
 

 

 

 

سالمیا مھوریج زا ذارگ رایب یشنھادیپ اھکارر یانیھب  

  ،میھنان ھم

و  یشناسندم ار نیاد ھن ھک ھریمنانی.استا ردیدهگ یزانست یراناو ھریمناناسیرا ھانیج وطیھت  کی اب ھک ستا الس ۰۴ ام رزمینس
 رادهاتوجھ بھ  باو وبروستر نا اب ما رانای مروزا ھک یرطیخ ایطربھ ش توجھ و با ذشتھگ ایھ جربھت ھب وجھت ا. بار ردمم ھن
و  لیم ارزارک کی نھات ،اسارگادیپ سلن ایھ جربھو ت حال شکل گیری است درخارج از کشوردر داخل و ھک ھمگراییو ویق
 ھداوخ ھنمانمی زادیا یارھگش و یرانا امن ھب نییرزمس املک ابودین اهر دس سلکیم ای روھیو گ خصیش الیقس زاردوب یھنیم
 قدیمت یرانیا دستب یرانا ھاییر ھتج ختلفم ایھ روهگ و خصیتھاش زا وناگونگ ظراتنو یشنھاداتپ ندیب معج دینوسیلھ.بودب
 ھب سیدنو ر یرانا رب اکمح بھکارت رقھفزا ذارگ ات دنیم قاومتم یریگ کلش نا کمکب ات ستا اھیر قشھن یشنھاداتپ ینا. یگرددم
.ابدی حققت ریعترس  ھرچھ زادا امعھج کی  
  وجودیتم الماع ات اندهم اقیه بوتاک رصتف ردیرز ادیھیشنپ اھکارھایر زا ستفادها اب ات گیریمب کارب ار ودمانخ وانت مامیت

.ازیمس مادها ار بھکارت رقھف لیھع ھایین ارزارک مینھز ،راجناھیف ھبریر کی یات ووسد یھنم یرانیانا زا تشکلم ذارگ ورایش  

بدھند نشان ار نا زمانی از مردم حمایت خواھد کرد وقتی مردم تغییر را بخواھند و دنیا  

  ، باسیولیتم حساسا اب ات یکنیمم عوتد یرانا ریفش ردمم مامیت زا ،فتھر ستد زا عتالیاو یرانیو ا یرانا زادیا ایبر
 رایب اقیماندهب رصتف خرینا زا  تناوبم طورو ب یتوانندم ھک اھیر رھ زو ا ستردهگ ترصوب یشنھاداتپ ینا ذاریگ شتراکا
. نندک ستفادها انم زیزع یرانا جاتن  

  
 انگیزه برای حرکت :

در خطر است  ایران      .  ،جغرافیایی بھ نام ایران تاریخی ،، فرھنگیبانیز احدو وجودیتم طرخ   
 ھدف :

از جمھوری اسالمی  گذار  بسوی ، شرع قوانین حذف یھ ووالیت فق فین - ۱  
مجلس موسسان لیتشک -۲  
  کومتو ح ولتد زا یند داییو ج حقوق بشر یجھان ھیبر اساس منشور کوروش بزرگ واعالم یقانون اساس نیتدو -۳
  لتم ایر بھایران  جمھوری ایکشور پادشاھی ایران   -۳
  کشور  باسازی -۴

 نحوه بازسازی کشور:
ابقس ورویش روپاشیف زا سپ دهش زادا شورھاک جربھت ھب وجھت اب الس ۵ یر طشوک سازیزطریق صندوق با از  
در ھمھ سطوح اداره کشور  شفافیت -۱  
  الیم المس ظامن -۲
  ذاریگ رمایھس ینمضت -۳
  ارک حلو م ندگیز رایطش ھبودب اب لتم قشارا ایرس و ھقانان،دارگرانک فاهر -۴
  ضاییق ختالفاتا لح اورید رایب ضاییق المس ظامن -۵

 مراحل گذار از جمھوری اسالمی .
شده کنترل  طقوس >- گذار شرایط بھدادن رژیم بھ ورود  تن >- سراسریاکثری و حدتدریجی تا  اتااعتصاب> - مدنی نافرمانی  

 ،رای مردم با کیل مجلس موسسانتش >- راجناھیف ھبریر کی یاو گذار شورای >-انتقالی با کمک نیروھای مسلح  فاز >- 
برای تعیین نوع نظام رفراندوم  

