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   جمهوری اسالمیرباندازی  رژیم آدمخوار ربای ملی اریانیان    رستاخیز 
1401ربارب    1825  مهرماه   

  ی با حمله ا  نراه یا  در   .گرفته است  رانیدر برابر خواست برحق ملت ا  ستادنی به ا   م یمزدور خود، تصم  انیبا حام  یاسالم  یجمهور  یران یضد ا  میرژ

همه   دیگر دانشگاه ها، استادان و  خوشبختانه پشتیبانی .د یدانشگاه را به خاک و خون کش ن یا ان ی( دانشجو امهری )آر  فیبه دانشگاه شر  انهی وحش

 مردم ایران از این دانشجویان کوبنده است.  

 .را قتل عام نمود  نی رانزمی فرزندان ا  نیتن از پاکتر 100از    شیپاک و شجاع بلوچستان حمله ور شد و ب ان یرانیبه ا یران یاز آن، رِژم ان پس

در اعمال قدرت    یسع  ،یانتظام  یاز گروهها  یبا حضور در جمع  که برای ادامه حیات نیاز بخون جوانان دارد،،    زمانه  ضحاک  ی،خامنه ا  یعل

 ، از جمله جنایت علیه بشریت. را نخواهد داشت  رانی ملت ا یروی مقاومت در برابر ن یارای ییروین چیه نکهیخود را دارد؛ غافل از ا یپوشال

  ملت در ضمن    .داردی اعالم م  رانیملت ا  این رستاخیزد خود را از  س د در  س  پشتیبانی  ران،یدر داخل و در خارج از ا  ران،یهنگ مبارزان اآهم  جبهه

با امتناع اما    ران،یملت ا  رستاخیزاز    جهان  همه آزادیخواهان  پشتیبانی  فشار  ری ز  ی،خارج  ی، اکنون که دولتهابماند  اری هش  همیشه  باید  رانیا

دیگر  ،  و پیش انداختن مزدوران خود با تبلیغات گمراه کننده  و   خود  یبا ترفندها  ستند،یکه خود پرورده اند، با  ی میدر برابر رژ  ست یبایم  ،باالجبار

در این راه تا آنجا پیش    .برسانندقدرت    به را    دیگری  نوکران  دوبارهخود منحرف سازند و  یاصل  ریرا از مس  رانیپاک ملت ا  امی ق  نیا  نمیتوانند

در حالیکه پرچم جدایی  ،  جلوگیری میکنند  در تظاهرات  و خورشید  از کشورهای اروپایی از ورود معترضین با پرچم شیر  یکیمیروند که پلیس  

 ند.  شتدا  تزازهاپروانه طلبان 

فرمانده هان فرصت طلب،    هاکنون زمان آنست که نیروهای انتظامی با دقت برای آینده خود و ایران تصمیم بگیرند که آیا فرمانهای جنایتکاران
جنایت ها و کشتار جوانان و کودکانی، که توقعی جز یک آینده روشن و ایرانی    ان در دزد و ضد ایرانی خود را بپذیرند و مسئول و شریک آن 

شان را به کشورهای دیگر منتقل کرده اند و ده ها یا  فامیل، فرماندهانی که از پیش  آزاد ندارند، باشند یا به مردم شریف و بیگناه به پیوندند
 . سدها میلیون دالر در بانکهای بین المللی ذخیره دارند

  و آینده   تامین زندگی روزمره لیل  بد  ها شخصی لباس و بسیج سپاه، ارتش، انتظامی، نیروهایاکثر    که  د اطمینان دار  ران ی هه همآهنگ مبارزان اجب

که ادامه جمهوری اسالمی جز نکبت، فساد، تبهکاری و فقر برای خانواده ها  بدانند  داست.  این دسته بای  فرمانبرداری از دستورات خانواده شان

گون خواهد کرد و چیزی جز شرکت در جنایات فرماندهانشان وعلی  نرژیم را سر  اینشان و برای ایران ندارد. نیز ملت قهرمان ایران بزودی  

به کشتار و سرکوب مردم    خواهند رسیدنخواهد ماند. اقلیت دیگر این نیروها بخاطر ایمانشان که در دنیای دیگر به رفاه   باقی  خامنه ای برایشان

و ایمانها کشتار جوانهایی، که برای تامین آینده، آزادی و رفاه برای نسل خود و نسلهای    هادر همه دینبیگناه می پردازند. اینان نیز باید بدانند که  

تنها در اثر مغزشوئی این باور به    که . اینان باید بدانندبحساب میآید  بزرگ نابخشودنیو گناه    پدیرفتنی نیسترند جانشان را فدا کنند،  ض ابعد ح

   آنان القا شده. 

و با    رانینشان ا  دی و خورش  ریمنحوس، با پرچم ش  میرژ  نیکامل ا  یتا برانداز  نیرانزمیدر کنار ملت قهرمان ا  رانیهنگ مبارزان اآهم  جبهه

 است  ستادهی استوار ا ،یآزاد  - یزندگ –: رضا شاه روحت شاد و زن یمل  رستاخیز  نیا نی ادیبن یشعارها

. 

 :الفبا بیهموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترت  یسازمانها

در سوئد،    یانجمن زنان پارس   ن،یزم  رانیو عدالت،  انجمن فرهنگ ا  یصلح و آزاد  یبرا  یرانیدر داالس،  انجمن ا  رانیانجمن ا

  یبرا مان یپ  ران،یدر ا یجنبش دموکراس  بابانیپشت ران،یدر ا یدموکراس  ادیبن  ،یزرتشت شناس ییاروپا ادیبن  ،یانجمن مردم ساالر

  شگان یخرد پ  تی  در فرانسه،  جمع  یران یا  خواهان یآزاد  تی  جمع  جبهه ملی خارج از کشور،،  ایران-لس انجلستشکیالت     ،یدموکراس

ا  تیجنبش حما   ،یا  شهیر ا   ران،یاز مبارزات ملت  برا   ران،یحزب دموکرات مردم  اتحاد  ا  یسازمان  پـان    ران،ینجات  سازمان 

سازمان    ،یسازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاه   ـام،یپاد،  سـازمـان پ  رانیسازمان ا   ،آزادگان  وی خارج از کشور،  راد  ستیرانیا

سازمان    ،یپادشاه  رانیسازمان مشروطه خواهان ا   د،یجاو  رانیسازمان نگهبانان ا   ران،یدموکرات ا  یسربـاز،  سازمان سکوالرها

برا  بشر  مل  نسازمان مشروطه خواها   ،یاسیس  انی زندان  یآزاد  یحقوق  نهال، سازمان سازم  ران،یا  یهنیم   یبلوچ،  سازمان  ان 
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  ی شورا  ورک،ی وین  یاتحاد و همبستگ   یشورا  ران،یزنان ا  یسازمان همبستگ  ر،یعشا   التیا  یسازمان همبستگ  ان،یرانیا  یهمبستگ

 رانیا یکپارچگ ی  ننگهبانا ان،یرانیا یهمبستگ ۀکوروش بزرگ در سوئد، کانون خرد، کنگر یفرهنگستان جهان ران،یا یراهبرد
. خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نماینداز گیرندگان در   


