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آیا پرداختن به زبان مادری و کيستی ملی بروزگاری که در سرزمينمان آتش سرکوب و کشتار و شکنجه زبانه می کشد، بجا و 
. سزاوار است؟ اینرا چند تن از خوانندگان سرزنش کنان پرسيده اند  

 
وری چون ایران که از دیرپای ترین و کهنترین کستيهای ملی جهان برخوردار است  برای کش،کيستی ملی و بازشناسی آن

هميشه بجا و سزاوار است، ولی اگر چنين واکاوی و کنکاشی بروزگارانی دیگر، دغدغه ای دانشگاهی باشد و سرگرمی 
خواران فروپاشی ایران از درون پژوهشگران، اکنون که دشمن از درون و برون کمر به نابودی آن بسته است، در جایی که جهان

 بجای جنگ رودررو و لشکرکشی برگزیده اند و در جایی که نژادپرستان ،را و تکه تکه کردنش را به دهها کشور ُخرد و کالن
آنکه بنام رهائی از چنگال ! یرانياناجدائی خواه آب در آسياب امپریاليسم ميریزند، باید گفت و نوشت و فریاد برآورد که 

سم شمار ا به خيزش فرامی خواند، خاک در چشمتان می پاشد تا دشمن راستين خود را که همانا والیت مطلقه فقيه شویني
 به سرنوشتی  است نبينيد و از چاله ای بدرآئيد و در چاهی چنان ژرف بيفتيد– جمهوری اسالمی –و رژیم برخاسته از آن 

.و تازیانه دینفروشان را بجان آرزو کنيدچنان شوم دچار شوید که سياهچالهای جمهوری اسالمی   
 

درست هم امروز باید از کيستی ملی سخن گفت، چرا که جهانخواران تبه کار نشان داده اند سرنوشت ملتها را پشيزی نيز 
می فرستند و ارج نمی نهند و برای نابودی فرمانروایانی که با آنان از در دشمنی بدرآیند، ميليونها انسان بيگناه را به قربانگاه 

همانگونه که در نمونه یوگسالوی نشان دادند، برای سرنگونی رژیمی که از نگر آنان فرمانبردار نبود و چموشی می کرد، 
جنگی پليد و ناجوانمردانه برافروختند که در آتش آن سدهاهزار انسان بيگناه سوختند و خاکستر شدند و همسایگان 

امریکای یکه تاز . نی هم می رفتند بيکباره خنجر برکشيدند تا سر یکدیگر را از تن جدا کننددیواربدیواری که تا دیروز به ميهما
جهان پس از جنگ سرد که سرخوش از باده پيروزی بر هماورد کمونيستش بود، اکنون در عراق و افغانستان چنان گرفتار آمده 

جهانخواران برای ایران خوابهای دیگری . نخواهد شدو درمانده شده است که هرگز درگير جنگی رودررو با جمهوری اسالمی 
" حقوق بشر"دارای همان کشورهائی که بيش از شصت سال است از یاد برده اند که فلسطينی نيز انسان است و . دیده اند

و نه تنها با ( مایکل لدین که در دشمنی با ایرانيان ،، بيکباره بياد حقوق سرکوب شده قومی در ایران افتاده اند"حقوق ملی"و 
ایران را به امریکا " ملتهای" رهبران خودخوانده و نمایندگان خودبرگزیده ،چون گاوی سپيدپيشانی است) جمهوری اسالمی

" کيستی"، برندا شفر امریکائی به سفارش دانشگاه حيفا برای آذربایجانيان )1 (فرامی خواند تا به آنان راه و چاه کار را بياموزد
 بناگاه همين امریکائی که بی شرمانه چشم بر سنگسار و بریدن دست و بدار زدن مردم بر سر چهارراهها و) 2 (می تراشد

دربند و زیر ستم فارسها اشک " ملتهای"فروبسته است، چهره ای چنان انساندوستانه می یابد که نمی تواند بر تيره روزی 
ایران بدون بمب اتم هم بيش از اندازه «: ا نشسته است کهو این سخن شوم اریل شارون نيز هنوز در گوشهای شنو ،نریزد

