
 بیانیھ کنگره ھم بستگی ملی ایرانیان در پشتیبانی از قیام آبانماه 

 ،شیر زنان و دالور مردان مبارز ایرانزمین ھم میھنانمان

جنایت ، چپاول ،  میبالیدیم خون چکھ میکند . سرزمینی کھ بھ آن  ،چھل سال است کھ از اسمان ایران 
ھولناکترین جنایات بشری را در طول با نام اسالم  کھ مالیان آبرو باختھ ایست  دستاوردفساد و فحشا ، 

 این چھار دھھ مرتکب شده اند.

دسیسھ بین  کیم منحوسی کھ در پی یندش آورانسانی توسط رژالمانھ و چاجرای ھمھ نباید ھای  ظ
را در چنان شرایط اسفناکی فرو برد کشورمان قدرت دست یافت و بھ  سیاسی  فریبگرانالمللی و خیانت 

 در ھرکوی و برزن شنید.میتوان را  زاریکھ شیون و 

افتخار میکردند امروز در ماتمکده ای ستبر بھ ایرانی بودن خود ھای باسینھ  روزی  کھ میھنانی ھم
  زندگی میکنند کھ لقمھ شان را در کاسھ ای از خون دل میزنند.

وزھای سیاه و بازگشت بھ قانون اساسی مشروطیت با در نظر گرفتن جدائی در راستای گذشتن از این ر
و برای رسیدن دوباره  دین از دولت و حکومت و اسقرار دمکراسی پارلمانی مبتنی بر بیانیھ حقوق بشر

بھ افتخار و آبروی جھانی " کنگره ھمبستگی ملی ایرانیان" حمایت بی چون و چرای خود را از 
 مبارزین آزادیخواه میھنمان اعالم میدارد.

" با باور بھ یکپارچگی ایران و یکپارچگی ملی و با اتکاء بھ نیروی کنگره ھمبستگی ملی ایرانیان"
دیخواه میھنمان ، در شرایطی پا بمیدان مبارزه میگذارد کھ ھموطنانمان از ابتدائی انکار ناپذیر مردم آزا

و در راه  مبارزه با اشغالگران جنایت پیشھ، باران گلولھ ھای ترین حقوق انسانی خود بی بھره بوده 
دوباره  آتشین را در قلب ھای خو میپذیرند و بر طناب دار با لبخند بوسھ میزنند تا راھشان برای آزادی

مردم  پس از بر اندازی رژیم ننگین میھن ادامھ یابد. ایرانی آزاد با نظامی بر اساس رای راستین 
 اسالمی و ایرانی کھ ھمھ بھ آن ببالیم و شایستھ ساالری مبنای پیشرفت ھر ایرانی باشد.

را دربر  در این روز ھای حساس و خطیر از تاریخ میھنمان و خیزشی کھ میرود تا سر تا سر کشور
بگیرد و روزنھ ھای امید بیش از ھمیشھ چیرگی نور بر تاریکی را نوید میدھد ، ھمھ ما با دستان توانا 

بھ ھم بستگی و با ھمکاری و ھمدلی و فقط با اتکاءبھ نیروی خلل ناپذیر ملت ایران و با تکیھ بر اھرم 
رشکوھی کھ شایستھ آنیم برسیم.تا بار دیگر بھ روزھای پ پرداختھ این رژیم جنایتکاربر اندازی   

" ، در کنار ھمھ اقشار مبارز برای ریشھ کن کردن این طاعون چھل "کنگره ھم بستگی ملی ایرانیان
 سالھ ، پیمان یگانگی بستھ  وتا سرنگونی این حکومت سراپا ادبار از پای نخواھد نشست.

نتوانست  غالگران خونخوار اسالمی اشسال کشتار بدون وقفھ  ۴۰ھم میھنان مبارز و آزادیخواه ، اگر 
فریاد آزادیخواھی ایرانیان آزاده را خاموش کند ، ھرگز قادر نخواھد بود بھ ادامھ روندی کھ در پیش 

خواھد بود.   بپردازد ومحکوم بھ پایانی درد آلود  گرفتھ است  

ھ تاپایان راه و با تمام شیر زنان و دالور مردان ایران، "کنگره ھمبستگی ملی ایرانیان" پیمان میبندد ک
وجود با شما مبارزین بوده و از ھیچ کوششی برای پشتیبانی از شما رزمندگان راه آزادی دریغ نخواھد 

 ورزید.

 پایدار باد ملت مبارز و آزادیخواه ایران.

 پاینده  ایران 

 


