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حاکمیـت جمهـوری اسـامی،پس از قریـب به 
44 سـال حکومـت خود،کشـور را بـه شـرایط 
کنونـی رسـانده کـه جهانیان شـاهد آنند.آزادی 
هـای اولیـه  ملـت ایران و اسـتقال کشـور را 
کـه عمـده تریـن اهـداف انقـاب 57 بود،بـه 
کلـی از بیـن بـرده و یـک شـرایط اسـتبدادی 
مـردم  بـر  را  وسـطایی  وقـرون  آلـود  خفقـان 
ایـن سـرزمین تحمیـل کرده اسـت.با سیاسـت 
هـای غلط خـود ایـران را دچار انـزوای جهانی 
نمـوده و تحریـم هـای کمرشـکنی را بـر گرده 
ملـت مـا بار کـرده است.شـناختش از سیاسـت 
از  بیـش  بـا  ورزی  خصومـت  تنهـا  خارجـی 
نیمـی از جهـان و بـاج دادن بـه روسـیه وچین 
و گذاشـتن منابـع و همـه ی امکانـات ایـران 
در اختیـار ایـن دو کشـور دیکتاتـوری فریـب 
کار و طمـاع بـوده اسـت.با ازبیـن بـردن تولید 
داخلی،اقتصـاد ملـی را نابـود و تـورم و گرانـی 
روز افـزون و فقـر وبیـکاری و درماندگـی برای 
آورده  بـار  بـه  ایـران  و شـریف  بـزرگ  ملـت 
اسـت.مبالغ هنگفتـی از امـوال و منابـع مالـی 
کشـور را بـرای گـروه هایـی ماننـد حـزب اهلل 
سـایر  و  هـا  حوثـی  ،حماس،حشدالشـعبی، 
گـروه هایـی از ایـن دسـت در جهـت اهـداف 
ایدئولوژیـک خـود در خـارج از مـرز هـا صرف 
نمـوده  و بـر خـاف منافـع ملـی ایـران هزینه 
فسـادهای  رسـیدن  ظهـور  اسـت.به  کـرده 
حکومـت  کارگـزاران  از  بسـیاری  در  گسـترده 
کـه سرسـام آور و حیـرت انگیـز و در تاریـخ 
بی سـابقه بـوده اسـت.فراری دادن بسـیاری از 
مغـز هـای متفکـر و شایسـته تریـن نخبـگان 
کشـور کـه باال ترین و ارزشـمند ترین سـرمایه 
هـای جامعـه اند بـه خـارج از کشـور.به انحای 
مختلـف موجبـات فرار و خـروج مقادیر عظیمی 
از سـرمایه هـای کشـور به خـارج از مـرز ها را 

فراهـم کرده اسـت.از اعدام هـای روزهای اول 
انقـاب تـا اشـغال سـفارت آمریـکا،از جنـگ 
تحمیلـی 8 سـاله با هـزاران کشـته و معلول تا 
اعـدام های تابسـتان 67 ،از ترورهـای داخل و 
خـارج ازکشـور تا قتل هـای زنجیـره ای نفرت 
انگیـز و از کشـتارهای خـرداد 88 ، دیماه 96 تا 
آبانمـاه 98،همـه را یکجـا در کارنامـه ی خـود 
دارد.حقیقـت این اسـت کـه این خـاف کاری 
ها،زندگـی را بـه کام ملـت ایران تلـخ و طاقت 
ایـن ملت را طاق کـرده اسـت.در چنین اوضاع 
واجتماعی،قتـل  سیاسـی،اقتصادی  وشـرایط 
امینـی  مهسـا  سـاله،خانم   22 دختـر  ظالمانـه 
بازداشـتگاه گشـت  تاریـخ 25 شـهریور در  در 
ارشـاد بـه یـک باره کاسـه صبـر ملـت صبور و 
مظلـوم ایـران را لبریز و آتش خشـم واعتراض 
مـردم ایـران را شـعله ور سـاخت.قیام ملـی و 
گسـترده ای آغـاز شـد کـه تـا کنـون صدهـا 
برجـای  مصـدوم  و  مجـروح  وهـزاران  کشـته 
گذاشـته و ده هـا هزار نفر را در سراسـر کشـور 
روانـه ی زنـدان هـا کـرده اسـت.اما علیرغـم 
ی  گرایانـه  خشـونت  واقدامـات  تدابیـر  تمـام 
حکومـت و راه انداختـن سـنگین ترین ماشـین 
هـای سـرکوب،این قیـام و خیزش ملـی بعد از 
نزدیـک بـه دو مـاه ، فرو ننشسـته و روز به روز 
گسـترده تـر گشـته و طلیعه یک قیـام همگانی 

