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 :شرح حال و زندگی شاعر

 

شمسی  ۱۳۳۲در اول ماه آبان سال  ،آراز بالتاجیمحمد محمدعلی اوغلو که ملقب است به 

پا به عرصه ی زندگی گذاشت.  مرنددر روستای دیزج علیا شهرستان  ربایجان جنوبیزآدر 

برای ادامه   رسانیده به پایان مرندتحصیالت ابتدائی و متوسطه ی خود را در شهر 

 به شهر استانبول عزیمت کرد. تحصیالت و کسب دانش بیشتر

 

عالیه خود را ادامه داده و در  در دانشگاه استانبول تحصیالت ۱۳۵۳-۱۳۵۷در بین سالهای

معماری فارغ التحصیل شد.  در رشته هنرهای زیبای معمار سناناز دانشگاه  ۷۱۳۵سال 

بیشتری پیدا کرد و با توجه  ربایجانی آشنائیزبالتاجی آراز در این سالها با ادبیات ترکی آ

عصر خود تعمق بیشتری  به روحیات آزادیخواهانه و برابرطلبی خود در ادبیات انقالبی

تالشهای ادبی و  سالهای غربت و مهاجرت سالهای سخت، اندوه بار ولی توام بانمود. 

علیرغم کارهای  مبارزه ای را برایش بهمراه آورد. فعالیت سیاسی و ادبی بالتاجی آراز

 شدت گرفت.  سخت و مشکالت جسمی در این سالها

  

چی آراز به ایران بالتا ۱۳۵۷با شروع و اوج تحوالت سیاسی و انقالبی در ایران در سال 

بازگشت. با یک جریان سیاسی چپ همگام شد. شکل مبارزه با سامان حاکم و ابزار استفاده 

-۱۳۵۸سالهای  شده توسط بالتاجی آراز ادبیات و شعر مقاومت بود و اولین اشعارش در

 ۱۳۶۸"یولداش" که در تهران تحریر می شد به چاپ رسانید. در سال   در مجله ۱۳۵۹

ی و مبارزه به شاعر تنگ گشت. جانش در خطر قرار گرفت که مجبور به عرصه زندگ

جالی وطن شد. به آلمان گریخت و در آنجا پناهنده شد. او در آلمان نیز به فعالییت های 

 خود ادامه داد.  سیاسی

  

علیه نظام استبدادی و نژاد پرستی سلسله  بالتاجی آراز در اشعار و مقاالت قبل از انقالب بر

عقب افتاده و ضد انسانی جمهوری اسالمی  وی و بعد از انقالب در تقابل با سیاستهایپهل

سلسله پهلوی بود در ستیز قرار  که ادامه همان سیاست وتفکرات نژاد پرستی وشوونیسی

اسالمی با زیر پا گذاشتن حقوق ملیتهای درون ایران وبا استبداد مذهبی،  جمهوری  گرفت.

ان را نقض کرده و بالتاجی آراز در آثار خود آزادی و استقالل ربایجزخلق آملیئ حقوق 

سیاسی، حقوقی واقتصادی  معتبر وتحلیل فلسفی،  با استفاده از نظریه های ربایجان رازآ

 ربایجان ادا کرده است.زسهم خود را به خلق آ
 رنج برده، برای اتحاد این دو ربایجانزشاعر از جدائی مردم تورک و دو پارچه شدن آ

اوتای، بوتای وطندی را " منطقه اشعار و مقاالتی نوشت و بخصوص نوشته ای با عنوان

 تحریر کرد.

  

 نویسد: " میاوتای بو تای وطندیرشاعر در کتاب "
 !ربایجاندًیرزآدی اودالر یوردو آ  ،جاندًیراُو تای ایله بو تای واحید بیر 

 :نقل به معنی
که شمال و جنوب ندارد. سرزمین واحدی، جان واحدی است و  وطن من سرزمینی است

 ربایجان استزنامش مهد آتش یا آ
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برای  ربایجان سخن گفته وزیکپارچگی آ در این اثر بالتاجی آراز با خوانندگان خود برای

می کند. او در این اثر خود از بختیار  سیاسی خلق آذربایجان راز و نیازارتقا شعور ملی و 

ای است که برای اتحاد و آرزوی  وهاب زاده الهام گرفته و بند بند هر شعر رنجمایه

دفتر شعرش را به شاعر  برافراشتن پرچم آذربایجان واحد سروده شده است. شاعر این

 اهدا کرده است. بختیار وهاب زاده  ربایجانزجاودان خلق آ

 

". در این نوشته شاعر از اویقارالش "اثر با ارزش دیگر بالتاجی آراز نوشته ای است بنام

اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی انسانها می  حقوق مدنی، حق انتخاب دموکراتیک، هویت

در بین خود دعوت می کند. بالتاجی با  انها را به مدنیت و روابط صلح جویانهنویسد. انس

گفته و آنها را به مبارزه در مقابل ارتجاع  ربایجان سخنززبان بسیار گرم و انسانی با خلق آ

جمهوری اسالمی که در حق زنان، کودکان و کارگران   ناعادالنه ی  و احکام غیر انسانی و

جایگاه فرودست زنان و ستم مضاعفی که در حق زنان  ی خواند.اعمال می شود فرا م

موجود بیشتر دامن می زند. بنظر شاعر تنها زنان  جاری است خشم بالتاجی را به ساختار

 پرورش می دهند. او می گوید: آزاد و مستقل هستند که فرزندان آزاد

توسط مردان بر زنان،  از دالیل عقب افتادگی جامعه ی ما و استفاده از خشونت شاید یکی 

بودن نابرابری روابط قدرت بین زن و مرد در جامعه است. در هر سرزمینی  ریشه دار

آزادی و برابری می توان روابط زن مرد و حقوق برابر آنها را مالک  برای ارزیابی درجه

 قرار داد.

 

وبی همچنین ربایجان جنزو آزادی آ بالتاجی آراز تا آخرین دقایق حیات خود برای اسقالل

له ایتبریزمی خیزد. در کتاب " با اشغال قاراباغ توسط داشناک های ارمنی به ستیز بر

مجدد قاراباغ به آغوش میهن فکر  " برای آزادی و بازگشتقراباغیمزًي کیم قورتاراجاق

 با قلم خود تبادل فکری می کند.  و با هموطنان وهمفکران خود در این مبارزهکرده 
و مشکالت جسمی ضعیف گشته  دل شاعری که برای خلق می طپید با هجوم اندوه مهاجرت

 در حال نوشتن اشعارش در اثر سکته قلبی چشم بر جهان  ۱۳۹۱و در پنجم تیرماه سال 
کشور آلمان به خاک  مونسترشهر  الوهایدهرستان فرو بست و درتاریخ هشتم تیر ماه درقب

 شد. سپرده
استقالل  ربایجان آبستنزآو  اویقارالش، اوتای، بوتای وطندیراز نویسنده کتابهای زیر: 

 ینترتیا یتهایدر سا ۱۳۸۲ به یادگار مانده است. نوشته های شاعر از سالهای است

 باشند یو در دسترس م عیو سول گوناز توز بونیآزاد تر یتهایبخصوص سا

 

        

 یلیائلدار گونئ ۱۳۹۲/۷/۱۸      
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 :آراز شاعربالتاجی از شده چاپ کتابهای مجموعه

 

 )عربی حروف و التین حروف با آذربایجانی تورکی زبان به) اویقارالش -۱

 )عربی حروف و التین حروف با آذربایجانی تورکی زبان به) وطندبر بوتای - اوتای -۲

 )عربی حروف با آذربایجانی تورکی زبان به) !قورتارار ایستیقالل آذربایجانی -۳

 )التین حروف با آذربایجانی تورکی زبان به( ؟قورتاراجاق کیم میًزيً  قاراباغی ایله تربیز -۴

 )فارسی زبان به) است استقالل آبستن آذربایجان -۵

 

 در وئب سایت اینتئرنتی شاعر در دسترس عموم قرار دارند: PDFفُرمات  با کتابها

 

vetendir.com/ir-butay-www.otay 

 

 به باشد نشده دخالت کتابها محتوای به که شرطی به نویسنده طرف از ها کتاب چاپ حق

 .باشد می آزاد سازمانها و ها گروه افراد، همه

 

       ۱۳۹۲/۷/۱۸ 
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 عدل" خدا شامل برده دار است"                                           

 سهم بردگانش ناله ُو  زار است                                            

 جزای  بردهً حّق طلب  دار است                                            

 مظلومين متشّکل هستند از زن                                            

 ... کارگر ُو، تهيدست ُو، قلمزن                                            

 

 

 از برابری حقوق زن ُو مرد سخن منجملهنمی شود                                   

 ضّد قوانين و احکام ضّد بشری قرآن نشد.  ولیراند،                                   

 

 )در مورد دموکراتيک بودن انقالب که تضمين کنندهً(                                 

 )توده ای شدن و تحقق واقعی هر انقالبی است، کتاب(                                 

 "مدنيلش!" از آراز بالتاجی کـه بــه( ~ )"اويقارالش!                                  

 ن تورکی نوشته شده است را بخوانيد! زيرا:()زبا                                  

 )"بسی رنج بردم در اين سال سی"(                                           

 (که ضّد زن نباشد چو فردوسی)                                             

 رسی()بويکوتچی نباشد مثل پا                                              

 

 

 )به بويکوتچيهای فارس نگير خرده:(                                 

 (10/02/2004)< از تاريخ بويکوت کرده     کّل تورکانآراز را                                  

 (24/06/2012)تا به امروز که خلقش را ملّتش کند برده                                           

 )بگو، خجالت بکشند از(دشمن ... زن ُو اتّحاد ... نامرده                                       

 هزار بيت شعرم.( .... ده )  فسادُو  جهلآراز را بويکوت کرده                                  

 فردای بويکوتچيها بيأنديش!( )بهکه بازارهايشان نگردند کساد.                                         
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 خلقهای ملل دربند متّحد شويد!                                             

 

 گر ز خلقی غيرت ُو شرف داری                                 
 

 )از حّق ُو عدالت کن طرفداری(                                            

 

 اربابان،[ نوکران سياسی، الزم به گفتن است که، خلق ستيزان]جهت شناسانيدن                        

 را بنام اربابانشان مينامند. مثال خلق را بنام ملّت، فارسستان[]رعايای اربابانشان                        

 ]را ايران، چئچنستان را فدراراسيون روسيه مينامند. "عارف از اشاره ميفهمد."[                       

 

 )دعوا بر سر کلمه نيست.(           ... شاهست اشغالگر ملّترهبر                                   

 )انتخابی ديگر هم ممکن بود:(            ناآگاهست خلقرزمندگانش                                   

 )مثال "بژُو" بجای ملّت(             تشکيل يافته از بورژوازی ملّت                                  

 )"کارُو" بجای خلق(             دست درازی خلق محصول کند به                                  
 حقوق                                            

 

 خلق فارس، بايد تو هم بيدار شوی                                          

 گر نميخواهی ظالم تبار شوی                                                             

 تو هم منشور ملل را بپذير                                               

 گر نميخواهی بی بند ُو بار شوی                                                             

 دادنی نيست، گرفتنيست"           بگو "حقّ                                      

 گر نميخواهی ضّد پيکار شوی                                                             

 نشو ضّد حقوق ملّی ی تورک                                               

 گر نميخواهی بی اختيار شوی                                                             

 ميهن پرستی ... مقّدس است          بگو                                      

 گر نميخواهی دم اغيار شوی                                                             

 بگو هر ملّتی مستقل شود                                               

 ميخواهی که استعمار شوی گر ن                                                             

 بگو ثروت ايران تقـسيم شود                                               

 گر نميخواهی که غصب کار شوی                                                             

 (غارتگرُو  نيستشوو)>     الحاق طلبنشو ابزار فارس                                      

 شوی. به خود وفادارگر بخواهی                                                               
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 آذربايجان                                        

   دموکراتيک خاّص خود است -انقالب ملّی آبستن                      
 

 توضيح مختصر:                        

 مقالهً تقديم شده به همراه بسط ُو نتيجه گيريها از محتوی مقاله مذکور                        

 )به شکل اشعار هجائی و نيز بشکل چند مقالهً انتقادی از کاملترين نظرات                   

 ری را تشکيل ميدهند که هستهً فدراليستی ارائه شده( مجموعهً تفکيک ناپذي                   

 و)هويّت کشی و الحاقگرائی ...(  اصلی افکار و نظرات سيستم شوونيستی                   

 -استعماری)غارتگری( را برای خلع سالح کردن دشمنان استقالل ملّی آذر                   

 می قرار داده اند. و از آنجا کهبايجان، مورد انتقاد عينی )و نه ذهنی( و عل                   

 ، بنابراينهر کار جمعی را نيرو و اتّحاد نيروهای ذينفع تحقق می بخشند                   

 هستهً اصلی افکار و نظرات اسالم سياسی تغذيه شده از قورآن نيز بطور                   

 برای کسب استقالل که در مبارزهً ملّیانتقاد قرار گرفته عينی ُو علمی مورد                    

 درک ُو فهم درست ُو صحيحی حاصل بشود. و رهبرانش ماهيّت ملّتاز ملّی،                     

 طبق قوانين و احکام قرآنملّت آذربايجان نيز  بخش ارتجاعی)اّمتچی(زيرا                     

 کنندگان اّمتچی خودش کّل زنان و کّل انسانهای خطّ دهنده اش بوسيلهً تمثيل                   

 بحساب( مردان اّمتچی)آدم برخوردار از حقوق برابر با  آدمغيرمذهبی را                    

 نيروهای ملّی را غير ممکن بسازند و به علّت مذکور اتّحادکه  نمی آورند                   

 .(نه بايکوت)جواب هر افشا کننده ای نيز انتقاد است،  وند.است که بايد افشا بش                   

 

 تئزهای آراز آنتی تئز ندارند بويکوت کنندگان آراز خوارند /                         

 

 )رئيس بويکوت کنندگان آراز بالتاجی ی بی نصيب از کانالجناب آقای احمد اوبالی]                     

 -تلويزيونی(، شما صحيح ميفرمائيد که اگر گوناز تيوی نبود، فدراليستهای آذربايجا                      

 .(17/02/2012) نی عضو "کنکرهً ملل برای ايران فدرال" چه کارها که نميکردند                      

 تاجی نبودند،دموکراتيک آراز بال -همچنان نيز صحيح است که اگر نوشته های ملّی                      

 آنتی دموکراتهای بويکوت کنندهً آراز بالتاجی چه کارها که نمی کردند. ...[ منجمله                      

 

 مسئلهً ملّی و مبارزهً  ناشی از آن، مبارزهً اقـشار و طبقات استثمار                        

 بارزهً کشور استثمار شونده بر عليهکننده و استثمارشونده نيست، بلکه م                   

 کشور استثمار کننده است و به همين علّت است که محصوالت سياسی                    

 -ملل شوونيست، مبارزات را در بهترين حالت به مبارزهً "طبقاتی" سر                   
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 محصور ميکنند که به منافع ملّی مستعمراتگرم و مشغول کننده محدود و                    

 غارت شده انديشيده نشده و منافع استعماری ملل غارت کنندهً مستعمرات                   

 را به خطر نيأندازند.                   

 

 از شعار  )منجمله لنينيستی، مائوئيستی(يعنی با تعبير و تفسير شوونيستی                    

 پرولتری "کارگران جهان متّحد شويد" و غيره، در خدمت تثبيت و حفظ                   

 هستند که با نفوذ قبلی در ذهن ووضع موجود در جوامع چند کشوری بوده                    

 را سهل و آسان صيد و سربازگيری، امر خوش باوران شکل گراو روح                    

 اشغاگر بر عليه استقالل و آزادی راکرده، و جنگيدن در رکاب استعمار و                    

 خلقهای استقالل طلب را بنام و به مثل پدرانشان مادرممکن و ميّسر ساخته،                    

 "اتّحاد" و "سوسياليسم" بگريانند که مرحله اش نيز طی و سپری گرديده است.                   

 

 / بهر غارت ملّی ضّد ملّی گردانيدند. مادر ما را بنام "سوسياليسم" گريانيدند                    

 

 دموکراتيک آذربايجان تجزيه شده و تضعيف -لّیدر اين مقاله به مسئلهً م                   

 -مدرن روسيّهً تزاری و روسيّهً تزاریگرديده و استقالل باخته به سالحهای                    

 بنام "سوسياليسم" 1920خورده و لنينيستی گرديده ای که درسال  ماتيک                    

 به توپ بست و با شکست مواجهبايجان اشغال شده را سالهً آذر استقالل دو                    

 ( و تورکمنچای1813که به قراردادهای ننگين و اسارتبار گلستان) ساخت                    

 مانع ( طول عمر بخشيده و از ترس يکپارچه شدن آذربايجان نيز1828)                   

 سال بعد از 20وبی آذربايجان از ايران از استقالل و جدائی بخش جن                   

 حکومت تورکان قاجار شد، بلکه احساسات ميهن پرستی و استقالل خواهی                   

 بخش جنوبی آذربايجان را بشکل مسلّح کردن نيز مورد سوء استفاده قرار                   

 تحققارضی  -غيره، انقالب ملّیداد که بعد از کسب وعده های نفتی و                    

 وی را از طريق خلع سالح کردن با شکست مواجه ساخت و غيره يافتهً                    

 پرداخته شده است.                   

       

  مشروطيّت در ايران چند سرزمينی وتا قبل از ضرورت يافتن انقالب                          

 وجود نداشت که موجد استثمار بالغ شده و شکل يافته ایچند ملّتی، ملّت                    

 ُو، تضاّدهای ملّی ُو، کين ُو نفرت ملّی بشود.  ملّی                    
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 قومی ُو کشوری ی اخذ شده از ارزش آفرينان متشّکلزيرا باج و خراجهای                    

 )> که امپراتوری قاجار، امپراتوری صفوی، ... ناميده ميشد( از خلقهای "ايران"                   

 لی و عيش و نوش شاهان و درباريانتجمّ چند ملّتی، که عمدتا صرف زندگی                    

 -امثال شده، بخشا نيز به جنگهای قومی و جهانگشاو مباشرين و سرداران و                    

 ئی برای باجگيری ی قومی صرف ميگرديدند.                   

 

 ميگرديدسرزمينهای مذکور انباشت ننتيجتا سرمايه ای در سرزمينی از                         

  به ملل مذکور، زمينه ساز استثمارملّی موجدکه تواًم با شکل و سازمان دادن                    

 تضاّدهای ملًّی و مبارزات ملّی نيز بشود.                   

 

 زيرا اقتصاد و فرهنگ و اداره امور ملوک الطوايفی و فئودالی  بود و هر                    

 -قبيله ای شاه خود را داشت و ساز خود را ميزد و خودمختار بود و در مقا                   

 -)به فارمتّحد کنندهً اقوام، يعنی به شاهنشاه  دشمنان خارجی به رئيس قبيلهً بل                    
 رکی ماد()بفارسی شاه ماد، به ت~ شاهنشاهسی شاه شاهان، به ترکی شاهين شاهی                     

 باجهای قبيله ای و خراجهای لشکری داده ميشد. ~  پادشاه(شاهی                       

 بودجهً کشوری جهت سرمايه گذاری خبری نبود کهو  اقتصاد ملّیيعنی از                    

 .موجب کشمکشی بشود                   

 زبان شکل دهنده بدان اهميّت کسب کرده وخبری نبود که  فرهنگ ملّیاز                    

 . اگر خبری می بود، ناگفته پيداست که زبان قبايل حاکم ورسميّت بيابد                   

 متّحد کنندهً اقوام، يعنی زبان تورکی رسمی می شد.                   

 

 )منهای دورهً سی و چند زيرا منجمله بعد از اسالم تا عزل شاهنشاهی قاجار                   

 آ نروزی تورکان حکومت می کردند کّل "ايران"سالهً زنديّه لر تبار( در                    
 مشغول و مستلزمکه  )نه رعيّت به ارباب، بلکه ارباب به رعيّت حکومت ميکند(                    
  شعرای تورک زبان فارسی گوهً به وسيلاخته کردن روشنفکران فارس تبار                    

 بود که قمار تجربه نشده و بدی بود. سياستی شبيه سياست روسيهً امروزی                   

 بود که روسيّه بدست مافيای آذربايجانی خود در آذربايجان بکار ميگيرد.                    

 جمله نويسندگان و شعرا و زيرا برای تضعيف کردن مخالفت است که من                   

 را با تبليغ و مزيّن کردن به شهرت و بهترين هنرمندان ميهن پرستبويژه                    

  تبديل اقتدار مجری سياستهای مشغول کنندهً روسیمبلغين مقامهای کاذب به                    
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 آزادی قاراباغ اشغال گرديده بدست داشناکهای ارمنی،کرده است که منجمله                    

 و استقالل بخش جنوبی آذربايجان برای يکپارچه شدن آذربايجان تجزيه و                    

 تضعيف شده را به تأخير بياندازند.                   

 بالغ شدن برخی از ملل ايران چند سرزمينی و چند نژادی تا آغازيدن                           

  و شکل يابی ملل مذکور انقالب مشروطيّتانقالب مشروطيّت بطول انجاميد                    

 ضروری ساخت.را الزم و                    

 

 انقالب بورژوائی نوعا ضّد فئودالی )نه  نه هدف انقالب مشروطيّت                         

 انقالب  بلکهاز نوع مصادره کنندهً امالک اربابی و موقوفه جات مذهبی(،                   

 ملل وجودقبوالندن بود. يعنی  شيوهً فئودالیبورژوائی پارلمانی و ملّی به                    

 ملل به فئوداليسم شاهی)فردی( و شيخی)موقوفه داران( بود. حقوق ملّیو                    

 -قوم حاکم قوم تورک تبار، و بوراز آنجا که در ايران دوران مشروطه،                    

 ز انقالب مشروطيّتاز سايرين بود. بدين علّت مرکژوازی آذربايجان قويتر                    

 کوراوغلوپرورهای سرنوشت ساز ُو تاريخ آفرينبه تبريز بابک ُو نگار ُو                    

 خونهای سرخ ريخته شدهً خلق قهرمان آذربايجان پيروزمنتقل شد و به بهای                    

  سم روسيّه ی دست يافته بهبرخوردن با منافع استعماری امپرياليگرديد که با                    

 امپرياليسم انگلستان دست يافته به اعضای خود فروشسالحهای مدرن، و                    

 فئودالمنشبا شکست مواجه شد و ........ بدست ملّت فارس پارلمان قاجاری                    

  اه و امپرياليست پسند ومشروعه خو]و ارتجاعی پرور و مشروطه خوار و                    

 امروزه غاصب و غارتگر و الحاقگرا و اراده کش و جنايت آفرين[ سپرده شد                    
 ( يکی پس1925( و تورکان قاجاری)1923عثمانی )و به حکومت تورکان                    

  -همچون سّد شکست اينکه ديگر بار جرماز ديگری خاتمه داده شد و به                    

   به بخش بزرگی از آسيا نشوند، به تورکان حکومتناپذير مانع از نفوذ آنان                    

 قائل نشدند و االآخر. بيش از خرانباخته حقوق ملّی ای                    

 

 ط از سر  انقالب مشروطيّت شکست خوردهً مذکور چهل سال بعد نه فق                         

 گرفته شد، بلکه به انقالب ارضی نيز انجاميد و بعد از يک سال درخشش و                   

 شکوفائی، فدای منافع نفتی امپرياليسم روسيّه ی تزاری ی ماتيک خورده و                    

 قيمت ريختهکه به خلع سالح کنندهً ارتش ملّی بخش جنوبی آذربايجان شد                    

 شدن خونهای سرخ بيش از سی هزار فدايی ی آذربايجانی از تجارب کسب شده                    
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 بشود. آموخته                    

 

 به بند کشيده شدن ملّت و خلق آذربايجان باقی مانده در ايران امروزی،                         

 مانیطريق حيله های پارلبه شيوهً سرکوب و اشغال، بلکه از  اگر چه بخشا نه                   

 و به بند  هدف از الحاقگرائی( صورت گرفته است، والکن 1925)در سال                    

 کشيدن شدن ملل بداقبال و يا بالغ نشده نيز استثمار و غارت ملّی بوده است.                   

  ای ملّیدرآمدهو  نيروی کار انسانیحاصل يعنی ثروت و سرمايه اندوزی از                    

 ی خلقهای منسوب به ملل دربند بوده است و می باشد. ثروت های طبيعیو                    

 

 در رابطه با مسئلهً ملّی، بحث و دعوا بر سر سودجوئی کارفرمائی                          

 مهندس و)دکتر و و کار فکری  )کارگر(که ارزش "اضافی"ی کار يدی  نيست                   

 مثال چند صد و يا چند هزار کارگر و متخصص و کارمند استثمار کارمند(                     

 شده را غارت ميکند.                   

 بلکه بحث و دعوا  بر سر اينست که مثال سهميّهً ملّت فارس از دانشجويان                   

 .است که جنبهً محرمانه دارد بيش از هفتاد درصدشگاهها پذيرفته شده به دان                   

 -بيش سه چهارم درآمدبحث و دعوا بر سر سودجوئی کارفرمائی است که                    

 اش  بيش از بيست مليون آذربايجانی سکونت گزيده درآذربايجان های ملّی                   

 گمرکی و ماليات های بانکی وعوارض بهره های که باقی مانده در ايران                   

  غارتدولتی ميدهند، و يا بوسيلهً کارخانه جات دولتی استثمار ميشوند را                    

 -راه آهن، اتوبان، مترو، بنادر و بناو در اشکال مثال راه های شوسه،  کرده                   

 -رديفدولتی و تاًسيسات و کارخانه جات سرنوشت ساز های گردن کلفت                    

 -فرود سلسله، شده از کرج تا به تهران و اصفهان و يزد و کرمان و شيراز                   

 بيمارستانهای برخوردار از آالت سلسله گاههای نظامی کم و بيش مجهّز،                   

 از آالت تحصيل و پژوهش، چاپخانهههای برخوردار دانشگا سلسله تداوی،                   

 مراکز سلسله، وامهای صنعتیهای دولتی، مانوفاکتورهای برخوردار از                    

 فرهنگی و هنری و ورزشی و تفريحی و غيره ای که صدها ميليارد دوالر                   

 ايران انباشت کرده و بخشا نيز صرف سالحهایرا بلعـيده اند در فارسستان                     

  ملل دربند ميکنند که به قيمت تبديل آذربايجان"گلباران" کنندهً جنبشهای ملّی                    

  انقالببه گاوداری فارسستان، در فارسستان ايران زمينه را برای اقدام به                    
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 ممکن نيست.( بدون برده سازی ملّیآماده کنند.    )غارت ملّی  صنعتی                   

 و فرهنگ  بر سر آزادی زبان نژادی، ملّی، دولتی صرفابحث و دعوا                          

 بخون کسب کردهً آبا و اجدادی نيست.                   

 به منظور صرفا قدغن شدن زبان و فرهنگ بخون کسب شدهً مذکور، زيرا                   

 ه های ملّی، دشوار کردن انقالبات ملّی، سهل و آسان غيرت و اراد کشتن                   

 کردن غارتهای ملّی و طول عمر بخشيد ن به غارتهای مذکور است.                     

 چنانکه بتوانديعنی شوونيسم ملّت فارس نيز به مثل لنين و مائو و مواليان،                    

 خلقهای منسوب به ملل دربند را کشته، و رسيدن حقّ لّی غيرت و اراده های م                   

 به عمر به شرط  مذکورموکول کنند،  قيامت پاسيو کننده به حقدار را به                    

 خاتمه داده، و به عطای  فدراليسم نيز راضی ميشودقدغن کردنهای مذکور                    

 ر نهايت جز آزادی زبان و فرهنگ اخته شده چيز ديگریزيرا فدراليسم د                   

 -دول فدرال زير دست به علّت عدم برخور زيرانبوده است و نميتواند باشد.                    

 داری از ارتش ملّی خاص خود نيز قابل لغو و به گور سپرده شدن هستند.                   

 

 از درآمدهای  ثروت اندوزی فارسستانبر سر اينست که  بحث و دعوا                        

 ملّی و بويژه ثروتهای طبيعی آذربايجان به قيمتهای زير صورت ميگيرد:                   

 به قيمت تبديل شدن آذربايجان به گاوداری فارسستان ايران، -                   

 رديدن آذربايجانی باج ملّی پردازنده از  به قيمت محروم و بی نصيب گ -                   

 امکانات ماّدی و معنوی ايجاد کردهً باجهای ملّی ترک وطن  کرده،                   

 اشکالبه قيمت تبديل شدن آذربايجانی سلب هويت شده به بردهً ملّی در  -                   

 انترناسيوناليست(،~ بی وطن و هرجائی )بت پرست و مقلّد و قيّم پذير،                      

 انترناسيوناليست(، بی غيرت و لمپن ملّی که به~ بی وطن و هرجائی )                     

 (انقالبی درهر موردی انقالبی عمل ميکند) درد مبارزهً طبقاتی نيز نميخورد                     

  صورت ميگيرد.                     
 

 جهت تربيت دولت ملّت شوونيست فارسبحث و دعوا بر سر اينست که                         

 کردن بردهً ملّی نيز،                    

 مشغول تربيت کردن اراده کش هائی در اشکال در فارسستان ايران -الف                   

 های ملل غير فارس از بين خلقتحقير کننده و تحريف کننده گان تاريخ خلق                   
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 س دو بار برده شده است.فار                   

 -دولتی، فرهنگی ی خلق و ملّت آذردغن کردن زبان مادری، ملّی، قبا  -ب                   

 و بی اراده گی و در وجود خلق آذربايجان روح بی غيرتی نه فقطبايجان،                    

 بت پرستی و قيّم پذ يری می دمد،                   

 

 موجب بی بار شدن و خاک خوردن فرهنگ ملّی بخون کسب شدهً  نه فقط                   

 آذربايجانی ميشود،                    

 

 زبان  شپشی کردنضمن ممانعت از رشد و تکامل زبان تورکی، و  نه فقط                   

 آن می شود. تورکی بوسيلهً تحصيالت فارسی شده، موجب مرگ تدريجی                   

 )يعنی سّومين زبان مستقل و تکامل يافته جهان را  فدای سی وسّومين لهجهً                     

 هفتاد درصد بی سواد وآذربايجانی تقريبا  نه فقظزبان عربی ميکند(،                    

 ه و سينما ومنجمله روزناممصرف محصوالت  امکانماليات پرداز را از                     

 غيره ی مالياتخور بی نصيب و بی بهره ميکند، راديو و تلويزيون و غيره و                    

 

 تحريف تاريخ و فرهنگ تورکان تاريخساز و فرهنگ آفرين،  با -: بلکه                   

 ا به بالکان، ازحکومت کرده از ختن تبه ديدهً خر نگريستن به تورکان  با -                   

 آموخته به نصف جهان، به تورکان مدير و مديريّت، روسيّه تا به هندوستان                     

 آذربايجانی از آشنائی با تاريخ و فرهنگ ملّی خود و غيرهمحروم کردن  با -                   

 ستعدادهای فوق الذکر تلقيناآذربايجان نسبت به وجود ادر ذهن و روح خلق                      

 ی مورد نياز شوونيسم  زبونی و شرم ملّیايجاد کند که به  شّک و ترديد                     

 بپندارند که "خر"های حکومت کرده  بر "عاقلين"ملّت فارس منجرشده، و                      

 ند قيّم و سرپرست هستند و االآخر.غيره گويا نيازمنصف جهان و  )هاهاها(                     

 

 ، بلکه بطور يکجانبهنه متقابالچه تا مشروطه و چه بعد از مشروطه،                          

 -و ملّت فارس خدمات بسيار ارزنده و فراتورکان به فرهنگ و مدنيّت خلق                    

 دم که لعنت بر خودم باد!(موش نشدنی کرده اند. )"خودم کر                   

 ملّی خود  -است که ملّت فارس دشمنی نژادی به سزای خدمات مذکورشايد                    

 بر عليه نژاد تورک را به حّد اعالء خود رسانيده اسـت. زيرا:                   

 

 هنگ بی زباندغن کرده و فرقرشد و تکامل زبان تورکی  امکانفارس  -                   
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   کشته است.عمالو بی بار شده را                    

 -رشد و تکامل اقتصاد ملّی آذربايجان تبديل کرده به گاوداری فار فارس -                   

 عمال  کشته است.سستان ايران را                    

 

 است که  عمال کشتهغيرت ملّی ی آن بخش از تورکان را  فارس -                   

 شدن مثال  قلعهً ارک و امثال، از قربانی                    

 از بديدهً خر نگريستن به تورکان خدمت کرده به فرهنگ خلق فارس،                   

 از سلب شدن هويت ملّی از خلق و ملّت تورک،                   

 از تضعيف شدن شعور ملّی تورک نياًنديشيده به منا فع ملّی مورد غارت                      

 قرار گرفته،                   

 شده به ....  از بت پرست و قيّم پذير و هرجائی تربيت شدن تورک  تبديل                   

 خوشحال ُو خرسند ميشوند چه بساغيره نيز گورکن خود و غيره ُو غيره ُو                    

 ان خراشيده شود.مگر صورتشبی آنکه بر زبان بياورند،                    

 

 1325آذر  21رهرو بابک قطعه قطعه شده را در سی هزاربيش از  فارس -   

 تيرباران کرده است که قبال نيز مثال با انداختن جنازهً شمسی به دار آويخته و    

 محّمد خيابانی ميهن دوست بر روی  نردبان بسته شده به پشت کالسکه،   

 و گريانيده بود که در کارنامهً قتل عام نژادی خيابانهای تبريز را گردانيده   

 ملّت فارس نوشته شده است و افشا نشده باقی مانده است.    

 

 آفرينان آذربايجان، اگر نه تورک،بحث و دعوا  بر سر اينست که ارزش                

 دینژا -غارتهای ملّی و جنايتهای ملّی در آن صورتبلکه فارس می بودند،            

             مذکور هر گز بوقوع  نمی پيوستند.             

 

 ايران مذکور ارزش آفرينان متشّکل ازدر  بحث و دعوا بر سر اينست که                        

 کارگر )يدی و فکری( و دهقان و پيشه ورخلقها ]خلق متشکل از خدمتگذار و                    

 -اگرچه اکثرا در زير خط فقر و فالبازاری توزيع کننده است.(،  توليدکننده و                    

 ولی فارسستان ايران )ناشی از استثمار طبقاتی(،کرده و مينالند  کت زندگی                    

 شوونيستی ی سازمان دهنده و غارت کننده، -از داشتن دولت ملّی -                   

 )حافظ اراضی اشغال کرده و اموال غصبی( از داشتن ارتش ملّی شوونيستی  -                   

 از ملّی تربيت کردن خلق فارس که سرسختانه مدافع هويت ملّی و منافع -                   
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 ملّی ی خود است،                     

 در فارسستان ايران انباشت کردهچاپيده و از داشتن آنچه که از آذربايجان  -                   

  مثل آذربايجان غارت شده و آذربايجانی زيسته نه فقطو غيره و غيره  تاس                     

  شکر گذار خدائيست که از "آسمان" غارت بلکهنمی نالد،  فقر ملّیدر زير                      

 کرده و نازل نموده است )که بايد مصادره شوند(.                     

 

  -آذر بلکهچپاول کرده و ثروت ملّی اندوخته، ستان غارت و فارسي نهيعنی                      

 بايجان تاالن شده می نالد و ميگويد:                     

 -در آذر نسبتا مجهزی داشتم و بيمارانم رامن هم بيمارستانهای  ای کاش -                   

 بايجان بستری و تداوی ميکردم.                     

  نقلها را سهل و مقرون به صرفه ميکردم.ای کاش من هم داشتم و حمل و  -                   

 هشتاد ساله ايکه فقط صدها از اين ايکاش ها و آرزوهای بر باد رفتهً و                      

 قابل برآورده شدن بوده و خواهند شد.       بعد از کسب استقالل ملّیو فقط                      

 

   طبقهً کارگر و زحمتکشان بيش همچنانکهبر سر اينست که بحث و دعوا                         

  خودی ازعدم تحقّق انقالب صنعتی ضرر کرده و صدمه ديدهاز بورژوازی                    

 و در رنج و عذابند.                    

 بيش از بورژوازی آذربايجان از غارت ملّی ینيز خلق آذربايجان  همچنان                   

 مذکور صدمه ديده و رنج  ميبرد، که بعد از رهيدن خلق هر سرزمينی از                    

 سودهای ناشی از استثمار طبقاتی نه فقط غارت کننده است کهسلطهً استعمار                    

 -کّل درآمدهای ملّی مذکور در سر بلکه نميشوند(، )که به قبر پدرانشان برده                   

  را آفرينندگان خودبيگانه صرف و انباشت شده و زمينهای رهيده از اسارت                    

 بهره مند کرده و خواهند کرد. ايجاد کردهو فرهنگی ی  اقتصادی امکاناتاز                    

 

 نفع آذربايجان چيست از "اتّحاد"؟                                          

 نفع ملّی منظورست، نه قشر ُو افراد.                                          

 

 بحث ُو دعوا بر سر رهانيدن آذربايجان از دست شوونيسم ملّت فارس                         

 پدری خود )هاهاها(، و ن را ملکامپرياليست گزيده است که آذربايجا                   

 خلق ارزش آفرين و باج ملّی پردازندهً آذربايجان را رعايای ملّی ملّت خود                   
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 قلمداد ميکند که باج ملّی اخذ کرده، ادارهً امور و کسب علم و معرفت به                   

 خلق آذربايجان را غدغن کرده، "گناهکاران" بزرگسال ملّی -زبان مادری                   

 را به "فلک" بسته، "گناهکاران" خردسال را به پرداخت جرايم پولی                   

 محکوم کند که در دورهً  تحصيل ما معمول بود.                   

 منجمله آذربايجانی را به بردهً ملّی ی ملّت فارس ماندن،که  مگر ميشود                        

 کربال ميگذرد" و غيره  دعوت کرد؟!... "راه قدس از  ولی                   

 که به "دفاع" از حقوق ملّی خلق و ملّت فلسطين برخواست، مگر ميشود                        

 خود مثل اسرائيل و امثال ... متجاوز و الحاقگرا بود؟! ولی                   

 

  خودمختاری" آذربايجان مبارزهدر هيچ مقطع تاريخی برای " آذربايجانی                        

 نکرده است:                   

 برای آزادی و استقالل آذربايجان مبارزه کرده است و بس.  بابک -                   

 ايران را فدراليته کرد که در دست تورکان حاکم بماند. ستّارخان -                   

 ی خودمختاری، بلکه برای استقالل آذربايجان انقالبنه برا پيشه وری -                   

 کرد و به پيروزی کامل رسانيد.                      

  تشکيل ارتش ملّی ی حافظ  دست آوردهایبه  بطور رسمی و قانونی زيرا                     

 اًييد دول خارجی به آذربايجان از ايران را تا ت جدائیانقالب اقدام کرد و                      

 گرديد. روسيّهً خلع سالح کنندهتاًخير انداخت که ... فدای منافع نفتی ی                      

 سر افراشته از تبريز )قهرمان پرورآذربايجان  1356بهمن  29قيام ملّی  -                   

 -خودمختاری آذربايجان در چهارنه برای  (1357پايه گذار انقالب بهمن و                      

 چوب "ايران"، بلکه برای استقالل )آذربايجان( و آزادی )ملل دربند( از                     

 امپرياليست گزيده بود که با خونهایسلطه و اسارت شوونيسم ملّت فارس                      

 يد و تا پيروزی کامل به پيش برد ورسانسرخ تاريخسازانش به ثبت تاريخ                      

 مجددا با شکست مواجه گرديد. زيرا:                     

 جنبش ملّی آذربايجان با سودجوئی نادرست از تضاّدهای فئوداليسم -الف                     

 آزادی انقالب بهمن -شاهی و شيخی )جناح شريعتمداری(، شعار استقالل                     

 را به پيروزی کامل رسا نيد. زيرا:                     

 ايران را از دست امپرياليست شوونيست گزيده درآورد. -1                    
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 -رژيم شاه )که نماينده شوونيسم ملّت فارس و حامی کمپرادورهای خود -2                    

 فروش ملل غيرفارس بود( را خلع سالح  کرد و سرنگون ساخت و به                     

 زباله دان تاريخ ريخت.                    

 

 جنبش ملی ی پيروزمند آذربايجان مجددا شکـست خورد. زيرا: -ب                    

 شوونيسم ملّت فارس شکست خورده و بی سر و بی سلطنت گرديده نيز                      

 می در تضادّ يعنی جمهوری اسالبا زمينه سازی قبلی، شعار خاص خود،                     

 و تخاصم با منجمله حّق طالق را به پيروزی کامل رسانيد.                     

 تخت، بجایشاه، منبر  بجایتاج، خليفه  بجایزيرا که با پذيرفتن عّمامه                     

 -داسلطنت، روسيّه شوونيست گزيده و مسلّح کنندهً سپاه پاس بجایخالفت                     

 ران و خط دهنده بوسيلهً حزب توده و چريکهای فدائی)خط امامی( و غيره                    

 آمريکای شوونيست گزيده و مسلّح کنندهً قبلی و غيره، نمايندگان و بجای                    

  لحتغيرمصحاميان جديد خود را به ادای وظيفه و امداد طلبيد که بشکل                     

 به زن و ملل دربند خود  حّق طالقارزيابی کردنهای حيله گرانه از دادن                     

 " همان بکنند که با ملّت فارس آزادی -استقاللامتناع ورزيده و با شعار "                    

 کرده بود که کردند و با شکست مواجه ساختند.                    

 

 اصوال وآزادی" انقالب بهمن اگر شکست نميخورد،  -شعار"استقالل                        

 ميبايست که آذربايجان از ايران جدا ميشد. منطقا                   

 با استعمار و اسارت ملل دربند بود.        در تضاّد و تخاصمزيرا که شعارمذکور                    

 

 ، صرفا آزادی ملل دربند بود:آزادید انقالب بهمن از قص                      

 

 ]زيرا که طبق قوانين غيرقابل تغيير قرآن کريم، يعنی  آزادی زنان نبود -                   

 حمايت و پشتيبانی خطّ امامی های متشّکل ازطبق احکام دين اسالم مورد                      

 زنان از حّق قضاوت، )کمونيست نماهای فاشيست(،و "فدائی"  "توده ای"                     

 برادر، از حّق طالق و اوالد و غيره ایاز حّق شهادت و ميراث برابر با                      

 که جزو حقوق حضرت آدم هستند، برای هميشه بی نصيب گرديده اند.[                     

 

 ]مصادرهً امالک اربابی و موقوفه جات کاست مذهبی[ ين نبودآزادی دهاق -                   
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 آزادی عقيده و بيان و قلم و مطبوعات. زيرا آزادی اصول دموکراسی نبود -                   

 در تضاّد ابدی با قوانين غيرقابل تغيير احزاب سياسی و اجتماعات و غيره                     

 و تخاصم اسالمی مندرج در قرآن کريم ظالمين و شوونيستهای در تضادّ                      

 با حّق طالق بوده اند و برای هميشه غدغن گرديده اند که خط امامی های                     

 نيز واقف بدان بوده اند و می باشند. متشّکل از"توده"ای و "فدائی" و امثال                     

 

 به نفع کی "اقتصاد مال خرست"                                

 از ديد کی خر کننده رهبرست                                                             

 در ايران ماندن نه تنها هدرست                                 

 انباشت ضرر بر روی  ضررست                                                             

 گوش فارس غارتگر چونکه کرست                                

 خواهش و سخن بر او بی اثرست                                                             

 ستمگر سزاوار "چوب تر" است                                

 حرف آخر است. يا مرگ، يا استقالل                                                             

 

 (  گاوچرانهایاين همه را تقريبا کّل شخصيّتهای سياسی و رهبران )                         

 جريانات سياسی دموکرات نما و کمونيست نمای فارسستانی ی الحاقگرا                     

 ر شوند. ميدانند، ولی نگفته و نميگويند که مبادا خفته گان بيدا                   

 هستند.  خالص المخلص فاشيستزيرا به علّت تربيت شوونيستی خودشان،                    

 يعنی ريشه در فارسستان ايران داشته، مرزهای فارسستان و ايران را يکی                     

 داشته، بنامانگاشته، منجمله آذربايجان باقی مانده درايران را ملک فارس پن                   

 -و غيره، پرچم الحاقگرائی افرا "اتّحاد خلقها" و "کارگران جهان متحد شويد"                   

 شته، بر سر خلقهای غيرفارس کاله گذاشته، بهر سهل و آسان کردن غارت                   

   رداشته اند. ملّی ی ملل دربند ملّت همتبارشان تخم بردگی کاشته و ب                   

 از هشتاد سال قبل مشغول تربيت کردن بردهً ملّی در اشکال ضّد ملّی   زيرا                   

 ( جهت تثبيت و حفظ وضع موجودجهان وطنی، هرجائی، انترناسيوناليست)                   

 "سوسياليسم" و  در جوامع چند کشوری مورد نظر بوده، و مادر ما را بنام                   

 را منجمله اين چنين  همديگر ملّی -جنايات نژادی "دموکراسی" گريانيده و                   

 تکميل کرده اند و ميکنند:                   
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 درشکل شاه تبديل شده به شيخ، و يا درشکل گاوچرانهای جريانات  يکی                        

 )ناسيونالـيست(  سياسی دموکرات نما و کمونيست نمای مذکور، تواًم با ملّی                   

 تربيت کردن خلق فارس همتبارشان، در ضمن مثال زبان خلقهای غير فارس                   

 -ايران چند ميلّتی، بنام متّحد و تک زبانی شدن پرولئتاررا )بنام تک ملّتی شدن                    

 و بيمار گرديده و غارت شدهاز اقتصاد ملّی ی يای فارس و تورک رنج برده                    

 ( با توّسل به حيله های مختلفی قانونا و يا عمال غدغن کرده بيکار صادرکننده                    

 و ميکند که بردهً ملّی )خودفروش( تربيت کرده و لذت ملّی برده و ثروت ملّی                   

 اف ملّی خود قرار بدهند.زايانده و مورد استفادهً انکش                   

 است که منجمله ميگويند: جهت قول زدن و گمراه کردنيعنی                    

 از نوع   الحاق طلبی ی ماما ملّی "نيستيم". مسئلهً ملّی مسئلهً ما "نيست".  -                   

 را! آراز بالتاجی(،"پرولتری" است )مرگ بر پرولئتاريای فرضی الحاقگ                     

 سرمايه گذاری سر و کاری "نيست". زيرا در داخل  محل و مکانما را با  -                   

 مثل آب کوچيدنايران )چند سرزمينی( برای خلقها حّد و مرزی "نيست"،                      

 ن و آزاد است.خوردنست، جستجوی کار مثل سير و سياحت سهل و آسا                     

 مکاندعوای ما بر عليه استثمار طبقهً کارگر بوسيلهً سرمايه است، و نه  -                   

 . به سرمايه و محّل سرمايه گذاری نياًنديشيد که اقتصاد مالسرمايه گذاری                     

 (. سرمايه همسان خرست )همچنانکه خمينی فاشيست و شوونيست ميگفت                     

 است. روح خود را تميز کنيد )هاهاها! آراز بالتاجی(. يعنی: ماّده "کثيف"                     

 مانند هيتلرهاهرجائی شويد که به استقالل ملّی نياًنديشيد. وگرنه  -1                    

 ميشويد.  راز(آ - حق کش و انگل رشد و تکامل= فاشيست )                         

 -وگرنه تجديد تقسيم ايران صورت گرفته، و دولت ملّت فارس از آذر                         

 بايجان باقی مانده در ايران رانده شده، و آذربايجان پرولتاريای تورک،                          

 )هاهاها! آراز بالتاجی(. بورژوازی تورک آذربايجان ميشود مستعمرهً                          

 -( تربيت بکنيد که ايرانضّد ناسيوناليست )ضّد ملّیخلق تورک را  -2                    

  انترناسيوناليست، هرجائی، بی غيرت و لمپن ملّی،وطنی،  -وطنی، جهان                        

 خلق آذربايجان بسيج و متّحد کردنکه بت پرست و قيِّم پذير تربيت شود                         
 شود. ممکن و ميّسر وسهل و آسانملّی گرائی )استقالل خواهی(  بر عليه                        
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 زبان ملّی ملل غيرفارس ايران چئد ملّتی، ديگری به منظور قدغن کردن                        

 -رسمی )دولتی( نشدن زبان ملل غيرفارس است که ايران چندو يا به منظور                    

 " تک کشوری" می نماياند که گويا و ملّتی و چند کشوری را "تک ملّتی"                   

 زبان تک ملّت فرضی نيز زبان فارسی است.                   

 که ايران مذکور فارسستانی پيدا ميشوندو يا جريانات سياسی کمونيست نمای                    

 تی و چندخلقی ارزيابی کرده، علنا و عمال فاشيسترا بی شرمانه تک ملّ                    

 بودن خودشان را به نمايش ميگذارند و نميگويند که ملّت به قوم بالغ شده ای                   

 اتالق ميشود که بالقّوه )ماهيّتا( قادرست روابط سرمايه داری را حاکم بکند.                   

 خاّص تشکيل بطور ازی هر قومی بطورعام و قشر تجاری آنزيرا بورژو                   

 ديگر آن قوم نيز قمرهای اصلی هر ملّتی است که اقشار و طبقاتدهندهً هستهً                    

 -خدمتگذار ملّت خودی هستند )همچنانکه بورژوازی و پرولتاريا مثل حلقه                   

 هستند که بدون يکی، ديگری نميتواند وجود داشته باشد(. های زنجيری                    

  راه و دانشگاه و بيمارستان و غيره،يعنی با پرداخت مالياتهای تبديل شده به                    

  صنعتی ی تغيير دهندهً شيوهً توليد وزمينه را برای سرمايه گذاری تجاری و                    

 شيوهً تفکر آماده ميکنند که ملّت مذکور در صورت خودفروشوهً زندگی و شي                   

  تجاريش، نه فقط قادر به سازمان يابی نميشود، بلکه خود بهبودن بورژوازی                    

 بردهً ملّی، و کشورش به مستعمرهً ملّت شکل و سازمان يافته و حاکم شده                    

 تبديل ميشود.                   

 

 -فالن دانشمند آمريکائی و اروپائی و آسيائی و آفريکانتيجتا، نه با درک و فهم                     

 ئی ی مغشوش کنندهً اذهان، بلکه با همچون درکی از ملّت می توان ملّت را                   

 شناخت و دردهايش را مدوا کرد.                   

 نيستيم که ديگران ما را تعريف بکنند، بلکه نابادمجبعبارت ديگر، ما نيز                    

 آموخته ايم و ميدانيم که درد دندان را کسی می فهمد که دندانش درد ميکند.                    

 

 ملّیبا اين توضيح که هر ملّتی با سرزمين ملّی و زبان ملّی و فرهنگ                         

 و اقتصاد ملّی ی خاّص خود معيّن و مشّخص ميشود، الزم به گفتن است                   

 که در ايران چند کشوری و چند ملّتی مذکور، ملّت حاکم بر ايران داريم،                   

 ملّت ايران، زبان ايرانی، فرهنگ و موسيقی ايرانی نداريم. ولی                   
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 ان چندملّتی در حّد ايران ملل اير سرزمين ملی ی هيچ يک از زيرا                   

 :چند سرزمينی امروزی نيست )جناب آقای ف. عالالدين!(. نتيجتا                   

 تک ملّتی ارزيابی کردن ايران چندملّتی به معنی نفی وجود خلقها و  -الف                   

 ملل غيرفارس و متعلّقات مربوطه است.                          

 تک کشوری ارزيابی کردن ايران مذکور به معنی متجاوز بودن و     -ب                   

 دفاع کردن از متجاوزين است.                          

 ملّت فارس متجاوز و محصوالت سياسی آن، ايران را تک ملّتی و تک                 

 ارس ارزش آفرين و باج ملّی پردازندهکه خلقهای غيرف مي نمايانندکشوری                  

 عقب ماندگيهای دهها سالهً اقتصاد ملّی وو به علل  مکان سرمايه گذاريهابه                  

  غيرهً آذربايجان و امثال از فارسستان ايران نياًنديشند.                 

 ّل درآمدهای گمرکی و عوارضيک چهارم کبيش از  نياًنديشند به اينکهيعنی                    

 درآمدهای موسسات خدماتی )پستو مالياتهای مختلف و بهره های بانکی و                    

 و تلگراف و امثال( و صنعتی )نيروگاههای برق و امثال( و کارخانه جات                   

 د کننده و پردازندهً بهره هایدولتی، به ساکنين آذربايجان )آذربايجانی تولي                   

 بانکی و گمرکی و ماليات های مختلف( تعلق دارند که به همراه ثروتهای                   

 کشوری خودشان )معادن آذربايجان باقی مانده در ايران که بوسيلهً دولت                   

 ری ميشود( غارت ميشوند. فارس ساالنه صدها مليارد دوالر بهره بردا                   

 

  به علّت فاشيست بودنشانکّل محصوالت سياسی ملّت فارس متجاوز                         

 از چندگانه بودن اقتصاد ملّی ی ايران چند کشوری نه فقط سخنی نرانده اند                   

 آذربايجانی به فارسستان ايران مثال کوچ بيش از ده مليون بلکهو نميرانند،                    

 -عوضی و نامشّخص، يعنی با سرمارا نه با مسئلهً ملّی، بلکه با دادن آدرس                    

 يه داری توضيح داده اند و توضيح ميدهند که يقهً دولت ملّت همتبارخود را                    

 برهانند که،                   

   تبديل شدن آذربايجان به گاوداری فارسستان ايران،  به قيمت -                   

 و تکامل نيروهای مولّده ی تغير و تکامل دهندهً زيربنایعدم رشد  به قيمت -                   

 روبنای سياسی و حقوقی و ايدئولوژيکی و فرهنگی سرزمينهایاقتصادی و                      

 غارت شده ... در فارسستان ايران ثروت اندوزی بکنند.                     
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  به علت فاشيست بودنشان سياسی ملّت فارس متجاوزمحصوالت  کلّ                         

 است که ناسيوناليسم حّق طلب و انقالبی ی خلق و ملّت آذربايجان را با                   

 " ارزيابی ميکننداز يک قماشناسيوناليسم ارتجاعی و فاشيستی هيتلرها "                   

 که خوش باوران شکل گرا را به تور انداخته و صيد کرده و کباب بکنند.                   

