
1 

 

 
    آزادگانسازمان

 

  براي ايران نوينآزادگاناستراتژي سرنگوني رژيم  و ديدگاه 
 

 اوضاع در گذشته نزديك و زمان حاضر:
 هيچگونه مشروعيت  مذهبی دارایروايانفرمانکه اين است  يد اينمؤبررسی فرمانروائی بيست و هفت ساله فقها 

شيخ ،  َشيخ،طلبه(رتبه و مقام مذهبی  هر  در دست اندرکاران رژيمکّليه . نميباشند درايرانمذهبیمعنوی و ،اسیيس
 و برای يک هدف تالش نموده اندفقط  ،اعم از اصالح طلب و بنيادگرا صرفنظر از رنگ عمامه...) ،  آيت اهللا،االسالم

هدف اين تامين اما  . به هر قيمت ممکن، آنهمئی آخوندیادامه و توسعه فرمانروا ،،ظحفجز   نيستميکنند و آن چيزی
 .است و عاقبت نيز به تخريب و نابودی مملکت می انجامدبسيارگران تمام شده تا بحال  برای مردم ايران یآخوند

 
کشيده ن سوء استفاده های مالی سر به آسمافساد و  رژيم بوده و و معمول روش متداول، و سرکوبگریخفقان سياسی

از سی کمتر ميانگين سطح زندگی مردم را ،  امورمالی کشور، به ويژه در حکومتغلطمديريت فاسد و امروز . است
 که خود گذاشتمي عراقمصائب را بگردن جنگ با همه گناه ، برای مدت هشت سالرژيم قبأل .  استساختهسال پيش 

 . رذيالنه آتش بدامن آن زده بود
 

 رسانه های جهانی .بقدرت رسيد)  پيشرو(  به اصطالح مترقی برنامهاعالم يک  هاشمی رفسنجانی با ١٩٨٩در سال 
 با آمريکادوباره  که بتواند درهای بسته کشور را باز نموده وار شدنداميدو بسيار کرده  آخوندی ميانه رو معرفی او را

 قتلهای زنجيره ای در ايران و ه،اشاره شداما بجای تحقق اميدهای . را بهبود بخشدکشور رابطه برقرار کند و اقتصاد 
با اين  . وی درابتدا با ترديد و ماال با اطمينان به دخالت در قتل رهبران کـُرد اپوزيسيون متهم شد.جهان آغاز گرديد

 فساد گسترشبه دليل بود که او هم  ندورادرست در  .دولت رفسنجانی به پشتيبانی از تروريسم جهانی ادامه دادوجود 
 ترکيبگفت بزرگترين دست آورد رفسنجانی ميتوان   لذا به جرأت. شدخراببيش از پيش ت اقتصادی کشور مالی مديري

 زمينه به اصطالح رابطه درتنها دست آورد رفسنجانی . استو نهادينه کردن حکومت دزدان دزدی و فساد با حاکميت 
در واشنگتن جهت آرايش و ن و دالالنی  مبلغي تقراراسمصاحبه با خبر نگاران آمريکائی و انجام چند همانا با آمريکا 

 . بودخارج از ايراندر کريه خود صيقل دادن چهره 
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 او با تظاهر به سياست .شدوی  جانشين ،آقای رفسنجانیميانه رو تر از  به اصطالح  آقای خاتمی،١٩٩٧در سال 
 درهای وانستـتنــ  ولی،راندبرزبان " نحکومت قانو" سخنان بی محتوائی در مورد ،پاکی و آراستگی ودرهای باز

فساد همه ،  در دوران هشت ساله رئيس جمهوری اين شخص.بهبود بخشدرا  اقتصاد کشوربسته سيستم را باز کند و
زندانيان سياسی  .همچنان ادامه داشتبصورتی ديگردر ايران و قتل های زنجيره ای قض حقوق بشرـ ن،جانبه حکومتی

مفهوم ميانه روی نيز قرار گرفتند و به قتل رسيدند، که خود بيانی مضحک از نسی مورد شکنجه و تجاوز ج
 . استدرجمهوری اسالمی

 
بر م آخوندهای حاکمقاصد در راستای دقيقا خاتمی دولت  اهداف و خواسته های ،برمبنای شواهد و مدارک ،به واقع

دگرايان اسالمی قدرت سياسی و قّوهء دادگستری را بايد ياد آور شد که بنيا به عنوان مثال .سرنوشت مردم قرار داشت
 .به انحصار خود در آوردند و با آن دست آوردهای مشروطيت را لگدمال نمودند

 
و مزورانه،  مذبوحانه یالشتبا  ی حاکممالهااما وقتی خاتمی اوضاع کشور را بهم ريخت و کالفی سردرُگم آفريد، 

 برياستدر واقع   را، آقای محمود احمدی نژاد،شدهمهار ساختگی و یانتخابات در ،فرمافرمائی خودبخاطر حفظ 
، مورد مصباح يزدی" ی به ناممرموز " اهللاگزيده آيتبرمنتخب و  اين آقای رئيس جمهور. نمودندمنصوب  ،جمهوری

احمدی . ی باشدنيز م" عالیرهبر"ای  آيت اهللا خامنه مورد حمايت و پشتيبانیهمينطور  قم و تند روتائيد آيت اهللا های 
 با آمريکا باختهی بود که ميتوانست از معامله و ساخت و پاخت رفسنجانی مکار و خودائنژاد مناسب ترين کانديد
که با نفی هولوکاست شهرتی در تاريخ   - در ايدئولوژی الهامی - سه تخصصبرخوردار از جلوگيری کند زيرا وی 

