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آﺋﻴﻨﻪ داران
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺮاق و ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از زﻧﺪه ﻳﺎد ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻌﺶ ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻳﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از  70ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزات ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر اﮐﻨﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻴﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ وادادﮔﯽ و ﻣﺴﺦ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺳﺮای
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآﻣﺪه!
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﻳﺮان ﮐﻪ ﺟﻮان ﻧﻮازی و ﺻﺪر
ﻧﺸﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮐﺸﻮر ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺎﻟﺐ در ﻟﻬﺠﻪ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﻤﻪ
ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن دل اﻳﺸﺎن ﺷﺪه
و ﺗﻨﺪی و ﺗﻠﺨﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﮑﻤﺎً اﻓﺎده ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ را
ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﻣﺎ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت ﮐﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر
روﺣﻴﺎت ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ و داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮای از
ﺗﻌﺎرﻓﺎت و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺼﻄﻠﺢ و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه راﻳﺞ  ،زﺑﺎن ﺧﻮد در اﻳﻦ
وﺟﻴﺰه را ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺂﻻﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل زﻧﺪه ﻳﺎد ﻋﻠﯽ
ﺣﺎﺗﻤﯽ ﺗﺎ روز ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﭼﺮﺧﺪ!
ﺟﻮان ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﺒﮏ ﺑﺎﻟﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ آن ﭘﻴﺮ ﻏﻨﻮده در ﺧﺎک آﻧﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد
ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت درس و ﺑﺤﺚ و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮﻳﺪه و ﻋﻘﺎل ﺗﻤﻨﻴﺎت دﻧﻴﺎ
را از ﭘﺎی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺒﮑﺒﺎﻻن در ﺷﻮق ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﺷﻴﺎن و
ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر و ﺑﯽ ﺗﺎب ﺳﺮاﻳﺶ ﺳﺮود در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻳﺎﻧﻨﺪ و ﺣﺎل
ﻣﺎ ﺧﺎﮐﻴﺎن در ﺑﻨﺪ اول ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻴّﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه اﻳﻢ و از اﻳﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ
ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻳﻢ.
ﺟﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺻﺎﻓﯽ و ﺻﺮاﻓﺖ و ﺻﺪاﻗﺘﺶ ﻧﻪ در اﻳﺮان ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن
ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺘﻢ ﺳﺘﻴﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻗﻄﻮر ﺗﺮﻳﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ
اﻳﺮان در ﮐﻨﺎر دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع و
اﻓﺘﺨﺎر آﻣﻴﺰ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ
اﻳﺮان ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت آب ﺳﺮدی ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎرزات
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻳﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﺨﯽ آن را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ  24داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﻮر
اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را در ﭘﺎی اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﺸﻮر
دارﻧﺪ.
ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ارﺗﺶ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ:
»ﺧﺪاي ﻣﺤﻮل اﻟﺤﻮل و اﻻﺣﻮل دﻋﺎي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﻨﺎي ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق را زودﺗﺮ از
دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻞ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر ،ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮده و در ﺑﻬﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺑﻬﺎر
ﺑﻐﺪاد را ﻧﻴﺰ ﻓﺮا رﺳﺎﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻠﺖ ﻗﺮار داد« اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﺗﻠﻘﯽ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﻓﺰون ﺧﻮاﻫﯽ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ارﺗﺶ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را
ﺑﻨﺪه ﻧﻮازی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎر
ﺑﻐﺪاد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﺣﻀﻮر و ﺳﻠﻄﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮاق ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺧﻨﺪه
و ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﺑﻬﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ
ﻟﺰوﻣﯽ داﺷﺘﻪ و دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در  16آذر
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﻪ آذر اﻫﻮراﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻳﺮان ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎه
ﻗﺪوم ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮاﺋﺖ از
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﻴﻦ  28ﻣﺮداد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ؟
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮد اﻟﺘﺰام
دارد ﻗﻬﺮاً از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻼﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﺑﻘﻮل
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮدﻳﻬﺎ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دراﻓﺘﺎد و اﻳﺮان را از
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪن! ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻬﺎرﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان
از ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ!
