ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻣﯿﺮ ﭘﺮﯾﺰاد ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺧﺴﺮو ﺳﯿﻒ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﮫ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺖ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٨٧

ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی رودروی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﺮای درک درﺳﺖ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ اﯾﺮان  .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺟﻮان ھﺎی ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ وﻣﺴﻠﻤﺎ
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ  ،ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ذاﺗﯽ اﺳﺖ  .ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻨﺶ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺪارد  .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﺒﺎل ﻣﻤﻠﮑﺘﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ
 ،ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ داده اﻧﺪ و ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا  ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﻧﺪی
وارد ﺷﻮد  ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ داد .
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﮭﺪاری اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻨﺖ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ زﻧﺪه
داﺷﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ آﻧﮭﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آن ﻋﻮاﻣﻞ ھﺴﺖ .
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺷﻤﺎ و ھﻤﮫ اﻃﻼع دارﻧﺪ اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ در دوازده ﻣﺎه ﺧﻮد  ،دوازده ﺟﺸﻦ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﯿﺮﮔﺎن و
ﯾﺎ ﻣﺴﯿﻠﮫ آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﮫ ﺣﺪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﻮران را ﻣﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺟﺸﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮروز و ﺳﺪه ،
ﻣﮭﺮﮔﺎن و ﺗﻤﺎم روزھﺎی ﺳﺎل در ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ و روزھﺎ و ﺟﺸﻦ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎن را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ای ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺎ داده اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﺣﺪودی راﺿﯽ ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ .
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ و ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﻠﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .
ﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ھﺎ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دوﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﺒﺪاد روز ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ھﻢ ﮔﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ  .ﯾﮑﯽ از آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ھﻨﺮی آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﺑﻮد و وﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﻨﺮی و ادﺑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﮫ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﭘﻮرداوود و ﻣﺴﺌﻮل آن
آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﮭﺰادی ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺸﻨﮭﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎری ﮐﮫ
روﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻨﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺟﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺜﻞ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داراﻟﻔﻨﻮن  ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان دادﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .
ﻣﺜﻼ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در آن روز ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮﮔﺎن ﯾﺎ آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ھﻤﺎن روز ﺑﻮد .
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد .

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮑﯽ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻨﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺪون ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون
ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  ،ھﻨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ھﻢ ﮔﺎم  ،اﯾﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ھﺎ ﮐﻮﺷﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮدم  ،ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﺑﻮد .
در ﺳﺎﻟﻦ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز ﻣﯿﮭﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﯿﻠﮫ اﻗﻮام  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم روزی ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺸﻦ ھﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﻮان ھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
و ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎد و ﻗﺪری از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را از ﺟﻠﻮی ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ھﺎ راﮐﮫ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻣﺮوز ﻣﺎ ھﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد .
ﻣﻦ ھﻤﯿﻨﺠﺎ از ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .
ﭘﺮﺳﺶ :ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ادﻋﺎی واھﯽ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎرات ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺻﺪورﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﮕﻮﯾﻢ .
ﻧﺎم اوﻟﯿﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ؛ ﻗﺒﻞ از آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ  ،ﻧﺎرﻣﺮﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ
ﭘﺎرس ﮐﮫ ﺣﻤﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ داﺷﺘﮫ ﻧﺎم ﺧﻮدش را ﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﻨﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس .
اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس از آن زﻣﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و درک اﯾﻦ ﻣﺴﯿﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﮫ ﻋﺮﺑﮭﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺎردرﯾﺎی
اﺣﻤﺮ زﻧﺪﮔﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس از آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و در دوران ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس ﺑﮫ ﺳﮫ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ٤اﻟﯽ  ٥ﺟﺰﯾﺮه  ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ  ١٢ﺟﺰﯾﺮه و  ٤ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ  ١٢ﺟﺰﯾﺮه و اﯾﻦ
ﺳﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﻮرد ادﻋﺎی واھﯽ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ  ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﯾﺎدﺷﺎن رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
و اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺮات دادﻧﺪﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق  ،ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان  ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﺑﮫ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر
زده  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎد داده و ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﮫ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .
ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس در آﻏﺎز  ١٣٤٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﭘﯽ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﻮاﻓﻖ ھﺎ و زد و ﺑﻨﺪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ از اﯾﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ  .ﺑﺮ ﺧﻼف ھﻤﮫ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﺘﯽ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ،اھﻠﯿﺖ ﻣﺬھﺐ زﺑﺎن ﺗﻌﻠﻖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﮫ اون روزﮔﺎر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﺰﻣﺎن ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺮاض را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺮم ﮐﮫ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﺪ
ﺑﺤﺮﯾﻦ از اﯾﺮان اﺳﺖ !
. . .ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎردھﻢ اﯾﺮان ﺑﻮد .

و در اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ رھﺒﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺗﻤﺎم آﻧﮭﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ اﯾﺮان اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .و ﻋﺼﺮ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ در
ﯾﮏ ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ ﻋﮑﺲ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
و ﺑﯿﮭﻮده ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ھﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎرس ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ در ﺟﮭﺎن ﻋﺮب اﺛﺮات ﺷﻮﻣﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .
ﺑﻄﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ زﻣﺰﻣﮫ ھﺎی ﺷﻮم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﻨﺪی از ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﻢ دﺳﯿﺴﮫ
ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن ﺧﻮار و رﯾﺸﮫ دار و ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ واﺿﺤﯽ و روﺷﻨﯽ را ﺑﺎ ﻃﺮح ھﺎ
و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و اﺧﺘﻼف ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
و در ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺠﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻠﻄﮫ ﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮی
ﻧﺎآﮔﺎھﻨﮫ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮫ ﺧﻮد را رو در روی اﯾﺮان ﻗﺮار داده اﻧﺪ .
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﭘﺎﺑﻨﺪ اﺳﺖ و در ھﺮ زﻣﺎن و در ھﺮ ﻣﮑﺎن و در ھﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻋﺮاق  ،ﻧﺸﺎن داد ؛
در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ای ﭼﮫ ﮐﻮﭼﮏ  ،ﭼﮫ ﺑﺰرگ ﺑﺼﻮرت واﺣﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ اﯾﺴﺘﺎده و اﺟﺎزه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﻌﺮﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﺳﺮاﺳﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان را ﻧﺨﻮاھﺪ داد .
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان اﻃﻼﻋﯿﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮادر ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد !
اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﺼﺪق ﺳﺮ اﯾﺮان از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدی ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .
و در ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻋﺮب ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ادﻋﺎی واھﯽ  ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺪور از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ھﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ اﺟﺎزه داده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﺪای ﻧﺎھﻨﺠﺎر و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺳﺮ ﺑﺪھﻨﺪ
و ادﻋﺎی واھﯽ ﺷﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ در ﭘﯽ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ دﻟﺸﺎن ﻧﺴﻮﺧﺘﮫ و
ﭼﮫ ﺣﻖ و ﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﺎ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ھﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ .

اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ،ﭼﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﭼﮫ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ای ﻣﺜﻞ ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ .
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﮔﻮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ .
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪ

