
 

 

 ايـران متعـلق بـه همـه ايـرانيـان است 
 

  ۲۰۰۴  برابر با دسامبر ۱۳۸۳ آذرماه - ، سال اول ۳شماره 
                                    نشريه برونمرزی

  جبهــــه مـلـــــــی
                                                                                 ارگان نيروهای ملی ايران

  ســر مقــالــه
  مهدویمسعود هارون 

  

با توجه به اعالميه فراخوان ملـی برگـزاری         
  رفراندم،

بخاطر وظيفه ملی و ميهنی مي بايستی در اين مورد، نظـر خـود و               
طرفداران حکومت پادشاهی مبتنی بر     (عده ای از همگامان سياسی      

  .، را اعالم دارم)پارلمان و حکومت جمهوری دموکراتيک
نـده کشـور، هـيچکس      با برگـزاری رفرانـدم بـرای تعيـين نظـام آي           

تواند موافق نباشد اما مـی بايسـت بـه چنـد نکتـه اصـولی در              نمی
در فراخـوان رفرانـدم چگـونگی       . ارتباط با اين فراخوان توجه شـود      

انجام رفراندمی که آنها مطرح نموده اند به هيچ وجه روشن نيسـت          
در باالی اين اعالميـه گفتـه شـده، رفرانـدم         . و مسکوت مانده است   

ل مجلس مؤسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی و          برای تشکي 
اما در قسمت پايين اعالميـه  . تعيين نوع نظام، گام اول حياتی است  

، آنجا که سخن از همه پرسی بميان می آيد، تنهـا در             )محل امضاء (
  !مورد مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسی ذکر شده؟

ردار نيسـت بلکـه     بطور کلی، اين اعالميه نه تنها از شـفافيت برخـو          
  .همراه با ابهامات و ناهمخوانيها همراه است

  

  فراندم تحت چه شرايطی و از طرف چه کسانی؟ريک 
  :هدف از برگزاری يک رفراندم ملی عبارت است از

   آگاه شدن از خواست و نظر مردم نسبت به سئوال مطرح شده-۱
  به اجرا درآوردن نتيجه همه پرسی-۲

 رفراندم ملی، احتياج به يک فضای آزاد برای         الزاماً برای اجرای يک   
پـيش از آن، فـراهم نمـودن     . ارائه نظر و رأی راسـتين ملـت اسـت         

امکانات و زمان کافی برای آگاه نمودن مردم نسبت به هدف از همه    
فراندم واجـب و حتمـی مـی باشـد              رپرسی و ضمانت اجرای نتيجه      

ری اسالمی ايـران  حال با توجه به خصوصيات نظام و رهبران جمهو        
چطور می توان انتظار داشت که بنا بر خواست اين فراخوان، امـروز             
که کليه رسانه ها تحت کنترل و سانسور قرار دارند، احزاب سياسی            
  حق فعاليت ندارند و اينکه آقايان رفسنجانی و ديگر اعضای مافيای 

آخوندی حتی به قيمت از بين بردن تماميت ارضی و نابودی ملـت             
ران جای خود را ترک و کنـار نخواهنـد رفـت، نتيجـه ايـن همـه          اي

.  اگر که به نحو احسن صـورت گيـرد، بـه اجـرا در آيـد                هپرسی، تاز 
سازمان ملل هم نخواهد توانست نتيجه مثبت يک همه پرسی را در           

  به همين خاطر از. ايران به اجرا در بياورد، مگر با زور و خشونت
راخوان را با انديشه و تفکر بيشـتر و       ملت ايران خواستاريم که اين ف     

  احساس مسئوليت مورد بررسی قرار داده و در حال حاضر با توجه
  ۸ ص             بقيه در                                                     

   
  هوشنگ کردستانی

  

  سرنوشت حرکت های غيرمردمی شکست است
  

رگردانـان، تنظـيم کننـدگان و حمايـت         ترفند تـازه ای کـه کا            
کنندگان آن اميدوار بودند بتواند مسير مبارزه آزادي خواهانه ملـت          

د، در اثـر آگـاهی، هوشـياری و قاطعيـت           نايران را به بيراهه بکشـان     
  .مردم با شکست روبرو شد

از مدتها پيش آشکار بود کـه پـيش از برگـزاری انتخابـات رياسـت              
درت در حاکميـت، بـرای جبـران        جمهوری اسالمی، جناحهـای قـ     

شکستی که در انتخابات مجلس شورای اسالمی نصيبشان شده بود          
و جلوگيری از شکست سنگين تری که بی ترديد در انتخابات آينده   
با آن روبرو خواهند بود، پيش از انجام انتخابات رياسـت جمهـوری             
اســالمی دســت بــه ترفنــدهاي تــازه ای بزننــد کــه در يــک مــورد 

ست اين باشد که يکی از وابستگان بـه ظاهرپشـيمان شـده            توان می
نظام، نامزد رياست جمهـوری اسـالمی شـود و بـا رد صـالحيت او                
توسط شورای نگهبان، جنجال تبليغاتی بزرگی بسود او برپا گردد و           
مردم جان به لب آمده ايران را به اميد رسيدن به ساحل نجـات بـه     

نظير ترفند و حرکتی که در  کم و بيش      . گردابی هايل هدايت کنند   
  . صورت گرفت۱۳۷۶دوم خرداد 

چون روشن بود که مردم را نمی توان در طی هشت سال با همـان               
ترفند به اشتباه انداخت، اين شيوه عمل با تنگناهايي روبرو شـده و             

از اين رو طرح ديگری تنظـيم شـد کـه         . از دستور کار خارج گرديد    
رنـد و در گذشـته بـا جنـاح          عده ای که در داخل کشـور اقامـت دا         

کارگزاران سازندگی در ارتباط بودنـد، برخـی از مشـروطه خواهـان        
خارج کشور و جناحی از چپ که از اصالح طلبان حمايت می کنند             

نتيجه اين همکاری فراخوانی بود کـه       . در تهيه آن همکاری داشتند    
  .با امضاء تنی چند از اصالح طبان درون حاکميت منتشر شد

داليل حقوقی و فلسفی اين فراخوان در مـی گـذريم، چـون    از بيان  
پيرامون آن بحث منطقی بسياری از سوی صاحب نظران و آگاهـان           

ما  تنها به ارائه داليـل       . سياسی ارائه شده و نياز به تکرار آن نيست        
  .سياسی در رد آن بسنده می کنيم

  به چه دليل فراخوان توسط کسانی امضاء شده است که نه تنهـا  -۱
هيچگونه پيشينه مبارزه ملی و آزاديخواهانه ندارنـد، بلکـه گذشـته            
سياسی آنان نشان می دهد کم و بيش در خط ضد حاکميـت ملـی    

  دمداران جمهوری اسالمی همکاری داشته اند؟ربا س
 چرا اين دعوت به شرکت در همه پرسی، پيش از انجام انتخابات -۲

 منظور اين نبـوده  رياست جمهوری اسالمی مطرح شده است؟ آيــا   
کــه شکست در انتخابات انجمن های استان و شهرستان و سـپس            
مجلس اسالمی را بـا حضـور مـردم در يـک همـه پرسـی از ميـان                   

  ۲         بقيه در ص               بردارند؟                                



 

 

 

 


