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امروز بيش از هر زمان ديگر اين حقيقت تاريخى براى مردمانى آه در ايران زندگى ميكنند مثل روز روشن 
النى و اساسى مردم ايران به سوى دموآراسى از بزرگراه پرالتهاِب تالش براى شده است آه راه پيمايى طو

در جهان امروز، آثرت فرهنگي، . آسب حقوق مساوى براى همه مليت ها و اقوام مختلف ايرانى ميگذرد
تفاوت فرهنگى و قومي، و حضور صاحبان و دارندگان اين آثرت و فرهنگ در چارچوب يك آشور و 

آشور . دست آردن و شبيه سازِي اجبارى مردم به يكديگر، نشانه هاى اصلى دموآراسى هستنداجتناب از يك 
ما خوشبختانه در جهان امروزين بسيار متفاوت با جهان هاى گذشته، از موهبت بزرگ تنوع برخوردار 

وام ستمزده از آن باالتر، در مقطع تكوين لحظات آنونى تاريخ ما، آگاهى جمعى در ميان مليت ها و اق. است
در سراسر آشور چنان اعتالى حيرت انگيزى پيدا آرده است آه جملگى يك صدا فرياد ميزنند آه ما تساوى 
حقوقى از لحاظ حفظ و اشاعه هويت خود و اداره مناطق خود را در چارچوب آشور خود و مرزهاى خود 

يمت عقب ماندن زبانها، فرهنگ ها و ميخواهيم و ما نميتوانيم اولويت و برترى و اشاعه ى يك زبان را به ق
:تنها يك راه باقى است. هنرهاى خود بپذيريم  

 
به زعم .  تساوى براى همه مليت هاى ستمزده ايران، با آسانى آه بر زبان و فرهنگ فارسى زاده مى شوند

، آردها، به زعم ما، تساوى ترك ها. ما اين تساوى به سود زبان و ادبيات و فرهنگ فارسى نيز خواهد بود
ترآمن ها، عرب ها، بلوچ ها با فارسى زبان ها، آه امروز به صور مختلف در ايران مطرح ميشود، امرى 

اگر دموآراسي، آزادي، تساوى حقوقى و فرهنگي، از اين . است حياتى براى حفظ تماميت ارضى آشور
نباله نام هر آسى آه اين دريغ مليت ها دريغ شود، لعن و نفرين تجزيه ايران و نابودى تماميت ارضى آن، د

. آردن را بر مردم ايران تحميل آند، آشيده خواهد شد، و تا پايان تاريخ هم آشيده خواهد شد  
 

جهان امروز رو به سوى تحولى دارد آه همه تحوالت گذشته به رغم ارزش هاى اجتماعي، فرهنگي، 
انسان در برابر آشف آامل . واهند باختتاريخي، علمى و فنى آه داشته اند، در برابر عظمت آن رنگ خ

درونى خود، هم در ساحات علمى و فرهنگى قرار دارد و هم در برابر آشف بيرون تا حد سير و سلوك بى 
چگونه ممكن است چنين انسانى آنقدر عقب مانده باشد آه بگويد زبان . محاباى سماوات و بيكرانه هاى جهان

بانهاى ديگر فاقد اين ويژگى ها هستند و آسانى آه بر زبانهاى مادرى من آسمانى است، مقدس است و ز
فارسى . ديگر زاده ميشوند بايد زبان مرا ياد بگيرند و فرهنگ مرا داشته باشند و هويت مرا داشته باشند

بعالوه، چرا زبانهاى . اما زبان هر آسى براى او زيبا است. زبانى است زيبا، آسى منكر اين زيبايى نيست
رصت بزرگ شدن و زيبا شدن نداشته باشند؟ديگر ف  

 
 چه چيز توى جيب مردم زاده بر زبان فارسى ميرود آه ديگران ــ آنهايى آه بر زبانهاى ديگر زاده شده اند، 

زبان ها و فرهنگ هاى خود را نياموزند و به اعتالى آنها نكوشند؟ اگر اين اتهام به آوشندگان راه احراز 
اوي، احيانا وارد باشد آه ممكن است فردا ترآان و آردان و اعراب و ترآمن ها هويت قومى و فرهنگى مس

