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 1 1 سال اول شماره يک   The Government of Iran in Exile     ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران
 

  
  شو شرر توفان تاخته، جان به خشم یا

  شو خطر اديفر انداخته، گل بغض اى
  

  باش ره پرچم خود, برافروخته روى اى
  ترشو افراخته, برافراخته مشت اى
  

  آى برون خانه از وطن، جان حافظ اى
  شو در به شيخو از که ستيچ برون خانه از

  
  شينديم و بشتاب زد،ير فرو شعله گر
  شو سپر نهيس اى بارد، فرو غيت ور
  

  است دگران دست که است پدران خاک
  شو پدر نگھدار خانه پسرم، اى ھان

  
  بشکن حوصله ى کده بتيمص وارِ يد

  شو ظفر تو، صبر ھمه نيا از دميآ شرم
  

  بدرانى را روبھکان جگر خود تا
  شو سراپاى،جگر شهيب نيدر ريش چون

  
  

  
  دوست اى قدر و قضا به را وطن مسپار

  شو قدر داده، قضا به تن ن،آ سر بر خود
  
  است وقت که فزاى،يب اديفر به اديفر
  شو اثر اثرھاست، تازه نفس کي در
  
  است راه به چشم جھان! آزاده رانىِ يا
  شو خبر افتاده، خطر در کھن رانيا

  
  بسوزان شعله کي به خارند، و خس مشتى

  شو سحر فام، هيس شام نيا ظلمت بر
  یريمش دونيفر ادي زنده

  

  
  

با درود و سپاس بيکران به خدمت ملت صلحجو و خردمند ايران که اراده و اعتماد ھوشمندانه خود را بخاطر            
نجات  دموکراتيک بسبب-تشکيل دولت موقت در تبعيد، برای خدمتگذاری صادقانه و عاشقانه به جنبش و خيزش ملی

درشورای ارت و برادر کشی به مستخدمين خود سرنگونی حکومت جمھوری اسWمی را با کمترين خسميھن و 
  شوراکارکنان علی بفرويی و ساير –،تاييد نمودنداعتبار ما را جھت تشکيل اين دولت خدمتگذارھماھنگی منتقل نموده و 
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 2 2 سال اول شماره يک   The Government of Iran in Exile     ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران
 

  
  
  

      
  در باره ما

   
در دو واح��د  راني��ا دي��دول��ت موق��ت در تبع یھم��اھنگ یش��ورا

و  یرانيوستان اد ھنياز م یدرون و برون مرز، توسط گروھ
در س���الروز  ینج���ات کش���ور و گس���ترش م���ردم س���ا'ر یب���را

و  کھ���زاريانق��5ب مش��روطه براب��ر ب���ا چھ��اردھم م��رداد م��اه 
  .نمود تيھشت اع5م موجود و  ھشتاد و صديس
   
و س�ه س�اله انق�5ب مش�روطه ھمانن�د  کص�دي شهياز آنجا که ر 

قاب��ل خش��ک ش��دن اس��ت پ��س م��ا ھم��راه و  ري��خ��ون در رگ غ
اش��غالگران و اس��تبداد  هي��برعل راني��ب��ا مل��ت قھرم��ان اھمگ��ام 

گرفت���ه ت���ا اص���5ح طلب���ان  یم���زدوران اس���تعمار از خامن���ه ا
در . ميبس�ت ھنيبه خ�دمت مل�ت و م�و کمر ميبپا خواست نيدروغ

 یفق���ط ب���ه معرف��� لياز مس���ا یح���اظر ب���ه خ���اطر پ���اره ا لح���ا
اشاره کرده  يیبفرو یعل یسرپرست شورا در برون مرز، آقا

 راني��را ب��ه ع��رض مل��ت ب��زرگ ا گ��ريد نيمس��ئول یو ب��زود
 یھن�يو م یمل� یش�ورا ني�ھدف ھ�ر دو واح�د ا. رساند ميخواھ
دول�ت  ليو تش�ک اني�رانيا یرساندن ب�ه مب�ارزات مل� یاريفقط 

و  راني�است که البته فقط ب�ا اتک�ا ب�ه اراده مل�ت ا ممنتخب مرد
 یاري�� ني��ا. کن��ديمنم��وده و تي��آغ��از بفعال یمردم�� تيمش��روع

ا شامل ارتباط و انتشار اخبار م�رتبط ب�ا رس�انه ھ�ا و ھ یرسان
 یگاھھ��ايپا ،یوني��زيتلو یبرنام��ه ھ��ا دي��تول ؛یخ��ارج یدولتھ��ا

ت�ا در  باشديم ی5تيو تشک یو فراخوان عموم هينشر ،ینترنتيا
ش�����ھا، و کنکا ھ�����ايزن یت و از درون راو جلس�����ا نارھايس�����م

را  یو در اس��رع وق��ت دول��ت مل�� یدوس��ت تجل�� ھنينخبگ��ان م��
در . دھن�د لياز ملت در دفاع از اش�غالگران تش�ک تيحما یابر
ک��ه مخ��الف  یک��ه ھ��ر ش��خص و گروھ�� ميش��ويمت��ذکر م اني��پا

 یکپ��ارچگيو  راني��ا یو خواھ��ان س��ربلند یاس��5م یجمھ��ور
  .عضو شورا شود تواندياست م ورکش
  
حس��اس و سرنوش��ت س��از کش��ور م��ا دس��تان  یروزھ��ا ني��در ا 

و از ھم���ه  ميفش��اريم یھمک���ار یدوس���تان را ب��را ھنيھم��ه م��
ک�ه ب�ا انتخ�اب  یمل� تي�ک�ه ب�ا اتح�اد و درا ميخواھ یم انيرانيا

 ش�ود،يم داي�ھو یھم�اھنگ یتوسط ش�ورا ديدولت موقت در تبع
و  اتي�دس�ت اش�غالگران و جنا ازبزرگ را  رانيا گريد کباري

چـو راه ھمواره اعتق�اد  نيا و در ميھا رھا و نجات دھ سهيدس

م�ا ب�ا ش�ما و  م�انيک�ه پ س�تانباشد تـن مـن مبـاد  یرانا
   یآزاد و رانيھمه عاشقان ا یسوگند مل

  
  
  
  

  
  
  

دول�ت  ليکه ب5فاصله پس از تش�ک ميکنيتعھد م انيدر پا. است
و  گ��ريد علق��اتت و متايمنح��ل و نش��ر یھم��اھنگ یش��ورا یمل��

موج��ود را ب��ه رس��م امان��ت ب��ه دفت��ر دول��ت  پرون��ده ھ��ا و اس��ناد
  .ميدھ ليمنتخب تحو

  
  

  
  
  

دولXXXت  یھمXXXاھنگ یمXXXه شXXXورانا ژهيXXXو
  رانيا ديموقت در تبع

   
 یشXXXورا یاز انتشXXXارات واحXXXد فرھنگXXX -١٣٨٨ مھXXXر ژهيXXXو

  ی دولت موقت در تبعيد ايرانھماھنگ
   

   يیبفرو یعل: ريمسئول و سردب ريمد
   

  00447536366968  -- 00447916352889 : تلفن
   

  00442084185791: نمابر
   

www.dolatemovaghat.com  
Email: dolatemovaghat@yahoo.com  

   
UNIT M1 - 5 Blackhorse Lane  

Walthamstow - London             
                 E17  6DS                  

                      UK  
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              فراخوان تاسيس دولت 
  موقت در تبعيد ايران

    
و م�دافع اين فراخوان برای ھمه ايرانيان و گروھھای سياسی 

حقوق بشر که با حکوم�ت جمھ�وری اس�5می مخالفن�د ص�ادر 
توضيح بيشتر آنکه شورای واحد ھم�اھنگی درون . شده است

نجی مرز دولت موقت در تبعيد پس از آنکه از طريق نظر س�
                                                          خ����������������اص خ����������������ود متوج����������������ه گردي����������������دھ����������������ای 

اق��د مش��روعيت داخل�ی ش��ده واکثري��ت جمھ��وری اس�5می فک�ه 
م��ردم ب��دوراز جن��گ درون جن��احی دو مافي��ای ق��درت ب��دنبال 
نجات و دموکراس�ی و خواھ�ان تش�کيل ي�ک دول�ت موق�ت در 
تبعي��د ب��رای دف��اع از مل��ت بي��دفاع ھس��تند، اي��ن فراخ��وان را 

ام��ا از آنج��ا ک��ه .  درداخ��ل و خ��ارج از کش��ور منتش��ر مينماي��د
انتخاب نخست وزي�ر و وزي�ران برگزاری جلسات افتتاحيه و 

کابين��ه و برگ��زاری علن��ی ھمايش��ھا و کنفرانس��ھای خب��ری در 
داخل خاک ايران غير قاب�ل امک�ان و ش�انس موفقي�ت آن ھ�يچ 
اس��ت، پ��س ب��رای ح��ل اي��ن مش��کل ق��رار ش��د ک��ه از موقعي��ت 

          .                                            خارج از کشور برای اين مھم استفاده شود
  

شورای ھماھنگی دولت موقت در تبعيد ايران در چھ�ارچوب 
ق���وانين و حق���وق ب���ين المل���ل در رابط���ه ب���ا دف���اع در مقاب���ل 
تروريس�م و تجاوزدول��ت فاشيس��تی و نامش�روع ب��ه مل��ت خ��ود 
فعالي��ت خ��ود را  جھ��ت  تاس��يس دول��ت نج��ات و آش��تی مل��ی 
جھت پرھيز از خشونت و خ�و نري�زی و واگ�ذاری ق�درت ب�ه 

اينده گان مل�ت ادام�ه خواھ�د داد و ھم�انطور ک�ه در پادم�ان نم
ماده  5ماده و 30مشاھده ميشود، مفاد اع5ميه حقوق بشر در 

الحاقی را برای س5مت و اطمين�ان از خ�دمتگزاری کارکن�ان 
خ����ود درراه دف����اع از مل����ت و نج����ات کش����ور درس����ر لوح����ه 

         .               فعاليتھای اين دولت ملی قرار داده است
  

بدين ترتيب از کليه شما ايرانيان داخل و خارج از کش�ور ک�ه 
مخ��الف دول��ت و حکوم��ت تروريس��تی  اي��ران ب��ه ھ��ر ش��کل و 
فرم که ھست ميباشيد و خواھان مشارکت در اين وظيفه مل�ی 
تشکيل دولت موقت در تبعيد ايران ھستيد، خواھشمنديم پاسخ 

  ونيک مندرج سوا'ت زيررا ھر چه سريعتر به آدرس الکتر
  .ارسال نماييد

                                                                              
  .نام و نام خانوداگی خود را بنويسيد: سوال اول  

                                                     
  

  
  
  

  شغل فعلی و مشاغل قبلی و تخصص ھای حرفه: سوال دوم
  .ی و غير حرفه ای خود را برشماريدا 
  

س��ال ومح��ل تول��د و ش��ھر و کش��ور مح��ل اقام��ت : س��وال س��وم
  .را نام ببريد خود

                            
در ص��ورت  داش��تن حس��اب ک��اربری درف��يس : س��وال چھ��ارم

ارس���ال  . ب���وک و ت���وييتر ن���ام  ک���اربری خ���ودرا اع���5م  کني���د
  .رحله  اختياری استشماره تلفن و آدرس محل کار در اين م

                                
چرا شما فکر ميکنيد فرد مناسبی برای رياس�ت : سوال پنجم  

دولت يا عضوی از کابينه و يا کارمندان اداری و غير اداری 
کميت���ه بح���ران و -مطبوع���اتی و م���الی-آن و ي���ا واح���د خب���ری

 روابط عمومی و س�اير موسس�ات مربوط�ه  ھس�تيد؟ آي�ا ماي�ل
ھس�تيد ب��ه ص��ورت داوطلبان��ه ب�ه اي��ن خ��دمت مل��ی  بپردازي��د؟ 
اگر جواب شما نه ميباشد توضيح بدھيد برای ھر ساعت ک�ار 

  .چه مقدار دستمزد ميخواھيد
                                                                                                 

عالي�ت سياس�ی و ي�ا حق�وق در ص�ورتيکه س�ابقه ف: سوال ششم
بشری در ايران و خارج از کشور به شکل فردی ي�ا گروھ�ی 

اي�د، تاريخچ�ه  داشته و يا داريد يا اينکه زندانی سياس�ی ب�وده 
  .کوتاھی از آن را ارايه کنيد

                                                                                                  
در ماه چه مبلغ ميتوانيد کمک مالی به امور مالی : سوال ھفتم

دولت موقت در تبعيد ايران داشته باشيد؟ يا اگر فکر ميکنيد 
که کمکھای غير مالی از توان شما بر می آيد توضيح دھيد 

  .که چگونه و به چه شکل قادر به اھدای آن ھستيد
  

                                                   :کونيالکترپست                       
         dolatemovaghat@yahoo.com  

         www.dolatemovaghat.com  
  
  ينده ايرانپا
  

سرپرس�����ت ش�����ورای ھم�����اھنگی دول�����ت موق�����ت در تبعي�����د 
  واحد برون مرز-ايران

  14/5/88 – علی بفرويی
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فراخXXوان جھXXت جنXXبش زنXXXان 
کشXXXXور بXXXXرای تشXXXXکيل دولXXXXت 

  موقت در تبعيد ايران
  

بدينوسيله از کليه اعضای فعال جنبش زنان کشورکه بيش از 
درخواس�ت ميش��ود  درا تش��کيل ميدھن� اي�راننيم�ی از جمعي�ت 

ک�ه در تش�کيل ارک�ان و زي�ر مجموع�ه ھ�ای دول�ت موق�ت در 
اھمي��ت . ر و ش��رکت فع��ال داش��ته باش��ندتبعي��د اي��ران حض��و

جنبش زنان از نظ�ر ک�اردانی و ج�ديت ب�ر ھمگ�ان ثاب�ت ش�ده 
اس��ت و ھمک��اری و ھمفک��ری ش��ما ب��ا اي��ن دول��ت ب��ه انس��جام 

ام�روز زن�ان . قدرت ملی، چه زن و چ�ه م�رد خواھ�د انجامي�د
برومند و مبارز ايران�ی ھمانن�د م�ردان، ديگ�ر حاض�ر نيس�تند 

اول و تج�اوز مش�تی آخون�د م�رگ حتی يک لحظه در زير چپ�

م��رگ آف��رين و م��زدوران کاس��ه ليسش��ان، ش��اھد نس��ل کش��ی 
.                                                                                                ايرانيان و نابودی ايران باشند

  
بن��ابراين دول��ت موق��ت در تبعي��د اي��ران تنھ��ا مک��ان شايس��ته و 

لی برای معرفی و بالنده گی زنان ايرانی از پس�ت نخس�ت عم
گرفته، تا ھمک�اری در  مربوطهوزير موقت و وزرای کابينه 

تمام دواير وابسته به دولت، ب�رای نج�ات کش�ور و خ�دمت ب�ه 
خ�ود را  زنان ايرانی بايد  مثل ھميشه اينبار ني�ز. ملت ميباشد

.  نماين��ددراي��ن آوردگ��اه مل��ی ش��رکت  ب��اور ک��رده و د'وران��ه
سال  اشغال ايران و تجاوز و زن  30چرا که پس از بيش از 

ستيزی اشغالگران ، زنان ايرانی  بخوبی دريافته اند ک�ه باي�د 
مسو'نه پرچم مبارزه را بدست گرفته و دوشادوش م�ردان و 
گاھا در صف اول فرماندھی، ب�ه نب�رد ب�رای نج�ات  م�يھن و 

روزھ�ايی  .پردازندراسی و حق و حقوق برابرببرقرای دموک
اروی زن�ان و م�ردان ايران�ی  ک�ه در فر پر شکوه و پرافتخار

در يک��ی از ثروتمن��دترين و متم��دترين کش��ور دني��ا ب��دنيا آم��ده 
ان��د، قاب��ل س��اخت و عمل��ی ميباش��د، ب��ه ش��رط آنک��ه ھم��ه ب��اھم 
بدور محور نام و پرچم ايران گرد آم�ده و در تاس�يس و اداره 

  .ناظر و مسوليت پذير باشيمدولت موقت در تبعيد، کوشا، 
           

در پايان ضمن ابراز بھترين درودھا ب�ه جن�بش زن�ان ايران�ی 
در داخ�ل و خ��ارج از کش��ور ب��ه خ��اطر مب��ارزات ش��جاعانه و 
حضور ھوشمندانه ايشان در عرصه پيک�ار ب�ا غ�ده س�رطانی 

ش���يرزنان ا ھم��ان جمھ��وری اس��5می، از تم��امی اس��تعمار ي��
نديم در اس�رع وق�ت پاس�خ س�وا'ت با'ی ھجده سال خواھش�م

 من��درج در فراخ��وان دول��ت موق��ت اي��ران را ب��ه آدرس ايمي��ل
                                                                 .               در آن ارسال نمايندموجود 

  
  پاينده ايران و جاويد جنبش زنان ايرانی  برعليه اشغالگران

                                         
واحد  -سرپرست شورای ھماھنگی دولت موقت درتبعيد ايران

             برون مرز                                               
  چھاردھم مردادھزاروسيصدھشتاد وھشت -علی بفرويی
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WXXXوان اعXXXاش فراخXXXاده بXXXم آم
بXXXXXXه کXXXXXXارگران و  یسراسXXXXXXر

  زحمتکشان کشور
  
                                                                                   درود با
   

 راني��ا دي��دول��ت موق��ت در تبع یھم��اھنگ یش��ورا لهينوس��يبد
از مبارزات و مطالبات ک�ارگران و  یبانيو پشت تيضمن حما

که ب�ه ن�ام نج�ات  خواھديرنجبران م هيز کلزحمتکشان کشورا
 هي��ب��ر پا یاجتم��اع نيع��دالت و ت��ام یو مل��ت و برق��رار ھنيم��

                          یآم�������������اده اعتص�������������ابات سراس�������������ر یمردمس�������������ا'ر
افت�اده و ت�اراج دس�ترنج ک�ارگران و  ق�بمطالبات ب�ه ع. باشند

حاص�����ل از ظل�����م  یو ش�����رمنده گ����� یبرزگ�����ران و تنگدس�����ت
زحمتکشان ب�ا  یبرا نياز ا شياستثثمارگران، باشغالگران و 

ب�ا توج�ه   راني�ا. باش�د یقابل تحمل و گذشت نم یرانيشرف ا
  یعيو منابع طب تيبه وسعت و جمع

ب��ه خ��اطر  س��تيکش��ور جھ��ان اس��ت و روا ن نياش ثروتمن��دتر
م��زدور اش��غالگر و اس��تعمار گ��ر، از  یمش��ت یمن��افع  شخص��

ک���ارگران و   س���رکوبگر، یآخون���د ح���اکم  گرفت���ه ت���ا  مش���ت
ھمس��ران و  یروز رهي��کش��اورزان زحم��تکش ش��اھد فق��ر و ت

  .باشند شانيخانواه گ یزندگ یفرو پاش ايفرزندان دلبند خود 
  

را  طيشرا نيا خواھندينم نياز ا شيب گريزحمتکشان کشور د
ح�ق  اق�تيو ل يیباورند که توانا نيگذشت کنند و بر ا اي تحمل

د، پ��س جھ��ت پ��س سرنوش��ت خ��و د و کش��ور را دارن�� ني��يتع
ش��ده خ��ود از دس��ت  م��اليو پا یو حق��وق اش��غال ھنيگ��رفتن م��
 برن���د،يم یچ���يزب���ان ک���ارگران را ب���ا ق یک���ه حت��� یمزدوران���

ب�وده  و متح�د و متف�ق ب�ه دول�ت موق�ت  رانيدوشادوش ملت ا
و  ھنيت���ا ھوش���مندانه م��� دھن���ديم تيمش���روع راني���د اي���در تبع

  رفته خود را  غمايدسترنج به 
  .باز ستانند از ظالمان اشغالگر

  
اداره  تيمس�ول رانيازطرف مردم ا یگ ندهيما به نما نيبنابرا
  را پس یو سراسر یاعتصابات مل خيتار ميو تنظ

ب�ه عھ�ده  یو مردم� یاقش�ار ک�ارگر هي'زم با کل یاز ھماھنگ
نح��وه و زم��ان  یرس��م هي��اط5ع کي��گرفت��ه، ک��ه ب��ه ص��ورت 

 نراي��مل��ت ا یش��روع آن را ھمزم��ان ب��ا اعتراض��ات سراس��ر
پ���س از س���پاس و درود از  اني���در پا. ک���رد ميمنتش���ر خ���واھ

ب�ا ض�لم و  یران�يام�ان ک�ارگران و زحمتکش�ان ا یمبارزات ب
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ذک��ر اس��ت ک���ه،  انيش��ا یاس���5م یس��تم اش��غالگران جمھ��ور
از ک��ارگران ش���رکت نف��ت گرفت��ه ت���ا  یاعتص��ابات  سراس��ر

ش���رکت واح���د  ،ینظ���ام ري���و غ ینظ���ام عيمخ���ابرات و ص���نا
ش���امل  یسراس���ر لو حم���ل و نق��� یانو تاکس���ر یاتوبوس���ران

بن����ادر و  ،یسراس����ر یراه آھ����ن و فرودگاھ����ا-ون����دارانيکام
                                                                                                                کارخان���������������ه ج���������������ات  ،یرانيگمرگ���������������ات و کش���������������ت

   در  ینقش مھمو موسسات وابسته،  ھايو معادن و شھردار
 نيرا ب��ا کمت��ر یک��ارگر -یمطالب��ات مل�� اف��تيو در یروزي��پ

 یو اتح��اد مل�� یگ�� نروآم��اديو تلف��ات را دارد، از ا یزيخ��ونر
تا درروز موعود با  ديينما تريروز بھتر و قو هخود را روز ب

  ،یش���رکت مس���و'نه دراعتراض���ات و اعتص���ابات سراس���ر
زود  یودحکوم��ت اش��غالگر و اس��تثثمارگر را ب��ز یفروپاش��

آب و خ���اک و  ني���ممک���ن و ھم���ه ب���ا ھ���م ص���احب و مال���ک ا
  .                                                                                                                ميدسترنج کار و ت5ش خود  شو

   
-راني��ا دي��دول��ت موق��ت در تبع یھم��اھنگ یش��ورا سرپرس��ت

                                واحد برون مرز  
  چھاردھم مردادھزاروسيصدھشتاد وھشت -علی بفرويی

  
  

  
  
  
  

  
  

  

 
 
 

 

  
و  انيفراخXXوان جھXXت دانشXXجو

نجXXات  یکشXXور بXXرا انيXXفرھنگ
  یمدن یھايو آزاد رانيا
   

از  راني�ا دي�دول�ت موق�ت در تبع یھم�اھنگ یشورا لهينوسيبد
ک�ه ب�ا  خواھ�ديمکش�ور  خت�هيفرھ انيو فرھنگ انيھمه دانشجو

در س�اختار و برنام�ه  راني�ا ري�م�ردم دل امي�ب�ا ق ش�تريانسجام ب
ام�روز ھم�ه . ن�ديش�رکت فع�ال نما یدولت مل� نيا ليتشک یھا