را از خـود نشـان می دهـد.
در این اعتراض های گسـترده بیشـتر شـعار ها 
ی معترضـان سـلبی بـوده و آنجـه کـه مـردود 
اسـت فریـاد می شـود وتغییر و تحـول و آزادی 
مـورد درخواسـت اسـت.اما بـه راه کار رسـیدن 
بـه این خواسـته هـا کمتـر توجه می گـردد.در 
ایـن خیـزش سراسـری و قیـام ملـی ،ایرانیـان 
خـارج از کشـور نیز بـه صحنه آمـده و در بیش 
بیـداد  ایـن  از 160 شـهر مهـم جهـان علیـه 

گـری هـای حکومـت جمهـوری اسـامی،بی 
بـه  را  اعتراضـات  و  تجمعـات  تریـن  سـابقه 
نمایـش گذاشـتند.این وقایع اعتراضـی حد اقل 
در داخـل کشـور بـه طـور خودجـوش و بـدون 
فراخـوان از طـرف احزاب و نهادهای مشـخص 
روی مـی دهـد زیـرا کـه احـزاب و جمعیـت 
هـای سیاسـی شـناخته شـده و بـا سـابقه بـه 
علـت تنگناهـای موجـود واسـتبداد و اختنـاق 
حاکـم بـر جامعـه ،دهـه هـا در فشـار و مضیقه 
از فعالیـت، قـرار داشـته و قـرار  و ممنوعیـت 
کوشـیده  وطنخـواه  و  ملـی  دارند.وتاشـگران 
انـد علیرغـم ایـن محدودیـت هـا بـه زحمـت، 
نمایند.جبهـه  حفـظ  را  خـود  سـازمان  شـاکله 
ملـی ایـران در مرداد مـاه 97 یعنی چهار سـال 
قبـل بـه حکومت هشـدار داد ونقشـه راه جهت 
بـرون رفـت از بحـران هـای عمیـق موجود در 
جامعه را در برداشـتن سـه گام معرفی نمود.گام 
اول آزاد نمـودن زندانیـان سیاسـی در سراسـر 
کشـور.دوم برقـرار نمودن و احترام گذاشـتن به 
تمـام آزادی هـای اولیـه و اساسـی ملـت ایران 
ماننـد آزادی احـزاب و اجتماعات،آزادی رسـانه 
هـا و آزادی انتخابـات.ودر گام سـوم انجام یک 
انتخابـات سـالم و عادالنـه برای تاسـیس یک 
مجلـس موسسـان کـه نظـم و سـاختار آینـده 

کشـور، در آن ترسـیم گـردد.
جبهـه ملـی ایـران، خانه سیاسـی دکتـر محمد 
مصـدق، سـازمانی کـه 73 سـال بـرای آزادی، 
اسـتقال ، عدالـت و اسـتقرار حاکمیت ملی در 
تـاش بـوده و فـراز و نشـیب های بسـیاری را 
پشـت سـر گذاشـته و مادر و خاسـتگاه بسیاری 
از سـازمان هـای سیاسـی بوده اسـت ،اکنون و 
در ایـن شـرایط بحرانـی بـرای اجرائـی کـردن 
طـرح سـه گام خـود ضـروری مـی بینـد که از 
همـه احـزاب و جمعیـت هـای ملی و مسـتقل 

تغییر و تحول جبر زمان است
راه عبور از بحران ،تاسیس یک کنگره ملی از تمام گروه های جامعه است

