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 پرسمان  و گستراندنهمانگونه که در پاره نخست این بخش آوردم، یکی از دستآوردهای جنبش هویت طلبی پدیدآوردن
یشانه از زبانی است، که تا پيش از آن تنها از سوی چپهای کهنه اندیش و استالينيست و در پيروی خام اند /حقوق قومی

به ميان . و با یکی گرفتن ساختار ایران و روسيه تزاری بزبان رانده می شد" حق تعيين سرنوشت ملل"سخنان لنين درباره 
آمدن این پرسمان، همانگونه که رفت ، درست به اندازه پرسمان حقوق زنان و دگراندیشان و دگرباشان نياز امروز جامعه ایران 

با این همه و اگر تنها به واکاوی زبانشناسانه نام این جنبش .  فرآیند شهروند شدن استو گامی از گامهای بی شمار
هستند که هنوز دستکم برای " هویت"یک " طلب"هویت طلبان در . به یکی دیگر از کاستيهای آن خواهيم رسيدبپردازیم، 

چه بسياری از اندیشه پردازان سرشناس اگر. بسياری از کسانی که از بيرون به این جنبش می نگرند، شناخته شده نيست
را ! من ترکم! هارای! مگر فریاد هارای«این جنبش با نگاه به آشوبها و درگيریهای خرداد ماه دو سال پيش می پرسند 

، و چنين می نمایانند که گویی در همين چهار واژه همه پشتوانه اندیشگی جنبش هویت طلبی نهان است، ولی »نشنيدید
آن " طلب"که او در " هویت" دست به باز کردن این سخن و پاسخ به این پرسش نيازیده است که جایگاه این هنوز هيچکسی

یا بيرون و بدور از  همسایه آن است؟  در کنار و بخشی از آن است؟ یا در درون ویاآ در پيوند با کيستی ایرانی چيست؟ است،
آن است؟  و در ستيز با و یا در برابرآن است؟   

 
 پافشاری تالشگران این جنبش بر چيستی  وش هویت طلبی از شناساندن کيستی ویژه آذربایجانی ناتوان بوده استجنب

من در نوشته های دیگر خود نيز بارها و بارها بر این نکته انگشت نهاده ام که . آن، بر سردرگميها افزوده است" ُترکی"
در پهنه . نمی تواند به تنهایی بازگو کننده همه آن ویژگيها باشد" ُترکی"کيستی آذربایجانی ویژگيهای خود را دارد و کيستی 

واژه نامه های زبانهای گوناگون نيز پس از آوردن این . چيزی نيست جز شهروند کشور ترکيه" ُترک"جهانی امروزه واژه 
به گمان من آنچه که .  نه ریشه زبانیدرونمایه، برابرنهادهای دیگری را می آورند که دسته ای از آنها نه ریشه نژادی دارند و

همين کيستی ویژه  سپرده اند، بازگوئی یاندیشه پردازان جنبش هویت طلبی خواسته یا ناخواسته به دست فراموش
را بازگو می کند، ولی به تنهایی ) کيستی زبانی(اگر چه یکی از الیه های این کيستی " ُترک"واژه . آذربایجانی بوده است

 پيوند  گونهيز دیگری نيست، چرا که هم در کشور ما و هم در کشورهای همسایه مردمان گوناگونی که گاه هيچگویای هيچ چ
سخن می گویند و نزدیک به همه آنان کيستی ملی یا قومی خود را با " ُترکی"و خویشاوندی با یکدیگر ندارند، به همين زبان 

 قرقيز، چچنی و یا قزاقی را ندیده ام که خود را ترک بداند، اگرچه همه این من هيچ ازبک، ترکمن،. واژه ای دیگر بازگو می کنند
و یا " آذری"حتی مردم جمهوری آذربایجان نيز خود را . مردمان به یکی از شاخه های زبانهای ترکی سخن می گویند

