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 ۲۱/۲۲/۱۱۲۲        «عمرزی»مصطفی 

 فارسیستی -شدت مداخله ی ایرانی
 

 هرگز در مقام هاینباید ی که می توانند برای ما بی نهایت مضر باشند، یایران، کشوری ست که در بررسی ماهیت سیاست ها
، انقالب اسوووووووالمی و حاکمیت پهلویپایین قرار گیرد. تولد جدید این کشوووووووور با 

توانایی های نظامی و اقتصادی متکی بر نفت که دست بازی باالخره کشوری با 
د، در بستری از اشتراکات فرهنگی نبرای مجریان مداخله گر این کشور می ده

ایرانی در منطقه،  -موجی از فعالیت های خوب و خراب فرهنگی دهکه با نیم سو
شور ک ی همانندیمانی کشور هااند بیشتر از همه، بر نابسند، می تواندیده می شو
ر د ایرانیسووومی که در حاکمیت پهلوی هاد. اصووووالت متن فارسووویسوووم و نما بیافزای

ستفاده از آن سالمی با ا شد و اکنون جمهوری ا ساخته  ، ممدی در کنار ها ایران 
نسووخه ی والیت فقیه، کارگر نیسووت، می تواند    رژیم اسووالمی دارد، زمانی که 

 تقدیم کند.برای سیاستگران ایران، امتیاز فرهنگی را 
 هبا مداخله ی مستقیم به همرا ای از آن که اعمال نفوذ به منظور برآوردن مقاصد، بیشتر به دوگونه صورت می گیرد که گونه

در حد کشووور های  می آورد، بدون صوواحب بودن امکاناتکه تقابل به وجود  یو با زیان های می شووود بخصووو سووت، بسوویار ا
هنیت سازی که اکنون با نام های ذتضمین نمی کند، اما استفاده از شگرد  ها، مفاد زیادی رایا بدون حمایت ابر قدرت بزرگ و 

 کردهدیموکراسووی، دین، اشووتراکات و دارایی های مشووترگ فرهنگی، مقوله های مسووتعمل اند، کارایی های بی شووماری را  ابت 
که دشووواری های اقتصووادی و بی  باتی اجتماعی  یدر هنگامه های خصووو . در واقع با اسووتفاده از عناصوور ذهنیت سوواز به اند

ب ان، آسیرا به میان می آورند که حتی می توانند تا مرز گسست،کشور ها و ملت ها را به نفع دیگر یوجود دارند، فرصت های
 .رسانند

ا با نسوووخه ی ی دیگری از مدخله، رو به رو باشووویم که شووودت ا  راتا با گونه  ه اسوووت، باعث شوووداجتماعی ما بی  باتی عظیم
هراسوووناگ دارد، مشوووذله ی ذهنی  که با هیاهوی مخالفان مسووولظ، ظاهرنوع پاکسوووتانی  ،ایرانی، به شووودت حی می کنیم. هر ند

یی  هعطقزیان مفقط ه یی اسوووتفاده می کند، عبیشوووتری آفریده اسوووت، اما جریانی که برای تداوم خود، از ذهنیت سوووازی های مقط
 دارد.

که اگر مداخله ی پاکسوتان  ندهمسوایه گان، ما را متوجه کرده ا خصوو به  -یت سویاسوت های دشومنانقرائت های دقیق از ماه 
ی یبر اسووای عمق اسووتراتیژیت اسووت، نفوذ همسووایه ی تربی و حتی کشووور فقیری مانند تاجیکسووتان، بر محور  نان اندیشووه ها

ستوار ا سیونالیسمی که پی از آزادی کشور های تحت ا ستا ستعمار، محتوای تاریخی دارد، هنوز ذهن شماری که با رواج نا
به واقعی که گذشوووته ی تاریخی  -از باشووونده گان در جهان سووووم را مشوووذول می کند تا برای تبدیل نسوووخه های خیالی جذرافیایی

 دارند، دلخو  باشند. 
 یلی العمعکعداوت بر اسای هرگز تعجب نکنید که وقتی یت ایرانی متعصب می خواهد تاریخ افذانستان را تحریف کند، این 

