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 ی قومنهيشي پنيدي و چنیلي ارهي که از سدها تراني مردم ااني در می و اجتماعی اقتصاد،ی فرهنگی هاینابرابر*** 
 ساختن رهي با چزين ی اسالمیجمهور.  قابل انکار استري غیتي واقعند،ي گوی گوناگون سخن میبرخاسته و به زبان ها

 ها ی نابرابرني حاکمان دارند، به انيي جز آینيي که مذهب و آی مردمهي علضي و با تبععهي از مذهب شی افراطیبرداشت
 سمي فدرالی لواري حمام خون زيی و برپای دشمنختني ها، برانگی نابرابرني دادن به اانيراهکار پا. دامن زده است

 .ستي نیلي ای و جنگ افروزیقوم
 
 »وزمکسين« با راني حزب دموکرات کردستان ارکلي دبني جانش،ی حسن شرفی آقای داشتم که پس از گفتگودي اممن

 دست در ني کمترني از اشتري که بیگراني گفتگو، دني ازامرَمني تی آقازيرآمي تقدیسي پس از بازنوژهي و به وسيدر پار
و در کوتاه  نبود شي بیالي من، خدياما ام. رات کردستان بتوفند دارند، بانگ پرخاش برافرازند و به حزب دموکاستيس

 ی قومی گروه هاگري به حزب دموکرات کردستان و دی باج دهاستي به سراني سکوالر اونيسي که اپوزافتمي دریزمان
  . تفاوت استی که مقدمات آن فراهم شده، بی دهد ونسبت به فاجعه هولناکیهمچنان ادامه م

   
 آن حزب درج شده، به خود اجازه داده که به نام ی رسمی آن در تارنمایسي که متن انگلیر مصاحبه ا دی شرفیآقا

 با ی که مرز شمالراني ای کردهاونيچهارمل«:  فراخواندراني در ای به مداخله نظامکارايهمه مردم کردستان، آمر
 خواهند یباني پشکاي بردارد، از آمررانير دربرابرا مهاجمانه تيی متحده گام هااالتي انهي دارند، هرآاريعراق را در اخت

 آمد جنگ عراق را ی متحده، پاالتي مردم اشتري بی دموکرات و صلح طلب جهان و حتیروهاي که همه نی در حال.»کرد
 یبانيشت پني سرزمني متحده در ااالتي حزب دموکرات کردستان از ادامه حضور ارتش ای دانند، سخنگوی مزيفاجعه آم

  .کند یم
   
   در ک،ي امور خاورنزدی واشنگتن برایتوي انستري راس، مدسي دن،ی شرفی آقای روز پس ازآن گفتگوستيب

 اني رو به پاراني ایا  چالش هستهکيپلماتي حل دیزمان برا« که ديگو یپست م  نرمورگنيمصاحبه با روزنامه برل
 را در دستور کار ی نظامیها  حل  ضرورتَا راهدي باليائ و اسرکاي که آمرشود ی مکي نزدیا  و وضع به مرحلهرود یم

  ١» . قرار دهند
   
 با نئوکان راني آشکار و نهان حزب دموکرات ای همکاراستي در سی اساسريي از تغی نشانی شرفی سخنان آقاني انه
 ی قومري غیاسيس ی روشنفکران و گروه هاتمندانهي آغاز شده و نه سکوت رضاشي است که از سال ها پکاي آمریها
 و یاسي باشد که کوشندگان سني ای رفتارني و چنسکوت ني ازهي انگديشا.  داردی ها تازگاستي سني در برابر ارانيا

 به راني را درای ستم ملکبارهي که به ی اافتهي سازمان یغاتي فشار جنگ تبلري در زران،ي سکوالر ایرهبران گروه ها
 م نسبت به حقوق مردی تفاوتی مبادا انگ بنکهي امي متحول ساخته و از برانيدرا ضي و تبعی مولفه نابرابرنيمهمتر
 ی اسالمی با جمهوريی آن ها را به هم آوانکهي امي از باي بخورد و شاني براست،ي نی پارسشاني که زبان مادریمحروم

 یلي و ای جنگ قومختنيبرانگ و هواراکشان یلي و ای قومی کارزار خاموشند و به گروه هانيدر برابر امتهم کنند، 
 جاني گروه ها، خود برخاسته از آذربانيشتر کوشندگان و رهبران اي که بنيشگفت آور ا.  دهندی میاسي باج سرانيدرا

 ستمگر فارس اند که ی از آن ملت ساختگی بخشزي نشاني هم ااي کنند که گوی حال، چنان رفتارمنيو کردستان اند و با ا
  . شودی بر سرش شکسته می کنونراني ای هایبختکاسه و کوزه همه بد

   
 ی قومنهيشي پنيدي و چنیلي ارهي که از سدها تراني مردم ااني در می و اجتماعی اقتصاد،ی فرهنگی هاینابرابر

 ساختن رهي با چزي نی اسالمیجمهور.  قابل انکار استري غیتي واقعند،ي گوی گوناگون سخن میبرخاسته و به زبان ها
 ها ی نابرابرني حاکمان دارند، به انيي جز آینيي که مذهب و آی مردمهي علضي و با تبععهي از مذهب شی افراطیبرداشت

 که یني در سرزمی براستاياما آ.  مبارزه کرددي باضي داد و با هرگونه تبعاني پادي ها بای نابرابرنيبه ا. دامن زده است
 يی به جای و قومی ملزي ستنکي بوده، ای و فرهنگی قومزشيآم و یستي همزني و سده ها، سرزمخي تاریدر درازا

 دهي به نام اقوام و ملل ستمديی هاني و ساختن امارت نشراني ایگانگي دادن به اني جز پای است که چاره ادهيرس



 شکل ندي و فراراني اکي دور و نزدخي از تاری چندانی را باور کند و آگاهی کارزار جنجال ستم قومني ای اگر کس؟ستين
 طلب ادتي سی ملتندگاني که نماتکاري جنای که گروهدي خواهد رسجهي نتني نداشته باشد، به اراني دولت مدرن درایريگ

 است که دمار از روزگار مردم ترک، کرد، عرب و بلوچ ی درازیوغارتگر به نام ملت فارس بوده و هستـند، سال ها
رلوت که بهشت ي کوراموني پیا به غارت برده و در تهران و شهرها رشاني استي درآورده، هست و نرانيتبار در ا

    !فارسستان است گردآورده اند
   
 به عراق، حزب ی لشگرکشی متحده برااالتي حاکم بر ای هاوکاني نیزي است که پس از برنامه ری تصادفی به راستايآ

 و هفتاد گروه و کسدي از شيتر از دوسال ب ساخت   و در کمی خودمختارنيگزي را جاسميدموکرات کردستان، فدرال
 انيراني زندان ملل است و اراني ابتا،ي که وامصافتي جهان درکبارهي از گوشه و کنار سبز شدند و به یدسته قوم

 شتري ترکمان و مغول تبارداشته و بیاني که نهسد سال، فرمانروایني اند؟ سرزمی دشمنان حقوق ملنيدتريپل
 گري د،ی که درآن، جز آقاخان کرمانیني برخاسته اند؛ سرزمجانيمشروطه اش از قفقاز و آذربابرپاکنندگان انقالب 

 ظي شان با لهجه غلی پارساي از دل قاجار ترکمن تبار برخاسته بودند و اي اش، یراني اسميونالي و ناستهيدرنرهروان م
 است ستهيپس شا.  شودی مفي باز تعری ملی شکل ستم گرنيدتري به عنوان پلنکي بود، اختهي آمی آذری ترکنيريو ش

