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يک سده پيش در ايران، پس از درهم شکسته شدن کودتای محمد عليشاه و فتح تهران بدست مشروطه خواهان و افتتاح مقارن   

مجلس دوم مشروطه، رئيس دولت وقت ـ قوام السلطنه ـ طرحی مبنی بر خلع سالح مجاهدين و ساير نيروهای مسلح مشروطه خواه 

اش نماينده برگزيده ايالت خراسان از آن طرح خشم بسياری از مشروطه خواهان دفاع عبدالحسين خان تيمور ت. به مجلس ارائه داد

تيمورتاش در دفاع از آن خواست دولت، برای نخستين بار ضرورت استقرار . طلبيدند، برانگيخت ای می مسلح را که برای خود حق ويژه

او با اين دفاع درايت و . رچگی کشور و حاکميت ملت دانستقوهء قهريه در دست دولت را مطرح و آن را اصلی جدائی ناپذير از حفظ يکپا

 .کاردانی خود را به عنوان يک دولتمرد و سياستگری ملی، نمايان ساخت

 

دفاع از حاکميت يکپارچه کشور، که انحصار قدرت قهر در دست حکومت، از مهمترين ارکان آن است، نخستين وظيفه هر دولت و باور   

عالوه بر آن انحصار اعمال قدرت بر نيروهای مسلح . رار گرفتن هر سياستگری در مقام دولتمداری استشرط صالحيت ق بدان پيش

توسط دولت مرکزی پيش شرط استقرار امنيت در جامعه و ضامن استقالل کشور است که تأمين و نگهبانی از آن در صدر منافع يک 

 حزبی و ايدئولوژيک خود را به کناری نهاده و از اصل يکپارچگی ملی و توانند منافع گروهی، قومی، کسانی که نمی. ملت قرار دارد

 .ای نيستند که برازنده جامه دولتمداری باشند الزامات آن مانند انحصار قوه قهر و سالح در دست دولت دفاع نمايند، سياست پيشه

 

 عرب و شيعه و سنی ـ آنهم بيشتر با گلوله عراقيان جالل طالبانی رئيس جمهور امروز عراق که بر فرشی از خون در هم ريخته کرد و  

اسلحه بدست ـ و در سايه يک تحقير ملی ناشی از اشغال کشور بدست بيگانه به اين مقام رسيده است، ناتوانی خود و نابرازندگی 

ی شبه نظامی از جمله در جامه دولتمردی را در ايستادگی و مخالفتش با طرح دولت مبنی بر جمع آوری سالح و خلع سالح نيروها

 . او نشان داد که منافع قومی خود را فرای منافع ملی عراق قرار داده است. پيشمرگان کرد، نشان داد

 

برديم و حوادث عراق از کنار  البته شايد اگر ما ازاستقرار صلح و دمکراسی و استقرار دوباره حاکميت ملی يکپارچه در عراق سود نمی  

ای از روی تحقير اين همه عقب ماندگی   بر اوضاع نابسامان کشور ما نداشت، ما نيز در برابر اين خبر شانهگذشت و تأثيری ما می

اند که به الگوی آقای  اما دريغا که در ميان ما امروز نيروهائی نشسته. شديم رهبران سياسی جهان سومی باال انداخته و رد می

هائی را امروز باز  کنند؛ راه و روزنه بينند و تالش می را می» راه حل عراقی کردن ايران«اند و در خواب خود رؤيای  طالبانی چشم دوخته

را که در خواب و » کردستان بزرگی«و آرزوی . کنند تا در فردای از هم پاشيدگی قدرت حکومتی در کشورمان به آقای طالبانی بپيوندند

و  سازمانهائی که در خاک عراق با خودروهای مزين به پرچم آمريکا در آمداحزاب و . کند، به واقعيت بدل کنند بيداری رهايشان نمی

به خاک ميهن بتازند » موقع«کنند تا به  شدند و نيروهای نظامی خود را در آنسوی مرزهای عراق به سالح سنگين بيگانگان مسلح می

 و هزينه سفرهای مکررشان بر محور واشنگتن، لندن و آبروباخته و نافرجام ديگری بيافروزند، نيروهائی که خرج و خوراکشان» فروغ«و 

بيگانگانی که در چنبره . آيند پردازند که به راحتی طالبان و صدام از پس جمهوری اسالمی بر نمی کردستان عراق را امروز بيگانگانی می

خاذ يک سياست روشن و استوار در اشتباهات سنگين خود در عراق و در استيصال ناهمزبانی با ساير کشورهای قدرتمند جهان در ات

ايران «کنند؛  آنهائی که فکر می. خواهند انتقامش را از ملت ايران بستانند برابر حکومت اسالمی، اين جرثومه فساد و تباهی ايران، می

ها و دادن  ميخواهند کوچکترش کنند تا از پس جمهوری اسالمی برآيند، ميخواهند با صرف هزينه! ».کشور بيش از حد بزرگی است

وعده به احزاب ندار و در سودای قدرت و افراد حريص که در ميان ايرانيان بسيارند، از اين نوع نيروها دست درازی بسازند، تا در 

ای که  شود؛ اين راه حمايت از مبارزات آزاديخواهانه برخالف ادعاهائی که می. چهارگوشه مرزهای کشور ماجرا و اغتشاش ايجاد کنند

آنها در حقيقت چه بخواهند و چه نخواهند راه ستيز با ! ردم ايران در مقابله با حکومت اسالمی سخت در گيرش هستند، نيستامروز م

ملت ايران تن به اين درهم . اند و اراده ماندن هزاران ساله اين ملت را درهم خواهند شکست روان و روح ملت ايران را در پيش گرفته

 . شکسته شدن نخواهد داد

 

