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است.پادایرانفرھنگیسیاسیسازمانارگانپادایرانماھنامھ
  

.میباشدرانیامبارزانھمآھنگۀجبھاعضایازیکیپادایرانسازمان

باورھایدارایکھاستشدهتشکیلزیراحزابوگروھھایازمبارزبیشترنیروھایھرچھاتحادراستایدررانیامبارزانھمآھنگجبھھ

  ھستند:زیرمشترک

::مشترکمشترکییباورھاباورھا

ایران. نجات راه یگانھ بعنوان اسالمی جمھوری حکومت برکناری و اسالمی جمھوری ناپذیری اصالح بھ اعتقاد  -(1)

کشور.ارضیتمامّیتویکپارچگیواستقاللبھاعتقاد-)2(

  سکوالریسم).(حکومتازدینجدائیبھاعتقاد  -)3(

براندازیازپسمردمرانظامشکلوودهبدموکراسیوآزادیپایۀرببایدآیندهحکومتمحتوایاینکھبھاعتقاد-)4(

  .کردخواھندتعیینآزادانتخاباتیکدر
  آن.پیوستمیثاقھایوبشرحقوقجھانیمنشوربھاعتقاد  -)5(
  

  

  

  

  الفبا:)بیترتبھریزیسازمانھاشامل(

  

بش اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی، انجمن زنان پارسی، انجمن فرھنگ ایرانزمین، پشتیبانان جن

سوئد، جبھھُ ملی ایران خارج از کشور، جمعیت آزادیخواھان ایرانی در فرانسھ، جمعیت -موکراسی در ایران، پیمان برای دمکراسی، رادیو آزادگاند

لس)، جحمایت از مبارزات مردم ایران، جمعیت  خرد پیشگان ریشھ ای، حزب دموکرات ایران، سازمان ایران پاد (ھوستن)،  سازمان ایران پاد (لس آن

حاد و سازمان پیام، سازمان جوانان ھوادار مشروطھُ پادشاھی، سازمان سرباز، سازمان ھمبستگی ایرانیان، سازمان ھمبستگی زنان ایران، شورای ات

  ھمبستگی نیویورک، کانون اروپایی برای آموزش جھان بینی زرتشت، کانون خرد،  کنگرهُ ھمبستگی ایرانیان، نگھبانان یکپارچگی ایران

  



  

  

  

  خورشیدی  روز آغاز یک پایان.1357تلخ ترین روز تاریخ معاصر ایران بیست و ششم دیماه سال -

  .دیماه بمناسبت روز رخت بر بستن حجاب تحمیلی  زنان ایران در عصر پھلوی یکم و دوم١٧بھ مناسبت-

  .وی و واال گھر شھریار شفیق علیرضا پھلبیانیھ نیروھای پادشاھی بمناسبت مراسم بزرگداشت شاھزاده-

  .آذر21بیانیھ گرامیداشت سالگرد -

  .بمناسبت شست و چھارمین سالگرد بیانیھ حقوق بشرآگاھینامھ جبھھ ھمآھنگ مبارزان ایران -

ی بھ شوراعلیھ بشریتبھ اتھام جنایت جمھوری اسالمی ارائھ اولین شکایتنامھ علیھ آیت هللا علی خامنھ ای رھبر -

  .شاھزاده رضا پھلویتوسط امنیت سازمان ملل متحد 

  .شناسی یک شکستمروری اجمالی بھ کتاب دکتر محمد مصدق؛ آسیب-

  .بشر ایرانگزارش احمد شھید، مخبر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق 2012/12/10تازه ترین-

اسالمی بخاطر نقض حقوق بشر در کمیتھ سوم مجمع تصویب پنجاه و نھمین قطعنامھ محکومیت رژیم جمھوری-

  .عمومی سازمان ملل متحد 

  .لوموند : ستار بھشتی ، وبالگ نویس جان باختھ ایرانی را با عنوان "تراژدی ایران ادامھ دارد   -

  .تر شده استبان حقوق بشر: عرصھ جامعھ مدنی در ایران تنگدیده   -

  .یاسالمیحکومت جمھوریبقاو نقش آن در یخرافھ پرست-

  برگذاری مراسم بزرگداشت زندانیان سیاسی در ھیوستون.-

  ی.بادکوبھ ایدربند مصطفخواهیاز شاعرآزادیشعر-

بدست یخیبراساس اسناد تاریبھ شوروجانیالحاق آذربایبرانیونقشھ استالجانیروز نجات آذربا1325آذر21-

  .آمده آن دوران

  .تھایواقعیفرافکن,  آرگو لمیر فبینقد-

  .بار با طاق بستاننیپاسارگاد ابی.تکرار تخرانیرانیایفرھنگراثیومیخیآثار تاربیتخر-

  خبرھا-

  .خلقنیسابق از مجاھداستمدرانیاز سیبرخیبانیدرمورد  پشترانیجبھھ ھمآھنگ مبارزان انامھیآگاھ-

  

  

  



  

ر برای ھمیشھ ،از جرگھ کشورھای عقب مانده خارج شده ودر زمره کشورھای مترقی جھان کشوری کھ میرفت یکبا

قرار گیرد ،ملتی کھ میرفت پس از سالیان دراز،طعم واقعی غرور ملی وسرافرازی کھن رابار دیگر بچشد و تعیین 

مرگبار و مخربی است کھ سرنوشتش را بدست خویش بگیرد.ناگھان گرفتار آن چنان بحرانی میشود کھ نتیجھ اش سقوطی

  نھ تنھا مسیر پیشرفت و تکامل کشورو مردم را مسدود نمودبلکھ ایران را در مردابی سھمگین فرو برد. 

  

بعلت داشتن حکومتی ناالیق و فاسد دست آوردھا و ثروت ھای طبیعی و حتی کشوری کھ در آغازین روزھای قرن بیستم 

کشوری کھ از کاروان تجدد و پیشرفت علمی و صنعتی اگذار نموده بود ،بھ بیگانگان وغرور ملی خویش راتدریجا"

ای جز اطاعت جھان بشدت عقب مانده بود و مردمی کھ آموختھ بودند سرنوشت آنان را بیگانگان تعیین می کنند و چاره

  ھنر دیگری نداشت واز بیگانھ ندارند و سلطان قدر قدرتی کھ جز عیاشی وخوشگذرانی و خرافھ پرستی و بیگانھ پروری 

بی اعتنا بھ مردم درمانده، با گرو گذاشتن درآمد گمرکات کشوردر فرنگ بھ خوش گذرانی می پرداخت ، داستان غم 

انگیزی بود کھ ملتی کھنسال با آن پیشینھ غرورآفرین ملّی و پرچمداری تمّدن جھانی  ، بعنوان یک واقعیت تلخ پذیرفتھ 

  بود .

ه ستاره ای درخشیدن می گیرد و مردی ازتبار مردان بزرگ ، با عشقی فراوان و ھّمتی واال ، در اوج آن روزھای سیا

برای نجات ایران و ایرانی کمر ھّمت می بندد و در مدت شانزده سال ، برروی ویرانھ ای کھ تحویل گرفتھ، پایھ ھای 

سرنوشت گویا برای ایران و مردمش ،کشور،یک کشور مدرن و پیشرفتھ را بنا می کند. اّما جنگ واشغال ناجوانمردانھ 

  دیگری را رقم زده است.

نھای اخفقر فزاینده،،رضا شاه بزرگ خاک ایران را ترک می کند و فرزندش بر تخت می نشیند.کشور در اشغال بیگانھ

یختھ کشور، آخوند ھای مرتجع و عقب مانده و خالصھ اوضاع در ھم ر،سرسپرده و یاغی ، توده ای ھای میھن فروش

. او با خویش سوگند یاد می کند کھ کشور را از این کھ کاری برای کشورش انجام دھدجوان را مصمم تر می کندشاه 

  ورطھ ھولناک رھائی بخشد.

او نیک می داند برای انجام اصالحات ،کشور نیازمند توان مالی ومدیریت کارآمد و نیروی کار ماھر است، با کوشش زیاد 

اوپک ھمت می گذارد و با باز پس گرفتن حق مسلم ملت ایران اصالحات اساسی را شروع می کند، ذوب آھن بھ تشکیل

و بھ تربیت مدیران ، دانشگاھھا گسترش می یابندآرزوی دیرینھ ایرانیان ساختھ می شود و صنایع زیر بنائی پا می گیرند

کھ عمدتا" با ھزینھ بنیاد ای دانشجویان ایرانی می شوند، در سراسر جھان دانشگاھھای بزرگ پذیرمتخصص می پردازند



لی پیشرفت ھمھ جانبھ شتاب می گیرد و رفاه مّ پھلوی بھ تحصیل می پردازند ، آرتش بازسازی می شود و در سایھ امنیت 

کارخانھ  در سود ، کارگران سھیمزنان دارای حقوق مساوی با مردان ، کشاورزان صاحب زمین.عمومی پدیدار می شود

  مردم روستا ھا بھ برکت وجود سپاه دانش و بھداشت از نور معرفت و لذت تندرستی برخوردار میشوند.و

  

شاه کھ آوازه قدرت و شکوھش ھمھ جا پیچیده  ، رسما" بھ قدرتھای بزرگ و شرکت ھای نفتی و دشمنان ایران اعالن   

دست بیگانھ بود نیست ، امروز ما سرنوشت خودمان را خود لت می کند  کھ  ایران دیگر آن کشور فقیر و تھی دستی کھ آ

کشور و ملت ایران است .دشمنان ریز و درشت ایران کھ شاه را تعیین میکنیم و میخواھیم بھ آنجا برسیم کھ جایگاه واقعی 

در سراسر جھان م بھ مقابلھ با او و اصالحاتش می پردازند، مّ مانع اجرای مقاصد شوم خود می بینند ، یکپارچھ و مص

کنفدراسیون دانشجوئی با کمک و رھبری سازمانھای اطالعاتی دانشجویان ایرانی را بر علیھ شاه تحریک می کنند، در  

ھمراه با توده ای ھا و کمونیستھا و مارکسیستھای اسالمیزه  با کمک فوکلی ھای داخل ارتجاع سیاه و واپس مانده مذھبی

دی نامقدس و شوم را پی ریزی میکنند. ناگاه کشور در شورش و ھرج و مرجی عظیم فرو مذھبی و بازاریان چپاولگراتحا

روح هللا را کھ سالھا استعمار در آب نمک خیسانده، می رود و جزیره ثبات تبدیل بھ جزیره ای ناامن و پرخروش می شود.

دشمنان ایران شادمان و   ی سازند.یل مدمفلوک عقب مانده ، یکشبھ قھرمانی بی بآناز خمره بیرون می کشند و از 

  رفتن شاه و آمدن خمینی را سر میدھند.، آھنگپایکوبان 

  

  سر انجام شاه میرود.  گویا با رفتنش ، آرامش ، امنیت ، غرور، سرافرازی و امید نیز از ایران رخت بر می بندد.

، آنانی کھ در رفتنش گریستنداشتباه میکردند.آن بی خبرانی کھ از رفتنش شادمان شدند ، امروز در یافتھ اند کھ سخت

  امروز با چشمانی خونبار شاھد سقوط یک کشور و یک ملت در ورطھ ھولناک ترین مرداب تاریخ ھستند.

آنانی کھ نقشھ شوم این خیانت و جنایت را کشیده بودند ، خود گرفتار ھیوالی تروریسمی شدندکھ روح هللا خمینی بنیان 

  گذارش بود.

  

روزی 57دیماه 26ا مّ لت ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خویش روزھای تلخی را دیده و پشت سر گذاشتھ اند ام

  لی در تاریخ ایران ابدی خواھد شد.مّ است کھ بعنوان تلخ ترین روز 

دکتر سعید احمدی

  



  یلیتحمحجاببستنبررختروزبمناسبتماهید١٧مناسبتبھ

ھفده دی
یران در عصر پھلوی یکم و دومزنان ا

سرنوشت زن ایرانی ، بگواھی تاریخ ،تا آنجا کھ مدارک موجود می 
بررسی گردیده است . بعد از حملھ اعراب و استقرار اسالم و بعد   باشد،

از آن پدید آمدن طریقت تشیع و بدنبال آن گشایش دکان مذھب ،ھر قدر کھ 
کردند،ظلم و نفوذ بیشتری پیدا میدر جامعھ  و دکانداران  شریعت مداران

بر سر جامعھ زنان ایران،تحمیل می شد.و سر انجام نیز   ستم مضاعفی
کار بجایی رسید کھ نھ تنھا دیگر از پوراندخت ھا و آذرمیدخت ھا و 

آرتیمیس ھا اثری در جامعھ دیده نمی شد،بلکھ زنان برای دفع شھوت روز 
حقیر و بی ارزش کھ چون عروسک افزون مرد ھا و یا بعنوان موجوداتی 

خیمھ شب بازی باید ملعبھ دست مردان باشند،مورد تحقیر و تخفیف 
تاریخی قرار گرفتند.

  زنان ایرانی قبل از کشف حجاب

می بینیم کھ،چگونھ زمانی مغولھای بیابان گرد ،بھ ایران یورش آوردند،در جامعھ ای کھ رویاروئی زمامداران برجستھ زن در 
نی داشت،زنانی را یافتند کھ حتی ارزش زن عشایری مغول بر آنھا برتری داشت .معیار جھا

  
سال از ١٤٠٠دربررسی تاریخی نشان داد کھ حتی استقرار مشروطیت نیز نتوانست یکھزارم حقوق طبیعی و مسلم زنان را کھ 

و علیرقم   تاب سلطنت پھلوی ھا بود کھ اندک اندکآنھا بھ سرقت رفتھ بود ،بھ خود آنھا باز گرداند و خواھیم دید تنھا با طلوع آف
،بھ تدریج و شتابان در جایگاھی از ١٣٥٧سالھ بیرون آید و تا سال ١٤٠٠ھمھ مخالفتھا،امکان داده شد کھ زن ایرانی از الک 

ارزش ھای تاریخی قرار گیرد کھ کشورھای پیشرفتھ ،ھنوز ھم از بسیاری از ویژگیھای آن محروم ھستند.
  

  بزرگن پس از کشف حجاب در دوره رضا شاه زنا

حدف از پرداختن و بررسی جایگاه زنان ایران در عصر پھلوی 
است و آنچھ تا کنون آمده ،در حقیقت تنھا نشانھ ھایی بود کھ میتواند 

مقایسھ ،خدمات شاھان بزرگ پھلوی ،بھ جامعھ زنان   ،در مقام
دستیابی بھ این ایران را نشان دھد، بھ این امید و نیت کھ با 

واقعیات،از آن بعنوان سکویی برای آغاز مبارزه ای سرنوشت ساز 
علیھ جمھوری غاصب اسالمی کھ از پیش از ایجاد خود ،دشمنی 
کینھ توزانھ خود را با زن و مقام زن نشان داده است،بھره گرفتھ 

شود.
  

صعودی در پیش گرفت کھ در بر گیرنده مرد و زن در دھھ ھای اواخرسده سیزده شمسی،دگر گونی بزرگ فکری در ایران رشد 
بود. در کشورھایی با فضای فکری و سنتی مانند ایران،اندیشھ و آزادی را ابتدا باید در فکر مردان روشن فکر و پیشروپیگیری 

  شاده شود.و آگاھی آنان گ  کرد. ابتدا باید مردان را از بند ھای کھنھ و خرافی رھا کرد تا راه را برای پیشرفت زنان



در این دوران با مردان روشنفکری روبرو می شویم کھ در اشعار و نوشتھ ھا و سخنرانی ھااز جایگاه نا مناسب زن در اجتماع و 
لزوم آزادی آنان می گفتند و ی نوشتندمانند:آخوند،زاده،طالب اف،ملکم،دھخدا،ملک المتکلمین،سید جمال واعظ،احمد 

زاده،دولت آبادی،اشرف الدین گیالنی و دیگران،برخی ازآنھا بھ راھنمایی دختران و ھمسران کسروی،قزوینی ،حسن رشدیھ،تقی
خودبرای پایھ گذاری آموزشگاھھا می پر داختند.صفیھ یزدی بھ پشت گرمی ھمسرش شیخ حسین یزدی کھ یکی از مجتھدان طراز 

نخستین قدم پیکار با   ان سخنرانی می کرد. مسلم استاول پنجگانھ مجلس شورای ملی بود،در مدرسھ در باره مسایل اجتماعی زن
خرافات و بیسوادی و عقب ماندگی فرھنگی بسیار بود کھ بانوانی مانند بی بی خانم وزیر افو طوبی خانم آزموده از پیشگامان آن 

بودند.
  

در پیکار   پیشگامان جنبش زنان با پایھ گذاری آموزشگاھھا و تشکیل سازمانھایی برای شرکت
و سازماندھی انجمن ھای زنان با مخالفت ھای سنت گرایان روبرو   آزادی خواھی با مردان

بودند. مدرسھ و خانھ آنھا ویران می شد آنھا را در راه مدرسھ سنگ باران می کردندبر سر بانو 
خاکستر و آتش ریختند. مردانی کھ بھ پشتیبانی ١٣٠٥ناموس بنیاد گذار مدرسھ ناموس در شیراز

بر می خواستند تھدید می شدند. و متھم بھ بی دینی و بابی گری می شدند اماّزنان از پای زنان
نمی نشستند، و با تشکیل انجمنھای پنھانی و علنی صدای خود را بھ گوش اجتماع می رساندند"ار 

شمسی سارمان یافت.١٢٨٩قبیل انجمن آزادی زنان و سپس انجمن مخدّرت وطن "کھ در 

  ن ایران زنده یاد دکتر فرخ رو پارسااولین وزیر ز
  

برای نمونھ کھ بدانیم چھ ردھای از زنان در این انجمن فعالیت داشتند ،نان عدھای از شصت تن 
عضو آن را بر می شماریم مانند:ھمسر ملک المتکلمین ،ھمسر میرزا سلیمان خان میکده،عفت 

مخبر الدولھ)،زن میرزا کاظو الملوک خواجھ نوری ،خواھر شیخ الملک،زینت الملوک (دختر
خوش نویس ،ھما محمودی، و ھمسر سید کاظو رشتی.

  زنان درحال آموزش نظامی
  

ھم اکنون می بینیم کھ ،سالھای پس از اسارت ملت بزرگ ایران در چنگ حکومت غاصب 
، ھنوز دشمنان ایران کھ خود نقش کارسازی در بقدرت رساندن شریعت مداران اسالمیجمھوری

ھ اند،با آنکھ اینک از رانده شدگان ھمان دستگاه ھستند،از سر بغض و کینھ ای نا معلوم نھ داشت
تنھا حاضر نیستند باحقیقت و حتی قسمتی از حقیقت آشتی کنند،بلکھ از ھر فرصتی برای 

واژگونھ نشان دادن واقعیات و حقایق نیز سوء استفاده می کنند و باین ترتیب آب بھ آسیاب 
ند و نا آگاھان را نیز در جھت خود نمایی ھای خویش فریب می دھند.دشمن می ریز

  زنان در دانشکده افسری

با جرات میتوان ادعا کرد کھ پس ار سقوط ساسانیان ،تنھا دوره ای کھ زنان ایرانی طعم آزادی 
را چشیدند،معنای واقعی امنیت زنانھ ،خانوادگی و اجتماعی را درک کردند،امکان فراگیری در 

ھ سطوح بر ایشان فراھم آمد،از حقوق برابر مردان در بیشتر موارد برخوردار گردیدند،و از ھم
آزادی و دانش و بینش زنانھ و مادران خود ،در سطوح خانواده ودر سطح جامعھ،کشور و جھان 

سال سلطنت دودمان ٥٧،در خدمت ایران، نسل ھای ایران ،و جامعھ بشری قرار گرفتند،در 
  ست .پھلوی بوده ا

برای آنکھ دریابیم ،پادشاھان پھلوی در چھ شرایطی بھ ندای زنان ایران پاسخ دادند،ناگزیر باز ھم باید بھ گذشتھ و آخرین سالھای 
)H.B(       سلطنت پادشاھان قاجار برگردیم و سیر حوادث را تعقیب کنیم.

