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 پاينده ايران

           م�تحا���ت          

 :���ت ،پان ا�ان��م                                                                                                                                                                                                                                                                    نشريه داخلی حزب پان ايرانيست

د                                                                                                                                       ضد ا�ت�مار، ضد ا���مار، ضد ا�تبدا
 1391امرداد وشهريور  –سال پانزدهم  -  151و  150شماره               

 
 هفته دفاع مقدس را گرامي مي داريم                                           

 
شاد باد، شاد باد، شادباشيد اي شهيدان راه ايران كه به قرنها در دل دشتها كوهها ودرياهاي ميهن به خون       

 نام شما وياد شما افتخارماست ودرس زندگي ما. خود كفن  پوشيده وخفته ايد
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 اخبار حزبي
 روز بنياد  جشن                                                                                                 

به انگيزه فرارسيدن پانزدهم شهريور ماه، سالروز بنياد نهضت پان ايرانيسم مراسم ويژه اي در محل مركزي حزب پان ايرانيست     
 17با حضور ميهمانان ارجمند واندامان حزب پان ايرانيست كه از نقاط مختلف ميهن تشريف آورده بودند از ساعت » پايگاه سياوش«

 .برگزار گرديد
سخن ها به » پندار«مبارزات چهره ي هميشه جاويد نهضت پان ايرانيسم سرور محسن پزشكپور در اين مراسم از پايمردي ها و   

در ايرانزمين مطالب بسياري را بيان  ير وصف اين مرد بزرگ تاريخ مبارزات سياسي وميهنميان آمد وهريك از سخن گويان د
 داشتند او كه درتمامي طول عمر پر ثمر خود، از آن زمان كه به همراه تني چند از نوباوگان عاشق وشيفته عظمت ومجد ايرانزمين

حزب پان ايرانيست را نهادند لحظه اي از كوشش هايشان  بناي نخستين سنگ زيربناي نهضت پان ايرانيسم وسپس بنياد استوار
كاسته نشد، او همواره با عشق به ميهن وبزرگي وسرفرازي ايران بزرگ زيست وتا آخرين دم از حيات خويش را به ياد ايران وبا نام 

هد برد،تا جوانان، زنان ومردان ايران به سرآورد، تاريخ پر فراز ونشيب ميهن ما با خود ياد او را براي آيندگان به ارمغان خوا
چنين كساني مملو بوده است وآثارويادگار گرانبهاي او را همواره با خود  ايرانپرست از ياد نبرند كه سرتاسر ايرانزمين از وجود

خود خواهند داشت، او مردانه در مقابل زورگويي وپست انديشي دشمنان تاريخي ملت ايران ايستاد واز حقوق برحق هم ميهنمان 
مفتخرانه از زرق وبرق روزگار  واال دفاعي جانانه داشت، او اسير مال دنيا نشد ودربرابر جيفه ي روزگار چون كوهي استوار وبا منشي

، او چون نمودگذشت وجان را فناي درآرمان كرد، راستي ونيكي و دوستي را پيشه خود ساخت و ديگران را نيز به اين راه دعوت مي 
روحش  ، روانش شاد وگذاشتافتخار زندگي را پشت سر نهاد واز خويش كوله باري از افتخارات وپايمردي را يادگار نسروي آزاده وپر 

 .شرح گزارش جشن روز بنياد جداگانه آمده است.شادمان برفراز ايرانزمين همواره به پرواز و راهش پررهرو باد
ياران وهم انديشان پان ايرانيست با توجه به امكانات ومحدوديت هاي روز ، وخارج از كشور خبرهاي رسيده از سرتاسر ايرانبرابر  

 وديگر ايرانپرستانبه اميد روزي كه پان ايرانيست ها،.نسبت به برگزاري جشن روز بنياد ، هم چون سالهاي  پيشين اقدام نموده اند
شكوه هرچه تمام تر نسبت به برپايي جشن هاي چنين اين جان بركفان وفدايي راه عظمت وسربلندي ايران عزيز بتوانند آزادانه وبا

 .روزهايي مبادرت ورزند
 
 

 بازداشت يك پان ايرانيست ديگر                                                                 
  1391شهريور ماه  14تاريخ 

پان ايرانيست هجوم برده، وي را بازداشت و به همراه  نيمه شب جمعه گذشته ماموران امنيتي به خانه ياشار اكبري عضو جوان    

طبق روال دستگيريها ، علت بازداشت .لوازم شخصي و كتاب و دفتر و نوار و عكس پادشاه ايران محمد رضا شاه به اوين منتقل كردند

اظهار بي اطالعي ميكنند تا روز به خانواده و بستگان سرور ياشار اعالم نگرديده و بر اساس يك رويه حسنه، سازمانهاي مربوطه هم 

 .دادگاه مشخص گردد كه جرم متهم چه بوده و باز چه گامي و چگونه برداشته كه كاسه دل ظريف امنيت ملي را آزرده كرده است

او ايران را در محدوده .ياشار بدون ترديد يك جوان ميهن پرست اما از نوعي كه يك ناسيوناليست به ميهن اش نگاه ميكند 

اگر اين يك جرم سياسي است و امنيت نظام را مخدوش ميكند پس ... جغرافيايي بزرگتر و فرهنگ وتمدن ايراني واالتر مي بيند 

 . يگر بايد در تدارك جا ومكان باشند براي پذيرايي از ميليونها ايراني د
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 )پايگاه سياوش(جشن روز بنياد مكتب پان ايرانيسم در دفتر مركزي حزب گزارش  
 

مراسم پر شوري در دفتر  به رسم همه ساله حزب پان ايرانيست، 1391بعد ازظهر روز چهارشنبه پانزدهم شهريور ماه  5از ساعت     
حضور اندامان و هواداران حزب و پان ايرانيست با به مناسبت سالروز بنيادگذاري حزب) پايگاه سياوش(مركزي حزب پان ايرانيست 

عضو شوراي عالي رهبري حزب و مسئول دفتر تهران مركزي اداره  اين مراسم كه توسط مهندس ابراهيم قياسيان، .مهمانان بر گزار شد
 .علي موسوي آغاز گرديد توسط دكتر) سر آغاز( با نيايش حزبي و اجرا مي شد،

كل حزب ضمن خوش آمد گويي و شادباش اين روز بزرگ مراتب تأسف همه پان ايرانيستها را بابت زمين لرزه بانو صفارپور دبير سپس   
به  آذربايجان اعالم كردند و بابت درگذشت آقاي نورالدين ثابت ايماني ابرازي تأثر نموده و نمونه مختصري از توجهات ايشان نسبت

 .حزب پان ايرانيست را ياد نمودند
ايشان در ادامه به تشريح كوششهاي حزب پرداختند و نقش رهبري خردمندانه شادروان محسن پزشكپور را در هدايت نهضت و     

به  طوفان حوادث سياسي كشور ستودند و اطمينان داد كه راه ايشان در به ثمر رسانيدن اهداف حزب تا وصول حزب، در عبور از 
  .حاكميت ملت ايران دنبال خواهد شد

تنها : مسير راه آرمانهاي حزب قرار دارد اشاره كردند و بيان داشتندنيست به مشكالت و فشارهايي كه دردبيركل حزب پان ايرا    
ه بازداشت ياشار ايشان ضمن شاره ب. حضور خردمند انه و عاشقانه و شجاعانه در صحنه، سبب رفع محدوديتها و مشكالت خواهد بود 

اكبري، عضو جوان حزب، خواستار آزادي همه زندانيان سياسي شدند و از اينكه گروههاي تجزيه طلب آزادانه عليه هويت و منافع ملت 
همچنين براي قدرت اله جعفري، قائم . ايران فعاليت مي كنند ولي جوانان پان ايرانيست در محدوديت و تنگنا هستند ابراز تأسف نمودند

 .مقام دبيركل حزب آرزوي بهبودي و رفع بيماري نمودند
 .را از سوي ايشان و نيز از سوي دكتر كيانزاد اعالم كردند) از پاريس(بانو صفارپور همچنين پيام شادباش بانو ارجمند    
گرفت پرداختند و اشاره آنگاه سرور منوچهر يزدي سخنگوي حزب، به فضاي سياسي ايران در شرايطي كه نهضت پان ايرانيسم شكل    

فراز و نشيبهاي سياسي را با افتخار و سر بلندي طي كند بدان سبب  اگر حزب پان ايرانيست توانسته در طي بيش از شش دهه :نمودند
ز جايگاه انديشه تواناي ناسيوناليسم كه در تاريخ ايران و در ميان دلهاي ملت ايران ا – 1: است كه از سه عامل قدرتمند برخوردار بوده

بي . رهبري فنا در آرمان – 3 تشكيالت سياسي منسجم و منظبط و نيز منطبق با اساسنامه  - 2 . بلند و شامخي برخوردار ميباشد
ترديد عبور از بحران هايي كه بر سر راه ما قرار دارد توجه به اين سه ركن اساسي را مي طلبد و شوراي عالي رهبري حزب به اين اصول 

سرور پور هاشمي يار ديرين نهضت يكي ديگر از سخنرانان بود كه از روزهاي آغازين مبارزه و حركت صادقانه  .ي گذشت استوفادار و ب
در  .را در بر پايي و نگاهباني نهضت ستودند) پندار(سرور پزشكپور  فرزندان بپا خاسته ايران در برابر تهاجم بيگانه سخن گفتند و نقش

آرميتا طبيب سروده هايي متناسب با اين روز خجسته    ن از سرايندگان حزب سرور نجف آبادي و دوشيزه اين مراسم شورانگيز دو ت
 .ويژه اي به حاضران در نشست بخشيدند خواندند و شور و حال

باشندگان خورشيدي به نمايش گذارده شد كه تاثير شگرفي بر  1378نوروزي سال  در پايان، فيلم سخنراني سرور پندار در ديدار    
 . اي ايران پايان بخش اين مراسم باشكوه بود سرود. بخشيد

 .اعالم يك دقيقه سكوت و اداي احترام به روان تازه درگذشته، شادروان جوان روزگار يكي ديگر از برنامه ها بود   
انديشه اهورايي پان ايرانيسم،  اين مراسم در ميان ابراز احساسات پرشور و اداي احترام بسيار نسبت به بنيانگزاران  شب نه ساعت 

 . زنده يادان محسن پزشكپور و دكتر محمد رضا عاملي پايان يافت
ستان، ف مسئول تشكيالت خوزدر اين جشن، در كنار اعضاي شوراي عالي رهبري و اندامان و هوادارن حزب، سروران غالمحسين آص   

 .حضور داشتند اميري مسئول تشكيالت شيراز
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 *زهرا صفارپور                                                                    !يابد؟ مي تغيير كشور آموزشي نظام هدفي چه با

 
 نيست؟ آنان وتاريخي ملي هويت از زمين ايران فرزندان ، داشتن وجغرافيا،دورنگه تاريخ درس حذف آيا  

. است ملت يك خالق هاي نيرو پرورش وعامل گذشته هاي نسل نيرومند هاي انديشه ملي فرهنگ.است ملت كالبد در روح بمنزله فرهنگ -

 .بيفزايد وبرآن گرفته را پيشين هاي نسل كوشش ثمره بايد نسلي هر

 .است تاريخ طول در ملت يك شده پذيرفته واالي هاي ارزش از اي مجموعه فرهنگ -

 ارج بايد گرانبها ميراث اين به است امروز به تا دور گذشته از ايراني بزرگ جامعه وسنن وآداب ملي هنرهاي گنجينه ايرانزمين فرهنگ -

 .شود نهاده

 .است ايراني وغير ايراني اقوام ساير با ما فرهنگي مشترك وجوه از ويكي ما ملت روان فارسي زبان -

 .باشد مي آرمانخواه حكومت وظيفه آن گوناگون هاي وگويش فارسي زبان از پاسداري -

 .بداريم پاس را آن بايد كه است ايراني عرفاني،فرهنگ وادبيات عرفان -

 !واما

 وپرورش، آموزش  

 درراه شدن باشد،آماده ايران ملت وجاودانه اصيل موجوديت به خدمت براي ايرانزمين فرزندان تربيت بايد وپرورش آموزش نظام هدف -

 است، انساني وصفات وتظاهرملكات فرد تكامل ملت،راه به خدمت

 .باشد ايران ملت واجتماعي تاريخي آرمانهاي به معطوف بايد وپرورش آموزش -

 .شود داده وپرورش آموزش در متساوي وفرصت وامكان واحد حركت نقطه سرزمين بايد اين فرزندان به -

 .است ايراني بزرگ جامعه وفرداي امروز انكارپذير ضرورت ملي پرورش -

 .باشد والهي اسالمي ومعارف انساني واالي هاي وانديشه ايرانزمين فرهنگ هاي وويژگي ژرف شناخت براساس بايد ايراني انسان پرورش -
 

 كه وشايسته ملت ايران تدوين شده استكه براي زندگي بهتر .است ايرانيست پان حزب سربلندي منشور از فرازهايي باال موارد   
 تك آن هرفراز حاليكه نباشد،در بيش شعاري ساز انسان نهاد اين ريزان وبرنامه كشور كنوني آموزش اندركاران دست براي شايد

 .وآرمانخواهي دارد وليتمسوواعمال   وهمت كار، تالش به نياز فوق اهداف به رسيدن براي بكاررفته واژگان تك
 به وجهان جهان در سرفراز ايران«:كه انديشه بااين افكارشان درگذشته كه است مرداني ان وذهنيت زن از مانده جا فرازها به اين   

 چگونه كه نبودوديديم مطرح برايشان ،نام،مقام مال كه آنان رسيده اند سازنده راهكارهاي اين وبه گرفته شكل»سرافراز ايران
  شهيد معلم ازآنان يكي دوتن. شدند مبتال سرزمين اين تاريخ دليرمردان چون سرنوشتي به آن، وفرهنگ ايران وبراه زيستند

 .بودند) پندار( پزشكپور محسن سرور روانشاد ايرانيسم پان نهضت رهبرگرانقدر وديگري دكترمحمدرضاعاملي
 !وپرورش آموزش ريافتهتغيي نظام از هدف واما  
 !  نشده ثبت معلمي تجربه محترم وزير دركارنامه هرچند  
 .دهند تغيير كشوررا آموزشي نظام گيرند مي ،تصميم ايرانزمين براي فرزندان ساز وسرنوشت حساس پست تصاحب با اما  
 يك پيش سالها هرجند دبيرستان -راهنمايي -ابتدايي يعني دارند 4-3-5 بندي تقسيم سيستم با مشكلي كه بود اين تصورم ابتدا  

 دانشگاهي پيش نام به جديد نظام و منحل قديم ونظام آموزشي ونظام افتاد اتفاق دبيرستان چهارم سال در نشده كارشناسي تغيير
 .نمايند تحصيل ترك آموزشي مقطع اين در جوانان از بسياري كه گشته امرسبب اين كه شد جايگزين آن 
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 يك باورنداشتم كشورم آموزشي جامعه به آشنا درد يك بعنوان است تغيير درحال آموزشي نظام شنويم مي كه است يكسال اما     
 .آيد وارد كمتري صدمه آموزان دانش به تصميم اين اجراي باعدم داشتم رابگيرد،واميد اساسي امور جاي كيفي امر