شماره

استقرار حاکمیت ملی
هد  ف جبهه ملی ایرانجبهه ملی ایران است

و   خردبنام خداوند جان



و  مدنـی  جوامـع  و  صنفـی  هـای  اتحادیـه  و 
دعـوت  واجتماعـی  سیاسـی  هـای  شـخصیت 
ملـی  کنگـره  یـک  تاسـیس  بـرای  نمایدکـه 
موقـت در کنـار هـم قـرار گیرند.ایـن کنگـره 
موقـت بـرای شـروع یـک رونـد دموکراتیـک 
مـی توانـد از مجموعه ای از نماینـدگان احزاب 
و جمعیـت هـای ملی،نماینـدگان بانـوان حـق 
هماهنگـی  شـورای  نماینـدگان  ایـران،  طلـب 
معلمان،نماینـدگان دانـش آمـوزان دبیرسـتانی 
وجوانـان و آینـده سـازان کشـور کـه در ایـن 
ایـام بلـوغ سیاسـی ورشـد یافتگی فکـری خود 
را نشـان دادند،نماینـدگان دانشـجویان ارجمند 
کـه مثـل همیشـه موتـور محرکه جنبـش های 
هسـتند.نمایندگان  و  بـوده  ایـران  اجتماعـی 
مربیـان  یعنـی  هـا  دانشـگاه  گرامـی  اسـاتید 
سـرزمین،نمایندگان  ایـن  علمـی  ومراجـع 

کارگـران و کشـاورزان شـرافتمند که سـربازان 
تـوان  بخـش  قـدرت  و  تولیـد  ی  عرصـه 
اقتصـادی کشـورند.نمایندگان کارمنـدان دولت 
،نمایندگان پزشـکان و پرسـتاران این ایثارگران 
عرصـه درمان،نمایندگان مهندسـان پیشـگامان 
حقوقدانـان  ،نماینـدگان  سـازندگی  عرصـه 
کـه  وبازاریـان  اصنـاف  نماینـدگان   ، وکا  و 
همیشـه در جنبش هـای اجتماعـی ایران نقش 
آفرین بـوده اند.نمایندکان بازنشسـتگان گرامی 
، نماینـدگان دارنـدگان کامیون و ماشـین های 
وثـوق  مـورد  نماینـدگان  همـراه  سـنگین،به 
مـردم از تمـام اسـتان هـای کشـور مـی توانند 
ایـن کنگره ملـی موقت را تشـکیل دهند.برخی 
از نماینـدگان ایـن جوامع مردمی ممکن اسـت 
در حـال حاضـر در زنـدان باشـند کـه زندانـی 
بـودن آنـان مانـع گزینـش شـان نخواهـد بـود 

.ایـن مجلس شـورای ملـی موقت مـی تواند با 
انتخـاب یـک هیـات اجرائـی از میـان اعضای 
خـود شـالوده گروهـی را بریـزد کـه بـه عنوان 
ایـران  اعتمـاد ملـت  نماینـده موقـت و مـورد 
را  کشـور  در  گشـا  راه  تحـول  و  تغییـر  رونـد 
وجهـه همـت خـود قـرار دهـد. حکومـت دیـر 
سـال   44 از  پـس  کـه  بپذیـرد  بایـد  زود  یـا 
کارنامـه قابـل قبولـی در دسـت نـدارد و با این 
عملکـرد غیـر قابل قبول و خسـارت بـار، برای 
پیشـگیری از خونریـزی هـای بیشـتر و حوادث 
سـهمگین تـر باید قـدرت را به صاحبـان اصلی 
ایـن سـرزمین یعنـی ملت بـزرگ ایـران واگذار 
نماید.ایـن تغییـر جبـر زمـان اسـت وبـا تردید 
انجـام خواهـد پذیرفت.چـه بهتـر که بـه آرامی 
و مسـالمت آمیـز و با پرهیز از خشـونت صورت 
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ــد  ــپاه می گوی ــری در س ــده رهب ــه نماین اینک
ــت  ــه دس ــم ک ــت کنی ــی تربی ــد نیروهائ بای

ــند. ــته باش ــه داش روی ماش

 از چند سو شگفت آور است.
اینکــه گواهــی می دهــد کــه  نخســت- 
نیروهــای تربیــت شــده موجودحاضــر نیســتند 
بــروی مــردم خــود دســت بــه ماشــه ببرنــد.

ــه  ــی ک ــا مردم ــما ب ــت ش ــرار اس دوم-مگرق
ــامی،  ــوری اس ــذار جمه ــه گ ــد پای ــه تأیی ب
ــگ  ــام جن ــتند اع ــما هس ــت ش ــی نعم ول

ــد. بدهی
شــمارا  ملــت  کــه  گیریــم  ســوم- 
چنیــن  اکثریــت  کــه  خواهنــد؟!  نمــی 
آنــرا  شــورا  مجلــس  هســتندودرانتخابات 
ــد  ــم می کن ــلیم حک ــل س ــد. عق ــان دادن نش
ازمــردم عذرخواهــی کنیــد و  کــه شــما 
ــی را  ــد و اهــداف مل بســوی ملــت روی آوری
ــداف  ــد. اشــخاص و اه ــت بخشــی کنی اولوی
ــرای  ــه اینکــه خــودرا ب ــد. ن ــی نمائی را بازبین
جنــگ باملــت آمــاده کنیــد. کــدام حکومــت 

ــربلند  ــت س ــا مل ــی ب ــان از رو در روی در جه
ــت؟ ــده اس ــرون آم بی

اســتعفا را بــرای چنیــن روزهائــی پیــش بینــی 
ــرات اساســی  ــا دســت کــم تغیی ــد. ی نموده ان
ــه  ــد ک ــا کارآم ــکاران ن ــا و هم در روش ه
هنرشــان چاپلوســی و بلــه قربــان گوئــی 
ــوی را  اســت. حکومــت محمدرضــا شــاه پهل
همیــن ســنخ افــراد بــه بــاد فنــا دادنــد. زیــرا 
همــه رهنمــود شــاهانه را تاییــد می کردنــد و 

ــدند. ــده ش ــادا درمان روز مب

ــب  ــامی از جی ــوری اس ــت جمه ــوان نعم خ
آنچنــان  بیگانــگان  بــرای  ایــران  ملــت 
ــم  گســترده شــده اســت کــه حکومــت تصمی
ــه ســوختی رایــگان  ــه تحویــل یــک محمول ب
یــا بــه تعبیــر مقامــات لبنانــی یــک »هدیــه« 
ــه ایــن کشــور نمــوده اســت. ایــن تصمیــم  ب
حکومــت در شــرایطی اخــذ شــده کــه مــردم 
ایــران تحــت شــدیدترین فشــارهای اقتصــادی 
ــم  ــای رژی ــری ه ــم گی ــوء تصمی ناشــی از س

قــرار گرفتــه و آن هــا هیــچ برنامــه ای بــرای 
بهبــود شــرایط اقتصــادی مــردم ندارنــد. 
برنامــه هــای اقتصــادی حکومــت ایــن روزهــا 
بیشــتر حــول اخــذ مالیــات و انــواع روش های 
فــرو کــردن بیــش از پیــش دستشــان در جیب 
مــردم و توامــان بــا آن، بــذل و بخشــش منابع 
ــی و  ــران داخل ــع چپاولگ ــه نف ــران ب ــی ای مل
ــد.  ــی یاب ــامان م ــود س ــی خ ــدان خارج متح
ــان  ــه لبن ــه« ب ــال ســوخت »هدی ــه انتق برنام

آن هــم در آســتانه ســالگرد اعتراضــات آبــان 
ــت  ــم حکوم ــه تصمی ــراض ب ــه در اعت 98 ک
قیمــت حامــل هــای  بهــای  افزایــش  در 
بــه شــدیدترین  انــرژی شــکل گرفــت و 
ــر  ــر ناظ ــد؛ ه ــرکوب گردی ــن س ــکل ممک ش
بیــداری را بــه ایــن جمــع بنــدی مــی رســاند 
ــن  ــهروندان ای ــران ش ــاکن ای ــردم س ــه م ک
ــور در  ــن کش ــهروندان ای ــتند. ش ــور نیس کش
نــگاه حکومــت، مــردم لبنــان و عــراق و شــام 

دست روی ماشه

به غارت و چپاول ملت ایران پایان دهید
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و  علمـی  همـکاری  25سـال  بـا  کـه  جهانـی 
عظیـم  فضاپیمـای  مشـترک  سـرمایه گذاری 
بیـن سـیاره ای را  بـرای کلیـت بشـریت بـه 
فرسـتد  مـی  راه شـیری  از کهکشـان  بیـرون 
وچنیـن دیدگاه فـوق پیشـرفته ای را نقش می 
زند.مایـه شـگفتی اسـت کـه چگونـه طالبان را 
در افغانسـتان جـا مـی انـدازد وآن را  تحمـل 
مـی کنـد. حکومت منحطـی را کـه مانع درس 
خوانـدن دختـران وزنان مـی شـود. ودرخیابان 

