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حکومـت جمهوری اسـامی از ابتدای دسـت یافتن 
بـه قـدرت، نسـبت بـه تحقـق اهـداف مـورد نظـر 
ملـت ایـران در انقـاب 57 کـه آزادی، اسـتقال و 
عدالـت در رأس آن هـا بـود، بـی اعتنائـی نمـوده و 
از آن اهـداف فاصلـه گرفـت. در سیاسـت داخلـی 
آزادی هـا و حقـوق اولیـه و اساسـی ملـت را زیـر پا 
گذاشـت. در سیاسـت خارجی، کج روی و دور شدن 
از سیاسـت مسـتقل ایرانـی و گرایـش و پیونـد بـا 
برخـی از بلوک هـای قـدرت را پیشـه کـرد. با سـوء 
مدیریت و سـوء سیاسـت در سیاسـت های اقتصادی 
بی سـابقه ی  و  گسـترده  فسـاد  بـا  و  اجتماعـی  و 
اغلـب کارگزارانـش، خـود را از ماندگاری و اسـتقرار 
بلندمـدت دور نمـود. درنتیجـه اکنون کـه چهـل ودو 
سـال از انقـاب سپری شـده، کشـور در شـرایطی 
اسـت کـه در بیـن همسـایگان و جامعـه بین المللی 
بی سـابقه  مهاجـرت  و  مغزهـا  فـرار  منزوی شـده، 
ایرانیـان بـه چهارگوشـه جهان رکورد شکسـته، فقر 
و بیـکاری، گرانـی و تـورم روزگار مـردم را سـیاه 
کـرده و ناکارآمـدی و ندانـم کاری کار بـه دسـتان 
حکومـت در تمـام امـور کشـور حتی در سـاماندهی 
سـوانح طبیعـی مانند سـیل و زلزلـه و در مواجهه با 
پاندمـی مرگبـار کرونـا، طاقـت مردم ایـران را طاق 
حکومـت  کـه  اسـت  شـگفت انگیز  اسـت.  نمـوده 
به جـای جبـران مافـات و دلجویـی از ملـت و آمدن 
آنـان،  خواسـته های  بـه  توجـه  و  مـردم  به طـرف 
بـه سـرکوب بیشـتر و تشـبث بـه زندانـی کـردن و 
اعـدام روزانـه دسـت می زنـد. و ایـن بدرفتاری هـا 
و سـیاه کاری ها بـه آنجـا رسـیده کـه جامعـه ایران 
نه تنهـا خواسـتار، بلکـه تشـنه ی تغییر شـده اسـت.

در انقـاب 57 هـم، ملـت ایـران می دانسـت کـه 
بایـد تغییـر دهـد، امـا در جریـان تغییـر نتوانسـت 
و  نمایـد  پیـاده  بـود،  را کـه هـدف گرفتـه  آنچـه 
آرمانـش را به کرسـی نشـاند. ولـی امـروز، به حکم 
آنکـه گذشـته چـراغ راه آینـده اسـت، باید هوشـیار 
باشـیم و بدانیـم کـه تغییـر در چه جهـت و به کدام 
سـمت بایـد متمرکـز گـردد. مسـلم و قطعی اسـت 
کـه سمت وسـوی تغییـر و حرکـت بایـد به طـرف 

توجـه  ملـی  حاکمیـت  اسـتقرار  و  مردم سـاالری 
داشـته باشـد. امـا نـه در حـرف و شـعار، بلکـه بـر 
اسـاس دقـت در گزینـش نوع حرکت کـه در ذات و 
ماهیـت و جوهـر آن، دسـت یابی بـه حاکمیـت ملی 
ممکـن و میسـر و قابل تصـور باشـد. امـروز پـس از 
کسـب تجربیاتـی کـه با بهـای سـنگین و در طول 
بیـن  انتخـاب  زمـان  به دسـت آمده، دیگـر  دهه هـا 
بـد و بدتـر نیسـت. و زمان انتخـاب بهترین اسـت. 
بهتریـن حکومـت، حکومتـی اسـت کـه مـردم در 
انتخاباتـی آزاد و بـرای مدتـی محـدود برمی گزینند. 
حکومتـی کـه در مقابـل مـردم پاسـخگو باشـد و 
ملت بـا سـازوکاری دموکراتیک، همه وقـت، امکان 
و قدرت تغییر آن را داشـته باشـد. و مسـئله توارث و 
ژن و حالت مادام العمری در شـکل گیری آن نقشـی 
نداشـته باشـد. زور و تفنـگ و خشـونت و معتقـدان 
بـه بهره گیـری ازاین گونـه ابزارهـا در بنیـان آن راه 
نداشـته و قابل قبـول نباشـند. آیـا امروز کسـانی که 
بـا نظریه هایـی منحـط ماننـد فـدرال کـردن ایران، 
زمینـه تجزیـه ایـن سـرزمین تاریخـی را پی ریـزی 
می کننـد، می تواننـد در سـاختن آینده جایی داشـته 
باشـند؟ امـروز آحـاد این ملـت، گروه های سیاسـی، 
مرجـع  افـراد  اجتماعـی،  و  ملـی  شـخصیت های 
جامعـه و عمـوم صاحب نظرانـی کـه سـازنده افـکار 
خـود  تاریخـی  مسـئولیت  بایـد  هسـتند  عمومـی 
را بـرای سـاختن آینـده ایـن سـرزمین بپذیرنـد. و 
در روشـنگری بکوشـند. بـا دریـغ بسـیار کارنامه ی 
نامقبـول و تأسـف بار حکومـت برخاسـته از انقاب، 
از جهـات مختلـف به گونه ای رقم خـورده که دوران 
قبـل از انقـاب را تطهیـر و توجیه و روسـپید کرده 
اسـت. و نسـل جوانـی کـه آن دوران را ندیـده و 
عمـق فسـاد و اختنـاق آن را لمس نکـرده، و برخی 
افـراد فراموش کار و بعضی اشـخاص سـطحی نگر و 
فاقد ژرف بینی را واداشـته تا حسـرت زمان گذشـته 
را بخورنـد و انقاب را یکسـره حاصـل خطا و ندانم 
کاری نسـل گذشـته ایـن ملـت، یـا تنهـا نتیجـه ی 
بینگارنـد.  بیگانـگان  برنامه ریـزی  و  توطئه چینـی 
و ایـن در حالـی اسـت کـه متأسـفانه ده هـا رسـانه 

