
 

 

 ايـران متعـلق بـه همـه ايـرانيـان است 
 

  2006دسامبر   برابر با 1385 ماه ذرآ ‐ومس ، سال ۲۶شماره 
                                    نشريه برونمرزی

  جبهــــه مـلـــــــی
                                                                                 ارگان نيروهای ملی ايران

  ســر مقــالــه
  

  تانيهوشنگ كردس
  

  سران نظام هنوز هم از فروهرها مي ترسند
  

  تو در كهكشان ها چه داني كه چيست؟
  كه در خانه خود نداني كه كيست؟

  
پس از گذشت هشت سـال از  شـهادت روانشـادان               

پروانه و داريوش فروهر، رهبر نظام اسالمي مـي گويـد           
داريوش و پروانه فروهر گر چه دشمن بودند ولي در آن           

دند كه نياز از ميان بردنشان بوده باشد و اصـرار           حد نبو 
ــژه    ــه وي ــان و ب ــه بيگانگ ــان را  ب ــل آن ــه قت دارد ك

  .ها ارتباط دهد صهيونيست
    اين سخنان در زماني بازگو مـي گـردد كـه عوامـل             
امنيتي اجازه نمي دهند خانواده اين شهيدان در هـيچ          
مسجدي بـراي آنـان مراسـم يـادبود برگـزار كننـد و              

 هم كه تصميم مي گيرنـد مراسـم را در منـزل         هنگامي
مسكوني آنهـا برگـزار كننـد، از بامـداد روز برگـزاري             
مراسم ابتدا كوچه ها و سـپس خيابانهـاي منتهـي بـه             
منــزل فروهرهــا را  پاســداران، بســيجي هــا و لبــاس 

ها محاصره كرده اجازه نمي دهند هـيچ كـس،           شخصي
  .حتي خويشان آنها نيز به خانه نزديك شوند

موشـي  ا    گر چـه معـروف اسـت كـه گذشـت زمـان فر             
كـه از يـاد     ! آورد، اما نه در اين حد و نه به ايـن زودي            مي

 كه خود سـردمداران     ي عامالن قتل در دادگاه    ،رفته  باشد  
نظام تشكيل داده بودند در اعتراض به محكوميت خود بـه          
اين حقيقت اعتـراف كردنـد كـه بارهـا بـه آنهـا چنـين                

رجاع شده است اما همواره پـس از انجـام        هايي ا  مأموريت
ورد تشويق و تقدير قرار گرفته اند و        ـم – قتل   –مأموريت  

  ق وـاي تشويــاعتراض داشتند كه اين بار چه شد كه بج
  3 بقيه در ص                                                                 

  

  دكتر اميرهوشمند ممتاز
  

  ي مردم ساالري در ايرانراهكارهاي برقرار
  احزاب و مردم ساالري

  )بخش ششم( 
در نوشتارهاي پيشين گفته شد كه اساسـي تـرين                

كارها براي نهادينه كردن مردم ساالري و دمكراسي در         
ايران، آموزش و تعلـيم و تربيـت مـردم ايـران همـراه       
مبارزه با رژيم ديكتاتوري و حكومـت دينـي در ايـران            

  .است
 اين نشريه به اهميت وسـايل ارتبـاط         24ماره  در ش      

جمعي اشاره شد كه بعـداً بـه جزئيـات مربـوط بـه آن       
  .خواهيم پرداخت

     در اين شماره بـه اهميـت احـزاب آزاد در آمـوزش             
 مردم منحصراً و سپس وضع كنوني و سابقه احـزاب در          

  .ايران مي پردازم
   5  بقيه در ص                                                                

 :در ايـن شمـاره مـی خـوانيـد
  

  سران نظام هنوز هم از فروها مي ترسند 
  هوشنگ كردستاني                                                              

   ... راهكارهاي برقراري مردم ساالري در ايران   
   دكتر اميرهوشمند ممتاز                                                       

  درگذشت شادروان سناتور مصطفي مصباح زاده  
  اسبت سالگرد به قتلنمبه اطالعيه حزب ملت ايران  

      رسيدن فروهرها
                                                   متن كامل اعالميه جهاني حقوق بشر 
   آذر16در  داشت سالروز رويداد دانشجوييبرگزاري بزرگ  

  ) خورشيدي1385آذرماه (در مقابل دانشگاه تهران 
  )گزارش تصويري(در ايران مالزده، فقر بيداد مي كند  

    گزارش ورزشي
   بيـاد فــروهرهــا 

  شعري از   منوچهر برومند                                                        



 ۲۶ ، شماره۱۳۸۵ آذر ماه نشريه جبهه ملی ايران، خارج کشور،                                                         ۲

 

  همكاري با حاكمان جمهوري اسالمي، ضديت با ملت ايران است

 

  

