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  دانشـجو پيشـرو نهـضت آزادی خـواهی

  گـزارش خالصـه ای از جلسـات
  ۲۰۰۵ ژانويه ۲۵ و ۱۴ و ۵

  سازمان جوانان جبهه ملی  ایران خارج از کشور
  

 نوامبر برگزار شد، بنا     26     در دنباله جلسه ای که در تاریخ        
 دسـامبر بـه   1·به پیشنهاد چند تن از اعضا، نشست سوم از        

ن بـدعوت مسـئول سـازما   .   موکول گردید  2··5 ژانویه   5روز  
آقای دکتر ساسان  هارون مهدوی،  گردهمائی دفتر مرکـزی           

 25 و   14 و   5سازمان جوانان جبهه ملی خـارج از کشـور، در         
درجلسـات گذشـته   .  در شهر مونیخ انجام گرفت 2··5ژانویه  

بغیر از اعضای سازمان جوانان جبهه ملـی، از جملـه خـانم و       
خواجه آقای صولت زاده و آقای افشین منصف و غیره، آقایان           

نوری و محمودی، اعضای جمعیت آزادیخواهان ایران و عضو         
دفتر مرکزی سازمان جوانان جبهه ملـی، آقایـان مـاکوئی و             
کاظمیه، اعضای حزب مشروطۀ ایران به همراه چند تن دیگر          

  . از اعضای جبهه ملی و سازمانهای نامبرده شرکت داشتند
 از یکایـک    به عنوان مسئول سازمان، در اینجا الزم می دانم        

آنهایی که در ارتباط بـا همبسـتگی و همگـامی اپوزیسـیون             
ایران در خارج از کشور گامِ مثبت  برداشته اند سپاسگزاری           

  .    کنم
     در این جلسه، نخست مراحل و چگونگی برنامـه ریـزی،           
طراحی و کارگزینی سایت انترنتی سازمان جوانان جبهه ملی         

حث قرار گرفت و سپس آقای      ایران در خارج از کشور مورد ب      
غالمرضا صولت زاده، معاون و مسـئول ارتباطـات اینترنتـی           
سازمان، پیشرفت سایت را برای حاضرین عمالَ مـورد نظـر           

  .قرار دادند که مورد بحث و توجه زیادی قرار گرفت
  : سایت اینترنتی سازمان

tk.limel-javanane.www                               
de.melli-javanane.www 

  : میل سازمان-یا
tk.melli-info@javanane                               
de.melli-info@javanane 

، شرکت کنندگان   »جبهه ملی «     با توجه به موفقیت نشریه       
در پی نشستهای متعدد خواسـتار دنبالـه گیـری و انعکـاس             
بیشتر این نشریه به عنوان ارگان خبری شدند که بـه دنبـال      
آن نسبت به امکانات اعضاء و گروههای همبسـته روشـهای           

گردید و تصمیم گرفته شد که از این تاریخ         مختلفی پیشنهاد   
به طور کلی در سایت سازمان نیز       » جبهه ملی «به بعد نشریه    
 همـۀ   2005 ژانویـه      14بنابراین، از تـاریخ     . منعکس گردد 

شماره های نشریه در سایت سازمان در اختیـار خواننـدگان           
در مغـازهٌ   » جبهه ملی «بعالوه،  نشریه    . نشریه قرار گرفته اند   

 یـورو در  1ر تهران درمرکز شهر مونیخ نیـز  بـه بهـای           سوپ
  .دسترس عالقه مندان می باشد

  
  ت هاسمطالب مهم مورد بحث در نش

    فراخوان رفراندم-
  مذاکرات مقامات اروپائی با دولـت جمهـوری اسـالمی در             -

  ارتباط با فعالیتهای پژوهشگرانه انرژی اتمی در ایران
  نظامی  به خاک ایران  تهدید آمریکا نسبت به حمله -
   بهمن 22  -

درارتباط با فراخوان رفراندم، از آقای صولت زاده مقاله ای در 
همین شماره درج شده که نمونه ای است از افکـار و عقایـد              

ولـی ایـن طـرح فراخـوان       . سـازمان  چندی از اعضای ایـن    
بوجود آوردن این خواسـت ملـی        رفراندم و چگونگی شرایط   

