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"ملت  شتن كيستی فرهنگی تك تك بخشهای سازنده مجموعه ای كه پيشتر نوشته بودم كه پيامدهای زيانبار ناديده انگا
ناميم، و اين نكته كه ايران كشوری چندفرهنگه و چندزبانه است، اگر بيشتر از "پان"گرائی نباشد، كمتر از آن ايران"ش می
سد، بخشی از ايرانيان شناد. از آنجائی كه كوته انديشی و خشك مغزی فارس و ترك و عرب و كرد و بلوچ نمینيز نخواهد بو

آنرا در پادشاهی خاندانهای سه گانه هخامنشی، اشكانی و  سوراخ دعا گم كرده كيستی ايرانی را در زبان پارسی و گذشته
نوشتم، ناآگاهی از تاريخ و فرهنگ ايرانی گرايش به نگرهای ). همان گونه كه در بخش پيشين ١ساسانی خالصه ميكنند (
م از ايرانگرائی و آورد، كه در اين ميان گرايش به يكسان سازی فرهنگی و زبانی اگر چه دا بدنبال میگوناگون نژادپرستانه ر

ندارد و به اندازه آنها و دشمنی با ايران ستيزان ميزند، خود نيز در ويران سازی همبستگی ملی دست كمی از جنبشهای پان 
ميتوان گفت كه قائل بودن بر برتری نژادی ويژه پانعربيسم و پان شايد بيشتر تيشه بر ريشه كيستی ملی ما ميزند. بيگمان 

رنگ و وارنگ ديگر نيست و كسانی نيز "پارسيان" را نژاد برتر ميشمارند. نكته اينجا است كه چنين  توركيسم و پانهای
ته است "پان فارسيسم" گرايان آنرا در واكنش به اتهام نژادپرستی كه نوك پيكانش بسوی خود آنان نشانه رف نگرشی (كه پان

  يچ نمود بيرونی نداشته است:نامند) دست كم در بيست و پنج سال گذشته به دالئل زير همی
تابد و برای دينفروشان ، بر نمی* جمهوری اسالمی هيچ جنبشی را كه سودای رقيب تراشی برای اسالم و تشيع داشته باشد

 بازی" و هواداری از رژيم پهلوی است!هر گونه رويكردی به گذشته پيش از اسالم، "مجوس 
  

* تا كنون هيچ كس خود و انديشه خود را به اين نام نخوانده است، حال آنكه هواداران پانهای ديگر خود را به اين نام 
 ميخوانند.

  
  از ايران  شهايی كه "پان فارسيست" خوانده ميشوند، آرزوی پيوستن بخشهای پارسی زبان بيرون* تا كنون هيچ كدام از گراي

اگر در سرشان جای خرد باشد هرگز نخواهند پرورد!)، حال (مانند افغانستان و تاجيكستان و ... ) را در سر نپرورانده اند (و 
 )٢آنكه نخستين ويژگی يك جنبش پان، پيوند گرائی آنست.(

  
ولی از آنجائی كه در بيرون از مرزهای ر بتوان از جنبشی پان مانند سخن گفت، شايد "پان ايرانيسم" نمونه خوبی باشد، * اگ

)، و پيش از هر چيز مفهوم "ايرانی بودن" هنوز مفهوم تعريف شده ٣ايرانی ناميد (ايران جائی نيست كه بتوان بوميان آنرا 
، يستها از اين نگر بسيار ساده است: هر تركزبانی ترك و هر عرب زبانی عرب است!)ای نيست (كار پان توركيستها و پانعرب

  )٤های ديگر همسنگ و هم تراز دانست.(توان با پانپان ايرانيسم را نيز نمی
  

فارس اين همه البته به معنی نادبده گرفتن نژادپرستی پارسی نيست، چرا كه همانگونه كه در باال نوشتم، بی خردی و ناآگاهی 
ن فارسيسم بدالئل باال پديدآمدنی و پاگرفتنی شناسد. سخن از يكسو بر سر اين است كه پديده ای بنام پاو ترك و عرب نمی

