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  آگاهینامه پشتیبانی از مبارزات ملت ایران

2015هخامنشی، فوریه  2573برابر  1393بهمن ماه     

مند خارجی، نیروکشورهای  یاریبا ،  1357بهمن  22میکردند در روز  کارکه سالها بر علیه مردم ایران  ،او ان وابسته بهروح هللا خمینی و دستاربند

خمینی قولهای دروغینی، مانند مجانی  ،. برای پیشبرد هدفهایشرا به ملت ایران تحمیل و دیکتاتوری جمهوری اسالمی را بر پا کردند تاریخ   رژیم ترینخونخوار

.غیره، داد و پس از چندی گفت خدعه کردم مجانی بودن مسکن و بودن برق، مجانی بودن آب، . 

و محیط زیست، سیاستهای ضد تاریخ و فرهنگ واالی ایرانی و ایجاد و پشتیبانی از  ملی منابع نابود کردنو مرز،  بی اندازه فسادویران کردن بنیاد اقتصاد کشور، 

.میباشد دشمن انسانهامشروعیت این رژیم  داشتننمحکومیت و  انگیزههمگی دالئلی هستند که  جهانیتروریسم  . 

های جمهوری اسالمی نشان میدهد که ده ها هزار نفر، مانند ندا آقا سلطان، زهرا کاظمی، نادر جهانبانی، علی اکبرسعیدی سیرجانی، شاپور تبه کاریکارنامه 

ست رژیم دفاع از میهن، آزادیخواهی و خواستن مردم ساالری، بد گناهبختیار، صادق شرفکندی، کوروش آریا منش، ستار بهشتی، افشین اصانلو و فروهرها، به 

نفر میرسد. در این گزارش و دیگر گزارشها آمده  800شدگان در سال گذشته به به دار آویخته  شمار متحد خونخوار کشته شده اند. بر پایه  گزارش  سازمان ملل

ان و زنان آزاده، روزنامه نگاران و مرداز  بسیاری تند تر هم شده است. کشتار، بلکه ماشین کاهش نیافتهها کشتاراست که در زمان روحانی نه تنها روند 

 نابود کردنتارنماها، بستن  و سانسور اینترنترا بمردم نمیدهد بلکه،  سخن گفتندر زندانها زیر شکنجه قرار دارند. رژیم نه تنها آزادی  دیگر یهادینبه   باورمندان

. تحمیل حجاب به زنان از دست آوردهای این را میبنددندرستی انسانها، رسیدن آگاهی به مردم آزادیخواه ایران آسیب رسان به ت هایآنتن ماهواره ها و پخش پارازیت

هم بر پا نکرده است. بنابراین  و بدون تقلب آزاد رای گیریو تا کنون حتی یک  است احزاب آزادیخواه را نداده تشکیل پروانه. رژیم هرگز رژیم عقب مانده است

.اسالمی قانونی نیست رژیم جمهوری . 

 زیانسیاستهای  دست آورددر سد مردم،  50و به زیر خط فقر مطلق بردن  در سد 40بیش از  باال رفتن هزینه هاباال رفتن ارزش دالر، بیکاری میلیونها ایرانی، 

رژیم، از حسن روحانی، احمدی نژاد و رفسنجانی گرفته تا بابک زنجانی، رضا ضراب، سعید  بار اقتصادی این رژیم بوده است. فساد سردمداران مافیائی

خصوصی جامعه  را در هم  بخش مرتضوی، خانواده های خامنه ای و واعظ طبسی ، برادران الریجانی و دیگر سپاهی ها و وابستگان رژیم، شیرازه اقتصاد

باید به زباله دان ریخته  ،هزینه شدهچند سد میلیارد دالر سرمایه ملی ، که از آغاز بیهوده  اکنون، رژیم به دست  اتم برای ننگین پیمانهایبستن  یروپ نوردیده است.

.کودکان بیشماری گرسنه و پا برهنه اند جائیکههزینه میکند در  جهانیشود. افزون بر آن، رژیم میلیاردها دالر برای تروریسم  . 

نشان آنست که ریشه همه این  در منطقه جمهوری اسالمی با نمونه و یا بر پا شده به وابستهگروههای تندرو مذهبی جنایتکار  بدست ها و آشوبهاآدمکشیجنگها، 

زودگذر   سودهایو کشورهای بزرگ از این رژیم برای  جهانیگروههای فشار  نیرنگ واراست. پشتیبانی  گردآوری شده ستیز نابسامانی ها در این رژیم انسان

و تاوان این اشتباهها را  دیگردخواهد  برای منطقه و غرب آسیبهای انسانی و مالی بسیار ، در زمان دراز، پایهسیاسی یا اقتصادی اشتباه نا بخشودنی است که

.ملتهای زحمت کش غرب خواهند پرداخت .  

مند خود می اندیشند نیروگروههای فشار  سودهایگفتگوهایشان با جمهوری اسالمی تنها به در  مردم آزادیخواه ایران اکنون بخوبی می بینند که کشور های بزرگ

ضمن توضیح . از جمله چند روز پیش رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان قائل نیستندحقوق بشر و دمکراسی در ایران  رایرزشی بو کوچکترین ا

 دست آوردحتی با آشکار شدن  ،. این کشورهایا دموکراسی در ایران نکردند و مردمحقوق بشر  نقض بهاشاره ای گفتگوهایشان با عوامل جمهوری اسالمی هیچ 

 در خاورمیانه تبهکارو نگهداری از رژیم های دینی  برپائی سیاست خود در آماده برای بازنگری ،جنگ و آشوب در منطقه شده است برپائیاشتباهاتی که منجر به 

بپذیرند. را کشورهای خاورمیانه تجزیه شدن، کمی بیشتر بر سر کار ماندنبرای  ،تا آماده اندبال امت هستند و نیستند، رژیمهائی که بدن  

 جهانیو اگر از پشتیبانی کشورهای آزاد بزرگ و رسانه های  ،ندآوررا به زانو در  خونخوار رژیم این توانندنشان دادند که می 1388مردم ایران در سال  

 زمان شایستهبرویشان بسته نمیشد، میتوانستند این رژیم دیکتاتوری را براندازند. همواره ایرانیان به دنبال  رسانه های جهانیبرخوردار میشدند و اگر ناگهان 

و مردمساالری را در  زیر کشندب آنان، ، چه با یاری معنوی کشورهای آزاد چه بدون یاریرا مالیان ستیز رژیم ایران چون لهستان و آفریقای جنوبی، ،میگردند تا

.ایران بر پا کنند . 

( در بر گیرنده سازمانهای زیر به ترتیب الفباجبهه همآهنگ مبارزان ایران )   

پیمان برای سوئد، انجمن فرهنگ ایرانزمین،  -اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن زنان پارسی

، جنبش حمایت دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی، جبههُ ملی ایران خارج از کشور، جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای

سوئد، سازمان ایران  -و آزادگاناز مبارزات ملت ایران، حزب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب سکوالر دموکرات ایران، حزب دموکرات مردم ایران، رادی

شمال تگزاس، سازمان ایرانیان سکوالر  -داالس، سازمان ایران پاد -لس آنجلس، سازمان ایران پاد -هوستن، سازمان ایران پاد  -آریزونا، سازمان ایران پاد -پاد

مشروطه خواهان ایران پادشاهی، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرباز، سازمان 

، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، دسازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایالت و عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوی

همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت، کانون خرد، کنگرهُ   

 از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند.