آری باید کور باشيم، اگر که نبينيم جهانخواران برای براندازی جمهوری اسالمی چگونه برآنند که دودمان ما را » !بزرگ است
این ما مردم این . ران بستانندبباد دهند و بهای خيره سری ها و دیوانگيها و بلندپروازیهای کودکانه دینفروشان را از ما ملت ای

کشوریم که باید بجان یکدیگر بيفتيم و خون یکدیگر را بریزیم، مبادا که خونی از بينی سربازان جگرگوشه عموسام روان شود، 
تا هم شيرازه این کشور از هم بگسلد و جمهوری اسالمی نابود شود و هم خاورميانه در گرداب جنگی بی پایان فرورود که 

جهانخواران ملت ما را تکه تکه، سرزمينمان های تا کنونی آن در برابرش ترقه بازی چهارشنبه سوری را ماننده باشند، ستيزه 
را ویرانه، دلهایمان را انباشته از کينه و سرهایمان را تهی از اندیشه می خواهند و در راستای این آماج انسان ستيزانه خود 

 و سد افسوس و هزار دریغ که سربازان بی مزد آنان در ميان ما اندک نيستند و برایگان ما را نشانه گرفته اند" کيستی ملی"
. آب هم در آسياب آنان و هم در آسياب جمهوری اسالمی می ریزند  

 
درست هم امروز باید از کيستی ملی سخن گفت و از دروغهایی که قبيله گرایان برای برانگيختن جوانان بيگناه و ناآگاه به هم 

و از دهها دروغ دیگر " تحميل اجباری آن بدست رضاشاه" بافند، از دروغهایشان در باره شاهنامه، درباره زبان پارسی و می
درست هم امروز باید این . درباره آمار ترکزبانان و درونمایه واژه ملت و آن درغهای دیگر که در این ُجستار بدانها پرداخته ام

می " حاکميت شوینيست"پراکند، آنکه گناه همه نابسامانيهای کشور را بگردن فارسها و سخنان را بزبان آورد و نوشت و 
اندازد، نه تنها دروغی بزرگ می بافد، که ارمغانی ارزشمند و درخور به پيشگاه والیت فقيه می برد، راستی را جمهوری 

ن دیگری بيفتد و کسانی به نام هویت طلبی بی  از این ناشاد شود که گناه سياهکاریها و تبهکاریهایش بگردیداسالمی چرا با
هيچ دستمزدی رنج پاک کردن دامان اندیشه سرکوبگر و کيستی ُکش والیت مطلقه فقيه را بجان بخرند و گناه این همه 

های در بخش.  من در این سخن راه گزافه نپيموده ام.کاری را بگردن دیگرانی بيفکنند که خود قربانی همين رژیم آدمخوارندبزه
گو اینکه (پيشين این ُجستار به نوشته هائی چند از دکتر براهنی و ماشاء اهللا رزمی که از خردمندان این قومند پرداخته ام 

 سی و سومين لهجه عربی رازبان پارسی اینکه یونسکو آقای رزمی هنوز نيازی به این ندیده است منبع نوشته اش درباره 
فرهاد ) یا پروفسور( بنام دکتر  دیگر دوستی برایم نوشته ای از هم ميهنی نيز چندی پيش.) به خوانندگان نشان دهدميداند،

 فرستاده بود که گذشته از گرایش پارسی ستيزانه اش شگفتی مرا بر این سخن برانگيخت که چگونه می توان )3(قابوسی 
زبان نيز چون ماهيچه پدیده ای  باور داشت؟" تترزبان پس"و " زبان برتر"دانشگاهی بود و در فرنگ زیست و هنوز به چيزی بنام 

برای نمونه اگر . توان و ناتوانی یک زبان هميشه در ميدانی سنجيده می شود که در آن به کار گرفته می شود. پویا است
چيده ماهيچه های دست را در نگر بگيریم، کسی که ورزش زیبائی اندام می کند، ماهيچه هائی برجسته و انبوه و در هم پي

نوازنده سه " ناتوانی "هآیا این نشان.  ماهيچه انگشت اشاره است،ورزیده ترین ماهيچهولی دارد، در دست یک نوازنده سه تار 
، آنگاه می توان توانائی و "ُمچ بيندازند" و یا در پی آن که با هم افزاری برای کتک کاری و زورآزمائی باشند تار است؟ زبانها اگر 

