
  فرهنگ ايران بخش دوم
   

  
سخن امروز را با چامه ای از ايرانيار گرامی بابک اسحاقی آغاز می کنم ؛ بابک يک ايرانی يهودی تبار است که در پی 
يورش تازی زادگان که می توان آنرا دومين يورش تازيان به نياخاک اهورايی ما ما به شمار آورد ؛ ميهن خود را پشت  

 رفت ؛ اما مهر ايران را هرگز پشت سر نگذاشت .  سرگذاشت و به اسراييل
  

ديدم   در هفتمين همايش ايرانشناسی در بروکسل  من نخستين بار اين ايرانی دلباخته را که دلش در هوای ايران پر می زند ؛
د بابک را می ؛ درهر کجا که همايش ايرانشناسی باش  واز سر ريز مهرش به فراوانی نوشيدم . بابک دلباخته ی ايران است

توانی در همانجا پيدا کنی ؛ اگر هم در جايی از جهان چنين همايشی نباشد او خود در تل آويو يا هر جای ديگری از آن 
جشن نوروز بر پا می کند ؛ جشن سده برپا می کند ؛ مهرگان برگزار می کند ؛ کاوه می شود و بر ضحاک   سرزمين باستانی

ود و خروش خشمش را بر سر ضحاکيان فرو می ريزد ؛ آرش وار کمانش را می کشد تا  زمانه می تازد ؛ فريدون می ش
که   خودش را برای آزادی ايران پاره پاره کند ؛ رستم می شود و با گرز گاو سر بجنگ زشتخو اهرمن چهرگانی می رود

 ميهن اهوراييش را ميدان تاخت و تاز اهريمنی رايات خود کرده اند . 
  

بشود که روزی در کنار بابک ودر کنار همه ی ديگر   می فرستم و برايش بهترين ها را آرزو می کنمبه بابک درود 
دلبختگان فر و فرهنگ ايرانزمين ؛ در آن نياخاک خوب ؛ آزادی ايران را جشن بگيريم و بشادی گل بر افشانيم و می در 

 .  کامت شيرين و پيکارت پيروزگرباد  ساغر اندازيم . بابک جان
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  .    ما که همواره دلهاشان آکنده از مهر ايران است دورد بر همه ی هم ميهنان خوب يهودی 

« حقوق اقليت    درپايان گفتگوی هفته ی گذشته، از من پرسيديد که چرا آشوريها مانند ديگر تبارهای ايرانی چيزی بنام
    در خواست نمی کنند ؟؟  برای خود  »
  

کی از کهنترين تبارهای ايرانی اند که نزديک به دوهزار پيش از اينکه پاسخ اين پرسش را بدهم جا دارد که بدانيم آشوريها ي
ناميده می شود   و هفتسد سال پيش از راه رشته کوههای زاگرس به ايران آمدند و در بخشی از ايران که امروز (اورميه)

ور) بچم جايگاه يک نامواژه ی دو بهری و بر آمده از زبان آشوری است؛ بهر نخست آن ( ا   جاگرفتند . اين نام « اورميه » 
و گهواره؛ همان است که در واژه ی اورشليم يا اور شلوم هم ديده می شود؛ و بهر دوم ( ميه ) بچم آب است؛   –زيستگاه  –

در زبان عبری که همريشه با سالم   پس همدايش يا ترکيب اين دوبهر می شود گهواره يا جايگاه آب . همچنانکه ( شلوم )
تی است ؛ اين نام از سرزمين ميانرودان که امروز بنادرست (عراق) ناميده می شود بر خاسته عربی است بچم صلح و سالم

در کلده در نزديکهيای خليج پارس که ابراهيم از   است ؛ مردم ميانرودان اين نام را بسيار بکار برده اند ؛ مانند شهر( اور)
 همان حيات است که می شود جايگاه زندگی .   که ( حی)  )آن شهر برخاست و به کنعان کوچيد و يا شهر ديگری بنا (اورحی

  
خود را ايرانی تر از هرتبار ديگر ايرانی بشمار آورده اند و همواره در راستای آبادی   سال ٢٧٠٠آشوريها در اين 

نند بسياری از وسربلندی ايران و پاسداری از اين مرز پر گهر کوشيده اند . در جنگ يکم جهانی تنی چند از آشوريان هم ما
مردم جهان بازيچه ی دست ابرقدرتهای روس و انگليس شدند ؛ اما کرد و کار آنان هرگز از پشتيبانی همگانی آشوريان 

برخودار نشد . اين مردم همواره نسبت به تمامی و يکپارچگی سرزمين ايران وفادار بوده و در اين راستا تا پای جان 
اورميه از زيباترين و آباد ترين روستاهای ايران بشمار می روند و شگفت انگيز   نکوشيده اند ؛ روستاهای آشوری نشي

است که زنان و مردان بزرگی ازميان همين روستاها برخاسته اند ؛ برای نمونه دکتر سارگون بت اوشانا کارد پزشک نامی ؛ 
نگ ايران و عراق سيستم های رادارايران را تيمسار فيليپ بت اوشانا فرمانده ی نيروی زرهی ؛ تيمسار يانسن بدل که در ج

لوتر خلبان بزرگترين  -  سناتور دکتر ويلسون بت منصور از نامدارترين پزشکان بيماريهای زنان ايران  ؛  اداره می کرد
در  ؛ دکتر ايليا ماريوسف که  تانکر هوايی ايران که در جنگ ايران و عراق جنگدنده ی ايران را در هوا سوخت می رسانيد

شورا    رژيم گذشته در چند دوره مشاور پارلمانی بود ؛ هنرمندان نامی ايران مانند استاد هانيبال الخاص در رشته نگارکری ؛
و هزارن زن و مرد ديگر آشوری که در زمينه های گوناگون   ميخاييليان و نبو عيسابی در رشته ی خنياگری يا موسيقی؛

 .   ز ميان همين روستا های اورميه برخاسته و باليده اندا  دانشی نامها ی بزرگ دارند همگی
  

نشده اند و هرگز خواستار چنين   اما پاسخ اينکه چرا اين مردم هرگز خواهان حق و حقوقی بنام « حقوق اقليت قومی !!»
ا دشنامی برای خود و «نا حقی » نخواهند شد؛ برای اينکه آشوريها هرگز به چيزی بنام « اقليت » باور ندارند و اين واژه ر

 و تن به چنين خوار شماری نمی دهند.   برای ديگر تبارهای ايرانی به شمار می آورند
  

آشوريها هرگزبازيچه ی دست وزارت مستعمرات انگليس و حزب توده ی ايران نشدند و خود را در چنين دام بد هنجاری 
 گرفتار نکردند . 

  
ه های زندگی از سياست گرفته تا دين؛ در اين جا است که ملت ايران با فرهنگ گرفتاری بزرگ ملت ايران در همه ی زمين

خود زندگی نمی کند و بزبان خود سخن نمی گويد؛ از اين رو آرش بسياری از واژه هايی را که بکار می برد بدرستی نمی 
 داند و به آسانی بازيچه ی دست اين و آن می شود.  

  
بپرسم اقليت يعنی چه ؟؟ آيا دستان من که با آنها کار می کنم نسبت به تمامی بدن من اقليت  پروانه بدهيد همين جا من از شما

  اند؟؟  
  آيا چشمان من که با آنها جهان را می نگرم اقليت اند؟؟

  آيا پا های من که جهش و جنبش مرا پديد می آورند اقليت اند ؟؟  
  زنده نگهميدارد ؛ اقليت است ؟؟ قلب من که به تمام اندامهای بدنم خون می رساند و مرا 

  مغز من که توده ی کوچکی بيش نيست اقليت است ؟؟  
 آيا جگر و کبد و روده های من اقليت اند ؟؟  

  
با آنها   اينها هر کدام اندامی هستند از پيکر من که با آنها زنده ام ؛ با آنها کار می کنم ؛ باآنها می بينم ؛ با آنها می انديشم ؛

و يا يک آدم نا تمام خواهم   هر يک ازاين اندامها را از من بگيرند ؛ من يا خواهم مرد  و با آنها نفس می کشم .راه می روم 
 بود . 

  
سيستانی و آشوری و   پس اگر اندامهای بدن را نمی توان ونبايد اقليت ناميد؛ چرا بايد کرد و بلوچ و ترکمن وآذربايجانی و 



تبارهای ايرانی را تا مرز «اقليت» پايين کشيد و با اين واژه ی بد آهنگ تازی آنان را  وديگر  ارمنی و يهودی و زرتشتی
 خوار و کوچک شمرد. 

  
آشوريان خود را يک بخش جدايی ناپذير از پيکرايران بزرگ می دانند و بر اين باورند که آشوری بدون ايران ناتمام است 

ايران را با کردو بلوچ و ترکمن و سيستانی و گيالنی و   شوريان؛همچنانکه ايران بدون آشوری ناتمام خواهد بود. آ
مازندرانی می خواهند و بر اين باورند که ايران همان کردستان است؛ ايران همان بلوچستان است؛ ايران همان گيالن و 

ارها ايران نمی شود و مازندران است؛ ايران همان خراسان است؛ ايران همان آذربايجان است؛ ايران بدون هر يک از اين تب
 هر يک از اين تبار ها بدون ايران ارج و واالمندی خود را از دست می دهند.