بـه طـور علنـی آدم کشـی مـی کنـد.
چگونـه وجدانشـان آرام مـی گیـرد کـه زنـان  
و دختـران نـوگل ایرانـی کـه خواسـته ای جـز 
اولیـه تریـن حقـوق انسـانی خـود را طلب نمی 
کننـد، بـا زدن باتـوم بـه سرشـان وبـا رگبـار 
تفنـگ سـاچمه ای وگلولـه جنگـی ؛ هـر روزه 
بکشـند.و درسرتاسـر کشـور مـا ایـن رفتارهای 
غیـر انسـانی در ایـن دور جدیـد حـدود دومـاه 

یابد.  ادامـه 
ایـن  اخبـار  کـه  آمریـکا  و  اروپـا  ملـت هـای 
مـی  را  جاهلیـت  قـرون  فجیـع  کشـتارهای 
شـنوند و گـزارش آنـرا مـی بینند،چگونـه مـی 
تواننـد  ایـن وضعیـت رادردهکـده کـره زمیـن 
تحمـل کـرده و چرا مسـئوالن کشـوری خودرا 

بازخواسـت نمـی کننـد.
امسـال  هـم  کـه  جهـان  بـزرگ  کشـورهای 
بخاطـر تجاوز روسـیه بـه اوکراین امنیت شـان 
تهدیـد شـده ومیلیاردهـا دالر هزینـه برایشـان 
تحمیـل شـده اسـت ،چرا زیـان امنیتـی و مالی 
بـا  اسـامی  جمهـوری  حکومـت  همدسـتی 
دوکشـور بـزرگ کمونیسـت را به انـدازه کافی 

بهـا نمـی دهنـد. ایـران و افغانسـتان

دوکشـوری هسـتند کـه برگزیـدگان فرهنگـی 
اروپـا  و  آمریـکا  در  هـا  آن  هـای  ملـت 
و  دانشـگاهی  مجامـع  بـا  نزدیـک  همـکاری 
علمـی وتکنولوژیـک دارند.واگردرکشـور هـای 
میانـه  برگردند،خـاور  زیسـت  کارو  بـه  خـود 
پیـروز  تکنولوژیـک  هـای  انفجارپیشـرفت  بـا 
شـدگی برعقـب ماندگـی را اسـتارت خواهنـد 
زد .وشـریک هـای تمدنـی اثـر گـذاری در هم 
پائـی هـا و همـکاری هـا بـا جهـان پیشـرفته 
خواهنـد داشـت. آثـار فرهنگـی شـگرفی برای 

آورد. خواهنـد  ارمغـان  بـه  جهانیـان 
مانـع بزرگ نخسـت اروپـا وآمریکا هسـتند که 
چشـم بـر اسـارت وکشـتار زنـان افغانسـتان و 
ایـران بسـته انـد و جنایـت هاوقسـاوت هـا را 

نادیـده مـی گیرند.
خودغـرق در مزایـای تکنولوژیـک وبهره وری 
اقتصـادی و برخوردارازمزایـای زیسـت درپنـاه 
اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر،این سـند افتخار 
بشـر قرن بیسـتم هسـتند ؛ ولی برای دیگران؛  
جهانـی  اعامیـه  همگانـی  شـدن   اجرائـی 
حقـوق بشـر را بـرای دیگـر کشـورها ؛ باگونـه 

ای آپارتایـد، الزامـی تلقـی نمـی کننـد.
ملت هـای دیگر تاچـه اندازه بایدبـرای اجرائی 
شـدن اعامیـه جهانی حقوق بشرکشـته بدهند 
تـا جامعه جهانی؛ اجرائی شـدن کامـل اعامیه 
جهانـی حقوق بشـر را جـدی گرفته آنرا شـرط 

عضویت در سـازمان ملل قـرار دهند.
و  تروریسـم  دربرابـر  جهانـی  جامعـه  چـرا 
انـدازه ضعـف و سسـتی  ایـن  تروریسـت هـا 
نشـان مـی دهند؟.ملـت هـای اروپـا وآمریـکا 
بایـد در اولویـت هـای خـود تجدیدنظـر کننـد 

اولویـت  را  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعامیـه  و 
نخسـت خـود قراردهنـد. بایـد تمام بسـتگان و 

هـا  تروریسـت  وابسـتگان 
حقـوق  جهانـی  اعامیـه  زیرپاگذارنـدگان   و 
بشـر را کـه باسـرقت ازمـردم کشـورهای خود 
در اروپـا وآمریـکا وکانـادا مانند اشـراف زندگی 
می کننـد ؛ ازهرجـا کـه باشـند مـورد بازبینـی 

وتوقیـف امـوال و اخـراج قـرار دهنـد.
نـه اینکـه از دزد زادگان ماننـد مهمانان محترم 

پذیرائـی نمایند.
؛  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعامیـه  بـرای 
دسـتورالعمل اجرائـی و حقوقـی جامعـی  تهیـه 
و تنظیـم شـودتا ازحالـت تزئینـی خـارج گردد.