 مجلس موسسان.
 یاتیح و مدهع قشن یرانا رنوشتس بر نا اب یوندپرد و ساسیا انونق حتوایمرب یندها وسسانم جلسم عضاا نتخابا ھک نجاا زا  
اشند.ب یرز رایطش اراید مایندگانن ایدب الحص نامایندگن نتخابا رایب ینا نابرب اردد  
اشندب داشتھن یمژر و ۷۵ ورشش زا مایتح ابقھس ـ۱  
  اشدب وستد یھنم ـ۲
اشدب اشتھد عتقادا یرانا رد قواما مھھ رابریب و یرانیا راییگ لیم ھب -۳  
  باشدن درالیزمف دنبالب -۴
  اشدب اشتھد سالمیا یمژر دض رب بارزاتیم فافش ابقھس -۵
  اشدب اند قوقح -۶
 

   



 تعاریف:
کھ حق  جدید قوانینقانون با  این جایگزینیاعتراض بھ قوانین و مقررات و عملکرد یک حکومت جھت  : یعنیمدنی نافرمانی -

.نشود مردم دیگر ضایع  
 ھخچر کردن عقط ،کسیحذف دم ع،و گوی ملی ت،ایجاد گفجھانی حقوق بشر : اعالمیھبرای رسیدن بھ اتالف  مشترک ھای ارزش -

.فردی آزادی ،انتقام  
  ھا و گویشھای مختلف و چند گونگی  زبان ،اقوام ،رھنگی ملت ایران بھ واسطھ گروھھانای فغاست از عبارت:ملی ھویت -

 ، صلح ،مسالمت آمیز ھمزیستی ،واساس این ھویت . شالودهھ و با یک تاریخ مشترک عمل میکندپیوست بھم بصورت موزایک کھ
.صلح و ثبت در منطقھ و جھان میباشد املعوبا ملل دیگر  وملت بھ یکدیگر احاداحترام و دوستی  
 مانند دادگاه عفو در برابر اعتراف وترکیبی از دادگاه نورنبرگ برای محاکمھ راس قدرت و مافیا رژیم  : میتواندانتقالی عدالت

  .خشونت ھمراه با بخشش باشد از مدل آفریقای جنوبی برای گذار
جھانی حقوق بشر  ھ اعالمیھبر پای و مبنای فرھنگ ایرانی، برعرفی و سکوالر ایرانی  : دموکراسیانداز گذار از رژیم  چشم -   
 
 
 
 

  .ستا یرمردم مسولیت پذ اداجرایی ان با اح میگردد. ضمانتانداز سبب انگیزه برای مشارکت ھمراه با قبول مسولیت  چشم این 
جذاب ایران آینده  . ماھیتزدیک شدن بھ ایران را خواھد داشتن در دنیا سعی ،کھ در نتیجھ یادن حسنھ با رابطھ :ملی منافع -  
  .آبادانی کشور خواھد شددر نتیجھ پیشرفت و و عاملت اعثب
 ،قانون مقابلاجتماعی و برابری در  عدالت .آنچنان کھ ما شایستھ ان ھستیم ایران و ایرانی نام بھ : احترامگذارپس از  ایران فقا -

 تامین ،شکوفا و رفاه ملی اقتصاد لی،م ییھایاوانو ت ستعدادھاا زا ستفادها ،ایران بھمغزھا  بازگشت ،گذاری در ایران سرمایھ
     ........،از بدو تولد تا بازنشستگیایرانی  ھر یعاجتما

.بندی قانون اساسی را پیشنھاد میدھد  و تقسیم ، شکلقوانینت مردمساالر و عرفی و نیز یک حکوم مبنای  : سانموس مجلس -  
.موقت میباشدطوربر اداره امور کشوراد عھده  

 فریقایا نندما عترافا  رابرب رد فوو ع افیاو م درتق اسر حاکمھم رایب نبرگرون ادگاهد زا رکیبیت یتواند: م نتقالیا دالتع
ی. اشدب خششب اب مراهھ شونتخ زا ذارگ رایب نوبیج  
  .لیم رھنگو ف ویتھ اب نطبقم  ردمم ینب اسباتمن زادیو ا ،دالتع انونق جود: ودرنیتھم

  اقتنی ھتج رد وییج رتریب زا دوری و یشنھاداتپ مھھ ھب احترامو  فروتنی ،محبت ،یتن لوصخ ا: بیریگ ایو ر ورتمش
 ھب وجھو ت حتراما او ب کثریتا ایر زا مایتح اب مگیھ ،سبین کثریتا او ب یریگ ایر زا سپ .شودمی الشت اھکارر ھترینب
 حسوبم متیازا سیک رایو ب ستندھ مھھ ھق بتعلم یشنھادیپ ظراتن. ستندھ وشاک دهش تخاذا ایر یشبردپ رد ،قلیتا وحقوق ظراتن
   مشوند.ن