  
فرهنگ سياسی ما راه پيدا   اين بازی اقليت!! يک بازی شومی بود که نخستين بار از سوی وزارت مستعمرات انگليس به

ش از اين پی برده بود که يک سرزمين بزرگ و يک کرد و ما را ببازی گرفت ؛ وزارت مستعمرات انگليس از سده ها پي
؛ پس بايد چنين سرزمينها را تکه پاره کنند و از هر تکه اش   پارچه را نمی توان چاپيد و مردمش را خاکستر نشين کرد

کشوری کوچک پديد آورند و گروهی از خود فروختگان آن سرزمين کوچک را بر سر کار بياورند وبدستياری آنان همه ی  
ارش و دسترنج مردم آن سرزمين را بچاپند ؛ اگر نفت دارند نفتشان را و اگر الماس و سيم و زر دارند زرو سيمشان را و د

 اگر نيشکر دارند شيرينی زندگانيشان را از آنان بدزدند. 
  

اسری آسانترين راه برای تکه پاره کردن کشورهای بزرگ؛ برانگيختن تبارهای گوناگون مردم يک سرزمين به جد
شک نيست که در هر سرزمينی تبارهای گوناگون مردم در کنار هم زندگی می کنند و همه با هم يک ملت بزرگ و    است؛

توانمند را پديد می آورند؛ هر يک از آن تبارها نسبت به تمامی ملت آن سرزمين « اقليت » شمرده خواهند شد ؛ و اين  
و بنام « حقوق   توانند از راه آن به انديشه و خرد مردمان راه پيدا کنند درست همان پنجره ای است که دزدان دريايی می

 موريانه وار خرد اقليت ها را بجوند .  اقليت »
  

به اينسوی که بوی نفت را در خاورميانه شنيدند بر سر بسياری از مردم  ١٩١۶اين درست همان باليی بود که از سالهای 
 خاورميانه آوردند . 

  
بنا کردند وحکومت اين کشور نو بنياد   کشور کوچکی بنام «عراق »   پس ازبريدنها و پاره کردنهای پياپی؛ ١٩٢١در سال  

در گيتا شناسی جهان  ١٩٢١را به عربها سپردند تا نفت آن سرزمين را آسانتر و ارزانتر ببرند ؛ شما می دانيد که تا سال 
اين سرزمين از زهدان وزارت مستعمرات انگليس سر برون کشيد  کشوری بنام عراق هستی نداشت ؛ در آن سالها بود که

که خود برخاسته از   وبه گيتا شناسی جهان راه پيدا کرد؛ بنا به پيشنهاد لورنس عربستان امير فيصل پسر شاه حسين
فيصل را از  سرزمين حجاز بود از سوی وزارت مستعمرات انگليس به پادشاهی عراق برگزيده شد ؛ پس از اندک زمانی امير

حکمت سليمان را به کودتا برانگيختند؛ پنج  ١٩٣۶پسرش قاضی را بر جای اونشاندند؛ در سال  ١٩٣٣ميان بردند و درسال 
که در   رشيد علی را با يک کودتای ديگر بر سر کار آوردند؛ اين يکی هنوز جابجا نشده بود ١٩۴١  سال پس از آن در سال

ديگر که بدست عبدالکريم قاسم انجام گرفت نظام پادشاهی را برای هميشه ازآن سرزمين  با يک کودتای نظامی  ١٩۵٨سال 
با زمينه  ١٩۶٣  برانداختند و عبدلکريم قاسم را رييس جمهورعراق کردند . قاسم هنوز پولهايش را نشمرده بود که در سال

االسالم عارف بزير کشيده شد؛ اين سر ويليام فيشر سرپرست شرکت نفت بريتيش پتروليوم و کودتای عبد  سازيهای
عبداالسالم عارف تا آمد بداند دست چپ و راستش کدامند؛ عبدلرحمن او را از کرسی فرمانروايی پايين کشيد و خودش بر 
جای او نشست؛ و پس از کوتاه زمانی يکی ديگر از خونريزان بزرگ تاريخ بنام صدام حسين بر کرسی رياست جمهوری 

آنچه را که از واالمندی مردم عراق بجای مانده بود يکسره در برابرگرد باد گذاشت؛ وسرانجام ديديم که  و  عراق فراز آمد
اين ضحاک زمانه نيز چگونه با يک تلنگر از اريکه فرمانروايی پايين کشيده شد تا درسی باشد برای همه خود فروختگان 

 ند های شومی به همراه دارد . ملتهای ديگر تا بدانند که پشت کردن به ملت خود چه پی آي
   

بنا  ٢١تا  ١٩١۶آنچه که امروزبر سر مردم بينوای عراق می گذرد دستاورد همان جدا سری و استقاللی است که در سالهای 
به اين    به پيشنهاد لورنس عربستان دولت فخيمه ی !! انگليس به ملت عراق ارمغان داد و هنوز هم از اين ارمغان دادنها

وا دست بر نمی دارد. هنوز هم بر آن است که اين کشور کوچک را به بخش های کوچکتر کرد نشين و عرب نشين و مردم بين
بيش از پيش دارش و دسترنج اين مردم رنج   شيعه نشين و سنی نشين پاره پاره کند تا پس از بيرون انداختن ارتش آمريکا؛

 کشيده را به يغما برد . 
  