وی هر كسی كه باشد، نشانگر آن است كه گوينده نه تعريف دانشگاهی و پذيرفته شده نيست و بكار بردن اين واژه از س
بتوان به  های نژاد، زبان، ملت و فرهنگ است. اگر ی الزم در باره تفاوتهای بنيادی واژه"پان" را ميداند، و نه دارای آگاهيها

تر است. از سوی ديگر اين همه به اين معنی نيست كه  پديده فارسگرايانه نامی داد، همان واژه شووينيسم گوياتر و برازنده 
ن گرايش در ايران سازماندهی شده و كنشگر نيست و شود، سخن اين است كه اياين گونه از نژادپرستی در ايران يافت نمی

 



ئی و را با هيچ منطقی كه برای انسانهای انديشمند فهميدنی باشد نميتوان به فارسگرااز همه مهمتر جمهوری اسالمی 
كه  تواند در برابر خواسته كسانیشوينيسم فارس متهم كرد. واگر نه هيچ انسان پايبند به مردمساالری و حقوق بشر، نمی

خود هستند، بايستد و باز هم دم از های همگانی به زبان خواهان آموزش و پرورش به زبان مادری و برپائی رسانه
سانی كه با چشم بستن بر بافت پيچيده و رنگارنگ جامعه ايران، همه  دموكراسی و آزادی و حقوق شهروندی بزند و ك

می جز شوينيست نيستند. اينجا همان جائی است كه ميتوان از واژه  ايرانيان را فارس و فارسی زبان ميبينند، شايسته نا
در اينجا هم در راستای س" به نام يك جهانبينی ياد كرد. با افسوس فراوان بايد گفت كه جمهوری اسالمی "شووينيسم فار

خته كه با سوی و رويی همان سياستهای كيستی ستيزانه، ضدملی و پان شيعيستی خود، واكنشهائی را در ميان جوانان برانگي
روزنامه آلمانی "دی تسايت" در گزارشی از تهران، پس از آنكه  باژگونه، از نژادپرستی و ديگرستيزی چندان دور نيستند. 

سی" را ميشكافد و نشان ميدهد كه بخش بزرگی از وبالگ نويسان نامهای اوستائی و اسطوره ای ايرانی فرهنگ "وبالگ نوي
اعراب به ايران   سد كه بسياری از جوانان ايرانی بر سر كار آمدن جمهوری اسالمی را هجوم دوبارهبرند، مينويبكار می

شود و از ديگر سو ماليان "سياه دستار" يا ان سركوب میميدانند، چرا كه از سوئی كيستی ايرانی آنان از سوی دين فروش
  )٥انی، كه عرب تبارند! (سيدان از آنجا كه نسب خود را به امامان شيعه ميرسانند نه اير

  
يز دارد. ايران ستيزان و پان گرايان از يكسو، روشنفكران جهان واژه "شووينيسم فارس" ولی كاركرد و كاربرد ديگری ن

و غير فارس از سوی ديگر، و اسالمگرايان ايرانی از سوی سوم، واژه "شووينيست فارس" (و ) فارس ٦ميهن (
كنند، كه مین پرست، آرياگرا و مانندهای آن) را چون دشنام سختی بی مهابا نثار همه كسانی ترجمانهای ديگر آن مانند باستا

كاوند و بدنبال زادگاه و گهواره آن ميگردند. بويژه اين به گونه ای گذشته پيش از اسالم را در جستجوی كيستی ايرانی ما می 
گذشته پيش از اسالم و بزرگداشت و ارج نهادن كوروش و  پانگرايان هستند كه با تاريخ سازی و دروغ پراكنی، گرايش به

نين نقش دودمانهای پيش از اسالم و باليدن بر فرهنگ وشهرآئينی ايران باستان را، و همچداريوش و ديگر شاهان و 
ز محوری زبان پارسی را در همبستگی ملی از سياستهای خاندان پهلوی ميدانند و تاريخ آنرا به هشتاد سال گذشته با