 به درد آمده و راني ها در اتي از رنج هزاران ساله اقلشاني که دل هامرَمني و ِکِنث تدني لکلي مااني چون آقایکه کسان
 در دهي ملل ستمدی باال بزنند و کنفرانس هاني گذرد، آستی مشاني بر سرنوشت دردناک اهي و مویداري به بشانيشب ها

 ازيپس ن! خشند باني درد و رنج پاني نهند   تا به ای قومري غونيسي را فرا بخوانند و دست آن هار ادر دست اپوزانريا
 کرد و به شکرانه یستادگي مجلس اسکاتـلند الي که تا دم آخر، در برابر تشکسي است که حزب محافظه کار انگلنيبه ا
 شان محرومند، در داغ ی جنوبشاني با خووندي هنوز از پی شماللندري برادرانه و ملت دوستانه اش، مردم ای هااستيس

 و ندي نشیزنيبه را» کنگره ملل فدرال «ندهي چاک با نماراهني و پزاني راشک محروم بلوچ و کرد و عرب، یملت ها
ستقالل را به مردم  و ای ما دموکراساکاني همانگونه که ند،ي نگرددي دهد که نومدي نوراني ملل دردمند اندگاني نمانيبه ا

 و حقوق بشر درعراق و ی بصره را به کانون دموکراسنکي ما اوريهند ارمغان آوردند و همانگونه که ارتش غ
    !مي ستمگران فارس آزاد کنوغي از زي که شما را نديي نخواهد پایري کرده است، دلي تبدانهيخاورم

   
 که با ندي گوی خوانند و می متهيسي و الئشرفتي پسم،ي سکوالر،ی را پاسدار دموکراسشتني که خوی که کسانني اشگفت

 ی جستجو مني و مخملزي و مسالمت آمی مدنيی را از راه هاراني مخالفند و تحول اراني در ایهرگونه جنگ افروز
 ی و برانندي نشی دمند، می می قومی و پاکسازهي تجزی آشکارا در ُسرناشاني از ای که پاره ای قومیکنند، با گروه ها

 روني مشترک بی هاانهي کنند و بی میزني با آن دارند رای و احساسوندي پني کمتريی گروه هاني چنني که ایراني اندهيآ
 عاب انشني ای در حزب دموکرات کردستان به دوسوري که پس از انشعاب اخی و قلمی کجاست آن نگاه٢.  دهندیم

 سده انهي که به می قومی گونه سازمان هاني که به اسديبنو!  کرد که هر آن که باد بکارد توفان درو خواهدديبگو
 منافع تنگ و شبه هي که نه بر پایاحزاب. دي باشني احزاب نوی بناشهي و درانددي دهانينوزدهم تعلق دارند پا

     . گردندی ملي تشکی روشن اجتماعی بلکه به گرد چشم اندازها،یلي و ای قومرهي تکي یستيوناليناس
   
 را باز خي از مردم کرد، تاری دهد که به نام پاسداری حزب دموکرات کردستان به خود اجازه م،ی آشفته بازارني چنرد
 ی بنامد و مدع»ی اشغالنيسرزم« بوده و هست، راني به سه هزار سال پاره تن اکي   و کردستان را که نزدسدينو

 راني که ایدر روزگار.  سده نوزدهم استاني در پا»ینهر داهللاي عبخي شاميق« کردستان، یشود که سرآغاز جنبش مل
 خي ساخت، آن شی قاجار آماده میلي با دولت اختني درآوی را براشتني کرد و خوی مدرن را آزمون می هاشهياند

 و از جمله مهاباد ی مکرني سرتاسر سرزمش،ي متعصب خورواني و گردآوردن پی دولت عثمانیباني با پشت،ینقشبند
 یعي شی هایجاني او با آذربارواني فتوا و جنگ پني جهاد داد و به شکرانه همیرا گرفت و ازآن جا فتوا) الغيسا(

جنبش  «هي به بهانه توج،ی احزاب قومني ا٣ . گذشتندغي در مراغه از دم تیجاني هزار آذرباستي از بشيمذهب بود که ب
 استي که در سد ساله گذشته در کانون فرهنگ و سردک ختهي و کوشنده فرهشمندي، از کنار سدها اند» خلق کردیمل

 گذرند و ی ماست مني امروزستي از هست و نيی شان جزی و فرهنگیاسي سی بوده وهستـند و کوشش هارانيکالن ا
 از یباني کردستان در پشتی کارگران، اخوت و صالحت که در شهرهاقت،ي صداقت، حقی به انجمن های اشاره انيکمتر

 شکاک دمار از روزگار لي اشيشاپي را که در پمکوي آقا سلي باره، اسماعکيو به  کنند ی برپا شدند نمهطانقالب مشرو
 دولت ني است که نخستنينه ا.  خوانندی خود می قهرمان ملنکي کرد درآورده بود، ای هالي اگري و دجانيمردم آذربا

 کردستان بود و آن یسال خاندان کرد اردالن فرمانروا از چهارسد شي که بني کردان برپاساختند؟ نه ااکاني را نرانيا
 که از دوره ران،ي ای غربی کرد، نه تنها پاسداران مرزهای هالي است که اني کرد؟ نه ای را خودسرانه اداره ماريد

   بوده اند؟زي نراني ای پاسداران شمال شرق،ی سوني به ایصفو
   

 شي مدرن را در برابر خویراني بدرود گفت و چشم انداز ساختن اشيو خیلي انهيشي با پشي سد سال پکي که ی اجامعه
 ني که دستکم از مشروطه به اانندي نمای مني چنخي تاریسي باشد که با بازنوی درگروگان کساندي بانکيقرار داد، ا

 آشفته نيادر.    بوده استراني مردمان اگري فارس بر دی ملت ساختگختهي ستم لجام گسندهي نماراني دولت ا،یسو



 مردم بلوچ و عرب تبار وني چند ملندهي را نماشتني شبه ره سد ساله رفته، خوکي هم یاسي سیبازار، چند ماجراجو
 تشرمن» قطعنامه مشترک ملل بلوچ و عرب اهواز« دهن پرکن به نام ی اهياني از اروپا بی خوانند و درگوشه ای مرانيا
 از ی پس از خروج ارتش شورویعني[ تاکنون ١٣٢۵ است ک ه از سال ني اراني ای که گرفتارسندي نوی و مکننديم
 یراني آن اجهيو نت(!)  دارد ی ملتي حاکمراني برکل اراني اتي سوم کل جمعکي حدود یتيملت فارس با جمع!] رانيا

 رانيا در ی و مذهبی فرهنگ،ی مل،ی زباندي آپارتامت حکویشده است که هم اکنون شاهد و ناظر بدون چون و چرا
    ۴» .ميباشيم
   
 ی جنبش ملاي به نام زرمبش ی داند گروهیم» ملت بلوچ «ني راستندهي را نماشتني که خوی گروهني از چندگري دیکي

 رشياحترام و پذ«  دهد که ی کند اما اندرز می بلوچستان نمی است که هنوزسخن از جداساختن رسمرانيبلوچستان ا
 که دو ملت دي و کشتار در آنجا گردیزي خونرز مانع ای به درستیچکسلواک سرنوشت در کشور سابق نييحق تع
با وارونه » .رفتندي آن دو ملت پذی دو کشور مستقل را بعنوان خواستهالي متمدنانه تشکاري و چک بشکل بسیاسلواک

 یکي ملت بلوچ  است کهرالمللهي کثی کشوررانيا«  که دي گوی مروانشي به پشي خویاسي در برنامه سخ،يساختن تار
 بزرگ جهان در ادوار مختلف یاستهاي و تحوالت در سريي تغجهي نتی کنونراني ملل به انيانضمام ا. باشديازآن م
 در ادوار مختلف، ی بزرگ جهانی هااستي داشته که سی باز وجود مري به نام فارسستان از دی کشوریعني» .است

