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گام  کار یهم    انریبا جنبش ملت ا یو هم
1401ربارب    1825  مهر ماه   

،  رانیا  بارزات مردمم،  ین یمهسا ام  رانیکشته شدن شجاع دخت ا  به  در اعتراض   ،هاروز  نیدر ا  ،از سالها کوشش  پس

ند  است . داخل کشور در تمام شهرها مردم بپا خواسته ا   ده یگرد  لی تبد  رینظ  یب  یو سراسر  ی، عموم  یمل  یامیق   یک  به

  اتحاد  نیصدا ا کیو  کدستی خارج از کشور  انیرانیهمانگونه اه ببرند و ب انیفاسد، سفاک و خونخوار را از م  میرژ تا

ملت    در رابطه با مبارزات  در گذشته،  ها و ناشران کهرسانه ه به تازگیک  میبدان دیاما با  .ند ا  دهی را به اثبات رسان  یهمگان

قدم   رانیمردم ا یجانفشان نشان دادناکنون در راه  ،آوردند  یبعمل نم یاقدام چگونهیو ه میکردند اریاخت سکوت ،رانیا

ملت   یو اسباب سپاسگزار ندینمایداخل و خارج در همه ابعادش منتشر م در را رانیآمدن مردم ا دانیبم و گذاشته شیپ

 .ندرا فراهم آورده ا

به   دنیتا نرس  و  خواهندی را نم  یحکومت اسالم  و  ندمانده ا  ابانهایکف خ  ،زن و مرد     ،از کوچک و بزرگ  ،رانیا  ملت

  دست   رانیهمراه و همدوش ملت ا  ران یکار زار جبهه هماهنگ مبارزان ا  ن یدر ا   . نخواهند رفت  بیرون   دانیم  از  ی روزیپ

 . نخواهد کرد غیدر  رانیهدف مقدس نجات ا نیبه ا دنی رس یبرا باشدالزم  ی کار هر از مبارزه بر نداشته و

  ات یاز جنا  یچشم پوش  و  وتو سک  میرژ  نیا  وپشتیبانی ازمماشات  به    نیز،  اروپا  بویژه  ،آزاد   اکنون زمان آنست که جهان

 ،یاسیاهداف س  یبرا  یا  یتوافق هسته ا  یامضا  ایو    یبه نام منافع مل  ،یرانیاجوانان    باران  گلوله  و  در سرکوب  آنان

در رسانه    هانده هزار ایرانی در کشورهای ج  همراهی  و تظاهرات  رهای مبارزات مردم ایراناز پخش خبو    دهندیان  اپ

ولی    میبردند   ایران بکار   مبارزات ملتخبرهای  پخش  برای کنترل  چندین دهه  که در  جلوگیری نکنند، روشی    های خود

 . دیت پخش کم شدهین محدو خوشبختانه به تازگی ا

، که خواهان به زیر ران راخارج از ایران صدای ملت مبارز اییونها ایرانی  لیجبهه همآهنگ مبارزان ایران همگام با م

تا از پارلمانها  میرساند    جهانیجامعه  و برقراری دمکراسی در ایران است، به گوش    ارکتبه  جمهوری اسالمیکندن  ف ا

سفیران خود را از ایران خارج کنند و سازمان ملل    ،یت کنندحماردم ایران  مبارزات مو دولتهای خود بخواهتد که از  

   د.در باره نقض حقوق بشر در ایران صادر کن  قطعنامه ایمتحد  را وادار کنند 

 :الفبا بیهموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترت  یسازمانها

 

و عدالت،  انجمن فرهنگ   یصلح و آزاد  یبرا یرانیدر داالس،  انجمن ا رانیالفبا، انجمن ا بیهموند به ترت یسازمانها 

در    یاسدموکر  ادیبن   ،یزرتشت شناس   ییاروپا   ادیبن   ،یدر سوئد،  انجمن مردم ساالر   یانجمن زنان پارس    ن،یزم  رانیا

جبهه ملی خارج ،  ایران-لس انجلستشکیالت     ،یدموکراس  یبرا  مانیپ   ران،یدر ا  یجنبش دموکراس  بابانیپشت  ران،یا

فرانسه،  جمع  یرانیا  خواهان یآزاد  تی  جمع  از کشور، از مبارزات ملت    تیجنبش حما   ،یا  شهیر  شگانیخرد پ  تی  در 

 ویخارج از کشور،  راد  ست یرانیسازمان پـان ا   ران،ینجات ا  یسازمان اتحاد برا   ران،ی حزب دموکرات مردم ا   ران،یا

سازمان سربـاز،  سازمان     ،یسازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاه   ـام،یپاد،  سـازمـان پ  رانیسازمان ا   ،آزادگان

ا  یسکوالرها ا   ران،یدموکرات  ا   د، یجاو  رانیسازمان نگهبانان  سازمان     ،یپادشاه  رانیسازمان مشروطه خواهان 

سازمان نهال،    ران،یا  یهنیم  یبلوچ،  سازمان مل  نسازمان مشروطه خواها   ،یاسیس  انیزندان  یآزاد  یحقوق بشر برا

همبستگ همبستگ  ان،یرانیا  یسازمان  همبستگ  ر،یعشا  و  التیا  یسازمان  ا  یسازمان  و   یشورا  ران،یزنان  اتحاد 

  ی همبستگ  ۀکوروش بزرگ در سوئد، کانون خرد، کنگر  یفرهنگستان جهان   ران،یا  یراهبرد  یشورا  ک،وریوین  یهمبستگ

 ران یا یکپارچگ ی ننگهبانا گروه همایش رهایی، ان،یرانیا

 
. از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


