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در مورد اين نوشتار 
در اين نوشته پس از اشاره اي به ريشه هاي فكري پيدايش جمهوري اسال مي و نقش روحانيون حاآم در آن، 

اوضاع ايران مورد بررسي قرار ميگيرد و عقايد و اهداف عام مليون ايران معرفي ميشوند. سپس استدال ل 
ميشود آه چرا در شرايط آنوني مهمترين اقدام مليون ايجاد تشكيال تي براي تحقق بخشيدن به اهداف نامبرده 

است.  
در بخش آخر خطوط آلي برنامه سياسي مليون طرح ميشوند. ارائه نظر و برنامه عمل در مورد آليه شئون 

و معضال ت جامعه از وظائف مهم تشكيال ت مليون است آه با همكاري متخصصين امور مربوطه تنظيم 
خواهد گرديد. 

هدف از انتشار اين نوشته طرح نظرات مليون ايران و تدارك ايجاد تشكل واحد مليون ميباشد. ما از آليه 
هموطنان عزيز و به خصوص مليون ميخواهيم آه با همفكري و راهنمائي هاي خود ما را در تكميل و بهتر 

ساختن اين نوشته ياري رسانند.  
 

  ١  ريشه هاي فكري پيدايش جمهوري اسال مي 
قريب به يك قرن از آغاز مبارزات نوين مردم ايران براي استقرار آزادي و حق حاآميت ملي ميگذرد. 

مبارزات مردم ما در يكصد سال گذشته در سه جنبش بزرگ ملي به اوج رسيد: انقال ب مشروطيت، جنبش 
ملي آردن صنعت نفت و انقال ب مردم ايران عليه استبداد محمد رضاشاه آه آخري متاسفانه توسط خميني و 

ياران او به انحراف آشيده شد و با ايجاد يك ديكتاتوري مخوف و خونين مذهبي تحت عنوان جمهوري 
اسال مي خاتمه يافت. 

جمهوري اسال مي عمدتا بر اساس نظرات آيت اهللا   خميني ساخته شد. وي نظرات خود را قبل از انقال ب در 
آتابي به نام «حكومت اسال مي»(١) تنظيم نموده بود. او در اين آتاب «حكومت اسال م» را براي جامعه 

مسلمانان تجويز ميكند آه در آن حاآميت با «ولي امر» است. در آتاب وي «ولي امر»، «ولي فقيه»،«نائب 
امام» و «خليفه» معاني مترادف دارند. آيت اهللا   خميني مينويسد: 

«از غيبت صغري تا آنون آه هزار و چند صد سال ميگذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر هم بگذرد و 
مصلحت اقتضا نكند آه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسال م بايد زمين بماند و اجرا 

نشود؟». به نظر او «مجموعه قانون، براي اصال ح جامعه آافي نيست. براي اينكه قانون ما يه اصال ح و 
سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد. بهمين جهت خداوند متعال در آنار فرستادن يك 
مجموعه قانون - يعني احكام شرع - يك حكومت دستگاه اجرا و اداره مستقر آرده است.». در حكومت 

اسال مي مورد نظر وي  ولي فقيه در راس تشكيال ت اجرائي و اداري جامعه مسلمانان قرار دارد و وظيفه 
دارد عال وه بر ابال غ وحي وبيان و تفسير عقايد به برقراري نظامات اسال م همت گمارد و به اجراي قوانين 

حكومت اسال مي نيز بپردازد(صفحه ٢٣ آتاب حكومت اسال مي(١)). آيت اهللا   خميني «حكومت واداره آشور 
و اجراي قوانين شرع» را از «وظائف» ولي فقيه ميداند. او مينويسد 

«وال يت فقيه از امور اعتباري و عقال ئي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم 
براي صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد» (١). 

در جامعه مورد نظر خميني مردم مانند صغارند و احتياج به قيم دارند. ولي فقيه  قيم ملت است و همانطور 
آه صغار تابع تصميمات و طبع قيم خود هستند مردم، نيز بايد تابع اراده ولي فقيه باشند. 

قانون اساسي جمهوري اسال مي اصل وال يت فقيه را با محتوي مورد نظر آيت اهللا   خميني مورد تصويب قرار 
داد. قبول اصل وال يت فقيه و حاآميت او قبول صغير بودن مردم و نفي حاآميت آنان به نفع حاآميت ولي 

فقيه است. طبق تعريفي آه آيت اهللا   خميني در آتاب حكومت اسال مي از ولي امر يا ولي فقيه ميدهد او نماينده 
خدا بر روي زمين و حاآم مطلق است. 

در قانون اساسي جمهوري اسال مي حقوق و آزادي هاي مردم محدود تر از گذشته شده است. حاآميت ملت 
در قانون اساسي منتج  از انقال ب مشروطيت تصريح شده بود. اصل ٢٦ قانون اساسي مشروطيت: «قواي 
مملكت» را «ناشي از ملت» ميدانست. اگرچه اين قانون اساسي در دوران حكومت پهلوي چند بار به نفع 

قدرت شاه تغيير داده شد و تازه همان قانون نيز رعايت نمي شد. ولي قانون اساسي جمهوري اسال مي باقبول 
اصل «وال يت امر و امامت» آه نامهاي ديگري براي ولي فقيه هستند مردم ايران را تا حد صغار تنزل داد و 
به اين ترتيب عمال  و رسما حق حاآميت مردم را از آنان سلب نمود و ديكتاتوري ولي فقيه را در آشور ما به 
رسميت شناخت. امروز آه بيش از دو دهه از آغاز جمهوري اسال مي ميگذرد ديكتاتوري ولي فقيه در ايران 
ادامه دارد و مردم ايران از حق حاآميت وحقوق اجتماعي خود محروم بوده و دست ولي فقيه و همدستان او 

به جان و مال و زندگي مردم باز گذاشته شده است. 
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با استقرار جمهوري اسال مي روحانيوني بر آشور ما حاآم گرديدند آه مدل هاي آنان از جوامع ايده آل متعلق 
به جوامع بيش از هزار سال پيش است آه در آن دست بريدن، حد زدن (تازيانه زدن) و رجم (سنگسار) 
آردن براي مجازات مجرمين معمول بوده است(١). حال آنكه تمدن و فرهنگ بشر امروزي و فرهنگ 

انسانگرائي در هر زمان و مكان چنين مجازاتهائي را منافي حرمت و شخصيت و حقوق انسان شناخته و 
مردود ميداند. 

پيروزي مردم آفريقاي جنوبي براي طرد نژاد پرستي و استقرار دموآراسي، آوشش براي عقد قرارداد صلح 
ميان اعراب و اسرائيل، پيروزي مبارزات مردم شيلي براي استقرار دموآراسي، عليه ديكتاتوري نظامي 
پينوشه، وحدت آلمان غربي و شرقي و باال خره مبارزات گسترده مردم شرافتمند ايران براي گرفتن حق 

حاآميت ملي آه همگي از طريق مبارزه سياسي با طرد روحيه انتقام جوئي و دست يافتن به اين واقعيت آه 
به آار گرفتن خشونت، جنگ و خونريزي راه نيل به سعادت و تعالي نيست، دوران جديدي از مبارزات 

ملتها را براي رسيدن به  استقال ل، آزادي و صلح نويد ميدهند. 
پس از ديكتاتوري محمد رضا شاه و با تجربه ديكتاتوري مخوف مذهبي و نيز تجربيات تلخ مردم دنيا از 

بهشت هاي    دروغين ايدئولوژيك، در آشور ما شرايط براي دست زدن به يك مبارزه همه گير ملي و تحقق 
اهداف ياد شده بيش از هميشه آماده است. 

در زماني آه بسياري از ملل جهان با برخورداري از آزادي، امنيت و رفاه نسبي قدمهاي بلندي براي 
محكمتر نمودن پايه هاي زندگي، امنيت و آينده خود بر ميدارند، ملت ايران هنوز براي آسب حقوق انساني 

خويش، استقرار آزاديها و حق حاآميت خود مبارزه ميكند. هسته اساسي فكر و نظرات مليون ايران را 
ميتوان در جمال ت زير خال صه آرد:  

حكومت ولي فقيه نافي حاآميت ملت است و حاآميت ملت بدون تحقق جدائي آامل دين از حكومت ممكن 
نيست. انجام رفرم هاي ضروري و اساسي تنها با استقرار حاآميت ملت، عدالت اجتماعي، رعايت آزاديها 

و قانون، ممكن است. 

  ٢  مليون و ديكتاتوري خميني 
 

در بيست و دوم خرداد ١٣٥٦ سران جبهه ملي ايران، دآتر آريم سنجابي، دآتر شاپور بختيار و داريوش 
فروهر به شاه نامه اي نوشتند و در آن از وي خواستند آه حكومت استبدادي را آنار گذارد، به اصول 

مشروطيت تمكين آند، به حقوق ملت و اعال ميه جهاني حقوق بشر احترام گذارد، از حزب واحد صرفنظر 
آند، آزادي مطبوعات و اجتماعات را رعايت آند، زندانيان سياسي را آزاد آند و استقرار حكومتي آه متكي 

به راي اآثريت نمايندگان ملت باشد و خود را بر اساس قانون اساسي مسئول اداره مملكت بداند، را ميسر 
گرداند. 

