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جبهه ملی ايران در
انتخابات غيرآزاد و
ناعادالنه شرکت نمی کند
دا طلب ،دن برای همه  ،ر ندان بعا

ملت شرافتمند ایران!
در پاسخ به پرسش هایی که از سوی
هموطنان عزیز در مورد موضع

هر عییده

با ری ضر رتی حتمعی

هزار کشته

هزاران مجر م

زندانی بر بای گاا،ته

هعزاران

اعابعععه ی

بعهع عه

زم است .در حا یکه در ا ضاع کنونعی

ساقف کردن هواپیمای مساار بری کعه

ملی ایران در ارتهاط با انتخابات مجلس

کشور هیچ یک از ای

،عرایعف اعراهعم

ده

در اسفند ماه  ۸۹معرعرم معی ،عود

نیست.

ها مورد دیگر از راتارهای نادرست

صراحتا اعالم می داریم کعه اعاعاو

 -۳بود پدیده ی نوارت اسعتعاعوابعی

معیو در زمیعنعه هعای سعیعاسعی

هواداران بهع عه معلعی ایعران در ایع

،ورای نگ هان که با اععمعا

معمعیعزی

انتخابات ،رکت نخواهند نمود.

ر ی دا طلهان نمایندگی تعنع عا ااعراد

ملت شرافتمند ایران!
بععهعع ععه مععلععی ایععران
آزادیععخععواهععی
تاسیس

خودی
طععالیععه دار

مععردم سععا ری کععه

تشکیل آن به هفعتعاد سعا

قهل یعنی سا ۸۲۳۹

به منعوعور بعر

ابسته به حکعومعت را بعرای
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انتخابات

بنا بر ای

انعتععخععابععات آزاد

سععا ععم

عععاد نععه

سایر ااراد ملت را به اصرالم خعود رد
از حاور درععرصعه ی

صالحیت کرده

انتخابات باز میدارد تا آنجا کعه در ایع
حکومت هم مشمو ای
های گسترده گردیده
،ده اند .با بود ای

کنار گعاا،عتعه
گونعه معداخعالت

بازدارنده ی ،ورای نگ هان اصو

میها،د اما به د یل زیر در انعتعخعابعات

انتخابات

مجعلعس ،عورای اسعالمعی ،عرکعت

بال موضوع گردیده است.

نخواهد کرد.

مجلسی از نمایندگان حکومت

 -۸برای تحیق انتخابات آزاد

سا عم

عاد نه پیش ،رط هایی مانند آزادی
احععزا

آزادی ابععتععمععاعععات

مرهوعات آزادی قلعم بعیعان

است؟

بود آن ها مجلس همان گعونعه کعه

،انزدهم مجلس ،عورای معلعی بعاز
یعیعیعنعا طعر

،رکت مردم در انتخابات باقی معانعده

ا،کا ت ساختاری بنیادی است که با

رد صالحعیعت

دار

ر حیه ای بعرای

،رکت در انتخابات گزینش می کنعد

قععراری آزادی انععتععخععابععات در د ره
می گردد

اقتاادی چه انگیزه

نا

 -۴قععانععون اسععاسععی کععنععونععی دارای

د ره حتی بسیاری از ،عرکعای دیعر ز

خود در حعیعیعیعت معو عود

ملت ایران را عزادار نموده اسعت

ر م

السفه ی آن معخعد و
ر ا

بدیع

نعه از

نمایندگان ملت تشکیل می ،ود.
 -۲بود بو سرکو

گسترده

برخورد

آزادی

خشونت بار حکومت با ملت که تعنع عا

آزادی

سه ماهه ی اخیر بیعش از

طی همی

،اهد بوده ایم قادر بعه ارعرگعااری در
سیاسعت هعای داخعلعی
کشور

خعاربعی

حل کردن مسائل کالن بامعه

دااع از مناا ملی نیست.
وای ای
تری

تعحعت

ساختار مجلس نمیتواند کعم

ارری ر ی امعور کشعور دا،عتعه

با،د.

تن ا به ن ادی تشعریعفعاتعی

بی خاصیت تهدیل ،ده است.
نوزدهم بهمن ماه  ۸۹۳۱تهران –
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
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در چهل و يکمين سالگرد انقالب
بازنگری مسالمت آميز در ساختار قدرت ،ضرورت امروز ايران
در سپیده دم چ ار،نهه هجدهم
دیماه  89یک یا د مو،ک پدااند
هوایی سپاه پاسداران هواپیمای
مسااربری اکرایینی با  671مساار را
اکثرا از
که  649ت از آنان ایرانی
نخهگان بودند به آتش کشید
سرنگون کرد .ای ر یداد نه یک خرای
انسانی که یک اابعه بشری بود .ای
حادره دردناک بامعه ب انی را متارر
ملت ایران را عزادار نمود .تاسف تارر
قتی به مراتب ااز نی یاات که
حکومت تا سه ر ز  ,علت بر ز حادره
را نیص انی در هوا پیما اعالم می
پس از
کرد به مردم در غ میگفت
گا،ت چند ر ز در ارر پااشاری
پیگیری سایر کشورها ناگزیر به
قهو مسئو یت
اعترا به اقعیت
حادره گردید.
در نیمه ،ب  44آبانماه  89حکومت
بم وری اسالمی به طور ناگ انی
بی میدمه بد ن دربریان قراردادن
مردم بد ن تاویب ،دن در مجلس
اازایش قیمت بنزی را تا حد سه برابر
قیمت قهلی اعالم کرد .ای نحو نا
اعالم اازایش ب ای بنزی
معیو
اعتراض گسترده ملت ایران که
اازایش تمام قیمت ها را در پیش ر ی
خود می دید در د یست  ،ر بزرگ
کوچک کشور را به دنها دا،ت.
به
اعتراضات مردم به ،دت سرکو
خون کشیده ،د صدها نفر کشته
هزاران نفر مجر م هزاران نفر زندانی
،دند.

صفحه 4

خرا های حیرت
ا،تهاهات بزرگ
انگیز حکومت بم وری اسالمی به
د مورد اخیر ختم نمیشود
همی
طی ای چ ل یک سا ا رست
بلند با یی را تشکیل می دهد .ا ی
م متری خرای قدرت مداران پس از
زیر پا ن ادن اهدا ملت ایران
انیال
از انیال بود که آزادی استیال
عدا ت در راس آن ها قرار دا،ت .آنان
از ،عار «نه ،رقی نه غربی »که
بدا از
سیاست خاربی مستیل
بلوک های قدرت را مورد تاکید دا،ت
نیز عد کردند .ده ماه پس از پیر زی
سفارت آمریکا
ا،غا
انیال
گر گان گیری کارکنان آن موبب آغاز
تخاصم د،منی بی د یل بم وری
اسالمی با د ت آمریکا گردید که تا
کنون هم ادامه یااته خسارات غیر
قابل ،مار،ی را به کشور ما تحمیل
کرده است .قوع بنگ  9سا ه ی

جبهه ملی ایران به
عنوان خانه سیاسی
دکتر مصدق و به مثابه
سازمان مادر برای
بسیاری از احزاب و
گروه های ملی ،اکنون
و در این شرایط نا
هنجار کشور اعالم
میدارد که آماده است
تا به کمک همه گروه
و
سیاسی
های
جوامع مدنی مانند
کارگران،
جوامع
معلمان ،دانشجویان،
بازنشستگان،
زنان،
وکالی دادگستری و
مدافعان حقوق بشر،
دانشگاهیان ،بازاریان
و اصناف ،مدیریت این
تحوالت
و
تغییر
مسالمت آمیز و ایران
ساز را به عهده بگیرد
و به سامان برساند.
عراق با ایران با آن همه زیان های
از دست رات صد ها هزار
مادی
بوان ایرانی از تهعات آن گر گانگیری
بود .تاخیر در پایرو قر نامه 889
سازمان ملل متحد برای پایان دادن به
بنگ سهب اضااه ،دن به مدت
قوع
بنگ تا ،ش سا بعد از آن
بانی
اغلب خسارت های ما ی
طی ای ،ش بعدی گردید .اعدام
های گسترده غیر قانونی در تابستان
 17قتل های زنجیره ای نفرت انگیز در
پائیز  77ت ابم به دانشگاه در سا
به
،دید معترضی
 79سرکو
کشت
99
انتخابات در سا
معترضی در خیابان ها تراژدی زندان
سرکو
آن
متعاقب
ک ریزک
خشونت بار خیزو اعتراضی مردم در
بیش از یکاد  ،ر کشور در دیماه 81
هزاران زندانی
با ده ها کشته
اختالس های
اساد های ما ی
گسترده با ارقام نجومی هزاران
میلیاردی که اقتااد کشور را از توان
انداخته سوو سیاست خاربی که
موبب درگیر ،دن ایران در کشورهای
همسایه به هدر دادن ارقام عمده

ای از مناب ما ی کشور ر یار یی با
کشور ما را
بامعه ب انی گردیده
در حا ت ر د به ضعیتی
منز ی
مشابه کره ،ما ی قرار داده است.
در نتیجه ای عمل کرد های نادرست
امر ز دیگر حکومت بم وری اسالمی
در ،رایری قرار گراته که امکان ادامه
دادن به ای ر و ها را ندارد آینده
ی چندانی برای خود باقی نگاا،ته
است .بامعه ایران در تب تا می
سوزد کشور همچون انهاری از بار ت
در آستانه ی انفجار است.
به ه ملی ایران در حد د یک سا
نیم قهل در تاریخ پنجم مرداد ماه 87
به هیئت حاکمه بم وری اسالمی
پیشن اد کرد که برای رهانیدن کشور
از ای بحران های ازاینده باید سه گام
اینکه زندانیان
بردا،ته ،ود .ا
سیاسی عییدتی در سراسر کشور
باید آزاد ،وند .د م اینکه آزادی های
اساسی ملت ایران مانند
ا یه
بیان آزادی احزا
آزادی قلم
ابتماعات آزادی انتخابات باید محترم
،مرده ،وند سوم اینکه باید یک
انتخابات سا م تحت نوارت یک
مورد قهو برای
،ورای مردمی
همگان ب ت بر پایی یک مجلس
موسسان بازنگری در ساختار قدرت
صورت پایرد.
به ه ملی ایران به عنوان خانه
به مثابه
سیاسی دکتر مادق
سازمان مادر برای بسیاری از احزا
گر ه های ملی اکنون در ای ،رایف
نا هنجار کشور اعالم میدارد که آماده
است تا به کمک همه گر ه های
سیاسی بوام مدنی مانند بوام
کارگران معلمان دانشجویان زنان
کالی دادگستری
بازنشستگان
مدااعان حیوق بشر دانشگاهیان
مدیریت ای تغییر
بازاریان اصنا
تحو ت مسا مت آمیز ایران ساز را
به ع ده بگیرد به سامان برساند.
اصرار حکومت بر ادامه دادن به ر ا
حفظ
،کست خورده گا،ته
تدا م ض موبود پی آمد های ناگوار
اابعه باری را برای می نمان در بر
خواهد دا،ت.

از مسئوليت پذيری جبهه ملی ايران پشتيبانی ميکنيم
به ه ملی ایعران قعدیعمعی تعریع
خو،نام تری تشکل سیاسی ایعران
هفتاد سا است که نیش بعربسعتعه
ای در مهارزه برای حیوق آزادی های
مردم ایفا کرده است .تالو برای حفظ
دستا ردهای ن ات مشر طه حعفعظ
استیال آزادی حق حاکمیت معلعت
بعه
با مهارزات دکتر مادق آغاز ،عد
سعپعس
تاسیس به ه ملعی ایعران
ر ی کار آمعدن د عت معلعی ماعدق
انجامید هنگامی کعه ایع د عت بعا
کودتای انگلیسی  -آمریکائی  ۳۹مرداد
همراهی ر حانیون ارتجاعی دربعار
سیوط کرد اشار زندان ،کنعجعه
اعدام بر کشور حاکم ،عد بعهع عه
ملی همچنان به تالو بعرای تعحعیعق
اهدا یاد،ده ادامه داد.
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خو،نامی پاکدستی مادق سایر
رههران ارهیخته مهارز به ه ملی که
هیچگاه حتی در سخت تری ،عرائعف
مهارزه یا در با تری میامات کشعوری
اعداکعاری بعرای
نیز دست از تعالو
تحیق حیوق آزادی ای معردم بعویع ه
حق حاکمیت ملت برندا،تنعد زبعانعزد
است .در تاریخ معاصر معردم ایعران د
بار مزه آزادی را چشیعدنعد یعکعهعار در
د ران نخست زیری مادق بار دیگعر
در د ران نخست زیری دکتر بختیار که
علیرغم همه مشعکعالت بعرای پعیعاده
کردن برنامه به ه ملی بلوگیعری از
سیوط کشور بعه دامعان اسعتعهعدادی
بدید ای مسئو یت را پایراعت .قعابعل
توبه است که سیه ر زی ایرانیان هعر
بار در حوات تاریخعی سعیعوط د عت
های ملی یعنی  49مرداد بعا سعیعوط
د ت ملی مادق  44ب مع  87بعا
سیوط د ت معلعی بعخعتعیعار کعه بعه
حاکمیت استهداد زیعر پعا گعاا،عتع
حیوق آزادی ای ملت انجامعیعد آغعاز
،د.
با توبه به سوابیی که ذکر ،د آنچعه
که به ه ملی ایران اخیرا اعالم نمعوده
حائز اهمیت زیادی است .ای سازمعان
در آخری ،ماره نشریه "پیعام بعهع عه
ملی ایران" نو،ته است" :به ه ملعی
ایران به عنوان خانه سعیعاسعی دکعتعر
مادق به مثابه سازمان معادر بعرای
گر ه هعای معلعی
بسیاری از احزا
اکنون در ای ،رایف نا هنجار کشعور
اعالم میدارد کعه آمعاده اسعت تعا بعه
کمک همه گعر ه هعای سعیعاسعی
بوام مدنی مانند بعوامع کعارگعران
معععععلععمععان دانشععجععویععان زنععان
بازنشستگان کعالی دادگسعتعری
مدااعان حیوق بشعر دانشعگعاهعیعان

مدیریت ای تغیعیعر
بازاریان اصنا
تحو ت مسا مت آمیز ایعران سعاز را
به ع ده بگیرد به سامان برساند".
پایرو مسئو یت اداره د ران گعاار بعه
کمک همه سازمانع عای سعیعاسعی
مدنی کشور از سوی به ه ملی ایران
با سابیه طو نی مهارزه تالو بعرای
حیوق آزادی هعای معردم صعفعحعه
بدیدی را در معهعارزات کعنعونعی معردم
ایران برای نجات کشور از دیو استعهعداد
کععنععونععی بععاز مععیععکععنععد .پععایععرو ایع
مسئو یت بوی ه از آنجا حائعز اهعمعیعت
است که بسیاری بعدرسعتعی ععواقعب
اععر پععا،ععی بععم ع ععوری اسععالمععی را
خررات نا،ی از خالو قدرت میعدانعنعد.
اعالم آمادگی به ه معلعی ایعران ایع
امید را تیویت میکند که ای سازمان بعا
همکاری همه گر ه ای سعیعاسعی
بامعه مدنی بتوانند کشعور را از ایع
د ران بحرانی بسالمت ععهعور دهعنعد.
تردیدی نیست که آمادگی همعکعاری
معدنعی
همه نیعر هعای سعیعاسعی
بامعه ،رط اساسعی ایع معواعیعت
است.
آ ترناتیو به ه ملی ایران برای ،عرائعف
موبود نه یک ارد یک رههعر بعلعکعه
راه مادق یعنی مهارزه بعرای آزادی
دموکراسی با تکیه بر اراده خعواسعت
ابسعتعگعی بعه
ملت مرد د دانستع
قدرت ای بیعگعانعه هعمعراه بعا تعحعیعق
بخشعیعدن بعه یعک ائعتعال معلعی
هععمععکععاری بععا بععریععان هععای طععراععدار
دمعوکعراسعی بعمع عوری
استیعال
بدایی دی از حکومت حااظ تمامیت
ارضی ایران است .تحیعق ایع هعد
ایف با مهارزه سعیعاسعی بعرای اقعنعاع
هموطنان ضم رعایت کلیه حعیعوق
آزادی های تمامعی ایعرانعیعان معیعسعر
میشود .به ای منوور به ه ملی ایران
در  68مرداد  6987معراحعل زیعر را بعه
ملت ایران پیشن اد کرد:
 – 6آزادی کلیه زندانیان سیاسی
 – 4حاکم ساخت
کشور

کعلعیعه آزادیع عا در

 -9انتخابات آزاد برای تشکیل مجعلعس
تاععویععب یععک قععانععون
مععوسععسععان
اساسی دموکراتیک که حیوق آزادی
های کلیه آحاد ملت را در بر گیرد.
سازمان ای به ه ملی ایران در خعار
از کشور از اقدام بدید بعهع عه معلعی
ایععران بععرای گععاار بععد ن درگععیععری
بعلعوگعیعری از
خشونت با آرامش
سیوط کشور به دامعان خعال قعدرت

خررات نا،ی از آن پشتیهانی میکنعد.
ما از همه گر ه ا بریانات سیاسعی
دموکرات آزادیخواه کشور همچنیع
از کلیه بوام معدنعی کشعور انعتعوعار
داریم که آن ا نیز از ای ابتکار حعمعایعت
نمایند دست هعمعکعاری بعه سعوی
به ه ملی ایران دراز کعنعنعد .بعه ایع
ترتیب همه گعر هع عای سعیعاسعی
بوام مدنی مانند بعوامع کعارگعران
معععععلععمععان دانشععجععویععان زنععان
بازنشستگان کعالی دادگسعتعری
مدااعان حیوق بشعر دانشعگعاهعیعان
بازاریان اصنا می توانند بعا ایعفعای
مشعتعرکعا ایعران را از
نیشی اعععا
خررات احتما ی نا،ی از خعال قعدرت
پس از اعر پعا،عی یعا سعیعوط رژیعم
یعا
تمامیت خواه بم وری اسالمعی
استیرار یک دیعکعتعاتعوری بعدیعد بعد ر
نگاهدارند.
سازمانهای جبهه ملللی ایلران در
خارج از کشور
 42ب م  6989برابر  8اوریه 4242
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info

نامه سهيال حجاب از

“حکومت ستمگر،

زندان اوين؛

ساقط بايد گردد!”
سهیال حجاب ،ملتلهلم سلیلاسلی

پیشگیرانه علمعی نعخعهعگعان

محبوس در بند زنان اوین ناملهای

استفاده از تعجع عیعزات پعیعشعراعتعه

سرگشاده تحت عنوان “آن قلللم

هموطنان نجیب

ععدم

صعهعور را سعوگعی

اند هی سعتعرگ معیبعلعععد

که از بیداد نلنلویسلد قلللم بلاد!”