بیگانـه سـاخته بـا ماهیـت غیـر اصیـل و غیـر ملی 
نیـز از بـام تـا شـام در همیـن راسـتا در بوق هـای 
تبلیغاتـی خـود می دمنـد. امـا نمی گوینـد کـه اگـر 
نارضایتـی عمومـی نمی بـود، آیـا امکان داشـت که 
هـر سناریونویسـی بتوانـد چیـزی قریـب به اتفـاق 
ملـت ایـران را به صحنه انقاب بکشـاند؟ و اشـاره 
نمی کننـد کـه آیـا بیـش از 30 میلیون نفـر جمعیت 
ایـران در زمـان انقـاب همـه دچار تاریک اندیشـی 
و بی خـردی و فاقد تشـخیص صحیـح بودند؟ آن ها 
نمی گوینـد کـه کسـانی کـه بـه هـر دلیـل موفـق 
بـه دسـت یافتـن بـه اهرم هـای قـدرت گردیدنـد، 
بـه دسـت  را  انقـاب  اهـداف  و  وعده هـای خـود 
فراموشـی سـپرده و نسـبت بـه خواسـته های مردم 
بدعهـدی و جفـا کردنـد و انقاب را بـه بی راهه ای 
بردنـد کـه این روزهـای پریشـانی و تاریکـی برای 

ایـن سـرزمین رخ داده اسـت؟
امـروز همـه و همه و حتـی برخی از افـراد و عناصر 
حاضـر در حکومـت، لـزوم تغییـر را بـا گوشـت و 
پوسـت و اسـتخوان خـود لمـس می کننـد. تغییـر 
به سـوی درایـت و عقانیـت، تغییر به سـوی آزادی 
و اسـتقال، تغییـر بـه سـوی حفـظ منافـع ملـی و 
عدالـت اجتماعـی، تغییـر به سـوی صلح و دوسـتی 
با همسـایگان و جامعه جهانی و قطع نفوذ و سـلطه 
و وابسـتگی و باج دهـی بـه قدرت هایی خـاص. اگر 
ملـت ایـران بتوانـد ایـن تغییـر را بـا مسـالمت و به 
بـه ثمـر  بـه نحـوی متمدنانـه  از خشـونت و  دور 
برسـاند و اگـر ضـرورت ایـن تغییـرات توسـط همه 
پذیرفته شـده و بتوانـد به گونـه ای آرام و بـه دور از 
خشـونت جامـه عمـل بپوشـد، موقعیتـی مطلـوب 
بـرای این سـرزمین و این مردم محنت زده گشـوده 
خواهـد شـد و اگر نـه آینده ای مبهـم و دور از منافع 
و مصالـح ملـی در انتظارمـان خواهـد بـود. بـرای 
عبـور از ایـن گردنه ی سـخت تاریخ ضروری اسـت 
کـه همـه نیروهـای معتقـد بـه آزادی، اسـتقال، 
عدالـت و حاکمیـت ملـی و حفـظ تمامیـت ارضـی 
دسـت در دسـت هـم و متحـدا در صحنـه حضـور 

باشند. داشـته 

جامعه ی ایران تشنه ی تغییر

شماره

استقرار حاکمیت ملی
هدف جبهه ملی ایرانجبهه ملی ایران است

و   خردبنام خداوند جان
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در  اسامی  جمهوری  وضعیت  دقیق  درک  برای 
را  اسامی  جمهوری  کنونی  شرایط  بایستی  خاورمیانه، 
نتایج  هسته ای،  پرونده  جمله  از  گسترده تری  زمینه  در 
امریکا و شرایط جمهوری اسامی در عراق و  انتخابات 
همجوار  عربی  دول  شرایط  همچنین  و  سوریه  و  لبنان 
مورد بررسی قرار داد. ضمن اینکه عاوه بر پارامترهای 
ذکر شده، وضعیت اقتصاد داخلی، سطح نارضایتی عموم 
مردم، شرایط سایر دشمنان و رقبای منطقه ای جمهوری 
اسامی از جمله اسراییل، ترکیه، روسیه و چین و امریکا 
و اتحادیه اروپا نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. در 
واقع بایستی مجموعه پارامترها را در قالب یک ماتریس 
بعنوان  را  ماتریس  برایند  بتوان  تا  داد  قرار  بررسی  مورد 
این  بر  زد.  تخمین  اسامی  جمهوری  کنونی  وضعیت 
اساس چند پارامتر بعنوان عوامل اصلی مورد بررسی قرار 
می گیرند و اثرات سایر عوامل نیز در متن عوامل کانونی 