ھم�راه ب�ا  یران�يو دانش�مندان ا ديو معلم�ان و اس�ات انيدانشجو
و مطالب�ات خ��ود از چنگ�ال حکوم��ت  راني�م�ردم بن�ام نج��ات ا

 ني�ا. را ج�زم ک�رده ان�د عزم خ�ود یاس5م یاشغالگر جمھور
اس��ت ک��ه ب��ه  تي��اھم زيح��ا نجھ��تيدع��وت و اجاب��ت آن از ا

و  نهيدر بدنه و کاب ختگانيفرھ نياعتقاد مردم بدون حضور ا
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 ني�ا ران،ي�ا ديدولت موقت در تبع یو مشاورت يیاجرا یاجزا
 ريھم�وار و روش�ن ک�ردن مس� یدولت دانش و خرد 'زم برا

 یمل�� ف��هيوظ ني��ا ن��رويا از. مب��ارزه م��ردم را نخواھ��د داش��ت
 یجمھ�ور دي�پل ويکه سالھا با د یانيو فرھنگ انيدانشجو یبرا

م�زدوران ب�وده  یمش�غول مب�ارزه و س�رکوب از س�و یاس5م
 فرق��هب��رون رف��ت از ب��ن بس��ت ت یب��را یراه عمل�� کي��ان��د، 

. باش��ديم یدول اس��تعمار س��انيو حکوم��ت ک��ن کاس��ه ل ان��دازيب
ش�دن ب�ه  دواري�ه و امسال عدم انسجام و مب�ارزات پراکن�د 30

 کي�و نس�اختن  یو ع�دم خودب�اور یخ�ارج یکش�ورھا یاري
 یاس�5م یدر ھم شکستن جمھور یبرا یو خود یانسجام قو

 حاشغالگر و از ھمه مھمتر افتادن در چ�اه اس�تتار ش�ده اص�5
ج�ز جانب�اختن ص�دھا ھ�زار  یطلبان و رانت خوارھا، حاص�ل

 گ��ريد یروز رهي�ت کي�و ھ�زار و  یمب�ارز راه نج�ات و آزاد
  .                                                                                      است اوردهيھمه ما به ارمغان ن یبرا

   
را  اني�رانيا هي�عل تيجنا یاس5م یاشغالگران جمھور امروز
 یاسيس انيزندان یرسانده اند که به انواع شکنجه ھا يیبه جا
 یواھم�ه و ھراس� چيھ یچه مرد و چه زن ب و یاسيس ريو غ

باش�رف و  یرانيا چيامروز ھ. را ھم افزوده اند یتجاوز جنس
 یشجودان کي گر،يفرزند د کي یحت ستيحاظر ن یخردمند

خبرنگ�ار  اي�دانش�مند  کي�و  گرياستاد د ايمعلم و  کي گر،يد
م���زدوران  ني���ا في���دس���تان کث اي���خ���ون آل���ود  غي���ب���ه ت گ���ر،يد

.                                                                                                                            معلول و کشته گردد و رياس یاستعمار
  

و خونب�ار ھمزم�ان ب�ا طل�وع دول�ت  کي�تار یروزھ�ا نيا در
و ت�ار نف�اق و  رهي�ت یابرھ�ا ران،ي�بر آس�مان ا ديموقت در تبع

 یشوم استعمار و مزدورانشان با تن�دباد خ�رد جمع� یشه ھانق
پس از نجات کشور  یآزاد ميھمه ما به دور دستھا رفته و نس

 یمندخود از ھوش  نياز ھم اکنون محسوس گشته است، که ا
 مانيب��از پ��س گ��رفتن وط��ن اش��غال یب��را راني��و اراده مل��ت ا

اوض��اع  ديش��د تيب��ا توج��ه ب��ه حساس�� ن��روياز ا. ش��وديم یناش��
و در د ف�اع از  ش�ترياز کش�تار و چپ�اول ب یريکشور و جل�وگ

 هي����ھ����م وطن����ان، از کل یانس����ان یج����ان و م����ال و ارزش����ھا
ک�ه در ق�دم اول و  ميکشور خواھشمند انيو فرھنگ انيدانشجو

اس��رع وق��ت نس��بت ب��ه پ��ر ک��ردن ف��رم س��وا'ت فراخ��وان  رد
 لي���مياق���دام وآن���را ب���ه آدرس ا راني���ا دي���دول���ت موق���ت در تبع

  .                                                                                                    نديسال نمامندرج ار
   
                                                                                                          رانيا ندهيپا
  

 - راني��ا دي��ت موق��ت درتبعدول�� یھم��اھنگ یش��ورا سرپرس��ت
  واحد برون مرز                               

  چھاردھم مردادھزاروسيصدھشتاد وھشت -علی بفرويی
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ابWغيه شماره يکصد و بيست يک  مورخ چھاردھم مرداد يکھزار و 

  سيصد ھشتاد و ھشت خورشيدی فرماندھی ارتش ملّی ايران به 
                        ورنيروھای مسلح کش

  

  به نام خدا
  
  

  
  
  
  

                                                                                    الف/01/01/121:شماره                                                         
        88/ 14/5:تاريخ

    عمومی: طبقه بندی                                                                                                                             
  خيلی مھم: ارجحيت                                                                                                                             

  

  

                              کليه گيرندگان                                                                    : به
                                 فرماندھی ارتش ملَی ايران                                                :از
  

  ھنگی دولت موقت در تبعيد ايران                                                     شناسايی و تاييد شورای ھما: موضوع
         

  با درود نظامی                                                                                                  
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که ب5فاصله پس از رويت اين امريه فرماندھی  کل ارت�ش مل�ی، ش�ورای بدينوسيله به نيروھای مسلح کشور اب5غ ميگردد 
  ھماھنگی دولت موقت در تبعيد ايران را اکه منتخب ملت ايران و بر آمده از نخبگان ميھن دوست و فعال است را به 

ع س�ايرين ني�ز رسميت شناخته و در پی آن اين  تصميم جديد فرماندھی ارتش و نيروھ�ای مس�لح کش�ور را اج�را و ب�ه اط�5
بديھی است که وطن دوستی،  انسجام و توانايی اعضای اين شورای ھماھنگی دولت جھت نجات و اداره کشور و . برسانند

                                                                          .   ه ستاد فرماندھی ثابت شده استنيروھای مسلح با بررسی ھای 'زم ب
  

'زم به يادآوری است که اجرای فرامين فرماندھی ارتش ملی ايران يک دستور نظامی است و با توجه به خطر بزرگی که 
از طرف قوای اشغالگر ايران متوجه جان و مال ناموس مل�ت و خط�ر جن�گ داخل�ی وي�ا حمل�ه خ�ارجی و تجزي�ه اي�ران ب�ه 

موق�ع اوام�ر فرمان�دھی ب�ه منزل�ه نج�ات کش�ور تلق�ی ش�ده و صورت صد در صد جدی و محتمل است، بن�ابراين اج�رای ب�ه 
در اينجا تذکر داده ميشود که ھر گونه سستی و اھمال ي�ا س�رپيچی ھ�ر ک�دام  از . شامل دريافت نشان افتخار و ترفيع ميباشد

و م�يھن  درجه داران وافسران کادر و ھمچنين سربازان وظيفه از دستورات  در اين شرايط حساس کشور، خيانت ب�ه مل�ت
و ھمکاری با دشمنان داخلی يا خارجی و سوء استفاده از مقام و لباس نظامی محسوب ش�ده و در دادگاھھ�ای نظ�امی ارت�ش 

  .                                                                                                     ملی محاکمه و مجازات خواھند شد
  

  عيه و اب5غيه جديد ارتش ملی ايران منتشر ميشود                                      بزودی اط5
  

به فرماندھی شادروان مرحوم سرھنگ ستاد امير ياسائی از  1376'زم به توضيح است که ارتش ملی ايران در سال 
  ی نجات کشور از چنگال اشغالگران زرھی اھواز و نظاميان ميھن دوست به صورت مخفی آغاز به فعاليت برا 92لشکر 

کادر و وظيفه نيروھای مسلح برای  در حال حاظر اعضای ارتش ملی ايران در قالب. وابسته به دول استعماری نمود
                                 .                                   نجات کشور به حالت آماده باش تحت امر فرماندھی خود بسر ميبرند

  
                                                                                                       پايينده ايران  

  
                                                    سرھنگ ستاد کورش رزمجو گوی ارتش ملی ايران     از طرف سخن
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                             ديپادمان دولت موقت در تبع
  رانيا

   فيرتع -الف
بتوس�ط م�ردم  یاس�5م یجمھور ميرژ یپس از سرنگون  
 ینيگزيج�ا یفق�ط ب�را راني�ا ديدولت موقت در تبع ،رانيا

خ��ود را جھ��ت اداره  یدولت�� فيوظ��ا یو اظط��رار عيس��ر
ل�ت ک�ه دو ني�ا یاعض�ا. کن�ديآزاد آغاز م رانيکشور در ا

ب�ه  یب�ا آگ�اھ داننديم رانيملت بزرگ ا نيخود را مستخدم
ب�ه خداون�د  نيس�نگ یتھايمس�ول ني�مشک5ت و مخاطرات ا

ک��ه  کنن��ديم ادي��س��وگند  شيخ��و یب��زرگ وب��ه اعتق��ادات مل��
کش��ت وکش��تار ک��ور، ھ��رج  یجل��و راني��ھمگ��ام ب��ا مل��ت ا
 ،یو شخص�� یام��وال عم��وم بي��تخر اي��وم��رج وغ��ارت 

 اني�رانيرا ک�ه ا گانگانيخالت بحظور ود ايخاک و هيتجز
 ،یمل� تي�امنرا گرفته و با اس�تقرار  زانندياز آن گر داً يشد

ومقدس سه رنگ  یپرچم مل ريدر ز یو اقتصاد یاجتماع
 ني�ا مهيض�م *حق�وق بش�ر را ک�ه در هي�مف�اد اع5م ران،يا

و  یاري�و ب�ه  نيادي�را بص�ورت بن ش�وديپادمان عرض�ه م
  .                                                     دبه اجرا گذار  رانياراده ملت ا

   
  پيش شرطھا -ب 
 نيدر اول��  ش�وديمتعھ�د م راني�ا دي�دول�ت موق�ت در تبع -1

'زم جھ�ت  تي�امن یفرصت و ب5فاص�له  پ�س از برق�رار
 ران،ي�ا ن�دهيدول�ت آ یو اعض�ا تيانتخابات ماھ یبرگزار

و ب�ا حظ�ور آزاد، سالم و منص�فانه  یرقابت یفضا کيدر 
و ھمه  یرا جهيرا به نت یو خارج یخوشنام داخل نيناظر
اس�ت   یھيب�د.  دي�واگ�ذار نما راني�از مل�ت ب�زرگ ا یپرس

ب�ه بع�د  خيدول�ت موق�ت از آن ت�ار اراتيو اخت فيکه وظا
  .                                رديپذيم انيپا
    
 هيااساس کار خود را بر پ رانيا ديدولت موقت در تبع -2

بن��ا نھ��اده   یو ارتباط��ات مردم�� تيو مش��روع یدموکراس��
رس��اندن ب��ه مل��ت  یاري��دول��ت ض��من  ني��ا از اين��رو. اس��ت

جھ���ت نج���ات کش���ور از دس���ت دش���منان  راني���ب���زرگ ا
 یاس�يس ی، از ھر گونه جناح و دسته بند یداخل تکاريجنا
دول���ت  ن��روياز ا. کن���ديم یورو د زي��پرھ یض��د مل��� اي��و 

متفاوت ک�ه از بط�ن م�ردم  یھا هديھا و عق قهيموقت با سل
ش��ده  ليآم��ده متح��د و قدرتمن��د تش��ک روني��ب راني��وجامع��ه ا

دول�ت موق�ت عب�ارت  نيمستخدم یاصل یشاخصھا. است
ب�ودن و  یرانيو ا رانيافتخار به ا ،یدوست ھنيم: است از

از خشونت  زيپرھ  ،ینام کيبا سابقه ن انيرانيخدمت به ا
  ،) یاس���يس انينب���ه ج���ز زن���دا( یف���ريو نداش���تن س���ابقه ک

در  یق��رار دادن حق��وق ف��رد انس��ان یب��ه معن�� یخ��واھيآزاد

وحق��وق و  یاحت��رام گذاش��تن ب��ه  را ،یاس��يمرک��ز تفک��ر س
و خواھ��ان داش��تن ارتباط��ات  یص��لح طلب�� گ��ران،يد ميح��ر

و  اي�متقاب�ل ب�ا تم�ام مل�ل دن یگردش�گر-یاقتص�اد -یاسيس
 وم�دبر و توان�ا در ريانس�ان، م�د یبه کرام�ات وا' اماحتر

آح�اد و اق�وام کش�ور ب�ا  نيب� یبرآوردن اعتماد و اتح�اد مل�
مس�لح کش�ور، ع�دم دخال�ت  یروھ�ايو ن راني�ا یارتش مل�

عش���ق و ع5ق���ه  یو بط���ور کل��� اس���تيدر س ني���يو آ ني���د
 یجھ���ت خ���دمتگزار راني���ب���ه مل���ت ب���زرگ ا تمندان���هيدرا

  .باشديم ،و مردان کشور انعاشقانه به فرزندان و زن
    
بنا به خواس�ت م�ردم خ�ود  رانيا ديدولت موقت در تبع -3

'زم ب����ا  یھ����ا یک����ه ف����وراً ھم����اھنگ دان����ديرا موظ����ف م
 یو اج�را سيحقوقدانان و کارشناسان و ع5قه من�دان تاس�

 راني�ا نينو یقانون اساس نيتدو یمجلس موسسان را برا
  که ستون و شاخص کشور از نحوه انتخابات و ھمه 

  
آزاد  رانيا یترتا مجلس و دادگس هگرفت ندهيدولت آ یپرس

.                                                                         به عمل آورد ،شامل ميشود را
    
 گ�ريد کب�اري راني�ا دي�دول�ت موق�ت در تبع یما اعض�ا -4

و اعتم��اد متقاب��ل در  تيميص��م ش��تريب یفض��ا ج��اديجھ��ت ا
ا و سرنوش��ت س��از کش��ور ب�� یبحران�� ر،ي��خط طيش��را ني��ا

ک��ه ب��ا فراخوان��دن ھم��ه  ميبن��ديم م��انيپ راني��مل��ت ب��زرگ ا
ک�ه نج�ات  یت�رس و ب�دگمان یوارھ�ايد شھا،يگروھا و گرا

ف�رو  کن�ديم دي�را تھد راني�ا رگمل�ت ب�ز یروزيو پ ھنيم
 هي��و روح ريناپ��ذ یراه ازکوش��ش خس��تگ ني��و در ا ميزي��ر

بھ���ره  اني���رانيوا راني���خ���ود ب���ه سرنوش���ت ا یخدمتگ���ذار
 نيبن��ابرا. ميس��تيک��ار و ت��5ش ب��از نا از یجس��ته و لحظ��ه ا

اع���5م نظ���رات خ���ود در  اي���ب���ا مش���ارکت و  ميخواھش���مند
   ملترساندن به  یاريضمن  ،یخصوص خدمتگزاران مل

  
انتق���ادات و  ھ���ا،ييم���ا را از توانا ران،ي���و دول���ت موق���ت ا

ذک�ر اس�ت  انيش�ا. دي�اط5عات خود مطلع کن اي شنھاداتيپ
و فراخوان و  رانيا دياساسنامه دولت موقت درتبع یبزود

خواھ��د  راني��آن ب��ه ع��رض مل��ت ب��زرگ ا یبع��د هي��اط5ع
.                                   ديماده ثبت و ضبط گرد 4+1پادمان در نيا. ديرس

  
                                                                             رانيا ندهيپا
    

 -راني�ا دي�دولت موقت درتبع گیسرپرست شورای ھماھن
                                                      واحد برون مرز

                                                           يیبفرو یعل: یو نام خانوادگ نام
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   ضميمه؛ مفاد اعWميه حقوق بشر يک ميثاق ملی*
  

آیند و از لحاظ حيثيت و  مام افراد بشر آزاد به دنيا میت :١ماده 
باشند و باید  ھمه دارای عقل و وجدان می. حقوق با ھم برابرند 

   نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند

تواند بدون ھيچ گونه تمایز ، خصوصا از حيث  ھر کس می :٢ماده
ھر عقيده نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذھب ، عقيده سياسی یا 

دیگر و ھمچنين مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، و@دت یا ھر 
موقعيت دیگر ، از تمام حقوق و کليه آزادی ھایی که در اعGميه 

به عGوه ھيچ تبعيضی به . حاضر ذکر شده است ، بھره مند گردد
عمل نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضایی یا 

زمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد بين المللی کشور یا سر
خواه این کشور مستقل ، تحت قيموميت یا غير خود مختار بوده . 

   یا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد

   .ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد :٣ماده 

توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد  احدی را نمی :۴ماده 
   .باشد ممنوع استبردگان به ھر شکلی که 

ھيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری  :۵ماده 
   .تحقيرآميز ،موھن ، یا خGف انسانيت و شان بشر قرار داد

ھر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در ھمه جا به  :۶ماده 
   .عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود

وی ھستند و حق دارند بدون ھمه در برابر قانون ، مسا :٧ماده 
ھمه حق دارند . تبعيض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند

در مقابل ھر تبعيضی که ناقض اعGميه حاضر باشد و عليه ھر 
تحریکی که برای چنين تبعيضی به عمل آید به طور تساوی از 

   .حمایت قانون بھره مند شوند

سی فرد را مورد تجاوز در برابر اعمالی که حقوق اسا :٨ماده 
قرار بدھد و آن حقوق به وسيله قانون اساسی یا قانون دیگری 
برای او شناخته شده باشد ، ھر کس حق رجوع به محاکم ملی 

   صالحه دارد

توان خود سرانه توقيف ، حبس یا تبعيد  احدی را نمی :٩ماده 
   .نمود

ھرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به  :١٠ماده 
سيله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسيدگی و

بشود و چنين دادگاھی درباره حقوق و الزامات او یا ھر اتھام 
   .جزایی که به او توجه پيدا کرده باشند، اتخاذ تصميم بنماید

ھر کس به بزه کاری متھم شده باشد بی گناه ) الف :١١ماده 
یک دعوای عمومی محسوب خواھد شد تا وقتی که در جریان 

که در آن کليه تضمين ھای @زم برای دفاع ازاو تامين شده باشد 
   .، تقصير او قانونا محرز گردد

ھيچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ) ب
، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بين المللی جرم شناخته 

يچ به ھمين طریق ھ. شده است محکوم نخواھد شد  نمی
مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق 

   .گرفت درباره احدی اعمال نخواھد شد می

احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه  :١٢ماده 
ھای خود سرانه واقع شود و  یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله

ھر کس  .شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گيرد 
حق دارد که در مقابل این گونه مداخGت و حمGت ، مورد حمایت 

   .قانون قرار گيرد

ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوری آزادانه ) الف :١٣ماده 
   .عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید

ھر کی حق دارد ھر کشوری و از جمله کشور خود را ترک ) ب
   .خود باز گرددکند یا به کشور 

ھر کس حق دارد در برابر تعقيب ، شکنجه و آزار ) الف :١۴ماده 
. ، پناھگاھی جسنجو کند و در کشورھای دیگر پناه اختيار کند

در موردی که تعقيب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غير ) ب
سياسی و رفتارھایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، 

   .استفاده نمودتوان از این حق  نمی

) ب. ھر کس حق دارد ، که دارای تابعيت باشد) الف :١۵ماده 
توان خود سرانه از تابعيت خود یا از حق تغيير  احدی را نمی

   .تابعيت محروم کرد

ھر زن و مرد بالغی حق دارند بدون ھيچ ) الف :١۶ماده 
محدودیت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت یا مذھب با ھم دیگر 

ی و ھنگام انحGل آن ، زن و شوھر در کليه امور مربوط به زناشوی
   .باشند ازدواج دارای حقوق مساوی می

   .ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود) ب

خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از ) پ
   .حمایت جامعه و دولت بھره مند شود

منفردا یا به طور اجتماعی حق  ھر شخص ،) الف :١٧ماده 
   .مالکيت دارد

   .توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود احدی را نمی) ب

ھر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذھب  :١٨ماده 
این حق متضمن آزادی تغيير مذھب یا عقيده و .بھره مند شود 

راسم باشد و نيز شامل تعليمات مذھبی و اجرای م ایمان می
تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور  ھرکس می. دینی است 

   .خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد

ھر کس حق آزادی عقيده وبيان دارد و حق  :١٩ماده 
مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بيم و اضطرابی 

، نداشته باشد و در کسب اطGعات و افکار و در اخذ و انتشار آن 
   .به تمام وسایل ممکن و بدون مGحضات مرزی، آزاد باشد

ھرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت ھای ) الف :٢٠ماده 
   .مسالمت آ ميز تشکيل دھد

   .توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد ھيچ کس را نمی) ب

ھر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور ) الف :٢١ماده 
يما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه خود ، خواه مستق

   .انتخاب شده باشد شرکت جوید

ھر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی ) ب
   .کشور خود نایل آید

این اراده . اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است ) پ
باید به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور 

  انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات .واری ، صورت پذیرد اد

  



 

12 
 

 12 12 سال اول شماره يک   The Government of Iran in Exile     ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران
 

  

  

  

باشد و با رای مخفی یا طریقھای نظير آن انجام گيرد که آزادی 
   .رای را تامين نماید

ھر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنيت اجتماعی  :٢٢ماده 
دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و ھمکاری بين 

اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی خود را که @زمه  المللی ، حقوق
مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعایت تشکيGت و منابع 

   .ھر کشور به دست آورد

ھر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه ) الف :٢٣ماده 
انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار 

   .ری مورد حمایت قرار گيردخواستار باشد و در مقابل بيکا

ھمه حق دارند که بدون ھيچ تبعيضی در مقابل کار مساوی ، ) ب
   .اجرت مساوی دریافت نمايند

کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی  ھر کس که کار می) پ
شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون  ذیحق می

وع وسایل دیگر انسانی تامين کند و آن را در صورت لزوم با ھر ن
   .حمایت اجتماعی، تکميل نماید

ھر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران ) ت
   .ھا نيز شرکت کند اتحادیه تشکيل دھد و در اتحادیه

ھر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به  :٢۴ماده 
خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ھای ادواری 

   .باشد حقوق، ذیحق می ، با اخذ

ھرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سGمتی ) الف :٢۵ماده 
و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ومسکن ومراقبتھای 
طبی و خدمات @زم اجتماعی تامين کند و ھمچنين حق دارد که 

گی ، پيری یا در ه در مواقع بيکاری ، بيماری ، نقص اعضا ، بيو
دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار تمام موارد 

معاش او از بين رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار 
مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ) ب .شود

کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون . مخصوصی بھره مند شوند 
ھمه از یک نوع حمایت  ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که