و بلوچ هاى آشورهاى ديگر دست تعدى به سوى ايران دراز آنند، اين اتهام به طريق اولى درباره دولت 
امروز ايران هم صادق خواهد بود آه فردا ممكن است به اطراف بحرخزر لشگرآشى آند و اين مناطق را 

 زمانى ازآن ايران بودند از آن خود سازد و يا بخشى از افغانستان را به بهانه داشتن هويت مشترك با آه
آيا شما جرات . فارسى زبان هاى ايران و به بهانه ى احياى خراسان بزرگ به تصرف خود درآورد

تند جرات لشگرآشى لشگرآشى به آذربايجان شمالى و افغانستان را داريد تا آنها آه آشورهاى آوچكترى هس
 به ايران را داشته باشند؟ 

 
عالوه بر اين حدود و ثغور فرهنگها آه نبايد ديوار آهنين باشند؟ عرب زبان ايرانى در آنار فارسى عربى هم 

حرف زده، ترك زبان آذربايجانى آه بيش از نيمى از جمعيت تهران را هم تشكيل ميدهد، هميشه در آنار 
چرا ما از تجدد . اين نكته در مورد ترآها، ترآمن ها و بلوچ ها هم صادق است. فارسى ترآى هم حرف زده

 ميترسيم؟
 

 ايران به آساني، بدون خونريزى و زحمت و صرف هزينه هاى تاريخى سنگين ميتواند به سيستم فدرالى تن 
ى ايران بالقوه دو در ايران امروز، به استثناى فارس ها، صاحبان بقيه زبانها، در چارچوب زبانها. در دهد
آردها هم آردى حرف ميزنند هم فارسي، . روى هم ترك ها هم ترآى حرف ميزنند و هم فارسى. زبانه اند



بلوچ ها و ترآمن ها هم زبانهاى خود را حرف ميزنند و هم فارسى . عربها هم عربى حرف ميزنند هم فارسى
.ف ميزنندرا، و تنها در مناطق مسكونى خود هميشه زبان مادرى را حر  

 
 اما آسانى آه بر زبان فارسى زاده شده اند چنان مقام شامخى براى خود قائل شده اند آه حاضر نيستند 

غرور فارسى زبان بودن آنان را از تكلم به يكى . يكى از زبانهاى مليت هاى غير فارسى زبان را ياد بگيرند
ل دارند از سازمان ملل حتى تا ارتش همه قبو.  درصد مردم ايران محروم آرده است67از زبانهاى 

جمهورى اسالمى ايران ـ طبق آمار خودشان ـ آه زبان فارسي، زبان همه مردم ايران نيست، بلكه زبان يك 
.سوم آل جمعيت ايران است  

 
تهران . حتى تهران هم متعلق به همه فارسى زبانان نيست.  ايران فقط متعلق به فارسى زبانها نيست

چرا اين شهر را دو زبانه . آذرى گوى جهان است و نيز بزرگترين شهر فارسى گوى جهانبزرگترين شهر 
اعالم نميكنيد ــ رسما ــ و از هر لحاظ ــ هم از لحاظ رسانه هاى دولتى و ملي، هم از لحاظ سازمان هاى 

 آه واقعيت دولتى و ملي، و هم از لحاظ تعليمات زبانها و فرهنگ ها در سازمانهاى دولتى و ملي؟ وقتى
غير از اين نيست طبق آمار و ارقام سازمانهاى جهانى و تحقيقات خود ايرانى ها در داخل آشور و در زير 

همان لواى جمهورى اسالمي، شما و تمام مردمى آه در داخل و خارج آشور نشسته ايد، چه عنادى با 
 را و يك آشور بزرگ مثل ايران را واقعيت داريد آه در آنار هم، با مشورت هم، يك شهر بزرگ مثل تهران

از لحاظ فرهنگى و مدنى به واقعيت نزديك نميكنيد؟ آى چشمتان را براى ديدن واقعيت باز ميكنيد؟ همينطور 
 مبهوت نگاه ميكنيد، ولى آيا واقعا چيزى را هم ميبينيد؟

  
ر را از دولت سر آخر با چه وجدانى شما ميپذيريد آه در طول صد سال گذشته بخش اعظم سرمايه آشو

