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، در دوران پیش از براندازِی حکومت مالشاهی، تمام تمرکز خود را «حزب براندازان»

، عملیو  نظریروی نابودی استعمار اسالمی و سلطنت مالتاریا گذاشته و از دو طریق 

های پروپاگانداهای ها و افشاگری، شامل تحلیل«بخش نظری»کند؛ این هدف را دنبال می

 ست که هر روزه توسطفکر روسی ایهو اتاق حکومت مالشاهی

انجام شده و سپس  براندازان حزبدر سوپرگروه تلگرامی « عبدالرضایی)موتا( علی»

شود. معناسازی و تولید پخش می اینترنتهای صوتی و تصویری در صورت فایلهب

چنین اجرا و توسعۀ استعمار اسالمی و هم سالۀ ۱۴۰۰ فتمان جدید جهت مقابله با سیطرۀگ

یج آن در نتا حزب است که های نظریِ از دیگر فعالیت ،«اسالم در ایران پایان» گزارۀ

های خرافه و بسیج و نیز شامل انهدام پایگاه« بخش عملی»سراسر کشور مشهود است. 

هایی چون اندازِی کمپینهای اعتراضی و شعارنویسی و راهایجاد جنبش

کلی ما جمهوری اسالمی را حکومتی طوربه. است «های سپاه پاسدارانفروشگاه ریمتح»

دانیم که کشورمان را اشغال کرده و ایرانیان را به گروگان گرفته است، پس غاصب می

 کنیم. از هر نوع روشی در مبارزه استقبال و استفاده می ،چنین حکومتی در راه براندازیِ 

 اهداف حزب:
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پردازی و اند تا نظریهشدهزبان بسیج ارسیپهای مزدور نهست رسااز آنجایی که مدتی

 را به «حزب ایرانارشیست»نام ، تا مدتی براندازی را نابود کنند سیاسیِ  ادبیاتِ 

های ها در خیابانسانروزی پارتیهای شبانهایم تا فعالیتتغییر داده «براندازان حزب»

زنده نگه چنان این نامیده را هم انجام شده و آتِش  «براندازی»سرتاسر کشور ذیل نام 

 «نارشیستآحزب ایر»به نام اصلی خود یعنی  ،پس از براندازی ،حزب براندازان .دارد

وطن را دادرسی را گذراند و مزدوراِن بیمرحلۀ پس از اینکه  و واهد دادتغییر نام خ

شده، که توسِط مالپاسداران ربودهمردِم ایران را  سرمایۀمیلیاردها دالر مجازات کرد و 

اعالمیۀ جهانِی ای مدنی و مبتنی بر با انقالبی ساختاری، جامعه، بازگرداندبه کشور 

ای الییک که از شر ِ خرافات مذهبی رهایی ؛ جامعهخواهد نهادرا در ایران بنا  حقوق بشر

که تمام مردم ایران یافته و در آن، مقدمات خالصی از مذهب فراهم شده باشد، طوری

، فارغ از هر گونه لت اجتماعی و برابرِی حقوقی و سیاسیبتوانند با برخورداری از عدا

گونه که شایستۀ یک انسان آن ،ناتوانی جسمی( و زبانی، قومی، نژادیی، تبعیض)جنسیت

 زیستی داشته باشند.است، در کنار یکدیگر هم

« عدالت»را شرط اول رشد اجتماعی و دو عامل « آزادی»حزب براندازان جا که از آن

ثبات  و ای به منافع و امنی ِت مل یویژهچنین توجه داند و همرا پشتیباِن آن می« برابری»و 

ِق جامعۀ موردنظر را در پنج اصل کلِی زیر دنبال سیاسی و یکپارچگی ایران دارد، تحق  

 کند:می

را داشته باشد، تا جایی  خواه خودبودوباش دل دگونه که هر کس بتوان، آنآزادِی فردی. ۱

 که مزاحم بودوباش دیگری نباشد)لیبرتاریانیسم(.

