
  !کند افروزد شرکت نمی بر حکومت اسالمی  که جنگی  کردستان در

 ـ «!تهديد خانم کلينتون و سکوت احزاب کردی» تحت عنوان پور آقای فرخ نعمت ی هنوشت ـ پيرامون

  ناصر ايرانپور

  

در نشريات چاپی التی را مقاهر از چندگاهی   باشد که می در خارج از کشور کردستان و ايرانپور يکی از فعاالن سياسی  آقای نعمت

انسانی  ،«انجمن قلم»اعتبار مقاالتش و عضويتش در   به مورد بحث وی را ی همقال ی همن تا مطالع.  سازد و الکترونيکی منتشر می

 ی هو در هيئت دبيران نشري) اکثريت(عضويتش در سازمان فدائيان خلق ايران اعتبار   به  ويژه  بهگرا، غيرسطحی و  فکر، ژرف خوش

بر هم ريخت؛ ای  تا اندازهتصور ذهنی مرا  وی و هشدار کوتاه   اما اين مقاله. دانستم و سوسياليست و دمکرات میچپ  «نالينآکار »

را در   برای نخستين بار نوشته  آن هنگام کههمين سبب   به. اخير ايشان نيافتم ی هبرشمردم را در نوشت  صفاتی کههيچکدام از    چرا که

سايت سازمان متبوع ايشان   از آن او نيست، لذا به  است و اين نوشته  اشتباهی رخ داده  ديدم گمان کردم که «الت وروژههب»سايت 

تحت عنوان  مدتها پيش ايشان  ای که دو مقاله  نماند که  ناگفته  البته. است  وی نوشتهخود واقع   را به  نخير، اين مقاله  رفتم و دريافتم که

ضعفهايی جدی از  از زدند و دل نمی  نيز چندان چنگی به بودند  نگاشته «بازخوانی جمهوری کردستان»و  «ر کردستانرئيس جمهو»

تغيير  و «عطف نقطه»اخير ايشان را   اما اين هشدار کوتاه. برخوردار بودند یهای درون حيث متديک، منطق و استدالل و فاکتها و داده

است،   نام گرفته) «ناسيوناليسم ايرانی» جعالً  که( «ناسيوناليسم»سمت    راست سياسی و به به گرايش ، بطور مشخصسمتگيریملموس 

 ی همبارز»سمت   بينم و در نهايت به هيچ عنصر دمکراتيک و مثبتی را در آن نمی  که  هطلبان سلطنت «خواهی وطن»سمت گرايشات   به

، نيستندآشکار از آن   فاعد به قادرهم ورد و امروز حتی کسانی چون فرخ نگهدار بار ببارآ نتايج فاجعه  ، گرايشی که«ضدامپرياليستی

  . کنم ارزيابی می

  

  :گويند ايشان می. پور بپردازيم و مبانی فکری آقای فرخ نعمت «اشتباهات»  تر به اندکی مشروح ، ا اين مقدمهبحال 

 .است  هسخن گفت «ايراننابودی »ينتون از خانم کل .1

 .است «اصل ماندگاری زندگی در کردستاننابودی »و  «محو هميشگی مردم»  و ايرانی «هفتاد ميليوننابودی »  وجهاين سخنان مت .2

 .هستند «ملت ايران»کردها هم بخشی از  .3

 .اند نموده «تهديدات»در مقابل اين  «احزاب کردی سکوت معناداری» .4

 .اند ر دادهرا انتشا «متونی اعتراضی»بسياری از نيروهای اپوزيسيون ايران  .5

  

  :  ، بدين معنی کهفرضهای فوق درست نيستند ها و پيش هيچکدام از داده  بايد گفت که

 است،   نابودی کرده  را تهديد به «ايران»خانم کلينتون   نه .1

 است،  «اصل ماندگاری زندگی»و  «محو هميشگی مردم»و  «یهفتاد ميليون ايران»نابودی   اين سخنان متوجه  نه .2

 هستند،  «ملت ايران»بخشی از  کردها  نه .3

 اند و  کرده ی اختياراحزاب کردی سکوت معنادار  نه .4

  . اند انتشار داده...  و   ، اطالعيه چون اعالميه «متون اعتراضی»بسياری از اپوزيسيون ايران   نه .5

 

