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ايم. از واپس ماندگی علمی و صنعتی ی ايران بسيار نوشته و خواندهدر باره پيامدهای بروی كار آمدن جمهوری اسالمی برا
های انسانی و مادی سرزمينمان. به پيامدهای ويرانگر گرفته تا گسترش فرهنگ دوروئی و دروغ، تا نابودی سرمايه

ان در سايه ساالران برای "كيستی" (هويت) ملی ما ولی توجه كمتری شده است. در ايران فردا ميتوفرمانروائی دين
مردمساالری و آزادی و با ياری جستن از جان آفريننده و تالشگر ايرانی بسياری از اين آسيبها را درمان كرد، پيامدهای 

بيست و پنج سال فرمانروائی دينفروشان بر هويت ملی ما ولی ميتواند هستی اين سرزمين و اين مردم را چنان برباد دهد كه 
و نه از تاك نشان، و نوادگان ما روزی در كتابهای تاريخ و در دبستان و دانشگاه از تمدن و  ديگر نه از تاك نشان ماند

  های آغازين سده بيست و يكم فروپاشيد! فرهنگی بنام ايران بخوانند كه پس از هفت هزار سال در دهه
مفهوم بنيادين مقوله "كيستی  نوشته زير تالشی است برای گشودن درهای گفتگو در اين باره، پرسش افكنی در باره چند

  ملی"، و پاسخ به چند پرسش.
  

بيست و پنج سال از خيزش بدفرجام بهمن پنجاه و هفت ميگذرد. سه نسل از ايرانيان با اين خيزش و پيامدهای آن درگيری 
ل خود وانگذاشته است و  ای مردمان و بويژه دينداران را به حااند. دينساالران برآنند كه اسالم در هيچ زمينه رودررو داشته

از شيوه فرمانروائی و ساماندهی كشور (عرصه همگانی) گرفته تا روابط خانوادگی و زناشوئی (عرصه خصوصی)، برای هر 
ها و قانون ويژه خود را دارد. از همين رو و با چنين نگرشی به دين، جمهوری اسالمی تنها رژيم حكومتی موردی توصيه

های فردی و همگانی تك تك مردمش دخالت ميكند. اگر در دوران شاه ميشد با بی يكسويگی در دنياست كه در همه عرصه 
ايران زندگی كرد و رنجی هم نبرد، دينساالران تنها كسانی را سزاوار زندگی در ايران ميدانند، كه از جان و دل، در درون و 

سان ايرانی توانائی گزينش هيچ چيز خوبی برای خود را نه تنها در برون از اين حكومت پشتيبانی كنند. در نگاه اينان ان
ها)، چگونه پوشيدن (حجاب اجباری)، چگونه خوردن و چگونه ندارد: چگونه سخن گفتن و چگونه نوشتن (سانسور رسانه

انيان های بسياری كه ميتوان گفت هيچ استثنائی را در پهنه رفتارهای اجتماعی ايرنوشيدن (مقررات ماه رمضان) و چگونه
تابند. ديگر آنكه اين دينفروشان از نخستين روز برپائی حكومتشان جنگ همه سويه اس را با فرهنگ ايرانی آغاز بر نمی

كرده اند و هيچگاه آرزوی ديرين خود را در جايگزين كردن فرهنگ و كيستی "ايرانی" با فرهنگ و كيستی "اسالمی" پنهان 
ای پايانی فرمانروائی عثمانيان و آغاز فروپاشی سلطنت عثمانی همه تالش خود را بكار اند. اگر تركهای جوان در سالهنكرده

بردند تا از "امت" بگذرند و به "ملت" برسند، جمهوری اسالمی اين راه را باژگونه رفت و بيست و پنج سال است كه تالش 
سازد، آنان را به "امت" (هميشه در صحنه) اسالم یكند با از ميان برداشتن همه آنچه كه از ايرانيان يك "ملت" يكپارچه ممی

  بدل كند.
  