 ملّت فارسها با صدور سرمايه ميکنند،  امپرياليستبعبارت ديگر، آنچه را                    

 امپرياليست گزيده همانها را با حيل عوامفريبانه، و زور سر نيزه ميکند.                    

 حيله گذاری و جهل گذاری و استبداد گذاری يعنی نه سرمايه گذاری، بلکه                   

 دارد. ...  باجگيری ملّیکرده و بهره برداری ميکند که جنبهً                    

 

 به وجود  ارتجاعی شده و جهانی گرديده و خاتمه بخشيده يکی سرمايه را                        

 و انقالبات ملّی ی خاتمه دهنده به سلطهً  غارت ملّی و غيره نمايانيده،ملل و                    

 ملل غارتگر و الحاق طلب را به گذشتهً سپری گرديده مربوط ساخته، و                    

 و سگرائیعقب ماندگی و واپ نشانهً انديشيدن به منافع ملّی و استقالل ملّی را                    

 )هاهاها(و موجب  درد سر "طبقهً کارگر" شدن  )هاهاها(،ارتجاعی بودن                    

 را نيز نه به ارزيابی ی امپرياليستی و شوونيستیارزيابی کرده، و همچون                    

 بهحساب عدم درک درست خود، نه به حساب تربيت شوونيستی خود، نه                    

 حساب نوکری خود، بلکه به حساب طبقهً کارگر و مارکسيسم ميگذارد.                    

 در حالی که:                   

 )يعنی فاقد بورژوازی و کارگر صنعتی یدر جوامع ماقبل سرمايه داری  -الف                   

 رژوازی کمپرادور ارتجاعی شده اند و بس.بو، سرمايه های ماشين ساز(                             

 -به دم سرمايه های امپريازيرا سرمايه های قشر مذکور با تبديل شدن                           

 مولّده ی تغيير و تکامل دهنده واز رشد و تکامل نيروهای  مانعليستی،                           

  مليونها دهقان و پيشه ور و کسبهده اند، و نه سرمايه های تاريخساز ش                          

 تحقق انقالب بورژوائی ی صنعتی کننده و مستقلکه در امر پيروزی و                           

 نفع حياتی دارند.کننده و پرولتريزه کنندهً جامعهً ماقبل سرمايه داری خود،                            

 -جهانی نشده است که  شامل سرمادر جهان امروزی هيچ  سرمايه ای   -ب                    

 يه های امپرياليستی نيز بشود.    
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 شده ی امپريا ليستی سودهای حاصله از نيروی کارزيرا سرمايه های صادر                   

 -امپريا -در جوامع ملّی غارت کرده و در نهايتخارجی را ارزان بازارهای                   

  که هر روز غنی تر و شکوفاتر شده، و بهانباشت ميکنند  ليستی خاّص خود                  

  طول عمر امپرياليسم از بازارهای خارجی مذکور،وسيلهً ديوارهائی به بلندی                   

   امپرياليستی خود جدا بوده و بوسيلهً دول ملّی و ارتشو نيز از جوامع رقبای                   

 ملّی ی خاّص خودشان اداره شده و محافظت ميشوند.های                   

 يعنی سرمايه های امپرياليستی دراشکال تأسيسات صنعتی و کارخانه جات                  

 که جهانی و يا ّملی شوند. به علّت سرمايه بودنشان فروخته نميشوندمونتاژ                   

 تجديد تقسيم جهان و جنگهای جهانی ی سرد وو  غارت امپرياليستی وگرنه                  

 گرم ناشی از آن رخ  نميداند و ريشه کن ميشدند که نشده اند.                  
 

 در جهان پر از مبارزات ملّی، انکار وجود ملل و انکار استثمار ملّی و -پ                  

 تعّجب انگيزمبارزات ملّی البته ی ملّی و غارتهای ملّی ی موجد تضاّدها                       

 منکر ماّده را تجروبه  )اسقف انگليسی(. زيرا ما نيز جورج برکلی نيست                       

 کرده ايم.                       

 جنبشهای ملّی خلقهای منسوب به ملل دربند ملّت فارس جهت محکوم کردن                        

  -تعجبارزيابی کردن ايران چندملتی نيز  هيچ ملّتیامپرياليست گزيده،                        

 ارزيابی کنندگان ايران چندملّتی را تک ملّتی. زيرا انگيز نمی تواند باشد                       

 نيز تجربه کرده ايم.                       

 ابی کردن ايران چندملّتی، آنان را متعّجب خواهد کرد کهارزي هيچ ملّتی                       

 -که "مار را به دست سيّد احمدها )گاوچرانهای کمونيست خواهند فهميد                       

 شوند. تف باراننمای فارسستانی( ميگيرند" که بايد ...                        

 ؟شکيالت فارس سياسیتکدام                                    

 ذرهّ ای بو برده از دموکراسی؟                                                          

 تورکی را نکرده فدای فارسی؟                                   

 زده  در کالسی؟ غارتحرفی از                                                           

 >>>تو فاشيست هستی ای فارس سياسی                                     

 بهر قائم شدن ... محتاج لباسی.                                                          
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   مذکور، تضاّد عمده را تضاّد "کار و سرمايه" ارزيابیديگری درايران                         

 به غارت ملّی و عواقب ناشی بورژوائی پايان دهندهبه انقالب  نهميکند که                    

 "سوسياليستی" انديشيده شود که کلکی ماتيک خوردهبه انقالب  بلکهاز آن،                    

 است.                    

 فاقد پرولتاريای صنعتی )ماشين ساز(زيرا انقالب سوسياليستی درجوامع                    

 ابل تحقق نمی باشد، و بعلّت قابل تحقّق نبودن مذکورست کهق مطلقا و ابدا                   

 بر شوونيسم ملّت حاکم هم خطرساز نبوده و بلکهبر طبقات حاکم،  نه فقط                   

 مفيد نيز بوده است و خواهد بود.                     

  هرز و پاسيو کنندهً ، گمراه و منحرف کننده ،مشغول و سرگرم کنندهزيرا                    

 دموکراتيک تاريخا ضرورت يافته است. -نيروهای انقالب ملّی                   

 

 مادر نظام سرمايه داری                                  

 کارگر ماشين سازست که نداری                                                         

 نظام سرمايه داری خودکفاست                                  

 سهم مونتاژ کننده جور و جفاست                                                         

 کارگر ماشين نميسازد ای يار                                   

 کارگر سالح نميسازد ای يار                                   

 که درآرد از دست سرمايه دار                                                         

 

 مصرف بلکهسازنده و سرنوشت ساز،  نهخلقهای ماها، بيخود نيست که                         

 کننده و مقلّد و خرافی و غيره باقی مانده اند.                   

 د نيست که جامعهً ماها ماقبل سرمايه داری، و رژيم های سياسیبيخو                        

 جامعهً ماها نيز قرون وسطائی باقی مانده اند.                   

 زيرا بعلّت پايان ندادن به درک موالّئی از قضايا،                   

 ر می پندارند که بامصرف کنندهً ماشين را پرولتکارگر مونتاژکار و  -الف                   

 مصرف کنندهً ماشين و تراکتور فرق ماهوی ندارد.پيشه ور و دهقان                           

 -سرمايه های کمپرادورها، و سرمايه داری و رشد اقتصاسرمايه را با    -ب                   

 ند و االآخر.دی را با حجم مبادالت تجاری توضيح ميده                          
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 ،تغذيه گرداننده و خط دهندهً پشت پرده ایرنگارنگ ای زيرا که کمپرادوره                   

 اربابان جريانات سياسی مذکور بوده اند و می باشند که عارف از اشاره                    

 می فهمد و نتيجه گيری می کند.                   

 

 ر و اهانت کننده،)متجاوز و غارتگر، تحقييکی الحاقگرائی ملّت فارس                         

 "اتّحاد" خلقهای ملل به نفعرا  غيرت و ارا ده کش و جنايت آفرين و غيره(                   
 "پرولتاريای جهان متّحد شويد" نمايانيده به نفع مختلف ايران چند سرزمينی،                   

 و نمی گويد که،                   

  -ان جهان متّحد شويد" به معنی هم کشور شدن مثال روسيّهً استا"کارگر -1                  

 لينی با چين مائوئی نيست، به معنی هم کشور شدن مثال آذربايجان )که                       

 اشغال گرديد( با روسيّه ی  1920مستقل شد و در سال  1918در سال                        

 ينی )لنينيسم تن داده به استقالل فنالندی مو طالئی، نه ترک کلّه سياه(لن                       

 در مبارزات طبقاتی و استقالل ملّیو غيره نيست، بلکه پشتيبانی همديگر                        

 تاريخا ضرورت يافته است.                       

 

 حاد"؟بايجان چيست از "اتّ نفع آذر                                           

 نفع ملّی منظورست، نه قشر و افراد.                                           

 

 مابين دو کشوری که يکی ديگری را غارت و چپاول می کند، تحقير و  -2                  

 قادر به دفاع ازتوهين و بی حرمتی می کند، غيرت و اراده  ميکشد که                        

 دّرهً و  کين ملّیناموس ملّی و هستی ملّی و منافع ملّی خود نباشد، ...                        

 -غارتگران ملّی، غيرت و اراده وجود دارد که جز با خون بسيار عميقی                       

 ت. کشان ملّی، با چيز ديگری قابل پر شدن نيس                       

 مزهً تلخ غارتهای ملّی و تحقير و توهين های ملّی یزيرا خلق آذربايجان                        

 ديده از عقب مانده گيهای (بخشا جبران ناپذير)عمال چشيده را، صدمات                        

 بهوح انتقامجوئی، دهها سالهً آذربايجان از فارسستان ايران را ... به ر                       

 نيروی دگرگون کننده تبديل کرده است. بهآگاهی خط دهنده،                        

 صد افسوس که سالحش تبرست.                       
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 آذربايجان حاملهً استقالل و يکپارچگی خود است.                                                                                  

 

 بهر چاپيدن هرجائی کرده بود                                   

 که مادر نبيند از فرزندش سود                                                            

 ما بعد از وطن مسئول جهانيم                                   

 گر تجاوز بشود ... ميرهانيم                                                            

 

   -مکاتب کهنه و جديد برده سازی و لمپن"خوش" بحال کرها و کورهای                        

 -استالين خودفروش و مدافع منافع شولنين تزارزاده و  هم هنوزپروری که                    

 قبلی را "کمونيست" ميپندارند.ونيستی روسيّهً ماتيک خورده و سرخ گشتهً                    

 يعنی:                   

 با استقالل 1920ميپندارند که در سال لنين اشغاگر و فاشيست را کمونيست                    

 فرهنگیملّی بخش شمالی آذربايجان همان کرد که يئلتسين با خودمختاری                    

 چچنستان ديروزی کرد.                   

 -"طبقهً کارگر" و "سوسيااستالين ضّد تورک را کمونيست ميپندارند که بنام                    

  اشغال شده بوسيلهً لنينخاک آذربايجان  بيش از يک چهارم نه فقطليسم"                    

 را تقديم داغستان و گرجستان و ارمنستان نازله از آسمان کرد،                   

 را با خلع سالح کردن فدای ارضی بخش جنوبی آذربايجان -ملّیانقالب  بلکه                   

 يک خورده( کرد. منافع نفتی روسيّهً امپرياليست )مات                   

 طبقاتی و استثماراستثمار  اينکه کمونيست دشمن آشتی ناپذير هر گونه غافل از                    

 ملّی است.                   

 امپراطوری روسيّه، ساکنين شهر 1897اينکه طبق آمار دولتی  غافل از                   

 تورک. 77.441ارمنی و  55.141و روس  3.313از ايروان متشکل بوده                    

 کتاب زير مراجعه شود. 31در اين مورد به صفحه                    

 

THE AZERBAIJANI TURKS 

Power and identity under Russien Rule 

AUDREYL- ALTSTADT 
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 آذربايجان حاملهً استقالل و يکپارچگی خود است.                                                                                  

 

 -ناآگانه لنين اشغالگر و فاشيست و استالين خودهمانهائی که آگاهانه و يا                         

  گاوچرانهای امروزه نيزضّد تورک را "کمونيست" می پنداشتند، فروش و                    

 و "دموکرات"مرتجع و شوونيست و فاشيست ملّت فارس معلوم الحال را                    

 می پندارند، گاوچرانهائی که، "کمونيست"                   

   داری باقی ماندن کشورهایبرای گاو ايران"تماميّت ارضی" خواستار -الف                   

  "حّق تعيين سرنوشت به معنی استقالل کاململل غيرفارس بوده اند که                           

 يعنی جنبهً دکوری دارد و. حقّی از نوع لّق استملل" مورد نظرشان                           

  يئلتسينی ُو امثال است که آذربايجانينی ُو نه اجرائی. يعنی از نوع  لن                          

 کردند که درسی برای آينده گان، و چچنستان ديروزی تجروبه 1920                          

 خود و ديگران همدرد و همسرنوشت خود شوند.                          

 تابع تحقّق انقالب سوسياليستیدر ايران چند کشوری را حّل مسئلهً ملّی    -ب                   

 تا قبل از ضرورت يافتن و متحقّق شدنميکنند که  قيامت پاسيو کنندهو                           

 سرمايه های بی نصيب شدهو  طبيعیغار ت ثروتهای معجزهً مذکور،                           

  آذربايجان بوسيلهً فارسستان ايران ی ملّیدرآمدهاو  از وامهای صنعتی                          

 ادامه يابد.                          

  منجمله خلق آذربايجان را لنينيست  ايران چندملّتی و چندکشوری نيزدر    -پ                   

 یتربيت می کنند که دارای دولت مستقل و ارتش ملّی حافظ انقالب ملّ                           

 و منافع ملّی خاّص خود نشود که در فرصتهای مساعد مادرش را بنام                          

 "سوسياليسم" بگريانند.                          

 

 نتيجتا بايد گفت که مانند آنان به معنی ملّی بودن بايد که ناسيوناليست و                           

 فاشيست نبايد بمثل آنان شد که متجاوز و الحاقگرا و ولیيهن پرست شد، م                   

 )حق کش( و جنايت آفرين و بی شرم و بی شرف و دروغگو و تحقير کننده                    

 و توهين کننده و غيره هستند. بعـبارت ديگر:                   

 -رای دولت ملّی، ارتش ملّی، پرچم ملّی، يکپارهمانند آنان مذکور بايد دا -1                  

 دولتی و غيرهً خودی شد. -ملّی -چگی کشوری، زبان نژادی                       

 تبديل کرده اند، زبان   قاتل زبان تورکیهمانند آنان که زبان فارسی را به  -2                  

 شيست را در آذربايجان بايد کشت و طعمهً ملّت فارس شوونيست و فا                       

 سگان کرد.                       
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 و يکپارچگی خود است.آذربايجان حاملهً استقالل                                                                                   

 

   طالب ملّی بودن برای خود، ولی طالب ضّد ملّینبايد همانند آنان شد که  -3                  

 و هرجائی شدن برای ديگران هستند.                       

 نبايد همسان آنان شد که نوازندهً آذربايجانی را ايرانی معّرفی ميکنند، -4                  

 آذربايجانی ی وی نواخته را نه موسيقی ی ايرانی،در حالی که موسيقی                       

 بلکه بدرستی موسيقی آذربايجانی می نامند.                      

 که تورکان نه ايرانی، بلکه تورانی های حکومتآگاهند  نه فقطزيرا آنان                       

 عاقل و واقفند که اربابان نه بلکههستند،  )فارس گزيده(باخته به انگليس                       

 به زبان و فرهنگ و موسيقی بردهً ملّی، بلکه جهت ثروت اندوزی در                       

 فارسستان ايران، به ثروتهای ملّی و درآمدهای ملّی ی بردگان ملّی، و                      

 به روح مرده و بی غيرت شده و خر گرديده، و به جسم )نيروی کار(                      

 زنده و فعال و ارزش آفرين برده گان ملّی نيازمندند.                      

 بيداری ملّی بردگان ملّی را، برای طبق علل و داليل فوق الذکر است که -5                 

  -بردگان ملّی در رکاب خود را به منابردگان ملّی را، جنگيدن خود شدن                       

 خطرناک دانسته، و مضر و خطرناکفع استعماری ی ملّت خود مضر و                       

 غيرطبقاتی و "اتّحاد" خلقها و کارگران جهانبودن مذکور را با اومانيسم                       

 جنگيدن برای کسب استقالل ملّی را بنوعیح ميدهند که انديشيدن و توضي                      

  در ديگران ديدن، و ديگران را بنام خودفاشيستی بنمايانند که جز خود را                       

 ناميدن، چيز ديگری نبوده است و نميتواند باشد. زيرا:                      
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 فاشيست کيست؟                                   

 )تن ها کاغذ الزم نيست(                                               

 

 شوونيست که باشدآنست فاشيست                                

 ناسيوناليست حق طلبست، شوونيست نيست                                               

 فاشيست آنست که شرم از دست نهد                               

 ايران را "تک ملّتی" جلوه دهد                                                                

 که الحاق طلبست فاشيست آنست                               

 ضّد استقالل تورک ُو ... عربست                                                                

 فاشيست آنست که گويد: "مثل زن،                               

 من"  ملل ديگر زييند در بند                                                                

 فاشيست آنست که انديشد به الحاق                               

 نخواهد بر اسيران حّق طالق                                                                

 فاشيست آنست که الحاق طلبی را                               

 نگارد به "نفع" ... پرولئتاريا                                                                

 فاشيست آنست که گر بدهد حقّ                                

 ندهد حقّی به جز از نوع لقّ                                                                 

 ع استعمارفاشيست آنست که به نف                               

 <<<  خلق خود را برده ميکند دوبار                                                       

 فاشيست آنست که به خلق دربند                               

 نخواهد بهر استقالل بجنگند                                                                 

 فا شيست آنست که غيرت ميکشد                               

 <  گوسفندش ميکند که بدوشد                                                            

 فاشيست آنست که بدون علل                               

 حقير ُو توهين ميکند به مللت                                                                

 فاشيست آنست که با "تورک خر" گفتن                               

 انديشد به غيرت ُو اراده کشتن                                                                

 فاشيست آنست که با سلب اراده                               

  به استثمار ملّی شکل داده   )مستعمره کرده >(                                             
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 فاشيست کيست؟                                                                                                                           

 

 فاشيست آنست که ميزند گردن                                

 حقّی گر بخواهند به ملل و زن                                                                       

 فاشيست آنست که به تبعيض انديشد                                

 زبان ُو فرهنگ ملّی می کشد                                                                

 فاشيست آنست که به جهل برده است                                

 فارسی را قاتل تورکی کرده است                                                                

 فاشيست آنست که گرديده دشمن                                

 با "استقالل" ُو "آزادی"ی بهمن                                                                

 فاشيست آنست که بهر ... تورکمن                                

 تربيت ميکند خلق بی وطن                                                                 

 فاشيست آنست که ميکند ... شيون                                

 که چرا يکپارچه گرديده ... يمن                                                                

 فاشيست آنست که گرديده مريض                                

 منطقا نيز انديشد ّضد ُو نقيض                                                                 

 فاشيست آنست که عقال نيز کرست                                

 خواهش ُو سخن بر او بی اثرست       

 فاشيست آنست که بايد بميرد                                

 تا که حقدار حّق خود را بگيرد                                                                 

 فاشيست آنست که باشد شامل او                                

 يکی از اين همه ... خصلت بد بو.                                                                
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 گر حقيقت ترس نيستی افشا کن!
 )آگاهی ميکاهد از پستی ی دون(                                              

 

 )مادر ما را به نام "سوسياليسم" گريانيدند(                                          

 گردانيدند( ضّد ملّی )بهر غارت ملّی . . .                                           

 

 فارس "چپی" دنبال گاو ُو ميش است                                            

 بفکر يکپارچگی های پيش است                                            

 در حاليکه قيّم قوم خويش است                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" نگفته فرق شان چيست؛                                            

 دربند شوونيست نيستناسيوناليست                                             

 ضّد حق طلب بودن به نفع کيست؟                                             

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" دشمن غيرفارس است                                            

 نسبت به زبان تورکی وسواس است                                            

 )استقالل ملل دربند(   دشمنانه به استقالل حّساس است                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" عقل تو را ربوده                                            

 شعور ملّی ی تو را زدوده                                            

 گفته دعوا بر سر زبان بوده                                            

 "چپی"!لعنت باد بر تو هم ای فارس                                             

 

 فارس "چپی" ما را خلع سالح کرد                                            

 شعور ملّی ی ما را تباه کرد                                            

 يعنی پيشروان ما را گمراه کرد  >                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            
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 ن!گر حقيقت ترس نيستی افشا ک                                                                                                       

 

 فارس راستی هرجا چاره نيافته                                            

 فارس "چپی" به داد وی شتافته                                            

 بنام "دوست" کار دوستان را ساخته                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" شعور ملّی خورده                                            

 شعور هر که را خورده است مرده                                            

 ه بردهفارس راستی هم غارت کرد                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" بنوعی نفوذی است                                            

 چو فارس راستی مّکار ُو موذی است                                            

 کارش خر کردن ُو پاالن دوزی است                                              

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" قويتر از راستی است                                            

 وعی دارای خواستی است          زيرا بن                                            

 خواستی که تهی از حّق ُو هستی است                                            

   لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 تهفارس "چپی" لمپن ملّی کاش                                            

 فارس راستی محصولش را برداشته                                            

 در فارسستان قوم فارس انباشته                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" کی را آگاه ساخته؟                                                

 به فرق کرمان ُو خوی نپرداخته                                                  

 چونکه کرمان برده، اردبيل باخته                                                

 اد بر تو هم ای فارس "چپی"!لعنت ب                                            
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 گر حقيقت ترس نيستی افشا کن!                                                                                                       

 

 فارس "چپی" به فکر فارسستان است                                            

 که درآمدش از ... آذربايجان است                                            

 از ملل غير فارس ايران است                                            

 تو هم ای فارس "چپی"! لعنت باد بر                                            

 

 فارس "چپی" ماترياليست ناب است                                            

 بهر فارسستان خواهان "کباب" است                                            

 به جهنّم ... االحواز در عذاب است                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" هشتاد سالست نخفته                                            

 چيزی از تضاّد ملّی ... نگفته                                            

 هر چه جبرا گفته بزودی روفته                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 فارس "چپی" به باکو بيگانه است                                            

 دشمن پرستی کاره ديوانه است                                            

 خود پرستی کاره عاقالنه است                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 ُو ملّی است شوونيستفارس "چپی"                                             

 محصولش تورکان فکرا سلّی است                                            

 که به قوم فارس بردهً ملّی است                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            

 

 است چيستفارس "چپی" ميداند سي                                            

 نفع اقتصادی در رياست چيست                                            

 وظيفه ی حيله ُو کياست چيست                                            

 لعنت باد بر تو هم ای فارس "چپی"!                                            
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 دوست تورک تورکست                                        
 

 دوست تورک تورکست، نه اهل ديانت                                     

 کرده؟مگر فارس به تورک خيانت ن                                                         

 تورکان را تاريخا نبوده حريف                                      

 مگر فارس تاريخ را تحريف نکرده؟                                                         

 چرا بی نا م شده تورک نامدار؟                                      

 مگر فارس تورکان را انکار نکرده؟                                                         

 بهر نفی ی ملل ناميده ... "دون"                                      

 مگر فارس بهمن را واژگون نکرده؟                                                           

 موالّ ميجنگيد، نه تبار          ستّار با                             

 مگر فارس ستّارخان را خوار نکرده؟                                                         

 چرا عاقل کمترست، جاهل بيشتر؟                                      

 ترکان را کشتار نکرده؟مگر فارس                                                          

 دولت را ميکشند که شوند قيّم                                      

 مگر فارس تورک را يتيم نکرده؟                                                         

 بهر اينکه کند به تورک خدائی                                      

 مگر فارس تورکی زدائی نکرده؟                                                         

 زبان ناموس است ُو غيرت ملّی                             

 مگر فارس تورکی را سلّی نکرده؟                                                         

 ر خودش درده         سهم برده از کا                             

 مگر فارس تورکان را برده نکرده؟                                                         

 ای آذربايجان کوشا کو بارت؟                                      

 رده؟مگر فارس توران را غارت نک                                                         

 محصول عقب ماندگی بوده درد                                      

 مگر فارس رشد ما را سّد نکرده؟                                                         

 شعور را محروميّت کند زايل                                      

 مگر فارس تورکان را جاهل نکرده؟                                                         
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 رکست.دوست تورک تو                                                                                                                 

 

 هر هدفی يک راه دارد، نه دو راه                                      

 مگر فارس تورکان را گمراه نکرده؟                                                        

 ذهن مغشوش درک را کند معدوم                                      

 مگر فارس اذهان را مسموم نکرده؟                                                         

 مانقورت آن تورکيست که کرده اند روبوت                                      

 مگر فارس تورکان را مانقورت نکرده؟                                                         

 به چه دردی می خورد عضو بيمار؟                                      

 مگر فارس تورکان را بی عار نکرده؟                                                         

 خودفروشی نشده ... دين ُو آيين                                      

 ر فارس تورکان را خاين نکرده؟مگ                                                         

 بذر ضّد تورک فشانده ... فردوسی                                      

 مگر فارس عبد فردوسی نکرده؟                                                         

 تبريزی          فارس سزاوار حرمت نيست                             

 مگر فارس تورک ستيزی نکرده؟                                                         

 شاگرد آموخته را انگارد ... يقين                                      

 مگر فارس "تورک خر"  تلقين نکرده؟                                                         

 با چشم خر ننگر که عاقل بين                                      

 مگر فارس به تورکان توهين نکرده؟                                                         

 معنی ی سياسيش را بيآموز                             

 تورک تجاوز نکرده؟ مگر فارس به                                                         

 تورک از هيچ  فارسی نديده ... همدردی                                      

 مگر فارس به تورک نامردی نکرده؟                                                         

 تورک به فارس فرهنگ داده، نه آزار                                      

 مگر فارس تورکان را بيزار نکرده؟                                                         

 گر چه طومار ... صدقه می پذيرد                                      

 مگر فارس طومارها را رّد نکرده؟                                                         
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 دوست تورک تورکست.                                                                                                                 

 

    وقت انتقامست، نه بسوز بساز                                  

 مگر فارس جنگ را آغاز نکرده؟                                                         

 بياموز از شمال آذربايجان                                      

 فدراليسم ضرر را جبران نکرده،                                                         

 فدراليسم سّد راه  استقاللست                                      

 آراز اضداد را با هم دوست نکرده.                                                         
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 تا کی غارت خواهد شد؟ آذربايجان                              

 
 جريانات "ايرانی"، "کمونيستی"                                      

 به جدائی زده مهر "فاشيستی"!                                                         

    مانند کولی ها از دهن ر.....                                   

 فاشيسم خود را در تورک ُو کرد  ديده                                                         

 يا به تضاّد ملّی ...  ناآگاهند                                      

 ورنه در خدمت صيد گمراهند                                                         

 طبق گفتهً دروغ ... مارکسيستند                                      

 چرا قادر به بکارگيری نيستند؟                                                         

 بی شرمانه بخود می دهند بها                                      

 چه ياد ميدهند بيش از ... راديوها؟                                                         

          حکمت( >)"سناريوی ی سياه ُو سفيد" منصور                               

 به موضوع پرداخته مثل بی شعور                                                         

 و دولت         ولی نعمت اربابان                              

 خلقی است که کارش ميشود ثروت                                                         

 کم ُو کيف رفاه ُو رشد کشور                                      

 تابع شيوهً توليد است ُو ... زر                                                         

 دعوا بر سر ثروت ملّی است                                    

 که چپاول شده، رفته است از دست                                                         

 می نالی تا بخری يک دست فنجان                                      

 تا که غارت خواهد شد آذربايجان؟                                                         

 آنچه غارت شده لعل ُو مرجانست                                      

 قرض فارسستان به آذربايجانست                                                         

     حاکميّت فارسستان نصبی است                                  

 هشاد درصد ثروتش غصبی است                                                         

 آذربايجان از فارسستان ميخواهد                                      

 که هر چه چاپيده است پس بدهد                                                         
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 آذربايجان تا کی غارت خواهد شد؟                                                                                                    

 

 ظالم با پس دادن چاپيده ها                                   

 روح عدل ميدمد به پديده ها                                                         

 بعد از عادل شدن ملّت فارس                                      

 اتّحاد را ميشود گذاشت به بحث                                                         

 گر ثابت کند که عادل شده است                                      

 ميتوان گفت نقشه باطل شده است                                                         

 اگر اينکار ممکن ُو ميّسر بود                                      

 اد سال تن نميداد به اخذ سودهشت                                                         

 ظالم طبق نقشه عمل ميکند                                     

 مظلوم ناآگاه <  کامل ميکند                                                        

 از روی حقدار ميجهد          فدراليسم                             

 مال غصبی را به غاصب ميدهد                                                         

 دشمنان را می نماياند چو دوست                                      

 هر کی هر چه دارد مال اوست گويد<                                                       

 سرنوشت تعيين ميکند         نيرو هم                              

 هم دموکراسی را تضمين ميکند                                                         

 آذربايجان با چه نيروی ماّدی                             

 حريف فارسستان خواهد شد عاّدی؟                                                         

 ارتش فدراليسم ... مال مرکز است                             

 آموختن از چچنستان غرض است.                                                         

 

 سيا ست خارجی، سياست پولی، برنامه ريزی های کالن اقتصادی، سياست -3"                          

 دفاعی در مقابله با تعرض خارجی ]و سرکوب ملّت ... چچن. آراز[، سياست حفظ                      

 -دولت فدمحيط زيست ... ]و امور امنيّتی و سانسور. آراز[ در حوزه ی مسئوليت                       

 -قدرت سيا]يعنی دولت ايالتی ملت فارس. آراز[ خواهد بود. ... چرا که  رال ايران                      

 به دليل کمی و کيفی نميتواند به آن اندازه باشد که بتواند سی دولتهای ايالتی مذکور                      

 با دولت ايالتی ملت فارس به خصومت بپردازد. بنابراين اگر خشونتی در رابطه با                      

 ،دولت ايالتی فارسد از سوی بخش قدرتمند آن، يعنی ملل مذکور بروز کند می توان                      

 يونس شاملوبه منصه ظهور برسد و نه عکس آن."  دارای قدرت برتری استکه                       
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 دربند استقالل اسـت خواست ملل                                

 
 ايران تشکيل يافته از چند ميهن                                

 هر کدامش مختار بوده از کهن                                                          

 در ايران ملّتی به نام ايران                             

 وجود خارجی ندارد ... توران                                                         

 کی حق داده که زبان بيگانه                                     

 زبانت را بکشد در کاشانه                                                         

 فارس عليه تورک جنايت می کند                             

 هم می چاپد، هم اهانت می کند                                                         

 کولی هر کسی را تحقير ميکند                             

 امر ُو نهی بر وی تأثير نميکند                                              

 بر دل تورک زده زخمی که فارس                             

 در نمی آيد بعد از چندين صده                                                         

 فارس عقل تورک را سلّی کرده است                             

 عاشق دشمن ملّی کرده است                                                         

 (اينرناسيوناليست ~)   کرده بود هرجائیبهر چاپيدن                              

 که مادر نبيند از فرزندش سود                                                         

 ما بعد از وطن مسئول جهانيم                             

 جاوز بشود می رهانيمگر ت                                               

 آنچه را که آذربايجان باخته                                     

 فارسستان برده با آن رشد يافته                                                          

 بازنده خواهد مسائل حّل شوند                                     

 برنده خواهد روی هم تل شوند                                                         

 هيچ خلقی بهر خود گور نميکند                                    

 خود را غيرخود آزاد نميکند                                                         

 يتنام ُو، يمن        مثل آلمان ُو، و                             

 کنند ظلم ملّی را هم ريشه کن                                                         
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 خواست ملل دربند استقالل است.                                                                                                         

 

 روس بعد از سلطهً مغول تانک ساخت                                    

 شمشير تورک به تانک روسيّهً باخت                                                         

 ا اينست که سالح نداريمجرم م                             

 گر نيابيم مثل چين بدست آريم                                                         

 تورک اگر بردهً ملّی خواهد ماند                             

  بهترست که بميرد شرافتمند                                                                

 تو که برخورداری از رگ چنگيز                             

 برو شمشير خودت را بکن تيز                                                         

 برای زدودن لّکه ُو ننگ                             

 م الزمست در ميدان جنگانتقا                                                         

 با ظالم مثل ظالم رفتار بکن                             

 ورنه چاپيده، کشته، کند زبون                                                         

 چونکه خون زالوها را نخورديم                             

 خونمان را خوردند ُو رنج برديم                                                         

 را بخور زالوگر الزم آيد خون                              

 درس عبرت شود به ظالم و زور:                                                         

 اگر با کشتن تو را برده کرده                             

 بکش آنان را که می کنند برده                                                         

 اگر با کشتن ... خلع يد می کنند                              

 تو بيشتر بکش، ورنه رد ميکنند                                                         

 است وضع موجودخدمت  در صلح                             

 است سودسهم حاکم از وضع موجود                                                          

 آنکه الحاق طلبست سياسی است                             

 دشمن منشور ملل عاصی است                                                         

 بعد از اثبات حق بايد حمله کرد                             

 حمله را هم مجری اين جمله کرد:                                                         
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 خواست ملل دربند استقالل است.                                                                                                         

 

 تو هم دشمنان ملّی را بکش                             

 هر چه غارت کرده به آتش بکش                                                          

 همچون برخوردی عين عدالتست                             

 داروی تلخ علم طبابتست                                                         

 بدون تئوری ی انقالبی                             

 نه انقالب ممکنست، نه کاميابی                                                         

 در ايران ماندن نه تنها هدرست                             

 انباشت ضرر بر روی ضررست                                                          

 هر حزب مّدعی ... ميهن پرست نيست  >                             

 برخوردش بدين اثرخواهد گفت کيست                                                         

 شعر من بيانيست از حق طلبی                             

 نه با قيد ُو بند شعر عربی                                                         

 )فعولون، شعولون، سعولون، قعول(                                                         

 شعر من محصول علم ُو فرهنگست                                     

 <   راهنمای عمل ُو صلح ُو جنگست                                                    

  نقد هيچ حقيقتی ميّسر نيست                             

 الزمست که بدانند سفسطه چيست                                                         

 آراز هر آنچه که گفته خواهد شد                             

 قبل از موقع نمی توان شاهد شد.                                                         
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 قوم فارس توران را تاالن ميکند                               
 

 قوم فارس هر چه که در خود يافته                             

 با آنها تورک خيالی ساخته                                                         

 بوده، و نه زن اژدها   )در شاهنامهً فردوسی(نه تورک ديو                              

 چيزکی نبوده گويند چيزها                                                         

 (1925)ز روزی که فارس بجای تورک نشست                                 

 رد ُو نمکدان را هم شکستنمک خو                                                         

 با تحريف تاريخ ُو فرهنگ تورک                             

 "تورک خر" ميگويد در اشکال جوک                                                         

 "تورک خر" گفتن عين تف کردن است                             

 توأم با کئيف کردن است جنايتی                                                         

 "تورک خر" يکی از اشکال تف است                             

 از توضيح مابقی خوف است؟ کی را                                                         

 تف خورانده است فارس به تورک هشتاد سال                             

 عليه پستی فارس شورانده است                                                         

 )ارباب و چوپان رمه(است     بورژوازی"تورک خر" گوينده                              

 ده راضی است فارسی که سکوت گزي                                                         

 فارسی که به تورکان تف ميخوراند                             

 غيرت کشته، برده می پروراند                                                        

 با تف فارس  > پر شدهآذربايجان                              

 ثروتش غارت شده ايهنّاس                                                         

 تورک تفخور به درد فارس ميخورد                             

 ورنه دست غارتگر را می برد                                                         

 فدراليست ميشوند تورکان تفخور                             

 آبروی ما تورکان را می برند                                                         

 تفخوران را به حال خود نگذار                             

 نه به خلق خود ميکنند مزار ور                                                         

 

 

                                                                38 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 قوم فارس توران را تاالن می کند.                                                                                                     

 

 زشتی فارس در خود فارس زشتست                             

 ناآگاهی تفخور کرد ُو دهن بست                                                         

 نفرت را تبديل به آگاهی بکن                             

 که بجنگند، نه بهر ريختن خون                                                          

 >>> جدا شو از فارسی که کثافت است                               

 بهر تورک ُو زن مانند آفتا است                                                          

 جدا شو از فارسی که بی فرهنگ است                             

 فردوسی پرست بودن عيب ُو ننگ است                                                         

 جدا شو از فارسی که اينقدر زشت است                             

 ظلم هايش فزون بر هفت پشت است                                                          

 گر ز خلقی غيرت ُو شرف داری                             

 ُو عدالت کن طرفداریز حّق                                                          

 هم کشور شدن با فارس کار خراست                             

 يا مرگ، يا استقالل حرف آخراست.                                                         

 

 کشی: تورک و فردوسی                     

 

 بالتاجی( بودند. آراز زن ضدّ  فارس اقوام که بود هیپدرشا سيستم حاکميّت )بعلّت                     

 

 ،گر به چشم          تو گفتی دل آزرده دارد به خشم  بدی، ترکی ابا سرخ                    

 است تن بد هم و است نژاد بد هم که          است ريمن و ريشه بد ترک آن که                    

 کنم مرجان سنگ دل خونش ز                 کنم جان بی ذات بد ترک تن                    

 بهشت از دور روی دوزخی ای که        زشت ترک آن از بپرسيد، پس آن از                    

 گريست بايد تو بر را هزايند کهچيست؟!          تو نژاد و نام و مردی چه                    

 !ياد ندارند پدرشان نام زاد"          که طينت" و" ديو ترک،"بد دبُو                    
 

 ... نژاد اين مباد زمانه اندر که            زاد ترک هرمز از کن بس سخن                    

 نيست خريدار شاهی به را او کس             نيست سزاوار زاده ترک اين که                    

 است مادر چون ديدار و باال به        است گوهر بد و است نژاد خاقان که                    

 

 هر آن شهر که از مرز ايران نهی        بگو که کنيم آن ز ترکان تهی                   

 تهی کرد بايد از ايشان زمين               نبايد که آيند زين پس به کين                        
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 ستا آذربايجان محتاج استقالل

 
 آذربايجان محتاج استقالل است                             

 استقالل در تضاّد با فدرال است                                                         

 فرق آرزو ُو خواست مشّخص                             

 هم در ماهيّت، و هم در اشکال است                                                         

 چرا آذربايجان در ايران مانده                             

 دارای استقالل است<  ولی بحرين                                                      

 آذربايجان نمی گنجد در ايران                             

 همسان ماکادونی ُو امثال است                                                         

 (1945)خلق تورک ارتش فارس را رانده بود                                 

 تبريز در اشغال استچونکه برگشته،                                                          

 قوم فارس توران را غارت ميکند                             

 دوست نماياندن دشمن اخالل است                                                         

 ناموس تورک فارس تجاوز کرده به                             

 ست ا يکسال و دو سال نيست که هشتاد سال                                                         

 آزمودن آزموده  خطاست                             

 زبان فدراليست عاجز ُو الل است                                                         

 دعوای تورک صرفا بهر زبان نيست                             

 ضمنا بهر ارتش ُو بيت المال است                                                         

 فدراليست قشری را تمثيل ميکند                             

 ياز طلبست ُو دالل استکه امت                                                         

 تورک ُو فارس بايد جدا شوند از هم                             

 محصولشان جنگ و جدال است<<<  چونکه                                                 

 کی به فارس حّق شوهری داده است؟                             

 دارای حّق طالق ُو عيال است                                                         

 قوانين سازمان ملل هم                             

 قابل تغيير ُو، رشد ُو، کمال است                                                         
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 آذربايجان محتاج استقاللست.                                                                                                           

 

 منشوری که در تضاد با خواست ماست                             

 درخور نفی ُو، انکار ُو، زوال است                                                         

 ملّت تورک به سازی ميرقصد که                             

 آهنگش در خدمت استقالل است                                                         

 آرزوی ملّت آذربايجان                             

 يکپارچگی جنوب ُو شمال است                                                         

 تحقّق بخشنده به يکپارچگی                             

 نيروئی است که در دل وصال است                                                         

 یتبديل آرزو به خواست ملّ                              

 کار آذربايجانی فّعال است                                                         

 تورکی که مسلّح گردد به سالح                             

 در بکارگيری آن بی مثال است                                                         

 

 اند        چهره پری بديدن ترکان که"                              

 فردوسی  "اند! بهره بی پاک اندرون جنگ به                                             

 

 حق دادنی نيست که، گرفتنی است                             

 حالل استخون دشمنان خونخوار                                                          

 يا مرگ، يا استقالل حرف آخرست                             

 مرگ شرافتمندانه جالل است                                                         

 آراز با دشمنان بحثی ندارد                             

 منجمله با آنکه کارش اغفال است                                                         

 سر ُو کار وی با فدراليستی است                             

 که هنوز دربند وهم ُو خيال است                                                         

 باقی مطلب را تعقيب بکنيد                             

 در آثارش که چون آب زالل است                                                         

 فدراليسم سّد راه استقالل است                             

 اقدام درست الزمهً حال است.                                                         
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 ننگت باد ای فارس ايکه کنی شيون
 

 ننگت باد ای فارس ايکه مثل لمپن                             

 با "تورک خر" گفتن ميرينی از دهن                                                         

 که بهر چاپيدنتف بر تو ای فارس                              

 ضّد زنُو  الحاقگراشده ای                                                          

 ننگت باد ای فارس ايکه شدی دشمن                             

 با زبان من که گردد ريشه کن                                                         

 ننگت باد ای فارس که بهر خويشتن                             

 تربيت ميکنی ضّد ... تورکمن                                                         

 ننگت باد ای فارس ايکه به تورکمن                             

 نی ... خلق بی وطنتربيت ميک                                                         

 ننگت باد ای فارس ايکه کنی شيون                             

 که چرا يکپارچه گرديده ... يمن                                                         

 تف بر تو ای فارس ايکه خواهی ز من                             

 از در دوستی درآيم با دشمن                                                         

 وای از آن روزی که بپوشيم کفن                             

 انتقامت را ميگيريم ای وطن.                                                         

 

 -اه هخامنشی مورد افتخارهخامنشیش وحشيگریو  ساديسمبجاست که در رابطه با                     

 هسنند.( حقوق بشراشاره شود: )گويا فارسها بنيانگذار  کتيبه بيستونزاده ها به دو بند                     

 داريوش شاه گويد: اين ]است[ كشورهايی كه نافرمان شدند. دروغ آنها را -4بند "                    

 رد كه اينها به مردم دروغ گفتند. پس از آن اهورامزدا آنها را بدست من داد.نافرمان ك                    

 ]بود[ همانطور با آنها كردم." ميل منهر طور                     

 داريوش شاه گويد: پس از آن، فرورتيش با سواران کم گريخت. سرزمينی -13بند "                    

 از آن سو روانه شد. پس از آن من سپاهی دنبال ]او[ فرستادم. فرورتيش ماد ری نام در                    

 ]او[ را بريدم . و زبانهم  گوشهم دو  بينیگرفته شده به سوی من آورده شد. من هم                     

 ند. پس از]او[ را کندم. بسته بر دروازه ]کاخ[ من نگاشته شد. همه او را ديد چشميک                     

 زدم و مردانی که ياران برجسته ]او[ بودند آنها را در همدان دارآن او را در همدان                     

 )اکباتان پايتخت بابای مادری کوروش مادرا تورک نژاد بود. بمثل رضا شاه پهلوی و                    

 کردم.".  آويزان( در درون دژ آراز بالتاجیاش.  محّمد رضا شاه و "وليعهد" دو رگه                    

 )در حاليکه در آن زمان فيلسوفان يونانی آثار گرانبهائی خلق ميکردند که هنوز هم در                    

 42صفحهً        (آراز بالتاجیدانشگاهای معتبر جهان امروزی تدريس ميشوند.                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 گفتند ُو نگفتيم پنداشتند که خرفتيم!                           
                                          

 

 تورک به فارس جز خوبی چيزی نکرده                              

 آنکه نامرده نشايد دوستی با                                                         

 فارس محتاج خرست که کار بکشد                             

 بهر کار کشيدن غيرت بُکشد                                                         

 تورک نميدانست که فارس "خر" خواهد گفت                             

 ظامی که جهل ميرفتبه جّد ن                                                         

 دولت فارس "تورک خر" می آموزد                             

 دهن معترضين را می دوزد                                                         

 صرفا بعلّت توهين به تورکان                             

 هنر جوک سازی رشد يافته در ايران                                                         

 از ديد فارس گويا که تورکان "خرند"                             

 فارس ُو افغان از نژاد "برترند"                                                         

 

 عتقاد، بازتوليد، بهره برداری(تربيت، ا )اختراغ، تعليم،                                   

 

 روح فارس "تورک خر"گو کثيف است                             

 زشتيش غير قابل توصيف است                                                         

 روح فارس کثيف است که "خر" ميگويد                                

 غيرت ملّی کشته، سود ميجويد                                                         

 کار غيرت کش تحقير ُو توهين است                             

 تحقير ملّت ها ناشی از اين است                                                         

 رد عضو بيعاربه چه دردی ميخو                             

 نگذاريد کسی را کنند بيمار                                                         

 گم شو ای فارس بی شرم ُو دروغگو                              

 تو از عّزت ُو شرف نبردی بو                                                         
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 گفتند ُو نگفتيم پنداشتند که خرفتيم!                                                                                                   

 

 نفرت دل تورک مملو است از کين وُ                              

 نسبت به فارسی که ميُکشد غيرت                                                         

 هشتاد سالست که فارس نقشه ميکشد                             

 <  غيرت الزمست که غيرت ميُکشد                                                     

 هشتاد سال قلم بدست فارس افتاد                             

 تحريف تاريخ ُو حقايق رخ داد                                                         

 )فارس دو ميليون صفحه دروغ گفته است                             

 تازه دريافته است( به يونسکو که                                                         

 فارس بجای توران، ايران گذاشته                             

 (1933)از    تاريخ را بنام ايران نگاشته                                                         

 اسارگاد"()< سازندگان "پ      نگفته قبل از دو هزار ُو پانصد سال                             

 تورکان فرمان ميراندند در اين محال                                                         

 چهل شاهنشاهی ُو شصت آتابک                             

 بيست امپراتوری داشته قوم تورک                                                         

 تورک زبانان جهان تورانی اند                             

 اقوام فارسی زبان ايرانی اند                                                         

 تورکی، ...( %5عربی،  %70)      فارسی هم زبان مستقلّی نيست                             

 سی ُو سّومين لهجهً عربيست                                                         

 يونسکو( 1999)       تورکی سّومين زبان جهانست                             

 هنر تورک در زبانش نهانست                                                         

 تاريخ تمدن در "ايران" زمين                              

 با تاريخ تورکان گرديده عجين                                                         

 سه هزار سال قبل از کوچ قوم فارس                             

 تورک حکومت ميکرده ايهناس                                                         

 قوم فارس دو هزار ُو پانصد سال قبل                             

 اشغال ُو قتل عام کرد بنام "عدل"                                                         

 تاريخ با کوچ فارس نيآغازيده                             

 هم دست يازيده حذف تاريخفارس به                                                          

 

                                                                44 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 گفتند ُو نگفتيم پنداشتند که خرفتيم!                                                                                                   

 

 )نميگويند فارس آذری، ...(     فارس کوچی تورک را آذری ديد                             

 چون ارشاد شد به دين وی گرويد                                                         

 

 فارس جاهل به تورکی ... بدآموز کرد                             

                                                         Usta  را همatAves تلفظ کرد 

                                     (Üstə  =اوستا )معمار= رئيس= راهنما = 

 

 )طبق دستور زبان(     فارسی است، پادشاه تورکی شاه ماد                             

 هم يکی شاهنشاهُو  شاهی شاهيًن                                                         
 )در فارسی شاه شاهان(                                                         

 

 اينست که قوم فارس قبل ازتشکيل دادن[ توضيح دهندهً ( در ضمن ماد شاهی) ]پادشاه                       

 .[لغت تورکی است شاهبرخورد کرده بودند. يعنی ]اولين دولت خود با لغت "پادشاه"                        

 

 قوم فارس قبال دو امپراتوری داشت                             

 هيچ کدامش تخم افتخار نکاشت؛                                                         

 فارس چهار امپريا داشته در ايرون                             

 تا کنوناز دو هزار ُو پانصد سال                                                          

 يونانی فيلسوف می پرورانيد                             

 قوم فارس از بی فرهنگی می ناليد                                                         

 جنگ با يونان را فارس ميکند رو                             

 که گويد مثل وی بوده دانشجو                                                         

 قوم فارس تا قبل از حملهً اعراب                             

 تابنداشته دفتر ُو دستک ُو ک                                                         

 به من چه فارس دونست يا اينکه برتر؟                             

 به نژادم گر نميگفت "تورک خر"                                                         

     )بی شرفی هم حّدی دارد(                                                                       
 رژيم ساسانی ُو هخامنشی                             

   )چوپانی(    برده داری بوده، از نوع وحشی                                                         

 فارس وحشی خود را به يونان رساند                             

 از صدور علم به ايران ترساند                                                          
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 گفتند ُو نگفتيم پنداشتند که خرفتيم!                                                                                                   

 

 مغول ها گر چه رصدخانه ساختند                             

 تاختن را از قوم فارس آموختند                                                         

 هدف تاريخ ... تغيير فرهنگ است                             

 رشد فرهنگ هم نيازمند جنگ است                                                         

 ~ نادان()عجم    بايد سرباز عجم کشته می شد                             

 تا که گام مثبت برداشته می شد                                                         

 راضی کرد برده را عرب آزاد وُ                              

 باج قومی ستاند ُو اّخاذی کرد                                                         

 )آذربايجان انقالب ارضی کرد(                             

 گازی کرد( -)فدای روسيّه نفتی                                                         

 )تورکان مغولی(   گر را تورکان راندنداعراب اشغا                             

 تا عزل قاجار فرمانروا ماندند؛                                                         

 )< لر تبار(     منهای زنديّه کّل ايراندر                              

 حکومت کرده، چون افندی يه تورک                                                         

 هر که حاکميّت را به تورک باخته                             

 مديريّت ُو رهبری آموخته                                                         

 هر خلقی خالق ُو بااستعدادست                             

 شرايط ميکند ويرا زبردست                                                         

 تورکان روی پای خود می ايستادند                             

 به از اقوام ديگر رشد می دادند                                                         

 هنر ُو فرهنگ ُو صنعت ُو دانش                             

 در عهد تورکان رانده شدند به پيش                                                         

 نظامی زن را به مکتب فرستاد                             

 عاشق زن کرد ُو، عشق را آزاد                                                         

 فردوسی زن را پست تر از سگ نمود                             

 زن را خوار کرد ُو، خود را چون سگ ستود                                                          
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 گفتند ُو نگفتيم پنداشتند که خرفتيم!                                                                                                   

 

 فرهنگ فارس ندارد چيز خاّصی                             

 بجز سعدی ُو حافظ ُو فردوسی                                                         

 به چه دردی ميخورد شعر"عالی"                             

 تفّکر ... فئودالی؟ طرز با                                                         

 ملّت فارس بيخود به خود می بالد                             

 هر چه دارد از عهد تورکان دارد<<<                                                  

 چرا رانده شده از بحث و اذهان                             

 شاهنشاهی های تورکان جهان؟                                                         

 با نقد کوروش، ويرا تبليغ نکن!                             

 يرو را صرف نقد دروغ نکنن                                                         

 قبل از اسالم، هخامنش ُو ساسان                             

 بعد از اسالم، شاه ُو شئيخ ُو کريم خان                                                         

 جمعا هفصد سال حکومت کرده اند                             

 آبروی فارسها را برده اند                                                         

 ، يولداش، قارينداش(آذرداش)     ُو دينست ذرتشتقوم تورک خالق                              

 )شاه اسماعيل(   مذهب آفرينست خطائیمثل                                                          

 ، ديل قانمار(تانری تانيماز)        است خدانشناسچون کوراوغلوها                              

 مثل ستّارخان دموکرات خاّص است                                                         

 مثل پيشه وری انقالبی است                             

 يعنی ضّد نظام اربابی است                                                         

 مانند غزنوی ضّد فارسی نيست                             

 شعرايش همسان فردوسی نيست                                                         

 سان موالنا معلّم فارس است                             

 ملّت فارسی زبان ... ناسپاس است                                                         

 ملّت فارس خيلی ارتجاعی است                              

 گويا هندی نيست که اروپائی است                                                         
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 گفتند ُو نگفتيم پنداشتند که خرفتيم!                                                                                                

 

 نمودهرژيم شاه ُو شيخ فارس ...                              