 مردم برای گذار از رژیم چھ کار میتوانند بکنند :
 ردارانس یادبود.. و.و مردادگانو ا یرگانت انندم یرانیا شنھایج اشتد کوو ن رگذاریب با ار مبستگیو ھ تحادا ردمم -
 یمموع ماکنو ا اھ انھخ رد شاطو ن ادیش اب مراه، ھیثل یعقوبو رزنباریوو ازیارو م ندیرمیخ ابکب انندی میرانا
  . نندک قویتت یرانا یا رودس اب مراهھ
نیروھای رژیم جھت پیوستن بھ آزادیخواھان استفاده کنند  جذباز ھر فرصتی برای  مردم -  
 حلقھ ھای محلی در محلھ ھا، تشکل -بھ شکاف در رژیم دامن بزنند  وجدا شدگان از رژیم حمایت کنند  از مردم -

 ،استیکر پوستر، شپخ شترک مانندم یامبارزات مدنی و انجام پروژھ .... برایمجازی ، شبکھ ،اصناف ،کارخانجات
.و تشویق مردم میشود  دلگرمی باعث و اثرگذار یتھالفعا . اینمکانھای عمومی در اعالمیھو   
 عقیدتی ،صنفی ،سندیکایی بھ کمک خانواده ھای زندانیان کارگری، ،گروھای کوچک ھمیاری محلھ محور در مردم -

.ھمت کنند  
 اریی ھب یرانا یا رودس واندنخ اب ردمم،.... دستفروشان، ارگران، ک نانز ھب یمرژ یروھاین عرضت ورتص رد -
    .شتابندب ینانا
:بھ بحث گذارده شود ریدر شبکھ ھا نکات ز -  

 واریسرکوبگر مانند د میرژ یبرا نھیمردم و پر ھز یبرا نھیکم ھز یمقاومت مدن یراھھا ،امعھج طحدر س یشبکھ ساز نحوه
رساندن بھ استبداد،  یاریدر  یس یب یب ی، افشا ترفنتدھاھایبریو سا میرژ  یانحراف یافشا طرحھا ،یسیو اسکناس نو یسینو

  .میرژ اهھمر یھایتیافشا سلبر م،یگذار از رژ یراھکارھا
فلج کردن ترافیک شھری با کم کردن سرعت در چند نقطھ شھر و  بیلسطح شھرھا از ق در میدانی و نمادین اقدامات - -

   .ورشیدو خ یرش نشان زا ستفادها با ویسین سکناسا ،مدت کوتاه با اعالم در شبکھ ھا ن وساعت معی
:شود لیو گفتمان روز  در سطح جامعھ تبد  یبھ خواست عموم دیبا ریز نکات -  

و عوامل با عمامھ و  سیکوتاه کردن دست روس و انگل ،جھان یبا ھمھ ملتھا یو دوست ی، ھمکاراز حکومت و دولت نید ییجدا
 انیزندان ی، لغو اعدام، آزادیالملل نیو با نظارت ب یعموم یدر دادگاھھا رانیبھ ا نیمحاکمھ خائن ران،یاپاگون دار آنھا از

کار شرافتمندانھ  ،یدادن بھ گور خواب انیپا ران،یدر ا یو تن فروش غھیدادن بھ ص انیپا ،یکاردادن  بھ کودک  انیپا ،یاسیس
 مرژی انسرغارت شده توسط  ی، برگرداندن ثروتھاستیز طیظت از مححفا یو ارائھ راھکار  برا یکولبران، اطالع رسان یبرا

ر دول متجاوز ب ارفشیجد یقانون اساس یمجلس موسسان برا لیشک، ترانیبھ ا گرید یو کانادا و ھر جا ایو استرال سیاز انگل



 ،ایو انگلستان و کانادا و استرال ھیروس یدر بانکھا رانیغارت شده ا یھا ھیسرما یتا زمان باز پس گرفتن تمام سیانگلروس و
ارت غبھ خاطر  رانیپرداخت خسارت بھ ا  ران،یا یدرصد ۵۰مازندران و اعاده سھم  یایدر مورد  در ھیروس با قرارداد فسخ

.قطر نینش خیش لھیبھ وس یپارس جنوب یسالھ حوزه گاز ۰۳  
 یب یو ب میشده توسط رژ یطراح  یبحثھا نیشرکت در ا ایو  یانحراف  یاز نشر بحثھا  یاجتماع یدر ھمھ شبکھ ھا - -

