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    ::::سیاست ماسیاست ماسیاست ماسیاست ما
    

    سیاسی مبتنی برسیاسی مبتنی برسیاسی مبتنی برسیاسی مبتنی بر    غییر قانوנ אساسی در رאستای طرد ساختارغییر قانوנ אساسی در رאستای طرد ساختارغییر قانوנ אساسی در رאستای طرد ساختارغییر قانوנ אساسی در رאستای طرد ساختارتتتت
    نهادهای אنتخابی بجای نهادهای אنتصابینهادهای אنتخابی بجای نهادهای אنتصابینهادهای אنتخابی بجای نهادهای אنتصابینهادهای אنتخابی بجای نهادهای אنتصابی     ولایت فقیه و جایگزینی ولایت فقیه و جایگزینی ولایت فقیه و جایگزینی ولایت فقیه و جایگزینی

 
 
 
تامیנ موאزیנ دموكرאتیכ و حقوق  برאی تدאوم و تعمیق אصلاحات ضروری אست قانوנ אساسی در رאستای        -١ 

ما ضمנ تمركز تلاש در     . و אصول دموكرאتیכ بازسازی شود     بشر تغییر كند و نظام قضایی برمبنای عرف       
موجود  ساسیאאقدאمات אصلاح طلباנ حكومتی در אستفادה אز ظرفیتهای مثبت قانوנ                       ، אز  אیנ جهت  
 .می كنیم پشتیبانی 

אصلاحات سیاسی و فرهنگی       قیه و نهادهای وאبسته به آנ مانع پیشرفت           ، ولی ف   اند ثروت و قدرت     ب -٢ 
אقدאمات آنها و طرد ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه            ، سیاستها و  سیاست ما אفشا برنامه    . هستند
 .אست

، روزنامه אجتماعی و نهادهای مدنی  سازمانهای سیاسی אصلاح طلب در دאخل و خارج كشور، جنبشهای     -٣ 
، كارگرאנ و تولیدكنندگاנ    ، زناנ ، جوאناנ های سیاسی אصلاح طلب    ، روشنفكرאנ و چهرה   گارאנ آزאدیخوאה ن

و خارج אز حاكمیت  وزنه אصلی אیנ نیرو در پیرאموנ. یروهای אصلاحات رאدیكال و پیگیر هستندن ،مستقل
اנ پیدא كردה و موقعیتشاנ در      سازم) نیروی سوم (  تلاש ما אیנ אست كه אصلاح طلباנ غیرحكومتی         .אست

 .جامعه تقویت شود
تمامیتگرאیاנ ، برאی همكاری     ما ضمנ حمایت אز אصلاح طلباנ حكومتی در مقابل تهاجم سازماנ یافته             -٤ 

 .حكومت تلاש می كنیم و אتحاد عمل نیروهای אصلاح طلب دאخل و خارج
אیرאנ "در زمینه تحقق شعار      قد ناپیگیریهایشاנ ما ضمנ گفتگوی אنتقادی با אصلاح طلباנ حكومتی و ن            -٥ 

رא به אیנ אمر جلب می كنیم كه אمكاנ پیشبرد אصلاحات تنها אز طریق                     نظر آناנ " برאی همه אیرאنیاנ   
 .مردم میسر אست چانه زنی در بالا وجود ندאرد و تدאوم אصلاحات تنها אز طریق سازماندهی گفتگو و

אز جانب   " پاییנ"فشار אز      ما אز گسترש حركات אعترאضی مسالمت آمیز، نافرمانی مدنی و אعمال                     -٦ 
آنرא در خدمت تدאوم و تعمیق אصلاحات و بهم              جنبشهای אجتماعی و نهادهای مدنی دفاع می كنیم و            

 .دאنیم می" ولایت فقیه"بالا و طرد  خوردנ توאزנ قوאی موجود در


