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  پاينده ايران 

  

        :آغاز مبارزه ملي ما 

        

د آغاز كار نهضت ما بيشتر به پيروي از يك آرزوي قلبي بيان ناپذير و احساس الهامي تاريخي شبيه بو

  نا پي ريزي و ايجاد تشكيالت اجتماعي 

احساسي هم آهنگ داشتيم و همه را با خود يار مي پنداشتيم ، براهي كشيده مي شديم كه از آن بي 

  . خبر بوديم و تنها احترامي آميخته به تقديس از آن در قلب خود ميافتيم 

قسمت روشن تر و آشكار تر  اين احساس ما آميختگي با تاريخ زندگي ملت ما داشت و تنها در اين

بوده ما ساده تر از هر مطلبي به اين نكته واقف گشتيم كه ايران كنوني ميهن حقيقي ما نيست و 

  . ايرانيان كنوني تمام هم ميهنان ما نيستند 

اين دانسته ساده اولين سنگ بناي انديشه ما گشت و تنها دريچه بود از آن احساس دروني كه به زبان 

  . ي ضعيف داشت يا چراغي بود كه درميان آن همه تاريكي پرتومي آمد تنه

ا انديشيدن و پي بردن راهنما اين انديشه ساده چقدر محكم و مؤثر بود و چه نيرومند مغزها را ب

  . گشت

............        

صفت ديگريكه از همان ابتدا در ميان ياران خود و تؤام با اين احساس ميديديم روحيه مبارزه جو و بي 

  . ود گذشت ما ب

ما . ديديم  در محيطي كه سراسر ساخته دشمنان است خود را براي مبارزه هر اثر بيگانه اي آماده مي

پاي بروي هر آنچه بود مي گذاشتيم و از فراز آرمانها و آرزوهاي خود بر صحنه نا باب زيست كنوني 

            .بوديم  نظاره مي كرديم همه مصمم يكدل و يكزبان فناي هر پليدي را كه هست خواستار
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ين ايران بزرگ ما با اين نظام پست ارتباطي نداشته باشد و از لجنزار يميخواستيم و ميخواهيم كه آ

  .كنوني نشانه اي در خود نبيند 

............        

به ، با يك هدف سياسي مشخص و انحراف ناپذير و با يك يمبارزه ما آغاز شد با يك احساس بي شا

  . روح رزمجو و بي پروا 

ود ميدانستيم اين بود كه بايد اين احساس دروني را بيان كرد ، بر آن نامي گذاشت و آنچه وظيفه خ

  . اين فرمان تاريخ و راه سرافرازي رابا شيوه اي شايسته آرمانخواهي به همگان عرضه داشت 

به اوليه باشد ، نهضتي كه يل شديم كه منشأ حقيقي آن همان احساس بي شايما به لزوم نهضتي قا

  .آن براي ملت ما بحكم تاريخ ما حقايقي غير قابل انكار خواهد بود  گفته هاي

............        

  : ديگر در مقابل يك راه اجتماعي قرار گرفته بوريم چند وظيفه خطير و بزرگ داشتيم

  . ـ مي بايست احساس هم آهنگ ملي را به بياني كه شايسته علوم اجتماعي زمان ما باشد بيان كنيم 1

خفقان آور خود ، در مقابل مردماني كه تشنه راه اصالح بودند و چون غريقي  ـ مي بايست در محيط 2

به هر پر كاهي توسل مي جستند دست آويز محكمي بوجود آورديم مي بايست راه حقيقي را به ملت 

  . خود آشكار كنيم 

گاهي ـ مي بايست هسته نيرومند يك دستگاه رهبري را پديد آوريم كه از يك سو عامل بيداري و آ 3

ايرانيان شود و از سوي ديگر آرمانخواهان را گرد هم آورد و قدرت اجتماعي مبارزات اساسي را تشكيل 

  . دهد 

الزم بود آنچه را كه به دلهاي ما راه مي يافت ، آنچه را كه احساس مي كرديم ، آنچه را كه حقيقت 

  . نهضت ما بود همانگونه بي پيرايه و ساده بيان كنيم 

بدين منظور به وسيله  ،» ماچه مي خواهيم« كنون در اختيار شماست ، كتاب مختصر كتابي كه ا

  .نوشته شد  1326يز يور در پاكپمحسن پزش
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هنوز تعداد نفرات ما از انگشتان يك دست تجاوز نمي كرد كه گرد هم مي آمديم و اين كتاب را مي 

بود كه مي خواستيم نه پيش از آن كايت ميكرد براستي آنچه حخوانديم اين كتاب از سوداي دل ما 

  . چيزي داشتيم و نه پيش از آن در اين باره چيزي ميدانستيم 

جنبش ما در پي ترجمه چند مرامنامه خارجي آغاز نشده بود ، تقليدي ناشيانه از بيگانگان نبود بلكه 

دمند آن ي از پيكر درينتيجه يك همدردي و هم آهنگي با خون و خواست ملتي بود كه ما نيز جز

  . بوديم 

جنبشي بود در سير حياتي ملت ما كه در اعماق درون ما نيز اثري داشت و ما به سادگي اين اثر را 

  .منعكس مي ساختيم 

يك نوشته و يك كتاب ساده نيست بلكه تأثير يك نظام نهاني است كه در » ما چه ميخواهيم « 

تخاريست كه بر ويرانه هاي نظام منحط كنوني اعماق تاريخ ملت ما سير ميكند و شايسته زندگي پر اف

  . بنا خواهد شد 

***  

هنوز نهضت ما نامي نداشت و كسي آن را نمي شناخت هرروز كه ميگذشت به آنچه مي خواستيم 

ي خود خارج ميشد ، نام ميگرفت و قابل بيان يعقايد ما از صحنه تاريك و روشن آرزو. آشناتر ميشديم 

آن را با ديگران در ميان نهيم به قلب ديگران بوسيله زبان راه يابيم و آتش  ميگشت و ما قادر ميشديم

  . درون آنها را بر افروزانيم 

. ما ميدانستيم در قلب هر ايراني اين آرزو نهفته است ولي وسيله اي الزم بود كه اين آرزو را بيدار كند

نيان صحنه هاي زندگي آينده خود و اورت الفاظ قابل بيان باشد و ايرالزم بود اين آرزوي قلبي به ص

  : براي حصول اين مقصود دو كار ضروري بود . اصول حيات آتي خويش را درك كنند 

   .بيان خواست و آرمان ملت ايران به صورت يك سلسله عقايد هم آهنگ واصولي ـ 1

  . د شركت در مبارزاتيكه بتواند طرز عمل و قدرت ايمان آرمانخواهان را به ثبوت رسان ـ2
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اين دو عمل دو شادوش يكديگر آغاز شد در صحنه مبارزات اجتماعي گوناگون گام ميزديم و در هر 

عقايد خود را با كمال صراحت بيان ميداشتيم كوره مبارزات ما را ميگداخت و هر روز بيش از  قدم

  . تر ميگشت بيش آزموده و ورزيده مي شديم و نحوه دل پسند بيان افكار و عقايدمان بر ما آشكار 

ا صحنه مبارزات و تماس با مردم ميتوانست به ما روشن كند كه عقايد خود را چگونه بايد بيان هتن

محصول رويه مبارزات و برخوردهاي اجتماعي بود ما  ،كنيم منطق و استدالل ما در مورد تبليغات

آموخت كه آن را شعارهاي نهضت را همه جا با صراحت تبليغ مي كرديم ولي هر محيطي به ما مي 

  . چگونه بيان كنيم تا همه بفهمند 

الب الفاظي بيان كنيم كه براي دنياي امروز آشنا قاز سوي ديگر موظف بوديم آرمان ايرانيان را در 

  . باشد و در حقيقت از فرهنگ و علوم چند هزار ساله بشر براي ابراز اين حقايق بهره مند شويم 

يم تا بتوانيم مطلوب به نظر ملت خود را يديشه هاي فلسفي استفاده نماالزم بود از علوم اجتماعي و ان

به جهانيان عرضه داريم خاصه كه دنياي كنوني نحوه بيان عقايد اجتماعي را همه جا به صورت علوم و 

  . شده است  ئلدانستني هاي خاصي در آورده و براي ابراز آنها شيوه ها و روشهاي ويژه قا

نيازمند بودند كه همه جا به آن شناخته شوند و  يكه پيروان اين انديشه ملي به ناماز همه ساده تر اين

  . ونگي عقيده و آرمان آنها واقف سازد گضمناً آن نام بتواند حتي شنونده نا آشنا را بزودي به چ

ممكن نبود نام اين نهضت نجات دهنده را به رسم احزاب و دسته هاي كنوني با يك نشست و 

تخاب كنيم بلكه همه ميدانستيم كه اين نام سرانجام در طي مطالعات و مبارزات ما به برخاست ان

  . وريك و اجتماعي ما خواهد بود ئيده پيشرفتهاي تيدست خواهد آمد و در حقيقت زا

بود و همين » فالت ايران به زير يك پرچم« از آنجا كه نخستين و اساسي ترين شعار نهضت ما شعار 

را تشكيل ميداد در آغاز گاهي بعضي از دوستان هم پيمان با » ما چه ميخواهيم «  شعار ايده كتاب

ي هم براي يكلمه فالتيسم به خود اشاره ميكردند ولي اين كلمه نوظهور ، بي سابقه و نارسا بود و جا

  . خود باز نكرد 

***  
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ي بود كه ياه ها تنها جادر آن زمان عده معدود ما صرفاً از دانشجويان تشكيل شده بود و محيط دانشگ

  . مبارزات ما را با عناصر بيگانه پرست وضد ملي به خود ميديد 

بيانيه دوستان ما در مورد اعالم بطالن  ركه مبارزات نفت آغاز شده بود ، نخستين با 1327زمستان 

ات ما بود قرارداد نفت منتشر گشت و آن روز براي اولين بار با ناميكه شايسته اطالق به افكار و نظري

  . خود را معرفي نموديم 

  . منتشر گرديد » ... دانشجويان ناسيوناليست دانشكده « آن بيانيه ها با امضاء 

اين عمل در آن زمان كه همه جا خيلي بيشتر از امروز به گند افكار بلشويكي و جهودي آلوده گشته 

نمي شد انتخاب كلمه  بود عملي جسورانه جلوه كرد ولي براي ما يك امر عادي بيش محسوب

ناسيوناليسم يك امر اتفاقي نبود بلكه همان گونه كه ياد آور شديم دوشادوش مبارزات اجتماعي و 

وريك و آرمانشناسي مشغول بودند در حين اين ئتبليغاتي ، دوستان ما به يك رشته فعاليتهاي ت

ا پي ريزي گرديد و دستگاه مطالعات و كنكاشها بود كه استوار ترين پايه هاي انديشه نجات بخش م

فلسفي و جهان بيني ما متكي بر چكيده فلسفه شناسي و علوم سياسي جديد و روح فرهنگ و فلسفه 

  . ملت ايران پديد آمد 

هر چه در تاريخ دو قرن اخير ميهن خود بيشتر كاوش مي كرديم آتش خشم و كينه ما تيز تر مي شد 

  . نامه ها و مردم همه انتفاد مي كردند و حس انتقام در ما قوي تر مي گشت ، روز

ت حاكمه بد مي گفتند و همه ابراز انزجار مي كردند ولي ما حس مي كرديم علت اين همه از هيأ

ت حاكمه بر نمي دارند و پليدي او را أانزجار و عدم رضايت را بيان نمي كنند و نقاب را از چهره هي

ت أجه شديم تمام آن انتقاد كنندگان در پس پرده با هيبعداً متو. آنگونه كه هست آشكار نمي سازند 

حاكمه و نقشه شيطاني او هم صدا هستند و همه آنها مي گويند تا ملت ايران به اساسي ترين حقوق 

  . ملي خود واقف نگردد

ولي ملت ايران مانند هر ملت سر افراز و زنده ديگر حق دارد اساسي ترين و اصلي ترين حقوق خود را 

ر باشد او حق دارد براي خود زادي و استقالل و وحدت و سربلندي بخواهد اما داشتن هيچ يك خواستا

  . از اين حقوق براي يك ملت اسير و تجزيه شده ميسر نيست 
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يكصدو  ؛كافي است .است» وحدت « تمام فصول سياست ملت ايران در يك كلمه خالصه ميشود آن 

هاي بسيار است كه ايران را تجزيه ، اسير و پريشان نموده سال ؛پنجاه سال خيانت و رذالت كافي است

زندگي ننگين و سياه سالهاي تجزيه و گذشت قرون و اعصار به ما آشكار نموده است كه تا ملت  .اند

ايران تجزيه و از هم جدا باشد سربلندي و زندگي سرافراز و شايسته خود را نخواهد يافت وحدت تنها 

  . ه نجات ايران است راه و اولين و آخرين را

  .از لحاظ اصطالحات سياسي اين خواست ملت ايران در كلمه پان ايرانيسم خالصه ميشود

  پان ايرانيسم يعني وحدت و يگانگي كليه ايرانيان در ميهن بزرگ آنان

اين اصطالح از لحاظ سياسي و علمي چون به قدر كفايت رسا بود در مدت كوتاهي شيوع يافت و بر 

  . استاران وحدت ايران اطالق گشت انديشه خو

به خصوص كه پيش از ما نيز اين كلمه چند بار توسط نويسندگان به كار رفته بود اكثر دانشمندان و 

نويسندگان در حين مطالعات خود به اين نكته برخورده بودند كه مردمان فالت ايران بي هيچ گفتگو 

يخي آنها نيز دچار شك و ترديد نمي گردد و داراي فرهنگ مشتركي هستند و در سوابق مشترك تار

كلمه پان ايرانيسم در زمينه اينگونه مطالعات فرهنگي و ادبي به كار رفته بود ولي اولين بار بوسيله 

مكتب ما در معني سياسي خود به كار برده شد و در آغاز كتاب مختصر و فشرده بنياد مكتب پان 

ايران زمين آشنا نموديم و به حكم تاريخ ملل جهان و ملت ايرانيسم ملت ايران را به تجزيه خونين 

  . كهنسال ايران وحدت و يگانگي را تنها راه نجات و سرافرازي اعالم كرديم 

نمي توانست تنها به روشن كردن هدف سياسي خود ) پان ايرانيسم ( نهضت اجتماعي و ملي ايران 

الزم بود جهان بيني اين نهضت نيز . م نمايد وريك خود را در اين مرحله ختئاكتفا كند و فعاليت ت

  . ل بزرگ و اساسي آن طرح و حل شود يروشن گردد و مسا

خوشبختانه در اين زمينه نيز موفقيت كاملي نصيب ما گشت و توانستيم كاملترين و عاليترين 

خود ولوژي عصر كنوني را در علمي ترين صورت راهنماي انديشه اجتماعي و محور جهان بيني ئايد

  . قرار دهيم 
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بر افراشتن پرچم ناسيوناليسم يك امر اتفاقي نبود بلكه آگاهي و وقوف به ماهيت جرياني بود كه 

  . هستي هر يك از ما موجوديت هر نهضت پيروزي در هر زماني جزء كوچك و ناپايدار آن است 

هد و راهنماي مبارزات و ناسيوناليسم تنها مكتبي بود كه مي توانست نياز ملت بزرگ ايران را نشان د

  . جنبشهاي اجتماعي ما گردد 

پان ايرانيسم در حقيقت نتيجه اي بود كه با يك جهان بيني ناسيوناليستي درباره تاريخ ملت ايران 

بدست آمده بود از طرفي ناسيوناليسم بهترين و كاملترين مكتبي است كه با ريشه تمام پليديها و 

  . د پرستي به سختي مي ستيزد انحرافات جامعه كنوني يعني فر

از تاريخ حيات ملت ما قرنها ميگذرد بقاء و هستي ملت ما قوانين جاويد خود را در طي اين زمان 

  . طوالني آشكار ساخته است و اين قوانين و نواميس است كه ناسيوناليسم ايران خوانده مي شود 

ين نواميس فداكاري و جانبازي كرده اند مردمان گذشته ، پدران و نياكان ما نيز بي شك بر طبقه هم