محمد رضا شاه به اين هشدارها نيز بي توجه ماند در حاليكه نارضائيهاي مردم شتاب بر ميداشت و مبارزات 
روشنفكران عليه ديكتاتوري وسيعتر مي شد. در اين مرحله خواست مبارزات مردم در شعار «استقال ل، 

آزادي، عدالت اجتماعي» متبلور مي گرديد. 
آم آم روحانيون نيز وارد صحنه مي شدند. با مسافرت آيت اهللا   خميني به پاريس و ادامه خفقان نيروهاي 

انتظامي شاه، زمينه براي نا آرامي اوضاع و رشد نيروهاي افراطي بيشتر شد. در پاريس خميني با موضع 
گيريهاي روزانه به طرفداران خود در داخل آشور جهت ميداد. موضع گيري هاي خميني در پاريس و 

طرفداري او از آزادي اين تصور را در روشنفكران و بعضي نيروهاي سياسي ساده گرا القاء آرد آه خميني 
و روحانيون طرفدار آزادي هستند. آنها پس از بر آناري شاه و برچيدن بساط ديكتاتوري او به دنبال انجام 

وظائف مذهبي خود خواهند رفت و ميدان فعاليت سياسي را به ديگران واگذار خواهند نمود. به اين جهت عده 
اي از افراد و شخصيت ها براي ديدار از خميني به پاريس رفتند و بدينوسيله بطور ضمني از او پشتيباني 

نمودند.  
در چهاردهم آبان ماه ١٣٥٧ دآتر سنجابي بدون مشورت قبلي با اعضا جبهه ملي و يا ساير سران آن، بيانه 

يكطرفه اي امضا آرد آه در آن «جنبش ملي» ايران را «اسال مي» ميدانست. در بيانيه او آمده است:«جنبش 
ملي اسال مي ايران با وجود بقاي نظام سلطنتي غيرقانوني، با هيچ ترتيب حكومتي موافقت نخواهد آرد». تا 
آن زمان همانطور آه از نامه رهبران جبهه ملي به شاه نيز مشهود است، مبارزات مليون اصال ح طلبانه و 

براي «اجراي صحيح قانون اساسي» بود، آنها ميخواستند آه «شاه سلطنت آند و نه حكومت». مليون 
همچنين رعايت اصل ٢٦ قانون اساسي را آه قواي مملكت را ناشي ازملت ميدانست  طالب بودند و سران 

جبهه ملي در بيست و دوم خرداد همان سال براين خواسته ها در نامه خود تاآيد ورزيده بودند. 
اين اقدام دآتر سنجابي از طرف غالب گروههاي اجتماعي به معني آن تلقي شد آه مليون نقش رهبري 

مبارزات مردم را آه در انقال ب مشروطيت و جنبش ملي آردن صنعت نفت دارا بودند، به نفع خميني و 
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روحانيون طرفدار او رها ساخته اند. به نحوي آه در تظاهرات ٢٩ ديماه ٥٧ خواسته هاي تظاهرات توسط 
طرفداران خميني به «استقال ل، آزادي، جمهوري اسال مي» و «حزب فقط حزب اهللا  ، رهبر فقط روح اهللا  » 

تغيير يافته بود. 
تحوال ت سريع به مليون فرصت آافي براي برخورد و بررسي نميداد. بخشي از سران جبهه ملي شايد چون 
ديگر امكان جلوگيري از پيروزي مذهبيون را نمي ديدند و يا به دال ئل ديگر، قبول «اسال مي» بودن «جنبش 
ملي» و «رهبري خميني» را تجويز ميكردند. آنها اميد داشتند آه با پذيرفتن رهبري آيت اهللا   خميني اگرهم 

قدرت سياسي را در دست نگيرند، دست آم در تقسيم آن شريك شده خطر ديكتاتوري مذهبي را آاهش دهند. 
در آن اوضاع پيچيده براي اين بخش از مليون مسلما عواقب آار قابل ترسيم نبود و آنها عال وه بر اين اميد 

داشتند بتوانند به آمك شخصيتي مانند مهندس بازرگان رهبر نهضت آزادي مهر خود را به جمهوري اسال مي 
بزنند. 

بخشي ديگر بر اين اعتقاد بودند آه قبول «اسال مي» بودن جنبش ملي به معني پا گذاشتن روي اصول 
هميشگي نهضت ملي ايران، تسليم در مقابل خميني و به معني قبول ديكتاتوري جديدي است. نتيجتا بايد با 
تمام قوا از «ديكتاتوري نعلين» جلوگيري آرد تا ملت بتواند مدتي بعد در محيطي آرام در مورد سرنوشت 

خويش تصميم بگيرد. 
حاصل نفاق بين مليون اين شد آه سران ملي هر آدام جدا از ديگران به راهي رفتند. .دآتر سنجابي در اولين 

حكومت جمهوري اسال مي وزير امور خارجه شد ولي پس از مدت آوتاهي مجبور به استعفا و ترك ايران 
گرديد و در خارج از ايران درگذشت. 

دآتر شاپور بختيار به عنوان نماينده فكر دوم با شرط خروج شاه از ايران در آن شرايط سخت شجاعانه 
مسئوليت نخست وزيري را به عهده گرفت و با تمام وجود تال ش نمود تا از افتادن قدرت حكومتي بدست يك 
رهبر مذهبي آه آسي جز آيت اهللا   خميني هم نبود جلوگيري آند. وي پس از آنكه مجبور به ترك ايران شد، 
نهضت مقاومت ملي ايران را تاسيس آرد و تا پايان عمر خود رهبري نهضت مقاومت ملي ايران را آه به 

عنوان سنگري براي دفاع از حاآميت ملي و مبارزه عليه ديكتاتوري وال يت فقيه بود، بر عهده داشت. به اين 
جهت عامال ن جمهوري اسال مي او و همكارش سروش آتيبه را در منرل مسكوني وي در حومه پاريس در 

سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٧٠ (مطابق ٦ اوت ١٩٩١) به قتل رساندند. 
داريوش فروهر در اولين حكومت جمهوري اسال مي وزير آار شد. او نيز پس از مدتي از سمت خود استعفا 

داد و مدتي در زندان جمهوري اسال مي به سر برد. وي همچنان از جمهوري اسال مي انتقاد ميكرد و آنرا 
حكومتي منافي مردم ساال ري عنوان ميكرد. او بدون اينكه از جو خفقان حاآم در آشور هراسي به دل راه 
دهد، دليرانه به مصاحبه با راديوها و روزنامه هاي خارج از آشور مي پرداخت و بر لزوم استقرار مردم 

ساال ري در آشور تاآيد مي نمود. عامال ن قتل هاي زنجيره اي آمر به قتل اين ايراني مبارز و بيباك بستند و 
او و همسرش پروانه اسكندري را در روز يكشنبه اول آذر ماه ١٣٧٧ (مطابق ٢٢ نوامبر ١٩٩٨) در منزل 

مسكوني آنان به قتل رساندند. 
تنش و اختال ف ميان مليون ايران نه تنها باعث تضعيف مبارزات آنان شد بلكه به پيروزي ديكتاتوري سياه و 
مخوف جديدي در آشور منجر شد. بر خال ف جنبش مشروطيت و جنبش ملي آردن صنعت نفت به رهبري 

دآتر محمد مصدق، آه مليون با رهبري خود اين جنبش ها را به نتايج مثبتي رساندند، آنها در اين مرحله 
نقش رهبري مبارزات مردم را از دست دادند و حصول آزادي و استقرار حاآميت ملي بار ديگر به تعويق 

افتاد. بر مليون ايران است آه امروز با استفاده از محيط بحث و گفتگو به دور از تنش سياسي به تحليل 
گذشته بپردازند و با ارزيابي واقعي از گذشته ها راه اتحاد مليون را براي تحصيل آزادي و حاآميت ملي 

هموار آنند.  
 

  ٣  اوضاع آنوني ايران 

  ٣   - ١  قدرت سياسي 
در جمهوري اسال مي مهمترين اهرم هاي قدرت در دست ولي فقيه متمرآز است و او در آليه امور آشور 

مستقيما و يا غير مستقيم از طريق ارگانهاي مختلف مثال  از طريق فرماندهي آل قوا، شوراي نگهبان، 
شوراي تشخيص مصلحت و بنياد مستضعفان مداخله نموده و نهادهاي منتخب مردم مانند مجلس و دولت نيز 

در سايه قدرت او هستند. 
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  ٣   - ٢  حقوق و آزاديها 
جمهوري اسال مي نه تنها حق حاآميت مردم را از آنان سلب نموده بلكه آنان را از ابتدائي ترين حقوق خود 

نيز محروم آرده است. بند ٩ اعال ميه جهاني حقوق بشر ميگويد: «نميتوان بطور دلبخواه (بدون مجوز 
قانوني) شخصي را توقيف آرد، در زندان نگاه داشت و يا از آشور اخراج نمود». حال آنكه  دستگيري، 

حبس و حتي ترور مخالفين حكومت ولي فقيه در جمهوري اسال مي به امري عادي تبديل شده است. حكومت 
ولي فقيه يك حكومت مبتني بر زور است به اين معني آه ولي فقيه حتي قانون جمهوري اسال مي را نيز 
رعايت نميكند. واقعيت همچنين نشان ميدهد آه نه تنها ولي فقيه بلكه ساير نهادهاي نزديك به ولي فقيه و 

منبعث از او نيز خود را وراي قانون دانسته و فراقانوني عمل ميكنند. 
بزرگترين گروه اجتماعي آه از همان آغاز حقوق آنان توسط جمهوري اسال مي زير پا گذاشته شد، زنان 

بودند. در جمهوري اسال مي حجاب اجباري شد و آوشش شد آه با ارعاب، اهانت و جنايت زنان را مجبور 
به رعايت حجاب نمايند. حق قضاوت از زن گرفته شد و عدم تساوي زن و مرد در مقابل قانون تشديد شد. 
ارزش شهادت دو زن برابر با ارزش شهادت يك مرد بوده، زنان در خانواده حقوق مساوي مردان نداشته و 

در طال ق و ارث نيز از حقوق برابر با مردان برخوردار نيستند و براي نمونه پس از متارآه زوجين 
قيمومت بچه به پدر و در صورت نبود او به پدر بزرگ سپرده ميشود. 

مدت آوتاهي پس از تشكيل جمهوري اسال مي آليه روزنامه هاي مخالف تعطيل شدند. جو خفقان به حدي بود 
آه حتي پخش اعال ميه با شديدترين تنبيهات و حتي مجازات اعدام پاسخ داده ميشد. در اثر فشار مبارزات 
مردم و پشتيباني آنان از روزنامه نگاران، نويسندگان، روشنفكران، پس از خرداد ١٣٧٦ يك آزادي نسبي 

براي مطبوعات به وجود آمد. قدرتمداران رژيم با توقيف و تعطيل روزنامه هاي  اصال ح طلب و به زندان 
آشيدن روزنامه نگاران و نويسندگان مبارز در صدد ساآت آردن فرياد آزادي خواهي آنها بر آمده، جان و 

آزادي آنان در معرض تهديد دائمي قرار گرفته است. 
 

