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   راءالخض الحركة سفراء
  في إيران

 
   رئيس الجمھورية العربية المصرية،الى حضرة الدكتور محمد مرسي

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم            

    مس
م عليكال

 جدا فرحون ا(ستبداد، ضد يرانيا# الشعب نظال من عام مأئة نحو وريثة التي الحركة يران؛إ في الخضراء الحركة من جزء كوننا نحن
 و ديمقراطية عملية عبر رئيسه يختار أن استطاع الواحد الفرد حكومة و ا(ستبداد من طويلة سنين لتحم أن بعد و المصري الشعب أن من
 محمد السيد بانتخاب ١٩٩٧ عام منذ ا(نتخابات عبر ا(حسن نحو الب
د اوضاع لتغيير كبيرا جھدا شعبنا بذل و. ايضا آمالنا يحيي ما ھذا

 ارادة حكامنا رفض ا(سف مع لكن و. ٢٠٠٩ عام في انتخابية حملة اكبر وصلت أن حتى الحركة ھذه واستمرت. للب
د رئيسا خاتمي
 و ا(نتخابية الحم
ت اعضاء من الكثير اعتقل ا(نتخابات نتائج تزوير على ع
وة و. الدستور على بانق
ب قاموا و التغيير في الشعب

 تسمى حركة نتجت الشعب اصوات احياء الى السعي خ
ل من و. المحتجين قمع و ا(حزاب منعت و الصحف اغلقت و ا(ص
حين
  . الخضراء الحركة

 و لنا الحماس و التغيير في ا(مل عاد الحاكم ا(ستبداد ضد بثورة مصر منھا و المنطقة في الدول بعض شعوب قامت عندما اشھر، بعد و
 الحركة قادة دعى قمعھا، الزائل النطام يسعى كان التي المصرية ورةالث خضم في و. يدوم لن ا(ستبداد بأن ذكرنا بلدينا بين الكبير الشبه

 الشعبين مع التضامن عن ل
ع
ن ٢٠١١ عام فبراير من ١٤ال يوم في مظاھر الى كروبي مھدي و موسوي ميرحسين الخضراء
 كبير عدد استجاب و. الس
ح حمل دون من السلمية المظاھرات يجيز الذي يرانيا# للدستور وفقا الدعوة ھذه وكانت. التونسي و المصري

 نصرة خرجوا الذين المتظاھرون فقمع عنيفا السلطات رد كان لكن. طھران مظاھرات في ا`(ف شارك و الدعوة الى يرانيا# الشعب من
 الكثير و الحين ذلك منذ الجبرية ا(قامة قيد القائدين مازال الحركة تللك على عام نصف و عاما مرور رغم و. التونسي و المصري للشعبين

 ال
مشروط بالدعم و الداخل في الحريات بتقييد مستمر يرانإ في الحكم نظام و. السجون في مازالو مازالوا ايضا السياسيين النشطاء من
  .السوري كانظام المنطقة في الديكتاتورية ل2نظمة

  الرئيس؛ حضرة

 لھذا و. اليوم بھا نمر نحن كالتي بتجربة ايضا انتم مررتم و البائد النظام ايام في سيينالسيا السجناء من الكثير كان بلدكم في أن نعلم نحن
 أن شعبية ثورة عن ناتج لنظام رئيسا بصفتكم منكم نأمل العالم ارجاء مختلف في يرانيينا# الشباب و الطلبة من مجموعة كوننا نحن

 نصرة لتظاھرة الدعوة بعد الجبرية ا(قامة عليھم فرضت الذين الخضراء الحركة قادة وضع عن بلدنا حكام مع لقائاتكم في تفتسروا
 العودة على تحثوھم أن و شعوبھم الى ظھروھم اداروا الذين الحكام بمصير تذكروھم أن نطالبكم نحن. التونسي و المصري للشعيبين
  .باجمعھا المنطقة شعوب بين التقارب اتجاه في خطوة يعتبر ھذا عملكم و. العسكرية و ا(منية ا(جھزة على ا(تكاء بدل للشعب

  

  و من هللا التوفيق

  فی إيرانجمعية شباب سفراء الحركة الخضراء