سرزمين خوزستان به دست آورده باشيد، ولى مردمان اصلى آن سرزمين، يعنى اعراب بومى ايرانى را در 
بدترين فالآت ها نگهداشته باشيد؟ يك بار در تاراج زمين هايشان به دست چپاولگران نفت آه اعراب ايران 

 خانه و زندگيشان بر سرشان خراب شد و همه چيزشان را از دست دادند، و بار ديگر در جنگ با عراق
. آنها در آنار ترآها و ساير مليت هاى ايران چه دفاع جانانه اى از آن خاك آردند  

 
شما . آنها با همزبانان خود در آن سوى مرزها جنگيدند تا ثروتمندترين نقطه ايران به دست خارجى نيفتد

و در اين غوغاى اخير آه به راه انداخته ايد، عده . يددر حق آنها چه آرده ايد؟ به خاك سياهشان نشانده ا
اى را آشته ايد و عده اى را به اسارت برده ايد و مردم فقير و از خود گذشته و عاشق خوزستان را در 

چرا؟ به چه حقي؟ چرا يوسف عزيزى بنى طرف، يك نويسنده آزاديخواه را آه به . برابر سرنيزه نهاده ايد
 مقدس، يعنى عربى و فارسي، صدها بلكه هزاران صفحه مقاله، شعر، قصه و ترجمه دو زبان به قول شما

دارد و بارها تاآيد آرده است آه راه حل نهايى مشكل مليت هاى ايران، فقط احترام به حقوق مساوى همه 
 مليت هاست، گرفته ايد؟

 
 جاى شما بودم از او و من اگر.  به صراحت ميگويم آه دود اين گرفتارى او در چشم شما خواهد رفت

شما به چه حقى ماهها و ماهها . خانواده اش و همه اعراب خوزستان عذر ميخواستم و او را آزاد ميكردم
انصافعلى هدايت را در زندان تبريز نگهداشته ايد؟ به دليل ترك بودن؟ به دليل اينكه با احساس غرور ميگويد 

ه ها و همسر او، يعنى مادر بچه هاى او را رعايت آنيد و من يك ترك ايرانى هستم و ميخواهد شما حق بچ
اين حق يعنى حق تحصيل و رشد براى بچه ها در محيط آن زبان، در مدرسه، در دانشگاه، در آارخانه، در 

اداره، هم به صورت مكتوب و هم به صورت شفاهي؟ گيرم مردم ايران تا سالها نتوانند شما را از آار 
خوب شما چرا نميخواهيد به جاى دوزخ بر واقعيت حاآم باشيد؟برآنار آنند، بسيار   

 
  اين لجبازى شما با حقيقت چه معنى دارد؟

 
 اگر از سخن گفتن از جهان جديد و متمدن نفرت داريد، چرا به امر خدايتان عمل نميكنيد آه با پيامبرانش به 

آداميك از مصالح واقعى . ا آنها سخن بگويندزبان آنان سخن ميگويد و از آنها هم ميخواهد آه به زبان مردم ب
و خيالى امروز باالتر از واقعيت و مصلحت احراز تساوى حقوقى براى همه مردمان ايران است؟ آزادى 

انديشه و بيان، گيرم بى هيچ حصر و استثنا آه ما به خاطر آن بهترين فرزندان خود را قربانى آرده ايم ــ در 
يران، بدون آزادى زبانها و فرهنگ هاى همه مردم ايران، به راستى قابل حصول آشور آثيرالملله اى مثل ا

 است؟ انديشه و بيان، بدون آزادى زبانها چه معنايى دارد؟ 
 



. زبان مادرى هر آسى براى او ارزش دارد، بويژه وقتى آه ميليون ها نفر در يك منطقه زبانشان يكى باشد
ر نتيجه سعايت موذيانه چند پان ــ ايرانيست عقب مانده و نژادپرست محسنات چند زبانگى يك آشور را چرا د

آه مدام ــ بى آنكه از هم ميهنان ترك و عرب خود خجالت بكشند ــ هزار تهمت بيجا به آنها ميزنند، ناديده 
ميگيريد، در سايه تحريكات آنها قالده به گردن مرزداران تاريخى آشورتان مياندازيد، و فقط براى خنك 