بایجان در این راه تا بدانجا پيش رفتند  سردمداران جمهوری آذر.)1 (می نامند" آذربایجان دیلی"و زبان خود را نيز " آذربایجانلی"
که چندی پيش با نگاشتن قانونی از نمایش فيلمهای سينمائی بزبان ترکی استانبولی نيز جلوگيری کردند، چرا که از 

در ایران ما . در هراسند گسترش روزافزون این گویش ترکی و بدنبال آن رنگ باختن کيستی آذربایجانی در برابر کيستی ترکی
اگرچه فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری پيشه وری زبان ترکی آذربایجانی را در آذربایجان .  این پدیده را می توان پی گرفتنيز

" زبان ترکی"سخنی از  ، حتا در همان فرمان رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی نيزرسمی کرد، در هيچکدام از نوشته ها
) زبان آذربایجانی" (آذربایجان دیلی"و یا ) زبان ملی" (وطن دیلی"، یا )زبان مادری" (لیآنادی"نمی رود و این زبان همه جا یا 

به سرپرستی محمد ) آذربایجان معارف وزارتی( تا نمونه دیگری آورده باشم، وزارت آموزش و پرورش فرقه ).2(ناميده می شود 
" آذربایجان دیلينده"یئنی اصول اوزره [...] ربایجان اوالدی اميد اولونور آذ«: بی ریا در دیباچه کتاب چهارم دبستان می نویسد

زبان "از کتابهایی که بر پایه روشهای نوین به [...] اميد است که فرزند آذربایجان (» ...یازیالن کتابالردان آرتيقجا استفاده ائدیب 
آذربایجانی بنامد، " ترکی"دم آذربایجان را بجای  امروزه اگر کسی زبان مر ...).بردهنوشته شده اند، بهره روزافزون " آذربایجانی

بر پيشانی اش فرو می نشيند، آیا سران " شوینيسم"و " پانفارسيسم"بارانی از دشنام و ناسزا بر سرش فرومی بارد و انگ 
یا است؟ " آذربایجانی" جمهوری آذربایجان نمی دانستند که نام زبان مادریشان ترکی، و نه بنيانگزارانفرقه دموکرات و 

پذیرفتنی تر آن است که بگویيم آنان کيستی خود را چيزی فراتر از زبان مادری می دانستند و این زبان را تنها یکی از 
)3(ویژگيهای پرشمار کيستی خود به شمار می آوردند؟   

 
اگر . وتاهی کرده اندک" هویت"اندیشه پردازان جنبش هویت طلبی در بازنمائی و بازگویی درست و آشکار همين به گمان من 

از همان آغاز کار بر سر کيستی آذربایجانی کار می شد و نشان داده می شد که یکی از ویژگيهای این کيستی، زبان ترکی 
ناخودآگاه زبان ترکی آذربایجانی را نيز بياد آرد، شاید بخش " آذربایجانی"آذربایجانی است، چنانکه هر کسی با شنيدن واژه 

و از نگر من تنها و تنها (درگرفته است "  آذربایجانی"و " ترکی"، "آذری"وهایی که امروزه بر سر واژه هایی چون بزرگی از بگومگ
و ویژگيهای آن از همان گامهای نخست در دستور کار جای " هویت"اگر شناساندن این . بيهوده می نمود)  واژگان است بابازی

 بسيار آسانتر می  باشد،"هویتی" پذیراندن خواسته های  گستراندن و همانامی گرفت، آنگاه برداشتن گامهای پس از آن که
. گشت  

 
چه هویت طلبان را این سخن خوش آید و چه ناخوش، اندیشه پردازان این جنبش نيروی خود را بجای پرداختن به واژگان و 

در اینجا مرا با .  می نامند، به هرز داده اند"پانفارسيسم"اندریافتهای پایه ای، در راه نبرد با دشمن پندارینی که خود آنرا 
روی سخن من با چهره های . کاری نيست" جوانند و جویای نام آمدند"این جنبش و با آن دسته از نویسندگانی که شگران ُکن