 خدمت ضمن آموزشكالسهاي  كه شد معلوم يانروم، برويم شد مي شنيده هايي زمزمه فرهنگي درمحافل )1391( امسال تابستان    
 تامين براي وپرورش آموزش ادارات كه شده شنيده زيرا.ترديدند دچار پذيرش آن در)محترم فرهنگيان( متقاضيان اما دايرشده

 مقطع در محترم دبيران چنانچه :است داده نويدي) التاسيس جديد كالس( دبستان ششم خود،دركالس كادرآموزشي
 نزديكترين به را كنند،آنان راتدريس ششم خودبشوندوكالس مقطع جابجايي به حاضر وراهنمايي دبيرستان

 .دهيم مي انتقال سكونتشان محل مدرسه
 آشنا جديد كتب شدندتابا خدمت ضمن كالسهاي وارد بناچار ديگر وگروهي شخصي انديشي مصلحت بنا به گروهي است طبيعي
 شوند، 

 اما وقتي عناوين كتب درسي بيرون آمد متوجه شدم هدف ازتغيير نظام آموزشي چيست؟  
د كه دوسه سالي بود كه مي گفتند بخشي از تاريخ شاهنشاهي ايران از كتاب هاي     تاريخ وجغرافيا نحتماً خواننده محترم بياد دار   

تب درسي دانش آموزان كتابي بنام تاريخ وجغرافيا ديده نمي ديده شده درپي اين تغييرات در ك!باكمال تاسف .بايد حدف شود
 .شودوبكلي حدف شده است

 اينجا بود كه دريافتيم هدف چيست؟  
 !هدف آنست كه فرزندان اين آب وخاك نبايد بدانند ، كه ايران كجاست وايرانيان كيانند  
 .دنبايد گذشته پرافتخار بيش از هفت هزارسال تاريخ كشورشان رابدانن  
نبايد بدانند كورش وداريوش ،خشايارشاه ، بابك وابومسلم ها .نبايدفراگيرندكه بدانند كساني بودند كه براي ايران افتخار آفريدند  

 .چگونه براي سربلندي ايران افتخار آفريدند تا جايي كه منشور كوروش بزرگ كتيبه اي ميشود برسر در سازمان ملل متحد
 آشنا شوند واساساً نبايد بدانند وحدت ويكپارچگي ملي يعني چه؟» هويت ملي«اواژه فرزندان ايران نبايد ب  

 .درس عبرتي از گذشتگان براي آيندگان است بدانند وبخوانند) ع(نبايد تاريخ راكه بفرموده حضرت علي 
 .نبايد بدانند سرزمين پهناور ايران دل زمين بوده است  

 :ين مي فرمايدكه نظامي شاعر وسخن سراي قرن ششم چن

 همه عالم تن است و ايران دل              نيست گوينده زين قياس خجل              

 
 ن باشدـَود يقيـن به بُ ـدل ز ت                ران دِل زمين باشدـاي کهـچون             

نبايد بياموزند كه مهمترين وظيفه ومسووليت او زنده نگه داشتن تاريخ وفرهنگ وهويت ملي اش مي باشدآنهم در مقابل     
 .ابرقدرتهاي زورگو وجنايتكارو استعمارگران جهاني 

حرين كه امروز زير يوغ نبايد بدانند روزگاري نه چندان دور، افغانستان، تاجيكستان، ارمنستان، گرجستان، هفده استانِ قفقاز وب  
زرگ، سرزمين او بوده است، تاجايي كه امروز تالش مي كنند تازبان فارسي ومادري خواهران ايران ب استعمار است، جزئي ازپيكره

تا مبادا اين وحدت فرهنگي وتاريخي سبب ايجاد اتحاديه فارسي زبانان .وبرادران دورافتاده از مام وطن را از آنان بگيرند
 )فرقه بينداز وحكومت كن ت.(گردد

براي من ايراني مسلمان كه آرزويم سربلندي ايران وايراني است، جاي سووال است كه چرا فرزندان ايرانزمين دراين برهه از زمان      
 .فقط حق دارند قسمتي كوتاه از تاريخ كشور خودرا بخوانند وبدانند
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چه جوابي ) اگر بفهمند كه شما مانع اين آگاهي شده ايد. ( نبايد بيشتر بدانندبراستي حذف درس تاريخ وجغرافيا جز اين است كه 
 ؟.؟ كه تصميم گرفتيد تنها قسمتي از تاريخ كشورش رابااعمال نطر باو معرفي كنيد.داريد؟ يا چه نتيجه اي مي گيريد

ي چون انومردان وزنان و حتي نوجوان ورشادت هاو حماسه آفريني هاي  جوانان دلير) خونين شهر( بيان جغرافياي خرمشهر    
 .حسين فهميده وبهنام محمدي ضرورتي است انكارناپدير، كه همگان بايد بدان مفتخر باشيم

 )هرچند رمز پيروزي اين دالوران در جنگ تحميلي عراق داشتن ايمان به خداي بزرگ وعرق ملي بوده است(
موعه اي از اقوام ومداهب گوناگون است چه بوده است ؟وچه عاملي سبب اين چرا نبايد بدانند كه علت شكل گيري ملت ايران كه مج

 ؟.اتحاد وهمبستگي وانسجام ملي شده است
آيا اين روش فكري موجب نشده كه امروز در ورزشگاههاي وطن ما واقع در تبريز،وتهران پايتخت ايران عناصرمزدور وخائن     

اعمال .(لگدمال كنند وبا نشان دادن عالمت گرگ نمايشي از جدايي طلبي را نشان دهندوتجزيه طلب پرچم سه رنگ ايران رازير پا 
 )ورفتار پان تركيست ها كه بدون هيچگونه ممانعتي به كارهاي خود ادامه مي دهند

 د؟آيا حفظ تماميت ارضي ايران خواست جوانان سلحشوردر جنگ تحميلي عراق نبود؟ آيا به عواقب آن انديشيده كرده اي   
بهترنبود به جاي دست زدن به چنين جراحي خطرناك آموزشي كه باعث محو ونابودي فرهنگ وتاريخ وحدود وثغور ! آقاي وزير    

؟وواجدين شرايط تحصيل راكه به اجبار از كالسها بيرون اند شناسايي .بفكر رفع معضالت اساسي آموزش مي بوديد. ايران مي شود
 .وبه كالس درس هدايت مي كرديد

؟ وكمبود معلم .ويا براي فرزندان محروم جامعه كه هنوز در چادر يا صحرا بدرس خواندن مشغولند مدرسه وكالس مي ساختيد   
است صادر ) كه عين انتفاعي ( رابرطرف مي كرديد ويا اينكه به جاي اضافه نمودن كالسهاي درس دولتي مجوز مدارس غيرانتفاعي 

 !!!؟.د كشور را محروم از درس خواندن نمي نموديدنمي كرديد وفرزندان با استعدا
 : وبراي همه، طبق اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالم ايران وبند سوم آن كه مي گويد

 .) آموزش وپرورش وتربيت بدني رايگان براي همه، درتمام سطوح وتسهيل وتعميم آموزش عالي ( 
 فرصت تحصيل مساوي ويكسان فراهم مي كرديد

فقط تاريخ چندقرن اخير ومعاصر كه آن هم قسمتي از تاريخ ايران است راگرفته ايد وخط بطالن بروي مليت وهويت ملي،  شما    
 .فرهنگ وتاريخ ايران كشيده ايد

بعنوان خاتم النبي رسالتش هدايت مردم ) ص(كه پيامبر اسالم.شما حتي به اهداف واصالت واساس انديشه دين اسالم توجهي نداريد
مراهي ونشان دادن حقيقت زندگي وتكان دادن خرد انساني مردم بود براي پيش راندن آنان به جلو نه براي عقب نگه داشتن از گ

 .ومنجمد شدن گذشته
مسئله شناخت آموزش به عنوان يك وسيله براي سياست ملي .همانگونه كه اشاره شد: مسئله اساسي آموزش كشور: به هرروي     

 .زندان اين آب وخاك راباهر آئين درخود جاي دهداست كه بايد همه فر
پس شناخت اين مسئله كار عظيمي است كه اجراي آن نه با تقليد از بيگانه ونه با حذف واضافه كردن درسي دربرنامه تحصيلي      

 .دانش آموزان عملي است ونه در مسير آموزش ملي مي باشد
 پاينده ايران        

 دبير كل حزب پان ايرانيست*                                                                                                                                    
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 گذرد نمي سوريه از ايران نجات راه
 يزدي منوچهر                                                                                                                                                        

 قصد به دركشورها  ياسيس گونيدگر و تحول ايجاد  كه رسيدند نتيجه اين به غرب، سياسي علوم درآزمايشگاه پيش سالها از     
 حكومت به دستيابي تا مذهبي فرق از حمايت و سكوالر حكومتهاي حذف به بايد جهاني، نوين نظم برقراري و اقتصادي بحران نجات
 :  گرفتقراردردستوركار هماهنگ و همزمان روش دو انجام بزرگ طرح اين كردن پياده براي وبالفاصله گردد منتهي ديني

 ويران و پاشيده فرو افكار روي بر جديد ذهنيت براي مناسب بستر ايجاد و عمومي افكار بمباران يعني ، سازي ذهنيت – ا
 آزادي فرشته عبور بهانه به " نظامي "لزوم صورت در و" اي رسانه  "هاي توپخانه باشليك  شهر هاي وازه در كردن باز – 2

 قدرتهاي سوي از نمايندگي به و امريكا ،به مشهورگرديد "بشر حقوق رعايت"و" وآزادي دموكراسي"نام به كه پروژه اين انجام     
 حرمت و ملتها هويت و انساني هاي ارزش جسد روي از عبور اسفناك، پروژه اين اجراي كه است بديهي. شد سپرده داري مايه سر

 رهبران خود كه آمريكا سران براي اما طلبيد مي را اجتماعي و سياسي آزاديهاي نفي و كشورها رهبران بين سياسي هاي داد قرار
 با امروزديگرآمريكا.نداشت اهميت بشروغيردموكراتيك وضدحقوق غيرانساني هرشيوه به هستندتوسل داران سرمايه گزينشي

 غرب. شود پنهان كودتا يا و انقالب نام پشت نيست ينياز ديگر. ميپردازد ها سياست اين اعمال به  پوشي پرده بدون و باز دست
 قتل از و ندارد ابايي ميكنند تصرف را شهر هاي ميدان بازاركه و كوچه زده هيجان مردم به پيمانانش هم و دوستان فروختن ديگراز

 در...  است شده فراهم قبال الزم تبليغاتي بستر جنايات، اين همه براي چون.  نيست شرمگين افغانستان و عراق مردم  عام
 و جهاني نوين نظم استقرار براي را بهانه اين غرب دوست حسين صدام درعراق و امريكا ساز دست طالبان و القاعده افغانستان

 .دادند مهاجمان دست به!!  دموكراسي استقرار
 .است رسيده  سوريه به اينك و كرده عبور يمن و ليبي و مصر و تونس از طنيني پر آهنگ با هپروژ اين    
 در  نيز مرز برون هاي ايراني و ايران عزيزمان كشور از سر " زي سا ذهنيت " يعني پروژه اين اول ماده ميرسد بنظر كه شگفتا و    

 انبوه ميان در ما روشنفكران هنوز معذالك ، هستيم " سكوالريسم  "حذف پروژه قربانيان از خود ما كه اين با و است آورده
 پا و دست شده ساخته تلويزيوني و اي ماهواره هاي رسانه امواج از كه اي خانه درون در و سياسي و فلسفي نظريات و ايدئولژيها

 . بشنوند را ملتها مظلوميت صداي و كنند بيرون پنجره از سري نيستند حاضر شگفتي كمال در و ميزنند
 . كردند پنجاه دهه سالهاي در كه ميشوند مرتكب را اشتباهي همان دارند ما روشنفكران از برخي كنم اعالم بايد تاسف كمال در    
 يعني "اول ماده " باد گرد در سي سيا رهبران ، آزاديخواهان ، پردازان نظريه ، دستان به قلم ، روشنفكران از برخي ميرسد نظر به   

 زيرا عاجزند افتاده راه به ملتها سوي به كه طوفاني وشدت فردا جهان تحليل و روز مسايل درك از و شده گرفتار سازي ذهنيت
 "  اول ماده " درماني شيمي ثير تا تحت نيز روشنفكران و ندارد جايي غربي هاي رسانه تحليل و تجزيه در " ملتها " فاكتور

 . اند مانده غافل ملتها حاكميت حق و تاريخي عنصر اين شناخت از ها نه رسا سمپاشي از تبعيت به و   
 : كه ميكنيم استنباط را آرزو اين اسالمي جمهوري نظام مخالف روشنفكران از بسياري قلم و زبان از كه است سبب بدين و 
 ." است  ايران نوبت سوريه از بعد ":    

 و عربي بهار مفتون ،  جهاني داري سرمايه به وابسته هاي رسانه جهنمي تبليغات از پيروي به روشنفكران  اين كه است آشكار   
 آويزان شهر هاي دروازه در كه سكوالريسم جنازه روي بر را شان وچشمان اند گشته ستم تحت هاي كشور به  ناتو  كشي لشگر
 نيز سوريه مردم.بينند نمي سوريه و يمن و ليبي ويراني در را القاعده ، بيگانه و مخرب و واپسگرا نيروهاي حضور و اند بسته است

 با نه و بيگانه دخالت با نه اما هستند مردمي غير و مستبد ازشرحكومتهاي نجات و استقالل و آزادي طالب جهان ملتهاي همه همانند
 با نه اما ميباشند خود سرنوشت تعيين حق و ملي حاكميت خواهان نيز سوريه مردم  . كشور آن درون به اي حرفه مزدوران اعزام

 اشك ليبي آزادي براي  كه آنان چرا نميكنند سوال خود از روشنفكران اين از هيچيك.تركيه و آمريكا توطئه و عربستان پول
 با كه دادند اجازه وي به و شناختند ليبي مردم منازع بال رهبر اورا و گستردند قرمز فرش قذافي براي سال چهل مدت به  ، ميريختند
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 حذف  صحنه از را سادات كه بود سياستي چه آن ؟... آورد در ليبي مردم روزگار از ،دمار اي قبيله ديكتاتوري حكومت يك ايجاد
 به كه بودند قدرتهايي كدام ؟ ببيند تدارك فرزندش براي را جمهوريت ميراث و كند بپا فرعوني بساط داد اجازه مبارك به و كرد

 جبهه پشت ري ديوا كه بودند دلخوش اين به و گفتند تبريك پدرش ارثيه جمهوري رياست كرسي بر نشستن بهنگام اسد بشار
 ؟ اند كشيده عراق

 در  ملتها حقوق گرفتن ناديده و ديكتاتوري وبقاي دوام سبب  مردمي ضد سياستهاي اين با كه نبودند امروزي قدرتهاي همين ياآ
 ؟ شدند منطقه

 خود از روشنفكران چرا نهند گام خاورميانه به" تغيير " سياست با تا گرفته تعلق براين  داري سرمايه جهان اراده كه اينك اما و  
 براي را راه ميتوان ناتو جهنمي آتش  و تروريستي اردوگاههاي شدگان تربيت و القاعده مزدور نيروهاي اعزام با آيا كه نميكنند سوال

 ؟ كرد باز آزادي فرشته عبور و دموكراسي
 و المسلمين اخوان نوع از مذهبي  گراي فرقه نيروهاي دست گذاردن باز در غرب چرا كه اند كرده سوال خود از هرگز روشنفكران آيا

