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  فرح نوتاش: فرستنده

  ٢٠٢١ جنوری ١٧
  

  بيائيد به ھم بپيونديم
 تسرنگونی جمھوری اسالمی با ھمبستگی تحقق خواھد ياف

چگونه است  ُفزايندۀ جمھوری اسالمی در ميھنمان طرح اين پرسش را پررنگ تر کرده است که چرا و ويرانگری

ستمگرانه و ظالمانه اش ادامه دھد؟ آيا   دھه به حيات۴ی جمھوری اسالمی توانسته بيش از حکومتی با ويژگی ھا

ھزاران ايرانی آزاديخواه و عدالت طلب، گسترش و تعميق اختناق،   کشتار بزرگ، يعنی کشتار٨ارتکاب به حداقل 

  دھه برای برچيدن بساط اين۴کشور در اين بيش از  ۀفقر و بی لياقتی حاکمان در ادار ت،يض، خشونت، جنايتبع

رژيم سرکوبگر مذھبی   اينۀه است؟ پاسخ اين پرسش روشن است، ويژگی ھای تماميت خواھانستمکاران کافی نبود

کوشندگان سياسی مخالف جمھوری اسالمی و  ِوعوامل تاريخی، سياسی، فرھنگی، و به ويژه ضعف و ناتوانی

   .حاکميت ويرانگرند روشنفکران جامعه، از جمله علل ماندگاری اين

 خارج از کشور ون، به ويژه دريسيری و سياسی، و چھره ھا و شخصيت ھای سياسی اپوزان ھای فکيشناسی جرب يآس

 نی، خود محوری،يی، خود حق بئگرا ِيکی از عوامل سبب ساز ناتوانی ھا و لغزش ھا فرقه نشان داده است که

زش ھا و ياکنده و خدر شرايطی ست که اپوزيسيون پر و اين ،و تعدد خود رھبرپنداران بوده است" مصادره به مطلوب"

خاطر ابتال به ھمين معضل و مشکل ھنوز نتوانسته اند ه داليل گوناگون، از جمله ب  جاری در داخل کشور بهیجنبش ھا

   .اسی حکومت اسالمی مطرح شونديل فکری و سيعنوان بد به

کند و در عمل نشان دھد با  غلبه بر اين ناتوانی ھا، لغزش ھا و مانع ھا، ھر فرد و جمعی می بايد از خود شروع برای

ھمکاری و ھمگرائی يکی از راه ھای مھم نشان دادن  .انحراف ھای فرقه گرايانه و خودمحورانه فاصله گرفته است

  معتقد بهبنابراين ضروری ست اپوزيسيون داخل و خارج از کشور که .فاصله گيری از اين انحراف ھا ست آغاز

است در گام نخست در سطحی فراگير و  تی دين از حکومئراسی و جداارضی ايران، يگانگی ملی، دمک تماميت

رژيم  ھمگرائی و ائتالف روی آورد، تا از اين راه بتواند گامی کارساز در تدارک سرنگونی گسترده به ھمکاری،

  دموکراتيکتراتيژيکسشعار . دتحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ايران بردار اسالمی با خواست و ھدف

اين واقعيت که آغاز دستيابی به پيروزی  ھمراه با عمل، کارساز و راه گشا خواھد بود و نشانگر "بيائيد به ھم بپيونديم"

سامان دادن يک جمع فراگير از افراد مستقل و جريان ھای سياسی  . ھمکاری و ائتالف سياسی ستۀعبور از درواز
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ثيرگذار است، نيروئی که در راستای مبارزه با جمھوری أتتبديل شدن به نيروئی  حول خواست ھای مشترک سرآغاز

   .در جھت تقويت حرکت و جنبش ھای داخل کشور و پيوند با آن ھا گام بردارد اسالمی

تفاھمی عمومی بر محور  ھايمان را ناديده انگاريم در که ھويت و ايده استقالل نظری، سياسی و تشکيالتی، بی آنبا حفظ 

ھايمان عمل  ھا و خواست يافته در راستای تحقق ايده مکراتيک گردھم آئيم و با برنامه و سازمانھای مشترک ِ د خواست

   . کرداين اقدام وفاق و جنبش ملی را تقويت و مستحکم خواھد .کنيم

در پيوندی ارگانيک و  پيوند و ھمبستگی با خواست براندازی رژيم اسالمی به عنوان راه و روشی کارآ و اثربخش اين

ھم نه يک پيوند حزبی و ه پيوستن ب اين . خواھد آوردژيک رفاه، آزادی، ھمبستگی برای مردم ميھنمان به ارمغانيسترات

نه بازتاب ايده و منافع يک طبقه يا گروه اجتماعی يا  ھا،  تابعيت پذيرميان افراد و جمعۀتشکيالتی، نه يک رابط

