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جمهوری اسالمی در روز 22 بهمن 1401 ،چهل 
وچهارمین سالروز انقالب بهمن 57 را جشن گرفت 
و  ای  رسانه  و  لوجستیکی  توان  تمام  .حکومت  
امکانات دولتی خود را به کار گرفت تا این جشن 
را هرچه با شکوه تر و گسترده تروانمود کرده و به 
نمایش بگذارد. اما با بهره گیری از همه امکانات 
نارضایتی  حقیقت  خورشید  روی  نتوانست  خود 
بپوشاند.حقیقت  را  سرزمین  این  مردم  عمیق 
از  تنها  نه  مردم  این  مطلق  اکثریت  که  است  آن 
حمایتی   57 22بهمن  ازانقالب  آمده  بار  به  نتایج 
تا  و  گرفته  بسیارفاصله  نتایج  این  از  بلکه  ندارند 
مغز استخوان از آن ها انزجار دارند.انقالب قرار بود 
سابق،آزادی  رژیم  وابستگی  و  استبداد  از  عبور  با 
و  آزادی  سایه  در  و  آورد  ارمغان  به  استقالل  و 
استقالل،رفاه وسعادت برای این مردم فراهم کند.

عالوه بر آزادی و استقالل ،وعده تامین مسکن،آب 
و برق و اتوبوس مجانی داده می شد.اما متاسفانه 
هیچیک از این وعده ها عملی نگردید و به طاق 
نسیان کوبیده شد.ازهمان روزهای نخست پیروزی 
حقوق  ضد  ورفتارهای  عریان  انقالب،خشونت 
و  گردید  آغاز  مطلق  استبداد  به  وتشبث  بشری 
وابستگی به قدرت های بیگانه به اشکال مختلف 
از  بیش  سیاسی  های  آزادی  تنها  شد.نه  آشکار 
پیش از بین رفت بلکه آزادی های اولیه اجتماعی 
مانند حق انتخاب پوشش برای بانوان هم برچیده 
و  آزادی  نداشتن  بر  عالوه  ایران  مردم  شد.امروز 
استقالل،گرفتار تورم وگرانی وصف ناشدنی،بحران 
بیکاری  و  ،فقر  معیشتی  وتنگنای  زیستی  محیط 
ها  آن  از  ناشی  اجتماعی  های  هنجاری  نا  وتمام 
مالی  آور  سرسام  فساد  ها  این  بر  هستند.افزون 
مغزها  باشند.فرار  می  را شاهد  قدرت  در صاحبان 
ارزشمند  از دست رفتن  یعنی  از کشور  و نخبگان 
ناپذیر  جبران  و صدمات  ملی  های  سرمایه  ترین 
از   ، ایران  آینده  ساختن  و  پیشرفت  و  توسعه  به 
اسفبار ترین رویدادهایی است که روزانه تکرار می 

شود.ملت ایران عدم رضایت خود را از این اوضاع 
ازحدود  آن ها  آخرین  که  مکرر  های  درخیزش 
با پرداحتن هزینه های  پنج ماه قبل شروع شده، 
اعدامی  سنگین و دادن هزاران کشته ومجروح و 
و هزاران زندانی نشان داده است.نارضایتی شدید 
مردم نتیجه عملکرد سیاسی،اقتصادی و اجتماعی 
 44 مدت  این  در  انقالب  از  برخاسته  قدرتمداران 
ایرانیان وارد یک دوره  سال می باشد.امروز دیگر 
رنسانس شده اند.موازین فکری ،عقیدتی، سیاسی 
و حقوق بشری که پایه اش اعالمیه جهانی حقوق 
بشر است،به شدت مورد نظرملت ایران قرار گرفته 
،که شعار زن زندگی آزادی مصداق بارز آن است 
.اتحاد و آگاهی بی مانند تاریخی میان مردم سراسر 
کشور ازشهر تا روستاهای دوردست ازخاور تا باختر 
ازشمال تا جنوب ، هماهنگی وپیوستگی آرمانی بر 
اساس خواستن آزادی و جدایی دین به عنوان باور 
درسپهر  آن  نبودن  ومجاز  حکومت،  از  خصوصی 
عمومی و قوانین اجتماعی به یک خواسته همگانی 

تبدیل شده است.
 حق انتخاب مسئول حکومتی با رأی آزاد ملت برای 
یک دوره معین با یکبار اجازه  برای کاندیداتوری 
نخست  یا  جمهوری  ریاست  درانتخابات  دوباره 
ایرانیان  همه  برای  عمومی  اعتقاد  وزیری،یک 
و  قهقرایی  به گذشته حرکتی  است.بازگشت  شده 
ارتجاعی است.باید به آینده نگریست و پنجره را بر 

روی قرن بیست ویکم گشود.
نمایندگان  از  موقت  ملی  کنگره  یک  فکرتشکیل 
های  وسازمان  ها  واستان  ها  گروه  ازهمه  مردم، 
وزنان  جوانان  صنعتی،  فرهنگی،  علمی،  صنفی، 
وحزب های دارای شناسنامه سیاسی یک پیشنهاد 
سازنده و ارزشمند است به گونه ای که نظم آینده 
کشور توسط آن کنگره ملی با آغازی دموکراتیک 
برای  موسسان  مجلس  انتخابات  گردد.و  ترسیم 
ملی  کنگره  آن  نظارت  زیر  اساسی  قانون  تدوین 
های  ستون  مدنی  جوامع  و  پذیرد.احزاب  صورت 