یک نوازنده الغر و تکيده سه تار می تواند کهکشانی از نغمه و  دکتر قابوسی سنجيد، واگرنه همانگونه روشا به ناتوانی آنها ر
هر کدام بر پایه نيازهای گویشورانشان پرورده می شوند و گاه خود بر نيازهای آنان سایه زبانها نيز اقيانوسی از ترانه بيافریند، 

.  خواهد گفت نيزر و پستتر می راند، گامی اگر پيشتر نهد سخن از نژاد برتر و پستترکسی که سخن از زبان برتمی افکنند، 
:ولی آنچه که در این نوشته بيشتر مایه شگفتی شد، فراز زیر بود  

لذادر بازگشت به رابطه اساسی زبان و اندیشه چون نتایج فرهنگی و اجتماعی عموميت زبان فارسی یعنی تعميم آن «
ی سراسر ایران بد از بدتر بوده و در نهایت منجر به تعطيل عقل ، علم و فلسفه در ایران و لذا وضع اسفناک بعنوان زبان عموم

  .»کنونی به لحاظ عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی شده است
انند  سخن می گفتيم، اکنون درست بم– ترکی و عربی –بدیگر سخن اگر ما نيز به آن دو زبان برتر یاد شده در این نوشته 

 هزارارن هزار فيلسوف و اندیشمند به جهان پيشکش کرده بودیم و یا بمانند عربستان و ها و قاراقالپاقها و باشقيرهاازبک



دکتر قابوسی !  و کویت و قطر، جهانی را به تماشای دستآوردهای خود در دانش و فنآوری  فراخوانده بودیمیمنسعودی و 
ن نهيم، تا ه است و اکنون زمان آن است که آستينها را باال بزنيم و تيشه بر ریشه این زباریشه همه واپسماندگيهای ما را یافت
 از اینکه نژادپرستان جدائی خواه جشن کتابسوزان براه می اندازند و سعدی و حافظ  بایدوارسته و رستگار شویم، آیا هنوز هم

  آنرا نيرنگ مأموران امنيتی رژیم دانست؟و فردوسی را به شراره های سوزان آتش می سپارند، در شگفت شد و
 

جمهوری "فریاد خشم من همه از آن است که چرا در همه این نوشته ها یک چيز بيکسان بچشم می زند و آن نيز جای تهی 
 آنکه ریشه واپسماندگی ما را در این یا آن زبان می داند، هرگز نخواهد توانست دردی از هزاران درد جانکاهاست؟ " اسالمی

آنکه دشمن مردم ایران را شوینيسم می داند، پزشک ناکارآمدی را می ماند که به یک بيمار دچار . این مردم درمان کند
 چنين پزشکی یا فریبکار .است )شوینيسم ( سادهمی گوید همه درد تو از این سرما خوردگی) والیت فقيه(سرطان بدخيم 

خاموش نشست و سرنوشت چنين بيماری را بدست چنان پزشکانی سُپرد؟آیا می توان  است و یا ناآگاه از دانش پزشکی،  
 

َرستن از بند واپسماندگی و و جهان نوین ما امروز در راه رسيدن به . مروز باید از کيستی ملی سخن گفتاپس درست هم 
:سرکوب و کشتار و شکنجه با دشواریهای چند الیه روبروئيم  

 
ایستاده است که سرسوزنی به حقوق انسانی پایبند نيست و برای نگاهبانی از جایگاهش  در برابر ما رژیمی با همه توان .1

از هيچ بزهگری و ددخوئی فروگذار نمی کند، رژیمی که نابرابری را در ایران نهادینه کرده است و ميان مرد و زن، مسلمان و 
و " خودی"ه آنرا برنمی تابد و در یک واژه ميان نامسلمان، دیندار و بيدین، شيعه و سنی، پایبند به والیت فقيه و کسی ک

 های ژرِف جدائی بار دیگر ُپر شوند و همبستگی هچنان جدائی افکنده است که دهه ها کار و تالش باید تا این دّر" ناخودی"
کاهتر گریه های  تنها یکی از این دردها است و نه جانکاهترین آنها، درد بسيار جان و قومینابرابری زبانی. ملی شکوفان شود

