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  هموطن گرامی آقای بابک امير خسروی،
بخش یکم و دوم مقاله شما را در رابطه با انتقادتان از آقای عموئی و یا در واقع ریختن زهر 

ن یک های ملی و بویژه به حزب توده ایران و کوبيدن خود عموئی بعنوا دشمنی به جنبش
از شما، اگر حضرتعالی   نسل بعدبه نظر بندًه. ای اینترنتی خواندمنماد توده ای در روزنامه ه

محرومان جامعه بگيرید، بسيار مفيدتر است، تا به خدمت  تجربيات غنی و دانش تان را در
در واقع در این آخر عمر دیگر در شأن و شخصيت شما . نوشتن این نوع انتقادهای دفاعيه ای

که امکان بدست آوردن آنهم بسيار کم است، در مسيری " جائی و مقامی" نيست، بخاطر هم
بدون شک اگر این نکته بسيار ساده را از این . قلم بزنيد که بخودتان لطمه وارد بياورید

هموطن کوچکتان بپذیرید، احترام من و هزاران مانند مرا نسبت به خودتان بمراتب بيشتر 
 کارتان نيز ثمر بخش تر خواهد بود تا خراب کردن خود و یکی از خواهيد نمود و ارزش
چهار دهه از بهترین ایام "های دیکتاتوران که بنا بفرموده خودتان،  قهرمانان زنده زندان

زندان و تبعيد گذرانده، دشواری و  زندگی خویش را بخاطر پایبندی به آن چه باور دارند، در
دهم  البته بنده به خودم اجازه نمی".  نفس متحمل شده اندمحروميت ها را با سربلندی و عزت
نظر می به عقيده شما این توصيه دوستانه مانند نصيحت ه به حضرتعالی نصيحت کنم و اگر ب
عرضتان برسانم که به به ولی در اینجا یک مثالی باید . رمرسد، بنابراین آن را پس می گي
ئی اش یکی از وزرای سوئدی که در گرد همگویا چندی پي: نظرم در این رابطه ضروریست

ها یا جبهه ملی های ایرانی در سوئد شرکت کرده بود و ترکيب سنی شرکت کنندگان  ليبرال
باال داشته اند، در یک به در آن گردهم آئی را دیده بود، که اکثریت آن ها از شصت سال 

های ایران باشيد، زیرا  ليتشما نمی توانيد نماینده مردم و م: "جمعی از آنان گفته بود که
در اینجا اگر ". جامعه امروزی و جوان ایران اکثرا سنی از سی و پنج سال به پائين دارند

بر بنا. ئله درستی را مطرح کرده اندکامال به این آقای وزیر حق ندهيم، اما در اصل ایشان مس
ن دارد نتوانيم نمایندگی این حضرتعالی و احتماال خود بنده با افکار پنجاه سال پيشمان امکا

شاید شما . های ایران را بعهده داشته باشيم و خود را سخن گوی آنان بناميم قشر جوان مليت
دانم و فقط می خواهم تجربياتم را در اختيار آنان  منکه خود را نماینده جوانان نمی: "بفرمائيد

  انی ارائًهن ادعائی بشود، زمدر اینجا اگر چني". قرار دهم و یا تحریف تاریخ را تصحيح نمایم
تجربيات وتصحيح تاریخ ثمر بخش خواهند بود که صادقانه و بدون کينه و نفرت، نسبت به 

بوی تعفن  نوشته شما اما باکمال تأسف از. فردی و گروهی یا ایدئولوژی خاصی ارائه شود
ه ایران و پيش نفرت، برای مثال نسبت به هم رزم سابق خودتان دکتر کيانوری و به حزب تود

ها بوده اید،  های اقليت که خودتان زمانی عضوی از این مليت از همه نسبت به مليت
اریخ ثبت گویند، قضاوت بی طرفانه در صفحات زرین ت. برخاسته و جدا مشام را می آزارد

به قبل از ادامه یک نکته را باید . اقل در آینده به خطا نرویماميدواریم حد. خواهد شد
 برسانم، بنده نه وصی و نه وکيل آقای عموئی هستم و نه قصد دفاع از حزب توده عرضتان

ایران و رهبران آن را دارم، بلکه می خواهم بدون کينه از هر چيزی یا هر کسی، واقعيت را 
باز هم از حضورتان عذر می خواهم، شما در اینجا با وصف استناد کردن به آرشيو . بيان کنم

