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 ٢٠٠٧ ژویيه ۴
 

 شرکت کندگان محترم همایش همبستگی پاریس
 

  با درود، 
 

جنبش ایران فردا پس از بررسی، مشورت  و نظر خواهی از داوطلبان و پشتيبانان خود در مورد 
جنبش مصوب کرد که همکاری خود را با  هيات امنای این آنچه در پاریس گذشت  در جلسٔه اخير

همچنين دکتر تقی آل رضا رئيس هيات امنای . هماهنگی پاریس پایان دهد" انتصابی"'شورای 
از عضویت در این پاریس بود نيز بدین وسيله  ان فردا که نام ایشان در ليست منتخبينجنبش ایر

 .کناره گيری مينمایندشورا 
 

شورای هماهنگی ) و نه انتخابات" (انتصابات: "کناره گيری  واستعفا  اصلیدليل 
 پاریس 

  
 بنایی خود با بر اساس اسناد و شواهد موجود، جنبش ایران فردا مطابق با اهداف و اصول زیر

تا ) 2006از ماه ژون (پشتکار و بردباری با این حرکت همبستگی از نشست لندن  کمال صداقت،
 .همایش پاریس همکاری کرد

 
در طول این مدت با وجود کم کاری ها، عدم هدف مندی و عدم برنامه ریزی و مدیریت 

   ميبود، تعداد قابل توجهی لندن سيستماتيک ، که مسوليت عمدٔه آن بر شانٔه شورای هماهنگی
 . این حرکت همکاری کردند  با کمال صداقت و از خود گذشتگی با از فعالين سياسی

 
 ادامٔه همکاری جنبش ایران فردا و بسياری از فعالين در  با وجود همٔه این کمبود ها،  دليل اصلی

ن بود که در  نشست لند این جمع، گزارش های غير مستند و غير شفاف چند رایزن اصلی
 نوید از توافق های به دست آمده بين نيروهای   و گروه رایزنی  هيات هماهنگی جلسات رسمی

 . ميدادند متفاوت اوپوزیسيون شرکت کننده در پاریس و به خصوص در رابطه با سازمان های قومی
 به  وسیمتاسفانه همانطور که مشاهده شد، در همایش پاریس نه تنها هيچ توافق جدید و ملم 

  . دست نرسيد، بلکه مشکالت سابق به اشکال دیگر و شاید بدتر از سابق آشکار بودند
  

  ترین و توهين آميز ترین عمل کرد همایش پاریس در رابطه با وليکن بدترین، غير اخالقی
و نه فردی و بر " ( ليستی" پاریس بود که به طریق  شورای هماهنگی) و نه انتخابات" (انتصابات"

 .ها انجام گرفت  از طرف کاندیدا  شخصی و بدون هيچ گونه معرفی) شایسته ساالری اساس
 

 برای برنامه ریزی و   عدم داشتن زمان کافی دليل این انتخابات غير دموکراتيک در پاریس نميتواند
.   نشست لندن بوده باشد شورای هماهنگی  یعنی ، تدارکات آن مسولين اصلی  یا نا آگاهی

 اقدام امر مهمهماهنگی نشست لندن یک سال تمام فرصت داشت که در رابطه با این شورای 
 شورا نيز دليل موجهی نيست، زیرا تعدادی از فعالين نشست لندن و از جمله  نا آگاهی.  کند

 ال رضا به طور مرتب، مستند و غير قابل انکار در طول این یک سال  دکتر ایمان فروتن و دکتر تقی
  : و گروه های کاری نشست لندن ارائه ميکردند زیر را در جلسات شورای هماهنگیسوال های 
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  اهداف دقيق از همایش پاریس چيست؟ -1
  مقياس های موفقيت در همایش پاریس چيست؟ -2
 دستور جلسٔه دقيق همایش پاریس چيست؟ -3
 که سال قبل در لندن ارائه  پاسخ همایش پاریس به طرح های مشخص تشکيالتی -4

 )، پارلمان در تبعيد، مجلس شورای همبستگی ز جمله کنگرٔه ملیا(شده بود 
 چيست؟

 شرکت خواهند   فردی یا سازمانی پاریس با نمایندگی آیا شرکت کنندگان در همایش -5
  کرد؟

 است، مالک به رسميت  شناختن یک سازمان و دعوت از   سازمانی اگر نمایندگی -6
  سازمان ها چيست؟

انتخابات در همایش پاریس، بهترین و عادالنه ترین در صورت لزوم به رای گيری و  -7
همچنين پروسٔه ممکن انتخاباتات چيست؟  برای مثال در صورت حضور منفردین و 

نمایندگان سازمان ها درپاریس، نحؤه رای دادن منفردین و سازمان ها به چه صورت 
 خواهد بود؟

 
نها بارها و بارها تذکر داده شده بود بلکه همانطور که مالحظه ميفرمائيد این موارد بسيار مهم نه ت

 از فعالين نشست لندن و از جمله جنبش ایران فردا   در این رابطه از طرف بعضی طرح های دقيقی
 .ارائه شده بود

