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 آزادی دين، زبان و بيان عقيده اصل جدايی ناپذير پيشرفت و تجدد است 

  بنام خداوند جان و خرد
  

  بيانيه ی جبهه ملی ايران
  

.   ميهن ما در بحرانی ترين شرايط خاص خـود قـرار دارد             
شرايطی که می تواند يکباره همه چيز را در هم فرو ريـزد و              

عمـده  ... آتش و خون و ويرانی را بر کشور ما تحميل سـازد       
 تحليل گران بر اين باورند که سـاماندهی طـرح خاورميانـه           

بزرگ، شامل شکل گيری دولت فلسـطين، صـلح اعـراب و            
اسراييل، ايجاد دگرگونی در سـاختار سياسـی کشـورهای          
خاورميانه، تثبيت موقعيت امريکا برای بهره بـرداری بـدون          
معارض از منابع انرژی منطقه در درازمدت، واگـذاری نقـش           

ايجـاب  ... اقتصادی گسترده بـه اسـراييل در خاورميانـه و           
ه ايران بيش از هميشه به عنوان مهم ترين کشور          کند ک  می

  .منطقه مورد هدف قرار بگيرد
با توجه به چنين چشم اندازی، ما معتقديم که بايد هر چه   

سريعتر در مسير اصالحات ساختارشکن به منظور دگرگـون        
ساختن ضوابط حاکم و در جهت اسـتقرار مـردم سـاالری،            

 به حقوق شهروندی    حاکميت ملی، عدالت اجتماعی، احترام    
  .و استقرار جمهوری کامل حرکت کرد

  
  :هموطنان عزيز

     به اعتبار همه ی آنچه که در نظام جهانی به ویـژه در منطقـه بسـیار                 
حساس خاورمیانه و، افزون بر آن، در قفقاز و آسیایِ مرکـزی روی داده و               

ار در حال روی دادن است، میهن ما در بحرانی ترین شرایط خاص خود قر       
شرایطی که می تواند یکباره همه چیز را در هم فرو ریـزد و آتـش و          . دارد

قرار گرفتن ایران بین دو قطب  . خون و ویرانی را بر کشور ما تحمیل سازد        
 کشـور بـا سـاختارهای       15بسیار مهم انرژی جهـان و همسـایگی آن بـا            

   نظامی-متفاوت سیاسی و شرایط اقتصادی گوناگون، و پیوندهای سیاسی 
آنها با قدرتهای بزرگ جهانی و حضور فعال آنها در منطقه موقعیـت ویـژه        
ای را برای میهن ما بوجود آورده که اگر روند موجود ادامه یابد و تغییرات                
بنیادین در ابعاد کالن در وضع داخلی و روابط خارجی و استراتژی کشـور               

شی هولناک تا پدیدار نگردد، باید در انتظار درگیر شدن در چالشهای فرسای     
  .مرز آسیب دیدن یکپارچگی کشور باشیم

     تکیه نظام بر ساختار ایدئولوژیک مذهبی سبب گردیده که حاکمیت با           
اتخاذ مواضع نادرست در قبال برخی از مسائل کشورهای دیگر منطقه که            
ایران در آنجا منافع اساسی و حیاتی نـدارد بهـای سـنگین و منفـی را در                  

در این موارد، ایـران نـه تنهـا         .  و اقتصادی بجان بخرد    زمینه های سیاسی  
ــال تصــمیمات و توافــق هــای احتمــالی    ــده در قب ــوان و نقــش بازدارن ت

های دیگر ندارد، بلکه سابقه نشان داده که آنها در انجام این مقصود  طرف
. کوچکترین توجهی به نظرات و مالحظات ایران نداشته و نخواهند داشت          

ع گیریهای ارزشی متهم ساختن ایران به حمایـت از          تنها ثمره چنین موض   
 سال گذشته لطمه هـای      25تروریسم بین المللی بوده، که بنوبه خود طی         

چنانکه، در رابطـه    . جبران ناپذیری را بر منافع ملی ایران وارد ساخته است         
بــا فرصــت هــای پــیش آمــده در منطقــه و حتــا، در مــواردی، بــا انجــام 

قدرت های ذیربط، نه تنهـا دسـت آورد مـورد           های چشم گیر با      همکاری
انتظار حاصل نشده، بلکه به از دست رفتن فرصـت هـای مـورد بحـث و                  

نمونه بارز آن در رونـد      . تبدیل آنها به تهدیدات جدید منتهی گردیده است       
در بحران عراق نیز با . تحوالت جاری در افغانستان کامالً مشهود می باشد

یران و حضور اکثریت چشم گیر شـیعیان در آن   وجود امکانات بیشتر بنفع ا    
ســرزمین، در عمــل، اســتراتژی قــدرت هــای منطقــه و فرامنطقــه ای در 
مسیری سیر می کند که هدف اصلی آن به حاشیه راندن ایران از یک سو              

