همه درکنارهم ،زیر یک پرچم ،برای ایران
در 25خرداد  ، 1391بیانیه ای ازطرف عده ای ازمیهن پرستاا بتاعانا « دروغ پتردازی
ودامن زد به مسائل تیره های ایرا تنسط صدای امریکا وبی بتی ستی را بته تدک م کتن
میکایم» اناشار یافت وهمانگننه که اناظارمی رفت بازتاب بسیارگسارده ومنفقیت آمیزی در
میتتا هتتم میهاتتا وایتترا دوستتاا دا تتت ومتتنرد تنیتتد همگتتا

رارگرفتتتو و تتی مااستترانه در

ح ا یه آ تعتداد م تدودی ازختند فروخاگتا و تدای طکهتا کته تاهتا نتامی ازایرانتی بتند را
یدک می کشاد وستردرآخنر دیگتری دارنتد نقتاب از هتره کریته ختند بردا تااد وخ تمانه در
برابتترآ من تتف گرفاادو تتدید تتترین حمت ک راعکیتته آ بیانیتته بتتا ادبیتتاتی کتته ختتند یا تتت آنتترا
دارندآغازکرد ندو که باعت یتد دنیتا تاستت استت ازایتن همته نتا س استیو اگرامروزهرایرانتی
آزاده ای خن بگرید حق داردو گننه می تنا باور دا ت که فرزنتدا نتا خکرتی تن آنتا
برای پاره پا ره نمتند متا متیهن ایتن اتین اتد و دنتدا تیتز کترده با تادا ترماا بتاد ای
روبه صتراا  ،ایتن د

تیر استت بتا آ بتازی نکایتدو ایتن تیرریا

رنهاستت ازایتن بیشته کته

خانه اوست نگهداری کرده و هتزارا ستاد دیگرپاستداری خناهتد کتردو آری تیر ،یراستت
اگر ه درزنجیر یا رس با دو ید غرش او امثاد ما ال خنرهاوکراارهارافرساد هتاازاین
بیشتته دورمیستتازدووو اطمیاتتا دا تتاه با تتید کتته ایرانیتتا آزاده و متتیهن دوستتت ایتتن بازمانتتدگا
کنرش ،بابد وفردوسی ن نیا کا ختند ازایتن سترزمین اهتنرایی پاستداری میکااتد وآنترا
همچاتتا سرستتهزوخر وآزاد بتته آیاتتدگا متتی ست ارندو ایتتن ایرانتتی نمتتا هتتا وپادوهتتای استتاعمار
سعی بر این دارند که با ایجاد تاشهای نمی وپراکاد تخم نرتا آب را بته ستند اربابتا ختند
گل آ ند سازند وراه را برای تکه تکه کرد ایرا همنارستازندو ایاتا آ

اتا ازفرهاتد و

تمد ایرا بدوراندونمیداناد که رنهاست این ا نا درهم آمیخاته وتشتکیل یتد مکتت واحتد را
داده اندو امروزنمی تنا درایترا خانته ای را بیابیتد کته ازا تنا مخاکتت تکل نگرفاته با تدو
وهیچگتتاه درستتازما هتتا وتشتتکی ک سیاستتی،ادارای،نظامی،فرهاگی و تتنای مقااتته ومجریتته و

ضاییه مسئکه ای به نا نمیت مطرح نهنده ونیستو ارتش ایرا تشکیل تده از نانتا یتد
یتد هرهاوروستتاا هتتای ایترا و ازکرد،بکنچ،آذری،خراستتانی وگیکتتد ووووو کتته همتته درزیتتر
ید درفش طی رنها ازتمامیت سرزمیای این مرزو بن دفاع کرده انتدو اگر تما تن گرایتا
با تاریخ ایرا بیگانته هستاید حامتا اتد ایترا وعترا را بیتاد داریتدو آنترا متنرد بررستی و
تجربتته وت کیتتل راردهیتتد وازختتند ب رستتید درحا یکتته صتتدا ازنسادعتترب بتتند پتتس ازحمکتته بتته
خنزساا

را ن عرب زبا درکاتاردیگرمرد خنزستاا درمقابتل آ سرستخاانه ایستاادگی

کردندا و را نانا ازا نا دیگرازآذری،فارسی،خراسانی ،کرد و بکنچ ،ر،بخایتاری بیتاری
آنتتا

تتاافاادودرکاارهم بتتدو طتترح مستتئکه تتن گرایتتی بزرگاتترین حماستته هتتای میهاتتی را

آفریدندا درآ کارزارخن وآتش آنچه مد نظر بند ایرا بتند واستاق د ایترا و تمامیتت ستر
زمیای آ و در یکی از نن اار های این تن پرستاا خنانتد

ه بته راستای ایترا

یستت کته

عده ای فارسی زبا کرن پن ا برای حرظ ار نب آ با مه و د اه و ا ن به ا مترد
افااده اندوا و برای همچن کشنری تاریخ عکتی متی ستازندا فتارا زبانتا نظیتر

