
 حمايت نخست وزير بريتانيا و اتحاديه اروپا از اصالحات و استقرار دموآراسى در ايران

 فراخوان براى برگزارى رفراندم تغيير قانون اساسى ايران
فراخوانى اينترنتى به جلب حمايت از انجام يك همه پرسى در                شمارى از اصالح طلبان و منتقدين حكومت جمهورى اسالمى ايران در                  

 .اند ايران پرداخته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .به پيشنهاد آنها هدف از اين همه پرسى تشكيل يك مجلس موسسان است براى تدوين يك قانون اساسى نوين

شود  د ملكى و على افشارى ديده مى         امضا آنندگان اين فراخوان آه در ميان آنها نام آسانى مانند محسن سازگارا، مهرانگيز آار، محم                        
 .گويند آه امكان اصالح نظام سياسى فعلى آشور به هيج صورتى متصور نيست مگر از طريق تغيير در قانون اساسى                                                           مى

 : اين بيانيه آه با عنوان شكل گيرى حكومتى دموآراتيك مبتنى بر اعالميه جهانى حقوق بشر منتشر شده ميگويد                                                                                       
ذشته و دهها مصيبت آوچك و بزرگى آه بر سر مردم ايران آمده و تحقير ملت و انزواى سياسى ايران را در                          تجربه بيست و شش سال گ      

 : پى داشته نشان ميدهد آه تنها يك راه قطعى براى رفع اين بحران و رهائى ملت رنجديده ايران وجود دارد                                                                                                   
 منافع ملى و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهانى و تكيه حكومتى آه با تكيه بر آراى اآثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضى و

براى دستيابى به اين مهم، تدوين قانون اساسى          . هاى فرهنگى و اقتصادى ايران بتواند آشور را به ساحل نجات رهنمون شود                 بر ارزش 
دهد آه با وجود قانون اساسى و ساختار            بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان مي         . نوين و تعيين نظام دلخواه گام اول و حياتى است              

بنابراين، از آنجا آه قانون اساسى جمهورى اسالمى و عملكرد نهادهاى                     . آنونى، امكان اصالح آشور در هيچ جهتى متصور نيست                
 : برخاسته از آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 هاى فردى و اجتماعى مردم در تضادى بنيادين است                                                          با اعالميه جهانى حقوق بشر و حقوق و آزادى                                                        
برابرى حقوقى ميان شهروندان ايران رسميت بخشيده، تبعيض دينى و مذهبى، عقيدتى و جنسيتى را قانونى آرده و با حكومت استبداد                      به نا 

 دينى از ملت ايران عمال سلب حق حاآميت آرده است                                                                                                                                                                                                                              
 ان فراهم آرده است        سد بزرگى در برابر پيشرفت در تمام زمينه ها، از جمله توسعه اقتصادى و تحقق عدالت اجتماعى در اير                                              

 و مانع پيوستن ايران به اردوى جهان آزاد و طبعا از بين رفتن منافع آشور در مناسبات ديپلماتيك شده است                                                                                                  
ما امضاء آنندگان اين فراخوان خواهان برگزارى يك همه پرسى با نظارت نهادهاى بين المللى براى تشكيل مجلس موسسان به منظور                               

از تمام  . هاى الحاقى آن، با رأى آزاد مردم هستيم          ن اساسى نوين، مبتنى بر اعالميه جهانى حقوق بشر و ميثاق             تدوين پيش نويس يك قانو     
هموطنان شريف، ميهن دوست و ترقى خواه تقاضا داريم با امضاى اين فراخوان، صداى ملت ايران را محكم و استوار به گوش جهانيان                            

 . برسانند
ها  هاى خود را با شرآت يا عدم شرآت در انتخابات           سال گذشته است آه مردم خواسته      ٨ عامل تجربه    گويد مهمترين  محسن سازگارا مى  

 .نشان دادند ولى به ديوار قانون اساسى برخوردند                                                                                                                                                                                                                                       
 .هاى مردم شده منطقى ترين راه تغيير آن است                                       به گفته وى اگر اين قانون اساسى است آه مانع تحقق خواسته                                                     

 .خواهند قانون اساسى تغيير پيدا آند يا نه            ارا انجام يك همه پرسى است تا از مردم پرسيده شود آه آيا مى                     قدم اول به نظر آقاى سازگ        
يكى از انتقادهاى امضا آنندگان اين فراخوان به قانون اساسى فعلى آن است آه در آن چندين نوع تبعيض مذهبى و سياسى در نظر گرفته                            

 .مات به مردان                                              شده است از جمله اختصاص عالى ترين مقا                                                                                                                                                                   
آقاى سازگارا در باره روند عملى شدن هدف اين فراخوان گفت در قدم اول بايد ديد اين فراخوان تا چه حد از پشتيبانى برخوردار                                               

