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  خبار حزبي ا
  

دبير كل حزب پان ايرانيست بانو صفارپور در سفري كه در آذرماه به خوزستان داشتند در ديدار با دوستان از چگونگي        
  .حزبي مطلع شده و رهنمودهاي الزم را به آگاهي سروران جهت پيشرفت هاي حزبي ابالغ نمودندكوشش هاي ياران واندامان 

   
از آنجا كه دوستي ميان پان ايرانيست ها براساس سوگندي كه در ابتداي عضويت در حزب به جاي مي آورند تاكيد شده     

است برهمين اساس به دنبال بيماري سرور مهندس كرماني دبيركل اسبق حزب پان ايرانيست كه ناشي از سكته مغزي بوده 
شان بوده اند، ودر همين راستا ، تني چند از اعضاء شورايعالي رهبري است كه مرتب ياران حزبي در اين مدت احوال پرس اي

حزب در منزل مسكوني ايشان واقع در كرج در معيت بانو صفارپور دبيركل حزب به عيادت سرور مهندس كرماني رفته واز 
برگشت به روزهاي گذشته نزديك در جريان بيماري ونحوه ي معالجه ايشان قرار گرفتند، باشندگان در اين ديدار سالمتي و 

  حزب از خداوند بزرگ خواستار شدندرا براي اين كوشنده پيش كسوت 

   
 پان. است كننده نگران ايراني و ايران داران دوست ي همه براي عراق كُرد جمهور رييس طالباني جالل دكتر بيماري خبر     

  .دارند را آرزوها بهترين هايشان مسووليت ايفاي براي ايشان بازگشت و تندرستي بازيابي براي ها ايرانيست

   
 جوان اين پايه، اين بر. شد تاييد خوزستان در ايرانيست پان حزب اعضاي از آريامن، سامان زندان نيم و سال يك حكم   

 معرفي اهواز كارون زندان به حكم اجراي براي را خود بايد نداشت سر در ميهنش سربلندي جز اي انديشه كه پرست ميهن
  .بود گرديده بازداشت 1390 سال ماه آبان 17 تاريخ در نيز اين از پيش آريامن سامان. كند

   
 درازناي در ايرانيست پان حزب هاي گيري موضع مهمترين از شماري ايرانيست، پان حزب هاي پژوهش گروه كوشش به    

 مي حزبي ي بيانيه سه و بيست بر مشتمل كه ها گيري موضع اين. گرفت قرار حزب تارنماي در فعاليت دهه شش از بيش
 جنگ آغاز از پيش هشدارهاي واقعه، روز مردم، و شاه سفيد انقالب ،1332 امرداد رويدادهاي چون وقايعي پيرامون باشد

 از نشان ها بيانيه اين. است ميهن به پزشكپور محسن سرور حزب رهبر بازگشت سرانجام و مقدس دفاع درهنگام و تحميلي
        بايگاني بخش در ها بيانيه اين. دارد مبارزه و كوششدهه هاي در آن رهبران و ايرانيست پان حزب اصولي گيري موضع
  .دارد قرار ميهنان هم دسترس در ها بيانيه

   
 حزب اعضاي از ديگري شمار و حزبي كسوتان پيش از شهرياري حسين سرور امنيتي نيروهاي) آذرماه دوم( گذشته شب   

 پس بودند، رفته ايشان منزل به كرماني مهندس سرور از عيادت براي كه افراد اين. كردند دستگير كرج در را ايرانيست پان
 حزب ي شده دستگير اعضاي ديگر. نيست دست در خبري آنان سرنوشت از تاكنون و منتقل نامعلومي مكان به دستگيري از

  .سليماني عليرضا و جاويد حسين عالسوند، كسرا اكبري، اوژن سروران:  از عبارتند ايرانيست پان
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  نيرزد آن خون كه نريزد براه پاسداري اين خاك                                                                                     
  

  ) آذربايجان (پيرامون آذربايگان                                                                          
  *  زهرا صفارپور     

  
بيگانه پرستان ومزدوران استعمار . ساليان دراز بيگانگان كوشيدند تا به شيوه هاي گوناگون وحدت ملي ايرانيان را مخدوش كنند   

از هر وسيله اي براي ايجاد تفرقه وناسازگاري در درون جامعه ماسود جسته وتالش كرده اند تابا تاريخ سازي هاي دروغين كه از 
ي برتوسعه طلبي وخصومت هاي قومي منشاء مي گيرد هويت واقعي خود را انكار وبراي خويش هويتي   خواسته هاي سياسي مبتن

  .تازه ايجاد نمايند
اينان در هويت سازي دروغين ، از تجاوز به حريم ديگر اقوام بيمي به دل راه نداده وبا توسل به وسايل ارتباط جمعي پيشرفته    

آن هم در سرزمين ايران كه ملت آن مجموعه اي از اقوام گوناگون ومذاهب مختلف     ( رابت هاروزگار ما مي كوشند تا از برخي ق
از جمله نزديكي هاي زباني بهره جويند وبا فريفتن نا آگاهان ، در ميان اقوام همسايه پايگاهاي سياسي پديد آورند ) مي باشد

  .گاه اتفاق مي افتد كه خود قرباني بازي هاي سياسي مي شوندو. وزمينه را براي توسعه طلبي هاي خود وديگران هموار سازند
تاريخ سازاني كه در خدمت سياست ودولت هاي استعماري قرار مي گيرند چه بسا با دگرگوني هاي سياسي گناهكار شمرده          

  .مي شوند ، ايران ما از اين نمونه ها بسيار به خود ديده است
با آذربايجان ايران كنوني يكي از ) اران(ان ويكي دانستن آذربايجان قفقاز جدا شده از ايران موضوع تركان ومسئله آذربايج  

  .مسائلي است كه دستاويز بازي هاي سياسي شده است 
  .به همدستي ارتش سرخ تزاري يكي از آن موضوعات است 1324مسئله قائله پيشه وري در سال   
هزار سال سابقه حضور در صحنه تاريخ را دارد مراجعه كنيم در مي يابيم كه قدرت  9لغ بر اگر به تاريخ باستاني ايران زمين كه با  

ويگانگي ونيرومندي تاريخ وفرهنگ ايران وبرتري وتفوق  ملت ايران باعث شده است تا اين تاريخ سازان كذاب مستندات تاريخي 
  .را هم ناديده بگيرند

رفتند كه، قوم پارت را كه نام پهلو يا پهلوي از آن منشا گرفته است از نژاد تركان بدانند  آنچنان كه درباره آذربايجان تا آنجا پيش  
  .ايران تاريخي است نسبت دهند) اران( ويا نام آذربايجان را بهانه كنند وآن را به سرزمين ديگري كه جدا از آذربايجان 

هاي ابهام تاريخي را كنار زده شايد وسيله اي گردد براي درك از اين رو هرپان ايرانيست آزاده وآرمانخواه مكلف است تا پرده 
حقيقت وروشني انديشه هاي مردم ميهن ما، به ويژه جوانان آذربايجان ، تا بدرستي دريابند چرا بيگانگان مزدور اصرار دارند كه 

  .قفقاز را با آذربايجان ايران كنوني يكي ندانند) البانيا( سرزمين اران 
  قفقاز اشاره اي تاريخي ميكنيم به اين جدايي ) البانيا( ايي آذربايجان ايران با سرزمين اران براي اثبات جد

  آذربايجان ايران در گستره تاريخ باستان 
  .نام آذربايجان از هزاران سال پيش يكي از نام هاي جغرافياي ايران بوده است  
  است به معناي آتش) ثور( آذر همان واژه  

  .در نوشته هاي پهلوي اشكاني نام اين سرزمين آتوربايگان نوشته شده است  
استرابون جغرافي نگار يونان كه حدود دو هزار سال پيش به هنگام شاهنشاهي اشكانيان ميزيسته است ، علت نام اتوربايگان را  

سردار ايراني بنام .بر ايران دست يافت چون دوران پادشاهي هخامنش به پايان آمده واسكندر مقدوني : چنين بيان مي كند
آتوريات از آذربايجان برخاست وآن سرزمين را كه بخشي از سرزمين ماد بود وماد خرد نام داشت را از افتادن بدست يونانيان نگاه 

  .داشت واز آن پس ماد خرد به نام او آتوربايگان خوانده شد
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ساني بجامانده در آن كتيبه سرزمين آذربايجان به نام آتورپانگان آمده است، در در كتيبه اي كه از دوران شاپور اول شاهنشاه سا  
  .متون ارمني باستان آذرپادگان نوشته شد

  .در شاهنامه فردوسي آذرآبادگان   
  .يجان نوشته اندارببيجان وآذوتازيان اين نام را آذر  

  .كه بدان سرزمين ماد خُرد گفته مي شد مي دانند آذربايجان را بخشي از سرزمين مادبسياري از مورخان ، 
كه در آينده بدان خواهيم .سرزمين ماد قبل از تشكيل سلسله هخامنش به دو بخش تقسيم شده كه خود تاريخي است جدا

  .پرداخت
  

  پاينده ايران 
  دبيركل حزب پان ايرانيست                                                                                                                                               

 
 

 

 

  باد فرخنده اهريمن گريز روز سال آذر، 21                                         
  سرافراز ميهنان هم     

 آن بازگشت و عزيز آبادگان آذر انگيز غرور نجات خاطره و ياد و رسد مي فرا دگر ماهي آذر 21 هم باز     
 آتش در پاك زرتشت سرزمين آن يكسال نمايد، مي شادكام را پرستان ايران ،همه ميهن گرم آغوش به
 به ايران دالور ارتش حركت با ولي ديد ها رنج مزدورانشان و روس ستمگران چنگال در گرفتار و خون و

 ها قرخان با و ستارخان و ها اسماعيل شاه ، ها بابك ، آتروپادها خون هنوز كه ديديم آذربايجان سوي
 تحمل را ايراني و ايران از دوري اي لحظه براي و دارد جريان آذري زنان شير و مردان دلير رگهاي در

 ايراني اصيل خروش با پرست بيگانه و بيگانه با جانانه مبارزه و مقاومت يكسال بدنبال و كرد نخواهند
 بزرگ ملت جاودانگي بارازراز دگر و هميشگي اي جلوه و دادند پايان ستمكاران حاكميت به خويش
 استقبال به كشان هلهله و پايكوبان و گذاشتند جهانيان تماشاي به كننده خيره شكوهي با را ايران

  .كردند شادماني در غرق را ايراني و شتافتند خود ارتشي برادران
 آذر نجات و آذر 21 سالروز ايران بزرگ ملت كنار در و گذشته سالهاي همه چون ايرانيست پان حزب    

 همه و آذربايجان قهرمان مردم و ايران دالور ارتش به را بزرگ روز اين و داشته گرامي را عزيز آبادگان
  .گويد مي باش شاد ايرانيان

  ايرانيست                پان حزب – ايران پاينده                                                                                                        
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  پيروزي ايران در جنگ هاي نا متقارن                                                            
  منوچهر يزدي                                                                    به پشتيباني ملي نيازمند است   

غزه ، آرامشي نسبي در فضاي  سياسي  پديدار گشت ، آرامشي كه در پي يك نبرد هشت روزه بين اسراييل و فلسطينيان    
بد نه نظام دفاعي اسراييل شباهت دارد و چنين به نظر ميرسد كه دولت بريك شوك حاصل از گمي گيجي و سردر بيشتر به

كه از اهت ضرباتي را ، از نفس افتاده است و دوران نقيه ايران و كشيدن خط و نشان قرمزاسراييل در بحبوحه ژاژخايي هايش عل
ك كرد ،  بنظر ميرسد  شكست كه بر اسراييل وارد آمده درميتوان بزرگي فاجعه اي را .ند يافت كرده ميگذرا موشك هاي ايران در

يك از اصول و حقوق بين المللي وفادار نيست ربوده  خواب از چشم  حكومتي كه به هيچ" از نيل تا فرات "سر زمينهايروياي 
تلخي تبديل گرديده  به زهر ست كه ، مدتهاو تصرف جوالن و سينا  1982و  1967اعراب در سالهاي  شيرين پيروزي برطعم . است 

 33و  22جنگ هاي  اثرات خود را در ه و داسراييل ش ينظام حكومتوارد شريان آرام آرام   2000كه  پس از خروج از لبنان در سال 
بردارد دست  اگر آمريكا از حمايت  اين ببركاغذير جنگ هشت روزه غزه نشان داد كه روزه با حزب اهللا نمايان ساخت و حال د

اتي و بنا به ماهيت ذ چالش است ولي درحدود شصت سال است كه ظاهرا  با كشور هاي عربي منطقه اسراييل   . كارش تمام است
سابقه امر گواه است كه  اقتدار . قه بر نمي تابد ايدئولژيكي اش هرگزچشم از ايران بر نداشته و يك ايران قدرتمند را در منط

پهنه درنظامي ايران هرگز خوشايند دولتمردان اسراييل و جريان صهيونيسم بين المللي  نبوده و قدرت نظامي دوران پهلوي را
حتي حمايت از تجزيه ي وو مزورانه عليه اين كشور وارد بازيهاي استعماري ضد ايرانندآسمانها و درياها و خشكي  ارج نمي نهاد 

ست تداوم جنگ را به منظور تخليه نيرو وتوان  كشورهاي خليج فارس  سيا طلبان گرديدند و نيز در تجاوز صداميان  به ايران ،
منطقه و عرب ، درس بزرگي براي ملت ايران بود ، زيرا كشورهاي غربي و اتحاديه  تجاوز صدام به خاك ايران. ندپيشي گرفت

، ابتدا   براي از پاي درآوردن  ايران سياسي غير منتظره قب گرداهر به دوستي با ايران ميكردند ، ناگهان  در يك عاسراييل كه تظ
  .نمودندسوز و ويرانگر  هشت ساله  گير يك جنگ خانماندرفروپاشي نظام گذشته را هدف قرار دادند و سپس حكومت اسالمي را 

و ي رخ نمودند و در يك ائتالف آشكار  دست در دست يكديگر نهاده و بر ايران تاختند اين كار زار دوستان و دشمنان واقعدر    
، اما درسي  كه ايران از اين بازي جديد سياسي فرا گرفت  اين بود كه مي ابر را بر ملت ايران تحميل كردندبرهشت سال نبردي نا

حفظ منافع خود از قرباني كردن نزديكترين ياران شان دريغ كه براي يي بايست  سياست خارجي كشور را تغيير دهد و از دولت ها
ان كرد را به پاي با ملت اير  1357چه آنچه كه غرب در سال گر. ي سياسي را به خودشان باز گرداندندارند چشم بپوشد و رذالت ها

مصر و ليبي و يمن كه دوستان  ن را در سالهاي اخير تحت عنوان بهار عربي در كشورهاي تونس وبه آمشاانقالب نوشتندولي دنيا
ولي كثيف تر از ترديد باقي نمانده كه استعمار با چهره اي جديد ستراتژيك غرب بودند مشاهده ميكند و ديگر براي كسي جاي ا

نيست بلكه  "توهم توطئه  "ه كه دارد اتفاق مي افتد نه تنهان سياست و اقتصاد جهاني نهاده است و  آنچگذشته پا به ميدا
كه ايران با بنا براين ضرورت تاريخي داشت   .ان و مجريان  اين پروژه سياه ، خود با افتخار از بلند گوهايشان اعالم ميدارند طراح

سيستم جك هاي هم پيمانش تجديد نظر نموده وشناخت بازيگران سياسي و آگاهي از نوع بازي  ، در روابط خود با آمريكا و ملي
دفاع موشكي در برابر توطئه گران و درتهاي نظامي جهان نيازمند نباشد،تكيه بري كند كه به قدفاعي كشور را آن گونه طراح

در بر گرفته  ميتوانست حلقه  آتشيني كه ايران را"دفاع نامتقارن"اي بسيار پيشرفته و گرايش به سمتدشمنان مسلح به سالحه
آن از توانايي نظامي يكساني هاي درگير در شود كه طرف گفته ميجنگ نامتقارن در اصطالح به نبردهايي .نا كار آمد نمايد

