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پس از سالها کوشش ،در این روزها ،در اعتراض به کشته شدن شجاع دخت ایران مهسا امینی ،مبارزات مردم ایران،
به یک قیامی ملی  ،عمومی و سراسری بی نظیر تبدیل گردیده است  .داخل کشور در تمام شهرها مردم بپا خواسته اند
تا رژیم فاسد ،سفاک و خونخوار را از میان ببرند و به همانگونه ایرانیان خارج از کشور یکدست و یک صدا این اتحاد
همگانی را به اثبات رسانیده اند .اما باید بدانیم که به تازگی رسانهها و ناشران که در گذشته ،در رابطه با مبارزات ملت
ایران ،سکوت اختیار میکردند و هیچگونه اقدامی بعمل نمی آوردند ،اکنون در راه نشان دادن جانفشانی مردم ایران قدم
پیش گذاشته و بمیدان آمدن مردم ایران را در داخل و خارج در همه ابعادش منتشر مینمایند و اسباب سپاسگزاری ملت
را فراهم آورده اند.
ملت ایران ،از کوچک و بزرگ ،زن و مرد  ،کف خیابانها مانده اند و حکومت اسالمی را نمیخواهند و تا نرسیدن به
پیروزی از میدان بیرون نخواهند رفت .در این کار زار جبهه هماهنگ مبارزان ایران همراه و همدوش ملت ایران دست
از مبارزه بر نداشته و هر کاری الزم باشد برای رسیدن به این هدف مقدس نجات ایران دریغ نخواهد کرد.
اکنون زمان آنست که جهان آزاد ،بویژه اروپا ،نیز به مماشات وپشتیبانی از این رژیم و سکوت و چشم پوشی از جنایات
آنان در سرکوب و گلوله باران جوانان ایرانی ،به نام منافع ملی و یا امضای توافق هسته ای یا برای اهداف سیاسی،
پایان دهند و از پخش خبرهای مبارزات مردم ایران و تظاهرات همراهی ده هزار ایرانی در کشورهای جهان در رسانه
های خود جلوگیری نکنند ،روشی که در چندین دهه برای کنترل پخش خبرهای مبارزات ملت ایران بکار میبردند ولی
خوشبختانه به تازگی این محدودیت پخش کم شده.
جبهه همآهنگ مبارزان ایران همگام با میلیونها ایرانی خارج از ایران صدای ملت مبارز ایران را ،که خواهان به زیر
افکندن جمهوری اسالمی تبهکار و برقراری دمکراسی در ایران است ،به گوش جامعه جهانی میرساند تا از پارلمانها
و دولتهای خود بخواهتد که از مبارزات مردم ایران حمایت کنند ،سفیران خود را از ایران خارج کنند و سازمان ملل
متحد را وادار کنند قطعنامه ای در باره نقض حقوق بشر در ایران صادر کند.
سازمانهای هموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترتیب الفبا:
سازمانهای هموند به ترتیب الفبا ،انجمن ایران در داالس ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت ،انجمن فرهنگ
ایران زمین ،انجمن زنان پارسی در سوئد ،انجمن مردم ساالری ،بنیاد اروپایی زرتشت شناسی ،بنیاد دموکراسی در
ایران ،پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران ،پیمان برای دموکراسی ،تشکیالت لس انجلس-ایران ،جبهه ملی خارج
از کشور ،جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه ،جمعیت خرد پیشگان ریشه ای ،جنبش حمایت از مبارزات ملت
ایران ،حزب دموکرات مردم ایران ،سازمان اتحاد برای نجات ایران ،سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور ،رادیو
آزادگان ،سازمان ایران پاد ،سـازمـان پیـام ،سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی ،سازمان سربـاز ،سازمان
سکوالرهای دموکرات ایران ،سازمان نگهبانان ایران جاوید ،سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی ،سازمان
حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی ،سازمان مشروطه خواهان بلوچ ،سازمان ملی میهنی ایران ،سازمان نهال،
سازمان همبستگی ایرانیان ،سازمان همبستگی ایالت و عشایر ،سازمان همبستگی زنان ایران ،شورای اتحاد و
همبستگی نیویورک ،شورای راهبردی ایران ،فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در سوئد ،کانون خرد ،کنگرۀ همبستگی
ایرانیان ،گروه همایش رهایی ،نگهبانان یکپارچگی ایران
از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند.
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