  ٣   - ٣  عدالت اجتماعي 
عدالت چه به معني وسيع آن و چه به معني داد رسي و تساوي در مقابل قانون در جمهوري اسال مي حاآم 

نيست. در حالي آه نهادها و موسسات واقع در زير نظر ولي فقيه بدون آنترل به حيف و ميل اموال عمومي 
مشغولند، بحش هاي وسيع مردم از نظر اقتصادي به شدت در فشارند.  

در مقابل حق آشي ها و جناياتي آه حكومت ولي فقيه عليه مردم ايران انجام ميدهد، مردم هيچ مرجع و 
پناهگاهي براي شكايت و دادخواهي ندارند. نزديكان روحانيون درون دائره قدرت پس از اقدام به شنيع ترين 

جنايات آزاد ميگردند. دادگاه هاي جمهوري اسال مي به وسيله اي براي سرآوب روزنامه نگاران مبارز و 
بطور آلي مخالفان بدل شده اند. آمرين قتل هاي زنجيره اي، مسببين ترورها و مسئولين حمله وحشيانه به 

آوي دانشگاه آزاد مي گردند در صورتيكه دانشجويان و آزاديخواهاني آه مورد ستم گروههاي خشونت خواه 
واقع شده اند به حبس هاي طوال ني محكوم شده و در زندان به سر ميبرند. 

 

  ٣   - ٤   اقتصاد آشور و اوضاع عمومي 
آيت اهللا   خميني پايه گذار و اولين رهبر جمهوري اسال مي اقتصاد را متعلق به حيوانات ميدانست. بنابراين 

جاي تعجب نيست آه جمهوري اسال مي در دوران حيات خود بزرگترين صدمات را به پيكره اقتصاد ميهن ما 
وارد آورده است. نتيجه سياستهاي جمهوري اسال مي بيكاري، فقر روز افزون، پائين رفتن توليد و 

ورشكستگي اقتصادي بوده است. باند بازي حاآم بر جامعه و موسسات توليدي، عدم امنيت سياسي و قضائي 
يعني اهم لوازم امنيت اقتصادي، اختصاص دادن بخش مهمي از در آمد آشور به نهادهاي غير دولتي و 

گروههاي تروريستي، گوشه هائي از اقتصاد نا بسامان ايران هستند. جمهوري اسال مي بخش عمده اي از 
واحدهاي توليدي را در دست نهادهائي مانند بنياد مستضعفان متمرآز نمود. در اثر ندانم آاريها و عدم 

مديريت و بويژه سو استفاده هاي آال ن، بسياري از مراآز توليد به ورشكستگي و تعطيل افتادند. از اين 
طريق بيكاري افزون شد و سطح توليد به نحو قابل مال حظه اي تقليل يافت.  

امروز بخش عمده جوانان آشور آه اآثريت بزرگ جامعه و نيروي عمده حال و آينده آن را تشكيل ميدهند، 
از داشتن شغل و آينده روشن محرومند و از اشتغال، زندگي عادي و رفاه حتي نسبي جز آرزو براي آنان 
چيزي نمانده است. رشوه خواري ، اختال س و فساد در آشور رواج آامل دارد. وضع سال مت و بهداشت 

عمومي اسف انگيز است. 
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  ٣   - ٥   فرار سرمايه ها و متخصصين 
ترور و خفقان حاآم در ايران، فقدان امنيت و وضع اسفناك اقتصاد آشور بسياري از متخصصين آشور را 

آه از سرمايه هاي ايران زمين اند به خارج از آشور فرار داده است. هم اآنون بيش از سه مليون ايراني در 
خارج از آشور زندگي ميكنند و بدين ترتيب بخش عظيمي از نيروي اقتصادي و معنوي آشور آه ميتوانست 

به ايجاد آار، رشد اقتصادي، رفاه اجتماعي و ارتقاء آحاد مردم آشور آمك آند از امكان تاثير در جهت 
مثبت محروم شده است. اقدامات اساسي براي جلب اين نيرو به داخل آشور تا زمانيكه امنيت مالي و جاني و 

رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي تحقق نيابد غير ممكن است. 
 

  ٣   - ٦   سياست خارجي 
آوشش خميني و جانشينان او براي صدور انقال ب اسال مي، براه انداختن موج ترور در داخل و خارج از 

آشور و همچنين پشتيباني از تروريسم بين المللي آشور ما را به انفراد آامل سياسي در جهان گرفتار نموده 
است. 

اقدامات ملت ستيزانه سران جمهوري اسال مي آشور را به درجه اي ضعيف آرد آه ديكتاتور آشور همسايه 
صدام حسين خواب تصرف خوزستان را ديد و به ايران حمله آرد. ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر توسط 

سربازان ميهن، آيت اهللا   خميني براي مستحكم آردن هر چه بيشترنظام تن به يك جنگ فرسايشي داد كه طي 
آن سرمايه هاي انساني و مادي دو آشور به باد رفتند و تنها سودا گران اسلحه در دنيا در آن پيروز بودند.  

هنوز هم هر آوششي براي خاتمه دادن به انزواي سياسي ايران با آارشكنيهاي عمال ولي فقيه و سياست هاي 
بحران زاي آنان روبرو است و در اين زمينه نيز تا زماني آه ولي فقيه در ايران حاآم است اميد به تغييرات 

اساسي نميتوان داشت. 
 

  ٣   - ٧   عملكرد روحانيون حاآم در جمهوري اسال مي 
جنبش آزاديخواهي مردم ايران ماهها بلكه سالها پيش از بهمن ٥٧ به پيش رفته و خواسته هاي آن در شعار 

«استقال ل، آزادي و عدالت اجتماعي» متبلور ميگرديد. دآتر بختيار ار در فرصت آوتاهي آه داشت به 
بخش مهمي از خواسته هاي آزاديخواهانه اين جنبش جامه عمل پوشاند. اما روحانيون تشنه قدرت به رهبري 

آيت اهللا   خميني با بهره گيري سياسي از اعتقادات مذهبي مردم مبارزات مردم را به بيراهه آشاندند و با 
انقال ب بهمن ٥٧ قدرت حكومتي ايران را بدست گرفتند. آنها با انجام يك رفراندم در فضاي ترور و وحشت 

«جمهوري اسال مي ايران» را تشكيل دادند و قواي سه گانه (اجرائيه، مقننه، قضائيه) و همچنين اقتصاد 
آشور را تحت تسلط خويش در آوردند.  

روحانيون حاآم وسيله اي براي دفع نيروهاي اصال ح طلب و متمرآز ساختن آامل قدرت در دست خود پيدا 
آرده بودند آه مكررا به آار ميگرفتند. اين وسيله ايجاد بحران بود. آنها دريافته بودند آه زير پا گذاشتن 

آزادي و حقوق مردم در شرايط بحراني و چه بسا خطرناك آسانتر است تا در محيط آرام آه منطق و استدال ل 
در آن حكمفرما ست. به اين دليل از بحراني آردن اوضاع و بوجود آوردن محيط تشنج همواره بعنوان وسيله 

اي براي دفع نيروهاي صالح و منكوب نمودن مخالفين خود استفاده مينمودند. اشغال سفارت آمريكا، دامن 
زدن به نا آرامي هاي منطقه اي، دخالت در امور داخلي آشورهاي مجاور، جنگ وغيره نمونه هائي از اين 

بحران زائي ها هستند. 
حاآمين جديد با دخالت مداوم و مستقيم در امور دنيوي روحانيت را از تقدس، معنويت و الهيت بيرون آورده 

و به جوابگوئي به مسائل روز و زندگي آشاندند. اسال م براي آنان ديگر دين نبود بلكه يك ايدئولوژي در لباس 
مذهب بود و به اين جهت همانند ساير ايدئولوژي ها مورد بحث و ترديد قرار ميگرفت. اين ايدئولوژي بايد 

موضع خود را در رابطه با آليه امور جامعه از ابتدائي ترين تا پيچيده ترين آنها نه تنها ابراز ميكرد بلكه بايد 
به هر نحو ممكن مثال  توسل به زور نظرات خود را به اجرا نيز در مي آورد. در ميان مسائلي آه حاملين 

ايدئولوژي مزبور بايد براي آنها راه حل ارائه ميدادند اداره آشور، اقتصاد، توليد، مديريت آارخانه ها، 
سياست خارجي، جنگ، صلح و غيره بود. در غالب اين موارد نه مذهب نظري ارائه ميداد ، نه حاآمين 

جديد برنامه از قبل تهيه شده اي براي آنها داشتند و نه فرصت آافي براي تفكر در مورد آنها پيدا ميكردند. به 
خصوص آنكه در اآثر زمينه ها آنها نه تعليمي ديده بودند و نه تخصصي داشتند.  

رهبران جديد چون از همان آغاز ضعف خود را در پاسخ گوئي و برخورد سياسي به مشكال ت واقعي زندگي 
مردم احساس نمودند، متوجه شدند آه جز با توسل به خشونت و ايجاد جو ترور نخواهند توانست به حكومت 
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خويش ادامه دهند. شدت و گستردگي جنايات آنان عليه مخالفين تا حدي بود آه ناظران سياسي خميني را با 
هيتلر و استالين مقايسه آردند.  