گونه  اين. را شامل ميشود، است" حذف اسرئيل از نقشهء دنيا"که  و باالخره در جغرافيای سياسی –جهانی يافته 
با توجه به اينکه احمدی نژاد صد در  .قرار دارندايران در راستای نيستی سرزمين غير عقالنی، عقب گرا و کارائيها 
 و جنگ است، مالحظه ميشود که چه قدرت مّخربحمايت بخش تندرو پاسداران اسالمی و مورد من به انقالب صد مؤ

 .طلبی در ايران با عاقبتی هولناک و نامعلوم انسجام يافته است
 

  .اشتباه فکر ميکنند ، راه مذاکره با رژيم تالش ميکنند در،کسانی که به اميد گرايش جمهوری اسالمی به ميانه روی
دچار ضاع سياسی با اوخود د  در برآوراناينبعالوه  .نشان ميدهدمعکوس تصاوير واقعی را جمهوری اسالمی چه 

 اکثريت قريب به اتفاق ايرانيان چه  ايرانيان با مالهای حاکم بی اطالعند و نميدانند کهاقعی رابطه و از واشتباه بوده
 . بيزارندآن از جمهوری اسالمی را رد ميکنند وا  آشکارهچوان درپنه

  
 ،ه و باوجود سرازير شدن پول های نفت رژيم روزافزون شدآسيب پذيریاز زمان انتخاب آقای احمدی نژاد بعالوه 

مردم بسيار چنين وضعيتی که در . ت ها در حال رکود بود به حال تقريبا توقف درآمده استاقتصاد کشور که مّد
مالمت دولت بطور روز افزون با يکديگر بر سر حفظ بجای ! آخوند های بلند پايهو عصبانی نيز می باشند، خشمناک 

 .قدرت در نزاعند
  

 بنا . سقوط نمود بازار بورس تهران سی درصد٢٠٠۵بر ود سه ماه پس از انتخاب احمدی نژاد در اوائل اکتحد
 اين . به امارات متحده عربی منتقل گرديده استاکثراو  ده ها بيليون دالر به خارج از کشورد برگزارش منابع متعد

 .رد که اقتصاد کشور نياز به تزريق پول داردزمانی صورت ميگيآور ثروت به خارج از کشوردرست درخروج سرسام 
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حالی است که عدم ثبات سياسی د و اين درن به سرمايه گزاری داراکثر صنايع کهنه بوده برای سرپا ماندن و رقابت نياز
خارج از کشورمنتقل سرمايه هايشان را به محلی امن در صاحبان صنايع را وادار ميکند ،و شيوع روزافزون فساد

  .نمايند
 

 نبود  .ست ديگری اشگلخردمندان و مغز های متفکر و قدرتمند م ،دانش آموختگانی نخروج سرمايه های معنوی يع
فرهيخته ترين  نرخ دورقمی بی کاری وخفقان سياسی باعث شده است که بهترين و ،موقعيت ها و امکانات اقتصادی

 اين سرمايه های معنوی بطور گروهی اميد هرگونه با خروج. لين فرصت ممکن کشور را ترک کننداوفرزندان کشوردر
. است که مهاجرت ميکندقيقت اين طبقه مديريت آينده کشور درح. پيشرفت اجتماعی و اقتصادی نيزکم رنگ ميشود

 و  رشد يافته، بدنيا آمده١٩٧٨ب سال اولين نسلی است که بعد از انقال ،حال فرارنکته بسيار مهم اينست که نسل در
لحاظ با شکست رهبری مذهبی جمهوری اسالمی از هرنموداراينست که به تنهائی  اين واقعيت خود .ده استآموزش دي

 .روبرو شده است
 

با آخوندهای حاکم مخالف بوده آماده اند  تمام نشانه های موجود حاکی از اينست که اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران
 آتش جهنمی را که جمهوری اقدامتيبانی کنند بشرط آن که مطمئن شوند اين برای براندازی رژيم پشمدبرانه  اقدام ازکه 

 .وخته است فروزان تر نخواهد کردراسالمی در ايران اف
 

دلخواه و غير ند به زندانی کردن امردم ايران مصمم  ،ملت ايران نميتواند بيش از اين نقض حقوق خود را تحمل کند
نده و نو خفقان ک  نرخ سرسام آور بيکاری، مديريت غلط و فاسد اقتصادی،شکنجه شخصيت های اپوزيسيون، قانونی

 . دنخاتمه دهمالها خود سری 
 

 رژيم را ی در صحنه بين المللمیالجمهوری اسغير متداول ه و سيّال و رفتار عجيب و غريب وسياست منحرف کنند
، جايگزين کردن منافع  استکرده راقطع لیاری بين الملذبيش از پيش منزوی نموده ودر واقع دست منابع سرمايه گ

 بيزاری مردم ايران دليل ديگروهمگون جلوه دادن اين منافع کامال مغاير يکديگر،  اسالمی با منافع ملّیرژيم جمهوری 
 تهديدی برای عامل آن جمهوری اسالمی ميباشد،  خاور ميانه کهکم ثبات  ءطقهافزودن به عدم ثبات من. از رژيم است

