
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ،هموطنان

 یاران اشرف نشان، 
 ، ایران شورشگران براي آزادي 

رژیه    ییه   جمههوري در کراهی ریااه مجاههيی    ماهارزی  جهدد  یه  اهاا از اماشه  در شرایطی که  هنهوز -
جههاي جههاي هههام مردمههی در در اع راضههاو   خی »  سخههر » رمههر  بههر روی»ههیس   رروی»ههی در  گههو ،نگذشهه   فقیهه 
  ؛کني ب  عیان نظاره می راها قیامبرام مقابل  با خامن  ام شک»  آخری  بر  خود  بای ارف     میه 

 فهوران قیهام در جهام جهام ایهران  از  نهان را هه  از اه ره مهردم ربهوده انهي رژیه  جهددان ارکرداان  در شرایطی ک -
 ؛می لرزني  برخود سروی»ی–مر  برخامن  ام   ر سمر  بر ارانیر، ارنگونیس شعارهامرطنی  از 

 

 تیر  30گرامیداشت
 1331در حمايت از دكتر مصدق در سال  ملیسالگرد قیام 

 تنها جايگزين مستقل و دموكراتیك   سالگرد تأسیس شوراي ملي مقاومت
   3ارتباط زنده از كشورهاي مختلف جهان با مجاهدين در اشرف 

 

 

 و شهیدان قیامهای مردم ايران ۶۷دار سربههزار ۳۰دادخواهی قتل عام 
 ۶۷رئیسی جالد و خامنه ای  ةمحاکم

 به شورای امنیت علیه بشريت فاشیسم ديني ياهتجناي ارجاع پرونده

 

 گردهمايي جهاني ايران آزاد
 آزاديبا قیام و ارتشايران در آستانة انقالب و سرنگوني 

 و دموكراسي جمهوري بهآري  - و ديكتاتورينه به شیخ و شاه 
 (۲۰۲۲ژوئیه  ۲3) 140۱ مرداداول 

 



کوبنههي  عملیههاو ضهي اخ نههار   ضههرباو مجاهههيخل   ةاز جههان اذشه پیشهه ازان  در شهرایطی کهه  کانونهههام شورشهی  -
د  چنهيان به  ر ه  اماشه   قاخهن خهون آشهام مجاههيی  بهرام خشهيیي اهرکو    ح قهان اراپام حاکمی  را  بر خود
 ؛اني  کرده

، مقا مه  ایهران در کهارزار به ر  افشهام ق هاوی  جهددان   افشهام ااهامی   خوها یر من هو  ر اهاكه   در شرایطی -
بههر  یی راهکارم   کوبنههي ةضههرب، م رژیهه اههازمان زنههيانهادر  بازجویههان، مههاموران اطدعههاو   دژخیمههان اجههراي اح ههام

  ارد آ رده اا ؛عام ق ن   اعيام ارعا   رژی  هاي اراانخری  از مخوف یکی
بههردن  رژیهه  بههرام اههرق    دراههن فههر  رچنههي  جهههیس خرفنههي  ارموضهه  اههربياران ر خههون شههعل در شههرایطی کهه  -

 د ر  در داداههاه  در داداههاه ااهه کهل   مجاهههي   ماههارز  شههاکی دهههها شههاهي هههام اواهیبهها  را جنههاد دادخههواهی
 ؛برار دشم  آ ار کرده اا ، آلاانی

  مهه د ران رژیهه  دیپلومههاو خر ری»هه  قطعههی م کومیهه  حکهه  خههاریخی داداههاه ااهه یناف بل یهه    کهه   درشههرایطی-
خری  کهارمبهراي نخ»ه ی  بهار در خهاریا معارهر ار پها  ،در اردهمهایی به ر  مقا مه ن وذم خ   امهر» بهرام ان جهار 

 ؛  اا فاشی»  مذهای  ارد آ رده  خر ری» يدیپلماو ااز   كار ضرب  را بر
س بهها رمرزبنههيم نهه  شههاه نهه  مههذهای ااهه اياداههرنگونی  هما»هه گی ملههی بههرام رجاهههة ر یههار یی کهه  در شههرایطی -

اههیر خ ههویو    هشههي  هرچهه  بیشهه ر خعمیهه  جاهههة ارخجههاد   دی  ههاخوري   ح ههت نظههام ق ههن عههامسدر برابههر رشههیاس 
قیهام   اهرنگونی بها کانونههام شورشهی   ارخهد  ،ایهران   ایرانهیخر از همیش  نشان می دههي که  خنهها راه رههایی ر ش 
 اا ؛ آزادم

 مشهارك  فعهاا دربه   را ایهران مشه اقان آزادم شهرف نشهان  ایهاران کمی   برا ارم اردهمهایي جههاني ایهران آزاد ⚫ 
 . خواني می اردهمایي جهاني ایران آزاد فرا برپایی

اههالگرد خااههیر شههوراي درحمایهه  از موههير بهه ر ، ۱۳۳۱یههر خ 30قیههام ملههی س اههالگرد ایههران آزادردرکهکشههان ⚫
بهها    ،داری را ارامههی مههی خااههیر ارخههد آزادیههاخد ملههي  خههرداد ۳۰ام خههاریخیقیهه  اههالگرد ایههران، ملههي مقا مهه 

  اههرنگونی عههيال  بهه  پههام میهه   جنایهه  علیهه  بشههری ن»ههن کشههی   م»ههالوین کشههانين بههرام  ،شهههیيان كه شههان
 . کنی اا اياد دینی   نظام ق ن عام خجيیي عهي می

نشهانين جهدد کرایکهرد که  بها به  نمیام امهان شهایي خامنه ر: ا ه  نهور ز ام»هااخان  مری  رجوم در ک  چنانه 
کشههی   جرم ن»ناههران رژیهه  بایههي بهه  .دهی ، مهها ب ههوانی  جهههانی را برانگیهه ی . امهها چنههی  شههي   آن را ادامهه  مههی۶۷

 .جنای  علی  بشری  در برابر مل    در انظار بی  المللی م اکم  شوني 
در خهازد   ااه اياد دینهی از آن جهان به پید میآرم قیام   دادخواهی پرخهر »   پرخهوان در داخهن   خهارر ایهران به 

 .نخواهي برد

جههيایی دیهه     .قابههن دا راههی ااهه جمهههورم   آمههاا دمکراخیهه  مههردم ایههران، امههر ز بههید از هههر زمههانی 
بها رهلو   د اه ی  ایهران  یراخمهی ، یه لغهو حکه  اعهيام ،ههام اه م دهخودمخ هارم ملی  ،برابهرم زن   مهرد ،د ل 
 ساا انياز المللی در چش یی   بی منطق 

 
 کمیته برگزاری گردهمايي جهاني ايران آزاد 

   (۲۰۲۲ژوئیه ۲۳) 140۱مرداد  اولزمان: 
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