   .اجتماعی برخوردار شوند

ھر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بھره ) الف :٢۶ماده 
آموزش و پرورش @اقل تا حدودی که مربوط به . مند شود 

آموزش . تعليمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد 
و  آموزش حرفه ای باید عموميت پيدا کند. ابتدایی اجباری است 

آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی ھمه باز باشد 
   .تا ھمه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بھره مند گردند

آموزش و پرورش باید به طوری ھدایت شود که شخصيت ) ب
انسانی ھر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق 

موزش و پرورش باید حسن آ. و آزادی ھای بشری را تقویت کند 
تفاھم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بين تمام ملل 
و جمعيت ھای نژادی یا مذھبی و ھمچنين توسعه فعاليت ھای 

   .ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسھيل نماید

  

  

  

  

  

پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت ) پ
   .رندبه دیگران اولویت دا

  
ھر کس حق دارد در زندگی فرھنگی اجتماع ) الف :٢٧ماده 

شرکت کند ، از فنون و ھنرھا متمتع گردد و در پيشرفت علمی و 
   .فوائد آن سھيم باشد

ھر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، ) ب
   .فرھنگی یا ھنری خود برخوردار شود

نظمی را بخواھد که از لحاظ  ھر کس حق دارد برقراری :٢٨ماده 
اجتماع و بين المللی ، حقوق و آزادی ھایی را که در این اعGميه 

   .ذکر گردیده ، تامين کند و آنھا را به مورد عمل بگذارد

ھرکس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد که ) الف :٢٩ماده 
   .رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد

و استفاده از آزادی ھای خود ، فقط  ھر کس در اجرای حقوق) ب
تابع محدودیت ھایی است که به وسيله قانون ، منحصرا به 
منظور تامين شناسایی و مراعات حقوق و آزادی ھای دیگران و 
برای مقتضيات صحيح اخGقی و نظم عمومی و رفاه ھمگانی ، 

این ) پ .در شرایط یک جامعه دموکراتيک وضع گردیده است
تواند بر خGف مقاصد و  ی ھا ، در ھيچ موردی نمیحقوق و آزاد

   .اصول ملل متحد اجرا گردد

ھيچ یک از مقررات اعGميه حاضر نباید طوری تفسير  :٣٠ماده 
شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعيتی یا فردی باشد که 
به موجب آن بتواند ھر یک از حقوق و آزادی ھای مندرج در 

   .ویا در آن راه ، فعاليتی بنماید اعGميه را ازبين ببرد
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   یشXXXXورا کيXXXXشXXXXماره  هيXXXXانيب

دولXXXXXت موقXXXXXت در  یھمXXXXXاھنگ
خطXXاب بXXه سXXران  رانيXXا ديXXتبع

  جھان یکشورھا
جھ���ان  یب��ه اط��5ع س��ران محت��رم  کش��ورھا لهينوس��يبد 
 هي�برعل راني�از جن�بش م�ردم ا تي�حما یکه ب�را ميرسانيم

ب��ه خواس��ته  راني��ا یاس��5م یحکوم��ت نامش��روع جمھ��ور
ح���ق  في���ک���ه براس���اس  تعر راني���مش���خص مل���ت ا یھ���ا

حق�وق  هياع5م 18و  17و انتخاب مردم در ماده  تيمالک
  ژنو  1977 یالملل و پروتکل الحاق نيحقوق ب  -بشر 

  
در )  2پ���اراگراف (  13و م���اده ) 2پ���اراگراف ( 4م���اده 

 هيبر عل یستيو ترور زيرابطه با اعمال رفتار خشونت آم
 یھمک��ار یب��را تي��امن یش��ورا 1373طعنام��ه ملتھ��ا و ق

اس�توار  ،یدولت ريو غ یدولت زميدولتھا در مقابله با ترور
ھ�ا  اس�تهخو ني�ا. دي�اث�ر دھ بياست را در اسرع وقت ترت

  : عبارتند از
   

 س��تيترور یاعض��ا هي��اخ��راج کل اي��بازداش��ت و  – ال��ف
 لي��و تحو مي��و عوام��ل رژ یاس��5م یجمھ��ور یس��فارتھا

ب����ه س����فرا و  راني����ا یختمان س����فارتھااس����توارنامه وس����ا
  .رانيا ديکارمندان دولت موقت در تبع

   
 ي��یمنق��ول و دارا ري��ام��وال منق��ول و غ هي��کل في��توق – ب

 یو ران���ت خوارھ���ا س���تھايک���ه توس���ط ترور راني���مل���ت ا
ش���ما م���ورد دخ���ل و  یدر کش���ورھا یاس���5م یجمھ���ور

 ني��ا. ق��رار گرفت��ه ان��د یس��تيو ترور یق��انون ري��تص��رف غ
 اي�� یفرھنگ�� – یبانکھ��ا، موسس��ات بازرگ��ان م��وارد ش��امل

 ،یاعتبار -یبانک یاسپرده ھ ه،يريخ یانجمن ھا ،یمذھب
 ھ�ا،يگ ن�دهي، ش�رکتھا، نما یمت�يو ج�واھرات ق ق�هيعت اءياش

اس��ت  یھيب��د. باش��ديم رهي��دف��اتر و ام��5ک ومس��تغ5ت و غ
اموال  را به صورت موقت و امانت و بصورت ثب�ت  نيا

موق�ت در  اردول�تيدر اخت راني�م�ردم ا یخيدرحافظه تار
 یس���تانھاس��ران و داد یب��را هي���انيب ني��ا. دي��قراردھ دي��تبع

عض���و س���ازمان مل���ل متح���د،  یکش���ورھا یمحت���رم تم���ام
اروپ��ا و  هي�انگلس�تان، س�وئد، اتحاد یمخصوص�ا کش�ورھا

وعط��ف ب��ه خواس��ت مش��خص م��ردم  ديص��ادرگرد ک��ايآمر
  .باشديقابل اجرا م رانيا
  

  
  
  
  

 -راني�ا دي�ولت موقت درتبعد یھماھنگ یشورا سرپرست
واح����������������������������������د ب����������������������������������رون م����������������������������������رز                                                                                                                

  چھاردھم مردادھزاروسيصدھشتاد وھشت -علی بفرويی
  

 یمھXXXXم بXXXXرا یلXXXXيخ هيXXXXاطWع
  رانيجنبش زنان ا

   
ب��ه فراخ��وان جھ��ت جن��بش زن��ان، ب��ه اط��5ع زن��ان  فعط��

ش�اخه زن�ان دول�ت  ي�یگ�ردھم آ نيکه اول� ميرسانيم یرانيا
در ش�ھر  2009دس�امبر  19بت�اريخ ش�نبه  ديموقت در تبع

بعد از انجام مراس�م . انگلستان برگزار خواھد شد درلندن 
 ادام�ه اي�ن موض�وعات هي�جلس�ه برپا ني�معارفه ، برنامه ا

  :داشت دخواھ
 یران�يشرکت گس�ترده زن�ان ا یضرورت و چگونگ -لفا

 ري���و ز راني���ا دي���و بدن���ه دول���ت موق���ت در تبع ن���هيدرکاب
  .آن یمجموعه ھا

 یمش��خص زن��ان ب��را یخواس��ته ھ��ا ميو تنظ�� دنيش��ن -ب 
 .و وزارت زن�ان دي�اساس�نامه دول�ت جد سين�و شيپ ميتنظ

در پاي��ان اي��ن جلس��ه جش��ن اي��ام يل��دا و کريس��مس ني��ز ب��ا 
  .ر ميشودگرام برگزا حضور بانوان

   
ب�ه ش�رط  يیگ�رد ھم�ا نيدر اع5قه مند زنان  هيکل شرکت

 کي�ک�ه (  رانيا یاس5م یمخالف حکومت جمھور نکهيا
حق  یوخواھان برابر) است  ستيو ترور زينظام زن ست

  .وحقوق  زنان ومردان باشند، آزاد است
   

 ني�در ب�اره زم�ان و مک�ان ا ش�تريکس�ب اط5ع�ات ب یبرا
ارس�ال  یب�را. دي�ريبا ما تماس بگ ميخواھشمند يیگردھم آ

جلس�ه و  ني�خود در ا ینحوه ھمکار حيو توض شنھاداتيپ
م��رتبط خ��ود را ب��ه ھم��راه  یازس��خنران یش��رح کوت��اھ" اي��

، ب��ا م��ا مکاتب��ه "آن رادي��ا یزم��ان م��ورد درخواس��ت ب��را
  . ديينما

  00 44) 753( 6366968 :تلفن شماره 
  00442084185791 :نمابر

dolatemovaghat@yahoo.com  
www.dolatemovaghat.com  

  جنبش زنان یروزيو پ رانيا ندهيپا
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بيانيه شماره دو شورای 
ھماھنگی دولت موقت در 
                تبعيد ايران خطاب به ملل 

  جھان
  خانمھا وآقايان

ھمانطور که مطلع ھستيد، محمود احمدی نژاد در اج5س 
س��پتامبر در پش��ت  23س��ا'نه س��ازمان مل��ل متح��د بت��اريخ 

رانی خواھ��د مي��ز نماين��ده گ��ی مل��ت اي��ران حض��ور و س��خن
اين ريس جمھور نامشروع منتخ�ب م�ردم اي�ران ک�ه . کرد

مخ��الف رژي��م جمھ��وری اس��5می ھس��تند نيس��ت، پ��س اي��ن 
نماين���ده گ���ی و س���خنرانی ب���ر خ���5ف م���وازين و ق���وانين 
تعري��ف ش��ده در حق��وق ب��ين المل��ل ب��وده و فاق��د وجاھ��ت 

جمھ�وری اس�5می از بزرگت�رين   در واقع. قانونی ميباشد
قطعنامه ھ�ا   ناقضين قوانين حقوق بشر وو خطرناکترين 

  . و کنوانسيونھای جھانی است

اين روزھا نه تنھا ما ايرانيان بلک�ه ص�لح و تم�دن جھ�انی 
نيز به خاطر نيرن�گ ھ�ای قبل�ی جمھ�وری اس�5می نظي�ر 

گفتگوی تمدنھا و اص5ح طلبان تروريست منتسب به آن "
 با خطر و ھ�راس از س�5ح ھس�ته" با ھر رنگ و شعاری
تروريس���تی جمھ���وری اس���5می  –ای و ماش���ين نظ���امی 

ع5وه ب�ر اي�ن ح�ق و حق�وق معلم�ان و . روبروگشته است
ک����ارگران و کش����اورزان ش����ريف ايران����ی توس����ط ران����ت 
خوارھايی که ب�ه آق�ازاده ھ�ا معروفن�د، ب�رای تولي�د ش�بکه 
ھ��ای تروريس��تی در جھ��ان جھ��ت ايج��اد نف��رت ب��ر علي��ه 

  . ميرودمردم کشورھای دموکرات به تاراج 

مردم صلح طلب و آزاده ايران بر اين باورن�د ک�ه توان�ايی 
و لياقت براندازی اين حکومت ديکتاتور و فاسد را که ن�ه 
جمھ�وری و ن�ه اس��5می اس�ت را دارا ميباش��ند ول�ی ب��رای 
ھ��دايت اي��ن جري��ان خواھ��ان ي��ک دول��ت موق��ت در تبعي��د 
ھس�تند ت�ا ب�ا کمت�رين ھزين�ه و خ�ون و خ�ونريزی و ب��دون 

بن��ابراين . ه نظ��امی خ��ارجی ب��ه اي��ن مھ��م ناي��ل آين��دحمل��
گروھ��ی از فع��الين جن��بش زن��ان، ک��ارگران، دانش��جويان، 
  فرھنگي��ان و حق��وق بش��ر ب��ا عقاي��د و گرايش��ھا ی سياس��ی

مختل��ف ول��ی مردم��ی ب��رآن ش��دند ت��ا ب��ا تاس��يس ش��ورای 
ھم��اھنگی دول��ت موق��ت در تبعي���د اي��ران ب��ه اراده م���ردم 

  .ايران جامه عمل بپوشانند

  

  

ستون و اسکلت بندی دولت موقت در تبعيد ايران بر 
                   ماده اع5ميه جھانی حقوق بشر نھادينه گشته  30اساس 

  .است

سخن آخر اينکه . بزودی اط5عيه جديد ما منتشر ميشود  
برای حمايت ازجنبش دموکراتيک مردم ايران وصلح 

وھمياری  جھانی به ھر طريق که ميتوانيد ما را حمايت
  .نماييد

  با بھترين درودھا

 -سرپرست شورای ھماھنگی دولت موقت درتبعي�د اي�ران
  واحد برون مرز

  چھاردھم مردادھزاروسيصدھشتاد وھشت -علی بفرويی
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پيام سرپرست شورای ھماھنگی دولت 
دانش آموزان  موقت در تبعيد ايران به
  و دانشجويان بزرگوار

و بازگشايی مدارس و  1388در آستانه مھر ماه 
ھای کشور و شروع ت5ش و کوشش جديدی از دانشگاھ
صدھا . جوان مھر ورز و خردمند ايرانی ھستيم ميليونھا 

ھزار معلم و استاد سختکوش نيز مسوليت سنگين آموزش 
و پرورش شما سرمايه ھای راستين اين مرز و بوم را 

اين روزھای پر نشاط و فرح فزا برای جامعه . آغازيده اند
ت شما مھربان دانش پژوھان ايرانی و ھويت و شخصي

ھمانند مشعل درخشان علم و دانشی است که ھزاران سال 
توسط نياکان و پيشينيان ما در دل ظلمت جھل و خرافه 
پرستی مشتعل و پرحرارت نگاه داشته و به ميراث علمی 

فرھنگی شما خرد پروران برای فايق شدن بر شر و  –
   .شروران تبديل گشته است

بعنوان يک مستخدم ملت و از طرف پس مفتخرم که  
ساير ھمکارانم دراين پيام ويژه بعرض برسانم که شما 
جوانان دانش پژوه مايه فخر و اعتبار ملت ايران در داخل 
و خارج از کشور ھستيد و ايرانيان چشم اميدشان را به 
دانش و تخصص شما برای کشورداری و برخورداری از 

از اينرو آرزو . وخته اندثروت ملی و تقسيم عاد'نه آن د
ميکنم که با پشتکار و اراده وا'ی خود ھر چه زودتر 
نتايج زحمات و ت5شھای شبانه روزيتان را چه در درون 
جامعه ايرانی و چه درعرصه زندگی شخصی خود که 
بايد با با'ترين استانداردھا و امکانات عجين باشد را 

   .تجربه نماييد

ستھای آلوده و شومی در محيط و اما شوربختانه امروز د
پاک مدارس و دانشگاه ھای کشور در صدد شناسايی و 
اعزام شما به زندانھا و تجاوزات جنسی وشکنجه و آزار 

ولی من بر اين باورم که شما دختران و ! و قتلتان ميباشند
پسران ميھن دوست و تيزھوش بسيار خردمندتر از آن 

مشتی مزدور و  ھستيد که به تيغ جھل و خرافه پرستی
م بسيج و باند رفسنجانی که در خود فروش استعماری بنا

قع مشتی خس و خاشاک وطن فروش بيش نيستند وا
گرفتار آييد و فريب حقه بازی و اسب ترويای آخوندھای 

    .مکار را بخوريد

  

 

 

 اينجانب عطف به تماسھای مستقيم و غير مستقيمی که با
دانش آموزان و دانشجويان ھم وطنم دارم به  برخی از

ميزان انزجار و تنفر شما از حکومت جمھوری اس5می و 
مزدورانش پی برده و شريک در دردھا و اشکھای در 

و اما از ھمه مھمتر قلب من و . مخلوت ريخته اتان ھست
ھمه ما نيز در کنار قلوب شما فقط برای ايران آزاد 

اميد است ھمواره بياد داشته باشيد شما دانش . ميطپد
آموزان و دانشجويان وجدان بيدار جامعه ايرانی ھستيد و 
ارزش و اعتبار شما بسی با'تر از سردمداران حکومت 

. با ھر فرم و رنگی ميباشداشغالگر ايران و کاسه ليسانش 
بنا بر اين از تک تک شما تقاضا ميشود با خود باوری 
ايمن و ھوشمندانه برای آزادی و ساخت تاريخ ايران 
دموکراتيک، ھسته ھای خود را برای پيوستن به شورا و 

را در اين سال  تشکيل دولت موقت در تبعيد ايران 
ت، و ضمن کسب معرف   تحصيلی جديد متشکل نماييد

برای نجات ميھن و آزاديھای مدنی تان راگامھای بزرگ 
و شکست دادن عفريت مرگ آفرين و غارتگر جمھوری  

 يقين بدانيد ھميشه برخود ھمچنين .برداريد استوار اس5می
در مسير اين مبارزات و چالشھا من و ھمکارانم نيز با  که

ملت بزرگ ايران آرزوھا و ت5شھا ھمواره درکناربھترين 
يھای ھمت بلند شما برای جھش به سمت نجات و آزاد و

   .ايم و باقی خواھيم ماندمدنی بر پايه دموکراسی بوده 

   پاينده ايران

   سرپرست شورای ھماھنگی دولت موقت در تبعيد ايران

  1/7/88                                        علی بفرويی
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  و چرا؟ د؟يکنيرا انتخاب م کيکدام

)   سميسکوiر( * استيدر س نيدخالت د تيممنوع
  )  تهيسيiئ(* در کنترل قانون نيد اي

 یاز دانشکده ھا یکي هيبه سه جواب برتر بورس 
 انيرانيا هيو از بق گردديالملل اعطا م نيحقوق ب

کار در مجلس موسسان با  یشرکت کننده برا
 هيکه جوابھا بر پا  یدر صورت یعال یايمزا

. اشد دعوت بعمل خواھد آمدب یقياستد'ل و تحق
اسفند  28 خيخود را تا تار یپاسخ ھا ميخواھشمند

 یو آدرس پست یامسال بھمراه نام و نام خانوادگ ماه
 یشورا ليميا ايخود به آدرس  کيالکترون اي

  . دييارسال نما یھماھنگ

  سميسکوiر*

به مفھوم ممانعت از  یبه صورت کل)   Secularism : یسيبه انگل( 
تفکر به  نيا. است  جامعه یامور عموم یدر تمام نيت ددخال

 يیھا ارزش. در اروپا دارد یدر عصر روشنگر شهير یصورت کل
و  کا،يو حکومت در آمر سايکل يیجدا است،ياز س نيد يیمانند جدا

  .اند بنا شده سميسکو'ر هيپا بردر فرانسه  تهيسي'ئ

در . اند گسترده رايبس سميقبول سکو'ر یھا برا و استد'ل اھداف
 یجنبش به سو کي سميکه سکو'ر دهيبحث گرد يیاروپا تهيسي'ئ

استد'ل  یبرخ. است ینيد یھا و دور شدن از ارزش تهيمدرن
  از حکومت  نيبه حفظ د شتريب کايدر آمر سميکه سکو'ر کنند یم

کشورھا  انيدر م. است تر بوده کار کم یاجتماع نهيپرداخته و در زم
 یبانيمختلف پشت ليرا به د' سميگوناگون سکو'ر یاسيس یھا جنبش

  .کنند یم

جورج  ،يیايتانيبر سندهٔ يبار توسط نو نياول یبرا سميسکو'ر واژه
اصط5ح تازه  نيھر چند ا. استفاده شد ١٨۴۶اوک در سال  یھال

آن بنا شده بود،  هيبر پا سميکه سکو'ر یآزاد یمفھوم کل یبود، ول
در  توان یسکو'ر م هياول یھا دهيا. است داشتهوجود  خيدر طول تار

 سميمکتب اوروئس روانيو پ یو. کرد دايپ) ورئوسا(آثار ابن رشد 
 يیجدا دهيا نياوک ا یھال. از فلسفه بودند نيد يیمعتقد به جدا
. مطرح کرد ینيد ديانتقاد عقا یرا بدون ت5ش برا نياجتماع از د

 یبرھان سميخودش سکو'ر گرا بود و به نظر ندانم کياوک  یھال
تنھا به  سميسکو'ر. بلکه مستقل بود شد، یمحسوب نم تيحيمس هيعل

. سکو'ر است قتيکه راه روشن در حق پردازد ینکته م نيا
و  شوند یم دايپ یزندگ نيسکو'ر به طور روشن در ھم یھا یدانستن

  .آزمون شوند یزندگ نيدر ھم توانند یم

  : فيتعر

اس���تفاده  یدر م���وارد مختلف��� س���ميح سکو'رآن ج���ا ک���ه اص���ط5 از
فلس�فٔه . آن ب�ر اس�اس ن�وع ک�اربرد متف�اوت اس�ت قيدق یمعن شود، یم

ب�ا در نظ�ر گ�رفتن  یاس�ت ک�ه زن�دگ  بن�ا ش�ده هي�پا نيبر ا سميسکو'ر
و منط��ق، ب��دون  لي��را ب��ا اس��تفاده از دل اي��و دن اس��ت دهيھ��ا پسند ارزش

 یم��اورا یروي��ھ��ر ن اي��و  انيخ��دا اي��خ��دا  ن��دمان یفياس��تفاده از تع��ار
  .داد حيتوض توان یبھتر م ،یگريد یعيطب

در ام�ر  یم�ذھب یعدم دخالت باورھا سم،يسکو'ر یحکومت معن در
 یھ��ا ارزش ريدادن اص��ول حق��وق بش��ر ب��ر س��ا یحکوم��ت و برت��ر

  .است یا متصور ھر گروه و دسته

ک��ه در آن،  یتيب��ه ھ��ر م��وقع س��ميسکو'ر ،یشناس�� جامعه ميمف��اھ در
ت�ر دخال�ت دھ�د  خ�ود کم یھ�ا یريگ ميرا در تصم یمذھب ميمفاھجامعه 

گ��ردد  یري��درگ اي��ت��ر موج��ب ب��روز اخ��ت5ف و  کم م،يمف��اھ ني��ا اي��و 
  .گردد یاط5ق م

 ،»یوي��دن« ،»یجھ��ان ني��ا« یب��ه معن��ا نيس��کو'ر در زب��ان 'ت�� واژهٔ 
از  یام�روزه وقت�. اس�ت »یروح�ان« اي »ینيد«و متضاد با  »انهيتيگ«

معم�و'ً  ن�د،يگو یس�خن م�) نيدکتر(آموزه  کيعنوان  به سميسکو'ر
 اتي���ک���ه اخ��5ق را ب���دون ارج���اع ب���ه جزم س���تيا مقص��ود ھ���ر فلسفه

  . است یعلوم و فنون بشر یارتقا یو در پ کند یبنا م ینيد) یھا ُدگم(

 یدارد و ب��ه ج��ا یاس��يب��ار س ت��ر شيب راني��اگرچ��ه در ا س��ميسکو'ر
شناس�انه  معرفت يیمعن�ا ه،ي�ام�ا در پا رود یبه کار م� یاسيبرچسب س

 ي����یگرا تر از آن ب����ه عرف س����خته یھا رو، در نوش����ته ني����از ا. دارد
اش نشس�ته  یبه ج�ا يیگرا یتيکه اکنون واژٔه گ شد یم ريترجمه و تعب

