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   ره نوع رفراندم، شیپ از فروپاشی کامل رژیم، تنها یک فریب است
 1396ربارب  2576 ماه اسفند

معذرت"،    ،"رضا شاه روحت شاد"، "رضا شاه، معذرتدر پی جنبش خودجوش ملت ایران و بیان خواستهای اساسی و روشن ملت )

"مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر روحانی"، "مرگ بر خامنه ای"، "استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی"، "چه اشتباهی کردیم که انقالب 

از ایران(، دست  بیرونو  درون، همه ُعّمال ارتجاع )در "ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره"، "ولیعهد کجایی؟ بداد ما بیایی"( کردیم"،

، راه رسیدن به آزادی را بر با عنوان رفراندم تازه ای یگیری نموده و با فریب کارپیشبدست هم داده اند تا از فروپاشی اجتناب ناپذیر رژیم 

 مردم ایران ببندند.

از راه  اسالمیدریغ نمیکنند و حتی پیشنهاد مردم فریب "گذار از جمهوری  خیانتاز هیچ دروغ، فریب و  گماشتگان رژیم در این راستا،

سازمان ملل متحد  انجام نشدنیهمین رژیم و زیر "نظارت"  بر کار بودناما این رفراندم را در زمان  .در میان بگذارند" را رفراندم

 نظارت بیش از پنجاه هزار ناظراست نیازبه نظارت سازمان ملل متحد توهین به شایستگی مردم ایران است. با توجه به اینکه میخواهند.

 افزون بر آنراستین سازمان ملل متحد انجام نشدنی است و تنها برای مهر مشروعیت رفراندم، آنهم به خواست کشورهای بزرگ است. 

مانند  سد در سد این همه پرسی نتیجۀقانون اساسی در اختیار ولی فقیه است و  110رفراندم در زمان بر کار بودن همین رژیم بر پایۀ بند 

جام نقانون اساسی ا 177باید دانست که بهر روی تغییر والیت فقیه بر پایۀ بند حسین و دیگر دیکتاتورها خواهد بود. در زمان صدام انتخابات 

 نشدنی است.

سیاسی"، چون با شرط برگزاری،  ین"فعال نامبا حسن روحانی و هم از جانب پانزده عنصر همیشگی رژیم،  سویپیشنهاد رفراندم، هم از 

 برای سرگرم ساختن ملت و کمرنگ کردن جنبشهای خود جوش ملی تنهاو  تنهاجمهوری اسالمی" مطرح شده است،  "پیش از فروپاشی رژیم

همراه جنبش ه مانند شیر زنان ایران و بزودی ب همگام با جنبش بی ،پایه های رژیم را به لرزه در آورده اند و میروند تا این جنبشها است.

و نامشروع جمهوری اسالمی گر شرهای کشور بزرگ ایران، به براندازی رژیم غاصب واشغالدانشجویان و کارگران و معلمین و همه ق

گونه از این  زوررژیم جمهوری اسالمی میبینند، با  بر جا ماندن، یعنی تنها در "برجام" در انجامخود را  سوددولتهای خارجی که  بیانجامد.

 استقبال کرده و یا خواهند نمود. همه پرسی

" گذار مسالمت آمیز از نظام جمهورى اسالمى به یك دموكراسى سکوالر پارلمانى در فراخوان پانزده امضایی برای رفراندم، نوشته شده: 

امضاء کنندگان این فراخوان، نه نشان از "گذار از جمهوری اسالمی" و نه نشان از احترام به "آراء  گفته های". در مبتنى بر آرای آزاد مردم

آقای سازگارا )از بنیانگزاران سپاه پاسداران(، از امضاء کنندگان این بیانیه میگوید: "در باره آنچه آقای روحانی مردم" دیده میشود. آزاد 

 میخواهد بکند،... اینجا به عنوان یک مخالف و آدم سیاسی، خود من نشسته ام ببینم ایشان میخواهد چه را به رای بگذاره. اگر مثال میگم،

آقای مخملباف )فیلم ساز رژیم و سخنگوی  ". استصوابی را ... ایشان ببره مجلس و تقاضای رفراندم کنه، کار جالبیست، باید دید نظارت

بعد پسر شاه برگرده و بگه ما  در این باره میگوید: "...  BBCمیرحسین موسوی در جنبش سبز(، امضاء کننده دیگرهمین بیانیه، در برنامه

یریم؟ مگه ما ُمردیم؟ اگر تو بشی شاه، منهم میشم محسن چریک. اینجوری نیست که ما همه عمرمونو بذاریم و پسر شاه ایران را پس میگ

 برگرده".  

 آیا نتیجه این رفراندمهای دروغین، گذار از جمهوری اسالمی و انتخاب نوع رژیم با آراء آزاد مردم خواهد بود؟

المی اصالح پذیر نیست و تنها شرط یک رفراندم و انتخابات آزاد، بترتیب: براندازی و یا فروپاشی آگاه باشیم و بدانیم که رژیم جمهوری اس

رژیم، تشکیل دولت موقت برای دوران گذار، فراهم نمودن فضای آزاد برای تشکیل حزبها و گروههای سیاسی، تبلیغات آزاد و سپس رفراندم 

در  خواست ملت ایران بر پایۀاز آن تشکیل مجلس موسسان برای نوشتن قانون اساسی با رای مستقیم مردم برای تعیین نوع رژیم و پس 

 .است رفراندم

 جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا(:

، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن زنان پارسی در اتحاد عشایر ایران،  انجمن ایران در داالس

سوئد، بنیاداروپائی زرتشت شناسی، پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران، پیمان برای دموکراسی، جمعیّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، 

فرزندان فردوسی، حزب دموکرات  -ایرانی نوزائی )رنسانس(ت ملت ایران، جنبش جمعیّت خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزا

)لوس اَنِجلس(، سازمان  مردم ایران، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، رادیو آزادگان، سازمان ایران پاد  )هُوستُن(، سازمان ایران پاد

ایران پاد  )شمال تگزاس(، سـازمـان پیـام، سازمان جوانان هوادار مشروطه ایران پاد  )آریزونا(، سازمان ایران پاد  )داالس(، سازمان 

پادشاهی، سازمـان سربـاز، سازمان سکوالرهای دموکرات ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوید، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی، 

لوچ، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، سازمان مشروطه خواهان ب

سازمان همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کـانـون خـرد، کنگرۀ همبستگی 

 ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران

 دن مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایناز گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برو 