  ادروانـذشت شـمناسبت درگـه ب
  اح زادهـ مصطفي مصبسناتور 

استاد دانشگاه تهران، بنيان گذار كيهان و 
  مؤسس دانشكده علوم و ارتباطات اجتماعي

  
ــاد   ــده ي ــدان زن ــت و فق ــناتوردرگذش ــطفي س  مص

 كيهان را كه در طـول       مؤسسه  گذار   زاده بنيان  مصباح
و پخش اخبار   ساليان دراز نقش بسزائي در بيان عقايد        

و روشنگرائي مردم ايران داشته و ايفاء نمـوده اسـت،           
بخصوص در اين سالهاي بعـد از انقـالب كـه بـا همـه               
مشكالت در خارج از كشور منتشر شـده بـه خـانواده            
محترم ايشان و همه هموطنان عزيـز تسـليت عـرض           

 سـناتور در اينجا ناگقته نماند كه شـادروان        . نمايم مي
ــا ســرم ــالي و معنــوي و مصــباح زاده ب ايه گــذاري م

گردآوري جمعي از نويسندگان قابل و بنام، بـا تـالش            
بيش از حد، موفق به اجراي اين كار مفيد و مـؤثر شـد        
كه مي بايد سرمشقي باشد بـراي همـه مـا ايرانيـان،             
بخصوص كساني كـه از امكانـات بيشـتري برخـوردار           

اين شخصيت ايران دوسـت در طـول ايـن          . باشند مي
وجه تحت تأثير تبليغات دشـمنان قـرار         يچ ه هسالها ب 

افـل  غنگرفت و يك دم از هدفش كه نجات ايران بـود            
  .ماندن

 سـال در    27ن سياسي كه در ايـن       روشنفكران و فعاال  
راه سرنگوني حكومت جمهوري اسالمي و برپائي يـك         

ه حكومت مردم ساالر دور از هر نوع نقض حقوق بشر ب          
 سناتورخدمات شادروان   مبارزه پرداخته اند خاطرات و      

مصــباح زاده را هميشــه گرامــي داشــته و فرامــوش  
  .نخواهند كرد

  روحش شاد                                                                  
  مسعود هارون مهدوي  

         مسئول سازمان رسمي و غير انتفائي حقوق بشر
  "زندگي كُن و بگذار زندگي كنند"               

  
  1385 آذرماه 4 مصادف با 2006 نوامبر 25 مونيخ -آلمان 

  

  درگذشت شادروان مصطفي مصباح زاده
  

  
  

 اولـين مـدير و سـردبير    ،همصطفي مصـباح زاد دكتر 

روزنامه كيهان، داراي تحصيالت در رشـته حقـوق در          
ن  سـا  سـالگي در   98سطح دكتري از فرانسه در سـن        

  . چشم از جهان فروبست ديگوي كاليفرنيا
شادروان مصباح زاده پس از اينكه روزنامه كيهـان در           

 بـه   در خارج از كشور   جريان انقالب مصادره شد، آن را     
 و بـه انتشـار آن    بنيـان نهـاد  »كيهان چاپ لندن «نام  

  .پرداخت
دكتر مصباح زاده را بايد به حق يكـي از بنيانگـذاران            

  . ايران دانستنشريات يوميه در 
درگذشـت ايشــان را بــه خــانواده مصــباح زاده و بــه  

جامعـه  گردانندگان كيهان چاپ لندن و همچنـين بـه          
  . مطبوعات ايران صميمانه تسليت مي گوييم

****  
  

در شماره پيش در يك خط از اشعار حميد مصـدق       
ه تاشتباه چاپي رخ داده و واژة دوستي، دولتي نوش        

  .حيح مي گرددشده بود كه بدينوسيله تص
 

 سخن از
 متالشي شدن دوستي است

 و عبث بودنِ پندار سرور آذرمهر



 ۲۶ ، شماره۱۳۸۵ ماهآذر  نشريه جبهه ملی ايران، خارج کشور،                                                        ۳

 

  زادی خـواهیدانشـجو پيشـرو نهـضت آ

  1 بقيه از ص            سران نظام هنوز هم از فروهرها مي ترسند
تقدير هميشگي به محاكمـه كشـيده شـده و محكـوم            

  !شوند مي
     گردانندگان نظام گويا فراموش كرده اند كـه پـس از      
  محكوميت قاتالن در همان دادگاه فرمايشي به فرزندان

ص را  فروهرها اطالع داده شد كه مي توانند قانون قصـا  
در مورد آنها اجراء نمايند كه البته از طرف آنها پذيرفته           

  .نشد
     چنانچه سردمداران نظام مدعي هستند كـه فروهرهـا         
براي آنها دشمناني نبودند كه نياز به از بين بردنشان بـوده    

  :باشد، خوب است به اين پرسش ها پاسخ دهند كه
شكيل  چرا كميسيون تحقيق براي رسيدگي به قتل ها ت         -

  شد؟
 چرا وزير اطالعات و امنيت به اتهام دخالت در قتـل هـا              -

  بركنار شد؟
  ؟شدندسعيدي امامي موجب خودكشي  چرا -
   چرا دادگاه محاكمه قاتالن تشكيل شد؟-
   چرا قاتالن در دادگاه محكوم شدند؟-
تواننـد    چرا به فرزندان فروهرها اطالع داده شد كه مـي          -