 آردن دل چند نژاد پرست ياوه گو، آشور را به زندان مليت هاى ستمزده تبديل ميكنيد؟ 
 

.در ايران سه مشكل داريم: بارها گفته ايم، و ديگران نيز به آرات و مرات گفته اند  
 
مشكل مليت ها و روابط آنها با يكديگر؛) 1   
مشكل زنان و روابط آنها با مردان؛) 2   
تا موقعى آه مليت هاى ايران با هم از هر لحاظ مساوى شناخته نشده اند، تا . يهمشكل آار و سرما) 3 

موقعى آه زنان حقوق مساوى با مردان به دست نياورده اند و ظلم تاريخى رفته بر آنان در سراسر تاريخ 
كالت ايران جبران نشده است و تا موقعى آه رابطه آار و سرمايه بر اصل مساوات سامان نگرفته است، مش

مشكل اول از ساختار جغرافياى تاريخى ايران سرچشمه . اجتماعى آشور بزرگى مثل ايران حل نخواهد شد
ميگيرد و گرچه اين مشكل شباهتهايى با مشكل مشابه در بعضى از آشورهاى ديگر جهان دارد، اما به اين 

.شابه، خاص ايران استصورت آه در تاريخ و سابقه تاريخى وجود داشته، ضمن اشتراك با آشورهاى م  
 

 امروز در دنيا به ندرت اتفاق ميافتد آه زبان و فرهنگ يك سوم جمعيت يك آشور بر همه ى مردمان آن 
در صورتى آه اين تحميل از بين . آشور تحميل شود و ساير مردمان آن آشور اين تحميل را تحمل آنند

.كه يك آشور از هم خواهد پاشيدنرود، ديگر فقط يك نظام نيست آه از هم خواهد پاشيد، بل  
 

دان، بى  ارتباط زنان با مردان و ارتباط سرمايه و آار، آه عالوه بر ساختارهاى حاآم بر روابط زنان و مر
شك متاثر از مسئله ملى نيز هست و موثر بر آن، در صورت حل نشدن ممكن است به از هم پاشيدن آشور 

اما تاخير در حل مسئله رابطه مليت هاى ايران با يكديگر، و . به دليل مسئله ملى شتاب بيشترى بدهند
قانونى . اطره حتمى خواهد انداختارتباطات فرهنگى و قومى آنان، وجود ايران را به عنوان يك آشور به مخ

آه در برابر مردم و ساختار و ترآيب يك مردم، و مجموعه اى از مردمان مسئوليت نشان ندهد، و ترآيب 
ملى را به خود راه ندهد و از تساوى حقوقى تمام مردمان ايران دفاع نكند ــ يعنى قانونى آه تساوى آامل 

مردم از قانونى تبعيت ميكنند آه . ى شك براى مردم رسميت نداردمليت هاى ايران را به رسميت نشناسد، ب
.از واقعيت آشورشان سرچشمه گرفته باشد و در اين قضيه دين هم مدخليت ندارد  

 
 يهوديان و ارامنه ايران زبان شان را حفظ آرده اند، و هم آشورهايى آه از نتيجه جدا شدن از ايران مستقل 

دين مسئله امروزى و ديروزى نيست آه حمايت از آن را شما از آسمان نازل آرده . شده اند مسلمان مانده اند
حقوق مساوى مليت هاى ايران نه دين آنان را از دستشان ميگيرد، و نه دين از دست رفته را به دست . باشيد

و از اين حكومت شاه اجازه رشد روشنفكرى را فقط به يك زبان داد، : يك نكته روشن است. آنان برميگرداند
نظر آرد و ترك و عرب و ترآمن و بلوچ، بايد اول فارس ميشدند و بعد مطلب مينوشتند و آن مطلب به دست 

به دليل اينكه تعليمات عمومي، از لحظه ى ورود به ايران، از همان ابتدا، . مردم خود آن روشنفكر نميرسيد
روحانيت هميشه با مردم به . عد به زبان خارجىبه استثناى يكى دو مورد، براى همه به زبان فارسى بود، و ب

. زبان خود مردم هر منطقه روبرو شده بود  
 

سلطنت پهلوى با قدغن آردن زبانهاى غير فارسي، هم به مليت هاى ايران خيانت آرد، و هم دست روحانيت 
مبارزه عليه . درا باز گذاشت تا زمينه سقوط سلطنت را از طريق تبليغ به زبان خود هر منطقه فراهم آور

