
 

 

 ایران نوین ای دیگر از کنشگری در چارچوب حزب بیانیه شبکه فرشگرد؛ آغاز مرحله

بریم. در کوران انقالبی ملی که ایران را فروزان کرده است. داغ جوانان  بسر می   ۱۴۰۱  زمستان  آغازیندر روزهای  
ی ایرانیان که  میهن و اندوه نبود آنان در فردای آزادی اگرچه بر دل ما سخت سنگین است، ایمان به یقین قاطبه

تسلی  نخواهد شد،  بر دوش کشور خوخون جوانان هدر  دگرباره  ماست. همای سعادت  و  بخش  نشست  اهد 
خورشید خوشبختی به افق ایران باز طلوع خواهد کرد. ما به این وعده جاویدنامان، ایمان داریم که ایران از چنگ  

 انیرانیان باز پس گرفته خواهد شد. 

در شبکه فرشگرد ما اما دلیلی دیگر نیز داریم که این روزها را با شوقی دوچندان به نظاره بنشینیم؛ چه آنکه  
برای تحقق یا تقویت آن به تاسیس شبکه فرشگرد دست یازیده بودیم   ۱۳۹۷که هر آنچه که در شهریور  شاهدیم  

ای سابقه های نخستین روی آن تاکید کرده بودیم اکنون عمال یا برآورده شده است یا به صورت بی و در بیانیه 
 گسترش یافته است و فضای کشور را در نوردیده است.

اعالم  ، در بیانیه  ۱۳۹۶انقالب ملی ایران در دی ماه    نقطه عطفا به فاصله چند ماه از  و تنه  ۱۳۹۷در شهریور  
ایم که به »توطئه سکوت« علیه براندازان پایان دهیم. ما شبکه فرشگرد تاکید کرده بودیم که ما آمده  موجودیت

بودیم در حالیکه خیزش دی ماه   ز   ۹۶گفته  را فریاد  براندازی جمهوری اسالمی  اما: » هر دو جناح  خواست  د 
اصالح  و  از  اصولگرا  کثیری  جمع  انقالب"،  "سفره  حفظ  هدف  با  و  نفت  پول  پشتوانه  به  فرقه،  این  طلب 

کوشند  گران را در داخل و خارج کشور در استخدام خود دارند و با تمام توان می گران و البی نگاران و تحلیل روزنامه 
های به حق آنها مورد حمایت جامعه جهانی قرار نگیرد. از  و خواسته تا صدای براندازان به گوش جهانیان نرسد  

مان به این توطئه سکوت  ایم تا در حد توان رو، ما به عنوان جمعی متکثر از مخالفان جمهوری اسالمی آمدهاین
ی باشیم  پایان دهیم و صدای براندازانه و خواهان تغییر ملت ایران را در چهارگوشه جهان انعکاس دهیم و پژواک

 گیریم"«.را پس می  انداز شده است: "ایران های ایران طنین برای آن فریادی که در خیابان 

موج    ۱۴۰۱و اکنون با کمال مسرت شاهد هستیم که بر این توطئه سکوت، مهر ابطال نهاده شده است. در آذر  
پارلمان ایران،  در  زندانی  مبارزان  سیاسی  کفالت  پذیرش  ر بزرگ  اروپایی  اقدامی  های  در  و  است  نوردیده  در  ا 

اند. کار به  مبارز زندانی در ایران را بر عهده گرفته   ۱۳۳ نماینده پارلمان اتریش، کفالت سیاسی    ۱۳۳ سابقه،  بی 
های اروپایی صراحتا از  های حقوق بشری متوقف نمانده است و شاهد آن هستیم که نمایندگان پارلمانحمایت

 گویند. سخن می  ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی

ها در سال   البیگران رژیماین پیروزی بزرگ ملت ایران در افکار عمومی جهان و مهر پایان بر توطئه سکوتی که  
تاکنون.    ۱۳۹۵  آبان  آغاز انقالب در  تالش برای ترویج آن بودند، بدست نیامد مگر به همت خود ملت ایران از

بالد که در راستای بازتاب داند و به خود می شبکه فرشگرد نیز خود را بخشی از این مسیر سخت ولی پرافتخار می 
گردهمایی بزرگ اعتراضی علیه گروه نایاک در مقابل دفتر    ۱۳۹۳بار در تیرماه  صدای ملت ایران، برای نخستین 

بز این گروه در واشنگتن دی  تا جمعی  ترتیب داد  بزنند: »نایاک  سی  ایرانیان یکصدا فریاد  از  نمایندگی  به  رگ 
 صدای ایرانیان نیست«. 