بنای دموکراسی هستند.سازمان های حزبی وجوامع 
مدنی باید تشکیل وتقویت شوند تا بتوانیم از سرمایه 
های ملی و دستاورد های تالش ها و فداکاری های 
ده ها ساله هموطنانمان هشیارانه مراقبت کنیم و به 
یک مردم ساالری پایدار دسترسی پیدا نماییم.امید 
که مانند دفعات قبلی دوباره گرگ ها وفرصت طلب 
ها دورازچشم ملت؛ خودی وغیر خودی راه نیندازند و 
بساط دیکتاتوری وفساد و  وابستگی به قدرت های 
نخست  ازروز  همگانی  نکنند.نظارت  پهن  بیگانه، 
نیاز است که اجازه ندهیم به بهانه هیچ مصلحتی 
آزادی  ملت محدود شود.باالترین مصلحت  آزادی 
و حقوق ملت است.اکنون این باور ملی همه ایران 
رافراگرفته است.بین دیدگاه ها وخواسته های نسل 
شکافی  حاکمه  هیات  ایدئولوژیک  افکار  و  حاضر 
بزرگ  فرهنگی  تفاوت  یک  دارد.این  وجود  عمیق 
است که براساس تالش ملت بزرگ ایران ازانقالب 
مشروطیت وپیش از آن برای آزادی و استقالل ودر 
حال حاضربه علت اگاهی ازجهان به برکت رسانه 
مدرن  دنیای  با  آشنایی  و  گسترده  وارتباطات  ها 

پدیدآمده است. 
نیست. تفکرحکومت  طرز  با  جا  بی  مخالفت  این 

تفکر  دوگونه  نیست.  لجاجت  نیست.  دشمنی 
آزاد  حق  بشر؛  حقوق  ؛  زندگی  ازدرک  ناهمساز 
تابع  حکومت  وگزینش  آزاد  انتخاب  ؛حق  زیستن 
قابل جمع  اندیشه  دو گونه  است.این  مردم وملت 
بتواند  ایران  کهنسال  و  متمدن  ملت  نیستند.باید 
سرنوشت و دیدگاه خود را برای آینده اش انتخاب 
نماید. این یک چرخش تاریخی ایران است.ایران 

درحال گذر از یک گردنه حساس تاریخ است.
به صالح حاکمیت است که به این معرفت تاریخی 
آگاه شود و آنرا درک کند.حرکت تاریخ و رنسانس 
جلوگیری  قابل  کردن  اعدام  و  کشتن  با  آگاهی 
انگیزد،  برمی  خشونت  اقدامات  گونه  نیست.این 
ویرانی وانتقام جوئی ایجاد می کند. هزینه هارا باال 

می برد  و به زیان همه است.

درکجایتاریخایستادهایم؟

شماره

استقرار حاکمیت ملی
هد  ف جبهه ملی ایرانجبهه ملی ایران است

و   خردبنام خداوند جان
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معـادن، چـاه هـا و تمامی دارایی هایـی که زمین 
بـه ما بخشـده تا در آسـایش و رفـاه زندگی کنیم 
نیازمنـد سـرمایه گـذاری برای حفـظ و نگهداری 
و توسـعه تاسیسـات اسـتخراج و بهـره بـرداری 
از آن مـی باشـد. امـری کـه بـه دالیـل مختلف 
از جملـه تحریـم هـا و بـی انگیزگـی زمامـداران 
بـرای انجـام وظایـف ذاتـی خـود مغفـول مانـده 
ایـران در سـوز  تـا ملـت  و موجـب مـی شـود 
سـرمای زمسـتان از نعمـت خدادادی انـرژی گاز 
کـه متعلـق به نسـل های آینـده نیز هسـت، بی 
بهـره بماننـد. چـرا کـه اسـتخراجات گازی دولت 
صـرف صادرات می گردد و تنها بخشـی از مردم 
مـی تواننـد از دولـت گاز خریداری کننـد، آن هم 
بـه قیمتـی گـزاف و شـوکه کننـده کـه موجـب 
تومانـی  میلیـون  چندیـن  هـای  قبـض  صـدور 
بـرای مشـترکین مـی گـردد. پول حاصـل از این 
صـادرات امـا نمی توانـد خرج صنایع نفـت و گاز 
شـود. بـر اثـر تحریم هـا نـه تجهیـزی وارد می 
شـود و نه از شـرکت هـای داخلی کاری سـاخته 
اسـت. چـرا کـه یـا از تخصـص کافی برخـوردار 
نیسـتند و یـا در صـورت داشـتن تخصـص برای 
انجـام بخشـی از امـور، روابـط کافی بـا حکومت 
ندارنـد و اصطالحـا در دایـره ی قدرتمداران نمی 
گنجنـد. درصورتـی هـم کـه احیانـا کاری به این 
بخـش خصوصـی واقعـی و متخصص داده شـده 
و آن هـا برنـده مزایـده ای شـوند و قـراردادی 
ببندنـد، بـا چنـان نظـام پرداخـت نامنصفانـه و 
شـرایط تورمـی و ناپایـداری قیمـت ارزی مواجه 
هسـتند کـه اصـال ورودشـان بـه پـروژه هـای 
دولـت توجیـح اقتصـادی ای بـرای این گـروه از 