دریـک جملـه »قانـون از کجـا آورده ای را« 
دادگسـتری  کار  دسـتور  در  ای جـدی  بگونـه 

قراردهنـد. کشـورها 
اجـرای کامـل اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر 
درمجامـع   دادن  رأی  حـق  اصلـی  شـرط 

باشـد. بین المللـی 
آیـا نـوع بشـر هنوز به آن درجه ازرشـد رسـیده 
مصـوب  المللـی  بیـن  قوانیـن  بـه  کـه  اسـت 

کند. عمـل  خـودش 
بـا  بـاره  درایـن  غربـی الزمسـت  کشـورهای 
بیندیشـندوبه آن عمـل  تجدیـد نظـر اساسـی 

کننـد.
در کنارفرسـتادن  فضاپیمـای بیـن کهکشـانی 
جیمـز وب بـه اجرائی نمـودن قوانیـن اعامیه 

جهانـی حقـوق بشـر نیـز بهـا دهند.
بـرای جان انسـان هـا در اوکراین و افغانسـتان 
وایـران نیـز بهـا قائـل شـوند.بنی آدم اعضـای 

پیکرند. یـک 

سیستم های منقضی شده

ــه  ــگام ک ــاال آن هن ــتند و احتم ــن هس و یم
ــتم  ــردم از سیس ــت م ــی حمای ــت مدع حکوم
ــرادش از  ــردد؛ م ــی گ ــا م ــات آن ه و تصمیم
ــه  مــردم، مــردم همیــن کشــورها هســتند و ن

ــران! ــزرگ ای ــت ب مل
 حکومــت جمهــوری اســامی در دهــه هــای 
گذشــته و خصوصــا پــس از دوران جنــگ 
ــه  ــب قطعنام ــه موج ــه ب ــراق ک ــران و ع ای
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی 598 ش

ــه پرداخــت غرامــت جنگــی  ــور ب عــراق مجب
بــه کشــور مــا شــده اســت. نــه تنهــا پیگیــری 
ــدود  ــت در ح ــن غرام ــت ای ــرای دریاف ای ب
یــک تریلیــون دالری از کشــور عــراق نکــرده 
ــد  ــذاری جدی ــک ســرمایه گ ــر روز ی بلکــه ه
بــا نــرخ بازگشــت ســرمایه صفــر درصــد 
ــد  ــورهای متح ــایر کش ــور و س ــن کش در ای
ــه  ــت. جبه ــام داده اس ــه انج ــود در منطق خ
بــه عنــوان خانــه سیاســی  ایــران  ملــی 

دکتــر محمــد مصــدق و میــراث دار مبارزیــن 
ــن  ــت، ضم ــت نف ــدن صنع ــی ش ــت مل نهض
محکــوم نمــودن هرگونــه هــدر دادن ســرمایه 
ــه هــای ســوختی،  ــب هدی ــی در قال هــای مل
چمــدان هــای دالری و ســرمایه گــذاری 
ــر،  ــورهای دیگ ــدی در کش ــدون عای ــای ب ه
خواهــان انباشــت ثــروت ملــی و هزینــه 
ــروز و  ــل ام ــاه نس ــت رف ــردن آن در جه ک

ــت. ــان اس ــدگان میهنم آین
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نشریه د  اخلی پیام جبهه ملی ایران
با یاد  

