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باهدف اتحادوهمبستگی نیروهاي مبارز ایرانی براي  2006درششم جون  (ISC)ایرانیان   کنگره همبستگی

برقراري ونهادینه کردن مردمساالري وآزادي وحق حاکمیت ملّی پس ازبرکناري رژیم جمهوري اسالمی  
نفرازایرانیان میهن پرست که ازکشورهاي اروپا و کانادا و ایاالت متحده امریکا گردهم  375بامشارکت بیش از

نفرازکنشگران سیاسی رسیده  300 ودندتشکیل شد . این کُنگره درپاسخ به فراخوانی که به  امضايآمده ب
نفرازداوطلبان براي تشکیل شوراي نجات ایران دریک انتخابات آزادوبارأي مخفی  45بودآغازبکارکرد و 

ازبرکناري جمهوري برگزیده شدند وبرنامه ریزي خودرابراي طرحهاي دورة گذار و دورة بازسازي ایران پس 
اسالمی آغازکردند . دراین کنگره کنشگران سیاسی باباورهاي سیاسی ومذهبی گوناگون حضورداشتند، 
یکسال پس ازآن باتوجه به شرایط بحرانی بین المللی ناشی ازسیاست نابخردانه جمهوري اسالمی واعدامهاي 

کارگران وبه همه طبقات مردم، به تمام پی درپی و فشار مستمربه دانشجویان، زندانیان سیاسی، زنان، 
سازمان هاي مبارزوطیفهاي گوناگون پیشنهادگردیدکه براي همبستگی واتحاد بیشترنیروهاي مبارزبه هم به 

پیوندند وتشکیل نیروي مؤثرتروکارآمدتر رافراهم پیوندند وتشکیل نیرویمؤثرتروکارآمدتر رافراهم سازند. 
 سازند.

ی ایرانیان توانست سایرسازمان هاي  مبارز ازطیفهاي گوناگون سیاسی پس ازمدتی کنگره همبستگ
 است وکنگره » اتحاددرعمل « رامتقاعدکندکه هدف 

همبستگی ایرانیان باورداردکه براي تحقق اتحادواقعی نیروها شرط الزم وکافی، برابربودن سازمانهاي مبارز 
 رد.ازلحاظ تشکیالتی است وهیچ سازمانی بردیگري برتري ندا

باپذیرش این باوربتدریج سازمانهاي متنوع سیاسی اعم ازطرفداران نظام پادشاهی  یا جمهوریخواهان  
گوناگون و دارندگان گرایشهاي مختلف سیاسی گردهم آمدند وبراي اولین باردرتاریخ اُپوزیسیون ایرانی 

سازمان تولّدیافت و  10جبهه همآهنگ مبارزان ایرا ن بامشارکت  2011درتاریخ بیست وهشتم ماه مه 
 سایرسازمانهابتدریج به آن پیوستند . 

سازمان گذشته است . برنامه جبهه آنست که تمام سازمانهاي مبارز  24امروزخوشبختانه تعدادآنها ازمرز 
 فعال راکه سابقه کارآئی مثبت دارندتشویق کند به جبهه به پیوندند.

وداراي یک باورمشخص ومعین نیست ولی بعنوان جبهه جبهه همانگونه که ازنامش پیداست، حزب واحد 
 وبراي ایجادهمآهنگی درعملیات واتحادواقعی نیروهاي مبارز فعالیت می کند. 

باقبول پرچم سه رنگ شیروخورشیدنشان بعنوان نماد ملّی، همه اعضاي جبهه به توافق رسیدندکه اصول و 
 است مبناي کارقرارگیرد.  مبانی مشترکی که دراساسنامه هریک ازسازمانها مندرج



ضمن بیانیۀ اعالم  2012(مصادف باتاریخ اعالم مشروطیت) برابرچهارم اوت  1391امردادسال  14درتاریخ 
موجودیت جبهه این اصول ومبانی مشترك که از خردجمعی الهام گرفته است به آگاهی عموم  رسید . این 

 اصول بطورفشرده ازاینقرارند

صال ح پذیر نیست و براي برقراري نظامی مردم ساالرواعمال حق حاکمیت مردم، جمهوري اسالمی ا  – 1

 بایداین رژیم به خواست ملّت ایران وبدست مردم ایران برکنارشود.       

 استقالل ویکپارچگی وتمامیت ارضی کشور .  - 2

 آزادي کامل باورهاي مذهبی ولی جدائی دین ازحکومت وسیاست .     – 3

 وع نظام آینده ازراه همه پرسی سالم وآزاد .    تعیین ن – 4

 اعالمیه جهانی حقوق بشر .مفادرعایت  – 5 
باالترین مرجع جبهه، مجمع عمومی وشوراي همآهنگی است . مجمع عمومی جبهه همآهنگ مبارزان ایران 

» همآهنگیشوراي « ازسخنگویان تمام احزاب، سازمانها، گروه هاي سیاسی هموندجبهه تشکیل وبه نام  
 نامیده میشود . تمام برنامه هایاجرائی وفعالیتهاي متحدجبهه باتصویب این شورا به اجرا درمیآید .

جبهه همآهنگ مبارزان ایران بامجموع تجربیات هموندان خود، نیروي انسانی مبارزاتی غنی وکارآمد رادارد 
وبا داشتن طرحهاي دورة گذاروتدارك براي تهیه طرحهاي بازسازي ایران وطرحهاي عملیاتی وارتباط بامیهن 

پرستان درون مرز، کارآمدترین وآماده ترین نیروي اپوزیسیون خارج ازکشوربراي برقراري ونهادینه کردن 
مردمساالري وحقوق بشردرایران است . واین باورمثبت راداردکه تنهاراه رهائی ازمصیبت ومشکل بزرگ ملّی 

وبین المللی موجود یعنی وجودجمهوري اسالمی ، برکناري این رژیم غاصب ونامشروع بوسیله ملّت ایران 
 وباپشتیبانی معنوي دنیاي آزاد میباشد.

 


