
ایران چنج
ما که هستیم؟

انر دل و جران بخ ایگ و تاریران و فرهنت ایران و ملدوه ایا را انه متیم کان  هسا ایرانیم
.سنگین  میکند

له ستیم کن  هسن و ملران میهخت نگا سلم آن را درطۀموری اسونی   جمه و خ ننگی  
ترار داده اسوز قک و ایرانس مهلرض خطران ر. معار خطن بن و آن،ایتار و غارت ایر کش خط

یما، ایران د ملیان براسن  تیغ بر گلوگاه میهن نهاده ان،نیست  را از همگام با جامعه بزرگ بشی
.باز داشته اند و بر لبه پرتگاه سقوط و اضمحلل کشانده اند

.مادردناک درد بزرگ میهن و مردم خویشیم

ودای نام و جاهر، نشسی   و نظاره گر در این هنگامۀتنها و تنها به دلیل اینکه ! ن  سم و خط بی
خود بپوئیم و توان بر آنیم در کنار هم بایستیم و در حد ، بیوفان  به میهن و ملت استبودن،

.وظیفه خود را با تاس به تمام ایراندوستان از گذشته تا حال انجام دهیم

غم تفاوتها در زیر یک آسمان ک تمام اقوام ایران  است که علی  میهن ما و ملت ما ناموس مشی 
ا،سزمی  س یک ۀو بر پهنغم ستم حکومته ، نزدیک به سه هزار سال در کنار هم زیسته و علی 

وده وت بم سنوشدرد و هواره همه همم آمیختان  در ه کمون رنگی  خ وچمان تاریر آس ب
.م درخشندفرهنگ ایران 

وام ایران ام اقر تمه بت کان  نیسای حاکمگ و کارکردهویت و فرهنخ ها تاریران تنهخ ایتاری



دته انتم روا دشا،سول قرنهه در طت ک اسای ایران وام و جمعیتهام اقگ تمخ و فرهنل تاری ب
خ دردناک اما پر افتخار خود را آفریده اند.در کنار هم زیسته و هویت و فرهنگ و تاری

خ و هویت و فرهنگ مردم خود ایستاده ایم.ما در کنار تاری

خ و این فرهنگاز بابک ویعقوب لیث،  که دستاورد تمام قهرمانان مل ما،این میهن و این تاری
از، ادر آغوطیت ت ران  دلوران انقلب مشیان ایامردو آزادخواهخ معاص و تم تاری

انیانه حاکماوز وحشار و تجرض ایلغت در معال اسل ست، چهران استی   ایازان راسفرهنگس
رار دارد وز قف و وایرانس ه سیم کر آنیا بان  مولیت انسممسار هد در کنه باید کم میکن حک

ورد که آفرو کشید و ایران  را فراباید  حاکمان کنون  را ، باید دفاع کردک ایستاد واز ناموس مشی 
دردا باشروز و فل امته نس،شایساده تغیی ای درد و آماله شناسه ای چهلسا تجربه بل ک نس

.است

ما ایران  میخواهیم که در آن

 جغرافیای ایران  یکپارچه،ۀتمام آحاد ملت، ازهر نژاد، جنسیت، قومیت و آیی   و مرام، در پهن
.برای همه ایرانیان آزادایران  . ازحقوق شهروندی کامل  مساوی برخوردارند

*
ایران  را میخواهیم که دموکراس و رعایت حقوق تمام شهروندانش براساس اعلمیه جهان 
، مبنای پایه ای و خدشه ناپذیرنظام سیاس و اجتماع آنست که تحت هیچ حقوق بشی

ایط تعطیل بردار و مناقشه پذیر نیست .سی

*

ایران  که نه دولت را حق  برای دخالت در دین و اعتقادات شخص مردم است و نه هیچ دین و
.مذهن  را حق دخالت در دولت و سیاست

*

ین ستم راۀ و بمثابکشور نیم از جمعیت ۀبمثابش ایران  که زنان سافراز  کسان  که بیشی 
 از حقوق ،کنون  متحمل میشوندزن ستی  و  از رژیم ارتجاع ،بخاطر جنسیت و زن بودنشان
از جمله زندگ خود از زوایای مختلف و چگونگانتخابدربرابر با مردان برخوردار بوده و 

.پوشش آزاد باشند



*

 و مذهن  مختلف بتوانند در زیر چی  دموکراس
 

ایران  که احزاب و گروههای سیاس و فرهنگ
فعالیت داشته باشند ونمایندگان خود را با رای آزاد به پارلمان روانه کنند. ایران  که همه

ند، برای رشد و اعتلی آن بکوشند، و ایرانیان بتوانند آزادانه برای سنوشت خود تصمیم بگی 
فت برخوردار باشند و عدالتاز مواهب همزیسن  در صلح و آزادی . و پیشی

:  در این راستا

، ما وظیفه خود میدانیم از تمام فعالیتها و تلشهای همه شخصیتها و جریانات سیاس، صنق 
 و اجتماع همسو با اهداف فوق، در خارج کشور و بویژه در داخل ایران حمایت و

 
فرهنگ

پشتیبان  کنیم

ما تلش م کنیم و امیدواریم که با همکاری همه ایراندوستان  که درد نبودن آزادی را بر
،دل و جان دارند و تمام میهندوستان  که شعله عشق مردم و میهن در دلشان زنده است

ومند در راستای نجات ایران از ظلمات حکومت کنون  و نیل به  بتوانیم گامهان  مثبت و نی 
آزادی و دموکراس برداریم

باشد که برای ایران و مردم ایران در. در همی   راستا همیاری شما را مغتنم شمرده و ارج مینهیم
کنار هم بایستیم و افزونی  شویم

عزیزان  که مایل به همکاری هستند م توانند با ایمیل آدرس با ما در تماس باشند  

info@iranchange.org

mailto:info@iranchange.org

