

انیید و اأنماییم و توصیه و رهنمودهای آقای ابوالفضل قدیان را تم ان ،جرای آن را به هم فارش س ن،شااتدر حد ام

   :کنیمم

گاه بزنر د ،فعالین سیاس و مدن و البته حمایت مردم است ۀاینکه رهایی از این وضعیت نیازمند اراد هنظر ب"   

ند به دار رو این مرز و بومخواهان که دل در گلطلبان و تحو اصالح ،منتقدان ۀوقت آنست که هم ،استبداد استیصالِ 

  ."مردم بپیوندندصیل این حرکت ا

ری از بانوان و آقایان هنابختنی     داغدیدگان جمهوری اسالم  ازکه اکثراً  ،این حرکت اصیل از جانب گروه دی

 از جمهوریت خبری هست و نه ازنه این گروه اعالم داشتند که در کشور ما  .هایی دنبال شدبا انتشار بیانیه ،هستند

م این و د یۀیانب .نددو تغییر قانون اساس شه" فقی ول"به اصطالح  ،ایا خواهان استعفای سیدعل خامنهلذ .آزادی

هیچ واهمه و پروایی نظام جمهوری ما چهارده تن بی" :بدین شرح است ،هایشان بودل در خواستهکه تحو  ،گروه

 ا ه همانک نظام مفاسدِ این مظهر و مبان دقیق رفتن نشانه با و مدانیم اسالم را نظام برآمده از قوانین استبدادی

اه ول  »قانون اساس« بر حقوق خود و بخش وسیع از مردم خویش  اتاست خواستار مطالب »رهبری«فقیه و  و جای



ه روز                                                                                ٢ د  حا ور یا  اندم ا یاباد ا ار  ا  ی ا و والر د ن ا کیس  ا

 
ومت و حاکمیت همبا کلّ  ،تربیان واضحبه  .هستیم نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راه  ۀیت این ح

   .برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد

ی برخورداری از وزرما نیز در آ .ستیمه »ایران ویران کن«آمیز از این رژیم مسالمتگذاری  تن در پی چهارده  ما

ومت والریم که قانون اساس آن بر اساس اعالمی تیدموکرا ح آنچه ما  .ان حقوق بشر تدوین شده باشدجه ۀو س

نظام  از »عبور کامل«فراجناح برای  بۀی مطال ،خویش در پی آن بوده و هستیم هایانتشار بیانیه اتن بچهارده 

  ."خواهان راستین با هر گرایش سیاس و عقیدت استآزادی ۀق به همجمهوری اسالم بوده و متعلّ

طلبانه خود را از ول تسلیم ،ندماندوست موطنو آزادیخواه  ،دموکراترا  خودعیان که دّ ه ماین نکته را نیز برای تنب 

عتمداری آقای حسن شری یشویم که به محض پیدایش گروه در اروپا به سخنگویکشند یادآور ممیدان مبارزه کنار م

والر و دموکرات به جای نظام جمهوری اسالم در ایران شدند ومت س ر نظی شیردالن ،که خواهان استقرار ی ح

ه این پیوستن خود را ب "ویناگیوتین "آقای عبدالفتاح سلطان وجود دارند که از زیر و سرکار خانم نسرین ستوده 

ن ا اعالم جمع    .برایشان پیش آید نهراسیدنداوین ست در کشتارگاه داشتند و از آنچه مم

 یِ راشود و مسیر اتحاد و هماز اینکه شعارهای اصل مبارزان تغییر رژیم به شعارهای واحدی تبدیل م نشادما   

 ۀارزمب ییدأبه حمایت و ت ،ران آزادی و دموکراس رانشایران و به ویژه ک ۀمردم رنجید ۀما هم ؛گرددفراهم م ایجبهه

انات و مقدوراتشان دعوت م ،که آغاز گردیده اصیل    .کنیمدر حد ام

والر مردم ایران برای استقرار جمهوری  ایپیروز باد اتحاد جبهه دموکراتی در کشور و تدوین قانون اساس بر س

 !جهان حقوق بشر ۀاساس اعالمی

 

  گروه پیام رهائ

  
 