  ميگردانند، كه سخنی سراسر پوچ و كودكانه است:
ن و های نخست پس از اسالم مانند صاهريان و سامانيايان، از فرمانروايان محلی سدهپس از فروپاشی پادشاهی ساسان

 صفاريان و ديلميان و چند خاندان ديگر اگر بگذريم، تا پايان سده سيزدهم خورشيدی خاندانهای شاهی ايران تركنژاد و
ود را به گونه ای به دودمانهای پيش از اسالم تركزبان بوده انند. در باره خاندانهای پارسی ميدانيم كه اينان هر يك دوده خ

داشتند و دربارشان گر چه از اين دوده سازيها بی بهره بودند، ولی زبان پارسی را پاس می) شاهان ترك نيز ا٧ميرساندند. (
ت، كه وزيری پارسی گوی بود. بويژه آنكه شايد كمتر شاه تركنژاد و ترك زبانی را بتوان ياف  هميشه انجمن شاعران و اديبان

باشند. از آن گذشته اين دودمانها پس از چندين نسل  پارسی در كنار تخت خود نداشته باشد و ديوانيانش همه پارسی نبوده
نه و انيرانی خواند. كافی است نگاه كوتاهی به نامهای آميختند كه ديگر نميشد آنان را بيگاچنان در فرهنگ ايرانی در می

اسالمی و پس از آن   ازيم و ببينيم كه چگونه نامهای در آغاز تركی رفته رفته جای خود را به نامهایها بيندشاهان اين دوده
، بهرامشاه، خسروشاه دهند. اين چنين است كه نوادگان الپتكين و سبكتكين غزنوی نامهائی چون فرخزادبه نامهای پارسی می

كو در ايران (نواده چنگيز مغول ) انوشيروان عادل نام ميگيرد و خسروملك را بر فرزندان خود مينهند، آخرين جانشين هوال
ترك زبان صفوی از سوئی مانند شاه اسماعيل نامهای تهماسپ و بهرام و سام را بر فرزندان خود مينهند  و دست آخر شاهان
ترفندی كه شده به  ساختن افسانه ازدواج حسين اين علی با شهربانو دختر يزدگرد، نسب خود را به هرو از ديگر سو با 

لی در بيشتر خاندانهای تركزبان و تركنژاد پی گرفت كه در بخش ساسانيان ميرسانند! اين پديده را ميتوان اگر نه در همه، و
ی را نيز كه پلی بر آن گذشته افسانه ای ميزد، ارج بسيار مينهادند پايانی به چرائی آن خواهم پرداخت. اينان شاهنامه فردوس

ا نكرده باشد و اين كتاب را شاهی را در ميان آنان ميتوان يافت كه در بزمهايش انجمنهای شاهنامه خوانی برپو كمتر پاد
هان، در دوره بايُسنغُر پسر بدست گرته برداری و تذهيب نسپارده باشد، چنانكه شناخته شده ترين نسخه خطی شاهنامه در ج

  ) ٨شود. (ن، تذهيب شد كه به نام خود او "شاهنامه بايُسنغُری"خوانده میشاهرخ گوركانی و نواده تيمور لنگ فرمانده تاتارا
  

دوران مدرن تاريخ ما ولی داستان از گونه ديگری است. شايد نخستين كسی كه در اين دوران نگاه بسوی گذشته تابناك در 
ميرزا باشد كه كتاب "نامه خسروان"  برگردانده است، شاهزاده جالل الدين ميرزا، پسر فتحعليشاه و برادر كوچك عباس ايران

جالل الدين ميرزا در ديباچه نامه خسروان مينويسد: « نامه خسروان , داستان  ) ٩را در باره شاهان پارسی نگاشته است. (
نامد. دمان بويژه كودكان است » و زبان نگارش آنرا "پارسی بيغش" (سره) میپادشاهان پارسى بزبان پارسى كه سودمند مر

نويسد: « سالطين در "مكتوبات" میاز او ميتوان از آخوندزاده (زاده نوخا و بزرگ شده در شكی قفقاز) ياد كرد كه پس 
ان كرمانی است كه در "سه مكتوب"  فرس در عالم مداری داشتند و مّلت فارس برگزيده ملل دنيا بود ». ديگری ميرزا آقا خ