ه از عمليات گوناگون، هاي خاص نظامي ندارند بلك فرمول مشخصي براي موقعيت هاي كالسيك جنگبرخوردار نيستند و بر خالف 
متقارن مستقيما اراده دشمن هدف در جنگ نا .شود معموالً براي استفاده از عامل غافلگيري براي ضربه زدن به دشمن استفاده مي

اين تاكتيك جنگي عالوه بر ابعاد نظامي ، ابعاد رواني . يا ديگر كاستي ها را جبران كند يگيرد و ميتواند كمبود تجهيزات وقرار م
عنصر تعيين كننده است زيرا مسئوليت حمله و اجراي عمليات به  "انسان  "ز دارد لذا گفته ميشود در جنگ نامتقارن  عاملني

  :عهده انسان بوده و از شرايط و وضعيت زير بر خوردار است 
  ايمان كامل به اهداف و آرمانها  – 1
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  تجهيزات مناسب سبك و قابل حمل  – 2
  تصميم گيري فردي در كوچكترين واحد  – 3
  آشنايي كامل به اصول جنگهاي چريكي و پارتيزاني  – 4
  مقاوم در برابر مشكالت و قادر به ادامه حيات  – 5
  بر خورداري از پشتيباني مردم براي ايستادگي و مقاومت  – 6
ير نمونه هاي زيادي از در سالهاي اخ.بگيرد  ه جنگ در زمين حريف صورتجنگهاي متقارن مثبت زماني معنا پيدا ميكند ك  

لي امروز به ومتقارن وجود داشته مانند پرتاب سنگ به نيروهاي مسلح اسراييلي كه به انتفاضه سنگ معروف بود جنگهاي نا
به زانو  العاتي و مالي امريكاهاي اطهيزات نظامي مدرن همراه با حمايت پرتاب موشك تبديل شده و توانسته اسراييل را با تج

از ديگر نمونه هاي جنگ نا متقارن ، حمله گروه طالبان و  .آورد و گنبد آهنين اسراييل را كه بدان بسيار دل بسته بود بشكافد در
القاعده كه با طراحي سازمان سيا و حمايت مالي عربستان و قطر و امارات به وجود آمدند و در نبرد با نيروهاي مجهز اتحاد 

وجودشان در ليبي و ب دست آمريكا ميباشند تا با اجيركردن آنان ازپيروزي دست يافتند و تا امروز ابزار و اسبا جماهير شوروي به
ايران . مصر و يمن و باالخره در سوريه و يا هر نقطه اي ديگر از جهان كه الزم بدانند استفاده كنند و يا بهار عربي را رونق بخشند

متقارن رود و دشمن ناچار شد به سمت و سوي جنگهاي نايان عرب اش و كمكهاي غرب ، در پي هشت سال جنگ با صدام و حام
درپي اين آزمون تاريخي بود كه ايران دفاع موشكي را در برنامه هاي نظامي .اميد سازد مجهز به سالحهاي فوق مدرن را نا سرا پا

آرزوهاي اسراييل را براي تضعيف و ... له در لبنان و غزه و خود قرار داد و با ايجاد بازوهاي توانمند در نقاط مختلف دنيا از جم
و به هيچ سازمان راي سالحهاي اتمي است قبل از جنگ هشت روزه غزه ، اسراييل با آن كه خود دا .تجزيه ايران نا كام سازد 

با دولت امريكا وارد چانه زني  نظارتي جهان پاسخگو نيست ولي  براي حمله به مراكز نظامي و اتمي ايران خود را آماده ميساخت و
اما موشك هاي ايراني كه از غزه به  گنبد آهني تل آويو فرود آمد ، دولتمردان اسراييلي را آن چنان در بهت . هاي جدي شده بود 

ره جنگ در اما گست .چار به استعفا گرديد و رجز خواني ها نيز پايان يافت آن كشور ناو حيرت و نا اميدي فرو برد كه وزير دفاع 
و جبهه پهناور شكست خوردگان كه شامل امريكا و اسراييل و برخي كشورهاي عربي و  نه تنها به اسراييل محدود نميشودخاورميا

م توان و نيروي مالي و لجستيكي و نظامي خود را به جبهه سوريه انتقال داده و ايران را  توسط نيروهاي تماتركيه ميگردد ، 
اسراييل كمترين نگراني در شرايط موجود ،.متقارن به مبارزه  طلبيده اند  مزدوراني ديگر  با روش جنگهاي ناتروريستي القاعده و 

از سوي كشورهاي عربي كه اصوال دشمنان تاريخي اش ميباشند ندارد زيرا پول عربستان و قطر و امارات در كنار حمايت هاي 
ي مانند سوريه طلبي هاي اسراييل به كار نميرود بلكه در نابودي كشور هاي عربگيري از زياده طالعاتي و امنيتي تركيه براي جلوا

تنها دغدغه خاطر حكومت  .ن كه جملگي مسلمانند هزينه ميشودامن سازي افغانستان و عراق و پاكستاو مصر و ليبي و نا
ضد  نيستها ايستاده و كانون توطئه هاي، جمهوري اسالمي  ايران است كه در برابر جاه طلبي هاي نظامي و سياسي  صهيواسراييل

الب و جنگ و ترور و ناامني در كشورهاي چنين شرايطي كه قدرتهاي سرمايه داري به ايجاد انقدر .ايراني را هدف قرار داده است
تكيه بر زع به دست خوديها نشانه رفته است ايران بايد اها به روي ساكنان اين منطقه وسيخاورميانه پرداخته اند و همه سالح

اما هم .الق دانشمندان ايراني تكيه كند سالح هاي غرب و شرق امتناع ورزيده و به دانش بومي و فن آوري ملي و استعداد هاي خ
ملت ايران بايد از امنيت اقتصادي . است   "پشتيباني مردمي   "چنان كه اشاره شد يكي از اركان پيروزي جنگ هاي نا متقارن ، 

اينصورت  شتيبان ارزشمندي براي برنامه هاي دفاعي كشور باقي بماند، در غيرخوردار باشد تا بتواند پبري و سياسي و اجتماع
را عليه اركان حكومت  كه اين خود جبهه جديدي اين خالء را پر كرد شونتتوسل به خيگردد يا بايد باتضاد و شكافي كه حاصل م

نبرد با دشمنان ريز و درشت وادار به عقب نشيني و يا در ل ميبرد وگشايد ومشروعيت نظام را زير سوا در داخل كشور مي
  .پرداخت بهاي سنگين آن ميگردد 
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 »آن ديگران«حزب پان ايرانيست و        
                                                                                                                                                               

  سياوش رهايي        
در دوران حاكميت . سالمي استحزب پان ايرانيست همچنان سوژه اي داغ براي نهادهاي به اصطالح پژوهشي جمهوري ا   

جمهوري اسالمي تاكنون سه كتاب و چند مقاله ي به اصطالح پژوهشي مفصل از سوي اين نهادها درباره حزب پان ايرانيست 
اين رقم در صورتي است كه تازش هاي رسانه هايي چون خبرگزاري فارس، روزنامه ي كيهان، هفته نامه جوان . منتشر شده است

  .ساب نياوريمرا به ح... و
آقايان به » عالقه«از آن جا كه بيشتر اين پرداختن ها به حزب پان ايرانيست در دو سال گذشته بوده است، نشان مي دهد    

پان ايرانيسم، پان «آخرينِ اين موارد، مقاله اي است با عنوان . حزب پان ايرانيست به گونه اي تصاعدي در حال افزايش است
شماره  ي پنجاه و هفت و پنجاه و هشت فصلنامه ي در » 1330 – 1320ند تشكيل حزب پان ايرانيست، ايرانيست ها و فرآي
  .تاريخ معاصر ايران

  :داراي دو ستون اصلي است كه همواره تكرار مي شود ... اصوال همه ي اين نوشته ها اعم از كتاب و مقاله و خبر و
  !بل اعتنا و بدون هيچ پايگاه مردميحزب پان ايرانيست گروهي است كوچك، غير قا )يكم 

دانسته نيست اگر حزب پان ايرانيست حزبي كوچك و بدون پايگاه مردمي است اين همه پرداختن بدان و اين همه فشار براي   
هم ايشان در سال . صفحه پرداخته اند 65در  1330تا  1320در مقاله ي اخير آقاي شاهدي به حزب در مقطع زماني ! چيست؟

به حزب پرداخته بودند و البته در جاي جاي كتاب هم يادآور شده بودند حزب پان  در كتاب شان در پانصد و هفتاد صفحه 1388
 !ايرانيست چه در دوران پهلوي و چه امروز گروهي كوچك با اعضايي اندك مي باشد

  استناد همه ي اين نوشته ها به كتاب ناصر انقطاع )دوم
بي است كه آقاي ناصر انقطاع چند سال پيش در آمريكا منتشر محور بنيادين همه ي اين نوشته ها اعم از كتاب و مقاله، كتا  

ناصر انقطاع از اعضاي مكتب پان !  كرد كه ظاهراً سال گذشته نيز با كسب مجوز از وزارت ارشاد در ايران به چاپ رسيده است
نامبرده با نوشتن كتابِ . ستپيو) كه به تجزيه بحرين راي مثبت داده بود(ايرانيسم بود كه بعدها به حزب ايرانيان دكتر صدر 

سراسر مغرضانه و بي پايه و اساس خود نشان داد كه پس از شصت سال نتوانسته است درگيري هاي دوران نوجواني خود و 
خوشبختانه با انتشار . سالگي با سروران محسن پزشكپور و دكتر عاملي تهراني فراموش كند 17 – 16دوستانش را در سنين 

  .د ساواك دروغ بودن بسياري از ادعاهاي كذب ايشان به ويژه در ماجراي بحرين بر همگان ثابت شدبخش هايي از اسنا
 اما مقاله ي اخير؛

اين موسسه در معرفي خود . مي باشد»  موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران« فصلنامه ي تاريخ معاصر ايران متعلق به    
اشخاصي كه هم اينك اين موسسه را در دست داشته و اداره مي كنند ارايه  هيچ توضيحي درباره بنيان گذاران آن و شخص يا

با بهره گيري از «  1365تنها شناختي كه تارنماي اينترنتي اين نهاد به ما مي دهد اين است كه اين موسسه در سال . نمي كند
تصاوير موجود از مخزن اسناد . »كل گرفت اسناد قابل توجهي كه پس از پيروزي انقالب در اختيار اين مركز قرار گرفته بود ش

  .اين موسسه هرگونه احتمال مستقل و غير دولتي بودن آن را به صفر مي رساند
را » حزب پان ايرانيست « كتاب  1388ايشان پيش از اين و در سال . نويسنده ي مقاله ي مورد گفتگو آقاي مظفر شاهدي است  

 1330 – 1320مقاله ي اخير در حقيقت بخش سال هاي . سي منتشر كرده بودنداز سوي موسسه مطالعات و پژوهش هاي سيا
  .همان كتاب است با اندكي مطالب و عكس هاي بيشتر

اين است كه ايشان در پژوهش خود حتي » ارزشي«نكته ي آغازين در خصوص پژوهش آقاي شاهدي و اصوال ديگر نويسندگان   
ايشان هيچ گاه براي تهيه مقاله و . ك پژوهشگر و نويسنده است رعايت نمي كنندظاهر بي طرفي را كه از صفات بايسته ي ي

  .كتاب هاي خود هيچ تماسي با حزب پان ايرانيست نگرفته و نخواسته اند كه از اين دريچه نيز مطالبي به پژوهش خود بيافزايند
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قرار داده اند، جدا از  1320از آن جا كه آقاي شاهدي كتاب ناصر اقطاع را مرجع اصلي خود در پرداختن به رويدادهاي دهه   
اشتباهاتي هم چون عضويت سروران . افتادن در دام غرض ورزي هاي ايشان طبيعتاً مرتكب همان اشتباهات تاريخي شده اند

  .كه كامال نادرست است» انجمن«پيش از تشكيل » برنا«م پزشكپور و عاملي تهراني در حزبي با نا
مجله ي تاريخ معاصر ايران در شماره ي پنجاه و سه و پنجاه و چهار خود نيز اقدام به چاپ مصاحبه اي با دكتر حسين تجدد   

ستين هموندان مكتب پان دكتر حسين تجدد از نخ. »حزب ايرانيان و مروري بر كارنامه پان ايرانيست ها « نموده بود با عنوان 
ايرانيسم و حزب پان ايرانيست هستند كه در نخستين كنگره ي حزب پان ايرانيست از سوي باشندگان به عضويت در كميته ي 

 1349ايشان بعدها در سال . عالي رهبري حزب و همچنين به عنوان يكي از پنج نفر اوليه و دايمي مكتب پان ايرانيسم درآمدند
  . رانيست جدا شده و با تشكيل حزب ايرانيان توسط دكتر فضل اهللا صدر به اين حزب پيوستنداز حزب پان اي

  
  

  دكتر حسين تجدد                                                                                                                                                                            
  
   

دكتر تجدد نيز هرچند در گفتگوي خود از غرض ورزي دور نمانده، اما روايت هاي تاريخي اش از مكتب پان ايرانيسم و حزب پان 
  . ايرانيست غالباً درست و دقيق است

ك نقد مي تواند همراه با ارايه پايان سخن اين كه حزب پان ايرانيست هيچ گاه خود را از نقد و نظر بي نياز ندانسته است اما ي   
باور ما بر اين . ما از نوشته هايي مانند مقاالت اخير نيز استقبال مي كنيم. ي اطالعات درست تاريخي به مخاطب نيز همراه باشد

واند است كه خواننده ي آگاه ايراني كه در سي سال اخير با انواع و اقسام اين گونه تاريخ سازي ها آشنا شده به خوبي مي ت
  .همانند يك اره مويي اطالعات درست و نادرست را از هم جدا كند، هرچند هم كه اين اطالعات درست اندك باشد

  
  
  

  ايران بزرگ آرمان بزرگ مي خواهد                   
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نتاجراي عادالنه قانون ، به دور از خشو: ستار بهشتي              

 اعتنايي بي و جوان نويس وبالگ بهشتي ستار مرگ باره در كشور قضايي دستگاه روزه چند سرد و سنگين سكوت يك از پس        
 شوراي مجلس تريبون از هم آن... شد شنيده اعتراضي صداي مقننه قوه درون از باالخره تهران، امنيت پليس ودردناك تامل قابل

 ايشان دغدغه مسئول، مقامات سكوت ديوار شكستن از توكلي آقاي انگيزه گرچه.تهران مردم نماينده توكلي احمد زبان واز اسالمي
 ونه " اند داشته باره اين در هايي گيري موضع خارجي هاي رسانه"يا و".. اند كرده بپا خارجي هاي دولت كه است غوغايي"باره در

 باز و"شويد خفه" بودند گفته ستار بازماندگان به كه سبب بدان نه و ميشد شنيده ايران در اي خانه هر ديوار پشت از كه هايي زمزمه
 مجلس فضاي در خواهي خون و طلبي حق صداي حال هر به.بود رفته تنها جوان يك با نابرابر نبرد به سيستم يك كه سبب آن به نه

 و افتاده اتفاق مرگي ، دهند نمي توضيح خصوص اين در قضايي دستگاه و خارجه وزارت چرا.... ": ميگفت كه پيچيد اسالمي شوراي
 ودرپايان نگشت غافل خود اهداف از ميباشد كشور اداري سيستم در مالي فساد پيگير كه توكلي آقاي"... شود داده توضيح بايد

 باشيد فساد به متهم و فاسد منصبان صاحب و مسئوالن دنبال به نويسان وبالگ به گيري سخت بجاي كنم مي توصيه «:گفت سخنانش
 پرونده اين به بروجردي آقاي پرستي سر به هياتي شد قرار كه بود سخنان اين پي "... آورند مي مردم سر به را بالها گونه اين كه

 از نقل به.  بود انگيز غم و كننده مايوس شد نقل جرايد در بروجردي آقاي از كه مطلبي اولين.  كن ابالغ مجلس به را نتيجه و رسيدگي
 رابطه اين در البته ": كرد اضافه وي ... !! " دارد وجود باشد مرده طبيعي مرگ به بهشتي ستار اينكه احتمال ":  بود شده اعالم ايشان
 معاند نيروهاي با ها مدت مرحوم كه است آن خاطر به امر اين كه دهند مي انجام نمايي بزرگ انقالب معاند هاي رسانه بخصوص ها نه رسا

