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 یاسالم یحهت گذار از جمهور یجبهه ائتالف مل لیطرح تشک

 )قدم اول( یمل کیبه نظام دموکرات دنیو رس

 

     پیشگفتار

برای ملت یک ضرورت آبادانی کشور، آزادی، رفاه و برقراری عدالت اجتماعی  رسیدن بهو  برپائی یک نظام دموکراتیک ملی 

 باید منسجم و در یک چارچوب مشخص و تعریف شده صورت پذیرد. یو ایران دوستان م فعالیتهای آزادگان از اینرو است، ایران

تبدیل یا گذار و در نهایت به یک دولت موقت  سازمان یابد ،جبهه ائتالفی یا تواند بصورت یک نهاد ین چارچوب همکاری میا

شده، ا و کنگره های متعددی تشکیل ، شوراهجبهه ها ؛ی اسالمیجمهوررد و براندازی نظام در راستای هر چند تا کنون  ،شود

یک گام  پیروزی و رسیدن به یک حکومت دموکراتیک ملی رابه متاسفانه نه اینکه موفق نبوده اند، بلکه با هر شکستی امید  لیو

 .نده ا به عقب برد

 راه طی شده قبلی را ،آمدهبدست  و دانش "اساس "تجربهرا درک و بر  نانآ یها باید دلیل شکستبرای گذار از این "دایره شوم"، 

که " هانباید کرده " روی می باید تبیین پروژه گذار، در  ها بخشی از تالش از اینرو ،دوباره طی کنیمنباید  دیگری به نوعی

 یها شکست ی مطالعه تجربهمان شود که درک و سوی دیگر نباید فراموشاز  معطوف گردد.نیز شده است،  ناکامی هاموجب 

خود راهکار گذار از جمهوری اسالمی به نظام سیاسی نوین دموکراتیک  تواند بخودی  ی قبلی، نم یها و کنگره هاا، شوراجبهه ه

 ملی شود.

ها، درک شرایط   برای تبیین استراتژی گذار و رسیدن به نظام سیاسی نوین دموکراتیک ملی در شناخت دالیل شکستپیشنهاد 

با طرح  ،های دموکراتیک داخلی و جهانی استو نهاد ریت "صحیح" و "بهینه" از نیروهاوجود کشور و مناسبات جهانی، مدیم

 نظیر؛ ی های سوال

 ؟خواهد شد و یا چه خواهیم کرد نظام استبدادی چهیا فروپاشی بعد از شکست  -1

 "حکومت" خواهند رسید؟حکومت آینده بر اساس چه سیستم و رهبران آن چگونه به  -2

 والت بنیادی بدست آورد؟مردم را به تحتوان اطمینان  چگونه می -3

 نفس مردم را برای قیام "نهایی" به حد "الزمش" رساند؟ه توانیم اعتماد ب چگونه می -4

 

برای گذار و برپایی  جبهه ائتالف دموکراتیک ملیتواند "ما" را به اتحاد مشخص و مفهوم داری جهت تشکیل  که تا حد زیادی می

 ند.ک کنمکدر کشور نظام دموکراتیک ملی 

آنچه کمک کند.  گذار تواند "ما" را در انتخاب استراتژی مناسب   که تمام آنها می توانیم طرح کنیم ی هم میخیلی سواالت دیگر

" حکومت یمحتواو "کی است  "ما"این حول یک محور اساسی متمرکز هستند و آن مشخص کردن  هاپاسخ این سوال مسلم است

چگونگی ها" و " رئیس دولت" و  " نمایندگان مجلسمسئوالن ارشد سیاسی، دن به قدرت رسیروش چگونه  البته ؟ستچی هآیند

 .بسیار مهم است چگونه گذار کردن از نظام جمهوری اسالمیتشکیل قوه قضاییه و همینطور 
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قبلی ناکام  یها " کارائی ندارد؟ چرا جبهه ها، شوراها و کنگرهفقط براندازیچرا پروژه " هایاین نوشته، با بررسی سوالدر 

خواهم  جبهه ائتالف دموکراتیک ملیبحث چگونه تشکیل وارد م؟ توان به آن دست یافت و چگونه می راه حل چیستیا ماندند؟ و 

در جهت گذار و رسیدن به نظام نوین سیاسی  یقدم مثبت ،زادیخواهان ملتآن روش بتوانم با کمک خردمندان و شد. باشد که با ای

 رداریم.دموکراتیک ملی ب

 چرا پروژه "فقط براندازی" کارائی ندارد؟

شود که آنها در  رسیده، مشخص می دموکراسیدر یک بررسی اجمالی در نحوه گذار از نظام های استبدادی در کشورهای تازه به 

و بدنه نظام از بر ترس و وحشت مردم  ،حقی خودشان نرسیده اند. آنها در ابتدای کار " به آزادی و حقوق  هسه " یک شبویک پر

 توانستند که سدهای ایجاد شده توسط نظام های دیکتاتور را فرو ریزند.نظام جایگزین" با ارائه آینده روشن تر در " ت بنیادیتحوال

د تاثیر منفی بر توان می، آنهااسالمی و یا چیزی بدتر از ترس از سوریه شدن ایران، یا باز تولید نظامی شبیه به نظام جمهوری 

عامل ترس و روشن نبودن  .شودی دین باقی ماندن نظام استبدادموجب حتی بگذارد و برای گذار از جمهوری اسالمی مردم ه اراد

"چه چیزی" جایگزین جمهوری اسالمی خواهد شد، یکی از عوامل باقی ماندن و یا باز دارنده خیزش همگانی مردم است، اینکه 

 پرداخت.که باید به آن 

و چندان رغبتی به  ندچشیده ا را با پوست و استخوان "دیو چو بیرون رود، فرشته در آیدایران تجربه " لتم ،آنچه مسلم است

از اینرو فعالیتها و مبارزه برای رسیدن  ،از یاد نرفتنیاست درسی  57تجربه تلخ  همچنین. دهند نشان نمی شان تکرار آن از خود

رژیم و یا فروپاشی رد جمعی تبیین شده باشد، نابودی باید بر اساس خ   یران مدر ایو ملی به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک 

 باشد.  بارتر، خطرهایی را دربر دارد که ممکن است از ادامه حیات خود جمهوری اسالمی مصیبت ین آنزمستبد حاکم بدون جایگ

ساختارها و که کشور را به نابودی و فروپاشی بدون جایگزین، نه اینکه ملت را به مردم ساالری نخواهد رساند، بل، سقوط نظام 

 ه" استوار شدنخواستن ها. تجربه ثابت کرده است که حرکتهایی که بر اساس "رساندخواهد  گسسته شدن پیوندهای ملی و اجتماعی

ی "فقط استراتژ ، تاکنونبه هیچ عنوان "سازنده" باشند. از اینرو وانستندو لی نت ،اشتهد را توانایی نابود کردن، رفتهو پیش 

"، پروژه ای است که در توهم یمهیم گرفت که چه کناول این نظام را ساقط کنیم و بعد تصمیم خوا" یا به عبارت دیگر، "براندازی

خالء قدرت، ناامنی، تجزیه کشور، برپایی نظام ایجاد ی، اخواهد رسید. ولی واقعیت و نتیجه این چنین پروژه "مطلوب" به نتیجه 

 واهد شد.دیگر و وابستگی و نفوذ بیشتر کشورهای خارجی در ایران خدیکتاتور 

 ماندند؟قبلی ناکام ی چرا جبهه ها، شوراها و کنگره ها

باید توجه داشته باشیم که نهادها، فعالین و آزاد اندیشان بسیاری نیز به مشکل استراتژی "فقط براندازی" یا به عبارت دیگر، "اول 

دانند که این استراتژی بمانند استراتژی  بعد تصمیم خواهیم گرفت که چه کنیم"، واقف هستند و بخوبی می این نظام را ساقط کنیم و

 نیست. بیش برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملت و کشور انتخاب بین "بد و بدتر" توهمی

سیس کنند تا بتوانند راهی برای أی تئاها و کنگره هاکوشند که جبهه ها، شور میهم بسیاری تالش کردند و هنوز  ننهادها و فعاال

 مهه ، تبیین و ترسیم کنند. متاسفانه تا کنون، با این(نتوانند به یک اتحاد سراسری برسنداگر ) ،رسیدن به یک ائتالفانسجام و 

ند تعداد قابل توجه ی از نیروها فراتر نگذاشتند. البته چند گروهی توانست ،، هنوز پا از مرحله اول که یک گردهمائی باشدها تالش
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نتوانستند راهی  ،یاد شده و یا باورمند نبودن به اصول دموکراتیک ه دالیلبباز  ، ولی متاسفانهندنپیشبرد هدفهایشان جمع کرا برای 

کیل جبهه و یا رسد تا بجای درخواست برای تشبمیدوارم روزی ا. یا به نتیجه برسانند ، ادامه دهندقدم نهاده بودند آن را که در

یک کارگروه آسیب را در ابتدا، بر این بگذارند که  خود کار یسیاسی، بنان جمهوری اسالمی، نهادها و فعاال ار ازکنگره برای گذ

ی برای یا ائتالف تحقیق ها و بررسی های الزمه را به عمل آورند که چرا تاکنون نتوانستند اتحاد ،تاسیس کنند تا با کمک آن شناسی

ات گذاشته را اشتباهدیگر  تا ،را پیدا کنیم "یمچرا نتوانستپاسخ " یمتوانب وقت آنید شاالمی بوجود آورند. از جمهوری اسگذار 

  تکرار نکنیم.

به یک حکومت  جمهوری اسالمیدر اینکه چرا جبهه ها، شوراها و یا کنگره ها تا کنون نتوانستند کارائی مناسبی برای گذار از 

به روش دیگر، نحوه ( سعی میکنم 1در اینجا با استفاده از نمودار) اند.و گفته  نوشتهشته باشند، مطالب بسیار ملی و دموکرات دا

 روشنتر کنم. کم و بیش ترسیمبا  را به "هدف" شان آنهاساختاری و روش رسیدن 

از سوی است. عطوف شده "مطلوب شان"، م حکومت" و ترسیم  راه حل"، "دشمنتمرکز این نیروها در مشخص کردن " معموال

. برای آنها، ددارن ، قدمهای اولیه را بر میکنگره ائتالفی یاشورا ، ههبجرها و توانائی شان برای مدیریت بر باوبا تکیه دیگر، 

ا ندارند و همین آگاهی آنه آن راتنهایی توان نابودی ه دانند که ب جمهوری اسالمی، دشمنی است که باید از بین برود و بخوبی می

 است. ساختهمیسر برای آنها ول، یعنی برپائی جبهه، شورا یا کنگره را اتوان برداشتن قدم 

شوراها و برپایی کنگره ها و تالش در فراگیری کردن  ،رسیم کرده اند، با ساختن جبهه هاآنها با راهکارهایی که در "ذهن" خود ت

را به سمت هدفی که در  یرقراری حکومت مورد نظرشان، ائتالفراهکار تبیین شده شان و سازمان دادن دیگران در راستای  ب

ها، کنگره  شود به شورای ملی ...، کنگره ملیت ی نمونه میپیش می برند. براه ذهن داشتند، با تمام ابزاری که در اختیار داشتند ب

 نام برد که از این ساختار بدور نبودند. ... وکراسی خواهان و دم

من" یا در نحوه مبارزه با "دشمن" و حتی در شوراها، جبهه ها و کنگره ها بر سر کل تنها در شناخت "دشباید توجه داشت که مش

 کل را باید در جای دیگری جستجو کرد.. مشنبود محتوای حکومت آینده
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و یا کنگره ها، در  رسد که ساختار و رابطه بین نیروها تشکیل دهند جبهه ها، شوراها ( اینطور به نظر می1با توجه به نمودار )

درک  تحوالت این ائتالف ها را ناتوان به رسیدن به "توافق جمعی" در تفسیر و یک فضای مکانیکی تعریف شده است. فضائی که 

در ائتالف آنها و در نهایت، به ناکامی و واگرائی از یکدیگر  ییاخته و حتی موجب شکاف هالحظه ی و مستمر کشور و جهان س

 انجامد.  می

"...  :نویسد جبهه ها و شوراها پرداخته و می هبه ناکامی اینگون( 1) 2014دکتر حسین باقر زاده در مقاله ی در ین خصوص ا در

کند؛ و ها یاد میائتالف و تشکیل جبهه و مانند اینبستگی است؛ سومی از گوید؛ دیگری خواهان همیکی از وحدت و اتحاد می

های مربوط به این که و همه تحلیل  ،پسندندگرایی را بهتر میبرای همنند شورا یا جنبش و حرکت هایی ماباالخره دیگرانی که واژه

سال مداوم بر ایران حکومت کند )مدتی که بیش از یک  ۳۵هل و خشونت جمهوری اسالمی توانسته است چرا و چگونه رژیم ج

هایی که ولی چرا این خواست، و تالش.. .گرددو نایاب بر مین اکسیر فرار نسل را پیر کرده و به خاک سپرده است( به فقدان ای

پاسخ این سؤال   انواع مختلف صورت گرفته تا به حال به جایی نرسیده است؟در این دوره طوالنی برای همگرایی اپوزیسیون به 

ایم مبتکر آن بوده« ما»به اتحادی که  دهند،یعنی این دیگران هستند که کاری انجام نمی  ،گردده نقد و توبیخ دیگران بر میمعموال ب

و موفقیت آن را دچار  انداند و یا کارشکنی کردهی سر دادهاند و آهنگ جداید، یا پس از پیوستن به آن ساز مخالف زدهاننپیوسته

تند و فرهنگ نفاق و یک نظر غالب هم این است که ایرانیان اهل اتحاد نیس  اند.اشکال کرده و در نهایت آن را به نابودی کشانده

دستگی یا تجزیه  رسد دوچار دوتر مینفر یا بیش 3تفرقه و دورویی در میان این جماعت ریشه دوانده و چنین است که تا جمعی به 

های این تالشهای عوامل مشکوک یا ناشناخته رژیم در بین اپوزیسیون نیز یکی دیگر از توجیهات ها و تفتینتوطئه  شود.می

 ."وده استناموفق ب

 توانم از آنها یاد کنم، ضعف در رفتار و فرهنگ سازمانی ماست. مشکل های دیگری که می

 ؛یا سازمانیگروهی رفتار 

است که تیم برای  ییاز استراتژی و تاکتیکها آناندهند که نمایانگر درک  در هر کار تیمی، اعضای تیم از خود رفتاری نشان می

 است.رسیدن به هدفهایش تبیین کرده 

 کهسازمانها و نهادهای اقتصادی، ورزشی و فرهنگی دیده شده است وقتی  ایتهای نهادهای سیاسی و مدنی و حتدر بسیاری از فعال

مهم انجام  اییا نشسته مطالبی یا حرکتی در صحنه مسابقه ها ،بیانیه، سخنرانی اننفوذ و مطرح آن اعضای قابلکی از ی یانماینده 

 ، تمامی  باشد و تاثیر گذار مغایرت داشتهتصمیم گیرنده  یمحتوای و درک دیگر اعضا ه و یا خواسته بادهد، اگر ناخواست می

بیشتر ن تشکیالت یا تیم آ شود. هر چه شدت و طول زمان این زلزله زیاد باشد، امکان نابودی   تشکیالت یا تیم دچار "زلزله" می

 خواهد شد.

سازمانی "صحیح" گروهی یا ن از رفتار آشرکت کند. اگر بازیکنان فوتبال قه ابمسیک در کنید تیمی شما تصور برای مثال 

 تواند نتیجه خوبی را بدست آورد. برخوردار نباشند، این تیم در آن مسابقه نمی

یم را زند و ت لتواند توپ را جلو ببرد و همه را دریب کند، فکر کند که بهتر می که در خط دفاع بازی می   Xبرای نمونه، بازیکن

ن کند، بلکه امکا گل به پیروزی رساند. این رفتار غیر سازمانی این بازیکن، نه اینکه تیم را به پیروزی نزدیک نمی زدن با

 .کند شکست تیم را بر عکس زیاد می
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یا و  ل جبههت تشکیاجازه دهید که یک مثال واقعی در یک ائتالف را یرایتان بیاورم. چندی پیش، جریاناتی قصد گفتمان و در نهای

فعالینی با سابقه نزدیک به نیم  اجازه دهید که آنان را الف و ب بنامم.، دو جریاناین  . در هر دو سوی  بودند ههم گرفتائتالفی را با

حاضر بودند. بر اساس تصمیم جمع قرار شد که از هر دو طرف سه نفر به نمایندگی این دو جریان گردهم آمده تا بیانیه  قرن  

الزم به ذکر است که از اعضا گروه الف قبال خواسته شده بود که برای تهیه بیانیه مشترک بین دو گروه الف ند. ا تهیه کنمشترکی ر

پایان انتخابات، باز به  بعد ازشود،  سه نفر انتخاب می شوند و از بین آنان و ب، سه نفر خودشان را کاندید کنند. چند نفر کاندید می

 نمایندگی گروه الف را دارند. ،فقط قرار است که در تبیین بیانیه تشکیل جبهه یا ائتالف فقط و که شود گفته می تمام آنان

قصد د و دیگری کنعمل خواست  میدو نگرش وجود داشت، یکی بر اساس تصمیم جمعی  سه نفر نماینده منتخب الفدر بین 

. شدن آنها بیانیه مشترک تشکیل ائتالف را تهیه کنندز روشن و پس ا دشواصلی ائتالف ای یا حتا مسائل حاشیه  واردداشت که اول 

ن که مسائل تصمیم گرفت مشترک بین گروه الف و بجلسه در اولی باورمند به رفتار سازمانی بود و دومی به توانائیهای فردی. 