شـرکت هـا و پیمانـکاران ندارد! 
تخصـص، ایـن کلمه ای که چندیـن بار تکرارش 
کردیـم، در خاورمیانـه و خصوصا کشـور ما همان 
مفهومـی اسـت که چنـدان مورد توجه قـرار نمی 
گیـرد. جملـه معـروف وزیـر علـوم طالبـان مبنی 
بـر آنکـه »عزت طالب بیشـتر از کسـانی اسـت 
کـه کارشناسـی ارشـد دارنـد« واقعیتی اسـت که 
متخصصیـن ایرانـی بیش از چهار دهه اسـت که 
آن را حـس مـی کننـد. اینجـا همـان جاییسـت 
کـه بزرگتریـن شـهرک صنعتی اش توسـط یک 
طلبـه دینی اداره می شـود و حاکمیـت اصطالحا 
دینـی اش مدعی برخـورداری از تـوان و راه حل 
باشـد. طـرح چنیـن  دنیـا مـی  اداره کل  بـرای 

ادعاهایی آن هم توسـط کسـانی که بر کشـوری 
حکومـت دارنـد که صاحـب دومیـن ذخایر بزرگ 
بـه  ناچـار  مردمـش  و  اسـت  جهـان  در  گازی 
سـوزاندن فضـوالت حیوانی برای تامیـن انرژی، 
جسـارت ویـژه ای را طلـب مـی کنـد کـه بجـز 
مسـئولین جمهـوری اسـالمی، تنهـا و تنهـا در 
همـان مسـئولین طالبـان قابـل مشـاهده اسـت. 
شـمه ای از مدیریـت درخشـان همیـن آقایـان 
جنوبـی  پـارس  گازی  میـدان  در  تـوان  مـی  را 
یعنـی بزرگتریـن میـدان گازی جهـان مشـاهده 
کـرد کـه میـدان مشـترکی میـان ایـران و قطـر 
اسـت اما  قطری هـا در اثر عدم سـرمایه گذاری 
مناسـب و بهره بـرداری کافـی از جانب حکومت 
جمهوری اسـالمی، سال هاسـت که گاز ایرانیان 
را مـی فروشـند و به ریششـان مـی خندند! هرجا 
هـم کـه مـردم بـه ایـن مسـائل اعتـراض کنند 
سـرکوب می شـوند. خـواه در شـهرهای ایران و 
در خیابـان، خـواه در جـام جهانی فوتبال و سـکو 
ورزشـگاه هـای قطـری، گاز در برابـر سـرکوب، 
یکـی دیگـر از معامـالت پایاپای همیـن مدیرانی 
مدیریـت  و  انـد  را خـورده  کـه حقشـان  اسـت 
جهـان در دستشـان نیسـت! حکومتی کـه چنین 
دسـتاوردها و سـوابق موفقـی دارد پـول حاصـل 
از فـروش نفـت و گاز را نـه صـرف وارد کـردن 
و رشـد  بومـی سـازی تجهیـزات  و  تکنولـوژی 
شـرکت های دانـش بنیان که هزینـه حوزه های 
علمیـه و نهادهـای دینـی مـی کنـد. پـول هایی 
کـه بایـد بـرای و بـه دسـت متخصصیـن میهن 
دوسـت هزینـه شـود و از مهاجرتشـان جلوگیری 
کند، سـالیان سـال اسـت کـه محل هـای هزینه 
دیگـری دارد. نمونـه بـارز یکـی از ایـن هزینـه 
هـا در الیحـه بودجـه امسـال خودنمایـی مـی 
کنـد، متاسـفانه در بودجـه 1402 درحالـی ردیف 
مربـوط بـه معلولیـن از مخارج دولت حذف شـده 
اسـت کـه بودجـه 19 نهـاد مذهبـی افزایش 76 

درصـدی را تجربـه مـی کند!
اینجـا تنهـا سـهم مـردم عـادی مالیات اسـت و 
پرداخـت هزینـه هـای مربـوط بـه بیمـه هـای 
تکمیلـی، بیمـه هایـی کـه حالشـان از صنعـت 
نفـت و گازمـان هـم بدتـر اسـت. در کشـور مـا 
بـرای صرفه جویی در مصـرف گاز و برای تامین 
سـوخت نیـروگاه هـا مـازوت مـی سـوزانند تا به 
قیمـت مرگ سـاالنه بیـش از 40 هزار انسـان بر 

اثـر استنشـاق هـوای آلـوده ، دولـت گاز و بـرق 
مـردم را بـه کشـورهایی نظیـر عـراق و ترکیـه 
کـه از هیـچ دشـمنی ای بـا مـا فروگذار نیسـتند 
صـادر نمایـد. درآمـد حاصل از ایـن راه اما صرف 
چـه مـی شـود؟ بهبـود زندگـی معلولیـن؟ بهبود 
وضعیـت حمـل و نقـل عمومـی یـا واردات دارو؟ 
مـردم مـا اینجـا کار مـی کننـد و بـرای خـودرو 
هایـی کـه روزگاری نهایتـا پانصد میلیـون تومان 
قیمـت داشـت و حاال بـاالی یک میلیـارد تومان 
قیمـت گـذاری مـی شـوند مالیـات مـی دهند تا 
همسـربرخی از مقامـات دولت با پول مالیاتشـان 
دورهمـی زنانـه با عده ای عمدتـا مجهول الهویه 
برگـزار کـرده، جایـزه هـای 20هـزار یورویـی به 
آنـان پرداخـت کنـد. حکومـت در ایـران بـا ایـن 
اقدامـات نسـنحیده و بـی رحمانـه خـود نسـبت 
بـه مـردم ایـران خاطـره جشـن هـای دوهـزار و 
پانصـد سـاله را کـه به مراتـب از چنیـن اقداماتی 
خروجـی بیشـتری داشـت در اذهـان زنـده مـی 
کنـد و روی اسـالف خویش را سـفید مـی نماید.

