
 ۲، شماره ۱۳۸۳يران، خارج کشور، آبان ماه                                                                نشريه جبهه ملی ا۶

  

 استقرار حاکميت ملی آرمان جبهه ملی ايران است

   ۵                                           بقيه از ص بابک خرم دين
بنوشــته قاضــی غفــاری در تــاريخ نگارســتان، روز گرفتــاری بابــک 

بابک را روز پنجشـنبه سـوم       . است. ق..  هـ ۲۲۲هفدهم شوال سال    
   به سـامره پـايتخت معتصـم آورده در خـانه افـشين۲۲۳ماه صفر 

 آنروز سوار پيلش کـرد سـپس دسـت و پـا و              فردای. زندانی کردند 
 بـا دسـت چـپ خـون        ؛ پس از قطع دسـت راسـت       سرش را بريدند  

  .بصورت خود زد تا سرخ رو بميرد
ــهامت و    ــت و ش ــطوره مقاوم ــه اس ــاريخی ب ــن شخصــيت ت      اي
آزاديخواهی مبدل شده است و امروز طيـف هـای مختلفـی او را از               

  .خود و گاه منحصراً از آِن خود می دانند
     مدعيان نژاد پاک آريائی و ايرانی که از بابک با معيارهای خـود             

 آتروپاتی بر عليه    - خالص پارسی    -چهره ای آريائی و ايرانی با تبار        
نژاد پليد عرب ساخته اند و بـه قيـام بابـکُ بعـد تعـارض نـژادی و                  
فرهنگی خالص می دهند؛ حال آنکه مأمون مادرش کنيز ايرانی بود       

 که سپهساالر قشون معتصم بود نيـز ايرانـی از همـان                  و افشين هم  
  .بابک بشمار می رود» نژاد« 

     دشمنان اسالم از بابک چهرة ضداسالمی صرف تصوير می کنند 
 نظامی بنـا     -اما اين مرد سياسی     . که در انگيزه قيام منعکس است     

به شهادت تاريخ، زمانی نيز تظاهر به اسـالم کـرده و نـام حسـن را           
ولی جمع بندی کلی اعمال و رفتـار او از وی چهـره             . برگزيده است 

ايران دوستان غيرنژادی نيز از بابک      . ضداسالمی کامل ساخته است   
ساخته اند که در مقابل سلطه بيگانگان اشـغالگر و          » قهرمان ملی « 

آذربايجـان دوسـتان از بابـک       . مزاحم، مردانه قـد برافراشـته اسـت       
 و ضد حاکميت بيگانگان بر آذربايجان       قهرمان ضدعرب و ضداسالم   

تصوير می کنند و معتقدند فرزندان و پيروان راه بابک در آذربايجان 
بايستی خودفروختگان خودی به حکومت تهران را کـه از سياسـت            

 از زمـان  -جذب، حل و سرکوب با پان فارسيسـم را در آذربايجـان         
 اخـراج کـرده و    اجرا کرده و می کنند از نياخاک       -رضاشاه تا امروز    

  .   استقالل آذربايجان را بدست آورند
     اکثريت سازمانها و شخصيت هايی کـه در برنامـه سـاالنه قلعـة         
بابک مؤثرند از اين اجتماع منحصر بفرد که هر سـاله پرتـوان تـر و              
عميق تر می شود برای بيداری هويـت و احقـاق حـق خـود بهـره                 

اکثريـت خـود خواسـتار     سياسی می کننـد و در    -برداری فرهنگی   
در ايـران   ) بشـکل فدراليسـم   (استقرار حکومت توأم بـا دمکراسـی        

آذربايجان سخن  « هستند که در اعالميه سال گذشته تحت عنوان         
اين خواستها . اين خواستهای اساسی منعکس شده است     » می گويد 

  .مورد تأييد اکثريت شرکت کنندگان در روز تولد بابک قرار گرفت
 اين جريان خودجوش و مردمی بعضی از آيت اهللا های                در مورد 

آيت اهللا موسوی اردبيلی و آيـت اهللا ناصـر مکـارم            (وابسته به رژيم    
فتوايی مخالفت با اسالم داده اند که در عمل از يک سو با             ) شيرازی

فتواهای بعضی آيت اهللا های آذربايجان مقـيم قـم روبـرو شـد و از                
ب و ارزش آنـان را بـه خودشـان          سوی ديگر بی اعتنائی مردم جـوا      

