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 «نهاد باشيم های مردم خواهيم در پی ائتالف سازمان می»

 اردوان روزبه

. اند تشکيل داده» همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران«نام  ای از فعاالن سياسی در ايران به تازگی گروهی را به عده
هرميداس باوند از فعاالن جبهه ملی و استاد  در اين گروه به کسانی چون داوود. ای موجوديت خود را اعالم کردند بيانيه آنان طی

خوريم، اين  ملی بر می اهللا طبرزدی از فعاالن سياسی در ايران و کورش زعيم از جبهه ايرانی، حشمت دانشگاه، اديب برومند شاعر
 . دهند افراد اعضای اين گروه جديد را تشکيل می

 .ام  گو کرده  و گذاران اين گروه گفت بنيانبا کورش زعيم يکی از 

 جناب آقای زعيم ضرورت تشکيل اين گروه چه بوده؟

های سياسی ديگر که بيرون از  درباره مشترکات خود با سازمان چند سال بود که ما به ويژه در جبهه ملی تالش داشتيم که يک همکاری
اما ما موفق نشديم که اين را . سياسی منتشر شد ای بود که با امضاهای چندين تشکل انجام بدهيم که منجر به چند اعالميه حاکميت بودند

 .زمان درآوريمبه صورت يک سا

ها  ملی، آقای حاتمی تالش زيادی کردند که اين گردهمايی ی ها آغاز شد و به ويژه يکی از اعضای شورای جبهه از چند ماه پيش، تالش
 در پيش رو بود اعالم موجوديت کنيم البته قرار بود که ما پيش از نوروز به علت وضع کنونی ايران و انتخاباتی که .را سازماندهی کند

 .های سياسی بود شما هم شنيديد و حاکميت ظاهرًا نگران همبستگی و ائتالف گروه که البد آن سر و صداهايی را که شده بود

که بتوانيم  اما برای اين. نهاد و سياسی در بياوريم های مردم سازمان بستگی با شماری از ولی اکنون ما موفق شديم که اين را به عنوان هم
های  های سياسی و برخی از سازمان ائتالف ميان سازمان ور تأثيرگذار باشيم بايد به اين اميد که به زودی به يکروند سياسی کش در
 .تالش کنيم نهاد تبديل شود مردم

 
  کورش زعيم

 ها هستند؟ اند کدام گروه در کنار هم در اين ائتالف جمع شدههايی که   گروه شاخص

ها  هايی که وابسته به آن سازمان ها نيستند شخصيت سازمان ای که منتشر شده است موجود است، البته خود شان در آن بيانيه بله، فهرست
. ها اين همبستگی را به وجود آورديم شخصيت وان خودفعًال ما به عن. ها ذکر شده که وابسته به کدام سازمان هستند آن جلوی نام. هستند

 .تبديل به ائتالف سازمان ها شود اميدمان اين است که در آينده اين

 بنا داريد پيشنهاد خاصی در ارتباط با کانديداها داشته باشيد؟



های خودمان را  نتقاد خواهيم کرد و ديدگاها. خودمان را خواهيم زد البته حرف. ما اصًال قصد ورود به انتخابات را نداشتيم. وجه هيچ به
قانونی که حاکم بر انتخابات و گزينش فرمايشی  بی کنيم که با شرايط ساکن بر انتخابات و ولی ما تصور نمی. خواهيم کرد منتشر
 ـ حاکميت نيستند معنی اقتصادی های سياسی ـ هايی که در درون حاکميت نيستند و وارد زد و بند ورود سازمان های انتخابات است نامزد

 .معرفی نامزد نداريم وجه قصد هيچ ما به! بنابراين نه. داشته باشد

البته اين موضوع برای ما . نظر ما تاييد شود وجود نداشت که صالحيت نامزد مورد چون حتا اگر هم داشتيم با اين شرايط امکان اين
 .شناسيم دانيم و به رسميت نمی نمیوجه قانونی  هيچ ما آن فرايند را به چون. اهميت است بی

های خودمان را به اطالع مردم برسانيم ورود به  توانيم ديدگاه نمی های درون کشور به روی ما کامًال بسته است و ولی همين که رسانه
 .انتخاباتی زياد منطقی نيست چنين

 ت؟آيا از سوی حاکميت در ارتباط با تشکيل اين گروه عکس العملی ابراز شده اس

ی ناقص  حاکميت يکی دو سايت ساختگی به وجود آوردند و بيانيه که ما آماده شويم که آغاز فعاليت را اعالم کنيم عمال بله، پيش از اين
 .های سياسی و اشخاصی که اصًال نبودند، منتشر کردند جعلی سازمان های و با نام

های سياسی که در مذاکرات و در  حضور اشخاص يا سازمان نند که برشان اين بود که از اين همبستگی جلوگيری و ايجاد جوی ک بحث
 .کنند و اين موضوع خنثی شود همبستگی نبودند، تأکيد

مردی اعضای اين همبستگی به ويژه اعضای شورای  پای ولی خوشبختانه ما با هشياری توطئه را خنثی کرديم و بيانيه خودمان را با
 .بختانه بازتاب خوبی هم داشته استکرديم و خوش مرکزی تکميل و اعالم

 مدت شما چيست؟ در حال حاضر اهداف کوتاه. اعالم موجوديت کرده است  اصل١٢شورای شما بر پايه 

شرايطی به وجود بياوريم که دموکراسی بتواند برقرار شود و  يعنی. دانيم بستگی را رسيدن به دموکراسی می ها، اهداف و هم ما آرمان
 .هايش اجرا شود ازمان ملل در مورد حقوق بشر و ميثاقس به ويژه منشور

های پس از آن حرف  نکنيم و اجازه بدهيد که در مورد برنامه مدت و تا انتخابات احتماًال ما بيش از يک بيانيه منتشر منتها در کوتاه
 .بايد خيلی حساب شده گام برداريم ها در بيرون و داخل حاکميت زياد است و برای خنثی کردن تحرکات و فعاليت چون تالش. نزنيم

 


