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رستاخیز ملی اریانیان ربای رباندازی رژیم آدمخوار هوری اسالمی
مهرماه  2581ربارب 1401

رژیم ضد ایرانی جمهوری اسالمی با حامیان مزدور خود ،تصمیم به ایستادن در برابر خواست برحق ملت ایران گرفته است .در اینراه با حمله ای
وحشیانه به دانشگاه شریف (آریامهر) دانشجویان این دانشگاه را به خاک و خون کشید .خوشبختانه پشتیبانی دیگر دانشگاه ها ،استادان و همه
مردم ایران از این دانشجویان کوبنده است.
رژم انیرانی به ایرانیان پاک و شجاع بلوچستان حمله ور شد و بیش از  100تن از پاکترین فرزندان ایرانزمین را قتل عام نمود.
پس از آنِ ،
علی خامنه ای ،ضحاک زمانه  ،که برای ادامه حیات نیاز بخون جوانان دارد ،با حضور در جمعی از گروههای انتظامی ،سعی در اعمال قدرت
پوشالی خود را دارد؛ غافل از اینکه هیچ نیرویی یارای مقاومت در برابر نیروی ملت ایران را نخواهد داشت ،از جمله جنایت علیه بشریت.
جبهه همآهنگ مبارزان ایران ،در داخل و در خارج از ایران ،پشتیبانی سد در سد خود را از این رستاخیز ملت ایران اعالم میدارد .در ضمن ملت
ایران باید همیشه هشیار بماند ،اکنون که دولتهای خارجی ،زیر فشار پشتیبانی همه آزادیخواهان جهان از رستاخیز ملت ایران ،با امتناع اما
باالجبار ،میبایست در برابر رژیمی که خود پرورده اند ،بایستند ،با ترفندهای خود و با تبلیغات گمراه کننده و پیش انداختن مزدوران خود ،دیگر
نمیتوانند این قیام پاک ملت ایران را از مسیر اصلی خود منحرف سازند ودوباره نوکران دیگری را به قدرت برسانند .در این راه تا آنجا پیش
میروند که پلیس یکی از کشورهای اروپایی از ورود معترضین با پرچم شیر و خورشید در تظاهرات جلوگیری میکنند ،در حالیکه پرچم جدایی
طلبان پروانه اهتزاز داشتند.
اکنون زمان آنست که نیروهای انتظامی با دقت برای آینده خود و ایران تصمیم بگیرند که آیا فرمانهای جنایتکارانه فرمانده هان فرصت طلب،
دزد و ضد ایرانی خود را بپذیرند و مسئول و شریک آنان در جنایت ها و کشتار جوانان و کودکانی ،که توقعی جز یک آینده روشن و ایرانی
آزاد ندارند ،باشند یا به مردم شریف و بیگناه به پیوندند ،فرماندهانی که از پیش فامیلشان را به کشورهای دیگر منتقل کرده اند و ده ها یا
سدها میلیون دالر در بانکهای بین المللی ذخیره دارند.
جبهه همآهنگ مبارزان ایران اطمینان دارد که اکثر نیروهای انتظامی ،ارتش ،سپاه ،بسیج و لباس شخصی ها بدلیل تامین زندگی روزمره و آینده
خانواده شان از دستورات فرمانبرداری است .این دسته باید بدانند که ادامه جمهوری اسالمی جز نکبت ،فساد ،تبهکاری و فقر برای خانواده ها
شان و برای ایران ندارد .نیز ملت قهرمان ایران بزودی این رژیم را سرنگون خواهد کرد و چیزی جز شرکت در جنایات فرماندهانشان وعلی
خامنه ای برایشان باقی نخواهد ماند .اقلیت دیگر این نیروها بخاطر ایمانشان که در دنیای دیگر به رفاه خواهند رسید به کشتار و سرکوب مردم
بیگناه می پردازند .اینان نیز باید بدانند که در همه دینها و ایمانها کشتار جوانهایی ،که برای تامین آینده ،آزادی و رفاه برای نسل خود و نسلهای
بعد حاضرند جانشان را فدا کنند ،پدیرفتنی نیست و گناه بزرگ نابخشودنی بحساب میآید .اینان باید بدانند که تنها در اثر مغزشوئی این باور به
آنان القا شده.
جبهه همآهنگ مبارزان ایران در کنار ملت قهرمان ایرانزمین تا براندازی کامل این رژیم منحوس ،با پرچم شیر و خورشید نشان ایران و با
شعارهای بنیادین این رستاخیز ملی :رضا شاه روحت شاد و زن – زندگی  -آزادی ،استوار ایستاده است
.

سازمانهای هموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترتیب الفبا:
انجمن ایران در داالس ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت ،انجمن فرهنگ ایران زمین ،انجمن زنان پارسی در سوئد،
انجمن مردم ساالری ،بنیاد اروپایی زرتشت شناسی ،بنیاد دموکراسی در ایران ،پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران ،پیمان برای
دموکراسی ،تشکیالت لس انجلس-ایران ،جبهه ملی خارج از کشور ،جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه ،جمعیت خرد پیشگان
ریشه ای ،جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران ،حزب دموکرات مردم ایران ،سازمان اتحاد برای نجات ایران ،سازمان پـان
ایرانیست خارج از کشور ،رادیو آزادگان ،سازمان ایران پاد ،سـازمـان پیـام ،سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی ،سازمان
سربـاز ،سازمان سکوالرهای دموکرات ایران ،سازمان نگهبانان ایران جاوید ،سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی ،سازمان
حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی ،سازمان مشروطه خواهان بلوچ ،سازمان ملی میهنی ایران ،سازمان نهال ،سازمان
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همبستگی ایرانیان ،سازمان همبستگی ایالت عشایر ،سازمان همبستگی زنان ایران ،شورای اتحاد و همبستگی نیویورک ،شورای
راهبردی ایران ،فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در سوئد ،کانون خرد ،کنگرۀ همبستگی ایرانیان ،نگهبانان یکپارچگی ایران
از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند.
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