 آشنايان درد و پرستان ميهن فرياد كنار از ولي ميدهد خرج به دستي گشاده اينقدر ستم تحت هاي دركشور شيعي و وهابي و سلفي
  ميكند؟ عبور يياعتنا بي با سكوالر رهبران و واقعي زاديخواهانآ و
 و قطر و عربستان از اعزامي مزدوران  وار ديوانه وآتش ارتش موشكهاي شليك و بمباران زير واقعي آزاديخواه مردم سوريه در  

 براي سوريه در سوري غير عناصر دخالت.. !! . ستم تحت مردم نه است القاعده نيروي شده آزادي آور پيام كه آن و دارند قرار  تركيه
 .است كار دستور در رفته باد بر هاي حكومت بقيه همانند نيز سوريه سكوالر حكومت حذف بلكه نيست مردم نجات

 اسد، جانشيني براي  كه ميدانند هم را اين ولي دارند دوست را آزادي سوريه مردم هست سكوالر ولي نيست اسددموكرات بشار    
 .  اند كرده مادهآ را سني گراي بنياد و متعصب بشدت هاي سلفي

 نشانه و بارز شواهد.  خوردند گول و شدند غافلگير كه كنند ادعا نميتوانند ديگر پنجاه دهه روشنفكران برخالف امروزي روشنفكران
 براي را  ايران ملت عزم و اراده جامعه، سياسي فضاي كردن مسموم با داري سرمايه شيطان بار اين كه دارند وجود آشكاري هاي

 در آمده مان سراغ به گذشته سال سي تجربيات از جويي بهره با دشمن بار اين. داده قرار هدف نيرومندي و يگانگي و وحدت
  ، ايراني روشنفكران از بسياري گاه قبله هنوز.  بزنيم محرم نا ردبرسينه دست و بگيريم پند گذشته از نميخواهيم هنوز ما حاليكه

 رسم و بزنند سري اويو تل به بايد ابتدا جمهوري رياست كرسي كسب براي  خود آمريكا رهبران كه حاليكه در است واشنگتن
 و لندن و واشنگتن از تا ما روشنفكران . ند نشا كرسي بر را پسر و پدر بوش و كنند معجزه صندوقها تا آورند جاي به را چاكري
 نخواهند  حلها راه يافتن و معضالت رفع و ها تلخي كشف  به قادر نياورند ايران ملت به و تهران به رو و نبرند دل اويو تل و مسكو

 جهنمي داري يه ما سر قدرتهاي و بپردازند ميگيرد صورت آزادي نام با ملتها حقوق به كه تجاوزاتي و نيرنگ افشاي به ابتدا بايد. بود
 و دار ريشه عنصر اين اصالت و ايران ملت قدرت به بايد نود دهه روشنفكران بايستند هم نآ هاي هزينه پاي در و كنند مايوس را

 حل راه.  نمايند جلوگيري آمريكا صداي و سي بي بي تحليلهاي پخش با عمومي افكار شدن مسموم واز بپردازند آن افتخار پر تاريخ
 ، دارد كشوروجود دردرون اصالحي يا انتقال هرگونه پتانسيل.  كند تراوش درون از بايد چيز همه. است ايران درون در ايران مسايل

 درك قابل هم ما براي اسالمي جمهوري مخالفان انتظارات و توقعات.گردد متمركز درون به و شود سويه يك همه نگاهها بايد فقط
 مذهبي سي ديپلما بدليل كه ميدانيم. ميبرد بسر پيچيدگي و ابهام و قض تنا در ايران حكومت كه ايم يافته در روشني به ما.  است

 درطي اقتصادي غلط سياستهاي با ميدانيم. است آخرالزماني وتوهم پوپوليستي آرمان اسير ميدانيم. ميكند حركت مداربسته دريك
 ميدانيم. است كرده قرباني نظام امنيت پاي رابه آزادي ميدانيم. است كرده رامتورم اي وعده تهي را بسياري سفره گذشته، سال سي
 هايي مصيبت چه ايران تاريخ و فرهنگ با عناد ميدانيم. است زده رقم مان ميهنان هم براي را فساد از اي فاجعه چه مديريت ء سو
 .وقت حاكمان يد در ونه است غرب دموكراسي مدعيان دردست نه ايراني جامعه درد داروي ميدانيم هم را اين اما است بارآورده به

 ايران داخل به ها نگاه كه آن شرط به ميگذرد ايران ملت ميان از نجات راه. نميگذرد ازسوريه ايران نجات راه كه ميدانيم راهم اين
 . بينديشيم ايران نيرومندي و يگانگي و وحدت به و گردد معطوف
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 !!... پرچم القاعده به جاي پرچم آمريكا باال رفت

 اخگر
 

دو گروه كه منتظر اين بود و جهانيان را غافلگير كرد جز شگفت آور ليبي براي همهمصرو ربه سفارتخانه هاي آمريكا د حمله        
 :حوادث بودند

آناني كه رويدادهاي سياسي جهان و خاورميانه را بدون وابستگي دنبال ميكنند و ميدانستند و هشدار داده بودند كه بهار عربي   - 1
 . بايد انتظار طوفان را داشت نه دموكراسي خزان ملت هاست و از مزرعه اي كه دارند باد ميكارند

تندرو فرقه اي و  نستند با حذف رهبران سكوالر در منطقه و آزاد كردن نيروهايكه ميدا كارشناسان و تئوريسين هاي بهارعربي - 2
 .چه پروسه طوالني بايد طي شود"مرسي"يي از نوع نشاندن آدمها

 محمدا رسول اهللا را ال اله اهللا در سفارتخانه پايين كشيد و پرچم القاعده با شعارپرچم آمريكا را از سر، درقاهره رشورش حزب نو
ان المسلمين ، بزرگترين قدرت حزب نور پس از اخو. رباال ب ايمان الظواهري رهبر القاعدهبرادر راهبري محمد الظواهريو باهدايت

ني مبارك را از كاخ به قفس آقاي مرسي قرار داشت و همصدا با غرب ، حسقدرتي كه تا ديروز پشت سر.  سي در مصر استسيا
يان يابد آنها را به چالش كشيده تا آنجا مريكايي اش پامرسي بادوستان آ اقاي عسل پيوند امروز قبل از آن كه ماه كردند ولي منتقل

 ...!!كه زبان بلبل مصر را بند آورده است 
 قرارداد كمپ بارهدراو  كه و وعده اي و قرارهاي آمريكاييان وجه به قولتصرخيلي مينازيد وگمان ميكرد باآقاي مرسي به انقالب م

بهار عربي، نوزاد  با سزارين بردوش مردم سوار است و هرگز گمان نميبرد دوستانش ستها داده همه راهها هموار وديويد به صهيوني
  ...!! رقيب را سر راهش بكارند 

نيستها را تجربه بنظر ميرسد با اولين حركت، آقاي مرسي كيش مات شده است و بايد خزان زودرس عربي و اسارت در دست صهيو
آينده نزديك در خواهد يافت كه آمريكاييها سالهاست رسم وفاداري را از ياد برده اند و همچون آلت بال اراده اي دربه يقين . كند

 . مامور اجراي اوامر قدرتهاي سرمايه داري ميباشند
يا سر و كارش با محمد الظواهري است كه آماده   گوش به فرمان خواهد بودرسي يا اين پيام تلخ را ميفهمد وحاال ديگر آقاي م

 .بلعيدن اخوان المسلمين است
با حمله اي آتشين و استفاده از سالح هاي مرگبار، سفارت ) بخوانيد پياده نظام آمريكا(در ليبي نيز يك گروه ديگر از القاعده 

آمريكا آقاي استيونس و همراهانش راه سفير حتي اي تاهيچ جنبنده موشك قرار دادندادر وسعتي زياد زيربارش راكت ور آمريكا
استيونس دوست و همكار و همراه مخالفان قذافي و مشوق حمله ناتو به   ما قبال هم ميدانستيم مرحوم فرار نداشته باشند، 

يكرده است و پس از زمينه و تدارك الزم را براي سركوب قذافي فراهم م بهار عربي نيز در ليبي،  بوده است و قبل از وزش باد ليبي
لذا . نان در آن كشور باقي ماند تا دوستان غربي بر روي ويرانه ها مستقر شوندچو ويراني ليبي هم كسب اطمينان از شكست قذافي

خوب آن مرحوم هم زيادتر از وزن اش . هيچكس انتظار نداشت ايشان به دست ياران و همسنگران خود از پشت هدف قرار بگيرد
 .و به راهي رفت كه قذافي را فرستاداطالعات داشت 

همچنان كه قذافي و بن علي و   سدندارد و خودي و غير خودي نميشنا سياست در دنياي سرمايه داري پدر و مادر بديهي است،
 .مبارك هم قبال خودي بودند ولي بهار عربي كه آغاز شد پايان زندگي آنان نيز رقم خورد

سام با سيل  به وسيله اهانت شده ميدانيد فيلمي كه به پيغمبر مسلمانان. هم قابل مطالعه استاما بهانه اين شورش ضد آمريكايي 
يك سينماي نيمه خالي در آمريكا نمايش داده شده را هم يهوديها پرداخته اند و در آن هيك يهودي اسراييلي ساخته شده و هزين 

اند تا مسلمانان را تحريك كنند و القاعده ايها به خروش آيند و بهار است ولي رنود آن را به سرعت روي سايت هاي اينترنتي برده 
 .عربي را خوشرنگ سازند
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 ايرانپور فرشاد                                                                                                                                                  به انگيزه هفته دفاع مقدس 

                            روحيه ملي گرايي در ايران بسيار باالست: به ايران حمله نكنيد 

 »نظاميان وكارشناسان آمريكايي«                                                                                                                
نزديك مي شديم كه دشمني جبار وخونخوار بعثي به تحريك عوامل  1359در سال  روزهاي آغازين فصل بازگشايي مدارسبه       

يش فرودگاه هاكرد، نخست هواپيمابيگانه وبا هم آهنگي بسياري از كشورهاي عربي منطقه حمله اي ناجوانمردانه را به ميهن ما آغاز 
خود قرار دادند، دشمن به خيال خام وبراساس محاسبات ا مورد هجوم ن خوزستان رباد تهران وسپس شهرهاي مرزي استامهرآ

را در اين حمله ونبرد نابرابر قطعي مي دانست ودر  اش فرضي غلطي كه در ذهن پوكش براي خود واربابانش انجام داده بود پيروزي
ان در زمره آن ملت هايي هستند كه در هر شرايطي از رايرا مي خواست در تهران كوفت نمايد، اما غافل از اينكه مردم  ش شام روياي

حم جان خود براي دفاع از ناموس ميهن خويش خواهند گذشت وسر دشمن ددمنش را به ديوار ندامت خواهند  كوبيد دژخيمان بي ر
ميهنمان آغاز به  نوكر اجير شده غرب وشرق وحشيانه ترين حمالت رابه شهرها ودر نهايت(ي بعثي به پيش قراولي صدام تكريت

نخستين سالهاي تغيير حكومت اش بود، ملتي كه با اعدام هاي كينه توزانه واز پيش تعيين شده شايسته ترين  كردند، ملتي كه 
اميران ارتشش را به جوخه هاي اعدام سپرده بودند، بسياري از خانواده ها را دچار سرگرداني وترس وواهمه ساخته بودند، بسياري از 

كه مي توانستند براي روز مبادا وزنه اي باشند وچاره ساز از ميهن فراري داده بودند وباالخره اين كه در شرايط بسيار بد كساني 
سپاه پاسداران تازه تاسيس شده بود واز سازمان جا افتاده اي برخوردار  ، ارتش دچار ضعف مديريتي شده بودقرار داشتيم يوناگوار

دشمني خونخوار، نبود، اما غيرت، مردانگي وشهامت سرتاپاي وجود مردم شريف وسرگردان ايران را فراگرفته بود، آنهم دربرابر 
را تجزيه نمايد تا ساخت پازل تهيه شده توسط  او آمده بود تا طومار ملت بزرگ ايران را درهم بپيچد وكشورمان.وحشي وزبان نفهم 

اربابانش را براي ايجاد خاورميانه جديد پيش بياندازد اما كور خوانده بود، به ناگهان از خواب غفلت بيدار شد وديد كه آنچه در مخيله 
مردان وپيرمردان وپيرزنان  –ي كوچكش براي خودش ترسيم كرده بود رويايي بيش نبوده است، هجوم وحشيانه اش را جوانان، زنان 

او با . جان بركف ايراني آنچنان با جان فشاني هاي خود پاسخ دادند وآنگونه برزمين كوبيدند كه آهنگران، آهن گداخته را مي كوبند
 خفت وخواري هم چون موش به سوراخ هاي ريز ودرشت پناه برد اما عاقبت توسط همان ارباباني كه فرمان جنگ وحمله به ايران

د زنده باشد تا رازهاي مگو را بگوييش از اين البته ابرقدرت غرب نگذاشت كه او برابرايش صادر كرده بودند به درك واصل شد، 
كراسي پوشالي غربي ها همه چيز نمايان وحقوق بشر ودماين ديوصفتان را براندازد تا درپس آن ازپوچ بودن دفاع از وپرده رسوايي

دفاع مقدس ) پندار بزرگ( پزشكپور محسنعراق عليه ايران كه با ابتكار وپيشنهاد روانشاد سرور در دوران جنگ تحميلي .شود
جنگ جنگ تا پيروزي كه تبعات حقوقي خطرناكي براي ميهنمان داشت ديگر توسط رزمندگان وملت ايران ( ناميده شد تا جمله

دند خانواده هايي كه به همراه دارايي وهستي خود نابود شدند بسياري از خانواده ها دچار آسيب هاي بسياري شدند،بو) تكرار نشود
وزير خروارها خاك دفن گرديدند وجمعيت زيادي از ساكنان مناطق جنگ زده آوارده دشت ودمن شدند وبه شهرهاي ديگر ميهن 

شي بعثي قرار گرفته بود براي دفاع از ميهن خود كه مورد تجاوز قوم وح ها فرار كردند، در چنين شرايطي بازهم همين خانواده
هادت در راه ايران مفتخر مي فرزندان وپدران خود را به جبهه هاي اين نبرد نابرابر مي فرستادند وبسياري از آنان به درجه رفيع ش

كه به هنگام آماده سازي افراد تحت  سردار شهيد باكريسرانجام جنگ با تمام زشتي هايش به پايان رسيد وبه قول .شدند
رزمندگان به سه گروه تقسيم مي هرجنگي پاياني دارد، ودرپايان جنگ : كه ندگفت داشتند،طي سخنان پرشوري كه بيان  فرمانش

  .مي شوندعليه دشمن پشيمان  حق د گروه اول كساني هستند كه از آمدن به جبهه هاي نبردشون
 .نفع پيشرفت در امور اقتصادي بهره مي گيرند گروه دوم آن دسته از رزمندگان هستند كه از امتياز آمدن به جبهه به    

به راستي كه گفتار شيوا وسرتاسر راستي ودرستي اين  .گروه سوم كساني هستند كه اين دو گروه را ميبينند ودق مرگ مي شوند
پر از  گي آرام وبه زندسردار شهيد چقدر با واقعيت هاي امروز جامعه ايراني منطبق است، گروه اول كه دچار پشيماني شده بودند 
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دست وپنجه نرم ميكنند وخشنودي خود را در رضاي خدا مي دانند  هند وبا درد هاي غيرقابل عالج خويشتشويش خود ادامه مي د
 .د ودم برنمي آوردندنبوجودآمده است مي ساز شانوبا همه ي سختي هايي كه درزندگي 