ازد. البته بحثهای رک بپردنیه مشتائتالف را در گروه های خود بحث و روشن سازند، ولی جلسه به متن بیا ی و اصلی  احاشیه 

ن توافق بود که قرار اساسی توافق کرده بودن و بعد از آبسیاری قبل جلسه مشترک صورت گرفته بود و دو طرف بر چند اصل 

ه که تکی یانماینده ولی بحثهای بعدی که در دسته الف پیش آمد بسیار قابل توجه بود. د. نمایندگان دو طرف گذاشته شده بونشست 

 نظرش را اینگونه مطرح می کرد: کرد نقطه ی فردی میانائیهابر تو

بله این صحیح است ولی وظیفه  ،داد پاسخطرف مقابل باید روشن کنیم که چه درکی از ائتالف داریم.  ما در یک ائتالف می -1

اول درک ن جمع هست که روشن کنید. ایدیگر شما در آن نشست این نبود که درک خودتان از ائتالف را برای نمایندگان گروه 

شان  درک مشترککنند تا  می ی را در بین خود انتخابسپس نمایندگان ، که تا حدی کرده بود.کند خودش را از ائتالف مشخص می

 منتقل کند.دیگر را به گروه  ه یا ائتالفاز جبه

این است  شنود میپاسخی که ! متر یک بوق بزنیدد بروید و هر پنچ نما که ماشین نیستیم که به ما بگوی ،دکن میبیان  او در ادامه -2

به عنوان نماینده جمع ، دی که به شما داده اند اتوماتیک وار عمل کنید اما شما قبول کردیاکه بله شما ماشین نیستید با برنامه 

بزنید. اگر اینکار بسیار خیابانی رانندگی کنید و هر پنچ متر به پنچ متر یک بوق یک مور شوید که با ماشین گروه در مأخودتان، 

 موریت نکنید. أتوانستید خودتان را کاندید این م ت میساده و به نظر شما ابتدائی اس

خود را به نوعی "رهبر" جمع دانسته و  ه ها، این بوده که برخی از فعاالنائتالفها یا کنگردلیل بعضی از شکستها در جبهه ها، 

. این تصمیم چه درست باشد و چه نادرست آنچه را که متداول کنند و رایزنی می گیرند خواسته  یا ناخواسته برای جمع تصمیم می

حرکت کنند و به نوعی ایجاد تعهد کنند. این رفتار خارج از  عتوانند خارج از تصمیم گروه یا جم می کند این است که آنان می

کند و در نتیجه جبهه، ائتالف یا کنگره تشکیل  ریب میسازمانی است و تشکیالت و ساختار "تصمیم گیری" را تخگروهی یا رفتار 

 شده را بی ثمر خواهد کرد.

 سازمانی؛گروهی یا فرهنگ 

آید. این فرهنگ یک "صفت " یا "خصلت" وارداتی نیست که اعضا و تاسیس  گروهی بوجود می، فرهنگی یا نهادی در هر تیمی

همکاری  سازمانی بر اثرگروهی یا فرهنگ  یا ائتالف بیاورند. ، جبههد به تیمتشکیل دهند، آنرا با خوائتالف یا کنندگان تیم، جبهه 

 ید.آ د میوبوج ائتالفیا  تیم، جبههآن ستمر در بین اعضا و شرکت کنندگان و تمرینهای م
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نین بازی فوتبال را واق انبهترین بازیکنان جهان باشند. آن باز اگر به یک تیم فوتبال نگاه کنیم، ممکن است که تمام بازیکنان تیم ما،

ائتالف، تمام اعضا و نیروهای ائتالف بخوبی از منشور و اصول ائتالفی آگاه جبهه یا دانند، بمانند تشکیل دهندگان  بخوبی می

 توانند در میدان بازی یا عمل همدیگر را پیدا کنند. میاما ن را از حفظ هم باشندآن تمام اصول ا ند و حتهست

 

توانند با  نجا نیست. بزبان ساده تر نمیآ خودی در فرستد که بازیکن   کنی توپی را به جائی میتبال دیدیم که بازیباره ها در بازی فو

همین مشکل هم  .نداشته اند را با هم تمرین الزم انقه به اجرا در آورند، چرا که آنمدیرشان را در میدان مسابیا مربی و  ههم نقش

دچار از هم  آنان راموارد  را ضعیف و در بعضی از ود دارد که کار تیمی یا گروهی آنانوج در بین نهادهای سیاسی و مدنی نیز

 کند. پاشیدگی می

 

هرگز توان دستیابی به هدفهایش را نخواهد  ،سازمانی منسجم نباشدگروهی یا فرهنگ  اگر دارایهر تیم، نهاد و یا حزب سیاسی 

 داشت.

خود ارزش اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ندارد. سازمانهای  زمانی، به خودی  الزم به تاکید است که رفتار و فرهنگ سا

باالئی داشته باشند، که از نظر ارزشی برای  توانند رفتار و فرهنگ سازمانی   سرکوبگر و امنیتی، سازمانهای مافیا و دزدان می

 نگی هستند.ما، آنها پدیده های ناهنجار و نامطلوب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فره

واقعا در تالش و تحقیق بوده تا بتواند با هزینه کردن  خواه، ، اپوزیسیون و نیروهای آزادیفرض را بر این بنهیم که این "ما"اگر 

از سوی  .دننقدردانی ک انباید از آن می خواهان تمام آزادی پس ،یمبرای این درد مشترک پیدا کن یراهکار مناسب مان مال  جان و 

ادامه دهند تا این کشتی شکسته خودش را به  رسانی شانیاری ه بپیوندند و یا ب اندیگران که نتوانستند به آنت به نسب انآن نقد دیگر

راهکار مشکل در نقد و نقد پذیری این و آن و یا در ترمیم و اصالح  اما در واقع .پذیرا بود بندرگاهی جهت "ترمیم" برساند، را

 :نوشت انناکامی آندالیل توان از  میجموع در م نبوده است. آنچه انآن

نداشتن وزن سیاسی و  ،مرزبندیهای نیروهای ائتالفی نامشخص بودن ،روشن نبودن هدفهای مشترک نداشتن ساختار دموکراتیک،

 . استبوده سازمانی گروهی یا ، نداشتن رفتار و فرهنگ جامعه هپیوند با بدننداشتن یا 

خواهند" افاقه کنند.  به آنچه که "نمیفقط توانند  بداد قصد تشکیل ائتالف دارند نمیزه با استبرای مبارمسلما نیروهایی که 

برای تاسیس دولت گذار و رسیدن به  جبهه ائتالف دموکراتیک ملیمستحکم برای تشکیل "نخواستن ها" ضامن پیوندهای سیاسی 

گذار از جمهوری  ،توانند برای نابود کردن   میها"  "نخواستناین هر چند  .بشودتواند  ینمیک حکومت دموکراتیک نوین 

ساختن حکومت دموکراتیک ملی، قطعا ناکارا و غیر قابل استفاده  آن، برای بعد از ولی .بشوندزمینه و موجب ائتالف اسالمی، 

ف کننده که بر ی ائتالنیروهااگر همین اصل است که  نابرب .انجامند یببشکست  و همانطور که تا به حال شاهد بودیم خواهند بود

تشکیل جبهه ها، شوراها و  جهتتوانند نیروهای خوبی  سر ساختار و محتوای حکومت آینده توافقی نداشته باشند، هرگز نمی

 .شوندنظام نوین سیاسی دموکراتیک ملی ب بهی برای گذار از جمهوری اسالمی هایکنگره 
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سیاسی خودشان "مذهبی"  و باورهای عه ایرانی بدور بودند و از تفکراتهستند که بیش از چهار دهه از جام النینهادها و فعا

 ند.هست ،آرمانهای خود ساختهبُرد  متعهد به پیش " آن و پرستشبه "" به ملت و کشور، خدمت"که بجای  ساخته اند

ولی با "ایدئولوژی" کنند،  با "مذهب" خود ساخته، بمانند پبامبر زمینی، هر چند با صدای بلند از "دین" اعالم برائت می انآن

باز خود و نیروهای جذب شده یافته اند و  خود، را راویان وحی هستند که "تنها راه نجات"برآمده از " مذهب" سیاسی شان، 

 .مان بماننداتحوالت و دادهای "نو" در  تا از گزند   دهند "واقعیتها" قرار میبخودشان را در کپسول جدا شده از 

ی کارتوانم بگویم که باید راه کنم تنها راه نجات است، اما می اهکاری که در این پیشنهادنامه معرفی میویم که رتوانم بگ من نمی

حکومت  یفتوا صادر نکنند که حفظ آرمانها ،آیت هللا خمینیمثل  قربانی نکند. آرمانهایشرا پذیرا باشیم که ملت و کشور را برای 

 توان فدای آن کرد. را میاسالمی، عوجب واجبات است و همه چیز 

خواهم، نه بر عکس. حال اگر من  بادانی ایران و سر بلندی ایرانی میآمن به عنوان یک جمهوری خواه، جمهوری را برای 

برای آبادانی  باید می یمباورها و پروژه ها، نوشتم بر اساس همین اصل که ،بودم یدیگر خاصی مشروطه خواه و یا پیرو مکتب

 بر روی یک "جاده"، آبادانی ایران و سر بلندی ملت تمامی  ما نوقت است کهآ. نه بر عکس، ندی ایرانیان باشدایران و سر بل

ایجاد " برای گذار به دموکراسی و ماتواند حلقه پیوند و ضامن اتحاد " میهمسویی و همگرایی ین ا داریم. ، گام برمیآن بزرگ

 شود.ران ملت ای ی  و آبادانی و سر بلندعدالت اجتماعی 

 نتیجه

 ؛ بیان کردالیل ناکامی آپوزیسیون و آزادی خواهان در تشکیل جبهه و یا کنگره ائتالفی را بصورت خالصه چنین 

 الف( نداشتن ساختار دموکراتیک

 نیروهای ائتالفیبین ها  مرزبندیو  ب( روشن نبودن هدفهای مشترک

 ت( نداشتن وزن سیاسی

 جامعه هپ( نداشتن پیوند با بدن

 ها" ه بر اساس "نخواستنرپیوندها بین اعضا جبهه و یا کنگایجاد  (ث

 سازمانیگروهی یا چ( نداشتن رفتار "صحیح" 

 سازمانیگروهی یا خ( نداشتن فرهنگ 

  راه حل چیست؟ 

باید اداره کننده کشورشان و انتخاب کننده  ایران متعلق به تمام ایرانیان است و تمام ایرانیان می

 باشند نآمسئوالن ارشد 
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با توجه به نکاتی که در باال بیان شد، گوشه ای از موانع و مشکالت شکل گیری و پایداری شوراها، جبهه ها و کنگره هایی که 

اما چه باید کرد تا با این موانع و  ه،قصد عبور از جمهوری اسالمی به دمکراسی و عدالت اجتماعی را داشته اند، مشخص شد

 .است باقی مانده ؟را بر سر راه خود یافتیم، چگونه قادر به رفع و حل آنها باشیم هاآن اگرو  ؟مشکالت برخورد نکنیم

(، متوجه 2باشیم. از اینرو با نگاهی به نمودار) سوأل  خود رسی دقیق تری به دنبال پاسخباید با دقت و بر در این خصوص می

باید در سیستم و  شویم که می جبهه ها و کنگره ها می وجود ساختار دینامیکی در درون و نحوه شکل گیری شوراها،ضرورت 

شور و جهان، را در تحوالت مستمر، در ک خود ائتالفی، پایداری و همسوئی یروابط بین خودشان بوجود آورند تا بتوانند در فضا

 حفظ کنند.

 ،در طول مبارزه وجود خواهد داشت "خواستن" " و چون اینخواهند میدر واقع، آنچه که نیروها را گردهم میآورد، آن است که "

که بطور دائمی در برخورد با تحول و تغییر  جبهه ائتالف دموکراتیک ملیابط فی مابین نیروهای تشکیل دهنده ور از این رو

شرایط مبارزه با نظام استبدادی و سیاستهای جهانی است، تغییر ناپذیر و استوار در روند مبارزه برای رسیدن به هدف نهائی، 

 مستحکم باقی خواهد ماند. 

تشکیل  ینیروها ائتالف  ی است که نوع حکومتتضمین کننده که مشخص کردن محتوای حکومت آینده و استراتژی رسیدن به آن 

در نمودار  . آنچهکند میبازی  ان راکلیدی در شکل گیری و پایداری آناست، نقش  ان آنخواه جبهه ائتالف دموکراتیک ملیدهنده 

 برای رو در روئی باخودشان را  سازد می قادررا  انآنیک فضا دینامیک در ائتالف نیروها است که  اده شده،د ( نمایش2)

 تحوالت مستمر داخلی و خارجی هماهنگ کنند.

که برای همبستگی، ائتالف و است برای رفع مشکل درونی و ساختاری جبهه ها، شوراها و یا کنگره هایی  پیشنهادی راه حل  این 

 .گردهم آمدند می و رسیدن به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک ملیاتحاد برای گذار از جمهوری اسالیا 

 کشور و تحوالت سیاسی و مناسبت اجتماعی   ،را قادر می سازد تا در شرایط متغییر سیاسی، اقتصادی انآناین راه حل  پیشنهادی 

برای عبور از موانع پیش آمده و رابطه ای دموکراتیک تر ای مناسب های بین المللی با درک و همسویی در جهت تبیین راهکاره

 شوند. توانمندترکه هدف  نهایی جبهه ائتالف دموکراتیک ملی است "، شانحکومت مطلوب"حتوای مرسیدن به جهت  
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 ؛نتیجه

 بیان کردچنین می توان صه آپوزیسیون و آزادی خواهان در تشکیل جبهه و یا کنگره ائتالفی را بصورت خال موفقیت دالیل

 .خواهد به آن برسد تی است و چگونه میمدنبال چه نوع حکوه باید روشن کند که ب ، میجبهه ائتالف دموکراتیک ملیالف( 

 "گذار از جمهوری اسالمی و رسیدن به دموکراسی و عدالت اجتماعی"براِی باید روشن کند که  ، میجبهه ائتالف دموکراتیک ملیب( 

 و یک استراتژی منسجم و همسو است. یک هدف واحد دارای 

یک رای، آنهم بر مبنای توافقی  که بر روی محتوای  نیرو و جریان شرکت کنندهباید تعریف شده و بر اساس هر  رابطه درونی جبهه میت( 

 باشد. ،به عمل آورده اند "حکومت مطلوبشان"

ه این اصل پایبند و باورمند بوده باشند که آنچه مد نظر آنهاست برای آبادانی د ببای ئتالف، میااز سوی دیگر نیروهای تشکیل دهند پ( 

ملت است، یعنی راهکار و محتوا و شکل حکومت مورد نظر برای ایران و ایرانی است نه آنکه ایران و ایرانی برای  یایران و سربلند

 .است آنان مطلوبحکومت 

 .باشداستوار شده به صورت جمعی توافق کرده اند که ث( پیوند نهادها و یا کنگره بر اساس آنچه 

 کند.  مشروعیت پیدا می آرای ملت م ایرانیان است و نظام حاکم بر کشور ازچ( قبول و تاکید بر اینکه ایران متعلق به تما
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 توانیم می گذار از جمهوری اسالمی به نظام دموکراتیک ملی را برای جبهه ائتالف دموکراتیک ملیچگونه 

 کنیم؟ سیستا

 . کنیمکامل مشخص  اساسی را در ابتدای کار بصورت اصلسه باید  برای تاسیس یک چنین نهادی، می

 نهم پیمانهادهای مشخص کردن  -1

نار یکدیگر همکاری و در کثر توانند برای آرمانهای دموکراتیک بصورت فعال و مو نهادهایی میباشیم، باید توجه داشته  می

 .د دموکراتیک باشندنهایک  که همفکری کنند

بینش دموکراتیک یک نهاد را از روی ساختار دموکراتیک باشد. بینش و دارای یک نهاد دموکراتیک نهادی است که  توضیح:

و میزان تاثیر گذاری اعضاء آن بر روی تصمیم گیرها و مانیفست نهاد  سازمانی نهاد و ساختار  بازتاب های درونی و بیرونی آن

 شناخت.ن می توا مزبور

 :بصورت خالصه چنین نام برد ،در جامعه آن بازتاب توان از روی نهاد را میبینش دموکراتیک یک  

 و به صورت رسمی در مانیفست حزبی  و بیانیه های رسمی به آن اشاره کند.باشد توسعه دموکراسی در جامعه کوشا  برای الف(

 

 انجام آن است. حال و یا درمی دهد  انجام کشورنشان دهد که این وظیفه را در جامعه یا در عمل  ب(

 

را که همان اجرای دموکراسی در سطح جامعه است همت گمارد و این وظیفه  "حقوق شهروندی"در جهت حفظ و صیانت  ت(

 .ه باشدداتمام سیاست گذاری ها و برنامه های اجرایی قرار د ورای  

 

 د.اده باشقرار د ر سرلوحه برنامه ها و فعالیت هادرا  (2) نسیتی و سنیقومی، مذهبی، زبانی، ج یپ( دفاع از حقوق اقلیتها

 

 نهادی دموکراتیک است که:؛ دبیان کراینچنین خالصه  بصورتتوان  مینهاد شرکت کننده در ائتالف را  اختار دموکراتیکس

 الف( فرصت مناسب برای مشارکت موثر تمامی اعضا

 اعضا ی گیری برای تمامیبرابر در رأب( قدرت 

 ت( به دست آوردن درک روشن و اطالعات الزم در مورد برنامه ها و تصمیمات سازمانی

 بر روی دستور کار جلسه های سازمانی یپ( توانایی تاثیرگذار

 ث( توانایی بیان دیدگاه های اعضا به دیگر اعضا

 

 ائتالفمرزبندی ها، هدفها و استراتژی های  -2

ائتالف مرزبندی ها، هدفها و استراتژی های  ،به آن توجه کرد جبهه ائتالف دموکراتیک ملیباید در تشکیل  اصل دومی که می

. ممکن است که بعضی به پیشینه نهادها توجه بیشتری داشته باشند، که برای شناخت یک نهاد امریست بسیار مفید، اما نباید است

"تکاملی" یا "واپسگرایانه" در مسیر ند نتواتحول ها می د. این در حال تحول هستن هامثل انسان فراموش کرد که نهادهای سیاسی هم

 تواند نشانگر واقعیت امروز یک نهاد سیاسی باشد.  آنها نمی د. پس بررسی پیشینهنباش

 دشدیگر نه اینکه مفید واقع نخواهد یکآنها در کنار  نکه اگر مرز بندی ها بین نهادها مشخص نباشد جمع کرد نماینجا باید تاکید ک

 ممکن است از بین ببرد. نیز رادر آینده را باال برده و زمینه کارهای مشترک ها بلکه امکان برخوردها بین آن
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 جبهه ائتالف دموکراتیک ملیتواند تاثیر مناسبی بر روی ائتالف و یا اتحاد برای رسیدن به  هدف های نهادها می ،همین طور

روشها و از  خود اتمام نهادهای سیاسی برای رسیدن به هدفه نیز بگذارد.تیک ملی اسالمی به نظام دموکراگذار از جمهوری برای 

 مثال هایاستراتژیهای گوناگون هم به مانند این کنند.  تبیین میای دراز مدت خود ه هدفبرای رسیدن به  آن مهمتر، استراتژیهای

را ناکام از راهی که در پیش گرفته  دموکراتیک ملیئتالف جبهه اتواند شکافها و واگرائیهایی را در جبهه بوجود آورد و  باال می

 باز دارد.  است

یک  ،، ولی از نظر انتخابداشته باشند هدف مشترک یکی، هر دو جمهوری خواه و برای مثال ممکن است دو نهاد سیاس

ی غربی به هدفش برسد و دیگری باشند. یکی تصمیم دارد با جنگ مسلحانه و کمک گیری از دولتهاداشته متفاوت  گذار   استراتژی  

کهای مختلف، که یتاکتانتخاب مبارزات خشونت پرهیز. این دو نهاد بدلیل انتخاب دو استراتژی مبارزاتی متفاوت و در نتیجه  اب

 همسو و همکار شوند. یجبهه ائتالفتوانند در یک  شان است، هرگز نمی برآمده از استراتژی انتخابی

سامانه دوره ای پارلمانی و خواهان جمهوری سامانه با دو سیستم متفاوت حکومتی، مثل سیاسی هاد نید دو ناجالب است که بد

"گذار از جمهوری اسالمی به نظام دموکراتیک  جبهه ائتالف دموکراتیک ملیتوانند همسو در  پارلمانی، میخواهان پادشاهی 

 .همکاری موفقیت آمیز داشته باشندهم بصورت موثر با ملی"، 

در  .قرار بدهند (کنندهمذاب  ظرف ) "Melting Potرا در یک " انآن فرنگیان به اصطالح  ،وقتی انجام پذیر است کهم مه این

تا در نهایت برای هدفی که کنار هم آمدند به  کند، هدف مشترک شان، حل میبه بنا بر اعتقاد شان فضای که آنها را این "ظرف" یا 

جبهه ائتالف دموکراتیک ضروری تشکیل  پایه هاییکی دیگر از  "ندهمذاب کن ظرفین "ا باشند. همسو داشتهعمل و رفتار  توانند

همکاری و ، فضای است، که در واقع توافق بر سر محتوای ساختار نظام دموکراتیک ملی بعد از گذار از جمهوری اسالمی ملی

 ." بنامیماجازه دهید اصل سوم را "اصل تفاهمتفاهم را بوجود میآورد. 

