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و  نابجا  تصميم  شوديك  مي  شنيده  كه  قراري  از 
تخريب گونه اي از سوي وزارت آموزش و پرورش 
در آستانه اجرا قرار گرفته كه بسيار تأسف انگيز و 
زيانبار است و صفحه ننگبار ديگري در صورت تحقق 
بر اوراق تصميمات جمهوري اسالمي خواهد افزود.

ديگر  بار  را  بديهي  امر  يك  است  الزم  نخست 
اين است كه جبهه ملي در كار  تذكر داد و آن 
جمهوريست  حكومت  به  معتقد  داري  مملكت 
قرون  شيوه  يك  كه  را  سلطنت  روي  هيچ  به  و 
براي  است  كهن  اساطير  به  پيوسته  و  وسطايي 
روال  در  عميقا  كه  تغييراتي  و  فضا  تسخير  قرن 
آمده  وجود  به  امروز  بشر  اجتماعي  زندگاني 
مناسب نمي داند چنانكه با چند هزار سال تجربه 
اي كه از عملكرد حكومتهاي سلطنتي در ايران و 
بسياري از كشورهاي جهان به دست آمده روشن 
و  از آزمايش هاي قرون  نگرفتن  است كه عبرت 
اعصاري تا چه حد با موازين عقلي بيگانگي دارد.

و  آموزش  وزارت  تصميم  ولي  درست  همه  اينها 
تاريخ  برنامه  از  پادشاهان  نام  حذف  در  پرورش 
درسي دانش آموزان كاري است كه با دشمنانگي 
و مخاصمت با تمدن كهن و ملت ايران پيوند دارد.

دوستي  روابط  و  پادشاهان  حال  شرح  و  تاريخ 
اهميت  ديگر  كشورهاي  پادشاهان  با  مخالفت  يا 
تاريخي و  فراواني در تخمين و تقويم حركتهاي 
چگونگي اوضاع و احوال كشورها و در نتيجه آن 
اوضاع و احوال مردم هر زمان و ديدگاههاي آنان 
از روشهاي سالطين  ناشي  با حوادث  برخورد  در 
در  پادشاهان  كارآيي  كه  دهد  مي  نشان  و  دارد 
فرماندهي و حكومت در مواقع و موارد گوناگون 
است  برداري  بهره  و  پژوهش  قابل  حد  چه  تا 
زمان  در  منفي سالطين  و  مثبت  هاي  جنبه  يعني 
پادشاهي خود بسياري از حقايق تاريخ را توأم با 
انسان شناسي و تأثير وجود آنان را در سطح كشور 
و جهان روشن مي كند و از اينرو آموزندگي هاي 
دهد. مي  دست  به  تحقيق  قلمرو  براي  فراوان 

اصوال تاريخ هر كشوري  قطع نظر  از جنبه هاي 
مثبت و منفي آن براي آن كشور مهم است و از 
عوامل تشكيل دهنده اصالت قومي، وحدت ملي، 
سابقه تمدن و پيشرفت آن كشور مي باشد. ذكر نام 
پادشاهان موجب مي شود كه از خدمات يا خيانتهاي 
ستمگريهايشان  تا  گرفته  دوستيها  مردم  از  آنان، 
در  كه  اقدامي  هر  در  و  آيد  دست  به  اطالعاتي 
غور  اند  رسانده  ظهور  به  كشوري  مختلف  شئون 
و بررسي بشود و  نتايج رضايت بخشي از ماحصل 
اين  است  بديهي  آيد كه  به چنگ  تحقيقات  اين 
حكومت  ديگر  انواع  در  ها  بررسي  و  غور  گونه 
باشد.  تأثيرگذار  تواند  مي  و....  جمهوري  از 
ناديده نبايد گرفت كه قسمت عظيمي از ترقيات 
سازمانهاي  بنيانگذاري  و  شهروندي  و  شهرنشيني 
صنعتي و بنا كردن عمارات عالي كه با صنعتگريهاي 
حيرت انگيز معماران برجسته همراه بوده است با 
وجود  به  آنان  فرمان  به  و  گيتي  شاهان  اقتدار 
آمده است چنانكه پيشرفتهاي هنري و ادبي و آثار 
جاودانى ذوق بشري در آفاق جهان مديون تشويق 
پادشاهان بوده است كه ناديده نمي توان گرفت. 
برابر  در  كه  داد  گواهي  منصفانه  بايد  بنابراين 
كاريها  از زشت  بسياري  و  ها  عدالتي  بي   ، ستمها 
و جنگ و ستيزهاي زيان بخش جنبه هاي مثبتي 
است.  داشته  وجود  سالطين  برخي  كار  در  هم 
مقصود از نگارش اين مختصر هشداري به وزارت 
آموزش و پرورش است كه به هيچ روي حق ندارد 
نمايد و  تاريخ مدارس حذف  از  را  پادشاهان  نام 
دانش آموزان را در بي خبري در يك قسمت مهم 
قرار  ايراني  هويت  و  مليت  سازنده  مجموعه  از 
دهد. اساسًا بايد پرسيد كه مگر جمهوري اسالمي 
هر  كه  دارد  ايراني  ملي  آثار  محو  براي  رسالتي 
به  متعلق  عناصر  از  يكي  به  اي  حمله  چندگاه  از 
ايران و ايرانيت مي برد و با برخي از كشورهاي 
دهد. مي  نشان  هماهنگي  و  همنوايي  ديگر 

