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 اتحاد ملی

 یک

 پیام نوروزی دبیر کل حزب اتحاد ملی ایران
**************************************************************************  

هم میهنان بزرگوارم، در ایام چهارشنبه سوری این آیین باستانی و نوروز ملی خود هستیم. بنابراین ما 

دیم که افتخار عرض تبریک و تهنیت را به ملت اعضاء و هواداران حزب و اینجانب بر خود وظیفه دی 

 در کشورهای دیگر بزرگ ایران در جای جای این کره خاکی زیبا و حتی مردمانی که فرهنگ ایرانی

دارند را داشته باشیم. بدون شک حفظ و برپایی این مراسم ملی و باستانی هوشمندانه ترین روش نشان 

                                          و هفت بود. فتنه سال پنجاه با رژیم اشغالگر بعد از ماندادن مخالفت

و عناصر سودجوی ضد مشتی آخوند جیره خوار  شوربختانه که است ولی هنوز از خاطرمان نرفته

ایرانی در تمامی این سالها سعی کردند با حرام خواندن یا غیر ایرانی نامیدن این مراسم باشکوه و 

همه ما ایرانیان  امایا پاره پاره کردن میهنمان از ما بگیرند، را برای اشغال کامل و  تاریخی، هویت ما

 برایرفراندم ملی  مراسم چهارشنبه سوری را به یک در همه شهرها و روستا ها از کوچک و بزرگ

ده نشان دادن مخالفت  برای تنها البته پر واضح است که تبدیل کردیم.« نه به جمهوری اسالمی» گفتن 

ر و به این پاشنه آشیل نظام رو بسقوط با شکوهت اقلیت کوچک اشغالگر ایرانبرعلیه  ها میلیون برانداز

                                                                                           پر شمارتر دامن زدیم.

در  دینفروشان -اسالمیستهاسوای کمربند سبز ر اجرایی شدن دکتریناز اما با تیز هوشی ملی، بعد  

و حقوق  و پیمان که جیب آخوندهای مرگ آفرین و فرصت طلبهای سود جو را پر ایران و خاورمیانه

مالحظه کردیم  شوربختانه متحد گشتیم و شهروندی و سفره هفتاد میلیون ایرانی را نابود و خالی کرد

، پس مسلم است که در که سودجویان در انیران فریاد و آتش براندازی ما را نمیخواستند پخش کنند

ادامه این خیزش ملی فقط باید چشم امیدمان به همبستگی با هم باشد و نه به امید همراهی و حمایت 

                                                                                                              .بیگانه

هر روزتان نوروز باد، نوروزتان با اتحاد ملی و براندازی رژیم اشغالگر ایران پیروز باد. برای  

دوست در همه شهرها و با مردم برانداز ایران فقط از همه رنگها و نیرنگهای نظام جدا و کامیابی باید

پس از سپاس مجدد از همیاری و همکاری شما،  وانان پرشور و مردم آزادیخواهج .روستاها متحد شویم

همچنان ما را در خدمتگزاری به ترویج اتحاد ملی با  نیز در سال جدید نود خورشیدی خواهشمندیم

اعضا و هوادران حزب اتحاد ملی ایران را و حمایتهای مردمی روز افزون خود  مثل گذشته مفتخر 

به  مرگ آفرین اشغالگرانتا شیشه عمر خود بدانیدمیهنی  –تان و یار خیزش ملیهمواره در کنار

                                                                                         نوروز نود و یک نرسد.

پاینده ایران -تضمین کنیم ر سال نوخود را د و بهروزی با اتحاد ملی پیروزی  

  بیست و چهارم اسفند هشتاد و نه خورشیدی، ف: علی بفروییاز طر



حاد ملیات  

               دو

سـوری چهارشنبـه آئیـن تاریخچـه  

 دیگر عبارتی به یا سوری چهارشنبه سوری، جشن ایرانیان ی دیرینه و ساالنه آئینهای از یکی

 از پریدن و آتش افروختن بر با را خورشیدی سال شنبه سه آخرین ایرانیان. است سوری چارشنبه

 رسیدن از پیش که است هاریب جشن یک سوری، چهارشنبه. روند می نوروز استقبال به آن روی

شود.                                                                                          می برگزار نوروز                                                  

مررم در ارن ررزرارار ررمنشر ورر ر ررمررر

 رروررر ررمهرا نر رروهرهاار    رر هر

گرررنارمرررر ککررور رر رممنسرر ررانر م

ا  رر رنبر رر رهررمهر رر ر رر  ر رر ار

مررررگررم  رررر رممنسررنرر رر نرههر ار

 رررهررش ا رررکت ریررر ا رمررررر

گ رررم ر رررمنشرممنسرررنر ارگ  ررر ررر

 کرر ار رر شررر ررماهره رررر  رر ر رر ر

هترر ر رر شر رررافرمررررنومراهرروررر

نارارشرههرمررررررر مهرررررورررتمنهررررر ر

)سررم ررترر رنارمررزر راا شرمررزرنار

ترر رمرمرررر  نهکرروارمرر  منرممنسررنر

کت رسرررر اشر مگموزرررر رناررش ا رررر

هئ کشرر شر شررزرن منه رر هرنسرر ر رر ر

   کرررر هر ارم رررر هرههشرررر ررر رررر ر

ن ررررد گر  رررررمر ارم رررر هر رررر هرر

  ام هرررروگ هرنهرررر ندرها رررر ئررارن ر

 نا ررر"سررر ا"ر ارا ررر هرررن   ررر  ر

و اسررررررر م رررررگررر   ر ررر شر

ن منهرررررررررررر رررررررررر رم کرررررررررر شر

"ج ررررررز" "مش  هر"رر"سررررررم "ر

ررررررررررررررررررررررررانسرررررررررررررررررر ررهمررررررررررررررررررون

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

امرررر هر رررر شرررررج ررررزرسرررر ارنا

 سرر  ار رار ارن ررمنهرممسرر در رر  نر

نسررر ارهترررررناررار رنسرررودر ررر ر

مررر ن ررر رررمرر۲۱ن رررمنهر رررمرسررر گر

ارار رر  نر رر ر ررمر رروندرر۰۳مرر نر رر ر

ارارنسررر ررم ررر  رر۰۳نارن رررزر

 ن رررز رنسررر ر ررر ر  رررورناررار ر

نسررودر رر رن ررمنهرت سرر    ر  زرر ر

 و ر رروار ارن ررمنهره رررر رر رههرن رر

  سررز هر ار   رر هر ررمرمرر نرج ررزر

رر  شر ر  رر ر رهر درسر ارممسر در

 رر  نرنسرر ارم زرر ار ررمنشر  ررززر

 ر ررور رر ر ار ررشمر  ورر ر رر رن  ررمر

ههررر هرن منهررررر ررر  نرنهرررورنارن رررزر

ومیرر رنسررز   نر ررم نررر ارامرر هر

  ررر زرج رررزر ررر رم ررر   ر ررر ر

رش ا رررکت ر ررر  ر ر رررورانره ررر  ر

ه رر  ار  ررورنارگچ رر ررکررورسرر گر

 ررورناررار رنسررودر رر رن ررمنهر رر ر 

هانمررررج ررزرسرر ار ارن ررمنهر ررنر

اهرررربررر رررر ره ررررم زررش ا ررررکت ر

سرر گرموررور ر رروارج ررزرسرر ار

نارممنسررنرنیرر ررن منهررررنسرر ررر

مک ررر ر ررر اجررهرررونا ارهتررر رنار

عک یرررمررش اگ هررر رنسررر رررتکشررر ر

عک رررمشرنسررر ر ررر ره ررر  نره ررررر

 ررررر  ر ررررر ر  ررررر زرمک ررررر ارنار

گچ ررررز ر رررر شر سرررر  ار شررررزر

ه نبرممسررر در ررر  نرتررر  ک هرن رررزر

اررررررررررررررررررررررررررررررررنس   

ه ررم زرسرر ر ررکت رشره ررمرسرر گر

انر ررهررشرر ار ررکت رسرر اشرمرررر

گ  کرروار ررتررنسرر ر رر رنمررمرانر

و ررررتر  ترررر رنوررررمراشرههرم هررررونر

نسررر ارن رررزر ررر ارانرع رررمرسررر ر

 ررکت رشره ررمرسرر گر رر ره ررمبر

رش ا رررکت رنسررر رنه ررر درمرررررر

  کررروار رررو زرتمت رررهررررر ر   ررر ر

ارشر ررررنرمرررررر رررر شر  ررررردرانر

 ررم رررگچناهررور  ا رر ور رر ر ررمرب

  ررررردرانر ار  رررر ار  هرررر ر رررر ر ار

  ررر ر رر ر ارم ررونهر رر ارهترر رمرررر

ررررررررررررررررررررررررررررررررراراهکو  

:           ظهىر آتش بازی  

ر کت ر ررش ا ر ه ر ا ر  اش هت 

ررر ر  ن ره یمن و ز رام ه ر ا س اش

  ررس ل رشرومنهس شر  ر ارن منهر

ر م  ر  ون ر منشرارن  رو ت رن زون ر ا ا

رنه  در ره     رن ز ر  ن سمگممر

ر ار ر ن رمم د رهه رنا ر س ر و مر

ررر ر وهو رسش ن رسمگممر ن ز

رت پر رم ونه ر ا رهه ره      سز ا

  ه ری  ار ورررمم در ارههرج ر  ر

رن سز  هور رمر ر  اش رهت  ت    ش

رر نر نر  ر دلرر  رنممرانرنجمنر

ارررررررررررررررررررررمرر   ر ارهمو  

:              افروزیبىته   

رنار ر    رر  رنس  راسن رن منه  ا

 م وهرهوز ب ر مر  ه ن نر  ت ر  شر

رومن نر ر    رنا رر  ران رگرهر رر   ا

ر   ار رام ز ر   ر  د رارش رنهو رم ن

ر کجر ر ارگچاگ نر ارس ر     ه ررر  

ر  ر ررککوا رمر ررپ  ر"گل " ر      

ر وهر رت ا ك ره ن رر رهوز ب  مرب

 نهرگم رهس  ه راهرررمم ررر  مرررج

رانر ر   ر  ت  رر ر  هو رمر رج    ن

رنار ر کر د رن ز ر ا راهکوا رمر هت 

رنار  رافرت رر ركر مرروندرس ر  ا

ر مهو ر رمر رنومر ز  ر  ش ر  ت  ارش

رنار ره  ر راا ش رر ر  ف رمرم ت 

رنا ران رموک  رر ر ن رر ر       اش

رررسم ررررسوم ررر ر ن کو

ار ت  کور   ر سزرر  رانر   ش

ررررررر

 



 

 

 

 

 

 

ردو در حال پریدٌ از رٔی آتش م

زردی : تراَّ ْایی يی خٕاَُدد 
 يددٍ از تددٕ خ  ددرخی تددٕ از يددٍ 

 
غى برٔ شادی بیا خ يحُد  بدرٔ 
 رٔزی بیدددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 
ای شب چٓارشدُهّ خ ای لهیدّ 
 جاردَددددِ خ بددددِ يدددراد بُددددِ 

 
خاکسدد ر چٓارشددُهّ  ددٕریخ 
َحس ا  خ زیرا يدردو ُْاداو 
پریددددددددددددٌ از رٔی آٌخ زردی ٔ 
ییًدداری خددٕد راخ از راِ جددادٔی 
 رای یخ بّ آتش يدی دُْدد ٔ 
در عددٕس  ددرخی ٔ شددادابی 
آتددش را بددّ خددٕد يُ  ددم يددی 

زردی يدٍ از تدٕ خ " درٔد . کُُد
 ددددددددرخی تددددددددٕ از يددددددددٍ 

...................................."  
 

در ْر خاَّ زَدی خالسد ر را در 
خاك اَداز جًد  يدی لُددخ ٔ آٌ 
را از خاَددّ بیددرٌٔ يددی بددرد ٔ در 
 دددر چٓدددار راِخ یدددا در آ  رٔاٌ 

در بازگش  بّ خاَدّخ . يی ریسد
در خاَدددّ را يدددی لٕبدددد ٔ بدددّ 
 الُاٌ خاَدّ يدی گٕیدد لدّ از 
عرٔ ی يی آید ٔ تُدر  ی ٔ 
شدددادی بدددرای خدددإَادِ آٔردِ 
.ا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

در ایٍ ُْااو اْانی خاَدّ در را 
أ بددیٍ . بّ رٔیش يی گشایُد

گَٕددّ ًْددراِ خددٕد تُدر دد ی ٔ 
شددادی را بددرای یددب  ددال بددّ 
. درٌٔ خاَدددّ خدددٕد يدددی بدددرد

ایراَیدداٌ ع یدددِ دارَددد لددّ بددا 
افرٔخ ٍ آتش ٔ  دٕزاَدٌ بٕتدّ 
ٔ خدددددار فادددددای خاَدددددّ را از 
يٕجٕدات زیاَكدار يدی پانیُدد ٔ 
دیٕ پهیدی ٔ َاپدالی را از يحدی  
. زیسد  دٔر ٔ پداك يدی  دازَد

برای ایٍ لّ آتدش آندٕدِ َشدٕد 
خالس ر آٌ را در  ر چٓارراِ یا 
در آ  رٔاٌ يی ریسَدد تدا بداد یدا 
.آ  آٌ را بددددددا خددددددٕد بهددددددرد  

 

 

 بقیه در صفحه سی و سه 

 اتحاد ملی

 سه



هم میهن،هر روزتان نىروز 
 نىروزتان پیروز 

 بهاریه های نىروزی
 

 تزخیش كّ يی رٔد سيستاٌ
تگطای در سزای تستاٌ   

 
َارَج ٔ تُفطّ تز طثك َّ         

 يُمم تگذار در ضثستاٌ
 

 ٔیٍ پزدِ تگٕی تا تّ یك تار 
 سحًت تثزد س پیص ایٕاٌ

 
 تزخیش كّ تاد صثح َٕرٔس 

 در تاغچّ يی كُذ گم افطاٌ
 

 خايٕضی تهثالٌ يطتاق 
 در يٕسى گم َذارد ايكاٌ

 
 آٔاس دْم َٓاٌ ًَاَذ

در سیز گهیى ٔ عطك پُٓاٌ   
 

 تٕی گم تايذاد َٕرٔس
ٔ آٔاس خٕش ْشاردستاٌ   

 
 تس جايّ فزٔختست ٔ دستار 

 تس خاَّ كّ سٕختست ٔ دكاٌ 
 
 

 يا را سز دٔست تز كُارست 
 آَك سز دضًُاٌ ٔ سُذاٌ

 
 

چطًی كّ تّ دٔست تزكُذ 
 دٔست تز ْى َُٓذ س تیزتاراٌ

 
سعذی چٕ تّ يیِٕ يی رسذ دست 

 سٓهست جفای تٕستاَثاٌ
 

************** 
مباركتر شب و خرمترین روز     

تّ استمثانى آيذ تخت پیزٔس      
 

دْهشٌ گٕ دٔ َٕتت سٌ تطارت     
 كّ دٔضى لذر تٕد ايزٔس َٕرٔس

 
 يٓست ایٍ یا يهك یا آديیشاد 

 پزی یا آفتاب عانى افزٔس
 

 َذاَستی كّ ضذاٌ در كًیُُذ
َكٕ كزدی عهی رغى تذآيٕس   

 
يزا تا دٔست ای دضًٍ ٔصانست 

 تٕ را گز دل َخٕاْذ دیذِ تزدٔس
 

ضثاٌ داَى كّ اس درد جذایی 
 َیاسٕدو س فزیاد جٓاٌ سٕس

 
گز آٌ ضة ْای تأحطت ًَی تٕد 

 ًَی داَست سعذی لذر ایٍ رٔس
 

 غشنیات سعذی

ملیاتحاد   

 چهار



  

 وزير وخست کان وائوتو
 در اتمی بحران ژاپه

 را فوکوشيما ويروگاه
 توصيف «خطرواک بسيار»

                           .است کرده
 

  شاخض جمعً، رَز دَلتی ٌای مقام
 خطر معرف المللی تيه ای مرحلً ۷
 از ويرَگاي ايه درمُرد را اتمی َقايع در

     .دادوذ افسايش ۵ مرحلً تً ۴ مرحلً
 

 قُی فشار ٌای لُلً تا وشاوان آتش
 رآکتُرٌای محل ٌای ساختمان رَی

 ومی آوٍا .ريسوذ می آب ديذي آسية
 داخل در دقيقً چىذ از تيش تُاوىذ

 سطح زيرا تماوىذ ٌا ساختمان
                  .تاالست تسيار تشعشع

 
 ژاپىی مٍىذسيه حال ٌميه در

 ٌا ساختمان تً مجذدا اوذ تُاوستً
 مجذد افتادن راي تً کً ترساوىذ، ترق
 کردن خىک مخظُص ٌای پمپ

                 .کىذ می ممکه را ويرَگاي
 

 حال عيه در کً ژاپه َزير وخست
 دٌذ اطميىان مردم تً کرد می سعی
 ای آيىذي در اَضاع است اميذَار گفت

          .درآيذ کىترل تحت دَر چىذان وً
 

 المللی تيه آژاوس مذير آماوُ، يُکيا
 خىک ترای ژاپه گُيذ می اتمی اورژی
 شذي داغ شذت تً رآکتُرٌای کردن

 رَز آماوُ آقای .وذارد چىذاوی فرطت
 ژاپىی ٌای مقام تا مالقات ترای جمعً

 رَشه تتُاوذ کً اطالعاتی کسة َ
 می ٌایی کمک چً آژاوس ايه کىذ

           .شذ تُکيُ َارد دٌذ ارائً تُاوذ
 طذای آمریکا 

  

 اتحاد ملی

 پنج



 يك پژوهشگر تاريخ ايران باستان:

بخشي اس تاريخ ايزان 

باستان توسط تاريخ  

نويسان يوناني حذف 

 شده است
  َؼظت در تاطتاٌ ايزاٌ تاريخ پژْٔؼگز يك
ّ ْا تّ َگاْي» ّ ْاي ٔ َٕػت  «تاريخي گم َٕػت

ّ اي يادْا، اس پيغ :گفت  ٔجٕد ايزاَي طهظه
 يحققاٌ ٔ يَٕاَي تاريخ َٕيظاٌ كّ اطت داػتّ

ِ اَذ حذف را آٌ عًذ تّ ارٔپايي                      .كزد
 

 طٕرَا ،(ايثُا)ايزاٌ كتاب خثزگشاري گشارع تّ
  َؼظت در تاطتاٌ ايزاٌ تاريخ پژْٔؼگز فيزٔسي

ّ ْا تّ َگاْي» ّ ْاي ٔ َٕػت  «تاريخي گم َٕػت
 گٕيُذ يي ْا غزتي ايزٔس آَچّ اطاص تز :گفت
 .ػٕد يي آغاس يادْا تا ايزاَي ْاي دٔنت تاريخ

 كزدِ فزياَزٔايي ييالد اس پيغ 550 تا 701 اس يادْا
 تاريخ كّ اَذ تٕدِ ْخايُؼياٌ ، يادْا اس پض .اَذ

 ايتذاد ييالد اس پيغ 330 تا 550 اس ػاٌ
 ػذِ حذف تاطتاٌ تاريخ اس ايزاَي دٔدياَي.يي ياتذ

                                                           .اطت
                                          

ٍ ياِ 11) يك ػُثّ رٔس عصز كّ ٔي  در (تًٓ
 طخٍ جاياطياٌ جًؼيذ ُْزي فزُْگي يٕطظّ
 :افشٔد ٔ كزد اػارِ ارٔپايي تاريخ َٕيظاٌ تّ يي گفت
ِ اَذ ًْٕارِ ارٔپايياٌ  فزاْخايُؼي تاريخ كّ كٕػيذ

ٌ چّ ٔ كُُذ اَكار را ايزاٌ  ْزٔدٔت تاريخ در كّ را آ
 .تپُذارَذ حقيقي ٔ درطت اطت، آيذِ ايزاٌ درتارِ

 تزاي را ْزٔدٔت تاريخ كتاب كّ حاني در
ٍ ْاي ّ اي يصز، ًْاَُذ ديگز، طزسيي  ٔ افظاَ

ّ ْای .يي داَُذ طاختگي  ٔ َاقص ْزٔدٔت َٕػت
 كّ کؼٕرْا دیگز اطُاد تایذ ٔ اطت ػذِ طاَظٕر

                .تگيزیى َظز در َيش را دارَذ تاریخی ارسع
 

 ْزٔدٔت تاريخ كتاب دٔو جهذ كّ يي داَيى :افشٔد ٔي
ّ ْاي اس خط يك ارٔپايياٌ .اطت يصز درتارِ  گفت

 داراي را آٌ ٔ ًَي پذيزَذ را يصز درتارِ ْزٔدٔت
 ْزٔدٔت كّ طثة تذاٌ .ًَي داَُذ تاريخي طُذيت

 «تزٔا» جُگ اس پض تّ را يصز ثالثّ اْزاو قذيت
ِ ْاي كِٕ طاخت سياٌ حظاب ايٍ تا .يي كؼاَذ  ٔار

 .يي ػٕد ييالد اس پيغ طال1100 اْزاو گاَّ طّ
ٌ ػُاص  تا ٔ يي كُذ رد را تاريخ ايٍ يصزي تاطتا

 2500 را اْزاو طاخت سياٌ ديگز، اطُاد تز تكيّ
                       .يي سَذ تخًيٍ ييالد اس پيغ طال

 
ٌ ْا، ديذ اس پض، فيزٔسي، گفتّ تّ ّ ْاي آ  ْزٔدٔت َٕػت

 ًْيٍ كّ حاني در .َذارد ارسػي يصز، تاريخ تزاي
ٌ چّ ْز ارٔپايياٌ،  َٕػتّ ايزاٌ درتارِ ْزٔدٔت كّ را آ

ّ ْاي ايٍ، تزعكض .يي پذيزَذ چزا ٔ چٌٕ تي اطت،  گفت
 درٔغيٍ ايزاٌ، تاريخ تزاي را «ديٕدٔر» ٔ «تزطٕص»

 ارسع داراي يصز تاريخ تزاي ايا ، يي كُُذ قهًذاد
.اطت ػذِ طاَظٕر ایزاٌ تزای ْزٔدٔت تاریخ .يي داَُذ  

 
                ايرانتاريخازشدهبرچيدهسلسلهاي

 
 كتاب ْا ٔ كُيى َگاِ ايزاٌ تاطتاَي تاريخ تّ اگز :افشٔد ٔي

ّ ْاي ٔ  كُيى، تزرطي را ْزٔدٔت اس غيز يٕرخاَي َٕػت
ّ اي يادْا، اس پيغ كّ يافت درخٕاْيى  ايزاَي طهظه

 يحققاٌ ٔ يَٕاَي تاريخ َٕيظاٌ كّ اطت داػتّ ٔجٕد
ِ اَذ حذف را آٌ عًذ تّ ارٔپايي  كُيى اػارِ َخظت .كزد

ٌ چّ اطاص تز كّ  تاريخ يي گٕيُذ غزتي ْا ايزٔس آ
 آغاس أکٕ دیا ايز تحت يادْای تا ايزاَي دٔنت ْاي

  .يي ػٕد
 

 ييالد اس پيغ 550 تا 701 اس يادْا :ػذ يادآٔر فيزٔسي
ِ اَذ فزياَزٔايي ِ اَذ ْخايُؼياٌ يادْا، اس پض .كزد  تٕد

 .يي ياتذ ايتذاد ييالد اس پيغ 330 تا 550 اس تاريخ ػاٌ كّ
 ٔ اػكاَياٌ طپض ٔ اطت طهٕكياٌ فتزت دٔرِ آٌ اس پض

ِ ْاي كم .طاطاَياٌ  ًْيٍ ايزاٌ تاريخ اس ارٔپايياٌ داد
ٌ ْا .اطت   ٔ «ديااكٕ» يادي، َخظت پادػاِ دٔ حتي آ

  .يي كُُذ حذف را ،«فزٔرتيغ»
 

 كّ تٕد ياَايي كذخذايي ديااكٕ يي گٕيُذ كّ چزا
ٌ چّ ْز .كزدَذ تثعيذ را أ آػٕري ْا  ديااكٕ درتارِ ْى آ
 ْٕيت خيهي ْى فزٔرتيغ .اطت افظاَّ يي داَيى

