
 

 آئین نامۀ جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران 

  

در  «اتحاد درعمل»  جبهه که هدف نهائیو باتوجه به  ، مشترک پذیرفته شده از سوی هموندانباتوجه به اصول و مبانی 

بوسیلۀ ملت  راستای برقراری آ زادی و نهادینه کردن مردم ساالری از راه براندازی جمهوری غاصب جمهوری اسالمی

مواداین  .به شرح زیر به  تصویب رسید  2302 سپتامبر 73جبهه در تاریخ  73ائین نامۀ  موقت در نشست  است،ایران 

  . آئین نامه موقت برحسب نیاز و با تصویب شورای همآهنگی قابل تغییرند

 :مقدمه -0

  هموند استقالل  هدف ادغام یا ائتالف سازمانی نیست و هریک از سازمانهای بهۀ همآهنگ مبارزان ایرانجدر

خودرا حفظ کرده و بر اساس اساسنامه و منشور و آئین نامه های سازمانی خود برنامه ریزی کرده و به اجرا در 

  .میآورد

  لزوماً نباید مورد توافق همۀ هموندان باشد ویا آگاهینامه ها به امضای جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران مصوبات

 .هموندان ، مصوبه تلقی میگردد برنامه ها با تأئید اکثریت قریب به اتفاقپیشنهادات و . همۀ هموندان برسد

 

 مجمع عمومی -2

تشکییل مع عمومی جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران از سخنگویان تمام احزاب ، سازمانها، گروههای سیاسی هموند جبهه جم

صکویب  ایکن تتمکام برنامکه هکای اجرائکی و فتالیتهکای متحکد جبهکه بکا . نامیکده میشکود« همکآهنیی شکورای »میشود و به نام 

 .شورا به مورد اجرا گذاشته میشوند

یکک یکا دنکد نفکر را بتنکوان جکایگزین خکود هریک ازسکخنگویان سکازمانهای همونکد بکا همکآهنیی بکا سکازمان متبوعکۀ خکود  

سکخنگوی اصکلی آن سکازمان   دنانچکه (2)یکا اسکی شکرکت نماینکد وی کارشنصکورت لکزوم در بحثهکا در(0) مترفی مییننکد تکا

 . همآهنگی حضور بهمرساند  بحای وی در شورا یاز آنها  یینفرحضورندارد 

در صکورت لکزوم بکرای باالترین مرجع تصمیم گیری جبهکۀ هماهنکگ مبکارزان ایکران میباشکد و میتوانکد« شورای همآهنگی»

 . مصلحت سیاسی، مصوبات کمیته هارا تغییر دهد ویا اجرای انهارا متوقف سازد

 به جای  «شورای همآهنگی»و  «  ایران جبهۀ هماهنگ مبارزان»  به جای  «جبهه» آئین نامه کلمۀ  ناز این پس در ای

 .بیار میرود« مجمع عمومی جبهۀ همآهنک مبارزان » 

 سخنگوی جبهه -7

 .برای مدت ییسال انتخاب مییند« سخنگوی جبهۀ» شورای همآهنگی از میان اعضای خود یینفر را بتنوان

 :عبارتند ار بههجوظائف سخنگوی 



 نظارت بر حسن اجرای تمام  مصوبات شورای همآهنگی و کمیته ها (0)

 امات خارجیقسیاسی در سطح اپوزیسیون و م تماس با مقامات و شخصیّتهای -(2)

    مصاحبه با رسانه های ایرانی و غیر ایرانی، بتنوان منتیس کنندۀ نظرات و خط مشی حبهه در مورد  -(7)

 مسائل سیاسی و رویدادهای ایران وحهان در رابطه با ایران        

  .شورای همآهنگیدر اولین فرصت به صدور آگاهینامه های ضروری وفوری و گزارش آن  -(4)

 تاونین از میان هموندان جبهه و واگذاری اختیارات نگو ودرصورت لزوم تتیین متتیین جانشین سخ -(5)

