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و منطقه از شر   رانیا  یالزمه خالص ی آخوند میرژ  ی: سرنگونیرجو میمر 
 یو جنگ افروز  سم ی و ترور   ینید  یگر یافراط

 ران یمردم ا کیبا انقالب دموکرات یدر بروکسل: همبستگ یاسالم ،یدر کنفرانس عرب  یسخنران
 ۱۴۰۱   بهمن ۸

 
  ی از کشورها   یبرجسته عرب   یها تیبا حضور شخص   ی اسالم  –  یبهمن کنفرانس عرب   ۷روز جمعه  
سور  الجزا  ه،یاردن،  مور   من،ی  ر،یتونس،  و  سودان  ق  تیدر حما  ی تانیعراق،  مردم    امیاز  مقاومت  و 

در بروکسل    یرجو  میخانم مر   ییماده۱۰مقاومت و برنامه    یمل   یشورا  کی دموکرات  ویو آلترنات  رانیا
 شد.  رگزارب

  م یعبدالحک   م،یحک رینذ  ان ی از جمله آقا  هیسور   ونیس یاپوز  یانقالب  یروها یئتالف ن از رهبران ا یشمار
عرب و احمد کامل در    هیدر اتحاد ن یشی مالک گزارشگر پمالح، انور  ثمی، ه(یمعاون ائتالف مل )بشار 

 کنفرانس شرکت داشتند.  نیا
موس   از دکتر  نخست  نیشی پ  ریوز   ،یالمعان   یاردن  در  رئ  ،یریوز   مشاور  رواحنه،  اسما    س ی خانم 

مل  ونیفراکس آقا   یائتالف  پارلمان،  وز   لی ها  یدر  اسماع  ریداوود،  دکتر  و  اوقاف  مشاقبه،    لیسابق 
 کردند.  رادیا یکنفرانس سخنان نیپارلمان در ا ندهینما
 

عرب  یگرید  شمار کنفرانس  در  کنندگان  شرکت  آقا   یاسالم   ی از  از  بودند  عبارت  بروکسل    ی در 
دب  یمصطف  آقا   یمل  یشورا   ریعلوش،  عل   یلبنان،  السر  ترابر   یبازرگان  نیش ی پ  ریوز   ،یحاتم    ی و 
پارلمان    ندهیعبدالوهاب معوضه، نما  ی آقا  ونسکویدر    منی  ر یسف  ح،یدکتر محمد جم   یآقا   سودان،

 ون یفراکس   سی رئ  ،یتانیپارلمان مور   ندهیعبدالسالم حرمه، نما  یبشر آقاحقوق  تهی کم  سیو رئ  منی
آقا  ول   نیشی پ  ندهی نما  –فرج    یرمز  یصواب  دکتر  تونس    ی اس ی س  پژوهشگر  –  ی الراو   دیپارلمان 

 .نیحقوق بشر رافد ییمسئول شاخه اروپا ف،یدر عراق و خانم حنان عبدالط ینظام 
جوان و نوجوان و   ۷۵۰کم  دست یهاکه با خون یام یجلسه گفت: ق  نیدر ا یسخنان  یط   یرجو میمر 

بلکه در تمام   ران،ینه فقط در سرنوشت ا  یریلحظه خط   افتهیهزار نفر تداوم    ۳۰اسارت و شکنجه  
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 . دهدیقرار م  ریجهان را تحت تأث شکیاست و ب  انهیخاورم 
  ی مردم هزاران بار با گفتن شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر و شعارها   ام،ی ق  انیجر   در

رژ  دو  هر  بر  کنون   م یمشابه  و  کش   یسابق  بطالن  عل   دندیخط  را  خود  خواسته  نوع   هیو  از    ی هر 
 اعالم کردند.  یکتاتور ید
 

  م ی و رژ   یآخوند   میرژ   رانیاعالم کردند که مردم ا  رانیو مقاومت مردم ا  امی از ق  تیبا حما  سخنرانان
 . کنند یشاه سابق را رد م

 
 ! یمحترم، خواهران و برادران گرام  ندگانینما
قتوجه  از به  ا  یسراسر   امیتان  کنون سرنوشت  طیو شرا  رانیمردم  ا  یساز  با   امیق  نیسپاسگزارم.  که 

  ی ریلحظه خط  افته،یهزار نفر تداوم    ۳۰جوان و نوجوان و اسارت و شکنجه    ۷۵۰کم  دست  یها خون
  ر یجهان را تحت تأث  شکیاست و ب  انهی بلکه در سرنوشت تمام خاورم  ران،ینه فقط در سرنوشت ا