به مشام انگليسيها نرسيده بود ؛ اگر لورنس عربستان که جوان خوش سيمايی بود خود را در اگر درآن سالها بوی نفت 
آغوش شيوخ همجنس باز ترک و عرب نيداخته بود ؛ اگر انگليسيها عربها را در آن سرزمين به جداسری و بنام « حقوق 

ه تيره روزگاری نمی گرديدند . آری عراق جدا اقليت قومی » بر نيانگيخته بودند ؛ امروز زنان و کودکان عراقی دچار اينهم
سر شد!! و برای خود بنام يک کشورکوچک نو بنياد سری در ميان سرها در آورد ؛ اما آنکه نفت عراق را برد و شيره ی 

 زمين را باال کشيد ملت عراق نبود ؛ اين بريتيش پتروليوم به رهبری سر ويليام فيشر بود که از جدا سری عراق بيشترين
بهره ها را گرفت؛ آنچه که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسيابهای زمانه برای مردم عراق بجای ماند تنها گرسنگی و 

 تباهی و بيدانشی و بيماری وپيکرهای تکه پاره شده ی کودکانشان بود.



  
ه ی همان وزارت مستعمرات  در زمان شکستعليشاه قاجار که بنا روا او را فتحعليشاه می نامند ؛ ماليانی که پرورش يافت

می گرفت و بدستبوس آيت هللا ها   انگليس بودند ؛ آن شاه خرد باخته ی ايران را که سند مالکيت بهشت از دست آخوند ها
به لشکرکشی بسوی همسايه ی شمالی   می ناميد؛  می شتافت و خود را کلب آستان علی ( يعنی سگ آستان علی )

قفقاز وهفده شهر بزرگ ايران را از پيکر مادر جدا کنند و   ندهای پنهانی ميان روس وانگليس؛برانگيختند تا در پی زد و ب
در آغوش روسيه تزاری بيندازند . براستی ننگشان باد و ننگ بيشتر برکسانی باد که اينها را می دانند و نمی گويند؛ ننگ 

وند و آموزه های تاريخ را ناديده می گيرند؛ شرم و ننگ جاودانه برروشنفکر نمايانی باد که هنوز هم همان راهها را می ر
وسيه رويی برکسانی باد که آگاهانه سردر زير پای دشمنان ميهن می گذارند و برای دو روزی بر کرسی فرمانروايی نشستن 

و می کنند روسپی  می خواهند ميهن خود را تکه پاره کنند. آنان که نمی دانند ومی کنند نادان اند ؛ اما آنان که می دانند
  زادگان و پتيارگان و خود فروشان اند .

  
پس از روی کارآمدن حزب توده ی ايران؛ نه تنها اين واژه ی بد هنجار« اقليت » يکبارديگر و اين بار از سوی اين حزب 

نگ سياسی ما راه پيدا  برسرزبانها افتاد بلکه واژه ی ناشناخته و بد هنجار ديگری بنام « خلق » و« خلقهای ايران » در فره
کرد بی آنکه يک ايرانی دلسوخته بداند يا بپرسد که خلق چيست؟؟ و خلقهای ايران کدام اند ؟؟ روشنفکران ما نه تنها به کالبد 

شکافی اينگونه واژه های دل آشوب نپرداختند بلکه بسياری از آنان در جا اندازی اينگونه واژه ها کوشيدند؛ و بتازگی می 
« ملتهای ايران » را دارند در فرهنگ سياسی ما جا می اندازند وهم ميهنان کرد و بلوچ و   زبانزد يا اصطالح بينيم که

 و « ملت بلوچ!! » و « ملت ترک!! » می نامند.  ترکمن و آذری ما را« ملت کرد!!»
  

بايد جای پای انتليجنت  چندی پيش در پی چاپ يک کاريکاتور چندش آور در يکی از روزنامه های دولتی ( که بی شک
شمار زيادی از     آمريکا و کارگزارن روسی و حزب توده ی ايران را در پشت آن جستجو کنيم) CIAسرويس انگلستان و

هم ميهنان آذری ما در جای جای آن سرزمين دالوران سر به شورش و سرکشی برداشتند؛ شک نيست که آذربايجان همواره 
ادگريها بوده است ؛ اين بار هم اين آذربايجان خاستگاه بزرگترين خيزشها و کانون بزرگترين سرکشيها در برابر ستم و بيد

است که درفش پيکار با اهريمنی رايات آخوندی را برافراشت و می رود تا دستگاه ستمبار و خونريز ماليان ايران ويرانگر 
که  شک نيست  را برای هميشه در هم بکوبد و نيابوم اهورايی خود را از چنگال اين پتيارگان تازی پرست رهايی بخشد؛

