
  

  

  ان است ايـران متعـلق بـه همـه ايـرانيـ
 

  
  ۲۰۰۴ اکتبر  مطابق  با ۱۳۸۳  ماهآبان - ، سال اول ۲شماره 

                                    نشريه برونمرزی

  جبهــــه مـلـــــــی
  ارگان نيروهای ملی ايران                                                                               

   سـرمقـالـه
جبهه ملـی   « ريه  ـاره نش ـکه دومين شم  خرسنديم       

. ه دسـت عالقمنـدان مـی رسـانيم        ـرا ب » خارج کشور 
رو ـخوانندگان روب قبال  ا است ـريه ب ـاره نخست نش  ـشم
. ه ادامه کار مورد تشـويق قـرار دادنـد   ـا را ب ـد و م  ـش

اميد است  . ميان انتشاردو شماره فاصله افتاد      متأسفانه
منتشـر    بطـور مرتـب    شماره های آينده هر ماه يک بار      

  .گردد
ـ      ـدر سرمق       ه توسـط آقـای     ـاله شـماره نخسـت ک

ـ   ـمهندس مسعود ه   ـ    ـارون مهدوی نوشت ود ـه شـده ب
ـ  ـاعث تفسي ـه ب ـعنوان شده بود ک    مطالبی وء ـرها و س

ـ  اهمـتف ايی از جانـب برخـی از خواننـدگان گرامـی      ه
از ديـد آنـان در ايـن نوشـته از            گرديد، از جمله اينکه   

نوعی که در نظام گذشته تفسير و        آنهم از  -مشروطيت  
  . جانبداری گرديده بود-اعمال می شد 

الزم می دانيم به آگـاهی ايـن عـده از خواننـدگان                  
                      گرامی برسانيم که منظور نويسنده آن مقاله بهيچ وجـه     
دفاع از نوع نظام خاصی برای آينده ايران نبـود، تنهـا            

                        دالل ايـن اصـل مهـم بـود کـه جبهـه             يادآوری و است  
ملی بعنوان يک جبهه فراگير و دربرگيرنـده احـزاب و           
سازمانهای سياسی با ديـدگاهی متفـاوت نبايسـتی در     

                         چـه مـا بخـواهيم و چـه        -مورد نوع نظام آينـده کـه        
 از   همه مردم در مورد آن همعقيده نيسـتند        -نخواهيم  

هم اکنون موضع گيری نمايد و بـا ايـن ترتيـب بجـای              
ايجاد همبستگی ملی که بزرگترين عامل پيروزی ملـت         
در مسير رسيدن به آزادی و تحقق حاکميت ملی است          

                 ايجاد تفرقـه و پراکنـدگی در صـفوف هـواداران           باعث
  . نگرددینهضت آزاديخواه

خواهيم   ين مورد گفتگو   در شماره آينده باز هم در ا            
از ديـدگاههای     داشت و خوشحال خـواهيم شـد کـه        
و به  فته  آگاهی يا  خوانندگان عزيز پيرامون اين موضوع    

  .نماييم درج آن در نشريه اقدام 
  با سپاس                                                                        

  

   آمريکا - کنگره جبهه ملی ايران 
  در واشنگتن

  
 سـپتامبر  ۲۶ تا ۲۴ در روزهای   -در آمريکا    -     کنگره جبهه ملی    

در اين اجالس افزون به شرکت نمايندگان       . در واشنگتن برگزار شد   
جبهه ملی در اروپا از برخی از سازمانها و شخصـيت هـای سياسـی            
نيز دعوت به عمل آمده بود تـا در نشسـت هـای اجـالس شـرکت                 

  .کنند
 کنگره دکتر سيد احمد مدنی دبير هيأت اجرايی جبهـه                در اين 

  :ملی خارج کشور طی سخنانی که ايراد کرد يادآور شد
  

 ما بايد به کثرت گرايی پايبنـد باشـيم و در برابـر رأی               «    
  . سر فرود آوريم- گرچه مخالف نظر ما باشد -اکثريت مردم 

 احزاب،      جبهه ملی در زمان زنده ياد مصدق پيوندی بود از
 تا  ۳۹در سالهای   . تشکل های  سياسی و شخصيت های ملی       

 فرصتی پيش آمد که جبهه ملی هويت سياسی مسـتقل           ۴۲
پيش از انقالب جبهه ملی بار ديگـر مجـال جلـوه     . پيدا کند 

  .گری پيدا کرد و هويت سياسی خود را پاس داشت
    اکنون جبهه ملی دو چهره دارد، يکی چهره ای که خـود             

ل سياسی با اساسنامه و مرامنامه سياسـی اسـت،          يک تشک 
ديگر يک چهره فراگير که می تواند پيوندگاهی بـرای همـه            

  .های سياسی هم انديش باشد احزاب و تشکل
  :ايشان اضافه کرد

     جمهوری که در جبهه ملی ما به دنبال آنيم نه پيشوندی           
ه ما در جبهه ملی نه دين ستيز هستيم و ن         . دارد و نه پسوند   

دين گرا و ضمن احترام به همه کيش ها و آئين ها، دين را از               
  . می دانيمیمقوله احوال شخص

 را نـاروا   ر     ما هرگونه جابجايی ستيزه آميز و خشـونت بـا         
دانيم و برآنيم که با روح آشتی ملی برکنـار از هرگونـه              می

خشونت، نظام موجود به نظام ملی برگردد و دين از دولـت و     
ی بکلی جدا گردد ولی هرگـاه متوليـان ديـن و            حاکميت مل 

دولت، پذيرا نشوند به ناچار جابجـايی بـا خشـونت انجـام             
  .رفت  گرفت که دودش به چشم همه خواهدخواهد

  
  :و اضافه نمود

  ۲                       بقيه در ص                                          


