
 میل برای عبور از جمهوری اسالم ب
ی

 یانیۀ نهاد همبستگ

  »پیمان نوین« آقای رضا پهلویدربارۀ  

 

، ند نمود اعالم"پیمان نوین"  عنوانتحت مفادی را یک پیام ویدیویی یط ، آقای "رضا پهلوی" ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۸در 

سال گذشته هیچ دستاورد مثبتی بجز  ۴۲که جمهوری اسالیم در تلخ  ایشان در سخنان خود، بعد از اشاره به این حقیقت 

ایرانیان و همۀ ، ایران نداشته استستمدیدۀ  محروم و  برای مردم ره آورد دیگری ،، فقر و فساد غارت  رسکوب، اعدام،

ن و جریانات اپوزیسیون  به اتحاد را ز کشور در داخل و خارج ا مخالفی 
ی

برپایی   ایران را بهمردم  و  نمود دعوت و همبستگ

ن  اضات مسالمت آمب  ن حاکمیت  اعتصابات رسارسی برای درهم  برگزاری و  اعبی   نظایم برقراریجمهوری اسالیم و  شکسیی

 .فراخوانددمکراتیک در ایران 

شوم دیکتاتوری مذهتر جمهوری اسالیم از دست داده اند، برای ایرانیاین که تمایم هستی خود را در سایۀ  میتواند  این پیام

ی  از یک سو  که ایشان  باشد، چرا دلگریم و شادماین   ۀمای ایران قاطعانه نفن  آیندۀ  در بطور روشن و آشکار  را  دیفر رهبر

، اقتصادی و اجتمایع   هب اشارهبا  و  از سوی دیگر  کرده ، انساین
ی

 دو چهل و یط آسیب ها و تخریب های ویرانگر فرهنگ

ی ضدایراین  یتحاکم سال یت مردم ایران و  مورد توافق زیرین که اسایسبر اصول جمهوری اسالیم،   و ضد بشر اکبر

وهای دمکرات  ن میباشد، و رسنگوین طلب   نب   :تاکید نموده اندنب 

 استحالۀ جمهوری اسالیم  و عدم اصالح ناپذیری  -۱

 ضد انساین  و  یهتن از این رژیم ضد م کامل  عبور  طعیتق -۲

ی شورایی و  خرد جمیع ، بر پایۀو سکوالر  دمکراتیک  بر پایی حکومتی  -۳    رهبر

 و تمایم کنوانسیونها و مصوبات الحاقی  باور به اعالمیه جهاین حقوق بشر  -۴

ن نوع نظام آیندهیک رای، ایراین  هر است و  همه ایرانیان برایایران  -۵  مردم و انتخاب  ا رایب  ، تعیی 

ویی جریان هیچ  -۶  سازد. ایران را از رسر این رژیم اهریمتن آزاد به تنهایی قادر نیست در اپوزیسیون یا نب 

وزی،سب ک -۷  رسارسی و نیازمند یک  پب 
ی

ده  ائتالف یک مسئوالنه برای ایجاد  همبستگ  است.  گسبی

انمفاد پیمان نوین آقای رضا پهلوی  ید،اعالم نما است که خرسند حزب دمکرات مسیحی ایران بسیار  ن ا زیادی ب بمب 

اما برای   همسو میباشد،برای نیل به آنها تالش نموده،  به اینسو  ۹۸از آبانماه  که  و خواسته های ما مضمون اهداف 

ما آنرا ناکاقن دانسته و معتقدیم که در چارچوب »بنیان نوین«  بمنظور همرایهدستیایر به یک توافق همه جانبه و پایدار 

ت، منجمله بیشبی از جانب ایشان و رفع ابهامایی اسو شفاف سازی نیازمند روشنگری جلب اعتماد برای همکاری عمیل 

 ؟چگونه است و در کجا قرار دارد ایشان، در این پیام  جایگاه شخصاینکه: 

 خود  نظام رسنگون شدۀ سابق قانون اسایس ا استناد بهدر کاخ کوبه در قاهره، ب ۱۳۵۹آبان   ۹ان در ایشبویژه اینکه 
ً
رسما

وطرا شاه ایران خواند و حتی این پادشایه را »وظیفۀ خود« قلمداد نمود. هر چند استناد ایشان  ه به قانون اسایس مشر

 یر اعتبار شده و بعد از  ای
ً
 تغیب  یافته بود،  ۵۷ تحول بود که پیشاپیش توسط پدر ایشان عمال

ً
ن اساسا محیل از اعراب نب 

ن جمهوری اسالیمبعنوان بخشر از  ما  برایمتاسفانه اما ندارد،  به   با توجه نظر ایشان در حال حاضن ، ایرانیان و مخالفی 

جایگاه فعیل خود بعنوان یک   در این پیمان نوین حول ایشان و مغایرت آن با بیانات  خود  نقش پادشایهقبیل اعالم 

 .روشن و شفاف نیست شهروند معمویل،

وهای خواهان  بسبی  هموار نمودنما، برای  ۀبه باور دمکرایس خواهان  تمایم نب 
ی

مذهتر  م رسنگوین فاشیساتحاد و همبستگ

وری است و ضد ایراین  تمایم ابهامات و نقاط تاریک این  مسئوالنه یبر خوردآقای رضا پهلوی با  جمهوی اسالیم، ضن

، با  و جریانایی که دل در گرو آزادی مام میهن دارند  روشن نمایند تا تمایم ایرانیان برای همگانپیمان را با بردباری و درایت 