  



شاھزادهبیانیھ نیروھای پادشاھی بمناسبت مراسم بزرگداشت
شفیق رواال گھر شھریای وپھلورضایعل

3ژانویھ , 2013

شاھزادهء میھن، روانشاد شاھزاده علیرضا پھلوی ؛سالگرِد بھ ابدیت چھاردھِم دیماه، دومین سالگرِد درگذشِت دلخراشِ 

سالگی، دورِی از میھن، کاسھء صبرش را لبریز و او را بسوی وداع با زندگی برد44پیوستِن نھالی از انسانیت، کھ در 

بھ مرگ لبخند زد و مردانھ آری، ھمگِی ما از مرگ میترسیم، اما او کھ مردی از تباِر خدمتگزاران و میھن دوستان بود، .

:بھ مرگ گفت

                                               عمری بھ اسارت ِ تو بودم ای مرگ لرزان ز ِ اشارت ِ تو بودم ای مرگ                           

  ای مرگامروز خوش آمدی صفا آوردی مشتاق ِ زیارت ِ تو بودم                                

.ولی ای کاش کھ او ھم ھمچو ما از مرگ میھراسید و زنده میماند و وجودش قوت ِ قلب ِ ما میبود

، از اندک گلھایی بودند کھ بوی تداوم ِ ”واال گھر شھریار شفیق” و ھمچنین پسر عمھء ایشان ” شاھزاده علیرضا“آری، 



با رفتنشان آھی سوزان در دلھا انداختھ و در سرمای زمستانی ِ اسارت تاریخ ِ پر افتخار ِ پادشاھی را میدادند وفرھنگ و

.و درد، گلزاِر محبت را تھی گذاشتند

میھن پرستانی کھ آرزوی سفِر دوباره و خدمِت بھ وطن را در قلبھایشان میپروراندند، اما زمان و دلتنگی، آنان را 

.فرصتی نداد و ابدیت، آنان را بسوی خود طلبید

ست کھ باورمنداِن بھ فرھنگ و تاریِخ کھن و واالی شاھنشاھی، این یاد و خاطره ھا را فقط برای تسکیِن درِد امید ا

.خویش، زنده نگھ ندارند، بلکھ با نشان دادِن بیدارِی خود، در جستجوی نطفھء اتحاد برای رھایِی میھن باشیم

امھء راِه این جانباختگان و ھمھء دیگر جانباختگاِن راِه آزادی، ما باورمندان، با نثاِر اشکھای خود، میثاِق خود را در اد

  .تجدید نموده و تا سرنگونِی جمھورِی خودکامھء اسالمی و بازگرداندِن ھویِت ملیِمان بھ میھن، آرام نخواھیم نشست

  روح و رواِن بزرگشان شاد

  پاینده ایران و ھویِت اصیِل ایرانی

  :امضا کنندگان

ماعی پیروان مشروطھ بھ پادشاھی رضا شاه دومجنبش سیاسی اجت
انجمن پادشاھی ایران

پرچمداران انقالب مشروطیت ایران
جبھھ نجات

سربازان ایران اریایی
گروه فرھنگی سیاسی ایرانپاد در ھیوستون

ستاد ھماھنگی مرزداران میھن
سازمان مشروطھ خواھان پادشاھی پارلمانی ایران

(زنان ایرانسازمان زنان ایران (صدای
سازمان رستاخیز نوین ایران



آذرآذر2121گرامیداشت سالگرد گرامیداشت سالگرد 
علیرغم مصوبات کنوانسیون ژنو، مبنی بر عدم تعرض بھ کشورھائی کھ در دوران جنگ اعالن بیطرفی نموده اند در سحرگاه سوم شھریور علیرغم مصوبات کنوانسیون ژنو، مبنی بر عدم تعرض بھ کشورھائی کھ در دوران جنگ اعالن بیطرفی نموده اند در سحرگاه سوم شھریور 

ھ ناجوانمردانھ نیروھای انگلیسی از سوی جنوب و ھ ناجوانمردانھ نیروھای انگلیسی از سوی جنوب و ) کشور عزیزمان ایران ، مورد حمل) کشور عزیزمان ایران ، مورد حمل19411941آگوستآگوست55خورشیدی (برابر با خورشیدی (برابر با 13201320ماه ماه 
نیروھای اتحاد دجماھیر شوروی سوسیالیستی از سوی شمال قرار گرفت کھ بھ اشغال کامل ایران انجامید.نیروھای اتحاد دجماھیر شوروی سوسیالیستی از سوی شمال قرار گرفت کھ بھ اشغال کامل ایران انجامید.

و از و از پس از شکست آلمان و متحدانش در جنگ ،انگلیسی ھا نیروھای نظامی خود را از ایران خارج نمودند،اما استالین طبق یک نقشھ دقیق پس از شکست آلمان و متحدانش در جنگ ،انگلیسی ھا نیروھای نظامی خود را از ایران خارج نمودند،اما استالین طبق یک نقشھ دقیق 
قبل طراحی شده قصد جداسازی شمال غربی ایران را در سر داشت . لذا بھ میرزا جعفر باقراف ،صدر وزرای جمھوری شوروی آذربایجان قبل طراحی شده قصد جداسازی شمال غربی ایران را در سر داشت . لذا بھ میرزا جعفر باقراف ،صدر وزرای جمھوری شوروی آذربایجان 

، دستور مستقیم می دھد تا نقشھ ای را جھت جداسازی آذربایجان از پیکر ایران تھیھ کنند و نیروھای شوروی نیز آنان را حمایت نمایند.، دستور مستقیم می دھد تا نقشھ ای را جھت جداسازی آذربایجان از پیکر ایران تھیھ کنند و نیروھای شوروی نیز آنان را حمایت نمایند.
سوسیالیستی گیالن سوسیالیستی گیالن وری " کھ قبال بھ وزارت امور خارجھ جمھوریوری " کھ قبال بھ وزارت امور خارجھ جمھوریپیشھپیشھجعفرجعفرسیدسیدبھبھیرجعفر جوادزاده خلخالی ، " معروفیرجعفر جوادزاده خلخالی ، " معروفدر ایران مدر ایران م

مجلس شورای ملی از طرف تبریز بعنوان نماینده اول بھ مجلس معرفی می شود ، اما نمایندگان ملی و محافظھ کار مجلس شورای ملی از طرف تبریز بعنوان نماینده اول بھ مجلس معرفی می شود ، اما نمایندگان ملی و محافظھ کار 1414رسیده بود ، در دوره رسیده بود ، در دوره 
توده ای با او بھ مخالفت می پردازند و علیرغم حمایت ھای بیدریغ دکتر محمد مصدق از پیشھ وری ، اعتبار نامھ توده ای با او بھ مخالفت می پردازند و علیرغم حمایت ھای بیدریغ دکتر محمد مصدق از پیشھ وری ، اعتبار نامھ و حتی برخی از نمایندگان و حتی برخی از نمایندگان 

او مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نمی گیرد. پیشھ وری در صحن مجلس با عصبانیت میگوید "من از پنجره بیرون رفتم ولی از در باز او مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نمی گیرد. پیشھ وری در صحن مجلس با عصبانیت میگوید "من از پنجره بیرون رفتم ولی از در باز 
میگردم"میگردم"

فر باقراف و اطمینان از حمایت او و استالین، حزب دمکرات آذربایجان را با ھدف جدانمودن آذربایجان از فر باقراف و اطمینان از حمایت او و استالین، حزب دمکرات آذربایجان را با ھدف جدانمودن آذربایجان از پیشھ وری پس از تماس با جعپیشھ وری پس از تماس با جع
تاسیس نمود و با کمک نیروھا ی اشغالگر روس " آذربایجان میللی حکومتی" تاسیس نمود و با کمک نیروھا ی اشغالگر روس " آذربایجان میللی حکومتی" 19451945ژوئیھ ژوئیھ 66مطابق با مطابق با 13241324شھریور شھریور 1212ایران در تاریخایران در تاریخ

یر سران فرقھ دمکرات آذربایجان بھ میرجعفر باقراف ، دبیر اول حزب کمونیست جمھوری یر سران فرقھ دمکرات آذربایجان بھ میرجعفر باقراف ، دبیر اول حزب کمونیست جمھوری را بوجود می آورد.متن تلگراف پیشھ وری و سارا بوجود می آورد.متن تلگراف پیشھ وری و سا
شوروی سوسیالیستی آذربایجان کھ در روزنامھ آذربایجان ارگان فرقھ دمکرات آمده چنین است:شوروی سوسیالیستی آذربایجان کھ در روزنامھ آذربایجان ارگان فرقھ دمکرات آمده چنین است:

د ھمھ خلق ھای جھان ، چشم امید د ھمھ خلق ھای جھان ، چشم امید پدر عزیز و مھربان میرجعفر باقراف ، خلق آذربایجان جنوبی کھ جزء الینفک آذربایجان شمالی است ماننپدر عزیز و مھربان میرجعفر باقراف ، خلق آذربایجان جنوبی کھ جزء الینفک آذربایجان شمالی است مانن
خود را بھ خلق بزرگ شوروی و دولت آن دوختھ است .خود را بھ خلق بزرگ شوروی و دولت آن دوختھ است .

ایران اشغال شده و جنگ زده کھ نیروھای نظامی اش در ھنگام اشغال قوای روس و انگلیس نابود شده و توان دفاع از خویش را ندارد، در ایران اشغال شده و جنگ زده کھ نیروھای نظامی اش در ھنگام اشغال قوای روس و انگلیس نابود شده و توان دفاع از خویش را ندارد، در 
ر کشور دست بھ اجتماعات میھن پرستانھ میزنند و خواھان خروج ر کشور دست بھ اجتماعات میھن پرستانھ میزنند و خواھان خروج مقابل این حرکت ننگین بھ جوش و خروش در میاید. مردم در سراسمقابل این حرکت ننگین بھ جوش و خروش در میاید. مردم در سراس

نیروھای شوروی و آزادسازی اذربایجان میشوند. ایالت و عشایر ایران در کنار مردم اعالن ھمبستگی نموده و شوری یکپارچھ کشور را فرا نیروھای شوروی و آزادسازی اذربایجان میشوند. ایالت و عشایر ایران در کنار مردم اعالن ھمبستگی نموده و شوری یکپارچھ کشور را فرا 
میگیرد.میگیرد.

جامعھ جھانی و کشورھای پیروز در جنگ آنان را از طریق جامعھ جھانی و کشورھای پیروز در جنگ آنان را از طریق شاه جوان کھ کشورش را در معرض سقوط می بیند ،سعی می کند با آگاه نمودن شاه جوان کھ کشورش را در معرض سقوط می بیند ،سعی می کند با آگاه نمودن 
دیپلماتیک با موقعیت خطیر ایران آشنا نماید و صریحا" اعالم می کند:دیپلماتیک با موقعیت خطیر ایران آشنا نماید و صریحا" اعالم می کند:

اگر دست مرا قطع کنند سند تجزیھ آذربایجان را امضاء نخواھم کرد"اگر دست مرا قطع کنند سند تجزیھ آذربایجان را امضاء نخواھم کرد"
مات و رایزنی ھای مدبرانھ نخست وزیر ایران قوام مات و رایزنی ھای مدبرانھ نخست وزیر ایران قوام سخنان میھن پرستانھ و پرشور شاه بھ شور و ھیجان عمومی می افزاید ،ازسوی دیگراقداسخنان میھن پرستانھ و پرشور شاه بھ شور و ھیجان عمومی می افزاید ،ازسوی دیگراقدا

السلطنھ وتھدید نظامی شوروی از سوی غرب نیز بھ کمک ایران می آید بطوری کھ سرانجام نیروھای نظامی شوروی آذربایجان را تخلیھ السلطنھ وتھدید نظامی شوروی از سوی غرب نیز بھ کمک ایران می آید بطوری کھ سرانجام نیروھای نظامی شوروی آذربایجان را تخلیھ 
پرست ایرانی سپھبد حاج علیپرست ایرانی سپھبد حاج علیمیالدی) نیروھای ایران بھ فرماندھی افسر شجاع و میھن میالدی) نیروھای ایران بھ فرماندھی افسر شجاع و میھن 19461946خورشیدی (خورشیدی (13241324آذرماه آذرماه 2121میکنند و در میکنند و در 

رزم آرا وارد تبریز شده و با پیشروی آنان ، پیشھ وری و دارو دستھ او بھ آنسوی مرز می گریزند و بدین ترتیب عمر کوتاه و سراسر ضد رزم آرا وارد تبریز شده و با پیشروی آنان ، پیشھ وری و دارو دستھ او بھ آنسوی مرز می گریزند و بدین ترتیب عمر کوتاه و سراسر ضد 
یجان قلب تپنده یجان قلب تپنده آذر شکوه ھمبستگی ملی ایرانیان یک بار دیگر نمودار گشت و آذرباآذر شکوه ھمبستگی ملی ایرانیان یک بار دیگر نمودار گشت و آذربا2121ملی فرقھ دمکرات آذربایجان بھ پایان میرسد.در ملی فرقھ دمکرات آذربایجان بھ پایان میرسد.در 

ایران در آغوش پرمھر مادر باقی ماند و ملت قھرمان ایران بھ جھانیان نشان داد کھ کھن دیارش را می پرستد و برای نگھداری از آن آمادهایران در آغوش پرمھر مادر باقی ماند و ملت قھرمان ایران بھ جھانیان نشان داد کھ کھن دیارش را می پرستد و برای نگھداری از آن آماده
اشند کھ ملت اشند کھ ملت ھرگونھ جانبازی است . توطئھ گران داخلی و حامیان جھانی آنان کھ رویای جداسازی را در سر می پرورانند باید بدانند وآگاه بھرگونھ جانبازی است . توطئھ گران داخلی و حامیان جھانی آنان کھ رویای جداسازی را در سر می پرورانند باید بدانند وآگاه ب

قھرمان ایران ھرگونھ حرکت ضد ملی را زیر نظر داشتھ وبا یاوه گویان و بیگانھ پرستان ھمان شیوه ای را در پیش خواھند گرفت کھ در قھرمان ایران ھرگونھ حرکت ضد ملی را زیر نظر داشتھ وبا یاوه گویان و بیگانھ پرستان ھمان شیوه ای را در پیش خواھند گرفت کھ در 
.                    .                    آذر سرافرازانھ بھ نمایش گذاشتندآذر سرافرازانھ بھ نمایش گذاشتند2121

ایجان و بازگشتش بھ  آغوش مام میھن جانفشانی نمودند .ایجان و بازگشتش بھ  آغوش مام میھن جانفشانی نمودند .با درود بھ ھمھ قھرمانان ملی ایران و ھمھ آزاد مردانی کھ در نجات آذرببا درود بھ ھمھ قھرمانان ملی ایران و ھمھ آزاد مردانی کھ در نجات آذرب

دکتر سعید احمدی دبیر سازمان ایران پاددکتر سعید احمدی دبیر سازمان ایران پاد



  

یھخامنش2571برابر 1391آذرماه  نامھ،یآگاھ
، شست و چھارمین سالروز حقوق بشر2012دھم دسامبر

صویب سازمان ملل متحد و بھ امضای كشورھای عضو، ، اعالمیھ جھانی حقوق بشر بھ ت1948شست و چھار سال پیش، روز دھم دسامبر 
از جملھ ایران، رسید.

ماده نخست این اعالمیھ، كھ پایھ ھای انسانی آن پیشینھ ژرف فرھنگی و تاریخی در ایران دارد و با روح منشور کوروش بزرگ ھمخوان 
قوق با ھم برابرند. ھمھ دارای عقل  و وجدان میباشند و باید تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ ارزش و ح« است، چنین میگوید: 

سال پیش، ٢۵••جای آن دارد کھ یادآور شویم کھ کوروش بزرگ، شاھنشاه ایران، بیش از »  نسبت بھ یكدیگر با روح برادری رفتار كنند.
بشری بوده است. شایستھ است کھ سالگرد این نخستین لوحھ حقوق بشر را بھ جھانیان عرضھ کرد،  سندی کھ ھمواره باعث افتخار جامعھ

روز جھانی را بھ ھمگان شادباش گفتھ وکوشش نمائیم کھ ملت ایران و ھمھ ملتھای زیر یوغ دیکتاتوری، حقوق انسانی خود را بدست آورند

خستین حقوق بشر محرومند و بررسی سی و سھ سال گذشتھ نشان میدھد کھ مردم ایران، در زیر آزار و شکنجھ حکومتگران، از مزیتھای ن
بعلت واپسگرایی، نادانی و فساد رژیم جمھوری اسالمی، میلیونھا نفر در فقر و سختی بھ سر میبرند. ھم اکنون نابسامانی اقتصادی روزانھ 

خالف اعالمیھ ده ھا ھزار نفر از طبقھ میانھ را بزیر خط فقر کشانده است. رژیم جمھوری اسالمی برای بقای خود کوشش میکند تا، بر
جھانی حقوق بشر و دیگر قوانین بین المللی رسانھ ھا، بھ گونھ ھای مختلف، از جملھ پخش پارازیت ماھواره ای زیانبار و بستن تارنماھا، 

، از پخش اخبار جلوگیری نماید. ستار بھشتیزندانی کردن، شکنجھ و کشتن جوانان وبالگ نویس، مانند 

ین مبارزه را برای براندازی رژیم از خود نشان داده اند، این رژیم واپسگرا روزانھ فشار خود را بر آنان می چون زنان ایران شجاعانھ تر
سال را وابستھ بھ اجازه قیم قھری یا 40افزاید، از جملھ بھ تازگی زنان را از دروس دانشگاھی محروم مینماید و مسافرت زنان مجرد زیر 

حتی وکیل ھائی کھ، مانند نسرین ستوده، بھ دفاع از بیگناھان میپردازند، زندانی  می نماید.حکم حاکم شرع میکند. در این راه

ولی با اینھمھ، مردم آگاه ایران بارھا نشان داده اند کھ، تا برکناری جمھوری اسالمی و استقرار دموکراسی در ایران از پای نخواھند نشست. 
ری اسالمی اقدام بھ کشتار ده ھا ھزار جوان بیگناه، آزار و زندانی کردن ھمراه شکنجھ، آزار در پاسخ فریادھای آزادیخواھانھ، رژیم جمھو

جنسی، سنگسار و بریدن دست و پا و اعضای دیگر بدن مینماید. گزارشھای سازمانھای بین المللی حقوق بشر و خبری حاکی از آنست کھ، 
از چھار سد و پنجاه نفر میرسد و نیز تعدادی دیگر بگونھ پنھانی اعدام شده اند.تنھا در امسال، تعداد اعدام شدگان شناختھ شده، بھ بیش

نماینده سازمان ملل متحد بھ مجمع عمومی گنجانده شده است. این گزارش پس 2011برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش 
استاریم کھ، بگونھ پیگیر، جمھوری اسالمی را، بھ دلیل نقض از سالھا مماشات تنظیم شد. ما از کشورھای عضو سازمان ملل متحد خو

حقوق بشر در ایران، محکوم کنند.