د  کتر مهد  ی آذر و اصغر پارسا

وطنـــم كاِر رساِن  و ســـتم  جـــور  بـــود  تـــا 

جـــور و بيـــداد بـــود كارمنـــاى شـــب و روز

تنـــم برانـــداِز  خانـــه  بـــود  جانســـوز  غـــِم 

وطنـــم بـــراى  هديـــه  ســـتم  پيـــِك  كآورد 

ادیب برومند

از حقوق اساسی شهروندان امکان بهره مندی  یکی 
از وکیل مستقل دادگستری است. حق داشتن وکیل 
مستقل به ویژه آنجا که آحاد ملت برای احقاق حقوق 
نقض شده خویش توسط حکومت و یا دفاع در قبال 
وکیل  از  استفاده  به  نیاز  آن  سوی  از  وارده  اتهامات 
این  از  باشد.  می  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  دارند 
رو بی تردید استقال وکیل ضامن پاسداری از حقوق 
جمهوری  حکومت  است.  عادالنه  دادرسی  و  ملت 
المللی  بین  میثاق  به  ایران  الحاق  رغم  به  اسامی 
 ، المللی  بین  موازین  و سایر  و سیاسی  مدنی  حقوق 
پس از انقاب 57 همواره تاش نموده تا با استفاده 
از بازوهای سه گانه تقنینی، اجرایی و قضایی ، این 
رکن رکین دادرسی عادالنه را با چالش جدی همراه 
سازد. در کنار تضعیف استقال قضایی و یک دست 
ساختن همگی قوای حاکمیت زیر چتر امت محوری، 
طریق  از  گام  به  گام  نیز  وکیل  استقال  اضمحال 
وضع قانون و مقرره دنبال شده است. گو اینکه همه 
میراث  از  اثری  که  هست  و  بوده  آن  بر  ها  تاش 
ماندگار زنده یاد دکتر محمد مصدق به شرح منعکس 

در الیحه قانونی استقال کانون وکای دادگستری 
وکای  کانون  و  نماند  یادگار  به   1331 مصوب 
دادگستری نیز به نهادی درون تهی بدل گردد. در این 
راستا و همراه با گسترش نارضایتی ها نسبت به نحوه 
افزایش  حکومت  های  تاش  حاکمیت،  حکمرانی 
یافته و این بار شمشیر را از رو بسته و ضمن تصویب 
آیین نامه ای بر خاف قانون ناظر بر استقال وکیل 
و کانون وکا ، گامی فراتر نهاده و با دستمایه قرار 
تمام  استصوابی  نظارت  ،چتر  مذکور  نامه  آیین  دادن 
انتخاب  و  گرفته  کار  به  نیز  عرصه  این  در  را  عیار 
مدیران کانون ها را به انتصاب مبدل ساخته تا آشکارا 
اندک ستون های باقیمانده این میراث گرانبها و نهاد 
حقوقدانان  سازمان  نماید.  تخریب  را  ارزشمند  مدنی 
جبهه ملی ایران ضمن محکومیت این اقدامات ، امید 
دارد وکای آزاد اندیش، آزادی خواه و عدالت جو بر 
و  بنیادین  حقوق  و  المللی  بین  متقن  موازین  اساس 
زمین،  ایران  های  روزی  تیره  این  در  ملت،  اساسی 
تمامی تاش خویش را برای ناکام گذاشتن ناقضان 

حقوق شهروندان به کار گیرند.

حق بهره مندی ازوکیل از حقوق اساسی 
آحاد جامعه است

سلطنت  انقراض  از  پس  حاکمیت  نام  انتخاب 
عنوان»جمهوری  با   57 بهمن  انقاب  در  مشروطه 
اسامی « با این استدالل انجام گرفت که اکثریت 
بدین  هم  جمهوری  بودند.واژه  مسلمان  ایران  ملت 
انتخابات  برگزاری  با  مقامات حکومتی  بود که  معنا 
برگزیده می شوند. قانون اساسی تدوین شده نیز در 
است.وقرار  کرده  تبیین  را  ملت  هائی حقوق  بخش 

بود که مجلس در راس امور باشد.
مانده  آن  ظاهری  شکل  تنها  انتخابات  از  گرچه 
نظر  واعمال  مهندسی  با  انتخابات  اغلب  و  است 
از  است.  شده  همراه  شمار  بی  محدودیت های  و 
نظارت  اعمال  برای  نگهبان  شورای  اینکه  جمله 
استصوابی قیم گونه ی خود ،با بودجه هایی سرسام 
است  دیده  تدارک  کشوری  سراسر  تشکیاتی  آور، 
انتخاب  مردم  را  شورا  دید  از  بدور  فردی  مبادا  تا 
نمایند. فراتراز قوانین شرط خودی بودن والتزام به 
والیت و پیروی از رهبری وسر سپردگی های دیگر 
شوندگان  انتخاب  شرایط  جزو  ضمنی  بگونه ای 
شده است. درحالی که شورا وشور ومشورت در ذات 

