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 سوسياليسم، دموكراسي بر بنياد ناسيوناليسم



 )پندار(محسن پزشكپور : پيامي از

  »...!اليحة دفاعية تاريخ«
  :پان ايرانيسم در نبردگاه تاريخ
  نقش مخرب فراماسونري و

 ديگر انديشه هاي جهان وطني و ضد ايراني

 
يشين اندكي پيرامون نقش فراماسونري و ديگر درشماره هاي پ

انديشه هاي جهان وطني عليه ملت ستم كشيده و غارت شدة ايران 
اكنون به گونة بيان اين نمودار خسران بار . مطالبي چند بيان داشتيم

  .در تاريخ معاصر ملت ايران توضيحي اندك بيان مي دارم
  .ايرانيسم مي باشدمدافعه از تاريخ معاصر ايران، مدافعه از پان 

هر چند به سبب هاي گوناگون يكي از هدف هاي حدوث وقايع و 
يورش هاي ضد ملت ايران بدانجا انجاميد كه با برپايي روز واقعه 

با نهايت بي انصافي و خودكامگي، در آن روز ) 1357 بهمن ماه 22(
همة نهاد هاي اقتدار ملت ايران و نيز اميدهاي مردم ستم كشيده و 

 هاي زجرديدة اين منطقه از جهان را زايل و تبديل به نااميدي و ملت
يأس خسران باري نمود اما از همان هنگام، مبارزات وسيعي در دل 
حوادث و وقايع ناشي از آن نقطة سياه تاريخ براي پان ايرانيسم و به 
طور كلي براي همة جنبش ها و تفكرات ضد اسارت، وظايفي سخت 

شناخت وقبول مسئوليتهاي اين وقايع وظايف، را ترسيم نمودكه از
بدين سبب از آن !تاريخي واجتماعي گريزي نيست،گريزي هم نبود

هنگام تا كنون بيش از يك ربع قرن پر حادثه ترين سال هاي تاريخ 
ملت ايران را رقم زده است كه به طور قطع نهضت پان ايرانيسم در 

زهاي ملت ايران مي مقام و موضع نهضتي مسئول و برخاسته از نيا
“ بايد ها”تاريخ را در مي يافت و بر اساس آن » بايد هاي«بايست اين 

مبارزات صفوف رزمندة پان ايرانيسم را به نيازهاي ملت ايران در 
بانگاهي مجمل .مقام نهضتي شناخته شده ومسئول اقدام مي نمود

ير ونيزنگاهي دقيق از زندگي ملت ايران، طي اين سده هاي تاريخ اخ
جامعة بزرگ ايراني،فشرده اي ازنكات و خطوط زندگي ملت ايران 
را بيان مي دارم كه همة ضرورت ها و جنبش ها و مواضع شناخت 

آگاهي براين مسائل و . ملت ايران واين منطقه ازدنيا را با خود دارد
شناخت اين اصول و موارد، همواره راه گشاي مبارزات و تعيين 

به .  سرنوشت ملت ايران، بوده و هست ت،استراتژي مبارزات نهض
اليحة دفاعية تاريخ ”راستي، اين اصول چونان اصول برگزيده از 

  :“معاصر ملت ايران است

يورش و بسيج خصمانة فراماسونري در حوادث سوم شهريور ماه ـ 1
1320:  

 به مانند دهه ها و 1320از روزها و بل ماه هاي پيش از شهريور ماه 
سال نفوذ و حكومت فراماسونري، تالشي همه جانبه بيش از دويست 

صورت مي گرفت كه ملت ايران و نيز پادشاه وقت ايران ـ رضا شاه 
 را در پهنة سياست ها و حوادث دهشتناك تاريخي آن  پهلوي ـ

به دنبال بركناري . زمان، در نوعي بي خبري و غفلت زدگي نگه دارند
، فراماسونر ديگري كه )محمود جم(نخست وزير فراماسونر ايران 

در سازمان فراماسونري بين “ استاد اعظم”داراي مقام استادي و بل 
المللي بود در آن ايام حساس و پر آشوب در جايگاه نخست وزيري 

اين عنصر خطرناك و فراماسونر مشهور، علي . ايران قرار گرفت
منصور، پدر حسنعلي منصور نخست وزير حوادث پس از روز يورش 

  .بود“ 1320سوم شهريور ماه ”من اهري
علي منصور از معدود فراماسونرهايي بود كه در پهنة سياست جهاني 
با اختيارات و اقتداري چونان نخست وزيران بلند پاية دولت هاي 
. وابسته به جبهة متفقين در نبردگاه دومين جنگ جهاني قرار داشت

ايران نقش علي منصور در مقام نخست وزيري دولت شاهنشاهي 
گذشته ازخيانت هاي ديگراين بود كه نه تنها پادشاه وقت 
واصوالًملت ايران رادرغفلت و خواب زدگي حيرت انگيزي قرارداد 
كه دربي خبري كامل ازهجوم ارتش هاي متفقين روس وانگليس 
وآمريكاوعوامل و متحدين آنهاقراردادبلكه به طوركلي مقدمات 

گاهي تمامي مسئولين مملكت ازهم پاشيدگي ارتش ايران ونيزناآ
ازيورش نيروهاي نظامي متجاوزين به ايران دربي خبري مطلق 

  .فراهم كرد
ـ از چندين سال پيش از وقوع جنگ جهاني دوم، بنا به خواست 2

پادشاه وقت، حاكميت فراماسونري در ايراندچار تزلزل شده و  
اهري سازمان ها و مسئوالن طراز اول فراماسونري در نوعي دوري ظ

در واقع . از مسئوليت هاي اجرايي و مديريت ايران قرار گرفته بودند
مي توان گفت فراماسونري كه چندين سال دورازمسئوليت ها و 
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حوادث روز قرار گرفته بودخودرا براي انتقام جويي از ملت ايران 
به دنبال چنين طرح و برنامه اي بود كه بار ديگر . آماده مي ساخت

مقدمات كار براي اجراي يكي از “ علي منصور”وزيريبا قبول نخست 
در آن هنگام . خطرناك ترين خيانت ها به ملت ايران فراهم گرديد

نه تنها طرح حملة ناگهاني به ايران آماده مي شدبه طوريكه بدون 
اعالن جنگ ازطرف متفقين، ارتش هاي آنان اززمين وآسمان 

بامدادسوم (د ودريا،به ايران حملة سرتاسري نظامي نمودن
بلكه بسياري ازسازمان ها و كادر هاي )1320شهريورماه

كه در سرتاسر ايران و به !) بخصوص روس ها و انگليس ها(متفقين
ويژه در ميان طبقات گوناگون مي زيستندكه درسطحي وسيع 
ازمحيط هاي اقتصادي گرفته تاكانون هاي نظامي ودانشگاهي 

يران وصنايع نفت آن زمان وكارخانجات ونيزدرسرتاسرراه آهن ا
  .حضور داشتند

 كه همه در 1320ـ در چنين شرايطي و در شب سوم شهريور ماه 3
خواب بي خبري قرار داشتند شرايط آماده مي گرديد كه در سپيدة 
صبح همان روز نيروهاي نظامي انگليس و اتحاد جماهير شوروي در 

الت وسيع دريا و خشكي و آسمان همة مرزهاي ايران را صحنة حم
خود قرار دهند تا آن تاريخ شايد از نادرترين موارد بود كه بدون 
اعالن جنگ چنين حمله اي نابكارانه از همة جهات و همة مناطق بر 

بدين سان نخست وزير وقت، فراماسونر . ايران صورت گيرد
شناخته شده و دشمن ايران با آن كه از روزها و بل هفته هاي پيشين 

نين يورشي همه جانبه از سوي متفقين صورت مي دانست كه چ
  !خواهد گرفت، شاه را در بي خبري مطلق قرار داد

هر گاه قرار باشد براي ارتكاب يك خيانت بزرگ نخست وزير وقت 
مورد بازخواست تاريخ قرار گيرد، هرگاه ) علي منصور فراماسونر(

ين گزارش هول انگير تر) دادستان تاريخ(قرار باشد مدعي العموم 
خيانت هاي همة ادوار تاريخ ايران رابه آگاهي ملت ايران ودادگاه 
تاريخ برساند بي گمان چنين خيانت وحشتناك فراماسونري و مجري 

به روي صندلي اتهام تاريخ قرار )علي منصور(اين برنامة ضد ايراني 
علي . چنين موردي چونان فرداجالي اين جبهة خيانت است. مي گيرد

اد تاريك و روشن سوم شهريور ماه به نزد شاه رفت و منصور در بامد
حركت نيروهاي مسلح و يورش و هجوم وسائل زرهي سنگين يورش 
كنندگان را از مرزهاي ايران و نيز هجوم ناوهاي جنگي انگليس ها را 

در اين يورش . در پهنة آب هاي خليج فارس به آگاهي شاه رسانيد
ليس، آبادان و خرمشهر را مورد همه جانبه بود كه ناو هاي جنگي انگ

در اين هجوم خائنانه و جنايت كارانه بود كه . تهاجم قرار دادند
دريادار شهيد بايندر را به رگبارگلوله بستند و او را به شهادت 

  .رسانيدند

دريادار بايندر پس از دهه هاي بسيار نخستين فرمانده نيروي 
ي از سوي متفقين به دريايي جوان ايران بود كه با هدف گيري قبل

شهادت رسيد و نيروي دريايي ايران با هجوم انگليس ها در آن 
منطقه پس از مدافعات تن به تن در هم شكسته شد و خون پاك 
بايندر و ديگر دريانوردان ضد استعمار آغاز جنبشي بزرگ را در 

  !تاريخ ايران رقم زدند
 كه يكي از براي ارتكاب اين خيانت بزرگ“ علي منصور”بنابراين 

عواقب آن كشتار دريادالن و درياداران ايران به ويژه دريادار بايندر 
بود اين صحنة شرم آور ازتاريخ حكومت گران فراماسونري را در 

  !ايران ثبت در تاريخ نمود
ـ دولت خائن علي منصوردرجايگاه نخست وزيري ايران به انتشار 4

ط به اعالم اين نكته اعالمية نخست مربو.دو اعالميه مبادرت نمود
از زمين و (بودكه قواي متفقين ازسه جبهه برايران يورش آوردند 

تسليم بدون قيد و ”اعالمية دوم مربوط به اعالم ). آسمان و دريا
ازطرف دولت ايران و دستور به همة رزمندگان ايران كه در “ شرط

هر كجا هستند سالح هاي خود را زمين بگذارند و در نتيجه تسليم 
  .قواي مهاجم گردند

دولت خائن منصور به نمايندگي از سوي هيأت حاكمة خائن مراتب 
تسليم بدون قيد و شرط را اعالم نمود و بار ديگر هيأت حاكمة ايران 
دست بسته تسليم متجاوزين گرديد و بذر خيانتي آشكار و در 
مرحله اي مهم از تاريخ معاصر ايران را براي بهره گيري هاي بعدي 

سرزمين آسيب ديده ايران و براي انجام خيانت هاي هولناك تر در 
  .پاشيد

ـ آغاز رستاخيزـ پس ازآن تسليم بالقيد و شرط خائنانه و دقيقاً 5
پل (دربامدادپس ازآن يورش اهريمني درگوشه وبخشي از تهران 

مقدمات آغاز يكي از مراحل مهم تاريخ ايران، جنبشي بزرگ ) چوبي
 و فرهنگ جامعة ايران نمودارگرديد و با شعار و برگرفته از تاريخ

خون شهداي سوم شهريور ماه مي جوشد ـ ملت ايران انتقام ”مقدس
به جامعة ايراني عرضه گرديد و بر روي ديوارهاي “ خواهدگرفت

شهرتهران وسپس درشهرها و روستاهاي ديگر اين شعار نقش 
ايع عظيم گرفت و پايه هاي رستاخيز پان ايرانيسم و حوادث و وق

ترين جنبش آزادگي بخش ايران پي ريزي شد كه اين سخني است 
چونان بخشي از اليحة دفاعية تاريخ ايران و فرزندان مبارز جامعة 

  .بزرگ ايراني
باشد تا در گفتاري ديگر بخشي ديگر از اليحة دفاعية تاريخبه 

  .آگاهي هم ميهنان مبارز برسد
         پاينده ايران
  1385ماه تهران ـ خرداد 

  85شت و خرداد  ـ ارديبه88 و87   سال هشتم ـ شمارة  3     حاكميت ملت ـ نشرية داخلي حزب پان ايرانيست



  دالوران و مبارزان اجتماعي را فراموش نخواهيم كرد
 

 
 

دكتر زنگنه: از  
 

حدود هفت سال است مهندس حشمت اهللا طبرزدي به جرم 
عشق و ارادت به آزادي و استقرار حكومت قانون عادالنه و 
مردم ساالري و دموكراسي و حقوق شهروندي در اسارت 

 در كنار و همراه او بيدادگران حاكميت فرقه اي است،
دانشجوي مبارز و ايرانخواه منوچهر محمدي به همان جرم 

  .ها در چنگال بيداد و زندان است
پان ايرانيست ها و به يقين همة نيروهاي مبارز و حق طلب 
كه خواهان استقرار حاكميت ملي مي باشند مبارزان راه 
آزادي و عدالت اجتماعي را هرگز فراموش نخواهند كرد و 
حرمت و پاس رنج و ستمي را كه به راه ايران و سربلندي 

  .آن متحمل شده اند نگه مي دارند
ما خواهان آزادي همة زندانيان سياسي و به قول حاكميت 
فرقه اي امنيتي و در واقع عقيدتي هستيم و مي كوشيم كه 
فرياد مظلوميت و حق طلبي و آزاديخواهيشان را به گوش 

  .جهانيان برسانيم
ه موجب اصول مسلم فرهنگ جامعة بزرگ ايراني و ما ب

اعالمية جهاني حقوق بشر خواهان آزادي كامل عقيده، بيان 
آن و دفاع از آن هستيم و هرگز نمي پذيريم كه كسي 

در اسارت و ) هرچه كه باشد(صرفاً به دليل عقيده اي خاص 
  .زندان به سر برد

 و سياسي از پان ايرانيست ها به خيل عظيم زندانيان عقيدتي
جمله مهندس حشمت اهللا طبرزدي، منوچهر محمدي، اكبر 
محمدي، منصور اسانلو، بهروز جاويد تهراني، بينا داراب زند، 
رامين جهانبگلو، ولي اهللا فيض مهدوي، مهرداد لهراسبي، 
مهندس ارژنگ داوودي، امير حشمت ساران، اسد شقاقي، 

تكار، حجت مجتبي سميعي نژاد، مصطفي جوكار، محسن درس

درود مي فرستند و خواهان ... بختياري، مهرداد حيدرپور و 
  .آزادي سريع و بي قيد و شرط همة آن ها هستند

 پاينده ايران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زنداني سياسي و عقيدتي آزاد بايد گردد
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نزديك استصبح 

  
  )اميد(مصطفي بادكوبه اي : سروده اي از

  
  صبـح نــزديك است ياران همتـي

  لشكــر شب را كمــر بـايد شكسـت
  دست اگـر بسته است، ديـوار قفـس

  در ره ايـران بـه سر بــايـد شكست
  تــا كه قـرباني نگردد نسـل عشــق

  قفـل زندان، زودتـر بـــايد شكست
  رونـق بــازار تـــزوير از زر اسـت

  اتحـــاد زور و زر بــــايـد شكست
  ســاخته دشـمن ز جهـل مــا سپـر

  تدانشي شو، كين سپـر بــايد شكس
  در بــه روي پاكبــازان بستـه انــد

  نيست ترديدي كه در بــايد شكست
  خشك مغزان را حصــار تنگ جهل

  گاه هـم بــا شعـر تــر بايد شكست
  گر هنر شد جيره خوار جهل و جور

  شــاخ ايـن ننگ هنـر بـايد شكست



  تالش اروپا براي شيره ماليدن سر حاكميت فرقه اي
  اسماعيل شعوبي: از

  
مبارزه با برخورداري ايران از فن اتحادية اروپا كه امروزه پيشگام 
به تشويق و تنبيه “ چوب و هويج”آوري هسته اي است به روش 

و البته هميشه (ولي آن چنان نامرد هستند . متوسل گرديده است
كه يكي از دلمشغولي هاي اساسي حاكميت فرقه اي را ) بوده اند

وقع كه به صد زبان و التماس آن را به درگاهشان نياز مي كند و ت
دارند كه شيرين ترين هويج پيشنهادي اروپاييان باشد كه امنيت 
حاكميت فرقه اي را تضمين نمايند تا بتوانند با خيال راحت تر و 
بدون دغدغه غرولند حضرات به سركوب مردم ايران و مبارزان 
راه آزادي بپردازند در آن چنان لفافه اي از جمالت و كلمات 

كرده اين بيچارگان فلك زده و دريوزه پيچانده اند كه اگرخداي ن
گي تضمين امنيت، فريب آن ها را بخورند مصيبت دوگانه اي را 
بر ملت ايران تحميل خواهند كرد به اين معني كه براي ماندن 
خفت بار خود در عرصة بين المللي و ادامة ستمگري بر ملت 

 اي ايران به خيالشان مانند اعالمية كذايي الجزاير حاكميت فرقه
  .شان براي دوراني ديگر توسط بيگانگان تثبيت خواهد شد

كه يقيناً حركت توفندة ملت ايران آنچه را كه رشته اند پنبة آن را 
خواهد زد ولي به هر حال دوراني ديگر از سركوب و زجر 
آزادگان و ايرانپرستان از راه مي رسد، ولي خطري كه امنيت ملي 

  . كند بسي خطرناك تر خواهد بودو جغرافيايي ايران را تهديد مي
حمايت از “ اروپاييان پيشنهاد كرده اند”كه روزنامه ها نوشتند 

يك همايش منطقه اي با حضور كشورهاي منطقه و كشورهاي 
ذينفع با هدف و ايجاد سازماندهي امنيت منطقه و يك رابطة 
همكاري در مسائل مهم امنيت منطقه اي از جمله ضمانت هايي 

