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جنجال بر سر ترانه “ خلیج فارس”   
خلیل کیوان

مصاحبه  ابی خواننده پاپ فارسی با ایندیپندت در 
باره اجرا نکردن ترانه “خلیج فارس” در کنسرت 
های دوبی جنجالی شد. ابی می گوید “خواننده 

است و سیاسی نیست.”

کشور  آن  در  چیز  همه  که  ایران  مردم  برای 
سیاسی است، قابل درک است که چنین اظهاراتی 
پذیرفتنی نباشد. قابل فهم است که این توجیهات 
ابی با توجه به اینکه او در کمپین “ نه به جمهوری 
اسالمی” مشارکت داشته است قابل قبول نباشد 

و با واکنش روبرو شود. 



ترانه “خلیج همیشه فارس” یک ترانه سیاسی، ملی 
گرایانه، عظمت طلبانه و در تقابل با همسایگان 
عرب است. این ترانه در خدمت نفرت افکنی و 
نزاع  بیار  از یکدیگر و آتش  انسانها  جداسازی 
ارتجاع عرب- فارس است. در خدمت جمهوری 
اسالمی است. از اینرو ناسیونالیست ها؛ سلطنت 
طلبها و رسانه های حکومتی نظیر تسنیم در این 

جنجال همسو شدند.

برخالف تنفر پراکنی ناسیونالیستی، آنچه قدوسیت 
دارد، انسان، حرمت و حق و حقوق اوست. برای 
ناسیونالیسم علقه های کاذب از جمله نام “خلیج 
فارس”  مهمتر از حرمت انسان و زندگی مسالمت 



جغرافیایی،  های  نام  است.  همسایگان  با  آمیز 
طی  عرضشان  و  طول  حتی  و  کشورها  اسامی 
تاریخ دستخوش تغییرات شده اند، اما حماقت 

ناسیونالیستی همچنان پایدار مانده است.  

تعصبات  غرق  فارس”  همیشه  “خلیج  ترانه 
تصمیم  هم  آیندگان  برای  است.  ناسیونالیستی 
گرفته است که نامی همیشگی باشد. در آینده 
تحت  ایران،  همسایگان  و  ایران  مردم  بسا  چه 
این خیلج  برای   دیگری  نام  بخواهند  شرایطی 

انتخاب کرده و از این تعصبات گذر کنند. 
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سنگر رقص و شادی در کردستان  
نسان نودینیان 

احضار و بازداشت ده ها شهروند ُکرد در رابطه با 
برگزاری مراسم نوروزی. 

حکومت اسالمی تاب تحمل و دیدن شادی مردم، 
رقص های زیبای زنان با لباسهای رنگی و بدون 
حجاب در مراسمهای سال نو و نوروز را نداشت و 
به این دلیل در پیرانشهر، نقده، سنندج و مریوان 
تعداد زیادی را دستگیر کرد. به روشهای تهدید 
و ارعاب و احضار متوسل شد تا بلکه بتواند مانع 
و  بشود،  ای  توده  جشن  های  مراسم  برگزاری 
موفق نشد. در کردستان صدها مراسم برگزار 



شد. فضای کردستان پُر از شادی و رقص بود. 
چادر سیاه و حجاب وجود نداشت. رقص مشترک 

زنان و مردان بسیار برجسته بود.

دستگیری های رژیم اوج عصبانیت و دشمنی با 
شادی است. در کردستان برای رژیم مساله فقط 
موزیک  و  و شادی  زنان  رقص  با  بودن  دشمن 
نیست. ترس از وجود اتحاد و نزدیکی های میلیونی 
است که مردم به بهانه های مختلف به نمایش 
میگذارند. ترس از دست در دست داشتن زنان 
اسالمی  فرهنگ  کُل  یعنی  این  است.  مردان  با 

جمهوری اسالمی به فنا می رود.

ترس حکومت اسالمی واقعی است. به همین دلیل 



فعالین  میزند.  وسیع  های  دستگیری  به  دست 
مراسمهای  این  سازماندهندگان  و  اجتماعی 
باشکوه را تحت فشار قرار میدهد. سیاست تهدید 
و ارعاب حکومت اسالمی ناکارآمد است. مدت 
زمان نسبتا طوالنی است که دیوار خفقان حکومت 
اسالمی درهم شکسته شده است. مردم با اتحاد 
و برپایی تجمعات می توانند و قدرت آزاد شدن 

دستگیرشدگان را دارند.
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گروگانگیر و ضررهای مالی- سیاسی  
کیوان جاوید 

یا  اقتصادی  با هدف بهره گیری  گروگان گیری 
جمهوری  مقام های  که  است  موضوعی  سیاسی 
قلم  چند  تنها  کنند.  نمی  پنهان  را  آن  اسالمی 
آزادی  ازای  در  پول  دریافت  طویل  لیست  از 
دریافت  بنید.  می  اینجا  را  ایران  در  گروگانها 
رهایی  برای  دالر  میلیون   ۷00 و  میلیارد  یک 
دالر  میلیون   ۳00 دریافت  رضاییان؛  جیسون 
در ماجرای گروگان گیری در سفارت آمریکا؛ 
دریافت جریمه نقدی ٢۸۵ هزار دالری و آزادی 
کلوتید ریس شهروند فرانسه. و آخرین مورد، 
نازنین  دریافت ۵1۵ میلیون دالر برای آزادی 



زاغری و انوشه آشوری.

گروگانگیری برای حکومتهای گروگانگیر تماما 
ضرر است. رابطه دنیا با چنین حکومت هایی همان 
می شود که حاال در رابطه با جمهوری اسالمی 
می بینبم. یک حکومت منزوی با دشمنان جهانی 
بیشمار. رژیمی که نمی تواند در بارزار جهانی 
ادغام شود. سرمایه خارجی جرات نمی کند وارد 
بازار کار چنین کشوری شود. میلیونها مهاجر و 
توریست که در شرایط عادی می توانستند مبالغ 
سرشاری پول وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، 
رفت و آمد به چنین کشوری را قطع می کنند. 
گروگانهای آزاد شده در دادگاههای کشور خود 
شکایت کرده و رژیم گروگانگیر را به پرداخت 



پرداخت  کنند.  می  محکوم  کالن  های  جریمه 
این جریمه ها از دارایی های کشور مربوطه در 

خارج برداشت می شود.

گرونگانگیری  باثبات،  حکومت  یک  برای 
موضوعیتی ندارد، اما برای حکومتی که عمرش 
را از امروز تا فردا محاسبه می کند و میداند عمر 
درازی ندارد، البته چاره ای جزء گروگانگیری؛ 
ترور و کشتار مردم باقی نمی ماند. راه مقابله 
باج  پرداخت  البته  حکومتی،  چنین  با  جهانی 
نیست. انزوا و بایکوت همه جانبه چنین حکومتی 

است.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


