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 جامعه دمکراتيک نه جرم سياسی دارد نه زندانی سياسی 
 

  ۱بقيه از ص                                کنگره جبهه ملی ايران
چند ميليارد دالر از بودجه دولت صرف صـنايع اتمـی            چون

. را خالف مصالح ملت می دانيم      شده بنابراين نابود کردن آن    
نظام کنونی کشورمان پايبند به موازين جهـانی بايـد           چون

زی که يـک نظـام      باشد و از حقوق ملت پاسداری کند، تا رو        
 مردمی در ايران به جلوه درآيد بايد نظارت سـازمان           -ملی  

  ».ملل متحد را تا آن روز داشته باشيم
  

مين روز اين اجالس آقای مهندس مسعود هارون مهدوی        و     در د 
نماينده جبهه که از آلمان در کنگره شرکت کرده بود، در مخالفـت             

ام آينده و گزينش نظام     با موضع گيری جبهه ملی نسبت به نوع نظ        
جمهوری توسط جبهه ملی سـخن گفـت کـه بحـث هـا و گفـت و                

  .گوهايی را در پی داشت
     در کنگره جبهه ملی آمريکا به جای آقای دکتـر ممتـاز رئـيس              
سابق شورا، خانم پريچهر بروهان به عنـوان رئـيس جديـد شـورای              

  .جبهه ملی در آمريکا برگزيده شد
تانی که بعلت نداشـتن ويـزا موفـق بـه                مهندس هوشنگ کردس  

شرکت در نشست های اجالس نشده بود پيامی برای کنگره فرستاد 
  :که توسط خانم پريچهر بروهان قرائت شد

  
  

  پيام هوشنگ کردستانی
  به کنگره جهه ملی در آمريکا

  
  2004 سپتامبر 24/ 1383پاریس، سوم مهرماه 

   
  دوستان ارجمند، خانم ها و آقايان،

  ود و آرزوی موفقيت برای شما، با در
  
  

هتـان  ا     متأسفم که نتوانستم در نشستهای کنگره در کنار و همر         
  .باشم

     بی شـک مستحضـر هسـتيد کـه جبهـه ملـی بـدليل ماهيـت                 
ــازمانهای سياســـی                     جبهـــه ای بـــودن خـــود ازشخصـــيتها و سـ

ه و از بـدو     گوناگون برای رسيدن به آرمانهای  مشترک تشکيل يافت        
ُ بعــِد .تأســيس دارای دو ُ بعــد ســازمانی و انديشــه ای بــوده اســت

انديشهای جبهه همواره گسترده تر و فراتر ازُ بعد  سـازمانی عمـل               
همـــينُ بعـــد انديشـــه ای اســـت کـــه بارهـــا در                        . کـــرده اســـت

ــا                   ــگفتی هـ ــان داده و شـ ــود را نشـ ــاريخی خـ ــای تـ ــه هـ   لحظـ
  .آفريده است

     آنچه در شرايط کنونی برای ما پيروان راه  مصـدق ضروريسـت             
غنا بخشيدن بهُ بعد انديشه ای جبهه و سوق دادن آن بسمت يـک              

برای اين منظـور بايـد بـا مشـخص کـردن      . تشکل بزرگ ملی است 
هدفهايی که مورد توافق همگان است به شکل گيری هر چه زودتـر   

از طـرح شـعارهايی کـه نـه تنهـا       .  دهـيم  اين همبستگی ملی ياری   
ــه     ــه ب ــد بلک ــتگی نمــی کن ــن همبس ــد آوردن اي ــه پدي کمکــی ب

. هــاي بيشــتر دامــن مــی زنــد خــودداری کنــيم       پراکنــدگی
شک بسود بقای جمهوری حاکم بـر مـيهن          هايی که بی   پراکندگی

  . است

موضوع مهمی که الزم است شرکت کننـدگان محتـرم کنگـره                 
مايند، مسئله انتخابات رياست جمهوری اسالمی     توجه الزم به آن بن    
توجه داشته باشيم رقابت های سـختی از هـم          . در سال آينده است   

اکنون ميان جناح های قدرت در حاکميت اسالمی آغاز شده اسـت            
  . که به تضاد بيشتر يا نوعی توافق ميان آنها خواهد انجاميد

