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در حاليكه دهه اول قرن بيست و يكم رو به پايان 
است بحرانهاي گوناگون سراسر جهان را فرا گرفته 
در حاليكه دهه اول قرن بيست و يكم رو به پايان 
است بحرانهاي گوناگون سراسر جهان را فرا گرفته 
در حاليكه دهه اول قرن بيست و يكم رو به پايان 

اســت. بايد راههاي نويني را آزمود. از اين روست 
كه مي بينيم كانديداي رياست جمهوري در آمريكا 
تحــت لواي     " تغييــر " پاي به عرصــه مبارزات 
انتخاباتــي نهاد و پــس از پيــروزي در برابر بحران 
شــديد اقتصادي امريكا و جهان ضرورت تغيير در 
سياست هاي دو دوره گذشــته رياست جمهوري را 
خواســتار گرديد . در كشــورهاي اروپايي هم كه 
انتخابات داشــتند به تغيير و دگرگوني سياست هاي 
خواســتار گرديد . در كشــورهاي اروپايي هم كه 
انتخابات داشــتند به تغيير و دگرگوني سياست هاي 
خواســتار گرديد . در كشــورهاي اروپايي هم كه 

گذشــته توجه بيشــتري كردند و ما شاهد تغييرات 
آشكاري در سياســت هاي كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا هســتيم وقتي كه انتخــاب رئيس جمهوري در 
ايران به گونه اي به ظاهر متفاوت از سه دهه گذشته 
اروپا هســتيم وقتي كه انتخــاب رئيس جمهوري در 
ايران به گونه اي به ظاهر متفاوت از سه دهه گذشته 
اروپا هســتيم وقتي كه انتخــاب رئيس جمهوري در 

گفتمان فعاالن سياســي شروع شد اين فكر گسترش 
يافت كه به دليل پيوستگي و تاثيرات متقابل مسائل 
گفتمان فعاالن سياســي شروع شد اين فكر گسترش 
يافت كه به دليل پيوستگي و تاثيرات متقابل مسائل 
گفتمان فعاالن سياســي شروع شد اين فكر گسترش 

سياسي و اجتماعي در جهان، انتخابات ايران هم مي 
تواند تغييراتي را در كشــور ايران موجب شــود. 
شنيده مي شــد كه اين بار انتخابات آهنگ ديگري 
دارد ولي مرحله نخست به طريق ساليان گذشته عمل 
شــد يعني عبور از صافي شوراي نگهبان . انتخابات 
تنظيم شــده بــود دو اصالح طلــب و دو اصولگرا 
را شــوراي نگهبان تاييد كرد. ميدان آراســته شــد 
تنظيم شــده بــود دو اصالح طلــب و دو اصولگرا 
را شــوراي نگهبان تاييد كرد. ميدان آراســته شــد 
تنظيم شــده بــود دو اصالح طلــب و دو اصولگرا 

داوطلبان تاييد شــده شــوراي نگهبــان و همگي از 
نخبــگان حاكميت بودند و آمــاده مبارزه انتخاباتي 
شدند. مردم كه در پي تغيير بودند با اعتقاد بر اينكه 
اگر به يكي از اين افــراد كه مطالباتش نزديك تر 
شدند. مردم كه در پي تغيير بودند با اعتقاد بر اينكه 
اگر به يكي از اين افــراد كه مطالباتش نزديك تر 
شدند. مردم كه در پي تغيير بودند با اعتقاد بر اينكه 

به خواســته هاي تحقق نيافته مردم در سالهاي اخير 
باشد راي دهند و با احســاس مسئوليتي كه بايد در 
همه انسانها باشد تصور چنين بود كه انتخاب رئيس 
جمهــوري كــه با اتكاء بــه راي اكثريتــي از ملت 
برگزيده مي شــود تغييراتي در پي دارد و به بهبود 
شرايط سياسي و اجتماعي كمك خواهد شد. ازين 
رو گروههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به اعالم 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 
رو گروههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به اعالم 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 
رو گروههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به اعالم 

چگونه مي توان از راههايي گام برداشت كه قانون 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 
چگونه مي توان از راههايي گام برداشت كه قانون 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 

اساسي با آن در تضاد نباشد و از طريق همين قانون 
اساســي كه بخش هايي از آن به خصوص بخشهاي 
حقوق فــردي و اجتماعي و آزاديهاي مردم مغفول  

مانده است  گامي به تحقق خواسته ها نزديك شد و 
خروج ايران  را از بن بســت هاي سياسي و فرهنگي 
و اقتصادي فراهم ســاخت در قانون اساسي تعاريف 
متعددي درباره حقوق بشر وجود دارد كه با اعالميه 
جهاني حقوق بشر هماهنگ است تنها نكته مبهم آن 
است كه مواد قانون اساسي نبايد در تعارض با شرع 
مقدس اسالم باشد اين نكته هم مانع حضور مردم در 
مبارزات انتخاباتي نمي شد چون فقها و آيات عظام 
و صاحبنظران مسائل ديني ديدگاههاي متفاوتي در 
مبارزات انتخاباتي نمي شد چون فقها و آيات عظام 
و صاحبنظران مسائل ديني ديدگاههاي متفاوتي در 
مبارزات انتخاباتي نمي شد چون فقها و آيات عظام 

تفسير حقوق انسانها داشته و دارند. چنانكه مي بينيم 
عده اي دمكراسي را در تعارض با دين نمي دانند و 
عده اي ديگر دمكراســي را نقطه مقابل دينداري به 

شمار مي آورند.
تبليغات انتخاباتي به شــيوه اي متفاوت از دوره 
هاي قبل و همرنگ كشــورهاي داراي دمكراســي 
و آزادي برگزار شــد و مخالفــت هاي متعصبين در 
ممانعــت از  نحوه تبليغ كاري از پيش نبرد. مطالبات 
مردم در كليات كســب آزاديهاي فردي و اجتماعي 
سياســي و فرهنگي برابر اعالميه جهاني حقوق بشر 
مردم در كليات كســب آزاديهاي فردي و اجتماعي 
سياســي و فرهنگي برابر اعالميه جهاني حقوق بشر 
مردم در كليات كســب آزاديهاي فردي و اجتماعي 

بود كه به نظــر برخي اجراي كامل قانون اساســي 
جمهوري اســالمي و ناديده نگرفتن جمهوريت مي 

توانست حركتي اميد بخش باشد.
رشد اجتماعي مردم ايران در مبارزات انتخاباتي 
و ميزان تحملي كه طرفين شركت كننده در انتخابات 
از خود نشــان دادنــد جهان را حيــرت زده كرد و 
احترام از دســت رفته اي را به ملــت ما بازگرداند. 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 
احترام از دســت رفته اي را به ملــت ما بازگرداند. 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 
احترام از دســت رفته اي را به ملــت ما بازگرداند. 

