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   مزدك بامدادان / قسمت دوم
  ١٣٨٣آذر  ١١چهارشنبه 

  
  بخش يکم

 
 
  
  . واكنشها: از ايرانگرائی تا ايران ستيزی٢
  

ر اين بخش به واكنشهای گروهبنديها گوناگون در بخش يكم از سياستهای كيستی سوز جمهوری اسالمی سخن رفت. د
اجتماعی خواهم پرداخت. شايد نيازی به گفتن نباشد، كه پرشماری، گوناگونی و پيچيدگی اين واكنشها كه خود بازتابی از 
اهم ويژگيهای بافت مردمی سرزمينمان به شمار ميرود، جائی برای پرداختن به همه آنها نخواهد گذاشت. از اين رو تالش خو
كرد در اين نوشتار به آن بخش از واكنشها بپردازم، كه به گمان من يكپارچگی ملی و بدنبال آن "كيستی ايرانی" ما را به 

  سوی نابودی ميرانند.
  

واكنشهای ايرانيان را ميتوان به دو دسته «افقی» و «عمودی» بخش كرد. برای نمونه يك زن سركوب شده در زابل از 
پنج مليون زن ايرانی و هم سرنوشت زنان تهرانی و تبريزی و مشهدی و اهوازی است (جايگاه افقی) و سوئی يكی از سی و 

از ديگر سو ميتواند مسلمان، يهودی، ارمنی، بهائی و ... باشد (جايگاه عمودی). همچنين جوان سركوب شده ايرانی از يك 
و از ديگر سو ميتواند فارس، آذربايجانی، كرد و ... و زن سو هم سرنوشت ميليونها جوان ديگر ايرانی است (جايگاه افقی) 

  يا مرد باشد (جايگاه عمودی) و اين ويژگی در جای خود بر پيچيدگی پيامدهای اين واكنشها می افزايد.
  

  واكنشها را ميتوان بر پايه دوری و نزديكی آنان به ايران و كيستی ايرانی نيز دسته بندی كرد:
  
گرايش كه بيشتر در ميان جوانان به چشم ميخورد، در واكنش به رفتارهای كاربران و ارگانهای . ايرانگرائی: اين ١

جمهوری اسالمی روی به فرهنگ و تاريخ پيش از اسالم می آورد و در تالش است كه جمهوری اسالمی و اسالم را به  
شها دانشپژوهانه اند و نشان از آگاهی تالشگران يكباره و باهم از زندگی و كيستی خود بزدايد. اگر چه بخش بزرگی از اين تال

اين دسته به كارشان دارند، با افسوس فراوان بايد گفت كه اين رويكرد گاهی پای را از مرزهای خودكاوی فرهنگی و 
سته  خودشناسی تاريخی فراتر ميگذارد و رنگ و بوی نژادپرستانه و خودبرتربينانه به خود ميگيرد. ايرانگرائی را ميتوان ب

  )١به گرايش كنش گرانش از واكنشهای «افقی» و يا «عمودی» به شمار آورد.(
  
. ايران گريزی: كسانی كه به اين گرايش روی می آورند، بدنبال گريز از "شرم" ايرانی بودن و در ايران زيستنند. اين ٢

علمی گروهبندی جوانان ايرانی در خود  گرايش را نيز ميتوان بويژه در ميان جوانان ديد. اين گروه كه بسياری از نخبگان
جای می دهد، به گونه ای از «جهان ميهنی بدون جهان بينی» رسيده است و ايران را نه چندان دوست، و نه چندان دشمن  

ميدارد. زندگی در اروپا و امريكا و پرداختن به آنچه كه در جستجوی آنند مانند پژوهشهای دانشگاهی، سرمايه گذاری و 
ينی، بهره گيری از امكانات بی شمار كشورهای باختری و ... همه آن چيزی است كه اينان بدنبال آنند. اين دسته را  كارآفر

  بايد در گروهبندی «افقی» جای داد.
  