 راه ني کرده و ازامهي کرده اند، ضمی مه ترکمان تبارآن را ادرایا که دولت هی فارسستانني مختلف را به ایملت ها
 از ی بخشا،يتاني استعمارگرانه براستي که سسندي آنکه بنوی هم فراتر رفته و بجانياز ا!  را ساخته اندی کنونرانيا

 دهه از نيشت چند ما ملت بلوچ با گذیامروز جنبش و مبارزات مل« که سندي نوی جدا ساخت، مرانيبلوچستان را از ا
 گروه از نيهم» ! بخود گرفته استیا  ُبـعد تازها،يتاني بری بلوچستان توسط حکومت قاجار و امپراطوربرانه جاميتقس
 انتي بلوچ خی هاستيونالي استقالل بلوچستان برداشته و به آرمان ناسشهي متهم است که دست از اندگراني دیسو

  !کرده است
   

 رسانده که ی اهي خواند، کارزار جعل و دروغ را به پای می جنوبجاني را حزب استقالل آذرباشتني که خویگري دگروه
   در ران،ي دولت مدرن دراجادي در اجاني بلند آذرباگاهي و جاراني اني ترکمان تباران با سرزمزشيپس از هزارسال آم

 فارس زبان مارا سمينيد سال است که شوهشتا!... کشندی منمانمارا فقط به خاطر تورک بود «سدي نوی می اهيانيب
 مارا تاراج کرده به اصفهان هي فارس سرماسمينيهشتاد سال است که شو... است] کرده[ مارا اشغال نيقدغن و سرزم

 یدولت منبع درآمد یشتري بنکهي ادعا که به رغم اني پروپا و ای بی های دروغ پردازنيو پس ازا» ! بردیو کرمان م
 ري غی هاني شود که فارس ها با غارت سرزمی میسال گذشته از فروش نفت حاصل شده است، مدع در هشتادرانيا

 استي و سی اسالمی از ضرورت مبارزه با جمهوری نشانه،ياني بنيدرا!  کنندی را آباد مشي خوی هانيفارس، سرزم
 که دهيزمان آن رس. ارس است فشهي پتي جناسمينيشو هي برعلاميامروز روز ق« اما ست،ي آن نانهي گراضي تبعیها

  ٥. »مي خودمان اخراج کننياشغالگران فارس را از سرزم
   
 ترکمن صحرا اي ترکمن صحرا   بخشي ترکمن، سازمان آزاددهي از ملت ستمدضي خواهان رفع تبعی از گروه هایکي

 یست که در جستجو آشکار ابخشياز همان واژه آزاد!  شودی است که ازعشق آباد اداره می قوراماسقيآزادل
 از روني بگاهشاني که آشکار است پات دسني از ايیگروه ها!   آزادساختن ترکمن صحرا از حکومت فارس ها است

 ی از ستم واقعیباني مردم به پشتختني برانگی برند که برای مشي پيی است، کارزار دروغ   را تا به جاراني ایمرزها
 ی های است، نامگذاريیاي آری ستم فارس هاندهي که البته نمای اسالمیهور که جمسندي نوی رود میکه برترکمانان م

 هومن و ز،ي کامبار،ي چون کورش، خشايی که نام هاستي ننيکودکان ترکمان را محدود کرده و پدر کودک را چاره جز ا
ز سوراخ سوزن  شترادعا قرار است انيا! نندي برگزشي فرزند خوی دست را براني از ایراني ايیارشک و نام ها

  ! کرده، به َدر َرودروان راني را در سرتاسر ای ناب عربی که سه دهه است که نام های اسالمیجمهور
   
 سفره ني آنکه از ای آمدند، برای نمنيي پاراني ای انقالبیاي پرولتاریندگي پله از نماکي شي ها هم که تا چند سال پآن

 هياني را بنا نهاده اند و در بجاني دموکرات آذربا- نمانند، جنبش فدرال  برکناری و ملت سازی نوازدهيگسترده ستمد
 ندهي نمای اسالمی که جمهورسندي نوی مافته،ي بازتاب ی قومري غیاسي سی سازمان های که با آب و تاب از سوشيخو

لت مشروطه و سنت  که نه دوسندي نویم!   روا داشته اند»  فارسري غی ملت هاهي ها علیپهلو«که  است یهمان ستم
 ري غدهي ستمدیملت ها« کرد و آن را بر حلقوم ی را رسمی از آن، که رضاشاه بود که زبان فارسشيهزارساله پ

 مردم گري با دی به دشمنجاني مردم آذرباختني هم فراتر رفته و با برانگني از ایگريدر نوشته د. فروبرد» فارس
 ٦» . کندی میندگي فارس را نماسمي شونیر تهران تنها منافع انحصار دی اسالمیمجلس شورا« که سندي نوی مران،يا

 اني زندانژهيبه و... یاسي ساني زندانیآزاد«:  است کهنيرا به حقوق بشراني جنبش چپ انيشي رهروان پنينگاه ا
  ٧» !یجاني آذربایاسيس
   



:  شودلي تبدی به نظام دو پارلمانراني است که اني ستم هزارساله فارس ها هم اني برتافتن به ای براشاني انسخه
دول مناطق خودمختار و « را اجاره کرده اند، در کنار راني از ای بخشاي که گو»راني فدرال ملل ساکن ایدولت ها«

 یخي تارني ترکها در سرزمیدولت محل« که سندي نوی می اختهي فرهی داورني چنانيدر ب! » تهرانژهي شهر وتيحاکم
 و ترکان راني شود و ترکان خراسان، ترکان جنوب ای مجادي اني ترک نشخًاي تاروستهيق به هم پ مناطاي جانيآذربا
  ٨. » باشندی خودرا دارا می محلی هاتي حق حاکميیقشقا

   
 سد سال پس از انقالب کي نکي ا،يی قشقاري و جاهالنه، قراراست سران عشازي خانمان برانگی نسخه هاني اهي پابر

 ی آن، در کنار دولت هاراموني کازرون و پراز،ي را در شيیدرال ترک تباران قشقامشروطه، دولت ف
 نـَفـَر، ی هالي خمسه هم، االتي اختار خودمیدرداخل جمهور!  بنا کنندی خمسه و ممسنالتي ا،یراحمديخودمختاربو

 دولت مچهين! ، خواهند داشت و عرب که عرب تبار اندی باصرلي مستقل از ای و بهارلو که ترک تباراند، دولتکنالويا
 را به کنار شي خوی ها، زبان مادریاري با بختزشي آملي را که به دلی تا مردم عرب کمردي هم خواهد کوشلي دو انيا

 فدرال یجمهور! ونداندي به پشي آگاه کنند و به دولت فدرال خوشي خوی قومیخي تارتي نسبت به هو،نهاده اند
 ی دری جز پارسی قرار داشته و مردمانش به زبانني نشرازي ستم حاکمان شري زیراز دی ها هم که سده هایالرستان
 ٩.  خواهند کردشيتخت دولت فدرال خوي خـُنج را پای چشم ملت ستمگر فارس، شهر باستانی به کورند،ي گویسخن م

  !وندندي اصفهان بپ توانند بهی مانند می می ملت ستمگر فارس باقني هم که از سرزميیآن چند شهرستان و روستا
   
 قراچورلو، ی کردهای از سویندگي به آن به نماوستهي پی خودمختار قوچان و روستاهای خراسان، جمهوردر