بزرگ

نوشته است .خانم حجاب در ایلن

گرچه در ای

نامه ضمن بررسی ابعاد حقوقلی

از بیان حزن اندیشه باز میمانند .امعا

پیرامون ساقط کردن هلواپلیلملای

از دید تمام اارادی که عالقعهمعنعد بعه

تهران کیف ،توسط پلدافلنلد هلوا

تععر یععح

رخدادهای ،کننده قعلعم

حععمععایععت حععیععوق بشععر

سامانه پدااعنعد کشعور ااعز ن ،عد.
چرور است که هواپیمای م ابمی از
مرزهای کشور عهور کند

خود را بعه

آسمان پایتخت برساند

ارمعانعده آن

اپراتور که دسعتعور ،علعیعک را صعادر
نموده متوبه نشده با،د .تحلیل ایع
مسئله از ب ات قعانعونعی
هوایی بی ا مللعی

معیعررات

اخعالقعی معورد

فضای سلالاه بلر فلراز آسلملان

حاکمیت قعانعون

بعرقعراری ععدا عت

بععحععت اسععت .کشععور مععا پععیععمععان

تهران ،به سیل اخیلر در اسلتلان

هستند به عنوان یک حعیعوقعدان بعه

بی ا مللی هواپیمایی کشوری به نام

سللیللسللتللان و بلللللو سللتللان و

بررسی موضوع سیعوط هعواپعیعمعا از

ایععکععائععو را اماععا نععمععوده کععه در آن

محرومیت مردم این اسلتلان نلیلز

دیدگاه حیوق بی ا ملل میپردازم

از

امعنعیعت

پرداخته است .ملتلن کلاملل ایلن

آنجایی که هیچعگعاه ،عععلعه اعر زان

پر ازهاست

نامه ادامه می آید:

ناسیعونعا عیعسعم ایعرانعی را در خعود

ایکائو مسئو یت بعررسعی حعادرعه بعا

“آن قلم که از بیداد ننویسد قلم باد!

خاموو ندیدهام از معنعوعر اخعالق

کشوری است کعه حعادرعه در آن رخ

پر از را به خعاطعر بسعپعار پعرنعده بعا

حس طع

،لیک سپاه پاسداران مردنی اسعت

هموطنانم در سیستان

زنده یاد پدرم همیشه تاکعیعد دا،عت
قععتععی عشععق بععه ایععران را مشععق

د سعتعی بعه مشعکعالت

گریزی میزنم

داده

مرابق معاده ۳۳

۳۲

ضمعانعت ابعرای آن بعررسعی

بلعوچسعتعان

کشور صا ح با کشور ما ک هواپیما بعا

ابراز میدارم نگارنعده

حاور بازرسان بی ا ملعلعی سعازمعان

در هر د مورد ا،اره دارد به ظعلعم
بیکفایتی ای

میکنی زیها بنویس ارقی نعمعیکعنعد
قلم از ساقههای نیلوار با،د یا از پعر

که تمامی ندارد.

هواپیمایی است معرعابعق معیعررات

کععهععوتععر .در زنععدان راه مععیر یععم آه

در اقعه سیوط هواپیعمعای بعوئعیعنعگ

ایکائو ایران میبعایسعت بعه ،عرکعت

سر در گریهان ار برده از

بیش از هعرچعیعزی

کشور ارانسعه بعه

مسااربری ا کرای

حکومعت

ماکور بعرای گعزارو تعحعیعیعیعات در

بور

میکشیم

ستم

مسئو یت د تها در قعهعا

صفحه 6

کنار هم رد می،ویم .به ایعران اعکعر

ای

میکنم مثل دردی در گعلعو معانعده

ایرانی در آن هواپیما بودند که هرکدام

ر زهعا بعه معالقعات

کالم نمیآید .ای

زندانیان سیاسی کعه معیآیعیعد یعک
دستما سعفعیعد پعاکعتعی سعیعگعار
تعحعمعلعی طعو نعی

انجانی ق عوه
بیا رید احعتعمعا
اسععت .درد

گعریسعتع

آ م بععان بععاخععتععگععان

تواهرات آبان ماه

اژگونی اتعوبعوس

سیوط هواپیما سیال
بلوچستان

بسعیعار

سیعسعتعان

هزاران اجای بان کاهی

که یکی پس از دیگری رخ میدهعد
بععه مععدد سععیععاسععتهععای حععاکععمععان
بیکفایت

عدم استفاده از اقعدامعات

حیییت تلخ برمال ،عد کعه ۸۴۱

خاععوع عععلععل مععورععر در سععوانععح

بوئینگ در آمریکا

عنعوان سعازنعده معوتعور هعواپعیعمعا
همچنی

ا کرایع

بعه ععنعوان معا عک

به نوبه خود دربات علمی دا،تنعد

هواپیما غرامت مادی

به خانعوادههعا

به بیانی نخهه بودند .دربعاره سعیعوط

بان باختگان از خلهان

خدمه پر از تعا

بعود دارد

مسااران مرابق قوانی

حعفعاظعت از

هواپیما سوا ت بسیعاری

بمله قتی هواپیمای غیرنوامعی

بان مسااران خسارت مادی پرداخعت

م

از ار دگاه پر از میکند مسلما ابعازه

 ۶۳۲قانون

پر از دریاات کرده
مسیر

میاد

اطعالععات پعر از

نوع آن در سعامعانعه

در می،ود .چگونه معمعکع
اطالعات ای

اسعت

سامانه با سامانه پدااند

سپاه به ا،عتعراک گعاا،عتعه نشعده
با،د

به گفتعه خعود مسعئعو ن در

،ب عملیعات یعک ریعنعگ دیعگعر بعه

نماید

مرابق ماده ۶۰۲

مجازات داخلی تمام مها،ران در ایع
زمینه مسئو یت دارنعد
میررات

معاهدات بی

موضوع رسیدگی ،ود.

بعر معهعنعای
ا مللی به ای

کتمان سه ر زه اقعیت از معردم هعم
میتواند یک اقدام مجعرمعانعه تعلعیعی
،ود

اق مسعئعو ن

اظ ارات خال

نیز ناظر بر عنار مادی نشر اکاذیب
باید قها تعییب قاایی تلعیعی ،عود
که ای

مسئله ماداق سوواستعفعاده

از اختیارات قانونی است.
اما سیستان

درمانی

آموز،ی چه استعدادهایعی

که به د ر از آموزو تهاه ،دند .توزیع

اسععتععان مععرزی نععیععسععت سععرزمععیع
تععمععدنهععاسععت دیععار

رسععتععم هععامععون هععیععرمععنععد زابععل
نیایشگاه باسعتعانعی کعوه خعوابعه

“حکومت ستمگر ساقف باید گردد”.
هموطنان نازنینم آن زمان که سیعال

نعععاععععاد نعععه امعععکعععانعععات در ایعععران

صهحگاهی از قله بلندتری

گوهها اعر

توانمندیهای ای

مردم صعهعور را بعه

میریزد با ر ،نی آاعتعا

بعا نعیعر ی

حا،یه کشاند

اینک سیل یرانگعری

با با آ ردن آ

بلوچستان تعنع عا یعک

اسععرععورههععا

نهوده .کعمعهعود معراکعز بع عدا،عتعی

با مردم کشعورم هعمعاعدا هسعتعم.

از بی

خانههعا

رات

خرد برخیزید

با دیعو سعتعم بعانعانعه

بستیزید .اگر صد سعتعمعگعر از دیعد

زندگی ابهاری معردم ر ی تعپعههعا

ددان با حیله

تراند به قاد نعابعودی

با ی درختها را به ارمغان آ رده.

اتحاد ما کمی

تو ما اگعر

ای

بیکفایتی حعکعومعت اسعت کعه

عال ه بر اینکه احسعاسعات ععمعوم را

سازند .م

گردند بنیعادو بعرانعدازنعد .معرعمعئع
با،ید آزادی نزدیک اسعت

نسعلعی

بریحه دار کرده سرمایعههعای معلعی

ای ع

 ،ر سوختعه

مردم که باید در بخشهای معخعتعلعف

تاعیف تخریب

با بیش از پنح هزار سا تمدن ساحل

صر

رااه آنان ،ود به یغمعا معیر د.

درک آنععجععا کععه کععویععر بععه دریععایععی

مردم ما تا کعی بعایسعت تعا ان ایع

خود را از ارهنگ

حاکمان نا یق را به ،کلها مخعتعلعف

خویشتنداری ارتیا خواهند داد

آتشکدههایش تفتان

میپیوندد

تعا

هعایعی کعه گعویعی

آزادی را رقععم خععواهععد زد کععه
انتیام را از اعرهعنعگ

سیاسی خود حا

خواهعنعد کعرد
اکنش سعریع

بعه
پعس

اععر،ععتععگععان بععه رنععگ آمععیععزی آن ع ععا

بدهند مردم ما خو

میدانند که ای

از رسععیععدن بععه قععدرت اععیععف د ره

پرداختهاند؛ مردمانی از بعنعس آ

حععاکععمععیععت ،ععیععرععانععی اسععت ایع

محد دی برای تحیق کعارهعای بعزرگ

آیینه .آرام
ر دابه آئی
رسان صلح

بردبار دخترانی از بعنعس
رقص ،مشیر،ان پعیعام
آرامش

حاکمیت ا،غا گر است ای
از ان ایران نهوده

حاکمیت

برای ط

در قدرت خواهند ماند.

نیست .برای همی

نیایعش اسعت.

از هر ارصتی استفاده میبعویعنعد تعا

سهیال حجاب ۳۹ ،دی ملاه ،۸۹۳۱

آ ازه بندر چاب ار تن ا بندر اقیعانعوسعی

اریاد حق خواهانه خعود را بعه گعوو

زندان اوین”.

ایران که در کعرانعه دریعای معکعران

ب انیان برسعانعنعد .سعازنعدگعان ایع

اقیانعوس هعنعد قعرار دارد
موقعیت استرات یک در منریه

از نعوعر
کشور

حائز اهمیت است .اما نه طهیعت نعه
سیاست

نه تاریخ با ای

دیار م ربعان

دیوارها

زندانها اگرچه دست

را در غل

زنجیر کردند

بستند .بدانند م

پایعم

چشمانعم را

نیعز در ایع

حق خواهی در امنیتیتری

اعریعاد

بای دنیعا
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چون دررسد هنگام

ترفند بیهوده است

.

بر یورش او هیچ رهبندی نمی

گیرم که گلدان بلورین را

پاید

گیرم که کلدانهای این گلخانه را

چون در رسد هنگام

بر سنگ بشکستند

با موکبش پر گل

خیل گرازان را

بهار جاودان از راه می آید

گیرم به باغ آرزو پرورده ما در

.

چرا بستند
با آنچه در راه است

سیاوش کسرایی

دعوت چهار حزب و سازمان جمهوری خواه به تحريم انتخابات فرمايشی

با تحريم انتخابات مجلس ،خيزش آبان و دی ماه را تداوم بخشيم!
کمتر از سه هفته به يازدهمی د ره
انتخابات مجلس ،ورای اسالمی
مانده است .بم وری اسالمی از ابتدا
با ن ادینه ساخت تهعیض محد دیت
در حق انتخا ،وندگی ساختاری را
یت اییه به
پایه گاا،ت که ن اد
میانجیگری ،ورای نگ هان با گزینش
کاندیداهای د خواه خود محد دۀ
کنتر ،دۀ رقابت های انتخاباتی را
عمال انتخابات را به انتاابات
تعیی
غیرمستییم تیلیل دهد .در طو چ ار
دهه گا،ته حوزه مجاری رسمی
مشارکت سیاسی گا،ت از ایلتر
،ورای نگ هان به تدريح تنگ تر ،ده
است ای ر ند در "انتخابات" اعلی
،دیدتر از گا،ته ادامه یااته است.
در نتیجه انتخابات مجلس در ااائی
به ،دت سرد برگزار می ،ود .علی
اصو گرایان تامیم
خامنه ای سپاه
گراته اند که اکثريت قاط مجلس را
قهاه کنند آن را يکدست نمايند.
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ای تامیم در ،رایری گراته ،ده
است که کشور در ضعیت ب بست
قرار گراته با بحران های همه بانهه
انتخابات به
ر بر است .از آخري
اينسو بر ابعاد بحران ها ااز ده ،ده
است .کشور ما در اي ااصله زمانی
ر يدادهای بس
ر زهای پرمخاطره
م می را پشت سر گاا،ته است :از
خیزو اعتراضی مردم در ديماه  ۸۲تا
خیزو آبان  ۸۹در بیش از  ، ۸۶۰ر
 ۳۸استان بدنها گران ،دن ناگ انی
از
از کشتار صدها ت
بنزی
تواهرکنندگان تا بازدا،ت هزاران ت
از مردم معترض از ،لیک به
هواپیمای مسااربری ا کراينی
آن
کشته ،دن  ۸۱۲سرنشی
در غگوئی کتمان آن در طو سه ر ز
تا اعتراض گسترده دانشجويان در
زير
دانشگاه های مختلف کشور
قرار گرات علی خامنه ای
ضر
سپاه پاسداران از تحريم الح کننده
اقتااد کشور توسف د ت امريکا تا
طال
نوسانات سرسامآ ر د ر
پر ندههای قرور اسادهای ما ی
گسترو ایر بیکاری تعمیق ،کا
طهیاتی.
ر يدادها ضعیت سیاسی را
اي
دگرگون کرده است .نورسنجی ها
نشان می دهد که نارضايتی ها در
بامعه از بکومت به ي ه از بحران
خود رسیده مردم
اقتاادی به ا
سیاست ها عملکرد حکومت را عامل
اصلی الح ،دن اقتااد به االکت
کشیده ،دن زندگی اکثريت مردم
منز ی ،دن ايران در سرح ب انی

تشديد تنش ها در منریه می دانند .از
سوی ديگر در خیزو اعتراضی آبانماه
اعتراضات دانشجويان ترس از
حکومت در اذهان مردم ،کست از
کاسته ،د
کارائی ابزار سرکو
کشتارها قادر نشد که اعتراضات را
خاموو کند .حجم نارضايتی
اعتراض در بامعه هم چنان به ،دت
با هر برقه ای می تواند
با است
،عله ر ،ود .با ر يدادهای چند ماه
بم وری اسالمی در
گا،ته
موقعیت ضعیفی قرار گراته صداهای
اعتراضی در سرح بامعه قوی تر
،ده است ريزو در بدنه حکومت
،تا گراته چا ش در "با " تشديد
،ده است.
علي رغم بحرانی بودن ضعیت کشور
حکومت نه تن ا به تغییر سیاست ها
عملکرد خود ت نمی دهد بلکه برای
تنگ تر کردن حلیه قدرت در ب ت يک
پارچه کردن بیشتر آن تشديد ااای
می
پلیسی خیز بردا،ته است
خواهد بار ديگر انتخابات مجلس را
م ندسی
بیش از پیش ارمايشی
،ده برگزار کند تا آخری صداهای
اعتراض نیز در مجلس ،ورای
ایف
اسالمی خاموو ،ود
نمايندگان گوو به ارمان خامنه ای به
ن ادهای نوامی
مجلس راه يابند
اطالعات ع امنیتی نفوذ خود در عرصه
س م
ابتماعی
های سیاسی
،ان از مناب اقتاادی را اازایش
دهند.در ايم راستا برای تشکیل
مری تر از
مجلسی بی خاصیت تر
بانب ،ورای نگ هان م ندسی نیره
به نیره در آرایش کرسیها صورت
گراته است.
اما بايد توبه دا،ت که مجلس در
بم وری اسالمی اساسا کارآیی
بايگاه م م در ساختار سیاسی
حکومت اسالمی ندا،ته با هر حکم
حکومتی خامنه ای عیب نشینی کرده
است .اتکا حکومت نه به مردم
مجلس بلکه به سپاه پاسداران
ارگان های متعدد اطالعاتی ع امنیتی
تهلیغی پايگاه محد د ابتماعی او
است .بم وری اسالمی تالو می
کند با تهلیغات گسترده مردم را به پای
تا
بکشاند
رای
صند ق های
مشر عیت ار ريخته خود را احیا کند
مدعی ،ود که مردم بار ديگر با
حکومت بیعت کردهاند .خامنه ای اخیرأ
گفته است" :ممک است کسی از
بنده خو،ش نیاید اما اگر ایران را

د ست دارد باید به پای صند ق رأی
بیاید ".اما همی آقای خامنه ای چند
ت از کسانی را که از ا "خو،شان"
خواهان استعفايش ،ده
نمی آيد
بودند به  ۱۳سا زندان محکوم کرد.
سازمان دموکرات
ما چ ار حز
بم وری خواه ملی براي نکته تاکید
داريم که در ای ،رائف ،رکت در
انتخابات ارمایشی حتی برای دادن
رای سفید به عنوان تائید رژیم به
حسا می آيد .ما از مردم دعوت می
کنیم که با خا ی گاا،ت صند ق
های رای انجام اقدام مناسب برای
بیان اعتراض ابازه ندهند که حکومت
از رای آن ها برای احیا مشر عیت از
دست راته خود سوو استفاده کند
مدعی ،ود که مردم حامی بم وری
اسالمی هستند .خا ی گاا،ت
تحريم اعا
صند ق های رای
تیويت
می تواند ضم
انتخابات
بنهش اعتراضی ضربه ديگری بر
آن را
بم وری اسالمی ارد آ رد
بیش از پیش بی اعتهار سازد .تحريم
اعا در ادامه اعتراضات آبان دی ماه
ارصتی مناسب برای پیوند زدن امتناع
از صند ق رای با اعتراضات خیابانی
است.
ما هم چنی از کمپی
رای »حمایت می کنیم.

