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 ٢٠١٢ دسمبر ١١

  مبر،دھم دس

 ! جھانی حقوق بشرۀ روز تصويب اعالمي
                           

ت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد يبا اکثر جھانی حقوق بشر ۀين روزی اعالميش در چنيشصت و چھار سال پ

 به قوسستم يمبر برابر با بم دساز آن روز به بعد دھ. ادين انسان ھا احترام گذاشته شوديد، تا به حقوق بنيب رسيبه تصو

  .عنوان روز جھانی حقوق بشر نام گذاری شده است

 حق زندگی شھروندان و ۀن کشورھای نقض کنندران، در ميايژه حکومت اسالمی ايدر ميان کشورھای جھان، به و

  .سانسور، شکنجه، اعدام و سنگسار مقام اول را دارد

ان سياسی و غيرسياسی و حتی اعدام ي شکنجه و بدرفتاری با زندانألۀدر ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی، فقط مس

حق آزادی بيان، قلم، انديشه و فعاليت جمعی نيست، بلکه تحقير و توھين و سرکوب اکثريت شھروندان ايران است که از 

در عين حال، شکنجه و اعدام زندانيان سياسی و غيرسياسی و به اشکال مختلف مخفی و علنی . خويش محروم شده اند

اعمال مجازات ھای بدنی انسان ھا مانند شالق زدن، قطع اعضای بدن، . وجود دارد در سطح گسترده ای در ايران

 سياه و خونين حکومت اسالمی در اين ۀودکان و کشتن زندانی در زير شکنجه بخش ديگری از کارنامسنگسار، اعدام ک

  .آخرين نمونه، کشتن ستار بھشتی کارگر وبالگ نويس جوان در زير شکنجه بوده است.  گذشته استۀبيش از سه دھ

وين بود، احترام به حقوق بشر و  متحد در دست تد مبر، در جريان جنگ جھانی دوم، ھنگامی که منشور مللدس دھم

 . ھای سياسی مورد توجه افکار عمومی و نمايندگان کشورھای مختلف جھان واقع شد آزادی

 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شد که پس از تصويب به نام ٢١٧ ۀدر اين ماه، قطعنامه ای با شمار

  . شناخته و منتشر شد حقوق بشر يا اعالميه جھانی حقوق بشرۀاعالمي

در ادامه، .  باشدء ھا قابل اجرا پس از چندی، سازمان ملل متحد تصميم گرفت که اين حقوق، ھمه جا و برای ھمه ملت

 ميالدی، شروع به کار کرد و پس از مدتی مطالعه و بررسی در قوانين ١٩٤٧ سال جنوریکميسيون حقوق بشر در 

 مطالعات خود را به صورت اليحه ای به مجمع ۀميسيون ھای مختلف، نتيجگو در ک و اساسی کشورھا و بحث و گفت

  .عمومی تقديم کرد

 ٨ی مثبت و أ ر٤٨، با ١٣٢٧ قوس ١٩ ميالدی برابر با ١٩٤٨مبر دسسرانجام مجمع عمومی سازمان ملل، در دھم 

  .وق بشر نام گذاری شد جھانی حقوق بشر را تصويب کرد و اين روز به عنوان روز جھانی حقۀی ممتنع، اعالميأر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی مجمع عمومی گذاشته شد و با أرھای جزئی، سند به رئي، پس از چند روز بررسی و انجام تغ١٩۴٨مبر روز دھم دس

  .ی مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيدأی ممتنع و بدون رأی موافق، ھشت رأ ر۴٨

ول تھيه و تدوين اين سند بود، پس از تصويب اين ؤ که مسيسيون حقوق بشر سازمان ملليس وقت کمئالنور روزولت، ر

  .خواند» منشور کبير بشريت«يا » ماگنا کارتا«سند بنيادی حقوق بشر جھانی، آن را 

 ماده است که بر روی ھم مجموعه ای از حقوق اساسی مدنی، سياسی، اقتصادی، ٣٠ حقوق بشر، دارای ۀاعالمي

 آن به حقوق سياسی و مدنی مربوط می شود که حقوقی چون حق ٢١ تا ٣د موا. اجتماعی، و فرھنگی انسان ھاست

 به حقوق اقتصادی، اجتماعی و ٢٧ تا ٢٢مواد . ممنوعيت شکنجه، يا حق مشارکت افراد در حکومت از آن جمله است