 . دهد یقرار م
طوالن  شاه و  گسترده  برا   یبا سرکوب  ا  ین ی خم  یمخالفان،  از  استفاده  با  او  و    ط یشرا  نیراه گشود 
در    ران یمردم ا  ی انقالب ضدسلطنت  ی توانست رهبر  ن یمبارز   ریو سا  نیبودن مجاهد  یزندان   ژهیوبه

 را سرقت کند.  ۵۷سال 
 

 رانیا کیبا انقالب دموکرات تیو صلح و امن   یآزاد
اول   ین یخم د  کی   لیتحم   ت،یحاکم   یروزها   نیاز  ا  ینی استبداد  مردم  کرد.   رانیبه  شروع  را 

گرد و جنگ و  عقب ،یبخش اعظم منطقه را به کام ناامن  ز،یافروزانه او نو جنگ  یارتجاع  یریگجهت
مردم    کی در کار است. انقالب دموکرات  یچنان ادامه دارد. حاال روند معکوسکشاند که هم  یز یخونر 

را به ارمغان    تیو صلح و امن  یزاد بار آ  نیساله دارد، ا۴۰ییخچهیکه تار   هیفق   تیوال  میرژ   هیعل  رانیا
 . آورد یم
 
در اافت یگسترش    ران یسرعت در سراسر اآغاز شد به  وریشهر   ۲۵که از    یام یق  ۲۸۲مدت در    نی. 

ا دانشگاه  انیجر   امیق   رانیشهر  رژ داشت.  را  نهادها  میها  جاسوس   یبا  و  کنترل  بند    یمتعدد  به 
هم   ده یکش در  اما  در    نیبود.  دانشجو  ۲۰۴مدت  دانشبه  انی دانشگاه،  خاستند.  حدود    آموزانپا 
ب  رستانیدب   ۱۷۰۰ ابتدا  شی و  مدرسه  اوستندیپ   هاامی قبه  ییاز صد  آن  نی.  براگسترش    م یرژ   یقدر 

که   است  سالم   کیوحشتناک  وضع  یبار  پاسداران  سپاه  کل  شهرها   میرژ   ت یفرمانده  به    ی را 
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 کرد.  هیتشب یاران اتم هنگام بمب  یو ناکازاک   مای روشی ه 
 
وگرسنگ  با فقر  ا  ریفراگ  یوجود  ب  ران،یدر  وجود  ب  یکاریبا  م   یخانمان یو  در   هاونیلیکه  آن  از  نفر 

اشاره    یاجتماع  ی ندرت به مصائب اقتصادبه  شانیهادر شعارها و اعتراض  کنندگان امی اند، قعذاب
ط خواست  نت،ی کردند.  جهت  هدف،  س  ام،ی ق  یریگ و  ا  یاس ی کامالً  عظ  کی  ن یاست.    م ی شکست 

 شده است.   ریگتوده م، ی رژ  یو شعار سرنگون  یا است که شعار مرگ بر خامنه هیفق  تیوال می رژ  یبرا
ا  میرژ   بله، نم  نیاز  ز   تواندیکابوس  ا  انیم  د یتخاصم شد  کی   امیق  رایخالص شود.  با    رانیجامعه 
که مورد تهاجم    ی تی عداد مأموران امنت  م،یرژ   یها که به گفته مقام  یطوررا بارز کرده است. به  میرژ 
 . رسد یقرار گرفتند، به هفت هزار نفر م  کنندگانامیق
به    امیمقابله با ق   یسرکوب و اختناق را در حداکثر ممکن برا  یروها ین   م،یاست که رژ   یدر حال   نیا

گرفت.   کل  ۳۲کار  در  پاسداران  سپاه  به  متعلق  بس   ی ها استان  ه یسپاه  مزدوران    لباس   ج،یکشور، 
 آن.  ژهی و  گانیو   یانتظام  یرو یسازمان اطالعات سپاه، وزارت اطالعات و ن  ها،یشخص

 
 بر ستمگر چه باشه چه رهبر  مرگ
ا  یمل  ی شورا   شهیهم   مثل کانون  نیمجاهد  ران،یمقاومت  کابوس  خ  ی شورش  ی هاو  و  قرمز  ط 
هزار به  ۱۷عدد    امی ق  انیکه در جر   ستی ن  جهتیبودند و هستند. ب   امی ق  انی در جر   میرژ   ریناپذانیپا