 كّ اطت تٕدِ كٕچكي رٔطتاتاٌ حذ در ٔ َذارد تاريخي
 اطت چيشي آٌ ايٍ .تزدَذ تيٍ اس را أ طكاْا ٔ آػٕري ْا

 ايزاٌ پيؼيُّ درتارِ ارٔپايي ايزٔس تاريخ َٕيض كّ
  .يي گٕيذ

 اتحاد ملی

 شش



باااين ااٌي وااا يٓين يٍداااُيٍا   اا ي
   648ن ٓپا يااً يداتى يىاااين انٍيااًي اااي

.           پيشين يىيال يباال ايٍييي ٓ      
 

نىااي اتي ا  نيٍداا ي  داايباِي: ٓيينفزٓ 
 يچْا يپا شاُي  دااي ني«نٓ بئس»ٍاهي

ىاٌين اٌي. پيشين ي  انكٔين ويىييباا 
. ىييٍاىو« ىا ي ٓ ُي ٓه»چْا يٍفاي ني

ًيّاااي ٓييّااوي فزااِين ي ي708 ااايي815آ
ُينٍاات ي7. پاايشين يىاايال ي  ٔىاا يكا 

 ااافيفاهاانِيىياااًيپاداااًيىااا ي ٓهيٓي
 ٓیيکااا يآىااتًي داااينٓکاأيٍيااز يّياااًي
ُينیين ااا يکاااِي دااأ ٓ ين يآًيبااااي  ٓ 
عَٔنًيبادان یيفاىاٍآندیي ىٔکان يا ي

.   يىا يپيشين ي دانٓکٔيٍاهيبا ُين  
بِيدات  ي  ايتًيىا ّاايي ٓ ُي ٓه ي
ِينيينٍ ااهي بايبانٍاتن ييّيااًي نوان

.شتيكِين ي ا  نيىاي ذفيشتُين       
 

باِين اٌيىاَاايكاِي: فيآ يي ا آٓ يشات
آخا ٌيفاىاٍآنييآًي ٓ ىاًي ااٍدًٔي

پا شاّيينش يكاِيي20شتُ ي  ي افي
پايشين ينمييياتينٓفيي40بانبايباي اافي

 ٍٔاًيبٔ ُين   ي ٔ ظيفا ييىاا يي
ٓيباين حا يبااي اتيواآُي« ن پ ِ»بِيٍاهي

« بنؤس»كنتنٍييكِيفاىاٍآن شاًي
ٍااااهي نشااازِ ي ااااٍدًٔيىييشااأ يٓي

ٍاااهيفااا ي. داات  شيبااِيپا اااًيىيي  اات
کنتنٍیي ديقاي  ينمٔنحيشااّاًيباابنیي
ىابٔطيبِي ىاًيىأ  يبحابيباِيهأ  ي

آىاتُي« ىا ٓکيبالينسي أيندقیای»
کِيٍشاًين يّياَّدیين اَا يٍا داتُي
ِيّایي وافزااااااِيشااااااتُيبااااااايدافزاااااا

ًيشَاخزیي ن   .                   با زا  
 

ارتباط دودمان ايراني پيش از ماد 
«تروا»دوم با جنگ     

 
ن يٍ ااا يخيناايي: فيااآ يي ااا آٓ يشاات

ىْوين ٌي ٓ ىاً ي  اييىاااانييٍیاا ي
ٓي خاماا يآٍاااًي  ين ااٌياَاا ي«  ااآن»

ىيي نٍيويكِيپا اًياَ ي آني  ي. ن  
. پااايشين يىااايال يبااأ ُين ااا ي1184

پا شاُيبيو يٓيششوين ٌي نونِي
ن انٍي ي  ياَ ي ا يشتُي  وياايبأ ُي

اْااااًي اااا يبوااايا ي اااالشي. ن ااا 
ىييكَااتيكااِين ااٌيپا شاااُي ني ااذفيٓي
نٍ ااا يكَااتيٓيٍقااشين انٍياااًي ني  ين ااٌي

: ٓيينفاازٓ . ٍیااا يىْااو يٍا  ااتُيبديااا 
ًيّاين ٌيكا ي نيىييكََتي ا  آ

 
يٓيبٔ يىوزقنييشْاي آنيكِيبدٔ َت

ِيّاييشيا ي   ي ٍٔاٍيين حا  
ِي وا  ينوايكِيهٔ  يي  ي.ىييآىتيب
يخٔ ي ايپش ي  يٍيآ يي آن ييّا
يبنايتُيآشٔ يدت  ي ٔ ظيٍتنشزَت 
يٍيآييٓيدت  يآًي.ىييشتٍت
ين  ين انٍيي ٓم يّياًيپشزيیاً 

ي ذفيعيتيبِي ا  ني  يوفزيويكِ
ُينٍت                                            .كا 

 
ي«  ٔ ٓ » كزا يبِيپژّٓشداين ٌ

ي آنيفاىاٍآنيين ي:وف يٓيكا ينشا ُ
ِيني   كزا ي  يكِين  ي   ي  يٍاى

يپا شاُيبِينٓي.ن  يآىتُي«  ٔ ٓ »
يبِي ٍٔاٍييّا» ىيئٍ وتين انٍي
ُينٍتي ينِي ٔيدنيآ يىايشْايبِيٓيكا 
ُينٍتي ٔ ش ًيّايبايىاي.با  ِي ٓيآ ي ٓب
يواُيٓيبٔ  ويپيآ يواُي.شت و

  پواهينكًَٔي.خٔ   ويش و 
يبَابان ٌي.ن  يشتُيكشزِي«ّ زٔ »

  «بفا  يىايبِيكيتيبانييٍيآ ي
 

ي آنيپا شاُي نيٍاىِين ٌي:نفزٓ يٓي
يآًي.ن  ئٍشزِيىا يپا شاُيباني

يكزا ين ي23 بَتئٍشزِيطیقيپا شاُ
ُينيي  ٔ ٓ  ي ٓه يبِي نيپا  ييفاىاٍت

ين ٌينىاي.فا زتيىيي آن ييّاي ا ي
ي.ىييخٔ  يش و يپا  ييفاىاٍتُ
  بِي نين انًي ا  نيدتى ينشا ُ يّييٌ

  .ىيي  اٍتيىيال ين يپيشي1100
 

 :كرد خاطرنشان فيروزي
ًيشَا اً يكِيىييپا َتيبا زا

يباي ٓم ين ٌيكِين  يچدٍِٔ
ين  ؟يٍ ا ُيپيتني تنخليآشٔ ييّا

يكَيويٍداُيبا زاًي ا  نيبِينوا
ي ٓ ىاًين ٌيّاواُيكِيىييبيَيو

يآشٔ ين ين   ي نشزِيدت  ين انٍي
يشتُي ضايفي ايٍيو ين يي

يىيي ٔنًيٍئٍِيبانيي.ن  
ُيّاي ي نيىيال ين يپيشي13 ٓي15  ت

ين يّيزا ييّايٓيآشٔ ييّايكِيبا يٍاه
ي.ىييشٍٔتيىحٔي ا  ن

ًيشَا اً يكِيىييپذ اٍتيبا زا
ي تيبا ُيبِي ا  نيآًي  يآشٔ ييّا

ين ٌيٍيوزَتيدا  ينىاي.ىييشٍٔتي ذف
ي  ي.كََتي ٔايِي ني ا  خيي ا   ي
ين ٌيدت  يوياييآً ي ميليكِي امي

ي:نفزٓ يٓيي.ن  يبٔ ُين انٍيي ٓ ىاً
   ن ٌين يكِيٍيزيٍفاييٍخوزيٌ

 

 2022 به مي آيد ميان به نامي دودمان

 هيچ زمان اين در .مي رسد ميالد از پيش

 «نينوس» او .نيست آشوريان از خبري

 سلسله مي توان پس .است داشته نام

 نينوس .ناميد «نينوسيان» را او پادشاهي

  يکم ماد دوران را اين که مي گيرد، را ماد

 (حکومت سال 224 و شاه هشت با)

 ارمنستان راهي سپس .خواند می توان

 .مي كشد لشكر باختر به سپس و مي شود

 كه ثروتي با و مي شود پيروز آن جا در او

 بازسازي را ارتشش مي آورد دست به

                                         .مي كند

 :گفت باستان ايران تاريخ پژوهشگر اين

 تا و مي گيرد را خوارزم و پارت آنگاه

 همسرش و مي ميرد اما .مي رود پيش سند

 و مصر تا زن اين .مي شود او جانشين

 از برجسته اي نقش و مي رود پيش ليبي

 اين .مي گذارد يادگار به بيستون در خود

 پيش 1100 ديودور زمان تا برجسته نقش

 بين از بعد اما است داشته وجود ميالد از

  را زن اين اسم اروپاييان .مي رود

 افسانه هايي و دانسته اند «سميراميس»

 سامي نام، اين اما .ساخته اند او درباره

 ماد از پيش ايراني دولت همان با و نيست

                               .دارد ارتباط دوم

       
  نينوس، دودمان اين بنيانگذار :افزود وي

 ( م.پ 2022 سال در آمده کار روی)

 فالت غربی نواحی فرمانروايی خود

 عنوان به شاهی و ماد دولت از را ايران

 که دولت .می گيرد (خورن  ) فارنوس

 داد، را « يکم ماد» عنوان آن به می توان

 سال 224 مدت به که بوده شاه 8 دارای

 و دويست در نينوس .می کرده اند حکومت

 يکم، ماد حاکميت سال چهارمين و بيست

 می برد بين از اکباتان در را آن ها حکومت

 را مادها ديرينگی تنها نه موضوع اين که

 2246 سال تا)می دهد، نشان پيشتر بسيار

 ياد زمانه تا هگمتانه وجود از بلکه (م.پ

 نقش حضور دليل .می دهد خبر شده

 در پارسی،– مادی کاله با فردی برجسته

  ديرينگی با نی، آنوبانی سنگ نگاره

 اسناد و محاسبات اين توسط م،.پ 2000

  .می شود روشن

 

 آمارها سخنرانی، اين در همچنين فيروزی

 فرمانروايی زمان درباره را محاسباتی و

 کيانی – پيشدادی فرمانرانان از يک هر

 نام با شخص سه به اشاره ضمن و ارايه

 زماندهی را آن ها از کدام هر زرتشت،

     فيروزی سورنا شخصی وبالگ زا.كرد

                       

 اتحاد ملی

 هفت



Iranian researcher Surena Firoozi  (سورنا فيروزی ) argues 
that much of Iran’s ancient history has been purposely 
omitted by Classical Greek historians 

Iranian mummy 

1000 BC 

 اتحاد ملی

 هشت



 ًیزُّبی اػشام اس پیغ رّس یک
 راثزت ثحزیي ثَ اهبراتی ّ طؼْدی
 دیذار در آهزیکب، دفبع ّسیز گیتض،

 هٌبهَ در ثحزیي ّلیؼِذ ّ اهیز ثب
 ثحزیي رُجزاى اگز ثْد گفتَ

 ایزاى هذاخلَ اس هبًغ هی خْاٌُذ
 ػًْذ، کؼْرػبى داخلی اهْر در

 اصالحبت اجزای ثَ طزػت ثَ ثبیذ
     .آّرًذ رّی دهْکزاتیک ّ جذی 

 

 ایي خصْؽ در الریجبًی ػلی
 رّػي خیلی» :گفت اظِبرات

 ثَ تجبّسکبراًَ الذام ایي کَ اطت
 دفبع ّسیز طفز در ّ آهزیکب حوبیت
 هٌطمَ هلت ُبی ّ گزفتَ ػکل

 ایي اس کٌٌذ اػالم کَ دارًذ حك
 گًَْ ُز هظئْلیت طبػت

  آهزیکب ػِذٍ ثَ کؼتبر ّ خؼًْت
                           «.ثْد خْاُذ 

 آهزیکب» :افشّد ُوچٌیي ّی
 کَ کٌذ ثیؼتزی هحبطجَ
 در آًبى هبجزاجْیی طٌگیٌی

 هوکي کَ ػذٍ حذی ثَ هٌطمَ
 ػول آتغ ثَ هلت ُب ًفزت اطت
                     «.گزدد تجذیل آًبى

 

َ ػٌجَ رّس  احوذی ًژاد هحوْد ط
ّ گْ در ًیش  اطپبًیب تلْیشیْى ثب گفت 

 دّلت ُبی کَ کزد اهیذّاری اثزاس
 خبّرهیبًَ اهْر در آهزیکب ّ ارّپبیی
 هزدم تب ثگذارًذ ّ ًکٌٌذ دخبلت
   خْد آیٌذٍ ثزای خْدػبى هٌطمَ
                         .ثگیزًذ تصوین

 

 ثَ خبرجی ًظبهی ًیزُّبی اػشام
 گزفتَ صْرت حبلی در ثحزیي
 حمْق فؼبالى گفتَ ثَ کَ اطت
 ّ هؼتزضبى درگیزی جزیبى در ثؼز

 رّس دّ در حکْهتی ًیزُّبی
    هؼتزض ُشار اس ثیغ گذػتَ،

ٍ اًذ سخوی                         .ػذ

 

 ػبُزاٍ پیؼتز ثحزیٌی هؼتزضبى
 اصلی تزیي ثَ هٌتِی اصلی
 هظذّد را هٌبهَ تجبری هٌطمَ

 اس حبکی گشارع ُب ّ ثْدًذ کزدٍ
 رّس هٌطمَ ایي کَ اطت آى

َ ػٌجَ  ثْدٍ تؼطیل ُوچٌبى ًیش ط
.اطت  

 

 اسالمی جمهىری اعتراض دوبال به
 عربستان وظامی ویروهای اعسام به

 احضار و بحریه به امارات و سعىدی
 امىر وزارت به تهران در بحریه کاردار

 خىد سفیر ویس بحریه ایران، خارجه
 دخالت» چه آن خاطر به را

 داخلی امىر در ایران «بی شرماوه
              .فراخىاود کرده تىصیف خىد

 
 رّس ایزاى، خجز هزکشی ّاحذ گشارع ثَ

َ ػٌجَ  ًظبهی ًیزُّبی اػشام اس پض ّ ط
 اهْر ّسارت ثحزیي، ثَ طؼْدی ػزثظتبى

 الذام، ایي ثَ اػتزاض در ایزاى خبرجَ
 ُویي ّ طْئیض ّ ػزثظتبى طفزای

 ّ فزاخْاًذٍ را تِزاى در ثحزیي کبردار طْر
 ًیزُّبی الذام ُزگًَْ ایزاى کَ کزد اػالم

 هطبلجبت ثب هْاجَِ در خبرجی
  لبثل غیز را ثحزیي هزدم هظبلوت آهیش

                                    .هی داًذ لجْل
 

 ػذٍ ثحزیي ًبخؼٌْدی هْجت الذام ایي
  چَ آى ثَ اػتزاض در کؼْر ایي ّ
 اهْر در ایزاى «ثی ػزهبًَ دخبلت»

 را خْد طفیز خْاًذٍ خْد داخلی
                                           .فزاخْاًذ

 
 اػشام اس طؼْدی ػزثظتبى گذػتَ رّس

  ثزای ثحزیي ثَ طزثبس ُشار حذّد
 تبطیظبت ّ طبختوبى ُب اس هحبفظت»

           .ثْد دادٍ خجز کؼْر ایي «دّلتی
 

 ًیش اهبرات خبرجَ اهْر ّسیز رّس ُوبى در
 ًیزّی ۵۰۰ کؼْر ایي کَ ثْد کزدٍ اػالم
 اکثزیت اػتزاض ثب همبثلَ ثزای پلیض
 فزطتبدٍ کؼْر ایي ثَ ثحزیي ػیؼَ
                                            .اطت

 
 ایي اػشام ثَ اًتمبد در اطالهی جوِْری

 ثَ الذاهبت ایي کَ کزد اػالم ًیزُّب
 ثَ ّ گزفتَ صْرت هتحذٍ ایبالت دطتْر
 الذام ایي ثَ ایزاًی همبم چٌذ آى دًجبل

  .دادًذ ًؼبى ّاکٌغ اهبرات ّ ػزثظتبى
 

 الریجبًی ػلی هِز، خجزگشاری گشارع ثَ
َ ػٌجَ رّس  ًظبهی ًیزُّبی ّرّد ط

 را ثحزیي ثَ فبرص خلیج حْسٍ کؼْرُبی
 دفبع ّسیز یکؼٌجَ رّس دیذار ثب هزتجظ
 ُؼذار ّ داًظتَ ثحزیي همبهبت ثب آهزیکب

 ًکٌٌذ تصْر هٌطمَ کؼْرُبی» :داد
 آهزیکب دطتْر ثَ آًِب ًظبهی هذاخلَ

                         «.ثْد خْاُذ ثی ُشیٌَ
 

 ثز ثبرُب پیؼتز کَ هتحذٍ ایبالت
ّ گْ فضبی ایجبد  هیبى گفت 

 ّ ثحزیي حکْهت ّ هؼتزضبى
 طْی اس گظتزدٍ اصالحبت اػوبل

 ثْد، کزدٍ تبکیذ ثحزیي حکْهت
 اػشام کَ اطت کزدٍ اػالم

 ثَ ثحزیي ثَ طؼْدی طزثبساى
.ًیظت «ًظبهی دخبلت» هؼٌبی  

 
 احشاة اس ّفبق، حشة ایي حبل ثب

 ثحزیي، در دّلت هخبلف ػیؼَ
 اػشام ثَ ّاکٌغ در پیؼتز

 کؼْر ایي ثَ ػزثظتبًی طزثبساى
 جٌگ اػالى» ػٌْاى ثب الذام ایي اس

.ثْد کزدٍ یبد ثحزیي «هزدم ػلیَ  
 

 کبرًی، جی ُوچٌیي دّػٌجَ رّس
 ثَ اػبرٍ ثب طفیذ، کبخ طخٌگْی

 ثحزیي ثَ ػزثظتبى طزثبساى اػشام
 طبیز ّ ثحزیي حکْهت اس

 ُوکبری ػْرای ػضْ کؼْرُبی
 یک» تب ثْد خْاطتَ فبرص خلیج

 هؼتزضبى ثزاثز در «دیگز ثبر
        .کٌٌذ خْیؼتي داری ثحزیٌی

 
 اس ثبًکی ّ هبلی لحبظ اس ثحزیي
 ثَ فبرص خلیج کلیذی هزاکش
 هحل حبل ػیي در ّ هی رّد ػوبر

 آهزیکباطت، پٌجن ًبّگبى اطتفزار
 ػولیبت هظئْلیت کَ ًبّگبًی
 ّ فبرص خلیج هٌطمَ در ًظبهی
 رادیْ .دارد ثزػِذٍ را آفزیمب ػزق

 فزدا

تحاد ملیا  

 نه



 ی
 کو قربانی زنان و کودکان روانشناختی

 و صیغو بنام عواملشان و آخوندىا توسط
 و تعرض مورد سالگی نو از بعد و قبل غیره

                               میگیرند قرار جنسی تجاوز
 جظمی آسار حتی يا َ جىظی آسار مُرد کً افزادی اکثز
  شذي گزفتً آوٍا اس بذوشان کً ميکىىذ حض اوذ گزفتً قزار

                                                       .اطت          
       
 
آسار َ طُءاطتفادي جىظیی در حاتیت ک یی سمیاوی ا فیا  
می افتذ کً يک فزد بذَن اؽالع َ يا رػايت فزد ديگیز اس اَ 
تذت جىظی ببزد ؽُری کً باػث  حقيز شخض شذي َ يا 
.بً شخض آطيب رَحی َ يا جظمی َارد شُد         
 

 آسار .دارد مخت ف درجات جىظی طُءاطتفادي َ آسار
 جُامغ َ شُد   قی ٌا جزم دطتً جشَ ميتُاوذ جىظی
 وظز در مجزم افزاد بزای را متفاَ ی ٌای مجاسات مخت ف

.گيزوذ می  
:آزار های جنسی به سه دسته تقسيم ميشوند  

 را ديگز شخض فزدی چىاوچً يؼىی :جظمی آسارٌای-۱
 فزد کً حاتتی در کىذ جىظی ار باؽ بزقزاری بً مجبُر
 يا َ)جىظی  جاَس (وباشذ ار باؽ ايه بزقزاری بً مايل

 يا َ آگاٌی ػذم طُرت در ديگز فزد کزدن دطتماتی
.فزد رػايت  

 بزدي کار بً ک ما ی يؼىی :رَحی َ رَاوی آسارٌای -۲
 مثل شُد ديگز شخض  حقيز احظاص باػث کً شُد
 کً   فىی آسارٌای َ فزد کزدن دوبال يا َ گُيی، مت ک

 فزدی اگز حتی يا .دٌذ قزار رَاوی فشار مُرد را شخض
 َی اؽالع بذَن ديگزی فزد َ باشذ تباص  ؼُيغ حال در
 اس وُع يک ببزد جىظی تذت َ پزداختً اَ  ماشای بً

.شذي مز کب را جىظی طُءاطتفادي  
 
 
 

 در مقابل ؽزف اػتماد َ مُقؼيت اس اطتفادي طُء-۳
 فزد مثال :جىظی رابطً بزقزاری بزای سَر اػمال

 یا خزدطاتی بچً دختز بُدن دفاع بی اس کً بشرگظاتی
 بز زی یا َ وظبت بذتيل يا َ ميکىذ اطتفادي سوی

 جىظی ار باؽ بزقزاری بً را اَ دارد َی اس کً ؽبقا ی
 َ ٌا آقا حاج َ آخُوذٌا مثل .ميکىذ َادارد يا َ  شُيق

 راوتخُار َ بظيجی خُاٌز َ َابظتً ٌای خاوم حاج
 َ مادر، َ پذر مذرطً، (فزقً ) حکُمتی – دیىی مؼ م
  َ کزدي اطتفادي خُدطُء مُقؼيت اس کً رئيظی يا اقُام
 را خُد شاگزد َ کارمىذ َ امت َ کُدک َ فاميل َ فزسوذ

.ميذٌذ قزار فشار  حت            
 کُدکان بخظُص  افزاد خظُطی فؼای بً  ؼزع ٌزگُوً

 باػث کً آوٍا َخُاطت شزايؾ اس آوٍا درک بذَن سوان َ
 آسار شُد فزد در  حقيز احظاص َ رَحی فشار آمذن َارد

 بچً کزدن، طيغً بىابزايه .اطت جىظی طُءاطتفادي َ
 یا ماتی فقز بخاؽز ٌا بچً دختز َ ٌا بچً پظز با باسی

 فحشا اشاػً ػُام شان، َ آخُوذٌا  ُطؾ فزٌىگی
 مزاکش کزدن دایز َ  فزقً فقٍای ٌای رطاتً  ُطؾ

 بمىظُر  ک يف جشه َ آخُوذی یابی طيغً فحشای
 بُ  َ افزاد کزدن دطتماتی گفته، مت ک طُدجُیی،

 مشاحمت َ افزاد راي طز بز چزاوی،ايظتادن چشم َ سدن
 جزایم جشَ ٌم دطت ايه اس مظائ ی َ خياباوی ٌای

.رَوذ می بشمار جىظی   ٌای اطتفادي طُئ َ آسارٌا     
در فزٌىگ ٌايی کً آمُسع جىظی شزايؾ رَحی ؽزف 
مقابییل را در بییز ومییی گيییزد مثییل ایییزان اشییغاتی َ مزکییش 
تىذوی اع مُارد آسار جىظی َ کشته بچگی َ  ٍاجمات 

طییادَ خيظییتی  ُطییؾ اق يییت کُچییک  –پییذَفي ی   
.               آخُویییذٌا َ ػىاطیییز فزقیییً اشیییان شیییايغ  یییز اطیییت

 .............................................لندن –م . ارسالی از میترا    

                                                             



البته آمارهای مربوط به اين مسئله دقيق نيستند چون به داليل زيادی از 

 جمله داليل زير افراد ممکن است

:گزارش اين وقايع به مقامات را در اولويت قرار ندهند  

 

