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  پيشنهاد ميکند

  
  عفو عمومیپيمان 

  

  پيشگفتار
  

.  هاد عفو برای دست اندرکاران جمهوری اسالمی خودکشی سياسی استمشاوره شده ایم که پيشن
باور داریم به آنچه که برای انجام .  مشاورت داده ایم که نه برای کشتن آمده ایم و نه برای کشته شدن

ساله و یک ملت هفتاد ميليونی در طبق تعيين، پيش روی  سرنوشت یک تمدن ده هزار . آن برخاسته ایم
در .  قلم تاریخ آماده ثبت بقا یا فنای ایران است.  بخشيدن آسان نيست، ولی شدنيستاین .  ماست

مجازات .  نکنيم و نشود، همه ما در فنای ایران گناهکاریم!  راه بقای ایران باید بشود آنچه که باید بشود
  آیا این گناه بخشودنيست؟ این گناه چيست؟  مجازاتگر این گناهکاران کيست؟ 

  
نچنين مقدر کرده اند که در راه بقای ایران و سربلندی ایرانی گوشه ای از باید ها سهم ما شرایط ای
  .الزم ميدانيم که پاسخگوی سهم خود باشيم.  باشد

 
  :2005 به تاریخ ژانویه "مدرفرانرفراندم بی "نوشتار در ) 16(و ) 5(نقل قول از زیرنگاشت 

  
نزديک به سه سال است که از تالش آخوندها برای زمينه سازی در راه ضمانت حفظ جان و مال آنها، يارانشان و خانواده هايشان ”5  -   

سائل ايران اين اخبار را از طريق رسانه ها يا گفتگو با دست اندرکاران در باب م.  هنگام تعويض حکومت و دولت خبر داريم
ديگران، مثال تلويزيونهای ماهواره ای و .  سردمداران اين حرکت رضا پهلوی، دفتر و عوامل ايشان ميباشند.  دريافت کرده ايم

انجمنهای ايرانی امريکايی وابسته، و جديدا مهره های داخلی مانند سازگارا و شخصيتهای بيرونی مانند تيمسار احمد مدنی نماينده 
 . ميتوان نام بردجبهه ملی را

 
بعبارت ديگر، تا .  توجه بفرماييد که يکی از مفاد قرارداد اجاره ايران به آخوندها تضمين جانی و مالی آنها از طرف ارباب ميباشد

  .چاره ای برای اجرای اين ضمانت پيدا نشود آخوندها رضايت به تخليه ملک ايران نميدهند
  

 ای برای دريافت نوعی ضمانت جانی و مالی برای افراد جمهوری اسالمی از رهبر تا شالق زن مدتهاست که شاهد تالش گسترده   -16  
مبارزه مدنی، تغيير مسالمت آميز، انقالب مخملی و نارنجی، بعضی از فرمولهای پيشنهادی برای کنترل خشم و .  آن هستيم

دولتهای همکار .   از افراد رژيم خريدار بخشش هستندبسياری.  عصيان ايرانی از ناباورترين جنايات يک دولت عليه ملتش هست
 مثل سرکار گذاشتن ملت بعضی از گروههای اپوزيسيون خواهان فراموشی اشتباهات آنها.  رژيم نگران آينده منافع خود هستند

 هنگام الزم جزييات در!  ای فرستادن اين مشتريان به فروشگاه ديگر، ما خود کاالی مورد پسند را عرضه خواهيم کردبج.  هستند
  ".قرارداد عفو عمومی پيشنهادی ما در دسترس خواهد بود

  
 ميالدی تا کنون در پژوهشهای خود به نشانه هایی از عمليات جایگزین سازی جمهوری اسالمی 2003از سال 

ها و همراه این عمليات، تالش محسوس و غير محسوس برای حفاظت جان و مال و خانواده آخوند.  برخورده ایم
 اکبر گنجی به خارج از ایران  شخصيت معروفی مانندفرستادن.  عواملشان پس از جمهوری اسالمی را دریافته ایم

