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  علی صدارت: فرستنده

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٣
 

  آيد می دسته ب مردم حاکميت استقرار طريق از یئھسته ألۀمس حل راه
 اسالمی یجمھور به تمکين يا و خارجی قدرتھای ۀمداخل با نه

  

 خارجی قدرتھای فشار زير سپس و داشت نظامی ـ امنيتی ھدفھای آغاز در که اسالمی جمھوری یئھسته سياستھای

 حاکمان .است داده قرار خطيری وضعيت در را ايران ھمچنان شد، تبديل خود تثبيت برای آنھا با تعامل برای ایوسيله

 آنان .دادند ترجيح ايران مردم به شدن تسليم بر را خارجی قدرتھای به نشد تسليم و نشنيدند را متعدد ھشدارھای ايران

 و داخل در سرکوب سياست ۀادام با ھمراه توانندمی شکننده توافقی عنوانه ب )"برجام"( وين قرارداد با کردند گمان

 توانستنمی ایخامنه یآقا برجام بود مشخص قبل از که ھمانطور اما .بيفزايند رژيم ثبات بر خارج، در سازیبحران

 روی با اکنون بود، گرفته برگردن را تعھد دھھا يکطرفه ايران آن طبق که )"برجام"( وين قرارداد .باشد پايدار حلی راه

 افزودن دنباله ب نيز یئاروپا قدرتھای حتی و است يافته نيز افزايش اششکنندگی امريکا، در ترمپ آقای آمدن کار

 در تعھداتش به ايران که امر اين تصديق عدم بر مبنی ٢٠١٧ برواکت ١٣ روز ترمپ آقای سخنان .ھستند ايران تعھدھای

 ترمپ .نبود حل راه است شده آن تسليم ايران رژيم که توافقی که داد نشان ديگر بار است پايبند )"برجام"( وين قرارداد

 با ھمراھی در ايران رژيم ویربر بيشتر لوکنتر ترمپ ھدف و است ايران رژيم ویربر بيشتر فشارھای دنباله ب

 امکان اين که اين با ترمپ آقای .است یئاروپا کشورھای ھمکاری جلب دنياله ب راه اين در و است عربستان و اسرائيل

 کافی را )"برجام"( وين قرارداد گفت ولی نکرد را اينکار بگذارد کنار را )"برجام"( وين قرارداد خود که داشت را

 .گرفت بيشتر امتيازات ايران از بايد که است معتقد و داندنمی

 است، شده مريکاا خود برای معضلی و است کرده نقض امريکا خودش کشور در را بشر حقوق بارھا که ترمپ، آقای

 قدرت ھيچ بلکه ترمپ تنھا نه .دارد سر در یديگر ھدفھای دھدمی نشان ايران مردم برای که ظاھری دلسوزی خالف

 نيست توضيح به الزم .انديشند می خود منافع به تنھا قدرتمداران .بياورد دمکراسی ايران مردم برای تواندنمی ديگری،

 يمن، ھمچون خود ھمسايگان نيز و خود مردم سرکوب در اگر که کند می دفاع عربستان در رژيمی از مريکاا ھمين که

 به اند،بيگانه استقالل اصل با که سياسی نيروھای از برخی سفانهأمت وادی اين در .نيست بھتر نباشد، ايران رژيم از بدتر

 .برساند قدرته ب ايران در را آنھا بتواند ترمپ که ھستند اين آرزوی در و اندبسته دل امريکا سياست

 و جويانهمداخله سياست و داخلی سياه استبداد سنگ دو بين ما ميھن توان و نيرو که سخت بسيار وضعيت اين در

 ديگر ھمانند ايران یئھسته ألۀمس که دھيممی ھشدار ھموطنان به ديگر بار رود،می ھدر خارجی قدرتھای طلبزياده
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 ابزاری عنوانه ب یئھسته ألۀمس به ھرگز نظام اين زيرا کند پيدا حل راه فقيه ۀمطلق واليت نظام در تواندنمی مسائل

 .است ننگريسته ايران در انرژی توليد برای

 به که آنھا چه و بودند بسته دل )"برجام"( وين قرارداد معجزات به و روحانی آقای به که آنھا چه ـ سياستھا اين دوی ھر

 منطقه و ايران برای ويرانی جز ھستند، ترمپ توسط رژيم ييرغت اجرای و )"برجام"( وين قرارداد کردن پاره انتطار

 ديگر حل راه و ايران ملت ما ھاییئتوانا بر کيدأت دمکرات، و ملی وھاینيرۀ وظيف برھه، اين در .اندنداشته دستاوردی

 محدود بسيار مستقل نيروھای امکانات که اين با .دارد اھميت بسيار است، ايران مردم طريق از حل راه ھمانا که

 .نيست ملت يک ھاییئتوانا از باالتر یئنيرو ھيچ که کرد فراموش نبايد اما باشد،می

 امريکاً خصوصا خارجی قدرتھای به فقيه واليت رژيم سياستھای کردن محکوم با ايران، جمھوريخواھان ملی ھمبستگی

 در را خود يا که یئنيروھا کليه به و ندارند را ايران ملت سرنوشت تعيين در دخالت حق کشوری ھيچ که کندمی اعالم

 که دھيم می ھشدار ،ھستند امريکا سياستھای خدمت در يا و دھند می قرار آن از بخشی يا و اسالمی جمھوری خدمت

 .بود خواھند آنھا خود اول ۀبازند

 ۀھم که ايرانی مستقل و آزاد ايران دمکراتيک، ايران و است ممکن دمکراتيک نظامی در یئ ھسته ألۀمس برای حل راه

 ايرانی چنين ساختن راه در ما .شود ساخته تواندمی ايرانی خود دسته ب تنھا باشند حقوق از برخوردار آن در شھروندان

 ھموطنان از و کنيم، می دراز ھمبستگی برای مستقل و آزاد نيروھای ۀھم سویه ب را خود دست صميمانه و ھستيم

 پيام، اين انتشار در را ما که کنيممی تقاضا و شوند صداھم ما با ھاقدرت گوش به پيام اين رساندن در که خواھيممی

 .کنند ياری

   ١٣٩٦ميزان [مھرماه ٢٣

 ايران جمھوريخواھان ملی ھمبستگی

 