در چنگال آخوند اشغالگر  يا والدين اجير شده در فرقه در ايران و •

 خارج فرد نميتواند يا ميترسد و يا نميداند به کجا و چه کسی مراجعه کند

فرد نميداند که اين کاری که انجام شده آزار جنسی بوده و کاری نيست •

 که همه انجام می دهند

ترس از آبروريزی و بيکار شدن و و شکستن حرمتهای شخصيتی، •

 فاميلی و خانوادگی

ترس از اينکه متهم به ال مذهبی و مرتد شدن به فرقه شيعه آخوندی و •

 دروغگويی و هرزگی شود

فرد آزار دهنده شخص را تهديد کرده که اگر موضوع را بازگو کند •

خودش و يا عزيزانش تاوان آن را بر طبق قوانين فقه فرقه شيعه 

 آخوندی يا حکومتی باز پس خواهند داد

افرادی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند بسته به نوع اين آزار و 

اثری که روی آنها داشته ميتوانند دچار اختالالت ريشه دار جنسی شوند 

بطور مثال فردی که بخصوص در دوران خردسالی و يا نوجوانی 

مورد صيغه و تجاوز و آزار بوده در برقراری ارتباطات جنسی در 

:آينده ممکن است دچار يک و يا چند مورد از اين حاالت شود  

 

از برقراری ارتباط جنسی واهمه داشته باشد•  

از برقراری ارتباط جنسی بشدت سرباز بزند•  

به رابطه جنسی به عنوان يک وظيفه نگاه کند•  

در برانگيخته شدن جنسی مشکل داشته باشد•  

در صورتی که کسی به او دست بزند احساس انزجار، ترس و •

 عصبانيت پيدا کند

 

در حين برقراری ارتباط جنسی نتواند در لحظه حظور داشته باشد و •

.از نظر فکری فرسنگ ها دور باشد  

 

در روابط جنسی وسواس گونه و نامتعارف وارد شود•  

 

برای خانم ها درد در هنگام دخول و يا غير ممکن بودن دخول بر اثر •

 انقباضات غير طبيعی دهانه واژن

 

برای آقايان مشکالت نعوظ و عدم کنترل بر روی زمان انزال•  

تمايل داشتن به برقراری جنسی به همان صورتی که در هنگام آزار •

 جنسی اتفاق افتاده

 

خودآزاری جنسی و ديگر آزاری جنسی•  

فهرست باال تنها موارد شايع را در بر ميگيرد اما اين اثرات ميتواند از 

بطور کلی اکثر اين افراد در . يک فرد تا فرد ديگر کامال متفاوت باشد

برقراری ارتباطات با ديگران دچار مشکل هستند به اين صورت که يا 

.بيش از حد صميمی ميشوند و يا از حد خاصی جلوتر نميروند  

 

اين نکته هم شايان ذکر است که آزار و سوء استفاده جنسی چه برای 

مردان و چه برای زنان، چه برای کودکان و چه برای افراد مسن وجود 

دارد و با وجود اينکه زنان و کودکان بيشتر مورد آزارهای جنسی قرار 

.ميگيرند اما مردان و افراد مسن هم از اين قاءده مستثنا نيستند  

 به خواره شير نوزادان به جنسی دادن آزار فتوی اسناد از يکی

 با عواملشان و آخوندها  صيغه  و تجاوز و تکليف سن زير باالی

 آخوند الوسيله تحرير نکاح از نقل تکليف، سن باالی های بچه دختر
 فقهای فتوی شرح – ای خامنه علی آخوند ترجمه به خمينی هللا روح
 (؟!!!همسری ) ای زوجه کسيکه– دوازده مساله :آخوندی شيعه فرقه
 جايز او برای او (؟!!!مقعدی سکس ) وطی دارد سال نه از کمتر
 اما ،(ای صيغه ) منقطع چه و باشد دائمی زوجه اينکه چه نيست
 ) تفخيذ و گرفتن آغوش و شهوت به لمس قبيل از گيريها کام ساير

 خواره شير چند هر ندارد، اشکال ( ران به تناسلی آلت ماليدن
خمينی امام (؟)!!!باشد  

 در )هاشمی خانواده (شهيد بنياد در کودکان و زنان ) کروبی تصاوير، شرح

 آستان در ) طبسی واعظ و آخوندی علميه های حوزه (ای فيروزه دختران باند

 زنان و سن زير کودکان به تجاوز های شاخه سر و مروجين از (رضوی قدس

آخوندی صيغه به موسوم شيعه فرقه فقهای فتوی طبق بضاعت بی  يازده 



 نممم

 در اینبار اسکاتلندیارد و انگلستان قضایی سیستم

  تروریستها آزاری کىدک و قىادی با مقابله آزمىن

 را انگلستان خاک در اسالمی جمهوری قوادان های شاخه زیر از تن چهار یارد اسکاتلند پیش چندی

 را پولدار و عیاش توریستهای به سن زیر نوجوانان و کودکان عرضه و فحشا باند تاسیس جرم به

 در اسالمی جمهوری قوادان های شاخه سر اینبار .داد اینکشور قضایی سیستم تحویل و بازداشت

 اسالمی ظاهر به و رژیم ساخت مرکز سرپرست معزی آخوند مثل انگلستان شهرهای سایر و لندن
 .دارند قرار مقابله صدر در اسالمی جمهوری عوامل و وابستگان و کاردار و سفیر و انگلستان

 با شدن صیغه جهت ساله نه دختران آمادگی دادن نشان برای لندن در تکلیف رسمی جشن گرفتن

 حقوق و بریتانیا حقوقی قوانین خالف بر که انگلستان در اسالمی جمهوری مشتریان و آخوندها

 این علیه بر ناچارگونه چالشی به را اسکاتلندیارد و قضایی سیستم است، ملل سازمان در کودک

 نوجوانان و کودکان و جامعه به بسط و شیوع قابل خطرناک یافته سازمان تروریستی جنایت و فساد

 شهروندان و سیاسی پناهندگان از برخی طرف از – است کشانده  اکناف و بریتانیا قلب در  انگلیسی

                                                                         انگلستان مقیم تبار بریتانیایی – ایرانی
 دوازده



 اتحاد ملی

 سیزده

جهت کارمندان و مسئولین  فوری ابالغیه

 سفارتهای اشغالی ایران در جهان
 شورای هماهنگی دولت موقتبدینوسیله به کلیه کارمندان و پرسنل سفارتها و کنسولگریهای اشغالی ایران میرسد که 

اکثریت حاظرین  در جلسه مورخ بیست وششم اسفند هشتاد و نه، ابالغیه زیر را با تایید و تصویبدر تبعید ایران 

.                                                                                               تصویب و در دستور کار گذاشت  

 متن ابالغیه مصوب

 با توجه به اینکه مشروعیت مردمی حکومت اشغالگر ایران موسوم به جمهوری اسالمی بطور کامل از بین رفته است

رژیم در معرض سقوط کامل در آینده ای بسیار نزدیک توسط مردم ایران و شورای هماهنگی قرار گرفته است،  و

و  رایزنهابنابراین برای حفظ منافع ملی کشور پس از براندازی مردمی در حوزه های ماموریتی به همه کارمندان، 

.         ای اجرا در اسرع وقت ابالغ مینماییمکاردارها و سفرا در همه کشورهای خارجی بندهای مصوب زیر را بر

     

هر چه سریعتر با سرپرستت شتورای همتاهنگی جنتاب آقتای کارمندان و کلیه پرسنل اداری رسمی و قراردادی  –الف 

علی بفرویتی تمتاس حاصتل نماینتد تتا بترای تحویتل گترفتن مجتدد وظتایف ختود در ستفارتها و کنستولگریهای آزاد شتده 

ای منتافع ملتت بتزر  بدیهی است هر گونه کوتاهی و تاخیر در این هماهنگی ضتروری کته در راستت هماهنگ گردند.

                      پوشتتتتی نمیباشتتتتد. مچشتتتت و اغمتتتتاض هیچگونتتتته استتتتت قابتتتتل ایتتتتران در اینشتتتترایط حستتتتاس کشتتتتور صتتتتادر گردیتتتتده

                           

در جلسات آتی در مورد ایشان  ر چه سریعتر تماس حاصل نمایند تاایران نیز هسفارت های اشغالی رایزنها ی  –ب 

                                                                                                           . گیری گرددنیزتصمیم 

                           

تماس  با سرپرست شورای هماهنگی نیز بدون فوت وقت سفارت ها و کنسولگریهای اشغالیی کارداران و سفرا –ج 

موقت سفارتها و کنسولگریهای به وزارت امورخارجه دولت موقت در تبعید ایران  حاصل نمایند تا در مورد تحویل

                                                                     بصورت شفاهی و کتبی دستورات خود را دریافت دارند.

  

 جهت تماس شما                                                                                                                                         

                                                                                                                                       پست الکترونیک :

                                                                                                                 dolatemovaghat@yahoo.com 

                                                                                                               Mobile: +44 (0) 780 123 8881 

 تار نما: 

www.dolatemovaghat.org  

                                                                      :سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران

                  بیست و ششم اسفند یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی                                                –علی بفرویی  
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گفتگووور زض هووو ض  یککک  

کمربندددذ ت ضیرچووو  

           اسددد   سددد   

ؼنتی و مسضن ( اؼالمیؽتی)    
زض ایطان و ذ وضمی ن         

 

نریؽونس  تتو م موس  رابرت درایفدس  

ؼو   اؼووه توو  هنؼنوران ذ طنگوو ض   و  ووگط  15
زؼه انسضت ض تحمیك و نرشتن ممو ت  تفیوی ی 
زضه ض  ضویساز  ی ؼی ؼوی  التیو زی و مؽو    

 2001ؼو   . مطهرط هو  امنیوه م وی یمطیت ؼوه
ترؼط مج   هطضؼی ذ طنگ ضی زان وگ   ت ب یو  
هوو  ػنووران ذ طنگوو ض   و  ووگط هطخؽووت  انتروو م 

مم ت  او زضه ض  نمش نفه زض حب   یمطیتو  . شس
زض  Project Censoredه  ػطاق هطنس  خو یع  او  

ضاهط  زضایفرغ زض هطن مو   و ی . شس 2003ؼ   
ت ریعیرنی  طشب ضی شطته زاشت  و زض ضوظن مو  
   و مجال  مؼت ط و تطلی ذورا  متؼوسزی مم  و  
. نرشت  اؼه  

ؼوتت م ط  11ت ض این نریؽنس  زض ؼ  ن ی هؼوس اظ 
  تحمیوووك و هطضؼوووی و نرشوووتن ممووو ت  2001

 طشب ضی زضه ض  حب   یمطیت  ه  ػطاق و اف و ی 
اشر صی چرن احبس چ  ی و نن ز و ی  ننو نی 
م ننوووس ازاض  ططحنووو ی ویووو    نتووو گرن و هطن مووو  
مح فظوو  توو ضان نوور هووطای ذ وضمی نوو   خ ؼرؼووی 
 وو ی التیوو زی ؼوو ظم ن ؼووی    یب نتوو ضی  وو ی 
صووس   می یوو ضز زتضی  نتوو گرن هوو  ت ضذ نوو   وو ی 

نریؽوونس  . اؼوو ح  ؼوو ظی و  یووط  هوورز  اؼووه
انگیووع  ذوورز زض نرشووتن تتوو م ضا چنووین ذالصوو  

 ووط تووطزن ح موو   وو ی مفموورز  زض میوو ن : "میتنووس
می یرنن  خب   ای ت  زضهو ض  اؼوالس ؼی ؼوی و 

ؼووتت م ط  11ؼی ؼووتن ی ایوو ت  متحووس  هؼووس اظ 
." نرشت  شس   

 ووسك تتوو م   ؼوود زازن هوو  ایوون : "هوو  لوور  او
چگسندددد بدددذ بدددد ایددد  : "ؼووارا  اؼوووه توو 

"  خمصد دچار بذیم؟                         
: زض ازام    ؼد ه   طؼش ه ت میررانیم  

زض این تت م لیس زاضس ه  هر ی اظ این ؼوارا  "
  ؼود ز وم تو  چووطا زو وه یمطیتو  و هؽووی ضی اظ 

خنوو   "ؼوو    50متحووسینش هوو  مووس  هوویش اظ 
ضا هو  ػنوران شوطت یی مب ورم " ضاؼه اؼالمی

هطذورضز . زض خنگ ؼطز هوطای ذورز انترو م تطزنوس
من زض این تت م ه  صرض  یك مرضخ نیؽه  ه تو  

هروش وؼویؼی اظ . ه  ػنوران یوك ذ طنگو ض اؼوه
تتوو م هووط   یوو  میوو ح    وو ی طوورتنی هوو  شووب ض 
ظیووو زی اظ مووو مرضان هووو  ؼووو هم  وظاض  ذ ضخووو   
ؼ ظم ن ؼی    نت گرن و ض  طان هروش ذیرصوی 
اؼه ت  زض هؽی ضی اظ ضویساز  ی نیم لطن اذیوط 

تمطی وو   بوو  ی . . . شووطته فؼوو   زاشووت  انووس 
 افطازی ت 

ه  ینن  می ح   تطز  اس مب     ن ػ نی 
و مؽتنس و  ب  ی ول یغ منسضج زض تت م 
."  بطا  ه  شتط من هغ مرثك اؼه  

این تت م تال  ه  هطذی اظ  طؼ ون ی "
ینوو نی توو  اظ   ووتی  نی زو ووه یمطیتوو  اظ 
ضژیم تنرنی ح تم هط ػطاق ت  ظیط ض  طی 
ضاؼه افطاطوی موص  ی و اصور  گطایو ن 
شیؼ  ططفساض ییه هللا   ی ایطانی اؼه 

هوووطای . تؼجوووی میتننوووس    ؼووود میس وووس
ینن یی تو  ز ورا ػ افتو زن ت ورض  یی 
چرن میوط  ؼورضی   ا جعایوط    تؽوت ن و 
زیگوووط ت ووورض  ی ذ وضمی نووو  و یؼوووی ی 
خنوورهی ظیووط ؼوویبط  اؼووالس ؼی ؼووی 
 ؽتنس تال  هطذی اظ زتیو  ایون  سیوس  

. . .                ترضیح زاز  می رز  
:                           زض ازام  میررانیم  

خووسا  "امووطوظ هوو  ؼوو زگی صووح ه اظ "
ام  زض ایون تتو م ن و ن . می رز" تبسنن 

زاز  می رز ت  اظ چنس ز   ل   اظ یو ظز  
ؼتت م ط متؼیی تطین و ت ض ت ت  توطین 
فؼووو تن ؼووو ظم ن  ووو ی اصووور  گوووطای 
اؼالمی هری   خن   افطاطوی ین اتروط هو  
زو ز ی  هو  ػنوران متحوسین زو وه  و ی 
انگ وویػ و یمطیتوو  موورضز اؼووتم    لووطاض 

او  ینت  ضس تبرنیؽه   یی : میگطفتنس
زوس ینتووو  . ؼطؼوووره و هیوووطحم هرزنوووس

 خدددامل  گددد   رایدددای   ر ددد     
 اننذ جمال ع ذامناصدر در ( سكسالر)

.   صر و دكتر  صذق در ایدرای بسدندذ
              
ضاهووط  زضایفوورغ ؼووتػ هوو  ؼوو ز  ز ووی 

:                  شگفه انگیعی مینریؽس  
  ایوووو ت  1950زض ؼوووو  ن ی ز وووو  ی "

متحس  فطصوه ین ضا زاشوه تو  هو  م وی 
گطایوووووو ن تنوووووو ض ییووووووس و هؽووووووی ضی اظ 
ؼی ؼتبساضان یمطیت   وم زض والوغ چنوین 

اموو  ؼووطانج س م ووی .  ی وونن ز میتطزنووس
گطایووو ن خنووو ن ؼووورس هوووطای شوووطته زض 
م وو ضظ  ػ یوو  شوورضوی هوو  ػنووران افووطاز و 
نیطو وو ی  یطل هوو  اػتبوو ز تنوو ض گصاشووت  

زض ػرض ه  ؼ  ن ی   ی نی ز و  . شسنس
ت  میطؼیم ای ت  متحس  خو ی  1950ی 

ینتوو  زؼووه اتحوو ز هوو  ؼووری نیطو وو ی 
(ؼوووترتض)تطلووی ذووورا   یطمووص  ی  زض  

ذ وضمی نوو  و ت وورض  ی ػطهووی زضاظ تنووس 
متحووس نیطو وو ی اضتجوو ػی اؼووالس گووطای 
ػطهؽت ن گطزیس و زض نتیج  زو وه یمطیتو  
ه  خ ی زوؼتی ه  خب   ػ سا ن صط ػنس 
."اتح ز ه  ذ نسان ؼؼرزی هؽه  

نم  اظ ؼ یه اینتطنتی ضاهوط  زضایفورغ )
Robertdreyfuss.com)  
ضاهط  زضایفرغ ه  وخرز ینت  ذورز  تو ضید 
 بت ضی  یاوه  و ی ح تبو  انگ ویػ و 
یمطیت  ه  اؼالس ؼی ؼی ضا اظ اواذط لوطن 

ت  ه  امطوظ ه  زله می شت فس و 19  

والؼی چنین  بت ضی ضا  دالیل

( م  ضظ  ه  نیطو  ی م ی و چو )
ه  ضوشنی ترضیح میس س  امو  اظ 
ؼی ؼه یمطیت  زض تبك هو  ایون 
ػن صووووط و نیطو وووو ی مطتجووووغ و 
زؼووووه ضاؼووووتی هوووو  ػنووووران 

: ی ز تطز  و مینریؽس" اشت   "  
اشت    زوس ت  زض تتو م یشوت ض "

می رز  این اؼه ت  زض ز و  ی 
  زض اوج خنوووووگ ؼوووووطز و 1950

م  ضظ  هط ؼوط تنتوط  ذ وضمی نو   
ایووو ت  متحوووس  اظ ضشوووس ؼوووطیغ 
زؼه ضاؼتی   ی اؼوالمی زض 
ایوون منبموو  اظ میووط گطفتوو  توو  

زض . افغ نؽووت ن   ووتی  نی تووطز
میوووط  انرضؼووو زا  هووو  اذوووران 
ا بؽ بین زوه ض  اخو ظ  فؼ  یوه 

ایوووو ت  متحووووس   . یظازانوووو  زاز
اؼووطا ی  و اضزن اظ خنووگ اذووران 
ا بؽوو بین ػ یوو  زو ووه ؼوورضی  

افعون هوط ین هوطای . حب یه تطزنس
نرؽتین ه ض  تتو م ایون والؼیوه 
ضا اف   میتنس ت  زو ه اؼطا ی  
هوووو  احبووووس ی ؼووووین و اذووووران 
ا بؽ بین زض تطان   طهی و نوراض 
 ع  تبك تطز ت  گوطو  حبو غ ضا 
." ه  وخرز یوضز  

نریؽووووونس  ؼوووووتػ زض مووووورضز 
زیگوووط زو وووه یمطیتووو  " اشوووت   "

:                           مینریؽس  
زو ووووه یمطیتوووو  اظ خنوووو زگطان "

اؼووالمی زض افغ نؽووت ن حب یووه 
این نرع   تی  نی اظ موستن  . تطز

 وووویش اظ زذ  ووووه شوووورضوی زض 
ی وو ظ  1979افغ نؽووت ن زض ؼوو   

شوووس  هووورز و ضی ووو   ووو ی ین 
هطمیگطزز ه  فؼ  یتنو ی مرفی نو  

 1960ؼ ظم ن ؼی  اظ ز    و ی 
ضشووووس . زض افغ نؽووووت ن 1970و 

اؼالس گطای ن زؼوه ضاؼوتی زض 
افغ نؽت ن منجط ه  خنگ زاذ ی 
زض ین ت رض و زض ؼو  ن ی ز و  

و ضوی ت ض یمسن ط   و ن  1980ی 
و ی وو ظ فؼ  یووه اؼوو م  هوون تزن 
هووطای هوو  وخوورز یوضزن ا م ػووس  

(  ب نج ." )گطزیس  
ضاهط  زضایفرغ زض زن     ترضویح 
ذرز زضه ض  انگیوع  نرشوتن تتو م 
مب ی خو   ی ضا مبوط  میتنوس و 
: مینریؽس  

آیدددا دسدددی راسدددت   دددا  "
اسددد    بدددذوی نیدددت  ان  
دومدددی آ ریكدددا   تسان دددتنذ 
 وجسد دابتد بابنذ؟       

 اتحاد ملی

 پانزده





 
:                   و دس پاعخ مینویغذ  

. البته میتوانغتنذ وجوود داؽوته شاؽونذ"
این كتوا  شوشاط فشاوذاسائ ریووسط روفیوه 

اموووا رشدیوووذط ن یتووووائ . نوؽوووته نؾوووذ 
داؽووك كووه ایووش ایووا د متوووذ  دس فووو  

جض ح ایوك م وه )جنگ عشد سا  دیگشط 
( جانبه اص دعك ساعوت  مواط اعو م 
ششمیگضیووذ ر ووش ایوون نیووشو شغوویاس ك تووش اص 
." آنچه میبود كه ؽامذػ مغتیم  

" اؽووتباماد"شووه دنبووا  ششؽوو شدئ ایوون 
دولك آمشیكا، ساششد دسایفوط فبیعتا مثل 
یوووور ؽوووورشونذ ریشروووووا  و عوووواد  د  
آمشیكوووای  شوووه نوووویوك دولوووك آمشیكوووا 

" اؽووتباماد"پشدارتووه و شووشاط وو    ایوون 
سامبشدط، سامكاسمای  سا شوه آنروا روهویه 

:                                      میكنذ  
شیوووشوئ كؾووویذئ نیشوموووایؼ اص وووشا   "

كوامؼ شؾوو گیش نیشومواط ن ووام  اػ 
دس راوسمیانووه، آعوویاط مشكووضط و ر ووی  
ااسط  م واس كشدئ سا  ششاط ایجاد دولوك 
مغتقل ا غ ین و كوؽوؼ دس كوامؼ 
رؾن  دس كؾوسماط مغ  ائ اص ای یپین 

.                یشاته را انذونضط و عودائ  
م ح وووه میكنووویم كوووه حتووو  یكووو  اص 
ربشنگاسائ موؽو نذ،  هواد  و وا وی شوین 
آمشیكووای  كووه كوؽووؼ داسد دس روواس  اص 
یشدونووه و دعووتگامراط اسربوواف ج عوو  
متع ووب شووه انوووواساد  وویم اشام یتوو  
شا   ش انذ و ششاط حفظ اعوتق   اكوشط 
رود اص شغیاسط مضایاط موادط شگوزسد، شوه 
دلیوول پووایین شووودئ آیووام  اػ اص سیؾووه 
مووواط ا توووواد عیاعووو    كشدمووواط 
مییووك حاك ووه آمشیكووا و شوو  اف وو  اص 
 وانین انباؽك عشمایه وو كه شیوضط جوض 
ساش ه ع  ه و راشعیك سا شش ن و  راشوذ ووو 
كل این اعالیتراط شغایك مخوش ، نواشودیش 

ر قو  " اؽوتبا "و اسرجا  سا شوه نووائ 
" نوویوك"كشد  و شش این رووس اعوك كوه 

. شه شنین مییك حاك ه اط كاسعاص اعك  
جنووگ عووشد، "دس مقالووه اط صیووش نوووائ 

كووه  ووشاس اعووك دس " جنگجویووائ مقووذط
" موادسجونض"ؽ اس  ژانویه وو اوسیوه مج وه 

شووه شوواد سعووذ، ساشووشد دسایفوووط اسربوواف 
رنگارنگ اع م عیاع  دعك ساعوت  
وووو شووویخ  اروووائ ال غوو  ین وووو شووا دولووك 
آمشیكا سا ششم  عارته و پزیشای  سعو   
پشصیذنك آیضنراوس اص ععیذ سمضوان  سمبوش 
ارووووائ ال غووو  ین دس كوووا  عوووفیذ سا 

این م  واد دس شرواسشو  . رؾشیح میكنذ
كنفشانظ پشام یت  هوسد م  ییشد  كوه 
اص عوط وصاسد راسجوه آمشیكوا و عواصمائ 

دس دانؾووووگا   1953عوووویا دس عووووپتامبش 
پشینغتوئ رشریب داد  ؽذ  شود و شنوذین 
نفش اص ن شیه پوشداصائ ش نذپایوه و اعوتادائ 
دانؾووووگامراط آمشیكووووا و مغتؾووووش ین 
آمشیكای ، انگ یغو  و كانوادای  و ریوش  
 شه

