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  2019اکتبر  5 -در هامبورگ آلمانهمايش گردهم آئی و

 
 ۴٠.سال است که ميهنمان در چنگال اهريمنان و فرقه تبهکاراسالمی گرفتار شده است ۴٠

سال است هرگونه اعتراض مدنی ملت ايران  با سرکوب، کشتار، شکنجه و زندان روبرو 
می شود و ماشين ترور جمهوری اسالمی در برون مرز از يک سو به حذف فيزيکی 

گذاری ها و عمليات تروريستی که نيروی قدس  مخالفان پرداخته و از سوی ديگر با بمب
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نقاط مختلف جهان انجام ميدهد صلح و آرامش را در 

شوربختانه نام کشور عزيرمان ايران با واژه ترور منطقه و جهان به خطر انداخته و 
  . شده است همراه

چپاول ثروت های ملی، تخريب  سال  کشتار، سرکوب، ترور، شکنجه، ۴٠اکنون پس از 
محوريت و رهبری  با باور بهشهرها و روستاها و وطن فروشی، ما ميهن پرستانی که 

با ايم،تالش می نمائيم که  متحد شدهدر ايران برای مبارزات آزاديبخششاهزاده رضا پهلوی 
جمهوری اشغالگر اسالمی را با نظامی ،ايرانحفظ  يکپارچگی سرزمينی و ملی 

 .جايگزين نمائيمتيک و سکوالر دمکرا

که  از ديماه سال داخل کشورمان  درفراگير و مردمی  یجنبشدر همراهی و پشتيبانی از 
 گردهمائی در شهرهای مختلف دنيا ١٠٠پروژه است ما نيزبا راه اندازی آغاز شده ١٣٩٦

و آزادی  انهعدالت خواه خواسته هایتالش می کنيم که ،ئیاروپاکشورهای و بويژه در 
و آنها را آگاه سازيم  رسانيمبدنيا ملت ايران را به گوش شهروندان و سياستمداران  انهطلب

  .که جمهوری اسالمی نماينده ملت ايران نبوده و نيست

از سوی جمهوری  با ارسال کمک های مالی و تجهيزات نظامی و انواع موشک ها
به حزب هللا لبنان، حماس فلسطين، حشد الشعبی عراق و حوثی های يمن و اسالمی 

و چشم پوشی  اين رژيمروزهای مماشات با خرابکاری و توقيف کشتيها در خليج فارس، 
از اقدامات تروريستی آنها به پايان رسيده  و ملت ايران انتظار دارند اتحاديه اروپا و بويژه 

حده آمريکا  برای خاتمه دادن به تهديد ها وعمليات دولت آلمان، همانند اياالت مت
تروريستی درخاورميانه، اروپا و دنيا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نيروی قدس آن  را 

کليه همکاريهای اقتصادی و سياسی  همچنيندر زمره سازمان های تروريستی قرار داده و 
  .با رژيم اسالمی اشغالگردر ايران پايان دهند

  



 و آزادی تحققايران در  ملتبه  بزرگی کمکبت اين خواسته از سوی اتحاديه اروپا اجا
و  پايدار در خاورميانه و آرامشی صلح در ايران می باشد و آغازگر دستيابی به دموکراسی

  .جهان خواهد بود
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