  . و گر نه ملت به جا نمي ماند و پايدار نمي گشت 

آن مردان جان خود را در پي هدفي عاليتر و مقصودي مقدس بر كف مي نهادند و ناموس ملي ما را 

پاس ميداشتند دليران و جنگ آوران پيشين و نوابغ علم و هنر ، انديشمندان و هوشمندان گذشته 

  . فرمان ضمير پاك خود را گردن مي نهادند 

راه  خلق مي كردند ، طرحهاي نوين فرا جنگيدند ، نداي وجدان و خون خود پاسخ مي گفتند ؛ ميه ب

. ها و هنرها گام ميزدند در دشتها و كوه ها نبرد ميكردند ه ديگران مي نهادند ، در هر زمينه از داشت

ي جنبش و كوشش يك روح در ينگريم گو يخ بر اعمال گذشته آنها ميبارگاه تار  امروز وقتي ما از فراز

ي آن همه افراد مانند يك تن با خواستي واحد به سر مي يبدن افراد آن همه نسلها بوده است و گو

  . برده اند 

امروز نهضت ما حق دارد افتخار خود بداند كه فرمان همان روح را گردن نهاده است و همان اصول ، 

  . ه ها و سنن جاويد و استوار را خواستار است و مردم ايران زمين را به سويش مي خواند همان شيو
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نهضت ما جانشين قانوني و خلف نهضتهاي ملي و ميهن پرستانه پيشين و وارث كليه امتيازات و 

راهي را كه در زمانهاي افتخارات آنان است با اين فرق كه به ناموس و قانون وجود خود پي برده و 

        .پيشين به حكم يك نداي وجداني پيموده ميشده است آگاهانه مي پيمايد 

        ....    فرق مكتب ناسيوناليسم پيش از ما فرق خواب و بيدار است

***  

  . اي جهان تيره ، اي دنيا افسون شده آگاه باش ، آتشگاه خاموش باز روشن مي شود 

ري جهان كنوني را نهاد بار ديگر به آن ملتي كه نخستين بار از فالت ايران پايه هاي سازمانهاي بش

  . سوي وظيفه تاريخي و نقش جهاني خود گام بر ميدارد 

عصر فرد پرستي و خود بيني ، دوران غلبه مزورانه جهود ها و جهود صفتها به پايان رسيده است 

  . جهان در مسير زوال و تباهي ديگر پيش نخواهد رفت 

بر . و بيدار پرچمدار نهضتها و جنبشهاي ملي گشته است  ملتها بيدار گشته اند ناسيوناليسم آگاه

  . جهاني آزاد و آباد به وجود خواهد آمد  ،اساس اين انديشه نجات بخش

ملتها بيدار باشيد ، عصر بردگي و بندگي به پايان رسيده است امپراتوريهاي ملت كش و ستمگر تباه 

  . خواهند شد 

  . ي بر اساس استعداد خود ارمغاني به جهان خواهد داد زمان آينده روزگاريست كه در آن هر ملت

  .فرداست كه ايران بزرگ ما باز پرچمدار فرهنگ جهان گردد 

***  

  هم ميهن ... اينك 

  . بخوان كتاب كوچكي را كه عصر پيش از ما و پس از ما را چون دهليز كوچكي به هم راه داده است 

   .وي جوان و عظمت خواه آن استكه سر آغاز خواست يك ملت و محرك نير كتابي

  اينجا تو خواهي دانست كه ما ايرانيان ، چه ميخواهيم 

  انشناسي مكتب پان ايرانيسمكانون آرم

  پاينده ايران
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   پاينده ايران 

  

  ـ ما زنده ايم و زندگي مي خواهيم 1

  

بگذار از تو  بگذار ايراني پس از يكصد و پنجاه سال گمراهي بانگ حقيقت را بشنوي... بگذار 

و اي  »افغاني«اي  ،»تاجيك «اي ،»قفقازي  «اي ،»كرد  «اي ،»بلوچ«  بپرسم اي فرزند ايران ، اي

؟ از تو ميپرسم سرزمين با عظمت و ... ميهن بزرگ و پر افتخار چه شد ،فـرزند ايران و تو اي تهراني

واحدي كه اجدادت در آن با شوكت و اقتدار مي زيستند ؛ سرزميني كه نياكان تو نخستين پايه هاي 

شري را در آن استوار ساختند و از قلب آن مشعل بينش و دانش را فرا راه بشر گمراه بناي فرهنگ ب

حقايق را « تو را اعمال بيگانه كور وكر بار آورده اند . گرفتند كجاست ؟ تعجب ميكني ؟ حق با توست 

  ...  »بر حال تو وهموطنان تو « افسوس بر حال تو ... راستي را تا حال نشينده اي » تاكنون نديده 

تو اي برادر ما ! ي وطن بزرگ و پرافتخارم افغانستان زنده و مستقل استيتو اي افغاني بي شك مي گو

ي ميهن باستاني يگمان ميگو بي» اي هم ميهني كه به دروغ نام قطعه خاكي را ايران گذارده اي « 

يهن اسير شده ي و تو اي هم م. من ، كشور كوروش و داريوش همچنان به زندگي خود ادامه ميدهد 

به ! قفقاز آيا جمهوري هاي كوچك كوچك را ميهن خود ميداني و بر غربت براي جنگ هاي ميهني 

  ميدان نبرد ، به حفظ عظمت ملت ظالم و جبار روس مي شتابي  ؟ 

را  تاي ايراني زنجير شده و اسير ، اي فرزند پريش و دلبند ميهن زنده بودن پر از رنج و محن... بلوچ 

  ... ام زندگي ادامه مي دهي به ن

  ! و هم ميهنان تو است ؟ و بندگي شايسته تو بگو ، به ما بگو اين زيست سراسر بدبختي

  ..... ! نه 
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فرياد خواهران و . فرياد مارا كه بر خاسته دلهاي پر درد ماست بشنويد ... هم ميهنان بيدار شويد 

گانه به تنگ آمده اند و از فرط تحمل زجر و مصيبت برادران خود را كه به زير تازيانه ظلم و شقاوت بي

. فرياد ما شما را فرا ميخواند ... آواي ما ... گوش كنيد. جان بر كف نهاده اند با گوش جان درك كنيد 

زنجيرهاي اسارت را . گوشها را باز كنيد شيشه هاي رنگين را از مقابل ديدگان خود برداريد 

... به پا خيزيد ما شما را به سوي زندگي مي خوانيم   ه كنيدبگسليد حلقه هاي عبوديت را پار

تا تاريخ به ياد دارد تا زمانه به خاطر مي آورد ميهن تو مهد دانش و . قتدار بود اوطن تو بزرگ و با 

كانون معرفت به شمار مي رفت سرزميني بزرگ كه رودهاي گسترده بسيار در دامان دشتهاي فراوان و 

سرزميني كه كوههاي بزرگ در گوشه و كنارش ديده ميشد و درياچه هاي . شت فراخ آن جريان دا

متعدد هر سويش پراكنده بود جنگلهاي بسيار دامنه كوهسارانش را مي پوشانيد و آبشارهاي بي شمار 

آفتابي مطبوع آسماني صاف و قشنگ مناظر زيبا و دلكش مواهب  ؛فرو مي ريخت از تخته سنگ هايش

  . عمات خداداد بسيار داشت و دارد طبيعي بي شمار ن

   .بزرگ و وسيع ، آماده زراعت ، مستعد صنعت و متناسب براي تجارت بود و هست

  .سرزمين ميهن تو چقدر بزرگ و مقدس و پر ثروت بود 

اين امواج خروشان درياها چه قرون متمادي كه بر كرانه هاي ميهن پر افتخار تو غلطيد و 

مان كشيده بياد مي آورند چه سر افرازي هاي بسيار كه اين قلل كوههاي سر به آس

  .  هزاران سال در سراسر ايران عزيز تو آشيان گزيده بود

از هزاران سال پيش تاكنون ملتي واحد از يك نژاد قوي و نيرومند كه هوش و درايت خدادادي و 

ند ، با هوش و زرنگ ذكاوت و فطانت طبيعي داشت در اين سرزمين زندگي ميكرد افرادش قوي، نيروم

، چابك و بزرگ منش بودند قدهاي بلند ، شانه هاي پهن ، صورتهاي بر افروخته ، چشمان درشت ، 

نياكان تو كه در روزگاران گذشته در سراسر اين فالت وسيع . پيشاني هاي گسترده مختص آنها بود 

پايه هاي نخستين زندگي ميكردند آن وقت كه بشر در ظلمت محض و جهالت مطلق غوطه ميزد 

  . ي يافتند ، دروازه هاي تمدن را به روي انسان سرگردان گشودند يدانش بشري را ريختند به علم آشنا
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ن تيرگي بي دانش مشعل فرهنگ را بر افروختند و بشر نادان را به سوي سعادت و روشني رهبري آدر 

  . كردند 

ي بيدار يرفراز رنج زمان هاي بسيار بناي دنياقرنها رنج بردند ، زحمت كشيدند ، خون دل خوردند تا ب

. را استوار كردند مردمي كه به صورت يك ملت واحد درسراسر اين سرزمين وسيع زندگي ميكردند 

طبيعت به آن ملت . ل ميدانستند كه براي اولين بار پرچم دانش را به احتزاز در آوردند ؤخود را مسو

ه ريزي كند و دانش انساني را رو به كمال رهنمون شود شايسته فرمان داد تا تمدن بشري را پاي

  . بستند ني چه شايسته فرمان طبيعت را بنياكان تو ، اي ايرا

  . در راه انجام اين وظيفه چه زحمت ها كه كشيدند ، چه قرباني ها كه دادند 

را مي بيني اين  اجساد بسيار از نياكان خود ،نگاه كن به زير هر پايه و ستوني از اين كاخ وسيع تمدن

اين است زندگي پر از ننگ و ....... بود فرمان تاريخ و اين بود هزارها سال رنج گذشتگان و اين است 

  !! ؟ ..... تباهي ما 

نياكان تو بودند كه برگزيده ترين فرهنگ و انساني : اما بدان ... به تو نگفته اند ـ براي تو ننوشته اند 

د آنها چقدر وطن بزرگ و واحد خود را دوست داشتند آنها چقدر ملت ترين تمدن ها را بوجود آوردن

  . متشكل و متحد خويش را عزيز مي شمردند 

چه سرزمين بزرگ و پر ثروتي داري كه خود از آن غافلي ؟ « تو اي افغاني مي خواهي بداني 

مايلي به ....  اي برادر ما. ميهن واقعي تو بيش نيست  و افغانستان كنوني جزء كوچكي از سرزمين

ايران كنوني نيمي از آن ميهن بزرگ و باستاني ! وسعت حقيقي ميهن خود واقف گردي ؟ توجه نما 

  . ات نمي باشد 

تو اي قفقازي ، مي خواهي خود را بشناسي ؟ توجزء ملتي هستي كه شهرستان هاي شمالي آن قفقاز 

انه خفقان گرفته اي ، توكه در جوار خرابه كنوني ميباشد ، اي ايراني كه به زير چنگال هاي اسارت بيگ

تو كه مي تواني هر غروب آفتاب طاق با . هاي پايتخت و قلب ميهن ديرين خود زندگي ميكني 

ز زير پرده هاي خون و جنايت تماشا كني و ابهت ميهن باستانيت را از عظمت اعظمت كسري را 

  . شكسته طاق كسري درك كني
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اي گروه برادران و خواهران ما كه هر يك ..... را ادامه ميدهيد شما سخت ترين شرايط زيست ننگين 

  . ي ناله ميكند يبه زير ضربات تازيانه قساوت يكي از دول خونخوار اروپا

شما كه در پشت سرخود تاريخ چند هزار ساله درخشان و مقابل خويش آينده تاريك و ظلماني 

ارت گردن خم نموده ايد و در منجالب جنايات و يد شما كه به زير زنجير هاي اسيمشاهده مي نما

  . ن و بيگانه پرست آرام و قرار از كف داده ايد يخيانتهاي مشتي عناصر خا

شما كه مقهور ظلم ظالم و خدعه هاي بيگانه شده ايد و به تحريك دشمنان ملت بزرگ ايران هريك 

كوبيد گوش كنيد ما هم از  سنگ ميهن كوچك و ناچيز دروغين را دانسته و نداسته بر سينه مي

ي مي كنيم ماهم با شما علي رغم گما هم مثل شما در تحت همين شرايط جان فرسا زند.... يم يشما

آري در همه  » فرهنگ «و  »تمدن «» خون » «  در تاريخ» « در همه چيز «  نگفته هاي دشمنا

در اين محيط تاريك و گنداب  ؛دنمثل شما خون ما را هم زالو وار مي مك ؛چيز شريك و انباز هستيم

مثل شما  ؛متعفن هم شالقها به حركت مي آيد و بر بدنهاي فرسوده و رنج كشيده ما كوفته مي شود

  . حقوق حقه ما را گرفته و مي گيرند و چكمه هاي خود را برروي حلقوم ما مدتهاست مي فشارند 

ها و  حبس« انهاي سياه زنجيرهاي گران زند ،سرهاي ما را با پتك مي كوبند در برابر اظهار وجود ما

همه شما « ارگي سرنوشتي است كه مثل بدبختي و بيچ» مرگ و نيستي « زجر و شكنجه » تبعيدها 

اي مردمان ايران زمين ما را استقبال مي كند ما نيز چون شما برروي سرزميني كه در سينه اش » 

مي زنيم و با مرگ تدريجي و رقت باري ثروت و نعمت بيكران نهفته است در فقر بي چيزي غوطه 

  . دست به گريبان هستيم 

ما زنده ايم و زندگي مي خواهيم زندگي براي ما ... ما و شما فرياد ميزنيم ... گوش كنيد ... اما 

چيست ؟ زندگي زنده بودن نيست زنده بودن زندگي مي خواهد ، زندگي بندگي نمي 

  .  باشد

شرايط زندگي يك انسان مبتدي كه هنوز برروي صخره ها و سينه  مثلشرايط زندگي ما نمي تواند 

مثل شرايط زندگي عاليترين بشر نمي تواند كند جلوه گر باشد شرايط زندگي ما جنگلها زيست مي 

طريقه زندگي كردن بستگي تام با چگونگي زندگي گذشته و تاريخ تمدن  ؛ي كنديموجود خود نما
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لي ترين تاريخها ، عميق ادنيا محق نيست ملتي را كه واجد ع ؛اردخواست و آرمان هر ملت و جامعه د

  . ترين تمدنها و برگزيده ترين آرمانها است ، به يك فقر و فالكتي دچار سازد 

موجود عالي كيست ؟ موجود عالي و ملت پيشرو به اين  موجود عالي زندگي عالي مي خواهد

در دستهاي خود ببيند و دنيا را به خاك و خون شاخص شناخته نمي شود كه تنها اسلحه و قدرت را 

كشد ملت عالي و پيشرو بايد براي پيشرفت فرهنگ بشري براي ايفاء نقش طبيعي خود و بر پا ساختن 

فرهنگ جهان و نجات نوع انسان از زنجيره هاي ظلم و ناداني مبارزه و نبرد كرده باشد اين ما بوديم 

حوادث و خطرات بي شمار در طي تاريخ طوالني خود شتافته  كه براي تعالي جامعه انساني به سوي

ايم و عاليترين پايه ها را براي تمدن جهاني برپا ساختيم دنيا چگونه مي تواند در برابر اين همه 

خدمات بزرگ حق ناشناسي كند و طبيعت چه طور ممكن است ناظر اين اعمال دشمنانه ملل سفاك 

ما را رهبري مي كند كه براي تأمين زندگي و سر افرازي كه هم  طبيعت! و خون آشام باشد ؟ هرگز 

  . آهنگ با شرافت و حيثيت تاريخي و اجتماعي ملت ارجمند ايران باشد مبارزه كنيم 

تحمل اين زندگي ننگين تنها ظلم به ملت ايران نيست بلكه تخطي از ناموس طبيعت و سرباز زدن از 

  . ما بوده و هست فرمان الهي است كه هميشه متوجه ملت 

پس بايد مبارزه را براي ايجاد وضع عالي و شايسته آغاز كرد زيرا اولين شرايط ايجاد زيست سرافراز 

