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 حول التغيريات األخرية يف العراق) هام(بيان صادر من منظمة التقارب الوطني األيراين 

 :عزيزي املواطن

كام تعلم انه يف االسابيع املاضية بدأ الشعب العراقي املتذمر بأحتجاجات مدنية ضد السياسات االقتصادية      
وانترشت هذه االحتجاجات يف مدن العراق املختلفه وعىل االخص بغداد عىل . الحكومة و الفساد و عدم كفائة

و اشرتك يف هذه املظاهرات عدد كبري من افراد الشعب و منهم . رغم الترصفات العنيفة و املجرمه للقوات األمنيه
 .الطلبه و النساء

, ييز التم,  الفساد , قلة الخدمات العامه, وبدأ الشعب العراقي يتذمر ويخرج مبظاهرات احتجاجا عىل البطاله
وهذه . املوجوده يف بلدهم) سباه با سداران( وعىل القوات املسلحة تحت قيادة حرس االنقالب االسالمي يف ايران 

تقارير و ان ال). تحت قيادة قاسم سليامين( الحشود قد واجهت معامله عنيفه و وحشيه من قبل الحشد الشعبي 
 .مواطن ١١٠٠٠واصابة اكرث من  ٢٦٠هاد اكرث من نشرس اىل استش

بدأت املظاهرات  ,ومع انتشار التقارير حول اغتيال املتظاهرين من قبل القناصني امللثمني التايعني للحشد الشعبي 
 .تعكس نوعا من العداء ضد النظام االسالمي يف ايران

 واستنادآ اىل االحداث االخرية يف العراق والدور الذي) هام(نحن منثل املنظامت املتجمعه للتقارب الوطني االيراين 
تلعبه حكومة الدوله االسالميه يف ايران لقمع و قتل املتظاهرين و االرضار التي تسببها باسم ايران والشعب 

 :نحب ان نعلن للشعوب و عىل االخص الشعب العراقي املجاهد الحقائق التاليه, االيراين

ن خالل املظاهرات و املؤمترات الداخليه و الخارجيه التي عقدها بان لقد اعلن الشعب االيراين م -١
 .الجمهوريه االسالميه ال متثل الشعب ابدآ ة هو يسعى اىل اسقاط هذا النظام املجرم املحتل

كان واليزال الشعب االيراين يعاين من اكرث الضغوطات والقتل من املجموعه املجرمه التي تحكم ايران  -١
االدله تثبت االعمالل االجراميه التي كان و اليزال يرتكبها نظام . املعممني للسلطه منذ بداية وصول

هناك ادله واضحه وشفافه عن االعامل . الجمهوريه االسالميه ضد املعارضني يف داخل و خارج ايران
 .العنيفه التي يرتكبها هذا النظام الذي ادانته منظمة حقوق البرش التابعه لالمم املتحده

املصادر املاليه و املوطنيه لدولة ايران ترصف من قبل هذه الفئه املجرمه يف الدول األخرى خالفا ان  -٢
و ان الجمهوريه االسالميه كانت و التزال ترصف مصادر البلد منذ بدأ . ملصالح و ارادة الشعب االيراين
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, لعراقالحشد الشعبي يف ا :االنقالب لغرض تشكيل و تجهيز املجوعات االرهابيه و املليشيات ويذكر منها
 .و الحوثيني يف اليمن, حزب الله يف لبنان

ان الشعب االيراين كان و اليزال ضد تدخله يف امور الدول االخرى و عىل الخص قمع شعوب املنطقه  -٣
 .بوسيله الحكام يف ايران

املجرمه االسالميه ان ارادة الشعب االيراين هي مستقبل ايران حر و التحرر من قبضة هذه الشله  -٤
 .ويستهدف اىل ايجاد عالقات مسامله وصديقه مع كل شعوب العامل ة عىل االخص الدول املجاوره له

نقدر شجاعة و ارصار الشعب العراقي الذي يطالب بالحريه للصول اىل مطاليبه ) هام(نحن اعضاء منظمة 
 .القوات الشبه عسكريه او القانونيه املدنيه و ندين قتل املواطنني الغري مسلحني املعارضني عىل بد

نحن  ,وبالنظر لالرضار االساسيه  و الهائله التي سييها نظام الجمهوريه االسالميه يف ارض وشعب ايران 
نأمل بان شعب العراق البطل عىل رغم قمع و اغتياالت القوات العسكريه و االمنيه لن يخلو الشوارع و 

مبطالبتهم بحقوقهم و أن ال يتهاونوا عن استمرارية حركتهم  الساحات من املتظاهرين و ان يرصوا
وعليهم  .املعارضة عىل رغم وجود بعض العوامل املذهبيه او القوات املرتبطه بنظام الجمهوريه االسالميه

أن يطالبوا و يجاهدوا يف سبيل تشكيل نظام دميوقراطي و علامين يستند عىل ارادة الشعب العراقي و يف 
 .املظاهرات نرجوا ان ال تصل قدره جديده مثل الخميني يف العراقنهاية هذه 

 
 ٢٠١٩الرابع من شهر نوفمرب 

 ) :هام(منظمة التقارب الوطني االيراين 

 ايران باد 

  يف الخارج) بان ايرانست( الحزب االيراين 

 منظمة املطالبني بامللكيه االيرانيه 

 الحزب العلامين الدميوقراطي االيراين 

 مؤمتر تحرير ايران 

 منظمة القومينب الشعبيه 

 الكيان الشعبي 

 التظامن الوطني االيراين يف النمسا 