بصورت غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار می گیرند:
1- پرونده هسته ای:

فرانسه-المان- اروپایی  تروئیکای  نامه  قطع  تصویب 
بریتانیا با حمایت امریکا در 30 خرداد 99 در شورای حکام 
بلحاظ  سابقه  بی  نامه ای  قطع  هسته ای،  انرژی  آژانس 
از  گذشته  سال  در هشت  اسامی  جمهوری  محکومیت 
2012 به بعد بوده است که از جمهوری اسامی خواسته 
دو  از  آژانس  بازرسان  دسترسی  از  ممانعت  به  بود  شده 
سایت هسته ای مشکوک خاتمه دهد و نسبت به سؤاالت 
مطرح شده آژانس در مورد مواد و فعالیت های هسته ای 

اعام نشده احتمالی در ایران شفاف سازی نماید.
در ادامه در یک بیانیه مستقل، تروئیکای اروپائی تصریح 
نمود که از فعال سازی بازگشت خودکار تحریم های بین 
المللی علیه جمهوری اسامی موسوم به مکانیزم اسنپ 
امریکا  کرد.  نخواهد  حمایت  امریکا  توسط  )ماشه(  بک 
نیز فعال سازی مکانیزم اسنب بک را علیرغم خروجش 
شورای   2231 نامه  قطع  مفاد  پشتوانه  به  و  برجام  از 
که  حق  ذی  کشوری  بعنوان  نیز  امریکا  نام  که  امنیت 
قادر به فعال سازی مکانیزم اسنب بک است، آغاز نمود 
سایر  تحریم هایی،  وضع  با  جانبه  یک  بصورت  نهایتًا  و 
ملل  سازمان  تحریم های  از  تبعیت  به  ملزم  را  کشورها 
نامه  به قطع  و عدم فروش تسلیحات نظامی که عطف 
2231 شورای امنیت طبق روال و زمان بندی مشخصی 
پیشتر تعلیق شده بودند، نموده است. تجربه ثابت نموده 
جامعه  است  قادر  امریکا  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  که 
بویژه بخش خصوصی سایر کشورها را نسبت  جهانی و 
به تصمیمات یک جانبه امریکا در قبال جمهوری اسامی 
اجباراً همراه نماید. ضمن اینکه مخالفت اتحادیه اروپا با 
اجرایی شدن مکانیسم اسنپ بک، جمهوری اسامی را 
در شرایط خاصی قرار داد که منجر به یک عقب نشینی 
چشمگیر در موافقت با بازرسی دو سایت مشکوک اتمی 
البته بدیهی  نامه شورای حکام گردید و  مندرج در قطع 
است اتحادیه اروپا آنچنان که وزیر خارجه امریکا اذعان 
داشته است، علیرغم مخالفت با اجرایی شدن اسنپ بک، 
تسلیحاتی  تحریم های  تمدید  شرایط  تأمین  با  ریاکارانه 

توسط امریکا موافقت داشته است که این شرایط نمایانگر 
دست خالی جمهوری اسامی در عرصه بین المللی است.

از سوی دیگر قطع نامه صادر شده شورای حکام آژانس 
انرژی اتمی در 30 خرداد 1399 اگر در طول بیانیه سال 
گذشته صادر شده تروئیکای اروپایی در محکومیت حمله 
عربستان  خاک  در  آرامکو  شرکت  نفتی  تاسیسات  به 
که  می شود  مشخص  تلویحًا  گیرد،  قرار  بررسی  مورد 
اتحادیه اروپای متأثر از تروییکای اروپائی به این نتیجه 
نتوانسته هدف غائی مدنظر  آید که برجام  نائل  می تواند 
غرب از توافق برجام که ایجاد امنیت پایدار برای غرب و 
متحدینش در خاورمیانه باشد را تأمین نماید چه از نظر 
برخی  از  اطاعاتی  گاها  که  هسته ای  پرونده  مشکات 
از  می کند  پیدا  درز  اسراییل  توسط  سایت ها  و  فعالیت ها 
یکی  گیری  هدف  بلحاظ  چه  و  تورقوزآباد  قضیه  جمله 
پاالیشگاه های نفت جهان در عربستان که  بزرگترین  از 
است.  بوده  اروپایی  کشورهای  نفت  عمده  کننده  تأمین 
بویژه  امریکا  دولت  همراهی  با  اروپا  اتحادیه  مذاکره  لذا 
با  رو«  پیش  انتخابات  در  بایدن  پیروزی  صورت  »در 
الحاقیه به برجام  جمهوری اسامی برای گنجاندن یک 
در جهت تأمین پایدار امنیت نرم و سخت متحدین غرب 
در خاورمیانه، تعیین تکلیف فعالیت های بازوهای نظامی 
جمهوری اسامی در لبنان و عراق و یمن و همچنین رفع 
نگرانی در مسئله موشکی و حتی لحاظ مطالبات حقوق 

بشری داخل کشور محتمل است.
در چنین شرایطی مبرهن است که حتی عدم تداوم دولت 
تأمین کننده بی قید  نیز نمی تواند  از 2020  ترامپ پس 
مطالبات  لحاظ  بدون  برجام  توافق  به  بازگشت  شرط  و 
جدید باشد. بدیهی است برخاف نظر بسیاری از تحلیل 
اوباما  دوران  همچون  بایدن  جمهوری  ریاست  گران، 
رویکرد  قبال  در  اجماع جهانی  ایجاد  به  می تواند مجدداً 
و  چین  حتی  و  اروپا  کردن  همراه  و  اسامی  جمهوری 
شرایط  در  را  اسامی  جمهوری  که  شود  منجر  روسیه 
ترامپ  جمهوری  ریاست  به  نسبت  خطرناک تری  بسیار 

