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 یبرا. اکنون شد یمعرف يرانجمھور ا يسبعنوان رئ يمتوسط رژ١٣٩٢که در انتخابات خرداد ماه  یحسن روحان

 يويوکعازم ناز ھمراھان  یسازمان ملل متحد با گروھ یمجمع عموم يانهبار دوم جھت شرکت در اج%س سال
در حبس و شکنجه و کشتار  و يگربودهد یبا� یو پستھا یمل يتامن یعال یاست. اومدتھا در راس شورا

.و مسئول بوده است يک، شر يرانیا يگناهو تظاھرکنندگان ب يخواھانآزاد   
را یاس%م یتا جمھور يدندسازمان ملل کوش یو ھمراھا ن او در اج%س گذشته مجمع عموم یروحان حسن   

یدھند و در تکاپو بوده اند تا اوضاع نابسامان مال نشان يکحقوق بشر و دمکرات يتمشروع با رعا يمیرژ    
.موفق نشدند یجلوه دھند ، ول بھتر را يرانا یاقتصاد و   
رعب و وحشت و سرکوب يجادبا ا يمرژ ينتا کنون ، سردمداران ا یاس%م یجمھور یبرقرار یابتدا از  

يجادخود ادامه دھند . آنان با ا ينتوانسته اند ھمچنان به حکومت ننگ يرانپناه ا یو مردم ب یادراه از مبارزان  
یکشورھا يژهکشورھا ، بو يرو ترور در سا یو دخالت و خرابکار يرانا یدر فضا یساختگ بحرانھای  
را بر ضد شرفتهيمتمدن و پ یدروغ و خرافات ،  کشورھا يغاتمسلح سپاه قدس وتبل يروھایتوسط ن ھمجوار،  

.شده اند یاسباب شرمندگ يرانمردم ا یو برا شورانده اند يرانا یمل مناقع  
و افراد یشرکت حسن روحان ی،و فرھنگ ياسیمتعدد س یشامل سازمانھا ،يرانھنگ مبارزان اآھم  جبھه  
.يردپذ یھرگز نم يرانمردم ا يندگانسازمان ملل متحد ، بعنوان نما یاو را در مجمع عموم ھمراه  

  

 جبھه ھمآھنگ مبارزان ايران ( شامل سازمانھای زير به ترتيب الفبا:)

 -یانجمن زنان پارس، و عدالت یصلح و آزاد یبرا یرانيانجمن ا، در دا�س رانيانجمن ا، رانيا رياتحاد عشا
خارج  انريا یجبھُه ملی، جنبش دموکراس بانانيپشتی، دمکراس یبرا مانيپ، نيرانزميانجمن فرھنگ ا، سوئد

از مبارزات  تيجنبش حمای، ا شهير شگانيخرد پ  تيجمع، در فرانسه یرانيا خواھانيآزاد تيجمع، از کشور
سازمان ، سوئد -آزادگان ويراد، رانيحزب دموکرات مردم ا، خارج از کشور ستيرانيحزب پان ا، رانيملت ا

 پاد رانيسازمان ا(لس آنجلس)،  پاد رانيسازمان ا(ھوستن)،  پاد رانيسازمان ا(آريزونا)،  پاد رانيا
سازمان ، اميسازمان پ، سکو�ر دمکرات انيرانيسازمان ا(شمال تگزاس)،  پاد رانيسازمان ا(دا�س)، 

 یسازمان ھمبستگ، سازمان مشروطه خواھان بلوچ، سازمان سربازی، جوانان ھوادار مشروطُه پادشاھ
 یاتحاد و ھمبستگ یشورا ران،يزنان ا ین ھمبستگسازما ر،يو عشا 4تيا یسازمان ھمبستگ، انيرانيا
نگھبانان  ان،يرانيا یکنگرهُ ھمبستگ کانون خرد، زرتشت، یآموزش جھان بين یبرا یکانون اروپاي ورک،يوين
.رانيا یکپارچگي  
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