
 آشنائی کوتاه باجبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

 سابقۀ کار -1
(حدودیکسال پس از تشکیل کنگرة همبستگی ایرانیان) طرحی  2007جون  27در راستاي اتحاد هرچه بیشترنیروهاي مبارز ، در 

تهیه و به جامعۀ اپوزیسیون ارائه گردید و در راستاي رعایت نیازهاي سیاسیی روز در سال » جبهۀ متحد مبارزین ایرانی« بنام 

) .  با پخش گستردة طرح پیشنهادي ازهمۀ مبازان مؤکداً درخواست شد  1. ( پیوست شمارة اصالحات الزم در آن بعمل آمد 2009

 به هم به پیوندند. »اتحاد در عمل«براي ایجاد صدائی یگانه درگسترة سیاست جهانی و 

آست .همۀ   »عملاتحاد در «ضمن پخش دوبارة طرح اعالم گردید که این  جبهه رئیس و مدیر و دبیر و رهبر ندارد و هدف صرفاً

سازمانهائیکه به جبهه به پیوندند کامالً با یکدیکر برابرخواهند بود  و از ادغام یا ائتالف و تشکیل سازمانی فوق سازمانها پرهیز 

خواهد شد . با ارسال طرح به سازمانهاي معتبربراي نظر خواهی از آنها درخواست شد پیشنهادهاي تکمیلی خودراارسال 

 ).2شمارة نمایند.(پیوست 

ماه می  28در تاریخ » جبهۀ متحد مبارزین ایرانی« ) نخستین نشست  3پس از دعوت رسمی از این سازمانها ( پیوست  شمارة 

 بوجود آمد.» جبهه«بصورت کنفرانس تلفنی تشکیل گردید و هستۀ اولیۀ  2011

 هدف و اصول و مبانی مشترك-2

 ) : 4(پیوست شمارة  برابرچکیدة گفتگوها و توافقهادر نشست نخست 

اساس طرح و ایجاد جبهۀ واحدي از مبارزان براي براندازي جمهوري اسالمی و برقراري آزادي و دموکراسی  مورد تأئید قرار  - اوالً

براي براندازي و بر قراري آزادي و « عبارت تکمیلی   »اتحاد درعمل« گرفت و موافقت شد که ضمن تأئید هدف پیشنهادي 

 به آن افزوده شود.    »دموکراسی

 در مورد اصول ومبانی مشترك ، توافق شدکه اصول فشرده تر و به گونۀ زیر اعالم شوند:   -ثانیاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام جبهه -3

 اصول و مبانی مشترك براي اتّحاد نیروهاي مبارز

 اعتقاد به اینکه جمهوري اسالمی اصالح پذیر نیست و تنها راه نجات ایران براندازي    -)1(
 این رژیم است.       

 اعتقاد به استقالل و یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور. -)2(
 اعتقاد به جدائی دین از دولت و حکومت (سکوالریسم). –) 3(
 اعتقاد به اینکه محتواي حکومت آینده باید یر پایۀ آزادي و دموکراسی باشد. شکل –) 4(

 نتخابات آزاد (رفراندم) تعیین خواهند کرد. نظام را مردم پس از براندازي در یک ا         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        اعتقاد به منشور جهانی حقوق بشر و میثاقهاي پیوست آن.                                                                           –) 5(



جبهۀ همآهنگ « کمیتۀ  ویژه ایکه براي گزینش نام مناسب تشکیل شد، پس از بررسیهاي الزم پیشنهاد کرد  که جبهه به نام 

 نامیده شود .این پیشنهاد به تصویب  جبهه رسید. » مبارزان ایران

یک سازمان و مشارکت هرچه بیشتر در   باپذیرش اصل برابري همۀ هموندان وبراي پیشگیري از تمرکز امور –روش کار  -4

تمام سازمانهاي هموندپس از گفتگوهاي بسیار گسترده در  نشستهاي جبهه روشها و آئین کارهاي زیر بتدریج به  تصویب 

 رسیده و جبهه براساس آنها اداره میگردد.

 ادارة جلسات:  -الف 
مانهاوبه ترتیب حروف الفبا انجام دعوت براي تشکیل نشستها و ادارة آنها هربار به وسیلۀ یکی از ساز )1(

مییگیرد..چنانچه هر سازمان هموندي به هر دلیلی مایل به ادارة جلسه نباشد ، سازمان بعدي نشست را 

 اداره خواهد کرد و این مشارکت قابل تفویض نیست.