. ايران ستيزی: بخشی از شهروندان ايران ريشه نابسامانيهای زندگی خود را نه در ساختار سركوبگر و خودكامه رژيم ٣

موقعيت خود به نام "اقليت غير فارس" ميبينند. اينان با به هم پيوستن و درهم آميختن زبان رسمی كشور و  دينی، كه در
رفتارهای حكومتگرانی كه به آن سخن می گويند اين دو را يكی ميگيرند و بی آنكه در پی شناسائی ريشه های راستين 

ئی "ايران" را ساختگی، زبان پارسی را تحميلی و هويت نابسامانيهای خود و كشور خود باشند واحد سياسی و جغرافيا
ايرانی را پنداری موهوم ميدانند و راه رهائی خود را نه در پيوند با ديگر هم ميهنانشان در تالش برای برپائی يك ساختار 

ن واكنشها را بايد از سياسی مردمساالر، كه در جدائی از ايران و پايه گذاری كشورهائی نوين با كيستيهای نوين می دانند.اي

 



  گونه «عمودی» بشمار آورد. 
  

  واكنش گروهبنديهای گوناگون جامعه ايران به كنشهای جمهوری اسالمی
  واكنشهای جوانان و زنان در گروه «افقی» و واكنشهای پيروان اقليتهای دينی و قومی در گروه «عمودی» جای می گيرند.

  
"دلسردی" و "نااميدی" در جوانان بوجود آورده است.اين دلسردی در  . سياستهای جمهوری اسالمی بيش از هرچيزی١

گامهای بعدی جای خود را به دلزدگی و وازدگی از هر آنچيزی ميدهد كه پيوندی با ايران و جمهوری اسالمی دارد. سخن يكی 
دنبال يافتن كار در اروپاست ساله، پزشك و دارای انديشه سياسی و آگاه از پيرامون خود) كه ب ٢٧از همين جوانان دلزده (

مبتواند سخن از دل برآمده ميليونها جوان ايرانی باشد: «اين كشور تا به امروز به من چه چيزی داده كه من در عوض پايبند 
آن باشم؟! »اين دلزدگی جوانان، و در ميان آنان بويژه دانش آموختگان را به جائی می كشاند كه بگويند: «دنيا پس مرگ 

دريا چه سراب!» و خود را رها از هر گونه پاسخوری در برابر آنچه كه در برابر چشمان و زير گوشهايشان ميگذرد، ما، چه 
 بدانند و بی نيم نگاهی به سرنوشت همميهنان و همرنجانشان سر خود بگيرند و درخود و باخود و برای خود باشند. 

  
نش هميشه نقش بزرگی در توانمندی و ناتوانی "كيستی" مردمان آن ادر سرزمينی كه در سرتاسر تاريخ آن، رفتار فرمانرواي

داشته است و "فرهمندی" (برخورداری از فّره ايزدی/پادشاهی) همچون رشته ايكه دانه های پراكنده يك گردنبند زيبا را به 
ا فرهنگ قبيله ای را پشت  مهم ميپيوندد، از مردمانی چنين گونه گون، ملتی يكپارچه می ساخته است، هنوز هم تا روزی كه 

سر خويش ننهيم و پای به جهان نوين نگذاريم، شهر و شهربان، و كشور و كشوربان يكی انگاشته ميشود و دژخوئی يكی به  
پای آنديگری نگاشته می شود و اگر واپس ماندگانی مانند اين دينفروشان از ژرفنای تاريخ سر برآورند و ايرانيان را از 

دازند، كسانی خواهند گفت، اين همه، نه از فرمانروايانمان، كه از ايرانی بودن ماست! و اين همان چاه نهست و نيست بيا
ژرفی است كه جمهوری اسالمی جوانان ما را در ته آن ميخواهد: مردمانی مسخ و بی هويت و بی اعتنا به سرنوشت كشور 

بر بی خرد آن كسانی را بر سر كارهای بزرگ مينهد كه  هو مردمشان! در همين راستا است كه جمهوری اسالمی و بويژه ر
از بی شرمی گرايشهای ايران ستيزانه خود را حتا پنهان نيز نمی كنند. بخش بزرگی از پستهای كليدی كشور ما در دست 

 بيگانگانی است كه آنان را به نام "معاودين عراقی" می شناسيم. 
 