جندا های اسووتعماری برای ایجاد فارسوویسووتی که بخشووی از ا -کر ایرانیقرنه ی تفدر واقع میراث یت  .ما باشوود اعمالدر برابر 
تفرقه و تشتت فکری در میان ملت های پی از استعار است، این ایرانی متعصب را انگیزه می دهد تا با خودمحوری، فرامو  

 ندارد. «زمین»است و زمین زیر گام های او، در هرکجای دیگر، واقعی ترین نامی بی  از  کند انسان
شنده ی   سازند، در تفکر با سی، تاریخی و فرهنگی که نام های کنونی کشور ها و ملت ها را می  سیا سخه های  شدن به ن قایل 

 که سهم او را خورده اند.اند متعصب جهان سوم، نام های دشمنانی 
د، نشووووان می دهد که شوووواه و برگ ها برای تاراج دارایی های ندر ایران می نویسوووو «تاریخ» ه زیر عنوان  کوتاه بر آننگاه 

دیگران، عنصووور پارسوووی را همیشوووه تشوووویق کرده اسوووت حتی در زمانی که رژیم دینی دارد، خود  را فار  از رعایت حقوق 
 دیگران بداند.

مورخان و سویاسوتگران ایرانی، فصول های زیادی بر مجموعه ی تاریخ جعلی این کشوور افزوده اند که نگر  انتقادی، زوایای 
فارسووی به عنوان نمونه ی عنصوور مداخله، در پی  -کشووف کرده اسووت تا بدانیم که اصوووالت  را باید یت ایرانیها زیادی در آن 

 باشد. تشدید بحران در جذرافیای پیرامون ایران 
رده ک مخصو به میان آورد تا سیاست هایی که به عنوان سهم استعمار برای ایرانیان  یانقالب اسالمی ایران، جذبه ی دیگر

 بودند، منطقه را در برگیرد. 
 تشیع ایرانی، شانه به شانه با عنصر فرهنگی، ظاهرات در پی برآوردن اهداف ملی ایرانیان است، اما در بطن، در مسیری عمیق

 اتراض امپریالیسم را برآورده می سازد.  ،می شود که با ایجاد دشواری ها، بدون شت
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یافتند که با راحتی در سرمایه گذاری های رسانه یی و فرهنگی، می  خودشان را در افذانستان   -پی از سقوط طالبان، ایرانیان
انسوووتان، دو پرونده ی ننگین مداخله از کشووووری را که با افتضوووای ایران برای تجزیه ی افذ شووودتوان بیشوووتر از زمانی مطمئن 

معرفی می کرد که بی  از سوه دهه اسوت به الدسوپیکر نبلندگوف دفاع از امت اسوالمی و ارز  های اسوالمی، مبدل شوده اسوت. 
ن دفاع، هرگز مداخله ی ایرانی را نشوووان داد و اما در زماایرانیسوووم با روپو  اسوووالمی، زیانبار تر از  هره ی قومی، ماهیت 

مند نبوده است بپذیرد که امت اسالمی، فقط منوط به پیروان والیت فقیه نیست که وقتی رعایت حقوق آنان در میان باشد، ه عالق
ر  و حذف امت های اسووالمی در کشووور سووازد که ب   تفاوتفارسوویسووم و ایرانیسووم، آخند متعصووب و ظاهرات طرفدار اسووالم را بی 

 . ندا  از مسلمانیت ایرانی های دیگر، میراث های پی
را می سووازند که امروزه با شووناخت از مداخله ی ایرانی، می  های تعدیدر واقع توجیهات فرهنگی، بخشووی از مهمترین مولفه 

شووناسوویم. بی جهت نیسووت که از صوودور کاالی فرهنگی تا ایجاد مرکز های رسووانه یی و دینی که ظاهرات علوم تیر دینی را نیز 
 ، از نگر  دقیق بر درون آن ها، باز مانده ایم. ها که با تبلیذات بر ظواهر آن ندند، ظاهر قضیه ای را ساخته اتقدیم می کن

ایرانیان با تجربه ی ناکام نظامی که از افتضووواحات احزاب وابسوووته به آنان تا افتضوووای طری های تجزیه ی افذانسوووتان، آموخته 
، سووت های تربیسوویا را بهترین دسووتاویزی یافتند که در عقب، ابزار دیموکراتیت ه اسووتهای زیادی را در برابر آنان قرار داد

