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 حذف واليت فقيه ، تغيير قانون اساسي
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زماנ ما به عنوאנ یכ نیروی        سا. كشور ما نیازمند حكومتی لاءیכ و دموكرאتیכ در شكل جمهوری אست               
تلاש ما אیנ אست كه אیנ هدف אز           . אپوزیسیوנ چפ و دموكرאت برאی تحقق چنیנ هدفی مبارزה می كند               

 .طریق مسالمت آمیز تامیנ شود
سازماנ ما تامیנ برאبرحقوقی زנ و مرد رא یكی אز پایه های دموكرאسی و جامعه مدنی و در زمرה אركاנ                        

 .אصلی حقوق بشر می دאند
*  *  * 

تغییر قانوנ אساسی برאی دگرگونی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و جایگزینی نهادهای אنتخابی                 
به جای نهادهای אنتصابی ، אستقرאر مردم سالاری ، تامیנ حقوق شهروندאנ ، آزאدی فعالیت אحزאب و                            

های مختلف אجتماعی ، لغو     سازماנ های سیاسی ، אیجاد و تقویت نهادهای مدنی ، تامیנ مطالبات گروה                
قوאنیנ ناق حقوق بشر، بازسازی نظام قضایی بر مبنای عرف و אصول دمكرאتیכ ، אز جمله نیازهای                                

 .جامعه و خوאسته های ما رא تشكیل می دهند
ولی فقیه و نهادهای وאبسته به آנ ، باند ثروت و قدرت ، مانع پیشرفت אصلاحات سیاسی ، אقتصادی و       - 

سیاست ما אفشا برنامه ، سیاست ها و אقدאمات آנ ها و دگرگونی ساختار سیاسی مبتنی                 . فرهنگی هستند 
 .بر ولایت فقیه אست

جنبש آزאدی  . مردم אیرאנ در شرאیط كنونی خوאهاנ تحولات بنیادی و دگرگونی ساختار سیاسی هستند             -
فظه كار حكومت ،       خوאهانه و אصلاح طلبانه مردم علیرغم سركوب گری ها و توطءه های جناح محا                           

مماشات و وאپس نشینی אصلاح طلباנ حكومتی ، هم אز نظر گستردگی پایگاה אجتماعی ، هم אز نظر ژرفש       
 .خوאسته ها و אهدאف و هم אز نظر سطح آگاهی های سیاسی مردم تعمیق و گسترש یافته אست

אز . ل در جامعه هستندمردم نیروی אصلی تحو.  پیש برد אهدאف سیاسی بدوנ אعمال نیرو ناممكנ אست- 
אیנ رو تلاש برאی سازماנ دهی و سمت دهی مبارزאت مردم باید به یكی אز وظایف جاری سازماנ تبدیل                    

 .شود
אصلاح طلباנ حكومتی به جای آנ كه مطالبات مردم و رאدیكالیزה شدנ جنبש رא به وسیله אی برאی                        -
אر دهند در هرאس אز مدאخله مستقل مردم گام          و در خدمت شكستנ بנ بست אصلاحات قر        "فشار אز پاییנ  "

אكنوנ شكست  . به گام در برאبر تعرضات ولایت فقیه و نهادهای אنتصابی وאبسته به آנ عقب نشستند                     
 بנ بست پروژה سیاسی مردم سالاری دینی و ناتوאنی            "آرאمש فعال "تاكتیכ هاس سیاسی آناנ همچوנ       

 .ای جنبש אصلاحات آشكار شدה אستאصلاح طلباנ حكومتی در پاسگویی به نیازه
 رאה پیشروی אصلاحات ، تغییر قانوנ אساسی ، پایبندی به حق حاكمیت مردم ، تامیנ فعالیت آزאدאنه                   - 

و علنی אحزאب سیاسی غیرحكومتی ، تشكیل و تقویت نهادهای مدنی و سلب قدرت אز نهادهای אنتصابی                  
 .و אنتقال قدرت به نهادهای אنتخابی אست

ما אز قانونیت مدنی و برאبری       . ور ما عدم تمكیנ به قوאنیנ ضد دموكرאتیכ عیנ قانونیت אست             در كش  - 
همه شهروندאנ در برאبر قانوנ دفاع می كنیم و معتقدیم كه قوאنیנ باید بر پایه حقوق دموكرאتیכ مردم                    

وق بشر אز حق شهروندאנ علیه قوאنیנ غیردمكرאتیכ و ناق حق. و توسط نهادهای منتخب مردم تدویנ شود     
 .نافرمانی مدنی برخوردאرند

ما سازماנ یابی .  نیروی سوم به عنوאנ بخש مهمی אز جنبש אصلاح طلبانه אز عدم تشكل رنج می برد- 
 .نیروی سوم رא یכ ضرورت مبرم برאی אیجاد زمینه های تشكیل آلترناتیو دموكرאتیכ می دאنیم