نياز مبرم به نوعی تضمين برای آخوندها و دست اندرکاران نشانه " ببخش ولی فراموش نکن"و مطرح کردن جریان 
هدف آنها جایگزین کردن جمهوری   بخشش،  در این. ميباشد"پس از" در دوران حکومت جمهوری اسالمی

 . ميباشد و آقازاده ایاسالمی با یک حکومت خودی
 

جنبش ایران بزرگ در راستای منافع ملی ایران و نجات مردم ایران از مهلکه کنونی با شهامت و شفافيت به 
 2003 که از سال "پيمان عفو عمومی"درخواست و نياز برای تامين جان افراد جمهوری اسالمی با پيشنهاد 

در این بخشش، هدف ما جایگزینی جمهوری اسالمی با یک حکومت .  ميالدی آماده داشته است پاسخ ميدهد
  .منتخب مردم، از ميان مردم، و برای مردم ميباشد

  

mailto:tamas@iranebozorg.org?subject=Affve%20Omoomi
http://www.iranebozorg.org/
http://www.iranebozorg.org/docs/Refrandom_b_Refrandom.pdf
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  )کليات(  عفو عمومیپيمان 
  

لت منتخب جنبش ایران بزرگ خواهان انتقال مسالمت آميز حکومت جمهوری اسالمی به حکومت و دو
 و همکاری در "شورای عالی انتقال"در صورت تسليم حکومت جمهوری اسالمی به  .  ميباشد ایرانمردم

تمامی افراد مرتبط به جمهوری اسالمی شامل " دولت گذار"انتقال مسالمت آميز اداره امور ایران به 
  :پيمان عفو عمومی به شرح زیر ميباشند

  
  شرایط تسليمپيش 

 مذاکرات الزم را برای تفهيم نمایندگان شورای عالی انتقال با نمایندگان حکومت جمهوری اسالمی
ميباشد خواهند "  عفو عمومیپيمان"شرایط تسليم و اقدامات الزم جهت برپایی دولت گذار که ضامن 

    :آمادگيهای زیر پيشبينی خواهند شد.  داشت
جهت یا شهرهای انتخاب شده ها و یا پایگاههای مناسب در مراکز استانها ز زندانبه تعداد مورد نياز ا •

 .  نگاهداری افراد آماده سازی خواهند شد
o  دنيای دمکراتيک خواهد بودههای بازداشتگامکانها مطابق با استانداردهایحداقل شرایط .   
o سعی بر این خواهد بود که شرایط نگاهداری از حداقل باالتر و بسيار عالی برآورد شوند. 

 به دانش قانون و آگاه، و افراد به تعداد مورد نياز از دادگاهها، دادگرها، دادستان ها، وکيالن مدافع •
 .واهند شددانشهای مربوطه جهت پشتيبانی کارها آماده سازی خ

o  دادگرها، دادستانها، و وکيالن مدافع ميبایست دارای حداقل دانشنامه کارشناسی در
  .دانش حقوق و یا دانشهای مربوط به آن باشند

 ومکانهای امن،  ، در دادگاههازندانها، شده در نگاهداریمحافظت افراد برای نيروی پليس مخصوص  •
 . آموزش داده خواهد شدتعيين وبه اینها مربوط  نقل و انتقاالت در

o  استفاده از ناسزا، تحقير، سخن ناروا، هرگونه تماس بدنی، هر گونه ضرب و شتم، هر گونه
 . منع ميشود و آموزشهای الزم به این نيروی پليس داده خواهد شدرفتار غير انسانی

زم جهت نيروی اداری مخصوص برای گردانيدن امور اداری تشکيالت ذکر شده باال با آموزشهای ال •
 .خودداری از رفتارهای ذکر شده باال آماده سازی خواهد شد

افراد تاریخ نگار، مستند ساز، و زندگينامه نویس تعيين و آماده سازی خواهند شد تا تمامی وقایع  •
 .دوران جمهوری اسالمی را از زبان واقعه سازان ثبت کنند

بينی  آنها پيش ویت افراد و یا اعضای خانوادهامکانات الزم جهت نگاهبانی، تغيير مکان، و یا تغيير ه •
 .خواهد شد