 خراسان مهي و قائنات که پاسدار حقوق اعراب خزرجندي فدرال بیبا جمهور... ، بادانلو، شادلو و )زفرانلو(زعفرانلو 
، )قرخلو( قرقلوی هالي خراسان که پاسدار حقوق اارانادا حکومت فدرال ترک تب خواهد شد تا مبمانيخواهند بود هم پ

در سرخس، کالت، ...  لو، پاپالو، گوندزلو و دهي امرلو،ي بکشلو، امانلو،يقاسملو، سرورلو، کوسه احمدلو، ارشلو، ا
 وز تجاشاني ای ملمي به حر داند،یم»  اترکنيسرزم« گمان قوچان را ی دستگرد، نسا و گزگان است و باب،ي مورد،ياب
 خودمختار متبوع ی دولت هاني سرزممي خراسان هم بر سر تقسی هاکي ها و تاجی گمان، بلوچ ها، هزاره ایب! کند
 به درگز کوچانده شده ري هم که از مالیلک ها و لران!  نخواهند نشستی خود از پادهي از ملل ستمدی و پاسدارشيخو

 خودمختار اوغوز ی جمهورات،ي ها هزار اوغوز تباران بدهاسان را خواهند ساخت و  خریاند، دولت خودمختار لرها
 ملت ستمگر مي و حری خراسان، خواستگاه زبان پارسندهي آیماي سنيا.  آن بنا خواهند کردراموني و پشابوريرا در ن

  ! استی قومسمي هواداران فدرالدگاهيفارس از د
   
مگر .  را بنا خواهند کردرکوهي زبان دولت خودمختارپی کردان کـُرمانجز،يان امروز ن و مازندری قلب تبرستان باستاندر

 ني توانند در چنی جداست می از زبان پارسادي کردان دارند و زبانشان از بنی به کهنسالیخيمردم تبرستان که تار
 ني که در ادي بپرسشاني از ا١٠ و مازندران بگذرند؟ لماني دتان، دولت فدرال تبرسلي تشکی براشي از حق خویميتقس

 و اني کادوسان،ي ها، کاسپلي که بازماندگان گالني گدهي ملت ستمدد،ي ببخشاي مردم في خونبار و دردناک، تکلیايجغراف
 -یلي ا-ی قوم-ل فدراراني اـچاني نسخه پست؟ي اند چني درآن سرزمی زندگنهيشي از چهارهزار سال پشيآماردها با ب

 ل،ي اردبراموني پی تالشی ماسوله، اسالم، هشتپر، آستارا و روستاهامي تقسی را برايیايشه جغراف کدام نقی ارهيعش
 کوچانده شده الني ترک تباران افشار که به گاي کنند؟ آی مشنهادي پجاني تالش و آذرباالن،ي فدرال گی های جمهورانيم

 کردان ی هارهي بازماندگان تاي خواهند ساخت و اني قزوراموني الرستاق، رودبار و پر را دشياند، دولت خودمختار خو
 دولت ش،ي خوی ملتي از هوی پوش حق ندارند که پس از آگاههي بهارلو، سرزاخانلو،ي زنگنه، م،یکاکاوند، چگن

 سد سال به کردستان روانه ی را پس از سشاني ای قومی های پاکسازاي را در کالردشت و کجور بنا کنند و النيکردان گ
   کرد؟خواهد

   
!  جدا شوندگريکدي از یستي فاشمهي و نکي ژنتی هاشي آزماهي بشود و خانواده ها بر پای قومی پاکسازدي هم باتهران

 در ساختار دي بای زبان– ی ملیگروه ها!).  استني چننکي اايگو( باشد ی قومکي زبانه و کي تواند شهر یتهران نم«
 ساکن تهران یجاني سدها هزار آذربا،یراني اني درچن١١. »ند داشته باش سهمتشاني آن نسبت به جمعی ادار– یاسيس
 ،یقرار است به گونه ا»  شده به تهراندهي کوچیتورک ها «ده،ي ستمدی حقوق ملت هادهي رسري به قول کاشفان دايو 

 یزي رهه در برنام تهران کانيهودي بنا نهند و لي اسماعدي و بازارچه سی آذرداني خودمختار ترک ها را در متيحاکم
 را شي عودالجان دولت خودمختار خویخي ندارند، محق خواهند بود که در محله تاریگاهي جای رفع ستم ملروانيپ

 ناخالص به بار آورده ی ازدواج کرده اند و فرندانگانگاني با بشي خوی ملتي به هوانتيآن ها هم که با خ. ندياعالم نما
 خودمختار جلفا، پاسدار حقوق ارامنه خواهد بود و آنچه یجمهوردراصفهان، !  نخواهند داشتیاند، حق و حقوق

 را شي فدرال ملت ترک پروانه دهد، دولت خودمختار خوی مانده، اگر جمهوری باقهي ارومراموني در پانيازآسور
 شيوق خو حقی بازستانی عرب و ترک برا،یاري بخت»دهي ستمدی هاملت«زي ستدانيخوزستان هم م.   خواهند ساخت
 ی سده هااردري افشار تبار آن دی فرمانرواادي ترک تباران خوزستان هم به ديشا!  اشغالگر خواهد شدیاز فارس ها

 سنگسر سمنان که ی اهالايآ.    حکومت خود مختار فرزندان قوش توقان را در سوسنگرد و شوشتر بنا نهندش،يپ



 را هم نشاني نام سرزمی اسالمیاز سه هزار سال دارند و جمهور شي بیخي جدا است و تاری از پارساديزبانشان از بن
 بخت برگشتگان به ني ااي را بسازند و شي را دارند که دولت خودمختار خوني شهردگرگون کرده، پروانه ایبه مهد

 ی سنشاني از ایاري مردم هرمزگان که بساي آ١٢ از ملت ستمگر فارس اند؟ ی بخشش،ي خويیاي جغرافتي موقعليدل
 بهتر از مردم بلوچ و کرد در بهره ی و سرنوشتندي گوی سخن می و باشکردینابي م،ی بندری به زبان هاومذهب اند 

 فدرال ی جمهوراي ستمگر و غارتگرخواهند بود و ی از دولت فدرال فارس های نداشته اند، جزوضي از فقر و تبعیور
  شت؟ خواهند دایهرمزگان را بنا خواهند نهاد و سه زبان رسم

   
 ی مدي نوی ارهي و عشیلي به ده ها واحد اراني امي تقسفتگاني شني که ای اندهي آمي در ترسني کمترني که ادي مکنگمان

 همراه ی با حمام خون و پاکسازی کارزارني چنی دانند که فردای مزيخودشان ن.  به گزاف گفته باشمیدهند، سخن
 ئتي محمد آزادگر که مسئول هی که به اعتبار آقاجانيذرباموکرات آ جنبش فدرال دی مرکزیهمان شورا. خواهد بود

 را در بر دارد، »کاري و پيی راه کارگر، رنجبران، فداني و فعالجانيبازماندگان فرقه دموکرات آذربا« آن است هياجرائ
 دستانوکرات کرحزب دم« دهد که ی به آنان هشدار میراني کرد ای سرگشاده به احزاب و سازمان های در نامه ا١٣
کومله .  آوردیرا داخل کردستان به حساب م...  و هي اخبار کردستان، اوروملي سال که در روزنامه ارگان خود ذنيچند
 نفکيجزو ال....  و سلماس و ی و ماکو و خوهياوروم....  از کردستان به حساب آورده اندیشهر...  ماکو را زين... 
 »! کنندی می ها زندگیجاني هستند و در کنار آذربازي بوده اند و اکنون نها شهرنيالبته کردها در ا!  هستندجانيآذربا
 دو ستيونالي ناسکي به جاني در آذربای شوروستي حزب کمونیرکلي شبه از دبکي اف توانست ی علشي اگرتاوار١۴