 همين به كه است داشته ضدانقالب نيروهاي تغذيه براي نزديكي ارتباط هايش ايميل يا و وبالگ طريق از كشور از خارج در ضدانقالب
 شخصيت يك بروجردي اقاي البته"...دارد بسيار فاصله واقعيات با طبيعتا كه رويكردي كنند، مي سازي پروژه زمينه اين در آنها دليل

 ديگر كه اي كليشه هاي حرف نرسيده راه از دليل همين وبه كرده گير نظام مصلحت قلمدان در اش قلم و است امنيتي ، سياسي
.  نمود زايل را برجردي نظر اظهار اندوه كه زد سوسو روشني نقطه ديگر سويي از اما نيست اعتنا قابل زياد و ه كرد بيان ندارد خريدار
 نظريه قانوني پزشكي " : گفت بهشتي ستار مرك باره در نظر اظهار اولين در قضاييه قوه سخنگوي و دادستان اي اژه محسني آقاي

 عالمت داراي هايش ران از يكي و كتف پشت دست، پا، ساق جمله از فرد اين بدن جاي پنج شده اعالم آن در كه است داده مفصلي
 خون گونه هيچ او صورت و سر در كه شد مشخص شكافي كالبد در اينكه ضمن. ندارد شكستگي و ديگري خاص آثار و است كبودي
 اعضاي از برخي و كبد شناسي سم هاي آزمايش و مرگ تامه علت و قطعي نظر اعالم براي قانوني پزشكي. است نشده مشاهده مردگي

 امروز البته شود انجام ها آزمايش اين سريعتر هرچه كه خواستيم آنها از اما بكشد طول روز 45 تا است ممكن و است زمانبر فرد اين
 قوه رئيس ويژه دستور از اي اژه.است نشده مشاهده خاصي مورد شناسي سم آزمايش در كه دادند اطالع ما به تلفني صورت به نيز

 تهران، دادسري كريم، رباط دادسراي از كه اند كرده اعالم الريجاني اهللا آيت: كرد تاكيد و داد خبر پرونده اين به رسيدگي براي قضائيه
 مورد در تحقيقاتي نيز قانوني پزشكي از اينكه ضمن شود ميداني تحقيق است داشته قرار كجا هر در فرد اين كه مدتي و پليس زندان
 صورت به ندارد وجود فرد اين مرگدر تقصيري و قصور اينكه يا شد مشخص ها دربررسي تقصيري و قصور اگر و شود انجام مرگ علت

 قانوني و انساني شرايط در بايد متهم ايراني هر كه انتظار اين. است آورده پديد دردلها اميدي نقطه نظر اظهار اين".شود مطرح مستند
 مرتكب اگر و كند امنيت احساس قانون پناه در ايراني هر بايد نيست، زيادي توقع گردد محاكمه مسلكي و فردي تعصبات از دور به و

 شرافت و امنيت حفظ متولي عنوان به بايد قضاييه قوه. است جامعه امنيت و انسانها حرمت حفظ براساس مجازاتش بداند شد خطايي
 هر وسيله به و سطحي هر در راهكار اين از عدول و ميكند پيدا معنا "قانون عادالنه اجراي " با عادالنه قانون تصويب كه بداند جامعه
 آنارشيسم و مرج و هرج كه است صورت اين در و شد خواهد "قانون "به عمومي اعتماد عدم سبب پذيرد صورت ارگاني

 و باشد حساس كشور امنيتي و پليسي سيستم در خشونت وجود به بايد قضاييه قوه.گشت خواهد حاكم بركشور وشارالتانيسم
 برادران و خواهران يعني ايراني شهروند هر پاي زمينه، دراين زيرا نماند مجريه و مقننه قوه يا و المللي بين و بيروني هاي منتظرفشار

 به و باشيم شاهد كشور پليسي نظامات در را عدالت گردش تا ايم دوخته چشم پرونده اين به ما.ايران دشمنان نه است درميان ما
  . باشيم مباهي ايراني ضد و انساني ضد اعمال و خشونت از عاري فضاي يك در متهمين، براي حتي قانون عادالنه اجراي و امنيت وجود
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ماشا       و    ماشا                                            صد

  جامعه ايراني به كجا مي رود؟
  :درج شده بود توجه بفرمائيد 1391آبان ماه سال  11تاريخ  3821به مطلب زير كه در روزنامه جوان شماره     

   
  تعرض به زن جوان روي پل عابر پياده      
 ما، خبرنگار گزارش به .ميشود كرده، محاكمه تعرض جواني زن به پياده عابر پل روي روشن روز در است متهم كه پسرجواني   

 فريادهاي دلخراش شنيدن با بودند زرند متري 45 ازخيابان عبور حال در ماه آبان ششم شنبه، روز صبح 8 ساعت كه رهگذراني
 درحال كه جواني پسر ديدن با رساندندو پل به را خود زده شتاب كرد مي كمك درخواست پياده عابر پل روي از كه جواني زن

 به را او بعد لحظاتي نبود، جوان زن رهاكردن به حاضر رهگذران ديدن با كه جوان پسر .رفتند او سوي به بود جوان زن به تعرض
 دست از فرار براي بعد لحظاتي جوان پسر .كرد خواهد پرتاب به پايين پل روي از را جوان زن كرد تهديد و كناره پل كشاند

  .شد پليس تحويل و مردم دستگير سوي از كه بود فرار حال در پاره سهاي لبا وبا انداخت پايين به را خودش پل كنار از  رهگذران
 من به ناگهان جوان مرد پل روي كه بودم سركار به رفتن حال در: گفت زخمي بدني  با تحقيقات از شاخه نخستين در جوان زن   

 بودم كرده كمك كنند  وحشت من به كه خواستم مردم از و كردم كشيدن جيغ به شروع من. كرد تعرض من به تهديد كرد با حمله
 اتهام گفت ها بازجويي اولين در نيز متهم .نيستم گذشته برمن كه جنايتي بازگويي به وقادر بودم شده شوك دچار داد ادامه او

 ديدم را جوان زن رسيدم پل به باالي وقتي. رفتم بيرون خانه از و خوردم زيادي مشروب مقدار صبح روز آن. دارم قبول را خودم
 گزارش.كردم عملي ام را شيطاني نيت و كردم حمله او به همين به خاطر كنم تعرض او به كه شدم وسوسه. است حال عبور در كه

 شاهد كه جوان مرد دو تحقيقات از ديگري شاخه در است گرفته قرار جنسي آزار جوان مورد زن داد نشان هم قانوني پزشكي
 كمك درخواست پياده عابر پل روي از كه زني جيغ صداي شنيدن با كه بوديم خيابان از عبور حال در گفتند پليس به ماجرابودند

 انجام از بعد .بود جوان زن به تعرض حال در متهم پل رسيديم روي به وقتي. رسانديم پل باالي به را شتاب زده خودمان كرد، مي
  شود مي حاضر محاكمه ميز پاي زودي متهم به و شده فرستاده تهران استان كيفري به دادگاه رسيدگي براي پرونده تحقيقات

                                                                                * * * * * * * * * * *  
مي قطعاً بياد دارند كه در زمان رژيم گذشته نيز چنين حالتي براي خانمي در بازار ميوه بهجت آباد تهران رخ داد خوانندگان گرا   

كه البته موضوع آن با اين وضعيت كامالً متفاوت است ، سال ها قبل به سبب بدحجابي خانمي معلوم الحال ، مورد تعرض عمله اي 
بر را چگونه بايد پذيرفت كه دختركي تنها براي رسيدن به محل كار خود عبور از روي پل در كنار خيابان قرار گرفت ، اما اين خ

عابر پياده را برگزيده است وناجوانمردانه موردتعرض يكي از همين اراذل و اوباش قرار مي گيرد كه تعدادشان در خيابان هاي 
بزرگ درحاشيه همايش ملي امنيت محله محور با اشاره به  تهران و شهرستان ها كم هم نيست ،آنگونه كه فرمانده انتظامي تهران

به پليس منتقل مي شود ، مربوط به اراذل  110اين كه جرايم محالت متفاوت است گفت عمده ترين شكايات مردمي كه از طريق 
 35سال گذشته پليس در دو: سردار ساجدي نيا گفت)  1391آبان  11-روزنامه جوان.( واوباش، مواد فروشان خردو معتادان است 

وي ادامه داد با .تدوين كرده است» امنيت محله محور«اولويت ودغدغه ذهني وفكري مردم را مشخص وبرنامه اي تحت عنوان 
شاهد افزايش امنيت واحساس امنيت در محالت بوده ايم، براين اساس اراذل واوباش » امنيت محله محور« اجرايي شدن طرح هاي

ند وبرخوردهايي كه اكنون با اين گروه از افراد وكساني كه آرامش وامنيت مردم را به مخاطره مي اندازند سطح شناسايي شد 3در 
بي گمان فرمانده محترم انتظامي تهران بزرگ به اين مهم واقف مي باشند كه حضور شفاف وغير . نتيجه گزارش هاي مردمي است

عي از جامعه ايراني گسترش يافته وروزانه نيز به وسعت آن افزوده مي قابل انكارروحيه اراذل گري واوباش بودن در سطح وسي
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شود، امنيت وآسايش مردم به ويژه خانم ها آنچنان به مخاطره افتاده است كه در روز روشن اين چنين مورد تعرض قرار مي گيرند 
د در اختيار دارند ، آسيب نبينند دخالت واي بسا مردم هم از ترس وبيم اين كه با سالح سرد وگرمي كه اين قشر از اوباش ولگر

واز طرفي مردم هم اين روزها از روحيه بي تفاوتي بهر مي برند واين دردي است كه جامعه را در بر گرفته است واين از . نمي كنند
نااميد وعبوث ،  خانواده هاي سردر گريبان ، جوانان.آن بدبختي هايي است كه شوربختانه در ايران عزيز در حال گسترش مي باشد 

بي كاران روزافزون ، وبسياري از بالياي دامنگير مردم ايران كه تماماً ناشي از بي برنامه بودن دولت ها ، به ويژه دولت هاي نهم 
وبدبختانه روز به روز .ودهم نشأت مي گيرد، ستمي كه اين دولت ها براين مردم تحميل كرده اند در طول تاريخ سابقه نداشته است

به وخامت اوضاع افزوده مي شود، آيا به راستي كسي هم هست كه به فرياد مردم برسد ؟ خدايا به تو پناه مي آوريم واز تو  نيز
مردم ميهن ! ياري مي طلبيم ، خود چاره اي بينديش، حيف است كه اين ملت بافرهنگ وتاريخ ساز ، به چنين سرنوشتي مبتال شود

وذليل شوند الابالي گري، پرخاشجويي، وبسياري اعمال زشت وغير اخالقي وانساني ، ما حقشان اين نيست كه چنين خوار 
  .دريغ است ايران كه ويران شود ، كنام پلنگان وشيران شود.جايگزين انسانيت ، مردانگي وبزرگ منشي شده است

  
  آذر  16آذر يا 21
آذربايجان از چنگال اهريمن آشنا هستيد، در آن روزگاران به مناسبت آذر ، روز رهايي  21هم ميهنان ارجمند بطور يقين با واژه      

وار آن دي و ونام آنها بر درا ديدن تابلوهاي هاي گوناگون، برمكان ها ،خيابان ها، نام هاي به ياد ماندني مي نهادند تا مردم ميهن ما ب
اً در اذهان يادشان راگرامي مي داشتند، از آن جمله نام آن نام ها برايشان زنده شده ومجدد مكان ها ، خاطرات مربوط به صاحبان 

ي وابسته به روسيه مي باشد ، همسايه خونخوار ورآذر كه يادآور روز نجات آذربايجان عزيز از چنگال گروه فتنه گر پيشه 21
ود ملحق يه وبه خاك خشمالي سرزمين ما كه با همكاري روباه پيرمكار انگليس بسياري از قسمت هاي سرزمين مادري ما را تجز

ره جمهوري هاي اقماري خود خودپسند را نهاده وآنان را در زم كه بعضاً براي برخي از اين قسمت هاي تجزيه شده نام هاينمود 
بود،البته ه درآورده بود وچند صباحي نيز فرهنگ وزبان آن ديار را تغيير داده ودر كسوت كمونيستي آنان را در جهان معرفي كرد

نماند كه اين نامگذاري با برنامه ريزي وآينده نگري صورت گرفته است، از جمله اين مناطق تجزيه شده اران مي باشد كه به  ناگفته
را نيز از ايران جدا ساخته وتمامي آن بخش از سرزمين جنوبي  آذربايجان تغيير نام داده شد با اين نيت كه در آينده آذربايجان 

جان شوروي معرفي نمايد كه اجل مهلت نداد وتمام تشكيالت گسترده غول سفيد درهم ريخته شد مادري ما را به نام آذرباي
وجمهوري هاي وابسته به شوروي هر يك داعيه استقالل كردند ومجزا شده وبراي خود دولت هاي مستقل تشكيل دادند 

      از خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران را به نام  آذر، روز رهايي آذربايجان نام يكي 21وروسياهي به ذغال ماند  به مناسبت روز 
، يكباره پس از فروپاشي رژيم قبلي شناخته شده بود، اما بهما براي مردم آذر  21آذر نام گذاري كردند وسال ها اين خيابان با نام 21

منشعب خيابان كه از بلوار كشاورز  آذر را از ديوار اين 21تابلوي ) جمهوري اسالمي( عناصر نفوذي كمونيست در سيستم حكومتي 
تن از دانشجويان چپي دانشگاه تهران در درگيري هاي  آذر روزي است كه سه 16اال بردند، آذر را ب 16ند وتابلوي مي شد را بر داشت

هدفي ير نام با آذر تعويض كرد؟ آيا اين تغي 16ي را نمي شد با سووال اين است كه نام هيچ خيابان.دانشگاه تهران به قتل رسيدند 
آذر را بريكي از خيابان ها بگذاريد مي توانستيد خيابان شرقي دانشگاه  16خاص صورت نگرفته است؟ شما كه مي خواستيد نام 

آذر را بر يكي ديگر از خيابانهاي تهران  21صورت داديد بهتر نبود كه نام  را آذر تغيير دهيد، حاال كه اين تغيير نام 16تهران را به 
آذر مي شناسند، مانند بسياري از خيابان  21آذر امروزي را همچنان با نام  16خيابان  تهران ذاشتيد ؟ بهر حال مردم قديميمي گ

بهرجهت سالروز رهايي آذربايجان از چنگال ديو صفتان وابسته به روسيه را به ملت ايران . ها كه با نام قديمي اش ناميده مي شود
زماندگان اردوگاه شكست خورده كمونيسم كه بدبختانه وموزيانه در بسياري از دستگاههاي اداري ما وبراي با .شادباش مي گوئيم

نفوذ كرده وبه پياده كردن افكار خود مشغول مي باشند از خداي بزرگ مي خواهيم كه به راه راست هدايت شوند ودست از 
  .شيطنت هاي خود بر دارند
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  طلب؟ فرصت يا طلب هويت
  خزادفر رستم                               

  .هستند بشر حقوق فعال هم القائده جنگجويان باشند مدني فعال تركها پان اگر  
 ايم خواند و شنيده بسيار. است رواج حال در ايران سياسي جامعه در مدني فعال و طلب هويت چون اصطالحاتي كه است چندي  
 هاي رسانه برخي گذشته سال دو يكي در. شود مي استفاد... و مدني فعال عبارت از تر خاص هاي گرايش با خاص افرادي براي كه

 اگر. باشند داشته توجه آن محتواي به اينكه بدون اند كرده استفاد واژگان اين از نيز امريكا صداي و فردا راديو مانند زبان فارسي
 مستعار هاي بنام اند شده تبديل طلب هويت يا مدني فعال چون عباراتي گفت بايد كنيم ارزيابي را مسئله بخواهيم تعارف بدون
 يا و شده دستگير نگاران روزنامه يا و سياسي فعاالن براي اسامي اين از خبري هاي رسانه كنون تا. ستيزي ايران و طلبي تجزيه
 تركي پان ويژه به قومي هاي گرايش داراي شوند مي ناميده مدني فعال كه كساني اكثر. اند نكرده استفاده سياسي زندانيان ساير