دستبرد به تاريخ موقوف ...!

اصل اول – حفظ تماميت ارضي، اسـتقرار 
حاكميت ملي و اسـتقالل سياسـي برخاسـته از 
اراده عمومـي ملت ايـران در نظام جمهوري 
مبتنـي بـر اصـول دموكراسـي، حقوق بشـر و 

حاكميت قانون.
تاكيد بر تامين و حفظ حقوق – تاكيد بر تامين و حفظ حقوق – تاكيد بر تامين و حفظ حقوق  اصـل دوم 
و آزادي هـاي اساسـي مـردم ايران بـه ويژه 
آزادي احزاب، انتخابات و مطبوعات و تساوي 
حقوق زن و مـرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به 

حقوق بشر.
اصل سـوم – جبهه ملي ايـران براي حفظ 
احتـرام ديـن مبين اسـالم و همچنيـن فراهم 
شـدن امكان بهـره گيري از تمامـي توان ملي 
و مردمـي جامعه ايران بر اصل جدايي دين از 

حكومت تاكيد مي كند.
اصل چهارم – اسـتقرار عدالت اجتماعي و 
بـاال بردن سـطح رفاه عمومي بر اسـاس جهان 
بينـي علمي، رشـد توليـد و افزايش اشـتغال و 

توزيع عادالنه درآمد ملي.
اصـل پنجم – احترام به حقوق شـهروندي 
برابر و اعتقادات ديني و آداب و رسوم و زبانها 
و گويش هاي تمامي تيره ها و مردم سـرزمين 

ايران.
تقويت و پاسداري و گسترش – تقويت و پاسداري و گسترش – تقويت و پاسداري و گسترش  اصل ششـم 
زبـان ملـي و مشـترك فارسـي و فرهنـگ و 

هنرهاي ملي ايران.
اصل هفتم – اتخاذ سياست خارجي مستقل 
ايرانـي بر اسـاس حفظ مصالـح و منافع ملي و 
حفظ تماميت ارضي كشور و پشتيباني از اصول 
و هـدف هاي منشـور ملـل متحد و دوسـتي و 
احترام متقابل با همه ملت ها و كشورها به ويژه 
كشـورهاي منطقه و مبارزه با هرگونه تروريسم 

فردي ، گروهي و دولتي.

