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  ژرفש جنبש مدنیژرفש جنبש مدنیژرفש جنبש مدنیژرفש جنبש مدنی
 

، آماج אصلی אیנ جنبש אستقرאر مردم سالاری. جنبש مدنی در كشور ما אز قدمت صد ساله برخوردאر אست         
جنبש . یاسی مبتنی بر אستبدאد در كشور ما אست         جمهوری دمكرאتیכ و لاءیכ و نفی هر گونه ساختار س            

، طی אیנ سال     به אیנ سو در شكل جنبש אصلاح طلبانه برآمد كردה אست             ٧٦مدنی كه אز دوم خردאد سال        
 . ، در جامعه ریشه دوאندה و به دستاوردهای אرزندה אی نایل آمدה אستها تعمیق یافته

 .ركت می كنیمما אز جایگاה جنبש مدنی و אز موضع تقویت آנ ح
    

    جنبש אصلاحات و دستاوردهای آנجنبש אصلاحات و دستاوردهای آנجنبש אصلاحات و دستاوردهای آנجنبש אصلاحات و دستاوردهای آנ
 

جنبש אصلاح طلبانه به مثابه ظرف كنونی جنبש مدنی ، برخاسته אز نیاز جامعه ما به تحول بنیادی و                    
پیامد دگرگونی در ساخت אجتماعی אست ، و جنبشی אست كه ریشه در مطالبات אقشار مدرנ جامعه برאی                    

مت و سوی אیנ جنبש دمكرאتیزה كردנ ساختار قدرت و אیجاد نهادهای               س. تحولات אساسی در كشور دאرد     
خصلت אیנ جنبש مسالمت آمیز و گفتماנ آנ          . مدنی و تامیנ مطالبات گروה های مختلف אجتماعی אست           

 .אصلاح طلبانه و قانوנ گرאیانه אست
נ ، روزنامه    אكثریت مردم كشور ما نیروی אجتماعی אیנ جنبש هستند، در אیנ جنبש نقש روشنفكرא                         

 . نگارאנ ، جوאناנ ، دאنشجویاנ و زناנ چشمگیر و بارز אست
جنبש אصلاح طلبانه با آנ كه در سال های אخیر دستاوردهای قابل توجهی دאشته ولی هنوز به אهدאف                        
אساسی خود دست نیافته אست ، تقویت گرאیש به مردم سالاری אرتقای آگاهی مردم به حقوق شهروندی                      

 . آנ ها به אرزש و جایگاה رאی خود אز دستاوردهای جنبש אصلاح طلبانه אندخود و پی بردנ
    

  مروری كوتاה بر روند אصلاحاتمروری كوتاה بر روند אصلاحاتمروری كوتاה بر روند אصلاحاتمروری كوتاה بر روند אصلاحات
 

. אز دوم خردאد به אیנ سو، אصلاح طلبی قویتریנ و گستردה تریנ گرאیש سیاسی אجتماعی در كشور ما אست
 .برخوردאر אست نیز نشاנ دאد كه אیנ جنبש همچناנ אز پایگاה وسیعی ٨٠نتایج אنتخابات 

جنبש אصلاح طلبی طیف بسیار وسیعی אز نیروهای سیاسی אجتماعی رא دربرمی گیرد كه بخشی אز آנ                        
بخש عظیمی אز نیروهای אصلاح طلب خارج אز حكومت قرאر دאرند كه علیرغم                   . אصلاح طلباנ حكومتیند   

تحولات سیاسی در   . دسركوب حكومتی ، در شكل گیری و قدرت مندی جنبש אز אهمیت حیاتی برخوردאرن                 
 .كشور همچناנ و عمدتا تحت تاثیر چالש بیנ אصلاح طلباנ و تمامیت خوאهاנ دروנ حكومت قرאردאرد

محافظه كارאנ پس אز دوم خردאد و یכ دورה سرگردאنی به אنسجام خود پردאخته و با אستفادה אز אهرم                            
شكنی آشكار و یا با אستفادה אبزאری אز          فشار بخש אفرאطی ، با تكیه بر قوאنیנ غیردموكرאتیכ با قانوנ               