و  ميمن�د باش� س�ره ع5قه یاست اگر ب�ه پارس� یکه برابرنھادٔه درخور
 -ندينش� یم� ن�ويم یاروي�آن گاه ک�ه رو ژهيبه و-را یتيدرست گ یمعنا
  .ميبدان

  :دھد یشرح م نيرا چن سميمفھوم سکو'ر سيلوئ برنارد

به  یسيقرن نوزدھم در زبان انگل انهينخست در م سميسکو'ر واژه
در کاربرد . است داشته  کيدئولوژياست، و اصو'ً بار ا کار رفته

 ديبا اتيکه مطابق آن اخ5ق کرد ید'لت م یا آن، بر آموزه نينخست
انسان باشد،  یويو معطوف به سعادت دن یم5حظات اخ5قبر  یمبتن

بعداً، . کنار نھاد ديرا با یاخرو اتيخدا و ح بهو م5حظات مربوط 
تر به کار بردند که مؤسسات  گسترده یمعنا نيرا به ا »سميسکو'ر«

در . ینيسکو'ر باشد و نه د ديبا ،یآموزش عموم ژهيبه و ،یعموم
و  ميقد یکه از معان افت،ي یتر عيوس یواژه معنا نيا ستم،يقرن ب

امروزه آن را اغلب ھمراه با . دواژه سکو'ر نشأت گرفته بو ديجد
معادل با  باً يکه تقر برند، یبه کار م یو دولت ینيد ینھادھا »يیجدا«

ھا ھم وارد شده،  زبان گرياست که در د laicisme یواژٔه فرانسو
  .شود یاستعمال نم یسياما ھنوز در زبان انگل

                                        :سکوiر دولت
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 هينظر کي تهيسيتفاوت وجود دارد؛ 'ئ سميو سکو'ر
با  هينظر نيجدا است و ا استياز س نياست که طبق آن د

که  یاست، درحال ارائه شده ینيد یھا یآزاد
 یمردم معرف یجار یاز زندگ مانيبا ھدف زدودن ا

و  سميسکو'ر 5حاتاوقات اصط یوجود گاھ 
که به مکتب  یفرد. روند یبه کار م تهيسي'ئ یبه معنا

  .نديگو یم کياعتقاد دارد را 'ئ

اصط5ح  نيباورند که ا نيبر ا تهيسيمکتب 'ئ
 ینيد یھا تيفعال نياست و بنابرا نياز د يی

 ھا تيفعال گريدر چارچوب قانون ھمانند د
دولت در برابر . ستندين یفراقانون یوامر رند

و افراد  رديگ ینم یگونه موضع چيھ ی
منتقدان . شناسد یافراد جامعه م گريد دمانن

حجاب در  تيو ممنوع تهيسي'ئ یمنتقدان نسخه ترک
ضد مذھب است  یدئولوژيا نيکه ا کنند یفرانسه استد'ل م
 .کاھد یم ینيد یھا یودرعمل از آزاد
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 یو دموکراس� سميسکو'ر تيمھم جھان اھم
و  س��ايکل يیج��دا ون،يزاس��يسکو'ر

 ونيزاس��يسکو'ر ادآوري��چن��ان 
 یو اغل��ب ب��ه ج��ا ش��مارند، یم�� 
ام�ا . ن�ديگو یس�خن م�» و دول�ت 

ک�ه  یاس�ت چن�دوجھ ینديفرآ ون
و  ني��نھ��اد د يیک��ه ج��دا یدرح��ال

  .است 

معناس�ت  نيب�د ونيزاس�يسکو'ر
ک��ه ب��ه درج��ات مختل��ف تح��ت کنت��رل 

 ني�ا. شوند یرھا م نيد ميمستق ر
 گ��ريد ین��يد ینھادھ��ا ونيزاس��ي
 نيبلکه ب�د بزنند، یحرف یاسيس
 لي��ب��ر جامع�ه تحم دي�نبا گ�ريد ی

در عم�ل، . رن�ديق�رار گ یعم�وم
 ین��يگون��اگون و متف��اوت د دي��ت��ا ح��د امک��ان نس��بت ب��ه عقا

  . شانيھا خواسته یبماند؛ نه مانع آنھا باشد و نه مجر

در اروپ��ا مط��رح  یمعم��و' در پرت��و عص��ر روش��نگر
 ني�د يیج�دا. اس�ت داشته یرا ب�ر جوام�ع غرب�

ب�ر  یا در فرانس�ه ب�ه ط�ور گس�ترده
و دولت در شرق  نيد يیجدا ده

ب�ر  زي�ھن�د ن نيدول�ت ن�و. اس�ت
ھ���م در آن موف���ق  یو ت���ا ح���دود

 یب��را مداران اس��تيبھت��ر اس��ت س
س���کو'ر  لي���از د' یم���ذھب

 یب���را یاس���يس ماتيلح���اظ در تص���م
 یھا س���لول یب���ر رو  ھشپ��ژو

 یھا ھا و آم�وزش س�کس، س�ازمان
Center for Inquiry دي�تاک ک�ايدر آمر 

: يیايتاليو ا یروم یاز زبانھا
است و به مفھوم  سميمعادل سکو'ر

 .باشد یبرعکس آن م ايو  است
 ینتواند معنا یسيدر زبان انگل

و به  ديآ یم λαϊκός یونانيکه از واژه 
 laity یسيکلمه با کلمات انگل 

نگارش  وهيش“ laicity”عام مرتبط است و 
 نمودار سمت چپ ( .است

  )نشانگر کشورھای سکو'ر و غير سکو'ر است 

و سکو'ر تهيسي'ئ نيب
است که طبق آن د یاسيس

آزاد شيزاھدف اف
با ھدف زدودن ا سميسکو'ر

 نياست، با ا شده
به معنا تهيسکو'ر

اعتقاد دارد را 'ئ تهيسي'ئ

مکتب 'ئ ارانطرفد
يیرھا یبه معنا

در چارچوب قانون ھمانند د ستيبا یم
رنديصورت پذ

یمذھب اتينظر
ماننرا ھ یمذھب

منتقدان نسخه ترک ژهيبو
فرانسه استد'ل م
ودرعمل از آزاد

s  

 

ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران    سال اول شماره يک

مھم جھان اھم یھا اغلب دولت امروزه
سکو'ر یعمل�� ام��ديپ کي��. ان��د رفتهيرا پذ

چن��ان  ام��ديپ ني��ا ق��تيدر حق –دول��ت اس��ت 
 دهي��دپ کي��دو را  ني��اغل��ب ا اس�ت ک��ه 

 سايکل يیجدا«از  »ونيزاسيسکو'ر«
ونيزاسيدر نظر داشت که سکو'ر ديبا

درح��ال رد،ي��گ یدر م��تن جامع��ه ص��ورت م��
 نديفرآ نيا یاسيجنبه س فيدولت توص

سکو'ر یدول�ت در ط�و  ني�شدن نھ�اد د جدا
ک��ه ب��ه درج��ات مختل��ف تح��ت کنت��رل  – یاس��يک��ه مؤسس��ات خ��اص س

ريغ اي ميمستق طرهياز س -دولت ھستند
يک��ه پ��س از سکو'ر س��تيب��دان معن��ا ن

س و یدر مورد مسائل عموم توانند ینم
ین��يد ینھادھ�ا یھا دگاهي��معناس�ت ک�ه د

عم�وم یھا یگذار استيس یمبنا ايشوند، و 
ت��ا ح��د امک��ان نس��بت ب��ه عقا دي��دول��ت با

بماند؛ نه مانع آنھا باشد و نه مجر طرف یب

معم��و' در پرت��و عص��ر روش��نگر س��ميسکو'ر
را ب�ر جوام�ع غرب� یاصل ريکه تاث شود یم

در فرانس�ه ب�ه ط�ور گس�ترده تهيس�يو 'ئ ک�ايدر آمر استياز س
دهيالبته ا. است رخ داده سميسکو'ر هيپا

اس�ت داشته شهيرھم در ھند از دوران کھن 
و ت���ا ح���دود افت���هي ليھ���ا تش���ک ارزش ني���ا هي���پا

  .است بوده

بھت��ر اس��ت س ھا س��تينظ��ر سکو'ر ب��ه
م���ذھب لي���د' یب���ه ج���ا یريگ ميتص���م

لح���اظ در تص���م ني���از ا. اس���تفاده کنن���د
پ��ژو ن،يچ���ون س��قط جن��� یمس��ائل

ھا و آم�وزش س�کس، س�ازمان ازدواج ھمجنس ،یاديبن
Center for Inquiryچ�ون یس�کو'ر

  .کنند یم یاريبس

  تهيسيiئ*

از زبانھا گريد یدر زبان فرانسه و برخ
"laticita "اي "laicismo "معادل سکو'ر

استيوس یدر امور دولت نيدخالت دعدم 
در زبان انگل یا کلمه چيھ رسد یاگر چه به نظر م

که از واژه  ار» laïcité«کلمه  یواقع
 نيسکو'ر است برساند، اما ا یمعنا

عام مرتبط است و  یبه معنا laymen اي
است تهيسي'ئ یاصط5ح فرانسو یسيانگل

نشانگر کشورھای سکو'ر و غير سکو'ر است 
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ســــــال انــــــواع  30
مختلـــف تجاوزھـــای 

 جنسی به زندانيان

نجه زنــدانيان و تجــاوز بــه آنــان در زنــدان، ھمــواره شــک

یکی از اصلی تـرین اتھامـات گرداننـدگان زنـدان ھـای 

ــــوده  30جمھــــوری اســــGمی در ســــال گذشــــته ب

بيشتر کسانی ھم که بعد از بـازجویی ھـا و یـا .است

حــبس ھــای طــو@نی آزاد شــده انــد، ھــر یــک بخــش 

ھــایی از شــکنجه و تجــاوز را مطــرح کــرده انــد؛این 

ســاله گذشــته ھمــواره مســکوت  30له امــا در مســئ

مانده و مسو@ن جمھوری اسGمی حداکثر به تکـذیب 

ــد ــده ان ــادرت ورزی ــد . آن مب ــن رون ــا  30روزای ســاله را ب

بررسی اخبار و گزارش ھـا و ھمچنـين گفـت و گـو بـا 

مھرانگيـــز کـــار، حقوقـــدان، علـــی افشـــاری و احمـــد 

ه باطبی، فعا@ن دانشجویی و یـک عضـو ھيـات رئيسـ

  .مجلس شورای اسGمی بازخوانی کرده است

سال، نامه مھدی کروبی، رئيس اسبق  30بعد از 

مجلس شورای اسGمی به رئيس مجلس خبرگان 

رھبری به نوعی تابوی صحبت کردن درباره تجاوز به 

زندانيان را شکسته است؛به طوریکه اگر تا پيش از 

این در این مورد فقط درگوشی ھایی واگویه می 

اکنون مساله در سطحی رسمی انعکاس شد،

  .عمومی یافته و مورد بحث قرار گرفته است

  از آغاز تا امروز

نيم نگاھی به گزارشات و بيانيه ھای سازمان ھای 

حقوق بشری نشان ميدھد سابقه تجاوز به زندانيان، 

در دوران جمھوری اسGمی به دھه اول انقGب بر می 

خود در  گزارش   سازمان عفو بين الملل در. گردد

صراحتا انواع مختلف تجاوزھای  1364اردیبھشت 

مردان و زنان زندانی جنسی، از جمله تجاوز به عنف 

دانيان اعGم کرده و با را از جمله شکنجه ھای زن

ساله ای نوشته  23اشاره به مشاھدات دختر جوان 

، وی به مدت پنج ھفته در یکی ١٩٨٢در اواخر : "بود

در انفرادی نگه داشته شده  ھای کميته از ساختمان

ھای  او طی این مدت بارھا درباره وابستگی. است

اش مورد بازجوِ◌ِیی قرار گرفته و  سياسی فرضی

در یک موقعيت . اند یش را از وی خواستهاسامی رفقا

و ] برھنه شود[اش را بکند  اند لباس از او خواسته

اند از دھان و از مقعد در وی دخول  مجبورش ساخته

این دختر جوان به سازمان .او باکره بوده است. کنند

من پيش از این با ھيچ : عفو بين الملل گفته بود

م چه اتفاقی نمی فھميد. مردی نزدیکی نکرده بودم

شنيده . وحشت برم داشته بود. افتد دارد برایم می

بودم اگر در زندان به زنی تجاوز شود، ھرگز از زندان 

وقتی که کار تمام شد، پشت . آزادش نمی کنند

ام  سرھم با@ می آوردم و نمی توانستم جلوی گریه

  ..."را بگيرم
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  به 

بعد از به گفته سازمان عفو بين الملل این دختر جوان 

بــد بــا کســی   ایــن تجربــه توانســت دربــاره  آزادی نمی

  .حرف بزند، تا اینکه یک سال بعد از کشور خارج شد

  بحثی که فراموش نمی شود

در : در ھمــين ارتبــاط مھرانگيــز کــار بــه روز مــی گویــد

ســالھای اول انقــGب، ھمــه مــا بــه دفعــات از خــانواده 

 ھــای زنــدانيان سياســی آن دوران مــی شــنيدیم کــه

پيش از اعدام دخترشان به او تجاوز کـرده و در توجيـه 

ـــد اگـــر یـــک دختـــر  ایـــن عملشـــان ھـــم گفتـــه بودن

باکره،اعــدام شــود حتمــا بــه بھشــت ميــرود در نتيجــه 

برای اینکه آن دختر به بھشـت نـرود و در آن دنيـا ھـم 

عذاب بکشد به خود جواز شرعی داده بودند کـه قبـل 

: خـانم کـار مـی افزایـد.از او ازاله بکارت بکنند از اعدام

ما تاکنون نتوانسته ایم این موضوع را بـه صـورت ارائـه 

اسنادی از طرف خانواده ھـایی کـه چنـين مطـالبی را 

اما   عنوان ميکردند در معرض افکار عمومی قرار دھيم

ھمواره تعداد زیادی از افراد تایيد کرده اند که در زندان 

  .است ھای دھه اول انقGب این اتفاق رخ داده

البته مسـائل سـالھای : این حقوقدان یادآور می شود

اول انقGب چندان روشن نيسـت و بـه علـت وحشـت 

زیاد خانواده ھای زندانيان کمتر در محافل بين المللی 

از طرف دیگر وسایل ارتباط جمعی . مطرح شده است

نيز مثل امروز نبود و مبادله اخبار بسيار کم و خطرناک 

دوران اتفـــاق افتـــاده زیـــر خـــاک  بـــود؛ لـــذا آنچـــه آن

فراموشی مانده است اما اکنون به صورت ناگھانی بـا 

طرح چنين موضوعی از سوی افراد مـرتبط بـا مقامـات 

با@ی سياسی مواجه ھستيم که در موقعيت معترض 

  .نسبت به بخش دیگر حکومت قرار گرفته اند

  

*XXاوز بXXوه تجXXجاعانه نحXXيش شXXاه پXXد مXXه چنXXی کXXانوی ايرانXXک بXXاز ي
جوی خود دربازداشتگاه جمھوری اسWمی را در يک مصاحبه زنده 

تWش بر اين اسXت . در اختيار افکار عمومی ايران و جھان قرار داد
تا بزودی اين شيرزن کردمان و ھمه قربانيان بتوانند بعXد از چنXدين 
سال درد و رنج ناشی از تجاوز مزدوران اشغالگر، افراد متجXاوز و 

  در دادگاه ھای ملی به  فرشته عدالت واگذار کنندآمرين آنھا را 

را از دو جنبــه قابــل  کروبــی  وی از ھمــين منظــر نامــه

تحليل می داند و دربـاره ایـن موضـوع کـه چـرا مھـدی 

کروبــی، نامــه مــذکور را بــه جــای قــوه قضــائيه، بــرای 

ایـن : رئيس مجلس خبرگان رھبری نوشته مـی گویـد

ـــــيار جـــــدی در  ـــــانگر شـــــکاف بس ـــــاله نش مس

ایـن . خردادست 22حاکميت،بخصوص بعد از انتخابات 

شکاف به حدی جدی است که قـوه قضـائيه و رئـيس 

آقـای .این قوه را بخش دیگری از حاکميت قبـول نـدارد

اگر صGحيت رئيس قوه قضائيه را قبول داشت   کروبی

ــه  ــت ک ــرد و از او ميخواس ــرح ميک ــوع را مط ــا اوموض ب

خبرگـــان موضـــوع را پـــی گيـــری کنـــد نـــه از رئـــيس 

خوانـدن ایـن موضـع " بسيار مھم" خانم کار با .رھبری

ھـم ایرانيـان و ھـم جامعـه جھـانی : گيری می افزاید

باید این مساله را بسيار جدی بگيرند؛ این امر نشـانه 



s  

20 
 

 20  سال اول شماره يک   The Government of Iran in Exile  ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران 

آن است کـه آقایـان دیگـر نمـی تواننـد بـر ثبـات نظـام 

  .سياسی ایران قسم بخورند

جز علنی آقای کروبی چاره ای "وی با بيان اینکه 

دیگر : تاکيد می کند" کردن چنين مساله ای نداشت

نيازی نيست که سعيد مرتضوی انکار کند و بگوید 

. شاھدی وجود ندارد، چون خود قربانيان وجود دارند

من مطمئنم آقای کروبی با توجه به سوابق انقGبی 

اش و اینکه از پایه گذاران نظام جمھوری اسGمی 

یگانگی با این نظام می  بوده و احساس نزدیکی و

کند، یقين پيدا کرده و مطمئن است که چنين 

اقداماتی در زندان ھای جمھوری اسGمی اتفاق 

  .افتاده است

وی با ابراز تاسف از اینکه این مسائل ھميشه وجود 

داشته اما کمتر کسی آن را باور کرده،ادامه می 

نظام جمھوری اسGمی باید خيلی نگران آینده : دھد

د باشد چون مردم این رفتارھا را ھرگز فراموش خو

نخواھند کردو ھرگز جای بخشش وجود ندارد؛ 

بخصوص اینکه قوه قضائيه و مجلس و بيت رھبری و 

نيروی انتظامی و ھمه ارگان ھای درگير قضيه، 

  .سکوت اختيار کرده اند

بحث تجاوز جنسی به : خانم کار تصریح می کند

ه خاموش شود و بازداشت شدگان بحثی نيست ک

من تصور می کنم آقای کروبی، بيش . مسکوت بماند

از دیگران موقعيت را درک کرده و فھميده که نظام 

مورد عGقه اش در خطر است و خواسته است کمک 

کند تا سایه چنين ننگ و نقض کرامت انسانی از 

چھره جمھوری اسGمی پاک شود چون او موضوع را 

ند و متوجه شده است حاکميت مطرح می ک از درون

که این خبرھا در سطح جھانی مطرح شده اند و 

   .نمی توان مثل اوایل انقGب کتمان کرد

قربانيان "این حقوقدان در پایان یادآور می شود که 

دچار افسردگی شده و برخی حی و حاضر ھستند و 

پزشکان ھم شھادت می دھند . نيز از بين رفته اند

  ."که درگذشتگان جراحاتی ناشی از تجاوز داشته اند

تجاوز در پایگاه ھای نيروی 
  انتظامی

تجاوز به زندانيان در بازداشت گاه ھای متعلق به 

نيروی انتظامی ھم ھمواره از سوی زندانيان تایيد 

ترس . ز پی گيری نشده استشده،ھر چند ھرگ

زندانيان و خانواده ھای آنان از یک سو و عدم 

استقGل قوه قضائيه برای رسيدگی به چنين 

موضوعاتی از سوی دیگر ھميشه باعث مسکوت 

امری که علی افشاری، .ماندن این قضيه شده است

فعال سياسی، از قول زندانيان ھم بند خود در بند 

افشاری، فعال .ی گذاردعمومی زندان بر آن ضحه م

دانشجویی و دبير اسبق دفتر تحکيم وحدت که خود 

تجربه زندان و تھدید به تجاوز را داشته به روز می 

در تجربه شخصی خودم در بازجویی ھا به : "گوید

چنين مساله ای تھدید و به کرات از سوی یکی از 

" ثابتی"افراد تيم بازجویی که خود را با اسم مستعار 

      ."ميکرد تھدید به تجاوز شده اممعرفی 
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توصيف می کند به " بسيار خشن"این فرد را  افشاری

سایر اعضای تـيم بـازجویی ھمـواره تھدیـد "نحوی که 

می کردند که اگر ھمکاری نکنـی سـرو کـارت بـا ایـن 

  ."فرد خواھد بود

وی در عين حال ایـن شـگرد را نـوعی تقسـيم کـار در 

ایـن بـه اصـطGح : "فزایـدبين بازجوھا می داند و می ا

  بازجوی خوب و بازجوی بد نوعی تقسيم کار 

بازجویی بود و می گفتند که اگر خواسـته ھـای مـورد 

نظر آنھـا انجـام نشـود آن بـازجوی بـد چنـين اعمـالی 

  ."را انجام خواھد داد) تجاوز(

در بند عمومی زنـدان : "این فعال سياسی می افزاید

داشتم که از مـوارد  ھم بعضا با متھمين عادی برخورد

تجــاوز در آگــاھی و کGنتــری ھــا مــی گفتنــد و تاکيــد 

ميکردند که برخی پرسنل نيروی انتظـامی و کGنتـری 

  ."ھا و اداره آگاھی چنين اقداماتی را انجام ميدھند

امــا بـــه عقيــده افشـــاری، ایـــن مســاله یـــک رفتـــار 

خودسرانه و شخصی از سوی برخی پرسـنل آگـاھی 

وده کــه بــه نــوعی از موقعيــت و و نيــروی انتظــامی بــ

  .شغل خود سو استفاده می کرده اند

ز این ابزار برای شکستن و تحقير "وی با بيان اینکه 

ادامه می دھد " زندانيان سياسی استفاده می کنند

نيز برخی زندانيان گفته اند که آنھا  70و  60در دھه " 

 را تھدید به تجاوز کرده اند و یا اینکه به آنان نزدیک

شده و وانمود کرده اند که قصد تجاوز به آنان را دارند 

از آزادی از  به طوریکه یکی از فعا@ن دانشجویی بعد

زندان عنوان کرده که بازجو خود را به من چسبانده 

بود و وانمود ميکرد که قصد تجاوز دارد اما من آن ضرب 

المثل معروف را که اگر دیدی به تو تجاوز می شود 

  ."را گفتم و بازجو کنار کشيد ببری  سعی کن لذت

ز و رحم حاصل از تجاو ترانه موسوی بر اثر پاره گی  مقعد*

. مھوری اسWمی بقتل رسيدجمتوالی و گروھی در بازداشتگاه 

سران متجاوز نظام بزودی توسط مردم به جان آمده ايران به دادگا 

ين و ه ھای ملی ھدايت و پنجه فرشته عدالت را بر سر اعمال ننگ

متاسفانه : "افشاری می افزایدضد بشری خود خواھند ديد

نامه آقای کروبی و تعاریف افرادی که آزاد شده اند 

نشان ميدھد که اوضاع خيلی فجيع است و من فکر 

می کنم به آقایان چراغ سبز نشان داده اند که ھر 

کاری مجاز ھستند و چون نيروی انتظامی و کGنتری 

قش زیادی داشته اند به اعتقاد ھا در بازداشت ھا ن

  من آن چراغ سبزی که داده شده به ھمراه خودسری 

برخی پرسنل نيروی انتظامی و لباس شخصی ھا 

  ."کار را به اینجا کشانده است

نامه کروبی را نشانگر جدی بودن بحث تجاوز  او ھم 

عدم استقGل : "به زندانيان می داند و می افزاید

ه افرادیکه تحت تجاوز قرار دستگاه قضایی باعث شد

گرفته اند از پيگيری قضایی این موضوع صرف نظر 

     ."کنند
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  تجاوز با بطری نوشابه

