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به ملت ایران برجام ننگین توافق در بارۀ روحانی و خامنه ای خیانت  

2016 ژوئن، هخامنشی 2575برابر  1395  خرداد  
  

 کارحیات خود  زمانرژیم جمهوری اسالمی، که از آغاز پیدایش شالوده کارش بر دروغ، تزویر، ریا، فریبکاری و خدعه بنا شده، نه تنها در 

 ،واپسگرائی ایدئولوژی خویش، همواره نیز کفایت و کارآئی و نداشتننیاورده، بلکه، به علت  انجامو پیشرفت ملت ایران  شراه آسایمثبتی در 

 و منافع زیانهای هنگفت و جبران نا پذیری به منابع مالی و انسانی ،با تصمیم گیریهای غلط و مخالف منافع و مصالح مردم شریف ایران

 کشور وارد آورده است.

 رو تزویر به ملت ایران و آینده کشور تحمیل کرد خیانتی بزرگ بود که ضربه مهلکی ب نیرنگ"برجام" با  نامننگینی که رژیم زیر  افقتو

رژیم، چه در درون چه در بیرون کشور، با بزرگ نشان دادن خطر یک جنگ  مزدورانپیکر اقتصاد، حاکمیت و استقالل ایران وارد ساخت. 

ادامه دادند تا اینکه در هفته های اخیر یکی از مقامات کاخ سفید حقایق پشت پرده و  و بستن برجام گفتگوهاه پشتیبانی از واهی و دروغین، ب

فاش کرد و آشکار شد که گفتگوهای پنهانی میان آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا و خامنه ای، با  ،که منجر به توافق برجام شد را، اتفاقاتی

که، بر طبق  دمییابندو طرف به یک توافق نهائی دست  2012آغاز شده و در ژوئن  2009از سال  ،قابوس پادشاه عمان میانجیگری سلطان

دولت اوباما متعهد میشود که  برابرجمهور اسالمی برگزیده شود و در  آن، شخص مورد نظر آمریکا، یعنی حسن روحانی، به عنوان رئیس

هسته ای ایران برداشته شود. و  های برنامۀ  از رژیم جمهوری اسالمی پشتیبانی کند و تحریم وماید نن کوششیبرای سرنگونی رژیم مالیان 

برجام و برای جا انداختن آن و گمراه  سودایرانی پرداخت شد تا ب -ی سیاسی آمریکائیانیز مبالغ بسیاری به برخی از رسانه ها و سازمانه
د.عمومی آمریکا و جهان تبلیغ کننکردن افکار   

هم میهنان گرامی را به نکات  ویژهجبهه همآهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران که سرسختانه در پی براندازی کل نظام میباشد توجه 
 مهم زیر جلب مینماید:

و مدبر باشد و گاه به زمان، شجاع، مدیر آ عادل، با تقوی، می بایستولی فقیه  ،چون بموجب قانون اساسی ضد انسانی جمهوری اسالمی -1

به خود  دو خو را نداردیت رهبری حصال ،همان قانون اساسی واپسگرایشان 111بنا بر اصل  ،خامنه ای واجد هیچیک از این صفات نیست

  ملته برای خیانت و دروغگوئی ب و تعقیب جزائی او است که فتوای خود را در این زمینه درستکار معزول است و بر عهدۀ مراجع تقلید

کنند. صادر  

حسن روحانی نیز، چون انتصابش بر پایۀ خدعه و تزویر و فریب ملت ایران و با تبانی یک کشور خارجی )آمریکا( انجام گرفته، انتخابش  -2

و خود به خود معزول است. ندارد باطل است و انتصابش که از سوی خامنه ای صورت گرفته مشروعیت  

وادار به تصویب  زورودن توافق برجام، مجلس نا مشروع را به اکراه وب، که با آگاهی از استعماری نیز رئیس قوۀ مقننه علی الریجانی، -3

روت ملی را به تاراج گذارده، فاقد صالحیت است و افزون بر نیاز به تعقیب جزائی، مشروعیت ث دارائی و ظاهری آن کرده و از این راه
زول است.دروغین خود را از دست داده و مانند ولی فقیه مع  

هیچ اقدام قضائی بر پایۀ همین قانون  شدهرئیس قوۀ قضائی، که با آگاهی کامل از خیانت بزرگی که به ملت ایران صادق الریجانی،  -4

میباشد و بنابراین صالحیت برای ریاست قوۀ قضائی را اساسی ضد انسانی برای احقاق حق و اعادۀ حیثیت ملت شریف ایران نکرده، مجرم 
 ندارد.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مصلحت نظام ، که در این خیانت بر ضد مصلحت مردم شریک بوده است مجرم است. -5  

ر، اسال است در چنگال رژیمی فاسد، خونخو 37تنها راه نجات ملت ستمدیدۀ ایران، که  که بر این باور است جبهه همآهنگ مبارزان ایران

 بپاخاستن و یاری برای است، اتحاد و همبستگی و یگانگی همۀ نیروها فاقد صالحیت برای اداره کشور اسیر شدهضد انسانی، غیر ایرانی و 

.برای بر کناری رژیم جمهوری اسالمی، در کلیت و تمامیت آن، میباشد مردم ایران  

  

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

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

جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از  پیمان برای دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی، جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،

سوئد،  -حزب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب سکوالر دموکرات ایران، حزب دموکرات مردم ایران، رادیو آزادگانمبارزات ملت ایران، 

شمال  -داالس، سازمان ایران پاد -لس آنجلس، سازمان ایران پاد -هوستن، سازمان ایران پاد  -آریزونا، سازمان ایران پاد -سازمان ایران پاد

والر دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرباز، سازمان مشروطه خواهان تگزاس، سازمان ایرانیان سک

سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایالت و  سازمان ملی میهنی ایران، ، سازمان مشروطه خواهان بلوچ،پارلمانی ایران پادشاهی

، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون اروپایی برای آموزش جهان دسازمان نگهبانان ایران جاویعشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، 

 بینی زرتشت، کانون خرد، کنگرهُ همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران

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