به موازات گسترده شدن موج ترور و سرآوب در داخل، در خارج آشور نيز سياست جمهوري اسال مي بر 
اساس ترويج خشونت و پشتيباني از تروريسم قرار گرفت. ماموران رژيم براي ترور مخالفين به اقصي نقاط 

جهان فرستاده شدند. بعضي خيابانهاي تهران به نام تروريستهاي بين المللي ناميده شد. 
مدتي نگذشت آه ترور جمهوري اسال مي دامن بعضي از طرفداران و نيروهاي بوجود آورنده جمهوري 

اسال مي را نيز گرفت. 
سران جمهوري اسال مي حكومت خود را حكومت خدا و ولي فقيه را اجرا آننده اوامر خداوند در روي زمين 
معرفي ميكردند. اما مردم آم آم ديدند آه چگونه احكام و قوانيني آه در آغاز انقال ب بعنوان واقعيت مطلق و 

قوانين الهي به آنها عرضه شده به تدريج نادرستي خود را نشان ميدادند. بي اهميت دانستن اقتصاد، ايجاد 
آميته امداد، بنياد مستضعفان و غيره آه با شيوه هاي مافيائي آه انگل جان مردم بوده و هستند، فشار روي 

متخصصين و فراري دادن عده زيادي از آنان به خارج از آشور، فشار ممتد بر روي زنان و آزار و تحقير 
آنان تحت عنوان رعايت حجاب، محدود آردن زندگي جوانان و منع آردن آنها از ابتدائي ترين تفريحات، 
قساوت در برخورد به مخالفان، دخالت در زندگي خصوصي مردم، رشواره خواري هيئت حاآمه، رشد 
بيسابقه فساد، اعتياد، افزايش فشار اقتصادي بر مردم، ادامه غير مسئوال نه جنگ با عراق پس از بيرون 

راندن دشمن متجاوز و صدها نكته ريز ودرشت ديگر به مردم نشان ميداد آه گفته هاي روحانيون حاآم، 
احكام ابدي و خداوندي نبوده اند. با هرندانم آاري، هرفشار، هر اعدام، هر ترور و هر شكنجه جديد 

روحانيون حاآم گوشه ديگري از اعتبار خود را در چشم مردم از دست مي دادند.  
مردم به اين نتيجه رسيدند آه اين حكومت نميتواند يك حكومت الهي و خواست خدا باشد و تنها وسيله اي 

براي حفظ امتيازات روحانيون حاآم و طرفداران زالو صفت آنها است. آنها با گوشت و پوست خود نتايج 
تداخل دين و حكومت را در جمهوري اسال مي لمس و مشاهده نموده اند.  

چون روحانيون حاآم طرفدار وال يت فقيه هر روز بيشتر از مردم و خواسته هاي آنان فاصله ميگيرند، آم آم 
به يك گروه فرقه گراي آوچك تبديل شده اند. آنها از هم امروز «حكومت اسال مي» ناب بدون «جمهوريت» 

را آه به نظر آنها شر دخالت مردم را از سر آنها آم خواهد آرد زمزمه مي آنند. 
 

  ٣   - ٨  مبارزات مردم 
از آغاز سلطه ديكتاتوري ولي فقيه تا به امروز بسياري از مردم آشورمان دليرانه به مقاومت برخاسته اند و 

زندگي و جان خود را براي به دست آوردن حقوق انساني، استقرار آزاديها و حاآميت مردم فدا آرده اند. 
زنان ايران از آغاز تا به امروز در مبارزه عليه ديكتاتوري مذهبي شرآت داشته اند. جوانان آه امروز بخش 
عظيمي از جمعيت آشور را تشكيل ميدهند و جمهوري اسال مي بزرگترين صدمه را به آزادي، نشاط و آينده 

آنان زده است، نقش عمده اي در مبارزات آزاديخواهانه ايفا مي آنند و براي مثال جنبش دانشجوئي بار ديگر 
در صف اول مبارزه قرار گرفته است.  

روزنامه نگاران، نويسندگان و مطبوعات آشور نقش عمده اي در سياسي نمودن جو حاضر و تبليغ ضروري 
بودن آزاديها و توسعه سياسي داشته اند. 

بخشي از مردم ما تا مدتها تصور ميكردند اگر آاري به آار رژيم نداشته باشند و به دنبال زندگي خود باشند 
اموراتشان بهتر خواهد گذشت. اما خشونت و خفقان حاآم در آشور تا اعماق زندگي خصوصي مردم نيز 

رسوخ و آرامش و آسايش را از آنان سلب نموده است. اوضاع وخيم اقتصادي، بيكاري، فقر، جنگ و عوامل 
ديگر آنان را بيشتر متوجه ساخته آه ايران خانه همه ماست و ما سرنوشت مشترك داريم. اگر خانه درست 

اداره نشود حال و آينده همه ما در خطر است. اگر عمال رژيم امروز حق ديگري را پايمال ميكنند، فردا 
نوبت ما خواهد رسيد. پس بايد همگي دست اتحاد دهيم و سرچشمه بي عدالتي و زورگوئي را بخشكانيم. 
خصوصيت مهم مبارزات مردم ايران در اين مرحله يكپارچه عمل نمودن مردم است. نوعي اتحاد عمل 

صحبت ناشده ميان مردم ايران به وجود آمده است آه به روشني خود را در انتخابات دوم خرداد ١٣٧٦ ، در 
انتخابات شوراها، در انتخابات مجلس ششم و در اقدامات ريز و درشت ديگر نشان ميدهد.  

در دوم خرداد ١٣٧٦ اآثريت مردم ايران مخالفت خود را با جناح حاآم جمهوري اسال مي نشان دادند. چون 
ولي فقيه به طور ضمني طرفداري خود را از آانديداي ديگري نشان داده بود مردم با انتخاب سيد محمد 

خاتمي به رياست جمهوري، عدم اعتقاد خود را به ولي فقيه جمهوري اسال مي ابراز داشتند. 
انتخابات مجلس خبرگان بار ديگر دور بودن اد رژيم جمهوري اسال مي را از مردم به نمايش گذاشت. حتي 
پس از دعوت خاتمي رئيس جمهور به شرآت در اين انتخابات خبرگزاريها و رسانه هاي عمومي خبر از 
خلوت بودن حوزه هاي اخذ راي دادند. مردم در انتخابات شوراها در اسفند ماه ١٣٧٧ نيز راي خود را به 
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اصال ح گرايان دادند و همچنين در انتخابات مجلس ششم جمهوري اسال مي راي اآثريت قاطع مردم به 
اصال ح طلبان تعلق گرفت و طرفداران ولي فقيه و نمادهاي قدرت در جمهوري اسال مي صاحب آمترين آرا 

شدند. نتايج اين انتخابات و اتفاقات پس از آن بار ديگر جامعه را در مقابل سوال «اراده ولي فقيه» يا «اراده 
مردم»؟ قرارداده و نتايج خطرناك حاآميت ولي فقيه را روشن تر از گذشته به نمايش عموم گذاشت.  

اآثريت مردم ايران در هر فرصتي با صراحت و قاطعيت دست رد به سينه ولي فقيه زده اند. ولي فقيه نيز 
به درستي مردم و مبارزات آنان را دشمن اصلي حاآميت خويش ميداند. مبارزات مردم آور و بي هدف 
نيست. هدف مردم رسيدن به آزادي و اتحاد آنان در سطح ملي براي دست يابي به حاآميت ملي است.  

عناصر تشكيل دهنده جمهوري اسال مي در آغاز اين رژيم براي مردم رنگ باخته اند و مردم به ارزشهاي 
عكس آن رو آورده اند.  

براي مثال خشونت و قساوت آم نظير جمهوري اسال مي نه تنها مردم را به خشونت جلب نكرده است بلكه 
آنها در مبارزات خود خشونت را طرد مي آنند. همچنين تبليغات عظيم رژيم عليه نويسندگان و روشنفكران 

از آغاز تا آنون، باعث نزديكي مردم با روزنامه نگاران و نويسندگان شده است. امروز مردم با دقت به 
مطالب روشنفكران و متفكرين توجه ميكنند. جامعه ايران استدال ل و منطق را بعنوان وسيله مبارزه سياسي 

قبول آرده است. 
نتيجه آنكه مقاومت و مبارزات، جوانان، زنان، روشنفكران، اصال ح طلبان و بقيه اقشار ملت هم در عمق و 

هم در پهنا گسترش داشته است. علي رغم اينكه حكومت ولي فقيه هنوز همه اهرمهاي قدرت را به دست 
دارد به نظر ميرسد آه همه اين اهرمها در مقابل درياي مقاومت مردم بي اثر است. حاآمان جمهوري 

اسال مي  اگر بخواهند راه رسيدن مردم به دموآراسي و حاآميت ملي را سد آنند، هم خود و هم آينده جامعه 
را به خطر خواهند انداخت. آنها نخواهند توانست در مقابل سيل هنوز آرام ولي عظيم مقاومت و مبارزه 

مردم بايستند و به نظر ميرسد آه آشور ما بار ديگر در آستانه يك تحول بزرگ است.  
 

  ٤   اصول عقايد و اهداف مليون 

  ٤   - ١   مليون ايران چه آساني هستند؟ 
مليون ايران مدافعين دموآراسي، حق حاآميت مردم، استقال ل و تماميت ارضي آشور، جدائي دين از 

حكومت و احترام به قانون متكي بر اراده مردم بوده و هستند. اين خواسته ها همانهائي هستند آه مردم ايران 
از آغاز انقال ب مشروطيت تا به امروز براي تحقق آن آوشش نموده اند و امروز با استفاده از هر روزنه  

آزادي و هر امكان آوچك، بوسيله حضور پرشكوه و افتخار آميز خويش در صحنه سياسي، برآنها مهر تاآيد 
مي زنند.  

مليون ايران: 
١ - انقال ب مشروطيت را اوج مبارزات ملت ايران براي حصول آزادي، و استقرار حاآميت ملي ميدانند. 

پيروزي انقال ب مشروطيت همچنين پيروزي مشروطه خواهان بر مشروعه خواهان بود آه زير پوشش دفاع 
از دين از استبداد حاآم دفاع ميكردند. مليون خود را فرزندان خلف مشروطه خواهان ميدانند.  