منهم مانند هر ايرانی ايران پرست ديگر؛ اينگونه خيزش های مردمی را از سوی هم ميهنان آذری و کرد وبلوچ و ترکمن؛ و 
خيزشهای دانش جويان؛ و خيزش کارگران؛ و خيزش و سرکشی زنان را به ملت مبارز ايران خجسته باد می گويم و بردستان 

اما نمی توانم از يک پرسش که موريانه وار اندرون مرا می جود   ه می زنم؛سد ها بوس  يکايک اين خيزشگران وسرکشان
خود داری کنم ؛ و آن اين است که اگر اين کاريکاتور را دشنامی به هم ميهنان واالتبار آذربايجانی خود بشمار آوريم؛ که 

را گروهها گروه به دوبی و ابوظبی بی آبرو دختران خوبچهر ايرانی   چنين هم هست؛ پس چراهنگامی که اين روضه خوانان
و قطر و ديگر کشورهای عربی می بردند وبه روسپيگری می فروختند سر به شورش و سرکشی برنداشتند؟؟ آيا در ميان آن 
زنان و دختران که به عربها فروخته می شدند هيچکدامشان آذربايجانی نبودند؟؟ آيا چنين ننگی که خوی شرم بر پيشانی هر 

  دشنامی به همه ی ملت ايران و دشنامی بدتراز آن کاريکاتور به مردم آذربايجان نبود؟؟  ی می آورد؛مرد ايران
و   چرا هنگامی که آن پدر بينوا که در زير فشار گرسنگی و تنگدستی؛ درست در روزهای نوروزامسال زن و فرزندان خود 

و   به شورش بر نداشتند؟؟ آيا اين دشنامی به آبروسر   سپس خود را کشت و ننگی بر دامن ملت ايران برجای گذاشت؛
 واالمندی ايرانی و آذربايجانی نبود؟؟

  
چرا هنگامی که زنان ايرانی را تا نيمه در خاک فرومی کنند و به مرگی دلخراش می کشند؛ مردم واالتبار آذربايجان سر به  

و در سرزمينی که گاهواره ی يکی از واالترين   يکم؛آيا ننگ چنين کاری آنهم در سده ی بيست و   شورش بر نمی دارند؟؟
 فرهنگهای جهانی بوده است کمتر از آن کاريکاتورشمرده می شود؟؟  

  
مالحسنی امام جمعه اورميه زشتترين دشنامها را به مردم آن شهر می دهد و می گويد زنان شما که لبهاشان   چرا هنگامی که

ن جای نشيمنگاه من قرمز می شود؛ مردم اورميه سر بشورش و سرکشی بر نمی را سرخ می کنند دهانشان درست مانند فال
دارندو اين بوزينه ی آدمکش را در قفس نمی کنند؛ اما برای نشان دادن خشم خود نسبت به يک کاريکاتور دهها اتوبوس از 

حسنی تا کنون گفته است و می گويد ؛  آيا آنگونه سخنان وبسيار بدتر از آنها را که مال  اورميه روانه ی تبريز می کنند ؟؟
 دشنامی کمتر از آن کاريکاتور بشمار می آورند؟؟ 

  
هزاران   زندانيان سياسی را به پيروی از کردوکار علی در مدينه و کشتار بنی قريظه؛  چرا هنگامی که جمهوری اسالمی؛

غز برادر واميدارد سر به شورش بر نمی  هزار در يک شب به جوخه ی مرگ می سپارد و برادر را به زدن تير خالص بر م
آيا براستی جان آن دهها هزارتن زندانی سياسی که بيشترينشان فرزندان همين مردم پاک سرشت آذربايجان بودند   دارند؟؟

    وهستند ارزشی کمتر از آن کاريکاتور دارد؟؟
  

سر به شورش بر نمی    ای ايرانی می گذاردسدها هزار جوان معتاد در دامن خانواده ه  چرا هنگامی که جمهوری اسالمی
کمتر از تماشای آن کاريکاتور   دارند؟؟ آيا تماشای آن سدها هزار جوان بينوا که در آستانه ی مرگی درناک جا گرفته اند

 روانشان را آزار می دهد ؟؟  



  
ا از افغانستان و سوريه و لبنان و چرا هنگامی که با پول نفت همين مردم آذربايجان و کردستان و بلوچستان؛ مشتی اوباش ر

فلستين به ايران می آورند و با چوب و چماق به جان آزاده زنان و جوانمردان ايرانی می اندازند ؛ مردم آذربايجان سر به 
 دشنامی کمتر از آن کاريکاتور می شمارند ؟؟    شورش و سرکشی بر نمی دارند ؟؟ آيا چنين دژمنشی ها

