
 ودیت جبهۀ همآهنگ مبارزان ایرانجبیانیه اعالم مو

ایران دوستان و میهن پرستان از همان آغاز برپائی رژیم جنایتکار و غاصب جمهوري اسالمی، نبرد خود را براي باز پس گیري 

 یهن از غاصبان و برکناري رژیم و نجات ملّت که در زندانی بوسعت ایران اسیرند، آغاز کردند.م

کامه و فاشیستی که با فرهنگ کهن ایرانی کمترین همخوانی ندارد، تمام کوششهاي پراکنده و تالشهاي کوچک خود رژیم 

 سرسازي ایران را یکی پس از دیگري  وبزرگ و ستایش انگیز ملّت به ویژه جوانان در راه کسب  آزاد یهاي نخستین انسانی و آزاد

سالحی وه آمده که جز میهن پرستی و عشق به ایران و خواستاري آزادي بست مردم. در این نبرد نابرابر ازیکسو کوب کرد

و با  خود براي ماندگاري ،مسلّح رژیمی خودکامه و کارگزاراننداشتند، حماسه ها آفریدند و جانها فدا کردند. از سوي دیگر

فروگذار  مردم ایران وشکنجه و اعدام ، ازهیچ فاجعه و جنایات ضد بشري و کشتارمتعلق به ملّت درآمد نفتوامکانات مالی 

 نکردند. 

 و همسوئی به این نتیجۀ منطقی رسیده اند که تنها راه پیروزي، اتحاد و یگانگی از چندسال پیش مبارزان داخل و خارج از کشور

مبارزه  کردن براي همسوتعدادي از سازمانهاي مبارزتعیین کننده گرد هم آمده و مبارزاتی است. از این رو اخیراً  عملیات

 را بنیاد نهادند. »جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران«باتالشهاي سازنده 

میدانند و  ملی ایرانیانستگی باد و همحهموندان جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان را نماد ات

و به اصول و   تعیین کرده عمل براي براندازي رژیماز راه اتحاد در نهادینه کردن مردم ساالري  و هدف خود را آزادسازي ایران

 اد دارند:قمبانی مشترك زیر اعت

 یم است.ژبه هیج روي اصالح پذیر نیست و تنها راه نجات ایران بنا بدرخواست ملّت ایران براندازي ر جمهوري اسالمی -1

 استقالل و یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران. -2

 ی دین ازدولت و حکومت (سکوالریسم).ازادي کامل باورهاي مذهبی ولی جدائ -3

 شکل نظام را مردم پس از براندازي در یک انتخابات آزاد (همه پرسی) تعیین خواهند کرد. -4

 وق بشر و میثاقهاي پیوست آن. قمنشور جهانی ح -5

همۀ هموندان آن باهم برابرند وبا نگهداري استقالل سازمانی و  .جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران داراي باور سیاسی واحد نیست 

براساس اساسنامه و مرامنامه ومنشور سازمانی خود برنامه ریزي کرده و به اجرا درمیاورند ولی در عملیات و  باورسیاسی ،

 ند. ند عمل میکحاقدامات اساسی در عمل به گونۀ مت

از همۀ گروهها وسازمانهاي سیاسی نیز درخواست میشود چنانچه به هماهنگ مبارزان ایران، جبهۀ با اعالم موجودیت اینک

 جمهوري اسالمی  اعتقاد دارند به این جبهه به پیوندند. ضد انسانیوبراندازي کامل رژیم باال  اصول و مبانی مشترك

 ي بعدي به آگاهی همگان خواهد رسید.چگونگی تنظیم واجراي برنامه هاي جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران در بیانیه ها
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