به دليل اينكه اين مبارزه در خارج از . سلطنت در خارج از آشور، چندان ربطى به زبانهاى آشور نداشت
آشور به زبانهاى انگليسى و فرانسه و آلمانى شكل گرفت و آبروى سلطنت را در خارج از آشور برد و 

زن . موقعيت فعلى ضرورى استدرك اين وضعيت براى . حاميان آن را منزوى و از صحنه خارج آرد
به دليل اينكه نميتواند فرزند خود را به زبان خود . ترك، آرد، عرب، بلوچ و ترآمن ستمزده مضاعف است

تربيت آند و در تحصيل او به صورت جدى يار و ياور باشد، چرا آه زبان تحصيل، زبان رابطه ى مادر و 
و . رد و ترآمن و عرب و بلوچ را ستم مضاعف رنج ميدهدآذربايجانى و آ. بچه نيست؛ زبان، زبان او نيست

.اين ويژگى اغلب آشورهاى منطقه است  
 



به .  در عراق و افغانستان اين مسائل از طريق زور و ورود يك نفر نطربوق غربى به منطقه حل شده است
ين دو آشور چه زعم ما ايران نه عراق است و نه افغانستان، و تازه معلوم نيست ده سال ديگر بر سر ا

تجربه عراق و افسردگى روانى مردم آمريكا به دليل فريبى آه از حاآميت خود خورده اند، . خواهد آمد
روحيه باختگى دولت آمريكا، و حتى سردمداران جنگخواه آن سيستم، به آن دولت اجازه لشگرآشى به ايران 

.را نخواهد داد  
 

ر تعداد جمعيت، يعنى آذربايجانى ها، به دليل ستمى آه در  عالوه بر اين، بزرگترين مليت ايران از نظ
دوران هر دوشاه پهلوى متحمل شدند، آه عواقب آن بر سراسر دوران جمهورى اسالمى نيز تسرى يافت، به 
همان صورت آه در خوزستان عليه شريك سابق آمريكا و خصم بعدى آن صدام، و آمريكا جنگيدند، چه بسا 

اينكه چه آسى فردا رئيس جمهور ميشود، چه آسى رئيس مجلس، چه آسى وزير . ندآه اين بار نيز بجنگ
. فالن وزارتخانه، از نظر ما، مسئله ما نيست  

 
با آمدن و رفتن يك حلقه، حتى با حذف واليت فقيه و اين نوع . مسئله ايران عميقتر از اين مسائل است

اينها معلول هاى . ز دولت هم مسئله قابل حل نيستتمهيدات مسئله حل شدنى نيست، حتى با جدا آردن دين ا
مسائل هستند، و تا موقعى آه علت ها از بين نرود، معلولها در صورت حذف موقت هم نهايتا به صورتى 

از چهار رئيس جمهور، آه يكى از آنها ريشه آذربايجانى داشت، يكى ديگر نيمه ترك و . بروز خواهند آرد
.  دهانشان پر عربى بود، نه اعراب طرفى بستند، نه ترآها و نه مليتهاى ديگرغيرفارس بود، و همه شان هم

هر شخص ديگرى از اين رقم، و يا اقمار ديگرى آه خود را داوطلب خدمت ميكند، بر سر آار بيايد بيشتر 
:فقط يك معالجه وجود دارد. به منزله ى مسكن براى بيمار سرطانى خواهد بود  

 
به .  به دمكراسى از همان بزرگراه حل مسئله مليت هاى ستمزده ايران ميگذردو شكل دهنده.  دمكراسى

ضرس قاطع ميگويم آه هر حرآتى آه حل اين مسئله را بر ناصيه برنامه ى خود قرار بدهد در ميان مليتهاى 
. ستمزده ايران، بويژه سى و هفت درصد جمعيت آشور آه آذربايجانى هستند، خريدار نخواهد يافت  

 
ان از طريق مبارزه آارگران براى آسب حقوق بهترــ مبارزه اى آه به نظر ما برحق است، و ما از همه اير