. موجود عالي نمي تواند سكون و مكث داشته باشدبراي يك ملت سرافراز مبارزه است و بس 

  .  ستدر جازدن و سپس بقهقرا رفتن روش و سرنوشت موجودهاي پست و محكوم به فنا

عظمت و بزرگي خود را رهبري كند و  موجود عالي بايد در همه حال نبرد كند به سوي جلو به سمت

ن زندگي عالي تر و شرافتمندانه تر از روزگاران گذشته به وجود آود توقف ملت پيشرو آبراي خود هر 

ل مبارزه زندگي نيست و تسلط ادبار و نكبت بزرگي او تنها زيان جبران ناپذير اين دوري گزيدن از اصو

  . بلكه سبب ايجاد وقفه اي در گردش چرخ تمدن جهان و پيشرفت كاروان زندگي شايسته بشر است 

در اين هنگام كه هدف به دست آوردن زندگي شرافتمندانه و برگرداندن چرخ تمدن از مسير خود مي 

سي داشت چه زيست سرافراز باشد از شروع و ادامه ي نبرد هر قدر خونين و سهمگين باشد نبايد هرا



 www.paniran.blogfa.blogfa.com 
 

 15 

اساسي جز فداكاري افراد آرمان خواه و بيدار ندارد براي محو پليديها براي سير سريع تمدن ، براي 

  . اصول به يك آرمان شرافتمندانه و مقدس راهي جز ستيز با بديها و موانع نيست 

ي تسلط ايجاد سكون و وقفه در اين ستيز مقدس يعني تقويت نيروهاي اهريمني ، يعن

پس نبرد حتمي است و اكنون . سرنوشت اهريمني  و سنگيني زشتي بر نيكي و قبول فشار

كه سالهاي متمادي ميگذرد و نيروهاي اهريمني دشمنان ملت ايران ريشه و قدرت گرفته 

اند نبرد بسي خونين و طوالني خواهد بود اما سرنوشتي جز استقبال اين نبرد خونين 

  .تمندانه نداريم براي تأمين حيات شراف

گفتيم كه ما از پشت ديوارهاي آهنين و ضخيمي كه اطرافمان را احاطه نموده است از زير سرنيزه 

ي فقر و بدبختي كه يي مصيبت و سختي ، دنياياز سينه دنيا« كه برروي حلقوم ما قرار گرفته ،  ييها

  . ا به گوش شما مي رسانيم پيكر خسته ما را در دهان خود فرو ميكشد فرياد خويش رابا صداي رس

گوش شما خواه ناخواه روزي اين فرياد را خواهد شنيد ديدگان شما زماني اين سطور را مي خواند و 

يكايك اين كلمات را از نظر مي گذراند تو اي هموطن دور افتاده ، در دور ترين نقطه فالت ايران ، 

... آن روز . دان خويش را گردن نهي روزي خواهد رسيد كه آهنگ نبرد را درك كني و فرمان وج

  . رستاخيز براي محو بدبختي هاست 

  

  درسي از تاريخ 

  وحدت راه حيات ملتها است 

اين وحدت در واحد هاي ملي بمنصه ظهور . اشتباه نشود اين وحدت هرگز اتحاد جهاني نخواهد بود 

ا قطعه سرزميني كوچك و آن وقت كه به علت عدم ارتباط بين نقاط مختلف دني .رسيده و مي رسد

حتي يك شهر و شايد قصبه با مشتي جمعيت مي توانست زندگي جداگانه و كامالً منتزع از واحد هاي 

  . گرديد يديگر اجتماع ملي را داشته باشد سپر
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ي كه مكث و درجا زدن مقدمه ي زوال حتمي يي كه كانون كار و فعاليت است ، در دنيايامروز در دنيا

ريع به سوي تكامل و تجدد به وجود آمده نيروهاي ضعيف و غير متشكل قادر به است و حركتي س

  . هيچ گونه فعاليت و ابراز وجودي نخواهند بود 

تر و بهتري از آن به دست آوردن يك قانون مسلم طبيعي  متمركز ساختن قوا و سپس نتايج عالي

فيت با هم تفاوت دااشته باشند وحدت است ، البته اين قوا نبايد متضاد بوده از نظر كميت و حتي كي

مساعي فقط هنگامي نتايج عالي خود را ظاهر مي سازد كه بين نيروهاي آشنا و قواي هم تراز به وجود 

  . آيد 

اين قانون كلي درباره جوامع بشري نيز صدق مي كند و به صورت يك اصل هميشگي راهنماي 

ير تاريخ در قرون و اعصار متمادي روشن مي جنبش هاي ملي و اجتماعي مي باشد به همين لحاظ س

سازد ملل آن وقت توانستند موجوديت خود را حفظ كنند و در تالش براي بسط فرهنگ جهاني نقش 

  . تاريخي خود را ايفاء نمايند كه وحدت قوا و اتحاد فكر و عمل براي خود به وجود آورند 

او به سوي زوال و انحراف از نقش تاريخي كه  آنگاه كه رشته اتحاد ملتي از هم گسيخته مي گردد سير

به عهده داشت آغاز مي شود ديگر نيرو هاي تجزيه شده آن ملت قادر به ادامه هيچگونه فعاليت و ابراز 

  . وجودي نخواهند بود 

آنگاه مللي كه زمان وحدت و قدرت آن ملت كوچك و ناچيز بودند و اكنون از واحد هاي تجزيه شده 

ر سير فرهنگ فرسنگها به پيش مي رانند و روزي ملت بزرگ و با عظمت ديرين متوجه آن قوي ترند د

  . ميشود كه چه قدر از كاروان تمدن كه خود در حركتش عامل مؤثري بوده عقب افتاده است 

همچنان كه تجزيه و تشتت سر آغاز فصل انحطاط ملتها است تأمين وحدت نيز طليعه جـنبش سريع 

  . انه اي براي به دست آوردن عظمت و جالل ملــتها مي باشد و نبـرد پـيروزمند

وحدت قوا و كار و عمل نداشت دوك نشين هاي مختلف با نامهاي ) ژرمن ( در قرن هجدهم قوم 

متفاوت در سراسر خاك آلمان حكومت ميكردند ، هريك چند صد هزار يا كمي بيشتر از مردمان 

تدار خود در آورده ، براي خويش منصب دوكي و شاهي به آلماني نژاد را تحت سلطه و در حيطه اق

  . وجود آورده بودند 
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اين چنين زندگي شوم تؤام با تجزيه و تشتت هرگز براي ملت آلمان ايجاد كوچكترين موفقيتي نكرده 

ملت آلمان در واحدهاي كوچك زندگي ميكردند ، حكومت نشين هاي پوشالي و ناچيزي را وطن خود 

ار هر چند دوك نشين از ملت ديگري كه وحدت و عظمت داشت تبعيت مي نمود و ميشناخت و ناچ

  . آلت اجراي مقاصد آنان مي شدند 

در جنگها ، نزاعها و كشمكشهاي سياسي ملت تجزيه شده آلمان همه جا قرباني مطامع دول قوي و 

نمي شناخت  زورمند اروپا بود هيچ مقامي براي مردم آلمان و دولت هاي كوچك دوك نشين حقي

مردم آلمان نيز در ميان زنجيرهاي اسارت كه معلول حتمي تشتت و تجزيه مي باشد قادر نبودند 

  . خدمات الزمه را براي گردش چرخ فرهنگ جهاني انجام دهند 

يده وضع ننگين سياسي آن روز بود چيزي نداشت فرصتي يملت آلمان جز زندگي رقت بار سياه كه زا

د ايفاء نقش الزم خود در مورد اشاعه علم و دانش باشد در خمود و سستي پيدا نمي كرد تادرصد

  . عجيبي به سر مي برد 

اما قرن نوزدهم شاهد عظمت و . روزهاي تيره و پر از رنج و مذلت را در حال تجزيه ادامه مي داد 

  . اقتدار عجيبي براي آلمان بود ملت آلمان متشكل گرديد 

يده طرحهاي سياسيون اروپا بود يكه حدود سياستشان فقط زادوك نشين هاي كوچك و ناچيز 

پادشاهان ممالك جزء آلمان تخت و تاج سلطنتشان مظهر استيالي قدرت بيگانه بر ملت آلمان بود 

وحدت و  1871دركاخ ورساي فرانسه كه شاهد نخستين پيروزي آلمان متحد يگانه گرديد در سال 

تأييد نمودند از آن پس در قلب اروپا بزرگترين دولت ها در  اتحاد ملت آلمان براي هميشه تضمين و

 . واحدي كامالً ملي به وجود آمد از آن پس ملت آلمان توانست همه جا با سربلندي قدم بردارد 

فالسفه عاليقدر موسيقي دان هاي به نام و بسياري از مردان بزرگ ( از ان پس آلمان مخترعين بزرگ 

  .جهان تقديم نمود دنياي دانش و هنر را به 

ي ميليون ها آلماني كه سالهاي متمادي سينه ي جوانانشان سپر ياتحاد ملت آلمان تنها سبب رها

بالي امپراطوريهاي فرانسه و انگليس و غيره بود نگرديد بلكه به ملت آلمان فرصت داد تا نقش 

  . فرهنگي و جهاني خود را ايفا كند تاريخ از اين نمونه بسيار دارد 
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ريخ جهان چيزي جز تاريخ نبرد ملت ها نيست ، عصاره و چكيده تاريخ هزاران سال زندگي ملل نيز تا

وحدت راه حيات ملت هاست و تجزيه : جز صورتهاي مختلف اين قانون كلي نخواهد بود كه 

  سر آغاز انحطاط و زوال آنها

ه بدن قطعه قطعه شده اي صحنه هاي فجيع و خونبار قرن هجدهم ايتاليا را به ما نشان مي دهيد ك

و فرانسه و دول بيگانه ديگر ايتاليا را براي خود قسمت كرده بودند در هر قسمت  اتريشبيش نبود ، 

كشوري پوشالي و دولتي دست نشانده با مشتي قليل جمعيت بوجود آورده بودند و سپس با قدرت 

  .  كامل بر اين قطعات تجزيه شده پيكر ايتالياي كهن حكومت ميكردند

  آري دشمنان ملتها هميشه از نيروهاي متشكل آنها بيم دارند

راه حكومت ، راه به زنجير كشيدن ملتي كه سالها استقالل و عظمت و آزادي به خود ديده است جز 

  . ايجاد تفرقه و اجراي سياست منحوس تجزيه چيزي نيست 

لت ايتاليا در منجالب بدبختي و حكومت كليسا در قلب ايتاليا به اين از هم گسيختگي كمك ميكرد م

يد كه بر ياما ديري نپا. فقر كه معلول اجتناب ناپذير تجزيه و جنگهاي داخلي بود دست و پا مي زد 

پادشاه ساردني » ل يويكتور امانو« و » گاريبالدي « كاريهاي سربازان دلير و ميهن پرستي چون اثر فدا

  . صورت ملتي متشكل درآمدند  ايتاليا به صورت يك كشور واحد و مردم آن به

ي سريع و بلند از جانب ملت ايتاليا به سوي ترقي و عظمت برداشته شد و از آن پس ياز آن روز گامها

ي كه مبدل به صحنه ي جنگ ملتهاي يبود كه ملت ايتاليا براي خود كرسي اقتدار و شوكت در دنيا

  . اروپا شده بود اخذ نمود 

! ؟هرگز ... و ملت ايتاليا و آلمان توانستند مانع اين تشكل و اتحاد گردند ه ي دشمنان ديرين دهآيا جب

دشمنان ملتها . نغمه هاي ناسازگار آنها بسيار ضعيف تر از فرياد پرخروش ملل زجر ديده ي فوق بود 

  . قوي و نيرومند هستند ، اما طبيعت و ناموس آن قويتر و نيرومند تر است

كترين تحريك تعميم مي يابد و بر پديده هاي مصنوعي كه ساخته ذهن مسلماً قوانين طبيعي با كوچ

  . ق ميگردد يسياسيون و مجريان طرح هاي سياسي است فا
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حكم طبيعت و ناموس تاريخ براي جوامع بشر ادامه زندگي در واحد هاي ملي واقعي و در حصار ميهن 

  . طبيعي مي باشد 

ف و ر گيرد كه از قيد حكومت پادشاهان خود خواه كِيملل بزرگ قرا وروسيه نيز هنگامي توانست جز

نبايد  .مسكو نجات يافت و وجود پادشاهي بيدار چون پطر كبير را بر اريكه سلطنت خويش يافت

اشتباه شود اين اتحاد جز در يك واحد ملي شدني نبوده و نيست زيرا فقط افراد يك ملت باهم 

هدف و به سوي يك آرمان مشترك و هماهنگ شوند بدون مناسبات را دارا بوده ميتوانند در راه يك 

دو قوم . اينكه در اين هماهنگي و در اين سير به سوي هدف اختالف نظر و تضاد  منافعي ايجاد گردد 

از دو ملت هيچگاه نتوانسته اند باهم و كنار يكديگر به صورت ملتي واحد زندگي كنند هميشه ملت 

حكومت جابرانه خود را بر ملت مقهور و شكست خورده مسلم قوي ديگري را استعمار مينمود و 

ميساخت و با آن جامعه ضعيف نه تنها به صورت افرادي از ملت خود رفتار نمي كرد بلكه اعمال او بي 

شباهت به رفتاريكه آقا و ارباب نسبت به بنده ي خود نبوده است بيهوده كساني مي كوشند تا دنيا را 

  . در بردارد هدايت كنند ! ه روياي حكومت جهاني پر از عدل و دادي را به سمت صور ذهني خود ك

كه تاكنون به فرمان طبيعت همه جا نمودار شده اختالف اجتناب ناپذير بين حقيقت و واقعيتي 

ممكن . هرگز محلي براي ايجاد حكومت جهاني باقي نمي گذارد كه  خواستها و آرزوهاي ملتهاست

در سايه پرچم يك امپراطوري چندين ملت سالها و حتي قرنها زندگي  يك واحد اداري و است در

كنند اما بايد دانست چندين قرن زندگي برادرانه نيست بلكه چندين قرن تسلط يك ملت قوي بر ملل 

كه زندان اسارت ملل مختلف  امپراطوريها و اين واحدهاي اداريبساط . مقهور و زنجير شده ميباشد 

ت و خواه ناخواه از هم پاشيده ميگردد در همان هنگام كه آلمان تجزيه شده مي باشد هميشگي نيس

كه يكي از بزرگترين و مقتدر ترين دول  اتريشبه سوي آستانه اتحاد مي شتافت امپراطوري وسيع 

  . روي زمين بود به سمت تجزيه چهار اسبه مي تازاند 

ضربه هاي اساسي بر پيكر امپراطوري  همان هنگامي كه آلمان متحد و يگانه به وجود آمد نخستين

و  "نگريه اتريش"تبديل نام امپراطوري . ريش كه زندان اسارت ملتهاي بسياري بود كوبيده شد تا

دادن آزاديها و خود مختاريهاي داخلي به ملتهاي اسير از جناب دربار وين هرگز نتوانست اثرات اين 
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ون وين كه زنجيري دورادور ملل مختلف به نام ضربات را خنثي كند زيرا اين ساخت تصنعي سياسي

كشيده بود قدرت برابري با حركت سريع ناسيوناليسم ملتهاي اسير را كه خواهان  اتريشدولت واحد 

  .  آزادي و استقالل و ادامه تاريخ ملي خود بودند نداشت 

ارت را تحمل ميكردند ي اين اساتريشي كه به زور ضربات تازيانه و به زير فشار چكمه سربازان يملتها

ي دارند خوب ميدانستند كه رنج آنان كوشش يبر آنهاآقا اتريشخوب واقف بودند كه مردم ژرمن نژاد 

يد كه يبه ناچار ديري نپا اتريش؛و تالش آنها بايد به كار برده شود براي حفظ بساط قلدري مردمان 

يم ملي شد ، جنگ جهاني اين روشن بيني و خواست استقالل ملت ها مبدل به جنبش هاي عظ

را متزلزل ساخت و يك بار ديگر در تاريخ به چند قرن اسارت ملتها  اتريشقدرت نظامي امپراطوري 