اﺧﻴﺮاً ﮔﻮﻳﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻳﺮان ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺸﻒ ﺟﺪﻳﺪ
ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺟﻬﺎن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ را ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎراداﻳﻢ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳــﺎس ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻃﻠــﺒﯽ و دﺧﺎﻟﺘﻬــﺎی ﻧــﺎﻣﻮﺟﻪ و ﻧــﺎﻣﺸﺮوع و ﺑﻌﻀــﺎً

ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﻳﮑﺎ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎً در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﻬﺪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺟﻬﺎن آزاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار داد.
اﻧﺼﺎﻓﺎً اﻳﻦ ﺣﺮف درﺳﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﺸﺎن ﺳﻬﻮاً ﻳﺎ
ﻋﻤﺪاً ﻧﻴﻤﻪ دﻳﮕﺮ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ اﻳﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد وﺛﻮق
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺪان
اﻫﻤﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ رژﻳﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﻮد
ﻧﺪاده و از آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﺮخ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻓﺎرغ از دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻓﻮﺑﻴﺎی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
ﺷــﺪه اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳــﺘﺎﻧﻪ درﺻــﺪد اﺳــﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ و آزادی در
دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﻳﻬﺎی ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه ! اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻐﻔﻮل در
اﻳﻦ ﮐﺸﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻳﺮان ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮی و ﺑﺎ
ﺷﺪﺗﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺘﻮان ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ﺳﻴﺎ در اﻳﺮان را از ﺳﺮ
ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺸﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ در اﻳﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﮐﻨﺴﺮﺳﻴﻮم و و دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺳﻴﻞ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﻴﻬﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﺮان و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺻﺪور ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد؟
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت!
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ از ﺳﺮ ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ و رﺧﻮت
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ذات و ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
 70درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ دﻧﻴﺎ را ﺟﻬﺖ ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﻮد ﺑﺒﻠﻌﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر را ﺑﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ و اﺻﺮار ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ در اردوی ﻟﻴﺒﺮال
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎل ﻣﺎ ﺷﻮﻳﺪ! اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﯽ ﻫﻢ از ﺳﺮ
ﻧﻴﺎز و اﺳﺘﻴﺼﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ! ﺟﻬﺎن ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮای دو
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را

ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻏﻮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻠﻌﻴﺪن 70
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻢ از ﺗﺮور و ﮐﻮدﺗﺎ و
ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮐﻤﺎل ﺳﺎده اﻧﺪﻳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺸﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺶ از
دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻮﺑﻴﺎی ﺳﺮخ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﻧﺎﺳﻨﺠﻴﺪه در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر دارﻳﺪ:
» ﻫﺮ ﮔﺎه اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ آزادﻳﻬﺎي ﻣﺮدﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد و ﻇﻠﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮن ﻧﺴﻞ ﻛﺸﻲ و ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻗﺘﻞ
ﻣﻌﺎرﺿﺎن و دﮔﺮ اﻧﺪﻳﺸﺎن ،ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﻠﺐ آزادﻳﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻓﺮاد و در ﺑﻨﺪ ﻛﺮدن اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﺧﻔﻪ ﻛﺮدن ﺻﺪاي ﻣﻠﺖ ﺑﺮاي آن ﻣﻠﻚ
ﺟﺎري و ﺳﺎري ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻴﺪ و ﺗﻮان رﻓﻊ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ و دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن
در درون آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺳﺮﻛﻮب و ارﻋﺎب و ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﻛﻢ ،وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮري و ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺣﻖ دارد
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم و در ﺑﻨﺪ آﻳﺪ «
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ در دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت
ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺒﻊ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺸﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،آورده اﻳﺪ:
» ﻫﺮ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺟﻨﮕﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎت را ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ وﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺑﺮ آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ … .ﺑﺮاي ﺑﺮﭼﻴﺪن
ﺑﺴﺎط ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺳﻴﺎه ﺻﺪام و ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﻴﺎل
ﺑﺎﻓﻲ ﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻫﻮﺳﺮاﻧﺎﻧﻪ وي  ،ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮ،
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق رخ داد،
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ  30ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  10ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﺪام ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﺪام ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ اﻳﺮاﻧﻲ در
ﻃﻮل ﺟﻨﮓ و اﻟﻤﻮت ﻟﺼﺪام ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﻈﻠﻮم و در ﺑﻨﺪ وي و ﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮان ﺣﻜﻴﻢ و ﭼﻠﺒﻲ و ﺑﺎرزاﻧﻲ و ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ و … ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪﻧﻲ ﻧﺒﻮده و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻗﻴﺎم و اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اي اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﭼﻴﺪه
ﺷﺪﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ آﻣﺎر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺗﻠﻔﺎت ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اي
در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از دﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺻﺪام ،ﻧﻪ ﻗﻴﺎم و اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ،ﻧﻪ ﺷﻌﺎر و

ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﻜﻦ
اﻋﻤﺎل زور و ﻓﺸﺎر و ﺣﺘﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻳﺎ ﻳﻚ
ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد … .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻘﻮط ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ و
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﺳﻔﺎک ﺻﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  30ﺳﺎل  ،ﺣﻴﺎت
ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق را در ﭼﻨﮕﺎل آﻫﻨﻴﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎري ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﺑﻠﮑﻪ
ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻧﻴﺴﺖ«
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ در دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت
ﺧﻼﺻﻪ و ﺻﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮرﺗﺎن ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ  3ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد.
ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام ﺑﻼاﺷﮑﺎل
ﺑﻮد.
ﻣﻴﺰان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺧﻮﺑﺴﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﻳﻨﮏ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎ آب
ﺗﻮﺑﻪ و رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺑﻌﺚ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﺮاق ﻣﯽ رﻳﺰد؟
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺻﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮای ﻣﻬﺎر اﻳﺮان و
ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎی اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻄﻮر آن زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺪام ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ
و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻴﻊ دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ در ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻊ وﻗﻤﻊ ﻣﺮدم
ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ  8ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ وﻃﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﮐﺮد و ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮان را
در ﮐﻨﺎر ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻃﺒﻊ
اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ارﺗﺶ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آزادی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺟﺮﻳﺤﻪ دار ﻧﺸﺪ؟
ﺷﻤﺎ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﺮاق در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺻﺪام را ﺷﺮط ﻻزم اﻟﮑﻔﺎﻳﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﮑﺎ در
ﻋـﺮاق وﻟـﻮ ﺑـﺎ ﺗﻘﺒـﻞ ﮐﺸﺘـﺎر در ﺳـﻄﺤﯽ ﮐﻤﺘـﺮ اﻋﻼم ﮐـﺮده اﻳـﺪ! و
ﻧﺎﺟﻮاﻣﺮداﻧﻪ و در اﻳﻬﺎم ﻫﺸﺪاره ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان
داده اﻳﺪ!!!

اوﻻ ً اﻳﻦ ﮐﻤﺎل ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام را در ﭘﻴﺶ ﭘﺎی ﭼﮑﻤﻪ ﭘﻮﺷﺎن آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ از
ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎی ﺻﺪام در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ وی ﺑﺮ ﻋﺮاق ،ﻣﺮدم اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد راﺳﺎً و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ وی را داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﻧﺪه ﻳﺎد اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺒﻼ ً ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن و
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را از ﺷﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد
از ﻃﺎﻟﺒﺎن و دﺧﺎﻟﺖ از اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻳﺪ ﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﺧﻮد
ﺗﻮان از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻃﺎﻟﺒﺎن را دارﻳﻢ.
