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                         نشريه برونمرزي                                            

  جبهــــه مـلـــــــي
     ارگان نيروهاي ملي ايران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ســر مقــالــه
  نيهوشنگ كردستا

  

  تضاد سياست قدرتها در خاورميانه و

  آينده ايران
  

    كميسيون مشترك احزاب جمهوري خواه و دمكـرات    

 وزيـر خارجـه     -رياست هاميلتون و بيكـر      كه ب آمريكا،  

 براي رسيدگي به بحران عراق و يافتن راه         –) پدر(بوش  

تشكيل شده بود، بـه دولتمـردان       از آن   كار برون رفت    

د كـه بـا سـردمداران جمهـوري         آمريكا پيشنهاد كـر   

اسالمي وارد گفت و گو شوند و يادآور شد كـه مـذاكره             

ايـن  پـي   در  . هرگز به مفهوم شكست و تسليم نيسـت       

توصيه، مقام هاي آمريكا اعالم داشتند كه گفـت و گـو            

  . تنها در چارچوب مسائل عراق خواهد بود

 مذاكراتي ميـان نماينـدگان    چنانچه ناگفته پيداست      

گرفت ا سردمداران جمهوري اسالمي انجام مي       بكا  آمري

توانست محدود به عراق كه مورد عالقه آمريكاست         نمي

   .بوده باشد

    توني بلر نخست وزير انگلسـتان نيـز در پاسـخ بـه             

مخالفان سياسي خود در مجلـس عـوام انگلـيس كـه            

بلر در خاورميانـه سياسـت دنبالـه روي از       «: گفتند مي

مخالف اصل سياست استقالل    كه  فته  آمريكا را پيش گر   

، ضمن آنكه مدعي شد مفهوم استقالل       »انگلستان است 

 با مفهوم آن در گذشته فـرق كـرده واكنـون          در دوران ما  

                        ديگــر هــيچ كشــوري بــراي تــأمين منــافع ملــي خــود

بي نياز از همكاري با سـاير كشـورها نيسـت، از فرصـت              

  ع ـراي رفـلت آمريكا پيشنهاد داد باستفاده كرده و به دو

  6   بقيه در ص                                                        

   مهدوي-از مهندس مسعود هارون 
 

مسئول سازمان رسمي و غير انتفائي حفظ حقوق بشر در 

»زندگي كن و بگزار زندگي كنند«آلمان به نام   
 

 

  دسامبر، روز جهاني حقوق بشر10
 

مصادف بود با روزجهـاني حقـوق       2006دهم دسامبر        

امنسـتي  «بدعوت كميته سـازمان حقـوق بشـر،         . بشر

 جنوب  ،نُگل شتات در باواريا   ي  در شهر ا    ia »اينترنشنال

آلمان، نگارنده و همچنـين  فرزنـدم ساسـان هـارون            

مهدوي، مسئول سازمان جوانان جبهه ملـي ايـران در          

شـني كـه همزمـان نيـز        خارج از كشور، در مراسـم ج      

بمناسبت سيمين سال فعاليت كميته حقوق بشـر ايـن          

  .شهر برپا شده بود، شركت داشتيم

 رئيس »باربارا لُخبيهلرBarbara Lochbiehler « خانم      

 -امنســتي اينترنشــنال«ان جهــاني حقــوق بشــر ــــسازم

Amnesty International «ود را باـمان، سخنان خـدر آل  
2                                        بقيه در ص                                                           

                                                           

 :در ايـن شمـاره مـي خـوانيـد
  

  تضاد سياست قدرت ها در خاورميانه  ����
  هوشنگ كردستاني                                                              

  گزارشي از مراسم جشن روز جهاني حقوق بشر  ����
    مهدوي-مهندس مسعود هارون                                             

  نامه سرگشاده دانشجويان دانشگاه اميركبير به مردم ����

  ه نقل از ايران پرس نيوزب                                            ايران   

  آينده ايران حكومت غير متمركز، فدارليسم؟ ����
  دكتر حسن كيانزاد                                                       

   مرگ شهزاده  ����  
  حميد مصدقروانشاد شعري از                                                   