شــادي و شــور به جامعه ايراني بازگشته بود به نظر 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 
شــادي و شــور به جامعه ايراني بازگشته بود به نظر 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 

مي رسيد كه اگر در انتخابات آزاديهاي راي دهنده 
و داوطلبان رعايت شود و انتخابات حتي االمكان از 

تقلب به دور باشد مرحله نويني فرا مي رسد.
پس از اخذ رأي ناگهان همه چيز دگرگون شــد 
خبر از كودتاي انتخاباتي به ســرعت انتشار يافت و 
اصالح طلبان راي گيري را درســت ولي نتايج اعالم 
شــده را ســاختگي خواندند. موج بازداشت فعاالن 
اصالح طلبان راي گيري را درســت ولي نتايج اعالم 
شــده را ســاختگي خواندند. موج بازداشت فعاالن 
اصالح طلبان راي گيري را درســت ولي نتايج اعالم 

انتخاباتي و سياسي همراه با اعالم نخستين نتايج  آرا  
آغاز شــد. درصدهاي آرا كه به نفــع اصالح طلبان 
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 
آغاز شــد. درصدهاي آرا كه به نفــع اصالح طلبان 
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 
آغاز شــد. درصدهاي آرا كه به نفــع اصالح طلبان 

اوج گرفت.
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 

اوج گرفت.
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 

ميليونها نفر در نهايت آرامش ســئوالي داشتند 
كه آراي ما چه شد؟ حكومت جناح اصولگرا حتي 
بــدون در نظر گرفتن موازين قانوني خود  برنده را 
كه آراي ما چه شد؟ حكومت جناح اصولگرا حتي 
بــدون در نظر گرفتن موازين قانوني خود  برنده را 
كه آراي ما چه شد؟ حكومت جناح اصولگرا حتي 

اعالم كــرد و اقبال مردم به راي دادن را تاييد نظام 
تلقي نمود ولي حضــور ميليوني مردم در اعتراض 
به تقلب در انتخابات اين ادعا را بيرنگ كرد و دنيا 
تلقي نمود ولي حضــور ميليوني مردم در اعتراض 
به تقلب در انتخابات اين ادعا را بيرنگ كرد و دنيا 
تلقي نمود ولي حضــور ميليوني مردم در اعتراض 

با روشهايي كه به صورت ابتكاري با بهره گيري از 
وسايل ارتباط جمعي نوين چون اينترنت و راههاي 
ارسال عكس و خبر از آنچه در انتخابات ايران واقع 
شده بود به ســرعت آگاه شد. نتيجه زود هنگام آن 
ارسال عكس و خبر از آنچه در انتخابات ايران واقع 
شده بود به ســرعت آگاه شد. نتيجه زود هنگام آن 
ارسال عكس و خبر از آنچه در انتخابات ايران واقع 

ســقوط از موقعيتي بود كه حاكميت با تبليغات در 
كشــورهايي چون افغانســتان و عراق و لبنان براي 

خويش فراهم ساخته بود.
حاكميــت از فرداي انتخابات براي آرام كردن 
معترضــان كه نتيجه اعالم شــده را نمــي پذيرفتند 
دســت به اقدامات شــديدي زد و بازداشــت هاي 
دســته جمعي در كوچه و خيابان، دستگيري صدها 
فعال سياســي، تيراندازي و كشــته شــدن دهها نفر 
در پــي تظاهرات آرام و مســالمت آميز كه در پي 
آن معترضان اقدام حاكميــت را كودتاي انتخاباتي 
ناميدنــد و نتيجه انتخابات را غير دمكراتيك و فاقد 

مقبوليت دانستند.
اكنــون نزديك چهار ماه از انتخابات رياســت 
جمهوري مي گذرد. خشــونت همچنــان ادامه دارد 
خشــونت جامعــه را بيش از پيــش بــه بيعدالتي و 
نابساماني كشــانده اســت و تا زمانيكه حاكمان مي 
انديشــند با ايجاد رعب و وحشت مي توان حكومت 
كرد جامعه روي آرامش نخواهد ديد .در ايرانزمين  
آزاديهاي فردي و اجتماعي پايمال حاكمان اســت. 
در دادگاههايــي كــه بــراي محاكمــه معترضين به 
انتخابات تشــكيل شده است نه قوانين بين المللي كه 
حتــي قوانين مورد قبول حاكمان نيز رعايت نشــده 
اســت. زندانيان اين كودتــاي انتخاباتي همچنان در 
شــرايطي طاقت فرسا گرفتارند. تجربيات  مبارزات 
آزاديخواهانه نشان داده است كه در راه مبارزه براي 
آزادي و دمكراســي بايد خســتگي ناپذير و مقاوم  

گام برداشت زيرا كه مقاومت شرط پيروزيست.
آزادي و دمكراســي بايد خســتگي ناپذير و مقاوم  

گام برداشت زيرا كه مقاومت شرط پيروزيست
آزادي و دمكراســي بايد خســتگي ناپذير و مقاوم  

مقاومت شرط پيروزيست
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شعار هاى مردم

خرداد   22 انتخابات  از  پس  گسترده  اعتراضات  در  ايران  مردم  شعارهاى  از  خرداد يكى   22 انتخابات  از  پس  گسترده  اعتراضات  در  ايران  مردم  شعارهاى  از  خرداد يكى   22 انتخابات  از  پس  گسترده  اعتراضات  در  ايران  مردم  شعارهاى  از  كى 
بار به اين صورت وسيع در آسمان  فرياد بلند « مرگ بر روسيه » بود كه براى اولين 
ايران طنين انداز شد و به ويژه در روز قدس مردم سراسر جهان ديدند و شنيدند كه 
ميشد  اعالم  راهپيمايى  دولتى  بلندگوهاى  از  كه  شعارهايى  به  اعتنا  بدون  ايران  ملت 
؟ اين شعار چيست  علت مطرح شدن  ميگفتند  پاسخ  و  تكرار  را   « روسيه  بر  « مرگ 

براى ريشه يابى و سبب شناسى اين شعار بايد صفحات تاريخ اين چند قرن اخير را بكاويم 
و به عملكرد همسايه شمالى در اين دو سه قرن اخير هرچند كوتاه و مختصر نظرى بيفكنيم .