قلـم از توصیـف شـرایط اینجـا قاصـر اسـت و 
تنهـا مـی تـوان گفـت کـه مـردم از انـواع راه 
هـای مختلـف از جملـه تـورم و فـروش ارز بـه 
قیمتـی بسـیار گزافتـر از ارزش واقعـی آن غارت 
شـده، آن هـا کـه در اعتـراض بـه ایـن جنایـات 
بـه خیابـان آمـده کوچکتریـن گزکـی بـه دسـت 
حکومـت دهنـد بـا احکامـی نظیـر اعـدام مواجه 
مـی گردنـد. اینجـا حتـی اگـر اعتراضـی نکـرده 
تنهـا از خیابـان عبـور کنـی ممکـن اسـت مـورد 
هجمـه، دسـتگیری و محرومیـت واقـع شـوی، 
رژیـم حاکـم در ایـران از ابتـدای تاسیسـش در 
عملـی کـه در تضـاد آشـکار بـا قانـون اساسـی 
اش قـرار دارد، هیـچ اعتـراض خیابانـی ای را به 
رسـمیت نشـناخته و تمـام اعتراضـات مردمی در 
چهاردهـه گذشـته را بـه دول خارجـی منصـوب 
کـرده اسـت. اینجـا ایـران نـام دارد و از آنجـا 
کـه مردمـش بجـای اتحـاد و مسـئولیت پذیری 
در قبـال واقعیـات جامعـه شـان همـواره بدنبـال 
دسـتی بـوده انـد کـه از غیب بـرون آمـده کاری 
بـرای آن هـا انجـام دهـد، دچـار عقوبتـی بـه 
ایـن تلخـی هسـتند. مردمی کـه متوجه نیسـتند 
در  و  خودشـان هسـتند،  ناجـی  تنهـا  خودشـان 
غیـر ایـن صـورت ،هـر روز در یک لبـاس و یک 

شـمایل جدیـد غـارت خواهنـد شـد.

دومیندارندهذخایرگازیجهان،عاجزازتامینگازبرایمردمایران
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بینداز  تفرقه  معانی  از  است. یکی  زنده  با »بحران«  استبداد 
و حکومت کن! اشاره به همین بحران آفرینی است. در واقع 
باید گفت بحران بینداز و حکومت کن! استبداد یا در داخل 
بحران های  امواج  بر  سوار  یا  می کند،  تولید  بحران  خارج  و 
می برد.  پیش  را  خود  استبدادی  حکومت  و  می شود  خارجی 
بحران ها شکل های گوناگون دارند، اما مهم ترین بحران ها، ابر 
بحران هایی هستند که حکومت های استبدادی با ایجاد آن ها، 
مناسبات داخلی و خارجی خود را تنظیم می کنند. درحقیقت 
بحران های خودساخته با بحران های بیگانه ساز، در ارتباط با  
بنیان  و  پایه  استبدادی  حکومت های  چون  هستند.   یکدیگر 
داخلی ندارند، با دستاویز کردن  بحران های خارجی، شرایط 

داخلی حکومت خود را رقم می زنند.
بارز آن در جمهوری اسالمی، همین »اشغال سفارت  نمونه 
بود.  گروگان گیری«  »بحران  عنوان  با  آن  تداوم  و  آمریکا« 
انقالب  آن،  ادامه  با  توانست  اسالمی  جمهوری  که  بحرانی 
آزادیخواهانه وضد استبدادی ملت ایران را منحرف و حکومت 
استبدادی مطلق خود را مستقر و تثبیت کند. گرچه اسناد نشان 
می دهد که این طرح توسط گروهی در آمریکا، با همکاری 
اما همچنان که گفتیم،  ایران شکل گرفت،  خانواده سلطنتی 
حاکمیت با استفاده از این طرح بیگانه ساز، توانست بقای خود را 
تضمین کند. نخست دولت وقت و طیف نزدیک به آن، از قطار 
جمهوری اسالمی پیاده شدند.شخصیتی ملی و وطنخواه چون 
مهندس عباس امیرانتظام سال ها قربانی بحران گروگان گیری 
شد. با براندازی دولت وقت، جوِّسیاسی کشور سنگین شد و 
افراد و احزاب گوناگون رفته رفته سرکوب شدند. از دل بحران 
گروگان گیری جنگی هشت ساله بر ایران تحمیل شد که نه 
تنها هستی ایران زمین را تحت شعاع قرار داد که با این جنگ، 
در  زدند.  رقم  را  و سرکوبگرتری  مراتب خشن تر  به  استبداد 
از طریق هیأت های صلح و  حالی که در اسفند 1۳59 عراق 
تقاضای  متعهد،  از جمله سازمان کشورهای غیر  میانجی گر 
و  آمریکا  به سود  را  حاکمیت جنگ  کرد،  را  و سازش  آشتی 
غرب ادامه داد. )خرید و فروش اسلحه - ایران گیت(. اما تداوم 
جنگ هشت ساله، زمینه و بهانه را برای سرکوب داخلی فراهم 
کرد؛ ابتدا در 25 خرداد 1۳60 جبهه ملّی ایران را مرتَّد اعالم 
کردند، سپس در سی  خرداد 1۳60، ضمن برکناری غیر قانونی 
رئیس جمهور، سرکوب خونینی را آغاز کردند. هم در زندان و 
هم در جامعه، جان گرامی بسیاری از جوانان این مملکت را 
گرفتند. خارج از راه اندازی ماشین سرکوب خونین، سال ها افراد 
زیادی را در زندان نگه داشتند که بسیاری از آنان را در چند 
مرحله اعدام کردند. در حالی که در چند عملیات، نشانه های 
شکست دیده می شد، در نهایت در 29 تیرماه 1۳67، سران 
حکومت در شکست و نقطه ضعف به تعبیر خود »نوشیدن جام 
زهر«، پذیرای قطع نامه 59۸ شدند و جنگ خاتمه یافت. هنوز 
گرد و خاک پایان جنگ فروکش نکرده بود که در چند روز بعد 
در زندان های سراسر ایران، بنا به آمار قائم مقام وقت رهبری 
آیت اهلل منتظری، بین 2۸00 تا ۳۸00 نفررا در حالی که زیر 
حکم های زندان های تعزیری قرار داشتند،اعدام کردند. در هر 
دو ابر بحران )بحران گروگان گیری و بحران جنگ هشت ساله( 
اموال  )بلوکه شدن  الجزیره  قرارداد  انعقاد  با  نه تنها حکومت 
ایران در آمریکا( وقبول قطع نامه 59۸ پذیرای شکست شد، 

