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  ي بني املللي گذار ايران به دمكراسيآميته ي بيانيه
 ُآِبُگاد

 اساس اعالميه ي جهانيبر بني املللي گذار ايران به دمكراسي          ي آميته
 گوناگوني آه با اهلام از آن منعقد شده اند اعالمهايحقوق بشر و ميثاق     

ري مبتين بر اصول ايران به نظامي مجهو    گذارمي دارد آه هدف آن آمك به         
 ديين است، نظامي آه بيانگرمرجعيتدمكراسي پارملاني و جدايي حكومت از       

 نيل به اينبراي ُآِبُگاد. اراده ي آزاد و بي قيد و بند ملت ايران باشد          
شناسدهدف از متام وسايل دمكراتيك و مساملت آميزي آه قانون جماز مي                 

مردماهد آوشيد تا افكار عمومي       ويژه خو  به ُآِبُگاد. استفاده خواهد آرد  
جهان را در راه هدف خود بسيج آرده، تا با جلب توجه مهه ي مراجع بني

 و رعايت حقوق بشر در عرصه ي وظايف و عاليق آنان قراراحرتاماملللي آه   
 را بر آساني وارد آورده شود آه بدون هيچگونهممكندارد، بيشرتين فشار    

 ايران وبر خالف ميل مردم آشور درملتيان  پايگاه مشروع دمكراتيك در م    
 .قبضه ي قدرت سياسي مساجت مي ورزند

 آگاهي به اوضاع بني املللي و آوشش ها جدي اي آه به منظور دستبا ما
 مرآزي اجنام مي گريد، به اين امر توجه دارمي آهآسياياندازي بر منابع    

هارراه مهمرتين سده ي بيستم نقش چ      آغازايران، يعين آشوري آه در از         
 اين چشمداشت ها بشمارحتققرويدادهاي منطقه را داشته، سد مهمي در راه         

 نظام اينتبديلبا توجه به چنني چشم اندازي، ما بر آنيم آه            . مي رود 
آشور به يك نظام دمكراتيك مجهوري و بدور از مداخله ي مراجع ديين در

ام پذيرد تا نريوهاي حكوميت مي بايست به صورت مساملت آميز اجن            امور
 چون مزدبگريان، زنان و جوانان، دانشگاهيان و--سرزنده ي جامعه      

 خود را به منصه ي ظهوردمكراتيكدانشجويان، آه در سال هاي اخري عزم         
 سرنوشت ملتتعيني ازين امكان برخوردار باشند تا در          --رسانده اند   

 بر اين اصل خواهديك چنني دگرگوني  . خويش فعالرتين نقش را ايفا آنند      
 چشم انداز يك جنگ داخلي را در ايران، يعين تراژدي اي با عواقبتوانست

 براي آل منطقه و براي جهاني آه به حق آرزوي عميقبيينغري قابل پيش    
براسيت بايد توجه داشت آه.  دور سازد  منطقهصلح را در دل دارد، از متام        

 عواقب آن در خوشبينانهردد،نگهرگاه اجتناب از يك چنني تراژدي ميسر         
 آه درباشد ييبترين حالت قابل فرض، خنواهد توانست خفيف تر از مصا             

 .   در ايران گرفت با آن ها روبرو شدمي١٩٧٩نتيجه ي جهيت آه انقالب 
مي دمكراتيكي در ايران بدون ترديد نقش حمور اصلي در جهتژ ر چنني اسقرار

ان هبره برداري منصفانه از منابع آن ودر نتجيه امك   منطقه،تضمني صلح در    
 هاي آن را به گونه اي ايفا خواهد آردآهملتدر خدمت پيشرفت و هبروزي      

 .دهندبتوانند به فوري ترين نيازهاي خود پاسخ 
 دمكراسي عريف آهيك جهت آمك رساندن به ملت ايران خباطر اسقرار             در 

 وسايلي آه درمتام از ادُآِبُگايرانيان با متام وجودشان خواستار آن اند،        
 :اختيار دارد استفاده خواهد آرد، و از آن مجله

  به استقرار مهه ي آزادي هاي اساسي؛آمك-١
مدافع به آزادي رسانه ها و رهايي مهه ي روزنامه نگاران و وآالِي               آمك-٢

 از زندان؛
 به آزاد شدن مهه ي زندانيان سياسي و ديين صرفنظر از تعلقاتآمك-٣

  ايشان؛
بشر به پايان دادن به خودآامگي دادگاه ها آه بي اعتنا به حقوق              آمك-٤

 به جمازات هاي شديد و بي رويه مشغولند؛ 
ربايي به برقراري شرايط الزم براي اين آه مسئووالن حبس ها، آدم              آمك-٥

 از نظام آنونِي ايران، حتتبريدگان قتل روشنفكران، وخمالفان و       وها،    
 ناظر بر جمازاتاملللِيار گرفته، مطابق مقررات بني        پيگرد قانوني قر   

 .  يابندآيفر عليه بشريت جنايت
يك سراجنام، آمك به فراهم آوردن اوضاع و احوال الزم براي برگذاري              و-٦