بتـوان بـه مـردم           اين دو حالت را بايد تجزيه و تحليل کـرد تـا             
همانگونـه کـه    . آگاهی داد و برنامه های زيان بار آنها را خنثی نمود          

در انتخابـات مجلــس هفـتم عمــل شـد و تحــريم انتخابـات باعــث     
  .آبرويی بيشتر نظام در افکار عمومی مردم جهان گرديد بی

اين است که مردم نظام        مسئله مهم و بسيار حياتی امروز ايران
خواستار برگزاری  جمهوری اسالمی را در کليت آن نفی می کنند و        

  .همه پرسی برای تعيين سرنوشت آينده کشورند يک
     جبهه ملی بايد بر اين خواست مردم تأکيد ورزد و همانگونه که            
خود بارها عنوان کرده است همـه پرسـی بـرای تعيـين سرنوشـت               

ود قرار دهـد و هـر نـوع پيشـنهاد يـا شـعار               کشور را شعار اصلی خ    
ديگری را که می تواند ترفندی برای کشاندن مردم به حـوزه هـای              

 نزد افکار مردم    -رأی گيری و کسب حقانيت برای موجوديت نظام         
  . باشد با قاطعيت رد نمايد-جهان 

     خواست مردم تعويض نظام است و نه تغيير قـانون اساسـی آن             
  .واند محدود به تغيير چند اصل آن گرددکه در نهايت می ت

  پاينده ايران
____________________________  

  

  نامه عبرت آموز يک فارغ التحصيل 
  علوم اجتماعی

  
ــه    ۱۲      ــن مرحل ــرفتم، در اي ــپلم گ ــا دي ــدم ت ــال درس خوان  س

هـای    هزار تومان پول دادند تـا بـه کـالس       ۸۰۰ام بيش از     خانواده
چهار سال هم در    . بتوانم در کنکور قبول شوم    کنکور تقويتی بروم و     

 -رشته علوم اجتماعی درس خوانـدم تـا توانسـتم ليسـانس شـوم               
سرتان را درد نمی آورم که بگويم که به چه رشته ای عالقه داشتم،           
اما به دليل ضوابط غلط آزمون ورودی مجبور شدم در رشـته علـوم        

ن رسـيد کـه    تحصيلم تمام شـد و نوبـت آ     -.اجتماعی درس بخوانم  
دو سال در بخش هـای دولتـی و         ... اما کو کار؟    . وارد بازار کار شوم   

باالخره خـانم   . خصوصی بيهوده دوندگی کردم، تا شايد شاغل شوم       
دندانپزشکی که از آشنايان است و در تهران سـکونت دارد مـرا بـه               

  می دانيد کارش چيست؟. عنوان کارآموز استخدام کرد
اه ليزری بـرای پـاک کـردن جـرم هـای                 خانم دکتر يک دستگ   

دندان تهيه کرده است و مـن بايـد کنـار دسـت ايشـان بنشـينم و                  
وسايلی نظير بانـد، پنبـه و ابزارهـای دندانپزشـکی را بـه دسـت او                  

امـا سـخت غمگـين و دل    . قرار است فردا کارم را شروع کنم      . بدهم
واسـت  اين نامه را برای شما می نويسم تا اگر دلتان خ          . مرده هستم 

ــی     ــا ک ــيد ت ــور بپرس ــدگان کش ــد و از گردانن ــنعکس کني آن را م
خواهند اين وضع را ادامه دهند؟ اين چـه روشـی بـرای انسـان       می

  تربيت کنی است؟
ای   عالقـه  -دخترها  چه   چه پسرها و     -بيشتر همدوره ای های من      

امـا بـه فرمـان عـالی        . به تحصيل در رشته علوم اجتماعی نداشتند      
تا جايي که   . ور بودند در اين رشته درس بخوانند      جناب کنکور، مجب  

دانم، من اولين کسی از آن جمع هسـتم کـه شـغلی يافتـه ام،                 می
  .بقيه به اندازه من هم شانس نداشتند و ندارند

  .شما را به خدا به اين وضع پايان دهيد... تا کی؟ ... تاکی؟ 
   کرج-يده منشادی                                                    فر

   نقل از ماهنامه خواندنی ها، شماره دوازدهم، چاپ تهران *
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