ی   اطمینان و اعتماد بیشبی
ی

 وسیع گام بردارند. ایجاد یک قدرت اجتمایع مردیم برای و میل به سوی یک همبستگ



وهایی  ۀقای رضا پهلوی و همآخواست ما، از از این روی انتظار و در  این است   ،دارند  به این پیماننظر مثبتی نسبت که   نب 

ن های الزم جهت رفع شبهات موجود، راهکارها و  که ضمن  ن  این پیمان  کردن مفاد   عمیل  تضمی  را بدقت تدوین و تعیی 

وها و جریانات برانداز پذیرفته شده و محوری استوار و قابل   نمایند تا بتواند بعنوان منشوری قابل قبول از جانب تمایم نب 

 محسوب 
ی

 گردد.   اتکاء برای اتحاد و همبستگ

ن راستا  زیر میتواند در روند این ابهام زدایی  مهم  ابهام سه به ما بر این باوریم که پاسخگویی ضی    ح آقای رضا پهلویدر همی 

وهای برانداز و جریانات درون اپوزیسیون، منجمله خود ما  ایی ایفا نموده و بسیاری از نب  ضمن را  و روشنگری نقش بشن

،حفظ نقطه نظرات سیایس و استق ی برای جهت  الل تشکیالین  این پیمان یاری نماید:  همکاری حولتصمیم گب 

وع و ضد مردیم نامیده اید، وشما اینکه  با توجه به اول   از سوی   یلدر پیمان نوین بدرستی تمامیت نظام اسالیم را نامشر

وهای سپاه سال گذشتۀ تان بیانات طبق دیگر  ن رابطه با آنها  قلمداد نمودرا جزء مردم  و بسیج رژیم  ، ارتشنب  ه و از داشیی

تمایم دستگاه رسکوب و جنایت رژیم در داخل و تروریسم دولتی در  میدانید  از آنجا که همۀ مردم ایران سخن گفته اید. 

وهای سپاه پاسداران و بسیجبر خارج   چیست؟اظهارات متفاوت پاسخ شما به این است،  استوار  نب 

  ئتالفاشما برای و طرح عمیل برنامه دوم   
ی

وهای همۀ  و همبستگ وطه  ، جمهوریخواهاعم از دموکراتیک مردیم و نب  مشر

 چیست؟ و همینطور احزاب منطقه ای و جریانات مرتبط با دیگر اقوام ایراین  ، طرفداران سامانۀ پادشایهخواه

ید آیا شما وم   س ، با  از جمهوری اسالیم عبور ی برا «پیمان نوین »دیگر موافقان با  و همکاری مشارکتجهت که   حاضن

کت نمائید   اعالم یر اعتباری جایگاه خود بعنوان پادشاه،  ؟ آن همه دارای یک حق رای باشند  اعضایکه در شورایی رسر

ان زیادی مفاد آن که   چرا پیام نوین را مثبت ارزیایر یم کند حزب دمکرات مسیحی ایران  ن  ما  منشور همکاریاصول با بمب 

ی مناسب برای برقراریبراندازی حکومت جمهوری اسالیم در ایران اصویل همچون . خواین دارد هم نظایم   و ایجاد بسبی

، با حفظ تمامیت ارضن و  غب  متمرکز، دمکرات، مستقل از هر نوع دین و ایدئولوژی، مبتتن بر اعالمیه جهاین حقوق بشر

ن خواهند نمود. آن، شکل حکومت آیندۀ را که مجلس موسسان   یاستقالل سیایس کشور    تعیی 

ایط مردم و میهن ما  ورت همدیل و همیاری همۀ آحاد مردم در  حسایس بسیار تلخ و رسر را یم گذرانند و از این روی ضن

وهای مدین و سیایس، بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. دستیایر به یک ائتالف و   داخل و خارج کشور، بویژه نب 

ده و پایدار مستلزم  گسبی
ی

ش فرهنگ گفتمان دمکراتیک، تحمگرایی و مسئولیت پذیری است تا بتوان    همبستگ گسبی

 عقاید و دیدگاههای موجود در سپهر سیایس میهن،
ی

غم گوناگوین اندیشه ها و رنگارنگ طرح ها و مجموعه ای از  علب 

ن صورت خواهیم  و تنها در ای. نموده و به اجرا درآورد خص مش ی دقیق را برای تحقق اصول اسایس فوقبرنامه ها

 جهت پرداخت بهای الزم، مبارزه  ۀصحن   مسئوالنه در فعاالنه و  با حضور  و همگامهمراه  توانست
ی

و  برخورداری از آمادگ

 کشتی طوفان زده را این  
ً
 .برسانیم و رهایی به ساحل نجات متحدا

 بدینوسیله حزب دمکرات مسیحی ایران 
ی

کت در پروسۀ   آمادگ رفع موانع و ابهامات مورد اشاره در  کامل خود را برای رسر

ده به منظور برقراری یک دموکرایس سکوالر با همه  راستای فراهم نمودن مقدمات  آزادیخواهان  ایجاد ائتالف گسبی

 .مشتاقانه تالش خواهد کردمسئوالنه و  و برای عمیل کردن آننماید یم اعالم  مستقل و دمکرات ایراین 

 

 

 و صلح، عدالت و محبت مسیح آزادی و آبادی ایران در پرت

 

 پیش بسوی اتحاد و ائتالف رسارسی همه ایرانیان

 فردا ایران آزاد، آباد و دمکراتیکباد برقرار و پایدار 
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