
سحر.م      راني در ا»ی طلبتيهو« و مشکل یاسي سی زندانیآزاد    
 

 
 

ـ: توضيحی در ارتباط با تصوير   
  هاستی با عثمانی صفولي ، به گمانم نشان گر جنگ شاه اسماعري تصونيا
 نهگاي بی در برابر ترکان عثمانراني ای ارضتي ست که از تمامیري دشمن فرو رفته شمشنهءي که به سري شمشنيوا

ـ.  کرده استیدفاع م  
 ی وارداتی هایدئولوژي بر انواع اهي زدن و با تکی طلبتيحرف از هو» عنصرُترک«و به نام »ترک «  به نام پس

 ی شوخکي به شتري هم وطنان آنان جدا کردن بهءي ما را از حساب بقیجاني آذربا و وطن پرسترتمندي غانيرانيحساب ا
 ِ تي تواند به وضعی ماني حکومت مالحط اوضاع آشفته ء دستپخت دوران منکير  است که تنها دهي شبزيتمسخر انگ

ـ. چنانکه شده است بدل شود کيتراژ  
 ني ، چندهي حوزه داني باشد و مذهب کار مالختهي فرهاستمداراني کارساست،ي و آرام که سکي دموکراتشرايط  کي در

ـ.  آورندی فراهم نمراني ملت ای برایتار کنند و گرفی نمداي پداري خريی های دعوني و چنیسخنان  
................................................................................................................................ 

  ، بعداما
   خبرکي هي حاش در

 
 بود جاني اها آذربایراني جوانان ا شدن چند تن ازی و در ارتباط با زندانشي سال پکي مربوط به خبر

ـ. انددهي نام»ی طلبتيهو« که خود آن را يی و به واسطهء کوشش هایاسي سی هاتيخاطر فعال  
 روزگار آشفته ، ني ست که در ایهم دستپخت کسان»  طلبتيهو« و  »ی طلبتيهو« واژگان ني االبته

 خاص خود هستند تا از آب گل کير و تئوکيدئولوژي ای و بهانه هازهاي ساختن دستاویدر جستجو
 و یاسي و سی شدهء اجتماعراني وی ها و مصب هالي در مسیني سالهء استبداد دی که حکومت سیآلود

 ی و رونقندي خود را بگشایاسي و مطبخ سرندي منافع خود را بگی به راه انداخته ماهراني ای و ملیفرهنگ



 خود، بر سر سفرهء مسائل یدافعان و فرمانگزاران خارجبدهند و اجاق خود را پر دود کنند و همراه با م
ـ.  چرب کنندیلي و سبشي و رنندي بنشی و قومیبه اصطالح مل  

 
 نشده بوده است و هرگز دي تهدیراني ای داخلیروي نچيي هی هرگز از سوانيراني اتي دانست که هوديبا
 خود رابه یراني اشاونداني اقوام و خو آن گروه ازاي گروه ني ان،ي سرزمني آن بخش ازمردم ااي بخش نيا

 هرگز راي بوده اند زده متهم نکریراني اگري آن قوم داي قوم ني آن بخش و ااي بخش ني از اتيسلب هو
 خي و در طول تاردهي هم وطنان خود ندی از سودي دار خود را در معرض تهدشهي و ریراني اتيهو

ح نبوده است و اگر بوده است همواره در برابر  مطری مسئله اني اصوال چنني سرزمنيپردامنهء ا
ـ. یراني از هم وطنان اش آن بخاي بخش ني بوده است و نه در برابر اگانگاني و بیدشمنان خارج  

 
 شده است که ی به جد مطرح می تنها در روزگارانراني ، در اتي حفظ هوی برای و نگرانی خواهتيهو
مثال در روزگار .  کشور بوده اندني ای ملیوارهاي دختنيو ر و درحال فرراني پشت دروازهء اگانگانيب

 هجوم راني به اود تازهء خني گرد که به نام داباني بی در روزگار حملهء شوم عرب هاايحملهء اسکندر 
ـ. غماگري ترکان يی سلطه جواي مغول ها تاتارها زي و خونری وحشليآوردند و در روزگار حمله قبا  