 

 

رسوایی   روز، تشت  آن  از  رژیمالبیگران و خون امروز که سه سال پس  این    شوران  و  افتاده است  بام  از  کامال 
در    هایگروه بی   غربمستقر  گروهاز  اآبروترین  ایران  معاصر  تاریخ  یادآندهای  داریم  تمایل  نامه ،  به  ور  ای 

، جمعی از ما هموندان شبکه فرشگرد پای آن را امضا کرده  ۱۳۹۵جمهور وقت آمریکا باشیم که در دی  رییس 
نفره به ترامپ مشهور شد. در آن نامه صراحتا خواستار اعمال یک »رژیم جامع    ۳۰ای که به نامه  بودیم. نامه 

تحریم  گسترش  و  اسالمی  جمهوری  مقامات  علیه  آیت   هاتحریم«  مالی  امپراتوری  و  پاسداران  سپاه  هللا علیه 
ای شده بودیم و تاکید کرده بودیم که خواستار آن هستیم که دولت آمریکا: »با رفتار مخرب سپاه پاسداران  خامنه

 ها و با تمام ابزارهای موجود مقابله کند«. در منطقه، در تمام جبهه 

 اعالم موجودیتم که به یاد ملت بزرگ ایران بیاوریم که ما از پیش از  دانیاین یادآوری را از آن رو دارای ضرورت می
از جمهوری اسالمی بسته بودیم، و علی  ایرانیان برای رهایی  با آرمان ملی  رغم فرشگرد بر آن عهدی بودیم که 

ود را نه  منش، تنهایی سیاسی خو نایاکی   جو یا نایاکی طلب و میانه حمالت مداوم از سوی کنشگران سیاسی تنزه 
این  کردن  کانالیزه  بیشتر  چه  هر  و  تعمیق  راستای  در  نیز  فرشگرد  شبکه  تاسیس  با  بلکه  آوردیم  تاب  تنها 

 ای تالش کردیم. های ملی کوشیدیم و در افکندن طنین آن در فضای رسانه خواست 

ستگاه فاسد علی  ترین شعارهای ممکن علیه سپاه اوباش انقالب اسالمی و داین خواست ملی اکنون با رادیکال
شود و خوشبختانه و برخالف  های ایران سرداده می ای، به شیواترین حالت از سوی خود ملت در خیابان خامنه

بازتاب الزم در فضای جهانی را نیز پیدا کرده است. خوشوقت هستیم که صدا و نگاه ما دیگر تنها نیست   ۹۶دی  
 ان و موافقان امروز ما هستند. همراه و بسیاری از منتقدان و مخالفان دیروز ما،

مسیر سرافرازی ملت ایران را یادآور شده بودیم و گفته بودیم: »گام    ۱۳۹۷در بیانیه نخستین خود در شهریور  
باور ما سرنگونی جمهوری اسالمی از   ایران، سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است. به  نخست اصالح امور در 

ری و مبارزات مدنی، هم ممکن است و هم مطلوب و هم تنها گزینه  طریق اعتصابات گسترده، تظاهرات سراس
 برای حفظ ایران«.  

نه    ۱۴۰۱خوشبختانه اکنون تظاهرات سراسری نه تنها محقق شده است و اعتصابات سراسری سه روزه در آبان  
ار پیشبرد  تنها تجربه شده است، بلکه اکنون سخن بر سر چگونگی تکرار اعتصابات سراسری و گسترش آن در کن

 اعتراضات انقالبی است.

به عنوان »انقالب مرتجعانه« یاد کرده بودیم و یادآور شده بودیم که در    ۱۳۵۷در بیانیه نخستین خود از انقالب  
های کمونیستی )ارتجاع سرخ و سیاه( مرزبندی مشخص داریم و شبکه فرشگرد: »با اسالم سیاسی و ایدئولوژی 

 اند و خواهند بود«.ها، در گذشته، حال و آینده ایران، زیانبار و ویرانگر بوده ایدئولوژی معتقدیم این 