 بوده اوضاع انفجار اين است که کشورنزديک به حاکی ازنابع متعدد در داخل کشور م گزارشات است،هان موازنه ج
 رژيم از درک اين ،دت تمام در پی اتمی شدن استت و ّحجمهوری اسالمی با شّد. برای فروپاشی رژيم کامال آماده است

را تحمل نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد رژيم که  اتمی شدن جمهوری اسالمی ،واقعيت عاجز است که جامعه بين الملل
 . ه اتمی دست پيدا کندحتروريسم است به اسلمالی و پشتيبانی معنوی و لجستيک منبع تقويت 

 
گرچه بين خود مالهای حاکم منازعه و مسابقه قدرت وجود دارد ولی همه آنها در پيشبرد انقالب زهرآگين آيت اهللا روح 

 را ماليانميتوانيم بايد و ما  درست به اين داليل ،د ميباشندوران سياه بربريت متحّد سقوط ايران ب خمينی تا مرحلهاهللا
 . ساقط کنيم

 

 :سازمان آزادگان
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 که با جهت گيری انقالب اسالمی مخالف بودند تحت رهبری تيمسار  و نظاميان گروهی از  دانشجويان١٩٨١در سال 
  .سازمان آزادگان را ايجاد نمودنداروپا گرد هم آمده ود درلّی و انسانی درستکار ب آريانا که مردی م بهرامارتشبد دکتر

 
 درعقب راندن نيروهای هدف از تشکيل سازمان آزادگان اين بود که نيروهای اپوزيسيون را متحد نموده ملت ايران را

 رخ داد که اشتباهاتیی افراد، و تالشهای قهرمانانه بعضا وجود نيت خير خواهانه ب.  ايران تقويت کندارتجاعی 
دکتر اسد همايون که يکی  ١٩٨٧در سال . فعاليت سازمان برای چند سال راکد شد ماند وتالشهای سازمان بی نتيجه 

ان مزتنی چند از هموطنانی را که در آمريکا زندگی ميکردند گرد هم آورده سا ،از بنيانگزان آزادگان در آن زمان بود
اعضاء محدود اين سازمان . ايران نيز تاسيس نمود شعبه ای از آن را در١٩٨٨سال ی کرده و درآزادگان را باز ساز

 ميانه رو ،زمينه های مختلف تشکيل ميدهند که همگی معتقد به ايجاد ايرانی دموکراتيککارشناسان درو را متخصصان 
 .پيشرو و طرفدار غرب ميباشند،  سازندهو معتدل،

 
 اين زمينه کمکران را آزاد کند ويا حّد اقل درزمان مناسب ايدر ساهست که يا رأد اين بوده و سازمان آزادگان جديهدف
 عضويت سازمان محدود و فقط از طريق ،حفظ استقالل سازمان و جلوگيری از نفوذ عوامل مخرب به منظور.نمايد

در . با همّت خود ايرانيان آزاد شودآزادگان همواره باور داشته است که ايران ميتواند و بايد فقط .  استدعوت بوده
قاد  اعت، احترام به حقوق بشر،بيست سال گذشته آزادگان همواره از تماميت ارضی ايران برمبنای اصول دموکراتيک

در مقابل قانون و اقتصاد بازار آزاد پشتيبانی زن ومرد و طرفداران اديان و مذاهب مختلف ی  تساو،مطلق به عدالت
 .نموده است

   
آينده معاهده منع گسترش  ، و ثبات خاور ميانه صلح کهندعميقا معتقدتر اسد همايون و اعضاء سازمان آزادگان دک

 و مردم ،جدا از دين ی حکومت رژيم ايران از يک رژيم مذهبی  به در گرو تغيير همهو نظم جهانی سالح های اتمی
 . استساالر

 
تحريم اقتصادی حتی  ، باشدت ايرانالک نميتواند راه حل مشواست  ناکام شده و جنين سقطدچارغرب ديپلماسی امروز 

 بزرگ خاور هثبات منطقميتواند نيز کارا نيست چون  جنگ بعالوه. طرز فکر و رفتار سياسی رژيم را تغيير نخواهد داد
 .هم بزندميانه را بر

  
ميان سال  و جوانند مخصوصا نسل که در داخل ايران اقامت دارد ترين نيروهای اجتماعی و سياسی قدرتمنتنها 

يک استراتژی ، يک طرح بزرگ نياز به اجرای آناما برای . استايران در شکل حکومت توانا به تغيير  ،ناراضی
 آنها را سازد وم هفرای بالقوه تا بتواند انگيزه الزم را برای اين نيروها دارد عملی و يک رهبری قدرتمند با جاذبه ملّی

 .هدايت نمايدبزرگ پيروزی يک بسوی 
 

، تبدمس ايرانی آزاد شده از سلطه ماليان رای تغيير رژيم وايجاد ايرانی نو،درچند کلمه ميتوان گفت آزادگان طرحی ب
 . در دست دارديک رهبری متحد و قویسکوالر و مترقی با جامعه ای  و ظالم،خودسر

 
 ،اين سازمان پرزيدنت دکتر اسد همايونآزادگان و  ،اندآزادگان قويا معتقدست که مردم ايران اينک خواهان تغيررژيم 

 عهده بگيرد،به که مسئوليّت رهبری مردم ايران رابرای اجرای طرح آزاد سازی  دو توانائی داراست  مصمم وآماده 
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، )را داردکه برابر سوابق مستند در نقض حقوق بشررتبه اول (آنان را در مراحل خلع يد از رژيم جمهوری اسالمی 
 .د ياری دهو هدايت ،پشتيبانی از تروريسمقطع  نکبت و ، بدبختی، فقر،پايان بخشيدن به خفقانيعنی 