ووو و  سمبوووشائ یشومرووواط دعوووك 
ساعووووت  اعوووو م  اص كؾوووووسماط 
مغوو  ائ دس آئ ؽووشكك داؽووتنذ رووا 
دسشوواس  ام یووك اعوو م عیاعوو  و 
نقؼ آئ دس مبواسص  شوا ك ونیغوم شوه 

فبب عنذ . شوث و یفك و یو پشداصنذ
عشط كه اكنوئ شیشوئ آمذ ، مذف اص 
رؾوووكیل ایووون كنفوووشانظ ایووون فووووس   

:                   روضیح داد  میؾود  
دس ظامش این فوس وان ود میؾود كه "

كنفشانظ هشاا كوؽؾو  شوشاط شوا  
شووشدئ مع وموواد مووا دسشوواس  اعوو م 

ایوون ر ووامش د یقووا آئ شیووضط . اعووك
اما مذف . اعك كه موسد ن ش ماعك

وا ع  بواسد اص دوس موم یوشد آوسدئ 
ااووشاد شووانفورط اعووك كووه میتواننووذ 
دیووذیا  اعوو م  سا دس صمینووه موواط 
آموووصػ،  وووم، حقووو ، ا غووفه و 
شنواشش ایوون نووایضیش دس صمینووه عیاعووك 

اص میوائ نتوای  . .. اشمو  شنذط كننوذ 
مخت فووو  كوووه اص ایووون یشدم وووای  
میتوائ انت اس داؽك باسد اص رووش  
شخؾوویذئ و عوو ك و عووو  دادئ شووه 
جنبؼ نووصای  اعو م دس دسوئ روود 

نقووول اص عوووایك ." )اعووو م اعوووك
(              اینتشنت  ساششد دسایفوط  

نویغنذ  دس این مقاله اظرواس رعجوب 
میكنووذ كووه دولووك آمشیكووا شگونووه اص 
سمبووشائ شنووین یشومروواط مخفوو ، 
رؾونك یشا، و رشوسیغت  میخواموذ 
شووشاط رجذیووذ حیوواد اعوو م ح ایووك 
كنوووذ و دس پاعوووخ شوووه عووویوا  روووود 

:                                مینویغذ  
شنووین دیووذیا  و   كووشدط رووو ك "

اعاع  عیاعك ایوا د متووذ  دس 
آئ صمائ شود ششا كوه موش كغو  ضوذ 
ك ونیغك شود، متوذ ایوا د متووذ  

."                          ر ق  میؾذ  
و عووووپظ اضووووااه میكنووووذ كووووه دس 
مووواحبه شووا دمرووا نفووش اص موواموسائ 
 ذی   و الیشربه عاصمائ عویا كوه 
دس صمائ جنگ عوشد اعوا  شوود  انوذ، 
م ووه شووذوئ اعووتثنا و شووه نوووائ یوور 
اهل پزیشاته ؽوذ  اروائ كوشد  انوذ  
كه اص اع م شه نوائ عذط دس ششاشش 
یغووووتشػ ؽوووووسوط و ایووووذ ولوژط 
ماسكغیغووت  دس میووائ رووود  مووشدم 

.                  اعتفاد  ؽذ  اعك  
 
برای ما مردم ایررا،  تاراا اآ  ، 
جهررره ات دررره داشد تررر   رررای   
برررررای ین رررراد  برررراش اآ آبررررا، 
مامىشا، عالدرتب  سراآما، سردا  
وآاشت خاشجررررر  و وآاشت د رررررا  
 مریكررا اشتباتررات د ررارد  مدررا، 
 بنشی اآ شوحایده  دع  با

دسرررررایاتهای امآداررررری  مریكرررررا 
دس دوسائ جنوبؼ م و  ؽوذئ واییلدس 

هوونعك نفووك شووه سمبووشط دكتووش موووذ  و 
موشداد  28نقؼ این سوحانیوئ دس كودرواط 

و ششانووذارتن دولووك دكتووش موووذ  و نیووض 
جشیائ ع غو ه حوواد   سا مو  ؽونویم 

دسررایاتهای امآدارری كووه صیووش ن ووش 
 مریكا اتفاق ا ااد  و مآجر ب  سرىاش 
 رر ، شوحایدرره دسرره شاسررای بررر 

و قرر شت ددررری  1357مررىا ایبرر ا 
.           خ دآی و اترا دایش دردی   

 صم شه رزكش اعك كوه دس عوالراط اریوش 
شه دلیل شا  یشاتن ارت ف میائ عواصمائ 
عیا اص یر عو و پنتایوئ و كوا  عوفیذ اص 
عوط دیگش ؽ اسط اص ماموسائ  وذی   و 
شاصنؾغوووته عووواصمائ عووویا حاضوووش شوووه 
ااؾایشط یوؽوه موای  اص اعالیوك روود 
ؽوووووذ  انوووووذ و اص ایووووون سو ربشنگووووواسائ 
پخومؾگشط شوئ ساششد دسایفووط اص ایون 
مو عیك اعوتفاد  كوشد  و اعوشاسط سا شوش 

.                              م  عارته انذ  
دس ع وس شا  مذف اص نوؽوتن كتوا  سا اص 

دس صیووووش . صشووووائ نویغوووونذ  نقوووول كووووشدم
اشاصمای  اص كتا  سا كه مششووف شوه رواسیخ 
پنجا  و شنذ عوا  اریوش كؾووسمائ شوود  

.                                 اعك میآوسم  
)ساشووشد شیووش  R.Baer)  موواموس  ووذی   و
الیشربه عاصمائ عویا دس كتوا  روود صیوش 

" موووم روووواشگ  شوووا ؽوووی ائ"نووووائ 
:                                      مینویغذ  

دس پؾك م ه ط این سویذادما ساص حقیوش "
و كثیف  دس واؽنگتن وجود داؽوك و آئ 
اینكه كا  عفیذ شه اروائ ال غ  ین شوه 
نووائ متوووذط پنرووان  نگووا  میكووشد  شووه 

ایوون . هوووسد عوو ح   یووه ك ونیغووم
  یووواد پنروووان  اص عوووالراط دموووه ط 

شا ششادسائ دالوظ آرواص ؽوذ ووو آلون  1950
دالووظ دس عوواصمائ عوویا و جووائ اوعووتش 
دالووووظ دس وصاسد راسجووووه وووووو آئ مووووم 
منگووام  كووه شووش ك وور مووال  ششغووتائ 
عووعودط شووه اروووائ ال غوو  ین  یووه 

.                  بذالناهش هوه یزاؽتنذ  
اص دیذیا  واؽنگتن ج ا  بذالناهوش یور 

اص ن ووش آنووائ او هوونایی . ك ونیغووك شووود
شضسگ موش و اص ج  ه كانا  عو ض سا م   

من ب جنگ عشد، واؽنگتن . روامذ كشد
ایوش   : سا شه این نتیجه سعانذ  شوود كوه

.  بو  كنذ كه شه نفی ما شجنگوذ شوه شرتوش
ایش   رو یم شگیوشد كوه  تول عیاعو  
مجاص روامذ شود، شه شرتش ووو شوه ؽوشف  
كه دس حضوس ااشاد شوا اشمنوگ دس مووسد آئ 

( كتا  102هفوه ." )هوبت  نؾود  
دسایفووووط دس دنبالووووه نقووول  ووووو  شووووا  

:                                    مینویغذ   
دش حالی ت  دوله  مریكا و اییلدس "

و آدمكؾان  اصبا  تش باآی مدكردی    

 اتحاد ملی

 هفده



 بسیج َاصز عهیّ انًسهًیٍ اخٕاٌ ِیةْ
 اخٕاٌ كّ يیدْد َشاٌ شٕاْد يیشد،

 گزِٔ با ًْكاری حال در انًسهًیٍ
 َاو بّ ایزاٌ در اساليی تزٔریستی

 فداییاٌ بُیاَگذار .بٕد اسالو فداییاٌ
 ًْكاری در كّ بٕد انهٓی آیت اسالو

 درصدد سیا ساسياٌ با يستقیى
 ٌٛئیض بزٔةرد .بٕد يصدق دكتز بزاَداختٍ

 ٚ بٔگٍیض طزٚیض بٔتٍیجٕت طةبك ِةِٛر
 وٗ ِیىٕذ بػةرٖ آِزیىةیی وٕٛٔی ِظتؼزق

 بة رٚیةرٚ ِخةٌفت بٗ بٌّظٍّیٓ بخٛبْ تصّیُ
 بة طةسِةْ بیٓ پیٛٔذ بة رببطٗ در عبذبٌٕةصز
 دیگز عبةرت بٗ (ّ٘ةٔجة) ".بٛد بطالَ فذبییةْ
 ٔٗ وةػةٔی هللا آیت آْ ر٘بز ٚ بطالَ فذبییةْ
 دبػتٕذ ٔمغ ِصذق دوتز بزبٔذبختٓ در تٕٙة
 عبذبٌٕةصز جّةي بزدْ ِیةْ بس درصذد بٍىٗ
 عمیذٖ بیٓ بز درایفٕص رابزت .بٛدٔذ ُ٘

 ببتذبی در ٔةصز ُ٘ ٚ ِصذق ُ٘ وٗ بطت
 دٌٚت حّةیت بس حذٚدی تة آِذْ، وةر رٚی
 بة آیشٔٙةٚر دٌٚت بِة بٛدٔذ، بزخٛردبر آِزیىة
 یة" :وٗ دبػت عمیذٖ ٚ ٔبٛد ِٛبفك ٔظز بیٓ
 ٔظةِی پةیگةٖ ِة بٗ یعٕی ــ ٘ظتیذ ِة بة

 پیٛٔذیذ، ِی ِة ٔظةِی پیّةٔٙةی بٗ د٘یذ،
 بٔحصةربت رٚی بٗ رب خٛد وؼٛر ٘ةی درٚبسٖ

 رب السَ بِتیةسبت آٔٙة بٗ ٚ ِیىٕیذ بةس ِة
  صفحٗ) ".٘ظتیذ ِة عٍیٗ ٚگزٔٗ ــ  ِیذ٘یذ

 ّ٘ةْ درطت" :ِیخٛبٔیُ بدبِٗ در (108
 در طیة وٗ ربطتی دطت بطالِی گزٚ٘ٙةی

 بٗ ِصذق دوتز بزبٔذبختٓ بزبی 1953 طةي
 رب ػةٖ 1979 طةي در وزد ِةٌی وّه آٔٙة

(109 صفحٗ) ".بزبٔذبختٕذ  

 
وتـةت گٛػـٗ  115ٚ  114در صفحةت 

ـــة  ٘ـــةیی بس ِصـــةحبٗ ٔٛیظـــٕذٖ رب ب
بٌٚیٓ ِةِٛر طةسِةْ طیة بٗ ٔةَ جةْ 
: ِیخٛبٔیُ J.Wallerٚبٌز              

فـــزدی وــــٗ ِظـــاٌٛیت عٍّیــــةت "
ِخفی طـةسِةْ طـیة در بیـزبْ ِیـةْ 

ـــــةٌٙةی  ـــــة  1946ط رب بدبرٖ  1953ت
»               .ِیىزد جةْ ٚبٌز بٛد  

جةْ ٚبٌز در ِیـةْ عؼـةیز لؼـمةیی، 
بختیــةری ٚ وــزد وــةر ِیىــزد، در عــیٓ 
حةي وٗ جةطٛطـةْ طـةبك آٌّـةْ رب 
. بزبی طةسِةْ طیة بطـتخذبَ ِیىـزد

:                بٚ بٗ ٔٛیظٕذٖ ِیگٛیذ  
وةػةٔی ِّٙتزیٓ ر٘بز ِذ٘بی بـٛد 
ٚ بس بیٓ رٚ بة بٚ رٚببط ٔشدیىـی بزلـزبر 

: طپض بة ٌبخٕذ بدبِٗ ِیذ٘ذ. وزدَ  
ـــة گـــ  رٔگـــی " ـــت هللا رب ب چٙـــزٖ آی

بٚ ببتــذب ِــذتی جٍــٛ . ٔمةػــی وــزدَ
ِٓ ٔؼظت، بِة بمیـٗ ٔمةػـی رب بس 

ٚبٌز تةییـذ ." رٚی عىض بٚ تّةَ وزدَ
. ِیىٕذ وٗ آیت هللا ِةِٛر طـیة ٔؼـذ

ِـة آیـت : "بِة بالفةصٍٗ بدبِٗ ِیذ٘ـذ
هللا ٘ة رب ِةِٛر ِظـتمیُ خـٛد ّٔـی 

»                                  .وٕیُ  
آیة طةسِةْ : ٔٛیظٕذٖ بس ٚبٌز ِیپزطذ

طیة ِظتمیّة بٗ وةػةٔی پـٛي دبد  
".          بٍٗ: "بٚ در جٛبت ِیگٛیذ   

پٌٛٙة ُ٘ بزبی خٛد : "ٚ بدبِٗ ِیذ٘ذ
پــٛي . وةػــةٔی ٚ ٘ــُ عٛبِــً بٚ بــٛد

 بزبی برتبةط گیزی، پخغ بعالِیٗ

ــٙز  ــٛبی ػ ــغ جٕ ــزٖ در بخ ــشٖٚ ٚ ری ٚ ج
“.                                          تٙزبْ     

بٗ دٔبـةي آْ رببـزت دربیفـٛص تٛطاـٗ ٘ـةی 
پؼت پزدٖ بزبی بزبٔذبختٓ دوتز ِصـذق رب 

ٚ تـة ( 117ٚ  116صـفحةت )تٛضیح ِیذ٘ذ، 
بٗ طةئمٗ ی فىزی بع بٗ طٛی وةػةٔی 
ــذبییةْ بطــالَ گــزبیغ  ــٛبت صــفٛی ٚ ف ٔ ٚ
دبػت ٚ بس طزفذبربْ رٚحةٔی ِحةفظٗ وـةر 

وةػـةٔی در . . . آیت هللا بزٚجزدی ٔیش بـٛد 
بیٓ ٕ٘گةَ ِزػذ خّیٕی بٛد ٚ آیـت هللا بس 
دطــتٛر وةػــةٔی در ِخةٌفــت بــة ِصــذق ٚ 
." ِٛبفمــت بــة بزگؼــتٓ ػــةٖ تبعیــت  وــزد

(119صفحٗ )    
ـــٗ  ـــٛط ب ـــةت ِزب ـــُ وت اَقالالالال  فصـــً ٔٙ

ایزاٌ ٔ دخانت فعال دٔنالت   1978الال79
آيزیكالالا در آٌ الالالال  ازالالم اس أایالالم سالالال 

یعُالالی دٔ سالالال ززالالم اس  یالالزٔسی  1977
در ایالالٍ فصالالم بالالٕی ِ . اَقالالال  اسالالت

َقالالد دٔ يٓالالزِ  زاًْیالالت در فالالزاْى 
آٔردٌ يقالالديات اَتقالالال زالالدرت اس شالالاِ 
: بالالّ آیالالت ی خًیُالالی آشالالكار يیشالالٕد
یكالالی ریرالالارد كالالاتٕو يالالايٕر كُٓالالّ كالالار 

ابالالالزاْیى سالالالاسياٌ سالالالیا ٔ دیگالالالزی 
ــةت ِیخــٛبٔیُ 234در صــفحٗ . یالالشدی :    وت

                                  
ــت " ــی دٌٚ ــةتَٛ بس ِــةِٛربْ بِٕیت ریچــةرد و

ػــیٖٛ تفىــز "آِزیىــة بــٛد وــٗ بدعــة دبػــت 
.                       رب درن ِیىٕذ" ػیعی  

 هجده

، محمود مراد خانی    



 عًهیبت گزِٔ عضٕ 1950 ی دّْ أایم در أ :يیخٕاَیى ادايّ در
 اطتبد 1958 در كبتٕو . . . ثٕد ایزاٌ در طیب طبسيبٌ يخفی

 يخفی عًهیبت ٔ طیب طبسيبٌ در ايب شذ، پیتزسثٕرگ داَشگبِ
 ثب 1970 ٔ 1960 ی دّْ در را خٕد ی راثطّ ٔ يبَذ ثبقی آٌ

 حفع ــ يهی چّ ٔ يذْجی شخصیتٓبی چّ ــ شبِ يخبنفبٌ
 خًیُی تجعیذ دٔراٌ در 1978 طبل در كّ َفز دٔ ثب ثٕیژِ أ .كزد
 َشدیك ثظیبر ی راثطّ ثٕدَذ أ يشبٔریٍ تزیٍ َشدیك اس پبریض در

  .زادي قطب صادق دیگری َ یسدی ابراٌیم یكی :داشت
 مسافرت آمریكا بً یا سالٍا (زادي قطب َ یسدی) دَ ایه

 اخُان با دَ ٌر َ بُدود كردي زودگی آوجا در یا كردي
 ایه در یسدی ابراٌیم .داشتىد وسدیك ٌمكاری المسلمیه

 اسالمی ٌای اوجمه (المسلمیه اخُان با رابطً) رابطً
                                                                                 “.وٍاد بىا را

 كبر ایزاٌ در طیب يبيٕر عُٕاٌ ثّ كّ ُْگبيی كبتٕو ریچبرد"
 ایزاٌ در 1950 ی دّْ أاطظ در را یشدی اثزاْیى ثبر أل يیكزد،
 در یشدی .كزد ثزقزار َشدیكی دٔطتی أ ثب ٔ كزدِ يالقبت

 ٔ رفت يتحذِ ایبالت ٔ پبریض ایزاٌ، يیبٌ 1960 ی دّْ طبنٓبی
 آیت طزفذار ایزاَی يذْجی فعبالٌ ٔ سادِ قطت ثب ٔ يیكزد آيذ
                                                    ».يیكزد كبر خًیُی هللا

  :يیُٕیظذ ادايّ در درایفٕص
 ثّ ایزاٌ اس كّ طزی ْبی تهگزاف در ،1978 طبل أایم در"

 كبتٕو ریچبرد اطى يیزطیذ طیب طبسيبٌ ٔ آيزیكب خبرجّ ٔسارت
 ایزاٌ در آيزیكب طفبرت يبيٕر اطتًپم جبٌ .يیشٕد ظبْز دٔثبرِ

 .يیكُذ يالقبت خًیُی طزفذاراٌ جُجش رْجز تٕكهی يحًذ ثب
 يی را كبتٕو ریچبرد پزٔفظٕر آیب يیپزطذ أ اس تٕكهی يحًذ

 چك كبتٕو ریچبرد ثب را أ اطى كّ يیخٕاْذ أ اس ٔ شُبطیذ؟
“.كُذ                    

 
  :يیُٕیظذ ٔ يیكُذ ثزيال را پزاًْیتی َكتّ َٕیظُذِ ایُجب در
 َٓضت رْجز ثبسرگبٌ ٔ تٕكهی ثب اطتًپم قجم ْفتّ چُذ"

 ریچبرد ثّ اشبرِ ثب آشكبرا ــ تٕكهی ٔ يیكُذ يالقبت آسادی
 دٔنت آیب كّ يیپزطذ  اطتًپم اس عجیجی طٕر ثّ ــ كبتٕو
 در خبرجّ ٔسارت كبَبل اس ثیزٌٔ "ای جذاگبَّ كبَبل" كبرتز

                   (كتبة 235 ٔ 234 صفحبت) "دارد؟ طفبرتخبَّ
  :يیگٕیذ اطتًپم ثّ طپض تٕكهی يحًذ

 خبرجّ ٔسارت يبيٕر كبتٕو ریچبرد كّ سيبَی در آسادی َٓضت"
 دادٌ ثّ ٔ اطت گذاشتّ أ اختیبر در فزأاَی اطالعبت ثٕد
 ٔ رفت ثّ كبتٕو ریچبرد . . . اطت دادِ ادايّ اطالعبت ایٍ

 پبریض در ٔ يیذْذ ادايّ پبریض ٔ تٓزاٌ يیبٌ خٕد ثزگشت
 يالقبت سادِ قطت ٔ یشدی اثزاْیى ٔ خًیُی هللا آیت ثب

  (235 صفحّ) ".يیكُذ
) َبص چبرنش C.Naas) ثّ 1978 ژٔئٍ در آيزیكب طفبرت يبيٕر 

 خبرجّ ايٕر ٔسارت در ایزاٌ يیش يظئٕل پزشت ُْزی
 كبتٕو، ریچبرد  كّ اطت جبنت ثظیبر يب ثزای" :يیُٕیظذ
  اصهی راثطّ ُْٕس يیكزدیى فكز يب اس َفز چُذ كّ ًْبَطٕر
 ثّ حبضز (تٕكهی) آَبٌ خٕد ٔ آيزیكبطت ثب آزادی وٍضت

                                  (ًْبَجب) ".اطت يطهت ایٍ تبییذ
 پیزٔسی آطتبَّ در اَقالة ٔ يیزطیى كّ 1978 دطبيجز ثّ

 ریچبرد كّ يیذْذ َشبٌ خبرجّ ٔسارت طزی تهگزاف اطت،
 ایٍ در ايب . . . اطت آيذِ تٓزاٌ ثّ يخفی طٕر ثّ كبتٕو
 دیگر َ زادي قطب یسدی، يیبٌ يیكزد كٕشش كبتٕو يٕقع
 طٕر ثّ خبرجّ ٔسارت كبَبل اس خبرج طزیقی اس خمیىی یاران

  (ًْبَجب) .كُذ ثزقزار راثطّ ٔاشُگتٍ يقبيبت ثب عهُی
                                   :يیگٕیذ كتبة َٕیظُذِ ثّ پزشت

 نوزده



رّقبر  . ها ًظبت بَ عرزق  ًررزقى برْ  ن"
هیاى عزق  ّ ق زقى برَ ارا یي یرز ي طر   
رطرری ٍ بررْ  ّ یویٌرر  ًیررزا  رر     قس 
ص قم حظیي  ق ت ّ هیخْقطت قًقالب 

عرزق  ه ونٌرا . یْ  رق بَ عزق  صا ر كٌ 
بَ  ا  هیآّرم كَ . قس ُ فِا  عو ٍ قّ بْ 

هرري ُوررَ قتالعرراا  ربررارٍ عررزق  رق بررَ 
 ربرررارٍ یزفیرررت : هقاهررراا ق زقًررر   ق م

ًظاه  عزق ، قطتقزقر ًیزُّرا  ًظراه  
." آى كشرررررْر ّ ُررررر فِا  ًظررررراه  آى

( 240ّ  239صیحاا )  

كتاب عالٍّ بز رّ ي كرز ى ر شرَ ُرا  
جٌگ ق زقى ّ عزق  بَ رّ ي  ر ى ًتترَ 
  رز  ًیش كوك هیتٌر  ّ آى ُرن قیرتال  
هیاى بزژ ٌظت  هشراّر قهٌیتر  جیور  
كررراریز ّ طرررا زص ًّرررض ّس رررز یارجرررَ 

بزژ ٌظرررت  قبتررر ق  رصررر   . آهز تاطرررت
كْ یا  ًظاه  بزق  حیظ  راٍ برْ ، قهرا 
طریز حرْق د  ر هرر ا كْیراُ  ًظررز قّ رق 
یغییز هی ُر  ّ برَ فترز قطرتیا ٍ قس رژ رن 

" كوزبٌ  طربش"یاسٍ بَ ق را رطی ٍ بزق  
ٌُز  از ت برَ .  ر بزقبز  ْرّ  هیافت 

: ًْ ظٌ ٍ كتاب  ر ق ي رقب َ هیرْ    

هعاّى ّسقرا یارجَ ) ك بار ُال طاً رس "
برزق    ر قر  برَ كرا  (  ر قهْر یاّرهیاًَ
ّقتر  قس آًارا بزتشرت برَ . طیی  هیرزّ 
یْ حال یْقُ     قتز برَ : "هي تیت

 یْ برْ ن كَ ها  رص  

كایْم بَ هي یبز  ق  كرَ  1978 ر قّقیز طال 
بَ ّق ٌرتي هیآ   ّ با   با قّ ابراهیم یزدی 
طررزقًاام هقاهرراا ّسقرا . . . هالقرراا كٌررین 

یارجَ باب هذقكزٍ با قًقالبیْى قس جولَ  ش   
. . . ّ  قها  قّ  رِز ار رّحراً  رق براس كز ًر  

