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انبوهی از نامه ها و پرسشها برآنم داشت تا ولی سر آن داشتم که گفتار در باره هویت طلبی را در پاره پيشين به پایان برم 
. بر بخش هویت طلبی و کيستی ایرانی یک پاره دیگر نيز بيفزایم  

 
" کدام هویت؟: "است در چارچوب این جستار پرسيده شده  بارهابش هویت طلبی همان باشد کهشاید پرسش بنيادین از جن

پيشاپيش ناگزیر از گفتنم که این پرسش نه تنها پيش روی هویت طلبان آذربایجانی، که پرسشی بنيادین و ریشه ای در برابر 
بدیگر سخن هر کدام از ما . ه شهروند این کشور می داندهر ایرانی است، در برابر هر ایرانی که خود را نه یک هموند قبيله، ک

کدامند؟ هنگامی ) ها(او چيست و ویژگيهای آن) های( خود را بپرسد که کيستی،باید در چالشی روزاروز با خویشتن خویش
ایرانی "باید پيشاپيش پاسخ به این پرسش را آماده داشته باشد که ویژگيهای این » من ایرانی هستم«که کسی می گوید 

آنند بازگو کنند، نباید " طلب"ی را که در "هویت"پس اگر از هویت طلبان خواسته می شود که ویژگيهای این . کدامند" بودن
انگاشت که این چالش تنها دست در گریبان آنان دارد، این باری است که ما ایرانيان نسل به نسل بر دوش کشيده ایم و اگر 

دی را دریافته باشيم، هيچگاه از آن رهائی نخواهيم یافت، چرا که کيستی آدمی، و بویژه براستی درونمایه فرهنگ شهرون
، کيستی یک پدیده ایستا نيست، کيستی یک روند است و یک فرآیند، کيستی  "بودن"است و نه " شدن "،کيستی ملی

ری همسان نيست، که خود نيز  نه تنها با هيچ شهروند دیگی شهروند هربرای یک شهروند پرسشی هرروزه است، چرا که
از همين رو است که قبيله گرا پرسش در باره کيستی خود را .  و دگرگونی استپویشهيچگاه یکسان نمی ماند و پيوسته در 

 همين پرسش  درگيری با در الک سنگی خود می خزد، ولی شهروند برای هميشهیکبار برای هميشه پاسخ می دهد و آنگاه
. های فرهنگ شهروندی می داندروزاروز را از نشانه  

 
خویش " ویژه بودن"بدین معنی که شهروند در همين . است" ویژه"دیگر آنکه فرهنگی شهروندی، ساخته و پرداخته انسانهای 

" فرد"او پيوسته در جستجوی . گریزان است) 1(مندی -است که شهروند می شود، شهروند از زندگی گله وار و همسان
اگر نيز در ميان گروه زندگی کند، بر پایه همان بينش شهروندی اش ویژگيهای گروه خود را در برابر دیگر و " گروه"است و نه 

یک نمونه بسيار سودمند این رفتار و این ویژگی، همسنجی نگاه شهروندان خاور ميانه  . گروههای همسان برجسته می کند
:ی و جایگاه آن در کيستی ملی است مادردر یکسو، و اروپا و امریکا در سوی دیگر، به پرسمان زبان  

 
بدنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی و پدید آمدن کشورهای پرشماری که بيشينه مردمان آنان عربزبان بودند، و همچنين زایش 

کيست؟ گفته " عرب"در پی آن و در پاسخ به این پرسش که . نيز پدید آمد" هَده الواِحبَيَر الَعةمَُّا"و بالش پانعربيسم، واژه نوین 
الجمهورية العربية  "1958تند که در یکم فوریه مصر و سوریه تا بدانجا پيش رف. »هر آنکس که بزبان عربی سخن بگوید«شد 

بيشتر به شوخی می ماند، اگرچه اسرائيل "  الواحدهةام"گردش روزگار نشان داد که داستان . را پایه گذاری کردند" المتحدة
است و هم امروز نيز در نبرد پيوسته با مردم بی پناه فلسطين بسر می برد، شمار کشورهای عربی دشمن شماره یک همه 

بسيار بزرگتر از شمار کشته شدگان "  الواحدهةام"و سربازان همان " برادران عرب"فلسطينيهای کشته شده بدست همين 
نيز درگذریم، " ملت یکپارچه"های گوناگون این اگر از همه درگيریهای خونين ميان بخش. آنان بدست دشمن اسرائيلی است

. کشتار دهها هزار فلسطينی در اردن و لبنان و بدست ارتشهای اردن و سوریه و فاالنژها به تنهایی گویای همه چيز است  
 

زبان ترکی می داند، بر همين پایه پانترکيسم نيز هر آنکه را که ب" عرب" هر آنکه را که بزبان عربی سخن بگوید ،پانعربيسم
با اینهمه هردو گروه در پاسخ به این پرسش درمی مانند، که اگر زبان به تنهایی بازگو کننده . می خواند" ُترک"سخن بگوید، 

کيستی ملی یک انسان، و یا گروهی از انسانها باشد، پس اینهمه مرزهای گوناگون و نامهایی چون لبنان و سوریه و مصر و 
به چه کار می آیند؟ و پيش از هرچيز و با نگاه دوباره به ... بکستان و قرقيزستان و ترکيه و آذربایجان و و در آنسو از... عراق و 

" ترک بودن"این پرسش نيز برای چندمين بار خود می نماید که اگر " هارای هارای من ترکم"گفتمان هویت طلبی و شعار 
 گروههای گوناگون ترکزبان ایران مانند قشقائيها و خلجها و ترکمنها بازگو کننده همه ویژگيهای ترکزبانان است، پس ویژگيهای

 را در کجا باید ُجست؟ 
 

 با فرهنگ ریشه دار بود، نگاه مردم بخشی از این جهان" زبان مادری و کيستی ملی"این نگرش مردم خاورميانه به پرسمان 
اکنون نگاهی می افکنيم به نگرش مردمانی .   راه دارنده فرهنگ فراگير شهروندی بن که هنوز فرسنگها تا رسيدقبيله گرائی

 فرانسوی زبانان در سه کشور فرانسه، بلژیک و  در اروپا،برای نمونه. در ميانشان نهادینه شده استکه فرهنگ شهروندی 
وند، می نامند و از سوی دیگران نيز چنين ناميده می ش" فرانسوی" تنها کسانی که خود را .سوئيس زندگی می کنند

. می خوانند" روماند"، که "فرانسوِی سوئيس"فرانسوی زبانان سوئيس خود را نه . شهروندان جمهوری فرانسه هستند
 این پدیده را در یک کشور پيشرفته دیگر و .می نامند" والون"، که "فرانسوِی بلژیکی"فرانسوی زبانان بلژیک نيز خود را نه 
در . (می نامند" ِکِبکی"، که "فرانسوِی کانادا"فرانسوی زبانان کانادا خود را نه . توان دیدهزاران فرسنگ دورتر از اروپا نيز می 

در بلژیک هلندی زبانان خود را ). است" فرانسه زبان"بکار می رود، که نزدیک به " فرانکوفون"باره همه گروههای نامبرده واژه 
سوئيس، یا آنگونه که آلمانی زبانها آنرا می نامند . می نامند )2("ينوتيچ"ایتاليائی زبانان سوئيس خود را . می نامند" فالِمن"
، از آنجایی که نام آنان با نام )3(ها، که مردمان آلمانی زبان آن کشور هستند می گيرد "شویتِسر"نام خود را از " شوایتس"

 آلمان، سوئيس، اطریش و  زباِن از ميان کشورهای آلمانی.می خوانند" سوئيسيهای آلمانی"کشورشان یکی است آنان را 
. می نامند" آلمانی"لوکزامبورگ، این تنها مردم کشور آلمان هستند که خود را   

 
اسپانيائی زبان رسمی نوزده، و پرتغالی زبان رسمی یک کشور . در آنسوی اقيانوس نيز می توان این پدیده را پی گرفت

