
  نفره٥٦٥با شماری از چهره های سياسی درباره بيانيه " ايران امروز"گفتگوی 
جهان ناظر بر اعمال حکومت ايران و مدافع جنبش دموکراسی در ايران 

 است
 

" بيانيه"ميان اپوزيسيون دموآرات داخل و خارج فاصله انداخت، اما اين      " فراخوان رفراندوم: "مهدی تهرانی  •
 .ان داخل و خارج استدر پی  هماهنگی مي

 :مهدی تهرانی
 بيانيه ، نشانه ای از رشد فرهنگ سياسی در ایران سات که الزمه تحقق دموکراسی است

، از چهره های باسابقه و سرشناس چپ ايران است و در سال های اخير در تدارك و " مهدی خانبابا تهرانی"
بيانيه ی انديشدان و فعاالن داخل آشور . عهده داشتنقش فعالی  بر" اتحاد جمهوريخواهان ايران"پايه گذاری 

نشانه ای از رشد فرهنگ سياسی در ایران که الزمه تحقق دموکراسی "می نامد و آن را " سند تهران"را 
 .ارزيابی می آند" است

ی این بيانيه سرآغاز تحول بزرگی در جنبش اپوزیسيون دموکرات و ترق«: گفت" ايران امروز"آقای تهرانی به 
این سند که از این پس به عنوان سند تهران از آن یاد خواهم کرد، نشانه ای است از یک . خواه ایران است

این بيانيه اصلی ترین . چرخش جدی و رشد فرهنگ سياسی در ایران که الزمه تحقق دموکراسی است
متن و ترکيب .  می کندخواست های جنبش دموکراسی خواهی در ایران را با زبانی شفاف و بدون ابهام بيان

امضاء کنندگان بيانيه تهران گواهی است بر این واقعيت که نيروها و گرایش های گوناگون اپوزیسيون ترقی 
خواه ایران با عنایت به موقعيت حساس جامعه و بحران های بين المللی و به ویژه وضعيت منطقه، به 

تگی ملی و به هم پيوستن بيش از پيش جنبش ضرورت تحول مسالمت آميز بنيادین جامعه ، ضرورت همبس
متن و محتوا، ترکيب . اپوزیسيون آزادی خواه در برابر استبداد دینی پی برده و بدان پاسخ مثبت داده اند

امضاء کنندگان و زمان تدوین و انتشار این بيانيه ترجمان هشياری و درایت سياسی ميهن دوستان ایرانی 
 ».است

 
 "بيانيه"و تحليل درست " دومرفران"ابهام در طرح 

ميان اپوزيسيون دموآرات داخل و خارج فاصله انداخت ، اما اين " فراخوان رفراندوم"تهرانی معتقد است 
 .در پی  هماهنگی ميان داخل و خارج است" بيانيه"

 طرح رفراندم که از لندن انتشار یافت، به رغم آن که یکی از خواست های همه گانی«: وی می افزايد
اپوزیسيون را مطرح می کرد و با استتقبال عده ای از ایرانيان خارج از کشور نيز رو به رو شد، به دالیل 

گوناگون از جمله نادیده گرفتن مراحل ضروری گذار به انتخابات آزاد و مجلس موسسان و همزمانی با تهدید 
ونی را برانگيخت و فاصله هایی را نظامی آمریکا عليه جمهوری اسالمی و ابهامات دیگر، پرسش های گوناگ

اما نيروهای هشيار و ميهن دوست داخل . در ميان اپوزیسيون دموکرات داخل و خارج از کشور به وجود آورد
کشور در بيانيه اخير که در تهران تدوین، امضاء و منتشر شده است، با تحليل درست موقعيت کنونی ایران و 

پوزیسيون داخل و خارج در راستای سياست ائتالف بزرگ ملی برای جهان و با هدف هماهنگ کردن صفوف ا
به نيازهای اصلی جامعه ایرانی پاسخ داده و راه وحدت بيش تر » دموکراسی و جمهوری واقعی«استقرار 

این بيانيه شکاف ميان ایرانيان داخل و خارج، خودی و غير خودی و دیگر . اپوزیسيون را هموار کردند
 از سياست استبداد دینی را پر کرده و زمينه همکاری همه گرایش های آزادی خواه شکاف های برآمده

فراموش نکنيم که بحران کنونی مشروعيت نظام در مرحله نخست حاصل تغييرات . ایرانی را فراهم می کند
افزایش شکاف ميان مردم و دولت حاصل . اساسی ساختار اجتماعی الیه های گوناگون جامعه ایرانی است

استبداد و ناکارآمدی همه جانبه حکومت اسالمی در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی 
بحران ساختار حقوقی . بهره گيری از تکنولوژی ارتباطات در ایران عرصه را بر استبداد تنگ کرده است. است

 ». داده استو واقعی قدرت سياسی پس ازشکست اصالحات دولتی در همه زمينه ها خود را نشان
 