هالقرراا ُررا  ر اررار ض ق قهررَ  افررت ّ ر  ررار  
كایْم  ر یِزقى هاهْرقى طریارا آهز ترا رق برَ 

ًوا ٌرر ٍ رطررو  آ ررت    بهشتت  آ ررت   
بِشرت  ّ )ق زقًر  ُرا . یویٌ  هعزف  كرز 

بَ هقاهاا طیارا قتویٌاى  ق ًر  كرَ (  ش  
آ ت   یویٌ  رر ُیچ بلٌ ازّقس  طیاطر  
ً قر  ّ  ّلت آهز تا ًبا   قس قّ ّقُورَ  ق رتَ 

(                              237صیحَ ." )با    
،  ر ُیتررَ ُررا  قّل ایررزّس  1979 ر طررال 

قًقررالب  ّ ًیررز قس هرراهْرقى عالیزیبررَ طرراسهاى 
)طریا ررر رقبرزا ق ورش  R.Ames)  ْجرْر  كیر ّ

(G.Cave)  ق ورش . برَ ق رزقى هظرافزا هیتٌٌر
رئیض بخر  یاّرهیاًرَ طراسهاى طریا  ققر  
.  ررك بررار بررا آ ررت   بِشررت  هالقرراا هیتٌرر 

عبتتت     ررررز هررراهْرقى طررریا برررا  رررش   ّ 
مق متتت و انیتتت ن  ّ   ررررز امیران ظتتت   

هالقراا هیتٌٌر  ّ  رك طیظررتن ر  ّ ایرانت  
ب ل قتالعاا بْ ژٍ  ر هْر  عزق  هیراى آى  ّ 

( 239صیحَ . )بزقزقر تز   ( ق زقً  ّ آهز تا)  
هقاهرراا ق زقًرر  قس ُورراى قبترر ق قس هرراهْرقى 
طیاهیخْقطتٌ  كَ قتالعراا هِرن ّ  قیقر  
.  ربررارٍ عررزق   ر قیتیررار آًِررا تذق ررتَ  ررْ 
بزّص لیرٌري جاًشریي طرییز آهز ترا  ر ق ري 

:          رقب َ بَ رقبزا  رق یْص هیرْ    

ُظررتین رّقبرر  ج  رر   بررا ق ررزقى 
ًظز رَ ه رزش  ر ٍ ." بزقزقر كٌین

ق ررري برررْ   كرررَ هرررا هیترررْقًین قس 
ًیزُّا  قطاله  علیرَ  رْرّ  

ینْر  ق ي بْ   كرَ . قطتیا ٍ كٌین
 تتوزبٌ  بحزقى سق ّجْ   قر  بٌابز 
ق ي  ك كوزبٌر  قطراله  هیتْقًر  

ق ري . علیَ  رْرّ  بظریش  رْ 
."    تاٍ قس آى بزژ ٌظت  بْ   

بَ تیتَ ر  رار  كرایْم برز قفترا ى 
 اٍ قس ًظز بزژ ٌظت   ك فاجعَ 

 ر قبت ق بزژ ٌظرت  یْقُراى . بْ 
.          ك ایٌْ َ  ر ق زقى بْ   

قهررا ّقترر  ق رري هظررنلَ صررْرا "
ًرزفت  رصر   بزقرزقر  قیحرا  برا 
ًیزُّا  قطاله   ر حرال یِرْر 
ّ قس جولرررَ جوِرررْر  قطررراله  

ُ   بزژ ٌظرت  برَ ُریچ . قفتا 
. رّ ّجررْ  ابرراا  ر هٌ قررَ ًبررْ 
ُ   قّ ق اا  قیحرا  ُورَ جاًبرَ 
ق  علیَ  رْرّ   ر هٌ قرَ برْ  

قرْص بحرزقى "كَ آى رق كوزبٌ   را 
 1979بت  ا بتت    . هیٌاهی " سق

كتت  میرمتتیم بركی تتت   بتت  
صتتتت اد  متتتت  ك  نیتتتتت   

.   "خ ی   اط ی    پی ا كرد  
 مصاحبه با نویسنده

ء"بازی شیطانی"کتاب   

 رابرت دریفوس 

 توسط مرتضی محیط

 

 بییست



مقابل تهاجم  غیر متمدنانه فرقه اشغالگر ایران شدت گرفتمردم در موج دفاعی   

 آتش زدن آخوند ها 

آخونید ویود ر  یویشد  ی ن /آغاز آخوند کشی  ر  یرینی؟   
ت نی؟ بن یثن ینفجا  یتومبیل آتش گنفت بعد یز تنو  ری  آخونید 

ب من ماه ر  محله قینه بیاغ  تبنریو  و ب یکن ری   ۲۹ر   وز 
ویقی  ر   یاره منمشی ن  –آخونید بیه یینرم یمیامویره  یا ن 

 15و یمییین و بییه آتییش کشییید؟ و  ر   وز رششیی،به گ  ییکه  
یوف،د ماه   یک،و؟ خبن  مب،  بن آتیش زر؟ آخونید ویود ر  
یوییشد  یی ن تووییپ آ    یین  بییه  یین  زریین ینکشییا  رافکییه 

 ا دی؟ عی،  گیوی   ریرنید :وارت یرنی؟ آ   نو ت .یوت
رو نفن بعد یز یر،شه ر  آخوند یز یتومبیل وم،د نقنی   ییاره و 
بییه مزاز ییا  ریخییل  یید  ب،ور،یی  بییه  و   یشییه و کییا و  

رقیارق  بعید . یتومبیل یو  ا یده و به ونعت مکیوی    یدند
آخوند نگونبخت به محض یوکا   زر؟ ق مت موتو یتومبییل 
م،فجن  د و خور یرشا؟ نیو بن یثن ینفجا  ناگ ان  ب   یو  

.                                                 و به بیما وکا؟ م،قل گشت  

 اتحاد ملی

 بیست ویک



بیستتتتنهمهاستتتت ه ستتتت ا ه

رمزهملتتشهنتت عه تتا نه

ا تتتتتتتتتتتنهمه یتتتتتتتتتتترمز ه

 ی لمماستتشه یر اتتشهبتتره

 یر ا مستتتتخاعهه ستتتتخ ه

 با هههههههههه

اسفُد ْز سبل را رٔس يهي شدٌ صُعت َفت ايرزاٌ  ير   29، دكتز يصدق رٔس 1330فزٔرديٍ سبل  1در 
دكترز . جشٍ يهي ٔ تعطيم عًٕيي اعالو كزد ٔ ثّ ايٍ تزتيت، ير  رٔس ثرز تعطريالو َرٕرٔسا ا ربفّ شرد

خٕد ايزاَيربٌ را ثرّ ايارتبدوي ٔ پربيًزدا در ثزاثرز سرهطّ ٔ اسرت ًبر  1331يصدق در پيبو َٕرٔسا سبل 
خبرجي فزاخٕاَدِ ٔ اشبرِ كزدِ ثٕد كشٕرا كّ اسرتمالل ٔالعري ٔ كبكًيرت يهري تًربو عيربر َداشرتّ 

خرٕد ثرّ يرزدو  1332أ در َطرك َرٕرٔسا سربل . ثبشد، در جبيعّ ثيٍ انًههي فبلد عشو ٔ اكترزاو اسرت
اطالع داد كّ پيشُٓبدْبا غزة ثزاا كم ياأنّ َفت را رد كزدِ است ٔ ثُبثزايٍ، يرزدو ثبيرد كًزثُردْب 

دکترز يصردق در . را يحكًتز كُُد ٔ آيبدِ ْزوَّٕ جبَفشبَي ثزاا ٔطٍ ٔ خُ ي كزدٌ تٕطئّ ْرب ثبشرُد
دروذشرت ٔ  1345اسفُد  14پي سّ سبل سَداٌ ٔ دِ سبل تجعيد غيز لبََٕي در اكًدآثبد سبٔججالغ در 

را در اَدِٔ فٕو أ ثّ آرايي ٔ خيهي سبدِ ثزوشار کزدَد ٔ اس ايٍ کّ دٔنرت ٔلرت  1346ايزاَيبٌ َٕرٔس سبل 
. اجبسِ تشييع جُبسِ ٔ شزکت در يزاسى تردفيٍ ٔ ثزورشارا يلربنر ترزكيى َردادِ ثرٕد خشرًنيٍ ثٕدَرد
دٔنت ٔلت ثب درج ي  اطالعيّ کٕتبِ فٕو ٔا را اعالو داشتّ ثٕد ٔ رٔسَبيرّ ْرب را اس درج ْزوَٕرّ يطهرت 

.                                                                             دينز ٔ آوٓي ْبا تاهيت يًُٕع کزدِ ثٕد  
 بیست و دو

  خحا هملش



شمودددسالسس۱۲۶۹احمددکسرودددر سالس دد  س
ارسرحصددت اساحقدد  دس. شدد دسرید دددس اا سشددک

ااشددوسرس دد سا سر ددلتهسبک تددلس ددلسرر  ددوس
 لسبضد  وسااااد  سس۱۲۹۹السا سم  س.  دااخو

ا تتن فسرید دسمنص بسرسلراند سذرل   اد شسشدکس
ارسالس. ام س عکسا س لسهفتلس لسر دداشس   ا دو

همددتدسارل س ددلسشددمخ   سماتخفدددسا  مخددلس
   ل دددددد سرددددد لسالسااااودددددتد  سرر  دددددوس
ااااودددددتد سرسن  ودددددنکادسالسم ی بددددد اس

» السم لاس نکادساشس لسرت بس. م م  س  ا
» رس« ا س دد  سالسبک تددلس»  س« نددکا ندسمدددس

ارسرت بس. لاسن شو« چداسا سبک تلس تدرشسذمکمس
» رس« ردد ل مسم دددری سا ددداشس» ارس ددلسن م دد  س

ا سم متد دسذث لس« ر ل مسهاک س    سذرل   ا شس
مد دد یس ددلسردد ل مس نددی سم دددریلسخدد اهدس

ا سا گدسذثد لسرد ل ادسارسمددسرد اشس. ا داشسا و
 لسر ل مس  نصدکس د   سخ   دت ش س تد مسشدتمس
محمدددکسخت  ددد ند سم ع دددعت ش سشددد د  لاشس

 س تدکا  سذمد لد سرسرد ل مس( دلس اد )امن مس
ا یتلسذثد لسرد ل ادسارس. چپقسرسغخت شساش ل سردا

امدد سن ددد  ا سارس. متعددکاسرسال شددمنکسهوددتنک
رس دد سا ساشددم  سا ددداشسرس«  تمدد شس» ن ددد  س

لاس«  ددچ س»  درن ل سلض ش  س  خ   سن دد لس
منت دددسرددداسرسالسذن دد س ددلسردددر یسا ددکا ه   س
خدد اسال دد لنسا دددسرس  دد شسرس  رلهدد  سا دانتدد شس

همچندتدسحد ددسر دلتهساااسرسذشسلاس.  دااخو
ن متددکسرددلسشدد مهسخدد اسارسرس(   همدد اسذ ااادد ش)

مددس( معدرفس لس  رک ن ش)ادرهدسا س تدران س
ما  فددوسارس دد سمددیه سلا ددیسرسلرحدد نت شس. شدک

. شتعلس لسر تلسشکن س لسا وسفکائت شس  

رودر س د ودتلسردد دس دد سند   سالس  د شس
ف ل دس  ا س لسا ندلسا سردلسر سلاس   دلسادیالس

.                            م جسا  مسانا متک  

 

 

 رساااا ررکسرررر   سااااز ترور ااااترتر

(اسالمیس ی)اسالمیررسبزعنزصترکمتبندر  

 اتحاد ملی

«ف قه شیعه استعما  »افشزگتی –،ردترپیرنگزتشرمقز هر حقیقز ی۱۳۲۴اسفندرمزهرسزلرر۲۰  

ندد  دسردد ه سراا سهدد  سبد دددسالس  دد شسمدددس
ا تلسا سا سراا سه  سلا یسامدر  سم ننکس. ااننک

 ژره  سراا  س وتی س ونک  س     سرندک   س
 وددت لسرس دددسا ن دد سلاسرودددر سا سا ساا تدد اس
  ل دددس ددکلسذرلاسرس لدد لسادفددوسرسهمددتدسامدددس
م  ددد سمعدفددددسار ددد ل سذشسراا سهددد سالس  ددد شس

همچندتدسالس متند س  د ش سرید ل س. امدر  سشدک
ذرل س دد س  دد شس   ددت ندسذرل   ادد شسلاس دد س تدد شس

ارس. موتنکااسر ل ادسرساال هسمتعکاسم دحسردا
همچندددتدس لددددسا سروددد ندسا دددوسردددلس دددلس
 داداانکشسخطسا دانتد شسا سبد ددس دلسالردتدس د رلس
ااشوسرسالسلا سا ددس د رلسن شدتلسهد  دس دلس د س

ارس ددلسخدافددلسهدد  س. ایاشددوسرس وددت لسر شددتک
ا ندس م شسم ننکسشتعدسادد  س  د  دسادد سرس
صدددد فدساددددد سر خددددوسرسالسلا سا دددددسردددد  شس

ارس. شددا ب نلسرس دددس  ر نددلسهدد س دد شس  خددو
ر شتکسر سانک  لسه  دسلراجساهکسرلس  رک ندس

رل  ندکس» السا ددس متندلسرتد بس. اشسمدسخ اندک
. لاسن شوسرسذشسلاس نتد اس  ردک ندسخ اندک«  نت اس

همچندتدسرد ل مس. رودر س ژره گد سر ان س  ا
ن  ودددساشسندد مسارسلاسالخ دد شسردددس دد ختلس
ا وس لسا نلسا سرلسرو ندسرلسخ شسارسلاسنتددس
می  سمدسااننکسامددر  س دلسرتد بسهد  سرد ل ادس

روددر س دت سا س ناد  س. اشسا تن اسمدسرننک
رتدددد بسالسلشددددتلسهدددد  سماتخدددد سردددد ل اد س
   ن ن  دددددد س مدافتددددد  د س ت  دددددددسرس
ا تم بدسن شوسرسالسهم سذن د ساالا سنرد د اس

ذثدد لسر س دد سا س. رسرحقتقدد اس   دد سر  ددلس دد ا
السا داشسا سرت سممن بلسس۱۳۵۷  لشسا  مدس

.                                     ا سا و  
 
  م نتللس نت اادا  شسا  مدس  س حثسرسافتگ سر

ما ا ددلس دد ساحمددکسرودددر سمحلدد مسمدددس
شد نکسرسا ددتکال س دددسخدافدد اس تدددر سمدددس
ش ا سذ وسهللاسر شد ندسفتد ا س تدهسارسلاس
 لسماد  شسفکائت شسا  مسا د  سمددسرندکس

.رسن ابسصف  سماد سذشسمدساداا  
 

اردیبِشث هاٍ سال  ۲۳در : جرّر اّل
 ۲الرر   ۱/۵کسرررّس سررا ث  ۱۳۲۴

بعد از ظِر برَ رررخ ناًرَ ای هر  
رفرررثر در هنرررداى لشررروث الدّلرررَر 
ًررْاص ورربْس بررَ اّ جنراًرردازس هرر  

پس از شلنک گلْلة اّلر گلْلة . کٌد
دّم گنرررر هررر  کٌرررد ّ ًرررْاص هاًٌرررد 
دیْاًگاى برا جرَ ُبرث جنرر جرْس سرر 

پلنس ه  رسرد ّ . کسرّس ه  زًد
ًرررْاص را برررَ کمًحررررس هررر  بررررد ّ 
کسرّس برَ بنوارسرحاى اًحلرال دادٍ 

.                                        ه  شْد  
 
ًررْاص لرردّد دّ هرراٍ در زًررداى بررْد ّ 
ایادس اًگلْفنل دّلح  اّ را آزاد ه  
کٌٌرررردر اّ بررررَ ًررررر  هرکسپرررررّری 
جرّریسررررح  بٌنررررادگراس اسررررمه  
. جْسرررن اًگلرررنس بررراز هررر  گرررردد
فدائناى اسمم از آى بَ بعدر اّبرایر 
الت ُررار گررردى کلبررث ُررا ّ  ربرردٍ 

.                کش ُا را بکار ه  گنرًد  
 

اسرربٌد هرراٍ  ۲۰در جرراری  : جرررّر دّم
ر سررند لسرري اهرراه ر ۱۳۲۴سررال 

سند  ل  اهراه ر ورْاد هربررس ّ 
 لر  فرردائ  ّارد اجررار بازرسرر  در 
دادگسرررحرس شررردًد ّ شررررّ  برررَ 
فحاش  ّ لولَ کرردى برَ کسررّس 
ه  شرًْدر دّ جنرر برَ اّ هر  زًٌردر 
هٌشرر  کسرررّس در لررال دفررا  یررک 
جنر ُن بَ اّ اورابث هر  کٌرد ّ بعرد 
ُن با چراوْ رررباج  برَ کسررّس ّ 

بعررد از . هٌشرر  اّ ّارد هرر  آّرًررد
ایٌکررَ آًِررا ه وررشي هرر  شررًْد کررَ 
کسررررّس کشرررحَ شررردٍ اسرررثر از 
دادگسحرس بنررّى هر  آیٌرد ّ اربردٍ 
کشرراى ّ جکبنرگْیرراى از وررحٌَ فرررار 
.ه  کٌٌد                                           

 بیسترررسه



بانکددر و ط اددو ط هطاادد  رددا ط هوطورددا  ن ددا  

  شغالگو هطسا بانر جانی وقیب حذف مطقت شر

ابعاد جدیدتری بخود گرفت( اسالمیستی) رقابت خونین دو باند کمر بند سبز اسالمی   

یت  ترتخبرگزاری فرانسه امروز در خبری فوری از تهران نوشت، هاشمی رفسنجانی رو سه شنبه از ریاست مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشتته شتد و بتدین 

آیتتت م مهتدوی کنی بته ننتتوان رلتیس مجلتس خبرگتتان رهبتری از ستوی نماینتتدگان ایتن مجلتتس : گتزار  دتتدا و ستیمای ر یت .یت  سستت کلیتتدی را از دستت داد

. رای، رلتیس مجلتس خبرگتان رهبتری شتد 63با سایان رای گیری انتخابات چهارمین دوره هلیت ریسه مجلتس خبرگتان رهبتری، م مهتدوی کنی بتا . انتخا  شد

اقتدامات ستازماندهی شتده بترای .سی  از این اکثریت ه  انضای مجلس خبرگان از ایشان به ننوان فرد موردنظر خود برای ریاست این مجلتس خبتر داده بودنتد

 حذف وفسنجانی  ز ویاست خبوگان                                                        

رلتتیس مجلتتس خبرگتتان رهبتترآ يتته در آیتتین گشتتای  نهمتتین اجالستتیه رستتمس دوره چهتتار  ایتتن مجلتتس ستتخن مس گ تتت بتتا اشتتاره بتته : خبرگتتزاری ومتتومتی فتتارس

در طتتوم ماه هتتاآ اخیتتر در خدتتوا انتخابتتات هیلتتت رلیستته : انتخابتتات هیلتتت رلیستته جدیتتد مجلتتس خبرگتتان رهبتترآ يتته امتتروز برگتتزار مس شتتود اظهتتار داشتتت

نباید اجازه داد نتونس تليتس اختتال  : هاشمی رفسنجانی افزود.خبرگان در رسانه ها غوغایس شد يه همه چیز را توت تأثیر قرار داد يه این موضوع مضر است

دیگتر بترای هتی  .در خبرگان در جامعه سترایت ينتد و تدتور متن ایتن بتود يته بتراآ ریاستت خبرگتان اقتدامات ستازماندهس شتده نادتوا  دتورت گرفتته استت

انال  کترد دیگتر  2011 – 3 – 8اکبرهاشمی رفسنجانی رلیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیا مدلوت نظا  روز سه شنبه : انتخاباتی نامزد نمی شودالعربیه

رفسنجانی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دور دو  در رقابت با مومود اومدی ن اد ریاست جمهتوری را بته .برای هی  انتخاباتی نامزد نمی شود

بته ختاطر ستن بتا ی . تدمی  گرفت  دیگر در هی  انتخاباتی شريت نين ، اما مترد  را همیشته تشتویی متی ين :" وی واگذار کرداکبرهاشمی رفسنجانی تاکید کرد 

."من يسی نباید از من توقع داشته باشد  

 

 



 فهرست برخی از فرقه های متفاوت 

در خارج( اسالمیستی)اسالمی  سبزکمربند   
 

اتحاا  مهوریخوراااان »سازمان 
حاااااارا  م اااااا ا  »، «اخاااااا ان

حااااارا »، «ک  سااااايان ا ااااا ان
حارا »، « م  اتیک ما    اخا ان

، «کرمه لااااه ک  ساااايان اخاااا ان
، «مبوااه م اار اخاا ان ا ای  ااا»
سااازمان اتحااا  یاا الیان   اا  »

سازمان یا الیان   ا  »، «اخ ان
کهیيااااه »، «(اکث خاااا )اخاااا ان 

اهااااااشور یااااریا  مر اااا  
  « سرسیالیساايوا   اار اخاا ان

یااریا  اهاایاشور »اهچشاای  
مشبش مهوریخوراااان  م ا ا  

، «                     اللیک اخ ان  
سبزمبن سیبسی خبرج از  ٩فراخُان 

کشووووُر ثووووً توووورک   ر   ووووبٌرا  
 سراسری َ ٌمگبوی

 ر ا امووً تشوونیجبوی ٌووب از : جوورش
جىووجآ ازا واُاٌبووود موور ن اوووران َ 
حمبو  از  جمعب  َ مراسم رَزٌوبی 
ا ی َ ٌمچىیه ثسرگداتو  توٍدای 

ثٍمووووه  وووووً سووووبزمبن َ حووووسة  ٢۵
سیبسی  خُاسنبر ترک  َ حمبو  
عملی اوراویبن سراسر جٍوبن از اووه 

.                       بٌرا  تدود  
 
 ٩ثووً گووسارا مىووبث  خجووری جوورش  

ا حووووب  جمٍُرواُاٌووووبن »سووووبزمبن 
حووسة  ماوورا  کر سوونبن »  «اوووران
حوووسة  مارا یووو  مووور ن »  «ايوووران
ً  ووً کر سوونبن »  «اوووران حووسة کُم
  «ججٍوً ملوی اووران و ارَتوب»  «اوران

  «سبزمبن ا حب  فدائیبن خلق اوران»
سووووبزمبن فوووودائیبن خلووووق اوووووران »
کمینووووً ٌمووووبٌىگی »  «(اکثرووووو )

توووُرای مُسووو  سُسیب ی ووونٍبی 
توووُرای »َ ٌمچىوویه « چووا اوووران

ٌموونٌىگی جىووجآ جمٍُرواُاٌووبن 
  ثووب امیووبی « ماوورا  َ یئیوو  اوووران

:فراخُاوی خبطروشبن کر ي اود  
 

ثٍمه  ٢۵خیرا  َثبري مر ن  ر رَز "
 ر خیبثووبن ٌووبی  ٍووران َ تووٍرٌبی 
مٍم کشُر  تبيً ٌبی حاُم  را ثوً 

  وبٌر کىىودگبن ثوب ايوه .  رزي  ر اَر 
خیسا وقطً عطو   وگوری  ر  وبري  
جىجآ ازا ياُاٌی ايران رسم ز وود َ 
وشبن  ا ود ٌر گبي ارا ي کىىد سب رود 
فیووبی سیبسووی کشووُر را منحووُ  

.سبزود  
 

سران حاُم  ثب اوجب  فیبی رعت َ َحش   ر 
طووی يا ووب  گ،توونً  ثووب  سوونگیری فعووبین 
سیبسی  صدَر احابن سىگیه زوودان  سورکُة 
عريبن َ راي اوودازی اعودان ٌوبی خیبثوبوی   وُر 
میار ود کً جىجآ اعنراضی را ثً ثبيگبوی  بري  
سوودر ي َ خیبثبوٍووب را از اعنراضووب  موور ن خووب ی 

مووبمُران امىینووی َ رٌجووران حاُموو  . کوور ي اووود
چىووبن از سوورکُة ماب وووبن َ وووبثُ ی جىووجآ 
اسووُ ي خووبطر ثُ ووود کووً گمووبن مووی کر ووود  
فراخووُان  عووُ  ثووً ٌمج وونگی  ر میووبن موور ن 
توواَام مووُنری واُاٌوود  اتوو  َ مووی  ُاوىوود ثووب 