در سه سال و نیم گذشته قرار دهد.
2- سوریه:

گذشته  به  نسبت  سوریه  در  اسامی  جمهوری  وضعیت 
از  دیگر  اسامی  جمهوری  است.  کرده  تغییر  بسیار 
قدرتمند  هوایی  نیروی  حمایت  بویژه  روسیه  پشتیبانی 
السابق  کمافی  و  مکرر  بطور  و  نیست  برخوردار  روسیه 
شاهد انهدام پایگاه ها و محل های تجمع نظامیان تحت 
پدافند  محض  تفاوتی  بی  در  اسامی  جمهوری  هدایت 
جدیدترین  در  هستیم.  سوریه  در  روسیه  مستقر  هوایی 
اتفاق هواپیمای ماهان به مقصد لبنان در محدوده هوایی 
تحت کنترل امریکا در سوریه رهگیری شد که منجر به 
تغییر مسیر هواپیمای مسافربری و آسیب دیدن تعدادی از 
مسافرین گردید. جمهوری اسامی همچنان از پروازهای 
چنین  که  می کند  استفاده  سوریه  به  ماهان  هواپیمایی 
رویه ای عاوه بر در معرض آسیب قرار دادن مسافرین، 
اکراین  P752 هواپیمایی  پرواز  همچون  می تواند مجدداً 
به مقصد کانادا، منجر به تکرار فاجعه شود. آنچه مسلم 

است مرزهای سوریه تمامًا تحت کنترل نیروهای نظامی 
روسیه قرار دارند و در مناطق استقرار نظامیان امریکایی 
امریکا هماهنگی کامل وجود  و  مابین روسیه  در سوریه 
دارد. ضمن اینکه نابودی اسراییل بعنوان یکی از اهداف 
عالیه و ایدئولوژیک جمهوری اسامی، به هیچ وجه مورد 
موافقت روسیه نیست و هرنوع ماجراجویی و بسترسازی 
نرم برای تحقق این آرمان ایدیولوژیک با مانعی صلب و 
مستحکم بنام روسیه مواجه خواهد شد و نکته جالب توجه 
انجاست که دولت بشار اسد هیچ موضع منفی در قبال 
عادی شدن روابط امارات متحده عربی با سراییل اتخاذ 
ننمود که این نمایانگر انعطاف قابل توجه سوریه نسبت 
قرمز  خط  اسامی  جمهوری  برای  که  است  مسائلی  به 
نمی توان  شرایطی  چنین  تحت  لذا  می شوند.  محسوب 
توقع داشت که جمهوری اسامی بتواند بصورت پایدار به 
اهداف راهبردی خود در سوریه بمنظور ایجاد یک کریدور 
در  و  سوریه  مرزهای  تا  ایران  سرزمین  بین  مواصاتی 

ادامه تا فلسطین و لبنان دست یابد.
3- لبنان:

وضعیت سیاسی-اقتصادی لبنان در شرایط بسیار وخیمی 
لبنان و  اقتصادی  با توجه به وضعیت بحرانی  قرار دارد. 
تأمین مالی حزب  امکان  ارزش پول ملی و عدم  سقوط 
اقتصادی  اهلل توسط جمهوری اسامی، امکان فروپاشی 
لبنان درصورت عدم کمک دول عربی و اروپایی دور از 
هیچ  لبنان  اهلل  حزب  شرایطی  چنین  در  نیست.  انتظار 
و  ندارد  اسراییل  با  تنش ها  سطح  افزایش  برای  تمایلی 
نگاهشان  اسامی  جمهوری  حاکمه  هیئت  همچون 
برای حل مشکات معطوف نتیجه انتخابات آتی ریاست 
بایدن  جو  انتخاب  با  بلکه  تا  است  امریکا  در  جمهوری 
و رفع احتمالی امکان فروش نفت خام توسط جمهوری 
اسامی، از فشار بی سابقه فعلی کاسته شود. انفجار عظیم 
بدبینی بیشتر  به  نیز منجر  بیروت  بندرگاهی در  اخیر در 
نسبت به حزب اهلل شده است که این وضعیت نمایانگر 
سقوط محبوبیت حزب اهلل نسبت به دوران پس از جنگ 
بحرانی  شرایط  مجموع  در  است.  اسراییل  با  روزه   33
لبنان منجر به دخالت بیشتر دولت فرانسه در امور لبنان 
میشل  موافقت  و  لبنان  افکار عمومی  تمایل  به  توجه  با 
عون رییس جمهور لبنان با برچیدن نظام سیاسی مبتنی 
براساس  مذهب  و  دین  براساس  قدرت  بندی  تقسیم  بر 
توافق طائف شده است که این موضع میشل عون بعنوان 
متحد قدیمی جریان مقاومت، در بلندمدت با منافع حزب 
اهلل و جمهوری اسامی سازگار نیست. وانگهی در چنین 
شرایطی و در صورت افزایش احتمال پیروزی بایدن، دور 
از انتظار نیست که اسراییل حماتی را نسبت به جمهوری 
اسامی آغاز کند تا دولت بایدن را در عمل انجام شده 
شرایطی  چنین  در  دهد.  قرار  ناپذیر  برگشت  شرایط  و 
افزایش  و  توسعه  با  ناخواسته  یا  خواسته  هم  اهلل  حزب 
اخیراً  را  آن  از  نمونه هایی  که  حمات  نوع  این  فراوانی 
در حمله هوائی به تاسیسات غنی سازی در نطنز و حمله 
می تواند  بوده ایم،  شاهد  خجیر  در  موشکی  تاسیسات  به 

ناخواسته وارد فاز درگیری شود.

