
 ایرانی   سخنی با نیروهای سیاسی و روشنفکران

   مردم ایران جنبش روظیفه مبرم در براب  و

. شرایط است بسیار آشفته ای وضعیت میهن ما در ،اکنون بر هیچکس پوشیده نیست با وجود نظام جمهوری اسالمی  
راه نجات میهن و مردم تنها با نفی  ملتهب میکند.  آزرده و حاضر در ایران به گونه ایی است که وجدان هر دردمندی را 

 ،پذیر نیست جز با اتحاد و همبستگی تمامی نیروها امکانو این امر  ،این نظام اهریمنی و ضد انسانی میسر خواهد شد
  ایرانی .جمعیت ها و سازمانهای سیاسی  ،احزاب

سال گذشته در امر همبستگی و اتحاد ملی در مقابل ارتجاع حاکم بسیار   ۴۲در طی  اپوزسیوننست که آآنچه مسلم است 
تعلل ورزیده و امکانات زمانی بسیاری را برای این امر مهم از دست داده است. اکنون شرایط میهن از هر زمان دیگر 

و سرنگونی این نظام به  برهم ریخته جنایتکارو  درندهبا این نظام  یهنمملتهب تر و آشفته تر است و میرود که شیرازه 
 فروپاشی کامل نهادهای کشوری بیانجامد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طی پیامی مستقیم با مردم ایران از یک   ۱۳۹۹سال  ماه در مهردر چنین شرایط بغرنجی شاهزاده رضا پهلوی 
"پیمان نوین"  )پیمان( برای گذار از نظام جمهوری اسالمی به تفصیل سخن گفت. این پیام در بسیاری از رسانه ها 

حساسیت  منتشر و باز تکثیر شد و مورد توجه بسیاری در داخل و خارج کشور قرار گرفت. محورهای مطرح شده با 
 ،کند دیجا ااپوزیسیون  ینیروها و جامعه ایرانی ممکن را در بین  کاکطاصتا کمترین  هشد  گنجاندهین پیمان باالیی در ا

زیرا اساس این پیام، "گذاراز نظام جمهوری اسالمی" است . ا ودر این پیام اهداف خود را در کسب آزادی ، دمکراسی و  
ایجاد یک حکومت دمکراتیک و سکوالر بروشنی بیان داشته که از طرفی وجه مشترک خواستگاه اکثریت مطلق جامعه 

رضا پهلوی    ۱۳۹۹در اسفندماه  ،شش ماهبه فاصله  و در ادامه این پیام  و روشن. پیامی به تمامیت واضح ؛است ایران
پیام واضح دیگر ی با عنوان "نه به جمهوری اسالمی"را به حضور همگان رسانید )نه به...(. این پیام به گونه ای واضح  

  .ودیک شعار ملی " نه به جمهوری اسالمی" خالصه می ش که همگی در است هاشاره کرد  در این اتحاد نکات اساسیرب
با آن در  نظام جنایتکار جمهوری اسالمی اساسا که ،میباشدنست آخواهان جامعه ایرانی  که تمامی آنچه بیانگر وی پیام
. بنابراین "نه به جمهوری اسالمی" در واقع آری به هر آنچه این نظام اهریمنی با آن در تعارض  کامل استی تضاد
. ، میباشدبوده  

نام  اکنون بعنوان یک ایرانی فارغ از هرگونه نگرش فکری و سیاسی باید از خود پرسید که احزاب و گروههای سیاسی 
 پیام برخورد گرده اند؟ با یک کند و کاش دراین دو چگونه با خارج از کشور  اپوزیسیون امروز در داخل و و نشاندار  

میتوان به جرات این را بیان داشت که اکثر  در فضای مجازی اینترنت و صفحات سایتهای ایرانیان در نوشته و گذارشات
کرده و مورد  نبرخورد  به آن با نظری مثبت یا مقبول و ی از کنار آن گذشتند،بسادگنیروهای حاضر در اپوزیسیون  

  ز آن بطورکامل حمایت کردند.اما بسیاری از نیروهای چپ منفرد ا .جریانات سیاسی نام و نشاندار واقع نشداستقبال 

https://www.youtube.com/watch?v=OF6YUB16LZA
https://kayhan.london/fa/1399/12/25/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84


درباره آن  طور مفصلها و تلویزیونهای فارسی زبان به رسانه ها و خبرگزاریهای ایرانی خارج از کشورهمچون رادیو 
صحبت کرده و آنرا گزارش کرد ه اند؛ بیش از ۱۴۰۰تن )حمایت(  از شخصیتهای ایرانی بهمراه هنرمندان ایرانی از 

و  یاسیگروه, انجمن س ۱۵۱و نیز بیش از  صاحبین مشاغل آزاد ،متخصصین ،شاخه ها مختلف هنری, نویسندگان
 فرهنگی و ی را مورد حمایتهای  خود قرار دادند. )اپوزیسیون(  

نکرده و چشمان خود  یحمایت اجتماعیکمپین از این  که اند بوده دیگری و شخصیت های گروههای سیاسی ،اما جریانات
مورد استقبال مردم قرار   میهندور افتاده ترین نقاط و در ایران در داخل  و برخالف آنچه که ،ه اندرا بر روی آن بست

این   شاناز خود باید بخش از اپوزیسیون  این ؛اند برگزار کرده بی معنی یسکوت ابیام همبستگی  را پاین  آنها ،گرفت
در طی چهل و دو سال گذشته برای اتحاد و همبستگی مردم و اپوزیسیون موجود  خود "ما"بپرسند که  سئوال اساسی را

  تهایفعالیکارنامه  اگر  است ی اشتباه بزرگ  ؟چیستدر پیشگاه مردم ایران مان مقبولیت کارنامه    ؟ایم انجام دادهه کاری چ
.مثبت ارزیابی کنیم رانوع خارجه نشین آن از خصوصا را اپوزیسیون  

درد مشترک کافی   آن حضورآیا  ، هستنددردمندان مردم ایران بواقع  اگر ،ایران قدیمیو سیاسی روشنفکری  جریانات
سالها پیش پایان کار رژیم را   و ؟ندرا سالها پیش از این در مقابل این نظام اهریمنی بوجود آور بزرگیهمبستگی  تابود ن

اتحاد مقطعی  چه اگر ؟یاری میکردند آخوندها ظام جنایتکارو رهایی از نآزادی کسب مردم را در  طریقبه این و زدهرقم 
یا و  هازهم پاشید ندبودمردمی و دمکراتیک  اصالت دفاق  مگیپدید آمد اما از آنجایی که ه برخی از آنان  درمیان وریصو 

کافیست اندازه   . اما همینتوان برشمردبکه  آنستتلخ تر از  پوزیسیوناز ا خشاین ب یتواقع متاسفانه به انزوا گرویدند.
  مبارزه با جمهوری اسالمیدر گیه روفوز کارنامهبلکه  اردمطلوبی ند کارنامه اپوزیسیون موجود نه تنها که  گفته شود

.سته اکسب کرد نیز را  

قبال  در  ،آن جو نتای ی خودمسئولیتی در قبال عملکردها کمترین  ایران روشنفکرینیروهای سیاسی وواقعیت آنست که 
  زائیدهربیشت کهد بسر میبرندر توهمی آنها  ؛اند کامال از دست دادهرابطه ارگانیک با بدنه جامعه را و اساسا  اشتهندمردم 

ت شناخعدم  ،و خواسته های مردمانتظارات با عدم قدرت انطباق . ستهبوده و داخل ایران آنها از جامعه  کشناخت اند
شرایط داشتن تحلیل مشخص از عدم نیزواسالم خصوصا  ،یمذهبدیکتاتوری یک تحت حاکمیت  ۀشناسی جامعروان در

  سیاست ها خاذاتاز و کرده  درمانده  عاجز وو مذهبی  جنایتکاربغایت ی آنها را در قبال حکومت ,جامعهمشخص 
ضایع و الف انرژی ته اجز ب خارج از کشور اپوزیسیون راکث . است گردانده آمدناکارصحیح  و سیاستهای وعملکردها

در رابطه با  در خور تحسین کار خود فریب  با که جزشده عمدتا ره گم گشتگانی و ،ندا  جامیدهناین  دنیروهای خوکردن 
   .نکرده انداعتالی مردم ایران 

از  ترین نیروهای سیاسی و احزاب رنگارنگ است. عقب مانده ایران شاهد امروزنسل متاسفانه  ،بی پرده باید گفت
 داخل و خارج تا به اصطالح چپ ترین گروهای سیاسی هستند،اپوزیسیون درون رژیم  شریک و اصالح طلبان که خود 