صادق الحسينی، پروازی و ... دهها مقام ريز و درشت ديگر بويژه در  فی،چهره هائی مانند هاشمی شاهرودی، نقدی، آص
) آيا ميتوان با داشتن نمايندگانی در درون و برون ٢نيروهای رزمی كشور، كه هيچ پايبندی به ايران و ايرانيان ندارند. (

باز هم به ايرانی بودن خود  يانمانند مال حسنی، مصباح يزدی، ناطق نوری، خامنه ای، رفسنجانی، خرازی، واليتی، فالح
باليد؟ از همه آن ديگران هم اگر بگذريم، هيچ خواری و زبونی برای يك ايرانی بزرگتر از ابن هست كه سيد علی خامنه ای 

 مرد شماره يك كشورش باشد!؟
  

هترين دوستان د: باز سوی ديگر نگاهی به دوستان و دشمنان جمهوری اسالمی نيز هر ايرانی آزاده ای را شرمگين می كن
دستاربندان، بدترين كشورهای جهان مانند سودان و سومالی هستند و گذشته از آن دستاربندان از دوستی با سوريه،بوركينا 
فاسو و سازمانهای تروريستی مانند حماس و جهاد اسالمی و حزب هللا به خود ميبالند و از سوی ديگر كاری جز ستيزه با 

 جهان ياد ندارند.زاد همه كشورهای متمدن و آ
  

در اين ميان تالشهای ايران گرايان راستين براستی خاری خلنده در چشمان كاربران جمهوری اسالمی است، هنگامی كه در  
همين هوای زهرآگين و با دهانكجی به دينفروشان به كاوش و جستجو در تاريخ و فرهنگ اين آب و خاك ميپردازند و آنرا از 

اليند و در سر بزنگاههای سرنوشت ساز به ميدان می آيند و بر سر دشمنان درونی و بيرونی مردم ميپا پيرايه های بيگانه
  ايران فرياد بر می دارند كه:

  )٣اين بيشه گمان مبر تو خالی است! / شايد كه پلنگ خفته باشد! (
  
ردم ايران در همه اليه ها و  از م . واكنش زنان از پيچيدگيهای بيشتری برخوردار است، چرا كه آنان به عنوان نيمی٢

گروهبنديها حضور دارند و هم كنشها و هم واكنشهايشان دو سويه است. سركوب ناجوانمردانه زنان بخش بزرگی از آنان را 
با پذيرش سرنوشت به سوی افسردگی و درخودفرورفتگی كشانده است و بخش كوچكتری را به سوی پرخاشگری و ستيزه 

ر زنان ايرانزمين ميرود، اين نيمه جامعه را بسوی يك جدائی همگانی از متن جامعه رانده است.  بر س جوئی. همه آنچه كه
زنان برای خود هيچ جايگاهی را در كارزار ساخت و پرداخت جامعه نمی بينند، اگر زنی و يا زنانی دليری كنند و پای از 

ندان و شكنجه خواهد افتاد. مهرانگيز كار و شيرين ش و زمرزهای رهبرفرموده فراتر بگذارند، سروكارشان با داغ و درف
عبادی بايد به زندان بروند، تا زنان ايرانی بدانند كه جايشان نه در جايگاه وكيل مدافع و تالشگر حقوق كودكان، كه در كنج 

 آشپزخانه است.  
 