 . قوאنیנ بر فشارهای خود بر אصلاح طلباנ אفزودה אند
محافظه كارאנ مصمم هستند با سركوب گرאیש رאدیكال אصلاح طلباנ ، خنثی كردנ گرאیש معتدل و جذب                   

الت خود   بازگردאند، و در بهتریנ ح       ٧٦ خردאد    ٢گرאیש محافظه كار آנ ، وضعیت رא به حالت قبل אز                  
אز سوی دیگر אصلاح طلباנ حكومتی با در پیש          .  بدوנ توسعه سیاسی رא عرضه دאرند       "אصلاحات فقاهتی "

گرفتנ אسترאتژی آرאمש فعال با نادیدה گرفتנ عامل فشار אز پاییנ ، با كم توجهی به אمر تشكیل و تقویت     
رאנ ، אساسا در محدودה تنگ ساختار        نهادهای دموكرאتیכ بهای لازم رא ندאدند، لذא چالש با محافظه كا             



سیاسی ، جایی كه تمامیت خوאهاנ با אتكا به אمكانات خود قدرت مانور بیشتری دאشتند، باقی ماندה                           
 . אست

كانوנ و تكیه گاה אصلی      . وאقعیت אما آנ אست كه سرنوشت אصلاحات אساسا در میاנ مردم رقم می خورد                 
های مدنی ، روزنامه نگارאנ ، دאنشجویاנ و אحزאب و                  جنبש אصلاحات حمایت مردمی مبتنی بر نهاد            

 . سازماנ های سیاسی אست
אكنوנ چالש بیנ جنبש مردم سالاری و جمهوریت با ساختار مبتنی بر ولایت فقیه هر چه عمیق تر شدה                     

אصلاحات می  . همه شوאهد و אرزیابی ها حاكی אز آנ אست كه حاكمیت روحانیت آیندה אی ندאرد                      . אست
 . باید אز همه ظرفیت های خود برאی تامیנ حاكمیت مردم بهرה گیردتوאند و 

 
  روندهای بیנ אلمللی و كشور ماروندهای بیנ אلمللی و كشور ماروندهای بیנ אلمللی و كشور ماروندهای بیנ אلمللی و كشور ما

 
 سپتامبر و طرح مبارزה با تروریسم فضای جدیدی رא در سطح جهانی بوجود آورد كه می توאנ                      ١١رویدאد  

 مثبت אز سوی مشی     با אیנ همه אیנ אمكاנ    . به تضعیف موقعیت بنیادگرאیاנ در منطقه و אیرאנ منجر گردد          
 . برتری طلبانه و ماجرאجویانه هیات حاكمه آمریكا تهیه می شود

سیاست های جنگطلبانه جرج بوש و قرאر دאدנ אیرאנ همرאה با عرאق و كرה شمالی به عنوאנ محور                                    
تدאوم دشمنی كور با آمریكا، مخالفت با        . אهریمنی وضعیت خطرناكی رא برאی كشور ما بوجود آوردה אست           

صلح آمیز مساله فلسطیנ ، حمایت אز برخی گروה های אسلامی و برخی حركات تحریכ آمیز در                               حل  
אفغانستاנ ، موضع گیری های غیرمسءولانه ، خصومت بیנ دو كشور رא تشدید و فضای بحرאنی بیנ آنها                        

 . بوجود آوردה אست
אیנ . ت نقطه پایاנ گذאرد   جناح محافظه كار با אتخاذ سیاست تشنج زא بیנ دو كشور می كوشد بر אصلاحا                

 . سیاست منافع ملی ما رא با خطرאت جدی موאجه ساخته אست
    

  خروج אز تنگنا، پیشبرد אصلاحاتخروج אز تنگنا، پیشبرد אصلاحاتخروج אز تنگنا، پیشبرد אصلاحاتخروج אز تنگنا، پیشبرد אصلاحات
 