  . خاتمه داده شد 

از هم گسيخته گرديد ملل تابع و اسير استقالل و آزادي خود را به دست آوردند ،  اتريشامپراطوري 

  . ي را در واحد ملي خويش ادامه داد نيز به ملت خود آلمان پيوست و زندگ اتريش

سراسر تاريخ پوشيده از اين نمونه هاي بارز براي اثبات ناموس طبيعت و قوانين فنا ناپذير اجتماع مي 

امپراطوريها و دولي كه به زور سر نيزه ملل ديگر را بنده و اسير پنجه قدرت خود ساخته اند و . باشد 

. ي ترين عامل و محرك تجزيه مي شوند يرده اند و در اثر جزبه خيال خود كشور واحدي به وجود آو

پس از دهها سال حكومت جابرانه بر ملل  »اتريش  «و » عثماني «، » شارلكن « امپرا طوريهاي 

اين است قانون . مختلف متالشي شدند اما ملتها با زندگي جاودانه ي خود را ادامه داده و ميدهند 

  : مقدس جاويد طبيعت 

  ...فقط در واحد هاي ملي حق زندگي دارند جوامع 
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  ـ راه مبارزه مكتب رهبري ملت بايد چگونه باشد ؟  2

  

چه مغرض و كوته فكرند آنها كه با كمال گستاخي به خاطر اجراي نقشه هاي پليد فردي و جهاني 

  با جامعه را برابر اين پرسش قرار ميدهند كه ملت چيست ؟  دخو

عليمات مذبوحانه اي كه كشنده ي هر خواست ملي و سجيه دودماني و عظمت طلبي سپس به دنبال ت

تمام بندهاي  ،است به گوش افراد سرگرداني كه در اثر تبليغات متمادي حاميان قدرتهاي جهاني

ق و بستگي را با تاريخ ملت خود و نواميس طبيعت گسسته مي بينند با اطمينان خاطر و قوت يعال

  : قلب ميگويند 

 »»»»ملت عبارت است از توده اي مردم كه تحت يك رژيم و به زير سلطه يك دولت زندگي كنند ملت عبارت است از توده اي مردم كه تحت يك رژيم و به زير سلطه يك دولت زندگي كنند ملت عبارت است از توده اي مردم كه تحت يك رژيم و به زير سلطه يك دولت زندگي كنند ملت عبارت است از توده اي مردم كه تحت يك رژيم و به زير سلطه يك دولت زندگي كنند « « « « 

بينيد كه در گوشها طنين انداز ميباشد  امثال اين تعريف مسخره تعاريف كالسيك بسيار ديگر را مي

ن اينها گمان ميكنند ملت واحد متغيري است كه بتوان آن را چون مايع در هر ظرفي ريخت و شكل آ

  : و نمي خواهند اظهار كنند  مي داننديا  مي دانندظرف را براي او بوجود آورده اينها ن

مليت علم به صفات و مشخصات ملت . ملت يك مقوله تاريخي و اجتماعي است 

  . يده دهها قرن سير تاريخ پر از شيب و فراز آن جامعه مي باشد يمليت زا . است 

براي جوامع ايجاد مليت جديدي كند اين مليت است كه بايد از  رژيم و سيستم هاي دولت نمي تواند

  . دولتها و رژيم هاي مختلف را كه منطبق بر خواست و نياز او باشد به وجود آورد  ، نهاد خود

ن در آرژيمي كه مالحظات ملي و تاريخي ملتي را در نظر نگيرد و با احساسات و افكار موقعيت 

ميلي و غير آشنا بيش از نيست كه نه تنها قادر به حفظ حقوق و ساخت جهان وفق ندهد رژيمي تح

ون زندگي آن ملت نمي باشد بلكه او را به سوي اضمحالل و نابودي سوق ميدهد رژيم تحميلي يش

نميتواند هادي و رهبر جامعه باشد همه جا مغز هاي متفكر و اشخاص وطن پرست بايد عليه رژيمهاي 

  .از كند تحميلي مبارزه و نبرد را آغ
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رژيمهاي تحميلي برنده ترين حربه ي استعمار براي دول استعمار طلب به شمار مي رود رژيم تحميلي 

از يك طرف سبب تجزيه ملت هاي متشكل حقيقي و از سوي ديگر سبب يكي شدن جامعه هاي 

  . متشتت در تحت همان شرايط غير عادي ميشود 

نمي دهد و خواست و نياز جامعه را كه فرمان تاريخ رزيم تحميلي نه تنها به آرزوهاي ملت پاسخ 

اوست نديده ميگيرد بلكه بهترين عامل اجراي اميال دول امپراطوري هاي زورمند غير قانوني براي 

  . سلب حق حاكميت ملت هاست 

نها كه به نام ملت دوستي و اصالح طلبي سنگ رژيم ملل ديگر را به آراستي چقدر از حقيقت بدورند 

ده شده جوامع ديگر را نشان ميدهند آنها وي كوبند و براي ترقي و نجات جامعه ي خود راه پيمسينه م

گويا شرايط زماني و مكاني را در نظر ندارند و اختالف تاريخ و زندگي گذشته ملتها را به هيچ مي 

  . انگارند 

مي شمارند و عوامل آنها گويا احساسات مختلف و ساختمان هاي جسماني متفاوت ملل را عامل مؤثر ن

ن رژيمي كه انگلستان را آقومي و زندگي كنوني را اصوالً در نظر نمي گيرند و انديشه نمي كنند 

ين بسياري از ملل و طوايف روي يسيادت و قدرت قاهرانه بخشيد و چنگال هاي استعمار او را در شرا

ت رژيم انگليسي به سر مي برند زمين وارد ساخت ، اهالي مستعمرات و مردماني را كه در زنجير اسار

  . از زير يوغ استعمار و بندگي نجات نمي دهد 

از اين پس ملتهاي اسير و زنجير شده بايد بيدار شوند و حقايق را درك كنند تبليغات دستگاه هاي 

ي كه قدرت دارند و براي حفظ قدرت خودمي كوشند نبايد توجه كنند يوابسته به دشمنان خود ملتها

ي قهار انگليس به هر كجا كه طليعه كاروان استعمار خود را گسيل داشت به نام زندگي نو و امپراطور

راه نو بر ملتها رژيم بردگي را استوار كرد ملت ايران هم از اين گول تاريخي و بدبختي به دور نماند 

  .ي ديگران نبايد جستجو كنيم يبس است از اين پس ما را نجات را در طريق آقا

رمان خواهي ملتي را از خط سير اصلي خود منحرف آبزرگي است به نام اصالح طلبي و  چه خيانت

  .ساختن و او را به كوره راههاي سنگالخي وارد نمودن 
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آري رژيمي كه ملت عقب افتاده و متشتت روسيه را عظمت داد اميال ملت آلمان را بر آورده نمي كرد 

خود رهنمون شد براي مردم آمريكا قابل قبول نيست  و رژيمي كه ملت آلمان را به سوي آرمان هاي

  . را و شيوه مخصوصي است ، اين راه تغيير ناپذير و عوض نشدني است  براي ادامه زندگي هر ملت

زندگي گذشته ، اين راه كسي انتخاب ننموده و دسته اي به وجود نياورده است موجد و هادي اين راه 

  . ان هاي ماضي اوست هرملت و آينده استوار بر زندگي زم

رهبران ملت به راستي كساني هستند كه مردم را به سوي اين راه فرخوانند و براي اثبات ادعاي خود 

بر تاريخ گذشته احساسات و افكار و آرمان هاي زمان حال ملت خود كه برخاسته از سينه تاريخ 

بران ملت بايد معتقد به اين ميباشد و به منافع آينده آن جامعه توجه خواهد داشت تكيه كنند ره

  . اصل باشند و بدانند 

فقط آن طرز حكومت قابل قبول است كه ملت را به سوي آرمان ملي از راه 

  . اصلي هدايت كند

نبايد مالك قضاوت براي تشخيص را مبارزه ، نوع حكومت و طرز زندگي اين باشد كه ديگران راه را 

بگذاريد ديگران هر چه مي خواهند  .دهند  و ادامه ميچگونه طي كرده اند و زندگي را به چه نح

  . كه حافظ موجوديت ملت ايران است انجام دهيم  ابكنند و ما هم آنچه ر

در قبال ديگران تعهدي نداريم تعهد شما زنان و مردان ايران در قبال تاريخ ايران زندگي مردم ايران  ما

  . و آينده ملت ايران است 

اعي هنگامي به نفع جامعه است و آن وقت مي تواند جريان خود را درقلب پس تالش يك نهضت اجتم

رسيدن به هدف تاريخي و عمومي ملت خود و بر قرار كردن رژيم و  ياجامعه ادامه دهد كه بر

ون ملي ملت خويش مبارزه كند نهضت نبايد موجد اصول و عقايد بيگانه و يحكومتي متناسب با ش

ست كه نهضت اجتماعي را آورنده افكار تازه و بيگانه مي شمارند اين ي باشد اين غلط ايغير آشنا

چنين جنبش منحرف سياسي يك نهضت حقيقي اجتماعي براي جامعه به شمار نمي رود بلكه تالش 

منحرفانه ايست كه براي تحميل رژيم ملت ديگري به خاطر استعمار جامعه به دست ايادي و عمال آن 

  . م ميشود دولت نيرومند و مغرض انجا



 www.paniran.blogfa.blogfa.com 
 

 24 

ستيزي با خواست و آرمان جامعه ندارد ستيز او با دستگاه جبار و قدرتهاي منحرفي  ، نهضت اجتماعي

است كه جامعه را از آرمان و نياز خود به دور داشته اند جنبش اجتماعي براي تحميل فكر بيگانه و 

، سياسي و اقتصادي را طرد ي به وجود نمي آيد بلكه ايجاد مي شود تا تحميالت فكري يطريق نا آشنا

نموده بگذارد كه جامعه همان راهي را طي كند كه تاريخ او نشان ميدهد همان خواستي را بر آورده 

مانخواهي رسازد كه حافظ موجوديت و هستي اوست اين چنين نهضت انحراف ناپذير ، روشن بين و آ

  . نهضت ملي و اجتماعي است 

ا آشكار كند او وظيفه هادي و رهبري دارد كه هدف و ايدآل نهضت ملي موظف است حقايق موجود ر

  . را مي شناسد او هرگز واضع و بر پاكننده آرمان نميتواند باشد 

روان اين نهضت بايد بكوشند تا جريان تالشهاي منحرف سياسي را در جامعه متوقف ساخته مردم را يپ

  . به راه حقيقي و طبيعي خود وارد سازند 

اذب را كه سبب انحراف جامعه از آرمانهاي اصيل ملي است يكجا طرد نمود ومردم را با بايد هدفهاي ك

تبليغات و كوشش شبانه روزي فقط متوجه يك موضوع و ايدآل نمايند آن هم ايدآل ملي ايدآلي كه 

بستگي به تاريخ گذشته زندگي حال و منافع آينده او دارد مكتب مبارزه ملي نبايد كوچكترين تمايلي 

ف خود را قطعي و يراي دفاع از رژيم ملل ديگر نشان دهد زيرا مكتب مبارزه ملي آن وقت ميتواند وظاب

مؤثر انجام دهد كه خود دوشادوش سير تاريخ ملت خويش حركت كرده باشد و كوچكترين هم 

يخ و يده تاريآهنگي با تاريخ ديگران در حيات مبارزات او پيدا نشود به زبان ديگر نهضت ملي خود زا

ورنده عقايد نو و غير آشنا آاحتياجات و خواست ملت به شمار رود نهضت ملي مدعي نيست كه بوجود 

در مغزهاي افراد ملت ميباشد او موظف است سرپوشي راكه تبليغات ديگران ، سير حوادث شوم تاريخ 

نحرف سياسي استيالي حكومت هاي نا اليق و جابر تسلط رژيمهاي تجميلي و ابراز وجود تالشهاي م

  . ه دهد يبر روي افكار و احساسات ملت گذارده است بردارد و به خود مردم منويات قلبي شان را ارا

پس نهضت ملي ، مكتب مبارزه ملي و حزب سياسي نبايد به نام موقعيت روز و موانع موجود 

  . كوچكترين انحرافي از آرمانهاي ملي و خواست واقعي اجتماعي پيدا كند 
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نبش ملي و سازمان ملي نه براي سازش با موانع و وضع موجود است بلكه براي رفع موانع و ايجاد ج

طي است كه شايسته زندگي ملت نيست اين عدم شايستگي محيط و لزوم استقرار آرمانهاي ملي يشرا

علت ايجاد مبارزه است راه اين جنبش هاي ملي نيز روشن است طريقي جز مبارزه نمي توان پيدا كرد 

س هدف روشن ، راه معلوم و مبارزه قطعي است مبارزه فقط براي شناساندن آرزوهاي ملت بر مردم پ

  . ج ملي است يو استقرار دستگاههاي اداري براساس نياز و حوا

وقتيكه استقرار رژيمهاي تحميلي مدتي به طول انجاميد و محيط سياسي جامعه را تالشهاي منحرف 

تاريخ را گم مي كند آنگاه مثل موجودي گيج و گنگ براي يافتن را سياسي تسخير نمود جامعه سير 

ي خود را به هر كوره راهي ميفكند و به خيال پيدا نمودن روزنه نجات به هر مانع يگمشده وطريق رها

و رادعي مي كوبد او در اين حال به فرياد رهبران واقعي خود كه فرمان تاريخ را شنيده اند و نياز ملت 

ده اند توجه نميكند زيرا فرياد رهبران را ميان نعره هاي مغرضين كه هريك به دروغ را درك نمو

  . ي ميخوانند تشخيص نميدهد يگمراهي وي را به سو

ي ميشتابد و به طرف هر كوره راه يي از قيد بالتكليفي وسرگرداني به سوي هر ندايجامعه براي رها

دراين هنگام دستگاه بيدار سياسي ، دستگاهي كه  ي را نور چراغ حقيقت مي پندارديميدود هر سو سو

تابع تبليغات متداول جرايد و عربده ناطقين و سخنگوياني كه بيشتر براي اين و آن سينه دراني 

ميكنند نمي باشد دستگاهي كه حقيقت رادرك نموده دست دشمان را خوانده و براي مبارزه تصميم 

ي خود را انجام دهد و با تالش بسيار فرياد هاي قطعي اتخاذ نموده است موظف است نقش تاريخ

نانه را خنثي سازد و نداي حقيقت را نداي تاريخ ملت را به گوش مردم سرگردان فرو خواند پيروان ائخ

نهضت ملي و گروه مردان و زنان بيدار مي بايست با هر كوششي كه ميسر ميگردد با هر مبارزه اي كه 

ه دار باشد با انحراف فكري وسياسي بستيزد مردم را از گمراهيها  ايجاب كند هر قدر خونين و دامن

ين راستي هدايت كنند اگر دستگاه بيدار رهبري در يه سمت آبدوري داده به سوي شاهراه سعادت و 

اين هنگام كوچكترين اهمالي از خود بروز دهد يا از ترس شدت تبليغات دشمن به اندك سازش با 

آنان متوسل شود با مردم در گرداب اغفال فرو افتاده ، انحطاط و تزلزل شعارها و راههاي بيگانه 

باشد استقبال كرده است و بدينوسيله  نيروهاي آرمانخواه را كه خواست دشمنان ملت است  مي
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ي او از يحكومت واستيالي فرصت طلبان و دشمنان ديرينه بر ملت مسلم ميگردد و ديگر نجات و رها

اسارت مشگل و طوالني خواهد بود چه بسا اهمال و سهل انگاري اين مكتب  قيد بدبختيها و زنجير

را به سوي نابودي و اضمحالل كشاند و ما امروز در تاريخ جز نامي بر صفحات  يمبارزه ملي بسيار

نوشته شده چيزي از آنها نمي بينيم و نيز چه بسا از خود گذشتگي و بيداري و سرسختي دستگاه 

ا از دستبرد حوادث نجات بخشيد و خطر يك سقوط حتمي را مرتفع نمود و زندگي بيدار ملل بسيار ر