بن بست راهبردی جمهوری اسالمی در خاورمیانه
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4- عراق:
عراق  در  اسامی  نفوذ سیاسی-امنیتی-نظامی جمهوری 
پس از ترور شدن فرمانده سپاه قدس، سردار قاسم سلیمانی 
یافته  کاهش  سابقه ای  بی  نحو  به  مهندس  ابومهدی  و 
است. بطوریکه تحوالت پس از مرگ این دو رهبر نظامی 
متنفذ و مقتدر در عراق نشان داد که جمهوری اسامی در 
وکاریزمای الزم  توان  فاقد  سلیمانی،  قاسم  فقدان سردار 
برای تاثیرگذاری در عراق است. نمونه بارز این ضعف در 
انتخاب نخست وزیر جدید عراق، مصطفی الکاظمی، هویدا 
عدنان  وزیری  نخست  کردن  طرح  با  که  نحوی  به  شد 
الزرفی توسط جریانات نزدیک به امریکا، جمهوری اسامی 
از روی ناچاری به نخست وزیری الکاظمی که او نیز روابط 
خوبی با امریکا دارد و معتقد به جلوگیری از موازی کاری 
در  نهایتاً  داد.  است، رضایت  نظامی  توسط جریانات شبه 
اردیبهشت گذشته الکاظمی سکان دولت را در دست گرفته 
و طی مدت اخیر نه تنها عرصه را بر گروه های شبه نظامی 
عضو حشدالشعبی متمایل به جمهوری اسامی نظیر کتائب 
حزب اهلل، عصائب اهل حق و... تنگ کرده بلکه با اعمال 
فشار قابل توجه در حال بازپس گیری مدیریت گمرکات 
به  آن  هنگفت  درآمد  تخصیص  و  ایران  با  مرز  در  بویژه 
دولت مرکزی است که چنین اقدامی بلحاظ درآمدی ضربه 
جمهوری  به  نزدیک  نظامی  شبه  گروه های  به  سنگینی 
شرایط  می توان  خاصه  بطور  کرد.  خواهد  وارد  اسامی 
عراق را اینگونه ارزیابی کرد که پس از ترور فرمانده سپاه 
قدس و ابومهدی مهندس در فرودگاه بغداد، نه تنها هدفی 
که جمهوری اسامی بعنوان انتقام سخت با طرح »ازاله 
بود  آن  منطقه« درصدد  و  از عراق  امریکا  کامل  )اخراج( 
به  عراق  در  اسامی  نفوذ جمهوری  از  بلکه  نشد  محقق 

مقدار قابل توجهی کاسته شده به نحوی که حتی برخی 
جریانات شبه نظامی وابسته به ائتاف حشد الشعبی نظیر 
شبه نظامی های وابسته به مرجعیت شیعه و مقتدی صدر و 
حتی سپاه بدر در مواقع ضروری از همگرایی با سیاستهای 
جمهوری اسامی پیروی نمی کنند و در جدیدترین موضع 
فقدان  در  که  عراقی  پرنفوذ  روحانی  مقتدی صدر  گیری 
ارتقاء  را  خود  محبوبیت  تا  است  درصدد  سلیمانی  قاسم 
دهد، خواستار برچیدن نیروهای حشدالشعبی مورد حمایت 

جمهوری اسامی در عراق شده است.
5- دول عربی حاشیه خلیج فارس:

در اقدامی بی سابقه امارات متحده عربی و بحرین مبادرت 
به عادی سازی روابط خود با اسراییل نموده اند. از سوی 
هوایی  خطوط  هواپیماهای  عبور  با  نیز  عربستان  دیگر 
طبق  است.  نموده  موافقت  کشورها  این  فراز  از  اسراییل 
پیش بینی ها سایردول عربی حاشیه خلیج فارس نیز تدریجًا 
روابطشان را با اسراییل عادی خواهند کرد. چنین شرایطی 
جمهوری  برای  امنیتی-نظامی  چه  و  سیاسی  بلحاظ  چه 
اسامی در بلندمدت می تواند بسیار خطرناک ارزیابی شود 
چرا که حتی پادشاهی عمان که همیشه کریدور جمهوری 
اسامی برای گفتگو و رفع بحران با غرب و دول عربی 
مقابل  جبهه  در  تلویحاً  است  بوده  فارس  خلیچ  حاشیه 
سیاست های جمهوری اسامی قرار خواهد گرفت. از سوی 
راهبردی  همکاری های  حال  در  اسراییل  و  امارات  دیگر 
امنیتی-نظامی قابل توجه در جزیره استراتژیک سقطری 
در جنوب یمن و مشرف به خلیج عدن بعنوان گلوگاه اصلی 
ورود به دریای سرخ و کانال سوئز هستند که در صورت 
همراهی اتحادیه اروپا با مرگ برجام و اعمال تحریم های 
سازمان ملل، امکان بازرسی و توقیف تمامی کشتی های 