پرتغالی می دانند و نه کوبائيها و کلمبيائيها و ) یا رسمی(یه زبان مادری ولی نه برزیليها خود را بر پا. امریکای التين است
هر کدام از این کشورها کيستی ملی ویژه خود را دارند و اگرچه همه آنان .  اسپانيائی،آرژانتينيها و آن شانزده کشور دیگر
مکزیکی را حتا با کيستی همزبان  سخن می گویند، ولی کيستی ملی یک شهروند یکساناسپانيائی را با گویشی کمابيش 

همچنين شهروندان .  و همسایه کوبائی اش نيز نمی توان سنجيد، چه رسد به کشورهای دوردستتری چون آرژانتين و شيلی
بجز مردم انگلستان،  نيز هرکدام از کيستی ملی ویژه خود برخوردارند و  و استرالياانگليسی زبان امریکا و کانادا و بریتانيا

).4(خود را انگليسی نمی نامند  هيچيک  



، نقش زبان در ساختن ترپس می بينيم که هرچه از ساختارهای قبيله ای دورتر می شویم و به ساختارهای شهروندی نزدیک
نگتر می شود و انسانهای پيشرفته و با فرهنگ هرروز الیه های بيشتری بر کيستی خویش می افزایند و از کيستی ملی کمر

یک شهر مرزی، اگر چه در یک خيابان   دو فرانسه زباِنفرهنگ شهروندی، چنين است که در و.  بودن می گریزند"تک الیه ای"
، و در فرهنگ قبيله ای، دو َتن "فرانسوی"است و دیگری " والون"زندگی می کنند، هر یک کيستی ویژه خود را دارند و یکی 

) یا ترک" (عرب"و هزاران فرسنگ دور از هم می زیند، ) غورستان چيناوییا در ترکيه و  (یمنکه یکی در تونس و دیگری در 
قبيله گرا نخست خود را با نگاه به زبان مادری اش ترک یا عرب می داند و آنگاه سخن از کيستی ملی خود . يده می شوندنام

فرانسوی، (ستی ویژه خود ميراند، وشهروند نخست سخن از کي) اویغورعراقی، کویتی، تونسی، و یا ترکيه ای، قرقيز و (
. می راند و آنگاه زبان مادری خود را می نامد)والون، روماند، ِکِبکی و یا استراليائی، انگليسی، امریکایی و کانادایی  

  
را در راستای اندیشه های قبيله گرایانه، و به پيروی از آن شعار " ترکی"از همين رو است که من پایفشاری بر کيستی 

 یا آنگونه –" کيستی"را نيز شعاری واپسگرایانه می دانم، و بر آنم که بازخوانی شهروندانه واژه » !، من تؤرکمهارای، هارای«
 راه به بازتعریف کيستی آذربایجانی خواهد برد و شهروند آذربایجانی با ناميدن کيستی –" هویت"که هویت طلبان می گویند، 

. است را هم بر زبان آورد" ترکی آذربایجانی"ی شنونده نام زبان مادری خود را که خود، دیگر نيازی به این نخواهد داشت که برا
همانگونه که مردم جمهوری آذربایجان و ترکمنها و قرقيزها و ازبکها تنها و تنها با ناميدن کيستی خود، همه ویژگيهای چندگانه 

  .را بازگو می کنند) برای نمونه زبان مادری(آن 
  

در رفتار مردمان سرزمينهایی که فرهنگ قبيله ای را در گذشته های بسيار دور خود پشت سر گذاشته اند کنکاش اکنون و با 
  که در بخش . (و به شهروندان آزاد و با فرهنگ کشورهایشان فراُرسته اند، باید بار دیگر از هویت طلبانی چون آقای مهدی ن

و نه قبيله گرایان و ( هویتی که ایشان و دیگر هویت طلبان راستين  آن، بپرسيم)بيست و هفتم این جستار نامه او را آوردم
 آیا در این هویت جایی برای کيستی بدنبال زنده کردن آنند، کدام است و ویژگيهای آن چيست؟) نژادپرستان جدائی خواه