دفتر های ویژه در سازمان بازرسی و تشکيالت اطالعاتی موجود به منظور جمع آوری اطالعات و  •
این دفاتر به سازمان .   آماده سازی خواهند شد"پيمان عفو عمومی"بازرسيهای الزم در راستای 

  . ت ملی ایران در دولت دایمی ایران منتقل خواهند شدبازرسی کل و سازمان اطالعات و امني
  

     
  شرایط تسليم

 پيشين جمهوری اسالمی مانند رهبر؛ ریيس جمهور؛  افراد مدیریت رده باالی کنونی وتمام •
گردانندگان  ؛ فرماندهان سپاه و ارتشمدیران کل؛استانداران؛  مشاوران آشکار و پنهان؛ وزیران؛

سایر  و ورای اسالمی، خبرگان، مصلحت نظام؛نندگان مجالس ش گرداآستان قدس رضوی؛
 .مقامات مشابه که تعيين خواهند شد ميبایست بالفاصله تسليم و زندانی شوند

o خود را به مقاماتی که تعيين خواهند شد جهت  آنها که خارج از ایران باشند ميبایست
  .بازگشت به ایران معرفی کنند

 ميبایست با اختيار خود و در مدت  که شامل بند باال نباشند اسالمی افراد مرتبط به جمهوریتمام •
 .دولت گذار تسليم شونددر  به نيروهای تعيين شده ) ماهسهمثال  (تعيين شده

http://www.iranebozorg.org/pishnahadAffve.htm
http://www.iranebozorg.org/pishnahadAffve.htm
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o  افراد مرتبط به جمهوری اسالمی در هر کجای دنيا که باشند، ایرانی تبار باشند یا نباشند، تابعيت

مثال؛ افراد و گروههای به اصطالح .  د باال ميباشندهر کشوری را داشته باشند، شامل بن
 . اپوزیسيون، رسانه های ایرانی خارج از ایران، و امثالهم از این قرارند

o  هر فرد که خود را در خطر خشونت از طرف مردم بداند ميتواند بالفاصله جهت نگاهداری در
 .شودپليس مخصوص بمحلهای تعيين شده تسليم نيروهای 

o ده افراد تسليم شده در خطر خشونت از طرف مردم باشند مورد نگاهبانی نيروهای پليساگر خانوا 
  .  و در صورت لزوم تغيير مکان و یا هویت داده خواهند شدمخصوص

 افراد مرتبط به جمهوری اسالمی ميبایست تمامی دارایيهای خود را در داخل و خارج ایران که به نام تمام •
 . واگذار کنند"باز یافت اموال ملی" و به دفتر  کرده اعالناندثبت کرده خود و یا دیگری 

o خواهد  منتقلمردمدولت دایمی و منتخب در به سازمان بازرسی کل " بازیافت اموال ملی" دفتر 
 .ب بعمل خواهند آمديمهای متعاق بررسيهای الزم به اموال بازیافت شده و تصم .شد

o مطابق با  آبرومند خانواده افراد تسليم و زندانی شده درآمد کافی و امکانات الزم برای زندگانی
  .تا تعيين سرنوشت آنها تامين خواهد شد و افرادمقام پيش از تسليم 

 و بازگویی تمام وقایعی که در آنها شرکت داشته اند و یا در پرسشتمام افراد تسليم شده ميبایست در  •
 .همکاری بنمایندبدون پنهانکاری ی داشته اند ند و یا از آنها آگاهه اهنگام وقوع آنها حضور داشت

o  پرسشها توسط دادستانها، نيروهای آموزشدیده، و در موارد الزم با شرکت وکيل مدافع و با نهایت
 .رعایت احترام و بدون کاربرد هيچگونه ضرب و شتم خواهند بود

o مل داخلی و  عضویت در سازمانهای علنی و مخفی داخلی و خارجی و ارتباطات با عواافشای
  . خواهند بود از جمله پرسشهاخارجی

o  بنا بر مصلحت منافع ملی ایران و بنا بر مصلحت شخص مورد بازجویی، موارد بازگویی شده ميتواند
شامل اسناد طبقه بندی شده و اسرار ملی بشود و در زمانی مناسب در آینده از طبقه بندی 