ثٍمووه را مووديري     ٢۵ارامووآ خووبطر   ووبٌرا  
.                                                کىىد  

 
 

  بٌرا  گ ونر ي مور ن  ر  ٍوران َ تومبری از 
تووٍرٌبی ثووسرک َ کُچوو  ايووران ثووً رٌجووران 
جمٍوووُری اسوووامی وشوووبن  ا  کوووً تیووورَزی 
اسنجدا  ثور ازا ی رَيوبيی ثویآ وی و  َ اوچوً 

ثٍموووووه  ٢۵َاسعیووووو   ار  حیوووووُرمر ن  ر رَز 
 رخیبثبن ٌب َ طىیه تعبرٌبيی اس  کً علیوً 

.                              يانب ُر سر میدٌىد  
 
 

حاُم  از خیسا مر ن َ از ضرثٍبی کوً خوُر ي 
. اس  ثً تد  ع وجبوی َ َحشو  ز ي اسو 

عمق ع جبوی  َ َحش  را  ر َاکىشی کوً  ر 
رسبوً ٌبی  َ نی َ   بٌرا  فرمبيشوی علیوً 
اسبوبن مُسُی َ کرَثوی ثوً راي اوداخنوً اوود ثوً 

اگوور اسونجدا گران اووودکی . رَتوىی مینووُان  يود
َاس  ثیه ثُ وود  ٌمویه   وبٌرا  کوبفی ثوُ   وب 
منُجً تُود ثب سرکُة َ سر  ا ن تعبر ثورای 
وووبثُ ی ايووه َ ان چٍووري جىووجآ  ومووی  ُاوىوود 
صووودای ازا ياُاٌبووووً مووور ن ايوووران را خوووبمُا 

.                                             سبزود  
 
 

مب احساة َ سوبزمبن ٌوب ثوب ویرٌَوبی ازا ياوُاي  
اوجمىٍووب َ وٍب ٌووب َ فعووبین سیبسووی کووً  ر 

ثٍموه  خىثوی ٢۵جٍ  ٌمج نگی ثب   بٌرا  
کر ن  ُطئً ٌبی حاُم  علیً فعوبین َ چٍوري 
ٌوووبی توووبخ  جىوووجآ َ جلوووت تشووونیجبوی 
افاووووبرعمُمی جٍووووبن ثووووً  فووووب  از اسوووونقرار 
 ماراسی  ر ايران  اا میاىىد  ٌموراي َ ٌوم 

.                                        رزن ٌ نیم      
 

مب از   بٌرا ی کوً  ر ايوه راسونب سوبزمبودٌی 
 می تُ   تشنیجبوی میاىیم َ ٌمً ايراویبن َ

ازا ياُاٌوووبن را ثوووً تووورک   ر ايوووه 
  بٌرا  کً  ر تٍرٌبی مٍم ارَتوب  

  ٢ ٩امرياب َ اسنرا یب رَزٌبی جمعً 
ثٍمووه َ رَز ياشووىجً اَ   ٣ ۰تووىجً 

اسوووىد ٌمسمووبن  ر ايووران َ خووبرج از 
کشووووُر ثرگووووسار مووووی تووووُ   فوووورا 

.                              میاُاویم  
 
 

گونىی اس  طوی رَزٌوبی جمعوً َ 
  (ثٍموووووه موووووبي ٣۰َ  ٢٩)توووووىجً 

گرٌٍَووووبی مانلوووووی از اوراویووووبن َ 
حبمیووبن جىووجآ ازا واُاٌبووود موور ن 
اوووران   ر تووٍرٌبی مانلوو  جٍووبن 
 س  ثً  جمعب  مانلووی خُاٌىود 
ز  َ رَز واشىجً اَ  اسووىدمبي ویوس  
فراخووُاوی از طوورز سووجسٌب  جٍوو  

ثٍموووه  ر  ٢۵ثسرگداتووو  توووٍدای 
. ٍران اعان تدي اس   
 
http://www.rahesabz.net/story/3
2765/ 

.------------------------------  

شککککککی حکوکککککک  ح ی   ح کککککک  ح»

خ دک  کککککککککوح ککککککککک   ح  ککککککککک  ح

  شککککانی و حک یککککوح و ح ح  وکککک ح

ویککککککک حک  کککککککوح.  میککککککک ح و ککککککک 

  شککانی و حد حلمکک ح ککوح  یمکک ح

خ   ح  حکاا حککوح ک ل ح رک    ح

     حآ   حححححححححححححححححح« .  حآ ا 
 
************************ 

یاهکک ح و ح تکک رحویکک و دحوی کک دحد ح

وی و   سککککا ح کککک ح وکککک ح کککک   ح ح

  و  و حوی و ح حوخاالفحد حل و  ح

  ح  ومحسو س ح حی م حوس 

******************* 

خ دح حوی ک دح و حیوک    ح طک  ح

دلوککک  ح حولامککک دح ح ماککک   ح ککک ح

 سک  وح.   دمح  و  و حوی و حوسک 

 کک  ح مکک مح حخکک  ر ح حا  ککوح کک ح

ا کککککپحد حیککککک ح اککککک ا حخ یطکککککا حححححححححح

                      

 اتحاد نو 

 بیست و پنج





 
 

جاى تاختَ اکثر اصغر پْر داًطجْی ترم آخرر کارضٌایرا ارضری یکس ر  
ُستَ ای کَ از یعاالى یکایا حسب اتحاد هلا تْد درجر راى دریکرری 

تِوي در ضِریتاى ّراهکي درحرا  پشرص امیهکرَ ُرای حرسب 25ُای 
اتحرراد هلررا  ا ررراى ترررای ایطررای دیکسررَ ُررای جوِررْری ایرریها 
اضغالگر در ارتثاط تا در ُن ضکسرتي اتحراد هلرا ّ ضٌایرا ا جْاًراى 
هکٌِیّیت تْیط رژ ن تْد کَ ضٌایا ا ّ تحت تعقکة قرار یریتَ ّتَ 
ضرب یلْلَ  ی هاهْر ي ضی ضْرش امساهرا از لثٌراى ّ ًیرا رُن  تررّر 

.                                                                                    ضی  
  

دّیتاى ًسد   اصغرپْر ّی را کَ تطیت  از ًاحکرَ یرکٌَ هرْرد اصراتت 
یلْلَ ّاقع ضیٍ تْد را تَ هحل اهٌا هٌتقل ّ پٌِاى کردًری ّلرا ترر ا رر 
کوثْد اهکاًات پسضکا ا ي جْاى ترّهٌی جراى خرْد را در راٍ خریهت ترَ 

.                                               ًجررررررررررررات هررررررررررررکِي ّ ُوٌررررررررررررْمص یرررررررررررریا ًوررررررررررررْد
         
 

پس از جاًثاختي اکثر از طرف یازهاى اطیمات رژ رن در حرا  یرّپاضرا 
تَ خاًْادٍ ی اّ پکطٌِاد ضی کَ در ازای یکْتطاى ّا ٌکَ امیم کٌٌری 

ّلا خراًْادٍ ی »اکثر از تسکجکاى تْد اّ را ضِکی هحسْب خْاٌُی کرد 
اّ ز ر تار ًریتٌی ّاتراز داضتٌی قطرات خْى تٌاحق ر شتَ ضیٍ پسرضراى 

ّ تري ترَ « .را تٌا تَ خْایتَ ّ ّصکت خْدش ییای هرکِي خْاٌُری کررد
کْچرررر  تررررر ي کرررراری کررررَ در تراتررررر ا رررري                            . ا رررري ًٌرررر  ًیادًرررری

                                         

اکبررررغراوررررلغل غربرررر    ر ررررغ   ر
 ا حا رملیربغایرآزا یر غ غرش 

یرریاکاری تررسر  از هررا یرراختَ تررْد 
هعریا ّ زًیٍ ًگَ داضتي  اد ا طاى 
تْد کَ در ا ري رایرتا تریش خرْاُکن 
کرررد تررا خرراًْادٍ ی داصرریار اصررغرپْر 
هصاحثَ ای تَ مول آّر ن تا ترا زًریٍ 
ًگررَ داضررتي  رراد ا رري جررْاى ًشثررَ 
ضر   داصکطاى تاضکوفعی تَ دال ل 
اهٌکترررا ا ررري هِرررن را ترررَ تعْ رررق 
اًیاختکن ّلا در رّزُای آ ٌریٍ تررای 
توام ا راًکاى آزادی خْاٍ ا ي هصاحثَ 
را ترررَ ًوا طرررشْاُکن یااضرررت ترررا 

تکطررتر رژ ررن خًْشررْار را تطٌایرراًکن   
                  

**************** 

اخطرراغرشرر   را حرر ر

 ب غرک رحزبرا حا ر

ملرریربخرراطغرکشرر اغر

فغزنررررررر ا را رررررررغا رررررر

  
ب  ن سررر لهربرررهرسرررغا رفقلررریر رسررراب ر م ررر غیر

اسررررامیراخطرررراغرم کنرررر ورکررررهرکشرررر اغر  انررررا ر

ا غان  سررررغاربررارانرر اارغنی ررار ن غنی ررارسررغ قار

م  قرررمرنمررر  در رخررر  رغار سرررل ورمرررغ وربغانررر ازر

 نما ن ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 بیست و هفت

 سرا  ر رح لرهریرایر.  غ غرشکن هراع اوربا  رم  قرمرشر  

بان یایر  م غیراسامیربارنقرابرسربزر ر ت  ریر ریمننر  ر

باز یغا ر غ غ سرر م  غیراسرامیرازرم سر یر رکغ بریر

گغف ررهر ررارخامنررهرایر راحمرر  ن ا ربطرر غرکامرر رخن رریرشرر در ر

م ررغدریررار رباز  ررایرغنیرریرشررمارکررامار رر رغف ررهر رسرر خ هر

 غ لررارکررهر  برراغدر نرریرننرر رازر  انررا رآزا رانرر   ر ر. اسررر

مرراربررهر. ا غان  سررررغاربررهر ررحادرماغب  شرر ا ر قرر  ورکغ  رر 

خرران ا دریررایرا رر ر  انررا ربغ منرر رنررهر اغ ررورکررهربیرر   و رر

  انانیرکهر غر ر رکشر غراشرلا یراسر غرلن رهرمشر یرآخ نر ر

اشرلار یرغر ر رر را غانریرگشر هر رب سررررمرز  غا ر م رر غیرر

.                                              اسامیرکش هرش ن   

 

 ا حا رملی



برای ُوهَ نى وْاًه ى ش  هی انهراى شّاً ه  ی ّ 
برای ب زه ًدٍ گ ً  ى ته  شّز نزا ی نشزّی بر به شی 

 هْش بتا ًهَ ن هز از هلهنْشیي  ه  َ . هیٌو نن
 ا ل    شّاى  ًیس  ش ورن ى حهْا   ا یهر تْ هظ 
ًیرُّ ی اهٌیاز کَ گْن  از شبٌ ى ّ ًظ نرُن  اویهر 

اني ُوراٍ ّ ُولٌگر بسشگهْاش .  دٍ اًد و ًب  ت
ب  هیل  ْ  ّ بصْشت  اّطله  بهرای نگه ُز  ا ى 
بَ هر م ش  ی از   یلَ ُ ی ًظ م بهَ   ی به ى 
نهدٍ بهْ  ّشهز  هْشبتا ًَ   ٌ  ه نز ّ  ه   

.                                                  ترّش  د  
 

  

و   اش  ضوي شرض ُودش ی از طرف  ْ  ّ  اشض ء ّ ُهْا شاى 
حسب بَ   ًْا ٍ هحارم ّ ُوَ ب زه ًدگ ى ّ ن شاى انهي هلهنْ  
 شلْز ّ فداک ش، ب ش  نگر ب  ن دنگر پیوه ى هیبٌهدنن کهَ شاٍ انهي 
بسشگْاشاى شا کَ ُو ً  اتح   هلز بهرای ًاه ت انهراى ّ براًهدازی 
ووِْشی ا الهز ا هت شا به  اًگیهسٍ ای بی هار ا اههَ  ا ٍ ّ 
شرصَ شا بیش از پیش بر ووِْشی ا هالهز شّ بلهطْط تٌگاهر 

.                                                                       کٌین  
 رًگْى ب   ووِْشی ا الهز ا غ شگر ب  ُهر ًظه م ّ   هاَ  
 پ نٌدٍ اتح   هلز برای نزا ی                                          

ن ز ُن ا فٌد ُ ا   ّ ًَ                         –شلز بفرّنز   

 اتحاد ملی

------------------------------------------------------  

 بیست و هشت



ریشه های جمهوری اسالمی و فرقه های 

کجاست؟ وتجزیه چی کشور ایرانی ضد 
    سْئذ جبسْسی سبصهبى قسمت اول

 
 دس سْئذ ًقص ثبسِۀ دس تبکٌْى
 ّ جِبى اهٌیتی هسبئل
 ،(کطْس تجضیَ )ایشاى ثخصْظ
 گشفتَ صْست کوی تحقیقبت
 ّ !ُیچ حذ دس ضبیذ یب ّ است
 ثْدٍ دلیل دّ ثَ الجتَ ایي

                                .است
 

 دهکشاتیک ػولکشد ظبُش اّل،
 ّ هلی سطح دس کطْس ایي

 پیشاهْى کَ تجلیغبتی ّ جِبًی
 دّساى دس ثخصْظ) قضیَ ایي
.است گشفتَ صْست (سشد جٌگ  

 
 دستگبُِبی آًکَ ثذلیل دّم

 تجشثَ ثب ثسیبس سْئذ اهٌیتی
 ّ ضذٍ حسبة ّ پختَ ّ اًذ
 !کٌٌذ هی ػول ُیبُْ اص ثذّس
 اضبسٍ، حذ دس خْاُین هی هب
 ّ هْضْع ایي ثَ ًْضتَ ایي دس

 هٌبفغ ّ هلی اهٌیت ثب آى استجبط
           کٌین صحجت ایشاى، هلی

  
                    :سْئذ سیوبی

 
 ثب کْچک، کطْسی سْئذ

 هیلیْى دٍ ثَ ًضدیک جوؼیتی
 ّ ضذٍ ّاقغ اسّپب ضوبل دس ًفش،

 ثَ هؼشّف هٌطقۀ اص ثخطی
 ًظبم .ثبضذ هی اسکبًذیٌبّی
 پبدضبُی کطْس، ایي سیبسی
 ُش دّلت، ّ است هطشّطَ

 ػوْهی اًتخبة دس ّ سبل چِبس
 دس ثشًذٍ احضاة طشیق اص ّ

 تطکیل اًتخبثبتی، هجبسصات
 تْسظ کطْس، اهْس ّ ضذٍ

 هٌتخت، ّصسای ّ ّصیش ًخست
                    .ضْد هی اداسٍ
 سشهبیَ کطْس، ایي اقتصبد
 صٌبیغ ثش هتکی ّ داسی

 الوللی ثیي ثبصسگبًی پیطشفتَ،
 حقبیق اهب ّ است ثْسط ثبصاس ّ

                            ؛ !تبسیخی
  
 

 

 ػقت کطْسی ًْصدٍ، قشى تب سْئذ
 ّ داهذاسی ّ کطبّسصی ثش هتکی افتبدٍ،
 ّ چْة کٌٌذٍ صبدس ّ کٌٌذٍ تْلیذ

 صٌؼت .است ثْدٍ دسیبئی هحصْالت
 استخشاج صٌبیغ ثَ هحذّد کطْس ایي

 کطتیشاًی ّ سٌگ رغبل آُي، سٌگ
 ثب گستشدٍ ساثطَ صهیٌَ ایي دس ّ ثْدٍ

 آًِب ثَ ثسیبسی یبسی ُب، آلوبًی
 ثذلیل ًْصدٍ، قشى دس .است سسبًذٍ
 ًیشّی اػظن ثخص اقتصبدی، ثحشاى
 هی هِبجشت آهشیکب ثَ کطْس ایي کبس
 سا آّسی في ّ پْل گطت، ثبص دس ّ کٌذ
 تکیَ ثب .آّسد هی اسهغبى ثَ سْئذ ثشای
 طشفی، اص ًْیي آّسی في ّ سشهبیَ ثَ
 دس دهکشاسی سْسیبل گیشی قذست ّ

 قشى اّاخش دس سیبسی، ًظبم سبختبس
 سْئذ ثیست، قشى ّاّائل ًْصدٍ

 پیطشفت جِت ثَ ثلٌذی گبهِبی
 ثب استجبط تذاّم الجتَ صذ کَ ثشهیذاسد

 ایي ثَ آلوبى، ّ آهشیکب اقتصبدُبی
              .کٌذ هی ثسیبس کوک کطْس

 
 سبختبسی فشٌُگی، ثجِت سْئذ
 ّ ًظن فشهبًجشداسی، ّ تؼجذ .داسد لْتشی

 ّ سیبکبسی ّ افشاطی، فشدگشائی
 ّ ًیبت کشدى پٌِبى ّ جبسْسی
 ًّژاد کبسجکبساًَ، ػولگشائی ّ هقبصذ،
 پٌِبى، ّ افشاطی ضًّْیسن ّ پشستی
 چٌیي ثٌیبدی، ّ اصلی ّیژگیِبی
                              .است فشٌُگی

 
 ثیٌی، جِبى صیشیي ُبی الیَ دس جبهؼَ،
 هٌظش اص سْئذ !است خشافی ػویقأ

 هٌحظ ّ فبسذ صیبدی، حذ تب فشٌُگی،
 ّ فشٌُگ اص جضئی ایٌِن اهب است،
 ُوَ سّی ثش کَ است ایطبى سٌي
 تْجیَ سا ضؼفِب گزاسدٍ، سشپْش چیض
 ّاقغ دس حبضش، حبل دس سْئذ .کٌٌذ هی

 هیلیبسدس، خبًْادٍ سی حذّدأ تْسظ
 ایي احضاة ّ ضْد هی ُذایت ّ کٌتشل
 ثشای کَ ًبهِبئی ثَ تْجَ ثذّى کطْس،
 ثبًذُبی ّاقغ دس اًذ، ثشگضیذٍ خْد

 ثبصی دس کَ ُستٌذ اقتصبدی هبفیبی
  ضًْذ هی جبثجب قذست، دس دهکشاتیک،

  
 

 
سْئذ، ثرش اسربط فشٌُرگ تْضریح دادٍ 
ضذٍ، جبهؼۀ اختَ ای است کَ ثش پبیرَ 
ًظررن آٌُرریي ّ سرربختبس اهٌیترری ثسرریبس 
پیچیررذٍ ّ هحکررن ّ ثررش اسرربط آخررشیي 
دستبّسدُبی ػلْم جبهؼرَ ضٌبسری ّ 
سّاًطٌبسرری اجتورربػی، کٌتررشل هرری 

ًظرررربم تشثیترررری ّ آهْصضرررری، . ضررررْد
ثخصررْظ دس هقرربطغ پرریص دثسررتبًی ّ 
دثسررررتبًی ّ دثیشسررررتبًی، ًقطرررری 
اسبسی دس ضکل دُی سربختبس فرْ  

.                        الزکش ثبصی هی کٌذ  
 
سْئذ، طجقَ کبسگشی کْچک داسد، کَ اص 
طشیق اتحبدیَ ُبی کبسگشی صسد، کٌترشل 

طجقَ هتْسظ، ثخص ثضسگی . هی ضْد
اص جبهؼَ سرْئذ سا تطرکیل هری دُرذ، 
کَ اص ًظش اقتصبدی ّفشٌُگی، هتکی ثش 
سٌتِبی سْسیبل دهکشاسی، ّ جٌرب  
ساسرررررت سرررررشهبیَ ثررررریي الولرررررل، ّ 

.            ًئْلیجشالیسن، هی ثبضذ  

تحاد ملیا  

 بیست ونه



 
(  ننننن ُ)اینننننهس ننننن َی س

 اختاریسعمیقأسضدسم دمیس
داردسَسدر نننسوق نناسمقاتنن س
جىثشننننٍایسیخادیاُاٌاوننننً س
عننننندابنسه ثاونننننًسَسضننننندس

َس! ا تعماریسعم سمیسکىند
درسپیشنننث دساٌننندا سخنننُد س
حاض ستًساوجامسٌ ساقدامیساخس
جم ننننًس،نننن َر ستمث نننن اری س
شنننننننن کنسدرسعم یننننننننا س
خ اتکاراوننننً سمشننننارکنسدرس
جى ٍننننننایسا ننننننتعماریسَس

تسننننیاریس... مى قننننًسایسَس
اعمنننادسضننندستشننن یسدی ننن س

!                           ا ن  
 

!   سوئد و ایران     

 
پیشیىاسرَاتطسامىیتیسای انسَس
 ُئد ستًساَاخ سعص سقاجارسَس
تىیاو نننن اریسد ننننت اٌٍایس
امىیتیسَسپ ی سای انس،ُ نطس
مننأمُرانسامىیتننیس ننُئدستنن س
می ننننن ددسَسدرسدَريسٌنننننایس
مات ف ستًس،ىاَب سایهسار،ثاهس
ادامنًسداشنتًسا نن سامناستناس
َقُعساوقالبسپىجايسَسٌفننسَس
درگی یٍنننننننایس یا نننننننیس
جمٍنننننُریسا نننننالمیستننننناس
کشُرٌایسغ تی سایهسرات ًس
ویزسٌمچُنسرَاتطسدی   سدچارس

پن س. ،غیی ا سا ا یسشند
اخس،حننُدس یا ننیسپىجننايسَس
ٌفن سَستستًسشدنست خنیس
 نننفار،ااوًسٌنننایسغ تنننیسَس
خنننن َتسمستشننننارانسایننننهس
کشنننُرٌاساخسایننن ان ستٍتننن یهس
ف صنست ایس ُئدسپیشسیمندس
،نناسوقننشس،نناریایسخننُدسراسدرس
رات ًستاسیکسد نت ايسوفنُوسَس
کسةساهالعا سَسفن َ سینس

تاخیس!! تًسکشُرٌایسویاخمىد
.                              کىد  

 
مٍاج  سدٌٍناسٌنزارسای اونیس
تًس ُئدسویز ستٍتن یهسامکنانس
راست ایسیکست وامًسرینزیسدراخس
مد ساهالعا،یسَسجا ُ یس
َسضنندسجا ُ ننی سفنن اٌ س

تسنننتًس)اخساینننهس،ننناری س.یَرد
ا ن( شدنس فار سیم یکا  

کننًس ننفار س ننُئدسدرس
،ٍننن ان سر نننمأستعىنننُانس
پای ننايساصنن یسعم یننا س
اهالعا،یستن ایسغن بسَس
تاصنننننننُاسیم یکنننننننا س
او  نننننی سَا ننننن ائی س

تناس! َاردعم سمنیسشنُد
،ُجًستًسدیدسمثثتیسکنًس
جمٍنننُریسا نننالمیسَس
د نننت اٌٍایسامىیتنننیس
ا  سَسٌمچىننیهسمنن دمس
ای ان سوسثنستًسکشنُرس
 نننُئدسداشنننتًساوننند سَس

؟س!!کماکنننننننانسداروننننننند
مننأمُریهسَسجا ُ ننانس
ختنننندئس ننننُئدی ستننننًس

شننثکاسخننُدسراس! راحتننی
درس  ا نن ساینن انسمننیس

.                 گست اوىد  
 
خاوننًسٌننایسامننه سدفننا، س
صننن یةس ننن ت سدفنننا، س
تاخرگننننننناوی سم اکنننننننزس

 سیوٍنناس،ىٍنناس...ف ٌى ننی
متکنننننیستنننننًسعىاصننننن س
دی  مننننا سَسکارمىنننندانس
 ننننفار  سگ دشنننن  سَس
 محققسَسخث و ارسَسفعاد

ٌمنناساهالعننا سجمنن سیَریس
شنننندي سغینننن ساخسد ننننت ايس

 س( ننن ُ)اهالعنننا،یس نننُئدس
مسننتقیمأسدرساختیننارس ننیاسَس

الخمس. مُ اد سق ارسمیسگین د
تًسوک سا نسکًس نفار،ٍایس
داومنننارن سوننن َنسَسٌ ىننندسَس
یبمانسویز ستاس نفار س نُئدس
درس،ٍ ان سٌمکاریسگسنت ديس