  اسالمی «جمهوری»  کلينتون عليهتهديد  ی هزمين پيشو  واقعی مضمون

تهديدات و تحريکات   ايشان تنها به دوماً و. را ايران  است و نه  را تهديد کرده «يرانجمهوری اسالمی ا» مشخصاً اوالً هيلری کلينتون

. «قرار دهد، وی را نابود خواهد کرد  اگر جمهوری اسالمی اسرائيل را مورد حمله»  است که  است و گفته  حکومت ايران پاسخ داده

افروزيهای آن  حکومت اسالمی و جنگ  ؟ آيا بايد بر عليهاسالمی است يا آمريکا «جمهوری» اصلیافروز  آيا در چنين صورتی جنگ

  ! کانديد انتخاباتی؟ يک نيمه  داد يا بر عليه  اطالعيه

  . آورد می  کرده قول را قيچی پور نقل چرا آقای نعمت  برانگيز است که در ضمن سوال

ايران و دولت آمريکا معرفی  «ملت»زاع اسالمی و آمريکا را بعنوان ن «جمهوری»کشمکش  ايشان چرا  پرسيدنی است که همچنين

آيا اين کار تعمدی صورت . است  کلی از قلم افتاده  اسالمی به «جمهوری»ايشان فاکتور   کوتاه ی هدر نوشت  ، چرا کهاست  نموده
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اسالمی  «جمهوری»ها تن  ينا هر حال،  به. دومی آن صادق باشد  اميدوارم که ؟است  يا گرفتاريهای زندگی آن را تحميل نموده  گرفته

ملت »ترين جناحهای اپوزيسيون ايران نيز حکومت اسالمی ايران را  راست  کنم که تصور نمی. نامد می «ملت ايران»خود را   است که

پور گوی سبقت را  اما آقای نعمت. معرفی کندخود را چپ و دمکرات و سوسياليست   نيرو و يا کسی که  برسد به  د، چهنبنام «ايران

  . است  ز راستها نيز ربودها

نيز ايران را  «ملت»بدتر، از آن  ت واز قلم انداخ نبايد  که اسالمی است «جمهوری»يکی از دو طرف اين کشمکش  رويي،هر   به

 .آن نمودوکيل و وصی 

  

 آمريکا و حکومت اسالمی ايران ی هجنگ احتمالی حکومت اياالت متحد ابعاد

اعتقاد   به. مردم ايران  عليه  تهديدات و تحريکات حکومت اسالمی ايران است و نه  يدات پاسخی بهشد، اين تهد  گفته  همانطور که

  جنگی هم رخ دهد، اين جنگ نه  اما چنانچه. جنگی بين آمريکا و ايران دربگيرد، بسيار اندک است  در آينده  من احتمال اينکه

ای و  شريانهای هسته  و متوجه  بسيار موضعی و کوتاه  افغانستان، بلکه عراق و ی هشيو  جنگی کالسيک، رودرو، زمينی و حتی به

محو »در اين جنگ و  «نابودی هفتاد ميليون ايرانی»لذا سخن گفتن از . سياسی و اقتصادی حکومت ايران خواهد بود نظامی و احياناً

  جهانی اول و دوم هم نصف اين جمعيت کشتهدر عرض دو جنگ . باشد می  اغراقهايی بغايت کودکانه «اصل زندگی در اين کشور

  آمار خود نيافزوده  ی خواهند بود را نيز بهاحتمال از قربانيان چنين جنگ  پور جمعيت مردم اسرائيل را که آقای نعمت  نشدند، تازه

 .)مردم آن ديار انسان نيستند  انگاری از سر تعمد نباشد و ايشان فکر نکنند که اميدوارم اين سهل. (است

  

  «ملت ايران» ی هافسان باز هم تکرار

پور در  آقای نعمت  در  مقابل بايد پرسش نمود که آيا «رد بخشی از ملت ايران نيست؟مردم کُ»مگر   پرسند که پور می آقای نعمت

است؟   از سوی ديگر نبوده «ايرانی»از سويی و شووينيست  کُرداخير بين روشنفکران  ی هجريان نزاع فکری دست کم يک ده

ـ از چند   باشد؟ غيراز اين است که اين ترمنولوژی کدام طيف فکری و سياسی ايران می  اين ادبيات متعلق به  پرسيدنی است که

