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برای "اقدام به برگذاری یک نظرسنجی پيرامون بيانيه " همبستگی ایران"سایت 

کرده است، که نتایج مقدماتی آن در نمودار زیر گزارش شده " اتحادیه جمهوریخواهان
.است

 
، ميبایست نتایج ) نفر200 (جمعيت آماری کوچکی استنظر سنجی متکی بر  آنجا که از

این در . حاصله را با احتياط بسيار به کار برد و  به استنتاج چند نتيجه کيفی بسنده کرد
:، بر اساس نتایج حاصله، مشاهدات زیر قابل توجه استمرحله

  شرکت کنندگان خواهان اتحاد جمهوریخواهان ميباشند، و احتماال60%نزدیک به 
مستقل سياسی و تشکيالتی هویت یک معتقدند که جمهوریخواهان ميبایست با 

. وارد اتحادهای فراگيرتر شوند

1.

اتحاد جمهوریخواهان ميباشند، معتقدند که کسانی که طرفدار  60%نزدیک به 
شفاف نيست، از تشکل مردم برای تغيير بنيادی رژیم ميپرهيزد، " بيانيه"استراتژی 

.  از جمهوریخواهان را در بر نميگيردو طيف وسيعی 

2.

معتقدند که در مرحله ) 40%نزدیک به (در صد قابل مالحظه ای از شرکت کنندگان 
 مناسبتری برای اتحاد نيروهای چارچوب" جبهه فراگير دموکراسی"کنونی 

در مقابل تالش  لذا، تالش برای اتحاد جمهوریخواهان نميبایست . لپوزیسون است
برای ایجاد جبهه فراگير دموکراسی قرار گيرد، بلکه ميبایست به موازات آن انجام 

  .پذیرد

3.

برای بهبود درجه اعتبار نتایج .  ادامه پيدا خواهد کردتا پایان ماه ژوئن این نظر سنجی 
این کار برای .  حاصله، از خوانندگان عزیز دعوت ميشود در این نظر سنجی شرکت کنند

:    به آدرس زیر مراجعه کنيد
www.iransolidarity.com 

 نتایج نظر سنجی
با بيانيه موافقم، اشکاالت آن غير ساختاری 

است و در چارچوب پيشنهادی ميتوان آنها را 
.بر طرف کرد

A

اما .  وری استرد جمهوریخواهان ضاتحا
برنامه پيشنهادی شفاف و کافی نيست، از 

م برای تغيير بنيادی رژیم دتشکل مردم مر
ميپرهيزد و طيف وسيعی از جمهوریخواهان 

.را در بر نميگيرد

B

جبهه فراگير دموکراسی چارچوبی مناسبتر 
و ضروری تر برای اتحاد نيرو های اپوزیسيون 

.است

C
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