.                          دارودسس  
 

!    و اما بحث اصلی  
 
تاسش َعسمٍاج ،ٍناسدرساَائن س
دٌنناسشصنننسخُرشننیدی سَس
درسپیسجىگساین انسَسعن ا  س
م دمنننناویساخسخُخ ننننتانسَس
ک د ننننتانسَست ُچسننننتانسَس
ٌمچىننیهسفعننابیهسگ ٌٍَننایس

تجٍنننس ننٍ س)  یا ننیس
ابُصننننننُبت ستننننننُدنساخنننننن س

تننننًس ننننُئدس( پىاٌىنننندگیس
تننناسادامننناس.  ننن اخی سشننندود

جىننگ ستیکننارانسَسمعتننادیهسَس
قاچاقچیانسَساق ینسکنُچکیس
اخسجُیىنندگانسداوننشسَساٌنن س
ق نن سویننز ستننًسجمنن سقث ننیس

ایهسرَود س،ق یثأس،ا. پیُ تىد  

اَاخنننننن سدٌنننننناسٌفتننننننادس
خُرشیدی ستاسف اخسَوشیةس

درسیغنننناخس. ادامننننًسداشننننن
مٍاج ،ٍنننا سجمننن ستسنننیارس
گُواگُنسمٍناج یه ستجٍننس
وایشننننىائیستنننناس نننن خمیهس
جدید سَسا کانسدرسمىناهقس
مشننننننننا  ستصننننننننُر س
خُدجنننُ  سمثنننادر ستنننًس
،شکی ساوجمهسٌائیس،حنس

( اوجمننهسای اویننانس) عىننُانس
ابثتًسَجُدسامکاوا،یس. ک دود

عمنند،أساقتصننادی سکننًسمننیس
شدساخسه یقساینهساوجمىٍناس
تد نسیَردسویز ستاشیساخس
او یزيسفعابیهساینهساوجمىٍناس

.                             تُد  
درسپنننیسف َپاشنننیسا،حنننادس
شنننُرَیسَسهننن کسیم یکننناس
تجٍنننسایجننادسجٍننانس،ننکس
ق ثنننیسَسگسنننت  سو نننُس
بیث ابیسنن سَساقتصننادستنناخار س
هنن کسف َپاشننیسقنندر،ٍایس
مى قننًسایسویننز سدرسد ننتُرس
کارس ناخماوٍایساهالعنا،یس

( َساخسجم نًس نُئدس) غن بس
.                    ق ارسگ فن  

 اتحاد ملی

 سی



ایران نباشد تن من مباد چوایرانیان برانداز مقیم سوئد با مرام   

در پی  نیی ط حز یی  کیىد  یز پیی   س 
فزوپاشییی   روپیییا، شیییزن   کا  یییا  
تجشیییییز شیییی  و ردییییى    یییی زد  در 
 ا م  ها، کاسماری    س  تایاد شیىرو، 
.ر ش آغاس ش   
 
حیییزر فزوپاشییی  و تغ  یییز  غز ف یییا، 
س اس  خاورم ارز ر ش  کز خالف تصىر 
ر یج  پ   س رو،  ار آم    یز  دکی یى 

کی ز ک  ار پ شی ز  ! کىش مطزر رش 
یعی  در  ک   ، ریاست  مهىر،  ز  

 س . کىش پ ر  در دس ىر  ار نز ر  زفیت
 میز  م ارات   ز در  یط  هت  کز ، 
غییزو و کوصییىر آمزی ییا و  ر ییی    
مطییزر کییىد   سیی داد   س دسیی  ا ها، 
 حالعییات  راشیییاخ ز کییز ، دسیی  ا  
 می  یییی   یییییز     مارییییی  سییییاسما  
! اسىس  سىئ  کىد  

 
در ر سی ا، نییی ط مییمىری    ی یی   س 
 ارىرهائ   ز مىرد تى یز نیز ر  زفیت  
   ماعات و مای  تجمیا  یز ر یا   کیز 

 و یی ط .  هییت یییر  ییار در س میی ت کییىد
 ام  ردیى  کیز  ییط  رجمیهیا   س حزیی  
 فز د سىئ ، کظیا ز خ زخیى   و کشیز 
دوست  و  مچی ط مىس ات خ زیز  

پ   س  میا آور،  حالعیات مسم  . کىد
و شیاسیییائ   فیییز د م ییی ع    یجیییاد 
دوسیی    رو کیین خییارى د   و   یی  

   رتباحییات و سم یییز  ییا، مسم !! سدو  
کز  هت  یجاد شب ز در د خ   شىر  

 مشما  کا  یط حزر  حیزر . فز  م ش 
و کییز  الییطالر ) سییاسمار    نییىم  

!  نى م؟  یز ر ! ( خىدشا   می   ؟  

ر ییش مطییزر شیی    و  س حزییی  د د  
 م ارییات مییا    ر دیییىئ  و رسییارز 
 ،   مایییت  س کز ییش ر،  شیییها و 
مز سییییم  و  مچییییی ط تشیییی    
 رجمیها، م  ق  و      س  رجمیط 
 یییا،  یز ر یییا    ماریییی   رجمیییط 
 زد ییا   رجمییط آ ر،  ییا   رجمییط 

.             فز  م  زدی ... کیىنها و  
 
م     د د   و تبی غ   ی زد  و کیز 
رسم ت شیاخ ط  ىیت     ارز  س 
 ىیت  یز ر  کز ،  یط  زو ها   ار 
ر  کز آرجا رسار   ز پ   س می ت   
ر   دوم  یی ىریز مهیا زیط  دی یز 
خىد ر  رز  یز ر   کی ز  تزک و  یزد 

و ! و کیییىم م   ر یی ی  و میی  د رییی 
    مزدم عاد، سىئ  ر یش  غا بیی 
کییز  یییط تصییىرر   ییز  یییط  مع  هییا  
 ىیت و سیزسم ی  م ی ق  د رری  
 یییز کیییز  شیییغان  یز ر یییا  درآمییی   

!!!                                   ست  
  
تا  یییی  کییییز م ییییائ  و تداوتهییییا، 
 ىیش  و سکار   مذ ب   و رسم 
و رسىم میطقیز  ،  ییط  زو هیا، 
 ر ار   و کز ش ر،  زد  مای   ا 
و  ی یییات تیییى  ه   کیییا   یییىر 
 سییات   د رشیی ا   ییا و سییویىر   

و تبی غیییات !( م ییی و ما  سییی ى)
  ییییی زد  پ ز میییییى  تداوتهیییییا، 

 میز و  میز  آرچیییا  ... فز ی ی  
ساسمار    ش   ز ک ى ری  ریىع  

 س حیییزر کیییشر  ( ما یییت)رمىریییر 
.                فزوپاش   یز   کاش   

 
 
 

در  ام دوم   یط تش  الت  کای  کز 
میاح  کىم  د خ   شىر وال  
م  ش   تا کا  ار ت ریج   آرچز در 
خار  عم  ش   کىد  در د خ  

 ییچی ط !  شىر ر ش عمی  شىد
 ست  ز ک  بار  شا   مثأل 
کز ش ر،  زد مائ  پ ز مى  سکارها و 
 ىیشها،  نى م  در  یز    و در 
د رش ا  س   ا  و کیىن  ا  و کا 

 اریط )شز ت میمىر  ار ش ز س ى 
و  خ ز  ر ش در . )    م(   –

(.1389 ردیبهشت  16 –سیی     
 
در  ییان  ا،ییز  سییىئ  کییز  مییز   
 ارییییییاد  و  ر ییییییی     س  میییییییز 
پای ا هییا،  الییی  فعا  ییت تجشیییز 

وحط فزوشار   یز  س . حیبا   ست
 مایت   ی زد  میا   و تی  ر ات  
 حالعات  و رسارز  ،  یط  شىر ا 
و دسیییی  ا ها،  حالعییییات  آرهییییا 

.                              کزخىرد رر   
 

کز خالف ) دس  ا   حالعات  سىئ  
کیییز  یییار ( ک ییی ار،  س  شیییىر ا 

) تییی ریج  و فز ی ییی  در س مییی ت 
 ع قییاد ( کییز ، رسیی    کییز مقاالیی  

د رد  نز   ز آرها کیز تییر ز  یذ ر، و 
مار  ار،  یی ىرز عمی یات  در حی  
تجارو حىمر   یار  حالعیات  خیىد 

 م  س  ییزوست  ز در . پ  کزد   ر 
کییا ! عیی ط  دییا رو کیین دوسیی ارز؟

 مهییىر،  سییالم   تى ر یی ز  ریی  
آرچز ر  آمزی ائ ها کا ته یی  و  رعیاو 
 سی و یک و سور ر ى ر  ز  ر  ک ست آورر   



 
یعىیی یزیصی  یً  یُی تٍز ُریً یز ) تحت عىُان حمایت اش تىُع فسٌىگی َ شتاوی َ قُمی ( سُئدی ٌا ) آوٍا 

، ٌیدایت زٌثیسان قیُمگسا َ تهصییً رایة زا یز (زاتطً تا  شُزشان َ ییگس  شُزٌای غستی تدان اعتقای ودازوید 
.              یست گسفتً، َ اش ایىطسیق، یز رٍت یىد پازي  سین رامعۀ ایسان، تُاوستً اود گامٍای تاىدی تسیازود  

 
اش وظییس وظییسی َ تکُزیییط، تُسیی  ! ا ثییس زٌثییسان تهصیییً راییة ایساوییی، تییدَن ایىمییً شییاید  ییُی متُرییً تاشییىد 

تغریً می شُود َ مهمُعً ای اش ارالعات وایزست تازیخی َ ٌُیتی َ قُمی َ شتاوی زا « سپُ »  ازشىاسان 
ا ىُن ییگس، حسفٍا َ سخىاوی زا  ً تا یىد سیا  پیز ، فقی  . تً شثمۀ فسٌىگی رامعۀ ایسان، تصزیق می  ىىد

یز محافل َریه فسَشیان َ راسُسیان میی شید شیىزد، اش شتیان وُریُان َ ریُان فیالن  یُزي یي َ شٍسسیتان 
آذزتایهان َ  سیستان َ تاُیستان َ  ُشستان می شىُیم، َ ایىٍمً وزست، رص ثمسۀ  از حساب شدي یستگاي 

در تمامی یکدهۀ گذشته که َ عهزة تس اش ٌمً آومً، ! ارالعاتی سُئد َ شس ای اوگازسی َ اسسائزای آن
سپپ، ب شترپپتزیا یتارتپپر ری در ییپپزی  دیشپپتهب دسپپت اهاو یماتتپپی کمچپپ رو یسپپ میب کپپ  کتزیا  

!                                                                                              ویکاری یس خ د نرا  ندیده یند  
  حسه شثستسی                                                                                                                   

 

سیستم های سود جوی ضد ایرانی کوچکترین  شانسی برای 
 نسل کشی و پاره پاره کردن میهن ملت متحد ایران ندارند

---------------------------------------------------------------------------------------  

 رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا در دو پیام جداگانه

نوروز باستانی نود را به همه ایرانیان تبریک گفتند   
اوباماااابااااادناایامیا  ااام ا

ادادناااا مازااااودو ادااباااا ا

مدمماا ادایایبد اگات ا ا

واماادمماوادرباادایاا اادایا

دااا زگوزا اماابااراراادادا

زااودو ایز اااابا اا ا»:مام

ا اادرزااااااااا ازااااااااااما ودا

«                .  مانااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

   

 اتحاد ملی

 ن اوامو



 ادامه از صفحه سه
گرد آٔردٌ بٕتّ، آتش زدٌ ٔ پریدنٌ زز رٔ  آٌ 

زرد  يٍ زز تٕ، سرخی تٕ زز "ٔ گفتٍ عبارت 
شاین يًٓتدریٍ زلدم شده رٓارشدُبّ " يٍ

ْر رُن کدّ در سدانٓا  زخ در . سٕر  زست
يتاسددفاَّ زیددٍ رسددى شدد ریٍ بددایش رز بددّ 
ترقدددّ بددداز  ٔ زسدددتفادِ زز يدددٕزد ي ترقدددّ ٔ 

يرزسى دیگدر  . يُفجرِ خطرَاک دزدِ زست
ياَُن كٕزِ شكُی، فال گدٕ  َید ُی، آ  
َددد ر  پ،دددتٍ، آ، پاشدددی، ب،دددت گیدددا ی 
دخترزٌ، دفع ریى زخًٓدا، کُدنرٔ خٕشدبٕ، 
قاشق زَدی، فدال گدرفتٍ ْدى در زیدٍ شده 
.بسٔ يرزسًات بانه ٔ ب ز، يی باشن  
 

:                   مراسم كوزه شكنی   
 
يردو پس زز آتش زفدرٔز  يددنزر  زلدال بدّ 
َیاَّ س اِ ب،تی، كًدی ًَدب بدّ ع يدت 
شددٕر ریددًی، ٔ یكددی سددكّ بددّ َیدداَّ 
تُگنستی در كٕزِ ز  سفان ٍ يی زَنززَن ٔ 
ْر یب زز زفرزد خإَزدِ یب بار كٕزِ رز دٔر سر 
خٕد يی ررخاَن ٔ آخریٍ َفر، كٕزِ رز بر سر 
باو خاَّ يی برد ٔ آٌ رز بّ كٕرّ پرتا، يدی 

درد ٔ ب   خاَدّ رز ری،دتى : "كُن ٔ يی گٕین
ٔ بأر دزرَن كّ بدا دٔر زفكُدنٌ " بّ تٕ  كٕرّ

كٕزِ، ت رِ ب،تی، شٕر ب،تی ٔ تُگنستی رز 
. زز خاَّ ٔ خإَزدِ دٔر يی كُُن  

 
:                     فال گوش نشینی      

 
در شدده رٓددار شددُبّ سددٕر  فددال گددٕ  
زیسدددتادٌ ٔ گدددٕ  کدددردٌ بدددّ  دددر  ْدددا  
رْگ رزٌ یک رسى زسدت کدّ سرَٕشدت يدا 
در زیدٍ شدده تیددی م يدی شددٕد زنبتددّ يددی 
تٕزَ ى بگٕی ى کّ زیٍ یدک زعتدداد زسدت زیدرز 

زَاٌ ٔ . فال گٕ َ زیستادٌ کار خٕبی َ ست
دخترزَی كدّ شدٕش شدْٕر كدردٌ دزرَدن، یدا 
آرزٔ  زیددددارت ٔ يسددددافرت، لددددرٔ، شدددده 
رٓارشددُبّ َ ددت يددی كُُددن ٔ زز خاَددّ ب ددرٌٔ 
يی رَٔن ٔ در سر گ ر یا سدر رٓارسدٕ يدی 
زیسددتُن ٔ گددٕ  بددّ لدد بت رْگدد رزٌ يددی 
سپارَن ٔ بّ َ ب ٔ بن گفتٍ ٔ تهد  ٔ شد ریٍ 

زگدر . ل بت كردٌ رْگد رزٌ تفدال يدی زَُدن
س،ُاٌ دنُی ٍ ٔ شاد زز رْگ رزٌ بیَُٕن، 
برآينٌ  ابدت ٔ آرزٔ  خدٕد رز بدرآٔردِ يدی 

ٔنددی زگددر سدد،ُاٌ تهدد  ٔ زَددنِٔ زز . پُنزرَددن
بیَُٕن، رس نٌ بّ يرزد ٔ آرزٔ رز در سال َدٕ 
.يًكٍ َ،ٕزُْن دزَست  
 

:                              قاشق زنی   
 
زز کارْا  شه رٓار شدُبّ سدٕر  قاشدق 
زَی بٕد کدّ زَداٌ ٔ يدردزٌ زیدٍ کدار رز زَجداو 

زَداٌ ٔ دختدرزٌ آرزٔيُدن ٔ  ابدت . يی دزدَن
دزر، قاشدی با كاسّ ز  يس ٍ بريی دزرَن 
 ٔ شه ُْگاو در كٕرّ ٔ گ ر رزِ يی زفتُن ٔ

در برزبر ْفت خاَّ يی زیستُن ٔ بدی 
آَكّ  رفی بسَُن پی در پی قاشدق رز 

لدا ه خاَدّ كدّ . بر كاسّ يی زَُدن
يی دزَدن قاشدق زَداٌ َد ر ٔ  دابتی 
دزرَددن، شدد ریُی یددا آب ددم، بددرَ  یددا 
بُیٍ ٔ یا يبهغی پٕل در كاسّ ْدا  

زگددر قاشددق زَدداٌ در . آَدداٌ يددی گدد زرد
قاشق زَی ر س  بدّ دسدت َ أرَدن، 
زز برآيددنٌ آرزٔ ٔ  ابددت خددٕد َازي ددن 

گدداِ يددردزٌ بددّ ٔیدد ِ . خٕزُْددن شددن
بٕزَاٌ، رادر  بدر سدر يدی زَنززَدن ٔ 
برز  خٕشًسگی ٔ تًس،ر بّ قاشق 
زَی در خاَدّ ْدا  دٔسدت ٔ آشدُا ٔ 
.َايسدزٌ خٕد يی رَٔن  
 
:               آش چيارشننننننننن و سننننننننور  

  
خدددإَزدِ ْدددایی كدددّ ب ًدددار در خاَدددّ 
دزشتُن یا زیُكّ  ابتی دزشتُن بدرز  
برآيددددنٌ  ابددددت ٔ بٓبددددٕد یددددافتٍ 
ب ًارشداٌ َدد ر يدی كردَددن ٔ در شدده 

یدا " آ  زبدٕدردز"رٓارشُبّ آخر سدال 
يی پ،تُدن ٔ آٌ رز زَدنكی " آ  ب ًار"

بّ ب ًار يدی خٕرزَنَدن ٔ بد دّ رز ْدى 
در ي اٌ فدرز پ،ش يی كردَنتدسد ى 
:آجیم چيارشن و سور    

 
زَاَی كدّ َد ر ٔ َ داز  يدی كردَدن در 
شدده رٓارشددُبّ آخددر سددال، آب ددم 

آب دم رٓارشدُبّ "ْفت يغدس بدّ َداو 
زز یدب دكداٌ رٔ بدّ قبهدّ يدی " سٕر 

خرینَدددن ٔ پدددار يدددی كردَدددن ٔ ي ددداٌ 
خددٕیش ٔ آشددُا پ،ددش يددی كردَددن ٔ 

بّ ُْگاو پار كردٌ آب م، . يی خٕرَن
قصدددّ ي،صدددٕ  آب دددم رٓارشدددُبّ، 
يعددرٔ  بددّ قصددّ خدداركٍ رز َدددم يددی 

زيدددرٔزِ، آب دددم رٓارشدددُبّ . كردَدددن
سددٕر  بُبددّ َ رزَددّ ز  رز زز دسددت 
دزدِ ٔ زز تدددُد ت شددده رٓارشدددُبّ 
 سٕر  شنِ زست
. 

 

خٕیش ٔ آشُا پ،ش يی كردَن ٔ يی 
بددّ ُْگدداو پددار كددردٌ آب ددم، . خٕرَددن

قصدددّ ي،صدددٕ  آب دددم رٓارشدددُبّ، 
يعددرٔ  بددّ قصددّ خدداركٍ رز َدددم يددی 

زيدددرٔزِ، آب دددم رٓارشدددُبّ . كردَدددن
سددٕر  بُبددّ َ رزَددّ ز  رز زز دسددت 
دزدِ ٔ زز تدددُد ت شددده رٓارشدددُبّ 

.                   سٕر  شنِ زست  
 
ریشنننو   فرىنچنننی چيارشنننن و 

:                                سور    
 
بطددٕر كهددی فرُْدد  يددردو رز بایددن در 
درٌٔ زَنگی يردو ٔ زز الب   بأرْا  
يدددردو بسدددتجٕ كدددرد، زز آَجدددا كدددّ 
رٓارشُبّ سٕر  زز آ  ٍ ْا  دیریُدّ 
  زیرزَ اٌ زسدت بدنز  زیُكدّ زيدرٔزِ 
آَچددّ درشددٓرْا  بددسرن زیددرزٌ، بددّ 
خصٕ  تٓرزٌ در زیٍ شه زَجاو يدی 
گ ددرد ب یددتر بددّ بُدد  ٔ َددسز  شددب ّ 

ٔنی ي تٕزٌ بدا ! زست تا سٕر ٔ شاد 
بازگیددت بددّ زيدداَی  ددنٔد ب سددت ٔ 
رُددن سددال پدد ش، دریافددت كددّ شدده 
رٓارشدددُبّ   آخدددر سدددال يرزسدددى 
يتُدددٕعی دزشدددت کدددّ در زسدددتآَا  
ي،تهددا زیددرزٌ يرزسددًی بددا زشددیال 
گَٕاگٌٕ ٔ با سبب ْا  سُتی لٕرت 
يی پ یرفت كّ زکٌُٕ َ س برخدی زز آٌ 
رسددٕو در بع ددی زز زسددتآَا  زیددرزٌ 
برگسزر يی شٕد کّ در زیُجا بّ برخدی 

:               زز آَٓا زشارِ يی شٕد  

 

 اتحاد ملی

 سی و سه



 
تبریززززز در ززززز ر  ر ززززز ر
چه   نبهرسو دربزهر یدر
 زززبریاریززز ر ززز ار ززز ر
پ  زززززنعریر د آع زززززعریار
پ  ززز،عزنرگ زززع  ر  ربززز ر

 گر. سد  ترقرینر ز رننزع
 یگززرر سززووریززری در یززنر
نزززهر گر  زز نرسرسزز   زره 
 نززز ار   ززز  ربزززهر نززز ار

  ر یززززنر. عززززریتر سزززز 
هنزززززهر د ززززو  ر ،ززززو نر
 ،رین نر لع  ه درپر ز،نر

( پ  چززه) زز   ریرهلدزز ر
بر درهز  و   ردرعزریتریر
هززو رعززریتر ززم    ر زز ر

 ه زززر زر ورب ززز ر.  زززو 
تبریززز در نگززز ورپریزززعزر گر
:      یدریتزززیر ززز رهو  نزززع

    
" ب زز بریچ،زز،رچه   ززنبه"

بختم ! چهارشنبه: یدن 
.                      را بازکن  

 
استتتتتتتاا جاربا  تتتتتتاا 

:                         غربی  
 
ه  و   ر  در  ی ،ّهر در  ر
 یزززنر ززز ربزززهره  زززهردر
 سنرترینرسر رس  ،،ر  ر
 ی ززعریربززهرهززو  زری ،زز،ر

ی ،ز،ر. سر رور  ر زو ع
ح  زز  رب یززعر گر وزز ر ززو ر

 یززنر. هززو  ن رته،ززهر ززو 
 وزز ر ززو رهززو  ن ر زز ر
تو  عر گرب،نرهو  ن،ه درگیرر

:                        ب  ع  
  ج،زززرنرن،ززز ینر زززوی نر
هر  نرتوتره،کنرسنعقنر
بزززز   ونر ززززر ینرسززززنجعنر
  و چ نریار ب تنرت  زهر
بززززعیزر  ززززکنرب سززززل نر

بر زهر( بر جربو    )بر جکر
 لززونربر ززهرگ  ی ززوریر نززعور

نس رنزهر زر  در. بر  ه
یرحزززززز    ر    نرب یززززززعر
تآس،بری ،ز،ر  ربزهرعهزع ر
بگ،ززر رتزز ر ززر  رربززریی   ر

.                        و   
 

:      استاا اردبیل   
 
  ر غززز زنر زززر ورپززز،یر گر
طلزززززززززو ریس ززززززززز ار یگر
چه   نبهنر س هر  دز ر
بهرنن  ر ی ه  هر  ر  ی زعنر
یت،زز ربززرر زز ر سریگ ززعریر
 و  زز زر  ری جزز ربززهر زز ر

.                            نع  

سززززو  ن  در زززز رپر  گ ززززعریر
 نگزز ورب گ ،زز نرگ زز زر ززر ر
  ی،زز زر  ر گریار ی ه  ززهرپززرر
  رنننعریربهره  هر  ریی  زعر
یریاریزر  ربهر ی ریربره  هر  ر
پ  ززنعرنززهربزز ر یززنرنزز  نرسزز ار
 عیززززعنرسزززز   رسر زززز  ر گر
 ی ززززن ریرگ  زززز ریرپزززز ن ر