 
، واضح است که  در حين انتخابات رخ دادکهای  با توجه به موارد باال و اتفاقات گيج کننده بنابراین

و عمدی  عملکرد  آن،”منتصبين“سٔه غير دموکراتيک انتخابات پاریس و ليست  پروبرای تنها توجيه
 .این همایش بود  از دست اندر کاران از قبل تنظيم شدٔه بعضی

 
 افراد صادق و الیق در  با وجود عضویت بعضی پاریس،  به نظر جنبش ایران فردا شورای هماهنگی

  :به دالیل زیر مردود بوده و مشروعيت نداردشورا،  آن
  

  . همایش پاریس همایش در مجمع عمومی  به رای نگذاشتن سند سياسی -1
بنا به اعتراض (از درون سند هویت " اقوام"'و " قوم"'تصميم به بيرون آوردن واژه های  -2

 ، با وجود اینکه این سند هویت با اکثریت نزدیک به اتفاق رای) سازمان های قومی
 . همایش به تصویب رسيده بود دهندگان در مجمع عمومی

 از  و سوال و جواب   شناخت کافی، بدون معرفی  پروسه غير دموکراتيک انتخابات ليستی -3
 کاندیدا ها

 جزؤه 10برای مثال در صفحٔه .   از مواد مورد توافق پروسه انتخابات عدم رعایت بعضی -4
 از ميان اعضای نامزد حاضر در همایش  گیهيات هماهن"'همایش پاریس آمده است که 

 در  درون کشور  از فعالين سياسی یکیپس چه طور شد که نام " .  'انتخاب ميشوند
   در آمد؟ ليست منتخبيين شورای هماهنگی

 
 جریانات این شاهد نزدیک از به دليل اینکه بسياری از شما شرکت کنندگان همایش پاریس که

   و کتبی  شفاهی، عمومی خصوصی، نظرات و انتقادات خود را در این رابطه به صورت بودید،
 ایران، جنبش ایران فردا در این  منعکس کرده اید، و هم چنين به دليل خطير بودن اوضاع کنونی

قد در این  نميبيند که بيش از به ن  با جمهوری اسالمی  در مصلحت مبارزات مردمی مقطع زمانی
 .مورد بپردازد

 
همایش پاریس این پوتنسيال را داشت که بتواند نقطٔه عطفی در مبارزات اوپوزیسيون ایرانيان 

تعداد قابل توجهی از ایرانيان وطن دوست با فداکاری و تقبل زحمات و مخارج .  برون مرزی باشد
ه به دليل عدم عمل کرد ولی افسوس ک.  زیاد و فقط به اميد همبستگی به این همایش آمدند

روابط و نه "و اتکا به  کامل شفافيت سيستماتيک، عدم برنامه ریزی و مدیریت صحيح، عدم
، این همایش نيز همانند بسياری دیگر از نشست ها و همایش ها با عدم موفقيت مواجه "ضوابط
 .شد
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 چون برکناری مطلق خطيری به هدف جنبش ایران فردا معتقد به این است که برای رسيدن

 نشيب در پيش  و  پر از فراز  و حقوق بشر در ایران، راهی  و استقرار دموکراسی جمهوری اسالمی
 به   از این نشيب ها به حساب مياید ولی از نظر ما همایش پاریس یکی.  داشته و خواهيم داشت

 .    و مقدس نخواهد شد نهاییهيچ وجه باعث تزلزل ارادٔه ما برای رسيدن به این هدف 
 

 را نيز در بر داشت که مهمترین آن ها  ناگفته نماند که تجربٔه تلخ ماه های گذشته نکات مثبتی
 با تعدادی از صادق ترین، فعال ترین و وطن دوست ترین جنبش ایران فردا آشنایی و همکاری

  ایسته و الیق در شورای هماهنگی با وجود اینکه تعدادی افراد ش در نهایت ولی . ایرانيان بود
جنبش ایران فردا از این شورا  ل رضا و کناره گيریآ استعفای دکتر  پاریس حضور دارند، دليل اصلی

 است بزرگ به دیگر کاندیدا های  به این دليل است که به نظر ما عضویت در این شورا توهينی
همچنين به .  موکراتيک حذف شدند غير دطریقپاریس که به  همایش حاضر در ٔهالیق و شایست

 جنبش ایران فردا در رابطه با  به اصول زیر بنایی کردننظر ما عضویت در این شورا پشت 
 .ميباشد کامل و شفافيت  دموکراسی

 
 خود را برای همکاری با تمام افراد و گروه  در پایان، جنبش ایران فردا همانند هميشه، آمادگی

   این جنبش برای آزادی ایران و ایرانی  با اهداف و اصول زیر بنایی که با صداقت و همسو هایی
  .فعاليت ميکنند اعالم مينماید

 
  

  پاینده ایران
  

  هيات امنای جنبش ایران فردا
  

   ال رضا دکتر تقی
  دکتر ایمان فروتن

  مهندس فرشيد آزاد
   مهندس داریوش ریاحی

 دکتر مسعود گيوی
 

 