يت ارضي و حاكميت سياسي، اين پيشنهاد كه به ظاهر براي تمام
براي حاكميت فرقه اي هويج خوش مزه و ضمانت براي حاكميت 
سياسي آن هاست ولي نكته هايي دارد كه بايد مورد موشكافي 

  :دقيق قرار گيرند
ايران به مانند اروپاييان بايد از يك همايش منطقه اي  .1

  .حمايت نمايد
 كشورهاي ذينفع هم بايد در اين همايش منطقه اي .2

 !!باشند

 .ضمانت هايي براي تماميت ارضي داده شود .3

 .ضمانت هايي براي حاكميت سياسي داده شود .4

پرسش اينجاست كه منظور از ضمانت تماميت ارضي كدام كشور 
ايران يا ساير كشورهاي منطقه؟ اگر تماميت . مورد نظر است

  :ارضي ايران مطرح است 
  !ز آن نام نبرده اند؟چرا به صراحت ا. الف
كشورهاي منطقه در كدام حد و اندازه اي هستند كه بتوانند . ب

امنيت ايران را به خطر بياندازند كه حاال به ايران در مورد تماميت 
  !ارضي تضمين بدهند؟

كشورهاي ذينفع جز كشورهاي استعمارگر و غارتگر چه . پ
  ! مفهومي دارند؟

تماميت ارضي  مورد ايگان دربه همس ايران بايد كشور آيا .ت
 مثالً به امارات بيابانگردان و خطر همين آنها تضمين بدهد،

جاست كه باحضوركشورهاي ذينفع غارتگر تضمين تماميت ارضي 
كشورهاي منطقه هيچ مفهومي جز سلب حاكميت ملي ايران و 
تهاجم به تماميت ارضي ايران نخواهدداشت و اين عبارات گنگ 

همسايه وخالف مصالح ملي  رهاي بي بنيادفقط در مسير كشو
  .ايران است

ننگ و نفرين بر : دست آخر و به اصطالح شاه بيت مقاله آنكه
حاكميتي كه ادامة حاكميت سياسي و حيات خويش را در تضمين 
هاي بيگانگان غارتگر بجويد در حاليكه اگر فرقه اي نبود و 

و استوارترين بزرگترين ) كه هرگز نمي تواند باشد(مردمي بود 
  .تضمين را از حمايت عمومي مردم ايران به دست مي آورد

 پاينده ايران
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منوچهر يزدي: از  
 

  رمزي كالرك باني تأسيس جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر در ايران  
  چهرة مرموز با اقدامي موذيانه براي فروپاشي ايران  
  راندازي شركت نكردرهبر حزب پان ايرانيست در طرح ب  
چگونه مي توان از سقوط مجدد در گردآب ساخته و پرداختة روشنفكران چپ بين المللي   

  جلوگيري كرد؟
 

جمعيت ايراني «در شمارة گذشته وعده دادم جريان تأسيس 
شرم آور است ولي . را بنويسم» دفاع از آزادي و حقوق بشر

نهضت آزادي به  حضور يك آمريكايي در قلب  ؟...چه بايد كرد
ولي ... نام دفاع از آزادي ولي براي اعالم آزادي، دردناك است

از حقيقت گريزي نيست، بايد پرده ها را باال زد و چهرة واقعي 
جريان هاي سياسي را كه مدعي آزادي و عدالت اجتماعي 

  ...!هستند معرفي نمود
 سالي است...  را بايد خوب به خاطر بسپاريم 1354باري ـ سال 

كه پروژة فروپاشي نظام شاهنشاهي ايران مراحل مطالعاتي و 
آزمايشي اش را طي كرده و به فاز اجرايي رسيده بود در واقع 
تشكيل جمعيت مذكور استارت فروپاشي اقتدار ملت ايران در 

  ...!اين سال به حساب مي آيد
در آن سال رمزي كالرك دادستان سابق يايالت متحدة آمريكا 

ز سرمايه داري غرب يكي از كوتوله هاي سياسي و چهرة مرمو
مزدوري كه براي پروژة ايران استخدام شده بود مأموريت 
يافت بين مخالفان نظام پادشاهي در ايران و خارج از كشور 
هماهنگي و پيوند رسمي برقرار كند و صداي اپوزيسيون داخل 

  .را از طريق مجامع جهاني روي آنتن ها ببرد
 جهان را عليه حكومت ايران و مردم ايران تا افكار عمومي

  ...برانگيزاند

با اين مأموريت، رمزي كالرك به ايران آمد و براي مالقات و 
ديدار با رهبران گروه هاي سياسي مخالف به رايزني پرداخت 
و باألخره موفق شد با رهبر نهضت آزادي آقاي مهندس 

زادي را با بازرگان ديدار كند و طرح تأسيس جمعيت دفاع از آ
ايشان مطرح سازد ـ اين ديدار ها با دوستان آقاي بازرگان نيز 
انجام شد و يارگيري آغاز گرديد، پيدا كردن آدم هاي جاه 

وي . طلب و مخالف رژيم مشكل نبود و آقاي كالرك برد
توانست به ياري نهضت آزادي آقايان علي اصغر حاج سيد 

كه ( ناصر مينا چي جوادي ـ كريم سنجابي ـ اسداله مبشري ـ
الزم . و حسن نزيه را گرد هم آورد) مترجم آقاي كالرك بود

، گروه 1355 و 1356به يادآوري است كه در سال هاي 
پارلماني پان ايرانيست در مجلس شوراي ملي به دليل 
سخنراني ها و اظهار نظر هاي قاطع و منطقي پيرامون مسائل 

صي برخورداد مملكتي در مجلس از شهرت و محبوبيت خا
بودند و آقايان محسن پزشكپور و دكتر محمدرضا عاملي 
تهراني دو تن از رهبران حزب پان ايرانيست چهره هاي 

بدين روي نهضت ... مطرح پارلمان ايران به شمار مي رفتند 
آزادي ها تصميم گرفتند از آقاي پزشكپور براي عضويت در 

 و يك مبارز جمعيت دفاع از آزادي به عنوان يك حقوق دان
سياسي خوشنام و شجاع دعوت به عمل آورند لذا آقاي 

  كالبد شكافي نهضت آزادي
  يا

 روشنفكران ملي ـ مذهبي
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بازرگان و يداله سحابي و آقاي حسن نزيه با قرار قبلي به 
ديدار آقاي محسن پزشكپور رفتند و قصد و نيت خود را بيان 
داشته از ايشان تقاضاي قبول عضويت در جمعيت را نمودند ـ 

ي سياسي يد طواليي آقاي پزشكپور كه در تيزبيني و هوشيار
دارند، سخنان آقايان را با دقت گوش فرا داده و به كسب 

اين ديدارها در سه جلسه ... اطالعات و طرح سؤاالت پرداختند
ادامه يافت و عاقبت آقايان اذعان داشتند كه رمزي كالرك 
پشت سر اين جريان قرار دارد و از حمايت آمريكا 

كه به ذهن آقاي پزشكپور برخوردارند ـ مسلماً اولين سؤالي 
متبادر مي گشت اين بود كه نهضت آزادي با ايدئولوژي صد 
در صد مذهبي و مغايرت هايي كه احكام اسالم با حقوق بشر 
دارد و تضادهايي كه با آزادي هاي مصرح در حقوق بشر دارد 

  !!؟...چگونه مي تواند طرفدار حقوق بشر باشد
 سياسي محسن پزشكپور دومين سؤال كه در ذهن بيدار و خرد

ناشي مي شد اين بود كه چرا آقاي رمزي كالرك يهودي االصل 
و فراماسون و وابسته به حزب دموكرات آمريكا و طرفدار 

  ؟...جناح چپ سوسيال دمكرات ها، وارد اين معركه شده است
سومين سؤال يك پير سياست از خود اين بود كه اين آقايان 

ليل همراهي و همكاري با سياست تا به حال شاهنشاه را به د
هاي آمريكا، نوكر غرب مي خواندند حال چه شده كه خود 

و به پشتيباني از آنان در ... حلقة چاكري به گردن انداخته اند
  !!؟...مبارزه با شاه مفتخر هستند

طبيعي است كه بوي توطئه مشام هر آدم ميهن پرستي را 
انيستي آن كه تك چه رسد به نوع پان اير... تحريك مي كرد

  ...تك سلول هاي بدن اش در عشق به ايران زنده است
بنابراين اين ديدارها بر خالف نيات آقايان جبهه ملي و نهضت 
آزادي و عالفان سياسي كه در اين جمعيت گرد آمده بودند به 
نتيجة مطلوب نرسيد و آقاي پزشكپور همكاري با اين جمعيت 

ا مي دانيد كه ما پان ايرانيست ها شم... «: را رد كرده و گفتند
به فروپاشي نظام اعتقاد نداريم بلكه به جاي براندازي، به اصل 
تكميل و تصحيح معتقديم و من از اين جريان بوي فروپاشي 

  »...!استشمام مي كنم
شايد براي اولين بار بوده باشد كه در يك مذاكرة جدي آقاي 

حكم و منطقي روبرو بازرگان و ياران شان با چنين استدالل م
شدند ولي گويا آن چه كه در مبارزات سياسي دهة پنجاه جايي 

ايدئولوژي ...!! نداشت منطق و خرد سياسي بود و بس 
انترناسيوناليستي ديني و لنيني همه را مسخ كرده بود و به 
چيزي كمتر از براندازي و مرگ شاه نمي انديشيدند به هر 

 و يداله سحابي جلسه را ترك حال آقايان بازرگان، حسن نزيه
كرده و به انتخاب ديگري همت گماشتند و به آقاي 
عبدالكريم الهيجي رسيدند و او مشتاقانه دعوت را پذيرفت و 
زير چتر حمايت رمزي كالرك فراماسونر يهودي، آمريكايي 
به نام دفاع از آزادي قرار گرفت و امروز ايشان بر خالف 

، مرفه و آسوده و فارغ الحال در بسياري از ياران نهضتي شان
اروپا به سر مي برد و گاهي اوقات از عنايات اتحادية اروپا 
برخوردار است تا جايي كه مي تواند در انتخاب خانم شيرين 

  ...!عبادي به عنوان برندة جايزة نوبل نقش آفرين باشد
اما پزشكپور كه به فرداي ايران و اسارت يك ملت بزرگ مي 

اين دعوت كه مسلماً پاداش هايي را در پي داشت انديشيد به 
پاسخ نه داد و صد البته كه به هنگام خالفت دولت موقت، مورد 

پزشكپور تحت تعقيب . بي مهري هاي فراوان قرار مي گرفت
دادگاه هاي انقالب دولت موقت قرار گرفت، پروانة وكالتش 
لغو شد، اموال موروثي اش مصادره گرديد و دكتر عاملي 

هراني در نهايت بي گناهي به جوخة اعدام سپرده شد و خون ت
پاك اش در زمان صدارت آقاي بازرگان اين رهبر جمعيت 

  .دفاع از آزادي و حقوق بشر بر خاك مقدس ايران ريخت
ائتالف نهضت آزادي و جبهه ملي در تأسيس جمعيت 
طرفداران حقوق بشر و دفاع از آزادي بر جاي علي تكيه زدند 

بيگناهان اعدام شده صندلي اين آقايان طرفدار حقوق و خون 
اين آغاز يك فريب و رياي سياسي ... بشر را در خود فرو برد

مي نمود، ائتالف جبهه ملي و نهضت آزادي كه بر جاي دولت 
هويدا ها تكيه زدند به اندازة هيچ يك از نخست وزيران و 

ر پيشگاه وزيران نظام گذشته مردانگي و آزادگي نداشتند كه د
  ...ملت ايران اظهار ندامت و توبه نمايند

پس از ... آقاي رمزي كالرك ياران را رها نكرد... به هر حال
تأسيس جمعيت مذكور و به راه اندازي طوفان تبليغاتي در 
جهان عليه شاه و باألخره فروپاشي نظام، سر و كلة ايشان در 

 نزديكي و خانه اي در. پاريس، در نوفل لوشاتو هم پيدا شد
مجاورت اقامتگاه امام خميني اجاره كرد و راهنما و هدايتگر 
آقاي ابراهيم يزدي و مترجم ايشان در ديدار با امام شد ـ 



رمزي كالرك از نهضت آزادي و جبهه ملي به عنوان يك محلل 
بهره جست و چون شايستگي الزم را در آنان نديد به راحتي از 

  ...! سر ديگران كشيدآنان دل بريد و دست عنايت بر
رمزي كالرك هم اكنون زنده است و سومين حضورش را در 
بغداد شاهد بوديم او در دادگاه صدام حسين شركت كرد و به 

رمزي كالرك بمباران . پرداخت) سيا (CIAدفاع از اين چهرة 
شيميايي صدام را حق مسلم او مي دانست و اظهار مي داشت 

ت خود حق داشت، دست به صدام براي دوام و بقاي حاكمي
  ...!!بمباران شيميايي بزند

رمزي كالرك هم اكنون نيز از چهره هاي فعال منطقه است و 
...!! هم چنان كه ملت ايران و مردم عراق را به آزادي رسانيد

اين نعمت آمريكايي و هدية فراماسونري را براي كشورهاي 
  .ديگر منطقه نيز به ارمغان خواهد برد

 بر سر جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر در سخن... آري
حال خوانندة عزيز بد نيست به گوشه هايي از . ايران بود

  .اقدامات اين جمعيت به رياست آقاي بازرگان اشاره كنم
 تعداد زيادي اعالميه خطاب به 1357 و 1356در سال هاي 

مقامات مذهبي و سازمان ها و مقامات بين المللي صادر كرد كه 
رونوشت .  آن ها در يادنامة نهضت آزادي مندرج استهمة

همة اين اعالميه ها براي صادق قطب زاده به پاريس ـ دكتر 
ابراهيم يزدي به آمريكا و سازمان هاي عفو بين المللي و 
صليب سرخ ارسال گرديده است كه تنها به منظور بهره 
اد برداري تبليغاتي و تهية خوراك براي رسانه هاي غربي و ايج

اشاره به . جو دشمني عليه نظام پيشين صورت مي گرفته است
يكي از اين نامه ها مي تواند نمونه اي باشد از خروارها نامه و 

نامه اي . اعالميه و طرز فكر و عملكرد جمعيت دفاع از آزادي
خطاب به رياست دادسراي استان تهران و با امضاي احمد صدر 

ضدت و حمايت از حاج سيد جوادي رئيس كميسيون معا
نوشته شده كه عيناً درج مي ) وابسته به جمعيت(زندانيان 

  :گردد
  رياست دادسراي استان تهران   

  
 آقاي مهندس صالحي مبني بر 57 / 8 / 8فتوكپي نامة مورخ 

اين كه فرزندش خانم سيمين صالحي كه به حبس ابد محكوم 

ست به علت بيماري چشم و يافته و در زندان قصر زنداني ا
جهاز هاضمه و شكستگي پا در مخاطره است و حاضر است به 
هزينة خود او را معالجه نمايد به پيوست ارسال مي گردد، 
دستور فرماييد نسبت به وضع وي رسيدگي و نتيجه را اعالم 

  .دارند
  كميسيون معاضدت قضايي و حمايت از زندانيان

  احمد صدر حاج سيد جوادي
  :گان رونوشتگيرند

  ـ دادسراي شهرستان تهران جهت اقدام مقتضي1
  ـ آقاي صادق قطب زاده جهت اطالع2
  ـ آقاي دكتر يزدي در آمريكا جهت اطالع3
  ـ آقاي مهندس صالحي جهت اطالع4
  

حال براي اين كه خوانندة عزيز بداند آقاي احمد صدر حاج 
شر سيد جوادي كه خود عضو جمعيت دفاع از آزادي و حقوق ب

بوده و در نهضت آزادي عضوي فعال به شمار مي رفت از چه 
كساني حمايت مي كرده و حقوق بشر چه كاربردي در ايران 
آن روزگار داشته است، به معرفي افراد و تشريح ماجرا مي 

  :پردازم
آقاي مهندس صالحي پدر خانم دكتر سيمين صالحي، سرگرد 

بزواري رانندة توده اي و فردي ماجرا جو بود كه با حسن س
سابق كيانوري رهبر حزب توده و مادر پرويز حكمت جو 
تماس نزديك و مداوم داشته و ماجراهايي آفريده كه در جاي 
ديگر به آن مي پردازيم فقط براي معرفي شخصيت اين آقا 
اضافه مي كنم كه نامبرده دوست و همكالس سرتيپ رضا 

، رابطة اين زندي پور رئيس كميتة مشترك ضد خرابكاري بود
دو به هم بسيار دوستانه و سرتيپ زندي پور به خانوادة 

اما سيمين صالحي دختر ... صالحي محبت بسيار مي كرد
مهندس صالحي بر خالف آيين دوستي و حرمت نان و نمك، 
محل زندگي زندي پور را به كميته يا جوخة اعدام سازمان 

ادگي مجاهدين خلق معرفي و ترتيب ترور اين دوست خانو
خود را دادند و تيم ترور با شركت وحيد افراخته ـ مرتضي 
صمديه لباف ـ محسن سيد خاموشي ـ سيمين تاج جريري ـ 
شهرام ـ فاطمه تهراني ـ دكتر مرتضي لباف نژاد ـ مهدي 
غيوران در آستانة سال نو تيمسار زندي پور و رانندة او اسداله 



ري است كه مرتضي عطوفي را به قتل رساندند ـ الزم به يادآو
صمديه لباف عضو تيم ترور خود نيز به فرمان سازمان به دست 
وحيد افراخته دوست و همرزم اش ترور و زخمي شد و پس از 
اين ترور ها بود كه بهرام آرام و محمدتقي شهرام دو تن از 
رهبران مجاهد با وساطت خانم اعظم طالقاني با آيت اهللا 

قت كرد كه پيروان اش وجوة طالقاني ديدار و ايشان مواف
شرعي را به سازمان مجاهدين خلق بپردازند و از محل همين 
وجوهات بود كه خانه هاي تيمي و اتومبيل و وسايل قتالة ديگر 