ما از جھان آزاد و سازمانھای بین المللی  میخواھیم کھ نقض وحشیانھ و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را، از دید قانونی، جنایت علیھ 
نی باعث آزادی لھستان و آفریقای جنوبی و سایرکشورھا شدند، از مردم مبارز ایران بشریت قلمداد کنند و ھمچنان کھ با پشتیبانی ھمگا

پشتیبانی راستین و موثربنمایند و آنانرا یاری دھند تا این رژیم ضد بشری را، کھ سد راه آزادی و دمکراسی در منطقھ و صلح جھانی 
یزی نمایند و بھ گسترش منافع مادی و معنوی دراز مدت مردم ایران و میباشد، از میان بر دارند و پایھ صلح و آرامش را در منطقھ پی ر

دجامعھ جھانی یاری رسانن

( شامل سازمانھای زیر بھ ترتیب الفبا:)جبھھ ھمآھنگ مبارزان ایران

رانزمین، پشتیبانان اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی، انجمن زنان پارسی، انجمن فرھنگ ای
کشور، جمعیت آزادیخواھان ایرانی در سوئد، جبھھُ ملی ایران خارج از-جنبش دموکراسی در ایران، پیمان برای دمکراسی، رادیو آزادگان

فرانسھ، جمعیت حمایت از مبارزات مردم ایران، جمعیت  خرد پیشگان ریشھ ای، حزب دموکرات ایران، سازمان ایران پاد (ھوستن)، 
سازمان ایران پاد (لس آنجلس)، سازمان پیام، سازمان جوانان ھوادار مشروطھُ پادشاھی، سازمان سرباز، سازمان ھمبستگی ایرانیان، 

سازمان ھمبستگی زنان ایران، شورای اتحاد و ھمبستگی نیویورک، کانون اروپایی برای آموزش جھان بینی زرتشت، کانون خرد،  کنگرهُ 
.نگھبانان یکپارچگی ایرانھمبستگی ایرانیان،



تیبھ اتھام جنایاسالمی جمھوررھبر یخامنھ ایهللا علتیآھیعلتنامھیشکانیارائھ اول

سازمان ملل متحد تیامنیبھ شوراRomeاساسنامھبراساس ماده ھفتم تیبشرھیعل

  یشاھزاده رضا پھلوتوسط 

  

ھلوی گزارش و شکایتنامھ ای علیھ در چند روز گذشتھ شاھزاده رضا پ

آیت هللا علی خامنھ ای رھبر جمھوری اسالمی بھ شورای امنیت سازمان 

ملل متحد ارائھ کرده است کھ طبق آن آقای خامنھ ای بر اساس ماده ھفتم 

اساسنامھ رم متھم بھ جنایت علیھ بشریت شده است. شاھزاده رضا پھلوی 

کھ این شکایت و گزارش را بھ ھمچنین از این شورا درخواست کرده 

دادگاه کیفری بین المللی ارجاع کنند.

شاھزاده رضا پھلوی این سوال را مطرح توسط خبرنگار یورونیوزازبرای بررسی این شکایت و چگونگی شکل گیری آن،

کھ این شکایت بر چھ اساسی تنظیم شده است؟شد

کار شده توسط کارشناسان و حقوقدانان و فعالین حقوق بشر ھم در ایران و مبنای شکایت مطلبی بوده کھ مدتھا روی آن شاھزاده:

ھم در خارج جھت تھیھ کردن سندی کھ بر مبنای آن جنایات علیھ بشریت را در اصل مطرح میکند و این اتھامی کھ مسئولیت 

می و در واقع اکثریت ساختارھای اصلی این جنایات را بھ شخص علی خامنھ ای کھ نھایتا تصمیمگیر است در نظام جمھوری اسال

سیاسی و شبھ سیاسی و بھ ھرحال دولتی و حکومتی و اطالعاتی یا نظامی حتی قضائی تحت نظر ایشان است و نھایتا تمام 

تصمیمات را عمال بھ عھده می گیرند و از این طریق باید مشخص می کرد کھ یک نفر این وسط باالخره جوابگو و پاسخگوی 

.ھ ھمین دلیل بود کھ شخص علی خامنھ ای را ما مسئول می پنداریماینھا باشدم ب

یورونیوز: این اتھام سنگینی است کھ برای اثبات آن بھ مدارک و شواھد بسیار محکمی نیاز است. آیا شما بھ غیر 

تان دیگری ضمیمھ شکایتگزارش احمد شھید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مدارک و شواھد از

کردید کھ بھ اثبات این اتھام کمکی بکند؟

با متخصصینی تا بھ حال صحبت شده کھ نھ تنھا خودشان مشاورین حقوقی و سیاسی دولتھای مختلفی ھستند، بلکھ مبانی شاھزاده:

اقل کافی برای کھ در این گزارش آمده و خیلی شواھد دیگری کھ بھ تدریج در این مدت بھ این سند اضافھ خواھد شد ، بیش از حد

.اینکھ سندیت بدھد برای لزوم رسیدگی بھ یک پرونده جنایی کامال درآن مستتر است

دادگاه نیکند. ایدگیتواند رسیبھ بعد را م1999سال از رانینقض حقوق بشر در ا،یالمللنیبیفریالبتھ متأسفانھ دادگاه ک

چھ در ارتباط با نکھیکند اما بھ ھرحال با توجھ بھ ایدگیرساده،اتفاق افتخیارکھ قبل از آن تیاز مواردیلیتواند بھ خینمالزاما 

اعدام یاسیسانیزندانیاسیسنیفعالنقض حقوق بشر یچھ در ارتباط با بطور کلرانیچھ در ارتباط با اقوام ایمذھبیھاتیاقل

مسائل نجوریاعدام ھا و اایھا و خشونتفقط محدود بھ کھ تیبشرھیعلتیجناکیبھ شودیکھ منجر میطیھا شکنجھ ھا تا شرا



اتفاقات متأسفانھ نیداند کھ انواع و اقسام ایسال دنبال کرده باشد کامال م33نیرا در ارانیاتیکھ وضعیکسنیبنابراشود ینم

مسائل یلیپرونده بلکھ خنینھ تنھا در اھست یحاتیو سند و توضلیمدرک و دلیافدر حد کنیاتفاق افتاده است و بنابرارانیدر ا

.بشودتیشکانیامھیضمیالمللنیبیفریتوسط دادگاه کیخامنھ ایآقابیتعقیتواند برایکھ میگرید

  یورونیوز: انتظار شما از شورای امنیت چیست؟ 

دقیقا رسیدگی بھ این نوع شکایت ھاست وظیفھ یا مسئولیتی کھ شورای امنیت سازمان ملل در این مورد بخصوص دارد، شاھزاده:

در صورتی کھ اعضایش توافق بکنند و از این برنامھ پشتیبانی کنند کھ طبیعی است کھ انتظار من نھ تنھا از خود شورای امنیت 

ی کھ از یک سازمان ملل دقیقا رسیدگی بھ ھمین وظیفھ و مسئولیتی است کھ قطعا در این مورد دارند، بلکھ تمام پشتیبانی ھای الزم

سو ھم میھنان ما می توانند بھ عناوین مختلف انجام بدھند برای رسیدگی بھ این شکایت با فشارھای مختلف آوردن بر دولت ھا، 

احزاب سیاسی، نھادھای بھ ھرحال چھ دولتی چھ در بخش جوامع مدنی این کشورھا و ھمینطور شھروندان جھان کھ در این مورد 

دشان را از این حق پایمال شده مردم ایران نشان بدھند و از دولت ھای خودشان بخواھند کھ در این مورد، می توانند پشتیبانی خو

.این رسیدگی حتما انجام شود

با در نظر گرفتن روابط روسیھ و چین با جمھوری اسالمی، آیا شما این امکان را می بینید کھ شورای امنیت بتواند :یورنیوز

ا اقدامی جدی علیھ اقای خامنھ ای را سامان دھد؟در ارتباط با شکایت شم

واقعیت این  .دولت چین یا روسیھ این مسألھ را وتو خواھند کرد یا نخواھند کرد، با ھم باید در انتظار نتیجھ اش باشیمآیاشاھزاده:

تا تمام نھضت ھای گرفتھاست کھ جھان امروز جھانی است کھ در جھت احقاق حقوق ملت ھا پیش می رود. از بھار عرب 

مختلفی کھ در سرتاسر جھان بوده نھ تنھا در رابطھ با حقوق بشر بلکھ بطور کلی آزادی و دموکراسی و مشارکت ملت ھا در امر 

حکومت ھایشان و برخورد امروزی در قرن بیست و یکم و در یک جھان فرای جھان دوقطبی دوران جنگ سرد نشان دھنده این 

توقع بنابراینو ملت ھایشان زیر بار این تحقیر و فشار یا زور این حکومت ھای استبدادی نخواھند رفت. است کھ دیگر کشورھا 

داریم کھ جھان آزاد بھ خصوص کشورھای دموکراتیک، پاسخگوی این مسألھ باشند

  

  

ما مردم ایران می دانیم تا زمانی کھ نظام جمھوری اسالمی در کشور ما سر کار ...
ف و خواستھ ھایمان نخواھیم رسید و چھ دنیا بخواھد و باشد بھ ھیچ کدام از اھدا

چھ نخواھد ما این کار را خواھیم کرد، منتھا سئوال این است کھ آیا جھان در اینجا 
جواب مردم ایران را خواھد داد یا باالی سر مردم ایران بخواھد باز معاملھ ای با 

...این نظام ورشکستھ انجام بدھد



. آیا اگر در مورد ایران ھم : در گذشتھ شورای امنیت در مورد چند بھ ائتالف ھای غربی اجازه دخالت نظامی دادیورنیوز

شورای امنیت چنین تصمیمی بگیرد شما از آن حمایت خواھید کرد؟

ابدا. من مخالف کامل ھرنوع برخورد نظامی بھ ھر دلیل و شکلی در ارتباط با کشورم ھستم. اوال چون باور دارم کھ شاھزاده:

ییر اساسی در مملکت نیست. منتھا سئوال اصلی در اینجا است کھ آیا نتیجھ بسیار منفی خواھد داد. دوما لزومی بھ این کار برای تغ

دنیا بھ این نتیجھ رسیده است کھ جمھوری اسالمی بھ عنوان یک نظام ورشکستھ سرکوبگر باید برای ھمیشھ از بین برود آنھم البتھ 

اسالمی مجددا بھ میز مذاکرات در بھ دست مردم ایران یا تمام این فشارھای اقتصادی از طریق تحریم برای کشیدن جمھوری

مردم ایران می دانیم تا زمانی کھ نظام جمھوری اسالمی در کشور ما سر کار باشد ما ارتباط با فرضا پرونده ھستھ ای اش است.

  .بھ ھیچ کدام از اھداف و خواستھ ھایمان نخواھیم رسید و چھ دنیا بخواھد و چھ نخواھد ما این کار را خواھیم کرد

  

  

با تحریمھای را ورنیوز: با توجھ بھ مخالفت شدیدتان با اقدام نظامی علیھ ایران و ھمینطور در گذشتھ ھم مخالفت خودتان ی

شدید علیھ ایران ابراز داشتید چھ اقدام دیگری برای شورای امنیت میتواند وجود داشتھ باشد کھ علیھ آقای خامنھ ای و 

متھم بھ ارتکاب این جنایات ھستند انجام دھند؟دیگر سران جھموری اسالمی کھ بھ ھر حال

: شما می توانید تحریم ھا را بھ شکل تحریم ھای دیپلماتیک کنید، تحریم ھای مالی کنید، حساب این عوامل سر کار را در شاھزاده

د دستگاه ھای این سطح بین المللی بلوکھ کنید. از تمام سران رژیم بگیرید از بعضی از حساب ھایی کھ مربوط می شود بھ خو

حکومت چھ اطالعاتی چھ انتظامی و این یک راه فشار بیشتر آوردن بر خود مسئولین است بدون آنکھ الزاما فشارش روی مردم 

ایران بیاید بھ عنوان اینکھ از نظر اقتصادی یک فشارھای کمرشکنی بھ وجود بیاید. این سیاست می تواند یک سیاست انفجاری را 

معتقد نیستم کھ یک سناریوی انفجاری در جھت ایجاد یک ثبات نتیجھ بخش باشد. یک وضعیت آنارشی را فقط می باعث بشود. من 

تواند بھ وجود بیاورد کمااینکھ در حال حاضر وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را ھمھ شاھدش ھستیم. در صورتی کھ ما می توانیم 

این تنھا کافی البتھاقدام کنیم .طریق این مملکت بھ حد انفجار برسد ازاز نظر یک فروپاشی درونی خود سیستم بدون این کھ 

نیست کھ اھرم فشار بیرونی بر جمھوری اسالمی باشد، یک اھرم فشار درونی ھم باید بھ وجود آورد و این تنھا می تواند حمایت 

مانی مدنی بھ دور از خشونت دارند فعالیت می مستقیم باشد از نیروھای فعال ھم درون کشور کھ علیھ نظام در رابطھ با یک نافر

سال تا امروز پدیدار نشده است. 33کنند و در واقع جھان باید یک دیالوگ مستقیم با این نیروھا بھ وجود بیاورد، چیزی کھ در این 

.راھش وجود دارد اما اراده اش تا بھ حال نبوده است

نطور در حال تکمیل شدن بیشتر و بیشتر این پرونده می تواند باشد و خواھد بود حاال کھ با شما صحبت می کنم قطعا بدانید کھ ھمی

مسائل و در اینجاست کھ دقیقا بھ شما می گویم، تمام ساختارھای غیر انتفاعی بھ اصطالح جامعھ مدنی ایران کھ در ارتباط با

ند می توانند در تکمیل این پرونده کمک مربوط بھ نقض حقوق بشر در ایران سال ھا است کھ تالش کرده و مدرک جمع کرد

در ...بھ مخالفت شدیدتان با اقدام نظامی علیھ ایران با توجھ....یورنیوز:
......گذشتھ ھم مخالفت خودتان رو با تحریمھای شدید علیھ ایران ابراز داشتید



ھا آنھا نیز بھ باشند، یاری بدھند بھ حقوقدان ھایی کھ در این راه پیشقدم شدند و ھمینطور نھادھای غیرایرانی کھ در طول این سال

مللی بگیرید تا سھم خودشان روی پرونده ھای نقض حقوق بشر انواع و اقسام مدارک و اسناد را داشتند، از سازمان عفو بین ال

  .سایر سازمان ھای حقوق بشری

  

  

  

  

  

  

ھای شما کھ اخیرا شدت پیدا کرده است. بسیاری نام کنم مربوط می شود بھ فعالیتیورونیوز: آخرین سئوالی کھ از شما می

ور سوابق خانوادگی شما را با نظام پادشاھی متصل و یکی می دانند. جدا از اینکھ انتخاب مردم در آینده چھ باشد و ھمینط

خودتان، نظر شخصی شما در این مورد کھ در جھان امروز چھ نوع نظامی مناسب تر برای ایران است چیست؟ نظام 

پادشاھی یا جمھوری؟

امروز موضوع شکل نظام نیست. موضوع اصلی ما محتوای نظام است. ولی من بھ شما می توانم بھ صورت خیلی شاھزاده:

. من دو ھدف اساسی و رسالت سیاسی برای خودم قائلم بھ عنوان یک فرد ایرانی بیشتر ادعا کنده بگویمراسخ و محکم و پوست

نمی کنم. یک، رسیدن بھ حاکمیت صندوق رای است و دوم، حفظ حاکمیت صندوق رای. والسالم. حاال شکل نظام چھ باشد و 

وزی کھ آن مردم نتوانند این تصمیم را بگیرند، در آن فضایی محتوایش چھ باشد، آن تصمیم و اراده مردم ایران است و تا آن ر

در این مرحلھ تنھا فوکوس من، تنھا توجھ من، فقط بھ نیستند کھ بتوانند بھ این آزادی برای این تعیین سرنوشت دست پیدا کنند، 

.این مسئلھ است. وارد بحث ھای فلسفی و وارد بحثھای شکل ساختاری نمی شوم

منتھی ھدف اصلی ما بھ عنوان مبارزین رسیدن بھ شرایطی است کھ در ...
تھ ای جھان فقط بھ پرونده ھس...کشورمان بتوانیم انتخابات آزاد برگزار کنیم 

در صورتی کھ برای ما مردم ایران آنچھ کھ بحث اصلی ایران نگاه می کند
...آزادی استداشتن است نقض حقوق بشر و ن

... من دو ھدف اساسی و رسالت سیاسی برای خودم قائلم بھ عنوان یک فرد 
ایرانی بیشتر ادعا نمی کنم. یک، رسیدن بھ حاکمیت صندوق رای است و 

ت صندوق رای. والسالم. حاال شکل نظام چھ باشد و دوم، حفظ حاکمی
محتوایش چھ باشد، آن تصمیم و اراده مردم ایران است و تا آن روزی کھ آن 

مردم نتوانند این تصمیم را بگیرند، در آن فضایی نیستند کھ بتوانند بھ این 
آزادی برای این تعیین سرنوشت دست پیدا کنند،....



  

  

  

  

. ھر چھ اصل و پایھ شروع می کنم کھ ما باید دارای این حق باشیم و انتخاب، در یک تمرین دمکراتیک با مردم خواھد بودمن از

اکثریت مردم تصمیم گرفتند در غالب یک حکومت دمکراتیک بھ آن خواھیم رسید. بنابراین مسألھ این نیست کھ من از چھ خوشم 

ارم. بھ عنوان ایرانی سلیقھ ھای مختلفی داریم و از دیدگاھھای مختلف ایدئولوژیک و می آید و از لحاظ سلیقھ ای چھ نظری د

سلیقھ ای با قضیھ برخورد می کنیم اما باید این سئوال را از خودمان قبل از ھرچیزی بپرسیم تا آن روزی کھ ما فرصت این 

ھای ثانوی؟. تا آن فضا را ایجاد نکنیم چھ چپ باشیم انتخاب آزاد را نداشتھ باشیم این بحث ھا آیا بحث ھای اولیھ است یا بحث

چھ راست باشیم چھ مشروطھ خواه باشیم چھ جمھموری خواه باشیم، آیا می توانیم بھ آن حق رأی خود دست پیدا کنیم . اگر بھ 

یران است کھ ما می صندوق رآی االن در اعنوان افراد دموکرات باور داریم و اعتقاد داریم بھ حاکمیت صندوق رأی، آیا این 

خواھیم سر آن اختالف نظرھایمان را بھ رأی بگذاریم؟ پس اولویت در کجاست؟ یک خط قرمز ھم بیشتر نیست. یک حکومتی 

مذھبی کھ جلوی این حقوق مردم ایران را گرفتھ و در مقابلش تمام کسانی کھ در مخالفت این نظام در جستجوی یک نظام 

ل این کھ نھایتا چھ چیزی باید باالترین منبع تصمیمگیری و حاکمیت باشد و آن ھم باید رأی مردم دموکراتیک سکوالر ھستند و اص

  .باشد. اگر بخواھیم واقعا بھ حکومت مردم بر مردم برسیم یا جمھوریت بھ معنای اصلی کلمھ، شکلش را مردم تعیین خواھند کرد

  

  

  

  

  

  

  

  
بھ آن کیحکومت دمکراتکیگرفتند در غالب میصممردم تتیھر چھ اکثر...

و از دیآیکھ من از چھ خوشم مستیننیامسألھ نی. بنابرادیرسمیخواھ
...دارمیچھ نظریاقھیلحاظ سل

  
پس اولویت در کجاست؟ یک خط قرمز ھم بیشتر نیست. یک حکومتی ...

لش تمام کسانی کھ مذھبی کھ جلوی این حقوق مردم ایران را گرفتھ و در مقاب
.در مخالفت این نظام در جستجوی یک نظام دموکراتیک سکوالر ھستند



ستشناسی یک شکنگاھی بھ کتاب دکتر محمد مصدق؛ آسیب
  است.نوشتھ رفطروسیمیدکتر علتالیف شکست"کییشناسبیثاقب فر بر کتاب "آسادیاست کھ زنده یمرور کوتاھمتن زیر

و یگیکند را با فرومایحق مطلب را ادا منگونھیکھ در تھران ایدر نزد مردینیو روشن بیدالورنیکھ ایھنگامانسان
  .شودیکند، شگفت زده میمسھیکنند را مقایمیبطلتیکھ در برونمرز عافیکسانیوزگیدر

تحول ژرف از دھھ پنجاه کیداشت و در یدیرا در دھھ چھل خورشییفدایکھایو سپس چریدر جبھھ ملتیفعالنھیشیفر پثاقب
نوشت یرانیاتین و ھوباستارانیاخیدر تاریبا ارزشفاتیبھ انتقاد از خود و ھمرزمان سابقش پرداخت، بھ شاھنامھ پناه برد، تال

  .و روانش شادیگرامادشینمود. یقدرداندیشاه فقورهکشور در دیو از دستاوردھا

  نژادنیشاھ

  منتشر شده است:ریبار در آدرس زنیمقالھ نخستنای
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بزرگان نامھیزندگای،یچھ بھ صورِت خاطرات شخصران،یمعاصر اخیتارنھیدر زمیاریبسیساِل گذشتھ کتابھا30در 
و یفکریحال دالورنیو در عتیبھ عمق و جامعدیشاکیچیاند، اما ھبودن نوشتھ شدهیلیتحلیبا ادعاییکتابھاای،یاسیس
  اند. نبودهرفطروسیمیدکتر علھیشکست اثر پژوھنده پرکوش و پرماکییسشنابیکتاب دکتر محمد مصدق؛ آسیاسیس

یتا بدون تعصب و جانبداردهیکوشرفطروسیم
و یبھ راستیابیدستیتنھا برا،یاسیسایکیدئولوژیا

است و انیداناژهیمھربان و مودب کھ ویھم با زبانآن
ھ برخاستھ از عدم اعتماد بھ نفس نادانان، بینھ خشم
مرداد 28نیسنگیھیسا«یچھ خود بدرستقلب آن

و رھبران وشنفکرانریخیتاریبر حافظھ32
است بتازد، و چھ در عرصھ دهینام»رانیایاسیس

از یبرخیھاشھیبھ رینیزبیبا ت،یو چھ واقعینظر
بپردازد. و از زینانیرانیما اگریدیھاشکست

جز شناخت یزیکھ چ،»یشناسبیآس«عنوان رو،نیا
و انکار جانبدارانھ یو با نفستینیعلمطرفانھیب

کار در نیایدارد (با ھمھ دشواریوانفاصلھ فرا
بندهیزیمعاصر)، براستخیتارژهیو بویانسانعلوم

  کتاب اوست. 

