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نظامي . هرچه اوضاع خاور ميانه بيشتر بسوي سرو سامان گرفتن مي رود روزگار و آينده نظام جمهوري اسالمي تيره تر مي شود
ش آه نطفه آن در ظلمت و بحران جان گرفته وجز ايجاد آشوب و ترور و وحشت آاري از آن ساخته نيست با صلح و صفا و آرام

نخست ايران را ويران آردند و سپس به افغانستان، عراق و لبنان پرداختند و تروريسم را در سراسرمنطقه و حتي . بيگانه است
مخالفان ايراني خود را گروه گروه در خيابانها و در زندانها به قتل رساندند و زنجيره قتلها و . اروپا و آمريكا گسترش دادند
براي آشتن روشنفكران، نويسندگان و دگرانديشان آدمكشان حرفه اي را به ميدان . اي ايران رسيدجناياتشان به ماوراي مرزه

پس از گذشت قريب سه دهه از اين بالي خانمانسوز و . آوردند و بيشرمانه براي انجام اين جنايتها ميليونها دالر جايزه تعيين آردند
جهان سرانجام مردم و حكومتهاي غربي از خواب غفلت بيدار شدند و گسترش تروريسم حكومتي در سراسر منطقه و ساير نقاط 

امروز تروريسم و تروريستها در هر لباس و در هرآجا شناسايي شده اند و هرروز دايره . مهر باطل زدند» محورپليدي«برپيشاني 
 . عمل آنها تنگتر مي شود

 
ي يكي پس از ديگري با نيروگرفتن از پيروزيهاي پي درپي، منطقه آنچه طي چندماه اخير روي داده است همانند واآنشهاي زنجيره ا

از افغانستان تا فلسطين و از عراق تا لبنان همه جا . خاور ميانه را به صلح و آرامش، دمكراسي، توسعه و رفاه نزديكتر مي آند
ا موفقيت به پاي صندوقهاي راي هرآجا مردم ب. نقشه هاي جمهوري اسالمي و عوامل آن يكي پس از ديگري نقش برآب شده است

 . رفته اند و توانسته اند به شيوه دمكراتيك به اهداف خود نزديكتر شوند ميخ ديگري برتابوت نظام جمهوري اسالمي آوبيده اند
 

ني پيروزي در برگذاري انتخابات در افغانستان درپي حصول توافق درمورد قانون اساسي نوين آن آشور، مشارآت وسيع زنان افغا
در تدوين قانون اساسي و سپس تضمين سي درصد آرسيهاي مجلس نمايندگان براي زنان افغاني يكي از درخشانترين نشانه هاي 

 جمهوري اسالمي از هيچگونه آارشكني و به شهادت تحليلگران بين المللي،. طلوع عصرنوين آزادي و دمكراسي درمنطقه بود
اسماعيل خان حاآم هرات و قطب الدين حكمتيار سرآرده تروريستهاي . غاني آوتاهي نكردتحريك عليه آزاديخواهان دمكرات منش اف

منطقه قندهار آه سالها درتهران در يكي از خانه هاي مصادره شده شمال شهر از او پذيرايي مي شد، نمونه هايي از عوامل خرابكار 
غانستان با پشتيباني و دعاي خير جامعه بين المللي سرانجام با اينهمه مردم اف. و آشوبگر جمهوري اسالمي در افغانستان هستند

. موفق شدند حكومت دلخواه خود را برمسند بنشانند و نسبت به پادشاه پيشين خود به بهترين وجهي اداي احترام و قدرداني آنند
 حجاب در آنار پادشاه پير در يكي از صحنه هاي فراموش نشدني و تاريخي روز انجام مراسم تحليف حامد آارزاي حضور زنان، بي

با آنكه هنوز استقرارآامل دمكراسي در افغانستان مراحل اوليه خود را طي مي آند، تصور آنچه تا امروز به واقعيت . اين مراسم بود
 . پيوسته است پنج سال پيش از محاالت بود

 
يار وسيعتر و دامنه دارتر از فعاليتهاي آن در تحريكات جمهوري اسالمي براي ممانعت از گسترش آزادي و دمكراسي درعراق بس

اگر در افغانستان به علت حضور و رقابت پاآستان و عربستان سعودي جمهوري اسالمي احساس محدوديت مي آرد . افغانستان بود
 براي ايجاد و فعاليتهاي خود را بيشتر در ناحيه هرات متمرآز آرده بود، در عراق با برخورداري از پشتيباني حكومت سوريه،

 . اغتشاش و نا آرامي، آمادگي آامل داشت
 

از نظر آنها مسائل بيش از حد . اآثر مفسران غربي قادر به درك پيچيدگي تمايالت و سياستهاي جمهوري اسالمي در عراق نيستند
يروان آيت اهللا هاي شيعه بنابر اين حكومت بعدي عراق در دست پ. اآثريت راي دهندگان عراقي شيعه هستند: ساده به نظر مي رسد

اين چنين برخورد سطحي يك نمونه . خواهد بود و اين امر موجب خواهد شد جمهوري اسالمي در آينده عراق برنده اصلي باشد
در درجه نخست جمهوري اسالمي داراي آن چنان نفوذي در .آوچك از نارسايي گزارشگران غربي از درك واقعيتهاي منطقه است

