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 افزايش ثروت ملی گردد،  توليد و درآمد نفت بايد صرف ايجاد کار

  5بقیه از ص                ...فرانسوی ها و دیگران غارت کردند،
متولیان امر وقتی پای صحبت پیش می آید، چنان ایرانی              

دو آتشه می شوند که شما می مانید، مگر می شـود آدمـی              
و چون پـای عمـل پـیش آمـد،          ! این قدر وطن پرست باشد    

 را در برابر    فاصله از زمین تا ماه خواهد بود؛ و در نهایت شما          
کاری انجام شده، قرار می دهند که جز حسرت خوردن چاره    

اگر بخواهیم فهرسـت وار بـه آثـار         . دیگری نخواهید داشت  
 سال گذشته اشاره کنیم، فهرسـتی رنـج         25نابود شده طی    

  !آور خواهد شد که جز دریغ چیزی نمی توان گفت
ـ           ران و       بسیاری از ایرانیان وطن پرست در گوشه و کنار ای

جهان به احداث سد سیوند که نابودی آثار باستانی را در پی            
آیا ایـن اعتراضـات ره بـه        . خواهد داشت اعتراض کرده اند    

مگـر جهانیـان بـرای نجـات        ! جایی خواهد برد؟ البته که نه     
 در بامیان افغانستان از دست طالبان اعتراض        »مجسمه بودا «

در اختیـار   نکردند؟ بسیاری حاضر بودند مبـالغی هنگفـت         
طالبان قرار دهند که این مجسمه بر جای بماند، اما در عصر            

  .ما، جهالت همیشه بر دانایی پیشی می گیرد
     چرا باید در این زمان که همـه ایرانیـان، پـی بـه ارزش               
یادمان های نیاکان خود برده اند و ده ها انجمـن حمایـت از              

این گونه سست آثار باستانی در ایران و جهان فعالیت دارند،    
و بدون برنامه عمل کنیم و الجرم چشمان حسـرت بارمـان            
شاهد به زیر آب رفتن میراث پدرانمان باشد؟ در گذشـته از         
سر نادانی میراث ما سنگین تـر و شرمسـاری مـا در برابـر               

 !. آیندگان صد چندان است
_______________________________________  

  1   بقیه از ص      ..              .مملکت دارد از دست می رود 
       

جبهـه  "همچنین نشریه جبهه ملی که بصورت ماهنامه زیر عنوان          
 با کوشـش هیـأت تحریریـه متشـکل از آقایـان هوشـنگ           "ملی

کردستانی و مسعود هارون مهدوی در خارج از کشور نشر می شود         
  .تکه با استقبال هموطنانمان بویژه در داخل کشور روبرو شده اس

     هدف از این فعالیتها در مرحله نخست  روشـنگری نسـبت بـه      
در . هدفهای جبهه و نیاز مبرم به همبستگی نیروهای ملـی اسـت           

این مورد شمار زیادی از ایرانیان وطن دوست بویژه جوانان، مـا را             
  .یاری داده اند

    در طول این مدت مهمترین کار انجام گرفته این بود که با توجه             
یاز جامعه دور از همه کدورتهای پنجاه سال گذشته در ارتبـاط            به ن 

با برکناری حکومت جمهوری اسالمی و برقراری یک نظـام مـردم            
ساالر و سکوالر، سیاست همکاری با همـه گروههـای سیاسـی را             
پیش گرفتیم که نتیجه آن مثبت بوده و مـورد تأئیـد مـردم قـرار        

  .گرفته است
لن و مطالعه مطالب درج شده در نشریه       بعد از برگذاری جلسه کُ    

  نیمروز و بویژه مـتن سـخنرانی آقـای دکتـر            859 و   857شماره  
داورپناه با مطالبی برخورد کردم که باعث تأسف مـن شـد و ایـن               
پرسش برایم پیش آمد که چگونه است کسانیکه سالها با سیاست            

ز سروکار داشته و مدعی پیروی از زنده یاد دکتر مصدق هسـتند ا            
موقعیت حساس و خطرناکی که مردم و تمامیت ارضی ما را تهدید            
می کند بی اطالع و دورمی باشند و اینطور بی مسـئولیت از کنـار               

  .آن می گذرند
     مطالبی که ایشان ایراد کرده هیچگونه ارتباطی با وضع موجـود         
و مبارزه مردم با حکومت اسالمی نداشـته و هـیچ اشـاره ای بـه                

  .زه با آن نشده استراهکار مبار
     آیا ایـن نحـوه عمـل میتوانـد امـروز پاسـخگوی معضـالت و                

  خواستهای ملت ایران باشد؟
                                                                                                 !  