  .مورد بحث و گفتگو قرار داردهنوز در میان اعضا 
جمهوری اسالمی موظف است که بطور شفاف با نماینـدگان           
اروپا و مسئولین سازمان کنترل انرژی اتمی همکاری نمایـد،          
تا در این موقعیت حساس،  بعد از این همه صدماتی که بـه              
ملت ایران وارد آمده،  بیش از این منافع، سـرمایه و میـراث              

ن کشور و مردمانش را مورد تخریـب و نـابودی قـرار             ملی آ 
  .ندهد

سازمان جوانان جبهه ملی ایران با هر گونه مداخله نظامی و            
خشونت آمیز که از سوی کشورهای خـارجی صـورت گیـرد            
. سخت مخالف بوده  و چنـین حرکتـی را محکـوم مـی کنـد           

امیدواریم که این تهدید تنها جنبـهٌ تـاکتیکی جهـت ایجـاد             
ر دولت جمهوری اسالمی داشته که در نتیجـه منتهـی       فشار ب 

به تغییر نظام دیکتاتوری مذهبی بـه یـک نظـام و حکومـت              
  . سکوالر و مردم ساالر گردد

ســازمان جبهــه ملــی،  حــزب مشــروطه ایــران و جمعیــت  
 2005 ژانویـه    25 و   14آزادیخواهان ایران  متفقاَ درجلسات      

 سـال  دوران     26تصمیم گرفتند  کـه در ارتبـاط بـا فجـایع             
حکومت جمهوری اسالمی  کـه نسـبت بـه ملـت ایـران روا               

 فوریـه  10 برابر با 1383 بهمن  22داشته، در روز پنجشنبه       
 در میدان اشـتاخوس در مرکـز      18 الی   13 در ساعت    2005

  . شهر مونیخ برگزاری تظاهراتی را تدارک ببینند
یران به همین مناسبت از همه خوانندگان و کسانیکه با ملت ا          

احساس همدردی می کننـد دعـوت مـی کنـیم کـه در ایـن           
تظاهرات شرکت کرده و با حضور بیشمار خود بـه انعکـاس            
بیشتر این حرکت همبستۀ اپوزیسیون در شهر مونیخ کمـک          

  . نمایند
  سازمان جوانان جبهه ملی ایران خارج از کشور

  2··5 ژانویه 29مونیخ،                                                                 
___________________________________________  

۶بقيه از ص ...                                نامه ای به تمام ايرانيان عزيز  
 
     اگر می خواستيم واقعاً کاری بکنيم، چرا حدود پنج سال پـيش وقتـی            

و يـا روزنامـه هـا را يکـی     دانشجويان را زندانی کردند و به خون کشـيدند        
پس از ديگری توقيف می کردند و يا خبرنگـاران را مـورد تجـاوز جنسـی                 

  قرار می دادند و به قتل می رساندند امضاء جمع نکرديم؟
     در ضمن اگر هم اميدمان به آمريکاست، فراموش نکنيم که به اعتـراف          

لـت دکتـر     کودتايی را بر عليه دو     ۱۹۵۳مسئوالن خود اين کشور در سال       
  .مصدق انجام دادند تا منابع و ذخاير ملی کشورمان را به تاراج ببرند

    البته هدف بنده از نوشتنت اين نامه نااميد کردن شما هموطنـان عزيـز        
نيست، بلکه می خواهم بگـويم اگـر مـی خـواهيم قـدمی بـرای برقـراری           

ــد اول    ــرداريم باي ــان در کشــورمان ب ــده و بي از دموکراســی و آزادی عقي
نبايد ساده لوح و زودباور باشيم، بايد حـق خودمـان           . خودمان شروع کنيم  

بايـد  . را به عنوان يک انسان آزاد بشناسيم و حق ديگران را پايمال نکنـيم             
بايد ياد بگيريم بـه   . اصول و اساس دموکراسی و انسانيت را از پايه بياموزيم         

بين زن و مرد هـيچ      اگر توانستيم قبول کنيم     . زن و فرزند خود ظلم نکنيم     
فرقی وجود ندارد و هر دو دارای حقوق برابر هسـتند، اگـر آمـوختيم کـه                 

حرفشان را رو در رو به دور از هرگونه فردگرائـی و             همه با هم سر يک ميز     
منافع شخصی بزنيم، آنگاه می توانيم بگوييم شرائط بـرای برگـزاری يـک              

  . رفراندوم آزاد فراهم است