«اسفند بد ن

هئیت های سیاسی – اجرائی:
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب پ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران
در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان
ایران
 ۸۸ب م

 ۹( ۸۲۸۹اوريه )۳۰۳۰

آنچه الزم است در مورد مکانیسم ماشه و
روند بازگشت تحریمهای ایران بدانید
 ۳۴دی ۸۲۸۹
مکانیسم ما،عه:
حععل اخععتععال

در

بععربععام چععگععونععه
است؟
مکعانعیعسعم حعل
اختالاات

را یعا

بازگشت تحریمها
یکی از م متعریع
معوارد مععنعدر

در

برنامه بام اقدام
پر م امضاکنندگان برنامه جامع اقدام مشترک لل عکس :آرشیو

مشترک (بعربعام)
است .بربام کعه
اعرانسعه آ عمعان

با توااق میان چی

( ۳۰۳۰در حا یکه دقییا چ ار سا

بربام موض متفا تی با ایا ت متعحعده

نیم از اماای توااق بربام می گعارد)

دارد

ایران در ر ز چ عاردهعم ژ ئعیعه

خهرگعزاری «ر یعتعرز »گعزارو داد کعه

حفظ توااق هستهای بعا ایعران بعهکعار

 ۳۰۸۶بدست آمد نیرعه ععرعفعی در

آ مان ر ز سه،نعهعه

خواهد گرات.

به اتحادیه ار پا اطالع خواهند داد کعه

ر ند حل اختال

ر سیه بریتانیا
)۸+۶

ایا ت متحعده (گعر ه

تععاریععخ معععععاهععدات مععن ع

گسععتععرو

ارانسه بریتانیا

چگونه است؟

سالمهای هستهای بود.

مکانیسم حل اختال

توااق  ۸۶۸صفحهای بعربعام یعکعی از

اقدام مشترک (بربام) را بهد یل نیعض

احسععاس کععنععد کععه طععر

پیچیدهتری

توااقهای هستهای تاریعخ

بدید بربام از سعوی ایعران بعهابعرا

تع داتش پایهند نیست میتواند ر نعد

است .ای

توااق در ازای محد د کعردن

برنامه هستهای ایران

اعما

تعدابعیعر

در برنامه بعامع

همه تالوهعای خعود را بعرای

خواهند گاا،ت.

حل اختال

دیپلماتهای ار پایی گفتعنعد کعه ایع

توااق که مربوط به حل اختال
در حیییت همان پیچیعدهتعریع

بعخعش

تامیم با هعد

تحریمهای آمعریعکعا اتعحعادیعه ار پعا

مااکره با ایران

بازگرداندن بعمع عوری

سازمان ملل را به همراه دا،ت.

اسعالمعی بعه تعععع ععدات خعود انعجععام

راسععتععی آزمععایععی

دیععگععر بععه

اسعت

نعجعات تعوااعق معورد

نععوععارتععی را ع

چنانچعه یعکعی از طعر هعای تعوااعق
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از آن اعمعا

معجعدد

مکانیسم ما،ه

میگیرد اما هد

به د یل بی اعتمادیهای عمییی کعه

تحریمهای سازمان ملل ععلعیعه ایعران

میان طر های توااعق بعود دا،عت

نیست.

را به راه اندازد .بخشی از

توااق است .ای
،اکی

ر ند بسته بعه طعر

موضعوع ،عکعایعت معتعفعا ت

خواهد بود.
اگر ،کایت از سمت ایران

در رابرعه

با بردا،ت

تحریمها با،د در مرحعلعه

ایران

معربعوطعه بعرای حعل

توااق پیش بینی ،د که بتعوان بعا آن

پس از آن بوزپ بور رئیس سیاسعت
خاربی اتحادیه ار پا رسماً اعالم کعرد

به سرعت تعحعریعمهعای راع ،عده را

بعرای «حعفعظ

گفت گو به بایی نرسید هعر یعک از

بعمع عوری

طر های بربام میتواند موضوع را بعه

یک مکانیعسعم حعل اخعتعال

در ایع

مکانیسم حل اخعتعال
معی،عود

مجدد برقرار کرد؛ بعخعشعی کعه آن را

بربام »اعا

«مکانیسم ما،ه» نامیدند.

اسالمی ایران باید بعد ن معععرعلعی

ا

اختال

طر

بعایعد گعفعت گعو کعنعنعد .اگعر

یععک کععارگععر ه بععرای ابععرایععی کععردن

بندی ممانعععت

تحت نوارت سازمان بی ا مللی انعرژی

بردا،ت

از آن بود که ایرانیها از تععع عداتشعان

هستهای از همعه گعامهعای کعاهعش

اقدام با هماهنگعی نعمعایعنعده ععا عی

سرپیچی کنند.

تع دات خود به بربام بعازگعردد .بعور

اتحادیه ار پا صورت میگیرد.

هد

از گنجاندن چنی

ر ز سععه،ععنععهععه  ۸۴ژانععویععه سععا

همچنی

گفت اتحادیه ار پا نسهت بعه

تحریمهعا اربعاع دهعد .ایع

ای

گر ه کاری  ۲۰ر ز بعرای حعل ایع

مسأ ه

اخعتعال

راضی کردن طرای

ارصت دارد .رسیدن بعه بع بسعت در
ای

مرحله به هر یک از طراعیع

خواهد داد تا مسا ه اختال

ابعازه

تحریعمهعا

عع بریتانیا ارانسه

آ مان عععع معععتعیعد

بگیرد .در صورت بازگشعت تعحعریعمهعا

با،ند ایران از توااق سرپیعچعی کعرده

آن ا را نمیتوان در مورد قعراردادهعایعی

را

اعما کرد که ایعران در د ران بعربعام

است میتوانند پر سه حل اختال
آغاز کنند .ای

حداکثر ۲۶

پر سه ظر

ر ز ن ایتا به ،ورای امنیت

منعید کرده است.

مکانیسم

تارنمای زارت امور خاربه ایران تربمه
کامل بربام را منتشر کرده است.

را در یک کمیسیون مشعتعرک معرعرم

ما،ه منجر خواهعد ،عد کعه هعمعان

مت

کمیسیون مشترک متشعکعل

بازگشت تحریعمهعای سعازمعان معلعل

در ای

متحد بر ایران است.

 ۲۱برنامه بام اقدام مشتعرک دربعاره

کنند .ای

از هشت عاو است :یک عاو از هعر
یک از کشعورهعای عاعو گعر ه ۸+۶
ایران

نماینده اتحادیه ار پا.

اگر ،کایت به اختال

ر سیه

چی

دیگر اماعا کعنعنعدگعان

بربام از معتعحعدان ایعران هسعتعنعد

در مسائل غعیعر

که به چنی

احتما ای

اایل  ۸۳۲صفحه ای تربمه بنعد

ر ند بررسی اخعتعالاعات معکعانعیعسعم
ما،ه (تدابیر خعودکعار) چعنعیع

اقعدامعی ر ی

آمعده

است:

مرتهف به تحریمها با،د ،کعایعت بعه

آ رند بسیار اندک است.

» متعاقب دریاات ابالغ طر

طور مستییم به هعمعان کعمعیعسعیعون

ایران از  ۸۹اردیه شت سا بعاری بعر

به نحو مشر م در اعوق بعه هعمعراه

مشترکی که در با ذکر ،د معیر د.

اساس بند  ۲۲با نعخعسعتعیع

گعام در

توضیحی از تالوهای توام بعا حسع

به کمیسیون مشعتعرک  ۸۶ر ز بعرای

کاهش تع داتش در بربام در اکعنعش

نیت آن طر

برای طی ارایعنعد حعل

حل اختال

ارصت داده معی،عود تعا

به ابرایی نشدن اینعسعتعکعس ععمعال ً

اال اختال

پعیعش بعیعنعی ،عده در

همه طرای

را راضی کند .اگر هر یعک
راهحل را کعااعی

از هشت عاو ای

اال اختعالاعات را اعععا

ارآیند حل

،عاکعی

بربام ،ورای امنیت سعازمعان معلعل

کرد .اکنون در گام پنجم ابعرای کعلعیعه

متحد میبایست منرهق با ر یعههعای

اای نعدانسعتعد مسعا عه در سعرعح

تع داتش را متوقف کعرده اسعت امعا

خود در خاوع قرعنامهای برای تدا م

زرای امور خاربه مررم خواهد ،د

هنور بربام را نیض نکرده .در اکنعش

غو تحریمها رای گیری نماید .چنانعچعه

 ۸۶ر ز دیگر برای ای

مرحلعه در نعوعر

گراته ،ده است .ای

زمان بسته بعه

ااعل

اتحادیه ار پا نیر اعرآیعنعد حعل

 ۲۰ر ز از

قرعنامه اوق ا اکعر ظعر

اختالاات را امر ز اعا کرد.

تاریخ ابالغ به تاویب نعرسعد سعپعس

کعه

اما اگر ایران همچنعان بعه تععع عداتعش

مفاد قرعنعامعههعای سعابعق ،عورای

مسا ه می تواند به هعیعات مشعا ران

پایهند نها،د اتحادیه ار پا میتواند بعا

امنیت سازمان معلعل معتعحعد معجعددا

ارباع داده ،ود.

استناد به بند  ۲۱بعربعام معکعانعیعسعم

اعما

خواهند ،د مگر اینکه ،عورای

ما،ه را اعا کند .یعنی پر نده ایعران

امنیت سازمان ملل معتعحعد بعه نعحعو

عاو از کشورهایی دارد کعه از اماعا

را بعه ،عورای امعنعیعت اربعاع دهعد

دیگری تامیم گیری نماید .در چعنعیع

کنندگان بربام نیستنعد .نعوعر هعیعات

تحریمها را بازگرداند.

صععورتععی

مشا ران غیرا زامآ ر است.

بخش عمده تحریمهای سازمان معلعل

قراردادهایی که بی

ضر رت قابل تمدید است

یا ایع

هیت مشا ران مستیل است

اگر بهرغعم معااکعرات

سعه

زرای خعاربعه

زمانیکه توااعق

بر ایران ژانویه ۳۰۸۲

ااراد

ایعع

مععفععاد در خاععوع
هر طر

ایران یا

ن ادهای ایرانی قهعل از تعاریعخ

،کایت همچنان بربا بمانعد مسعا عه

بععه صععورت رسععمععی بععه ابععرا درآمععد

اعما آن ا اماا ،ده با،د دارای ارعر

به کمیسیون مشترک باز معیگعردد

بردا،ته ،د .د نعا عد تعرامعی رئعیعس

عرف به ما سهق ندارد مشر ط به ای

پس از ارصت ن ایی پنح ر زه مسعا عه

بم وری آمریکا مه  ۳۰۸۹امریکا را بعه

میتواند در ،ورای امعنعیعت سعازمعان
ملل متحد مررم ،ود.
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بند۲۲

 ۲۱بربام چه میگویند؟

بر اساس بنعدهعای ۲۲

صورت یکبانهه از بربام خعار

کعرد

که اعا یتهای صعورت گعراعتعه
ابرای ای

اعق

قراردادها منعرعهعق بعا ایع

طععی مععراحععلععی ضععم ع

بععازگععردانععدن

بربام

تحریم های پعیعشعیعیع

تعحعریعمهعای

،ورای امنیت با،د، .ورای امعنعیعت

بدیدی را نیز بر ایران اعما کرد.

قرعنامههای قهلی

اعععلعی

سازمان ملل متحد با ابراز نعیعت خعود

 ۲۱بعربعام

قتی ،عکعایعت بعه ،عورای امعنعیعت

برای تامیم گیری مهتنی بر ممعانعععت

چنانچه ایران توااق هستهای را نعیعض

سازمان ملل متحد بعرسعد رایگعیعری

خعودکعار تعدابعیعر در

کند میبایست در معدت  ۲۰ر ز بعه

 ۲۰ر ز برای صد ر قرعنعامعه

باید ظر

بععربععام بععازگععردد در غععیععر ایع صععورت

ادامه را تحریعمهعای ایعران صعورت

کشورهای ار پایی میتوانعنعد پعر نعده

گیرد .ای

قرعنامه بعه  ۸رای معوااعق

ایران را برای بازگردانعدن تعحعریعمهعای

نیاز دارد

نعهعایعد از سعوی آمعریعکعا

اقتاادی به ،ورای امعنعیعت سعازمعان

ر سیه چی

ملل ارباع دهند.

،ود .اگعر تاعمعیعم بعه «ادامعه راع

بر اساس بند  ۲۲تعوااعق هسعتعهای
چنانچه طرای

به تعع عداتشعان ععمعل

نکنند ارآیند حل

اال اختالاات اعا

یا ارانسه

بریتانیا

تحریمها » گراته نشود

صورتی که ظر

مدت معوضعوععی

ای

که موبب ابالغ اوق ،ده است حل
ااععل ،ععده بععا،ععد
طر های اختال

دیععدگععاههععای

هعرگعونعه نعوعریعه

صادره توسف هیات مشورتی را ملحوظ
خواهد دا،ت .ایران بیان دا،ته است

 ۲۰ر ز

که چنانچه تحریمها بزئا یا کال مجعددا

قرعنامهای به تاویب نرسعیعد تعمعام

امر را به منز عه

تحریمهای پیشعیع

ماعو

ظر

تعو

از ابرای د باره

اعما ،وند ایران ای

سعازمعان

زمینهای برای توقف کعلعی یعا بعزئعی

می،ود.

ملل بار دیگر بازخواهنعد گشعت معگعر

تع دات خود اق ای

بعربعام قعلعمعداد

اگر هر یک از طر های ار پایی تعوااعق

آنکه ،ورای امنیت تاعمعیعم دیعگعری

خواهد نمود».

نگذاشتم ژنرالهای جانی بر
پيکرت نماز بخوانند
حامد اسماعیلیلون ،نلویسلنلده و
دندانپزشک ملقلیلم کلانلادا ،کله
هلملسلرر پلریسللا اقلبلاللیلان و
دخترر ریرا را در سانحله پلرواز
 ۲۵۳اوکللرایللن از دسللت داد ،در
صفحه فلیلسلبلوک خلود لنلیلن
نوشته است:

آن ر انداختم خعودم را حعیعیعر
ای
کردم بیچاره کردم تا تو ریرا برگردیعد
تا سنگها را بردارم به هدام برسم.
تعوانعی نعمعانعده
پریسا بان! تعوو
است تا ر ایت آن د هفتهی ب نعمعی
ن تو
غم از دست داد ِ
غم تو ِ
را بنویسمِ .
چا ِه عمیقِ سیاهیست که ته ندارد

ب تری ر زها در کنارت هستم تا ر زی
که مرگ ما را از هم بدا کند .اما معرگِ
تو مرگِ تو مرگِ ار،تهی زیهعایمعان
ریرا مرا بیشتر از همیشه به تو پیونعد
قعتعل
داد .مرگ ما را از هم بدا نعکعرد.
ِ
نابوانمردانهی تو مرا با تو محکعمتعر از
گا،ته یکی کرد.