     چــه نفعــی نصــیب دل داغدیــده ملــت ایــران میشــود کــه  
ه  شماها که خود را وارث و پیرو راه دکتر مصـدق             هایشان ب  چشم

  میدانید، دوخته شده؟
  .     توهین به شخصیتهای سیاسی گذشته نمی تواند کارساز باشد

 سـالگی زادروز    123 "     همانطور که در مقاله اخیر تحت عنـوان       
، مندرجه در روزنامه کیهان لندن، به آن اشاره کردم، این           "مصدق  

نحوه مبارزه جز اینکه به تداوم حکومت جمهوری اسـالمی کمـک            
نماید و برای آنان مشروعیت قائل شود، هیچ کمکی به مردم ایران            

  . در جهت برکناری حکومت استبدادی مذهبی نخواهد کرد
 به جبهه ملی که خود را از عاشقان زنده یـاد                 از شما وابستگان  

آیا میدانید چرا جبهه ملـی بوجـود        : دکترمصدق میدانید، میپرسم  
  مرداد همچنان به مبارزه ادامه داد؟28آمد و پس از واقعه 

     اجازه بدهید عرض کنم، جبهه ملی همیشه بر این اعتقـاد بـود             
حـال  . وردار باشـد  که ملت ایران باید از آزادی و رفاه بیشتری برخ         

 و حکومـت     سال که نظـام گذشـته  کنارگـذارده شـده           26بعد از   
  اسالمی بر سر کار آمده، آیا جبهه ملـی و مـردم         

ایران به هدفهائی  که داشته اند رسیده اند و یا اینکه با توجه بـه                 
شواهدی که با آن روبرو هستیم، باید گفت نـه تنهـا از آن مقـدار                

ی که برخوردار بودیم محـروم شـدیم، بلکـه فسـاد            آزادی و رفاه  
سیاسی، اجتماعی، اخالقی و همچنین خطراتی که تمامیت ارضی و          
موجودیت کشورمان را تهدید می کند که از دید هـیچ ایرانـی بـا               

  .شرف و با شعوری که یک جو انصاف داشته باشد پنهان نیست
 ایران باید بـه          اگر شما از صمیم قلب بر این باور باشید که ملت          

آمال و آرزوهایش در بدست آوردن آزادی و رفاه که حـق اوسـت              
برسد، باید با حکومت اسالمی که در حال حاضر برمسـند قـدرت             
نشسته و زالووار خون ملت را می مکد به مبارزه بپردازید و مبارزه             

  .با رژیم گذشته و شاه فقید را که دیگر حیات ندارد کنار گذاشت
ه هائی که شخصاً در آن شرکت داشتم، از جمله کنگره                در کنگر 

بدعوت دکتر  ( در شهر فرانکفورت     1986نهم در دهم دسامبر سال      
داورپناه که آقای دکتر مدنی و مرحوم دکتـر شـفتی هـم حضـور               

و کنگره سراسری همبستگی جبهه ملی ایران در خـارج          ) داشتند
 برگذار شد   از کشور که درفروردین سال گذشته در شهر استکهلم        

) با دعوت آقای دکتر مدنی، باتفاق فرزندم ساسان هارون مهدوی         ( 
و چه در گردهمائی های دیگر جبهه ملـی در لنـدن، واشـنگتن و               
غیره، به این نتیجه رسـیدم کـه در تمـامی آنهـا کـه بـا هـدف                    

 تشکیل شده بودنـد، نـه تنهـا قـدم عملـی در راه               "همبستگی"
خالف  جهت همبستگی نیروهای همبستگی برداشته نشد، بلکه بر      

  .ملی صورت گرفت
  جبهه ملی باید با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی           
امروز ایران و خطراتی که ملت و مملکت با آن روبروسـت طرحـی              

بویژه بـه   . ارائه دهد که مستلزم سنجش دقیق این مشکالت باشد        
رد و کوشش نمـود   مسائل جوانان و بانوان ایران باید توجه بیشتر ک        

که بعد از سقوط نظام ولی فقیه، ملت ایران از یک محیط آزاد کـه               
در آن حقوق بشر وحقوق اقلیت ها، چه مذهبی و چه قومی رعایت             

  .شود برخوردار باشد
     بر آورد این آرزو زمانی امکان پذیر است که من و شما و دیگـر               

یجـاد  اه ا اعضاء جبهه ملی سعی و کوشـش مـان را صـادقانه در ر             
همبستگی و یکپارچگی همه نیروهای ملی اختصـاص دهـیم و بـا             
شعار سربلندی ایران و ایرانی،  با گذشت نسبت بـه همـدیگر، بـه           

  .میدان آمده و ایفاء وظیفه نمائیم
 

 با امید به آن روز 
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