بحراني در تاريخ شديدترين دوره ي . و حيات تازه اي به طور شرافتمندانه اي براي آنها ايجاد نمود 

ملل هنگامي است كه دچار همين سرگرداني و پريشاني مي شوند اين وظيفه ي گروه مردمان ميهن 

پرست و آرمانخواه است كه گردا گرد پرچم مكتب اجتماعي ملت خود گرد آيند و مانند پزشكي 

  . كاردان با فداكاري و جديت از بيمار خود در آن موقعيت بحراني مراقبت نمايند 

ت ملل برابر اين دوره ي بحراني متفاوت و نسبي است اين نسبت مثل همه چيز بستگي تام به ممقاو

عوامل مختلف تاريخي و نژادي و عوامل جهاني دارد بايد توجه داشت بزرگترين اثر و عامل شوم اين 

جبن ، دوره بحراني براي مردم عدم اعتماد به نفس و يأس شديد نسبت به آينده مي باشد ترس و 

يده ، نداشتن عدم اعتماد به نفس ميباشد يفساد و خيانت ، دزدي و ارتشاء و كليه صفات پليدي كه زا

ي نمي شناسد مسؤوليتسراسر جامعه را فرا مي گيرد هيچكس به ديگري اعتماد نمي كند ، براي خود 

دوي ترين شكل ايده را بر شانه هاي خود هموار كند افكار و آرزوها به ب مسؤوليتو حاضر نيست بار 

آل بشري يا آرمان حيواني نزول پيدا ميكند ماديت و ماده پرستي با كمال قدرت بر دلهاي جبون و 

حركت استيال مي يابد عياشي و درويش مسلكي ، كناره گيري از تالطم و  مغزهاي منجمد و بي

قاء آنسب و ساير قوانين مبارزات قطعي جهان و طبيعت ، فرار از مقابل اثرات حتمي قانون تنازع و ب

مسلم طبيعي و اجتماعي خوش گذرانيهاي بي حد و حصر فرد پرستي و خويشتن خواهي به طور 

ين و كليه يجنون آميز و شديد بر پيكر اجتماع موريانه وار مي رويد و شروع به توسعه در عروق و شرا

  اعضا پيكر تشكيالت اجتماعي مي نمايد 

ه توجه ندارد كه او ألاصالت خود را از دست ميدهد هيچكس به اين مس اجتماع و نظم آن براي افراد

و وظايفي است انتظار  مسؤوليتدرقبال اجتماع در قبال ملت و سلسله هاي ناگسستني نسل داراي 



 www.paniran.blogfa.blogfa.com 
 

 27 

همه اين است كه تمام قدرت اجتماع و تشكيالت آن به خاطر اجراي منويات فردي و خصوصي آنها به 

كري و سياسي چنان جامعه را در خود غرق ميكند كه كوچكترين محيط كار برده شود ابتذال ف

  . مساعدي براي نشو و نماي انديشه هاي ملي و افكار اجتماعي باقي نمي گذارد 

تشكيالت اداري كه اصوالً براي استقرار نظم اجتماعي و تأمين منافع حيالتي ملت ايجاد گرديده بود 

گسلد نظم و ترتيب  شته هاي همبستگي و وحدت را ميمبدل به دستگاهي مي شود كه هر آن ر

زندگي خانوادگي را برهم مي ريزد ، تشتت و تفرقه را با شديدترين وجه دامن مي زند منافع حياتي 

جامعه را به خاطر تأمين اميال فردي و آرزوهاي خصوصي زير پا لگدمال ميكند وجدان اجتماعي كه 

  . ست و دولت و ملحقاتش را ترك ميگويد يگانه سجيه ي يك دستگاه آرمانخواه ا

در اين لجنزار انحطاط انديشه هاي ضعيف و افكار فرد پرستي كه محيط را مساعد يافته اند و شاخص 

دوره هاي انحطاط ملل مي باشد به سرعت نشو و نما كرده پيكر جامعه را در ميان رشته هاي در هم 

  . پيچيده خود به زنجير ميكشد 

ي براي بقاء حيات جاي خود را با آرامش طلبي محض و استقبال يفكر مبارزه جو شهامت فطري و 

سپارد و در اين شرايط شرافت ، انسانيت ، خدمت به جامعه به صورتهاي مبتذل و  مرگ و سكون مي

زننده اي كه نشانه ضعف نفس كامل و ترس و جبن يك جامعه ظلم كشيده و مأيوس است مثل 

نوازش دشمن به نام ميهن نوازي ، فراموشكاري درمورد » ز عناصر فاسد پشتيباني ا« تحمل ظلم 

نين و تبهكاران به نام عفو و بخشش رواج پيدا ميكند همه جا دزدي ، خيانت ، چاپلوسي ، تملق و ئخا

ارتشاء قيافه وحشتناك خود را آشكار ميسازد اما قدرت مبارزه و روح ستيزه طلبي با اين نيروهاي 

  . ه را ترك ميگويد اهريمني جامع

نارضايتي همه مسلم و قطعي است ولي مشت ناراضي ها به حركت نمي آيد سالسل بندگي را از هم 

ول را تشخيص ميدهدند اما فلسفه شوم آرامش طلبي و اينكه ؤنمي گسلد دشمن را ميشناسد ، مس

ش و حركتي را جنب آرامش مافوق موجوديت انسانها و ملتها ارزش پيدا نموده است اجازه كوچكترين

  . نمي دهد
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ل نمي شود جامعه يكسي به فرداي خود اميد ندارد آينده اي نمي شناسد و براي خود حقوق ثابتي قا

م و جامعه را از خود نمي داند و خود را از جامعه منفك مي سازد همه به فكرند د نمي داندرا از خود 

براي آينده شخص خود براي راحتي و را غنيمت شمرده از كوچكترين موقعيت فقط براي خود 

آسايش نفس خود بزرگترين استفاده ها را ولو به ضرر صدها هزار فرد انجامد ببرند همه در برابر ايراد 

آن افراد معدودي كه با خشم و اندوه ميگويند ، نظم اجتماع و منافع ملت را چرا رعايت نميكنيد جز 

چنين دستگاه متشنج فاسد كه پايه هاي قدرت خود را ندهاي مسخره آميز پاسخي نميدهند اين خپوز

بر روي پيكر رنج ديده ملت استوار ساخته است و قيافه وحشتناكش را با خون ميليونها فرد گمراهي 

كه پيكرشان در ميان پرده هاي چرخ اين دستگاه عظيم تخريب خورد و درهم شكسته گرديده است 

اضمحالل و انحطاط را طي ميكند بلكه در اين سفر شوم رنگين نموده نه تنها خود به سرعت طريق 

  .تاريخ ملتي را نيز به دنبال خود ميكشاند 

ي اين دوران به شمار ميرود در اين يوبار بهترين شاخص شناساعناصر موذي و فردپرست بي بند

مور روزهاي شوم زندگي ملتهاست كه آنها قدرت عجيب و سرسام آوري بدست مياورند اقتصاد ملي ، ا

سياسي ، كارهاي فرهنگي و اجتماعي به دست اين عناصر پست كه جز خود خواهي و اجراي اميال 

ي ندارد قلب ماهيت ميدهد در اين دوره بزرگترين شخصيتهاي دستگاه منحرف از يخصوصي آرزو

ي ميكند و براي افراد آرمانخواه و اصيل حق زندگي و اظهار حيات باقي يميان اين عناصر خود نما

دارند قدرت را و موجوديت ملت ن نميماند عناصر بين المللي و غير ملي كه هيچگونه بستگي با حيات

به دست آورده حساس ترين مراكز اجتماع را تسخير ميكنند پنجه شركتهاي تجاري بين الملل ، نفوذ 

اهي را از او باندهاي سياهكار جهاني يكباره متوجه پيكر خرد شده جامعه اي ميگردد كه قدرت آرمانخو

ن از ئسلب كرده اند و قادر به دفاع  از خود و منافع خويش نيست در اين دوران است كه اقليتهاي خا

زير الكهاي خود بيرون آمده كسب قدرت ميكنند و اختيار مردم را از نظر مطلقا تحت اختيار خود در 

  . آورده بر طبق نقشه قدرت هاي غير ملي انجام وظيفه ميكنند 
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قليتها از يك سمت با چنگال خود بي دريغ خون پيكر اجتماع را ميمكند در حيني كه به نام اين ا

ين اجتماع ناتوان و معتاد شده سيه روز و يمتاع از جانب ديگر سم فساد و بدبختي را در عروق و شرا

  .بدبختي كه خود ناتوان و بدبختش نموده اند وارد مي سازد 

ها و مجامع فساد ديگر كه بهترين قبرستان زندگي خانوادگي و عامل  كافه ها ، كاباره ها ، ميخانه

  .تخريب قدرت و حيات نسل است به دست افراد اين اقليتها داير ميگردد 

اين عناصر موذي برابر جامعه گنگ و گيج  ـ جامعه ايكه اعتماد به نفس را از دست داده و مغز متفكر 

صورت مغزي گنديده و منحرف در آمده است دامهاي ت حاكمه به أاو يعني دستگاه رهبري و هي

  . بسيار ميگستراند و آهسته او را به منجالبي از فساد و بدبختي مي كشاند 

ن كه نقشي جز ايجاد فساد ندارند بر گرده جامعه سوار شده با دشمنان ديرين او ياين اقليتهاي خا

  . م دشمنان فرصت طلبش ميسازند بيعت ميكنند و از پشت بر مغز جامعه كوفته به خيانت تسلي

مكتب رهبري بايد هنگام مبارزه عناصر موذي مولد فساد و اقليتهاي فاسد بي بند و بار را از نظر دور 

ندارد و هميشه در هر حال عليه آنها سرسختانه بجنگد ماسك آنها را بردارد ، مردم را به ماهيت آنان 

  . ير قابل اصالحشان مصون سازد واقف كند و جامعه ملي را از وجود مخرب و غ

اگر در جامعه فرياد مبارزه با جاسوسي و دريوزه گري به آستانه سفارتخانه هاي بيگانه در گوشه و كنار 

طنين انداز است خوب است همه بدانند كه بهترين پناهگاه ميكروب جاسوسي و عامل دريوزه گري 

  . يچگونه وظيفه و تعهدي ندارند واحدهاي غير ملي است كه در قبال ملت و تاريخ آن ه

اين مفاسد اخالقي و اين ابتذال سياسي و فكري گفتيم كه چگونه از صفت پليد عدم اعتماد به نفس 

سرچشمه ميگيرد مردم خود را نمي شناسند و به نيروي شگرف خود براي محو بدبختيها و تأمين 

تبليغات  مي دانندر قابل اصالح حيات پر افتخار واقف نيستند خود را كوچك ضعيف بدبخت و غي

وضع ناگوار زندگي مردم ميباشد همه جا ملت را  ولسؤمو تالش دستگاه حاكمه كه مقصر و اجانب 

  . سبب انحطاطي معرفي ميكنند كه در ساخت آن دستي جز دست آنان در كار نبوده است 

د و علل بدبختي را تشخيص روي اين تبليغات پر دامنه و تلقينات شوم مردم اغلب مفاسد را ميشناسن

ميدهند اما براي رفع آن معايب و مبارزه با مفاسد خود را عاجز مي انگارند حقوق از دست رفته ملت 
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خود را آگاهانه درك ميكنند ولي براي اظهار و تقاضاي آن حقوق سلب شده بيم از خطر احتمالي و نا 

نباشند در مغز خود فكر استرداد حقوق از معلوم فرصتي باقي نميگذارد مي ترسند ، حتي شايد حاضر 

دشمنان ملت چه كساني  مي داننددست رفته و مبارزه قاطع با غاصبين حقوق ملي را بنمايند مردم 

ي در خون آنها سم كشنده تزريق ميكند اما منتظرند تا دشمن بر جسد يهستند پي ميبرند چه دستها

به موتش را قطعه قطعه نمايد عدم اعتماد به نيمه جان ملت به شادي پايكوبي كند و بدن مشرف 

نفس چنان مردم را در زنجير ترس و يأس اسير نموده كه دست خون آلود دشمن را به نام دوستي مي 

هاي جابرانه اش كوچك ترين مقاومتي ابراز نمي دارند اين  فشارند و برابر ادعاهاي جديد و تعدي

هاي جديد دشمن باز ميكند و او را بيشتر گستاخ ضعف روحي است كه ميدان را براي تاخت و تاز

مينمايد تا بي شرمانه ادعاي غصب حقوق حقه ملت را به گوش مردم فرو خواند دشمن به خود حق 

ميدهد كه همچنان به زير تازيانه ظلم و تعدي خود گرده مردمي را كه تسليم زور ميشوندكوبيده و بر 

نه وت و نبرد از خود نموده است پايه هاي استيالي جابرافراز پيكر خرد شده جامعه اي كه سلب مقا

  .خويش را همچنان استوار سازد 

هاي ميهن ريخته شود در  در اين حال خونهاي پاكي كه براي حفظ ارتباط خون و خاك بايد بر زمين

ر و ين منجمد و نيم مرده بي اثر و غير متحرك باقي ميماند و در تار و پود زندگي مرگبايعروق و شرا

كه  خوني كه مي خواهد سيالن و حركت يابد خوني... سياه  به سمت انحطاط اسفناكي پيش مي رود

ميخواهد بر روي صخره كوهها و بر ساحت دشتهاي ميهن جاري شود اما زنجيرهاي ترس و جبن او را 

  . در ميان خود اسير كرده اند 

  . تا زنجيرها را پارهد كند  يك هم آهنگي با فرياد و خواست خون كافي است... يك ندا 

در اين دوره بحراني است كه دستگاه رهبري جامعه و مكتب اجتماع ملي ميتواند راه مبارزه خود را با 

ها را از چهره تالشهاي منحرف سياسي  اندك تعمق تشخيص دهد دشمنان ملت را بشناسد ماسك

ماسك حمايت از جامعه و مبارزه با مفاسد و  بردارد نقابها را پاره كند وقيافه شوم دشمنان را كه به زير

ي كه خود موجد اساسي آن ميباشد مخفي شده اند به مردم نشان دهد در اين حال وظيفه يبدبختيها

  .شود و راه دشوار او معلوم مي شود  سنگين و تاريخي مكتب مبارزه ملي نمودار مي



 www.paniran.blogfa.blogfa.com 
 

 31 

ي محو ضعف نفس ايجاد اعتماد و اطمينان مكتب مبارزه ملي قبل از هر چيز بايد تبليغات مثبت را برا

به آينده در دلهاي مردم آغاز كند مبارزه او با دستگاههاي تبليغاتي دشمنان ملت و تلقينات ممتد و 

پر دامنه ايادي استعمار كنندگان بدون انحراف بايد ادامه پيدا كند مي بايست نشان داد كه نسل هاي 

دست و پاي ملت ايران بسته بودند با  ارت را كه دشمنان برگذشته در چه مواردي زنجيرهاي گران اس

از هم گسيخت و قادر به نجات خود و تجديد عظمت ديرينه ملت و ميهن شد بايد  مبارزات دليرانه

اين تظاهر نبوغ ملي را واضح و روشن جلوه گر ساخت و نيروي شگرفي را كه هنوز در نهاد خون ما 

ان از ميان اين همه مذلت و زبوني ميباشد به صورت يك حقيقت ي ايرينهفته است و قادر به رها

مسلم موجود كه با كمال قدرت تجلي كند به مردم شناساند مردم بايد بدانند كه زير اين گونه هاي 

ايراني پنهان ميباشد قدرت اليزال نسل  ، نحيف ي گود نشسته و در نهاد اين كالبدهاي رنجديدهزرد ِ

بوغ ملي ملت ايران را به حركت آورد فقط يك مبارزه ممتد و طوالني قدرت نسل ن اين هايبايد ژن

ايجاد اين تحرك و سيالن شديد خون را خواهد داشت مكتب مبارزه ملي با كمال شجاعت بايد پرچم 

چنين مبارزه ممتد و خونيني را در دست بگيرد و عاليترين و بهترين شعارها را كه بستگي باخواست و 

