بیانیه دوم  14فعال سیاسی -مدنی ساکن در ایران
در  14خرداد ماه  22 /1398مه  14 ،2019فعال سیاسی -مدنی ساکن در ایران با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم
ایران با طرح انتقاداتی ،خواسته هایی را بطور کلی مطرح کردند .این افراد دو هفته بعد ،در  30خرداد 20 / 1398
یونی  ،2019یک بیانیه تکمیلی منتشر کرده و اینبار بطور بسیار شفاف و صریح خواسته های خود را مطرح و از
جمله خواستار عبور کامل از جمهوری اسالمی شدند .از آن زمان تا کنون گروه های  14نفر دیگری در داخل یا
خارج از ایران با اعالم حمایت از خواسته آن  14نفر خواسته های دیگری را نیز به آن اضافه کرده اند .همچنین
بسیاری از افراد در داخل یا خارج از ایران بطور انفرادی با انتشار ویدئو در شبکه های اجتماعی ،خود را "نفر
پانزدهم" اعالم می کنند .در یک اقدام دسته جمعی نیز تاکنون بیش از  800نفر از فعالین سیاسی -اجتماعی و فرهنگی
در خارج از ایران از خواسته های گروه  14نفره اعالم حمایت کرده اند.
از زمان انتشار بیانیه دوم تا کنون  12نفر از آن  14نفر اولیه دستگیر و ده ها نفر دیگر نیز در نقاط مختلف کشور به
دلیل حمایت از آنان دستگیر و به زندان منتقل شده اند .در بسیاری از موارد از وضعیت دستگیر شدگان اطالعی در
دست نیست.
اقدام گروه  14نفره نشان می دهد که مقاومت در ایران بر علیه حکومت توتالیتر و سرکوبگر رژیم اسالمی هر بار به
شکلی جدید ادامه پیدا می کند .یک اقدام ساده و مسالمت آمیز که می تواند به زندان و شکنجه و یا حتی مرگ منتهی
شود.
در اینجا به متن بیانیه دوم گروه  14نفره توجه کنید:
……………………………………………………………….………………………………………………….

بیانیه دوم
هموطنان گرامی،
ما چهارده تن ،بیهیچ واهمه و پروایی ،جمهوری اسالمی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی میدانیم و با نشانه رفتن
دقیق مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا «قانون اساسی» و جایگاه ولی فقیه و «رهبری»ست ،خواستار مطالبات
برحق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم!
به بیانی واضحتر ،ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای
بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد .ما چهارده تن ،در پی «گذار کامل» و مسالمتآمیز از این رژیم
«ایرانویرانکن» ،و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم .ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و
سکوالر بوده که اعالمیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آیندهاش برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر
حاضر باشد!
پس ،آنچه که ما چهارده تن با انتشار نخستین بیانیهی خویش در پی آن بوده و هستیم ،یک مطالبه فراجناحی برای
«عبور کامل» از نظام جمهوری اسالمی بوده و متعلق به همه آزادیخواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی
است.
 30خرداد  20 / 1398ژوئن 2019
امضا کنندگان بیانیه اول-1 :محمد ملکی  -2گوهر عشقی ( مادر شهید ستار بهشتی ) -3حوریه فرج زاده ( خواهر
شهید شهرام از شهدای -4 )88هاشم خواستار  -۵محمد کریم بیگی ( پدر مصطفی از شهدای -۶ )88محمد نوری زاد
-۷محمد رضا بیات -8محمد مهدوی فر -9کمال جعفری یزدی  -10زرتشت احمدی راغب -11رضا مهرگان -12
عباس واحدیان شاهرودی  -13محمد حسین سپهری  -14جواد لعل محمدی