 شده است.   لیتبد میها و مقامات رژ کد و کابوس به ورد زبان تمام مهره کی عنوان 
آمر   میرژ  و  اروپا  در  و  منطقه  در  مخاطبانش  مجاهد  کایبه  قرمز  ا  نیخط  مقاومت  به  رانیو  طور  را 

تفههمه ا  م یجانبه  و  هو  نیکرده  و  سانسور  انواع  چون    غ یدر یب  ی ها ییزداتیسرچشمه  است. 
  م ی. رژ افتهین  ین یگز یجا  یو برا  یسرنگون  یبرا  یگر یعمل، هماورد د  دانیدر م  میسال است که رژ ۴۰
آن را    یول   ستی و خوشحال ن  یخودش راض   هیعل   یجار و جنجال   چیو ه  غاتیاز پروپاگاند و تبل  لبتها

. حرفش به هزار زبان با مخاطبانش در منطقه و اروپا و  دهد یم  حیترج یجد وی آلترنات کی صد بار بر 
را    نیفقط ا  دیکنیکه م  یاست که هر کار  نیاند، او اطاعت کرده  افتیخوب هم در   یل یکه خ  کایآمر 
نزد  نیمجاهد  دیبدان است  قرمز  جد دینشو  کی خط  موضوع  واال  غ شودیم   ی!  تحمل    ر ی.  قابل 
علشودیم با ناسزا و دشنام به    عا یسر   دیاکرده  یکار  ای  دیازده  یخطا کرده و حرف  میرژ   هی. اگر هم 

 . د یکن یتالف  نیو مجاهد رانیمقاومت ا
 ندارند!  گاهیپا دییاست که بگو نیا زیچ نیکمتر 

 
  ر یوز   کباریسال گذشته است.  ۴۰آخوندها در    می شده رژ   آزموده  کردیروش و زبان و فرهنگ و رو  نیا
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  زان یما از م   یاب یارز   یجد  اریاعالم کرد که مع  ایتال یدر ا  حیطور صر به  یدر زمان خاتم   میخارجه رژ 
خواهد  ندهکن نییما تع یدر مناسبات آت نیاست و ا نیبرخورد با مجاهد ییاروپا یصداقت کشورها 

 بود. 
 

 ،یگرام  دوستان
و نقاط عطف آن، وضعمتنوع شرکت  بیترک  اش،ییای جغراف  یگستردگ   ،امی ق  داومت را    ی تی کنندگان 

. گردد یعقب برنم است و زمان به ریناپذبازگشت نیشی »تعادل پ یقول مسعود رجوشکل داده که به
 ندارد«.  یافتاده و از هر سو که بچرخد خالص یدر تله سرنگون میرژ 
ا  ام،ی ق  نیا  یاسیس   جینتا  از کردن  دعاو   تیواقع  نیبارز  که  نما  یاست  موقع  هاشی و   ت یدرباره 

 است.  گانهیب ران یاست و تا کجا با خواست جامعه ا هیپایشده چقدر بخانواده شاه سرنگون
ً یمستق   رانیدو قرن گذشته، قدرت شاه در ا  در   ک یبوده است. پدرشاه در    یخارج   یهاتابع قدرت  ما

آمد. وخودش ن   هایس ی گلتوسط ان  شدهتیهدا  ی کودتا دکتر    ه یعل  افتهیسازمان  یبا کودتا   زیسرکار 
 کرد.  تیاش را تثب مصدق قدرت

ه   یاستبداد   یقدرت که  وابسته  ا  ییپشتوانه  گاهچیو  هم   رانیدر جامعه  در خالل   ، امی ق  نینداشته. 
رژ   ی مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر و شعارها و    م یمشابه بر هر دو  سابق 

 . نداعالم کرد یکتاتوریاز د یهر نوع   هیخواسته خود را عل نیچن نی. و ادندیخط بطالن کش  یکنون 
 

 با پاسداران ییارویدر خط مقدم رو ران یا  زنان 
 زده کرده است. دارند، جهان را شگفت رانیا امیکه زنان در ق  ییکنندهیو رهبر  شتازیپ  نقش
  د ید  کبارهی  کرد،یگر غرب نگاه ممماشات  یهاآخوندها و دولت  غاتیتبل   چهیاز در   رانیکه به ا  جهان

