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 که ايران در آستانه ی همه چيز حاکی از آنستبرخالف بگير و ببند حاکميت اسالمی 

سخنان نسنجيده حکومت  لی و فشار خارجی رو به تزايد است،فشار داخ. تغيير است

 بسياری از کشورها در حال در منطقه. شمنان داده استبهانه های کافی به دست داسالمی 

بی ثباتی به سر می برند و عراق و افغانستان صحنه ی نبردهای خونينی است ؛ حکومت 

 ، چون در داخل پايگاهی ندارد و امن نگاهداشتن ايران به جای راه چاره انديشيدناسالمی 

ی خواستار نابودبه تنش بين المللی می افزايد و  کماکان  در پی ماجراجويی است و

  . اسراييل است

  

  شرايط ايران درامور خارجه و منطقه 

 2000، در سال  بر دموکراسی توافق ضمنی دارندی سياسیدر ايران همه ی گروه ها

با وجود درآمد  ايران  هنوز ؛پيوستند» دموکراسی انتخاباتی«ای  کشوره کشور به 192

   .موعه هستند ی همجوارش استثناهای اين مج کشورهای عربسرشار نفت همراه با

به سبب سوء سياست خارجی حکومت اسالمی  در منطقه تنهاست و همه می دانند که 

هر روز حتا سوريه  ، کشورهای عربی ايران ندارندسران حاکم  عرب ها  اعتمادی به 

امريکا افغانستان و  .نغمه ها ی جديدی در مورد جزاير  و خليج فارس مطرح می کنند

پاکستان و ترکيه و کشورهای مصر و خليج فارس همه متحد عراق رااشغال کرده و 

  .آمريکا هستند 

 تجزيه طلب مسلح در خوزستان وبلوچستان که هر ازتحريک شده ی  پيدايش گروه های 

اکنون حتا صحبت از آزاد . گاهی سربرمی آورند زنگ خطری است که بايد جدی گرفت

 شبانه روزی رسانه های د، کوششمجاهدين در فعاليت هايش می شوسران گذاشتن دست 

ورای   به شايران هسته ای پرونده. همگانی غربی برای ساختن افکار عمومی ادامه دارد
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يت روسيه و چين فروگزار نمی  و آمريکا از هيچ کوششی برای جلب رضاامنيت رفته

  .کند

  

  شرايط حاکميت در درون 

تشکيل شورای  .  می شود هر روز بيشتر اشکارترحاکميت تزلزل و شکاف در درون 

  ادامه دارد...مانند کروبی و رفسنجانی و» خودی«راهبردی برای ساکت کردن معترضان 

فقر و مسکنت مردم بيشتر شده ،  توقع مردم از احمد نژاد که وعده ی آوردن پول نفت . 

ای نفت که در بازار و به شرکت ها و بنيادهيده و پول يبر سر سفره داده بود به ياس گرا

 حتا رئيس مجلس که در .تزريق شده فقط روند تورم را تشديد کرده استاعوان و انصار 

آستانه ی انتخابات وعده  داده بود که ايران ژاپن ثانی خواهد شد حرف هايش را پس گرفت 

 حکومت برای فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی  های اخيرکوششآشکار است  .و حاشا کرد

 اکثريت دولت و حتا نمايندگان مجلس را حافظان منافع ره ای  نمايش مسخصوری است و

به لتی ورانت های آن  تشکيل می دهند؛ اين به آن می ماند که گرگی ديگران را اقتصاد دو

تشديد اختالفات طبقاتی و فقر طبقات فرودست به ويژه    .گوشت زير دندانش مهمان کند

وق عقب افتاده شان داشته اند باتهمت و  که حتا اگر فريادی برای پرداخت حق(کارگران

دانشجويان و معلمان نيز زندان ،  اعتراض  روشنفکران و) شده اندافترا و سرکوب مواجه 

با اين درماندگی است که حکومت برآمده از دل نظامی ها و . و شکنجه پاسخ داده شده است

 تب باال نگاه داشتنامنيتی ها که فرزندان جناح راست بشمار می روند کوشش دارند با 

 اعتراضات داخلی را را کنار بگذارند و هم»  ناکارآمدريش سفيدان« ران از يک طرف بح

 در روزهای اخير بگير وبنند و تهديدها شدت .به بهانه ی حمله ی دشمن سرکوب کنند

حقوق بشر ، مرگ اکبر محمدی ، دستگيری مجدد احمد باطبی و ته بستن دفتر مدافعان ياف

  .ی از اين افزايش سرکوب استنشانه هاي... ينترنت و بستن ا
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  هدف از بحران سازی انرژی هسته ای 