 پيوندی فراساختاری و فراحزبی، و. را باز می تاباند لیمنافع ميھن ومردم و خواست م شخصيت سياسی است بل که

يکپارچگی ملی ميھنمان را ھدف  نماد دموکراسی پلوراليستی که دستيابی به منافع ملی، رفاه عمومی و سعادت مردم و

   .موفقيت و پيروزی خواھد رساند ھای کالن ملی را به گرفته است، پيوندی که پروژه

  !ھموطن

  .دھيم ِ جمعی فراگير و گسترده از آزاديخواھان ايرانی در داخل و خارج از کشور سامانبيپونديم وھم ه ب

 .و سکوالر دست يابيم توانيم حکومت اسالمی را براندازيم و به جايگزينی مردمی، دمکرات ھمکاری و ائتالف میبا 

و اجتماعی به تنھائی  ھای سياسی تھای سياسی، شخصي ھای اجتماعی، حزب ھا و سازمان ھا و گروه کدام از طبقه ھيچ

برقراری آزادی، دموکراسی، حقوق بشر،  قادربه ھدايت و رھبری جامعه در عبور کامل از حکومت اسالمی و

   .ھمبستگی و يکپارچگی ملی درميھنمان نخواھند بود

َ واقعيت بدل شوند راھی جز بھم که آرزوھای انسانی مان به برای اين    .اريميوستن و ھمبستگی ندپَ

  ١٣٩٩ ]قوس[آذرماه /٢٠٢٠رمبدس

*****  

نسرين الماسی، بھمن  آذر،شايان آريا،رضا آل رضا، ابراھيم آھنيان، اسکندراسکندری، اميرحسين اعتمادی،شھرام 

گشتاسب باوند، خسرو بختياری، وحيد بديعی، حيدرقلی  اميرحسينی، فھيمه ايلغمی، مينا ايمانقلی زاده، محمد باقری،

بستجانی، فرامرز بھار، رضا بھروز، بابک بھزادی، خسرو بيت اللھی، فواد پاشايی،  برومند، ارژنگ برھان، فرزين

ی، ميترا جشنی، امير حميد پرھيزی، سعيد پورعبدهللا، فريده پورعبدهللا، عسل پھلوان، ھايده توکلی، سعيد جباری، حميد

ذوالفقاری، نادر زاھدی، حسن زرھی، سھيال ستاری، علی  ھادی خوش طبع، فريبا داودی مھاجر، مجيد دھبان، مھدی

ناصرشاھين پر، فريبرز صارمی، امير صدری، پرويز ضرغامی، شيرين طبيب  اصغر سليمی، رضا شاه حسينی،

رضا  ی، اکبر عسگری، فرزاد فراھانی،عاشوری، ھنگامه عباسی سيرچی، سياوش عبقری، شھال عبقر زاده، محمود

کردی، عليرضا کيانی  فرد، حسين فرجی، شروان فشندی، پوران فکور، زمان فيلی، احد قربانی دھناری، محسن

علی نيری، احمد وحدانی، شيده ورزگر، اسماعيل  ،جھانگير لقائی، احمد مظاھری، مسعود نقره کار، ناصر نوراھانی،

  .یمنوچھر يزدی، مريم يعقوب رشيد ياسايی،وفا يغمايی، تقی ھاشمی، ف

..... 

ابراھيمی، داوود احمدلو،  آپش، حميد آريا، علی آگنج، ناصر آھی، پوريا ابراھيمی، حسن ابراھيمی، نريمانترانه 

اسماعيلی، کيوان اسوار، مرتضی اسواری، سلمان اشتری،  ھوشنگ اسدی، مھرداد اسفندياری، علی اسکندری، ريحانه

اميری، پرستو  افراسيابی ماسال، آزاده اقبالی، خسرو امامی، عباس امامی، فريبا امان زاده، الھه ی، ابراھيمپريسا اعظم
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ميترا بابک، سياوش بختياری، اشکان بندوی،  اميری، چنگيز اميری، شھين اميری، سھراب انصاری، فريدون بابازاده،

نايار، محمود پزشکی، مھدی پزشکی، فاطمه پناھی، آوا پوری، پارسايی، ميثم پر بھرام بھراميان، ھوشمند بيتی، کامران

تقی زاده، اميرحسين  پورولی، پوران پيدنی، اعظم پيرمرادی، افشين پيروی، رضا ترابی، مريم ترابی، مھدی احسان

، جباری، پروين جعفری، عبدهللا جعفری زاده تميزکار، روح انگيز ثابت قدم، پريا ثمر، احمدرضا جاويد، عليرضا

جوشن، خليل جھانبخشيان، بابک چالوسی، سعيد چوبکی، مسعود حاج  مھراب جعفری نيا، محمد جندقی سمنان، احمد