 اصل تفاهم -3

آوردم دو نهاد که از  همانطور که در مثال باالست. الزامی اداشتنش  ملیاصل تفاهم، سومین اصلی است که برای تشکیل ائتالف 

فقیت همکاری و در نهایت برای امو ریف شده ای باعتوانند در شرایط ت نظر سیستم سیاسی نظام آینده با هم تفاوت بسیار دارند می

 .ست یابندحکومت دموکراتیک ملی د تشکیل ور و سربلندی ملت بهآبادانی کش

وجود و  بوده دموکرات های آنهااین است که نهاد در های گوناگون مرزبندی و هدفها اشرط و عامل "ذوب" شدن نهادهای سیاسی ب

نهادهای  " بینتفاهم" وانخصلتی است که ظرفیت و تبا یک چنین  را برای ایران و ایرانی بخواهند، نه بر عکس آن. شانخود

 بر سرتوانند  میشرکت کننده در ائتالف بوجود میآید. با توجه به چنین توان و ظرفیت تفاهمی است که نهادهای سیاسی سیاسی 

 نند.ه توافق کسیستم سیاسی حکومت آیند و بسترهای محتوای

 

این  .خواهد کردمشروطه و یا شورائی را فراهم هوری، چه جم ، تثبیت شکل نهائی حکومت و شرایط تعیین اینچنین توافقی است که

امکان " ه" گذار" و "رسیدن به نظام سیاسی آیند از طریق گفتمان و مشخص کردن مسیر ضروری برای تشکیل ائتالف ملی، اصل

استراتژی یک  و سهوپر در قالب یکباید  میرا به آن " "گذار" و "رسیدن است که اینائتالف ملی  اما ضرورت   د.خواهد ش پذیر

  گرفت.در نظر 
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  .گرفته شده استبصورت یک هدف واحد در نظر  دموکراتیک ملی"حکومت ، "گذار از جمهوری اسالمی به هپیشنهاد ناماین  در

شده  احیمطرح و طرباید در راستای رسیدن به یک نظام سیاسی دموکراتیک ملی  پس هر برنامه ی گذار از جمهوری اسالمی می

 .باشد

در نظر " را با هم ن بهرسید" و "گذارر ممکن است که این مطلب ساده به نظر برسد، ولی مطمئن باشید که وقتی این دو، "ظاهدر 

و حتی در چهره آرائی ائتالف ملی تاثیرات بسیار نحوه مبارزه عمل، ساختار و ترکیب نیروها در در ها استراتژی ،دگرفته شو

 گذاشت. مشخص خواهد

از چگونه گذار کردن و رسیدن به نظام سیاسی "مطلوب" عامل اصلی برای در مسیر قراردادن و ماندن ص مشخدرک صحیح و 

به هدف نهایی شان آماده  نمنسجم تر برای رسیدو مستحکم تر را  ه و آنهادبو جبهه ائتالف دموکراتیک ملینیروهای تشکیل دهنده 

 .سازد می

 :،نتیجه

 نهادها می و رسیدن به حکومت دموکراتیک ملی،جمهوری اسالمی از برای عبور  ملی دموکراتیکجبهه ائتالف برای تشکیل 

 :باید

 .الف( بینش و ساختار دموکراتیک داشته باشند

نهادهای سیاسی تشکیل ی آینده نظام بسترهای ب( هدف ها، مرزبندی ها، روشها و استراتژی عبور از نظام فعلی و تاسیس 

 .باید همسو باشند می ملی دموکراتیک جبهه ائتالفدهنده 

 ه.نظر داشتدر باید  میواحد هدف را بصورت یک دموکراتیک ملی و رسیدن به نظام  جمهوری اسالمی  گذار از نظامت( 

 

 ؟یستحکومت دموکراتیک ملی چساختار و محتوای 

ی مردم و بر اساس انتخابات أر ر، حکومت یا نظامی است مبتنی بنامه است که مد نظر این پیشنهاد آینده دموکراتیک ملیحکومت 

 .(4)حقوق بشرجهانی و اعالمیه  (3)پاریس 1994براساس بیانیه بین المجالس  دوره ای نمایندگان منتخب مردم

ضامن و  و نمایندگان مردم که اداره امور کشور را بر اساس اصول دموکراتیک و انتخابات آزاد و منصفانه به عهده گرفتند

  شور خواهند بود.رفاه و عدالت اجتماعی در ک تضمین کننده آزادی،

که مورد توافق نیروهای دموکراتیک ملی  ،و محورهای اساسی آن ویژگیهاین نظام سیاسی نوین، الزم است برای رسیدن به ا

 . نیمرا ترسیم ک رسیده است،

  :آینده عبارت است از"مطلوب" نظام سیاسی  ساختار و محتوای

 باشد. ی حقوق بشره جهاناعالمیروح منطبق بر  -1

 پاریس بوده باشد. 1994بیانیه بین المجالس باید بر اساس  کلیه انتخابات و نحوه به قدرت رسیدن و یا تغییر قدرت سیاسی در کشور می -2

 ( باشد.نظام نوین سیاسی، تشکیل شده از سه بخش مستقل از یکدیگر؛ دولت )مجریه(، قانون گذار )مقننه( و عدالت گر )قضائیه -3

mailto:Karimian.akbar@gmail.com


14 Akbar Karimian 
Karimian.akbar@gmail.com 

 00447886662055واتساپ: 

 
 

باید به تایید مجلس منتخب مردم رسیده  برنامه های کالن کشوری، اقتصادی، لشکری، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی میکلیه  -4

 باشد.

 :باید تامین و تضمین کننده تمامی بخشهای نظام بدون استثنا، می -5

 د.نباش آزادی بیان -الف

 د.نباش آزادی قلم و مطبوعات -ب

 .ندباش سندیکاهای صنفی و حرفه ای نهادهای مدنی، تشکیالت آزادی -ت

 د.نباش حفظ استقالل سیاسی و تمامیت ارضی کشور -پ

اجراء  و در بهمتعهد آمده، چهار اصل باال  در که آزادی تشکیل احزاب دموکراتیک، با در نظر گرفتن اصول دموکراتیک -ث

 باشند. کوشا آنها درآمدن 

 

 .ینهادهای حکومت ولوژی ازن و ایدئجدائی دی -6

انتقال مسئولیتهای اجرایی به مردم، از طریق و  -کوچک شدن-از تمرکز به سمت باز شدننوین سیاسی، دولت در این سیستم  -7

 :بقرار زیر خواهد بود طرح باز گردانی قدرت اجرایی به شوراها .شوراهای محلی حرکت و متحول خواهد شد

 د.نشته باشانجام مسئولیتها را داشوراهای محلی توانائی الف( 

 بصورت کامل رعایت گردد. و مذهبی (5)، جنسیتی، قومی، گویشی، سنی( کلیه حقوق اقلیتهاب

 باید شفاف و بر طبق اصول و قوانین کشور و مصوبات مجلس منتخب ملت باشند. ( فعالیتهای شوراهای محلی میت

 

ی برای پیوند و تشکیل "نهاد دموکراتیک ملی" برای گذار و رسیدن به الزم و کافتواند شرط  به این ساختار می باورمندیتوافق و 

 ستوار تا پیروزی را تضمین کند.اتواند ائتالف  نمی باالگانه  هفتبه اصول  باورمندی اما تنها .نظام دموکراتیک ملی را فراهم کند

  

 داشته باشد. راملی ظام دموکراتیک ن به رسیدنکه توان  هستیم ای گذار ملیملی" بر ائتالف"ما نیازمند 

 

 :نتیجه

، تمامیت ارضی و یحکومت هایاز نهادی دین و ایدئولوژی یجدا ؛ت اصل استوار استفبر ه هساختار نظام سیاسی مطلوب آیند

 د.داشته باش دربررا مطبوعات و غیره  ،استقالل سیاسی، آزادی بیان

 

تضمین کننده ساختار حکومت  جبهه ائتالف دموکراتیک ملیادهای تشکیل دهنده باورمندی  و متعهد بودن به این اصول برای نه

 دموکراتیک ملی است.

 

 دموکراتیک ملی" را تشکیل دهیم؟  ائتالفتوانیم " چگونه می

و تمامی مشخص  آن و اجرائی برنامه های کاری و نحوه تبیین یباید فضا " میملی جبهه ائتالف دموکراتیک"برای موفقیت 

هماهنگ  نهاداین و برنامه های را منطبق بر ضوابط  فعالیتها ،"ائتالف ملی" ی رسمیت شناختهه چارچوب بدر آن  وای عضنهاده

 ( توجه بنمائید.3لطفا به نمودار ) .برسدان و به تصویب آنجبهه ترسیم  یرد جمعی اعضاباید با خ   . البته این چارچوب میسازند
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 (3نمودار )

ساختار نظام نوین  با قبولی آن اعضا ،همکاری و فعالیتهاابتدای  درجبهه ائتالف دموکراتیک ملی  یشکل گیربرای شروع و 

نظام "مطلوب" را بسترهای ، گردهم آمده و برنامه و استراتژی "گذار" و رسیدن به آمده است در باالسیاسی که تعریف آن 

 .مشخص خواهند کرد

باید داشته باشد  چه مشخصاتی مینظام سیاسی آینده کشورمان  دموکراتیک ملیئتالف جبهه ااز نظر تا به اینجا مشخص کردیم که 

ولی هنوز . توانیم دعوت کنیم می جبهه ائتالف دموکراتیک ملیدر  همکاری و همیاری معین کردیم که کدام نیروها را برای نیز و 

 .ندادم را؟" کنیم تبییناسالمی را جمهوری  گذار از تاکتیک هایخواهیم استراتژی و  چگونه می" پاسخی به این سوال:

جبهه ائتالف دموکراتیک ملی. با خرد جمعی و با بررسی امکانات نیروهای تشکیل دهنده  ،کوتاه و روشن است ،پاسخ این سوال

این  تاکتیک هادر حال حاضر، استراتژی و  بصورت مستمر داشت.را و تحوالت جهانی شرایط کشور  البته باید توجه کامل به

 :جبهه از نظر نویسنده، بر روی سه محور هماهنگ و همسو قابل تصور است. این سه محور بدون تقدم و تأخر عبارتند از

 ملی؛ و نیروهای دموکراتیک ی از االف( محور اول، تشکیل جبهه 

در برای همین  ،تازی اسبستر سملی"، بمانند تمامی تشکیالت سراسری، نیازمند و نیروهای "دموکراتیک ی از اتشکیل جبهه 

 :باید منظور می

 سطح ملی اینگونه گفتمان ها در بستر سازی امکان و ملی زمینه پیوندها و ترویج گفتمان در بین نیروها و نهادهای دموکراتیک -1

 انجام پذیرد.

 

وهای دموکرات زی بین نیراعتماد سا برای در جهت پروژه های عملی کوتاه مدت های محفلیگفتگو سمینارها و برپائیانجام  -2

 .ملی

 

 ".رسیدن به "اصل تفاهم در جهت ی بیشتریی در جهت گفتمان برای همسوی متشکل از نیروهای دموکرات ملکنگره  بر پایی -3

 

، در چارچوب بر اساس توافق جمعی و امکانات نهادها و شرایط کشور در نظر گرفتن ا"، بها" و "بایدهامشخص کردن "نباید -4

 .به "اصل تفاهم"رسیدن 

 

برای "گذار" و رسیدن  جمهوری اسالمی علیه مردمبه اتکا و چگونگی پیشبرد مبارزه  اتیتعیین روشها و تاکتیک های مبارز -5

 ."دموکراتیک ملیبه نظام "
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 .به مردم جبهه ائتالف دموکراتیک ملیبرنامه های معرفی در جهت  ارتباط جمعی و گسترده مرکزهایتاسیس  -6

 

به خواسته های مدنی و  در داخل کشور توسط مردم برای رسیدنو سندیکاهای صنفی  مدنییجاد و تشویق تشکیل نهادهای ا -7

 آنان.سیاسی 

 

 اننآاعتقادی و حمایت از خانواده های تمامی زندانیان سیاسی و  آزادآگاهی رسانی و پشتیبانی از  ،مبارزهدر ، وقفهبی کوشش  -8

 امین و فراهم شود.ت، راتیک و ملیتا بر قراری نظام دموک

 

 

 "؛دموکراتیک ملیو رسیدن به نظام  گذار"مربوط به برنامه های آموزشی جهت انجام پروژه های  محور دوم، ب(

جبهه ائتالف دموکراتیک ، که توسط "گذار از جمهوری اسالمی به نظام نوین سیاسی دموکراتیک ملی"محور دیگر از طرح جامع 

  :رآید، محور آموزشی است که شاملاجرا د باید به می ملی

 بصورت گسترده. فرهنگ دموکراسی خواهیو آموزش ترویج  -1

 .ی اجتماعی و فرهنگ انسان گرائی در جامعهپیوندها ی برای یو تبیین پروژه ها ترویج -2

 .جمهوری اسالمیجناحها و دستگاه های مختلف نظام  جنایت هایآگاهی رسانی و افشا  -3

شامل کارگروه های آموزش دموکراسی، انتخابات آزاد و منصفانه، حقوق شهروندی و  ،دمیک و تئوری برای عمومزش آکاآمو -4

 .ه های صنفی و فرهنگیتشکیل اتحادی و چگونه حقوق بشر

در  نیروهای سرکوبگرآموزش مبارزات مدنی و فرهنگی، شامل نحوه ایجاد هسته های مقاومتی و دیگر روشهای مبارزه با -5

 .جمهوری اسالمیو براندازی نظام  سراسری های مردم برای اعتصاب آماده سازیشرایط اختناق و 

 

 

 زمینه و بستر سازی نظام دموکراتیک ملی، محور سوم، ت( 

دموکراتیک ملی، بستر سازی حکومت مردمی و دموکراتیک است که نیازمند به  نظام یکی دیگر از محورهای پروژه رسیدن به

 :استکردن و ساختن بسترهای زیر فراهم 

 .نخست توضیحاتی در مورد آن آورده شد بخش که درساختن بسترهای نظام دموکراتیک ملی،  -1

 .در تبعید گذار دولتموقت و  حکومتل تشکی -2

 .گذاریا دولت موقت  حکومت موقت و های یتضوابط و محدود ،اساسی و جزئی موقت تبیین قانون -3

قانون اساسی و ، که در نهایت این مجلس است که مسئولیت تنظیم تشکیل مجلس موسسانبرای بندی شده  تهیه طرح زمان -4

 .به عهده خواهد داشترا  مشخص شدن شکل حکومت آینده

 ایجاد خانه فرهنگ و شورای فرهنگی برای پاک سازی فرهنگ استبدادی و لمپنیسم در جامعه. -5

 .ت اصل آورده شده در باالفهدر چار چوب وکراتیک مدرن شکیل احزاب دمتشویق و حمایت از ت -6

 .از فروپاشی و رسیدن به دوران تثبیت نظم و امنیت ملی تهیه طرح گذار -7

 .در سطح کشوری، استانی و شهری ( طرح تضمین امنیت عمومی مردم1-7

 .ملی و ذخایر ارزیبانکها و ثروتهای ه ها، ز( طرح و برنامه ریزی برای حفاظت از اماکن عمومی، مو2-7

 .برنامه های صدا و سیمای کشورتهیه کنندگان ( مشخص کردن مدیران و 3-7

فرماندهان ارتش و ( آماده سازی افسران و نیروهای کار آمد برای دفاع ملی و پاسداری از مرزهای کشور جهت جای گزینی 4-7

 .سپاه پاسداران

هت خدمت و محافظت از مرزها و منافع ملی الی نظامی و انسانی در جارتش ملی با ارزشهای با تاسیس بررسی و زمینه  -8

 .کشور و تامین امنیت ملت بزرگ ایران

 .قانون اساسی کشورتصویب  و تعطیل کردن کلیه مدارس دینی تا پایان دوران گذار و تشکیل دولت منتخب مردم -9

 .گذار حکومتی م گیرتصمی ، تاه قراردادهای بین المللی بصورت موقتمعلق کردن کلی -10

 تشکیل دادگاه های صالح مردمی و محاکمه تمامی جنایتکاران و دزدان اموال ملت. -11
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 ت بزرگ ایران.تشکیل کمیته های بین المللی برای باز پس گیری اموال به تاراج رفته مل -12

 

به هدف نهائی، که  نیشبرده شود، تا رسیدباید در یک همسوئی و هماهنگی کامل با یکدیگر پ همانطور که آمد، این سه محور می

تهیه شده  با هم  این سه محور نمایش هماهنگی( جهت 3همان حکومت دموکراتیک ملی است، امکان پذیر بشود. در زیر نمودار )

 است. 