در کنار احیاء و توجه ویژه به  زداییبرقرارِی عدالِت اجتماعی و محرومیت. ۲

 در حال نابودی ایران)اکوسوسیالیسم(. زیستِ  محیط

، «اسی مستقیم و غیرمستقیمدموکر»، متشکل از دو شیوۀ ایجاد ساختاری سیاسی. ۳

طور یکسان دخیل هگونه که تمام مردِم ایران بتوانند در ادارۀ کشور بآن

 ترکیبی(. باشند)دموکراسیِ 
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کس بر دیگری برتری نداشته باشد و ای که هیچگونه، بهزدایی و اقتدارستیزیطبقه. ۴

 آنارشیسم(.اکوبگیرد)ساالری در تقسیم کارها، مالک قرار اصل شایسته

کارگیری آن در امر و به و خرد ایران باستان احیای فلسفه. ۵

 .ایرانی( کشورداری)حکمت

هایی دیدمانحزب براندازان در راستای دستیابی به اهداف و اجرای پنج اصل ذکرشده، 

 شود:ها اشاره میرا ارائه داده که در ادامه به آن

 

 

  

 

 .است نسان و حفظ شخصیت و کرامت انسانیرعایِت ا، اولوی ِت اصلی حزب الف(

ترین زمان ممکن، حداقل رفاِه الزم جهت همین منظور، بر این باوریم که باید در سریعبه

اتی دنیا، برای تمام ایرانیان فراهم شود و خدم روزِ یک زندگی متناسب با استانداردهای 

حقوق بازنشستگی و مسکِن متناسب با ، قوق بیکاریح، بیمۀ تأمین اجتماعی»از قبیل 

ای نباید به دلیل فقر و جبِر در اختیار همه قرار بگیرد. هیچ شهرونِد ایرانی« درآمد

 خانمان بماند.زندگی، گرسنه یا بی

چنین مسئلۀ درمان، از مواردی هستند که باید هر چه روان و هممسئلۀ بهداشت تن و  ب(

زودتر از حالت بحرانی خود خارج شوند و شرایطی فراهم شود که تمام ایرانیان، از 

پر واضح است که جامعۀ سالم،  .مند شوندی و درمانی رایگان بهرهامکان خدمات بهداشت

چنین باید شرایطی فراهم شود خواهد یافت. هم قبا تأمین سالمت تمامِی افراد جامعه، تحق  

که سالمندان و بیماران خاص و ناتواناِن جسمی، بتوانند در حداکثر آسایش به زندگِی خود 

 ادامه دهند.

ترین سرمایۀ هر کشور و آموزش نیروی انسانی، جا که نیروی انسانی، باارزشاز آن پ(

یافته است، آموزش و پرورِش کشور، وسعهِق یک کشوِر پیشرفته و تترین شرط تحق  اصلی

طور سوادی، بهطور رایگان آموزش بدهد و بیسواد بهای باشد که به افراد بیگونهباید به

 دیدمان اجتماعی:
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ها از ست که باید برای تمام پایهمطلق از بین برود. حِق تحصیِل رایگاْن از مواردی

 کم تا پایۀ متوسطه( فراهم شود.ابتدایی تا دانشگاه)دست

 

 

 

 دارانها هستیم و سرمایهدر تمامی عرصه« کاپیتالیسم» تازیِ شاهد یکه ،اضردر عصر ح

کنند؛ حاال دیگر تمام های اصلی کشورها را تعیین میداران، سیاستو اَبَرسرمایه

ِق یک جامعۀ گره خورده و الزمۀ تحق  « اقتصاد»های بودوباش هر انسانی، به مفهوم جنبه

تر گفته شد که معه است. پیشآن جا« اقتصادیآگاهِی »آگاه، پیش از هر چیز، 

جا که امروزه در و از آن« داند، آزادی را شرط اول رشد اجتماعی میانزبراندا حزب»

بار، ترمی به نام توان با پرداخت بهای آزادی، آزاد بود، حزْب برای اولینهر کشوری می

تری از دیدمان ر روشنکرده، تا تصوی لقخرا در ادبیات سیاسی « آزادِی اقتصادی»

گونه آزادِی شرط هر، آزادِی اقتصادی را پیشحزب براندازاناقتصادی خود ارائه دهد. 