و حق مانند حق برخورداری از شغل، حق تشکيل و شرکت در اتحاديه ھا و انجمن ھای صنفی، . فرھنگی می پردازد

اين حق به مشارکت و دسترسی عموم انسان ھا به ھنرھا و نقش آن در شکل . شرکت آزادانه در زندگی فرھنگی جامعه

 يکی از ھدف ھای اصلی حق ٢۶ ۀاين ماده ھمراه با ماد. گيری و کمال يابی شخصيت انسانی افراد مربوط می شود

  .آموزش را آشکار می کند

تر از ھر سند قانونی ديگر در جھان بسيار بيش لھجه در جھان ترجمه شده و به احتمال  زبان و٣٧۵اين متن تاکنون به 

کيد دارد و آن را بخشی أ اين اعالميه بر اصل حيثيت انسانی فرد فرد انسان ھا تۀنخستين ماد. به آن ارجاع داده شده است

  .ی ناپذير از حقوق انسان ھا می شناسدئذاتی و جدا

سيس ابزاری قانونی که رعايت حقوق بشر را الزم أناشی از جنگ سرد و خودداری از تشکاف ھای ايدئولوژيک 

 کند، سبب شد که حقوق مدنی و سياسی منفصل از حقوق اقتصادی و فرھنگی و اجتماعی قلمداد شود و به نوعی ءاالجرا

) ٢۶ماده (اری از آموزش چرا که نمی توان به رعايت حق برخورد. سوء تعبير از روح و از متن اعالميه منجر شود

پايبند بود و از حق جست و جو و دسترسی و استفاده از اطالعات غفلت کرد و يا آن که نمی توان از حق تشکيل شوراھا 

بی ) ٢٠(و به حق شرکت مسالمت آميز در انجمن ھا و اجتماع ھا ) ٢٣ماده( سياسی سخن گفت -و اتحاديه ھای صنفی 

ترين حريفان جنگ  ھنجارھای حقوق بشری توسط مھمۀار به خاطر انتخاب جانب گيراناما در آن روزگ.  بودءاعتنا

اين عملکرد گزينشی سبب شد که ھر رقيبی تنھا بر . سرد، از توجه به اين گونه ارتباط ھای ذاتی و ناگزير غفلت شد

 حقوق سياسی و مدنی مدنظر ۀينچنين بود که زم.  بيايدءکيد کند که به کار تقويت خودش در برابر رقباأرعايت موادی ت

  . بلوک غرب قرار گرفت و بلوک شرق کار خود را بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی بنياد کرد

:  حقوق بشر، تعريف ھای گوناگونی از حقوق بشر ارائه کرده اند، ولی در نگاھی کلی می توان گفتۀپژوھشگران حوز

 معاصر، تمام انسان ھا بايد قادر ۀاست که از راه ارزش ھای پذيرفته شدحقوق بشر، آزادی ھا، مصونيت ھا و منافعی 

 افراد از اين نظر که انسان اند، از حداقل ۀبه عبارت ديگر، ھم. به ادعای آن باشند و اين حقوق بنيادين، طبيعی اند

  .حقوقی برخوردارند که ربطی به کشور، مذھب، نژاد يا جنس شان ندارد

 جھانی حقوق بشر را سندی ۀويژه از نوع اسالمی آن، از موضع ارتجاعی و کھنه پرستی اعالميحکومت ھای مستبد به 

  . زيرا به عقيده آن ھا، اين سند مفاھيم فرھنگی و مذھبی کشورھای اسالمی را در نظر نگرفته است. ناقص می دانند

 حقوق بشر ۀ اعالميمی، رسماً ، کشورھای به اصطالح مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسال٢٠٠٠ سال جوندر ماه 

 آن ھا، اين سند حق انسان ھا را برای آزادی و زندگی آبرومند بر اساس قوانين ۀبه عقيد. اسالمی قاھره را برگزيدند

در حالی که شرع اسالم، آزادی مذھب و برابری جنسيتی و غيره را نمی پذيرد و . شرع اسالم به رسميت می شناسد

  .رج شوند به عنوان کافر، مستحق مرگ استحتی کسانی که از دين خا
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ن خود را نيست و نابود کرده اھمواره مخالفی که در قدرت بوده اند ئ مذاھب در دوران ھاۀالبته شايان ذکر است که ھم

 جنبش ھای اجتماعی حق طلب و ۀاند؛ خفقان و سانسور شديدی را بر جوامع بشری اعمال نموده اند تا اين که با مبارز

