
 پاینده ایران

 شرقی(؟ شرقیِیا ) "نه شرقی، نه غربی"

 ".شوند گذرد، صاحة خانه می رهگذرند، تعد میهمان و چندی نمیخطاهای تشزی اول "

 «ٍلتز»

 ّن هیْي؛

اًذ. در  ّا هثذل ؽذُ ّای هیاى تْی در دعت حکَهت ؽعارّای تٌیادیي ّز جاهعِ تِ صعتاهزٍسُ 

نه "، ؽعار َّؽوٌذاًِ ٍ راّثزدی هزدم عاالرعاهاًی  تزای ًیل تِ 75ٍسی هزدم در تْوي جزیاى پیز

ِ درعتی اًتخاب ت "مواسنه منفی دکتز مصدق"ی هَفك  کِ تا الْام اس ًظزیِ "نه غزتی ،شزقی

اس عَی   "خانه دیپلماسی کشور"گ تاخت ٍ آى جش ؽعاری تز عز در ، عول تِ آى تِ هزٍر رًؽذ

هثذل ؽذ ٍ هیشاى  شزقی شزقیجوَْری اعالهی جذی گزفتِ ًؾذ ٍ تا دریغ در عول تِ ارتذعتاى ک

ارٍیی تا ؽتِ اعت( در رٍیؽاى در دراسای چْل عال گذ ّای حاصل ًذاًن کاریکؾَر کِ ) ٍاتغتگی

سًی حتا در گزفتي حمَق  فی هاتیي( تَاًایی چاًِتا تَجِ تِ عاتمِ هزاٍدات دٍلت ّای چیي ٍ رٍعیِ )

رصین حمَلی دریای ّذ هثزّي ایي ٍاتغتگی تِ رٍعیِ )هلت را ًذارین کِ تاریخ عزؽار اس ؽَاهغلن 

، اعتفادُ اس فضای کؾَر تِ َّاپیواّای خثزًگار رٍعی سى هتْن تِ جاعَعی کاعپیي، عَدت تالدرًگ

ٍ ایي اٍاخز ًفتی ٍ ...(  -اًعماد لزاردادّای یک جاًثِ التصادییي )ًظاهی رٍعی ٍ ...( ٍ در راتطِ تا چ

کٌذ کِ  رهاى کِ دٍراى لاجار را تذاعی هیٍیزٍط کزًٍا ٍ ّیاَّ ٍ دخالت چیي در اهَر داخلی کؾَ

کزدًذ. ؽگفت اًگیش  ، خط هؾی تعییي هیّای ایزاى ّای رٍعیِ ٍ یا اًگلیظ تزای دٍلت عفارتخاًِ

ط تجزتِ ٍ ی علوی را تز اعاا ِ درعتی ًکتٍِظیفِ ٍ ت اعت عخٌگَی ٍسارت تْذاؽت تزحغة

ّای کادر لاتل احتزام ٍ سحوتکؼ پشؽکی ٍ تْذاؽت کؾَر تیاى کزدُ اعت کِ تِ جای تؾَیك ٍ  یافتِ

ؽًَذ  هَاجِ هی "خودجوش"ّجَم اس عَی افزادی تِ اصطالح  تا ،لذرداًی اس ایؾاى ٍ کادر پشؽکی

 تَاى هذافعاى کؾَر چیي تصَر کزد. هیّا را فمط  آى ،کِ تا دریغ

ْذاؽت دٍلت خاطز اعالم ًتیجِ پضٍّؼ علوی کِ اس ستاى عخٌگَی رعوی ًْاد تِ ت چگًَِ اعت کِ

گیزد ٍ  ، هَرد اعتزاض لزار هی، اس عَی عفیز چیيدار کؾَر در ایي اهز اعت کِ تٌْا ارگاى صالحیت

دیپلواتیک عفیز چیي ٍ هعتزضاى  اس هَضع غیز ،هتاعفاًِ عخٌگَی ٍسارت خارجِ جوَْری اعالهی

تَاى ًام  ، هیگًَِ رفتار جوَْری اعالهی تا دٍ کؾَر رٍعیِ ٍ چیي کٌذ. آیا ایي ایت هیحو "سزخود"



دیگزی جش ٍاتغتگی ًْاد کِ خَد ًتیجِ عیاعت داخلی ٍ خارجی پز اؽتثاُ کارتذعتاى جوَْری 

جزارُ تِ هارّای غاؽیِ ّای  تزط عمزباًذ اس  ِ جایی رعیذُدر چْل عال گذؽتِ اعت کِ ت اعالهی

کِ تٌْا راُ تاسگؾت تِ  اًذ ٍ در حالی ّای ضذ هلی خَد کزدُ اًذ ٍ هٌافع هلی را فذای عیاعت تزدُپٌاُ 

ادارُ کؾَر، تایذ آهَختِ  پظ اس چْل عال آسهَى ٍ خطا در اتْت  ٍالعی اعت. نه غزتی ،نه شزقی

 :تاؽٌذ کِ

 ".شود ، نمی، دوستهز دوست نمایی ،دوستی اس تی"

 تاسی ًکٌٌذ. ،تِ لذهت ّشاراى عال افتخار ٍ تا عزًَؽت هلت ٍ کؾَری

، اجزای عذالت ٍ اهٌیت ، آسادی، حفظ اعتماللتزیي ٍظایف ّز دٍلت هلی اس اعاعی ّن هیٌْاى؛

 ّز دلیل تِ هخاطزُ تیافتذ.ِ اجتواعی ٍ عالهت ٍ آهَسػ اعت کِ ًثایذ ت

تَاى ّز  هی ،: تا ایجاد ّوثغتگی هلی ٍ حکَهت لاًَىتز ایي تاٍر اعت حشب ملت ایزان

تا دیپلواعی هتکی تِ  ،هاى عَء ًظز داؽتِ تاؽذ کِ تخَاّذ تِ هیْي غزتی چه شزقی چه ،کؾَری

دعت آٍرد ٍ ِ ّا را تا دادى تاج ت ّا افتاد ٍ دٍعتی آى ًِ تِ پای آى ؛گًَِ پاعخ داد التذار  ،ًیزٍی هلت

 کزد.ّا هذیزاى الیك ٍظیفِ ؽٌاط خَد را هَاخذُ  خاطز اؽتثاُ آىِ ت

؛ تلکِ وی ًذارینها دؽوي یا دٍعت دای"تِ لَل هؾَْر تز ایي تاٍرین:  حشب ملت ایزانها در 

فزاهَػ ًکٌیذ آًاى کِ "ی ًغشی دارد:  )هاکغین گَرکی( جولِ ٍ تذاًین "تٌْا هٌافع هلی دایوی دارین.

 ".اًذ ٍطيؽاى تیگاًِ ّغتٌذ، تْتزیي فزسًذاى  در ٍطي

 ، عدالت اجتماعیقالل، آزادی، پایندان استهمبستگی ملی

 نه غربی ،یبرقرار باد حاکمیت نه شرق

 مدنی خواست ملی است -سیاسی انآزادی زندانی
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