مانهاي ژني نسل داشته باشد فرياد بلند مطرح سازد هدف ملي و تاريخي جامعه ايراني خون ملت و آر

را هميشه و در هر كجا گوشزد كند از ضعف كنوني نهراسد و بداند كه اين ضعف وابسته تشكيالتي 

  . است كه دور از وجود و خواست ملت ايران است

ند زمينه حساب آنها دستگاه موجود و قدرت دالوراني كه اين نبرد ملي را آغاز مي كنند بايد بدان

متزلزل تشكيالت مخرب آن نيست بلكه پايه محاسبات آنها همان نيروي اليزال و شگرفي است كه 

  . ميان ذرات خون ملت خود جستجو ميكند 

نهضت ملي ميبايست حقوق از دست رفته خود را هر قدر حياتي و مهم ميباشد خواستار گردد اظهار 

ه متكي بر حقوق مسلم ملت ايران است هر قدر به منافع ديگران لطمه آورد هر قدر اين ادعا ك

دشمنان ملت را خشمگين سازد نمي تواند كوچكترين دليل براي انحراف مبارزات ملي محسوب شود 

مكتب مبارزه ملي با كمال شجاعت و اميدواري بايد حقوق غصب شده را مطالبه كند و در مبارزات 

  . يگانه عامل اساسي قراردهد  خود جسارت را
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باهي است كه سياست بازي ـ پرده پوشي حقايق به نام رعايت نزاكتهاي سياسي بزرگترين خبط و اشت

  . داران مبارزات ميهن پرستانه و جنبشهاي ملي مرتكب شوند گاهگاه ممكن است جلو

ياست باختن جامعه فقط سآنها الزم است بدانند براي بيداري ملت خود ميكوشند نه به خاطر نرد ِ

محسوسات خود را به صورت واقع و ساده درك ميكند پس الزم است براي او كامالً و بدون هيچگونه 

پرده پوشي حقايق را بيان نمود حقايقي كه با سنجش نيروي دشمنان و موقعيت آنان در اجتماع به 

روز و موقعيت دشمنان ملت  دست نيامده است حقايقي كه وجود خارجي دارد و تباين بسيار با وضع

  . خواهد داشت بايد بدون بيم و هراس عوامل بدبختي جامعه را معرفي نمود 

آيا كوشش مردان و زنان ميهن پرست به خاطر نجات ملت از غل و زنجير اسارت است يا براي سازش 

  ن به شانه مردم ؟ آيا مبارزه مقدس ما براي بيداري مردم است يا به اميد پاي گذارد،با پستي و زبوني 

لت دارد خوب است مبارزه را اساسي ادر مبارزات ميهن پرستانه عظمت ملت و شرافت تاريخ ما اص اگر

و جسورانه ادامه دهيم بگذاريد دشمنان ملت حقايق را بشنوند براي محو نهضتي كه از آغوش ذرات 

  . خون ايراني ريشه گرفته است دست به حمالت دشمنانه زنند 

  . ن حمالت و اعمال بي رويه آنهاست كه جريان نهضت را شديدتر و نيرومند تر ميسازد اما همي

رهبران نهضت هرگز نبايد به دشمن روي توافق نشان دهند دشمن را هر قدر قوي و نيروند است بايد 

  . در همه حال دشمن خواند و مردم را متوجه نمود كه از او فاصله گيرند

ست كه به نام رعايت نزاكت هاي سياسي و در نظر گرفتن اصول علم اين خيانت غير قابل عفو ا

دشمنان حقيقي را با تبليغات وسيع دوست ملت جلوه دهند و ملتي را كه سالهاي متمادي ! سياست 

  . است شانه اش به زير تازيانه ظلم دشمنان نابكارش متالشي شده اين سان بفريبند 

سياست ملت به سوي . شمن و پوشيده داشتن حقايق نيست سازش با د ، اصوالً بايد دانست سياست

آرمان اوست رهبران سياسي جز اين راهي ندارند كه براي سير ملت به سوي آرمان هاي قطعي مبارزه 

را ادامه دهند حال اين سير به سوي هدف با هر مانع و با مخالفت هر مخالفي روبرو ميشود اشكالي 

  . نيست 
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با محيط ف ما الهام ميگيرد نه اينكه سازش يبارزه فقط از آرمان ملي و وظابايد در نظر داشت راه م

  . خود هدف نبرد خونين ميهن پرستان است روش سياسي ما را روشن كندمتشنج و عوامل فسادي كه 

افق پيروزي  ن كند و عليه آن علل مبارزه را تامكتب مبارزه ملي كه بخواهد علل بدبختي جامعه را بيا

محق نيست روش تدليس و استتار را در مبارزات خود پيش گيرد ، بدون شك بزرگترين  ادامه دهد

  . باشند  عوامل بدبختي ملتها دشمنانشان مي

  . قبل از هر چيز بايد ماسك را از چهره اين عوامل برداشت و عليه عمال آنان مبارزه نمود 

گاهي آنان ممكن نيست جز با شنيدن و مكرر بيدار باشند ؟ آ.... مگر نه آنكه مردم بايد همواره آگاه و 

  شنيدن حقايق ؟ 

  كنند را منحرف ميخود رهبران ترسو ملت 

جامعه را دچار گول تاريخي مي سازند كه صد در صد به نفع دشمنان و متضاد با آرمان هاي ميهن 

پرستانه است به خيال حفظ منافع موهوم منافعي كه از ترس و جبن در حفظ مصالح دشمنان 

نيرومند جستجو ميكنند جامعه را در غفلت ميگذارند آن وقت از غفلت مردم اظهار گله و حتي 

نااميدي ميكنند در صورتي كه مقصر خود آنها هستند آن ها كه پيشا پيش مردم به نام رهبر و پيشوا 

ت حركت ميكنند ولي از ترس راهي را مي پويند كه طريق دشمنان ماست آنها مقصرند كه در موقعي

  . خود مردم را براي يك مبارزه ملي و آشتي ناپذير با دشمنانش آگاه نساختند 

خواهد بيداري او با يك مشت تبليغات جبن آميز و  گرداب بدبختي بيداري مي زي ايملت براي رها

دروغي ميسر و ممكن نيست بيداري او فرياد حقيقت و نداي راستي را ايجاب ميكند بيداري مردم جز 

  . حقوق از دست رفته و شناساندن دشمنان واقعي ملت ميسر و ممكن نيست  با ادعاي

يم دشمنان قوي چنين و چنان ياستدالل اين رهبران ترسو و جبون اين است كه اگر حقايق را بگو

پس ديگر ادعاي شما چيست و فرض وجود شما با يك عامل مستقيم بيگانه ، با آن ! ميكنند شگفتا 

كه دشمن ماست  نمي داندسر به آستانه دشمن ميسايند چيست ؟ مگر دشمن  وجود هاي فرومايه كه

بر ما چه خواهد كرد بايد اطمينان داشته باشيد  مي باشيمو يا اگر بداند ما بر دشمن بودن او آگاه 

ها و  ييكه شما بر خصم بودن آنها واقف شده ايد و اين خوش آمد گو مي داننددشمنان خوب 
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فشرد و قدرت مبارزه را از  مظهر ترس و جبن است كه روح شما را در خود ميلبخندهاي مزدورانه 

  . شما سلب نموده است 

مهر و محبت هاي بيجاي ما به دشمن كه سالهاي متمادي است به ملت ما ظلم ميكنند و هستي و 

 ي ماشرمانه و دور از حيثيت تاريخحيات خود را در ضعف و زوال ميهن ما ميداند چيزي جز تسليم بي

دشمن هر گاه منافعش ايجاب كند تا هر جا كه قادر باشد به ما تعدي ميكند تعدي او نه به  .نيست

خاطر مخالفتهاي ما و بيداري مردم اين سرزمين است تعدي دشمنان به خاطر حفظ منافعي است كه 

خواهران  براي خود تشخيص داده اند حال اگر اين تشخيص در آن روزگاري باشد كه ديدگان اشكبار 

يد باز تازيانه ظلم خود را بر اين پيكر هاي يسا و برادران ما را شما رهبران ترسو بر چكمه آنها مي

 رنجديده مي كوبند و چكمه خود را بر فرق ملت مظلوم و تسليم شده اي كه سر به خاك پايش مي

  .سابد خواهند كوفت 

ي براي اقويا چيزي جز حفظ منافع آنها رحم و مروت براي دشمن معني و مفهومي ندارد اصول اخالق

اين حقيقتي است تلخ كه بايد ملتهاي ظلم كشيده و رنج ديده درك كنند تا راه خود را پيدا . نيست 

  . نمايند 

رحم در قاموس موجودات ضعيف و اشخاص و ملل مغلوب ممكن است موجوديتي كه بي شباهت به 

براز لطف و مرحمت از جانب دشمن دلخوشي كودكانه ا. روياهاي پوچ و خنده داري نيست پيدا كند 

  . ل ميشود ياي است كه موجود مغلوب هنگام يأس و نا اميدي كامل براي خود قا

 ياين انتظار بيجا از دشمن ، نحله سياسي رهبران جبون ترسو است كه اغلب ملل مغلوب را در خمود

د و حقوقي را كه شايد هنگام مقاومت و نبرد و سستي گرفتار ساخته آنها را از ميدان نبرد خارج ميساز

دشمن هرگز موفق به غصبش نمي گرديد دو دستي تسليم او ميكند بنا بر اين مكتبي كه پرچمدار 

جنبش ملي است نبايد از ابراز حقايق و طرح شعارهاي واقعي كوچكترين بيم و هراسي داشته باشد 

ن ساخت در مبارزات ، تبليغات و مقابله با تالشهاي بدون هيچگونه تحريف و تغييري بايد بيا حقايق را

  . منحرف سياسي فقط يك دستور ميتواند راه و طريق او را معلوم سازد 

    

 درك حقيقت ، گفتن حقيقت ، پيروي از حقيقت 
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هيچ راه هيچ دستور و فرمول ديگري با هيچ استدالل و منطق براي نهضت ملي كه حاوي نياز ملت و 

ضت ملي پيچيده و مرموز و غير آشنا نمي آرمانهاي ميهن پرستانه است قابل قبول نيست راه تكامل نه

باشد پس از مدت كمي افراد ملت پي به ماهيت مكتب اجتماعي ملي خواهند برد و همه راه روشن و 

سياست صريح او را خواهند شناخت و از جان و دل به آن سو مي روند كه نهضت ملي يعني مظهر 

ت احتياج نخواهد داشت مثل احزاب دست كند در چنين هنگام نهض تاريخ آنان بر ايشان بازگو مي

نشانده و تالشهاي منحرف سياسي با پتك اصول فكري خود را در مغز مردم فرو كند بلكه اين خود 

 فرزندان ميهن خواهند بود كه نهضت ملي را از يگانه راه تاريخي به طرف پيروزي و عظمت مي

سل به نسل ادامه پيدا ميكند استوار كشانند و با كوششهاي بي دريغ خويش اساس مبارزه را كه ن

ميسازند ولي گامهاي نخستين است كه بايد از جانب جلوداران صفوف نبرد بدون بيم و هراس محكم و 

ناً ئلغزش ناپذير به سوي هدف برداشته شود جرياني كه راهي براي خود در قلب جامعه نيابد مطم

طرز فكر تحميلي است كه با احساسات و نياز  نهضت حقيقي و ملي نيست بلكه انديشه استقرار رژيم و

ملت كوچكترين توافقي ندارد اين تحريكات سياسي نه تنها قادر نيست براي مردمي كه رنج مي برند و 

نمايند كوچكترين مرهمي محسوب شود بلكه براي  تحمل دردناك ترين محروميت هاي ملي را مي

ملي و اجتماعي است كه ميتواند ملت را از اين فقط يك نهضت . آنها جز زيان شهري نخواهد داشت 

گير و دار رهانيده دوباره زندگي شايسته او را آغاز كند اين نهضت حقوق حقه از دست رفته ملت را با 

كمال جسارت مطالبه ميكند و دشمنان جامعه را بدون هيچ شك و ترديد معرفي مينمايد و با 

جنگد نهضت ملي جامعه را  مام جبه ها يكسان ميتالشهاي منحرف و تبليغات سوء دشمنان در ت

  . براي سازش با دشمنان نمي خواهند بلكه مردم را به نبرد با كليه مخالفين منافع ملي ندا ميدهد 

نبردي كه بي شك افتخارات آن استوار بر كوشش هزاران هزار سرباز دالور و آرمان خواهي خواهد بود 

نبردي كه گرونده گان به آن آغوش باز مرگ را استقبال مي  جنگند كه در راه حفظ شرافت ملي مي

  . كنند تا ملت را از مرگ تدريجي برهانند و زندگي و حيثيت تاراج شده اش را اعاده دهند 

اين نبرد مقدس ادامه خواهد داشت نه براي يك سال ، نه ده سال بلكه براي زمانهاي بسيار تا اخذ 

  .نتيجه تا افق پيروزي 



 www.paniran.blogfa.blogfa.com 
 

 36 

  

  داي مـا نـ    ـ  3

شما كه بحراني ترين ادوار تاريخ خود را طي مي كنيد و تا حلقوم در منجالبي ... به شما فرزندان ايران 

از مذلت و بدبختي ، ضعف و فرو مايگي غوطه ميزنيد ، شما كه به زير شالق دژخيماني كه به دست 

از دست داده ايد به شما كه اجانب و دشمنانتان بر ملت پراكنده ايران حكومت ميكنند آرام و قرار 

سالها و قرنها در سرزميني كه پر از افتخار و عظمت است پدرانتان سربلند زيستند و سر افراز تومار 

  . تاريخ را درهم پيچيدند 

به شما كه روزگاران بسيار در زير لواي وحدت زيست شايسته اي داشته و اكنون بندهاي تفرقه را بر 

  . ده اند دست و پايتان استوار نمو

شما كه در پشت سر خود جز يك زندگي شرافتمندانه و ... به شما اي گروه مردان و زنان ايران زمين 

تاريخ پر افتخار نمي بينيد شما كه در نهاد خويش جز يك خون يك احساسات و ايده آل چيزي 

  . يد يمشاهده نمي كنيد و آينده را جز سياهي و ظلمت ـ درك نمي نما

ست به تو ـ اين فرمان خون توست ـ خوني كه خواست او عظمت ـ آرمان او وحدت و اين نداي ما

آرزوي فطري او سرافرازي ملت ايران است اين فرياد ژني نسلي است كه نمي خواهد نابود شود نمي 

  .  اسير و بنده زندگي كند  خواهد

منطقه هاي جبال سر به  ي كه در سراسر فالت ايران از بلندتريننفرمان خون تو است به تو ايرا 

  آسمان كشيده اش تا دور افتاده ترين دامنه هاي دشتش به سر ميبري 

نهضتي كه استوار بر نياز ملت تو و خواست عظمت خواهي خون تو است .... نهضت ما تو را آوا ميدهد 

   ......نهضتي كه استوار بر تاريخ و احساسات و منويات ملت تو و فرداي پر افتخار تو است 

گوش دهيد تا فرياد آشنا را در محيطي كه پر از نعره هاي خصمانه و عربده هاي اهريمني است درك 

  . كنيد 

گفته شد كه دنيا به سوي اتحاد كامل ملل واقعي پيش مي رود و ديگر قدرتهاي متشكل و متمركز 

ي كوچك از ملتي مللي كه در قبال ديگران جز منافع خود وظيفه اي ندارند اجاز ه نمي دهند بخشها
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جداگانه يا جز دول ديگر زندگي كند ممكن است ما شاهد چنين وضعي باشيم ولي بي شك براي آن 

قطعات دور افتاده از پيكر واحد و براي اين قدرتهاي تجزيه شده متشتت جز بردگي و اسارت 

تأمين سرنوشتي نيست بسياري از ملل اين تشخيص را دارند كه بايد براي حفظ موجوديت خود 

ي را كه ذاتي ملتها نيست كنار گذارده تحت يك درفش و در يك واحد ملي يقدرت اختالفات جز

يست كه تشخيص دادند رعايت اصول اخالقي ، بشريت و مساوات يمتشكل و مجتمع شوند اين راه آنها