و  تحميلى  قراردادهاى  بموجب  سپس  و  تجاوزكارانه  باجنگهايى  روسيه 
خورشيدى   1206 سال  در  تركمانچاى  و  خورشيدى   1191 در  گلستان  ننگين 
اياالت  يعنى  ارس  شمالى  قسمتهاى  در  ايران  خاك  از  وسيعى  بخشهاى 
نمود.   خود  خاك  ضميمه  و  درآورد  خود  تصرف  به  را  قفقاز  و  گرجستان 
گرفتند  را  مستبدين  جانب  ها  روس  مشروطيت  استبدادى  انقالب ضد  جريان  در 
على  محمد  كه  آنجا  تا  برخاستند  ستيز  به  ايران  ملت  آزاديخواهانه  انقالب  با  و 
و  حمايت  مورد  داشت  را  استبداد  اعاده  و  مشروطيت  برچيدن  قصد  كه  را  قاجار  شاه 
بود  روسى   « لياخوف   » اين  استبداد صغير  دوران  در  و  دادند  قرار  جانبه  همه  تجهيز 
 . بست  توپ  به  را  ملى  شوراى  مجلس  مستبدين  و  شاه  على  محمد  هماهنگى  با  كه 
سياسى  شناسايى  ضرورت  دليل  به  درآغاز  روسيه  انقالبى  دولت  اينكه  با 
و   5 مواد  درج  با  ولى  نمود  پوشى  چشم  ايران  ملت  به  سزارها  تحميلى  امتيازات  از 
نمود  فراهم  امنيتى  نگرانيهاى  براساس  را  خود  دخالت  زمينه   1921 عهدنامه  در   6
 . نمود  استفاده  ايران  سياسى  هاى  عمل  آزادى  بر  دموكلس  شمشيرى  چون  آن  از  و 
در جريان جنگ دوم جهانى در شهريور 1320 ميهن ما توسط نيروهاى متفقين از 
شمال و جنوب مورد هجوم قرار گرفت و ابتدا توسط نيروهاى انگليسى و روسى اشغال 
گرديد و سپس دوستان آمريكايى آنها نيز به اين سرزمين دعوت گرديدند صرفنظر از فجايع 
و تعرضاتى كه توسط اين نيروها در كشور ما به منصه ظهور رسيد ولى پس از پايان جنگ 
نيروهاى آمريكايى و انگليسى خاك ايران را ترك نمودند در حاليكه نيروهاى روسى در    
بخش هايى از شمال ايران بويژه در آذربايجان اطراق نموده و به بهانه هاى واهى رغبتى 
به ترك خاك ايران و اجراى عهدنامه سه جانبه و بيانيه سران سه دولت در تهران و تخليه 
نيروهاى خود نشان نميدادند شايد هم چندگامى خود را به خليج فارس نزديكتر ميديدند 
و اگر اولتيماتوم و اخطار ترومن رئيس جمهورى آمريكا به اتحاد جماهير شوروى دائر بر 
ترك فورى خاك ايران صورت نميگرفت قطعا روسها به آسانى خاك ايران را رها نميكردند.

ايران  خاك  از  خود  رسمى  نيروهاى  بردن  بيرون  به  وجوداينكه  با  روسها 
و  دموكرات  فرقه  بساط  از  كردن  حمايت  با  مزورانه  هم  باز  ولى  نهادند  گردن 
بودند  ايرانى  ظاهر  به  كه  خود  نشانده  دست  و  غيررسمى  نيروهاى  اين  توسط 
آنها  مهمترين  كه  داليلى  به  هم  توطئه  آن  از  كه  برآمدند  ايران  تجزيه  درصدد 
. نكردند  كسب  اى  نتيجه  بود  آذربايجان  غيور  مردم  خواهى  ايران  و  مقاومت 

پرورده  دست  توده  حزب  بوسيله   ، نفت  شدن  ملى  نهضت  جريان  در  روسها 
ملى  دولت  و  ايران  ملى  نهضت  مسير  در  كارشكنى  و  مخالفت  هيچگونه  از  خود 
اين  طرح  پاى   32 مرداد   28 ننگين  كودتاى  هنگام  و  نكردند  فروگذار  مصدق 
فرمان  به  گوش  توده  حزب  به  و  گذاشتند  تاييد  مهر  آمريكايى  انگليسى  كودتاى 
. دهد  نشان  خود  از  العملى  عكس  هيچ  كودتا  مقابل  در  كه  ندادند  اجازه  خود 

دولت  به  جنگ  زمان  از  كه  خود  معوق  بدهى  طالى  تن   11 دادن  از  روسها 
دولت  كه  شديدى  نياز  رغم  على  مصدق  ملى  دولت  به  بودند  شده  بدهكار  ايران 
مرداد   28 ساخته  استعمار  كودتاى  از  پس  ولى  نمودند  خوددارى  داشت  بدان  ملى 
. دادند  قرار  كودتا  دولت  رييس  زاهدى  سپهبد  اختيار  در  را  عظيم  گنجينه  اين 

روس ها پس از انقالب سال 1357 ايران به انحاء مختلف از جمله با بكارگيرى عوامل 
حزب توده در امور داخلى ايران مداخله نموده و نقش برجسته اى در دور شدن مسير انقالب از 
هدفهاى ملى و آزاديخواهانه آن و گرايش دادن انقالب به طرف ا ختناق و سركوب ايفاء نمودند 
و بسيارى از انحرافات از سياست خارجى مستقل ايرانى در راستاى حفظ منافع ملى را سبب 
گرديدند كه نتيجه اش درگير كردن ايران در تشنجات منطقه اى و جهانى بوده و ميباشد .

روسها پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى به عنوان محور اصلى و سركرده آن    
« اتحاد» كوشيده و همچنان ميكوشند كه منافع ملى ايران در دريا ى مازندران را كه به 
موجب قراردادهاى موثق و مطابق با اصول قطعى حقوق بين المللى پنجاه در صد از منافع 
آن درياست زيرپا بگذارند و در اين زمينه از هيچ نيرنگ و ترفندى خوددارى نكرده اند . 
روسها در ارتباط با قرارداد راه اندازى نيروگاه اتمى بوشهر پس از اخذ ميلياردها دالر ازثروت 
ايران مكررا از انجام تعهدات خود در اين زمينه طفره رفته اند و فقط براى حفظ منافع خود و 
حل كردن مناقشاتشان با ساير قدرتهاى جهانى با « كارت ايران » بازى ميكنند و بهره ميجويند .