با اينکه احزاب سياسی کردستان از همان آغاز حکومت اسالمی مسلح شده و در انتظار چنين روزهائی بودند، اما امروز سخن از   

در واقع طرح گذاشتن سالحهای سنگين در اختيار احزاب کرد ادامه و پيوند باقی . مسلح ساختن کردها به سالح سنگين درميان است



رسند؛ زمينه سازی  هردو از يک آبشخور سيراب شده و به يک سرچشمه می. ن کرد عراق استماندن اسلحه در دست پيشمرگا

ای که به قول خود نمايندگان حزب دمکرات کردستان از  و اجرای پرونده» کردستان بزرگ«برای جدا سازی کردستان از پيکر ايران و ايجاد 

 ديگر مخالفان حکومت اسالمی به ويژه آن نيروهائی که بود فرهنگی ـ هيچ يک از.  بازمانده است١٣٢۴جمهوری مهاباد يعنی از سال 

ها که در ظاهر فريبندة مبارزه با حکومت  اشان بيش از هر نيروی ديگری به رفتن جمهوری اسالمی وابسته است، از اين برنامه سياسی

 . شوند، سودی نخواهند برد اسالمی طراحی و اجرا می

 

اند،  ار اين احزاب که با حمايت و تشويق واشنگتن و لندن از رونق و استقبال بيشتری برخوردار شدههای بيشم ها و تماس نشست  

برای احزاب کرد و ساير سازمانهای قومی و گروهائی که در . امروز با هدف گرفتن سند و جمع آوری امضا از ساير نيروهای ايرانی است

اند تا منافع ملت ايران، گرفتن اين اسناد و امضاها در  وفادارتر بوده» ا مرز جدائیحق تعيين سرنوشت ت«تمام دوران حياتشان به شعار 

ايران و اهرم فشار برای رسيدن » استخوان الی زخم سياست«هائی است که فردا به صورت  تر کردن راهها و روزنه اصل گشاده

لحه و راه انداختن جنگ با حکومت مرکزی در داخل و طرح از راه استفاده از اس. های نامشروع از آنها بهره گرفته خواهد شد خواست

 .المللی و راهروهای سازمان ملل ادعاهای ارضی و خواست تشکيل دولت مستقل در مجامع بين

 از پيشمرگان حزب سان ديدن در حين) دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران(مصطفی هجری آقای 

نشينند و درصدد صدور منشور و بيانيه و قطعنامه مشترک و  آنهائی که امروز در پس پرده با احزاب و سازمانهای جدائی طلب می  

دانند، امروز که بر روند مسلح شدن احزاب در ايران چشم  یگردآوری نيروهای مدافع و امضاکننده اين گونه اسناد هستند، آيا م

ها چقدر راه رسيدن به امنيت و استقرار حکومت  بندد، فردا و پس از رفتن جمهوری اسالمی باز ستانی و جمع آوری اين اسلحه می

ن را امضا کند، ناگزير خواهد شد باز هم دانند که دولت نوپای آينده اگر نخواهد پای سند تجزيه ايرا تر خواهد کرد؟ آيا می ملی را سخت

های ديگر بيافريند؟   آذرها و لشگرکشی به خوزستان٢۵های قومی و مرزی ايران را با لشکرکشی و اعزام ارتش سرکوب کند و  آشوب

کنند،  تمجيد میآنهائی که امروز شادمانانه از تأسيس راديوها و تلويزيونهائی به دست کشورهای غربی در چهارگوشه جهان تعريف و 

های مبلغ و  يعنی ايستگاه.... کرد و آذری و» ميهنی«ايستگاههائی که قرار است در اختيار گروههای قومی قرار گيرند، آيا راديوهای 

 اند؟  پيش برنده مطامع اتحادجماهير شوروی و صدام حسين در گذشته را فراموش کرده

 

های خستگی ناپذير برای جمع آوری نيرو و امضا مشترک با احزاب و  ها و تالش اين افراد، در البالی رفت و آمدها، سخنرانی  

اند اسناد و آثاری را که در  سازمانهای قومی به قيمت شکاف انداختن ميان نيروهای مدافع آزادی و تماميت ارضی ايران، آيا فرصت کرده

يرغم حضور دولتمردان کاردانی چون تيمورتاش، اين روزها به بررسی و بازنگری تاريخ جنبش مشروطه و در توضيح علل ناکامی آن، عل



شايد اين قطعه گويا از اثر پر قدر آقای دکتر ماشااهللا آجودانی ! شوند را مورد مطالعه و تعمق قرار دهند؟ اگر نه وفور منتشر شده و می

 !نه تنها ياری دهنده بلکه تکان دهنده باشد

 

 کشور خارجی در ايران، بی ثباتی و بی امنيتی اجتماعی، به تقليل يافتن و محدود شدن کمی و آغاز جنگ جهانی اول، مداخالت دو«  

ترين  ام، به مهم به همان مفهومی که گفته» تجدد«ها منجر شد و خواست ايجاد حکومت مقتدر مرکزی و  کيفی اين خواست

يافت، به  ز در جريان گسترش مشروطيت تقليل میدمکراسی کم رنگی که مبانی آن روز به رو. های سياسی مبدل گرديد خواست

ها پيش از آنکه سردار سپه قدرت سياسی  در راه حفظ استقالل ايران و ايجاد حکومت مقتدر مرکزی مدت» آزادی«کناری نهاده شد و 

خيزها تشنه امنيت و سردار سپه، رضاشاه بعدی زمانی از راه رسيد که ايران، خسته از همه افت و . را در دست بگيرد، قربانی شد

او قهرمان توانمند مشروطيتی بود که دمکراسی در آن مشروطيت، در پای درخت استقالل و اقتدار . آرزومند يک حکومت مرکزی بود

 ».ايران قربانی شده بود
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