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برای يک ايران دموکراتيک
 - ١ايران سرزمين مشترک ھمه ايرانيان ،مستقل از ھر گونه تمايز قومی ،ملی  ،جنسی ،فرھنگی و مذھبی است که در
آن زندگی ميکنند و ھمه حق برخورداری از حقوق برابر برای زيستن آزاد و حق تعيين سرنوشت اين ميھن مشترک
خود را دارند.
در قريب چھار دھه از حاکميت يک حکومت مذھبی بر ايران ،که از ھمان ابتدا مختصات مشترکی با حکومت ھای
توتاليتر و شبه فاشيستی را به نمايش گذاشت ،حاکميت سياسی به نمادی از ستم ھمگانی و بی حقی عمومی و بی قانونی

تبديل گرديده است .اين تجربه تلخ تاريخ است که تحميل اراده ھر گروه و فرقه اقليتی برجامعه ،با ھر ايدوئولوژی و با
ھر ادعائی ،به استبداد محض می انجامد .بيرون آمدن يک استبداد حکومتی ازتحميل اراده فرقه روحانيت بر جامعه
ايران در چھره واليت فقيه ،از اين قاعده عمومی جدا نبوده است .از آنجائی که استبداد بخاطر استبداد وجود ندارد ،حتی
اگر خود را در لباس مقدسات آسمانی پوشانده باشد ،و در ورای ھر استبداد سياسی ،منافع مادی و ملموسی نھفته است،
حکومتگرانی که که بعداز قيام بھمن  ١٣۵٧قدرت را بدست گرفتند ،بيش از ھر قدرت اشغالگر بيگانه ای به تاراج ثروت
ھا و منابع کشور روی آوردند .ليکن ،غارت بدون دست ھای خونين ناممکن است .اراينرو ،پيش از آنکه غارتگران
روی به تاراج آرند ،آزادی در آن توسط حکومتی ناعادالنه بايد ربوده می شد ،و قھر و خشونتی مداوم  ،شرط الزم
برای چنين تاراجی بوده است.
 ٢ـ سرکوب آزادی ھای سياسی ،سرکوب انديشه و بيان ،ازبين بردن ھرگونه تشکل سياسی و صنفی ،سرکوب جامعه
مدنی ،از بين بردن ھرگونه حقوق فردی انسان ھا ،نه تنھا شرط اوليه برای به تملک در آوردن دارائى ھای کشور
دردست اقليتی از يکسو ،و گسترش فقر و فالکت عمومی و فاصله عظيم و بی سابقه طبقاتی از سوی ديگر بوده است،
بلکه کشور ما را اکنون بيش از ھر زمان ديگری در برابر حوادث نامنتظر بين المللی و منطقه ای بی حفاظ و آسيب
پذير ساخته است.
٣ـ ما بر اين باوريم که دموکراسی و حق تعيين سرنوشت از ھمديگر تفکيک ناپذير ھستند و حق تعيين سرنوشت چيزی
جز گسترش و تعميق دموکراسی به حيطه اقتصاد و حقوق اجتماعی مردم و بدست گرفتن سرنوشت خود نيست .نه حق
تعيين سرنوشت بدون دموکراسی معنائی دارد و نه دموکراسی بدون گذار به زندگی اقتصادی و اجتماعی توده ھای مردم
می تواند عمق و معنائی داشته باشد.
 ۴ـ ايران جامعه ايست با طيف رنگارنگی از اقوام و مليت ھا ،با فرھنگ ھا و زبان ھا و مذاھب مختلف ،که حکومت
ھای متوالی در قريب صد سال گذشته ،ھيچگونه حقوقی را در عمل برای آنان برسميت نشناخته است.نميتوان از تداوم
تبعيض و وجود يک حيات دموکراتيک سخن گفت .حقوق و آزادی ھای فردی ،حتی در مطلوب ترين شکل خود،
تضمين کننده حقوق جمعی خلق ھای غير فارس در ايران نيست و ھيچگونه بازتابی در نظام سياسی اين ميھن مشترکی
که ايران می ناميم ندارد .اگر ما فرھنگستانی برای پاسداری و پيشبرد زبان فارسی داريم ،اگر نظام آموزشی و قضائی و
قانونگذاری کشور تنھا به زبان فارسی است ،جايگاه فرھنگی و زبانی ميليون ھا غير فارس در کجاست ؟ آيا »خرده
فرھنگ « ناميدن زبان ھای ديگر ،چيزی جز بمعنی تحقير خلق ھا و مکمل نژاد پرستی » آريائی« ايست؟ ميتوان از
دموکراسی سخن گفت و نسبت به اين تبعيض و نابرابری بی تفاوت ماند؟ بدون فائق آمدن بر چنين کسری دموکراتيک،
ھمدلی و ھمزيستی ھمه خلق ھا در ايران غير ممکن خواھد بود و به آسانی ميتواند به نيروھای گريز ازمرکز دامن زده
و زمينه بھره برداری بيگانگان گردد.