نبود، چرا كه عبادی به نام يكی روگذار جمهوری اسالمی در خوارشماری و دشنامگوئی به برنده جايزه نوبل از هيچ تالشی ف 
از اين توده به جان آمده زنان، داشت سرود ياد مستان ميداد. زنان ايرانی به معنای راستين واژه "كنارگذاشته شده اند" و نه  

 تنها كيستی ملی، كه كيستی انسانيشان نيز در اين گيرودار رنگ می بازد. 
 

ابزاری فراگير برای گريز از اين خواری و درماندگی بدل شده است. در  ايران به بيهوده نيست كه خودسوزی در چهارگوشه
همين راستاست كه پرورش نسلهای آينده (كه در جامعه مردساالر ما بی هيچ اما و اگری بر دوش زنان است) در دامان 

اسالمی بسياری ی جمهوری كسانی روی ميدهد كه خود كوهی از خواری و سركوب و ستم را بر دوش می كشند و زن ستيز
از آنان را به لبه پرتگاه ازخودبيگانگی كشانيده است. اين كيستی رنگ باخته و اين ازخودبيگانگی كه گريبان نسل پرورنده 

را گرفته است، مانند يك بيماری ارثی به منش و كنش كودكانی راه ميابد كه خود جوانان فردايند و اين چرخه تباهی از نسلی 
  يشتری می چرخد.با تندی ببه نسلی 

  
. بزرگترين آسيبی كه بر كيستی ما از سركوب همه سويه پيروان دينهای ديگر ميرود، همانا درهم ريختن بافت فرهنگی، ٣

نژادی و زبانی مردم ايران است. اين تنها بهائيان وبابيان نيستند كه سركوبشان بخشی از فرزندان اين آب و خاك را از كشور  
، باگريز يهوديان، ارمنيان، آسوريان و كلدانيان، كه هر يك (و بويژه آسوريان و كلدانيان) يادگاری از زار ميكندزادگاهش بي

يك تمدن كهن و بازمانده های آنند و فرهنگ، زبان و آئينهايشان از سرمايه های همگانی كشورمان به شمار ميروند، ايران  
 ميدهد. ز از دست بخشی از نيروهای آزموده و كاردان خود را ني

 
پيامدهای سركوب سنی مذهبان را ولی بايد سهمناكتر از ديگر پيامدها دانست. اگر چه شمار بزرگی ار مردم ايران شيعه  

مذهبند، سنی مذهبان ولی در پاسداری از كيستی ملی از جايگاه برتری برخوردارند: از بخشهايی از آذربايجان اگر بگذريم، 
ه نقش مرزنشينان در نگاهبانی از يكپارچگی سرزمين و همبستگی سراسری راستی كهمه مرزنشينان ما سنی مذهبند و ب

مردم بر هيچ كسی پوشيده نيست. جمهوری اسالمی با از خود راندن سنی مذهبان، ويران كردن مسجدها و كشتار رهبران 
كه در بخشهای  هنگامی دينی آنان يكپارچگی اين سرزمين را با شتابی روزافزون بسوی نابودی ميراند. سركوب دينی

دورافتاده مرزی دست به دست محروميتهايی بدهد كه در بخش يكم از آنها سخن رفت، نگاه مرزنشينان را از درون به بيرون 
  ميگرداند و آتش جداسری را تيزتر می كند.

  
ه در نوشته نگونه ك) هما۴. كشور ايران حتا پيش از پايه گذاريش بدست كورش بزرگ كشوری چند فرهنگی بوده است. (۴

های پيشين خود نوشته ام، هيچكدام از خلقهای ايران به تنهائی در اكثريت نيستند و اين كشور را بايد مجموعه ای از اقليتها 
خواند. اگر چه خلقهای بسياری از ساليان باز در ايران و در كنار هم در آشتی و دوستی زندگی كرده اند، پنداری نادرست 