  .خواه مجبور به عقب نشينی شده اندآزادی 

 امروز، حتی دمکراتيک ترين و پيشرفته ترين کشورھای جھان نيز عامالن ۀدر جھان بی رحم و نابرابر و ظالمان

ی ھا و کشتارھا و سرکوب ھای مردم، به ويژه در کشورھای در حال توسعه ئھا و کشورگشامستقيم و غيرمستقيم جنگ 

  .و توسعه نيافته ھستند

ولت ھای سرمايه داری، چه از نوع دمکراتيک غربی و چه از نوع ديکتاتوری شرقی، ھمواره در پيش برد رقابت ھا د

ن خود را دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام می ا خود، جنگ راه می اندازند؛ مخالفو منافع اقتصادی، سياسی و نظامی

ی آن ھا را قربانی می کنند؛ اھميتی به ئا و باندھای مافيا و يا در جنگ ھکنند؛ از کودکان کار بھره کشی می کنند

بنابراين، دولت ھای جھانی ھيچ کدام ... برابری زن و مرد نمی دھند؛ حقوق پناھندگان و مھاجران را ناديده می گيرند و

  . اھميت چندانی به سند جھانی حقوق بشر نمی دھند

که حتی در کشورھای غرب نيز راسيسم و فاشيسم از خيابان ھا سياست ھای سيستم سرمايه داری جھانی سبب شده است 

دولت ھای غربی در کشورھای شرقی نيز در . به پارلمان ھا راه يابند و از جمله قوانين خارجی ستيزی را تشديد کنند

  . با دولت ھای ديکتاتوری ھمکاری نزديکی دارندراستای منافع خود، عموماً 

مندی از  ھر فرد حق بھره .  مفاد منشور حقوق بشر، در جھان امروز رعايت نمی گرددبه اين ترتيب، به معنای واقعی

ت ين، زبان و جنسيھنوز ھم انسان ھا به خاطر رنگ، نژاد، د. ه را ندارديانين بيھای مطرح شده در ا حقوق و آزادی 

اريخ نشان داده اند که برای حفظ تمام دولت ھای سرمايه داری، در ت. ض و آزار قرار می گيرنديان آن ھا مورد تبعيم

آن ھا برای پيش برد سياست ھای خود و برای حفظ قدرت . منافع خود، از ھيچ جنايتی عليه بشريت فروگزار نبوده اند

  .شان، به وحشيانه ترين و ظالمانه ترين سياست ھا نيز متوسل می شوند

اعمال قوانين جھان شمول خود و قطع نامه ھا و  در نظارت و ئیاز سوی ديگر، سازمان ملل متحد، ھيچ قدرت اجرا

به خصوص در ده ھای اخير به ويژه پس از فروپاشی شوروی و از بين رفتن جھان دو قطبی، . کنوانسيون ھايش ندارد

اين يک .  نظامی عليه کشورھا را صادر می کندۀ اقتصادی و حتی حملۀشورای امنيت سازمان ملل، به راحتی محاصر

  .ست که بر سازمان ملل متحد حاکم شده استاتناقض بزرگی 

 استثمار انسان از انسان ۀی ترين کمبود حقوق بشر، عدم موضع گيری آن در رابطئتر از ھمه، اساسی ترين و پايه مھم

در واقع نابرابری اقتصادی و استثمار انسان توسط انسان، بزرگ ترين نقض حقوق بشر و بی رحمانه ترين . است

در جھان امروز، تنھا اقليتی سرمايه دار با حمايت .  کودک، زن، جوان و پير در سطح جھان استھالياردسياست عليه مي

 استثمار می کنند و عامل اصلی دردھا و ليس، سازمان ھای مخفی و ارتش اکثريت مردم جھان را شديداً ودولت ھا، پ

   .رنج ھا و آسيب ھای اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و فرھنگی ھستند

مين شود و جھانی عاری از ھرگونه اختناق و سانسور، أبی شک، بايد تالش کرد اين کمبود اساسی حقوق بشر ت

  .نابرابری و تبعيض، جنگ و سرکوب، ستم و استثمار و جھانی آزاد و برابر و عادالنه ساخته شود

در حالی که حکومت ھای پھلوی به . استه جھانی حقوق بشر ي اعالمۀکی از کشورھای نخستين امضاء کننديران نيز يا