داند و بر همین ق یک جامعۀ پویا را اقتصادی پویا میچنیْن شرط تحق  داند و همدیگر می

 مبنا، بر این باور است که:

خواِه خود آزاد است، باید بتواند هر شهروند ایرانی، ضمن اینکه در انتخاب شغل دل الف(

های ساعت کار روزانه، به درآمدی دست یابد که توان پرداخت نرخ آزادیبا انجام پنج

 موردنظر خود را داشته باشد.

ند، قوانین مالکی ت، باید به پخش برابر ثروت و آزادِی اقتصادی شهروندان کمک ک ب(

شدِن تا حد امکان باید به مالکی ت اشتراکی درآیند، تا از طبقاتی ،چنین ابزار کار و تولیدهم

 .جامعه جلوگیری شود

اقتصاد و قوانیِن اقتصادی هر منطقه، باید ضمن تأمین نیازهای مالِی اهالی، سالمت  پ(

 محیط زیست آن منطقه را نیز تضمین کند. 

اطالعات و آزادی اقتصادی و  ب برای پخش برابر ثروتگری که حزهای دیاز طرح ت(

های مختلف است؛ یعنی دیگر ها در استانخانهشهروندان در نظر دارد، استقرار وزارت

خانه را در های مختلف را در پایتخت نخواهیم داشت، بلکه هر وزارتخانهتجمع وزارت

 :قتصادیدیدمان ا
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تواند بخش بزرگی از ستان میها مستقر خواهیم کرد. به این ترتیب، هر ایکی از استان

 یاسی کشور را در دست داشته باشد.چنین قدرت سفرهنگی و هم و قدرت اقتصادی

 

 

 

زیستِی ست که مسیر همای ااجتماعی قراردادهایمثابۀ مجموعهبه« قانون» در نگاه حزبْ 

تر و اْی انسانیکند. پس هر چه قوانین جامعهشهروندان را در کنار یکدیگر هموار می

تر بر مبنای آزادِی انسان وضع شود، در آن جامعه، انساْن بیشتر رعایت خواهد شد. دقیق

قانون را عاملی  کننده در فرهنگ مل ی و حکومتِ ینبسیار تعیحزِب ما، قانون را عاملی 

بر خالف سایر احزاب، قصد  ،حزب براندازان .داندؤثر در رشد و توسعۀ کشور میم

آییِن  ۀ قضاییه داشته باشد، اما به رسمهای مجلس، دولت و قوندارد تا سهمی در کرسی

مشاور مردم و منتقِد دائمی این نهادها باقی خواهد ماند و با روشنگری و   خودهمیشگیِ 

خواهانه و مردمی، بستر را برای وضع هر چه بیشتر های عدالتسازماندهِی جنبش

انسانی فراهم خواهد کرد، طوری که امنی ِت قوانین انسانی و جلوگیری از ایجاد قوانین ضد ِ

ای عف قوانین به خطر نیفتد و اجرای عدالت، بهانهجانی و مالی شهروندان، به دلیل ض

شان در بخشی از زندگی دنبرای قراردادن شهروندان در تنگناهای قانونی و گذران

 داری نباشد.های سرمایهانزند

 ای کهگونهبهبا محوریت آزادی نوشته شود، جدید بایستی  ما معتقدیم که قانون اساسیِ 

ای باشند گونهظ شده باشد. قوانین تازه باید بهآن لحاهای در بند ،رهایی از خرافات مذهبی

نیمی از تبعیض جنسیتی جلوگیری کنند.  خصوصبهکه از ایجاد هر گونه تبعیض، 

از  باید بتوانند در کمال عدالت و برابریْ ها ، آندهندتشکیل می ایران را زنان جمعیتِ 

از  ،دار مبارزات فمنیستیعنوان پرچمبه ؛ حزب مامند شوندخود بهره وق انسانیِ حق

شک قوانینی چون خواهد کرد. بیاستقبال  شانتالشی برای رسیدن زنان به حقوقهرگونه 

زنی که در قانون ارث، حضانت فرزندان، خروج از کشور و تمام قوانین ضد ِ 

خواهند شد و  لغوهای پیشین وضع شده، در فردای براندازی اسالمی و حکومت جمهوری

 ی:حقوقدیدمان 
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دست خواهند   خودهای تاریخیِ به خواست ،اندها مورد ظلم بودهکه قرن ایزنان ایرانی