 ذرافیای ایرانی شووووووووندی را تمویل کنند که اگر روزی وارد جی ه در عراق و  ه در افذانسوووووووتان، پروژه ها آنان را مجال داد
نخواهد گذاشووت که این کشووور  یه هایهلهله ی توده های تیر فارسووی برای تجزیه و گسووسووت، نیازی برای برنام ف دیموکراسووین

 می دانند. ،را لقمه ای در راستای فرو بردن هر ه بیشتر منطقه
 ، رنگمالی به نفع فارسیسم،ند و با گذشت هر روززمینه های ایجاد شده در افذانستان، رنگ مداخله ی ایرانی را متذیر ساخته ا

آن شووهروندان افذانسووتان را عبور دهند که مشووکالت اقتصووادی  رنگین کمانی شووده اسووت که می خواهند از زیر آن، بخشووی از
 افذانستان، اجازه نمی دهد خوشبختی را جایی بهتری نسبت به فارسستان بدانند. 

ایجاد ذهنیت های منفی از رهگذر صوودرو کاالی فرهنگی و کار مدنی، کسووانی را که جزو نخبه گان وفادار به افذانیت اند، باید 
 فریب دهیم تا سفارشات میان تهی بیگانه ا با نام آزادی بیان و دیموکراسیر یگر وقت آن گذشته است تا خودمامتوجه نماید که د
 د.نگان، توجیه شو

شووودت سووورمایه گذاری های فارسووویسوووتی با تحریف هویت، تاریخ، وحدت ملی و ارز  های فرهنگی ما، با تمام وجود حی می 
ت، وقتی بحث افذانیت و افذانسووتان باشوود، مدعوینی می شووویم که باید هرزه سوورایی آیا کسووی از خود  نپرسوویده اسوواما شووود و 

 مطری «خراسوووانی»و  «فارسوووی»ند و اما وقتی طرف بخواهد در حد تلفظ کلمه ی نرا نفی می ک را تحمل کنیم که خودما یهای
 که تعصب می ورزد. ل می شودشود، به جانوری مبد

 ماران دهن آسووتیندر کنار ما در شووهر های ما و در خانه های ما،  مخالفان مسوولظ نیسووتند. انسووتان، فقطجبهه ی معاضوودت با افذ
پرورانیده اند که خیلی محترمانه می خواهند کشووووووور و ملت ما را به فرو  رسووووووانند. این واقعیت که شوووووورایط، ناگزیری ها و 

ست، اما این مساله که دشمن را فقط کسانی ذهنیت های ضد افذانی تقویت شوند، نادرست نی تصادی، کمت کردنداق تمعضال
دانستیم که سالی دارند، حقیقت تلخی ست که در جانب مخالف آنان، شماری با قلم، مشکالت مدنی را انبوه کار فرهنگی ساخته 

 اند.
تر از سوووت که خیل مو ر جبهه ای   ی که با حمایت ایران در افذانسوووتان به همراه شوووده اسوووت، یشووودت کار فرهنگی و رسوووانه 

بی جهت نیست که می بینیم، با  ه تعصبی، خراسان بازی می  می دهد؛مخالفان مسلظ، مردم ما را برای ایجاد مشکل، ذهنیت 
 ای ما از نوای عدالت و آزادی، آهنگ می سازد.کنند و پارسی بازی، تا مرز پاری کردن سگ نعوعوف، بر

تا کشووور های مانند تاجیکسووتان و  ندنده ی جهان سوووم را زیاد کرده احتی شوویرینی کشووور های عقب ما ،دشووواری های مردم ما
 ایران نیز آرمان شهر شوند. 

این، با انسانی بیابد و بنابر پاسخ این پرس  که  را ذهنیتی ایجاد نمی شود تا تفکری از نوع تفکر ایرانی، خود  را در محیط
فارسوووی را با روشووونگری بر  -خواهد شووود که نقد مقوله ی ایرانیل بودن به عنصووور روز، مشوووکل زا نشوووود، تا زمانی داده نقائ

 جعلی ساخته شده بر این کشور، بازنگری نکنیم. تواریخ
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