 ی را به جاهام وفرزند برومندش، الدي نمایوروث مشي را در خانواده خو»یانتخابات «ی کند و جمهوریسيآتشه دگرد
 آن دل برکنند و پان ی و آرمان هاسمي از کمونکبارهي به شان،ي ایراني ای دارد که رفقایرادي نشاند، چه اشيخو
 و طبقه اي هشداردهند که پرولتارشاني   خط و نشان کشند و به اهيماني خود در سلنيشي پی رفقای شوند و براستيترک

          !رندي گدهي ناددي مرز نبای مرز را زحمتکشان آن سوني او دارد ی هم مرزجاني خود، آذربایبه جا
   
حزب دموکرات «که  سال گذشته، رسما اعالم کرد هي خود در کنفرانس استقالل کرد در ژانوی در سخنرانی هجریآقا

 سرنوشت نه تنها رد نکرده بلکه از نيي حق تع از اشکالیکي استقالل کردستان را به عنوان چگاهي هرانيکردستان ا
 ی از همه بخش هاشاني امراد. » کرده استادي ستان کردیآن به عنوان حق مسلم و مشروع ملت کرد در همه بخشها

 و لرستان و جاني از آذربای بخش بزرگرندهي است که در برگی بارزان»یالکردستان الکبر« همان نقشه زيکردستان ن
 آن حزب هي بلندپای از کادر هایکي پور ی رامبد لطفرکل،ي دبیدو ماه پس از سخنران.  استالميهان و ا کرمانشایتمام

 ميدانيچنانکه م«:  سخن گفتاري   و کرد بودن آن دی غربجاني آذربای آن حزب از پاکسازی تارنمازيدر کوردستان و ن
 آن یتيبافت جمع....  سلماس و- اندوآبي م-نقده  - هي کردستان مانند اورمی شهرهاگري از دیشهر ماکو همچون برخ

 را کرد وترک وعرب ی کرکوک در کردستان جنوبتي جمعههمچنانک.  دو ملت کرد وترک به وجود آمده استبياز ترک
 - نقده - هي اروم- صورت ماکو ني است به همی کردستانی است که کرکوک شهرني اتياما واقع.  دهندی مليتشک
 ري اخی ملاميتظاهرات وق. ستي مناقشه بردار نتي واقعني هستند ای کردستانیهم شهرها.....  و سلماس- اندوآبيم

 شهرها هر چند که ساکنان ترک زبان هم داشته باشند نيا.  باشدی متي واقعني انکاراثبات ارقابلي سند غماکوکردها در 
 ساکن یتيهمچون اقل.  با انها محترمانه رفتار نموددي کرد هستند وترکها در آنجا مهمانند وقابل احترام وبانياما سرزم

  ١٥. »ستي نیرادي اچي مسأله هنيراب. برندی کردها به سر منيدر سرزم.  اندني سرزمنيا
   
 ی خوانند، آقای می دموکراسالي سوسی را رهروشتني که با افتخار خوی کسانانهي قوم گرای داورني واکنش به چندر
 رکلي به دبی آورد، در نامه ای مشي نام خوري را در ز»ی جنوبجاني آذرباکيپلماتي دونيسيکم« افشارکه عنوان ینظم

 »یبرادر هجر« ها ندوزند و به یجاني آذرباني سرزمهحزب دموکرات به او هشدارداد که بهتر است کردها چشم ب
 ی هجری آقا١٦. رديرا بگ» ل توسعه طلبانه و دور از عقی و آرزوهامارگونهيب «ی های داورني ای شد که جلوادآوري

 ی نداشت، اما نوشت که بهتر بود آن حرف ها فعال نوشته نم»مارگونهيب «ی های به آن داوری نقدش،يدر پاسخ خو
  !شد
 
   
 حزب ني از اشي حزب دموکرات کردستان که چند ماه پنيشي پرکلي حسن زاده، دبیآقا. ستي نیاني را پازي ستنيا

 با يی اش از حزب مادر، در گفتگويی از جداشي، ماه ها پ(!) را بنا نهاد شيات کردستان خوانشعاب کرد و حزب دموکر
 از ی وجبچي دست از هی ملتچي کس و هچي خاطر هه بی کردچيه«که  پاسخ داد »ستينيشو «ني کردستان به اکيپ

 خود ی ملتيمت کرده و موجود مقاوی و عثمانراني ای در برابر دو امپراتورکهيمادام. خاک کردستان برنخواهد داشت
 ذره کي افشارترس به دل راه دهد و   دست از ی چون نظمی فردیدهاي پس با تهدني از استيرا پاس داشته، ممکن ن

 گردد، ی ماني تا بحال نمامي از قدراني حزب دموکرات کردستان ایاسي ساتيهمچنانکه از ادب.... برداردتانخاک کردس
رودخانه ها و چشمه ها،  (يیتان شامل تمام شهرها، مناطق، روستاها، دشت ها و کوه ها کردسني ما سرزمدگاهياز د



 جاني و آذرباالمي کوردستان، کرمانشاه، ای کشور استانهاماتيرا که در تقس!) درخت ها و دره ها را از قلم انداخته اند
  «!ردي گی مرا در بر!)  کنندتي توانند احساس امنیلرها فعال م( شده است دهي نامیغرب

   
 ني خواند، از ای زنجان مجاري بدهي مردم ستمدندهي را نماشتني در باکو است و خوگاهشي که پاجانيجارآذرباي بیتارنما

 دي پلتيبه حضورعفر« خواهد که ی مراني ای هایجاني را درج کرده است که درآن از آذربایهم فراتر رفته، نوشته ا
 يی گروه های در تارنمايی تارنماني به چنوندي که   پنيشرم آورا.  دهند»اني اند پاجانيارامنه که دشمنان اسالم درآذربا

  ! شودی دانند درج می میني دی و بردبارسمي را هوادار سکوالرشتنيکه خو
   
 وندي پی چهرگانی طلب آقاهي که با دسته تجزی سرشناسستي پان ترک،ی قومی تنش هاختني آشفته بازار برانگني ادر
 برخوردار نبوده و زي و مسالمت آمی اجتماعی الزم جهت زندگی مردم کرد ازشعور جمعتيعموم« که سدي نویرد مدا

 ی درجستجوجاني زحمتکش را به آذربای کردهاجرت ها مهانيهم» ! باشندی متعدد می اجتماعی هایدچار ناهنجار
 که یآن هم کردستان! ن کردها به کردستان اند خوانند   و خواهان بازگرداندیم» توطئه کرد «،یکار و گذران زندگ

 ی ها میجاني است که به آذربايی ها تا به جاشهي اندني در ای شرمیب!  ترکان از آن جدا شده باشدیخي تاریشهرها
  ! اندجاني از حقوق مردم آذربای پاسداری مدعن،ي مجاننيا! زکنندي از ازدواج   و دادو ستد با کردها پرهه کنديگو
   
 ی مدعی گروه قومازدهي که در کنار کومله و حزب دموکرات کردستان و ی خلق الساعه قومی از سازمان هایکي

 در لندن گرد ٢٠٠٥ هي در فوردهي ملل ستمدندگاني بلوچ، عرب و ترکمن، در کنفرانس نمادهي ستمدی ملت هایندگينما
 به آن اشاره شتري است که پی جنوبجاني آذرباتقاللاس   حزب ،»ندي گفتگو نمایدرامر مشترک و رفع ستم مل«آمدند تا 