»پریسلای علزیلزم،
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بیست ر ز دنعدان بعر بعگعر اشعردم.
پریسای عزیزم بیست ر ز در ای تونعل
سیا ِه حشتناک خون د خوردم دم
نزدم .پریسای عزیزم بیست ر ز از درد
اند ه استرس در آن ،عورهزار در
آن  ،ر سیمانی در بم ِ معردمعانعی
د ،کسعتعه بعا عبهعای بسعتعه بعا
ناتعوانعی
مشتهای گرهکرده غرق در
ِ
خویش اریادم را ار خوردم تعا کسعی
نشععععععنععععععود.
را
صععععععدایععععععم
پریسای عزیزم به خاطر تو به خعاطعر
ن تو دخترمان ریرا به تورنتعو
برگرداند ِ
بیست ر ز خفعیعان گعراعتعم .سعاکعت
ن
ماندم بر اظع عارنعوعرهعای د عتعیعا ِ
طععائععالتِ آدمععکععشهععا
یععا هبععا
تر،حات چرکی دهانهای بدبو چیعزی
ننو،تم.
پریسای عزیزم حا تو اینجایی پعیعش
خودم .میدانستم چه بر سر بنازههعا
یعک
خواهند آ رد .تاریخ ایع چع عل
سا ِ منحوس را ا بعه ا معیدانعم.
د ربععیعع
بسععاط نععمععاز مععیععت
گععورسععتععان،ععان را از بععر هسععتععم.
مععیدانسععتععم چععگععونععه خععانععوادههععای
بیپناه را در منگنعه خعواهعنعد اشعرد.
میدانستم چگونه صاحبعزا خواهعنعد
،د به ریش معا خعواهعنعد خعنعدیعد.
دیدیم .همگی در ای بیست ر ز با هم
دیدیم .همانطور که در گا،عتعه دیعده
بودیم.
خعودت مشعورت
با د ستان خعودم
کردم .م برای تدای ِ ،معا بعه ایعران
آمده بودم اما رق برگشت .قتعی بعه
ایران آمدم چیزی برای از دسعت دادن
ن
نهود اما قتی رسیدم بیعر ن کشعیعد ِ
،ما از دهان هیعو هعا هعد بعزرگعم
،د .همان ساعت انتشعار بعیعانعیعهی
خفتبار تامیممان را گراتیم که ،معا
ی ایع
به کانادا برگردیعد
مع معجعر ِ
تامیم بودم.
پریسا بان! بعنعگعیعدم بعا چشعمعان
ا،کهار قلهی ،کعسعتعه بعنعگعیعدم
آ ارهی زارت خاربهی ب عنعمعی،عان
در میدان توپخانه ،دم سعرگعردان در
قعانعونعی معتعععفع ،عان در
پز،کعی
ِ
ک ریزک آن طویلهی بیدر پیعکعر بعه

مدام غلیان میکند.
اما پریسا بان! نگاا،تم به پیکر پعاک
دخعتعرمعان ریرا اهعانعت ،عود.
تو
نععگععاا،ععتععم عععمععامععهبععهسععرهععای
ارصتطلب ژنرا های بانی با دک
پز قر ن سرایی،ان بر پیکعرت نعمعاز
ِ
بخوانند .نگاا،تم ععزاداران حعراعهای
ن مادرزاد مرربان گورخانعه
سیاهپو،ا ِ
ن بدصدا د ر ،ما حلیه بزنعنعد.
مکهرا ِ
نگاا،تم تعو را بعر ،عانعههعای،عان
بگیرند در سعلعفعیهعای،عان ظعاهعر
ت مغعز،عان مشعام تعو را
،وی کثاا ِ
ه ِ کارنا ا ِ حییر،ان تعو
بیازارد
ریرا را از م ناامید کند .نگاا،تعم آن
پرچم را بر تعابعوت ،عمعا دراز کعنعنعد
نگاا،تم پالکاردی بزنند نگاا،تم بعه
حریم ،ما ارد ،وند نگاا،تم در آن
گورهای بینام نشان که بعرایعت در
نور گراتهاند در قرعهی  ،دا تو را
ریرا را دا کنند سنگ قهر  ،یعد بعر
مزارت بنشانند ر زی هم در آینده آن
سنگ قهر را بشکنند.
پریسا بان گفته بودم در رر ت اعیعر
در بیماری سعالمعت در بعدتعریع

پعریسععای ععزیععزتععر از بععان! تععو حععا
اینجایی پیش خودم .با عزت احعتعرام
در خانهات در تورنتو تشعیعیع خعواهعی
،د به کمک د ستانم د سعتعانعت
کععه خععواهععر یععگععانععهی آنهععا بععودی
ریرا
مراسمی محترمانه بعرای تعو
تدارک میبینم .پریسای عزیزم مرا بعه
خاطر بیعسعت ر ز سعکعوت بعهعخعش.
بهخش بهخش بعهعخعش معرا بعهعخعش.
پریسا بان مرا بهخش .چارهای نهود«.

موووش و گربووه انتقووام،
هادی خرسندی
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مور و گربه انتقام
---------------ای خردمند عاقل دانا
قاه انتیام برخوانا
قاه انتیام تاریخی
سهک آن رههر مسلمانا
بود در مید ایست سرداری
اهل کشتار بنگ بحرانا
هی ز ت ران به سوی سوریّه
رات بسیار ُکشت انسانا
ُکشتهام در ایران هم
گفت م
بچه بسیار در خیابانا
رحم اصل ندا،ت یکارّه
نه به پیران نه بوانانا
 ،رت قاسم سلیمانی
خلق را کرده بود حیرانا
***
بود ا ّما در آن سر دنیا
قلدری ز رگوی د رانا
یک از بنگ هم اراری بود
کاسهی ،غل کار ایشانا
توی کاخ سفید بنشسته
مثل ب ّیا توی دکّانا
چشم ا بود سوی نفت عراق
همچنی بشکههای ایرانا
بود اهل معامله زد بند
عا،ق هر چه معدن کانا
هد ا مااکره با ،یخ
گفتگو با رئیس دزدانا
که به ما نیز خیرتان برسد
تا که ما هم کنیم بهرانا
پاسدار رژیمتان با،یم
تا که راحت دهید بو نا
تا نپرسیم از حیوق بشر
چرا این مه به زندانا
گر که با ما مااکره نکنید
میشوید عاقهت پشیمانا
***
ای میان بود مان د طر
حارت قاسم سلیمانا
بخاوع از برای آمریکا
مثل کک بود توی تنهانا
چاره را دید آن پرزیدنت
که کند مشکل خود آسانا
پس به یک نیشهی تر ریستی
قا ا کند داد پایانا
به د تا مو،ک هوا به زمی
رات سردار با نگ هانا
***

رههری چون ،نید ای اخهار
ز ز ه ،د به بیت ایشانا
گفتای هارت پورت ای اریاد
میزنم میکشم به قرآنا
اِن ِت َیم ُین َتیِم اَ َ ُ
نتاقم
ا تالای به حق سهحانا
انتیامی بگیرم از یار
که نویسند توی کی انا
انتیامی که مرغهای هوا
بشوند از براو گریانا
انتیامی که هرچه پ پاد است
ا،ک ریزد مثا بارانا
هایای ا ّمتی که در صحنه
آمدهاید پای عریانا
رژه راتید در خیابان ا
م خودم دیدم از ،ما سانا
یا که در زیر پای یکدیگر
ه ،دستید توی کرمانا
انتیامی چنان بگیرم م
که ،ماها ،وید ،ادانا
انتیامی که باید ی مغو
نگرات آنچنان ز غازانا
نگراته ست هم ز خا،وقچی
اینچنی انتیام سلمانا
***
کرد احاار رههر زخمی
هرچه سرهنگ یا گر ههانا
یتی ظریف
مجتها
بنتی حید حیانا
مو،کی دا،ت در پس منهر
گفت آن را ،لیک اآلنا
بزنیدو به پایگاه طر
که ،ود پایگاه یرانا
حید با پوتی
یا
چک ک ای نیشه درخشانا
آن طر هم ظریف را ارمود
که بک بر عراق اعالنا
گفت باید همه خهر بشوند
از چنی نیشهای به پن انا
گفت ضمناً بپرس ساعت چند
بزنیم عابل ،تابانا
خهر آمد سه ،نهه نیمهی ،ب
قت خوبیست ب ر ارمانا
گفت رههر مواایم بزنید
ُ
ارا انا
بکشید از طر
***
پرت ،د مو،کش به عی األسد
ُغرّانا
نیمه ،ب خشمگی
رات از سیف خورد بر دیوار
بعد ااتاد توی ایوانا
چند تا مو،ک دگر آمد

بعای ااتاد در بیابانا
ز ر آقا اگر به خر نرسید
آنچنان هم نکوات پا نا
صهح اردا مثا توپ ترکید
خهرو توی  ،ر استانا
هیجان ،ور عشق سرمستی
گشت در هر طر نمایانا
»چند صد ت تلف ،دند آنجا؟«
امت صحنه گشت پرسانا
پاسخ آمد ایف تلف گشته
چند تا مو،ک نه ارزانا
ی ا هته سیلی محکم
زده ،د ناف ،ب به ،یرانا
صورتش غرق خون ،د ضمناَ
کلی از ا ،کست دندانا
به نور میرسد پشیمان است
گشته ترسیده هراسانا
گفته کردم غلف که بدبوری
کشتم آن قاسم سلیمانا
ُ
نکشم بانشی ا یعنی
نیلعلی اسماعیل قاآنا
بعد از آن انتیام حشتناک
از خشونت بود گریزانا
م ربان گشته است از ترسش
،ده خواهان ع د پیمانا
ظاهراً آدم بدی هم نیست
گوگوری مگوریست مامانا
بنده هم در میابلش بکنم
نرمشی مثل ق رمانانا
پس چه ب تر مااکره بکنیم
تا بف میم حر آنانا
***
آن طر نیز مست پیر زی
ت صحنه گردانا
پرزیدن ِ
گشت به ا ماا حه سردار
د طر ،ادمان خندانا
هر د را چونکه درد قاسم بود
درد،ان گشته بود درمانا
رههر انتیامجو حا
زیر ب گفت ،کر یزدانا
که ترامی است خار راه نجات*
بر محمد آ ا صلوات
-------------------------* ام گراتم از ای بیت عار قز ینی:
»بلشویک است خار راه نجات«
»بر محمد آ ا صلوات«
در پی ای قای که تنشها را در
خا میانه به ،دت اازایش داد
سخنرانی د نا د ترامی مواض
میامات ایرانی گویای آنست که د
طر دست کم در ضعیت اعلی قاد
ندارند علیه یکدیگر دست به اقدام
نوامی بزنند با ای حا سرح تنشها
همچنان در ای منریه با ارزیابی
می،ود.

آقايی به نام »بعضی ها«

برزو نابت،
 12ژانویه ،هلند
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نان کار
ما یدن کره به هرد طر
مشکلی است که ایف از ع دۀ
بعای ها بر می آید .یکی از ای
«بعای ها »آقایی به نام قادر عهدهللا
است که در هلند زندگی می کند از
قاا خیلی هم کتا می نویسد.
ایشان مثال می نویسد« :م از
رژیم ایران بیزارم اما» ...ای یک
طر نان است که قادر عهدهللا به
آن کره ما یده .اما حا یک «اما »
می گوید می ر د به طر دیگر
نان« :م از رژیم ایران بیزارم اما
قاسم سلیمانی چیز دیگری بود».
بعد از ای «اما»ی سرنو،تساز
آقای قادر عهدهللا که «بیزاری از
رژیم »را به همی ز دی اراموو
کرده به سراغ قاسم سلیمانی می
ر د بر خوبیهای آن مرد نازنی
هر چه می تواند کره می ما د.
سلیمانی «محترم »بود «باهوو»
بود «ارهمند »بود (کاریزما دا،ت)
تن ا ایرادو ای بود که قدری ( آن
هم ایف قدری) «اسرارآمیز »بود.
اصال خالصه کنم :چه گوارا بود آن
هم چه گوارا از نوع مرغوبش.
ر زنامۀ هلندی «او کس کرانت »در
،مارۀ چ ارم ژانویۀ خود از چند
ایرانی نور،ان را دربارۀ قتل
سلیمانی بویا ،ده است .پاسخ قادر
عهدهللا را برایتان تربمه کرده ام در
زیر می آ رم .طهیعتا سعی کردم
با،د .اما چند با
تربمه امی
خودداری نتوانستم چند ناخنک به آن
زدم که همه را در پرانتز گاا،ته ام.
رفا بخوانید .کوتاه است .هرچند ما را
با قاسم سلیمانی آ،نا نمی کند اما
با برخی از آدمهای «سلیمانی
پسند »آ،نا خواهد کرد.
قادر عهدهللا می گوید:
»قتل قاسم سلیمانی برای همه در

ایران یک ،وک بود خواه موااق رژیم
بوده با،ند یا مخا ف آن .سلیمانی
مورد احترام بسیار بود .ا در سیاست
داخلی ایران دخا ت نمی کرد اما مان
می ،د د،م از مرزهای ایران
به ای ترتیب از امنیت
بگارد
آرامش ایران پاسداری می کرد .اگر ا

نهود داعش هنوز از عراق رانده نشده
بود ( ی خو،هختانه ا بود

حشدا شعهی بای داعش را گرات.
ک متربم) .از ای گا،ته ا
ناخن ِ

قدری نیز
ارهمند بود
باهوو
اسرارآمیز به نور می رسید .برای
بسیاری از ایرانیان ا نوعی چه گوارا
بود ق رمان بود«.
»م از رژیم ایران بیزارم اما ای مرد
چیز دیگری بود .ا یکی از اندک
کسانی بود که عیل خود را به کار می
گیرند ( بد یکی دیگر از ای «اندک

کسان »خود قادر عهدهللا است .باز

ناخنک متربم) برای م به عنوان یک
،خص سلیمانی یک د،م است
دست راست آیت هللا خامنه ای به
حسا می آید اما م به عنوان یک
نویسنده که چیزها را از د ر می نگرد
برای ا احترام قائل هستم( .ا هته هر

کثااتی را قتی خیلی از د ر نگاه
کنی چیز چندان بدی به نورت نمی
آید .ضمنا ای با همان تکنیک «یکی
به میخ یکی به نعل »را که م «کره
نان »نامیده ام
ما یدن به د طر
مالحوه میکنید .باز متربم»).
ر زنامۀ او کس کرانت آنگاه از پی
آمدهای قتل سلیمانی میپرسد.
بوا قادر عهدهللا را به گمانم می
توان در یک بمله خالصه کرد » :ای
به حا آمریکا!«
قادر عهدهللا ا ضاع سیاسی بعد از
قتل سلیمانی را چنی پیش بینی می
کند« :ایران همیشه برنامهای د گانه

دا،ت .همان قدر که به غر متمایل
بود به ،رق نیز تمایل دا،ت .حا
ایا ت متحده قرعا از ای یست حا
،ده است .نگاه ایران متوبه چی
ر سیه خواهد ،د به آمریکا ار پا
پشت خواهد کرد».
قادر عهدهللا در دااع از بم وری
ک نهای
اسالمی ،مشیر استد
که
بیر ن کشیده
را از غال
سا است زنگ خورده است .خالصه
او ای می ،ود که :با حاکمان
ایران کنار بیایید گرنه ق ر خواهند
به آغوو رقیب ،ما پناه
کرد

خواهند برد.
انگار نه انگار که ایران چ ل سا پیش
انگار
سفارت امریکا را ا،غا کرده
نه انگار که ایران سا است با چی
ر سیه خوو بش میکند انگار
نه انگار که آدم قتی چیزی می
نویسد باید سعی کند »بز کسانی
با،د که عیلشان را به کار می
گیرند«.
برز نابت  64ژانویه هلند

»یک دفاعیه برای جبهه ملی ایران«
بهروز قاسمی

نععمععیدانسععتععم قععاتععل اسععت پععوزو
خواهی کنم اما اي پوزو خعواهعی
ا،تهاه در تشخیصِ درست از نادرست
توسف م ربری به انجام قتل توسعف
نعععدارد یعععا
حسععع
،راکت م در آن قتل
انعععععجعععععام ،عععععده.
از د ران سععلععرععنععت
پ علعوی تعا اسعتعیعرار
بم وری اسعالمعی
پا،ی
طی د ره ار
یا
ِ
ِ
نوامی ،اهنشاهی
به ه ملی ایعران بعه
بز بیعانعیعه دادن چعه
قدرتی دا،ته اسعت؟
همینرور پس از ر ی
کار آمدن نعابعمع عوری
اسالمی چه قعدرتعی
دا،ععتععه اسععت؟ بععز
اينكه همیشه ععلعیعه
قوانی استعهعدادی یعا
نیض قوانعیع تعوسعف
استعهعداد حعکعومعتعی
بیانیه داده که اعاعای
یعا
آن کتعک خعورده
کارد آبی ،عده انعد؟

سرنعگعونعی ،عاه یعا اعر پعا،عی
چرا
ِ
حکومت پ لوی قدرت گراتع ر مهللا
خمینی ربری به بهع عه معلعی ایعران
ندا،ته است؟
سیاست عرصه قدرت است نه ععرصعه
ن باقعدرت
امیا
آرز ها .سیاستمدارا ِ
حتم تأریر گاارند(خعو یعا بعد) امعا
ن پعععاکدسعععت
سعععیعععاسعععتمعععدارا ِ
اخالق مدار ی ااق ِد قدرت نمیتوانند
مععععنععععشععععأ ارععععر بععععا،ععععنععععد.
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عارخواهی اعاای به ه معلعی ایعران
ِ
در مورد حمایت از ر مهللا خمعیعنعی در
سا  ۸۲۶۱نهايد منتیعدان بعه بعهع عه
ملی را به ا،تهاه بیاندازد كعه آنعان در
قدرت گرات خمینی سپعس سعپعاه
پعععاسعععداران معععیعععاعععر بعععودهانعععد.
اعاای به ه ملی ایران بابتِ حمعايعت
ا،عتعهعاه در معفعیعد
سیاسی غلعف
ن خمینی در ر ند مهارزات
تشخیص داد ِ
سیاسی ضد استهدادی  ۸۲۶۱پعوزو
ِ
خواستهاند ای ربری بعه ععمعلعکعر ِد
مخر آن مراب قدرتعی کعه در رژیعم
عی نععوععام
پ ع ععلععوی مععوبععب اععر پععا،ع ِ
،اهنشاهی ،دند ندا،ته ندارد.
مفر ض کنید حس حسی را بكشعد
ی بعععد از
م اصغر را مت م كنم
ر ، ،دن اقعیتِ مابرا م بعابعت
ات ام زدن به اصغر معارت بخواهم يعا
برای حمايعت از حسع (قعاتعل) چعون