 تحريک  که اين جارو جنجال نمايشی بيش نيست و غرض از آنو نوشته شدهبارها گفته 

 تثبيت حکومت است و چنانچه آمريکا تضمين ، کسب حيثيت اخالقی وحس ناسيوناليستی

اما از آنجا که انرژی . ری ندارد مشکل هسته ای حل خواهد شدبدهد که با اين رژيم کا

ای ناسيوناليستی شده    ساده دل تبديل به مساله هسته ای و بمب اتمی برای برخی هموطنان

 – ی فقر  هزاران درد همچون گر چارهغافل از اينکه ناسيوناليسم واقعی در درجه نخست 

 نه بمب اتمی و غنی کردن بايد باشد... شور و نی و فروش دختران ککودکان خيابا -اعتياد 

برای پرده ). ارزان تر هم می شود از جای ديگر تهيه کردکه حتا( انرژی هسته ای

  بنا به ادعای بسيجيان(محمد زاهدی برداشتن از ادعاهای قالبی ناسيوناليستی رژيم سخنان

 طی او.  کافی باشد) ه شده ی بر دانشگاه ها رئيس برگزيد» ؟ !!نخبه نخبگان جهان«

 ،ارزش های دينی و خدا محوریمجلس شورای اسالمی در باره ی سخنان مبسوطی در 

در مقوله علوم تحقيقات و فن  و  زد»یهسته اانرژی  صحرای کربال ی «يز بهگريزی ن

   : کهافشا کرد! هسته ایآوری 

  .اوال ما به تمام فن آوری  دست نيافته ايم  « 

  .نمايی دست به اين کار زده ايم ثانيا ما برای قدرت 

»  بحث هسته و اعالم آن فقط به خاطر اين است که در مذاکرات ما مظلوم نباشيم ثالثا
   ) تير18 تا 5از -648انقالب اسالمی شماره (

معنای اين  ست؛تست منظور از مذاکرات کدام مذاکراگذشته از اين که مشخص ني

   ؟ باشدچه می تواند جز تضمين امنيت حکومت اسالمیمظلوميت 

 رضايت آمريکا در پیاروپا حاضر به تضمين امنيت حکومت اسالمی شده  اما ماليان 

ز ني»  سه عقرب در يک بطری«ويليام هرش روزنامه نگار آمريکايی و نويسنده هستند و 

واسطه کردن آيت اهللا حکيم برای نشستن بر سر . بر اين درخواست صحه گذاشته است

 راحت تر باال  که ولی فقيه بتواند جام زهر بی غيرتی راآمريکا برای آن بودميزمذاکره با 

 فرياد بر آورد که مذاکره با آمريکا بود  که خامنه ایکشد اما پس از نوميدی از مذاکره ب

 بودن يا نبودن خود رژيم مطرح است »حکومت اسالمی«برای  .ندارد» فايده « برای ما 
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 ی چندانن يا لبنان و فلسطين قربانی توطئه او خواهند شد اهميتو اينکه چقدر از مردم ايرا

  .ندارد

  

   چاره گر نيست  »استقالل« کلمه ی ذکر و تذکار

از متفکران همچون برتراند راسل بر اين باورند که حکومت مذهبی را بدون دخالت برخی 

 چون اعتقادات )گمان کنم در کتاب قدرت نوشته باشد (بيگانگان نمی توان از ميان برداشت

اين  در تاريخ ما .اين اجازه را به مردم نمی دهد که عليه رهبران مذهبی شورش کنندمردم 

حکومت زرتشتی .  سابقه ی تاريخی داردمشکل و به عبارت درست تر اين مصيبت

ند و فقط با  ناکام ماندمانويان ، مزدکيان  ی از قيام های مذهبی همچون ساسانيان که بسيار

  به جور و ستم  خلفای رهايی يافتند و مردم از ستم موبدان زرتشتیبود که تازيان له ی حم