جعفر باقر اوف،  قصد و هدف استالين و ميرها و  در رابطه با مليت)روسی آن(دست اول 
ها سال است که  نظير این بيانات تبليغی گوش خراش را ده. چيز تازه ای ارائه نمی فرمائيد

توان از گزارشات مأموران انتليجنت سرویس و سازمان سيا خواند که مرتب نيز توسط  می



ها و  متمنی است از نو مروری بر این نقل قول. جناح راست سلطنت طلبان تکرار می شود
  :جمالت خودتان را بفرمائيد

مایه نهایت تاسف است که آقای عموئی، با وجود اسناد و نوشته های فراوان که به وضوح "
نشان می دهد هم تشکيل یک شبه فرقه وهم سقوط آزاد آن، بدستوراستالين صورت گرفته 

آفای . نقش تجاوزگرانه شوروی را نا دیده می انگاردبود، هنوزماجرای فرقه را اصيل و
، متاسفانه حرف های ساختگی )26صفحه » درد زمانه« ( عموئی در خاطرات خود

حتی چيزهائی ازخود،  و. را تکرارمی کند» تمی ترومناتهدید رسمی « کيانوری درباره 
م شورای امنيت به التيماتو«و حتی » هشدارترومن به استالين« ،» تمیاخطر جنگ « : نظير

 کتابم به تفصيل را در» تمیاتهدید « بی پایه و افسانه بودن !!. را به آن می افزاید» شوروی
  :در بخش دیگر آمده." شرح داده ام

 نقاط مختلف از برای آن مکث می کنم که هم اکنون تشنجات قومی در روی این موضوع از"
اه با تحریکات خارجی، یکپارچگی ایران را کردها، همر جمله در ميان ایرانيان عرب تبار و

  ."کند تهدید می
 رفت، تکرار شما در مورد مسئله آذربایجان و کردستان همان چيزهائی را که در پيش ذکرش

خواسته و بدون جيره و مواجب بزرگترین خدمت را به شاخه راست یعنی نا. فرموده اید
توانيد به  خواهد می هرچه هم دلتان میدراینجا شما . های جهانخوار نموده اید امپریالست

شوروی و استالين و باقر اوف و غيره نثار کنيد و هيچ کسی هم حرفی ندارد، اما در سراسر 
ان و آمریکا که به مراتب باره انگلستلمه نه بد بلکه واقعيت تلخ را در یک کیمقاله حت

ه با اولتيماتوم ترومن به رابط در! تر از شوروی بودند نگفته ایداشغالگرتر و یا تجاوزگر
 149 و 148فردوست، دوست جانا جانی و همکالسی شاه در صفحات  استالين، ارتشبد

یک روز محمد رضا به من گفت که خوشبختانه این رئيس جمهور : "خاطراتش آورده است
 آورده 149پاورقی صفحه  و در" خيلی محکم با روس ها صحبت کرده) ترومن(آمریکا 
.  به استالين داد1946 اشاره به اولتيماتومی است که پرزیدنت ترومن در سال قاعدتا" شده،

  ". فاش ساخت1952ماجرای این اولتيماتوم را ترومن بعدها، در سال 
پس آقای امير خسروی عزیز، اولتيماتومی افسانه ای و ساخته کيانوری نبوده، بلکه آمریکا با 

ا نيروهای مخالفش و از جمله در رابطه با داشتن انحصار بمب اتمی در هر مذاکره ای ب
بعالوه درباره افکار فرصت . خروج ارتش سرخ از ایران، از آن می توانسته استفاده کند

طلبانه همان آقای ترومن که احتماال غير مستقيم مورد حمایت شما است، نيویورک تایمز در 
شهر سياتل ایالت  نوشته اند که ترومن در یک سخنرانی در 1941 ژوئيه 24تاریخ 

اگر دیدیم که : "همان سال، گفته بوده واشنگتن، پس از حمله آلمان هيتلری به شوروی در
به ها برنده شدند  ها برویم و اگر روس ها دراین حمله پيروز شدند، باید به کمک روس آلمان

 از ترجمه". (ها را بکشيم آن تعداد ممکن نيز از ها برویم و از آن طریق هر کمک آلمان
قابل ذکر است که با پشتوانه انحصار ). 52نگارنده و نقل از هورویتس، جنگ سرد، صفحه 

