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شماره شانزدهم - خرداد ١٤٠٠

مناظرات انتخابات را ديديم، و چه بسيار به دولت كشور 
ايران و حاكميت مليش توهين شد.

سردارى كه مى گويد كه به اقوام ايران ستم شده و بايد 
از تمامى آن ها در كابينه دولت حضور داشته باشد، در 
هر استانى مدرسه ى تربيت زمامداران آينده بنا كنند، و 

ديگرى كه مى گويد: بگذارند طبيعى زندگى كنند و ....
نخست اينكه تاريخچه نظام جمهورى اسالمى را بررسى 
كه كنيم مى بينيم اين مورد موردى است كه به هيچ 
روى در جمهورى اسالمى رخ نداده. مگر جز اين بوده كه 
مسئولينى از ترك و لر و عرب و گيلك و ... در جاى جاى 
ساختار نظام حضور داشته اند؟ خود اين آقايان كه اينگونه 
مى گويند خود لر و ترك هستند. به دولت روحانى هر 

ايرادى بتوان گرفت، اين مورد حرفى كامال كذب است. 
در مورد طبيعى زيستن نيز بايد گفت چه تفاوتى بين 
سبك زندگى مردمى كه فارس خوانده مى شوند و تركان 
كشور وجود دارد؟ آيا جز اين است كه گذاشته اند زبان 
محلى در كنار زبان فارسى تدريس شوند؟ همين دوران 
مى بينم ارامنه در كنار زبان فارسى زبان ارمنى را براى 
مطالعه دارند. اين سيستم كشورهايى است كه آقايان نيز 
آنان را الگوى خود قرار داده اند. رسانه هاى تركى و كردى 

و عربى هم در اين كشور وجود دارند. 
اين است كه سخنانى مى شنويم كه نه تنها دغدغه امروز 
ايران نيستند بلكه نشانگر رسيدن به آن اتفاق خطرآميز 
مى باشند. ابتدائا پزشكيان ها را داشتيم كه در آن سطح 
هيچ علقه اى به ملت ايران ندارند و فقط خود را ترك 
مى شناسند و اكنون مهرعليزاده ها ظهور كرده اند آن هم 
در اين سطح و با عبور از فيلتر شوراى نگهبان... واى به 

حال ايرانمان!
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