  قاتالن را قصاص كنند؟
يــن ادعــاي بــي پايــه كــه ايــن بيگانگــان و بــه ويــژه   ا

ها هستند كه اين قتل ها را انجام داده اند تـا             صهيونيست
نظام الهي ما را بدنام سازند، ادعايي است بي اسـاس و بـه           

  .  از منطقدور
     مردم ما فراموش نكرده انـد هنگـامي كـه كميسـيون            

 نظـام  تحقيق به نام كساني برخورد كه از رده هـاي بـاالي    
بودند، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نماز جمعه         

آنهـا  « دانشگاه از روي نگراني اين مطلب را بيان كرد كـه            
كه اين قتل ها را انجام داده اند، اگر داراي نيت خيـر هـم               

 كه مفهوم آن اين است كه بـا نيـت خيـر هـم               –بوده اند   
كه  بايد بدانند    –كُشي شد    شود مرتكب جنايت و آدم     مي

  .»با اين كارشان به نظام الهي ما لطمه زده اند
   اين چه نظام و حكومتي است كه بيگانگان هر زمان اراده           
كنند مي توانند به آساني وارد كشور شوند و هر كسـي را             
كه بخواهند به قتل برسانند و با خيال راحت و آسوده بـال            

  از كشور خارج شوند؟
 امنيتي نظام بـه دسـتور           مگر اينكه بپذيريم اين عوامل    

 بيگانگان مرتكب اين همه قتل و جنايت شده انـد كـه در            
اين صورت به حال مدعيان زمامداري چنين نظامي بايد         

  . گريست
                                        

  اي آفريدگار پاك 
  ترا پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم

  
  هم ميهنان،

در .  مي گـذرد  1377   هشت سال از شبيخون يكم آذرماه         
آن يورش صداي پر طنين داريوش و پروانه فروهر رهبـران           
حزب ملت ايران و پرچمـداران نهضـت مـردم سـاالري را             

هشت سال پـر از دريـغ و درد از بـه خـون         . خاموش كردند 
كشيدن آن دو عاشق ايران كه دشنه آجين كـوردالن شـب         

هشت سال انتظار در رخ نمودن      .  گذشت پرست شدند، بر ما   
حقيقت و افشاي آمران و قاتالن گذشت و ما همچنان در پي            

  .مان هستيم دادخواهي خون آزادگان
     فروهر، مردي بود كه با جنبشي آرمان خواهانه در كمـال           
صداقت و درستي و بدور از آلودگي هاي زمانه، نسـل اميـد             

نسل هاي گذشته و نسـل      باخته سالهاي پس از انقالب را به        
روزگار مصدق و نهضـت ملـي ايـران پيونـد داد و همـواره               

هـاي  شجاعانه فريـاد برخاسـته از درد مـردم بـود، از كُرد            
فروهر نمـاد اسـتقالل و      ...  فقرزده و     هاي ستمديده تا بلوچ  
  .آزادي ايران بود
 امسال چون سالهاي پيشين ياد آن شهيدان        حزب ملت ايران  

ادي ايران را در هشتمين سـال ايـن ننـگ         راه استقالل و آز   
  آفريني مزدوران، گرامي مي دارد

   خورشيدي1385 آبان ماه 28دبيرخانه حزب ملت ايران، تهران، 
  

با برگزاري مراسم بزرگداشت هشتمين سالگرد 
  قتل  فروهرها مخالفت گرديد

  
  

  به گزارش سايت خبري ايران پرس نيوز
  

هشتمين سالگرد قتل   با برگزاري مراسم بزرگداشت          
. در مسجد فخر مخالفـت شـد   داريوش و پروانه فروهر

 پرستو فروهر، فرزنـد داريـوش و پروانـه فروهـر بـه     
 روز از 12بعــد از گذشــت : ، گفــت»ايلنــا«خبرگــزاري

مراسم در مسـجد فخـر بـه     تقاضايي كه براي برگزاري
اداري  فرمانداري تهران داديم، اين تقاضا تا پايان وقـت 

پاسـخ مانـد و بـه همـين دليـل تصـميم            بي روز شنبه 
   .در منزل آن دو مرحوم برگزار كنيم ايم مراسم را  گرفته

فرمانداري تهران در ابتـدا مجـوز برگـزاري         : وي افزود 
ا صادر كرد اما يـك روز بعـد از          ر مراسم در مسجد فخر   

مـورد    مجوز را پس گرفت و اعالم كرد كه در اين كهآن
عالم شـده اسـت و بايـد دوبـاره          ها است   از برخي ارگان  
از آن پـس هـر چـه    . گيري شـود   تصميم نسبت به آن

   .ما نداد پيگيري كرديم، فرمانداري تهران جوابي به
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 جبهه ملی خواهان نظامی است که تضمين کننده حقوق شهروندان باشد