  .هستند
 كه است فردي پيداست نامش از كه هگون آن مدني فعال! خير يا دانست؟ مدني فعال را عده اين توان مي آيا كه بينيم به حال  

 هاي فعاليت با كند مي سعي و است تاريخي يا) زنان حقوق( ساختاري يا...) و فرهنگي ميراث( فرهنگي دغدغه سري يك داراي
 دايره بينيد مي كه گونه همان. نمايد ايفاء يابد تغيير بايد كند مي فكر چه آن تصحيح در نقشي خود سهم به اجتماعي سازنده
 در ها اقليت حقوق احقاق جهت در كه شود هم كساني شامل تواند مي حال عين در و است گسترده بسيار مفهوم اين مصاديق
. باشد دارا را شهروندي حقوق و مدنيت و فرِهنگ از رنگي بايد باشد چه هر عبارت اين مصداق ولي. كنند مي تالش اي جامعه
 مدني فعال يك كه اهدافي به رسيدن. آيد نمي بدست خشونت يا اسلحه با) زيست محيط يا زنان يا قومي حقوق( شهروندي حقوق
. مقابل طرف يا ديگران موجوديت و فرهنگ تاريخ، انكار نه شود مي حاصل "اقناع و حوصله" طريق از باشد آن درگير دتوان مي
  .دارد فكري و سياسي بلوغ عدم از نشان آورد دست به ديگري نفي طريق از توان مي را مدني مطالبات كه رويكرد اين

 دقيقا و فعاليت نوع اين براي الزم هاي ويژگي فاقد اند گذاشته برخود مدني فعال نام كه كساني و مدني حقوق مدعيان واقع در  
 از بااليي درجه داراي) آذربايجان دشمن عمل در ولي( آذربايجان مدعي افراد و ها گروه. هستند آن با منافي خصوصيات واجد

 عقاليي غير ايه كنش ساير و فيزيكي برخورد احتماال و مقابل طرف به حمله و زني اتهام هرگونه آماده و ، شده نهادينه خشونت
 رعايت را عنوان اين الزامات عمل در دانند مي مدني فعال را خود ها رسانه در حضور مشروعيت كسب براي كه عده اين. هستند

 كه عكسي نوع هر و خاكستري گرگ عالمت مانند خشونت حامل نمادهاي از خودمراسم هاي  در ها آنان نمونه براي. كنند نمي
 باصطالح همان تا شود مي باعث ناخودآگاه آنه ب اعتقاد يا دلبستگي و نماد اين صرف. كنند مي استفاده باشد درنده گرگي نشانگر
  . باشد مقابل طرف به فيزيكي حمالت شايد و گويي ناسزاي ، فحاشي آماده لحظه هر مدني فعال

 حركت به توسل با است نتوانسته جهان كجاي هيچ در كسي. ندارد مدنيت و نشيني شهر فرهنگ با نسبتي هيچ رفتارها گونه اين  
 متمدن انسان مهم ابزارهاي از يكي همواره اقناع و گفتگو روش بلكه ،آورد دست به مدني يا حقوقي امتيازاتي فاشيستي هاي

 به متوسل استعمار و آپارتايد با مقابله براي ،ماندال و گاندي. آيد مي شمار به فرهنگي و اجتماعي اهداف به رسيدن جهت امروزي
 ادعاي طلب تجزيه هاي گروه. آزمودند را آميز صلح و مدني واقعا هاي روش بلكه. نشدند طلبانه توسعه هاي برنامه و نژادپرستي

 كلمه دقيق معناي به اند نشده موفق هرگز اينكه از جداي و دارند را ،دانند مي نام شونيسم و راسيسم را آن كه آنچه با مبارزه
 شدند... و ستيزي نژادپرستي،شونيسم،ديگر به مبتال مسير اين در خود نمايند، اثبات را مقابل طرف بودن شونيست و نژادپرست

  .است مشهود هايشان نوشته و كالم البالي در راحتي به كه
 مي داده نسبت شونيسم بنام بيروني بعد ،فاقدي و فرضي دشمن به ابتدا كه...  تحقير و نژادپرستي،تبعيض مانند هايي مفروضه  

 و فهم از ناتواني نتيجه در و عده اين ميان در فكري نخبگان حضورء خال نظري، سياسي،فقر بلوغ عدم بعلت اندك اندك شد
 نتيجه مدت بلند در هرگز نيز افراد يا وقايع نمايي بزرگ. شد تبديل طلبي تجزيه گفتمان هاي واژه كليد به ،وقايع از درست تحليل
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 از استفاده نمونه براي. كند كمكي طيف اين موجود هايءخال به نتوانست عمال نيز سازي قهرمان و سازي چهره.است نبوده بخش
 بجا نا و زائد هاي نمايي بزرگ و نوشتند مي مطالبي دانشجويي يا ديواري نشريه در بعضا كه طلباني تجزيه براي نگار روزنامه عنوان
  .باشد داشته درستي تبليغاتي كاركرد نتوانست حتي و نداشت فكري ضعف و وضعيت در تاثيري

 اجتماعي مشروعيت نوعي است درصدد هم كه بود هايي اصطالح تبار از حدودي تا نيز طلبان تجزيه براي مدني فعال واژه گزينش  
 حقوق احقاق درصدد كه كساني و اجتماعي فعاالن درجه به را اجتماعي ضد شكنان هنجار هم و كند فراهم جماعت اين براي

 همين به! طلب تجزيه نظام پياده و عناصر رمز اسم به شد تبديل عبارت اين كه ديديم عمل در اما. ببرد باال هستند شهروندي
  .گرفت قرار اهداف همان خدمت در معنايي قلب با نيز طلبي هويت شناسانه جامعه عبارت نسبت

 تجزيه. باشد تواند نمي عبارت آن به منتسبان واقعي ماهيت ي نماياننده هرگز طلب هويت و مدني فعال كلي و مبهم عبارات  
 سياسي ماهيت كنند مي سعي ،جامعه افراد اعتراضات و اجتماعي بازخواست از فرار براي نامند مي طلب هويت را خود كه طلباني
 ويژه به ايراني جامعه در مسائل از بسياري قبح و سنح هنوز كه دارد آن از نشان امر اين. دارند پنهان نام قلب طريق از را خود

 هاي فرقه رو اين از. دنرو مي بشمار بزرگ گناهيكشور به خيانت و واال ارزشي پرستي ميهن هنوز. است نرفته ميان از آذربايجان
     پا زير را جامعه هنجارهاي و ها ارزش كه شوند مي محسوب اي اجتماعي ضد و مطرود هاي گروه جمله از تركيست پان مختلف

 سرزنش يا بازخواست مورد تا دارند مستعاري عناوين و اسامي به نياز عمومي عرصه و جامعه در حضور براي نتيجه در گذارند، مي
 عموم ديد از كه) تركيه يا باكو(ديگر فرهنگي هاي حوزه و كشورها سمت به افراطي گرايش توجيه براي كه همان گونه نگيرند قرار

 پشتوانه بدون مفروضات و ها برساخته سري يك كردن مطرح و تاريخ نويسي باز و تحريف به نياز شود مي تلقي خودباختگي
 واكنش» طريق از و دهند نشان افراد اين برابر در بيشتري عمل شدت ايراني جامعه كه است رسيده آن زمان. دارند و داشته ذهني
 في هاي عبارت طلب هويت و مدني فعال. بنمايند هستند آن پيومدن حال در كه مسيري نادرستي متوجه را آنان »مدني هاي
، تا خيانت وجفاي آن ها به اند زده چهره بر ماسكي گويي صفات اين انتساب طريق از طلبان تجزيه و هستند ارزشمندي نفسه

وراي اين حرف وحديث ميهن در پس نقاب ريا وتزوير به ظاهر پنهان شود، اما غافل از اين كه حكم وقضاوت بي رحمانه ي تاريخ 
است، زيرا هيچ خدمتگزاري خدمت اش به ميهن وهيچ خائني هرچه قدر خود را از اذهان پنهان نمايد، از اين قضاوت بي نصيب 

  .چه بسيارند خوش نام هاي تاريخ ميهن ما وچه زبون وخارند خائنيني به سرزمين مادري ما. نخواهند بود
  
  

  ) كاسپين( ران كشف نفت وگاز در درياي مازند   
براساس آخرين گزارش هاي منتشر شده از سوي وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران منابع بسيار     

غني نفت وگاز پس از مدت ها مطالعه وكار كارشناسي وحفاري در بخشي از اين دريا كه به لطف 
كاهش يافته، % 20د به حدو% 50كشورهاي تازه استقالل يافته وپشتيباني غرب وروسيه سهم ايران از 

كشف شده است كه مي تواند در آينده ثروت ملي مارا فزوني داده واگردرست از منافع ودرآمدهاي 
حاصل ازآن استفاده شود مي توانيم در آينده اي نه چندان دور نسبت به بهره برداري بهينه از اين منبع 

لبته به شرطي كه مثل حيف وميل خدادادي در راستاي آباداني سرزمين مادري استفاده نمائيم ، ا
  .درآمدهاي حاصل از فروش نفت در اين دو دوره حكومت دولت هاي نهم ودهم نشود
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  فدرالي نظام تشكيل پيشنهاد تا اقتصادي فالكت از 
  كيان لطفي مصطفي                                                                                                                                                              

 پيشنهاد اي  توسعه موانع از عبور و كشور توسعه هاي برنامه موفق اجراي براي اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز   
  .است داده را فدرالي نظام تشكيل

 هاي برنامه زماني دوره با مقننه دوره و مجريه قواي فعاليت دوره زماني تطابق نبود: از عبارتند گزارش اين در شده ذكر موانع   
 آمار و فني نامتناسب توان بازار، سازوكار در نامناسب دخالت نفتي، درآمدهاي به بودن متكي ايران، اقتصاد ساختار ايران، توسعه

 ها، برنامه محتواي با ها گذاري هدف و ها بيني پيش تناسب عدم ريزي، برنامه در پيشرفت و تكاملي روند عدم كشور، اطالعات و
 بودن كمي ساله، پنج زماني ظرف در برنامه كلي هاي سياست بودن اجرا و تحقق غيرقابل زيست، محيط و مالكيت حقوق مساله

  .دولت و مجلس روابط در موجود اشكاالت و كلي هاي سياست از بسياري
 بين اقتصادي گسترده ارتباط مدد به نيز داخلي موجود اقتصادي تحرك همين و ندارد كشور مناطق به ربطي هيچ فوق موانع
 دوش بر سنگين هاي هزينه تحميل باعث كه است كشور اداره دستگاه مشكالت و مسائل گوياي شده آورده موانع. است مناطق
  .است شده مردم

 در اي توسعه و عمراني برنامه 10 مدت اين در و گذرد مي ايران در ريزي برنامه شروع از سال 65 حدود كه آمده گزارش اين در   
  است؟ بوده ميزان چه انقالب از پيش هاي برنامه رشد و موفقيت درصد كه نيامده ميان به ذكري ولي است شده تهيه نوع سه
 پسرفتها و موانع اين دچار اقتصاد آيا بود؟ فدرالي پيشين نظام آيا. است حضيض در انقالبي اقتصاد و بود اوج در ملي اقتصادكه 
  بود؟
  است؟ شده اشاره آن دوباره فعاليت بودن مطلوب به گزارش در كه كرد منحل را بودجه و برنامه سازمان كسي چه
 بودجه و شوند آنجا كلان مدير و رئيس و استاندار هايشان نورچشمي تا ساختند طويل عريض هاي ارگان و ها استان كساني چه
 كنوني نهادهاي مشكل دهند؟ مي توسعه هاي برنامه بر نظارت امر براي مستقل نهاد يك تاسيس پيشنهاد دوباره و ببلعند؟ را ها

 با اي عده است قرار البد شوند؟ نمي بازخواست و منحل چرا دارند مشكل اگر و جديد نهاد چرا ندارند مشكلي اگر چيست؟
  !شوند فدرال فرماندار و ستاد عضو آنچناني مزاياي و حقوق

 پي، در پي هاي اختالس ها، آقازاده حاج و ها آقازاده غيرقانوني، هاي اسكله قاچاقچي، برادران ايران اقتصادي فالكت مشكل   
 داغ بازار ،... و نفت هاي پول دالري و ريالي ميليارها و ها ميليون شدن گم خواري، رانت ها، بانك به ها درشت دانه هاي بدهي
 واردات و خام مواد صادرات داللي، رواج داخلي، كننده توليد نابودي دادستاني، در اقتصادي مفاسد هاي پرونده شدن گم رشوه،
 سرمايه براي ثباتي بي و ناامني دامپروري، و كشاورزي اضمحالل احتكار، ربا، و خواري نزول بازي، سفته ضروري، غير اجناس
 تاريخ و شرايط و اقتصاد به ناآشنا مسئوالن و مديران مذهبي، مؤسسات به شده وارد سرمايه و پول نداشتن بازگشت گذاري،
 هرچند كشور، نواحي و مردم نه است....  و اقتصادي اخبار و آمار ضعف اقتصادي، كالن هاي فعاليت نبودن شفاف ايران، اقتصاد

  .آمد خواهد وارد مملكت اقتصاد به ديگري ضربه مناطق بين ارتباطات و قوانين تغيير و كردن فدرالي با كه
 كرده تر آسان روز به روز را بزرگتر واحدهاي اداره و رسانده حداقل به را ها فاصله و زمان كه سرعت و تكنولوژي درياي اين در

  بدهد؟ پيشنهاد را فدراليزم كه رسيده نتيجه اين به پژوهش مركز چگونه
 و مسئوالن از غير به ببرند سؤال زير را انقالب از پيش نظام و ايران جغرافياي از اعم چيز همه اند خواسته مي مجلسيان گويا  

  !؟را سال 34 اين طي اقتصادي هاي طرح مجريان و مديران
 عالج كه نيست تعجب مايه مصلي و مسجد در را كتاب نمايشگاه و كنند برگزار دانشگاه در را نماز كه كشوري در حال هر به  

 .ببينند كشور كردن فدراليزه در را اقتصاد
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  نداي حقي كه در مجلس طنين انداز شد

  
هاي  كه اكثر نمايندگانش از طريق انجام هزينه هاي گزاف وبه دنبال اعمال نفوذ در بين طايفه يپاره اي اوقات در همين مجلس   

خدامنشي به پارلمان راه پيدا مي كنند وغافل از اين هستند كه تا پايان دوره نمايندگي در مجلس گوناگون ودر نهايت به سبب كد
ان ، بلكه براي دست يابي به اهداف ونيات خاص خويش حاضر شهرشنه ازروي دل سوزي براي مردم كه  مي باشندوام دار كساني 

شده اند تا در جهت انتخاب نماينده موردنظر خود سرمايه گذاري نمايند ، وبه همين علت است كه كار عمده چنين نمايندگاني 
اي از ثروت خود در انتخاب ذره  دفاع از منافع اشخاص خاصي است كه در روزگار تنگ به ياري آنها آمده اند وبا بذل وبخششِ

كه با شجاعت تمام رسالت  كسانينمايندگان مجلس هستند  همين  شدن آنان دخالت مستقيم داشته اند، مي باشد اما در بين
نماينده فهيم وآگاه مي دهند، از جمله  نمايندگي كه از سوي مردم ديارشان به آنها سپرده شده است را به شايستگي انجام

محروم شهرستان گچساران وباشت در استان كهگيلويه وبويراحمد است كه با رشادت و بهره گيري از تجربيات وبادانش مردم 
چندساله خويش در بخش اقتصاد وبرنامه ريزي به بيان نكاتي مهم در خصوص حوزه انتخابيه اش و بطوركلي اوضاع واحوال 