در شرايط كنونى كه ملت ايران در يك جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه به پا خاسته و با 
بيدادهاى بى سابقه و  ناگفتنى حاكميت دست و پنجه نرم ميكند و نسبت به انتخابات سرهم 
بندى شده اعتراض مينمايد روس ها اولين دولت تبريك گوى انتخابات آنچنانى هستند و به 
روى غاصبين حقوق ملت ايران لبخند ميزنند و در كام اين ملت شجاع و فداكار زهر ميچكانند . 
كشورها  بين  كهنه  هاى  خصومت  و  ها  دشمنى  درعصرحاضرزمان  اينكه  با 
براى  المللى  بين  هاى  دوستى  و  همكارى  و  تعامل  زمان  و  رسيده  پايان  به 
جارى  و  جديد  ناهنجار  رفتارهاى  همين  آيا  ولى  است  رسيده  فرار  بشرى  جامعه 
؟  نميكند  ايجاد  را  ما  ملت   « روسيه  بر  مرگ   » شعار  ايران  ملت  به  نسبت  روسيه 

           
            

(... ما همه با هم هستيم ...)               

جوانان ايران در ماههاي اخير به شكل چشمگيري خواستهاي آزاديخواهانه 
و مسالمت جويانه خويش را به گوش جهانيان رسانيدند. در بين جوانان حضور 
دختــران نيز جلوه اي ديگر بود كه از هشــياري زنان ايران و خارج شــدن آنان 
از محدوده هاي تحميلي كه قرن هاســت مي خواهند از آنان جنســي نيازمند به 
حمايــت جنس ديگر تصوير كنند حكايت مي كرد. جوانان ايران بدون تبعيض 
هاي تحميلي جنسيتي خواستار آينده اي هستند كه آزاديهاي فردي و اجتماعي 
مردم ايران تامين شــود و رفاه اقتصــادي جايگزين فقر حاكم بر اكثريت جامعه 
گردد. در اعتراض به ناســالم بودن و غير واقعي بودن نتايج انتخابات نسل جوان 
ايران توانمند و با سرافرازي در زير فشار سنگين مستبدان نشكست، هزينه بسيار 

داد ليك از آزمايشي سخت با افتخار بيرون آمد.
ديگر امروز وسايل ارتباط جمعي جهاني با نشان دادن چند فيلم دردآور از 
اعتياد و خود فروشي، نخواهند توانست جامعه جوان ما را به سستي و بي اعتنايي 
به سرنوشــت سرزمينشان متهم كنند. اين جوانان هستند كه با يكديگر به گفتگو 
مي نشــينند خواســته هاي اوليه خود را مطرح مي كنند. طرحهايي براي كسب 
آزاديهاي اساســي دارند و مي خواهند آينده ايران را بسازند. بسياري از مردم ما 
شــنيدند كه در اجتماعات معترضين جوان به نتيجه اعالم شده انتخابات رياست 
جمهوري وقتي كه از همه سو عرصه به جوانان تنگ مي شد و نيروهاي انتظامي 
و لباس شــخصي و بســيج و ويژه و ... به ضرب و شتم مردم مي پرداختند بانگي 
نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم" نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم" نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم"، اين فريادي  از جوانان برمي خواســت كه 
بود كه از نياز به هماهنگي و همدلي حكايت مي كرد و با اين فرياد فرود آمدن 
ضربه هاي مشت و لگد و چوب براي مردم تحمل پذيرتر مي گرديد. اين شعار 
كه ريشــه در شعور داشــت از ضرورت با هم بودن سخن مي گفت. با هم بودن 
آگاهانه براي رسيدن به خواسته هاي انساني و حق طلبانه ضرورت امروز است. 
بر همه نيروهاي ملي و مردمي اســت كه حركت آزاديخواهانه امروز را حمايت 
كنند جوانان دانشــجو روزهاي نخســتين ســال تحصيلي نشــان دادند كه تمام 
فشــارهاي وارد  شده بر دانشجويان كه با هر انديشه اي  در كنار يكديگر سرود 
پر افتخار اى ايران را براي آغاز كالســهاي درس ، گروهي خواندند و به دولت 
آرام برآمــده از كودتاي انتخاباتي اعالم كردند كه تا ســتم روا دارند دانشــجو آرام برآمــده از كودتاي انتخاباتي اعالم كردند كه تا ســتم روا دارند دانشــجو آرام 
نمي نشيند. چند روزي قبل از اول مهر فرماندهان سپاه و بسيج تا توانستند تهديد 
كردند و دانشــجويان را از بيان خواســته هاشان بر حذر داشــتند اما دانشجويان 

چون كنار هم آمدند با هم بودند و نهراسيدند.
وابســتگان بلند پايه دولت چون وزيران و اســتاداني كه از مردم بريده اند 
نتوانســتند با تمام حراســت ها و حفاظت ها و ماموران رســمي و غير رسمي در 
گوشه اي از دانشــگاهها داد سخن دهند و آسوده از جلسه بيرون آيند تا حدي 
كه  در خبرها آمده اســت آقاي حداد عادل اســتاد دوره دكتــري حتا موفق به 
تشكيل جلســه دفاع از پايان نامه دانشجويانشان در دانشگاه تهران نشدند. چون 
خشم دانشــجويان به ايشان فرصت چند دقيقه بيشــتر بودن در دانشگاه را نداد. 
حال ســئوال اين است كه آيا حكومتي كه عواملش بدون ترتيبات شديد امنيتي 
نمي توانند به دانشــگاه بروند حكومتي كه پاسخ هر حركت مسالمت آميز را با 
ضرب و شتم و گلوله مي دهد خواهد توانست بر مسند قدرت باقي بماند؟ گفته 

سر نيزه مي توان مدتي حكم راند ولي بر آن نتوان نشست. اند كه با
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منطق اين محاكمات چيست؟!
... هيچ نه بركن تو زين نهال و نه بشكن» و اين معني را در اشعار  قريب يك هزار سال پيش، حكيم ناصر خسرو قبادياني در تشبيه زيبايي گفته است : «خلق همه يكسره نهال خدايند 

بسياري از شعراي ملي ديگر نيز مي يابيم اما امروزه در پاسخ يك پرسش ساده مبني بر اينكه رأي انتخاباتي من چه بر سرش آمد؟ هيئت حاكمه چنان دست و پاي اين نهال را شكسته و 