 
 ني حفظ ای شده است و کوشش آنان برای طرح مانيراني ای براتيمسئلهء هو يی دوران هانيدرچن
 ی ثبت است وشاهنامهء فردوسني سرزمني اخي در تارانيراني ایخي و استمرار تاری و فرهنگی ملتيهو
 تيهو« امروز یاسي نوخاستگان سني به قول ااي تي حفظ هوی کوشش هاني نمونه از اکي تنها یطوس
 ی نکته اشاره منيتنها به ا. حث دامنه دار است و قصدوارد شدن به آن را فعًال ندارم بنيا.  ست»یطلب

 پردازانه و هي نظریشداوري پکي امروز برخوردار از یاسي در فرهنگ سی واژه انيکنم که چن
 و در بوق و ه ، مطرح شددي ، چنانکه افتد و دانیاسي سی های است و به قصد بهره بردارکيدئولوژيا

ـ. شودی مجي و ترودهي دمراني رنگارنگ و سوپرمدرن معاصر در ایغاتي تبلیاکرناه  
 
 که یلي اصی آرمان اجتماعچي ندارد واز هی و ملی فرهنگقي خاستگاه عمچي ست و هی اصطالح جعلنيا
 که اهل فن ی و تا زمانی تا اطالع ثانوني برد، بنا بر ای نمهي داشته باشد ، ماراني ملت اخي در تارشهير
 شهي نداده اند و از رحي درباره چند و چون آن توضقًاي دقیراني اخداني دانشواران جامعه شناس و تاریعني

 آن را به ِجّد نگرفت و دي بای پرده برنداشته اند مدهي اصطالح نورسنيو خاستگاه و نژاد و رنگ و خون ا
 در هشتاد نود یخ شورو سرهءي روسکيدئولوژي ای که زّرادخانه های از اصطالحاتیاريهمچون بس
»  سرنوشتنييحق تع» « الملهريکث «رانيامثل ( دادي رواج مانيراني ااني ساخت و می مريسال اخ

 ني ، ا)و امثالهم»  خاوری خلق هالسوفي فايشاعر «»رانيملل ساکن ا «»راني ایخلق ها» «خلق«
 ی کرد و در گفتمانهایلق تی مشکوک و وارداتدي بای را هم م»ی طلبتيهو« و » طلب تيهو«اصطالح 

 قرار نداد جي رای های بازاستي و سی ورزاستي و آن را ابزار سدي نبخشی به آن اعتبارجي رایاسيس
 وستهءي وابسته و پی هاتي و سایالتي تشکی سابق همچنان در ارگانهای از چپول هایاريهمچنان که بس(

ـ.!)  مشغولندی مفهوم وارداتنيخود به رواج و جا انداختن ا  
 که حاال ستندي نیتي هوی که بوده باشند مردمان برهي عشاي لي ااي گروه اي از هرقوم راني ملت ارايز

 اصطالح ني طلب کنند و اصوًال از ایخود را از کس»  ربوده شدهءتيهو «اي»  گم کردهتيهو«بخواهند 
 به مردم اهانت یو ساخته شده بیاسي سی های دعوی بردن برخشيکه صرفًا به جهت پ» مفهوم «نيو ا
ـ.  استنجانبي البته نظر اني شود و استهي در آن نگرکي رسد اگر نی به مشام مزي نرانيا  
 

 خبر هءي در حاششي سال پکي مطلب کوتاه که من حدود کي درج ی ست برای فوق مقدمه اادداشتي اما
 از مسائل مهم یکينان  را همچاداشتي نياز آنجا که مضمون ا. نوشته بودم»  طلبتيهو« چند یريدستگ

 از ی گهگاه ، برخه وعده داده بودم کشي دانم و از آنجا که مدت ها پی مراني ایاسي و سیمبتال به اجتماع
 آن اي تي ساني ای های آن ادعا ، در صفحهء مربوط به نظر دهاي مطلب ني را که درکنار ايی هاهيحاش



 به عهد، دوستداران را به خواندن یحکم وفا اوراق درج خواهم کرد ، به ني نوشته ام در همتيسا
ـ. خوانمی فرا مري زادداشتي  
 

.  کرده استی حکم می شفاهاني و بيی سخن روای نوشته شده همچنانکه حال و هوالهي و پلهي شی و بساده
  ـ. ست و بسی بد هرچه هست اظهار نظراي خوب نيبنا بر ا

.............................................................................. 
 