  ...!!تهيه شد تا حقوق بشر نهضت آزادي تأمين گردد
  :و اما از خانم دكتر سيمين صالحي هم بخوانيد

واقع در خيابان آقا شيخ  در يك خانة تيمي 1353در مرداد 
هادي در نزديك چهارراه جامي دكتر سيمين صالحي ـ حميد 
جوهري و لطف اله ميثمي مشغول ساختن بمب هاي انفجاري 

 مرداد اقدام به خرابكاري و انفجار نمايند 28بودند، تا در شب 
 شب يكي از 8و جان عده اي بيگناه را بگيرند اما حدود ساعت 

 هر سه به شدت مجروح گرديدند، ميثمي بمب ها منفجر شد و
از هر دو چشم و دست ها و صورت به شدت آسيب ديد ـ 
چشم سيمين خانم مجروح گرديد و انگشتان دست حميد 

سيمين صالحي و جوهري با به جاي ...! جوهري قطع شد
گذاشتن لطف اله ميثمي كه سخت مجروح شده و توان حركت 

سيمين صالحي در حين . نداشت از منزل خارج و فراري شدند
فرار به يك رانندة اتومبيل شليك كرده و ماشين او را مي 
گيرد و به فرار خود ادامه مي دهد ولي نزديك بيمارستان 
طرفه تصادف مي كند و توسط يك استوار دستگير مي شود، 
جوهري هم بازداشت مي گردد، سيمين خانم فرزند آقاي 

داشت حامله بود و خود مهندس صالحي توده اي به هنگام باز
نيز اعتراف كرد از بهرام آرام رهبر سازمان مجاهدين خلق 
باردار شده است ـ ايشان در بيمارستان شهرباني وضع حمل 
كرد و نام فرزندش را هم سحر گذاشت ـ آقاي لطف اله ميثمي 
هم اكنون در حيات هستند و كارهاي مطبوعاتي مي كند ولي 

، ايشان جراحات وارده بر بدنش در تظاهرات روزهاي انقالب
  ...!!را نتيجة شكنجة ساواك معرفي مي كرد

مالحظه فرموديد نامة آقاي حاج سيد جوادي در حمايت از 
سيمين صالحي ـ مشخص است كه در ترورها و انفجار ها دست 

آيا .. داشت وخود درپايمال ساختن حقوق افراد پيشگام بود

ي كالرك مورد حمايت چنين افرادي بايد به دستورهاي رمز
  مجامع جهاني قرار گيرند؟
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  !صداي زنگ ها كم است يا گوش ها كر هستند؟ 
  !؟...اي مگس عرصة سيمرغ نه جوالنگه توست  
  ...!!آذري زبان ها، حتماً بخوانند  

  
گوشه و كنار كشور از دو سال قبل صداي زنگ هاي خطر از 

عزيزمان ايران شنيده مي شود، به استثناي كردستان كه از قبل 
از انقالب جايگاه نيروهاي چند گونه انديش چپ و راست بوده 
و بعضي از احزاب و رهبران سياسي آن ها، مردم را دچار 
سرگرداني كرده اند، در بقية نقاط كشور، حدود دو سال است 

  .تماعي و قومي استكه دستخوش بحران هاي اج
سه منطقة حاشيه اي كشور  خوزستان، بلوچستان، آذربايجان

ضمن آن كه مي توانند محل تالقي دشمنان ايران باافرادمزدور 
و فريب خورده باشند، از سه ويژگي خاص برخوردارند كه با 
يكديگر قابل مقايسه نيستند اما هر سة آن ها مي توانند از يك 

 باشند و آن مقابلة حاكميت فرقه اي با وجه اشتراك برخوردار
  ..!!تاريخ اقوام ايراني

ايران كشوري است چند قومي و نه چند مليتي، قوم هايي كه از 
بامداد روشن تاريخ تا به امروز زير سقف آسمان آبي ايران و 
بر روي خاك بزرگي در كنار هم زيسته اند و تاريخ و فرهنگ 

خي كه از فراز و فرود ها و همان تاري. ملي ما را ساخته اند
مقابله با بيگانگان و زيستن هاوآفريدن هاحكايت مي 

همان تاريخي كه از پشت سنگرها و آفرينش فرش هاي .كند
مينياتور ـ قالي ـ گليم ـ معماري ـ كاشي كاري ـ نقاشي و گچ 
... بري و خط و تذهيب و شعر و موسيقي و كالم سخن مي گويد

 مشترك مردان و زنان ايراني از هر از آن چه كه زمزمه هاي
و اينان آن چنان به هم پيوسته اند ... قوم و تيره اي بوده اند 

كه هيچ تهاجمي از آن سوي مرزها و درون مرزها نتوانسته اين 
  .رشتة مستحكم را از هم بدرد 

در آن روزگاران كه ايسم هاي وارداتي از غرب و شرق به 
 شاعر ملي ما، هويت نظامييران جنگ مفاهيم نرفته بودند، در ا

  :ملي را اين گونه تعريف مي كرد
  همه عـالم تن است و ايـران، دل
  نيست گـوينده زين قياس، خجل
  چون كه ايـران دل زمين بـاشد
  دل، ز تـن به بــود، يقين بـاشد

در عصر صفويان هم كه هويت ملي در معرض طوفان حكومت 
عده اي بار سفر . فتشيعي و اختناق سياسي دولت قرار گر

اما باز هم ... بستند و هم چون امروز ديار غربت برگزيدند
عشق به ميهن، لحظه اي آنان را از انديشيدن به سرزمين مادر 

كليم كاشاني بود كه از سرزمين هند در هواي  بازنداشت و
  :ميهن سرود

  گرچه در خاك وطن، گوشة آبادي نيست
  بـادمبــاز، دلبستة آن خــاك، خـراب آ

نه حاكميت فرقه اي ... ماملتي بي نظيرو تاريخي بي نظير داريم
را اولين بار است كه تجربه مي كنيم و نه استبداد سياسي و 

اما در دورن اين ملت چيزي جوشيده است كه ...!! ... مذهبي را
همة توطئه ها ـ بي مهري ها ـ قهرها و غضب ها را خنثي كرده 

  ...است
اريخ ايران را نمي خوانند و اين ملت را نمي حاكميت ها ـ گاه ت

شناسند و در گوش هايشان پنبه گذارده اند و صداي زنگ 
هاي خطر را نمي شنوند و مسائل ملي را با چماق به سراغش 

و اين درست همان پاشنة آشيل حكومت ها بوده ... مي روند
  .است

!؟...نيست ها مي گويندپان ايرا  
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و اما اين اشكال عدم آگاهي تاريخي به دولتمردان حاكم 
صر نمي شود، گاه جوانان پر شر و شور كه حوصلة كتاب منح

به هر جمعيتي ... خواندن ندارند نيز بر اين دام مي غلتند و 
  .!!و جفت بدحاالن و خوشحاالن مي شوند... ناالن مي شوند 

مطالبات ... آنچه كه درآذربايجان روي داد،سخت غم انگيز بود
ي و ميراث برحق يك قوم ميهن پرست كه پاسدار فرهنگ مل

دار هويت ملي بوده اند با نفير شوم مشتي تجزيه طلب به نام 
پان توركيست عجين گشت و فضاي آن جمع دلسوز را 

  ...بدجوري متعفن ساخت
ما پان ايرانيست ها بارها، حضور جمع قليلي از مزدوران 
حكومت تركيه و اران اشغال شده را بازگو كرده بوديم و از 

ة دشمن آواي گرگ ها را سر مي دهند اين كه شغال هاي بيش
تا تكه استخواني نصيب شان شود ابراز نگراني كرده بوديم 
ولي حاكميت فرقه اي كه همه چيز را از دريچة چماق مي 
نگرد، نه به آن مطالبات بر حق مردم غيور آذربايجان وقعي 
نهاد و نه به صداي زوزة گرگ هاي گرسنه و آوارة بيابان 

  ...!توجهي نشان داد
اماازشماچه پنهان،اين كشورصاحب دارد ـ مالك دارد ـ دلسوز 

... به اميد حكومت سركوبگر ننشسته است. دارد، نگهبان دارد
اين كشور ملت دارد ـ ملتي كه خوب مي فهمد،خوب زندگي 
كرده وازدرون آتش حوادث سالم عبور كرده است و اين 

  : است توصية يك ملت
آقايان، مسئولين ... گوش هايتان برداريدلطفاً پنبه هايتان را از 

پنبه ها را ... و شما نيز پان توركيست ها ائتالفتان مبارك نيست
برداريد شايد صداي زنگ تاريخ ايران و آواي شكوهمند يك 

وگرنه پان ايرانيست ها هوشيار و ... ملت بزرگ را بشنويد
  .بيدارند

  
  اي مگس عرصة سيمرغ نه جوالنگه توست   

  ...!   عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري     
ساز ناكوكي شنيده مي شود كه سخت دل آزار است و اين هم 
از بركات حاكميتي است كه خود رهبريت يك اركستر ناهم 

 سال به عهده داشته و به ديگران 27خوان و ناموزون را طي 
آموخته است كه مي شود از هر سازي، صدايي و از هر كله اي، 

  ...! شنيد و دق نكرد و روانة گورستان نشدنفيري

مدتي است كه از زبان و قلم روشنفكران بسيار ناآگاه و بي 
خرد و بي دانش مي شنويم و مي خوانيم كه چرا زبان فارسي 

  !؟...بايد زبان رسمي كشور باشد
تحميل  و يا ملل غير فارس و سلطة آنان بر شوونيسم فارس

هاي آنان است ولي هرگز از خود ، از نظر پراكسي زبان فارسي
 سال سلسله 850سؤال نكرده اند چرا در كشوري كه حدود 

هاي ترك زبان غزنوي ـ سلجوقي ـ قراقويونلو ـ صفويه، 
زبان فارسي هم ... افشاريه و قاجاريه بر آن حكومت راندند 

؟و دراين ...چنان زبان رايج، رسمي و قابل احترام آنان بود
ن ترك در حذف زبان فارسي و جايگزين  سال چرا حاكما850

؟ چرا شعراي ...كردن زبان تركي به جاي آن اقدامي نكردند
همة آن دوران محكم ترين،زيباترين ونغزترين آثارشان را به 

؟ ...زبان فارسي سرودند و به فرهنگ ملي غناي ويژه بخشيدند
چرا در طي قرون و اعصار هيچ يك از لهجه هاي ايراني 

؟ راستي چرا ...يگاه رفيع زبان فارسي را اشغال كندنتوانست جا
مولوي در خاك سالجقه ترك زبان بزرگ ترين اثر عرفاني و 
ادبي خود را به زبان فارسي سرود؟ و يا چرا نظامي گنجوي ـ 
خاقاني شرواني، شيخ شبستري، صائب تبريزي، قطران 

به ... استاد شهريار و  عمادالدين نسيمي و تبريزي ـ
  دي بناي پرارج زبان فارسي كمك و ياري رسانيدند؟شكوهمن

آيا آن ها هم از ترس رضا شاه و محمدرضا شاه به پان 
  ؟..فارسيسم گرويدند

پاسخ به اين سؤاالت مي تواند ناآگاهان بي غرض و مرض را 
بر سر خرد آورد ولي با مغرضان جيره خوار بايد با ادبيات 

س عرصة سيمرغ خودشان سخن گفت و يادآور شد كه اي مگ
  ...!نه جوالنگه توست

و اما موقعي كه علي يف در سرزمين اران اشغال شده سخن 
و سپس !! »...من پدر ترك هاي جهان هستم... «مي پراكند كه 

سر كيسه را شل مي كند آن گاه جمعي اندك كه در رنج بي 
، جذب او مي شوند و اراجيف +پدري به سر مي برند
ر شوروي سابق را بر زبان جاري مي فرهنگستان اتحاد جماهي

سازند و يا موقعي كه در تركيه ـ كانون پان توركيست هاي 
مزدبگير تشكيل مي شود و صهيونيسم بين المللي آب و دانة 
اين كانون را فراهم مي سازد و با عكس العملي مواجه نمي 



شوند، آن گاه بايد منتظر شنيدن شعارهاي آنان دركوچه 
  .بود... اروميه و مراغه و وخيابان تبريزو 

و حاصل آن كه، در اين آشفته بازار سياست، وقت آن نرسيده 
كه ملت ايران مطالبات تاريخي اش را مطرح سازد و 
قراردادهاي تحميلي گلستان و تركمن چاي را به زباله داني 
تاريخ سرازير كند و اقوام ايراني دربند را به دامان مام ميهن 

غرافياي تاريخي را روي ميز مذاكره قرار بزرگ فراخواند و ج
  !؟...دهد

  
  ...!آذري زبان ها حتماً بخوانند  

در سلسله مقاالت كالبد شكافي روشنفكران در ايران به 
توصيف زندگي و اوضاع و احوال آقاي رضا براهني خواهم 

ولي اكنون با توجه به جنجالي كه پيرامون يك ... پرداخت
ند، الزم است برادران آذري ما به بخش كاريكاتور به راه انداخت

هايي از نظرات رضا براهني آگاهي يابند و مالحظه نمايند كه 
  .اين مطالبات در برابر آن كاريكاتور قياس مع الفارق است

بخش هايي از مقالة رضا براهني كه در سايت هاي اينترنتي 
  :آمده است

تار در شاه سابق همة فرصت هاي كثرت فرهنگي را با كش... «
تبريز ـ زنجان ـ اردبيل ـ مهاباد و شهرهاي كردستان از بين 
برد و در واقع اصل اساسي دموكراسي در ايران، يعني با سواد 
شدن در عصر تعليم و تربيت به زبان مادري را تبديل به 

  .يادگيري زبان فارسي، يعني زبان يك سوم مردم ايران كرد

    
ايران كه عبارت بود از مدرسة پس از ورود مدرنيته به ... «

جديد ـ تعليم و تربيت جديد، هيچ كس از باشعورهاي كشور 
بي شعورترين شعارها كه زبان رسمي كشور نبايد زير بار 
 مي رفتند چرا كه سه چهارم مردم ايران هرگز فارسي است

بوي تحصيل به مشام شان نخورد به دليل اين كه تحصيل به 
خواهد قيد رعيت بودن را از سر خود زبان ارباب، اگر رعيت ب

  »...وا بكند به درد هيچ رعيتي نمي خورد

    
فكر مي كردند كه كشور از طريق حاكميت زبان فارسي ... «

برسراسرايران پا برجا مي ماند، در حاليكه راسيسم پهلوي ـ با 
بي سواد نگه داشتن روشنفكران كشور در زبان مادري شان در 

بان فارسي دست روحانيت را در اين حوزه ها حوزه هاي غير ز
به كلي باز مي گذاشت از يك سو و كينه ايجاد مي كرد بين 
مردمان غير فارس و فارس از سويي ديگر ـ و نژاد پرستي 
غريبي را در ميان روشنفكران فارس و فارسي نرده ايجاد مي 
كرد كه نمونة بدخيم و عقب ماندة آن را در امثال دكترجالل 

  »ني و اصحاب او مي توان ديدمتي
آيا كشف حجاب مهم تر بود ـ آيا دادن : سؤال اين است... «

حق انتخاب شدن و انتخاب كردن براي زن ها مهم تر بود ـ يا 
و حقيقت اين كه ... تدريس و تعليم و تربيت به زبان مادري 

آن زن ها كه انتخاب شدند چه گلي بر سر مادرها و دخترهايي 
زبان دكان دو سوم آن ها قرار بود باز هم به زدند كه كو

  ... تحصيالت پيدا كنندفرمايشي پهلوي ها

    
بنگريد صالح ترين ... در خارج از كشور هم دعواست... «

دعوت كنندگان را كه وقتي قانون اساسي مي نويسند، اول مي 
: گويند، زبان رسمي كشور زبان فارسي است و بعد مي گويند

راني با هم مساوي هستند و اين را به نام تجدد مي همة اقوام اي
  ».نوسند

    
من در اين ترديد ندارم كه اگر زنده ياد دكتر مصدق درك ... «

متوسط تري از دموكراسي مي داشت در همان زمان كه نفت را 
ملي اعالم كرد، مسألة اصلي قانون اساسي، يعني موضوع 

 مي كرد و از روح گسترده شوراهاي ايالتي و واليتي را نيز احيا
و بال ديدة آن زنده ياد ديگر، يعني سيد جعفر پيشه وري كه 
به حيلة قوام و استالين در باكوي باقراوف تن اش را تشريح 
كرده در جذام خانة باكو دفنش كردند الهام مي گرفت و 

 را بر اساس كثرت اقوام و مليت هاي دموكراسي چند سري
 هزار 6 يا 5فاتحة حكومتش را ايران شكل مي داد هرگز 

لومپن برادران رشيديان و كرميت روزولت و سرلشكر زاهدي 
  »...پرورش يافته در نازيسم هيتلري نمي توانستند بخوانند

... ترهات اين روشنفكر چپ سرمايه داري غرب را خوانديد
حال قضاوت كنيد، كاريكاتور روزنامة ايران اهانت آميز بود يا 

 !ي يك بيمار رواني به تاريخ ملت بزرگ ايران؟لجن پراكني ها
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 ـ بوسه بر جايگاه يكتاپرستي و خاستگاه نبرد بر ضد 1991هفت ماه مه 
 استعمار

  
  :سرور محسن پزشكپور رهبر نهضت ضد استعمار پان ايرانيسم

  »فنا در آرمان به ميعادگاه عشق رسيدم«
 

رهبر نهضت ”رسانيم كه پيام آور پان ايرانيسم و به آگاهي مي 
پس از سال ها تبعيد و دوري الزامي و “ ضد استعمار پان ايرانيسم

 بعدازظهرروز سه شنبه 45/11اجباري از وطن مقدس ساعت 
با پرواز ايران اير در فرودگاه مهرآباد بر خاك 1991هفتم ماه مه

  .مقدس ميهن بوسه زدند
  :ايشان با شيفتگان راه اين نبرد چنين بودخالصة مذاكره و پيام 