 اندازه آافى از اين فراخوان حمايت شود اين امكان ايجاد نى شود آه بتوان با مقامات در سطح داخلى و با نهادها در سطح اگر به. شود مى
 .بين المللى وارد گفت و گو شد تا به خواست ملت تن دهد                                                                                                                                                                                                                        

هائى غير خشونت آميز مانند         شود از روش    در مرحله نهايى به نظر آقاى سازگارا اگر مقامات به خواست مردم تن ندهند آنگاه مى                             
 .نافرمانى مدنى استفاده آرد تا مقامات به خواست مردم تن دهند                                                                                                                                                                                                       

هاى شيراز و علوم     انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه   . ى برگزارى رفراندم در ايران همچنان ادامه دارد        ها به انتشار فراخوان مل      واآنش
تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، روز         . اى خواستار رفراندم قانون اساسى شدند          آذرماه، در بيانيه     ١۶پزشكى در آستانه روز دانشجو،         

ما از نيروهاى هوادار    : آنند، گفت   اتحاديه اروپا از اصالحات و استقرار دمكراسى حمايت مى         دوشنبه با اشاره به اينكه جامعه بين الملل و        
بيانيه . هاى آقاى بلر را مداخله جويانه ناميدند            هاى دولتى جمهورى اسالمى گفته         برخى رسانه  . آنيم دمكراسى در ايران پشتيبانى مى        

گذرد و از طريق امضاهاى اينترنتى با استقبال وسيعى در داخل و خارج               ر آن مى  فراخوان ملى برگزارى رفراندم را آه يك هفته از انتشا          
اين بيانيه ضمن اشاره به تضاهاى قانون        . از ايران روبرو شده است، جمعى از فعاالن سياسى و دانشجويان در داخل آشور مطرح آردند                 

شش تن  .  همه پرسى براى تدوين قانون اساسى نوين شدند          اساسى جمهورى اسالمى با اعالميه جهانى حقوق بشر، خواستار برگزارى يك             
از جمع مطرح آننده اين فراخوان آه آميته اقدام براى همه پرسى نام داشتند آقايان على افشارى، رضا دلبرى، ناصر زرافشان، اآبر                                    

 مرحله آنونى شكل گيرى گفتمان همه       عطرى، محمد ملكى و عبداهللا مومنى، ديروز با انتشار يك بيانيه توضيحى اعالم آردند آه هدف در                  
نويسندگان اين بيانيه همچنين خاطر نشان آردند اآنون آه فاز نخست اين طرح با پشتيبانى                . پرسى ملى در ايران است و نه اقدامى اجرايى        

ام اعضاى آن در آنار      شود و ن   مردم و جمع وسيعى از فعاالن سياسى و روشنفكران آغاز شده است، نام آميته همه پرسى آنار نهاده مى                       
 .اين بيانيه را مهرانگيز آار و محسن سازگارا نيز تأييد آردند                                                                       . شود بقيه حاميان طرح قرار داده مى                                   

در حالى آه فراخوان دانشجويان و فعاالن سياسى ايران داير بر انجام همه پرسى و تغيير قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مورد بحث 
ت، تونى بلر، نخست وزير بريتانيا در پاسخ به پرسش خبرنگار راديو صداى آمريكا در مورد امكان پشتيبانى                             و گفتگو قرار گرفته اس      

جامعه بين المللى و اتحاديه اروپا از اصالحات و استقرار دموآراسى حمايت                   : غرب از اين فراخوان و انجام اصالحات درايران گفت             
 . آند مى

د اين نكته را روشن آنيم آه ما پشتيبان آسانى هستيم آه خواهان حقوق دموآراتيكى هستند آه ما در                            من ابتدا باي    نظر به: آقاى بلر گفت   
 . اينجا داريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

نكته دوم اين آه من اميدوارم هيأت اتحاديه اروپا در حال بررسى اصالحات پيشنهادى سازمان ملل متحد است و من در همينجا به آن                                      
 . اشاره آردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 . ها فشار وارد آورد تا حقوق بشر اساسى را مراعات آنند                                          ايم آه جامعه بين المللى بر رژيم                         هما از اينجا آغاز آرد                



 . هائى با توجه به اوضاع يادشده وجود دارد و من اميدوارم با گفتگو و نيز فشار بتوانيم تغيير ايجاد آنيم                                             فراتر از اين محدوديت      
آنم، چون در نهايت بهترين راه اداره آشورها  هائى هستند آه ما داريم، همدلى مى من با مردم ايران و ساير آشورهايى آه خواهان آزادى

 .استقرار دموآراسى در آنها است
 