بلکه زیان های مرگ باری برای مملکت بر جای گذاشت. 
با این دو بحران، نشان داده شده که حکومت های استبدادی 

تنها از این بحران ها، برای سرکوب داخلی استفاده نمی کنند، 
به واسطه  می کنند.  تنظیم  نیز  را  خود  خارجی  روابط  بلکه 
سرکوب مردم، آن چنان که وانمود می کنند نترس، بی باک 
و چیره نیستند، بلکه در روابط خارجی خود بسیار بیمناک و 

هراسناک هستند.  
جمهوری اسالمی نیز با بحران سازی نه تنها توانست دستگاه 
سرکوب خود را به راه بیاندازد، بلکه توانست زمینه و بهانه برای 
مداخله خارجی ایجاد کند. این مداخله خارجی از ابتدا گاهی از 
سوی غرب و گاهی از طرف شرق بود. لزومی هم ندارد که 
این مداخله به طور عادی و به واسطه سفارت خانه ها صورت 
گیرد. بلکه گاهی این مداخله ها از طریق ستیز، بحران سازی و 
... صورت می گیرد. همچنان که حکومت نیاز به مداخله غرب و 
شرق برای استمرار استبداد خود دارد که ابر قدرت های شرقی 
و غربی هم نیازمند به حکومت هایی مانند جمهوری اسالمی 
هستند که به قلمرو سلطه خود مشروعیت بخشند. مانند بحران 
گروگان گیری و بحران جنگ هشت ساله که هم زمینه برای 
قدرت گیری دوباره جمهوری خواهان در آمریکا )ریگان و بوش 
پدر( را مهیا وهم از سوی دیگر استبداد مطلق را برای ایران 

تثبیت و تشدید کرد. 
غرب،  و  شرق  مداخله  زمینه سازی  با  اسالمی  جمهوری  اما 
دستاویز مناسب تری برای سرکوب مخالفان خود ایجاد کرده 
است. هر چقدر قدرت ها در مسائل ایران بیشترمداخله کنند، 
جمهوری اسالمی از این مداخله، برای سرکوب مخالفان خود 

استفاده بیشتری می کند. 
در بیشتر مواقع غرب و شرق نیازی به بحران سازی در منطقه 
نداشتند، چرا که جمهوری اسالمی با بحران سازی، خود به حد 
کفایت زمینه و بهانه را برای مداخله خارجی مهیا کرده است. 
از همان ابتدای انقالب با بحران گروگان گیری و ادامه جنگ 
و  اقتصادی  نظامی،  مداخله  برای  و مشروعیت  بهانه  زمینه، 

سیاسی مداوم خارجی ایجاد نموده است. 
تداوم  برای  دست انداز  و  تنگنا  موجب  که  آن چه  واقع  در 
مداخله  همین  بوده،  اخیر  دهه  چهار  در  ایران  در  جنبش ها 
اظهارنظرهای  مانند  خارجی  مداخله  است.  بوده  خارجی 
سران قدرت ها درباره رویدادهای ایران، تحریم ها، فشارهای 
بوده  برای نظام  ، »مائده های آسمانی«  اقتصادی و سیاسی 
است که همواره با اتکاء به آن ها، مخالفان خود را سرکوب 

کرده است. 
در دوره پیشین ریاست جمهوری آمریکا ،دونالد ترامپ، به رغم 
این که روابط ایران و آمریکا در اوج روابط ستیزگرانه ای خود 
بسر می برد، اما هر دو طرف بیشترین استفاده را از این رابطه 
بردند. ترامپ با تشبث به موقعیت جمهوری اسالمی، موضع 
تهاجمی در آمریکا گرفته بود. جمهوری اسالمی با استناد به 
تهدیدهای رسمی نظامی، فشار حداکثری، تحریم های فراگیر 
جمهوری  زیرا  کند.  تشدید  را  خود  استبدادی  رفتار  توانست 
اسالمی دیگر بهانه و خوراک برای سرکوب مخالفان خود به 
اندازه کافی بدست آورده بود. تنها با اندک سرکوبی می توانست 
با اتکا به فشار خارجی، مناسبات داخلی خود را تنظیم کند. هر 
چقدر فشار خارجی بیشتر باشد، امکان جامعه برای قیام، جنبش 
و مطالبه گری کمتر می شود. وقتی مردم ببینند که در بین دو 
سنگ آسیاب مداخله خارجی و سرکوب داخلی بسر می برند، 

