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شعار هاى مردم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           
            

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

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

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

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

سر نيزه مي توان مدتي حكم راند ولي بر آن نتوان نشست. اند كه با