یروست کھ چرا فضااز آن. اندوه من ختیرا دوباره برانگامیشد و ھم اندوه دائمامیو شگفتیکتاب ھم شوند شادنیاخواندن
ژهیصد سالھ جنبش مشروطھ) و بوخیاز تارمیگذریسال از آن تجربھ تلخ (حال م60کشورم پس از گذشت حدود یاسیو سیفکر

دیاز تجربھ دو سالھ حکومت دکتر مصدق بود، بااموختنیتلخ نشناختن و نوهیمماً یکھ مستق57تحمل رنج و کوبھ دردناک واقعھ 
  افتد. ازینیکوشش و پژوھشنیپس مانده و کور باشد کھ تازه اکنون بھ چننیچننیا

در باً یندارد و تقریاضافحیبھ توضیازیکھ ناستیخود چنان گوبانھیو ادبایژرف و زبان زیھاینیزبیو تھایبا موشکافکتاب
نیژرفابدگاهیدانگرینمایکتاب بھ خوبیبھ مباحث اصلگذرا یباشم. نگاھافتھیبا آن نشیانداست کھ من خود را ھمیاکمتر نکتھ

  : کنمیوار اشاره ماست کھ فھرسترانیبعد از اسالم اخیتاریمعاصر و حتخیاو بر تاریرگیو چسندهینو

با ساختار یابھ جامعھیجامعھ شھرکیلیو تبدرانیخود بھ ایلیو ایالھیبا ساختار قبگانھیبالتیو الیتوجھ بھ حمالت قبا-
مانند آرامش یبرداشت بر نظر افرادنیایگرد ھزار و چند سالھ. در برترعقبکینیو بنابرایخانو خانیاستبداد،یاتیلیا

مثالً بھ یو با ھمان نگرش امروزیباستانیھادر جامعھنیکھ بدون توجھ بھ سرشت و کارکرد دیظرنست،ینیدیدوستدار ترد
سازد،یمتھم م» امتناع تفکر«و بھ چسباندیم»خونید«را برچسب رانیبار جامعھ اکودکانھ و نفرتیدیدبا،یاسالمیجمھور
  . نشاندیش میرا بھ جا» انقطاع تفکر«یدرستبھرفطروسیکھ محال آن



یادیتا اندازه زمطرح شده است، ھر چند کھ ییجواد طباطبایاز سویکھ بدرسترانیدر ایاسیسشھیانحطاط اندھینظراما
از آن تردهیچیپیاست، علت آن کمرانیابر جامعھیلیمانده اساختار عقبیسلطھژهیھا از مھاجمان و بوشکستنیمعلول ھم

کیدئولوژیا–یباشد، بلکھ عوامل فکرنییقابل تب»یاجتماع–یساختار اقتصاد«یستیالیعامل ماترکیاست کھ فقط با 
و خود اگر زنده بودم و توانش را داشتم، و اگر آن چھ ستینجانیسخنش در ایانحطاط نھفتھ است کھ جانیادر پس یدارترشھیر

  ا و رسا نبوده است، باز بھ آن خواھم پرداخت. یگویام بھ اندازه کافگفتھرانیاخیو فلسفھ تاریدر شاھنامھ فردوس

و اخالق ،یریاستبدادپذھیبا خود روحمییافزایسال، کھ من م1000ای800بھ مدت یاتیلیشدن فرھنگ و اخالق انھینھاد-
کھ دست خود را از یادر جامعھانھیرگرای)، و تقدیاز سده ھشتم ھجرشی(و نھ عارفانھ پمنشانھیصوفانھ،یگرارخوتاکارانھ،یر

  ھمراه داشتھ است. ھرا بدهیدیجا کوتاه مھمھ
کھ تاکنون یزیاسناد ناچنیبا ھمسندهیشدن نفت و حکومت دکتر مصدق کھ نویملیعنییصلو باالخره پرداختن بھ موضوع ا-

دوختھ بھ داران چشمو نھ دکان–تینبا ُحسنیمرددھایبرایدیتردچیھیاز عھده کار برآمده و جایخوبمنتشر شده است، بھ
رانیایواقعیدرک مصالح و منافع ملدانینھ مصدق مرد مکھگذاردینمیباق–تیاسترنگیخانھ شماره ده داونایدیکاخ سف

  و احزابش. یبوده است و نھ جبھھ مل

عصر «سال 12در مورد سندهینویکھ تمام مباحث و استداللھامیگویشود، تنھا میطوالنادینوشتھ زنیاخواھمیجا کھ نمآناز
ماه حکومت 28شدن نفت و ی)، داستان مل1300تا 1285نیبسال15میافزای(و من م1332تا 1320نیب» ترور و آشوب

یدرست ولیھاواکنش،یبانک جھانشنھادیرد پژهیتندرو او، بوارانیو یویھادکتر مصدق و خطااتیدکتر مصدق، روح
28جنبش تیاو)، ماھھیلمخالفتش با کودتا عیبھ مصدق و حتنانھیبواقعیاسیقبوالندن سی(از جملھ کوشش برادیشاه فقجھینتیب

در سندهیباور دارم کھ نظر نویدرست ھستند، و حتیگو ... ھمیدر محاکمھ مصدق در دادگاه نظامیمرداد، اشتباه دولت زاھد
مرداد 28او در منفعل کردن حزب توده و ھواداران خود در روز پرستانھھنیمصدق و کار درست مدنیبست رسمورد بھ بن

  درست باشد. تواندیمزیو حزب توده نیبھ دامان شورورانیایاز افتادن احتمالیریجلوگیبرا

مرداد است کھ بھ 28جنبش یدر ماجراسندهیجستجو و کاوش ھوشمندانھ نونمیبیالزم مجانیبر آن را در ادیکھ تاکیانکتھ
خانم یعنینتون،یدر زمان کلکایخارجھ آمرریوزیخواھروزولت و پوزشتیمعروف شده و با توجھ بھ کتاب کرم» کودتا«

  سازد. دیدچار تردرفطروسیمیآقایھابحثیاز جوانان را در درستیچھ بسا شماردتا،کونیبھ خاطر اانیرانیاز ات،یآلبرا

و ایازمان سبھ سراتییتغیو قبوالندن آن با کمایتانیبریوجود طرح کودتا از سووجھچیبھ ھسندهیتوجھ داشت کھ نودیبا
کھ دھدیخود بھ ما نشان میدر اسناد و استداللھاینیزبیکھ رد کند. اما با تخواھدیمایتواندیو نھ مکندیرا نھ رد مھاییکایآمر

مرداد و سپس 25شاه در یاز سویو قانونیدر واقع موفق نشد. در عوض دکتر مصدق پس از عزل رسماطرح کودکانھ کودت
رانیاییراه رھاگانھیکرد کھ ریگیگریبست ددر چنان بن،یو معنادار حزب توده و رفتار احمقانھ دکتر فاطمیچنانتظاھرات آن

و فرماندار یشھرباناستیدوست بھ رشاهیِ دفترمحمد پیسرتصابانتسوکیبود کھ کرد: از یو خودش از آن، ھمان کار
میریگیِ دستھب،یترتنیمرداد. و بد28و ھواداران خود در روز ھایان تودهکردنینشخانھگریدییتھران، و از سوینظام

ماه و نگران 28نیدر امدهجان آمردم خستھ و بھدرنگیشدند کھ بیجنبششاھنگیپ–افراد جنوب شھر میریو گ–یکوچک
و بدون پرستھنیمانیارتشیھمراه با برخووستندیپھیبودند، بھ تظاھرکنندگان اولدهیدو روز از حزب توده دنیچھ در اآن

ھانتظارش را داشتند و نھایسیو نھ انگلھاییکایساختند کھ نھ امرلیتبدیزیمرداد را بھ رستاخ28دستور از باال، تظاھرات 
ریسفساعت بھ ساعتیو تلگرافھاشودیکھ نقل میاز خاطراتنیچھ بسا خود دکتر مصدق. و ایو نھ حتیسرلشکر زاھد

28یاسناد مربوط بھ ماجراایسازمان سایآن است کھ گوسابقھیمعنادار و باریبساری. نکتھ بسداستیپیدر تھران بھ خوبکایامر
تیخانم آلبرابیعجیخواھکرده است. داستان علت پوزشنیپرسش پاسخ نداده کھ چرا چننیابھگاهچیرا سوزانده و ھ32مرداد 

روشن شود. زیننتونیکلادیبھ بنیخاصادیبنیمالیھابا فاش شدن کمکچھ بسا بعدھازین
  

  : میفزایدرست پژوھنده ارجمند باتیرا بھ نظرکیتئوریوستیپدانمیمستھیباانیپادر

» یك كلمھ«ما ی، مشكل جامعھ»مستشارالدولھ«برخالف نظر : «سدینوی) م368خود (ص یریگجھیبحث نتانیدر پاسندهینو
است و بھ ھمین اعتبار، نیازمند یو فرھنگیمعرفت،یما یك مشكل ساختاریجامعھیقانون) نیست، بلكھ مشكل اساسی(یعن

  » و درازمدت است.یتاریخ،یو یك پیكار درونیاجتماعیِ مھندس



بحث کین شکافتھ شدن در بدویاشاره شده است، ولزین» فرھنگ«کھ بھ عامل ژهیاند، بوکامالً درستیراستسخنان بھنیا
و ی) ھمچنان کلردیانجام گگریپژوھندگان دایشانیاست توسط خود ادی(کھ ام»یاسیسھینظر«درباره ترقیو عمترقیدق

  خواھند ماند. ینشده باقدرک

ابیبرسد کھ اصالً کامیروزایشوند ابیعوام کمتر کامفتھیو فربیفرو عوام»ستیپوپول«استمدارانیسخواھدیما اگر مجامعھ
و شعور و رد،یرا بگیبازیدئولوژیو ایبیفرعوام،یاکاریریجا» ھاھنر تحقق ممکن«یبھ معنااستیسخواھدینشوند؛ اگر م

ژهیو بویاجتماع،یاسیسیافزون بر شناخت ساختارھاند،یبنشھابیفرھا و تودهتودهیجانات عاطفیشور و ھیبھ جایاسیخرد س
وجود دارد،قیعمیتفاوت»یاسیو سیاخالق اجتماع«و »یاخالق فرد«انیکھ مردیدرک کند و بپذقاً یعمدیبا،یگفرھن
شبھ تحقق کیالبتھ نیاست؛ و اینیعی) تفاوتمیدورکلقو(بھیو جمعیتصورات فردانیمیشناسطور کھ در جامعھھمان

یاسیسھینظرکیو پرورش نھیزمنیبحث در اافتنیگسترش کھ گفتھ شد،و چنانیطوالنیبھ کار فرھنگازیو نردیپذینم
است. و درست از افتھیدرنزیبود و ھنوز نافتھیرا درننیو بخصوص در طول دو قرن گذشتھ اگاهچیدرست دارد. جامعھ ما ھ

آنھا نیترند و ھوشمندترو محبوبترالملھھیدوره وجنیااستمدارانیسنیسوزترفرصتاینیکھ چھ بسا خطاکارترروستنیھم
  مطرودتر. 

نھ تنھا یزانھیبرداشت فرافکنانھ و خردگرنانھ،یبواقعیاسیسھیاز فقدان ھرگونھ نظریناشھیروحنیایھااز جلوهگریدیکی
بھ دیحمدرضا شاه (نگاه کنمیو حتینیخمهللاتیما از دکتر مصدق گرفتھ تا آاستمدارانیاز سیاریبسیبلکھ حترانیایمردم عاد

–درست اما با درک و واکنش نادرست –یدائمی. نگرانھاستیسیبزرگ و بخصوص انگلیبا قدرتھاطخاطرات علم) در ارتبا
سخن بدان معنا نی. اردیگیسرچشمھ مجانیاز ھمرهیو غھاییکایامرایھایسیو دست انگلیخارج» توطئھ«نسبت بھ وجود 

است) وجود شیدنبال کردن منافع خویبراانیخارجاستیاست و منظور سی(کھ اصطالح نادرست»یئھ خارجتوط«کھ ستین
در نظر داشتھ شھیپارامتر ثابت ھمکیکھ بھ عنوان مینگاریبریزناپذیپرھیو حتیھیآن را چنان بددیندارد، بلکھ بالعکس با

و یدرست از امکانات (واقعیبرداربھ خرد، ھوش، شناخت و بھرهدیبایینمامظلومیدر محاسبات خود بھ جانیو بنابرام،یباش
.میکنھیتکشی) خویالینھ خ

    

  کھ اندیشھ بستھ دارند آزادى را نخواھند یافتیمردم
را تجربھ خواھند كردگرىیبلکھ تنھا قفس د



  
د،یگزارش احمد شھ2012/12/10نیتازه ترران؛یتجاوز و شکنجھ مدافعان حقوق بشر در ا

رانیسازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اژهیمخبر و

خبر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران کھ روز در گزارش جدید احمد شھید، م

  .پنجشنبھ منتشر شد، بھ موارد متعدد و وسیع نقض حقوق بشر در پرداختھ شده است

وی می گوید کھ این گزارش، تصویری بسیار ناراحت کننده از وضعیت کلی حقوق بشر در 

بشر و وزیر خارجھ سابق مالدیو، در این گزارشگر حقوق .جمھوری اسالمی ایران ارائھ می کند

گزارش خود آورده است کھ فعاالن حقوق بشر در ایران با باتوم مورد ضرب قرار می گیرند، 

اعدامھای قالبی برای آنھا ترتیب داده می شود، بھ آنھا تجاوز می شود و حق خوابیدن از آنھا سلب 

ھایشان مورد تجاوز قرار گرفتھ یا کشتھ خواھند شد. او می افزاید در می گردد، ھمچنین آنھا تھدید می شوند کھ اعضای خانواده 

.ماه را بدون دسترسی بھ مشاوره حقوقی، در زندان انفرادی گذرانده اند36مواردی، فعاالن حقوق بشر از چند ھفتھ تا 

آقای شھید اضافھ می کند اکثر کسانی کھ وی با آنھا گفتگو کرده، اظھار داشتھ اند کھ طی 

ازجویی ھا، برای اعتراف یا دادن اطالعات درباره سایر فعاالن و سازمان ھای حقوق بشری، ب

مورد شکنجھ شدید بدنی یا آزار روانی از جملھ بیخوابی اجباری قرار گرفتھ اند. طبق گزارش 

احمد شھید کھ بھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم شده است، مقامات ایران بھ آزادی 

مھ زده اند و برخی از خبرنگاران را بطور مرتب زیر نظر دارند و تعداد دیگری مطبوعات صد

.را ناعادالنھ بازداشت و یا تحت تعقیب قضایی قرار داده اند

مقامات، اخیرا رسانھ ھای "وی در این گزارش می نویسد

داخلی را از گزارش تاثیرات تحریم ھای اقتصادی بر 

بر اساس این ".ندجمھوری اسالمی ایران، منع کرده ا

گزارش، طی شش ماھھ نخست سال میالدی جاری، دست 

تن در ایران اعدام شده اند کھ اکثر این اعدام ھا 223کم 

در ارتباط با مواد مخدر بوده و محکومیت شمار زیادی از 

  .اعدام شدگان در پی محاکمھ ناعادالنھ صورت گرفتھ است

ر سال بھ نوشتھ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، د

.نفر در ایران اعدام شدند670میالدی، حدود 2011

احمد شھید ھمچنان تاکید دارد کھ دولت ایران بھ وی اجازه 

تن مصاحبھ کرده کھ دو سوم آنھا تجربھ مستقیم داشتھ اند و بقیھ 99سفر بھ این کشور را نداده است اما وی در جریان تحقیقاتش با 

.ندمنبع موثق یا شاھد عینی بوده ا



  

  

  

  

  

بخاطر نقض حقوق بشر در کمیتھ سوم مجمع یاسالمیجمھورمیپنجاه و نھمین قطعنامھ محکومیت رژ

  سازمان ملل متحد بھ تصویب رسید.یعموم

تیقطعنامھ کھ توسط کشور کانادا و با حمانیاھا،یگزارش خبرگزاربھ

ه بود، با عضو اتحادیھ اروپا ارائھ شدیو کشورھاکایایاالت متحده آمر

  شد.بیموافق تصویرا83

را بدترین یاسالمیقطعنامھ، جمھورنیکشور کانادا ھنگام ارائھ انماینده

کشورھا کھ خود از یبرخکرد.یناقض حقوق بشر در جھان معرف

بیبا تصوھیکوبا و روسن،یچریروند نظیحقوق بشر بشمار منیناقض

  کردند.مخالفت یاسالمیجمھورتیقطعنامھ محکوم

کشورھا یا یتطمیع برخیبرایاسالمیجمھوریھیئت نمایندگتالش

مفتضحانھ یقطعنامھ با شکستنیابیاز تصویجلوگیریبرایفریبکار

  مواجھ شد.