امکان پویایی و اعتراض فراگیر از آنان سلب می شود.  
تعادل و توازن قدرت جمهوری اسالمی بر اساس همین فشار 

از بیرون و سرکوب از درون است. اما زمانی می شود که تعادل 
و توازن بر وفق بهره مندی نظام نخواهد بود. 

مایه داخلی  پایه و  بدیهی است که جمهوری اسالمی هیچ 
خالی  را  وی  پشت  هم،  وی  پشتیبان  ابرقدرت های  ندارد، 
جمهوری  حاضر  شرایط  در  پایداری  دیپلماسی  هیچ  کردند، 
اسالمی وجود ندارد. به نظر می رسد این توازن و تعادل از دست 
دستگاه رها شده است. جنبش کنونی عمومیت و فراگیری 
دستگاه  و  فکر  اتاق  چنان چه  است.  داشته  شگفت انگیزی 

تبلیغاتی را معیوب کرده است.
 اما آن چه که ممکن است مانع و دست اندازی برای جنبش 
نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  مداخالت  کند،  ایجاد  کنونی 
است که اروپا، آمریکا و حتی روسیه و چین ایجاد می کنند. 
که  است  بوده  روسیه  به  پهپاد  فروش  مانند  نظامی  مداخله 
اوکراین نشان داد که این پهپادها ساخته جمهوری اسالمی 
نداشت که  اکراهی  بلکه  تنها سکوت کرد،  نه  است. روسیه 
یک متعهد جنگی برای خودش ایجاد کند! فروش پهپادها به 
روسیه مورد تأیید مقامات جموری اسالمی واقع شد، تنها بر 
سر زمان ارسال این پهپادها اختالف داشتند. در حالی که پیش 
از محرز شدن این مسئله جمهوری اسالمی ارسال پهپاد را از 

اساس منکر شده بود! 
تحریم هایی که توسط اروپا و آمریکا صورت گرفته است، نه 
تنها کشور را در شرایط بسیار بد اقتصادی و اجتماعی قرار داده 
که این تحریم  ها بهره گیری بسیاری را برای رژیم به همراه 
داشته است. تحریم ها اقتصادی نه تنها شریان اقتصادی جامعه 
را از کار می اندازد، بلکه امکان مقاومت و مطالبه سیاسی را از 
جامعه کمتر می کند. بنابراین تحریم ها چون مائده های آسمانی 
به یارای رژیم می آید و موجب خرسندی رژیم می شود. رژیم 
مبنای روابط خود را بر میزان فشار از خارج و سرکوب در داخل 
تنظیم می کند. در واقع حرکت ماشین سرکوب خود را بر مبنای 
فشار خارجی برنامه ریزی می کند. اما این هم هست که به 
جایی می رسد که این توازن در رژیم بهم می خورد و برای وی 

جنبش و جوشش جامعه غیر قابل مهار می شود.
تحریم های سیاسی، مانند تحریم برخی نهادها، تحریم سران 
جمهوری اسالمی، نه تنها هیچ سودی ندارد، بلکه فریب دادن 

افکار عمومی است.
نیروهای  توسط  اخیر  جنبش  در  که  ابزار سرکوبی  از  برخی 
وطن  جوانان  گرامی  خون  آن  با  و  می شد  استفاده  نظامی 
از  بودند که  ابزاری  پیکرشان معلول شد،  برخی  یا  و  ریخته 
همین کشورهای اروپایی تهیه شده بود! یا در همین قضیه 
پهپاد، اوکراین اثبات کرد که برخی از تجهیزات پهپادها، از 
آمریکا تهیه شده است. یا اظهارنظر سران کشورهای اروپایی 
و آمریکایی، بر خالف اعالمیه حقوق بشر و عین مداخله در 
حاکمیت یک ملّت است، ملّتی که خود می خواهد بر سرنوشت 
خود حاکمیت داشته باشد. از سوی دیگر برخی از شبه مبارزان 
در امریکا، کانادا و اروپا برای آینده جنبش و به رسمیت دادن 
جنبش، با سران کشورها دیدار می کنند. این عین مداخله است 
و به آینده جنبش آسیب می رساند. وجدان ملَی جامعه از هر نوع 
مداخله ای گریزان است و خواهان این است که خود رهبری 
جنبش را در دست بگیرد و نه با البی گری هیچ و پوچ برخی 
افراد فرصت طلب! در واقع این دست مداخالت، دست اندازی 
برای جنبش بزرگ ملّی است. گرچه جنبش چنان شتاب گرفته 

است که هیچ دست اندازی نمی تواند مانع از تداوم آن بشود. 

