
 
 آينده در پيش رو
Future at stake 

 

 

پيشنهاد شده بود چندين " آينده در پيش رو" طی آن راهکار هائی در مورد که  انتشار و پخش نامه الکترونيکی بدنبال
 . کرده ايم که خالصه ای از آنها بدين قرار استدريافتنامه 

  

  :» پيشنهاد موافق هستيم و پيروزی شما را خواهانيماين با « •

 . اين پشتيبانی از سه گروه، سلطنت طلب، بدون نظر و از جمله سوسياليست دموکرات ها اعالم شده است 

 پرورند واعتالی سرزمين اهورائی جز ی اعتال ی ايران در سر نمز پشنهاد نيتی جاين تهيه کنندگان جواب ميگوئيم در 
 که در باره آينده کشورشان با يک ديگر به رايزنی تمام ايرانيان وظيفه دارند. ی همگان ميسر نمی باشدهمکاربا 

 . بنشينند

  

 :»؟اين متن چه کسانی هستند  کنندگان امضا« •

 .آين سئوال از جانب بسياری مطرح شده بود

 ! ِبــِنگـَـر که چه ميگويدميگويدگـَر که ِکه َمـِن : فقط ميگوئيم

 يکديگر به رايزنی بنشينند و هم ميهنان را از نتيجه اين بحث آيا ايرانيان وظيفه ندارند که در باره آينده کشورشان با
 يک يا هها آگاه سازند؟ آيا سر نوشت ايران به يکا يک ما بستگی ندارد؟ آيا در جامعه آزاد و دموکراتيک اين وظيف

 ؟)ند(را آزادانه بيان کند ) ان(گروهی شهروند نيست که نظرش 

های ديگر » مــــا « هستيم که جامعه ايران را تشکيل ميدهد و از تمام  های بسياری » ما « يکی از » مـــا  « 
 .يک دست صدا ندارد. دست به دست داده آينده ايران نوين را بسازند» ما« خواستاريم که با پيوستن به  

 :مينويسدی که د لش در گرو پيشروی ايران بوده وقت بيشتری صرف کرده و ديگر شخص

 :آيدرا خواندم فعال بعضی چيز ها بنظرم رسيد که شايد بکار " يش روآينده در پ "نوشتار «

 شدن دو دوره پياپی انتخاب شود و ديگر حق اتنخاب توانديه م سال باشد ک۵ جمهوری رياست دوره •
  . نداردرا

حق مداخله در امور .  و محدود که بايد ذکر شودمعين رات فقط سمبل کشور است با اختياپادشاه •
 .دنداررد و لذا مسئوليتی هم کشور را ندا

حق مداخله در امور سياسی آری؛ ولی شخص پادشاه هم بعنوان يک شهروند وظيفه مند است به کشورش : جواب
 . خدمت کند بنا بر اين لزوما ميبايست وظائف او در قانون اساسی بروشنی قيد شده باشد

  .ين حال محدود اختيارات رئيس جمهور بايد قدری وسيع تر باشد در عو وظائف •



 . سال انتخاب شوند نه برای دو سال٤برای ) نمايندگان مردم (وکال •

کوتاه بودن دوره مجلس اجازه . دوره نمايندگی وکال ميبايست در رايزنی های فنی قانونگذاری روشن شود: جواب
 که کارش را درست انجام اين کار ضمنا اجازه ميدهد نماينده ای. بهتر انجام شود) مردم(خواهد داد تا نظرات ملت 

 .انتخاب مجدد او برای چند بار امور فنی قانونگذاری است که ميتواند مورد مذاکره قرار گيرد. نميدهد عوض کرد

  .یاجرائ، )قضائی(، داوری )مقننه(قانونگذاری : ی کامال مستقل از هم عبارتند از نيرو سه •
رد يعـنی پهلوان است و بسياری از مردم ممکن ردان جمع گــُـُمنظور از گ" یاندازردان بر ـــُگ" •

 چه انداختناز بر اندازی هم اين سئوال پيش ميايد که بر .  رتبه ای از نظام تصور کنندآنرااست 
 است مصرف مناسبکه کلماتی " گروه پيشرو"يا " پيشتازان"چيزی؟ به نظرميرسد که بجای آن 