از حقوقی برابر با دیگر نیز  «دگرباشان جنسی» ،. در راستای رفع تبعیضیافت

، سازان ایران هستنددکان که آیندهحقوق کوۀ خواهند بود و در زمینشهروندان برخوردار 

ید در عنوان پشتوانۀ این قوانین، باقوۀ قضاییه به شد.اصالحات اساسی انجام خواهد 

های اقتصادی و فع الیت کند و فضایی امن را برای فع الیت نهایت استقالل از سایر قوا

 مداخلۀعدم »تر نیز ذکر شد، فرهنگی و... فراهم آورد. از نکات دیگری که پیش

در بخش قضایی نیز باید تمام آنچه که . است «باورهای مذهبی در وضع و اجرای قوانین

هایی قرار داشته، حذف شده و مجازات جمهوری اسالمیدر « مجازات اسالمی»به نام 

خارج شود. خالصه از دستور کار قوۀ قضاییه « اعدام و سنگسار و قطع عضو»چون 

بعیت ت تت اسالملل که دستآورد بشری  حقوق بین ۀقضاییه باید از تجرب ۀاینکه ساختار قو

« لوهانجهانی مارشال مک ۀدهکد»در ، اعتقادات مذهبی و قومی ۀبه بهان نبایدکند و 

 اقدام کند. علیِه انسان

 

 

 

با  ،خواست اصلی ماست «ایران ۀایاالت متحد»ق تحق   .استمختلف اقوام  مرکز ایرانْ 

ایراْن  ممکن خواهد شد.این مهم ، های ایرانیفرهنگها و خردهزباننواع ابرابر به  توجهِ 

ها جنگ و هجوم خارجی، از ایران هاست. قرنتالقی فرهنگ مهد فرهنگ و محلِ 

هایی که در فرهنگهاست؛ خردهفرهنگته که مملو از خردهکشوری چندفرهنگی ساخ

اند. اکنوْن زمان قرِن اخیر، همواره در سایۀ استعمار اسالمی رنگ باختهطول چهارده

احیاست؛ وقت آن است که به عمر اسالم در ایران پایان داده و به احیای فرهنگ و تمدن 

دار مبارزه با استعمار اسالمی و فرهنگ عنوان پرچمبه ،حزب براندازانایرانی بپردازیم. 

را اعالم کرده و در راستای احیای  «پایان اسالم در ایران»تر متجاوز تازیان، پیش

بخشیدن به این امر، حزْب منظور سرعتفرهنگ و فلسفۀ ایرانی گام برداشته و به

 د:ها اشاره خواهد شهایی را در نظر دارد که در ادامه به آنفعالیتمجموعه

 ی:فرهنگدیدمان 
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حد و حصر با محوریت آزادی مطلق جانبۀ سانسور و اعمال آزادِی بیرفع همه الف(

 بیان، برای تمام فع االِن عرصۀ فرهنگ و هنر و سیاست.

 بخش در جهت احیاء و معرفِی فرهنگ مل ی.های آزاد و آگاهیایجاد و گسترش رسانه ب(

مالشاهی به کلی که در دوران حکومت « فرهنگستان زبان پارسی»احیای  پ(

تر در این مصرف و گمراه شده است. یکی از کارهای بزرگی که باید هر چه سریعبی

 ستیز زبان است. های زنزمینه انجام شود، مبارزه با سویه

ایجاد فضای آزاد کار  و هام ایرانی، در مدارس و دانشگاهآموزش زبان و هنِر اقوا ت(

ها، جهت های ایرانی و گسترش فرهنگ توریسم در تمام استانفرهنگبرای فع الیِن خرده

 معرفِی میراث فرهنگی ایران.