به ه ملی ایران بیعشعتعريع سعابعیعه
«هدامند »در مهارزه بعا اسعتعهعداد بعا
ر یهای صلح آمیز را در میان گعر ههعای
مرب ایرانی دا،ته است .به بعز ۳۱
ماه نخعسعت زیعری معحعمعد ماعدق
هیعچعگعاه بعهع عه معلعی دارای تعوان
حععکععومععتععی چععه بععرای نععگع ععداری یععا
پا،ی حکعومعت نعدا،عتعه اسعت.
ار
ِ
بمعیتِ منتسب به ملعیعون ععلعیعرغعم
دااع از مناا ملی در قعا عب داعاع از
آزادی های مدنی سعیعاسعی معانعنعد
امع
مرا هه انتخابات در ااایی آزاد
ب ت مشارکتِ همگانی در معدیعریعتِ
کالن مملکعت حعتعا دسعتعرسعی بعه
تععریععهععونععی مسععتععیععل نععدا،ععتععهانععد.
تعلعویعزیعونعی
ملیون دارای هیچ ،هکعه
ِ
مستیلی در خار از کشور نیستنعد
در داخل کشعور نعیعز از دا،عتع یعک
ی دارای سرمایهای ما ی(به د یعل
نیر ِ
حمالت مکرّرِ استهداد به اعاا رعر ت
آنان) محر م مانده اند به یعک نعیعر ی
ضعیف(از نور ما ی) صراا” محعفعلعی
بد ،ده که به سختی قادر به تأمیع
معهعارزاتعی خعود
مخار اعا عیعت هعای
ِ
هسعععععععععععععععععتعععععععععععععععععنعععععععععععععععععد.
به ه ملی از ابتدا در اصل يك «ايعده »
خواهعی
میابل زیاده
برای حفظ ايران در
ِ
ِ
بیگانگعان ایعجعاد حعدت در معلعت
میابله با استهدا ِد داخلی بعوده اسعت.

مرا هه اعاای به ه ملی هعمعیعشعه
تالو برای مشعارکعت هعمعگعانعی در
تعیی سرنو،ت معلعی بعوده اسعت.
حیعوقعی
تالو برای ا م تف یم نگاه
ِ
توسعه یااته برای امنیّت یعک آزادی
پععععععععععععععععععععععععععایععععععععععععععععععععععععععدار.
هیچگاه به ه ملعی را نعمعیتعوان در
ی استهداد بنایت اساد میار
احیا ِ
دانست در حا یکه آنان همیشه توسف
اربا قدرت ساقف یا محعد د ،عدهانعد.
،كستِ رژیم پ لوی در میابل ر م هللا
ارتعش
خمینی همدسعتعانعش را در
ِ
یتیم ،اهنشاهی بجویید نه
متز ز
در بیانیه هایی که هزاران مشابه آن در
هر مملکتی قابل بعه چعاپ اسعت یعا
ن ااقد قدرت که تنع عا بعه
بیانیه نویسا ِ
ابراز نگرانی یا پعیعشعنع عاد دادن بعه
صععاحععهععان قععدرت مععیپععرداخععتععنععد.
همه قدرتِ یک نوام مملکتی در ستاد
د عت
بزرگ ارتشداران! خالصه ،عد
مناو ِ پار مان یا پاد،عاه تعوان اخعا
ن آن
گزارو یا پاسخگویی از خعاطعیعا ِ
بععععزرگ ارتشععععداران را نععععدا،ععععت.
د ت یا هر ن ادی حیییی حعیعوقعی
نوامی ارا د عتعی
قادر نهود آن ن اد
ِ
قاعایعی
معحعکعمعه
بعه
ارا ملعتعی را
ِ
بکشاند .دادگستعری کعه بعرای آحعاد
 ،ر ندان قرار بود ارق یا تعهعععیعاعی
قائل نشود  ،ر ن ِد نوامعی را ا عی
میدانست خود را برای بازپرسی یعا
مععحععاکععمععه آن دارای صععالحععیععت
نععععععععععععععمععععععععععععععیدانسععععععععععععععت.
همه قدرت بعزرگ ارتشعداران در دربعار
خالصه ،د کسانی که با آن دربعار
ارتهاطات ی ه! دا،تند .اعاای دربار از
پاسخگویی مستییم به قاعات
هرنوع
ِ
دادسعععتعععان هعععا ماعععون بعععودنعععد.
ابعرایعی
قدرت دربار که چکیده قعدرت
ِ
کشور بود در تامیماتِ ،خص پاد،اه
خالصه ،د به تَه ِ آن قانونگاار نعیعز
قعاضعی
متأرر از ای قدرت ارا ملتی
نیز راضی به رضای ی نعععمعت! پعس
هرچه بر سر پاد،اه بیاید یعنی بر سر
اسععععععت.
آمععععععده
مععععععلععععععت

پاد،اه قدرت خود را با ن ادی ،ریعک
،د که خود ساخته بود نه با پار مانی
به نیابت از ملت .ای ،راکت با داعتعر
ت تعنع عا
بازرسی کل کشور با معحعوریع ِ
یکنفر(تیمسار حسعیع اعرد سعت)
نتیجه آن ایجاد ر ابری خار از ضوابف
نعه حعتعا
قانونی مشعر طعه ،عد
ضععابععرععهای حععداقععلععی در چععارچععو
آیی نامه یا قانونی عظ ،عده تعوسعف
ای ا مثل پار مان که بعیع پعاد،عاه
ریاست آن ن اد که عمال بعا آن هعمعه
اختیارات معا از نوارت پار مان معلعی
بعععععععععععععععود.
کشعععععععععععععععور
رئیس سازمعان معاکعور بعه بعا تعریع
اسناد حکومتی دسترسی دا،عت در
عی حا از با تری نفوذ در تامیمعات
حعیعوقعی
،اه برخوردار بود .هیچ ن اد
ِ
مندر در قانعون اسعاسعی از بعمعلعه
مجلس نمیتوانست بر عملکرد معیعام
ریاست ای ن ا ِد ،اه ساخعتعه نعوعارت
کند برور مثا از ا گزارو بخواهد یا
ا را عز کند یا از ا ،کایت دا،تعه
با،د...
قدرت دربار در ای سعتعاد ععمعلعیعاتعی
خالصه ،د بنام “ داتر یع ه سعازمعان
به »داعتعر
بازرسی کل کشور »معر
ِ
ی ه بعازرسعی ،عاهعنعشعاهعی« بعه
ریاست ارتشهد حسی ارد ست آن
داتر در هر ناب عز ی یا ناا بعود
کعععععععنعععععععنعععععععده.
ععععععععز
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ایران نیز مانند هر کشور دیعگعر کعه در
حععا تععوسعععععه بسععر مععیبععرد دارای
هعر از
مشالتی مخاوع بخود بعود
گاه نارضعایعتعی تعا حعد ،عوروهعای
ابتماعی یا ،ع عری معانعنعد ،عورو
حا،یه نشینان در چند نوبت در سعا
 ۶۱ ۸۲۶۲در پعایعتعخعت انعجعام ،عد
(محلههای سرخعه حاعار بعوانعمعرد
خاک سفید در ت رانپارس).
قاا
انسداد سعیعاسعی تعوسعف حعکعومعت
ارهنگی تر یح یااتعه
همراه با تناقاات
ِ
با ماهب بامعه سنتی معحعااعوعه
کار ایرانی نوعی حکومت سعتعیعزی در
میان مردمعان را معوبعب ،عد کعه از
اقشار متوسف تا حا،یه نشعیعنعان را
،امل می،د.
پخش ایلمها سریا های تلویزیعونعی
نیمه پورن در ساعات ر ز کعه حعتعا بعا
استانداردهای ارنگ متعلق به ساعات
نعارسعایعی
صعدهعا
پایانی ،ب بود
ِ
ارهنگی دیگر از ای قعهعیعل زمعیعنعهای
،د برای از نی یاات نارضایتعی هعا
حکومت ستیزی توسف مردم.

طهیاتی ااحش بعیع
ن تااد
هویدا ،د ِ
ِ
تازه به  ،ر آمده ها متوعاهعریع بعه
تااد ر ،عنعفعکعر
ا،راایت از یکرر
ضداستعمار با تهلعیعغعات غعلعیعظ رادیعو
تلویزیون به نف غر از طراعی دیعگعر
حکومت ایعران را بعیعشعتعر در چشعم
مردمان به عنوان نماینده حکومتهعا
ارهنگ های غربی معرای می کعرد تعا
نماینده ارهنگ ملی ایران چراکه اعی
ا مثل نمایعش بشع هعای د هعزار
پاناد سا ه نیز نتوانست ای ،عکعا
بی مردم حکومت را ُپر کند.
حکومت ایده رسمی خود را در ععرصعه
ارهنگ سیاسعت نعاسعیعونعا عیعسعم
ایع بعا تعهعلعیعغعات
معرای میکرد

ُپر،تا ِ غربی در سپع عر ابعتعمعاععی
تناقض دا،ت .حکومت پس از موضعوع
کودتا علیه د ت محمد مادق حمایت
بخش عمده ای از ناسیونا یسعت هعا را
از دست داد که معنعجعر بعه تاعععیعف
ت ،اه در میابل نفوذ سیعاسعی
موقعی ِ
چپگرایی غیرملی ،د.
ِ
اتحاد ملی گرایان(ناسیونا عیعسعت هعای
راست چپگرایان ملی) معیتعوانسعت
راه نفو ِذ چپگرایی غیعر طعنعی را سعد
کند عی زخعم  ۳۹امعردادمعاه ۸۲۲۳
ابازه ای پیوست را نمیداد تهلیغعات
رسانه های ا،هاع ،ده از تعهعلعیعغعات
ارهنگ غربی مزید بر آن ،ده بود کعه
منجر به نفوذ خزنده ر حانیون ماههعی
به رطه سیاست ،د ایفای نعیعش
رهععهععری آنععان در نععارضععایععتععیهععای
ابتماعی...
اما اراموو نشود که همه آنچه راعت
صدها بیشتر از آنچعه بعه آن ا،عاره
پعا،عی یعک حعکعومعت
،د عامل اعر
ِ
ُپععرتععوان نععتععوانععد ،ععد.
مععیععتععدر
،ععوروهععا
سعع ععمععگععیعع تععریعع
رعدآساتری خیعزو هعای معردمعی از
بنس  ،ری تا ر ستایی یا گرسنگان
حا،یهنشی توسعف حعکعومعت هعا در
مدیریت ،ده است
همه دنیا کنتر
اما چرا حکومت ایران که در د ره خعود
بز حکومت هعای معدرن بعا ارتعش
پلیسی پیشراته بود تن ا در کمتر از ۸
ماه از ،ر ع خعیعزوهعای اععتعراضعی
دچار ار پا،ی می،ود؟
برخی از طراداران رژیم گا،تعه ایعران
با رمند هستند که اگعر آن حعکعومعت
بویی از خون بعه راه انعداخعتعه بعود
پدیدهای ،وم بنام انیال اسالمی پعا
نمیگرات حا آنکعه بعوی خعون راه
انداخت نه تن ا حکومعت هعا را از یعک
بحران مام نجات نداده است بعلعکعه
همیشه بی اعتعمعادی بعیع معلعت
د ت را حفظ کرده است.
خیزو های برق آسای مردم در کسوت
،ورو می تواند در صورت عدم کنتعر
هر حکومتی را مختل دچار ار پا،ی
کند حتا یک حکومت توسعه یااعتعه را
ی ارق در همینجا اسعت کعه معد
توسعه یعااعتعه بعد ن نعیعاز بعرای راه
انداخت بوی خون! ض را به حعا عت
عادی باز میگرداند.
رژیم پ لوی با بعرخعورداری از مشعا ره
د ت های غربی ارصت دا،ت خیزو
سا  ۶۱را بد ن بوی خون کعنعتعر
مدیریت کند اما بعدها مشعخعص ،عد
که از همان ابتدا کلید اکنش دستگعاه
امنیتی برور آگاهانه توسف داتعر یع ه
،اهنشاهی خاموو مانعده اسعت
،خص پعاد،عاه ععلعیعرغعم نعزدیعکعی
ایعزیعکعی بعه آن داعتعر از ععمعلعکعرد
بی خاصیتِ آن ن عاد بسعیعار د ر بعوده
اسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت.
تیمسار ارد ست بنا بعه د یعلعی کعه
توضیح آن در ای میا نمیگنجد برعور
آگاهانه اکنش های امنیتی حعکعومعت
در میابل تخریبهای آنی را خعامعوو
گاا،ت تا آن تخریب هعا در ادامعه بعه
تمامی حکومت منجر ،ود.
ار پا،ی
ِ
بعدها مشخص ،د تیمسار ارد سعت
در رأس داتر ی ه ،اهنشاهی طعهعق
ر ا مععمعو دریعااعت کعنعنعده تعمعام
گزار،عات از تعحعرکعات اععتعراضعی از
ی در
ابعتععدای سعا  ۸۲۶۲بعوده
بلوگیری از انکش مورر دستگعاههعای
امنیتی پلیس در میابله با گسعتعرو

پا،عی نعوعام
،دت اعتراضات تا ار
ِ
،اهنشاهی عامل اصلی بوده است.
ار پا،ی نوام پعاد،عاهعی را نعه در
اعا یت مخا فان بلکه باید اعیا عمعثعل
در تاادهای داخلی درباریان با تیمسار
ارد ست انگیزههای ی بر ارعر ایع
تاادها در کمک آگاهانه به مخا فان بعا
الح کردن دستگاه امعنعیعتعی حعداقعل
عا،عی نعوععام
یعکععسعا قعهععل از اعر پع
ِ
،اهنشاهی دید.
،کست را در پیشینه تعامل ،عاه بعا
خاربیان بهینید کعه بعد ن تعنعاسعب
توازن در همكاری با ،ریعکعی نعابعرابعر
ی
تنویم می ،د در دا،ت حعق تعو ِ
یک بیگانه(ژنرا هویزر) برای تشعکعیعل
بلسه با امرای ارتش مملکتی بهینعیعد
نوامی آن حق ندا،ت با خعاربعی
که
ِ
کعععععععععععععععنعععععععععععععععد.
ازد ا
ملعی
نیص مت سوگند
،کست را در
ِ
ِ
نیض همان سعوگعنع ِد
نوامیان بهینید
ِ
ن بعی اعا بعه
نیص دار توسف آن نوامیا ِ
آن سوگند، .کست را در عدم تف عیعم
مناا ملی برای نوامیان بهعیعنعیعد کعه
قادر بعه بعدا سعاخعتع سعرنعو،عت
مملکعت از سعرنعو،عت ،عا ِه کشعور
نعععععععععععععععععهعععععععععععععععععودنعععععععععععععععععد...
در به ه ملی ایران یک ،اهپور بختیار
ت
پیدا ،د که در بزنگاهی ،وم دسع ِ
آ،عتعی
دراز ،ده پاد،ا ِه کشور برای
ِ
ععی در ارتععش
مععلععی را بععفععشععارد
،اهنشاهی ااسرانی یاات نشعدنعد
که در همان بزنگا ِه ،وم بعرای حعفعظ
ی ،عانعه
کیان ایعران دسعتِ یعاری ر ِ
همان تازه نخست زیر ،عده پعاد،عاه
بعععععععععععععععععگعععععععععععععععععاارنعععععععععععععععععد.
بععع عععر ز قعععاسعععمعععی(نعععارمعععکعععی)
هشعت
ب م یک زار سیاد نود
اوریه د هزار بیست

کشف بدیدی که میتواند به
»درمان سراسری«سرطان بینجامد
/۰۸ب م ۸۲۸۹/
رادیو اردا
دانشمندان میگویند کشف یک نوع
بدید از سلو ایمنی قاتل یاختههای
سرطانی چشمانداز دستیابی به یک
«درمان سراسری »سرطان را
ر  ،تر کردهاست.
پ هشگران دانشگاه کاردیف در
بریتانیا میگویند که کشف ای سلو
تی ( نفوسیت تیموسی) امید به
مؤرر
،کلگیری یک درمان یگانه
برای همه بیماران سرطانی را اازایش
داده است.
درمان سرطان با سلو تی ( )T-cellاز
بدیدتری ر وها برای حا سرطان
در کشورهای پیشراته است اما
تاکنون پز،کان ناچار بودهاند برای هر
بیمار با زحمتی زیاد یاختههای قاتل
ی های درست کنند.
پز،کان ای یاختهها را از بدن بیمار
پس از ایجاد تغییرات
بدا کرده
مخاوع بر ر ی آن ا ای سلو ها را
د باره به خون بیمار تزریق میکنند.
ای سلو ها پس از تزریق به ،کار
آن ا را
سلو های سرطانی راته
نابود میکنند.
یاختههای قاتل کنونی تن ا مواق به
قرار دادن انواع محد دی از
هد
سرطانها ،دهاند در را تومورهای
سفت که اکثر سرطانها را تشکیل
میدهند مواق نهودهاند.