 

 

به از آنجا  وست ا(ث(کنگره ائتالف ملی تاثیر گرفته از هدف نهائی همانطور که مالحظه میکنید، در قسمت )الف( جبهه، شورا یا 

د. این پروسه "گذار از" و "رسیدن به" شکل سیر میکن قسمت بعدی که همان برنامه ها و پروژه های گذار است رو به منسجم شدن

ی ائتالف نیروهاپایان را در سه محور اصلی که شرح داده شده بود طی کرده و به هدف نهائی خودش نهائی و مرحله تکاملی 

 ،میباید مورد توجه بیشتر قرار داد "گذار از جمهوری اسالمی به نظام دموکراتیک ملی" ،ه در کل پروسه. آنچمیرسد تشکیل دهند

مراحل )الف(، )ب(، )پ( و )ث( در تولید محصول نهائی که میک است. یعنی ادین تسه بصوراین است که رابطه مراحل پرو

اری دائم هستند. طرحها، برنامه ها، استراتژیها و نحوه همکاری ها همان رسیدن به نظام دموکراتیک ملی است در حال تاثیر گذ

 یه ائتالف ملی است که در اول این رساله آمده است.رگرفته از هفت اصل اولهمه و همه، شکل گرفته از هدف نهائی است که ب

 

 لبخالصه مط

آن است. جبهه ائتالف دموکراتیک ملی، بر  نیدرس ثمره پیوسته اجزای این پروژه از ابتدا تا بطه دینامیک و ابآنچه مهم است، ر

بینش و ساختار دموکراتیک داشته  ،آن هدهندید که نیروهای تشکیل آ وجوده ، وقتی می تواند بارایه داده شده اساس تعریفی که 
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وکراتیک ملی را تاسیس برای گذار از جمهوری اسالمی به نظام دم ،ند جبهه ائتالف دموکراتیک ملینباشند. این نیروها وقتی میتوا

 .به توافق رسیده باشند ،ساختاری نظام "مطلوبشان"ی راتژی عبور از جمهوری اسالمی و محتواکنند که بر سر است

همسو و هماهنگ  ،که در چارچوب سه محوراست گذار از جمهوری اسالمی نیازمند یک برنامه ریزی پیچیده، منظم و هماهنگ 

با  ،بمانند ناخدای کشتی در اقیانوس -باید "، بصورت مستمر مینراه، از "گذار تا رسیداین زی راد رباید به اجرا درآید. د می

خودداری انرژی هدر دادن تا از  هبه اصول و نقشه راه، تحوالت داخلی و جهانی را مد نظر داشتبا توجه  -راهما و نقشه ب نقط

 هزینه کمتر به هدف نهائی برسیم.پرداخت با و کنیم 

 یجمهور ینظام استبداد جهت مبارزه با یمردم یمستقل و مخف یهسته ها لیتشک یشنهادیطرح پ"بعدی، تحت نام  سالهدر ر 

وارد بستر سازی نیروهای مبارز و تشکیل هسته های توانمند مردمی در ، ")قدم دوم( یمل کینظام دموکرات سیو تاس یاسالم

 .گان و مجریان طرحهای ملی و دموکراتیک جبهه "ائتالف ملی" نیز خواهند بود. همین هسته ها سازندمبرابر نظام استبدادی میشو

 با مهر

 اکبر کریمیان

 2018 /20/12باز نگری 
 
 

 

 (1، پیوست )مقاله دکتر باقرزاده -1

 (2پیوست ) پاریس 1994بیانیه بین المجالس  -2

 (3پیوست ) اعالمیه جهانی حقوق بشر -3

بخاطر سن افراد مسن و یا جوان تر،  نیرو کار است. در جوامع نظیررین روشهای تبعیض بر سنی، یکی از متداول تتبعیض  -4

از این رو سن یک فرد نباید تاثیر گزار بر روی وضعیت  کمتری دریافت میکنند و یا شانس استخدام شدنشان کم میشود.شان حقوق 

 رد نظر باشد.النه و بر اساس توانائی های "الزم" شغل موبگذارد. استخدام افراد جامعه  میباید عاد نشغلی یا استخدامی انا
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 باقرزاده( مقاله دکتر 1پیوست )

 
که از موضوعات مورد « ضرورت همگرایی»در برلین آلمان و  ۲۰۱۴نوامبر  ۳۰تا  ۲۸به مناسبت برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران 

  گفتگوی این همآیش اعالم شده است.

ختلف، تکیه کالم و ورد زبان همه کسانی است که خواهان تغییر وضع موجود در ه عبارات مهمگرایی، ب

آهنگ ملی با شرکت اکثریت بزرگ جامعه ممکن پذیرند که این کار تنها با یک اقدام همایرانند و می

جبهه و ف و تشکیل بستگی است؛ سومی از ائتالگوید؛ دیگری خواهان همیکی از وحدت و اتحاد می  است.

گرایی را هایی مانند شورا یا جنبش و حرکت برای همکند؛ و باالخره دیگرانی که واژهها یاد میند اینمان

های مربوط به این که چرا و چگونه رژیم جهل و خشونت جمهوری اسالمی و همه تحلیل  پسندند.بهتر می

ا پیر کرده و به خاک ز یک نسل ری که بیش اسال مداوم بر ایران حکومت کند )مدت ۳۵توانسته است 

 گردد.سپرده است( به فقدان این اکسیر فرار و نایاب بر می

هایی که در این دوره طوالنی برای همگرایی اپوزیسیون به انواع مختلف ولی چرا این خواست، و تالش

گران بر و توبیخ دیپاسخ این سؤال معموال به نقد   صورت گرفته تا به حال به جایی نرسیده است؟

ایم مبتکر آن بوده« ما»دهند، به اتحادی که یعنی این دیگران هستند که کاری انجام نمی  گردد.می

و   انداند و یا کارشکنی کردهاند و آهنگ جدایی سر دادهاند، یا پس از پیوستن به آن ساز مخالف زدهنپیوسته

یک نظر غالب هم این است که ایرانیان اهل اتحاد نیستند و فرهنگ نفاق و تفرقه و   اند.دی کشاندهرا به نابوموفقیت آن را دچار اشکال کرده و در نهایت آن 

های ها و تفتینتوطئه  شود.رسد دو چار دودستگی یا تجزیه مینفر یا بیشتر می 3دورویی در میان این جماعت ریشه دوانده و چنین است که تا جمعی به 

 های ناموفق بوده است.پوزیسیون نیز یکی دیگر از توجیهات این تالشم در بین اشناخته رژیعوامل مشکوک یا نا

پرداخته شده که شاید نحوه یعنی کمتر به این مسئله   گیرد کیفیت و شکل همگرایی است.ها مورد توجه قرار میها و تحلیلآن چه که کمتر در این ارزیابی

ی ندارد، و یا چهارچوب عمل یک تشکیالت و حیطه فعالیت آن درست تعریف نشده یا در عمل آهنگدف همگیرد با هکار و آن چه اساس همگرایی قرار می

ها ماهیت سازمان یا تشکیالت برای در بسیاری از این فعالیت  از محدوده تعریف شده آن بیرون رفته و همین امر به اختالف درون تشکیالت دامن زده است.

کنند و های دیگر را درک نمیشود و بسیاری حتی تفاوت بین سازمان، حزب، ائتالف و کارزار )کمپین( و نمونهن مشخص نمیگذاران آهاعضا و یا حتی پای

 از یک تشکیالت انتظاراتی دارند که ممکن است در قالب آن نگنجد. 

و تا حدی موفق بوده است ولی هیچ یک از ها نسبتا برخی از آنهای متعددی برای همگرایی صورت گرفته و سال گذشته در خارج کشور تالش ۳۵در طول 

پردازیم تا ببینیم کدام ها میاند که در زیر به بررسی آنها عموما بر اساس سه مدل شکل گرفتهاین تالش  ها نتوانسته به یک حرکت ملی تبدیل شود.این تالش

یک همگرایی وسیع نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و مدنی  زمینه برایست بهترین مدل شانس موفقیت بیشتری داشته است و هم کنون نیز ممکن ا

 جامعه ما باشد.

های مختلف با یکدیگر به ها و شخصیتدر این مدل، احزاب، سازمان  این مدل بیشتر در دهه اول و دوم پس از انقالب مورد توجه بود.  ائتالف/جبهه. - ۱

مسئله اساسی در این مدل،   ای تشکیل دهند.شترک سیاسی به توافق برسند و بر اساس آن ائتالف یا جبههک برنامه مانند روی یپرداختند تا شاید بتوگفتگو می

های آن کردند متناسب با وزن سیاسی خود از موقعیت مناسبی در ائتالف برخوردار شوند تا بتوانند در فعالیتنیروهای مختلف سعی می  توازن قدرت بود.

مشکلی که مستقیما از حضور این نیروها در خارج کشور و فقدان رابطه مستقیم با بدنه اجتماعی  -کرد له مشکلی اساسی ایجاد میو این مسئ  بگذارند. تأثیر

یک ایی که در ها در جامعه مورد عمل آنان )مثال از ضریب آروزن نیروهای سیاسی معموال از طریق نفوذ و تأثیر آن  شود.ها در ایران ناشی میآن

ولی در خارج کشور، و در فقدان هر گونه وسیله عینی ارزیابی وزن سیاسی یک سازمان و   گیری است.کنند( قابل اندازهت عمومی کسب میانتخابا

لف و ی ذهنی مختهاتشکیالت، از طریق انتخابات و یا حتی نظرسنجی عمومی، نیروهای حاضر و یا عالقمند به شرکت در یک ائتالف طبیعتا ارزیابی

کرد و یا پس از تشکیل با برخوردهای درونی و دادند که عمال ائتالف را در مرحله تشکیل دچار اشکال میی از وزن خود و نیروهای دیگر ارائه میمتضاد

 انجامید.کشمکش قدرت و یا تالش یک نیرو برای اعمال هژمونی خود به تالشی می

ترین این نوع فعالیت تشکیل شورای ملی مقاومت ولی موفق  شد که موفقیت بسیار محدودی داشت.یچپ دیده م هایسازمانها بیشتر در میان نمونه این تالش

ای )حزب دموکرات در این تشکیالت، که به ابتکار سازمان مجاهدین خلق پایه گزاری شد، عالوه بر این سازمان، یک حزب منطقه  بود. ۱۳۶۰در سال 

صدر های سیاسی مانند ابوالحسن بنیهای اقماری مجاهدین و تعدادی از شخصیتچک( چپ و میانه و سازمانو گروه )کوند سازمان کردستان ایران( و چ

شد، ولی در فاصله دو سال و در آغاز تشکیل، شورا مورد اقبال عمومی قرار گرفت و زمزمه پیوستن نیروهای دیگری به آن شنیده می  عضویت داشتند.

به دست داشتند سعی کردند هژمونی خود را بر شورا اعمال کنند و این عمل به جدا شدن اغلب نیروهای مستقل عضو ل شورا را ین که کنتراندی مجاهد

ره های سیاسی خود بهبرد برنامهپس از آن، مجاهدین شورا را عمال به جناح سیاسی خود تبدیل کردند و از آن به عنوان مرکبی برای پیش  شورا انجامید.

 د.جوینمی

توان علل ساختاری های مجاهدین بوده است، در عین حال نمیشکست شورای ملی مقاومت به عنوان یک ائتالف فراگیر گرچه تا حد زیادی معلول سیاست

در  سیاسی آنانو بیش وزن این شورا در زمانی شکل گرفت که نیروهای سیاسی فعال در ایران تازه به خارج پرتاب شده بودند و کم   آن را نادیده گرفت.

ولی با گذشت زمان، این امکان از بین رفت، و این واقعیت، هم ارزیابی وزن سیاسی نیروهای دیگری را که خواهان پیوستن به   ایران شناخته شده بود.

هدین از وزن و اعتبار رزیابی مجاای مثال، ابر  شد.کرد، و هم ارزیابی نیروهای موجود در شورا از سوی سایر اعضا دچار تغییر میشورا بودند مشکل می

توانست صدر و هواداران ایشان نمیچیزی که مسلما از دید بنی -صدر دو سال بعد بسیار کمتر از ارزیابی آنان در زمان تشکیل شورا بود سیاسی آقای بنی

یک مشکل  -ها ان عمل برای محک زدن آندور از میدبه  -تالف های متضاد از وزن نیروهای درون یک ائاین اختالف نظر و ارزیابی  پذیرفتنی باشد.

 شود.ها منتهی میکند و عمال به تالشی و شکست آنها را مختل میها در خارج کشور است که روند تشکیل و ادامه حیات آنساختاری این گونه همگرایی

فرمول کار ساده بود: منشوری حاوی یک   ه شده است.ه کار گرفترح شده و ببیشتر مط ۱۳۸۰این مدل از آغاز دهه   همگرایی بر اساس یک منشور. - ۲

گرفت که به آن اصول و اهداف شد و این منشور مبنای همگرایی و همکاری همه کسانی قرار میسلسله اصول و اهداف سیاسی و حقوق بشری تهیه می

زنی بر این یا آن عضو و چانه« وزن سیاسی»ای تحت عنوان ود و مسئلهورت فردی بسخن از یک برنامه سیاسی نبود، عضویت معموال به ص  پایبند بودند.

های دیگری های متبوع خود به فعالیتاعضا آزاد بودند که در سازمان  آمد.سر این که این یا آن نیرو چه سهمی از قدرت را در اختیار داشته باشند پیش نمی

هایی که اهداف منشور را مشغول شوند، و در عین حال در چهارچوب این تشکیالت در فعالیتآن نباشد( ر تضاد با که خارج از مفاد منشور بود )تا آنجا که د

 کند شرکت داشته باشند. دنبال می
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البته  و حقوق بشرمقوالتی مانند دموکراسی   یکی این که چه اصولی در منشور بیاید یا نیاید.  شد.ها با دو اشکال اساسی روبرو میاین نوع از همگرایی

چرا که همین مختصر هم از سوی بعضی مورد انتقاد « تقریبا»گویم )می  شد.ها دیده میروند و تقریبا در همه آنان اصلی منشورها بشمار میارک

یک   فت.گرقرار میمورد بحث  ها چه بیاید و یا خود مقوالت دموکراسی و حقوق بشر با چه تعریف و تفصیلی بیان شودولی در این که به جز این  بود.(

اگر منشوری قابلیت   تر و موجزتر باشد تعداد کسانی که آن را بپذیرند بیشتر خواهد بود.گوید که هر چه محتوای یک منشور خالصهاصل طبیعی اولیه می

و اگر هدف این   پیوندند.ری به آن بتعداد کمت حذب بخشی از جامعه را دارد، اضافه کردن بند جدیدی به آن ممکن است مورد مخالفت برخی قرار گیرد و

ولی در عالم واقعی   حرکت همگرایی هرچه بیشتر نیروهای سیاسی سکوالر دموکرات است نباید با تفصیل ناالزم منشور دامنه جذب آن را محدود کرد.

شد، برخی اصرار حقوق بشری نوشته میو مقوالت  ا حول اصولمثال اگر منشوری عمدت  سیاست )از نوع اپوزیسیون ایرانی آن( مسئله به این سادگی نبود.

گفت منشور باید بر تمامیت ارضی ایران یا پرچم شیر و مثال یکی می  است نیز در منشور بیاید.« مهمترین»ورزیدند که مقوالت دیگری که از دید آنان می

سومی همین نظر را در مورد   ورزید.کراسی است اصرار میدمو« اپذیرمه تفکیک نالز»دیگری بر نظام جمهوری که از دید او   خورشید ایران تأکید کند.

و البته بحث این که منشور قانون اساسی نیست و قرار نیست که مسایل مورد بحث در مجلس مؤسسان آینده   چهارم و پنجم به همین ترتیب.  فدرالیزم داشت.

 شد...ملی بود به فراموشی سپرده میه همگرایی هدف کار ک رسید ودر این جا حل و فصل شود کمتر به نتیجه می

ها باشد که بتوان از آن به عنوان یک سند وفاق ملی یاد کرد و بلکه باید حاکی از «توافق»بایستی بیان اصوال از دید بسیاری، متن یک منشور نه فقط می

ملی و بلکه همگرایی نیروهای سیاسی همسو نوشته شود تا به  ای همگراییورها نه بربه عبارت دیگر، اینان اصرار داشتند که منش  ها نیز باشد.«تفاوت»

البته اگر این امر به عنوان گام نخست به سوی یک وفاق ملی مورد نظر بود، به لحاظ اصولی اشکالی   حفظ شود.« دیگران»و « ما»نوعی تمایز 

اگر مدل اول یعنی راه جبهه و   است به چه صورت برداشته شود. بعدی قرار آمد که گام)بگذریم از این که در این صورت این سؤال پیش می  نداشت.

توانست در و اگر قرار است این کار از طریق یک منشور صورت بگیرد که این کار می  ائتالف منظور است که اشکاالت ساختاری آن را در باال دیدیم.

دانستند و بلکه بر حفظ دایمی مسو نه فقط آن را گامی به سوی همگرایی ملی نمینیروهای ه ان همگراییولی برخی از مدافع  همان گام اول انجام بگیرد.(

های سیاسی خود متهم ورزیدند و داعیان به همگرایی ملی را به خلط این مرزها و دست کشیدن از آرماناصرار می« دیگران»و « ما»مرزهای سیاسی بین 

 شد.د یک وفاق ملی فرای مرزهای سیاسی موجود بین اپوزیسیون نوعی خیانت تلقی میبرای ایجا ونه اقدامیاز دید اینان، هر گ  کردند.می

امضای یک منشور تنها به معنای موافقت با   مشکل دوم همگرایی بر اساس یک منشور، استحاله سریع تشکیالت برخاسته از آن به یک سازمان سیاسی بود.

ای خارج از توان از تشکیالت برخاسته از یک منشور انتظار داشت که در مورد مسئلهاین رو نمییست، و از فق دیگری نمفاد آن است و متضمن هیچ توا

گیری از این قبیل ممکن است از سوی بخشی از امضاکنندگان به معنای تجاوز از مواد مورد توافق هر نوع موضع  گیری کند.نص صریح منشور موضع

ولی یک عادت رایج در فرهنگ سیاسی جامعه ما رعایت این ضابطه را سخت کرده است: از یک سو   اب بکشاند.ری یا انشعگیه کنارهتلقی شود و آنان را ب

جامعه موضع بگیرد )و البته همانند نظر آنان( و از سوی دیگر، گردانندگان تشکیالت « مهم»بسیاری از اعضا انتظار دارند که تشکیالت در مورد مسایل 

شود و شماری از اعضای خود را به نویسی دیگر تبدیل میدهند. تشکیالت به یک کارخانه اعالمیهاضع سیاسی خود سوق میبه سوی مو آگاه آن راناخود

 ه است.منجر شد« واگرایی»به نوعی « همگرایی»نتیجه این که تالش برای   راند.دهد و یا آنان را به سوی ایجاد تشکیالتی رقیب میتدریج از دست می

ها ترین آنرا باید موفق  خواهان ایرانبرای ایجاد همگرایی بر اساس یک منشور صورت گرفت، تشکیل اتحاد جمهوری ۸۰هایی که در دهه تالش بیندر 

ا ر نفر آن ربیش از هزاکرد، و خواه( را دنبال میگرایی نیروهای همسو )جمهوریمنشور این اتحاد، همان طور که از نام آن پیدا است هدف هم  دانست.