  متن كامل اعالميه جهاني حقوق بشر
  به مناسبت دهم دسامبر برابر با هيجدهم آذر

  سالروز مصوبات اعالميه حقوق بشر
  

  مقدمه
از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشـري و حقـوق        
يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صـلح را در             

  جهان تشكيل مي دهد،
شر منتهي به اعمـال     بناسايي و تحقير حقوق     از آنجا كه عدم ش    

وحشيانه اي گرديده است بشريت را كه روح به عصيان واداشته           
و ظهور دنيايي كه در آن افـراد بشـر در بيـان عقيـده آزاد و از      
ترس و فقر فارغ باشند به عنوان باالترين آمال بشر اعالم شـده             

  است،
جراي قـانون حمايـت     از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با ا         

كرد تا بشر به عنوان آخرين عالج به قيام بر ضد ظلـم و فشـار                
  مجبور بگردد،

از آنجا كه اساساً الزم است توسعه روابط دوستانه بـين ملـل را              
  مورد تشويق قرار داد، 

از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و           
 در  اًو زن و تسـاوي مجـدد      مقام و ارزش فرد انساني حقوق مرد        

منشور اعالم كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت            
اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر وضع زنـدگي بهتـري            

  بوجود آورند، 
از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت             

ملل واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همكاري سازمان           
  تأمين كنند،

از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزاديهـا             
براي اجراي كامل ايـن تعهـد كمـال اهميـت را دارد، مجمـوع               
عمومي اين اعالميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي بـراي           
تمام مردم و كليه ملل، اعالم مي كند و افراد همه اركان اجتماع             

 در مد نظر داشته باشند و مجاهـدت كننـد           اين اعالميه را دايماً   
كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه            
يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللـي شناسـايي و اجـراي       
واقعي و حياتي آنها چـه در ميـان خـود و چـه در بـين مـردم                   

  .كشورهايي كه در قلمرو آنها مي باشد، تأمين گردد
 همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييـده         -1 ماده

مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي باشند و با يكـديگر         
  .با روحيه برادري رفتار كنند

 هر كس مي تواند از كليه آزاديها كه در اعالميه حاضـر             -2ماده  
به آن تصريح شده بي هيچگونه برتري، منجمله برتـري از نظـر             

رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگـر، و از نظـر                نژاد و   
زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي و از نظر توانگري يا نسبت يا هـر               

نيز هيچ امتيـازي بـر اسـاس نظـام          . ديگر بهره مند گردد   وضع  
سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كـه          

 داشـت، خـواه     شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهـد        
سرزمين مزبور مستقل باشد يـا زيـر سرپرسـتي، خـواه فاقـد              
خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميـت آن بـه شـرطي از             

  .شروط محدود شده باشند

 هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيـت شـخص              -3ماده  
  .خويش برخوردار باشد

. فـت  هيچ كس را نمي توان به بنده گي يا برده گـي گر             -4ماده  
  .بنده گي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است

 هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبـت يـا              -5ماده  
  .روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد

 هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در            -6ماده  
  .همه جا مراعات گردد

اه قانون يكسانند و حق دارنـد كـه          همه افراد در پيشگ    -7ماده  
هـر  . بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون بطور برابر استفاده كنند         

كس حق دارد در مقابل هرگونه تبعيض كه ناقض ايـن اعالميـه             
باشد و در مقابل هرگونه عملي كه چنـين تبعيضـي را تشـويق              

  .كند، از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد
ند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب          هر كس مي توا    -8ماده  

قانون اساسي يا قانون هاي ديگر براي او شناخته شده است بـه             
دادگاههاي صالحيت دار ملي متوسل گردد تـا حقـش اسـتيفا             

  .شود
 هيچ كس را نمي توان خوسرانه بازداشت كرد يا زنداني           -9ماده  

  .ساخت يا تبعيد نمود
 كامل از تساوي حقوق بـا        هر كس حق دارد با استفاده      -10ماده  

ديگران، دعواي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف، عادالنـه و             
علني رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهـدات او يـا              

  .صحت هرگونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد
 هر كس متهم به ارتكاب جرمي باشد، تـا وقتـي            ) الف   -11ماده  

كمه علني كه در آن هر گونه تضمين ضـروري          تقصير او طي محا   
براي دفاع تأمين شده باشـد قانونـاً بـه ثبـوت نرسـد، بيگنـاه                

  .محسوب مي شود
همچنين هيچكس به علت ارتكاب عملـي يـا خـودداري از            ) ب

عملي محكوم نخواهد شد مگر وقتـي كـه آن كـار بـه موجـب                
قوانين ملي يا بين المللي در هنگـام ارتكـاب، جـرم محسـوب              

نيز هيچكس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگـام           . اشدب
  .ارتكاب جرم محكوم نخواهد شد

زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سـكونت،          -12ماده  
. يا مراسالت كسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شـود          