ها   همه چيز را به شوروی1945بمب اتمی بود که آمریکا در کنفرانس پوتسدام ماه اوت 
لذا از کسی مانند ترومن با این طرز فکری که گفته ). 66همان منبع صفحه . (کرد دیکته می

اکنون که حتا خود این آمریکائی ها .  که ایشان جدا تهدید اتمی هم کرده باشندشد، بعيد نيست
به سياست تهدید آميزشان در آن زمان اعتراف کرده اند، شما دیگر چرا می خواهيد با بيان 

متمنی است اگر فرصت کردید، کتاب ! این مسئله، غير مستقيم، از ترومن دفاع کنيد؟
رویتس را بخوانيد، با اطمينان آنگاه بيشتر به واقعيت پی خواهيد دیپلوماسی اتمی، نوشته آلپي

بهرحال، متأسفانه باید گفت، که اگر آمریکا و انگلستان صدها هزار دالر سرمایه گذاری . برد
می کردند، بدون تردید نمی توانستند به آن نتيجه ای برسند که یک شخصيت چپ سابق و 

ت آورده و به احتمال بسيار قوی حتا یک سنت بی معروف با نيروی خودش برای آنها بدس
آقای امير خسروی، شما در جمله بعدی که در . ها دریافت نکرده است قابل و سياه هم از آن



بنده فکر نمی کنم . اقل به کردها کرده ایدق آورده شده، بدترین توهين را حددنباله نقل قول فو
اگر شما کمی . ت خارجی داشته باشندها و کردها در ایران نيازی به تحریکا که عرب

 گذشته خود قربانی انصاف داشته باشيد، خودتان خوب می دانيد که کردها اقال درصد سال
گيری از تجزیه ایران زیاد در ضمن شما برای جلو. ن بوده اندسپردگان آنابيگانگان و سر

می سوخت و ولی پدران شمای نوعی دلشان برای تجزیه کشور ن. سنگ به سينه می زنيد
هائی از این کشور  اجازه دادند که حاکمان تن پرور و ناتوان و بدبخت ایران در گذشته بخش

نمونه بارز آنها، . های احمقانه ببازند و دو دستی تقدیم این چنين بيگانگانی بنمایند را در جنگ
ين بحرین هائی از کردستان و نهایتا سر زم تاجيکستان، افغانستان، آذربایجان شرقی، قسمت

پس احتماال نگرانی حضرتعالی . هائی ازایران بوده اند قبل بخش بود که همه این مناطق در
صورت  آن تواند باشد که در تجزیه ایران نيست، بلکه از دست رفتن هژمونی خلق حاکم می

ها و سيد حسن تقی زاده های امروزی و غيره دیگر قادر  ها و اردالن ه ایغساعد مرا
  . وکيل و نایب السلطنه بشوند ود در دستگاه دیکتاتوران آنان وزیرنخواهند بو

های آذربایجان و  احتمال زیاد آگاهانه وقایع جنبشبه در واقع این نکات و بویژه تحریف 
کردستان در بخش اول مقاله انتقادی شما خطاب به آقای عموئی مرا بيش از هر چيز دیگر وا 

شما بنویسم و در مرحله نخست برای رسانه هائی که پاسخ به  داشت که این مطلب را در
  .ت نهائی به اذهان عمومی برسانندآن درج گردیده، ارسال نمایم که برای قضاو مقاله شما در

نکته اول جو ضد کمونيستی حاکم بر جمالت شما در مقاله و همانطور که اشاره شد، کينه 
ن، دکتر کيانوری که خودتان بيش از و مرز به دبير اول سابق حزب توده ایرا شخصی بی حد
رزم او بوده اید و بر تمام مصوبات آن زمان حزب مورد انتقاد شما، صحه  سی سال هم

ست که ناخود ایران ا های اقليت در نکته دوم موضع تند ضد مليت. باشد گذاشته بودید، می
تر  خلق حاکم پا را فراهای تعداد اندکی از ناسيوناليست  چند گامی هم ازیآگاه، زبانم الل، حت

 متأسفانه این نکته آخر مرا بياد حرف درستی از یک زن قهرمان و پيشمرگه از. نهاده اید
های پيش در یک مراسم عيد نوروز در بحثی دو جانبه بيان  سال کردستان عراق که در