پيامد چنين روشهائی اين شده است كه جوان ايرانی از يكسو هويت اسالمی عرضه شده از سوی جمهوری اسالمی را 
آويزند، ار مینميپذيرد، چرا كه از زيستن در كشوری كه در آن "گناهكاران" را مانند هزاران سال پيش در كوچه و بازار به د

شمارند و خرافات و دوروئی و دروغ را ارج مينهند، آورند و زنان را خوار میدست ميبرند و چشم از چشمخانه برون می
شرمگين است. از سوی ديگر او به دليل همين جنگ همه سويه جمهوری اسالمی با فرهنگ ايرانی، از ايران بدون اسالم 

ران اسالمگرا در كتابهای درسی به او آموخته اند كه ما ايرانيان پيش از شكست از اعراب  داند، چرا كه دينساالهيچ چيز نمی
زديم و اسالم پدران ما را از اين دوزخی كه در هيچ چيز نداشتيم و در نادانی و گناه و ناداری و گرسنگی و ستم دست و پا می

از اين كيستی تحميلی گروهی، بدنبال كيستی برگزيده فردی آن گرفتار بودند رهائی بخشيد. و در اينجا است كه او با گريز 
ای شايد در كشورهائی كه از ساختار فرهنگی، زبانی و دينی همگونی برخوردارند، چندان درخور خود ميگردد. چنين پديده

جتماعی و بويژه توجه نباشد. ويژگيهای بافت مردمی، دينی و فرهنگی ايران ولی باعث ميشود كه هر كدام از گروهبنديهای ا
گروهبنديهای زبانی و نژادی دست كم يك "كيستی جايگزين" در دسترس داشته باشند كه اين كيستی اگر نه ايران ستيزانه،  

  دست كم ايران گريزانه خواهد بود.
  

رگ ای بز"كيستی" يا هويت ملی خود را در دو زمينه گوناگون نشان ميدهد: نخست احساس همگون بودن فرد با مجموعه 
بنام كشور و يا ميهن و در سر آن "حاكميت" (كه در اينجا عواملی مانند تاريخ، زبان، دين، سنت، و بويژه و از همه مهمتر  



ها نقش بزرگی بازی ميكنند) و دوم احساس ديگرگون بودن او با بيگانگان و مردمان ديگر كشورها (كه در اينجا فرد اسطوره
ای ميبيند ). كسانی كه خود و همگنانش را بدليل برخورداری از اين هماننديها در جايگاه ويژهبا باليدن به همان عوامل باال،  

ای برخوردار نيستند، "حكومت" را با "كشور" يكسان ميگيرند و بيزاری از بينش و آگاهی سياسی و اجتماعی باز و پرورده
ی توانسته است با در پيش گرفتن استادانه واپس مانده ترين افكند و جمهوری اسالماز يكی آنانرا به دامان گريز از ديگری می

  های فرمانروائی آسيبهای بزرگی به هردو رويه كيستی ايرانيان بزند: شيوه
*) در درون ايران عرصه را چنان بر تك تك ايرانيان تنگ كرده كه همه تالش در گريز از هر آن چيزی دارند كه آنانرا به  

  حكومتگران ميپيوندد،
  و در بيرون از مرزها نام ايران و ايرانی را به ننگ تروريسم، دژخوئی، واپس ماندگی، خواری و زبونی آلوده است.  *)
  

  های گوناگون جامعه ايران  برخورد و رفتار جمهوری اسالمی با گروهبندی
  
ود را در ميدان دانش و فن آوری آيند. جوانان ايرانی اگر چه توانمنديهای خ. جوانان مهمترين گروه اجتماعی به شمار می١

بارها و بارها با شركت در المپيادهای فيزيك، انفورماتيك، رياضيات و .... به رخ همه جهانيان كشيده اند و با همه كمبودها  
، كنندبارها يك سروگردن باالتر از دانش آموختگان كشورهائی ايستاده اند كه هيچ امكانی را از دانش آموزان خود دريغ نمی

ای در ايران نميبينند، چرا كه پيشرفت و بكارگيری اين توانمنديها نه در گرو عشق به ايران و آرزوی برای خود هيچ آينده
سريلندی و آبادی آن، كه در گرو وابستگی به بارگاه خالفت فقيه و سرسپردگی به اسالم ناب فقاهتی است، چيزی كه هيچ 

يدهد. جوانان ايرانی زندگی و سرنوشت خود را با همساالن خود در ديگر كشورها ای به آن تن نمانسان وارسته و آزاده
های زمينی، زيرزمينی و بيش و ميسنجند، آنان به خوبی ميبينند و درميابند كه در كشوری زندگی ميكنند، سرشار از سرمايه

ای از اين همه نيست كه از همان روز هرههای انسانی، و باز ميبينند و درميابند كه آنان را هيچ بپيش از هرچيز سرمايه
نخست ورود به دبستان بايد نگران وضع مالی خانواده باشند، چرا كه جمهوری اسالمی برای آموزش و پرورش كودكان اين 