ايران از طريق مبارزه درخشان زنان براى آسب حقوق . آن مبارزات حمايت ميكنيم، تجزيه نخواهد شد
. م آرد ــ تجزيه نخواهد شدمساوى با مردان آه ما از آن هميشه دفاع آرده ايم و تا پايان عمر هم دفاع خواهي

.اينها ممكن است داليل مكمل تجزيه پذيرى باشند، اما داليل اصلى نيستند  
 

 ايران موقعى تجزيه خواهد شد آه شما ترآيب ملى ايران را ناديده بگيريد و براى هر اقدامى آه مليت هاى 
 روز، و به همين دليل دستمالى ستمزده در راه احقاق خود ميكنند، داليل بيهوده و بى مصرف، و به نرخ

شده، تحويل مردم بدهيد و پشت سر هم بنويسيد آه تحريكات خارجى بود و يك عده متجاسر از آنور مرز 
و بعد همان پان ــ ايرانيسم مضحكه را در آشور بزرگى آه اگر دست روى دست بگذاريد، مثل آوه . آمدند

شد، قطعه قطعه خواهد شد، به وسيله ابيات عق آور ضد يخى آه در برابر آفتاب استوايى قرار گرفته با
.عرب و ترك تحويل مردم بدهيد  

 
 اين حرفهاى مفت آه فمينيسم از اعماق تاريخ آريايى برخاسته، يا هزاران سال آشور آزاد داشته ايم، و 

راسيستى و اين قبيل حرفهاى مفت تر باستانگرايي، و گنده ــ الگوگرايى قهقرايى آه نشخوار سايت هاى 
فاشيستى و تلويزيون هاى بدريخت است، و اين همه فحش و بد و بيراه آه به همه آدمهاى مخالف با حمله 

به ايران داده ميشود، و اين همه ياوه بافى تلفني، هيچكدام اصل قضيه را عوض نميكند آه در آن آشور 
.  آودآانشان زبان فارسى حرف زده اندطبق آمار، فقط سى و سه درصد جمعيت را مادرانى زاييده اند آه با

ما :  درصد جمعيت ايران ميگويند67حذف واقعيت با سه ميليون شعار دقيقا به اين دليل غيرممكن است آه 
تحصيل ما به شما چه ربطى دارد؟ . ميخواهيم به زبان مادران خودمان تحصيل آنيم  

 
اين فجايع در عراق دوجين دوجين بهشت سبز ميلياردها دروغ اگر واقعيت را عوض ميكرد، االن به جاى 

صدام احمق بود، فاسد بود، پدرسوخته بود، ولى يك بار، و شايد استثنائا ــ بگوييد حاال از ترس . شده بود
بعد معلوم شد آن آسى آه ميگفت صدام دروغ ميگويد، خودش دروغ . آمريكا، از ترس حمله ــ راست ميگفت

و حاال همه مردم دنيا هم ميدانند آه به بهانه يك دروغ يك آشور را با . ويدميگفت و ميدانست آه دروغ ميگ
خاك يكسان آرده اند و با آبريت جنگ قديمى ترين جاهاى جهان را سوزانده و خاآستر آرده اند و 

خاآسترش را بر سر ادوار تاريخى قديمى ترين تمدن جهان آوار آرده اند و اسم اين را تجدد و فرهنگ و 



اسى گذاشته اند و تنها همين مانده آه از صدام بخواهند بيايد حكومت را به دست بگيرد و غائله را دموآر
. چرا آه آنهايى آه بايد سير ميشدند تا حدى سير شده اند، گر چه سرمايه جهانى سيرى پذيرى ندارد. بخواباند

د، يك وجب به خاك همان عراق سابق و جالب اينكه به رغم اين فجايع، هيچكدام از همسايه ها جرات نكرده ان
ــ . صدام حسين ملعون دست درازى آنند و آنوقت پان ــ ايرانيست هاى الئيك و ناالئيك ــ و هر دو نااليق 

ميگويند دخترهاى آذربايجان را به مردهاى فارس بدهيد تا بچه ها فارسى حرف بزنند، و نمى دانند آه بچه 
 پدر را و حكومتى آه دست به چنين قوادى اى بزند فقط اليق ريش همان زبان مادر را ياد ميگيرد نه زبان

خود حضرات خواهد بود ، آه پرونده اش از زمان محمود افشار و دآتر شيخ االسالمى و ديگران تا امروز 
. مفتوح مانده است  