 
 ،جهت استقرار يک حکومت ملّی، توانائی و آمادگی الزم و کافی برای قبول رهبریسازمان آزادگان برخوردار از 

 .می باشد ربشحترام به حقوق اپايهء  خواست و نياز مردم و برمبتنی برمردم ساالر سکوالر،  ،مستقل
 

داخل و خارج با با تمام گرو های اپوزيسيون درکنونی وابستگی ندارد ولی تقريدکتر اسد همايون به رژيم گذشته و
 سوابق سياسی گسترده و بدون خدشه و خللی ايشاناز آنجا که .  همه آنان روابط مناسبی داردبوده بادر تماس کشور 
 د بسياری ازنشهرت دارجّدی يک سازنده ، و استراتژيست سياسی عنوان يک سياستمدار وآنجا که به و از ،دندار

ت و راهنمائی های ايشان ارظـاز نطورمنظم درتماس بوده و هستند وبـ ویداخل و خارج کشوربا رهبران اپوزيسيون در
س بوده با بعضی از افسران ارتش دکتر اسد همايون باافسران سابق در داخل و خارج ايران در تما . ميباشند برخوردار

ران ايشان را نيروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه پاسدا. و نيروهای انتظامی در رژيم کنونی رابطه برقرار نموده است
 به عقيده دکترهمايون اين نيروها واقعا وطن پرست ، ميشناسندمتزلزل و تحسين کننده دائم خويشبعنوان پشتيبان غير

 نيروهای مسلح ايران ،نده امودتهاجم عراق به کشورمان ثابت نرا دردفاع قهرمانانه ازايران در اين امر  وبوده
 .رزات جاری به رهبری دکتر اسد همايون نيز همراه ميباشندباو در مهمواره با مردم ايران همراه خود سوابق برابر

 

  بطور خالصهاستراتژي آزادگان براي آزاد ساختن ايران
 :بيانگر استراتژی ما برای خلع يد از رژيم ماليان و سپردن قدرت بدست مردم ايران ميباشدچهار نکته زير 

 

 : فشار بر ماليان حاكم از طريق اعمال نفوذ درنظرات ملي و بين الملل-١

 اين کار را ميتوان با دانش و مديريت حرفه ای  و با کاربرد رسانه های نوشتاری والکترونيک و نيزازطريق جنگ 
 روانی به پيش برد، آزادگان نيروی انسانی الزم را برای اين کاردراختيار دارد، کمکهای مالی برای اين منظور های

 .بايد از طرف ايرانيان ايراندوست تامين شود
 

  و ممكنگي نيروهاي داخل كشوردرزمان مناسبن تشكيل دولتي درخارج كشور با هماه-٢

  .برای اين امر می انديشد و می کوشد در فراهم کردن نيروهای الزم  آزادگان
 

  اخطار به ماليان حاكم توسط رابط ها و منابع انساني -٣

از جمله  ها و منابع انسانی در داخل کشوره رابط اخطار به مالهای حاکم با استفاده از،پس از يک سلسله نمايش قدرت
ه ــــخواهد شد ک  تفهيمبه آنها، ن دام گريخته اندايمقامات سپاه پاسداران و بسيج که دردام فريب رژيم نبوده و يا از 

 . مقام ندارندچاره ای جز ترکديگر مال ها 
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 سی در صد سپاه انقالب و تقريبا پنجاه درصد از بسيجيان تا اين زمان هنوز برمبنای يک تخمين قرين به صحت، حدود
ر اصل خودرا يروهای مسلح دن از همه زرگیبکه اکثريت  نموده اند ثابت و وقايع  ولی حقايق،طرفدار رژيم ميباشند

کشور توسط  غلط مديريت  آور حقيقت درد، آنان ازمديون ميدانند که با منافع ايران و مردم همراه و هماهنگ باشند
، و در زمان مناسب که چندان اين نيروها در کناری نخواهند ايستاد تا کشور بيش از اين نابود گردد. مالها آگاهی دارند

 را برای اين زمينه های الزمآزادگان ارتباطات و. خواهد بود به سازمان آزادگان و مردم ايران خواهند پيوستن هم دور
 .امرفراهم نموده است

 

۴-و تبديل تظاهرات كنوني به قيام ملي Ĥدر اين زمينهه اي جهاني   و انتشار بيانيرهبري موجودخلع يد ازال م 

 و اميد هائی را که در راه است  ايرانيانیهاناکامی   و ابزار موجود، گيری عواملربکابا   آزادگان می کوشدسازمان
  که(Pronunciamento)  گسترش يابد  و همه گير ملیرستاخيزيک به  کنونی   تا تظاهراتنمايد آنان بازگوبرای 

 .خواهد شد خلع يد از رژيم تبديل  به در نهايت
 

م ايران وملل آزاديخواه جهان  طی بيانه ای از برکناری رژيم جمهوری اسالمی تحقق اين امر، مرداطمينان از پس از 
 . خواهد شددادهسکوالر و مردم ساالر، مترقی،  قوی،متحد  ايجاد يک ايرانمطلع گرديده به آنان قول و وعده