ایرانی عازم به اروپا و غرب در این محدوده راهبردی وجود 
دارد که به نوعی می تواند منجر به قطع کامل کشتی رانی 
بسمت غرب شود. در چنین شرایطی احتمال نزدیکی بیشتر 
جمهوری اسامی به محور ترکیه-قطر که مخالف عادی 
سازی مناسبات دول عربی حاشیه خلیج فارس با اسراییل 
هستند وجود دارد. شایان ذکر است محور ترکیه-قطر هم 
اکنون در مدیترانه شرقی و لیبی در تعارض شدید با محور 
فرانسه-یونان-عربستان-مصر-امارات-ایتالیا- قدرتمند 

پرتقال-تونس قرار دارند که در صورت نزدیکی جمهوری 
اسامی به این ائتاف، مسائل و تعارضات در خاورمیانه و 

بویژه در لبنان و سوریه پیچیده تر خواهند شد.
در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که برخاف 
بر  مبنی  اسامی  جمهوری  پیوسته  رسانه ای  تلقین های 
پیروزی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی، شرایط بین 
المللی عرصه را به نحو بی سابقه ای بر جمهوری اسامی 
تنگ نموده است به نحوی که پیامد شکست های ناشی 
از سیاست های نادرست در عرصه بین المللی را می توان 
نرخ کاالهای  در  تورم حتی  بی سابقه  افزایش  در  روزانه 
پول  ارزش  سقوط  بورس،  سقوط  مردم،  زندگی  حیاتی 
اقتصادی  فعالیت های  از  قابل توجهی  ملی، توقف بخش 
بخش خصوصی حقیقی و...ماحظه نمود. آنچه مسلم است 
جمهوری اسامی در مسیر برگشت ناپذیری گام بر می دارد 
که پیشتر امثال اتحاد جماهیر شوروی، چین دوران مائو، 
عراق بعثی و... با قوت بیشتری طی کرده بودند. تجدید نظر 
عاجل در رویکرد ایدیولوژیک و انقابی جمهوری اسامی، 
اسامی  جمهوری  کارگزاران  صاح  به  هم  شک  بدون 
خواهد بود و هم به خیر و مصلحت ملت جور کشیده و 

نحیف ایران.

سال 99 به نیمه رسید، در کنار بحران بی سابقه اقتصادی 
که نظیرش در دهه های اخیر حتی در زمان جنگ عراق 
برای  کوشش  به جای  حاکمیت  نبوده،  این گونه  ایران،  با 
مدیریت این بحران و برنامه ریزی های بنیادین جهت خروج 
از آن، نیروی خود را برای سرکوب و تهدید به کار گرفته 
و آزادی های مدنی را محدود ساخته است. قوه قضاییه که 
باید امنگاه شهروندان و پشتیبان حقوق ملت در برابر ارکان 
در جامعه  برقراری عدالت  برای  بی طرفانه  و  باشد  قدرت 
پرونده  پرونده های کانی چون  به  نه تنها نسبت  بکوشد، 
دادستان  و  قوه قضاییه  پیشین  ریاست  و  ریاست مجلس 
اسبق تهران و ده ها پرونده مشابه آن سکوت پیشه کرده 
است و پرونده هایی که در این مورد موجود و مستند است 
نیز  بی شماری  پرسش های  برابر  در  نیفکنده،  جریان  به 
سکوت برگزیده است. و نفیا یا اثباتا پاسخی در مورد این 
پرونده ها به افکار عمومی نمی دهد. پرسش هایی نظیر آن 
که چرا اگر معدود افرادی نیز به دالیلی محاکمه می گردند 
افزون بر دو دهه صاحب منصب بوده اند و مدعیان امروز با 
ایشان همکاری کرده اند و هیچ نگفته اند. رییس امروز قوه 

قضاییه و سخنگوی آن با فردی چون اکبر طبری سال ها 
همکار بوده اند. پرونده شکایات ملی از 18 تیر 78 تا آبان 
ماه 98 و سقوط هواپیمای اوکراین به علت شلیک موشک 
و اختاس های کان در شهرداری منتخب شورای پیشین 
و واگذاری اماک به قوه قضاییه به ثمن بخس همچنان در 
سکوت مانده است. اختاس های صدا و سیما و بنیادهای 
ناپاسخگو و مستظهر به قدرت های انتصابی ناگفته مانده 
است. اما بودجه کان این قوه و نیروهای امنیتی موازی 

صرف چه می شود؟! برخی از آنها عبارت است از:
حقوقی  پشتوانه  بدون  سازی  محکوم  و  دستگیری   -1
ایران  شخصیت های دگراندیشی که برای حقوق بشر در 
نرگس  ستوده،  نسرین  آزاده  بانوان  مانند  دارند.  فعالیت 

محمدی و دکتر فرهاد میثمی.
جوانب  رعایت  بدون  سازی  محکوم  و  دستگیری   -  2
حقوقی فعاالن اصناف مختلف. مانند ناهید خداجو از صنف 
زحمتکش کارگران، محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود 

بهشتی لنگرودی از صنف شریف معلمان.
3 - محکوم سازی کوشندگان دگراندیش عرصه فرهنگ، 

مانند آبتین بکتاش، رضاخندان مهابادی و کیوان باژن از 
کانون نویسندگان ایران.