تت تتن

مجهنرند برای ادامته استاثمار مکاهتای غیرفتارا و پروسته ی استاعماری ختند متدا درصتدد
عکیتتاک تتتاریخی با تتادوووووه ایتتن الطتتائ ک بیشتتاربه تتنک تتهیه استتت واز بتتی ستتنادی وبتتی
ختتردی ننیستتاده آ حکایتتت متتی کاتتد و ارزش پاستتخگنیی نتتداردو خناناتتدگا ختتند ضتتاوک
خناهاد کردودراین مدک ازاین هیل باده سرایی ها که ازمغزهتای عکیتل وبیمتار گننته تتراوش
کرده بسیار دیده و خنانده ایمو حاا سارک و حقارک و ذ تت را بته تایی رستانده انتد کته زیتر
پتتتتتر م ا اهتتتتتی رفاتتتتته وآ را تتتتتز افاختتتتتاراک ختتتتتند متتتتتی داناتتتتتد و اتتتتتین متتتتتی گنیاتتتتتد ه
وووووآذریها،ارمایهتتا وگر یهتتای رقتتازی بتتا هتتزارو یتتد آرزو از ایتترا

تتدا تتدند و و بتترای

رهتتایی از تترایرانی بتتند فر تتاه نجتتاک ختتند را یافااتتد وروستتها بتته کمتتد تتا
عربها،کردهتتتا،بکنچ هتتتا،و ترکماهتتتا درآروزی بتتته دستتتت آورد
وآذریهای خن هخت آذربایجا

تتاافاادووو

تتترایط گر یهتتتا و ارمایهتتتا

ما ی هساادوووو ه رمت بادای فرزند نا خکت که برای ا نا

سک شنروغینرومیهن پرست ایرا زمتین ایتن اتین آرزویتی را داریو یتد انستا آزاده وبتا

رف هزارا بارمرگ را به زیرپر م بیگانه رفان تر یح می دهد وهرگزحا رنیست زیتر
بارایاااد ابدی برودو من نمی دانم ا نا ایرانی که این مرزبن خانه وکا تانه آنتا استت ایتن
تنهین بزرگ را گننه پاسخ می دهادو آیا این مرد سام کشتیده ورنتد دیتده آذری وارماتی و
هتای روا ترار گرفااتد وست س بته پشتت دیتنار

گر ی که سا یا ساد زیر کمه های زا

آهاین رفااد این را برای خند افاختارو نتنعی آزادی متی داناتد ا اگتر تما تن پرستاا

اتین

بردا ای ازآذریها داریدبیاد بیاورید ید بار در ساد ساد  1324ه فر ه دمنکراک آذربایجا
ه بتتته زعتتتم تتتما منفتتتق تتتد نجتتتاک بختتتش آذری هتتتا با تتتد و تتتی ایتتتن متتترد متتتیهن پرستتتت و
غینرآذربایجتتتا بتتتا یتتا خندآنتتتا را فتتتراری دادنتتتد وباردیگردرکاتتتارهم میهاتتتا ختتند تتترار
گرفااد وبه این افاخارکردند نه بته زیتر ستکطه ا اهتی رفتان راو تدای طکهتا و تن گرایتا از
ما میخناهم بیاندیشید و س س پاسخ دهید،ید ایرا پاره پتاره تده بته نرتف ته کستانی استتا
آیتا ایتن تاهتا خناستاه استاعمار گرایتا نیستتا آیتا فکرنمتی کایتد یتد ایترا ما تد و درتماتد و
مساقل برای ماافف آنا درد سرسازخناهد بندا ا هاه ید ایترا تکته تکته تده وازهتم گسستاه
برای آنتا

ابتل هضتم تراستت و درآ

ترایط بهارمیاناناتد همتین ا تنامی را کته تما امتروز

ساد آنا را به سیاه می ز نیتد یتد بته یتد بته زیرستکطه ختند درمتی آورنتدو وبتا ایتن نایجته
مطکتتنب برستتادو ه ترر تته بیانتتداز و حکنمتتت کتتن ه فرزنتتدا گمتتراه ایتترا  ،اگرهاتتنزذره ای
و تتدا واحستتاا متتیهن دوستتای وانستتا دوستتای درو تتند ختتند متتی بیایتتد بیاییتتد ختتند را از
تع هاک ن گرایی وتامین خناست بیگانا برهانیدو بیاید تخم کین را به دورافکاده وبا ات تاد
دوسای وبرادری دست دردست هم دهیم وبسازیم ایرانی آزاد ،آباد و درتماتد را وافاختار کاتیم
به ایرانی بند خنیش کته بتی گمتا ایاگننته متی تتنانیم بته خناستت بته حتق همته مکتت ایترا
یعاتتی همتتا دمنکراستتی ورفتتاه ا امتتاعی و آزدی دستتت یتتابیمو کتته ایتتن مهتتم آرزوی یتتد یتتد
هروندا وبا ادگا این سرزمین استو
پاینده ایران
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