
 

خارج از میهن –بنیاد ایران   

ش به پشتیبانی مایل دارد  نیاز مردم ایران  مبارزه درحال گستر  

 مبارزات زنان و جوانان ایران علیه دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسالیم همچنان ادامه دارد! 
 

اضات و اعتصابات  ش رو به  اعتر گاز و   ،ای صنعت نفتکارگران پروژه   مانند گروه های تازه ای از جامعه به آن   ایران و پیوستر  گستر
وشییم بوشهر )عسلویه( وشییم هنگام ،پتر کت پاالیش نفت آبادان” به   فاز دوم پاالیشگاه آبادان و   ،پتر جنبش  این  کارگران پیمان  “شر

اضات خیابان  دانشجویانو همگایم  همرایه و   . با جنبش همچنان ادامه دارد  و وکال  دانش آموزان ،اعتر

بحران اقتصادی ایران با بحرانهای گوناگون بویژه  براثر سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسالیم و تحریم های اقتصادی  نهامتاسف
اضات و هستند فقر و فالکت دچار روبرو است. گروه های وسییع از مردم  ضان  فشار جدیدی علیه هزینه های اعتر که اغلب از معتر

 میباشد.  بیکاران و جوانان هستند  ،دست تیه ،متوسططبقات 

انتفایع  ،خارج از میهن  –بنیاد ایران     . ایاالت متحده امریکا یم باشد  ،اداره خزانه داری ثبت شده در  ،یک سازمان غتر

اض ها با مشکالت مایل روبرو هستند  آنهانی که در و  کارگران اعتصانی   ،برای کمک به خانواده زندانیان سیایسبنیاد  این   . اثر این اعتر

 و انقالنی گروههای یادشده  شما دعوت یم نماید که با کمک به  از 
اض  وزی این حرکت اعتر ش و پتر

و به پیدایش   ،به سهم خود به گستر

 همرایه نمائید.  کمک و   یک حکومت مردیم و دمکرایس و آزادی در کشور 

کت   ش زنان و جوانان کشور ایشان به مبارزه در پیوستر   و ایران مدن   گروههایکلیه  شر وزی این مبارزه بزرگ حال گستر   ضامن پتر

دارد. خانواده هموطنان خارج از کشور به پشتیبان  وسیع مایل  نیاز  ، براندازی نظام دیکتاتوری مذهبی است. انجام چنتر  حرکبر 

دارند. کارگران و فرهنگیان ایران و سایر بخش های جامعه به کمک مایل نیاز زندانیان سیایس که امروزه رقم باالنی را تشکیل میدهند  

اضات وسییع برای کسب حقوق از دست رفته خود در جامعه   ،مدن   اییط برسیم برند  در  ،مکررنشان داده اند را که در گذشته اعتر شر

کت ایط اعتصاب و  در  که شر  ایشان را به خطر یم اندازد. کمک الزم مایل به خانواده های این گروهها در شر
ی

 خانوادگ
ی

اعتصاب زندگ

کت ایشان در این حرکت آزادیخوایه امروز است.  ط الزم برای شر  زندان  شدن ایشان شر

شازیرشدند تآسیس شد.  هکشور ترکیران بصورت آواره به  ان از ایپس از انقالب که گروه زیادی از هموطن  خارج از میهن  –بنیاد ایران 

  تدر خدمهای خود را برای مدت ده سال  کو کم
ی

غذا  جهتمایل  ک بر کمعالوه  . برای ایشانقرار داد کودکان نیازمند این گروه   زندگ

 کودکان
ی

کت کودکان ایران  به مدارس ترکیه را نیم داد  ،و زندگ کت آموزگاران  بنیاد    ،از آنجا که دولت ترکیه اجازه شر کالس درس با شر

شتافت و چندین سال با   ندر ایراکمک زلزله زدگان   زمان به ندر همابنیاد ایران فراهم ساخت. عالوه بر این برای این کودکان را آواره  

 ایشان کمک های اسایس نمود. این بنیاد برخالف سایر سازمانهانی که باینشناخته شده   کمک شخصیت های
ی