و با سرنگونی حکومت پھلوی و به قدرت رسيدن . عنوان حکومت ھای کودتاگر و ديکتاتوری، ناقض حقوق بشر بودند

 وضع گرديد که ھيچ ئی قوانين اسالمی قرون وسطاحکومت اسالمی، وضع حقوق بشر در ايران بدتر شد و عموماً 

  .جھان شمول ندارندھای و ديگر کنوانسيون  با منشور حقوق بشر ئیخوانا
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آيت هللا خمينی، بنيان گذار .  حقوق بشر در جھان استۀحکومت اسالمی ايران، يکی از مھم ترين کشورھای نقش کنند

 استکبار اعالم کرد و يکی از ئیحکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، حقوق بشر را ابزار سياسی و قدرت نما

رای اسالمی در سازمان ملل، اعالميه جھانی حقوق بشر را برداشتی سکوالر از اديان يھودی و نمايندگان مجلس شو

بر اين اساس،  در اين سه و چھار سال گذشته، ماشين سانسور . مسيحی دانست که با قوانين شرع اسالم در تخالف است

  .حظه ای از حرکت باز نمانده است، ل...و سرکوب، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام و غارت اموال عمومی جامعه و

ن حقوق بشر يترين مواز ش پا افتاده ين پذيرفته شده و حتی پيست که در چنين سطحی، قوانيا نيچ کشوری در دنيشايد ھ

نان در حاکميت جمھوری اسالمی، حکومت اسالمی، حکومت آپارتايد جنسی است و ز. را نقض کند و عواقبش را نبيند

حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که .  حقوق انسانی و اجتماعی خويش محروم ھستند ترينئی از ابتدااحت

  .کودکان را نيز اعدام می کند

در دورانی که شعار لغو مجازات اعدام در سراسر جھان طنين انداز شده است، يکی از ويژگی ھای حکومت اسالمی 

  .  استران، افزايش مجازات اعدام، يعنی آدم کشی رسمیيا

ادی از جرائم ھم چون جرايم سياسی، اينترنتی، اقتصادی، مواد يدر حال حاضر در ايران، مجازات اعدام برای تعداد ز

ھم چنين در ايران مجازات مرگ شامل زنای با . مخدر، جنسی، جاسوسی، جرايم ملی، مذھبی و غيره صادر می شود

فرد متاھل، مصرف مواد الکلی برای سومين بار،   بار توسطمحارم، تجاوز جنسی، زنای غير محصنه برای چھارمين

برای چھارمين بار، روابط جنسی زنان برای چھارمين بار، زنای غير  لواط، روابط جنسی ميان مردان بدون دخول

از سوی ديگر، . محصنه توسط مرد غيرمسلمان با زن مسلمان و تھمت کذب زنا يا لواط برای چھارمين بار نيز می شود

 ترين روش کشتن انسان ھاست که در ايران تحت ئی غيرانسانی ترين و قرون وسطاۀنگسار يا رجم نيز از جملس

  .حاکميت جمھوری اسالمی انجام می گيرد

ترين جرايم   می شود احکام مرگ فقط در مورد عمدهء که مجازات مرگ ھم چنان اجرائی در کشورھادر حالی که

مراجع بين المللی حقوق بشر اعالم کرده  ۶ ۀاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، مادميث ١٢ۀ ماد. جدی، صادر می شود

ھستند که بتوان نشان داد که برای قتلی که منجر به مرگ شده، نيت وجود داشته  اند که عمده ترين جرايم جدی، جرايمی

   .، در اين مقوله نمی گنجد...جرايم مربوط به مواد مخدر، جنسی، سياسی و و

 کشور ٥ تاکنون در ٢٠٠١ شده از سال ء درصد از اعدام ھای اجرا٩٠ گزارش سازمان عفو بين الملل، بيش از به

  . انجام گرفته استامريکاچين، عربستان سعودی، ايران و  

 نفر ٣٠٠ش از ي شمسی، يعنی طی ھشت ماه ب١٣٩١ سازمان ملل متحد، در سال ۀگزارشگر ويژ» دياحمد شھ «ۀبه گفت

. ن آمار اعدام قرار داده استي با باالترئیف کشورھايران را در ردين الملل ھم ايسازمان عفو ب.  اعدام شده اندرانيدر ا

ش ترشان به جرم قاچاق مواد يران اعدام شده اند که بي نفر در ا٣۶٠الدی، دست کم ين گزارش در سال گذشته ميبنابر ا