كه در عهد كيومرث و گشتاسب و انوشيروان و خسرو پرويز داشتی؟ اگر  نويسد: «ای ايران! كو آن سعادت و شوكت تومی
شوكت و سعادت در جنب شوكت و سعادت حاليه ملل فرنگستان و ينگی دنيا حاال به مثابه شمعی است در برابر  چه آنگونه 

زاده, ای ديگری مانند تقیسبت به حاليه ايران مانند نور است در مقابل ظلمت شب تار». به اين فهرست نامهآفتاب، وليكن ن
توان افزود و الشعراء بهار و بسياری ديگر را نيز میارانی, ملكای, تقیايرانشهر, محمود افشار, كسروی, آزاد مراغه 

يش از اسالم (گذشته از درستی و يا نادرستی آن) نه در دوره پهلويها، دريافت كه از يك سو بازگشت نوين به كيستی ايرانی پ
د و از سوی ديگر بيشتر م دو يا سه نسل پيش از آنان و در دوره فرمانروائی شاهان ترك تبار قجر آغاز شكه دست ك



ركيستهائی كه امروز هر  تالشگران اين انديشه و گرايش خود از مردمان غير فارس و بويژه از آذربايجانيان بودند. پان تو
دانند كه حتا پيشوای فرقه نيست و باستانگرا ميخوانند، شايد نمیآنكه را كه سخنی از كوروش و داريوش بزبان بياورد شووي

  )١٠ايجان، سيد جعفر پيشه وری نيز نام پسر خود را "داريوش" نهاده بود! (دموكرات آذرب
  

بخشی از انديشه شوينيستی فارس دانست. همانگونه كه پيشتر نيز نوشته ام،   توانحال ببينيم پديده جوك سازی را آيا می
هر كشوری را بدور از خوارشماری و های قومی را تا آنجا كه "لطيف" باشند و ويژگيهای گوناگون مردمان چهارگوشه هلطيف

شود و حتا در ر همه جای جهان يافت میبا نازك بينی و به زبان طنز موی بشكافند، بايد پديده ای طبيعی به شمار آورد، كه د
ه خورد. چنين پديده ای ويژميان مردمان دو شهر همزبان (مانند تبريز و اردبيل و تبريز و مرند) نيز به گوش و به چشم می

كّله كشورهای چند فرهنگه و چند زبانه مانند ايران نيست و برای نمونه در آلمان "بادن"يها به ناخن خشكی، "بايرن"يها به 
بينند و يا ناديده شقی و "فريزلند"يهای شرقی به حماقت مشهورند. در ايران ولی بسياری چنين مرزهای باريكی را نمی

دهند. و با افسوس فراوان بايد گفت كه اين "بسياری"تنها در ميان ها رنگ و بوئی نژادپرستانه میگيرند، و به اين لطيفهمی
شوند و با اندوه فراوانتر بايد بگويم كه خود من بيشترين و تازه ترين جوكهای اين چنينی را فارس زبانان نيستند كه يافت می

نويسد: « آن از همشهريان آذربايجانی خود شنيده ام. اين داستان البته داستان تازه ای نيست و شمس تبريزی هنگامی كه می
نی بوده اند كه، من، كمترين ايشانم ... » در قونيه است و  از خری خود گفته است كه تبريزيان را، خر گفته است! آنجا كسا

توانسته  روی سخن نه به پارسيان، كه به تركان سلجوقی آن سامان دارد. گو اينكه "خر" خواندن تبريزيان در آن روزگار نمی
تبريزی (همام تبريزی،  است مايه ای ترك ستيزانه داشته بوده باشد، همانگونه كه از اين جمله شمس و ديوانهای دهها شاعر

عزالدين عادل بن يوسف تبريزی، صائب تبريزی، قطران تبريزی و ...) و آذربايجانی آن روزگار پيداست، اينان نه تركی 
نگاشتند. دور نيست كه ايرانيان (و نه تنها فارسی زبانان) ) می١١گوی بودند و كتابها به پارسی و پهلوی (-زبان، كه پهلوی

