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 ربجام و رستاخیز مردم اریان گذر از
  1397   اربرب     2577    اردتشهبی

 هم میهنان گرامی

را در روند سیاسی خاورمیانه ینی نو دورانتحریم های ایاالت متحده آمریکا  دوبارۀ پرزیدنت ترامپ برای خروج از برجام و برقراری تصمیم

 .خواهد داشت جهان سر انجام و منطقه، ،ماکشور ایبر بسیاری پیآمد هایکه  هگشود

کسر  ویابد میهزار بشکه کاهش  ۵00 تا 300میلیون بشکه به روزی ۲صادرات نفت ایران از روزی  آنست که از پیامدهای اقتصادی این تصمیم

  .خواهد ماندباز نیز دولت از پرداخت حقوق کارمندان  که رسیدخواهد  به آنجائیبودجه دولت روحانی 

با  نهمکاری آنا کاهش ویا قطع سبب آمریکا تحریمهایو بیمه و نیز بانک ها و موسسات اعتباری بین المللی از  ترابریترس شرکت ها و موسسات 

 شود.می کاالهای نفتی و غیر نفتی فروشو بروز دشواریهای بیشتر برای  جمهوری اسالمی

 افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. در کشور و نرخ بیکاری شدهمتوقف  ،الزمند کارایجاد که برای تولید و  ،سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 

 خواهد شد. رقمی و بروز تورم چندارزش پول ملی  کاهشسبب هرج و مرج  با ایران اقتصادو  منفی آغاز تحریم ها بر بازار راکد پیآمدهای 

 ود،هر چند درآمد ملی ایران صرف  ترویج تروریسم و ایجاد نا امنی در منطقه و  صرف تبلیغات رژیم در غزه و لبنان و یمن و سوریه و ... میش

، رژیم سردمداران و این در حالیست کهخواهند افتاد گروه بسیاری از طبقۀ متوسط به زیر خط فقر  ،باالو تورم  جدید اقتصادی هاییرو فشاراما پ

انتفال هر چه بیشتر دالر  در کارو، پیرو گزارشات، از هم اکنون  به چپاول دارائی های همگانی ادامه میدهند یهای مردم،دفارغ از دشواریها و نا امی

مره در نقد به خارج میباشند. سعی آنان این خواهد بود که هر چه بیشتر مردم ایران را زیر فشار مالی بگذارند تا بخاطر در گیری های زندگی روز

نادانند و نادرست می  انکارهایش همۀ در سران رژیم است، بخوبی آگاه ایرانباشند. روشن است که، همانگونه که ملت نفکر در گیری با رژیم 

 اندیشند.

و  شدخواهد  جمهوری اسالمیبیشتر انزوای  باعث برخی قدرتهای منطقه ای فشارهای سیاسی شکننده از سوی قدرتهای جهانی به ویژه آمریکا و

 .گردیدخواهند خود با رژیم  مناسباتدر  نا گزیر به بازنگری رژیم نیز پشتیبانچه بسا کشورهای 

ها را نابسامانی این وشدمیک یکو هر شدهشکاف میان جناح های حاکمیت  فتر شدنرباعث ژ از هم اکنوناجتماعی کنونی -ی اقتصادیهانابسامانی

 .قلم داد کنددیگر  ناشی از عمل کرد جناح

یک کودتای خزنده برای برکناری حسن  مانند هائی سازیزمینه ممکن است رژیم را وادار به  تحوالت و فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

مداران رژیم گفته است، به دیا، برای جلوگیری از برهم پاشی بیشتر برجام، همانگونه که یکی از سر بنماید.یا در گیریهای جناحی دیگر روحانی 

  پردازد.ند بداده ا 5+1کشورهایرشوه هائی که، برای برجام و باقی ماندن رژیم، به سیاستمداران  بندهای محرمانه این توافق و افشاگری در بارۀ

را  ددمنش رژیمسرانجام  تاامیدهای تازه برای رهایی، دست به نافرمانی های گسترده مدنی در سراسر کشور خواهد زد ملت به پا خاسته ایران با 

 .سرنگون سازندبرخیزند و این رژیم اشغالگر و ضد مردمی را  که زمان آنست ایران میدانند که آزادیخواه مردم اکنون آورد. در از پای

وظایفی است که اپوزیسیون باید در مد نظر داشته و سریعا  مهمتریناز  برای دوران گذارمدیریت در سطح میانه  ایجاد تشکیل نهادهای مدنی و 

از هیچ  نباید برای رسیدن به آنکه روزهای روشنی در پیش روی ملت قهرمان ایران است   ما نیز در این راستا بسیار میکوشیم. اقدام نماید.

 .نمودکوششی دریغ 

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

پارسننی در سننوئد، بنیاداروپننائی  انجمننن ایننران در داالس، انجمننن ایرانننی بننرای صننلح و آزادی و عنندالت، انجمننن فرهنننن ایننران زمننین، انجمننن زنننان

زرتشننت شناسننی، بنینناد دموکراسننی در ایننران، پشننتیبابان جنننبش دموکراسننی در ایننران، پیمننان بننرای دموکراسننی، ، جمعی ننت آزادیخواهننان ایرانننی در 

حنز  دمنوکرات منردم  فرزنندان فردوسنی، -فرانسه، جمعی ت خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت اینران، جننبش رنسنانی ایراننی

زمان جوانان ایران، سازمان اتحاد برای نجات ایران، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، رادیو آزادگان، سازمان ایران پاد  ، سـازمـان پیـام، سا

ازمان مشروطه خواهان اینران هوادار مشروطه پادشاهی، سازمـان سربـاز، سازمان سکوالرهای دموکرات ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوید، س

ن، پادشاهی، سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان همبسنتگی ایرانینا

کنوروش بنزرد در سنوئد، سازمان همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، فرهنگستان جهانی 

 کـانـون خـرد، کنگرۀ همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران

 

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


