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ـﺎن دﻣﮑﺮاﺳـ
ـﺎ دﺷﻤﻨـ
ـﺎرزه ﺑـ
ﻣﺒـ
اﯾﺮان از ﺳﯿﺎوش اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪن در ﻗﻠﺪری دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻗﺪرﺗﺶ
ﺑﺮای آزادی اﯾﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ! و ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دوره ی ﺳﺘﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و دوره ی اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻢ ﺳﺮ
آﻣﺪه و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد! و ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزش ﻣﯽ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ
ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و وﺿﻊ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ!
ﺗﺨﻄﺌﻪ ی اﺳﺘﻘﻼل و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺼﺪق ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﻠﺒﯽ اﻣﺮوز ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﺼﺪق ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ،ﻫﻤﻪ
ی راﻫﻬﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺼﺪ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺻﺪد ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اش ﺑﻮد .و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺪق ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رأس دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﺗﻮرﯾﺘﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﺷﺎه و اﻓﺮادی در آن ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮﮐﺮی ﺧﺎرﺟﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داﺧﻠﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،و اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﭘﻬﻠﻮی ﻃﻠﺒﺎن و ﻫﻢ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮا در ﺻﺪد اﯾﻔﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺗﻮرﯾﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺎن و ﻃﺮح
ﺣﺎﻣﯽ اش ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺼﺪق ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮده و ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ در اﯾﺮان ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻃﻠﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )ﭘﻬﻠﻮی ﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮا ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺪرال ﻃﻠﺒﺎن ﻗﻮﻣﮕﺮای اﻓﺮاﻃﯽ( اﺳﺖ .و ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه در اﯾﺮان از ﻧﻮع ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
در ﭘﯽ ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺗﻮرﯾﺘﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ،اﯾﺮان را از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﺎﻧﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ اداره ی ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ اراده ی ﻣﺮدﻣﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ .اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ دارد:
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن واﻗﻊ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻤﻬﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن .ﺷﻌﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دوره ی اﺳﺘﻘﻼل،
ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎوه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ
ﺷﺎن.

ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را :ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺰدوران ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران و وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده در داﻣﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﺻﺤﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم اﯾﺮان.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﻠﺒﺎن
و ﻃﺮح ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﮐﺮدﻧﺸﺎن ،و ﭘﯿﺮوزی و
ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ راه ﻣﺼﺪق اﺳﺖ ،دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪه و
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﻟﻘﻤﻪ ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه اش ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دروغ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﻠﺒﺎن ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،راه
ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻫﻤـﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﻮر و ﺗـﻮان
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و ﻣﻮازﻧﻪ ی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺼﺪق اﺳﺖ :اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺮان
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﻣﺎﻧﻮر ﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
اﻣﺮوز اﯾﻦ راه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان از ﻫﻤﯿﺸﻪ
آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﺧﻮاﺳﺖ
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ﺟﺎی
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وار
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ﮐﺸﻮرﻫﺎی ژاﭘﻦ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺎﻟﺰی و اﻧﺪوﻧﺰی و … ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺣﻤﻘﺶ ،داﻋﺶ وﺣﺸﯽ را ﺑﻪ
ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد؟ ﺳﻮﻗﺎت دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺒﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ؟ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻘﺼﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان؟ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ و اﯾﺮان را ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﮐﻨﺪ؟
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻌﻨﯽ داﻋﺶ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﺮان ،ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺷﻮم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ وارد آورد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارد و ﻧﻪ
ﺗﻮان ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ را .و در ﺻﺪد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮﻣﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﻠﺒﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را واروﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﻧﺪﻫﻨﺪ و
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻗﺪرت ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد
و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺎز دارد ،ﻧﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان

ﺑﻪ ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای آزادی اﯾﺮان ،ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﻗﺼﺪش را دارد و
ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﺶ را.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
دوﻟﺖ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ و دﻏﻞ روﺣﺎﻧﯽ ،و ﺳﯿﺴﺘﻢ دزدﺳﺎﻻراﻧﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻗﺪرت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﯾﺮان ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺘﯽ را ﺑﻪ روز ﻟﯿﺒﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮان ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺪارد ،و ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﺳﻼﻣﮕﺮای ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﮔﺰار اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻄﺮات و زﯾﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺒﻌﺎﺗﺶ
ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮان
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ﻣﺎن اﺳﺖ :در دﻓﺎع
از اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ،ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ.
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻃﺮف ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺼﺎف ﺑﺪﻫﺪ .ﻃﺮف ﺷﺪن ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﻋﻬﺪه ی ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ،ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻀﻮرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ
را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮش ،ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﻗﻮﻣﯽ ﯾﻬﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻠﯽ
ﻋﺎدی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم و
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺣﻠﺶ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﺗﻮان ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ:
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻻﺋﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮری
اﯾﺮان ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﺣﺼﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ دوام ﻧﻤﯽ
آورد.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ
ﮐﻤﮑﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ً ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ و ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﻮﻣﺶ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان را ﻧﺪارد.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ داﺋﻤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

را دارﯾﻢ و اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،و
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺘﯿﺰ ،ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺒﺪاد ﻃﻠﺒﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮدم و دوﻟﺖ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺖ اﻧﺪازی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،و دﻓﻊ ﺷﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ،
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﯿﺮوی از رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺗﺪاوم راه ﻣﺼﺪق و ﺷﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﺳـﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان و اﺣﻘـﺎق ﺣـﻖ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠـﯽ ﻣﻠـﺖ اﯾـﺮان و
آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزﻣﻪ ی ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮوزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺷﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ :ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﻠﺒﺎن ﭘﻬﻠﻮی و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﻠﺒﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮای
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺸﺎن از ﺻﺤﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم اﯾﺮان .اﯾﻦ راه ﺧﻼﺻﯽ از ﺷﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ،در ﺟﺒﻬﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری دوم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری دوم اﯾﺮان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
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