
SIGN ON to IRAN statement responding to the upcoming 5+1 talks on Iran's nuclear 
development -- supported by the IAC and Ramsey Clark 
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CLICK HERE to sign on to the statement 

Support of the legal and legitimate rights of the Iranian people for self-determination and sovereignty is 
growing as the new round of negotiations with Iran and the countries of 5+1 i.e. US, UK, France, 
Russia, China plus Germany is set for February 26th in Kazakhstan. A statement demanding the 
immediate lifting of sanctions and an end to war threats on Iran, which was drafted by SI Solidarity with 
Iran and initially endorsed by Ramsey Clark and the International Action Center, has gained the support 
of many known antiwar activists. 

The text of the statement which also calls for recognition of the internationally recognized right of the 
Iranian people to develop nuclear energy for peaceful purposes as well as a partial list of the statement 
signers are included below. 

Take a stand against U.S. war threats and sanctions. Please CLICK HERE to use the form below to add 
you name in support.  

Hands off Iran! 

There are two sides in this dispute, one composed of the U.S. and its allies in the European Union who 
accuse Iran of trying to develop nuclear weapons – without presenting even an iota of credible facts or 
supporting documents – and the other, Iran, which is striving to protect its right to develop nuclear 
energy for peaceful purposes based on provisions of the International Atomic Energy Agency (IAEA).  

Using an unfounded accusation as a pretext for acts of aggressions, one side of the dispute headed by 
the US empire is currently punishing the other side, Iran, with the genocidal sanctions, an inhuman act 
that has endangered the life of 10s of millions of innocent Iranian citizens for their “crime” of deciding to 
live independent and free from the yoke of hegemonic powers. The excuse for these aggressions is an 
allegation that has strongly been denied by Iranian officials and international organizations such as the 
Non-aligned Movement representing 120 countries. Furthermore, the charge against Iran on intending 
to develop nuclear weapons has even been refuted by the intelligence agencies of the U.S. government 
itself.  

One side to this dispute has continuously shown its imperial arrogance through war crimes in 
Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria and by fully backing the repeated Israeli mass killings of the 
Palestinian people, and the other, Iran, has not initiated any war against any nation since its people 
overthrow the US puppet regime of Shah back in 1979. That record matched with the current position of 
Iran on opposing wars elsewhere in the world indicates the fact that Iran wishes to live in peace with 
other nations.  

Knowing the facts and the real stands of each party to this dispute, all those who love freedom and truth 
cannot remain silent or impartial in the “negotiations” between these two opposing camps?  
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In these negotiations one side is the oppressor and the other side is oppressed. One side is after 
domination, exploitation and plunder and the other side is looking to preserve its right to self-
determination and sovereignty. One side represents the privileged interests of the big capitalist forces, 
which constitute less than 1% of the world’s population, and the other is struggling for peace, 
independence and justice, causes in common with the interests of the 99ers. For these reasons we side 
with Iran and we urge all activists in the international peace movement to join us in signing this 
statement and raising the demands:  

■Lift immediately all sanctions and stop threats of war against Iran. 
■Recognize the right of the Iranian people to develop nuclear energy for peaceful purposes. 
■Hands off Iran 

Please CLICK HERE to use the form below to add you name in support. 

The Hands off Iran statement above is supported by: 

Miguel d'Escoto Brockmann, Executive Director SURVIVE Foundation, President of the 63rd Session 
of UN General Assembly; 

Ramsey Clark, human rights attorney, former Attorney General of the United States; 

George Galloway, Member of Parliament (MP) for Bradford West, UK, author, journalist, broadcaster, 

Cynthia McKinney, former member of the U.S. House of Representatives; U.S. Presidential candidate 
of Green Party, 

Mike Gravel, former member of the U.S. Senate; 

Cindy Sheehan, antiwar activist, organizer of Camp Casey, 2012 vice-presidential nominee of Peace 
and Freedom Party; 

Teresa Gutierrez, coordinator of May1 Worker & Immigrant Rights Coalition, deputy secretary general 
of the International Migrant Alliance; 

Sara Flounders, co-director of the International Action Center (IAC); coordinator of StopWarOnIran.org 
Campaign 

Sibel Edmonds, founder of National Security Whistleblowers Coalition – NSWBC; 

Art Olivier, former mayor of Bellflower, California, U.S.; 