رאה پیشروی אصلاحات تغییر توאزנ قوאی موجود به سود אصلاح طلباנ و به زیاנ تمامیت خوאهاנ ، تاكید * 
در درجه אول محتاج تدویנ אسترאتژی         تحقق אیנ אمر      . بر دموكرאتیزה كردנ ساختار سیاسی كشور אست          

אصلاحات و مقاومت سازماנ یافته در برאبر تهاجمات تمامیت گرאیاנ אز طریق אطلاع رسانی و برقرאری                       
ضرورت دאرد كه رאה های        . پیوندهای محكمتر با مردم و تكیه بر سازماנ دهی و بسیج אجتماعی אست                     

אز آנ . אرאدה و خنثی نمودנ خشونت طلبی جستجوشود  مختلف مشاركت مردم ، فرאخوאנ آנ ها برאی אعمال          
 . میاנ رفرאندوم یكی אز אیנ شیوה هاست

های אخیرא بخشی אز אصلاح طلباנ אسترאتژی بازدאرندگی فعال رא مطرح نمودה אند كه هنوز جوאنب و                         * 
אصلاح تفاوت  ه  كاربردی آנ با אسترאتژی آرאمש فعال دقیقا روشנ نیست ولی نیاز جامعه حكم می كند ك                  

طلباנ حكومتی با جمع بندی تجارب گذشته در عرصه مسایل نظری و عملی و نایل آمدנ به آנ كه برאی                        
پیشبرد אصلاحات تغییرאت عمیق دموكرאتیכ در ساختار سیاسی كشور ضروری אست ، رאה كارهای موثر                        

 . אرאءه نمایند
ر موجب آسیب پذیری و ضربات       عدم قاطعیت و אیستادگی مجلس و رءیس جمهور خاتمی در وضع حاض                *

 . جدی به אصلاحات אست
 

  سیاست های ماسیاست های ماسیاست های ماسیاست های ما
 

مسءله مركزی در رאبطه با جنبש אصلاح طلبانه در אیנ مرحله عبارت אست אز بسیج همه אمكانات برאی * 
تقویت هر چه بیشتر אعمال אرאدה مردم و نهادهای אنتخابی و هر چه كم אثرتر نمودנ نقש نهادهای غیر                       

 אیנ אمر یعنی تعمیق جنبש אصلاحات به میزאנ موفقیت آנ در گرو تامیנ و אفزאیש سطح                  تحقق. אنتخابی
همكاری سیاسی بیנ אصلاح طلباנ پیگیر دروנ و پیرאموנ حكومت با نیروهای ملی مذهبی و نیروهای                            

 . אصلاح طلب سكولار خوאهد بود



حكیم نهادهای مدنی به      سیاست سازماנ ما تقویت جبهه אصلاحات و سهم گیری در شكل گیری و ت                        * 
منظور حضور متشكل و سازماנ یافته مردم در تقویت אصلاحات و كسب مطالعات برحق و دمكرאتیכ آנ ها                

 . אست
. گسترש تماس و همكاری بیנ אصلاح طلباנ خارج אز حكومت تقویت كنندה אصلاحات پیگیر و قاطع אست                * 

در رאה  ) אكثریت(سازماנ فدאییاנ خلق אیرאנ     . تقویت אیנ نیرو موجب تدאوم و تعمیق جنبש אصلاحات אست         
 . تحقق אیנ אمر می كوشد

باند ثروت و قدرت و همه نهادهای زیر پوشש ولی فقیه مانع پیشرفت אصلاحات سیاسی و فرهنگی                           * 
 . سیاست ما אفشا برنامه و سیاست های ضدאصلاحات آנ هاست. هستند

و אجتماعی و فردی شهروندאנ ، بازگشت بدوנ مانع            ما قاطعانه אز موאزیנ دموكرאتیכ ، حقوق سیاسی            *
. אیرאنیاנ خارج كشور و حق همگاנ برאی بیاנ مطالبات خود و مبارزה در رאה كسب آנ ها دفاع می كنیم                         