ميزان تنبيه و مجازات را باال مي برد كه روح شاعر حكيم را كامال آزرده مي سازد. همين طور اگر صحبت  استفاده از امكانات مملكتي و حقوق فردي و اجتماعي در بين باشد، به شهروند 

معترض و عصباني از گروه محرومان مي گويند تقسيم غنائم در ميان محارم انجام و كار تمام شد و " گر تضرع كني و گر فرياد      جوجه را گربه پس نخواهد داد "  خالصه اين رفتار 

خصمانه و اهانت آميز تا آنجا پيش رفته و خفقان آور مي شود كه شهروند مستاصل  ديوانه وار آرزو مي كند كه اي كاش دوباره به جنگل پناه برده و از رنج تحمل انواع ستمها رهايي 

يابد! ... در شماره هاي گذشته پيام جبهه ملي ايران به كرات متذكر شده ايم كه متاسفانه روز بروز بر عناوين جرمها يكي اضافه مي شود و تشخيص ها و دستورها فورى براي سلب آزاديها 

جاي قوانين را مي گيرد و گاهي در محاكمات صد نفري يكصد متهم نامتجانس مي نشينند و سواالت يكنواخت را پاسخ يكسان مي دهند، پاره اي از رفتارها دقيقا يادآور مناظر محاكمات 

جنگي و حركات غالب و مغلوب مي شود از حال و هواي دادگاه و جلسه رسيدگي به جرائمي كه هيچ كدام قطعي و محقق نيستند كمترين بوي محبت و رافت استشمام نمي شود و ... 

وكيل  وجود  از  كه  حالي  در  نيت  اين  نماند  باقي  تاريكي  نكته  حكم  صدور  براي  و  روشن  را  پرونده  مبهم  نكات  قاضي  كه  است  اين  براي  دادگاه  رسيدگي  جلسات  ترتيب  اگر 

قرار  ترديد  محل  صادره  حكم  بودن  حق  بر  و   استوار  طبعًا  شود  نمي  گفته  قانون  مقررات  از  استفاده  با  متهم  گناهي  بي  به  مربوط  نكات  و  نيست  خبري  محاكمه  جريان  طي  در 

خير؟   يا  است  گرفته  صورت  قانوني  خالف  عمل  او  جانب  از  اساسا  و  است  بوده  عامد  و  دخيل  حد  چه  تا  او  خود  شده  وارد  شخص  به  كه  اتهامهايي  در  شود  نمي  معلوم  و  گيرد  مي 

توجه بفرماييد : دختر يا پسر دانشجويي حين رفتن به دانشگاه بدون شركت در تظاهر و اجتماعي، ناگهان در محاصره 10 نفر مأمور انتظامي قرار گرفته و به شدت مضروب، بعد بازداشت و تحويل بازداشتگاه 

شده و تا رسيدگي به پرونده منتظر تعيين تكليف مي ماند و چند ماه مي گذرد، جوان كتك خورده دست و پا شكسته عالوه بر اينكه عذاب ايام بازداشتي را تحمل مي كند در دادگاه نيز به مجازات 

شالق و جريمه محكوم و از همه بدتر موقعيت و پايان تحصيالت خود را از دست مي دهد، اين همه مجازات و مجموعه آنها براي جواني كه در خيابان تظاهراتي را تماشا كرده يا اصًال در آن تظاهرات 

شركت داشته و گرفتار شده است، آيا از نظر قاضي بي طرف و عادل آنهمه مجازات براي يك عمل مجرمانه!! در صورتي كه حكم صادر شده باشد منطبق با نظر قانونگذار بوده و متناسب تلقي مي شود؟

گردد. مي  ناموجه  احكام  صدور  سبب  و  زند  مي  هم  بر  را  دادگستري  سازمان  خود  نظام  راندن  چوب  يك  با  را  همه  و  است  منفي  شك  بدون  پاسخ 

اما داستان اعدام كودكان كمتر از هجده سال واقعا دردناك و از هر حيث قابل امعان نظر و دقت است و جا دارد مقاالت بسياري دادرسان را آگاه نمايند. آري  مجرمين نوجوان و مجازات 

داعداعدام براي آنها موضوع ديگري است كه آرزومنديم قضات و وكالي محترم دادگستري در صدد اصالح قانون و رويه به طور جدي باشند اينكه اعدام نوجوانان در سن زير سن قانوني 

مثال براي نوجوان چهارده ساله اي كه در يك نزاع دسته جمعي انجام قتل را به او نسبت داده اند حكم اعدام صادر شده ولي اجراي حكم به بعد و رسيدن سن محكوم به سني كه پسر 

رشيد شناخته مي شود موكول شده است. بايد بپرسيم كه منطق اين كار چيست؟ البته از اين نظر كه محكوم را طبق قانون و مقررات چند سال يا چند ماه فرصت زيستن بيشتر در زندان 

را مي دهند تا سواد بياموزد و حرفه اي ياد بگيرد و با روحيه متفاوت بخشوده شده و به جامعه بازگردد اقدام شايسته و انساني صورت مي گيرد ولي دادن مهلت به محكوم براي حصول 

شرايط كه در تاريخ ارتكاب فراهم نبوده به قصد اينكه او را به هر حال اعدام نمايند نيست و درست  بمنظور ارفاق به مجرم خطاكار پيش بيني شده است.  اگر غير از اين فكر بكنيم دادن 

مهلت تا رسيدن به سن قانوني عاقالنه نخواهد بود حال و در برابر اينهمه ولع و اصرار براي اعدام جوانها پيشنهاد مي كنيم يك چند نيز اعمال محبت و دوستي را آزمايش و سينه ها از غبار 

كينه و نفرت پاك نمائيم. حكيم و شاعر جهاني عمر خيام شايد با تجسم مناظر شكستن بلور قامت جوانان است كه مي فرمايد : ... اين كوزه گر دهر چنين جام ظريف –  مي سازد و باز بر 

زمين مي زندش. ممكن است عده اي بگويند اين قبيل عقايد متعلق به هزار سال پيش است پس چشمها را ببنديد و چند بيتي از چكامه شور انگيز مرحوم عالمه طباطبايي زمزمه كنيد :

ها ر ا لد د مهر  من  كيش  د  بو ها           ر با م  ا گفته  و  يم  گو همي                                    
ها  ر هشيا گه  جر ين  ز نند  و بر مهر           كيش  ر  د ست  ا مستي  به  ستش  پر                             
ها ر تا ن  جا م  ا د ز ا ند  يد بر ند           ا ه  د ا ز آ كه  ن  ا ز ر و مهر مهين                               
ها ر ا د بر  فته  ر ها  ج  حال چه  هها          كو ر  د ه  د مر ها  د ها فر چه                                       

راستي كه با مهر حيات بخش انسانها نسبت به يكديگر زندگي چقدر زيبا ودوست داشتني است.