 . به آنها برای اجرای وظائف محوله        

 . امضای نامه های ارسالی حبهه به مقامات خارجی و سازمانها با ذکر آدرس برای دریافت پاسخ -(6)

 در صورت لزوم شرکت در نشستهای کمیته ها -(3)

 هاکمیته  -4

، شورای همآهنگی برحسب نیاز  کمیته های موقت و  بههجتالیتهای فام جبرای  تقسیم کار و مشارکت همۀ هموندان در ان

  .ئمی تشییل میدهد دا

 شییل میشوند و پس از انجام مأموریت ووظیفۀ تتیین شدهتروز کمیته های موقت کمیته هائی هستند که برحسب نیاز

  .منحل میگردند

دائمی کمیته هائی هستند که بطور دائم فتالیت دارند ولی اعضای آن بنا به تشخیص شورای همآهنگی قابل کمیته های 

  .تغییرند

اعضای اصلی نصف به اضافۀ یک ل قنفر میباشند و اجالس هر کمیته با حضور حد ا 5 حد افلکمیته ها اصلی ایضاع

  .رسمیّت خواهد داشت

اطالع شورای های کتبی کارهای انجام شده را باکمیته مدارک و اسناد و سابقه  فتلیدبیرهر گاه دبیر هر کمیته تغییر یابد، 

 .خواهد دادهماهنگی  به دبیر متخب بتدی تحویل 

 :کمیته های موقت -الف

کمیته های موقت را باتوجه به ماهیت کمیته وتجربه و تخصص هموندان  ،شورای همآهنگی بر اساس نیاز 

 ،  «کمیتۀ آئین نامه و تشییالت»، « کمیتۀ نشست حضوری» ، « کمیتۀ تظاهرات»مانند  ،تشییل میدهد

گونگی گردش کار هر کمیتۀ دحدود وظائف و اختیارات و شورای همآهنگی   .آن مانندو « کمیتۀامور مالی» 

 .را تتیین مییند موقت

     :کمیته های دائمی-ب

دنانچه . هموندان انتخاب میشوند تجربه و تخصص ماهیت کار، به با توجهین داوطلبان بهموندان کمیته ها از 

افراد متخصص برای عضویت در کمیته ها کافی نباشند، نیازمندیهای کمیته ها از افراد با تجربۀ عضو هریک 

 .نان تأمین میگرددآازسازمانهای هموند  بامترفی سخنگویان 

بهرۀ  و تدوین مییندوظائف خوددرا و شرح انتخاب کمیتهدبیر کمیته را ازبین اعضای  ،هرکمیته پس از تشییل

 .   گزارش میشود«شورای همآهنگی»   به کار به وسیلۀ دبیر کمیته برای تصویب نهائی



با اطالع شورای همآهنگی،  افراد کارشناس وطن پرست را ازمیان ایرانیان  ،کمیته ها میتواننددر صورت نیاز 

کار کمیته ها بهره  بیار نمایند و از نظرات مشورتی آنها در امر پیشرفتبتنوان ناظر دعوت  جبههخارج از 

 .دنکن گیری

همآهنگی  به ویژه هرزمان که سازمانهای جدیدی به جبهه میپوندند، شورای ،برای پشرفت بیشتر کار

 .نمایدمیتواندداوطلبان دیگری را تتیین و به عنوان عضو اصلی به کمیته ها مترفی 

 :مورد تأئید شورای همآهنگی قرارگرفته اند زیر تاکنون دائمی میته هایک

 آگاهینامهکمیتۀ  – (0)

 پژوهشها و بررسی داده هاکمیتۀ  – (2)

 این کمیته وظائف محوله از سوی شورای همآهنگی را با همآهنگی کامل     روابط خارجیکمیتۀ  – (7)

 با سخنگوی جبهه انجام خواهد داد   

 تبلیغاتعمومی و کمیتۀ روابط  – (4)

   کمیته مالی – (5)

 هموندیکمیتۀ  – (6)

   گروه فرهنگی  - (3)

  

 

   