ي از متن يها يشان آشنا شوند بخشا نقطه نظرات سازنده احال براي آن كه خوانندگان ارجمند ب.كشورمان سخن گفته اند 
باشد كه ديگر نمايندگان .سخنراني جناب آقاي تاجگردون نماينده بزرگوار شهرستان گچساران وباشت را بازنويسي مي نمائيم 

ه خود دفاع نمايند مجلس با توكل به خداوند بزرگ ودر راستاي ايفاي وظايف نمايندگي خود از حقوق مردم حوزه هاي انتخابي
وخارج از مسايل حاشيه اي به فرياد ميهنمان ايران برسند كه در زير شالق ستم وظلم كمر خم كرده است واگر به همين منوال 

  .نه از تاك نشان باقي خواهد ماند يپيش برود نه از تاك نشان
  

   :تاجگردون در نطق ميان دستور
  ر نيستكسي پاسخ گوي تاراج ارز ومنابع مالي كشو
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  .سالم بر نمايندگان مردم و ملت عزيز ايران   
دود شعله هاي گاز و آنها طعم .زمينم كه مردم آن سالهاست ستاره در آسمان خود نديده اندمن از ديار خطه اي از سرزمين ايران   

  .نفت را قريب به يكصد سال است مي چشند و مي بلعند تا با گلوي آغشته به دود نفت، كرسي هاي اين صحن را سبز نگه دارند
نور و شبرنگهاي زيباي تهران در ديگر خطه ايران زمين  مردمان با صداقت و با صفاي لر و ترك كه مي سوزند تا چراغ هاي پر  

  .پرفروغ بمانند
  .من از دياري هستم كه به فرموده رهبر عزيزمان بيماري فقر در اين خطه مزمن است  
از خطه اي كه قريب به بيست درصد از . هاي گچساران و باشت سخن مي گويم من از استان كهگيلويه و بويراحمد و شهرستان  

منابع درآمدي نفت و گاز كشور را تاٌمين مي كند ولي بسياري از مسئولين اجرايي و حتي شما نمايندگان جايگاه و نام اين خطه را 
  .بر نقشه ايران زمين نمي دانيد

حتي بيراهه نگفته ام اگر ادعا كنم استان كهگيلويه و بويراحمد و خطه نفت خيز گچساران تنها خطه نفت خيز كشور است كه   
  .يك دالر سرمايه گذاري منتج به نتيجه نفت و گاز در صنايع پايين دستي آن صورت نگرفته است
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     صف طويل جوانان تحصيل كرده اين خطه پشت فنس هاي پراز تبعيض نفت، آرزوي عبور از خط فقر و پاي بر خطه خوشبختي   
به واسطه ي عدم سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي، بوي  خطه اي كه خود كم كمك. يعني نگهباني چاه هاي نفت را دارند 

  .الرحمان آن چون خاطره ي زيباي نفتون مسجد سليمان به مشام مي رسد
نمي دانم گناه سوز سرماي زمستان و استخوان پيرمرد و پيرزن باباكالني كه بر مخزن گاز نشسته اند و از گاز زير پاي آنان اقصي 

  .د و خود به سرما مي سوزند را به گردن كه اندازيمنقاط ايران گرم مي شون
چگونه مي توان باور كرد كه قريب يكسال است تمام دارايي و مايملك كشاورزان و باغداران منطقه گچساران و باشت در يك   

  .سرماي سوزناك غير مترقبه سوخت و تا كنون حتي يك ريال از خوان بيكران دولت عايد آنان نشده است
نفت را انفال مي دانند و حتي از هزينه ! برند؟ را مي از اين همه نعمت خدايي، چرا سهم حداقلي بهره كه متعجب اند آنان  

آبهاي جاري بر دره ها و كوه ها را پشت سدها نگه مي دارند و به دور ترين نقطه ايران زمين منتقل . آاليندگي آن هم بي بهره اند
  .زده و تشنه مي باشند له لهدرجه  50 ايگرموخشك و مردمانشان در تابستان  مي كنند و زمين هاي كشاورزي شان

جاده هايشان تا ابتداي مرزشان چهار بانده و اگر چشمتان بسته باشد مي توانيد ورود به استان كهگيلويه و بويراحمد را حدس   
  .و درد چيزي عايدشان نمي شودبر سرشاهراه هاي اصلي قرار گرفته و از نعمت عبور جز ماللت، تصادف . بزنيد

بيمارستان كوچك و فرسوده گچساران حتي يك پزشك متخصص جراح ندارد تا اگر عزيزي از ايران زمين در اين خطه و بنا بر 
  .حادثه ناگزير به مراجعه به بيمارستان شد شرمنده نشوند

تمدن گذشته اند و مي گويند ما را چون شهرك هاي  بقهسا آنان از خير اين. تاريخ سكونت در خطه باشت به ايالميان برمي گردد  
  .درخت و بلبل و سوت و گلي بهره بريم از اقماري جديد بنگريد تا شايد از اين راه

دولتمردان و مجلسيان عزيز به نيابت از مردم شريف حوزه انتخابيه گچساران و باشت عاجزانه دست ياري به سويتان دراز كرده و   
  .دست گرمتان مي باشيماميد به پذيرش 

  :در انتها چند كالمي درباب اقتصاد و اجتماع حال ايران عزيزمان مي گويم   
منابعمان را . اداره مي كنيم بداقتصاد تحريمي مان را مطابق ميل دشمنانمان . زبان خاص و عام شده است ،آوازه بي تدبيريمان

چرا وكيل مردم، نامحرم  تاراج ارز و ذخاير كشور نمي باشد؟چرا كسي پاسخگوي اين همه . سهل و آسان مي سوزانيم
  .و رانت خواران محرم اند و صاحبان ملك ايران زمين؟ ،است از داشتن اطالعات

در اقتصاد  نتيجه اش پس رفت چرا با ارزش ترين عايدات ما از منابع نفتي صدها ميليارد دالر منابع نفتي ما كجاست؟  
ي رمق، فعاالن اقتصادي در بخشنامه هاي متعدد سردرگم، مردم نگران از افزايش قيمت ها و آينده زندگي باشد؟ توليد كم رنگ و ب

شان، صف بيكاران طويل تر، نمودار تورم فزاينده تر و دالرهاي نفتي به واسطه بي لياقتي برخي از ماها سوخته تر و ريال ما روز به 
  .و ما مجلسيان به فكر آينده سياسي مانروز بي ارزش تر و بي حال تر و شما دولتيان 

درصد رسيده است ؟چه شده و به چه سفره بي كراني  58چه شده كه در مهرماه گذشته تورم نقطه به نقطه به عدد فاجعه آميز   
  .برابر سال قبل 20ميليارد دالر ثبت سفارش خودرو شده است؟ يعني  11دست پيدا كرده ايد كه در يكسال گذشته قريب 

واي اين مجلس، مجلس قاجار است و اين دولت، دولت رضاخان قلدر است ره به جايي نمي برد و ناني براي دع
  .ملت نمي شود

اينكه با لج و لج بازي بودجه را به موقع ندهيم و همه مملكت رابرخالف فرمايش مقام معظم رهبري معطل انتخابات رياست 
  .نمي گشايد را جمهوري سال آتي كنيم مشكلي

مجلس ما گذشت، هنوز چون بازي و لج بازي به دنبال اين هستيم كه چگونه جلوي تخلفات و يا  شروع بكارماه از تاريخ  6بيش از   
  .رفتارهاي غير قانوني را بگيريم و نه دولت ونه مجلس نتوانسته اند به آينده نيم نگاهي داشته باشند
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جسارت كرده و تمام قد در برابر ملت عزيز ايران سر عذرخواهي . بيش نيستيمدولتيان و مجلسيان، بدانيد و بدانيم چند صباحي 
فرود آوريم و بدانيم روزي از اين صحنه خواهيم رفت و بگذاريد اگر آخرين كالم مان افتخار نباشد روي عذرخواهي را داشته 

  .باشيم
  و اما دولت محترم؛

مي . ان كه قاعده عقل است بر رفتار حاكم فرمائيدآخرين ماه هاي خدمت شما فرارسيده است، نظم را آنچن  
به . دانيم شرايط اقتصادي كشور خاص است اما آنچه كه در اين شرايط مطلوب است آرامش و نظم در امور است

اينگونه برداشت مي كنيم . عنوان يك نماينده و يك كارشناس از فهم عدم ارسال بودجه در موعد مقرر عاجزم
در يك قاعده منظم يك موضوع مهم را در زمان خود به انجام رساند چگونه مي تواند و مي  كه دولتي كه نتواند

  .خواهد كه موضوع را به نفع خود به انجام رساند
اينگونه القا نكنيم كه نظم اداره . مردم، فعالين اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي از رفتار ما درس مي گيرند

اگرچه معتقدم برخي از متوليان عرصه اقتصاد كشور . ارج شده استاقتصاد كشور از دست متوليان آن خ
  .منجمله در عرصه پول و ارز نتوانسته و نمي توانند اين كشتي سردرگم را به سر منزل مقصود برسانند

در مذاكره با مسئولين محترم دولت اينگونه برداشت . به هر حال بيش از آنچه كه تصور مي كنيد مردم نگرانند
آسيبي كه معموال در سالهاي آخر متوجه . مي كنيم واقعيات جامعه به شفافي به شما منتقل نمي شود كرده و

  .دولت ها مي شود متاسفانه متوجه شما شده است و اينگونه اعتقاد داريد وضع آنچنان كه بد است، بد نيست
  .دعا را بپذيرداميدوارم خداوند اين . شما را به درايت بيشتر و خود را به صبر دعا مي كنم

  والسالم                                                                                                                                                                        
  
  
  

  معلم اخالق دولت فخيمه..................                                                                    
در شرايطي كه رهبري انقالب ومسوولين كشوري ولشگري بر حفظ وتوسعه زبان فارسي در جهان تاكيد مي نمايند، وطي 

تاكيد شده است،  معلم اخالق دولت ) فارسي(شعارهاي گوناگون در سطح شهرها بر اهميت واستفاده از زبان رسمي كشور
  : فخيمه اين چنين افاضه ي كالم كرده اند 

  
سراسر تخيل موجب شديد زبان قرآن كنار گذاشته شود وبجاي آن عجم زنده ) شاهنامه ( يد كه با اين كتاب غلط كرد«

  »من خود فارسي زبان هستم ولي مي گويم اين فارسي چه گلي بر سر ما زده است؟! كرديد
  حجت االسالم والمسليمين دكتر آقا تهراني                                                                                                                          

بيشتر از اين انتظار نمي رود، در اين خصوص در شماره آينده ) اول آمريكايي وبعداً ايراني( تابعيتي است 2البته از كسي كه 
 .بيشتر خواهيم نوشت



ت ّم ت                              - حاک ا ب پان ا ی  دھم                               ر داخ ماه             ١۵٢-    ١۵٣ی  ماره  - سال پا  ١٣٩١ماه  وآبا

  

١٨ 
 

  
  ساله كشور بود 95آمد درآمد نفتي دولت هاي نهم ودهم به اندازه در  

  آزاده ايرانپرست       
  :خطيب جمعه شميرانات  

منحرفان فرصت هاي ارزشمندي را كه بايد به تقويت بيشتر اعتبار واقتدار ملي، اختصاص مي دادند در فرافكني هاي          
درتاريخ : ايشان اظهار داشتند. سياسي وحل مشكالت برآمده از كم تواني وناكارايي مديران بعضاً ناشايست، ضايع كردند

وعاً يك هزار ويكصدوشانزده ميليارد دالر درآمد نفتي داشتند كه از يكصدو سه ساله فروش نفت ايران، همه دولت ها مجم
آقاي ( ميليارد دالر ، وسهم دولت موسوم به اصالحات  7/141)آقاي هاشمي( اين رقم سهم دولت موسوم به سازندگي 

اگر : وي افزود. دميليارد دالر بو 531) آقاي احمدي نژاد( ميليارد دالر وسهم دولت موسوم به اصولگرا  2/157) خاتمي
ميليارد دالر نصف مبلغ ياد شده  558سال را به دوقسمت تقسيم كنيم، دقيقاً مبلغ  103مجموع درآمد نفتي كشور در طول 

سال دولت هاي پيشين هزينه  95است كه دولت نهم ودهم در ظرف مدت حدود هشت سال تقريباً به اندازه درآمد نفتي 
ميليارد دالري در واردات كاالي مصرفي را نموداري بسيار منفي در حوزه  531ودجه درصد ب 83دعاگو مصرف .كرده است

براي تقويت : اقتصاد ملي وضعف دور انديشي مبتني بر خردگرايي در مديريت منابع ومصارف اقتصادي تحليل كردو گفت
اي پيشرفته ، بودجه ملي به اقتصاد ملي وپيشبرد طرح وبرنامه هاي رشد وشكوفايي همه جانبه ملي بايد مانند كشوره

سيستم محاسبه ودريافت ماليات ، متكي مي شد و بخش عمده درآمدهاي نفتي براي تقويت زيرساخت هاي ملي نظير 
توليد هزينه مي شد، حوزه صادرات كاالي استاندارد ومازاد نياز كشور، فعال تر مي شد واز هجوم واردات كاالهاي بي 

اگر اين درآمد بي : ورهاي خارجي كاسته مي شد، ناطق نماز جمعه شميرانات تاكيد كردكيفيت هندي ، چيني وديگر كش
نظير ملي با مديريتي قوي وتدبيري مناسب با تحوالت سياسي واقتصادي، سازماندهي مي شد، امروز كشور قدرتمند ايران 

  . سال آينده مي ايستاد 20در مكان 
  !!برسر ثروت ملي ايرانيان چه آمده است؟

  فرزندان خلف وناخلف هر دو ارث نمي خواهند  
اين ضرب المثلي است كه از ساليان گذشته تاكنون در سرزمين ما جاري است ودر هر زمان كه مصداق آن پيش آيد   

كاربردش مشخص مي شود، سخنان خطيب نمازجمعه شميرانات را در باال مالحظه فرموديد، اين واقعيتي است انكارناپذير 
با آن مواجه است واوضاع روز به روز هم بدتر وبدتر مي شود، خانواده ها در تاروپود گراني گرفتار آمده اند وراه كه ملت ما 

گريزي هم ندارند، ودورنماي آينده خود وفرزندانشان را عليرغم وعده وعيدهاي مسوولين بسي تيره وتار مي بينند، زيرا از 
نتيجه اي به غير از ياس ونااميدي حاصل نگرديده واين هزينه هاي سرسام بس اين همه وعده ودر باغ سبزنشان دادن ها 

چند صباحي است كه صداي زعماي قوم ، مراجع تقليد خطيبان جمعه وخالصه . آور است كه نفس از نفس كش ها مي گيرند
ر پي رفع هركسي كه دلش به حال اين ملت مي سوزد درآمده است اما گروهي كه بايد احساس مسووليت نموده ود

مشكالت بسيار زياد مردم برآيند ، عين خيالشان نيست وبه كار خود ادامه مي دهند، برخالف آن چه كه روزانه شاهدش 
  . در مقابل ارزهاي خارجي) ريال( مي باشند، يعني گراني وافزايش نرخ تورم لحظه اي وبي ارزش شدن بهاي پول ايران 

برابر مي باشد، يعني  430آمدن ارزش ريال نسبت به روزهاي قبل از انقالب تقريباً اگر به دقت محاسبه شود ميزان پائين   
قدرت خريد مردم ما در همين حدود كاهش يافته است، زيرا بازار وكسبه خرده پا به تاسي از اين  آشفته بازار اقتصادي پا 

ن مردم را از حلقومشان بيرون بياورند، در را تا آخر روي پدال گاز گران كردن اجناس قديم وجديد خود مي فشارند تا جا
چنين شرايطي دولت فخيمه به فكر ازدياد قيمت هاي حامل انرژي است، تا بتوانند يارانه ها كه برد انتخاباتي برايش دارد را 