گروهی مفاد منشور را با این انتقاد که در برابر رژیم جمهوری   ولی این حرکت با هر دو مشکلی که در باال توضیح داده شد روبرو گردید.  امضا کردند.

ر مسیر سیاسی مورد نظر که اتحاد ده دلیل آن و گروه دیگری پس از امضا ب  اسالمی با قاطعیت سخن نگفته کافی ندانستند و از امضای آن خودداری کردند.

در فاصله کوتاهی، جمعی از معترضان با   پسندیدند از آن کناره گرفتند.-آنان پیش نرفت، یا چون گردانندگان اتحاد آن را در مسیری پیش بردند که آنان نمی

های بعد، هر دو در طول سال  ند.دست زد« یککرات و الئجنبش جمهوریخواهان دمو»خواهی( دیگری به تشکیل نوشتن و امضای منشور )جمهوری

کافی است گفته شود که روند از دست دادن اعضا در هر دو تشکیالت تقریبا به طور مرتب ادامه   جریان دچار تحوالتی شدند که این جا مورد نظر نیست.

 ها صورت گرفته است. که انشعابات جدیدی در آنرسیده و بلبه جایی ن خواهیهای متعدد برای ایجاد یک تشکیالت واحد جمهورییافته و نه تنها تالش

شود حول یک عمل مشترک با شعاری واحد متحد شوند، با این هدف در این مدل، از مردم خواسته می  همگرایی بر اساس یک روند یا عمل مشترک. - ۳

زنی برای تقسیم قدرت در درون تشکیالت مطرح است چانه نامه سیاسی واین جا نه بردر   که این عمل مشترک زمینه همگرایی را در سطح ملی فراهم کند.

عضویت در آن هم هیچ محدودیتی ندارد و هر فرد و سازمان   ها امضا گذاشته شود.و نه بحثی از منشور یا اصولی که باید مورد توافق قرار گیرد و پای آن

صدایی با یک دیگر با شعاری واحد و ، الزم نیست تشکیالتی در کار باشد، و تنها همدر واقع  دد.به آن بپیون تواند با پذیرش این عمل مشترکو تشکیالتی می

اگر تشکیالتی هم بر اساس این شعار واحد ایجاد شود فعالیتش به تالش برای   شود.التزام به عمل مشترک، برای شرکت در این همگرایی ملی کافی تلقی می

در این مدل،   الزم نیست )و در واقع، نباید( از آن سر بزند. -حتی در مسایل حقوق بشری  -یری دیگری گو هیچ موضعر خواهد بود تحقق این هدف منحص

 آید.های متفاوت از آن به مراتب کمتر پیش میهمگرایی در واقع حول یک پروژه است و نه یک متن، و مشکل خروج از متن یا تفسیر

این تالش، با نشر متن کوتاهی حاکی از خواست برگزاری یک رفراندوم   صورت گرفت جنبش رفراندوم بود. ۸۰هه نوع که در د ترین تالش از اینموفق

حمایت از  برای تدوین قانون اساسی ایران بر مبنای اعالمیه جهانی حقوق بشر آغاز شد و در فاصله کوتاهی بیش از سی هزار امضا از طریق اینترنت در

داد که در این حرکت، تقریبا تمامی مرزهای سیاسی در هم شکسته شده و طیف وسیعی از نیروهای سیاسی ن میع امضاها نشاتنو  گردید. آوریآن جمع

شد و به جنبش رفراندوم البته موفق ن  اند.طلب، فدرالیست و مرکزگرا و ... به آن پیوستهخواه و پادشاهیطلبان تا براندازان نرم، جمهوریایران از اصالح

از جمله، این که فراخوان   دیگر برای همگرایی ملی پیوست، ولی این امر نه ناشی از مشکالت ساختاری آن و بلکه عوامل برونی آن بود.های ناموفق تالش

مراه با بعدی پروژه ههای شخصیت سیاسی/مدنی که بیشترین آنان در داخل کشور بودند منتشر شده بود و اختالف نظر جمع در مورد گام ۸با امضای 

 های سیاسی از سوی رژیم بر افراد داخل کشوری آنان مانع از آن شد که حرکت با روندی مناسب پیش برود، و پس از مدتی به خاموشی گرایید.فشار

ن در جریا« زادانتخابات آ» ها حول شعار و خواستاین حرکت  کنند.های مشابهی در جریان است که این مدل را به صورت دیگری دنبال میاکنون حرکت

های آن مدل را با خودهمراه دارد، ولی اند که عمال محدودیتها این مدل را با مدل پیشین )حرکت حول یک منشور( تلفیق کردهبرخی از این حرکت  است.

این حرکت برای   کند.د فعالیت میانتخابات آزاشکل گرفته از این تلفیق احتراز کرده و صرفا حول پروژه « اتحاد برای دموکراسی»حرکتی که تحت عنوان 

در آن   المجالس مبنای فعالیت خود قرار داده است.اتحادیه بین ۱۹۹۴اجتناب از هر گونه ابهام و تفسیرهای متفاوت، انتخابات آزاد را بر اساس بیانیه سال 

اتحاد   نی برای تفسیر و تأویل باقی نگذاشته است.ه و جای چندافصیل بیان شدهای الزم برای انتخابات آزاد به تزمینهها و پیشبیانیه، تعریف و ضرورت

جامعه  برای دموکراسی شعار و خواست انتخابات آزاد با این تعریف را هم به عنوان وسیله گذار از جمهوری اسالمی به یک نظام سکوالر دموکرات به

آن تعهد خود را به حاکمیت صندوق رأی در مرحله گذار و پس از آن ا التزام به خواهد با میسیاسی و مدنی ایران پیشنهاد کرده است و هم از این نیروه

ترین خواست سیاسی مردم ایران است و حرکت حول آن از قدرت درونی بسیار زیادی برای ایجاد یک انتخابات آزاد بدون تردید عمومی  اعالم کنند.
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گیری سیاسی احتراز کند و به دام تبدیل شدن به یک ونه فعالیت و موضعحرکت از هر گاین که این  مشروط بر -همگرایی در سطح ملی برخوردار است 

 سازمان سیاسی دیگر نیفتد. 

گیری که آن را به این یا های سیاسی جامعه ایران را به رسمیت بشناسد و از هر گونه موضعگیرد باید تفاوتحرکتی که برای ایجاد همگرایی ملی شکل می

شرکت   چنین حرکتی، جانشین هیچ حرکت دیگر سیاسی یا مدنی و یا حتی حقوق بشری نباید بشود.  ن دهد احتراز کند.تر نشانزدیکگرایش سیاسی آن 

ها چشم های مناسب دیگر دنبال کنند و به این حرکت به عنوان ظرف آن فعالیتهای دیگر خود را در سازمانکنندگان در این حرکت، باید فعالیت

های مربوط دیگر باید صورت های حقوق بشری اعضای این حرکت نه از طریق آن و بلکه از طریق سازماندالل کرد که فعالیتتوان استمی حتی  ندوزند.

تواند یهای خود را دارند و یک حرکت که همگرایی ملی را هدف خود قرار داده است نماعضای چنین حرکتی حتی در مسایل حقوق بشری اولویت  گیرد.

ما باید یاد   ها تصمیم بگیرد ویا برای احتراز از آن شبانه روز به فعالیت حقوق بشری بپردازد و از برنامه و هدف اصلی خود دور شود.یتورد این اولودر م

یم هدف و و اقداماتی که الزمه مستقها گیریبگیریم که از هر جریان و حرکتی کارکرد مربوط به آن حرکت را توقع داشته باشیم و از کشاندن آن به موضع

 تا حد زیادی در امان مانده است.  از کشانده شدن به این ورطه تا کنون« اتحاد برای دموکراسی»  برنامه آن نبوده است احتراز کنیم.

hehttps://www.facebook.com/HosseinBagherZad  
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 اعالمیه اتحادیه بین المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه( 2پیوست )
 

 
 متن کامل

  تصویب شده به اتفاق آرا در اجالس یکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه بین المجالس

 ۱۹۹۴مارس  ۲۶پاریس 

 

 شورای اتحادیه بین المجالس

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارند اقتدار حکومت باید به موجب انتخابات ادواری و  با تاکید براهمیت اعالمیه جهانی حقوق بشر و

 واقعی به اراده مردم متکی باشد؛

 

حق مشارکت  اند، از جملهای پذیرفته شدهبا تصدیق و تایید اصول بنیادین راجع به انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورها در اسناد جهانی و منطقه

ا رای گیری مخفی انجام مستقیم یا غیر مستقیم همه افراد در اداره کشور خود به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، حق رای دادن در انتخاباتی که ب

 ی همراه با دیگران؛همی شود، برخورداری از موقعیت مساوی برای نامزد شدن و بیان دیدگاههای سیاسی خود به صورت انفرادی یا گرو

 

یش را با آگاهی از این حقیقت که هر دولت از این حق حاکمه برخوردار است که طبق اراده مردم خود، نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خو

 بدون مداخله دیگر دولت ها و براساس منشور ملل دولت متحد آزادانه برگزیند و توسعه دهد؛

 

 ار نظام های دموکراتیک کثرت گرای نماینده مردم در سراسر جهان؛ربا آرزوی اعتالی استق

 

است و اینکه  با شناسایی اینکه ایجاد و تحکیم روندها و نهادهای دموکراتیک، مسولیت مشترک حکومت ها، انتخاب کنندگان و نیروهای سیاسی سازمان یافته

ستمر برای حمایت از حقوق و منافع حکومت شوندگان است و این امر که به عنوان یک مانتخابات ادواری و واقعی رکن الزم و جدایی ناپذیر تالشهای 

 شود؛تجربه عملی، حق هر کس به مشارکت در اداره کشور خود عاملی حیاتی در برخودداری موثر از حقوق و آزادیهای اساسی تلقی می

 

ازمان های منطقه ای، مجامع پارلمانی و سازمان های بین المللی و ملی غیر دولتی در سبا استقبال از گسترش نقش سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المجالس، 

تصویب می شود و موکدا از دولتها و پارلمان ها در « اعالمیه راجع به انتخابات آزاد و منصفانه»ارایه معاضدت های انتخاباتی به درخواست دولت ها; 

 :اصول و معیارهای زیر عمل کنند یشود که تحت راهنمایسراسر جهان در خواست می

 

 انتخابات آزاد و منصفانه .۱

 

ا رای گیری در هر کشوری، اقتدار دولت تنها می تواند از اراده مردم منبعث گردد، مردمی که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم ب

 .فراگیر مساوی و مخفیانه شرکت می کنند

 

 خاباتیانتحقوق رای دهی و  . ۲

 

 .آلف( هر شهروند که به سن قانونی رسیده باشد)شهروند بالغ(، حق دارد که بدون تبعیض از حق رای دادن در انتخابات برخوردار باشد

 .باشند شتهب( هر شهروند که به سن قانونی رسیده باشد، حق دارد که به آیینی موثر، بی طرفانه و بدون تبعیض، برای ثبت نام رای دهندگان دسترسی دا

قابل احرازند ت( هیچ شهروند واجد شرایط نباید از حق رای دان محروم یا از ثبت نام به عنوان رای دهنده منع گردد، مگر طبق موازینی که به طور عینی 

 .الملل سازگار باشنداند، مشروط براینکه این موازین با تعهدات دولت در حقوق بینو به موجب قانون مقرر شده

ی د که از حق رای دادن یا حق ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم شده است حق دارد به مرجع صالح دادخواهی کند تا تصمیم متخذه در باره وفر هر پ(

 .را مورد بررسی قرار دهد و هرگونه اشتباهی را فورا و به طور موثر تصحیح نماید

 .ساوی وموثر به مراکز رای گیری برخوردار استی مهر رای دهنده به منظور اعمال حق رای، از حق دسترس ث( 

 .چ( هر رای دهنده محق است که حق رای خود را در تساوی با دیگران اعمال کند و به رای او اعتباری یکسان با رای دیگران داده شود

 .حق رای دادن به صورت مخفی مطلق است و به هیچ وجه نباید محدود گردد ج( 

 

 ،حزبی و مبارزاتیزدیحقوق و تکالیف نام .۳

 

کومت الف( هرکس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در ح

 .طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین المللی دولت مغایر باشد

 .ق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتی به حزب یا سازمان سیاسی وارد شود، یا همراه دیگران حزب یا سازمان سیاسی تشکیل دهدس حب( هرک

 :هرکس منفردا یا مجتمعا با دیگر افراد حق دارد ت( 

  دیدگاه های سیاسی خود را بدون بیم و نگرانی ابراز کند؛ *

 اطالعات باشد و به انتخابی آگاهانه مبادرت ورزد؛ مبادلهدرصدد یا در مقام دریافت یا  *

 ;برای مبارزات انتخاباتی در کشور آزادانه رفت و آمد کند *

 .بر مبنای مساوی با دیگر احزاب سیاسی از جمله حزب تشکیل دهنده دولت حاکم، به مبارزه انتخاباتی بپردازد *

سی به رسانه ها به ویژه رسانه های ارتباط جمعی، از موقعیت مساوی با نامزدهای احزاب دیگر ی دسترپ( هر نامزد انتخاباتی و هر حزب سیاسی باید برا

 .برخوردار باشد تا دیدگاه های سیاسی خود را ارایه دهد
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 .ث( حق امنیت جانی و مالی هر نامزد انتخابات باید شناخته و تامین گردد

 .حق دارد در موارد نقض حقوق سیاسی و انتخاباتی از جبران خسارت قانونی برخوردار شود دارد وچ( هرفرد و حزب سیاسی حق تامین و حمایت قانونی 

اند و در هر جامعه ی دموکراتیک به علت مسایل ج( حقوق فوق تنها می تواند تابع چنان محدودیتهایی خصلتا استتثنایی گردد که به موجب قانون معین شده

هداشت، اخالق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضروری و معقولند; مشروط بر اینکه این محدودیت ها با ت از بامنیت ملی یا نظم عمومی، یا حمای

و حقوق تعهدات کشورها در حقوق بین الملل سازگار باشند. محدودیت های مجاز نسبت به حق نامزد شدن در انتخابات، ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، 

ال شوند که ناقض اصول عدم تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا دیدگاه سیاسی یا غیر سیاسی، منشا ای اعممبارزاتی نباید به گونه 

 .اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا هر وضعیت دیگر باشند

عی صالح دادخواهی کند تا مرجع مذکور به مرجح( هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او سلب یا محدود شده باید حق داشته باشد 

 .آن تصمیمات را بررسی، و اشتباهات را به طور فوری و موثر تصحیح کند

 .زدخ( حقوق نامزدی، حزبی و مبارزاتی توام با تکالیفی در قبال جامعه است. مخصوصا این تکلیف که هیچ نامزد یا حزب سیاسی نباید خشونت بور

 .در انتخابات مبارزه می کند باید حقوق و آزادیهای دیگران را محترم شمردسی که گ( هر نامزد و حزب سیا

 .ک( هر نامزد و حزب سیاسی که در انتخابات مبارزه می کند باید نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه را بپذیرد

 

  حقوق و تکالیف کشورها .۴

 

روند قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بین الملل، حقوق و موجب  الف( کشورها باید اقدامات تقنینی و غیر تقنینی الزم را به

 :چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند. به ویژه کشورها باید

 ;( آیینی موثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رای دهندگان ایجاد نمایند1الف 

ل می موازینی روشن مانند سن، شهروندی و اقامت برای ثبت نام رای دهندگان اتخاذ نمایند و تضمین کنند که این موارد بدون هرگونه تبعیض اعما ( 2لف ا

 ;شوند

در آورند که حزب و ت نظم ( امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی را فراهم کنند و حتی االمکان تامین هزینه احزاب سیاسی و مبارزاتی را تح3الف 

 ;دولت حاکم جدای از یکدیگرند و شرایط رقابت در انتخابات قوه قانون گذاری منصفانه است

 .( برای اطمینان از اینکه مردم با مسایل و آیین های انتخاباتی آشنا هستند، برنامه های ملی آموزش همگانی را ایجاد یا تسهیل کنند4الف 

 

اطمینان از دستیابی تدریجی و تحکیم اهداف دموکراتیک، باید اقدامات سیاست گذاری و نهادین الزم را اتخاذ نمایند. از  منظور ب( به عالوه کشورها به

 :جمله اینکه یک ساز و کار بی طرفانه، مستقل و متعادل برای مدیریت انتخابات فراهم کنند. به عنوان مثال باید

خابات، آموزش دیده هستند و بی طرفانه عمل می کنند، و اینکه آیین های رای گیری منسجمی ایجاد شده و مختلف انتمطمئن شوید که مسووالن امور  ( 1ب 

 ;به اطالع عموم رسیده است

وز آمد ( مطمئن شوند که رای دهندگان، ثبت نام کرده و فهرست انتخاباتی و آیین های رای گیری با مساعدت ناظران ملی و حسب لزوم بین المللی، ر2ب 

 ;ه اندشد

قرار  احزاب، نامزدها و رسانه ها را تشویق کنند که یک ضابطه رفتاری واحد را برای انجام مبارزات انتخاباتی و دوره ای رای گیری مورد پذیرش ( 3ب 

 ;دهند

 ;واجد شرایط نیستند، تضمین کنندکسانی که اعتبار برگه رای را با انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از از رای دهی مکرر و یا رای دهی توسط  ( 4ب 

 ;اعتبار روند شمارش آرا را تضمین کنند

 

، دولت و ت( کشورها باید حقوق انساتی همه افراد موجود در قلمرو، و تحت صالحیت خود را مورد احترام قرار دهند و تامین کنند. در زمان انتخابات

 : ارکان حکومتی باید تضمین کنند که

 مد، انجمن ها، تجمعات و بیان، به ویژه در قالب راهپیمایی و تجمعات سیاسی محترم شمرده شوند؛ی رفت و آآزاد ( 1ت 