  

را بخاطر ارتکاب مستمر یاسالمیسرکوبگر جمھورمیقطعنامھ رژاین

دام کودکان و نوجوانان، اعدام بھ اتھام محاربھ، سنگسار و مخفیانھ، اعیدستھ جمعیاز جملھ اعدامھایجنایات ضدانسان

عقیده و یاجتماعات، نقض آزادیاز برگزاریخودسرانھ، جلوگیریقتل زندانیان زیر شکنجھ، بازداشتھا،یرانسانیغیومجازاتھا

زنان، ھیگاران، تبعیض علسرکوب وکال و روزنامھ ن،یماھواره ایتلویزیونھایپارازیت انداختن رو،یبیان، سانسور اینترنت

  افراد، بشدت محکوم کرده است.یو دخالت خودسرانھ در حریم شخصیو مذھبیقومیتھایسرکوب اقل

پنجاه و نھمین قطعنامھ محکومیت رژیم تصویب شد



مردم تغییر رژیم را می خواھند . "تراژدی ایران ادامھ دارد"  لوموند:
                                                   

"اندیشھ موسوی و کروبی حفظ نظام، اندیشھ مردم تغییر نظام"
  

  

سیوبالگ نو،ی از ستار بھشتیلوموند نوشتھ ایفرانسوروزنامھ

ایران ادامھ دارد" منتشر کرده یرا با عنوان "تراژدیرانیجان باختھ ا

ستار یاز آخرین نوشتھ ھایوموند نوشت، این ترجمھ یکاست. ل

  تمام شد.یسالگ35است کھ بھ قیمت جانش در سن 

  

قبل یحفظ نظام، اندیشھ مردم تغییر نظام" آمده است: این مطلب را مدتیو کروبیبا عنوان "اندیشھ موسوینوشتھ ستار بھشتدر

دانند با نفوذ در وبالگ این جانب مطلب را حذف کرده بودند. یرا مالک مکھ فقط حرف خود یاین جانب درج کردم، اما عده ا

صد ھزار و یکمین بار حرف و نوشتھ یرا انجام دھید برایدارم اگر صدھزار بار چنین عملیخدمت تمام این عوامل اعالم م

ندارم.یھراسیخود را انجام خواھم داد و از ھیچ حزب و گروه و شخصیت

در آرا مردم صورت گرفت و چھ بسیار مردم کھ یکھ تقلب88خرداد 22ماه از راه رسید. و باز خاطرات، بعد از .....باز خرداد

یھر چند سخن پس گرفتن آرا بود، ول88امید بھ تغییر این نظام داشتند! در سال یخود آمدند، ولیپس گرفتن رایبھ ظاھر برا

خود در چھارچوب نظام بودند! قصد یدر فکر گرفتن رایوکروبیاما آقایان موسورا داشتند،ظاماکثریت مردم انتظار تغییر ن

آرا بود! آن ھم در چھارچوب نظام نھ تغییر در اصل نظام. عوامل نظام از اصولگرا تا اصالح طلب ھمھ در یآنان فقط بازشمار

ندارند بلکھ با یھیچ کدام با اصل نظام مشکلبین آقایان جنگ قدرت است!ینظام بودند. مشکل اصلیاین مدت خواھان پابرجای

یحکومت را ترک خواھد کرد. دیکتاتورھایکھ باخون بر سرقدرت نشستھ با خونریزیسیاست نظام مشکل دارند. ....نظام

ستاد خود بشار اسد را ببینید کھ چگونھ از ایاسالمیمنطقھ را ببینید کھ ھرکدام بھ چھ نحو سرنگون شدند. و االن شاگرد جمھور

آموزد، آیا باز امید بھ تغییر نظام در چھارچوب آن وجود دارد؟ ....از دوستان خود تقاضا دارم یراه میاسالمینظام جمھور

سال است کھ با ھمین وعده ھا درجا مانده ایم، و در باتالق این نظام 33درباره انتخاب شیوه مبارزه و راه آن با دقت عمل کنند 

را بیابیم. شما بھ یو بھ اسم اصالحات. بھتر است این بار خود را بیرون بکشیم، و راه آزاد76م، ھم چون سال روییفرو ماسدف

سال بر زمین 33کھ در این یبیندازید، بعد خود ببینید با این ھمھ خونیاز ھمین آقایان در آن بودند نظریکھ بسیاریمشاغل مھم

  نظامیتغییر سیاستھایشوند؟ و در آخر اگر مبارزه ما قرار است براینظام متیییر در کلحاضر بھ تغآیاریختھ شده این آقایان 

یرھاییاست. ھدف ما برایآن یکیباشد، چون چھارچوب و قاعده ھاییا خامنھ ایکند این نظام دست موسویفرق نمباشد،

   .نظام باید باشدتیتغییر در کل

                    ایران.یو ایران؛ جانم فدایگویم زنده و پاینده ایرانیمباز در آخر مطلبم چون ھمیشھ   
  ستار بھشتی



RRaaddiioozzaammaanneehhتر شده استتر شده استدر ایران تنگدر ایران تنگییبان حقوق بشر: عرصھ جامعھ مدنبان حقوق بشر: عرصھ جامعھ مدندیدهدیده

عرصھ جامعھ مدنی در ١٣٨٨بان حقوق بشر اعالم کرد، پس از انتخابات بحث برانگیز سال سازمان دیده
این سازمان با انتشار گزارشی بھ فشار نیروھای دولتی بھ فعاالن جامعھ .تر شده استتر و تنگنگایران ت

.مدنی پس از انتخابات ریاست جمھوری سھ سال و نیم پیش ایران اشاره کرده است

صدھا تن از فعاالن ای سرکوب نمودند،در این گزارش آمده است، "تظاھرات ضد دولتی و اکثرا آرام مردم را بھ طرز وحشیانھ
ای نامعلوم در کشور ھمسایھ، ترکیھ و وجوی پناھگاھی موقت و آیندهاز ترس آزار و اذیت و بازداشت در وطن، در جست

".اندکردستان عراق برآمده

بعید" بھ ھا رفتند...: روایت فعاالن ایرانی در تای خود تحت عنوان "چرا آنصفحھ۶٠بان حقوق بشر در گزارش سازمان دیده
  .اند، اشاره کرده استنگاران و وکال کھ مورد فشار نیروھای دولتی قرار گرفتھسرگذشت شماری از مدافعان حقوق بشر، روزنامھ

عمیقاً جامعھ ٢٠٠٩ھای پس از وقایع بان حقوق بشر گفتھ است: "سرکوبجو استورک، معاون رئیس خاورمیانھ در سازمان دیده
باشد، وشتم تظاھرکنندگان میرحمانھ در حال ضربثیر قرار داده است. تصاویری از نیروی پلیس کھ بیمدنی ایران را تحت تأ

ھا و کامپیوترھا محو شده باشد، اما بسیاری از فعاالن ایرانی کماکان بھ تصمیم دردناک خود ممکن است از صفحات تلویزیون
".دھندشان ادامھ میبرای ترک خانھ و خانواده

درخواست پناھجویی بھ ۵٣٧ھزار و ١١ھا ، ایرانی٢٠٠٩ر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، در سال طبق آما
مورد افزایش ١٢٨ھزار و ١٨بھ ٢٠١١و در سال ١٨۵ھزار و ١۵بھ ٢٠١٠اند کھ این تعداد در سال کشور تحویل داده۴۴

نگاران و فعاالن مدنی و سیاسی شمار چشمگیری از روزنامھ١٣٨٨ان در سال دنبال انتخابات ریاست جمھوری ایربھ.یافتھ است
.بھ دلیل سرکوب نیروھای امنیتی ناچار بھ ترک کشور شدند و بھ کشورھای ھمسایھ از جملھ ترکیھ و کردستان عراق رفتند

شور ھمسایھ، ترکیھ تحویل داده شده بان حقوق بشر در این گزارش نوشتھ است: "باالترین میزان درخواست پناھجویی بھ کدیده
".درصد افزایش داشتھ است٧٢تعداد پناھجویان ایرانی ٢٠١١و ٢٠٠٩ھای دھد بین سالاست کھ نشان می

درخواست پناھجویی بھ ۵٣٧ھزار و ١١ھا ، ایرانی٢٠٠٩طبق آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، در سال 
مورد افزایش ١٢٨ھزار و ١٨بھ ٢٠١١و در سال ١٨۵ھزار و ١۵بھ ٢٠١٠اند کھ این تعداد در سال کشور تحویل داده۴۴

بان حقوق بشر بھ شرایط سخت و زمان طوالنی رسیدگی بھ درخواست وگو با دیدهاین دستھ از پناھجویان در گفت.یافتھ است
.انده کردهپناھجویی خود در طی اقامتشان در ترکیھ و کردستان عراق اشار

ھای سنگین زندگی، عدم دریافت اجازه کار، و عدم دسترسی بھ بان حقوق بشر، محدودیت آزادی سفر، ھزینھدر گزارش دیده
.خدمات بھداشتی از جملھ مشکالت پناھجویان در ترکیھ و کردستان عراق عنوان شده است

محافظت نمایند و با آنان با محبت و احترام رفتار نمایند. استورک گفتھ است: "کشورھای منطقھ باید پناھندگان ایرانی را
کشورھای خارج از این منطقھ نیز باید برای اسکان مجدد پناھندگان ایرانی کھ احتیاج مبرم بھ ترک منطقھ داشتھ و چاره دیگری 

".ھا رسیدگی نمایندھای آنھایی را فراھم آورند و سریعاً بھ درخواستجز پناھندگی درازمدت ندارند، سخاوتمندانھ فرصت

در بخش دیگری از گزارش این سازمان آمده است، دولت ترکیھ تاکنون از قبول درخواست احمد شھید، بازرس ویژه سازمان ملل 
جویان و پناھندگان عنوان یک مقام رسمی و انجام مصاحبھ با پناھمنظور بازدید از این کشور بھدر امور حقوق بشر در ایران، بھ

.خودداری کرده است

بان حقوق بشر از آنکارا خواستھ است فوراً بھ احمد شھید اجازه دھد بھ این کشور سفر نماید تا وی بتواند مأموریت سازمان دیده
.خود برای سازمان ملل را انجام دھد



آسایش پناھندگان ایرانی را فراھم نماید و از تھدید و این سازمان ھمچنین از حکومت اقلیم کردستان عراق خواستھ است، "ایمنی و
ھای آرام حقوقی یا سیاسی خویش عنوان پناھنده در کردستان عراق، بھ فعالیتایجاد مزاحمت برای افرادی کھ در طی اقامتشان بھ

".دھند، خودداری کندادامھ می

  

کییبودند ولخواھانیرده بودند و مشغول دار زدن آزادچوبھ دار برپا کزیدر تبریروسیماه محرم بود و سربازھا

کھ جلو چشمشون کشتھ خواھانیکشتار آزادیھم نبود. براالشونیخنیعیمشت آدم الت و لوت و چاقوکش و پامنبر

زدنیمنھیبود عزا و علم و طبق راه انداختھ بودن و سردهکھ ھزارسال قبل مینیامام حسیو براگرفتنیجشن مشدنیم

یاحمد کسرومشروطھخیتار.دیزیکھ داد از ظلم 

دیافزایو بر عمرش مداردیرا زنده میجھنممیرژنیخرافھ است کھ ا  نیا

و ختندیرابانھایکھ در خییکشورھاگریکمتر مردم دچیھمردم نیوگرنھ ا

  .ستندیندندیبساط استبداد را در ھم کوب

ببار آورده است. وگرنھ یضا و قدراست کھ مردم را قیونیافاتخراف  نیا

شیطان نیگذارد کھ ایلحظھ نمکیرھا گردد رھایغل و زنجنیکھ از ایملت

  کنند .شھیو خونشان را در شرندیگبیاز آنھا سوارصفتان

میشوندجمع کندیمھیدر روز عاشورا خون گرندیگویکھ میدرخت چنارریھزار نفرشان در ز25شب کیکھ تنھا در یمردم

اتیاما در برابر جنادرندیمبانیاصغر نشست گریکھ بھ گردن علیریو از ت

یرا بھ گلولھ مرخوارهیکودکان شھیکھ در سوریاسالمیسربازان گمنام جمھو

ادامھ یشتریالبتھ با آمار و ارقام بزیسنت امسال ننیا.سکوت میکنندبندند 

یاسالمرانیشتند کھ اعالم کنند . در اھا جرات آن را ندایداشت . اما خبرگزار

در ماه محرم ھستند کھ انگار ینذریمردم چنان تشنھ سکس و ھجوم بھ آش ھا

  وجود ندارد .مملکتنیشکم در اریبجز شکم و زیزیچ

عانھیکشتن شندرمقابلزنندیمریقمھ و زنجپیشسال1400برایکھ یمردم

آش نیتا اروندیاز سر و کول باال ممیکاسھ حلکیبدست آوردن یو براکنندیسکوت مرانیدر ابدست یزید زمان ھا یستار بھشت

  را بر آورده کند .شانیآرزوھاایرا شفا شانیدردھاینذر

فارس حذف شد یاز خبرگزاریکھ پس از ساعتیاستان فارس سال گذشتھ در خبر» فجر « معاون اطالعات سپاه یاتیبمیابراھ

در تھران در روز عاشورا از نظر مراجعھ بھ نترنتیکاربران ادھدیسپاه پاسداران نشان میبریارتش ساقاتیتحق«   گفتھ بود :

» .در جھان در رتبھ نخست قرار گرفتھ اند کشور183انیدر میاخالقریغیھاتیسا

شده استو برای درج در نشریھ بازخوانی و خالصھبرگرفتھ از وبالگ میالد

ن در بقای حکومت جمھوری اسالمی آخرافھ پرستی و نقش 



  تگزاسذاری مراسم بزرگداشت زندانیان سیاسی در ھیوستونبرگ

بزرگداشت برایدر کشورھای مختلف جھان  ی یکپارچھ جھت برگذاری مراسمیشاھزاده رضا پھلوبدنبال فراخوان

2012دسامبر 15در روز شنبھ ، سازمان سیاسی ایر ان پاد درھیوستون نیززندانیان سیاسی دربند حکومت ایران 

عده زیادی از ھموطنان ایراندوست و استقبالبا کھ برگذار نموددر سالن کلیسای سکند باپتیست ھیوستون سمی را مرا

تنی چند وسخنرانی دبیر سازمان پس یمذھبدر این مراسم اقشار و گروھھای مختلف سیاسی  و روبرو شد.آزادیخواه

بل پرچم شیر خورشید نشان ایران اقدام بھ ادر مق، یحین و مس، مسلمایبھائازجامعھگینمایندهبعنوانمدعویناز 

  میباشد)عموم دردسترس( فیلم و عکس مراسم در وب سایت سازمان و روشن نمودن شمع نمودندایرانای سرود خواندن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



              

  تو مي گویي وطن من خاک بر سر مي کنموقتي 
  گویي شکست شیر را از موش باور میکنم

  وقتي تو مي گویي وطن یکباره خشکم مي زند
  دیده ي مبھوت را با خون دل َتر مي کنمنیا

  تو میگویي وطن بر خویش مي لرزد قلموقتي
  نیز، من نیز رقص مرگ را با او بھ دفتر مي کنممن

  با ما چھ گویي از وطنکوروش و بي تھمتن بي
  کنمیکھن من عمر را سر مدیتخت جمشبا

  دودیمرانیاوستا در رگ فرھنگ اخون
  کنمیعشق را مستانھ از بر میگادھامن

  شودیوطن شھنامھ پر پر مییگویتو میوقت
  کنمیسخنور مریپآنیبر فردوسھیگرمن

  یدھیمنیفلسطیوطن بوییگویتو میوقت
  کنمیبرابر میژاد عشق با تازنیمن ک

  چکدیات خون مھیوطن از چفییگویتو میوقت
  کنمیقتل نفس با هللا اکبر مادیمن

  یوطن خون است و خشم و خودکشییگویتو میوقت
  کنمیازحمام خون در تل الزعتر میادیمن
  

  وطن، قُدس است و شامات و حجازییگویتو میوقت
  کنمین برادر منادانیبا چنیکیھمدلمن

  سزدیمیتازریتو را شمشرانیاخیتار
  کنمیمدریز حیادیمیبا عدالتجوئمن

  
  انیعباسرهیلباس تیعنیتو رانیا

  کنمیرنگ روشن بر تن گلگون کشور ممن
  کشدیزن را بھ زندان من،یتو با نام درانیا

  کنمیبرتر میبانوآنمیتاج را تقدمن
  سنگسار و دارھاستتو شھر قصاص و رانیا

  کنمیداور ممیمھر و عفو را تقدشیکمن
  یو نیو نایاز بانگ نواترسدیتو مرانیا

  کنمیرا معطر مآنیبا سرود عاشقمن
  و غماسیاریدیعنیوطن ییگویتو میوقت

  کنمی" را نشکفتھ پر پر مدیگل "ام ٔیکمن

  

  



  

  :احمدیدکتر ھوشنگ امیراکیدالل نابازی جدید

  اسالمییجمھوراستیرسال آینده انتخابات درینامزد

  داده املیتشکمیو تنیکمپ1392مبارزات انتخاباتیبرا:یراحمدیدکتر ھوشنگ ام

در یآتیجمھوراستیکرد و از حضور خود در انتخابات ردییخبر را تانیکوچھ اویدر تماس رادیاحمدریپروفسور ام

  برگزار خواھد شد دفاع کرد.1392کھ سال رانیا

است. کایآمریوجرسیننستنیدر پرانییکایو آمرانیرانیایموسوم بھ شورایامجموعھسیرئیاحمدریامھوشنگ

کھ خود یابوده است. نکتھکایو آمریاسالمیجمھورنیبییوگوھامعتقدند در چند سال گذشتھ او واسطھ گفتیاریبس

  .کندیکوچھ آن را انکار نمویبا رادشیگوودر گفتیو

اریاسفند«با یوکیدر مورد رابطھ نزدھاعھیشایبا توجھ بھ برخیونیھمچن

یرابطھ مانند رابطھ با تمامنیکھ اکندیمدیتاک»نژادیمحمود احمد«و »ییمشامیرح

دولت دھم در سیرئیتر است ولقبل بوده و چھ بسا کمیاسالمیجمھوریھاسیرئ

پنھان ینکتھ را ونیباز گردد و ارانیابھ او کمک کرده است تا بھ ورکیوین

  .داندینم

یکھ "خبرنیکوچھ در پاسخ بھ اویخود با رادیاز گفتگویدر بخش»یراحمدیام«

  " گفت:د؟یکنیمدییخبر را تانیاایشما، آیانتخاباتنیبر شروع کمپیمنتشر شده بود مبنھاتیروز جمعھ در وب سا

آن با یشروع کردم و االن رو1392سال یرا برایمبارزه انتخاباتیمن بھ طور رسم،کنمیمدییمن خبر را تابلھ

جا در بودم و آنرانینکردم، من ماه اوت گذشتھ اشیکار را چند روز پنی. البتھ عرض کنم کھ امیکنی) کار میمی(ت

شدنم را از طالش اعالم یداتوریو شروع کاندشومیمدایکھ من کاندمدجا اعالم کرمختلف اعالم کردم و عمال آنیجاھا

  .کردم

  

  

  برگرفتھ از وبالگ بادبانکاریکاتور
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روز جدا شدن 1324آذر سال 21ي متفاوتي است. آذربایجان داراي دو مفھوم و خاطرهآذر براي مـردم21روز 

  روز نجات و برگشت آذربایجان بھ دامن مام وطن. 1225آذر سال 21آذربایجان از پیكر ایـران، و 

  
قین را بھ سھ ) دولت ایران طى یادداشتى پیروزى متف١٣٢۴روز پس از پایان جنگ جھانى دوم (اردیبھشت ١٠تنھا 

كشورآمریكا، شوروى و انگلیس تبریك گفت و یادآورى كرد كھ پس از پایان جنگ در اروپا، دیگر لزومى بھ باقى ماندن 

نیروھاى متفقین درایران نیست و بھتر است نیروھاى متفقین ھرچھ زودتر خاك ایران را ترك كنند. ھرچند این یادداشت 

استالین، ترومن و چرچیل در اعالمیھ نھایى موافقت كردند ١٣٢۴دام در تیرماه ،بى پاسخ ماند اما در كنفرانس پوتس

ونقشھ استالین برای روز نجات آذربایجان1325آذر21یادی ازحماسھ 
نادوربراساس اسناد تاریخی بدست آمده آنالحاق آذربایجان بھ شوروی



كھ قواى متفقین بالفاصلھ تھران را تخلیھ كنند و در كنفرانس وزراى خارجھ سھ كشور آمریكا، شوروى و انگلیس 

اما ھنوز یك روز .نندنیروھاى متفقین خاك ایران را ترك ك١٣٢۴اسفند ١٢براساس یك پیمان سھ جانبھ قرار شد تا 

از صدور این پیمان نگذشتھ بود كھ شبھ نظامیان مسلح با رھبرى فردى بھ نام سیدجعفرپیشھ ورى و با پشتیبانى ارتش 

سرخ، كلیھ مراكز دولتى و پاسگاھھاى ژاندارمرى را در شھرھاى آذربایجان اشغال و فرقھ دموكرات آذربایجان را ایجاد 

  .كردند

کشور ( یاستان فعل۴ییایرا در منطقھ جغرافجانیآذربامستقلحکومت فرقھ دمکرات  آذربایجان ١٣٢۴سال آذر21در

ک.یاعالم نمود  یرا زبان رسمیکرو تتختیرا پازیداد تبرلیو زنجان ) تشکلی، اردبیغربجانی،  آذربایشرقجانیآذربا

نظامیبھ فرماندھینیروھای ارتش مرکزی ایرانبا حملھ قوام انھرکیزیپلماسیبا دحکومت نیا١٣٢۵آذر ٢١درسال بعد

این خطروتبریز شد پیروزمندانھ واردارتشبا حمایت مردم آذربایجانشکست خورد وجانیبھ آذربازنده یاد شاھنشاه آریامھر

واقع در در اطراف باکویحھ رانندگسانکیحکومت در نیچند ماه بعد رھبر ااز پیکر ایران کھن دفع شد .شوروی اتحاد فتنھ

کشتھ شدشوروی سابق

  رھبریورشھیجعفر پدیس.