درد . زنی است که شویش زنی دیگر به خانه آورده و او را از خانه بيرون رانده و جگرگوشه گانش را از او ِستانده است
د، چرا که تنش را با تکه نانی تاخت زده است تا جانکاهتر فریاد مرگ زنی است که در زیر کوهی از سنگ بخون خود می غلط

درد پدری که انگشتانش را می برند، چرا که تاب گریه های کودک گرسنه اش را نياورده  و  َمگذاردفرزندش سر گرسنه بر بالين
.  و دست به دزدی یازیده است  

 
 جهانخواران بلندپروازیهای اتمی دینفروشان را بهانه کرده اند تا بنيان ملتی کهنسال را از بيخ و بن برکنند و نه اکنون که از .2

از آن گذشته همه نشانه ها بيانگر آنست که امریکا و اسرائيل بدنبال . )4(ورميانه دیگری را دیده اند سالها پيش خواب خا
فروپاشی جمهوری اسالمی از درون هستند و در همين راستا است که عبدالمالک ریگی که زیردستانش افسر سپاه 

اگاه همچون قهرمان نبرد در راه آزادی ارج می بيند و بخش ، بن"سرمی ُبرند"پاسداران را در برابر دوربينهای تلویزیون الجزیره 
تو گوئی سرُبریدن انسانها تنها ! به گفتگو با او می نشيند) بلندگوی پارسی زبان بوش و نئوکانها(فارسی رادیو صدای امریکا 

پس ما در . يمان آن باشد شهروند امریکا و یا کشورهای همپ،هنگامی نام تروریسم لگام گسيخته بر خود می گيرد که قربانی
کنار دشمنی همه سویه جمهوری اسالمی با سرزمين و تاریخ و فرهنگمان با دشمنی ددخو و انسان ستيز بنام 

هم روبرو هستيم که سرزمينمان را تکه تکه می خواهند، تا از  دست " نئوصهيونيسم اسرائيلی"و " نئوکانسرواتيزم امریکائی"
ان را به دشمنی فراخوانده است، رهائی یابند، اگر در این ميان تندابه هایی از خون دشتهای رژیمی که دیوانه وار همه جه

!ایرانزمين را سيراب کرد، چه باک؟ ایرانيان نه اروپائيند و نه اسرائيلی  
 

یکا و اسرائيل نژادپرستان جدائی خواه بوی کباب شنيده اند و با نگاه به نقشه زیر از شادی در پوست خود نمی گنجند و امر. 3
 که خود و حجت االسالمهایشان دلی با اسالم بنيادگرا دارند و تنها ستيزشان با جمهوری آنان. را نيز همپيمان خود می بينند

ناميدن جمهوری اسالمی همه گناهان این رژیم " پانفارسيست" با فریب مردم و نبودن آن است،" ترکی"اسالمی در 
دشمنی پنداری بنام شوینيسم فارس می اندازند و تنها راه رهائی از ستم چندالیه ای را که واپسگرای سرکوبگر را بر گردن 

این که ُکنشگران . بر سر مردم می رود، جدا کردن راه خود از دیگر ایرانيان و پيوستن به همزبانان آنسوی مرزها می دانند
سوی دیگر آن پاک کردن . ند تنها یک سر داستان استچنين گرایشهائی برآتش جدائی و ستيز در ميان ایرانيان دامن می زن

سردمداران جمهوری اسالمی اگر . واپسگرا از همه گناهان است" پان شيعيسم"و " پان اسالميسم"، "والیت فقيه"دامان 
همه سرکوب و کسانی را بکار می گرفتند تا با هزینه فراوان چهره آنان را از همه بزهکاریهایشان بزداید و دامانشان را از این

کشتار و شکنجه و تاراج دارائيهای ملی ایرانيان و بخشيدن آنها به بيگانگان و گریزاندن سرمایه های انسانی از کشور بپيراید، 
و چرا باید برای اینکار پولی بپردازند، در جایی که نژادپرستان جدائی خواه بی مزد و از هرگز نمی توانستند چنين پيروز شوند، 

و جان به چنين کاری می پردازند؟ دل  
 

 .ندآشوبهای خردادماه سال پيش زنگ خطر را برای خوشبينترین تالشگران راه مردمساالری و آزادی نيز به صدا درآورد. 4
زبانی را کاری بيهوده و بزرگنمایی می خواندند، بيکباره دریافتند که - به آنروز پرداختن به چالشهای قومی تاکسانی که