پ  ییبه چه درجه  یی وسطا  قرون  میرژ   نیا  ه یدر مقاومت عل  ران یکه جامعه ا نائل شده و    شرفتیاز 
ها  صحنه  یاری که زنان و دختران جوان در بس  دندیبرخوردار است. همه د  یگاهیاز چه جا  یرانیزن ا

 . دادندیها را سازمان مبا پاسداران هستند و اعتراض ییارویدر خط مقدم رو
سرنگون   هاآن د  میرژ   نیا  تیتمام   یخواستار  اجبارات  بر  هستند،  و  اجبار  ینی بوده  حجاب    ی و 

مردم و    انی بلکه م  ستی ن  حجابیبا حجاب و ب   انی م  ،ید اند که مرزبنکرده  دیشورش کردند، اما تأک
همه تالش  ین یاستبداد د زنان و مردان    یمتمرکز شود. شعارها   میرژ   یسرنگون   یرو   دیها بااست و 

حق  م،ی رژ   ت یتمام  هیعل  رانیا سال   ی قتی مصداق  از  که  پاست  حکومت  میاگفته  شی ها  به  نه   :
 . ی و نه به حجاب اجبار  یاجبار  نینه به د ،یاجبار 
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اساس   یآخوندها منافع  ا  یحاکم  در  را  انحراف  یتصنع  یها یبند جبهه  جادی خود  در  نندیب یم  ی و   .
  ون یلیها م ده  یو فقر و گرسنگ   هاتیو ظلم و ستم به مل  تیمحروم  ،یزیست که اختناق، زن  یکشور

حاکم از  اصل   یناش   هیفق   تیوال  تینفر  تضاد  مرزبند   یاعارتج  تیحاکم   نیهم   ،یشده،    ی است. 
را موضوع    یحاکم است. آخوندها مسائل انحراف  زیشده و استبداد خونر مردم سرکوب  انیم  یاصل

م قرار  نابود   دهندیدعوا  حاکم   یآزاد  یتا  غصب  مهم  تیو  بپوشانند.  را    ی بند جبهه  نیتر مردم 
با اعتقاد به    نیاست. خوشبختانه مجاهد  نیدیو ب   نداری د  نیکه آخوندها سردمدار آنند، ب  ی انحراف
 اند. کرده فایکاذب ا یمرزبند نیزدن ادر کنار ییکنندهنیینقش تع کی دموکراتاسالم 

م  یجار  امیق تک  دهدینشان  و  پشتوانه  ضربه    ین ید  ی بکار یفر   ی عنی  میرژ   یک یدئولوژ یا  گاه هیکه 
رژ   افتیدر   یشکنکمر بله،  است.  نک  یآخوند  میکرده  سقوط  الگوهنوز  اما  د  یرده.    ی ن یاستبداد 

 شکست خورده است. 
 

 ک یخلق مبلغان اسالم دموکرات  نیمجاهد
د  نیمجاهد دو  با  نبرد  در  دموکرات  ،یکتاتوریخلق  آورده  کیاسالم  دست  به  ارا  نبرد،    نیاند. 
را کنار   فیو جعل و تحر  رنگین ی هاکه پرده برخوردار کرده تیو صالح  ی توانمند نیرا از ا نیمجاهد

خود   یاستبداد ضدبشر هیتوج یحاکم از آن برا  یمثل آخوندها  ی انی بزنند. و مانع آن شوند که مدع 
 سود ببرند. 

در برابر خمگفته  سی و تأس  یانگذاری از روز بن  نیمجاهد هم با صراحت اعالم   ی نی اند و مخصوصاً 
است.    یکش استبداد و بهره  ی رهایرهاکننده انسان از زنج   نییرا قبول دارند که آ  ی کردند که اسالم

و    کند یم  آزادخالقه انسان را  یو قوا   یآور است. انرژاسارت یها تیآزادکننده انسان از باورها و ذهن 
 . رساندیاو را به کمال م  تیشخص
  روان یپ  ای  تیجنس، نژاد، مل  چیاز ستم و اجبار کند؛ تا ه  یرا عار  یاست که مناسبات اجتماع  آمده

عق  و  مذهب  انسان  یگروه  ای  ییدهیهر  حقوقاز  ضاها  ه   عیشان  گرفته    دهیناد  یانسان  چ ینشود، 
 . د یایشمار ن به زیکوچک و ناچ کسچینشود. ه
فِ ست یباشد اسالم ن   ل یبر اساس اجبار و تحم   هرچه إِکْراهَ    ا ی و اعتقاد داشتن    انتید  نِ یالد    ی. ال 