قع حالل افزايش دهد، البته پرداخت يارانه ها براي عده اي كه در روستاها زندگي مي كنند بد نبوده ودر پاره اي از موا
مشكالتشان نيز بوده است، اما بيچاره مردمي كه ساكن شهرهاي كوچك وبزرگ هستند، گران شدن اجناس مورد نياز 
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اثري مستقيم در گران شدن همه ....)بنزين، نفت، گاز و گازوئيل ، برق و( روزمره وهمچنين افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
يمت ها كه ناشي از همين بي تدبيري بوده است مردم را سر در گريبان چيز داشته وخواهد داشت، افزايش بي رويه ق

وگرفتار كرده است باال رفتن قيمت مصالح ساختماني كه به تبع آن قيمت ساختمان نيز گران شده است از طرفي،افزايش 
اصل تعطيل شدن پروژه برابر نفس مردم اجاره نشين را بند آورده است، بي كاري كه ح 2كرايه خانه ها به ميزان بيش از 

هاي عمراني وكارخانجات توليدي بوده است نيز مصيبتي است بزرگ كه مردم را از خردو كالن با آفت آن مواجه ساخته 
است، بروز ناهنجاري هاي اجتماعي ، برهم خوردن تعادل خانواده ها نزاع وكش مكش هاي روزانه مردم به خاطر فقر مالي 

سياري بالهاي ديگر كه نازل گرديده همگي ثمره ندانم كاري ولجبازي گروه خاصي است، كه كه عارض آن ها شده است، وب
چرخه قدرت را در دست دارند وحاضر هم نيستند كه به اشتباهات خود اعتراف نموده و همچنان اختيار را به دست آنان كه 

د،آخر تا چه زماني بايد ملت ما تاوان ندانم كاردان هستند وسال ها سابقه رتق وفتق امور اقتصادي را داشته اند بسپارن
  ! كاري هاي شما را بپردازد؟

آن روزي كه آقاي رئيس جمهور دستور انحالل سازمان برنامه و بودجه را صادر كردند، تيشه اصلي را به ريشه هرآن چه   
كت كه حساب وكتاب درآمد كه از گذشته كاشته شده بود زدند ونتيجه اش هم اين شد كه چند سالي است كه بودجه ممل

وخرج ميهن ما را در آن مي نويسند ديرتر از موعد به مجلس جهت بررسي از سوي دولت تحويل داده مي شود وآخر سرهم 
ماهه  2با عجله مجلسيان را مجبور به تصويب بودجه اي بدون مطالعه نموده ويا اين كه بودجه را بصورت علي الحساب 

بررسي شود واين هم عاقبت كار است كه مي بينيم، توليدات تعطيل، پروژه هاي عمراني تعطيل ،  تصويب مي نمايند تا بعداً
بي كاري روزانه در حال فزوني وگراني در حال افزايش وخالصه اين كه روزگار هم چون چرخي است دوار وبه ميل خود ما را 

قدار بي رحم شده ونظاره گر فرداي بسيار  همچنان سرگردان به دور خود مي چرخاند، تا كي گيج شده وتسليم اين
اگر قدري به خود نيائيم ، فردا خيلي دير است وسيالب مهيب بنيان واساس ما را از ريشه .وحشتناك وپر بال وعذاب باشيم

وطومار ملتي كه مي بايست به قول خطيب .آن گاه است كه پشيماني ديگر سودي در بر نخواهد داشت. برخواهد كند
سال آينده جهان بايستد اكنون در تمامي رسته ها در رديف پائين ترين قرار گرفته وفقط در كارهاي  20ر رديف شميراني د

خالف شئونات اجتماعي، اختالس وارتشاء وندانم كاري وبسياري كارهاي ناشايست صاحب مقام هاي رده باال شده ايم به 
  ه شد؟راستي همين بود آن همه وعده هايي كه به ملت ايران داد

  
  نتيجه شوم تحريم ها                                                                                  

نخستين باري كه دولت هاي غربي سروصداي تحريم ها بر عليه ملت ايران را درآوردند، مسوولين ريز ودرشت دولتي        
مرحله ي نخست   تحريم ها آغاز .وغيردولتي درپاسخ مي گفتند كه تحريم ها هرگز نمي توانند در برابر ايران اثرگذار باشند

يهن ما نشان داد وآرام آرام گراني ها شروع شد وفرصتي شد براي بازاريان بي انصاف شد وپس از مدتي اندك آثار خود را در م
ما، به همراه تحريم هاي ديگري كه بر ملت ما تحميل شد لجبازي هاي دولت نيز فزوني يافت، بطوري كه با افزودن قيمت دالر 

ها اثر خود را بر اقتصاد وزندگي مردم ميهن ما  در سطح كشور عمالً ارزش پول ملي را پائين آورد ودر نتيجه آنچنان تحريم
گذاشت كه كالف از دست دولت هم خارج شدوعمالً اسير بازار ارز و دالالن پيدا وپنهان آن شد امروز اين بازار است كه براي 

اكميت ملت  دولت خط ونشان مي كشد، ودر اين خصوص دولت محلي از اعراب ندارد، اين موضوع را در مقاالتي كه در نشريه ح
در خصوص آثار تورمي هدفمندي يارانه ها درج شده است    نوشته ايم كه دولت به هيچ وجه نمي تواند حريف بازار شود، زيرا 

حال سووال اين است كه كجا رفتند آن كساني  كه دم مي زدند كه تحريم . هزار توي بازار بسيار پيچيده است كه مگو ونه پرس
حاال با چشمان خويش آثار شوم تحريم وندانم كاري هاي خود را خوب مي . ند وغرب بازنده است ها كاري از پيش نمي بر

  .بيچاره ملت ايران كه اسيراين نابخردان وناپختگان سياسي واقتصادي گرديده است.بينند
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  يارانش و محمد قاضي شدن تسليم چگونگي
  حريقي پيمان                                                                                                                                                                      

 را خودمختار حكومت و آذربايجان دموكرات ي فرقه برپايي ها، روس مستقيم دستور به وري، پيشه جعفر مير 1324آذر 21 روز    
 راستاي در كردستان دموكرات ي فرقه اعالم با ها، روس دستور به نيز محمد قاضي آن، از پس چندي. كرد اعالم آذربايجان در

 كه كند كاري توانست خود ي مدبرانه سياست با قوام باالخره   .كرد جمهوري اعالم مهاباد در كردنشين، مناطق از بخشي ي تجزيه
 حزب دو يعني بود ساخته ايران در ها روس سوي از كه هايي حزب پشت ترتيب بدين كند؛ خارج ايران از را خود ارتش روسيه

 ادامه ميانه، ـ زنجان محور در پراكنده زدوخوردهاي كه حالي در آذر، هفدهم روز.شد خالي كردستان، و آذربايجان دموكرات
 را حقايق توانستند نمي هم هنوز كه) يحيي غالم و جاويد وري،شبستري،پادگان، پيشه( آذربايجان دموكرات ي فرقه سران داشت،

  )1: (كردند درخواست شوروي، رهبران از اي ملتمسانه لحن با دريابند، هست كه گونه آن
 سرنگون با و كنيم آغاز را جنگي عمليات مناسبي، مناطق در توانيم مي ما بزند، ريزي خون به دست ما، عليه جنگ در قوام اگر«   

 باشند، دموكراتيك حكومت يك برقراري به قادر كه ايران خواه آزادي نيروهاي كردن متشكل به تهران، ارتجاعي حكومت كردن
 دولت با را خود مناسبات تمام تا دهيد اجازه ما به  دانيد، نمي صالح را كار اين اگر. نشويد ما مانع كار، اين در اميدواريم. بپردازيم
 اميد افزار، جنگ به تنها همه، و همه آن، رهبران و ما حزب ما، خلق. كنيم برپا را خود ملي حكومت ديگر بار و كنيم قطع ايران،
  .»  دارد شما ياري به بستگي كار، اين در موفقيت. بينند مي شدن مسلح در را خود رهايي و اند بسته
 را آذربايجان سوي به نظامي نيروهاي حركت فرمان وزير، نخست قوام احمد ،1325 آذرماه نوزدهم روز بامداد هاي ساعت اولين در

  :داشت اعالم اي، اطالعيه ضمن ارتش ستاد ، روز همان در. كرد صادر
 ي ناحيه از. نمود حركت آذربايجان طرف به انتظامي نيروهاي وزير، نخست آقاي ي امريه موجب به سحرگاه،) 1325 آذر 19( امروز

  ... كرد حركت ، كوه قافالن طرف به جنگي آرايش با مختلف صنوف از مركب و كامل برگ و ساز با ستون سه زنجان،
 شاهين -تكاب محور گرفتن اختيار با تا آمد، در حركت به سنندج از عشاير، رزمندگان با همراه ارتش از ديگري ستون زمان، هم
  .ببرد را فرقه دو ميان ارتباط مياندوآب، -دژ
  :بود اميدوار بسيار عشاير همكاري به خود، هاي ريزي برنامه در ارتش مهاباد، و آذربايجان به نيرو گسيل ي زمينه در    

  :كرد مي اجرا را كردستان و آذربايجان آزادسازي عمليات ستون سه از عشاير همكاري و كمك به بايستي ايران ارتش
 در و گيرد دست به را آذربايجان شهرهاي بايست، مي و نموده حركت تبريز ـ زنجان محور از بود ستون مهمترين كه اول ستون
  .سازد برقرار پادگان غيره و ميانه و رضائيه و مراغه و تبريز چون مهم شهرهاي تمام

 و كرده جدا آذربايجان از را كردستان نموده، حركت مياندوآب و دژ شاهين و تكاب محور و كردستان از بايست مي دوم ستون  
 از متجاسرين به كمك راه و كرده حركت اردبيل و آستارا سمت به رشت از بايست مي سوم ستون  .گردد متجاسرين به كمك مانع

  .نمايند ايجاد گرفتاري دموكرات نيروهاي براي )منطقه( عشاير ي وسيله به اين بر عالوه  . سازد مسدود را شمالي مرزهاي طريق
 پسران و دختران زنان، و مردان. استندخ پا  به پارچه يك آذربايجان، سوي به ارتش نيروهاي حركت از شدن آگاه با تبريز، مردم   

 خيزش برابر. بودند برافراشته را آزادگي و آزادي درفش »خيابان «  سنگر در و بودند شده »باقرخان «  و »ستارخان   « همه تبريز،
  .بود باز دموكرات ي فرقه سركردگان روي به گريز راه ،تنها مردم، ي پارچه يك
  :آمد مي پيش تبريز سوي به و بود گذشته قافالنكوه از ارتش نيروهاي زمان، هم
 ي ماهه چند حكومت و برد حمله ها دموكرات موضع بر ميانه جنوب در واقع قافالنكوه ي گردنه در ايران ارتش آذرماه، نوزدهم در

 خبر شنيدن با تبريز »پرور ميهن« مردم.پاشيد فرو ساعت چهار و بيست ظرف مقاومتي، ترين كوچك بدون آذربايجان دموكرات
  . »خاستند پا به بودند، آمده تنگ به اوضاع و پرستان بيگانه« از كه ارتش نيروهاي شدن نزديك
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 را »جنگ شوراي« ديگر نفر هفت با همراه قاضي، سيف و صدرقاضي و محمد قاضي زنجان، آزادسازي و ارتش عمليات آغاز با    
 برابر در صدرقاضي آقا، عباس مسجد در روز آن فرداي. داشتند اعالم ارتش برابر در پايداري براي را خود عزم و دادند تشكيل
  )2: (كرد اعالم جنگ شوراي

 از خوبي به و بودم تهران در سال سه قريب من. بجنگد زمان هم كردستان، و آذربايجان ي جبهه دو در نيست قادر مركزي دولت  
 با خوبي به ما، و ندارد نيرويي تكاب و سردشت و سقز در دولت. هستم مطلع ارتش افسران و داران درجه و سربازان ي روحيه
 در ها مدت توانستند، مي عشاير از دسته يك سابقا. كنيم تارومار را دولتي قواي توانيم، مي )آذربايجان( دموكرات فداييان كمك
  .كنيم مبارزه بايد بترسيد، نبايد. نيستيد ها آن از كمتر شما حاال. كنند ايستادگي دولتي، قواي مقابل

 ماجراي پايان از پس روز دو يعني آذرماه، 23روز. نگرفت صورت ها اي فرقه سوي از پايداري هيچ هم، دركردستان حال اين با
  .رفتند همايوني ژنرال نزد مياندوآب، به ايران ارتش استقبال به مهاباد مردم از برخي آذربايجان دموكرات ي فرقه

 كه ديگر نفر چند و اميرعشاير آقاي علي برهان، شمس حسن شيخ شافعي، رحمت ميرزا: از بودند عبارت هيئت اين بزرگان
 خواهند روبرو ايران ارتش مسئولين صحيح و خوب رفتار با كه بود ساخته مطمئن را آنان جمهوري، به آنان ندادن نشان دلسوزي

 كه بگويند مردم به تا برگشتند مهاباد به ديدند، ژنرال ي قيافه در را اغماض و گذشت حالت كه كردها نمايندگي هيئت. شد
  .باشند امان در توانند مي شوند، دولت تسليم كه مسلحي افراد كساني

 سوي به را مهاباد داشت، دست در را جمهوري زمام مهاباد، در شوروي بازرگاني ي نماينده نقش در كه اسداوف آذر، 24 روز  
 يادآور وي به مهاباد، جمهوري رسمي هاي مقام از يكي. كردند اعالم را جمهوري عمر پايان ها، روس سان بدين. كرد ترك رضائيه
     كه گفت پريشاني و درهم بسيار پاسخ در اسداوف. گذارد مي تنها را خود دوستان شرايط ترين بحراني در روسيه كه بود شده

 حاجي قاضي، سيف محمد، قاضي ،)آذر 25( روز آن فرداي. دارد بستگي جهان اوضاع چگونگي به جمهوري، اوضاع چگونگي
 و دهبكري خاندان روستاهاي از يكي (مياندوآب حماميان روستاي به مهاباد جمهوري سران از ديگر تن چند و باباشيخ
 وگو گفت )بود يافته اسكان روستا آن در كه( ارتش ي فرمانده با تا رفتند، )بودند ارتباط در ايران ارتش با همواره كه زاده ايلخاني
 كردي؟ مي راهنمايي ايران، تجزيه جهت در را كردها چرا كه بود پرسيده محمد قاضي از همايوني تيمسار ديدار، اين در.كنند
  . است گرديده انجام ها روس فشار و نظارت تحت جا، آن در عملي هر: كرد اعتراف محمد قاضي
 همان به كه آن براي بودند، ترسيده سخت بودند، افتاده تبريز مردم دست به كه دموكرات ي فرقه سران سرنوشت از كه آنان

  .كنند ارتش تسليم را خود كه دادند ترجيح ، نشوند كشته مهاباد مردم دست به و نشوند دچار سرنوشت
 آنجا در تا رفتند تپه گوگ روستاي به مهاباد ي خودخوانده جمهوري سران ساير و محمد قاضي 1325 ماه آذر 26روز رو، اين از

 از كرد، عشاير اتفاق به غفاري سرهنگ همراه قواي و شمال سمت از ايران ارتش سپس.كنند ارتش نيروهاي تسليم را خود رسما
  .شدند شهر وارد سرعت با شرق سمت

  .شد ملحق ايران به ديگر بار منطقه و گرديد اعالم مهاباد جمهوري پايان و مرگ آنان حضور با
  .بودند مهاباد و بوكان ي منطقه از منگور و مامش و دهبكري عشاير آمدند، غفاري سرهنگ ياري به كه كردي عشاير

  نگريختند؟ آذربايجان دموكرات فرقه سران مانند يارانش و محمد قاضي چرا كه است اين پرسش اما و
 دو به خود كه گردد مي مهاباد منطقه مامور آذربايجان به اعزامي هيات دوم ستون آوريد، نظر در را مهاباد جغرافياي چنانچه  

) مياندوآب و دژ شاهين و تكاب( شرق و) نقده( شمال از يعني نمودند محاصره را مهاباد منطقه ناحيه دو از و شدند تقسيم بخش
 اين در داشت، حضور ارتش هم قبال) سرا( بوكان از تر پايين كيلومتر چند يعني جنوب سمت از كه باشيم داشته خاطر به البته
 كه است درحالي اين و بود پيرانشهر طرف به و مهاباد غرب منطقه بود مانده دور به ايران ارتش دسترس از كه جايي تنها ميان
 كه حالي در شماراند، انگشت مسير، اين روستاهاي تعداد و) پاييز اواخر و زمستان در ويژه به( است العبور صعب بسيار منطقه اين