-خودی"ه شدن خواسته های گوناگون و سرکوب دامنه دار و گسترده و بویژه نهادینه شدن نابرابری و ژرف شدن نگاه انباشت
 در یک جامعه بسته و خاموش گاه تنها نيازمند آن است که سوسکی در روزنامه ای واژه ای ترکی بر زبان براند تا " ناخودی

امروز همه می دانند که سوسک بهانه ای بيش نبود و قبيله گرایان و اینرا دیگر . ر آتش خشم و کينه بسوزداستانی د
آنها نيک می دانستند که . نژادپرستان از آن دستآویزی ساختند تا توده ناآگاه و سرخورده را بشورانند و به خيابان بکشانند

آمده در آن کاریکاتور " َنَمَنه"داند باریکتر از مو است و هر کسی را یارای دریافتن آن نيست، و اگرنه که هر کسی می " طنز"
و مانندهای آنها " قره قاطی"، "ِشش و ِبش"، "آچمز"، "قشقرق"، "ِیر بهِ یر"، "قاراشميش"مانند سدها واژه ترکی دیگر چون 

ری در دل گویش بخشی از جوانان تهرانی جای گرفته اند و هر روزه هزاران بار بکار می روند، بی آنکه کسی در پی خوارشما
که از سوی بخشی از جوانان بجای  " قورخيدن" این پدیده را حتا در فعلهای ویژه ای نيز می توان دید، مانند .ترکزبانان باشد

 زبان طنز، زبانی آشکار و بی پرده نيست، و در شگفت نباید شد اگر که توده کف بر لب آورده آنرا .بکار می رود" ترسيدن"
، کسی که ریگی به کفش داشته باشد و بدنبال بهانه )5( پيشتر از آن کاریکاتور زیر را کشيده بود سالهامانا نيستانی . درنيابد

برای ستيزه جوئی بگردد، می تواند از اینکه سخنان مرد چماقدار به دبيره ميخی نوشته شده است، به این سخن برسد که 
بافتن آسمان و ریسمان گاه بسيار آسان ! است" فارسها"نيستانی بدنبال ریشخند کردن هخامنشيان و از آن راه خوارشماری 

جنبشی که می . می شود، اگر که توده ناآگاه از سه دهه سرکوب و خوارشماری و نابرابری و ناداری بجان آمده باشد
می شد، توانست به بهانه همين سوسک بينوا آغاز شود و رژیم را پس براند، تا آنزمان که بدست دانشجویان ترکزبان رهبری 

همين جنبش به خيابان که رسيد، فرومایگان . دشمن را درست شناخته بود و راه را درست دریافته بودبا همه کاستيهایش 
 را به ميدان آورد و رهبری را به نژادپرستان و قبيله گرایان واگذاشت و چنين شد که اگر دانشجو وزیر انشهری و کناره نشين



! صفاری هرندی!/ ری َسنين َدَده ن دیَسؤس! صفاری هرندی« : دید و فریاد می زد خود مینجمهوری اسالمی را دشم
  و نه رژیم جمهوری اسالمی،)فارس و ُکرد و ارمنی (جنبش فرومایگان نزدیک به دو سوم مردم ایران، »!سوسک پدر تو است

" پارسيان "ش را تنها از آنرو که نامی و بانک به نبرد فرا خواند و آنان را دشمن ترکان ناميد، زبان پارسی را زبان سگ گفت،را
در همه آن راهپيمائيها دیگر کسی نشنيد که راهپيمایان سخنی بدشنام و پرخاش با سران جمهوری . بود به آتش کشيد
 کناره  شعارهای پوپوليستی که لشکر فرومایگانسردادنگؤن آز تی وی و دیگر سردمداران قبيله گرایان با . اسالمی برانند

بيندازند و جمهوری اسالمی نيز شادمان از اینکه " فارسها" را خوش بياید، توانستند گناه بزهکاریهای رژیم را بگردن نشين
 بالگردان او شده اند، ، از سوی بخشی دیگرمردم زیر ستم ایرانهمين کسی را پروای سياهکاریهای او نيست و بخشی از 

