
 

  

 

 

  

                                                                                                                                                ۰۳/۰۶/۱۳۹۱  

  ٩١ب١٠١  

      

 

  of IranThe Green Messengers of Hope                                                                                             في إيرانراءالخض الحركة سفراء  
http://www.safiranesabz.com 

com.safiranesabz@info 

  سفيران سبز اميد    

 

 

   مصري عربيس جمهوري، رئي دکتر محمد مرسيجناب آقا

  نده مهربانيبه نام خداوند بخشا

  کميسالم عل

نکه مردم مصر توانسته اند بعد از سالها يه استبداد است، از ايران عليک صد سال تالش و مبارزه مردم ايراث دار يران، که مي از جنبش سبز ايما به عنوان بخش

 که يياين رويم و تصور محقق شدن چنيار خوشحاليس جمهور خودشان را انتخاب کنند، بسييک ريند دموکراتيک فرايمادام العمر در تحمل استبداد و حکومت 

 را از ياوان فريها ق انتخابات تالشيط کشور از طرير در شراييجاد تغي ايمردم ما برا.  کنديد مي و اراده مردم انجام شود ما را سرشار از امياداره امور کشور با را

اما متاسفانه حاکمان کشورمان . دي به اوج خود رس۲۰۰۹ گسترده انتخابات سال يها نيها در کمپ ن تالشي آغاز کردند و ايد محمد خاتمي با انتخاب س۱۹۹۷سال 

ها را بازداشت ،   و اصالح طلبي انتخاباتي ستادهاي آرا اعضايآنها عالوه بر تقلب و مهندس. ستادندير ايي تغي مردم را برنتافتند و در برابر اراده مردم برايرا

 را به منصه ظهور رساند که يزشي کتمان شده مردم، خيافتن حق راي باز يتالش برا. ف، احزاب را منحل و مردم معترض را سرکوب کردنديمطبوعات را توق

  .ده شديجنبش سبز نام

 حرکت در درون ما اوج ير و شور و انرژييد تغيگر اميام زدند، بار ديه استبداد حاکم دست به قيلر مصر مردم عي منطقه نظي در کشورهايم سال بعد وقتيک و ني

در اوج تالش مردم مصر و سرکوب آنان از طرف حاکمان وقت، رهبران جنبش . ستي نيادمان انداخت که استبداد ماندني فراوان دوباره يها دن شباهتيگرفت و د

 در خواست ۲۰۱۱ه ي فور۱۴خ ي تاري داند براي بدون حمل سالح را آزاد مييماي راهپي که برگزاري طبق قانون اساسي کروبيهد و مين موسويرحسيان ميسبز آقا

 ي تجمع براي حتيابان آمدند، اما در کمال ناباوري در تهران به خيادين فراخوان مردم زيبعد از ا.  با مردم مصر و تونس را دادندي جهت اعالم هبستگييمايراهپ

 برند و فعاالن ي به سر مي گذرد رهبران ما در بازداشت خانگيم ميک سال و نيش از يخ که بيز سرکوب و از آن تاري با مردم مصر و تونس نياعالم همبستگ

 يها يکتاتوري و چرا از د چون ي بيها تي، به حما ي داخليها يد آزاديد شديران عالوه بر تحدي ايت مرکزيها هستند و حاکم  همچنان در زندانياري بسياسيس

  . دهديز ادامه ميه ني بمانند سوريا منطقه

  س جمهور،ي رئيآقا

 يبرا. ديم را در کارنامه خود داري مانند آنچه ما اکنون داريا د و تجربهي داشته ايادي زياسيان سي بوده و در کشورتان زندانياسي سيم که شما خود زنداني دانيما م

 به کشور يام مردميک قيس جمهور برآمده از ييم اکنون که به عنوان ريدواري در سرتا سر جهان اميراني و جوان ايي دانشجويها  از گروهيا ن ما به عنوان شبکهيهم

ر و تونس  با مردم مصي اعالم همبستگي براييمايت رهبران جنبش سبز که بعد از درخواست راهپي خود با حاکمان کشورمان از وضعيها داريد در دي کنيما سفر م

ه کردن بر ي تکيد که بجايد و از آنها بخواهيادآور شوي مردمشان پشت کردند را به آنها ي که به راييکتاتورهايسرنوشت د. دي برند سوال کنيدر حصر بسر م

 . منطقه باشديمردم کشورهاشتر يوند بي در جهت پيتواند گامين اقدام شما ميا.  دهندي مردميها تي اداره کشور، گوش به حماي براي نظاميها نهاد

  

  ي الهتوفيق يبا آرزو

 ديران سبز اميسف


