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در باره شورای ملی و هدف آن
انتشار « منشور پیشنهادی شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد » از سوی چند ناشناس که به اعتراف یکی از دست اندرکاران
نخستین ،در جمهوری اسالمی به نگارش درآمده و چهل و چهار بار برای اصالح بدرون کشور باز گردانده شده است و همچنین فعال شدن
ناگهانی گروهی از پاکاران حکومت اسالمی که از پیشترها زیر آوازه زندانی سیاسی ،پاسدار ،دیپلمات وعضو وزارت اطالعات به غرب
گریخته بودند ،سازمان رستاخیز ایران را که بیش از سه دهه پیکار برای رهایی آریابوم را در کارنامه خود دارد بر آن داشت که منشور و
تالش برای برپایی شورا از سوی مامورین حکومت تهران ،تجزیه طلبان و باند بازی و دسته بندی های شگفت انگیز درون آن را نقشه ای
دیگر برای نگهداری جمهوری اسالمی و پس راندن شهیاران راستین و درهم پیچیدن آیین شاهنشاهی و قطع تداوم مشروطه پادشاهی بداند.
این منشور و شورای دنباله آن که تا این زمان خود مایه نفاق و دشمنی و درگیری میان شهیاران گشته است و به انگیزه دخالت بسیار اندک
ایرانیان در شورا فاقد مشروعیت مردمی است ،در حقیقت همانا جا افکندن طرح شوم چند سال پیش اصالح طلبان حکومتی در برپایی همه
پرسی و تنها مخالفت با اصل والیت فقیه است که ریشه در جنگ قدرت دستار بسران دارد که در آن زمان هم با مخالفت شدید شهیاران
روبرو شد و امروز هم با حجاب دیگری به نمایش در آمده است.
از آنجاییکه
 در این منشور سخنی از براندازی جمهوری اسالمی نشده است بند دوم این منشور تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران را به رای گذاشته است بند یازدهم این شورا ناظر به زمینه چینی برای تجزیه و چند پاره کردن ایران است شورا آشکارا خود را قانون گذار دانسته و از این رو به حقوق مردم تجاوز کرده است اساسا شورا دارای ساختار غیر دموکراتیک بوده و یک شورای نگهبان تصمیم گیرنده نهایی است شم اری از امضاء کنندگان منشور و منتخبین شورا از یاران مخلص حکومت اسالمی بوده و انباز در همه کشتار و چپاول و شکنجهدستاربسران بوده و دستانشان آغشته بخون ایرانیان است
 گروهی دیگر از امضاء کنندگان و شرکت کنندگان و اعضای درجه یک خانواده آنهامدام به جمهوری اسالمی سفر کرده و متهم بههمکاری با حکومت اسالمی ،نهادهای امنیتی بیگانه ،سازمان های تروریستی و گروه های دشمن شاهنشاهی هستند
 بعضی از این منتخبین و امضاء کنندگان دارای پیشینه های قاچاق انسان و مواد مخدر ،سرقت ،کالهبرداری ،مسایل ضد اخالقی و سابقههای کیفری و جنایی دارند
 شماری ناشناس و تنها با نام کوچک از ایران در شورا پذیرفته شده اند که هویت آنها معلوم نیست و اساسا روشن نیست که وجود واقعیدارند یا خیر؟
سازمان رستاخیز ایران با این شورا و منشور بشدت مخالف است.
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