و    یگرفتن آزاد   دهیبه زنان و ناد  ینابرابر   ل یم است. تحم نداشتن بر اساس اجبار و اکراه، ضد اسال
صد    یرأ   ی نی خم  زیکه بنا به گفته و تجو  ی حکومت   ی حقوق برابر آنان ضد اسالم است. برقرار   ی نف
 ضد اسالم است.  رد،یبگ دهیناد تواندینفر مردم را هم م  ونیلیم
با    ایاند مصر به او نوشت: »مردم دو دسته یپس از انتصاب مالک اشتر به حکمران طالبی اببن  یعل

د برادر  آفر   ای  اندینیتو  تأک  نشیدر  و  هستند«.  تو  با  دیمانند  »حکومت  که  رضا  دیکرد  و   تیبا 
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 موافقت مردم باشد«. 
 

 در منطقه  سمیصادر کننده ارتجاع و ترور  یآخوند میرژ 
  د یتأک  ی عرب  یآخوندها در کشورها   میکامل از رژ   دیبر خلع    رانیاسال است که مقاومت    یها سال 

 . کند یم
پاآن  یآخوندها و بقا   تیروز اول، حاکم   از و سرکوب در داخل    یکش یاستوار بوده؛ آزاد  هیها بر دو 
در   فیجنگ کث  نیمنطقه و جهان. آخوندها، ا  یدر کشورها  یافروزو قتل و جنگ  سمی و ترور   رانیا

دفاع از    هتمام، به نام اسالم و در لفاف  تیدر داخل را با دجال   یزیخارج و سرکوب و کشتار و زن ست
 اند. برده شیاسالم پ 

  ک ی کرد و ترکمن و بلوچ در داخل و با    یها تیو سرکوب مل  نیو مبارز   نیبا کشتن مجاهد  ین یخم
م با  خانمانسوز  ا  هاونیل یجنگ  طرف  در  وال  رانیکشته  عراق  با  مطلقه  تیو  کرد.  حاکم  را  اش 

شاخه به  پاسداران  سپاه  مرز  یها گسترش  تک  ،یبرون  با  را  قدس  آدمکش    ی ها گروهبر  هیسپاه 
  ن یگمارد و به ا  هیو عراق و سور  منیو   نیدر لبنان و فلسط تیتفرقه و ترور و جنا جادیبه ا  اشیابت ین

  حکومت   ی از الگو  دیبا تقل   ادگرای بن  ی هاشد که گروه  یی هایدیو پل   هاتیاغلب جنا  گذار هیپا  بیترت
 آخوندها، به آن دست زدند. 

 
به ترور برادران    کند،یطور که هموطنان بلوچ اهل تسنن ما را در زاهدان قتل عام مهمان  ،یا خامنه

  ش یهارا در زندان  عهیطور که زنان و مردان ش . همانزند یمنطقه دست م  ی اهل تسنن در کشورها
 .کندیکشورها ترور و کشتار م  ریرا در عراق و سا انیع یر هزار سربدار کرده، شهزا
در منطقه رو    ییجوو سلطه  سمیخود به صدور ارتجاع و ترور   ییوسطاقرون  میحفظ رژ   یبرا   ین یخم

از    انه،یگذشته برافروختن مکرر آتش جنگ در خاورم   شوم در چهار دهه  ی استراتژ   نیا  جهی آورد. نت 
ب آوردن    اردکشور و و  نینفر مردم مظلوم ا  هاونیلیم  یو آوارگ   هیسور   یران یوو عراق،    رانیا  نیجمله 

و    یو اجتماع  ی و اقتصاد  ی اسیس   اتیبه ح   می ضربات عظ عراق  ناب    من یلبنان و  است. محصول 
آدم  یها جرثومه  ،ین یارتجاع خم  و  لبنان و حشد  طانی الشچون حزبهم  یکش ترور  در    یالشعب در 

و ضد   یران یمربوط است و نه به اسالم؛ بلکه سراپا ضدا رانیو مردم ا  رانینه به ا ن،یعراق است. اما ا
 : دید توانیجا م نیدو اسالم را در هم اری است. تقابل تمام ع  یاسالم 

 
خونر   یکی و  یز یمظهر  عقب  یران یو  زنو  و  رها  یآزاد  نییآ  یگر ید  است؛  یزیست گرد  انسان،   ییو 

