راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادی اﻳﺮان از »راﻩ ﺣﻞ ﻋﺮاق« ﻧﻤﯽﮔﺬرد!
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻣﺪرس

ﺷﻨﺒﻪ  ٩اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ١٣٨۵ـ  ٢٩ﺁورﻳﻞ ٢٠٠٦

ﻣﻘﺎرن ﻳﮏ ﺳﺪﻩ ﭘﻴﺶ در اﻳﺮان ،ﭘﺲ از درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺸﺎﻩ و ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاهﺎن و اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺠﻠﺲ دوم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ وﻗﺖ ـ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ـ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻩ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ داد .دﻓﺎع ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﺗﻴﻤﻮر ﺗﺎش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اﻳﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن از ﺁن ﻃﺮح ﺧﺸﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاهﺎن
ﻣﺴﻠﺢ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻖ وﻳﮋﻩای ﻣﯽﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ .ﺗﻴﻤﻮرﺗﺎش در دﻓﺎع از ﺁن ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﺮار
ﻗﻮﻩء ﻗﻬﺮﻳﻪ در دﺳﺖ دوﻟﺖ را ﻣﻄﺮح و ﺁن را اﺻﻠﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از ﺣﻔﻆ ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ داﻧﺴﺖ .او ﺑﺎ اﻳﻦ دﻓﺎع دراﻳﺖ و
ﮐﺎرداﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ دوﻟﺘﻤﺮد و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺮی ﻣﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
دﻓﺎع از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﻗﻬﺮ در دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﮐﺎن ﺁن اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ هﺮ دوﻟﺖ و ﺑﺎور
ﺑﺪان ﭘﻴﺶﺷﺮط ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ هﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺮی در ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﻤﺪاری اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن اﻧﺤﺼﺎر اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻨﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﺁن در ﺻﺪر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﮏ
ﻣﻠﺖ ﻗﺮار دارد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوهﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﺣﺰﺑﯽ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻧﻬﺎدﻩ و از اﺻﻞ ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ و
اﻟﺰاﻣﺎت ﺁن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﻮﻩ ﻗﻬﺮ و ﺳﻼح در دﺳﺖ دوﻟﺖ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻴﺸﻪای ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮازﻧﺪﻩ ﺟﺎﻣﻪ دوﻟﺘﻤﺪاری ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻼل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮوز ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﺷﯽ از ﺧﻮن در هﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﮐﺮد و ﻋﺮب و ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ـ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻋﺮاﻗﻴﺎن
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪﺳﺖ ـ و در ﺳﺎﻳﻪ ﻳﮏ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﻧﺎﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ
در ﺟﺎﻣﻪ دوﻟﺘﻤﺮدی را در اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻃﺮح دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﺳﻼح و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﻴﺮوهﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﺮد ،ﻧﺸﺎن داد .او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻋﺮاق ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ازاﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮار دوﺑﺎرﻩ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﻋﺮاق ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮدﻳﻢ و ﺣﻮادث ﻋﺮاق از ﮐﻨﺎر
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺎﻧﻪای از روی ﺗﺤﻘﻴﺮ اﻳﻦ هﻤﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
رهﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و رد ﻣﯽﺷﺪﻳﻢ .اﻣﺎ درﻳﻐﺎ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻴﺮوهﺎﺋﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺁﻗﺎی
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﺧﻮاب ﺧﻮد رؤﻳﺎی »راﻩ ﺣﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﺮدن اﻳﺮان« را ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ راﻩ و روزﻧﻪهﺎﺋﯽ را اﻣﺮوز ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮدای از هﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﯽ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .و ﺁرزوی »ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﯽ« را ﮐﻪ در ﺧﻮاب و
ﺑﻴﺪاری رهﺎﻳﺸﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺧﻮدروهﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺁﻣﺪو
ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﺁﻧﺴﻮی ﻣﺮزهﺎی ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻼح ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻣﻮﻗﻊ« ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺘﺎزﻧﺪ
و »ﻓﺮوغ« ﺁﺑﺮوﺑﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺎﻓﺮوزﻧﺪ ،ﻧﻴﺮوهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮج و ﺧﻮراﮐﺸﺎن و هﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮهﺎی ﻣﮑﺮرﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻟﻨﺪن و
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق را اﻣﺮوز ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺻﺪام از ﭘﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺁﻳﻨﺪ .ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺒﺮﻩ
اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد در ﻋﺮاق و در اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻧﺎهﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در اﺗﺨﺎذ ﻳﮏ ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺷﻦ و اﺳﺘﻮار در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻳﻦ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎهﯽ اﻳﺮان ،ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را از ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ »اﻳﺮان
ﮐﺸﻮر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ !«.ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ ،ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف هﺰﻳﻨﻪهﺎ و دادن
وﻋﺪﻩ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻧﺪار و در ﺳﻮدای ﻗﺪرت و اﻓﺮاد ﺣﺮﻳﺺ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻴﺮوهﺎ دﺳﺖ درازی ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ در
ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﻣﺮزهﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺟﺮا و اﻏﺘﺸﺎش اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻳﻦ راﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪای ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﺖ در ﮔﻴﺮش هﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ! ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ راﻩ ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ
روان و روح ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ارادﻩ ﻣﺎﻧﺪن هﺰاران ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ را درهﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ .ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺗﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ درهﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺨﻮاهﺪ داد.
ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ و در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﻴﻦ روزهﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ از
ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺮدهﺎ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺳﻨﮕﻴﻦ درﻣﻴﺎن اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻃﺮح ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر اﺣﺰاب ﮐﺮد اداﻣﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺎﻧﺪن اﺳﻠﺤﻪ در دﺳﺖ ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﺮد ﻋﺮاق اﺳﺖ .هﺮدو از ﻳﮏ ﺁﺑﺸﺨﻮر ﺳﻴﺮاب ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی
ﺑﺮای ﺟﺪا ﺳﺎزی ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﭘﻴﮑﺮ اﻳﺮان و اﻳﺠﺎد »ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ« و اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪﻩای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن از
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻳﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ١٣٢۴ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .هﻴﭻ ﻳﮏ از دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺁن ﻧﻴﺮوهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻓﺮهﻨﮕﯽ ـ
ﺳﻴﺎﺳﯽاﺷﺎن ﺑﻴﺶ از هﺮ ﻧﻴﺮوی دﻳﮕﺮی ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ ﮐﻪ در ﻇﺎهﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪة ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻧﺸﺴﺖهﺎ و ﺗﻤﺎسهﺎی ﺑﻴﺸﻤﺎر اﻳﻦ اﺣﺰاب ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻟﻨﺪن از روﻧﻖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻩاﻧﺪ،
اﻣﺮوز ﺑﺎ هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﺁوری اﻣﻀﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺣﺰاب ﮐﺮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﺮوهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم دوران ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر »ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺟﺪاﺋﯽ« وﻓﺎدارﺗﺮ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد و اﻣﻀﺎهﺎ در
اﺻﻞ ﮔﺸﺎدﻩﺗﺮ ﮐﺮدن راهﻬﺎ و روزﻧﻪهﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﺳﺘﺨﻮان ﻻی زﺧﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ« اﻳﺮان و اهﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺮای رﺳﻴﺪن
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .از راﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﻠﺤﻪ و راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی در داﺧﻞ و ﻃﺮح
ادﻋﺎهﺎی ارﺿﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و راهﺮوهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ.

ﺁﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ هﺠﺮی )دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان( در ﺣﻴﻦ ﺳﺎن دﻳﺪن از ﭘﻴﺸﻤﺮﮔﺎن ﺣﺰب
ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﭘﺲ ﭘﺮدﻩ ﺑﺎ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪاﺋﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و درﺻﺪد ﺻﺪور ﻣﻨﺸﻮر و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک و
ﮔﺮدﺁوری ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺪاﻓﻊ و اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد هﺴﺘﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن اﺣﺰاب در اﻳﺮان ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﻓﺮدا و ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻊ ﺁوری اﻳﻦ اﺳﻠﺤﻪهﺎ ﭼﻘﺪر راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻠﯽ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد؟ ﺁﻳﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﭘﺎی ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﺮان را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺑﺎز هﻢ
ﺁﺷﻮبهﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺮزی اﻳﺮان را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و اﻋﺰام ارﺗﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و  ٢۵ﺁذرهﺎ و ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎنهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ؟
ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎدﻣﺎﻧﺎﻧﻪ از ﺗﺄﺳﻴﺲ رادﻳﻮهﺎ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوهﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺁﻳﺎ رادﻳﻮهﺎی »ﻣﻴﻬﻨﯽ« ﮐﺮد و ﺁذری و ....ﻳﻌﻨﯽ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩهﺎی ﻣﺒﻠﻎ و
ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻄﺎﻣﻊ اﺗﺤﺎدﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻮروی و ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩاﻧﺪ؟
اﻳﻦ اﻓﺮاد ،در ﻻﺑﻼی رﻓﺖ و ﺁﻣﺪهﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ و ﺗﻼشهﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻧﻴﺮو و اﻣﻀﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺁزادی و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ اﻳﺮان ،ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ اﺳﻨﺎد و ﺁﺛﺎری را ﮐﻪ در
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺁن ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﻀﻮر دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺎرداﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﻴﻤﻮرﺗﺎش ،اﻳﻦ روزهﺎ ﺑﻪ

وﻓﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺮار دهﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ! ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮﻳﺎ از اﺛﺮ ﭘﺮ ﻗﺪر ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺷﺎاﷲ ﺁﺟﻮداﻧﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎری دهﻨﺪﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ!
»ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﻣﺪاﺧﻼت دو ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ در اﻳﺮان ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺑﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﮐﻤﯽ و
ﮐﻴﻔﯽ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺮﮐﺰی و »ﺗﺠﺪد« ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻳﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻢ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺁن روز ﺑﻪ روز در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻨﺎری ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪ و »ﺁزادی« در راﻩ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان و اﻳﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺪتهﺎ ﭘﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ
را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ،رﺿﺎﺷﺎﻩ ﺑﻌﺪی زﻣﺎﻧﯽ از راﻩ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﺮان ،ﺧﺴﺘﻪ از هﻤﻪ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰهﺎ ﺗﺸﻨﻪ اﻣﻨﻴﺖ و
ﺁرزوﻣﻨﺪ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد .او ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺁن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،در ﭘﺎی درﺧﺖ اﺳﺘﻘﻼل و اﻗﺘﺪار
اﻳﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد«.
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻣﺪرس  ٢٨ﺁورﻳﻞ ٢٠٠۶