  . خارج و آشکار شوند

ميبایست در شرح وقایع و مستند سازی و یا نوشتن خاطرات به منظور ثبت در تمام افراد تسليم شده  •
 .تاریخ شرکت کنند

 در دوران جمهوری وتمام سازمانها، تشکيالت، و ارتباطات مخفی داخلی و خارجی از هر نوع که باشند  •
منافع اسرار و با رعایت حفظ اسالمی جهت نگاهبانی از نظام و یا مملکت بوجود آورده شده اند ميبایست 

 . به ارگانهای تعيين شده اعالن و واگذار شوندملی ایران

در صورت داشتن .  نام تمام افراد تسليم شده از راه رسانه های عمومی به آگاهی مردم خواهد رسيد •
شاکی، افراد مورد شکایت در  دادگاه علنی و با رعایت احترام و با برخورداری از وکيل مدافع و دفاع از خود 

 .محاکمه خواهند شد

o  در صورت   .افراد تسليم شده رسيدگی کنددولت موظف است تا حداکثر سه سال به وضعيت
 .عدم امکان رسيدگی در سه سال، یک مهلت دو ساله دیگر برای رسيدگی اضافه خواهد شد

o حکم برائت ميگيرد و آزاد ميگردد، اوفرد تسليم شده عليه در صورت عدم شکایت . 

o  بس ابد با اعمال شاقه حبرای محکومين مرتبط با فعاليتهای جمهوری اسالمی اشد مجازات
 .برخوردار خواهند بود" مفاد و شرایط عفو"از " پيمان عفو عمومی"پذیرفتگان .  ميباشد

 .نام افرادی که تسليم نشوند و شاکی داشته باشند در سراسر دنيا آگهی داده خواهد شد •

  

 هر فرد مرتبط با جمهوری اسالمی که به اختيار خود تسليم نشود و هر فرد در صورت تسليم جمهوری اسالمی،
که نام او برای تسليم آگهی داده شود و تسليم نشود در سرتاسر دنيا و تا هر زمان که طول بکشد مورد پيگرد قرار 

مالی بيان شده این فرد از مفاد پيمان عفو عمومی و مصونيت های جانی و .  خواهد گرفت و بازداشت خواهد شد
 .  عدل خمينی حداقل عدالتی خواهد بود که از آن بهره خواهند برد.برخوردار نخواهد بود
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 شرایط عفو مفاد و
  دادگاه بنا بر نوع جرم مرتکب شده، .حداکثر مجازات افراد تسليم شده پنج سال ميباشد •

تمام محکوميت .  خواهد شدمحکوميت الزم را برای هر فرد تعيين خواهد کرد و در پرونده وی ثبت 
 .های بيش از پنج سال افراد تسليم شده، به پنج سال تقليل خواهند یافت

o و مطابق  در زندان خواهد بود و دو سال آخر با تمایل زندانی دوران محکوميت سه سال اول
 و یا منزل منتخب بازداشت در منزل شخصیبا رعایت امنيت ملی و یا امنيت فرد محکوم، 

 .خواهد بود ومفرد محک

مثال .   در حکومت جمهوری اسالمی تعيين ميشودشرایط سکونت در زندان مطابق با رتبه فرد •
محل د شد، از جمله ن خواهانتخابمقام آنها با برای رهبر یا ریيس جمهور امتيازات معادل 

ل سلودر صورت تمایل زندانی های اتاق هتل پنج ستاره، یا   با استانداردخصوصی نگاهداری
 .مشترک با افراد منتخب و شرایط سکونت مشابه

تلفن، کامپيوتر،  وسایل ابتدایی زندگانی مدرن مانند تلویزیون، رادیو، سينما، روزنامه، کتاب، تمام •
ورزشگاه، بهداشت، موسيقی، خوراک خوب، آموزش و امثالهم در اختيار تمام زندانيان از اینترنت، 