 
جازات های تهديد و ترس دائمی از زندانی شدن و م، هفت سال خفقان سخت با وجود بيست وبايد توجه داشت که

 منتها با توجه به فشار و ترور  . با سياستهای آن مبارزه ميکنند اند ووضوح در مقابل رژيم ايستادهب ايرانيان ،سخت
رژيم در داخل برای ايرانيان داخلی اين ابتکار و آزادی عمل وجود ندارد بهمين مناسبت اپوزيسيون خارج نا چار است 

سياسی و اجتماعی مردم تحت فشار ايران را به جهانيان برساند و حمايت  تا پيام های ،اين مسئوليت را بعهده بگيرد
  .ک و پيروزی آنان جلب نمايدمومی را برای  کمافکار ع

 

 )بطور خالصه  ( برنامه آزادگان براي ايجاد ايراني نو

 

 : سياست داخلي-الف
 مالها بايد برای اولين و آخرين بار به مساجد فرستاده ،ر برای ايجاد و نهادينه کردن يک حکومت سکوالر و مردم ساال-١

حکومت مذهبی  ر ازمرحله ای ديگ بوجود آمدن  امکان  شدهنهادينهقانون اساسی کشور بايد درسياستجدائی دين و  ،شوند
 .ردندمقامات خلع گ ها بايد ازمّال کشورو تماميت ارضی شور برای اطمينان از اتحاد ک،برای هميشه از بين برود

 
. د جلوگيری شوداز خونريزی و کينه جوئی باي.  برای حفظ منافع ملی الزم است انتقال قدرت بطور صلح آميز صورت گيرد-٢

کسانی که دست  ،عفو عمومی داده شودبا موافقت مردم بايد به همه  ،ازانتقال قدرت بطورمسالمت آميزکه پس آزادگان باوردار
 بايد به دادگاه های ده اند، دستشان بخون ايرانيان آلوده ميباشد و يا شاکی خصوصی دارندبه جنايات بزرگ برعليه مردم ز

ارجح است که تغييرات با اعمال روشهای از نظر مالهای حاکم نيز . صالحه تحويل داده شده از حفاظت قانونی برخوردارگردند
 مالهای فيزيکیفاظت  پارچگی کشور کمک مينمايد بلکه ح و يک چنين انتقالی به اتحادزيرا نه تنها ،مسالمت آميز انجام شود
 اگر مال ها آنقدرعاقل باشند که درک کنند زمانشان بپايان رسيده تسليم خواست ،نيز تضمين خواهد کردحاکم و خانواده آنان را 
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رت بايد انجام شود و ولی به هر حال صرفنظر از تصميم آنان جابجائی قد. ملت شده قدرت را صلحجويانه واگذار خواهند کرد
 .بهر قيمتی انجام خواهد شد

 
،  تساوی حقوق همه صرفنظراز جنسيت،درج شود کشوریس مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد در قانون اسا-٣

ن عموم شهروندان ايرانی بايد ممکدسترسی به سازما نهای دولتی درهررده ای برای ، رددسياسی بايد تضمين گمذهب و باور
 .باشد

 
نقش زنان در تمام جوامع .  زنان بايد از حقوق طبيعی در تمام مراحل سياسی و پيشرفت های اقتصادی برخوردار باشند-۴

با   جمهوری اسالمی، تعيين ميشودبانوان با يت کشورها برمبنای رفتارشان ارزش و اهم،استپر اهميت  اساسی و ،پيشرو
 در هيچ ، اسالم بنيادگرا همواره بدترين دشمن حقوق زنان بوده است،تار نموده استرفدوم درجه زنان به عنوان شهروندان 

 .رفتارنشده است بی رويه، شقاوت و زمانی با زنان کشورما به اندازه دوران جمهوری اسالمی و توسط رژيم ماليان با قساوت
. باشددمها ـقـ آزادی زنان و تحصيالت آنان بايد از ت ويافتهبايد خاتمه وضع  اين ،آنان حتی قانونا مقهورو تحت انقياد ميباشند
 .کرد نه مردان درآزادی ايران وساختن ايران نوين مشارکت خواهندما اطمينان داريم که زنان ايران شانه به شا

 
 با شرکت نمايندگان همه مردم و تضمين حقوق و آزاديهای اصولی ازجمله سسانؤممجلس اولين فرصت مناسب بايد  در-۵
 .نهائی حکومت را مشخص نمايدساختار  قانون اساسی را تدوين و ، دين و اجتماعات تشکيل شدهفتار،گزادی آ

 
 اقدامات ،اسرع وقت يک حکومت دموکراتيک در ايران مستقر نمايدتواند هدف خود را انتشار داده در برای اينکه ب آزادگان-۶

 .انتقال قدرت نظارت نمايدمراحل   موقت بتواند برولتدتا اين  ، داد خواهدانجاموقت مالزم را برای ايجاد يک دولت 
 
و داشتن ) فارسی( تکلم به زبان واحد ،يح شده باشد ايجاد يک دولت مقتدر الزامی است ولی نقش چنين دولتی بايد تشر-٧

ای با کنترل شديد  هومت بعالوه زمان حک، نيستشناسنامه ايرانی برای همه الزامی است ولی تمرکز زياد به نفع سالمت ملّی
 و حکام محلی و اياالت بايد ، زبان ها و آداب و رسوم محلی بايد احترام قائل شد، برای فرهنگ ها،مرکزی بسر آمده است