 >>>  سال قبل چی بوده؟ 2500                                                        

 کوروش تکامل يافته دو هزار سال                             

 :شده رضا شاه انگليس ساخته                                                         

 اشتهشاهش مشروطه را وارونه ک                             

 شئيخش پرچم مشروعه افراشته                                                         

 )اّولين های آسيا را بشناسيم!(  آسيای نيمه وحشی تبريز در                             

 داده به مشروطه خواهی جهشی                                                         

 ، ارباب رعيّتی(فئودالی)>       بی اراده آسيایباکو در                              

 بنای جمهوريّت را نهاده                                                         

 (1945تبريز در آسيای فئودالی    )                             

 زن را آزاد کرد، رعيّت را والی                                                         

 تبريز در ايران بعد از مشروطه                             

 موسس ....... نشر ُو مدرسه بوده                                                         

 دهاذان قوم فارس "تورک خر" ش                             

 هر که نشنيده گوشش کر شده                                                         

 فارس ميداند که تورک غيرت پرورست                             

 بهر غيرت کشی ميگويد "خرست"                                                         

 غارت سهل ُو آسان کردنبهر                              

 )دولت ملّت فارس(  غيرت ُو اراده ميکشد دولت                                                         

 فرهنگ ملّت فارس مريض شده                             

 فرت انگيز شدهبهر تورک ُو زن ن                                                         

 خلق فارس هم نگفته به قوم فارس                             

 خلق ... سلماس؟ چرا "خر" ميگوئی به                                                         

 ميگويد فارس( پارس)عرب به   فارستورکان خوبی کرده اند به تو ای                                

 چرا پارس هم ميکنی ای ناسپاس؟<                                                       

 چرا به نفع زبان فارسی؟                             

 زبان تورکی را ميکشی، عاصی                                                         
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 گم شو ای فارس بی شرم ُو دروغگو!                                                                                                

 

 چرا آذربايجان را کنی تاالن؟                             

 که بيکارانش بکوچند به تهران                                                         

 کاسهً صبر تورکان شده لبريز                             

 ظلم به عرش رسيده، به پا خيز                                                         

 آدم با "خر" هم منزل نمی شود                             

 دعوا با فدراليسم حّل نمی شود                                                         

 ملل فاقد ... ارتش ملّی                             

 محکوم به اسارت هستند، طفيلی                                                         

 ه ايران در دست روسيّه استچونک                             

 نوکر روس ... دشمن تجزيه است                                                         

 رتبه ُو پول ويرا می کند گدا                             

 که نفع خلق خود را کند فدا                                                         

 فروش به نرخ روز ميخورد نان خود                             

 صيّادی ميکند به بيگانگان                                                         

 اگر خودفروشان را می شناختيم                             

 بات خود را نمی باختيمانقال                                                         

 فدراليست قشری را تمثيل ميکند                             

 که به استقالل خود گور ميکند                                                         

 فدراليست امتياز طلب ُو دو روست                             

 چونکه دشمن را نماياند چو دوست                                                          

 فدراليسم راه حّل الحاق طلبست                              

 که پارلئمان چچن را به توپ بست                                                         
 )به نفع فارس بر عليه ... عرب است(                                                               

 فدراليسم راه حّل تّجار تورک است                             

 که نيازمند بازار بزرگ است                                                         

 نفع آذربايجان در استقالل است                             

 است. بيت المال چونکه دعوا بر سر                                                         
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 بی شرف درخور آزمودن نيست
 

 )سرنخ برای بسط(
 

 دل پر خون آراز از چدن نيست                             

 عزم تورکان قابل پژمردن نيست                                                         

 هر چيز مثبت در ايران از تورکست                             

 کار فارس جز تخريب ُو ربودن نيست                                                         

 پيشرو ايران ُو آسيا بودن                             

 فخر تورک است، قابل ستودن نيست؟                                                         

 )در امر انقالب دهقان و زن(                                                 

 ُو مشروطه کردن()فدراليزه                                                  

 (%90)بيش از     آثار فارس از تورکان است غالب                             

 <  ظلم فارس هم قابل شمردن نيست                                                     

 تحريف تاريخ ُو فرهنگ تورکان                             

 جز کار فارس بی شرم ُو کودن نيست                                                         

 تورک حکومت کرده به نصف جهان                             

 قابل نفی ُو انکار ُو خوردن نيست                                                         

 )جناب پهلوی!(زور" انگليس <  داماد گرديدن با "                             

 سان تورکان تاريخ آفريدن نيست                                                         

 "خر" نمايانيدن اقوام تورک                             

 بهر غيرت کشی است، آزردن نيست                                                         

 >>>فارس "تورک خر" گوينده کولی است                               

 کار کولی چيزی جز گ... خوردن نيست                                                         

 خر با حيوانات هم منزل می شود                                                         

 فارس سزاوار هم منزل شدن نيست                                                           

 هدف ناسيوناليست حّق طلب                             

 نيست غارت نمودنُو  ملحق کردن<                                                       

 دن، شوونيست است                            فارس ضمن ملّی بو                             

 بهر تورک خواهان آزاد شدن نيست                                                         
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 بی شرف درخور آزمودن نيست.                                                                                                      

 

 هدف شوونيست اصالح طلب                                                         

 جز مشغول کردن ُو عمر افزودن نيست                                                          

 قوم فارس تورکان را مانقورت کرده است                             

 بی شرف درخور آزمودن نيست                                                         

 فارس تجاوز کرده به ناموس تورک                             

 بهر غيرت قابل بخشودن نيست                                                         

 غيرت حافظ حقوق ملّی است                             

 بی غيرت شدن چيزی جز مردن نيست                                                         

 >>>  استبداد الزمست بهر استعمار                             

 چونکه خواهان گره گشودن نيست                                                         

 فارس عليه استبداد نميجنگد                             

 مانند بودن نيست نمايانيدن                                                         

 استبداد سالح الحاق طلب است                             

 بدين علّت قابل فرمودن نيست                                                         

 استبداد در خدمت فارسستان است                              

 کودن نيست تجربهً هشتاد ساله                                                         

 ش از هشتاد درصد ثروت ايرانبي                             

 صرف فارسستان شده، نمودن نيست                                                         

 دويست سال از فارسستان عقب ماندن                            

 يستقابل بخشش ُو از ياد بردن ن                                                         

 کار لنينيست هرجائی پرور                              

 آلودن نيست لمپنیجز به درد    >( لمپن ملّی)                                          

 تجربه برای درس آموختن است                             

 دست فراموشی سپردن نيستب                                                         

 "تعيين سرنوشت" حّق ملل است                             

 گوش غارتگر بهر شنودن نيست                                                         
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 بی شرف درخور آزمودن نيست.                                                                                                      

 

 انتقام آموزگار عبرت است                              

 <  تأثيراتش قابل زدودن نيست                                                     

 فدراليسم راه حّل الحاق طلبست                             

 راه بن بست قابل پيمودن نيست                                                         

 بجز يکپارچگی آذربايجان                             

 بهر گزيدن نيست هدف ُو راهی                                                         

 آزادی از جوی جنگ ميگذرد                              

 زندگی جنگيدنست، آسودن نيست                                                          

 ناليدن نيز بنوعی جنگيدنست                             

 عايدش بجز خود را فرسودن نيست                                                         

 اگر آزادی قربانی طلبد                             

 تاريخسازان را باکی از مردن نيست                                                         

 گره ها اگر گشوده شده اند                             

 وقت انقالبست، شعر سرودن نيست.                                                          

 (وقت انتقامست، شعر سرودن نيست.)                                                        
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 کفن بپيوشيدلباس عزا نه، 
 

 )با ظالم مقابله به مثل بکن(                                                

 )ورنه چاپيده، کشته، کند زبون(                                             

 

 جهل ُو ظلمت را بران مثل خورشيد                             

 قتل عام می شويم، چرا خاموشيد؟                                                         

 نساخت مغلوب گرديد قاجار تانک ُو توپ                             

 ورنه در ميدان جنگ دوش به دوشيد                                                          

 طه رسمی شدهتحصيل بعد از مشرو                             

 چونکه فارسی گشته، فارسستان نوشيد                                                         

 فارس زبان تورکی را قدغن کرد                             

 چونکه رشد ُو تکامل نيافت ترشيد                                                         

 فارسی  تورکی را شپشی کرده است                             

 بهر پاک شدن سی سال بايد جوشيد                                                         

 فارس رشد فرهنگ تورک را منع کرده                             

 ا آنسو بايد به جبرانش کوشيدب                                                         

 آذربايجان را فارسستان چاپيده                             

 چيزی انباشت نکرده که بدوشيد                                                         

 سهم آذربايجان از رشد و نمو                             

 خودفروشی بوده، نه خودفروشيد                                                         

 >>>  اين همه قتل عام نژادی است                             

 بايد قاتلين خود را بکشيد                                                         

 فارس عليه تورک نوکری می کند                             

 .بايد حامی پيدا کرد ُو خروشيد                                                         
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 انقالب بورژوائی الزم است
 

 ی الزم است()افشاء درک موالئ                                              

 

 )سرمايهً مالی بشکل ... کارخانه(   کاال نيست مثل آقائی سرمايه                             

 به هيچ بهائی قابل فروش نيست                                                         

 صادرات امپرياليست ها نازاست                             

 غذاستتوليد مثل کننده نيست که                                                          

 (مصرف شونده)         سرمايهً امپرياليست                 کاال وُ                              

 موجد کارگر ماشين ساز نيست                                                         

 سودهای شعب انحصارات                             

  مستعمراتانباشت نميشوند در     >( شکال مدرن)                                       

 آذربايجان قرون وسطائی                             

 کاالئیزييد با توليد خرده                                                          

 کارگر گويد که سرمايهً اغيار                             

 رشد ملّی ی ما را کند بيمار                                                         

 توران کارگر صنعتی ندارد                             

 تا کليم خود را از آب درآرد:                                                         

 او ماشين نميسازد به سنّتی                             

 که عذاب ميکشد از بی صنعتی                                                         

 او نمی سازد هواپيمائی که                             

 ارز می فرستد به شام ُو مّکه                                                         

 او نمی سازد ماشين ُو تراکتور                             

 که زايد شود نقش کمپرادور                                                         

 آالت جنگ -او نمی سازد ابزار                             

 که رهاند خود را از دست پلنگ  >>>                                                

 او نمی سازد ابزار توليدی                             

 که رهد جامعه از نااميدی                                                         
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 انقالب بورژوائی الزمست.                                                                                                             

 

 او نمی سازد کند رشد و تکامل                             

 که ميهنش رهد از دست چپاول                                                         

 ببندد دربها را او نمی سازد                             

 به روی ورود سرمايه ُو کاال                                                         

 چون مقلّده او مونتاژ می کند                             

 از ديد نيروهای مولّده                                                         

 او مثل پيشه وران ُو دهاقين                             

 مصرف کنندهً ماشينبوده است                                                          

 ت کشوراو در توليد محصوال                             

 پنج درصد سهم دارد حّداکثر                                                         

 او در اقتصاد اقشار ديگر                             

 نقشی ندارد که بشود رهبر   >                                                    

 می سازد کند تابع خوداو ن                             

 انقالب سوسياليستی شود مد                                                         

 کارگر ماشين نميسازد ای يار                             

 که درآرد از دست سرمايه دار                                                         

 زاده است؛ اينکاربورژوازی بهر                              

 بدو حّق استثمار داده است( وی)                                                         

 اگر در خدمت ماشين سازی نيست                             

 نقش وی نيازی نيست       رشد را به                                                         

 با سلب سرمايه از بورژوازی                             

 نقش وی را دولت ميکند بازی                                                         

 دولت با اخذ ماليات از مردم                             

 و با تبديل بوروکرات ها به دم                                                         

 قادرست به انقالب صنعتی                             

 تحقّق ببخشد به هر قيمتی                                                         
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 انقالب بورژوائی الزمست.                                                                                                             

 

 قطره ها را دولت ميکند دريا                             

 اشين ساز شود پرولئتارياکه م                                                         

 گر ماشين ساز شود، بهر حفاظت                             

 مثل چين بمب اتمی می سازد                                                         

 کارگر بهر خواستی کند پيکار                             

 که ضرورت يافته اندر اين ديار                                                         

 کارگر خواهد که کارش شود انبار                             

 در سرزمين ملّی ُو محل کار                                                         

 کارگر گويد که در عصر استعمار                             

 استقالل ملّی را واجب بشمار                                                         

 عليه هر گونه استعمارکارگر                              

 در رکاب ملّی ميکند پيکار.                                                         
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 ملّت تورک مثل ملت فارس نيست                               
 

 تشکيل يافته از تاجر ملّت تورک                             

 را کرده مستأجر خلق تورککه                                                          

 ملّت تورک کشورش را فروخته                             

 چونکه به بازار فارس دست يافته                                                         

 )ديروز انگليس، امروز روسيه(  ملّت فارس دست نشاندهً غربست                             

 غربی که کمر تورکان را شکست                                                         

 ملّت فارس ملّت سياسی است                             

 چونکه زبان دولتش فارسی است                                                         

 ملّت فارس خود را ميکند خالص                             

 تورکی را گر تحميل بکنند به فارس                                                         

 ملّت فارس ضّد ملّی می کند                             

 تورک را که قبر خود را ميکند                                                         

 ت فارس برده  می پروراندملّ                              

 از بين تورکانی که می چراند                                                         

 ملّت فارس به پيشرفت ميأنديشد                             

 ملّت تورک به نفع فارس ميکوشد                                                         

 ملّت فارس با درآمد توران                             

 فارسستان ميسازد در دل ايران                                                         

 ملّت فارس نياز به اسالم دارد                             

 توران تخم تسليم بکاردکه در                                                          

 ملّت فارس ميداند برده "خر" است                             

 بهر خر کردن ميگويد که سراست                                                         

 ملّت فارس عاقل ُو باغيرت است                             

 بهر ملّت تورک درس عبرت است                                                         

 ملّت فارس جزو ملل خاّص است                             

 آذربايجان مستعمرهً فارس است                                                         
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 ملّت تورک مثل ملّت فارس نيست.                                                                                                     

 

 هشتاد سال است که فارس برده کرده است                            

 ثروت ملی تورک را برده است                                                          

  ملّت تورک نمی خواهد برهد                             

 ورنه فارسستان را از دست ميدهد                                                         

 بايد به خودفروشی پايان دهيم                             

 ورنه از سطهً فارس نميرهيم                                                         

 ملّت تورک "خواهان" زبان شده                             

 چونکه استقالل خواست توران شده                                                         

 گجو داردملّت تورک خلق جن                             

 مسلّح نمی کند بکار آيد                                                         

 (1385)سال   قيام سه مليون تورک خرداد ماه                              

 گفت که خود را ميرهانيم با سالح.                                                         

 

 آراز بالتاجی    24.01.2008                                                         
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 است فئودالیفرهنگ ملّت فارس                            

 
 هنگ آموزندهً خوب ُو بد استفر                             

 )عمل(تحقق بخشنده به فکر ُو يد                                                            

 فرهنگ آخرين شکل اعتقاد است                             

 اطاعت نامعقول اعتياد است                                                         

 فرهنگ محصول شيوهً زندگی است                             

 در خدمت تخريب ُو سازندگی است  )ارتجاعی، انقالبی >(                                     

 فرهنگ علم تغيير طبيعت است                             

 قوم فارس فاقد علم ُو صنعت است                                                         

 فرهنگ شامل علوم انسانی است                             

 درک ُو فهم ملّت فارس چوپاني است                                                         

 فرهنگ ملّت فارس فئودالي است                             

 در تضاّد با فرهنگ از خود عالی است                                                         

 فرهنگ ملّت فارس به دست شاه                             

 مشروطهً تورکان را کرده تباه                                                         

 ه تباهفرهنگ ملّت فارس کرد                             

 را به دست شاه انقالب ارضی                                                         

 فرهنگ ملّت فارس نژاد کش است                             

 دلخوش است سی هزار تورکز کشتار                                                          

 فرهنگ ملّت فارس کرده کودن                             

 که گويند سگ به است از بهترين زن                                                         

 فرهنگ ملّت تورک ای "آريا"                             

 سيامنجی ی زنان بوده در آ                                                         

 فرهنگ ملّت فارس کرده کثيف                             

 که کنند فرهنگ تورکان را تحريف                                                         

 فرهنگ ملّت فارس کرده تخريب                             

 شعور تورک را که خورده فريب                                                         
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 است. فئودالیفرهنگ ملّت فارس                                                                                                        

 

 فرهنگ ملّت فارس گنديده است                             

 است…. خر خورده که از دهن خر ر                                                         

 فرهنگ ملّت فارس کرده قاتل                             

 )زبان تورکی(   ن کاملقاتل سّومين زبا                                                         

 فرهنگ ملّت فارس کرده غاصب                             

 که بچاپند ُو برسانند ... آسيب                                                         

 فرهنگ ملّت فارس کرده ويران                             

 آذربايجان را که مانده در ايران                                                         

 فرهنگ ملّت فارس کرده عليل                             

 که نيأنديشند به علّت و دليل                                                         

 فرهنگ ملّت فارس کرده مريض                             

 که نيأنديشند، مگر ضّد ُو نقيض                                                         

 فرهنگ ملّت فارس شاهنامه است                             

 که با عّزت ُو شرف بيگانه است                                                         

 کّل خلق های جهانفرهنگ                              

 .گويند دربند را از بند برهان                                                         

 

 گذشته از کّم و کيف انقالبات ملّت تورک آذربايجان به رهبری ستّارخان و  -*                      

 از آنست، در ضمن فرق رضاشاه پيشه وری و غيره که محتوی کتاب حاکی                        

 دلش را به آتش برافروختند. از شاهنامه( /)تورکان، نبشتن به خسرو بيآموختند                        

 رضاشاه مرتجعدر اين بوده که  محّمد امين رسول زاده و آتاتورکمثال با ...                        

 ادر را ترک نژاد بود( بعلّت دست نشاندهً اجنبی بودن، استقالل)که مثل کوروش م                       

 ملّی ملّت همتبار پدرش را فروخت که مردان بر سرشان کاله فرنگی بگذارند.                       

 چادر زنان را برداشت بی آنکه زنان از حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی                       

 برابر با مردان برخوردار شوند.                       

 دموکرات بودنشان، -بعلّت ملی محّمد امين رسول زاده و مصطفی کمال آتاتورک                       

 نه فقط کشورشان را از دست بيگانه آزاد کردند، بلکه دموکراسی بورژوائی، يعنی                       

 -عقيده و بيان و قلم و احزاب و اجتماعات و زنان و غيره را در حّد توانائیآزادی                        

 های آنروزی حاکم گردانيدند.                       

 

                                                                60 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فارس تحقير کننده را طرد کن!

 
 ازدواج کرد        مادرشکوروش با                              

 ز شنيدنش دلم آمد به درد                                                         

 را همسر گزيد دخترشداريوش                              

 شنونده انگشت خود را گزيد                                                         

 آتوسا خواهرشکمبوجيّه با                              

 ازدواج کرد که بزايد پارسا                                                         

 گرديد دخترشاردشير همسر                              

 خود ننگ آفريدبه فرهنگ قوم                                                          

 اردشير سّوم هم مثل وحوش                             

 شد ای فخر فروش مادرششوی                                                          

 دل بست دخترششاپور اّول به                              

 شوهرش شد که نزايد مرد پست                                                         

 ازدواج کرد دخترشبهرام هم با                              

 انسانيّت را فدای تاج کرد                                                         

 شد خواهرشپسر شاپور شوی                              

 بهرجانشين سازی شوهرش شد                                                         
 بود خواهرشو  دخترقباد شوی                              

 کی فرهنگ پست را "عالی" نمود؟!   >                                                    

 فرهنگ فارس تحقير را کرده است مد                             

 بهر پنهان کردن پستی خود                                                         

 داريوش در کتيبه اش نوشته                             

 ميکشته شکنجه کردنکه بعد از                                                          

 بيشرم ... داريوش است استاد فارس                             

 در کتيبه منقوش است ساديسمشکه                                                          

 کوروش دشمن حقوق بشر بود                             

 چونکه منکر حقوق مادر بود                                                         
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 فارس تحقير کننده را طرد کن!                                                                                                         

 

 بود فردوسی چون جّد خود بی ناموس                             

 که اشعار ضّد انسانی سرود                                                         

 فردوسی سگ را به از صد زن  نمود                             

 زن را خوار کرد ُو، خود را چو سگ ستود                                                         

 کار فارس تحقيرکننده ... ننگ است                             

 چونکه آموزگار فارس بی فرهنگ است<                                                       

 )به خسرو نوشتن بيآموختند(نه تورک ديو بوده، و نه زن اژدها                                

 چيزکی نبوده گويند چيزها                                                         

 تا قبل از اسالم مرده عيب تورک                             

 چند شوهری بوده ،چندهمسری                                                         

 بود آزادتا قبل از اسالم  زن تورک                             

 )بريگادر(  بريگاد بود مثل مرد قانونگذار وُ                                                          

 (تاريخ هرودود)>        بريد سر کوروش را تومروس آنام                             

 "خون بخوريد"در خونش غلتاند ُو گفت:                                                          

 )به شوهران فرعی کرايه داده ميشد.(   بود کاالتا قبل از اسالم  زن فارس                              

 بود واال از ديد فارس ... نر از ماده ...                                                         

 ه ششصد سالقوم فارس حکومت کرد                             

 کلّی ننگ آفريده به کر ُو الل     تا حملهً اعراب()                                  

 فارس تحقير کننده را ... طرد کن                              

 ريشه و بنگر تغيير نيابد از                                                          

 قصد هر بحثی نتيجه گيری است                             

 آموختن از بّچگی تا پيری است                                                         

 نثری که بشکل نظم درمی آيد                             

 ر ميگشايد.گره ها را به از نث                                                         

 

 من فارس سالم ُو عاقل نديده ام.                                        

 

 آراز بالتاجی   22.06.06                                                           
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 ُو نقيض ها تهمتند؟ آيا اين ضدّ 
 

 )يا سزاوار افشا و نفرتند؟(                                                

 
 )کف زدن(فارس به تورک خر گويد در قالب الس                                 

 شکر ُو سپاس می طلبدهم ز تورک                                                         

 هم گويد زبان ناموس ملّی است                            

 هم گويد تجاوز بدان شرعی است                                                        

 هم زبان تورکی را کرده غدغن                            

 ويد بی لهجه فارسی حرف بزنهم گ                                                        

 است سازندههم گويد آذربايجان                             

 هم نگويد چرا عقب مانده است؟                                                        

 می شوند استثمارهم گويد همه                             

 هم نگويد کجا انبار می شوند؟                                                        

 هم گويد نصف رهبران تورک هستند                            

 هم نگويد خودفروشند ُو پستند                                                        

 هم در حّد فارسستان وطن دارد                            

 هم به بزرگی ايران پندارد                                                        

 هم گويد ميهن پرستی شرف است                            

 هم گويد استقاللچی ناخلف است                                                        

 انييم بگوهم گويد آذربايج                            

 هم مثل بيگانه بنگر به باکو                                                        

 هم گويد استقالل ملّی حّق است                            

 هم گويد حقّيست که از نوع لّق است                                                        

 هم منشور ملل را "می پذيرد"                            

 هم مثل الحاق طلب می ستيزد                                                        

 هم به استقالل دهد فرمان ايست                            

 ل چيست؟هم نگويد فرقم با اسرائي                                                        
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 آيا اين ضّد و نقيض ها تهمتند؟                                                                                                         

 

 يه تورک از کرد سود ميجويدهم عل                            

 هم با خون سرخ کرد دست می شويد                                                        

 هم گويد يکسانند فنالندی و تورک                            

 هم گويد نه بهر لنين "بزرگ"                                                        

 هم دهد عليه تورکان امتياز                            

 هم با دشمن تورکان شود همساز                                                        

 هم گويد بودجه بده به سهم خود                            

 د آذربايجان را چه سود؟هم نگوي                                                        

 هم مسلح می شود به تانک و توپ                            

 هم گويد سهم تورک باشد سنگ ُو چوب                                                        

 هم مثل طلبکار می کند رفتار                            

 هم  ضّد تورک تربيت کند کفتار                                                        

 هم گويد تضاّد در خود ايران است                            

 >>>هم گويد عامل جنگ ديگران است                                                          

 هم گويد به جنگ خاتمه دهيد                            

 هم گويد از قيد ايران نرهيد                                                        

 اگر مردی مخفی نشوهم گويد                             

 هم سپارد به دست الجوردی.                                                        
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 فئدراليسم سّد راه استقاللسـت
 

 بارک االهلل به بيست ُو پنج فئدراليست                             

 که گفتند درک ُو فهم ُو خواستشان چيست                                                         

 فئدراليست قشری را تمثيل ميکند                             

 که به استقالل خود گور می کند                                                         

 فئدراليست امتياز طلب ُو دو روست                             

 را نماياند چو دوستچونکه دشمن                                                          

 گوش فئدراليست حيله گر کراست                             

 نقد فدراليسم بر وی بی اثراست                                                         

 فئدراليسم راه حّل الحاق طلب است                             

 که پارلمان چچن را به توپ بست                                                         

 فدراليسم به نفع ملّت حاکم                             

 ملل ديگر را می کند محکوم                                                         

 فئدراليسم راه حّل تّجار تورک است                             

 که نيازمند بازار بزرگ است                                                         

 تاجر تورک بهر کسب امتياز                             

 ره را به فارس غارتگر کرده باز                                                         

 رک بهر سود بيشترتاجر تو                             

 فارس را مسلّح کرده به نيشتر                                                         

 ملل فاقد ارتش ملّی                             

 محکوم به اسارت هستند، طفيلی                                                         

 ارتش فدراليسم مال مرکزاست                             

 چچنيستان غرض است آموختن از                                                         

 چونکه ايران در دست روسيّه است                             

 تنوکر روس دشمن تجزيه اس                                                         

 )نريمانو(نريمان ها را اگر می شناختيم                                 

 انقالبات خود را نمی باختيم                                                         
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 فدراليسم سّد راه استقاللست.                                                                                                             

 

 قوم فارس توران را تاالن کرده است                             

 کرده است خلق ويرا هم تف باران                                                         

 جدا شو از فارسی که اينقدر زشت است                             

 ظلم هايش فزون بر هفت پشت است                                                         

 در ايران ماندن نه تنها هدراست                             

 انباشت ضرر بر روی ضرراست                                                         

 نفع آذربايجان در استقالل است                             

 چونکه دعوا بر سر بيت المال است                                                         

 بايد آذربايجان مستقل شود                             

 از پی يکپارچه گرديدن رود                                                         

 بايد با شعار فئدراليسم جنگيد                             

 نبايد مثل هرجائی ها لنگيد                                                         

 ه استقالل استفئدراليسم سّد را                             

 اقدام درست الزمهً حال است.                                                         

 

 بالتاجی آراز    31.10.2004                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                66 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 برادر بسيجی ُو سپاهی
 
 

 برادر بسيجی ُو سپاهی!                             

 هی هللاز روزی که شدی حزب                                                          

 بريدی از خلق خود که زاده ای                             

 چونکه عقل خود را از دست داده ای                                                         

 هی بشوی هللاقبل از اينکه حزب                              

 ميخواستی به جنگ با ظلم بروی                                                         

 ميرفتی ظلم را ريشه کن کنی                             

 که محتاج کرده بود به لقمه نونی                                                         

 فقر ُو بدبختی تو را فدائی کرد                             

 که خلق خود را برهانی از درد                                                         

 صنفی بود -درد تو از نوع ملّی                             

 کی عقل سياسی تو را ربود؟                                                         

 تو که جانثار خلق خود بودی                             

 کی قولت زد که نرسانی سودی؟                                                         

 خلق تو فقر ُو بدبختی ميکشد                             

 گر عصيان کند، کی ويرا ميکشد؟                                                         

 آنچه را به خلق تو بايد دهند                             

 داده اند که برهند چند عضوشبه                                                          

 تو از قشر دهقان ُو پيشه وری                             

 يا اينکه زحمتکش ُو کارگری                                                         

 درد ميليون ها دهقان حّل نشده                             

 فرزندانش از زندان آزاد نشده                                                         

 مليونها پيشه ور ناتوان شده                             

 چونکه جنس خارجی ارزان شده                                                         

 درد صنف کارگر بدتر شده                             

 فرزندش سپاهی ُو قّدار شده                                                         
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 برادر بسيجی و سپاهی!                                                                                                                  

 

 مليونها زحمتکش بيکار گرديده                             

 ز سپاهی خود خيری نديده                                                         

 صد هزاران زن بيکار ُو فقير                             

 خودفروشی ميکنند، نکن تحقير                                                         

 بيش از نود درصد گرديده فقير                             

 به نفع مالّک ُو تاجر ُو مدير                                                         

 ثروت حاصل کار زحمتکشست                             

 چرا ميگردند فقير ُو تهيدست؟                                                         

 چرا دولت فارسستان ايران                             

 فارسستان ميسازد با سود توران؟                                                         

  آسان کردن غارتبهر سهل وُ                              

 زبان هم ميکشند گردد بی غيرت                                                         

 فارسستان چه کارخانه ای ندارد؟                             

 آذربايجان از نبودش می نالد                                                         

 چونکه غارت ميشود آذربايجان                             

 دهها سال عقب مانده از فارسستان                                                          

 شهرهای تورک کارخانه ندارند                             

 ُو بيکاری درآيند ز دست کوچ                                                         

 کّل دانشگاههای آذربايجان                             

 فقيرند از يک دانشگاه تهران                                                         

 )مدرسه ساخته بنام دانشگاه                             

 که خوشگل درآيند از آرايشگاه(                                                         

 بيمارستان های دشمن کاملند                             

 از آن تورک فاقد وسايلند                                                         

 فرودگاه های دشمن نظامييند                             

 از آن آذربايجان اعزامييند                                                                     
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 برادر بسيجی و سپاهی!                                                                                                                  

 

 اتوبان هائی که فارسستان دارد                             

 دّق دل به آذربايجان می آرد                                                         

 وزارتخانه ها در فارسستان اند                             

 استانداری های ما خرسستان اند                                                         

 چاپخانه های بزرگ دولتی                             

 <  مقيم کجايند؟ به چه علّتی؟                                                     

 محصول کار ثروت آفرينان                             

 بهر کی ميشود سرمايه و نان؟                                                         

 چونکه اسالم حاکم ُو رهبر شده                             

 وضع مالّک ُو تاجر بهتر شده                                                         

 ... دارای مجلس استاسالم حاکم                              

 چرا در خدمت قشر نجس است؟                                                         

 اسالم حاکم ... دارای دولت است                             

 چرا به مظلومين بی مرّوت است؟                                                         

 اسالم حاکم ... دارای دولت است                             

 چرا محصولش فساد ُو رشوت است؟                                                         

 اسالم دين ذينفعان اسالم است:                             

 ُو تاجر ُو شئيخ ُو امام استمالّک                                                          

 اسالم منحرف کنندهً خلق است                             

 که در دريای فقر ُو جهلش غرق است                                                         

 اسالم امتحان خود را داده است                             

 خلع يد کردنش بسيار ساده است                                                         

 مالّکين است -اسالم دين بورژوا                             

 دموکراسی دين عصر ماشين است                                                         

 طبق دموکراسی ی حامی فرد                             

 يکسانند حّق ُو حقوق زن ُو مرد                                                         
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 برادر بسيجی و سپاهی!                                                                                                                  

 

 دموکراسی دين بورژوازی است                             

 در تضاّد با استبداد ُو نازی است                                                         

 دموکراسی حّق استقالل داده                             

 به هر ملّت ُ قشر ُو فرد ُو اراده                                                         

 دموکراسی گويد اينچنين کنيد:                             

 سرنوشت خود را خود تعيين کنيد                                                         

 اسی خواهان برابريستدموکر                             

 بجز سرمايه، در هر کار ُو امريست                                                         

 )تيغ هر صنفی را در جنگ و ستيز(                             

 )مقدار سرمايه اش ميکند تيز(                                                         

 بدون استثمار ای ايده آليست                             

 امر مکانيزه کردن ممکن نيست                                                         

 گر برابر شود مزد ُو کار فرد                             

 ه سودی بايد مکانيزه کرد؟با چ                                                         

 با سود ناشی از استثمار خلق                             

 "غرب"، و هم "شرق" مکانيزه شده هم                                                         

 قبل از مکانيزه شدن کشور                             

 نيأنديش به سوسياليسيم کارگر                                                         

 با خلع يد از تّجار ُو مالّکين                             

 آسمان هم نميخورد به زمين                                                         

 بايد صنف تاجر گردد خلع يد                             

 گران نفروشد، ارزان نخرد                                                         

 بايد ممنوع شده گردد غدغن                             

 کاالی مشابه ساخت وطن                                                         

 رمزدیبايد استاندارد شود کا                             

 که ريشه کن گردد رشوت ُو دزدی                                                         
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 برادر بسيجی و سپاهی!                                                                                                                  

 

 بايد دولت ز قيد تاجر رهد                             

 ورنه خرج بيکاران را بدهد                                                         

 بايد بانک با پيشه ور شريک شود                             

 مانوفاکتور تبديل به فابريک شود                                                         

 بايد زن ز قيد اسالم برهد                             

 حقوق مرد ُو زن يکسان بشود                                                         

 د چون مار افعیبايد کشته شو                             

 روح استبداد فردی ُو جمعی                                                         

 بايد آذربايجان مستقل شود                             

 دنبال يکپارچه گرديدن رود                                                         

 )هر تضاّدی در هر مقطع خاّصی(                             

 )بايد حّل شود بطور اساسی(                                                         

 بايد با شعار فدراليسم جنگيد                             

 دنبايد مثل هرجائی ها لنگي                                                         

 تاجر تورک بهر کسب امتياز                             

 ره را به فارس غارتگر کرده باز                                                         

 تاجر تورک بهر سود بيشتر                             

 س را مسلّح کرده به نيشترفار                                                         

 خلقش را مسلّح می کند ملّی                             

 بيگانه را شه ميکند هرجائی                                                         

 ... حافظ ... شعور ملّی است ملّی                             

 محتاج تورک سلّی است هرجائی                                                         

 بفکر رشد ُو سود بردن است ملّی                             

 بفکر حلوا خورد انست هرجائی                                                         

 هيچ خلقی بی غيرت ُو خودفروش نيست                             

 چونکه سازنده است ُو بهره کش نيست.                                                         
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 به قيام خرداد                                      

 کی گفت که"خری"؟!                                  

 
 نام کارگر شده ژاژ دهن                                         

 بهر هرجائی که شده بی وطن                                         

 که گويد ازملّتها حرفی نزن                                         

 چون حزب "کمونيست کارگری"                                              

 به قيام يک خرداد گفت "خری"!*                                              

                                              *- 1385/3/1 

 

 "ما اگر يکنفر در يک گوشه جهان خواستار برابری زن و مرد                          

 و دفاع از حقوق کودک باشد، از آنجا که معتقديم اين بخشی از                            

 پالتفرم طبقاتی طبقه کارگرست، برای آن ارزش قائل هستيم."                           

 منصور حکمت                                                                                 

 يکی از احزابی که گرديده پست                                         

 )> فارس تبار(    حزب"کمونيست کارگری" است                                         

 کند خود را سرمست *که با خر کردن                                         

 است *حزب مذکور آنچنان ضّد تورک                                              

 که دست رضا شاه را از پشت بست                                              

 
 زيرا به قيام کنندگان چند مليونی آذربايجان قهرمان پرور و تاريخساز گفت:  -*                          

 "خر نشو! خر نشو!".                                                 

 

 ای آنکه خود را مينامی کمونيست                                         

 تضاّد کار و سرمايه عمده نيست                                         

 چونکه غارتگرست فارس شوونيست                                         

 مستعمرات را می دوشد شوونيست                                              

 بر عليه حّل مسئلهً ملّیميکوشد    وضع موجوددر تثبيت                                               
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 به قيام خرداد کی گفت که "خری"؟!                                                                                                  

 

 حزب مذکور نوعا کمونيستی نيست                                         

 زيرا محصوالتش بوده شوونيست                                         

 برای بد نام کردن کمونيست:                                         

 بد نام کردن کمونيست ُو کارگر                                              

 کار شوونيسم فارس است ... برزگر                                              

 

 خر ميکند چون لنينيستحزبی که                                          

 ضّد غيرخودی است چون شوونيست                                         

 دشمن است با کارگر ُو کمونيست                                         

 چونکه کارگر ميأنديشد به سود:                                              

 به حّل تضاّد ملی ی موجود                                              

 

 کارگر در تضاّد است با بيگانه                                          

 که ثروتش بماند در کاشانه                                         

 ورنه نمی بيند روی کارخانه                                         

 بيگانه ثروت ملی می چاپد                                              

 سخن را عاقل در هوا می قاپد                                              

 

 منافع ملی ناشی از مالياتها ُو عوارض گمرکی ُو سودهای بانکی،                                  

 و موسسات ُو کارخانه جات دولتی ُو معادن ای که ساالنه صدها                                   

 ميليارد دالر را روانه سرمايه گذاری در فارسستان ايران ميکنند،                                   

 و سرمايه هائيکه بعلت عدم برخورداری از وامهای بانکی، به                                  

 .همراه نيروی کارفکری ُو يدی، راهی فارسستان شده ُو ميشوند                                  

 

 چونکه در ايران قوم فارس حاکمست                                         

 قاتل زبان های خاّص حاکمست                                         

 تحقيراتی در شکل الس حاکمست                                         

 در جلد کارگرشوونيسم فارس                                          

     *خاين بار آرد به ملل دگر                                        

 07.10.2008)عاقبت خاينين را بنگر!(                                                  

. 
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 به قيام خرداد کی گفت که "خری"؟!                                                                                                  

 

 -کمت در نوشته ها و بيانات خود، طبقهً کارگر جوامع ماآقای منصور ح                          

 قبل سرمايه داری را با انقالب ناممکن سوسياليستی مشغول می کند که خلقها                      

 و ملل دربند ملّت فارس شوونيست و فاشيست )که همتبار منصور حکمت و                      

 است( به استقالل ملّی خود نيأنديشند. امثال                       

 

 -بعبارت ديگر، جوامع ماقبل سرمايه داری، مستعمرات شکال مدرن امپر                           

 ياليستهای مسلّح کننده هستند.                      

 خود )اشتراکیامپرياليستها هم نه فقط گورکن خود نيستند که دشمنان                            

 کنندگان مالکيّت( را مسلّح کنند، بلکه مورد حمايت مالکين ريز و درشت نيز                      

 واقع خواهند شد که عارف از اشاره می فهمد، و ميفهمد که تا قبل از صنعتی                      

 سرمايه های تن داده به مالکيّت  و خودکفا شدن جامعهً ماقبل سرمايه داری،                      

 -اشتراکی به تنهائی قادر به برآوردن نيازهای جامعهً خود نشده و بدنبال بی                      

 نصيب شدن از همکاری صادر کنندگان کاالهای توليدی و مصرفی ی در                      

 ندگان مالکيّت بر سر عقل آمده و بگويند:تضاّد و تخاصم با اشتراکی کن                      

 ...". /"کار هر بز نيست خرمن کوفتن                       

 يعنی درجوامع ماقبل سرمايه داری و چند ملتی دربند ملت فارس الحاقگرا و                       

 ستلزم اشتراکی شدنغارتگر، تضاًد عمده تضاّد کار و سرمايه نيست که م                      

 مالکيّت بر ابزار و وسايل توليدی باشد، بلکه تضاّد عمده تضاّد ملّی است                      

 از طريق مستقل شدن ممالک ملل ريشه کن شدن استثمار ملیکه مستلزم                       

  -)کانی و غيره( و سرمايه ثروتهای کشوری برای انباشتدربند ملّت فارس                       

 های صنعتی ی خودکفا کننده در عرصه های سرنوشت ساز است که در                      

 تضاّد با منافع شوونيستی ملّت فارس شوونيست و الحاقگرا و غارتگر است                      

 را مجبور به تربيت کردن که ملّت فارس شوونيست و الحاقگرا و غارتگر                      

 -کارگر و روشنفکرانی به مثل منصور حکمت در جلدشوونيست و الحاقگر                       

 ميکند که در صورت مغرض نبودنشان، نه گاوچران و خر کنندهها و امثال                       

 علّت ايده آليست بودنشان در جامعه بعلّت ماترياليست بودن در طبيعت، بلکه ب                      

 از معده حرف بزنند که ميزنند. همچنانکه روشنفکران شکل گرای غير روس                      

 بدان درد مبتال بودند. زيرا سرمايه داری دولتی مورد نياز روسيّهً برخوردار                      

 و ماشين سازی و صادر کنندهً سرمايه های مالی ی از صنايع اسلحه سازی                      

 غارت کنندهً ثروتهای ملی ملل دربند را سوسياليستی پنداشتند، که با محروم                        
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  به قيام خرداد کی گفت که "خری"؟!                                                                                                  

 

 کردن از رقابت آزاد نيز اقتصاد ملّی ملل دربند خود را ماقبل سرمايه داری                      

 ندهً منجمله سرمايه هاینگهداشتند که مستعمرهً امپرياليست روسيّهً صادر کن                      

 مالی غارت کنندهً نيروی کار ارزان و ثروتهای ملّی مستعمرات باقی بمانند                      

 که مانده اند. زيرا بعلّت توليد کننده نبودنشان هنوز هم مصرف کنندهً کاالهای                      

 وابسته و برده کنندهً امپرياليسم روسيّه بوده، مصرفی و توليدی و نظامی ی                      

 و نه به انقالب سوسياليستی، بلکه به انقالب بورژوائی موجد طبقهً کارگر                      

 مورد نياز به انقالب سوسياليستی می انديشند.  ماشين ساز و خودکفا کنندهً                       

 عد از جدائی جغرافيائی از روسيّهً فئدرال، از حّق تعيين سرنوشت خودزيرا ب                      

 دولّتی نوعا چينی ی صنعتی و مکانيزه برخوردار شده اند که راه سرمايه داری                      

 کننده و يا راه  مثال ترکيّهً مونتاژ کننده و تبديل شده به بازار کاالهای مصرفی                      

 و توليدی وابسته و برده کنندهً به امپرياليستهای صادر کنندهً سرمايه های مالی                      

 و کاالی مذکور را بروند که بحث ديگری است. زيرا بحث بر سر مشغول و                      

 انقالب ضرورتهرز و ضّد ملی کردن مثال مينا احدی های تورک است که                       

 جامعهً ماقبل سرمايه داری ايران چند سرزمينینيافته و ناممکن سوسياليستی در                       

  اقتصادی بسيار متفاوت را جايگزين انقالبو چند ملّتی برخوردار از ساختهای                       

 ل دربند ملّت فارس شوونيست و غارتگردموکراتيک مل -ضرورت يافتهً ملّی                       

 ميکنند که ميهن و خلق های ملل دربند از دست ملّت همتبارشان نجات نيابند.                      

             07.10.2008قادر به نقدش نباشی بپذير / تا که خود را نپنداری بی نظير                         

 

                                        )> در جهان سوسياليسم بخود نديده(هر جا انقالب شده ملّی بوده                                     

 نفرموده روسيّهً هم مثل  چين                                                         

 ماندن مستعمران در چينبهر                              

 مهر سوسياليستی کاذب خورده                                                         

 چينی هم رشد کاپيتاليستی را                             

 بدست بوروکراتهايش سپرده                                                         

 ه به فئوداليسمگرچه پايان داد                             

 از ... ترکستان شرقی نزدوده                                                         

 )> غير چينی(به ارزش آفرينان اجنبی                                 

 . ...غارت نمودهکمی رفاه داده،                                                          

 

                                                                75 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ناديده انگاشتن تضاّدهای عمده                           
 )از پروفسور جامعه شناسی سياسی و تاريخ سياسی(                             

 پذيرفتنی نيست                                     
 

 نوشته شده(  21.09.04)اين نوشته از آراز، در تاريخ                               

 غربال و تکميل گرديده، ولی( 25.07.05)و در تاريخ                               

 )جوابی دريافت نکرده است که به نقّادش آموزنده باشد(                               

  

 جديدا از جناب پروفسور يونس پارسابناب مقاله ای تحت عنوان                    

 "مطالعه کردم و با برخوردن    مسلهً ملی و پديدهً پان ايسم در ايران"مضمون                   

 به جنبه های مثبت و آموزندهً نظرات ايشان، الزم ديدم که در جهت رفع                   

 جنبه های منفی نظرات ايشان گامی بردارم و چنانچه ايرادات از من باشند،                  

 -مورد انتقاد سازنده قرار گرفته و در راه آزادی خلق و ملّت و ميهنمان چيز                  

 هائی آموخته و ادای وظيفه کنم.                  

 

 ذکور خودش خود را طرفدار "حّق تعيينآقای يونس پارسابناب در مقالهً م                  

 سرنوشت" می نمايانند. زيرا می فرمايند:                   

 -"مضامين مربوط به مسئله ی ملّی )بويژه ستم ملی و اصل حق تعيين سر                  

 -انوشت( مسايل مهم و پيچيده ای هستند كه حل آنها براساس يك مشی دمكر                   

 تيك دارای اهميتی حياتی است. چرا كه تا زمانيكه ستم ملی جای خود را به                   

 آزادی ملی و احقاق حق تعيين سرنوشت خويش در بين مليتهای گونا گون                   

 هاز نظام جهانی سرماي استقرار آزادی و گسست و رهايیساكن ايران ندهد،                    

 يونس پارسابناببود...". غيرممكن خواهد                   

 

  يونس پارسابناب از ستم ملی و احقاق تعيين سرنوشت چيست؟منظور آقای  -1                  

 جواب:                   

 شهفرهنگی، صرفا ستم زبانی و اشاعهً انديمنظور ايشان از ستم ملّی و  -الف                  

            های شوونيستی پان فارسيست های پان ايرانيست ناميده شده ميباشد.                  
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 ا ديده انگاشتن تضاّدهای عمده پذيرفتنی نيست.ن                                                                                    

 

 حق تعيين سرنوشت ملّی، "حق تعيين سرنوشت فرهنگی منظور ايشان از  -ب                  

 ملّت های دربند ملّت فارس ميباشد.                  

 فع خطر"حق تعيين سرنوشت فرهنگی ملّتها" نيز رهدف ايشان از تحقّق  -پ                  

 کشوری است و بس. –جدائی طلبی و تجزيه خواهی و فروپاشی دولت                   

  عوامفريبی است و يا از نوع اهدافنتيجتا، باقی اهداف مورد ادعای ايشان يا                   

  نوشته های فارسی و تورکی منتاريخا ضرورت نيافته ای هستند که در                   

 )آراز بالتاجی( بوضوح توضيح داده شده اند.                  

 

 راه حل های پيشنهادی )"راه کارگر" بوسيلهً( آقای يونس پارسابناب: -ت                  

 آزادی زبان فرهنگی و عالوه شدن کتاب درسی زبان و ادبيات و فرهنگ ملّی. -1                   

 و نه تضعيف دولت مرکزی. دولت و يک زبان دولتی برای کل کشوريک  -2                  

 ايران نبايد به کشورهای فدراتيو تجزيه شود. -3                  

 از آنجمله آذربايجان باقی مانده در ايران امروزی نبايد از ايران جدا شود. -4                  

 

 به نفع دشمن ملّی "افشا" ميکنند. ی راآقای پارسابناب دشمن ملّ  -2                  

 ميفرمايند: زيرا                   

 "بی ترديد سياست تك زبانی كردن يك جامعه چند زبانی، غالبا از روی يك                   

 برنامهً حساب شدهً استبدادی انجام ميگيرد.                   

 ستم ملی يكی از اصول خدشه ناپذير سياست گذاریمی،  در جمهوری اسال                   

 كالن ميباشد.اين سياست يكي از موانع اصلی گذار و دستيابی به دمكراسی                   

 يونس پارسابنابدر ايران است. ...".                    

 

 وش گذاشتن"اعمال اهرم سركوب و ستم ملی تنها يك راه حل موقت و سرپ                   

 بر واقعيت انكارناپذير وجود فرهنگ های گوناگون ملی و محلی است كه                   

 عموما با وقوع بحرانهای اقتصادی همراه با ضعف و فساد دولتهای مركزی                   

 و افزايش درجه ی اجحاف دوباره سر بر خواهد آورد و چه بسا چهره ی                   

 قهرآميز و آشتی ناپذير به خود گرفته و ضريب خطر جدايی طلبی و تجزيه                    

 خواهی و فروپاشی دولت ـ كشوری در جوامع كثيرالملله ای مثل ايران را                   

 يونس پارسابنابباال خواهد برد. ...".                    
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 نا ديده انگاشتن تضاّدهای عمده پذيرفتنی نيست.                                                                                    

 

 ی اتخاذ"... دولت ها و نهادهای سياسی و فرهنگی بايد راه حل های مناسب                   

 نمايند كه ضمن حفظ هويت ملی و فرهنگی مليت های مختلف، هم بستگی                   

 كشوری و اتحاد بين آن ها نيز تقويت گردد. به نظر نگارنده، اين امر يعنی                   

 -جااتخاذ راه حل های مناسب يكی از پيش زمينه های اساسی برای ايجاد                    

 -معه ای دموكراتيك و مستقل و آزاد از مدار نظام جهانی سرمايه )امپريا                   

 يونس پارسابنابليسم( در هر كشوری مثل ايران ميباشد.".                    

 

 جواب:                    

 گری های مقاله یبا توجه به محتوی بندهای فوق الذکر، منظور از افشا                   

 به شوونيسم ملّت فارس است و نه خدمت به آقای يونس پارسابناب، خدمت                   

 ملل دربند و تحت ستم ملّی ملّت فارس شوونيست و الحاقگرا و غارتگر.                    

 زيرا:                   

 جان، اگر پرچم مبارزهً ملی را نميافراشتند،خلق و ملّت منجمله آذرباي -الف                   

 آنان آگاه و مبارز و پيشرو ستمگران، "شوونيسم ملی حاكم بر بخش بزرگی                   

 از ادبيات و فرهنگ كنونی ايران ..." را به حال خود ميگذاشتند که هشتاد                   

 ادامه دهد. ... سال ديگر نيز به کار خود                   

 شوونيسم ملّت فارس را بيدار کرده و بر سر عقل ميآورند که ملل تحت -ب                   

 ستم ملّی ملّت فارس شوونيست و غارتگر بيدار شده و به حرکت درآمده                   

 يب خطر"و چه بسا چهره ی قهرآميز و آشتی ناپذير بخود گرفته و ضر                   

 -كشوری در جوامع كثير -جدايی طلبی و تجزيه خواهی و فروپاشی دولت                    

 الملله ای مثل ايران را باال خواهد برد. ...".                   

 و گر نه ايشان را نيز از راه "کارگر" رانده و به چاه "کارگر" مياندازند.                   

 

 آقای پارسابناب ضّد فدراليسم هستند، ولی مثل مثال آقای فرهاد عرفانی -3                   

 جسارت بخرج نميدهند که بگويند:                   

 نه خودمختاری! نه فدراليسم! ايرانی يکپارچه! زيرا ميفرمايند:                   

 جهانی کوشش ميکند که نيروهای  "... رای ايجاد "مديريت جهانی"، نظام                   

 سياسی و قدرت های دولتی را تا آنجا که امکان دارد به حداکثر واحدهای                   

 محلی و منطقه ای متفاوت تقسيم کند.                   
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 نا ديده انگاشتن تضاّدهای عمده پذيرفتنی نيست.                                                                                    

 

 بعبارت ديگر، عمال حاکميت سياسی دولت در پرتو اين پروژه ی جهانی                    

 طرف دولت و يا نيروی سياسیاز  بايد تضعيف گردد. ... اگر مقاومت جدی                   

 مانع حرکت و گسترش سرمايهً جهانی گشته و سياستهای "مديريّت جهانی"                   

 يونس پارسا بنابرا رد کند بايد مضمحل و منحل گردد. ...".                    

 

 د کردن وظايف "... يعنی خلع سالح دولت در حيطه های سياسی و محدو                   

 آن به تنظيم و ادارهً "بازار" حتی در داخل کشورهای توسعه يافته ی جهان                    

 اول نيز توسط بخش های مهمی از هئيت حاکم )که امروزه نيروهای "ضد                   

 تقويت دولت بزرگ" و يا طرفداران تضعيف دولتهای مرکزی و فدرال و                   

 و با جديّت دنبال ميشود. محلی و ايالتی را تشکيل ميدهند( تبليغ گشتهدولتهای                    

 هدف اين پروژه ايجاد واحدهای محلی يا ايالتی در حدود و ثغور واحدهای                   

 قومی -يا اتنيکیمذهبی و  -جغرافيائی با تکيه بر هويتهای متفاوت فرهنگی                   

 مالی مربوط به بازار را بعهده دارند. ...  -هستند و عمدتا وظايف اقتصادی                   

 در اين پروسهً جهانی، ممالک متحدهً آمريکا به خاطر موقعيت بين المللی                   

 می کند و ايده آل نيز  خود، بعنوان پليس و مديرعامل "امنيّت جهانی" عمل                   

 اينست که هيچ نيروی سياسی دولتی نيز نبايد وجود داشته باشد که سياسی                   

  يونس پارسابنابعمل کند )و به حوزهً تصميم گيری سياسی پا بگذارد(".                    