شها و ويرانگريهای اقوام ترك، آنان را "خر" خوانده باشند، چنانكه ميدانيم در بيشتر جنگهای آن روزگاران، در روزگار تاز
در هر دو سوی ميدان نبرد خاندانها و سپاهيان ترك زبان و ترك تبار ايستاده بودند كه گروهی در سرزمين ايران "بومی" 

 وهی ديگر به اين سرزمين تاخته بودند.كردند و گرشده بودند و از مرزهای آن نگاهبانی می
  

پديده خوار شماری شهرستانيها به گمان من هيچ گونه ارتباطی با فارسگرائی ندارد و اگر بتوان بر آن نامی نهاد، آن نام 
از  همانا "تهرانگرائی"خواهد بود، چرا كه اين پديده مبتذل، فارسی زبانان اصفهان و شيراز و مشهد و يزد و كرمان را نيز

گذارد و باز ناگفته نبايد گذاشت، كه اين پديده نيز زائيده فرمانروائی پهلويها نيست و ريشه آن  نمكريزيهای خود بی بهره نمی
ترانه ای تهرانی را رونويسی كرده كه با  ١٨٨٥به سالهای پايتختی تهران در دوران قجر بازمی گردد. ژوكوفسكی بسال 

  آورم:از آن را در اينجا می پوزش از همه هم ميهنان بخشهائی
آمديم و باز آمديم//اردك رفتيم غاز آمديم// از راه شيراز آمديم/.../ساوه و اناراشون// ناوند و گالبياشون//نوش جون 

هاشون//هرچی ازشون دراومد//خير زناشون!//زنای تمبون كوتاشون//جون دل مرداشون//بروجرد و زردكاشون//زردك نپخته
تويسركون و دس بيالشون// به كون مفسداشون/.../اورزما و حّالجاشون//چن، و كمون ... زناشون!/.../  /سر آقاهاشون!/

  هاشون//كنگوور و راهزناشون/.../ آمديم و باز آمديم//اردك رفتيم غاز آمديم// از راه شيراز آمديم! ماهيدشت و جنده
  

رونويسی كرده كه سرايندگانش بايد شهرستانی  ١٨٨٦ا بسال ردر پاسخ به اين هرزه درائيها باز ژوكوفسكی ترانه ديگری 
  بوده باشند :

هاشون/.../پاتخت پادشاهاشون//زنای خوشگالشون//خاالی پشت از اينجا كه پريديم//به شهر تهرون رسيديم//تهرون و برج
  ون// خيلی قشنگن همشون!شهای خوشگالشون//گوز ميكنن سگاشون//مادر َلَوندن همه شون//بزغاله بندن همه پاشون//بچه

  
ميبينيم كه اين تهرانی گری و خوارشماری شهرستانيها دست كم در آن روزگار هيچ ربطی به "ترك ستيزی" و "عرب 

ستيزی" و "شووينيسم فارس" و داستانهای كودكانه ای از اين دست نداشته است. ريشه اين پديده به گمان من رشد بادكنكی 
  يستی ويژه يك شهر كهن است:كتهران و تهی شدن آن از 

های تيوديس يونانی آمده است، اگرچه نام تهران در حدود اواخر سده دوم بيش از ميالد ، برای نخستين بار در يكی از نوشته
آوردند.تهران در روزگار شاه تهماسب صفوی دارای ديوار و برج و بارو شد و اين شهر را يكی از ديههای ری به شمار می 

رو به آبادانی شهرشدن گذاشت و در سالهای برافتادن صفويان و برآمدن نادرشاه رفته رفته بر اهميت آن افزوده  هرفته رفت
جمادی الثانی ١١شد، تا اينكه آغامحمدخان با همت ايل قاجار و همراهان خود موفق به تصرف تهران شد و در روز يكشنبه 