 هر از گاهی دست به نبشتن می برند و اندیشه های خود را در باره نابرابری هسرشناس و جهاندیده این جنبش است ک
 اینان به جای پرداختن به پایه ریزی بنيانهای .زبانی و خواسته های جنبش هویت طلبی بروی کاغذ می آورند/ قومی

تنها می تواند آن می دانند،  به سخنان و موضوعهایی می پردازند که خواننده " طلب"ی که خود را در "هویت"اندیشگی آن 
پرخاش به نقشه ای که در تارنمای بی بی سی چاپ شده ضا براهنی در  دکتر ربرای نمونه .انگشت شگفتی به دندان بگزد

در این نقشه تمامی آذربایجان غربی بعنوان سرزمين مردم کرد قلمداد شده است و ارتباط آذربایجان «: است می نویسد
گی زبانی در و از بی بی سی می خواهد که برای آگاه شدن از چند و چون آميخت! »شرقی با دریای خزر قطع شده است

 گروهی از همين اندیشه پردازان سرشناس جنبش هویت طلبی نامه ای  نيز چندی پيش. نگاه کند" اتنولوگ"ایران به سایت 
تالشهای پرسش برانگيز برای فشار به "نوشته و در آن نگرانی خود را از .) ال. آی. بنياد اس( تارنمای اتنولوگ  همانبه

در پای این نامه، نامهای آشنائی چون . بزبان آورده اند"  کاستن شمار ترکهای آذربایجانی ایراننویسندگان اتنولوگ در راستای
 و چند تن دیگر، به همراه تيترهای دانشگاهی آنان به چشم دکتر فرهاد قابوسی، دکترسيد ضياء صدراالشرافیدکتر براهنی، 

 شمار گویشوران زبانهای گوناگون در ایران با تارنمای من خود یکی از همان کسانی هستم که در پيوند با). 4(می خورد 



بی طرف ترین و علمی " نشان دادم که اتنولوگ نه تنها آنگونه که نویسندگان نامه نوشته اند  و)5(اتنولوگ نامه نگاری کردم 
 می  کجا آورده است ورا از خود 1991 آمار سال نمی داندسرچشمه آماری در باره زبانهای مردم ایران نيست، که حتا " ترین

:نویسد  
This information was posted by a previous editor, and it probably came from his personal communication with 
someone else, and was therefore not documented. (!) 

 
 اینهمه نيروگذاری بر سر شمار گویشوران یک زبان با اینهمه و در دنباله آنچه که پيشتر نوشتم، برای من این همه پافشاری و

در اینباره بنگرید به نامه نگاریهای آقایان نظمی افشار و هجری، .(و یا مرزهای سرزمينی قومهای همسایه  دریافتنی نيست
ستان ...][که یکی خواب آذربایجان بزرگ را می بيند و آن دیگری خواب کردستان بزرگ را، بی آنکه دمی بيندیشند که هر 

در باره دکتر . داستان ولی غم انگيز تر از اینها است!). خواهد انجاميدستان دیگر [...]بزرگی، خواه ناخواه به کوچک شدن آن 
زبانی با او همسخنم، ولی نگاه و نگر او به این پرسمان را /براهنی من پيشتر نيز نوشته ام که اگرچه در باره حقوق قومی

مه افسوسم از این است که چرا چهره های فرهيخته ای چون او که توان اندیشه پردازی دانشگاهی و پذیرفتنی نميدانم و ه
کار آگاهيبخش در باره این حقوق بی چون و چرای شهروندی را دارند، نيرو و زمان خود را با چنين نامه نگاریهایی، و همچنين 

 اگر جنبش زنان نيز از همان می نامند، به هرز می دهند؟" ارسروشنفکران ف"تاختن بر زبان پارسی و کسانی که خود آنانرا 
آغاز کار بجای کار آگاهيبخش و اندیشه پردازی آکادميک، همه مردان را بباد دشنام و ناسزا می گرفت و بجای به چالش 