ر ای نيز آراسته!) انبان گشاد چپاول دوخته است. اگر دانش آموزان نخبه دآب و خاك نيز (كه زمانی رايگان بود و به صبحانه
ديگر كشورها (سخن نه از كشورهای اروپائی و آمريكا، كه از همسايگان ديوار به ديوار خود ماست)از پشتيبانی همه جانبه 
دولتهايشان برخوردار ميشوند (همه ما در سالهای دانشجوئی با دانشجويان ترك، عراقی، سوری، عربستانی، ليبيائی و حتی 

شورهايشان در اروپا درس ميخواندند)، جمهوری اسالمی نخبه كشی را در همين  يمنی برخورد داشته ايم كه به هزينه ك
سالهای جوانی آغاز ميكند: برای تحصيل در بهترين دانشگاههای اين كشور نيازی به ارائه كارنامه درخشان تحصيلی و 

ها، فرزندان شهدا ب آقازادهبدست آوردن جايگاه ممتاز در آزمون دانشگاهی نيست، شمار بزرگی از صندليهای دانشگاه نصي
شود. بخش نه ) می١و جانبازان، بسيجيها و پاسداران و ديگر مزدوران دستگاههای سركوبگر رژيم جمهوری اسالمی(

چندان كوچك ديگری نيز به كسانی ميرسد كه پدرانشان با چپاول دارائيهای ملی توانائی خريد پرسشهای آزمون سراسری را 
اين ميان بر سر كسانی ميرود كه خواسته اند بدور از همه اين كژكاريها و بنيروی انديشه و خرد و  دارند و كاله گشاد در

 پشتكار خود پای بدرون كالسهای دانشگاه بگذارند. 
  

در همه كشورها دولتها همه تالش خود را بكار ميگيرند تا بيشترين بهره را از دانش آموختگان خود ببرند، چرا كه سرمايه  
شود. جمهوری اسالمی همه تالش خود را بكار ميگيرد تا از دست اين گروه "سمج و  برای آموزش آنان هزينه می  هنگفتی

  ای و كاربرانش فرار مغزها را يك "نعمت الهی" ميدانند كه رژيم دانش ستيزشان را پابرجاتر ميكند.پرتوقع"رها شود. خامنه
امه ريزی برای تفريح و پر كردن زمان فراغت جوانان است، جمهوری نهای دولت براگر در ديگر كشورها بخشی از دغدغه

) جوانان ايرانی نه در دانش اندوزی، نه در زندگی خصوصی، ٢اسالمی هيچ تفريحی را برای جوانان به رسميت نميشناسد(
  بينند.ینه در آينده كاری و نه در تفريحات ويژه گروه سنی خود هيچ چشم انداز روشنی را در برابر خود نم

  
اند. . هيچكدام از گروههای اجتماعی به اندازه زنان تازيانه واپسگرائی و سركوب دينفروشان را بر گرده خود حس نكرده٢

جمهوری اسالمی گويا همه توان خود را بسيج كرده تا زنان ايرانی را به انسانهای دست دوم و سوم بدل كند و با بكارگرفتن 
اركردن اين نيمه جامعه بسته است. زنان ايرانی ناچارند برای نقش آفرينی در جامعه پيكر خود را وها كمر به خپستترين شيوه

زنده زنده در كفی سياه بپيچند و در هراسی هميشگی از فرود آمدن تازيانه تعزير به سر برند. قانون در ايران مردان را (پدر، 
رنوشت زنان كرده است، زن ناچار از همخوابگی با مردی است سبرادر، شوهر و دست آخر قيم قانونی) فرمانروای بيچون 

كه مهری به او ندارد (ازدواج اجباری)، زن ناچار است شوهر خود با زن و زنان ديگر تقسيم كند و دم برنياورد (چند 
ازه برای جهمسری)، زن بايد برای تحصيل، كار، سفر و حتا ديدار بستگانش چشم اميد به بزرگواری شوهرش بدوزد(كسب ا

ترك خانه)، زن هيچ حقی بر تن خود ندارد، اگر از آبستنی و زايمان خودداری كند برای "عدم تمكين"ش شايسته طالق 
  خواهد بود، اگر فرزندانی به جهان آورد و باز به دليلی ديگر شايسته طالق شود، كودكانش را نيز از دست خواهد داد.