يعه عراق نيست و به جرأت مي توان گفت آه اعمال تحريك آميز عوامل تهران بويژه تقويت لشكر بدر و مقتدا ميان روحانيون ش
از سوي ديگر، آنچه جمهوري اسالمي را نگران آرده گسترش فكر . صدر موجب ناخشنودي بسياري از عراقيها شده است

 آردند و صداميان بر جان ومال مردم عراق مسلط بودند، زماني آه طالبان در افغانستان حكومت مي. دمكراسي درمنطقه است
آخوندهاي حاآم درتهران با خيمه شب بازيهاي انتخاباتي خود مي توانستند به دنيا وانمود آنند آه درمقام مقايسه با آن دو رژيم، 

ي فرهنگي داشتند و مي خواستند به اروپائيها هم متاسفانه آامال براي قبول اين گونه الطائالت آمادگ. اوضاع ايران آمتر بد است
 . خودشان بقبوالنند آه در شوره زار خاورميانه نهال دمكراسي نمي توان آاشت



 
امروز حتي در عربستان سعودي هم فشار براي تغيير . انتخابات اخير عراق تنها يكي از مظاهر تغييرات عميق در جو منطقه است

ازسوي ديگر بازهم براي نخستين . تن دردهد» انتخابات«ه نوعي محدود و نمايشي ازآنقدر زياد است آه حكومت ناچار شده است ب
بار در مصر به مخالفان اجازه انجام تظاهرات داده شده است و به احتمال زياد در انتخابات رياست جمهوري آينده آن آشور شاهد 

 . صحنه هاي رقابت و مبارزات واقعي خواهيم بود
 

ه در چنين شرايطي جمهوري اسالمي خواهدتوانست همچنان پا برجا باقي بماند؟ پاسخ اين سئوال براي آيا مي توان تصورآرد آ
سران حكومت درتهران آامال روشن است و دليل اصلي اين همه اخالل در عراق، افغانستان، لبنان و روند صلح ميان اعراب و 

يا شكست آمريكا نيست، براي جمهوري اسالمي اصل مهم تداوم تنش مسأله پيروزي . اسرائيل دقيقا با پاسخ اين سئوال مرتبط است
اگر آنها در امر صلح ميان اعراب و اسرائيل اخالل مي آنند . درمنطقه و عقيم ماندن آوششهاي مردمي براي استقرار دمكراسي است

اگر . لت مبارزات مردم فلسطين نيستو يا براي ياسرعرفات آشتيهاي پر از اسلحه و مهمات مي فرستادند، دليل آن اعتقاد به اصا
براي جمهوري اسالمي صلح . اندآي دلشان به حال مردم آن ديار مي سوخت اين چنين به آشوبگران و تروريستها آمك نمي آردند

ين زخم آنها بيجهت دايه دلسوزتر از مادر نشده اند، آنها مي  دانند اگر ا. ميان اعراب و اسرائيل مترادف با مرگ رژيم آخونديست
امروز درحالي آه همه جهانيان . ديرينه درمنطقه التيام يابد ديگر جايي براي حكومتهاي فاسد و ديكتاتوري در منطقه نخواهد بود

چشم اميد به مذاآرات ميان ابوماذن و آريل شارون دوخته اند، جمهوري اسالمي بيش از هر آشور ديگري در منطقه مشغول 
 . راطي و تروريست عليه دولت خودمختار فلسطين استخرابكاري و تحريك عناصر اف

 
تا زماني آه اروپائيها به خاطر منافع سرشار اقتصادي از اين نظام و اين حكومت پشتيباني مي آنند، هرگونه اميدي به بهبود اوضاع 

 باشد زيرا موجوديت نظام جممهوري اسالمي نمي خواهد و نمي تواند شاهد گسترش صلح و دمكراسي در منطقه. منطقه بيهوده است
اين پيامي است آه بايد هرچه شفافتر و رساتر به اطالع افكارعمومي غرب به ويژه مردم اروپا . در تضاد آشكاربا اين اهداف است 

انرژي هسته اي اگر . مسأله ملت ايران با اين نظام، مسأله سالحهاي اتمي نيست، مسأله اصلي مشروعيت نظام است. برسد
اين همه نگراني و هياهو به علت ماهيت .  يك حكومت مردمي و مسئول باشد جايي براي نگراني باقي نمي گذاردزيرآنترل

بايد باآمال صراحت و شفافيت به جهانيان فهماند آه جز تغيير رژيم در ايران چاره ديگري . ماجراجوي نظام جمهوري اسالميست
ن نظام غيرمشروع با تسلط بر ابزار سرآوبي و خشونت موجوديت خودش را تازماني آه اي. براي حل مسائل منطقه وجود ندارد

خشونت درونمرزي و ماجراجويي . برملت ايران تحميل مي آند، همواره بايد جهانيان درانتظار ماجراجويي منطقه اي و جهاني باشند
 .در صحنه خارجي دو روي سكه نظام جمهوري اسالمي است
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