خود استقال رای واندیشه را نیاز دارد. 
رابه  شورا  مجلس  بازده  پناهی؛  تبعیت  شرایط 
دفاع  برای  استقامت  و  ابتکار  و  گی  نزول اندیشه 
ای  بگونه  است.  کشانده  کشور  و  ملت  منافع  از 
کمونیست  چین  با  ساله   25 قراداد  موضوع  در  که 
چین  کشور  استقال  با  مغایر  تحمیلی  وشرط 
را  اعتراضی  فریاد  هیچ  نشود؛  علنی  قرارداد  که 
ساله   20 داد  قرار  وضعیت  همچنین  نشنیدیم. 
این  واز  دارد  قرار  ابهام  از  ای  هاله  در  روسیه  با 
رسیده  جائی  به  نشنید.کار  صدایی  کسی  مجلس 
وابتکاری  حرکت  چشم داشت  کسی  دیگر  که  است 
تقویت کشور وحاکمیت  برای  پارلمان،  این  ازسوی 
از  نفر  ندارد.حاال شنیده می شود که 227  را  مردم 
ای  نامه  طی  اسامی  شورای  مجلس  نمایندگان 
آزادیخواه  جوانان  با  تر  شدید  خورد  بر  خواستار 
مدافع  باید  که  مجلس  اند.وکای  شده  معترض 
موکلین  ضد  باشند،بر  خود  موکلین  و  ملت  حقوق 
وکیل  ها  این  دهند.آیا  می  رهنمود  دولت  به  خود 

الدوله؟ یا وکیل  ملتند 

وکیل ملت یا وکیل الدوله

اسـتقرار  ارضـی،  تمامیـت  حفـظ  یکـم:  اصـل 
حاکمیـت ملـی و اسـتقال سیاسـی برخاسـته از 
نظـام جمهـوری  در  ایـران  ملـت  اراده عمومـی 
و  بشـر  حقـوق  دموکراسـی،  اصـول  بـر  مبتنـی 

قانـون. حاکمیـت 
اصـل دوم: تأکیـد بـر تأمیـن و حفـظ حقـوق و 
آزادی هـای اساسـی مـردم ایـران به ویـژه آزادی 
حزب هـا، انتخابـات و مطبوعـات و برابری حقوق 
زن و مـرد و مبـارزه بـا هرگونـه تجاوز بـه حقوق 

. بشر
اصـل سـوم: جبهه ملی ایـران برای حفـظ احترام 
بـه دیـن مبیـن اسـام، و همچنین فراهم شـدن 
امـکان بهره گیـری از تمامی تـوان ملی و مردمی، 
بـر اصل جدایـی دیـن از حکومت تأکیـد می کند.

اصـل چهـارم: اسـتقرار عدالـت اجتماعـی و بـاال 
بـردن سـطح رفاه عمومی بر اسـاس جهـان بینی 
علمـی، رشـد تولیـد، افزایـش اشـتغال و توزیـع 

عادالنـه درآمـد ملی.
اصـل پنجـم: احترام بـه حقـوق شـهروندی برابر 
و اعتقـادات دینـی و آداب و رسـوم و زبان هـا و 

گویش هـای تمامـی مـردم سـرزمین ایـران.
اصل ششـم: تقویت و پاسـداری و گسـترش زبان 
ملـی و مشـترک فارسـی و فرهنـگ و هنرهـای 

ایران. ملـی 
اتخـاذ سیاسـت خارجـی مسـتقل  اصـل هفتـم: 
ایرانـی بـر پایـه حفـظ مصالـح و منافـع ملـی و 
حفـظ تمامیـت ارضی کشـور، پشـتیبانی از اصول 
و  دوسـتی  متحـد،  ملـل  منشـور  هدف هـای  و 
احتـرام متقابـل بـا همـه ملت هـا و کشـورها بـه 
ویـژه کشـورهای منطقـه و مبـارزه بـا هرگونـه 

تروریسـم فـردی، گروهـی و دولتـی.
محیـط  از  حراسـت  و  حفاظـت  هشـتم:  اصـل 
جنگل هـا،  از  نگاهـداری  یعنـی  کشـور  زیسـت 
راه  تاالب هـا و کوشـش در  مراتـع، رودخانه هـا، 
جلوگیـری از آلودگـی هوا بر اسـاس اصول علمی 

و کارشناسـی شـده.

اصول اعتقادی جبهه ملی 
ایران بر گرفته از اساسنامه