اکنون دانشمندان در دانشگاه کاردیف
میگویند نوع بدیدی از سلو تی
کشف کردهاند که گونه بدیدی از
گیرنده همراه خود دارد که با آن
میتواند بیشتر گونههای سرطانی
بدن انسان را ،ناسایی نابود کند
نیازی به ،خایسازی برای هر بیمار
ندارد.
ای قاتل بدید به یاختههای سا م
بدن کاری ندارند.
نشریه
در
که
یااتهها
ای
ایمنی،ناسی طهیعی ( N a t u r e
)Immunologyمنتشر ،ده هنوز بر
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بهاری تازه در راه است

ر ی بیماران آزمایش نشده اما
ر و
محییان میگویند که ای
«پتانسیل عویمی »دارد.
کار،ناسان مختلف که ای یااتهها را
بررسی کردهاند میگویند گرچه کار
هنوز در مرحله ا یه قرار داد اما
چشمانداز آن «بسیار هیجانانگیز
است».
سرطان ریه پوست خون ر ده بزرگ
پستان استخوان پر ستات تخمدان
کلیه گردن رحم ازبمله سرطانهای
قابل درمان توسف ای یاختههای قاتل
است.

که آن هم مثل آدم ها سوارِ چرخِ گردان است
بدونِ رویشِ چشمه نگاهِ پونه بی معناست
تمامِ خاكِ جنگل هم اسیری در بیابان است

بهاری که تو می خواهی فقط بعد از زمستان
است
بدونِ برف و یخبندان بهارِ تازه بی جان است
میانِ هق هقِ هر شب زمان را هم نمی فهمی
ولی در آسِمانِ شب طلوعی تازه پنهان است
کمی از شوقِ فردا را نثارِ این زمستان کن

نگاهِ خسته ی خود را دوباره رو به فردا کن
سرانجامِ زمستان ها یقیناً با بهاران است
شاعر مسعود اویسی

دکتر

قاسم سليمانی :طولو

عبدالستار

اشک از موحوروموان

دوشوکی

فراموش شده جونووب

سلیمانعی قع عرمعان معردم تع عران
مش د قم است ,نور مردم در بنو
،رق ایران بخاوع در بنو استان
خودو کرمان اینگونه نیسعت .اگعرچعه
مردم را با ز ر ت دید تز یر ترمعیع
به کرمان می برند تعا پعرده آخعر ایع
نعععمعععایعععش را رقعععم بعععزنعععنعععد.
براستی با چه د یل برهان ععیعالیعی
مردم محر م ،عدیعدا اعیعیعر بعنعو
کرمان ,می بایست قاسم سلیعمعانعی
(رابی هود معکوس) را قع عرمعان خعود
بعععععععععععععععععدانعععععععععععععععععنعععععععععععععععععد؟

استان کرمان؟
قاسم سلیمانی اهل کرمعان اسعت
امر ز در کرمان تشیی بنازه تعداعیع
بع عاد
ا ست .دیر ز رههران حماس
اسالمی ,رههر حز هللا هنعان ,رهعهعر
حوری های یم  ,بشار اسد رهعهعران
حشد ا شعهی عراق حتی زیهعهعیعون
پاکستانی ااطمیون ااغانی در معدم
ی مرریه سر دادند ت عرانعی هعا بعا
ضجه زاری گریه کردند قمی ها بعه
سر سینه خود زدند مش دی های
نوحه گر زار زدند ر ضه خوانعدنعد کعه
"رابی هود" سعردار بع عان اسعالم
توسف پ هاد های آمعریعکعایعی کشعتعه
،ده است .امر ز نوبت استان کعرمعان
ا سععععععععععععععت.
زادگععععععععععععععاه
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در طی چند ر ز گا،تعه در بعاره ایع
تعحعلعیعل
اقعه هزاران خهر تفسیر
نو،ته ،ده است .هد ایع معیعا عه
کوتاه پرداخت به ابععاد معخعتعلعف ایع
موضوع نیست .غرض از نعو،عتع ایع
نععو،ععتععار ابععابععت بععه درخععواسععت د
کعپعر
هموط از مناطق بشدت اییر
نشی بنو استان کرمان اسعت کعه
در زندگی گراتار و ایر ااقه خعویعش
هرگز آه ندا،ته اند تا بعا نعا عه سعودا
بکنند ,چه برسد به اینکه از ر ستاهای
محر م قر ن سرایی خویعش بعرای
تشیی بنازه به معرکعز اسعتعان آ رده
،وند .بسیاری از ای محر مان بیچعاره
را د ،نهه ،ب از ره تز یر ترمیع
در معدارس,
ت دید به کرمان آ ردنعد
بد ن کمتری امکانات رااهی اسعکعان
دادند تا صهح سه ،نهه در آخری پرده
نمایش ا،ک اتحاد ،رکت کنند .ای
د هموط اعتراض دا،تعنعد کعه چعرا
باید آن ا را "ناخواهانه" از ر سعتعاهعای
خود به کرمان بیا رنعد تعا در معراسعم
تجلیل تدای کسی ،رکت کنند کعه
غم مردم السری  ,عهعنعان ,سعوریعه,
عراق غعیعره را معی خعورد
یم

میلیاردها د ر از پعو هعمعیع معردم
محر م را خر بیگانگان معی کعرد .در
صورتی که ایف در همی استان خعود
قاسم سلیمانی یعنی بنعو کعرمعان
صدها هزار مردم ایعیعر در عاعر پعاره
سععنععگععی زنععدگععی مععی کععنععنععد.
اگر در گوگل اژه "ایر در بنو استعان
کرمان" را بستجو کعنعیعد ,بعه ععمعق
دهشتناک قعر ن سعرعایعی اعیعر
االکت در مناطق بنو استان کعرمعان
پی می برید .ای در حا ی اسعت کعه
قاسم سلیمانی میلیعاردهعا د ر پعو
همی محر متری محر مان بع عان را
بععه حععز هللا ععهععنععان ,یععمع  ,حشععد
ا شعهی عراق ,نوار غزه سوریه معی
ارستاد .یعنی قاسم سلیمانی "رابی
هود معععکعوس" بعرای معردم اسعتعان
کرمان بوده .بعععنعوان بعاز ی ابعرایعی
بر نمرزی نوام ,پعو ایع معردم بعی
ن ایت اییر مستمند را عمال منعتعیعل
می کرده تا صر سعاخعتع بع عتعریع
بیمارستان ا ,مراکز آموز،ی ,نوامی
غیره در بنو هنان بشعونعد
مسک
که م با چشم خویش آن ا را دیده ام.
قاسم سلیمانی اگر اقعا د عش بعرای
مستاعفی می سوخت ,چراغ خعانعه
مستاعفی هم استانی های خعودو
را حتی به مسابد هنان السری
سعوریعه نعمعی بعرد.
ععراق
یم
تعجب آ ر نیست که قاسم سلیمعانعی
ق رمان السری  ,هنان ,عراق ,سوریه
یم است .در حا ی که هم استانی
های ا  ,به  ،ادت رسانه هعای خعود
بم وری اسالمی ,در ایر مرلق بسعر
می برند به گفته نارهللا همه پو
هزینه مخار ،یعیان هنان سوریعه
غیره توسف بیت ا ما ایرانیان
یم
(از بمله مردم ایعیعر بعنعو اسعتعان
کرمان) تامی می ،عده .اگعر قعاسعم

در ارهنگ عمومی رابی هعود نعمعاد
تاعاحعب
حقطلهی ستیز با سعتعم
داراییهای دیگران بخشیعدن آن بعه
مردم مسعتعمعنعد خعودی اسعت .امعا
حیییت انکار نعاپعایعر در معورد نعوعام
سعپعاه قعدس
بم وری اسالمی
قاسم سلیمانی کامال بر عکس است.
ا پو بیت ا ما همی معردم بعنعو
استان کرمان را که زندگی محیرانه,
،هیه د رااتاده تری ر ستاهای بعد ی
آارییایی بی ن عایعت اسعفعهعاری در
کپرهای پالعسعیعده خعود دارنعد ,خعر
معراکعز
ساخت ب تری بیمارستان عا
نعوعامعی ,معو،عکعی
آموز،عی,
عهعنعان یعا
غیعره در بعنعو
مسک
یعمع معی کعرد.
سوریه یعا ععراق
ق رمانی که بجای ب هود ا ضاع زندگی
"خودی ها" در بنو اسعتعان کعرمعان,
میلیاردها د ر خر "غیرخعودی هعای"
ابنهی کرد ,آن عم تعحعت ععنعوان اژه
های عوامفریهی نویر محور معیعا معت.
در صعورتعی کعه مع هعرگعز کعپعر در
عهعنعان,
سوریه ععراق
السری
حتی یم هم ندیدم .اما مردم بعنعو
استان کرمان در ایر مرلق در کپرهای
پالسیده به امید مردن زنده هسعتعنعد.
از قدیم ا یام گفته اند " اسه کسعی
ا،ک بریز کعه دسعتعش اسعه پعاک
کردنشون سمتت دراز بشعه" .قعاسعم
عهعنعان
سلیمانی سخت مشعغعو
هعرگعز
سوریه عراق یعمع بعود,
ه ای تناسه زده چشم های گعریعان
گرسنگان هم استانی های خودو را
ندید .اکنون طلب ا،ک کردن اعریعهعی
بیش نیست .خود ای معحعر معان کعه
همه عمر اندر ن ان خویعش سعر،عک
باریدند به ارامو،ی سپرده ،عدنعد,
تعرحعم
سزا ارتری سزا اران ا،عک
هسعععععععععععععععععتعععععععععععععععععنعععععععععععععععععد.
ععععععهعععععدا سعععععتعععععار د ،عععععوکعععععی
مرکز مرا ععات بعلعوچسعتعان عع عنعدن
سه ،نهه  ۸۱دی ۸۲۸۹

نه تاج و نه عمامه ،آخوند کارت تمامه

بلوچستان تو آبه ،رژیم دستش چماقه

نه شاه میخوایم نه رهبر  /نه بد میخوایم نه بد تر

اصالحطلب ،اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 ۰۰۱۱نفر ،کشته آبان ماست

نه رفراندم نه اصالح ،اعتصاب ،انقالب

چه دی باشه چه آبان پیام یکی است انقالب

از ایران تا بغداد ،فقر ،ستم ،استبداد

چه دی باشه چه آبان پیکار کف خیابان

از تهران تا بغداد شعار ما انقالب

از اهواز تا تهران سرکوب زحمتکشان

خور بینی هائی که با حمایت مقتدا صدر از انتصاب
نخست وزیر جدید عراق در جمهوری اسالمی شکل
گرفته بود ،با تظاهرات مردم و بویژه جوانان علیه
"توفیق عالوی" نخست وزیر جدید نقش بر آب شد.

ادامه حاور گسترده زنان دختران در
 ،رهای بنوبی
تواهرات بغداد
عراق با تاا یری از "توایق عال ی" که
ر ی آن د خف قرمز کشیده بودند بار
دیگر نشان داد که هنوز راه حلی برای
بحران سیاسی در عراق پیدا نشده

در ای میان از نفوذ میتدا صدر با
نوسان های سیاسی که دارد میان
ایران
از
مرکب
صند ی
چند
امریکا نشسته کاسته
عربستان
،ده است، .هه نوامیان ابسته به
بم وری اسالمی نیز که امید به

تواهرات مردم علیه حاور امریکا در
عراق بسته بنهش اعتراضی عراق
را می خواستند تن ا در همی مهارزه
،عار خواست خالصه کنند نیز عمال
میدان را باخته اند.

تظاهرکنندگان عراقی علیه مقتدی صدر شعار دادند

صفحه 18

د یچه ه :یکعشعنعهعه بعاز هعم گعر ه
گستردهای از مخا فان د ت عراق بعه
خیابان راتند .ای بار آن ا علیه میتعدی
صدر ،عار دادند زیرا عییده دارند کعه
ا به بنهش اعتراضی پشت کرده از
سیاستهای ایران پیر ی میکند.
خیابانهای بغداد برخی از  ،رهعای
بنو عراق یکشنهه ( ۳۲ژانعویعه) بعار
دیگر میدان گردهمایی اعتراضی معردم
نععاراضععی بععود .ایع بععار بسععیععاری از
معترضان علیه معیعتعدی صعدر ،عععار
دادند زیرا ا را به “خیانت” به بنعهعش
اعتراضی مت م میکنند.
نیر های امنیتی برای پعراکعنعده کعردن
مردم از گاز ا،کآ ر گلو ه استعفعاده
کردند .به گفعتعه معنعابع پعز،عکعی
امنیتی دستکم  ۳۳نفر زخمی ،دند.
معترضان در تواهرات یکشنهعه ععلعیعه
میتدی صدر نیز ،عار دادند خعواهعان
ااشای ا ،دند که تعاکعنعون از نعفعوذ
زیادی برخوردار بود .به عییده بسیعاری
از معترضان ای ر حانی تندر دیعگعر از
بنهش اعتراضی حمعایعت نعمعیکعنعد
بلکه مواض خعود را بعا “ کشعورهعای
خاربی” هماهنگ میکند.
ا در راهپیمایی گسعتعردهای کعه ر ز
بمعه در بغداد برگزار ،د از نیر هعای

آمریکایی خواست کعه هعرچعه ز دتعر
خاک عراق را ترک کننعد .ا در ععیع
حا از معععتعرضعان خعواسعت کعه بعه
اعتراضات ضدد تی پعایعان دهعنعد .ا
ت دید کرد که نیر های پیر ا در داعاع
از حکومت ارد عمل خواهند ،د.
به نور معترضان عراقی میتدی صعدر
کععه بععه تععازگععی در ایععران بععوده در
موض گیعری تعازه خعود از بعمع عوری
اسالمی پیر ی میکعنعد درحعا عیعکعه
بسیاری از ااراد ناراضی هم با دخا ت
ایا ت متحده هم با مداخله ایعران در
عراق مخا ف هستند.
عقبنشینی پیروان صدر
ر ز ،نهه چند ساعت پس از آن کعه
پیر ان میتدی صدر از مواضع خعود در
بغداد برخعی از ،ع عرهعای بعنعو
باععره
عععراق مععانععنععد نععاصععریععه
عیبنشینی کردند نیر های امنیعتعی
برای پراکنده کردن سایر معععتعرضعان
برچیدن چادرها سنعگعرهعای آنعان از
میدانهای  ،رها هجعوم بعردنعد .بعه
گزارو خهرگزاریها در هجوم نیر های
امنیتی دستعکعم چع عار نعفعر کشعتعه
،دند.
به گزارو آسو،یتدپرس بسعیعاری از
معترضان ای نگرانی را ابراز کعردهانعد
که بدایی میتدی صدر پیر ان ،عهعه

نوامی ا میتعوانعد بعه انشعیعاق
خیم ،دن
تاعیف بنهش اعتراضی
ا ضاع امنیتی عراق منجر ،ود.
معترضان در برابعر معیعتعدی صعدر کعه
اکنون ا را به دنها هر ی از ایران مت عم
میکنند بر حعمعایعت آیعتهللا ععلعی
سیستانی مربع ععا عی ،عیعععیعان
عراق تأکید میکنند .آن ا انتوار دارنعد
که ای مرب بانفوذ در نعمعاز بعمعععه
آینده (  ۲۸ژانویه) به حعمعایعت خعود از
معترضان ادامه دهد.
مردم ناراضی که به گستعرو اعیعر
اساد در کشعور معععتعرض هسعتعنعد
تعغعیعیعرات
خواهان برکناری حکومت
بنیادی هستند .در اعتراضاتی که از د
ماه پیش در عراق بریان دارد تا کعنعون
بیش از  ۶۰۰نفر بان خود را از دسعت
دادهاند.
تنش ر زااز ن میان ایران آمریکا نعیعز
بر ااای سیاسی عراق سایه انداخته
اعتراضات را هرچه بیشتر بعه سعوی
خشونت رانده است.

لينا بن مهنی؛ زنی که با وبالگش انقالب تونس را به تصوير کشيد

صدها نلفلر از اهلاللی تلونلس در
مراسم خاکسااری لینا بن مهلنلی،
وبالگنویس و کنشلگلر  ۹۳سلالله
گردهم آمدند تا فقدان انسلانلی را
به سوگ بنشینند که شجاعانله در
راه ملبلارزه بلرای ایلجلاد تلحلوالت
اساسی در این کشور مبارزه کلرد.
بلیسلی
رعنا جواد ،خبلرنلگلار بلی 
یکی از شلرکلتکلنلنلدگلان در ایلن
مراسم بود.
در حا ی که مردم به تعدریعح ر ی تعپعه
گورستان بالز در پایتخت تونعس بعمع
می،دند زنی با چشمعان گعریعان بعه
م گفت" :ای داستان یک خعانعواده
یک کشور است" .