  
اههای ايران را گورستان می کنند ؛ هنگامی که دانشجويان را از پشت بام دانشگاهها به زير می چرا هنگامی که دانشگ

افکنند ؛ هنگامی که مغز دانشجويان ايرانی را می کوبند ؛ هنگامی که گردن دانشجويان ايرانی را می شکنند ؛ هنگامی که به  
از آب تکان نمی خورد همچنانکه سنگ از سنگ و برگ از   دانشجويان ايرانی تجاوز می کنند ؛ در آذرآبادگان خوب ما آب

دشنامی به واالمندی ملت ايران و   برگ ؟؟ آيا تجاوز به دانشجويان ايرانی که بيشترينشان فرزندان همان آذربايجانيها هستند
  مردم آذربايجان نيست ؟؟

 پس براستی داستان چيست ؟؟   
  

هر روز ننگی در پی ننگ ديگر بر دامن ما می گذارند کسی سر به شورش  در اين سرزمين عرب زده ی ما چه می گذرد که
و سرکشی بر نمی دارد اما در پی چاپ يک کاريکاتور دهها هزار تن از آزاده زنان و جوانمردان آذری خيزشی جانانه می 

ريزند و درفشهای ترکيه و ياشاسين آذربايجان » به خيابانها می   «  کنند وساختمانها را به آتش می کشند وبا شعارهای
 جمهوری آذربايجان را در کنار پارچه نوشته های خود نمی بينند ؟؟  

  
آيا مردم کرد و بلوچ؛ و دالوران سيستان و   آيا اين واژه ی ياشاسين يا ( زنده باد ) تنها سزاوار مردم آذربايجان است ؟؟

سزاوار   بم واصفهان ودزفول و شيراز و شوشتر و همدان؛ گيالن و مازندران و خوزستان و دشتستان و خراسان و کرمان و
    « ياشاسين » نيستند؟؟

  
«ياشاسين           چرانمی گوييم « ياشاسين ايران » چرا سدها پارچه نوشته ی ديگر در کنار آن پارچه نوشته ی

- باشد : « ياشاسن کردستان برنمی افرازيم که روی آنها نوشته شده   آذربايجان» که بر روی اينترنت نشان داده شد
و ياشاسين جای جای ايران که  –کرمان –بندرعباس   –خوزستان –دشتستان  -گيالن و مازندران  -خراسان   -بلوچستان   

همه جای ايران سرای من است » ؛ پس چرا تنها آذربايجان ياشاسين ؛ چرا همه ی ملت ايران « نه ياشاسين؟؟» . آيا  
    ا بافته ای است و ديگر بخشهای ايران تافته ی نيم بافته ؟؟آذربايجان تافته ی جد

 اوزگه سياست لره بيزی اوينامات سين الر .    عزيز آذری هموطن لر؛ اوياغ اوالغ؛
  

هم ميهنان دلير آذربايجانی بهوش باشيم که بيگانگان و بيگانه پرستان ما را به بازی نگيرند ؛ کسانی را که درفشهای ترکيه 
آذربايجان را با خود به ميان شما می آورند از خود برانيد و اين بدانيد که شادمانی و خشنودی مردم آذربايجان  و جمهوری

    تنها در گرو خشنودی و سربلندی همه ی ملت ايران است . 
راستا اشاره شد پروانه بدهيد که به يکی دو نکته ی ديگر نيز در همين   اينک که سخن از فرهنگ ايران به اينجاها کشانيده

 کنم ؛ بهر روی اين جستارها برون از زمينه ی فرهنگ ما نيستند .
  

اين نه تنها حق   اين است که بتوانند بزبان خود سخن بگويند و بخوانند و بنويسند؛  می گويند يکی از« حقوق اقليت ها »
که از زبانها و گويشهای ايرانی  همه ی تبارهای ايرانی است بلکه اين بزرگترين بايستگی و خويشکاری دولتها است

يک بايد ملی و    پاسداری کنند ؛ اين زبانها بزرگترين گنجينه های فرهنگی ما هستند ؛ پاسداری از اين زبانها و گويشها بايد
 کوشش همگانی شمرده بشود . 

  
پارسی که زبان رسمی کشوراست  در هر بخشی از ايران دبستانها ودبيرستانها و ديگر کانونهای آموزشی بايد در کنار زبان 

اين زبانها و گويشها را نيزآموزش بدهند و در پاسداری از آنها با جان و دل بکوشند ودر اين راه از هيچ گونه سرمايه  
بايد در کنار فرهنگستان ادب و زبان پارسی ؛ فرهنگستانهای ديگری برای پاسداری از زبان و ادب   گزاری روی نگردانند؛

سپس اگر چيزی از آن نيرو و سرمايه بجا ماند؛ اندکی هم   و بلوچی و آشوری و ارمنی و جز اينها برپا کنند و آذری و کردی
  به زبان پارسی بپردازند و اين زبان شيوا و دل انگيز را از آلودگيهای بدهنجار و دل آشوب واژه ها ی تازی بپااليند .