 

 و حوش اهداف تنگ نظرانه تودهً مردم در حولآقای پارسابناب با بسيج  -4                   

 ملی در تضاّد و تخاصم کامل است.  -اتنيکی                    

 يعنی مخالف استقالل ملّی ملل تحت ستم ملّی کشورهای چندملّتی است.                     

 زيرا ميگويند:                    

 و پراکندگی بين مردم مناطق مختلفرواج انشقاق "به نظر من )پارسابناب(                    

 آنها بر اساس"خصوصيّتها" و تفاوتهای "فرهنگی"جهان و تقسيم و انشعاب                    

 قومی -حول و حوش اهداف تنگ نظرانهً اتنيکیو بسيج توده ها ی مردم در                    

 سياسی و به بيراهه بردن مبارزاتدر واقع با هدف "اخته کردن" مبارزين                    

 آنها و تّکه تّکه کردن خواستهای آنها از طرف آمريکا پياده ميشود.                   
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 نا ديده انگاشتن تضاّدهای عمده پذيرفتنی نيست.                                                                                    

 

 مليت بزرگ در يوگسالوی سابق، و وضع فالکت بار 6سرنوشت تير و تار                    

 هزاران کودک در عراق ... و ذلت و خواریکردها در ترکيه، مرگ و مير                    

 متنوع ساکن افغانستان نمونه های بارزی از عملکرد سياست های مليتهای                   

 يونس پارسابناب"نظم نوين جهانی" در ده سال گذشته می باشد.".                    

 

 آقای پارسابناب خواهان بخش ناچيزی ازحقوق ملّی ملل تحت ستم ملّی  -5                   

 مله هستند. زيرا ميفرمايند:در جوامع کثيرال                   

 "اين نويسندگان،                   

 ( ايرانی بودن را با آريايی بودن و تكلم به زبان فارسی يكی دانسته -1)                   

 ( "اشتراك ملی" را با "اشتراك كشوری" يكسان تلقی ميكنند. -2)                   

    "تك زبانی" را نشانه ی "وحدت ملّی"ميكنند تا در اذهان مردم، ( تالش -3)                   

 قلمداد كنند.                           

 ( زبان رسمی را همچون واحد پول رسمی نشانهً هويت ايرانيان بدانند.-4)                   

 ،                        ( نه تنها با حق تعيين سرنوشت ملی دشمنی ميورزند-5)                   

 ( بلكه با حق آموزش به زبان مادری و به كارگيری رسمی آن نيز سر -6)                   

 ستيز دارند.                          

 ( ازنظر آنها برخورداری از ابتدايی ترين حقوق ملی،"تجزيه طلبی" -7)                   

 پارسابناباست و "تماميت ارضی" ايران را به خطر مياندازد.".                           

 جواب:                   

 دو و سه و چهار فوق الذکر با کلماتآقای پارسابناب نيز در بندهای يک و                    

  .بازی ميکنند                   

 شتاد سالست که نه به لحاظ حقيقی، بلکه بهزيرا يقينا و دقيقا می دانند که ه                   

 مالک ايران چند سرزمينی و چند زبانی و چند فرهنگی امروزیلحاظ حقوقی                    

 ملّتی است که زبان ملّی اش فارسی می باشد.                    

 سفند" ملّت فارسملل غير فارس بنوعی"گاو" و "گوبعبارت ديگر، خلق ها و                    

 هستند که ملّت فارس دارای دولّت )چوپان( ويژه و خاّص خود است.                   

 هويت ملّی اعضای ملّت فارس، و نيز بردگان ملّیزبان فارسی تعيين کنندهً                    

 د.ملّت فارس، و متّحد کنندهً اربابان و رعايای ملّی می باش                   
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 )به بردهً صنفی و ملّی تبديل شده( ويت شده زيرا فرد و صنف و ملّت سلب ه                  

 که جز اين ممکن نبوده و نخواهد شد، مگر بهبنام ارباب خود ناميده ميشوند                    

 عمر بردگی صنفی و ملّی خاتمه داده شود.                   

 به بردگی ملّی تن دادهبجای قبول مرگ شرافتمندانه البته هر ملّتی حق دارد                    

 ولی قرار نيست که ملّت برده کننده نيز به خود خيانتو به خود خيانت بکند،                    

 کرده و گورکن آقائی خود باشد.                   

 دادنی نيست، گرفتنی است". يکی از آن حقوق نيز "حق تعيين سرنوشت "حق                    

 -سرنوشت زبان ملّی، فرهنگ ملّی، مرزملل" است و منظور آن، حق تعيين                    

 ارادهً ملّی و ادارهً ملّی  است.ملّی، اقتصاد ملّی، ارتش ملّی،  -های تاريخی                   

 -محدود کردن تعريف ستم ملی به ستم زبانی و فرهنگی ی مورد نظًر خود                   

 مختاری و فدراليسم تابع مرکز سرنوشت تعين کننده ازجريانات سياسی ی                   

 فارسستانی ی ايرانی ناميده شده بعيد نيست، ولی ازعضو صادق و آگاه و                    

 ملّت فارس امروزی بطورعام،و مبارز و پيشرو ملّت تبديل شده به بردهً ملّی                    

 و از پروفسور جامعه شناسی سياسی و تاريخ سياسی بطورخاّص بعيد و                   

 ناپذيرفتنی است که علل و داليل آنرا در نوشته هايم در حّد توانم توضيح                   

 داده ام.                   

      

 صورت خود را بحساب سواد آقای پارسابناب نيز موهای زرد سر و -6                   

 ريش ميگذارد. زيرا می فرمايند:                   

 آذربايجانی، و صربی و آفريقايی،"... رهبران شوونيست بوسنی، كرواتی،                    

 كه مداخلهً نظامی و لشكركشی افسارگسيختهً آمريكا به كاری به اين ندارند                   

 ، نه تنها1990كشورهايی مثل عراق، سومالی، كوزوو و غيره در دهه ی                    

 اين كشورها، بلكه كليت خاورميانه و بالكان و قفقاز و آفريقای مركزی و                   

 -و ميليتاريسم شبكهً صنعتیغربی را به زير كنترل بالمنازع آمريكا كشيده،                    

 -از جهان بيش از پيش تثبيت مینظامی كالن سرمايه داری را بر آن مناطق                    

 سازد و با كمك به تشديد و تسريع حركت و نفوذ سرمايهً جهانی به تعميق                    

 بيشتر شكاف بين فقر و ثروت و گسترش ناامنی در بين زحمتكشان اين                    

 پارسابنابدرصد جمعيت آنها را تشكيل ميدهند ميانجامد".  85كشورها كه                    
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 ده پذيرفتنی نيست.نا ديده انگاشتن تضاّدهای عم                                                                                    

 

 در اين مورد آقای "فرهاد عرفانی" نيز چنين ميگويند:                   

 از فدراتيوهای تحت فرمان که به هر شکلدوم اينکه، با ايجاد مجموعه ای  "                  

 -ورهميشگی خود را در منطقه خاقادر به بازی با آنها خواهند بود، حضور                   

 منطقه جاخوش کرده، رقبای گردنميانه تثبيت کرده، بر روی دريای ثروت                   

 آراز( –کلفتی همچون چين و هند و روسيه را از ميدان )بخوان از ايران                   

 فرهاد عرفانیبدر کرده ، تحت کنترل درآورند.".                   

 :جواب                  

  لشگـرکشی افسار گسيختهً آمريکا به عراق و امثال، دعوائیمداخلهً نظامی و                   

 با روسيّه بر سر تجديد تقسيم جهان است که برنده اش آمريکا و بازنده اش                    

 با آن سر وروسيّه است و ربطی به آذربايجان ندارد که بدان بيأنديشد و يا                   

 کاری داشته و يا نداشته باشد.                  

 به تغيير امپرياليست حاکم بر کشور عراق ومداخلهً نظامی مذکور تا آنجا که                   

 امثال مربوط ميشود، به بورژوازی عراق و امثال نيز ربطی ندارند.                   

 که امپرياليست حاکم)شاه شاهان( بر عراق و امثال عراق، يکندزيرا فرق نم                  

 "غرب" و يا "شرق" باشد.                   

 با تکيه به نيروی خود، قادربورژوازی عراق و امثال )مثال ايران امروزی(                   

 و راه اندازی منجله قادر به تأسيسبه ساختن وسايل آشپزخانهً خود نيستند که                   

 بوده، و به رهيدن ازصنايع نفتی و نظامی و غيرهً سرنوشت ساز برای خود                   

 سلطهً اين و يا آن امپرياليست حاکم بر سرنوشت کشورهايشان انديشيده و                  

 حلوا گفتن دهن شيرين نميشود.  -اقدام کنند. با حلوا                  

 زيرا بريدن دست امپرياليسم و نيز اقدام به انقالب سوسياليستی قبل از تحقّق                  

 دموکراتيک هر گز ممکن نبوده و نخواهد شد. -انقالب ملّی                  

 

 عثمانی و ايران بعد از امپراتوریعراق بعد از جدائی از امپراتوری تورکان                   

 تورکان قاجاری در ارتباط با سلطه و استثمار امپرياليستی تا به امروز از                   

 که از "... از تعميق بيشتر شكاف بين فقر و ثروت و کی مستقل بوده اند                   

 درصد جمعيت آنها 85گسترش ناامنی در بين زحمتكشان اين كشورها كه                    

 را تشكيل ميدهند ميانجامد" بتوان صحبت کرد؟                    
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 -چرا تا قبل از مداخلهً نظامی آمريکا به عراق، از عراق تحت سلطهً امپريا                   

  به آتش کشيدنليسم روسيّه سخنی بميان نمی آيد و گفته نميشود که منجمله                    

 گردانندهً سيستمچاه های نفتی امپرياليستهای غربی در کويّت، و نيز روسی                    

 نظامی ايران شيخی از طريق جنگ هشت ساله ای که به منظور مصرف                   

 کار برده وارشدن و به اتمام رسيدن سالههای غربی ايران بوقوع پيوست،                    

 عراق مجری سياستهای امپرياليسم روسيّه بود.                   

 مفيد به منظورسلطهً امپرياليست بد به سلطهً امپرياليست بدتر  البته ترجيج                   

 صنعتی و مسلّح کننده الزمست.دموکراتيک  -واقع شدن به تحقّق انقالب ملّی                   

  

 نوعی ميخواهند بگويند کهآقای پارسابناب مثل طرفداران مريم باکره به  -7                   

 عقل آوردن دشمن تا به دندان حق دادنی نيست، گرفتنی است، ولی با بر سر                   

 مسلّح، و نه مسلّح شدن به شيوهً دشمن، که بخاطر منافع استعماری خود به                   

 امپرياليست های حاکم گزيده و مسلّح کننده نوکری ميکند.                    

 زيرا ميگويند:                   

 "شوونيست ها و پان های قفقاز و بالكان ... ادعا ميكنند كه اگر از پيوند به                   

 استراتژی "نظم نوين جهانی"محور نظام جهانی سرمايه استقبال ميكنند و از                    

 ، تحت عنوان معرفی "بازار)سياست درهای باز به سوی كمپانيهای فراملی                   

  برای اين استكه بلكه فرصت و شانسیكنند،  آزاد" سرمايه داری( حمايت می                   

 ..برای احقاق حقوق ملی و كشوری خود كسب كنند. .                   

 -ركت سرمتن تاريخی و منطق حاين رهبران با جدا كردن پديدهً ستم ملی از                    

 مايه در اين مناطق و يا پذيرش پيوند به محور نظام جهانی سرمايه، اهداف                   

 بازار اين كشورها به روی بانكها ويژه خود را كه در واقع باز كردن درهای                   

 آرمان هایو كمپانی های فرامليتی است و در دراز مدت با خواست ها و                    

 يونس پارسابنابزحمتكشان اين كشورها در تضاد است، دنبال ميكنند.".                    

 جواب:                   

 درآوردن حّق مالکيّت بخش شمالی آذربايجان از دست روسيّه، مگر با                   

 نگرفت؟ حمايت دول کمپانيهای فراملّی "غرب" صورت                   
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 ساز، مگر بخشی از مسايل امر مقّدس و سرنوشتنتيجتا، با تحقّق اين                    

 مربوط به استقالل ملّی آذربايجان حل نشده است؟                   

 و وفادار به وصايای پطرکبير به حقوق ملّیاگر روسيّه رهرو لنين اشغالگر                    

 1918ل کسب شده در سال ميگذاشت و استقالخلق و ملّت آذربايجان احترام                    

 را می پذيرفت،                   

 جدائی بخش شمالی آذربايجان، به جای اشغالاگر روسيّه ی جبرا تن داده به                    

 ائرمنی، به طرفداری از جدائی ی بخش جنوبیقاراباغ به دست داشناق های                    

 ايران، و يکپارچه گرديدن آذربايجان )مثل آلمان و ويتنام و يمن(ن از آذربايجا                   

 برميخواست، البته که "از پيوند به محور نظام جهانی سرمايه. ..." استقبال                   

 نمی شد.                   

 

 آقای پارسابناب سمپاشی ميکند. - 8                   

 را که می فرمايند:زي                   

  )رهبری سازمان "جبهه ی خلق" و حيدر"...وقتی پان ايست های آذربايجان                    

 اف( و ارمنستان )داشناخ ها( و كروات ها و بوسنی ها و آلبانيايی ها -علی                   

 گويند، شرايط اجتماعیمی )در منطقه بالكان( ... از كسب "حق ملی" سخن                    

 و سياسی برابری ملی و اصل حق تعيين سرنوشت خويش و استقالل )اصل                   

 گسست از محور و نـظام جهانی سرمايه( را مد نظر ندارند، بلكه هدف و                   

 ی سرمايه منظورشان به سادگی جيره خواری و سهم خواهی از نظام جهان                   

 برای حزب و فرقه و دولت مربوطهً خود در دامن "پر بركت" و "مقدس"                   

 يونس پارسابنابداری است."  بازار آزاد سرمايه                   

 جواب:                   

 يجانی تنبوروکرات آذرباآقای حيدرعلييئو، شاه بخشی از بورژوازی  -اوال                   

 ساقط کنندهً استقاللداده به سلطهً استعماری ی امپرياليسم روسيهً سرکوب و                    

 بوده است که طبق دستورات پشت پرده ای 1920بخش شمالی آذربايجان                    

 افيایروسيّه ی حاکم بر سرنوشت بخش شمالی آذربايجان جدا شده از جغر                   

 امپراتوری روسيّه ی اشغالگر و تجزيه شده، وليعهدش را به تخت غصب                   
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 کردهً خود نشانيد و گم و گور شد که ... وليعهدش نيز مثل پدر حيله گر و                   

 ساختگی جنگی به فريب خلق و ملّت آذربايجانمکارش با ايجاد وضعيّتهای                    

 برای آزادی قاراباغ را توأم با پراکندن به پرداخته و جنبش های خود جوش                   

 تاخير بياندازد که افشا نشده باقی مانده است.                   

 روسيّه بود. روسيّه ای که نه فقطآقای حيدرعلييئو نوکر دست نشاندهً  -دوما                   

 را باغ  را اشغال کرد،به دست داشناق های ارمنی ی مسلّح کرده اش قا                   

 بلکه به دست صورت حسين اوف های مزدور نيز زمينه را برای نشانيدن                   

 حيدر علييئو های حيله گر به جای فدائيان انتخابی خلق و ملّت آذربايجان                   

 به تأخير اندازد و هم مانعقاراباغ را مستقـل و واحد آماده کرد که هم آزادی                    

 از يکپارچه شدن آذربايجان تجزيه و تضعيف گرديده شود که شد.                    

 منافع خود به آذربايجان يکپارچه نيازمند است.زيرا "غرب" نيز طبق                    

 

 است         چونکه ايران در دست روسيّه                                             

 نوکر روس دشمن تجزيه است                                              

 وی را گدا        ميکند رتبه و پول                                              

 که نفع  خلق خود را کند فدا                                             

 اگر خودفروشان را می شناختيم                                             

 انقالبات خود را نمی باختيم                                             

 فدراليسم راه حّل الحاق طلبست                                                     

 فارس، به ضرر ... عربستبنفع                                              

 

 رهبران حزب جبههً خلق و امثال وقتی )"... از کسب "حّق ملّی" -سوما                   

 يکپارچه شدن آذربايجان، و مفيد واقع شدنسخن ميگويند، ... " پارسابناب(                    

 ن آذربايجان را مّد نظر دارنديکپارچه شدمتقابل به دول کمپا نيهای طرفدار                    

 که دولّت بانک ها و کمپانی های مورد نظر آقای پارسابناب ميتوانست و                   

 می تواند دولّت روسيّهً لنينی و استالينی و يئلتسنی و غيره بوده باشند که                   

 "خواستن توانستن است".                   
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 شده و در ارتباط با رهبری با توجه به محتوای سه بند فوقا ذکر -چهارما                   

 جبههً خلق و امثال که خواهان آزادی قاراباغ و يکپارچه شدن آذربايجان                   

 به مثل آلمان و يمن و ويتنام بوده و هستند، آيا به آقای پارسابناب می شود                   

 و می توان حّق داد که بگويد:                   

 اهداف اين جنگها يا توسط اقليّتی از رهبران"...اکثر شعارها و استراتژی و                    

 اين کشورها برای بقای رژيم خود، و يا توسط اقليّت ديگری از رهبری که                   

  به هيچ مناسبتی در تطابق با خواستهفرموله شده اند و ميخواهد بقدرت برسد                    

 يونس پارسابناب. ...". های اکثريت مردمان اين مناطق نيستند                   

 جواب:                    

 آقای پارسابناب! خجالت هم چيز خوبی است.                                

 بايجان غيربوسيلهً روسيّه به آذرزيرا ارمنيستان مسلّح شده و مأّموريت يافته                    

 مسلّح اعالن جنگ داد و جهت داغ گذاشتن بر دل هر تورکی از بشريت،                   

 نه فقط در خوجالی برای ثبوت وحشيگری خود به قتل عام وحشتناکی دست زد،                    

 آذربايجان خودمختار متشکل از چهار رايون را ازنه فقط قاراباغ کوهستانی                    

  نفر جمعيّت 184000، طبق آمار بانک جهانی از 1994جدا کرد که درسال                    

 آن دو سّومش ارمنی تبار بود، بلکه هفت رايون معروف به قاراباغ آران                   

 ورک)جلگه( را نيز به اشغال خود درآورد و جمعا بيش از يک مليون ت                   

 را از قاراباغ رانده و آواره و سرگردان کرده را با آنروزیساکن قاراباغ                     

 آذربايجانی ی مظلوم و ميهن پرست و حق طلب، چطور ميتوان از يک                   

 قماش ارزيابی کرد که  پروفسور جامعه شناسی سياسی و تاريخ سياسی ما                   

 جناب آقای پارسابناب مرتکب شده اند؟!                   

 آقای پارسابناب بايد جوابگو باشند که از آذربايجان اشغال گرديده و تجزيه                   

 شده به وسيلهً چار روسی، ارمنيستان تشکيل داده شده به وسيلهً لنين روسی،                   

 باقی مانده سهم داده شده به داغستان و به گرجستان و به ارمنيستان از بحش                   

 از آسمان نازل شده و گويچه و زنگه زور اضافه شده بدان )که بايد پس                   

 گرفته شوند( از خاک آذربايجان به ارمنيهای کوچيده به قاراباغ آذربايجان،                   

 نفر 120000 قاراباغ کوهستانی و آران نيز بهه روشوتی داده نشده بود که چ                   
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 ارمنی کوچيده به قاراباغ کوهستانی تقديم شود؟                   

 نتيجتا بايد جوابگو شد که:                   

 راندن يک سّوم جمعيّت بومی قاراباغ کوهستانی و جدا کردن قارباغ -1                  

 آذربايجان، و اشغال قاراباغ آرانربايجان از کوهستانی واقع شده در ناب آذ                   

 قاراباغ کوهستانی به قيمت قتل عام در خوجال و راندهبنام دو سّوم جمعيت                    

 به وسيلهً داشناقهای ارمنی آنروزیقاراباغ  بيش از يک مليون تورکشدن                    

 به هيچ مناسبتی در تطابقياليسم روسيّه، آيا "مجری ی سياست های امپر                   

 "؟! مگر وطن فروشند؟     با خواسته های اکثريت مردمان اين مناطق نيستند                   

 يکپارچه گرديدن آذربايجان تجزيهً شده بوسيلهً چار روسی، و پيوستن  -2                   

 به ارمنی های قربانی جنگ های روس و عثمانی به "ارمنيستان" جا داده                   

 به هيچآذربايجان، و آزادی کّل قاراباغ از دست ارمنی های کوچی، آيا "                   

 "؟!مناسبتی در تطابق با خواسته های اکثريت مردمان اين مناطق نيستند                   

 

 داشناق ائرمنی تورکون دوشمانيًدی                                                     

 ائرمنی قانی تورکون درمانيًدی                                          

 ائرمنی اولدورمه گين زامانيًدی                                          

            بو مظلوم عدْالتين فرمانيًدی                                          

 آذربايجانلی گره ک کفن گئيه                                               

 عيبرت درسی وئره بو ائرمنييه                                                 

 

 آقای پارسابناب مانند ايده آليست ها وارونه می نمايانند: -9                   

 "... از زمانی که "بازار آزاد" و راه سرمايه داری خصوصی بتدريج به                   

  شوروی سابق معرفی شده اند،کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های                     

 هرج و مرج و فروپاشی اجتماعی، تورم و احتکار و باالخره جنگ های                    

  مختلف بنحو غيرقابل تحملی رو به افزايش نهادند".وز بين مليتهای خانمانس                    

  يونس پارسابناب                                                                                       
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 جواب:                   

 در جوامع کم و بيش عقب مانده، در ارتباط با نيازمنديهای زحمتکشان -اوال                   

 ه و رشد و تکامل نيروهای مولّده، سرمايه داری دولتی البته بهترين وجامع                   

 معقولترين شکل نظام سرمايه داری می باشد که بحث ديگری است.                   

 منجمله جنگ تحميل کردهً جنگ های خانمانسوز بين ملتهای مختلف،  -دوما                   

 به وسيلهً روسيهً اشغالگر به آذربايجانلّح شده و مأموريت يافته ارمنيستان مس                   

 را نه دول بانک ها و کمپانی های فراملی"غرب"، بلکه دولت بانک ها و                   

 کمپانی های روسيّه به راه  انداخته است که افشا نشده باقی مانده است.                   

 

 مگر نه اينست که: -اسّوم                    

 هدف ناسيوناليست حّق طلب                                                    

 ملحّق کردن و غارت نمودن نيست                                                    

 استفارس ضمن ملّی بودن شوونيست                                                     

 بهر تورک خواهان آزاد شدن نيست.                                                    

 

 حامی ی مللی به مثل ملّت فارس و ارمنیبعبارت ديگر، روسيّه طرفدار و                    

  و صرب است که ناسيوناليسم شان نه از نوع حّق طلب و مترقّی، بلکه از                   

 نوع ارتجاعی و شوونيستی )الحاق طلب و غارتگر( و فاشيستی )حّق کش(                   

 می باشد که آقای پارسابناب وارونه نشان داده اند. زيرا ميفرمايند:                   

 

 بنيادگرائی مذهبی ... بصورت"...جنبشهای دو طرز تفکرـ شوونيزم ملی و                    

 حاکم درآمده اند و با رسوخ به درون جنبشهای ملّیمحملهائی در دست نظام                     

 مناطق به موانع بزرگی در مقابل نيروهای مترقیو فرهنگی کشورهای اين                     

 و روبه جلو تبديل گشته اند.                    

 همبستگی و اتحاد در جهت تقابل با نظام جهانیعوض رهبری اين جنبشها به                    

 سرمايه، عليه يکديگر به تعرض برخاسته و به واقع با خواست و حمايت                   

 شرکتهای فراملی و با بر پائی جنگ، زندگی مليونها مردم را در آن مناطق                   

 يونسرا به ذلت و فقر و ناراحتی دچار ساخته اند.".  به باد فنا داده و آنها                   
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 مسئلهً  برخورد آقای پارسابناب بهاگر اشتباه نکنم از احساسات و لحن  -10                   

 ملّی چنين برميآيد که ايشان با خود در تضاّد هستند. يعنی تورک با غيرت                    

 ستو ميهن پرستی هستند که قادر به درک و فهم تورک بودن و ميهن پر                   

 نيأنديشيدن به ضغفهای تئوريک خود و آلودگیبودن خود نميباشند و علّت آن                    

 -امپر -به لنينيسم ميتواند باشد. لنينيسمی که از طرفی سرمايه داری دولتی                   

 سياليسم" درديگر به نام "سوياليستی را "سوسياليزم" می نماياند، از طرف                    

 کشورهای چند ملّتی برای ملّت حاکم و يا حاکم گزيده شده بردهً ملّی تربيت                   

 ميکند و برای تربيت کردن بردهً ملّی است که آقای يونس پارسابناب آلوده                   

 به لنينيسم، منجمله چنين ميفرمايند:                   

 

 "...همزيستی طوالنی اقوام گوناگون در طول قرون و امتزاج آنها با هم                   

 منتج به اين شده که در ميان اين مليتها خطوط و وجوه مشترک بوجود آيد                   

 که اهم آنها عبارتند از:                   

 اداری و -ن مشترک کشوریآگاهی تعلق به يک کشور، به يک دولت، زبا                   

 امر تابعيّت.                    

 مراسم تاريخی نوروز و سيزده بدر و غيره.".آگاهی و وابستگی به ايران و                    

 

 كشوری چند زبانی و مسكن تاريخی مليت های مختلف"خاتمه ميدهيم: ايران                    

 ضمن داشتن وجوه اتنيكی متمايز )مانند زبان، فرهنگ، ومليت ها  است. اين                   

 اشتراك كشوری و دولتي و تاريخی ــ سياسی راخلقيات و سرزمين(، وجوه                    

 مشترك آنها در طول تاريخ پر از فراز و نشيبنيز دارا ميباشند؛ كه زندگی                    

 را ميسر ساخته است.  ايران                   

  در مسايل ملی و فرهنگی، ازاز حقوق مادی  اين مليت های مختلف ... بايد                   

 پارسابناببرخوردار باشند.". جمله حق تعيين سرنوشت ملی و زبانی خود                    

 

 جواب:                    

 آراز(: –هاها وجوه "مشترک" )ها                    

 آگاهی تعلّق به يک کشور. -الف                    

 آگاهی تعلّق به يک دولت. -ب                    
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 زبان مشترک دولتی. -پ                    

 تبعيّت. -ت                    

 وابستگی به ايران. -ث                   

 مراسم تاريخا مشترک نوروز و سيزده به پنجره و چلّه و غيره. -ج                    

 

 آگاهی تعلق به "يک کشور": -الف                    

 روسيّهً دوران حکومت خاندان رمانف ها نيز ظاهرا يک کشور متشکل از                    

 ولی برای منجمله آذربايجانی واقف به امورچند کشور مستعمرهً روسيّه بود.                    

 ال نه اوکراين و امثال، بلکه فقط و فقط آذربايجان وطنسياسی، منجمله مث                   

 آذربايجانی محسوب ميشد و محسوب ميشود و خواهد شد.                   

 همچنان نيز ايران چند کشوری و چند ملّتی ی دوران ملوک الطوايفی برای                   

 محسوب نميشد که به پای نوشتههيچ يک از ملل مربوطه اش تک کشوری                    

 شدن اولين قانون اساسی نيز "محصور الممالک ايران" جايگزين "قجر                    

 امپراتورلوغو" شد.                   

 

 همی رفت شادان به استخر فارس    که اسطخر بود بر زمين فخر پارس                   

 که دانند خواندش مرز جهان              راز تا اصفهانشيورا بود                    

 سپه را ز زابل به ايران کشيد          به نزديک شهر دليران کشيد                   

 بگويش که آمد به مازندران            به غارت از ايران سپاهی گران                   

 ان          فرستاد بسيار سود و زيانو زان پس بر کشور خوزي                   

 تناسان به سوی خراسان کشيد         سپه را به آيين ساسان کشيد                   

 فردوسیبگو که کنيم آن ز ترکان تهی.      هر آن شهر که از مرز ايران نهی                     

 

 ريزی فقط آذربايجان وطن محسوبدر ايران چند کشوری مثال برای تب                   

 ايران چند کشوری بدون بحرين وبعلّت مذکور بوده است که  ميشده است و                   

 بدون افغانستان برای تبريزی مذکور به نيم کشوری و سه چهارم کشوری                   

 حق به حقدار رسيد کهتبديل نشد، بلکه تبريزی مذکور خوشحال شد که                    

 افغانستان و بحرين حداقل يک بار به جای دوبار پوست کنده شوند.                   
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 تعلق به يک کشور تا مشروطه وجود نداشته و بعد از نتيجتا بايد گفت که                   

 مشروطه تا به امروزهم مابين کشورهای ايران چندکشوری و فارسستان                   

 عميق تجزيه کننده ای ايجاد شده اند که جز با ايران آنچنان شکاف های                   

  در رکاب شوونيسم ملّت فارس با چيز ديگری قابلخون فارس های جنگيده                    

  که علل و داليلش را در نوشته های تورکی و فارسی خودمپر شدن نميباشند                    

  بودن خودم را نيز به ثبوت رسانيده ام.بوضوح توضيح داده و محقّ                    

 

 آگاهی تعلق به "يک دولت": -ب                    

 امپراتوری قجردر امپراتوريهای تورکان امروزه ايران ناميده شده تا پايان                    

 ی بود.غيره فئودالی و ملوک الطوايفزيربنای اقتصادی و روبنای سياسی و                    

 يعنی نه فقط ملّت شکل يافته و سازماندهی شده ای وجود نداشت که جهت                   

 نيازمند تشکيل دولت ملّی دارایرشد و تکامل اقتصاد ملّی و فرهنگ ملّی،                    

 ه و قومیاداری و غيره باشد. بلکه هر طايفه و قبيلزبان رسمی و آموزشی و                    

 به ساز خود ميرقصيد، و باج و خراج پرداخته شده نيز به اقتصاد ملّی و                   

 فرهنگ ملّی ی هيچ قوم و قبيله و طايفه ای صرف نمی شدند.                   

 

 يعنی در دوران فئودالی هر قوم و قبيله و طايفه ای شاه خود را داشت و                   

  پارسابناب خبری نبودبساز خود ميرقصيد و از تک دولتی مورد نظرآقای                    

 چند ملّتی به بعد ازانقالب مشروطهو تک دولتی شدن ايران چند کشوری و                    

  فارس مشروطه خوار ومربوط ميشود که اروپای تورک ستيز نصيب ملّت                    

 مشروعه خواه کرد.                    

 

 طی شده، دولت ملّت فارس با جغرافيای آذربايجان،اينکه درطول هشتاد سال                    

 آذربايجان، با سرمايه های ملّی آذربايجان، با استعدادهایبا ثروتهای کشوری                    

 ر ملّی خلق آذربايجان، با اعتبار و حيثيتملّی آذربايجان، با فرهنگ و شعو                   

 آذربايجان قهرمان پرورملّی خلق و ملّت آذربايجان، با بابک های تاريخساز                    

 چه ها کرده است را اينچنين ميتوان خالصه کرد:                   

 

 د بعد از چندين صده.زخمی که فارس بر دل تورک زده    در نميآي                        
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 شترک" دولتی:زبان "م -پ                   

 طبق علل و داليل فوق الذکر، ايران فئودالی و ملوک الطوايفی نه فقط به                    

 نداشت، بلکه در اولين قانون اساسیزبان مشترک کشوری و اداری نيازی                    

 کشوری نيز به زبان مشترک کشوری و اداری اشاره نشده است.                   

 )گذشته از اينکه عصر، عصر آتش زدن آيات ضّد حّق طالق و امثال است.(                    

 

 "تبعيّت" : -ت                    

 تبعيّتی آزادانه است که اختيارات هم ارز وظايف باشند. بعبارت ديگر،                    

 خواستی که مّضر ديگری نباشد. آزادی يعنی جامهً عمل پوشانيدن به                   

 که دولتش قادر به اعمال ارادهً ملّی ملّتنتيجتا، ملّتی آزاد محسوب می شود                    

 خود باشد.                    

 ملل تحت ستم ملّی کشورهای چند ملّتی در سيستمهای فدرالی نمی تواند به                    

 آزادی ملّی خود دست يابند.                   

 -طبق قوانين رژيم فدرالی حق دارد که بدون رضازيرا دولت مرکزی فدرال                    

 تصميم گيرنده، تصميم و ارادهً ملّی ویيت مجلس ملّی ی ملّت اراده کننده و                    

 (بدست فراموشی نسپاريد!کند. ) را باطل و لغو کرده و غيرقانونی اعالم                   

 همچنانکه آقای پارسابناب ميفرمايند:                   

 "ممالک متحدهً آمريکا به خاطر موقعيت بين المللی خود، بعنوان پليس و                   

 مديرعامل "امنيّت جهانی" عمل ميکند و ايده آل نيز اينست که هيچ نيروی                   

 نبايد وجود داشته باشد که سياسی عمل کند )و به حوزهً  سياسی دولتی نيز                   

 يونس پارسابنابتصميم گيری سياسی پـا بگذارد( ...".                    

 

 آقای يونس پارسابناب در اين مورد نيز صادق استنتيجه گيری فوق الذکر                    

 که دولت فدرال مرکزی ّطبق قوانين فدرالی خود، تعيين کنندهً سرنوشت                   

 ملل متشکلهً خود است.                    

 گذاريهای کالن اقتصادی و سياستهای پولی ُو خارجیزيرا در امور سرمايه                    

 فقط  اجازه نميدهد که به حوزهً ُو دفاعی ّو امنيّتی به دول زيردست خود، نه                    

 تصميم گيری سياسی پا گذارده و سياسی عمل کنند، بلکه با سانسور امنيتی                   

 نيز خودمختاری فرهنگی عطا کرده را خدشه دار ميکند.                   
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 وابستگی به ايران : -ث                   

 رک و فهمقابل دوابستگی به آذربايجان تجزيه شده که بايد يکپارچه گردد،                    

 و واجب و مقّدس است که نيازمند تجزيه شدن آذربايجان از ايران است.                   

 وابستگی به ايران يعنی وابستگی فقط به آذربايجان باقی مانده در ايران، و                   

 ارس و ملّتوابستگی به سرزمين ملّی و اقتصاد ملّی و فرهنگ ملّی ملّت ف                   

 بلوچ و ملّت عرب و ملل ديگرايران چند ملّتی.                   

 وابستگی به ايران فدرال در تضاّد و تخاصم با "حّق تعيين سرنوشت ملل"                   

 است.                       

 ی همديگرست.زيرا وابستگی موجد حّق دخالت متقابل ملل در سرنوشت ملّ                    

 

 مراسم تاريخی مشترک مانند نوروز و سيزده بدر و غيره در صورت -ج                    

 مشترک بودنشان، بعد از تجزيه شدن ايران در کشورهای استقالل يافته                    

 ی توانندنمنيز می توانند ارزشهای خود را حفظ کرده و تداوم يابند، ولی                    

 حق دخالت متقابل ملل در     در تعيين سرنوشت ملّی ی ملل دخالت کرده و                    

 الزم و ضروری و واجب و مقّدس سازند. تعيين سرنوشت همکديگر را                   

 

 جناب آقای يونس پارسابناب!                   

 مابين طبقهً کارگر و بورژوزای )بخش نوعای شما نيز همچنانکه طبق ادعا                   

 آراز( وجوه مشترکی وجود ندارد. از نظر -ارتجاعی منظورست                    

 

 همچنانکه مابين مارکسيسم و لنينيسم وجوه مشترکی وجود ندارد.                   

  نالند مو طالئی برسميّت شناخت،را برای فزيرا "حق تعيين سرنوشت ملل"                    

 ولی آذربايجان کلّه سياه را بمثل يئلتسين چچن کش به توپ بست و بيش از                   

 که باقی مانده را استالينصد هزار تورک تاريخساز را بخاک و خون کشيد                    

 که روس های فاشيست و اشغالگرسيبيری بکند خودفروش راهی زندانها و                    

 وطن شکوفا شدهً خود در امن و امان زندگی کنند.و شوونيست و غارتگر در                    

 

 شماثروت آفرين و تاريخساز وميهن پرست با  مابين خلق تورکهمچنان نيز                    

 جود ندارد. ايران دوست و دوشمن پرست وجوه مشترکی و                   
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 آذربايجان بمثل فارس بيگانه نگريستهقط به بخش شمالی زيرا شما نيز نه ف                   

 و برخورد ميکنيد، بلکه لنينيست کرده اند که امروز مدافع تک کشوری و                   

 اشغال کنندهً بخش جنوبیتک دولتی باقی ماندن ايران، و فردا به مثل لنين،                    

 شده از ايران شوی. آذربايجان جدا                   

 

 مادر ما را بنام "سوسياليسم" گريانيدند                                          

 بهر غارت ملّی ... ضّد ملّی گردانيدند                                            

 

 ان مستقل وهمچنان نيز مابين خلق و ملّت تورک که در راه تحقّق آذربايج                  

 واحد انديشيده و عمل ميکنند با ملّت فارس شوونيست و فاشيست و اشغالگر                   

 و غارتگر، با فرهنگ فارس آفريده که به جز استثناعاتی چند در خدمت ...                  

 وجوه مشترکیجهان به جهانيان است، اراده کشی و "خر" نمايانيدن تورکهای                   

 وجود ندارد.                  

 

 آراز بالتاجی          25.07.05 - 21.09.04                                                   
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 نقدی بر مقالهً "ماچه ميخواهيم؟ ..."                              

 

 جديدا مقالهً "ما چه ميخواهيم؟ ..." از آقای يونس شاملو  را مطالعه کردم.                   

 ايشان در مقالهً مذکورش به مسئلهً ملّی آذربايجان پرداخته و با توضيحاتی                   

 آذربايجان و درک و برداشت خود از مسئله ملّی، چند در مورد جنبش ملّی                   

 با برخورداری از جنبه های مثبت و مفيد،راه حلّی را ارائه کرده اند که توام                    

 است که مرا واداشت بمنظور ادایدر ضمن دارای معايب اصولی و اساسی                    

 -خود به نقد موارد مورد نظر مذشدن متقابل در حّد توان وظيفه و مفيد واقع                    

 کور بپردازم که بشرح زير می باشند:                   

 خويش را برای بدست آوردن ثبات سياسیقرن پاسخ  "اينک ايران بعد از يک                   

 در صورت مدرنتر و تجربهو واليتی، البته در تحقق قانون انجمنهای ايالتی                    

 جستجو می کند. نه تنها مجلس انقالب مشروطيت درشدهً آن، يعنی فدراليسم،                    

 انگشت گذارده، بلکه بيش از شصتاوايل قرن گذشته، بدرستی، بر اين مهم                    

 و نه مثال آلمان فدرال و لندکه خواهان استقالکشورهای جهان امروزه )درصد                    

 امثال که منهای سويس تک ملّتی هستند. آراز( به شيوهً فدراليستی اداره ميشوند.                    

 مراجه شود. آراز( چرا استقالل ميخواهيم؟ سول گوناز"")در اينمورد به مقالهً                     

 حّل مسئلهً اتنيکی از يکسو و اعمال ارداهً در  درا ليسمبعبارت ديگر کارآيی ف                   

 در صد سال گذشته به کارنامه تجربیدمکراتيک مردم در آن از سوی ديگر                    

 يونس شاملوکشورهای که به اين شيوه اداره ميشوند افزوده است.".                    

 

 کوی پرش برای نجات کشور و مردم از منجالب" ثبات سياسی تنها س                   

 انحطاط فکری و استبداد سياسی و عقب ماندگی اقتصادی است.                   

 تنها از طريق اعمال آزادانه ی ارادهروشن است که اين مهم )ثبات سياسی(                    

 ؤلفه قدرت قابل تحقق است.مردم در صحنه سياسی به عنوان مهمترين م                   

  دمکراسی سياسی و پلوراليسممردم چيزی جز جايگزينی اعمال اراده آزادانهً                    

 يونس شاملوبجای استبداد سياسی و تک گانگی فرهنگی نيست.".  فرهنگی                   

 جواب:                   

 -ايران مستلزم استبداد برای سررشد اقتصادی فارسستان  غارت ملّی به نفع                   

 کوب و مستلزم انحطاط اخالقی و فرهنگی برای تربيت کردن هويت کش،                   
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 غيرت و اراده کش، تکامل کش، هرز و گمراه کننده بوده استفرهنگ کش،                    

 ند.و رويت نمی باش  فهم که صرفا برای آقايان شاملو و امثال قابل درک و                   

 استبداد و انحطاط  فرهنگی و سياسی و اخالقيّات ملّت فارس را،زيرا منجمله                    

 -از طريق غارت ثروتها و سرمايه ها و درآمدنه با ثروت و سرمايه اندوزی                    

 ه ها بيدار نشده،توضيح ميدهند که خفتهای ملّی ملل دربند، بلکه با معلول ها                    

 ممکن و ميّسر گردد. آشتی با دشمان ملّی غارتگر و جنايت آفرين                   

 بلحاظ رشد اقتصادی درجا زده و نه فارسستان ايران،ايران منهای فارسستان                    

 توانست رشدکه اگر به غارتهای ملّی مذکور دست نمی يازيد، هر گز نمی                    

 سيصد سالهً طی کرده را در هشتاد سال طی کند. "خودم کردم که لعنت بر خودم باد".                     

 

 بلکه به فکر نجات مردم از منجالبآقای شاملو نه فقط به فکر نجات کشور،                    

 فکری و استبداد سياسی و غيره نيز می باشد.                   

 دموکراتيک است -نجات مردم، اگر انقالب ملّیمنظور آقای شاملو از  –الف                    

 در اينصورت هيچ تفاوتی با طرفداران استقاللارتجاعی،  -و نه انقالب ملّی                   

 ای شاملو درزيرا طرفداران استقالل آذربايجان نيز همانند آقآذربايجان ندارد.                    

 -دموکرات هستند. چونکه طرفداران استقالل آذربايجان برای آذرامور داخلی                    

 خواهان آنچنان شکل حکومتی ميباشند که در ارتباط  بابايجان مستقل و واحد                    

 ای بند باشد.مسايل داخلی به کلّيهً اصول دموکراسی و حقوق بشر پ                   

 -برعکس آقای شاملو و امثال، که در ارتباط با مسئلهً ملّی رااز طرف ديگر،                    

 ستی و رفرميست هستند، طرفداران استقالل آذربايجان چپی و راديکال و                   

 ادی و ريشه ای ميباشند.خواهان حّل مسئلهً ملّی بطور بنيانقالبی هستند. زيرا                    

 )اينست تعريف علمی از مفاهيم چپی و راستی در سياست و غيره. آراز(                    

 اگر منظورآقای شاملو نجات مردم از عقب ماندگی اقتصادی است، در -ب                   

 د که حتی تاسيساتآذربايجان باشاين صورت بايد بفکر نجات مردم منجمله                    

 صنعتی و کارخانه جاتش نيز چيزی کمتراز يک سيصدم تأسيسات صنعتی                    

 کارخانه جات فارسستان است.                   

 يعنی در مقايسه با مردم فارسستان ايران، شيوهً زندگی مردم آذربايجان                    

 ه در ايران تقريبا سيصد برابر بيشتر و فزون تر چوپانی و قرونباقی ماند                   
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 .باقی خواهد ماند اگر مستقل نشودوسطائی باقی مانده است و                    
 

 "يا استمرار سياست مشت آهنين عليه ملل غيرفارس در ايران و در واقع                   

 کنبرای ملل غيرفارس ساتنگتر کردن فضا برای يک زندگی شرافتمندانه                    

 از مرکز در ميان آن مللدر ايران؛ که  نتيجه ايی جز تقويت نيروی گريز                    

 استبداد و انحطاط بيشتر از سویاز سويی، و درجا زدن ايران در منجالب                    

 سم وديگر از آن نتيجه نخواهد شد، و يا گردن نهادن به دمکراسی، پلورالي                   

 . آراز(از نوع مدنی و نه سياسی منظورست)زيستن با حقوق برابر اتنيکی                    

 کنار هم که با برپايی يک جمهوری دمکراتيک و فدراليستی در ايران  در                    

 يونس شاملومقدور است."                    

 

 تجزيه شده و تضعيفاستقالل و يکپارچگی آذربايجان  دل آقای شاملو نه به                   

 ميسوزد. زيرا جدائی آذربايجان باقی ماندهگرديده، بلکه به يکپارچگی ايران                    

 نيروی گريز از مرکز امروزی ودر ايران از ايران امروزی مستلزم تقويت                    

 در تضاّد وتخاصم با "حقّ  مورد نظر آقای شاملو است کهاز مرکز فدرال                    

 تعيين سرنوشت ملل" است. زيرا مرکز فدرال در مورد سرمايه گذاريهای                   

 کالن اقتصادی و سياستهای پولی و خارجی و دفاعی و امنيّتی به دول زير                   

 حوزهً تصميم گيری سياسی پا گذاردهازه نميدهد که به دست خود، نه فقط  اج                   

 خودمختاری فرهنگی عطاو سياسی عمل کنند، بلکه  با سانسور امنيتی نيز                    

 کرده را خدشه دار ميکند. ولی آقای شاملو به مثل ملّت فارس شوونيست و                   

 در انديشهً تضعيف نيروی گريز از مرکز به منظور الحاقگرا و غارتگر                   

 بمنظور تحقق بخشيدن به انديشهً مذکورو  نجات ايران چند سرزمينی ميباشد                   

 است که خواهان برپائی آنچنان نظام حکومتی ملّی است که مجلس مرکزی                   

 رال و ارتش فدرال را آلت دست ملّتی بکند که فدرال و دولت مرکزی  فد                   

 در بازو" دارد که در امپراتوری صربستان يوگسالوی"زر در ترازو و زور                    

  شده  و امپراتوری روسيّه تجزيه شده ای که پارلمان چچنسان را به توپناميده                    

 تجروبه نکنيم. يعنی ملل ضعيفکرده ايم که ديگر بار  بست و غيره تجروبه                   

  عمده و اساسی و سرنوشت ساز ملّی بمثل برنامه ريزیاز حقوق و اختيارات                    

 پولی و خارجی و دفاعی و امنيتی محروم نگردند وکالن اقتصادی و سياست                    

 ا شور و شوق، راه چند صد ساله را در چند دهه طی کنند.مستقل شوند که ب                   
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  مرکزی ايران قدرت مطلقة خود را از"در تمامی شرايط بحرانی که دولت                    

 آزاديهای نسبی برای ملل ساکن ايران فراهم آمده، مردماندست داده و زمينه                    

 آن ديار در صدد اعمال آزادانه اراده ملت خويش برآمده اند.                   

 استقالل خواهی، حمل بر وجود استعدادناسيوناليسم افراطی فارس ... آن را                    

 و به بيان آنها تجزيه طلبی ملل غير فارسی ايران کرده اند.                   

 اين در حالی است که در صد سال اخير جنبش جدائی خواهانه ای در ميان                    

 يونس شاملوملل ساکن ايران بروز نکرده است.".                    

 

 -باقی ما رفراندم ملّی مردم آذربايجانقبل از مشّخص شدن نتايج آقای شاملو                    

 آذربايجان، گويا از استعداد درک استقاللنده درايران، مّدعی است که مردم                    

 خواهی تهی هستند و جنبشهای ملّی رهبری شدهجز و از خواست استقالل عا                   

 بوسيلهً ستّارخان و پيشه وری، چون آذربايجان را از ايران جدا نکردند،                   

 بنابراين به استقالل آذربايجان نيانديشيده و اقدام نخواهند کرد و برده ملّی                   

 خواهند ماند! )به دروغ و تحقير و قصاص قبل از جنايت پايان داده شود.(                    

 غافل از اينکه نواقص جنبش ملّی برهبری ستّارخان را جنبش ملّی دوران                    

 پيشه وری ضمن بر طرف کردن تکميل کرد. زيرا با اقدام رسمی و قانونی                    

 به تشکيل دولت و ارتش ملّی اقدام به جدائی آذربايجان باقی مانده در ايران                   

 از ايران کرد و به شکست انجاميد. زيرا به وسيلهً روسيه خلع سالح شد و                   

 با مخالفت اولين جلسهً سازمان ملل )مدافع دولت فارس( مواجه گرديد.                   

 

 گويا که کنگره های برگزار کرده در قلعهً بابک به تبريز منتقل نخواهد شد                    

 و خواستهای فرهنگی تبديل کرده به فدراليسم خورانيده به دشمنان ملّی ی                    

 ادتبديل نکرده و ارتقا نخواهد دحاکم و تا به دندان مسلّح را به شعار استقالل                    

 و فدراليست ها را ترد نکرده و نهادهايشان را به زباله دان تاريخ  نخواهند                   

 ريخت.                   

 

 دمکراتيک آذربايجان در شرايط کنونی و با ويژه گی هايی "اّما جنبش ملی                   

 در معادالت قدرت تغـييرات اساسیاد ايجاد استعدکه فوقاً برشمرديم، نه تنها                    

 تواند با همراهی و همگامی دمکراتيک سياسی در ايران را دارد، بلکه می                   
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 ديگر ملل ساکن در ايران که خود را در تصادم با سيستم سياسی فرهنگی                   

 عقب ماندهً کنونی مي بينند، معادله قدرت سياسی را در ايران بر هم زده                    

 دول زيردستان تابع دولت مرکزی زر در ترازو،پلوراليستی )سيستم سياسی                    

 و دمکراتيک را جايگزين تمرکزگرائی . آراز(زور در بازو منظورست                   

 يونس شاملوسياسی موجود در ايران سازد."  منحط                  

 

 به ملّت تورک ميگويد "مبارزه برای اطمينان خاطرز طرفی با آقای شاملو ا                   

 حقوق ملّی در آذربايجان و اوجگيری انفجار آميز آن ..." را "... حمل بر                   

 وجود استعداد استقاللخواهی ..." نکنيد.                   

 ويا خلق و ملّت آذربايجان خالق وبا گفته فوق الذکر می خواهد بگويد که گ                   

 تاريخ آفرين نيست.                       

 گويا آذربايجانی قادر به درک خود و جنگيدن در رکاب خود و برای خود                    

 نيست. گويا عليل و کودن است.                   

 استعداد استقاللخواهی خلق آذربايجاناز وجود از طرف ديگر ملّت فارس را                    

 و اوج گيری انفجار آميز مبارزهً ملّی اش )يعنی تجزيهً ايران( ميترساند که                   

 جز خودمختاری فرهنگی چيزعطای فدراليسمی که با بر سرعقل آوردن به                    

 خير انداختن انقالب ملّی آذربايجان که جزکرده و با بتا، راضی ديگری نيست                   

 نجات کشور چند سرمينیاستقالل آذربايجان چيز ديگری نمی تواند باشد به                    

 گاوداری های فارسستان ايران شتافته و دين مخفی کرده وايران تبديل شده به                    

 ت ارضی ايران امروزی به نفع ملّت فارس( را ادا کند.)حفظ تماميّ نگفتهً خود                    

  اصفهان و غيره را از خود دانسته، ولیزيرا آقای شاملو تورکان خراسان و                    

 تورکان زيسته در بخش شمالی آذربايجان رهيده از اشغال روسيّه را يا از                    

 ملل فارس و کرد و عرب و بلوچ و لر و غيره را بهو يا اتّحاد با  خود نميداند                   

 آذربايجانی زيسته در آنسوی آراز ترجيح ميدهد، و از آن شقّه از تن واحد                   

                سخنی به ميان نمی آورد.                                                                                     

 

 "...مبارزه برای حقوق ملی در آذربايجان و اوجگيری انفجاری آن در دههً                    

 اخير، مبارزه ملی در کردستان با احزاب سياسی آن، تعميق مبارزه ملی در                   
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 و به صحنه آمدن احزاب سياسیمدرن  -بلوچستان با تکوين احزاب سياسی                   

 خلق عرب ايران ... نمونه های بارزی از حرکت جامعه ايران متعلق به                   

 برای تحقق دمکراسی از پائين است. ...                   

 فرهنگی در جامعه -چالشی دمکراتيک از پائين عليه قدرت مسلط سياسی                   

 يکی برای ملل ساکن درايران تنها راهی است که می تواند حقوق برابر اتن                   

 ايران را به عنوان يک آلترناتيو در جامعه ی سياسی و غبار گرفته ايران                   

 يونس شاملومتحقق سازد. ..."                    

 

 اصول دموکراسی نه فقط شامل آزادی انديشه و قلم و بيان و احزاب -اوال                    

 که جنبهً قشری و طبقاتی دارند، بلکه طبقو اجتماعات و زنان و غيره است                    

 حّق دارد مستقالنه سرنوشت خود رامنشور ملل هم شامل هر ملّتی است که                    

 -ر کرمنجمله استقالل ملل است و مبارزهً ملّی دخود تعيين بکند، يعنی شامل                    

 دستان و بلوستان و االحواز و غيرهً مورد نظر آقای شاملو در وحلهً اّول نه                   

 -، بلکه دموکراسی برای تعيين سردموکراسی برای اقشار و طبقات هر ملّتی                   

 رده استنوشت ملل به وسيلهً خود آن ملل است که آقای شاملو مشخص نک                   

 که استقالل داشت و ميتوانست بگويدوگرنه حّق که خفته گان بيدار نشوند،                    

 برای استقالل بايدمسئلهً ملّی است و ما خلق و ملّت آذربايجان بهترين راه حّل                    

 -و در صورت بر گرديده بجنگيمو يکپارچکی آذربايجان تجزيه و تضعيف                    

 خوردن با موانع "شکست ناپذير" به فدراليسم و يا خودمختاری و يا رسمی                   

 . ميشود تن دادشدن زبان مادری ملّی مان جبرا                    

 -خواسته و يا ناخواسته استفاده نمیولی آقای شاملو و امثال از حّق مذکور يا                    

 کنند که در هر دو حالت به خلّق و ملّت آذربايجان خيانت ميکنند.                   

