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  چــــــرا؟

  ذربايجانآتشكده يادگاه نجات آامسال 

  سرد وبي فروغ بود
  حقوقدان - اميرفيض

   .ذربايجان امسال بودآروز نجات  تحقيق نشان ميدھد که درسی سال اخير، سردترين مراسم ويادگاه

وانتظارايران پرستان راشعله ھای لرزان  ،ستآبيار چشمھا به سوی اوبود که نوری فشاند که نورش شام غريبان را
   .اندکی شمع خاموش ساخت

  اين سردي وبي عالقگي چرا؟

ضل مزبور چندان که ھمواره شناخت انسان ھا برای انسان ھا معضلی نامکشوف بوده است درگذشته ھای دورمع
چنانکه سعدی ھم بيتی دارد که گفته  ،چون پدرميشناختند را پسر ،، معضل نبود وشايد ھم الزم نبودامروزھا معضل است

  است 

  توبيگانه خوانش نخوانش پسر   رد نشان ازپدرپسرگرندا

ن آنجا که کارھا وپيشرفت آازو ،ا رابطه مستقيم با شناخت  انسان استھمه فعاليت ھ ،گذشته نيست یامروز به سادگ 
بطور طبيعی انسان ھا به دنبال شناخت  ،مامورفکرواراده است خود وقدرت بدنی ،مديون فکرواراده است نه قدرت بدنی

   .ن ھستندآافراد ازنظرعقيده وطرزفکروباورھا وامثال 

نچه دردل دارند آد نه فراطريق مطمئنی نيست واارات اشخاص است طريق معمول که تمسک به اظھنشان داده شده که 
نچه دردل داريد برزبان آبويژه که توصيه ھای اسالمی براين است که < ،رندآنچه برزبان رانند ازدل آ و برزبان گويند

    .ن نيست که ريشه دردل وفکروانديشه داشته باشدآيد آزبان مسلمانان مي نچه ازآ> که بالطبع نياوريد

   .ازمراتب اطمينان  تاحدودی برخورداراست مالحظات عمل وکردار افراد استطه ای که تاامروز ببھترين طريق وضا

  عذر مياور نه حيل خواستند       اين سخن است ازتوعمل خواستند

  وامــــــا بعد 

چه عواملی است  تصورميکنم که  از چرا ومتاثرامسال  ذرآ ٢١که سردی وخاموشی مراسم  برای حل اين معادله 
   .مالحظه رويدادھا بتواند به شناخت مسئله کمک کند

  ذربايجان آشوراي به اصطالح ملي وسالگرد نجات 

   .شکاراستآ . قدرت وکشش اين گرايش درنزد ملت ما خيلی گرايش انسانھا بسوی چيزھای نو وتازه است
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 را ت بارفراندم رژيم کشورزيرا حضراکشوراساسا درصالحيت مجلس موسسان نيست ودرصالحيت رفراندم است (
  )!تغييرداده اند 

  نتيجه اينكه 

باقدرت ھای  ،ايجاد دولتی ضعيف وفرسوده ومحل متنازع دائم منشورشورای باصطالح ملی باقصد ونيت  تجزيه کشور با
مجلس موسسان ھم فقط برای اصالت دادن به  تنظيم شده است وصحبت از ،تفسيراختيارات اجرائی دولتمحلی بلحاظ 

    .ھمين خواست شيطانی است

  نمايندگان اين جنايت تاريخي 

 ،کارکه جانی ويانماينده خودرا معرفی نميکندجنايت تاريخی رامعرفی کند جنايت الزم نيست که منشورشورا نمايندگان اين
   .رکاران جنايت رابشناسد ومعرفی ھم بکندست اندن ودانسان ھشيار بايد نمايندگا

ان تشکيل شده نام ی باصطالح ملی درکشورھای مختلف جھدرتمامی کنفرانسھا که بموازات تشکيل شورا ،بانيم نگاھی
   .ھی است وديگری عبدهللا مھتدی استآ قای شھريارآصدرھمه شرکت کنندگان قراردارد يکی  در نفر دو

دليل کافی نيست ولی سکوت درمقابل اين  شهرتگرچه  ،دارد شهرتعليحضرت سوی ا ھی به نمايندگی ازآ شھريار

    .محسوب شود هرتشاصالت ودرستی  خود ميتواند ازقرائن ،ی عنوان شدهوادعا شهرت

  واما اقاي عبداهللا مهتدي 

ئيس ر اعالم وخود را ٢۴مھتدی فرزند حاجی رحمان يکی ازوزرای قاضی محمد است که استقالل کردستان رادرسال <
 تشکيل داد وپس از حزب کومله را ،زندان زادی ازآ با ١٣٢٨. مھتدی ازمخالفين سلطنت ودرسال ن معرفی کردآ جمھور

ونام کومله رابه سازمان کردستان حزب کمونيست ايران تغيير داد ن رسيد آتشکيل حزب کمونيست ايران به دبيرکلی 
>  ومله امروز قوی ترين حزب جدائی خواه کردستان استازحزب کمونيست انشعاب کرد واين حزب يعنی ک ٢٠٠٠درسال 

  )ماخذ = خارجی است(

مالحظه ميفرمائيد که يکطرف قضيه مھتدی است که مخالفت او باوحدت وتماميت ارضی ايران وھمکاری باکمونيست ھا 
 ين تشکيالت جدائی طلب راذربايجان وکردستان ميرسد وامروز ھم بزرگترآبه سالھای قبل ازفعاليت فرقه دمکرات 

   .رھبری ميکند

شخص مشخص  و ھی است که بھرحال درموقعيتی ازنمايندگی معرفی شده است که موکل او عمال رھبرآ طرف ديگر
پھلوی باتفاق سران  رضا< (!) تکذيب ھم نشد اده که زد وبنابراعالم نورياپوزيسيون جمھوری اسالمی شناخته ميگرد

کيھان لندن) ميتوان پيش داوری کرد که ( >زاده مالقاتھای محرمانه داشته اندنوريعليرضا   دفتر برجسته احزاب کرد در
تجزيه  یقولب اقليتھا =کشور وتفويض قدرت اجرائی به ( درچھارچوب فدراتيو کردنھی ومھتدی توافقھائی که آبين 
   .فته ويا درجريان استاست صورت گردرچھارچوب منشور) طلبھا

توافقھا وگفتگوھا برچه پايه واساسی بوده است  زيرا يکی از شرائط مبارزه ) ميداند که ادهزغيراز نوريکمترکسی (البته 
    .> درمبارزه استشفافيتاعليحضرت <

  

    