که " ين یک ميليون امضاکمپ"کشيدن فرهنگ نرینه و سامانه های آفریننده نابرابری بر مردان می تاخت، آیا امروزه چيزی بنام 
 به گمان من چشم و چراغ و پيشتاز جنبش مدنی ایرانيان است، در برابر چشمان ما می بود؟

زبانی در حقوق شهروندی و آگاه /به جای پرداختن به جایگاه حقوق قومی آقای صدراالشرافی از نویسندگان دیگر این نامه
 نه تنها به برشماردن برتریهای زبان ترکی بر "ايران و مسائل ايران"ندی بنام  بلایرانيان از این حقوق، در نوشتار" همه"کردن 

می " جنایات وشکنجه های روزگار ساسانيان و هخامنشيان"های هراس آوری از آنچه که خود افسانه  و پارسی می پردازد
 و ده ایرانيان بدست مسلمانان و در پيروی از سران جمهوری اسالمی، شکست ساسانيان و کشتار گسترنامد بازگو می کند

بيشرمانه ترین ناسزاها را بر شاهنامه و  ، که را پيشزمينه شکوفائی فرهنگ و دانش می داندنابودی کالنشهرهای ایران
در جای شگفتی نيست که ایشان نيز  .کينه کور خود از فرهنگ و کيستی ایرانی را آشکار می کندفردوسی روامی دارد و 

! می شود"پورپيرار"، و در زمينه تاریخ دست به دامان " اتنولوگ"دامان دست بزمينه آمار   
رسيده است و " زبان برتر، زبان پستتر"اکنون به تئوری " فيزیک ذرات بنيادی"آقای قابوسی نيز پس از سالها پژوهش در رشته 

! پارسی استفرهنگی و واپسماندگی تاریخی ما همين زبان به این سخن که ریشه همه نابسامانيهای   
 

نيست که این بزرگواران بجای ساختن پایه های جامعه شناختی و پرداختن زمينه های افسوس و هزار دریغ آیا جای سد 
حقوقی برابری شهروندان ایرانی در همه زمينه ها، بویژه در زمينه های زبانی و فرهنگی، تاختن به زبان پارسی و بازی با آمار 

های زن ستيزانه ای که هيچگاه نسروده است و انداختن گناه نابرابریهای جامعه امروز ایران به و نکوهش فردوسی برای شعر
گردن آریائيهایی که گویا از هند به این آب و خاک کوچيده اند، را پيشه کرده اند؟ آیا با چنين ساربانانی می توان از کاروان 

 آیا کسانی که از شناخت و اندریافت کيستی و اشت؟هویت طلبی چشمداشت رسيدن به جایگاهی پيشرو و امروزین د
می دانند، " شوینيسم آریائی"و استوار شده بر اندیشه " پانفارسيسم"چيستی رژیم جمهوری اسالمی ناتوانند و آنرا نماینده 

 گنجایش و توان نبرد با آن و نهادینه کردن حقوق شهروندی را خواهند داشت؟
 

یکی از نمادهایی که در گردهمائيهای هویت طلبان هماره به چشم می خورد، نماد  نيست، سوگمندانه این همه داستان
این نماد، که نشانی از سر یک گرگ است، نماد شناخته شده تندروترین گرایش ) 6(یا گرگ خاکستری است " بوزقورت"

بازمی ) ترکان آسمانی" (گؤکتؤرکلر"ه  خواستگا"ارگنه قون"نژادپرستانه در ميان پانترکيستها است و ریشه آن به داستان 
 بسوی دشتهای آسيای ميانه  از دل کوههای آلتاییگردد، که در آن ماده گرگی این ترکان را از سرگردانی رهائی می دهد و

