
                                                                                                                  

 

 شورای نجات ایران

 پیشگفتار

و حاکمیت  ایجاد مردم ساالری که ه برای اجرا و رسیدن به هدف اصلیلچندین سا کوششهای در پی

کرده  ورای نجات ایراناقدام به تشکیل ش در ایران  می باشد، جبهه هماهنگ مبارزان ایران قانون

 .خواهد بود توجه به مدرنیتههمۀ اقدامات بر پایۀ فرهنگ ملی و  .است

با باورها واندیشه  ،درون و برون مرز ایرانی شورای نجات ایران، که از سازمانها وگروه های سیاسی

 ملت ایران، و خواست نیرو اتکا بهسیاسی، با  توان است، به گونه یکتشکیل شده های گوناگون 

 نمایندگی کندملت ایران را  کوشش دارد

 اساسنامه

  : هدف 

  جمهوری  اسالمیبراندازی رژیم  از راه  قانون و مردم ساالری میتکاح برقراری 

 

 :باورها

و تنها راه نجات ایران براندازی این   جمهوری اسالمی به هیچوجه اصالح پذیر نیست -1

 .ایران میباشدرژیم به دست ملت 

در گروی همبستگی نیروهای مبارز و اتحاد در عمل  جمهوری اسالمیپیروزی بر رژیم  -2

 . است

 .یگانه پرچم ایران استو  نماد ملّی پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان  -3

با اتکا به  ،با ارادۀ توانای خود  وهمبستگی و وحدت ملی مردم آزادیخواه ایران قادرند -4

 .استبدادی جمهوری اسالمی را سرنگون سازند حکومت ،ملت بزرگ ایراننیروی 

به وسیلۀ رأی مستقیم مردم در یک  پس از سرنگون ساختن رژیمایران  نوع نظام آینده  -5

 همه پرسی آزاد تعیین خواهدشد

                                                                                               :مشترک اصول و مبانی

نهاد دین از نهاد سیاست و  ئیازادی و برابری تمام باورهای دینی و مذهبی و جدا-1                  

  حکومت

ونه نظام بر پایه عدم تمرکز استقالل و یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران و نفی و انکار هرگ حفظ –2

 .سیاسی وفدرالیسم 

 این مبانی مشترک 2پذیرش اعالمیۀ جهانی حقوق بشرو میثاقهای پیوست آن با رعایت کامل بند -3



قوای سه گانۀ  واستقالل راری حکومت قانون  و یک نظام مردم ساالر در کشور با تفکیکبرق -4

 .(مقننه، اجرائیه و قضائیه) مملکتی 

 .برقراری عدالت بر پایه خواست ملت ایران-5

 :ساختار تشکیالتی

 :از اینقرارند ارگانهای  جبهه همآهنگ مبارزان ایران ، برابر نمودار سازمانی پیوست 

                                                       :شورای هماهنگی جبهه همآهنگ مبارزان ایران -1

سازمانی و مرجع تصمیم گیری برای اجرای برنامه ها  و تعیین خط مشی  تبۀاین شورا باالترین مر

 .جبهه همآهنگ مبارزان ایران میباشدکالن  های

  :شورای نجات ایران -2

شورای نجات ایران از بین سخنگویان سازمانهای هموند  جبهه همآهنگ مبارزان هموندان 

را َشورای همآهنگی  هموندان  شورای نجاتتعداد شرایط و. انتحاب میشوند ،ایران و رایزنان 

  .جبهه تعیین میکند

هرچند گاه یکبار وهرزمان که شورای نجات ایران الزم بداند در خواست همکاری و هموندی 

جبهه همآهنگ مبارزان ایران در امده  براساس روش جاری به هموندی که، را سایر سازمانها

به فهرست را نجات ایران میپذیرد و نام آنها ی  به هموندی شوراید ئبررسی  وپس از تأ اند

 .شورا میافزایدالفبائی 

 .ا به شورای هماهنگی گزارش میکندحداقل هر سه ماه یکبار پیشرفت کار ر این شورا

ی و یم جمهوری اسالمژوظیفۀ بنیادی شورای نجات ایران تهیۀ طرح براندازی و سرنگونی ر

تعیین و به تصویب  ی نجاتسایر وظائف بوسیلۀ خود شورا .استراتژی و تاکیتهای الزم میباشد

 .شورای همآهنگی میرسد

   ترتیب حروف الفبائی  نوبت و به ن و بهابه عهده هموندی نجات نشستهای شورا ادارۀ  

 .میباشد 

 :سخنگوی شورای نجات ایران -3

 بودخواهد  نیز شورا ی نجات ایرانسخنگوی  حنگوی جبهه همآهنگ مبارزان ایرانس

 :شورای نجاتهیئت اجرائی  -4

 .برنامه های براندازی و سرنگونی رژیم را به اجرا در میاوردهیئت اجرائی 

جانشین خواهند بود که با رأی کتبی نفر 2و  شامل سخنگو  نفر 5هیئت اجرائی اصلی هموندان 

و محرمانه وبا نظارت کامل هیئت نظارازبین داوطلبان واجد شرایط از سوی شورای نجات 

  .میشوندایران برای مدت یکسال انتخاب 

ازبین هموندانی که داوطلب  ایران نفر خواهند بود و بوسیلۀ شورای نجات 3هیئت نظار حداقل 

 د برگزیده خواهند شدهموندی هیئت اجرائی نیستن

  :برگزیده شوند که  هموندی هیئت اجرائیبه  شخصیتهائی میتوانند

 .هموند شورای نجات باشند -الف 

 .داوطلب این خدمت فوق العاده  ملی و میهنی باشند  -ب 

 .به ایران رفت و امد نداشته و از پی آمد این هموندی که آشکار خواهدبود نهراسند -پ 

 .مورد نیاز هیئت به هزینۀ خود شرکت کنند نشستهای دیداری بتوانند در -ت 



  برای ،توان با همۀ ، ساعت از وقت خود را  11بطور متوسط  هفته بتوانند در هر  -ث 

  .نجات ایران صرف کنند              

 :هیتت مشاوران-5

به هیئت   شندکه مرکب از کارشناسان رشته های مورد نیاز برای براندازی میبااین هیئت  

 . و تهیۀ طرحها نظرات مشورتی میدهد اجرائی در اجرای وظائف

 کمیته ها -5

اقدام به تشکیل   فت کار، شورا ی نجات ایران و هیئت اجرائیبه پیشر برای شتاب بخشیدن

 .کمیته های اجرائی وکمیته های ویژه تخصصی  و کمیته مالی و هیئت امنای مالی  مینماید

بوسیلۀ هینت اجرائی پیشنهادو به تصویب شورای نحات ایران و وظائف  هریک کمیته ها تعداد 

 .میرسد

 :سایر ارگانها -6

سایر ارگانها ی مورد نیاز از جمله کانونهای محلی بررسی و آئین  در بارۀشورا ی نجات ایران 

 .اردذنامه های تشکیالتی و اجرائی آنها را تهیه و به مورد اجرا میگ

  

  جبهه همآهنگ میارزان ایران براساس آئین کمیته های موجود در شورای هماهنگی  :یادآوری

 .بکار ادامه میدهند خودنامه های             

 31ترسائی برابر 2115وامبرن 21این اساسنامه در نشست دیداری شورای نجات ایران در روز

 .خورشیدی به تصویب رسید1334ابان 

 