استاد مهندس عليقلي بياني، آخرين يادگار گرانقدر از جمع چهل و چند نفر مؤسسان حزب ايران در سال 1323 شمسي بود. او متولد 15 بهمن ماه 1291 بود و در روز 
8 شهريور 1388 در تهران درگذشت و در قطعه نام آوران بهشت زهرا چهره بر خاك نهاد. شادروان مهندس بياني شخصيتي پاك سرشت و دانشمندي سراپا عاشق 
استاد مهندس عليقلي بياني، آخرين يادگار گرانقدر از جمع چهل و چند نفر مؤسسان حزب ايران در سال 1323 شمسي بود. او متولد 15 بهمن ماه 1291 بود و در روز 
8 شهريور 1388 در تهران درگذشت و در قطعه نام آوران بهشت زهرا چهره بر خاك نهاد. شادروان مهندس بياني شخصيتي پاك سرشت و دانشمندي سراپا عاشق 
استاد مهندس عليقلي بياني، آخرين يادگار گرانقدر از جمع چهل و چند نفر مؤسسان حزب ايران در سال 1323 شمسي بود. او متولد 15 بهمن ماه 1291 بود و در روز 

خدمت به مردم بود و از تظاهر و خودستايي سخت بيزار. او عنوان عضويت موسس در تشكيل حزب ايران و تداوم عضويت به مدت بيش از 65 سال را از افتخارات 
قطعي خود مي دانست و اصوال از معتقدان استوار به ايجاد حزب و تشكل هاي جمعي به منظور مشاركت در تكوين دمكراسي و آزادي در مملكت بود ؛ زنده ياد 
مهندس بياني پس از شركت در مسابقه اعزام محصل به خارج در سال 1311 به فرانسه رفته و طي چند سال اشتغال به تحصيل در دانشكده هاي فرانسه و انگلستان در 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 
مهندس بياني پس از شركت در مسابقه اعزام محصل به خارج در سال 1311 به فرانسه رفته و طي چند سال اشتغال به تحصيل در دانشكده هاي فرانسه و انگلستان در 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 
مهندس بياني پس از شركت در مسابقه اعزام محصل به خارج در سال 1311 به فرانسه رفته و طي چند سال اشتغال به تحصيل در دانشكده هاي فرانسه و انگلستان در 

جامعه مشاهده مي شد و البته اين مناظر در نگاه جوانان از فرنگ برگشته زننده تر مي نمود و سيستم سنتي براي وارد شدن آنان به ميدان فعاليت مساعدت نمي نمود 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 
جامعه مشاهده مي شد و البته اين مناظر در نگاه جوانان از فرنگ برگشته زننده تر مي نمود و سيستم سنتي براي وارد شدن آنان به ميدان فعاليت مساعدت نمي نمود 
رشته تخصصي مهندسي (هيدروليك) به وطن بازگشته بود. در آن تاريخ عموما  باوجود كار و كوشش مظاهر فقر و فساد و عدم رعايت عدالت در گردش امور همه 

ولذا تعدادي از مهندسين بيكار و يا مشغول در قسمتهاي غير مرتبط با رشته هاي تحصيلي خود بودند. قبل از تشكيل حزب ايران كانون مهندسان ايران در سالهاي 
1320 و 1322 براي كسب حقوق صنفي و انجام فعاليتهاي سياسي تشكيل شده و برنامه هاي اعتصاب به منظور به رسميت شناختن امتيازاتي كه از آنها محروم بودند تا 
حدي موفق شده بود. لذا حزب ايران به دنبال فعاليتهاي كانون به ويژه با تالش چند نفر از آنها و نوشتن اساسنامه و مرامنامه و تعيين شعارهايي نظير : كار، داد، آزادي 
و با فكر ايراني و به دست ايراني، براي ايران و نوشتن بروشورهاي حزبي موجود در تمام مدت فعاليت حزب كالسهاي تعليماتي و آشنايي با مردم و نشر عقايد حزب 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 
و با فكر ايراني و به دست ايراني، براي ايران و نوشتن بروشورهاي حزبي موجود در تمام مدت فعاليت حزب كالسهاي تعليماتي و آشنايي با مردم و نشر عقايد حزب 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 
و با فكر ايراني و به دست ايراني، براي ايران و نوشتن بروشورهاي حزبي موجود در تمام مدت فعاليت حزب كالسهاي تعليماتي و آشنايي با مردم و نشر عقايد حزب 

و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 
و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 
و سخن راني هاي هفتگي با آن مرد وارسته بود. شادروان مهندس بياني مكرر به دوستان توصيه مى كرد هر كس استعداد و تخصصي در زمينه انجام برنامه هاي ملي 

ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 
و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 
ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 
و طرحهايي در اين موارد دارد بايد ارائه نمايد، اين خودخواهي مضري است كه بگوييم طرحهاي  تاثيرگذار در بهبودي و رفاه زندگي عامه مردم تنها به وسيله خود 

بايد مقاله جامع جداگانه در مورد سد سازي ها ، لوله كشي آب شهر تهران و ساختن مسكن براي كارمندان  تهيه نمود روانش شاد و قرين آرامش باد. و تاليف 
ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 
بايد مقاله جامع جداگانه در مورد سد سازي ها ، لوله كشي آب شهر تهران و ساختن مسكن براي كارمندان  تهيه نمود روانش شاد و قرين آرامش باد. و تاليف 

ما ميسر است. بر اساس اين فكر بود كه طرح جامعي در مورد نحوه استفاده هاي صحيح از آبهاي كشور تهيه كرده بودند، در اين مورد و كارهاي فرهنگي و ترجمه 

خرد پيشه اي توانا خرقه  تهى كرد
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نشريه داخلي پيام جبهة ملي ايران

با ياد
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E-mail: hejmi85@yahoo.com

و  نابجا  تصميم  شوديك  مي  شنيده  كه  قراري  از 
تخريب گونه اي از سوي وزارت آموزش و پرورش 
در آستانه اجرا قرار گرفته كه بسيار تأسف انگيز و 
زيانبار است و صفحه ننگبار ديگري در صورت تحقق 
بر اوراق تصميمات جمهوري اسالمي خواهد افزود.

