روﺳﯿﮫ در روﯾﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ دوران
اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﺣﻤﻠﮫ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻠﺐ اوﺳﺘﯿﺎ و واﮐﻨﺶ
روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ
از ﺧﺎک ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﮭﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
روﺳﯿﮫ ﺑﻨﺪازﯾﻢ ﮐﮫ روزﮔﺎری ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد
ﺑﻼواﺳﻄﮫ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی رﺳﯿﺪ و ﺑﺎز ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻟﺐ ﺑﮫ ﻟﺐ
!؟ ﺷﺪﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ دﯾﻮار ﺑﮫ دﯾﻮار !؟ ﺑﻼﺧﺮه وﻗﺎﯾﻊ دھﮫ
ﻧﻮد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﮭﻮرﯾﮭﺎی
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮی و ﻓﺮاغ اﻓﺘﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و روﺳﯿﮫ و ﺣﺎل
ﯾﮫ ﭼﻨﺪ اﺿﺎﻓﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫ دارﯾﻢ و اﻟﺒﺘﮫ در ﺧﺰر ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ھﻨﻮز دورا دور ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ آب ﺑﮫ آب
ھﺴﺘﯿﻢ !!؟
روح و رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد اﺳﺘﺎدم ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ھﻤﺸﮭﺮﯾﻢ ھﻢ ﺑﻮد و ﻗﻮﻣﺶ ھﻢ ﻣﺤﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ
در ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ زﻧﺠﺎن و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮔﺎھﺎ
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﮐﮫ ھﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ راھﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﮫ را و اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺷﮫ ای از ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﮫ و درس ﺑﮫ ﻣﻦ ھﺪﯾﮫ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ
اوﻟﯿﻦ دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎرغ ﺗﺤﺼﯿﻞ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻘﻮل ﺧﻮد ﭘﺎ رو ﺧﺮاﺑﮫ ھﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد در ھﻨﮕﺎﻣﮫ
ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺟﮭﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ داﺷﺘﻢ درس ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﭘﺎس ﮐﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ادای دﯾﻦ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ درس را
ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد و روزھﺎی ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫ را زﻧﺠﺎن ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﮫ ﻏﺮوب ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ و ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﮫ ﺧﯿﻞ داﻧﺶ ﭘﮋوھﺎن را ﺳﺎﻏﺮی ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮود و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک ﺑﻮد و ھﻢ اﺳﺘﺎد ﺑﮫ ﺣﻖ اﺳﺘﺎدی ﻣﯽ ﮐﺮد در درس او ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻼف دروس دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﻧﻤﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮔﻮش ﺑﻮدم و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺲ !؟
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1370ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﻮذ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ اوﺿﺎع روﺳﯿﮫ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺣﺎل ھﻤﭽﻮ ﻣﻨﯽ ﺟﻮان
ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﺎل ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪن ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎم ﻣﯿﮭﻦ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﮐﮫ اﮔﺮ ھﻤﺘﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن در
اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻗﺪرت اﯾﻨﮑﺎر در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان وﻗﺖ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﻓﮭﯿﻢ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺑﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎراﻧﯽ ورزﯾﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺘﻢ اﯾﺮان وﻗﺖ ﻗﺪرت ﻣﯽ داﺷﺖ و ﺗﻮان ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدان اراﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻏﺎرت رﻓﺘﮫ در ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎی را !!؟
روزی اﺳﺘﺎد در ﺑﺤﺜﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﮫ ﭘﻨﺪارﯾﺪ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻧﮫ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ روﺳﯿﮫ ﻣﻘﻄﻌﯽ ھﺴﺖ روﺳﯿﮫ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﻮده و ﺑﮫ دوران
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ !؟
از رﯾﺸﮫ ھﺎی و ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آن دوره ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و از ﺗﻼش ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ارﺗﺶ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻀﺒﻂ و از