٢ - دآتر محمد مصدق را رهبر مبارزات استقال ل طلبانه ملت ايران براي ملي آردن صنعت نفت ميدانند. 
مصدق نه تنها در بيداري ملت ايران و نشان دادن اهميت مبارزه ي اين ملت براي دفاع از استقال ل آامل 

سياسي و منافعش موثر بود بلكه در بيداري ساير ملتهاي منطقه نيز تاثير به سزائي داشت. اقدامات مصدق 
تحت شعار ملي آردن صنعت نفت  تاثيرات عميقي بر جامعه ايراني در جهت استقال ل، حفظ هويت، 

شخصيت و فرهنگ ملي باقي گذاشت. امروزه با گذشت قريب نيم قرن از آغاز نهضت ملي به رهبري 
مصدق و دو دوره نظام خود آامگي و فساد ٢٥ سال ديكتاتوري شاه به دنبال آودتاي ٢٨ مرداد به بهانه 

«پيشرفت بسوي دروازه تمدن بزرگ» و بيش از بيست سال استبداد سياه و مخوف وال يت فقيه به دستاويز 
مذهب و قانون الهي و نمايندگي خداوند و نيز فروپاشي تصوير آاذب بهشت هاي دروغين ايدئولوژيك، مردم 

ايراندوست آشور و به خصوص جوانان با چهره تابناك مصدق آشنا مي شوند.  
٣ - حكومت ولي فقيه و جمهوري اسال مي را از نقطه آغازين آن منافي حاآميت ملي ميدانند. مليون معتقدند 

آه آيت اهللا   خميني همچنان آه در آتاب «حكومت اسال مي» خويش آورده است از همان آغاز هدفي جز روي 
آار آوردن يك حكومت اسال مي نداشته است. 

بنا بر آنچه آه رفت مليون ايران داراي يك شناسنامه روشن تاريخي و اهدافي هستند آه در طول تاريخ صد 
سال اخير ايران بطور مداوم براي آن مبارزه آرده اند. چون ديكتاتوري ها دشمنان واقعي خود را خوب 
ميشناسد مليون همواره هدف اصلي حمال ت ديكتاتوري ها بوده و هستند. مبارزات مليون ايران با از بين 
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رفتن حكومت ولي فقيه تمام نميشود بلكه تا استقرار آامل حاآميت ملي آه يكي از شروط آن جدائي آامل دين 
از حكومت است ادامه خواهد داشت. 

 

  ٤   - ٢   حاآميت ملي  
مليون ايران طرفدار حاآميت ملي هستند. حاآميت ملي به اين معني آه فرمانرواي ملت، خود ملت است. 
اراده ملت باال ترين قدرتهاست و هيچ نيروئي باال تر و يا مساوي با آن نيست(٣). چون اراده ملت در راي 
مردم نمايان ميشود، راي اآثريت مردم باال ترين راي در جامعه است و هيچ راي ديگري مشروط برآنكه 

اآثريت حقوق اقليت را رعايت آند و راي گيري در آزادي آامل صورت پذيرد، مساوي و يا باال تر از اين 
راي نيست. به چنين حكومتي در دنيا «دموآراسي» اطال ق ميشود. دموس در يوناني به معني مردم و آراتين 

به معني حاآميت است. 
هيچ قوه و هيچ مرجعي چه مذهبي مانند ولي فقيه، يا نظامي و غيره اجازه ندارد حق حاآميت را تحت هر 

عنوان هم آه باشد از آن خود بداند، و يا آنرا غصب آند. مردم صغير نيستند و احتياج به قيم و يا وآيل 
وصي و ولي فقيه ندارند. 

قانون اساسي مشروطيت به درستي «قواي مملكت» را «ناشي از ملت» ميدانست به اين معني آه اراده ملت 
اساس قدرت حكومت است. 

«ملت» به معناي «همه مردم» است. «همه مردم» يعني آليه افراد ملت صرف نظر از نژاد، مذهب، رنگ 
پوست، جنسيت، توانگري، عقيده سياسي و قوميت به عبارت ديگر همه آساني آه شناسنامه ايراني دارند. 

حاآميت ملت، حاآميت مردم، دموآراسي و مردم ساال ري واژه هائي مترادفند. 
در جامعه دموآراتيك اآثريت با رعايت حقوق اقليت حكومت ميكند. در چنين جامعه اي زبان و فرهنگ آليه 

اقوام مورد احترام وپشتيباني هستند و مردم به دخالت در اداره امور محلي خويش و خود گرداني و تمرين 
دخالت در امور آل آشور تشويق ميشوند. 

معمول ترين شكل دموآراسي شرآت نمايندگان منتخب مردم براي دوره اي آه انتخاب شده اند در مجلس 
ملي و يا پارلماني است آه تجسم راي و نظر مردم در آن دوره است. مجلس مرآز قوه مقننه و باال ترين 

قدرت آشور است. انتخاب مسئولين اجرائي آشور اگر با راي مستقيم مردم نباشد از طرف مجلس ملي انجام 
ميگيرد. دموآراسي پارلماني امروزه ديگر تئوري نيست و خود را در ده ها آشور موفق دنيا به عنوان يك 

شيوه عملي آشور داري نشان داده است و مهمتر آنكه بشريت هنوز به شيوه بهتري دست نيافته است. بعضي 
از طرفداران ديكتاتوري حكومت متكي بر قانون و اراده مردم را حكومتي ضعيف قلمداد ميكنند. اما تجربه 
نشان ميدهد آه حكومتهاي دموآراتيك چون متكي بر اراده اآثريت جامعه هستند هم نيرومند تر و هم با    

دوام ترند. 
در جامعه دموآراتيك احزاب، سنديكاها و گروههاي سياسي ستونهاي حافظ دموآراسي هستند و در عين آنكه 

در جدل و آشمكش سياسي براي پيدا آردن بهترين راه حل با يكديگرند اما در يك چارچوب آلي خود را 
مسئول حفظ آن جامعه و ارآان دموآراتيك آن ميدانند. درك ضرورت اين همكاري ال زمه دموآراسي و حفظ 

آنست. 
 

  ٤   - ٣   آزادي  
شرط بوجود آمدن و تداوم دموآراسي، آزادي است. به اين جهت محو آزاديها اولين هدف هر حكومت 

ديكتاتوري است. آزادي احزاب، گروههاي سياسي، سنديكاها، انديشه، بيان، قلم و مطبوعات از اساسي ترين 
و ابتدائي ترين حقوق مردم هستند.  

در دموآراسي آزادي آليه احزاب و گروههاي سياسي صرفنظر از نوع عقيده و نظر آنان از حقوق ابتدائي 
هستند و طرفداران آليه نظرات چپ،  مذهبي، ملي و غيره بايد از امكانات فعاليت آزاد و علني برخوردار 

باشند. در يك جامعه دموآراتيك زنداني سياسي مفهومي ندارد و افراد نميتوانند به دليل داشتن نظرات و عقايد 
مخالف مورد تعقيب قرار گيرند. 

رعايت آامل حقوق مندرج در اعال ميه جهاني حقوق بشر از ضروريات يك جامعه آزاد است و قواي مملكت 
موظف به تضمين و رعايت آليه آزاديهاي فردي و اجتماعي آليه آحاد هستند. 
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  ٤   - ٣   - ١  حقوق و آزادي هاي مندرج در اعال ميه جهاني حقوق بشر 
مليون ايران معتقد به رعايت حقوق و آزاديهاي مندرج در اعال ميه جهاني حقوق بشرمي باشند. اين سند 
اعتبار جهاني دارد و يكي از افتخارات بشريت است. اعال ميه حقوق بشر در سال هاي قبل از بهمن ٥٧ 

توسط نمايندگان ايران در سازمان ملل به امضا رسيده است و البته در آن زمان هم رعايت نمي شد. حقوق و 
آزاديهاي طبيعي انسان در اعال ميه سازمان ملل متحد مربوط به حقوق بشر آه در ١٩٤٨ به تصويب رسيد، 
مندرج است. تحقق بخشيدن به حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعال ميه از اهداف مليون ايران است. براي 

روشن شدن قسمتهائي از اين اعال ميه در اينجا درج ميشود. 
 بخشي از مقدمه: … ملل متحد در منشور سازمان بار ديگر اعتقاد خود را به حقوق اساسي بشر و حرمت و 

ارزش شخصيت بشري و تساوي حقوق مرد و زن اعال م نموده و…  
ماده ٢ : همه افراد بي هيچگونه تبعيض بخصوص از نظر نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقايد 

ديگر، بدون توجه به مليت و منشا اجتماعي آنان، بدون توجه به ثروت، تولد و يا هر گونه وضع ديگر مي 
توانند از آليه حقوق و آزاديهاي مصرح در اين اعال ميه برخوردار شوند. 

ماده ٥ : هيچ آس مورد آزار و شكنجه قرار نخواهد گرفت. مجازات و روشهاي بيرحمانه يا غير انساني يا 
موجب هتك حرمت در باره هيچ آس اعمال نخواهد شد. 

ماده ٧: همه در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض بايد از حمايت قانون برخوردار باشند. 
مضمون مواد ١٥ تا ١٧ تامين حقوق زير است: مليت، آزادي در تغيير مليت و مصونيت از سلب مليت، حق 
ازدواج و تاسيس خانواده با آزادي انتخاب و بدون هيچگونه محدوديت - تساوي حقوق زوجين چه طي مدت 

ازدواج و چه در صورت انحال ل آن - حق مالكيت، چه انفرادي، چه جمعي و مصونيت از سلب مالكيت 
خصوصي. 

ماده ١٨: همه آس داراي حق آزادي فكر و وجدان و مذهب است. اين حق شامل آزادي تغيير مذهب و عقيده 
و همچنين شامل آزادي تظاهر به مذهب و عقيده چه به صورت انفرادي يا جمعي و چه در مال  عام يا در 
محيط خصوصي ميباشد. يعني به موجب اين حق هر آس ميتواند مذهب و عقيده خود را به ديگران تعليم 

نمايد يا مراسم و شعائر آنرا انجام دهد. 
ماده ١٩ : همه آس داراي حق آزادي عقيده و بيان آن ميباشد يعني حق دارد از هر گونه مزاحمت به علت 

عقايدش مصون باشد و نيز حق دارد اطال عات و افكاري را آه به وسائل مختلف بيان شده باشد بدون 
مال حظات مرزي بخواهد و دريافت آند و انتشار دهد. 

حقوقي آه در موارد ديگر اعال ميه به تفصيل تصريح شده عبارتند از: امنيت قضائي، اصل بربي گناه بودن تا 
اثبات جرم، مصونيت از تعرض و هتك حرمت و حيثيت، منع دخول بي اجازه به منازل، حقوق مربوط به 
آار و بهداشت و رفاه و بيمه هاي اجتماعي، شرآت در اتحاديه ها، تعليم، تربيت و شرآت در حكومت از 

طريق انتخابات آزاد. 