به سرزمين مقدس  دگر سپاس مي گويم كه بار خداي بزرگ را
يكتاپرستي و فرهنگ همه  اين جايگاه شكست ناپذير ـ ايران

  .بوسه زده ام برضداستعمار انساني وخاستگاه نبرد
هر چند ذره ذرة وجود من از آن هنگام كه خودِ خويشتن را 

ون ـ هرگز از اين ميعادگاه بزرگ عاشقان وارسته و يافتم، تا كن
  .آزادة جهان و اين جامعة سرفراز دور نبوده است

هر چند در اين سال هاي دوري جغرافيايي از سرزمين مقدس كه 
بي گمان به فرمان سرنوشت صورت گرفت با همة رنج ها و 
مخاطرات و غم ها همچنان جان در كف و با عشقي آتشين به راه 

نبرد را دنبال “ ايران بزرگ و جامعة سرفراز ايراني”ود مقدس معب
نمودم، هر چند چونان پنجاه سال گذشته در رزم ضد استعمار 
لحظه اي درنگ نكردم، اما اكنون سر از پا نمي شناسم كه 

فنا «منصوروار به ميعادگاه عشق رسيدم و با همة وجود و هستي 
  .راه مقدس را دنبال مي كنم» در آرمان

 در .“پيمان بر وفاست”ياران ـ مبارزان ضد استعمار، بدانيد كه 

اين مقطع از زمان بيش از هر هنگام از گردش روزگار ضرورت 
هماهنگي همة اقوام ايراني و صيانت از فرهنگ شكوفا و سرزمين 
مقدس ايرانيان براي دفاع از مردم ستم كشيدة جهان مشخص 

  .شده است
. وششي فروگذار نمي بايست كرددر اين طريق مقدس از هيچ ك

از هيچ كوششي فروگذار نمي كنم و از هيچ كوشش و ايثاري 
فروگذار نكنيد كه اين وظيفه اي است مقدس، خدايي و فرمان 

 .محتوم سرنوشت
  هواداران نهضت پان ايرانيسم در فرانسه
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 به راه ايران و  سال دوري از وطن كه سراسر آكنده از نبرد12پانزده سال قبل سرور محسن پزشكپور بعد از
دفاع جانانه از حقوق ملت بزرگ ايران و دفاع مقدس از حقوق ملت بزرگ ايران و دفاع مقدس آنان برابر بيگانة 
متجاوز بود بدون آن كه در خواست تأمين از حاكميت فرقه اي كرده باشند ديده بر خاك مقدس ميهن نهادند و 

ايمردي ها اين اقدام شجاعانه را تحسين كرده و اعالمية به ايران بازگشتند، ضمن گراميداشت خاطرة آن پ
 :گروهي از هواداران نهضت در فرانسه را كه در همان تاريخ صادر شده به  آگاهي مي رسانيم

آرزوست ما را كه فرو ريزيم هر آن 
سست بنايي را كه از آلودگي پديد 

گشته و پاكي را به لكة خون فداكاران 
  شناسيم
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 زنان، سكان دار جنبش ملي:رسالت فراموش شده
 ه رستمييرحو: از

hooriehrostami@yahoo.com  
  

ي سپري شد كه به او حقي به نام يكودكي مادرم در روزها
اي ياما پدربزرگي داشت كه دلش در. درس خواندن نمي داد
ژن و ياد دارم وقتي مادر داستان بيبه . شاهنامه و مثنوي بود

ر در ذهنم يژه را از بر خواند، فردوسي با شگفتي كم نظيمن
دوار با جهاني گشوده از رزم و يشد و مردي قوي و امم يترس

 .بزم و جزم 

به . گذاشت ون احترام مييبه كتا. ديژه را مي پرستي مادر من
ن و ترحم ينسبت به سودابه خشمگ. گرفت  راد ميينه ايتهم
اوش يوقتي از شهادت س. ديربود و مفتخر به گرد آفريناپذ

به چاه شغاد و هنگامي كه رستم ! ديمي گفت آه مي كش
ده؛ آن وقت وجودش پر از يا به آخر رسيي دنيدرافتاد گو

اد ي» غم مقدس«توانم از آن به  غمي كه امروز مي. غم بود 
كاري . او در تمام لحظه هاي فرانك حضور داشت. كنم 

دون؛ مردي كه عدل به پا مي كرد و يبزرگ براي حفظ فر
ي وجود ما  هن لحظه، هميدر ا. ران مي زدودياهي را از ايس

غروري كه عاشقانه به ما مي . در سرشار از غرور بود
راني ير زن اين تصوين و پرغرورترياو پرشكوه تر. ديبخش

ري كه قرنهاي پي در پي در يتصو! ه داديرا به من هد
. ز داشت ير و رشك برانگيراني، حضوري چشمگيي ا جامعه

جه و ينت در جدال بي. اما امروز كم رنگ و بي رمق شده است 
ده يي مردان و زنان كه تنها فا سهي تقابل و مقاةخسته كنند

ن تقابل اعتماد يتوانم به ا من نمي. دي است يس و نااميأاش 
! تري دارم مان قوييداشته باشم چون به در كنار هم بودن ا

خ و از جمع كوچك ين درسي است كه از اسطوره تا تاريا
امعه ي ما به گونه اي ط جيامروز شرا. ام گرفته ام خانواده

ي زنان، هر چند با نمودهاي  است كه مردان به اندازه
ن ناامني يخطرسازتر. اند د و نامنييمتفاوت، در معرض تهد

ده و يشه دوانيدر اذهان ر» چ كاري نتوان كرديه«با عبارت 
د و مبارزه را به نهان خانه ها يد و نويات بخش اميكلمات ح

ن تر و يگار سخت رسالتي سنگن روزيمن در ا. برده است 
  . ستي براي زنان قائلم يد ناب فمنيمهم تر از عقا

اگر ! ست بدست زنان برپا شوديبا كه مي» زي يرستاخ« 
اسي كم يامروز نقش زنان در عرصه هاي مهم اجتماعي و س

رنگ و از غرور ملي تصور مبهمي به جا مانده همه و همه به 
ن سهام يوان بزرگ ترفراموشي سپردن رسالتي است به عن

ن جنبش زنان در كنار مردان و به يدر ا. دار جنبش ملي 
ت كننده افكار خام به سوي ين حامي و هدايعنوان بزرگ تر

ران يرزنان ايان مملكتي است كه شيغرور ملي و دفاع از ك
! رانش را پرورده است؛ بي باك و جسور و توفندهين، شيزم
ام كه مردان جاي آنان را ين پيه عده اي از زنان با ايگال

ش يل محض از نقش واقعي خوين دليربوده اند و به ا
ط يشرا. راني باشديتواند سخن همه زنان ا بازمانده اند نمي

ن باره در حق يكنوني مملكت به گونه اي است كه در ا
توانند در اداره كشور سهمي  شمند كه مييدار و انديمردان پا

مرداني كه . ز، ستم شده است ينند يفا نمايوطن پرستانه را ا
خته در به حركت آوردن چرخ هاي يتوانند از زنان فره مي
ن يد كه با چنينيب مي. ت كننديشرفت و آزادي حمايپ

طي در تقابل با مردان قرار گرفتن، موجب خشنودي يشرا
هوده بهره وافر خود را ين جدال بيهمه كساني است كه از ا

 ما از وطن از عشق و حماسه مدتي است كه مادران. مي برند
تا زماني كه مادران . نديكمتر مي گو» مان به توانستن يا« و 

نده به يشمند آيما به رسالت خود، واقف نباشند، نه زنان اند
ابند و نه مردان با ي ش دست ميين خويگاه غرور آفريجا
لي است كه امروز ين داليكي از مهمترين يا. ق يت و اليكفا

ار نگران يده اي بسيپد. م يش رو داري مغزها پبا عنوان فرار
  . ت نمي شناسديكننده كه جنس

 ش است يروزهاي سخت در پ

 ! برآنند روزهاي دراز در خانه ام بمانند
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 ! دينگاه مادرم برخاسته از گورستان مي جو

 دخترم مدام از من مي پرسد؛ 

 . ا كنم يد او را براي روزهاي سخت مهيبا

 او خواهم گفت لحظه به لحظه براي 

 وقت تنگ است 

 د قوي باشم يبا. د قوي باشم يبا

 . شانم يو هلهله هاي تلخ خو

 ؟ !اند اد بردهيمگر عشق را از 

 . ستيأس نياما در قلب من 

 ون كند، يم مرا وادار به شيحتي اگر دژخ

 . نميتر آن وقت عاشق

 : به دخترم خواهم گفت

 . هنش در قلب او جاري است يكه م

ادش كوچك يرانمان در يخواهم گفت كه مباد روزي ابه او 
 و دور شود، 

 . ديشه جاويماني هميرانمان با ايا

روزگار سختي است به تماشا نشستن حراج دخترانمان در 
ي ما از دوستان  دغدغه. ران، تلخ و گزنده استيران و انيا

ن دوستان ناباب چه كساني هستند ؟ يا. ناباب و فرزندانمان
زند؟ ين آب و خاك عزيز فرزندان اينان نين كه ايمگر نه ا

ف مي ينها چه كرده اند كه با عنوان دوستان ناباب تعريبا ا
ار دور و يت حضور شهر آرماني هر چند بسيشوند؟ واقع

ن يافتني است، اما مي توان حضور گسترده ي ايدست ن
مان به يبا ا. ف كرديراني تعريات غني ايعبارت را در ادب

ي كه مرد يشه هاياند. راني يشه هاي ناب ايباور اندعدالت و 
دهد؛ بلكه در كنار هم،  گر قرار نمييكديو زن برابر 

جنبشي كه زنان، آگاهانه . ز ملي را جان مي بخشنديرستاخ
پرچمش را برافراشته و مردان براي احقاق حقي كه از 

گر ين جنبش ديدر ا. زنديراني سلب شده برمي خيجامعه ا
ابان هرز نمي روند، بلكه در پناه يدر گوشه ي خپسرانمان 

. ديمان و مبارزه را خواهند شنيت عشق و ايمادرانشان حكا
مي آموزند . رانشان يعاشق ا. رند عاشق باشند ياد مي گي

مان يا. ب است يك فري "چ كاري نمي توان كرديه"عبارت 

گر يدخترانمان د. رد يگ ي در وجود شان شكل مييبه توانا
رند، يگ اد مييا به ثمن بخس نخواهند فروخت؛ بلكه خود ر

كنند و عاشقانه  عاشقانه زندگي . ران فردا باشنديمادران ا
ن همسربراي يفرزندانشان را بزرگ كنند و بي باك تر

ر يهر چند وقت تنگ است اما هرگز د. شان باشنديشو
رسالت باشكوهي . ادمان باشدي. ديسكان را رها نكن! ستين

  . » هني به معشق«است، 
 رانمان آباد آزاد سرفراز يا

  رانينده ايپا   
 

 
 

گاليله در غم انگيز ترين لحظة شكست، سنت 
هنگامي . ديرين قهرمان سازي را در هم مي شكند

كه شاگردان خشمگين و بي تابش به طعنه مي 
  : گويند

  » بدبخت ملتي كه قهرمان ندارد«
بي ياور، گاليله، در هم شكسته و بي توان، تنها و

  : جوابي بي نظير مي دهد
  .»بدبخت ملتي كه به قهرمان احتياج دارد«

همين است، اگر ملتي بدبخت و درمانده نباشد، چه 
  حاجتي به قهرمان دارد؟

چه بدبختي از اين باالتر كه مردمي بنشينند و 
  !منتظر ظهور قهرماني باشند؟

  زندگي گاليله ـ نمايشنامة برتولت برشت: از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب مبارزة ملي نخستين شعار 
  :خود را اعالم مي دارد
گ به پيشجوانان ايران بزر  

  
)فرازي از بنياد مكتب پان ايرانيسم(  
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 به سوي سرفرازي
  كالشي.. حجت ا:    از

com.yahoo@mashalemehr    
 

رسد  ان گفت و گوي مردمان به گوش مييامروز دوباره از م
 پرسند و با نگراني مي» ران با خداستيكار ا«: نديگو كه مي

ن پژواكي است از يو ا »؟ران چه خواهد شديسرانجام ا«
  .ك انقالبيام بزرگ و يك قي ،زشي دو خِپس

ران ياسي ايخ اجتماعي و سياه بر تاريدر حالي كه دوراني س
شه و تفكر ي گلوي اند،د پوچيحاكم شده بود و خرافات و عقا

 ،ي زمان  وامانده از قافلهِهاي تعصب ان چنگاليرا در م
 ، ناامنيِورتان به ذلت افتاده و صي مملكت ك،فشرد مي

ها به زردي  غما برده و رنگ رخسارهيت به يمفهوم امن
حال و گرفتار با سرشكستگي و  ده بود و مردمان بيييگرا

ي از كشور خود را از دست داده يها اپي گوشهيشرمندگي پ
ن يبه ا» ي اجنبي قوي پنجه«هاي   دست،بودند و از هر سوي

 گروهي با .ودها به لرزه انداخته ب سوي دراز گشته و دل
 كو آن شوكت و سعادت چند هزار ،رانياي ا«افسوس كه 

، »قانون«ي از يها به فكر عدالت افتاده و زمزمه» !ي تو ساله
  .به زبان راندند» تيحر«و » عدالت«

دار دالني بر استواري عقل ياني كوشش كه بيپس از سال
دند و بر ژرفناي و كنه باورها پرداختند و مدارس كه يكوش
ها ساختند  نآه ها و راه هاي عقل باشندي آوردند و راه گاهيپا

ند، يكسره به زمان نو درآيي كشور  ر پهنهيكه مركز و سا
ها باشد  ها و نوري بر دل دهيها نگاشتند كه چراغي بر د كتاب

و بروكراسي منظم اجتماعي به پا داشتند تا امور مهم 
ز يش نگر شده و ملزوماتيمملكت، در عصر نو كه جهان د

هاي  شتر تنگي زندگي و پنجهي  اگرچه ب-هم، به سامان رسد
 ،هاي جهاني ن مانده و ضرورتيگره خورده و كارهاي زم

ي معطوف  كتاتوري را بر تن ارادهيي دست و پا كوتاه د جامه
كتاتوري ي اما هر چه باشد د؛ديت ملي كشيبه عقالن
كرد  اي عقل جستجو مييت خود را از درون دنيمشروع

هاي عقالني جامعه و  خود را با حركت به سوي خواستو

 دوباره تمام شعارهاي 57  سال -شناساند ازهاي عامه ميين
د؛ در يرس مشروطه؛ عدالت، استقالل و آزادي به گوش مي

كه نشان  "جمهوري اسالمي" ب به ناميت عبارتي عجيأه
  .ت مشروطه نشسته استيأداد استبداد در ه مي

 قلب تمام "جمهوري اسالمي"عنوان  با 57انقالب سال 
م مترقي مشروطه بود و راستي را كه انقالبي بود يمفاه

حركت  .كتاتوريي تا حكومت د،ه مشروطهيبر عل
ر و ياي بود از بطن زندگي اجتماعي تا موجي فراگ خزنده

ن بود كه مردم يو چن...  ي ساختارهاي عقالني ران كنندهيو
مار به حكومت يري بوتكتايك حكومت شبه ديران از يا

تي ياسي دادند و رعيت سير شكل حاكميين، تغياستبداد نو
 حتي اگر شهروند زنداني ،ل شده بوديكه به شهروند تبد

 آبستني پنهان اما !آري. افتير ييت تغيرع-بود، به شهروند
 ،ن زاده شدهيتوان عنوان داشت كه ا و مي! زادن آشكار

ستي راه به يه نمي بادا مي كرد ؛ اگرچياندروني جامعه هو
ا تمامي يد كه تمامي افراد و يتي بخشيد و چنان كليافراط كش

ان انقالب از ي اما جر،رديمحتواي ذهني همگان را در برگ
ي يف منادايك طين مردمان در يم مشترك بيوستن مفاهيپ

افت و از سكوهاي ي زاننده و حتي معني بخش انتشار مييانگ
ان را فرهنگي است يرانيا. جست اري مييجهاني براي پرش 

ن اندك يساز و همچن مي واال و انسانيغني و دارا، داراي مفاه
زه يران آميت و باور ملت ايز و لذا ذهنيست نيمي ناشايمفاه

گرسان با هم كه گاه بر يست از باورها و پندارهاي ديا
با و ارج دار يگرند و چه بسا باوري و مفهومي زيكديج يآخش
ي  ري است بر دست و پاي ارادهي زنج،ي نادرستيدر جا
نگي يشي و رمز گونگي آنهاست كه بر غلظت و ب،بشري

  .رها را پرتوانتر ساخته يز افزوده و زنجيخرافات ن
ش سخت به آشفتگي يراني چند صباحي است كه معناهايا

برد و  اي بسر مي ده و در ناتواني مهلك و آزاردهندهييگرا
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تي از يو هستي است و باز روا جهان ،ي از خوديازمند معناين
ره گاه يوسد كه هنوز از ذخيب  امروزي را ميِرانيي اِانسان

تي به دست نداده است تا بتواند ين روايمان چن فرهنگي
 و "ي درآمدهيبه آشنا"ي ياي را در دن"شروندهي پِخود"

ز در دوران معاصر شده است، يتي نياگر روا. ه كنديآشنا ارا
 بوده  ر بومييگانه و غيهاي ب سميتني بر اي ناآشنا مبياياز دن

جگي و يم وسر گيگاري رفتياي ناآشنا به ب كه با آن در حلقه
ده به ك كرري بزياش به قدري شگرف بود كه پ سرگشتگي

ماري تولد ين نابساماني و بي از ا"جمهوري اسالمي"نام 
  .افتي

ب يها ترت ها و نقص ستي از ضعفيستم كه ليالبته بر آن ن
 چرا كه با ،شرفت را منوط به رفع آنها بكنمي و سپس پدهم

ك بار و چه هزار بار، يست كردن و نام بردن آنها، چه يل
ي اجتماعي قائم به  دهيچ پدي ه.ابدي چ دردي درمان نمييه