را مي بينيم كه با سوء استفاده از آمدن به جبهه هاي جنگ صاحب مال گروه دوم همان كساني هستند كه امروز بسياري از آنها    
ومنال وقدرت وپست ومقامي شده اند وبسياري از كسان ودوستان خودرا نيز به نوايي رسانده اند و ثروت هاي سرشار وبادآورده اي 

وبدبختي هاي ملت ايران مي باشند وهرروز فربه  ره گر نابساماني هابه جيب زده اند وبر برج عاج نشسته ونظابه علت رانت خواري را 
تر شده وبه كسب وكار خود در داخل وخارج از ميهن ادامه مي دهند وآن گونه زندگي مي كنند كه هرگز رضاي خداوندي درآن 

 .نيست تا عاقبت كار چه شود خدا مي داند
بعثي كه اسراي قبل مي باشند ،           شده از چنگ دشمنآزادگان رها  اما گروه سوم همان رزمندگاني هستند كه امروز آنان را   

وبرخي معلولين شيميايي شده وبسياري هم جانبازاني هستند كه عضوي از بدن خود را از دست داده اند اما همچنان مي نامند 
ها هستند كساني كه نابرابري  وفادار مانده واز دوران دفاع مقدس داستانها تعريف مي نمايند، البته دربين همين گروه سومي

را با آن چنان دك وپز مي بينند وعاقبت  خود قديم زمان جنگ همرزمانو اجحاف بيش از اندازه را مي بينيد وزندگي  ها،تبعيض ها
شهرهاي جنگ زده  سرنوشتاما   .دق مرگ مي شوند وبه درجه شهادت مي رسندنهايتاً خود وخانواده اشان را مقايسه مي كنند و

ل فروش نفت وساير فرآورده هاي نفتي عايد مي شود، بازسازي شهرهاي جنگ بِه شده است؟ در مقايسه بازمان وبودجه اي كه از قچ
زده از آنچنان پيشرفتي برخوردار نشده اند، انگار نكبت جنگ بايد تا آخرالزمان دامنگير اين مناطق باشد، در حالي كه اگر 

در رفاه كامل به سر مي آنجا امروز آنچنان آباد شده بودند ومردمان مانده از جنگ  ند شده بودكشورهاي ديگري به اين درد مبتال
تمام هستي خود گذشتند تا ميهن خود را به دست بيگانه ندهند، در صورتي كه در كشور يرا همين جانفشانان بودند كه از بردند، ز

اگون براي سروسامان دادن به اوضاع واحوال شهرهاي جنگي ومردمان مابا تمامي سازمان هاي عريض وطويلي كه تحت نام هاي گون
كوچه ايم، آثار شوم جنگ در شهرها كامالً هويدا است وبراي پايان بخشيدن به اين  ايجاد شده است، ماهنوز اندر خم يكجنگ زده 

 مي ورزند، اين روحيه را نظاميان  وضعيت گروهي بايد مامور شوند كه از عمق وجودشان ايران را دوست دارند وبه ايراني عشق
روحيه ملي گرايي در ايران دولت خود هشدار مي دهند كه به ايران حمله نكنيد تازگي به آمريكايي فهميده اند كه به وكارشناسان 
 .بسيار باالست

شوب خودنمايي مي كند، آري همين روحيه ملي وملي گرايي بوده است كه سرزمين ايران همچنان پابرجاست ودر دنيايي پر از آ   
اين را بيگانگان پس از هجوم هاي بسياري فهميده اند وبه عنوان هشدار به دنياي استكبار گوشزد مي كنند، اما مسوولين 

انديشه         مي گيرند وبراي دارندگانشده باشد جلوي رشد ملي گرايي را وگردانندگان امور در داخل ميهنمان باهر شيوه اي كه
ساله دفاع  8هزاران مشكل ريز ودرشت بوجود مي آوردند، اما غافل از اين كه همين روحيه ملي گرايي بود كه در دوران ملي  ييها

مقدس كشورمان را در مقابل دشمنان قدار وخونخوار پاسداشت تا امروز ما وشما باشيم، اما قدر اين نعمت الهي را ندانيم ، اين دوران 
جهان خواهيم رفت ، اما روحيه ملي گرايي هرروز عليرغم دسيسه هاي چپ وراست در حال گسترش  نيز سپري مي شود، ما وشما از

 .اين سرشت ايرانيان است كه از نياكان خود به ارث برده اند.در بين نسل جوان سرزمينمان مي باشد
 

ن �و، ا����ی ن�ست، �و���ت � از �رباز�و، ��ید ا�ان ، ای ��ور آریان ��ت �جا�ت و���ت � دل ما، �د��ت � از خا�  –ا�ان  –ا�ان 

ن راه ا�ان � � ��ن � � دل د�ت � و�وهھا و�یا�ی ���ن � �ون �ود ��ن �و�یده و���ه ا! �و، ��ست؟ ید، شاد باد، شاد باد، شاد با�ید، ای ��یدا

 »ما .... «�ھادت � راه ا�ان �ی دا�د ؟  ��ست � ���ن آرزوی �ود را .اد�ما ا��خار ما�ت و�س ز�د�ی ما�م �ما وی
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۱۲ 
 

 »فرازاسر«فخرالدين سورتيچي                                               به ياد پندار پرچمدارپيشگام 

 سرزميني بود ديرين سال با گستردگي

 از هزاران سال پيش در فالتي سربلند،  نامش ايران بزرگ

 آبي درياي مازندربرسر او افسري فيروزه گون از 

 پاي ها هشته بدان سوي خليج جاودانه فارس در بحرين

 برفراز از شانه اش از سوي راست

 غرّش امواج جيحون بود و سيحون و سمرقند و بخارا، ماوراي نهر با خوارزم

 برفراز شانه اش از سوي چپ

 از پس رود ارس

 هفده رخشنده گوهر رفته تا اقصاي داغستان

 كابل و بلخ و هرات و قندهار : اين طرف در كنار هيرمند

 آن طرف نا رسيده تا كنار دجله روي بيستون

 نقش شاپور است بر اسبش سوار

 والريين امپراطور توانا مرد روم

 زير پا زانو زده درمانده حال و ناتوان

 آن سوي دجله كنار تيسفون

 پايتخت آن كهن بوم اهورايي ما

 برده سر تا آسمانكاخ ايوان مدائن 

 در چنين گسترده مرزي از هزاران سال پيش

 مردماني بخرد يزدان شناس آزاده و ايران پرست

 گرم كار زندگي، سازندگي در راستاي سروري، فرهنگ و دانش پروري

 گاهگاهي دشمني هم از سر خوش باوري يا پي تعبير خواب

 كرّ و فرّي داشتند

 مغولهمچنان اسكندر و تازي و اقوام 

 ليك ايراني سكندر را بتارانيد

 گرچه دين قوم تازي را پذيرا شد ولي تازي نشد
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۱۳ 
 

 قوم تاتار و مغول هم در دل فرهنگ ما

 محو گشت و مستحيل

 در دوقرن واپسين هم از سوي مغرب زمين دشمني نو در رسيد

 چشم آبي گفت معمارم و آباديست ساز و كارمن

 ، حاكمي از خود گماشت ليك هر گنجينه اي رنگ روغن هم كمي برهر درو ديوار زد

 .را ديد كند و برد و خورد

 دشمني اين بار با ترفند نو در لباس دوستي

 بخش هايي از شمال و شرق وغرب و از جنوب بشكست وكند

 داسِ دست تجزيه منظور ضعف وتفرقه با زبوني غارت گنجينه ها

 .آسان تر است

 ضعف و تفرقه: ش درد را ديدندليك فرزندان ميهن شصت و اندي سال پي

 توانايي و پيوند همه سر شاخه هاي قطع گشته و بهم پيوستگي: دارويش را هم

 در قالب پان ايرانيسم با درفشي در كف پندار آن آزاده مرد 

 يادو نام او گرامي باد 

 حال ايراني زجا برخيز چرخ نهضت همچنان در گردش است،خيز تا با اين درفش 

 ا دوباره شوكت ديرين دهيم ، مرزهايش آهنين ميهن خود ر

 اقتدارش راستي ، سربلندي بيش از اين 

 با درفش نهضت ايران زمين

   

ی �ود، � مام ���ن را � وا���ن دم پاس دارد؟ ��ز� را از ���د ا���نان � امان، ��ه جا، آ�  جا ��ست؟ ��ست � پ�مان ���ه ا�ت با �دا

�ر�آ�مان ��یده ا�د وآ�جا � �ف �ی ��وشان ��ا� � ��م �ی �غ��د، آ�جا � �و�ساریان �ندو�ش �دور�مای �ه �ند �ی � �وهھای قفقاز 

 ن���د وآ�جا � ��دان ��د ت���ون �ر��ی را ������ه ا�د ��ست؟��ست � ���ن زیبا و�رگ �ود را، ��ه وی�جا، از د��نان �وا�ن ا�ت؟

 » ما....«
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۱۴ 
 

 تو از نژاد همان رستم زبردستي                                                         
 *ايران طبيب  

 دوباره   از  دلـم  انـدوه   بر نمـي خيـزد                      يـزدـوه بر نمي خـصداي  پاي تـو از ك
 مـن  از كمان  تـو و تيـر  تو نشـان  دارم            انـدارمـبر  ستيـغ  دلي   آرش  كم تو 

 زجـنــس تيـراهــورايـي آرمـان داري                        اويـد در كـمان داري    ـآرش ج تو  تيـر
 د  را   صـدا كـردي و  نـام  نـامـي  اميـ                      رها كردي زجان خويش گذشتي درآن 

 "سوگندي  قسم به جان تو اين هم عظيم"          تو خود نشـانه ي  البـرز و كوه  الوندي
 نشكستي   نشـيب ره عهد و كه  در  فراز           زبردستـي  تو  از  نژاد همـان  رستـم 

 اين  وطن  بودي رين ـهميشه  عاشق  دي            بودي  نـايران تو  كوه  ك  به  راه عزت
 تو را گاه ـن  آن   ديمـكه مدتي است  ندي                      را ر غبـاري  گـرفت  راه  تـوـكدام  اب

 تو ايم    ابـرق    آفتـدوباره  منتـظر   ب  م                           ته خراب كالم ناب توايتكنون كه تشن
 ي برخاستـن يك دلـكه از صداي تو آئي                             جاستپابرهميشه نامت ش خروو جوش

 برخيزد    ردـه ي    اوج    نبـبراي    لحظ                      زدـران كه  درد برخيـتو گفتي ازدل اي
 ا هستيــصفازپيام  شادي  و عشق  و پر            تو با نياز  وطن  يار   و  هم  صدا هستي

 ريـزدانيــنشانـه اي   ز شـكوه و  ز   ف            وسعت   همه ي  مرز  و  بوم   ايرانيبه  
 داري  ن   خودت   دست   انبياـدر  آستي                      داري  آريــا  بـرزرتـشـت از پـيـام 

 ي داديـرهوه  و دليري   و فـشك  به  من           هي داديـمرا به   وسعت   ايران  تو  آگ
 ي ـاورم   هستـتمامي    ب راه   و   دليل              براي  من   به  بزرگي   كشورم   هستي

 بدخواه  نـم كرده  دشمـاگر چه نام تو گ            زندگان  جان آگاهدل   تو   زنده اي  به 
 دارت  آرزومند استـدلي  كه  به دي بسا              به  نام  نامي ايران كه با تو هموند است

 

                                                                   *** 

دی ا�ت � �ز�ی�ه ا�عارم�ی و����ی � �ی �رایندروز�ی ��شان و�وام با    �رورا�ان �بیب از�وا�ن باذوق وا��عدا

ر �رگ (ه باال � � یاد �رود–��روزی و�وف��ت را � � �وا�ند دا�ت  ���ه �ده ا�ت از ��و� ای از ا�عار )�رور پندا

 .�ا�ش آرزوی پ��ر�ت و�عادت روزا��ون دار�م.وی �ی با�د
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۱۵ 
 

 

 آرش آرمانخواه                                                                     به انگيزه آغاز سال تحصيلي در ايران

ماه مهر كه سرآغاز شكوفايي استعدادهاي فرزندان پاك نهاد ايراني  ، ودلهره خانواده هاي كم درآمد آغازگرديد مهرماه شد       
شده  براي بسياري از خانواده هاي ايراني است بجاي آن كه شادي آفرين وسرورآورباشد، تبديل به ماهي پراز تشويش و ماتم گونه

بازگشايي مدرسه ها تبديل به تلخي و همچون زهري دركام اكثريت خانواده هاي  است،شيريني و شادابي روزهاي آغاز اين فصل
است خانواده هايي كه براي با سواد شدن فرزندان خود نقشه ها داشتند و قصدشان اين بود كه بتوانند ثمره  ريخته شدهايراني 

 ري جهاني نمايند تا بلكه توانسته باشند ديني را كه دزندگي خود را براي خدمت به ميهن بسازند و آماده كاروزار و نبرد درميدان ها
سرگراني، دمار از روزگارشان در آورده هفت  برابر كشور وهم ميهنان خود دارند ادا كرده باشند،اما دريغ وهزاران افسوس كه ديو

حصيل و درمان سبب شده است است ، از يك سوي درآمدهاي اندك وناچيز در برابر هزينه هاي روز افزون زندگي به ويژه در بخش ت
براي ادامه تحصيل خم شود  شانه هايشان زير بارهزينه هاي بسيار گزاف فرزنداندر ناتواني درجا بزنند و شانتا بسياري از خانواده ها 

فاصله اي كه و به ناچار وعليرغم ميل باطني فرزندان خود را به ترك تحصيل مجبور نمايند و راهي بازار كار سازند و شايد هم همين 
تحصيل و ترك تحصيل ايجاد مي شود خود موجبات انحراف از اصول درست و صحيح زندگي را براي فرزندان چنين   بين زمان

 خيلجاري وساري در جامعه شوند و سراز ناكجا آبادها در آورند و بر  كانون هاي فساد يرنهايت آلوده خانواده هايي بوجود آورد ود
افزوده شوند، گناهي كه مستقيما متوجه گردانندگان امور است آنان كه ذره اي دل نمي سوزانند، اندكي در  خالف كاران بي تقصير

ضمير خود به امروزوفرداي نسل جوان ما نمي انديشند ، آنها چونان تبر به دستاني عمل مي نمايند كه مستقيما ريشه درخت را 
ايران را از بيخ وبن بركنند ،كاري كه مغوالن وديگر وحشيان ددمنش كه در نشانه رفته اند و مي خواهند كه درخت تنومند ملت 

ناكرده ي آنان را به  تمامگذشته به سرزمين ما هجوم آوردند نتوانستند انجام دهند اما گويا اين مسوولين ناآگاه مي خواهند كار
از پيش  ياند وبه دنبال اجراي ادامه ي سناريوسرانجام رسانند،وگويا تاكنون دراين خصوص نيز موفقيت هايي نسبي كسب نموده 

 .نوشته هستند 
را گرفته و براي اين اعمال نادرست  تاناي عناد ورزان نابخرد بدانيد كه روزي چنگال عدالت وفرشته خوبيهاي ملت ايران حلقوم      