دخترند. آمار سازمان ملل ولی بيانگر اين است كه درسد اشتغال به كار در ميان زنان  بيش از دوسّوم راهيافتگان به دانشگاه
ايرانی از كشورهای جنوب خليج فارس نيز كمتر است. در حالی كه رئيس جمهور ايران حتا از انديشه ناميدن يك زن به 

ميكند. همچنين ميتوان از نقش گسترده  عنوان وزير بر خود ميلرزد، در امارات متحده عربی نخستين وزير زن آغاز به كار
  زنان فلسطينی در دولت خودگردانی ياد كرد. 



اند كه تن و جان و روان خود را بخت ايرانیو دست آخر اينكه نخستين قربانيان دست تنگی و ناداری نيز زنان و دختران تيره
ن چنان سخت ميشود كه بدنبال همان تكه نان به آنسوی گذارند و زندگی بر آنابرای تكه نانی بر سر كوی و بازار به حراج می 

روند و انگار كه زمان هزارو چهارصد سال بازپس گشته است و سعد ابن ابی وقاص هم امروز دوباره آبهای خليج فارس می
  از دجله گذشته و تيسفون را فروگرفته و زنان و دختران ايرانی را برای فروش به مدينه و طائف فرستاده است.

  
ام كه ثروت واقعی ايران نه  های دينی را تنها ميتوان داستانی پر آب چشم ناميد. بارها نوشتهفروشان با اقليت. برخورد دين٣

های آن، كه گوناگونی فرهنگی، دينی و زبانی آنست.سركوب همه جانبه نفت و نه گاز و نه كانها و نه جنگلها و نه رودخانه
اين فرزندان ايران زمين را به گريز از خانه و كاشانه و مهاجرت به اروپا و امريكا واداشته  اقليتهای دينی بخش بزرگی از 

). از بيش از يكسدهزار يهودی ايرانی امروز چيزی نزديك به سی هزار در ايران مانده اند، كلدانيها و آسوريها ديگر ٣است (
نيايند. بخش بزرگی از ارمنيان ايران را برای هميشه بدرود های آينده به نام يك اقليت به شمار شايد در سرشماريهای دهه

گفته و راهی اروپا (بويژه آلمان) و آمريكا شدند. بيشترين فشار و سركوب ولی تا به امروز بر پيروان دين بهائی روا داشته 
قاضی شرع اندكی از شده است. از همان روزهای نخست پايه گذاری جمهوری اسالمی فرمان كشتار بهائيان داده شد. اگر 

انسانيت بو برده بود آنان را وامی گذاشت كه ميان اسالم آوردن و چوبه دار يكی را برگزينند (و دريغ از آنهمه جانهای پاكی 
ای پيروان بهاء هللا را كه در آن سالهای مرگ و كشتار بر چوبه دار بوسه زدند) و اگر نه كه دستگاه كشتار بی هيچ محاكمه 

بيدريغ ميگذراند. و آنان كه از تيغ تيز شريعت جسته و جان بدر برده بودند از همان حقوق نيمبند شهروندی ديگر از دم تيغ 
  ).٤همميهنان خود نيز محروم شدند(

  
. ايران از آغاز تا كنون بستر همزيستی اقوام و نژادها و فرهنگهای گوناگون بوده است. حكومت خودكامه جمهوری ٤

جا نيز با بخش كردن ايرانيان به خودی و ناخودی (مركزی و پيرامونی) هيچ تالشی در بهبود زندگی اسالمی ولی در اين
ای هست و فرمانده بسيجی كه ای امام جمعهمردمان استانهای واپس مانده كشورمان نكرده است. در هر شهر و ده و دهكوره

آسايش و رفاه غوطه ور (خوديها) و انبوهی از مردمانی كه  از خوان يغمای دستاربندان بهره ورند و به فراخور حال خود در 
نيازمند نان شبند و شرمگين چشمان به در دوخته فرزندانشان (ناخوديها). اگر چه دينفروشان در اين تقسيم بندی به هيچ 

سرسپردگی به بارگاه آيد اندازه وابستگی و روی پروای نژاد و زبان و فرهنگ مردمان را ندارند و تنها چيزی كه به شمار می 
واليت فقيه است، ولی دود اين آتش سوزان تنگدستی و ناداری بيشتر به چشم كسانی مانند كردها، بلوچها و عربها ميرود كه 

های از تهران، اين اّم القراء آماسيده اسالم دورترند. و اگر نه بر خالف ادعای خنده آور جدائی خواهان و هواداران "پان"
ژيم حاكم بر ايران را "شوينيست فارس" و "پان فارسيست" ميخوانند، فارسی زبانان خراسان و يزد و كرمان رنگارنگ كه ر

برند، كه روزی هزار بار به حال شهروندان تركزبان زنجان و آذربايجان نه تنها بهره بيشتری از اين خوان گسترده يغما نمی
 و اردبيل غبطه ميخوند. 