 نيز شايد خلق و ملّت زيسته در آنسوی آراز)بخش شمالیآقای شاملو  -درثانی                    

 ست(،)از پان ايرانيست بعيدآذربايجان( را خواهران و برادران تنی خود می داند                    

 چند شقّه شده، با هم زيستن و با همدر اين صورت يکپارچه کردن تن واحد                    

 برادران تنی را نه در عمل، بلکه در عالم خيال طالب است.مردن خواهران و                    

 زمينیاز چهارچوب ايران چند سر هدفدار و خط دهنده اشزيرا در عرايض                    

 -خواهان همکشور باقی ماندن با ملل دربند ملّت فارس شووپا فراتر ننهاده و                    
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 نيست و فاشيست )حّق کش( و نمک نشناس است.                   

 -طرفدار پلوراليسم فرهنگی است که عمری ديگر مشغول درگيری با فرزيرا                    

 فردوسی پرست و امثال بکند و هنگ منحط و گنديدهً ملّت فارس کولی منش                   

 -علوم و فنون تغيير و تکامل دهندهً شيوهً زندکه برای انديشيدن و آموختن به                    

 نماند. فرصتی باقیگی و شيوهً تفکر و غيره                    

 

 ملل ساکن"... ترکيب اتنيکی مردم ايران نه تنها از زاويه برابر حقوقی                    

 در سياست گذاری دمکراتيک برای ايران فردا بشمارايران که مؤلفه مهمی                    

 )يعنی ترکيب اتنيکی و کثيرالملله بودن ايران. شاملو(ميرود، بلکه اين مهم                    

 که اين کشوراز( . آرتضاّدهای ملّی موجد استبدادست)است  نعمتهايیيکی از                    

 بايد برای رهايی از استبداد سياسی و تقسيم عادالنه قدرت سياسی از آن                   

 يونس شاملوبهره جويد."                    

 

 "بر اين اساس، پروژهً فدراليسم دمکراتيک در ايران در واقع زمينه های                    

 وی واحدهای سياسی بزرگتر و دمکراتيک تر، از نوع اتحايهً حرکت بس                   

 يونس شاملواروپا را درمنطقه ميتواند فراهم سازد."                    

 

 را در عمل مانند ملّت فارس )دشمن ملّیآقای شاملو بخش شمالی آذربايجان                    

  جداگانه و همسايهً همديگر قلمداد ميکنند.و کشور آذربايجان( ميبينند. زيرا د                   

 دشمان ملّی خلق و ملّت آذربايجان ميرقصديعنی دانسته و يا ندانسته به ساز                    

 که دودش به چشم خود و سودش به جيب دشمان ملّی رنگارنگ برود.                   

 

 الف نبودن با استقالل و يکپارچگی آذربايجان، آقای شاملو در صورت مخ                   

 فدای فدراليسم ميکند که از تضاّدهایبدين علّت خواست و شعار استقالل را                    

  استبداد سياسی و حرکت بسویملّی ی موجد مبارزات ملی برای مبارزه با                    

 بهره جويد )از نوع اتحاديّهً اروپا(و دموکراتيک  واحدهای سياسی بزرگتر                   

 که اوال معاملهً بسيار بدی است. زيرا دول زيردست را تابع دولت مرکزی                   

 بدترين توهين برای تورک -"زر در ترازو، زور در بازو" ميکند. درثانی                   

 و آذربايجانی است.                    

 زيرا خلق و ملّت تورک و آذربايجانی را اليق تورک بودن و آذربايجانی                   

 بودن نمی داند.                   
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 خلق و ملّت تورک و آذربايجانی نه بعنوان تورک آذربايجانی،زيرا ميخواهد                    

 عنوان تورک ايرانی و ايرانی دوست و بانه با تابعيّت آذربايجانی، بلکه به                    

 داخل واحدهای سياسی بزرگتر و دمکراتيک تری از نوع تابعيّت ايرانی                    

 -مابين آذربا دعواهای ناشی از مافع ملّیدر اتحايهً اروپا در منطقه شوند و                    

 خود پذيرفته مجری سياستهای ايران فدراليجان "شمالی" و ايران فدرال،                    

   باشند که نميشود ضّد و نقيض انديشيد و عمل کرد، مگر ديوانه بود.                   

 

 کليه امورمقننه، قضائی و اجرائی و امور مربوط به مسائل انتظامی،  -2"                   

 اجتماعی و فرهنگی در اختيارحکومت های ايالتی است مگر آنکه تمامی                    

 ايالتها متحدا مسئوليتی را به  دولت فدرال سراسری ايران واگذار کنند.".                   

 يونس شاملو                                                                                          

 تصادی، سيا ست خارجی، سياست پولی، برنامه ريزی های کالن اق -3"                   

 ]و سرکوب ملّت "چچن". آراز[، سياست دفاعی در مقابله با تعرض خارجی                   

 ]و امور امنيّتی و سانسور. آراز[ در حوزه یسياست حفظ محيط زيست ...                    

 .واهد بودخ ]يعنی دولت ايالتی ملت فارس. آراز[ دولت فدرال ايرانمسئوليت                     

 مذکور به دليل کمی و کيفی نميتواند ... چرا که قدرت سياسی دولتهای ايالتی                   

 به آن اندازه باشد که بتواند با دولت ايالتی ملت فارس به خصومت بپردازد.                    

 کند ميتواند از سوی بنابراين اگر خشونتی در رابطه با ملل مذکور بروز                    

 بخش قدرتمند آن، يعنی دولت ايالتی فارس، که دارای قدرت برتری است                    

 يونس شاملوبه منصه ظهور برسد و نه عکس آن."                    

 

 کامال درست و صحيح است که بعد از فئدراليستی شدن رژيم ايران،                    

 "قدرت سياسی دولت های ايالتی نميتوانند با قدرت سيای دولت ايالتی ملّت                   

 فارس ای که "زر در ترازو و زور در بازو" دارد به خصومت بپردازند.                   

 

 خيانت بدين بزرگی را    کدام استقاللچی پنهان ميکند؟!                             
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 ه فقط کّل درآمد ثروتهایبعبارت ديگر، در طول هشتاد سال طی شده ن                   

 -بلکه بيش از سه چهارم درآمدکانی و غيرهً سرزمينهای ملل غيرفارس،                    

 های موسسات و کارخانه جات دولتی و بهره های بانکی و ماليات ها و                   

 يرفارسعوارض گمرکی و سرمايه های محتاج وامهای صنعتی ملل غ                   

 روانه فارسستان ايران شده و در فارسستان ايران انباشت گرديده اند که                   

 فدراليسم حالل کننده، مهر حالل خورده، و بر تصاحب کنندگانشبه کمک                    

 زور اربابی و آقائی بدمند.                   

 کنندگانشان قانون به تصويب برسانند و به اجرا  يعنی به نفع تصاحب                   

 درآورند که اقويا قويتر شده و ضعفا ضعيفتر شوند.                   

 

 آراز بالتاجی    02.02.05                                               
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 نقدی بر نظرات آقای هدايت سلطان زاده                      
 

   "آيا حق تعيين سرنوشت بمعنی جدائی است؟" منعکس شده است.که در مقالهً                   

 

 خود جهت آشنائی با خالصهً نظرات آقای هدايت سلطان زاده به عرايض                   

 ايشان مراجعه کنيم که ميفرمايند:                   

 

 جسته شدن مسئلهً ملی در ايران، ضرورت پاسخگوئی به حقوق"اکنون با بر                    

 انکار شدهً مليّتها در ايران نيازمند انديشه و پاسخ جّدی است. ..."                   
 هدايت سلطان زاده                                                                      

 

 -"دفاع از تعيين سرنوشت، بعنوان يک پرنسيب، دفاع از يک حق دموکرا                   

 تيک، و دفاع از حقوق مشروع و انسانی گروه های بزرگ انسانی بنام                   

 ست.مليّت، و دفاع از دموکراسی ا                   

 از نظر اصولی نميتوان مخالف تشکيل دولتی مستقـل برای ملتی بود.                   

 ليکن ... حق ملی و حق تعيين سرنوشت، مشروط به داشتن دولتی مستقل                   

 نيست. ...                   

 ی چند ملتی موجود نيست،آراز( از دولت ها –معادل جدائی )دقّت! دقّت!                    

 چنان سياستی ميدان داده شده است، بيشتر محصول يکو در هر جائی که به                    

 و به منظور بر هم زدنصف آرائی بزرگ جهانی در جهت سياستی معين،                    

 ی ملّتی از سلطهً  يک معادلهً سياسی بزرگ )در ضمن به نفع استقالل يابی                   

 هدايت سلطان زادهملّی ملّتی ديگر. بالتاجی آراز( در جهان بوده است."                    

 

 آقای سلطان زاده که ظاهرا مخالف تشکيل دولتی مستقل برای هر ملّتی                   

 الف است.نيست، ولی با تشکيل دولت مستقل آذربايجان "جنوبی" مخ                   

 آقای سلطان زاده بعلّت مخالف بودن با تشکيل دولت مستقل آذربايجان                   

 "جنوبی" در جبههً شونيسم ملّت فارس )که به منافع استعماری ملّت خود                     

 کننده( که)روسيّهً مسلّح  ميانديشند( و امپرياليست حاکم بر ايران امروزی                   

  کارخانه های اسلحه سازی خود،ضمن آب کردن عمدتا بخشی از توليدات                    

 به آقا و ارباب اصلی ايران تبديل شده است، قرار دارد.                   
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 آقای سلطان زاده استقاللخواهی ملّت آذربايجان را آگاهانه و يا ناآگاهانه                     

  نندهً مجّدد جهان ميکند که برندهً جنگ مذکورتقسيم کفدای جنگ امپرياليستی                    

 سرکرده ی امپرياليستهای"غربی" و بازنده اش سرکردهً امپرياليستهای                   

 "شرقی" است.                   

 

 ملّت فارس طبق منافع استعماریآقای سلطان زاده شايد نميداند که شوونيسم                    

 ملّت خود از آذربايجان و غيرهً تبديل شده به مستعمراًت ملّت فارس حمايت                    

 شده و مسلّح گرديده بوسيلهً امپرياليست روسيّه، بنوعی "حّق" دارد که در                   

 المللی را -نظام بيناين مقطع به دفاع از "عدم مداخله در امور همديگر،                    

 " برخيزد، ولی آقای سلطان زاده از همچونهمانگونه که هست نگهميدارد                   

 حقّی نمی تواند برخوردار شود. زيرا:                    

 -به خلق و ملّت و ميهنی متعلّق است که غيرت و فرآقای سلطان زاده  –اوال                    

 لّيش را محو و نابود کرده اند و ميکنند. نيروی کار يدی وهنگ و شعور م                   

 را کوچانيده اند و می کوچانند. ثروتهای کشوری ملّیفکری و سرمايه هايش                    

 ملّيش را غارت کرده اند و غارت ميکنند و در نتيجهً ناميده شده و درآمدهای                    

 و بيکاری و عواقب تلخ و فالکتبار ناشی ازجهً بيسوادی و بی فرهنگی به در                   

 کسب تجربهً قبلی از خودمختاری وآنها در حّدی افزوده شده و ميشود که با                    

 فدراليسم عمال  ناموفق و شکست خورده اش )در بخش شمالی و جنوبی(،                   

 الل ملّی بخش جنوبی و يکپارچه شدن کشور خود را ضرورت يافتهاستق                   

 تحقّق ضرورت مذکور نيز در رأس شوونيسم ملّت فارسدريافته اند که مانع                    

 مسلّح شده و حمايت گرديده بوسيلهً روسيّه است که طبق منافع خودشان ...                    

 ايرانالمللی و  -يعنی همانگونه ماندن نظام بين، تثبيت وضع موجود خواهان                   

 .می باشند بازارهای خارجی روسيّهو امثالی هستند که در اشکال مختلف                    

 

 متعلّق است که چند سر وآقای سلطان زاده به خلق و ملت و ميهنی  –دوما                    

 )به چه دردی ميخورد شعر"عالی"ن از ملّت فارس مفتخر به چند شاعرش گرد                   

 با طرز تفکـّر فئودالی؟( بلندتر است ولی از هشتاد سال قبل به تور ملّت /                   

 که ضمن تبديل کردن به دم کولی منش و حافظ و فردوسی پرور افتاده اند                   

 

                                                               105 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 نقدی بر نظرات آقای سلطان زاده.                                                                                                     

 

 ضّد عرب و غيره ضّد زن و ضّد تورک واعراب هزار و چهار سال قبل،                    

 به سالح غالب کننده و حاکم گرداننده مسلّح کرده اند. زيراتربيت ميکند.                    

 يعنی به نفع ملّت فارس کولی منش و غارتگر، و به ضرر منجمله خلق و                   

 -ايران چند سرکوراوغلو و نگارپرور در امور داخلی ملّت تورک بابک و                    

 مسلّح و ياخلع سالح کردن ملّت فارس  نيازمندزمينی دخالت کرده اند که                    

 کردن خلق و ملّت تورک حّق طلب و استقاللخواه است.                    

 جز اين چاره ای تا قبل از دست يابی به کارخانه جات اسلحه سازیزيرا                    

 نيست.                   

 

 اگر بنا باشد که"در دنيائی که بيشتر از دولت ها مليّت ها وجود دارند، ...                    

 دولت برای هر ملّتی به مورد اجراشعار حق تعيين سرنوشت به معنی يک                    

 بوجود خواهد آمد." درآيد، ميتوان تصّور کرد که چه صحرای محشری                   

 هدايت سلطان زاده                                                                                 

 

  اسالم طبق قوانين ارثی خود، انسان نر را آدم، انسان ماده راهمچنانکه دين                    

 بحساب آورده، نيمه آدم)طبق آيه قورآنی(  نيمه آدم و اسب سواری و باربر                   

 است. و اسب فرضی ی مورد نظرش را از داشتن حّق طالق محروم کرده                    

 به لحاظ حقوقی به فکر تقسيم بندی ملل به –دين آقای سلطان زاده نيز اوال                    

 داشتن دولت مستقل محروم و بی نصيب کند.بخشی را از نر و ماده است که                    

 ملّت تورک صد و چند هزارنفریاميدوارم که ملّت تورک آذربايجان و نيز                    

 قبرس شمالی را در ليست محرومين قرار ندهد.                   

 ز نظر اصولی با محروم کردن فوق الذکر به نفی اعتقاد خود )"ا -درثانی                    

 و سازمان نميتوان مخالف تشکيل دولتی مستقل برای ملّتی بود."( پرداخته                   

 يعنی ليسيدن تف انداخته اش ميکند که کاریملل را نيز دعوت به پس روی،                    

 از نوع عبث است.                    
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 لل راجنگ جهانی دوم ... سازمان م"... خشونت ها و بيرحمی های دورهً                    

 تغيير در قدرت و در عين حال واکنشی عليه بروز مجّددکه خود حاصل اين                    

 حق تعيين سرنوشت و حمايت از حقوق بشرجنگ و بيرحمی های تازه بود،                    

 هدايت سلطان زادهرا جزوی از منشور ملل قرار داد."                    

 

  دو مفهوم منفی و مثبت سرشکن ميشود"ايدهً استقالل مانند آزادی، گاهی بر                    

 و از منطق مشابه تبعـيت می کند.                   

 جنبهً منفی استقالل دولت، عدم مداخلهً ديگران در امور داخلی ...                    

 حق تشکيل دولتی مستقل برای مليّتی ياجنبهً مثبت استقالل دولت، يعنی                    

 هدايت سلطان زادهمليّتت های ..."                    

 

 الملی را همانگونه که هست -در امورهمديگر، نظام بين عدم مداخله"...                    

 ، فرا تر از نظام سياسی موجودحق تعيين سرنوشتنگهميدارد، حال آنکه                    

 که مرزهای سياسی را با مرزهای ملی و قومی و زبانیميرود و تالش دارد                    

 ،دولت گرائی وضع موجوداز اينرو،  گروه های اجتماعی هم خط سازد.                   

 در تعارض جدی ميافتد." )دگرگونی دولتهای موجود(با حق تعيين سرنوشت                    

 هدايت سلطان زاده                                                                                 

 

 جناب آقای سلطان زاده!                   

 "عدم مداخله در امورهمديگر"، عدم دخالت دو کشورمنظور سازمان ملل از                   

 رست.مستقل در امور همديگ                   

 

 منظور سازمان ملل از"حّق تعيين سرنوشت ملل" شامل ملل کشورهای                   

 مستعمره به مثل مثال ملّت ايرلند و يا ملل دربند کشورهای چند سرزمينی و                   

 چندملّتی ای همچون ايران و امثال است که در صورت نياز و مطالبه، حقّ                    

 خود را از کشور چند سرزمينی مربوطه جدا کرده و مستقل کنند.دارند کشور                    

 

 "حتی در اوج مبارزات ضد استعماری، همواره در سياست های سازمان                   

 -ضمنی وجود داشت که حق تعيين سرنوشت، تنها شامل مليّتملل، اين تفاهم                    
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 ت ميشود ]مثال هندوستانی که مستعمره ملّيت های تحت ستم در مستعمرا                   

 ]مثال آذربايجانآراز[ و نه ميليت های دولت های موجود  –انگلستان بود.                    

 "جنوبی" تبديل شده به مستعمرهً ملّت فارسستان که دولتش را دولت ايران                   

 يکی از دالئل تشکيل خود سازمان ملل لححفظ صزيرا  آراز[. –می نامد.                    

 در درون بر هم زدن آن از طريق حّق تعيين سرنوشتبود، و هر گونه                    

 ملل را نيز زير سئوال ميبرد."دولتهای موجود، دليل وجودی خود سازمان                    

 سلطان زاده                                                                                             

 

 اينکه )"حّق تعيين سرنوشت تنها شامل مليت های تحت ستم در مستعمرات                   

 سياست هایسلطان زاده( جزو  -مليت های دولت های موجود" ميشود و نه                    

 به معنی در صورت وجودمن نميدانم. ولی و يا نه، بوده است  سازمان ملل                   

 کرده است که آقای سلطان زاده ی قوانين خود تصويبتخلّف و سرپيچی از                    

 آموختی؟ از بی ادبان." را نيز متوجه تناقض در پندارمعتقد به "ادب از کی                    

 د کرده است و اميدوارم که چنين باشد.و گفتار و کردار خو                   

 

 "... اگر چه تبديل کردن حق تعيين سرنوشت به مولفه ای از حقوق بشر،                    

 تازه ميدمد، ليکن در چهارچوب همان تناقض ميدمدبه آن نيرو و بعد اخالقی                    

 و نه بيشتر.                     

 يعنی حق تعيين سرنوشت به معنی استقالل را تنها در شرايطی ميپذيرد که                   

 دولت معينی، مرتکب نقض حقوق بشر و يا نسل کشی شده باشد."                   

 سلطان زاده                                                                              

 

 -نسل کشی کرده بود که سازمان ملل استقالل ماا ملّت صرب در ماکاونی آي                   

 ماکادونی را از "حّق تعيين سرنوشت ملّی"کادونی را پذيرفت؟ وگرنه ملّت                    

 حقوق ملل ميگذاشت و شوونيست تر ازمحروم ميکرد و به حساب دفاع از                    

 فاشيست تر از فاشيست )حّق کش و نسلنيست )الحاقگر و غارتگر( و شوو                   

 کش و انسان کش( ميشد؟                   
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 نسل کشی تنها شرط پذيرفته شدن استقالل ملّی ملل تحت ستم ملّیبالفرض که                    

 باشد.                   

 در اينصورت چه بهانهً قانونی برای پذيرفته نشدن استقالل ملّی آذربايجان                   

 از باقی ميماند، اگر فراموش نکرده باشيم که ارتش ملّت فارس بيش"جنوبی"                    

 قتل رسانيد و در کارنامهً سی هزار مغز آذربايجانی را شصت سال قبل به                    

 امثال تاريخ ثبت گرديده است که در سايهً وجود آقای سلطان زاده ونژادکشی                    

 مفيد به حال جدائی بخش دل درد گرفته و به وحشت افتاده از منشور ملل                   

 جنوبی ی آذربايجان از ايران افشا نشده باقی مانده است.                                     

 

 ؟ کی عقل تورکان را سلّی کرده است                                            

 عاشق دشمن ملّی کرده است؟                                                    

  

 حق تعيين سرنوشت بمعنی تشکيل دولتی مستقل"هر گونه تفسير و يا تحقق                    

 را صرف نظر ازعواقب درونی برای يک کشور چند مليّتی ... بايد در                   

 امکان تغيير معادالت بزرگ منطقه ای و بين المللی ارزيابی کرد، وگرنه                   

 گرفتن امکان تحقق واقعی آن خواهد بود."تاکيد بر يک اصل بدون در نظر                    

 دههدايت سلطان زا                                                                                  

 

 "آغالمايان اوشاغا سود وئرمزلر"                                           

 "خواستن توانستن است"                                                

 حرکت ملّی آذربايجان نيز بموقع خواهد گفت که                                   

 د را برای تحقّق بخشيدن به چه هدفی آماده ميکرده است.خو                             

 

 حق تعيين سرنوشت آيا با دستيابی"سئوالی که پيش روی ماست اينست که؛                    

 به استقالل و داشتن دولت برای هر مليتی قابل تحقق است؟                   

 رورتا معادل استقالل نيست، و استقالل نيزحق تعيين سرنوشت ضو يا اينکه                    

 سلطان زادهضرورتا بهترين شکل تضمين کنندهً آن نيست، ..."                    

 

 آقای سلطان زاده، من نيز نصف جواب سئوال شما را در طرح سئوالتان                   

 ميجوستم که نيافتم.                   
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 مربوط به دموکراسیزيرا "حّق تعيين سرنوشت" را در ارتباط با مسائل                    

 طبقاتی تعريف کرده ايد، ولی در ارتباط با مسئله ملّی چيزی نگفته و فرق                   

 -فدراليسم و استقالل را مشخص نکرده اقدام به طرح سئواالت گنگی کرده                   

 ايد که هر کدامش بوی ضّد استقالل ميدهند.                   

 

 در حاليکه کسب استقالل ملّی و رهيدن از قيد امپرياليسم صادر کنندهً کاال                    

 از طرفی، و رهيدن از قيد بورژوازی یامپرياليستی  -و سرمايه های مالی                   

  استبداد و جهلمستعمراتش جز  غارتجهت ماقبل سرمايه داری بيگانه که                    

 چيزی برای سرمايه گذاری ندارد از طرف ديگر بی غيرت ومانقورت کننده                   

 به دو مرحلهً متفاوت مربوط هستند که در هر مرحله ای بخشی از مسايل                    

 >>>>>>مربوط به استقالل ملّی حّل شده و يا قابل حّل می باشد.                        

 

 آراز(، مليت فارسی زبان حاکم بر –"آيا در همين ايران ما )ما نه، شما.                    

 سرنوشت خود است؟". سلطان زاده                   

 

 "مفاهيم عواقبی دارند. ... بايد آنها را مسئوالنه بکار ببريم." سلطان زاده                   

 

 نفع آذربايجان چيست از "اتّحاد"؟                                            

 نفع ملّی منظورست، نه قشر و افراد.                                            

 

 امپرياليستهای ملّی تی تحت استثمارچند ملّ ل ملل ايران چه خلق های کّ  اگر                   

 کننده هستند، غارت                   

 ولی کّل ثروتهای کشوری )معادن و غيره( و بيش از سه چهارم درآمدهای                   

   بهره های بانکی، عوارض گمرکی، سودهای کالن تأسيسات وملّی )دراشکال                    

 ( خلق ها و ملل غيرفارس با رد شدنو مالياتهای مختلفکارخانجات دولتی                    

 )که مثال کارخانه پتروشيمی را نه در مراغه، بلکهاز کانال دولت ملّت فارس                    

 نه در اردبيل، بلکه در اصفهان بنا کردهدر شيراز، و کارخانهً ذوب آهن را                     

 است و غيره ای که صدها ميليارد دوالر بودجهً هشتاد ساله را بلعيده اند.                   
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 .( در فارسستان ايران انباشت شده و طبقکه نبايد بفراموشی سپرده شوند                   

 نقشه های پشت پرده ای نيز منجمله بيش از سه چهارم از ّکل دانشجويان                   

 پذيرفته شده به دانشگاه ها جزو سهميّهً فرزندان فارس زبان بوده اند.                   

 

 سستان ايران که مورد استفادهً خلق فارسفاريعنی سرنوشت اقتصاد ملّی ی                    

 است در مقايسه با سرزمين های خلق های غيرفارس باقی مانده در ايران                   

 از غيرهً مذکور تعيين شده است و مديون تقريبا سيصد بار بهتر امروزی                    

 کرده و نازل فرموده است.خدائی هستند که از "آسمان" غارت                    

 

 تجزيهً شدن و مستقل تا قبل ازالبته که ايران چند ملّتی و چند سرزمينی                    

 -گرديدن کشورهای تبديل شده به مستعمرهً فارسستان هر گز روی دموکرا                   

 سی را نخواهد ديد.                    

 برای سهل و آسان کردن غارت ملّی و نيز غارت ملّیتربيت برده ملّی  زيرا                   

 و ميباشد که شاملمستلزم بگير و ببند و اعمال استبداد مضاعف بوده است                    

 به تجزيه ايران ميشود که خلق وحال خلق و بخشی از ملّت فارس نيأنديشيده                    

 ملّت فارس، فارسستانی نسبتا آباد، و خلق و ملّت تورک آذربايجانی خرابه                    

 داشته باشند.                   

 

 تعيين کنند، بی آنکه حتما به دولت"... ملت ها می توانند سرنوشت خود را                    

 ، و چه از نظر عملی،چه از نظر تئوريکمستقل تبديل شوند، چنين امکانی                    

 وجود دارد.                   

 ، و در عينزير مجموعـه های يک دولتملتهای سـتمديده ميتوانند بصورت                    

 سلطان زاده... بر حق سرنوشت خود نائل آيند."  شريک در قدرت مرکزیحال                     

 

 غيرت و عرضهً خلق بابک پرور، نتيجهی ارث نبرده از آقای يونس شاملو                   

 گيری فوق الذکر آقای سلطان زاده را چنين فرموله کرده است:                   

 

 کليه امورمقننه، قضائی و اجرائی و امور مربوط به مسائل انتظامی،  -2"                   

 حکومت های ايالتی است، مگر آنکه تمامی اجتماعی و فرهنگی در اختيار                   

 ايالتها متحدا مسئوليتی را به  دولت فدرال سراسری ايران واگذار کنند."                   

 يونس شاملو                                                                                     
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 سيا ست خارجی، سياست پولی، برنامه ريزی های کالن اقتصادی،  -3"                   

 ]و سرکوب ملّت ... چچن. آراز[، سياست دفاعی در مقابله با تعرض خارجی                   

 ]و امور امنيّتی و سانسور. آراز[ در حوزه یسياست حفظ محيط زيست ...                    

 د.خواهد بو]يعنی دولت ايالتی ملت فارس. آراز[  دولت فدرال ايرانمسئوليت                     

 دولتهای ايالتی مذکور به دليل کمی و کيفی نميتواند... چرا که قدرت سياسی                    

  ايالتی ملت فارس به خصومت بپردازد.به آن اندازه باشد که بتواند با دولت                    

 واند از سوی بنابراين اگر خشونتی در رابطه با ملل مذکور بروز کند ميت                   

 است  قدرت برتری، که دارای دولت ايالتی فارسبخش قدرتمند آن، يعنی                    

 يونس شاملوبه منصه ظهور برسد و نه عکس آن."                    

 

 اين حرف ها از آن حرف های خمينی است که ميگفت مردم  را در درآمد                   

 نفت شريک کرده و آب و برق مجانی خواهد بود.                   

 

 آقای سلطان زاده مّدعيست که حّق تعيين سرنوشت ملّی بدون دولت مستقل                    

 گويا که عمال ممکن است.                    

 ا وجودآذربايجان "شمالی" و ارمنستان و گرجستان و امثال بدر حاليکه مثال                    

 برخورداری از حّق "شراکت در قدرت مرکزی" شوروی سابق، همچنان                   

 به مثل ايران ماقبل سرمايه داری امروزی باقیمعدن فروش و مونتاژ کننده                    

 فدرال -داليلش در اتّحاد جماهير شورویماندند و جهت پی بردن به علل و                    

 کردهً لنين و استالين و امثال، و در يوگسالویبه مطالعهً تئوری های تدوين                    

 فدرال به مطالعهً تئوری های تدوين کردهً  تيتو پرداختند و عيب و ايرادی                   

 رم است.که عجله کار شيطان ست. قصاص قبل از جنايت ج"نيافته و گفتند"                    

  باختن و تجربه کسب کردن الزمست که شامل حال امروز نميشود.هفتاد سال                    

 زيرا:                    تجربه برای درس آموختن است                            

 به دست فراموشی سپردن نيست                                                      

  

 "بايد خاطرنشان ساخت که نه همهً آلمانی های آلمان نازی فاشيست بودند                   

 سلطان زادهو نه همهً مليّت فارسی زبان شوونيست هستند."                    
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 هر نيروئی که انگل رشد و تکامل مثبت و -الزم به توضيح است که الف                   

 ، هستی و حّق ديگری راو هر پديده ای باشدسازندهً هر شخص و هر هستی                    

 -بکشد، امکان رشد و تکامل مثبت و سازنده ی هر شخص و هستی و پديده                   

 ای را بکشد فاشيست است.                   

 هر نيروی حّق کش و متجاوز و غاصب و غارتگر و الحاقگرا که خواهان                   

 ان به بند کشيده ی خود نباشد شوونيست است.آزادی بردگ                   

 

 تاکنون در کّل انقالبات تاريخا ضرورت يافته، کل خلقهای جهان در –ب                    

 رکاب اقشار و طبقات سازماندهنده و استثمار کننده ی تقسيم شده به مترقّی                   

 در رکاب کدام يک جنگيده اند، مفتخرحسب اينکه  و مرتجع جنگيده اند و بر                   

 و يا شرمنده بوده و هستند و خواهند شد که پشيمانی سودی ندارد، مگر از                   

 جنگيدن در رکاب بورژوازی ضّد فئودال و يا –1تجاربشان بيآموزند که                    

 حفظ سرزمين ملّی و زبان ملّی و فرهنگ ملّی بورژوازی ملی ی ذينفع در                   

 و شعور ملّی و ثروتهای کشوری و ذينفع در رشد و تکامل اقتصاد ملّی ی                   

 غيره، منطقی و عادالنهتغيير و تکامل دهندهً شيوهً زندگی و طرز تفکر و                    

 در خدمت رشد و تکامل مثبت و سازنده است.و اخالقی است. زيرا جنگی                    

 -معلوم الحال و خودفروش آذرکمپرادورهای  -جنگيدن در رکاب فئودال -2                   

 فاشيست )حّق کش( و شوونيستبايجانی و يا جنگيدن در رکاب ملّت فارس                    

 بلکه به معنی واقعی کلمه عين جنايتانه، )الحاقگرا و غارتگر( نه فقط ظالم                   

 است و بخشودنی نيست:                   

 جنگيدن در رکاب ملّت فاشيست و شوونيست تمام عيار است که به منظور                   

 -درآمدهای ملّی منجمله آذربايجان، نه فقط در آذرغارت ثروتهای کشوری و                    

 برده ملّی از طريق زبان کشی و فرهنگ کشی و شعوربايجان مشغول تربيت                    

 -نيز فاشيست و شووبلکه خلق فارس را کشی و غيرت و اراده کشی است،                    

 بر عليه خلق و ملّت منجمله آذربايجانی نيست تربيت کرده است و ميکند که                   

 حّق طلب و استقاللخواه در رکاب ملّت فارس فاشيست و شوونيست بجنگد                   

 که بالنسبه موفّق شده است.                   
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 طبق منافع شوونيستی خودشان فاشيستيعنی نه فقط کليّهً اقشار ملّت فارس                    

 -شده اند، بلکه بخش قابل توجهی از خلق فارس شووو شوونيست تمام عيار                    

 نيست و فاشيست تربيت شده نيز نه روحا، بلکه ذهنا و عمال شوونيست و                   

 -"تحليلگران" کر و کوری از نوع آقای سلطانفاشيست است که فقط برای                    

 زاده و امثال قابل رويت و درک و فهم و تشخيص و ارزيابی نمی باشند،                   

 دموکراتيک خلق و -نه به ما استقاللچی های تئوريزه کننده انقالب ملّیو                    

 دروغ و حيله، نه با اومانيسم غيرطبقاتی و هومانيسم غيرملّیملّتمان که نه با                    

 -ندارند، بلکه با حقايق و واقعيّت های عينا موجود، با هوماکه وجود خارجی                    

 ديگر موارد مربوط به مسئلهً ملّی سر و کارنيسم طبقاتی و هومانيسم ملّی و                    

 است.                      

 

 "... ما پيش از اينکه به برانگيختن دشمنی ها نياز داشته باشيم، به جلب                   

 رای پی ريزی يک نظام دوستی مليّت فارس و دادن دست در دست هم ب                   

 سلطان زادهدموکراتيک در ايران نيازمنديم."                    

 

 "جلب دوستی":                   

 چرا جلب خواهری و برادری از نوع تنی با آنسوی آراز نه؟                    

 شوونيست که بجرمتمام عيار فاشيست و بلکه "جلب دوستی" با ملّت فارس                    

 بيش از سی هزار مغز ميهن پرست را بخاک و خون کشيدنجات آذربايجان،                    

 و هارتر از قبل به غارت ثروت های کشوری و درآمدهای ملّی آذربايجان                   

 -ه در حلبی آبادکوله بدوش و زباله چی های اسکان يافتصادر کنندهً بيکاران                    

 زبان و فرهنگ و شعور و غيرت و ارادهً ملّیهای فارسستان ايران، کشتن                    

 را در کوچه "تورک خر"تاريخساز و يتيم پرور ادامه داده و خلق آذربايجان                    

 -اعتقاد و باور و ايدئوو در مراکز "فرهنگی" به  خلق فارسبه اذان و بازار                    

 لوژی قوم فارس تبديل کرده است که تورکان نيز با دشمنان ملّی خودشان                   

 کرده و به آقای سلطان زاده هاًی تورک تباربه مثل دشمنان ملّی خود رفتار                    

 ب کرده و متقابال انتظاردشمن پرست(، بلکهً آقا خطا ~خر" ) "تورک نه                   
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 اشته باشند که آقای سلطان زاده ها نيز  دشمن ملّی تورکان تاريخساز ود                   

 را دوست قلمداد نکنند که "جلب دوستی" )"ساخال يئتيمی، ..."(يتيم پرور                    

  .مذکور مورد پيدا کند                   

 

 "دست در دست هم دادن":                    

 بخشيدن به يکپارچگی و تماميّتنه برای تحقّق  چرا دست در دست هم دادن                   

 ارضی آذربايجان تّکه پاره شده و اشغال گرديده؟                     

 حراست از تماميّت ارضی ايرانبلکه دست در دست هم دادن برای حفظ و                    

 -طبق علل و داليل توضيح داده شده در نوشتهيکه چند کشوری و چند ملّتی ا                   

 هايم، سرنوشتی جز يوگسالوی سابق و امثال ندارد.                   

 

 نه فقط توبهً هر گرگی مرگست                                            

 دوست نماياندن دشمن هم ننگست                                            

 

 آقای سلطان زاده!                    

 بجای پرداختن به همچون مقاالت گنگ و گيج و گمراه و منحرف کنندهً                     

 ناآگاهان تشنهً آموختن، بهترست که منجمله به نوشتهً "آل بايراق" بنام                    

 دموکرات آذربايجان" -جنبش فدرالنگاهی انتقادی به پالتفرم موقت "                    

 جوابگو باشی که در صورت رئيس بخشی شدن، يقين حاصل شود که                    

 مثل موالی ميل گرا و غيرقابل دستکاری و انتقادناپذير و تحميل کننده                    

 جستجوی خر برای که در و تحميق کننده و تحقير کنندهً نخواهی بود                    

 کشيدن نعلش باشی. موفق باشيد.                            

 آراز بالتاجی   28.03.05                                                                     
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 ی از آقای احمد اوبالیانتقاد

 

 تلويزيونی برنامه در 09.06/2012 تاريخ در شما اوبالی، احمد آقای جناب

 بدون که) آذربايجانی های فدرالچی نمايانيدن" آذربايجانچی" بمنظور گوناز

  (هستند ايرانچی استثنا بدون و شرط و قيد

 وايرانچی تورک آنتی عسگرزادهً  عليرضا آقای استفادهً  مورد آلت به عمال

 پا پيش نظرات و حقايق برخی کمک به عسگرزاده آقای که شديد تبديل

 تخم اش کرده گمراه و صيد های شنونده روح در اش کرده مطرح افتادهً 

 .بکارد( کلمه فئودالی معنی به کردن شوهر) فدراليسم

 دولتهای نيز ملتی چند ايران در فئدئراليسم، اساسی اصول طبق حاليکه در

 حفوق از توانند نمی  شرط و قيد بی( فارس ايالتی دولت) مرکز تابع ايالتی

 اينچنين اگر. گردند برخوردار خود خاص ملّی ارتش از و کننده مستقل ملّی

 :بنابراين ،(هست که) است

 از محروم( قوه سه از متشکل) دولت که است داليل و علل کدام طبق-  

 و پولی سياست و خارجی سياست به مربوط ی ملّی ساز سرنوشت حقوق

 غيرهً  و امنيتی امور و دفاعی سياست و اقتصادی کالن های ريزی برنامه

 درخور نه شده اخته ی ملی زبان آزادی]  کنيد؟ می ارزيابی" ملّی" را

 ].است)...(  اتنيک درخور بلکه ملت،

 نظر مورد آذربايجانی فئدئراليستهای شما که است داليل و علل کدام طبق-  

 فدراليستهای نه حاليکه در ميکنيد؟ ارزيابی" آذربايجانچی" و" ملّی" را

 پان پنجم ستون آذربايجانی های تورک آگاه فدراليستهای بلکه ناآگاه،

 وظيفه و هدف. هستند استعمارگر و شونيست ارتش ملت ايرانيسم

 تورک خلق کردن تجزيه و گمراه آذربايجانی های تورک آگاه فئدراليستهای

 پان رکاب در جنگيدن برای اش شده گمراه و ناآگاه بخش کردن صيد و

 آذربايجان يکپارچگی و استقالل عليه بر الحال معلوم فارس ملت ايرانيسم

 امروزی

 بس و است

116      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

، "اينديکی وطن اووالدی خام دئييل". ائله اونا گوره جناب احمد اوبالی

( ulularımızın)الريًميًزيًن -سته مه ديگيم اولوآدالريًنی چکمک اي

 مه لی ديرلر.   بالتاجی آرازه ی ائتمه يه جکلر و ائتمسهو لرائتديگلری 

 

اقتصادی، است پولی، برنامه ريزی های کالن سيا ست خارجی، سي -3"

]و سرکوب ملّت ... چچن. دفاعی در مقابله با تعرض خارجی  سياست

نيّتی و سانسور. آراز[ در ام]و امور آراز[، سياست حفظ محيط زيست ... 

نی دولت ايالتی ملت فارس. آراز[ ]يع دولت فدرال ايرانمسئوليت  حوزه ی

 خواهد بود. ...

دليل کمی و کيفی نميتواند به  قدرت سياسی دولتهای ايالتی مذکورچرا که 

پردازد. ايالتی ملت فارس به خصومت باندازه باشد که بتواند با دولت  به آن

رابطه با ملل مذکور بروز کند می تواند از سوی ر خشونتی در بنابراين اگ

 دارای قدرت برتری است، که دولت ايالتی فارسآن، يعنی ش قدرتمند بخ

 يونس شاملوبه منصه ظهور برسد و نه عکس آن."   

                   ------------------------------------------------------------------- 

 

 ردوشچو يوکو داشييًييًر." يازيًم حاققيندا عالوه:زی" "آذر

  

غيًم حالدا بئله بير دوشونجه يه من )بالتاجی آراز( تاريخچی اولماديً 

بوی بيرلريندن آييًرد ائدن فرقلی  -روارميًشام کی، دونيا تورکلرينی بي

 ، بلکه   : ائتنيکی آدالر دئييل ديرلرآدالری 

 ره لرين آدالريًديًرالر. ياشاديًقالری بولگه و يو -1

 باشچياًلری و آغساققالری نيًن آدالريًنی داشيًيان آدالرديًرالر.  -2

آدالرديًرالر چئشيدلی اوزلليکلرينی يانسيًدان باشقا تورکلردن فرقلنديرن  -3

 )مثال قارا پاپاق تورکلری(.

)مثال "آذری" و يا ذهبلرينی يانسيًدان دالرديًرالر فرقلی دين و م -4

 عثمانلی"(. و ..."

 

                                  آراز یبالتاج   24/06/2012
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 کسروی"هايمان را نجات دهيم!"                                      

            
 تحصيل  از"فهم درست" دموکراسی بوسيله "استقالل خواهان در نتيجه يأس                   

 -کردگان و يا به اصطالح "روشنفکران" و رهبران سياسی جريانهای سرا                   
  با ، ميان آنهانبوِد مهر، و رابطه عاطفی، يا عقالنیسری فارسی زبان، و                    
 آراز( - ؟!چه علّتیتوضيح معلول با )مّدعيان "وحدت ملي" ايران، ميل                    
 ضيا صدراالشرافی  - "مسايل ايران"      استقالل و جدائی  يافته اند."                   

 

  جريانهای سراسری فارسستان، اگر روحا دموکرات ميبودند،رهبران سياسی                    

 دن تعيين سرنوشت" مورد نياز استقالل و يکپارچه ش در آن صورت "حقّ                    

 ال شده را پذيرفته، مبارزين ملل دربند غاش شقّه گرديده و - آذربايجان شقّه                   

 ضرورت تاريخی استقالل بخش جنوبی آذربايجان بعنوان ق بخشنده بهتحقّ                    

 کشيده و را به آغوش( های تاريخا ضرورت يافته استناشی از نياز بدوا که)                   

 تعلّ ه ب طلب برعليه شوونيسم ملّت خودی جنگيده و درجبههً ملل استقالل                   

 ازحّق شرکت در ی منجمله آذربايجان ملّی ق استقاللدرتحقّ  کردن شرکت                   

 کنفدراليسم آتی برخوردار ميگشتند.                   

 چه آشنائی با تاريخ طی شدهً ملل، گرر ضيا صدراالشرافی عزيز، آقای دکت                   

  ست، ولی نتيجه گيری از آن مختّص سياسيّونی اضرور هميشه الزم و برای                   

 مدرن.  عتيقه و نوحه سراياناست و نه                    

 

 کی بودنم بس استجدل برسره،                                              

 چونکه مرز و زبانم مشّخص است                                             

 کدام شهيدی با فدرال راضی است؟                                                   

 که قاضی است خون سرخشبپرس از                                              

 درال است        ئوطن فروش طالب ف                                             

 استقالل است. ستارخوا ضرورت                                             

 

 "همه چيز را همگان دانند". يقينا شما نيز معتقديد که ،آقای ضيا صدراالشرافی                    

 مانبسيار عزيز باسوادشما ريش سفيد و که معلومات سياسی  مکردميآرزو                    

 تاريخی ازبر کرده تان درصد معلومات چندبه اندازهً  در ارتباط با مسلهً ملّی                   

 کرده، گمراه و منحرف کننده ميل انتخاب کنندهً فدراليسم به نقدميبود که قادر                    
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 بنوعی سو استفادهً  تاريخی تان نميشديد. زيرا ازمعلوماتو مخّرب محسوب                    

 نيز به ثبوت نرسيده اندمعلوماتتان  صّحت کامل . در حاليکهسياسی ميکنيد                   

 . زيرا طبق اظهارات شما گويامحسوب شوند صحيحدرست و  که معلومات                   

 -بوده است، زيرا مثل مورّ  فارس نديده خليج فارسنام خليج عرب پرور و                    

 منکر حکومتهای تورکان قبل از سلجوقی هستيد!خين فردوسی پرست فارس                    

 آنچه الزم به گفتن است اينست که عالم بودن در عرصهً تاريخ و تحليلگر                   

 رخورد به مسئلهً ملّیسياسی بودن يکی نيستند. بدين علّت است که در ب                   

 داروی ساخت جهل سياسی تان را مورد و نشدهمتوجه جهل سياسی خودتان                    

 و ملّی آذربايجان نيازمند استقالل ايد که شدهمصرف قرار داده و فدراليست                    

  واقع شويدنفرين  و نلع دو موراندازيد بي چاه چاله به را از ه شدنيکپارچ                   

 ."پشيمانی سودی نداردکه "                   

 آقای ضيا صدراالشرافٍی، شما در صورت دروغگو نبودن کم سواد هستيد.                   

 پخش شده به مليونها آذربايجانی استفادهزيرا در ارتباط تلفنی با گوناز تيوی                    

 کننده، آقای احمد اوبالی از شما می پرسند:                   

 آقای دکتر ضيا، فدراليسم مورد نظر شما برای آذربايجان جنوبی داشتن                   

 ارتش ملّی ی را می پذيرد، يا نه؟                   

 شما در جواب سئوال آقای اوبالی ميگوئيد: بلی.                   

 در حاليکه آقای يونس شاملوی ارث نبرده از غيرت و عرضهً خلق آذربايجان                    

 در اين مورد چنين ميگويد: اصول خدشه ناپذير فدراليسمبابک پرور با تکيه بر                     

 سيا ست خارجی، سياست پولی، برنامه ريزی های کالن اقتصادی،  -3"                   

 ]و سرکوب ملّت ... چچن. آراز[، سياست دفاعی در مقابله با تعرض خارجی                   

 ]و امور امنيّتی و سانسور. آراز[ در حوزه یسياست حفظ محيط زيست ...                    

 خواهد بود. ]يعنی دولت ايالتی ملت فارس. آراز[ دولت فدرال ايرانمسئوليت                     

 مذکور به دليل کمی و کيفی نميتواند ... چرا که قدرت سياسی دولتهای ايالتی                   

 به آن اندازه باشد که بتواند با دولت ايالتی ملت فارس به خصومت بپردازد.                    

 سوی بنابراين اگر خشونتی در رابطه با ملل مذکور بروز کند ميتواند از                    

 است  قدرت برتری، که دارای دولت ايالتی فارسبخش قدرتمند آن، يعنی                    

 يونس شاملوبه منصه ظهور برسد و نه عکس آن."                    
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 االشرافی گرامی، شما نه طبق خواست و احکام نيازهایآقای ضيا صدر                   

 طرفدار تاريخا ضرورت يافته، بلکه طبق ميل و خواست شخصی خودتان                   

 به بشتابيد که تّجار خودفروش آذربايجانی م شده ايد که به داد منافعفدراليس                   

 استقالل يابی آذربايجان، خواهان امتياز صنفی بنام منافعقيمت فروش امکان                    

 هنگ اخته شده چيزمحصول فدراليسم جز آزادی زبان و فرهستند. زيرا  ملی                   

 ديگری نيست و نمی تواند باشد.                   

 

 تّجار تورک، ميهنش را فروخته       چونکه به بازار فارس دست يافته                   

 چونکه استقالل خواست توران شده  تّجار تورک "خواهان" زبان شده                       

 

 شما بدون توضيح علمی و منطقی و مشخّص کردن ضيا صدراالشرافی، آقای                   

 علل و داليل نتيجه گيريهايتان می فرمائيد:                   

 -و تجزيه نمی باشد. زيرا اقتصاد آذر"آذربايجان ايران از ايران قابل تفکيک                    

 بافته شده اند. زيرا بازاربه مثل فرش به همديگر بايجان با اقتصاد کّل ايران                    

 آراز( -)ترجمهً فارسی تبريز به جدائی آذربايجان از ايران راضی نميشود."                    

 

 آقای صدراالشرافی حرف يک مشت کمپرادور تورک تبار وطن فروش و                   

 زار تبريز ميگذاريد که سرکردهً بازار آذربايجانامتيازطلب را به حساب با                   

 است. شايد نميداند که:                   

 -توزيع بدون توليد ممکن نيست. يعنی کسبهً توزيع کننده و اصناف ساز                   

 ماندهندهً نيروی کار فکری و يدی شهری و روستائی توليد کننده مکمّل و                   

 همدرد و همسرنوشت يکديگرهستند. زيرا که نه سود عقب ماندگی و فلج                   

 بلکه دودش به چشم آنان همدرد و همسرنوشتشدن اقتصاد ملّی آذربايجان،                    

 -بی بهره اند و درآمد وامهای صنعتی الزم در کلّيه مواردمی رود. زيرا از                    

 عوارض گمرکی افزوده شده بر روی قيمت کاالها و مالياتهایهای ناشی از                    

 -بهره های بانکی و درآمدهای تأسيسات  خدمتاتی و صنعتی و کارمختلف و                    

 دولتی و درآمدهای ثروتهای کشوری متشّکل از معادن و رودخانهخانه جات                    

 راههای شوسه و اوتوبان و راه آهن و متروی مورد نيازو غيره، نه صرف                    

 نقل مواد خام و کاال و نيروی کار فکری و يدی، نه صرف دانشگاهایحمل و                    
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 کادر مورد نياز اقتصاد ملّی عقب مانده و فلج شده،شبيه دانشگاه برای تربيت                    

 به آالت تداوی برای معالجهً توزيع کنندگان نه صرف بيمارستانهای مجهز                   

 زحمتکشان خدمتگذار اقتصاد ملّی، نه صرفو توليد کنندگان فکری و يدی و                    

 مراکز فرهنگی و ورزشی و تفريحی و غيرهً مورد نياز تندرستی و سالمتی                   

 بلکه روانه انباشت شدن در فارسستان ملّتشوند، نيروی کار اقتصاد ملّی می                    

 می شوند که در )غارتگر والحاقگرا(فارس فاشيست )حّق کش( و شوونيست                    

 مذکور به اقتصاد ملّی آذربايجان، به مشتیقبال جنايات و ظلم های اعمال شدهً                    

 ميهن فروش در بازار تهران پخش کنندهً اجناس خارجیر کمپرادور تورک تبا                   

 آسان کردن غارت های ملّی مذکور از طريقسهمی قايل شده و برای سهل و                    

 فرهنگ کشی و غيره به هويت کشی و غيرت کشی و اراده کشیزبان کشی و                    

 بی هويت و بی غيرت و بی ارده کردن جز غارتمی پردازند که هدف از                    

 ملّی بخش جنوبی آذربايجان چيز ديگری نبودهثروتهای کشوری و درآمدهای                    

 است و نمی باشد. يعنی همهً دعواها بر سر پول و اقتصاد ملّی است و بس.                   

 

 -عضای خلق و ملّت تورک آذربايجان در سخنرااآقای صدراالشرافی عزيز،                    

 نيها و نوشته های خود به کمک علوم مربوطه توضيح داده اند که مثال                   

 ممنوع سازی زبان و فرهنگ ملّی ملل دربند برای سلب هويت ملّی، -الف                   

 و اراده های ملّی و سهل وکشتن غيرت تحريفات و تحقيرات ملّی برای  -ب                   

 سرمايه های ملّی ملل دربند بوده است و ميباشد.آسان کردن غارت ثروتها و                    

 است، بنابراين الزم و ضروریاست، بنابراين  الزم و ضروریبنابراين                    

 است که سياست با اقتصاد و ضروریالزم است، بنابراين  الزم و ضروری                   

 توضيح داده شود که ضمن قابل درک و فهم شدن، مفيد وموثر واقع شود.                   

 مسايل ايران چند ملّی ی -فرهنگیدر حاليکه جناب عالی به هرعلّتی جنبهً                    

 يوگسالوی "شوروی" سابق وسرزمينی و چند ملّتی همدرد و همسرنوشت                    

 -هستهً اصلی شعارهای تاريخا ضرو غافل از اينکهسابق را عمده کرده ايد،                    

 رت يافته ی شهدای ديروزی و زندانيان امروزی و جان برکف های رهرو                   

 ر چهارچوب امپراتوریبابک ها و نگارهای تاريخ آفرين نه برای ماندن د                   

 اعراب ديروزی و و نه برای ماندن در چهارچوب امپراتوری ملّت فارس                    
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 -ديروزی و امروزی، بلکه برای استقالل ملّی آذرانگليس و روس گزيده ی                    

 بايجان باقی مانده در ايران جنگيده اند و ميجنگند.                   

 آزادی زبان ملّی و فرهنگ ملّی حّل نميشود. مسئله ملّی با غافل از اينکه                   

 آزادی زبان ملّی و فرهنگ ملی است که در بخشيعنی دعوا عمدتا نه بر سر                    

 شمالی آذربايجان نيز از نوع اخته شده اش عطا شده بود )زيرا رسيدگی به                   

 دولت مرکزی بوده است و بايد باشد.(.مسائل امنيتّی جزو حقوق                    

 )معادن و رودخانه و امثال( بلکه دعوا بر سر غارت نشدن ثروتهای کشوری                   

 تأسيسات خدمتاتی و صنعتی و کارخانه جات دولتی و درآمدهایو درآمدهای                    

 مرکی )افزوده شده بر روی قيمتهایملّی در اشکال ماليات ها وعوارض گ                   

 و فرار نکردن سرمايه هایکاالهای توليدی و مصرفی( و بهره های بانکی                    

 ريز و درشت صنعتی ی محروم شده از وامهای صنعتی و فرار نکردن                   

 يجان بوده است و ميباشدنيروی کار يدی و فکری و غيرهً ملل دربند آذربا                   

 که به مذکور استقالل ملّی آذربايجان را ضرورت ساخته اندحّل مشکالت که                    

 عواقبت تلخ و فالکبار ناشی از عقب ماندگيهایعقب ماندگيهای دهها ساله و                    

 خا ضرورت يافته ی مذکور نيزکه حّل مشکالت تاريمذکور خاتمه داده شود                    

 با آزادی زبان ملّی و فرهنگ ملّی قابل حّل نمی باشند و نمی تواند باشند.                    