، אستقلال تشكل های    مطبوعات آزאد و مستقل ، روزنامه نگارאנ آزאدی خوאה ، آزאدی گروה های دאنشجویی                 
. تشكل های مستقل آנ ها ضامנ پیشبرد دمكرאسی پایدאر در كشور ماست                 آנ ها، جنبש های كارگری و          

كه אز فقدאנ سنت های دمكرאسی حزبی در         (تامیנ حق فعالیت آزאد و قانونی אحزאب سیاسی در كشور ما              
 . אهمیت كلیدی در אیנ روند دאرد) تاری معاصر رنج می برد

یנ زנ ستیز و به رسمیت شناختנ تشكل های            دفاع אز حقوق زناנ אیرאنی و در قدم نخستیנ حذف قوאن              *
 . مستقل زناנ ، پاس به نیاز نیمی אز جمعیت كشور אست

، فرهنگی و אدאری אقلیت های مذهبی نیاز مبرم برאی تامیנ                     ، אقتصادی   تامیנ خوאست های سیاسی        *
 . مشاركت تمامی مردم אیرאנ در رאה بازسازی دمكرאتیכ میهנ אست

אستای طرد ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه قدرت گیری نهادهای                       سیاست های فوق رא در ر            *
 . אنتخابی و سرאنجام تغییر قانوנ אساسی אست

    
  رאה كارهای جنبש אصلاح طلبانهرאה كارهای جنبש אصلاح طلبانهرאה كارهای جنبש אصلاح طلبانهرאה كارهای جنبש אصلاح طلبانه

 
رאה بروנ رفت אصلاحات אز شرאیط ركود كنونی אز یכ سو مستلزم بازنگری در قانوנ אساسی و تغییر                                 

ردم و در مسیر تكامل جامعه مدنی موאنع جدی אیجاد نمودה אند             قوאنینی אست كه در مقابل אعمال אرאدה م        
و אز سوی دیگر برطرف كردנ موאنع אز رאה אجرאی آנ دسته אز موאد قانوנ אساسی אست كه به آزאدی ،                                  

 : پیشرفت و عدאلت אجتماعی در جامعه یاری می رساند، و אز آנ جمله و در אیנ مرحله
 در عرصه حقوقی ) אلف

 ...)مثل دאدگاה ویژה روحانیت ، دאدگاה های אنقلاب(دهای گزینشی  אنحلال نها- ١
 . تامیנ مشاركت برאبر حقوق همه شهروندאנ در حیات سیاسی كشور ضروری אست- ٢
 אستفادה אبزאری جناح سیاسی معینی אز قوה قضاءیه برאی پیشبرد مقاصد تنگنظرאنه باید پایاנ                     - ٣

 .دم بر אیנ نهاد، باید تعبیه گرددیابد و مكانیسم های كنترل و نظارت مر
 .  لغو قوאنیנ ناق حقوق بشر- ٤

 در عرصه אجتماعی ، فرهنگی و سیاسی) ب
 بایستی אز مطبوعات رفع توقیف و سانسور شود، آزאدی بیاנ ، قلم و مطبوعات ، حق تشكیل                                - ١

 .אجتماعات ، تظاهرאت و تشكیل كانوנ های صنفی تضمیנ گردد
 .فع و هیات منصفه تامیנ گردد حق دאشتנ وكیل مدא- ٢
 . حق فعالیت אحزאب سیاسی و تامیנ شعار אیرאנ برאی همه אیرאنیاנ قاطعانه پیگیری شود- ٣
 جوאناנ אیرאنی باید بتوאنند تشكل های مدאفع خود رא در مدאرس ، دאنشگاה ها אیجاد و نیز در                            - ٤

د با אرعاب و زور، אحساسات جوאناנ رא         نیروهای فشار نبای  . گروה های ورزشی آزאدאنه فعالیت نمایند      
 .سركوب نمایند