 تسليم را خودم من« بود گفته محمد قاضي گويند مي برخي ديگر سوي از .گذرد مي نقده از پيرانشهر به مهاباد اصلي مسير
  :كه اينجاست سوال »باشد نداشته مردم به كاري ارتش تا كنم مي
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  رساندند؟ آسيبي آذربايجان دموكرات فرقه اعضاي به حتا و مردم به ارتشيان تبريز، به ارتش رفتن با آيا. 1
 جايي تا و كردند سرنگون را فرقه حكومتكه  بود، نرسيده قافالنكوه كوههاي ينزديك به ارتش هنوز كه نبودند مردم اين آيا. 2
  رساندند؟ اعمالشان سزاي به را فرقه اعضا توانستند مي كه
  شد؟ ارتش تصميم انجام مانع چرا محمد قاضي شدن تسليم بزند، دست مردم كشتار به ارتش بود قرار اگر. 3

  :نويسد مي خود خاطرات در ،)بارزاني مصطفي مال ياران از( ويس شاه نوري كه درحالي
 قول او به و پرداخته محمد قاضي با مذاكره به ها آمريكايي مهاباد، به حمله از قبل شنيدم، مصطفي مال از خودم كه طوري به«

  )3(» .بود خواهد امان در جمهوري افراد ديگر و وي جان شود، تسليم و كند احتراز درگيري و جنگ از اگر بودند داده
 دست مردم كشتار به ارتش كه داشت دليلي چه است، تاريخ هاي دروغ از ديگر يكي هم محمد قاضي به منسوب جمله اين بله؛
 مالكان، خوانين، رساندند؛ مي اعمالشان سزاي به را فرقه اعضا كه بودند مهاباد مردم اين گرفت مي صورت كشتاري اگر آري بزند،
 دل) بوكان بگي اهللا فيض خاندان از برخي و مهاباد اهالي از معدودي بجز( همه و همه دوست، ايران و ملي افراد مذهبي، افراد
 بود محموديان ابراهيم خاطر، آزرده هاي دل اين نمونه. داشتند محمد قاضي شخص و كردستان دموكرات فرقه هاي كرده از خوني

  :كه
 بر كه محمد قاضي ي جنازه سوي به را خود عصاي ، بود شده ترور محمد قاضي و اوف علي نماز سوي از محموديان غفور برادرش  

  :گفت و كرد دراز بود دار باالي
  سال هشتاد و هفتاد عمر از به              بدسگال پي از مي جام يكي                                          

  :نوشت پي
1- AR SPIHMDA, f.1, S.89, i.114, V.218‐230  /219 رويه – مهاباد ي تجزيه براي توطئه پنهان هاي گوشه  
  223 رويه – كرد ملي جنبش/ 205 رويه – بادامه 1946 جمهوري/ 283 رويه_ شوروي سياسي بازي در كرد و كردستان حكومت -2
  1380 تهران – نذير نشر - فاروقي عمر ترجمه ويس، شاه نوري خاطرات - كردستان در مبارزه سال 50 -3
  
  

  !!فرصت سوزي تا كي بايد ادامه داشته باشد؟                
اگر فرصت هاي پيش روي را از دست بدهيم ديري نخواهد پائيد كه آن چنان دچار عقب ماندگي شويم كه جبران آن      

فرصت سوزي در تمامي زمينه ها در سرزمين ما بصورت عادت درآمده است، پول هاي زيادي . سال ها طول خواهد كشيد
جوانان . دود شده وبه هوا مي روند) مسوولين(اهل ورزش در ورزش ايران هزينه مي شود كه در البالي حركات سياسي

بسيار مستدعي كه دستخوش اعمال وحركات سياست بازاني شده اند كه امروز چرخ عظيم ورزش ميهنمان را در اختيار 
ز گرفته اند وخود نيز نمي دانند كه چه كارمي خواهند انجام بدهند، سرنوشت ورزش ما به دست كساني افتاده است كه ا

ورزش كوچكترين اطالعي ندارند ونتيجه اش همين مي شود كه امروزدر ميدان هاي جهاني شاهد ونظاره گر آن مي 
روزگاري در تمامي رشته ها تقريباًدر قاره آسيا سرآمد بوديم اما امروز  تنها در تعدادي از رشته ها آن هم به سبب .باشيم

براي گفتن داريم، تا زمان را از دست نداده ايم فكر چاره باشيد واال  عرق ملي ورزشكاران محروم از همه امكانات حرفي
  .  ورزش ماهم همچون ديگر بخش ها اسير باند بازي باقي خواهد ماند
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   !اندر احواالت   
  آرش آرمانخواه                                                                                                                                                                

                                                                                              مردم سر در گريبان ايران             
كاذب خوشبختي، رفاه وسعادت در پس شعارهاي گوناگون كه از سال ازآن روزگاري كه سرتاسر ايران را شوق  34قريب به      

مردم  .مي گذردسوي بلندگوهاي مساجد وتكيه ها ودستجات تظاهركننده معترض به رژيم حكومتي پيشين، فرا گرفته بود ،
مس نمايند وبر بلكه بهشت موعود را هرچه زودتر ل سراز پا نمي شناختند ، همه گان از هستي ودار وندار خود مي گذشتند تا

خود را در ناز  بود را در آغوش بگيرند وچند صباح باقيمانده از عمر سلب شده ها  برج عاج بنشينند وآسايشي كه سالها از آن
دير زماني نگذشت كه طليعه خوشبختي هاي . ونعمت سپري نمايند وتمامي آرزو هاي نسل آينده را نيز برآورده مي ديدند 

وعده رويايي بيش نبوده است ، بسياري از مردمان ميهن ما،  شد ومردم ما دريافتند كه آن همه شعار ووعده داده شده نمايان 
ان جديد را برنمي تافتند، بهر طريق كه اشتند وچه آنان كه حضور حكومت گرچه كساني كه وابستگي عميق به رژيم گذشته د

انشان را به اميد زندگي بهتر در ديار غربت ، نجات دادند، اما برايشان امكان داشت ميهن را ترك گفتند وجان خود وزن وفرزند
نيست ، آن جا بايد از نبود وغافل از اين كه در آن سرزمين ها نيز آن چنان كه ديگران حرف وحديث آن را مي گفتند ، خبري 

اميد فرداي بهتر زنده نگه داشت در  كار كرد تا بتوان لقمه ناني در حد بخور ونمير يافت ، وخود را به ،صبح تا پاسي از شب رفته
، سر مي  كوچك وبزرگمي كردند وفريادش را در بلندگوهاي  كه مدعيان شعارگو ، بازگواين سوي آب نيز زندگي آن گونه 

ه هايي كه هرروز كه مي گذشت وضع بدتر از قبل مي شد، برنام.درجه نيز برعكس شد  180بلكه هيچ دادند ، رقم كه نخورد 
به بند ها  ، هرروز رنگ مي باخت و روشي ديگر جايگزين مي شد، بگير وبودندبراي مردم برشمرده  1357همن ماه سال قبل از ب

تر وخشك شروع شد، هر صدايي كه از حلقوم مخالفي شنيده مي شد به عنوان ضديت  يدر اعدام ها قام گيري هاشد، انت آغاز
اي از پيش گفته هعليرغم وعده  يشد وبالخره تك صدايي بر جامعه ي ايرانبا انقالب وبه بهانه هاي مختلف در گلو خفه مي 

فاشيست عليه ملت  حسين يافت ودر اين بين جنگ دشمنان كمر بسته ي ملت ايران از سوي صدام يشده حكومت يكه تاز
ورك هاي استعمار ساخته براي ملت ايران چون قارچ سر برآوردند ،از كش جهان، يك دنيا دشمن از اقصي نقاط رقم خوردايران 

 8د وكرانه هاي جنوبي خليج فارس گرفته تا استعمارگران شرق وغرب ، همه دست در دست ديوانه ي زنجيري عراق گذاشتن
وقت چون جان را از ما گرفتند ، چه بسيار خانواده هايي را كه  جوانان اين سرزمين وهمچنين ثروت ملت ايران و نسال بهتري

وبسياري از زنان وكودكان وجوانان ومردان اين سرزمين را به اسارت گرفتند وسال ها در سياه چالهاي بي سرپرست نكردند 
ات زيربنايي اين سرا به عنوان آزادگان به اين سرزمين هديه كردند، بسياري از تاسي د، آنهاخود نگه داشتند وعليل وناكارآم

. ما را آغشته به مواد راديو اكتيو وساير سم هاي مخرب ساختند سرزمين را با خاك يك سان ساختند وسرزمين هاي حاصلخيز
وعاقبت اين جنگ نيز منجر به نوشيدن جام زهر از سوي بنيانگذار جمهوري .تابراي هميشه هيچ گياهي درآن روئيده نشود

  . اسالمي شد
ه دو دسته ي غني وفقير تقسيم به دنبال مشكالت وناهنجاري هاي ايجاد شده در جامعه ي شريف ايراني، مردم ايران ب   

شدند، دراين بين طبقه ي مرفه وپول دار نوين برهمه چيز ملت ايران مسلط شدند وتقريباً مي توان گفت زمام امور كشور را در 
دست گرفتند ، وهر تغيير وتحولي را نيز هدايت ورهبري در جهت خواسته هاي خود مي كردند، آن چنان سيستمي را پياده 

ه فاصله طبقاتي در جامعه ي ايران هر روز بيشتر وبيشتر مي شد تا بدانجا كه جمعيتي كه زير خط فقر به سرمي برند نمودند ك
هر روز در . هر روز بر تعداشان افزوده مي شود واين روند مي رود تا امنيت جامعه ايران را در مخاطره اي هولناك قرار دهد

ون در راستاي اعمال خالف واي بسا قتل وكشتارهاي خانوادگي به سبب تنگ رسانه هاي نوشتاري وشنيداري اخبار گوناگ
دستي وعدم توانايي مردم در تامين مايحتاج ضروري روزانه اشان خوانده وشنيده مي شود، بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي  

وني كه نتوانستند جامعه ي شعار زده بداخالقي هاي رايج شده در بين مردم اجتماع حاصلي از بي برنامگي دولت هاي اسبق وكن
ي ما را سروسامان بدهند، ولنگاري وبي توجهي به خواسته هاي ابتدايي مردم ستم ديده ما هر روز بيشتر از ديروزش شده 
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است، انگار مردم عددي نيستندودولتيان هيچ مسووليتي در قبال آنان ندارند، جامعه به حال خود رها شده است و هركس ساز 
را كوك كرده ومي نوازد، در حالي كه كشور ما توانايي اين را دارد كه خيلي بهتر از اين ها باشد، مردم ميهن ما استحقاق  خويش

از ....زندگي بسيار آبرومندانه تري را دارند روزگاري نه چندان دور از كشورهايي چون كره، فيليپين ، هندوستان وپاكستان و
، اما امروز جهت .رگر وكلفت ونوكر به ميهن ما مي آمدند وبه ملت ايران خدمت مي كردندمتخصصين فني گرفته تا پزشك وكا

عقربه برعكس شده است ، خيلي از فارغ التحصيالن دانشگاههاي ايران ومتخصصين فني وكارگران ماهر وكاردان براي اين كه 
همه ي آنان در آن سرزمين ها موفق نبوده اند ، ولي  بتوانند زندگي خود را اداره نمايند،رهسپار ديار بيگانه شده اند، البته

ما بر گنج !!! حداقل اين است كه از گرسنه بودن نمي نالند ، ولقمه ناني براي گذران عمر به چنگ مي آوردند اما در اين جا چه؟
ين روزگار شوم نصيبمان هاي فراواني نشسته ايم اما از بي كفايتي آنان كه مسووليت اداره مملكت را در دست دارند، بايد ا

گردد، به جاي اين كه امروزمان بهتر از  فردايمان باشد ، هرروز بايد گفت دريغ از ديروز ، راستي اين وضعيت تا كي بايد ادامه 
داشته باشد؟ تاچه زماني بسياري از مردم شريف وبي گناه ما بايد شبها گرسنه سربر بالين بگذارند؟ تاكي بايد پدرها ومادرها 

ر برابر خواسته هاي اوليه فرزندانشان شرمسار باشند وكف دست خالي را نشان دهند؟ تا چه عهدي بايد دختران وپسران د
جوان ايران بايد به سبب عدم تمكن مالي قادر به تشكيل خانواده نباشند ؟ اين همه فساد جاري وساري در شهرها وروستاهاي 

ن كه مسبب چنين وضعيتي هستند اگر به آخرت اعتقاد دارند چه پاسخي براي ميهن مارا چه كساني ايجاد كرده اند؟ اينا
فرداي خود خواهند داشت؟ كارخانه هاي ميهن ما جملگي رو به تعطيلي گذاشته اند وتتمه توليدي كه بدست مي آيد نيز روبه 

نجل بيگانگان تمام قد باز شده اند اتمام است، كه ثمره اش بي كاري روز افزون است دروازه هاي كشورمان به روي توليدات ب
وبا افتخار التماس مي كنيم كه چشم بادامي ها ما راتحريم نكنند وبرايمان كاالي مورد نيازمان را بفرستند وذره ارزي را هم كه 

ز كنيم، چشم مسوولين روشن كه هر رو.... با بدبختي بدست مي آوريم دودستي تقديم توليد كننده چيني، كره اي وهندي و
در .طرح هاي جديد وجور وواجور براي بسط توليد مي دهند كه هيچ كدام تاحاال موفق نبوده وروز به روز هم بدتر مي شود

چرا مسوولين امر ، عزم خود را براي برون رفت از اين وضعيت بسيار غم انگيز !!! چنين اوضاع واحوالي واقعا چه بايد كرد؟
ده است جزم نمي كنند؟تا كي بايد شاهد جنگ هاي درون جناحي وايران برباد ده كساني وهولناكي كه ملت ايران در آن گير كر

باشيم كه براساس قانون وظيفه اداره جامعه را دارند، اما با ندانم كاري هاي خود هر روز وضع را از آن كه هست بدترهم         
ا يدك مي كشند وجود داشته باشد كه وقتي كه توان اداره مي نمايند؟ آيا نبايد اين شهامت در آنان كه عنوان اداره جامعه ر

كردن وعلم مربوط به شغلي كه تصدي آن را به عهده گرفته اند وجود داشته باشد تا مردانه پا پيش نهاده وخود را از اين پست 
از ما به شما نصيحت كه تا وسمتي كه به ناحق بدست آورده اند كه مي رود تاملت ايران را به ورطه نابودي بكشاند نجات دهند؟ 

وضع را از اين كه هست بدتر نكرده ايد عرصه وميدان نبرد را ترك بگوئيد كه شما مرد اين ميدان نيستيد، تا كي بايد آزمون 
وخطا در اين سرزمين اجرا شود؟ اين ملت روزگاري براي خود در دنيا وجه اي داشت واعتباري روز افزون ، اما امروز در اثر 

كار هاي شما ، به اين روزگار سياه مبتال شده است، هر روز كه مي گذرد اعتبار جهاني خود را از دست مي دهد، عنصر ندانم 
ايراني را با ديدي حقارت بار مي نگرند، همين كساني كه تا ديروز از خوان پر بركت ملت ايران بهره مند بودند شمشير را براي 

بسيار سخيف به ايراني مي نگرند،چه شده است كه چنين وضعيتي براي ايرانيان بوجود ملت ايران از رو بسته اند وبا ديدي 
آيا در ضمير خفته خويش اندكي به نتيجه كار خود انديشيد ايد؟آيا تصور چنين روزي را براي ملت ايران داشته !! آمده است؟

با ما كه روزگاري نه چندان دور از مفاجر جهان  ايد؟ آيا با خود فكر نمي كنيد كه كجاي كار اشتباه بوده است كه اين چنين
بوديم رفتاري ناشايست بايد داشته باشند؟ آيا اين حقيقت محض، خالف است كه حرمت امام زاده با متولي آن مي باشد؟ تا دير 