  .نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچكس نمي توان حمله كرد
اين گونه دخالت ها يا اين گونه تجاوزها، از         هر كس حق دارد در      

  .پشتيباني قانون برخوردار باشد
هركس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقـل         )  الف -13ماده  

  .مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند
هر كس مي تواند هر كشوري را كه بخواهد، منجمله كشـور            ) ب

  .بازگرددخود را ترك كند و مي تواند به كشور خود 
هر كس حق دارد براي گريز از هرگونه شكنجه و          )  الف -14ماده  

نيز مي تواند در سـاير كشـورها از         . فشار به جايي پناهنده شود    
  .پناهندگي استفاده كند

در جرايم غيرسياسي يـا امـوري كـه مخـالف بـا اصـول و                ) ب
اسـتفاده  هدفهاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهنـدگي           

  .كرد
  .هر كس مي تواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد)  الف– 15ماده 
هيچ كس را نمي توان خودسرانه از مليت او محروم سـاخت            ) ب

  5 بقيه در ص                   .يا حق تغيير مليت از او را سلب نمود
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  جـبهه مـلی از بـرابـری حـقوق زن و مـرد دفـاع می کـند

  5 بقيه در ص         اهكارهاي برقراري مردم ساالري در ايرانر
  

اين حقيقت را كه يكي از مهمترين راهكارهاي رسيدن          
به مردم ساالري پيدايش و حضور اثرات رقيب با رقابت          

ـ          نون ـمعقول قانوني در يك جامعة عقب افتاده است اك
  .اند ارزين راه آزادي و دمكراسي پذيرفتهـهمة مب
ورهاي مترقي و دمكـرات جهـان همگـي داراي               كش

احزاب رقيـب انـد كـه داراي نظريـات و برنامـه هـاي          
مشخص براي تأمين منـافع ملـي و بهبـود معيشـت و             

در اينجا سئواالتي كه    . زندگي مردم ميهن خود هستند    
 ،مطرح بود اين است كه چگونه اين احزاب بوجود آمده         

وديـت و   جا افتـاده و سـالهاي دراز همچنـان بـه موج           
  ؟ادامه داده اندفعاليت خود 

     بطور خالصه، در جواب سئواالت فوق بايد گفت كـه          
اين گونه احزاب در زمان طوالني و پـس از مبـارزات و             
زحمات بسيار در جريان جنگ ها و انقالب دگرگونيهـا          

.  ريشه دوانيده، تنومند و پابرجا شده انـد        ،پديده آمده 
 آموزش دمكراسـي بـه      همين احزاب هم بوده اندكه در     

ابتدا رهبـران و  .  خود سهمي به سزا داشته اند      هواداران
اعضاء آنها، خود دمكراسي را تمرين كرده، ياد گرفتـه و   

  .در داخل حزب بين خود رعايت كرده اند
 بايد اشـاره كـرد كـه تـا           مهم     در اينجا به يك نكته    

ضوابطي در يك حزب به نام اساسـنامه و آئـين نامـه و      
 تنظيم و تصويب نشود و همـه رهبـران و اعضـاء             غيره

حزب با دقت آنها را مطالعه و عمـل نكننـد، مهمتـرين             
  .پايه دمكراسي داخل حزبي را زير پا گذارده اند

كي از مهمترين علل ضعف و عدم كارآيي احـزاب          ـ     ي
و سازمانهاي سياسي ايراني اين بوده است كه رهبران و          

ردآمده و كار   ـو دوستي ها گ   اعضاء آنها بر اساس روابط      
كرده اند و اگر ضوابطي بوده آنها را بكناري گذاشته، بـر   

ايـن  . رده اند ـاساس كدخدامنشي و رفيق بازي عمل ك      
طرز عمل نيز خود نتيجه طرز تفكر ديكتاتوري و تربيت          

  .راد، خصوصاً در دوران كودكي آنهاستـه افـاولي
ب در ايران دخالت     در از بين رفتن احزا     ي هم      علل ديگر 

از جمله احزاب ساختگي دولتهاي گذشـته       . داشته و دارند  
لذا در بنيان گذاري سازمان و حزب سياسي ابتـداء     . و حال 

هـا و وظـائف     اساس روابط اعضاء، تعيين مسئوليت   ايد به ب
توجـه داشـت و از دخالـت عناصـر حكـومتي            آنها  اوليه  

  .بعمل آورد استبدادپرور و نفوذ آنها بطور جدي جلوگيري
اكنون به گذشته و حـال احـزاب در ايـران و وضـعيت                   

 تمرين و آموزش دمكراسي در    و نيز  دمكراسي داخل حزبي  
  .  مختصر اشاره مي كنم بطورآنها

  
     ادامه دارد                                                          

  4بقيه از ص                      متن كامل اعالميه جهاني حقوق بشر
زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند          )  الف – 16ماده  

بدون هيچ قيد نژادي و ملـي و دينـي ازدواج كننـد و خـانواده             
آنان به هنگام زناشويي و در اثنا و هنگام انحـالل           . بنياد گذارند 