رد، بطوري يگ ت ميأاي نش شهيد، بلكه از ريآ د نمييخود پد
ت و يترب. شه استيي آن ر گري ساقهيكي برگ و ديكه 

شود  ان اجتماعي حاصل مييك جريمنش اجتماعي در درون 
ا روحي است كه در يشه يتي محصول ري هر تربو اساساً

ي مناسبي براي پرداختن  نهينجا زميدر ا. افتهيان يجامعه جر
ب چون يست اما به هر ترتيشه نيا انديي روح  به مقوله

د يابد، باي ا گروهي شكل خود را مييفكري در نزد كسي 
ن صورت يافتن بديان ين جاري شدن و جريي شود واجار

اي آن را با گفتار و نوشتار و  شهيي اند هياست كه حامالن اول
في است از يان طين جريالن در آورد؛ و ايكردار به س

ف يشه گرفته باشد چونان طيقت ريم؛ كه اگر از حقيمفاه
گردد و اگر از دروغ به سمت  ي رهنمون ميينوري به روشنا

م به ين مفاهيرش ايبا پذ) مجموعه اي از آنها(كي افراد يتار
ن يدهند و با ا ب مييق، خوب و بد را با آن ترتيعنوان حقا

د خود يد نبايها وارد شده و با ز گذاري به مرحله ارزشيتما
ها معموال به  انين جريي ا هيهاي اول حلقه. سازند را استوار مي

 اما چون معموالً. ترندديع تر و مقيدها مطيدها و نباين بايا
ه، يهاي اول افتهيشود و  شه توسط قدما بسته مييراه اند

ان يد، باعث ضعف در جريآ قت مطلق در مييبصورت حق

ط ير در شراييل تغيف و نامقبول درافتادن آن، به دلين طيا
اني است كه حد ي تنها جر،اما باور به خرد. شود اجتماعي مي

شه يشه است و خرد، اما انديد به انديخورد اگرچه مق  نمي
ن باور يبنابرا. شناسد شد و ركود نمييهمواره خود را مي اند

به مكتب خرد تنها مكتبي است كه دفتر و كتابش تمام 
ش به سوي يق در حال گشايق را ندارد و حقايحقا
اي خود  شهيهاي اند ها در افق ي هستند كه انسانيقتهايحق

البته قبول . آورد د نمييكنند و عقل در كوزه پد جستجو مي
نكه خود ي از اها معموالً ت سخت است و انسانين مسئوليا

اما . زنديخي را به دوش بكشند در گريتارهاي ت يبار مسئول
هاي  گاهيستي در پايبا ان خرد و متعهدان به آن مييجر

خي را ين رسالت تاريا... اجتماعي چون خانواده، دبستان و 
ر يخواهاني در مس  آنها را آرماناموزند ويها ب به انسان

  .خ سرفراز پرورش دهنديي تاريخرد براي برپا
ي ما  از جامعهينن است كه، يآنچه بر ما دانسته است، ا

ه خرد است؛ بطوري كه يافتن به زندگي بر پايدست 
ي  به عرصه ش بشناسند ويازهاي زندگي خوين مردمان

 "آرنت"ي  چخش اجتماعي كه به گفته گفتگو و
كارهاي  ند و آنگاه راهيدر آ» هاست ي تجلي رصهع«

ن خواسته از يابند و حكومتي بر ايز بيي آن ن ستهيشا
ن فراهم آورد و يد آرند كه بستري چنيش پديان خويم

ن معنا را بنام مشروطه يكه ما ااز آن پاسداري كند 
 ،ها د كه چرا با وجود خواستيد پرسياما با. ميشناس مي
ن ياند به چن ران داشتهيي كه مردم ايها ها و جنبش هشج

م و پرسشي مهم تر آنكه چگونه يا افتهيي دست نيمعنا
  افت؟يتوان بدان دست  مي

خ سري زده و دوباره يها به تار ن پرسشيبراي پاسخ به ا
البته نه از آن جهت . ميريگ ده مييدادها و رخدادها به ديرو

م و يناسم و خائن از خادم بازشيكه بساط داوري برپا ساز
خ يل هر رخداد را در تاريا دليم و يزن شانيچوب به پا
كو و ضرور، يست نيم، كه البته به جاي خود امريآشكار كن

خمان يبلكه از آن جهت كه داستان مشروطه را در تار
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ن خواست ما چگونه يم در گذر زمان اينيم تا ببيكن بازخواني 
ا نه آنكه ي آ.به زندگي پرداخته و در چه حالي به سر مي برد

  كند؟   زندگي مي،خياي در تار شهيهر اند
هاي كم مانند در  امي شگرف و ظهور رشادتيپس از ق... 

ن يروزي مجاهديمقابل استبداد محمد علي شاه كه منجر به پ
اخوف شد، يمشروطه طلب بر قواي استبداد به فرماندهي ل

هاي خرد محور در جامعه نمود  شهيرفت كه اند انتظار مي
سازد و بر كردارها و  دا يكر خود را هويها و پ افته و ساختي

ن يج اي اما درست آن است كه آخش. معنا بخشدهاگفتار
ي آناني كه خواهان  شهيي اندي گو،خواسته روي داده است

ختن يدند كه ريشياند بودند و با خامي چنان مي» د خونيع«
ري ين بار درگيره درآمده و ايانجامد چ خون به آزادي مي

ده ي مشروطه طلبان كشِ خودِدر وسعتي گسترده تر به داخل
رد آزادي، سردار ـُ گ،طولي نمي كشد كه ستارخان. شود مي
اني از سران هد عبداهللا بهبيدارد و س  زخمي جانكاه برمي،ملي

 روز پس از آن 16شود و   ترور مي1289مشروطه به سال 
ابان يت از سران حزب دموكرات در خيعلي محمدخان ترب
ع يد و صنيآ ك دو گلوله از پاي در مييالله زار تهران با شل

ن سال مورد سوء يز به هميس مجلس نين رئيالدوله، اول
  ...رديگ قصدي ناموفق قرار مي

ي به سبك يي آن با ترورهايها و هم نوا ريين موج درگي    ا
كند خرد و  تر مي قفقازي و جنگ جهاني اول آنچه را كمرنگ

خته مي يي مملكت درهم ر رازهي چنان ش.استخردمندي 
» لتيمشت و عدالت متكي بر قانون و فض «ِشود كه حكومت

ان مشروطه يها و جر چي ي مشروطه مورد مطالبه و خواسته
سن استعداد و قبول ب حين ترتيبد. رديگ خواه قرار مي

ت ملت براي مشروطه مورد پرسشي جدي قرار يقابل
ا كند كه در يقي مهيرد و مشروطه كه آمده بود تا طريگ مي

 عموم اهالي كه مصمم "دولت با همدستي و معاونت"آن 
ي  ك بختي و سعادت را بر روي قاطبهيابواب ن" ،شده بودند

ب امور كند واصالحات الزم را به يران باز كنند، ترتياهالي ا
 با نگهداشتن هدف از نقش "مرور به موقع اجرا گذارد

نشاند  ك نفر را به جاي خود مييعلي شانه خالي كرده و فا

ان تني اندك و بطور ين ميدر ا. ستيگر پاسخگو نيكه د
مشخص مرحوم مصدق است كه از سوي منطق مشروطه، به 

پردازد؛ به عبارتي در سنگر اوست كه  دفاع از مشروطه مي
رد اما به هر حال اگر يگ ان مشروطه دفاعي صورت ميياز ك

م ي خود را تسلاًروي مصلحت، مشروطه موقتچه از 
ر شكل يين گامش با تزلزل و تغيكند تا نخست كتاتوري مييد

ي  جستجوگران زندگي مشروطه در عرصه. مواجه شود
شان از سوي  اجتماعي، براي مردمي كه حقوق فردي و ملي

هاي  ت شناخته شده است، ناتوان از كشاكشيدولت به رسم
ره درآمدن بر يه براي چي بنز ضعف دريان خود و نيم

كتاتوري ي دِها، دست به دامان حكومت سييها و دژد كاستي
دراز كرده و حكومت مشت و عدالت را بر آشفتگي برتري 

ست كه آري حكومت يه نيي قض ن جنبهيبحث ما ا. مي دهند
ا سازد چرا ينه را براي خردمندان مهيتوانست زم مشت مي

م خردان و بقول ارسطو ان و كيكه در آشفته بازار هوچ
 دست نشاندگان  معاصررانيها و بدبختانه در ا ستيدماگوژ
شوند، اما اگر  دار امور مي  سر رشته،گانه با ملتيي ب هيفروما

دار شود آنگاه ياي از سامان پد نهيآنان سركوب شوند و كم
ن يي مانوس مي شوند اما داستان ما ايشتر با خردگرايافراد ب
ت كه كوشندگان به آزادي، خود ت اسيي روا گوشه

ره درآمده يآنان كه بر استبداد چ. ن كنندينتوانستند چن
ا كرده بودند، فردي يخود، مهاي ه بريي با بنيبودند و قوا

ي  ن قوهيجانش) قزاق(روي نظامي يخارج از جنبش و از ن
بتش از يفاعلي خود كردند كه روحش از مشروطه اما ه

هاي خود را تا به آخر به  ست گامارتش بود؛ اما آن هم نتوان
ن يل مصادف شدن با جنگ جهاني دوم بردارد و از ايدل

ي فاعلي خودش را  زمان به بعد است كه چون مشروطه قوه
ز از كف داده است به مرور ضرباتي كاري از موج استبداد ين

ن موج استبداد است كه در بستر اجتماعي يخورد وا مي
نرژي براي خود دست و پا خزد و نقاطي پر ا ران مييا

 معدود روشنفكراني كه هنوز 20ور يبعد از شهر. كند مي
دانستند، سعي در استقرار  خود را متعهد به مشروطه مي

ن ياز ا. مجدد مشروطه كرده و خواستند موانع برطرف كنند
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توان از مرحوم احمد كسروي نام برد؛ خواندن  ن مييام
د ين سختي در او پدك تكايم بيي ابراه احتنامهيكتاب س

كوشد با تعهد  آورده و باد به آتش درونش مي زند او مي
رش آن را يت و استعداد پذيفكري و قلبي به مشروطه، قابل

ي  در توده فراهم كند و لذا با روشنفكران اول دوره
ون مردم يليست ميب" :ديگو او مي. ت همراه استيمشروط

 "دارند را مين زندگاني ي بدتر،در كشور چند هزار ساله
ن توده يش در اي هفتاد سال پ،شصت"براي جبران آن 

شان به حال يها اند كه دل د آمده و مردماني بودهيتكاني پد
ن يا« اما "ن مردم سوخته در جستجوي چاره بودنديا

ها برطرف نكرده  ده و درماندگييز به ثمر نرسيها ن كوشش
تاري ن درماندگي و گرفيم كه ايدانست ك ميي ما ن،است

ن سوي يي داشته كه از هزار سال به ايوندهاان شُيرانيا
گرفتار چند رشته «ي بدبخت،  ن تودهيا» رخداده

و به » ار زهرناكستيهاست كه برخي از آنها بس بدآموزي
 اول ي دورههاي  ها كه در كتاب ن بدآموزيينظر او تا ا

ن قوه در يان برداشته نشود ايز آمده از ميمشروطه خواهان ن
او . دهد  خاطر دست نميِتيشود و جمع وده حاصل نميت

ات و تفكر مشروطه را يي خود ادب شهيد با قلم و انديكوش مي
به فضاي جامعه بازگرداند اگر چه محتوي و چند و چون 

ست يگر مي بايگر و در جاي ديست ديش امرينوشته ها
هاي او از روح مشروطه و  بررسي شود اما به هر حال نوشته

 1324 اسفند 20گرفت؛ اما در  حفظ آن نشات ميي اراده
ن بار در كاخ دادگستري ترور ياحمد كسروي براي دوم

كند بطور مشخص و قطع  اني كه او را ترور مييشود و جر مي
ان ين جريا. ديگو ات ضد مشروطه سخن ميين با ادبيقيو 

ت نشناخته بود يز در مورد او به رسميحتي اصل دادرسي را ن
ن اصل داده و رضاي يل تن به ايشان با كمال ميه ادر حالي ك

آنها حكم خود را اخذ شده از . خود را اعالم داشته بود
دانستند و لذا براي خود واجب  ت و از محل فتوي مييروحان
ان ضد مشروطه با صداي بلند و يب جرين ترتيبد. االجرا

ي به او يها گفت اما در مقابل چه پاسخ ن سخن مييحتي آتش
ت پاسداري به عمل آمد ؟ يه شد؟ و چگونه از مشروطداد

الدم  ن آدم مهدوريده دارم كه ايبنده عق« :راعالم كرديهژ
  ».حي بوده استيبوده و اگر هم او را كشته اند كار صح

ي دولت ير داراين سخنان كه از سوي وزيست به ايبا    مي
 اول آنكه او از ؛شود، به دقت توجه كرد مشروطه گفته مي

ن يده خود را با ايكند و عق الدم استفاده مي ي مهدور واژه
 اگر هم او را كشته ،ديگو  دوم آنكه مي.دارد ان مييوصف ب

 انساني در ،ا نهياند  دانسته كه او را كشته عني نميي ،اند
ا نه و نخواسته اول مطمئن يدولت مشروطه ترور شده است 

دانم  ه من ميالبت. حي بودهي كار صح،كند شود اما حكم مي
 نشان ،اند اما مرا هدف دانسته كه او را كشته ر مييكه هژ

ي سوم آنكه مگر  ي اوست و نكته دادن نوع استدالل و گفته
 قانون ندارد، مگر امر خالف و حدود آن مشخص ،كشور
ها را مشخص  د مجازاتيست كه باين قانون ني مگر ا،نشده
چند صباحي هم هاي كسي است كه  نها استدالليآري ا. كند

هاي  از شگفتي(شود  ري مشروطه ميي نخست وزِعهده دار
ب يوعج.)ان اسالم باشنديز از فدائين او نيخ است كه قاتليتار

ن يشوند و ا ن احمد كسروي حتي مجازات هم نمييآنكه قاتل
دن از مشروطه و قانون اساسي كه بر آمده يعني چشم پوشي

دي خواهان بود و هاي مشروطه خواهان و آزا از جانبازي
  .دان دادن به استبداديم
تازد و مشروطه  ن گونه است كه استبداد و مشروعه مييا

. شود ن سوي با آنها مييز از ايي نيساكت و حتي هم نوا
 و چرا مشروطه ؟شوند ن محاكمه نمييراستي چرا قاتل
اندازند تا از  ان آزادي جنبش به راه نمييخواهان و حام

ي كه قانون هست و ي در جا؟ي كنندم آزادي پاسداريحر
  . تواند باشد  چه جاي براي فتوي مي،قانون حاكم

ي اعمال خود را از  ان، واژگان و فلسفهين جرين نحو اي   بد
مش با ين مفاهيتر ييربنايت و زيگرفت كه در نها ي مييايدن
د و يبخش ها معنا مي ز داشت به حركتياي مشروطه تمايدن

 ،ج آنييك وتهيافت و با تحري ميداد و مخاطب  جهت مي
مش يي مفاه طهيها و باورها كه در ح تيجنبه از ذهن

ن فضاي يهمچن. شد ر موجي منتشر مييد در دوايگنج مي
ي و وك سيكالي از يجان آلود جهاني و تب مبارزات راديه
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هاي ناشي از ملي كردن  بندي ها در جبههيري درگِجانيه
ن ياختري را براي ادان فريگر، ميصنعت نفت از سوي د

ل ي خل،در اثناي آن دوران با شكوه. ديان تدارك مي ديجر
ر وقت ي نخست وز، رزم آرا،ان اسالميكي از فدائيطهماسبي 

ز كه مانعي در راه ملي شدن صنعت نفت ين دستاويرا به ا
ض، به يت اهللا فيم آياست به هنگام خروج از مجلس ترح

كسي او را كشت و از ن نكته كه چه يحال ا. رساند قتل مي
ن تري قرار دارد بلكه واكنش يت پائيكدام گروه بود در اهم

ت يواقع. هاي بعدي در قبال آن است كه مورد توجه ماست
چ بستگي با يها كه ه ستيآن است كه گروهي از ترور

ج آن بودند يزندگي خرد گرا و مشروطه نداشتند و به آخش
دانستند  بالحق مين حاكم يي كه خود را جانشيبا حكم علما

د دانست يبا. زنند ر مشروطه مييدست به ترور نخست وز
اي قانوني از  وهير مشروطه است و به شيكه او نخست وز

 قاًيروندي كه دق. ق مجلس و شاه انتخاب شده استيطر
ن باور است ياو بر ا. ان گشتهيتوسط قانون اساسي مشروطه ب

ز كاري به ي نران نفت ملي شود، مايستي در ايبا كه نمي
م اما او ياش ندار درستي و نادرستي حق و ناحق بودن گفته

. ن اظهار نظري را داردي چنِر قانوني است و حقينخست وز
 راي اعتماد ،ضاحش كنديپسندد است حال اگر مجلس نمي

گر قانوني بهره يي د وهيا از هر شيندهد، قانون وضع كند و 
 ماده ، منصوبشِري نخست وزِببرد نه آنكه براي عفو قاتل

ق يخواهندش از طر اگر مردم نمي.  وضع كنداي واحده
ي قانوني  وهيا از هرشيها و  ها، تجمع ها، اعتصاب روزنامه

گر استفاده كنند و كار را به ثمر رسانند، حتي اگر ادعا يد
-گانه يز دست نشانده است و آلت فعل بيشود كه مجلس ن

برداشته شود نه بر  قدمي به سمت مشروطه -ن نبوديكه چن
. ديت بعمل آيضد آن كه از منطق مشروعه و استبداد حما

ي چنان با يري مرحوم مصدق كه در جايدر زمان نخست وز
ندگي اشخاصي كه يشجاعت از مشروطه دفاع كرده بود و نما

ها و حقوق ملت بست  م آزادييانت از حريل صيبه دل
ر يتل نخست وزي قا اي براي تبرئه نشسته بودند، ماده واحده
ز از آن حادثه با يشود و تا امروز ن قانوني مملكت وضع مي