 ظ برای حف امردولت مرکزی بايد در اين.  مربوط به منطقه خود را با پشتيبانی دولت مرکزی داشته باشندتوانائی حل مسائل
 .اختيارات محلی هرگونه کمک الزم را بعمل آورد و رسوم و بآدا
 

 : اقتصاد-ب
ايران را   مصمم است وضع اقتصادسازماناين .  تطابق آن با جامعه ايران استبشرط آزادگان طرفدار اقتصاد بازار آزاد -١
 آزادگان برای کنونی را بازسازی کندمغشوش و درهم کشاورزی ، صنعتی و اسرع وقت بهبود بخشيده زيربنای اقتصادیدر

 .مترقی مديريت ايجاد خواهد نمودحصول اين اهداف يک سيستم مدرن و
 
 .دريگب پيشرفت و ترقی با بهبود وضع اقتصادی مردم صورت  رشد و توسعه، هرنوع-٢
 
جهانی  اقتصاد لاقتصادی نزديک با کشورهای صنعتی و هماهنگی کامتنها از طريق روابط صاد کشور اقتشبرد واقعیي پ-٣

  . آزادگان اين اصول را رعايت خواهد کرد،ممکن است
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 :مسائل دفاعي و امنيتي كشور -پ
، سپاه ارتشدها بوده اند و لی اين نيروها اعم ازيران عامل جنايات آخوناو انتظامی مسلح  گرچه بخش کوچکی از نيروهای -١

با وجود رهبری . ماميت ارضی ايران بوده انداستقالل و ت ،یگضامن يکپارچ ظامیت و نيروی ان سازمان بسيجپاسداران،
به همين دليل نيروهای مسلح ايران   . و شجاعانه عمل کرده اند پرستانه ميهن  نيروهای مسلح ايران،غيرقانونی رژيم کنونی

 .دن آموزش ها و دکترين پيشرفته مجهز گرد،بايد بازسازی و غيرسياسی شده به سيستم ها
 
 که در تقويت و تامين حفاظت و یاقدامی در چهارچوب موافت نامه های منطقه ای و بين الملل آزادگان از هروسيله و-٢

 .يکپارچگی ملّی موثر و مفيد باشد پشتيبانی خواهد کرد
 
خارجی بازسازی قدرت  برای حفظ يکپارچگی کشور و جلوگيری از فروپاشی و تجزيه و نيز بمنظور جلوگيری از تهاجم -٣

 .باال برخوردار خواهد بودتقدم دفاعی کشوراز
 

 : سياست خارجي-ت
 و  ثبات منطقه،ه ايدئولوژی اسالم انقالبی است مخالف ومغايرمنافع ايرانع سياست خارجی کنونی کشور که برمبنای اشا-١

 .مبنای منافع ملّی خود دنبال نمايدارجی مستقل را بر ايران بايستی يک سياست خ، ميباشدصلح جهان
 
 .وسيله ساز صلح و ثبات در منطقه باشد ايران بايد -٢
 
 . ايران بايد به توازن قوا بين کشورهای رقابت گرای منطقه کمک نموده در اين زمينه موثر باشد-٣
 
 قطع کرده و اين روابط را نفی ی ايران بايد تمام روابط خود را با همه سازمانها و گروه های تروريست داخلی و بين الملل-۴

خود را از همه تروريستهای دولتی بدون در نظر گرفتن قطع پشتيبانی روشن و واضح ، بطور اعالم نمايدکرده و ناشايست
 .اعالم نمايد رـّمضمنابع آنان غير قانونی و 

 
بمنظور کسب و تثبيت مقام و موقعيت شايسته ای که ايران بعنوان .  ايران بايد با همه ملت ها روابط صميمانه برقرار کند-۵

 الزم ،شته باشد نقش  اساسی دامنطقه امنيت  اقتصادی و ، در مناسبات ديپلماتيک برخوردار است بايد منطقه  دردهقدرت عم
 .رددگاست تالش مخصوص برای ايجاد روابط دوستانه با همه قدرت های عمده جهان اعمال 

 
 با ی بر مبنای همکار راجی خود خارروابط سياست حفظ امنيت و  دموکرات و سکوالردولتيک لوای  زير  ايران در-۶

اختالفات مرزی و ارضی موجود از طرق . کشورهای همسايه وحفظ تماميت ارضی و يکپارچگی آنان پايه گزاری خواهد کرد
 . منطقه امن که اطمينان و همزيستی در آن حکم فرما باشد حّل خواهد شد يککانال های ديپلماتيک و با هدف ايجاد
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 :  فرهنگ-ث
  و مهمترين اندوخته ، شاخص هويت ملیگرامی ترين ميراث مشترک ايرانيان، ،نصرزبان فارسی و فرهنگ ايرانی دو ع-١

 دموکراتيک و رفتارمنطبق هدف های ، عشق به آزادی، و گذشتی شکيبائی و بردبار، ما به فرهنگ ملّی بر مبنای.ايران است
ی جنبش خود برگزيده ايم در تاريخ وآداب و رسوم ايرانيان قبل و بعد از آزادگان يعنی نامی که ما برا. بر اصول اخالق معتقديم

 بيانگر اينست که  ايرانفرهنگ ملی.  ناميده استآزادگان ايرانيان را ، شاعر بزرگ ايران فردوسی،اسالم ريشه دارد