ي ميق و اسكات ضعفاي رنجديده كه مي خواهند بندهاحفقط بهانه اي است براي اقويا به خاطر ت

  . اسارت را بگسلند 

اين حقيقت را بايد ما هم درك كنيم ـ آنگاه براي تأمين زندگي شرافتمندانه گام برداريم زندگي دور 

از بندگي و اسارت از آن ملت آزاده است كه قدرت دفاع و مقاومت برابر متعدي و ظالم داشته باشد به 

تمركز در آمده است و ديگر قدرتهاي ناچيز ويژه امروز كه نيروهاي انساني به صورت واحد هاي قوي م

  . به هيچ گونه ابراز وجودي نخواهند بود قادر 

ملتهاي بيدار كه روزي وطن خود را به صورت كشورهاي پوشالي متعدد مي ديدند امروز اختالفات 

ي را بر طرف نموده به سوي وحدت حقيقي و پايدار رهسپار گرديده اند درك تهيه نيرو ، نيروي يجز

كافي و بزرگ ملل را وادار نمود كه هر گونه اختالف نظر و دو گانگي را ريشه كن كنند و براي دفاع از 

  . حقوق حقه خود و جلب منافع خويش ولو به ضرر ميليونها انسان پريشان خاطر باشد متشكل شوند 

نحطاط ديگران مي يكه نفع خود را در زوال و ايزجر ديده اند كه به تحريك اقويا اين ملتهاي اسير و

بينند وحدت خود را خدشه دار نموده مليتهاي كاذب خود را زنداني واحدهاي پوشالي و تخيلي 

ميكنند معلوم نيست به چه عنوان بايد ملل قوي بلوكهاي سياسي را استوار برواحدهاي ملي و نژادي 

آنها خود بر خاكستر  ي را كهيدنياي نو و اساس جديد زندگي ، ملتها كنند آنگاه به عنوان ايجاد

  ! بدبختي نششانده اند محكوم به تجزيه و استقبال دردناكترين تفرقه ها نمايند ؟

ط سياسي و نتايج يما درباره علل ايجاد اين اتحاديه ها و بلوكهاي سياسي بحثي نمي كنيم و شرا

همين قدر بايد  اجتناب ناپذيري را كه از اين تشكل به دست ميĤيد اكنون مورد نظر قرار نمي دهيم

گرايد ولي  هاي ملي و نژادي به سوي كمال و تعالي مي و نتيجه هر چه باشد امروز اتحاد دانست علت
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در چنين موقعيتي آنها كه مي خواهند حكومت ظالمانه چنگيزي خود را بر دنياي افسون شده حفظ 

قسيم كرده اند ملتها را به كنند قدرتهاي جبار مخرب تمدن كه سالهاي بسيار است دنيا را ميان خود ت

سمت تجزيه مي كشانند براي آنها ايجاد بلوكهاي وسيع سياسي تأمين قدرتهاي شگرف انساني و 

ي كه سالهاست خاك ميهنشان ينظامي صلح طلبي و تأمين آرامش زندگي است ولي براي آن ملت ها

ن وحدت و آرامش در جوالنگاه سربازان خون آشام صاحبان قدرت گرديده است حتي انديشه تأمي

واحد ملي جنگ طلبي و مبارزه با بشريت است امروز ميليونها سر نيزه خونبار سربازان اسالو يكجا 

به حركت در آمده است تا هستي آن كساني را كه قرون و اعصار متمادي است براي بناي كنار هم 

جاء انساني ترين لهمواره متمدن بشري رنج ميبرند به كلي تاراج كند و بر پشت زمينهاي مقدسي كه 

  . شيوه هاي زندگي بود بناي بربريت را به پا كنند

ساكسون ست همدوش نيرنگ گروه آنگلوايج تاراج اموال ملتهاقدرتهاي بيكران سرمايه جهودها كه نت

 ساكسن ها ميالها است اسير اسارت بردگي آنگلوي كه سيبراي محو ملتها، به يكجا متمركز شده 

  . افتاده است  باشند به كار

ولي خواست جنون آميز حفظ عظمت اين قدرتهاي اهريمني مي خواهد هر گونه نيروي مقاومت و 

رستاخيز را از ملتها سلب كند اين خواهش خطرناك دشمنان ماست كه ملتها را همه جا محكوم به 

  . تجزيه و گسستن رشته هاي وحدت مي سازد 

ملي  ن آنها قرار گرفته به وحدتئتهاي اهريمني و عمال خاملتي كه تحت تأثير تبليغات صاحبان قدر

سرنوشتي جز . خويش لطمه وارد مي آورد و خود با دست خود رشته هاي حيات خويش را ميگسلد 

تمديد اسارت نخواهد داشت ملتي كه افرادش بانگ اتحاد را با سامعه سنگين شده خود درك نكنند و 

ش نياورند تا وحدت از دست رفته را به خاطر حفظ حيثيت دست دوستي به سوي هم ميهنان خود پي

   .ب نخواهند داشت يو شرافت زندگي تأمين كنند سرنوشتي جز تحمل رنجها و مصا

شما مردان سلحشور افغاني و جوانان جنگجو و عظمت طلب كرد شما ...... شما فرزندان فالت ايران 

خواه آذربايجان و قفقاز ـ شما زجر ديدگان كناره بلوچهاي آواره ايراني و شما مردان ستمكش و آرمان

  . هاي خليج هم ميهنان لخت و عريان مسكن گزيده بر زمينهاي پر ثروت بحرين 



 www.paniran.blogfa.blogfa.com 
 

 39 

شما كه در سراسر ايران زمين تحت سخترين شرايط زندگي سياه و رقت باري را ادامه ميدهد اگر 

  . د زندگي ميخواهيد اگر حقوق از دست رفته خود را مطالبه ميكني

اگر مي خواهيد به اين بدبختي كه گريبان گير شما و دودمان شماست خاتمه دهيد اگر ديدگان 

را بدرد آورده است اگر  دلهايتاناشكبار فرزندانتان و گونه هاي زرد و فرونشسته عزيزان شما 

  . خواستاريد كه به ظلم و جنايات چندين ساله دشمنان خود پايان دهيد بر خيزيد 

ا بيش از يد شميه سوي اتحاد و وحدتي كه خواست و نياز خون شماست به حركت آشما هم ب

ين شما خون عظمت خواه يچنين اتحاد خلل ناپذيري را داريد در شرا هرجامعه و ملتي حقِ داشتن

  . ملتي سرافراز جريان دارد 

ند با يكديگر شاهد هزارها سال پدران شما زندگي شرافتمندانه را در لواي اتحاد و يگانگي ادامه داد

  . بوده و يورشهاي جابرانه را متحمل شده اند متفاوت فتح ها و پيروزي هاي بسيار 

ي نداريد ـ وجود هر يك از شما مظهر خون واحدي است كه در عروق شما جريان يشما از هم جدا

ايراني  ون متمادي رنج نسلهايشما وارث تمدن پردامنه و عالمگيري ميباشيد كه نتيجه قر. دارد 

  .است

انديشه كن ـ ممكن است با تكيه بر خواهشهاي خون انديشه هاي پست تلقين شده را : هم ميهن 

  ي دهيم كه در روح ما فرياد ميزند و نهاد ما را به حركت در مي آورد يكنار گذاريم و گوش به آن ندا

گران به هيچ چيز ما ابقا ي براي چه ؟ براي اينكه دييي ـ كه جداياهد پاسخ گووخ اين ندا از تو مي

ي خود را بر پيكر خورده شده ملت ما استوار سازند ميليونها اجساد خواهران و برادران ينكنند كاخ آقا

  ! ما را سنگهاي راه پيروزي خود كنند ؟

براي اينكه دست بسته ملت ما را تسليم جالدهاي خون آشام نمايند و از هر سمت بر مغز ما بكوفند تا 

  زبان مطامع و هوسهاي ديگران باشيم ؟  قرباني بي

اين شكمهاي فرو نشسته از گرسنگي سالهاي متمادي و اين بدنهاي سوخته و خورده شده از عريان 

   بودن و تحمل دردناكترين مشقات كافي نيست كه ما را به خود آورد ؟
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منان ما شده اند اين اين ميليونها جوانان در خاك خوابيده با يك دنيا آرزو كه فقط فداي اميال دش

خواهران و برادران بلوچ تو كه در دامان سرزمين مقدسي كه ساليان دراز آباد و پر از ثروت بود اكنون 

  خون ميخورند و علف ميچرند بس نيست تا ما را وادار كند به خواست و فرياد خون خود گوش دهيم؟ 

نيم تا دوره بندگي و پراكندگي به پايان اكنون نبايد بخواهيم و به خاطر اين خواست نبرد را آغاز ك

  رسد ؟ 

شما را كه اكنون به تحريك و به خاطر تأمين منافع دشمنان ايران از هم دور نموده اند چه بسا اوقات 

  . كنيد  به خاطر يك شخصيت تاريخي يا ادبي با هم مبارزه مي

شما حق داريد زيرا همه از يك  هر يك آنرا از آن خود ميدانيد غافل از اينكه هر دو ، هر سه و همه

باشيد ميراث شما يكي است و در مباهات به ميراث نياكان  ملت واحد و بسته پيكر تجزيه ناپذيري مي

همه يكسانيد نوابغ ادبي ، تاريخي و مذهبي و تمام افتخارات شما يكي است هرگز يكي بر ديگري 

  . رجحان نداريد 

ما تفرقه انداخته برخيزيد تا باهم و دركنار هم اين ي است كه بين شياين دست خيانت و دورو

يم برخيزيد تا بازهم مثل دهها قرن يدستهاي ناپاك را قطع كنيم بر خيزيد تا پليديها را يكجا طرد نما

  . متوالي در كنار هم زندگي شرافتمندانه و پر افتخاري را ادامه دهيم

زندگي . ..زي در بر نخواهد داشت هم ميهن اين زندگي توأم با تجزيه براي ما جز ننگ و مذلت چي

وجود عالي تو نيست تو هميشه آزاد و سربلند زيسته اي هميشه محترم و  سراسر ننگ و تباهي فراخور

با ارج بوده اي اين روزهاي سياه براي تو مظهر زندگي نخواهد بود خوب ميداني كه مرگ تدريجي و 

  . دردناكي است 

ي از اين فرومايگي و فالكت چاره اي جز اتحاد و يهاي مذلت و براي رهابراي از هم گسيختن اين بند

يگانگي نيست وحدت ملت ما ضامن پيروزي ما و نسلهاي فرد است همانطور كه تفرقه موجد وضع 

  .ننگين كنوني و سياهي روزگار آينده خواهدبود 

        : : : : هم ميهنان افغاني هم ميهنان افغاني هم ميهنان افغاني هم ميهنان افغاني 

  اهيد كرد ؟ شما با نيروهاي محدود خود در دنياي كنوني چه خو
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شما چه آينده اي مي بينيد جز تباهي و سياهي ؟ تو هم ميهن افغاني من گمان ميداري پانزده 

بي وجود تو و برادران و خواهران ديگر خواهند توانست ) پرس ( ميليون ساكنين كشور پوشالي 

 دان بر گردن خوزندگي پر از افتخار روزهاي گذشته را تجديد كنند ؟ آنها هم يكه و تنها بايد همچن

  . حلقه هاي زنجير اسارت بيگانه را حس كنند و سنگيني بار ظلم وتعدي را تحمل نمايند 

اي گروه مردمان رنجديده افغان تبليغات دستگاهي بيگانه پرست را به حساب هم ميهنان ديگر خود 

ي دروغين چيزي جز نگذاريد ما فرياد بر ميداريم كه بين ما كوچكترين اختالفي نيست اين مرز بنديها

  . طرح سياسي دشمنان ما نمي باشد 

شما نادر را از آن خود ميدانيد در صورتيكه ديگر هم ميهنان شما نيز او را بزرگترين نابغه تاريخي 

  . ميشمارند شما غاصب نيستيد و ما هم حق شما را نگرفته ايم حق با هر دوي ماست 

  .  مي باشيمميراث اجداد واحد خود  چه برادر و خواهران هم خوني هستيم كه وارث

ي نداشته و نداريم اين چنگال خون آشام يسپارد از هم جدا تا تاريخ بياد دارد ، تا زمانه به خاطر مي

  .دشمنان ماست كه گلوي ما را ميفشرد تا نغمه هاي دو گانگي و دشمني از آن برخيزد 

جزيه سر نمي دهيم و از حلقوم خود نداي تكنيم  ولي ما به زير اين چنگالهاي خون آشام مقاومت مي

ها هزار ايراني بيدار در سينه خاك سرد خواهند خوابيد و بلندگوي اميال دشمنان نمي گردند اما صد

بر بدنهاي ما شالق بكوبند ولي باز صداي رسا فرياد خود .... بگذاريد پيش از اين حلقوم ما را بفشارند 

  : يرسانيم كه را به گوش تاريخ و نسلهاي آينده م

روزي فراخواهد رسيد تا يكباره همه باهم فرياد اتحاد و هم آهنگي از سينه بركشيم و به سوي وحدت 

و عظمت بشتابيم آنگاه پرچم پر افتخار نادر بر سرهاي ما سايه افكن خواهد شد و مجد و شرافت 

  .    يگردد ديرين كه خاص ملت ماست با زندگي ما و فرزندانمان قرين و توأم خواهد م

        : : : : اي تاجيك اي تاجيك اي تاجيك اي تاجيك 

ي و پس از سالها اسارت بندهاي كهن با روزگاران كهن يتو كه هنوز به زبان شيرين فارسي سخن ميگو

د منشاني زندگي ميكني يك افغاني به تو نزديك را نگسسته اي تو در چه شرايط و به زير سلطه چه د

  ؟ .... تر است يا يك روس اسالو 
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  ؟ ....ول وحشي غل و آرزو هاي تو را با يك ميك پارسي درك ميكند آما

  ؟ .... يك فرد اسكيمو  يك بلوچ هم آهنگ آرزوهاي خون تو است يا

خن ميگويد ما هم سيم تو آگاهي دلهاي پردرد ما با تو چگونه يگو تو خود ميداني كه ما چه مي

شام بيگانه چه پاسخ ميدانيم كه تو از پشت ديوارهاي پوالدين و از زير چكمه هاي سربازان خون آ

اما آماده شو تا نهضت مقدس ما سراسر فالت ايران را فرا گيرد و بيداري مردمان ايران  ......ي يميگو

  . ق را بشكند ازمين سدهاي نف

  . پرده هاي تفرقه را در شعله هاي آتش خود بسوزاند و باز هم پرچم يگانگي را به اهتزاز در آورد 

.................  