و کاستن هر چه بیشتر از حضور بر حق شیعیان در صحنه حاکمیت عـراق        
وش به ریاست جمهوری امریکـا  انتخاب دوباره جرج ب  . از سوی دیگر است   

و تغییرات چشم گیر در ساختار آن دولـت در جهـت تقویـت همـه جانبـه                  
موضع محافظه کاران تندرو، با توجه به موضع گیری های صریح آن جناح 

انیـه چهـره هـای       سـپتامبر در برابـر ایـران و آخـرین بی           11در پی رویداد    
سرشناس آنها در چند روز گذشته، عمده تحلیل گران بر ایـن باورنـد کـه                
ساماندهی طرح خاورمیانه بزرگ، شامل شکل گیری دولت فلسطین، صلح       

اسراییل، ایجاد دگرگونی در ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه،         اعراب و 
ابع انـرژی   تثبیت موقعیت امریکا برای بهره برداری بـدون معـارض از منـ            

منطقه در درازمدت، واگـذاری نقـش اقتصـادی گسـترده بـه اسـراییل در                
ایجاب می کند که ایران بیش از همیشه بـه عنـوان مهـم              ... خاورمیانه و   

در ایـن راسـتا، در میـان      . ترین کشـور منطقـه مـورد هـدف قـرار بگیـرد            
های مختلف، بارها به هدف گیری تأسیسات عمده زیربنایی ایـران            گزینه

بنظر می رسد   . رای فلج کردن کشور با حمالت موشکی اشاره شده است         ب
که حاکمان بر قدرت نشسته، برکنار از شعارها و بلوف ها و مانورهای رایج   
شان، بخوبی شرایط خطرناک منطقـه و بـویژه ایـران را دریافتـه انـد و از                

ـ              . داینروست که سیاست گفتگو، کوتاه آمدن و سازش با اروپا را برگزیده ان
ولی باید بر این واقعیت آگاه بود که مذاکرات اروپا بـا ایـران در چـارچوب                 

اروپا حاضر نخواهد بـود کـه       . تعارض آنها با امریکا صورت نخواهد گرفت      
  .بخاطر بازار ایران خود را با امریکا رودررو قرار دهد

     با توجه به چنین چشم اندازی از نظر سیاست خارجی و بـا توجـه بـه                 
های شدید کشور در زمینه هـای گسـترده ای چـون اقتصـاد درهـم                تنگنا

شکسته، رشد روزافزون بیکاری، فقر فزاینده افراد جامعه، فساد گسـترده و            
ناهنجاری های بی سابقه اجتماعی، ادامه فرار سرمایه و مغزهـا و نیـروی              
جوان از کشور، واگذاری منابع کشور بـه بیگانگـان بـدلیل سـاختار بیمـار                

 و سیاسی و ناتوانی در جلب سرمایه های خارجی، عقب مانـدگی         اقتصادی
روزافــزون در تولیــد و دانــش و فــن آوری، حاکمیــت بیمــارترین ســاختار 

مـا  ... مدیریتی بر کشور، بـی تـوجهی بـه حقـوق شـهروندی همگـان، و                 
معتقدیم که باید هرچه سریعتر در مسیر اصالحات ساختار شکن به منظور            

حاکم و در جهت استقرار مردم ساالری، حاکمیت        دگرگون ساختن ضوابط    
ملی، عدالت اجتمـاعی، احتـرام بـه حقـوق شـهروندی برابـر بـرای همـه                
باشندگان کشور و همه تیره های ایرانی، حفظ معنویت مذهب و خودداری           
از کاربرد ابزاری آن برای حفظ سـلطه و قـدرت، و بـاالخره حـذف همـه                  

ب آزاد و استقرار جمهوری کامل      ضوابطی که حق تعیین سرنوشت و انتخا      
و واقعی را در چارچوب تنگ و غیرآزاد نظارت استصوابی و ساختار انتصابی 

  .ارگانهای اساسی از ملت سلب ساخته حرکت کرد
    ما باور داریم که ملت هوشیار ایران توانایی آن را دارد که بدون دخالت          

ختن خـود از عقـب   بیگانگان، نظامی پاسخگوی منافع ملی بمنظور رها سا    
ایـن  . ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار را در این سرزمین سامان بخشـد       

همه در گرویِ آنست که نظام حاکم حاضر باشد به خواست ملـت گـردن               
نهد و از ستیز با آن دست بردارد، باشد که برکنار از تـنش هـای ویرانگـر،         

از بحران ویرانگـر    اصالحات ساختارشکن و بنیادین به اجرا درآید و کشور          
  .کنونی رهایی پیدا کند
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  نشريه
  جبهه ملی ايران

  خارج کشور
  با مسئوليت هوشنگ کردستانی زير نظر هيأت تحريريه

  هر ماه يک بار در پاريس انتشار می يابد
  

  
نشريه جبهه ملی نوشتارهای با نام نويسنده در 

ايران خارج کشور، الزاماً  نظر جبهه ملی ايران 
  .نيست