  ٤   - ٤   قانون 
هر «حق» با «وظيفه» توام است. در مقابل حاآميت، آحاد ملت «وظيفه» دارند در مقابل اراده ملت و 

قوانين برخاسته از خواست ملت را رعايت آنند. مليون براي آن قانوني مبارزه ميكنند آه ضامن حقوق و 
آزاديهاي مردم باشد. رعايت قانون منبعث از اراده مردم و متكي بر آن از اصول مورد نظر مليون ايران 
است. پارلمان يا مجلس ملي منتخب مردم و متكي به راي آنان محل قانونگذاري است.در اين حالت قدرت 

مجلس ملي نشانه قدرت مردم و وسيله اعمال حاآميت ملي است. 
 

  ٤   - ٥   استقال ل و تماميت ارضي 
استقال ل به معني آنكه آليه تصميمات و اقدامات حكومت با حرآت از منافع ملي و نه منافع يك نيروي 

خارجي، و ياقشر خاص داخلي است و اينكه اين تصميمات در درون جامعه ما گرفته ميشوند. تماميت ارضي 
ايران شرط حيات جامعه ايراني و مكمل استقال ل آشور است. حاآميت ملي تنها همراه با استقال ل آامل 

سياسي آشور معني و مفهوم پيدا مي آند و خود مطمئن ترين ضامن استقال ل و تماميت ارضي است. زيرا 
وقتي مردم حاآم باشند اجازه نخواهند داد ديگران براي آنان تصميم بگيرند. 

مليون ايران معتقد به سياست خارجي بر مبناي دوستي، احترام متقابل و عدم دخالت در امور يكديگر در 
روابط با تمام آشورها و به خصوص با آشورهاي همسايه و همدردي با ملل تحت ستم ميباشند. 

درك مليون از استقال ل، انفراد سياسي و قطع رابطه با ساير ملل نيست. ما معتقديم آه با رشد امكانات و 
سرعت وسائل ارتباطي و تعدد رسانه هاي عمومي، جهاني شدن بازار آار و اقتصاد و تهديدهائي آه از 
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طرف طبيعت عليه بشريت وجود دارد مانند سيل، زمين لرزه  و بزرگ شدن روزنه ازن، هم سرنوشتي ملت 
ها بيشتر شده است و عاقال نه نيست آه آشوري خود را از مسير سالم اين تحوال ت و اثرات آنها بر آنار 

بداند. همچنين مليون هرگونه ماجراجوئي در سياست خارجي را رد ميكنند و معتقدند آه ملت ما نيز بايد در 
آنار ساير ملل متمدن نقشي مثبت و ارزنده در روند صلح در جهان ايفا نمايد. 

 

  ٤   - ٦   جدائي دين از حكومت 
مليون ايران جدائي آامل دين از حكومت را شرط ال زم براي استقرار حاآميت ملي ميدانند. دخالت دين در 

حكومت، چنانكه ملت ايران در جمهوري اسال مي تجربه آرده است نافي اختيار آامل ملت در تعيين مقدورات 
خود، يعني نفي حاآميت ملي است. مليون در طول تاريخ خود نشان داده اند آه به مذهب و اعتقادات آحاد 
جامعه احترام ميگذارند. آنها مذهب را امري شخصي دانسته، دخالت آن را در حكومت هم مضر به حال 

آشور و هم مضر به حال دين ميدانند. 
از زماني آه مبارزات مردم ايران براي احقاق حق حاآميت خود، پايان ديكتاتوري وال يت فقيه را نويد داده 

است، عده اي در صددند با طرح «ضرورت وجود معنويت در حكومت»، يا با طرح «ولي فقيه انتخابي»، 
حكومت ولي فقيه را رنگ ولعاب ديگري بزنند و در لباس جديدي مقبول مردم آنند. اين جمع خال ف تجربه 

و عقل عمل ميكنند. تجربه بيش از بيست سال جمهوري اسال مي براي حاملين اين نظرات آافي نيست و 
ميخواهند چند ده سال ديگر با زندگي، حيات و حق و آزادي مردم آزمايش جديدي به راه اندازند. مردم براي 
آزمايشي آه با رژيم من در آوردي جمهوري اسال مي بيش از بيست سال بر روي آنان انجام شد بهاي بسيار 

گزافي پرداخته اند. 
«ولي فقيه» براي طرفداران جمهوري اسال مي آن معني را دارد آه آيت اهللا   خميني در آتاب خود آورده است 

و در مقدمه به آن اشاره شد. اما در دموآراسي باال ترين راي، راي مردم است و هيچ راي باال تر و حتي 
برابر آن نيست. هر گونه آوشش براي حفظ حاآميت روحانيون وال يت فقيهي تال شي ديگر براي ادامه 

جمهوري اسال مي با رنگ و لعاب ديگري است و نميتواند مورد قبول مردم ايران باشد.  
روحانيون حاآم اگر ميخواهند معنويت در همه زوايا ي جامعه ايران، نه فقط در حكومت آن، رسوخ آند بايد 
به تعقل بنشينند و فشار خشونت، اجبار، تهديد به مرگ و جنايت را از روي مردم بردارند و در عوض ايجاد 

ترس، قلوب آنها را با درستكاري، صداقت و دوري از عوامل جنايت و ديكتاتوري، بسوي ارزش هاي 
معنوي جذب آنند. 

 

  ٤   - ٧   عدالت اجتماعي 
جامعه اي آه در آن عدالت اجتماعي حاآم نباشد تحقق دموآراسي پايدار مشكل و چه بسا غير ممكن است. به 

اين جهت «عدالت اجتماعي» به درستي يكي از خواسته هاي جنبش مردم قبل از انحراف آن توسط خميني 
بود. عدالت اجتماعي شرط اساسي ثبات دموآراسي و دموآراسي رژيم سياسي ضروري براي پيشبرد عدالت 

اجتماعي است. جامعه اي آه در آن عده اي در فقر آامل و در مرز نيستي و عده اي ديگر در ثروتهاي 
عظيم غرق باشند سالم نيست و پايدار نخواهد ماند. جامعه بايد به هرعضو خود حد اآثر امكانات ممكن براي 

تبديل شدن به يك عضو سالم و فعال را بدهد. توجه مخصوص به عدالت منجمله اقتصادي يكي از دال ئل 
پيشرفت جوامع دموآراتيك بوده و هست. 

عدالت اجتماعي به معني عام يعني وجود حداقل شرايط آموزشي، اقتصادي و رفاهي براي همه،. مانند حق 
تحصيل رايگان، بيمه هاي درماني ، بيمه هاي اجتماعي و عدالت قضائي، ضابطه به جاي رابطه و منع 

تبعيض است.  
عدالت قضائي به معني تضمين حقوق و آزاديها براي نمونه تساوي در برابر قانون و مجرم نبودن متهم تا 

اثبات جرم است. 
 

  ٤   - ٨  قدرت سياسي 
مليون ايران بعنوان نيروئي آه خود را حافظ حقوق و آزاديهاي ملت ايران ميدانند طبيعتا بايد آوشش آنند آه 
نقش موثري در سرنوشت آشور ايفا نمايند. تاثير گذاري در سرنوشت جامعه و آشور از حد اقل يعني انجام 
وظائف بعنوان يك اپوزيسيون موثر، متشكل و مسئول تا حد اآثر يعني به دست گرفتن قدرت سياسي به اتكا 

راي آزاد مردم است. بنابراين به دست گرفتن قدرت سياسي به اتكا راي مردم و ايفاي موثرترين نقش در 
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سرنوشت آشور هدف تشكيال ت مليون ايران است. آوشش مليون براي فعاليت متشكل و با برنامه، جلب نظر 
هموطنان به اهميت اجراي اصول مورد نظر، استقال ل، تماميت ارضي، استقرار حاآميت ملي، جدائي آامل 
دين از حكومت و رعايت آليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اعال ميه جهاني حقوق بشر براي اجراي موفق 
اين نقش است. در مبارزه براي اهداف نامبرده، مليون آليه نيروهاي دموآرات جامعه را از متحدين خود 

ميدانند. 
 

  ٤   - ٩  شيوه مبارزه 
طرفداران دموآراسي معتقد به اصالت عقل اند. به اين جهت شيوه مبارزه مليون و آليه مبارزين راه 

دموآراسي فعاليت سياسي است. فعاليت سياسي شامل بحث، سمينارها، شرآت در اجتماعات، سخنراني، 
پخش نظرات، اعال ميه، انجام تظاهرات، به آار گرفتن استدال ل، موضع گيري سياسي، ارائه راه حل هاي 
مناسب و غيره است. محيط آزاد و امكانات فعاليت علني بهترين زمينه براي رشد افكار دموآراتيك است. 

بهمين جهت هم اولين قدم هر ديكتاتوري محدود آردن آزاديها است. اين سوال مطرح ميشود: وقتي 
ديكتاتوري امكان فعاليت آزاد را از بين برد، رشد مليون و افكار آنها چگونه ممكن است؟ يك پاسخ ممكن به 

اين سوال اينست: مقاومت منفي در داخل آشور آه فعاليت سياسي علني ممكن نيست و فعاليت علني در 
خارج آشور. 

مقاومت منفي به اين معني است آه مبارزه ما همواره يك درجه پائين تر از آن باشد آه به ماموران رژيم 
بهانه اعمال ترور و خشونت رابدهد چون مقاومت اگر زمينه داشته باشد وسعت مييابد و در دل هموطنانمان 

خواهد نشست و روش مبارزه توجه آنها را جلب خواهد نمود و براي بعضي از آنان الگو ميشود. از اين 
طريق اگر مقاومت ريشه داشته باشد پس از چندي چون فشار جمع بيشتر شده است، «باال ترين سطح ممكن» 
را به  نحو ديناميكي باز هم باال تر خواهد برد. شيوه مقاومت منفي سالها از طرف عناصر آزاديخواه در داخل 

آشور به آار رفت. براي نمونه اين شيوه مبارزه را زنان ايران در مبارزه عليه حجاب اجباري به آار 
گرفتند. 