بعضی از جريانهای باصطالح ملی نيز در هـم سـوئی بـا             . ثابت نمود 
. جمهوری اسالمی دشمنی هموطنان آذربايجانی را به خود خريدند        

مسلماً نهضت خودجوش بابک و تداوم حرکـت او بکسـانی متعلـق             
است که او را از آن خود می دانند و در ستيز بـا  اسـتبداد دينـی و     

  بـه بهانـه      -آزادی کُشی، ممنوع کـردن آمـوزش زبانهـای مـادری          
و اجـرای   ) جنسـی، دينـی و زبـانی      ( و برابـر سـتيزی       -وحدت ملی 

ــرای                            ــمبلی بــ ــون ســ ــک را همچــ ــاعی بابــ ــدالت اجتمــ عــ
  .خود برگزيده اند

     در صورت بـرآورده نشـدن ايـن خواسـتهای انسـانی، مـدرن و               
دن گوش شنوا رقص سازها بـه رقـص شمشـيرها           عقالنی بسبب نبو  
  . مبدل خواهد شد

  اولين نشست
  سازمان جوانان جبهه ملی

  
سازمان جوانان جبهه ملی در خارج کشور با توجه به مفـاد منشـور            

 هدفهای خـود را بـه شـرح زيـر اعـالم             - خارج کشور    -جبهه ملی   
  :دارد می
يـران در   آگاهی و همآهنگی فعاليـت هـای سياسـی جوانـان ا           : الف

  .داخل و خارج کشور
برقراری رابطه با جوانان و دانشجويان و حمايـت از خواسـتهای            : ب

  .سياسی و اجتماعی آنان
 فراهم آوردن مقدمات تشکيل نخسـتين کنگـره جوانـان جبهـه             :ج

  ملی در خارج کشور
 با شرکت دکتـر  ۲۰۰۴ اکتبر ۲۲     اولين نشست خود را در تاريخ   

ئول و رضا صـولت زاده معـاون سـازمان          ساسان هارون مهدوی مس   
 در شهر مونيخ آلمان تشکيل داد که در آن          - خارج کشور    -جوانان  

و ضمن تبـادل    . شماری از جوانان و فعاالن سياسی شرکت داشتند       
نظر در ارتباط با مسائل روز و مشکالت و خواستهای جوانان ايـران             

  .بويژه در داخل کشور به بحث و مشورت پرداختند
 ۲۶وجه به توافق های بدست آمده مقرر شد که نشست آتی در             با ت 

  .نوامبربرگزاز گردد
جوانان ايـران دوسـت بـرای       از  سازمان جوانان جبهه ملی بار ديگر       

  .شرکت در اين نشست دعوت بعمل می آورد
 نـوامبر بـا     ۲۰لطفاً در صورت تمايل به شرکت در اين نشسـت، تـا             

  . تماس بگيريد۰۰۴۹ /۱۷۲۸۹۰۵۰۴۱تلفن 
  

  
  سازمان جوانان جبهه ملی ايران

  خارج از  کشور
   مونيخ-آلمان

  ۲۰۰۴ژوئن سال 
  جوانان ايرانی مقيم خارج از ايران

  

با توجه به مصوبات کنگره جبهه ملی ایران خارج از کشور در 
 بدینوسیله تشکیل 1383استکهلم در فروردین ماه سال 

 کشور کمیته سازمان جوانان جبهه ملی ایران در خارج از
  .اعالم می گردد

خواهشمند است در موقع لزوم با آدرس و با تلفن زیر           
  :تماس  گرفته شود

  
Sasan Harun-Mahdavi 
Lustheimer Strasse 4B 

85716 Unterschleissheim 
Germany 

 
Tel: +49 89 310 69 99  

Mobile: + 49- 172-8905041 
Fax: +49 89 32155805 

de.online-mahdavi@t-harun:  mail-E 
  

سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور از تمامی جوانان و 
هواداران اهداف جبهه ملی ایران و آزادیخواهان ایرانی با 
  .کمال اشتیاق و آغوش باز دعوت به همکاری می نماید

ای سربلند  ای رفاه و آیندهبا امید به آزادی و سازندگی بر
  برای جوانان ایران

  مسئول سازمان جوانان جبهه ملی ایران در خارج از کشور
  

                                                        دکتر ساسان هارون مهدوی
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