ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺪوار ﺳﺨﻨﮕﻮی – ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان

دو ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  27ﺥﺮداد
 - 1ﺳﺮﮐﻮب اﺻﻼﺡﺎت
 - 2اداﻣﻪ و ﺗﻌﻤﻴﻖ اﺻﻼﺡﺎت
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺪوار ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در ﻧﺸﺴﺖ اﺕﺎق اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎﻳﺖ "ﭘﻴﮏ اﻳﺮان"،
ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻃﻴﻔﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﻦ ﺣﺰب ﺵﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﻣﻴﺪوار دراﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﺣﻤﻼت ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ را دراﻃﻼﻋﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﯽ داﺵﺖ) ﺑﺨﺶ هﺎﺋﯽ از اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﻴﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﻴﺪ( ﮔﻔﺖ:
ﻳﮑﺪﺳﺖ ﺵﺪن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و ﺕﺴﺨﻴﺮ ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺕﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران ارﺕﺠﺎع هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﺕﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ هﻔﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺵﺪ .رد
ﺻﻼﺣﻴﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ و در ﭘﯽ ﺁن ،ﺁﻏﺎز اﻋﺘﺮاض هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ اوج ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ هﺎی
ارﺕﺠﺎع را ﺑﺎ دﺵﻮاری روﺑﻪ رو ﮐﺮد .ﺕﺎرﻳﮏ اﻧﺪﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺵﺪﻩ در ﺵﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺁﻣﺮان
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺕﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻝﺴﺮدی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮدم از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﺎ هﻴﭻ واﮐﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﯽ روﺑﻪ رو ﻧﺨﻮاهﺪ ﺵﺪ و ﻝﺬا ﺁﻧﻬﺎ
ﺥﻮاهﻨﺪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪ هﺎی ﺥﻮد را ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ .وﻝﯽ ﺑﺎ ﺁﻏﺎز اﻋﺘﺮاض هﺎی
داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ و اﻋﺘﺮاض هﺎی وﺳﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ازﺟﻤﻠﻪ هﻤﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻝﯽ ﻓﻘﻴﻪ ،رژﻳﻢ هﺮاﺳﻨﺎک از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﻪ ﺵﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن داد .در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ارﺕﺠﺎع ﺕﻼش ﮐﺮد ﺕﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ در
واﻗﻊ ﻳﮏ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺵﻮاری ﺟﺪی را ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﻳﺮش
ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،از ﺳﻮی او ،ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
در اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺥﻴﺮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺎ هﻢ اﺵﺎرﻩ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮﻩ وﺳﻴﻌﯽ از
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺤﺚ و ﺕﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از
ﻧﻴﺮوهﺎی دﮔﺮاﻧﺪﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺕﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺟﺒﻬﻪ وﺳﻴﻊ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،از دﻳﺪ ﺣﺰب ﺕﻮدة اﻳﺮان ﮔﺎم درﺳﺖ و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ و هﻤﺮاهﺎن او
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺕﻮﻃﺌﻪ هﺎی ﻣﺮﺕﺠﻌﺎن ﺑﺮداﺵﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺕﺠﺮﺑﻴﺎت هﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﻴﺪی رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺥﻂ ﻗﺮﻣﺰهﺎی ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺵﺪﻩ ﺕﻮﺳﻂ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﺘﺒﺪاد
و از ﺥﻂ ﻗﺮﻣﺰ »ﺥﻮدی و ﻏﻴﺮ ﺥﻮدی« ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و در ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺕﺎﮐﺘﻴﮏ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و
ﻣﺒﺎرزاﺕﯽ ﺥﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﺕﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺵﻌﺎر و ﺕﻼش در راﻩ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺟﺒﻬﻪ
وﺳﻴﻊ از هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادی ﺥﻮاﻩ و ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺵﻬﺮوﻧﺪان هﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽ
ﺵﮏ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در راﻩ ﺕﻌﻤﻴﻖ و ﺑﺴﻂ ﺁن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺞ ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوهﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ هﻤﻪ ﺕﻼش هﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎردﻳﮕﺮﺁﻣﺎدﮔﯽ
ﺥﻮد را ﺑﺮای هﻤﮑﺎری ﺑﺎ هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادی ﺥﻮاﻩ و ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ... .
 .ﺑﯽ ﺵﮏ ﺵﻤﺎر زﻳﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﻮل هﺎی ﺁﻗﺎی ﺥﺎﺕﻤﯽ ﺕﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت دﻝﺴﺮد ﺵﺪﻩ اﻧﺪ وﻝﯽ اﻳﻦ دﻝﺴﺮدی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ و اﺑﺰاری ﺑﺸﻮد ﺑﺮای ﻧﻴﺮوهﺎی
ارﺕﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﻮﻳﯽ از ﺁن روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻩ و دﺵﻮاری هﺎی
ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪ .ﻣﺎ هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در دوم ﺥﺮداد  76اﻋﻼم ﮐﺮدﻳﻢ

اﻣﺮوز هﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را هﻤﭽﻨﺎن رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺁن در ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﺮگ رای
ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮب اﺻﻼﺣﺎت
چﺎپ ﺵﺪﻩ و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺁن
ﺥﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ و ﺕﻌﻤﻴﻖ اﺻﻼﺣﺎت.
در ﻳﮏ ﻃﺮف اﻳﻦ ﻣﺼﺎف ﻧﺎﻣﺰدهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ذوب ﺵﺪﻩ در وﻻﻳﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺥﻮاهﻨﺪ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺕﻌﻤﻴﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮاﻧﻨﺪ و در ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم و ﻧﻴﺮوهﺎی هﻮادار
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ....
از هﻢ اﮐﻨﻮن روﺵﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮوز ﺵﻮد ﻣﺮﺕﺠﻌﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﺁﻣﺎدﻩ اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺥﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻤﺎردﮔﺎن وﻝﯽ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺵﻮرای ارﺕﺠﺎﻋﯽ
ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻮچﮑﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎﻣﯽ در راﻩ ﺕﺤﻘﻖ ﻗﻮل هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺕﺠﻬﻴﺰ ﻧﻴﺮوی ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﻮل ﺥﻮاﺳﺖ هﺎی اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺑﺰار ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺁزادی ﺥﻮاﻩ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺕﺠﻌﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.