 گروهی از این همه شادمان شده بودند و زنامه نگار را به زندان افکند و افسوس کهآسوده بال روزنامه ایران را بست و دو رو
. خود را کامياب می دیدند  

 
از یکسو توانست بر پایه کيستی زور مدار و چيستی سرکوبگر خود راهپيمایان را . رژیم از این آشوبها بهره های فراوان برد. 5

مين بار زهرچشم بگيرد، از دیگر سو توانست به گونه ای زیرکانه به ایران دوستان به گلوله ببندد و از مردم ایران برای چند
، و »اگر ما نباشيم، نيروهای وابسته به بيگانه ایران را تکه تکه خواهند کرد و جنگ درونی براه خواهند انداخت«نشان دهد که 

 بسياری از تالشگران راستين حقوق شهروندی و می ناميد،" تجزیه طلبی"از سوی سوم به بهانه سرکوب آنچه که خود آنرا 
قبيله گرایان و همه کسانی که در آتش این آشوب دميدند و جنبش . حقوق بشر را نيز به زندان بيفکند و سرکوب کند

ا در راستای ، براستی باید بر خود ببالند که چگونه و تا به کج)و می نامند(ناميدند " قيام قهرمانانه ملت آذربایجان"فرومایگان را 
تا هنگامی که خردگرایان و هواداران راستين حقوق شهروندی قبيله گرایان و . خواسته های والیت فقيه بجان کوشيده اند

که من آنرا نيز مانند جنبش زنان و (قومی، -نژادپرستان جدائی خواه را از ميان خود نرانند، جنبش برابری خواهی زبانی
، تنها خواهد ماند و ای بسا که )خشی از جنبش بزرگ و یکپارچه آزادیخواهی مردم ایران می دانمب... دانشجویان و کارگران و 

بسياری از ترس تکه تکه شدن ایران و براه افتادن برادرکشی و روان شدن تندابه های خون، چشم بر سرکوب آن نيز ببندند و 
هواداران . ادرست در جایگاه نگاهبان یکپارچگی ایران ببينندرژیم را که ریشه همه این نابرابریها و نابسامانيها است، به ن

زبانی باید با راندن قبيله گرایان و نژادپرستان از ميان خود به دیگر شاخه های جنبش مدنی نشان دهند -راستين حقوق قومی
  و زبان، برای زندگی و فرهنگهستند" صاحبخانه اصلی ایران و آریائی اصيل"و " مرزداران غيور"و بياموزند گفتن اینکه ُکردها 

بخوانند، " ایرانی تر از هر ایرانی "و" تاج سر ایران"نه نان می شود و نه آب، اگر آذربایجانی را هزار سال دیگر هم " ُکرد"یک 
 در ، آذربایجانی به پيوندهای خود و نياکانش با خاک اهورائی ایرانزمين بخوبی آگاه است و اکنونهيچ گلی بر سرش نزده اند

 یا تنها برای شيرین کردن دهان اوست ، تا آن بدانندبه این اندازه از آگاهی رسيده اندپی آنست که بداند آیا دیگر ایرانيان نيز 
بهشتی که زیر پایشان "همانگونه که همه ما باید بدانيم مادران ایرانی نيز از آن . چنين ستایشهائی را بر زبان می آورندکه 

چيزی در نيافته اند و زندگی در زیر سایه والیت فقيه چيزی جز دوزخ سوزان بهره آنان نکرده است و  هه ، در این سه د"است
 و آتش ،از رژیم والیت فقيه بهره ای جز سوزش تازیانه سرکوب بر گرده اش" پيامبر بر دستانش بوسه می زند"آن کارگری که 

...شرمندگی از روی کودکانش در دلش، نبرده است   
 

جنبش آزادیخواهی اگر چه پس از دهه شصت هيچگاه چنين آشکار و . رست هم امروز باید از کيستی ملی سخن گفتد. 6
تالشگران پهنه های گوناگون نبرد با یکدیگر . بی پرده سرکوب نشده است، ولی هيچگاه نيز چنين پویا و سرزنده نبوده است

انش آموختگان در همان خردادماهی که نيم ميليون تن برای پرخاش خوئينيها دبير کل سازمان د. پيمان همبستگی بسته اند
به سوسک به خيابان آمده بودند، برای پشتيبانی از زنان به ميدان هفت تير تهران می رود و بزندان می افتد، در پی 