روح ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺮدﯾﺘﻤﺎن و اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا رو ﺑﮫ ﻏﺮب داﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﻮر ﭼﺮا ﮐﮫ او
ﺷﮑﺴﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و در ﭘﯽ ﺟﺒﺮان آن ﺑﻮد و ﺑﻮاﻗﻊ درد را ﯾﺎﻓﺘﮫ و در ﭘﯽ درﻣﺎن درد ﺑﻮد  .ﭼﮫ درد ﻧﺎک اﺳﺖ وﻟﯽ ) وﻟﯿﻌﮭﺪ ( ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺮدن روح ﺳﺮﮐﺶ و ﻋﻨﺎد آﻟﻮد ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﻒ ﺷﻮد ﺑﺮای دوره و آﻣﻮزش رژه !!؟
اﻣﺮوز در ﺑﺮش ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫ ﺳﮭﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ دوره ﻗﺎﺟﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯿﮫ ﺗﺰاری را و ﭼﮫ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ آن ﺟﻨﮕﮭﺎ را
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در آن ﺟﻨﮕﮭﺎ دﺷﻤﻦ را ﺷﮑﺴﺖ داد و آﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺳﮭﻮﻟﺖ در ﭘﻨﺪار را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد داﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز در ﺑﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ آن زﻣﺎن ﺑﮫ اوﺿﺎع اﺷﺮاف ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﮫ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺒﻮد !!؟ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﮫ اﻧﺪازه ﯾﮏ رﻋﯿﺖ درک از ﻣﻘﻮﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﺻﻼ اوﺿﺎع ﻣﯿﮭﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ
رﺳﺪ ﺑﮫ در و ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﯾﺎ ﻓﺮﻧﮓ و ﺟﮭﺎن !!؟
اﮔﺮ ﻧﺎﻣﮫ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺳﻔﯿﺮ ﺧﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻠﺖ و ﻣﯿﮭﻦ در ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﺮان ﻧﺨﺒﮫ ﭼﻮ
اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﺒﻮده ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮐﮫ اﺣﻤﻘﮭﺎ ﮐﻔﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده ﻧﮫ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ !!؟
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ھﻤﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﮫ ﺳﻌﺪی آﻧﮭﻢ ﺑﮫ ﺳﺪھﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﮫ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺖ آﻣﻮزﻧﺪ و ﺧﻠﻖ ﺧﯿﺮ دھﻨﺪ
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﻼد اﺳﻼم  ،ﻧﮫ ! ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده ﺗﻨﮭﺎ ﺳﯿﺎﺣﻤﺎن ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﻓﺮﻧﮓ ﮐﺮده ﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ﺣﺎج ﺳﯿﺎح اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻤﺪان ﯾﺎ ﻣﺤﻼت
راه اﻓﺘﺎد و رﻓﺖ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺳﺮ از ﻓﺮﻧﮓ در آورد ﺑﮫ دوره ﻧﺎﺻﺮی از ﻗﺎﺟﺎر !!؟
ﺑﻌﺪ ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺪ و ﻗﺼﮫ از ﺑﻼد ﻏﺮب ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﭼﮕﻮﻧﮫ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﮐﺎر ﻧﯿﮏ آﻧﮑﮫ از ﺧﻮد ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ
آری اوﺿﺎع اﯾﺮان آﻧﺮوز وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻋﺸﺎﯾﺮی و اﯾﻠﯽ و ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ ﺑﺰرگ ھﻤﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ روﻧﻘﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﮫ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻧﺪک و ارﺗﺰاق ﺑﮫ ﻓﻼﺣﺖ اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف !!؟
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻢ ھﻨﺮ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺲ و ﺑﮫ ﺧﻮد ﻏﺮه ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ھﺎ ﻧﺰد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﻟﯿﺪه اﯾﻢ وﻟﯽ واﻗﻊ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ
ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻼب ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺣﺘﯽ  10ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ھﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎر روﺳﺘﺎھﮭﺎ ﺣﻤﺎم ﺧﺰﻧﮫ داﺷﺘﯿﻢ و ﮐﺲ از ده و دھﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻌﻮر
ﻧﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﻤﺎم ﺳﺎزد و ره ﺧﺰﻧﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﮕﯿﺮد !!؟ ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭼﮫ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮد از ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺑﮫ ﻗﺮﯾﺐ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﮫ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ای ﮐﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ادای اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﻣﯽ آورد ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرد !!؟ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻋﻠﻢ و ﮐﺪام ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺮد !!؟