رفراندم زير نظارت مراجع بني املللي تا ملت ايران بتواند اراده ي آزاد
با ِاعمال آامل حق حاآميت باره ي آينده اي دمكراتيك مهراه         درخود را   

 خدمت انكشاف آشور و رونق امور به حنوي ِاعمالدربر منابع اقتصادي خود     
 خود را در برقراري حميط صلح وسهمآند تا توانايي آن را بيابد آه          

 .آندعدالت در هپنه ي آسياي باخرتي ودر سطح جهاني ادا 
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  ي مطبوعاتياطالعيه
  ي بني املللي گذار ايران به دمكراسيآميته

 
 ي بني املللي گذارآميته را به پشتيباني از      جهان مهه ي دمكرات هاي      ما

بيانيه ي آن فرا مي خوانيم تا بدين وسيله به وايران به دمكراسي     
 عظيم جهانيان به دمكرات هاي ايران، آه مي آوشند گذار مساملتمحايت

 . ميسر سازند، مدد برسانندراآميز به دمكراسي 
 وضع خماطره آميز بني املللي آنوني، و با توجه به عزم ِاعالم شده يبه نظر

يك آسياي غربي به قصد دست اندازي تغيري وضعيت ژئوپوليت   برايدولت بوش   
 مرآزي، نبايد از هيچ آوششي براي ممانعت ازآسيايبر منابِع غِين منطقه و      

يكي از راه هاي دست.  آرد فروگذارگسرتش بيشرت منازعات شوم در منطقه        
 ايران بديندينساالراِنيابي به اين هدف عبارت است از ِاعمال فشار بر             

 آهآرد به تسليم در برابر اراده ي مردمي           منظور آه آنان را وادار     
.خواهان برگذاري رفراندم براي استقرار يك مجهوري ُعرِيف دمكراتيك هستند          

 راه حلي مي تواند ضامن صلحي پايدار در منطقه شود، منطقه اي آهچنني
 به اقتضاي منافعآه --  بومي و حاميان بيگانِه شان     خودآامگانزير سلطه ي    

آه آنان رابه قدرت مي رسانند از قدرت نيز به زيرشان مي گونهخودمهان  
 .است مصائب فراوان شده متحمل  -- ِآشند
 رويدادهاي هفته هاي اخري و ِاعالم مواضع دولت آنوني اياالتآه چنان

هاي واشنگنت، حيت اگر هم اآنون» ُعقاب« است،   دادهمتحده آشكارا نشان     
 خود نداشته باشند، خواهندرآادست اندازي به ايران را در دستور           

 نظام ضدبهتوانست چنني طرحي را در زمان مناسب به هبانه ي محله                   
ترديد مني توان داشت آه در چنني صورتي. دمكراتيك هتران به اجرا گذارند    

 ايران، بر خالف آشور هاي مهسايه، ُممانعت از اشتعال آتش يك جنگدر
خواهد بود و نه مي توان به آن قابل پيش بيين        پايانداخلي، آه نه     

 آرد، ميسر خنواهد بود؛ عواقيب آهآُوردآساني عواقب ويرانگر آن را بر        
 با مست و سويي١٩٧٩ انقالب   آهدر هر حال مني تواند آمرت از مصائيب باشد           

 .آه گرفت به بار آورد
 ي بني املللي گذار ايران به دمكراسيآميته يك چنني چشم اندازي،      به نظر
 آن نقش عمده در دستدر مساملت آميز به دمكراسي در ايران را، آه           گذار

 هستندآنانخود ايرانيان باشد، ضرورتي حياتي مي مشارد، زيرا تنها خود           
آه، چنان آه بارها، به ويژه در شش سال گذشته، نشان داده اند، مي

 اين مهم نقش تعيني آننده را ايفا آرده، خطر تراژدي يك جنگ             درتوانند  
 .آنندداخلي را بر طرف 

 جهانيان مي تواند بر رويدادهايي آه به سرعت در اينعمومي افكار
 بني املللي گذار ايراني آميته. بگذاردمنطقه رخ مي دهند تاثري عظيمي        

 گام مهم به محايت واين آن است آه مي تواند از طريق          بربه دمكراسي   
 فاجعهتكراربايد از   .  باشد مهبستگي فعاالنه ي دمكرات هاي جهان اميدوار      

ي عراق به دست آرتش اشغالگر آمريكا در ايران ممانعت به عمل آورد تا
. بر مرگ هزاران آودك، زن، مرد، و نيز روزنامه نگار مسدود شود               راه

 را بسيج آنيم تا بتوان خروج ديوانساالراِن حاآمجهانيانافكار عمومي   
قرار يك مجهوري ُعريف و دمكراتيك براي است  رفراندمبر ايران و برگذاري      

 .را ميسر ساخت
آن را بسيج .  ابر قدرِت جهان استِدَگر افكاِر عمومِي جهانيان امروز،

 !آنيم
 املللي گذار ايران  ي بنيآميته خود از پشيباي پيام هاي مهبستگي و لطفا

 ! به نشاني زير بفرستيدرابه دمكراسي 
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