اين است که می گويند شونيسم پارس بر ايران حاکم است؛ اما نمی  نکته ی ديگری که در همين جا شايان ياد آوری است
  در کجای ايران حاکم است که ما آنرا نمی بينيم؟؟    گويند که اين « شوونيسم پارس »

    آيا آنچه که بر ايران امروز حکومت می کند شوونيسم پارس است يا شوونيسم کربال؟؟
  

د باخته ی ايرانی سر کودک بينوای خود را با قمه شکافت تا در سوگ حسين آيا امام حسين يک پارسی بود که آن مادرخر
  آيا اين شوونيسم پارس است ؟؟ يا شوونيسم خردباختگان؟؟   انباز شود ؟؟

آيا اين شوونيسم پارس است که می خواهند با آبگير سد سيوند همه ی ماندمانهای تاريخی ايران را از ميان بردارند ؟ يا 
  ؟؟ شوونيزم حجاز

شمارش می   آيا اين شونيسم پارس است که تاريخ چندين هزار ساله ی ايران را با کوچ يک عرب از شهری به شهرديگر
  کنند يا شوونيسم انصارومهاجر؟؟  



  يا شوونيسم بالل حبشی و ابوذرغفاری؟؟   آيا اين شوونيسم پارس است که خليج پارس را خليج اسالمی می نامند
رس است که شيرو خورشيد ايران را بر می دارند و حالل احمرعربی را بجای آن می آيا اين شوونيسم پا

  شوونيسم سعد ابی وقاص و خالد ابن وليد؟؟    يا  گذارند
يا شوونيسم يزيد ابن مهلب و ديگرزشتخو   آيا اين شوونيسم پارس است که در بلوچستان آسيابهای خون براه انداخته اند

    سيه دل؟؟  اهرمن چهرگان
که جنگ   آيا اين شوونيسم پارس است که کردستان ايران را به آتش و خون می کشد يا شوونيسم عاشورای حسينی است

  شيعه و سنی براه انداخته است ؟؟  
اينها بی آنکه به ما بگويند که شوونيسم چيست و کار و بارش چيست هر جنبش ايران پرستانه را شوونيسم می نامند تا  

 نند و از ارزش بيندازند. خوار و کوچکش ک
  

خودم   به منی که در يک خانواده ی آشوری تبار بجهان آمده ام ؛ پدر و مادرم هر دو از آذربايجان برخاسته اند
يعنی در پايتخت ماد چشم به جهان گشوده ام و در آغوش فرهنگ ورجاوند پايه ی ايران رشد کرده و باليده ام ؛   درهمدان

رس !! اما نمی گويند که چه پيوندی ميان من و پارس ديده اند که مرا پارسی پنداشته اند ؛ بيشترين می گويند شوونيست پا
در گيالن و  –در سيستان و بلوچستان  –در کردستان  -سالهای زندگانی من در همدان يعنی در( پايتخت ماد) و در آذربايجان 

    هر و بندرعباس ودشتستان گذشته اند.در دزفول و شوشتر و لرستان و خوزستان و بوش –مازندران 
  

کوهی نيست در ايران که داغ بوسه ها ی مرا بر خود نداشته باشد ؛ چشمه ای نيست در ايران که از آب گوارايش ننوشيده 
باشم ؛ کويری نيست در ايران که شبهای بسيار بر ريگزارانش نخوابيده باشم ؛ رودی نيست در ايران که من درآن تن شويی 

رده باشم ؛ ايلی نيست در ايران که من چند شبی ميهمانش نبوده باشم ؛ مهر من به ايران مهر يک فرزند وفادار است به  نک
مادر ؛ شما نامهربانان اين را شونيسم می ناميد؟؟ اگراز ديد شما شوونيسم اين نيست پس چيست ؟؟ آيا شوونيسم هرزه 

که هم نفت دارد   و بويژه در خوزستان  آذربايجان و کردستان و بلوچستان؛و در   گياهی است که تنها در پارس می رويد؟؟
 و هم دست و پايش را در آبهای گرم خليج پارس دراز کرده است نمی رويد؟؟!!