جناح  و شووينيستها و کالً) ها» گرا ملی»(طلبان و ناسيوناليستها  حکومت اسالمی ايران، سلطنت  بگذريم ـ متعلق به  استثنای کوچک که

، کرد  است يا نه «ملت»ايران   بزنيم که  هم چانه «کُردانجمن قلم »پور عضو  باشد؟ آيا ما بايد با آقای نعمت در ايران می راست سياست

با ، «ايران يک ملت است»  ثابت کند که   تاکنون هيچ انديشمندی بطور جدی موفق نگرديده  من معتقد هستم که! ؟ است يا نه «ملت»

 «سازی ملت»نظری شووينيسم و دکترين   از دستگاه  اين واژه  دانند که می  کنند، هر چند که را می ادعااين  پور آقای نعمت اين وصف

بوجود  «اقوام و مليتها») پور قول آقای نعمت  به(از  «ملت»بر طبق کدام تعريف علمی   پرسيدنی است که. گيرد می  رضاخانی سرچشمه

کنند؟ تکليف چيست اگر خود  زير چتر قانون يک کشور زندگی می  دهد که را تشکيل می انسانهايی ی همجموع «ملت»آيا  .آيد می

از يک فرهنگ و تاريخ واحد برخوردار هستند؟ آيا ما در ايران از يک   شامل انسانهايی است که «ملت»باشد؟ آيا   قانون مورد مناقشه

ساختگی است و شامل تنها بخشی از  همين تاريخ بخشاً  کهتاريخ و فرهنگ واحد برخوردار هستيم؟ مگر بحث بر سر اين نيست 

بار همين  يکی از عواقب فاجعه  اين است که  اند؟ مگر نه شود و تاريخ واقعی بخشهای ديگر را از آن سانسور کرده ايران می

کردن آنها در   ذوب و آسيميلهمنظور   به ،از خلقهای مختلف  از يک خلق، بلکه  آنهم نه تنها ،کشی کشی و فرهنگ زبان «سازی ملت»

تاريخ و فرهنگ من زد و اما  ی هريش  به  تيشه  رضاخان ميرپنج را از آن خود بدانم که «سازی ملت»است؟ آيا من بايد   خلق حاکم بوده

پرسی  روح و روان و همه گويد، می  رنه  که  ، آنگونه«ملت»بدانم؟ آيا   را از آن بيگانه  و سوريه  تاريخ کردستان ايران و عراق و ترکيه

 واحد و مشترک هستم؟ بر ی هو صاحب يک اراد «ردملت کُ»من   توان در يک رفراندوم گفت که نيست؟ آيا آن هنگام می  هر روزه

د؟ باش  تواند برای آن وجود داشته ؟ آيا استدالل جدی می نامند و کردستان را نه می «ملت»پور ايران را  معياری آقای نعمت  چه اساس

چپ و سازمان   گويند که ايشان می  حق تعيين سرنوشت ملل داشت يا اينکه  توان اعتقاد به می آيا بر اساس چنين مبنايی اساساً

ايران ندارد؟   است و ارتباطی به  همسايه  است و اين حق مربوط به  طلبان بوده و حق با سلطنت  بوده  متبوعش از اين لحاظ نيز در اشتباه

ای است جديد  پديده «ملت» باشد، چون اصوالً  توانسته و نمی  نبوده  باشد که  بوده «ملت»اعتقاد من، اگر در اعصار کهن هم   ايران، به

ی روبرو شد، ا در کشورهای شرقی با شکست مفتضحانه  ای است که شد و پروژه رايدپد  بعد  و از انقالب کبير فرانسه به

، يعنی متشکل از اعضای يک فرهنگ و قوم واحد و )اتنيکی( «ملت فرهنگی»  است، نه  نبوده «ملت» سال اخير 80خصوص در ال علی

پيدايش جنبشهای ملی در مناطقی چون کردستان و آذربايجان و . ، يعنی متشکل از شهروندان برابر حقوق)يا سياسی( «ملت مدنی»  نه

زبانی،   کردستان از بسياری لحاظ ـ من جمله  برای نمونه  هاينک. خوزستان و ترکمنستان و بلوچستان گويای اين واقعيت است
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ملت . کاهد بودنش نمی زبان ايران دارد، چيزی از ملت مردم فارس  ويژه  فرهنگی، تاريخی ـ قرابتهای بسياری با مابقی مردم ايران، به