 ۵ـ از آنجائی که ھيچ جامعه و ھيچ مليت و گروه قومی شبيه سنگ مونوليت و يک پارچه نيست وخود از گروه ھا و
طبقات مختلف اجتماعی تشکيل يافته است ،ما دفاع از آزادی و حق تشکل سياسی و صنفی ،با ھر تنوع اعتقادی ،آزادی
بيان و انديشه ،و دفاع از حاکميت قانون برخاسته از اراده آزاد مردم را شرط بقای آزادی ھمگانی وھمزيستی
دموکراتيک ميدانيم.

 ۶ـ با توجه به تنوع اتنيکی و زبانی جامعه ايران ،نظام سياسی ايران زمانی ساختار دموکراتيکی خواھد داشت که
بازتابی از اين تنوع جامعه خود باشد .تاريخ ،تجربه و حيات سياسی کشورھای ديگر جھان ،ابزار سياسی آزمون شده ای
را در اختيار ما می گذارد که می توان از آن بھره گرفت .بسياری از کشورھا چه در کشورھای پيشرفته غربی و چه در
کشورھای جھان سوم که تنوع اتنيکی و زبانی داشته اند،برای غلبه بر چالش ھای درونی ،بطرز موفقيت آميزی از
الگوی حکومتی فدراتيواستفاده کرده اند که به ثبات ،ھمزيستی صلح آميزآنھا کمک کرده است و جامعه ايران برای بقای
يک پارچه خود راھی جز آن ندارد.
 ٧ـ نابرابری سياسی ،مدنی و جنسيتی عليه زنان بخشی از ايدوئولوژی حکومتی در ايران را تشکيل ميدھد ،که به
خشونت بی سابقه عليه زنان چه در سطح جامعه و چه در در درون خانواده ھا دامن زده است .زنان نخستين قربانيان
سرکوب و در عين حال نخستين سد مقاومت عليه رژيم اسالمی در طول حيات آن بوده اند .تنھا دفاع از تشکل ھای
مستقل زنان ،بيان دفاع از دموکراسی نيست .برابری حقوقی زنان در تمام سطوح با مردان ،عيارسنج نگاه عمومی
دموکراتيک جامعه و مدنيت آن است .بدون فرصت ھای برابر و مشارکت زنان بعنوان نيمی از جامعه در تمامی
نھادھای سياسی ،مدنی ،قانونگذاری ،نظام قضائی و تصميم گيری ھای ناظر بر سرنوشت کشور ،دموکراسی به مفھوم
واقعی کلمه نيز وجود نخواھد داشت .دموکراسی بر شمول و عاميت حقوق ھمگانی داللت دارد و قيچی کردن ھربخشی
ازآن بمعنی از بين بردن ھمه آنست .چرا که ھيچ جامعه ای ،با حفظ تبعيض و ستم در ھر شکلی ،خود آزاد نيست.
 ٨ـ نظام سياسی ايران نه تنھا ضد دموکراتيک ،فاسد و ستمگر نسبت به مردم خود است ،بلکه دولتی است با ھرج
ومرجی درھم تنيده ،با دولتی در درون دولت و بيرون از نظارت مردم ،که گوئی اشباحی نامرئی برآن فرمان می رانند.
دست آورد تاريخی آن چيزی جز فقر و فحشاء و اعتياد و ايجاد جامعه ای بيمار نبوده است.