ران جلوس كرد و از آن تاريخ تهران دارالخالفه خوانده شد. در ههجری قمری كه مصادف با نوروز بود در ت ١٢٠٠سال 
خورشيدی؟) مهندس نجم الملك معلم رياضيات مدرسه دارالفنون جمعيت تهران را دويست  ١٢٧٠هجری قمری ( ١٣٠٥سال 

تسد و شبه ه ١٣٢٥خورشيدی پانسد و چهل هزار تن، در سال  ١٣١٩و پنجاه هزار تن سرشماری كرد. اين شماره در سال 
به چهار ميليون و پانسد و سی هزار تن رسيد. نگاهی به اين سرشماريها نشان ميدهد كه شمار  ١٣٥٥هشتاد تن و در سال 

شهروندان تهران در هشتاد سال هجده برابر شده و به طور ميانگين ساالنه پنجاه هزار تن به آن افزوده شده است، سيلی كه 
های نخست شست و از ميان برد.به تهران آمدگان به ويژه آنها كه از گروههای كيستی شهری تهران را در همان دهه

يافتند و نسل به نسل اين سرگشتگی تهيدست و كم دانش ميبودند، در تهران كيستی جايگزينی برای كيستی فرونهاده خود نمی



ان مادری را از ياد برده بود و از آئينها بو بی هويتی ژرفتر و پيامدهای آن تلختر ميشد.نسل دوم به تهران آمدگان كه ديگر ز
داد)، از آنجائی كه گمان ميكرد چيزی دانست از شرم نشانش نمیو باورهای خاستگاه خود چيزی نميدانست (و يا اگر می

يژه وندارد كه به آن ببالد، به تهرانی بودن خود ميباليد و "تهرانی بودن" را نيز در لودگی و نمكريزی و دست انداختن و ب
ديد. اين چنين بود كه خوارشماری شهرستانيها نه از سوی تهرانيان، كه از سوی فرزندان كيستی باخته "جوك سازی" می

  همين مهاجرين آغاز شد.
  

شود و پايان سخن اينكه نژادپرستی در ميان فارسی زبانان نيز به همان اندازه ديگران (و نه بيشتر و نه كمتر) يافت می
های ديگر اين پديده، ريشه در بی خردی و بی دانشی دارد. ديگر اينكه "شوينيسم فارس" اگر چه چون نهودرست مانند گ

چماق خوش دستی است كه به يكسان در دستان پانگرايان و جدائی خواهان، اسالمگرايان و چپگراياِن كهنه انديِش جهان 
آيد، نه يك ها و آرمانها و خاستگاهشان، فرود میه انگيزهبگيرد و بر سر همه ايران گرايان، بی نيم نگاهی ميهن جای می

پديده سازمانيافته وگسترده، و نه آنگونه كه پانگرايان ميگويند، ايدئولوژی دولتی رژيم جمهوری اسالمی است. از ياد نبايد 
جدائی خواهی، پان  یبرد كه سياستهای پان اسالميستی و پان شيعيستی اين رژيم، به همان اندازه كه گروهی را به سو

توركيسم و پان عربيسم رانده است، گروه ديگری را نيز به سوی گونه ای از ايرانگرائی كشانده است، كه به آن نامی جز 
نژادپرستی نميتوان داد و اين چيزی نيست، جز همان سياست ويرانگر و ايران بربادده فروپاشی همبستگی ملی و از هم  

  نی.اگسيختن كيستی يكپارچه اير
  

های هويت از هم نگاه دوباره و تهی از پيشداوری به گذشته پيش از اسالم، راهی است كه در جستجوی يافتن تكه پاره
گسيخته ايرانی ناگزير از پيمودن آنيم. همانگونه كه برای پژوهش در زندگی يك انسان، نخست به خانواده و شرايط زايش و 

های درخت پربار زمين يخ بسته و افسرده تاريخ سرزمينمان را در جستجوی ريشه پردازيم، بايد كهروزگار پرورش او می
  "كيستی ايرانی" بكاويم و در اين راه از سرزنش خار مغيالن نهراسيم.

  در بخش پايانی اين نوشتار به اين مهم خواهم پرداخت.
  