Dr. Franklin Lamb, Director of Americans Concerned for Middle East Peace, volunteer with Palestine 
Civil Rights Campaign; 

Sofia M. Clark, International Campaign for Reinventing the United Nations - Survive Foundation – 
Managua; 

Hamid Shahrabi, Co-director of SI Solidarity with Iran, Research Director of House of Latin America 
(HOLA) 
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Mahdi Darius Nazemroaya, Research Associate at Center for Research on Globalization (CRG), 
contributor at Strategic Cultural Foundation (SCF), Moscow; 

Stephen Lendman, Research Associate at Center for Research on Globalization (CRG) and Host on 
the Progressive Radio Network; 

Michael Parenti, author, lecturer, advisory boards of Independent Progressive Politics Network and 
Education Without Borders; 

Phil Wilayto, author and a co-founder of the Defenders for Freedom, Justice & Equality; 

Brenda Stokely, co-founder of the Million Worker March Movement, former Pres. of DC 1707 AFSCME 
- American Federation of State, County & Municipal Employees; 

Amir Tafreshi, Director of House of Latin America (HOLA); 

Ardeshir Ommani, President of American-Iranian Friendship Committee (AIFC); 

Eleanor Ommani, antiwar activist and Co-founder of American-Iranian Friendship Committee (AIFC); 

Ismael Hossein-zadeh, author, political analyst and Professor Emeritus, Drake University, Des Moines, 
Iowa; 

Abdol Soofi, Professor of Economics at the University of Wisconsin-Platteville; 

Elizabeth Eslami, Iranian-American author; 

Randy Short, member of the Dignity, Human Rights and Peace Organization; 

Kazem Azin, SI Solidarity with Iran in the US; 

Karen L. Hall, American television writer, received Humanities Prize, Women in Film Luminas Award, 
seven Emmy Award Nominations; 

Rodney Shakespeare, co-founder of the Global Justice Movement, member Christian Council for 
Monetary Justice; 

Abayomi Azikiwe, Editor of Pan-African News Wire, organizer with Michigan Emergency Committee 
Against War & Injustice; 

Judy Bello, Upstate Coalition to Ground the Drones and End the Wars, 

Bishop Filipe Teixeira, OFSJC, Bishop of the Diocese Of Saint Francis of Assisi, Catholic Church of 
the Americas; 

Joe Lombardo, a coordinator of UNAC - United National Antiwar Coalition; 

* Hands Off Iran Statement drafted by SI Solidarity with Iran. 

Supported by the International Action Center and many others who oppose the sanctions and 
threats against Iran 



Add your support by CLICKING HERE to fill in the online form. 

  بیانیه فعالین ضد جنگ؛

دست ها از ایران کوتاه!/همه تحریم های علیه ایران را 

 فورا لغو کنید/ تهدیدات جنگی علیه ایران را متوقف کنید

 

قانونی و مشروع  حقوق در حال برگزاری است، حمایت از 5+1جدید مذاکرات ایران و کشورهای  در حالی که دور

ای  بسیاری از فعالین شناخته شده ضدجنگ بیانیه. است مردم ایران برای تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی رو به افزایش

این بیانیه . شده است هاي اقتصادي و خاتمه دادن به تهدیدات نظامي علیه ایران خواستار لغو تحریم اند که را امضاء کرده

امضاء كردند" الملل مركز اقدام بین"بدوا رمزي كالرك و  تهیه شده را" همبستگی با ایران"ن كه متن آن توسط كمپی . 

بیانیه ای  5+1در مورد افزایش حامیت فعالنی جنبش ضد جنگ به منظور دفاع از مواضع ایران در مذاکرات " اقدام بنی امللل"مرکز   ،مرشقبه گزارش گروه بنی امللل 

.فاریس گزارش مذکور در ابتدا و منت اصیل آ ن که به زابن انگلییس می ابشد در ادامه آ مده است ترمجه. صادر کرده است  

المللی مردم ایران برای توسعه انرژی  متن این بیانیه که هم چنین خواستار به رسمیت شناختن حقوق شناخته شده بین
.ن بیانیه در زیر آمده استکنندگا آمیز شده است و اسامی برخی از امضاء ای با اهداف صلح هسته  

.هاي اقتصادي و تهدیدان جنگي ایالت متحده موضع بگیرید با امضاء این بیانیه علیه تحریم  