 است؟" هيئت موسسان"بيه ضمنا آيا اين گروه انتخابی است يا چيزی ش. شود

اين تشکيالت پيشنهادی که ضرورت تشکيل آن بشدت احساس . پيشتازان در اين مورد بدرستی معنا را نمي رساند : جواب
ممکن است گــُردان . رژيم کنونی را سر لوحه کار خود قرار دهد" بر اندازی "وظيفهميگردد اگر درست عمل کند ميباست ابتدا 

شورا و يا کميته ای متشکل از نمايندگان گروه های سياسی مختلف ميباشد که با ه باشد ولی مفهوم ديگرش مفهوم آرتشی داشت
 همکاری خود  و با جديت تمامرشادت در راه آزادی ميهن قدم بر ميدارند و مانند گــُردان و يالن در عين آزادی در کمال صداقت

 عمل نموده و از هر گونه بيراهه دموکراتيکاين گروه بايستی کامال .  دادند خواهرا تا بر اندازی رژيم با يکديگر و با ملت ادامه
که شناخته شده و صاحب کمال بوده و در بين مردم شناخته شده  گروه و يا اشخاصی چون اين گروه ازمنتخب. روی پرهيز کند

 دلسوزان کت موجبات مزاحمت و کارشکنیميباشند تشکيل خواهد شد  برازنده و پسنديده است که در صورت عدم تمايل به شر
 است و هر نوع کار شکنی مخالفت با کار مردمی متشکل از بانوان و آقايان خواهد بود که کار اين گروه.  را فراهم نسازندديگر

    . شدمردم محسوب خواهد 

ارد و قصد از بر اندازی چيزی جز  راه آزادی قرار دزمبار تمام گروه های اولويتچيزی است که در  بر اندازی رژيم ماليان 
 برکنار ران عده ای که گـِـرد هم ميايند تا اين دژخيمان آدر واقع .  و مذهبيون نمی باشدماليانسرنگون و بر کنار کردن رژيم 

 ملی در  شاهنامه بدون اينکه فکری اهريمنی و ضدپهلواناننمايند بايستی پهلوانانه و با تمام نيرو در اين راه بکوشند و مثل 
  .بگيردردان براندازی را ـُـميتواند جای گ" پيشتازان آزادی " پس از خاتمه کار.  دهندادامهسر داشته باشند براه خود 

 معين کرده است و در موقع خود ترکيه رانجات داده است تورک لحاظ آرتش؛ روالی را که مرحوم آتا از •
ده قانون اساسی است وقتی کشور در خطر قرار  مرز ها و نگاهدارنمدافعآرتش در ترکيه . ميپسندم

 حکومت از آن مردم و سياستمداران غير نظامی ء و به محض آرام شدن اوضانمودهگيرد ارتش دخالت 
 . قيد و شرط تحويل داده ميشودبدوناست و 

 همگذاری بزرگان  يا مجلس بزرگان،،  ميتوان از مجلس کالنSenate“ ”سنا  یبرای نام ايران •
 . استفاده جست

 : ديگری مينويسدزمبار

 I read the two amendments you are proposing for the Iranian constitution. I think you should 
add the sexual orientation in amendment #1 and in the #2 please add people are free to 

choose not to have any religion or religious beliefs.  

 شده باشد و  در قانون  جنسيتزدو پيشنهاد مربوط به قانون اساسی ايران را خواندم؛ بنظر ميرسد بهتر باشد ذکری ا
 .اشاره شود که مردم آزادند تا به مذهبی باور داشته ويا نداشته باشند

 
I like to add the following: 

 :ن اضافه نمايمآمايلم اين نکات را ب
 
The government of Iran would respect the rights of people to speech, thoughts, publications and 
organizations. The people of Iran will be free to speak their mind, read what ever they like, join 
organizations of their choice and have the right to peaceful assembly. 
 



