بیانیو
ىمگامی در پشتیبانی
از مبارزات مردم ایران در خارج از کشٌر
ایرانیان آزاده ،مترقی ً آیندهنگر،
عی عبل اعت کَ سژین جوِْسی اعالهی ،هشگجبستش اص سژین گزؽتَ ،ایشاى سا ثَ صًذاى ّ صًذاى سا ثَ لتلگبٍ آصادی
خْاُبى ّ دگشاًذیؾبى تجذیل کشدٍ اعت .دس جوِْسی اعالهی ،آصادیخْاُبى ّ دگش اًذیؾبى هذکْم ثَ اریت ّ آصاس،
دعتگیشی ،ؽکٌجَ ّ اػذام ُغتٌذ .سژین جوِْسی اعالهی ،اص دعت صدى ثَ ُیچ جٌبیتی ًغجت ثَ هشدم ایشاى ّ تجبّص ثَ
دمْق اّلیَ آًِب کْتبُی ًوی کٌذ.
تجشثَ عی عبل دبکویت سژین جوِْسی اعالهی ثیبىگزایيّالعیتاستکَایيًظاماصالحپذیزً بْدٍّهاًعاصلی
بزسزراٍتذمكُزگًَْتذْلّدگزگًْیعویكّهتزلیاجتواعی دس ایشاى اعت .اص ایي سّ ثشای هشدم ایشاى ساُی
جض ایي ثبلی ًوبًذٍکَبالبْلباالتزیيُشیٌَ دس جِت عشًگًْی آى هجبسصٍ کيىد.
ثش عش ساٍ
بَعلتخشًْتبیذذّاًذاسُیرژین،خطزُایسیادی
سّؽي اعت کَ دس داخل هشصُبی ایشاى
آصادیخْاُاىّدگزاًذیشاىّجْددارد تب ًتْاًٌذ خْاعتِِبی خْد سا ثَ سّؽٌی ثیبى کٌٌذ ،اهب اپْصیغیْى پیؾشّ دس

ّصزیخخْاستَُایخْدراهطزحًوایذ.

خبسج اص کؾْس ایي هذذّدیتُاراًذاردّهْظف اعت کَ سّؽي
یخْد ثبیذ دس ایي
هب ثش ایي ثبّسین کَ تٌِب ثب ًفی توبهی ًظبم جوِْسی اعالهی ّ ثب هغشح کشدى سّؽي خْاعتِب
جٌجؼُایاعتزاضیِ