ﺻﺪام ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر اﻳﺮان ﻣﺠﻮز ﺟﻨﺎﻳﺖ در
ﻋﺮاق را داﺷﺖ .اﮔﺮ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻴﺎم ﺷﻴﻌﻴﺎن در ﺳﺎل
 91ﻧﺒﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل رﻳﺸﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺚ از ﻋﺮاق ﮐﻨﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﺎﮐﻔﺎﻳﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﮏ روز ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ از
ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎی و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﻞ آوﻳﻮ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺎﻳﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻪ اﻟﻌﻴﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻮز اﻋﻤﺎل ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺻﺪام ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳﺘﯽ
ﻣﺮدم ﻋﺮاق در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن رژﻳﻢ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم
ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
اﮔﺮﺑﺰﻋﻢ ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ و در ﺟﺎﺑﺠﺎی
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻳﺮان را ﻧﻴﺰ از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اش ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﭘﺮوا داده اﻳﺪ ،ﺑﺴﻢ
اﻟﻠﻪ  ،ﺑﺠﺎی ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺸﺘﺎر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدﺗﺎن راﺳﺎً ﺑﮑﺸﻴﺪ!!!
ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎﮐﻔﺎﻳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ و ﺳﻔﺎک ﺗﺮ از ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ در ﺑﻬﻤﻦ
 57ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺻﻼح ﭘﺬﻳﺮی وﺟﻮه
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪه از آن اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎی آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺧﻮد را از ﻃﻌﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ! آن ﻣﺤﺮوم

ﻧﮑﺮده و ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﻳﺮان داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻴﺪ  ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﺎﮐﻔﺎﻳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﻴﺪ ﺑﺠﺎی ارﺗﺶ
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﺧﻮن ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﺘﺎن را ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻻاﻗﻞ در آﻧﺼﻮرت در
ﻋﻴـﻦ ﺣـﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﺘﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ورزی ﻣـﯽ ﺷﻮﻳـﺪ در ازای آن ﺑﺠـﺎی
آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻴﻬﺎ راﺳﺎً از ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ!
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت
در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻳﺪ:
» ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﺿﺮر ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻳﺮان و وﻗﻮع  8ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺿﺮر ﻛﺪام
اﻗﺪام اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؟ ﺿﺮﺑﻪ اي ﻛﻪ  8ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ
دو ﻛﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻧﺼﻴﺐ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺮد ﺑﺎ ﻛﺪام ﻋﻤﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ؟ «
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮ در اﻳﺮان داﻣﻦ زده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﺮان
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺤﻮری ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.
ﻋﺰﻳﺰان داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺮو دﻳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﻮم ﻣﺎن ﺑﺎ
رﺳﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﻄﺎﺑﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ »اﮔﺮ دﻳﻦ ﻧﺪارﻳﺪ آزاده ﺑﺎﺷﻴﺪ«
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دﻳﻦ ﻫﻢ دارﻳﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزه
ﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺳﺮﺷﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی
آزاده ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﺤﺮوم دﻓﺎع ﮐﻨﻴﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺿﺮس ﻗﺎﻃﻊ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺧﻂ اول ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺮار دارد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺷﺪ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻫﺎ و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﻫﺎ و ﺑﯽ
ﮐﻔﺎﻳﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ذره ای ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دﺳﺎﻳﺲ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻄﯽ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و
ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﮐﻼن و ﺗﺠﺎری آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻣﻨﺪان
ﻳﻬﻮدی آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﻦ

ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را
آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﺶ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﺎل ﺳﺎده اﻧﺪﻳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﻠﻂ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ذره ای اﺟﺎزه دﻫﺪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ورزی ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻌﻀﺎً داﺧﻠﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان را از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ  8ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ده ﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ
دﺳﻴﺴﻪ و ﺧﺪﻋﻪ و ﻓﺮﻳﺐ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﻔﻮذ و ﺣﻀﻮر ﺗﻞ آوﻳﻮ در ﻫﺮم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﻟﻄﻤﻪ زﻧﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم آن را ﺑﻼﮔﺮدان
زﻳﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻋﺪه ای ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت
در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮازﻋﺎﻧﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻳﺮان ﮐﻪ ﻫﻢ
دﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺻﺎدره دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت دارﻧﺪ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ دﻳﻦ ﻧﺪارﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ دارﻳﺪ اﮔﺮ آزاده ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ
ﻫﺴﺘﻴﺪ اﮔﺮ از ﺣﻤﺎﻗﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ در اﻳﺮان در روﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ اﻳﺮان دل ﭼﺮﮐﻴﻦ و آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه اﻳﺪ ﻻاﻗﻞ ﺻﺪاﻗﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎ ﮔﻮﻳﺶ ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ از زﻣﻴﻦ و زﻣﺎن ادﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ و ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻴﺂورﻳﺪ ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ رﺿﺎ ﺧﺎن ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎی ﺳﻴﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻳﮑﻪ ﺗﺎزﻳﻬﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺎن
آﻣﺪه و از وی ﭘﺮﺳﻴﺪ از ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﯽ؟ ﺑﺪون ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ و ﮔﺮﻳﻢ
ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯽ!!! ﻻاﻗﻞ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع و ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﭘﺴﻨﺪﺗﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮان ﻧﻪ
ﺑﻠﺪ اﺳﺖ! ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺎوان ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﭘﺲ روی و
ﻳِﺎرای ﻫﻤﺮاﻫﯽ اش را ﻧﺪارﻳﺪ ﻻاﻗﻞ
اش ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻧﮑﻨﻴﺪ.

ﺗﻮان ﻣﻌﺠﺰه دارد و ﻧﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮی
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻋﺠﻮﻟﯽ و ﺗﻨﺪ روری
ﺗﺤﺠﺮ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر را؟ اﮔﺮ
در ﻣﺴﻴﺮ راه ﻃﯽ ﺷﺪه وﻟﻮ ﻻک ﭘﺸﺘﯽ

دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت
ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﺋﻴﺪ .وﻃﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن در ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺷﻬﺮ آﻧﻘﺪر ﺷﻠﻮغ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﺸﺘﯽ رﺟﺎﻟﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﺎرج ﻧﺸﻴﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن آﻟﻮده در ﻫﻤﻪ وﻳﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن در دوران ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده اﮐﻨﻮن ﺑﻮی ﮐﺒﺎب ﺷﻨﻴﺪه و
ﺟﻮاﻧﮑﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺤﻮس را ﺗﻌﺰﻳﻪ ﮔﺮدان وارﻳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد در ﺑ ُﺮدن دل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺮده و ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن
ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﻮﻳّﺎت ﺑﻮﻟﻬﻮﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﮐﺮده و ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ
ﺑﺮ آن را ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺮ در دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت
اﮔﺮ اﻣﻴﺪی ﺑﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎوه ای دﻳﮕﺮ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺿﺤﺎک ﺻﻔﺖ
ﻧﺪارﻳﺪ و و از آﻣﺪن اﺳﮑﻨﺪری دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺴﻮس ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻳﺪ! ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻳﻐﻤﺎی ﻧﻴﺸﺎﺑﻮری را در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﻧﺠﻮا ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ :
ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻟﻨﺪ از ﭼﻨﮕﻴﺰ و ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻢ از اﻳﻦ ﻣﺮدم
ﮐﻪ زآن ﭼﻪ زﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻨﮕﻴﺰواری ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﻴﺰد؟
ﮐﻪ رو در رو ﮐﻨﺪ آﺋﻴﻦ زﺷﺖِ زﺷﺘﮑﺎران را
ﭼﺮا از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺋﻴﻨﻪ داری ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﻴﺰد؟
دارﻳﻮش ﺳﺠﺎدی
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