4 - دستگیری، زندان، شکنجه و محکوم سازی معترضانی 
که نسبت به فشارهای اجتماعی معترض بودند و حتی در 
مواردی صدور احکام اعدام، که یکی از دردناک ترین آنها 
اعدام پهلوان نوید افکاری به جرمی بود که از جهت حقوقی 
هرگز مسیر قانونی اش برای احراز آن جرم به درستی طی 

نشد.
5 - یادآوری می شود این اسامی تنها نمونه هایی هستند 
از  زندانیانی که  مثًا  بیشتراست.  بسیار  افراد  این  و شمار 
دکتر  شادروان  به  خاطر  تعلق  و  بودند  گنابادی  دراویش 
ماه هاست در  ایشان  از  برخی  داشته اند که  تابنده  نورعلی 
زندان و فشار هستند. در ضمن در مواردی هم که حاکمیت 
با روشی  مایل نیست مسوولیت محکوم سازی را بپذیرد 
از مجرمان خطرناک که شخصیت های جانی  غیرانسانی 
بیمار هستند بهره می جوید و با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک 
زندانیان با وعده و وعید برخی زندانیان را در معرض مرگ 

قرار می دهد و مسوولیتی نمی پذیرد.

بیدادگاهی قضاییه نام
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آمــد مهربــان  و  شــاد  مهــرگان  مهربان شو که مهرگان آمد   

آمــد توأمــان  مهــر  و  شــادی  شادمان باش و مهربانی کن   

استاد ادیب برومند

نشریه داخلی پیام جبهه ملی ایران
با یاد

دکتر مهدی آذر و اصغر پارسا

اصل یکم: حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت 
ملی و استقال سیاسی برخاسته از اراده عمومی 
اصول  بر  مبتنی  جمهوری  نظام  در  ایران  ملت 

دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.
و  حقوق  حفظ  و  تأمین  بر  تأکید  دوم:  اصل 
آزادی  ویژه  به  ایران  مردم  اساسی  آزادی های 
حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن 

و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

اصل سوم: جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به 
دین مبین اسام، و همچنین فراهم شدن امکان 
بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل 

جدایی دین از حکومت تأکید می کند.

اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعی و باال بردن 
علمی،  بینی  اساس جهان  بر  عمومی  رفاه  سطح 
رشد تولید، افزایش اشتغال و توزیع عادالنه درآمد 

ملی.
برابر  شهروندی  حقوق  به  احترام  پنجم:  اصل 
و  زبان ها  و  رسوم  و  آداب  و  دینی  اعتقادات  و 

گویش های تمامی مردم سرزمین ایران.
زبان  گسترش  و  پاسداری  و  تقویت  ششم:  اصل 
ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی 

ایران.

اصل هفتم: اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی 
بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت 
هدف های  و  اصول  از  پشتیبانی  کشور،  ارضی 
منشور ملل متحد، دوستی و احترام متقابل با همه 
و  منطقه  کشورهای  ویژه  به  کشورها  و  ملت ها 
مبارزه با هرگونه تروریسم فردی، گروهی و دولتی.

از محیط زیست  اصل هشتم: حفاظت و حراست 
مراتع،  جنگل ها،  از  نگاهداری  یعنی  کشور 
جلوگیری  راه  در  کوشش  و  تاالب ها  رودخانه ها، 
از آلودگی هوا بر اساس اصول علمی و کارشناسی 

شده

اصول اعتقادی جبهه ملی 
ایران بر گرفته از اساسنامه

دفاع میهنی
4 دهه از آغاز جنگی می گذرد که دیکتاتور بدنامی چون 
صدام حسین با توهم تجدید قادسیه به راه انداخت. هرچند 
انقابی  شور  آن  در  خردورزانه ای  دیپلماتیک  قدرت  اگر 
حاکم بود، به احتمال زیاد می شد بازداری هایی انجام داد، اما 
در ددمنشی و جنایت پیشگی این دیکتاتور که با سرکوب و 
ارعاب سال ها نه تنها ملت کشورش را به فقر و تیره روزی 
ملت  و  ایران  به  فراوانی  آسیب های  موجب  بلکه  کشاند، 
شریفش شد. در این جنگ شماری از پاک نهادترین فرزندان 
این مرز و بوم به شهادت رسیدند و نام بلندشان دردل تاریخ 
ایران ثبت شد، که تاریخ ایران وامدار آنان است. هرچند 
تمام نیروهای سیاسی که دل در گرو ایران داشتند برای 
ایستادگی در برابر متجاوز همدل بودند، اما پس از شکست 
حصر آبادان و فتح بزرگ خرمشهر -که به ویژه رشادت 
ارتش سلحشور ایران به فرماندهی امیران میهن دوستی 
چون سرلشگر ولی اهلل فاحی و رشادت بی بدیل خلبانان 
و  ارتش  دریایی  نیروی  فرماندهان  هوایی،  نیروی  شجاع 
بارنشستن آن  به  از جان گذشته مردمی در  نیروهای  نیز 
نقشی به سزا داشت و عقب نشینی های سنگینی در این 
برهه از سوی عراق رخ داد- منافع ملی را در برقراری صلح 
و بازسازی کشور و دنبال کردن حل اختافات از طریق 
دیپلماتیک می دیدند. اما متاسفانه مسایلی سیاسی مانع آن 
شد که تا به امروز نیز ابعاد آن روشن نیست و در نهایت 
در موضع  ایران  پذیرفته گشت، که  زمانی قطعنامه 598 
قدرت نبود و نقش برخی دست اندرکاران حکومت در این 
مساله که روزگاری بنا بود محاکمه شوند همچنان در هاله 