،  به آفريد  اسالمی  قيام های بابک  خرم ديندر مقابله ی با حکومت. دنداسالمی گرفتارشد

اين  سرنوشت آخرين خليفه ی عباسی را همه می دانند .فتاد اني چاره گر... و ابومسلم و 

چون مغوالن (ه ی هالکوخان مغول و تدبير خواجه نصيرالدين توسی حکومت نيز با حمل

 سربداران که برای مقابله با مغوالن نهضت. از ميان برداشته شد) باور به اين دين نداشتند

حسن جوری به چنان ستم و جور و جفايی انجاميد که مردم  شيخ سردمداریپا گرفت با 

ما چه  . کم کنند خود را از سربی مت مذهبه مغوالن متوسل شدند تا شر اين حکوخود 

 استقالل خواهی . يم تغيير بدهيمبخواهيم و چه نخواهيم واقعيت های تاريخی را نمی توان

امری پسنديده و و ظيفه هر شهروند و هم ميهن ماست که از زادگاه خود و حاکميت مردم 

اين مورد نيز بدون بحث در اين مورد چون  تابو ست و در . بر آن سرزمين دفاع نمايد

د در موقعيتی باالتر قرار  خود به خوو خودنمايی کرد ودرنگ می توان برچسب زد 

؛ اما چون کار ما از ظاهر سازی گذشته است و کشور در آستانه ی خطر مهمی گرفت

هيچ ايرانی به . است الزم است دور از هرگونه حب و بغض به تجزيه و تحليل آن بنيديشيم

الب حمله به کشورش نيست و هيچ بيگانه ای نمی تواند دموکراسی را به معنای واقعی ط

با ذکر گرفتن کلمه استقالل و تکرار شبانه زور به کشوری تحميل کند اما بايد بپذيريم که 

، استقالل ايران تامين نمی شود همچنان که با ناسزا گفتن  به آمريکا نيز اين  نيزروزی آن
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اين . هن به طور جدی در خطر است و بايد چاره ای انديشيدمي. خواسته تامين نمی گردد

 مطرح مساله اخالق در جنگ. که نام دموکراسی به خود گرفته است تمام عيار جنگی است

 هنوز .  متوسل می شوندره بهانه های به ظاهر خوب و محق هموانيست و جنگ طلبان

بهانه چنگيز خان مغول که کشتن چند بازرگان مغول را دستاويز قرار داد در برابر بهانه 

 منصفانه تر و له به عراق ارائه می شودهايی که امروز برای نمونه آمريکا برای حم

 آيا محمد خوارزمشاه  و همپالکی هايش با تحريک خان مغول .معقول تر به نظر می رسد

 تخت و تاج خود را  هستی ايران و واستقالل ايران دفاع کردند  او  از و کشتن بازرگانان

آيا ايا تفاوتی بين کشتن فرستادگان خان مغول با تهديد اسراييل می بنينيد؟ به باد دادند؟ 

ريش سفيدان شيراز که با خان مغول از در آشتی در آمدند و اهالی شيراز رانجات دادند 

 پرسش اصلی اينست که اگر جمهوری ردند؟  امروزبرخالف استقالل ايران عمل ک

 ايران است داده بود آمريکا عظيم ملتاسالمی تن به دموکراسی که خواست اکثريت 

 مستبدان ما  فراست فرانکو ديکتاتور جرات داشت به نام دموکراسی ايران را تهديد کند؟

ه ادامه ی شيوه ی گذشته اسپانيا را هم ندارند که هنگامی که می داند پس ازاو کسی قادر ب

کارلوس که به خوان نيست دشمنان خود را دشمنان اسپانيا نمی شمردو با انتخاب 

دموکراسی باورمند است راه را باز می کند؛ اما ديکتاتورهای ما سرنوشت خودرا مستثنا 

می پندارند و ازتاريخ پند نمی گيرند و تا آخرين دقايق حاضرند برای دستمالی قيصريه را 