****** 

 ! دست ها از ایران کوتاه

اش در اتحادیه اروپا که ایران  یک طرف متشکل است از ایاالت متحده و متحدین. در این مجادله دو طرف حضور دارند

ترین دلیل و سند معتبری بر اثبات ادعای خود ارائه  وکوچک –کنند  ای متهم می های هسته رای تولید سالحرا به تالش ب

ای مطابق  آمیز هسته خود برای دستیابی به انرژی صلح  و طرف دیگرایران قرار دارد که تالش دارد از حق –نمی دهند

 . حراست کند"آژانس بین المللی انرژی هسته ای"اساسنامه

الزم را برای   اساس زمینه باشد سعی دارد با استفاده از یک اتهام بی طرف این مجادله که تحت رهبری امریکا ميیک 

باشد که  باری می های ضد انسانی و جنایت اقدامات تهاجمی فراهم نماید و طرف دیگر ایران قرار دارد که قربانی تحریم

تنها گناه ایران اینست که تصمیم گرفته مستقل و آزاد از . ر انداخته استگناه ایران را به خط جان دهها میلیون شهروند بی

های بین  گر بارها توسط مقامات ایرانی و سازمان های سلطه اتهامات این قدرت. گر زندگی کند های سلطه یوغ قدرت

افا اینکه، این اتهام مض. کند قویا تکذیب شده است کشور را نمایندگی می 121که " جنبش غیرمتعهدها"المللی هم چون 

امنیتی خود ایاالت متحده نیز رد / های اطالعاتی  ای تولید کند حتی از طرف آژانس علیه ایران که قصد دارد سالح هسته

 . شده است

یک طرف این منازعه خوی استکباری خود را دائما با جنایات جنگی در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه و با حمایت 

اش در  جمعی مکرر مردم فلسطین توسط اسرائیل نشان داده است و طرف دیگر، ایران، از زمانی که مردمتام از کشتار 

حکومت شاه را که دست نشانده ایاالت متحده بود سرنگون کردند، هیچ جنگی را علیه هیچ کشوری شروع  1191سال 

خوانی دارد، دال بر این  گر نقاط جهان هماین سابقه که با موضع کنونی ایران در مخالفت با جنگ در دی. نکرده است

 . باشد که ایران مایل است در صلح با کشورهای دیگر زندگی کند واقعیت می

تواند در مورد  با آگاهی از این واقعیات و مواضع حقیقی هر یک از طرفین این منازعه، چگونه یک دوستدار آزادی می

در این مذاکرات یک طرف ظالم است و یک طرف طرف بماند؟  و بیاین دو طرف مجادله سکوت اختیار کند " مذاکرات"

یک طرف در پی استیال و استثمار و غارت کشورهاست در حالیکه طرف دیگر در پی حفظ و حراست از حق . مظلوم

داری  یک طرف مدافع منافع و امتیازات طبقات و نیروهای سرمایه .تعیین سرنوشت و استقالل و حاکمیت خویش است

دهد و دیگری در حال مبارزه برای صلح، استقالل و عدالت است که  از جمعیت جهان را تشکیل می% 1است که  بزرگ

گیریم و از تمام فعالین جنبش  بدین خاطر است که ما طرف ایران را می. ها درصدی 11اهدافی هستند منطبق با منافع 

 : استار آن شوند كهکنیم که این تومار را امضاء کرده و خو جهانی صلح تقاضا می
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 ! همه تحریم های علیه ایران را فورا لغو کنید و تهدیدات جنگی علیه ایران را متوقف کنید• 

 ! حق مردم ایران برای تولید انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز را به رسمیت بشناسید• 

 !دستها از ایران کوتاه• 

؛مین اجالس مجمع عمومي سازمان ملل 36 ، رئیس"بنیاد بقاء"، دبیر اجرایي میگوئل دسكوتو  

؛، وکیل مدافع حقوق بشر، دادستان سابق ایاالت متحدهرمزي كالرك  

هاي خبري و  نگار و مجري برنامه ، عضو پارلمان انگلستان از منطقه بردفورد غربی، نویسنده ، روزنامهجورج گالووي

؛تحلیلي تلویزیون  

در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت " گرین پارتی"ان ایاالت متحده ، نامزد ، عضو سابق مجلس نمایندگكیني سینتیا مك

