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یبیانیه مطبوعات   

هنوز جوهر توافق اخیر درباره برنامه اتمی رژیم خشک نشده است که رژیم ایران قصد خود را برای صدور تروریسم و نا امنی در 

 منطقه هویدا می کند. 

بر علیه دولت بحرین نمونه دیگری از سیاست این رژیم مذهبی برای ایجاد بی ثباتی در منطقه است. ترورهای  توطئه ناموفق رژیم

خیر که برای دخالت در امور داخلی بحرین برنامه ریزی شده بود، به همراه صدور بنیادگرایی به یمن، لبنان و عراق و سوریه و ا

 عربستان،  بر اساس سیاست های کالن رژیم برای چنگ انداختن بر کشورهای منطقه است. 

 ر منطقه می انجامد، نکوهش می کند. شورای ملی ایران به شدت این سیاست را که تنها به بی ثباتی بیشتر د

به صراحت گفته اند که هدف از توافق هسته ای، جلوگیری از دست یابی ایران به بمب اتم و  ۱+  ۵ تیم اوباما و دیگر کشورهای

 جلوگیری از جنگ بوده است. 

لیاردها دالر از اموال مردم ایران  ما نیز به دنبال چنین اهدافی هستیم، اما همزمان تاکید می کنیم که با برداشتن تحریم ها، می

 آزاد می شود،  و نباید اجازه داده شود که از این مبالغ برای صدور تروریسم و گسترش تنش در منطقه، بهره جسته شود.  

سران رژیم جمهوری اسالمی عنوان کرده اند که قصد دارند از مردم ستم دیده بحرین و فلسطین و یمن حمایت نمایند، و نباید 

فراموش کرد که ستم دیده ترین مردم منطقه، همانا مردم ایران هستند که سی و شش سال اخیر را در زیر خفقان و مشقت 

 ناشی از وجود این رژیم سپری کرده اند.  

جوهره و طبیعت رژیم جمهوری اسالمی بر بحران زایی و ترور بنا شده است، و تنها روش تغییر، حمایت شفاف جامعه جهانی از 

 آرمان های مردم ایران برای رسیدن به دمکراسی و اعتالی حقوق بشر است. 
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