
 

 بیانیھ اعالم 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، 

استقالل و استقرار عدالت اجتماعی برای ھمھ مردم ایران توسط گروھی از آگاھترین و دلسوزترین و میھن پرست ترین 

و از خود گذشتگی برای ما باقی نگذاشتند، برای حفظ استقالل  فرزندان ملت ایران کھ ھمگی فرھنگی بجز راستی و درستی

سیاسی ایران و رفاه اجتماعی از طریق حفظ منابع طبیعی ایران برای ایرانی با قدرتمندترین کشور استعماری جھان آنھم 

صدق، رھبر نھظت ماه دولت م ۲۸در چارچوب قانون بین الملل خردمندانھ درافتادند و پیروز شدند. جبھھ ملی ایران در 

ملی ایران، توانست شعار آزادی، حقوق شھروندی و استقالل ملت ایران را تحقق بخشد و در راه استقرار حکومت ملی و 

  .مردمی و تامین اجتماعی مردم ایران گامھای موثری بردارد

کزی جبھھ ملی پنجم تن اعضای شورای مر ۳۶، کھ ۱۳۸۲از زمان ھمایش رسمی فعاالن (پلنوم) جبھھ ملی ایران در 

، کھ بھ ۱۳۹۲تن مھاجرت یا کناره گیری کرده اند. در پلنوم غیرحضوری  ۸تن درگذشتھ اند و  ۲۰برگزیده شدند تا کنون 

علت ممنوعیت وزارت اطالعات، رای گیری کتبی توسط نمایندگان منتخب سازمانھای درون جبھھ ملی انجام گرفت، 

از باز شدن ضبط کردند. از آن پس افزایش اعضای شورای مرکزی، بجز نمایندگان  ماموران امنیتی پاکتھای رای را پیش

حزبھای وابستھ، ھمگی فرمایشی و با ھدف یکرنگ و یکدست کردن شورا و در تخلف اساسنامھ جبھھ ملی ایران انجام 

  .است گرفتھ است کھ بارھا توسط اعضای قدیمی شورا بھ آن اعتراض و بی اعتبار بودن آن اعالم شده

بھ اضافھ نمایندگان سازمانھای زیرمجموعھ جبھھ ملی ایران،  ۸۲اکنون ما اعضای باقیمانده شورای مرکزی منتخب پلنوم 

راھی نو را بر پایھ راھبرد و روشھای دکتر مصدق بزرگ برای دستیابی بھ استقالل سیاسی، و کشورداری مردمی و 

ریم کھ در آن دروغ و ریاکاری کھ در میھن ما رایج شده جایی ندارد. مداراگرانھ و حقوق بشری کورش بزرگ در پیش دا

ما دیدگاھھای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را در طی چھل سال گذشتھ در منشور جبھھ ملی ایران و در بیانیھ ھا و 

 ان اقتصادی وگفتار و نوشتار فراوان عرضھ کرده و روشھای برونرفت مسالمت آمیز و بدون خشونت و آشوب از بحر

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 

ھ ملی ایران موافق ھستند دعوت می کنیم کھ بھ ما بپیوندند، از پراکندگی و رقابت با ھم جبھھ ملی ایران و آرمانھای جبھ

بپرھیزند، و ارضای سیاسی شخصی و جناحی را بھ زمانی کھ بتوانیم بھ یک قانون اساسی مردمی و انتخابات آزاد دست 

ان بروی خط پیشرفت باید ھدف کنونی ما بیابیم موکول نمایند کھ نجات کشور و برگرداندن قطار از خط خارج شده میھنم

 .باشد
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 .تن شمار قانونی اعضای شورای مرکزی جبھھ ملی ششم بزودی اعالم خواھد شد ۳۵فھرست تکمیلی 
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