 ،استبيانگر نقطه مقابل اين امرتاريخ در واقع .  بزور نشده اندلس متومذهبدرت وشايد هرگز برای انتشاردين وايرانيان به ن
اورشليم  درهزينه نوسازی عبادتگاه اين قوم رابابلی ها نجات داد و يهوديان را از اسارت بزرگ کورش ،بر مبنای تورات
 و آزاد نمودن همه ملت هائی که دراسارت ميالد مسيح  قبل از۵٣٩ درسال  بابلس از فتحدر حقيقت کورش پ. پرداخت نمود
 از کورش نام ميبرد و او را مسيح و  تورات در هفده آيه مختلف،دند اولين اعالميه حقوق بشر را صادر نمودبابلی ها بو

 . خدا ميدانددوست
 
 در حالی که فارسی و فرهنگ ايرانی نمودار خصوصيات فرهنگ ملّی ميباشد، زبان ها، لهجه ها و فرهنگ های محلی نه -٢

مهم   بسيار . ی تقويت گردند، تنوع همواره باعث تقويت ميراث فرهنگ ايران بوده استتنها بايستی محافظت شوند بلکه بايست
 . که اين ميراث پر ارزش راتقويت کرده به آيندگان بسپاريماست

 

 : اصلي پشتيبانييگانه سه منابع 

 :  نيروي مردم ايران-١

 نفر غالبا بيکار ميباشند يا ی حدود پنجاه ميليوناکثريت اين جمعيت يعن. جمعيت ايران اينک بيش از هفتاد ميليون نفر است
مردم   ايران گرااگر يک رهبر قوی.  رژيم باعث نا اميدی کامل آنان شده است و مخّرب سياستهای منحرف،نيمه وقت دارندکار

از جمعيت را تشکيل نيمی بيش از زنان که .  انسانی ميباشنديک جنبش بزرگ را هدايت کند آنان آماده قيام و ايجاد مبارز ايران
 بيشماری توام با شجاعت و از خودگذشتگی توسط دليرانه ما شاهد کارهای ،برعليه ماليان ظالم و مستبد قيام کرده اند ميدهند
آنها به اعدام های سريع و يا کشتارهای تدريجی بسيار  دانشجويان و روزنامه نگاران  بوده ايم که بسياری از،  زنان،مردان
 . استشده  ختمدردناک

 

 : ) از کشوربيرون ( تبعيدييان قدرت ايران-٢

با درجات عالی  ، آمريکا زندگی ميکنندر اروپا ياکه تعدادشان به پنج ميليون نفر ميرسد و بيشتر د در جهان پراکندهايرانيان 
جوشش و  شوند سيلی از متحدم ه باعملايرانيان در گفتار و اگر اين . دنميباش مهاجرگروه ترين  وثروتمندترين متنفذ،یتحصيل
  از لحاظ وجدانی و ملّیخارج از کشور ايرانيان لذا .برگشت آزادی به ايران را تضمين خواهد کردرا می سازند که  تحرک
 . به اين اتحادندموظف
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 ورطهء همهء مردم اين. است بخطر افتاده ،به ويژه با تسلط بخش بنيادگرای رژيم برحکومت ،يرانکه آينده اآشکار است 
فعال روز افزون  بطورايرانيان خارج از کشور ديده ميشود به اين جهت. نابودی را به چشم می بينند و بخوبی لمس می کنند

 . شی استوخترميشوند و اين خود خبر
 

  : نيروي افكار عمومي جهانيان-٣

مشوق و ت که مالها پشتيبان سده ني پوشي، رژيم آخوندها ميباشد سياستها و استراتژینروشن است که جهان متمدن نگرا
 است که رژيم تهران در پيشرفت تالشها برای ايجاد صلح خاورميانه کارشکنی ميکند آشکار برای جهانيان ،هستندتروريستها 

رژيم مالئی ايران آشکارا کرارا  آقای احمدی نژاد رئيس جمهور. کند تا منطقه را نا امن چه در قدرت دارد بکار می بنددو آن
 ،است گرديدنيان جهاتنفرمسئوالنه باعث ابراز زجار برانگيز وغيران اين اعالم .ت که اسرائيل بايد نابود شوداعالم کرده اس

با اين وضع  که دآزادگان اطمينان دار. ، يک نيروی عظيم استابر قدرتبخصوص که افکار عمومی جهان خود درحقيقت يک 
 . برخوردار خواهند شدیيزند از پشتيبانی جوامع بين المللهنگامی که مردم ايران برعليه رژيم بپاخ

 

 : ياداشت پاياني
 ايران نياز به يک دولت قوی وقانونی دارد که از پشتيبانی و ،در اين لحظات سرنوشت ساز تاريخ

برگرداندن صلح و ثبات به ايران . همکاری کامل مردم کشورمان و نيز از احترام بين الملل برخوردار باشد
 تاريخ و ، منابع طبيعی،موقعيت استراتژيک،  جمعيتوسعت، ايران به دالئل ، حياتی استمنطقه امریو

 . و نفع پرست کنونی باقی بماندراديکال و فاشيستیدست رژيم يات فرهنگی مهم تر از آنست که درخصوص
اين  دردن متکی ميباشفقط به مردم ايرااين آزادسازی مصمم است ايران را آزاد کند و در، سازمان آزادگان

ا بکار گيری تمام بما با تمام قواو . استن ازاهميت خاصی برخوردارا، نقش زنان و جوانان ايرجنبش
داخل و يکسان برای همه مردم ايران را در  تساوی و فرصتهای،منابع و امکانات خواهيم کوشيد تا آزادی