 

 زيرا بدون برخورداری کامل و شريک ناپذير از حقوق سرنوشت ساز در                   

 اقتصادی و سياست خارجی وبرنامه ريزی های کالن امور سياست پولی و                    

 غيره، آزادی ارادهً ملّی ملل دربند غيرقابل تصّورسياست دفاعی و امنيّتی و                    

 و ناممکن است.                   

 

 بعبارت ديگر، دعواهای ملّی نه بر سر فدراليسم، بلکه بر سر استقالل ملّی                   

 است.                    

 زيرا که فدراليسم در بهترين حالت ارادهً ملّی ملل اقتصادا ضعيف را تابع                   

 -ملّت اقتصادا قوی ميکند، تابع اراده های ملّی ملل اجنبی و ساخت و پاخت                   

 يگری ميکند.های پشت پرده ای آنان انديشيده به منافع ملّی خود به ضررد                   

 در حاليکه استقالل ملّی نه فقط رشد و تکامل اقتصاد ملّی ی تغيير و تکامل                   
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 کسروی هايمان را نجات دهيم!                                                                                                         

 

 و طرز تفکر را تأمين و تضمين ميکند، بلکه زبان ملّی ودهندهً شيوهً زندگی                    

 فرهنگ ملّی خود را نه فقط غدغن نميکند و نه فقط تضعيف نميکند، بلکه                   

 توان خلق و ملّت خود در جهت رشد و تکامل آنها نيز می کوشد.در حّد                    

 

 با احترام و تشّکر قبلی، اميدوارم با جوابگو بودن متقابل به "اجنّهً" ترسيد                   

 از نام آراز قابل انتقاد نيز آموزنده باشيد.                   

 

 آراز بالتاجی  16.05.2007                                                                         
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 دموکراتيک"؟ -انقالب "سوسياليستی" و يا "ملّی                    
 

 يک در جوامع ماقبل سرمايه داری، انقالبی ماهيتادموکرات -انقالب ملی                   

 بورژوائی به رهبری خرده بورژوازی شهری و روستائی متّحد با طبقهً                    

 کارگر و زحمتکشان است.                   

 

 زمانی به انقالب سوسياليستی انديشيدهطبقه کارگر و زحمتکشان آذربايجان                    

 زمينهً مذکور را انقالبشود و و اقدام خواهند کرد که زمينهً ماّدی آن آماده                    

 همين علّت است که طبقهً کارگر وو به  دموکراتيک آماده خواهد کرد -ملی                    

 اتيکدموکر -زحمتکشان آذربايجان در پيروزی و تحقق کامل انقالب ملی                   

 صنعتی کننده، اسلحه ساز و مسلّحموجد پرولتاريای صنعتی )ماشين ساز و                    

 کننده( نفع حياتی دارند.                     

 

 جامعهً ماقبل سرمايه داری از خود پرولتای صنعتی ندارد که بورژوازی                   

 د. بورژوازی صنعتی جوامع ماقبل سرمايه داری نيزصنعتی هم داشته باش                   

 است که ماشين آالت اش)مانوفاکتوری( سنّتی است. يعنی از نوع کارگاهی                    

 را از امپرياليست های محدود و محصور کننده خريده و در بخش های                   

 ادر کنندهً کاالی توليدی و مصرفی و سرمايهً صغيرمفيد به امپرياليست های                    

 توليدی می پردازد و بدين علّت نيازمند انقالبامپرياليستی به فعاليت  -مالی                    

 سازست که موجد کارگر ماشين ساز و صنعتی کننده شده،صنعتی سرنوشت                    

 ادورهای آذربايجانی دالل امپرياليست های غارتگرکمپرو بازار را از دست                    

 و رقيب ناپرور، از دست تجار بزرگ آذربايجانی تبديل شده به ريده خور                   

 ملّت فارس غارتگر درآورده و ملّی کند. يعنی کليّهً سودهای حاصلهشوونيسم                    

 ستثمار شوندهً جامعه در خود جامعه انباشت شده و دراز اقشار و طبقات ا                   

 اشکال مختلف و به نسبت های متفاوت مورد بهره برداری ارزش آفرينان                   

 خود نيز قرار بگيرند.                   

 

 درجامعه ايکه فاقد پرولتاريای صنعتی و بورژوازی صنعتی است، نه فقط                   

 که سرمايهً خرده بورژوازی خصوصی باقی مانده و جهت تبديل الزمست                   

 رقابت آزاد برخوردار شود، بلکه صنايع کارگاهی به صنايع ماشينی از                   
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 که سرمايه های بزرگ اجير کنندهً کارگران مثال پست و تلگراف الزمست                   

 و معادن و امثال دولتی و راه آهن و بنادر و شيالت و نيروگاه های برق                   

 شود که دولت خرده بورژوازیشده و بدست دولت خرده بورژوازی سپرده                    

 را به بزرگترين بورژوازی ی صنعتی کننده و سرنوست ساز تبديل کرده                   

 هيتا مرتجع و و جای خالی را تا مدتی و بطور مشروط به کمپرادورهای ما                   

 امپرياليست های غارتگر و رقيب ناپرور بسپاردصنايع استخراجی و مونتاژ                    

 حلوا گفتن دهن شيرين نميشود.  -که ناگزير از آن خواهد بود. زيرا با حلوا                   

 

 ت ابزار و وسايلبعبارت ديگر، سوسياليسم يعنی اجتماعی کردن مالکيّ                    

 توليدی نيروهای مولّدهً اجتماعی شده است.                    

 يعنی حّل تضاد مضمون انقالبی با شکل ارتجاعی گشته و ترمز کننده                   

 انقالب صنعتی در آذربايجان، شامل)مالکيّت خصوصی( است که تا تحقّق                    

 آذربايجان فاقد پرولتاريای صنعتی نبوده است و نميتواند باشد،هيچ بخشی از                    

 مگراينکه سرمايه داری دولتی را با سوسياليسم اشتباه گرفته و مرتکب                   

 که سرمايه دار دولتی لنينیاشتباهات مفيد به حال ارتجاع و ضّد انقالب شد                    

 سوسياليسم جهان برناميده و می نامند که و مائوئی و امثال را "سوسياليسم"                    

   ازجنايت است. زيرا سوسياليسم جزکه قصاصی قبل  خود نديده را بدنام کنند                   

 اجتماعی کردن مالکيّت ابزار و وسايل توليدی ی نيروهای مولّده اجتماعی                   

 عقب مانده و ترمزکننده با مضمون اجتماعیشده برای هماهنگ کردن شکل                    

 نيست که درصورت ضرورت يافتنشده و رشد و تکامل يابنده چيز ديگری                    

 و شير فهم شدن، به راحتی آب خوردن مورد پذيرش اکثريت کارگران و                   

 تحقّق خواهد يافت که بحث ديگريست.واقع شده و  تحميل ناپذيرزحمتکشان                    

 

 هدف اصلی و پايه ای مسلهً ملی آذربايجان انباشت سودهای حاصله از                   

 اقشار و طبقات استثمار شوندهً آذربايجانی در آذربايجان است که از طرفی                   

 بوسيلهً امپرياليست های صادر کنندهً کاال و سرمايه های مالی )در دوميّن                   

 مرحلهً انقالب ملّی بدان انديشيده شده و اقدام خواهد شد( و از طرف ديگر                   

 بوسيلهً دولت ملّت فارس شوونيست و فاشيست و مرتجع و مستبد و صادر                   
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 ه سازی ملی ممکن نيست(،)غارت ملّی بدون برد کنندهً سموم بی هويت کننده                   

 غارت و چپاول شده، و از ثروت های غارت شدهً مذکور به کمپرادورهای                   

 آذربايجانی دالل امپرياليست های صادر کنندهً کاال، و به تّجار بزرگ                   

 ز بازارهای تهرانآذربايجانی ميهن فروش و دست يافته به بخش ناچيزی ا                   

 همان ميرسد که بجلو سگان مياندازند.                    

 

 در جوامع ماقبل سرمايه داری مذکور سرمايه های بزرگ تجاری ماهيّتا                   

 -زيرا طبق منافع قشری خود به دم سرمايهارتجاعی و ضّد ملّی گرديده اند.                    

 -رقيب ناپرور، و به ريده خور ملّت فارس شووهای امپرياليستی غارتگر و                    

 نيست و غارتگر تبديل شده اند. درحاليکه سرمايه های خرده بورژوازی                   

 در مکانيزه شدن روستا و ماشينی شدن صنايع پرولتريزهشهری و روستائی                    

 کننده ی جامعهً خود نفع حياتی دارند.                    

 

 يعنی خرده بورژوازی شهری و روستائی آذربايجان ماقبل سرمايه داری                   

 باقی مانده نيز اگر چه استثمارکننده است، ولی در ارتباط با رشد و تکامل                   

 مثل طبقهً کارگر و زحمتکشان جامعهً خودنيروهای مولّدهً تاريخساز به                    

 و زحمتکشان جامعهً ماقبلانقالبی و ملّی است. زيرا به اندازهً طبقهً کارگر                    

 ماندگی های اقتصادی و فرهنگی و غيرهً سرمايه داری خود از فقر و عقب                    

 تهای ملّی خود در رنج و عذاب هستند.ناشی از غارت و چپاول ثرو                   

 

 اقشار و طبقات استثمار شوندهً آذربايجانی که بيش از نود درصد جمعيّت                   

 الزم و کافی سرباز جنگاور عرضهآذربايجان را تشکيل داده اند، به اندازهً                    

 کرده اند و شهيد داده اند.                   

 

 به اندازهً الزم و کافی "ارزش اضافی" برای سود اندوزی کمپرادورها و                     

 تّجار بزرگ آذربايجانی و نيز برای مخارج مورد نياز نجات ميهن شان از                   

 دست دولت ملّت فارس اشغالگر، توليد کرده و از دست داده اند ولی با                   

 گذشت هشتاد سال هنوز هم خاک و خلق آذربايجان در اشغال و اسارت                   

 دولت غاصب و غارتگر و بی هويت کنندهً ملّت فارس ارتجاعی و فاشيست                   

 و شوونيست است.                   

 

                                                               126 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 دموکراتيک"؟ -انقالب "سوسياليستی" و يا "ملّی                                                                                   

 

 ناآگاه و بی تجروبه، ريش خود را بدست کمپرادورها و تّجارزيرا آذربايجانی                    

 -که به مجلس ملّی ملّت فارس نمايندگان بی هوآذربايجانی سپرده بود  بزرگ                   

 به قيمت فروش حقوق ملّی و منافعيت و ميهن فروش آذربايجانی فرستاده و                    

 ملّی آذربايجانی به بخشی از بازارهای تهران دست يافته و در کنار چاپيدن                   

 بخشی از "ارزش اضافی" ارزش آفرينان آذربايجانی )از طريق کارمندان                   

 ملّت فارس غارتگر نيز تبديل شود که شده استبازاری خود(، به ريده خور                    

 و آزمون خود را داده است که ديگر بار آزموده نشود. ديگر بار حّق سخن                   

 ادن و نکوبيدن بر دهان نمايندگان سياسی تّجار ميهن فروش آذربايجانید                   

 خطای نابخشودنی است. زيرا:                    

 

 تجربه برای درس آموختن است                                                     

 ردن نيستبدست فراموشی سپ                                                  

 

 کمپرادور و تّجاربزرگ آذربايجانی آذربايجان را منجمله به مستعمرهً ملّت                   

 تبديل کرده اند که به نفع تّجار بزرگ )رهيده از بردگی تورکان قاجار(فارس                    

 به ضرر استقالل شوونيست و غارتگر، وآذربايجانی ريده خور ملّت فارس                    

 مستعمره باقی بماند. غافل از اين کهملّی و انکشاف ملّی خلق و ملّت خود،                    

 -طبقهً کارگر و زحمتکشان در اتّحاد با خرده بوردير يا زود و به هر قيمتی                    

 ن اشغال شده و خلق و ملّتآذربايجا نی، آذربايجاژوازی شهری و روستائی                    

 اسير گرديدهً آذربايجان را از دست دولت غاصب و غارتگر ملّت فارس                   

 فاشيست و شوونيست نجات داده و حاکميّت را]تا ضرورت يافتن انقالب                   

 اهند سپرد کهخرده بورژوازی شهری و روستائی خوسوسياليستی[ به دست                    

  زحمتکشان آذربايجانی ملّی و انقالبی بوده و هستند.به اندازهً طبقهً کارگر و                    

 بورژوازی سنّتی به کارگر و بورژوازیخواهان تبديل شدن کارگر و  زيرا                   

 خسازند.صنعتی از طريق رشد و تکامل نيروهای مولّدهً تاري                   

 

 انقالب بورژوائی به رهبری خرده بورژوازی، بيش از تأمين منافع قشری                   

 انکشاف ملّی و در خدمت منافع آتی طبقه کارگرخرده بورژوازی در خدمت                    
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 و زحمتکش آذربايجانی خواهد بود. زيرا جامعهً صنعتی شده و پرولتريزه                   

 ا اجتماعی ميکند و نيروهای مولدهً اجتماعیگرديده نيروهای مولدهً خود ر                   

 شده و تاريخساز نيز جامعه را به سوی اجتماعی کردن مالکيّت بر وسايل                   

 توليدی و انسانی شدن کليّهً روابط سوق ميدهد.                   

 

 "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی"،                  

 حلوا گفتن دهن شيرين نميشود"، -"با حلوا                   

 آنارشيست و تفرقه افکن و تخريب کننده( است".)"عجله کار شيطان                   

 

 انقالب ارضی مکّمل انقالب ملّی است: -                   

 شکلاجاره دار به مالک زمين، درآمدهای حاصله بزيرا با تبديل رعيّت و                    

 موتور آب و تراکتورهای زنجيره ای و غيره ی خريده شده از شهرهای                   

 صنعتی در روستاها انباشت شده و موجب رشد صنايع شهری و مکانيزه                   

 شدن روستاها و زوال روابط قرون وسطائی در روستاها ميشود.                   

 

 آفريده ضّد ملّی هستند: با جدائی دين ازدولت و سياست،احکام اديان تّجار  -                   

 قيد و بندهای مردساالری و فئودالی رهيده و نيروی کار فکرینه فقط زن از                    

 و يدی زن در کليّهً عرصه های زندگی بکار گرفته ميشود. نه فقط به عمر                   

 بت پرستی و ديکتاتورپروری و بی اراده گی و بی غيرتی خاتمه داده شده                   

 و کليّهً افراد بشر از حّق انديشه و بيان و قلم و انتقاد و احزاب سياسی  و                   

 قانونگذاری و غيره برخوردارميشوند، بلکه علم و منطق و عقلاجتماعات و                    

 -انسان ها جايگزين جهل و خرافات و وحشيگری و وحشی پرو عدل انسانی                    

 بی اراده و مسلم کردن )مورد نظر خدايان قائم شده در پشت قرآنوری برای                    

 تسليم شده( =موسلمان  =)مسلم   ديکته کرده و آسمانی قلمداد نموده( ميشود.                   

 

 دولت ذينفع و متعهّد به قانون اساسی ماهيّتا علمی و منطقی و دموکراتيک                   

 و الييک و سکوالر، ميتواند عمال به انکشاف ملّی تحقق ببخشند.                   

 زنان مورد استفادهً انکشاف ملّی واقع نشده و وگرنه نيروی کارفکری و يدی                   

 )زنان را ستائی سگان را ستایبه زايانيدن فردوسی های ضّد زن و ضّد بشر                    
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 اختصاص داده ميشوند که جهل که يک سگ به از صد زن پارسای. فردوسی(                     

 و ارتجاع وحشی پرور و نژادکشان را حاکم گردانند.                    

 ی واقع نميشوند کهقادر به انديشيدن مورد استفادهً انکشاف ملّ وگرنه مغزهای                    

 به نشخواراحکام پوسيده و ضًد بشری قرآن غير قابل دستکاری اختصاص                   

 يافته و اقشار و طبقات ضًد بشر و جنايتکار را حاکم گردانند.                   

 

 بکار   را )نصف جمعيّت جامعه(جامعه ای که نيروی کار فکری و يدی زنان                    

 نگيرد ]کجای احکام اسالمی محترم است که زن مسلمان را از قاضی و                   

 جناب آقای سخنگـوی "گايب" و امثال دروغگو[،رهبر شدن منع کرده است؟                    

 اگر زن آزاد شود، اوالدش آزاديخواه بار ِمی آيد.                   

 جامعه ايکه از مغزهای انديشيده به حقوق بشر و کاشف علوم مخترع پرور                   

 و فاتح کرات آسمانی کار نکشد، نه فقط برای شريعتمداری های مرتجع                   

 ]مقلّدينی که با جنگيدن در رکاب آيت االهلل شريعتمداری بعنوانمقلّد ميپروراند                    

 کمپرادورها و تّجار ميهن فروش آذربايجانی، به مثلمذهبی  -نمايندهً سياسی                   

 زبان تورکی نيز نيأنديشيدند. جنابمرجع تقليدشان حتی به آزادی تحصيل به                    

 بلکه محکوم ميشود که برای هميشه آقای رهبر "گاموح" و امثال دروغگو[،                   

 و مورد غارت و چپاول جوامع صنعتی قرار گيرد.قرون وسطائی باقی مانده                    

 

 عدالت اجتماعی متّحد کنندهً اقشار و طبقات ميهن پرست است: هر دولت -                   

 بطور قانونی موظف است که طبق مفاّد قانونانتخابی خلق و ملّت آذربايجان                    

 انسانی و کّل مخارج تحصيل و تداویاساسی کشوری حّداقل مخارج زندگی                    

 و بيکار شدهً مجرد و دارای اوالد را از محلّ هر هموطن صغير و کبيرعليل                    

 درآمدهای دولتی تأمين کرده و بدين وسيله متقابال به اين بخش از وظايف                   

 عالقه و دلسوزی هموطنان زيسته برایخود جامهً عمل پوشاند که اعتماد و                    

 که از حّق مجازات مفسدين قانون شکن برخوردار گردد.وطن را بدست آورد                    

 زيرا طبقهً کارگر ودولت موظّف است که پشتيبان سنديکاهای شاغلين باشد.                    

 زحمتکشان جامعه به منظور اجتماعی شدن نيروهای مولّدهً تغيير و تکامل                   

 استثمارطبقاتی در حّدی تن ميدهند، در حّدی تن ميدهند،دهنده و تاريخساز به                    
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 دموکراتيک"؟ -انقالب "سوسياليستی" و يا "ملّی                                                                                  

 

 در حّدی تن ميدهند که قابل پذيرش سنديکاهای حقيقی آنان باشد.                   

 نظردموکراسی، مبارزات صنفی بنابراين به مثل کليّهً آزادی های مورد                   

 نيز بايد برسميّت شناخته شده و مجاز شمرده شوند که کم و کيفيّت عدالت                   

 معيّن و مشّخص کرده وعملیمورد نظر اقشار و طبقات استثمارشونده را                    

 کنند بی آنکه شيرازه ای از هم بپاشد.                   

                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                

 آراز بالتاجی   30.09.2008                                                                      

 

 

 
 انقالب بدون تئوری انقالبی غيرممکن است:                         

 

 تئوری آگاه ميکند، به حرکت درمی آورد، متّحد ميکند                               

 

 به چاه می رهاند.  و از افتادن                               

 

 انقالب ميتواند ارتجاعی و يا مترقّی باشد.                              

 
 

 

 بوتای وطندير." از آراز( -)در مورد مسئله ملّی کتاب "اوتای                     

 (را بخوانيد! زيرا:)بالتاجی که به زبان تورکی نوشته شده است                     

 )"بسی رنج بردم در اين سال سی"(                                   
 (بيآموزد  پارسی)که از تورکان                                  

 )نه از مسموم کرده های فردوسی(                                 
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 ايران" مسائل و ايران"                                   

 ايران( )مسائل                                         

 

 صدراالشرافی ضياء                                                 

 

 وسط آراز بالتاجی از]مطالب مورد نظر زير از شاهنامهً فردوسی است که ت                    

 آراز( بنام "ايران و -مقالهً آقای دکتر ضيا صدراالشرافی )آنتی پان آريائيسم                     

 مسائل ايران" انتخاب شده اند. آراز بالتاجی[                      

 

 نوشته، اين در شده نقل و ذکر اشعار به بنا و ظاهراً  اينکه از نظر ... صرف                    

 نيز و کردستان و آالن و ديلم و گيالن و بلوچستان شامل "ايران" فردوسی                    

  کابلستان و سيستان و زابل و آرمان و اهواز همچنانکه شود، نمی مازندران                    

 نميگردد. شامل کنونی( را )افغانستان                    

 ميگويد: غزنوی محمود سلطان از خود فراوان مداحيهای از يکی در فردوسی                    

 

 گرای دانش به و رزم به و بزم به              ِستای را جهان پادشاه کنون                    

 ن کابلستا مرز تا قنوج ز                ن زابلستا و ايران شهنشاه                    

 سند دريای به تا چين مرز همان            هند و توران و ايران خداوند                    

 زمين توران و ايران خداوند                چين خداوند و هند خداوند                    

 نديد ايران بزرگان از بَهر، دو       رسيد آرمان به ايران از دارا چو                    

 زهراميان؟ و اهواز و ايران ز     روميان از شد بيرون مرد صد چو                    

 شوم دليران شاه نزديك به         شوم ايران به زابل شهر از چو                    

 شگفت اندر مانده رها ها آن از           برگرفت سيستان ره ايران از                    

 خدای -زابل زال خيمهْ  سوی         خدای -آبل آل مهراب رفت برون                    

 

 که ايرانيست، -پان يعنی فئدراليست، االشرافی صدر )ضيا من دوستی ايران                    

 ميگيرد سرچشمه من دوستی ايرانی از آراز( –است.  هم وطن ضدّ  مضافا                     

 است". ... انسانيّت با دشمنی نژادی، پرستی ک خا... " عکس، بر نه                    

 شهريار:                    

 حقيقت! است من مذهب وطن، مراست جهان                    

 اروپا؟. چه آسيا چه مسلمان؟ چه و کافر چه                    
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 دانستن "مرجوع با لذا و نيستم، شناس -صدراالشرافی("شاهنامه" )ضياء من                    

 دارد: بخش "شاهنامه" دو که ميانگارم چنين اشتباه"،                    

 -اسطوره بخش که رد،ميگي دربر را اسکندر تا کيومرث از آن اول بخش -يک                     

 انتقام جز ،ای قبيله و ايلی ارزشهای به بنا آن است. در آن تاريخی غير و ای                     

 و ايلی تفاخر و خوانی -َرَجز و خونخواهی، و قصاص و ورزی کينه و گرفتن                     

 يکبار و زنان به نت اها و قانونی بی و ها خودی غير از نژادی و قومی نفرت                     

 آن شدن کشته بچه! و کردن بزرگ برای ولشان، آردن و آنان با شدن همبستر                     

 و علم مغاير و معلول، و علت ضد خرافاتِ  تبليغ و ... نَشر و پدر بدست فرزند                     

 .ندارد ها بچه برای نَقلی قابل مطلبِ ...  و "خرد" داشتن داعيه وجود با عقل،                     

 

  جهرمی و ُکشی بلوچ و ُکشی کرد و ُکشی عرب از مشحون فردوسی شاهنامه                    

 و عمداً  که است تورانی و ايرانی ای اسطوره قوم دو مداوم جنگ ... و و ُکشی                    

 شوند! می قلمدادبالتاجی(  آراز - )؟ ترکان برابر آن در ها، تورانی ريف،تح به                    

 

 ُکشی" اردشير بابکان، و َجهُرمی"ُکشی" و  ُکردحکيم فردوسی توسی در مورد                     

 بوسيله ها، بلوچ نسل کامل برانداختن و ُکشی گيالنی و ُکشی آالنی و ُکشی هندی                    

 نمونه عنوان به بيت ذکرچند به تنها که است، داده سخن داد دادگر، انوشيروان                    

 ميکنم بسنده                    

 

 ُکشی: بلوچ                 

 

 درميآورد. آنها ُکشی نسل با را بلوچ مردم داد " وقتیدادگرانوشيروان"                     

 فرمايد: می فردوسی                    

 " برداشتندلوچ" کردن ستم            بگذاشتند بشمشير سراسر                    

 نهان! و آشکار نماندبلوچی" "       جهان ايشان رنج از ايمن بشد                    

 ند!پنداشت خانه را، کوه درو          بگذاشتند خوار ها رنج همه                    

 نماند! کودک و جنگی و مرد و نماند!     زن اندک و فراوان ايشان از                    
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 کشی: ديلمی و گيلک                 
 

 آورد. درمی هم را آنان داد تاخته، ديلم و گيالن رب " بسرعت"دادگر انوشيروان                    

 
 آفرين گشت، پراکنده نفرين، ز             اين از فزونست تباهی گيالن ز                    

 پديد... ديلم و گيل از آمد رنج چو             کشيد گيالن سوی يگه جا آن از                    

 گرگ شير پی ماند که نبايد     بزرگ و ُخرد ز در، -کای فتگ چنين                    

 بُشست کشور روی همه خون از که           َرست بوم همه کشتن ز شد چنان                    

 زن و مرد له نا و آمد خروش            سوختن و غارت و ُکشتن بس ز                    

 بود آلوده سر بمغز ،گياها            بود توده يکی سو ره به کشته ز                    

 

 انوشيروانن: شاهانه دادگری و گستری عدالت اين نبال بد                    

 

 بدند سنگی و داد، با و، هشيوار      بُدند جنگی که آنکس هر گيالن ز                    

 پيش ُخرد کودک و پس از ش!        زنانخوي دست همه يکسر ببستند                    

 بَدست ها -تن ز سرها ببُريم         بَخست گيالن ز دل را شاه اگر                    

 سر توده يکی بريده بيند چو               مگر گردد خشنود شاه دل                    

 نهان او دل اندر شد، گذشته             جهان شاه ببخشود ايشان بر                    

 بد راه کسی نگيرد پس کزان     صد دو ديلم و گيل از خواست نوا                    

 

 ُکشی: هندی                 
 

 آنان از گرفتن زهرچشم و هندوستان، خيالی فتح باره زاد" در پاک" فردوسی                    

 فرمايد: می ميکرده، االرض طی لشکرش با "دادگر" که شيروانانو بوسيله                    

 بماند... چندی و رفت بهندوستان       براند لشکر شاه يگه جا آن وز                    

 آمدند جو چاره کسی هر بجان            آمدند او پيش همه بفرمان،                    

 پيل و اسبان و ديبا و بود درم        ميل دو تا نهندوستا دريای ز                    

 آمدند نيکخواه و دل زدوده           آمدند شاه پيش همه بزرگان                    

 شان -ساخت جايگه بر، اندازه بر      شان -بنواخت و کسری بپرسيد                    

 سپاه و فيل و اسب از پر جهانی     هيگا جا آن از گشت بر شاد بدل                    
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 ُکشی: آالنی                 
 

 آذربايجان جمهوری در قومی و منطقه نام آالنيان مورد در توسی فردوسی                    

 ميفرمايد: و ميپردازد دادگر خسرو باجستانی به هنديان، همانند ( نيزنونیک                    

 

 براند لشکر دشت از شد، ايمن چو        نشاند نگهبان کشور روی همه                    

 ديد بيکار و ويران مرز يکی              کشيد آالنان راه به دريا ز                    

 آمدند نوان گذشته کار ز              آمدند نوشيروان پيش همه                    

 نثار با و هديه با رسيدند             شهريار پردهْ  سرا پيش چو                    

 گناه گذشته يکسر ببخشيد،             شاه بيدار ببخشود ايشان بر                    

 شدست".... شيران و پلنگان "ُکنام       شدست ويران چه هر تا بفرمود                    

 پََرند! چون ما شمشير بيم  از "ِهند"     شد و آالن":" گفت ايرانيان به                    

 

 ُکشی: ُکرد                 
 

 سی"،"پار لشکر شبيخون با ساسانيان سلسله مؤسس بابکان اردشير را مهم اين                    

 ميرساند: انجام به چنين است، سی" بوده به "يک تعدادشان نسبت که ُکردان بر                    

 

 شد.... نزديک ُکرد با جهاندار        شد تاريک و بگذشت نيمه شب چو                    

 نهاد! افسر سر رب خون ز را گيا               نهاد اندر و شمشير آهيخت بر                    

 گشت! پَست بر، ،ُکرد زمين روی به     گشت دست و سر ايشان از دشت همه                    

 شد خوار" بخردی نا و سترگی             " شد گرفتار زيشان اندازه، بی                    

 "تاج" داد "بدره" و همه ار داد!                 سپه بتاراج هاشان-بوم همه                    

 

 ُکشی: ترک و ستيزی ترک                 
 

 ... نژاد اين مباد زمانه اندر که         زاد ترک هرمز از کن بس سخن                    

 نيست خريدار شاهی به را او کس          نيست سزاوار زاده ترک اين که                    

 است مادر چون ديدار و باال به     است گوهر بد و است نژاد خاقان که                    

 

 ميفرمايد: ديگر جای در اينکه وجود با                    

 اند!" بهره بی پاک اندرون جنگ اند"       به چهره "بديدن" پری ترکان که                    
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 کرده فراموش مصلحت، به بنا ،را خود سخن اين ما قافيه" "تنگي تابع شاعر اما                    

 ميسرايد: و                    

 خشم به دارد آزرده دل گفتی چشم)؟!(     تو به ،گر  بدی ،ترکی سرخ ابا                    

 است تن بد هم و است نژاد بد هم که          است ريمن و ريشه بد ترک آن که                    

 کنم مرجان سنگ دل خونش ز                 کنم جان بی ذات بد ترک تن                    

 بهشت از دور روی دوزخی ای که        زشت ترک آن از بپرسيد، پس آن از                    

 گريست بايد تو بر را هزايند کهچيست؟!          تو نژاد و نام و مردی چه                    

 !ياد ندارند پدرشان نام زاد"          که طينت" و" ديو ترک،"بد بُود                    

 

 ميکند غلوبم خيال عالم در ،را عمل در فاتح ترکان فردوسی، ابوالقاسم حکيم                    

 ميپردازد: مريدان در امروز به تا نيافته شفا گشائی عقده به و                    

 

 بُنه و بار و اسب بی برفتند     ِهنه بر همه ترکان روی وزين                    

 چين.. سواران و ترک سواران      زمين توران به يکسر رسيدند                    

 نماند مرجان به جز سنگها خون ز       نماند فراوان جنگی ترکان ز                    

 کشيد بر ن ژيا شير چو خروشی      رسيد ترکان به ايران سپهدار                    

 

 بود عادلی پادشاه نوشيروان پدرش خالف بر براستی چهارم هرمز ميدانيد البته                    

 است: آمده شاهنامه در آن شرح و                    

 ...گشت نيم بدو دل را ستمکاره     گشت بيم از پر گنجداران سر                    

 

 فردوسی، ابوالقاسم . حکيماست مجرم فردوسی، نظر از پس است ترک چون اما                    

 خيالی"توران"  "ايران" و بين "سدسکندر"، نام و چين ديوار شهرت از الهام با                    

 -ايرا نه رومی" و و "هندی مهندسان البته کمک با برلين" را "ديوار تالی ،خود                    

 "گرگ" قلمداد "توران" را مردم "َرِمه" و اهالی"ايران" را ميکند! و نی" ايجاد                    

 ميفرمايد:                    

 بوم آباد به باشد نام روم"     کجا و "هند کز فرمود دستور، به                    

 برگزين بدين يابی، استاد که           بين ژرف مردم کشوری هر ز                    

 کمند! ده او باالی و پهن بُنَش               بلند برکش آب از باره يکی                    

 ! آفتاب چشمهْ  تا برآورد        آب ژرف از بساروج و سنگ به                    

 گزند نيايد ايران به توران ز               بند سازيم گونه کزين همانه                    

 گنج بگشای و، خواهند چه هر بِده،          رنج به زين کسی باشد که نبايد                    
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 )؟!( باد ز يابد آزار که نبايد            نژاد مرد و دهقان و کشاورز                    

 کرد ديوار پيش همه بيابان            کرد کار بدان مؤبد، پير يکی                    

 "گرگ" بيم از شد ايمن رمه" يکسر"            بزرگ آهن ز نهادند بر دری                    

 

 فرمايد: می جمله از ها زن مورد در فردوسی                 
 

 کوی به يابی باز سخن گوئی چو       مگوی گز هر راز زنان پيش که                    

 زن رای زنی، نبينی گز هر که            زن مانفر نيز مکن کاری به                    

 بود اختر بد دارد تاج اگر               بود دختر پرده پس از کرا                    

 بر به نايد داماد، گور از به                پسر جای به آيد دختر کرا                    

 خام گشت کارها شد شاه زن چو             نامب پوران بود دختری يکی                    

 "زن" نگروی به گر ترا، آيد به         بشنوی بسر سر داستان اين چو                    

 روی به آرد خواری کنش بد زن              مجو زن -پارسا بجز بگيتی                    

 زن رای يکی من با ن"        هُشيوار"ز ناپاک کار ازين گفت بدو                    

 زن فرمان ز را او بهتر           کفن انجمن مهتر بود کو کسی                    

 بزرگ! ننگش و است ضعيف نامش گرگ!      که به دهيدش دختر، زاد زن چو                     

 تنان -بی چون سست شود زودیب          زنان خيز و خفت از گردد تبه                    

 الجورد رخ به گردد، سست بتن        زرد رخساره و تاريک ديده کند                    

 اميد نا جهان از کند سپيدی سپيد!          گردد موی زنان بوی ز                    

 بالست گونه چند زنان کار ز      راست باالی گوژ کند چوگان چو                    

 )خود( ريختن بود خون بود، افزون گر آميختن!            از يکبار ماه يک به                    

 بريد سر زمان اندر اش ببايست            پديد آمد دختر چون گفت مرا                    

 کيميا چنين من بر اختس نيا!                 کنون راه ز بگشتم نُکشتم،                    

 

 به ناپاک دو هر اين از پاک جهان       به خاک در دو هر اژدها و زن                    

 پارسای زن صد از به سگ يک که        ستای را سگان ستائی را زنان                    

 

 نقل شما، به جوابگوئی در بهفر مهری خانم سرکار که اشعاری همه من البته                    

 توس حکيم شاهنامه در زياد آور شرم و خرافی نياوردم. اشعار بودند کرده                    

 ...است"  بس حرف يک است کس اگر خيام: "درخانه بقول که هست                    
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 محکوم مليتهای برای شاهنامه، تخصصی تعليم اين در ميکنم پيشنهاد شخصاً                     

 اشعار و بزنند باال دست نيز بانوان ديگر و قشقائی بانوی آن ايران، محروم و                    

 تا ،بخوانند الالئی جایب دخترانشان برای را زنان تحقير به مربوط فراوان                    

 شود. پرورده و گرفته قوام ها، کينه ساير کنار در نيز مرد به زن کينه                    

 

 ايرانيان منافع حفظ برای و ضدانسانی، کليت در شاهنامه در فردوسی پيام                    

 برای و افکن، - ق نِفا ،ابریبر و همزيستی روح تقويت جهت و مضر، کنونی                    

 مردان برای و تحقيرکننده، مردساالرانه، زن، ضد بانوان، يعنی بشريت نصف                    

 صدراالشرافی آوراست."         ضياء شرم هم، امروز آزاديخواه                    

 

 ن اثر اضافه گرديد.به اي 02.06.2011نوشتهً فوق الذکر در تاريخ                    

 

 بالتاجی آراز                                                                             
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   امهً فردوسیحدود ايران در شاهن                                 
 

 شهر و مکان جغرافيايی ايران در شاهنامهً فردوسی مابين شيراز و اصفهان                    

 درجه شمال 31الی 5/29درجهً شرقی و روی  53الی 52ميباشد. واقع در                    

 جغرافيايی:                   

 اد            بدين بوم و بر زنده يک تن مبادچو ايران نباشد تن من مب                   

 که ديهمی شاهان به دو فخر پارس         اسطخر پارسسکندر بيامد ز                    

 رسيد     دو بهر از بزرگان لشکر نديد کرمانبه  ايرانچو دارا ز                    

 396چاپ مسکو  صفحهً                                                                                 

 مرا خواند ندارد وانه بزرگ           که از ميش بگسست چنگال گرگ                   

 427که دانند خواندش مرز جهان                   شيراز تا اصفهانورا بود                    

 کشيد          به نزديک شهر دليران کشيد ايرانبه  زابلسپه را ز                    

 368شوم        به نزديک شاه و دليران شوم     ايرانبه  زابلچو از شهر                    

  72سپاهی گران   ايرانبه غارت از             مازندرانبگويش که آمد به                    

 که اسطخر بود بر زمين فخر پارس    استخر فارسهمی رفت شادان به                    

 فرستاد بسيار سود و زيان          خوزيانو زان پس بر کشور                    

 کشيد         سپه را به آيين ساسان کشيد خراسانتناسان به سوی                    

 تاج و تخت بزرگان کشيدکشيد    همی  گرگاناز اين گونه لشکر به                    

 ز گرگان به ساری و آمل شدند        به هنگام آواز و بلبل شدند                   

 380در و دشت يکسر همه بيشه بود       دل شاه ايران پر انديشه بود                         

 

 ترکان و فردوسی و ايران                                       
 

 253هر آن شهر که از مرز ايران نهی    بگو که کنيم آن ز ترکان تهی                       

 بزاوستان در يکی شهر بود             که زان بوم بر تور را بهر بود                   

 منوچهر کرد آن ز ترکان تهی          يکی خوب جاييست و فرحی                   

 157  همی باز و ساوش به توران برند      سوی شاه ايران همی ننگرند                      

 تن ترک بدخواه بی جان کنم            زخونش دل سنگ مرجان کنم                   

 168تهی کرد بايد از ايشان زمين            نبايد که آيند زين پس به کين                        

 

 آراز بالتاجی -به نقـل از نوشته ای از نويسنده ای ...                                    
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 دين خدای قورآن سياسی است                            

 ستدشمن حقوق بشر عاصی ا                            

 

 

 

 با خدای قرآن

 

 چه بايد کرد؟
 

 

 

 

 

 

 آراز بالتاجی
 

 

 
 

 

 
 

 

 خدا را از حقوقش محروم کنيد       

 به تغيير ماهيّت محکوم کنيد         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 اين دفتر شعرم را ضمن تشّکر و قدردانی                  

 (www.solgunaz.com)به سايت آذربايجانی "سول گوناز"                         

 آراز بالتاجی   11.09.2010تقديم ميکنم.                                   
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 با خدای قرآن چه بايد کرد؟
 
 

 به نفع قرآن دين را تفسير نکن!                                           

 شريعت را بيش از دين تحقير نکن!                                           

 )موال را بيش از خدا تحقير نکن!(                                           

 )معلول را بيش از علّت تحقير نکن!(                                           

 هر گناهی در آيهً قرآن است،                                           

 قرآن در خدمت ستمگران است.                                           

 

 

 "سابقهً" تروريستی و نسل کشی خدای قرآن را -1                   

 از زبان خودش بشنويم:                                    
 

 :81آيه  – 4سوره ( -1)                            

 اگر از جانب غير خدا بود، در آن چرا قرآن را با دقت مطالعه نمى کنند                            

 ودند.ضد و نقيض هاى بسيارى پيدا کرده ب                            

 

 :58آيه  – 3سوره ( -2)                            

 حاوى پيغامى استاين ها آياتى است که بر تو تالوت مى کنيم، که                             

 .پر از حکمت                             

 

 :۲۳آيه  – 3سوره ( -3)                            

 آيا توجه کرده اى کسانى که قسمتى از کتاب آسمانى به آنها داده شده بود                            

 و چطور از آنها دعوت مى شود که از اين کتاب آسمانى خدا پيروى کنند                            

 روى ، سپس بعضى از آنها با بيزارىآن را در زندگى خود بکار ببرندو                             

 مى گردانند.                             

 

 :19آيه  – 3سوره ( -4)                      

 است. ... "تسليم"تنها دين مورد تاييد خدا                             

 

 :۸۵آيه  – 3سوره ( -5)                            

 م، دين ديگرى براى خود اختيار کند، از او پذيرفته هر کس غير از تسلي                            

 خواهد بود. بازندگاننخواهد شد و در آخرت، با                             
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 :۱۷آيه  – 17سوره ( -6)                            

 . پروردگارت در رسيدگىرده ايمنابود کما بسيارى از نسل ها را بعد از نوح                             

 به گناهان بندگانش دقيق ترين است؛ او کامال ً آگاه است، بينا.                            

 

 :۹۵آيه  – 21سوره ( -7)                            

 بازگشت هر جامعه اى که نابود کرده بوديم، ممنوع شده است.                            

 

 :4آيه  – 3سوره ( -8)                            

 فرو فرستاد. کتاب قانونقبل از آن، تا مردم را هدايت کند و او                             

 کسانى که آيات خدا را باور نمى کنند به عذابى سخت دچار مى شوند.                            

 است قادر متعال، انتقام گيرنده.خدا                             

 

 :۹۴آيه  – 7سوره ( -9)                            

 و به بدبختىهر گاه براى هر جماعتى پيامبرى فرستاديم، مردم اش را                             

 کنند. التماس، تا شايد سختى دچار کرديم                            

 

 :۳۱آيه  – 25سوره ( -10)                            

 ما همچنين از بين گناهکاران عليه هر پيامبرى دشمنانى قرار مى دهيم.                            

 پروردگارت بعنوان راهنما و سرور کافى است.                            

 

 وا آموزگار هيتلر بايد مجازات شود()بد   :۱۱آيه  – 25سوره ( -11)                            

 در حقيقت، آنها آن ساعت )روز رستاخيز( را باور نکرده اند و ما براى                            

 آماده کرده ايم. دوزخى شعله ورکسانى که به آن ساعت ايمان ندارند                             

 

 )اسيدی که بسيجی خمينی بکار ميبرد(   :۲۹آيه  – 18ه سور( -12)                            

 اعالم کن: "اين حقيقتى است از جانب پروردگارتان،" سپس بگذار هرکس                            

 که بخواهد ايمان آورد و هر کس که بخواهد کافر شود. ما براى ستمکاران                            

 که کامال ً آنها را در بر خواهد گرفت. هر گاه فرياد آتشى آماده کرده ايم                            

 که مانند اسيدى غليظ صورتکمک برآورند، مايعى به آنها داده خواهد شد                             

 . چه آشاميدنى بدى! چه سرنوشت شومى!را مى سوزاند                            

 

 :۵۹آيه  – 18سوره ( -13)                            

 ،نابود کرديمچه بسيار جامعه اى که آنها را بخاطر ستم هايشان                             

 ما زمانى خاص براى هالکت آنها در نظر گرفتيم.                            

 

 :۱۶آيه  – 4سوره ( -14)                            

 بخاطر ستم هايشان، ما بر يهوديان غذاهاى خوبى را که قبال ً برايشان                            

 ؛ همچنين براى اينکه مدام از راه خدا دوری ميکردند.حرام کرديمحالل بود،                             
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 :۱۵۳آيه  – 4سوره ( -15)                             

 مردم کتاب آسمانى به مبارزه از تو مى خواهند تا کتابى از آسمان برايشان                             

 بياورى! آنها از موسى بيشر از اين درخواست کرده اند، مى گفتند،                             

 "خود خدا را به عينا ً به ما نشان بده، در نتيجه، بخاطر گستاخى شان                             

 کرد. صاعقه اى به آنها اصابت                             

 

 :۳۶آيه  – 25سوره ( -16)                             

 سی و برادرش هارون( به سوى مردمى برويدما گفتيم، "هر دوى شما )مو                             

 بکلى نابودکه آيات ما را تکذيب کردند،" و بعد از آن، تکذيب کنندگان را                              

 .کرديم                             
 

 :۱۶آيه  – 17سوره ( -17)                             

 هر جامعه اى را از بين ببريم، مى گذاريم تا رهبران آنجا ر بخواهيماگ                            

 کامالبى اندازه فساد کنند. به محض اينکه سزاوار عذاب شوند، ما آن را                             

 .نابود مى کنيم                            ً
 

 :۱۱۲آيه  – 16سوره ( -18)                            

 خدا جامعه اى را مثال ميزند که در امنيت و رفاه بسر مى بردند، با روزيهايی                            

 که از هر طرف به آنجا مى آمد. اما سپس، نسبت به نعمات خدا ناسپاس شدند.                            

 را بچشند.  طعم سختى گرسنگى و نا امنىدر نتيجه، خدا باعث شد که آنها                             

 اعمالى که انجام دادند. جزاىچنين است                             

 

 :۶۸آيه  – 17سوره ( -19)                            

 زمين در ساحل شما راآيا ضمانت کرده ايد که او موجب نخواهد شد که                             

 ، آنگاه، هيچ محافظى نخواهيدببلعد يا که او طوفانى بر شما نخواهد فرستاد                            

 يافت                            

 

 :۴۰آيه  – 18سوره ( -20)                            

 او طوفان شديدى"شايد که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا کند. شايد                             

 و آن را کامال ً خشک و بدون باغ تو را از بين ببرداز آسمان بفرستد تا                             

 محصول باقى گذارد.                            

 

 :۷۳آيه  – 10سوره ( -21)                            

 ردند و در نتيجه، ما او و کسانى را که در کشتى به اوآنها او را تکذيب ک                            

 ملحق شدند نجات داديم؛ ما آنها را وارث قرار داديم. و کسانى را که آيات                            

 . عاقبت را توجه کن؛ به آنها هشدار دادهغرق کرديمما را تکذيب کردند                             

 شده بود.                            
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 :۲۶آيه  – 16سوره ( -22)                            

 بناى آنها راديگران هم در گذشته مانند آنها حليه کرده اند و در نتيجه، خدا                             

 که باعث شد سقف روى سرشان خراب شود. عذاب به از پايه ويران کرد                            

 اصابت کرد هنگامى که هيچ انتظار نداشتند. آنها                            

 

 :۱۳۰آيه  – 7سوره ( -23)                            

 دچار کرديم، خشک سالى و کمبود محصوالتا به فرعون ر قومسپس                             

 باشد که توجه کنند.                            

 

 :۱۳۶آيه  – 7سوره ( -24)                            

 .غرق کرديمو آنها را در دريا  انتقام گرفتيمدر نتيجه، ما براى اعمالشان از آنها                             

 اين به خاطر آن است که نشانه هاى ما را تکذيب کردند و نسبت به آنها کامال                            

  بى توجه بودند.                           ً

 

 :۴آيه  – 7سوره ( -25)                            

 آنها به عذاب ما دچار شدند،؛ هالک کرديمچه بسيار جماعتى که ما آنها را                             

 ، يا کامال ً بيدار.خواب بودنددر حاليکه                             

 

 :۷۲آيه  – 7سوره ( -26)                            

 سپس ما او و کسانى را که با او بودند، با رحمت خود نجات داديم و کسانى را                            

 .هالک کرديمکه آيات ما را تکذيب کردند و از ايمان آوردن خوددارى کردند                             
 

 :82آيه  – 11سوره ( -27)                            

 سنگ هاى سختهنگاميکه قضاوت ما فرا رسيد، ما آنجا را زيرورو کرديم و                             

 .ويران کننده بر آن بارانديم                            
 

 آراز( -)کدام مادری بچه اش را ميکشد؟   :۳۵آيه  – 21سوره ( -28)                            

 ، بعد از اينکه شما را با مصيبت وهر نفسى طعم مرگ را خواهد چشيد                            

 کنيم، سپس نهايتا ً به سوى ما باز مى گرديد. موفقيت امتحان                            

 

 :۷۰آيه  – 16سوره ( -29)                            

 . او به بعضى از شمابه زندگى شما خاتمه مى دهدخدا شما را آفريد، سپس او                             

 -علمى که مى فقط براى اينکه بفهمندد، اجازه مى دهد تا سن پيرى زندگى کنن                            

 توانند کسب کنند محدود است. خداست داناى مطلق، قادر مطلق.                            

 

 :۸آيه  – 18سوره ( -30)                            

 ن را کامال ً: خشکو آ از بين خواهيم برددر آن)زمين(  همه چيز راما قطعا ً،                             

 و بدون محصول خواهيم گذارد.                            
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 تروريست و نسل کش تربيت کردن خدای قرآن را -2                    

 ز زبان خودش بشنويم:ا                                        
 

 :۱۲آيه  – 65سوره ( 31)                             

 خدا هفت جهان و به همان تعداد، زمين خلق کرد. فرمان ها در ميان آنها                             

 و اينکه خدا قادر مطلق است براى آن است که شما بدانيدبرقرار است. اين                              

 خدا از همه چيز کامال ً آگاه است.                             

 

 :3آيه  – 5سوره )تکرار(                              

 ... امروز، من دين شما را به حد کمال رسانده ام، نعمت خويش را بر شما                             

 را به عنوان دين براى شما مقرر نموده ام. تسليم بودنرده ام و کامل ک                             

 

 :۲۳آيه  – 3سوره )تکرار(                              

 آيا توجه کرده اى کسانى که قسمتى از کتاب آسمانى به آنها داده شده بود و                             

 دعوت ميشود که از اين کتاب آسمانى خدا پيروى کنند و آنراچطور از آنها                              

 ، سپس بعضى از آنها با بيزارى روى مى گردانند.در زندگى خود بکار ببرند                             

 

 :۵۶آيه  – 18سوره ( -32)                             

 ان مژده دهنده و هشدار دهنده مى فرستيم. کسانى کهما رسوالن را فقط بعنو                             

 و تا حقيقت را مغلوب کنندجرو بحث مى کنند  به باطلباور نمى کنند                              

 آنها اثبات و هشدارهاى من را بيهوده مى گيرند.                             

 

 :۲۰آيه  – 3سوره ( -33)                             

 مى کنند پس بگو، "من خود را فقط به خدا تسليم جر و بحثاگر با تو                              

 کرده ام؛ من و کسانى که از من پيروى مى کنند." بايد به کسانى که کتاب                             

 کسانى که دريافت نکردند، اعالم کن، آسمانى دريافت کردند و همچنين                             

 اگر تسليم شوند، پس هدايت شده اند،  "آيا تسليم مى شويد"                             

 اما اگر روى بگردانند، تنها ماموريت تو رساندن اين پيغام است.                             

 ناست.خدا بر تمام مردم بي                             

 

 :۱۴آيه  – 4سوره ( -34)                             

 از حدود قوانين او پا فراترو اما کسى که از خدا و رسولش اطاعت نکند و                              

 منظور است. آراز(، قوانين مندرج در بخش سّوم اين نوشته)در همه جا،  نهد                             

 مجازاتاو را به دوزخ وارد خواهد کرد، جايى که تا ابد بماند. او به                              

 دچار شده است شرم آورى                             
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 :۲۹آيه  – 18سوره ( -35)                             

 اعالم کن: "اين حقيقتى است از جانب پروردگارتان،" سپس بگذار هرکس                             

 که بخواهد ايمان آورد و هر کس که بخواهد کافر شود. ما براى ستمکاران                             

 کامال ً آنها را در بر خواهد گرفت. هر گاه فرياد آتشى آماده کرده ايم که                             

 صورتغليظ  اسيدىکمک برآورند، مايعى به آنها داده خواهد شد که مانند                              

 را مى سوزاند. چه آشاميدنى بدى! چه سرنوشت شومى!                             

 

 :۵۰آيه  – 18وره س( -36)                             

 آنها سجده آراز( –)از جنس مذّکر  "به آدم سجده کنيد."ما به فرشتگان گفتيم،                              

 ، زيرا او از فرمان پروردگارشاو به جن تبديل شدکردند، به جز شيطان.                              

 يا شما او و نسل هاى او را بعنوان پروردگارنى به جاى منسرپيچى کرد. آ                             

 انتخاب خواهيد کرد، با اينکه آنها دشمنان شما هستند چه مبادله بدى                             

 

 :۶۵آيه  – 4سوره (  -37)                            

 من نيستند مگر آنکه نزد تو بيايند تا در موردهرگز، به پروردگارت؛ آنها مؤ                             

 اختالفاتشان قضاوت کنى، سپس در قبول قضاوت تو هيچ گونه ترديدى در                             

 .بايد تسليم شوند تسليمى کاملقلبشان نيابند. آنها                              

 

 :229آيه  – 2سوره ( -38)                             

 مى کنند. بى عدالتىتجاوز کنند،  حدود قوانين خدا... کسانى که از                              

 

 :۳۳آيه  – 17سوره ( -39)                             

 کسى را نکشيد_ زيرا خدا زندگى را مقدس قرار داده است_ مگر در اجراى                             

 آراز(  -عدالت. )"عدالت": دو برابر بودن سهم برادر نسبت به خواهر و ...                              