پيشرفت بي سابقه وسائل ارتباطي مانند راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، تلفن، فاآس، روزنامه، 
نوارضبط، ويدئو و غيره آوشش ديكتاتوري ها را براي خفه آردن صداي مخالفين مواجه با شكست نموده 

است. عليرغم سانسور و خفقان رژيم امروز تقريبا هرجمعي ميتواند نظرات خود را از طريق وسائل ارتباط 
جمعي به اطال ع جامعه و يا بخشي از آن برساند. 

بنظر مليون هر گونه بهبود واقعي در زندگي مردم و پيشرفت آزاديها قدمي در جهت مثبت است. ولي مليون 
موثرترين راه بهبود زندگي مردم و حل مشكال ت آنها را باز گرداندن حق حاآميت به مردم و جدائي دين از 
حكومت ميدانند. به اين خاطر پافشاري روي اين اهداف و توضيح آن براي هموطنان خود را اقدامي اساسي 

ارزيابي مي آنند. 
مبارزه براي برخوردار شدن از امكانات فعاليت علني در آشور براي مليون از اهميتي خاص برخوردار 

است. اما آنها توجه دارند آه آسب اين آزادي فقط با امكان تبليغ اصل حاآميت ملي و جدائي دين از حكومت 
ارزش دارد و گرنه نقض غرض خواهد بود. 

گروههاي ملي مذهبي امروز با تبليغ عدم خشونت به درستي خود را از خط وال يت فقيه جدا ميكنند. 
مبارزه توام با خشونت حتي اگر با قصد رسيدن به آزادي باشد از رشد فعاليت سياسي مي آاهد و ديالوگ در 
جامعه را محدود مي آند. اين راه مبارزه عال وه بر آنكه غالب راههاي جامعه را بسوي دموآراسي مي بندد، 
ميتواند خود زمينه ساز جنگ داخلي و مصيبت هاي بزرگتري شود. مبارزات خشونت آميز و مثال  مسلحانه 

توسط گروههاي ضربتي غير سياسي بدور از مردم انجام ميگيرند. اين گروهها باعث از بين رفتن 
يكپارچگي و گستردگي مبارزات مردم ميشوند. جنگ داخلي و تجزيه آشور از عواقب احتمالي ديگر بكار 

بردن شيوه هاي خشونت آميز هستند. روشن است آه اقدامات ارتش و ساير قوا براي دفاع از مرزهاي 
آشور مشمول اين قاعده نميشود. 

محرك فعاليت بعضي گروهها خود «مبارزه مسلحانه» است. «محور بودن مبارزه مسلحانه» به اين معناست 
آه براي آنها مبازه سياسي فرعي است. در واقع اصل سلطه و قدرت في نفسه، يعني هدف هائي آه در نقطه 

مقابل سياست به معني دقيق آن قرار دارند، هدف چنين گروههائي است. آنها چون خود نميدانند آه هدف 
سياسي شان چيست، نميتوانند استدال ال تي هم براي موجه بودن اهداف خود ارائه دهند. اما در يك زمينه خط 

آنها مشخص است. آنها دشمنان اصال حات و بر قراري منطق و ديالوگ و خشونت زدائي در جامعه اند زيرا 
حكومت خشونت بهترين زمينه را براي رشد و آسب قدرت بال منازع آنان ايجاد ميكند. چنين افكاري زمينه 
فكري مناسبي براي تبديل شدن جمع مزبور به يك گروه تروريستي و همچنين مورد سو استفاده آشور هاي 

خارجي قرار گرفتن است. 



 

 

١٤

 ١٤
 

امروزه چنين بنظر ميرسد آه اتحاد عمل نا ميموني بين طرفداران ولي فقيه و بخش ديگر طرفداران خشونت 
آه به نام اپوزيسيون عمل ميكنند براي ايجاد جو ترور، اغتشاش و نا آرامي به وجود آمده است. مسئوليت اين 
جو عمدتا به گردن ولي فقيه و عمال زور گوي اوست. اگر اين جماعت به عقل ننشينند، مسلما دير يا زود در 

آتشي آه خود بر پا آرده اند و دائما به آن دامن ميزنند، خواهند سوخت. 
 

  ٥  تشكل ملي 
مليون علي رغم اينكه از انقال ب مشروطيت تا به امروز يكي از ستون هاي  اصلي مبارزه براي دموآراسي 

و حاآميت ملي بوده اند، متاسفانه جز در دورانهاي استثنائي مثال  در دوران اعتال ي جبهه ملي و رهبري 
دآتر محمد مصدق و پس از آودتا نيز در اوج مبارزات سال هاي ٤٠ تا ٥٠ نتوانستند تشكيال ت سياسي واحد 
و نيرومندي آه پاسخگوي ضرورتهاي مبارزه براي استقرار حاآميت ملي و دموآراسي باشد بوجود آورند. 

تاخت و تازهاي سياسي جريانهاي افراطي و مخالفين حاآميت مردم مانند طرفداران ديكتاتوري پادشاهي، 
طرفداران حكومت ولي فقيه و حزب توده آه هرآدام به نوبه خود تاثيرات منفي و مخربي بر جامعه ، 

فرهنگ سياسي و دموآراسي در ايران گذاشته اند از زاويه ضعف سياسي و تشكيال تي مليون و ساير هوا 
داران دموآراسي نيز قابل توضيح است.  

براي اين ضعف مليون ميتوان علتهائي را بر شمرد. عال وه بر علل غير قابل انكار و عميق اجتماعي، بهر 
حال آم توجهي مليون به اهميت آار منظم سياسي و تشكيال تي يكي از نقاط ضعف مليون ايران بوده است. 

خصومت محمد رضا شاه با مصدقيها و مليون چشم گير بود. تشكيال ت مليون همواره در معرض تهديد قرار 
داشت و مليون از آزادي فعاليت سياسي برخوردار نبودند. فشارهاي رژيم پهلوي، تشديد جو ترور، خفقان و 
خشونت، سال هاي دراز رابطه فعال تشكيال تي و روزمره را ميان مبارزان و رهبران ملي و نسل هائي آه 

تازه قدم به عرصه مبارزه ميگذاشتند قطع آرد و باعث شد آه تشكيال ت مليون گيرائي خود را براي عده اي 
از جوانان فعال از دست داد. بخشي از جوانان ملي به سوي مبارزات مسلحانه مذهبي و يا مسلحانه چپ 

آشيده شدند و بخشي ديگر مدتي مبارزه براي مذهب را به مبارزه براي حاآميت ملت در عمل تقدم دادند.  
هيچ دليل منطقي و اصولي براي آنكه مليون نتوانند تشكل سياسي خود را به وجود آورند، يافت نمي شود 

برعكس تجربه سياسي، تشكيال تي و سر فراز بيرون آمدن مليون از مصاف با ديكتاتوري هاي رنگارنگ، 
آنان را هر بار زبده تر و خود آگاه تر ساخته است. آنها هماهنگ با مبارزات مردم هربار پس از آنكه 

شكست خورده و به زمين افتاده اند، برخاسته وغالبا نيرومند تر از پيش به مبارزه ادامه داده اند. اآنون 
زمان آنست آه مليون به اهميت نقش خويش در سرنوشت آشور توجه تازه اي مبذول دارند و شرايط انجام 

وظائف مبارزاتي خويش در راه تحقق آرمان هاي ملي را به نحوي اساسي وپايدار فراهم آورند.  
 
 

  ٥   - ١  ضرورت تشكل ملي  
اگر هزاران آارگر ماهر و صدها مهندس ماشين ساز آار آزموده  درمنطقه و يا آشوري باشند، تا زماني آه 

آنها با يكديگر ارتباط منظم ندارند وميان خود آار ها را تقسيم نكرده اند، ماشيني هم توليد نخواهند آرد. اما 
وقتي آه آنها در يك آارخانه ماشين سازي جمع شوند و روابط منظمي بين خود داشته باشند و آارها را بين 

خود تقسيم آنند و سازمان و ساختاري ميان خود پديد آورند، آنوقت ميتوانند توليد ماشين آنند. 
مليون هم اگر بهترين اهداف را داشته باشند، بهترين مبارزه را انجام دهند و منطقي ترين پيشنهادات را براي 

اداره جامعه ارائه دهند و حتي از پشتيباني جمع زيادي هم برخوردار شوند، اگر تشكل ال زم براي تحقق 
اهداف خود را نداشته باشند، به يك نيروي اجتماعي موثر تبديل نخواهند شد و آار موثري از پيش نخواهند 
برد. نميتوان اصول عقايد و نظرات مليون را قبول داشت اما به فكر اتحاد مليون در يك تشكل ملي وسيع و 
منطبق با شرايط آنوني ايران و جهان، نبود. تشكلي آه بازوي اجرائي مليون در جامعه باشد. مليون ايران 

نيز مانند هر طيف ديگر اجتماعي، براي آار موثر سياسي محتاج سازماندهي و تشكيال ت هستند. تشكيال تي آه 
مليون را از يك مجموعه فاقد ارتباط، و تشكيال تي منظم به يك نيروي سياسي سازمان يافته، موثر و فراگير 

امروزي تبديل آند. 
 



 

 

١٥

 ١٥
 

  ٥   - ٢  تشكل ملي براي استقرار و استمرار حاآميت ملي 
ال زمه  بهروزي مردم ايران آزادي و حاآميت آنان بر سرنوشت خويش است. تشكيال ت مليون يك وسيله ال زم 
براي تقويت و هدايت مبارزات مردم براي دست يابي به دموآراسي و حاآميت ملي است. اما با يك انتخابات 
آزاد و حتي با تصويب قانون اساسي توسط يك مجلس موسسان متكي به اراده مردم، آه آليه حقوق و آزاديها 
در آن تاييد و تاآيد شده باشند، وظيفه نيروهاي طرفدار دموآراسي پايان نيافته است. زيرا آه آزاديها و حق 

حاآميت مردم بطور مداوم مورد تعرض دشمنان آزادي و عامال ن ديكتاتوري است و حفظ و گسترش 
دستاوردهاي مردم نيز از وظائف طرفداران آزادي و دموآراسي است. تشكيال ت فراگير مليون بايد حتي پس 

از تشكيل مجلس موسسان و تصويب قوانين دموآراتيك بعنوان يكي از نيروهاي قدرتمند حافظ آزادي و 
دموآراسي عمل آند و اجازه ندهد آه دشمنان آزادي و حاآميت مردم بار ديگر دستاوردهاي آنان را مورد 

تعرض قرار دهند.  
 