 ستانده، اما شاني را از اجاني مردم آذرباکيکاي یندگي جواز نمای پنهانی همه پرسکي در ايکه گو» حزب «نيا. کردم
 یزني که در لندن در کنارشان به رايی به همان های اهياني در ب،ی و نه اساسنامه ايی دارد و نه سخنگوینه دفتر

 احزاب و گروه یبه تمام« دهد وی دهد، هشدار ماني پا»تکاري جنایفارس ها« به ستم شاني ایاري به شسته بود تان
 وقيو سو) رانشهريپ(، خانا )نقده( سالماس، سولدوز ،ی ماک،ی خوه،ي از جمله اورومجاني آذربای کرد که شهرهایها

 شخص و چي را با هجاني آذربای اراضی جنوبجانيرباآذ دهد که حزب استقالل ی اخطار مرهيو غ) مهاباد(بوالق 
 که باشد به مترهمي سانتکي یحت)  استشاني ای ِملک پدرايکه گو (جاني آذربای مذاکره نخواهد کرد؛ ازاراضیگروه
  ١٧» . واگذار نخواهد شدیاحد

   
 هي در صلح و آرامش، همسادي خواهیاگر م« دهند که ی به کردها هشدار م،يی هادني خط و نشان کشني آمد چنی پدر
 که آن هم به دي کنی اعالن جنگ مجاني صورت، به آذرباني اريدر غ. دي دست برداريیاي خولی ادعاهاني از ادي باميباش

 ی مراني در انکي که ای و فاجعه ای اسالمی به جمهوری اشاره نامه ادي تهدني ای کجاچيدره» .نفع شما نخواهد بود
 ساخته و پرداخته اي رها نشده باشند، ی روانمارستاني از بی اگر به تازگی کسانني که چنستين آشکار ايا. ستيگذرد ن

 خون ام در برپاکردن حمنفعي ذی از کشورهایکي راني مزد بگاي اند و ی اسالمیکارشناسان وزارت اطالعات جمهور
 ی های از نابرابری که به راستیر کسان دست، در کناني از ايی و گروه های گروهني که چنستي شرم آور ناي آران؟يدرا

 شاني ازي در برابر سخنان جنون آمراني ای سکوالر و مدنونيسي و اپوزنندي نشی در رنج اند مراني موجود ایبه راست
 ی مشي از خوی که هرکه را به هر بهانه ادهي درغلطی به چنان پرتگاها میاسي جنبش سی به راستاي کند؟ آیسکوت م

   شود؟ی مماني هم پی ناکسخواند و با هر
   
 راني غرب اندهياز آ»  تورک و کورددهي ستمدیملت ها «ني پاسداران دروغني که ای است چشم اندازهولناکني چننيا
 ندارد، راني ای شهر ها و روستاهاتي ها بر سر مالکی هشدارها و هل من مبارز طلبني درایگاهيآن چه جا.  دهندیم
!  اندشاني ایندگي نمای حضرات مدعني است که ای مردمی برای و عدالت اجتماعشرفتيو پ راني درای دموکراسندهيآ

 مقاطعه نيا.  کرده استاهي سراني است که روزگار را برهمه مردم ای از حکومتی کمتر نامزي نشاني ای هاهييدر شکوا
 ند، اراني ای بخش هاگريدستان و د و کرجاني کارگزاران اداره ثبت اسناد و احوال مردم آذربااي که گویکاران اراض

 دو حکومت خودمختار انتخاب ني ای برای برگذار شده و نه رهبری که نه انتخاباتنکيا.  اندزشدهيغوره نشده مو
 به ی فرستند که مبادا چشم طمعی مغامي پگريکدي به هيماني از استکهلم، لندن، باکو، عشق آباد و سلناني اده،يگرد

 که آن چشم را از دي متحده باشد بدوزاالتي نومحافظه کاران اا بشاني اوندي پهيقرار است مهر که ی از خاکیگوشه ا
 راني مردم آن سامان ای بر سرنوشت و زندگ،يی جاه طلبان واپسگراني که چنی به روزیوا.  آوردمي خواهرونيکاسه ب

 نشي که گزیشوربخت مردم! انند دی می اسالمی جمهورینيگزي جاستهي را شاشتني خوی کساننيچن!  گردندرهيچ
 و یزي آوران خونرامي و پی هسته ايی سازندگان چاه جمکاران و ماجراجواني مشي خوی رستگاری براشانيا

  . استی قومیپاکساز
   
 عرب تباران انيفرداست که م. ندي خواهند کشاراني را به سراسر ای فاجعه اني که اگر بتوانند، چنمي نداشته باشديترد

 به به آنچه در ديبنگر. زندي برانگزي ستاري آن دی شهرها و روستاهاتي و مالکتي خوزستان بر سر هوی هایاريو بخت



»  فارسی هاستينيشو« خوزستان از همه شي پاالی در راستامارت عربستان و اهي که با سرمايی گروه هایتارنماها
 ملت عرب کيجبهه دموکرات «یتارنما.   زنديگ انی بر مگريکدي با ی و مردم را به دشمنسندي نویدرست شده، م

 حق یجبهه ملل تحت ستم برا« ده گانه ی از گروه هایکي و کردستان، جاني طلبان آذربايیکه همراه با جدا» احواز
شو «:  راه استقالل استگانهيو » توطئه فارس ها است «سم،ي دهد که فدرالی است هشدار م»شي سرنوشت خونييتع
 ی دمکراسني است اگر تبلور تمام قوانتي بشرخي در تاری نمونه نادر واستثنائکي وي کنسرواتیغز فارس با مسميون
 و با ی فارس بگذاری ستهاي و آن را بر کله شوونی بکنخي مکي به لي گرفته تا به امروز را تبدوي را از مونتسکايدن
 بعد از اصابت پتک ی مطمئن باشديو رود با فرنهاي در مغز ای دمکراسخي تا می بکوبخي بر سر میلوئي پتک صد ککي

 ني نخواهد توانست کوچکتری حتی دمکراسخيکمانه کرده و به صورت خودت برگشته و صورتت دغون خواهد کرد و م
  ١٨. » فارس بوجود آودستي مغز شوونر دیخراش

   
 شده، فردا جادي دست انيز ا ايی گروه های که از سوی مسمومی فضانيني قابل انتظار خواهد بود که در چري غايآ

 یري بشوند؟ دشي خوی باستانني مهاجر از سرزمی ها و عرب هایاري راندن بختروني ها هم خواهان بیشوشتر
 و بلوچ   که ی مردم زحمتکش زابلهي را علنان در ترکمن صحرا بکوشند تا ترکماینخواهد بود که هواخواهان پاکساز

 رشت را کي نزدني سراوان بلوچ نشی روستاگري دی دسته اايد، بشورانند و  اندهي کار به ترکمان صحرا کوچیبرا
 و یستاني ساي را بلوچ و شتني که خوی کساناني مز،ي در خود بلوچستان نم،ي گژراهه گام گذارنياگر به ا.  کندرانيو

 را شتني خوکي که هر يی هالي برپا خواهد شد و سران ایزي بلوچ، جنگ و خونرلي ده ها ااني مزي دانند و نی میزابل
    . داده خواهند پرداختی دانند، به تکرار آنچه که سده ها در بلوچستان روی ماري همه   مردم آن دني راستندهينما
   