 مردم.  تیزن و مرد و مدافع حاکم  یپرچمدار برابر 
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ا  یرجو  مسعود ا  نیرهبر  اول  روز  از  د  نیمقاومت، جرمش  که  تحت    ین یخم   ین ید  یکتاتوریبوده 
کرد.    یآن معرف  بخش ییرها  م یاسالم و تعال   هیبلند آن را عل   یرا رد کرد و با صدا   هیفق   تیعنوان وال

است و   اتظلم آورامیاسالم »پ  کی گفته است؛   یاو خامنه  ین یخم  یبا اسالم ارتجاع  او درباره تقابل
  ی حال جنگ سرنوشت برا   نیکه درع  دو،نیا  نی. اما نبرد بیی و رها  یگانگ یو    یپرچمدار آزاد   ی کیآن

 معاصر است«.  تیقدر انسان یهاحلقه نیتر از مهم یکیهم هست،   رانیا خیمردم و تار 
 

 ه یفق تیوال می رژ  هیبه جبهه مشترک عل  فراخوان 
اند.  نبوده  یاندازه امروز در ضعف و درماندگبه  گاهچیو دار و دسته او ه  یاواضح است که خامنه  نیا

نه   سم،ینه از ترور   دارد،ینه از سرکوب دست بر م   ام،یاز ق   یافتیرغم همه ضربات در به  میرژ   نیاما ا
  ی و لبنان و نه ابزار اصل   منیو عراق و    هیدر سور   تیخالت و جنانه د  کند،یم  لی را تعط  یبرنامه اتم

 سپاه پاسداران.   یعن ی هااستیس  نیا همه
اش از آن کوتاه نخواهد آمد.  است و تا روز سقوط  میرژ  تیگوناگون موجود یها بخش هااستی س نیا

ا ا  نیاز  مردم  مبارزه  عال   م،یرژ   نیا  دن یکش   ریز به  یبرا   رانینظر  و    یکشورها   ی مصالح  منطقه 
 در بر دارد.  زیاز جهان را ن  یاد یز   یهابخش

 
سال   ما پاز  برپا  یکشورها   شی ها  به  را  مشترک  ییمنطقه    ه یفق   تیوال  م یرژ   هی عل   ی جبهه 

  ی الزمه خالص   نیآن هستند. ا  کنندهنییو تع  یبخش ضرور  رانیکه مردم و مقاومت ا  میافراخوانده
 آخوندها است.  میرژ   یها یافروزو جنگ  سمی و ترور  ین ید یگریو منطقه از شر افراط  رانیا ترعیسر 
اچنانهم  نیبنابرا مردم  آزاد  رانیکه  دموکراس  یبه  سرنگون  رسند،ینم   یو  با  آخوندها.    میرژ   یمگر 

  سم ی و ترور   یافروزدر مقابل کانون جنگ  کهنیمگر ا  رسندیمنطقه و جهان هم به صلح و آرامش نم 
با  م یرژ   یعنی را  آلترنات ستند یآخوندها  ا  یمل   یشورا   وی.  مبارزه   اد آز   رانیا  کی  یبرا   رانیمقاومت 
 و صلح در منطقه و جهان است.  یو برادر  یکه مبشر دوست  کندیم

اند، بر زنان و مردان آزاده در منطقه است که را اراده کرده یتابناک  ندهیآ نیچن  ران،یو مقاومت ا مردم
منطقه    یبرا  ییو رها  ی و برادر  رانیا  یبرا  یو در تحقق روز بزرگ آزاد   ستندیبا  نانیآفر امیدر کنار ق 

 باشند.  میسه
 
ا  نیا  بر مقاومت  جانب  از  طر   ران یاساس  از  کشورها   قیو  به  یشما  را  پمنطقه    ن یا  گرفتن شی در 

 : خوانمیرا مف ریتداب
به  -۱ پاسداران  ممنوع  یست ی ترور   تیموجود  ک یعنوان  اعالم سپاه  مراوده س و  هرگونه    ، یاس ی کردن 
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 با آن.  یو اقتصاد   یاطالعات ،ینظام 
 . رانیدر ا کنندگانامی کشتار و شکنجه و سرکوب ق تیمحکوم -۲
 ن یبا ا  یو اسالم   یبعر  یو قطع روابط کشورها  یاسالم   یاز کنفرانس همکار  یآخوند  میاخراج رژ   -۳
 . م یرژ 
 . می رژ  یسرنگون   یبرا رانیشناختن مبارزه مردم ا  تیرسم به -۴
 نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران و حق دفاع از خود.  تیو مشروع تیحقان  دییتأ -۵
 
 همه شما متشکرم.  از