  ٥   - ٣  خصوصيات تشكل ملي  
تشكل ملي بايد خود نمونه اي براي دموآراسي، رعايت قانون، تساوي در مقابل آن و استقال ل باشد. اين تشكل 

در زمينه اهداف و عقايد خود بهترين نمونه هاي عمل دموآراتيك را به جامعه معرفي مي نمايد. 
تشكل ملي نه تنها با تجمع مليون و افراد ورزيده سياسي پايه گذاري ميشود، بلكه خود به دليل فعاليتهاي دائمي 

و روزانه به يك مرآز پرورش آادرهاي سياسي ارزنده براي آينده آشور تبديل خواهد شد. افراد، شخصيت 
آنها، استعداد و توانائيهاي آنان از طرف جمع در عمل و در فعاليتهاي سياسي، تشكيال تي شناخته ميشوند و 

افرادي آه در آار مشترك اجتماعي توانائي و آارآمد بيشتري دارند بطور طبيعي ارتقا يافته  به جامعه معرفي 
ميگردند. در اين تشكل نقاط قدرت و ضعف افراد شناخته ميشود و آنها در زمينه هائي آه توانائي دارند براي 

آار انتخاب ميگردند. 
 

  ٥   - ٤   تشكل ملي چگونه ايجاد ميشود؟  
  ١ -  مهمترين قدم در راه ايجاد تشكل ملي تشكيل جلسه نمايندگان تشكل ها، اصناف، دانشجويان و شخصيت 
هاي ملي از داخل و خارج آشور براي تدارك اولين اجال س رسمي تشكل ملي خواهد بود. اين «جلسه 

تدارك» در مورد نحوه ايجاد تشكل ملي و بر گزاري اولين اجال س رسمي آن به بحث خواهد نشست. يكي 
از اقدامات مهم «جلسه تدارك» مزبور توافق بر سر طرح  اصول عقايد و خطوط آلي برنامه سياسي 

براي تقديم به اولين اجال س تشكل ملي جهت بررسي و تصميم خواهد بود. شرط تشكيل «جلسه تدارك» 
خواست و آوشش تشكل ها، اصناف، دانشجويان و شخصيت هاي ملي در داخل و خارج آشور است. 
بديهي است تدوين آنندگان اين نوشته نيز به عنوان عضوي از مليون با تماس و صحبت با ديگر تشكل 

ها، شخصيت ها،اصناف و دانشجويان ملي در داخل و خارج آشور براي تشكيل «جلسه تدارك» مزبور 
آوشش ميكنند. 

  ٢ -  متن حاضر بعنوان يك گام نخستين در راه چنين تشكلي و در درجه نخست بمنظور حرآت بسوي «جلسه 
تدارك» در اختيار همه مولفه هاي نيروهاي ملي قرار مي گيرد. بديهي است آه ساير پيشنهادهاي آتبي و 

متون ديگري آه بهمين منظور از جانب هر فرد و يا مولفه اي تهيه شود ميتواند به غناي بيشتر متن 
حاضر و بحث مربوطه  آمك آند. 

  ٣ -  به هم ميهنان عزيز پيشنهاد ميكنيم آه از هم اآنون براي پيوستن به تشكل فراگير ملي، فعاليت هاي خود 
را سازمان دهند. اميدواريم آه آليه هسته ها و گروههاي ملي بتوانند در آينده اي نه چندان دور در تشكل 

فرا گير ملي به هم پيوند خورند. 
 

  ٦  خطوط كلي برنامه سياسي مليون ايران 

  ٦   - ١  ترويج  افكار و نظرات مليون 
يكي از مهمترين وظائف تشكل ملي معرفي و تبليغ دموآراسي، حاآميت مردم، ضرورت آن و به طور 

خال صه آل نظرات مليون ايران است. ابزار فعاليت مليون همان طور آه در اصول عقايد نيز آمده است، 



 

 

١٦

 ١٦
 

موضع گيري سياسي، انتشار اعال ميه ها، برگذاري جلسات بحث، سمينارها، حضور در اجتماعات مردم، 
سخنراني، تظاهرات عليه نا بسامانيهاي موجود، استدال ل، بحث، ارائه راه حل هاي مناسب ميباشد. 

تدوين و تكميل برنامه سياسي تشكل ملي به آمك افراد ذيصال ح و متخصصين امور مربوطه  اقدام اساسي و 
مهمي براي تقويت اين اقدامات ميباشد و از اهم فعاليتهاي مليون است. 

 

  ٦   - ٢  مبارزه براي امكان فعاليت علني در داخل آشور 
 

براي ارتباط موثر و گسترده با مردم، تبليغ نظرات بين آنان، ممكن ساختن تماس وسيع ميان مليون داخل و 
خارج ايران و شرآت مستقيم در زندگي سياسي آشور داشتن امكان فعاليت علني از ضروريات است. تا 

زماني آه انحصار طلبان شناخته شده وال يت فقيهي در قدرت هستند، چنين هدفي غير ممكن است زيرا آه 
مليون از مخالفين سرسخت وال يت فقيه هستند و آنرا در هر لباس و رنگ و لعاب جديد هم آه باشد مردود 

مي دانند. اما چنانچه قدرت در جمهوري اسال مي به حكومتي برسد آه خود را مدافع حاآميت مردم و منتخب 
آنان بداند، حق مليون ايران و همه گروههاي سياسي است آه طالب اجراي حق انساني خود در زمينه فعاليت 

سياسي علني شوند و چنانچه حكومت نامبرده از آن سر باز زند، براي مردم توضيح دهند آه  تا زماني آه 
مليون ايران و طيف هاي ديگر سياسي از حق فعاليت سياسي علني و آزاد در داخل آشور برخوردار نيستند، 

صحبت از جامعه مدني لفاظي است. 
آوشش براي به دست آوردن امكانات مبارزه علني براي مليون يك امر حياتي محسوب ميشود و بايد در 

برنامه مليون قرار گيرد. اما تعديل و تقليل خواسته ها و اهداف تشآل ملي براي تحصيل امكان فعاليت علني 
و آزاد نه تنها روش درستي نيست بلكه نقض غرض است  

 

  ٦   - ٣  مبارزه براي تحقق اتحاد فراگير ملي براي استقرار حاآميت مردم  
مردم ايران نيز حرآت وسيع خود را براي احقاق حق حاآميت خود و استقرار حاآميت ملي تشديد آرده اند و 

بسياري افراد و گروههاي سياسي از طيف هاي مختلف نيز پس از تحمل مصائب چند دوره نظام هاي خود 
آامه و تجربه  شكست  ايدئولوژيهاي توتاليتر به اهميت استقرار آزاديها و حاآميت مردم پي برده اند. 

بنابراين در آنار مليون افراد و گروههاي ديگري وجود دارند آه مدافع حاآميت مردم، استقال ل و تماميت 
ارضي، ضرورت جدائي دين از حكومت و استقرار قانون هستند. آنها اگرچه از ديد مليون تداوم و ثبات قدم 
مليون را در دفاع از بعضي از اين اصول در گذشته نشان نداده اند ولي امروز اين اصول را تاييد و براي 
تحقق آن مبارزه مي آنند. آنان عناصر و گروههاي ملي گرائي هستند آه مليون آنان را متحدين بالقوه خود 

ميدانند. 
با تكيه به اين واقعيت، آوشش براي ايجاد يك جبهه فر اگير ملي آه براي بر قراري حاآميت ملي و مردمي، 

استقرار آزاديها و حقوق مندرجه در اعال ميه جهاني حقوق بشر، جدائي دين از حكومت همراه با دفاع از 
استقال ل و تماميت ارضي ايران، مبارزه آند در برنامه مليون ايران است. 

 

  ٦   - ٤   تشكيل مجلس موسسان براي تحقق حاآميت مردم  
هدف عالي مليون ايران در اين مرحله، برگذاري يك انتخابات آزاد براي تشكيل مجلس موسسان است. مليون 
خواهند آوشيد تا در قانون اساسي مصوب اين مجلس موسسان، آليه قواي مملكت ناشي از ملت اعال م شود،  
حق حاآميت مردم و جدائي دين از حكومت به رسميت شناخته شود، تساوي حق زن و مرد در مقابل قانون 
مورد تاآيد قرار گيرد، از حقوق آليه اقوام ايران براي تقويت ويژگيهاي فرهنگ خويش و نيز خود گرداني 
هاي محلي بعنوان وظيفه اي ملي پشتيباني صريح به عمل آيد،  آليه حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي 
مردم تضمين شود و تمام ارآان حكومت را به رعايت حقوق و آزاديهاي مندرج در اعال ميه جهاني حقوق 

بشر موظف سازد. 
 

  ٦   - ٥   نيروي آلترناتيو 
طرفداران دموآراسي و حاآميت ملي نبايد فقط به مبارزه منفي و مقاومت بسنده آنند، بلكه بايد با تمام نيرو 
در سرنوشت سياسي آشور نقش مثبت ايفا نمايند و درهمه زمينه ها عال وه بر انتقاد از نا بسامانيها، راه حل 
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هاي مثبت ارائه دهند. به دال ئل ياد شده، براي ايفاي نقشي ارزنده در رهنمون شدن مبارزات مردم به 
استقرار حاآميت ملي و براي حفاظت از دستاوردهاي مبارزات مردم پس از پيروزي ضروري است آه 

تشكيال ت مليون ايران بعنوان يك آلترناتيو سياسي براي حكومت آماده باشد.  
 

پايان 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------
فهرست مآخذ: 

١ - حكومت اسال مي نوشته آيت اهللا   خميني  
٢ - قاون اساسي جمهوري اسال مي ايران  

٣ - قانون اساسي ايران نوشته دآتر مصطفي رحيمي  