  جانیفرقھ دمکرات  آذربا

  

  

  

  

ربایجان از ایـران مورد ادعاي اي طوالني دارد، چون در سنوات اخیر موضوع جدایي آذموضوع جداسازي آذربایجان سابقھ

وطنان ایراني قرار گرفتھ، بھ جھت طلب] و متقابال مورد مخالفت اكثریت مـردم آذربایجان و سایر ھمھاي [وابستھ تجزیھگروھك

ابقھ اي بھ ساطالع باشند الزم دانستم كھ مختصر اشارهنسل جوان كھ احتماال از سوابق تاریخي این موضوع ممكن است بياطالع

  امر بكنم: 

ھا قبل ھمیشھ مورد نظر [و طمع] ي آذربایجان بھ علت داشتن وسعت خاك و آبادي و شرایط اقلیمي و سوق الجیشي از قرنمنطقھ

ي آذربایجان بارھا ي ارضي، منطقھي تزاري و امپراتوري عثماني بوده و در تعقیب ھدف تصرف و توسعھامپراتوري روسیھ

  ي متجاوز قرار گرفتھ [است]. ین دو ھمسایھمورد تھاجم و تصرف ا

خورشیدي 1192ي تزاري طي چندین سال جنگ باالخره بر طبق دو قرارداد تحمیلي (گلستان بھ تـاریخ دوم آبان ماه سال روسیھ

1828سال فوریھ 21خورشیدي برابر بـا 1206چاي بھ تـاریخ اول اسفند سال میالدي و تركمن1813اكتبر سال 24برابر بـا 

  میالدي) دولت ایـران مجبور بھ پرداخت غرامت جنگي و دادن امتیازات نظامي و سیاسي و اقتصادي 

  

و محدودیت ایـران در تملك بحر خزر، و از دست دادن بخش بزرگي از خاك ایـران بھ نام اران (جمھوري آذربایجان امروز) بـا 

  گردید: منطقھ (ایاالت، والیات و خانات) بھ شرح زیر 17



باغ، گنجھ، شكي، شیروان، قبھ، دربند، بادكوبھ، گوگچاي، ایروان، نخجوان، آغداش، تفلیس، گروسي، بوالخ، لنگران، سالیان، قره

  اردوباد، (عالوه بر منطقھ اران، تمام داغستان و گرجستان و قسمتي از مغان و آستارا و تالش). 

تزاري بر سر تملك آذربایجان و بھ طور كلي درگیري بـا روسیھ و سایر كشورھاي يامپراتوري عثماني بھ لحاظ رقابت بـا روسیھ

مسیحي اروپا، قبل از شروع جنگ اول جھاني در صدد توسعھ نفوذ و قدرت خود برآمد، بھ ھمین منظور اقدام بھ ترویج دو مرام یا 

  ایدئولوژي نمود: 

  زبانترك و تركپان تركیسم یا پان تورانیسم براي اتحاد كشورھايالف) 

  ب) پان اسالمیسم براي اتحاد كشورھاي مسلمان و عرب

طرفي ایـران، جنگ بـا شروع جنگ اول جھاني دو امپراتوري روسیھ و عثماني كھ جزء طرفین جنگ بودند، بـا وجود اعالم بي

ایجان بین قواي روسیھ و عثماني دست ي آذربایجان كشاندند و در طول مدت جنگ، چندین بار آذربرا بھ داخل خاك ایـران و منطقھ

  بھ دست گشت و صدمات و خسارات مالي و جاني زیادي بھ مـردم آذربایجان وارد آمد. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

دولت عثماني بھ جھت توسعھ قدرت خود و جلب حمایت مـردم میالدي كھ ارتش عثماني در آذربایجان بود،1918در سال 

ریزي اجراي مرام پان تركیسم و جدا كردن آذربایجان از ایـران و الحاق آن بھ خاك كشور بلیغ شدید و طرحآذربایجان شروع بھ ت

خود كرد. بدبختانھ حكومت مركزي ایـران بھ قدري ضعیف و ناتوان بود كھ قادر بھ حفظ امنیت و نگھداري پایتخت نبود، چھ برسد 

س بیگانگان حفظ بكند، این تنھا مـردم آذربایجان بودند كھ در مقابل نظر و ھدف كھ بتواند آذربایجان را در مقابل مطامع و دسای

بھ نخست جانیفرقھ دموکرات آذربانھیمانده از کابیبر جاریتصاونیاز مشھورتریکیعکس نیا
را نشان انیآن جریواقعتیو ماھاستیخود روشنگر و گوکرهیاست ...پیورشھیجعفر پدیسیریوز

یشوروریجماھدر کنار و البتھ پرچم اتحاد نھیکابیکادر ھاگریو دریتصوانیدر میورشھیدھد...پیم
!!نھیکابیدر باالنیو استالنیلنریو تصاو



تركیسم مخالفت شدید خود را در مورد تجزیھ آذربایجان نشان دادند. در آن موقع شیخ محمد دولت عثماني و اجراي طرح پان

كردند. این در راه حفظ استقالل ایـران فعالیت ميخیاباني و یارانش از قبیل نوبري و امیرخیزي یك گروه سیاسي را تشكیل داده و 

ي ھاي عثماني مطلع كرده و براي مقابلھ بـا تجزیھگروه بـا ایراد سخنراني و نشر روزنامھ، مـردم را از مقاصد شوم ترك

دستگیر و مدت یك كردند. بھ ھمین جھت دولت عثماني شیخ محمد خیاباني راآذربایجان از ایـران، مـردم را دعوت بھ مبارزه مي

چنین شكست امپراتوري عثماني در جنگ جھاني اول، طرح سال بھ قارص تبعید كرد. بھ ھر حال در مقابل ایستادگي مـردم و ھم

  نتیجھ ماند. ي آذربایجان بيپان تركیسم و تجزیھ

و دولت اتحاد جماھیر شوروي و بـا وجود این كھ بعد از جنگ اول جھاني دو امپراتوري روسیھ و عثماني از بین رفتند و د

چنان فكر و سیاست اسالف خود رادر مورد تصرف ھا بوجود آمد. ولي متاسفانھ این دو دولت نیز ھمجمھوري تركیھ بھ جاي آن

  آذربایجان در سر داشتند.

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سم و موضوعي بھ نام جدا شدن آذربایجان از و ایجاد ثبات و تحكیم در ایـران، چندین سال اکبیررضاشاه زنده یادبـا روي كارآمدن 

ي ایـران وجود نداشت. بدبختانھ بـا شروع جنگ دوم جھاني و اشغال ایـران از طرف قواي متفقین، این بار ارتش شوروي منطقھ

دام بھ تشكیل ي آذربایجان اقآذربایجان را متصرف شد و بـا تشكیل حزب توده در ایـران و تبلیغ مرام كمونیستي، در جھت تجزیھ

تشكیل خورشیدي بـا خلع سالح و تسلیم ارتش ایـران، اقدام بھ1324آذر سال 21كرد. در تـاریخ » ي دموكرات آذربایجانفرقھ«

حكومت خود مختار آذربایجان، در راستاي الحاق آن بھ جمھوري آذربایجان شوروي نمود. در تشكیل این حكومت اكثریت قریب بھ 

ترین دخالتي نداشتند. این فقط قدرت دولت و ارتش اتحاد جماھیر شوروي بود كھ توانست بھ دست ایجان كوچكاتفاق مـردم آذرب

اي از افراد ستون پنجم خود بھ نام مھاجرین قفقازي یك حكومت چنین عدهتعدادي از افراد فریب خورده و یا خود فروختھ و ھم

بختانھ و بـا مساعد شدن اوضاع سیاسي بـا حركت نیروي نظامي رد. ولي خوشپوشالي و غیر مردمي و غیر ایراني را بھ وجود آو

خورشیدي 1325آذر 21ي آذربایجان قیام كرده و بـا در دست گرفتن اسلحھ در تـاریخ ایـران بھ سمت آذربایجان، مـردم خطھ

  حكومت دموكرات آذربایجان را از پا درآوردند. 



  

  

ي آذربایجان خبري حاد جماھیر شوروي بھ لحاظ اوضاع سیاسي جھان تقریبا از موضوع تجزیھتـا فروپاشي ات1325بعد از سال 

نبود. بـا فروپاشي دولت كمونیستي شوروي و آزاد شدن كشورھاي مستعمره شده از طرف شوروي از جملھ جمھوري آذربایجان، 

یانھ مخصوصا در جمھوري آذربایجان (اران سابق) زبان آسیاي متركیھ موقعیت را براي بسط نفوذ خود در كشورھاي ترك و ترك

مناسب دید. بـا وجود این كھ خود تركیھ از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و سیاسي با ھزاران گرفتاري و مشكالت دست بھ گریبان 

اي پایي براي بود، ولي بـا صرف مبالغ زیاد و ایجاد مراكز صنعتي و اقتصادي و اعزام مستشاران مالي و نظامي، بھ اصطالح ج

اي دید و در بھ قدرت رسانیدن یك فرد صددرصد معتقد بھ مرام پان تركیسم بھ نام ابوالفضل ایلچي بیگ نقش عمدهخود تدارك مي

ھاي تركیھ ادعاي یكي بودن و یكي شدن دو آذربایجان را كرد و بھ شدت توركیسترا بھ عھده گرفت. ایلچي بیگ بھ تحریك پان

  ھاي جدایي خواه و استقالل طلب در اروپا و آمریكا و كانادا بھ راه انداخت.اي را بھ نام آذربایجانيود و عدهشروع بھ تبلیغ نم

ي تسلط بر منطقھ و بھ دست گرفتن بازار اقتصادي، مخصوصا استیال بر منابع عظیم نفت قبال از طرف دول بھ طور قطع نقشھ

ي توان چنین ادعاھایي را نداشت. غرب بـا بھ راه انداختن نیمچھ كودتاي ریزي شده بود و گرنھ تركیھ بھ تنھایغرب طرح

اوف ساختگي، ایلچي بیگ را بركنار و یك چھره بسیار موثر و بـا تواني بھ نام حیدر علي اوف را بھ جاي او گماشت، حیدر علي

یست (پولیت بورو) و عضویت در بھ عنوان یك كمونیست شناختھ شده بـا داشتن سوابق عضویت در دفتر سیاسي حزب كمون

سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي (كا.گ.ب) و معاونت نخست وزیر كھ در بھ زنجیر اسارت كشیدن و كشتارھاي دستھ جمعي 

ھا و حفظ منافع غرب، زمام امور را بھ ھا نقش بسزایي داشتھ بھ عنوان رییس جمھور آذربایجان در جھت برآوردن خواستھملت

  دست گرفت. 

ھاي تركیھ و جمھوري آذربایجان در اروپا و آمریكا و كانادا راه افتاده تركیستاي مزدور از طرف پانچندین سال گذشتھ عدهطي 

كنند كھ آذربایجاني ترك ھاي رادیویي و تلویزیوني ادعا ميھا و مصاحبھھا و نشر مقاالت و كتابو بـا برگزاري سمینارھا و كنگره

گونھ وابستگي ندارد. حكومت ایـران بھ زور و بھ جبر آذربایجان را تصرف كرده بـا ایـران و ایراني ھیچنژاد و ترك زبان است و

و در حق ملت آذربایجان ھمھ نوع ظلم و ستم و اجحاف را روا داشتھ، بنابراین ملت آذربایجان خواھان استقالل و جدا شدن از 

  ز [رود ارس] است !! ایـران و پیوستن بھ خواھران و برادران آن سوي مر

ھایي ھمیشھ از طرف بیگانگان در جھت منافع خودشان ایجاد و حمایت شده، بھ شھادت تـاریخ در تمام دوران گذشتھ چنین حركت

وقت حتا اقلیتي از مـردم آذربایجان بھ عبارت دیگر موضوع تجزیھ و جدا شدن آذربایجان از ایـران ریشھ در خارج داشتھ و ھیچ

ي زیادي بود كھ ھنوز عده1325آذر سال 21ین موضوعي نبوده و نیستند كھ نمونھ بارز آن قیام مـردم آذربایجان در خواھان چن

  ھستند كھ شاھد آن حوادث و روزھا بودند. 

ون لو افشار (معاوري، نوشتھ افرادي چون دكتر جھانشاهي آذربایجان و دخالت و عاملیت حزب توده و پیشھدر مورد طرح تجزیھ

اي از افراد بـا وجدان و بـا شرف دیگر كھ پي بھ دسیسھ و نیرنگ بیگانگان برده و از هللا رضا و عدهوري) و دكتر عنایتاول پیشھ

راھي كھ بھ اشتباه در پیش گرفتھ بودند برگشتھ و بـا افشاگري، حقایق را بـا مـردم در میان گذاشتند. و یا اعتراف و نوشتھ خیلي از 

اند، مدارك مستند و شواھد گویایي است توده كھ صریحا بھ آلت دست دولت شوروي بودن وخیانت خود اعتراف كردهسران حزب 

!!  



ي آذربایجان اي انگشت شمار در جھت حفظ منافع و اھداف بیگانگان در جھت تجزیھبینیم كھ عدهولي متاسفانھ امروز ھم مي

وري را بھ عنوان را روز قیام مـردم آذربایجان براي كسب استقالل و پیشھ1324آذر21كنند و بـا كمال وقاحت روز فعالیت مي

كند. بھ این افراد باید گفت آذربایجاني در چھارچوب تمامیت ارضي ایـران ولو در تحت قھرمان و خادم ملت ایـران قلمداد مي

ي وجھ حاضر بھ قبول سلطھداند، بنابراین بھ ھیچيبدترین شرایط ھم قرار بگیرد چون خود را ایراني و ایـران را از آن خود م

  تركیھ و یا جمھوري آذربایجان نیست. 

  

در اختیار پژوھشگران قرار گرفتھ است » طرح تاریخ بین المللى جنگ سرد«در حالى كھ با انتشار اسناد مھمى كھ در كنفرانس 

  رات آذربایجان را با ھدف جدایى طلبى ایجاد كرده است.كامالً روشن شد كھ پیشھ ورى با فرمان مستقیم استالین فرقھ دموك

البتھ باید توجھ داشت تبلیغات و تحلیل ھایى كھ از سوى بازماندگان و ھواداران این فرقھ تا قبل از فروپاشى شوروى صورت مى 

تھ مھم دراینجاست كھ پس از گرفت بھ گونھ اى بود كھ پیشھ ورى ھیچ گاه در فكر جداكردن آذربایجان از ایران نبوده است اما نك

فروپاشى شوروى و خصوصاً در سالھاى اخیر بازماندگان فكرى این جریان بھ ھمراه دستھاى مشكوك،تبلیغاتى را در یك فرایند 

  جدید و ھدف دار و از جنس اھداف واقعى پیشھ ورى سامان داده اند كھ ضرورت توجھ رسانھ ھا بھ این مھم را آشكار مى سازد.

در اختیار پژوھشگران قرار ٢٠٠٠-٢٠٠٢كھ طى سالھاى » مركز بین المللى وودرویلسون«ل اسناد منتشرشده از سوى بھ ھرحا

گرفتھ است ، ھدف استالین را از تشكیل این فرقھ جداسازى آذربایجان وشمال ایران و منضم كردن آن بھ خاك شوروى تصویر 

ر آقاى كاوه بیات ترجمھ شده، این وابستگى و توطئھ برنامھ ریزى شده را بھ كرده است. این اسنادمھم كھ بھ وسیلھ محقق گرانقد

  وضوح آشكار مى سازد.

  كاوه بیات درمقدمھ گزارش خود چنین نوشتھ:

سھ سند مھم درباره جوانب علمى تر برنامھ »] طرح تاریخ بین المللى جنگ سرد «از جملھ [اسناد منتشرشده در كنفرانس«

مال ایران كھ زمینھ ساز بروز بحران آذربایجان بود و دستورالعمل ھایى ریز ودقیق درباره كم و كیف شوروى در قبال نفت ش

تأسیس و سازماندھى فرقھ دموكرات آذربایجان كھ از لحاظ آشنایى با ماھیت فرمایشى خاستگاه تصنعى فرقھ، اسناد مھم و در خور 

در فصلنامھ » طرح تاریخ بین المللى جنگ سرد«ھمراه گزارش كنفرانس این اسناد بھ طور كامل بھ » توجھى بھ شمار مى آیند.

  گفت وگو بھ چاپ رسیده است كھ بھ چكیده اى از این اسناد اشاره مى شود:۴٠شماره

  

  ١سند شماره

ال فرمان كمیتھ دفاع دولتى [اتحاد جماھیر شوروى سوسیالیستى] كھ در مورد اقدامات اكتشافى زمین شناسى براى نفت در شم

یعنى پس از پایان جنگ زمانى صادر شده است كھ شوروى نھ تنھا ١٣٢۴خرداد ٣١ایران است. این فرمان از سوى استالین در 

تصمیم بھ تخلیھ شمال ایران را نداشتھ، بلكھ در حال برنامھ ریزى براى ماندن در شمال ایران بوده است. این فرمان نواحى شاھى، 

، آمل، جلفا، زنجان، تبریز، اردبیل، مازندران، رشت و كالً كرانھ ھاى دریاى خزر و مرزھاى بابلسر، بندر پھلوى، گرگان

  شوروى را دربرمى گرفتھ است.



فضاى ادارى و اقامتى الزم را در قزوین و مناطق عملیاتى در «را موظف مى كند كھ » رفیق نیولنف«استالین براساس این سند، 

در این دستورالعمل حتى تعداد تراكتورھا، خودروھاى سبك و سنگین، تانكرھا و... براى .» اختیار واحد ھیدرولوژیك قرار دھد

  اجراى عملیات مشخص شده است.

دبیر كمیتھ مركزى حزب كمونیست آذربایجان رفیق باقروف [رئیس جمھور وقت آذربایجان «در آخرین بند این فرمان آمده است: 

  »در شمال ایران مسؤول بدانید.شوروى] را از ھرگونھ كمك و ھمراھى... 

بار دیگر تقاضاى خود را در مورد تخلیھ قشون خارجى بھ متفقین تكرار ١٣٢۴شھریور ٢٣دولت ایران طى یادداشت دیگرى در 

كرد. در كنفرانس وزیران خارجھ سھ دولت بزرگ كھ چند روز بعد در لندن برگزار شد، طبق پیمانى سھ جانبھ، موافقت كردند كھ 

اسفند ھمان سال ایران را تخلیھ كنند. البتھ دولتھاى آمریكا و انگلیس بھ این پیمان عمل كردند اما استالین كھ در تیرماه ھمان ١٢تا 

سال فرمان تشكیل فرقھ دموكرات آذربایجان را خطاب بھ میرجعفر باقروف صادر كرده بود، عمل بھ این پیمان سھ جانبھ را 

  آمده است.٢سند شماره ضرورى نمى دید. این فرمان در

  

  ٢سند شماره

  در سند شماره دو كھ از سوى دفتر سیاسى حزب كمونیست شوروى صادر شده و مھر فوق محرمانھ دارد چنین آمده است:

فرمان دفتر سیاسى كمیتھ مركزى حزب كمونیست اتحادیھ شوروى بھ میر (جعفر) باقروف، صدر كمیتھ مركزى حزب كمونیست «

١۵ /ژوییھ۶» اقداماتى جھت سازماندھى یك جنبش جدایى طلب در آذربایجان و دیگر ایاالت شمالى ایران «مورد آذربایجان در 

  » .١٣٢۴تیرماه

[مشھور بھ فرقھ دموكرات » حزب دموكراتیك آذربایجان«رفیق باقروف... یك حزب دموكراتیك در آذربایجان جنوبى بھ نام «... 
دایى طلب در آذربایجان جنوبى تأسیس كنید. تأسیس این حزب در آذربایجان جنوبى باید با یك آذربایجان] با ھدف رھبرى جنبش ج

  تجدید سازمان توأمان، بخش جدایى طلب از تمامى اقشار مردم ایران صورت گیرد.
ا تشكیل دھد، در میان كردھاى ساكن شمال ایران، براى جذب آنھا در یك جنبش جدایى طلب كھ یك ناحیھ خودمختار ملى كرد ر...

