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زی دیکتاتوری جمهوری اسالمی پیروزی  رد شیپ است رستاخیز مردم اریان ربای رباندا
 1396ربارب  2576 دی ماه

دور از کمک های بیگانه و صرفاً با دستمایه میهن پرستی و  ،رود تا با عزمی راسخ و اراده آهنیناکنون که ملت بزرگ ایران می

حکومت فرقه ای و تبهکار جمهوری اسالمی را سرنگون و حاکمیت ملی را به دست آورد، سازمانها و نهادهای  ،بازگشت به هویت ملی

توان در کنار  همۀبلکه با  میکنند تأئید تنها نه را بخش رهایی و ملی خیزشفرهنگی و سیاسی عضو جبهه هماهنگ مبارزان ایران این 

آزادیخواهانه و سکوالر به  جنبشو همه کوشش خود را در جهت به ثمر نشاندن این  خواهران و برادران مبارز درون مرزی ایستاده

 . میگیرندکار

 .را به مواردی جلب نماید ،جوانان ایران زمین ویژهبه  ،میهنانبیند توجه همهماهنگ مبارزان ایران الزم می جبهۀ 

ش ملت ایران می بیند، خواهد کوشید که یا جهت روشن است که رژیم دد منش نیز، که خود را در برابر طوفان بزرگ خیز -1

. بنابراین هوشیاری ملی و تشخیص درست از نادرست یکی از از میان ببردمبارزه را تغییر دهد و یا آن را به طور کامل 

 عوامل کلیدی در پیروزی این رستاخیز است. مهمترین

به این ترتیب  دجنبش باشد و به کوش ضد خود و به دالیل گوناگون تظاهراتی برپا کند که در واقع ایادیرژیم خواهد کوشید توسط  -2

یکپارچه ملت ایران دودستگی و در صورت امکان کشمکش و زد و خورد ایجاد نماید تا زمینه دخالت برای سپاه  صفوفدر

 .کندقانونی سرکوبگر پاسداران و قلع و قمع میهن پرستان را 

زم است که افراد زمینه ایجاد تماس و ارتباط با ال، ببندد را مجازی فضای در ارتباطی های نالکا پیش از اینکه رژیم بتواند  -3

 .های مناسبی که تشخیص می دهند فراهم کنندیکدیگر را از راه

بدوش آنان تنها با پیگیری  پیروزی جنبش آزادیخوانه مردم ایران برای براندازی خیانت پیشگان عمامه دار و نوکران حلقه -4

شماری از مبارزات به گونۀ روزانه و هفتگی و ماهانه بدست میآید و گرنه همۀ انرژی های کوتاه زمان از دست میروند و 

 مبارزان و خانوادههای آنان بیهوده در گیر میشوند.

مغازه ها را در دستور کار جنبش خود  ملت شریف ایران هرگز یاغیگری و تخریب را تایید نکرده و حمله به اماکن مردم و  -5

 .نزنددست به خرابکاری به حساب ملت ایران  شباید مراقب بود که رژیم توسط عوامل .ندارد

 و همراه در کنار بگونۀ پیوسته همۀ سازمانهای سیاسی و فرهنگی ایرانی و آزادیخواهان جهان واجب است که در این زمان حساس بر

، بمانند و، هستندبر کف، آماده بر چیدن این رژیم خون آشام بی همانند در تاریخ بشریت  ایرانیانی که در درون مرز، با جان و دل

یاری مالی  درراستین درون میهن،  آزادیخواه و براندازانبه مبارزان  مندانهافزون بر پشتیبانی همه جانبه و پیشنهاد راهکارهای خرد

  می افتند کوشا باشند.  در گیر کهمبارزانی های  ن رستاخیز و خانوادهبرای پیگیری ای

جبهه هماهنگ مبارزان ایران رستاخیز ملت قهرمان ایران را به  مقامات عالی کشورهای محل اقامت سازمانهای عضو خویش و نیز 

ریف معنوی خود را از مبارزات بر حق ملت شو از آنان درخواست خواهد نمود که پشتیبانی سیاسی و  میکندمراجع بین المللی منعکس 

دیگر اجازه داده نمیشود که سیاستگذاران جهانی رنگ دیگری از بازیهای گذشته را با ما اینبار  . باید یاد آور شد کهایران دریغ ننمایند

 تکرار کنند.

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

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

جمعیّتت خترد ، جمعیّتت آزادیخواهتان ایرانتی در فرانسته، پیمان برای دموکراسیدر ایران،  پشتیبابان جنبش دموکراسی، بنیاداروپائی زرتشت شناسی

بترون  ستازمان، حتزب دمتوکرات متردم ایتران، فرزنتدان فردوستی -جنبش رنسانس ایرانتی، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، یشه ایپیشگان ر

ستازمان ، سازمان ایتران پتاد  )آریزونتا(، )لوس اَنِجلس( سازمان ایران پاد، سازمان ایران پاد  )هُوستُن(، رادیو آزادگان، پـان ایرانیست مرزی حزب

ستازمان ، سازمتـان سربتـاز، ستازمان جوانتان هتوادار مشتروطه پادشتاهی، سـازمتـان پیتـام، ستازمان ایتران پتاد  )شتمال تگتزاس(، اد  )داالس(ایران پت

زادی زنتدانیان آستازمان حقتوب بشتر بترای ، سازمان مشروطه خواهان ایتران پادشتاهی، سازمان نگهبانان ایران جاوید، سکوالرهای دموکرات ایران

سازمان همبستگی ، سازمان همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سیاسی

 نگهبانان یکپارچگی ایران، کنگرۀ همبستگی ایرانیان، کـانـون خـرد، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، زنان ایران

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