های ایران در خارج از کشور: در این خانهمعرفی فرهنگ ایرانی از طریق سفارت ث(

عنوان مثال غذاهای متنوع ، بهاندهای ایرانی در طول تاریخ عقیم بودهزمینه تمام حکومت

ایرانی از این استعداد برخوردارند که نام ایران را در دنیا پرآوازه کنند و با برپایی 

 توان به معرفی خوراک ایرانی پرداخت. راحتی میههای ایرانی در سرتاسر دنیا بهمایش

 

 

 

عرصۀ تر کارنامۀ سیاه حکومت مالشاهی را در حزْب در نظر دارد تا هر چه سریع

چنین برقراری صلح در سطح سیاست خارجی کنار زده و برای رشد و توسعۀ ایران و هم

همین دلیل، دنیا، با دیگر کشورها روابطی منطقی را بر مبنای منافع مل ی آغاز کند. به

 الزم است که اقدامات زیر هر چه زودتر در دستور کار قرار بگیرد:

غیرنظامی در کشورهای دیگر و برگرداندن تمام  نظامی و مداخلۀدادن به خاتمه الف(

 نیروهای منتسب به ایران، از کشورهای درگیر جنگ. 

افشای تمام قراردادهایی که با دیگر کشورها بسته شده و علیِه منافعِ مل ی بوده و تالش  ب(

 ها.برای لغو آن

دنیا و ایجاد روابط دوستانه با سایر کشورها، جهت همکاری و گسترش صلح در  پ(

 ی:سیاست خارجدیدمان 
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 محیطِی کرۀ زمین.تالش برای بهبود وضعیت زیست

گونه که فرهنگ و بودوباش ایرانی را های ایران، آنخانهاصالح کارکرد تمام سفارت ت(

 نه اسالم!، پاسدار منافع مل ِی ایران باشند نمایندگی کنند و

 

 

 

ی دنبال نشده و به شکل علمی و مل   سیاستْ ، که در ایراناعتقاد دارد  حزب براندازان

مارند؛ از این رو، حزْب در ش، انگشتباشدسیاستمدارانی که مدام منافع مل ی مِد نظرشان 

ترین پِی آن است که تحوالتی بنیادین را در حوزۀ سیاست اعمال کند که برخی از مهم

 ها، به شرح زیر است:آن

و با محوریِت آزادی قانون اساسی کشور، باید بر مبنای اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  الف(

 تنظیم شود و اثری از باورهای مذهبی و ایدئولوژیک در آن نباشد.

استان و کشوِر خود دخیل ، شهر، ها و نحوۀ ادارۀ روستاگیریصمیممردم، باید در ت ب(

همین منظور، باید موجباِت آموزش سیاسی شهروندان، از سنین کودکی فراهم باشند. به

تا شرایط  وظیفه خواهند داشت« پرسیرات همهادا»چنین مراکزی تحت عنوان شود و هم

 پرسی فراهم کنند.مهرا برای برگزاری ماهانۀ ه

ۀ چهارم، همان  پ( ه تغییر کند که قو  ه به چهار قو  تعداد قوای ادارِی کشور، باید از سه قو 

 خواهند بود.« پرسیهمه هایسازمان»

ِم شهروندان را داشته باشد و باید بداند که یا قی  و حکومت نباید نقش خدا، پدر  ت(

 کارفرمایی جز مردم ندارد.

گزاِر شخص و روی نظامِی کشور، باید توسط مردم انتخاب شود تا خدمتفرماندۀ نی ث(

فرماندهِی کل قوا را بر عهده  مردمْ  ،گروه خاصی جز مردم کشورش نباشد؛ در واقع

 خواهند داشت.

ای که گونههای صنفی و اجتماعی، باید آزادانه انجام شود، بهتشکیل احزاب و تشکل ج(

های سیاسِی کشور گیریآموزش و تصمیمبا هر اعتقادی بتوانند در  هرونداِن ایرانیش

 :رویکرد سیاسی
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 دخیل باشند.

های شهر و استان خود، به تمام اقوام ایرانی، باید بتوانند در مدارس و دانشگاه چ(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            نیز، زبان مشترک تماِم                                « زبان پارسی»شان بپردازند، آموزش زبان مادری

 ایرانیان خواهد بود.