پرست و قبيله گرایان پيشينه ایرانی مردم آذربایجان یافت می شود، یا ایشان و هماندیشان او نيز بمانند جدائی خواهان نژاد
   دشت قبچاق و کوهستان آلتائی می جویند؟ درخود را

  
جدائی خواهان نژادپرست آزادند که خود را از نوادگان چنگيز و تيمور و هوالکو و آتيال بدانند، ولی منِ  آذربایجانی نيز آزادم خود 

ه سدها و شاید هزاران سال بر این خاک زیسته اند و نياگانی ک. را به همان نامی بنامم که نياگانم بر من نهاد اند
می خواندند، نه ترک " آذری"آنان هميشه خود را . دستاوردهای فرهنگی هزاران ساله را پاسداری کرده اند و به ما سپرده اند

ی هر انسانی است چرا که آنان بر کيستی خود آگاه بودند و می دانستند که زبان، تنها یکی از سازه های کيست. و نه اوغوز
و نيک اگر بنگریم، می بينيم که نياکان ما با نگرشی مدرنتر از هویت طلبان سده بيست و یکم به پرسمان هویت می 

با همه خوب و بدشان در یک نکته بر هویت طلبان ) فرقه دموکرات تا  گرفتهصفویاناز (دیگر سخن آنان نيز به . نگریستند
نمی دانستند و نمی ناميدند، که درست بمانند فرانسوی زبانان و آلمانی " ترک"چگاه خود را امروزین ما برتری داشتند و هي

زبانان امروز اروپا، با همه وابستگی به زبان مادری، کيستی خود را در آن خالصه نمی کردند و با برجسته کردن ویژگيهای 
   .مرز می کشيدند) هامانند ازبکها و عثمانلو(فرهنگی خود، ميان خود و دیگر ترکزبانان 

  
برای نمونه . کيستی ترکی تا پيش از پيدایش جنبش پانترکيسم، در ميان ترکزبانان نيز از جایگاهی پست برخوردار بود

انگروس بی "و " اوباش قيزیلباش"، "، روس منحوس"کورد بی مرد"عثمانيان که بر همسایگان خود نامهای خوارکننده ای چون 
 اسماعيل  اگرچه).5(را برگزیده بودند " َاتراِک بی ِادراک"ای ترکان نيز به پيروی از سلجوقيان نام می نهادند، بر" ناموس

که نزدیک به همه (مه برای نخستين بار و در راستای همبستگی مسلمانان امپراتوری روسيه کاسپرینسکی از تاتارهای کری
زبان ترکی را ویژگی برجسته این همبستگی ناميد و بدینسان نخستين گام را در پيدایش پانترکيسم ) آنان ترکزبان بودند

ن آن به ُب" پان اسالميستی"ی، که کيستی بودند که در آستانه فروپاشی جامعه عثمان" ترکان جوان" این  ولی.برداشت
با دست یاختن به کيستی رسيده بود و ُکردان و ارمنيان و عربزبانان آن می رفتند که راه خود را بجویند و بپيمایند،  بست

نبينی  تالش خود را برای یکپارچگی سرزمينهای بجای مانده، بر پایه جها،)6(ُترکی، که بجای دین بر زبان استوار شده بود 
کاری که پنجاه سال پيش از آن در جامعه به  .سردادند» خوشبخت آنکه خود را ترک می نامد« و شعار پانترکيستی آغاز کردند

 .آغاز شده بود) تاریخ ایران باستان و زبان پارسیدر اینجا بر پایه (بن بست رسيده ایران و بدست اندیشمندان آذربایجانی 
ترکيه را از یاد مردمان آن زدودند و برای آسانی کار، الفبای التين را " عثمانی"اليستها گذشته ترکان جوان و پس از آنان کم

برای نوشتن بکار بردند و بدینگونه راه پژوهش در نوشته های کهن را بر مردم ترکيه بستند، کشوری نوین، با مردمانی نوین و 
  . با گذشته بسيار نزدیکش گسسته بودکيستی نوین پدید آمد، که نزدیک به همه پيوندهای آن حتا