شود ،زيرا تجربه تاريخي به ما نشان  بترسيد از آن روزي كه خشم ملت ايران نمايان. بدبخت كن شما را عقوبت خواهدكردوملت 

با ملت ايران مشخص  تان يحقايق آشكار خواهد شد و دشمن ، باالخره روزيابر باقي نمي ماند ماه هميشه پشتداده است كه 
مي شود، آن روز ديگر مجالي براي فرار از ترازوي عدالت راستين ملت ايران نيست ،هيچ گناهي سخت تر ازاين كه شما مرتكب مي 

محروم كردن فرزندان اين سرزمين از تحصيل علم كه براساس قانون اساسي جمهوري اسالمي بايد رايگان به فرزندان ايران (شويد
زيرا . و همه رسوالن اديان مختلف نيز بر انجام آن تاكيد داشته اند ،نيست و نخواهد بود) كه هرگز اجرا نشده است(عرضه شود 

ستي هاست كه خداي بزرگ چنين چيزي را هرگز دوست نداشته، زندگي و دل سپردن به نادرمحروميت ازعلم و دانش ،يعني باختن 
  .نادرست خود بدانيد و اورا ناظر بر اعمال درست والبته اگر شمابه خداوند ايمان داشته باشيد 

اگر به آخرت ايمان داريد پس لحظه . پس بترسيد از اين همه جور وجفايي كه در حق اين ملت ستمديده ومظلوم اعمال مي نمائيد     
شته اند دربرابر عدل الهي پاسخگو اي درنگ نه نمائيد، زيرا فرداي روزگار مابايد آنان كه ستم وناجوانمردي در حق ملت ايران روا دا

باشند، زيرا انتقام مظهر عدل الهي است وشما خوب مي دانيد كه اگر به وظيفه خود درست عمل نه نمائيد دچار بدبختي 
وسرشكستگي خواهيد شد، تاريخ هم براي ما درس هاي عبرت آموزي را به همراه آورده است، اوراق تاريخ را تورق نمائيد تا واقعيت 

 . خود دانيد. ا بر شما آشكار شود آنگاه خواهيد ديد كه فرار از چنگال بي رحم عدالت ناممكن خواهد بوده
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۱۶ 
 

 
 

 �ماشا��                                                                                                                                                                                    صد �و� �ماشا
رخ دادهاي بسياري براي مردم ما به وقوع پيوسته كه برخي بسيار متاثر كننده وتاسف بار مي  ،درسرزمين پهناور ما، ايران   

عمق استخوان ها را باشند،هدف از اين نوشته بازگو كردن گوشه اي بسيار كوچك ازوقايعي است كه دل آدمي را به دردمي آورد وتا 
مي سوزاند، دردوآالم بسياري به مردم جامعه ي سردرگم ما تحميل شده است،فقر وبيچارگي ،درماندگي واستيصال اساس وبنيان 

وجود اختالف طبقاتي بسيارفاحش وكشنده ،نمايش هاي آنچناني ازنماد اين تفاوت ها كه . خانواده ها رابرسرشان آواركرده است
جوان ضجرآوروپريشان كننده مي باشد،وقتي درسطح خيابانهاي شهر عبور اتومبيل هاي آخرين مدل خارجي به بيشتربراي نسل 

قيافه هاي آنچناني كه قطعاً آقازاده هاي  بي درد وغم هستند كه از صدقه سر  وسال سن  25و 20 با سرنشيني تني چند نوجوان
كه حداقل قيمت آنها باالتر از پانصد ميليون تومان است وبهر طريق كه پركاري پدرانشان صاحب چنين وسيله نقليه اي شده اند 

شده است به بينندگان حسرت به دل مغموم ايستاده در حاشيه خيابان،پز آن را مي دهند،تا داغ دلشان راتازه ترسازند آناني كه نان 
وسيله نقليه اي كه در  ه باديدن اين رفتار واعمال وبراي سير كردن شكم خود ندارند وروزانه تكيده تر ورنجورتر مي شوند، آناني ك

اختيار اين آسوده خاطران بي قيد قرار دارد دنيايي از حسرت وعقده ها را با خود حمل مي نمايند ودر نهايت براي رسيدن به چنين 
حبس كه بايد محلي باشد جايگاهي به هر كار خالفي مبادرت مي ورزند ودست آخرسراززندان ها درمي آورند وپس از خالصي از م

براي ندامت وپند گرفتن براي ادامه زندگي سالم وبازگشت به اجتماعي كه درآن ديگر كار واعمال خالف از او سر نزنداما مي بينيم كه 
در زندان به شگردهاي جديدي دست يافته است وكارجديدتري را شروع مي كنند وبا بدست آوردن آدرس هاي جديد كه از درون 

به او داده اند به سراغ كله گنده هاي خالف مي روند، روزاز نو وروزي ازنو وپس از چند صباحي سراز باندهاي مخوف وبعضاً بين  زندان
المللي درآورده وكارهاي كالن وپردرآمدي رادنبال مي نمايد،ودست آخر يا به چوبه دار آويخته مي شوند ويا در ميدان تعقيب وگريز 

ن است سرنوشت آن دسته از تبهكاراني كه از روي ندانم كاري وحسادت وآرزوي داشتن زندگي پرفيس به هالكت مي رسند، اي
وافاده ي آقازاده هاي مركب سوار مولتي ميليارد وهم چنين است زندگي وسرنوشت دختراني نگون بخت كه نظارِگر اين گونه رفتار 

رومرفه كه دراثرداللي ومعامالت آنچناني پدران خود به قارون ها تبديل از سوي دختران هم سن وسال خود اما از خانواده هاي پول دا
اين سرنوشت ملتي شده است كه روزي درخيابان هاي كشور درتظاهرات ميليوني وگوناگون مرگ ديگران را براي رسيدن . شده اند

وند تا به زندگي نكبت بار وتوام با خفت به كعبه ي آمال خواستار شدند، اما غافل ازاين كه گورخود را ندانسته كنده اند ومي ر
وخواري دست يازند دراين بين بسياري راديده ايم كه ازكرده ي خود پشيمان شده اند واز خداوند بزرگ طلب بخشش واستغفار مي 

براي  .شداز مكافات عمل نبايد غافل .نمايند، حتي كسي راديدم كه روزي مي گفت اين نتيجه ناشكري وقدر نعمت را ندانستن است
آن كه بيشتر به كنه مطلب پي برده باشيم خبري را برايتان بازنويسي مي نمايم اين نيز بخشي كوچكي از معضالت جامعه كنوني 

 !!!ومردم ما درايران است

 !!!پسري پدر بيمارش را كشت 
 خبرگزاری مهر  

 راز.شد محكوم زندان سال 10 به دم اولياي گذشت با بود رسانده قتل به هايش ناله خاطر به را خود بيمار پدر كه خشمگين پسر    
  :داشت اظهار خود شكايت در سال ميان زن.شد فاش مقتول همسر شكايت با همزمان گذشته سال ماه فروردين 10 جنايت اين

 ماموران ادعا اين با. باشد كشته را او امير نام به پسرمان دهم مي احتمال حال. سپرد جان مرموزي طرز به خواب در ديشب همسرم
 پدرم: گفت و گشود اعتراف به لب ادامه در اما شد پدرش قتل منكر ابتدا در متهم. دادند قرار بازجويي تحت و دستگير را امير

 اوآه حادثه شب. ببرم بيمارستان به را او نتوانستم نداشتم پول كه اين خاطر به. كشيد مي درد كه بود روز سه و داشت قلبي ناراحتي
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 عمومي جنبه از متهم محاكمه دم اولياي رضايت با. شد مرگش باعث كه زدم سرش به اي ضربه و شده عصباني هم من كرد مي ناله و
 بااعتراض. كردند محكوم زندان سال 10 به را او متهم دفاعيات از پس دادگاه قضات كه شد برگزار كيفري دادگاه 113 شعبه در جرم
 .كردند تاييد را متهم مجازات حكم نيز ديوانعالي قضات كه شد ارسال كشور عالي ديوان 7 شعبه به پرونده مجازاتش حكم به امير

خوانندگان ارجمند بطور قطع در صفحات اندك حوادث روزنامه ها با چنين مواردي بسيار مواجه گرديده اند وياشايد خود شاهد     
درجامعه ما بوده اند كه مي رود تا اساس وبنيان خانواده كه كوچكترين عضو جامعه ايراني وناظراين گونه اعمال ورفتارهاي اجتماعي 

فساد وانواع كارهاي خالف شعور وانسانيت باليي است كه امروزه به جان مردم شريف ميهن ما افتاده  دگياست را براندازد، گستر
مي رود تا ريشه هاي اين درخت كهن را ازجا بركند وبه جايش  مي باشد ، واساساً فزونياست، وبا سرعتي غيرقابل كنترل در حال 

ملتي بي هويت وفسادپذير جايگزين نمايد، دقيقاً همان چيزي كه اربابان جهان خوار استعمارگرمي خواهند ، سال ها است كه برنامه 
يران آماده شده است، وبدبختانه توسط هاي مدون وهمه گير براي ازبين بردن اقتدار ملت هاي آزاده،بافرهنگ وتاريخ ساز هم چون ا

كساني به مرحله ي اجرا درمي آيد كه ادعاي خدمت وخدمتگزاري به ملت ايران را دارند نااليقاني كه ازالفباي سياست سردرنمي 
سن خويش دستان بي كفايت خود گرفته وچهارنعل تودر  آورند اما هريك درپناه پشتيبانان خود يكي ازپايگاههاي اجتماعي وملي را

را مي تازند وبه آن چه كه برسر اين ملت بي چاره مي آورند افتخار نيز مي نمايند، نمونه خيلي زنده آن تيم اقتصادي دولت هاي نهم 
شوربختانه به جاي اين كه بگويند ارزش ريال پائين (مي افزايند، ) ريال(ودهم است كه روزانه بربي اعتباري ارزش پول ملي ايران

وچقدراصرار دارند كه طرح ها وپيشنهادات ايران بربادده خود را بركرسي قدرت )ي گويند قيمت دالر باال رفته استآمده است م
بنشانند وبدبختي عظيم تر اين است كه راهنمايي هاودل سوزي هاي هيچ كس را هم قبول ندارند وخود را عقل كل مي دانند، نتيجه 

اوضاع اقتصاد ورشكسته ي ميهنمان را روزانه وخيم تر مي سازد وديري نخواهد پاييد ندانم كاري هاي همين حضرات است كه حال و
كه كيسه گدايي را برگردن اين مردم شريف ونجيب وخداجوي ببينيم آنان كه بهر طريق پول دارشده ومال ومنالي بهم زده اند با 

به ارز تبديل كرده ورهسپار ديار غربت شده اصطالحًا  سرعتي غيرقابل انتظار درحال فرار از كشورمان مي باشند  ومايملك خودرا
جان وخانواده اشان رابرداشته واز ميدان بال گريخته اند ، اين را من نمي گويم ،آماري است كه از سوي سازمان هاي ذيربط بيان شده 

 85000حدود  91تيرماه سال است البته اين آمار بخشي ازآن چيزي است كه مربوط به خارج شدگان مي باشد كه براساس آن طي 
نفراز كشور خارج شده اند و بسياري كه خود در ايران هستند اما فرزندانشان درخارج به سر مي برند كه بخش اعظم دارايي خودرا 
به ارز تبديل كرده وازطريق شركت هاي وابسته به صراف ها بصورت حواله به خارج مي فرستند، اين حركت وصحنه هاي مربوط به 

انسان رابه يادروزهاي پاياني رژيم پيشين مي اندازد كه هركسي كه ذره اي وابستگي به رژيم پادشاهي داشت اموال خود را از آن 
ميهن خارج مي كرد، حال بايد بررسي شود كه اين آقايان به اصطالح اقتصاد دان چه نقشي در اين وضعيت ايجاد شده دارند، آيا 

چقدر دولت هاي نهم !! ي كارهاي نادرست وسراسر پراز اشتباهشان از كجا سرچشمه مي گيرد؟اعمال ورفتارشان ولجاجت براجرا
ودهم آزمون وخطا را پيشه خود ساخته اندواين شهامت را ندارندكه از فرهيختگان ودل سوزان اقتصاددان عاجزانه درخواست كمك 

ورسازند، آخر تاكي بايد مردم ما، درهم فشرده وهاج وواج نظاره نمايند واين بالي خانمان سوز وبراندازرا از سطح جامعه ي ايراني د
آيا تاريخ را مطالعه كرده ايد؟ آيا نمي خواهيد ازسرنوشت ديگران پند بگيريد؟ آيا عمرخود را جاويدان ! گر چنين وضعيتي باشند؟

شه نموده ايد؟ تاكي بايد ملت ستمديده مي دانيد؟ آيا قدري عاقالنه به قضايا ووضعيتي كه امروز درسرزمين ما هويدا است اندي
آقايان قدري به خودآييد واز اين ديوار كه نامش ديوارلجبازي ! واسير در چنگال نابخردان تاوان ندانم كاري هاي خود را پس بدهد؟ 

ملت ستمديده  ومنم منم است پايين بياييد واين شهامت را داشته باشيد كه به اشتباهات عديده خود اعتراف نموده واز پيشگاه
تا دير نشده است اين پيشنهاد را بپذيريد وبراي خود واعوان .ايران طلب بخشش نمائيد وزمام امور را به دست ملت ايران بسپاريد 

ملت بزرگ ايران آنقدر بخشنده و بزرگوار است كه شما را ببخشد ، اما اگر ديراقدام نمائيد ، .وانصارتان نام نيك بجاي بگذاريد
پس بياييد خود داوطلبانه . ن مردم به سر خواهد آمد وآن زمان است كه ديگر نه از تاك نشاني مي ماند ونه از تاك نشانحوصله اي

 .زيرا خداوند ارحم الراحمين است.اقتدار ملت ايران را به آنان بازگردانيد واز زندگي وعاقبت گذشتگان پند واندرز بياموزيد
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 دنيستن رويايي بيشانديشه هايي كه 
 

 : در خبرها آمده است كه

راه خروج از وضع كنوني، بازگشت به تجربه نظام، قبل از پيروزي انقالب است، آيت اهللا : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت    
ردهاي تند وخارج برخو: هاشمي رفسنجاني، در ديدار اعضاي شوراي عمومي انجمن اسالمي دانشكده فني دانشگاه تهران گفت

اعتقادات تشيع ومكتب اسالم تطابق كه ممكن است دربرخي دانشگاهها بااستادان ودانشجويان صورت گيرد بااي وقاعده  ازقانون
 .ندارد وموجب رنجش وبعضًا مهاجرت دانشجويان وفرهيختگان خواهد شد

استوار جمهوري اسالمي ايران هستند ونقش بي بديلي در پيروزي انقالب  هايجناب آيت اهللا هاشمي رفسنجاني كه از استوانه     
تقريباً  عميق مي فرمايند كه جامعه ي ايران دچار ترك ها وشكاف هاي بياناين سخنان را در شرايط وزماني . داشته اند 1357سال 

شكافهاي عظيم وترك هاي گوناگون را پر  غيرقابل ترميمي شده است كه اين خياالت وتصورات نيكو هرگز قادر نخواهد بود اين
كه ديگر از محاالت است كه بتوان آن جو  مي باشندطير واقف ور قطع ايشان به خوبي براين امر خكرده ومرمت نمايند، بي شك وبط