 

 :۳۴آيه  – 4سوره ( -40)                             

 مردان مسئول زنان ساخته شده اند و خدا به آنان خصوصياتى خاص عطا                             

 کرده و آنها را نان آور قرار داده است. زنان پرهيزگار با خوشرويى اين                             

 نظم را مى پذيرند، زيرا اين فرمان خداست و در غياب شوهرانشان آبرو                             

  نان سرکشىزاگر به تجربه پى برديد که و حيثيت آنها را حفظ می کنند.                              

 ، اول با آنها صحبت کنيد، سپس )مى توانيد انگيزه هاى منفى بهمی کنند                             

 کار بريد مانند( از آنها در بستر دورى کنيد، بعد مى توانيد ) بعنوان آخرين                             

 اگر از شما اطاعت کنند، شما اجازه نداريد عليه آنها .آنها را بزنيدچاره(                              

 ستم کنيد. خدا ست تعالى، بلند مرتبه                             
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 جنبهً قانونی ندارد. آراز بالتاجی(:    )پند ۱۲۸آيه  – 4سوره ( -41)                             

 اگر زنى از طرف شوهرش ناسازگارى يا دورى احساس کند، بايد آن زوج                             

 ، زيرا آشتى کردن برايشان بهترين است.درجهت حل اختالفاتشان بکوشند                             

 -خصلت انسان است و اگر کار نيک انجام دهيد و زندگى پر خود خواهى                             

 هيزگارانه اى در پيش بگيريد، خدا از هر کارى که ميکنيد کامال ً آگاه است.                             

 

 :۷۴آيه  – 18سوره ( -42)                             

 او)خدمتکارنگامى که با پسر جوانى روبرو شدند، پس به راه افتادند. ه                             

 . او)موسی( گفت، "چرا چنين نفس بى گناهى راموسی( پسر را کشت                             

 کشتى که نفس ديگرى را نکشته بود تو کار بسيار زشتى مرتکب شده اى.".                             

 

 :۸۰آيه   – 18سوره ( -43)                             

 "و اما در باره آن پسر، پدر و مادرش مؤمنان خوبى بودند و ما )خدمتکار                            

 .به ستوه مى آوردآنها را  با سرکشى و کفرشموسی( ديديم که او                             

 

 :۱۲آيه  – 8سوره ( -44)                            

 بياد آور پروردگارت به فرشتگان وحى کرد: "من با شما هستم؛ بنابراين،                            

 از کسانيکه ايمان آوردند حمايت کنيد. من در دل کسانيکه کافر شدند وحشت                            

 -و حتى مى ى گردن شان ضربه بزنيدبه باالخواهم انداخت. شما مى توانيد                             

 ."انگشتانشان ضربه بزنيدتوانيد به هر يک از                             

 

 :۲۹آيه  – 9سوره ( -45)                            

 عليه کسانيکه نه به خدا ايمان دارند، نه به روز آخر، نه آنچه را که خدا و                            

 رسولش حرام کرده اند حرام مى کنند و نه از دين حقيقى پيروى مى کنند                            

 _ در بين کسانيکه کتاب آسمانى دريافت کردند_ بايد متقابال ً بجنگيد،                            

 چه نخواهند.، چه بخواهند تا ماليات مقرر شده را بپردازند                            

 

 :۴آيه  – 51سوره ( -46)                            

 اگر )در جنگ( با کافران مواجه شديد، مى توانيد به گردن هايشان ضربه                            

 رامتبزنيد. اگر آنها را به اسارت گرفتيد ميتوانيد آنها را آزاد کنيد و يا به غ                            

 اگر خدا مى خواست، مى توانستبگيرد تا زمانى که جنگ به پايان رسد.                             

 . ولى او اينچنين شما را با يکديگربدون جنگ، به شما پيروزى عطا کند                            

 ا کشته ميشوند، او هرگز فداکارىامتحان ميکند. و اما کسانى که در راه خد                            

 آنها را به هدر نخواهد داد.                            
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 :۳۳آيه  -5سوره ( -47)                             

 کسانى که با خدا و رسولش مى جنگند و مرتکب جناياتمجازات بحق                              

 ،بر صليب آويزند، يا آنها را کشته شوندهولناک مى شوند، اين است که                              

 ، يا از آن سرزمينقطع کنندبا دست ها و پاهايشان را بر خالف يکديگر                              

 از در آخرت، سپس در اين دنياستشوند. اين براى خوار کردنشان  تبعيد                             

 عذاب بسيار بدترى رنج مى برند.                             

 

 :۵آيه  – 9سوره ( -48)                             

 صلح نباشند( هر گاه با هنگاميکه ماه هاى مقدس گذشت، )و آنها حاضر به                             

 مشرکان مواجه شديد مى توانيد آنها را بکشيد، تنبيه کنيد و در مقابل هر                             

 )نماز( دعاهاى ارتباطىکنند و  توبهحرکت شان مقاومت نماييد. اگر آنها                              

 )زکات( را بدهند، بگذاريد بروند. خداست عفو انفاق واجبد و را بجا آورن                             

 کننده، مهربان ترين.                             

 

 :۷۵آيه  – 4سوره ( -49)                             

 چرا نبايد در راه خدا بجنگيد هنگامى که مردان ضعيف، زنان و کودکان                             

 التماس مى کنند: "پروردگار ما، ما را از اين جامعه اى که مردمش ظالمند                             

 نجات ده و خودت موال و سرور ما باش."                             

 

 :۱۶۰آيه  – 3سوره ( -50)                             

 حمايت کند، کسى نمى تواند شما را شکست دهد. و اگر اواگر خدا شما را                              

 شما را ترک کند، چه کسى مى تواند از شما پشتيبانى کند مؤمنان بايد به خدا                             

 اعتماد داشته باشند.                             

 

 :۷۴آيه  - 4سوره ( -51)                             

 بخاطر آخرت ازکسانى که حاضرند در راه خدا بجنگند، افرادى هستند که                              

 . هر کس که در راه خدا بجنگد، سپس کشته شود،اين دنيا چشم مى پوشند                             

 عطا خواهيم کرد. گپاداشى بزريا پيروز گردد، ما مطمئنا ً به او                              

 

 :۱۱۱آيه  – 9سوره ( -52)                             

 . بنابراين،در عوض بهشت خريده استخدا از مؤمنان جان و پولشان را                              

 وعده، آماده اند بکشند و کشته شوند. چنين است در راه خدا ميجنگندآنها                              

 حقيقی او در تورات، انجيل و قرآن_ و چه کسى بهتر از خدا به وعده اش                             

 وفا می کند؟                             

 . اين بزرگترين پيروزى است.شما بايد از چنين مامله اى خوشحال باشيد                             
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 :۳۵آيه  – 13سوره ( -53)                            

 ، که به پرهيزکاران وعده داده شده، نهرهاى روان است،بهشتمثال                             

 -چنين است سرنوشت کسانيکه پرهيزبا روزيهاى بى پايان و سايه خنک.                             

 کاراند، در حاليکه سرنوشت کافران دوزخ است.                            

 

 :۷۲آيه  – 9سوره ( -54)                            

 خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن باغهايى با نهرهاى روان را وعده ميدهد،                            

 جايى که در آن جاودان بمانند و قصرهايى باشکوه در باغهاى عدن. و رحمت                            

 و رضايت خدا حتى بزرگتر است. اين بزرگترين پيروزى است.                            

 

 :۳۱آيه  – 18سوره ( -55)                            

 ايسته باغهاى عدن شده اند که در آن رودخانه ها جارى است. آنها درآنها ش                            

 آنجا با دستبندهاى زرين آراسته خواهند شد و لباس هايى از ابريشم و مخمل                            

 سبز خواهند پوشيد و بر مبلمان هاى راحت استراحت خواهند کرد. چه پاداش                            

 نيکويى؛ چه مکان نيکويى!                            

 

 :۵۵آيه  – 6سوره ( -56)                            

 مى کنيم. راه هاى مجرمان را مشخص، و اينچنين آيات را توضيح مى دهيمما                             
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 چگونگی عدالت خدای قرآن را -3                                 

 از زبان خودش بشنويم.                                         
 

 :82آيه  – 4سوره )تکرار(                       

 العه نمى کنند اگر از جانب غير خدا بود، در آنچرا قرآن را با دقت مط                            

 ضد و نقيض هاى بسيارى پيدا کرده بودند.                            

 

 :58آيه  – 3سوره )تکرار(                       

 مت.اين ها آياتى است که بر تو تالوت ميکنيم، که حاوى پيغامى است پر از حک                              

 

 :۱۲آيه  – 65سوره ( -57)                            

 فرمان ها در ميان آنهاخدا هفت جهان و به همان تعداد، زمين خلق کرد.                             

 . اين براى آن است که شما بدانيد خدا قادر مطلق است و اينکهبرقرار است                            

 خدا از همه چيز کامال ً آگاه است.                            

 

 :۲۳آيه  – 3سوره )تکرار(                             

 آيا توجه کرده اى کسانى که قسمتى از کتاب آسمانى به آنها داده شده بود و                            

 که از اين کتاب آسمانى خدا پيروى کنند و آن راچطور از آنها دعوت ميشود                             

 ، سپس بعضى از آنها با بيزارى روى ميگردانند.در زندگى خود بکار ببرند                            

 

 :3آيه  – 5سوره )تکرار(                             

 رسانده ام، نعمت خويش را بر شما ... امروز، من دين شما را به حد کمال                            

 را به عنوان دين براى شما مقرر نموده ام. تسليم بودنکامل کرده ام و                             

 

 :۱۱۲آيه  – 21سوره ( -58)                            

 بگو، "پروردگار من، قضاوت تو عدالت مطلق است. ...                            

 

 :۶۵آيه  – 4سوره ( -59)                            

 هرگز، به پروردگارت؛ آنها مؤمن نيستند مگر آنکه نزد تو بيايند تا در                            

 مورد اختالفاتشان قضاوت کنى، سپس در قبول قضاوت تو هيچ گونه                            

 .تسليمى کاملتسليم شوند ترديدى در قلبشان نيابند. آنها بايد                             

 

 :۳۶آيه  – 33سوره ( -60)                            

 هيچ مرد مؤمن يا زن مؤمن، اگر خدا و رسولش فرمانى صادر کنند،                            

 . هر کس از خدا و رسولشاطاعت نداردراهى جز راجع به آن فرمان                             

 نافرمانى کند سخت گمراه شده است.                            
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 :۱۱۷آيه  – 4سوره ( -61)                            

 شيطانىرا مى پرستند در واقع، آنها فقط  خدايان مؤنثحتى بجز خدا  آنها                            

 را پرستش مى کنند. سرکش                            

 

 :۱آيه  – 4سوره ( -62)                            

 جااى مردم، پروردگارتان را در نظر داشته باشيد؛ يکتايى که شما )همه                             

 از يک تن آفريدآراز( را  –مردان منظور است که آدم محسوب ميشوند.                             

 و از آن زوجش را خلق کرد، سپس از آن دو، مردان و زنان بسيارى را                            

 وگند ياد مى کنيد و بهکثرت بخشيد. به خدا توجه کنيد، کسى که به او س                            

 والدين توجه نماييد. خدا مراقب شما است.                            

 

 :۵آيه  – 5سوره ( -63)                            

 امروز، براى شما تمام غذاهاى خوب حالل شده است. غذاى مردمى که                            

 کتاب آسمانى دارند براى شما حالل است. همچنين، ميتوانيد با زنان پاکدامن                            

 در ميان مؤمنان و همچنين زنان پاکدامن در ميان پيروان کتاب آسمانى پيشين                            

 بت خود راآنها را بپردازيد. شما بايد نجا به شرطى که مهريهازدواج کنيد،                             

 حفظ نماييد، زنا نکنيد و معشوقه هاى پنهانى نگيريد.                            

 

 :۳آيه  – 4سوره ( -64)                            

 اگر ديديد به صالح يتيمان است، مى توانيد با مادرانشان ازدواج کنيد_                             

 ازدواج کنيد. دو، سه، يا چهارمى توانيد با                             

 

 :24آيه  – 4سوره ( -65)                      

 اينکه از دست شوهران مگربر شما حرام شده اند،  زنان شوهردارو نيز                             

 اين ها احکام خداست بر شما. ...کافرشان که با شما در جنگ هستند فرار کنند.                             

 

 :25آيه  – 4سوره ( -66)                      

 در ميان شما کسانى که استطاعت ازدواج با زنان مؤمن آزاد را ندارند،                            

 طريق ازدواجمى توانند با زنان مؤمن برده ازدواج کنند. ... هنگامى که از                             

 آزاد شدند، اگر زنا کنند، تنبيه آنها نصف تنبيه زنان آزاد است. ...                            

 

 :223آيه  – 2سوره ( -67)                      

 شما هستند. بنابراين، مى توانيد هر طور که دوست داريد کشتزارزنان شما                             

 از اين مزيت لذت ببريد، به شرطى که پرهيزگارى را رعايت کنيد. ...                            

 آراز( –)تشبيه زن به ماشين جوجه کشی و تبديل آن به آلت لّذت مرد.                                 
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 :۶آيه  – 65سوره ( -68)                            

 شما بايد به آنها اجازه دهيد تا در همان خانه اى زندگى کنند که با شما زندگى                            

 مى کردند، زندگى را برايشان چنان سخت نکنيد که خودشان بخواهند بروند.                            

 اگر حامله هستند، خرج شان را تا موقعى که وضع حمل کنند بدهيد.                            

 اگر به نوزاد شير بدهند، بايد مزد اين خدمت را به آنها بپردازيد. بايد روابط                            

 ميتوانيد زن ديگرى رايديد، دوستانه را بين خود حفظ کنيد. اگر به توافق نرس                            

 آراز( –. فرزند به پدر تعلّق دارد. )يعنی براى شير دادن بچه استخدام کنيد                            

 

 :۷۲آيه  – 16سوره ( -69)                            

 براىز همسرانتان و خدا براى شما از بين خودتان همسرانى قرار داد و ا                            

 فرزندان و نوادگان بوجود آورد و برايتان روزى هاى خوب فراهم کرد. شما                            

 آيا بايد به باطل ايمان بياورند و به نعمت هاى خدا ناسپاس باشند. )سلب حقّ                             

 از(آر –اوالد از زن                             

 

 :۱4آيه  – 3سوره ( -70)                      

 ، داشتن فرزندان، انباشته هاى طال و نقره،زنانلذت هاى دنيوى، از قبيل                             

 و محصوالت زراعى براى مردم زيبا جلوه داده چارپايانتربيت شده،  اسبان                            

 شده است.                             

 اين دنياست. جايگاهى به مراتب بهتر نزد خدا آماده است. مادياتاين ها                             

 آراز( –)تنّزل مقام زن در حّد مقام اشياء                             

 

 :۱5آيه  – 3سوره ( -71)                      

 بگو، "بگذاريد شما را از معامله بسيار بهترى آگاه کنم: براى کسانى که                            

 زندگى پرهيزگارانه اى را در پيش مى گيرند، باغهايى با نهرهاى روان و                            

 آراز( و لذت از نعمتهاى –)فاحشه های بهشتی منظورست.  همسرانى پاک                            

 خدا، نزد پروردگارشان آماده است. خدا به پرستش کنندگان خود بيناست.                            

 

 :53آيه  – 33سوره ( -72)                            

 از آنها از پشت حايلى... اگر الزم شد چيزى از زنان او )پيامبر( بخواهيد،                             

 آراز(. –هم حايل مذکور در خارج از منزل است.  نقابسئوال کنيد )که                             

 اين قلب هاى شما و قلب هاى آنها را خالص تر مى کند. باعث ناراحتى                            

 عايشهً بيست )بيچاره با زنانش ازدواج نکنيدرسول خدا نشويد. بعد از او                             

 آراز( زيرا اين از –ساله بيوه شده ای که از حّق ازدواج مجدد محروم شد.                             

 نظر خدا گناهى بزرگ خواهد بود.                            
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 :۵۹آيه  – 33سوره ( -73)                            

 اى پيامبر، به همسران خود، دختران خود و همسران مؤمنان بگو که                            

 . بدين ترتيب، آنها )بعنوان زنان پرهيزگار(لباس هاى خود را بلند کنند                            

 خته خواهند شد و مورد اهانت قرار نخواهند گرفت. خداست عفو کننده.شنا                            

 

 :۳۱آيه  – 24سوره ( -74)                            

 مؤمن بگو بر چشمان خود غلبه کنند و نجابت خود را حفظ نمايند. زنانو به                             

 ، بجز آنچه الزم است.قسمت از اندام خود را آشکار کنندنبايد هيچ آنها                             

 و در حضور کسانى غير از شوهرانشان، بايد سينه هاى خود را بپوشانند                            

 پدارانشان، پدر شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان،                            

 پسران برادرشان، پسران خواهرشان، زنان ديگر و خدمتکاران مرد يا                            

 -کارگران مرد که تمايل جنسى ندارند، يا بچه هايى که به بلوغ جنسى نرسيده                            

 .اصول لباس پوشيدن را رعايت کننداند                             

 از بدنشان را هنگام راه رفتن طورى قدم بر ندارند تا جزئيات خاصىآنها                             

 . همه شما بايد به خدا توبه کنيد، اى مؤمنان، تا باشدتکان دهند و نمايان کنند                            

 که پيروز شويد.                            

 

 :۶۰آيه  – 24 سوره( -75)                            

 اشتباهى مرتکب نمى شوند که زنان مسنى که انتظار ازدواج کردن ندارند                            

 به شرط اينکه قسمت زيادى ازاصول لباس پوشيدن را کمتر رعايت کنند،                             

 اعتدال در لباس پوشيدن برايشان بهتر است.. حفظ اندام خود را نشان ندهند                            

 خدا شنواست، دانا.                            

 

 :6آيه  - 23سوره ( -76)                            

 آراز( که رسما ً به آنها تعلق –کنيزان آنها فقط با همسران خود، يا کسانى )                            

 دارند؛ آنها مورد سرزنش قرار نمى گيرند. رابطه جنسىدارند،                             

 

 :۲آيه  – 24سوره ( -77)                            

 بزنيد. صد ضربه شالقرا هر کدام  زن زناکار و مرد زناکار                            

 ن خدا کوتاهى نکنيد، اگر واقعا ً به خدا و روزاز روى دلسوزى در انجام قانو                            

 .آخر ايمان داريد. و بگذاريد تا گروهى از مؤمنان شاهد تنبيه آنها باشند                            

 

 :۲۸۲آيه  – 2سوره ( -78)                            

 که يک مرد و دو زنو مرد نبود، بنابراين ... بايد دو مرد شاهد باشند؛ اگر د                            

 شهادت آنها مورد قبول همه باشد. بدان دليل که، اگر يکى از زنان تحت تأثير                            

 قرار بگيرد و تبعيض قائل شود، ديگرى به او تذکر دهد. ...                            
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 :۱۱آيه  – 4سوره ( -79)                            

 سهم ميبرد. ... مذکر دو برابر مؤنثخدا بنفع فرزندانتان وصيتى مقرر ميکند؛                             

 

 :۱۲آيه  – 4سوره ( -80)                            

 از  يک چهارمآنچه زنان شما باقى گذارند به شما مى رسد، ... آنها  نصف                            

 آنچه شما باقى مى گذاريد مى گيرند، ...                            

 

 :۱۷۶آيه  – 4سوره ( -81)                            

 ؛ بگو، "خدا درباره شخص مجرد توصيه مى کند.آنها با تو مشورت مى کنند                            

 اگر مردمى بميرد و فرزندى باقى نگذارد و خواهرى داشته باشد، او نصف                            

 ارث را مى برد. اگر خواهر اول بميرد و فرزندى نداشته باشد، ارث او به                            

 برادرش مى رسد. اگر دو خواهر باشند، آنها دو سوم ارثيه را مى برند.                            

 اگر برادران و خواهرانى باشند، مذکر دو برابر مؤنث سهم مى برد."                            

 خدا اينچنين براى شما توضيح مى دهد، تا مبادا گمراه شويد. ...                            

 

 :۲۲۸آيه  – 2سوره ( -82)                            

 زنانى که طالق گرفتند )قبل از ازدواج با مرد ديگر( بايد تا سه عادت ماهانه                            

 صبرکنند. برايشان حالل نيست که آنچه را خدا در رحم هايشان خلق مى کند                            

 -پنهان کنند، اگر به خدا و روز آخر ايمان دارند. در صورت حاملگى اگر شو                            

 هر بخواهد دوباره با زنش ازدواج کند، خواسته او بر خواسته زن مقدم است.                             

 يفى دارند. زنان، به طور منصفانه، حق و حقوقى دارند همانطورکه وظا                            

 . ...خواسته مرد ارجحيت داردبنابراين، )درصورت حاملگى (                             

 

 :۱۵آيه  – 4سوره ( -83)                            

 در ميان زنان شما کسانى که مرتکب زنـــــــــا مى شوند، بايد از بين خودتان                            

 چهار شاهد عليه آنها داشته باشيد. اگر شهادت دهند، پس چنين زنانى را در                            

 خانه هايشان نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا تا اينکه خدا راه خروجى                            

 برايشان پديد آورد.                            

 

 :۳۲آيه  – 43سوره ( -84)                            

 )منظور ثروت ما سهمآيا آنها هستند که رحمت پروردگارت را تعيين مى کنند                             

 و مقام بعضى از آنها را در اين دنيا تعيين کرده ايمآراز(  –و سرمايه است.                             

 ها را باالتر از ديگران قرار داديم )يعنی يکی را مالک و ديگری را برده وآن                            

 -آراز(، تا به يکديگر خدمت کنند. رحمت از جانب پرورد –رعيّت کرده ايم.                             

 گارت بسيار بهتر از مادياتى است که آنها جمع مى کنند.                            
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 :۱۲۸آيه  – 7سوره ( -85)                            

 مؤسى به مردم خود گفت، "از خدا يارى بجوييد و صبورانه ثابت قدم باشيد.                            

 و او آن را به هر يک از بندگانش که انتخاب کند به خداستزمين متعلق                             

 عطا مى کند. پيروزى نهايى از آن پرهيزکاران است."                            

 

 :۱۳۲آيه  – 20سوره ( -86)                            

 اطى )نماز( را بجا آورند وبايد به خانواده خود سفارش کنى تا دعاهاى ارتب                            

 صبورانه در انجام آن ثابت قدم باشند. ما از تو روزى نمى خواهيم؛                            

 )آنکه کار نميکند خراب نميکند، خلق  ما هستيم که به تو روزى ميدهيم                            

 -آراز(. پيروزى نهايى متعلق به پرهيز –نميزند، ...  نميکند، دستانش تاول                            

 گاران است.                            

 

 "موجد" تضاّد و جنگ و دردهاست.( /)...   :۷۵آيه  – 16سوره ( -87)                            

 ، در مقايسهدرتى نداردمالک دارد وهيچ قخدا برده اى را مثال مى زند که                             

 عطا کرديم، که از آن در نهان و آشکار روزى هاى خوببا کسى که ما به او                             

 ستايش خدا را، اکثرشان نمى دانند آيا آنها يکسان هستندانفاق مى کند.                             

 

 :۲۱آيه  – 17سوره ( -88)                            

 ترجيحتوجه کن که چگونه )در اين دنيا( بعضى از مردم را بر بعضى ديگر                             

 و بسيار مهم تر است. به مراتب بيشتر. اين تفاوت ها در آخرت داديم                            

 

 :۵۵آيه  – 17سوره ( -89)                            

 پروردگارت به همه کس در آسمانها و زمين آگاه ترين است. بر طبق اين علم،                            

 ما بعضى از پيامبران را بر بعضى ديگر ترجيح داديم. براى مثال، به داود                            

 زبور داديم.                            

 

 :۷۱آيه  – 16سوره ( -90)                            

 خدا براى بعضى از شما بيشتر از ديگران روزى فراهم کرده است ) در                            

 آراز(. –. غلط کرده است، بايد گفت:فرض مذکورصورت صحيح بودن                             

 اده شده است هرگز دارايى خود را بهکسانى که به آنها روزى فراوان د                            

 .شريک خود کنندزيردستان خود به اندازه اى نمى دهند که آنها را                             

 آيا آنها از نعمت هاى خدا مى گذرند.                            

 

 :۱۳۱آيه  – 20سوره ( -91)                            

 )به انقالب سلب کنندهً مالکيّت طمع نورزدو به آنچه مردم ديگر عطا کرديم                             

 ما آنها را امتحاناين دنياست که با آن  تجمالت موقتىاينها  آراز(. -نينانديشيد.                             

 ند بسيار بهتر و جاودانه است.. آنچه پروردگارت براى تو فراهم ميکميکنيم                            
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 :۲۶آيه  – 3سوره ( -92)                            

 . تو به هر کسى که انتخاب کنى،مالک تمام سلطنت هابگو، "خداى ما:                             

 سلطنت عطا مى کنى و هر کسى را که انتخاب کنى از سلطنت بر کنار                            

 مى نمايى.                             

 هر کس را تو انتخاب کنى عزت مى بخشى و هرکس را تو انتخاب کنى                            

 . تويى قادر مطلق.روزى ها در دست توستتمام خوار مى گردانى.                             

 

 :۲۴۷آيه  – 2سوره ( -93)                            

 شما تعيين کرده است. طالوت را به پادشاهىپيامبرشان به آنها گفت، "خدا                             

 در حالى که ما براىاهى کند "آنها گفتند، "او چگونه مى تواند بر ما پادش                            

 او حتى ثروتى هم ندارد" او گفت، "خدا او پادشاهى لياقت بيشترى داريم؛                            

 را بر شما برگزيده و با دانش فراوان و قدرت جسمانى او را مورد رحمت                            

 ." خدا پادشاهى خويش را به هر که بخواهد عطا مى نمايد.قرار داده است                            

 خدا است سخاوتمند، دانا.                            

 

 :۱۴۱آيه  – 7سوره ( -94)                            

 فرعون نجات داديم، کسانى که بدترين آزار قومبه ياد آوريد شما را از دست                             

 را به شما ميرساندند، پسرانتان را ميکشتند و دخترانتان را زنده ميگذاشتند.                            

 آن براى شما امتحانى سخت بود از جانب پروردگارتان.                            

 

 قوق بشر(:           )اّولين آيهً مدافع ح۲آيه  – 4( سوره +)                            

 بد را جايگزين خوب نکنيداموال يتيمان را که حق آنهاست به آنها تحويل دهيد.                             

 و اموالشان را با مخلوط کردن با اموال خود مصرف ننماييد.                            

 اين بى عدالتى بزرگى خواهد بود.                            

 :         )دّومين آيهً مدافع حقوق بشر(۲۹آيه  – 4( سوره +)                            

 اى کسانى که ايمان داريد، اموال يکديگر را به ناحق نخوريد_ فقط معامالتى                            

 خودتان را بکشيد. ... مجاز است که با رضايت طرفين انجام شود. شما نبايد                             

 :         )سّومين آيهً مدافع حقوق بشر(۵۸آيه  – 4( سوره +)                            

 خدا به شما امر ميکند تا هر چه را مردم نزد شما به امانت سپرده اند به آنها                            

 ميان مردم قضاوت ميکنيد، بايد منصفانه قضاوت کنيد. ...بازگردانيد. اگر در                             

 

 :۱۱۵آيه  – 6سوره ( -95)                            

 هيچ چيز نبايد کلمات اوکالم پروردگارت، در صداقت و عدالت، کامل است.                             

 ى مطلق.. اوست شنوا، دانارا لغو کند                            
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 ديکتاتور بودن خدای قرآن را -4                                  

 از زبان خودش بشنويم:                                          

 
 :82 آيه – 4سوره )تکرار(                       

 چرا قرآن را با دقت مطالعه نمى کنند اگر از جانب غير خدا بود، در آن ضد                            

 و نقيض هاى بسيارى پيدا کرده بودند.                            

 

 :58آيه  – 3سوره )تکرار(                       

 ت که بر تو تالوت ميکنيم که حاوى پيغامى است پر از حکمت.اين ها آياتى اس                            

 

 :۵۶ – 51سوره  (-96)                            

 .فقط من را پرستش کنند من جن ها و انسان ها را نيافريدم مگر اينکه                            

 

 :۱۲آيه  – 65سوره )تکرار(                             

 خدا هفت جهان و به همان تعداد، زمين خلق کرد. فرمان ها در ميان آنها                            

 برقرار است. اين براى آن است که شما بدانيد خدا قادر مطلق است و اينکه                            

 خدا از همه چيز کامال ً آگاه است.                            

 

 :3آيه  – 5سوره )تکرار(                             

 ... امروز، من دين شما را به حد کمال رسانده ام، نعمت خويش را بر شما                            

 کامل کرده ام و تسليم بودن را به عنوان دين براى شما مقرر نموده ام.                            

 

 :۱آيه  – 18سوره ( -97)                            

 را که بر بنده خود اين کتاب آسمانى را نازل کرد و آن را بدون ستايش خدا                            

 نقص قرار داد.                            

 

 :۱۱۲آيه  – 21سوره )تکرار(                             

 -است. پروردگار ما بخشنده عدالت مطلق"پروردگار من، قضاوت تو بگو،                             

 ترين است؛ در مقابل ادعاى شما، فقط از او کمک خواسته مى شود."                            

 

 :۷۷آيه  – 25سوره ( -98)                            

 .ارزش پيدا مى کنيدتان نزد پروردگار من شما فقط از طريق پرستش بگو، "                            

 اما اگر ايمان نياوريد، به نتايج اجتناب ناپذير آن گرفتار مى شويد.                           
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 :179ه آي – 7سوره ( -99)                            

 بسيارى از جن ها و انسان ها را به دوزخ محکوم کرده ايم. آنها فکرى دارند                            

 که با آن نمى فهمند، چشمى که با آن نمى بينند و گوشى که با آن نمى شنوند.                            

 ؛ نه، آنها بسيار بدترند_ آنها به کلى غافل هستند.آنها مانند حيوانات هستند                            

 

 :176آيه  – 7سوره ( -100)                            

 ولى او اصرار داشتميخواستيم، ميتوانستيم او را با آن بلند مرتبه گردانيم، اگر                             

 )مخالفين قرآن خدا از ايد شخصى خود پيروى کندعقبه زمين بچسبد و از                             
 حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بيش از نود و پنج درصد                            
 جامعه دفاع ميکردند که خواست زنان و بردگان و تهيدستان و غيره بوده                            
 بنابراين، او مانند سگ است؛ چه نوازشش کنىآراز(.  -است و ميباشد.                              

 چه سرزنش، لهه لهه ميزند. چنين است مثال مردمى که اثبات ما را تکذيب                             

 مى کنند. اين حکايت ها را تعريف کن، تا بلکه تفکر کنند.                            

 

 :۶۵آيه  – 4سوره ( -101)                            

 هرگز، به پروردگارت؛ آنها مؤمن نيستند مگر آنکه نزد تو بيايند تا در مورد                            

 اختالفاتشان قضاوت کنى، سپس در قبول قضاوت تو هيچ گونه ترديدى در                            

 .تسليمى کاملقلبشان نيابند. آنها بايد تسليم شوند                             

 

 :۸۸آيه  – 4سوره ( -102)                            

 چرا مى بايست بخاطر منافقان )در ميانتان( خودتان را به دو گروه تقسيم کنيد                            

 فتارشان لعنت کرد. آيا شما مى خواهيد کسانىخدا است که آنها را بخاطر ر                            

 را که خدا به گمراهى فرستاده است هدايت کنيد هر کس را خدا به گمراهى                            

 راهى براى هدايت شان بيابيد. هرگز نمى توانيدفرستد، شما                             

 

 :19آيه  – 3سوره )تکرار(                       

 تنها دين مورد تاييد خدا "تسليم" است. ...                            

 

 :۸۵آيه  – 3سوره )تکرار(                             

 هر کس غير از تسليم، دين ديگرى براى خود اختيار کند، از او پذيرفته نخواهد                            

 شد و در آخرت، با بازندگان خواهد بود.                            

 

 :۳۶آيه  – 33سوره )تکرار(                             

 هيچ مرد مؤمن يا زن مؤمن، اگر خدا و رسولش فرمانى صادر کنند،                            

 .راجع به آن فرمان راهى جز اطاعت ندارد                            

 هر کس از خدا و رسولش نافرمانى کند سخت گمراه شده است.                            
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 :۱۴آيه  – 4سوره )تکرار(                             

 رسولش اطاعت نکند و از حدود قوانين او پا فراتر و اما کسى که از خدا و                            

 نهد، او را به دوزخ وارد خواهد کرد، جايى که تا ابد بماند. او به مجازات                            

 شرم آورى دچار شده است.                            

 

 :۱۱۵آيه  – 6سوره )تکرار(                             

 کالم پروردگارت، در صداقت و عدالت، کامل است. هيچ چيز نبايد کلمات                            

 او را لغو کند. اوست شنوا، داناى مطلق.                            

 

 :۱۵۱آيه  – 3سوره ( -103)                            

 مياندازيم، زيرا آنها در کنار خدا وحشتمان نياوردند ما در قلب کسانى که اي                            

 است؛ دوزخمعبودانى بى قدرت قرار مى دهند. سرنوشت آنها                             

 چه مکان بدى براى ستمکاران!                            

 

 :175آيه  – 3سوره ( -104)                            

 را به ياران خود القا، کند. از آنها ترساين روش شيطان است که به تدريج                             

 ، اگر مؤمن هستيداز من بترسيدنترسيد و در عوض                             

 

 :۷۷آيه  – 25سوره )تکرار(                             

 .من ارزش پيدا مى کنيدريق پرستش تان نزد پروردگار شما فقط از طبگو، "                            

 اما اگر ايمان نياوريد، به نتايج اجتناب ناپذير آن گرفتار مى شويد.                            

 

 :۱آيه  – 18سوره )تکرار(                             

 بدونرا نازل کرد و آن را  کتاب آسمانىستايش خدا را که بر بنده خود اين                             

 قرار داد. نقص                            

 

 :۲۷آيه  – 18سوره ( -105)                            

 هيچ چيز نبايد کلماتبايد آنچه از کتاب پروردگارت بر تو وحى شده بخوانى،                             

 و نبايد در کنار آن هيچ مرجع و منبع ديگرى بيابى. او را لغو کند                            

 

 :۱۰۹آيه  – 3سوره ( -106)                            

 و همه چيز به خدا تعلق داردهر چه در آسمان ها و هر چه در زمين است                             

 .تتحت کنترل خدا اس                            

 

 :۱۱۱آيه  – 17سوره ( -107)                            

 نه در سلطنت خودو اعالم کن: "ستايش خدا را، که نه هر گز پسرى دارد و                             

 .مدام او را تکبير بگوو نه از روى ضعف به ياورى نيازمند است." و  شريکى                            
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 :۲۶آيه  – 3سوره ( -108)                            

 . تو به هر کسى که انتخاب کنى،مالک تمام سلطنت هابگو، "خداى ما:                             

 کنى و هر کسى را که انتخاب کنى از سلطنت بر کنارسلطنت عطا مى                             

 مى نمايى.                            

 هر کس را تو انتخاب کنى عزت مى بخشى و هرکس را تو انتخاب کنى                            

 .تويى قادر مطلقخوار مى گردانى. تمام روزى ها در دست توست.                             
 

 :۲۳آيه  – 21سوره ( -109)                            

 ،هرگز مورد سؤال قرار نمى گيرداو)خدا( درباره هر کارى که مى کند                             

 .همه مورد سئوال قرار مى گيرنددر حاليکه                             
 

 :۴۰آيه  – 12سوره ( -110)                            

 "شما در کنار او چيزى نمى پرستيد جز آنچه که از خود ساخته ايد، شما و                            

 والدين شما. خدا هرگز چنين معبودانى را اجازه نداده است. همه حاکميت از                            

 است که جز او را نپرستيد. اين دين کامل است،آن خداست و او حکم کرده                             

 اما اکثر مردم نمى دانند.                            

 

 . آراز بالتاجی(تسليم شده يعنیموسلمان ):   3آيه  - 5سوره )تکرار(                             

 انده ام، نعمت خويش را بر شما... امروز، من دين شما را به حد کمال رس                            

 براى شما مقرر نموده ام. تسليم بودن را به عنوان دينکامل کرده ام و                             

 

 :۴۹آيه  – 16سوره ( -111)                            

 ده مى کنندبه خدا سجهمه چيز در آسمان ها و همه چيز در روى زمين                             

 _تمام موجودات_ و همچنين فرشتگان؛ بدون کوچکترين تکبرى.                            

 

 :۴۴آيه  – 17سوره ( -112)                            

 هفت جهان، زمين و هر کس در آنهاست او را تجليل مى کنند.                             

 هيچ چيز نيست که او را تجليل نکند، ولى شما تجليل کردن آنها را نمى فهميد.                            

 اوست با گذشت، عفو کننده.                            

 

 :۹۶آيه  – 17سوره ( -113)                            

 دروغ استخوان ندارد)" است کافىخدا بعنوان شاهد ميان من و شما بگو، "                            
 او کامال ً بر پرستش کنندگانش آگاه است، بينا." آراز(. –که در گلو گير کند".                             

 

 :۲۵آيه  – 21سوره ( -114)                            

 ر از من خدايىما قبل از تو هيچ رسولى نفرستاديم مگر با اين وحى: "غي                            

 ."تنها من را بپرستيدنيست؛                             

 

                                                               160 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 :۲۲آيه  – 21سوره ( -115)                            

 خدايان ديگرى در کنار خدا وجود داشت، اگر در آنها )آسمانها و زمين(                            

 هرج و مرج شده بود. تجليل خدا را؛ پروردگار با اختيارات مطلق.                             

 او باالتر از ادعاهايشان است.                            

 

 :۴۰آيه  – 12سوره ( -116)                            

 "شما در کنار او چيزى نمى پرستيد جز آنچه که از خود ساخته ايد، شما و                            

 والدين شما. خدا هرگز چنين معبودانى را اجازه نداده است. همه حاکميت از                            

 است، کامل دين. اين او حکم کرده است که جز او را نپرستيدآن خداست و                             

 آراز( اما اکثر مردم نمى دانند. -)يعنی دين کامل طالب تسليمی کامل است.                             

 

 :۵۳آيه  – 4سوره ( -117)                            

 مآيا آنها از سلطنت سهمى دارند اگر داشتند، به اندازه ارزنى هم به مرد                            

 نمى دادند.                            

 

 :۱۵۲آيه  – 2سوره ( -118)                            

 شما به ياد من باشيد، تا من هم به ياد شما باشم و شکرگزار من باشيد؛                            

 .ناسپاس نباشيد                            

 

 :۱۵آيه  – 6سوره ( -119)                            

 بگو، "اگر از پروردگارم نافرمانى کنم، از مجازات آن روز عظيم مى ترسم."                            

 

 :۷۲آيه  – 33سوره ( -120)                            

 مين و کوه ها عرضهما بار مسئوليت )آزادى انتخاب( را به آسمان ها و ز                            

 کرده ايم، اما آنها بار اين مسئوليت را نپذيرفتند )چون عقل و زبان نداشتند.                            

 او ستمکار بود و نادانآراز( و از آن ترسيدند. ولى انسان آن را پذيرفت؛  -                            
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 عرب بودن خدای قرآن را -5                                    

 از زبان خودش بشنويم:                                                 
 

 :۲آيه  – 12سوره ( -121)                            

 ما آن را قرآنى عربى نازل کرده ايم، تا باشد که بفهميد                              

 

 :۳۷آيه  – 13سوره ( -122)                            

 ما اين قوانين را به عربى نازل کرديم و اگر تو به خواسته هايشان رضايت                            

 شى که بر تو آمده، هيچ ياور و محافظى در مقابل خدادهى، بعد از اين دان                            

 نخواهى داشت.                            

 

 :۴آيه  – 14سوره ( -123)                            

 براى پند دادن نفرستاديم، تا چيزها را زبان مردمشجز به ما هيچ رسولى را                             

 برايشان روشن کند. سپس خدا هر کس را بخواهد گمراه مى کند و هر کس را                             

 بخواهد هدايت مى نمايد. او قادر متعال است، حکيم ترين.                             

 

 :۱۱۳آيه  – 20سوره ( -124)                             

 ن آن را نازل کرديم، قرآنى عربى و در آن همه پيش بينى ها را بيانما اينچني                             

 نموديم، باشد که نجات يابند يا باعث شود توجه کنند.                             

 

 :۴۸آيه  – 5سوره ( -125)                             

 قيقت بر تو نازل کرديم، که کتاب هاىسپس ما اين کتاب آسمانى را، به ح                             

 آسمانى پيشين را تصديق ميکند و جايگزين آنهاست. در ميان آنها بر طبق                             

 آيات خدا حکم کنى و از خواسته هايشان اگر بر خالف حقيقتى است که بر                             

 مقرر کرده ايم ما براى هر يک از شما قوانينىآمده است پيروى نکن. تو                              

 اگر خدا ميخواست، ميتوانستآراز( و مراسم مختلف.  –)که در تضاّدند.                              

 .)نساخت که تفرقه انداخته و حکومت کند. آراز( از شما يک جماعت بسازد                             

 ولى او اينچنين از طريق آياتى که به هر يک از شما داده است شما را                             

 )نتايج تفرقه کی مفيد بوده اند که مورد آزمايش قرار گيرند؟ امتحان ميکند                             
 سرنوشت نهايى شما)همگی شما(کنيد.  رقابتبايد در پرهيزگارى آراز(،  -                             

 .آگاه خواهد کردداشتيد  اختالفبسوى خداست سپس او شما را درباره آنچه                              
 

 :۵۳آيه  – 17سوره ( -126)                             

 شيطانار کنند، زيرا به بندگان من بگو با يکديگر به بهترين وجه ممکن رفت                             

 )مابين ظالم و مظلوم نه نقطهً  بين آنها جدايى بياندازد هميشه سعى مى کند که                             
 -مطمئنا ً، شيطان سرسختآراز(.  -مشترک، بلکه دّرهً جدا کننده وجود دارد.                              

 دشمن انسان است.ترين                              
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 :۵۱آيه  – 5سوره ( -127)                            

 ؛متحد نشويداى کسانى که ايمان داريد، با بعضى از يهوديان و مسيحيان                             

 آنها ياران يکديگر هستند، کسانى که در ميان شما با اين افراد متحد مى شوند                            

 متعلق به آنها هستند. خدا ستمکاران را هدايت نمى کند.                            

 

 :۱۲۰آيه  – 2سوره ( -128)                            

 تو را قبول خواهند کرد و نه مسيحيان، مگر آنکه از دين آنهانه يهوديان                             

 پيروى کنى.                            

 -بگو، "هدايت خدا هدايت حقيقى است." اگر با وجود دانشى که دريافت کرده                            

 ر و پشتيبانى نخواهى يافت که دراى، به خواسته هايشان تن دهى، هيچ ياو                            

 مقابل خدا به تو کمک کند.                            

 

 :۱۴۵آيه  – 2سوره ( -129)                            

 حتى اگر هر نوع معجزه اى را به پيروان کتاب آسمانى نشان دهى، آنها از                            

 قبله تو پيروى نخواهند کرد. تو هم نبايد از قبله آنها پيروى کنى. آنها حتى از                            

 قبله يکديگر هم پيروى نمى کنند.                            

 اگر با وجود دانشى که به تو داده شده به خواسته هايشان تن دهى،                            

 از ستمکاران خواهى بود.                            

 

 :۱آيه  – 11سوره ( -130)                            

 ، سپس واضح شده است.اين کتاب آسمانى است که آيات آن تکميلا. ل. ر *                             

 .از جانب حکيم ترين مى آيد، آگاه تريناين                             

 

 :3آيه  – 5سوره )تکرار(                             

 ... امروز، من دين شما را به حد کمال رسانده ام، نعمت خويش را بر شما                            

 کامل کرده ام و تسليم بودن را به عنوان دين براى شما مقرر نموده ام.                            

 

 :۱آيه  – 25سوره ( -131)                            

 مبارک ترين آن يکتايى است که کتاب قانون را بر بنده اش نازل کرد، تا او                            

 باشد. بر همه دنيابتواند بعنوان يک هشدار دهنده اى                             
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 جهل و خرافات و دروغ های شاخدار خدای قرآن را -6                    

 از زبان خودش بشنويم:                                         
 

 :82آيه  – 4سوره )تکرار(                       

 مى کنند اگر از جانب غير خدا بود، در آنچرا قرآن را با دقت مطالعه ن                            

 ضد و نقيض هاى بسيارى پيدا کرده بودند.                            

 

 :58آيه  – 3سوره )تکرار(                       

 اينها آياتى است که بر تو تالوت ميکنيم، که حاوى پيغامى است پر از حکمت.                            

 

 :۱آيه  – 25سوره )تکرار(                             

 را بر بنده اش نازل کرد، تا او کتاب قانونمبارک ترين آن يکتايى است که                             

 باشد. بر همه دنيابتواند بعنوان يک هشدار دهنده اى                             

 

 :۱آيه  – 18سوره رار( )تک                            

 بدونستايش خدا را که بر بنده خود اين کتاب آسمانى را نازل کرد و آن را                             

 قرار داد. نقص                            

 

 :۸۸آيه  – 17سوره ( -132)                            

 تا قرآنىانسان ها و همه جن ها با يکديگر متحد مى شدند  بگو، "اگر همه                            

 ، هرگز نمى توانستند چيزى مانند اين بياورند، حتى اگرمانند اين ارائه دهند                            

 هر چقدر هم به يکديگر کمک مى کردند.                            

 

 :۵۵آيه  – 25ه سور( -133)                            

 با اينحال، آنها در کنار خدا معبودانى قرار مى دهند که نه مى توانند به آنها                            

 منفعتى برسانند و نه ضررى. حقيقتا ً که کافر دشمن پروردگارش است.                            

 

 :۱۲يه آ – 65سوره )تکرار(                             

 خدا هفت جهان و به همان تعداد، زمين خلق کرد. فرمان ها در ميان آنها                            

 خدا قادر مطلق است و اينکه اين براى آن است که شما بدانيدبرقرار است.                             

 .خدا از همه چيز کامال ً آگاه است                            

 

 :۲۹آيه  – 2سوره ( -134)                            

 اوست يکتايى که براى شما همه چيز را در روى زمين آفريد، سپس به آسمان                            

 پرداخت و هفت جهان را در آن کامل کرد و او بر همه چيز کامال ً آگاه است.                            
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 :۷آيه  – 11سوره ( -135)                            

 و قلمرو )زمينى( او کامال ً -اوست که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد                           

 -تا شما را بيازمايد و در بين شما کسانى را که پرهيز -يده شده بودبا آب پوش                           

 گارانه عمل مى کنند مشخص نمايد. با اينحال هنگامى که مى گويى، "شما                           

 پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد،" کسانى که ايمان ندارند مى گويند،                           

 "اين بطور واضح جادوست."                           
 

 :۳۰آيه  – 21سوره ( -136) -                          

 آيا کافران درک نمى کنند که آسمان و زمين يک توده جامد بود که ما آن را                            

 ب همه موجودات زنده را بوجود آورديم .منفجر کرديم تا بوجود آيند و ما از آ                            

 آيا ايمان مى آورند؟                            

 :۲۶آيه  – 15سوره ( -137)                            

 ما انسان را از گل سالخورده، مانند گل کوزه گرى، آفريديم.                            

 

 :۲۷آيه  – 15سوره ( -138)                            

 و قبل از آن، جن ها را از آتش فروزان خلق کرديم.                            
 

 :۵آيه  – 67سوره ( -139) -                          

 -ما پايين ترين جهان را با چراغهايى تزئين کرديم و مرزهاى آن را با سالح                            

 هاى پرتابى عليه شياطين محافظت نموديم؛                            

 ما براى آنها عذابى در دوزخ آماده کرديم.                            

 

 :۶۵آيه  – 22سوره ( -140)                            

 قرار داده است آيا نمى بينى که خدا همه چيز را در زمين در خدمت شما                            

 از سقوط اجسام آسمانىاو در اقيانوس حرکت مى کنند. او  به امرکشتى ها                             

 ، مگر بر طبق فرمان او. خدا نسبت به مردم بسياربر زمين جلوگيرى ميکند                            

 رئوف است، مهربان ترين.                            

 

 :۳۲آيه  – 21سوره ( -141)                            

 قرار داديم. با اينحال، آنها از تمام نشانه هايى يک سقف محافظو آسمان را                             

 که در آن است کامال ً غافلند.                            

 

 :۱۶آيه  – 15سوره ( -142)                            

 ما در آسمان کهکشان ها قرار داديم و آن را براى بينندگان تزئين نموديم.                            
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 :۱۶۴آيه  – 2سوره ( -143) -                          

 ا که براىدر آفرينش آسمان ها و زمين، در تبديل شب و روز، در کشتى ه                            

 منافع مردم در دريا سير مى کنند، در آبى که خدا از آسمان فرو مى فرستد                            

 تا زمين مرده را دوباره زنده کند و انواع موجودات را در آن پراکنده سازد،                            

 ابرهايى که ميان آسمان و زمين قرار دارد، در کنترل وزش بادها و در                            

 است براى مردمى که مى فهمند. مدرک هايى کافى                            

 

 :۴۴آيه  – 25سوره ( -144)                            

 د حيواناتآيا فکر ميکنى که اکثر آنها ميشنوند، يا مى فهمند آنها درست مانن                            

 هستند؛ نه، آنها بسيار بدترند.                            

 

 :۴۳آيه  – 24سوره ( -145)                            

 ،مى کند، سپس آنها را باهم جمع مى راندآيا درک نمى کنى که خدا ابرها را                             

 ، سپس مى بينى که از آنها باران بيرونمى کندرا روى هم انباشته  سپس آنها                            

 بخواهدتا هر کس را  مى فرستدمى آيد او از آسمان کوله هاى برف را فرو                             

 . درخششمى داردبپوشاند، در حاليکه آن را از هر کس بخواهد دور نگاه                             

 برف تقريبا ً چشم ها را کور مى کند.                            

 

 :۳۳آيه  – 42سوره ( -146)                            

 بادها را راکد نمايد و آنها را بى حرکت مى توانست، مى خواستاگر او                             

 بر روى آب رها کند.                            

 براى کسانى که ثابت قدم هستند، سپاسگزار. اين ها مدرک هايى است                            

 

 :۸۱آيه  – 21سوره ( -147)                            

 . در اختيار او قرار داديمبراى سليمان، ما باد و طوفان را                             

 و ما آن بفرستدهر سرزمينى که مى خواست، مى توانست آن را  او به                            

 سرزمين را براى او برکت داديم. ما از همه چيز کامال ً آگاه هستيم.                            

 

 :۷۹آيه  – 16سوره ( -148)                            

 ار داده شدند تا در جو آسمان پرواز کنند هيچ کسآيا نميبينند که پرندگان قر                            

 . اين بايد اثباتى باشد )کافى(نگاه نمى داردجز خدا آنها را در هوا                             

 براى مردمى که ايمان دارند.                            

 

 :۶۸آيه  – 16سوره ( -149)                            

 : در کوه ها و درختان خانه بساز و براىوحى کردو پروردگارت به زنبور                             

 شما در )کندوها( مى سازند.                            
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 آراز( –...  /)ای خدائی که مصادره گری      :۶۹آيه  – 16ه سور( -150)                            

 سپس از همه ميوه ها بخور و طرح پروردگارت را دقيقا ً دنبال کن.                            

 از شکمشان نوشيدنى به رنگ هاى گوناگون بيرون مى آيد، که در آن براى                            

 براى مردمى که مى انديشند. اثباتى باشد )کافى(مردم شفاست. اين بايد                             
 

 )يعنی "خورشيد بدور زمين ميچرخد"(  :۴۶آيه  – 25سوره ( -151) -                          

 تا به آرامى حرکت کند. طرح کرديماما ما آن )خورشيد( را طورى                             

 

 :۴۷آيه  – 25سوره ( -152)                            

 تا پوششى باشد و براى شما تا بخوابيد و طرح کرداوست که شب را                             

 استراحت کنيد. و او روز را يک برانگيخته شدن قرار داد.                            

 

 :۶۲آيه  – 25وره س( -153)                            

 تا به نوبت ظاهر شوند:  طراحى کرداوست که شب و روز را طورى                             

 براى کسانى که مى خواهند توجه کنند، يا سپاسگزار باشند. اثباتى کافى                            

 

 :۱۲آيه  – 17سوره ( -154)                            

 ما شب و روز را دو نشانه قرار داديم. ما شب را تاريک ساختيم و روز را                            

 روشن، تا در آن در جستجوى روزى پروردگارتان باشيد. اين ضمنا ً براى                            

 رار مى کند.شما يک سيستم زمانى و وسيله اى براى محاسبه برق                            

 .توضيح مى دهيمهمه چيز را با جزئيات  اينچنينما                             

 

 :۵۸آيه  – 7سوره ( -155)                            

 زمين خوب به راحتى گياهانش را با اجازه پروردگارش به عمل مى آورد،                            

 در حالى که زمين بد بندرت محصول مفيدى به عمل مى آورد.                            

 .توضيح مى دهيمآيات را براى مردمى که سپاسگزار هستند،  اينچنينما                             
 

 :۱۹آيه  – 15سوره ( -156) -                          

 کرديم و روى آن استحکامات )کوهها( قرار داديمو اما زمين، ما آن را بنا                             

 و در آن همه چيز را کامال ً متناسب رويانديم.                            

