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  دکنمی ايران را پاره همبستگی شکاف در
  

ی کشور ايران سخن -پارچگیسراسر ايران خواهان هستند. آنها از يک برایبيشتر آزاديخواهان ايران "آزادی" را 
ی پارچگیآنها هم دشمن يکبرند. برخی ديگر کوشش خود را برای آزادی در يک بخش از ايران به کار میگويند. می

گفتگو  ی ايراناز آن پاره آنها توانند سازمانی داشته باشند،لی چون در آن بخش سازمانی دارند، يا میايران نيستند و
 کنند. می

  

آزادی نيست  رسيدن به شمار اندکی هم از راه کينه توزی خواهان درهم شکستن هويت ايرانی هستند. آرمان اين کسان
، که انسان را به بردگی در برابر هللا البته کارکرد واليت فقيه بلکه جدا ساختن بخشی از ايران برای حکمرانی است.

 .انسان است ساختن هويت، بی کندمحکوم می

  

به هر روی شهروندان ايران با يکديگر پيوند فرهنگی دارند. حتا آنها با مرزهای سياسی از يکديگر جدا ناپذير هستند. 
کديگر ياز راه آگاهی و فرهنگی با  های مذهبی،، بدون آلودگیانبر اين اساس شهروندان تاجيکستان، افغانستان و اير

  . هستند پيوند دارند و برای يکديگر خودی نه بيگانه

  

از   يعنی .است و ... مازندران ،راسان، کردستانمردم خُ  ای از بينش-ايران آميخته فرهنگ توان ديد کهبه ژرفی می
  .همانی دارندايران مرزهای ی - با گستره يا مازندران وچستان، بل، کردستاناسانرخُ  های-کرانه اين ديدگاه،

برتری  یهای اين پيکر بر ديگر-ها بُن گذاری شده است. هيچ يک از پاره-ی اين پاره-ساختار پيکر ايران از پيوستگی
   ی ديگری نيازمند است.- ولی هر کدام به هستی ندارد

های مردمان بخش .ی آنها پيوند دارد- و همبستگیبُن نهاد به  دهاآسايش و پيشرفت فرزندان يک خانو که همان گونه
  در همبستگی توانا و روينده خواهند بود. تنها ،فرزندان ايران هستندکه  ،گوناگون ايران هم

  

ی ايران از هموند بودن - پارچگیسامان يک ،است بوده شاهنشاهی روند کشورداری در ايران که ،باستان در دوران
است. اين است که نيرومندترين شاه، شاهنشاه، فرمانروايان  ساختار داشته ، نه از فرمانروايی يک شاه،فرمانروايان

  . داده استديگر را به همياری يا به فرمان خود پيوند می

و  بودی. اين شهروندان در همندوشناميده میشهروندان ايران  مردمان گوناگون و رنگارنگ، در سراسر ايران،
  .باشد ديگری بخش یبخشی فرمانروا شده يا بخشی سرکوب . بدون آن کهرندگی دايکديگر پيوستهموندی به 

  

هند، که به هنگام جنگ، شهنشاه ايران از پادشاهان سراسر ايران در خواست کمک های شاهنامه نشان میداستان
 و هاايش سپاه خود، حتا با نشان. سپاهيان هر مردمی با فرمانده و آرپيروز شوددشمن  بر بتواندتا  است داشتهمی

 . ندراندرا از سرزمين ايران دور می دشمن ،درفش خود

  

 شدندگستاخ می ،به سرکشی ، ايرانی يا بيگانه،کسانیاگر آموخت اين است: شاهنامه  توان ازمی ی ديگری کهنکته
. اين گونه شتافتندآنها میبه جنگ م های ديگر هبخشاند بلکه فرمانروايان -نبوده درگيرآنها تنها با يک فرمانده 

هر بخشی از  زيرا .گرفتندپارچه در زير فرمان میسراسر ايران را يک رسيدند مگر اين کهبه آرامش نمی سرکشان
   .شمرده استفرمانروايی خود میی -گستره ،کشور رامرزهای  ،ايران

  

  :توان برداشت کردشاهنامه می دادهایبُن از .است برجا بودهتوانمند و پا ،همبستگی ينچناز برآيند  ايران کهن،