  ادامه دارد ... 
  

  دخداوند دروغ، دشمن و خشكسالی را از ايران زمين بدور دار
  دی هشتادوسه
  مزدك بامدادان

mazdakbamdadan@arcor.de  
 

 --------------------------------------------  
. همانگونه كه خواهيم ديد، اين گونه نگاه ويژه "فارس"ها نيست و هواداران آن در ميان همه مردمان ايران و بويژه ١

  جانيان پراكنده اند.ايآذرب
. "پان" يك پيشوند يونانی به معنی "همه" و "هر" است و هدف جنبشهای پانگرا به هم پيوستن "همه" گروههای انسانی ٢

است، كه از ديد آنها به يك ملت (ملت تورك، ملت عرب، ملت اسالو و ...) تعلق دارند. همانگونه كه پان اسالميسم بدنبال به 
نوردد، ولی در برخورد با نامسلمانان همان راه پانگرايان لمانان است و اگر چه مرزهای نژادی را در میمسهم پيوستن همه  

  نشاند.گيرد و تنها دين را به جای نژاد میديگر را در پيش می
" (تركهای لر. برای نمونه پانتوركيستهای تركيه، تركهای جهان را به "ايچ تؤركلر" (تركهای درونی) در برابر "ديش تؤرك٣

  بيرونی) بخش ميكنند.
نويسد: «در اين گفتار نظر خود را در نسبت به پان شود، در اين باره می. محمود افشار كه پدر پان ايرانيسم ناميده می٤

  يدكنم. سابقا هم راجع به هفده شهر قفقاز و ديگر نقاط خارج از حدود كنونی ايران نوشته ام كه ايران نباايرانيسم روشن می
نسبت به آنها نظر سياسی و ارضی داشته باشد ... بلندپروازيهای بيهوده جز ايجاد سوء تفاهم در ميان همسايگان ما و ضرر 

   ٤٧٨-٤٧٩ايران نتيجه ای ندارد» افغان نامه ص. 
Die Zeit, 11.11.2004, Das verschleierte Land .5  

  نوشته ام.  » ستيزی روشنفكران ايرانیائی و ميهنستدر ميهن« . در اين باره پيشتر در نوشتاری بنام ٦
. طاهريان نسب خود را به رستم دستان، آل بويه به يزدگرد سوم، صفاريان به خسرو پرويز و سامانيان به بهرام چوبينه ٧

  رساندند.می
بايجان و به زبان تركی ن پيش از آنكه خواندن و نوشتن بياموزم، برای نخستين بار داستانهای شاهنامه را در آذر. خود م٨

  شنيدم.
در اتريش به چاپ رسيده است و از زمان اين شاهزاده  ١٢٥٥. كتاب جالل الدين ميرزا كه خود از تركان قاجار بود، بسال ٩

محمد شاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدشاه و احمدشاه) فرمانروائی كردند تا روی كار آمدن پهلويها پنج پادشاه (
  ار همه اينان نيز به تركان قجر ميرسيد.كه تب



. از درستی و يا نادرستی اين گرايشها اگر كه بگذريم، اين بر گردن پان توركيستها است كه بگويند چرا روشنفكرانی كه ١٠
تبار زبان بودند، پس از نزديك به هزار سال فرمانروائی تركان و در دوران پادشاهی دوده ترك خود بيشتر آذربايجانی و ترك

قاجار بجای پرداختن به تاريخ و گذشته نياكان "ترك" خويش، همه تالش خود را بكار ميبردند تا خود و كيستی خود را به 
  شاهان پارس پيوند بزنند!

توان در ديوانهای شاعران ای آذری، تاتی و تالشی نيز خوانده ميشود را می. نمونه زبان پهلوی شمالی كه به نامه١١
  . از آن دست است از همام تبريزی (سده هفتم و هشتم هجری): نامبرده يافت

  وهار و ول و ديم يار خوش بی / (بهار و گل به روی يار خوش است)
  بهاران)اوی ياران مه ول بی مه وهاران / (بدون ياران نه گل باشد و نه 
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