ملت تو است از  بيني دشمن كليه مواهب طبيعي و خدادادي را كه از آن تو و مي:  يييي قفقازقفقازقفقازقفقازتو اي تو اي تو اي تو اي 

به نامهاي گوناگون ! فريب داده اند ابنگر كه چگونه ما ر..... ن ميكشد سينه خاك سرزمين تو بيرو

  . مدتهاست بر شانه هاي ما شالق ظلم ميكوبند 

ممكن نخواهد بود بيش از اين كور و كر نمي مانيم اما ديگر بس است بيش از اين اسارت و خاموشي 

  : ت و شهامت فرياد بر ميداريم أبا جر

  . حقوق از دست رفته خود را ميخواهيم ميهن بزرگ و پر افتخار مارا آزاد كنيد 

زنجيرهاي اسارت را برداريد طوقهاي عبوديت را پاره كنيد اين تنها خواهش ما نيست بلكه خواست 

ي است ملت ايران مي خواهد مثل تمام ادوار تاريخ باهم مستقل و سربلند نن ايراملت و فرمان خو

  . زندگي كند 

حقوق از دست رفته تو تنها آن ....... تو هم آگاه باش برادر قفقازي .......... تو هم بدان هم ميهن من 

ميهن بزرگ و ثروت بيكراني نيست كه از سينه مرز و بومت بيرون ميكشند حقوق از دست رفته تو 

  . تجزيه شده ات ميباشد 

        

        ................................شما اي دليران كرد شما اي دليران كرد شما اي دليران كرد شما اي دليران كرد 
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دشمنان  فرزندان برومند ميهن ـ شما كه امروز بيش از هر گروه از مردم ايران مورد بغض و عناد    

گسترده و بازوان تواناي شما تجلي  يهستيد چه قدرت خون ايراني و خالقيت روح ايران در سينه ها

  . مينمايد 

ادران و خواهران شرافتمند ما در سرزمينهاي جدا شده و به زنجيرآمده چگونه زندگي ميكنيد ؟ شما بر

در گوشه و كنار به زير سلطه حكومتهاي جابر بيگانه چگونه تيره ترين ايام ....... اي مردان غيور وطن 

  . را سپري ميكنيد 

شته باشيد ؟ روح بلند پرواز قلب مملو با تمدن بيگانه و ددمنشانه آنها چه طور ميتوانيد هم آهنگي دا

  ؟ ......ين ميهن پرستي است چه رنجها و مشقاتي را كه تحمل نمي كنيد ياز احساسات شما كه كانون آ

شما چه زجرها و شكنجه ها كه به نام داشتن عشق به ميهن متحمل نمي شويد و چه اشكها كه به ياد 

خود نمي ريزيد ؟ بياد داريم كه از صبحگاه تا دل  كشور بزرگ اسير و زيست سرافراز از دست رفته

گيرند روحي را  شما را زادگان مغول و تازيهاي بيابان گرد به مسخره مي! شب سالهاست به نام عجم 

  . كه حاوي عظمت دنياي بيدار و عالم دانش بشري است با نيشخند هاي خود زجر و شكنجه ميدهند 

كنند و هر لحظه تازيانه هاي ظلم وعداوت بر پيكر  ابقاء نمي ما ميدانيم كه چطور به هيچ چيز شما

عريان زن و فرزند شما كوبيده ميشود مگر ميتوان از ياد برد اقوامي كه قرون متمادي است با ايراني و 

ي بر ميليونها ايراني كه اسير شده سالسل يجنگد اكنون با تمايل دشمنان اروپا خالقيت خونش مي

  . باشند ظالمانه ترين حكومتها را تحميل نموده اند  يظلم و خيانت آنها م

عرب مجبور  وم نيمه جان كه به زير شالق دژخيمان ترك وصاين كاروان زنان اسير شده و كودكان مع

به ترك سرزمين اجدادي خود و مهاجرت به نقاط دور افتاده شده اند براي ابد لكه هاي ننگ تاريخ 

  . جهان محسوب خواهد شد 

و چه مقامي حاضر است به اين حقايق تلخ توجه داشته باشد ؟ چه كساني ميگذارند تا ما  چه كسي

ها و مهاجرتهاي اجباري بين راه هر روز و شب صدها كرد اصيل  ببينيم كه چگونه در ضمن اين كوچ

 خاك مي را از پاي در مي آورند و مخفيانه پيكر مردان دلير و اندام اين زنان شايسته ايراني را به سينه

  .سپارند 
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ها و بد سرشتي ها  اما خواهد رسيد روزي كه دست ملت ايران از آستين برآيد به مسببين اين تيرگي

به ياد آن روزهاي پر از عدل آينده مي تپد اما براي يك انسان شرافتمند براي  ماپاسخ دهد دلهاي 

  : ايراني كه زبوني و بندگي را نمي پذيرد 

  است انتقام مظهر عدل الهي

ها و ماجراهاي ننگين كنوني را پايان دهد  ام ملت ايران پريشانيقپس خواهد رسيد روزي كه دست انت

دستي قوي كه از آستين ملتي بيدار و كهنسال برخاسته است دستي قوي كه مثل هميشه يكبار ديگر 

  . پيكر دشمنان ايران را خواهد كوبيد 

 نهضت مقدس ميهن بزرگ ما به شما هشيار باش مي ممي دهيشما مردان و زنان دلير كرد را ندا 

  ..... آماده باشيد . گويد

ايران بزرگ را به سوي دورترين يد كه پيشاپيش صفوف مبارزين ميهن پرچم افتخار يديري نخواهد پا

آن زمان نزديك است كه در كشاكش پرشكوه ترين رستاخيز ملي بازوان . نقاط فالت به حركت آوريد 

  .زنجيرهاي عبوديت را پاره كند نيرومند شما

..............  

        ..... ..... ..... ..... هم ميهن هم ميهن هم ميهن هم ميهن 

آهنگ نبرد نواخته شد نهضت جاودانه ميهن پرستي از قلب فالت بانك بيداري برداشت شما هم به 

  . نيروهاي بيدار رستاخيز ملي بپيونديد 

يد تا همه براي يبياشما هم اي دختران و پسران سرزمين ما ....... شما هم اي زنان و مردان ايران 

  .عظمت ايران بزرگ براي تأمين زيست سرافراز ملت خود به پيش برويم 

قضاوت كساني كه به نيرنگ دشمنان واقف شده اند قضاوت فرزندان بيدار ايران . اين قضاوت ماست 

و  كه ملت و ميهن خود را شناخته اند قضاوت آنان كه تسليم نيرنگ و افسون نمي شوند بلكه بيدارند

  . افراز گردد گام برميدارند هشيار و سري كه بايد نبراي بيداري ايرا

ي بزرگ و پر يي درك مي كرديم آرزويسالها بود كه ما نيز در دلهاي آكنده از غم و اندوه خود آرزو

  . افتخار همانطور كه روح و خون شما مردان و زنان ايراني ماال مال از اين آرمانهاي مقدس ايزدي است 
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ماهم مثل همه بيم داشتيم كه اين آرمان و خواست اين فرياد و آرزوي خون را .... م چون شما ماه

يم و يبيان سازيم بيم داشتيم آنچه را كه تاريخ ما بر ما ميگويد و نيازي را كه ملت ما درك ميكند بگو

  . حقوقي را كه از ملت ما سلب نموده اند مطالبه كنيم 

ارت و بيشرمي براي غصب حقوق ديگر ملت ها گستاخانه مبارزه ميكردند در حالي كه ديگر ملل با جس

ما بيم داشتيم كه حق زندگي خود را مطالبه كنيم ولي ملتهاي جابر و ستمگر كه ميليونها . و ميكنند 

 ازمللي كه صفحات تاريخ جهان را فاقد هستي و حق حيات نموده اند  مردمان اصيل مشرق زمين را 

! و نجات ! مدافع آزادي ! حصر خود سياه و ننگين ساخته اند خود را حامي عدالت  حد و جنايات بي

  . ملل ميشمارند 

  . ي خود را استوار ساخته اند يخرد شده ملت ما كاخ آقاي تبليغات متمادي دول ظالمي كه بر گرده 

لت ما را در تلقينات شوم دستگاه هاي مخربي كه سالهاي متوالي است بر جامعه حكومت ميكنند ؛ م

  سكوت مرگ باري قرار داده بود 

  . ما اين طلسم ترس و سكوت ـ جبن و هراس از اظهار حقايق را شكستيم 

  . ما سرپوش از روي آرزوهاي ملت خود برداشتيم حجابها را به كنار زديم ديوارها را فرو ريختيم 

يم حقوق از دست رفته خود خاكستر زمان را از روي آتش بيدار و ابدي خواسته هاي ملت خود زدود

را با فرياد بلند و رسا خواستار شديم نيازهاي ملي را بدون هيچ تحريف و تغييري بيان كرديم آري هم 

  . بگذاريد دشمنان ملت بزرگ ما دشمنان وحدت ايران كهن هرچه ميخواهند بكنند .... ميهنان 

هاي ما را قطعه قطعه نمايند تا نهضت بريزند ـ نفسهاي ما را قطع كنند بدن بگذاريد خونهاي ما را

  .عظمت خواه ما نخستين قربانيهاي خود را به پيشگاه تاريخ ايران تقديم نموده باشد 

اطمينان داشته باشيد كه بر فراز جسدهاي به خون خفته ما پايه هاي ايران واحد و نيرومند گذارده 

  .خواهد شد 

ه و ننگين كنوني بايد به پايان رسد ملت بزرگ و ي و تفرقه روزهاي سيايديگر بس است دوران جدا

  . خواهد  جاويد ما زندگي شايسته خود را مي

  .ايران تجزيه شده ، ايران گرسنه ولخت بايد جاي خود را به ايران متحد ، ايران آباد و بي نياز بسپارد 
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ه جز در پناه قدرت الزم است همه ما ايرانيان به اين حقيقت آشنا شويم كه تأمين زندگي شرافتمندان

و نيروي شگرف ملي ميسر نيست اتحاد و يگانگي ملت ايران مي تواند چنين نيروي ملي را تجهيز كند 

  . پس ضروري است كه قدرتهاي متشتت ملت ايران را گرد آوريم 

ي و نيرومندي به سوي آرمانهاي ملت خود گام يهمه باهم به گرد يك پرچم واحد حلقه زنيم تا با توانا

  . رداريمب

امروز ميليونها فرزند ايران بزرگ محكومند كه مرگ و نيستي را استقبال كنند ميليونها زن و مرد 

  . ي مي شوند يايراني فداي اميال و هوسهاي دول طماع و استعمار طلب اروپا

ميليونها كودكان ما به خاطر ارضاي هوسهاي گروهي غارتگر و دسيسه باز در سينه خاك ايران جاي 

  . گيرند مي

حق تمتع از مواهب طبيعي سرزمين ما را از ملت ما سلب كرده اند  ،حق اظهار حيات . ..حق زندگي

ي بر روي سرزمين زرخيز و پر ثروت خود لخت و گرسنه فجيع ترين مرگها را استقبال ميكند نايرا

  . آمده است نيروي بازو و قدرت تفكر و كار زنان و مردان ما به بيگاري مشتي غير ايراني در 

شالق ظلم و جنايت به دست ظالمين و قهاران بيگانه پرست در آسمان ايران يكصدو پنجاه سال است 

  . كه ميگردد ، و بر گرده مجروح ميليونها ايراني اسير كوبيده مي شود 

مردان نيرومندي كه سروري و عظمت داشتند به زير اين تازيانه به گرده هاي مجروح خود براي به پا 

گردند  هاي اقوامي مي اختن كاخ يغما گري بيگانه بار ميكشند زنان شرافتمند ما ملعبه هرزه گريس

ي نبرده اند در سر تا سر اين سرزمين يكه از انسانيت و اصول اخالقي و زندگي طبيعي كوچكترين بو

  . وند ش وسيع روزي هزاران هزار مردمان آرمانخواه به نامهاي گوناگون به قتلگاه فرستاده مي

  ...... نفاق و خويشتن كشي را در گوشه و كنار دامن زده اند ....... آتش جنگهاي داخلي 

گرسنگي ، فقر ، پريشاني ، ضعف و تجزيه ، زبوني واسارت ـ اينها مظاهر زيست ننگيني است كه به 

  . ملت ايران تحميل نموده اند 
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        ....... ....... ....... ....... هم ميهنان هم ميهنان هم ميهنان هم ميهنان 

نميخواهيم از اين پس ملت ايران شاهد اين فجايع و مرگ تدريجي خواست و تقاضاي ما اين است كه 

  .خود باشد 

  . يم بايد ملت ايران حق آزاد زيستن متحد زندگي كردن و تأمين افتخارات را داشته باشند يما ميگو

اين تقاضا هرگز ادعاي بي پا و يا التجاء و التماس مذبوحانه نيست اين تقاضا خواست ايراني و نياز 

  . اب ناپذير تاريخ ايران است اجتن

  ........... راه ملت ايران اين است كه اگر غاصبين و دول ظالم نخواستند كه تقاضاي ما را بر آورده كنند 

هم جز برابر تاريخ و ملت خود در قبال ديگري وظيفه اي  نخواستند كه حقوق ما را محترم بشمارند ما

  . نداريم 

        ....خود را بر آورده خواهد ساخت خود را بر آورده خواهد ساخت خود را بر آورده خواهد ساخت خود را بر آورده خواهد ساخت     مبارزه و قدرت ملت ما تقاضايمبارزه و قدرت ملت ما تقاضايمبارزه و قدرت ملت ما تقاضايمبارزه و قدرت ملت ما تقاضاي

اين رستاخيرز ملي  مكتب شجاع و با شهامت ما پرچم پر افتخار...... اكنون ما فرياد خود را برداشتيم 

  . را در دست گرفت 

  . راهي كه تاريخ گذشته ـ زندگي حال و نياز آينده ملت ايران به ما نشان داده است طي مي كنيم 

ي را با كمال شهامت مطرح ميكنيم به كمك تاريخ و طبيعت براي تأمين هدفهاي عالي و آرمانهاي مل

  . وحدت ملت ايران مبارزه را ادامه مي دهيم 

  .هيچ استدالل و منطقي نمي تواند ما را از طلب حقوق غصب شده ملت ايران باز دارد 

ملت خود را با  دشمنان مي دهيمجنگ با تمام پليديها ، جبه هاي مخالف و دشمنان ايران را ادامه 

  . صداي بلند مي شناسيم 

ي را از بيخ و ييم رشته هاي نفاق و جدايانديشه هاي پليد و تالشهاي منحرف سياسي را به يكجا ميگو

  . بن بر ميكنيم 

تفرقه و پي خانماني ، غارتگري و چپاول و آنچه را كه مظاهر سيه روزي و محو فقر و گرسنگي ، 

  . هدف هاي مبارزه مقدس خود ميدانيم  تانحراف زندگي ملت ايران اس
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  ..... ايراني 

بايد برسد روزي كه در دامان ايران بزرگ ملتي سعادتمند و بي نياز زندگي كند در ايران فردا خانواده 

هاي پريش و بي چيز اطفال معصوم لخت و گرسنه زنان سرگردان و بي خانمان مردان بيكاره و مجرد 

  . ناتواني نبايد ديده شود سيه روزي و خيانت ضعف و 

  . ملتي نيرومند ملتي واحد در سرزمين پر ثروت خود با شادي كار خواهد كرد 

خانواده هاي سعادتمند ايراني ، در سرزميني كه مال آنهاست با افتخار زندگي ميكنند سينه ستبر 

ش فرزندان دلير و مردان نيرومند كانون پر ارزش ترين آرزوهاي ملي آغوش گرم مادران جايگاه پرور

اينها تظاهر .......... برومند خانواده هاي بي نياز و آرمانخواه سنگرهاي تسخير ناپذير سرافرازي ايران 

  . زيست سرافراز فرداي پر افتخار ما است 

پذير نهضت ملت پرستانه ما به سمت دلير كوششهاي به جا و انحراف نا اين نيروهاي بيدار و...... اكنون 

........ همه شما زنان و مردان ......... قدس خود به پيش ميروند تمام شما مردم ايران زمين آرمان م

كه در اين راه هم آهنگ شويد راهي كه به سوي آرمان ملت  مي دهيمدختران و پسران ايراني را ندا 

ني كه ما كشيده مي شود آرماني كه بر پرچمهاي بر افراشته صفوف جوانان ايران نقش بسته است آرما

يم و آنچه ييد اين است آنچه كه ما ميگوييم و شما مي پوييد راهي كه ما مي پوييم  و شما ميگويميگو

  :       شما مي خواهيد 

  فالت ايران به زير يك پرچم

  پاينده ايرانپاينده ايرانپاينده ايرانپاينده ايران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            پايان ـ آبانپايان ـ آبانپايان ـ آبانپايان ـ آبان

  

  . ي يافت ياز روزي كه بابل بدست كورش كبير رها. دو هزار و چهارصد و نود سال ميگذرد 

  .از روزي كه قدرت ما تمدن انساني و درفش فرهنگ ملي ما بظلم و تيرگي پايان بخشيد 

  .از روزي كه درخشانترين ، پرافتخار ترين و عزيز ترين ياد بود تاريخ كهن ملت ما است 

.....  
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  . آنهمه قدرت و نيرو در بند بماند و آنهمه عظمت و جالل ايران ما نابود گردد نبايد كه 

  . ايراني سرافراز و نيرومند نياز دارد ه جهان ب

  . ملت ما باز بايد در قبال تاريخ نقش خود را انجام دهد 

  

  شمسي  1330فروردين  :  تاريخ انتشار 

  هخامنشي   2490
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