آزاد ساختن هر  نيز آيد.به شمار می از پيکر ايران ای-از دست دادن پاره ی از اين سرزمين،از دست دادن هر بخش
  . از چنگال دشمن استای از پيکر ايران -هم آزاد کردن پاره از اين سر زمين بخش



  5/2   ٢٠٠٨ژانويه   نگارش: مردو آناهيد

  

سازد. شکاف حتا آرايد و مرزهای آنرا استوار میمی هپارچيک، کشور ايران را راناي انمردم ی-انديشهدر  ،پيوستگی
توان گفت: هم با سخنی کوتاه می کند.دريدگی و پارگی را در اين سرزمين ايجاد میاين مردمان  ی-انديشهخراش در 

ميان مردمان ژرفی  بسيار هایشکاف ، در اين سر زمين است گانپارچه در دست عربزدکه کشور ايران يک، اکنون
 . شودايران ايجاد می

  

 یيکی پس از ديگر را های ايرانبخش همبستگی بادر پيوستگی اگر مردمان ايران، خود را به يکديگر بيوسته بدانند، 
افروختن  خورد.جوش می آفريدن آزادی،برای  ايران، ی کشور در پيوند آرمان مردمان- پارچگیيک .خواهند کردآزاد 

      سازد.ی ايران را از يکديگر دور می-های پيوسته، بخشدر ميان مردمان ،ش کينهآت

  

ی نگرش بهحکومت، که  اين بينيم.شوربختی اين است که ما پاره پاره شدن ايران را در کردار حکومت اسالمی نمی 
جدا جدا ستم  و پاره پاره ايران بر مردمان حکومت اسالمی، .مردم حاکم شده است ی-انديشه، بر ايمان دارد ستيزايران

   .بردی مردم را می-همبستگی یتوزی رشته-، با تيغ کينهراندمی

  

در احکام اسالم . شدن نه يکپارچه ايرانی ساختن استمسلمان و عبد  هللا  ،پارچهيک مردمان را ،اسالم کارکرد
   شود.با هللا شمرده می محارب وشرک  ی هللا ،-آرمانی به جز بردگیهر، یمهرورز، آزادگی، پروریميهن

. ستان استعرب مردم ی محمد به-عدهوی واليان اسالم و -عربها، برنامهبه  ،کش کردن سرزمين ايرانواگذاری و پيش
ی هللا و -اُمت اسالم و برگزيده ستانعربمردم زيرا  را. زدگانداند نه عربرا بيگانه می ميهن پروران اسالمی حکومت

  اين است که حکومت اسالمی با مردمان ايران در ستيز است نه با دشمنان اين کشور.  ی او هستند.- شدهايرانيان نفرين 

  

مردمان پراکنده در های و آرمان هااست. خواست  ايران از پيوستن و سازمان يافتن آزدايخواهان اسالمیترس حکومت 
، پاره آرزوهای آنها را سرکوب کرد و ، جدا جدا،آسانیتوان به می و مردمان پراکنده را توان روييدن ندارندپراکندگی 

  سوزانيد. پاره،

ی از انديشه ، که آرمانشسازمانيک  تواند به زندان انداخت يا به دار آويخت.را نمی سازمانيک  و آرمان خواسته
آرمان مردمی در زير  هم زنده خواهد بود. آن سازمانمردم زنده باشد در  آرمان آن تا زمانی که باشد،مردم برخاسته 
ميرد و در ترس و خشم نمی های مردم درتخم آرمان گيرد.پا می ای-در سيمای تازه پاشد ولی دوبارهفشار از هم می

   شود.گرايد و تنومند میای به روييدن می-زمينه اندک

  

 پا شهروندان پراکنده نميا در ساختن بخشی از سرزمين، برای آزاد ،چنين سازمانی اميد داشت که تواندکمتر می
آنها را از  ،اسالم نه در پيکار با ستمکار. ايمان به بگيرد. زيرا اين مردم در ستم کشيدن و رنج بردن همبسته هستند

چه دست از چه دشمن و  دست از ،که خود را دانندنمی است. آنها بسته را چشمانشان وخويشتن بيگانه ساخته 
به آن  هم بالند و فرزندان خود راآنها ست که به آن می  خود ترين ستمکار ايمان-تسخچون دل رها سازند. ،ستمکاری