  
از دست آوردهای رژيم جمهوری اسالمی بشمار آورد كه هم ميهن بلوچمان در سالهای آغازين سده  به هر رو اينرا نيز بايد

بيست و يكم چنان ميزيد كه گوئی در دوره پارينه سنگی است و هم ميهن عرب خوزستانيمان با شكمی گرسنه سر بر روی 
های ن نيست كه چشمداشت پاسخگوئی به خواستهتخاكی مينهد كه بزيرش اقيانوسی از طالی سياه آرميده است و نيازی به گف

فرهنگی خلقهای ايران و پشتيبانی از تالشهای آنان در راه باز سازی كيستی فرهنگی خود، از دينفروشانی كه از برآوردن 
  نياز ساده مردم كشورمان به آب و نان ناتوانند، مشت بر آب كوفتن است.

  
  ن، رقيبان و دشمنان ايران ابرخورد و رفتار جمهوری اسالمی با همسايگ

  
دينفروشان به همان اندازه كه در برابر مردم ايران سختگير و گردنكشند، در برابر بيگانگان خوار و افتاده و ذليلند: اينان كار 

نان اای به كشتيهای ماهيگيری ايرانی حمله ميكند و ملوايران را بجائی رسانده اند كه كشور كوچكی مانند قطر بی هيچ دغدغه
كشد و پس از آن نيز به ايران هشدار ميدهد، و كاربران اين رِژيم ايران ستيز نيز به بهانه تشنج زدائی و ناخدايانشان را می

آيد، از دست روی دست ميگذارند و حتی يك اعتراض خشك و خالی را نيز كه كمترين كار در عرف ديپلماتيك به شمار می
 زند.ربازماندگان كشته شدگان دريغ ميو

  
كار بجائی رسيده است كه وزير امور خارجه جمهوری آذربايجان، كشوری كه طول عمرش از عمر بسياری از فرزندان ما 

نيز كمتر است و خود روزگاری نه چندان دور بخشی از يك استان كشور ما بود، در سرزمين ما و در كنار وزير امور خارجه 
ار و ميليونها بيننده تلويزيون، با بی شرمی هرچه بيشتر سخن از آرزوی نگكشورمان مينشيند و چشم در چشم دهها خبر

بازگشت آذربايجانيان ايران به آغوش ميهنشان يعنی جمهوری آذربايجان ميراند و خرازی با همان لبخند ابلهانه هميشگی اش 
 خود را به نشنيدن ميزند!

  
ا تجاوز كرده و با بمباران روستاهای مرزی شهروندان بيگناه ك مارتش تركيه بارها به بهانه نبرد با پيشمرگان كرد به خا



ايران را به خاك و خون كشيده است و پاسخ دولتمردان جمهوری اسالمی تاكنون باز هم چيزی بيشتر از لبخندهای ابلهانه و 
 از سر ترس وزيران خارجه رنگ و وارنگش نبوده است.

  
ن شهر مزار شريف به درون نمايندگی جمهوری اسالمی رفتند و بی هيچ گشودجنگجويان طالبان پس از  ١٣٧٧هفدهم مرداد 

ای همه كاركنان آن را به رگبار بستند. واكنش جمهوری اسالمی چيزی جز مرثيه خوانی و گريه و زاری و هراس و واهمه 
مر را به ريشخند مالعبرگزاری يك رزمايش مرزی برای هشدار به طالبان نبود، واكنشی كه تنها ميتوانست چهره عبوس 

 سران درمانده جمهوری اسالمی باز كند.
  

تأسيس شده است، اكنون خود را در برابر جمهوری اسالمی در جايگاهی  ١٩٧١امارات متحده عربی، كشوری كه در سال 
بكشد، چرا چالش های ايرانی تنب بزرگ و كوچك و ابوموسا را به ميبيند كه بتواند حق حاكميت هزاران ساله ايران بر جزيره

كه كارورزان سياست خارجی ايران هيچ فرصتی را برای نشان دادن خواری و زبونی خود در برابر بيگانگان از دست 
 نميدهند.