  
، ولی قبيله گرایان و نژادپرستان با یک کاسه کردن آنها درونمایه های گوناگونی داشت" ترک" ایران واژه در پهنه فرهنگی

ی "ترک" در شاهنامه در برابر ایرانيان سپاه آراسته است، با آن  کهی"ترک"آن . انداختن جنگهای نژادی در ایرانندبدنبال براه 
ی که قطران تبریزی از دست ویرانگریهایش ناالن است و "ترک"که حافظ سمرقند و بخارا را به خال هندویش می بخشد و آن 

کيستی "را از " زبان ترکی" باید جایگاه در این ميان. ی که موالنا او را با هندوان همزبان می داند، یکی نيستند"ترک"آن 
نادیده گرفتن این زبان نزدیک به همه دودمانهای پادشاهی در ایران پس از اسالم ترکزبان بودند، از آنجایی که . جدا کرد" ترکی

به هنگام پژوهش در باره کيستی ملی از دانش و خرد بدور خواهد بود، همانگونه که در این راه نه می توان زبان عربی را 
 طلبی اگر بدنبال پروراندن کيستی آذربایجانی باشد، جنبشی با اینهمه من برآنم که هویت. نادیده گرفت و نه دین اسالم را

ناگفته نباید گذاشت در این ميان انگشت نهادن بر زبان . پيشرو، و اگر بدنبال کيستی ترکی باشد، جنبشی واپسگرا است
ر بهانه روشمند آن یک حق شهروندی، و هر کسی به هترکی آذربایجانی کاری درست و بایسته است و در خواست آموزش 

ای در برابر این درخواست بجا بایستد، یک قبيله گرا است، چرا که از اندریافت گوناگونی مردم ایران و حق بی چون و چرای 
ن بزنند و از  دست به بازتعریف کيستی خود بر پایه همه ویژگيهای آنيز بایدهویت طلبان . گون ناتوان استدیگرآنان در زیستن 

  . زبان کيستی نسازند
  

کيستی آذربایجانی اگر از یکسو بر زبان ترکی استوار است، از دیگر سو همچون تاری در پود فرهنگ و تاریخ ایرانزمين، بویژه در 
ترکهای اوغوز گرگ خاکستری است، این شيروخورشيد است که ) نماد(اگر اونغون . پانسد سال گذشته تنيده شده است

از همين رو است که . اه و قاجاریان بر سينه پرچم ملی ما نشانده شده استبدست شاهان ترکزبانی چون صفویان و نادرش
را در " گرگ"چه در ميان شاهان برخاسته از آذربایجان و چه در ميان دیگر شاهان ترکزبان و ترکتبار کسی را نمی یابيم که واژه 

تاریخ و مانندهای آن در ) 7" (رسالنقيليچ ا"، "آلپ ارسالن"، "قيزیل ارسالن"نامش داشته باشد، ولی نامهایی چون 



با بازتعریف درست کيستی آذربایجانی دیگر کسی از شنيدن واژه آذری برنخواهد آشفت، . چهارگوشه این سرزمين فراوانند
چرا که این واژه تنها نام زبانی است که روزگاری در این سرزمين بدان سخن می گفتند و در زندگی امروزه مردم آذربایجان 

با .  و تنها بکار پژوهشهای دانشگاهی می آید)بجز بخشهایی که در آنها هنوز به این زبان سخن گفته می شود( ندارد ییجا
 را که نام یبنامند، همان بابک" رکُت" را  خرمدینتی آذربایجانی، دیگر هویت طلبان ناچار نخواهند بود که بابکسداشتن کي

ی "خرمدین"اندام، نام سردارش آذین، نام دژ پایداری اش بذ و نام دینش گل ، نام همسرش  پسر شهرکاستادش جاویدان
است، و با این نامهای پارسی اگر امروز سر از خاک برمی داشت، بارانی از ناسزاهایی چون آسيميله و خودباخته و باستانگرا 

خوانده شود، اگرچه " ترک"جوی نيازی به این نيست که نظامی گندر این کيستی دیگر ! و پانفارسيست بر سرش می بارید
کيستی آذربایجانی .  نپرورده است و شاهان ساسانیدر دل جز مهر ایرانحتا نيم بيتی هم به زبان ترکی نسروده است و 