 اما بيانيه برغم تحليل  روشن و صحيح، را ه آاری برای  برون رفت از اوضاع آنونی ارائه  نمی دهد؟
 .نزديك می شود" بديل سازی"اپوزيسيون ايران آرام  آرام به مرحله ! عجله نكنيد: آقای تهرانی می گويد

ت که بر بستر روح اصلی آن تحقق نخستين گام حمایت همه جانبه از این بيانيه و حرکت هایی اس«
سامان دهی جنبش های داخلی و کسب حمایت بين المللی برای تحقق خواست های بيانيه از . می یابد

اپوزیسيون ایران در داخل و خارج به تدریج به مرحله بنياد نهادن بدیل جایگزین . دیگر گام های مهم است
گ ملی می تواند به آلترنایتو دموکراتيک ارتقاء یافته و اپوزیسيون بر بستر ائتالف بزر. نزدیک شده است

سامان دهی بدیل جایگزین جز با استقالل . شرایط گذار مسالمت آميز به دموکراسی را فراهم آورد
اپوزیسيون از همه جناح ها و گرایش های حاکميت جمهوری اسالمی و رها کردن توهم اصالح در چارچوب 



اپوزیسيون تنها با ارائه چهره مستقل خود می تواند اعتماد و . مکن نيستنظام مبتنی بر والیت فقيه م
موقعيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی ایران و شرایط . پشتيبانی مردم را برای برنامه های خود جلب کند

جهانی و رشد روز افزون جنبش دموکراسی در ایران زمينه های مناسبی برای این گذار به وجود آورده 
 ».است

 
 جهان ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران است

مهدی تهرانی نسبت به تحول مثبت اوضاع در آشور خوش بين است و تيغ استبداد را آندتر و جهان را ناظر 
 .می داند" بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران

 جمهوری اسالمی در بهره گيری از روش های خشونت آميز و ابزارهای اقتدار ترس فروریخته و«: وی می گويد
سرکوب جمعی دست باز گذشته را ندارد چرا که نظارت افکار عمومی جهان و نهادهای قدرتمند بين المللی 

نهادهای سرکوب نيز یک دستی سابق را نداشته و نمی توانند در . دست خشونت گرایان را بسته است
در چنين موقعيتی اپوزیسيون می تواند با همبستگی درونی و بهره گيری از . ک شوندجنایات سران شری

جهان ناظر . حمایت بين المللی در راستای منافع ملی حضور فعال تر و ملموس تری در صحنه داشته باشد
با طرح برنامه مشخص و روشن و با . بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران است

رکت به سوی سامان دادن مدیریت جایگزینی که از بستر ائتالف ملی و آلترناتيو دموکرات بر آمده باشد، ح
از وظایف مدیریت جایگزین هموار ساختن زمينه های ضروری برگزاری . می توان به گام های آینده اندیشيد

ادی عقيده، دین، بيان و انتخابات آزاد و تضمين آزادی همه احزاب، نهادها و سازمان های سياسی، آز
رسانه ها، آزادی زندانيان سياسی و لغو همه تبعيض های جنسی، مذهبی و عقيدتی بر اساس اعالميه 

 ».حقوق بشر و ميثاق های الحاقی و منافع ملی است
 

 رئيس جمهور در چارچوب قانون اساسی کنونی یک تدارک چی بيش نخواهد بود
معرفی يك نامزد رياست جمهوری از سوی اپوزيسيون داخل " راه آار مهدی تهرانی اما چندان روی خوش به

 .نشان نمی دهد" و خارج
بازی های پيش «طرح پيش نهادهای از این دست در بحث بيانيه اخير که با هوشياری به «: وی معتقد است

بيانيه است که اشاره کرده است، مغایر با روح اصلی این » از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در ایران
به باور من در چارجوب قانون اساسی کنونی و در محدوه ساختار سياسی . خواهان جمهوری واقعی است

حاکم رئيس جمهور، حتا اگر با رای آزاد مردم برگزیده شود، حداکثر به گفته آقای خاتمی نقشی بيش از یک 
شورای نگهبان گذشته و زیر سایه اميد بستن به رئيس جمهوری که از صافی . تدارک چی نخواهد داشت

اما . والیت مطلقه فقيه حيات نيمه جان سياسی خود را ادامه دهد، جز تکرار خطاهای قبلی نيست
اپوزیسيون هشيار و مستقل می تواند از عرصه های گوناگون از جمله انتخابات برای بسيج عمومی مردم و 

ائتالف بزرگ ملی و با هدف سامان دهی بدیل جایگزین، اپوزیسيون، در بستر . پيشبرد اهداف خود بهره گيرد
تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان، به دور از چارچوب های کنونی قانون 

اساسی جمهوری اسالمی و نهادهای انتصابی و دیگر قوانين ضد دموکراتيک و با پرهيز از توهم و پندار بافی 
 ».شخصيتی را به گونه ای سمبليک مطرح کرده و به بسيج ملی بپردازدمی تواند نهاد یا 

 