 های دولتی و عمومی برخوردار شوند؛( احزاب و نامزدها دیدگاه های خود را آزادانه به انتخاب کنندگان منتقل کنند و از دسترسی یکسان به رسانه2ت 

 .ش بی طرفانه انتخابات در رسانه های دولتی و عمومی انجام گیردتضمین پوشاقدامات الزم برای  (3ت 

 

ارایه مواضع پ( برای انجام انتخابات منصفانه، کشورها باید اقدامات الزم را جهت حصول اطمینان از اینکه احزاب و نامزدها از فرصت های معقول برای 

 .انتخاباتی خود برخوردار هستند، به عمل آورند

تضمین احترام اصل مخفی بودن رای و اینکه رای دهندگان بتوانند رای خود را آزادانه و بدون ترس با ارعاب به صندوق ها بریزند، کلیه  ورها بایدث( کش

 .اقدامات الزم و مناسب را اتخاذ کنند

نونی انجام می پذیرد و امنیت، صحت و اعتبار مات غیرقاچ( عالوه براین، مقامات حکومتی باید تضمین کنند که رای گیری بدون هرگونه تقلب یا دیگر اقدا

رت می روند رای گیری حفظ میشود و همچنین تضمین نمایند که شمارش آرا مشروط به نظارت و بازبینی بی طرفانه است که توسط افراد آموزش دیده صو

 .گیرد

به عمل آورند، مثال از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر نتخاباتی ج( کشورها باید اقدام الزم ومناسب را برای اطمینان از شفافیت کل روند ا

 .مجاز

امات دولتی خ( کشورها باید با انجام تمام اقدامات الزم وضروری مطمئن گردند که احزاب، نامزدها و هواداران آنها از امنیت مساوی برخوردارند و مق

 .اندعمل آوردهاباتی به اقدامات الزم را برای جلوگیری از خشونت انتخ

فورا و در گ( کشورها باید تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر و شکایات راجع به روند انتخاباتی فورا و در چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات 

 .ه ها، رسیدگی و احراز می شوندیا دادگا چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات، به طور موثر توسط مقامی مستقل و بی طرف مانند کمیسیون انتخاباتی

 

 "برگرفته از کتاب " انتخابات آزاد و منصافانه در حقوق و رویه بین الملل
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 پرفسور گای اس. گودوین گیل

 ترجمه : دکتر سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی
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 توضیحات با بشر جهانی حقوق اعالمیه کامل مجموع: ( 3پیوست )

 
 ن مداران و آنهایی که کرامت انسانی را در جهان پاس و ترویج مینمایند. با درود به تمامی انسا

است. تا با در زیر متن کامل اعالمیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و برگردان  فارسی با توضیحات کوتاه, برای فعالین مدنی و سیاسی آورده شده 
 تر اجرای ان در جامعه و کشورمان میسر سازند. پاسدارش و از همه مهم مطالعه آن، توانایی درک و ترویج،

 " و برگردان ب. بی نیاز )داریوش(, استوار است, را برای شما گرامیان توانسته ام فراهم کنم. Pooya  e.Vاین مجموع را که برآیند زحمات انجمن پویا "
 با مهر

 اکبر کریمیان
 ۱۳۹۵آبان  ۶

 ش27/10/2016
 

  .توضیحات با بشر قجهانی حقو اعالمیه کامل مجموع
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  1ماده
 Article 1.  

   
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and 

should act towards one another in a spirit of brotherhood. 
 :۱ ماده
 .باشند داشته برادران رفتاری یکدیگر با باید و ورند بهره وجدان و خرد از همه .میشوند زاده برابر حقوق و کرامت با و ازاد نهاانسا ی همه

 

 《برادری برابری، ازادی،》
 کران بی و "طبیعی آزادی" ا،ج این در آزادی مفهوم .باشند برخوردار آزادیها از برابر ی گونه به دارند حق و میشوند زاده ازاد آدمیان ی همه :توضیح
 ی محدوده در چه فرد، آزادی بنابراین .نرساند آسیب دیگری آزادی به کسی تا میشود محدود و تعریف قانون چهارچوب در فرد هر آزادی بلکه نیست،

 یک آزادی مدرن تعریف جامعه، یک بر حاکم سنت و فرهنگ از نظر صرف رو، این از .میشود تعریف قانون با همگانی، حوزه محدوده در چه و خصوصی
 همسان هاشان توانایی یا افراد تک تک مادی و مالی وضعیت که نیست معنی این به "برابر" .میباشد حقوقی نقد یک نیز آن نقد و است حقوقی تعریف

 و رشد برای "برابر امکانات" از انسانها ی همه تا بندندب کار به را خود تدابیر تمامی افراد، گوناگونی و تنوع این وجود با موظفند ها دولت جا این در  .باشد
 درست .است داشته همخوانی (۱۹۴۸) اعالمیه این نگارش زمان در مردساالرنه مسلط فرهنگ با که است مفهومی "برادرانه رفتار" .شوند بهرمند بالندگی

 .باشند داشته هم با "برادرانه و خواهرانه رفتاری " شود گفته که است آن
 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  2ماده 

 
 

Article 2.  
   

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as 
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the 
country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other 

limitation of sovereignty. 
 بشر؛ حقوق جهانی اعالمیه ۲ ماده
 وضعیت یا والدت ثروت، اجتناعی، یا ملی خاستگاه دیگر، باوری هر یا سیاسی باور دین، زبان، رنگ، نژاد، مانند تنایزی، گونه هیچ بدون میتواند کس هر

 .گردد بهرمند اعالمیه این در شده وشتهن های آزادی و حقوق ی همه از دیگر،
 زمامداری یا باشد خودگردان غیر یا سرپرستی تحت ازاد، سرزمین یا کشور المللیبین و حقوقی سیاسی، وضعیت دلیل به نمیتوان را کس هیچ این، بر افزون

 .داد قرار تبعیض مورد باشد، شده محدود ای گونه به آن
 

 《تبغیص ممنوعیت》
 توضیح؛

 شده استوار آن بر اعالمیه این موارد همه که است ای بنمایه زدایی تبعیض دیگر، سخن به .است "زدایی تبعیض" بشر حقوق اعالمیه در کلیدی مفاهیم زا یکی
 ی درباره گیری یرا و گفتگو زمان در .است مستمری یا آزاد غیر کشورهای در تبعیض رفع است، شده اشاره آن به ماده این در که دیگری مهم ی نکته .اند
 های جنبش از بسیاری ماده همین به استناد با .داشت اختیار در را مستندات بیشترین بریتانیا هنگان، آن در زیرا .بود بند این مخالف بریتانیا دولت ماده، این

  .آورند بدست را خود سیاسی مشروعیت توانستند بخش رهایی
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  بشر حقوق جهانی اعالمیه  3ماده
 
 

Article 3.  
   

Everyone has the right to life, liberty and security of person.  
 

  ۳ ماده
 .دارد فردی امنیت و آزادی زندگی، حق کس هر
 

 《آزادی حق و زندگی حق》

 :توضیح
 حکم لغو معنی به هنوز اصل این لبتها .است برخوردار مرکزی اهمیت از دلیل همین به و است اعالمیه این مواد دیگر اجرای برای حق نخستین زندگی حق

 .دارد وجود سنگین جنایات برای اعدام کیفر جهان کشورهای از بسیاری در است؛ نکرده ممنوع را آن و نیست اعدام
  .کشاند چالش به را هادولت ، اعدام حکم لغو برای راستا این در (۵ماده) سهمگین و سخت کیفرهای ممنوعیت و (۳)زندگی حق به اتکا با میتوان البته
  .بخشید حقوقی مشروعیت را اعدام علیه مبارزه بدان اتکاء با میتوان که است حقوقی زمینه آن ماده این

 ی همه و سازد فراهم را خود شهروندان امنیت و آزادی دارند، وظیفه ها دولت .است برخوردار کانونی اهمیت از امن زندگی و آزاد حق زندگی، حق مانند
  .ببیند آسیب دولتی، غیر یا دولتی گروهی، یا کسی سوی از حق این که نگذارند تا ببندد کار به را کنمم تدابیر

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  4ماده

 
 Article 4.  

   
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.  

 
 ۴ ماده
 .است ممنوع شکلی هر به ستد و داد و داری برده داشت، نگاه بیگاری یا بردگی در نباید را کس هیچ

 

 《برده ستد و داد و داری برده علت ممنون》
 توضیح؛

 و دانمارک ۱۷۹۲) است هداشت وجود بشر حقوق جهانی اعالمیه از پیش اصل این و است قدیمی نسبتا هنجار یک برده ستد و داد و داری برده ممنوعیت
 وجود (سودان مانند)آفریقا در خود کالسیک اشکال در داری برده هنوز و است نشده حل نهایی طور به پرسمان این حال، این با .(امریکا متحد ایاالت ۱۸۶۲

 داریبرده نوع این .(بیگاری) میگیرد صورت مالکانه بزرگ توسط دارد ادامه هنوز که داری برده اشکال از یکی .میشوند گرفته کار به تولید فرایند در .دارد
 در اکنون هم که است داریبرده نوین اشکال از یکی گری روسپی برای زنان فروش و خرید .دارد ادامه آسیا و آفریقا التین، آمریکای کشورهای در هنوز
 ادامه هنوز که است داریبرده پوشیده اشکال از میشوند تبدیل خانگی ردگانب به دختران که اجباری هایی زناشویی سرانجام و .است یافته گسترش بسیار جهان
 .دارد

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  5ماده

 Article 5.  
   

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.  
 

 ۵ ماده
 .گیرد قرار کننده خوار و انسانی عصر خشن، مجازاتی یا رفتار ستخوشد یا شود، شکنجه نباید کس هیچ

 《شکنجه ممنوعیت》
 توضیح؛

 نظر صرف این و پذیرد نمی را سازشی هیچگونه و شود رعایت میبایستی اگر و اما بدون که است بشر حقوق اجزاء مهمترین از یکی شکنجه عین ممنوعیت
 هنوز جهان نقاط از بسیاری در که است انگیز غم واقعیت یک این حال، این با .باشد شده مرتکب را جنایتی یا تخلف چه آن از پیش متهم که است آن از

 ترین خشن از یکی شکنجه .میشود بسته کار به مردم ترساندن برای یا اعتراف گرفتن یا و اطالعات آوردن بدست برای یا اساسان شکنجه .دارد رواج شکنجه
 که جا آن از .سازد نابود را او پیکر و روح و بشکند هم در را قربانی تا آید می در اجرا به مند سامان ای گونه به که کیفرهاست و رهارفتا ترین اخالقی غیر و

 تجاوز زوانی، های شکنجه ماننده است، دشوار بسیار آن اثبات که میشوند متوسل هایی روش به امروزه کنند شکنجه آشکارا نمیتوانند ها دولت از بسیاری
 .غیره و الکتریکی شوک و جنسی

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  6ماده
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 Article 6.  
   

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.  
 

 ؛۶ ماده
 .شود شناخته رسمیت به قانون برابر در شخص یک عنوان به جا همه در دارد حق کس هر
 

 《انسان حقوقی خصیتش شناسایی》

 :توضیح
 شی عنوان به برده به روم قوانین .نیست شی یا چیز یک انسان، یعنی .شود شناسایی "حق صاحب" عنوان به کس هر که دارد تاکید اصل این بر ماده این

 مجاز دولتی هیچ که دارد می بیان روشنی به "کس هر" ی واژه .شد نمی شناسایی حقوق، و حق دارای انسان یک عنوان به برده دلیل همین به و مینگریستند
 .شود قایل تبعیض بیگانگان و خودش شهروندان میان نیست

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  7ماده

 Article 7.  
   

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to 
equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such 

discrimination.  
 
 ۷ ادهم

 تبعیض رفتارهای برابر در که دارد حق انسان هر  .شوند مندبهره قانون پشتیبانی از تبعیضی هیچ بدون دارند حق و هستند یکسان قانون برابر در انسانها همه
  .باشد برخوردار قانون حمایت از انجامد می تبعیضی چنین به که اقداماتی برابر در یا و گذاردمی پا زیر را اعالمیه این دورنمای که ی آمیز

 《قانون مقابل در برابری》

 :توضیح
   . گیرند بکار برابر ایگونه به انسانها کال و شهروندان همه برای را قوانین که میکند موظف را هاماده،دولت این

  .درآورند اجرا به جنسیتی یا دینی نژادی، اجتماعی،سیاسی، وضعیت با متناسب را آن اجرای و قوانین که نیستند مجاز ها دولت ترتیب بدین
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  8ماده
 Article 8.  

   
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental 

rights granted him by the constitution or by law.  
 ۸ ماده
 صالحیت با های دادگاه موثر پشتیبانی از اند، شده تضمین نینقوا دیگر یا اساسی قانون در که خویش، بنیادین حقوق شدن پایمال صورت در دارد حق کس هر

 .شود برخوردار کشوری

 《حقوقی حمایت از برخورداری حق》

 :توضیح
 شکایت خود کشور در دادرسی مرجع یک به شان، حق شدن پایمال صورت در بتوانند آنها که است شهروندان برای امکان این آوردن بوجود ماده این هدف
 یا) کرده پایمال را آنها شده تصریح و تعریف حقوق که کشور در دیگری قدرت هر یا دولت از دادرسی مراجع این نزد بتوانند میبایستی شهروندان .کنند

 .کنند شکایت (شده پایمال که میکنند احساس
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  9ماده
 Article 9.  

   
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.  

 ۹ ماده
 .کرد تبعید یا زندانی بازداشت، خودسرانه نباید را کس چهی

 《تبعید و خودسرانه بازداشت برابر در شهروندان حمایت》

 :توضیح
 حقوق، مبنایی بدون یعنی خودسرانه کیفرهای این که زمانی ولی کند، تبعید یا زندانی بازداشت، را خود خطاکار شهروندان که است مجاز دولتی هر طبعا
 حاکم قوانین که است ممکن دیگر سوی از .است شده پایمال اعالمیه این در شده تعریف بشر حقوق آنگاه گیرند صورت مدافع وکیل بدون و علنی اهدادگ بدون

 در .سازند ودمحد را فردی های آزادی حاکم، آمیز تبعیض قوانین این به اتکا با دولتها یعنی .باشند شده استوار تبعیض اساس بر خود معین ی جامعه یک بر
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 برای برابر ای گونه به را خود قوانین باید دولتها دیگر سوی از و باشند تبعیض گونه هر از تهی حاکم قوانین باید که این یکی دارد، رویه دو ۹ ماده حقیقت
 .اورند در اجرا به شهروندان ی همه

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  10ماده

   
 Article 10.  

   
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the 

determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.  
 ۱۰ ماده
 تکلیف و حقوق ی درباره دادگاهی چنین تنها و شود رسیدگی علنی و عادالنه طرف، بی و مستقل دگاهدا یک در دعوایش که دارد حق کامل برابری با کس هر
 .بگیرد تصمیم او علیه کیفری اتهام گونه هر یا و او

 《طرف بی و مستقل دادگاه یک در علنی دادرسی از برخورداری حق》

 :توضیح
 دیگری شخص علیه شخص یک که زمانی یعنی است، مدنی حقوق دعواهایی روی بر دهما این تمرکز .پردازد می عادالنه ها دادرسی به ۹ ماده مانند ماده این

 .میدهد گوش متهم و شاکی اظهارات به بیطرف و مستقل که است دادرسی و دادگاه یک برپایی ماده این هدف .کند می شکایت
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  11ماده
 Article 11.  

   
(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in 

a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.  
(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal 

offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed 
than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.  

 
 ۱۱ ماده
 دفاع برای ضروری های تضمین ی همه او به که علنی، دادرسی یک در او اتهام که گاه تا میشود شمرده گناه بی باشد، شده متهم بزهکاری به سیک اگر (الف
 .برسد اثبات به قانون طبق است، داده را خود از
 همچنین .کرد محکوم نمیشده، شناخته جرم المللی بین یا کشوری حقوق به بنا آن رخداد هنگام در که کاری ندادند انجام یا دادن انجام برای نباید را کس هیچ (ب

 .نمود تحمیل او بر بوده، معمول جرم رخداد زمان در که چه آن از تر سنگین کیفری نباید

 《متهم برای خود از دفاع حقوقی امکانات و گناهی بی احتمال》

 :توضیح
 :میگیرد بر در را اساسی حق چهار و شدمیبا عادالنه دادرسی یک تضمین نیز یازده ماده موضوع

 و طرف بی دادگاه یک در او جرم که زمانی تا شود محسوب گناه بی میبایستی شد جنایتی یا بزه به متهم کسی اگر که است معنی این به "گناهی بی احتمال" -۱
 .گفت سخن "احتمالی مجرم" مفهوم از بایستیمی همواره شد، بازداشت جرمی اتهام به کسی اگر دلیل همین به .برسد اثبات به عادالنه

 یک که است موظف دولت آنگاه بگیرید، مدافع وکیل یک نتوانند مالی لحاظ به متهم اگر .باشد داشته مدافع وکیل یک بتواند باید متهمی هر یعنی "دفاع حق" -۲
 بگذارد او اختیار در مدافع وکیل

 را دولت به راستا همین در و ها دادگاه به شهروندان عمومی اعتماد بلکه است برخوردار کننده تعیین اهمیت زا متهم برای تنها نه دادرسی "بودن علنی" -۳
 .شد خواهد بیشتر بشر حقوق کردن پایمال احتمال آنگاه گیرد، صورت نهانی ی گونه به دادرسی اگر زیرا .میکند تقویت

 در که شود تلقی جرم معدنی کنش یا رفتار کنونی قانون طبق اگر مثال ."ننیگردد بر گذشته به" نونقا که است معنی بدان "قانون و جرم زمان هماهنگی" -۴
 .کرد محکوم و محاکمه نوین قانون با زده، عملی چنین به دست قانون این تصویب از پیش که را کسی نمیتوان صورت این در نمیشده، محسوب جرم گذشته
 ادامه ۱۹۵۶ سال تا و شد آغاز ۱۹۴۷ سال از که بود کارتی مک سناتور ی دوره به موسوم دوره در مورد این در بشر حقوق نقض برجسته موارد از یکی
 غیر فعالیتهای" عنوان زیر میکردند همکاری شوروی طرفدار های کمونیست با (نازیسم علیه متفقین اتحاد) جنگ زمان در که کسانی از بسیاری .یافت

  .میپرداختند هزینه بود ازاد زمانی که فعالیتهای برای میبایستی آنها یعنی .شدند محاکمه یکارت مک دوره در "امریکایی
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  12ماده
 Article 12.  

   
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks 

upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or 
attacks.  