  
) ميخواندند ٥و دست آخر كار بجائی رسيده است كه خليجی كه حتا رهبران ناسيوناليست عرب آنرا روزی "الخليج الفارسی"(

ی مجله نشنال جئوگرافيك نقش ميبندد و خواهيم ديد كه واكنش دستگاه ديپلماسی دستاربندان بر رو امروز با نام خليج عرب
 از همان لبخند ابلهانه فراتر نخواهد رفت.

  
بر اين فهرست ميتوان چندان افزود كه مثنوی هفتاد من كاغذ شود. آيا ديدن و شنيدن اين خواريها و زبونيها برای ايرانيان 

گذارد؟ بيهوده نيست كه در بيشه تهی از شير های بنيادين هويت ملی است، باقی میملی، كه از سازهی غرور ديگر جائی برا
شود كه « سياست خارجی ايران كفتاران و شغاالن سربركرده اند و يكروز اريل شارون در سخنرانيهای گوناگونش يادآور می

بيند كه در باره ساختار قومی ايران و د آرميتاژ بر خود میز ريچارايران بدون بمب اتم هم زيادی بزرگ است! » و ديگر رو
درسدی هستند و تعداد آذريها در تبريز بيشتر از  ٥٢مسائل آن لب به سخن بگشايد كه « فارسها در كشور خود يك اقليت 

  )٦آذربايجان است! »(
  

  آری! در دست كسانی است نگهبانی ايران كاصرار نمودند به ويرانی ايران
  

  دارد ...  ادامه 
  

  خداوند دروغ، دشمن و خشكسالی را از ايران زمين بدور دارد
 
  

  آذر هشتادوسه
  مزدك بامدادان

mazdakbamdadan@arcor.de  
 -------------------------------------------------  

  دو نمونه شناخته شده اين گروهند.  كرم تنها) سعيد عسگر و (دكتر!) حسين هللا ١
كنند ها و فستيوالهای گوناگون تالش می) بيشتر دولتها با دادن يارانه به آموزشگاههای هنری و ورزشی و برپا كردن اردو٢

اسالمی  كه ساعتهای بيكاری جوانان و نوجوانان را ساماندهی و از هرز رفتن نيروی آنان پيشگيری كنند. تنها در جمهوری
است كه كاربران حكومت حتا با برنامه ريزيهای مردمی برای جوانان و نوجوانان نيز، كه هزينه آن بدوش خود مردم است،  

های سينه زنی سدهزارنفره سر ستيز دارند. برنامه شهردار تهران برای تبديل فرهنگسراها به حسينيه و براه انداختن دسته
  بهترين گواه اين مدعا است. 

البته گريبانگير همه گروههای اجتماعی شد. كمشمار بودن گروههای ياد شده ولی پيآمدهای مهاجرت را برای مهاجرت  )٣
كند. برای نمونه مهاجرت سد هزار فارس، كرد و يا آذربايجانی از آنجا كه آن دسته از آنان كه در ايران مانده اند سنگينتر می

ها يك گذارد، حال آنكه شمار سدهزار در مورد ارمنیتار اين گروهها نمیروی ساخ درسد بسيار كوچكی است، اثر چندانی بر
  درسد دورقمی است.  

) در زندان چوبيندر قزوين رخ داد. كسانی كه از دين خود برگشته  ١٣٦٠/١٣٥٩) يكی از گسترده ترين كشتارهای بهائيان (٤
  خريدند. در صورت سرپيچی خطر مرگ را بجان می داشتند وو اسالم آورده بودند اجازه ديدار با خويشاوندان خود را ن

) جمال عبدالناصر پيش از اينكه در واكنش به روابط ايران و اسرائيل خليج فارس را خليج عربی بخواند، در سخنرانيهايش ٥
يانوس رس تا اق ای "من الخليج الفارسی الی بحر االطلسی" (از خليج فابرای نامبردن از مرزهای جهان عرب آنرا گستره

  اطلس) ميناميد. 
٦(  



http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/sep2004/nf2004097_2792_db052.htm  
 
 
  

را اقليت مينامند! در باره تبريز و آذريها و آذربايجان هم  ۵٢كجای دنيا % بگويد درالبته اين بر گردن آقای آرميتاژ است كه 
از يكسو بايد از او به نام يك آذربايجانی بپرسم «هئچ دخلی وار مطلبه؟» و از سوی ديگر به او پيشنهاد كنم كه كمی جغرافيا 

، شايد آرميتاژ نميداند كه خاورميانه بجز بياموزد بخواند و در باره شهر تبريز، استان آذربايجان و جمهوری آذربايجان
  اسرائيل و عراق كشورهای ديگری هم دارد!
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