می  ایران  بزرگ  ملت  شما  یاد  سخنرانی به  از  برگرفته  که  سیاه  و  سرخ  ارتجاع  عبارت  کاربرد  که  های آوریم 
های منفی را از کنش وطن بود، موجی از واهای بیمحمدرضاشاه پهلوی علیه آخوندهای اسالمگرا و کمونیست

سوی »تحلیلگران« و فعاالن سیاسی علیه ما برانگیخت. اما امروز این ملت ایران هستند که در همان نخستین  
 / عامل هر فالکت«. ۵۷ در تهران فریاد زدند: »فتنه   ۱۴۰۱روزهای خیزش انقالبی 

از جمهوری اسالمی را یادآور شده   نقش کلیدی شاهزاده رضا پهلوی در گذار ۱۳۹۷در بیانیه نخستین در شهریور  
های جامعه ایران و بودیم و گفته بودیم: »ما به نقش کلیدی و محوری شاهزاده رضا پهلوی در اتصال همه بخش 

میانه - اتحاد مخالفان سکوالر در  گذار، حضور وی  دوران  در  و معتقدیم  داریم  باور  اسالمی  دموکرات جمهوری 



 

 

همبستگی ملی، حفظ کیان و یکپارچگی کشور و گذار آرام و سالم از نظام    میدان، کمک شایانی خواهد بود به
 مستبد دینی به حکومتی دموکراتیک و سکوالر«. 

نشان می بیشتر  را  آنجا خود  نیز  ما  بیانیه  از  بند  این  که می حقانیت  نقش  دهد  این مدت،   رهبری بینیم طی 
عه ایران قرار گرفته است. در همین خیزش انقالبی  شاهزاده رضا پهلوی بیشتر و بیشتر مورد تایید قاطبه جام

آذر    ۱۴۰۱ تا  پهلوی، شعار ۱۴۰۱و طی شهریور  بلوچستان  های  تا  آذربایجان  از  و  مازندران  تا  از هرمزگان  گرایانه 
شوند و بنرهایی بر  های شهر شعارهایی نوشته میهای تهران، بر در و دیوار و بلندیانداز شد و در خیابان طنین 

 شوند که خواهان بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به میهن اهورایی هستند.می  فراز

طی این مدت کنشگران سیاسی و مدنی نیز به جایگاه منحصربفرد شاهزاده رضا پهلوی در پیشبرد مبارزه علیه  
ایشان را کمک بزرگی برای ایجاد همبستگی ملی برای    رهبریاند و  جمهوری اسالمی بیش از پیش واقف شده 

 دانند.برانداختن جمهوری اسالمی می  روندمقابله با جمهوری اسالمی و نیز حفظ ثبات در 

ها با دیگر فعاالن و  رایزنیگفتگوها و  پس از بیش از دو سال تالش و در ادامه  بود که    ۱۳۹۹چنانکه در اسفند  
قد شاهزاده رضا پهلوی  از پشتیبانی تمامراه افتاد که  کمپین بزرگ »نه به جمهوری اسالمی« های سیاسی،  گروه
پشت این از همان ابتدا    را  برخوردار شد. شبکه فرشگرد نیز افتخار آن را داشت که تمام توان تشکیالتی خودنیز  

کمپین بزرگ قرار دهد. کمپینی که توانست به پشتوانه خاستگاه ملی و حمایت شاهزاده رضا پهلوی که امضای  
 ار دادند، حمایت صدها چهره برجسته هنری، سیاسی، مدنی، فکری را نیز جلب کند.پای آن قر نیز خود را 

آذر   در  پهلوی  ارضی«، »دموکراسی    ۱۴۰۱شاهزاده رضا  تمامیت  بنیادین »حفظ  اصل  بر سه  تاکید  نیز ضمن 
و    مخالف جمهوری اسالمی خواست گرد هم آیندهای سیاسی  سازمان سکوالر« و »رفراندم تعیین نوع نظام« از  

 پیرو اتحاد مردمی در درون کشور، آنان نیز اتحاد و ائتالف خود را بر پایه این اصل شکل دهند.