ملت »رضاخان هم قادر نگرديد   ضييقاتکمااينکه ت(و حکومت نيست   نخبهآن ذهن اين يا  ی هاختردو پ  ای مکانيکی و ساخته پديده

را بر اساس يک زبان، يک فرهنگ، يک دين، يک مذهب، بر اساس زيرپاگذاشتن حقوق مدنی، سياسی و کلکتيو مردمانی  «ايران

ملت قبل از هر چيز از هويت و ).  آنان، تعلق نداشتند، بتراشد دين ، بخوان«رسمی»دين   به  اين دليل که  به چون کردستان مخصوصاً

برعکس آن، اين . باشد  تواند وجود داشته در ايران وجود ندارد و نمی  يکسان ی هاين هويت و اراد. آيد مشترک بوجود می ی هاراد

ريزند و  خيابانها می  ربايند به را در افريقا میاوجالن   آيا مردم مشهد از اينکه .شود می  وضوح ديده  بهدر بخشهای کردستان   اراده

  شاهد آن بوديم؟ آيا دو سوم محتوای نشريات استان فارس مربوط به... در مهاباد، سنندج و   زنند، آنطورکه تظاهرات می  دست به

پيش شاهد آن بوديم؟ آيا مردم در سالهای   ويژه  در نشريات کردستان ايران به  است، آنطور که  رويدادهای کردستان عراق و ترکيه

قلع و قمع شدند و  «ايران»خيابانها ريختند و شادی کردند و از سوی حکومت   اصفهان در طرفداری از قانون اساسی فدراتيو عراق به

پور، ما همچنان  نعمت اما برای آقای. است  شده  و نوشته  مکرر گفته در مورد آنها زياد است وبسيار ها » آيا»از اين  ...يا مردم مهاباد؟ 

چرا اگر چنين است جنبش ملی در کردستان وجود دارد و اين چنين از   پرسند که رضاخانی هستيم و از خود نمی «ملت ايران»جزو 

ستم   گويند که ايشان می  يا اينکه .کند پيدا می «ملت»معنا و مفهومی در داخل يک   و اساساً ستم ملی چه مقبوليت برخوردار است

  !؟)گويند ايران می «ملت»مناديان و مدعيان   آنطور که(ی هم وجود ندارد و اختراع بيگانگان است مل

  

  خانم کلينتون «تهديدات» و احزاب کردی

 نامزدانتخاباتی است و هنوز حتی  توریدرون حزبی کانديدا ی هخانم هيلری کلينتون سرگرم مبارز  است که در جريانافکار عمومی 

گيرد،  انتخاباتی صددرصد جدی نمی در مبارزاتی حرفهای چنين کانديداهايی را و جريان هيچ کس. نيز نيست حزب متبوع خود

  . نيز در مورد محتوای آن صادر کند  مجزا ی هو اطالعي  اعالميه  اينکه  برسد به  چه

ادعايی خانم کلينتون بر  «تهديدات»ر مورد را دهای اپوزيسيون  هها و اطالعي پور ليست اين اعتراضات و اعالميه ای کاش آقای نعمت

خود آقای  «نالينآکار»من سايت . هايی هستند صيغه  تا مردم ببينند اينان چه ،گذاشتند در اختيار افکار عمومی می «ايران»  عليه

شايد مقصود آقای . تمخانم کلينتون نياف «تهديدآميز»سخنان   ای بر عليه و اعالميه  پور را وارسی کردم و در آن اطالعيه نعمت

متحد  ی هجبه» ی هاست و البد عضو بالقو  هم شده » ضدآمريکايی»تازگی   به  ها باشد که داريوش همايون «اپوزيسيون»پور از  نعمت

  .«خلق

و  پور ـ نظر يکسانی در ارتباط با نزاع و کشمکشهای حکومت ايران وانگهی، احزاب کردستان ايران ـ بر خالف ادعای آقای نعمت

در قبال آن بسيار روشن است و ادبيات   له سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ـ کومه  برای نمونه موضع. ندارند  اياالت متحده

در برخی از روزها دو سوم اخبار . باشد میاين کشور   های ادعايی احزاب کردی به آمريکا و نزديکی  آن پر از تبليغات بر عليه

اين نابسامانيها و قتل  ی هگويا مسبب هم  اذهان که  به  است و انداختن اين تصور اشتباه «کشتار در عراق»  مربوط به  له مه تلويزيون کو

