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 درآمد نفت بايد صرف ايجاد كار،  توليد و افزايش ثروت ملي گردد

  1بقيه از ص                                               سال28پس از 

پيشرفت هاي اقتصادي و آزادي هاي سياسي، رفته رفته و          
را آفريد كه پايان دردناك آن نه بسود        بطور آرام بحـراني    

ملت بود و نه آزاديخواهـان و نـه شـاه و نظـام مشـروطه              
  .پادشاهي

است هاي آزاديخواهانة مردم و  عدم توجة بهنگام به خو         
عدم توجة آينده نگرانة آزاديخواهان، باعث گرديد تا روند         
حوادث در مسيري افتد كه سرانجام آن، اسـتقرار فاجعـه           

  .آميز و ايران برباد دةِ استبداد مذهبي واليت فقيه بود
   در تغيير مسير دردناك ايـن حركـت آزاديخواهانـه بـه           

ذهبي چهار عامل اساسـي نقـش       سوي استقرار استبداد م   
شاه، اپوزيسيون، قدرتهاي بـزرگ و      : تعيين كننده داشتند  

  .روحانيت به رهبري آيت اهللا خميني
 شاه صداي آزاديخواهانه مردم را آنگاه شنيد كه كشور              

اپوزيسيون آزاديخواه  . در مسير انقالب اسالمي افتاده بود     
ري مبارزه مـي    تا جايي كه براي تحقق آزادي و مردم ساال        

بسـياري از سـازمانها و شخصـيت هـاي          . كرد، بر حق بود   
سياسي تصور مي كردند تأييد رهبري خميني مـي توانـد           
اپوزيسيون را بسوي ائتالف و سپس اتحاد سوق دهد و بـه           
اين مهم توجه نداشتند كه آخوندي كـه تشـنة قـدرت و             
عاشق انتقام گرفتن است، پس از سرنگوني نظام، خـود را           

ه نشين نخواهد كرد و اداره امور كشور را بـه دسـت             گوش
  . سياستمداران خوش باور نخواهد سپرد

    پيرامون نقش دولت هاي قدرتمند غربـي در سـرنگوني        
اهللا خميني، بسيار    نظام گذشته و استقرار واليت فقيه آيت      

گفته و نوشته انـد و بحـث پيرامـون آن در يـك نوشـتار        
پيرامون نقش آنهـا بيشـتر      بي شك در آينده     . گنجد نمي

  .افشاگري خواهد شد و ما  در اينجا از آن در مي گذريم
كه از جنبه مـالي     (اما روحانيت به رهبري آيت اهللا خميني             

كامالً تأمين و از نظـر سـازماني داراي شـبكه گسـترده اي از             
آخوندها در شهرهاي بزرگ و كوچك حتـي روسـتاها بـود و             

يوند و پيوستگي اين شبكه ها را به        شرايط خوب مالي امكان پ    
از خواست قـدرت هـاي غربـي در    ) رهبري او فراهم مي آورد   

بركناري شاه و پايان بخشيدن به نظـام مشـروطة پادشـاهي            
آگاه و متوجه بود كه اين قدرتها براي مقابله با نفوذ كمونيسـم   
در منطقه نياز به ايدئولوژي مذهبي دارند تا نه تنها با روسـية             

 آن روز مقابله كنند، بلكه اسالم را در جمهوري هـاي            شوروي
شوروي آسياي ميانه رواج دهند و بدينوسيله بتوانند آنهـا را           

در چنـين   . در مبارزه براي فروپاشي شـوروي بسـيج نماينـد         
شرايطي روحانيت ايران از موقعيـت تـاريخي بدسـت آمـده            

را پر  هوشيارانه استفاده كرد و نه تنها خالء قدرت ايجاد شده           
نمود، بلكه توانست از بهم ريزي سامان كشور جلوگيري كرده          
و ضمن سركوب آزاديخواهان، خطر اپوزيسيون چپ و به ويژه          

سـرانجام شـد آنچـه كـه        . ماركسيست ها را نيز دفع نمايـد      
  .بايد مي شد نمي

                                                                                        ����                 

  

  تسليت به همرزم آزاديخواه

  اديب برومند
درگذشت همسر گرامي همـرزم مبـارز، جنـاب آقـاي           
عبدالعلي اديب برومند، رئيس شـوراي مركـزي جبهـه     
ملي را به ايشـان و بازمانـدگان آن روانشـاد صـميمانه       

  .تسليت مي گوييم
  روانش شاد                                                                    

  

  2     بقيه از ص            راهكارهاي برقراري رژيم مردم ساالر
توانست پيش بينـي كنـد    اصوالً، در آن زمان، كسي نمي       

گـروه  تنهـا  كه اين انقالب نهايتاً به كجا ختم مي شـود امـا          
دانستند كه واليت فقيه چيست كـه در   كوچكي از مردم مي   

نون اساسي آمده و فدائيان اسالم چه كسـاني بودنـد كـه         قا
اكنون نيرو گرفته اند و افكار آنها مطرح شده است، لذا از آن 

  .مخالفت و مبارزه را  با جمهوري اسالمي آغاز كردند زمان
   در شماره آينده به وضـعيت احـزاب و گروههـاي بعـد از              

كـر  انقالب و سرنوشت آنها اشاره مي كنـيم و سـپس بـه ذ             
درسي كه از تاريخ احزاب در ايران و فعاليت هـاي موافـق و     
مخالف آنان با دمكراسي مي توان آموخت و نتايج حاصـل از     

   ����. آن ها خواهيم پرداخت
_______________________________  

 شاه رفت، نظام سقوط كرد، ملـت بـه آزادي و حاكميـت                   
مسـتقر  هـايش    استبداد مذهبي بـا تمـام خشـونت       . نرسيد

گرديد، مردم بدبخت شدند و چند نسل بـه نـابودي كشـيده             
  .شد

 سال است كه پريشان حـالي و نااميـدي جـاي            28     اكنون  
اميدواري ملي را گرفته، كمر ملت زير بار استبداد مذهبي َخم           

  .شده است
    ما ايرانيان آزاديخواه كه به خارج پناه آورده ايم، متأسـفانه           

يافتن راه كار براي برون رفت از فاجعـه  سالهاست كه به عوض   
مي گـرديم و بـي آنكـه حاضـر          » مقصر واقعه «بدنبال يافتن   

) از شاه گرفته تا اپوزيسـيون (باشيم صادقانه بپذيريم كه همه      
هر كدام به سهم و در حد قدرت و امكان خود در بـه قـدرت                
رســاندن اســتبداد مــذهبي حــاكم تــأثير داشــته و اشــتباه 

  .ايم كرده
آنچه امروز تاريخ و ملت ايران بـه آن نيـاز دارد نـه                   

شناخت گَُنهكار يا ُگَنهكاران بلكه اتحـاد و همبسـتگي        
براي رهايي مردم و نجات وطن و سازندگي ايرانِ فـردا           

  .است
بياييم به واقعيت هـا و تقـدم هـا بينديشـيم و در                   

  �    .راستاي نيازهاي ملي گام برداريم