  اقدامات مناسب صورت دھید.
یك گروه از فعاالن مسؤول را در تبریز كھ بھ ھماھنگى فعالیت ھایشان با سركنسولگرى اتحاد جماھیر شوروى در تبریز موظف 

مان، در این فر»باشند، براى ھدایت جنبش جدایى طلب تشكیل دھید. سرپرستى این گروه بھ باقروف و یعقوب اف واگذار مى شود.
واگذارى اراضى بھ دھقانان ـ تأسیس گروھھاى رزمى مسلح جھت اھالى ھوادار شوروى ـ تأسیس انجمن دوستان آذربایجان 

شوروى ـ انتشار یك نشریھ مصور در باكو براى توزیع در ایران و سھ روزنامھ در آذربایجان جنوبى، تھیھ سھ دستگاه چاپ و 
ھزارنسخھ ـ تأمین یك میلیون روبل ارز خارجى براى تبدیل بھ ٣٠ھ با تیراژ حداقل تأمین كاغذ خوب جھت انتشار سھ روزنام
  تومان و... مورد تأكید قرار گرفتھ است.

  ٣سند شماره

روز بعد از سند دوم صادر شده دستورالعمل ھاى كامالً محرمانھ شوروى در مورد اقداماتى است كھ باید جھت ٨سند شماره سھ كھ 

  در سراسر آذربایجان جنوبى و ایاالت شمالى ایران اعمال شود.اجراى مأموریت ویژه

  در این سند كامالً محرمانھ كھ با موضوع تأسیس فرقھ دموكرات آذربایجان صادر شده چنین آمده است: 

كز بھ باكو براى مذاكره فورى سازماندھى شود... براى تأسیس كمیتھ ھاى مؤسس در مر» كامبخش«پیشھ ورى و » وسایل سفر«
(تبریز) و دیگر نقاط در عرض یك ماه كاندیداھایى را از میان عناصر واقعى دموكرات از میان روشنفكران، تجار طبقھ متوسط، 

زمینداران كوچك و متوسط و روحانیون، احزاب دموكراتیك مختلف و ھمچنین از میان غیرحزبى ھا انتخاب كرده و بھ كمیتھ ھاى 



وارد كنید... پس از استقرار كمیتھ ھاى مؤسس فرقھ دموكرات آذربایجان در تبریز، تأسیس كمیتھ مؤسس فرقھ دموكرات آذربایجان 
ھاى محلى فرقھ دموكرات آذربایجان، در شھرھاى ذیل از اولویت ھاى نخست خواھد بود: اردبیل، رضاییھ، خوى، میانھ، زنجان، 

اھى، گرگان و مشھد. براى سازماندھى كمیتھ ھاى این شھر مراغھ، مرند، مھاباد، ماكو، قزوین، رشت، پھلوى، سارى، بندرش
  نمایندگانى را از كمیتھ مؤسس و مركزى اعزام دارید.

  
  براى سازماندھى جنبش جدایى طلب چنین آمده است:٣در سند شماره

ار كرد با براى شكل دادن بھ یك جنبش جدایى طلب در جھت تأسیس یك منطقھ خودمختار آذربایجانى و یك منطقھ خودمخت«
در این سند دستوراتى جھت تشكیل انجمن ھا و سازماندھى ارگانھاى مطبوعاتى و انتشار روزنامھ و » اختیارات گسترده اقدام شود

ایجاد چاپخانھ در شھرھاى رشت، رضاییھ و مھاباد صادر شده است.این سندھا بھ وضوح نیت پیشھ ورى و فرقھ دموكرات 
را نسبت بھ تمامیت ارضى ایران آشكار مى سازد. اما این پایان كار نیست زیرا ھم اكنون جریانھاى آذربایجان در آن برھھ زمانى 

خاصى چھ در داخل و چھ در خارج از كشور اھدافى را دنبال مى كنند كھ پیشھ ورى بر آن تأكید داشت. ھواداران پیشھ ورى 
اینترنتى متعدد در تبلیغ این فرآیند تالش مى كنند و شبكھ امروز با برگزارى جلسات، انتشار نشریھ و فعالیت در سایت ھاى

الجزیره نیز بھ آن دامن مى زند. اما متأسفانھ واكنش سیاسى، فرھنگى و امنیتى مناسبى در این مورد صورت نمى گیرد در این 
قومى و فرھنگى،از چنین شرایط حساس جھانى ومنطقھ اى الزم است بھ اقداماتى اندیشید كھ در سایھ آن ایران داراى تكثر 

تحركات جدایى طلبانھ دچار آسیب و زیان نشود. لذا با توجھ بھ شرایط حساس كنونى، توجھ ویژه كارشناسى و دلسوزانھ بھ وحدت 
ملى ایران و آگاھى و بیدارى ملى، از ضرورتھاى اجتناب ناپذیر است كھ كوتاھى در انجام این مھم مى تواند زیانھاى غیرقابل 

                                           را براى سرزمین كھن ایران بھ دنبال داشتھ باشد.جبرانى
  
  اسماعیل آزادىبر گرفتھ از  
  

است)(بر گرفتھ از از پایگاه آذرپادگان. احتماال خود این سایت نیز آن را از منبع دیگري بھ دست آورده، كھ متأسفانھ نامي از آن نبرده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



کن شودشھیریمراسم چھارشنبھ سورباید :امام جمعھ موقت تھران 

روزنامھ اتریشی: یکصد جاسوس رژیم تھران در وین
  

یو بخشیرانیجاسوسان انیاز ایپر شده است. برخیاسالمیاز جاسوسان جمھورنیکھ ودھدیپرسھ" گزارش می"دیشیروزنامھ اتر

ویگزارش رادبھنفر اعالم کرده بود.١٠٠را حدود شیتھران در اترمیقبال تعداد جاسوسان رژکایھستند. کنگره آمریھا عراقاز آن

گزارش بھ نیاز ای. بخش کوچکافتیانتشار ٢٠١٢ماه سال نیدر آخرکایکنگره آمریقاتیکتابخانھ تحقیاصفحھ۶۴آلمان، گزارش 

اسوسان وزارت ... ظاھرا از جنیو«بخش آمده بود: نیاختصاص داشت. در ارانیایاسالمیوزارت اطالعات جمھوریھاتیفعالیبررس

  »از زمان انقالب است.رانیو اشیثمره روابط خوب اترنیپر شده است. ارانیایاسالمیمھوراطالعات ج

شیوزارت کشور اترسکوت

و بھ گزارش سال ستینیرانیحاضر بھ اعالم موضع در مورد حضور جاسوسان اشیوزارت کشور اتر: «سدینویمپرسھیدروزنامھ

خاص آمده یبدون ذکر نام از کشورش،یاتریگزارش نھاد حفاظت از قانون اساسدر.»کندیاستناد میاز قانون اساسنھاد حفاظت٢٠١٢

یمخفیھاسیسرویتالقیھامحلنیاز مھمتریکیمتعدد، یالمللنیبیو استقرار نھادھایطرفیبت،یموقعخ،یخاطر تاربھشیاتر«است: 

ینفر برا١٠٠از شیبشیکھ در اترزنندیحدس میتیکارشناسان امن: «سدینویادامھ گزارش خود مدریشیاترروزنامھ»جھان است.

رنظریخواند، تنھا زتوانیمکایھا، برخالف آنچھ در گزارش کنگره آمرآنفھیدارند. وظیبا آن ھمکارایکنندیکار مرانیایمخفسیسرو

ھم فعال یشوئو پولھامیدور زدن تحرنھیھا در زمدست آمده کھ آنبھی. بلکھ مدارکستیھا نفشار بر آناعمالاییدیگرفتن مخالفان تبع

میمختلف بھ رژاتیعملینظر دارد کھ براتحتزیرا نییھایعراقحالنیکسب کرده، غرب در عپرسھیکھ دیاطالعاتبراساس»ھستند.

لھیبھ وسشیسال پدر ده کایآمریدر عراق کھ از زمان دخالت نظامیاسالمیکھ جمھورسدینویروزنامھ منی. اکنندیتھران کمک م

  کسب کرده است.یادینفوذ زشود،یاداره معھیشتیاکثر

اعتراف محافل رسمی بھ تشدید فشارھا
ودجھ مجلس شورای کنند. غالمرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون باکنون حتی نمایندگان حکومت بھ تشدید فشارھای اقتصادی اعتراف می

بھ ١٣٩١تازگی گفتھ کھ صادرات نفت ایران بھ زیر یک میلیون بشکھ در روز کاھش یافتھ است. کسری بودجھ دولت نیز در سال اسالمی بھ
.میلیارد دالر بوده است۶٠گفتھ مصباحی 

از اوروگوئھ برنج و از پاکستان گوشت و میوه استریت جورنال، اکنون ایران در برابر نفت خود از ھند گندم و چای، برپایھ گزارش وال
میلیاردھا ٢٠١١افزاید کھ دولت ایران در سال کند. این روزنامھ پس از اشاره بھ اعتصاب بازاریان تھران در پائیز سال گذشتھ میدریافت می

ھای قطع شده را کھ درصد یارانھ٣٠ار بود دولت قر.دالر یارانھ انرژی را قطع کرد و این امر سبب افزایش شدید نرخ بنزین، برق و آب شد
ھا در اختیار بخش خصوصی قرار دھد. اما این کمک ھرگز پرداخت رسید، برای جبران افزایش ھزینھمیلیارد دالر در سال می١٠٠بھ حدود 

ی بھ شدت باال برود. در نتیجھ ھای تولیدی ایرانسبب شد کھ نرخ قطعات یدکی و مواد مورد نیاز شرکت٢٠١٢ھا در سال تاثیر تحریم.نشد
استریت جورنال" در گزارش "والجنگند. بھھای بزرگ زیادی نیز با ورشکستگی میھای کوچک تعطیل شدند و شرکتبسیاری از شرکت

را ھای تولیدی کار را در ھفتھ یک روز کاھش داده و حق مرخصی و غذای مجانی کارگرانشھرک صنعتی البرز قزوین بسیاری از شرکت
.اندحذف کرده

است کھ در یچھ خرافھ انیاگفت: ندگانیروز چھارشنبھ مجلس بھ نمایامام جمعھ موقت تھران در جلسھ علنیکرمانیهللا موحدتیآ
.دینمعضل اقدام کنیکن کردن اشھیریبرادیتوانیدارد و شما میافراد توانمند و نخبھ ایاسالمیمانده؟ مجلس شورایکشور ما باق



  

  

  

و رانیاھیآمد تا بر علرونیبوودیھالکارگزاران نیاستعمار بار دگر از آستدیپلیتاسف و تاثر است کھ دستھایبسیجا
کھن شتازانیاز پیکیمیبگوئمیتوانیبھ جرات م،یپرچمدار تمدن بشرمیرا کھ اگر نگوئیکند و ملتیسازلمیمردمانش، ف

  .دینمایمعرفانیبھ جھانگریدیھ ااست، بھ گونیتمدن بشر
  

زدوده انیرانیاز خاطرا٣٠٠نیسراسر دروغلمیخاطره فھنوز

  .دیمبادرت ورز” آرگو “لمیبھ ساختن فوودیھالنشده کھ

ابد،یادامھ یوودیھالیروند دروغ پردازنیکھ استیتعجب نیجا

جھان غرب،یاسالمنیننگیجمھوریھایدر برابر تبھکاررایز

رانیحاکم بر امیرژینمانده و در مقابل آتش افروزکاریبزین

  .زنندیمتقابل مکاریدست بھ پ

اریحال آسانتر و گسترده تر در اختنیکھ در عزیھنر اعجاب انگکیبعنوان نمایاست کھ سنیاست ارتیآنچھ سبب حاما

و اشاعھ قرھنگ و ادب یخیو تاریاجتماعقیادر گسترش حقینقش سازنده و معنوکیتواندیمردیگیمردم قرار م

یجنگ، قدم بھ جھتعیاز وقایواقعریسراسر غیھالمیدوم و ساختن فیپس از جنگ جھانوودیھالمینیبیداشتھ باشد، اما م

  .میآن ھستیریشاھد اوج گزیبرداشتھ کھ امروز ن

کشانده است. یباور نکردنیرا بھ اوج ابتذالزیاعجاب انگھنر نیاھیو کارگردانان دون ماسانینولمنامھیو نفوذ فحضور

در روح و جان یاکاریو رایرقیو تزرھاتیو وارونھ نشان دادن واقعیوودیھالاز ابتذالایگواست ینشانقایدق” آرگو ” 

  جامعھ است.

کیبا کندیمیبلکھ سعکند،یمنینیخممیکار آوردن رژیو رو۵٧بھ علل پشت پرده سقوط ینھ تنھا اشاره ا” آرگو”

را رانیو تجمالت دربار افاتیو تشرحکومتیرحمیبران،یمردم ایگرسنگ،یخیشرمانھ و جعل تاریبیدروغ پرداز

کیرا در سطح رانیمردم اده،یو خشم آلود و ژولھیکریھاو سپس با نشان دادن چھرهکندیمیبلوا معرفجادیعامل ا

ندگانیدر تھران باال رفتند، نماکایسفارت آمریوارھایکھ از دیھائآورد. بدون شک دجالنیپائھیروماملت عقب مانده و ف

اند.ھیفرومابھمان اندازه دجال و زیآرگو نسینولمنامھیو فلمسازیاما فستند،ینبوده و نرانیملت ا

یاحمددیسعدکتر
  
  

  تھایواقعیفرافکن,  آرگو لمیبر فینقد



پاسارگاد تکرار تخریبایرانیان .یفرھنگراثیمآثار تاریخی وو تخریببی توجھی

  نجات پاسارگادیالمللنیبتھیکماق بستاناین بار با ط

  

اق بستان طشد کھ پرونده شنھادیپرانیایفرھنگراثیکھ بھ خواست عالقمندان بھ مشی، حدود ھفت سال پ1385درست از سال 

بایزیمحوطھ نیبردن انیاز بیبرازینیمنطقریو غظرهرمنتیفرستاده شود، بھ سرعت اقدامات غونسکویشدن بھ یجھانیبرا

                                                                                               آغاز شد.زینیو با ارزش بشر
  دیروزطاق بستان                                                          

کارشناسان یمخالفت ھایبا ھمھ راثیسازمان م1382کھ در سال یساختن پلابتدا

اق بستان و طبھ یقطار شھردنیبا آن موافقت کرده بود شروع شد، سپس مسالھ کش

با آن موافقت کرد، بعد سازمان یفرھنگراثیآن مطرح شد کھ باز سازمان ممیحر

آثار میکھ در حرنیرا نصب کند. و با ایاق بستان است گنبدطمیکھ حرمیامامزاده ابراھنساختمایگرفت رومیاوقاف تصم

منظر یگنبدنیباشد، و با وجود چنمیار ھفت متر و نشیبدینبایسازه اچیھیخیتار

  روبرو شد.یفرھنگراثیشد، با سکوت سازمان میاق بستان کامال مخدوش مط

  

و در یخیتاریمحوطھ نیامیدر حرمختلف یھا ھمھ در کنار ساخت و سازھانیاو

یبھ نقش برجستھ ھایادیمثل باد و باران و توفان کھ صدمات زیعیکنار عوامل طب

در جھت مرمت آن نکرده یتوجھنیکمترراثیاق بستان وارد کرده و سازمان مط

  بوده است.

د کھ موافقت کریفرھنگراثی،  سازمان م1390حال باالخره در سال گذشتھ نیابا

بھ یثبت جھانیمحوطھ را برانیپرونده ا

الزم است و بفرستد اما گفت کھ ونسکوی

      در آن بشود.ییھایباسازیمرمت ھا و ز

طاق بستان امروزطاق بستان امروز

ریکارگر غیبالفاصلھ عده اپرداخت شد.یفرھنگراثیکرمانشاه بھ سازمان میاز استاندارلایراردیلیم20کار نیایبرا

ونیرود و کامیبھ کار مابانیکندن معادن و کوه و بیکھ برایکیالکترونیھالیبا ب،یفرھنگراثیمیدر امور بناھامتخصص 

را ییاق بستان بالطاق بستان را پوشاندند و بر سر طیشود، محوطھ یساختمان ھا از آن استفاده مختنیفرو ریکھ برامیعظیھا

  را ھم درآوردند.حکومتیدو رسانھ یکییصدایتان مستقل کھ حتسن و فرھنگ دوکارشناسایآوردند کھ نھ تنھا صدا



پرونده ارسال اصال قصد «کرمانشاه اعالم کرد کھ یفرھنگراثیاست کھ سازمان مییآنجازیانگرتیحیبیروند تخرنیاانیپاو

  »نداشتھ اندونسکویمحوطھ را بھ نیای

ھا برداشتھ شد و تیسای)  از رویفرھنگراثیاق بستان، (حتما بھ دستور سازمان مطبا خبرھا، در ارتباط یبالفاصلھ ھمھ و

یارگان ھاگریو دراثیکھ سازمان مییبالھانیبرود، با اونسکویاق بستان بھ طاگر پرونده یکھ حتندیگویاکنون کارشناسان م

  شدن نخواھد بود.یبھ جھانوفقبر سر آن آورده اند میدولت

  

دم خروس را جمھوری اسالمیباآمریکا ابھام دررویکردو دوگا نگی
باورکنیم یا قسم عباس را؟

ه منتشر کرد2013ھیخبر را در روز سھ شنبھ اول ژانونیاست، اکینزدکایکھ بھ وزارت خارجھ امرتوریالمانینترنتیاگاهیپا
22آذر (12خیرا در تارشنھادیپنیاشتون انیمعاون کاتردیھلگا اشمنوشتھ است کھ کھ توریالمان،یاھستھرانیبھ گزارش ااست.

