
 

 

 ايـران متعـلق بـه همـه ايـرانيـان است 
 

  ۲۰۰۵نوامبر   برابر با ۱۳۸۴ماه  آبان  - دوم ، سال ۱۳شماره 
                                    نشريه برونمرزی

  جبهــــه مـلـــــــی
                                                                                 ارگان نيروهای ملی ايران

  ســر مقــالــه
  

 مهندس  مسعود هارون مهدوی
  

 هفت شهر عشق را عطار گشت   
ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم                                   

 

  مملکت دارد از دست می رود 
  و ما هنوز در خوابیم

       
اخیراً توسـط دوسـتان  و همرزمـان ارجمنـدم  آقایـان             

ـ         ع مهندس هوشنگ کردستانی و مهدی خانبابـاتهرانی مطل
شدم که باری دیگر عـده ای از طرفـداران دکتـر مصـدق و      
وابسته به جبهه ملی در صـدد برپـائی یـک گردهمـائی در              

آلمـان  -زمینه فـراهم کـردن یـک کنگـره در شـهر کُلـن             
بنا بر گفته آنان،  قصد از تشکیل این گردهمـائی       . باشند می

این بود که از همه اعضاء جبهه ملی، هرچند در برخی موارد            
 اختالف نظر و سلیقه داشته باشند، دعوت بعمل آید تا           با هم 

در رفع از همگسیخته گی جبهه ملی خارج از کشور راه حلی 
  .پیدا و از ادامه آن جلوگیری شود

شنیدن این خبر برایم تعجب برانگیز بود، چون با توجه به      
اهمیت و نیاز چنین حرکتی که برای بقای جبهه ملی حیاتی           

ت همه اعضاء شناخته شده و فعال جبهه ملی    بایس است، می 
ل این  ائوس. خارج از کشور به این گردهمائی دعوت میشدند       

کنگـره  "است، که این چگونه  تدارکی برای برگذاری یـک           
 اسـت کـه     " خـارج از کشـور     درسراسری جبهه ملی ایران     

  بایست اختصاص به جمعی معدود داشته باشد؟ می
ه ملی در خـارج از کشـوردر        های جبه  متأسفانه فعالیت      

اخیـراً گامهـای    . سالهای گذشته بسیار محدود بـوده اسـت       
کوچکی در جهت فعال شدن جبهه برداشته شده که شـامل           

سایت سازمان جوانان جبهه     -سایت از جمله  وب     -چند وب 
  ملی ایران در خارج از کشور به نشانی

 www.javanane-melli.de    ــزی ــر مرک ــر نظــر دفت زی
سازمان جوانان جبهه  با مسئولیت ساسان هارون مهـدوی،          
عضو شورایعالی و هیأت اجرائی جبهه ملی خـارج از کشـور            

  6  بقیه در ص                                         .بکار افتاده است

 
  

   
  

  عکسی از پروانه و داریوش فروهر
  ضت ملی ایرانجانبازان نه

  به مناسبت هفتمین سال به خون خفتنشان
  
  

 :وانيـدـی خـاره مـن شمـدر اي
  

  ....مملکت دارد از دست می رود  !
  مهندس مسعود هارون مهدوی                                            
  اطالعیه جبهه متحد بلوچستان ایران  !
  چرا اپوزیسیون خارج از کشور موفق نیست؟ !
         مهندس مسعود هارون مهدوی                                     
  )2( فشرده ای از تاریخچه جبهه ملی ایران  بخش !

        مهندس هوشنگ کردستانی                                          
  ...اپوزیسیون نیست که می گوید،  !
  ...فرانسوی ها و دیگران غارت کردند، !
  )مجله خواندنی( کاظم سلطانی                                            
          مهرداد علی بابایی                    ...پهلوانان وزنه بردار  !
   مهرداد علی بابایی              پهلوان درگذشت جانگداز یک !
                      ابابیمهرداد علی ب             ...یادمان امپراتوری هخامنشیان  !
  شعری از عزت اله همایونفر                               ک  پاخاِک !