منظور   میل به زندگ

کمک   از وجه قابل مالحظه ای  ،مخارج سازمانشان نی بعنوانبا ساختر  صورتحساب ها    ،آوری کمک عاز جمها تآسیس شده و پس 

  ،د کردن برای انجام هدف های سازمان داده شده بود را سازمان دهندگان سازمان بطور شخیص بعنوان مخارج برداشت یم  هانی که 

ی از هرگونه   ،م مخارج سازمانهم همان شیوه را اعمال خواهد نمودکه تما هو امروز ه بود اعالم نمود نابجا بنیاد برداشت برای جلوگتر

به ترکیه من و همرسم که در آن  ساالنه  تبار مسافر ده   بود که موسستر  پرداخت خواهد شد. و باین ترتیب ب از جان ،بهر شکل آن



نتر  مخارج سازمان از هر جهت بعهده   ز و امرو پرداخت کردیم.  ا آواره را شخص نامور کودکابه  دادن تشو صور برای  ،زمان فعال بود 

 واهد بود. خ ناز میهخارج  - بنیاد ایرانسازمان دهندگان 

 

انتفایع امریکا یم باشد. کمک های به این سازمان شامل  و اداره مالیات تمان خزانه داریده در دپار ثبت ش ،بنیاد ایران یک سازمان غتر

 گردد. پرداخت مالیات آن مبلغ به دولت امریکا نیم  

واریز نمایند  بنیاد که در پائتر  با جزئیات نوشته شده است  بانک  حساببه   ا یم توانند کمک های خود را مستقیم ،عالقمندان به کمک

همچنتر    . گردد ارسال  یشان ابر تا گوایه الزم برای اطالع اداره مالیات امریکا را  ند به بنیاد اطالع دهکمک خود را با جزئیات مربوطه و  

الزم برای اداره   ب بنیاد واریز شود و گوایهحسا  ند تا در با آدریس که تعیتر  شده برای بنیاد بفرست کمک را بصورت چک میتوانند  

 . شود ارسال ان برایش   مالیات امریکا 

که جنایات و فساد های مایل ایشان از دیکتاتوری مذهبی  سد و مردم ایران از چنگ کوشیم تا مبارزه آزادیخوایه مردم ایران به ثمر بر ب

 حد بدر بوده رهانی یابند. 

کت ها را در میان شورای دیرکتورهای بنیاد انجام داده  زیر انتخابات  انتفایع اداره خزانه داری امریکا ی غتر بنیاد ایران بر طبق قوانتر  شر

 است: 

 محسن قائم مقامدکتر  : ل امور مایلئو پرزیدنت و مس 

 همایون مهمنش  معاونت بنیاد: دکتر 

 دبتر بنیاد: دکتر خرسو قدیری 

 اسفندیار خلف.  ،مهمنش ندکتر همایو  ،کرملو   ز دکتر عزی ،دکتر خرسو قدیری ،: محسن قائم مقام)هیات امنا(شورای دیرکتورها

 اطالعات  ،(EINشماره بنیاد مربوط به دپارتمان خزانه داری امریکا ) –خارج از میهن   -اطالعات مربوط به بنیاد ایران

 : بقرار زیر است  حساب بانک بنیاد. و آدرس بنیاد 

 Away from Home- Iran Foundation میهنخارج از   –نام بنیاد: بنیاد ایران 

 سازمانی غتر انتفاع 
 در اداره خزانه داری امریکا به ثبت رسیده است 

A Not-for Profit Organization, 
Registered at the US Department of Treasury 
EIN: 13-3172448 
 

   حساب بنیاد در چیس بانک در لس آنجلس: 
 

Chase Bank, Studio City, CA. 91604  
Account Number 899832817; Routing 
Number 322271627 
 

 .Fair Ave., unit 105, Studio City, CA 4170 :  آدرس بنیاد 
91602  
 

 
 

 با تشکر 
 

 محسن قائم مقام
 

Email: mgam22@AOL.Com 