 که یدر روزگار.  برندی رنج میاسي و سی اقتصاد،ی فرهنگی های و نابرابرضي از تبعی که براستی بخت مردمنگون
 برهاند و با هي فقتي والی را ازبختک جمهورراني باشد که جان مردم ای راهکاریبر جستجو دي باراني ایاسيگفتمان س
 را به کاروان شتابنده ني سرزمني اران،ي ای انسانیروي ند ماننی بيی از درآمد کالن نفت و گاز و توانایبرخوردار
 ی را در برایا کاهش بخشد و چشم انداز رراني واقعا موجود در ای های راه، نابرابرني دهد و از اوندي پیجامعه بشر

 رفاه، به یابي دستی برابر برای ازامکانات،ینيي کند که درآن همه مردم از هر تبار و آمي ترسرانيهمه شهروندان ا
 به شکرانه سفره گسترده اي و يی و واپس گرای از سر ناداناي ی کسانی برخوردار شوند، مشتی و حقوق انسانیآزاد

 است که ني اراني ای گرفتارايگو.  اندشي خوی هاني نشخي شيیاي حوزه جغرافمي سرگرم تقسگران،ي دپول و امکانات
 ايگو. اري ترک تباران آن داي کردان خراسان است و گاهي قوچان پااي و د کراي سلماس و سقز و بانه، ترک اند مي دانینم

 ها، ی اعراب، شوشتراني را مشي خویخي تارتيو است که هني و هفت تپه دراماني مردم شوشتر و مسجد سلیگرفتار
  ! ها و مهاجران ملت ستمگر فارس گم کرده اندیاري ها،   بختی ها، صّبیدزفول

   
 ني نسبت به چنینه تنها   بانگ پرخاش. مي رود خاموشی که بر جامعه ما می فاجعه اني بر ما باد که در برابر چنشرم
 خواهانه با ی و دموکراسی مباره مدننيگزي   را جایني و دی قوم،یلي ازيو ست که جنگ ی اانهي واپس گرای هایداور

 از هواداران ی پاره ازي و نخواهي جنبش سکوالر جمهورشندگان که کوزد،ي خی خواهد کرد بر نمهي فقتي والیجمهور
 نشانند و یر مصطبه م کنند و به صدی را با سالم و صلوات دنبال ميی گروه هاني چن،یو مشاوران شاهزاده رضا پلو

  . کنندی مجلس شان مريم
   

 ني که کارزار شما به بهانه دروغدي بگوی قومی و پاکسازيی پاسداران قوم گراني که به ایاسي آن شهامت سکجاست
 قرار راني ای آن است، در برابرجنبش مدنندهي نمای اسالمی دولت جمهورايکه گو» فارس ها «ی دادن به ستم ملانيپا

 را که جان برکف در برابر حکومت راني و کارگران اان روزنامه نگاران،ي جنبش زنان، دانشگاهگانهيو صف دارد 
 مبارزه اکارانهي که هرآن گروه را که به بهانه ریاسيکجاست آن شهامت س.  کندی اند، پراکنده مستادهي ااي و رضيتبع
 ان عربستان و امارات و پوخي شاي ها و وکانيسترده ن از سفره گده،ي ستمدتي فالن خلق و بهمان ملی حقوق ملیبرا

     نشود؟شاني از خود براند و حاضر به نشستن با اردي بهره گستهايتورک
   
 ني کرد، ترکمن، بلوچ و عرب نشی هاني در سرزميیرپاي دی واقتصادی فرهنگی های که نابرابرستي گفتگو نیجا
 است يی دولت هااستي از سی ناشی و اقتصادی فرهنگضي که تبعستي ندي تردیو باز جا.  وجود داشته و داردرانيا

 از حساب ،ی رفتارنيچن.  داشته اندیار انحصیادتي جامعه سیاسي و سی اقتصادیکه همواره بر همه عرصه ها
ستم ملت  «ندهي نمای و نه دولت پهلوینه دولت کنون.  کنند جدا استی می که سده ها است در کنار هم زندگیمردم
 ها را   در یشي کژاندني ارانيمردم ا.    ستم ترکمانان بر فارس زبانانندهيبوده و هست و نه دولت قاجار نما» فارس

 که   جنبش فرقه دموکرات ميفراموش نکن.  پرداخته اندشي خوی و تاوان آن را با جان و هستکردهگذشته آزمون 
 اصالح طلبانه يی در راستاستي بوري را که پس از شهرانري ای مهاباد، جنبش دموکراسی جمهورلي و تشکجانيآذربا
  . کشاندراههي خود خارج کرد و به بري رفت، از مسی مشي به پنيو مت

   



 و ی نخست سخن از آزادد،ي انجامی اسالمی جمهورجادي که سرانجام به ای درآمد جنبششي که در پمي آوراديب
 یرگي بود ونه چی آزادی براني نخستی آن جنب و جوش ها شعر در انجمن گوته ویآن شب ها.  بودیدموکراس

 خاست و ی انقالب مشروطه برمني ازخواب واپسعتيدر آن روزها که پلنگ خفته شر.  برجان و روان مردمعتيشر
 یاسي کرد، جنبش سی و همفکرانش استشمام میني اهللا خمتي آهي فقتي فضل اهللا را درپگاه والخي شحي لواحهيرا

 شدد ماني هم پسمي و سکوالری با دشمنان دموکراسسم،يالي و امپری به نام مبارزه مشترک با خودکامگنرايسکوالر ا
و باز سد افسوس که آن .  کوشندگانش پرداختی ها را با مرگ و زندان و دربدریووسد افسوس که تاوان آن کژر

  . شودی بسا بزرگ تر تکرار می در غالب فاجعه انکي ا،یتراژد
   
 بر ض،يبه نام مبارزه با تبع.  شودی مختهي ری   آب پاکی اشهي برهراند،ی اسالمیمبارزه مشترک با جمهور نام به

 ی رخت دموکراست،ي از مشروطشي پی ارهي و عشیاتيلي به روزگاراراني ایاسيقامت هواداران بازگشت گفتمان س
 غاتي که با پول و تبلی از رفتار کسان،یالم اسیهور جمی اتميیبه نام مبارزه با ماجراجو.  شودی پوشانده میخواه

 خوانند، ی مراني ایاسي سلي را بدشتني خوی و خانوادگی قومی فارس، دسته هاجي خلوخي و شکاي   آمرینئوکان ها
 ی همبستگی نشست هاا،ي سنيشي و مقامات پکاي سرشناس وزارت دفاع آمری چهره هایاريبه .  شودی میبانيپشت

 کنند و ی اعالم م»دهي ستمدیملت ها «ندهي را نماشتني تمام خوی با گستاخی شود و کسانیار م برگذراني ایملت ها
 یگانگيکدام مبارزه مشترک؟ کدام .  کندی سکوت می شرم آوری نشست هاني خارج از کشوردر برابر چنونيسياپوز
  ند وجود دارد؟ ارانيا یگانگي بردن اني از می که دانسته و نادانسته در سودای ما و کسانانيم
   

 شوند؛ چند ی کم ارزش می محلی و اقتصادهای ملیمرزها: دي گشای بال مني نويی چشم اندازهای به سوی بشرجامعه
 و قوم سميونالي ناسابد؛ي ی می جهانی ما است، اعتبارني سرزمیخي تاری ارزش هاني از برجسته تریکي که یفرهنگ
افسوس که در .  دهدی را از دست مشي خویعدالت خواهانه، رنگ و رو سمي و گلوباليی دربرابر جهان گرايیگرا
 که یلي و ای قومی هايی خروش در برابر واپس گرای به جاراني اکي جنبش سکوالر و دموکراتی روزگارنيچن

 ی و براضي را از مبارزه با تبعراني ایاسي ندارند و حوزه گفتمان سراني با منافع مردم دردمند ایوندي پنيکمتر
 يی هاشهي دسته ها و اندني کند که چنی برند، نه تنها سکوت می می و قومیلي ایزهاي هولناک سته به پرتگایدموکراس