حيدرپور،  حجازی، پرويز حدادی زاده، محمدرضا حريری، ليال حسينيان معرف، سارا حلوايی، مھرداد زاده فالح، بيتا

زاده، دنيا خلف زاده، ھرمز خيلتاش، محمد  زايی، علی خلفعلی خادم الحسينی، ياسمين خداجو، بابک خرم، عزيزهللا خ

مھدی ديبا، مسعود ديوانی فر، ندا دھقانی، بھروز راد، آرش رازی، رضا  دانشگاه، کوروش درودی فر، فرشته ديان،

رفيعی،  رزاقی، حميدرضا رحيمی، بھرام رستا، افسانه رستمی، کورش رستمی، فريده رضايی، احمد رازی، فرشيد

ساالری فر، علی ستاری، بابک   روانخواه، جواد زاھدی، علی زمانی، کوروش زمانی، جليل ساسانی، ميالدفروغ

سليمانی، مريم سمقانی، سھام سياوشی، امير شاه مرادی،  سرخپور، مھدی سعيدحسينی، ماه منير سليم آبادی، منصور

 شمس، فرامرز شھباز، نيوشا شھرياری، شھاب شريعتمداری، تورج شکراللھی، مجيد کسری شايان، محسن شايسته،

صمدزاده، رويا  شيرازی، فرشته شيرازی، رويا صادقی، صالحی فشمی، خسرو صبازاده، فرزين صدری، شانی رضا

بھروز عارف، ايرج عبدی، مصطفی  صنعتی، رضا صيادی فر، رضا ضرابی، احسان طارمی، شيرين طبيب نيا،

عشايری، داود عظيمی، بابک عقاری، آريا عالسوند،  سگری، حامدعرب، اردشير عسگری، پری عسگری، غالم ع

 سيمين عليشاھی، الھام عين بين، سامان غفارنيا، حسام غفاری، ترانه فاخر، مريم فر، داود عالسوند، جالل علوی نيا،

، بھروز قاسمی، محمد قانعی مھران فرجی، مازيار فرزان، فريدون فرھی، امير فيروز، فيروزه فيروزمند، فرزانه

قھرمانی، سعيد کارخانه، مھزاد کاظم زاده، داود کاظميه،  قربانی، فريبا قربانی، بابک قطبی، اسمعيل قوامی، شيرين

کريمی، اکبر کريميان، شاھين کريمی تفرشی، آتيه کشورپناه، اکبر کشوری، رسول  کافی، مھران) حسين(پورمزد 

لعل محمدی، رضا  حمد گلشن، جمشيد گلکار، محمود گيالنی، جوادکامی کھنلو، اکبر کيانی، نسترن کيانی، ا کمال،

عليرضا مروتی، افسانه مستعد، مرتضی  محرابيان، مجيده محسنی، علی محمدی، کيوان محمدی، مازيار محمدی،

نادر مقبالن، شاھرخ مقدم، احمد مقيمی، مھران مکی، اليا ملک،  مشتاقی، مراد معلم، امير معيری، مھدی مفخمی،

 ممقانی مقدم، اسفنديار منفردزاده، رضا مواليی، ياسر مومنی، ثريا مھدی، رسول مھديان، وس ملکوتی، شھرامسير

فريدون نژاد مرتضوی، کاوه نژاد  محبوبه مھديانی، محمود ميرزايی، مريم نادری، منوچھر نامورآزاد، نخعی سبحانی،

يد نيک مراد، پريسيم نيلسون، رضا واجی، عباس نوری، حم مرتضوی، سيمين نصيری، شھره نظر، نويد نظر، بانو

 ...درضا ويسی پور، ھما ھرندی، رضا يخی، حسين يزدی، علی يعقوب ون واحديان شاھرودی، حسام وثوقی،

  :نسازمان ھای پشتيبااحزاب و 

  ،سوسيال دمکراسی برای ايران جمعيت

  ،)آرا(و رفاه ايرانيان  حزب آزادی

  ،)درون مرز(ايرانيست حزب پان 

  ،)ليبرال دمکرات(ايران حزب مشروطه 

  .ھمبستگی ملی ايرانيانسامانه 

 .برای درج نام خود با ايميل زير تماس بگيريد. ادامه داردامضاھا  

mco.gmail@behambepeyvandim 
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[٢٢١٧٠٠: کد مطلب] [٢٠٢١ نوریج برابر با شانزدھم ١٣٩٩ ]جدی[ست و ھفتم دیيب: خ انتشاريتار]

  ) .com.peykeiran(تياف سرنگونی جمھوری اسالمی با ھمبستگی تحقق خواھد! بيائيد به ھم بپيونديم

 

  

  

  

 