 ان بريم، اين همزيستی تا پايان جهان برجای خواهد ماند. ر كه گمخواهد بود، اگ
 

دست كم در مورد آذربايجانيها، كردها، عربها و بلوچها ميدانيم كه اينان همزبانانی در بيرون از مرزهای ايران و در ميان 
ميسنجند.  مرزهاكشورهای همسايه دارند و ناگزير سرگذشت و سرنوشت خودرا با سرنوشت همزبانانشان در آنسوی 

همانگونه كه پيشتر نوشتم، كسانی كه با نگاهی ژرف و آگاهانه به كاستيها و واپسماندگيهای ايران مينگرند، ريشه 
نابسامانيهای روزگار خود را نه در "ترك بودن"، "كرد بودن"، ويا "عرب بودن" خود، كه در نبود آزادی و به هيچ انگاشته  

آب و خاك و نبود سامانه های مردمساالری و راه رهائی را نيز در همراهی با "همه"  ن اينشدن خواسته های تك تك مردما
 مردم ايران برای برپائی مردمساالری و آزادی ميبينند. 

 
بخش ديگری كه انديشه هايشان هنوز بوی "توتم" قبيله را ميدهد و با همه تالششان هنوز راه به جهان نوين نبرده اند و 

نوز چادر قبيله است، وابستگی نژادی، فرهنگی و زبانی خود را علت همه آن ستمهائی ميبينند، كه به  ن هزيستگاه فكريشا
ايشان روا داشته می شود. جوانان ايرانی هر يك بر پايه زبان و ديگر وابستگيهای فرهنگيشان، سرشار از خشمی فروخورده 

ار خود را با روزگار همساالن همزبانشان در آن كشورها وزگنگاهی به همسايگان ديوار به ديوار ايران می اندازند و ر
  ميسنجند:

تركيه كه مردمانش روزگاری به حال ايرانيان غبطه می خوردند، اكنون سوار بر ارابه پيشرفت چهاراسبه بسوی "اروپائی" 
كه دست از گريبان مردم ند شدن ميتازد و در اين كار چنان پايداری ميورزد كه ژنرالهای تشنه به خونش را نيز افسار ميز

تشنه آزادی بردارند. در جائی كه سيمای جمهوری اسالمی (جمعيت نزديك به هفتاد ميليون) با چندين شبكه (سحر، العالم، 
...) حتا نميتواند مردم ايران را به تماشای برنامه های خود وادارد، الجزيره تلويزيون فرامرزی قطر (جمعيت نزديك به 

يكی از پربيننده ترين تلويزيونها و يكی از سرشناسترين منابع خبری نه زديك به يك نودم جمعيت ايران!!!) ا نهشتسدهزار، ي
 تنها در خاورميانه، كه در همه جهان است. 

 
مردم جمهوری آذربايجان و ديگر جمهوريهای پيشين شوروی اگر چه از روزگار چندان فراخی برخوردار نيستند و بسياری 

يچيزی و ناداری دست و پا ميزنند، اگر چه استقالل اين كشورها برايشان نه آزادی كه فقر بيشتر به ارمغان آورده باز آنان در 



است، اگرچه خاندان عليف هست كه جمهوری را نيز به پادشاهی موروثی تبديل ميكند و تركمن باشی كه زادروز مادرش را 
ديگر نه گشت نهی از منكری هست و نه بسيجی كه برای بوسه ای  اروز زن (يا مادر!؟) می نامد، ولی در اين كشور ه

تازيانه بر جانت بكشد و شهد عشقت را شرنگ كند، كه دهانت را ببويد و برای جرعه ای می كه پنهان خورده ای آشكار 
بگوئيم كه حتا در  شالقت بزند، كه پايت را در گونی پر از سوسك كند كه چرا تاب مسطوری نداری، و .... و ديگر اينكه چه

افغانستان تازه از بند طالبان رسته نيز ميتوان به پای صندوق رأی رفت، بی آنكه شورای نگهبانی باشد و ولی فقيهی و 
  مجلس خبرگانی! 