  . به آتش بکشند و زمانی که سنبه پر زور شد به فکر چاره بيفتند که ديگر دير شده است

ظاهرا کسی با اين مفهوم استقالل که  عبارت از . در مفهوم استقالل نيز مشکل داريم 

خودشان مستقل از هرگونه دخالت يا کنترل دولت ها در امور داخلی و بيرونی اختيار 

 ملت –اما در تعريف دولت مدرن که به معنای دولت .  ستياست  کسی مخالف نخارجی 

است ما اشکال داريم ؛ يک قبيله را هم می توان اقتدارمدارانه اداره کرد ولی اين به معنای 

جدا از ملت است و حاکميت ملت را بر نمی تابد کنونی ايران  دولت . دولت مدرن نيست

وری اسالمی مذکور است که به بهانه  در قانون اساسی همين جمه.حکومت ملی نيستپس 

 حکومت اسالمی به بهانه .ی تماميت ارضی نمی توان صدای آزاديخواهی مردم را بريد

های گوناگون ما را در مهلکه انداخته تا با وحدت ملی پايه های حکومت خود را استحکام 
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نگين و ؛ نمونه ی بارز آن گروگان گيری سفارت آمريکاست وسپس بستن قرارداد نبخشد

ايا در آن هنگام کسی جرات داشت به اشغال سفارت آمريکا اعتراض . خفت بار الجزاير

 امروز نيز بسياری در مورد غنی کردن اورانيوم د و مهر هوادار امپرياليست نخورد؟کن

  . به اصطالح لر به غيرت شده اند

صت های  سال از مردم کشتار کرده و بزرگترين فر27پرسش اينست آيا حکومتی که 

ناکام گذارده، حق مسلم ما را  و پروژه های بزرگ نفت و گاز  داده تاريخی ايران را به باد

؛ اقليت های قومی و مذهبی را از حق خود محروم ر دريای مازندران را پايمال کردهد

و  در راستای استقالل قدم برداشته يا در جهت ويرانی  استساخته و آنها را شورانده

؟ کدام دولت بيگانه و وابسته می توانست اين همه از جام وابستگی ايرانتجزيه و سران

  مردم کشتار بکند که اين حکومت کرده است ؟

  

  بايد به مفهوم مشترک از دموکراسی دست يافت

 به آن نسبيت اين که دموکراسی جهانشمول شده برخی از هوداران دموکراسی با وجود 

امروز . وژيک حکومت اسالمی همخوانی داردفرهنگی می دهند که با نظرات ايدئول

  . صف کشورهای دموکراتيک کشانده است به راجهانی شدن اقتصاد بسياری از کشورها

  بخشی از  نيست دستکم از دموکراسی يک دموکراسی آرمانی و بی عيب و نقص  منظور

ه ، اصالت  آزادی بيان ، آزادی اجتماع با حق انتخاب آزادانآن چه که در غرب می بينيم 

  .فرد و حاکميت مردم  را بايد بدست بياوريم

آزادی ها را سلب کرده است و در زندگی خصوصی مردم و حکومت اسالمی در شرايطی 

حتا پوشش آن دخالت می کند که آزادی و دموکراسی و منشور جهانی حقوق بشر از وزن 

ايت و نمايندگی واقعی و اعتبار بسياری در جهان برخوردار شده است و دولت ها بايد رض

  .اين شنا در خالف جهت آب است و عاقبتی ندارد. شهروندان خود را داشته باشند

 در اول  گروه های گوناگون برداشت از  اسالم که موجب پيوستنانسجام رژيم در مورد

 در  شده بود به روايت ها و حذف های بسياری انجاميده و چند پاره شده است اماانقالب 
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ی و چپ افراط) سلطنت طلبان( افراطی گروه های اپوزيسيون صرفنظر از راست  مقابل 

  .در مورد دموکراسی توافق دارند) گروه های کمونيستی و مجاهدين( 

    

  نتيجه 

 قرار دارد که مقصر اصلی آن پايوران  ديگراکنون ايران در آستانه اشغال و يک جنگ

 و در خليج فارس که  بود دريايی خواهد؛ به احتمال بسيار اين جنگحکومت اسالمی اند

 تا کنون نقش بسياری بازی کرده اند و توانسته ماليان. اقتصاد ايران وابسته به نفت است 

از چند پارگی . اند نفوذ خود در افغانستان ، عراق و لبنان و فلسطين به نمايش بگذارند 