ي كه بستگي به يها انيان مشروعه و هم جري هم جر،افتخار
پس راستي چه كساني حافظان . اند اد كردهيآن ندارند 

 چه كساني حافظ آزادي و ؟قانون اساسي و مشروطه هستند
  ؟حقوق مدني

زده بود كه هر كس جان ياوضاع چنان پرتنش و ه
ي جامعه را به نقطه مورد نظر خود پرتاب يد به تنهايكوش مي
كتاتوري نابهنگامي را بر يان مقام سلطنت، دين ميدر ا. دهد

گر روحش، روح و درخواست يل كرد كه ديجامعه تحم
ها را  دن به خواستيي بخشيصدا مردم نبود و توان هم

هاي  ي نزد گروهين معنايشرفت مورد نظر او چنينداشت و پ
ست نخست يبا ي كه مييآن گروهها. گر نمي داشتيد

داشتند آنگاه به رقابت مي پرداختند،  مشروطه را نگه مي
ي شده بودند كه فرع را بر اصل ين فضايچنان غرق در چن

دند و حتي يبر دادند و بر شاخ نشسته و بن مي ح مييترج
ه يداد علان مشروعه و استبيدست به اتحاد و ائتالف با جر

د بر فراز، ياي استبداد آيهر دم از در«  .زدند گر مييكدي
  »هاي جانگداز موج

تر شده بود و  انيتر شده و قامتش نمايموج استبداد قو
 ،ان مردميگفتند و در م ندگانش با صداي رسا سخن مييگو

گروهي خاص به همراه و . شنوندگان و مخاطباني داشتند
ن يندگان ايت به عنوان گويي خاصي از روحان رهبري فرقه
ر ين موج در مسيم ايا بهتر است بگوئيكردند  موج عمل مي
ن خاص ي صدا و طن،تيي خاصي از روحان خود به فرقه

 ،ر خود در جاهاي خاصين در مسين طنيده بود و ايبخش
ها،  شد از جمله در حوزه كربندي مييساخت بندي و پ

افت در شعارها و ي  نمود مي ....ها و  نهيا، حسيمساجد، تكا
ها و باز  ها و لحن شيها و گو پچ ها و حتي پچ تظاهرات
ي ذهني را شكل و جهت مي اكرد، محتو ابي مييمخاطب 

ش يكرد و پ ت مييم مورد عالقه خود را تقويد، مفاهيبخش
ر شدن يعتري با گسترش و فراگيرفت و در وسعت وس مي

ل شكل يو به دلآمد   مبارزه درميِاتيي ادب به عنوان داروغه
 ِ عامل و منبع، مبارزهِاتيدادن و حضور داشتن در ادب

ِ هاي مبارزه طلب و حتي عدالت خواه  گفتمانِت سازيمشروع
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ن موج ين ايشگاه طنيگر در پيشد و صداهاي د اجتماعي مي
ي از آن يها ت آن جنبهيشتر به تقويآوردند و ب سر فرود مي

ري داشتند و آن را ي و شعايپرداختند كه اشتراك معنا مي
ر فربهي خود از خون ين موج در مسيلذا ا. كردند حمل مي

ن ياگر ا. آورد شد و پهلو مي مند مي ز بهرهيگر نيموج هاي د
ده خواهد شد كه چگونه يكره بازنگري شود، به خوبي ديپ

كل آن جا يها دره انيگر جريي د كرهاي خرد شدهياندام پ
ن يشكل بخشي و تجسم ا. اند اند و جزئي از آن شده گرفته

 برآمده ِست با هزار جزءيكره ايات و گفتمانش پيموج با ادب
ان غالب ي جر57گر و باالخره آنكه در سال يهاي د كلياز ه

ستاني خود را از  زند و جشن جان ه ميير سلطنت تكيبه سر
 .دارد، آن هم به نام آزادي ك ملت برپا مييكر اقتدار يپ
اي است كه هنوز  خ شدهچاره آزادي كه بت مسيب

ش صداي مسخ يدهند اما صدا  بهرش كشته مي،انيآدم
 .ستيآري آزادي بت مسخ شده ا. كنندگانش است

 اول اندك بود و به ،اد ظلم در جهانيبن«م يديچنان كه د
و راستي كه » .ده استين درجه رسيد هر كس بديمز

    .آتش ما در شكم ماست
اري از كساني كه در انقالب يل آنكه هنوز بسيدر ادامه به دل

سته خود يان ما هستند و هنوز بايشركت داشته اند، در م
دانند كه آن را پاكتر از آنچه هست نشان دهند و  مي

م يستيدارند و چون ما خواهان آن ن ها به آن مي بستگي
نه يا شود براي كياي مه نهيم كه باز زمياي بپراكن نوشته
رفتن گناه در سطح عمومي و نه يها، با پذ ها و بدگماني توزي
 بار تحمل آن را آسانتر براي وجدانها كردم و ، همگانيالزاماً

ره ين حكومت و چيري ايشتر خواستم به چگونگي شكل گيب
درآمدن استبداد، آن هم نه با بررسي همه جانبه و در همه 

 نه به معناي ،من بر آنم كه آشتي ملي. ها، بپردازم نهيزم
 گناه از ِرش باريلكه خود مردم با خود و پذ ب،دولت با ملت

. تر است تر و ارجح ستهين دوره شايسوي خودمان در ا
رش يد تك به تك جرات و شهامت پذيها با انسان و انسان

 و چه ، داشته باشند، كرده را براي گذر از آنِبار گناه
عني ي ،اي در كار نباشد  توبه،ن اجتماعييكوست كه در آئين

آري . خ و مردمان باشندي وجدان جمعي، تارعرصه داوري،
ه و جبران خطاهاي كرده ير روييا شد براي تغيستي مهيبا مي

ن يو حركت دادن جامعه، دوباره به سوي سرفرازي و ا
  .شجاعت اجتماعي است

 در "خرد"تر  ن سختي نوِامروز دوباره استبداد! آري
ده ير كشيي اجتماعي و زندگي مبتني بر آنرا به زنج عرصه
  !است

! "رديتر گ ادش ز اول سختيست صدي جيچرا كه چو ص"
 شاه " - "كيعت و شام تاريدوباره ما و خدا و فلك و طب"

خ مست و ير مست و شحنه مست و شيمست و م
  "!مملكت رفته ز دست

قت به لوح يم و تمام حقيا دار شدهيم، بيا بارها پنداشته
الي ين چه خيا"خ لبخندي زده يتار!  ما فرود آمدهي هنيس

اما با ! "داري طفلي است كه محتاج به الالستيب"! "است
نها را ياي، تمامي ا نهيچ تنفر و كيه ن احوال من بييي ا همه
ري كه در ياگرچه تصو! دانم  خودمان مي"زندگي"خ يتار
ر، ياما تصو ! "اندام ماست قامت ناساز بي"نه نشسته يآ

  .دگي ملي خودماني زن  ندهير آير است من خالق تصاويتصو
 نفس نفس ،هاي كابوس زده روز هراسان چونان انسانيد

م از حوادثي كه در جاي ياي بود هيسا! ميا دهيار دويزنان بس
نقشي كه زندگي ! ها راي آن نقشيداد و ما پذ گر رخ مييد

ت خودشان يد، نقشي كه حاصل روايبخش واقعي به آنها مي
م و دچار هم ذات يفتها ر چنان بر قالب نقش. ...بود اما 

! ميت خود را فراموش كرديش و روايم كه خويپنداري شد
بمان شد يزي كه نصيكه نقشمان بدل بود تنها چ و از آنجائي
ي آنها را  اماهمه! روح و روان جهان، شدن بود  بيِكتك خور

آنها به لوازم نه تامه، اما الزم ! نامم داري مييند بيمن فرا
ك آرامش يامروز به . ل شونديند تبدتوان داري زندگي، مييب

. مياز داريخي براي استمرار حركت نيي تار هنيو طمأن
هستي، « نسبت به ،ك شناختيك نگاه و از يآرامشي كه از 

گاه ما در آن، بدست يجا...  عت، ملت ويانسان، طب جامعه،
  ...د يآ مي

  د كرديچه با
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واهان خيروز شده بود و پاي آزاديدر هنگامي كه استبداد پ
ها حبس و چه آزادگاني در ته چاه در انتظار  سست و نفس

ي  اي در پهنه ن هنگام و هنگامه است كه كوچهيدر ا. رستم
زي، دست به مقاومت و ير خي ام ران مادر، بنام كوچهيا
ستد تا سنگرهاي يا ن سنگر مييآخر! زند ستادگي مييا
و . دهاي مقاومت گسترده شون وندند و حوزهيگر به او بپيد
نسان دوباره موج آزادي و آزادگي است كه بر استبداد يا

ازمند حركت از هسته مقاومت يز ما نيامروز ن. كند غلبه مي
ز مشروطه يان و خيجاد جريبه حوزه مقاومت و سپس ا

  .ميهست
تابي و  اي جدي، با بي زهرمبا. ميا اري از ما مشغول مبارزهيبس

م و يونديه هم بپم بيتوان اما هنوز نمي! لهجستجوي را
چرا  .گر استيكديهاي ما جدا جدا و همراه با تنش با  مبارزه
هاي شخصي، شده  ها و آگاهي ها و خصال ه اتحاد، خوييكه پا
 ناكارآمد و الگوبرداري از كارهاي عمدتاً و راه. است
ها را به  گر؛ ما آدميده در جاهاي دي به ثمر رسياه همبارز

ها را بر تن  م نه لباسيآور هاي رنگي در مي داخل لباس
ي مبارزه معنا  وهيك شيها هستند كه،  ن آدميا. ها آدم
ها براي خود اصالتي  ها و روش نكه رنگيبخشند نه ا مي

ها و ابتكارها جواب نخواهند  دهيكارها به ا راه. داشته باشند
ان مطرح شوند و از روحي يك جريداد مگر آنكه در درون 

ن است كه در ي ا،ال براي هر مبارزيؤن سياول. برآمده باشند
ي اوست و  ستاده و چه نقشي بر عهدهيكجاي مبارزه ا

  ؟!د خلق كنديش را از چه روحي بايرفتارها و كردارها
ار، يك تن، چه بسيما هر كدام چه  ؛ن استين جواب اياول

ي كه يها هسته. ميهاي مقاومت ان مبارزه، هستهيدر جر
هاي خود  نقش.  استرد و هدفش مشروطهروحش از خِ

  .ميت بشناسين مبارزه شناخته و به رسميرا در ا
  پاينده ايران

  
  

          
ا

هجدهم ارديبهشت ماه بيست و 
هفتمين سالگردشهادت انديشمند 

دكتر محمدرضاعاملي  بزرگ،
  .مي باشد “آژير”تهراني

  امي يادش، گر
  .و راهش، پررهرو باد

  زنده ياد دكتر
  :محمد رضا عاملي تهراني

  
چنديست گوشه هايي از توطئه هاي «

دمل هاي استعمارگران رنگارنگ به صورت 
چركين سر باز كرده است و ضرورت دارد ما 
اين مسائل را به طور دقيق بشناسيم و اگر اين 
توطئه هاي جهاني استعمارگران و نيروهاي 
ضد ملي عليه ملت ما وجود نمي داشت، شايد 
. ضرورت يكپارچگي تا اين حد مطرح نمي شد

درست به دليل همين توطئه هاي سهمگين 
مهابت راهي كه بايد در تاريخي و به دليل 

آينده برويم ضرورت دارد كه از بركت تشكل 
برخوردار باشيم و تمام نيروهاي اجتماعي خود 

  »...را در يك صف پوالدين قرار بدهيم

هشتم خرداد ماه، سالروز شهادت نخستين شهيد 
  .رستاخيز پان ايرانيسم، عليرضا رئيس مي باشد

  :آن ها آمده استاو در زمرة شهيداني است كه دربارة 
  .نام شما و ياد شما، افتخار ماست و درس زندگي ما
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  پژوهشي از مهرداد
mehrdad@rock.com 

  
  
 

 
 
 
 
 

 

 اردشير پاپكان و خليج فارس
تاب كارنامة اردشير پاپكان، هنگامي كه اردشير با بر طبق ك

. كنيز اردوان فرار مي كرد در طي راه به دو زن برخورد كرد
يكي از زنان در پندي كه به اردشير مي دهد مي گويد 

بشتاب به دريا تا كه دريات به چشم آيد مپاي،كه دريات ”
  “چون به چشم افتاد رستي از بيم دشمن

اردشير پاپكان بيشتر به افسانه مي گرچه مطالب كارنامة 
ماند، اما از ميان سطور آن مي توان حقايقي را كشف كرد كه 
يكي از اين حقايق اهميت خليج فارس و لزوم تسلط بر آن 
توسط بنيانگذار دودمان ساساني است كه در كتاب كارنامه 
به صورت فرار اردشير به سمت دريا براي رهايي از دست 

 مبارزة وي با حكمراني به نام هفتواد كه اردوان اشكاني و
  .حكمران سواحل دريا است جلوه گر مي شود

پيش از پرداختن به موضوع اردشير پاپكان و اهميت خليج 
فارس براي وي، بايد توضيح مختصري در مورد لزوم اين 

  .كار توسط وي داده شود
به دليل ) خصوصاً بنيانگذاران سلسله ها(پادشاهان ايران 

 شدن سرزمين تحت حكومتشان در منطقه اي خاص و واقع
محصور بودن در ميان مرزهاي بحراني شرقي، شمالي و 
غربي و جنوبي نسبت به ديگر حكمرانان جهان باستان 
ديدي متفاوت نسبت به سياست، حكومت، اقتصاد و جامعه 

آنان ناچار بودند در اين چهارراه جهاني براي بقا و . داشتند
مامي جوانب را در تمام مرزهاي گستردة ادامة حيات، ت

همين دليل يكي از داليل . سرزمين خود در نظر بگيرند
بسياري بود كه پادشاهان ايران را ناچار مي كرد عالوه بر 
پادشاه و نمايندة خدا در روي زمين بودن، يك سردار 
جنگي بزرگ، يك سياستمدار برجسته و يك استراتژيست 

ه البته در پشت همة اين خصوصيات بين المللي نيز باشند ك
  .نبايد يك بازرگاني تيزهوش را نيز از ياد برد

در پي اين موضوع اكثر شاهان ايران در پي يافتن راهي 
براي كاهش هزينه ها و نيروها در دفاع از سرزمينشان 

در اين ميان مي توان از كوروش بزرگ بنيانگذار . بودند
كه به طور طبيعي يك هخامنشيان و توجه وي به مرزهايي 

دفاع استراتژيك را به حكمران و سرزمينش ارائه داد نام 
  .برد

با آن كه مفهوم استراتژي در آن روزگار باستان فقط به 
معناي علم جنگ و دانش تهية طرح ها و خط مشي واحد 
هاي نظامي بود، با اين حال رفتار و اعمال شاهان ايران چنان 

 را در معناي گستردة امروزي مي نمايد كه آنان استراتژي
آن مورد استفاده قرار مي دادند كه عبارت است از فن 
توزيع و به كار بردن وسايل نظامي نظامي براي رسيدن به 

  :مقدمه
هيچ . يكي آن از اهميت بااليي برخوردار استدر تاريخ پرفراز و نشيب ايران خليج فارس و موقعيت استراتژ

 4 تا 6قرن (از هخامنشيان . حكومت قدرتمندي در تاريخ ايران از تسلط بر اين درياي مهم صرف نظر نكرده است
درست است كه در حال . تا عصر حاضر، تمامي سلسله هاي حكمران ايران خليج فارس را در اختيار داشتند) م.پ

 بواسطة وجود نفت دو چندان شده، اما در روزگار باستان اهميت آن به داليل ديگري حاضر اهميت اين خليج
 .وابسته بود كه در اين پژوهش كوتاه سعي مي شود به آن پرداخته شود

 اردشير پاپكان و خليج پارس
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موضع هاي سياسي و حتي باالتر از آن رسيدن به صلح از 
  .طريق استراتژي مؤثر و كارآمد

دار، با اين توضيح كوتاه نگاهي مي كنيم به عملكرد سياستم
سردار و پادشاه برجستة ايران زمين در قرن سوم ميالدي، 

  .اردشير پاپكان: موبد شمشير كمربسته
پس از طغيان بر عليه )  م224 – 242(اردشير پاپكان 

خاندان اشكاني قبل از آن كه با آخرين شاهنشاه اشكانيان 
پنجه در پنجه افكند، )  م216 – 224(يعني اردوان پنجم 

برخي حكمرانان اطراف مقر خود را مطيع كرده الزم ديد تا 
وي پس از سركوب . تا از پشت سر خود مطمئن گردد

برخي از اين حكمرانان توجه خود را به كرمان و سواحل 
در روزگار ساسانيان استان هرمزگان (دريايي آن جا نمود 
در آن جا با حكمراني كه بنا به گفتة ) متعلق به كرمان بود

ا مي پرستيدند جنگيد و وي را شكست داده طبري مردم او ر
  .و به جاي وي جانشيني از جانب خود گماشت

اين . اين اولين رويكرد اردشير به جانب خليج فارس بود
حادثه در روايت كارنامة اردشير پاپكان به صورت نبرد 

در اين . اردشير با هفتواد يا هفتان بخت ذكر شده است
كه منابع مي گويند بلكه با روايت اردشير نه به آن آساني 

زحمت و سختي بسيار پس از دو بار جنگيدن توانست كه 
  .هفتان بخت را شكست دهد

كارنامه ذكر مي كند كه در ميان لشكريان هفتان بخت كه به 
جنگ اردشير آمده بودند تازيان و عمانيان نيز وجود 

و عمانيان يادآور اين مطلب ) اعراب(وجود تازيان . داشتند
ت كه هفتان بخت نه تنها بر سواحل شمالي خليج فارس اس

كه بر سواحل جنوبي اين خليج نيز تسلط داشته است و 
بدين ترتيب تجارت پر سود خليج فارس را كامالً در دست 

چه احتمال مي رود كه اردشير هم براي ايمن شدن از . داشته
و هم براي كسب ) براي جنگ با اردوان(پشت سر خود 

