
 

 بیـــانیــه
 پشتیبانی از گفت و گو ها و رهنمودهاي اعلیحضرت رضا شاه دوم درمؤسسه ي هادسن در واشنگتن

  
 ی دربرگیرنده ایرانیان ملی ھمبستگی کنگره ھموندانو سازمان ۳۷ شامل ایران مبارزان ھماھنگ جبھھ انوندمماھ 

 شاه رضا تضرحعلیا استوار و محکم رھنمودھای و ومدبرانھ پرستانھ میھن قاطعانھ، بیانات از سیاسی کنشگر ۶۵
 .کنیم می پشتیبانی زیر نکات از ویژه بھ دوم

 خیانت اسالمی جمھوری رژیم با شرط پیش بدون مذاکره شنھادپی کرد نخواھد تغییر اسالمی جمھوری رفتار •
 مردم با و برسد پایان بھ اسالمی جمھوری رژیم با پایان بی مذاکره کھ رسیده آن زمان .است ایران مردم بھ

 .شود مذاکره ایران
 .داد نخواھد تغییر را خود رفتار و نیست عادی رژیم یک اسالمی جمھوری رژیم •
 ۴۰ در آمریکا ھای دولت ھمھ از بیشتر ترامپ دولت خواھان، جمھوری یا دموکراتھا از جانبداری بدون •

 .است شده قائل تفاوت حکومت و مردم بین و کرده ھمراھی ایران مردم با گذشتھ سال
 آزادی بھ رسیدن برای ایران مردم شدن وشکنجھ زندانیو شدن کشتھاز  باید آزاد وجھان غرب کشورھای •

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .کنند جلوگیری
   .بیھوده است یکار رژیم تغییر جز کنشی ھر •
 خود جنبش از عملی پشتیبانی بلکھ نبوده اخالقی حمایت تنھا غرب  پشتیبانی کھ دارند انتظار ایران مردم •

  .باشد ایران مردم جوش
 تنھا .بتراشد کشور مدیر آنھا برای ونمیخواھندبیگانگان نیست افغانستان مانند کشور اشغال خواھان ملت •

 باشند.می اسالمی جمھوری رژیم با نبردبرابر در آنھا راستین یپشتیبان خواستار
 یابند دست آزادی و رژیم کامل تغییر بھ ھزینھ کمترین با بتوانند مردم تا کند رھا را حکومت باید ای خامنھ •
 امسالتا است ایران ملت خواست غرب سوی از ایران ملت از یحداکثر  پشتیبانی و رژیم بھ حداکثری فشار •

  .باشیم رژیم پایان شاھد
 اساسی قانون از استفاده موسسان مجلس تشکیل تا رژیم سقوط زمان از گذار دوره برای راه ترین مناسب •

 تعیین را نظام نوع ابتدا پرسی ھمھ یک در احزاب تشکیل با مردم سالھ سھ دوره یک در تا است مشروطیت
 کنند

برنامھ کار ماھماھنگ با نکات پیشنھادی و رھنمودھای باالست و تا سرنگونی رژیم و تشکیل مجلس موسسان  
 ادامھ خواھد داشت.

اکنون ازملت جانفدا وگروھھای اجتماعی میخواھیم  بھ اعتصابات خود جوش  موجود کھ پیش دورۀ سرنگونی رژیم 
 است بھ پیوندند.  

 
                                                                                              ایران بزرگ ملت جاوید ایران یندهپا
 ایرانیان ملی ھمبستگی کنگره و ایران مبارزان ھماھنگ جبھھ ندانوھم سوی از

 یاصفھان نصر اسدهللا
 
 

  آدرس وبسایت جبھھ ھماھنگ مبارزان ایران
https://www.iraniandemocracyfront.co 

 
 
 
 

 لوگوی کنگره ھمبستگی ملی ایرانیان 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iraniandemocracyfront.co/


 