صفحه 19

قوز کرده دسته گل کعوچعکعی در
یکی از دستانش بود .قعتعی از ا
پرسیدم ینا ب م نی را ا یع بعار
کجا دیده هخند کمعرنعگعی گعو،عه
هش نعیعش بسعت .ا در پعاسعخ
گفت" :زیر گازهای ا،کآ ر".
بالگنویس اعا حعیعوق معدنعی
سر،ناس اهل تونس بعععد از یعک
د ره طو نی مهارزه با بیمعاری خعود
ایمنی وپوس ر ز  ۳۱ژانویه از دنعیعا
رات.
در ا ی ر زهای انیال  ۳۰۸۸بع
م نی که بیست چند سا ه بعود
به اسره بالگش به نام " دخعتعر
تونسی" به  ،رت رسید.
صدای ا یکی از معد د صعداهعایعی
بود که دنیا را در بعریعان کشعتعار
سرکو معترضان در سیدی بعوزیعد

میگاا،ت  ،ری که آغازگر قیعامعی
،د که در ن ایت به سعرنعگعونعی زیع
ا عابدی ب ععلعی ریعیعس بعمع عوری
مستهد کشور انجامید.
مهارزات ب م نی برای حیعوق بشعر
آزادی بیان اما مدتها پیش از انعیعال
تونس تحت تعأرعیعر خعانعوادهاو آغعاز
،ده بود .پدر ا صعد ق بع مع عنعی
زندانی اعا چیگرا زندانی سیاسی
سابق بود .مادرو هم در اعا یعتهعای
سیاسی ،رکت دا،ت.
طی چنعد سعاععت بعععد از معرگ بع
م نی ،هکههای ابتماعی پر ،عد از

پیامهای حاکی از غم اند ه .یعکعی از
ر زنامهنگاران پرسابیه ماری از معرگ
ا به عنوان " یک ضعایعععه بعرای هعمعه
کسانی که به آزادی با ر دا،تند " یعاد
کرد.
حتی قیس سععیعد ریعیعس بعمع عوری
تونس هعم بعه ا ادای احعتعرام کعرد:
"زنععانععی هسععتععنععد کععه تععاریععخ هععرگععز
ارامعوو،عان نعخعواهعد کعرد .زنعانعی
هستند که تاریخ را میسازند".

تابوت روی شانه زنان
عده زیادی از کعنعشعگعران در معراسعم
خاکسپاری ب م نعی حعاضعر ،عدنعد.
همی طور خانواده د سعتعان ا  .یعک
معلم مدرسه به نام ها ه که از گعفعتع
نام خانوادگیاو امتناع کرد هعم آنعجعا
بعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود.
ا طی ای سا ها چندی بار بعه طعور
تاادای با ب م نی مالقات کرده بعود.
ها ه گفت" :آزادی تحایعالت بع عتعر
سالمت ای همه آن چیزی بود که معا
مععیخععواسععتععیععم .قععتععی ،ععکععسععت
میخوردیم ا به ما انگیزه میداد چعون
همیشه در صحنه حاضر بود".
تشیی بنازه ب م نی انعکاسی بود از
سا های بوانی ا بعه هعمعان انعدازه
پر،ور طغیانگر .تابوتش را زنعان ر ی
،انههای خود حمل کردند عملعی بعر
خال سن اسالمی.

ا به همراه محااوش سر قعرار حعاضعر
،د .به گفته خود ا تعیعریعهعا د سعا
پیش از آن قتی زیر کشور نعامعش را
در ا رست قربانیان یک گر ه پعیعکعاربعو
دید یک ااسر پلیس را مامور محااوعت
از ا کرد.
ب م نی از ،رایرش رضایت نعدا،عت
بعود بعه اعععا ععیعتهععای
امعا بععا ایع
سیاسی نو،ت ادامه داد.
ا در مورد آنچه در کشور اتفاق ااعتعاده
بود گفت " :ما به نیر هعای ارتعجعاععی
ابازه دادیم انیالبمان را ماادره کعنعنعد.
دیگر به سیاستمداران اعتماد ندارم .معا
از انیال بوانعان حعر معیزدیعم امعا
بوانان کنار گاا،ته ،دند" .
در تونس ا ضاع در معیعایسعه بعا د ران
ریاست بم وری ب علی چند سعا
پرتالطم بعد از سرنگونی د ت ا تغییعر
زیادی کرده است.

با سیستم ب دا،تی ضعععیعف تعونعس
حر میزد.
آخری مرلب منتشر ،ده در بعالگ ا
به یک هفته قهل از مرگش برمیگردد
نیدی است گزنده بر اعراکسعیعونهعای
سعععععیعععععاسعععععی در تعععععونعععععس.
ب م نی در خف آغازی ای معرعلعب از
اها ی تونس به ععنعوان معردمعانعی بعا
در ادامعه
"حااوه ضعیف" یعاد کعرده
نعو،ععتععه" :مععا پعوچععی آنهععا اسععاد
سرکوبگری حتعی خشعونعت،عان را
اعععععرامعععععوو معععععیکعععععنعععععیعععععم".
قدرت جوانان
برای عدهای از مردم تونس ب م عنعی
تجسم آن چیزی بعود کعه بسعیعاری از
مردم ای قاره اراتر از آن از حعاکعمعان
آینده خود انتوار دارند اهعدا
حا
آرمانهایی همچون عدا عت بعرابعری
آزادی.
طاهر ،جر و یکی از د ستان نزدیک
پدر ب م نی  -کعه ا هعم از اعععا ن

با رسیدن تابوت به گورستان صدها
زن مرد که آنعجعا گعرد هعم آمعده
بودند در یک حرکت معتعفعا ت دیعگعر
،ر ع به دست زدن کردند.
هععوای ای ع مععراسععم یععک
حععا
گردهمایی حزنآ ود دانشگعاهعی را
به ذه میآ رد کعه تعیعریعهعا سعه
نسععل را در خععود بععای مععیداد.
خیلیها انگار آمده بودند تعا نعهعرد
مشترک خود در گا،ته را بعه یعاد
یکدیگر بیا رند همعیع طعور معهعارزه
تازه،ان برای رسیدن به یک تونعس
آرمانی که آرز ی دیدنش را دارند.
علی حمودا که بیشتر عمر خعود را
در بععریععان
در پععاریععس گععارانععده
انیعال بعه تعونعس بعازگشعتعه زن
بوانی را در آغوو میگیرد کعه ا
را از زمان تعوعاهعرات سعا ۳۰۸۴
ندیده.

صفحه 20

عععلععی مععیگععویععد " :بسععیععاری از
معردمععی کععه ایععنععجععا هسععتععنععد در
خیابانها با یکدیگر آ،نا ،دهاند …
ای حوات خاطرات است کعه معا را
گرد هم آ رده .گویی بعخعشعی از یعک
موزائیک را از دست دادهایم" .
برخی دیگر از ااعرادی کعه بعرای ادای
احترام به ب م نی آمده بودند مرگ ا
را ای طور توصیف کردند" :انعگعار هعیعچ
کس دیگری را نعداریعم کعه نعمعایعنعده
نسلمان با،د".

برای آنهایی که از بیعر ن بعه تعمعا،عا
نشستهاند عنا یع خعهعری اغعلعب از
"قدمهای بزرگ" تونس در ض قوانعیع
بدعتآمعیعز در بع عت تعر یعح بعرابعری
آزادی بععیععان حععکععایععت
بععنععسععیععتععی
دا،ععتععهانععد .ای ع کشععور یععک قععانععون
چعنعدیع
اساسی مترقی ض کرده
انععتععخععابععات دمععوکععراتععیععک را پشععت
سرگاا،ته است.

اما همه دنیا عا،ق ب م نی نهودند
 ،ع ععرت ب ع ععانععیاو اکععنععشهععای
،دیدی را از سوی عدهای بعه هعمعراه
دا،ععت .بععا ای ع حععا ا بععه د ععیععل
پایهندیاو به اصو بسیار مورد احترام
بود.

در زمانی که دنیا به تونعس بعه چشعم
نمونهای درخشان از مواییت در د ران
پس از انیال در منریه نگاه میکردند
ب م نی  -عدهای دیگری کعه امعر ز
مثل ا اکر میکنند -انتوار پعیعشعراعت
بسیار بیشتری برای کشور دا،تند.

در ژانویه  ۳۰۸۲در کعااعهای در بعخعش
مرکزی تونس با ب م نی مالقات کردم
تا حی نو،یدن چند انجان ق وه بعا ا
در مورد ضعیت کشور  ۶سعا بعععد از
صععععحععععهععععت کععععنععععم.
انععععیععععال

ب م نی حس میکرد کشعور از نعوعر
سیاسی اقتاادی در حعا پسعراعت
نععوععرو را هععرگععز مععخععفععی
اسععت
نعععععععععععععععععمعععععععععععععععععیکعععععععععععععععععرد.
ا ای ا اخر به ،کل گسترده در رابرعه

چیگرا بود -درباره ا گفت" :ا نمایعنعده
نیره میابل آن چیزی بود که امعر ز در
صحنه سیاسی کشور ،اهد هستعیعم
هرگز در ازای آن چیزی نمیخواسعت.
قلهی پاک دا،ت به اداکعاری در راه
رسعیععدن بععه اهععدا مععععتعیععد بععود" .
در طو گفت گویی که سا  ۳۰۸۲بعا
به م نی دا،تعم حعس صعمعیعمعیعت
سخا تمندی در رابره با زمان عشعق
نسهت به با رها در ااا مو میزد هر
چند یهای از بعدبعیعنعی نعاامعیعدی
خستگی هم حس معی،عد .از ا در
مورد چیزهایی پرسیدم که خو،حا ش
میکنند .قتی از سرسختعی بعوانعان
حر میزد برای یک حوه عهعخعنعدی
ر ی هش نیش بسعت" :خعو،عحعا عم
چون عدهای از مردم هستند که تسلیم
نشدهاند .بوانانی که در بامعه معدنعی
بسیار اعا هستند باعت خو،حعا عیعم
می،وند همی طور بامعه مدنی کعه
بارها کمابیش باعت نجات کشور ،عده
است" .

اطالعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران
سیله به آگاهی هموطنان عزیعز
بدی
احعزا
رسانعه هعای هعمعگعانعی
سازمان های سیاسی میرساند کعه
مرا ب اعالم ،ده توسف برخی ااعراد
انشعابی تحت نام «به ه ملی ایعران
سامان ،عشعم »هعیعچ ارتعهعاطعی بعا
سازمان به ه ملی ایران ندارد به ه

ملی ایران در قها اظ ارات ارتهاطعات
ای ااراد هیچگونه مسئو یتی نخواهعد
دا،ت .مواض به ه ملی ایران تن ا از
طریق ،ورای مرکزی هیئت رهعهعری
ابرائی سخنگوی ای سازمعان ابعراز
می گردد .ااز ن بر ایع خعاطعرنشعان
می نماییم که ای «سامان ،شم »

تعامعل
بز یک بدیل سعازی آ،عکعار
نعا
برانگیز یک سوو استفاده علنی
موبه از نام پر ااتخار به ه ملی ایعران
چیز دیگری نیست.
سی ام دیماه 6989

تسلیت به ملت بزرگ ایران
با تاسف بسیار در ر زهای گا،ته در حوادث مختلف مانند مراسم تشیی در کرمان سیوط هواپیمای مسااری در ت ران سیوط
اتوبوس در باده ایر زکوه بمعی از هموطنان عزیز ما بان خود را از دست دادند .ما ای ر یدادهای دردناک را به همه ی ایرانیان
به ی ه به خانواده هایی که در ای حوادث عزیزان خود را از دست داده اند تسلیت می گوییم آرز میکنم که ملت ،رااتمند
محیق کردن حاکمیت ملی ،اهد ر زهای ب تر توام با صلح آرامش پیشرات
ایران با به دست آ ردن آزادی استیال
ت ران – ،ورای مرکزی به ه ملی ایران
توسعه را تمام نارسایی ها با،د .بیستم دی ماه 2931

شورای مرکزی جبهه ملی ايران
ب ان پ لوان غالمرضا تختی ق رمان
نامدار ایران زمی در ر ز  67دیماه
 6941چشم از ب ان ار بست .ا
ازعنفوان بوانی به برگه آزادیخواهان
د ستان پیر ان دکتر محمد
می
مادق ارد ،د .ا اعا یت سیاسی
را از حز زحمتکشان آغاز کرد سپس
به حز نیر ی سوم با خره به حز
مسئو
سوسیا یت پیوست .ا
سازمان رز،کاران به ه ملی ایران
بود در کنگره  6946به عاویت
،ورای مرکزی انتخا گردید .ما در
پنجاه د می سا گرد در گا،ت ای
انسان ،ریف ق رمان ملی یاد نام

ياد و نام جهان پهلوان تختی را گرامی ميداريم
ا را گرامی میداریم.
هفدهم دی ماه 2931
ت ران – ،ورای مرکزی به ه ملی
ایران
دکتر ابراهیم احدی – ارید اسدی
دهدزی – بانو ار،ید ااشار – ا ه
امیر انتوام – ارهاد امیر ابراهیمی –
م ندس مرتای بدیعی – پوراندخت
بر مند – دکتر ب انشاه بر مند –
ارهاد بیشه ای – دکتر علی حا
قاسمعلی – م ندس هو،نگ خیر
اندیش – حسی ریاحی  -بواد ،ر
ا دی – م ندس مسعود صا حی –

مسعود صفاریان – پیام صفی پور –
دکتر رضا گل نراقی – دکتر محس
ار،اد یکتا – اصغر انی پور – دکتر
باقر قدیری اصلی – پریچ ر مهشری –
دکتر حسی مجت دی – م ندس علی
محمدی – پر اسور صادق مسرت –
ضیاو ماهام – منوچ ر ملک قاسمی –
محمد حسی ملک ختائی – محمد
موحد –
ملک خانی – دکتر آذی
ابراهیم منتاری – دکتر حسی
موسویان – بمشید میرعمادی – دکتر
پ مان میر کریمی زراسوند – ابوا فال
نیما ری – دکتر بمشید حیدا
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نه تاج و نه عمامه،
آخوند کارت تمامه

محمد امينوی:

ناسیونا یسم ایرانی در پیوند اسعت.
با ب آن که بیشتر ای

نیر ها به بز
میعرزا

د نفر یعنی میرزا ملکم خان

د ععت مععدرن یععا هععمععان د ععت
مشر طعه رسعمعاً تعحعت ا،عغعا
نیر های خاربی بود.

آقا خان بیشتر آن ا از آذربعایعجعان
قز ی

ناسيوناليوسوم

اععتعهعار

،کل گیری گیعری اکعنعش هعا بعه

هسعتعنعد .بعه ایع

ناسیونا یسم مدرن ایرانی با ع عجعه

حاور نیر هعای خعاربعی در معیعان

ترکی دیده به ب ان گشود.

مردم حق حاکمیت معلعی را بعرای

در د ران رضا ،اه ای

ناسیونا یسعم

مدرن ایرانی ،کل د تی پیدا کعرد
بای آن نعاسعیعونعا عیعسعم معدرن
معترض خار از د عت مشعر طعه

بدون حوقوو

قابار را گرات .در ای

بشر مفهووموی

با ما ،عاهعد

ا ویت یاات

ای

معوضعوع در قعا عب

حق حاکمیعت بعر معنعابع

معلعی در

بنهش ملی ،دن صنعت نیز تعهعلعور
یاات.

تغییراتی در ،خایت ناسیونا یعسعم

در همی

،رایف یک ر،ته بعنعهعش

مدرن ایرانی هستیم .در سعا ع عای

های آزادی بعخعش

پایانی حکومت رضا ،اه بعر هعمعیع

سراسر دنیا ،کل گراته بود .بعا عب

مهنا کو،ش هایی برای پیوند معیعان

آن که آمریکا هم بعه د عیعل بعرخعی

آریایی گرایی به بعود

کو،ش ها پشتیعهعانعی

ملی گرایی

آمد .در بخشنامه ای که در ای

د ره

مناا از ای

معلعی گعرا در

کرد.

برای تغییر نام ایران که تا پیش از آن

حتی در د ران مررم ،دن نع عاعت

ا مللی «پر،یا »خوانده

ملی ،دن صنعت نعفعت نعیعز بعرای

در پ نه بی

معععی ،عععد نعععیعععز د عععیعععل ایععع

ارتجاعی است

ایرانیان دارای اهعمعیعت سعاخعت

تحو

«اازایش توبه دنعیعا بعه نع اد

آریایی »مررم ،ده بود که ای

ا هته

،ریک ،دن در ای

صنعت ایعران از

آن بنهش حمایت کرد.
در همی

د ره معتعاخعری کعه از آن

با گسترو بنهش اا،یستی نعازی

سخ

در آ مان هم بی ارتهاط نهود.

ااراطی تری مانند پان ایعرانعیعسعم

آن چه به نام «بنهش ملعی ایعران »

برخی دسته های تنعدر دیعگعر هعم

دماوند-مازیار بهراملی :بلا دکلتلر

در د ران بعععععد از  ،ع ععریععور ۸۲۳۰

،کل گرات.

محمد امینی مورخ و نلویسلنلده

،ناخته می ،ود در دامان طعهعیعه

گراتاری بنهش ناسیونا یستی ایع

کتابها و مقاالت فراوانی از جمله

د ران

بود که بعا کعنعار راعتع

»و «نلقلد

«سوداگری با تلاریل

کللتللاب شللیللعللی گللری »احللمللد

متوسف متو د ،د .ی گی ای

بود که به هر حا د نیعر ی

هم ای

سیاسی عمده در آن ،کل گعراعت؛

ماععدق از زمععام کشععور داری ای ع
بنهش هیچ گاه نعتعوانسعت رهعهعری

کسلروی دربلاره ویلژگلی هللای
ملی گرایی ایرانی و اوج هلا و

به ه ملی ایران.

