
 

 

 ايـران متعـلق بـه همـه ايـرانيـان است 
 

  ۲۰۰۵ژانويه   برابر با ۱۳۸۳ماه  دی - ، سال اول ۴شماره 
                                    نشريه برونمرزی

  جبهــــه مـلـــــــی
                                                                                 ارگان نيروهای ملی ايران

  ســر مقــالــه
  
  تانیردسکهوشنگ  
  

  تحريم انتخابات رياست جمهوری اسالمی
ـّت نظام است» منفی« سومين رأی    به کلي

  
    هشت سال پيش شرايط داخلی و خارجی مساعدی پيش آمـده           
بود، که يک رهبری ملی و آگاه بـه مسـائل سياسـی و برخـوردار از           

 از آن سود برده و با به حرکت درآوردن       ستتجربة مبارزاتی می توان   
م بـر کشـور نقطـة پايـان         ک عمر نظام استبداد مذهبی حـا      مردم به 
  .گذارد

     سالها تسلط جمهوری اسالمی که بـا کشـت و کشـتار، دروغ و              
تزوير همراه با غارت سرمايه های ملی و چپاول منابع زيرزمينی بـه          

همراه بـود مـردم را      » !سازندگی« ويژه در دوران رياست جمهوری      
  .لی نموده بودآماده برای يک قيام و خيزش م

     محکوميت سران نظام در دادگاه ميکونوس برلين و بـی آبروتـر            
 مردم در   خيزششدن آنان نزد افکار عمومی جهان، می توانست به          

اختالف و دودستگی در درون جنـاح هـای         . درون کشور ياری دهد   
 رياست جمهوری رفسنجانی و مخالفت با آن،        دامةحاکميت بر سر ا   
  .ته بودبه شدت باال گرف

     چنانچه ناطق نوری به رياست جمهوری می رسيد خطر بزرگی          
جناح کارگزاران سازندگی و پدرخوانده آنرا تهديد مـی کـرد و هـم              
چنين دو نهاد قوة مقنّنه و اجرائی در اختيار حاميان رهبر اسـالمی             

اين امر برای رفسنجانی نه تنها قابل قبول نبود بلکه . قرار می گرفت
به سوءاستفاده های مالی و سياسی دوران رياست جمهوري با توجه   

در چنـين شـرايط     . اش برای او می توانست خطرنـاک بـوده باشـد          
مساعدی، در نبود يک رهبری آگاه و عدم سازمان دهـی نيروهـای             
ـّت نظـام و بـه ويـژه جنـاح                    ملّی و آزاديخواه، تنهـا راه نجـات کليـ

از سـوئی دولـت هـای        سازندگی، طرح و ترفندی بود که        کارگزاران
اروپائی را قانع کندو از سوئی ديگر مردم را پای صندوق هـای رأی              

  .    گيری بکشاند
    در پی رفتار کژدار و مريز قدرت های غربی که برای ادامة روابط             

بـا   خود با جمهوری اسالمی به قانع کردن افکار عمومی مردم خود        
. نظـام نيـاز داشـتند   اين تغييرات ظاهری و جا به جائی مهره هـای   

 -جناح ها و تشکّل های ديگر درون حاکميت ماننـد گـروه کروبـی             
محتشمی، دانشجويان پيرو خط امام و سـازمان مجاهـدين انقـالب            
اسالمی که بادسنج های تشخيص جهِت باد حمايت هـای خـارجی            
آنها همواره فعال است به حرکت درآمده و پشـت سـر مـردی کـه                 

  .ر گرفتندمدعی جامعه مدنی بود قرا
   ۲بقيه در ص                                                                  

  
   

  يــادآوری
  

به ايـن  جبهه ملی      در شماره های پيشين نشريه    
مهم اشاره شده بود که جبهه ملی نـه يـک حـزب             

يادآور شده بـوديم    . است و نه يک سازمان سياسی     
تاکنون همـواره دارای  که جبهه ملی از بدو تأسيس      

  . انديشه ای بوده و هست سازمانی ودُ بعدو
    ُ بعد انديشه ای جبهه بمراتب فراتر و گسترده تر         
ازُ بعد سازمانی عمل کرده و شـگفتی هـا آفريـده            

  .است
     با توجه به گستردگی و فراگيریُ بعد انديشه ای         
جبهه که بسياری از هموطنان ما را در بر می گيـرد            

برای مسئوالن جبهه شناخته شده نيستند ولی       که  
آنان را به حق بايد وابسته به جبهـه ملـی و پيـرو              
انديشه های مصدق دانست، صدور و انتشار اعالميه      
    هايی با نام و امضاء افراد غيرمسـئول زيـر عنـوان            

و استناد اين عمل نادرسـت  » اخراج از جبهه ملی   «
ـ         ری هـای   و خالف اصول تشکيالتی به تصـميم گي

 کـه مـی دانـيم       -شورای مرکزی خارج از کشـور       
و بـردن آن بـر روی سـايت          -تشکيل نشده است    

در تضاد با شأن، منزلت وُ سنت جبهه        های انترنتی   
ملی است که بايد به شدت از تکرار آن جلـوگيری           

  .گردد
     جبهه ملی در طول تاريخ مبارزاتی خود همواره        

 و تـأمين    يرانای مردم ا   ه در جهت تحقق خواسته   
   . است کردههای فردی و اجتماعی تالش آزادی

     توجه داشـته باشـيم مـا پيـرو انديشـه هـای             
آزادمردی هستيم که در آغاز زمامـداری خـود بـه          

روزنامه هايی کـه از او       «شهربانی کل کشور نوشت     
انتقاد و حتی به او حمله می کنند مورد تعقيب قرار           

ر شعر و ادب فارسی     و فراموش نکنيم که د    » ندهند
بطوريکه . بر آزادی و آزادی انتقاد تأکيد شده است       

  :حافظ می گويد
  

   خطا گفت نه گيريم بر اوخصمحافظ ار 
                       گر به حق گفت جدل با سخن حق نکنيم