: استانبولی" (بوزقورت"در واژه نامه های شناخته شده جهان و بویژه در واژه نامه های ترکيه، واژه . رهنمون می شود
حزب " (ميّلتچی حرکتی پارتيسی"در پيوند با جنبشهای نژادپرست ترکيه آورده می شود و در دنباله آن سخن از ) رتبوزکو

به یک سازمان " ارگنه کون"بخشی از این جنبش اکنون زیر نام . و بنيانگزار آن آلپ ارسالن ترکش می رود) جنبش ميهنپرستی
  بلندون اورهان پاموک، احمد تؤرک، عثمان بایدمير و ليال زانا را در فهرستسته است که کسانی چستيزه جوی زیرزمينی فراُر
یا گرگ خاکستری نماد همه سازمانها و جنبشهای نژادپرست تندرو در ميان پانترکيستها " بوزقورت. "ترور خود جای داده است

. است و می توان آنرا با نشان صليب شکسته در نزد نازیها و نونازیها یکی گرفت  
 درست و روشنگرانه باید دبرخور. اکنون ببينيم اندیشه پردازان هویت طلب با این پدیده و این گرایش چگونه برخورد می کنند

این می بود که آن جوانان ناآگاهی که هنوز نمی دانند در زیر این نماد و بنام این نشان چه جانهای بيگناهی ستانده شده اند 
یخته اند، فراخوانده شوند، تا دیگر این نشان را بکار نبرند و از آن دوری بجویند، چرا که در و چه خونهای بيگناهی بر خاک ر

هر عيرقين اؤستؤنده، تؤرک (جهان امروز هرکسی که دست خود را با این نشان باال ببرد، نژاد ترک را برترین نژاد می داند 
ولی این یک چشمداشت بيهوده . زرد تا دریای مدیترانه استو خواهان برپائی امپراتوری سراسری ترکان از دریای !) عيرقی
ماشاءاهللا رزمی، همان کسی که می گوید یونسکو زبان پارسی را سی سومين لهجه زبان عربی و زبان ترکی را . است

:یسدمی نو) 7 (")قورت ميدانی( در تبریز ميدان گرگ"سومين زبان توانمند جهان ناميده است، در نوشتاری بنام   
چنانکه اکنون نيز هر وقت نام گرگ خاکستری مطرح می شود ، افرادی که اطالعی از اسطوره گرگ خاکستری در فرهنگ «

، گرگ خاکستری را معادل یک گروه سياسی بهمين نام در ترکيه دانسته و )بعضی ها نيز آگاهانه(ترک ندارند ناآگاهانه 
 جریان جدید است ولی اسطوره گرگ خاکستری در اعماق تاریخ  یک گروه سياسی یاد شده. موضعگيری سياسی می کنند 

.»ترکان جای دارد  
نخست باید گفت که در ميان ترکان و ترکزبانان پهنه فرهنگ ایرانی، هيچ کجا نشان و نماد گرگها را بر روی پرچمها نمی بينيم 

بنگرید به (شتی است ، بکار می رفته است و بجای آن هميشه شير که نماد ميترای گاوکش و برگرفته از ميتختهای پيشازرت
همچنين است نامهای ترکی شاهان دودمانهای ترکتبار ایرانی که در هيچکدام از ). دیواره بيرونی کاخ تچر در تخت جمشيد

سانه را در نام خود دارند و اف) شير" (ارسالن"به چشم نمی خورد، ولی بجای آن بسياری از آنان واژه " قورت/قورد"آنها واژه 
نوشته محمد " سياوش زمانه"ارگنه قون تازه بروزگار بالندگی پانترکيسم بود که دوباره زنده شد، تا به آنزمان، همانگونه که در 

شاهنامه فردوسی امين رسولزاده و همچنين نوشته های نزدیک به همه اندیشمندان آذربایجانی و قفقازی می بينيم، 
. ردمان بوده استزیربنای ساختمان اسطوره ای این م  