 در عرصه بیנ אلمللی) ج
 برقرאری مناسبات نزدیכ با كشورهای אروپایی و مذאكرה مستقیم برאی عادی سازی مناسبات                        - ١ 

 .برאبرحقوق با אیالات متحدה آمریكا
 . محكوم كردנ تروریسم و فاصله گرفتנ אز جریاנ های אفرאطی بنیادگرא- ٢ 
  دفاع אز دولت فلسطیנ ، عدم مخالفت با موجودیت كشور אسرאءیل- ٣ 



 . حمایت אز دولت فرאگیر در אفغانستاנ ، تحت نظارت سازماנ ملل متحد- ٤ 
 :مساءل אقتصادی) د

 موאنع سیاسی و حقوقی كه אمنیت سرمایه گذאری دאخلی و خارجی رא در كشور مختل می كند باید - ١
. هماנ گونه كه گسترש سرمایه گذאری كلید رشد אقتصاد بیمار אیرאנ אست                 . אز میاנ بردאشته شوند    

 .تامیנ אمنیت كار لازمه אستحكام بخشیدנ به אمنیت אجتماعی אست
אیנ .  بنیاد مستضعفاנ و دیگر بنیادهای مشابه باید زیر نظارت كامل دولت و مجلس درآیند                          - ٢

 .אنیנ مالیاتی كشور باشندموسسات باید نظیر سایر بنگاה های אقتصادی شامل قو
 .نهادهای زאید و هزینه ساز باید منحل گردند.  نهادهای אدאری موאزی باید در هم אدغام شوند- ٣
 رشوה خوאری و رאنت خوאری אقتصادی و سپس تامیנ زندگی در سطح قابل قبول برאی ماموریנ                           - ٤

ت و مبادله آزאد אمكاנ پذیر خوאهد         مبارزה با فساد تنها در شرאیط آزאدی مطبوعا         . אدאرאت كشور אست  
 .بود
 تامیנ אمنیت سرمایه گذאری ، سرمایه گذאری درאزمدت رא تشویق می كند و سرمایه ها رא אز بخש  - ٥

دلالی و بازرگانی و سرمایه های سرگردאנ رא به بخש تولیدی ، صنعت و ساختماנ هدאیت خوאهد                           
 .كرد
دی و تكنولوژیכ به منظور تامیנ אقتصاد مستقل و                 سرمایه گذאری در אمر پژوهש های אقتصا             - ٦

 .شكوفاנ در אیرאנ
 . سرمایه گذאری گستردה دولتی و حمایت אز بخש خصوصی برאی تولید אشتغال و مهار بیكاری- ٧
 جلب مشاركت אیرאنیاנ علاقمند و تحصیل كردה و صاحب سرمایه در خارج אز كشور به אرتباط و                       - ٨

 .سرمایه گذאری در אیرאנ
بودجه گذאری و    .  אهرم های مالیاتی ، در خدمت تقسیم ثروت ملی مورد אستفادה قرאر گیرند                         - ٩

سوبسید برאی كالاهای אساسی مورد نیاز אقشار كم درآمد كشور در رאستای אفزאیש قدرت خرید אیנ                        
 .אقشار بهرה گیری شود

نشستگی كه همه אفرאد       بیمه های אجتماعی ، بیمه های بهدאشت و درماנ و صندوق های باز                      - ١٠
جامعه رא در برمی گیرد باید אز سوی دولت در رאستای تامیנ زندگی بی دغدغه و به دور אز فقر                                 

 .شهروندאנ אیرאنی تامیנ شود
  سرمایه گذאری در بخש های زیربنایی و بهدאشت درماנ و آموزש- ١١
میزאנ تورم سالانه אفزאیש      دستمزد كارگرאנ ، كارمندאנ دولت و بازنشستگاנ باید به نسبت                   - ١٢
 .یابد
 . گروה های אفرאطی در خارج אیرאנ باید بلادرنگ قطع شوند كمכ های אقتصادی به - ١٣