ديگر  بار  را  بديهي  امر  يك  است  الزم  نخست 
اين است كه جبهه ملي در كار  تذكر داد و آن 
جمهوريست  حكومت  به  معتقد  داري  مملكت 
قرون  شيوه  يك  كه  را  سلطنت  روي  هيچ  به  و 
براي  است  كهن  اساطير  به  پيوسته  و  وسطايي 
روال  در  عميقا  كه  تغييراتي  و  فضا  تسخير  قرن 
آمده  وجود  به  امروز  بشر  اجتماعي  زندگاني 
مناسب نمي داند چنانكه با چند هزار سال تجربه 
اي كه از عملكرد حكومتهاي سلطنتي در ايران و 
بسياري از كشورهاي جهان به دست آمده روشن 
و  از آزمايش هاي قرون  نگرفتن  است كه عبرت 
اعصاري تا چه حد با موازين عقلي بيگانگي دارد.

و  آموزش  وزارت  تصميم  ولي  درست  همه  اينها 
تاريخ  برنامه  از  پادشاهان  نام  حذف  در  پرورش 
درسي دانش آموزان كاري است كه با دشمنانگي 
و مخاصمت با تمدن كهن و ملت ايران پيوند دارد.

دوستي  روابط  و  پادشاهان  حال  شرح  و  تاريخ 
اهميت  ديگر  كشورهاي  پادشاهان  با  مخالفت  يا 
تاريخي و  فراواني در تخمين و تقويم حركتهاي 
چگونگي اوضاع و احوال كشورها و در نتيجه آن 
اوضاع و احوال مردم هر زمان و ديدگاههاي آنان 
از روشهاي سالطين  ناشي  با حوادث  برخورد  در 
در  پادشاهان  كارآيي  كه  دهد  مي  نشان  و  دارد 
فرماندهي و حكومت در مواقع و موارد گوناگون 
است  برداري  بهره  و  پژوهش  قابل  حد  چه  تا 
زمان  در  منفي سالطين  و  مثبت  هاي  جنبه  يعني 
پادشاهي خود بسياري از حقايق تاريخ را توأم با 
انسان شناسي و تأثير وجود آنان را در سطح كشور 
و جهان روشن مي كند و از اينرو آموزندگي هاي 
دهد. مي  دست  به  تحقيق  قلمرو  براي  فراوان 

اصوال تاريخ هر كشوري  قطع نظر  از جنبه هاي 
مثبت و منفي آن براي آن كشور مهم است و از 
عوامل تشكيل دهنده اصالت قومي، وحدت ملي، 
سابقه تمدن و پيشرفت آن كشور مي باشد. ذكر نام 
پادشاهان موجب مي شود كه از خدمات يا خيانتهاي 
ستمگريهايشان  تا  گرفته  دوستيها  مردم  از  آنان، 
در  كه  اقدامي  هر  در  و  آيد  دست  به  اطالعاتي 
غور  اند  رسانده  ظهور  به  كشوري  مختلف  شئون 
و بررسي بشود و  نتايج رضايت بخشي از ماحصل 
اين  است  بديهي  آيد كه  به چنگ  تحقيقات  اين 
حكومت  ديگر  انواع  در  ها  بررسي  و  غور  گونه 
باشد.  تأثيرگذار  تواند  مي  و....  جمهوري  از 
ناديده نبايد گرفت كه قسمت عظيمي از ترقيات 
سازمانهاي  بنيانگذاري  و  شهروندي  و  شهرنشيني 
صنعتي و بنا كردن عمارات عالي كه با صنعتگريهاي 
حيرت انگيز معماران برجسته همراه بوده است با 
وجود  به  آنان  فرمان  به  و  گيتي  شاهان  اقتدار 
آمده است چنانكه پيشرفتهاي هنري و ادبي و آثار 
جاودانى ذوق بشري در آفاق جهان مديون تشويق 
پادشاهان بوده است كه ناديده نمي توان گرفت. 
برابر  در  كه  داد  گواهي  منصفانه  بايد  بنابراين 
كاريها  از زشت  بسياري  و  ها  عدالتي  بي   ، ستمها 
و جنگ و ستيزهاي زيان بخش جنبه هاي مثبتي 
است.  داشته  وجود  سالطين  برخي  كار  در  هم 
مقصود از نگارش اين مختصر هشداري به وزارت 
آموزش و پرورش است كه به هيچ روي حق ندارد 
نمايد و  تاريخ مدارس حذف  از  را  پادشاهان  نام 
دانش آموزان را در بي خبري در يك قسمت مهم 
قرار  ايراني  هويت  و  مليت  سازنده  مجموعه  از 
دهد. اساسًا بايد پرسيد كه مگر جمهوري اسالمي 
هر  كه  دارد  ايراني  ملي  آثار  محو  براي  رسالتي 
به  متعلق  عناصر  از  يكي  به  اي  حمله  چندگاه  از 
ايران و ايرانيت مي برد و با برخي از كشورهاي 
دهد. مي  نشان  هماهنگي  و  همنوايي  ديگر 

دستبرد به تاريخ موقوف ...!

اصل اول – حفظ تماميت ارضي، اسـتقرار 
حاكميت ملي و اسـتقالل سياسـي برخاسـته از 
اراده عمومـي ملت ايـران در نظام جمهوري 
مبتنـي بـر اصـول دموكراسـي، حقوق بشـر و 

حاكميت قانون.
تاكيد بر تامين و حفظ حقوق – تاكيد بر تامين و حفظ حقوق – تاكيد بر تامين و حفظ حقوق  اصـل دوم 
و آزادي هـاي اساسـي مـردم ايران بـه ويژه 
آزادي احزاب، انتخابات و مطبوعات و تساوي 
حقوق زن و مـرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به 

حقوق بشر.
اصل سـوم – جبهه ملي ايـران براي حفظ 
احتـرام ديـن مبين اسـالم و همچنيـن فراهم 
شـدن امكان بهـره گيري از تمامـي توان ملي 
و مردمـي جامعه ايران بر اصل جدايي دين از 

حكومت تاكيد مي كند.
اصل چهارم – اسـتقرار عدالت اجتماعي و 
بـاال بردن سـطح رفاه عمومي بر اسـاس جهان 
بينـي علمي، رشـد توليـد و افزايش اشـتغال و 

توزيع عادالنه درآمد ملي.
اصـل پنجم – احترام به حقوق شـهروندي 
برابر و اعتقادات ديني و آداب و رسوم و زبانها 
و گويش هاي تمامي تيره ها و مردم سـرزمين 

ايران.
تقويت و پاسداري و گسترش – تقويت و پاسداري و گسترش – تقويت و پاسداري و گسترش  اصل ششـم 
زبـان ملـي و مشـترك فارسـي و فرهنـگ و 

هنرهاي ملي ايران.
اصل هفتم – اتخاذ سياست خارجي مستقل 
ايرانـي بر اسـاس حفظ مصالـح و منافع ملي و 
حفظ تماميت ارضي كشور و پشتيباني از اصول 
و هـدف هاي منشـور ملـل متحد و دوسـتي و 
احترام متقابل با همه ملت ها و كشورها به ويژه 
كشـورهاي منطقه و مبارزه با هرگونه تروريسم 

فردي ، گروهي و دولتي.