مردم ايران . حکومت ايران  حقوق مردم در خصوص بيان، انديشه، انتشار و تشکيل سازمان را کامال آزاد ميگذارد
، هرچه ميخواهند بخوانند و به هر سازمان يا تشکيالتی ندآزاد خواهند بود تا آزادانه سخن گفته افکارشان را بيان دار

 .جتماعات صلح آميز تشکيل دهند و آزاد خواهند بود امايل باشند بپيوندند
 
All Iranians are free to nominate themselves for public office and have the right to vote for the 
representative of their choice for both houses of parliament regardless of their gender, beliefs, sexual 
orientation, creed, color and political affiliations. 
 

 همگانیامور   درتمام ايرانيان آزاد خواهند بود تا خود را به هر شغل در جامعه کانديد نمايند و حق خواهند داشت تا
 شرکت نمايند و نمايندگان خود را بدون در نظر گرفتن جنس، مذهب، گرايش های جنسی، باور های شخصی و رنگ

 .جلس قانونگذاری بفرستندچهره آنان به هر دو م
 
There will be no separation of the sexes in schools, universities, political and social settings within Iran. 
Women have the right to be nominated for office, get elected, serve their country, attend schools and 
universities of their choice and study professions they desire. Iran will ratify and comply with CEDAW, 
the United Nation's Convention to Eliminate all forms of Discrimination Against Women. 

اهند داشت در امور بانوان حق خو.  جدائی بين جنس ها اعمال نخواهد شد نشست های سياسی ها وهدر مدارس، دانشگا
ايران . لخواه خود برای آموزش ثبت نام نمايند ، انتخاب شوند و در هر مرکز تحصيلی، دانشکاه دشرکت نمايندعمومی 

قوانين و تصويبنامه های سازمان ملل، سازمان های حقوق بشر را مورد تائيد قرار خواهد داد و از اعمال هر نوع 
 . د نمودتبعيض بر عليه بانوان پرهيز خواه

بيشتر سئوال ميشود امضا کنند گان چه کسانی . اين خالصه ای از نامه های الکترونيکی و تلفن هائی است که شده است
 برای روشن شدن بيشتر .؛ مار گزيده از ريسمان سياه و سپيد ميترسد استل لمسبقا کامال  اين سئوالهستند؟ علت
 :اضافه ميکنيم

ی از دوست صميمی دی از اين متن را برای شما ميفرستد اعتماد داريد فرض کنيد پيشنها اگر شما به آنکسی که نسخه ا
 ميگيرد فرض کند که شما پيشنهاد  که در درجه دوم از فرستنده اصلی قرار داريداگر ديگری از شما. شما نشئات گرفته

بنی صدر، " ر کسی ايراد نخواهد گرفت  اگربهم ارتباط پيدا خواهيم کرد و ديگ» مــــــا« دهنده هستيد بدين ترتيب تمام 
ممکن بود خيلی ها   بودندآنرا امضا کرده" رضا پهلوی، رجوی، داريوش همايون، محمد حسيبی، عبدالمجيد مجيدی

  توجه داشته باشيم که. در آن سهيم هستيم» مــــا«  اين پيشنهاد از جانب همه ايرانيان ميباشد و لذا تمام .کنند رد آنرا
 هستند ايرانیپيشقدم شده اند پيشتاز و کر نشده ولی در پيشنهاد ذ ذکر شده و آنانی که نامشان شان نام افرادی کهتمام

 در تعين سرنوشت د حق دار در هر لباسی که باشد با هر بنياد فکری که داشته باشدودر سايه دموکراسی هر ايرانی
 و شرکت نمی کنند فردا حق سئوال کردن نخواهند داشت؛ زيرا آنانی که امروز کنار نشسته.  باشدالت داشتهکشورش دخ

   .  خود گذشته اند قانونیاز حق

 .بجز همکاری دسته جمعی چاره ای نداريم. فرمائيد داريم شما نيز در اين امر ياری انتظار

KRK/EJD  
 

 
----------------------- 
Join me in this silent voice of unity…Iran deserves better. 

  When Truth is not free, Freedom is not true, Freedom of Speech,  
  Freedom of pen, most important of all Freedom of thought 

  
---------------------- 
 The sole purpose of this distribution is share of information. 

 