 سازند.ويروس آلوده می

  

. در چنين نگرشی نوشندهستند و از يک چشمه می کشان به يک رنگ جلوه گردر ديدگاه بيشتر آنها ستمکاران و ستم
سازمان دهد  ،برای رهايی ،که اين مردم را ای-انگيزه از اين روی .ماندو ناشناخته می مفهومی گنگی آزادی - پديده

 اين است که ند.پنداربرآيند گناهان خود، يعنی شکستن احکام شريعت، می از کمتر امکان پذير است. آنها رنج خود را
  .برندپناه میستمکاران شيادان و آنها بيشتر و بيشتر به دام 

  

 ،آلوده شده است ولی آنها در پيوندی ی اسالمیردستان هم به عقيدهدرست است که بينش مردم بلوچستان يا مردم کُ 
 و کنندبه هم بستگی پيدا میرد بودن يا بلوچ بودن زيرا آنها در کُ با خويشتن همبستگی دارند.  ،پروریافزون بر ميهن



  5/3   ٢٠٠٨ژانويه   نگارش: مردو آناهيد

  زبان بشوند.هم با يکديگر ی اسالمی،-جدا از عقيده ،گرانيگاهبه دور اين  توانندمی

  

 ،اين است که حکومت اسالمی از آزاديخواهانی يابد.کسانی که هم زنجيرند بهتر سازمان می ی- ن آزادی در انديشهآرما
ُکرد يا بلوچ يا آذری آزاديخواهان ايرانی  نآزاديخواهازيرا  ترسد.میبيشتر  نگاشته بشود، یسازمانآنها در  آرمان که

 آتش بکشد. خرمن حکومت را به تواندمی شراره هستند و اين

  

اين  سازد.حکومت اسالمی، پيش از آنکه ايران پاره پاره شود، مردمان ايران را از يکديگر جدا می از اين روی
شته شود با او هر پيکری که برای آزادی افر بنددمی ونتبا خش ،باز شود خواهیرای آزادیرا، که ب هر دهانی حکومت

هم برای رسيدن به آزادی که  ،در برابر ايرانيانی حکومت خشم و خشونت ،، باز همبا اين وجود. کندسرنگون می مخش
   است. خيلی بيشتر ،پيمان بشوند

  

را کشتار  "ی" شورشيان ُکرد" يا "شورشيان بلوچ" يا "شورشيان آذر ی خودش،-، بنا به گفتهحکومت اسالمی
. از اين رای آزاديخواهان ايران دلخراش استب  ،اين انسان ستيزی به ويژه ،دادگریاين بی بديهی است که کند.می

ی آنها گام کنند ولی هيچگاه به ياری و پشتيبانیباز می گاندبا ستمدي همدردیدادخواهی يا زبان به  روی آنها
  گذارند.نمی

  

 و بلوچ ُکرد مردمان ،آنهادر ناخودآگاه  ،ها چندان دردناک نيست پسها برای برخی از فارساگر کشتار ُکردها يا بلوچ
  آيند.هموند و همبود آنها به شمار نمی ناهم چند

  

زادگاه هموندان اين سازمان به يک بخش از ايران  گمان، بیبرای نمونه: اگر سازمانی آزاديخواه در تهران پا بگيرد
به راستی . اين پديده هستند ، درساز فرهنگی و دادخواهیآرمان ،ان سراسر ايرانآزاديخواه .بستگی نخواهد داشت

 مردمان ايران. دانندمی يکديگر سرنوشتآرمان و همهمخود را همبود، هايی که دارند، شهروندان ايران، با هر ويژگی
      خويشاوندی و مرزهای خانگی.های های فرهنگی به هم پيوند دارند نه با ويژگی-با رشته

  

ی را برای سازمان ، اين مرز و بوم،نهاآزاديخوا ،ته شوددر کرمانشاه، درفشی برای آزادی خواهی، برآفراش اگرولی 
به پشتيبانی از اين  را خود درفش زنند،روشنفکرانی، که در تهران فرياد آزادی میاميدی نيست  گذارند،بنيان  آزادی

  سازمان بلند کنند.