 ۱۲ ماده
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 حق انسانی هر .شود رسانده آسیب او نام و ابرو به یا بگیرد، صورت سرانه خود های مداخله نباید کس هیچ مکاتبات یا خانه خانوادگی، خصوصی، زندگی در
 .باشد برخوردار قانونی پشتیبانی از هایی درازی دست و ها مداخله چنین برابر در که دارد

 《ان از قانونی پشتیبانی و فرد خصوصی حریم ناپذیری خدشه》

 :توضیح
 اساس بر میبایستی آنها یعنی باشند، انهخودسر نباید دولتی های محدودیت .میکند پشتیبانی و حفاظت گوناگون های حوزه در افراد خصوصی حریم از ماده این

 .است عادالنه خود که باشند قوانینی
 :میشود تشکیل زیر اجزاء از فرد خصوصی حریم ما، امروزی درک طبق
 .(اندیشه و احساسات مو، آرایش نوع پوشش، نوع نام، مانند) فرد "هویت" (الف
 وا اش اراده خالف بر را بیمار یک نمیتوان مثال شود، نگریسته اراده و عقل دارای و کامل وجودیم عنوان به باید انسانی هر یعنی ) فرد "گزندناپذیری" (ب
 .(کند مراجعه پزشک یا بیمارستان به که کرد ار
 در فرد تصاویر و عکس انتشار از جلوگیر عمومی، ی عرصه در فرد یک خصوصی صفات یا رفتار نکردن آشکار مانند ) فرد "خشوصی چوب چهار " (ت

 .(او شخصی اطالعات نکردن پخش یا ندادند انتقال عمومی، ی عرصه
 .(دیگر انسانهای با گیری ارتباط نکردن یا کردن برقرار برای فرد بودن ازاد مانند ) فرد "خواهی ارتباط" (پ
 را سن حداقل و شوند قایل هایی محدودیت ها، بچه ندمان اجتناعی معدنی های گروه از حمایت برای ها دولت باید جا این در البته ) فرد "جنسی مناسبات" (ث

 .(کنند مشخص و معین
 شنود را کسی میتواند زمانی تنها دولت .است نظر مد نیز ارتباطی وسایل دیگر و ایمیل فکس، تلفن، بلکه ننیگردد، بر ها نگاری نامه به تنها "مکاتبات" (چ

 .باشد شده صادر قضایه ی قوه سوی از شنود یا وارسی قانونی حکم و باشد داشته وجود مستدل سوءظن یک که کند باز را افراد های فرستاده و ها نامه یا کند،
 را مقرارت این خود که هستند موظفند ها دولت .رساند آسیب کسی نام و ابرو به اتهامات یا ادعاها پخش با نباید یعنی باشد مصون باید کس هر نام و ابرو

 .نمایند تضمین هایی درازی دست چنین مقابل در را شهروندان آبروی و امت مصونیت و کنند رعایت
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  13ماده
 Article 13.  

   
(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.  

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. 
 ۱۳ ماده
  .گزیند بر را خود اقامتگاه و کند آمد و رفت کشوری هر دارد حق کس هر (الف
 .گردد باز خویش کشور به یا کند ترک را خود کشور جمله از کشوری هر دارد حق کس هر (ب

 《مهاجرت و آمد و رفت آزادی》

 :توضیح
 شهروندانش که کشورها این با ارتباط در اساسا ماده این و بود توجه مرکز در شوروی رهبری به سوسیالیستی بلوک کشورهای اعالمیه این نگارش نزما در
 شده تعریف جهانی و آزادانه بسیار ماده این .است شده تدوین نداشتند، خود کشور در را اقامت محل ی آزادانه گزینش و دیگر کشورهای به آمد و رفت حق

 هر" میگوید الف بند زیرا .نمیشود بسته کار به عمال (اجتناعی یا سیاسی یا اقتصادی بدلیل ) پناهندگی شدید گسترش یک واسطه به جدید دوران در ولی است
 وطنی جهانی فرمولبندی این با هنوز ما که میدهد نشان تجربی تاریخ .برگزیند خود اقامتگاه و کند آمد و رفت آزادانه "کشوری هر در" دارد حق "کس

 این .است شده بازنویسی تر محدود ای گونه به ماده این بشر حقوق به مربوط های کنوانسیون از بعضی در بعدها .داریم بسیار ی فاصله شهروندان
 که است حقوقی یک پایه یک ماده این دیگر سوی از .است گرفته شکل (دلیلی هر به مهاجرت) مهاجران یعنی ها خارجی با ارتباط در ویژه به هامحدودیت

 .داد گسترش را انسانها وطنی جهان ی اندیشه هم و کرد طلب را مهاجران بالواسطه و فوری حقوق هم آن اساس بر میتوان
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  14ماده
 Article 14.  

   
(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.  

(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts 
contrary to the purposes and principles of the United Nations.  

 ۱۴ ماده
  .دارد را دیگر های کشور در پناهندگی از مندی بهره و پناهندگی درخواست حق کس ره ازار، و شکنجه از گریز برای (الف
 بهره حق این از نمیتوان باشند، متحد ملل بنیادهای و اهداف با ناسازگار کفشهایم یا سیاسی، غیر عمومی، های بزهکاری پیگردها، این ی سرچشمه اگر (ب
 .شد مند

 《پناهندگی حق》

 :توضیح
 گرفتن تضمین معنی به خود خودی به ماده این .است حقوقی سپر یک میکنند، ترک ناخواسته را خود کشور سیاسی پیگرد دالیل به که کسانی برای پناهندگی
 هر موظفند آنها که نیست معنی این به گوناگون کشورهای سوی از اعالمیه این امضای .میکند طرح را "پناهندگی درخواست" حق تنها بلکه نیست، پناهندگی

 دیگری، مرجع سوی از کشورها آن استقالل و ارضی تمامیت آنگاه زیرا .کنند تضمین را او پناهندگی یا بپذیرند کرد، سیاسی پناهندگی درخواست که را کس
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 ولی .نیست المیهاع این کنندگان امضا سوی از "پناهندگی تضمین" با برابر《پناهندگی درخواست》 رو، هر به .میبیند آسیب ملل، سازمان جا این در

  .نگردانند باز اند گرفته قرار پیگرد تحت آنها که کشور به را فراریان که کند قانع را منشور این کنندگان امضا توانست ۱۹۵۱ سال در ژنو فراریان کنوانسیون
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  15ماده
 Article 15.  

   
(1) Everyone has the right to a nationality.  

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.  
 ۱۵ ماده
 .باشد تابعیتی دارای که دارد حق کس هر (ااف
 .تگرف او از را تابعیت تغییر حق میتوان نه و کرد محروم  تابعیتاش از خودسرانه میتوان نه را کس هیچ (ب

 《تابعیت از برخورداری حق》

 :توضیح
 یک به تعلق احساس از نظر صرف تابعیت، داشتن .ماند خواهد باقی ضروری انر یکی تابعیت داشتن دارد، وجود ملی هایدولت یا کشورها که زمانی تا

 حق" اعالمیه، این .شود مندبهره خود سیاسی و دنیم حقوق از نمیتواند شهروندی هیچ تابعیت، داشتن بدون .است مهم بسیار حقوقی بار یک دارای کشور،
 تصویب به المللیبین قانون هیچ کنون تا .بدهند تابعیت کسور، بدون انسانهای به باید کننده امضا کشورهای که نمیکنید ولی میدارد بیان را "تابعیت داشتن
 حقوق توانسته تابعیت بدون افراد به مربوط کنوانسیون وجود این با .درآورد خود عیتتاب به هستند دولت بدون که را کسانی آن کند موظف را دولتها که نرسیده
  .برساند تصویب به انسانها از دسته این برای معدنی

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  16ماده

 Article 16.  
   

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to 
found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.  

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.  
(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. 

 ۱۶ ماده
 به آنها .دهندب خانواده تشکیل کننده زناشویی یکدیگر با خود دینی یا ملی، نژادی، وابستگی از رها دارند حق اندرسیده ازدواج سن به که زنان و آن مر (الف

 .برخوردارند برابر حقوق از پیوند این گسیختن و مشترک زندگی زناشویی، پیمان بستن هنگام
 .گیرد صورت شوهر و زن کامل خرسندی و آزادی با باید زناشویی (ب
 .شود مندبهره دولت و جامعه پشتیبانی از باید رو این از و است جامعه بنیادین و طبیعی ستون خانواده (ت

 《خانواده از حمایت و زناشویی آزادی》

 :توضیح
 این در هادولت میبایستی البته .شوند داربچه و بدهند خانواده تشکیل بتوانند آنها تا میکند حمایت اندرسیده زناشویی سن به که زنانی و مردان حق از ماده این
 چند ممنوعیت ها،بچه با ازدواج ممنوعیت همخون، خویشاوندان بین ازدواج تممنوعی مانند دارند، مقرر را قانونی هایمحدودیت و قیدها رشته یک جا

 تاکید زناشویی پیمان این در مرد و زن حقوقی برابری بر بشر حقوق جهانی اعالمیه این، بر افزون .ذهن هم افتاده عقب افراد ازدواج ممنوعیت یا همسری
 به را قانونی بستر میبایستی هادولت همچنین .ببرند بین از را موجود های نابرابری مناسب تدابیر و تاقداما طی که هستند موظف هادولت رو، این از .میکند
 برابر ایگونه به زناشویی پیمان فسخ و جدایی حق از مرد و زن یعنی .نگیرند قرار تبعیض مورد زنان زناشویی، پیمان فسخ هنگام به که دهند سامان ای گونه

 .شود تعیین (دعوی و شاکی وجود صورت در) طرف بی دادگاه یک طی (حضانت حق ) بچه سرپرست حق و باشند برخوردار
 خانواده نه و دولت نه راستا این در و شوند پیمان این وارد یک من رضایت و ازاد ای اراده با مرد و زن میبایستی اینکه یعنی اجباری زناشویی ممنوعیت

 را آنها دلیلی، هر به آنها، هایخانواده که دختران برای باشد سپری و حفاظ باید ویژه به ممنوعیت این  .سازند مجبور زناشویی به را مرد یا زن هستند مجاز
 .میدهند شوهر اجبار به
 مفهوم شد، گفته زنی ۱۲ ماده که همانگونه .میکند حمایت آن از و کرده تعریف "جامعه بنیادین و طبیعی ستون" یک مثابه به را خانواده ماده، این سوم بند
 خانواده از سو یک از که است حقوقی بستر یک ایجاد جا این در دولت یک وظیفه .میشود برداشت و درک گوناگون ایگونه به ادیان و فرهنگها در "خانواده"

 برابر، حقوق درک و خانواده از نتیس درک بین زمخت کشمکشها از پرهیز برای .کند مبارزه شکلی هر در تبعیض با دیگر سوی از و آورد عمل به حمایت
 .ببرند بین از تدریج به را موانع این روشنگریها طی که هستند موظفند ها دولت

 
 بشر حقوق جهانی اعالمیه  17ماده

 Article 17.  
   

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.  
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.  

 ۱۷ ماده
 .دارد مالکیت حق دیگران، مشارکت با یا و تنهایی به کس، هر (الف
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 .کرد محروم مالکیت حق از خودسرانه نمیتوان را کس هیچ (ب

 《مالکیت تضمین》

 :توضیح
 بحث البته .امد در نگارش به "ناپذیر خدشه و مقدس حق" عنوان به آن شهروندی و انسانها حقوق ی اعالمیه در (۱۷۸۹) فرانسه در بار اولین مالکیت حق

 حقوق" و "سیاسی و شهروندی حقوق"یر درباره متحد ملل سازمان اعالمیه دو در موضوع این که است انگیز بحث چنان آن حق این درونمایه و بنمایه
 دلیل همین به و دارد ماده این از متفاوت برداشتی و درک خود، بینی جهان به بنا کس هر .نشد وارد مفصل و دقیق طور به "فرهنگی و اجتناعی اقتصادی،

 حق چه اگر دیگر، سخن به .رفت خواهد کجا تا حق این ی کرانه و کنند پاسداری را مالکیت حق میتوانند حد چه تا هادولت سرانجام که مانده باقی پرسمان این
 .است شده متمرکز نقطه این بر امروزی گفتگوهای و گفتمانها رو، این از و نشده مشخص آن اعاده ولی است شده تضمین مالکیت

 طبق و معین و ویژه شرایط در را "مالکیت حق" میتوان یعنی .کرد سلب "خودسرانه" نمیتوان را کس هیچ مالکیت حق که شده گفته ماده این دوم بند در
 ولی میداند مشروع را حق این چه اگر ۱۷ ماده دیگر، سخن به .کرد سلب مالک از -باشد سازگار انسانها همزیستی و بشر حقوق موازین با که قوانینی -قوانین
 .نمیکند ارزیابی "ناپذیر خدشه و مقدس" را آن ۱۷۸۹ سال در فرانسه اعالمیه مانند

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  18ماده

 Article 18.  
   

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion 
or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or 

belief in teaching, practice, worship and observance. 
 ۱۸ ماده
 بتواند یا و دهد تغییر را خود باور یا دین بتواند او که است آزادی این ی برگیرنده در حق این .شود مندبهره دین و وجدان اندیشه، آزادی از دارد حق کس هر

 دینی مراسم برگزاری و عبادت ان، گیری بکار ی،دین آموزش قالب در جمعی یا خصوصی دیگران، همراه به یا تنهایی به را باورش یا دین به خود وابستگی
 .دهد نشان

 《دین و وجدان اندیشه، آزادی》
 توضیح؛

 بسیار فرهنگی و معنوی ی زمینه .میشدند اعدام و میگرفتند قرار شکنجه و تعقیب مورد اعتقادی یا دینی دالیل به انسانها نیز اروپا در پیش ی دهه چند همین تا
 ارزیابی شرک و کفر ی رده در را دیگر ادیان و میپنداشتند "حق بر دین" را خود دین دینی، هر طرفداران .است داشته دینی فاتاختال در ریشه جنگها از

 و ملی عرصه در انسانها ی جوانه آشتی همزیستی اصلی های پایه از یکی همگانی، چه و خصوصی ی حوزه در چه باور، و دین آزادی رو، این از .میکردند
 میتواند و است برخوردار عقل و خرد از (۱ ماده طبق) فرد هر یعنی .باشد داشته باید فرد هر که است حقی (اگاهی) وجدان و اندیشه ازادی .میباشد مللیالبین

 ممنوع انسانها ناخودآگاه یا آگاهی در دستکاری برای داروها از استفاده با یا مغزشویی مانند دخالتی گونه هر دیگر، سخن به .باشد خود ی اندیشه ی سازنده
  .میباشد

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  19ماده

 Article 19.  
   

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without 
interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.  

 ۱۹ ماده
 بهره با و و کند دنبال را خود نظرات مانع و مزاحمت بدون فرد که است آزادی این ی برگیرنده در حق این دارد؛ بیان آزادی حق و عقیده آزادی حق کس هر

  .بپردازد خود های اندیشه و اطالعات پخش و دستیابی ،جستجو به مرزی های محدودیت بدون و ایوسیله هر از گیری

  《ای رسانه و عقیده آزادی》

  :توضیح
 نشر یا مطبوعات در دولتی سانسور .است نیز بشر حقوق پذیرترین آسیب جزو متاسفانه و است مدرن انسان حقوق از یکی بیان آزادی و عقیده آزادی
 و میشود مربوط امروزی جوامع در دموکراسی با مستقیم ایگونه به ماده این .است شده کنونی زندگی وزمرهر موارد از خبرنگاران و نویسندگان  کتابها،

 .میشود تعریف مدرن های دموکراسی ارکان از آزاد بستر این بر ها رسانه رعایت و پاسداری رو، این از .میکند تنظیم را سیاسی قدرت و مردم مناسبات
 ممنوعیت ،(افترا از پرهیز) افراد شهرت نام از پاسداری :است ها محدودیت رشته یک تابع خود این و نگریست مطلق نبایستی را "ها رسانه آزادی" البته

  .هستند ها محدودیت جزو خشونت به مردم فراخوانی و نژادپرستانه تحریکهای
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  20ماده
 Article 20.  

   
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.  

(2) No one may be compelled to belong to an association.  
 ۲۰ ماده
 .دهد تشکیل آمیز مسالمت های جمعیت و های تشکل آزادانه دارد حق کس هر (الف
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 .کرد تشکل یک در عضویت به مجبور نمیتوان را کس هیچ (ب

 《جمعیت تشکیل و اجتماعات آزادی》

 :توضیح
 این رسالت .آیدمی حساب به مدرن دموکراسی های پایه جزو ۱۹ و ۱۸ مواد مانند جو مسالمت های تشکل دیگر و سندیکا حزب، انجمن، جمعیت، ایجاد

 دیگر سوی از و میدارد بیان جمعی ی گونه به را خود اقتصادی و سیاسی های خواسته اجتماعی صنف یا گروه هر سو یک از :است دوگانه ها تسلیحات
 تا سازند فراهم را ها تشکل این فعالیت و گیری شکل شرایط که هستند موظفند ها دولت .میباشد سیاسی قدرت در مردم مستقیم غیر و مستقیم مشارکت بیانگر

 .کنند حل خشونت بدون را خود مشکالت امم و آرام بستری بر بتوانند شهروندان
 یا احزاب به میکنند مجبور را خود شهروندان که میگردد بر های دولت به ویژه به بند این .بپیوندد تشکل آن یا این به کرد مجبور را کسی نباید ضمن در

 .بپیوندند شده کنترل و دولتی سندیکایی
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  21ماده
 Article 21.  

   
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen 

representatives.  
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.  

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and 
genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free 

voting procedures.  
 

  ۲۱ ماده
 .کند مشارکت باشند، شده انتخاب آزادانه که یک نمایندگان واسطه با یا مستقیم کشور، اداره در دارد حق کس هر (الف
 .باشد برخوردار برابر امکانات از خود کشور در دولتی مشاغل به یابی دست برای دارد حق کس هر (ب
 های روش یا و مخفی، و همگانی برابر، رای حق با سالم و ادواری انتخابات در باید اراده این رو، این از است؛ مردم ی اراده دولت، زمامداری اساس (ج

 .یابد تجلی ازاد یریگرای

 《دولتی مشاغل به همگانی دسترسی برابر؛ و همگانی انتخابات حق》
 :توضیح
 است روشن رو، این از .ساختند ان ی درونمایه اجرای به ملزم را خود و اند کرده امضا را بشر حقوق جهانی اعالمیه گوناگون سیاسی های نظام با کشورها

 انسانی هر :میبلشد روشن پرنسیب و اصل یک جا این در وجود این با .است نکرده تحمیل کشورها به ویژه و معین اسیسی نظم یک جهانی ی اعالمیه این که
 منظم و متناوب طور به بلید نمایندگان گزینش یا انتخابات .برگزیند کشور مجلس در حضور برای ازاد ی گونه به را خود وکالیی یا نمایندگان که دارد حق

 از منظور .برسد دولتی مشاغل به جنسی و دینی نژادی، های تبعیض بدون که دارد حق شهروندی هر این، بر افزون .باشد تقلب از رها و ادآز گیرد، صورت
 که نششهروندا یا ها اقلیت برای که هستند موظف رابطه این در دولتها .میشود مربوط کشور یک اداره به مستقیم طور به که هستند مشاغلی آن دولتی مشاغل
 طور به و سازند بهتر را خود را سیاسی و اجتماعی موقعیت بتوانند نیز آنها تا سازند فراهم شرایطی میگیرند یا میگیرند یا اند گرفته قرار تبعیض مورد

 .کنند مشارکت اجتماعی و سیاسی زندگی در فعاالنه
   
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  22ماده
 Article 22.  

   
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort 
and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, 

social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.  
 

   ۲۲ ماده
 و ساختار با متناسب و المللی بین همکاری و ملی های تالش با که است سزاوار و دارد اجتماعی امنیت از برخورداری حق جامعه عضو عنوان به هرکس
  .گردد مند بهره ، است اوضروری شخصیت۰شخ ی آزادانه رشد و انسانی کرامت برای که فرهنگی و اعیاجتم اقتصادی، حقوق از کشور هر توانایی

 《اجتماعی امنیت از برخورداری حق》

  :توضیح
 شکوفایی برای است شده وصف باال در که مدنی و سیاسی حقوق مانند که میباشد فرهنگی و اقتصادی،اجتماعی حقوق ی درباره ۲۷ تا ۲۲ های نامه دورنمای

 رو این از .بود خواهند ناپذیر تحقق اعالمیه این در شده  بیان حقوق از ،بسیاری شهروندان مادی امنیت تامین بدون .دارند ضرورت انسانها های توانایی
 .شوند قائل اولویت خود های هزینه در باید دولتها راستا همین در .کنند تامین را خود شهروندان اقتصادی امنیت منشور، این تحقق برای که موظفند هادولت
 به  جهانی، ی جامعه نیز اینجا در .بخشد بهبود را خود شهروندان زندگی شرایط باید نخست تسلیحات، برای هنگفت بسیار های هزینه صرف جای به یعنی
 برخوردار مالی ضروری امکانات از کشورها از ریبسیا زیرا  بگیرند، بعهده را مسئولیت این از بخشی که است شده خواسته ثروتمند کشورهای از ویژه

  .نیستند
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 از نمیتواند شهروندی هیچ اجتماعی امنیت بدون زیرا  باشد، برخوردار اجتماعی امنیت از که دارد حق شهروندی هر که شد آن خواستار همچنین ۲۲ ماده
  .باشد داشته انسانی کرامت رهو در زندگی یک بتواند تا شود مند بهره فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه 23 ماده

 Article 23.  
   

(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to 
protection against unemployment.  

(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.  
(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an 

existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.  
(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.  

 ۲۳ ماده
 .دارد یکاریب هنگام به پشتیبانی و شغلی بخش رضایت و عادالنه شرایط شغل، آزادانه گزینش کار، از برخورداری حق کس هر (الف
 .کند دریافت مساوی دستمزد مساوی، کار برابر در تبعیضی هیچ بی که دارد حق کس هر (ب
 در و کند تامین انسانی کرامت درخور را اش خانواده و خود زندگی بتواند که کند دریافت کننده خشنود و عادالنه دستمزدی دارد حق میکند کار که کس هر (ج

 .شود تکمیل اجتماعی حمایت وسایل دیگر با نیازهایش لزوم صورت
 .بپیوندد سندیکا به یا و دهد تشکیل سندیکا خود منافع از پاسداری برای دارد حق کس هر (د

 

 《صنفی های تشکل و عادالنه دستمزد از برخورداری کار، داشتن حق》

 :توضیح
 البته .باشد داشته کار که دارد حق دیشهرون هر نخست، ی مرتبه در .است کرده تنظیم ای حرفه و کاری حوزه در را شهروندان گوناگون حقوق ماده، این

 ماده این ولی .کند شکایت دولت از دادگاه در کار نداشتن دلیل به نمیتواند بیکار فرد یک مثال که میدانستند هایدولت رسید تصویب به اعالمیه این که زمانی
 بیکاری جبران برای دولتها دیگر، سخن به .دهند کاهش را بیکاری است نیشد که آنجا تا که کنند تنظیم ای گونه به را خود سیاست که میکند موظف را دولتها

 بدین تا کنند تعیین دستمزد اقل حکومت یک کارگران زندگی تامین برای سو یک از :سازند متحقق را اجتماعی ی پروژه دو میشوند موظف خود شهروندان
 کنند آفرینی شعله خود بیکار شهروندان برای نتوانستند دولتها اگر دیگر سوی از و باشند داشته انسانی ارج و شان با متناسب زندگی یک بتوانند کارگران گونه

 .نمایند تضمین را خود بیکار شهروندان حداقل زندگی اجتماعی های کمک یا بیکاری ی بیمه طریق از که برای هستند موظف
 اش تعلق یا بودن خارجی (بودن زن مثال) اش جنسیت دلیل به نباید کس هیچ یعنی .است دهکر تثبیت "مساوی کار" برای را "مساوی دستمزد" ماده این دوم بند
 گرسنگی، در ریشه که انسانها ی ناخواسته های کوچ واسطه به شوربختانه .کند دریافت کمتر دستمزد معین مساوی کار یک برای نژادی یا دینی اقلیت یک به

 بومی، شهروندان به نسبت انسانها، این به و شده پایمال کارفرمایان از بزرگی بخش سوی از ماده این روزه ره دارد، غیره و دیکتاتوری های نظام جنگ،
 .میشود پرداخت کمتری بسیار دستمزد

 از یتوانم نه هایی تشکل چنین وجود بدون .است مدنی جوامع ارکان از یکی صنفی و ای حرفه منافع از دفاع برای آزاد های سندیکا از برخورداری حق
 بندهایی تحقق در میتوانند که هستند ابزارهایی ای حرفه های تشکل .کنند دنبال را خود جمعی و فردی منافع میتوانند شهروندان نه و گفت سخن مدنی ی جامعه

 .باشند سهیم "دستنزد حداقل تعیین" یا و "نساوی کار برابر در مساوی دستمزد" یعنی ماده این
 
 

  بشر حقوق هانیج اعالمیه  24ماده
 Article 24.  

   
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with 

pay.  
 ۲۴ ماده
 .میباشد حقوق پرداخت با واریاد های مرخصی و کار ساعات معقوالت محدودیت شامل ویژه به حق این تفریحدارد، و استراحت حق کس هر
 

 《تفریح و استراحت از برخورداری حق》
 هستند، تعطیل هفته در روز دو و کنند کار ساعت ۱۵ تا ۱۲ روز در نیستند مجبور دیگر کارگران اروپایی کشورهای در ویژه به امروز که این :توضیح
 که بوده مطالباتی حقوق، با مرخصی از برخورداری حق کار، زمان محدودیت انندم دستاوردهایی .است سندیکایی جنبش مبارزات قرن یک از بیش مدیون

 .شد تثبیت اعالمیه این در ۱۹۴۸ سال در سرانجام و بود شده طرح کارگری سندیکاها سوی از بشر حقوق جهانی اعالمیه تصویب از پیش سال صد از بیش
 با چندانی تفاوت آنها کاری زندگی رفته هم روی و نیستند برخوردار نامبرده حقوق این از جهان سراسر کارگران از بزرگی بخش که کرد فراموش نباید البته

 .ندارد بردگان کار حتا یا و بیگاری
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  25ماده
 Article 25.  
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(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, 
including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.  

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of 
wedlock, shall enjoy the same social protection.  

 
 ۲۵ ماده
 های مراقبت ,خانه ,پوشاک ,خوراک ویژه به -اش خانواده و فرد آسایش و رستیتند که باشد برخوردار مناسبی زندگی سطح از دارد حق کس هر (الف

 رخدادهای یا پیری ,گی بیوه ,گیری زمین ,بیماری ,بیکاری هنگام به که دارد حق کس هر همچنین باشند؛ شده تامین ان در -اجتماعی های پشتیبانی و پزشکی
 .گردد برخوردار اجتماعی های کمک از انجامیده او ندگیز گذران وسایل رفتن دست از به که ناخواسته ناگوار

 که دارند حق ,نباشند چه و باشند رسمی ازدواج ی نتیجه چه ,کودکان همه .شوند مند بهره ویژه های کمک و ها مراقبت از که دارند حق کودکان و مادران (ب
 .شوند برخوردار همسان اجتماعی پشتیبانی از

 《مناسب زندگی سطح یک از برخورداری حق》

 :توضیح
 داشتن کار زمان در باید هم اصلی، ستون و مسکن یعنی ساده، سخن به .باشد برخوردار انسانی کرامت و ارج درخور زندگی یک از که دارد حق انسانی هر
 اصلی پرسمان این به درمانی های بیمه و اجتماعی های بیمه نظام طریق از که میشوند موظف دولتها علت همین به .باشد شده تامین شهروندان بیکاری هم و

 برخوردار توانایی این از پیرامونی کشورهای از بسیاری و میباشد (اجتناعی و مالی( هنگفت یا سرمایه به نیازمند پروژه این تحقق که جا آن از .گویند پاسخ
 .رساند یاری مسیر این در را ناتوان کشورهای تا کند فموظ را ثروت کشورهای دیگری المللی بین های پیمان طی توانسته ملل سازمان نیستند،

 
 

  بشر حقوق جهانی اعالمیه  26ماده
 Article 26.  

   
(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. 

Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and 
higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.  

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for 
human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, 

racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.  
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.  

 ۲۶ ماده
 فنی  آموزش به دستیابی راه .باشد اجباری و رایگان ای، پایه و دبستانی های رده در کم دست باید، آموزش .شود مند بهره آموزش از دارد حق کس هر (الف

  .باشد شده فراهم .ند برخوردار استعداد از که کسانی ی همه برای برابر ای گونه به باید عالی آموزش به دسترسی و باشد باز همگان برای باید شغلی و
 دمتخ در باید آموزش .کند تقویت را بنیادین آزادیها و بشر حقوق از پاسداری و کند شکوفا را شخصیت که باشد ای گونه به باید آموزش گیری سمت (ب

 .رساند یاری صلح از پاسداری برای متحد ملل تالشهای به همچنین و باشد ادیان یا نژادها و ملتها ی همه بین دوستی و رواداری همدلی،
 .دارند را نخستین حق میشود داده فرزندانشان به که آموزشی نوع گزینش در مادر و پدر (ج

 《مادر و پدر حق تربیتی؛ اهداف اموزش، از برخورداری حق》
 :توضیح

 را ابتدایی آموزش که میشوند موظفند ها دولت جا این در .است رایگان ای پایه انوزش از برخورداری حق نخست ی مرتبه در آموزش، از برخورداری حق
 که هستند موظف دولتها یگرد سخن به .باشد دسترسی قابل خانوادگی، مالی وضعیت از نظر صرف همه، برای باید نیز عالی آموزش .کنند رایگان و اجباری

 .دهند ادامه خود تحصیل به مالی فشارهای از رها بتوانند آنها تا کنند فراهم بهره بدون های وام مانند تسهیالتی ندارند مالی توانایی که دانشجویانی برای
 شخصیت شکوفایی :مباشد برجسته جا این در نکته دو .است شده پرداخته دانشجویان و آموزان دانشگاه تربیتی اهداف یا گیری سمت به ماده این دوم بند در

 دینی های اندیشه تبلیغ و آموزش بجای که میکند موظف را دولتها مستقیم غیر طور به بند این .بنیادین های آزادی و بشر حقوق از پاسداری و فردی
  .میباشد آن دورنمای بشر حقوق و همزیستی ، همبستگی که دهند ترشگس را (اتیک) اخالق علم از جدید نوع یک قومی یا ناسیونالیستی بنیادگرایانه،

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  27ماده

 Article 27.  
   

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in 
scientific advancement and its benefits.  

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or 
artistic production of which he is the author. 

 ۲۷ ماده
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 آن اوردهایشان دست و علمی های پیشرفت از و شود برخوردار هنرها از .کند تمشارک آزادانه خود جامعه فرهنگی زندگی در دارد حق کس هر (الف
 .شود مندبهره

 .گیرد قرار پشتیبانی مورد اش هنری یا ادبی علمی، آثار مادی و معنوی منافع از برخورداری در کس هر حق باید (ب

 《هنری و فرهنگی زندگی در فعال و آزادانه مشارکت》

 :توضیح
 و جامعه فرهنگی زندگی از برخورداری .کرد دیدن هنری نمایشگاه یا موره و تئاتر که نیست معنی این به تنها هنری و فرهنگی زندگی  زا برخورداری حق

 ریبرخوردا حق .کرد پرستاری و مراقب آن از و داد رشد را خود قومی یا ملی فرهنگ بتوان که دارد نهفته خور در را حق این اساسا آن در آزادانه شرکت
 .میباشد نیز دیگر مردم و کشورها فرهنگی میراث از شدن بهرمند فرهنگی، زندگی از
 در که شده باعث و است شده شکافی های دگرگونی دچار اینترنت جهانی یک شبکه گسترش با بند این .گردد برمی اختراع حق و تالیف حق به اساسا دوم بند

 گرفته خود به نوینی اشکال عمل در ولی هستند باقی خود قوت به گذاشته مقررات هنوز چه اگر .شود اندیشیباز اختراع و تالیف حق تاکنونی و کالسیک نوع
 .است نشده تثبیت کنونی شرایط با متناسب نوین مقررات هنوز البته .است

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه 28 ماده

 Article 28.  
   

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can 
be fully realized.  

 ۲۸ ماده
  .درآید اجرا به کاست و کم بی اعالمیه این در شده گفته های آزادی و حقوق آن در که باشد ای المللیبین و اجتماعی نظم برقراری خواستار دارد حق کس هر

 《انسانی کرامت درخور المللیبین نظم یک تحقق برای تالش》

 :توضیح
 ماده، این .شود متحقق بشر حقوق جهانی اعالمیه در شده بیان های آزادی و حقوق آن در که باشد اجتماعی نظم یک خواستار که است انسانی هر حق این

 نظم" از منظور .شوند برخوردار انسانی شان با متناسب زندگی یک از آن ندانشهرو که کند صرف ای گونه به را خود ملی منابع که میکند موظف را دولتها
 با اهداف این تحقق برای ملل سازمان های کنوانسیون و ها اعالمیه چهارچوب که هستند موظف جهانی ی جامعه و دولتها همه یعنی اینجا در "المللیبین

 در را فقیر کشورهای که هستند موظف دموکراتیک و ثروتمند کشورهای ویژه به و جهانی ی معهجا دیگر، سخن به .باشند داشته تنگاتنگ همکاری یکدیگر
 در اجرا به عمال و است بوده کاغذ روی بر فقط ماده این تاکنون متاسفانه .رسانند یاری اقتصادی یافته توسعه و دموکراتیک سیاسی اهداف به رسیدن مسیر
 .است شده تر عمیق کشورها از بسیاری در مدارها در داروها بین شکاف همچنین و میشود بیشتر روز هر فقیر و ندثروتم کشورهای بین شکاف :است نیامده

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  29ماده

 Article 29.  
   

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.  
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law 

solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the 
just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.  

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. 
 ۲۹ ماده
 .باشد پذیر امکان او شخصیت کامل و آزادی شکوفایی آن در که است پاسخگو ای جامعه برابر در تنها کس هر (الف
 و دیگران های آزادی و حقوق به احترام و شناسایی برای قانون که باشد هایی محدودیت آن تابع تنها باید خود های آزادی و حقوق اجرای در کس هر (ب

 .است گرفته نظر در دموکراتیک ی جامعه یک در همگانی بهزیستی و یعموم نظم اخالقی، ی عادالنه هنجارهای از پاسداری برای
 .شوند بسته بکار متحد ملل بنیادهای و اهداف با ناسازگاری در نباید گونه هیچ به ها آزادی و حقوق این (ج

 《حقوقی های محدودیت فرد؛ بنیادین وظایف》
 :توضیح

 به موظف که نیستند دولتها تنها این .میکند تعریف جامعه مقابل در (شناس وظیفه)خویشکار و پاسخگو افراد عنوان به را انسانها تک تک مناسبات ماده، این
 اصل بر ماده این .ببندیم کار به خود خصوصی و اجتماعی زندگی در را  حقوق این که است شهروندان ما تک تک ی وظیفه بلکه میباشند، بشر حقوق رعایت

 .باشند داشته نیز را پذیری مسئولیت توانایی که شوند مند بهره آزادی از میتوانند کسانی یعنی است، شده استوار "فردی مسئولیت و آزادی"
 محدودیت آن دیگران ی رویه و است جامعه و دیگران مقابل در فرد های مسئولیت یکی دارد، رویه دو "دیگران های آزادی و حقوق به احترام و شناسایی"

 بشر حقوق جهانی اعالمیه که است معنی بدان این .برسند حداقل به اصطالکها و ها کشمکش تا میشوند قایل خود شهروندان برای دولتها که است قانونی های
  .نمیباشد مطلق یعنی است، تفسیر قابل دموکراتیک قانونی چهارچوب یک در بودنش همگانی و جهانی رغم علی

 
  بشر حقوق جهانی اعالمیه  30ماده

 Article 30.  
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Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any 
activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein 

 ۳۰ ماده
 اقداماتی یا فعالیت به دست آن استناد به که شود قایل حقی خود برای فرد یا گروه دولت، یک که شود تفسیر ای گونه به نباید اعالمیه این مقررات از یک هیچ

 .باشد بیانیه این در شده اعالم های آزادی و حقوق بردن بین از هدفش که بزنند

 《 بشر حقوق جهانی اعالمیه تفسیر مقررات》

 :توضیح
 برای را بشر حقوق مقررات از بخشی که بود نخواهند مجاز ها دولت ترتیب بدین .است کرده ممنوع را آن از سوءاستفاده بشر حقوق المیهاع ماده آخرین
 مواد یا ماده نفی برای سندی یا مدرک عنوان به نمیتوان را بشر حقوق اعالمیه مواد از یک هیچ دیگر، سخن به .ببندند کار به آن دیگر بخش کردن پایمال
 .کرد تفسیر دیگر
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