زندهبادبحرانوفشارخارجی!شعارمطلوبجمهوریاسالمی!
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نشریه د  اخلی پیام جبهه ملی ایران
با یاد  

د  کتر مهد  ی آذر و اصغر پارسا

وطنيـــم دلـــرِ  جوانـــاِن  آزاده  كـــه  مـــا 

ــيد ــر و خورشـ ــِت شـ ــران رايـ ــاِس گـ در رِه پـ

ـــاد كـــه مـــا ريشـــه ی وحـــدِت مـــا ســـخت قـــوی ب

وطـــن آن طُرفـــه گلســـتاِن دآلرا كـــه در او

در رِه عشـــِق وطـــن بی خـــر از جـــان و تنيـــم

ـــه هـــر معركـــه شمشـــر زنيـــم ـــم كـــرده ب قـــد عل

كهنيـــم درخـــِت  برومنـــِد  شاخســـاراِن 

ســـمنيم و  رسو  و  اللـــه  خرّمـــِی  از  خـــرّم 

ادیب برومند

برای این چند پرسش چه پاسخی دارید؟ 
این  باعث  اهدافی  چه  وبا  کارهائی  چه  با  کسانی  1-چه 
تحریم ها شدندکه بنا بر گفته ها  100 تا 120 میلیارد دالر 

ملت ایران پشت دیوار تحریم مانده است.؟
2-دردوران دشوار تحریم ها که ملت ایران برای نان شب 
اینهمه  تنظیمی  دربودجه  است.چرا  افتاده  دردسر  به  هم 
اهداف  برای  میلیاردی  هزاران  های  بودجه  زاید  عناوین 

ایدئوتوژیک در نظر گرفته اید؟
دهید.  می  بودجه  را  ده  زیان  دولتی  های  شرکت  ۳-چرا 
اگرهم به نگه داشتنشان عالقمندید ؛ چرا آنهارا به مزایده 
بیدار  ازخواب  را  دادن شما  زیان  دهید.44سال  نمی  اجاره 

نکرده؟بس نیست؟

 4-چرا برجام را فدای منافع روسیه حیله گر وبرخی شعار 
حل  را  جهانی  جامعه  با  کشور  ومشکل  کردید  پوج  های 

نکردید و منافع ملی ایران را پایمال نمودید؟
5-آیا شایعه قویتر بودن کاسبان تحریم از نهادهای رسمنی 

دولتی صحت دارد؟
6-اگر چنین است شما که از عهده کاسبان تحریم برنمی 
 4200 دالر  که  کسانی  از  را  مردم  پول  توانید  نمی  آئیدو 
جنگ  جنگ  شعار  چرا  پس  بگیرید  پس  اید  داده  تومانی 

می دهید.؟
کردن  اعدام  و  کشتن  و  گرفتن  با  کنید  می  فکر  7-آیا 
مشکالت جامعه ی ایران را حل می کنید یا فقط به عمق 

فاجعه می افزایید؟

چندپرسش

تاریخ جهان قدیم را بر اساس وقایعی که بیشتر مرتبط با تاریخ 
اروپاست به سه عصر باستان، قرون وسطی و دوران جدید 
زایش  از  پیش  هزاره های  از  باستان  تاریخ  می کنند.  تقسیم 
مسیح آغاز می شود و با سقوط امپراطوری روم غربی توسط 
اقوام مهاجم در قرن پنجم میالدی به پایان می رسد. از آن 
پس قرون وسطی آغاز می شود که برخی پایان آن را با سقوط 
بقایای امپراطوری روم شرقی )بیزانس( در میانه قرن پانزدهم 
و برخی دیگر نیز با اختراع دستگاه چاپ و کشف قاره جدید 
)آمریکا( توسط کریستف کلمب در پایان همین قرن می دانند. 
اما پایان دوران تاریکی یا قرون وسطی را در هریک از مقاطع 
این می باشد که  یقین است  آنچه قطع  آوریم،  به شمار  که 
عصر تاریکی با جنبش رنسانس که از قرن چهاردهم در چند 
دولت شهر ایتالیایی آغازیده بود، در ابتدای قرن شانزدهم دوران 
تاریکی را به پایان رساند و فصل نوینی در تاریخ اروپا گشود تا 

به سرعت به منزل مقصود عصر روشنگری برسد. 
مشخصه اصلی دوران تاریکی قرون وسطی حاکمیت قدسی 
کلیسا بود که در برخی نقاط اروپا به حاکمیت زمینی هم منتهی 
شد، در غیر این صورت نیز حاکمیت قدسی و بالمنازع کلیسا 
بر فراز همه امور دنیوی قرار گرفته بود و نه شاهان و نه ملل 
اما  نداشتند.  را  آن  با  مقابله  یارای  اروپایی  ظهور  شرف  در 
رنسانس جنبشی بود که با مبنا قرار دادن انسان، بر ایدئولوژی 
انسان ستیزانه کلیسا شورید و آن را مهار زد. در شمال اروپا که 
اصحاب کلیسا کمابیش منطق تحوالت را دریافتند و فهمیدند 
عصر جایگزینی »حاکمیت ملی« به جای »حاکمیت قدسی« 
فرا رسیده، از در تعامل با شاهان و طبقات جدید در آمده و با 
پذیرش منطق سکوالر، به تفکیک دین از حکومت رضایت 
دادند. اما در جنوب اروپا که اهل کلیسا در اتحاد با شاهان و 
طبقات محافظه کار، بر تداوم حاکمیت عالی خود پای فشاردند، 
بعدها و در دوران روشنگری با منطق الئیسیته که خواستار 
تفکیک کامل دین از سیاست بود مواجه شده و از آن شکست 

خوردند. 
این پویایی خاص تاریخ اروپا از آنجایی که مبتنی بر خرد بشری 
بود، مورد پذیرش و استقبال همه عقالی جهان قرار گرفت. 