قارچ گونه ن حتي دوران دفاع مقدس را در ملت ايران پديد آورد، زيرا به وجود آمدو ا وسالهاي اول انقالب هوروحيه حاكم برماه
ل فشار روحي ورواني بر ملت ايران، بويژه جوانان غيور اين سرزمين كه گناهي به غيراز يطيف هاي گوناگون ريز ودرشت براي تحم

سرزمين آبا واجدادي خود زندگي مي نمايند نداشته اند وندارند، كه اينچنين مورد بي مهري وشكنجه و در اين كه ايراني هستند
واقع شوند وهمچنين ايجاد باندهاي مخوف اقتصادي ومافياي قدرتمندي كه فقط امروز خود را مي بينند وبه هر هاي روحي وجسمي 

و رقم هاي سرسام آور دولتي مي گويند  بسيارها ي اين را ما نمي گوييم ،بلكه آمار. دنطريق ممكن در حال چپاول بيت المال مي باش
 . مي شود  افزوده ي آنبر افشاگريها همكه روز به روز

    ار ايراني مفت و مجاني در خدمت بيگانگان در آمده اند و افسوس ياري از مغزهاي متفكر، و تاثير گذبس جناب آيت اهللا،     
د يكي از نكاتي است كه لحظه اي زندگي در سرزمين مادري خودرا مي خورند بوجود آمدن جوپليسي و امنيتي كردن جامعه خو

و فساد و فحشا ) بگيرو به بند هاي روزهاي اول انقالب همچنان ادامه دارد ( را فراهم آورده است ، ي مردمترضايموجبات نا
مشروع اقتصاد مفلوك و زهوار در رفته دولت هاي نهم و دهم مي باشد كار را بر ملت ايران مشكل ناهنجاريهاي اجتماعي كه طفل نا

وزارت ارشاد كه در صورت كوچكترين سرپيچي از دستورات اعالم شده  زير نظر مديران تر ساخته است مطبوعات سانسور شده و
از سوي انقالبيون ومديران آن به زندان سپرده مي شوند در حالي كه اوايل انقالب يكي از مواردي بود كه بر رژيم شاه  تعطيل سريعًا

به نيكي    مي ، خود نيزه جناب رفسنجانيبود خالصه اين ك براي آن خرده مي گرفتند و همين امر سبب ناراحتي هاي مردم شده
بيش نيست كه بسيار هم  يو سالهاي جنگ ديگر روياي 58باره ي وضعيت پيش از انقالب و اوايل سالهاي دانيد كه ايجاد و احياء  دگر

هرگز نخواهند گذاشت كه اين ملت به وفاق ملي  خود سرهاي سياسي و غير سياسي نظام  شيرين است شما خوب مي دانيد كه
يار شيرين و ارزشمند است به حال خواب بسوب اما درروياي شما بسيار خ .رده شودبرسد و كارش به سرانجام نيكي و كامروايي سپ

ازدست داده را  ن وحدت و يكپارچگيدرجه با خواب تفاوت دارد ، ما هم آرزومنداني هستيم كه ملت ايرا 180بيداري درست  هنگام
 .دگر باره به دست آورد
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 پشتوانه پان تركها كيست؟

دريافت كردم كه در آن خواسته بود در صورت تمايل براي  2050پيامكي از سرويس  11/6/91يكي از همين روزها و در مورخه     
بطور رايگان از اين آموزش بهره مند  را به آن سرويس فرستاده تا zحرف !!! آموزش خواندن و نوشتن زبان تركي آذربايجاني اصيل

پاسخ گفتم و در پي آن پيامكي آمد كه ضمن تاييد عضويت اينجانب در محفل پان تركهاي  zبنده نيز پيامك را با همان حرف ! گردم
. گر استانهاست؟ و تركان آذربايجان ، قشقايي، خراساني، تركمني و دي!توضيح داده بود اين آموزش براي پارسي زبانان!!! مخابراتي

] جعلي[و كشورهاي قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان، جمهوري ! همچنين ادامه داده بود كه تركان از سيبري تا بالكان پراكنده اند
آذربايجان، تركيه، گرجستان ، چين و روسيه را بعنوان موطن تركان آورده بود و دليل اين فعاليت را آشنايي با يك زبان و برقراري 

 !!!اط با ديگر انسانها عنوان نموده بودارتب

تفاوتي مي بينيد؟  »گوناز«آيا بين جمالت اين پيامك با جمالت گويندگان تلويزيون . جمالت باال را يك بار ديگر بخوانيد       
ايي كه هيچگاه هم از سيبري تا بالكان؛ ترك خواندن مردم آذربايجان و هم وطني آنان با تركي زبانان كشوره: شعارهاي پان تركها

آنهم ! و از همه خنده دارتر اينگونه دليل آوردن كه اين كار براي برقراري ارتباط با ديگر انسانها انجام شده است. وطنشان نبوده اند
 !رايگان

ان كه يك دفعه چنين بخشنده شده اند؟ همان فروشندرا به قيمت خون پدرشان به ملت ايران مي ... كسانيكه مرغ و گوشت و     
، يك را نداشته باشد موجودي جز گرد وغبارهاي عربي اجازه ارتباط فرامرزي با مردم ايران تاتمام درهاي مملكت را پلمپ كرده اند 

را آموزش رايگان نمي دهند؟ البد ... دفعه به فكر ارتباط با ديگر مردمان كره زمين افتاده اند؟ راستي چرا زبان انگليسي ، فرانسوي و 
ه نيست كه مردم ايران با اروپاييها ارتباط داشته باشند؟ اما ارتباط با تركي زبانان كشورهاي اطراف فاقد ايراد است و شما به صرف

اينقدر آزادانديش شديد؟ آموزش هيچ زباني از نظر منِ پان ايرانيست ايرادي ندارد اما انصافا سرويس رايگان براي آموزش كردي هم 
حضرات مخابرات از زبان تركي لهجه مشتركي است كه قرار است به اسم تركي اصيل آذربايجان آموزش  وجود دارد؟ و اما منظور

آخر طفلكها زبان يكديگر را آسان نمي فهمند پس . براي همسان سازي زباني برسند خود تركها به آرزوي ديرين داده شود تا پان
پان تركهاي مخابراتي دست بكار شده تا زحمت رفقاي آن سوي مرز را كم كنند ، آنهم در اوج تنشهاي بين ايران با جمهوري باكو و 

 ! تركيه
تنها چند سده است كه به زبان ... ادبي، كتيبه،نامه هاي حكومتي و  مردم آذربايجان كه به گواهي تمامي اسناد تاريخي اعم از     

راستي اگر مردم آذربايجان ترك ! تركي مخلوط با فارسي، عربي و آذري قديم سخن مي گويند، حاال به يكباره شده اند تركان اصيل؟
ندارد؟ اين چه زبان ... تركمن، مغول ، اويغور و هستند ، چرا چهره مردم آذربايجان كوچكترين شباهتي با تركان قزاق، ازبك، قرقيز، 

تركها باالجبار دست به دامن خط التين شده اند كه از گروه يازده گانه زبانهاي آريايي است؟ شما كه  اصيلي است كه خط ندارد و پان
كدام سنت مشترك را با تركي  دشمن خون ايراني و آريايي هستيد، حاال پناه به خط آرياييهاي التينو برده ايد؟ مردم آذربايجان

زبانان آناتولي دارند؟ اگر مردم آذربايجان ترك هستند ، پس چرا در تمام پژوهشهاي ژنتيكي انجام يافته در آذربايجان، ژنوم 
 ساكنان آذربايجان با ديگر مردم ايران يكسان است؟ در اين مورد پيش از اين نيز نوشته ام  و به تفصيل مجددا خواهم نوشت تا

 . نادان هاي كينه ورز ونوكر بيگانه بيشتر رو شوددست 

اينها حلقه اي كوچك از چندضلعي بين المللي ايران ستيزان و . و اما بايد اعتراف كرد كه مشكل از پان تركهاي مخابراتي نيست   
آن صورت چه مي كردند؟ اگر  در. راستي بياييد فرض كنيم كه كال قدرت دست پان تركها و پان عربها بود. تجزيه طلبان هستند

 :حكومت دست اين جماعت بود قطعا كارهاي زير را انجام مي دادند
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محوطه  50مثال دست اندازي به ! حتما آثار باستاني ايران را از بين مي بردند؛ خوب اين كار كه االن هم دارد انجام مي شود-1
ستاني حريره با احداث جاده، نابودي دژهاي ساساني كرمان با ساخت باستاني، نابودي كتيبه هخامنشي جزيره خارك، نابودي شهر با

پارك، كوبيدن پتك به نقش برجسته شاپور بزرگ در تنگ چوگان، آتش زدن محوطه باستاني آناهيتا در بيشاپور، تخريب محوطه 
 ... .باستاني جيرفت و 

توهين مي كردند و استوره ها و تاريخ ايران را تا بينهايت لجنمال حتما نامهاي ايراني را تحقير و به تاريخ ايران تا مي توانستند  -2
در تمام سريالهاي تلويزيون حاج عزت ضرغامي و پيش از وي در دوره جناب ! مي كردند؛ خوب اين كار  كه االن دارد انجام مي شود

پي درپي سريالهايي از . ايراني گذاشته شده است نامهاي اصيل... الريجاني، بر روي تمام اراذل و اوباش، معتاد، قاتل ، دزد، جاني و 
اگر هم مردم آنرا نبينند ، شخص معلوم الحال بنام . جنس پشت كوههاي بلند ساخته مي شود تا تاريخ ايران شديدتر لجنمال شود

ميليارد  70و صدا و سيما، مهران مديري را اجير مي كنند تا با ساختن قهوه تلخ و البته راه اندازي تبليغ منفي وجنگ زرگري بين او 
راستي اگر نياكان ما اينقدر ابله و احمق بودند چرا يك سريال واقعي از حماقت تاريخي آنها . تومان به جيب دشمنان ايران واريز شود

ا نمي سازيد و مدام دست به دامن داستانهاي جعلي آدمهاي بي اصل و نسبي چون مهدي ژوله و خشايار الوند مي شويد؟ خوب چر
 در برابر ساخت فيلم سيصد واكنش نشان مي داديد؟ شما كه ساخته هايتان از هزارتا فيلم سيصد هم ايران ستيزانه تر است؟

مگر آموزش و پرورش اعالم ! حتما تاريخ ايران را از كتب درسي پاك مي كردم؛ خوب اين كار هم كه االن دارد انجام مي شود  -3
 از دروس مدارس حذف مي كند؟   نكرد كه تاريخ ايران باستان را

حتما تالش مي كردند تا ملت ايران هرچه بيشتر خرافه پرست تر و عقب افتاده تر گردند؛ خوب اين كار هم كه االن دارد انجام مي -4
طرح  ساخت و تجهيز سي هزار امامزاده و اتصال آنها به اينترنت تا حاجتمندان مستقيما بتوانند براساس تخصص امامزاده! شود

 !نكبت را ببينيد تا كجا! حاجت نمايند

حتما تالش مي كردند تا مردم ايران هرچه بيشتر بيمار و گرفتار بدبختي شوند؛ خوب االن حسابي خوشبخت هستيم و اصال  -5
جهان ونيز البته كسب عنوان قهرماني جهان در ابتال به سرطان، مرگ و مير تصادفات جاده اي ، چهارمي طالق در ! مشكلي نداريم

 .را به مردم و مسئوالن زحمتكش تبريك عرض مي نماييم... عناوين برتر در زمينه تورم، اعتياد، بيكاري و 

در اجالس سران كشورهاي ! حتما تالش مي كردند تا هرچه بيشتر ايران منزوي گردد؛ خوب در اين مورد قضاوت با شماست -6
البته ! تا محمدمرسي و بان كي مون سران كشورمان را در تهران كتك مفصلي بزنندزهوار دررفته غير متعهد، فقط كم مانده بود 

 .     غنيمتي بود كه هرگز نبايد فراموش كرد... حضور روساي بوركينافاسو، گابون و 

ايران هم حتما تالش مي كردند تا روزي كه بر سر قدرت هستند مرزها سرِ جايش باشد و اگر قرار بود كه روزي نباشند؛ خوب  -7
شما هم اگر صاحب كشوري بزرگ و ثروتمند باشيد حاضريد آن را با ديگران تقسيم كنيد؟ اما مي توانيد زمينه را براي تجزيه . نباشد

پان تركها و پان عربهاي صاحب نفوذ در سيستم دقيقا دارند همين كار را مي . رواني و سپس تجزيه پس از نبودنتان آماده كنيد
ف با سركوب گسترده فرهنگ و هويت ايراني زمينه را براي رشد فرقه گرايي و افراط گرايي مذهبي و قومي مهيا از يك طر. كنند

ميكنند و از سوي ديگر با دستگيريهاي نيم بند تجزيه طلبها زمينه را براي جيغ و داد آنها در سطح جهان مهيا مي كنند و در اين 
 . براي دموكراسي در ايران تالش كند به همان چوب رانده مي شود ميان اگر يك نفر هم از ميان اقوام ايراني

زباني ايران بر طبل -پان تركها و پان عربها سالهاست كه در ظاهر براي به اصطالح زبان مادري ولي در واقع براي تجزيه قومي
دستگيري حضرات تنها . مي كنندمظلوميت مي كوبند، حال آنكه در ايران هيچكس را بعلت پان ترك يا پان عرب بودن دستگير ن

زبان كثيفشان را بسمت ) كه كامال مجاز و ستوده است(زماني انجام مي شود كه آنان نيز بجاي فحاشي خشك و خالي به هويت ايراني
فحاشيها  اينان وقتي فرهنگ ، تاريخ ، هويت و مليت ايراني را آماج. اركان حكومت بگردانند كه در اين حالت آنان نيز دراز مي شوند

چرا؟ خوب . و توهينهاي خويش قرار مي دهند نه فقط كسي جلودارشان نيست، بلكه بسياري از حضرات مطمئنا لذت هم مي برند
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ديگر مردم ايران آن ملت گذشته نيست كه به راحتي توهين به هويت ملي را تحمل كند، پس  57سال گذر از انقالب  33حاال پس از 
نه ايران و ايراني چه كسي بهتر از پان تركها و پان عربها؟ در اين راه مي توان از توده ايهاي ضد ايراني هم براي ادامه لجنمالي پيشي

تركهاي حكومتي  و البته اخراجي از حزب توده بنام پورپيرار از سوي همين پان نادرستبعنوان نمونه، يك توده اي . كمك گرفت
تاب بنويسد، فيلم مستند بسازد و در كمال آرامش كتابهايش چاپ مي گردد، فيلمهايش اجير مي شود تا پياپي برعليه تاريخ ايران ك

با همكاري نهادهايي مانند موسسه احرار ساخته و توزيع مي شود و ايشان به ازاء توهين و تخريب تمدن و فرهنگ ايران به 
نيز مي گيرد تا جبران خدمات اين كمونيست  تلويزيون و دانشگاههاي مناطق آذري زبان دعوت مي شود و مجوز شركت انتشارات

 !تواب انجام شده باشد

بدليل توهين به آيت  58پان ترك ايران ستيز كه سالها عضو حزب توده بوده و در سال . نمونه ديگر؛ حسين محمدزاده صديق است 
مسئول نشر آثار امام خميني به زبان اهللا خميني از كشور فرار مي كند اما پس از وفات ايشان به كشور بر مي گردد و مي شود 