های عرب و فارس و ترک  ماموستا ما با خلق: "ایشان با یک آه سردی گفتند. داشت، انداخت
اما دردسر و . کم ترین مشکل را داریم، آن کمترین هم با دیکتاتورهاست نه با مردم عادی

این مثال واقعا رنج ". مشکل ما با کردهای به عرب شده و به فارس شده و ترک شده می باشد
 حاضریمآور است، زیرا برخی از ماها برای دستيابی به منافع شخصی و زودگذر خود، حتا 

  ! به مليت و هویت خویش پشت کنيم
در اینجا بنده نه قصد جسارتی به حضرتعالی را دارم و نه آنگونه که ذکرش رفت، هيچ قصد 

حزب توده ایران که خودتان عضو کميته مرکزی  دفاعی ازدکتر کيانوری و آقای عموئی و
بدون تردید خوب می داند که هر کسی هم نوشته های بنده را خوانده باشد، . آن بوده اید، دارم

بعالوه بنده استالين و باقراوف و نظير آنان را نيز . من چه موضعی دارم و چگونه می اندیشم
پس فکر نمی کنم کسی، حتا شارالتان . پوست ميش و ناسيوناليست کور می پندارم گرگانی در

 از فرد و گروه و های سياسی نيز جرأت کنند تهمت ناروای دفاع از منافع شخصی و یا دفاع
بنده . ایدئولوژی ویژه و ضد مردمی را به من بزنند وهيچ مایل هم نيستم به کسی تهمتی ببندم

پر مسلم است، برای . کرد هستم و هيچ حقوقی به غيراز شناسائی مليتم نخواسته و نمی خواهم
 سال ها رسيدن به این هدف واال و یک حاکميت مردمی ودمکراتيک بر جامعه ایران، ده

  .آینده نيز در این راه خواهم رزميد صادقانه رزميده ام و در
 هم بنده بنا به وجدان و و) بنا به برخی از نوشته هایتان(بهر حال از آنجا که هم حضرتعالی 

های ایران، می کوشيم مطالبی را بيان  ها و مليت حقوق برابر برای همه انسانبه ایمانم 
 گفتن بجای گذاریم، پس بنظر من هيچ چيز و مطلبی بهتر ازداریم که در تاریخ نام نيکی 

ها به این اهداف  ، اگر به زیان خود آدم هم باشد و دوری جستن از تبليغات و تحریفواقعيت
بنده می خواهم در اینجا اشاراتی به بخش اول مقاله انتقادی شما به . نمی تواند خدمت کند



ای چه بسا شما . ن دو نکته ذکر شده پيشين، بنمایمسخنرانی آقای عموئی، با در نظر گرفتن آ
در آینده تجدید نظری درافکارتان بفرمائيد که باعث خوشحالی همه بشود و این خود گامی 

  .باشد در راه نزدیکی نيروهای صادق و انقالبی اپوزیسيون
ت حاال راهش درس(شود  آنچه که به دکتر کيانوری رهبر سابق حزب توده ایران مربوط می

دیگر تاریخ باید قضاوت کند، که ایشان تمام عمرش را در را بحث من نيست و آن ) یا غلط
ایران محمد رضاشاه و آیت اهللا خمينی هم هيچ  سر آن ماند و در راه آرمانش رزميد و بر

شانسی نداشت که وکيل و یا وزیر شود و عاقبت هم بعد از آن همه تهمت در شوهای 
مسخره، او را مسخ و محبوس و خوار نمودند و نهایتا زجر کشش تلویزیونی چندش آور و 

آقای عموئی هم امروز مانند همه افراد اپوزیسيون دیگر در داخل کشور، در زندان . کردند
بزرگی به وسعت ایران بسر می برد و احتماال نمی تواند دست از پاخطا کند و چيزی هم که 

باشد و یا حتا یک جمله عليه روحانيت جنایتکارش می گوید، باید رنگ و لعاب اسالمی داشته 
و اگر مطلبی هم در رابطه با گذشته می نویسد، فکر نمی کنم قصدا تحریفی در . نيز بيان نکند
 ها، فقط برای هدف خاص خویش حاضر می زیرا ما می دانيم نوعی از انسان. آن انجام گيرد

نگ را به جان بخرند، به این اميد که شوند بسود یک ایدئولوژی، ننگ تحریف و دروغ و نير
 اما این کار در. یعنی پيراهنی هم به آنان داده شود. اگر تحولی بوجود آمد به نوائی برسند