 

 :۸۰آيه  – 16سوره ( -157)                            

 براى زندگى کردن شما فراهم کرد. خانه هايى ثابتو خدا                             

 و از پوست چارپايان خانه هايى قابل حمل و نقل برايتان فراهم نمود تا بتوانيد                            

 هنگامى که اقامت مى کنيد از آنها استفاده کنيد.   <                            
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 ، براى مدتى اثاثيه و تجمالت مى سازيد.پشم، پوست و موى آنهاو از                             

 

 :۳۲آيه  – 14سوره ( -158)                            

 خداست که آسمان ها و زمين را خلق کرد و او از آسمان آب فرو مى فرستد                            

 ها را به امر خويش کشتىتا همه نوع ميوه اى براى تغذيه شما فراهم کند. او                             

 در خدمت شما قرار داده است. او همچنين رودخانه ها را در خدمتروى دريا                             

 شما قرار داده است                            

 

 :۳3آيه  – 14سوره ( -159)                            

 او خورشيد و ماه را قرار داده است تا در خدمت به شما باشند. او شب و روز                            

 را در خدمت شما قرار داده است.                            

 

 :۵۷آيه  – 2سوره ( -160)                            

 ا با ابرها )در صحراى سينا( براى شما سايه گسترديم و برايتان ترنجبين وم                            

 بلدرچين پايين فرستاديم:                            

 "از چيزهاى خوبى که برايتان فراهم کرديم بخوريد." ...                            

 

 :۲۲آيه  – 15سوره ( -161)                            

 و ما بادها را براى گرده افشانى مى فرستيم و باعث مى شويم که آب از                            

 آسمان براى آشاميدن شما فرود آيد. در غير اينصورت، شما نمى توانستيد                            

 آن را گوارا نگاه داريد.                            

 

 :۸۱آيه  – 16سوره ( -162)                            

 قرار داد و در سايه هايىو خدا از طريق چيزى هايى که آفريد براى شما                             

 فراهم نمود که شما را لباس هايىتهيه کرد و برايتان  پناهگاه هايىکوه ها                             

 از گرما حفظ کند و لباس هايى که در جنگ ها شما را حفاظت نمايد.                             

 او اينچنين نعمت هايش را بر شما کامل مى کند، تا باشد که )به آيه های                            

 .تسليم شويد آراز بالتاجی( –خرافاتچی و خالفتچی و ضّد زن قورآن                             

 

 :۴۹آيه  – 16سوره ( -163)                            

 همه چيز در آسمان ها و همه چيز در روى زمين به خدا سجده مى کنند ـ                            

 تمام موجودات ـ و همچنين فرشتگان؛ بدون کوچکترين تکبرى.                            

 

 :۴۴آيه  – 17سوره )تکرار(                             

 هفت جهان، زمين و هر کس در آنهاست او را تجليل ميکنند. هيچ چيز نيست                            

 که او را تجليل نکند، ولى شما تجليل کردن آنها را نميفهميد. اوست با گذشت،                            

 عفو کننده.                            
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 :179آيه  – 7سوره ( -164)                            

 بسيارى از جن ها و انسان ها را به دوزخ محکوم کرده ايم.                            

 ا آن نمى فهمند، چشمى که با آن نمى بينند و گوشى کهآنها فکرى دارند که ب                            

 با آن نمى شنوند. آنها مانند حيوانات هستند؛ نه، آنها بسيار بدترند_                            

 آنها به کلى غافل هستند.                            

 

 :۲۴آيه  – 16سوره ( -165)                            

 هنگامى که از آنها سؤال مى شود، "درباره اين آيات پروردگارتان چه فکر                            

 "افسانه هايى از گذشته."مى کنيد،" مى گويند،                             

 

 :۳۱آيه  – 8سوره (  -166)                           

 ما برايشان خوانده مى شود، مى گويند،هنگاميکه آيات                             

 اين هاهمان چيزها را بگوييم.  اگر مى خواستيم، مى توانستيم"ما شنيده ايم.                             

 !"افسانه هاى قديمى بيش نيست                            

 

 :۴۷آيه  – 17سوره ( -167)                            

 ما کامال ً از آنچه مى شنوند آگاه هستيم، هنگامى که به تو گوش مى دهند و                            

 هنگامى که پنهانى توطئه مى کنند_ کافران مى گويند،                            

 پيروى مى کنيد." مرد ديوانه"شما از يک                             

 

 :۱۳آيه  – 2سوره ( -168)                            

 هنگامى که به آنها گفته شود، "مانند مردمى که ايمان آوردند ايمان بياوريد،"                            

 در واقع، اين "آيا مانند آن ابلهانى که ايمان آوردند ايمان بياوريم"مى گويند،                             

 آنها هستند که ابلهند ولى خودشان نمى دانند.                            

 

 :۳۲آيه  – 8سوره ( -169)                            

 اگر واقعا ً اين حقيقت از جانب توست، پسآنها همچنين گفتند، "خداى ما،                             

 ذابى دردناک بر ما فرو ريز."، يا عاز آسمان بر ما سنگ بباران                            

 

 :۱۵۸آيه  – 6سوره ( -170)                            

 تا فرشتگان نزدشان بيايند، يا پروردگارت، يا عينا ً آيا آنها منتظر هستند                            

 ى رخ دهد، ديگرنشانى از پروردگارت ظاهر شود. روزى که چنين اتفاق                            

 هيچ نفسى از ايمان آوردن بهره اى نخواهد برد، اگر قبال ًايمان نياورده باشد،                            

 و با گذارندن زندگى پرهيزکارانه ثمره ايمان را کسب نکرده باشد. بگو،                            

 هم منتظريم.""منتظر باشيد؛ ما                             
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 :۶۰آيه  – 2سوره ( -171) -                          

 به ياد آوريد که موسى براى مردمش در جستجوى آب بود. ما به او گفتيم،                            

 "با عصايت به آن تخته سنگ بزن." که در نتيجه آن دوازده چشمه از آن                            

 فوران زد. ...                            

 

 :۹۱آيه  – 21سوره ( -172)                            

 او ، ما از روح خود دربکارت خود را حفظ کردو اما در باره کسى که                             

 دميديم و اينچنين، ما او و پسرش را نشانه اى براى تمام دنيا قرار داديم.                            

 :۳۰آيه  – 19سوره ( 173)                            

 زبان گشود و( گفت، "من بنده خدا هستم. او به من کتاب آسمانى داده نوزاد)                            

 و من را به پيامبرى منصوب کرده است.                            

 :25، آيه 18سوره ( -174)                            

 آنها در غار خود سيصد سال ماندند، بعالوه نه.                            

 :81، آيه 21سوره ( -175)                            

 او قرار داديم. او به هر سرزمينى اختياربراى سليمان، ما باد و طوفان را در                             

 و ... بفرستدکه مى خواست، مى توانست آن را                             

 

     :124، آيه 3سوره ( -176)                            

 يا اين کافى نيست که پروردگارتان با فرو فرستادنتو به مؤمنان گفتى، "آ                            

 ، شما را حمايت مى کند"سه هزار فرشته                            

 :143، آيه 7سوره( -177)                            

 ت،هنگاميکه موسى به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او صحبت کرد، او گف                            

 تو نمى توانى." او)خدا( گفت، "بگذار نگاه کنم و تو را ببينم"پروردگار من،                             

 . به آن کوه نگاه کن؛ اگر آن بر جاى خود باقى ماند، آن وقت تومن را ببينى                            

 ، پروردگارش خود را بر کوه ظاهر کرد، و اينمى توانى من را ببينى." سپس                            

 باعث متالشى شدن آن شد. موسى بيهوش افتاد. ...                            

 :73، آيه 2سوره ( -178)                            

 گام بود کهما گفتيم، "قسمتى از آن )گوساله( را )به مقتول( بزنيد." در آن هن                            

 خدا مقتول را زنده کرد و نشانه هاى خود را به شما نشان داد، باشد که بفهميد.                            

 :40، 16سوره ( -179)                            

 براى انجام هر کارى، فقط به آن مى گوييم، "باش" و آن هست.                             

 :38، آيه 10سوره ( -180)                            

  -بسا اگر بگويند، "او آن را از خود ساخته،" بگو، "پس يک سوره مانند اين ها                            

 زيد و غير از خدا، هر کس را مى خواهيد دعوت کنيد، اگر راست مى گوييد،"                            
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 خدای قورآن ّضد دموکراسی است                                
 

 خدا در تضاّد با دموکراسی است                             

 عاصی است نافی حقوق غيره ...                                                         

 خدا را بجوئيد در حّق ُو حقوق                             

 نه در آفرينش کّل مخلوق                                                         

 خدا آسمانی نيست، زمينی است                             

 ؟ واالآخر.()وگرنه خدای خدا کيست                                
 اين ماّده محصول واقع بينی است                                                          

 خدا زن را بردهً مرد کرده است                             

 است خدای پشت پردهيعنی مرد                                                          

 خدا مالک است که دارد رعيّت                             

 تاجرست که تعيين ميکند قيمت                                                         

 )جئيش عربی(   خدا سيّد است که جا مانده از جئيش                             

 "شريف" ُو "مقّدس" است مثل قريش                                                        

 خدا گويد من ميل ُو اراده ام                             

 چه خواسته ام داده ام به هر که هر                                                         

 خدا حّق ُو حقوق را سلب کرده                             

 از آنهائی که گرديده اند برده                                                          

 است به رعيّت خدا حق نداده                             

 که شود قانونگذار مملکت                                                         

 خدا گويد اشتباه نمی کنم                             

 زنان را قاضی ُو شاه نمی کنم                                                         

 )عايشهً هشت ساله(خدا ميل ارباب برده دار است                                     

 قانونی کرد به هر زنی که دل بست                                                         

 )چهار زن(خدا عقل "عاری" از عيب ُو نقص است                                     

 به مرد خواهان تنوع  در سکسست                                                         

 خدا روح مرد فئودالمنش است                             

 دل تپنده به ظلم ُو وحوش است                                                         
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 خدا ضّد دموکراسی است                                                                                                       

 

 )چهار زن رسمی و بی نهايت صيغه(     خدا گويد که مرا افشا نکن                            

 را بی فحشا نکن حرمسراها                                                         

 خدا رعيّت نيست که بی نيازست                             

 چونکه برخوردار از نعمت ُو نازست                                                         

 خدا مهربان است به ارباب ُو مرد                             

 چونکه رعيّت ُو زن را برده کرد                                                         

 خدا عادل است از ديد فئودال                             

 چونکه سود ُو بهره را کرده حالل                                                         

 خدا بخشنده است بهر بازاری                             

 چونکه داده حّق قيمت گذاری                                                         

 دا عادل نيست بهر نود درصدخ                             

 چونکه حقّی به حقدار نمی رسد                                                         

 خدا ظالم است بهر نود درصد                             

 چون ارباب ميخورد، برده ميليسد                                                         

 خدا با سلب حقوق کرده برده                              

 به اربابان خونخوار ُو درنّده                                                         

 خدا سالب حقوق فردهاست                             

 ُو جنگ ُو دردهاست تضادّ  باعث<                                                       

 از من آموخته هيتلرخدا گويد                              

 بهر سوزانيدن جهنّم ساخته                                                         

 خدا روح ارباب مستبّد است                             

 که خواهان حاکميّت فرد است                                                         

 خدا مستبّد ناب ُو خالص است                             

 فرد تنقيد ناپذير مجلس است                                                         

 خدا را از روح خود بزدائيد                             

 ورنه به نوعی شما هم خدائيد                                                         
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 اسی استخدا ضّد دموکر                                                                                                       

 

 خدا را بزدائيد از روح خود                             

 از زيان ديگری نبريد سود                                                         

 خدا را در روح افراد بجوئيد                             

 بهر يافتن کافی است که ببوئيد                                                         

 خدا را بجوئيد در روح افراد                             

 به پای برخورد آنان به اضداد                                                         

 خدا عقل مرد حاکم بر زن است                             

 هم در خانواده، هم  در برزن است                                                         

 خدا عقل منحرف کننده است                             

 منحرف بهر خود گور کننده است                                                         

 خدا عقل تاجر دروغگو است                             

 عقل خلق از نوع حقيقتجو است                                                         

 مالکين است -خدا عقل بورژوا                             

 در تضاّد با علم عصر ماشين است                                                         

 نکر علم داروينيسم استخدا م                             

 چون شکنندهً جهل ُو طلسم است                                                         

 خدا در تضاد با کشف علوم است                             

 علم در خدمت خلق ُو مظلوم است                                                         

 )آزادی برده داران(خدا دشمن آزادی ی فکرست                                  

 فکر غير برده قابل ذکرست                                                         

 خدا بی نياز از بحث ُو جدل است                             

 ضّد پارلمانتاريسيم ُو بدل است                                                          

 خدا گويد من تغيير ناپذيرم                             

 هم شاهم، هم قاضييم، هم وزيرم                                                         

 خدا گويد قانون، قانون منست.                             

 قوانين خدا بر ضّد ... زنست                                                         
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 دموکراسی است خدا ضدّ                                                                                                        

 

 خدا گويد حکم من ابدی است:                             

 عجب رشد ُو تکامل بدی است                                                         

 خدا گويد حکم من ابدی است:                             

 عجب برخورد ُو رفتار بدی است                                                         

 خدا گويد تو بايد تقليد کنی:                             

 يعنی درب مغزت را کليد کنی                                                         

 خدا را از حقوقش محروم کنيد                             

 به تغيير ماهيّت محکوم کنيد.                                                         

 

 

 قطعه شعر فوق در انتقاد از خود رأيی )خودسری( و تکروی دکتر                            

 نوشته شده است. ~ ضّد ملتچی(*محمود علی چهرگانی امتچی )                            

 امتچی طبق قوانين غير قابل تغيير قورآنی، بيش از نصف جمعيّت -*                       

 جامعه را، يعنی کّل زنان و کّل انسانهای غير مذهبی را آدم )آدم                            

 ( حساب نميکند.مردان اُمتچیبرخوردار از حقوق برابر با                             

 

 سيستم فرهنگی حاکم بر اقوام تورک )اوالد تومرو س آنا( قبل از                            

 -حاکميّت اسالم تسليم کننده )مسلم کننده( مادرشاهی بود. يعنی تور                            

 کان قبل از اسالم، حکم و فرمان را نه از زور بازو، بلکه از دل                            

 مادر)ه( خالق و غمخوار انسانها ُو انسانيُت دريافت ميکردند.                            

 سيستم فرهنگی حاکم بر اقوام فارس قبل از اسالم مذکور پدرشاهی                            

 بود و بعلّت مذکور بود که مثل اعراب مسلمان ضّد زن بودند. مثل                            

 کوروش و رضاشاه و امثال مادراً تورکزاد در خدمت اقوام پدری                            

 بودند. در مورد ضّد زن بودن اقوام فارس )مخترع کلمهٌ زن دان،                            

 همين کتاب مراجعه کنيد. 134يعنی زندان( منجمله به صفحهً                             
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 خدا زن را تحقير ُو خوار کرده است                            
 
 

 عقل کامل نداده "خدا به خلق -1                             

 بی اراده." زمند وُ نيا که کند                                                         

 "عقل کّل هر چه بگويد درستست -2                             

 ايمان شيطان ناباور سستست."                                                         

 "علم انسان کمتر از جهل خودست -3                             

 عقل کّل برای اجزايش بتست."                                                         

 "عقل کّل قيّم جزء صغيرست -4                             

 تا ابد غير قابل تغييرست."                                                         

 " چون ز علم جهل آميز شّر ميبارد -5                             

 پس حّق قانونگذاری ندارد."                                                         

 خداست "حّق قانونگذاری مال -6                             

 دين از سياست جداست." نگفتهو                                                          

 "خدا هم شاهست ُو، هم قانونگذار -7                             

 در مزاربهشت ُو جهنّم ساخته."                                                          

 

                                                    *  *  *  *  * 

 

 کار پيغمبر خبر رساندن است                             

 کار موال ز دوزخ ترساندن است                                                         

 مواليی کسب ُو کار ويژه ای نيست                             

 خادمی به نظام فئوداليست                                                         

 بردگی الزم بودهچونکه عبد ُو                              

 ز خود بيگانه کردن ثواب شده                                                        

 موالّ زن را ز خود بيگانه کرده                             

 از خود بيگانه ها می شوند برده                                                         

 زن ديندار با خودش بيگانه است                             

 يکی از زنان مرد خانه است                                                         
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 خدا زن را تحقير ُو خوار کرده است                                                                                         

 

 است تک همسری گر چه معتقد به                             

 تابع قانون "چهار پری" است                                                         

 که زن قاضی شود گر چه ميخواهد                             

 می پرهيزد که خدا راضی شود                                                         

 گر چه خواهان آزادی فردست                             

 بندهً برده کننده به مردست                                                          

 گر چه می داند خدا ضّد زنست                             

 "دوزخ" گويد دوست منست از ترس                                                         

 زن ديندار خود را ميکند فدا                             

 خداکه نسوزد در "جهنّم"                                                          

 زن آزادست بردهً مرد شود                             

 ورنه در "دوزخ" دچار درد شود                                                         

 "دوزخ" را عوامفريب بر پا کرده                             

 که از ترس سوختن شوند برده <                                                      

 خدا جهل مرد ظالم صفتست                             

 بی عفّتست اسالم دين مردان                                                         

 طبق احکام خداوند حقير                             

 تجاوز جايزست به زن اسير                                                         

 خدا زن را کشتزار مرد کرده                             

 گفته محصوالت زن مال مرده                                                         

 خدا مرد را کرده مالک زن                             

 به زن گفته عليه من حرف نزن                                                         

 گويا عاقلترست "عقل کّل" ز جز                             

 به زنان حقّی نداده بيش از بز                                                         

 به هر قصدی حامی اسالم شدن                             

 جنايت بزرگيست در حّق ... زن.                                                         
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 دين به دموکراسی حّق نمی دهد                               

 
 جمعيّت مملکت زن است نصف                             

 درد زن مسلمان درد من است                                                         

 بيأنديش ای خدای دين اسالم                             

 چرا هيچ حقّی ندادی به مادام؟                                                         

 زنی که به حقوقش ناآگاهست                             

 تا قبل از آگاه شدنش گمراهست                                                         

 زن را ناآگاهی مسلمان کرده                             

 ده اش مردهجاهل ُو گمراه کنن                                                         

 )مرد، خدای پشت پرده است(                                                         

 گويا که "زن بی چادر کافر است"                             

 همچون احکامی در قرآن وافر است                                                         

 خدا در هر شکل خود ضّد عاليست                             

 حافظ روابط فئوداليست                                                         

 کاپيتاليست آگاه ضّد خداست                             

 استماّلک جد -حسابش از بورژوا                                                         

 کاپيتاليست خواهان برابريست                             

 بجز سرمايه، در هر کار و امريست                                                         

 دموکراسی برابری می آرد                             

 دين حّق انتقاد ُو تبليغ دارد                                                         

 دين به دموکراسی حق نمی دهد                             

 به ضّد خود احترام نمی نهد                                                         

 زن ُو ... روشنفکر ُو، ملل دربند                             

 به استقالل فردی نيازمندند                                                         

 شود قاضی ی قوانينخدا گر                              

 حقوق انسانی از بين می رود.                                                         
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 اراده کش ها را ميکنند موال                                                                                                   

       

 )دعوای هر مواليی(                                             

 رهبری برای برده کردن است( )بر سر                                   

 

 اعضاء ناخلف بنی آدم                                  

 برده تربيت ميکنند دمادم                                                         

 اراده کش ها را ميکنند موال                             

 بهر اراده کشی کند دوال   )نماز(                                                         

 اراده کش ها را ميکنند رهبر                             

          از خود بيگانه کرده، بکند خر                                                         

 )موالی نادانان(   چهارده قرنست که موالی عجم                             

 طول عمر می بخشد به ظلم ُو ستم                                                         

 موال به نفع فارس الحاق طلب                             

 خواهد با خود بيگانه شود ... عرب                                                         

 :گويد                             

 گويد: "انقالب را تعطيل بکنيد                             

 به روز قيامت موکول بکنيد"                                                         

 "گر چه سهم تو يکی بدبختی است                            

 شکر کن، ورنه عذاب سختی است"                                                         

 "خدا قادرست به ظلم پايان دهد                            

 تا قبل از قيامت گردن ننهد"                                                         

 "عقل کامل از ازل آماده بود                            

 بهر آزمودن تقديم ننمود"                                                         

 "عقل کامل از ازل آماده بود                            

 بهر محتاج کردن تقديم ننمود"                                                         

 امل ميداد به بشر"اگر عقل ک                            

 زندگی به خير ميگذشت، نه به شّر"                                                         

 "بهر آزمودنست که فرموده                            

 هم ارباب الزمست، هم عبد ُو برده"                                                         
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 اراده کش ها را ميکنند موال                                                                                                   

 

 "بهر آزمودن آدميزاد                            

 <  تا قيامت ظلم را کرده آزاد"                                                     

 "گفته عيبجوئی عيب و ايراد است."                            

 چونکه کار ارباب ظلم ُو فساد است                                                         

 جواب:                             

 است.( مادهطبيعت که  خدای)   با حّل تضاّد طبقاتی خدا                             

 سر ُو کاری ندارد شود قاطی                                                         

 لعنت باد به موالی دروغپرداز                             

 که خدا را می نماياند چو راز                                                         

 (بچه ميکاشت)             لعنت باد به موالی فلسفه باف                               

 زير نافکه دعا هم مينوشت در                                                          

 چادر را قبول نکردهعقل زن                              

 موال به جهل خود تازه پی برده                                                          

 (زندانکه دارد پنجره(   )>  است زن دان)چادر                                                

             ار ديوار  بد منظره()يک سقف ُو چ                                               
 موال ما را محکوم به بندگی کرد                             

 ضّد علم ُو، ضّد سازندگی کرد                                                         

 موال خود را عاقل می نماياند                             

 که جهل جهالت را بروياند                                                         

 موال مقلّد تربيت می کند                             

 که قيّم پذير شده، بيعت کند                                                         

 موال فرهنگ ارباب می خوراند                             

 <  از خود بيگانه کرده، می چراند                                                     

 کشتن روح عصيان ُو انقالب                             

 بنفع اربابست که شده ثواب                                                         

 چنان عقب ماندهنصف کشور آن                             

 که نصف جمعيّت را از خود رانده                                                         

 باقی مانده اش شبيه روستا است                             

 متخّصصينش بنا ُو اوستا است                                                         
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 اراده کش ها را ميکنند موال                                                                                                   

 

 رشد و تکاملش گر چه فازی است                             

 در مرحلهً ساختمان سازی است                                                         

 شانزده درصد خاک مملکت                             

 در دست نيم درصد جمعيت است                                                         

 ال قبل از اينطبق آمار هشتاد س                             

 پانزده درصد هم وقف شده به دين                                                           

 با دهقانی شدن مالکيّت                             

 <  بهره در ده انباشت ميشود ملّت                                                     

 بايد بهره در ده انباشت بشود                             

 تا با ماشين کشت ُو برداشت بشود                                                         

 نصف جمعيّت شهری بيکارند                             

 غيارندچونکه بازار فروش ا                                                         

 اساس نظام سرمايه داری                             

 کارگر صنعتی است که نداری                                                         

 گر چه دهقان با تراکتور ميکارد                             

 تراکتور را از رمانی ميآرد                                                         

 )مونتاژ(   گر چه صنعت بخشا ماشينی شده                             

 مال غير در خدمت غير خوده                                                         

 کشوری که خود ماشين نميسازد                             

 در تحريم اقتصادی می بازد                                                          

 نظام سرمايه داری خودکفا است                             

 سهم مونتاژ کننده جور ُو جفا است                                                         

 استماشين مادر سرمايه داری                              

 محصول عقب ماندگی خواری است                                                         

 نفع تاجر در خريد ُو فروش است                             

 <  در مصرفی شدن فرهنگ خويش است                                                     

 مالک از موال راضی است -بورژوا                             

 چونکه در خدمت برده سازی است.                                                         
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                 
 

 )چهارده قرنست که ناگفته مانده(                                           

 )چونکه دين را از سياست نرانده(                                           
 

 ای خدائی که باشی محصول جهل                                        

 فهمش امروزه گرديده است سهل که                                        

 چونکه افشا شده مردم  نااهل                                        

 عصر، عصر علم ُو دموکراسی است                                             

 پيرو دين سياسی عاصی است                                             

 

 ای خدائی که سراپای دروغی                                          

 چونکه ساخت تّجار عهد بوغی                                          

 مثل خالق خود مانند يوغی                                          

 خدا شکلی از افکار تّجارست                                               

 که در عصر ماشينيسم گرديده پست                                               

      

 ای خدائی که گويا "ذاتا" فکری                                          

 فکر تاجری که محتاج شکری                                          

 خالق دروغ ُو حيله ُو مکری                                          

 ای خدای دروغ ُو حيله ُو مکر                                               

 رازقت کارگران را بکن شکر                                               

 

 ای خدائی که "قادر" هستی بدان                                          

 گر راستگوئی همزمان از آسمان                                          

 به زبان هر قومی سخن بران!    >                                          

 طبيعت را ماّده آفريده است                                               

 تاجر برده فروش خريده است                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که مالک پرور هستی                                          

 چونکه صاحب زر و زيور هستی                                          
 بدين علّت بر آنها سرور هستی                                          

 هر برده ای بهای با پرداخت                                               

 به رهانيدنش تشويق کرده ای                                               

 

 ای خدائی که دارای کتابی                                          

 شده در آن نيابی پند رسمی                                          

 خور شکر ُو ثوابیکه باشد در                                          

 ندارد جنبهً قانونیپند                                                

 )مردان چهار زنه را(   که به ميدانهای سنگسار بيارد                                               

 

 ای خدائی که قانون می گذاری                                          

 چرا از انسان دوست شدن بيزاری؟                                          

 با خوراندن اسيد ... می آزاری                                          

 زندگی با تولّد می آغازد                                               

  بعد از مرگ، هستی خود را می بازد                                               

 

 ای خدائی که مصادره گری                                          

 بهر مصادره گر کارگری                                          

 سربار کارگر ُو پيشه وری                                          

 آنچه طبيعی است اجتماعی نيست                                               

 که علم توفان ُو زلزله حاکيست                                               

 

 ای خدائی که تخم ترس ميکاری                                         

 درآری با ترسانيدن به زانو                                          

 گويا که تو خط دهندهً ماری                                          

 عمر ترس ناشی از جهل طی شده                                               

 سرکهً نارس رسيده، می شده                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که ضّد ُو نقيض گوئی                                          

 از علم منطق نبرده ای بوئی                                          

 از خداوند خودت هم پرروئی                                          

 محصول باد را مصادره نکن                                                

 کن!می توانی کلک باد را ب                                                

 

 ای خدائی که نياز داری به شکر                                          

 ما را مشغول کردی با نماز ُو ذکر                                          

 تغيير نه يافته ايم که مانده ايم بکر                                          

 پنداشتيم که زلزله کار خداست                                               

 رموزش بهر درک ُو فهم ناپيداست                                               

 

 ای خدائی که وارث "ميگزينی"                                          

 از اينینگفتی که از آنی، يا                                           

 در اين مورد نه پرچانه، وزينی                                          

 سالب، نقد را نسيه نمی کند                                               

 ريشه ياب قضيّه نمی کند  >                                               

 

 ای خدائی که می گوئی بکوشيد                                          

 حّق طلب را قبل از مرگش بکشيد                                          

 در دوزخ بر رخش اسيد بپاشيد                                          

 چرا در کشتن زن الزم آيی؟                                               

 دزدان شرعی را می آزمائی؟                                               

 

 ای خدائی که ضّد بشر هستی                                          

 از سوزانيدن انسان سرمستی                                          

 ولف هيتلر فاشيستیچونکه مثل آد                                          

 طلب حقوق يکسان جرم نيست                                               

 قاتل بردگان حّق طلب کيست؟                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که ارتجاعی هستی                                          

 درب پيشرفت را به روی ما بستی                                          

 )از آنجمله انقالب صنعتی(                                               

 چونکه با مالک ُو تّجار همدستی                                          

 تخم چاره جوئی را تو خشکاندی                                               

 وپا را به ريش ما خنداندیار                                               

 

 ای خدائی که تحريک کننده ای                                          

 در گناه خود شريک کننده ای                                          

 )مثل نوکر موسی(بهر ارتجاع چريک کننده ای                                             

 به ما چه هر دو مرتجع رقيبند                                               

 بايد افشا شوند که نفريبند                                               

 

 ای خدائی که ميخواهی شاه شوی                                          

 اوردک نه، مثل غاز راه روی مثل                                          

 ميتوانی، گر شوی هر گاه قوی                                          

 الکن عصر شاهنشاهی گذشته                                               

 جمهوريت به جای آن نشسته                                               

 

 ای خدائی که فردگرا می کنی                                          

 زن جاهل را مردگرا می کنی                                          

 خرافاتی ُو وردگرا می کنی                                          

 کار جمعی جمعگرا می پذيرد                                               

 استبداد از فردگرائی می زايد                                               

 

 ای خدائی که خواهی تسليم کنی                                          

 اراده ميکشی که مسلم کنی                                          

 لع سالح کرده ُو مظلوم کنیخ                                          

 دموکراسی خواهان استقاللست                                               

 جاللست محصول استقالل صلح وُ                                                
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که عمله ميکنی                                          

 مثل نافنويس حامله ميکنی                                          

 )مريم(سپس همسان جميله ميکنی                                            

 خجالت جزو بهترين صفاتست                                               

 "چهار زن ُو چند صيغه" آفاتست                                               

 

 ی خدائی که خرافات پسندیا                                          

 از خرافات تو گيرم چه پندی؟  >                                          

 گر بپذيرم  به ريشم می خندی                                          

 من بايد روی پای خود بيايستم                                               

 چونکه تحميل ُو تحقيرپذير نيستم                                               

 

 ای خدائی که می انديشی چو شاه                                          

 کاه را کوه ميکنی که، کنی تباه                                          

 شوهری را کردی گناه؟چرا چند                                           

 )البته کاری است زشت ُو اشتباه(                                          

 اگر چند شوهری فاحشگی است                                               

 ؟چرا چندهمسری فاحشگی نيست                                               

 

 ای خدائی که مينالی از ستم                                          

 به ضرر حّوا، به نفع آدم                                          

 که نشورد بر عليه پدرم                                          

 خدا زن را نيمه آدم شمرده                                               

 ارادهً زن مسلمان مرده                                               

 

 ای خدائی که دلداده ميکنی                                          

 ز جهلش سو استفاده ميکنی                                          

 اراده ميکنیبی غيرت ُو بی                                           

 سخنان ظاهرا مردم پسند   )پوپوليست(                                               

 <  به داد عوامفريبان می رسند                                           
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که قضاوت ميکنی                                          

 با حّق طلبی عداوت می کنی                                          
 بر عليه زن قساوت می کنی                                          

 زن خواهان برابری با مردست                                               

 ضّد زن مرد نيست، بلکه نامردست                                               

 

 ه قاتل ُو جالدیای خدائی ک                                          
 طرفدار استبداد ُو بيدادی                                          

 تأثير نمی پذيری از فريادی                                          

 طبيعت گر ز تو حرفی می شنفت                                               

 سيلش از روی زمين مرا می رفت                                               

 

 ای خدائی که ديکتاتور نابی                                          

 مردم بيدار شده است، تو در خوابی                                          

 مپندار از دستش رهائی يابی                                          
 دعوا بر سر حقوق بشرست                                               

 رفتن به پيشواز روز محشرست                                               

 

 ای خدائی که بت پرست ميکنی                                          

 کل ديگر الت پرست* ميکنیبه ش                                          

 خدای خود** را خودپرست ميکنی                                          

 گذشتن از حّق انتقاد خود                                               

 بت پرستی است که می تراشد بت                                               

 

 19نام بتی بوده. سوره نجم آيه  -*                                                

 سرکرده ها -**                                              
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که جهل می آفرينی                                          
 که تحميق کنندهً آخرينی                                           

 يستهً آفرينی! مپندار شا                                          

 مشی آذرينی -دشمن خطّ                                           

 با آتش بازی نکن که می سوزی                                               

 چونکه ظلمترانست تورک امروزی.                                               

 

 ای خدائی که تصميم گيرنده ای                                          

 چونکه غيرت ما را ميرانده ای                                          

 يعنی مثل حيوان دّرنده ای                                          

 تو با سلب اراده خدا شدی                                               

 انتخاب کنندهً ... بودا شدی                                               

 

 ای خدائی که جنسا مذّکری                                          

 در پی شکرگذار ُو نوکری                                          

 گوئی بی پيکریلذا بيخود مي                                          

 بی پيکر عاری از مغز ُو زبانست                                               

 خدا می انديشد ُو سخن رانست                                               

 

 ای خدائی که جنسا مذّکری                                          

 ولی از نوع ما نيستی که کری                                          

 ما می جنگيم بر عليه نوکری                                          

 ما مردان خواهان آزادی هستيم                                               

 يمبه رهانيدن زن عهد بست                                               

 

 ای خدائی که طالع تعيين کنی                                          

 نفع وارث خود را تأمين کنی                                          

 سالبين را صاحب زمين کنی                                          

 داد برده مگر زمين نداشت؟اج                                               

 کی به نفع سالبين امضا گذاشت؟                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که از قوم عربی                                          

 تاجر مّکه، يا اينکه حلبی                                          

 از تورک ُو تورکستان چی ميطلبی؟                                          

 هر ملّتی فرهنگ ويژه دارد                                               

 بيگانگی فاجعه به بار آرد                                               

 

 ای خدائی که جهان را نگشتی                                          

 طبيعت خوش سرشتی خواهان                                          

 نهرها ُو حورييان بهشتی                                          

 مرد فاسد به دنبال پستانست                                                     

 توران پر از نهر ُو، باغ ُو، بستانست                                               

  

 ای خدائی که تحقير کننده ای                                          

 مرد را بر زن مدير کننده ای                                          

 زن را آلت ُو اسير کننده ای                                          

 ن آلت مردستبهر بی شرف ز                                               

 خدای فرزندست زندر حاليکه                                                

 

 ای خدائی که ميگوئی مالکم                                          

 چونکه "خالق" جّن ُو مالئکم                                          

 بهر کشتن در حال تدارکم                                          

 )"آفريدی" که بکشی؟! تف بر تو!(                                           

 خالق من پدر ُو مادرمست                                               

 که فدا ميشوند که کنند سربست                                               

 

 ای خدائی که ميگوئی قاضييم                                          

 از قوانين ضّد زن راضييم                                          

 به نفع مرد، برندهً بازييم                                          

 را او امضا کرد()قوانين فوق                                                

 )که زن بردگی کند برای مرد(                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که طالق نمی دهی                                          

 روی ميز همچون جوابی می نهی                                          

 "گر طالقت ندهم، نمی رهی"                                          

 کجای همچون قانونی انسانيست؟                                               

 قوانين غير انسانی از کيست؟                                               

 

 ای خدائی که دنبال لّذتی                                          

 ُو عّزتی خواهان شکر ُو نماز                                          

 بر عليه زن بفکر نهضتی                                          

 حّق طالق ُو، اوالد ُو، ارث ُو، غير                                               

 از قوانين خدا می برند خير                                               

 

 ای خدائی که قسی القلب هستی                                          

 چونکه بفکر فريب ُو جلب هستی                                          

 در پی قربانی ی پر چرب هستی                                          

 )ای نوکر موسی!(ند   پدر ُو، مادر ُو، فاميل عزيز                                               

 اگر هم  فکرا با هم بستيزند                                               

 

 ای خدائی که خوی ويژه داری                                          

 بهر کشف آن مرا بکن ياری!                                          

 به کمک آيه های درباری                                          

 چونکه مسلمان های کراواتی                                               

 بهر تخريب شده اند به ما قاطی                                               

 

 ایای خدائی که ما را خر کرده                                           

 به مالک ُو تاجر باربر کرده ای                                          

 به مردان آلت ُو ابزار کرده ای                                          

 چه کاری مانده است که نکرده ای؟                                               

 چونکه به خر کننده سرکرده ای                                               
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 ای خدائی که می ترسانی از مرگ                                          

 ما را بّره پنداشتی، خودت را گرگ                                          

 ميرنده، کشنده ما هستيم در جنگ                                          

 ت ُو کار تو خر کردنستمهار                                               

 خر کننده سزاوار مردنست                                               

 

 ای خدائی که نيازمند خری                                          

 نيازمند خری که بهره بری                                          

 خر جفتک انداز را نمی خری                                          

 ز روزی که بر اريکه نشستی                                               

 دهان حّق ُو عدالت را بستی                                               

 دهان نقّادان خود را بستی                                               

 

 ای خدائی که ما را خر پنداشتی                                          

 آلت لّذت بخش نر پنداشتی                                          

 ما را بی مغز ُو، خود را سر پنداشتی                                          

 مغز اگر برای انديشيدن است                                               

 چرا از حّق انتقاد شويد دست؟                                               

 

 ای خدائی که مانند وحوشی                                          

 گه گاهی لباس چپی می پوشی                                          

 ضّد ظلم نمايانی که بدوشی                                          

 گوئی که خدا بی نقص ُو عالم است                                               

 فمينيست ُو استقاللچی "ظالم" است                                               

 

 ی که حقيقت ترس هستیای خدائ                                          

 دشمن حّق طالق ُو ارث هستی                                          

 مانند شوونيستهای فارس هستی                                          

 هر ملّتی دارای سرزمين است                                               

 مستقل کننده "حّق تعيين ..." است                                               
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 ای تورک ای که از فارس هم بی شرفی                                          

 در دعوای تورک ُو فارس بی طرفی                                          

 چونکه ميهن فروش ُو ناخلفی                                          

 فارس تورک کش درعرض هشتاد سال                                               

 چند نوع قتل کرده در اين محال                                               

 

 ای خدائی که "نميدانی" کيستی؛                                          

 جزو ضّد بشرهای در ليستی                                          

 چونکه دشمن مشروطه خواه هستی                                          

 مشروطه را تورک فدای فارس کرد                                               

 فارس ناسپاس هم ميخوراند درد                                               

 

 خدائی که ضّد استقاللی ای                                          

 در امر طالق مثل فئودالی                                          

 خواهان بردگی در اين محالی                                          

 حّق طالق شامل ملّت هم هست                                              

 بردگان را استقالل کند سربست                                              

 

 ای خدائی که مثل فارس "چپی"                                          

 عليه استقاللخواهی می تپی                                          

 بر دهان بردگان مثل زيپی                                          

 آزادی الزمست بهر انديشه                                               

 )در امر تعيين سرنوشت(بهر ملل دربند ُو عايشه                                                 

 

 ای خدائی که "چپی" هم می شوی                                          

 زيرا به صيد فقرا ميروی                                          

 که با جلب آنان بشوی قوی                                          

 فقر ناشی از نابرابری است                                               

 که آنهم برای بهره بری است                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 يستیای خدائی که دموکرات ن                                          

 چو فارس "چپی" از اين فالت نيستی                                          

 به تورکی خواهان نشريّات نيستی                                          

 کتاب تورک را تورک خواهد نوشت                                               

 زبان تورکی کش را هم خواهد کشت                                               

 

 ای خدائی که ضّد بشر هستی                                          

 روز محشر طالب تشر هستی                                          

 "خر نشو" گوينده ای که شّر هستی*                                          

 استقالل ناشی از حّق طالق                                              

 خر کننده نيست، ای فارس قلچماق!**                                              

 

 "حزب کونيست کارگری ايران" به قيام ملّی آذربايجان در اّول -*                              

 "خر نشو! خر نشو!".گفت:  1385خرداد ماه                                    

 حق استقالل ملل دربندش است. قاتلملت فارس که  فاشيزمقولچماق  -**                              
 

 ای خدائی که دموکراسی کشی                                          

 شايد از نواده گان کوروشی                                          

 از قتل فرزند تومروس سرخوشی                                          

 هم  سر می بريد بی قبرکوروش                                                

 چه سرنوشتی بهر خود آفريد؟*                                               

 

 (تاريخ هرودوت)    سر کوروش را تومروس آنام بريد -*                                      

 در خونش غلتاند ُو گفت: "خون بخوريد"                                           

 

 ای خدائی که گويا شاهنشاهی                                           

 عزل ُو نصب کنندهً ظّل االلالهی                                           

 چاهی وُ  معيّن کنندهً راه                                           

 فدراليسم شکلی از شاهنشاهی است                                                

 ت بکند به "پست"که "عالی" حکوم                                                
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که صدقه می دهی                                          

 که بلکه چند صباحی برهی                                          

 استقالل الزمست بهر هر شهی                                          

 برده ای که ضّد مذهب نشود                                               

 فدراليسم می طلبد که نرهد                                               

 

 ای خدائی که جاهلی به سويس،                                          

 فدراليسمش ندارد مرغ ُو خروس،                                          

 که چچن را بچاپد مانند روس،                                          

 متّحد هستند که کنند آغائی                                               

 با صدور سرمايه های مالی                                                           

 

 ای خدائی که فلسفه می بافی                                          

 کافی بدون توضيح الزم وُ                                           

 مثل دکتر ضيا صدراالشرافی                                          

 )که خود را نگذرانده از صافی(                                          

 فدراليسم در ايران چند کشوری*                                               

 ممکن نيست با صنعت پيشه وری                                               

 که قانون ناپذيرست چون رجوی                                               

 

 ايرانيست بودنشان در خدمت )نوکر( -بعلّت پان فدراليستهای آذربايجانی*                            

 شوونيسم ملت فارس الحاق طلب و غارتگر و جنايت آفرين هستند.                              

 فرزند شوونيسم ملّت فارس فئودالمنش و الحاق طلب است.  ايرانيسم -پان                              

 فاشيست است، زيرا قاتل حق استقالل ملل دربند خود است. شوونيست                              

 

 ای خدائی که مرکز نشين هستی                                          

 دارای سرمايه ُو قشون هستی                                          

 گردانندهً چرخ ماشين هستی                                          

 بده به فلسفه بافی خاتمه                                               

 که گمراه نشود صدراالشرافی                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که فدراليست پسندی                                          

 بهر صيّادی دارای کمندی                                          

 که صيدش کند که تو هم ببندی                                          

 هدف فدراليست گر "استقالل" است                                               

 سپردن بدست فردا اخالل است                                               

 

 ای خدائی که لشکر کشی کنی                                          

 مکشی کنیدر چچنستان آد                                          

 بر ضّد حّق طلب سرکشی کنی                                          

 تجربه برای درس آموختن است                                               

 ورنه به فارس ُو فدراليست باختن است                                               

 

 ای خدائی که محکوم به مرگ هستی                                          

 چونکه افتاده بدست گرگ هستی                                          

 مپندار که از تورک هم زرنگ هستی                                          

 بکن!  > <  بيا خالق خود را افشا                                           

 گره باز کن ُو، گره گشا بکن!                                               

 

 ای خدائی که مرا می خندانی                                          

 شتر را نشانهً خود ميدانی                                          

 تو نشانهً تاجر نادانی                                          

 جهل من هم خالق خدايان بود                                               

 عقل رّد کننده از ذهنم زدود                                               

 

 ای خدائی که "نمی دانی" کيستی                                          

 کی گفته "باش" که تو يافته ای "هستی"؟                                          

 چرا خالقت را نمی پرستی؟                                          

 برده ارباب دارد که بپرستد                                               

 ارباب به خود صلوات می فرستد                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که خيلی پرچانه ای                                          

 با علم ُو منطق عصر بيگانه ای                                          

 پس چرا باالنشين خانه ای؟!                                          

 بجز نشخوار اديان گذشته                                               

 چيزی عرضه نکردی در نوشته                                               

 

 ای خدائی که پرهيزکار ميکنی                                          

 تسليم شونده ُو بی عار ميکنی                                          

 را محکوم به دار ميکنیحّق طلب                                           

 پرهيز از برابری زن ُو مرد                                               

 تحقير ُو توهينست به حقوق فرد                                               

 

 ای خدائی که قاضی نميکنی                                          

 فقط زن را که راضی نميکنی                                          

 با سرنوشتش بازی نميکنی؟                                          

 مغز زن از مغز مرد چی کم دارد؟                                               

 را درآرد!که ادای "برتران"                                                

 

 ای خدائی که نر را هيز ميکنی                                          

 ارباب را شوهر کنيز ميکنی                                          

 به حقوق زن تجاوز می کنی                                          

 کنيز بهر انسانيّت اوالد است                                               

 تجاوز به اوالد کار جاّلد است                                                

 

 ای خدائی که شريک ناپذيری                                          

 يعنی از طبقهً بی نظيری                                          

 که زن را نگزيند به وزيری                                          

 هر مفهومی جنبهً قشری دارد                                               

 که قشر حاکم تخمش را ميکارد                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که عقلت را باخته ای                                          

 چرا زن را مستقل نساخته ای؟                                          

 شايد تو هم مثل آدم اخته ای                                          

 دنده جزئی از اعضای آدم است                                               

 مگر ارزش زن بدان حّد کم است؟!                                               

 

 ای خدائی که گويا المکانی                                          

 معراج ميگويد که در آسمانی                                          

 پس ابوجهل را جاهل ندانی                                          

 جاهل بودهوزير دروغگويت                                                

 که دروغ شاخداری فرموده                                               

 

 ای خدائی که ما را سگ پنداری                                          

 پنداری سان مسلم شده بی رگ                                          

 همسان گوسفند ُو خوک پنداری                                          

 ما مظلومانيم که خلع يد شديم                                               

 طالب ُو حافظ حقوق خوديم                                                

 

 ای خدائی که  ز جسمت جدائی                                          

 مثل قشر خود حاکم ُو خدائی                                          

 می جنگی با چريک های فدائی                                          

  ضّد تورک(روسيهً )   است بيگانهچريکی که نوکر                                                

 دشمن خلق خود ُو کاشانه است                                                

 

 ای خدائی که جاهل ُو نادانی                                          

 در پی تربيت مسلمانی                                          

 که بجنگد با حقوق انسانی                                          

 غرب بعد از کسب حقوق بشر                                               

 دست يافت به علم ُو نبوغ بشر                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که ما را "می ميرانی"                                          

 بازماندگانمان را ... "می گريانی"                                          

 به کمک "زلزله" ُو "ويرانی"                                          

 به جرم اينکه مسلم نميشويم                                          

 )ترک، دشمن ضّد ترکست.(  ميخواهيم راه "مائو" را برويم                                          

 

 "ميکشی" ای خدائی که صغير هم                                          

 از قصاص قبل از جنايت خوشی                                          

 لباس دادگری هم می پوشی                                          

 اگر زلزله برای تنبيه است                                               

 کجای معصوم ُو مجرم شبيه است؟                                               

 

 ای خدائی که تن به پستی دادی                                          

 بهر تسليم کردن به نيستی دادی                                          

 با اين توجيه که به ما هستی دادی                                          

 مگر والد بچه اش را می کشد؟                                               

 بدين علّت که مينيژوپ ميپوشد                                                

 

 ای خدائی که گويا صاحبکاری                                          

 اران نمی بارانی، خرابکاریب                                          

 هم کار نمی کنی، هم طلبکاری                                          

 پنبه ُو لباس محصول بشرست                                               

 کار خدا سلب ُو تخريب ُو شّرست                                               

 

 ای خدائی که تفرقه افکنی                                          

 خود را آنجا خواهی ديد که ميکنی                                          

 مگر تو قيّم ... چين ُو پکنی                                          

 قل خود را ميخوردهر کس نان ع                                               

 چينی توليد می کند، نمی خرد                                                 

 )در بخشهای سرنوشت ساز(                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که صنفی می انديشی                                          

 مثل صنف خود کيفی می انديشی                                          

 نه مثبت، بلکه منفی می انديشی                                          

 چونکه تاجر غرب مثبت انديش بود                                               

 در غرب انقالب صنعتی نمود                                                

 

 خدائی که عوامفريب هستیای                                           

 در مسری بودن مثل گريپ هستی                                          

 در بين راستگويان غريب هستی                                          

 همه را ز کيش خود نپنداريد                                               

 چونکه در هر جمعی خوب ُو بد داريد                                               

 

 ای خدائی که ناغل پخش ميکنی                                          

 بشکل وعده نوقول پخش ميکنی                                          

 پخش ميکنیکاخهای به از آغول                                           

 وعده هايت بهر زنده ها نيستند                                               

 حکايه هايت آموزنده نيستند                                               

 

 ای خدائی کـه ماترياليست هستی                                          

 دست يافتی به هر آنچه دل بستی                                          

 به جای ما بازنده گان نشستی                                          

 تو ميخواهی که نقدا داشته باشی                                               

 بتراشی  بت بهر ما وعده وُ                                                
 

 ای خدائی که تعيين کننده ای                                          

 صاحب پول ُو زمين کننده ای                                          

 رفاه ُو خوشی تأمين کننده ای                                          

 چند درصد مردم در رفاه است؟                                               

 چند درصد غرق ناله ُو آه است؟                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که به ظلم می انديشی                                          

 به تثبيت وضع موجود می کوشی                                          

 ويشیچونکه طرفدار خالق خ                                          

 تغيير الزمست برای انقالب                                               

 ورنه نمی رهيم از دست عذاب                                               

 

 ای خدائی که بفکر تعديلی                                          

 تقسيم اراضی کن گر عادلی                                          

 زکات بخشی از آنست که چاپيدی                                          

 گشنگی گر درآيد از حنجره                                               

 دين ُو تسليم می رمد از پنجره                                               

 

 ای خدائی که تغيير ناپذيری                                          

 دارای چهار کتاب ُو وزيری                                          

 چرا تقديم نکرده ای حضوری                                          

 ه ایآيات غيرانسانی زاد                                               

 حّق تنقيد ُو تصحيح نداده ای                                               

 

 ای خدائی که دم از عدل می زنی                                          

 چو عبد موسی دست به قتل ميزنی                                          

 به نفع خودکامگی طبل می زنی                                          

 قبل از تصميم دادگاه می کشی                                               

 نوکرت هم دارد حّق سرکشی!                                                    

 ی( )نوکر موسی، بسيجی خمين                                               

 

 ای خدائی که لجن می خورانی                                          

 بعد از آنکه به جهنم می رانی                                          

 که چنين رفتار کنند با زندانی                                          

 خط دهنده به حزب االلالهی توئی                                               

 که از انسانيّت نبرده بوئی                                                
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 ای خدائی که به کشتن می دهی                                          

 که شهيد بميرد که تو برهی                                          

 صنف خود را برسانی به شهی                                          

 تو با شمشير شهيد خدا شدی                                               

 بهر حفظ خود ز جسم جدا شدی                                                    

 

 فاعلیای خدائی که بنوعی                                           

 جاهلی ايدئولوژیچونکه                                           

 در تضاّد با انسانهای عاقلی                                          

 خدا فکر تّجار جامعه است                                               

 هر فکری از صنف خود حامله است                                               

 

 ای خدائی که تخم ظلم ميکاری                                          

 بر پا کنندهً چوبهً داری                                          

 طرفدار قانون سنگساری                                          

 گر اجرا بشود حقوق بشر                                               

 همه از قيد ظالمين ميرهد                                               

 

 ای خدائی که مردساالر نابی                                          

 آرزومندم که تغيير بيابی                                          

 باشی کار ثوابیتو هم کرده                                           

 ماهيّت تغيير ناپذيرست چونکه                                               

 به وعده ُو وعيد دل بست  نبايد                                               

 

 ای خدائی که امتحان می کنی                                          

 نقد را عطای شاهان ميکنی                                          

 نسيه را تقديم جهان ميکنی                                          

 "شکر نخريده، مربّا نخواه!"                                              

 را از چاه راه تشخيص داده اندچونکه                                               
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 پيرو دين سياسی عاصی است                                                                                                 

 

 خدائی که بيش از حّد پرروئیای                                           

 توی چشم همه دروغ می گوئی                                          

 گهی با اين، گهی با آن همسوئی                                          

 چهرگانی را خدا گمراه کرده                                               

 ارزش کار وی را تباه کرده                                               

 

 )مثل " تانری تانيًماز"(   ای خدائی که خدانشناسی                                          

 يعنی همسان "ابليس" خنّاسی                                          

 گر دشمن صيّاد ُو قنّاصی،ا                                          

 آنچه را که بهر خود می پسندی                                               

 به ما هم بده که آرد خرسندی                                               

 

 ای خدائی که با خودت می سنجی                                          

 )< از انتقادات آراز(   بدين علّت است که از نقد ميرنجی                                          

 )< مثل چهرگانی(يعنی درخور نشستن در کنجی                                                 

 نقّاد الزمست که سخن براند                                               

 چونکه "همه چيز را همگان داند"                                                

 

 بردهً مسلمان تسليم می شود                                          

 که به جهنّم "ثانی" نرود                                          

 نه، نيستی ميدود دنبال هستی                                          

 برده داران تخم اسالم ميکارند                                               

 چون به تسليم شونده نياز دارند.                                               

 

 تغيير دهندهً ذهنه آرازيزم                                      

 )ريشهً هر انقالبی در ذهنه(                                                

 بدين علّت رانده شده از صحنه                                               

 

 آراز بالتاجی   01.11.2007                                                    
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 با چوب تر به من فارسی ياد دادند                                        

 ز جهل فردوسی ها "سواد" دادند                                        

 شيرينی ی فارسی را به باد دادند                                        

 که به فارسی  فارس را  افشا  کنم                                        

 ريشهً  ظلم ُو ستم  را  بکنم                                         

 

 

 
 

 

 

 

 آراز هر آنچه که گفته خواهد شد                                        

 قبل از موقع نمی توان شاهد شد                                        
 

 www.otay-butay-vetendir.com/ir                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