  
  چرا اگر بگوييم « پاينده ايران » می شويم شوونيست ؛ ولی اگر بگوييم « ياشاسين آذربايجان » نمی شويم شوونيست ؟؟  

واژه های بد آهنگی هستند که حزب توده ی ايران بر زبان ما جاری کرده است تا رخت چرکين خود را برريسمان اينها همه 
 نادانيهای ما پهن کند؛ چرا ما بايد فريب رنگ و نيرنگهای اينها را بخوريم ؟؟ 

  
برای   ستان و خوزستان؛اينها به تکه پاره کردن سرزمين ايران به کشورهای کوچک بنام آذربايجان و کردستان و بلوچ

اينها مردم را نيز از هم پاره پاره می کنند چون کارشان بريدن و پاره   سوار شدن براريکه ی فرمانروايی بسنده نمی کنند؛
می    ؛ پاره ای از آنرا « کارگر »  در نخستين گامه؛ يک ملت بزرگ را به دوبخش کوچکتر از هم جدا می کنند  کردن است .
  ی پاره ی دوم هنوز در واژه نامه ها به دنبال واژه می گردند تا شايد بتوانند نامی برايش دست و پا کنند .نامند و برا

بجای اينکه بکاری   اينها که بيشترينشان در کشورهای آزاد جهان دانش آموخته و دانشنامه های کالن بدست آورده اند؛
ه ی کرد و کارشان اين است که سازمانها ی ريز و درشت کارگری راه ؛ هم  بپردازند که در آن ويژه کار يا متخصص شده اند

و جز اينها به شستشوی مغز   « جيغ و داد کارگر!!» -« ندای کارگر» -« راه کارگر» -بيندازند و بنام « سدای کارگر»
 بپردازند.  گروهی از مردم ايران

  
يل و کلنگ بدست نگرفته اند؛ و چهره های نازنينشان کسانی که در همه ی زندگانی خود يکبار اره و تبر و تيشه و ب

بجزآفتاب کنار دريا آفتاب ديگری را نديده است؛ بخود پروانه می دهند که در کافه ترياهای اروپا بنشينند و جنبش های 
  کارگری راه بيندازند و موريانه وار به جويدن مغز کارگران بپردازند. 

( کاری         پهلوی است به کسی گفته می شود که  ) که برخاسته از زبان Karikarيا ( کاريگر   واژه ی « کارگر»
 انجام می دهد و در برابر آن مزدی دريافت می کند.   )

  
« کارگر» است و آن کس که ساز   اينک از اين زنان و مردان دانش آموخته ولی پرورش نيافته بپرسيد آنکه چکش می زند

است ولی پزشکی که کارد بدست می گيرد کارگر نيست ؟؟   که کارد بدست می گيرد « کارگر» می زند کارگر نيست ؟؟ آشپزی
کارگر نيست؟؟ آنکه ماله می کشد کارگر است و مهندسی که    آنکه بر آهن تفته می کوبد کارگر است وآنکه آهنگ می سازد

   نخشه می کشد کارگر نيست؟؟ . 
  

يک استاد  -يک ميهماندار  -يک پرستار  -يک کارمند  -ه يک آموزگار در فرهنگ شما دانش آموختگان پرورش نيافت
آيا همه ی اينها در برابر   يک افسر سپاهی و جز اينها « کارگر» شمرده نمی شوند؟؟ –يک پاسبان  –يک خلبان  -دانشگاه 

د با مالت مهر و داد در کنار هم  کاری که می کنند دستمزد دريافت نمی کنند؟؟ آيا اينها همه سنگهای زنده ای نيستند که باي
 بنای بلند يک ملت را پديد آورند؟؟ . 

  
بکار می بريم که مانند ما دانش    را تنها برای آن دسته از « کارگران»  ما واژه ی « کارگر»  شايد بگويند که نه !!

و آمريکا مارکسيسم و لنينيسم را  نياموخته اند ودانشنامه های کالن در جيب ندارند ودر کافه ترياها و رستورانها ی اروپا



و ناگزير به انجام کارهای سخت در کارخانه ها و کارگاهها روی می آورند؛ ما می خواهيم راه آنها را از    بررسی نمی کنند؛
 راه ديگران جدا کنيم !! 

  
اوريد چرا برای آزمايش در ايران بر سر کار بي  می گويم دست شما درد نکند ؛ اما شما که می خواهيد « حکومت کارگری»

برنمی گزينيد تا دستکم زمانی که حکومت   هم که شده تنی چند ازاين کارگران دانش نياموخته را به سر پرستی سازمان خود
کارگری را در ايران بنيان گذاشتيد فرمانبرداری دانش آموختگان را از دانش نياموختکان اندکی تمرين کرده باشيد؟؟ شما که  

 وردن ماليان روضه خوان چيره دستی خود را در اينگونه بازيهای شوم نشان داديد !!بر سر کار آ
  

يا بگفته ی خودتان به دو طبقه کارگرو غيرکارگر   آيا بهتر نيست که اين دکان فريب را ببنديد و ملت ايران را به دو بخش؛
و ديگر   می خورد و گارگران را تافته ای جدا بافته؛بخش بندی نکنيد . ملت ايران بيش از اين فريب دکان شما بچه مالها را ن

 بخشهای مردم ايران را تافته ی نيم بافته بشمار نمی آورد . 
  

 ايران هميشه ايران خواهد ماند و رو سياهی به ذغال .
  

  هومر آبراميان –پاينده ايران 
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