اصول عقايد و هدف هاي
 جبهه ملي ايران

بهه ملى ايراناساسنامه جبهه ملى ايراناساسنامه جبهه ملى ايران برگرفته از 

اصوال تاريخ هر كشوري  قطع نظر  از جنبه هاي 
مثبت و منفي آن براي آن كشور مهم است و از 
عوامل تشكيل دهنده اصالت قومي، وحدت ملي، 
سابقه تمدن و پيشرفت آن كشور مي باشد. ذكر نام 
پادشاهان موجب مي شود كه از خدمات يا خيانتهاي 
ستمگريهايشان  تا  گرفته  دوستيها  مردم  از  آنان، 
در  كه  اقدامي  هر  در  و  آيد  دست  به  اطالعاتي 
غور  اند  رسانده  ظهور  به  كشوري  مختلف  شئون 
و بررسي بشود و  نتايج رضايت بخشي از ماحصل 
اين  است  بديهي  آيد كه  به چنگ  تحقيقات  اين 
حكومت  ديگر  انواع  در  ها  بررسي  و  غور  گونه 
باشد.  تأثيرگذار  تواند  مي  و....  جمهوري  از 
ناديده نبايد گرفت كه قسمت عظيمي از ترقيات 
سازمانهاي  بنيانگذاري  و  شهروندي  و  شهرنشيني 
صنعتي و بنا كردن عمارات عالي كه با صنعتگريهاي 
حيرت انگيز معماران برجسته همراه بوده است با 
وجود  به  آنان  فرمان  به  و  گيتي  شاهان  اقتدار 
آمده است چنانكه پيشرفتهاي هنري و ادبي و آثار 
جاودانى ذوق بشري در آفاق جهان مديون تشويق 
پادشاهان بوده است كه ناديده نمي توان گرفت. 
برابر  در  كه  داد  گواهي  منصفانه  بايد  بنابراين 
كاريها  از زشت  بسياري  و  ها  عدالتي  بي   ، ستمها 
و جنگ و ستيزهاي زيان بخش جنبه هاي مثبتي 
است.  داشته  وجود  سالطين  برخي  كار  در  هم 
مقصود از نگارش اين مختصر هشداري به وزارت 
آموزش و پرورش است كه به هيچ روي حق ندارد 
نمايد و  تاريخ مدارس حذف  از  را  پادشاهان  نام 
دانش آموزان را در بي خبري در يك قسمت مهم 
قرار  ايراني  هويت  و  مليت  سازنده  مجموعه  از 
دهد. اساسًا بايد پرسيد كه مگر جمهوري اسالمي 
هر  كه  دارد  ايراني  ملي  آثار  محو  براي  رسالتي 
به  متعلق  عناصر  از  يكي  به  اي  حمله  چندگاه  از 
ايران و ايرانيت مي برد و با برخي از كشورهاي 

رژيم حقوقي درياي مازندران

فقدان اراده سياسي براي دفاع از منافع ملي به 
چنان مرز خطرناكي رسيده كه روز قدس جوانان 
ميهن تن به هرگونه خطري داده و شعار « نه غزه 
اين  دهند.  مي  سر  ايران»  فداي  جانم  لبنان،  نه 
و  دين  از  است،  نما شده  نخ  يعني همه چيزمان 
و  كشاورزي  و  صنعت  و  اقتصاد  تا  گرفته  اخالق 
به  روز  دنيا  كشورهاي  با  روابطمان  سياستمان، 
و  شده  هميشه  از  تر  ابهام  پر  و  تر  پيچيده  روز 
ميزند! شگفتا كه در  را  اول  ايران حرف  انزواي 
چنين شرايطي آقاي احمدى نژاد به هولوكاست 
داد  و  انديشد  مي  امريكا  پوستان  و حقوق سرخ 
در  ايرانيان  ملي  منافع  با  ولي  دهد  مي  سخن 
بيگانه  آنچنان  فارس  خليج  و  مازندران  درياي 
خليج  نام  صحت  جنوبي  همسايگان  كه  است 
فارس را به پرسش كشيده اند و همسايگان شمالي 
نمايندگان  حضور  بدون  چند  جلساتي  كنون  تا 
ايران تشكيل داده و تصميماتي گرفته اند كه بي 
باشد. نمي  ايرانيان  ما  ملي  منافع  سود  به  ترديد 

به  خطاب  ايران  دولت  پيشنهادي  بسته  در   
كشورهاي 5+1 نيز از هر دري سخن رفته تا فرصت 
تاريخي ديگري را از دست بدهيم و موضوعات 
بياندازيم. قلم  از  را  كشورمان  حياتي  و  مهم 

مازندران  درياي  حقوقي  رژيم  حل  راه  تنها 
نظير  نهايتًا  كه  ايست  منطقه  اي  اتحاديه  ايجاد 
اتحاديه اروپا با حذف مرزهاى دريايى از جنوب 
انتقال  و  تركمنستان  و  كشورآذربايجان  دو 
تاريخي  حقوق  كشورها   همين  شمال  به  آن 
نمائيم. تضمين  را  ايران  سهم  درصد  پنجاه 

براي اجتناب از اختالفات ناشي از بهره برداري 
بايد  نيز  مازندران  درياي  منابع  از  اقتصادي 
فروش  و  خصوصي  بخش  وري  بهره  بر  را  اصل 
ايران،  كشور  سه  هر  در  دريائي  شركتهاي  سهام 
مالكيت  حق  بدون  تركمنستان  و  ْآذربايجان 
داد. قرار  اقتصادي  امور  در  دولتها  دخالت  يا 