  !از کشور

زیرا همگی تهی از یک هویت مستقل ملی و فرهنگی میباشند، اما دریغ ازیک سیاست پویا و تحلیل گرکه نشا  ت از  
فاقد  ایرانچه اکثر روشنفکران و سیاسیون زیرا آن .بوده و منتقد خود و دیگران باشندجامعه شناخت تاریخ و فرهنگ 

است. همانا هویت فرهنگی و تاریخی آنند  

هوشیارانه تر و ظریفتر از جریانات سیاسی ایران عمل  سامردم ب شاهدیم که در جامعه در بسیاری از مواردامروز    
سیاست های خود را   ،بیشترو برخی  قرن یمن نیروهای سیاسی ایرانی با همان اندیشه های مربوط بهمیکنند. کرده و 

ه  شیو درپویایی   عدم باشند. بهایی داده 57 انقالب وقوع  پیش از به تحوالت سه دهه  حتی آنکه یب اند، تاکنون رقم زده
آنها را کامال به بیراهه کشانده   ،مردمخواسته های  بابا ضرورتهای الزم جامعه  بودن  طبقمننا  و مبارزاتی ایه

  ند.ه اتا کنون بهای گزافی پرداخت کرد به همین منظور  و نداشته رااز آن برون رفت اییوتوان

مبارزات مدنی و   ،وداع نگرده ا  جد   و پوسیدهبا اندیشه های کهنه روشنفکران ونیروهای سیاسی ایران تا زمانی که 
 ،نکنند و طرح ریزی تحلیل ،بررسی خالص کوالریزمسدر ، ایدئولوژی و مکتب سیاسیاجتماعی را بدورازهرگونه 

  یاهحد  سمردم را در و پایه میچرخد  اینبر اندیشه هایشانتا ما سیاسی  روشنفکری وجریانات   بجایی نخواهند رسید.
 بلکه نداشته و روند سیاسی ایران در جامعه موثری نه تنها نقشی برقرار نکنند، ی با آنهافعالرابطه  و داده یللشکر تقل

خواسته  نا . در یک کالم اینکه نیز میگردندجتماعی  ای رشد و اعتال  ایگیزهان سوزاندن  وی روند تکاملی د نباعث ک  ی 

https://kayhan.london/fa/1400/01/07/شمار-امضاکنندگان-بیانیه-حمایت-از-کمپی
https://kayhan.london/fa/1400/01/30/حمایت-بیش-از-۱۱۵-سازمان-و-حزب-سیاسی-و-مد


تکامل اجتماعی تبدیل میشوند.به بازدارندگان خود   

 

  

رزاتی جدید مبا شیوه های لزوم   

 ) که خود نوع به طرق مختلف از مردم مداوم نظرسنجی با  و دمکراتیکدر کشورهای مدرن و دولتها احزاب امروزه    
سیاستهای همگون و مردم  دستیابیبرای  و سیاسی در تمامی زمینه های اجتماعیدیگری از ارتباط ارگانیک است (

الزم  ،در امر تصمیمات و طرحها اجتماعی  یممستق یربطور غدادن مردم دخالت یعنی  شیوه این . پسندانه استفاده میکنند
  "دمکراسی سیال" شیوهعمال این بدون ا دمکراتیک احزاب سیاسیزیرا  .تآنهاس خود  کار سیاسیحیات  و ملزوم  
دمکراتیک  کشورهای در که اکنون  است یدمکراسدر  ی جدید شیوهاین  جتماعی خود را از دست میدهند.عیت اوموض
   هرچه بیشتر آن دارند. ایی شدناجر برای تالش و سعی هادولت و حزابا توسط ستقیمم غیره مستقیم یا غربی

  چالش هب را اجتماعی و مدنی مختلف موضوعاتگفتمان  از طریق و تصمیم گیری ها در سرنوشتمردم مداوم    مشارکت 
بدین   .میرسانند خود و احزاب دولت سیاستمدارانبه سمع خواسته های خود را  و نظر سنجی وگدیال ازراه  و ،کشیده
 قوامدوام و  تضمین کننده همچنین ،خواهد داشت سیاسی  احزابو سیستم  برای مطلوبی بسیار و نتیجه کارایی گونه

 دمکراسی در جامعه است، اینگونه شیوه " دمکراسی سیال " نامیده میشود ) ۱( ) ۲(.  