 ٩ـ ما اعتقاد داريم که تنھا حکومتی دموکراتيک ،مبتنی بر اراده و رضايت ھمه مردم ،می تواند در جھت از بين بردن
تبعيض ھا ،کاھش نابرابری ھای عظيم طبقاتی ،و نزديک کردن خلق ھا به ھم و تامين ھمزيستی صلح آميز آنان گام
بردارد.
 ١٠ـ مساله محيط زيست در کشورما ابعاد بحرانی و خطرناکی پيدا کرده است .اگرچه مسائل مربوط محيط زيست از
علل متعددی تاثير ميگيرد ،ليکن در جمھوری اسالمی ،بيشتر از ھرچيزی از عامل سياسی و ايدوئولوژيک و بی کفايتی
مديريت در آن متاثر بوده است .ھيچ بالی طبيعی نمی توانست به اندازه خود جمھوری اسالمی در تخريب زيست
محيطی کشور اين چنين آسيب ھای ترميم ناپذيری را وارد کند.
١١ـ ما اعتقاد جدی داريم که بدون فرا روی از جمھوری اسالمی ،ھيچ چشم انداز دموکراتيکی در کشورما قابل تصور
نيست .اين بمعنی ناديدن تضادھا و جناح بندی ھا و تعارضات در درون حاکميت و بھره برداری از آنھا نيست .ھمانگونه
که حکومت اسالمی ھمواره از تضادھای درون اوپوزيسيون خود بھره برداری کرده و اراده مبارزات متحدانه عليه خود
را باز داشته است .بنابراين بدون افتادن در دام جناح بندی ھای حکومتی و اميد بستن به منازعات درونی آن ،می توان
در جھت خط حرکتی مستقل و تالش برای آگاھی اجتماعی و سازماندھی گام برداشت .بی ترديد جنبش ھای توده ای،
ديناميسم و قانونمندی ھای خاص خود را دارد و نھايتا شکل و چگونگی فرا روی از آنرا تعيين می کند.
 -١٢جنبش فدرال دموکراتيک آذربايجان ،ھمواره بر اصل اتکاء به مردم و حق کنترل آنان بر دستگاه قدرت سياسی،
بعنوان اصل تعريف کننده حق تعيين سرنوشت تاکيد ورزيده است و برآن پايبند خواھد ماند .ما بخوبی آگاھيم که شرايط
دشوار مبارزه برای حقوق سياسی و مدنی ،وجود تعصبات ملی و قومی در جامعه ايران که گذر به آزادی و دموکراسی
در کشور مارا با موانع جدی روبرو ساخته است ،بقای طوالنی يک حکومت استبدادی و توتاليتر و فاسد که منافع اليه
فاسد خود را بر ھرگونه حق و حقوق عمومی مردم و از آنجمله ھر مليت و قومی در ايران ترجيج می دھد و در اين راه
از ھمدستی با ھيچ سياست ارتجاعی در منطقه و در سطح بين المللی ابائی ندارد ،راه حل را تنھا در تکيه بر براداری
خلق ھا و اشتراک تالش آنھا ميدانيم .ما بر دشواری وسختی راه آگاھيم .ھرگونه عدول از آن و تکيه به بيرون از مردم
کشورمان ،به بيراھه ای می تواند بيانجامد که تنھا تضمين کننده خواست و منافع حمايتگران خواھد بود.تاريخ درس ھای
تلخی در اين زمينه دارد .بگذاريد صريح تر سخن گفته باشيم :ما در جھانی متفاوت از انقالب اکتبر و يا عصر جنبش
ھای ضد استعماری زندگی می کنيم که ايدوئولوژی و سياست محافظه کاری راست بر آن سايه انداخته است که با آزادی
و دموکراسی و حق تعيين سرنوشت بمثابه اصل دموکراتيک در تعارض است.
در طی نيم قرن گذشته  ،عربستان در مرگز ثقل ارتجاعی ترين سياست ھا در منطقه خاورميانه بوده است و با
کوچکترين گرايش دموکراتيک حتی در بين کشورھای عربی دشمنی ورزيده است .اين کوته بينی سياسی خواھد بود که

گروه يا يک سازمان مدعی حقوق دموکراتيک ،ايده آل خود را با آن گره زند .بگذاريد تنھا و تنھا به ايده آل آزادی و
خواست دموکراتيک مردم خود وفادار بمانيم.
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