ﺑﺎ آن ھﻤﮫ ﭘﮭﻨﮫ و ﮐﺮاﻧﮫ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺟﻨﻮب و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﮫ ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﻧﮫ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر !!؟
ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻼح ﺳﻨﮕﯿﻨﻤﺎن زﻧﺒﻮرک ﺑﻮد ﺑﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ﺗﻮپ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﭼﺎﻟﺪوران درﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﮫ ﻏﺮب
آورد در ﺟﮭﺖ رﻓﻊ اﺳﺘﻀﻌﺎف !!؟ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﮫ درد ﻣﺎ ﺗﺤﺠﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻧﺴﺎن دارﯾﻢ و ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺧﺮاﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ
ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺑﮫ رﻣﻞ ﺑﻮد و اﺳﺘﺨﺎره و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﮫ ﻏﺎرت اﻓﻐﺎن داد و ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺘﺠﺎوز ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﺳﺮش رو ﺳﯿﻨﮫ ﻧﮭﺎدﻧﺪ!!؟
ﺣﺎل ﺑﮕﺬار اﻣﺮوز ﺑﮫ ﮔﺰاﻓﮫ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﮫ ﺗﺤﻤﯿﺮ ﺧﻮد و ﺑﺎورﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﻠﮫ ھﺎی ﻋﻠﻢ ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﯾﻢ و ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺎﺳﺖ !!؟ ﺧﺐ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ و ھﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل و روز ﻣﺎ !؟؟؟
از دوره ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ و ﻓﺮﻧﮕﯿﮭﺎ ﮐﮫ ﻋﺰم اﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ارﺗﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺳﻼح ﮔﺮم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﭽﺎره ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﮐﮫ
ﭼﮫ ﺧﻮن دل از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺘﺸﺮﻋﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد  .ﺑﺮای ﻧﺒﺮد و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺮوی آﻣﺎده و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺮوز
ﺷﺪه ﻻزم ھﺴﺖ ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﭼﻨﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻔﺖ ﺧﻮر ﻣﺘﺤﺠﺮ ﻧﺠﻒ ﻧﺸﯿﻦ ﻓﺘﻮا و ﺣﮑﻢ ﺟﮭﺎد دھﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷﺪه ﺑﻼد ﮐﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﻼد اﺳﻼم ﯾﻮرش
آورده ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ !؟ و ﻋﻮام ﺑﮫ ﺑﻮﻗﭽﮫ ای ﻧﺎن و آﻧﭽﮫ از ﺳﻼح ﺑﮫ ﮐﻒ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻮب دﺳﺘﯽ و داس و ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﺑﯿﺶ
ﻧﺒﻮد ﻋﺰم ھﺠﻮم ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ دوم ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﺸﺮوی روﺳﯿﮫ ھﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﮭﺎی زﻧﺠﺎن
اﻣﺮوز ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اردو ﺑﮫ ﺧﻮی و ﻣﺮاﻏﮫ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﻠﺢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺮزﻣﺎن را ارس ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﮐﻠﯽ ھﻢ ﺧﺮاج
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ روس ﻣﯽ دادﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺑﮫ !!؟
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ آن دوره و اﮔﺮ اھﻞ ﺧﺮد و داﻧﺸﯽ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﺎﺿﻞ ﺑﮫ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ
ھﻤﺎﻧﺎ اﻓﺴﺎر آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ دراﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻠﺪ اﺳﻼم ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آن ﺑﻠﺪ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﮫ روس ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻧﺸﻮد و اﯾﻀﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد !؟
اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﺦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮫ داﻏﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﻮاد ﺧﺎن ﺑﮫ ﮔﻨﺠﮫ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺮق ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺪ و آن
ﺷﯿﺮ ﻣﺮد و رزم آور ﺑﮫ ﺧﻮن ﻏﻠﺖ ﻧﺨﻮرد و ﺷﮭﯿﺪ ﺳﺘﻢ ﺷﻮد !!؟
اﻣﺮوز ﭼﮫ ﺳﮭﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ دﻓﺎع از ﻣﯿﮭﻦ ﺑﮫ آن زﻣﺎن !؟ و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎرھﺎ ﮐﺮد ﮐﺎرﺳﺘﺎن !!؟ اﺷﺮاف اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن دوره ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻼی اﻣﺮوز ﻣﯿﮭﻨﻨﻤﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﮫ اﻣﺮوز وﻗﺖ دارای ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﺧﻮﻧﺪی ﻣﺘﺤﺠﺮ اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﺑﻼ ﺳﺮ ﻣﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﮫ دوره ﻗﺎﺟﺎر آورد و ﻣﺸﺮوﻃﮫ !؟

اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ !؟ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاھﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺖ در ﺑﺮش زدن ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮭﻦ و ﭼﮫ ﺳﮭﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ درﻣﺎن دردھﺎی زﻣﺎن ﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻠﺖ اﻣﺮوزﻣﺎن ﭼﮫ آﺳﻮده و ﺑﯽ
ﺧﯿﺎل ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮭﺎﺳﺖ !!؟
ﻓﻘﻂ دﯾﺮوز ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اﯾﺮان ﻣﺎ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد اﻣﺮوزﻣﺎن ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﭼﮫ ﺑﯽ ﺧﺮداﻧﮫ ﮔﺮو داده اﯾﻢ اﻣﻮر ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب !!؟ اﮔﺮ دﯾﺮوز روس ﺑﻮد اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻣﺮوز ﺷﺪه روس و ﭼﯿﻦ و ﻏﺮب ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻧﮕﻠﯿﺲ !!؟
آﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ؟ ﭘﺲ ﮐﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼل ؟ ﮐﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﮫ ﻏﺮﺑﯽ ؟
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮭﻨﯽ را ﺑﮫ ﮔﺮوﮔﺎن داده اﯾﻢ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺪرت و آن ﻗﺪرت ﺗﺎ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ !!؟ ﭼﮫ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ دﺳﺖ ﺑﻮس روﺳﮭﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺠﺎوزﺗﺮ ﺑﻮده و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻟﺬت از
ﺗﺠﺎوزش ﺑﺮده اﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻤﺰه و ﮐﺮﺷﻤﮫ اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻮم ﺑﮫ اوﺳﺖ !!!!؟؟؟ وﻗﺘﯽ درک واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺐ ﻏﺎﻓﻞ از ﮐﻨﮫ ذات ﺣﻘﯿﻘﺖ
ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻄﺒﻊ  ،اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﻟﺬت ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺑﺒﺮد ﺑﺎ ﻏﺮب ﮐﻨﺎر ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ھﻨﻮز درس ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎر درﺳﺖ ھﻤﺎن روﺳﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺮاد از ﻣﺎﺳﺖ !؟ از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ !؟
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺳﺮاغ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﮫ روزﮔﺎری آﻏﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﺮﻓﺶ در آورد و ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ !؟ آﻏﺎﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی رزﻣﯽ
ورزﯾﺪه ای داﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻣﯽ داد و اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﻣﺮگ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮا ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﻧﺒﺮد آﺧﺮ
ﮐﮫ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﮫ ھﺮ روی اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﻣﻮر ﻣﯿﮭﻦ ﺣﺎل ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﺎم ﻣﯿﮭﻦ ﺑﺮ ﭘﮭﻨﺎی
درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﺮاﻧﮫ داﺷﺖ !!؟ و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺰرگ !؟
از ﺳﺎل  1381در ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻮرس ) ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز ( ﺑﮫ ﺷﻌﺒﮫ ﺑﺎﮐﻮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدم ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن و ﺣﻮاﺳﻢ ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ) ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺟﻤﮭﻮرﯾﮭﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ( ﺧﺼﻮﺻﺎ
اوﮐﺮاﯾﻦ و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺷﻮاردﻧﺎزده وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در ﺷﻮروی ﺣﺎﻻ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرش ﺑﻮد را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم و اﺣﻮال ﺳﺎﮐﺎﺷﻮﯾﻠﯽ ﺟﻮان ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ک گ ب ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻏﺮب در آﻣﺪه ﺑﻮد ﺟﮭﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻮی ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد را ﻧﯿﺰ رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدم !؟ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺨﻤﻠﯽ و ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﺮخ در ﺳﺎل 2003
ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺮب ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﮫ ﺑﺎﮐﻮ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺟﯿﮭﺎن دﺳﺖ ﺗﻔﻘﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪ و ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و اﯾﺮان