را بر سر دست بگيرد، " چليپای شکسته"اگر امروز هر کسی، در هرکجای جهان و به هر انگيزه ای، در گردهمائيها نشان 
با اینهمه نشان چليپای شکسته هيچ پيوندی با تاریخ و فرهنگ و . همه او را یک نازی و باورمند به برتری نژاد آلمانی می دانند



می نامند، که " سواستيکا"این نشان را در آلمانی . سلتی ندارد و خاستگاه آن ایران و هند است-ميتختشناسی ژرمنی
خوانده می شود و " خوب/هو"که در پارسی " سو"از (است، " خت آَورَب" به معنی و) 8( سانسکریت"استکه- سو"برگرفته از 

برابرنهاد پارسی باستان آن ". آنچه که نيکوست"روی هم ، بر "ـَکه"است، با پسوند " بودن/استن"که همان کارواژه " َاستی"
)  خدای هندیدر پيوند با َگِنشا(از آنجا که این نماد هم در هنر ایالمی و هم در هنر هندی ). باشد" ستاکهَا-هو"می تواند 

ردونه مهر، نخست در هم در کاوشگریهای رودبار و تپه مارليک و ِسَيلک، به گمان می رسد سواسَتَکه یا گیافت شده است و 
 این بهبا اینهمه هيچ انسان خردمندی حتا . هند یا ُپشته ایران پدید آمده و سپس در سرتاسر آسيا و اروپا پراکنده شده باشد

گردونه مهر ریشه در ژرفنای " که بکار گيری این نماد را در یک گردهمائی سياسی، تنها به این بهانه که افتاددیشه نخواهد نا
کاری درست بداند بر خرده گيران بتازد " فت هزارساله ما دارد، ولی نازسيونال سوسياليسم زائيده سده بيستم استتاریخ ه

بکارگيری نماد بوزقورت یا گرگ خاکستری درست به همان اندازه ". اطالعی از اسطوره گردونه خورشيد در ایران ندارند"که 
را از این کار ه، و بر خردمندان این جنبش است که بکاربرندگان این نماد  شکستصليب که بهره گيری از نمادنکوهيده است، 

گاهی آنان از نمادهای آ اگر چنين نکنند، نشان داده اند که  و، نه اینکه با افسانه پردازی در پی توجيه آن برآیندبازدارند
گرگ خاکستری باال می برد، بی آنکه سياسی بيش از دانسته های احمدی نژاد نيست که در آذربایجان دستش را به نشانه 

).9(بداند چه می کند   
 

است، که با بسامد فراوان هم از سوی هویت طلبان و هم از سوی قبيله گرایان بکار می " کثيرالمله"سخن دیگر درباره واژه 
 که از سوی دیی بودنبخشها" ممالک"خوانده می شد، این " ممالک محروسه ایران"ایران، تا پایان پادشاهی قاجاریان . رود

ها نه "مملکت"مردمان این . شاه کمابيش به واليها اجاره داده می شدند، تا از مردم خراج بستانند و خزانه شاهی را پر کنند
 ميرزا فتحعلی آخوندزاده -ملت بودند و نه در گزینش سرنوشت خود آزاد، خودکامگی، یا آنگونه که پدر ميهنگرائی نوین ایرانی 

، دسپوتيسم، همه مرزها را درمی نوردید و ساختار آن نه آنگونه که گروهی از هویت طلبان می پندارند  می گفت-
د نبرچيده شو" هامملکت"آنپدران و مادران ما در جنبش مشروطه خونها دادند تا . بود" فئوداليسم" که خانخانی و ،"فدراليسم"

دانش آموزان  . جهان بگشاید و پای در راه پيشرفت و سربلندی بگذاردچشم به) و نه ملل ایران" (ملت ایران"و نوزادی بنام 
:)216تاریخ مشروطه، کسروی، برگ  ( می خواندندسروده زیر رادبستانها در تبریز   

 
سرحـــدیميزه قـــلعه بـيزه، خاک وطندیر / الی وطندیرـکاریميز، ایقبـــاليميز، افــــآم  

