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 جبھھ ملی ششم ۲بیانیھ شماره 

 تجدید ساختار در راه تحقق میثاق ملی در شرایط بحرانی
 ھم میھنان گرامی،

 ۱۳۸۲نخستین کنگره سراسری جبھھ ملی ایران پس از چھل سال خفقاق و محدودیت ھای امنیتی در ھر دو رژیم، در سال 

سازمان موجود در ساختار جبھھ ملی ایران در  ۱۶برگزار شد. در این گردھمایی فعاالن جبھھ ملی ایران، نمایندگان 

تن اعضای شورای مرکزی را برگزینند و منشور و اساسنامھ جبھھ را بازنگری نمایند.  ۳۵گردھمایی شرکت میکنند تا 

  .ت اجرایی و سخنگوی جبھھ ملی میکندسپس شورای منتخب اقدام بھ انتخاب ھیئت رھبری و ھیئ

تا کنون ھیچ پلنوم یا گردھمایی کھ بایستی  ۸۲جو امنیتی حاکم و ممنوعیت برای ھرگونھ گردھمایی باعث شده کھ از سال 

تن  ۳۶تن از  ۲۰سال گذشتھ  ۱۵ھر چھار سال برگزار شود رخ ندھد و ھیچ انتخابات صورت نگیرد. شوربختانھ در طی 

تن یا مھاجرت کرده و یا بھ علت کھولت پویا نیستند. بھ این ترتیب  ۸شورای مرکزی درگذشتھ اند و  اعضای منتخب

ظرفیت فکری و توانمندی عملیاتی جبھھ ملی ایران بشدت کاھش یافتھ و ھمانگونھ کھ مشاھده شده است نتوانستھ نسبت بھ 

کنشھای ضروری را نشان دھد و راھکارھای گذر رویدادھای مھم و حیاتی کشور و شرایط بشدت بحرانی و خطرناک وا

از بحران را عرضھ نماید، بطوریکھ در طی این سالھا حجم کار پژوھش و واکنش ھای سیاسی تنھا بر دوش سھ تن از 

  .اعضای شورا بوده است

ی و شاخھ ھای جبھھ ملی ایران و نمایندگان سازمانھای جبھھ مل ۱۳۸۲اینک ما اعضای باقیمانده منتخب ھمایش سراسری 

شھرستانھا وظیفھ خود میدانیم کھ بر پایھ رویھ معمول سازمانھای سیاسی متعھد بھ امنیت و منافع و یکپارچگی ملی، در 

شرایطی چنین خطرناک و سرنوشت ساز، راھبرد الزم برای نجات کشور و راھکارھای عملی و منطقی برای رفع نگرانی 

پیشگیری از ھرج و مرج و آشوب در یک دوران گذار مسالمت آمیز برای دستیابی  ھا و ناامیدی حاکم بر جامعھ ایران و

بھ شرایط قانونمندی، حقوق بشری و انتخابات آزاد، در راستای آرمانھای مصدق بزرگ، آغاز فعالیت جبھھ ملی ششم را 

 .اعالم نماییم

ایران دموکراتیک آینده، از ھمھ اندیشمندان و ما ھمچنین برای ارائھ بھترین راھکارھا و طراحی مدیریت دیوانساالری 

متخصصان ایرانی سراسر جھان ھم در فراخوان "شورای نخبگان جبھھ ملی ایران" خواستھ ایم تا ما را یاری کنند. از 

ھمھ ملت ایران، بویژه پیروان راه مصدق کھ برقراری استقالل، آزادی، مردم ساالری، حقوق بشر، حکومت قانون برگرفتھ 

رای آزاد مردم و استقرار عدالت اجتماعی، دعوت میکنیم کھ بھ ما بپیوندند. تنھا جبھھ ملی ایران است کھ ھمیشھ با  از

 .مردم ایران و برای مردم ایران بوده و می ماند
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از شورای مرکزی جبھھ ملی: دکتر ھرمیداس باوند (ھیئت رھبری و سخنگوی شورای پنجم)، عیسی خان حاتمی (عضو 

پنجم)، جمال درودی (عضو شورای پنجم)، دکتر علی رشیدی (ھیئت رھبری شورای پنجم)، مھندس کورش شورای 

  .)زعیم (عضو شورای پنجم)، دکتر شاھین سپنتا (عضو شورای پنجم

از سازمانھای جبھھ ملی: مھندس محمد اویسی (سازمان مھندسان)، مھندس مھران بختیار (سازمان دانش آموختگان)، 

پورفاضل (سازمان حقوقدانان)، مھندس آرش رحمانی (سازمان مھندسان)، مھندس اشکان رضوی (سازمان  بانو گیتی

مھندسان)، علی شجاع (نماینده سازمان اصناف)، ناصر کمیلیان (سازمان بازاریان)، مھندس مجتبی موسوی (نماینده 

  .)شاخھ اھواز)، فتح الھ نجاتی مازگر (نماینده شاخھ تبریز

 خ ۱۳۹۷آذر  ۱ -تھران

 

 