تربیت ،خایت هایی حعتعی دارای

فللرودهللای نللاسللیللونللالللیللسللم

آمریکا حامی جنبش های ملللی

بخش های از تعوانعایعی هعای دکعتعر

ایرانی گفتگو کردیم.

گرایی بود

مادق هم ناتوان ماند.
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مشروح این گفتگلو را در ادامله
می خوانید:

جنبش ملللی گلرایلی در ایلران

توده به هیچ به ملی گعرایعی

را با ر ندا،ت

ب ه همت خود قرار داده بود .بعرای

مادق کمهود یعک پعر ژه تعوسعععه

هم بود که بر اگااری امعتعیعاز

ابتماعی مستیل بود؛ در حا ی کعه

نفت ،ما به ر سع عا اصعرار معی

توده بر پایه مرام کمونعیعسعتعی

رزید.

مدرن ،آن را جنبشی ملحلافلظله
کارانه با ویژگی هایی از قلبلیلل
نژادگرایی و برتری قومی زبانلی

مررم ،د .حق حاکمیت ملی یعنی

می دانید یا جنبلشلی ملدرن بلر

اداره مناب ملعی کشعور بعه دسعت

پایله اصلوس سلیلاسلی ملدنلی

د ت حاکم بر آن مفع عوم بعدیعدی

پدیده ملی گرایی ایرانی چندی
اندیشه قانون گرایی

د ره یعنی بعععد از ،ع عریعور
بار بحثعی تعازه

بود که می توان آن را معحعاعو

دچار تغیعیعر گعفعتعمعان ،عد .بعنعیعاد
مشر طعه بعا

حز

دارای پععر ژه تععوسعععععه ابععتععمععاعععی

در ای

بعار

د می

گراتاری بنهش ن ات معلعی

«ب عان طعنعی »را

 ۸۲۳۰برای نخستی

دموکراتیک و حقوق بشری؟

تازه ای بیابد .بعهع عه معلعی نعیعز از

ایران از بمله ن ات تعحعت رهعهعری

همی
با نگاهی بله تلجلربله تلاریلخلی

تعوده

د ران نیز ای

یکی حز

حز

دیعگعری هعمعیع

می گویم بعاز بعریعان هعای

ایع

عار دانست.
همزمان با ر ی کار آمدن رضعا ،عاه
ایران برای نخستی

بار پس از تو عد

مستیل بود.

بعد از ملی شدن صنعت نفت در
دولت دکتر مصدق….

د ت_ملت مدرن قرار گرات.

بنابرای

ی گی تاریخ ایران است که اگعر چعه

ای

همواره ما در د ران مدرن بعا
هسعتعیعم کعه

ذهنیت ر بعه ر

نفت در د ت دکعتعر ماعدق معلعی

د ت ملعی بعه معفع عوم معدرن آن

«خاربی »در حا توطئه ععلعیعه معا

نشد .قانون ملی ،دن صنعت نعفعت

ندا،تیم اما احساس ملی دا،تعیعم
ای در ادبیات معا کعامعال ً معتعهعلعور

است که ا هته خا ی از حیییت هعم
نیست .ی ای آسیب مثال ً در میان

سوی مجلعس تاعویعب ،عده بعود.

ملی گرایی معدرن بعا

دموکراتی

پیش از ر ی کار آمدن ایع
علت پااشاری م

د عت از

ر ی ای

نکتعه آن

است .بنابرای

پیشینیه ای بیش از هزار سا ر نعق

است که برخی سلعرعنعت طعلعهعان

یاات.

ادعا می کنند ماعدق بعا ،عتعا

احساس ایرانعی بعودن هعم کعه در

حاکمان آن ا بر اساس منعااع

عجله نفت را ملی کرد! در حا ی کعه

طو تاریخ بعا معا بعوده معتعراد

مااکرات مجلعس از زمعان معجعلعس

احسعاس «اعارس »بعودن نعیعسععت.

موضعوع نعفعت ،عمعا

چ اردهم

ملی گرایان کشور مدرن

مثل سوئد ،کل نگراته است چعون

بععرای هععمععی ع

بعا

ا،ععاره کععردم کععه

،ش سا به طو انجامید.

ناسیونا یسم مدرن ایعرانعی ع عجعه

عمل می کنند

معلعی

نگرانعی هعا بعابعت

توطئه های دیگران بسیار کمرنگ تعر
است.
در ایران
،فا

ی چون د عتع عا ععمعومعاً

عمل نکرده

بعد از آن به گفتگوهای گلشایعیعان

ترکی دارد.

زد

سعاععد بععا ،عرکععت نعفععت ایعران

در ادامه هر بریان ناسیونا یستی

اند از سوی بریان ای ملی گرا ایع

با تو د د عت_معلعت معدرن ابعرای

تردید بود دارد.

اعا یت هایی کعه در د ران رزم آرا

آرمانی که ملی گرایی بعه آن دامع

ناسیونالیسم ایرانی بلا للهلجله

انجام ،د “ کمیسیون ی ه نعفعت” بعا

می زند به گردن د ت می ااعتعد
ای کامال ً طهیعی است.

ترکی پا گرفت

انگلیس معی رسعیعم

 ۲ماه بحت

سعپعس بعا

بررسی به اتعفعاق آراو

بند با د

حتی برخی بعه

خاربی هم پرداخعتعه

نقدی که برخی جریانهای لیبلراس

به ملی ،دن صنعت نفت رأی داد.

گعراعتعاری در ایع

بعاسعت کعه در

ایرانی به نهضت ملی ایلران بله

مجلس ،ورای ملی هم که دستکم

بسیاری کشعورهعای خعودکعامعه بعه

ویژه در مقطع ملی شدن صنعت

 ۳۰درصد نمایندگان آن از بریتانیا معزد

د یل آن که مردم د ت را مو ر اراده

نفت مطرح می کنند ایلن اسلت

خود به ،مار نمی آ رند تا حعد دی

که در مذاکرات صورت گرفتله بلا

در ن ایت نیز مجلعس سعنعا هعم بعا

نعاسعیععونعا ععیعسععم د عتععی در کعنععار

انگلیس ،هلملیلن نلگلاه تلوهلم

در

ناسیونا یسم غیر د تی بعه حعیعات

لرب و

می گراتند به ای

موضوع رأی داد

اکثریت قاط آن را تاویب کعرد

،امگاه  ۳۸اسفند نیعز ،عاه بعر آن

خود ادامه می دهد.

توطئه ای نسلبلت بله

بریتانیا منجر به بلرخلی فلرصلت

صحه گاا،ت.

ایع

پععدیععده ا ععهععتععه در کشععورهععای

سوزی ها در این جریان شد .آیلا

یک ارایند قانونی بسیار بام بر پایه

پیشراته با حاکمیت های برخواستعه

این نگاه ضد ربی و خارجی بله

اصو مشر طه در ملی ،دن نعفعت

از اراده ملی دیده نمی ،ود .حتعی

گفتگوهای مربوط به ملی شلدن

،کل گرات

مادق نخست زیری

را برای ابرای ای

در ناسیونا یعسعم تعرکعی هعم ایع

صنعت نفت هم ضربه زد؟

قعانعون پعایعراعت.

آسیب به بود نمی آید .در تعرکعیعه

بحث ایی که ای

است کعه

هم ناسیونا یسم ترکعی «تعرکع عای

کنند بسیار کعلعی اسعت .بعه طعور

حق حاکمیت بر مناب ملی بخعشعی

بوان »در ن ایت به تشعکعیعل د عت

مشخص در یک موضوع بای گفتعگعو

اهمیت ای
از حیوق بی

موضوع در ای
ا ملل است.

معلعی گعرایعی

منجر معی ،عود

د ستان مررم معی

نیست؛ مادق به انگلیسی بسعیعار
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مللامللوریللت نللاسللیللونللالللیللسللم

د تی ،د.

بدبی

رضاشاهی تحکیم استبداد بود

ناسیونا یسم ایعرانعی در د ره رضعا

اسناد خود را به دیوان هه بفرستعد

تللاکللیللد بللر نللژاد آریللایللی در

،اه برای تحکیم اسعتعهعداد ،عکعل
گرات ما می بینیم مثعال ً ا قعدرت

بی اعتمعادی یعکعی از

گرفت .آیا با تداوم رویلکلرد نلژاد

مجلس را بعه ،عدت کعاهعش معی

ای

گرایی حتی پس از دوللت رضلا

دهد .بیر ن از د ت هم ملی گرایعی

درستی در تاریخ ایعران نسعهعت بعه

شاه تا به امروز در ملی گلرایلی

بععرگععراععتععه از اراده مععلععت را نععمععی

بعود دا،عت.

دوران مللدرن ایللرانللی مللوافللق

توانستیم سراغ بگیریم.

برای مثا ما به ازای بی اععتعمعادی

هستید؟

اما عنار ضد خاربی گری در معلعی

رضا ،اه به انگعلعیعسعی هعا را معا

چند موضوع را باید از هعم تعفعکعیعک

گرایی که بخشی از آن هم نعا،عی

د عت بعا

کرد .ناسیونا یسعم در د ران معدرن

از حس تحییر ایع

معلعت در بعرابعر

رضا ،اه می بینیم .انگلیسی هایی

بیر ن از ساختعارهعای د عت معدرن

برخی ملل دیگر است پیشعیعنعه ای

که خود با کودتای  ۸۳۸۸رضا ،اه را

ناسیونالیسم ملدرن ایلرانلی پلا

پیشامدرن دارد.

،کل گرات گرات .به عهعارتعی ایع

دراز

مرا هه که بر اساس «معلعت »بعودن

با تو د حز

باید د تی ملی هم به بود بعیعایعد

خاربی بنس ضد امپریا عیعسعتعی

ایده ای بود که خواستگعاه تشعکعیعل

ایدئو عوژیعکعی هعم گعراعتعه اسعت.

توده ایع

بود .حتی قت می خعواسعت

بخاطر همی

نزدیکان خود را برای ای
نگرانی به ای

کار برگزید.

سوو نوری که بعه

راتار انگلیسعی هعا

بخوبی در بده بستان ایع

بر کرسی قدرت نشاندند در پایان کار
ر حعیعه ضعد

خود برای خر
رزیدند.

ا

در کشعور اصعرار

ماععدق بععر عععکععس بععه ،ععدت بععه

تالو کردیم با ترا،یدن ب انه هعای

گرا هم در ای

بعود .خعاطعره

انی مخعا عفعت انعگعلعیعسعی هعا را

دارد .برای آن که ای

آمریکایی ها خو،هی

پو،انی کنیم .مادق هعم بعه ا

ایععرانععی بععه ن ع ععاععت مشععر طععه
«باسکر یل »برمی گردد .ایرانی هعا

می گوید م

در سپ عر سعیعاسعت خعود خعاطعره

بریتانیا ای

منفی از آمعریعکعایعی هعا در ذهع

می دانستم کعه

از ا

طرم را نخواهد پایراعت

زمینه نیش پر رنعگعی
نیر ها از برنامه

ریععزی پععر ژه داععاع از ایععران بععد ن
بم وری اسالمی ناتوانند .در دنیعای
امر ز که ملی گرایی بعز در سعایعه

اکنون سربلند به کشورم باز خعواهعم

حاکمیت د ت مردمی

گشت.

حیوق بشر معنا ندارد دااع از آ

آمریکایی

ماععدق تععا پععایععان کععار تععالو کععرد

خاک در سایه د ت مستهد چعیعزی

ریعیعس

مااکرات را تدا م بخشعد؛ حعتعی آن

نیسعت بعز پعاسعداری از مشعتعی

بم ور قت آمریکا حتی در یعکعی از

اطالعات در غی کعه بعرخعی دربعاره

سخنرانی هایی که در معجعلعس بعر

مااکرات معر

به «طعرم پعنعجعاه_

سر مابرای «اصل چ ار »دا،ت بعه

پنجاه »می دهند بر پایه آن نامه زیر

ر ،نی بر حمایت از بعنعهعش هعای

خاربه آمریکاست که قو می دهعد

ندا،تند

بنابرای

دکتر مادق هعم

با چ ره ای گشاده با طر
ر به ر ،د .هعری تعر مع

ملی گرایانه در دنیا تاکید می کنعد

ای

همان طور که در بخش های قعهعلعی

مررم کند

هم گفتم ای

اتفعاق هعم در د عت

ایا ت متحده ر ی داد.
اما ای

پیشن اد را برای انگلعیعسعی هعا
ی بریتانیایی هعا هعیعچ

گاه آن طرم را نیز نپایراتند.
م

در بلد د م کتا

سنگ

درخت

حااظ اصو

خاک!

ملی گرایی در سایه ایع

رژیعم کعه

محیف زیست ایران را به بعاد داده
مناب معلعی را بعه تعارا

بعرده چعه

مف ومی می تواند دا،ته با،د.
دنیای امر ز دنیایی است که مرزهعا
در آن هر ر ز کمرنگ تر از هر زمعانعی

«سوداگری بعا

،ده

بنهش های ناسیونا یسعتعی

انتیاد محاالی که ،ما به آن

تاریخ »که امید ارم تا ژانویه منعتعشعر

ا،اره می کنید به هیچ به اقععی

اهععی کععه

پیگیعری معی ،عود .بعرای نعمعونعه

نیست، .رکت نفت ایران
اصال ً به دنها مااکره با آمریکا نعهعود.

«مادق در معااکعرات نعفعت کعوتعاه

بنهعش بعدایعی ایعا عت کعاتعا ن از

نیامد »پاسخ داده ام.

اسپانیا بعنعهعشعی بعه ،عدت نع اد

آن ا نفت ما را ملک طلق خعود معی

اگر بخواهیم به ملی گلرایلی در

پرستانه است که از حمایعت معا عی

هیچ حیی را برای ایرانعی

عصر حاضر هم باردازیم ،بلرخلی

ر سیه تغعایعه معی ،عود .در ایع

زمینه قائل نهودند.

طیف های سیاسی داخل ایلران

دنیایی که ما در ان زندگی می کنیم

قععتععی ماععدق بععرای ،ععرکععت در

را _که بله بلا بلرداشلت ملن از

اگر قرار با،د ناسیونا یسم د باره پعا

ابالس سازمان ملل راهی نیعویعورک

صللحللبللت هللای شللمللا دربللاره

بگیرد بز با تاکعیعد بعر دمعوکعراسعی

بعد از آن کعه بعرای پعیعگعیعری

ناسیونالیسم عصلر رضلا شلاه

حیوق بشر معفع عومعی ارتعجعاععی

شبیه ملللی گلرایلی آن دوران

خواهد دا،ت.

انگلیعس

دانستند
ها در ای

،د

قدم گعاا،عت

مااکرات به ا،نگت

ادعععای

،ععود بععه ای ع

هشتاد سعاععت معااکعره بعا د عت

است است_ بیعت با اسلتلبلداد

ایا ت متحده انجام داد که انگلیسی

از

ها به هیچ به از ایع

ر نعد راضعی

لله آنلان دفللا

را بللرای آن

تمامیت ارضی می خوانند تبللیل

نهودند.

می کنند .آیا این تلقلدم دفلا

اینک سندی از نعامعه چعرچعیعل بعه

تمامیت ارضی بر آزادی خواهلی

در دست است که به رئعیعس

از ویژگی های تلاریلخلی ملللی

بم ور آمریکا می گوید چرا بعا «دزد

گرایی مدرن ایرانی است یلا آن

نفت ما » ارد مااکره ،دید؟!

را خصیصه ای مربوط به شرایلط

در پایان آن مااکرات هشتاد ساععتعه

حاضر می دانید؟

تر م
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مادق تمام پعیعشعنع عادهعای

زارت

به با ر م

ای

از

ارم از ناسیونا یعسعم

خاربه آمریکا را دربسعت پعایعراعت.

به د د یل ر ی داد .یعکعی تعفعوق

کتابی با نام «حاور از آغاز» نو،عتعه

«ناسیونا یسم اسالمی »است کعه

آچه سون زیر خاربه قت

به حاظ حزبی گر ه هعایعی معانعنعد

آقای دی

بریان ملی_ماههعی

آمریکا منتشر ،عده کعه ا در ایع

ن ات آزادی

کتا ا،اره می کند که معا تعععجعب
کردیم نخست زیر ایعران کعامعال ً بعا

ها آن را نمایندگی می کنند.
از توایق های ای

پیشن ادهای ما مواایت کرد.

ایرانی هم پیوند دادن اعا یت هسته

نعاسعیعونعا عیعسعم

زیر خاربه قت آمریعکعا معی گعویعد

ای رژیم با هویت ایعرانعی در قعا عب

پعیعشعنع عادهعا را بعه

،عار «انرژی هسته ای حق مسلعم

قتی ما ایع

،رکت نفت ایران

انگلعیعس دادیعم

آن ا ای طرم را صد در صد تو کردند.
در ادامه توضیح می دهد که ما بععداً

ماست »بود.
در کنار ناسعیعونعا عیعسعم اسعالمعی
ناتوانی برخی نیر های سکو ر ملی

از بانب دست راستی تری

گر ه ها