 .اهند بودهر رده و مقامی که بوده باشند خو

تمام زندانيان از حق مالقات هفتگی و خصوصی با افراد خانواده و یا سایرین و با تمایل خود  •
 .در صورت نياز به رعایت منافع ملی، مراقبتهای الزم بعمل خواهند آمد.  برخوردار خواهند بود

ن توجه به تمام زندانيان از حق همبستری با همسر خود، یا غير همسر خود، یا همجنس خود بدو •
د افرارابطه جنسی .  وضعيت تاهل آنها و با توافق طرفين همبستری برخوردار خواهند بود

دفعات همبستری با توافق طرفين و با توجه به امکانات .  خصوصی و شخصی تعریف ميشود
،  همبستر زندانی ميبایست شرایط قانونی داشته باشد. مکانی و نگاهبانی تعيين خواهد شد

پنهانکاریها و مراقبتهای الزم برای حفط حرمت خانواده ها و .  سن قانونی برخوردار باشدمثال از 
 . رعایت خواهند شد"ن عفوپيما"منافع ملی ایران مطابق با مصوبات 

در صورت نداشتن همبستر و در صورت نياز زندانی به همبستری و با درخواست زندانی، مقامات  •
 . امکانات الزم برای همبستری زندانی را قایل خواهند شد"فوپيمان ع"زندان با رعایت مصوبات 

، از هر نوع که باشد، نياز وی برآورده خواهد  مواد مخدر استفاده از بهصورت عادت فرد زندانیدر  •
.  تحت درمان قرار خواهد گرفت فرد نيازمند به مواد مخدر بالفاصله جهت ترک نياز به مخدر،.  شد

استعمال مواد مخدر .  اک با تجویز پزشک و مقامات ذیصالح بالمانع ميباشداستفاده متعادل از تری
 .بدون حضور سایر زندانيان و در صورت نياز با حضور افراد پزشکی و یا مراقبتی خواهد بود

 ذکر نشده باشد با درخواست "پيمان عفو عمومی"هر گونه نياز دیگر فرد زندانی که در مفاد  •
 . ميگيرد و در صورت امکان با رعایت قوانين کشوری تامين خواهد شدزندانی مورد بررسی قرار

گرفتن و ایجاد ارتباطات خاص جهت رشوه زندانيان تفهيم خواهند شد که نياز به رشوه دادن و  •
هر زندانی که خالف این بند رفتار کند شامل تشدید .  برآوردن خواسته های آنها نخواهد بود

 .که تعيين خواهند شد ميگردد" يمان عفوپ"محکوميت مطابق با مصوبات 

           :دو سال دوره محکوميت بازداشت در منزل شامل مفاد زیر خواهند بود •

o  فرد محکوم دو سال آخر را در زندان بسر خواهد بردانتخاب شخصیدر صورت ،. 

o فرد محکوم ميتواند شهر یا روستای محل زندگانی خود را تعيين کند. 

o او برای مسافرت به شهر دیگر نياز به .  ج از کشور را نخواهد داشتفرد محکوم حق خرو
 .داردرا پروانه از مقامات مربوط 

o نميتواند مثال .  فرد محکوم از حق شهروندی مانند سایر شهروندان برخوردار نخواهد بود
 .فعاليت اقتصادی و یا اجتماعی نخواهد داشترای بدهد و یا 

o فرد محکوم تحت نظر خواهد بود، از ن و مطابق با قانون، بنا بر مصلحت منافع ملی ایرا
 .جمله مراقبت دایم، شنود آشکار یا پنهان، و یا تماسهای دوره ای با مقامات مربوطه
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o مطابق با قانون و با آگاهی و پروانه مقامات خواهد بودمحکوم با دیگران تماس و دیدار فرد  . 

o مخصوص نگاهبانی پليسکوم ميتواند از  مردم، فرد مح از طرفدر صورت امکان خشونت 
 .برخوردار شود

دار خواهند مطابق با مقام زندانی برخور  از امکانات مالی برای یک زندگانی آبرومندانخانواده زنداني •
 .بود