و در راستاي اين خوش خدمتي كتاب سراسر جعل و دروغش درباره نفي هويت ايراني مردم آذربايجان مجوز انتشار مي گيرد !!! تركي
بانه تا جاييكه صداي اساتيد بزرگي چون دكتر بقايي ماكان در مي آيد كه وزارت ارشاد برچه اساسي مجوز نشر كتاب تجزيه طل

 !جناب محمدزاده را داده است
ابش درباره تجزيه آذربايجان از ايران ان جاسوسي اسرائيل مي افتيم كه كتاز وزارت ارشاد گفتيم ، ياد خانم برندا شيفر، افسر سازم 

اميت ارضي انتشار يافت تا من و هزاران وطن پرست ديگر انگشت حيرت به دهان بگيريم كه چطور ممكن است كتابي كه برعليه تم
ايران وتوسط كارمند موساد نوشته شده،در تهران رسما چاپ و توزيع شود؟ پس اين مرگ بر اسرائيل را براي چه كسي سر مي 
دهند؟ و از همه جالبتر چاپ اشعار تركي نظامي قونوي به اسم نظامي گنجوي در تهران و توزيع مجموعه اشعار شاعر ترك بنام شاعر 

يتوان آن را شاهكار جعل و دزدي ادبي دركشور دانست كه با مديريت هنرمندانه دولت محترم امكان پذير ايراني است كه قطعا م
 .شده است

هنگاميكه . ست كه در اين نوشته آمد وگرنه پرسش بسيار استا آري آنچه گفته شد يك درد از هزاران درد ميهن پرستان ايراني
تر تصوير رهبر  ز پرچم ايران را جلوي دوربين لگدمال مي كنند و از آن عجيبعده اي پان ترك در ورزشگاه يادگار امام تبري

اما اگر منِ پان ايرانيست به ! مي شود، آب از آب تكان نمي خورد» هو«جمهوري اسالمي در همين ورزشگاه و توسط همين جماعت 
ين همه حمايت از پان تركها با كدام پشتوانه راستي ا. متراژ عباي فالن روحاني تشكيك كنم، صدهزار جهنم برايم تدارك مي شود

 انجام مي شود؟
: ظاهرا حاكميت خيال ندارد تا جلوي هرزه هاي پان گرگ را بگيرد اما بايد اين پيام را بخوبي دريابد. روزهاي سختي پيش روي ماست

يد تا مثال به آنها مشغول شويم؛ دور نيست گرگهاي ايران ستيزي كه امروز زنجيرشان را در دست گرفته و آنان را به جان ما مي انداز
  !!!.آماج حمالت خود قرار داده وكينه خود را با دريدن سينه هاي شما خالي نمايندكه زنجير گسيخته و شما را 

 
 پاينده ايران  
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 آقاي الريجاني  ، چماق پوسيده اقتصاد را ابزاري نكنيد 
اهانت به  موضوعي را سوژه حرف زدن قرار ميدهد كه گاه سه علنيدر هر جلي رييس قوه مقننه جمهوري اسالمي يجانالر    

 :از جمله در جلسه اخير مجلس ميفرمايد .  شعور مردم تلقي ميگردد
س مين اجالقابل دستاوردهاي شانزدهنشان از دستپاچگي در م انادا كه با ناشي گري انجام شدرفتار سبك سياسي دولت ك  "

 ... !!آنها قصد دارند فضاي سياسي را به نفع خود تغيير دهند   :و گفت  ها است جنبش غيرمتعهدسران 
اقتصاد  مايش رهبر معظم انقالب اسالمي درها را بايد در ساماندهي اقتصادي ايران بر اساس فرخ اين رفتارپاس: وي اضافه كرد    

 "... مقاومتي جستجو كرد 
فضاي سياسي  اتفاقاتي كه در آغاز جلسه سران با سخنراني آقاي مرسي روي داد كه آيا باسوال ازآقاي الريجاني اين است      

 !؟.  دا آن را مصادره  كند كانامطلوب و قابل اعتنايي باقي ماند كه دولت 
براي  شورش مردم  نه دولت جمهوري اسالميچگوكه  ه گمان ميبريد مردم فراموش كردنداشتباه شما از آنجا ناشي ميشود ك   

ينه هاي كالن و بيش از ظرفيت آن هز و رنگ و بوي بهار عربي داد ومصر حساب ويژه باز كرد و به آن طراوت بيداري اسالمي 
شور كه از تمامي ظرفيت تبلبيغاتي ك چگونه يا مردم از ياد برده اند كه براي به كرسي نشاندن يك سني اخوان المسلميآ نمود؟

ديپلماسي امريكا لباس رياست جمهوري بر قامتي دوختيد كه برايش بسيار ميشود استفاده كرديد و همگام با با پول مردم اداره
، مشي سياسي اش را بيان مرسي بالفاصله پس از كسب قدرت شكار شد كه؟ اين عدم تناسب زماني آ.گشاد و نامتناسب است 

رهبران ايران را كف دست شان نمود و  مزد ) تل اويو  –واشنكتن  –جده (  و به اتحاد مثلثپشت به ايران و ركرد و وقيحانه 
براي چنين فردي قائل شدند خارج از  در نشست اجالس سران اين مرسي ناشناخته نبود و تعارفات و احتراماتي كهبنابر  .نهاد

 .كوزه همان برون تراود كه در اوستاز  «نزاكت سياسي  است وكرد  كه فاقد  بت ظرفيت سياسي و ي بود واو نيز به ملت ايران ثا 
اما آن چه كه قا بل مصادره  نبود  ، فضاي سياسي موجود قا بل مصا درهمرسي و باز تاب ترجمه حرفهاي او براين با سخنانبنا» 

بانكهاي آن  رت شده را به است كه از درون حاكميت به اين بهشت موعود پرواز كردند و اموال غا ، دارايي ايرانيانياست 
ي است پيرشير ، كانادا بيشه همان آقاي الريجاني .به ساخت و ساز و تجارت پرداختند سپردند و با تاسيس شركتهاي بزرگ ديار
پس خود . تان نيز آنجا را به آتش كشيدند و سربازان پياده نظام يدديلي سفارت آن را به تصويب رسانتان تعطشما در مجلس كه 

احتماال اين شما بوديد كه در دنياي ديپلماسي  بد مستي را به كشور هاي دوست ديروز و دشمن امروزي . را تدبير نيست  كرده
 .آموختيد

 :جمهوري اسالمي آنجاست كه ميگويد  زترين قسمت سخنراني رييس مجلسو اما شگفت انگي
فرمايش رهبر معظم انقالب اسالمي در  اقتصاد مقاومتي ساماندهي اقتصادي ايران بر اساس پاسخ اين رفتارها را بايد در "

 "...جستجو كرد 
اين فن است  و هرگز استفاده ابزاري و سياسي فرصت طلبانه از مقام رهبري كه آقاي الريجاني استاد  ميگويندبه اين سخنان    

كه براي پايان بخشيدن به وضع    "تي اقتصاد مقاوم "آخراين.هزينه كرده استفل نبوده و در هر فرصتي از آن از اين امرغا
سر را بايد تبديل به چماق شود  و برنه به بار است و نه به دار چالي و پولي كشور بيان شده و هنوزآشفته و متالشي  اقتصادي ، م

 اين و آن فرود آيد ؟ 
 ؟... !فهم سياسي مردم  و فرا افكنانه چه چيزي را ثا بت ميكند جز اهانت به شعور و اين سخنان غير مسئوالنه   

طنز قضيه در اين است كه در همان مجلس شوراي اسالمي حرفهايي ديگر و از نوعي ديگر زده ميشود ولي اقاي رييس     
توكلي يكي از نمايندگان تهران از سياست هاي اقتصادي كه بايد ستون .ندشنيدن و به دل گرفتن آن را به مصلحت نظام نميدا

راه تنگ و تاريك كوچه پس كوچه مقاومتي ،هنوز در آغازاقتصاد  بت ميكند كهو ثا باشدبه فغان آمده "ومتي اقتصاد مقا"خيمه  
 :او ميگويد . اي مافيايي است و دشمن شكن نيسته
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 به متاسفانه كه است اين آن هاي علت از يكي كه رسيد تومان 304 و هزار دو به ظهر از بعد 4:54 ساعت روزشنبه، ارز قيمت«
مساله .شود نمي بازارعرضه در ارز كه است هفته دو قريب و نكند عرضه بازار در ارز كه است شده داده دستور مركزي بانك

توان  اي است كه از ابعاد مختلف حائز اهميت است؛ چرا كه مي ، مساله»ه بازاراي ارز از سوي بانك مركزي ب توقف عرضه دو هفته«
 . بخشي از نوسانات اخير ارز در بازار و رشد قيمت را ناشي از همين امر دانست

رضه منابع به در بازار كشور است، هرگونه خلل در عكننده ارز ترين عرضه ترين و اصلي با توجه به اينكه بانك مركزي بزرگ     
 دولت«: شد متذكر اظهاراتش از ديگري بخش در توكلي اما.داد خواهد نشان ها قيمت روي بر را خود تبعات مدت كوتاهار در باز

اگر . ماهه اول سال به قيمت ارز مرجع به بازار ارائه كردم4 - 3در  اساسي كاالهاي براي ارز دالر ميليارد 17 من كه است گفته
هاي خاصي  هزار ميليارد تومان پول از جيب ملت به كيسه 11تومان در نظر بگيريم  600حداقل اختالف قيمت در هر دالر را 

. افزايش نرخ ارز باعث افزايش نگراني از رشد مستقيم و غيرمستقيم قيمت ديگر كاالها در بازار شده است» .ريخته شده است
شود نيز احتماال  وليه آنها از محل واردات تامين ميبراين اساس عالوه بر كاالهاي وارداتي، توليد محصوالتي كه مواد ا

: احمد توكلي هم در نطق ميان دستور خود به اين موضوع پرداخت و گفت .الشعاع تغييرات قيمت دالر قرار خواهد گرفت تحت
يي مانند روغن اش اين است كه ما در كاال تومان بر قيمت هر دالر اضافه شده كه معني 144) تا روز شنبه(در شش روز گذشته 

دام و طيور كه به خارج متكي هستيم، بايد انتظار افزايش قيمت  ز كشور داريم و در علوفه و خوراكنباتي كه وابستگي به خارج ا
وي نااطميناني ناشي از . شود تر مي و گران شدن اين كاالها را داشت و اگر اين اجناس گران شود شير و گوشت و مرغ نيز گران

ارز را بدتر از گران شدن قيمت ارز دانست؛ چرا كه به اعتقاد وي اين نااطميناني ريسك را افزايش داده و نوسانات نرخ 
 ".برابري اجتماعي را افزايش خواهد داد كاهش و نا از سوي ديگر اين وضعيت اشتغال را. دهد گذاري را كاهش مي سرمايه

 :اقتصاد كالن حكومت شما به قول نماينده مجلس خودتان براي يادآوري اقاي الريجاني اشاره ميكنم  در    
 در صد كاهش يافته و همچنان با هدايت با نك مركزي رو به افزايش است 55ارزش پول رايج كشور ظرف دو روز   - 1
صحنه در درهميشه ينده دمار از روزگار مردم اثير افزايش بهاي دالر است و در آكاالهاي وارداتي و توليد داخلي تحت ت  - 2

 .خواهد آورد 
 افزايش ريسك سبب كاهش سرمايه گذاري ميگردد يعني سرمايه ميرود به سوي داللي نه توليد – 3
 .برابري اجتماعي را افزايش خواهد داد اشتغال را كاهش و نا – 4

مطرح شده يعني   انفجار   اين است سياست اقتصاد ي كه در خانه شما. آقاي الريجاني كه نفس تان از جاي گرم بيرون مي ايد 
.. كردن و زنده بودن از اقشار جامعهيعني گرفتن انگيزه زندگي . يعني تهي كردن جيب مردم يعني تراژدي لشگريان زير خط فقر

 ...يعني ترور امنيت ملي 

اين . نيست  "مقاومتي اقتصاد  "در به نگهداري خيمه ، ستون موريانه خورده اي است كه قا، اقتصاد مافيايي كشوربراينبنا    
بي جهت آن را ابزاري . نتواند خوديها رااز خواب غفلت مافيايي  بيدار كند سبب هراس هيچ جنبنده اي نخواهد شد چماق وقتي 

 .حرفهايي كه باعث مضحكه هست نزنيدنكنيد و 

 :كالم آخر 

حسين ران را اعدام كرديد و راه را براي ورود صدام ارتش و اقتدار ايپيش ، شما و هم رزمانتان سي و سه سال . آقاي الريجاني   
اقتصاد ايران را به مسلخ ميبرند  ودر  ددارنشمااكنون به نظر ميرسد دارد تاريخ تكرار ميشود و جمعي از هم انديشان ...  هموار

                                      !آيا  صدام  ديگري در راه است ؟ .اقتدارو امنيت ملي را اعدام ميكنندنتيجه 
 منوچهر يزدي                                                                                                                                                                                        
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 انميهنمان بدستم تحميل شده بر اقتصاد ارجمند در زمينه مسايل ومشكالتاي اننده زير از سوي خو نوشته

م كه ديگر نشريه مي نماييم اميدوارن مبادرت به درج آن دررسيده است كه جهت آگاهي بيشتر خوانندگا
  .آگاه سازندنيز مارا از نوشته هاونقطه نظرات خويش  خوانندگان گرامي

 

 پي عدم تعادل سياسيعدم  ثبات اقتصادي در 

  
اقتصاد چه در شاخص مثبت و منفي و در قالب هر نظام سياسي ركني اساسي و حياتي در هر جامعه اي چه توسعه يافته و چه      

در حال توسعه امري قابل توجه و ضروري است هرنظام سياسي و اجتماعي كه در پارادايم وپراگماتيسم اقتصادي داراي بازده اي 
آمد باشد وبتواند ديوار امنيتي مناسبي را براي شهروندان خود بوجود آورد بي شك از ثبات سياسي مستمري در عرصه موثر وكار

 .داخلي و خارجي برخوردار مي گردد
ثبات اقتصادي يك جامعه كه يقيناً درپي ثبات سياسي بوجود مي آيد چنانچه اگردر هر نظام اجتماعي بصورت شاخصهاي       

انشان دهد داراي مزيتهايي مي باشد كه سبب مي گردد تا دولتمردان در ساير مباني فرهنگي واجتماعي وسياسي با مثبت خود ر
 .فراغ بال به نتايج دلخواه دست پيدا كنند

بديهي است كه عدم اتخاذ سياستهاي اقتصادي بجا ومناسب درطول زمان سبب مي گردد تا نتايج منفي را درتوازن اقتصادي     
ر داخلي به بار بياورد وآنرا دستخوش تحوالتي همچون ركود اقتصادي، وادامه اين وضعيت به عواقبي مانند بيكاري، فقر، بازا

 .تورم،فساد مالي، وعدم سرمايه گذاري دربازار داخلي كشور منجر خواهد شد
ايه گذاري مناسب وتوجه به اين مقوله راندمان اقتصادي كشور درچند سال اخير كه همراه با عدم پ آمدن ينسيرنزولي وپاي     