کار خود را تا به امروز با گردهمآیی زنان در برابر بيدادگاه دانشجویان پلی تکنيک به پشتيبانی آنان برمی خيزند و بهای این 
 اتوبوسرانی می روند تا یبدر خانه منصور اصانلو دبير سندیکا" کمپين یک ميليون امضاء"زندان و شکنجه می دهند و مادران 

جویهای جدا جدای جنبش آزادیخواهی با گامهایی آهسته ولی استوار به سوی . همبستگی خود را با رانندگان نشان دهند
 دینفروشان توانسته بودند در درازنای سه دهه جنبش مردم ایران را تکه ند تا رودی شوند و بدریا بریزند،همبستگی می رو

زبانی از دیگر حقوق شهروندی گام زدن در راستای -تکه کنند و با تمام توان با همبستگی بستيزند، جدا کردن حقوق قومی
يوند با حقوق قومی از ویژگيهایی برخوردار می شود که آنرا در پ" حقوق شهروندی"اگرچه واژه . همين سياست رژیم است

پيچيده تر می کنند و پژوهشها و کنکاشهای ویژه ای را برای دستيابی به آنها می طلبند، ولی کوته نگری خواهد بود اگر 
نکه این اندیشه را آ. زبانی جز در بستر دموکراسی، گيتيگرائی و آزادی شدنی است- بپنداریم ریشه کن کردن نابرابری قومی

 که برای -می داند، باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر جمهوری اسالمی " وعده سر خرمن"نادرست می خواند و آنرا 
 به این خواسته ها پاسخ –برجای ماندن و چپاول دارائيهای ما آماده است مادر اهریمن را هم برای ولی فقيه خواستگاری کند 

ری و داشتن روزنامه و رادیو و تلویزیون را با همين سانسوری که بر سر رسانه های پارسی زبان می داد و آموزش بزبان ماد
اهند کرد؟ آیا سرمست از پيروزی بخانه خواهند رفت و از اینکه دستگاه سرکوب و کشتار بزبان ورود، آزاد کرد، آنگاه آنان چه خ  
بتماشای   باز هم" مشروطه خود را گرفتيم کهما"شت و با گفتن اینکه  قلمها را در نيام خواهند گذا،مادریشان سخن می گوید

 جان کندن زنی خواهند نشست که بيش از پنج دقيقه بر سر دار به خود می پيچد؟
  
ما در برابر خود رژیمی را داریم که به هيچ قانون و حق و پيمانی پایبند . درست هم امروز باید از کيستی ملی سخن گفت. 7

در .  ای بنام ایران را به آتش خواهند کشيد"قيصریه"ی بنام جمهوری اسالمی "دستمال"یی را که برای امپریاليستهانيست، و 
 نژادپرستان جدائی خواه نيز بدنبال گرفتن ماهی خویش از این آبند که بدست دینفروشان و جهانخواران چنين گل ،کنار ایندو

 جدائی آذربایجان و پيوستن آن به جمهوری آنسوی ارس سخن می گویند کاری مرا به کسانی که آشکارا از. آلوده شده است
اميد من به خردگرایان و اندیشه .  از برتری نژادی و زبانی سخن می گویندانيست، و هم به آندسته از نویسندگانی که آشکار

هه های دروغين نگشایند و ورزان این جنبش است که بخودآیند و در کشاکش این نبرد فراگير با جمهوری اسالمی جب
 آنکه گناه نابرابریها را بگردن  کسی بجز والیت فقيه می اندازد، خوشبين اگر که باشيم به .سنگرهای پوشالين برنيفرازند

در این ساليان کسانی که از دریافت ریشه های راستين واپس ماندگی ما ایرانيان ناتوان بودند و هر یک . کژراهه رفته است
چنان افسانه های  ترسناکی " ستم ملی فارسها بر ملل دربند ایران"ی خواستند با والیت فقيه سرشاخ شوند، از بدليلی نم

ساختند که اکنون خود نيز بدانها باور آورده اند و همزبانانشان را از این دیو بی شاخ و دم و اژدهای هفت سر زینهار می دهند 
:روده بود سفرزانه ای! که مبادا در کامشان فرو کشد  
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