
مدنی ساکن در ایران -فعال سیاسی 14بیانیه دوم   

مدنی ساکن در ایران با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم  -فعال سیاسی 14  ، 2019مه  22 / 1398ماه  خرداد 14در 

 20/  1398خرداد  30در این افراد دو هفته بعد،  مطرح کردند.بطور کلی ایران با طرح انتقاداتی، خواسته هایی را 

صریح خواسته های خود را مطرح و از  اینبار بطور بسیار شفاف وکرده و  بیانیه تکمیلی منتشر  ،  یک2019یونی 

دیگری در داخل یا  نفر 14جمله خواستار عبور کامل از جمهوری اسالمی شدند. از آن زمان تا کنون گروه های 

ن ای دیگری را نیز به آن اضافه کرده اند. همچنیهنفر خواسته  14با اعالم حمایت از خواسته آن  خارج از ایران

د در داخل یا خارج از ایران بطور انفرادی با انتشار ویدئو در شبکه های اجتماعی، خود را "نفر بسیاری از افرا

 فرهنگیاجتماعی و  -ینفر از فعالین  سیاس 800دام دسته جمعی نیز تاکنون بیش از پانزدهم" اعالم می کنند. در یک اق

اعالم حمایت کرده اند.نفره  14از خواسته های گروه  در خارج از ایران  

به نیز در نقاط مختلف کشور نفر اولیه دستگیر و ده ها نفر دیگر  14نفر از آن  12از زمان انتشار بیانیه دوم تا کنون 

دلیل حمایت از آنان دستگیر و به زندان منتقل شده اند. در بسیاری از موارد از وضعیت دستگیر شدگان اطالعی در 

 دست نیست.

نفره نشان می دهد که مقاومت در ایران  بر علیه حکومت توتالیتر و سرکوبگر رژیم اسالمی هر بار به  14اقدام گروه 

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.

نفره توجه کنید: 14در اینجا به متن بیانیه دوم گروه   

……………………………………………………………….…………………………………………………. 

  بیانیه دوم 

  ،یهموطنان گرام

و با نشانه رفتن  میدان یم یاستبداد نیبرآمده از قوان یرا نظام یاسالم یجمهور ،ییواهمه و پروا چیه یما چهارده تن، ب

خواستار مطالبات  ست،«یرهبر»و  هیفق یول گاهیو جا «یقانون اساس»نظام که همانا  نیو مظهر مفاسد ا یمبان قیدق

!  میشیخو ماز مرد یعیبرحق خود و بخش وس  

 یبرا یراه چیه میو معتقد میآن مخالف یو همه نهادها و قوا تیحکومت و حاکم نیا تیتر، ما با کل واضح یانیبه ب

 میرژ نیاز ا زیآم و مسالمت« گذار کامل» یوجود ندارد. ما چهارده تن، در پ میرژ نیا یو نوساز یبازساز

و  کیدموکرات یحکومت یبرخوردار یدر آرزو زی. ما نمیهست ادآز یانتخابات ییبرپا یو در پ ،«کن رانیو رانیا»

عصر  یقانون اساس نیمدرنتر نییو تب نیتدو یبرا اش ندهیحقوق بشر سر لوحه مجلس آ یجهان هیسکوالر بوده که اعالم

 حاضر باشد!  

 یبرا یفراجناح البهمط کی م،یآن بوده و هست یدر پ شیخو ی هیانیب نیپس، آنچه که ما چهارده تن با انتشار نخست

 یدتیو عق یاسیس شیبا هر گرا نیراست خواهانیبوده و متعلق به همه آزاد یاسالم یاز نظام جمهور« عبور کامل»

 است.  

2019ژوئن  20/  1398 خرداد 30  

فرج زاده ) خواهر  هیحور-3(  یستار بهشت دی) مادر شه یگوهر عشق -2 یمحمد ملک-1: اول هیانیامضا کنندگان ب

زاد  یمحمد نور-۶( 88 یاز شهدا ی) پدر مصطف یگیب میمحمد کر -۵ خواستارهاشم -4( 88 یشهرام از شهدا دیشه

 -12رضا مهرگان -11راغب  یزرتشت احمد -10 یزدی یکمال جعفر-9فر  یمحمد مهدو-8 اتیمحمد رضا ب-۷

یجواد لعل محمد -14 یسپهر نیمحمد حس -13 یشاهرود انیعباس واحد  

 