  .مخدر زندانی بوده اند

م بزرگ قرار يف جراين المللی قاچاق مواد مخدر، در ردين بيد بنابر قوانين الملل، می گويدر حالی که سازمان عفو ب

  .ش حکم اعدام صادر شوديد برايرد و نباينمی گ

 کشور جھان که ھنوز مجازات اعدام در آن ھا ۶۴ن ي ھاست که از لحاظ تعداد اعدام ھا در بهران، دھيحکومت اسالمی ا

 اول را ۀ سال داشتند، رتب١٨ر يران در اعدام نوجوانانی که ھنگام ارتکاب جرم زيا. دارد دوم را ۀ می شود، رتبءاجرا

ان در ير، ھمواره مجازات اعدام و اعدام ھای گروھی زندانيدر طی سی و چھار سال اخ. به خود اختصاص داده است

اسی را به طور ياران زندانی س ھز،١٣۶٧، به ويژه در تابستان ۶٠ ۀدستور کار حکومت اسالمی قرار داشته و در دھ

 اما خوشبختانه در سال جاری . آن بی خبر استۀجمعی اعدام کرده است که ھنوز افکار عمومی جھان از ابعاد گسترد
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خانواده ھای جان  به شھادت مستقيم حدود ھشتاد تن از ءکارزار ايران تريبونال در دو دور دادگاه لندن و الھه با اتکا

.  بشريت محکوم کردبرگان از کشتارھا حکومت اسالمی، اين حکومت را به دليل جنايت عليهگان و جان بدرباخت

لم و گزارشات اين دو دادگاه را ميليون ھا نفر از مردم ايران و جھان از طريق رسانه ھای عمومی ديده و يا تاکنون ف

 .خوانده اند

 آن در افکار عمومی جامعه ايران و جوامع بين ۀستردثير گأيکی از مھم ترين دستاوردھای کارزار ايران تريبونال، ت

المللی در جھت افشای وحشی گری ھای حکومت اسالمی و به شکست کشاندن تالش ھای حکومت اسالمی و 

عالوه بر جناح ھای رنگارنگ حکومت .  شصت استۀطرفدارانش برای فراموشی و يا پرده پوشی جنايت ھايش در دھ

 اکثريتی نيز در سرکوب ھا و کشتارھای اين دھه، - ملی، طيف توده ۀنھضت آزادی و جبھاسالمی، حتی ليبرال ھا و 

  .مستقيم و غيرمستقيم شرکت داشتند

مبر بر تا پانزده نوو نوزده اکتۀبراساس آمار گروه ارتباطات بين المللی رسانه ای که مرکز آن در لندن است، به فاصل

در اين آمار . ر جريان دادگاه الھه و کشتار زندانيان سايسی قرار گرفته اند نيم ميليارد و نيم در سراسر جھان د٢٠١٢

که در سايت کارزار ايران تريبونال منتشر شده است، ده ھا تلويزيون، روزنامه، نشريه، بولتن خبری، فيس بوک، 

اصله تحت پوشش قرار داده و خبر  دادگاه را در اين فامريکاتر و سايت، از خاورميانه تا استراليا و کانادا و اروپا و ئيتو

  .  آن مطلب و مقاله نوشته اندۀآن را منتشر کرده و دربار

 اول ۀ، مرحل٢٠١٢ جون چھارده تا سی ۀبراساس آمار ھمين گروه،  ميان پانصد تا شصت ميليون نفر نيز به فاصل

 اول به لحاظ تعدد ۀرسانه ای مرحل پوشش ۀبراساس اين آمار، گستر. دادگاه را در سراسر جھان تحت پوشش قرار دادند

  .  دوم بوده استۀرسانه ھا، وسيع تر از مرحل

 فارسی ۀ ايران تريبونال و ده ھا تلويزيون و رسانردو آمار موجود، شامل پخش مستقيم تلويزيونی و اينترنتی کارزا

ن نفر در ايران از طريق پخش نزديک به چھل ميليو.  نمی شود، دادگاه را تحت پوشش قرار دادندۀزبان که ھردو مرحل

 ۀطبق اين آمار، در مرحل.  دادگاه قرار گرفتندۀمستقيم دادگاه و تلويزيون ھا و راديوھای ايرانی در جريان ھر دو مرحل