برای اینکه کسی را از خود بداند، نيازی به این نخواهد داشت که او ترک باشد، در کيستی ترکی ولی چنين نيست و 
و " ُترک"ه گرایان و نژادپرستان ما و هم پانترکيستهای ترکيه نشان داده اند، انسانها به دو دسته همانگونه که هم قبيل

  .او را خودی دانستبخش می شوند و تا جایگاه کسی در این دو دسته آشکار نشود، نمی توان " ناُترک"
  

. تورانی، و تورانی را نماد پليدی می بيندکيستی ترکی ناچار از ستيز با شاهنامه است، چرا که خود را ترک، ترک را همان 
پس باید بدروغ از شاهنامه یک کتاب ترکستيز و از فردوسی یک سراینده نژادپرست بسازد و گرایش نيرومند مردم آذربایجان به 

کيستی آذربایجانی ولی شاهنامه را بخشی از پيشينه فرهنگی خود می . شاهنامه در سده های گذشته را نادیده بگيرد
  ).8(واره های آن آگاه است - داند و بخوبی از درونمایه های نمادها و وام

  
 نسيمی  سرایندگانی چون جای نخواهند داشت، که... و قطران و صائب و شمس و در کيستی ترکی نه تنها بابک و نظامی

شان ی ن صفوی که زبان دیوانهمچنين شاهاو  .د بودن بيگانه خواههم به ترکی و هم به پارسی سروده اند،نيز از آنرو که 
. ، بيگانه خواهند بودکرده اند" یترکستيز" لباش و ميدان دادن به ارمنيان و گرجيان پارسی بود و با کنارگذاشتن سران قز

  :همچنين است جایگاه شاهان قاجار که معجز شبستری در باره یکی از آنان می سراید
 )دیروز شعری را با نامه به پيش شاه ایران بردم(م شاه ایرانه ــــه آپاردیـــر نامــــریله بيـــن شعــدون
  )؟ تو مرا بچه ميپنداری،گفت ترکی نميدانم(ی دانم، مرا تو بچه پنداری؟ ــــرکی نمــــدی ُتــــدئ

  )می داندجهالت  را  ترکیولی زاده،خودش ترک و ترک(اؤزو تورک اوغلو تورک آمما دئيير تورکی جهالت دیر 
  ) کنسرنگونخت ــــخدایا این آل قاجار را از ت (دن بو آل قاجاریـــــل تختــــضمحل قيــــا مدایــــخ
  
 و بر شاهان ترکتبار برشوریده کشور را بزبر پرچم ایران می خواستهفتاد و دو  که ،ستارخان است روزگار از همين دستو 

از اینکه  ارتش عثمانی با آنان از سر ستيز درآمد و  که به هنگام اشغال آذربایجان بدست شيخ محمد خيابانی، وبود،
مساواتچيها نام زیبای آذربایجان را دزدیده و بر سرزمينهای آنسوی ارس نهاده بودند، چنان در خشم شد که خواست نام 

  .  )9(بگرداند " آزادیستان" را به  ایرانآذربایجان
  

تی تنها به زبان نمی نگرد و همه س چرا که این کي. باز استبروی همه نامبردگان باالولی، آغوش کيستی آذربایجانی 
این کيستی نه نيازی به دروغبافی و ترک خواندن .  فرهنگی را نيز برای بازتعریف خویش در شمار می آورد وویژگيهای تاریخی

ر سی و پنج یا چهل  خودی بداند، و نه نيازی به ساختن آمارهای شگفت آواهمه چهره های درخشان تاریخ دارد تا آنان ر
همه ویژگيها و سازه های یک کيستی مدرن و  کيستی آذربایجانی بدون نگاه به شمار گویشوران زبان ترکی آذری .ميليونی

امروزین را یکجا گرد می آورد و بر پایه آنها دست به تالش برای رسيدن به خواسته های انسانی و حقوق شهروندی خود می 
  .زند