 همه آنان ،يستندـق نـاخلی و خارجی رژيم موافاکثريت مردم ايران با سياستهای د. خارج کشور برقرارکنيم
ايرانيان . و آرامش باشد صلحکه مصمم به ايجاد ند  مردم ساالریدولتظرروی کارآمدن منتمدتهاست 

 بخوبی می توانند به جنبش ،نددتوانمنلحاظ اقتصادی کامال  ازکه تحصيل کرده )از کشوربيرون (تبعيدی 
ول د بشرطی که به تّحمايلند از لحاط مالی کمک نماينسياری از آنان  ب.ملی ايران برای آزادی کمک کنند

 و به رهبری جنبش آزادسازی اطمينان داشته ولی را ممکن ببيننداميد وارباشند و چنين تّحمثبت در کشور
 .باشند

 
که  مبارزات مورد نيازهبری ر  تا کنون.نظرجهانيان به رژيم تهران در جهت منفی تغيير کرده است

  راحذف رژيم و ايجاد مردم ساالریکمک به مردم ايران و جدّی و مثبت آمريکا برای ،نی روشنپشتيبا
راه  اين تا حدودی نيز در و  پشتيبانی معنوی و سياسی هستيماين ما درپی کسب . وجود نداشتهجلب کند

 ،از يک رهبرايرانی باسابقهمسئوليت وپذيرش رهبری بوسيله يک شخصيت ايرانی اعالم . موفق شده ايم
ه جنبش متحدی را بوجود  ايرانيان منسجم شديارموثر خواهد بود و باعث خواهد شدک و مصمم بسپا

از باال به (انيان همواره جامعه ای عمودی يا هرم شکل يعنی آوری اين واقعيت الزم است که ايرياد. آورند
کرده   قيامرهبر ملیبحران ها و تشنجات هرگاه يک ول تاريخ ايران دردر ط. بوده اندو رهبرگرا ) پائين

 البته . ايجاد نموده اند الزم راول تّح با پشتيبانی از اين رهبری انداو جمع شدهاست مردم بالفاصله دور
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 زيربنائی برمبنای ارزشهای مردمی امکان نداشته تا رهبران  برایالزم است يادآور شويم که درگذشته
سيستم  ورهبری را رها نمودند ثبات کشورادامه داشتهايجاد کنند تا پس از اين که خود خلع گرديدند و يا 

ارشيسم وازهم عامل آنسی همواره مشکل ساز بوده باعث واين نبود بنياد و اساس سيا.  پايدار بماندملی
آزادگان يک سيستم  ، و تکرارنخواهد شدشوداين اشتباه نبايد تکرار. يده استگردپاشيدن شيرازه امور

 .آورد خواهد بوجودسياسی پايدار
 

 مترقی و پيشرو که متعهد ،خواست مشترک مردم ايران و سازمان آزادگان ساختن ايرانی است مردم ساالر
 . به صلح جهانی وثبات منطقه باشد

 
برای پذيرش  قابل  پاک ونه ایيپيش  ارتباطات الزم و، استراتژی صحيح،آزادگان با داشتن طرحی عملی
 . ايجاد نمايدان آماده و قادر است ايرانی نو و سکوالرملت ايرملت ايران و قدرت های دوست 

 
معنوی و سياسی مردم و جوامع دموکراتيک جهان ميباشيم دکتر اسد در حالی که ما نيازمند پشتيبانی 

  . آزاد گرددشانخودکمک مالی با ايون معتقدند ايران بايد بدست ايرانيان و هم
 

 ما اطمينان داريم که در ،ی اهورائی و اهريمنی جريان دارددرحال حاضردر ايران نبرد سختی بين نيروها
اهريمن پيروز خواهند شد و سرزمين زرتشت و رستم بزودی  و ی نبرد ملی نيروهای اهورائی برشيطاناين

  .يافترهائی خواهد 
 

 با هدايت سيمرغ، به ياری اهورمزدا، و  که ايران بزودی آزاد خواهد شد داردداعتقاد و اميآزادگان 
 که همواره ناظر بر کشور گفردوسی بزر ،زمين ايران و روح بزرگ شاه سخنوران وشاعرانخردمند
 .  مردم ساال و مقتدر، بزودی ايرانی خواهيم داشت آزاد،ياری مردم بزرک ايران زمينبا و ماست 

 

 .آزادگان داراي ديدگاهي منطقي براي ايراني نوين ميباشد
 
 
 

مخصوصا در  ر يعنی نشان باستانی ايران است که هنوز هم بر روی بسياری از آثار باستانیـَهرَوـَفنقش  از   آزادگان اقتباسیشانن
مظهر و روان نيکی بوده و درهرشخص وهرچيزی وجود داشته است، در باره رَوهـَر ـَفپرسپوليس ديده ميشود، در فلسفه ايران باستان 

 که نام اولين ماه ايرانی نيز ميباشد، مظهر و رَوهـَرـَفتشتی يعنی اوستا وجود دارد، يرهای ژرفی در فرهنگ کالسيک زرسـ تفرَوهـَرـَف
 . ايزدنيکی ها و نگهبان سرزمين ما ايران زمين و نشانگر  روشن نگری وتالش کالن  برای رسيدن به بلند ترين قله انسانيت و نيکی ميباشد
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