  .آن داراي حقوق متساوي مي باشند
ـ      ) ب ه همسـران آينـده، قـانوني       عقد ازدواج جز با رضاي آزادان

  .نيست
خانواده عنصر طبيعـي و اساسـي اجتمـاع اسـت و بايـد از               ) ج

  .پشتيباني جامعه برخوردار باشد
هر كس به تنهايي يا با شركت ديگري داراي حق          )  الف -17ماده  

  .مالكيت است
مالكيت هيچ كس را نمي توان برخالف قـانون از وي سـلب             ) ب

  .كرد
. حق آزادي فكر و ضمير و ديـن اسـت          هر كس داراي     -18ماده  

الزمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگـران          
علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست، يا از طريق             
شعايير و انجام مراسم ديني، بتواند آزادانه،دين و يقينات خـود           

  .را ابراز كند
 بپذيرد و آن را بـه        هر كس آزاد است هر عقيده اي را        -19ماده  

زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه رأي بدون مداخله           
اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كـه بخواهـد بـدون               
هيچ قيد و محدوديت به حـدود جغرافيـايي، اخبـار و افكـار را            

  .تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد
ه در احزاب و جماعيـت      هر كس حق دارد آزادان    )  الف – 20ماده  

  .هاي مسالمت آميز شركت جويد
  .هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد) ب

هـر كـس حـق دارد مسـتقيماً يـا بـه وسـيله               )  الف -21ماده  
نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمـومي           

  .كشور خود شركت جويد
ايـن اراده بـه     .  ملي است  اراده ملت اساس قدرت اختيارات    ) ب

وسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره بـه دوره           
از طريق انتخابات عمومي يكسان، با رأي مخفي يا بنا به روشـي             

  .مشابه با آن كه آزادي رأي را تأمين، انجام مي يابد
 هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق           -22ماده  

عي برخوردار گردد، و مي توانـد بـه كمـك           دارد از تأمين اجتما   
كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر             
كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيـت و             

  .تكامل آزاد شخصيت انساني مالزمه داشته باشد بهره ور گردد
بـا  هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كـار           )  الف -23ماده  

شرايط عادالنه و ارضاع كننده دارد، نيز حق دارد كه در مقابـل             
  .بيكاري حمايت شود

هر كس در مقابل كار مسـاوي، بـدون هـيچ گونـه رعايـت               ) ب
  .امتياز، حق دستمزد مساوي دارد

هر كس در مقابل كار، حق دارد دستمزدي منصـفانه و ارضـا           ) ج
 معيشـتي   كننده دريافت كند كه بـراي او و خـانواده اش وجـه            

فراهم آورد كه شايسته حيثيت كمال يافته انسـاني باشـد و در             
صورت مقتضي حـق دارد از كليـه وسـايل حمايـت اجتمـاعي              

  .استفاده نمايد
هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود، بـا ديگـران             ) د

  6بقيه در ص        .تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود
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 افزايش ثروت ملی گردد،  توليد و درآمد نفت بايد صرف ايجاد کار

  عكس هايي از برگزاري بزرگداشت سالروز رويداد دانشجويي
   در دانشگاه تهران1332 آذر 16 در 

  
مصطفي بزرگ نيـا، مهـدي شـريعت رضـوي و احمـد             

ي سه دانشجوي دانشكده فني دانشـگاه تهـران          چقند
يورش نظاميان به محوطه دانشكده فني دانشگاه       كه در   

  .تهران جان باختند
  

  
  

  ) خورشيدي1385(دانشگاه تهران 
 دانشـگاه پشـت در      از  كه در بيرون   ياز دانشجويان تن   500بيش از   

 ي كـه در   توانستند با كمك دانشـجويان    اجتماع كرده بودند،    اصلي  
اصـلي را شكسـته و وارد دانشـگاه         هاي  دربودند،  داخل دانشگاه   

  .شوند
  :آنها شعارهاي

  دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد
  ادندسر مي د  مرگ بر ديکتاتور

  

  
  

  
  

  من اگر برخيزم، تو اگر برخيزي، همه بر مي خيزند

  
  مگر ما چه مي خواهيم،  جز آزادي

_______________________________________  
  5بقيه از                           متن كامل اعالميه جهاني حقوق بشر

 هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغـت دارد،  -24ماده  
جمله حق دارد ساعات كارش بطور معقول محدود باشـد و از            من

  .مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند
هر كس حق دارد از سطح يك زندگي برخـوردار  )  الف -25ماده  

باشد كه سالمت و رفاه او و خانواده اش، منجمله خوراك و لباس             
همچنـين  . و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تأمين كند         

 دارد از خـدمات ضـروري اجتمـاعي در هنگـام بيكـاري و               حق
بيماري و درماندگي و بيوه گي و پيري يا در ساير مواردي كه بنا              
به اوضاع و احوالي بيرون از اراده او وسـايل معـاش وي مختـل               