گويم، تو خواه  من آن چه شرط بالغ است با تو گفته ام وباز مي. نشده چاره اي بيندشيد، تا ديرتر نشده است حال خود دانيد
 پند گير وخواه ملول شو
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  آذر 21 مورد در جستاري 
  ايراني آذر عليزاده امير                                                                                                                                                         

    
 هاي زمان در رويداديست هم اين شايد گويم مي خود باشد،با گذشته تاريخي رويداد آن از سال 71 تنها كه نميشود باورم    

  .داد مي نشان ما به خوش رويي هم هنوز اقبال و بخت كه ها زمان آن دور، خيلي
 ضربان صداي داشتند، اختيار در تدبير كمند با را تقدير كه بودند داشت،مرداني ژرف پيوندي هم با خون و خاك كه ها زمان آن  

  .برد انجام به پي شد مي آغاز از و بود يكي گفتارشان با قلبشان
 به اينچنين و بريم مي ياد از را ها شكست كنيم، مي فراموش را ها پيروزي است، آمده چه تاريخيمان ي حافظه سر بر دانم نمي  

  .سازيم مي دلخوش رود مي سرمان بر آنچه هر بر ابلهانه و كنيم مي عادت شوم تقدير اين
 تنها بودند،نه جنبيده دير ايران بزرگمردان و دولتمردان اگر خورشيدي 1325 سال تا 1324 سال از يعني آذرماه دو ي فاصله در  

 كه همانگونه.نداشت ايران كشور با پيوندي نيز،امروز ماكو و خوي و زنجان و مراغه و ميانه و مهاباد بلكه رضاييه، و اردبيل و تبريز
 بريده ايران با پيوندشان ارمنستان و ايروان و شيروان و باغ قره و گنجه و تفليس شوم، رويدادي در نيز آن از پيشتر سده يك در
  .شد

 جنگ پايان از پس ماه 6 تا كه بستند پيمان شد پا بر تهران در كه كنفرانسي در روسيه و امريكا و انگليس  
 پيماني به روسيه اما كردند عمل خود پيمان به امريكا و انگليس يافت، پايان جنگ.گويند ترك را ايران خاك
  .نبرد بيرون ايران خاك از را خود ارتش و نكرد عمل بود بسته كه

 اشغالگر قشون شر از را خودشان نتوانستند هرگز جهان كشورهاي از تعدادي كه روزگاري در هم آن آذربايجان، گرفتن پس باز  
 روزگاري.آيد مي حساب به ما، معاصر تاريخ در نظير كم و بزرگ رويداد يك رفت، دست از آنها ملي هويت و دهند نجات خارجي

 خود پيشروي به مانع بي و سريع چنان كمونيسم و سايد مي آسمان به سر نخوت و غرور از و شود مي پيروز هيتلر بر استالين كه
 باز دهان آن با را استالين اينكه كند،امكان مي پيشرفت دور خاور در همچنين و چين و اروپا از نيمي كه دهد، مي ادامه جهان در
  .نبود هركسي كار و كم بسيار راند بيرون كشوري از را طمع پر هاي دندان و
 نيروهاي كـه بود مـوردي تنهـا ايـن زيـراكـه كننــد يـادمي معجزه يك بعنـوان آذرماه 21 از معاصـر پژوهشگران بيشتر  

  كردند مي راتـرك جنـگ درجـريـان شـده اشغال سرزميـن يك شـوروي
  .اسـت كـرده پيــدا تحقق بزرگ عامل دراثرسـه كه اي معجزه است؛ معجزه يك آذربايـجان نجات

  ملـي وحـدت نمـاد و مظهـر بعنـوان آذربايجان غيـور مـردم اراده - 1
  الملـي بيـن ونـامسـاعد مساعد نيـروهاي از بهينه اسـتفاده در شاه محمدرضا بجاي و درست ديپلماسي و شـناسي موقـع -2
 ما ملـت افتخـارات پشـتوانه غرورانگيـز و تاريـخي روز ايـن تا شد سبب عامل سه اين شاهنشـاهـي، ارتـش فـداكـاري -3

  .گردد
 اعـالم, مقاومـت روز3 از پس. گرفـت قـرار تجـاوز و حمـله مورد وجنوب ازشـمال ايـران1320 سـال شهريـورماه 3 درروز  

 پيشـه آذربايـجان در. نمايـند اشـغال آنـرا پايتخـت و ايـران توانسـتند بـĤساني مهاجم نيروهاي.شـد صادر درگيري ترك
 حزب ايـن تسلط چهارسـال درمـدت .نمـودنـد سـازماندهي را توده حـزب بودند شـده آزاد زنـدان از كـه يـارانش و وري

  .دارد شـرم آن از تـاريـخ كه شـدند؛ مرتكـب فجايعـي و كشـتار جنايـات؛ برآذربايـجان
 تـرك را ايـران اوخاك نيـروهاي بايد زود يا دير رسيده؛ پايان به جنگ كه ديـد مي شوروي دولت 1324 سال ماه درشـهريور  

 خود حكومـت بود؛ او اشـغال در هنـوز كه اسـتان درايـن آذربايـجان خودمختاري جنبش نام به گرفـت تصميـم. كننـد
    در و. قـراردهد شـمال امتيـازنفـت آوردن منظـوربدست به ايران دولـت فشـاربه اعمال وسيلـه وآنـرا كنـد درست مختاري
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 تشكيـل آذربايـجان دمكـرات فرقـه منظوربـودكـه ايـن بـراي. نمايد شوروي هاي جمهوري وجـز آنـرا مسـاعد زمان يـك
  .شد

 سياسي ءسـو سوابـق بدليل اما شـد؛ انتخاب شورايملي مجلس بوكالـت خلخال ازسوي مجلس درانتخابات وري جعفرپيشـه  
  .سازد عملي آشكارا آذربايـجان تجـزيه در را خود ارباب دستورات وري پيشه كـه بود اي بهانه واين. ردشـد اش اعتبارنامـه

 كـرده عنـوان چنيـن را دمكرات فرقـه شعار و ميداشت پنهان الفاظ پوشـش زيـر در را خود اصلي منظور نخست وري پيشـه
  :بـود

 پيشـبرد در بتوانـد آذربايـجان تا ايران؛ تماميت و استقالل حفـظ با همراه آذربايـجان؛ ملـي ومختاريـت داخلـي آزادي  
  .نمايـد تعييـن "راسـا خـودرا كشـور؛سرنـوشـت قوانيـن بـارعايـت آذربايجان آباداني و وتـرقي خود فرهنـگ

 دانستند، مي خيرانـديش و مصلح را خود كه روشنفكـران و ازنويسـندگان برخي كنوني زمان چون هم زمان آن شوربختانه
 را خود چشمهـاي و پرداختند ليسي كاسه به شده، شكسته ي كاسه از برداري بهره و شخصي سود جهـت در و گشـودند بـال

  :گفتنــد و برگـزيدند را ايران مـردم هاي توده فريب و ستايشـگري راه و بسـتند ملي منافـع برروي
 قيـام و پيـداشـده مساعد نيـروي آذربايجان در امروز. گردد بلند عزيـز آذربايجان فضاي از آواز ايـن داردكه عيـبي چـه "

 خواهنـد متجاسـر و ماجراجـو را همـه البـد شـود؛ برافراشـته طغيـان علم هم مملكت گوشـه چهار در اگـر. اسـت كرده
  ".است ملي نهضـت يك مقـدمه بلكـه نيسـت؛ ماجراجـوئي آذربايـجان نهضـت اما خوانـد؛

  :داشـت اعالم خـودراچنيـن خواسته آشكارا و ديـد مهيـا خودرا خائنانـه افكار زميـنه وري پيشـه ترتيـب ايـن به 
 ديـگري ملـت قيموميـت تحـت بپوشد؛ عمل جامـه شـعار بايـداين. اسـت آذربايـجانيها مال آذربايـجان: شـعارما 

  .رفـت نخواهيـم
 تهران به وري پيشـه بريـاسـت 1325 درخردادماه هيئت آخريـن آمدبـود؛ و رفت در تبريـز و تهران بيـن هـايي هيئت  

 دولت نمايندگان بين ماده 15 در اي توافقنامه و رفـت تبريـز به مظفرفيروز رياسـت به هيئتي آن برابر در همچنين و. آمـد
  :بود چنيـن موافقتنـامه اين نظامي قسمت كه شـد امضـا وري پيشه و مركزي
 تشـويق ترفيـع باالتـربه درجـه دو با بـودند؛ پيوسته دمكرات فرقـه به درآذربايـجان راكه ارتـش فراري افسـران تمامـي
  .شـونـد شـناختـه رسميت به بود؛ شـده داده ژنـرالي درجـه آنان اغلـب به كه سايـرمهاجـرين  .نمايـند

  .شـود داده سـتوانـي ؛ داشـته اشتغال نظامي تعليـمات به ماه3 تنها كه داران درجه تمامـي به  
 انتخـاب ايران ارتـش سـتاد ريـاسـت به ترفيـع درجه دو با بود شده چپهـا؛سرتيـپ فرقـه ارتش در كه پناهيان سرهنـگ

  ...و گـردد
 ارتش ستاد رياسـت بود؛ شده تشكيل درتهـــران مركزي دولت نماينده و وري پيشه نمايندگان باحضور كه اي درجلسـه  

  : كـه دارد مي اظهار و كند مي مخالفـت موافقتنامه اين با آرا رزم سپهبـد ايران
 ديـد بايـد. اسـت ايـران ارتش ويراني مفهوم و معنا به پيشنهاد اين گرفـت قرار بازبيني مورد دمكرات فرقه پيشنـهاد
 موضوعات وارد آن از پس تا نـه؟ يـا و هستند ارتش ساختن ويران به حاضـر ارتش؛ مسئولين و ايران شاهنشاه

  .ديـگربشـويـم
 تطميـع و تهديد و ايران درسراسـر چپها فرقه جانبدار كمونيستهاي تظاهرات توده؛ حزب اثرتبليغات در زمان جو درحاليكه   

 ازدخالت ارتـش نظامي فرماندهان تـرس درمجلس؛ توده حزب نمايندگـان مركزي؛ميدانـداري دولت ضعف مجلس؛ نمايندگان
 بود؛ سـاخته آماده دمكـرات فرقـه پيشـنهادات قبـول براي نظر هر از را ايران سياسـي فضاي بودندكـه عواملي همـه روسها؛

  :فـرمـود بيـان خودراچنـين تاريخي تصميـم شـاه رضا محمد اما
  "گرفتم آذربايجان نجـات براي قاطـع اقدام و حـوادث؛ با مقابـله به تصميـم مـن
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 مظفر. نمود حضـورشـاه روانـه دمكرات گروه هيئت همراه به را فيروز مظفر نداشـت؛ مقاومتي چنيـن انتظـار كه دولت رييـس
  .ساخـت مطرح بـود آرا رزم سوي از شـده رد پيشـنهادات همان راكـه هيئت تقاضاي هيئت؛ معرفي از پس فيـروز
  :بـود ايـن شـاه رضا محمد تاريـخي پاسـخ

 فرار ازخـدمت كه افسـراني به ايـران مشروطه اساسي قانون بـرخالف كه ندارم اختيـاراتي و قدرت چنين هرگـز مـن "   
 اند؛ آورده بدست ديگر راه از و ديـگر ازجـاي كه درجاتي يـا و بـدهم درجـه اند شوريده خود ميهن و ارتش ضد وبر كرده

  ".بشـناسم بـرسـميـت
  گويد مي شاه.كننـد مي مطلع تجـديد و رفته شاهنشاه حضورشـخصا  السلطنـه قـوام 
 كناره ازسلطنت حاضـرم اجبار درصـورت مـن كرد نخواهـم امضـا را آذربايـجان تجـزيه سـند شود؛ بـريـده دسـتم اگـر 

  ".شـوم نمي مرتـكب ايران ارتـش پاشيدن ازهم درجهـت مملكـت مصالـح خالف بر عملي اما نمايم؛ گيـري
 يحيـي غالم ولـي. كـرد سقوط نبـردخونيـن ازيك پس زنجان.صـادرفرمودند آذربايـجان رابه ارتش حملـه فرمان شاهنشـاه

 و كرد صادرمي اعالميه پشـت اعالميه درتبريـز وري پيشـه كـه بود زمان ايـن در نمود مي مقاومت قافالنـكوه در هنوز
  .ساخـت مي برحـذر آذربايـجان به ازحملـه را دولـتي نيروهاي

. كنيـم مي خـراب اند كرده صادر آذربايـجان به را حمله فرمـان كسانيكه سـر بر را قصـرها ما ": گفت مي آذربايـجان راديـو  
 تصفيـه يكبـاره ايران ملـت آزادي غـاصبيـن با را خود حساب بـار اين.نـدارند هـراس نيـرويي ازهيـچ دمـكرات فـداييـان
  ».نيســت بـازگشـت ؛ هسـت مـرگ«: آخـرمـا حـرف است اين. كرد خواهيـم

 جلفـا راه از وري پيشـه و نميـن راه از يـارانش از شماري با يحيـي غالم.كـرد سقوط ميانـه شـهر 1325 سـال آذرماه 19 در  
  .بـازگشـت وهـم هسـت؛ مـرگ هـم كـه شـد ثـابـت و بازگشتند) روسيه( خود اصلي ميهن بـه
 را آنها تمامـي و استندخ بپا چپ هاي گروه برعليـه مـردم آذربايـجان شـهرهاي درتمـام ارتـش پيشـروي مـوازات بـه

  .نمـودنـد مجـازات صحرايي دادگاه در و كرده سالح خلـع
 آسـاي معجـزه آثـار هستنـد تاريخي روشن ي گذشته داراي كه ملتهايي و زنـده اقـوام درزنـدگانـي  

 آنهاييكـه اما اند كرده تجربه را شكست زنـدگي؛ دوران در ملل بيشتر زيـرا دارد؛ پايـدار ريشـه ملـي غرور
 فرامـوش را خود مليـت حـس بدبختـي و فشـار آنهمـه زيـر در بـودند؛ برخوردار ملـي غرور موهبـت از

 آسـيب از را خود افتخارات و نامي نيك اساس توانسـتند و نمودند رفتـار خود ملي ي وظيـفه بـه و نكـرده
  .كنند جلوگيري ناپذير جبران هاي

 و كـرده رهـا را خـود كاشانه و خانـه آنهاييكه. برگشـت آذربايـجان به امنيـت و آرامـش ارتـش ورود با  
 و آذربايـجان جمهـوري تـومار و بازگشـتند خـود هاي خانـه بودند؛به شـده متواري ديـگر شهرهاي در

  .شـد پيچيـده بهـم كـردسـتان
 بجـاي. ايـم نگـرفتـه عبـرت ودرس ايـم نياموختـه هيـچ آن از ما ولـي اسـت تـاريـخ درس ايـن

 ها بدبختـي عامليـن و سـپرديـم بفـراموشـي را چيز آن؛همه پيدايـش عـلل و گذشـته اوضـاع بررسـي
  .گرفتيـم ناديـده را
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 152-153                         شماره هاي 
 1391  مهرماه وآبانماه  –سال پانزدهم 

 
اين نشريه ملي از هرگونه مطلب سياسي، 

اقتصادي، فرهنگي، علم و ادب كه در آن از منافع 
ملي باشد سخن مي گويد. هر ماه يك بار به چاپ 

مي رسد و نوشتارهاي سودمند با امضاي مشخص را 

ت ّمنام و امضاء نويسنده نزد مي پذيرد.  ّ محفوظ  حاک

 .خواهد ماند

نان و ت، ھ ان دو ید و  ا وا ت ّم را  ّ نا حاک ما

 

ن خاک ری ا دا د  راه پا ون    رزد آن 

د  د جان و  و دا م   
 در اين شماره مي خوانيد:
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 19 تا 17زمان برگزاري نشست هاي حزبي : روزهاي يكشنبه و چهار شنبه هر هفته ساعت 