دشکت اػتشاضی ؽشکت کٌین ّ ثب تْجَ ثَ ایي ًکتَ دس خبسج اص هشصُبی ایشاى اسخْاستِای
سیاسی ،فزٌُگیٌُ،زی ،هلی،لْهی،هذُبیّ
سًاى،کارگزاى،داًشجْیاى،جْاًاىُّوچٌیيبزایآسادیِای
غیزهذُبیدیگزلشزُایهزدمتالشّهبارسٍکٌین.
هب ثشایي ثبّسین کَ اهشّصٍ دس ثغتش جٌجؾِبی اػتشاضی داخل کؾْس ،ؽشایظ ثغیبس هٌبعجی ثشای عبصهبًذُی ّ
ُوبٌُگ کشدى دشکتِبی اػتشاضی ایشاًیبى خبسج کؾْس ثش ػلیَ جوِْسی اعالهی ّجْد داسد کَ هیتْاًذ پؾتیجبى
ػولی ثشای هجبسصات هشدم دس داخل کؾْس ثبؽذ .هب هیتْاًین ثب دشکت اص ّجٍْ هؾتشک ،فؼبلیتُبی خْد سا دس دفبع
اص هجبسصات سّصهشٍ هشدم ّ ثبصتبة آى دس عغخ افکبس ػوْهی دس خبسج اص هشصُبی ایشاى ُوبٌُگ ّ عبصهبًذُی
کٌین.
کْؽؼ هب ثش ایي اعت کَ ثب گؾْدى فضبی دهکشاتیک ّ گغتشػ سّدیَ آصاد اًذیؾی ّ ثشاثشی خْاُی  ،تْاى هجبسصاتی
هیبى ًیشُّبی هتشلی سا افضایؼ دُین .هب دس پی آى ُغتین کَ ػٌبصش ّ ًیشُّبی پیؾشّ ثب اعتمالل اًذیؾَ ّ ثشاثشدمْق،
خْاعتِبی هؾتشک خْد سا دس صذٌِی هجبسصات جبسی عشح کٌٌذ ّ فؼبالًَ دس ایي ساٍ لذم ثشداسًذ کَ جٌجؼ
اػتشاضی گغتشدُی ًیشُّبی دهکشاتیک ،چپ ّ آصادیخْاٍ ایشاى ثشای پؾتیجبًی اص هجبسصات هشدم ػلیَ سژین جوِْسی
اعالهی ًِبدیٌَ ؽْد.
کْؽؼ هب ثش ایي اعت کَ ثَ ایجبد فضبی دهکشاتجک ّ سّدیِی آصاد اًذیؾی دس ؽِشُب کوک ّ اص ایي ساٍ ثش اعبط
خْاعتِبی ُوگي ػول کٌین .عجیؼی اعت کَ ثبیذ ثب ُن ّ ُوشاٍ ثب یکذیگش سّػ ُبی ًْیٌی ثشای ُوکبسی ّ ُوبٌُگی
دس فؼبلیتُب سا آصهبیؼ ّ تجشثَ کٌین .سّؽي اعت کَ ثبیذ هذذّدُی فؼبلیتُبی ػولی خْد سا تب دذ اهکبى گغتشػ دُین
ّ صهیٌِِبی ػیٌی فؼبلیتُبیوبى سا دس پؾتیجبًی اص هجبسصات هشدم ایشاى افضایؼ دُین ّ ثَ ُوشاٍ آى ثش عش تفبّتُبی
ًظشی ّ عبیَ سّؽيُبی فکشیوبى ثَ گفتگْ ثپشداصین.
تجشثَ ّ فؼبلیتُبی هؾتشک هب دس هبُِبی گزؽتَ ،گْاٍ آًغت کَ هیتْاى ثَ یک جْ صًذٍ ّ اهیذ ثخؼ عیبعی داهي صد
ّ هجبسصٍ ػلیَ توبهی ًظبم جوِْسی اعالهیً ،ظبم علغٌتی ّ افکبس ثبصهبًذٍ اص ًظبهِبی هْسّثی ّ عبختبسُبی فشد
هذْس ّ ّالیت هذاس سا ًیض ثَ عْس هؾتشک تذشک ثخؾیذ .دشکت هب هیتْاًذ ثَ ػٌْاى یک تجشثَ ػولی دس خبسج اص
هشصُبی ایشاى ،عشآغبصی ثبؽذ ثشای ُوگبهیِبی ضشّسی ّ گغتشػ استجبط ثیي ُوِی ًیشُّبیی کَ ُذفؾبى پؾتیجبًی
دّلتِبی خبسجی دس
اص هجبسصات هشدم ،ثبال ثشدى ّ گغتشػ خْاعتِبی آًبى ،اعتمالل ایشاى ،ػذم ُشگًَْ دخبلت
تؼییي عشًْؽت هشدم ایشاى ّ عشًگًْی سژین جوِْسی اعالهی اعت.