با آن بسیار بیگانه جریانهای سیاسی و روشنفکری ایران چیزی که  پوزیسیون ایرانی،این را مقایسه کنید با احال 
با   در درون وط دمکراتیک رواب ساختارو یک تاکنون فاقداحزاب و سازمانهای سیاسی و روشنفکری ایران  .دنمیباش

در نوشتجات   جز دمکراسی، از های دیکتاتوریجه تخفیف نسبت به نظام با یک در در بهترین حالت و  بوده بدنه خود
 کافیست که بگوئیمهمین یک دلیل  لذا .نداشته است گاهیجای  شان  حزبی و تشکیالتیعمل  هیچیک ازدر ،آنهاپراکنده 

  رسیدهخود به پایان جهان امروز بلکه در  ایراندر نه تنها باال به پائین زا یا هرمی دوران احزاب و سازمانهای سیاسی
  امروزدرسرنوشت توده های  و داشتهندر روند رشد و تعالی جامعه قشی ن اینگونه احزاب و جریانات سیاسی  .است

بی دلیل    اند. بودهمترقی جامعه  و های مؤثرحرکت خ  الی چر چوب   وعمال بازدارنده  آنها تاکنون .نخواهند بودذاراثیر گت
ند. شان نمیدهن ت سیاسیو جریانا حزباز اینگونه غبتی به حمایت و پشتیبانی ارنیست که مردم در داخل و خارج دیگر   

جامعه بشری پارامترهای جدید در    

جای احزاب و   سرعتهای ارتباط اینترنتی بشبکهمجازی در اکنون تکنولوژی بکمک مردم شتافته و پالتفرم های 
و با سطح انتظارات  شکستهکالسیک خود را  وقدیمی  نیز پوسته آنهامگر آنکه  ،د گرفتنسازمانهای سیاسی را خواه

جامعه پیش روند، و بشیوه دمکراتیک پوینده "دمکراسی سیال" عمل کنند )٣( .اکنون پالتفرم های اینترنتی همچون 
بطور    و... (مجازی هایو مالقات اتاقها) وبینارها و کالب هاوس، تلگرام، گرامنستایا ،فیس بوک زوم، پ،اسکای ،توئیتر
نطبق با تکنولوژی زمان پیش  م بوده و مشغول بکار هساعت ۲۴جامعه بشری به  مختلف  خدماتصدها  با گسترده
های  زیر جریانها و اهرامجدید جامعه بشری برای گسترش سریع ارتباطات است که ناگاینها ابزار و امکانات  .میروند

  .آن گریزی ندارنداز  حتی دولتهاو یاسی، مدنی، علمی ساجتماعی، 

!! در امر تکنولوژی آخوندهاپیش دستی رژیم جنایتکار    

        !ستاجنایتکارنظام بغایت ارتجاعی و این  تمامیت ،گفته شود ستاسالمی همین اندازه کافیدر ماهیت نظام جمهوری 
مردم ایران و جهان بجای نگذاشته سال گذشته شک و شبهه ای برای  ۴۲ر این دآن  ملی  ضداهداف ضد مردمی و  و

کرده استفاده تاکنون  ملی و مردمی خود برای پیشبرد اهداف ضد  از هر گونه وسیله و حیله ای این نظام مافیایی است .
یکشبه   ره اشتمامی عمله و اک   باآخوندها نظام که   القاء کننداین را به دیگران هم شده  گر بظاهرحتی ا ،میکندو 

 هاآن حیله گری در ؛ندباز هست بدراتاقهای  رد و شنیدن نظرات و پیشنهادات آنها مردمدمکرات شده و خواهان مذاکره با 
  . شکی نباید کرد

اتاقهای  با تشکیل و واقف گشته  این امکان از تکنولوژی به اکنون ینظام اهریمنی جمهوری اسالم قابل ذکر است که

https://www.academia.edu/12189340/Liquid_Democracy_Potentials_Problems_and_Perspectives?auto=download
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_democracy
https://www.academia.edu/12189340/Liquid_Democracy_Potentials_Problems_and_Perspectives?auto=download


