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 بیانیه شورای ملی اریان

 روز جهانی عدم خشونت
 

 و روز جهانی عدم خشونت، رهبری که با منش« مهاتما گاندی»روز دوم ماه اکتبر مصادف بود با سالروز تولد 

پرجمعیت ترین کشورهای کره زمین شد و آنان را با سیاست و روش آرام خود هدایتگر موج مردمی یکی از 

 های بدور از خشونت خود به ساحل آرامش و آزادی و استقالل رساند.

های خود را بر اساس و مبنای پرهیز از های رفتاری و برنامه ریزیشورای ملی ایران از ابتدا محور سیاست

 منشور شورای ملی ایران آمده است: خشونت به جهت نیل به مقصود، بنیان نهاده است. در

خواه مبارز سرزمینمان، با درک شرایط میهنان آزادیما امضاکنندگان این منشور، همگام با هم»

حساس کنونی و خطراتی که صلح، امنیت و آسایش مردم ایران و یکپارچگی مرزهای کشورمان 

ر اهی به دور از خشونت و مبتنی بکند، از همه نیروهایی که بر یافتن ررا بیش از پیش تهدید می

خواهیم برای گذار دموکراتیک از رژیم جمهوری اسالمی اعالمیه جهانی حقوق بشر تاکید دارند، می

و برقراری حاکمیت ملت ایران، در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک، به یکدیگر 

 «.بپیوندند

  ها و حرکاتی مدون و دقیقآزاد نیاز به برنامه ریزی شورای ملی ایران باور دارد برای رسیدن به ایرانی

زند و منطق و عقالنیت راهی به آن زده که درآن احساسات موج میباشد که طبعا در فضایی خشونتمی

توان مسیر صحیح و راهی درست را یافت که ختم به فردایی آزاد و بدور از هرگونه انحصار طلبی ندارد نمی
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ظرات و افکار خود نبایست با بیان در مسیر دستیابی به این هدف مردم ایران و صاحبان فکر و اندیشه می

مت های کامل بتوانند نقشه راهی را ترسیم و جامعه را به سدر محیطی آرام و بر پایه امکان تعقل و بررسی

 آن با مشارکت حداکثری پیش ببرند.

توان ضایی آکنده از موج خشونت و رادیکالیسم فکری و عملی، نمیاندیشد در فشورای ملی ایران می

ای کامل و در نگاه مطلق، موفق برای ایران فردا تصور نمود چه اینکه در حال حاضر نیز در آینده

هدید و برند که روشی بجز تسرزمین باستانی و اساطیری ما ایران عزیز، گروهی در حاکمیت بسر می

م به جهت کنترل جامعه در خاطر ندارند و مردم مهربان و اهل فرهنگ و ادب ارعاب و شکنجه و اعدا

زمین به واقع خسته از هرگونه فضای خشن، امید به آینده ای آرام برای تربیت نسلی جدید و بالنده ایران

 اند.بسته

قل تزویر با حداشورای ملی ایران باور دارد نیاز امروز مردم ایران، رهایی از این چنبره جهل و فساد و 

م نفسه از اعدام و شکنجه تنفر دارند، مردهزینه ممکن برای جامعه انسانی کشور است. مردم ایران فی

ایران چشم به روزی دارند که با وام گرفتن از فرهنگ آراسته و نغز و پر معنای خود، آینده میهن خود 

و مهر ایرانی، بدست فرزندان  را با تزریق اندیشه و تفکر صحیح و با حاکمیت اصول خرد جمعی

بین و معتقد به اصول پرهیز از خشونت خود، به سمتی ببرند که با انتخاباتی آزاد و اندیش، روشنمآل

بری از هرگونه فشار و تهدید و ارعاب و یا نظارت استصوابی، نظامی را بر کشور حاکم نمایند که برخواسته 

از  ها به استقالل و ثبات ارضی و متضمن فضایی امن و بدورآنو برگرفته از اندیشه سلیم و اعتقاد ملی 

 مشکالت اقتصادی برای پرورش نسل آینده ایرانیان باشند.

 پاینده ایران آزاد و به امید حاکمیت صلح در گستره جهانی.

 شورای ملی ایران
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