دو سال پيش برخی دانشجویان بعد از آزاد شدن 

اظھار داشتند که توسط بطری ھای نوشابه به آنان 

ھرچند این خبر در سایت ھای . تجاوز شده است

نتشار یافت اما با اینترنتی در حجم گسترده ای ا

سکوت مسو@ن قضایی و عدم پيگيری این 

اما احمد باطبی، فعال . دانشجویان مسکوت ماند

حقوق بشر که سابقه ای طو@نی به عنوان زندانی 

سياسی دارد، این نوع تجاوز به زندانيان را تایيد می 

  .کند

در دوران  سخنگوی مجموعه فعا@ن حقوق بشرکه

بازجویی تھدید به تجاوز  بازداشت خود و در حين

من بسيار متاسفم : "شده است به روز می گوید

برای خودم و برای جامعه که وقتی ما این مسائل را 

من ده . عنوان می کردیم کسی توجھی نمی کرد

سال پيش نامه ای از داخل زندان فرستادم و دقيقا 

ھمين مسائل را نوشتم؛ اگر آن زمان به این موضوع 

کنون بعد از ده سال شاھد چنين توجه می شد ا

  ."اوضاع اسف باری نمی بودیم

آن موقع به ما می گفتند شما "باطبی با بيان اینکه 

در : "می افزاید" چھره نظام را تخریب می کنيد

یکی از کسانی که سالھا با من در زندان ھم   مورد

تير بود شيشه  18بند بود و از دستگير شدگان 

  ."دندنوشابه استعمال کرده بو

در زندان توحيد یکبار : "وی توضيح می دھد

. در دستشویی صدای فریادھایی را شنيدم

از مامور ھمراھم پرسيدم و او عنوان کرد که 

دارند به یکی تجاوز می کنند و شيشه 

  من باور نکردم و . نوشابه استعمال می کنند

 

  

او براى ) ١(كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى 

ه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ز نيست چه اينكوى جاي

و اما ساير كام گيريھا از قبيل لمس بشھوت و آغوش ،

ندارد ھر چند شيرخواره باشد   الاشك) ٢(گرفتن و تفخيذ 

سوم،  جلد بع تحريرالوسيله روح / خمينی،من - …

وطی به عربی يعنی آميزش  - ١( -ای  لی خامنهترجمه ع

عربی يعنی ماليدن آلت جنسی به  تفخيذ به -٢  جنسی

  )ران 

             



s  

23 
 

 23  سال اول شماره يک   The Government of Iran in Exile  ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران 

فکر کردم برای ترساندن من چنين چيزی را عنوان 

می کند اما بعدا با ھمان فرد ھم سلول شدم و او 

تایيد کرد که با شيشه نوشابه به او تجاوز کرده اند و 

متوجه شدم که مشکGت مقعدی شدیدی پيدا کرده 

ن موضوع که خود نيز باطبی با یادآوری ای."است

من بارھا : "می گوید" تجربياتی در این زمينه داشته"

بازجو می گفت لباس . در زندان تھدید به تجاوز شدم

. ھا و شورتت را دربياور می خواھيم به تو تجاوز کنيم

اما این شيوه و ابزار برای شکستن زندانی بود و اگر 

جام بازجو متوجه می شد ترسيده ای ھمين کار را ان

ميداد که من برعکس رفتار ميکردم و لباس ھایم را در 

می آوردم و می ایستادم و تجاوزی ھم صورت 

وی درباره دانشجویانی که دو سال پيش آزاد ."نگرفت

شدند و اخباری درباره تجاوز به آنان انتشار یافت نيز 

با برخی از آنان که صحبت کردم تجربه : "می گوید

آنھا را لخت و تحقير کرده .ھای مشابه مرا داشتند

آنھا آزار جنسی را تایيد کردند اما تجاوز  یعنی .بودند

باطبی ھمچنين خبر می دھد که گزارشاتی ."را نه

درباره تجاوز در بازداشتگاه کھریزک دریافت کرده،اما 

به خاطر مسائل فرھنگی و وضعيت خانواده ھا نمی 

  .تواند موارد را به صورت مستند معرفی کند

موارد تجاوز بسيار زیاد : "ادامه می دھد وی

بوده، بخصوص تجاوز به زندانيان زن و ما این 

  ."مساله را تایيد می کنيم

او از اعدام مصنوعی، تماشـای کشـته ھـا، 

ـــه  ـــد ب شـــکنجه ســـفيد، شـــکنجه و تھدی

شکنجه دیگران در حضور زندانيان، به عنوان 

شکنجه ھـایی نـام مـی بـرد کـه در بـاره او 

  .است اعمال شده

  

معلوليت و قتل  –تجاوز  –تنی چند از عاملين شکنجه 
فرزندان ايران در بازداشتگاه ھای جمھوری اسWمی 

  به بعد  از سال پنجاه و ھفت

  

  

معلوليXت و قتXل  –تجXاوز  –تنی چند از آمXرين شXکنجه 

  جوانان وطن از سال پنجاه و ھفت به بعد

عــدم پاســخگویی و مجــازات 
  متجاوزان

دی پيش خبر از تجاوز به بازداشت چن  او ھم

نيز در مصاحبه ای " روز" شدگان در شيراز داد و



The Government of Iran in Exile   24 

به گفته او، این گزارشـات از سـوی خـانواده 

ــه  ــار کميت ھــای بازداشــت شــدگان در اختي

مذکور قرار گرفته و آنان عنوان کرده انـد کـه 

ندانشــان ھنگــام بازداشــت مــورد تجــاوز 

.  

  محمد مصدقنوشته شده توسط 
  

  
  فرزندان ايران زير نعلين و پوتين ھای اشغالگران چشم به اتحاد ملی ما

  دوخته اند
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با یکی از آزاد شدگان از بازداشتگاه کھریزک پرده 

  .از این فاجعه برداشت

پيش از این درباره زھـرا کـاظمی و زھـرا بنـی یعقـوب 

ھـم بحــث ھــایی جــدی مطـرح شــده بــود کــه قبــل از 

. ز قـرار گرفتـه انــدکشـته شـدن، در زنـدان مــورد تجـاو

پزشک زھرا کاظمی نيز ایـن مسـاله را تایيـد کـرد امـا 

ــن مســاله رســيدگی نشــد و کســی از  ــه ای ــز ب ھرگ

مقامات مسول بر خود @زم ندید که به افکـار عمـومی 

ســاله مازنــدرانی را مــی تــوان از 

م او بـه جـر. معروف ترین قربانيان تجاوز در ایران ناميـد

رابطه نامشروع بازداشت و به اعـدام محکـوم و حکـم 

اعدام او به سرعت مورد اجـرا گذاشـته شـد؛اما چنـد 

 17ھفته پس از اعدام او اعGم شـد کـه ایـن دختـرک 

سـاله توسـط قاضـی پرونــده و افسـران آگـاھی مــورد 

متجاوزان به عاطفه با پيگيـری 

اشـت شـدند امـا ھرگـز فعا@ن جنبش زنـان ایـران بازد

  .مجازات نشدند و پس از چندی آزاد شدند

  گزارش ھا در مورد تجاوز

یک عضو ھيات رئيسه مجلـس شـورای اسـGمی امـا 

ــد ــه روز مــی گوی ــی ب ــه مھــدی کروب ــاره نام ــن : درب ای

مساله قطعا از طرف مجلس مـورد بررسـی و پيگيـری 

د او که مایل نيست نامش اعGم شـود تاکيـ

در گزارشــات کميســيون امنيــت 

ھمچنـين کميتـه پـی گيـری 

بازداشـت شــده ھـای اخيــر نيـز گزارشــاتی 

  .مبنی بر تجاوز به زندانيان وجود دارد

به گفته او، این گزارشـات از سـوی خـانواده 

ــه  ــار کميت ھــای بازداشــت شــدگان در اختي

مذکور قرار گرفته و آنان عنوان کرده انـد کـه 

ندانشــان ھنگــام بازداشــت مــورد تجــاوز فرز

.قرار گرفته اند

نوشته شده توسط 

فرزندان ايران زير نعلين و پوتين ھای اشغالگران چشم به اتحاد ملی ما
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با یکی از آزاد شدگان از بازداشتگاه کھریزک پرده 

پيش از این درباره زھـرا کـاظمی و زھـرا بنـی یعقـوب 

ھـم بحــث ھــایی جــدی مطـرح شــده بــود کــه قبــل از 

کشـته شـدن، در زنـدان مــورد تجـاو

پزشک زھرا کاظمی نيز ایـن مسـاله را تایيـد کـرد امـا 

ــن مســاله رســيدگی نشــد و کســی از  ــه ای ــز ب ھرگ

مقامات مسول بر خود @زم ندید که به افکـار عمـومی 

  .پاسخی دھد

ســاله مازنــدرانی را مــی تــوان از  17عاطفــه، دختــرک 

معروف ترین قربانيان تجاوز در ایران ناميـد

رابطه نامشروع بازداشت و به اعـدام محکـوم و حکـم 

اعدام او به سرعت مورد اجـرا گذاشـته شـد؛اما چنـد 

ھفته پس از اعدام او اعGم شـد کـه ایـن دختـرک 

سـاله توسـط قاضـی پرونــده و افسـران آگـاھی مــورد 

متجاوزان به عاطفه با پيگيـری . تجاوز قرار گرفته است

فعا@ن جنبش زنـان ایـران بازد

مجازات نشدند و پس از چندی آزاد شدند

گزارش ھا در مورد تجاوز

یک عضو ھيات رئيسه مجلـس شـورای اسـGمی امـا 

ــد ــه روز مــی گوی ــی ب ــه مھــدی کروب ــاره نام درب

مساله قطعا از طرف مجلس مـورد بررسـی و پيگيـری 

  .قرار خواھد گرفت

او که مایل نيست نامش اعGم شـود تاکيـ

ــد در گزارشــات کميســيون امنيــت : مــی کن

ھمچنـين کميتـه پـی گيـری  ملی مجلس و

بازداشـت شــده ھـای اخيــر نيـز گزارشــاتی 

مبنی بر تجاوز به زندانيان وجود دارد
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  پرچم ايران
سه رنگ و  ناصرالدین شاه قاجار، از دوره پرچم ایران

نشان . باشد ھای سبز، سفيد، و قرمز می دارای رنگ
نام  نشان جمھوری اسGمیدر پرچم فعلی موجود 

قانون  ١٨دارد که شرح و تفسير رسمی آن در اصل 
اما بطور خGصه این نشان . است آمده اساسی

@ اله ا@ «و شعار اسGمی » هللا« عربیگر لغت  بيان
به زبان عربی، است که روی رنگ سفيد پرچم » هللا

به رنگ » اکبر هللا« ٢٢ھمچنين . است قرار گرفته
، در بھمن ٢٢سفيد و به نشانه پيروزی انقGب در روز 

حاشيه پایين رنگ سبز و حاشيه با@ی رنگ قرمز 
 .است نوشته شده

دوران ھخامنشــی بــه احتمــال زیــاد عقــابی بــا  پــرچم
ھـای گشـوده بـا قـرص خورشـيدی در پشـت سـر  بال

پرچمی استفاده  اشکانياناست و در زمان  بوده عقاب
منبـع عمـده . اسـت مزین بوده خورشيدشد که به  می

ھای اشراف دوره ساسـانی و درفشـھای  ما از نشانه
. باشـد دوره ساسانی شاھنامه و منابع اسGمی می

ھمچنين ھجده مھر مربوط بـه دوره ساسـانی اسـت 
اســـت و  پيـــدا شده دریاچـــه خـــوارزمکـــه در اطـــراف 

ای اشارات موجود در منابع  ھای ساسانی و پاره کتيبه
در . دھنـد که اطGعاتی در این زمينه بـه مـا می رومی

قــرون اوليــه بعــد از اســGم رنــگ ســياه رنــگ خلفــای 
عباسی و پيروان و طرفداران آنھا بوده و رنگھای سـبز 
و سفيد نيز رنـگ مـورد عGقـه در پرچمھـای مخـالفين 

مصـر و شورشـيان  فاطميـانماننـد علویـان،  عباسيان
ــی بوده ــت ایران ــرن . اس ــدود ق ــری  ٩از ح ــانزده (ھج پ

Gــي ــان ) دیم ــيدنش ــير و خورش ــان محبــوبی  ش نش
ھـای  ایـن نشـان در دوره. اسـت درپرچمھای ایران بوده

ھای شـــاھی مختلـــف بـــه  مختلـــف و نـــزد سلســـله
ایــن نشــان در . اســت تی تعبيــر شدهصــورتھای متفــاو

بود نه نشانه سلطنت،  بينی ستارهابتدا تنھا سمبلی 
ــGمی ــری اس ــدھا تعبي ــی بع ــود-ول ــدا نم ــيعی پي . ش

گرایانه و سلطنتی از این نشان بعـدھا  تعبيرھای ملی
در . شد ھای قاجار و پھلوی به این نشان داده در دوران

شمشيری بـه دسـت شـير  اجارفتحعلی شاه قزمان 
 ١٣۵٧انقGب شود و استفاده از این نشان تا  داده می

ــدا می ــه پي ــد ادام ــد از . کن نشــان شــير وخورشــيد بع
شــان جمھــوری اســGمی جــایگزین بــا ن ١٣۵٧انقــGب 

  .گردد می

 

  

امنش��يان ک��ه توس��ط ارت��ش جنايتک��ار ھخپ��رچم 
  نازی مورد استفاده قرار گرفت

 پيش از اس6م
) درفشـا(بـه درفشـی بـه شـکل گـاو بالـدار  اوستادر 

دوران ھخامنشی به احتمال  پرچم. است اشاره شده
ھای گشوده با قـرص خورشـيدی در  زیاد عقابی با بال

 اشـــکانياندر زمـــان . اســـت هبود عقـــابپشـــت ســـر 
ــتفاده می ــی اس ــه  پرچم ــه ب ــد ک ــيش ــزین  دخورش م

ھای ھزار تـایی ارتـش اشـکانی نيـز  دسته. است بوده
ــه  ابریشــمیدارای پرچمــی  ــد اژدھــامــزین ب در . بودن

نقش چھـار پـرچم  ساسانیھای سنگی دوران  کتيبه
مربـوط بـه شـاپور  بيسـتونیکـی در . توان یافـت را می

. باشـد دوم است که پرچم ترسيم شده گشوده نمی
. اسـت حـک شده نقـش رسـتمسه پرچم دیگر نيز در 

) صـليب( چليپـایمنقش به  ھرمز دومیکی متعلق به 
در نقــش . افقــی کــه دارای ســه دنبالــه آویــزان اســت

ای  بر با@ی سر نيـزه بھـرام حلقـه بھرام دوممربوط به 
از آن آویــزان اســت کــه  شــود کــه دو پارچــه دیــده می

ھایی نيـز  باشند و منگولـه دارای خطوطی عرضی می
در نقش  شاپور دومدر نقش . باشند به آنھا متصل می

ھایی آویـزان  و منگولـه چليپـارستم، پـرچم دارای یـک 
سه گوی راه راه مشابه گوی موجود درتاج پادشـاھان 

بنا به گفتـه کـاوه فـرخ منبـع  ]٢[. باشند ساسانی می
ھای اشـــراف دوره ساســـانی و  عمـــده مـــا از نشـــان

  درفشھای دوره ساسانی ھجده مھر مربوط به دوره 
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ساسانی و درفشھای دوره ساسانی ھجده مھر 
دریاچه که در اطراف مربوط به دوره ساسانی است 

ھای ساسانی و  است و ھمچنين کتيبه پيدا شده آرال
اطGعاتی در این زمينه به  رومیای اشارات منابع  پاره

                     [.دھند ما می

   اسطورهدرفش کاويان در 

ير ایران، به قيام در اساط درفش کاویانیاشاره به 
) ضحاک( دھاک آژیعليه ظلم و ستم  کاوه آھنگر

در آن ھنگام، کاوه برای آن که مردم را . گردد برمی
بند چرمی خود را بر سر  عليه ضحاک بشوراند، پيش

چوبی کرد و آن را با@ گرفت تا مردم گرد او جمع 
سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در ھم کوبيد  .شوند

نيز پس  فریدون. و فریدون را بر تخت شاھی نشانيد
بند کاوه را با  از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيش

آراستند و در و گوھر به دیباھای زرد و سرخ و بنفش 
آن افزودند، آن را درفش شاھی خواند و بدین سان 

بعدھا نيز ھر پادشاھی . پدید آمد درفش کاویانی
ای که در شب نيز  افزود بگونه آن می بدان گوھری به

درفش کاویان نشان . درخشيد درفش کاویان می
 ]۵[ ]۴[. شد جمشيد و نشان فریدون نيز ناميده می

  تاريخ

و ھيچ یک از  اوستاییاز نظر تاریخی در متون 
 سلوکی، ھخامنشیھای بجا مانده از دوران  نوشته

اشاره مستقيمی به درفش کاویانی  اشکانیو 
پژوھشگران امروزی در مورد اینکه آیا . است نشده

ای یک  درفش کاویانی جدا از روایتھای اسطوره
. کنند انه برخورد میاست محتاط واقعيت تاریخی بوده

بيشتر دانش ما در مورد درفش کاویانی به منابع  ]۵[
در کتاب  محمد بن جریر طبری. گردد اسGمی بر می

درفش : نویسد می تاریخ ا@مم و الملوکخود به نام 
کاویان از پوست پلنگ درست شده، به درازای دوازده 
ارش که اگر ھر ارش را که فاصله بين نوک انگشتان 

سانتی متر به حساب  ۶٠دست تا بندگاه آرنج است، 
. شود آوریم، تقریباً پنج متر عرض و ھفت متر طول می

نيز به ھمين موضوع اشاره  ابوالحسن مسعودی
کند که درفش  گزارش می ابن خلدون. کند می

ای بود و چنين اعتقادی وجود  کاویانی دارای ستاره
داشت که تا زمانی که کسی که این درفش را حمل 

کاوه فرخ بيان  ]۵[. کند شکست ناپذیر است می
کند که با@ترین نشان دوره ساسانی درفش  می

ای از  باشد و تصویری بازسازی شده کاویانی می
  ]٣[. دھد درفش کاویان بر اساس شاھنامه ارایه می

  

 قادسيهبه ھنگام حمله اعراب به ایران، در جنگ 
درفش کاویان به دست آنان افتاد و چون آن را نزد 

مسلمانان، بردند، وی از  خليفه، عمر بن خطاب
بسياری گوھرھا، درھا و جواھراتی که به درفش 

تاریخ آویخته شده بود، دچار شگفتيشد و به نوشته 
عمر خليفه مسلمين دستور داد تا گوھرھای  بلعمی

  .آنرا بردارند و آنرا بسوزانند

پرچم ايران پس از فتح ايران توسXط 
  اعراب تا زمان صفويه

ــرچم  ــانپ ــر طبــق گفتــه  اموی ــریب اســت  ســفيد بوده طب
ــاریخ بلعمــیچنــد ھر ــن پــرچم را ســبز رنــگ توصــيف  ت ای

 ابومسـلم خراسـانیکنـد کـه  طبری نقل می. است کرده
افراشت یکی سياه رنـگ و دیگـری پرچمـی  دو پرچم می

نيـز  عباسـياننشـان . سفيد رنگ مزین به یک آیه قرآنـی
. سياه رنگ بود که به عبارت محمد رسـول هللا مـزین بـود

مخــالفين عباســيون نيــز بــه نشــانه اعتــراض از رنگھــایی 
از  فــاطميون مصــربطــور مثــال . کردنــد دیگــر اســتفاده می

پرچمی به رنگ سـبز و علویـان و بسـياری از شورشـيان 
 ]۶[.کردنــد ایرانــی از پرچمھــای ســفيد رنــگ اســتفاده می

تصــاویر پــرچم بــر روی اشــياء باســتانی بدســت آمــده از 
یافـت ) و خصوصاً بر روی مينياتورھا(کشورھای اسGمی 

  از جمله قدیمی ترین آنھا بشقاب براق ایرانی . شود می
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بشــقاب بــراق ایرانــی متعلــق بــه قــرن دھــم مــيGدی 
در زمان مامون خليفه عباسی رنگ سبز  ]٨[ ]٧[. است

ھنگـامی کـه امـام رضـا بـه  ]٩[.اسـت رنگ شـيعه بوده
Gف سـنت عباسـيان رنـگ و@یت عھدی رسـيد بـر خـ

سبز را به عنوان رنگ خود برگزید و در نتيجه به پيروی 
گفتـه . ھای ایران پيش از اسـGم مـتھم شـد به سنت

شود او پس از این اعتراضات رنگ سياه عباسـيان  می
 ]۶[.را پذیرفت

بـر طبــق تصـویری در کتــاب تـاریخ رشــيد الـدین پــرچم 
ـــان ـــب  غزنوی ـــان اغل ـــز و غزنوی ـــو@ قرم ـــرح معم از ط

ھـر . کردنـد شطرنجی بـه عنـوان نشـان اسـتفاده می
ھای موجــود مربــوط بــه آن زمــان  چنــد بعضــی نوشــته

 ھمــاینمایانــد کــه آنــان پرچمــی مــزین بــه  چنــين می
قزوینی در قرن . کردند طGیی یا شير طGیی حمل می

ـــين نقـــل میششـــ ـــان  م ھجـــری چن ـــد در آن زم کن
ــيعی پرچم ــبز و  پادشــاھان ش ــای س ــه رنگھ ــایی ب ھ

 عباسـيانسفيد و سایر پادشاھان کماکـان بـه رسـم 
  ]۶[.پرچمی سياه رنگ داشتند

یـل سـلجوقی عGمتھـا یـا سران قبا بيھقیبه نوشته 
درباره نقش این پرچمھـا . اند بيرقھای مخصوص داشته
پـــس از آن کـــه سلســـله . ســـندی موجـــود نيســـت

پدیــد آمــد و خGفــت عباســی  خراســانســلجوقی در 
ـــابع  از آداب  ســـلجوقيانشـــد،  طغـــرل بيـــگعمـــGً ت

ــوی  -عباســی ــد و مظــاھر ســامانی تق-غزن ــد کردن لي
باوجود این، برخی . حکومتيشان رنگ اسGمی گرفت 