از ابهام است.
وقت  دبیرکل  که  است،  آن  دیگر  بسیارمهم  نکته  اما 
سازمان ملل خاویارپرزدکوییار، عراق را متجاوز و محکوم 
به پرداخت غرامت معرفی کرد که تا آن زمان، 87 میلیارد 
از  )هرچند  است  بوده  ایران  بر  وارد  برآورد خسارات  دالر 
خسارت به کویت کمتر برآورد شد!( که متاسفانه تا کنون 
از سوی ایران پیگیری نشده است و این پرسش باقیست 
که چرا مسووالن امر پیگیر دریافت حق مسلم ملت ایران، 
که بعدها هم بسیار به میزان آن افزوده شد، به ویژه برای 
جبران خسارات باشندگان گران قدر مناطقی که در جنگ 

آسیب بیشتری دیدند نبوده اند و نیستند. 
اکنون در چهلمین سال آغاز جنگ عراق با ایران شایسته 
که  کنیم،  یاد  سنجابی  کریم  دکتر  روان  مینوی  از  است 
در همان آغاز جنگ، خاندان و ایل خود را برای پیکار با 
ایل  این  از  شماری  و  کرد  بسیج  کرمانشاه  در  متجاوزان 
دغدغه  سنجابی  دکتر  رسیدند.  شهادت  به  دوست  میهن 
خواهی  آزادی  با  تنافی  در  را  ارضی  تمامیت  و  استقال 
نه تنها نمی دید که آنها را مقوم یکدیگر بر می شمرد. در 

بیانیه ای دوماه پس از آغاز جنگ، چنین گفته است:

جبهه ملّی ایران با ملّت سخن می گوید 
هموطنان شرافتمند

شده  مواجه  سهمگینی  خطرات  با  ایران  ما  میهن  امروز 
داده  ما روی  در سرزمین  دردناک  و  بزرگ  فاجعه  و یک 
است. نیروی نظامی دولت استبدادی عراق بیش از دو ماه 
است که با تجهیزات نظامی پیشرفته قسمت هائی از خاک 
وطن ما را تصرف کرده، شهرهای ما را به آتش کشیده اند، 
را  نظامی  غیر  هموطن  برادران  تن  هزاران  ناجوانمردانه 
کشته و تعداد عمده ای از تأسیسات مهم اقتصادی کشور 
ایران را ویران ساخته، جنایات هولناکی مرتکب شده اند و 

فجایع بسیاری به بار آورده اند.
از مدت ها قبل درصدد  نکته تأسف بار آن که دولت عراق 
حمله به خاک کشور ما بوده و مقدمات آن را به نحو وسیعی 
آماده می کرده است. به علت زد و خوردهای مداوم مرزی 
و قطع رابطه سیاسی و برخوردهای تبلیغاتی و به خصوص 
و  انقاب  ضد  عناصر  از  وسیعی  تعداد  فعالیت  و  حضور 
نظامیان فراری وابسته به رژیم منحوس پهلوی و تأسیس 
ایستگاه های رادیوئی توسط مخالفین انقاب و موج علنی 
فعالیت های همه جانبه ای که علیه انقاب ایران، با تأیید، 
وجود  به  کشور  آن  در  عراق  دولت  همکاری  و  همراهی 
مکرر  اخطارهای  و  تهدیدها  به علت  همچنین  بود.  آمده 
رژیم  فراری  مزدور  عوامل  و  عراق  تبلیغاتی  دستگاه های 
گذشته امکان تجاوز نظامی به خاک ایران به نحو آشکاری 
دستگاه های  ولی  بود.  پیش بینی  قابل  الاقل  و  مشهود 
حکومتی و صاحب قدرت ایران، بر اثر روش های ناصحیحی 
که بعد از پیروزی انقاب در پیش گرفته اند، از این امر مهم 
مانند امور مهم دیگر غافل ماندند و ملّت ایران را بدون دفاع 
و ثروت های عمده کشور را بدون حفاظ در برابر یک ارتش 

مجهز متجاوز رها کردند.
 و نکته تأسف بارتر آن که با وجود برتری ظرفیت انسانی، 
و  عراق  کشور  به  نسبت  ایران  کشور  اقتصادی  و  نظامی 
بخصوص تفاوت فاحش روحیه هموطنان مبارز ما در مقایسه 
با سربازان کشور مهاجم، نیروهای ما فقط موفق شده اند، از 

پیشروی برق آسای دشمن جلوگیری به عمل آورند.
میهن،  از  دفاع  در  ایران  ملّی  ارتش  دلیر  سربازان  اراده 
انقاب  از  حراست  در  برکف  جان  پاسداران  راسخ  اعتقاد 
بزرگ، آرمان های اسامی و آمادگی آنان برای شهادت در 
راه هدف مقدس و فداکاری ایات و عشایر رزمنده مردم 
شهرها و روستاهای خوزستان، ایام و کرمانشاهان که از 
خانه، زندگی، حیثیت و همه چیز خود دفاع می کنند و تا 
آخرین قطره خون خود می جنگند، نه تنها با روحیه و اعتقاد 
و اراده سربازان دشمن قابل مقایسه نیست، بلکه در تاریخ 
نبردهای گیتی کم نظیر و در شمار موارد نادر فداکاری در 

راه میهن و آرمان به شمار می آید.