.                        هو  عربو   
 

:                  استاا بوشهر  
 
بو زززهردر ززز رپززز ر گریتزززیر
 سزززریگدر  ره  زززهر  ی،ززز زریر
پریززعزر گر یدریزنربزز رقزز ی ر گر
 یدریار  ر م  عریر د آع زعر
ب ر ینرن  ر حس ر ینر ز ر گر

  ری نرنوگ ردر. ب،نر  ر ی 
 ززززوی ر  رنززززهرتزززز ریزرگ زززز زر
 س و   ر کزر  ر  زعنربزهر یزو  ر
  رگ نعرت ر کسز هر زو رتز ر
بززز ریربزززعب   نر هززز،رنزززوگ ر

.                    کس هر و   
 

:               استاا خراساا   
  رهر سزززز زر ر سززززبرنززززوگ ر
 کس نربهر ینرطریز ر سز ر
نزززهر  یزرنزززوگ ر ززز درنهنزززهر
 آع  ر  زکرنزهرع  ز ر زو ر
ب   ر سز ریر آزع  درالز ار
نهرع   رس،  رب   ر سز ر
یریکرسکهرنبر  گررپوار  ر
 ی  عریرت ز ور سزر  رهز  و   ریزر
  ربهر ی رسزرر ز رچره  نزعریر
یهرینر وررنوگ ر  ر گرپ، رب ور
بهرنوچهرپرتر ز رننزعریر ز ر

:                                ویع  
   ریربزز ورتونززوگ ر   رب،و ززهر"

 بر رتورنوچهرررررررررررررررررررررر
  ربدض ر گر آز طرهر سز زر  ر
 ینر  ربزهر ز دریرنرچهز  ر

 یزنرپلو ز ر.  و رپلزور ز رپ  زع
  ز هرپلزونرعززعتر: عب  تنزعر گ

پلونرگ  کرپلوریر  ررپلورنزهر
 د ززو  ربززهرسآززر نر   یکزز زریر

  ر.   سززز یگ زر ززز ر  نزززع
ی ،زز،رهر سزز   ر زز ر  لآزز  ر
  کری و ر ع   نرچوزر  کر  ر

.    ع   ر و ب  ،  ر   نع  
 
:              استتتتتتتتتاا خوزستتتتتتتتتاا

   
  ر  و گنرپ ر گرپریزعزر گر یدر
یتززینر ر سززبرق  زز رگ زز ر
  جزز ور زز ر ،ززر رنززهرهزز  و   ر
  نرهزو  ن ریز ری ،ز،ر زو ریر
 ززز،رینر  ر زززر رق  زززآ   زرر

.                           ر ی  ع  
 

استتتتتتتتتاا سی تتتتتتتتتاا   
:                        بلوچ تاا  

  رس،س  زر ر ور و  نرپ وریر
  عرنهنهر  ربهرصو تر لو هر  ر
 ززز ریی  زززعریریزر  ر  رلزززریار
یهرینرچه   نبهرسز انریتزیر
 زززز رگ نززززعریر د آع ززززعرنززززهر
 حوس ر ینر  رب ر ینرع ز،ر

.                    گرب،نر  ر ی   
 

:استاا فارس   
  ر ،ر گربزر در ،زو زرب ز ر
 ه زززر زر  ر ززز رچه   زززنبهر
سو دربهرسدعیهر ز ر ی زعریر
 گریار سزز  ررسززدعیهربززررسززرر

گ ز زر. ی یدر ه ر زر  ر  ی  زع
 ،زز ربزز ر ی زز نر یززنریاربززهر یدر
هو نر د آع عرنزهر هر ز زر  ر

  ر.  ار و ررب،، رر  ر و 
 یززنر زز رگ زز زربززر دربززریی   ر
 زززعزرح   ت،ززز زرگیزززرر نبزززرر
 سزجعر زز  هر زهرر عزز ر زز ر
هو  نعریرپز ر گر عز رهو  زعزنر
.حلو ریریرر  رپ  ع  
 

:       استاا کردستاا   
 زززززززززززززر ورنر سززززززززززززز  زر
  صوص   یسزززز  ،، زنر سزززز هر
  د ربهرصحر ریرنن  رچ، هر
سززز    ر ززز ر ی زززعریرپززز ر گر
 عت رنهربهر   دریرپز یکوب ر
یرن،ززز  ر زززرس نر م   ع زززعنر
 نگززز ور ر  دززز ربزززهره  زززهنر
 رنسزز ر آززع  درسززنگری  ر
  هر  رننعریربزعیزری کزهربزهر
پ،ززز رسزززرهو ر گززز  رننزززعنر
سززنگری  ر  ر گر یدر زز  هربززهر
عآزز رپرتزز ار زز رننززعریربززعینر
ترت، رب ریریسز ر  ر گرهزو ر ی ر

.                           رس گ   
 گر یگرر ر سبر ینر  نر  ار
  ززع گدر سزز رنززهرعززع ر در گر
 و   زربز  درپ،ز ربز وره  زهر
  ریرننز  ر   ز ریرپنجزر ر ز در
  سزز یگ زریروریت نززع زر زز ر
 ی عریریز نرهو  زعزرسزری ریر
تصن،فنر گر  یززهر دنر ز ار  ر

  زز،ره  ززهر. یییزز  زر زز رنننززع
 عیهر در  ربهر  ار  ربنع زعر
نزهر د ززو  رسزکهنرت ززبر ززر نر
  ههر ب تنرنلزهرقنزعنر زو  ار
.ی ر  و چ ریرن، یر س   
 

:         استاا کرماا  
  رنر زز زر آززع  درالزز انر      

  کنرسکهردرنبر  گررپواریر
 ن  ر  زر  نوگ ره   ر  

 

  

 ی  ززعریر زز رچهزز  ر زززنبهر
سو دریزر  ر گربز  دربز وربزهر
نوچهرپرت ار  رنننعرت ربز ریر
ن بو ر گر  هرچ،ز ر  صوصز  ر
 گری ززززهر  رنزززوگ ر سززز ر ی ر

.                               و   
:         استاا گیالا  

             
  ر یس    در طزر  ر  ز نر
لززززریار زززز رچه   ززززنبهر
سززززو دنر  رپززززنجر ن آززززهر
پو  اربر جر  رب رس صزلهرننز  ر
 بر  رچ،ننزعنرسز  ری هز ر
  ریتیر  رگ نعریربزر در سزهر
چ،برگهزبنر سز نعر  ریتزیر
  ر ی  عریر سر  ر زررهز  و   ر
 گرب  گربهرنوچکنرسهر رتبهر
 گر یدریزر ززز رپر زززعریر یزززنر
تر  هر  ربهر وییر ،لک ر  ر

:                           هو  نع  
 ،ر ،رچه   نبهرنربهرحز ر"

پنج،نبهرنر کبز ربز ر زهرنر
 ی  رب ریهرنرگ  درب ر زهر
 نرسره رب ریهرررررررررررررررر

یتزززیرسزززر رچهززز  ر: یدنززز 
بزززهرحززز رپنج،زززنبهر!  ززنبه

گ  در.  کب ربری نر ی  رب، یع
.            بری نرسره رب، یع  

پززز ر گرپریزززعزر گر یدریتزززیر
ترقززهر  ر زز رنننززعربززهر یززنر
 دنززززز رنزززززهر گر حوسززززز ر

  ر. چه   نبهر  ر   زرب  نع
تر ززهر" یززنر زز رهو  زز 

  رپ  عریریزر  ربز رن زهنر" تر 
.   سززز ریر ی ر ززز رهو  زززع

(  یگرچه   ززنبه)صززبفرسززر  ر
ه نس رربر  در   ع ر گریتیر
 ززب  هر  ر  ززهر زز رنننززعریر
پ در  ه  زر ،زو ر ز ر ی  زعر
بزززهر یزززنر ،ّززز رنزززهر  ه ززز زر
ب  ی  ززززززززو عریر ،ززززززززو ردر

.                ب،، ردربع نع  
                 

:       استاا لرستاا  
       
  ر یزززنر ززز ر  رهزززروریبززز  ر
 ،ززز ور  ربزززهر وززز ر سززز هر
تآس،بر  رنننعریربز رس صزلهر
 زز در د،نزز ر  ریززکر  یززفر
  رچ،ننعریریتیر  رگ نزعریر

:                       ب رهو  عز  
                       

گ  در هر رتونرسره رتزور ر"
  هرررررررررررررررررررررررررررررررر

گ  در ززززنر گرتززززوریر: یدنزززز 
سره رتور گر نریر گر یدریزر

.                           رپر ع  

 اتحاد ملی

 سی و چهار



یب ارایّ آٌ در ثیٍ خوٕد یوب ثطوًب 
خووووٕاْزاٌ ٔ ثووووزاداراٌ ي ووووز  
صًیًبَّ استقجبل يیکُویى لهوت 
يووب ٔ َهووبِ يووب ًْووٕارِ ثووب ضووًب 
ي زیبٌ ٔ سزَٕضت ضًب  ثوٕدِ 

پبیُووذِ   -ٔ ثووبس ْووى خٕاْووذ ثووٕد
اتحووبد يهوو  در ایووزاٌ ٔ ي ووز ٔ 
پیَٕووذ دٔثووبرِ دٔ يهووت دٔسووت ٔ 

گسسووتّ ثووبد سَایزْووب   -ثووزادر
پٕسوویذِ َقووبق  زلووّ ْووب   ووذ 

ي ز                      –ایزاَ    
 
سخُهٕ  حشة اتحبد يه  ایزاٌ 

                                       
 ثٓشاد ر بدٔست                    
 

ثیسووت ٔ دٔو ثًٓووٍ ْطووتبد ٔ  
َّ، ثزاثز ثب یبسدْى  ٕریّ دٔ ْشار 

ي وووبدا ثوووب سوووبنزٔس  -ٔ یوووبسدِ 
 اضغبل ایزاٌ                         

 
                     :                                                                                                                            استان مازندران

در رٔستبْب  يبسَذراٌ در ضت چٓبر ضُجّ سٕر ، عالِٔ ثز کطت  گز تٍ ٔ اسپُذ دٔدکزدٌ، إَاع آضٓب پختّ ي  ضٕد اس 
کّ اس ْقت َٕع سجش  ٔ ْقت َٕع تزض  ٔ ْقت َٕع حجٕثبت در آٌ استقبدِ ي  ضٕد ٔ َیش " آش ْقت تزض "جًهّ 

اعتقبد ثزایٍ است کّ خٕردٌ ایٍ آش ثسیبر  اس ثیًبریٓب ٔ . کّ یک  اس سجش  ْب  ي ز   در آٌ، گشَّ است" گشَّ آش "
.کسبنتٓب را اس ثیٍ ي  ثزد  

 
:                                                                                                                            استان مرکسی    

در ایٍ استبٌ، عالِٔ ثز يزاسى آتص ثبس ، ثزا  آيزسش ايٕات يقذار  خزيب یب ضکز پُیز تٓیّ ي  کُُذ ٔ یب حهٕا درست ي  
ْز رْهذر ٔظیقّ دارد یک داَّ ثزدارد ٔ لجم اس خٕردٌ، ثزا  آيزسش . کُُذ ٔ سزگذر ي  ایستُذ ٔ ثّ عبثزاٌ تعبرا ي   کُُذ

.ايٕات خیزات دُْذِ، حًذ ٔ سٕرِ ا  ثخٕاَذ ٔ سپس خٕراک  را ثخٕرد  
 

:تحریف آیین چهارشنبه سوری   
 

یب تّ ْب  پشْٔط  َطبٌ ي  دْذ كّ تًبي  آییٍ ْب ٔ یبديبٌ ْبی  كّ يزدو ایزاٌ در ُْهبيّ ْب  گَٕبگٌٕ ثز پب ي  
داضتُذ ٔ ثخط  اس آَٓب ًْچُبٌ در  زُْگ ایٍ سزسيیٍ پبیذار ضذِ است، ثب يُص، اخالق ٔ خزد َیبكبٌ يب در آيیختّ ثٕد ٔ 
در ًّْ آَٓب، اعتقبد ثّ پزٔردگبر، ايیذ ثّ سَذگ ، َجزد ثب اْزیًُبٌ ٔ ثذسهبالٌ ٔ يزگ پزستبٌ، در لبنت ًَبدْب، ًَبیص ْب ٔ 

ر تبر خطَٕت آيیش ٔ يغبیز ثب عزا ٔ يُص جبيعّ َطیز آَچّ كّ ايزٔسِ تحت . آییٍ ْب  گَٕبگٌٕ ًَبیط  گُابَذِ ضذِ ثٕد
ثٓتز است ثهٕییى، كسبَ  كّ ثب . َبو چٓبرضُجّ سٕر  ضبْذ آٌ ْستیى، در ْیچكذاو اس ایٍ آییٍ ْب دیذِ ًَ  ضٕد

يُقاز كزدٌ تزلّ ٔ پزاكُذٌ آتص ساليت  يزدو را ْذا ي  گیزَذ، ثب تٍ دادٌ ثّ ر تبر  آيیختّ ثّ ْزج ٔ يزج رٔح ، آییٍ 
پس ايیذٔارو دٔستبٌ عشیش ثب خٕاَذٌ ایٍ يطبنت، لطُه  ایٍ رسى كٍٓ ایزاَ  . چٓبرضُجّ سٕر  را تحزیف كزدِ اَذ  

http://uipmedia.org/index.php?news=4812 را ثب اَابو كبرْب  خطزَبك ٔ استقبدِ اس تزلّ ْب  غیز يابس خزاة َكُُذ      

 

 اتحاد ملی

-------------------------------------------------------------------------------  

ثذیُٕسیهّ ثزا  يهوت دٔسوت ٔ ثوزادر 
ي ووز آرسٔ  پیووزٔس  ٔ اَتخووبة درسووت 
ثزا  حبکى ضوذٌ ثوز سزَٕضوت خوٕد 

.                                    يیًُبییى  
                        
يووب ثسوو  خٕضووجیُبَّ ثووز ایووٍ ثووبٔریى کووّ 
ضًب ي زیبٌ ثب ْشاراٌ سبل سبثقّ تًذٌ 
ٔ يُطوو  دٔسووتبَّ  ثووب آحووبد ثطووزیت ٔ 
ایزاَیبٌ ًْٕارِ در يسیز صهح ٔ ثٓجٕد گبو 
ثزداضتّ ٔ ایُک در سز   وم جذیوذ توبری  
خووٕد ثووب تٕجووّ ثووّ تاووبرة گزاَجٓووب ٔ گبْووب 
خَٕجووبر خووٕاْزاٌ ٔ ثووزاداراٌ ایزاَوو  ٔ غیووز 
ایزاَ  خٕد ثّ خٕضّ چیُ  اس اتحبد يه  

ثووذٌٔ ضووک يسوویز درسووت . تووبٌ يیپزاسیووذ
آساد  ثاش حزکوت ثسوٕ  تطوکیم احوشاة 
يستقم آساد سیبس  ٔ اجتُبة اس دخبنوت 
دیٍ ٔ آییٍ ٔ ایذٔنٕژ  در سیبست حبصوم 
.                                     َخٕاْووووووووووووووووووووووووذ ضووووووووووووووووووووووووذ
                                                     

يب صذاْب  يسًٕي  َیش اس عه  خبيُوّ  
ا  ٔ سووبیز اضووغبنهزاٌ ایووزاٌ ثووب خذعووّ ٔ 
َیزَگ سیبِ رَگ یب سجش رَگ  زلوّ ا  ثوز 
عهیووّ ضووًب خووٕاْزاٌ ٔ ثووزادراٌ ي ووز  
ضُیذیى ٔ آٌ ثذخٕاْ  ٔ کیُاوٕی  ْوب را 
يحکووٕو کووزدیى ٔ یقوویٍ داریووى کووّ ضووًب 

دٔسووتبٌ يهووت ایووزاٌ َیووش ثووب ْٕضوویبر  ٔ   
اتحبد يه  خٕد دخبنوت عٕايوم تزٔریسوت 
جًٓوووٕر  اسوووالي  ٔ سوووبیز ثیهبَهوووبٌ 
ثووووذخٕاِ ضووووًب يووووزدو خووووٕة ي ووووز را 
. ضُبسووبی  ٔ در َطقووّ يسووذٔد يیکُیووذ

ثعُوووٕاٌ ي وووبل ر سوووُابَ  دیهوووز يٓوووزِ 
 سٕختّ َظبو تزٔریست                       

  

ثب ٔلبحت تًبو ٔ ثب تْٕیٍ ثّ ضوعٕر ضوًب 
ي ز َیبس ثّ : ْطتبد يیهیٌٕ ي ز   گقت 

ٔ تووْٕیٍ ْووب  اس ایووٍ ! یووک خًیُوو  دارد
دست اس سوٕ   زلوّ جًٓوٕر  اسوالي  

.                  ذ ایزاَ  ٔ  ذ ي ز   
 

ايب يب َیک يیذاَیى کوّ يهوت ثوشرگ يوب ثوب  
ضًب يهت ثشرگ ي ز پیَٕذْب ٔ اضوتزاکبت 

الت ووبد  ٔ حتوو   –ٔ رٔاثووظ سیبسوو  
 بيیه  ثسیبر  داضوتّ کوّ ضوٕر ثختبَوّ 
عذِ ا  تزٔریست یب  زصت طهت  در ایزاٌ 
ٔ ي ز ٔ ثیهبَّ در خبرج  عال جهٕ  رَٔوذ ٔ 
ضکٕ ب ضذٌ آَزا گز تّ اَذ تب ثز طجم  تُّ 
ٔ اختالا ٔ َقبق ثیٍ دٔ يهت ایزاٌ ٔ ي وز 

.                         ديبدو کٕ تّ ضٕد  
 

ٔنوو  يووٍ ثعُووٕاٌ سووخُهٕ  حووشة اتحووبد  
يه  ایزاٌ اس طزا اعضوب ٔ ْوٕادراٌ حوشة 
کووّ ثووب يووزدو ثووشرگ ایووزاٌ ثووزا  ثزاَووذاس  
جًٕٓر  اسالي  اضغبنهز ٔ َقوبق ا کوٍ 
يتحوذ ضوذِ ایوى، ثوزا  خُ و  کوزدٌ ایووٍ 
تٕطئووّ ْووب  سووٕد جٕیبَووّ ثووز عهیووّ يووب  
دست دٔست  ٔ ثزادر  یسٕیتبٌ دراسکُى 
ٔ خٕاْبٌ ًْکبر  ٔ یبر  ضوًب ثوّ يوزدو 
يوووب ثوووزا  ثزاَوووذاس  جًٓوووٕر  اسوووالي  
اضووغبنهز ٔ ثسووظ ديٕکزاسوو  ٔ رٔاثووظ دٔ 

 –جبَجوووّ در ثوووبالتزیٍ سوووطح الت وووبد  
گزدضهز  پس اس حبکًیت دٔ  –سیبس  

يهووت ثووز سزَٕضووت خووٕد در لبنووت آساد  
حقووٕق  –احووشاة ٔ آسادیٓووب  سیبسوو  

 ثطز  ْستى ٔ در  ًٍ اس تجبدل تازثیبت
 

بدینوسیله برای ملت دوست و برادر مصر آرزوی پیروزی و انتخاب درست برای حاکم  .

 شدن بر سرنوشت خود مینماییم                                                                 

 

 سی و پنج



 بیانیه اعضا و هواداران حزب اتحاد ملی ایران به مردم آزادیخواه لیبی
 

 
                     خواهران و بررارران یببریب،                                                                                                     

                                                                                          

هنوز خیطره رررنیک واقعه تروربست، رر هوا و زمبن رهکره الکرب، اسکیتلنر که جنیبت و ترور مشترک حیکم یبب، و جمهوری  

بنیبرابن کیمال شرابط و مطییبیت شمی را ررک مبکنبم چرا که می نبز بگونه . اسالم، به سرکررگ، رفسنجین، بوررا از خیطر نبرره ابم

.                                                                                          ای شیبر از شمی رررمنرتر و اشغیل شره تر بیشبم  

 

می همواره بی شمی . می همواره تالش و سختکوش، شمی یبببیب، هی را برای استقالل و آزاری از چنگیل استعمیر و ربکتیتورهی ستوره ابم 

می خواهین برقراری روابط رر . بوره ابم  قلب می و وجران ببرار بشری می رر کنیر همررری بی شمی بوره است و همبشه خواهر بور

می بقبن راربم روست، ببن می فقط رر رو کشور آزار و مستقل مبسر خواهر . "بیالتربن سطح ببن رو ملت و رویت منتخب پبشرو هستبم

می آرزو مبکنبم که هر چه زورتر به آزاری فعییبت احزاب سبیس، و مل، بی گرابشهیی مختلف که سر منشیء تروبج و نگهراری ." شر

.                                    از رستیوررهیی حقوق بشری از منشور کوروش گرفته تی سیزمین ملل و رموکراس، است نیبل آببم  

 

می بیور راربم شمی مررم خونگرم و روست راشتن، یبب، بی کسب تجربه تلخ و خونبیر خواهران و برارران خور رر ابران از هر گونه  

شربرا پرهبز خواهبر کرر ( بی هر رنگ و نبرنگ،)جیبگزبن، احسیسیت، به سور استعمیرنوبن و فرصت طلبهی توسط بنبیرگراب، مذهب، 

و از رخییت ربن و آئبن و ابرویوژی و فرقه جلوگبری نموره و بی حیکم شرن منطق، بر سرنوشت خور که حق شمی و همه ملتهیست و 

خلع بر از ربکتیتورهیی خونربز متزیل که شوربختینه روابط نزربک، هم بی حکومت اشغیی، و بنبیرگرای رر حیل سقوط ابران نظبر 

همچنبن بیر آوری مبکنبم که بی همری، و اتحیر مل، . رویت فرمیبش، احمری نژار رارنر به سعیرت و پبروزی واقع، نیبل خواهبر آمر

.                                             خور هزبنه هیی جین، و میی، استقالل و آزاری سرزمبن خور را تی حر امکین پیئبن ببیوربر  

 

بنی برابن تالش می حمیبت از مررم یبب، و ». پس از رست بیفتن به اهراف مشترکمین مبتوانبم مبوه شبربن پبروزی را بی هم قسمت کنبم 

.  خواسته می حمیبت مررم یبب، از مررم ابران رر راستیی برانرازی جمهوری اسالم، اشغییگر که شربک بی ربکتیتورهی است مببیشر
علم، خور را بی توجه راشتن ربشه هیی مشترک  –پس از آن همه می عالقه منربم که روابط اقتصیری  سبیس،  گررشگری وفرهنگ، 

بنی برابن رستین همه شمی را به گرم، برای همکیری متقیبل مبفشیربم « .مهرورزی و انصیف و روست، رر بیالتربن سقف توسعه برهبم

.                                            و مصمم و امبروار به آبنره نزربک رو ملت ابران و یبب، رر آزاری و استقالل چشم روخته ابم  

 

                    بی بهتربن آرزوهی                                                                                                             

 

:                                                                                                   از طرف سخنگوی حزب اتحیر مل، ابران  

 

برابر بی ببست و پنجم فوربه رو هزار و بیزره                      -آربنه  ششم اسفنر میه هشتیر و نه خورشبری  -بهزار رضیروست   

******* 
www.uiranian.org  
www.facebook.com/uiranian 
www.uipmedia.org 
www.dolatemovaghat.org 

 اتحاد ملی

 س، وشش

http://www.facebook.com/uiranian
http://www.uipmedia.org/




 مژده مژده 
!شما دیگر تنها نیستید  

 بهاریه

بزودی با اتحاد همه ما با ملت بزرگ ایران و نظامیان میهندوست، جمهوری 

اسالمی اشغالگر سرنگون، یکپارچگی و استقالل کشور ابقا و در کنار مردم و 

جدایی دین و فرقه از سیاست صاحب سرنوشت خود و سهیم در منافع ملی و 
ایران برای هفتاد میلیون ایرانی. ثروتهای طبیعی خواهیم شد  

بسودی از شبکه جهانی رنگارنگ  برنامه اتحاد ملی 

برای اتحاد ملی بشتابید. در خانه های شماست  

UIP TV  UIP TV  UIP TV  UIP TV  UIP TV  UIP TV   
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