این آخرعمر نه  شأن شخصيتی مانند عموئی نمی تواند باشد و خودش هم خوب می داند، در
 اگر خود شما هم در رأس تیسيستمی که ح انقالب بعدی و در ها بلکه در این سيستم فقط در

آن قرارگيرید، هيچ شانسی برای رسيدن به اهداف شخصی خویش ندارد و خود حضرتعالی 
تأیيد خواهيد نمود که بعد از هر تحول دیگری در ایران، عموئی با سابقه طوالنی توده ای 

ولی در عوض .  یک زیر پيراهن هم بدست نخواهد آوردیبودن نه اینکه یک پيراهن حت
نفی می کنند، نه اینکه شانس " حزب باد"را به سود ایدئولِوژی  انی که تمام گذشته خودکس
پس بنظرم .  پالتو و کاله شاپو هم برتن و سرشان خواهند نمودیرفتن پيراهن دارند، بلکه حتگ

با این . چنين شرایطی مگر دیوانه باشند که دست به تحریف تاریخ بزند آقای عموئی در
اگر . ت که در پشت هر تحریف و دورغ و نيرنگ یک هدف خوابيده استتوصيف روشن اس

" محترم حزب باد"ما واقعا حساب خود را از حساب آن نوع شارالتان های سياسی و اعضای 
که اهداف ویژه ای را دنبال می کنند و در کنار گود نشسته و مترصد فرصتی هستند، جدا 

 خوب می دانيم که هر انسان قلم بدستی قادر است با کنيم و به مسائل واقع بينانه تر بنگریم،
چرخش قلمش از غول سياه، فرشته سفيد بسازد و بر عکس، که بدان وسيله، مسئله را کامال 

اما بنده شک دارم که حضرتعالی چنين قصدی را داشته باشيد و حتما . به دلخواه خود بنمایاند
خود از آقای عموئی فرموده اید، استالين و ولی با این حال در مقاله انتقادی . هم ندارید

داشته اند که آذربایجان جنوبی را به آذربایجان شوروی سابق وصل کنند، یعنی  باقراوف قصد
  :بنده عين جمالت خودتان را در اینجا می آورم. قصد تجزیه ایران را در سر پرورانده اند

  
می  سر آذربایجان شوروی، درباقروف همه کاره  اسناد نشان می دهند آن چه ميرجعفر"

اتصال اش به آذربایحان  سازی آذربایجان ایران و وسوسه ذهنی اش بود، جدا پروراند و
اظهارات ! بود که با خود به گور برد» پدر آذربایجان واحد « :تحقق رویای اش شوروی و

 به باقروف دو هفته پس از ورود ارتش سرخ به هيات ویژه اعزامی به آذربایجان ایران
 باقروف، پرده بر می -انگيزه ها و نقشه های استالين رهبری سرهنگ عزیزعلی اوف، از

رگ های ما یک قطره خون آذربایجانی جاری است، باید دیر یا زود  اگر در« دارد 
، یعنی خلق آذربایجان شوروی را با برادران جدا مانده عزیزشان آذربایجانی های مقيم آن جا

  ."»جبور به اجرای این کار می کندرا م ت ما، ناموس ما، انصاف ما، ماغير ....پيوند دهيم
ولی . اوال امکان دارد باقراوف ناسيوناليست چنين جمله ای گفته باشد و احتماال هم گفته است

های انگليسی ها، دشمن درجه اول ) آرشيو(چيزی که بنده و صدها هموطن دیگر که بایگانی 



ها نيز کمترین اشاره ای به چنين   آنی ایم، بدون اغراق حتبررسی نموده شوروی سابق را
ها یا آرشيو شوروی را  ادعای حضرتعالی و آقای جميل حسنلی، تاریخدان که بایگانی

دوما بفرض اینکه . ، کرده اند)دانم نمی(بررسی نموده و احتماال از سياه سفيد ساخته اند 
 طلبان أسفانه این خصوصيات همه هژمونیاستالين و باقراوف چنين نظری داشته اند که مت

به آن اسناد و گفته شما، می خواسته اند آذربایجان بزرگ و متحد بوده و هست و از جمله بنا
اما شما خودتان بدرستی فرموده اید که گویا پيشه . را بوجود آورند و ضميمه شوروی کنند