  

نه تنها از اين  اند.-گسسته راايران  همبستگی مردمان یها-رشتههميشه از پايگاه تهران،  ،های ستمکارحکومت زيرا
اند، -هشد حاکم های فرهنگی هم-اند بلکه اين کسان، که بر پديده-پايگاه مردمان ُکرد و بلوچ و کرمانی را خوار شمرده

لگدمال  و نادانی ، با خود پرستیمردمان سراسر ايران پراکنده بوده استدر ميان  که نهادهای فرهنگ ايران را،بن
 . اند-کرده

  

، به فارسی برگردانند کژپنداریبه نادرستی و  ،که کسانی نوشته نشده استهای بيگانگان در کتاب تنها هنگ ايرانفر
 پراکنده مردمان نيمه جان هایی مردمان ايران فرود آورند. فرهنگ ايران در گويش-بر همه آنها را با خودخواهی و

شماری، از خود بيگانه، که در تهران ست نه در دانشدان ايران روان ا های مردمان-بنداده در ی آن-است و شيره
  اند.- شده بر فرهنگ ايران حکمران

  

ست ی ايران، بر فرهنگ مردمان ايران وارد شده اهاخانهروشنفکران حاکم، در وزارت ی- پنداریست از سُ  ستمی که
 .است دلخراش و جبران ناپذير ،دردآور
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يکديگر يکپارچه به  با بردباری هنوز ايران مردمان ،فرود آمده استردم ايران مفرهنگ که بر  ،نامردمی نايی با همه 
- هساخت، بر خود هموار است شدهآنها وارد مردمان ايران پيوسته زور، دروغ و ستم را، که از پايتخت بر  .پيوند دارند

 اند.-نستهداتخت خود میي. زيرا آنها خود را شهروند ايران و تهران را پااند

  

که  کشدبه کار می سربازانی را ،ايران گوشه و کنار آزادی در ،برای سرکوب ، در اين دوران ننگبار،کومت اسالمیح
حکومت اسالمی  يعنی .ی ايرانی دارند-ی هستند که شناسنامهيها-يا  بيگانه اند-زاييده شدههای ديگر ايران در بخش

رويد. اين در درون اين مردمان میاز خشم  آتشیاين ستمکاری از .کاردی مردمان ايران می-در دل همهکينه را  تخم
  کند.ی ايران مردمان را از هم دور می- حتا در پيوستگیايجاد خواهد کرد که در دلها شکافی خشم 

  

و  اند، همدردی و همياری دارد-زمانی با ايرانی دوستی نداشته چها، که در هي حکومت ستمکار ايران با فلسطينی
ايران،  هایيا مردم روستا ی بم-مردم بالزده ولی کند.خرج می و بر ضد مردم ايران ردم ايران را برای آنهادسترنج م

 . اند-بهرهخود بی ی-که هميشه بالزده هستند، از داشتن سوخت برای گرم کردن کاشانه

  

های انش آموزان دبستاندد ولی نهای حزب هللا با پول ايرانيان بازسازی بشوآيا جای شرمساری نيست که خانه
  ؟بايستی در سرما روی زمين چمپاته بزنند بلوچستان

  

ی حکومت اسالمی گام - خواسته و کنند، آنها به کردار در راهها با يهوديان جهاد میفلسطينی که اين بدبختی از آن است
با فرهنگ و  آنها ايرانی بودن .کنندیپيکار م آخوندها، که دشمنان ايران هستند، ُکرد و بلوچ و آذری با . ولیگذارندمی

  خاک ايران بستگی دارد نه با شريعت رسول هللا.

  

پيوند خود را با اگر روشنفکرانی  .شتابندبی مردمان ايرانی - خواهند بايد به ياریآنها که ايران را برای ايرانی می
از اين  توان اميدوار بود که، چگونه میشوندگرم نی شهروندان ايران -همبستگیو از مهر  ندانند،ی بودن خود ايران
 .تندرست بماند پارچهيک پيکر ايران ديدهزخم های-پاره

  

پارچه آزاد و يک فلسطين يک برای پيوسته ، دلشانشوندايرانی ناميده می که ،وجود دارند به راستی روشنفکرانی
آيا جای شرمساری  .شدن کشور ايران است اره پارهخواهان پ ،بيگانه پرستیبا همان تپش  لی دل آنها،و .تپدمی