توجهدرخواستی   درخور  و  گروهبنیادین  است  بایسته  که  درون ،  سیاسی  برونهای  و  آن  مرز  راستای  در  مرز 
های خود را در این  فعالیت  انسجامبا اعالم حمایت از شاهزاده رضا پهلوی،  های خود را شکل دهند و  فعالیت

به جبهه  مسیر ملی پی گیرند. چنانکه می راستای هماهنگی  ۷توان  اشاره کرد که در   هایمیان فعالیت  آبان 
است و جمعی از اعضای شبکه فرشگرد نیز از آغاز تاسیس این    سامان یافته  های مخالف جمهوری اسالمیگروه

های آبان بتواند پلتفرم ارتباطی میان گروه  ۷ما بسیار امیدوار هستیم که جبهه    اند.جبهه در آن حضور داشته 
 ایجاد کند. اسالمیرژیم  مقابلای متکثر و گسترده جبهه و سیاسی باشد 

  ۱۳۹۷ای به نام »بیانیه میدان میلیونی« را در مهر  بیانیه ما  ،  ۱۳۹۷یک ماه پس از بیانیه نخستین خود در شهریور  
و در آن نخستین بار از ایده »میدان میلیونی« سخن به میان آوردیم. در آن بیانیه تاکید کرده بودیم  بیرون دادیم  

ایران، پیش که علی  در جامعه  باال  نارضایتی  اسالمی، »آمادهرغم وجود  سازی فضای  درآمد سرنگونی جمهوری 
و در هر مکانی از »میدان میلیونی«  میهنان دعوت کرده بودیم در هر فرصتی  ذهنی جامعه« است و در آنجا از هم 

سخن برانند. چه آنکه تجربه دیگر کشورها به ما نشان داده است که یکی از شروط بسیار پراهمیت براندازی  
 های اصلی« بوده است.ونی در میدان یهای میلخواه، »برپایی تحصن های توتالیتر و تمامیترژیم 

های گفتگوی ایرانیان در رسانه   است که میدان میلیونی به موضوع اولدر آن بیانیه تاکید کرده بودیم: »هدف این  
ها ها و کارخانه ها، و کارگاههای درس مدارس و دانشگاه ها، کالس ها و مغازهدیداری و شنیداری و اینترنتی، خانه 

 رانی نیاز دارد.ها ایتبدیل شود«. و یادآور شده بودیم که که وقوع میدان میلیونی به همدلی و همراهی میلیون 



 

 

های پیش رو، تمام تالش ما به گسترش  ها و ماهدر این راه، برای گسترش این ایده چنین گفته بودیم: »در هفته 
هم  طور  به  کار  این  بود.  خواهد  معطوف  میلیونی  میدان  شبکه ایده  در  طریق  زمان  از  نیز  و  مجازی  های 

 رت خواهد گرفت«.نویسی، دیوارنویسی، چاپ و توزیع اطالعیه صو اسکناس 

تشکیل آن    زمان و اکنون شاهد آن هستیم بحث دیگر بر سر ضرورت میدان میلیونی نیست بلکه بحث بر سر  
رغم سیطره و سلطه  شد مگر به فداکاری جوانان مبارزی که فداکارانه، و علیاست. این کامیابی بزرگ محقق نمی

روستا را آکنده از ایده میدان میلیونی کردند و شعارهای  پاسداران ضحاک بر کوچه و خیابان، در و دیوار شهر و  
 ها نگاشتند و پراکندند. ها و اطالعیه راستا با این ایده محوری را بر اسکناس براندازانه و همسو و هم 

آری! خوشوقت و سربلند هستیم که خدمتگزار ملت در این مسیر صعب و دشوار بودیم. خوشحالیم که به عهد 
ای از سوی  رغم تالش پایمردان دیو و بایکوت نسبی رسانه سال فعالیت فرشگرد پایبند بودیم و علی   ۴خود در  

فارسیرسانه  کمپینهای  قالب  در  و  گرفته  بهره  موجود  امکانات  از  توانستیم  لندنی،  »تحت  زبان  چون  هایی 
ه کشورهای عضو سازمان  هایی بو نیز در قالب نامه،  تعقیب«، »پشت به دشمن، رو به میهن«، »بیشماریم« 

سازمان پزشکان وزیری اسراییل، کشورهای اروپایی حاضر در مذاکرات اتمی، دولت وقت آمریکا،  ملل، نخست 
در حد توان خود بازتاب صدای ملت در چارچوب فضای کنشگرانه طی این  المللی پول،  بدون مرز، صندوق بین 

 چهار سال باشیم. 

پی آن بودیم و جویای تحقق آن، به تاسیس شبکه فرشگرد دست زده بودیم،    بینیم که آنچه که ما دراکنون می 
های جهان به بهترین وجه نمایان است. عزم براندازی در ملت ایران راسخ است؛  های ایران و رسانه در خیابان 

بیگران الاند؛  کشان جمهوری اسالمی بیش از پیش منفور شده ای دوردست نیست؛ ماله میدان میلیونی دیگر ایده
تر از همه توطئه سکوت علیه براندازان پایان گرفته است و جهان صدای  آبرو هستند؛ و مهم بیش از پیش بی   رژیم

 ملت ایران را شنیده است.

همیشه بر این باور بودیم که مرکز ثقل تغییرات در درون ایران است و اکنون که صدای ایرانیان درون کشور در  
در قالب شبکه فرشگرد بیندیشیم و به    نیز بایستی به فراروی از رویکرد کنشگرانه   جهان طنین افکنده است ما

سال فعالیت    ۴ای فراتر نگاه بیندازیم. فرشگرد نهالی برآمده از خشم ملی ایرانیان بود و اکنون پس از  مرحله 
 بیند. ای کوچک در دریای خروش ملت ایران میمستمر خود را قطره 

روی از  فراروی  کنش درواقع  بلکه کرد  نیست.  کنشگری سیاسی  پایان  معنای  به  فرشگرد  قالب شبکه  در  گرانه 
بایستی تاکید کنیم همچنان که فعالیت مبارزاتی و براندازانه علیه جمهوری اسالمی در درون کشور پی گرفته  

سی را احساس  سیا  -رود، ما نیز در این مقطع از زمان در بیرون از کشور ضرورت کار حزبی  شود و پیش می می
فعالیت از کار   شکلداریم. تغییر  را اعالم می   ایران نوینکنیم و بر این اساس و با افتخار آغاز فعالیت حزب  می

 ای به کار حزبی نیازمند توضیح بیشتری است که در ادامه در ایضاح آن خواهیم کوشید.شبکه 

رویکرد کنشگرانه خواهیم داشت و از ساختار    در شبکه فرشگرد از آغاز تاکید کرده بودیم که در این ساختار،
شبکه  بلکه  نیستیم  سیاسی  حزب  یک  ما  بودیم  کرده  تاکید  مشخصا  و  خواهیم جست  دوری  برای  حزبی  ای 

مان کردن رویکردهای کنشگرانه در جهت کمک به پروژه براندازی جمهوری اسالمی و نجات میهن باستانی کانالیزه 
های معمول حزبی همچون دبیرکل یا سخنگو تن زدیم و  فرشگرد از تعبیه جایگاهایران هستیم. بر این اساس در  

 تالش کردیم همه اعضا در یک سطح وظایف محوله را پیش ببرند.



 

 

های سلبی دست باال ای، استراتژیبه عبارت دیگر، در قالب شبکه فرشگرد به ضرورت رویکرد کنشگرانه و شبکه 
ها جوانان میهن، رویکردهای سلبی درجات فشانی ها و جانت ایران و فداکاری را داشتند ولی اکنون که به همت مل

یابیم و  تر و دارای فوریت بیشتر می های ایجابی را الزم بسیار باالیی از کامیابی را بدست آورده است، استراتژی
شود. یادآور می دانیم. به ویژه که مختصات فضای کنونی عرصه سیاست ایران نیز به ما چنین ضرورتی را  می

ورزی، در قالب کار و ساختار حزبی بیشتر و بهتر جلوه های ایجابی در عرصه سیاست بدیهی است که استراتژی 
 خواهد داشت. 

حال به این نکته نیز قائل هستیم  های یک دموکراسی سالم و پایدار است ولی در عین اگرچه تحزب از اصول و پایه
کند و در بیرون کشور، معنای محصل چندانی  ه جلوه واقعی خود را پیدا میکه کار حزبی در درون کشور است ک

های دموکراتیک با دیگر احزاب در نخواهد داشت. چه آنکه جایگاه اصلی بازی احزاب در درون پارلمان و رقابت
 جهت کسب قدرت یا تاثیرگذاری بر معادالت قدرت است.