ه دست آوردن يك منبع بزرگ اقتصادي دست غنيمت و ب
چرا كه تا زماني اردشير در پارس مي . به اين كار زده باشد

ماند منبع درآمدي براي ادامة جنگ با اردوان يا ديگر 
تمامي منابع ذكر مي كنند كه . حكمرانان اشكاني نمي داشت

حكمراني را كه اردشير در سواحل درياي پارس شكست 
از سويي ديگر مناطق . ه هاي بسيار بودداد داراي گنجين

ساحلي خليج فارس به راحتي مي توانست امنيت داخلي 
پارس را به خطر اندازد، چرا كه ديديم حتي آن سوي خليج 
نيز در قلمرو هفتان بخت بوده و وي مي توانست با سپاهي 

  .بزرگ به راحتي به درون پارس رخنه كند
اردوان به سركوبي هفتان اگر اردشير پاپكان قبل از جنگ با 

بخت اقدام نمي كرد، زماني كه در حال جنگ با اردوان بود، 
پارس به راحتي به تصرف اين حكمرانان ديگر اشكاني چون 

اين موضوع كامالً از متن . حكمران ساحلي در مي آمد
كارنامة اردشير پاپكان مشخص است كه جايي كه اردشير 

، ارمنستان و آذرآبادگان در ابتدا قصد دارد به آن سمت رود
است اما مي انديشد كه ابتدا بايد كار پارس را ) آذربايجان(

  .پيراسته دارد و از دشمنان آسوده گردد
اردشير پاپكان پس از اين كار و سركوب برخي حكمرانان 
ديگر اشكاني چون حكمران اصفهان و اهواز، به جنگ 

ا شكست سرنوشت ساز با اردوان پنجم اشكاني رفت و وي ر
در اين . پس از اين كار غرب ايران را نيز تصرف كرد. داد

زمان اردشير احساس كرد كه بدون وجود بنادر نظامي در 
سواحل شمالي و جنوبي خليج فارس نمي تواند كنترل 

بنابراين ابتدا از مداين . نيرومندي بر اين دريا داشته باشد
روك نام به بحرين لشكر كشيد و پادشاه آن جا را كه سنت

  .داشت شكست داد و نواحي بحرين تا يمامه را تصرف كرد
وي در بحرين شهري ساخت كه برخي مورخان آن را بتن 
اردشير مي نامند و ديگران نام هاي ديگري چون فوران، 

پژوهشگران ذكر مي كنند . اشترآباد و خط بر آن مي نهند
كه شهري كه اردشير در بحرين ساخت بنياد اردشير نام 

اشته و معتقدند كه اين امير نشين به اشكانيان متعلق بوده د
نيز تا حدي اين مطلب به ) سنتروك(كه از نام حكمران آن 

  .اثبات مي رسد
اردشير در پي ايجاد بنادر نظامي ـ تجاري در خليج فارس 
اقدام ديگري نيز انجام داد و آن لشكركشي به منطقه اي از 

كه در ان جا زني . ران بودسواحل اردشير خوره به نام كوچا
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اردشير وي را . پادشاهي مي كرد و مردم او را مي پرستيدند
نيز شكست داد و پيروان دين وي را مطيع خود ساخت و 

  .ناحية حريره ساحلي اردشير خوره را تصرف كرد
بدين ترتيب تمامي خليج فارس در قبضة قدرت ساسانيان 

در دستان اردشير افتاد و تجارت پرسود اين منطقه كامالً 
اردشير با ايجاد پاسگاه . پاپكان و جانشينانش قرار گرفت

هاي دريايي در طول سواحل دريا امنيت اين منطقه را ايجاد 
اين اقدام وي باعث گشت تا كه ساسانيان از اين . كرد

پاسگاه ها مواضع بازرگاني اقيانوس هند را زير نظارت خود 
لخيز حضرموت و يمن كه بگيرند و جاي پايي در نواحي حاص

  .به عربستان سعيد معروف بوده به دست آوردند
در اين ميان نام برخي از اين بنادر و مراكز نظامي در منابع 

يكي از اين بنادر ابله نام دارد كه در . زياد به چشم مي خورد
منتهي اليه شمال خليج فارس قرار داشته و حلقه ارتباطي 

ابن . هند و چين بوده استميان تجارت سوريه و شام تا 
خردادبه جغرافيدان بزرگ قرن سوم هجري وصفي از مسير 
تجاري بازرگانان يهودي در آن روزگار مي كند كه طي آن 

به شرق ) بيزانس(در مسير بازگشت اين بازرگانان از غرب 
  :چنين مي گويد

پس از آن به انطاكيه مراجعت مي كنند و از راه زمين پس ”
پس از آن در فرات . ه به جايي مي رسنداز طي سه مرحل

سوار كشتي مي شوند و به بغداد مي آيند، از بغداد با كشتي 
از راه دجله به آبله مي رسند و از ابله به سوي عمان و سند و 

تمام اين راه ها به يكديگر . هند و چين حركت مي كنند
  “.متصلند

ر مركز ديگر مهم نظامي ـ تجاري خليج فارس را عمان ذك
ايرانيان آن را مزون مي ناميدند كه پايتخت آن . مي كنند

اردشير پاپكان قبيله اي از عرب را . صعار يا شعار بوده است
به آن جا كوچاند كه در كار مالحي و جاشويي كشتي كار 

صعار مركز بزرگ بازرگاني ايرانيان در عمان بود كه . كنند
  .د شدبراي حفظ آن پادگان هايي نيز در آن جا ايجا

به دليل موقعيت برجستة عمان در مسير بازرگاني خليج 
فارس اين منطقه به يك مركز نيرومند اقتصادي مبدل شد 

به طوري كه اصطخري جغرافيدان قرن سوم و چهارم 
هجري در مورد آن مي گويد كه در عمان و بر كرانة درياي 

  .فارس هيچ شهري آبادان تر و توانگرتر از صعار نيست
سلط ساسانيان بر خليج فارس و اهميتي كه به آن مي اين ت

دادند تا پايان روزگار آنان ادامه داشت و رقيب تجارت 
دريايي روميان از طريق تنگة باب المندب و درياي سرخ 

  .بود
ادامة برتري ساسانيان بر خليج فارس و مسيرهاي دريايي 
اين دريا با نقاط تجاري مشرق به آن جا كشيد كه برخي 

رخان گمان مي كردند كه ايرانيان در زمان انوشيروان مو
در حالي كه . را به تصرف درآورده اند) سيالن(سرانديب 

ايرانيان هيچ گاه به آن جا لشكركشي نكردند بلكه اين 
قدرت اقتصادي ايرانيان بود كه در آن نواحي قدرت نمايي 

اين اقتدار تا بدانجا كشيد كه حتي ايرانيان در . مي كرد
جارت ابريشم و كاالهايي كه از هند به حبشه نيز مي ت

روايت مستقيم پروكوپيوس مورخ . آوردند دخالت كنند
بيزانسي در قرن ششم ميالدي حاكي از تسلط بازرگانان 

با دخالت مستقيم در خريد . ايراني بر تجارت حبشه دارد
ابريشم از هند و كوتاه كردن دست بازرگانان ديگر اين 

لط بر درياها از جمله خليج فارس را ساسانيان اقتدار و تس
كسي كه . مديون بنيانگذار بزرگ خود اردشير پاپكان بودند

  .از زمان خود جلوتر بود و همواره به فرداها فكر مي كرد
  پاينده ايران

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ...!!اين نيز بگذرد
  استاد نواب صفا: سروده اي از

  گفتم به دوستي كه در اين دور روزگار
  بـر مـا زمـانه سخت و غـم انگيز بگذرد

  خوانديم در كتاب كه خيزد غبار مرگ
  لشكر چنگيـز بگـذرددر هـر كجــا كه 

  روزي شود فدا سر بي تــاج يـزدگـرد
  روزي شكــوه و شـوكت پرويـز بگذرد

  اين سينه سال هاست كه باشد مزار درد
 گفتـا غمين مبـاش كه ايـن نيـز بگذرد
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  ديباچه: بخش اول 

 
هيچ كس نمي توانست وقوع انقالب ملي امسال را بيش از 

سقوط ويل هلن و  (1918من از شورش پليد . ن آرزو كندم
از اولين روز نفرت داشتم و آن را خيانتي ) استقرار جمهوري

بزرگ مي دانستم كه قسمتي از قوم ما يعني پست ترين و 
كم ارزش ترين آن دربارة قسمت ديگر كه نيرومند و داراي 
 عزمي جزم بود روا داشت يعني دربارة آن قسمتي از مردم

 قد برافراشت تا براي خود و ديگران 1914كه در سال 
آينده اي درخشان فراهم كند زيرا مي خواست و شايد هم 

  .مي توانست آينده اي درخشان داشته باشد
از آن زمان تا به حال هرچه من راجع به امور سياسي نوشته 
ام براي پيكار در برابر عواملي بود كه بر اوج بدبختي و 

ه دستياري دشمنان ما تسلط يافته و پشت سر بيچارگي ما ب
ما در سنگر نشسته بودند تا اينكه آينده اي كه نيروي جوان 
تودة ما مي خواست فراهم كند ناروا و عقيم كنند و خط 

  .بطالن بر آن كشند
از آن زمان تا به حال هر سطري را به اين انديشه نوشته ام 

چنين نيز كه به سقوط اين دشمنان دروني كمك كند و 
تصور مي كنم كه آن راستگويي و حقيقت نويسي كار خود را 

  .كرده است
در هر حال اگر واقعاً بنا بر اين مي بود كه ما در وقايع آيندة 
جهان حق صحبت و قضاوت و حق عمل داشته باشيم و تنها 

فدايي وقايع آينده نباشيم مي بايستي به هرگونه كه هست 
ه دقيق ترين كشش ها و خفي تحوالتي دست دهد تا اين ك

  .ترين غرايز خون ما را از اين فشار رها سازد
يقين است كه هنوز بازي سياست جهان به آخر نرسيده 

بزرگ ترين فداكاري ها از اين به بعد چهره خواهد . است
گشود و مهم ترين سرمايه ها را براي برد و باخت از اين 

  .پس به ميان خواهند آورد
اهم مسائل براي هر ملتي از ملل بايد دانست كه 

اما پيشامد هاي امسال به جهان بزرگي يا نيستي است، 
ما نويد مي دهد كه چنين بحراني هنوز براي ما رخ نداده و 
در مورد ما به مرحلة قطعيت نرسيده است به اين معني كه 
. ما بار ديگر علت وقايع تاريخي خواهيم بود نه معلول آن

اين دهه ها دهه هاي . چنين زماني بودزمان بيس مارك نيز 
عظيمي است كه در آن به سر مي بريم، عظيم گفتم يعني 

بزرگي و . هولناك و خالي از آسايش و عاري از خوشبختي
خوشبختي دو امر مختلف اند و راه اختيار ميان آن دو نيز بر 

همين قدر بايد گفت كسي كه تنها . ما باز نيست
ي مقرون به خطر مي آرامش مي جويد و از بزرگ

  .گريزد حيف است كه زنده باشد

 نوشته شده 1933كتاب سال هاي تصميم نوشتة مورخ و نويسندة معروف آلمان اسوالد اشپينگلر در سال  :اشاره
 به زيور 1331اين كتاب توسط شادروان دكتر محمد باقر هوشيار استاد ممتاز دانشگاه تهران ترجمه و در سال . است

 و سه دهة اول قرن 19 و 18 سياسي جهان در دو قرن در كتاب سال هاي تصميم اوضاع اجتماعي و. طبع آراسته شد
 تاريخ با وقايع و حوادثي كه بعداً به  بررسي شده و پيش بيني هاي نويسندة اين كتاب با روش مورفولوژي20

اين كتاب در سال هاي اولية مبارزات پان ايرانيستي از جملة آثار مرجع . وقوع پيوستند تفاوت محسوسي ندارد
در اين ستون به پاس .  پان ايرانيست ها با اشتياق خاصي اين اثر ارزنده را مظالعه مي كردندمحسوب شده و

بزرگداشت ياران ارجمندي كه با اين كتاب انس و الفتي داشتند و چه بسا برخي از آنان اكنون در ميان ما نيستند، 
  .بخش هايي از آن را درج مي نماييم
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مرد عمل چه بسيار كه دوربين نيست، راه مي پويد و رانده 
مي شود بي آن كه هدفي كه سرانجام به آن خواهد رسيد 
بشناسد و بداند، چه بسا كه اگر بداند به كجا خواهد رسيد از 

نايي رفتن و تكاپو باز ايستد، ليكن منطق تقدير هيچ گاه اعت
به آرزو هاي انساني نكرده و هيچ گاه در پي كسب اطالع ز 

مرد عمل، چه بسيار كه به اشتباه مي . آمال وي نبوده است
رود زيرا كه از آن چه در درون خود احساس كرده و از آن 
چه در پيرامون خود ديده به نتيجه اي غلط رسيده و آن را 

  .بدبختانه حقيقت مي پندارد
 تاريخ نويس اين است كه واقعيات و امور وظيفة بزرگ مرد

مسلمة زمان خود را بفهمد و از ارتباط آن ها با هم آينده اي 
را كه چه بخواهي و چه نخواهيم خواهد آمد تفرس كرده 

  .بيان و ترسيم نمايد
روا نيست دوره اي مانند دورة ما كه حوادث شگرف آغاز 

رات متوجه مي مي شود از انتقاد مؤثري كه هم ما را به مخاط
سازد و هم به سوي آينده راهنمايي مي كند عاري باشد، 
براي اين گونه انتقاد دست به قلم برده ام، نه مالمت مي 

  .كنم، نه راه تملق و چاپلوسي مي روم
از هر گونه قضاوت نيك و بد در بارة اموري كه به تازگي 

ه زماني مي توان ب. اتفاق افتاده و خواهد افتاد مي پرهيزم
راستي در باب واقعه اي قضاوت كرد كه مدتي درازبرآن 

ناكامي هاي  و گذشته باشدومدتهاسودوزيان، كاميابي ها
امور مسلمه درآمده  رديف واقعيات و قطعي آن در

  .باشديعني پس ازچندين دهه يا يك قرن
قضاوت درست دربارة ناپلئون و دريافتن صحت و سقم 

از سدة گذشته يعني پيش وقايعي كه او موجب آن بود پيش 
از قرن نوزدهم غير ممكن بود و خود هنوز راجع به بيس 

فقط امور مسلمه . مارك رأي كامل و قطعي نمي توان داشت
يعني آن چه واقع شده پابرجاست، ورنه قضاوت ها هميشه 
دست خوش ترديد و تغيير است وانگهي وقايع بزرگ 

اريخ خود نيازمند قضاوت خوب يا بد معاصرين نيست، ت
قضاوت مي كند كه هيچ يك از بازيگران صحنة سياست 

همين قدر امروز مي توان گفت كه . ديگر زنده نيستند

 امري عظيم بود و در نظر آيندگان نيز 1933انقالب سال 
عظيم خواهد ماند، عظيم در نتيجة نيروي خارق العادة آن، 
عظيم در نتيجة آن نيرو و اثر شديدي كه به وسيلة آن 
چنين تغيير و تبديل بزرگي تحقق يافت، عظيم در نتيجة 

اين واقعه، واقعه . انضباط روحي كه در پرتو آن روي نمود
اي بود صد در صد پروسي بسان جنبش طغيان آميز سال 

در يك لحظه بر دل ها دست يافت، جان ها را زير و . 1914
در اين واقعة عظيم . رو كرد و روحيه ها را دگرگون ساخت

ماني هاي خيال پرست قد برافراشتند و راهي به سوي آل
آينده باز كردند گويي امري پر ساده به وقوع مي پيوست 

  .كه احتياج به هيچ گونه بررسي و احتياط نداشت
از همين رو نيز بايستي شركت كنندگان در اين معركه 
بدانند و يقين هم بدانند كه اين واقعه را نمي توان پيروزي 

در پيشگاه .  كه مخالفي زورمند در ميدان نبودخواند زيرا
هم : صالبت و بزرگي اين طغيان همه چيز يكباره فرو ريخت

اموري كه در حال وقوع بود و هم اموري كه انجام يافته بود، 
به سوي . اين واقعه چيزي نبود جز نويدي به سوي پيروزي

آن گونه پيروزي كه در كشمكش هاي بسيار سخت و جان 
در اين واقعه فقط توجه به آن . دست مي آيدشكر به 

مسئوليت اين پيروزي ها را . كشمكش ها فراهم آمد
رهنمايان و قائدين كامالً به عهده گرفته اند و آن ها نيز بايد 
بدانند كه ميدان اجراي اين وظيفة هولناك درون مرزهاي 

بايد ياد بگيرند كه . آلمان نيست بلكه در بيرون آن است
راي اين وظايف دهشتناك دنياي جنگ هاست و ميدان اج

دنياي مصائب، دنياي مشكالت است و دنياي بليات، بايد 
بدانند كه در چنين دنيايي تنها سياستي بزرگ و عميق و 

  .نظري وسيع و محيط حق ابراز وجود دارد
آلمان بيش از هر كشوري در تار و پود مقدرات ديگران 

 چنان اداره كرد كه گويي تافته شده است و نمي توان آن را
گذشته از اين اين . تنها محدود در حدود خود مي باشد

اولين انقالب ملي نيست كه روي نموده بلكه كشورهاي 
 ها و Crom well. ديگر نيز صحنة انقالب مهيب بوده

Mirabeauليكن اين اولين انقالبي .  ها از پيش رفته اند
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رده، در سرزميني است كه در سرزميني مانند آلمان بروز ك
كه از لحاظ سياست ضعيف و در وضعي خطرناك گرفتار 

همين نكته نيز بر اشكال وظايف او بي اندازه مي . است
  .افزايد

اين ها همه مسائلي است كه به تازگي به وقوع پيوسته، به 
ندرت عظمت آن ها ادراك شده و هنوز هم هيچ كدام حل 

ه وقت سرمستي از اين جهت اين موقع، ن. نگرديده است
هر گونه احساس فتح . است و نه جاي احساس پيروزي