، ھشت ميليون نفر از طريق امريکا ميليون نفر از طريق صدای ٩اول، ھفت ميليون نفر از طريق بی بی سی فارسی، 

 و کانادا و استراليا و امريکا پانزده ميليون نفر از طريق تلويزيون ھای ماھواره ای فارسی زبان در تلويزيون من و تو و

را به اين آمار بايد، ده ھا راديوی محلی و سراسری . تلويزيون ھای کردی زبان در ايران در جريان دادگاه قرار گرفتند

عی از اين آمار چھل ميليونی، ھم زمان از طريق پخش بخش وسي.  اضافه کرد،که صدای شان در ايران شنيده می شود

  . دادگاه قرار گرفتندۀمستقيم در جريان ھر دو مرحل

به اين ترتيب، بايد فعاليت ھای کارزار ايران تريبونال را گسترش داد و در جھت جمع آوری اسناد جنايات حکومت 

 زندانيان ۀ جھت آزادی بی قيد و شرط ھم شصت و ترورھای آن در داخل و خارج کشور و درۀاسالمی پس از دھ

سياسی و اجتماعی، لغو سانسور و به رسميت شناختن آزادی ھای فردی و جمعی، و لغو ھرگونه شکنجه و اعدام و 

خواه و برابری طلب و عدالت جو را زه ای صف جنبش ھای اجتماعی آزاديبی شک، چنين مبار. سنگسار گسترش داد

ت اسالمی با قدرت سياسی و اجتماعی خويش و بدون دخالت دول امپرياليستی، تقويت در جھت سرنگونی کليت حکوم

 پيگير مردمی بر حکومت اسالمی ۀن و با مبارزئي، ھر درجه ای که آزادی فضای سياسی کشور از پامسلماً . می کند

 جنبش جوانان و دانش تحميل شود به ھمان درجه نيز فعاليت جنبش ھای اجتماعی ھم چون جنبش کارگری، جنبش زنان،

  . مردم تحت ستم رشد و گسترش می يابدۀجويان و ھم
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 زندانيان سياسی و اجتماعی در ايران، ۀدر چنين شرايطی، بی ترديد حذف مجازات اعدام و آزادی بدون قيد و شرط ھم

واه و برابری طلب و خ نيروھای آزاديۀاز مھم ترين اقداماتی است که بايد در دستور کار، برنامه ريزی و فعاليت ھم

  .عدالت جو و سوسياليست داخل و خارج کشور قرار گيرد

 قوانين ظالمانه و ضدانسانی ۀست که ھر انسان آگاه و پيکارگر فرھنگی، ھنری، اجتماعی و سياسی، مخالف ھماطبيعی 

   .چون شکنجه و اعدام است و در جھت لغو شکنجه و اعدام گام ھای جدی برمی دارد

ر سال گذشته اکثريت مردم ايران، تحقير و توھين به زنان و جوانان در خيابان ھا، محيط ھای کاری، طی سی و چھا

 شکستن آن ھا در زير شکنجه و تجاوز ا زندانيان و حتۀمدارس و دانشگاه ھا، اماکن عمومی، شالق، قصاص، شکنج

 ١٨ختن امنيت ملی و غيره، اعدام جوانان زير جنسی، اعدام ھای بی شمار مخالفان به جرم محاربه با خدا و به خطر اندا

رکوب ن و روشنفکران غيرمذھبی بر مبنای فتوای روحانيون حکومتی، و سا سنگسار، ترور مخالفسال، قطع عضو،

ن طيف ھای مختلف سياسی نشده، بلکه اکثريت شھروندان کشور و اقشار مختلف جامعه ھای مداوم که منحصر به فعاال

 ايران می دانند ۀبنابراين، بخش آگاه جامع. ت را با تمام وجود و با گوشت و پوست خود لمس کرده اندرا در بر گرفته اس

 آرام و انسانی و بدون ئیکه حکومت اسالمی، اصالح پذير نيست و تنھا با سرنگونی کليت آن با قدرت مردمی، فضا

انه و بدون سانسور رسانه ھا، نھادھای دمکراتيک  و با فعاليت آزادئیدر چنين فضا. فشار و سانسور بر قرار خواھد شد

حکومتی که نه مافوق .  مردم قادر خواھند شد حکومت دل خواه خود را انتخاب کنندۀمردمی، سازمان ھا و احزاب، تود

  .مردم، بلکه در کنترل مردم و خدمتگزار مردم باشد
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