تفکیک دین از حکومت و سیاست از دستاوردهای تمدن بشری 
بود که اروپا راسا از دستاوردهای آن بهره برد و سایرین نیز آن 
را سرمشق و الگو قرار دادند. این تفکیک هم به حفظ حرمت 
روحانی نهاد دین منتهی شده بود و هم به کارآمدی نهاد دولت 
به مثابه دستگاهی این جهانی منتهی گردید. از این روی بود که 
بسیاری از دینداران در اقصی نقاط جهان در تمامی این دوران 
باور اگر نه لزوما در مورد همگان فلسفی که دست کم تجربی 

به منطق های سکوالر و الئیک یافتند. 
اما برخی زمینه ها و وقایع سده گذشته که پرداختن به همه 
آنها از حوصله این مختصر خارج است، در منطقه خاورمیانه 
منتهی به ظهور جریان های بنیادگرایی مذهبی در این منطقه 
شد. جریانی که در ایران مشخصا یکی از عوامل اصلی آن 
را می توان شکست ملی گرایی دموکراتیک نهضت ملی شدن 
صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق دانست. شکستی 
که با کودتا و مداخله خارجی  رقم خورد و تحوالت ایران را از 
مسیر آزادی و عقالنیت خارج نمود. پیامد این وضعیت نیز ظهور 
و یا تقویت جریان های آزادی ستیر و عقالنیت ستیزی شد که 

نهایتا در جریان انقالب 57 به قدرت رسیدند. 
اما تاریخ را هیچ فاتحی به پایان نمی برد. به ویژه اگر فاتح 
بخواهد که در مسیر خالف دستاوردهای خرد بشری حرکت 
تا  شد  موجب   57 انقالب  از  برآمده  مذهبی  حکومت  کند. 
ایرانیان خود تجربه ای بالواسطه از آنچه اروپایی ها تجربه کرده 
بودند را به دست بیاورند. تجربه ای که بی شک دستاوردهای 
اروپا  رنسانس  که  همچنان  داشت.  خواهد  بازگشت ناپذیری 
برای ابد با حکومت اصحاب کلیسا خداحافظی کرد، رنسانس 
ایرانی هم موجب گذاری بازگشت ناپذیر از اوضاع کنونی خواهد 
شد. رنسانس ایرانی که در واقع از سال های پیش آغاز شده و 
شاید سال های آینده نیز مورخان برای تعین مبدا آن بحث و 
تبادل نظر کنند، در جریان خیزش ملی اخیر ایرانیان به کرات 
و اشکال مختلف ظهور و حضور خود را نمایاند. رنسانس ایرانی 
که برخاسته از پویش تاریخی ملت ایران به ویژه در سال های 
اخیر است، با پیکره ای روئین تن به پیش میاید تا فصل نوین و 

پرافتخاری در تاریخ غرور آفرین این کشور رقم بزند. 

رنسانسایرانی

یکپارچگی  و  ارضی  تمامیت  حفظ  اول-  اصل 
حاکمیت  استقرار  و  سیاسی  استقالل  میهنی، 
ملی برخاسته از ارادهٔ عمومی ملت ایران در نظام 
جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر 

و حاکمیت قانون.
و  حقوق  حفظ  و  تامین  برای  تالش  دوم-  اصل 
آزادی  به ویژه  ایران  مردم  اساسی  آزادی های 
عقیده و بیان، آزادی احزاب، انتخابات، مطبوعات 
و کوشش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد 

و موازین حقوق بشر.
به  از حکومت  دین  جدایی  بر  تاکید  اصل سوم- 
تمامی  از  بهره مندی  امکان  نمودن  فراهم  منظور 

توان ملی و مردمی جامعه ایران.
اصل چهارم- استقرار عدالت اجتماعی و باال بردن 
سطح رفاه عمومی از طریق رشد تولید و افزایش 

اشتغال و توزیع عادالنه درآمد ملی.
و  برابر  از حقوق شهروندی  پنجم- صیانت  اصل 
و  فرهنگ  و  رسوم،  و  آداب  اعتقادات،  از  حمایت 

هنر اقوام و همه ی مردم ایران.
زبان  گسترش  و  پاسداری  تقویت،  ششم-  اصل 
مشترک  و  رسمی  و  ملی  زبان  به عنوان  فارسی 
از  محافظت  بر  تاکید  و  احترام  ضمن  ایرانیان 

زبان ها و گویش های مختلف اقوام ایران زمین. 
مستقل  خارجی  سیاست  اتخاذ  هفتم-  اصل 
منفی(  )موازنه  ملی  منافع  و  مصالح  حفظ  جهت 
از اصول  و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی 
و هدف های منشور ملل متحد و دوستی و احترام 
متقابل با همه ملت ها و کشورها به ویژه کشورهای 
و  فردی  تروریسم  هرگونه  با  مخالفت  و  منطقه، 

گروهی و دولتی.
اصل هشتم- حفاظت و حراست از محیط زیست 
مراتع،  جنگل ها،  از  نگهداری  به ویژه  کشور 
رودخانه ها، تاالب ها، حیات وحش، و هوای پاک 
بر اساس اصول علمی و سیاست گذاری صحیح و 

کارشناسی شده.

اصول اعتقادی جبهه ملی 
ایران بر گرفته از اساسنامه


