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 بنام خداوند آزادگی

                   !رفراندوم
 

 !ملت شريف ايران
 

در این جهت، اعتماد .  يم به مبارزه گرفته اید، تصما جهت تعيين سرنوشت خود که شمسالهاست 
قرار داده و از ایشان جز تجویز به تحمل مردم و "  دوم خردادی ها "ست بی کفایت  خود را بد

جبهه دمکراتيک مردم "در طول این دوران .  شراکتشان با مافيای قدرت و ثروت حاصلی ندیدید
اتحادیه ملی " سازمانهای تابعه اش چون و"  با دبير کلی مهندس حشمت اهللا طبرزدی"ايران

فرزاد " (جبهه متحد دانشجویی"و ...) منوچهر و اکبر محمدی و "(دانشجویان و فارغ التحصيالن
آنها با آگاهی از .  همواره همراه شما بوده اند... و ...) حميدی و حسن زارع زاده اردشير و 

 و اوضاع و شرایط متزلزل داخلی و ،"اصالح طلبان"خواست های مردم، و وابستگی حکومتی 
جمهوری اسالمی، آری ( پرچم رفراندوم عدم مشروعيت ملی نظام ،بين المللی حکومت استبدادی

، "اصالح طلب" ، در مقابل سازشکاران 1378 تير ماه 18را برافراشتند و در روز ) يا نه؟
 که از بوجود  ، حکومت. خواستهای دانشجویان دمکرات را مطرح کرده و به ميان مردم بردند

  به سرکوب وحشيانه  رزمندگان ،دانشجویان و دیگر بخشهای مردم ایران هراسان بوداتحاد آمدن 
به اعدام و زندانهای طویل المدت روی آورده و آنان را  " اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصيالن"

در این راه بسياری از فعالين و هواداران ما مورد سرکوب ، آزار و خشونت قرار .  محکوم کرد
حشمت اهللا طبرزدی،منوچهر و اکبر هم اکنون ، فرزندان دلير مردم شریف ما .  گرفتند

بی، عباس دلدار، محمدی،اميد عباسقلی نژاد، کيانوش سنجری، مهرداد لهراسبی، احمد باط
و بهروز جاويد تهرانی،بختياری،علی افشاری، اکبر گنجی، ناصر زرافشان، سيامک پورزند 

 ادامه  به مبارزه دليرانه خود، در سياهچالهای قرون وسطائی حکومتهزاران زندانی سياسی دیگر
ر خود نگاه  را ددمکرات آزادهزندانی ساخته نشده که بتواند روح يک  نشان می دهند که داده و
ساختار "  آیا تا کنون شنيده اید که حتی یک تن از همرزمان ما لزوم برگزاری رفراندوم . دارد

مزدوران جنایتکار معامله کرده باشد؟  این دليران هر !" التفات"را به بهای آزادی و یا " شکن 
دانبانان خود جهنم  و زندان را برای زنروز مشتاقانه در رویارویی با این  دژخيمان به سر برده

  روزی اعتصاب غذا، روز دیگر نامه به مجامع بين المللی، و دوباره تاليف و انتشار .کرده اند
کتابها، بيانيه ها و دادن رهنمودها به خارج از زندان، امان حکومتيان ضد فرهنگ و انسانيت را 

 .بریده است
 با رشد چشمگير آگاهی مردم، و  قاطعانه اعالم می نماید که"جبهه دمکراتيک مردم ايران"

 . حمایت رو به گسترش ایشان از رزمندگان دمکرات ، مبارزه به مراحل نهایی نزدیک می گردد
 !آماده باشيد، 82 تير در سال 18برای شرکت در تظاهراتهای آينده و بخصوص سالگرد 

 
 !گسسته باد زنجير استبداد... برقرار باد دمکراسی  ... زنده باد آزادی
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