مبانی ىمگامی:
-

جذایی دیي اص دّلت،
ثشاثشدمْلی صًبى ّ هشداى دس توبم ػشصِِبی دمْلی ،عیبعی ،آهْصؽی ،فشٌُگی ،التصبدی ّ اجتوبػی،
لغْ دجبة اججبسی ،داؽتي آصادی دس اًتخبة پْؽؼ ّ گشایؼ جٌغی ّ ثشچیذى آپبستبیذ جٌغی دس ُوَ ػشصِِبی
اجتوبػی،
دزف هجبصات اػذام ،ؽکٌجَ ،هجبصاتِبی غیش اًغبًی ّ اًذالل توبم اسگبًِبی عشکْة،

-

ًِبدیٌَ ؽذى آصادیِبی ثذّى لیذ ّؽشط عیبعی اص جولَ آصادی اًذیؾَ ّ ثیبى ،لغْ عبًغْس ،آصادی ادضاة ّ
سعبًِِبی گشُّی ،ایجبد ًِبدُب ّ تؾکلِبی صٌفی ّ عیبعی ّ ،ثش گضاسی ُوبیؾِب ،اػتشاضبت ّ اػتصبة ُب،
ثشاثشدمْلی الْام عبکي ایشاى ّ ثَ سعویت ؽٌبختي ثشاثشدمْلی فشٌُگی ّ ثبّسُبی هزُجی ّ غیش هزُجی،
هخبلفت ثب ُشگًَْ دخبلت ًظبهی ّ عیبعی دّلتِبی خبسجی دس تؼییي عشًْؽت هشدم ایشاى،
ثَ سعویت ؽٌبعی دمْق کْدکبى ّ اعفبل
تالػ ثشای دفظ ّ ثِجْد هذیظ صیغت ،هخبلفت ثبایجبد ّ گغتشػ عالدِبی ُغتِبی ّ اعتشاتژیک دس هٌغمَ ّ
هجبسصٍ ثشای ثش چیذى ایي گًَْ عالدِب دس عبیش ًمبط جِبى،
پیؼ ؽشط تذمك یبفتي اُذاف ّ خْاعتِِبی ثش ؽوشدٍ دس ثبال ،عشًگًْی جوِْسی اعالهی ،ثشچیذى ًِبدُبی
عشکْة ایي سژین ّ جبیگضیٌی آى ثب ًظبم ثشخبعتَ اص اسادٍی ثالّاعغَ ّ هجتٌی ثش دك دبکویت هشدم اعت.

ًظایف
-

ىمگامی:

پؾتیجبًی اص جٌجؼُایاجتواعیسًاى،کارگزاى،داًشجْیاىّخْاستِایصٌفیّسیاسیآًاى ،
تالػ ثشای ایجبد «کویغیْى دمیمت یبة» جِت ثشسعی دعتگیشیِب ،ثبصجْییِب ،ؽکٌجِِبّ ،ضؼیت صًذاًیبى،
گوؾذگبى ،لتلُب ،اػذامُب ّ تشّسُبی سژین دس داخل ّ خبسج اص کؾْس ّپیگیشی ّ هجبصات ػبهلیي ّ آهشیي آى،
تالػ ثشای ایجبد کویغیْى ػلیَ فشاهْؽی ثَ هٌظْس جوغ آّسی خبعشاتًْ ،ؽتِِب ّ آثبس ٌُشی صًذاًیبى ّ افشادی
کَ ثَ خبعش فؼبلیت عیبعی هْسد تؼمیت ،آصاس ّ اریت ّ کٌتشل هبهْساى جوِْسی اعالهی لشاس گشفتَ ّ ؽبُذاى
ایي جٌبیبت هیتاؽٌذ .جوغ آّسی اعٌبد ،هذاسک ّ آثبس ٌُشی هشثْط ثَ ایي جٌبیبت ّ ایجبد آسؽیْی اص آًِب،
بَکوکّکالّدمْقداًاىبذّىهزس،شخصیتُایفزٌُگی،

ُایبیيالوللی(

تالػ ثشای اػضام ُیئت ّ یب ُیئت
ٌُزی -عیبعیِ هتشلی) ثَ هٌظْس ثشسعی جٌبیتِبی جوِْسی اعالهی ّ ّضؼیت دمْق ثؾش دس ایشاى (دس جبهؼَ
صًذاىُا)