اصول عقايد و هدف هاي
 جبهه ملي ايران

بهه ملى ايراناساسنامه جبهه ملى ايراناساسنامه جبهه ملى ايران برگرفته از 

اصوال تاريخ هر كشوري  قطع نظر  از جنبه هاي 
مثبت و منفي آن براي آن كشور مهم است و از 
عوامل تشكيل دهنده اصالت قومي، وحدت ملي، 
سابقه تمدن و پيشرفت آن كشور مي باشد. ذكر نام 
پادشاهان موجب مي شود كه از خدمات يا خيانتهاي 
ستمگريهايشان  تا  گرفته  دوستيها  مردم  از  آنان، 
در  كه  اقدامي  هر  در  و  آيد  دست  به  اطالعاتي 
غور  اند  رسانده  ظهور  به  كشوري  مختلف  شئون 
و بررسي بشود و  نتايج رضايت بخشي از ماحصل 
اين  است  بديهي  آيد كه  به چنگ  تحقيقات  اين 
حكومت  ديگر  انواع  در  ها  بررسي  و  غور  گونه 
باشد.  تأثيرگذار  تواند  مي  و....  جمهوري  از 
ناديده نبايد گرفت كه قسمت عظيمي از ترقيات 
سازمانهاي  بنيانگذاري  و  شهروندي  و  شهرنشيني 
صنعتي و بنا كردن عمارات عالي كه با صنعتگريهاي 
حيرت انگيز معماران برجسته همراه بوده است با 
وجود  به  آنان  فرمان  به  و  گيتي  شاهان  اقتدار 
آمده است چنانكه پيشرفتهاي هنري و ادبي و آثار 
جاودانى ذوق بشري در آفاق جهان مديون تشويق 
پادشاهان بوده است كه ناديده نمي توان گرفت. 
برابر  در  كه  داد  گواهي  منصفانه  بايد  بنابراين 
كاريها  از زشت  بسياري  و  ها  عدالتي  بي   ، ستمها 
و جنگ و ستيزهاي زيان بخش جنبه هاي مثبتي 
است.  داشته  وجود  سالطين  برخي  كار  در  هم 
مقصود از نگارش اين مختصر هشداري به وزارت 
آموزش و پرورش است كه به هيچ روي حق ندارد 
نمايد و  تاريخ مدارس حذف  از  را  پادشاهان  نام 
دانش آموزان را در بي خبري در يك قسمت مهم 
قرار  ايراني  هويت  و  مليت  سازنده  مجموعه  از 
دهد. اساسًا بايد پرسيد كه مگر جمهوري اسالمي 
هر  كه  دارد  ايراني  ملي  آثار  محو  براي  رسالتي 
به  متعلق  عناصر  از  يكي  به  اي  حمله  چندگاه  از 
ايران و ايرانيت مي برد و با برخي از كشورهاي 

رژيم حقوقي درياي مازندران

فقدان اراده سياسي براي دفاع از منافع ملي به 
چنان مرز خطرناكي رسيده كه روز قدس جوانان 
ميهن تن به هرگونه خطري داده و شعار « نه غزه 
اين  دهند.  مي  سر  ايران»  فداي  جانم  لبنان،  نه 
و  دين  از  است،  نما شده  نخ  يعني همه چيزمان 
و  كشاورزي  و  صنعت  و  اقتصاد  تا  گرفته  اخالق 
به  روز  دنيا  كشورهاي  با  روابطمان  سياستمان، 
و  شده  هميشه  از  تر  ابهام  پر  و  تر  پيچيده  روز 
ميزند! شگفتا كه در  را  اول  ايران حرف  انزواي 
چنين شرايطي آقاي احمدى نژاد به هولوكاست 
داد  و  انديشد  مي  امريكا  پوستان  و حقوق سرخ 
در  ايرانيان  ملي  منافع  با  ولي  دهد  مي  سخن 
بيگانه  آنچنان  فارس  خليج  و  مازندران  درياي 
خليج  نام  صحت  جنوبي  همسايگان  كه  است 
فارس را به پرسش كشيده اند و همسايگان شمالي 
نمايندگان  حضور  بدون  چند  جلساتي  كنون  تا 
ايران تشكيل داده و تصميماتي گرفته اند كه بي 
باشد. نمي  ايرانيان  ما  ملي  منافع  سود  به  ترديد 

به  خطاب  ايران  دولت  پيشنهادي  بسته  در   
كشورهاي 5+1 نيز از هر دري سخن رفته تا فرصت 
تاريخي ديگري را از دست بدهيم و موضوعات 
بياندازيم. قلم  از  را  كشورمان  حياتي  و  مهم 

مازندران  درياي  حقوقي  رژيم  حل  راه  تنها 
نظير  نهايتًا  كه  ايست  منطقه  اي  اتحاديه  ايجاد 
اتحاديه اروپا با حذف مرزهاى دريايى از جنوب 
انتقال  و  تركمنستان  و  كشورآذربايجان  دو 
تاريخي  حقوق  كشورها   همين  شمال  به  آن 
نمائيم. تضمين  را  ايران  سهم  درصد  پنجاه 

براي اجتناب از اختالفات ناشي از بهره برداري 
بايد  نيز  مازندران  درياي  منابع  از  اقتصادي 
فروش  و  خصوصي  بخش  وري  بهره  بر  را  اصل 
ايران،  كشور  سه  هر  در  دريائي  شركتهاي  سهام 
مالكيت  حق  بدون  تركمنستان  و  ْآذربايجان 
داد. قرار  اقتصادي  امور  در  دولتها  دخالت  يا 