 ا اين بازی خطرناکی است کهاروپا و آمريکا و اختالف با چين و روسيه بهره برده اند ام

ايران را ريشه  نيست بلکه موجبی است که غرب را مصمم تر کند که  ی جنگ بازدارنده

 و تصميم به ريشه کن کردن آن بگيرند که تاوان آن را نيز مردم بايد ی اين بحران بنامند

ی توانند به ند به اميد اينکه متش بحران را جنون آسا شعله ور ساخته ا آماليان. بپردازند

؛ در حاليکه در کشمکش های جهانی همواره همه ی حساب ها ندموقع آن را خاموش کن

در جنگ دوم جهانی نيز رضاخان نيز دل به پيروزی های . درست از آب در نمی آيند

که کار از کار گذشته لمان در خاک شوروی بست و هنگامی از خواب بيدار شد  آ یاوليه

 و با وجود اختالف امه تفوق خود هست در صدد کنترل انرژی و اد نيز آمريکاامروز. دبو

. با اروپا ، سياست نابخردانه حکومت اسالمی به متحد کردن اروپا و آمريکا انجاميده 

 مشکالت بسيار زياد در عراق و افغانستان يا بايد مفتضحانه آمريکا با توجه بهاکنون 

 وهم  به مقصودش برسد هم يا اينکه بماند تا  بگذاردصحنه را ترک کند و اسراييل را تنها

 کسی نمی داند فردا چه خواهد شد ولی همه چيز حکايت از آن .متحد خود را نجات بخشد

دارد که تصويری که حاکمان اسالمی از خود ارائه داده است بيش از پيش برای منطقه و 

انسته قلوب مسلمانان  البته موضع ضد آمريکايی ايران تو.جهان غير قابل تحمل شده است

را در وضعيت اسفناک لبنان به خود جلب کند ولی همه می دانيم که اين موقتی است و به 

و شيعه بودن ايران نيز کار نمی آيد و دولت ها ی آنان خيال های ديگری در سر دارند 

  .مانع بزرگی بشمار می رود که هم دولت ها و هم ملت های عرب را می رماند



 8

الت بيگانه ويرانساز است و دموکراسی که آمريکا طالب صادر کردن آنست مسلم است دخ

اما . شبه دموکراسی است و نيازمند دست آموزهايی چون رضاپهلوی و چلبی می باشد 

  . می زند تا قدرت را از دست ندهدحکومتی که قدرت را در دست دارد خود پای جان

د در رم به چه کار ما خواهد خويمی دانکه ن غنی کردن اورانيوم  با حمايت ازحال بايد

   ؟  و دردسر می جويد انگشت فتنه کردهکه در همه جاکنار يک حکومت جنگ طلب بايستم 

تاسيس کرده و به آن اسلحه و کمک مالی می دهد )  1982 سال ( که حزب اهللا را حکومتی

وذ عراق به نحوی در سازمان امنيت عراق نفوذ بسياربااليی دارد ، مراجع و ماليان پر نف

را به راه انداخته تا اسراييل ) نام قديم اورشليم ( به حکومت ايران وابسته اند   و سپاه قدس 

ميان شيعيان لبنان پول تقسيم می کند تا عليه از پول ملت ايران را فتح کند؛ ميليون ها دالر 

  . اسراييل بجنگند 

کراسی با عراق و افغانستان متفاوت ايران با افراد تحصيلکرده و باورمند به دموگرچه 

 که همواره حکومت های شاه و يی سنديکاهابا نداشتن سازمان های حزبی قوی واست ولی 

راسی  به يک جبهه ی وسيع دموک سرکوب کرده اند در صورتی که نتوانيمشيخ آن را

دی می توان اميدی داشت که به سوی دموکراسی گام بلنن خواهی با حفظ هويت دست يابيم

 اين رژيم از وقوع حوادث ناگوار و اشغال ايران و کشته شدن مردم نمی هراسد و .برداريم

از فشار خارجی نيز مانند شاه بيمناک نيست بنابراين تهديد خارجی به سياست آزاد سازی 

و ايجاد فضای باز نمی انجامد بلکه موجب انسداد و بستن همه ی راه های ممکن مبارزه 

نين است که اين رزيم نه تنها نابودی خود بلکه نابودی ايران را رقم می می شود و اين چ

  .زند
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