  
 بدنبال بازتعریف خویش بر پایه ارزشهای جهان مدرن است و از گذشته خود با همه خوب و بدش زمينه ای کيستی آذربایجانی

 و در کنار پرداختن به زبان مادری، برابری زن و مرد، آزادی اندیشه و گفتار، آزادی در ،برای آسایش و سربلندی امروزمی سازد 
   ابرابریها را نيز از یاد نمی برد؛گر نو دی) بویژه در باره هم ميهنان بهائی(گزینش دین 
  . رو به آینده دارد پيشرو است واین کيستی

  
گذشته  ،و هویت ترکی با پایفشاری بر تنها یکی از سازه های خویش که زبان ترکی باشد، پشت به ارزشهای جهان امروز

یگر یافته های ارزشمند را ُخرد و جویانی که در جستجوی زر و سيم د-خویش را شخم می زند و می شکافد و همچون گنج
نابود می کنند، آن بخش از گذشته خود را که پيوندی با زبان ترکی ندارد، نادیده می گيرد، و یا اگر به ارزش آن پی ببرد،  با 

  ؛تالشی غم انگيز در برساختن یک کيستی دروغين، به آن درونمایه ای ُترکی می بخشد
   .ذشته دارداین کيستی واپسگرا است و رو به گ

  
  ...دنباله دارد 

  
 ٢٥. "پيوستگی" و کيستی ایرانی- دو

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

 
 

 خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمين بدور دارد
  هفت هشتاد و تابستان
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Uniformity .1 

Suisses romands / Romands -  Wallons - Québécois / Quebecer – Flamen – Ticino .2 
شوایتس ها بخش آلمانی زبان . )شان کشوری آن دو حرف سی و اچ هستندن( است" ُکنِفِدراسيو ِهلِوتيکا"نام بين المللی سوئيس . 3
  :گذاری کردند این کشور را پایه 1291بودند که بسال "  ُکهنَورزانسوگند"

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15632/
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http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15937/
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/16017/
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Deutschschweizer/ Alte Eidgenossenschaft / Confoederatio helvetica (CH) 
، هيچ گونه شهروندان توگو و کانادا و بلژیک کيستی ملی  نه تنهاولی. ميليونها انسان در سه قاره جهان به زبان فرانسه سخن می گویند. 4

  .  سه زبان را در جهان نمی توان یافت که از کيستی یکسانی برخوردار باشندهمانندی با یکدیگر ندارند، که حتا دو کشور فران
Kurd i bi merd, rus i menhus, evbaş i kizilbaş, engurus i bi namus, Etrak i bi idrak .5  

ونه هایی از آنها چارچوب این و زبان ترکی در سرزمينهای عثمانی پژوهشهای فراوانی انجام گرفته که آوردن نم" ترک"در باره جایگاه واژه 
نخستين متصوفان در "برای نمونه ،  بویژه از پژوهشهای کارشناسانه فؤاد کؤپرولوزاده خوانندگان کنجکاو می توانند. جستار را می شکافد

  . نام بردمصطفا آق داغ  و از دیگر پژوهندگان ترک می توان از عثمان توران. بهره بجویند)تؤرک ادبياتيندا ایلک مؤتصویفلر ("ادبيات ترک
الحمدواهللا «: از یک شهروند عثمانی در باره کيستی ملی او می پرسيد، پاسخ می شنيد که اگر کسی 1921تا پيش از سال . 6

  !)الحمدهللا مسلمانيم(» مؤسؤلمانيز
  . شير): اصالن در ترکی آذری(آرسالن . 7
شاهنامه خوانی به ترکی و ستایش فردوسی از سوی سرایندگانی چون شهریار برگردان شاهنامه به زبان ترکی در دو سوی ارس، آئين . 8

  .گواه این سخن است
  در برابر تبه کاریهای ارتش عثمانی در تبریز به نبرد برخاست و پس از شکست از آنان به همراه گروهی از رهبران فرقه دموکراتخيابانی. 9

 .ه شدد فرستاقارص نخست به اروميه و سپس به  شدهدستگير
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