؛متحده  

؛، عضو سابق مجلس سنای ایاالت متحدهمایك گراول  

 2112در انتخابات سال " حزب صلح و آزادی"و نامزد " کمپ کیسی"، فعال جنبش ضدجنگ، سازمانده سیندي شیهان

؛ریاست جمهوری ایاالت متحده  

معاهده "، جانشین دبیر کل "ائتالف اول ماه می برای حقوق کارگران و مهاجرین"، هماهنگ کننده ترسا گوتیرز

؛"مهاجرین بین المللی  

؛"جنگ علیه ایران را متوقف کنید"کننده کمپین  ، هماهنگ" الملل مركز اقدام بین"، مدیر سارا فالندرز  

؛"يائتالف هشداردهندگان امنیت مل"، بنیانگذار سیبل ادموندز  

؛شهردار سابق بل فالور از ایالت کالیفرنیا، ایاالت متحدهآرت اولیور،   

؛"حقوق مدني فلسطین"، فعال داوطلب در كمپین "آمریكائیان مدافع صلح خاورمیانه"، مدیر تشكل دكتر فرانكلین لمب  

ماناگوآ؛ –" بنیاد بقاء" -" المللي کشف مجدد ملل متحد كمپین بین"، سوفیا ام كالرك  

؛"خانه آمریکای التین"، مدیر تحقیقات در "همبستگی با ایران"عضو هیأت مؤسس کمپین ید شهرابی، حم  

، "بنیاد فرهنگي استراتژیك"، همكار "سازي مركز تحقیقات در مورد جهاني"، محقق در رعایا مهدي داریوش ناظم

؛مسكو  

؛"كه رادیوي مترقيشب"، مجري "سازي مركز تحقیقات در مورد جهاني"، محقق استفان لندمن  

؛"آموزش بدون مرز"و " هاي مترقي شبكه مستقل سیاست"هاي مشاورین  ، نویسنده ، سخنران و عضو هیأتمایكل پرنتي  

؛"مدافعین آزادي، عدالت و مساوات"، نویسنده و از اعضاء هیأت مؤسس فیل ویلیتو  

 1919ای  و رئیس سابق شورای منطقه" تظاهرات یك میلیون كارگرجنبش "، از اعضاء هیأت مؤسس برندا استوكلي

؛"فدراسیون آمریكایي كاركنان دولت، شهر و روستا"  

؛"خانه آمریکای التین"دبیر اجرایی امیر تفرشی،   

؛"ایرانیان –کمیته دوستی آمریکاییان "رئیس اردشیر اومانی،   



؛"ایرانیان –کمیته دوستی آمریکاییان "سس فعال جنبش ضد جنگ، از اعضاء هیأت مؤالینور اومانی،   

؛پایه دانشگاه دریك، ایووا، ایاالت متحده گر سیاسي و استاد بلند ، نویسنده، تحلیلزاده اسماعیل حسین  

؛پلتویل، ایاالت متحده-، استاد اقتصاد در دانشگاه ویسكانسینعبدول صوفي  

؛آمریکایی-نویسنده ایرانیالیزابت اسالمی،   

؛"سازمان شرافت، حقوق بشر و صلح"عضو  ،راندي شورت  

؛، ایاالت متحده"همبستگی با ایران"کمپین کاظم آذین،   

جایزه فیلم لومیناس ویژه "، "جایزه حقوق بشر"هاي تلویزیوني، دریافت کننده  ، نویسنده آمریكایي برنامهكارن ال هال

؛ "جایزه امي" بار نامزد دریافت  9، "زنان  

؛"عدالت مالي شوراي مسیحي براي"، عضو "المللي جنبش عدالت بین"ضاء مؤسسین ، از اعرودني شكسپیر  

کمیته اضطراری میشیگان علیه جنگ و بی "، سازمانده در "آفریکن نیوز وایر-پان"سردبیر  ابایومی ازیکیوی،

؛"عدالتی  

؛"ه دادن به جنگگیر كردن هواپیماهای بدون سرنشین و خاتم ائتالف ایالت شمالی برای زمین"جودی بللو،   

؛، کلیسای کاتولیک آمریکا"دیوسسه آو سنت فرنسیس آو اسیسی"اسقف  اسقف فیلیپ تیکسیرا،  

.(یونک)ائتالف برای اتحاد ملی ضدجنگ "هماهنگ کننده در جو لومباردو،   
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