  خود دشمنی داشته باشد. ش دهندگانرپروخود مهربانی و با ميهن  اننيست؟ که ايرانی با دشمن

  

سرزمين به  ،کنندی ايران فرو می-را در سينهخود  ی-کينهکه به اميد حکمرانی، خنجر ، کسانی را تواننمی شايد
ورزند، که به اين سرزمين مهرمی را، پيوند کسانی توانولی می ؛بند کردایايران زمين، پ به مهرورزان، يعنی

   گيری کرد.پرورانيد و از گسستن اين رشته پيش

  

، با ايمان به هللا و که در سراسر جهان پراکنده هستند ،شريعت اسالم با ايمان مسلمانان پايدار است.  اُمت مسلمان
، از راه ايمان خود با عابدين هللا  . يعنی يک مسلمانشوندحکم شريعت رانده میو به  اند-دهش بستهبه هم  رسول هللا

، انسانی االهی هستند دشمن است (احکام اسالم، ، در خاندان خود،ی انسانی-انديشه دوست و بادر هرکجا که باشند، 
او از احکامی پيروی  .ردميهن خود را دوست بداو خود را بپروراند فرهنگ يک مسلمان اجازه ندارد که  نيستند).

 کند که از سوی هللا بر او امر شده است.می

  

ولی يک ايرانی به فرهنگ و سرزمين ايران پيوند دارد. اگر او مسلمان شده است باز هم اسالم را در فرهنگ خود  
 بر و پرداخته دروغ به ايرانی از عشق به ايرانبدين سان که  احکام آن کاسته شود. خشمآميزد تا از زشتی و می

 ،عاشق کردار ولی .است بوده دروغ زيان بخش و اين کردار به راستی .پوشانده است پوشش اسالمی عرفان ايرانی
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در برابر اسالم بار سنگينی است، شکست اين نيک انديشان  باشد.نمی هم سزاوار سرزنش ،هميشه خردمندانه نيست
          را شکسته و ايرانيان را سزاوار سرزنش ساخته است. آنها د که بر دوش ايرانيان گذارده شده است، که پای خر

  

  اند: -هچنين خواند برجای مانده است، که از داريوش بزرگ ای-سنگ نوشته ازباستان شناسان  

  >> .نگهبان باشاين سرزمين را از دشمن، از خشکسالی و از "دروغ"  ،اورمز ای<< 

از اين پديده مفهوم "دروج" = درج = درز = شکاف و  .نادرستی دارند ی "دروغ" برداشت-از واژه کسان بيشتر
   ی "دروغ" را روشن کرده است.-در پيوند زير مفهوم پديدهاستاد منوچهر جمالی  کنند.بريدن را برداشت نمی

  

m/article.jsp?essayId=12081rooz.co-http://www.akhbar 

  

اگر اندکی به نيايش داريوش انديشه کنيم به اين برآيند خواهيم رسيد که داريوش از سخن ناراست ترسی نداشته است. 
های اين پيوند دادن، بخشترسيده است. اين سرزمين می در رز پيدا کردنج و دَ دروج، پاره شدن، دو رَ   او از

فرمانروايی هم پيمان  دربايستی پادشاهانی  یههنشااداشته است. در ش رنج بسيار داشتهو نيرو ، نياز به سرزمين
 .شوندب

  

برای آسايش همگان،  کشورنگهبان  او بلکه است نه تنها در برابر دشمن ،پادشاه = پاد + شه = نگهبان شهر 
=  شهر = کشور ت. پادشاه نگهباناس هاهمزيستی در شهر و خشکبار، نگهبان دادگری یهاانبار نگهبان کشتزارها و

 .است بر مردمانی محکوم نه حکمران  ی فرمانروايی-گستره

  

سازد. ی مردمان پاره پاره می-ی "دروغ" است که اين سرزمين را در انديشه-گذرد پديدهآنچه که امروز بر ايران می 
 توز شده-سسته بر يکديگر کينهگ هم د که مردمان ازخوراز شوربختی اين گونه پارگی و بريدگی زمانی به چشم می

بدون آن که راه بازگشت داشته  ،خواهند سوختشک و تر با هم خ ،گرددويران میسرزمين  ،کينه در آتش. باشند
   باشند.
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