بسته به .   به فرد داده خواهد شد مشروطپس از پایان دوران پنج ساله بازداشت، برگه برائت •
 آزاد شده تا زمان  فرد و با توجه به منافع ملی ایران،هوری اسالمیمقام و ارتباطات دوران جم

 .د بودخواه مراقبتهای الزم تعيين شده مطابق با قانون تحت

 و یا هر فعاليت دیگر به منظور شرکت در  از راه انتخاباتفرد آزاد شده حق شرکت در سياست •
اجازه استفاده مطابق با قانون دولت ميتواند نياز در صورت .  اداره امور ایران و یا تاثير بر آنها را ندارد

 .از تخصص های اینگونه افراد را به سازمانهای دولتی یا خصوصی بدهد

 کليه دارایيهای که در ارتباط .  شده افراد تسليم شده رسيدگی خواهد شدمصادرهبه دارایيهای  •
تعيين  که  شرایطی درصد، فرمولها، وفرد با جمهوری اسالمی کسب شده باشند مطابق با

 آقای هاشمی روایت است کهمثال .  خواهند شد ميان فرد و دولت تقسيم خواهد شد
 بيليون دالر به آقای 9 ،مثالدر اینصورت، .   بيليون دالر دارایی فراهم کرده اند69رفسنجانی 

 .اهد شد بيليون دالر به صندوق بازیافت اموال واگذار خو60رفسنجانی بازگشت داده خواهد شد و 
o دارایيهای.   واریز خواهند شد"یافت اموال ملیباز"ارایيهای سهم دولت به صندوق تمام د 

جانی، روانی، و  صرف جبران خسارت های "بازیافت اموال ملی"منتقل شده به صندوق 
 .شودمی صدمه دیده اند جمهوری اسالمی به افرادی که از حکومت مالی

o  کسب شده  و از راه قانونیفرد با جمهوری اسالمیدارایيهایی که بدون ارتباط کليه 
 .پس داده خواهند شدبه فرد باشند پس از رسيدگی به وضعيت مالياتی آنها 

مطابق با مصوبات که تعيين خواهند شد کليه دارایيهایی که از نوع بند باال بوده و به افراد بازگشت  •
.  صرف شود امور اجتماعی داخلیردر فعاليتهای افتصادی بمنظور شرکت دداده شده ميبایست 

مثال .  بالمانع است  که در اعتالی فرهنگ ایران باشندخارجیتصادی و اجتماعی قفعاليتهای ا
 ميليارد دالر خود بنياد رفسنجانی را تشکيل خواهند داد و مطابق با قانون 9آقای رفسنجانی با 

ن بی سرپرست، خانه سالمندان، مدرسه، بيمارستان، خانه کودکا ساختمان یی مانندفعاليت ها
  .خانه بی پناهان، کتابخانه، و امثالهم خواهند کرد

.   بالمانع بداند شرکت کند فرد آزاد شده ميتواند در هر فعاليت اقتصادی و یا اجتماعی که قانون •
نوع جرم و وضعيت شخص در دوران جمهوری اسالمی برای صدور پروانه فعاليت به شخص در نظر 

  .هد شدگرفته خوا
o خدمات اجتماعی مانند مددکاری، تدریس، و امثالهم توصيه ميشوند. 

 مردم نسبت به محکوم پس از پایان محکوميت، تغيير مکان خشونت از طرفبروز در صورت امکان  •
داخلی و یا به خارج از کشور، تغيير هویت، و یا هرگونه تمهيدات الزم دیگر برای حفظ امنيت فرد و 

 .ا تمایل و توافق فرد در نظر گرفته خواهد شدیا خانواده اش ب
  
  
 

 مفاد و شرایط عفونقض 
هرگونه نقض مفاد این پيمان در مدت .  را بپذیرد ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود" پيمان عفو عمومی"هر فرد که 

  .دزاتهایی که تعيين خواهند شد ميشوشامل بررسيها و مجامحکوميت پنج ساله و یا پس از آزادی 
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