ای را حفــظ کردنــد، از جملــه ایــن کــه  ســنتھای قبيلــه
ـــوان مھـــراز نقـــش چمـــاق اســـتفاده  ـــه عن طغـــرل ب

، مھرھــا الــب ارســGنلــيکن از زمــان . اســت  کرده می
 ]١٠[. شکل اسGمی یافت

از زمان طغرل پرچم سياه را ھمـراه  سلجوقيان
بــا ســایر نشــانھای قــدرت از خلفــای عباســی 

ــــد ــــيده. گرفتن ــــی در قص ــــای  ازرق ای در رس
. اسـت طغانشاه، پرچم سپاه او را قرمز خوانده

ــرچم رســمی ســلجوقيان  ــا ایــن حــال رنــگ پ ب
معلوم نيسـت و بـه احتمـال زیـاد، ھمـان رنـگ 
رســمی عباســيان و غزنویــان، یعنــی ســياه 

از اشعار شاعران آن دوره، چون  ]١٠[. است بوده
انوری و ظھير فاریـابی، برمـی آیـد کـه پرچمھـا 

و نقشھایی از قبيـل مـاه، اژدھـا، شـير، پلنـگ 
ــن  ھمــا داشــته ــه ای ــوم نيســت ک ــا معل اند، ام

نقشھا بـر روی پرچمھـا ترسـيم گردیـده یـا بـر 
اند و احتمـا@ً  با@ی چوب پرچم نصب شده بوده
ــه ھــر دو صــورت وجــود داشته ــرِ «. اســت ب امي

در تشکيGت سـلجوقيان مقـام ) بيرقدار(» عَلم
   خوارزمشاھيانپرچم  ]١٠[. است مھمی داشته

  

دوران اش���کانيان ) مھپ���اره(  نش���ان م���اه و س���تاره 
امروزه بروی اکثر پرچمھای دول اس�5می اس�تفاده 

  .است شده

را در محاصــره  بخــاراای ایرانــی کــه  در نگــاره
دھد، به رنگ زرد نشـان داده  مغولھا نشان می

اســت، ولــی چــون ایــن نقاشــی در عصــر  شده
تـوان  اسـت، نمی خوارزمشاھيان ترسيم نشده

اما بنـابر . مطابق با واقع دانست) قاطعانه(آنرا 
تـوان سـياه بـودن پـرچم را  ای شـواھد می پاره
]١٠[. در این دوره محتمل دانست نيز

  

بشــقاب بــراق ایرانــی متعلــق بــه قــرن دھــم مــيGدی 
يفه عباسی رنگ سبز در زمان مامون خل ]٨[ ]٧[. است

ھنگـامی کـه امـام رضـا بـه  ]٩[.اسـت رنگ شـيعه بوده
و@یت عھدی رسـيد بـر خـGف سـنت عباسـيان رنـگ 

وان رنگ خود برگزید و در نتيجه به پيروی سبز را به عن
گفتـه . ھای ایران پيش از اسـGم مـتھم شـد به سنت

شود او پس از این اعتراضات رنگ سياه عباسـيان  می
 ]۶[.را پذیرفت

بـر طبــق تصـویری در کتــاب تـاریخ رشــيد الـدین پــرچم 
ـــان ـــرح  غزنوی ـــب از ط ـــان اغل ـــز و غزنوی ـــو@ قرم معم

ھـر . کردنـد فاده میشطرنجی بـه عنـوان نشـان اسـت
ھای موجــود مربــوط بــه آن زمــان  چنــد بعضــی نوشــته

 ھمــاینمایانــد کــه آنــان پرچمــی مــزین بــه  چنــين می
قزوینی در قرن . کردند طGیی یا شير طGیی حمل می

ـــين نقـــل می ـــد در آن زمـــ ششـــم ھجـــری چن ان کن
ــيعی پرچم ــبز و  پادشــاھان ش ــای س ــه رنگھ ــایی ب ھ

 عباسـيانسفيد و سایر پادشاھان کماکـان بـه رسـم 
  ]۶[.پرچمی سياه رنگ داشتند

سران قبایـل سـلجوقی عGمتھـا یـا  بيھقیبه نوشته 
درباره نقش این پرچمھـا . اند صوص داشتهبيرقھای مخ

پـــس از آن کـــه سلســـله . ســـندی موجـــود نيســـت
پدیــد آمــد و خGفــت عباســی  خراســانســلجوقی در 
ـــابع  از آداب  ســـلجوقيانشـــد،  طغـــرل بيـــگعمـــGً ت

ــوی  -عباســی ــد و مظــاھر -غزن ــد کردن ســامانی تقلي
باوجود این، برخی . اسGمی گرفت  حکومتيشان رنگ

  ای را حفظ کردند، از جمله این که  سنتھای قبيله
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ـــوان مھـــراز نقـــش چمـــاق اســـتفاده  ـــه عن طغـــرل ب
، مھرھــا الــب ارســGنلــيکن از زمــان . اســت  کرده می

 ]١٠[. شکل اسGمی یافت

از زمــان طغــرل پــرچم ســياه را ھمــراه بــا  ســلجوقيان
ــد ــای عباســی گرفتن ــدرت از خلف . ســایر نشــانھای ق

ای در رسای طغانشـاه، پـرچم سـپاه  ازرقی در قصيده
با این حال رنگ پرچم رسـمی . است او را قرمز خوانده

ســلجوقيان معلــوم نيســت و بــه احتمــال زیــاد، ھمــان 
گ رســـمی عباســـيان و غزنویـــان، یعنـــی ســـياه رنـــ

از اشعار شاعران آن دوره، چون انـوری  ]١٠[. است بوده
ھـا نقشـھایی از و ظھير فاریابی، برمـی آیـد کـه پرچم

اند، امـا  قبيل مـاه، اژدھـا، شـير، پلنـگ و ھمـا داشـته
معلوم نيست که این نقشھا بـر روی پرچمھـا ترسـيم 

انـد و  گردیده یا بر با@ی چـوب پـرچم نصـب شـده بوده
اميــرِ «. اســت احتمــا@ً بــه ھــر دو صــورت وجــود داشته

در تشکيGت سلجوقيان مقـام مھمـی ) بيرقدار(» عَلم
ــرچم  ]١٠[. اســت داشته ــاره خوارزمشــاھيانپ ای  در نگ

دھـد،  را در محاصره مغولھا نشان می بخاراایرانی که 
اســت، ولــی چــون ایــن  بــه رنــگ زرد نشــان داده شده

اسـت،  ترسـيم نشده نقاشی در عصر خوارزمشاھيان
امـا . مطـابق بـا واقـع دانسـت) قاطعانه(توان آنرا  نمی

توان سـياه بـودن پـرچم را نيـز  ای شواھد می بنابر پاره
]١٠[. در این دوره محتمل دانست

  

  افزوده شدن نقش شير و خورشيد

حجم عظيم شواھد تاریخی و متون ادبی و 
مجتبی ، احمد کسرویباستان شناسی که 

بررسی  گردآوری و سعيد نفيسیو  مينوی
دھد که خورشيد در  اند، نشان می کرده

از قرن  منطقةالبروجدر  صورت فلکیِ اسد
. ھفتم ھجری نقشی نمادین و رایج شد

تحقيقات مينوی، نفيسی و کسروی نشان 
وارد  ستاره بينیدھد که این نشان از  می

ھا و نقوش ھنری  فرھنگ عام، نشان
است و از آنجا به تدریج و در حدود قرن  شده

نھم ھجری معادل قرن پانزده ميGدی به 
بگفته شاپور . شود ھا وارد می نقوش پرچم

این نماد تلفيقی از «شھبازی در ایرانيکا 
» .و عرب و ترک و مغول بود سنن کھن ایران

دار  شير و خورشيدقدیمی ترین پرچم  ]۶[
ھجری قمری  ٨٢۶شناخته شده به سال 

ھمزمان با دورهٔ ) ميGدی ١۴٢٣حدود (
این پرچم در مينياتوری . گردد بر می تيموریان

یک (از شاھنامه شمس الدین کاشانی 
به تصویر ) منظومه از جھانگشایی مغو@ن

که حمله  مينياتوراین . است کشيده شده
مغو@ن به حصار شھر نی که پرچمی مزین 
به نشان شير و خورشيد در کنار پرچمی 

  . کنند دیگر مزین به ھGل ماه حمل می
  

  
  

ش�ان س�لطنتی و پ�رچم بعض�ی نشان ش�ير ک�ه در ن
از دول نظي���ر انگلس���تان و اتي���وپی اس���تفاده ش���ده 

  .است
  

ــل  ــرچم قبای ــه روی پ ــوپریلی ک ــواد ک ــرکف ــق  ت تحقي
ھــای دوره ایلخانــان و  اســت نيــز در مــورد پرچم کرده

ــــان می در نقاشــــيھای برخــــی از «: نویســــد تيموری
ھای فارسی راجع به تاریخ مغـول ، پرچمـی بـا  نسخه

زمينــه آبــی و تصــویر گــرگ و ســایر نقــوش مشــاھده 
ابقت آنھا با واقعيات تاریخی نياز شود که اثبات مط می

به نوشته حافظ ابـرو، اميراحمـد خلـج . به تحقيق دارد
در سـپاه از پرچمھـایی بــه . اسـت پـرچم سـرخ داشته

شـده و روی آنھـا  رنگھای زرد و قرمز نيز اسـتفاده می
ــوش  ــره ق ــل اژدھــا، شــير، ق ــاگونی از قبي تصــاویر گون

. اسـت  و شيروخورشـيد منقـوش بوده) نوعی عقـاب(
رود کـه تمغاھـای خصوصـی نيـز روی  احتمال زیاد مـی

در ایــن دوره ، بــه . اســت  رفته پرچمھــا بــه کــار می
ــم نظــامی  ــل و عَل ــرچم و طب ــه پ ــات بلندپای ــه (مقام ب

ایلخانيـان . است  شده داده می) توغ و کورْگه:  مغولی
از سویی تحت تأثير آداب و رسوم کھن مغول ـ تـرک و 

نویان و سلجوقيان بودنـد و از سوی دیگر تحت تأثير غز
بویژه در مظاھر حقوقی و عGمـات حکـومتی از تمـدن 

بــر نــوک پرچمھــا، ھــGل . ســلجوقيان متــأثر بودنــد
در قرن ھشـتم . شد فلزی نصب می) »ماھچة عََلم«(

در کتاب راھب اسپانيایی ، تصویری از پـرچم ایـران بـا 
زمينة زرد و تمغای چھارگوش قرمز در وسط وجود دارد 

  ای از  در نسخه. احتما@ً از آن ایلخانيان است که 
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         ) زمـان مغولھـا(شاھنامة استنساخ شده در قرن نھم 
ــــا تصــــویر  نگــــاره  ای وجــــود دارد کــــه پرچمــــی را ب

ایــن پــرچم . دھــد شيروخورشــيد در وســط نشــان می
محققاً متعلق به ایلخانيان است ، زیرا آنھا ایـن نقـش 

  ».بردند کار می ھای خود نيز به را روی سکه

  :گوید فواد کوپریلی ھمچنين می

 ھای سـکه تصویر شير و خورشيد در 
ــن سلســله  ــان ای برخــی از فرمانروای

ھای  و بعضی سلسله]قویونلوھا آق[
دیگر ترک فقط نقشی نجومی است 

ایــن ،  وجــودبــا . نــه مظھــر حکومــت
توان حدس زد که به منزلة نقش  می

نيــز در بعضــی پرچمھــا بــه کــار رفتــه 
 .باشد

ھای مشـابه آن در قـرن  با توجه به این پـرچم و نمونـه
، بسياری از مراجع )پانزده ميGدی(نھم ھجری قمری 

 دانشــنامه ایرانيکــاو  دانشــنامه بریتانيکــامعتبــر ماننــد 
زمان اولين مدارک موجود از استفاده شير و خورشـيد 

 ]١٠[ ]١١[. داننـــد در پرچمھـــای ایـــران را ایـــن دوران می

  پرچم در دوران صفويان و افشار

سال  ٢٣٠که حدود  صفویاندر ميان شاھان سلسله 
بر روی پرچم  اولشاه اسماعيل بر ایران حاکم بودند، 

  شاه تھماسب ]۶[.خود نقش شير و خورشيد نداشت
بود، ) برج حمل(نيز چون خود زاده ماه فروردین صفوی

دستور داد به جای شير و خورشيد تصویر گوسفند 
را ھم بر روی پرچمھا و ھم بر ) نماد برج حمل(

ھا و  ھر چند صفویان از علم ]١٢[.کنندھا ترسيم  سکه
نمودند، چنين  پرچمھای متفاوتی استفاده می

پرچم شير  شاه عباس کبيرنماید که تا زمان  می
در این زمان . شود وخورشيد پرچم اصلی صفوی می

اند پرچمھای ایران را  اروپایيانی که از ایران بازدید کرده
ھای شير وخورشيد،  ، مزین به نقش سه گوش

در این زمان . اند ذوالفقار یا آیات قرآنی توصيف کرده
آنگونه که . کند این نشان تفسيری شيعی پيدا می

پيدا است صفویان شير موجود در شير و خورشيد را 
یا  دینورشيد را مظھر نور مظھر امام علی، و خ

عظمت خداوندی که ھمان تغيير شکل یافته فر ایزدی 
در درفش شاھی یا بيرق ]۶[. دانستند است می
دوران صفوی از رنگ سبز  نادرشاه افشارسلطنتی 

است استفاده  که در آن زمان نشان تشيع بوده
نادر شاه از دو پرچم استاندارد . است شده نمی

  .کرد استفاده می

  

درفشی سه رنـگ بـا رنگھـای قرمـز، آبـی و سـفيد و 
ی درفشـی چھـار رنـگ کـه دارای رنگھـای قرمـز، دیگر

نشـان شـير و اما مھر نـادر . آبی، سفيد و طGیی بود
 ]۶[.است بوده» هللا الملک«ت با عبار خورشيد

پXXرچم ايXXران از دوره قاجXXار تXXا پايXXان سلسXXله 
  پھلوی

 شمشيردار پرچم شير و خورشيد با شير

 ًGــه شــکلی کــام ــل دوره قاجــار ب ــن نقــش در اوای ای
. ھا، نشانھا و پرچمھا ظاھر شـد ناھمسان روی سکه

بـه تقليـد از نشـان لژیـون دونـور  ی شـاه قاجـارفتحعل
-١٢٢٢، نشـان شـير و خورشـيد ایرانـی را در فرانسه

پدید آورد تا به دیپلماتھا و مقامات اروپایی اعطا  ١٢٢۵
دارای پرچمــی رســمی بــا  بــه ایــن ترتيــب ایــران. کنــد

  بدین سان است که یک . نشان شير و خورشيد شد
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ایـران «: نویسد ای اروپایی می بعد نویسنده
امروزه به سرزمين شير و خورشـيد معـروف 

  ]۶[. »است

در ارتش ایران  ١٨١٣-١٨١٢گاسپار دروویل که در 
  ھا و  دھد که پرچم خدمت کرده بود، گزارش می

، یعنی یک کشورھای ایرانيان دارای نشان زرھی  نشان
شير خوابيده و خورشيد در حال طلوع ھمراه با عبارت 

پرچمھا . سلطان بن سلطان فتحعلی شاه قاجار است
ای به  قرمز رنگ اند و در تارک آنھا یک دست نقره

لویی دوبو . خورد نشانه دست علی به چشم می
) جانشين فتحعلی شاه( محمدشاه قاجارگوید که  می

،  علییکی با نقش شمشير «: است دو پرچم داشته
ا نقش یک شير خوابيده و ب«و دیگری » است که دو لبه

پرچم دوم . »کند خورشيدی که از پشت آن طلوع می
تصاویر جالبی از دروویل  ]۶[. پرچم اصلی کشور بود

در یکی از این تصاویر شير با . است پرچم ایران آورده
این نخستين . است شمشيری در دست تصویر شده

در دست روبه رو  شمشيرباری است که با ظھور شير 
به بعد  محمدشاه قاجاراز عصر شویم؛ نمادی که  می

گویا از اواخر . به نشان متعارف ملی ایران تبدیل شد
ورشيد دوران فتحعلی شاه به تدریج دو پرچم شير و خ

شود و شير که مظھر  و ذوالفقار علی با ھم تلفيق می
تغيير ]۶[. کند است شمشير دریافت می علی بوده

یگری که در این زمان در درفش و عGمت دولت ایران د
رخ داد، در وضع تصویر شير بود، بدین معنی که قبل از 
اواسط سلطنت فتحعلی شاه، ھميشه شيری که در 

 شير ایرانیگردید،  ھا و درفشھای ایران نقش می سکه
شيرھای ایرانی چه نر و چه ماده، بی یال «بود، زیرا 

که نرھایشان یالدار  آفریقااند نه ھمچون شيرھای  بوده
از این زمان با تاثير گرفتن از » الستو ماده شان بی ی

اروپایيان تصویر شير بر اساس شيرھای نر آفریقایی که 
  ]١٣[. شود دارای یال بودند ترسيم می

شھبازی با نقل فرمانی از زمان محمد شاه 
دھـد کـه چگونـه در اثـر مـراودات  نشـان می

ایرانيان با اروپایيان و آشنایی مجدد شاھان 
ایران با عظمـت ایـران باسـتان نشـان شـير 

. کند وخورشيد تعبيری ملی گرایانه پيدا می
فرمـــانی  ١٢۵٢گویـــا محمدشـــاه در ســـال 

رکرد انـواع رسمی صادر کرد که شـکل و کـا
ـــين و  نشـــان ھای شـــير و خورشـــيد را تعي

ــه  ــن نشــان ارائ ــه از ای ــی گرایان ــری مل تعبي
ـــد می ـــان . دھ ـــار از زم ـــتين ب ـــرای نخس ب

اســت کــه در بســياری از  ه قاجــارمحمدشــا
ھا تاجی بر با@ی خورشـيد  و نشان ھا سکه

۶[.قرار داده شد
  

  

  

  

   پرچم سه رنگ ايران 

تصویر دو پرچم از مھمترین پرچمھای رایج  یحيی ذکاء
ھجری قمری،  ١٣٠۶در روزگار قاجار مربوط به سال 

اولين پرچم مربع شکل . است ميGدی را آورده ١٨٨۶
است که نوار با@یی آن سبز و پایينی قرمز است، 

ينه پرچم سفيد رنگ است و در مرکز آن یک زم
از این پرچم برای . قرار دارد شيروخورشيد

ھا  ھای سلطنتی، قلعه ھای دولتی و یادمان ساختمان
و سلطنت مربوط بود  دولتھرآنچه به و بنادر و 

پرچم دیگر نيز سه رنگ است با . کردند استفاده می
  شير و . این تفاوت که پھنای نوارھا مساوی است
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  خورشيد چنان در ميان این پرچم جای گرفته که ھر سه

          نخستين پرچم توان این پرچم را می.گيرد ا دربر میرنگ ر

  کشد ولی سالھا طول می دانست، ایران» سه رنگ« 

    ]١٣[. تا این پرچمھا کامGً جا بيافتد

اینکه این سه رنگ با چـه تعبيـری در آن زمـان انتخـاب 
ولــی رنــگ انتخــاب . اســت دقيقــا معلــوم نيســت شده

ھای شـيعی  رنگھای سبز و سفيد بی ارتباط با سنت
و اسGمی نبوده و قرمز نشـان دھنـده قـدرت نظـامی 

بعــدھا نشــان پــرچم تعبيــری منطقــی  ]۶[. اســت بوده
 اسGمبدین صورت یافت که رنگ سبز به عنوان نشان 

و خرّمــی کشــور و صــفای روح و بــاطن ، رنــگ ســفيد 
نشان صلح و آرامش طلبی و قرمز نشان مشـروطيت 

ـــتقGل و  ـــاع از اس ـــران و دف ـــان  آزادیای ـــير نش و ش
این ترسيم پرچم  ]۶[.سير شدشجاعت و استقامت تف

ھرچنـد . کنـد ادامه پيدا می انقGب مشروطيتتا زمان 
ای قصد داشتند که پرچمی  در ابتدای مشروطيت عده

را جـایگزین پـرچم  شير و خورشـيدقرمز رنگ با نشان 
ولـی سـرانجام الحاقيـه پـنجم قـانون . سه رنـگ کننـد

مشروطه پرچم سه رنگ سـبز  ١٢٨۵/١٩٠۶اساسی 
ــون می ــه اکن شناســيم  و ســفيد و ســرخ بصــورتی ک

ھمراه با شير و خورشيد را نشان رسمی ایران اعGم 
  ]۶[.دکن می

  پرچم دوره پھلوی

پرچم مشروطه حفظ شـد بـا  رضا شاه پھلویدر زمان 
ایــن تفــاوت کــه کــه شــير چھــره واقعــی تــری ترســيم 

ـــه ترســـيم  می ـــر خورشـــيد بصـــورت زنان شـــد و دیگ
در ایـن . گردید و خورشـيد تنھـا دارای انـواری بـود نمی

ھای  نظيـــر اســـتفادهزمـــان در بســـياری از موقعيتھـــا 
 ]۶[. است نظامی پرچم دارای تاج پھلوی نيز بوده

ــان واژه ــان  در ھمــين زم فارســی ھــای مصــطلح در زب
و بيـــرق ) عربـــی(، علـــم )فارســـی(شـــامل درفـــش 

با واژه پـرچم  فرھنگستان زبان فارسیتوسط ) ترکی(
. شـود ای با ریشه ترکـی اسـت جـایگزین مـی که واژه

این اقدام اعتراض نافرجام بعضی فرھيختگان از جمله 
ھـا  اسـتاندارد انـدازه پـرچم. پور داوود را در بـر داشـت

ھجری شمسـی و در زمـان نخسـت  ١٣٣۶مجدداً در 
  ]۶[. وزیری اقبال مجددا تعين شد

، ایران دارای محمدرضا پھلویمدتی از دوره 
» پرچم ملی«. است سه پرچم رسمی بوده

که فقط دارای سه قسمت مساوی به رنگ 

» پـرچم دولتـی«. سبز، سـفيد و سـرخ بـود
که تنھـا تفـاوت آن بـا پـرچم ملـی در نقـش 
شير و خورشيد آن بود و مخصـوص ادارات و 

ی بـود و ھای دولتی و روابـط خـارج دستگاه
که به رنگ آبی » پرچم سلطنتی«در نھایت 

آسـمانی بــوده و در گوشــه ســمت چــپ آن 
  ١۴[.نقش شده بود تاج پھلوی

  

رژيم اشغالگر جمھوری پرچم 
  اسWمی

قـانون اساسـی جمھـوری اسـGمی در اصل ھجدھم 
ــران ــيGدی ١٩٧٩( ١٣۵٨مصــوب ســال  ای ــورد ) م در م

از  جمھوری اسـGمیاست که پرچم  پرچم گفته شده
شــود و  ســه رنــگ ســبز، ســفيد و ســرخ تشــکيل می

) تشکيل شده بـا حـرف هللا( نشان جمھوری اسGمی
یـک نشـان ھـم اکنـون و بعـد از . در وسط آن قرار دارد