ّ دس
تالػ ثشای ایجبد ُوجغتگی هتمبثل ثیٌبلوللی ثب جٌجؾِبی عیبعی اجتوبػی هتشلی دس ایشاى ّ عبیش کؾْسُبی
جِبى.
ثشگضاسی هشاعن یبدهبى صًذاًیبى عیبعی ،ثشگضاسی یبدهبى سّصُبی تبسیخی ّ ُوبٌُگ کشدى کلیَ فؼبلیتِبیی کَ
تب کٌْى دس ؽِشُبی هختلف ثَ تٌِبیی ّ گَ گبٍ دس کٌبس ُن اًجبم دادُبین .ثَ عْس هثبل:
اًمالة ثِوي ٥٧؛ خبعشٍ کبسگشاى خبتْى آثبد؛ اّل هبٍ هَ؛ ًْ ٢۵اهجش :سّص جِبًی هٌغ خؾًْت ػلیَ صًبى؛ ۸
هبسط :سّص جِبًی صى؛  ١٠دعبهجش :سّص جِبًی دمْق ثؾش؛ سّص ًَ ثَ جوِْسی اعالهی؛  ١۶آرس :سّص داًؼ
جْ؛ لتل ػبم صًذاًیبى عیبعی دس دَُ ؽصت؛ عبلگشد لتلِبی عیبعی دس ایشاى؛ سّص هخبلفت ثب اػذام؛ دشکتِبی
اػتشاضی ػوْهی هشدم دس هبٍ ُبی پظ اص اتتخبثبت سیبعت جوِْسی دس عبل گزؽتَ ّ گشاهی داؽت یبد
جبًجبختگبى ساٍ آصادی؛ ثشگصاسی جؾي چِبسؽٌجَ عْسی؛ ثشگصاسی جؾي ػیذ؛ ؽت ُوجغتگی خلمِبی ایشاى ّ....

ىمگامی کانٌنىا ً نيادىای ایرانی درىمبستگی ً پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشٌر:
اًجوي دفبع اص صًذاًیبى عیبعی ّ ػمیذتی دس ایشاى (پبسیظ)؛ تالػ -کبًْى دوبیت اص هجبسصات هشدم ایشاى (کلي)؛
جوؼیت پؾتیجبًی اص هجبسصات هشدم ایشاى (هبیٌظ ّ ّیغجبدى)؛ جوؼیت کشدُبی همین فشاًغَ؛ جوؼی اص فؼبلیي عیبعی ّ
دمْق ثؾش ّ عبصهبى پشاین (ُلٌذ)؛ ؽْسای ُوجغتگی ثب جٌجؾِبی اجتوبػی دس ایشاى (لٌذى)؛ ؽْسای ُوبٌُگی ایشاًیبى
(ُبهجْسگ)؛ ؽْسای دوبیت اص هجبسصات هشدم ایشاى (اؽتْتگبست)؛ کبًْى پٌبٌُذگبى عیبعی ایشاى (ثشلي)؛ کبًْى
ُوجغتگی ّ دفبع اص هجبسصات هشدم ایشاى (ُبًْفش)؛ کویتَ دفبع اص هجبسصات هشدم ایشاى (صّسیخ)؛ کویتَ دفبع اص
هجبسصات هشدم ایشاى (ثشّکغل)؛ کویتَ دفبع اص صًذاًیبى عیبعی ایشاى (ثشلي)؛ کویتَ فؼبلیي چپ (ُبهجْسگ)؛
 ٥اسدیجِؾت  ١٣۸۹ثشاثش ثب  ٢٥آپشیل ٢٠١٠
ثشای اعالع ثیؾتش ،ؽشکت فؼبل دس ایي ُوگبهی هیبى هجبهغ دهکشاتیک ؽِشی ّ یب توبط ثب هب
info@hamgami.org :