 یح اطر ولی "دمکراتیک"  های آنچنانی وژست باو میکنداستفاده  روز هانشب در جهت اهداف خود مجازی و بحثهای فکر
لیغاتی  ضای تبدر ف  و اند. گویا  از مادر دمکرات زاده شدهالقاء کند که  میخواهد ز خودبه بیرون ااین تلقین را  ای شده

به عقاید شما   ببینید ماایجاد کند که  در داخل و خارج  یجوان ایراننسل  و دیگر کشورها رایاین توهم را ب ،اینترنت
آنکس که مایل هر شما وبا  به مشورتبی پرده انتخابات و کشوری امورات  در رابطه با احترام میگذاریم تا حدی که

ضدیت با مردم  هریمنی سالهاست که امتحان ا، این نظام در اوستاما از کوزه همان تراود که  .ذاکره ایمباشد حاضر به م
ظام  زیرا در ماهیت این ن سقوط میکنند.درون آن  انخودشو این گونه شیوه های چاهی است که اول  ایران را پس داده 

امسال فروردین ماه  یلاوابا گستردگی خاصی از  فعالیت جمهوری اسالمی در فضای مجازی اینگونه رفتار معنایی ندارد.
جنایتکار  ظام ن . چشمگیری در حال گسترش استبا سرعت  داخل و خارجمیان ایرانیان در   در جهت تبلیغات انتخاباتی 

  فضای مجازی از اینگونه امکانات عدم استقبال مردماز جمله  خود حل مشکالتنیز برای  اصالح طلبان و آخوندها
  مدرن  از آنجایی که استفاده از تکنولوژی  ،موقتی است . هدف رژیم والیت فقیه هر چه باشد استبخوبی بهرمند شده 

  اجتماعی نتایج بسیار معکوسی بدون شکیی اش سازگاری ندارد و اندیشه های قرون وسطابا ماهیت این نظام  ارتباطی
  داشت.خواهد بباربرایش 

 

مسئولیت ما   وجنبش نه به جمهوری اسالمی    

دست به ابتکاری شایسته و  ایرانو دردمندان  یختگانهز فرابهمراه جمعی چند ماهی است اکنون شاهزاده  رضا پهلوی 
جمهوری اسالمی« کار را بر همگان آسان کرده اند. کاری که اپوزیسیون  –به  –ساده »نه  شعارآنکه با  و ای زدهساده

و همه   در سطح جامعه گستردهرا  دیگری ویا هر شعار  این شعار تا هدنام و نشاندار چهل وچند ساله نتوانسته انجام د
هزاران فیلم و تصویر   ا کرده است.پبر ایراندر این شعار ساده تاکنون طوفانی است که  ,. شاهد این حرکتگیر نمایند

فارغ از آنکه  .شاهد بوده و هستیم در داخل وخارج ایراندر چند ماه اخیر  ساده اما پر معناحمایتی از این سه کلمه 
و در  شتهرضا پهلوی در میان مردم ایران در داخل و خارج کشور دامشروعیت و محبوبیتی که  خوشمان بیاید ویا نیاید،

دون شک وی بعنوان یک سرمایه ملی و میهنی برای مردم ب و نیستبر کسی پوشیده  سطح بین اللملی نامی است آشنا،
   ایران است.

سه کلمه ای که گویای  . این حقیقت استبسیار کوچکی از بخش می بینم عکاس این کمپین در سطح ملی از ان ما آنچه  
ما با هرآنچه نظام جمهوری اسالمی در تعارض و   میگویدکه  عاریشبسیاری از خواسته های بحق مردم ایران است. 

و هرآنچه که این نظام  !مخالفیم ،به خاک سیاه نشانده و آنرا سوار بوده گ رده مردم ایرانبرتضاد است و تاکنون 
دمکراسی, حکومت همچون آزادی,  خواسته هایی !خواهان آنیم سال از مردم ایران دریغ داشته ۴۲در این جنایتکار 
و اعالمیه  ملل سازمان   منشور برقانون اساسی مبتنی  رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی,  تمامیت ارضی, سکوالر,

    معنا پیدا میکند.عار واحدی به نام " نه به جمهوری اسالمی " همگی در ش و ... جهانی حقوق بشر