 در هر نشست یکنفر از نمایندگان هر سازمان هموند در گفتگوها شرکت میکند.در صورت ضرورت و با )2(

 موافقت مدیر جلسه نمایندة دیگر سازمان هموند میتواندیکبارادامۀ گفتگورا بعهده گیرد.

 دقیقه ز مان داده    3براي ایجاد فرصت  و امکان مشارکت همۀ هموندان به هر نماینده حد اکثر  )3(

 میشود تا فقط دربارة موضو ع مطروحه، نظر سازمان متبوعۀ خودرا اعالم کند.       

 ) تصمیمات با توافق و بصورت اجماع  صورت میگیرد. 4(

 ) صورت جلسۀ هر نشست بوسیلۀ مدیر نشست پیشین تنظیم میگردد و اسامی شرکت کنندگان،  5(

 تصمیمات گرفته شده ، سارمان دعوت کننده و دستور کار و تاریخ  نشست بعدي در آن نوشته         

 میشود.      

 

 کمیته به نامهاي  کمیتۀ رسیدگی به پیشنهاد هاي  2تاي پرهیز از ایجاد کمیته هاي ثابت در راس - کمیته ها:-ب

 هموندي  و کمیتۀ تدوین آگاهینامه بصورت زیر تشکیل شده اند:                                          
 مانها براي دو ماه انتخاب شده اندعضو میباشد و به ترتیب حروف الفبائی ساز 5)  هر کمیته داراي 1(               

 )  اولین سازمان الفبائی هر کمیته، رابط کمیته با نشست عمومی میباشد و وظیفۀ دعوت براي 2(             
 جلسات کمیته، اماده سازي مدارك وگردآوري اطالعات الزم و گزارش نتیجۀ کار به نشست                                  
 عمومی را به عهده دارد.                                

 پس از دو ماه اعضاي جدید جایگزین خواهند شد ولی براي پیوستگی اطالعات، هموند ردیف -)3(                                          
 ت کمیته را خواهد داشت.الفبائی براي دورة دیگر عضوی                                                

 پیوستن سازمانهاي جدید  -پ 

 براي معرفی سازمانها و رسیدگی یه پیشنهادهاي رسیده روش کار زیر انتخاب گردید: 
از سازمان نامزد شده براي معرفی به جبهه ابتدا نوعی استمزاج بدون تعهد بوسیلۀ هموند پیشنهاد دهنده بعمل  •

 میآید.



عمومی معرفی میشود و در صورتیکه مخالفت اصولی با پیشنهاد نباشد موضوع به  سازمان مورد نظر به نشست •
 کمیتۀ  رسیدگی ارجاع میگردد..

کمیته رسیدگی ، نتیجۀ بررسی را به نشست عمومی گزارش میکند و در صورت تأئید از سازمان پیشنهادي  •
 بهه شرکت نماید.نفر از هموندان سازمان در نشست بعدي ج 2دعوت میشود با معرفی حد اقل 

 نام سازمان جدید پس ار یکبار شرکت در نشست عمومی به فهرست الفبائی افزوده خواهد شد. •

نام سازمانیکه بیش ار سه جلسه پی در پی بدون دلیل موجه در جلسات شرکت نکند از فهرست الفبائی خارج  •
 خواهد شد.

 
 

 باور سیاسی -ت
یباشد و ازائتالف یا ادغام سازمانی  پرهیز خواهد شد م» اتحاد در عمل «چون هدف از تشکیل جبهه  )1(

بنابراین جبهه داراي باور سیاسی واحد نیست وهرسازمان هموند، بر اساس  منشور و مرامنائه و 
اساسنامه سازمان متبوعۀ فعالیت خود را ادامه میدهد ولی در جلسات جبهه از تبلیغ براي هرنوع باور 

 سیاسی پرهیز میگردد.
ه هائیکه در جبهه تهیه میگردد به نام جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران اعالم وپخش میشوند آگاهینام )2(

 واسامی  سارمانهائیکه مایل باشند در زیر آگاهینامه نوشته خواهد شد.
 

 
  

 