بنابراين غلط يا درست، ! اين اشغال  اين کشور است بر عليه «مردم ی همبارز»بينيم  را در عراق می  ها هستند و آنچه عامها آمريکايی

  اشد و از نظر آنها دور ماندهب ،پور ، چون آقای نعمت«ملت ايران»تواند مورد نکوهش مدافعان  نمی  القاعده علی  آنها موضعی دارند که

  . باشد

و  «ايرانی»ناسيوناليسم  ی هو هر دو حزب دمکرات کردستان با عينک راستگرايان  له طيفهای ديگر کومه  اما واقعيت امر اين است که

اين درست   و صد البته. کنند کشمکش آمريکا و حکومت ايران برخورد نمی  به «تیان ضد امپرياليسمبارز»و  «ملت ايران»مدافعان 

ضديت حکومت   دانند که آنها می. کنند در دام شعارهای ضدآمريکايی رژيم اسالمی ايران نيافتند درستی تالش می  آنها به. است

های  طلبي جاه  مردم ايران، بلکه  نه  ايران است، ضديتی است کهاسالمی ايران با آمريکا ضديتی ارتجاعی و ضد منافع مردم 

همين نزاع،   برخورد آنها با بسياری از مقوالت، از جمله. دارد  کننده ايدئولوژيک و امپرياليستی خود دولت ايران در آن نقش تعيين

با  با منافع ديگر مردم ايران ضديت ندارد، اما الزاماً  منافع ملی و استراتژيک مردم کردستان ايران است، منافعی که ی هاز موضع و زاوي

  . باشدتواند  نمینيست و آوا  هماز اين منافع  «ايرانی»قرائت ضددمکراتيک ناسيوناليسم 

از   بحث گرمی با يکی از استادانم که  رژيم صدام حسين وارد جنگ شد، من در دانشگاه  آمريکا بر عليه  آن هنگام که:  خاطرهيک (

من موضعی ضدآمريکايی . و از بنيانگزاران حزب سبزها هم بود، داشتم) گرا صلح(ای روزگار چپ و سوسياليست و پاسيفيست قض

دمکراتهای آن هنگام آلمان و ژاپن مخالف اين  انقالبيون و کمونيستها و سوسيال شمانظر   آيا به»: وی پرسيد. جنگ داشتم و ضد

حکومت  شماکند و آنها را از شر فاشيسم اين دو کشور نجات دهد؟ آيا   حکومتشان حمله  آمريکا به قول شما امپرياليسم  به  بودند که

آمريکا در اين جنگ   مشکل من اين است که.  نه»: گفتم «!؟دهيد طرفدار آمريکا ترجيح می مثالًيک حکومت   صدام حسين را به
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مگر اما . گوئيد درست می  که  البته»: وی پاسخ داد « .ی مردم عراق نيستکند و در پی دمکراسی و رهاي تنها منافع خود را دنبال می

. منافع خاص خود است ی هدمکراسی و رهائی بياورد؟ اين کشور تنها در انديش شماشود غير از اين باشد؟ چرا آمريکا بايد برای  می

باشيد؟   کشور منافع مشترک و مقطعی داشته توانيد با آن اما آيا شما در ضديت با معجون فاشيستی چون صدام حسين هم نمی

ها کار  ويتنامی  شود بگويد که خودی خود قابل نکوهش است؟ آيا کسی ـ حتی در آمريکا ـ پيدا می  وانگهی، مگر هر جنگی به

آمريکا و متفقين را  نمودند؟ و يا امروز کسی از مردم آلمان و ژاپن و ايتاليا دولت  آمريکا مقاومت مسلحانه  اشتباهی کردند بر عليه

  هر حال عليه  ويرانی گرديد؟ خوب، اکنون نيز دولت آمريکا به  کردند و باعث اين همه  کشورشان حمله  چرا به  کند که متهم می

کردستان  کشتار انقالبيون مخصوصاً  به  ، سالهاست که قرار داده  را مورد حمله  دو بار کشورهای همسايه  جنگد که دولتی می

و ماهيت را   اپوزيسيون توان براندازی اين رژيم با اين سابقه  آيا در شرايطی که.  را خلق کرده است  هچلبحپردازد و فجايعی چون  می