ﻣﺎ را ﺗﻨﺒﯿﮫ ! در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﮫ از اﯾﺮان ھﻢ ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ ﺑﻮد و ھﻢ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺖ ﺑﮫ ھﺮ روی ﻏﺮب در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ
ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی دﺳﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﮑﮫ روﺳﯿﮫ ھﻨﻮز اھﺮم ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺧﻮد ﺑﺮ
اروﭘﺎ در دﺳﺖ داﺷﺖ و دارد  .ﺳﺎﮐﺎﺷﻮﯾﻠﯽ از ھﻤﺎن روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرش و ﻓﺴﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎورش ﻣﯿﺮاث روﺳﯿﮫ ﺑﻮد را داﺷﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺑﺨﺎزﯾﺎ و اوﺳﺘﯿﺎ ﮐﮫ وﻋﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺶ ﺑﮫ ﺧﺎک ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن داده ﺑﻮد داﺷﺖ و ﺑﮫ
دوره ﭘﻮﺗﯿﻦ ﮐﮫ ھﻤﭽﻮ ﭘﺪر ﺳﺎﮐﺎﺷﻮﯾﻠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ک گ ب ﺑﻮده ﺑﮫ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد و در ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻧﺎﺗﻮ در آورد ﺗﺎ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرش را از ﺗﻌﺪﯾﺎت روﺳﯿﮫ ﻣﺼﻮن ﺳﺎزد و ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻧﯿﺮو ﺑﮫ ﻋﺮاق و اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎی وﺳﯿﻌﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ھﻢ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎ از دﯾﺪ ﻣﺴﮑﻮ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﺒﻮد  .ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺗﯿﻦ از ﻗﺪرت ﮐﮫ ﺑﻮاﻗﻊ زﯾﺎد ھﻢ دور ﻧﺮﻓﺘﮫ و ﺳﺎﯾﮫ او ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮ ﮐﺎخ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺎﮐﺎﺷﻮﯾﻠﯽ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺂزﻣﺎﯾﺪ در ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن اوﺳﺘﯿﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮد و اﺑﺨﺎزﯾﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻠﺐ
ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺨﻤﻠﯽ !؟ ﺑﮫ ﻏﻔﻠﺖ از ﺳﻮی ﻏﺮب وﺳﻮﺳﮫ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪی از ﺳﻮی
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ھﺮ روی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﮐﺎﺷﻮﯾﻠﯽ ﻧﺎﭘﺨﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﺸﻮرش را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﺳﭙﺎرد و ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﻗﺪرﺗﮭﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﺴﺖ و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭼﺎﻟﺸﯽ دراز ﻣﺪت !؟
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﭼﮫ رﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ !؟ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﺷﻮاھﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ رژﯾﻢ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی
در ﺑﮫ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن داده ﺗﺎ ﮐﮫ در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻏﺮب از اﯾﻦ ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد روﺳﯿﮫ
ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺪ !؟ اﻟﺒﺘﮫ رژﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ راھﺒﺮد اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب داﺷﺘﮫ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺎ
ﻏﺎﻓﻞ ﺗﻦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮدن ﻣﮭﺪی ﺻﻔﺮی ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ رژﯾﻢ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺰر و ﯾﺎ
اﺧﯿﺮا ھﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﮫ ای رژﯾﻢ دﻗﯿﻘﺎ از اﯾﻦ روی ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !؟

در ﺑﺤﺮان رواﺑﻂ روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﮫ ﺑﺎزی دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮭﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﮫ اﺳﻔﻨﺎک اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم
آﺳﯿﺐ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ  .ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻘﺎﺑﻞ را ﺗﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎ
و ﯾﺎ اﺧﯿﺮا ﻗﺮاردادھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ دﻓﺎع ﻣﻮﺷﮑﯽ !؟
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ روﺳﯿﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی ﻗﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ و آﺳﯿﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺳﯿﻊ داﯾﻤﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺳﻮی ﺗﺎﺗﺎرھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭼﭽﻨﮭﺎ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ دو اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ.