@ اله «و شعار » هللا«گر  نشانی که بيان ١٣۵٧انقGب 
و نمایشگر @له که سمبل خون شـھيد اسـت » ا@ هللا

به رنـگ قرمـز در ميـان پـرچم و روی رنـگ سـفيد قـرار 
و  سـفيدبـه رنـگ » اکبر هللا« ٢٢ھمچنين . است گرفته

، در حاشـيه بھمـن ٢٢به نشانه پيروزی انقGب در روز 
با خط بنایی  قرمزو حاشيه با@ی رنگ  سبزپایين رنگ 

اســت کــه تعبيــر رســمی ایــن پــرچم بــه  نوشــته شده
ــــــل  ــــــيل در اص ــــــرح داده  ١٨تفص ــــــل دوم ش فص

 ]١۵[]١[.است شده

دانشکده  دانشيار، حميد ندیمیرچم، طراح آرم پ
 دانشگاه شھيد بھشتیی و شھرسازی معمار

بنابر استاندارد موجود در ایران عGمت  ]١۶[]١[.باشد می
مخصوص جمھوری اسGمی ایران به رنگ سرخ در 

هللا اکبر به رنگ «شعار . گيرد وسط پرچم قرار می
عار یعنی ھمان خطی که ش(سفيد و یا خط بنائی 
  ھای مساجد اسGمی نقش  هللا اکبر را بر مناره
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به نشانه » هللا اکبر«شعار . شود تکرار می) کند می
یازده بار در ) یازدھمين ماه سال(بيست و دوم بھمن 

رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ یعنی بيست و دو 
بار به صورت حاشيه در مرز رنگ سرخ و سبز با رنگ 

طبق استاندارد رسمی کشور . گردد سفيد تکرار می
ای خالص سفيد و  ایران پارچه پرچم باید از نخ پنبه

پلی است و  - پنبهمرسریزه شده و یا مخلوط 
) درصد ٣۵-۶۵معمو@ به نسبت (پلی استر  -ویسکوز

توان  نيز می پشمو  ابریشمتھيه شود در ضمن از 
استفاده نمود، ولی پارچه پرچم نباید از ویسکوز 

چه مورد استفاده برای پرچم بافت پار. خالص باشد
بعضی به  ]١[.ساده و از نوع تاری و پودی است
 ھای ھند سيکشباھت ظاھری این پرچم با آرم فرقه 

اما حميد ندیمی طراح آرم پرچم طی . کنند اشاره می
ای که سالھا پس از طراحی آرم پرچم انجام  مصاحبه

  ]١۶[.است داد چنين تفسيری ارایه نداده

  پانویس

کميسيون ویژگيھای پرچم رسمی  ۶٫١ ۵٫١ ۴٫١ ٣٫١ ٢٫١ ١٫١ ٠٫١ ↑ .1
. پرچم جمھوری اسGمی ایران. جمھوری اسGمی ایران

 . ١٣٧١اسفند ماه 
2. ↑ Shahbazi, A. Shapur.. 2001 .  
3. ↑ ١٫٣ ٠٫٣ Kaveh Farrokh, Angus McBride.. 2005 .  
   ]١[ شاھنامه فردوسی، حکيم ابوالقاسم فردوسی ↑ .4
5. ↑ ٠٫۵ ١٫۵ ٢٫۵ ٣٫۵ MOTLAGH, DJALAL.. 2007-KHALEGHI .  
6. ↑ ٠٠٫۶ ٠١٫۶ ٠٢٫۶ ٠٣٫۶ ٠۴٫۶ ٠۵٫۶ ٠۶٫۶ ٠٧٫۶ ٠٨٫۶ ٠٩٫۶ ١٠٫۶ ١١٫۶ ١٢٫۶ ١٣٫۶ 

١۴٫۶ ١۵٫۶ ١۶٫۶ Shahbazi, A. Shapur.. 2001 .  
7. ↑ David-Weill, J ..2009 .  
 ,Phyllis Ackermanکتاب  577تصویر این بشقاب در صفحه  ↑ .8

in A. U. Pope, Survey of Persian Art , iii, 2766-82  یافت
  . شود می

9. ↑ Frick, F. A ..»Possible source for some motifs of 
decoration on islamicceramics». 1993 ،10, p .231 -240 .  

تاریخچه پرچم در «. فؤاد کوپریلی ۵٫١٠ ۴٫١٠ ٣٫١٠ ٢٫١٠ ١٫١٠ ٠٫١٠ ↑ .10
   ]٢[. دانشنامهٔ بزرگ اسGمی. »جھان اسGم

11. ↑     

Flag of Iran. (٢٠٠٨). In 
Encyclopædia Britannica. Retrieved 
November 22, 2008, from 
Encyclopædia Britannica Online: 
[٣] 

ــته ↑ .12 ــيد؛ نوش ــير و خورش ــه ش : تاریخچ
در تـاریخ (چـاپ رشـدیه . احمد کسروی

 . ١٣٨٧در تاریخ مھر بازدید ). 1356
تاریخچــــة «یحيــــی ذکــــاء،  ١٣٫١ ١٣٫٠ ↑ .13

تغييـــرات و تحـــوّ@ت درفـــش و عGمـــت 
دولــت ایـــران از آغـــاز ســـدة ســـيزدھم 

، ھنـر و مـردم ، »ھجری قمری تا امـروز
ــ32، ش )1344دیبھشــت ار( 31ش   33ـ

ـــر ( ـــرداد و تي ـــرداد ( 34، ش )1344خ م

ــــــھریور ( 35، ش )1344 ، ش )1344ش
. ؛)1344آذر ( 38، ش )1344مھـــــر ( 36

ــاه رســمی مرکــز اســناد ومــدارک  وبگ
بازدید ). ١٣۴۴در تاریخ (ميراث فرھنگی 
  . ١٣٨٧در تاریخ خرداد 

  .٢٩٧کتابفروشی اشراقی، . هللا شکيباپور شکيباپور، عنایت ↑

ـــGمی  ↑15 ـــوری اس ـــی جمھ ـــانون اساس ـــتن ق م
  اصل ھجدھم فصل دوم - اشغالگر

  منابع

  فارسی

تاریخچة تغييرات «). ١٣۴۴در تاریخ (ذکاء، یحيی  •
و تحــوّ@ت درفــش و عGمــت دولــت ایــران از آغــاز 

، ھنـر و »مـری تـا امـروزسدة سيزدھم ھجری ق
ــ٣٢، ش )١٣۴۴اردیبھشــت ( ٣١مــردم، ش   ٣٣ـ

، ش )١٣۴۴مـرداد ( ٣۴، ش )١٣۴۴خرداد و تير (
ــھریور ( ٣۵ ــر ( ٣۶، ش )١٣۴۴ش ، ش )١٣۴۴مھ
وبگـــاه رســـمی مرکـــز اســـناد . ؛)١٣۴۴آذر ( ٣٨

بازدیـد در تـاریخ خـرداد . ومدارک ميراث فرھنگـی
١٣٨٧ .  

ــــت • . ومیاطGعــــات عمــــ. هللا شــــکيباپور، عنای
  . ٢٩٧کتابفروشی اشراقی، 

   شاھنامه فردوسی، حکيم ابوالقاسم فردوسی •
تاریخچـه شـير ). 1356در تاریخ ( کسروی، احمد •

بازدیــد در تــاریخ مھــر . چــاپ رشــدیه. و خورشــيد
١٣٨٧ .  

ـــؤاد • ـــوپریلی، ف ـــان «. ک ـــرچم در جھ ـــه پ تاریخچ
  . دانشنامهٔ بزرگ اسGمی. »اسGم

ھـای پـرچم رسـمی جمھـوری  کميسيون ویژگی •
. پرچم جمھـوری اسـGمی ایـران. اسGمی ایران
موسسه استاندارد ایران، اسفند . ویرایش سوم

١٣٧١ .  

ــت« ــرچم  گف ــن پ ــتان ای ــدیمی؛ داس ــد ن ــر حمي ــا دکت وگو ب
  .١٣٨۶اسفند . ماھنامهٔ سپيده دانایی. ».مقدس

 

 جغرافيای سياسی مرزھای ایران

  :فJت ایران 
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ای از قاره آسياست که کشور ایران نيز در  واحد جغرافيایی ویژه

موقعيت عمومی و جغرافيایی فGت ایران . شده است آن واقع

ی آسيا، که در جنوب غربی آسيا به صورت پلی ميان سه قاره

آفریقا و اروپا واقع شده است، به نحو بارزی در اوضاع سياسی 

و نوسانات مرزھای آن موثر بوده است و اغلب در معرض تجاوز 

تی بر آن تسلط اقوام مختلف قرار گرفته و گاھی ھم بيگانگان مد

ی ماوراءالنھر و مرز طبيعی فGت ایران در شمال جلگه. اند یافته

النھرین، در  ی بينی کورا، در مغرب جلگهدریای مازندران و جلگه

جنوب شرقی و مشرق رود سند و در جنوب خليج فارس و 

درسد از خاک ایران در 90حدود . دریای عمان و جزایر آن است

  .ن واقع شده استی فGت ایرامحدوده

  مرزھای سياسی کنونی ایران

کيلومتر با کشورھای پاکستان،  6000کشور ایران بيش از 

افغانستان، ترکمنستان، جمھوری آذربایجان، ارمنستان، ترکيه و 

ھای خليج فارس و  اگر کناره. عراق مرز خشکی مشترک دارد

ران به دریای عمان و مازندران را به آن بيفزایيم، طول مرزھای ای

طول مرزھای کشور ایران و عراق . رسد کيلومتر می 8700حدود 

در مقایسه با مرزھای ایران با دیگر کشورھای ھمسایه در مقام 

ترین مرزھای ایران درميان کشورھای مجاور، کوتاه. اول است

مرزھای سياسی کنونی ایران به . مرز ایران و ارمنستان است

رزھای غربی و مرزھای مرزھای شمالی، مرزھای شرقی، م

  .شود جنوبی تقسيم می

ایران از سوی شمال با کشورھای :  ـ مرزھای شمالی1

مرزاست و خط  ترکمنستان، ارمنستان و جمھوری آذربایجان ھم

ھای شوروی سابق که قسمتی از آن را مرزی ایران و جمھوری

دھد،  ای تشکيل می مرز آبی دریای مازندران و مرزھای رودخانه

  .کيلومتر است 2643در حدود جمعا 

کشور ایـران از سـمت شـرق :  ـ مرزھای شرقی2

. مـرز اسـت با کشـورھای افغانسـتان و پاکسـتان ھم

ی ذوالفقـار ایران با افغانستان در طول خطی از دھانه

نقطــه مــرزی مشــترک بــين ایــران و افغانســتان و (

در شمال تـا کـوه ملـک سـياه در جنـوب ) ترکمنستان

طول ایـن . حد مشترک دارد) پاکستاننقطه مرزی با (

ـــــدود  ـــــرزی در ح ـــــط م ـــــت 945خ ـــــومتر اس   .کيل

ی مرزایران و پاکستان، زمـانی کـه پاکسـتان ضـميمه

شـد، بـه  ھند و از متصـرفات انگلسـتان محسـوب می

-دست مأموران انگليسی تحدید و به موجـب پروتکـل

پس از گذشتن از رودخانه ماشـکيد در . ق1288ھای 

نقطـه (رجنوب تـا کـوه ملـک سـياه کنار دریای عمان د

ــتان ــتان و بلوچس ــران و افغانس ــرزی ای ــمال ) م در ش

طول خطوط مـرزی ایـران و پاکسـتان در . تعيين گردید

  .کيلومتر است 987حدود 

با تشکيل دولت جدید ترکيه پس از جنگ :  ـ مرزھای غربی3

جھانی اول، ایران در غرب با کشور مذکور ھمسایه و 

 486مرزی ایران و ترکيه در حدود  طول خطوط. مرزشد ھم

  .کيلومتر است

خط مرزی ایران و عراق در واقع ھمان مرز :  مرز ایران و عراق

گاه آب اروند  قدیمی ایران و عثمانی است که در جنوب از تقسيم

کند  شود، سپس به سوی شمال از بيابان عبور می رود آغاز می

ر گذاشتن گذرد و پس از پشت س و از داخل ھورالعظيم می

در این . رسد ھای متعدد جغرافيایی، به جنوب دھلران می عارضه

ناحيه تا قصرشيرین خط مرزی ایران و عراق از پای آخرین 

ارتفاعی  گذرد، پس از قصرشيرین از بخش کم ارتفاعات ایGم می

ی مرزی ایران و عراق و ترکيه گذشته، به کوه دا@مپير نقطه

  .کيلومتر است 1609ود طول این مرز در حد. رسد می

موقعيت خليج فارس و دریای عمان :  ـ مرزھای آبی جنوب4

ترین موقع سياسی را برای مرزھای  درجنوب بھترین و مطمئن

خط ساحلی جنوب به طول . جنوبی ایران فراھم ساخته است

ھای شمالی دریای عمان و تمام  کيلومتر شامل کرانه 1880

خشی از اروند رود که از ھای شمالی خليج فارس و ب کرانه

، )تالوگ(گاه آب شط  ی نھرخين و نيز تقسيممصب آن تا دھانه

  .مرز ایران و عراق است

تصوير و تشريح مناطقی  نقشه صفحه بعد
سال گذشته صد و پنجاه طول است که در

.  تجزيه گشته است ايراناز خاک   
                   

                                                      
 



 

 

 شماره يک سال اول  The Government of Iran in Exile      ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران

TG
IE  

33  

 
 

زبان ايران  تمام اقوام غيرفارسي

ريشه ايراني دارند 
 

براساس تحقيقات پژوھشگر ايراني ژنتيك پزشكي و جمعيتي دانشگاه 

« كه با كمك و نظارت گروھي از برجسته ترين محققان اين » كمبريج

ھاي  رشته انجام شده، جمعيت ھاي ايراني كه با زبان  

 

 

كننــد بــه ويــژه جمعيــت آذري زبــان  اروپــائي تكلــم مي-نــدوغيــر از گــروه ھ

ساكن در فGت ايران ريشه ژنتيكي مشتركي با اقوام ترك زبان ساكن در 

ھاي تمــايز  شــاخص«كشــور تركيــه و اروپــاي شــرقي ندارنــد و بــر عكــس 

مانند(آنھا » ژنتيكي  FSt) ت ايران به ويژه  با ساير گروهGھاي ساكن در ف

ك به صفر است كـه نشـانگر ريشـه ژنتيكـي مشـترك فارسي زبانان نزدي

ـــــــــــــت ـــــــــــــران اس ـــــــــــــاريخ اي ـــــــــــــاق ت ـــــــــــــا در اعم               .آنھ
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دكتر مازيار اشرفيان بناب، عضو ھيات علمي پژوھشكده باستان 

آموخته دكتري  شناسي سازمان ميراث فرھنگي كشور كه دانش

دانشگاه علوم پزشكي تھران و كارشناسي ارشد باستان  پزشكي

بوده و در حال حاضر مشغول گذراندن » منچستر«شناسي از دانشگاه 

ھاي آخر مقطع دكتري تخصصي رشته ژنتيك پزشكي و جمعيتي در  ماه

» پژوھشي«گو با خبرنگار  و انگلستان است در گفت» كمبريج«دانشگاه 

موضوع تحقيق و : خاطرنشان كرد) ناايس(خبرگزاري دانشجويان ايران

مطالعه من در مقطع دكتري مطالعه ژنتيكي اقوام ايراني و بررسي 

.ارتباطات تاريخي و ژنتيكي تمام اقوام ساكن در فGت ايران بوده است   

در اين مطالعه كه با كمك و نظارت گروھي از برجسته ترين محققان 

اي از افراد داوطلب وابسته  ژنتيك تكاملي و جمعيتي انجام شده، نمونه

اند  ھاي اجتماعي و قومي ايران مورد مطالعه قرار گرفته به تمام گروه

                          باشد كه نتايج حاصله بسيار جالب توجه و تعمق مي

دھد كه ريشه  ميتوكندلایر نشان مي DNA به گفته وي، مطالعه

Gت ايران به زماني بسيار مشترك مادري تمام اقوام ايراني ساكن در ف

عقب تر از آنچه در نظريه مھاجرت اقوام آريائي مطرح مي باشد بر 

گردد بدين ترتيب كه اگر تمامي اختGط ھا و شاخص ھاي ژنتيكي  مي

مربوط به ساير مناطق جغرافيايي و قومي را از محتواي ژنتيكي 

رترين جد اخي ھاي مدرن ايراني حذف كرده و به كناري بگذاريم، نمونه

زماني  (Most Recent common ancestor- MRCA)مشتري مادري ما 

زيسته  ھزار سال قبل در فGت ايران مي 11تا  500ھزار و  10حدود 

.                                                                                   است  

فGت ايران و از سوي  نزديكي ژنتيكي بين اقوام ساكن در: وي افزود

ديگر خاص بودن اين محتوي ژنتيكي در فGت ايران به قدري ملموس و 

غير قابل انكار است كه حتي به كار بردن كلمه اقوام را در مورد جمعيت 

به اين معني . كند ھاي ساكن در فGت ايران با شك و ترديد روبرو مي

شود تا بتوان آنھا را ھاي انساني مي  كه آنچه باعث تمايز ژنتيكي گروه

به صورت اقوام تمايز يافته در زمان و مكاني خاص تصور كرد ابدا در 

.... محتواي ژنتيكي ايرانيان اعم از فارس و آذري و لر و بلوچ و تركمن و 

.                                                                       شود ديده نمي  

: گو با ايسنا خاطرنشان كرد و در گفتدكتر اشرفيان بناب 

براساس يافته ھاي محققان انسان شناسي، فGت ايران 

اولين و مھمترين گذرگاه انسان مدرن در مسير مھاجرت 

ھاي ناشناخته و جھت دستيابي به منابع  به سرزمين

بدين ترتيب تصور عمومي در مجامع . جديد بوده است

استقرار انسان علمي بر اين است كه اولين حضور و 

ھزار سال  70تا  60مدرن در فGت ايران چيزي در حدود   

 

قبل بوده است كه شواھد و يافته ھاي سطحي از 

يش از تاريخ نيز بر ھمين امر د@لت محوطه ھاي پ

كنند؛ بدين ترتيب انسان مدرن در سرتاسر فGت ايران  مي

استقرار و اسكان داشته و پس از طي چند ده ھزار سال 

، 10با پيدايش كشاورزي در حدود  ھزار سال قبل در  11

ھايي از غرب فGت ايران را نيز  منطقه ھGل بارور كه بخش

اھلي كردن حيواناتي مانند شامل مي شود و سپس 

اي در پيدايش اولين فرھنگ  برخي احشام نقش عمده

ھاي يكجانشيني و تمدن ھاي اوليه جھاني ايفا كرده 

.                                                                  است  

بر اساس منابع تاريخي و باستان شناسي و زبان : وي تصريح كرد

تصور كلي بر اين است كه در حدود چھار ھزار سال  شناسي موجود

قبل اقوامي مھاجم يا مھاجر كه به آنھا نام آريايي داده شده است از 

آسياي مركزي به سمت جنوب مھاجرت كرده و وارد فGت ايران شده 

فارس ھا در (اند و پس از استقرار سه قبيله مھم آنھا در فGت ايران 

)شرق و مادھا در غرب و شمال غربمال مركز و جنوب، پارتھا در ش  
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بخشي از اين اقوام به سمت شبه قاره ھند و بخش ديگر به سمت 

.اروپائي را پديد آورده اند-اروپا مھاجرت كرده و اقوام مدرن ھندو   

عضو ھيات علمي پژوھشكده باستان شناسي سازمان ميراث 

ل اعتمادي در فرھنگي كشور با اشاره به اين كه تاريخ مدون دقيق و قاب

 :خصوص اين وقايع جمعيتي در دست نيست، به ايسنا گفت

ھاي اخير براي مطالعه علمي سرگذشت انسان به  دانشمندان در دھه

با توجه به اين كه زبان . اند مطالعات زبان شناسي و ژنتيكي روي آورده

تواند به شدت دچار تغيير  به سرعت و طي گذشت حتي چند نسل مي

لي شود، امروزه مستندترين و قابل اعتماد ترين محتوايي و شك

ھاي انسان شناسي، در كنار يافته ھا و شواھد فسيلي يافته  يافته

.                                                            باشند ھاي ژنتيكي مي   

به گفته اين پژوھشگر ژنتيك پزشكي و جمعيتي، در مطالعات ژنتيكي 

لعهجمعيتي مطا  DNA  ميتوكندلایر كه فقط از مادر به فرزندان منتقل

ھاي مادري را نمايان كند و  شود مي تواند تاريخ و گذشته نسل مي

كه از پدر به فرزندان  Y ھمچنين مطالعه بخش فاقد نوتركيبي كروموزوم

تواند تصوير روشني از گذشته و تاريخ پدري  شود مي مذكر منتقل مي

.        متمادي در اختيار دانشمندان قرار دھند اقوام در طي نسل ھاي   

يكي از يافته ھاي جالب : دكتر اشرفيان بناب، در ادامه خاطرنشان كرد

ھاي غير فارسي زبان به ويژه  توجه در مطالعه اخير اين است كه گروه

جمعيت آذري زبان ساكن در فGت ايران ريشه ژنتيكي مشتركي با 

شور تركيه و اروپاي شرقي ندارند و بر عكس اقوام ترك زبان ساكن در ك

شاخص تمايز ژنتيكي آنھا با ساير گروھھاي ساكن در فGت ايران به 

ويژه فارسي زبانان نزديك به صفر است كه نشانگر ريشه ژنتيكي 

حتي ھزاران سال ...مشترك آنھا در اعماق تاريخ اين مرز و بوم است

.            آريائي در ميان بوده باشدقبل از اين كه نامي از ايران يا اقوام   

اين در حالي است كه در بيشتر : گو با ايسنا تصريح كرد و وي در گفت

. كنند منابع جمعيتي و زبان شناسي ايرانيان را به دو گروه تقسيم مي

-يكي آنھا كه به زبان فارسي يا ساير زبانھاي وابسته به گروه ھندو

بر اين است كه از اعقاب اقوام آريائي  كنند و تصور اروپايي مكالمه مي

اروپائي مكالمه -ھايي غيراز گروه ھندو ھستند و ديگر، آنھا كه با زبان

كنند مانند گروه مي  Altaic  كه زبانھايي مانند تركي و آذري و تركمن يا

ھا فاقد ريشه مشتري  رود اين گروه گيرد و تصور مي افشار را در بر مي

اما يافته ھاي ژنتيكي اين بررسي ھمه د@لت ھند و اروپايي ھستند؛ 

بر اين دارند كه ساكنان فGت ايران در گذر تاريخ ھر چند بسيار مورد 

     آنھا كم وھجوم و آسيب ساير اقوام قرار گرفته اند و گاه زبان و تكلم 

 

  

بيش تحت تاثير قرار گرفته است نه تنھا ھويت فرھنگي و تاريخي خود 

اند بلكه محتواي ژنتيكي خود را كه نشان از ريشه مشترك  را حفظ كرده

.                          چندين ھزار ساله آنان دارد را نيز مصون داشته اند

                                            

