ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺷﺸﻢ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان
ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺮاﺛﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺼﺖ و ﻧﮫ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ آزادی،
اﺳﺘﻘﻼل و اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ از آﮔﺎھﺘﺮﯾﻦ و دﻟﺴﻮزﺗﺮﯾﻦ و ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺠﺰ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از طﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﮭﺎن آﻧﮭﻢ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ دراﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در  ۲۸ﻣﺎه دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ،رھﺒﺮ ﻧﮭﻈﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻌﺎر آزادی ،ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ و در راه اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮدارد .
از زﻣﺎن ھﻤﺎﯾﺶ رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻻن )ﭘﻠﻨﻮم( ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در  ،۱۳۸۲ﮐﮫ  ۳۶ﺗﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۲۰ﺗﻦ درﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺪ و  ۸ﺗﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﭘﻠﻨﻮم ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری  ،۱۳۹۲ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ وزارت اطﻼﻋﺎت ،رای ﮔﯿﺮی ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی درون ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،
ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﮐﺘﮭﺎی رای را ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﭘﺲ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺠﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﺰﺑﮭﺎی واﺑﺴﺘﮫ ،ھﻤﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ ھﺪف ﯾﮑﺮﻧﮓ و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﮐﺮدن ﺷﻮرا و در ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻮرا ﺑﮫ آن اﻋﺘﺮاض و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدن آن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﮐﻨﻮن ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﻠﻨﻮم  ۸۲ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان،
راھﯽ ﻧﻮ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ راھﺒﺮد و روﺷﮭﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﮐﺸﻮرداری ﻣﺮدﻣﯽ و
ﻣﺪاراﮔﺮاﻧﮫ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﻮرش ﺑﺰرگ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﮐﮫ در آن دروغ و رﯾﺎﮐﺎری ﮐﮫ در ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ راﯾﺞ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در طﯽ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎ و
ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺮاوان ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮده و روﺷﮭﺎی ﺑﺮوﻧﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ و آﺷﻮب از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽ را ھﻢ ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮده
اﯾﻢ .
ﻣﺎ از ھﻤﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،اﺻﻨﺎف ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﮐﺸﻮر ،و ھﻢ ﻣﯿﮭﻨﺎن ﺑﺮوﻧﻤﺮز ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر
ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ ،و ارﺿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ را ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد دﺳﺖ
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻗﻄﺎر از ﺧﻂ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﯿﮭﻨﻤﺎن ﺑﺮوی ﺧﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺪف ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  ۳۵ﺗﻦ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺷﺸﻢ ﺑﺰودی اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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