اين سخنان موضع  « ...ای ـ اين کار را انجام ميدهد؟  هر دليل و انگيزه  ـ حال به  ندارد، ما بايد در مقابل حکومتی ايستادگی کنيم که

 اپوزيسيون ايرانیبرخی از   امروزه  اين درحاليست که. رژيم عراق را تغيير داد  من با جنگ آمريکا بر عليه ی هگون مخالفت آن

آن   به ها آمريکايی ی هحمل  به  و بالواسطه  و سنی و ناسيوناليستهای عراق از همديگر و از مردم را باوسطه  عام اسالمگرايان شيعه قتل

 )!!دانند مربوط می کشور

 

  ؟ ايران و اياالت متحدههای حکومتاحتمالی کردستان و جنگ 

  دانم و به می  مسلحانه ی هاالصول ضدجنگ و حتی مخالف جنگ چريکی و مبارز خود را يک انسان پاسيفيست و علی  من بالشخصه

  لذا چنانچه. کنم تلقی میشرکت در جنگهاي استعماری، امپرياليستی و بين کشورهای ارتجاعی و ديکتاتوری را نادرست   ويژه

سرباز حکومت ايران در اين   هر حال به  روی دهد، به  من جنگی بين حکومت ايران و حکومت اياالت متحده ی هخارج از ميل و اراد

ی چيزی جز دفاع از حاکميت حکومت اسالم  که » ميهن هزاران ساله»و  «ملت ايران»نام دفاع از   جنگ ارتجاعی و امپرياليستی به

يقين . باشد   رژيم ايران آتش آن را برافروخته و ميدان آن را تعيين کرده  ايران نخواهد بود، تبديل نخواهم شد، آنهم در جنگی که

گوشت دم توپ طرفين تبديل   به نيز کردستان ايران  ويژه  حکومت ايران رخ دهد، مردم ايران و به  جنگی بر عليه  چنانچه  دارم که

طبق برداشت من از افکار . جنگ روشن شود ی هگر اوضاع خواهند ماند، تا نتيج اتفاق آنها نظاره  اكثريت قريب بهنخواهند شد و 

از داخل و   رژيم ی هخارج از کشور ـ بدليل قطع اميد از تغيير اوضاع و استحال «اپوزيسيون»عمومی داخل ايران، مردم ـ برخالف 

از با و ب. خود را برای دفاع از حکومت ايران سپر نخواهند نمود ی هسين ، لذااند ار اميد بستهتغيير از خارج بسي  توسط اپوزيسيون به

اعتقاد من مردم   شد احتمال آن بسيار بسيار ضعيف است ـ به  گفته  همانطور که  اگر چنين جنگی دربگيرد ـ که  شود که  گفته  شفافيت

  لذا به. حکومت ايران از آن ظفرمند بيرون آيد  اند، نفعی در آن نخواهند ديد که کشيده  دهه  در اين سه  دليل رنج بزرگی که  ايران به

 ی هحاکميت را در بعد نظامی وسعت نيز بخشند، تا شايد حمل  خود بر عليه ی همبارز  خصوص مردم کردستان تالش خواهند نمود که

از   ارزيابی عينی  شد اميد و آرزوی من نيست، بلکه  گفته  که  آنچه. از شر آن خالص شوند  آن حکومت سببی گردد که  آمريکا به

 . افکار عمومی داخل است

********* 

 افروزد برمی  ی کهاحتمال در جنگ و دنافت گستراند، نمی حکومت اسالمی ايران می  کالم، مردم کردستان در دامی که ی هخالص

در   از جملهتبليغاتی آن   بوق و کرنای دستگاه  آنها بر اين امر واقفند که .د، حتی در کارزار تبليغاتی و مقدماتی آننکن شرکت نمی

را  زندگی  گسيخته از لحاظ تورم لجام  ويژه  به  امروزه  کهباشد  میشان  ها از مشکالت واقعی انحراف کشاندن اذهان توده  خدمت به

  . است  کرده  تباهآنها بر 

پور با اين ادبيات و ترمولوژی را  نعمت فرخ آيا اين هشدار آقای  ماند اين است که می در ذهن من بدون پاسخ  پرسشی که  و اما

 .دوران آقای فرخ نگهدار تلقی نمود «ضدامپرياليستی ی همبارز»  نوستالژی و رجعت ديرهنگام به ی همثاب  توان به نمی
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