واي به حال كسي كه بسيج را با . تصوري است بي جا
پيروزي اشتباه كند، واي به حال كسي كه به مجرد 

در آن تازه . بسيج خود را در آغوش پيروزي بيند
نبايد تصور كرد كه به هدف رسيده . نهضتي آغاز شده است

زرگ اين زمان در نتيجة اين نهضت به هيچ رو ايم، مسائل ب
اين مسائل تنها مربوط به آلمان . ديگرگون نشده است

اين ها مسائلي . نيست بلكه اموري است جهاني و همگاني
نيست كه فقط به ساليان چندي پيوستگي داشته باشد بلكه 
. مشكالتي است كه سرنوشت يك قرن را تعيين مي كند

حال وجد و استقراق و شور و بزرگترين خطري كه در 
احساسات بازي دست مي دهد اين است كه شخص وضعي 

ليكن وجد و شور و . را ساده تر از آن چه هست بپندارد
احساسات با هدف هايي كه پس از نسل ها بايد تحقق پيدا 
كند سازگار نيست و فقط با چنين هدف ها وقايع قطعي 

  .تاريخ آغاز مي شود
در سال ( و به دست گرفتن زمام اختيار به چنگ آوردن نيرو

در )  در آلمان به وسيلة حزب ناسيونال سوسياليت1933
هيجان گردباد مانندي انجام گرفت كه از دو عنصر قوت و 

من با ديده اي نگران مي بينم كه . ضعف تركيب يافته بود
هر روز اين واقعه را با هياهويي بيش از حد لزوم تقدير مي 

 جشن مي گيرند لكن بهتر آن بود كه اين كند و براي آن
گونه تقدير پر سر و صدا را براي روزي نگاه مي داشتيم كه 
با كاميابي واقعي و قطعي دست در آغوش باشيم يعني براي 

اين . روزي كه در سياست خارجي ما كاميابي پيدا مي كرديم
راه تنها راه كاميابي است و غير از اين كاميابي ديگري براي 

زماني نيز كه كاميابي ها روي نمود شايد . ان وجود نداردآلم
مردان امروز كه قدم اول را برداشته اند مرده باشند يا در 
خاك فراموشي مدفون يا دست خوش تحقير و تكفير شده 
باشند، باشد كه در يكي از ادوار آينده به اهميت آن ها پي 

وگرنه تاريخ جاي برند و از آن ها يادي كنند 
سات بازي نيست، واي بر كسي كه در اين احسا

  .گونه موارد دست خوش احساسات گردد
هر نسلي كه آغاز او چنين است در انتظار نتايج گوناگون 
نيز بايد باشد ليكن كساني كه در اين جريان ها شركت 
دارند به ندرت به نتايجي كه ممكن است به بار آيد متوجه 

ر اصول و نظريات به هستند، چه بسا كه اين گونه وقايع د
حالت وقفه مي افتد و چه بسيار كه به آنارشي سياسي و 
اجتماعي و اقتصادي منتهي مي گردد و در آن منحل مي 
شود و از ميان مي رود يا اينكه بدون هيچ سودي به وضع 

 به 1793از اين رو در پاريس در سال . ابتدايي بر مي گردد
 مي كند ليكن وضوح حس مي كردند كه وضع دارد تغيير

  .؟ كسي نمي دانست  چگونه تغيير مي كند
قاعده اين است كه پس از سرمستي روزهاي اول كه خود 
غالباً نتايج مطلوب را ضايع مي كند حالت خماري و پشيماني 
دست مي دهد و حتي در قدم دوم ترديد و تزلزل عارض 

  . مي شود
ها عناصري بر سر كار مي آيند كه نتيجة همة اين كوشش 

را در كاميابي شخصي از نيرومندي و در هواي قدرت ديده 
طبعاً ميل دارند چنين وضعي را هميشگي و ابدي كنند و ابداً 
نمي دانند كه اين وضعي است كه چند لحظه بيش قابل 

در افكار و نظريات درست خود، مردان . تحمل نيست
متعصب تا سر حد فداكاري و جانبازي مي روند و در نفي و 

كار نفس خود مبالغه مي كنند بنا براين امري كه در آغاز ان
نويد بزرگي و عظمت مي داد سر انجام به صورت حزن آور 

من مي خواهم همين مخاطرات را . يا خنده آوري در مي آيد
پيش از اين كه دير شده باشد با كمال خونسردي و 
هوشياري در جلوي ديده آورم تا اينكه شايد بيدارتر و 

اگر بخواهيم بنايي را .  تر از نسل هاي گذشته شويمفرزانه
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پي ريزي كنيم كه بر فراز آن نسل هاي آينده بتواند بناي 
متين سعادت خود را باال برد بايد در هر حال از آداب و 
سنن قديم استفاده كنيم زيرا كه بدون تأثير آن آداب و 

  ...) دارد ادامه (.           سنن چنين پايه اي را نمي توان نهاد

اشپينگلر براي تاريخ و كشورهاي جهان و تمدن هاي مختلف : مورفولوژي 
قيافه يا قيافه هايي تصور مي كند كه مي توان به وسيلة مقايسه و تمثيل از آن ها 

  . نتيجه گرغت و آيندة آن ها را پيش گويي كرد

  :وصيت نامة

 
 

 جزو شاهنشاهي ايران است و در تمام اين كشورها پول ايران رواج دارد و ايرانيان اينك كه من از اين دنيا مي روم بيست و پنج كشور
  .در آن كشورها داراي احترام هستند و مردم كشورها نيز در ايران داراي احترام مي باشند

داخلي ان ها مداخله جانشين من خشايار بايد مثل من در حفظ اين كشور ها بكوشد و راه نگهداري اين كشورها اين است كه در امور 
  .نكند و مذهب و شعائر آن ها را محترم بشمارد

زيرا قدرت پادشاه فقط . اكنون من از اين دنيا مي روم دوازده كرور زر در خزانة سلطنتي داري و اين زر يكي از اركان قدرت تو مي باشد
من نمي .  به اين ذخيره بيفزايي نه اين كه از آن بكاهيالبته به خاطر داشته باش كه تو بايد. به شمشير نيست بلكه به ثروت نيز هست

اما در . گويم كه در مواقع ضروري از آن برداشت نكن، زيرا قاعدة اين زر در خزانه آن است كه هنگام ضرورت از آن برداشت كنند
  .يت خاطرش را فراهم كنپس پيوسته وسايل رضا. مادرت آتوسا بر من حق دارد. اولين فرصت آنچه برداشتي به خزانه برگردان

من روش ساختن اين انبارها را كه با سنگ ساخته مي . ده سال است كه من مشغول ساختن انبارهاي غله در نقاط مختلف كشور هستم
شود و به شكل استوانه است در مصر آموختم و جون انبارها پيوسته تخليه مي شود حشرات در ان به وجود نمي آيند و غله در اين 

بدون اينكه فاسد شود و تو بايد بعد از من به ساختن انبارهاي غله ادامه دهي تا اين كه همواره آذوغه دو يا سه . ها چند سال مي ماندانبار
سال كشور در آن موجود باشد و هر ساله بعد از اين كه غلة جديد به دست آمد از غلة موجود در انبارها براي تأمين كسر خواربار 

به اين ترتيب تو هرگز براي آذوغه در اين مملكت دغدغه . ة جديد را بعد از اين كه بو جاري شد به انبار منتقل نمااستفاده كن و غل
  .نخواهي داشت ولو دو يا سه سال پياپي خشكسالي شود

 اگر دوستان و هرگز دوستان و نديمان خود را به كارهاي مملكتي نگمار، براي آن ها همان مزيت دوست بودن با تو كافي است، چون
نديمان خود را به كارهاي مملكتي بگماري و آنان به مردم ظلم كنند و استفادة نامشروع نماينده نخواهي توانست به مجازات شان 

  .برساني چون با تو دوست هستند و تو ناچاري كه رعايت دوست بنمايي
وز به اتمام نرسيده و تمام كردن اين كانال از نظر بازرگاني و كانالي كه من مي خواستم بين رود نيل و درياي سرخ به وجود بياورم هن

عوارض عبور كشتي ها از آن كانال نبايد آن قدر سنگين باشد كه تا . جنگ خيلي اهميت دارد و تو بايد آن كانال را به اتمام برساني
  .صاحبان كشتي ها ترجيح بدهند كه از آن عبور نكنند
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ستادم تا اين كه در اين قلمرو ايران، نظم و امنيت برقرار كنند، ولي فرصت نكردم سپاهي به يونان اكنون من سپاهي به طرف مصر فر
با يك ارتش نيرومند به يونان حمله كن و به يونانيان بفهمان كه پادشاه ايران قادر است . بفرستم و تو بايد اين كار را به انجام برساني

  .مرتكبين فجايع را تنبيه كند
پس بدون . چون هر دوي آن ها آفت سلطنت هستند.  من به تو اين است كه هرگز دروغگو و متملق را به خود راه ندهتوصية ديگر

براي اين كه عمال ديوان به مردم مسلط نشوند، براي . هرگز عمال ديوان را بر مردم مسلط نكن. ترحم دروغگو را از خود دور نما
يوان را با مردم خيلي خيلي كم كرده است و تو اگر اين قانون را حفظ كني عمال حكومت با ماليات، قانوني وضع كردم كه تماس عمال د

  .مردم زياد تماس نخواهند داست
اگر با آن ها بد رفتار كني آن ها نخواهند توانست معاملة متقابل . افسران و سربازان ارتشي را راضي نگه دار و با ان ها بدرفتاري نكن

تالفي آن ها اين طور خواهد بود كه دست روي . ولو به قيمت كشته شدن خودشان باشد. نگ تالفي خواهند كرداما در ميدان ج. كنند
  .دست مي گذارند و تسليم مي شوند تا اين كه وسيلة شكست خوردن تو را فراهم نمايند
ا اين كه فهم و عقل آن ها بيشتر شود و هر قدر امر آموزش را كه من شروع كردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنويسند ت

اما هيچ قومي را . همواره حامي كيش يزدان پرستي باش. كه فهم و عقل آن ها زياد تر شود تو با اطمينان بيشتر مي تواني سلطنت كني
هر كيش كه ميل دارد پيروي مجبور نكن كه از كيش تو پيروي نمايد و پيوسته به خاطر داشته باش كه هر كس بايد آزاد باشد كه از 

  .نمايد
بعد از اين كه من زندگي را بدرود گفتم بدن من را بشوي و آن گاه كفني را كه خود فراهم كرده ام بر من پيچان و در تابوت سنگي 

 مرا در آن جا اما قبرم را كه موجود است مسدود نكن تا هر زمان مي تواني وارد قبر بشوي و تابوت سنگي. قرار بده و در قبر بگذار
ببيني و بفهمي، من كه پدر تو و پادشاهي مقتدر بودم و بر بيست و پنج كشور سلطنت مي كردم مردم و تو نيز مثل من خواهي مرد زيرا 

اگر تو . هيچ كس در اين جهان باقي نمي ماند. خواه پادشاه بيست و پنج كشور باشد يا يك خار كن. سرنوشت آدمي اين است كه بميرد
اما وقتي مرگ . مان كه فرصت به دست مي آوري وارد قبر من بشوي و تابوت را ببيني، غرور و خودخواهي بر تو غلبه نخواهد كردهر ز

خود را نزديك ديدي، بگو كه قبر مرا مسدود نمايند و وصيت كن كه پسرت قبر تو را باز نگه دارد، تا اين كه بتواند تابوت حاوي جسد 
  .تو را ببيند
نهار، هرگز هم مدعي و هم قاضي نشو، اگر از كسي ادعايي داري موافقت كن يكي قاضي بي طرف آن را مورد رسيدگي قرار زنهار، ز

  .زيرا كسي كه مدعي است اگر قاضي هم باشد ظلم خواهد كرد. بدهد و رأي صادر نمايد
به ويراني خواهد گذاشت، زيرا قاعده اين است كه زيرا اگر دست از آباد كردن برداري كشور تو رو . هرگز از آباد كردن دست برندار

در آباد كردن، حفر قنات و احداث جاده و شهرسازي را در درجة اول اهميت قرار . وقتي كشور آباد نمي شود به طرف ويراني مي رود
  .بده

ولي عفو فقط موقعي بايد . عفو و سخاوت را فراموش نكن و بدان كه بعد از عدالت برجسته ترين صفت پادشاهان عفو است و سخاوت
به كار بيفتد كه كسي نسبت به تو خطايي كرده باشد و اگر به ديگري ستمي كرده باشد و تو خطاكار را عفو كني، ظلم كرده اي زيرا حق 

هستند كردم بيش از اين چيزي نمي گويم و اين اظهارات را با حضور كساني كه غير از تو در اين جا حاضر . ديگري را پايمال نموده اي
تا اين كه بدانند قبل از مرگ، من اين توصيه ها را كرده ام و اينك برويد و مرا تنها بگذاريد زيرا احساس مي كنم كه مرگم نزديك شده 

  .است
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  به نام خداوند جان و خرد

   پاينده ايران
  
  

 
 

 اعالميه حزب پان ايرانيست پيرامون ماجراي فن آوري هسته اي
  هم ميهن

 پان ايرانيست، شادمان خواهد بود هرگاه تالش و خواست پنجاه ساله ملت ايران براي دست يابي به فن آوري اتمي به حزب
ولي همانگونه كه بارها درباره مسأله حساس فن آوري اتمي اعالم نموده ايم ضمن آن كه دارا بودن و دست . ثمر رسيده باشد

 سطوح آن تأييد مي نماييم متأسفانه نبود مديريت سياسي درست و عدم يابي ملت ايران را به فن آوري اتمي در همه
آرمانخواهي مسئوالن اين دغدغه خاطر را پديد آورده است كه طريق فن آوري هسته اي كه يكي از آرزوهاي ملت ايران 

ار ملي و موازنه بين است به راه ناصواب و غير معقول و جنجال هاي سياسي كشيده شود و يقيناً هدف هاي واالي كسب اقتد
المللي و آرمان صلح و دوستي با ساير ملل جهان با شيوه هاي برگزيده شده از سوي حاكميت فرقه اي تحقق نخواهد يافت و 
چنين موضع گيري هايي براي حاكميتي كه همه حقوق ملت ايران در تمام زمينه ها را ناديده گرفته نه مشروعيت ايجاد مي 

  .ليت مي كندنمايد و نه سلب مسئو
  

  حزب پان ايرانيست                               پاينده ايران
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        7 / 2 / 1385  
  

  به نام خداوند جان و خرد
   پاينده ايران    
  
  
  
  

  هشدار حزب پان ايرانيست
  

 شده وسيلة بي توجهي حاكميت فرقه اي به پيشينة تاريخي سرزمين ايرانيان سبب شده كه دولت هاي ايجاد! هم ميهنان
حكومت هاي استعماري به خود جسارت داده و هر يك به گونه اي به حقوق تاريخي و جغرافيايي كشورمان بتازند و تاريخ 
كهن سرزمين ايرانيان را ناديده بگيرند تا آنجا كه حاكميت بحرين اين سرزمين هميشه ايراني، در انديشة ايجاد دانشگاهي 

ما اين اقدام حاكميت غير مشروع بحرين را محكوم كرده و سكوت حاكميت فرقه . است» !ربيدانشگاه جهاني خليج ع«به نام 
  /.اي را بي اعتنايي خسران بار به منافع ملت ايران مي دانيم

  
  حزب پان ايرانيست                              پاينده ايران 
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  به نام خداوند جان و خرد
     پاينده ايران     

  
  
  

  بيانيه حزب پان ايرانيست درباره وقايع اخير
  

رويداد هاي چند روز اخير آذربايجان و آنچه سبب اعتراض هم ميهنان آذربايجاني گرديده هرگز از نگاه و منظر حزب پان 
يران زمين جلب كرده است ايرانيست به دور نبوده ودرسال هاي اخير بارهاوبارها،توجه حاكميت رابه مطالبات اقوام ا

  .امامتأسفانه انديشه هاي فرقه اي مانع ازآن شده كه به توصيه هاي ميهن پرستان دلسوز ايران توجه گردد
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حوادث خوزستان ـ كردستان ـ بلوچستان و آذربايجان، هيچ يك نتوانسته مسئوالن حاكميت فرقه اي رابه سوي واقعيت ها 
 تأمين نيازها و عنايت به خواسته هاي اقوام ايراني دست از زورگويي و سركوب هم رهنمون كندوبراي حفظ وحدت ملي و

  .ميهنان بردارند
بدون ترديد، روزنامه اي كه متصل به بدنة حاكميت است با الهام از مشي حاكميت فرقه اي توانسته مرتكب چنين خطاي 

  .بزرگ اجتماعي و فرهنگي گردد و اين مشت نمونة خروار است
ر اين شرايط سخت همة توان و كوشش خود را براي رفع آالم و دردهاي اقوام ايراني به كار برد و بهانه به دست بايد د

ماجراجويان تجزيه طلب و سياست هاي استعماري نداد، زيرا پاره پاره كردن روان اجتماعي اين ملت بزرگ هميشه در 
ايراني بوده است در حالي كه بايد بدانند كه فقط يك حقيقت دستور كار اربابان زور و تزوير جهاني و سلطه طلبان ضد 

جاودانه وجود دارد و آن هم وجود ملت واحد ايران در همة ايران بزرگ است و جايي براي خيال بافي ها و لفاظي ها متصور 
  .نيست

يست وراه حفظ وحدت سال حكومت قادر به درك بايدهاي تاريخي واجتماعي وسياسي ايران ن27حاكميت فرقه اي كه پس از
ملي وتماميت ارضي واحترام به حقوق حقة ايرانيان را درنيافته، رواست كه هرچه زودتر جاي خود را به آزادگان ميهن پرست 
  .و عاشقان ايران و ايراني بدهد و بيش از اين ساختار شكوهمند ملت بزرگ ايران را ملعبة بيگانه و بيگانه پرستان قرار ندهد

 
نپاينده ايرا     حزب پان ايرانيست              

   خرداد ماه4                                        
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