  .گردد استفاده كند
مادر بودن و فرزند بـودن، اسـتفاده از كمـك و مسـاعدت              ) ب

 كودك خـواه حاصـل زناشـويي        هر. مخصوص را ايجاب مي كند    
قانوني باشد يا غيرقانوني، از حمايت اجتماعي برابـر برخـوردار           

  .مي گردد
هر كس حق دارد از تعلـيم و تربيـت اسـتفاده            )  الف – 26ماده  
تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آمـوزش ابتـدايي و             . كند

تعليمات فني و حرفه اي بايد بـراي همـه          . اساسي رايگان باشد  
دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا بـه           . مكن باشد م

  .شايستگي هر كس امكان پذير باشد
هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و          ) ب

تعلـيم و   . تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد        
تربيت بايد حسن تفاهم و گذشت و دوستي بين همـه ملتهـا و              

ها از هر نژاد يا هر دين، همچنـين گسـترش فعاليـت             همه گروه 
  .هاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند

پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خـود حـق              ) ج
  .اولويت دارند

هر كس حق دارد آزادانه در زنـدگي فرهنگـي          )  الف – 27ماده  
در اجتماع شركت جويـد و از اقسـام هنرهـا اسـتفاده كنـد و                

  .پيشرفت علمي و بركات حاصل از آن سهيم باشد
هر كس حق دارد از منافع اخالقي و مادي ناشي از هرگونـه             ) ب

دستاورد علمي و ادبي يا هنري كه بوجود آورده باشـد حمايـت             
  7         بقيه در ص                                                      .شود
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  عامل فساد و نااميدی جوانان استبيکاری بزرگترين

  در ايران مالزده، فقر بيداد مي كند
  

  
  

تازه ترين گزارش بانك جهاني حاكي است كـه در ايـرانِ                
 دالر يا 2 ميليون تَن با درآمدي كمتر از 5اسير مالّها بيش از 

 تومـان در روز زنـدگي       1500يك و نيم يورو يعنـي حـدود         
  .كنند مي

    جمعيت ايران بر طبق آخـرين سرشـماري انجـام شـده            
 هزار تَن اعالم شده     50 ميليون و    70وسط اداره آمار، حدود     ت

جمعيت ايران با درآمدي كمتـر      % 7بنابراين، بيشتر از    . است
 تومان در روز به زندگاني پر از مالل و مشـقت خـود       1500از  

  .ادامه مي دهند
     اين گوشه اي از بدبختي هايي است كه استبداد مـذهبي           

 سال تسلط جابرانه خود     28از  به نا حق حاكم بر كشور پس        
نظامي كه سردمدارانش درآمدهاي    . بر سر مردم آورده است    

 بـه اميـد ايجـاد    -ملي را چپاول مي كنند و سـخاوتمندانه        
 پيش كش به حركت هاي اسـالمي        -هوادار در دنياي اسالم     

  .مي كنند
  

  
  

  اعتراض يك كارگر به جان آمده از فقر در مازندران

  مرد جهانرضازاده قوي ترين 
  در بازيهاي آسيايي باالتر از همه ايستاد

  

  
حسين رضازاده دارنده ده نشان طالي قهرمـاني المپيـك و           

 472جهان يك بار ديگر در بازي هاي آسـيايي بـا ركـورد              
كيلوگرم نشان طالي دسته فوق سنگين آسيا را از آنِ خـود          

  .كرد
رضا زاده در دسته موفق سنگين وزن موفـق شـد در يـك              

  . كيلوگرم وزنه را بلند نمايد263 و در دو ضرب 213 ضرب
  6 بقيه از ص                     متن كامل اعالميه جهاني حقوق بشر

هر كس حق دارد بكوشـد تـا در سـطح اجتمـاعي و              ) 28ماده  
جهاني چنـان سـامان و نظمـي حكمفرمـا شـود كـه حقـوق و              
آزاديهايي كه در اين اعالميه اعالم شده است در آن سـطح بـه              

  .نتيجه كامل برسد
هر كس نسـبت بـه اجتمـاعي كـه فقـط در آن              )  الف -29ماده  

تكاليفي اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است           
  .بر عهده دارد

هر كس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزاديهـاي            ) ب
خويش، تنها از محدوديت هايي پيـروي مـي كنـد كـه قـانون               
منحصراً بـه منظـور تـأمين شناسـايي و حرمـت بـه حقـوق و                 
آزاديهاي ديگران، بالجمله براي تحقق بخشيدن بـه مقتضـيات          

مصلحت عمومي، در يك جامعـه      عادله اخالق و نظام اجتماعي و       
  .دموكرات وضع كرده باشد

در هيچ حال نمي توان حقوق و آزاديهاي مزبور را به نحـوي             ) ج
  .بكار برد كه با هدفها و اصول ملل متحد منافي باشد

 هيچ يك از مقررات اعالميه حاضر را نمي توان بنحوي           -30ماده  
 حقـي   تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فـردي متضـمن           