 کند:در بیرون از کشور را به دو دلیل از سوی ما نفی نمی گذاری یک حزب اما این نکته درست ضرورت پایه

گذاری کار حزبی بین کنشگران سیاسی  ایم که پایه ها به درستی این نکته باور آوردهیکم آنکه در طول این سال 
از کشور، و شکل  از سرنگونی  در بیرون  دهی به تشکیالت سیاسی در قامت حزب و کار شفاف سیاسی، پس 

استقرار نظم جایگزین بینجامد.   روندتواند به تسریع و تقویت مناسبات دموکراتیک در آغاز  ی، می جمهوری اسالم
گیری احزاب در  ای است که شاهزاده رضا پهلوی نیز بارها بر آن تاکید کرده است و از ضرورت شکلاین نکته 

 های گوناگون سیاسی، بارها سخن گفته است. بیرون از کشور بر اساس گرایش 

از زمان که عزم ملت بر برانداختن جمهوری اسالمی جزم   دوم از  آنکه گمان ما این است که در این مقطع  تر 
برانداختن   بیاوریم که  ایمان  بایستی  آنچه بسیار اهمیت دارد، مختصات نظم جایگزین است.  همیشه است، 

دموکراتیک مقصد ما    - سکوالرجمهوری اسالمی به سرانجام خوبی نخواهد رسید اگر یک ایران یکپارچه، آزاد و  
 نباشد.

آزادی  تضمین  کشور،  سرزمینی  و  ملی  سکوالریکپارچگی  نظم  یک  استقرار  ضرورت  و  ملت،  بنیادین  - های 
دموکراتیک بر پایه رفراندم تعیین نوع نظام، بایستی اصولی فراحزبی و فرامسلکی باشند و بر سر مطلوبیت آن و 

ه جایگزین،  اساسی  قانون  در  آن  در  تضمین  کامال  اصول  این  نگیرد.  صورت  جریانی  هیچ  با  تعارفی  یچگونه 
هایی منفصل از یکدیگر نیستند. حکمرانی قانون دموکراتیک و چرخش  پیوستگی با یکدیگر قرار دارند و جزیره

آزادی  مددرسان  و  ضامن  سیاسی،  نخبگان  آزادیدموکراتیک  و  است  ملت  بنیادین  محقق  های  بنیادین  های 
ها جز در درون یک سامان ملی و سرزمینی  اینکه سکوالریسم در ایران تضمین شود و همه این   شود مگرنمی

 ایمن و مستحکم، امکان تحقق ندارد.

ها، شوربختانه و بر خالف اتحاد و همبستگی ملی چشمگیر ایرانیان در درون کشور، شاهد آن هستیم که در رسانه 
آیند که در مطلوبیت اصول باال خدشه وارد  تروریستی بر می   - کی  های چریو محافل عمومی، سخنانی از خاستگاه

های سرخ و سیاه از اکنون و بر خالف خواست قاطبه  و اردوگاه  ۵۷ کنند و با توجه به تعلق خود به گفتمان  می
اسالمی  ای از ساختار جمهوری تبهکار  های عمدهای که بخش را منظور دارند. پروژه  ۵۷ ملت ایران، تداوم پروژه شوم  
کنند در صورت نابودی قطعی جمهوری اسالمی به برآمدن آن یاری برسانند و برای  نیز از همین االن تالش می 

 خود در آن پروژه ضدمیهنی، جایی دست و پا کنند. 



 

 

و با تالش و همراهی ملت ایران، در مسیر   ایران نویناما ما فرزندان ملت ایران اینجا هستیم که در قالب حزب  
چ آزادی تحقق  کشور،  یکپارچگی  پای  ما  بیفکنیم.  خلل  خامی،  خیال  سکوالرنین  و  بنیادین  دموکراسی  -های 
 بر صورت این سه خواست محترم ملی، زخمی دگر بنشاند.  ۵۷ گذاریم شمشیر ایم و نمی ایستاده 

از این اصول را در قالب کار حزبی و در قالب حزب   از همه    یابیم. در اینتر میشدنی   ایران نویندفاع  مسیر 
با ما همکاری کردند  ، چه در داخل ایران و چه در خارج از مرزهاسال فعالیت شبکه فرشگرد ۴دوستانی که طی 

ایران  ای دیگر از کنشگری ما نیز تداوم بخشند و به حزب  کنیم حمایت و همراهی خود را در مرحله درخواست می 
تشکیالتی از رستاخیز ایرانیان    -سیاسی -رای پشتیبانی گفتمانی  یاری الزم را برسانند تا بتوانیم نقش خود ب   نوین

 را با کیفیت بیشتری پیش ببریم.

 پاینده ایران! 

 ( ۱۴۰۱) ۵۵۳۱ دی  ۱۳ 