روﺳﯿﮫ از ﺳﻮی دوﻟﺘﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺗﻌﺪی ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ دوره ای از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان در دوره آﻏﺎﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻏﺎﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﯾﻦ روﺳﯿﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺖ و ﺷﮑﺴﺘﻤﺎن داد و ﻗﻔﻘﺎز ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮد !؟
در دوره ای ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز اﯾﻦ روﺳﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺖ ﺟﺎن دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﮫ در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﮫ واﺗﺮﻟﻮ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و ﺑﺪ ﻓﺮﺟﺎم ﮔﺮدد !؟ اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻧﺎﺑﺎوراﻧﮫ ﺑﺮ
ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﮭﺎی ﻣﺴﮑﻮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﺮ زﯾﻦ اﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮر ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد در ﺷﮭﺮ ﺳﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد !؟ در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ھﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی آﻟﻤﺎن
ھﯿﺘﻠﺮی ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دروازھﮭﺎی ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل وﻟﯽ ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ روﺳﯿﮫ
ﺑﮫ رھﺒﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ھﻤﺎن ﮔﺮﺟﯽ ھﻢ ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺎزه ھﯿﺘﻠﺮ ﻧﯿﺰ از
ﺑﻮﻧﮑﺮ و ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ !؟ اﯾﻦ از آن ﺟﮭﺖ ﮔﻔﺘﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ روﺳﯿﮫ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ !؟ اﻟﺒﺘﮫ ﻏﺮب ﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻒ
اﺳﺖ و ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﮭﺎﯾﯽ روﺳﯿﮫ ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ﭘﮭﻨﺎورش ﭼﮫ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﮫ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﮫ روﺳﮭﺎ از آن ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزان ﻗﮭﺎری ھﻢ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻄﺌﻤﻦ ﺑﮫ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺤﺮ وﯾﮋه دارﻧﺪ و ﺑﯿﺨﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﺮھﮭﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﭼﯿﺪه اﻧﺪ !!؟
ای ﮐﺎش اﺳﺘﺎد زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﻮد ﺟﻠﺪ دوم ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﻮذ ﺷﺮق و ﻏﺮب در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ !؟
اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﭼﻮن اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﻢ ﻣﯽ داﺷﺖ و ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻔﯽ در ﺣﻘﻢ داﺷﺖ و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ آن ﺷﺎدروان ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  1379در روزﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﮫ ﯾﺎد آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻏﻢ وﺟﻮدم ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ آﺧﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ !؟ اﺳﺘﺎد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﮫ دوره رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ
دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎل ﺑﺎ آن ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎﻧﮫ از ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻤﺮ ﻧﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻢ ﻋﺰب ھﻢ
ﺑﻮد و ازدواج ﻧﮑﺮد روح و رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد و ﻗﺮﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺣﻖ
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺳﺎل 1387
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