و  د نبر نمی آی» نه به جمهوری اسالمی« شعار اپوزیسیون از اتحاد بر حول   سیاسی جریانات و روشنفکرانحال اگر  
بسیار خراب تر از آنی است که انتظار می  ناپوزیسیو این وضعیت ،دنآنرا هضم و جذب کن دنو نمیتوان دنمشکل داربا آن 

متفاوت بر  محوری و, چگونه میتوان در پالتفرمها و اهداف چند   دشصدا رفت. اگر با این سه کلمه نمیتوان همراه و هم 
و شرمنده خود و تاریخ شویم , کاله خود را  ها را بسوزانیمفرصت. بنابراین پیش از آنکه ؟دیرساتحاد  بهسر یک میز 

   .بپردازیم  د سالدر این چن  قاضی کنیم و به انتقاد اساسی از عملکردهای حزبی و سازمانی خود

  جنبش با بکناری گذاشت ونظام این جهت سرنگونی تمامی اختالفات را  یتوانم میان باشد ی درصداقت بدون شک اگر
شکی نیست  .رسدم جاانسر بههر چه زودتر جنایتکارتا سرنگونی این نظام  ،همراه ومتحد شد"نه به جمهوری اسالمی " 

امی جدید و  گو  شده کشور  در داخل و خارج نیروهای سیاسی میهن دوستمحوراتحاد همه  خوبی میتوانداین شعار ب که
باشد. وحدت نیروهای ایرانی در داخل و خارج مترقی در   

  نظامرهایی مردم ایران از چیزی جز  ه و آنبیان کرد خود را صلیا نگرانیوعمل  حرفبارها در ضا پهلوی شاهزاده ر
اعتالی مردم  در راهاو.نیست مترقی و پیشرفتهجامعه  دمکراسی و ،به آزادی و دست یابی جمهوری اسالمی جنایتکار
   صادقانه بنابراین .است کردهضوح اعالم بو خود رامواضع  ساز هرکیش ب خود تالشهای پیگیرانه با دهه سهدر  ایران
کسی  برداریم.از سر شتهندا و رهبری کاله احترام در برابر شخصی که هیچگونه ادعای حزبی , گروهی و تشکیالتیباید 



لذا لزوم   .استمحرزو روشن  لتهای خارجیدوو ایرانیان  برای همه  در میان مردم ایران  مشروعیت و محبوبیت اشکه 
   ماست! ملی مبرم وفه وظی امروز با هرآنچه در توان داریم رضا پهلویاز  تیبانیو پشحمایت 

خواست دراز یک  بلکه پادشاهینظام  رضا پهلوی نه به معنای حمایت از و حمایت از ایران مردم هایخواست حول اتحاد 
برای درک  !ایران است ضیتمامیت ار رایحمایت و اتحاد ب !است یعنی سرنگونی نظام جمهوری اسالمی ملی و مردمی

مردم,  ه ایران و تمامیت ارضی آن بخطر افتاد زمان کههر   ،نگاهی بیاندازیم ایرانو فهم این مطلب کافیست که به تاریخ 
    برخاسته اند. مردم و میهن برای نجات یک محور  حول بسته وبمیان روشنفکران و مبارزین این میهن کمرهمت 

فقر و   ،جنایتخود جز  هسال ۴۲ حیات  در طی یحکومت ظامنتفکرو ینمانده تراسالم با عقب حقیقی  یانمتول آخوندها این
نکه آجمهوری اسالمی عالوه بر  .اند یاوردهبه ارمغان ن یرانمردم ا یبرا یزیچ سرمایه های ملی باد دادنرب با و یبدبخت 

 ماهیت، خودبا سیاستهای تجاوزکارانه و تروریستی بلکه ، شناساند مردم ایران به را  مانده خودماهیت اصلی وعقب
  تنها ثابت کرد که سکوالریزم و دمکراسی ه ماب بار دیگر اهریمنیاین نظام . انیدآشکار کرد جهانتمام  به اصلی خود را

 راه نجات مردم ایران است.  

 نظامو م هر پایان  هکرد  گذر نظام جمهوری اسالمیاز  ، وشک دراین نبرد, مردم ایران حرف آخر را خواهند زدبی
. ایران باشیم درکنارمردمبا تمام توان دراین راه بجاست   یران خواهند زد!اتاریخ  تارکرا برای همیشه در اسالمی  

 

 

 

آزادی و دمکراسیشورای ایرانیان برای       

 

    

 

    