ی که از کمک نظامی وری با صداقت چنين هدفی نداشته است و بقول خود شما، هنگام
عصبانيت  استالين و باقر اوف برای دفاع از حکومت خود مختار آذربایجان، مأیوس شده، با

لذا نمی خواسته و در هيچ سند رسمی هم نياورده اند که . خشم عکس العمل نشان داده اند و
ما اگر باز هم بفرض، اینطور نبوده و ش. ایران جدا و ضميمه شوروی شود آذربایجان از

درست می فرمائيد، آیا نباید از خود بپرسيم، چه عواملی باعث می شوند که یک ملتی نخواهد 
آیا شما هيچ ! با ملت دیگری که صدها سال با هم بوده اند، به زندگی در کنار هم ادامه دهند؟

 ان را داشته باشند وشنيده اید که مثال فرانسوی ها یا آلمانی های سویسی، قصد تجزیه کشورش
پس باید ! های همزبان خود، در فرانسه وآلمان، بپيوندند؟ بدون شک نه خلقبه یا بخواهند 

انگيختن احساسات معایب را از بنياد برافکند، نه با تهمت و برعامل را بررسی کرد و 
واقعا . مردمان خلق حاکم و یا با زور شمشير کسی یا ملتی را وا داشت که زیر چتر ما بماند

ها در جامعه بدبخت و   مسائل و به اصطالح انتقادها درد فراوان مردم و مليتطرح این نوع
  .را درمان نمی کندآخوند زده و ناسيوناليست زده ما 

های  ی، آنچه که در رابطه با مليتهشانبهمين دليل بنده فکر می کنم، آقای عموئی کرد کرما
اید فقط بخاطر رسيدن به نتيجه اکنون چرا ما ب. ایران گفته اند تا حدود زیادی درست است

های  دلخواه خود، همان قضيه سياه را سفيد جلوه دادن مطرح کنيم و دراین رابطه جنبش
آب تطهير روی دست دیکتاتوران  آذربایجان و کردستان را کامال وابسته به بيگانگان بدانيم و

 آنها بر هيچکس ها چهره کریه از شکست این جنبش های واقعا جنایتکار که بعد فئودال و
 آقای امير خسروی آیا واقعا شما معتقد نيستيد که بعد از شکست جنبش! پوشيده نماند، بریزیم؟

اگر پاسختان منفی ! ها در آن مناطق شادمان شدند؟ های آذربایجان و کردستان فقط فئودال
ست است، پس بنده متأسفانه برخالف خواست درونيم، باید در صداقت شما بعنوان یک سيا

زیرا آنگونه که از برخی از نوشته هایتان بر می آید، دنبال ! مدار قدیمی و با تجربه شک کنم
تواند  خدمت سلطنت طلبان و آمریکا می کردن چنين سياستی، با نگرانی زیاد باید گفت، در

که نسبت به همرزم سابق خودتان دکتر کيانوری و حزب توده  کينه ای شما با دشمنی و. باشد
. ن دارید، می کوشيد همانگونه که در پيش ذکر شد، از سفيد سياه و از سياه سفيد بسازیدایرا

. آرزومندم که در برخی زمينه های مطرح شده از طرف شما، من مرتکب اشتباه شده باشم
ولی در یک نکته اطمينان دارم که اشتباه . اگر اینطور است از همينجا از شما عذر می خواهم

ق شدیدا از شما انتقاد می نمایم و آن مسئله قضاوت نادرستتان در رابطه با نمی کنم و به ح
ملتی که زنده یاد قاضی محمد در راه حقوقش . های ایران و پيش از همه ملت کرد است مليت

 که 1947متمنی است به اسناد دادگاه تجدید نظر قاضی ها در سال . بيگناه به دار آویخت شد
ها،  پس این نوع بر خورد شما، به مسئله مليت. تشر شده رجوع کنيد سال من58اکنون بعد از 

  .های ایران نخواهد برد انگيز است و ره به اتحاد مليتبی تردید اختالف بر
های ایران و رسيدن به هدف واالی دمکراسی شناسائی  مطمئن باشيد تنها راه آزادی مليت

به اميد اتحاد، .  کثيرالملله ایران عبور کندحقوق آنهاست و آن باید از تونل فدراليسم در جامعه
  های ایران همبستگی و پيروزی مليت
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