.میکن یخوددار یس  
برسانند و آنان  تمدیدهس  ردمم طالباتمو فعالین مدنی امکاناتی را برای چاپ و تکثیر  ، ھنرمندانکنشگران بھ مردم -

  .را تقویت کنند
بکنند و حامی اتالف  رھبران با دیگرخودشان را تشویق بھ ھمکاری ول مسولیت نموده و جریانات فکری قب مردم -

  .کنند رھبرانشان شده و این حمایت را اعالم 
.پایان دادن بھ تمامیت خواھی در ھر طیفی باشند انخواھ مردم -   
  .ھم آیند گردگذار از نظام  برای مشترک ھدفاپوزیسیون بخواھند پیرامون  راناز س مردم -
 
 
 

بھ چالش بکشند کھ آیا آنچھ را کھ مطرح  ...... را،فردا رادیو صدای امریکا، ،وو ت من ،ای بی بی سیھ رسانھ مردم -
  ؟در جامعھ ایران خریدار دارد عااقمیکنند و

اندیشمندان با نقش شخص خود  و ،سیاسی ،فرھنگی ،سندیکایی ،صنفی ،جھ بھ اینکھ رھبران مختلف کارگریتو با - 
با شناسایی و پیدا کردن این رھبران بھ سراغ پیدا کردن رھبران مورد  ، مردمشتدادر تکمیل جنبش نقش خواھند 

.اعتماد خود بروند  
   .اعتماد بھ ھمدیگر را با فعالیت ھای باال و دیگر راھکارھا بھ وجود آورندرکت وضمینھ مشا مردم -
سفارش ماشین و مشابھ ان خودداری کنند چرا کھ ھدف رژیم  یادالر و   وعن زا نحرافیا از ورود بھ بازیھای مردم -

  .یباشدم نانا ردنک اتوانو ن ل از دست مردم میباشدودر آوردن پ
تنم  .کنند افشا با اطالع رسانی و بررسیرا ی دروغ درمان و روانی رژیم ھای کوچک ترفندھا و جنگ گروھای در -  
مبارزه  ، موجودھرگونھ انتخابات در رژیم اسالمی  تحریم بھ اصالح قانون اساسی، نھ :کف مطالبات  و مردم شعار -

   .رضیا مامیتو ت لیم حدت، وتا گذار از رژیم اسالمی حاکم بر ایران
.افزاییمبیبھ فعالیت ھای  را ای و شبکھ فردی ارتباط ،رژیم است مجازی ترفندا ی ضف  حباب کردن مردم بھ سرگرم -  
   یکندم طرحم فرقھت ھتج ھب ژیمر ار حثب ینا یست.ن فاوتیت شورک زا ارجو خ اخلد یرانیانا نبی -
 حقیقت لمللیا ینو ب ستقلم ابی قیقتح میسیمنک کی وسیلھب یندها رد( مرداد ۲۸مانند حجاب،  یانحراف یبحثھا از -
 ھیعل زیآم نیتوھ اتی، ادب اصالح قانون اساس م،یرژدر چارچوب  یاصالح طلب خ،ی، بحث شاه و ش) دش واھدخ

 انیبا اد ی، دشمن لییو اسرا کایمنطقھ و آمر یشورھابا ک یخشونت، دشمن جیانھا و ترو دیو تھد میباورمندان بھ رژ
.میزیبپرھ کنندیدر کانالھا مطرح م میرژ یھا یبریکھ سا گرید  
 قواما ھب ھمتت زج لبیط جزیھت حث. بایم داشتھن ومیتیق نگھایج وردم چھی یرانا الھس زارھ ندچ اریخت ولط رد -
 ھب شارها اب حثھاب ینا ھب رودو زا یران.ا لتم بارزاتم ردنک ستس رایب ستا رفندیت قطو ف ،بودهن یرانا ریفش
نیم.ک اریدودخ نا ودنب نحرافیا  
یباشد.م یمژ ر ینا زا ذارگ، اهر نھاتو  رددا جودو رکوبگرس یمرژ داومت اب قطف نگج طرخ -  
تظاھرات و  نندماموقعیتھای مناسب  برای ھمراه خود یرا حفظ  کرده و در گوش رانیا یسرود ا تنم انیرانیھمھ ا - 

.اعتصابھا داشتھ باشند  
 

  یرانیو ا یرانا ایندهپ
 

ملی ایرانیان ھمبستگی  
 وین          

     ۸۳۹۱ انگدادامر
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