 در برابر توسل به ی که جامعه بشریدر روزگار!    خوردی دهد و با آنان نان و نمک می راه مشيرا به خانواده خو
 ی دادن به دخالت نظاماني خواهان پاه متحداالتيم مردم ا از سه چهارشي است و بستادهي اانهي جنگ جویراه ها

 که از ندي بی می با کسانیماني را در هم پشي خوی در خارج، ماندگارراني سکوالر ایاسيدرعراق اند، جنبش س
 و ی متحده   دموکراسالتي که ادوارندي متحده در عراق شادمانند و نه چندان خجوالنه اماالتي ای نظامیماندگار

    . هم گسترش دهدراني آن به ایراق عوهي را به شسميالفدر
   
 او و تي قاجاران از کف با کفای خالص خودگامگري که تی آن نعلبندران،ي ای سردارملش،ي پکسدسالي به کينزد

 توده درس ناخوانده کوچه و بازار برخاسته بودند رها شد، پس از آمدن روسها به اني   چون او که از میمردمان
 باشد گفت هي تا در پناه تزار روسزدياوي بشي خوه بر خاندي سفی خواست پرچمی که از او مهي به کنسول روسز،يرتب

 آن خجسته فرزند یاريبه » . نرومگانهي برقي بري باشند، من زراني ارقي بري به زمي خواهم هفت اقلیمن م«که 
 گردنکشان ی محلی شکل گرفت و به حکومت هارانيرا بود که دولت مدرن مشروطه داري آن دگرگرداني و دجانيآذربا

 شدن ی ساختاریکي و انقالب مشروطه راني اتهيدو دستاورد بزرگ جنبش مدرن.  داده شداني پایاتيلي ات و دولیليا
 یجمهور.  گرفتی میلي اادتي را از سشي خوتي که مشروعی دادن به حکومتاني پایگري بود و دیني دريدولت غ
 شهروند ونيسي از اپوزی بخش بزرگتمندانهي سکوت رضااني در منکي داد و ااني دو دستاورد پاني از ایکي به یاسالم

  .نندي را هم برچگري ها، آن دستاورد دوکاني خان گسترده نیاري روند تا به ی می قومی دسته هاران،يو سکوالر ا
   
        !ستي گردي که نه بر مردگان، که بر زندگان باهاتيه
   
  یني امحمدم
  ٢٠٠٧ یچهاردهم جوال – ١٣٨۶ ري ت٢۴ کشنبهي
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  ٢٠٠٧ ی جوالزدهمي وله، سچهي امروز، به نقل از دورانيا -١
 و ستي در بکي دموکرات و الئخواهاني جنبش جمهوری هماهنگی به دعوت نامه گروه کار شورادياز جمله بنگر -٢

  . با حزب دموکرات کردستانتي اکثرانييرک سازمان فدا مشتی هاهي   اعالم٢٠٠٧ یسوم م
 به دياز جمله بنگر.  جنبش پرداخته اندني اند که به ای از شمار کسانی زکني و پروفسور محمد امرکوهيدکتربلج ش -٣

  ١٧۶کرد و کردستان، : ی زکنيمحمد ام



   حزب مردم بلوچستانی، به نقل از تارنما١٣٨٥چهارشنبه، دهم آذرماه  -۴
  ١٣٨٥ اول خرداد جان،ي آذربای تورکهای ملاميفراخوان تظاهرات به مناسبت سالگرد ق -٥
  ٢٠٠٦ ماه مه ٢۴!  لرزدی می اسالمی جمهوریرپاي زنيزم - ٦
  همانجا -٧
   مصوب کنگره موسسانجان،يپالتفرم جنبش فدرال دموکرات آذربا -٨
 ما ني امروزی مشترک با پارسی و تباری خانداننهيشي پ،ی الرستانی هاشي گوگري به سان دی خنجشياگرچه گو -٩

 و ستندي نني امروزی پارساي ی دری زبان پارسیها» لهجه« از یکي ،ی الرستانی هاشي گوگري و دیدارند، اما خنج
 ني امروزی از آنکه پارسشيپ.  باستان داردی و پارسی استوار با پهلویوندي که پندي را داراشيساختار و واژگان خو

  .ندي گوی گفته و همچنان می سخن می الرستانی هاشي برسد، مردم الرستان به گواري دنيبه ا
 ملت ستمگر ی از لهجه هایکي «ی مازندراناي ی باشد که تبرني را باور ادهي حقوق ملل ستمدفتگاني شني اديشا -١٠

 چه نيني َبواروني:  استی از فارسیشي گو،ی تبریباي شعر زني ای کجاندي که به گودي بخواهشانياز ا. »فارس است
 آتش افروختن، آب یب/  است ی خوبی چه جاجي که الودي بنگراراني (جي تـَش و کله آب گرمائه الویب / جيخارجائه الو

  . گرم استجيالو
 که از حزب توده به جاني دموکرات آذربا– محمد آزادگر، رهبر جنبش فدرال ی سوز با آقاقي آچتيمصاحبه سا -١١

 ،یستيني لنستي در آن گروه مارکسی سال کار سازمانستي و پس از بوستهي راه کارگر پران،ي ایسازمان کارگران انقالب
  !شرفتي پني برانيآفر! است ی قومی گروه هاازمندي نراني که ادهي رسجهي نتنيبه ا
 از یکي یسنگسر.  است ستهي کـَژ باینخِر کـَژ را پاال: یپارس. »َوَل َخر ِرَوَل پا لـُنگ دو ِژنـَن« : یسنگسر - ١٢
 ی ارزنده کوفسکیکارها.  بردی مرد و زن را به کار مري است که مانند زبان فرانسه، ضمیراني ای زبان هاگانهي

 نشان ی زبان سنگسرنهيشي واژگان و پی گردآوری درراستایان آلمندفوهري و گرنات وی سن دانمارکستني کر،یروس
 راني ای و ادبیواني   بازمانده و با زبان دراني ای توانا و گسترده در بخش مرکزی زبانخ،يتار ی دهد که در درازایم
 یاعظم ی چراغعلادي است که زنده »یواژه نامه سنگسر« راستا، ني کار در انياما ارزنده تر.  استافتهي ونديپ

 و واژه نامه   و دستور دهي چاپ رس در تهران به١٣۵١ فراهم آورده و در سال ادشدهي ندفوهري ویاري به یسنگسر
  . استی کامل از زبان سنگسریزبان
  . محمد آزادگری سوز با آقاقي آچتيمصاحبه سا -١٣
  ٢٠٠٦ مارس – ١٣٨٥ ني فرورد،یراني کرداینامه سرگشاده به احزاب و سازمان ها -١۴
  . راني حزب دموکرات کردستان ای و تارنما۴٣٢کوردستان شماره  - ١٥
  . ٢٠٠٦ مارچ ستمي افشار از رهبران کردستان، بیرخواست دکتر نظمد -١٦
  خي بدون تار،ی جنوبحاني حزب استقالل آذرباهيانيب -١٧
که آشکارا و بدون هرگونه شرم » جبهه ملل «ني دهنده الي تشکی گروه هاانيدر م.  گروهني ای به تارنماديبنگر -١٨
 ی مخالفت دارند همکارهي که بظاهر با تجزی قومی اند که با سازمان هایي است، گروه هاراني اهي تجزی در پيیايو ح
 اند یاسي سلي بدی ساختی که در جستجوی قومري غونيسيپوز ای از نشست های کنند و با سالم و صلوات به برخیم

  . شوندیدعوت م
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