ارائھ کرده است.یباقریبھ علیتلفنیگفت وگوکیدسامبر) در 

قابل یمشکالت مربوط بھ زمان بندلیبھ دلشنھادیپنیدارند کھ ادهیکنند اما عقیمدییرا تاشنھادیپنیھا در تھران ارائھ اپلماتید
بوده است.نرشیپذ

ما با چھ نکھیمذاکرات است و ای. مھم محتواستیمھم نیلیما مسئلھ زمان و مکان خدیاز د«باره گفت: نیکارشناس در اکی
یزیچنیاست. ادهیرسیدیجدیبھ جمع بند5+1نکھیاایبناست ھمان راھبرد گذشتھ تکرار شود ایشد. آمیمواجھھ خواھیزیج

».کردمیآن راھبرد مناسب را تنظیروشن شود تا بتوان بر مبناراتمذاکدیر جدقبل از دودیاست کھ با

یاز سویدیجدشنھادیباره ارسال کرده اند کھ پنیدر ایحال مبھمنیمتعدد و در عیھاامیتا کنون پیغربیو رسانھ ھامنابع
.رندیگینمیھا را چندان جدمایپنیارائھ خواھد شد اما کارشناسان در تھران ایاسالمیبھ جمھور1+5

بھ یدیجدشنھادیعوض شده و بناست پکردیسوال مھم است کھ اگر روکینیواقعا ا«باره گفت: نیشده در اادیکارشناس
یما انجام مھیآن کھ روزانھ علریھا و غمیحجم از اقدامات خصمانھ در قالب تحرنیایعرضھ شود پس معنایاسالمیجمھور
؟»تسیشود، چ

یاسالمیاست کھ باعث شده جمھوریعاملنیمتناقض، اکنون مھم تریراھبردیپالس ھاافتیرسد دریبھ نظر ملیدلنیھمبھ
.موضوع زمان و مکان مذاکرات نباشدیحاضر بھ جمع بند

  
  



  یبھ رده ششم اوپک از نظر درآمد نفترانینزول ا

۴دالر اعالم و از نزول اردیلیم۶۴را ٢٠١٢ماه نخست ١١از فروش نفت در انریایدرآمد قطعکایآمریاطالعات انرژاداره
خود خبر داد.یدرآمد نفتزانیاوپک از نظر میاعضایبنددر ردهرانیایاپلھ

٩۶٧را ٢٠١٢ماه نخست ١١اوپک از فروش نفت در یگزارش خود درآمد قطعنیدتریدر جدکایآمریاطالعات انرژاداره
از محل فروش نفت کسب کرده است. یدالراردیلیم١٠٢٧درآمد ٢٠١١ماھھ سال ١٢دالر اعالم کرد. اوپک در داریلیم

دالر از فروش نفت درآمد داشتھ است اردیلیم۶۴بالغ بر ٢٠١٢ماھھ نخست ١١در زینرانیام،یتسنیاساس گزارش خبرگزاربر
را بھ اجرا گذاشتھ اند. رانینفت امیسال طرح تحرنیاز اواسط ایغربیاست کھ کشورھایدر حالنیو ا

بھ رتبھ ششم تنزل ٢٠١٢ماه نخست سال ١١بود در ینفتیعضو اوپک از نظر کسب درآمدھانیھا دوممیاز تحرشیکھ پرانیا
است. افتھی
دالر در رتبھ دوم، اردیلیم٩۴ارات با در رتبھ نخست قرار داشتھ و امیدالراردیلیم٢٩١عربستان با درآمد دیافزایگزارش منیا
دالر در رتبھ پنجم قرار اردیلیم٧۵دالر در رتبھ چھارم و عراق با اردیلیم٨١با تیدالر در رتبھ سوم، کواردیلیم٨۴با ھیجرین

  .گرفتھ اند
  

  یاسالمیشرکتھا و مقامات رژیم  جمھورھیعلکایآمردیجدیمھایتحر

مقام رژیم  را بھ خاطر ارتباط با برنامھ اتمی جمھوری اسالمی بھ لیست تحریمھا 5شرکت و 7ا اسامی وزارت خزانھ داری آمریک

مقام دیگر بھ نامھای جابر صفدری، 4اضافھ کرد. بنا بر گزارش رویتر فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم تھران و 

.ان زاده در لیست تحریمھای جدید ھستندمرتضی احمدی بھزاد، امیرحسین رحیم یار و محمدرضا رضوانی

شرکتھای پویان کنترل، ایران پویا، صنایع دریایی آریا نیکان، فراتک، گروه صنعتی ندا، طرح و پاالیش و تولید ابزار برشی 

.ایران نیز شرکتھایی ھستند کھ در این لیست سیاه قرار گرفتند

  رانیبھ ایصادرات دوبیدرصد٧۵کاھش 
از شیدو سال گذشتھ بیطرانیبھ ایمعادن دوبعیو صنایاتاق بازرگانیاعالم کرد کھ صادرات اعضایدر دوبمقام ارشدکی

  است.افتھیدرصد کاھش ٧۵
از رانیبھ ایبا اعالم خبر فوق گفت: متوسط صادرات و صادرات مجدد ماھانھ دوب  یمعادن دوبعیو صنایاتاق بازرگانرکلیمد

  است.دهیدالر) رسونیلیم۴٩٠درھم (اردیلیم١.٨م در دو سال قبل بھ درھاردیلیم٧حدود 
  
کاھش صادرات یاصللیاز دست داده است، افزود: دلرانیاز تجارت خود را با ایسھم قابل توجھیدوبکھنیبا اشاره بھ ایو

ده است. اگرچھ نوسان نرخ ارز و کاھش ارزش کشور بونیبھ ایو محدود شدن روابط مالرانیاھیعلھامیتحردیتشدرانیبھ ایدوب
  موثر بوده است.یبا دوبیتجارطدر کاھش روابزینرانیپول ا

  
رانیبود و در اوج خود سھم ایمعادن دوبعیو صنایاتاق بازرگانیاعضایمقصد صادراتنیبزرگتررانیا٢٠١٠ژوئن سال در

  .دیدرصد رس٧امارات بھ یناخالص داخلدیاز تول
  
ھامیاعالم کرد کھ بدون حذف تحرنیھمچنیمعادن دوبعیو صنایاتاق بازرگانرکلی، مدThe Nationalتیگزارش ساھب

  .شودیمشاھده نمیو دوبرانیروابط اندهیآیبرایانداز چندان مثبتچشم
  



ی بدنبال  تشدید بانک مرکزیبر اساس آمار رسمیدرآمد نفتیدرصد40کاھش
المللیتحریمھای بین 

دالر و در اردیلیم118از شیبھ ب90در سال رانیصادرات نفت ادرآمد
  .دیدالر رساردیلیم19.8بھ زین91بھار سال 

صادرات نفت کشور یمقدماتدرآمد،یبانک مرکزیبر اساس آمار رسم
دالر اعالم شد کھ در ونیلیم232و اردیلیم118از شیب90در سال 

شیدالر افزااردیلیم28از شیب89سال یدالراردیلیم90د با درآمسھیمقا
  دھد.ینشان م
کشور در یاست، درآمد صادرات نفتیحاکیبانک مرکزیرسمیآمارھا

با سھیکھ در مقادیدالر رسونیلیم864و اردیلیم19سھ ماھھ اول امسال بھ 
صادرات درآمددھد.یدرصد کاھش نشان م40حدود 90سھ ماھھ اول سال 

.دالر بوده استاردیلیم33از شیب90نفت کشور در بھار سال 

حدادعادلجزئیات نشست محرمانھ قالیباف، والیتی و

" متشکل از 1+2کمیتھ سھ نفره ای با عنوان " ائتالف رژیم تھران در ادامھ و قطب بندی ھای انتخابات یازدھم ریاست جمھوری
الیتی و محمد باقر قالیباف" تشکیل شده است"غالمعلی حدادعادل، علی اکبر و .

بھ گزارش سایت پارسینھ ، این سھ نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمھوری تعھد کرده اند با ھم در عرصھ انتخابات متحد باشند 
حامی و تشکیل براساس ساز و کار "نظرسنجی" یکی از این سھ نفر بھ عنوان نامزد نھایی برگزیده شود و دونفر دیگر بھ عنوان 

.دھنده ھستھ اولیھ دولت احتمالی عمل کنند

" از دو ماه پیش با پیشنھاد حدادعادل آغاز شده و ھفتھ گذشتھ با موافقت والیتی و قالیباف نھایی شده 1+2مقدمات تشکیل ائتالف "
خود را تحت نظر این ائتالف بھ کار است. قالیباف و والیتی توافق کرده اند از این پس امکانات رسانھ ای و ستادھای انتخاباتی 

.بگیرند

" حدادعادل خواھد بود و بھ نوعی این ائتالف بازی 1+2باتوجھ بھ قرائن و شواھد چنین بر می آید کھ خروجی نھایی ائتالف "
جبھھ پایداری در برگ برنده حدادعادل در این ائتالف بھ ھمراه داشتن پشتیبانی . دل خواھد شداوالیتی و قالیباف در زمین حداد ع

پیش از این نیز ائتالف این دو جریان(حداد و پایداری) در تشکیل فراکسیون .صورت توافق در نتیجھ مذاکرات فی مابین خواھد بود
.اصولگرایان مجلس را شاھد بودیم

  خودروی لوکس در سال جاری٢٧٠٠٠درصدی واردات سیگار واردات ۴۴افزایش 

درصد افزایش وزنی داشتھ است.بر اساس آمار ١٢٣٫١١درصد افزایش ارزشی و ۴۴٫٣٩ار واردات سیگ٩١ماھھ سال ٨طی 
  میلیون دالر مواجھ بوده است.۶٩١ھزار و ١۵میزان تراز بازرگانی خارجی با کسری ٩١ماھھ سال ٨گمرک ج.ا.ایران طی 

ھزار دالر از سھ کشور ۴٨٠ار و ھز١۴تن انواع پوشاک بھ ارزش ٢۶١ھزار و ١حدود ٩١ھمچنین طی ھشت ماھھ سال 
  امارات متحده عربی، چین و ایتالیا وارد کشور شده است.

٧درصد افزایش ارزشی داشتھ است.طی این مدت حدود ١٠٫۴٢درصد کاھش وزنی و ٩٩کھ واردات این کاالھا نسبت بھ سال قبل 
کھ واردات این محصول نسبت بھ سال قبل ھزار دالر وارد کشور شده۵٢٧ھزار و ٧٩تن سیگار بھ ارزش ۵٧٩ھزار و 
  درصد افزایش ارزشی داشتھ است.۴۴٫٣٩درصد افزایش وزنی و ١٢٣٫١١

ھزار دستگاه خودروی سواری لوکس بھ کشور طی ھشت ماه نخست سال جاری ٢٧آمار گمرک ایران حاکی از واردات بیش از 
  درصدی را نشان می دھد.٩٫۶شد است کھ این میزان واردات نسبت بھ مدت مشابھ در سال قبل ر



رود ارس خفتھ اندیسال ھاست در کنار پل آھنکھ سھ واالمقام یادی از

  یژاندارم ملک محمدزنده یاد 

  یھاشمیمحمد راثژاندارمزنده یاد 

  یاریعبدهللا شھرژاندارمزنده یاد 

  رود ارس خفتھ اند.یسال ھاست در کنار پل آھن

رانیایشمالیاز مرزھایپاسدارفھیوظوریسھ مرزبان غنیارندیگیمرانیبھ اشغال امیتصمنیفقمتیھنگام1320وریشھر
نیکھ عمالً تنھا و بھترنخجوان-جلفایبھ پل فلزرانیورود بھ خاک ایرا بر عھده داشتھ اند، پس از آن کھ ارتش روس ھا برا

  گردد.یسھ دالور آغاز منیشوند مقاومت دو روزه ایمکیاست نزدھیناحنیمحل عبور از رود پرخروش ارس در ا

نیروز زم٢با اشراف بھ پل، دو روز تمام لشکر تا بن دندان مسلح روس رابھ مدت رانیایو شجاع مرزھاوریمرزبانان غنیا
پاک آنان در کریھ پگذارد کیمیبر ارتش متجاوز شورویریچنان تاثرانیسھ سرباز خاک انیمقاومت شجاعانھ اکنند.یمریگ

ییاھورارانیو شجاعت جوانان ارتیاز غیگریشود و امروزه نشانھ دیھمان محل مقاومت شان با احترام بھ خاک سپرده م
است

کردی گزارشی در امور نسل کشی درسمی با امضاء وکیالن و حقوقدانان از ایاالت متحده آمریکا ،  ANFطبق گزارش آژانس
بلژیک و ترکیھ " از سوی " اردال دوقان " حقوقدان کرد بھ دادگاه جزایی الھھ ارایھ شده است. در این گزارش بھ آلمان ، ھلند ، 

میالدی در 1980نفر از جملھ " رجب طیب اردوقان " نخست وزیر فعلی ترکیھ و " کنان اورن " بانی انقالب نظامی در سال 81
ه است. یاد آوری می کنیم کھ حکومت ترکیھ از قیام درسیم جلوگیری کرده و ترکیھ برای نسل کشی در درسیم اتھام وارد شد

میالدی نجات یافتھ در این 1915ھزارھا روستا ھا را نابود و تخریب کرده است. ھزار ھا ارامنھ کھ از نسل کشی ارامنھ در سال 
.روستا ھا زندگی کرده بوده اند کشتھ شده اند

:یپارسیماھھایمعان

  

بھ 1938-1937نسل کشی آلوی ھا ، کردھا ، ارامنھ و آشوری ھا در سال ھای ده پرون
  oratertدست حکومت ترکیھ بھ دادگاه جزایی الھھ منتقل شد



  

  

  
شراره شیروانی

  شما در مورد امالکنیدلسوز و راستمشاور

  

از ایرانیان ارجمند بویژه آنان کھ در پی دانستن حقیقت کھ 

تنھا راه رسیدن بھ آزادی است، دعوت می کنیم کھ بھ 

نشستھای مطالعھ کتاب مقدس ایرانیان راه عیسا مسیح  

  آورید.تشریف 

Second Baptist Church

Intersection of Voss and Woodway

عیسا مسیح فرمود کھ ھمھ خداوند را با تمام قلب، جان و 

روان دوست داشتھ باشید. دیگران را نیز دوست داشتھ باشید 

  .بگونھ ای مایلید دیگران شما را دوست داشتھ باشند



  اثر ارزنده دکتر ھما برازنده

  

  

  

  

  

  

  

  

در دیگر نقاط و فروشگاه ونکبا این کتاب در ھیوستونجھت خرید
با شمارهبا شرکت کتاب در لس آنجلسو کاناداآمریکا

  حاصل فرمائید.تماس   310-477-7477
  
www.Ketab.comسامانھ شرکت کتاب        

  

  ،رانیاخیعالقھ مندان بھ تار

منتشر شدفرازشیدراز است پیبینشکتاب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست مستند و تاریخی و فارغ از دلبستگیھای ااین اثر، پژوھشی 
مسلمان سیاسی و اعتقادی، درفروپاشی ساسانیان و چیرگی اعراب 

  بر ایران. 
برای سده ھای طوالنی رویداد بزرگی کھ سرنوشت ملت ایران را 

  زیر تاثیر خود قرار داده است.
ایرانشھر ش چھ رخ داد؟ چگونھ براستی نزدیک بھ چھارده سده پی

بھ پریشانی و در پی عوامل گوناگون، در دھھ ھای آغازین سده ھفتم 
ایرانیان از اعراب فتور افتاد؟ بر نیاکان ما چھ رفت؟ عوامل شکست 

زودگذر نبود؟چھ بود؟ چرا حکومت مسلمانان در ایران 

  دیریتماس بگ7477 477-310با شمارهسفارشجھت
  www.Ketab.comمانھ شرکت کتاب        سا

  



پشتیبانی برخی از سیاستمدران سابق از درمورد رانیجبھھ ھمآھنگ مبارزان اآگاھینامھ
  مجاھدین خلق

  

FOR IMMEDIATE RELEASE: December 20, 2012  

  

Supporting the Terrorist Mojahadin-e Khalgh (MEK) is a Grave Blunder

The member organizations of Iranian Democracy Front (IDF) are outraged by the actions of certain 

individuals and lobbyists to promote the agenda of the terrorist Mujahedin-e Khalq Organization 

(MEK). Some former officials of the American government have been participating in events that 

promote the terrorist MEK group, in which a substantial amount of false information and propaganda 

has been presented. The individuals who participated in the MEK events include: Rudolph Giuliani, 

Tom Ridge, Frances Fragos Townsend, Michael Mukasey, Newt Gingrich, Patrick Kennedy and some 

other politicians. Some of these individuals have been rewarded financially for supporting MEK.

During the 1970s, MEK terrorists killed many Iranians, and a number of American military personnel 

and civilians working in Iran. In 1972, the Mojahedin murdered Lt. General Saeed Taheri and 

Brigadier General Niktab. In 1973, the Mojahedin assassinated Lt. Col. Lewis Hawkins, a U.S. military 

advisor in Iran. In 1975, MEK terrorists shot and killed two U.S. Air Force officers in Tehran. The 

same year, the Mojahedin attacked a U.S. Embassy van in Tehran killing a local employee. And in 

1976, they assassinated three American employees of Rockwell International working in Iran.

MEK supported Ruhollah Khomeini’s terrorist regime in 1979, and participated in the crimes of the 

mullah regime against the Iranian people. The MEK also supported the takeover in 1979 of the U.S. 

Embassy in Tehran by the mullah regime. Only when Khomeini began to attack his former allies, the 

MEK joined Iran’s enemy Saddam Hussein. In Iraq, the MEK were Saddam’s mercenaries and 

participated in dreadful crimes against Iraqis.The MEK received large amount of funds, weapons and 

training from Saddam for many years.

MEK’s ideology mixes religion and politics. The overwhelming majority of the Iranian people consider 

the MEK to be an anti-Iranian terrorist cult, and they strongly oppose the group. Iranians have 

suffered horrifically from the Khomeinist regime’s mixing of religion and politics, and they have no 

interest in MEK’s dubious ideology. Furthermore, Iranians consider MEK’s cooperation with Saddam 

during the Iran-Iraq war to be treason.



MEK’s claims to have repudiated violence are not credible. Those who pursue the delusional idea of 

promoting the terrorist Mojahedin as a tool against the mullah regime are making a grave blunder that 

will have disastrous consequences for Americans and Iranians. Since most Iranians hate the MEK, 

any support for the group will be perceived as an attempt to replace the terrorist mullah regime with 

the terrorist MEK. Giuliani, Ridge, Townsend, Mukasey and their cohorts should stop supporting the 

terrorist Mojahedin.

As the massive protests in Tehran and other cities in 2009 proved, millions of Iranians oppose the 

illegitimate mullah regime and its criminal leaders. Despite the mullah regime’s brutal campaign 

against pro-democracy activists, many Iranians inside and outside Iran continue the effort to bring 

freedom and democracy to Iran. Iranians can replace the mullah regime with a democratic 

government, and the process will be much faster with active international support. A democratic Iran 

will be an important factor in peace and security of the region and the world.

MEK is a terrorist Islamo-Marxist cult which does not belive in democracy. MEK’s leaders even 

oppress their own members. The members of the IDF condemn the support of the former American 

officials of MEK for money, and we urge these politician to not endanger the future of the region by 

supporting the terrorist MEK. Instead Iranians expect their moral and political support for the Iranian 

pro-democracy movement.

Iranian Democracy Front (IDF) is an association composed of Iranian pro-democracy political 

groups and organizations with diverse political beliefs, with a common goal of removing the despotic 

Islamic republic and establishing a secular democratic government in Iran based on the Universal 

:Member organizations of IDF in alphabetical orderDeclaration of Human Rights. 

Action for Iran's Freedom, Alliance for Democracy in Iran, Alliance of Iranian Women, Association of Wisdom 

and Tradition of Iran, Democrat Party of People of Iran, European Centre for Zoroastrian Studies, Guardians of 

Iranian Territorial Integrity, Iranian Cultural Society, Iranian Society for Freedom Peace and Justice, Iran 

Society in Dallas, Iranian Solidarity Congress, Iranian Unity and Solidarity Council, IRANPAD Organization-

Houston, IRANPAD Organization-Los Angeles, Kanoon Kherad, Movement to Support Freedom in Iran, 

Organization of Young Iranian Constitutional Monarchists, Payam Organization, Radio Azadegan, Sarbaz 

Organization, Society of Persian Women, Supporters of Democracy Movement in Iran, Tribe Alliance of Iran, 

United Persian Organization.  

  

  

  





بکوشیمبکوشیمانانھموطنھموطن

تا آزاد و سرافراز باشیمتا آزاد و سرافراز باشیم



::ننییزمزمرانرانییفرزندان افرزندان ا

ددییازتشدازتشدییناشناشییطاقت فرسا طاقت فرسا سرنوشت ساز و سرنوشت ساز و ططییشراشراننییدر ادر ا

ککییکاکایی، از ، از ییبحران وفاجعھ ملبحران وفاجعھ ملککییاز از ییررییجلوگجلوگیی، برا، برامھامھاییتحرتحر

تقاضا تقاضا ننییزمزمرانرانییو عاشقان او عاشقان اییو مدنو مدنییاساسییسسننییفعالفعالشھروندان ، شھروندان ، 

اتحاد حول اتحاد حول کشورمان، با کشورمان، با ییبر حفظ منافع ملبر حفظ منافع ملددییمن تاکمن تاک، ض، ضکنمکنمییمم

احترام بھ حقوق بشر"، احترام بھ حقوق بشر"، و و ییدموکراسدموکراسیی"گذار بسو"گذار بسوھدف مشترک؛ھدف مشترک؛

و استقرار و استقرار رانرانییااییآزادآزادییبرابراگذاشتھ و گذاشتھ و گرگرییکدکدییدست در دست دست در دست 

..ممییززییدر کشورمان بھ پاخدر کشورمان بھ پاخو حقوق بشر و حقوق بشر ییدموکراسدموکراس

ییرضا پھلورضا پھلوشاھزادهشاھزاده
  

جھت جھت شما ھستندشما ھستندییارارییازمندازمندییننانانررییاست مردم ااست مردم اررییددییللییھموطن فردا خھموطن فردا خ

ددییبا ما تماس حاصل فرمائبا ما تماس حاصل فرمائوستونوستونییھھپاد شاخھ پاد شاخھ رانرانییدر سازمان ادر سازمان اتتییعضوعضو