شود كه بنا بر آن، بتواند به فعاليتي دست زند يـا كـاري انجـام                
دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزاديهاي مـذكور   

  .در اين اعالميه باشد
  

آنچه در اين دو قسمت آمد متن كامل اعالميـه جهـاني حقـوق              
  .بشر بود

ر  دسـامب 10 ماده، در تـاريخ   30اين اعالميه شامل يك ديباچه و       
 خورشـيدي در مجمـع سـازمان        1327 آذرماه   19 برابر با    1948

» روز حقوق بشـر   «ملل تصويب شد و جهانيان اين روز را به نام           
  .جشن مي گيرند
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 آزادی دين، زبان و بيان عقيده اصل جدايی ناپذير پيشرفت و تجدد است 

  منوچهر برومند
  

  اــروهرهــاد فـبي
  

  
  

  زمانم بر زمين كوبند، شاهان از سر افسرها
  شود خامش، در آتشخانه، اخگر خيز، آذرها
  بِخُشكي مي گرايد شير، در پستان  مادرها
  هزاران سالِ ديگر، گر كه داورها ز دفترها

  )فروهرها(                       دگر، ره پرده برگيرند از مرگِ 
***  

  بكام تشنگانِ، كعبه ي خونينِ مشتاقي
  زخونِ ساقيان، مام وطن ريزد ميِ باقي

  در چنين ميخانه مي نوشند و مي خوانند» يزيدان«
  »آدركأساًوناونها، االيااليهاالساقي«

                       بدين حد، نامسلماني، نمي گنجد به باورها
***  

  عشق بجاي آب، خون بايد، كه چرخد آسياي 
  بِكر و ناآلوده مي خواهد خداي عشق» مريم«چو 

  خدا با اهرمن، همدوش مي جنگد بپاي عشق
   مبتالي عشقيهمه قرباني عشقند و، نوع

                       سكندرها و داراها و كِي سرها و قيصرها
***  

  
ت سازيكي بن وان ديگري بت مي شود آن يك شَم  

  يد شهپرِ پروازبشر، با خلق هر بت، مي گشا
  رس  ر سوه  هر دم زِكشد گر، بت وبت و، بتخانه

  پس از هر بت شكستن، بت گري را  كرده اند آغاز
  !   هنرگرها، پيامبرها و رهبرها                                      

***  
  براي فهمِ علم عاشقان، ديوانه بايستي
  خدا را خانه در بتخانة ويرانه بايستي

  اگر چه كُهنه گشتستي حديث شمع و پروانه
  بايستي» پروانه«به شمعي كاين چنين برپاستي 

                       بود كاوين عروسان وطن را خون شوهرها

  نمي گُنجد حديث عشق در فهمِ محقق ها
  هنر جوي و هنر خوي و هنر پويند عاشق ها
  اگر چه، يك مي تازند و مي نازند، فاسق ها

  مام ميهن تا كه مي زايد مصدق هانميرد 
                  كه بشكوفند در خاكستر خود چون سمندرها

***  
  

  ز زلف پريشان، كسب جمعيت ميسر شدچو ا
  به جانبازان ميهن، عمر جاويدان مقدر شد

  پيام و، نام و، سيماي شهيدان رهِ ميهن
  بخاطرها مقرّر شد، مكرّر شد، مصور شد

                  نمي پوشد سيه گردون، چو مي ميرند اخترها
***  

  
  !آيد» پرده در«آيد، هزاران » پرده ور«چو رازي 
  !آيد» بر« «فتنه«صدها هزاران » پرده در«كه از هر 

  !درآيد» افسانه«اي، بسيارها » فتنه«و از هر 
  ! در نظر آيد» !افسون هاي ننگين» «افسانه«زِهر 
                  ز محضرها و منبرها و پيكرها، و خنجرها       

***  
  

  حديث عاشقان، هر روز، هستي آفرين تر باد
  دمِ گرم و مسيحائي آنان، آتشين تر باد

  آهنين تر باد» مصدق«خروش و عزم ياران 
  به پيروزي و بهروزي، چنين باد اينچنين تر باد

  زند آذرها و افرازند پيكرها      كه افرو                           
  » پايان«                                                                           

  
  
  

  وانندگان گرامي مي توانند مطالب خود را جهت چاپ درخ
  . نشريه جبهه ملي خارج كشور، به نشاني زير بفرستند

  :كشورراه تماس با سازمان جوانان جبهه ملي خارج از 
www.javanane-melli.de 
info@javanane-melli.de 

  
  

  نشريه
  جبهه ملی ايران

  خارج کشور
  با مسئوليت هوشنگ کردستانی زير نظر 

  هيأت تحريريه
 و  مهدوي-ونهوشنگ كردستاني، مهندس مسعود هار

ك بار در خارج از يهر ماه دكتر اميرهوشمند ممتاز 
  ابديكشور انتشار مي 

  
نوشتارهای با نام نويسنده در نشريه جبهه ملی ايران 

  .خارج کشور، الزاماً  نظر جبهه ملی ايران نيست