  ایرانـــلی الریخ جان وئریریخ نام آالریخ بيز/ یر دعوا گونی یکسر گؤرؤنن قانلی کفن د
 

اک ميهن استــا خــرزهای مــگهبانی مــــن دژ / تـندی ميهن اســــربلـــا ســشه مــدیــآرزو و ان  
ی ستانيمـانيم که جان می دهيم و نام مـنيرایا / انـيمفنـــکين ــــونــــخسر ــــــیکنگ ـــــروز جه ب  
 

: در سرمقاله روزنامه ایران نو در این باره می نویسد)بنيانگزار جمهوری آذربایجان (رسولزادهمحمدامين و   
ما باید ملتی تشکيل بدهيم که در زبانها و شيوه های مختلفه تکلم نموده و به آئينهای متفرقه خدا را پرستش نمایند که «

، نه ارمنی، نه یهودی، نه فارس و نه ترک بوده، فقط یک ایرانی از امروز در ایران نه مسلمان، نه زرتشتی. اسم او ایرانی است
) 10 (.»هست، و ما یک ملت هستيم  

بسوی یکسد سال پس از جنبش مشروطه چيزی نيست جز واپسگرائی و راهپيمایی " ایران کثيرالمله"سخن گفتن از 
با اندریافت مدرن آن " فدراليسم"پيوندی با  این نگرش هيچ .، و بازگشت به روزگار قجری و نوسازی ساختار خانخانیگذشته

، تا هر خان و سرکرده ای بتواند فرمانروای بی چون سرنوشت قبيله خویش است" فئوداليسم"آفرینی ندارد و بيشتر در پی باز
. و در قلمرو خویش، اسب خودکامگی بتازاندگردد  

 
به خواسته های حقوق بشری و دست یافتن به حقوق اگر جنبش هویت طلبی بدنبال رسيدن آنکه دریافتنی نيست، و دیگر 

شهروندی شناخته شده در جهان پيشرفته امروز است، چرا از یکسو درگيریهای قره باغ کوهستانی و دشمنی جمهوریهای 
ن ، و از دیگر سو تالشگران ایرا بدرون مرزهای ایران می کشاند و آنرا بخشی از گفتمان خود ميکندآذربایجان و ارمنستان 

.  عثمانی را برنمی تابند و با آنان درگير می شوندارمنيان بدست ارتش  نژادکشیَکرد ازیاد راهپيمائی ارمنيان ایران در ،جنبش
پرخاش به کشتار اذریهای قره باغ را نميدهد، گناه از اگر وزارت کشور به هویت طلبان اجازه برگزاری راهپيمایی برای 

رکيه را با هيچ منطقی نميتوان رفتار کسانی دانست ر شدن با آنان و پشتيبانی از دولت تهمميهنان ارمنی ما نيست و درگي
خواهان تدریس زبان مادریشان در مدارس و «شان می نویسد ایدر باره ) بنگرید به بخش پيشين. (که آقای مهدی ن

. »دانشگاهها هستند  
 

 پایه کدام ویژگی و کدام نگرش خواسته های بی چون و چرای با اینهمه باید به این پرسش پاسخ داد که جمهوری اسالمی بر
زبانی را سرکوب می کند و این حقوق پذیرفته شده شهروندی را از کسانی که زبان مادری آنان پارسی نيست، دریغ /قومی

 می دارد؟
 

.... دارد دنباله  
  
  یک-و کيستی ایرانی" پيوستگی. "٢۴

 ٢٥. "پيوستگی" و کيستی ایرانی- دو
 ٢۶. "پيوستگی" و کيستی ایرانی - سه
 ٢٧. هویت طلبی و کيستی ایرانی-یک

 
 

 خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمين بدور دارد
  هفت هشتاد و بهار

  مزدک بامدادان
de.mazdakbamdadan@arcor  
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