 
يارى از فارسهاى ساآت محترم امروز بدانند آه در برابر تاريخ شرمنده خواهند شد همانطور آه بس

. روشنفكران مسيحى زمان هيتلري، وقتى آه آن شقاوتها بر يهود رفت، از خجالت در برابر تاريخ آب شدند
امروز سكوت درباره آشتار در اهواز و زندانى شدن آدمها به خاطر آزادى زبان و فرهنگ و صبغه هاى 

وت درباره آتكى آه هر از قومى خود، و سكوت در مسئله زندانى شدن يوسف عزيزى بنى طرف، و يا سك
چند گاه در خيابانهاى شهرهاى آذربايجان مردم ميخورند و سكوت درباره زندانى شجاع و آزادى خواهى 
مثل انصافعلى هدايت، آمتر از سكوت آن روشنفكران مسيحى در زمان هيتلر نيست و دود اين سكوت در 

. سرنميدهيمسراين قضايا ما نوحه. چشم همه ما بى بصيرتان خواهد رفت  
  

هزار سال ترآها بر ايران سلطنت آردند و هزار سال ادبيات فارسى : اصل قضيه را به صراحت ميگوييم
و صفحاتى بر صفحات آن افزوده اما جهان عوض شده . من شاگرد و نويسنده آن ادبياتم. مستمرا توليد شد

صدايم . به درد الى جرز ميخورمهوش امروزى من معاصر هوش جهانى در حوزه آارم نباشد، فقط . است
. است آه حرف حق را به زبان شما ميگويم آه زبان مادرى مرا بريده ايد به اين دليل بلند  

 
طرف اجازه نداد شعرهاى ترآى زنش آه مادر محمدرضا شاه بود .  دو پهلوى هر دو ترآى را قدغن آردند

ساعدى را مدام تعقيب ميكردند آه . من چاپ شودشهريار ميناليد آه چرا نميگذاريد ديوان ترآى . چاپ شود
و يا مرا در يازده سالگى در مدرسه مجبور ! اين مرد در آوه و آمر و آوهپايه آذربايجان دنبال چه ميگردد
و تازه اين پدران ما بودند آه براى يك . آردند آه ترآى زبان مادرى را از روى روزنامه مدرسه بليسم

.ردندمملكت انقالب مشروطيت آو  
 

فارسها بايد خواستار حقوق مساوى براى مليت هاى ستمزده ايران :  اصل قضيه را به صراحت ميگويم
آن آشور فقط با تساوى حقوق . فحش و بد و بيراه گفتن به ترك و عرب و آرد و ترآمن را رها آنند. شوند

دارى فارسها نخواهند ماند و البته مليت هاى ستمزده منتظر بي. مليت ها به صورت يك آشور باقى ميماند
ولى مگر شما در دنياى به اصطالح متمدن و . تعداد عظيمى از فارس هاى هوشمند هم در آنار آنها هستند

.متجدد زندگى نميكنيد  
 

 مگر شما اينهمه آتاب آه در ايران درباره چند رگگي، چند صدايى بودن، چند مليتى بودن، آثيرالملله بودن 
خوانيد؟ خوب براى چه خود را متمدن ميدانيد، اگر حاضر نيستيد به ابتدايى ترين شرايط ترجمه ميشود، نمي
ايران زندان مليت هاى ستمزده . چرا اعالميه جهانى حقوق بشر را به رسميت نميشناسيد. تمدن عمل آنيد

وظيفه شما به عنوان يك انسان چيست؟! خب. است  
 

زدن توى سر عرب و ترك و آرد و ديگران تا .  قطعه آنند دست روى دست گذاشتن، تا آشورتان را قطعه
دل پان ــ ايرانيست اسالمى و غيراسالمى خنك شود و يا دولت قدر قدرتى امروز اين يكى را بگيرد، فردا آن 

ديگرى را بگيرد، به جاى آنكه سرمايه مضاعف در اختيار اعراب، آردها، ترآمن ها، ترك ها و بلوچ ها 
شما را در راه خدمت به آشورتان ديگر با چه انگيزه اى ! خسران تاريخى آنها را بكند؟ خببگذارد و جبران 

 به خدمت دعوت کنيم؟شهروند


