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 جنبش ایران بزرگ
 پیشنھاد میکند

 
 عفو عمومی       دولت گذار     شورای عالی انتقال

  
و خاتمه فرمانروایی  موروثی و استبدادی پادشاھیھزاران ساله حکومت  تعطیل و با 1357ل در انقالب سا

برای دستیابی به  ماکه آرزوی  بر این باور شدیمپھلویھا و پایان عمر سیاسی پھلوی در ایران،  تکنفره
که آرزوی معصوم و بسیار زود دریافتیم    از طریق انتخابات آزاد برآورده شده است. و حکومت مردم بر مردم

 خام ما را به گروگان گرفته اند. 
 

آقای  میگذرد.  به امید آینده ای بھتر دسیسه ھمه پرسی آری یا نهحکومت جمھوری اسالمی سال از 27
جنگ  ؛تجاوز به حقوق بین الملل و دسیسه گروگان گیری سفارت  ؛کشتار افسران تسلیم شده ؛خمینی

سوء مدیریت ریاست جمھوری  ؛ادامه جنگ ؛ھزاران نفر از ھم میھنان کشتار ؛کودتادسیسه  ؛با ھمسایه
 ؛مھاجرت و فرار ھای دلخراش میلیونھا از میھن ؛آقای رفسنجانی و چپاول ھای وقیحانه مدیران دولتی

 ؛حکومت شورایی مذھبی با خالفت مستبدانه آقای خامنه ای ؛در امانت امید مردمآقای خاتمی خیانت 
و  یدن فرھنگ و تمدن بزرگ ایران از طریق ترویج خرافات و تکذیب جشنھا و سنن ملیدر بزیر کشتالش 

دسیسه برای نابودی ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران از طریق ترویج   ؛تخریب اماکن باستانی
زندانی کردن جوانان میھن به  ؛و خصوصی سازی بیقانون کلیه فروشی، ،فحشا، اعتیاد به مواد مخدر

ه را به جسم و روان خود تحمل کرد دیگر و عدم مدیریت ،قانون شکنی ،و ھزاران جنایت ؛ھامات واھیات
 یشتر از جان و مال و روان ما به نیستی میگیرند.ھرچه بیشتر کوتاه می آییم ب  یم.ا
 

ی و با دروغ بزرگ مھر ورزی، عدم توانایی و تمایل رژیم جمھور با انتخاب ساختگی آقای احمدی نژاد
اسالمی به از مردم و برای مردم بودن بر بسیاری آشکار شده است.  امروز دوست و دشمن جمھوری 

اسالمی چه از درون و چه از بیرون به تفاوق واحد رسیده اند که حکومت جھل و خون جمھوری اسالمی 
 .جمھوری اسالمی باید برود  باید تعویض شود.

 
چندین سال است که شاھد تالش   ل کجا برود و چگونه برود مواجه ھستیم.چندین سال است که با سوا

برای آمادگی افکار عمومی مردم ایران به نوعی آینده برای خادمین جمھوری اسالمی در فردای پس از 
جمھوری اسالمی ھستیم.  از چگونه رفتن جمھوری اسالمی بسیار میشنویم ولی تاکنون ھیچ موضع 

 برای کارگزاران جمھوری اسالمی ندیده ایم. ای سوال آیندهشفافی در پاسخ به 
 

 دولت گذارخواستار تعویض مدنی و بدون خونریزی حکومت جمھوری اسالمی با یک  جنبش ایران بزرگ
اداره امور کشور و ایجاد  ،دولت انتقالی میباشد.  دولت گذار بمدت دو سال خدمت خواھد کرد.  وظیفه این

 .خواھد بودو انتقال حکومت به مردم و نھاد ھای انتخابی مردم  نوع حکومت به منظور انتخابتسھیالت 
  

موجودیت و حکومت، جنبش ایران بزرگ مدنی در راستای تشکیل دولت گذار و برای تسھیل تعویض 
وری ھنشست با نمایندگان حکومت جم شعااز وظایف  میکند.  را اعالم ا)شورای عالی انتقال (شعمدیریت 
به منظور توافق برای تعویض حکومت خواھد بود.  شعا دارای قدرت اجرایی برای امضای تفاھم  اسالمی

خواھد بود.  در صورت عدم تمایل حکومت جمھوری اسالمی برای تعویض مدنی،  عفو عمومی پیمان
عفو عمومی با تشویق ناراضیان درون حکومتی به ھمکاری با ملت ایران متوسل به  پیمانشعا با کاربرد 

 ابزار الزم برای جابجایی حکومت جمھوری اسالمی خواھد شد.
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