ي هستيم كه از حالت اونبود اهداف تعريف شده درعرصه اقتصادي آرام آرام آغاز گرديد وحال در برهه اي از وضعيت اقتصاد
بصورتي كه درطول ساليان گذشته وحال شاهد تنظيم . است درآمدهوغيرقابل كنترل توسط دولت  ناكارآمدبيمار به يك اقتصاد 

تمامي عوامل فوق به حدي نابسامان ومغشوش است كه حتي صداي مراجع .زار اقالم سبد خانوار ها در موارد مختلف نيستيمبا
اما از متصديان مربوطه كه مسئول اصلي اداره اقتصادي جامعه هستند نه ندائي به گوش مي .درآورده استتقليد رااز اين وضعيت 

ي به گوش برسد جزاز آمارهاي باال وگويي اگرهم صداي. ين سونامي باشدد مانعي در برابر ارسد ونه عملكرد قابل قبولي كه بتوانن
كيفي زندگي مردم نيست واز دومين مقام اجرائي كشور اين پيام به رسانه ها ارائه مي گردد كه سطح رفاه مردم .در قالب كمي 

م كه براي تكميل كردن سطح معيشتي مردم بايد بسترهاي بسيار خوب است،ويا از رئيس جمهور اسالمي اين پيام را دريافت كني
كه اين دومي .كه وعده آنرا به عنوان شعار انتخاباتي دربين عموم مردم مطرح كرد. زمينه ساز پول نفت برسفره ها محقق گردد

ه كنيد از خبرهايي كه تقريباً بيگانه وبدور از هرگونهاقدام عملي در گذشته وحال يوده باري به تمامي مشكالت ذكر شده اضاف
وكج سليقه گي  هايي كه در گوشه وكنار اين مرز وبوم به گوش مي رسد كه  هرازچند گاهي از اختالس هاي خردوكالن وكوتاهي

خود در عدم رسيدن به يك اقتصاد سالم بابيالن مشخص تاثيرگذار است وبه مانند زخمي است كه بجاي درمان آن هرلحظه 
 .دد كه ما، در ماه هاي گذشته شاهد آن هستيمعميق تر وحادتر مي گر

حال با گذشت سه دهه از عمر انقالب اسالمي وباروي كارآمدن دولتهاي مختلف كه هر كدام نگاه خاصي به عرصه اقتصادي     
كشور داشتند هنوز نتوانسته اند به يك توسعه پايدار در اين عرصه برسند ودر نتيجه هرروز بدتر از ديروز است واز آرمان هاي 

 !يك اقتصاد پايدار بدور هستيم
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چنانچه اين پرسش را از كساني كه نقشي در گذشته ويا حال در اين عرصه داشته اند داشته باشيم ويا بازخواست شوند ظاهراً    

 .جوابي منطقي اما در نتيجه وعمل جز بي برنامه گي ودرپي نداشتن نتايج  مورد نظر ندارند
واز  هبه اعتقاد اين نگارنده تمامي اين كاستي ها وناكامي ها داليل مختلفي را در پي دارد كه پايه آن از بدو انقالب آغاز گرديد    

سوي كساني كه نه به مباني اقتصاد اعتقاد داشتند ونه سراز آن در مي آوردند وآغاز حاكميت خود را از بهترين صندوق ذخيره 
 تحويل گرفتند بطوري كه بيشترين قسمت آن ذخيره از صادرات نفتي بود كه.خود برجاي گذاشته بودارزي كه نظام پيشين از 

پادشاه وقت با درايت از خويش آن را به قيمت واقعي رساند درحالي كه شايد نفت تنها منبع اصلي درآمد ملي بود وازخريد 
واضافه ....) ماليات هاي كالن  -اوراق مشاركت –تلفن همراه  سيم كارت هاي -ارز و سكه معامالت( فروش انواع مبادالت دولتي 

به صورتي كه حتي در چند سال اخير  57كنيد به اينها صادرات غيرنفتي ودرضمن حتي صادرات نفتي با توليد باال نسبت به سال 
 .با پيدايش ميدان هاي نفتي وگازي روند صادرات وذخائر انرژي بيشتراز قبل نيز گرديد

رعايت انصاف وتطبيق روند عملكرد اين دو رويداد مي توان عملكردي را بر منافع ملي كه اثر مثبت ومنفي را داشته باشد با     
با نگاهي گذرا به آمار وارقام ونتايج تحقيقات منابع دولتي با اثرات فزاينده نزولي برخورد مي كنيم كه خود حكايت از .پي برد

تازه آنهم  25/0ه اين وادي است، حاصل سه دهه فعاليت اقتصادي حاكميت، جز در برآورد تورم نابسامان بودن وعدم توجه ويژه ب
است، اشتغال نامتمركز وكاذب، هجوم بي رويه روستاييان به شهرها كه بنابر  ها خيلي بيش از اين طور قطعبا آمار دولتي كه به 

شغلي، عدم  جمعيت شهري رسيده ،عدم امنتيت 80/0ودر برابر  20/0ارائه آخرين نتايج مركز آمار ايران جمعيت روستائي به 
م ول با تخصص وي وديگري بسيار حياتي ومهم است ويكي از بارزترين نشانه هاي عدالت اجتماعي عدمطابقت شغل هر فرد مسو

بنا بر گفته اين كه بتواند تك تك شهروندان را از دغدغه آينده وحتي حال به دور كند اما  پوشش فراگير تامين اجتماعي 
 .ميليون تحت پوشش اين بيمه قرار دارند 35ميليون ايراني تنها  75سازمان ازبين 

از داليلي است كه چنانچه كشور با .... از بين رفتن تدريجي صنعت كشاورزي كه خود ضامن يك توسعه پايدار مبتني برتوليد و   
وملي را دراركان ساختاري نظام داشته باشد به راحتي وبا يك برنامه چالش اقتصادي مواجه نباشد ومنافع ملي وحاكميت دلسوز 

 به اميد آن روز. كارشناسانه مي توان به يك ثبات نسبي ويا حتي قطعي دست پيدا كرد
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ضمن ابراز تاسف از جان باختن شماري از هم .زمين لرزه تاسف بار آذربايجان همه ايرانيان رادراندوه فرو برد     

مان وهمدردي با بازماندگان وآسيب ديدگان، دولت بايد پاسخگو باشد كه براستي تا كي بخاطر بي توجهي وبي انميهن

در سرزميني كه  –جهت كاستن از هزينه هاي مالي وجاني حوادث طبيعي تدبيري وعدم مقاوم سازي واقدامات ضروري 

درپي هرحادثه مشابه بايد شماري از هم ميهنمان را از دست داده وشماري ديگر را داغدار  –مشخصًا زلزله خيز است 

 حزب پان ايرانيست                                                                                                                                                            .ببينيم
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 نکته های قابل توجه 
 )اعتراف مقام اماراتي( » دوبي«رئيس پليس 

رئيس پليس دوبي در )  ضامي خلفان(رئيس پليس دوبي، ايران را به انجام حمالت تروريستي تهديد كرد : عصر ايران نوشت    
مصاحبه با شبكه خبري العربيه مدعي شد ايران در كشورهاي جنوب خليج فارس واز جمله امارات داراي هسته هاي تروريستي 

اي خود گفته در صورتي كه ايران هسته هاي تروريستي خود را در وي در ادامه ي ادعاه.خفته است كه در زمان معين فعال مي شوند
 !!!امارات وكشورهاي عربي فعال كند، امارات نيز هسته هاي تروريستي خفته خوددر ايران را فعال خواهد كرد

كشورما هسته هاي خود اعتراف مي نمايد كه در الكن خوب به نوشته باال توجه فرمائيد كه چگونه اين مسوول اماراتي با زبان    
تروريستي خفته دارند ودر صورت نياز از وجود آنان براي اعمال خرابكاري وتروريستي استفاده خواهند كرد، از نقطه نظر حقوقي 

نمايد كه تيم هاي خرابكاري وتروريست را در كشوري ديگر بصورت آماده باش ي از سوي دولتي اعتراف به اين بوقتي مقام مسوول
د جرمي است محرز قابل پي گيري بين المللي، زيرا ايران كه از سوي طرف امارات متهم به داشتن تروريست در دوبي نگه داشته ان

خود اعتراف به اين حركت وعمل نموده اند محكوم مي باشند  كه نموده است، لذا اماراتي هانشده است هرگز به چنين كاري اعتراف 
ت هاي تروريستي واز جمله به شهادت رساندن دانشمندان هسته اي كشورمان توسط واي بسا كه بسياري از خرابكاري ها وحرك

داشته اند كه تروريست آن همين تروريست هايي صورت گرفته باشد كه توسط اعراب معترف از جمله رئيس پليس دوبي اذعان به 
 .يه فوق باشندقابل توجه مقامات مسوول جمهوري اسالمي كه پي گير قض. خفته در ايران دارند باشد

 

 هردم از اين باغ بري مي رسد

آقاي احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي ايران در سخنان اخير خود بارها گفته اند كه دولت هاي نهم ودهم از جمله پاك ترين    
 !!!دولت هاي اين چند دوره بوده اند واقعاً آدم نمي داند قسم حضرت عباس را قبول كند يا دم خروس را؟

مين چند روز پيش بود كه معاون اول رئيس جمهوري در يك سخنراني كه جريان آن در مطبوعات دولتي ونيمه دولتي انعكاسي ه   
ميليارد تومان به  21وزرات كشور مبلغ  اش در  كشور در زمان تصدي كل وسيع داشت اعالم داشتند كه رئيس فعلي سازمان بازرسي

ميليارد  30كرده اند كه با احتساب بهره آن مبلغي در حدود ور غير قانوني خارج وبرداشت بطنفع خود از بودجه اين وزرات خانه 
تومان مي شود، كه نامبرده بايد اين مبلغ را به وزارت كشور باز گردانند كه البته وزير كشور پيشين از خود دفاعياتي را داشته اند 

ده اختالس وحيف وميل بيمه ايران دست داشته اند اين افشاگري  ودر عوض گفته اند كه معاون اول رئيس جمهور چون در پرون
واتهام را وارد كرده اند، حال با عنايت به اين كه هزاران نمونه ريز ودرشت از سوي مسوولين قضايي وسازمان هايي نظير ديوان 

اگر واقعاً چنين باشد واي ! مي دانند؟محاسبات برمال شده است بازهم آقاي رئيس جمهور دولت هاي نهم ودهم را پاك ترين دولت ها 
كه چه دولت هاي فاسدي بوده اند، زيرا وقتي آقاي احمدي نژاد با توجه به . بر احوال اين ملت كه دولت هاي گذشته را نشناخته است

   .پيشين اين همه افشاگري ها در خصوص مسوولين ريز ودرشت دولتي مدعي هستند كه دولت او پاكترين است واي براحوال دولت
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 به نام خدا                                                                                                                                                 

 سوم شهريور سالروز يورش اهريمن                                         

 پاينده ايران                                   

هم ميهن، حزب پان ايرانيست در هفتاد ويك سال گذشته، لحظه اي خاطره شوم يورش ناجوانمردانه نيروهاي بيگانه روس و انگليس     

دراين تجاوز آشكار نه تنها .  ستوآمريكا را به كشور بي طرف ما فراموش نكرده و جنايت هاي آنان در خاطره تاريخي ملت ايران ثبت ا

حق حاكميت ايران و تماميت ارضي كشورمان را نقض و مدافعان جان بر كف نيروي دريايي و هوايي و زميني و ژاندارمري را كشتار 

يگانه پرستان ن و بملت ايران كوشيده است كه ياد انتقام را عليرغم خواست بيگانگا. كردند بلكه شهريار ايران زمين را نيز به اسارت بردند

اين انتقام خواهي بوي خون و آتش نميدهد بلكه درسي است تا فرزندان ايران فرا . هاي پياپي ايراني زنده نگهدارددر ذهني تاريخي نسل 

جامعه ايراني گيرند كه براي رهايي، سر بلندي و آزادي و اقتدار و نيرومندي ملت ايران ، جز به خود باوري ملي و اتكاء به نيروي پر توان 

نينديشند و يقين داشته باشند كه عليرغم اراده و خواست بيگانگان، تنها ايمان به نيروي شگرف انساني و تاريخي و فرهنگي ملت ايران 

 .راهگشا و ضامن ادامه حيات سرفراز ملت بزرگ ما خواهد بود

خون شهداي . اني بيدار شو و بر ضد توطيه وتجاوز بيگانه بسيج كناير: پيام نهضت پان ايرانيسم هميشه چنين بوده، هست و خواهد بود كه   

  ".خون هرگز نمي خسبد "هميشه مي جوشد و 1320سوم شهريور 

 

 ...!!اتحاد شوم                                                                        

                                                                                 پاينده ايران                                        

توافق نامه مشترك دو سازمان سياسي كرد، كومله و حزب دموكرات كردستان پرده از توطئه اي شوم عليه وحدت و يگانگي ملت ايران    

هرگز بدون دشمن نبوده و دشمن نيز از فرو پاشي ايران غافل نمانده است  دسيسه اي كه نه تازگي دارد و نه عجيب است ، ايران. برداشت 

اما ملت نيرومند ايران هميشه راه سر افرازي اش را  با عبور از اين دسيسه ها پيموده و آواي جغدان شوم تجزيه طلب و طالبان حكومت ... 

 "حزب پان ايرانيست ، همه آن گروهك هايي را كه بر.نظر دارد  فدرال را كه از بلند گوهاي دشمن به گوش ميرسد  با فراست و دقت زير

اشاره  ميكنند  و نيز تمامي آنان را  "ملل گونا گون  "خود تاكيد دارند ويا در درون يك ملت واحد به  "اصل حق ملل در تعيين سرنوشت 

نواها هرگز از حلقوم فرزندان پاك نهاد اقوام و تيره هاي قلم ميزنند شناسايي  و اعالم كرده است كه اين  "حكومت فدرال  "كه به دفاع از 

بهم پيوسته  ايراني برنمي خيزد و منتسب به ملت ايران نيستند رهبران خود فروخته اين جريانهاي ضد ايراني از تاريخ و درسي كه ملت 

  .ن ايران را دنبال ميكنند ايران به مزدوران بيگانه داده نياموخته اند و نابخردانه و خائنانه  مقاصد شوم دشمنا

 حزب پان ايرانيست، اينگونه توافق نامه ها را در جهت ارضاي خاطر دشمنان ايران ومغاير با وحدت و نيرومندي ملت ايران و عليه  استقالل 

رزندان خلف كوروش و تماميت ارضي كشور ايران ميداند و با همه توان، دوش به دوش ايران پرستان و عاشقان فرهنگ و تمدن ايران و ف

                                                                                                                                                           . بزرگ اين دسيسه ها را درهم خواهد شكست و آرزوي مشتي وطن فروش را كه از دامان ميهن جدا افتاده اند به گور خواهد سپرد 

 1391شهريور 
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 151 و150شماره هاي 

  َامرداد وشهريور –         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 

نام و امضاء سودمند با امضاي مشخص را مي پذيرد. 

تنويسنده نزد 
 .محفوظ خواهد ماند حا�ّ��ت م�ّ

ت   ا�ان دو�ت،  ��و�نان
ما�نا� حا��ّ�ت م�ّ

��ش آ�نایان �ود و را ��وا�ید و آن را � � دو�تان  

 
 

 

ری ا�ن خاک  ��رزد آن �ون � ��د � راه پا�دا

و�د جان و ��د  � �م �دا
 در اين شماره مي خوانيد:
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