نتـايج ايـن مطالعـه نشـان : اشرفيان بنـاب ھمچنـين گفـت

ــي خصوصــا  ــت ھــاي ايران ــه برخــي از جمعي داده اســت ك

ھموطنــان زرتشــتي خصوصــيات جمعيتــي بســيار خــاص و 

ــــــــــان مي ــــــــــردي را نش ــــــــــر بف ــــــــــد منحص .                               دھن

           

ـــن مطالعـــه در  ـــايج اي ـــين تصـــريح كـــرد كـــه نت وي ھمچن

چنـــدين مقالـــه علمـــي تـــدوين و منتشـــر خواھـــد قالـــب 

شــد كــه در حــال حاضــر اولــين آنھــا جھــت نشــر بــه يكــي 

.    از مجـــGت علمـــي معتبـــر ژنتيـــك ارســـال شـــده اســـت
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در آمد ملت ایران در بانکھـای 
ــان و بچــه ،خــارجی بنــام مGی

       !سپاهآخوندھا و سران 

مرکز آمار ايران اعGم کرده است که ھزينه 
ماھانه يک خانوار شھری در ايران در سال 

ھزار تومان و درآمد  ٧٨۵گذشته، بيش از 
ماھانه يک خانوار شھری در ايران در ھمين 

. ھزار تومان بوده است ٧٣۵زمان، بيش از   
 
بر اين اساس، متوسط ھزينه يک خانوار 

ر سال گذشته نسبت به شھری در ايران د
درصد افزايش  ١۶، نزديک به ١٣٨۶سال 

                       .يافته است
 
اين در حالی است که متوسط درآمد يک 

درصد افزايش  ١٣خانوار شھری، حدود 
                              .يافته است

 
با استناد به گزارش مرکز آمار ايران می 

خانوار شھری توان نتيجه گرفت که يک 
ھزار تومان کسری درآمد  ۵٠ھرماه 

المللی پول در آخرین  صندوق بين.دارد
گزارش خود اعGم کرد مواجھه جامعه 

مناقشه اتمی بر  جھانی با ایران در مورد
اقتصاد این کشور اثر گذاشته و تشدید 

گذاری  تواند تھدید کننده سرمایه بحران می
به این  بنا. و رشد اقتصادی در ایران باشد

ای ایران باعث  گزارش تداوم تنش ھسته
شده سرمایه گذاری در بخش خصوصی 

                   .این کشور کاھش یابد
 

المللی پول به  در گزارش صندوق بين
ای ایران  ھای اقتصادی بحران ھسته ھزینه

اشاره نشده است اما در بخشی از این 
عدم قطعيت سياسی : گزارش آمده است

ه افزایش تنش در خصوص برنامه به ھمرا
 22باعث کاھش  2005ای در سال  ھسته

درصدی در مباد@ت سھام ایران شده 
      .است

 
المللی پول ھمچنين تداوم  صندوق بين

ای ایران و  تنش در خصوص مساله ھسته
امکان نوسانات قيمت نفت را بزرگترین 

  .تھدید برای اقتصاد ایران عنوان کرده است
 

یگری از این گزارش پائين آوردن در بخش د
جوان  750000زایی برای  تورم و اشتغال

ھای اقتصادی پيش  بيکار بزرگترین چالش
بنا به . روی دولت ایران عنوان شده است

ایران در سالھای اخير با درصد «این گزارش 
با@ی بيکاری، تورم و رشد پائين اقتصادی 

البته با افزایش قيمت . روبرو بوده است
ھای  فت، بھبود بخش کشاورزی و محرکن

به  2006دولتی توليد داخلی ایران در سال 
درصد رسيده و ھمين امر باعث کاھش  5.4

.»ده درصدی بيکاری در ایران شده است  
 

در ادامه آورده  المللی پول صندوق بين
دولت ایران از افزایش درآمدھای : است

نفتی خود برای با@ نگه داشتن درصد رشد 
صادی، کارآفرینی و سرمایه گذاری در اقت

بخش اجتماعی استفاده کرده است که بنا 
بينی صندوق بين المللی پول این  به پيش
تواند به افزایش تورم و به خطر  امر می

زائی در  افتادن رشد اقتصادی و روند اشتغال
                     .این کشور منجر شود

 
مدیر تحقيقات » پاتریک کGوسون«

سسه سياست خاور نزدیک واشنگتن مو
این گزارش را ھشداری به ایران دانست و 

این گزارش پيامی است برای : گفت
ای را جدی  ھا که مشکل ھسته ایرانی
     .بگيرند

 
در چنين شرایطی «وی با تاکيد بر این که 

سياستھای اقتصادی ایران با تھدیدھای 
مداخله  در اظھاراتی» بسياری ھمراه است

دولت محمود احمدی نژاد به  :نه گفتجویا
بازیگران اقتصادی خارجی برای نجات کشور 

                                   از بحران نياز دارد

رييس سازمان صنايع و معادن تھران فاش  
واحد توليدى داراى سھميه  7کرد که از 

براى دريافت محصو@ت پتروشيمى پنج 
... رجى ندارندواحد از آنھا اصG وجود خا 

رانت خواران حکومتی تنھا در سه بازار 
محصو@ت پتروشيمي، سيمان و آھن 

ميليارد تومان با@ می کشند  3000سا@نه   
رانت خواری و رانت جويی فصل مشترک 
بنيادگرايان طرفدار بازار و دولت گرايان 

                           .     اقتدارگراست
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nations, respect for human dignity, capable and intelligent management,  
capable of establishing trust and unity between the Iranian people and different 
ethnic groups in Iran with the help of cooperative attitude of Iranian National 
Armed forces, strong belief in the necessity of separation between 
religion/ideology and politics. In brief, a deep love and interest in serving great 
Iranian nations and its children, women and men. 

Prerequisite 3 

TGIE in total harmony with the will of the Iranian people considers its duty to 
make necessary arrangements and coordination with lawyers, experts and 
interested individuals in order to organise the Constituent Assembly. It is within 
this assembly that the constitution, which is the pillar and the cornerstone of 
future elections and referendums in the country for government, parliament and 
legal bodies, will be prepared. 

Prerequisite 4 

In order to create a sincere atmosphere and mutual trust in the current volatile, 
critical and momentous situation, we, as the members of TGIE, once again 
promise the Iranian people that by calling all political groups, organisations 
with different tendencies, together and cooperating with them we will try hard 
to eliminate the atmosphere of fear and suspicion that threatens the task of 
emancipating our motherland and the victory of the great Iranian people. We 
promise not to resign even for a second from perseverance and serving the task 
of building a bright future for all Iranians. We promise not to stop even for a 
second from endeavouring in this path. Therefore, we request your participation 
in this struggle and ask for your opinions about this national task our request 
from you is, while assisting the Iranian people and TGIE, to let us know your 
suggestions and criticisms. Let us add here that the Constitution and the Charter 
of TGIE will be released very soon. 

Mr. Ali Befroei 

Co-ordinator for the Iranian Government in Exile 

The Universal Declaration of Human Rights 
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General Outline of The Transitional Government of 
Iran in Exile (TGIE) 

A-Definition 

Following the overthrow of the Islamic Republic of Iran by the Iranian people, 
the Transitional Government of Iran in Exile (TGIE hereafter) for quick and 
urgent filling of the power vacuum within Iran embarks on its governmental 
duties and administering tasks. Members of this government, considering 
themselves as servants of the Iranian people, knowing the problems and dangers 
facing such a heavy responsibility, swear to the Great God and to their national 
commitments that together with the Iranian people, they will stand firmly 
against blind massacres, anarchy, lootings and destruction of private and public 
properties. They will also firmly stand against disintegration of the country and 
the presence and interference of foreigners in Iranian internal affairs, something 
that Iranians are highly sensitive to and strictly against.   

TGIE through establishing national, social and economic security under the 
sacred three colour flag of Iran will start implementing, in a fundamental way, 
the universal principals of Declaration of Human Rights within the country. 

Prerequisite 1 

Following the establishment of necessary security within the country TGIE is 
unconditionally committed to a referendum for defining the nature of the future 
Iranian government. It is also committed to an election for electing the members 
of the future Iranian government. Both actions will be totally free and fair and 
under the supervision of well known Iranian and International figures. 

Prerequisite 2 

 TGIE has founded its activities on democracy, legitimacy and public 
communications. Therefore, while assisting the Iranian nation in its fight for 
freeing the country from internal criminals, it distances itself from political or 
anti-national fractions. Hence, TGIE is shaped by different beliefs and 
inclinations existing in the core of the Iranian society. The key and main 
properties of the servants of TGIE is as follows: Patriotism, proud to be Iranian, 
be willing to serve Iranians and Iran, supporting a non-violent struggle strategy, 
not having a criminal record (with the exception of political imprisonment 
records), freedom loving in a sense to position human individuals at the centre 
of his/her political thought, respect for the right and opinion of others and their 
personal/private territory, peace loving and having strong believe in the 
importance of political, economic and cultural relationships with all other  
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Communiqué No 121, dated 14th Mordad 1388 of High Command of National Army of 
Iran addressed to Armed Forces of Iran. 

In the name of God 

No: A,121,01,01      14th Mordad 1388 

Classification: General 

Priority: Very Important 

To all receivers of this communiqué from High Command of National Army of IranSubject: 
Recognition and Approval of TGIE. 

With military Salutes  

Hereby the Armed Forces of Iran are notified to recognise officially the Coordinating Council 
of TGIE, (which is elected by Iranian people and stemmed from patriotic and active elite of 
Iran), immediately after viewing this order of High Command of National Army of Iran. 
Furthermore, The Armed Forces are notified to implement this new decision of High 
Command of Armed Forces and to inform others about  the existence of this communiqué.  

Needless to say the patriotism, integrity and capability of the members of Co-ordinating 
Council in order to emancipate Iran as well as administrate the country and the Armed 
Forces  has been proven for the High Command of National Army. 

It should be noted here that executing the orders of the High Command of National Army of 
Iran is a military obligation. Given the grave dangers threatening the lives and properties of 
Iranians on the part of occupying forces, and also given that the danger of civil war and 
foreign aggression and disintegration of country is very serious and is highly probable, 
therefore timely the implementation of the orders of High Command of National Army is 
regarded as measures towards rescuing the country and is valued by Badge of Honour as well 
as promotion. 

It should be stressed here that any kind of weakness and negligence and disobedience of high 
or low ranking officers and soldiers from the orders the High Command of National Army of 
Iran would be regarded as betrayal to the nation and motherland and as collaboration with 
external and internal enemies. Such actions will be regarded also as misuse of military 
position and uniform and the offenders will be tried and sentenced in military courts. 

In near future the new Announcement and Communiqué of the National Army of Iran will be 
released. It is necessary to explain that the National Army of Iran was established in 1376 by 
the late Colonel Amir Yassaie of 29 Armed battalion of Ahvaz and a number of patriotic 
military individuals. It started operating in a clandestine way for freeing Iran from the hands 
of occupying forces linked to colonial powers. Currently the members of the National Army 
of Iran, either as professional or conscripts are serving under the command of their 
commander. 

Long Live Iran. On behalf of Representative of National Army of Iran, Colonel Cyrus 
Razmjou 
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Recall to Iranian Students & Cultural Activists 

In the name of the emancipation of Iran and the civil liberties, find hereby a TGIE request 
addressed to all the students and human right activists to reinforce the cohesion in their 
organisations and programmes to become more active participants in the general uprising of 
Iranian people.Today, Iranians from all walks of life, including the intelligentsia, 
professionals and human right activists are highly determined to free Iran from the hands of 
occupier Islamic regime and restore their legitimate rights in their homeland.  

This recall and the positive response to it by students and cultural activists, is especially 
important today, because Iranians believe that without the presence of these educated and 
enlightened elements within the administrative, executive and advisory bodies of TGIE, is 
deprived of the necessary knowledge wisdom and experience to pave the way for the struggle 
and final victory of Iranian people. 

These sectors of Iranian population, who are engaged in the fight against the evil of the 
Islamic regime, have always been severely suppressed by the regime’s mercenaries. 
However, they have never resigned from this moral and national duty. This participation is a 
practical way to overcome divisions and to exit from the policy of “divide to rule” by the 
servants of colonial powers. 

Thirty years of disintegration, scattered struggles with a hope of receiving support from 
foreign powers and lack of confidence in the ability of Iranian nation to put up a united front 
to defeat the occupying Islamic regime; and more importantly a false illusion and trust in the 
reformist faction of the regime and its various supporters has resulted in the loss of life of 
hundreds of thousands of  political and human right activists and freedom fighters and created 
more obstacles in the struggle for freedom in Iran.  

Today the criminal elements of the Islamic Republic have taken to unprecedented crimes 
against the Iranian people. In addition to the variety of horrendous tortures inflicted on 
prisoners, they have unashamedly raped many political and non-political  men or women 
activists in prisons. 

Today no dignified and wise Iranian is ready to see even one more offspring, student, teacher, 
lecturer, scientist and media reporter  captured, tortured and to made disabled by the dirty 
hands or the bloody knives of these colonial mercenaries. In these bitter and bloody days, 
with the dawn of TGIE in the Iranian sky, dark clouds of divisions and ominous plot of 
colonial powers and their mercenaries are being swept away by the storm of collective 
wisdom of all Iranians. Whilst they are being pushed far away, the post-emancipation breeze 
of freedom is already blowing and being felt. This is deriving from the wisdom and 
determination of Iranian nation in taking back their occupied motherland. 

Therefore, given the highly sensitive situation within the country and the necessity of 
prevention of further massacres and lootings and in order to defend the lives, properties and 
human values of our compatriots, we request all students and cultural activists in the first step 
to answer the questionnaire of TGIE ASAP and to send it to the following email 
address:dolatemovaghat@yahoomail.com 

Mr. Ali Befroei, Co-ordinator for the Iranian Government in Exile 
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Recall to Iranian Workers 

We the Transitional Government of Iran in Exile, while supporting the struggle and the 
demands of the Iranian working class, in the name of rescuing the country, the nation and 
establishing social justice and security on the basis of democracy, hereby requests the Iranian 
working class to be prepared for nationwide strikes. 

The postponement of the demands, the plundering of the fruits of the labour of the working 
class and the villagers, and emerging poverty and humiliation resulting from the tyranny of 
the oppressors and occupiers, is becoming unbearable for the dignified labourers of Iran. 

Given the enormity of the area, the population and the wide variety of natural resources, Iran 
is the richest country in the World. It is therefore not fair that as a result of the personal 
interests of a handful of mercenaries and occupiers, from the ruling clergy to the suppressors, 
our workers and peasants witness the poverty and misery of their beloved families or collapse 
of their family life. 

Iranian labourers are no longer ready to tolerate this situation. They believe they can and they 
deserve exercising the right of self-determination and participating actively in the building of 
the future of their country. Therefore, in order to emancipate the motherland and to take back 
their denied rights from the occupying mercenaries who even dare to inflict physical damage 
on active trade-union activists, the Iranian working class will struggle shoulder to shoulder 
with other sectors of the Iranian nation and united with them will give legitimacy to the 
Transitional Government of Iran in Exile(TGIE). 

This is an intelligent way to take back the motherland and the plundered fruits of their hard 
work from occupying oppressors. Therefore, after necessary coordination with different 
sectors of the Iranian working class and the Iranian people, and on behalf of the Iranian 
nation we are taking the responsibility of administering and fixing the start date of nationwide 
strikes. This date and the way in which the strikes will start will be released in the form of 
official announcement simultaneously with the nationwide protests of the Iranian people. 

Finally, we would like to express our gratitude for the relentless struggle of the Iranian 
working class against the oppressors of the Islamic Republic regime and we salute them. We 
should add here that the nationwide strikes, comprising of the workers of the oil industry, 
telecommunication, army and domestic industries, transport and transportation, trains, 
airports, harbours, shipping, mine, non-governmental sectors are key in achieving victory in a 
non-violent manner and with minimal loss of life. Therefore, you have to increasingly 
strengthen your national unity so that on the promised day you would be able to participate 
responsibly in nationwide strikes to overthrow the oppressors and start exercising control 
over your own destiny. 

Mr. Ali Befroei 

Co-ordinator for the Iranian Government in Exile  
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Recall to Iranian Women for Forming TGIE 

Hereby we request from all active members of movement of Iranian women, 
who constitute more than half of Iran’s population, to participate actively in 
laying the foundation of TGIE and its subcommittees. The importance of 
women’s movement from the point of view of wisdom and seriousness is 
proven for everybody. Your theoretical and practical cooperation with this 
National government will result in increased cohesion of Iranians’ power, either 
men or women. Today, Iranian brave and militant women, like men, are no 
longer ready to tolerate, even for a second, the plunder and aggression of a 
handful of criminal clergy and their mercenaries and to witness the genocide of 
Iranians and Iran. Therefore, TGIE is the only decent and practical place for 
introduction and flourishment of Iranian women from the position of Prime 
Minister and members of cabinet to working in all divisions of TGIE to 
emancipate the country and serving the nation. 

Iranian Women this time like the times before have to believe in themselves and 
bravely participate in this national arena. For, after 30 years of occupation of 
Iran and aggression and anti women practices by the occupiers Iranian women 
have deeply understood that they have to uphold responsibly the flag of struggle 
and shoulder to shoulder to men and sometimes even in commanding front lines 
of the struggle for emancipation of the country and establishment of democracy 
and equal rights for women and men take part more actively. 

Splendid and glorious days can be made and is possible ahead of Iranian men 
and women who are born in one of the richest and most civilised countries of 
the world. This is provided all of us gather around the name and flag of Iran and 
in the process of founding TGIE to be active, responsible and alert.  

At the end we warmly salute the activists of Iranian women’s movement inside 
and outside the country for their brave struggles and wise presence in the was 
against cancerous tumour of colonial powers or the very Islamic Republic. We 
request from all those over 18 years old brave women to answer ASAP the 
questionnaire of the Recall of TGIE and send them over to the mentioned e-mail 
address. Long live Iran and Iranian women movement.  

Mr. Ali Befroei 

Co-ordinator for the Iranian Government in Exile  
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Monday, October 05, 2009 

 
Following reports received from families and lawyers of several juvenile 
offenders which point to their imminent execution, the children’s rights unit of 
HRA has sent letters to judicial authorities demanding a stay of execution. 

 
The following is the text of HRA’s letter. 

 
In the name of God 

 
The Honrable Head of the Judiciary 

 
His Excellency Ayatollah Sadegh Larijani 

 
With sincere greeting we would like to bring to your attention that our organization has 
received reports indicating several juveniles sentenced to death penalty will be executed 
within the next few days. 

 
The honorable judges have ruled Qisis to be carried for them despite the fact that they were 
all under the age of 18 when they committed murder. The ruling is based on Islamic criminal 
law which defies the legal age to be 9 Lunar years for girls and 15 lunar years for boys. The 
ruling comes desite the fact that Iran has ratified Convention on the Rights of the Child. As 
you are aware any international treaty that has been ratified becomes the law of the country 
and should be respected by all judges in their rulings. Article 37 of the Convention on the 
Rights of the Child states: “No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment 
without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below 
eighteen years of age.”      Iran’s record as the international leader in Juvenile execution has 
led to concerns over human rights violations in general and children’s rights violation in 
particular in Iran. 

 
 With this letter he children’s rights unit of HRA would like to express its grave concern over 
the ongoing execution of juvenile offenders. We urge your Excellency to order stay of 
executions and take necessary steps to replace this in humane punishment with sentences that 
result in the rehabilitation of the convict. 

 
Respectfully yours, 

Children’s’ Rights Unit of HRA 
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As explained in the General Outline, the Declaration of Human Rights is the 
foundation of our activities. Thus we promise to give transparent and fair 
services and assistance to our people in their struggle for the emancipation of 
Iran. We also assure them we will continue delivering these services, as our 
high priority is the national duty, based on human rights principles. 

We, therefore request from you, all the Iranians living inside and outside Iran, 
who are against the terrorist regime and government of Islamic Republic 
regardless of belief and ideology who want to participate in the national duty of 
forming of TGIE, to answer the following questions ASAP and send them over 
to the given e-mail address.  

1- Name and Surname  

2-Current and previous occupations, professional and non-professional expertise  

3- Date, city and the country of birth and current place of residence 

4-Do you have an account in FACEBOOK or TWITTER, please give your user 
name in these two accounts. Telephone number and work address are optional 
at this stage. 

5-Why do you think you are a suitable person to lead the cabinet or serve in it 
as minister, or as a member of staff in office or outside it, or as a member of 
News/Press  Financial Team, Crisis Committee and Public Relation Team, or in 
other related teams. Are you ready to work voluntarily in this national service or 
if not how much do you think you should be paid hourly? 

6- If you have a record of current engagement in political or human rights 
activities inside and outside Iran either as individual or in collective way and 
been a political prisoner give us a brief history.  

7– What amount of financial contribution can you on a monthly basis to 
expenses of TGIE or other forms of contribution please specify: 

Send your answers to the following e-mail address: 

dolatemovaghat@yahoo.com 

Mr. Ali Befroei 

Co-ordinator for the Iranian Government in Exile  
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Recall for the establishment of TGIE 

This recall has been issued for all political and human right organisations that 
oppose the regime of Islamic Republic of Iran.  

The internal unit of TGIE following its investigations and the conduct of its 
own opinion polls realised that Islamic Republic has lost all its legitimacy in 
Iran.  That is to say, the majority of Iranian people, far from the war between 
the two Mafioso factions within the regime, are looking for democracy and they 
strive for the emancipation of their motherland. They also wish to establish a 
transitional government in exile for defending the defenceless Iranian people. 
Therefore, the internal unit of TGIE is releasing this recall inside and outside 
the country.  

However, as we know, it is not possible to organise and hold primary meetings 
for electing Prime Minister and other members of the government in Iran. 
Likewise it is not possible to hold meetings and press conferences, as the chance 
of success of such measures is zero. Considering this, we decided to overcome 
this problem by taking advantage of the situation outside the country and to use 
it for our benefit. 

Within the International law’s legal framework there is an important principle 
regarding the right to defend against terrorism and aggression of illegitimate 
fascist governments to its people. Within this framework the coordinating 
division of TGIE has increased and will continue its efforts towards establishing 
a government of national reconciliation in order to avoid violence and 
bloodshed and in order to submit power to representatives of Iranian people.  



 

 

 شماره يک سال اول  The Government of Iran in Exile      ويژه نامه دولت موقت در تبعيد ايران

TG
IE  

33  

 

We would like to announce to the world that we do not 
accept the Islamic Republic of Iran in any shape or form. 
The root of terrorism should be completely removed from 
Iran. 

 The Iranian nation deserve a secular and democratically 
elected government.   
 

                  
 

Ali  Befroi 
Co-ordinator for the Iranian Government in Exile 

Contact us                                                          

 Telephones: +44(791)6352 889 +44 (753)6676 522         

Fax: +44 20 8418 5791 

E-mail: dolatemovaghat@yahoo.com                                                

Web: www.dolatemovaghat.org 

Postal Address: UNIT-M1, 5 BLACKHORSE LANE 

WALTHAMSTOW, LONDON, E17 6DS, UK 
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