 .....  
  در اينجاست كه گام نخست ايران ستيزی كه "واگرائی" است برداشته ميشود. فرد در اين ميان شرمگين از كيستی تاكنونيش

نبال كيستی جايگزين ميگردد. ايرانی بودن رفته رفته رنگ ميبازد، هماننديها با ديگر ايرانيان فراموش ميشوند و ديگرگونه  دب
بودن پررنگتر می شود. هويت جو(يا هويت گم كرده!؟) اينبار بدنبال همه هماننديهای خود با كسانی ميگردد كه خود را از 

رين آنها را نيز بی هيچ جستجوئی در دسترس خود ميابد: زبان مادری. از اين پس ديگر تايشان ميپندارد، و بزرگترين و مهم
"ما" را نه در باره همميهنانش، كه در باره همزبانانش بكار ميبرد، ديگر "ما ايرانيها"يی در كار نيست، "ما" تركها هستند 

و "بلوچها". هويت جو (يا هويت گم كرده!؟) كم كم  "(نه به معنای زبانی كه به مفهوم نژادی آن)، "كردها" هستند، "عربها
خود را از آنانی كه خودی نميپنداردشان كنار می كشد، در خود فرو ميرود و ديگران را نيز به حال خود رها می كند. او خرج 

حقوق بشر  ز) براه می اندازد، "سازمان دفاع ا۵خود را از ديگران جدا ميكند، "كميته زندانيان سياسی آذربايجان" (
آذربايجان جنوبی " را پايه گذاری می كند و دست آخر در نامه به خاتمی آزادی "فعالين سياسی فرهنگی آذربايجانی" را از 

). تو گوئی كه زندان و شكنجه و داغ و درفش تنها بهره فعالين سياسی فرهنگی آذربايجان است و ديگران ۶او می خواهد (
 هراس هر چه كه می خواهند مينويسند و ميگويند. ی(بويژه فارسها) آزادانه و ب

  
گام بعدی ولی از اين نيز اندوهناكتر است. در اينجا ريشه نابسامانيهای ايران و مردمانش نه در انديشه فرمانروايان، كه در 

ری بنام زبانی است كه بدان سخن می گويند. روزنامه صدای اروميه در جستاری درباره ريشه های زن ستيزی و مردساال
) مينويسد، سپس ٨) نخست از جايگاه واالی زنان در نزد "اقوام التصاقی زبان" (٧«مسأله زن و تبعيض جنسی در ايران»(

جايگاه واالی زنان را در نزد تركان ميستايد و دست آخر به اين نتيجه ميرسد كه «در نهايت ميتوان چنين نتيجه گرفت كه 
ورخان معاصر به آنان لقب آريائی داده اند و با حاكميت آنها آغاز ميگردد و ديگر زن در تبعيض جنسی با ورود اقوامی كه م

  سرزمين ايران نمی تواند مقام قبلی خود را كه در ميان اقوام ايالم و ديگر التصاقی زبانها داشته بدست آورد»  
ت" و "پان آريائی بودن" سران رژيم دايره اين زاويه ديد به نابسامانيهای اجتماعی در كنار ادعای خنده آور "پانفارسيس

پيرامون ايران ستيزی را ميبندد و هويت جو با كوله باری از كينه به هم ميهنانش راه جداسری در پيش می گيرد و كيستی 
 خود را ديگر نه در جای جای و گوشه و كنار ميهنش، كه در كوههای آلتائی و سرزمين توران ميجويد.