رساِن جامعه را ایفا عنوان بنیادی مستقل، همواره نقش بازوی آگاهیرسانه، باید به ح(

یکی از  حزاب،االیت فع   آزادیِ  روز و فراگیری فساد جلوگیری شود.کند، تا از ب

باید شرایطی فراهم کند تا تمام  ساختار حکومتدر نتیجه ماست،  ۀترین دالیل مبارزاصلی

 حزاب از تریبون برخوردار باشند.ا

 

  

 

های قدیمِی گیاهی و از دیرباز کشوری چهارفصل بوده و بخش بزرگی از گونه ایرانْ 

که  ستیزیند، مشکل محیط زیسِت ایران، یک موضوع مل  جانوری در کشور ما می

دهه خیانِت سران  در سرتاسر دنیا برانگیخته است. چهاررا نگرانی فع الین محیط زیست 

محیطِی بردِن منابع طبیعی و نابودِی استعدادهای زیستجحکومت مالشاهی و به تارا

هشتاددرصد از جمعیت جانوری که بیش از نیمی از پوشش گیاهی و کشور، باعث شده 

سدسازی و انتقال آب و »هایی چون سال نابود شود. پروژههلایران، در طول این چ

ای پیش رفته که بخشی از خاک گونههمواره به، «ها و کارخانجات صنعتیت نیروگاهساخ

خوبی به این امر واقف است و توجه به حزب براندازانکشور را به بیابان بدل کند. 

 :ای به محیط زیست ایران داردویژه

های جدیِد کردن فناوریهای سدسازی و انتقال آب و جایگزیندِن پروژهکرمتوقف الف(

 ذخیره و تصفیۀ آب در کشور.

ها و منابعِ دیگر برای صنایعی کردن فناوریزدایی و جایگزینکردن جنگلمتوقف ب(

 مانند چوب و کاغذ و صنایع سلولزی.

 ل و هجوم ریزگردها.منظور جلوگیری از حوادثی مانند سیافزایش پوشش گیاهی به پ(

 :محیط زیست
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های گیاهی و جانورِی شده، جهت حفظ گونههای مل ی و مناطق حفاظتافزایش پارک ت(

 در حال انقراض.

ای که تولید یک گونهایجاد موازنه بین محصوالت کشاورزِی وارداتی و صادراتی، به ث(

 شد.تر باصرفهرفتن سرمایۀ مل ی نباشد و واردات آن، بهمحصول، باعث ازبین

های آبیاری و کردن جدیدترین فناوریکردن بخش کشاورزی و جایگزینمکانیزه ج(

 جویی در مصرف آب.تصفیه، جهت صرفه

های کارگیری فناوریهای فسیلی و بههای پاک به جای سوختکردن انرژیجایگزین چ(

 جدید در جهت تأمین انرژی.

 

 

 

خیز قرار دارد و در طول تاریخ همواره مورد ای جنگکشور ما در منطقهدلیِل آنکه به

مند و مل ی را حملۀ کشورهای دیگر قرار گرفته، حزْب وجود یک نیروی نظامِی قدرت

ترین نظرات حزب در خصوص . موارد زیر، بخشی از مهمداندبرای کشور حیاتی می

 شود:آیندۀ ایران را شامل می ساختار نظامیِ 

های اسالمی و مصادرۀ بسیج و تمام احزاب و گروه و اسدارانانحالل کامل سپاه پ الف(

 مردمی.ها به نفع نیروهای نظامِی مل یناسلحه و مهماِت آ

روز آموزِش نظامِی اجباری و رایگان برای تمام دختران و پسرانی که به وپنجچهل ب(

نظامی بمانند،  آموزشی، در خدمتِ  ۀاز دور پسسالگی رسیده باشند. داوطلبانی که هجده

بقیه کارکنان از حقوق و مزایا برخوردار خواهند شد؛ این حقوق، برابر با حداقل  مانند

 یابد.افزایش می ،تخصِص افرادبا افزایِش ی کارگران است و شده برادستمزِد تعیین

کرامت  ای کهگونهمراتب موجود در واحدهای نظامِی تخصصی، بهالغای سلسله پ(

 کسی در زمان آموزش یا خدمِت نظامی، پایمال نشود.انسانِی هیچ

  

 ی:ساختار نظام