  
دسته از ايران گرايان را نيز كه هيچ جدائی ميان "ايران" و "پارس" نميبينند و هويت جوئيشان چيزی نگفتنی است كه من آ

جز كوبيدن بر طبل نژادپرستی، خود برتربينی و خوارشماری ديگر مردمان و ديگر فرهنگهای اين آب و خاك نيست، از ايران 
ست به اندازه جدائی خواهان به نابودی می كشاند. ولی از رستيزان بشمار می آورم، كه رفتارشان يكپارچگی ملی ما را د

  آنجائی كه آنان سر جدائی از ايران و پيوستن به كشور ديگری را ندارند، در جای ديگری از آنان باز خواهم نوشت.
  

  ادامه دارد ... 
  

  خداوند دروغ، دشمن و خشكسالی را از ايران زمين بدور دارد
  آذر هشتادوسه
  مزدك بامدادان

  
  
  
) برای نمونه كسانی كه همه گذشته ايران را در پارسها و آريائيها خالصه می كنند دارای واكنشی «عمودی» و كسانی كه ١

با نگاهی روشن و انسانی به همه آنچه كه فرهنگ و شهرنشينی را در ايران ساخته و پرورده است تاريخ و گذشته ايران را  
  واكنشی «افقی» اند. در جستجوی كيستی خود می كاوند، داری

  
) بيگانه خواندن هاشمی شاهرودی برای اين نيست كه او در عراق زاده شده است. هاشمی دز سالهای آغازين پايگيری ٢

جمهوری اسالمی سخنگوی "مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق"، يعنی يك عراقی بود، كه اگر جز اين ميبود، عراقيهائی 
  نميپذيرفتند. شاهرودی تا همين چند سال پيش نيز فارسی را بزحمت فراوان حرف ميزد.  دمانند حكيم او را در ميان خو

  
) ايرانيان در سرتاسر گيتی دفتر مجله نشنال جئوگرافيك را با نامه ها و رايانامه های خود بمباران كردند. سايت ٣



خدمت خود درآورد: با نوشتن واژه "الخليج  ه"لوگوماهی" پا را از اين فراتر گذاشت و با ترفندی زيركانه گوگل را نيز ب
العربی" و يا برابر انگليسی اش در جستجوگر گوگل جمله «خليج عربی وجود ندارد، واژه خليج فارس را وارد كنيد» به 

  عربی و يا انگليسی بر صفحه كامپيوتر نقش ميبندد! 
  
نژادها" و "ملتها"، كه فرهنگهای گوناگون در كنار هم ") من واژه چند فرهنگی را از آن رو بكار ميبرم كه در ايران نه ۴

زندگی می كنند. واژه سراپا نادرست "كثيرالمله" تنها نشاندهنده ناآگاهی ژرف بكاربرندگان آن از تعريف و مفهوم مدرن 
اريم كه «چرخ را د"ملت" است. البته هر كسی ميتواند هر واژه ای را به دلخواه خود تعريف كند، ولی ما هيچ نيازی به اين ن

از نو اختراع كنيم!» ملت برگردان واژه التينی "ناسيون" و به معنی مردمی است كه در درون مرزهای تعريف شده 
جغرافيائی و با يك سيستم سياسی، پولی، اقتصادی آموزشی و ارزشی مشترك زندگی ميكنند و دارای دولتی سراسری (نماينده 

  گانی) هستند. مهمگان) و قانون اساسی (پيمان ه
  
  ) آذربايجان سياسال محبوسالر مدافيعه كميته سی ( آسمك ) ۵
  
  ) نامه عيواض مدبر، شهريار حسين خواه، مناف سببی به خاتمی «چرا فعالين سياسی و فرهنگی آذربايجان در زندانند!»۶

Prisoners.htm-http://www.ahwazstudies.org/persian/9.20.Azeri  
  
٧ (http://medlem.spray.se/oyan/sedayeurmu.pdf   
  
آنهاست، در كنار زبانهای صرفی. گفتنی  ) زبانهای پيوندی(التصاقی) يكی از دسته های زبانشناسی بر پايه كارواژه (فعل)٨

  است كه تركی از زبانهای پيوندی و فارسی از زبانهای صرفی است.  
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