 شدن به اصطالح ی و زندانري در بارهء دستگی مقاله اهءي ست کوتاه که درحاشیادداشتي مطلب نيا

 ی درج منجاي داده شد مجددًا در همحي که توضی نوشته شده بود ، و به دالئل»ی آذری طلب هاتيهو«
:شود  

...................... .......................... ............................ 
 اصل ني باشد ای و افکارش زنداندي به خاطر عقاراني و به خصوص در ااي دنی کجاچي در هدي نبایاحد
  ـ. ستیاساس
و .  انسان گراستکي حکومت دموکراتکي به ازمندي جامعه نی اصل اساسني به اافتني دست ی برااما
 اني مشترک مالتي و حاکمهي فقتي والیني، مگر آنکه بساط حکومت د برقرار نخواهد شد ی حکومتنيچن

 مجوش درهی و مهره هاچي مدرن که به پی و خودفروشان تکنوکراسی جاهل سنتانيو اوباش و بازار
  شود و بر اساس قانون، قدرت دهي برچراني او بدل شده اند ، در ایاسي و سی اقتصادني و ماشینينظام د

) انهيتيو گ  [Temporel [ی جهاننيا ونه ( می    تي تربی و اخروینيد اموریاز دست صنف مال که برا 
 ی شوند تا به شغلده پوش به مساجد و مقبره ها فرستاني شکمبارهء آزمند نعلی و مشتدي آرونيبشوند 

ـ!  آن ساخته شده اند یبپردازند که برا  
ـ!  کندی تواند آن را نفی نمیفي انسان شرچي است و هراني در ای شرط اول هرگونه تحولنيا  
 ري آنان، ناگزی آزادی و آرزواني زندانني با خانوادهء ای سطور ضمن ابراز همدردني اسندهءي نواما

ـ.  طرح کندنهي زمني را در ایقياست که حقا  
 

 یعني پان تورک شناخته شده کي ی به رهبر»قيوارل «یستي آن است که دار و دستهء پان ترکقتيحق
 وندي پیني نظام سرکوبگر دني با ای ، بد جورري وشش هفت سال اخستي ، در بأتي جواد ه دکتریآقا

ـ.  نظام مربوط بوده اند کيدئولوژي و مسائل ای اهي و پای فکری هااستيداشته اند و باس  
 سمي با پان تورکیاسي اسالم سسمي و فوندامانتالیستي پان اسالمیدئولوژي ااني می نوع اتحاد ضمنکي رايز

ـ. برقرار بوده است  
ـ.  بودراني از اسالم اشي و فرهنگ پخي تاردني ، کوبسمي و پانتورکسمي اتحاد شوم پان اسالمهدف  
 را در سر ی اسالمري غیراني کامل و حذف عناصر اونيزاسي قصد اسالمیاسي سسمي با پرچم اسالممالها

ـ.  بودندازمندي نمسي به نفع اسالمراني اخي تارفگراني رو به تحرنيداشتند و ازا  
 ني دانند و در ای مراني اخي پان تورک ها هم که همواره خود را دشمنان گذشتهء فرهنگ و تارانيآقا
 ی هستند ، داوطلب همکاری آتاتورکهءي ترکی ها و پان تورک های عثمانکيدئولوژي بر اراثي منهيزم
ـ.  شدندراني و فرهنگ اخي تاربي پروژهء تخرنيدر ا  
 حزب ی مرکزتهءي هم صاف از کمراري به نام ناصر پورپی و دروغ کرداربزني فرهءيمايب موجود کي

 شرکت یراني شدهء ضد ایزي پروژهء برنامه رني در اناني همراه با اايتوده سردرآورد و به موازات 
ـ. کرد  
 شد و ی مني تأمی نظام اسالمیتي امنی هارهي دای از سومًاي بودجهء آنان مستقني شبکه ها و تأمني اتيهدا

ـ. سال هال دوام داشت  
 که با بودجهء عرب یانيراني متعدد پان عرب ها و ضد ایکتاب ها.  شدفي تألیخي متعدد تاری هاکتاب
 ی هااحرفي »سميپان فارس «اي»  فارسنزميشو«  شده بودبه نام مبارزه بافي فارس تألجي خلهي حاشیها



 و کاغذ یشارات که صاحب انتیراري شد و پورپی میسي نو ترجمه و مقدمهلي قبني ازیگريدهان پرکن د
ـ.  کردی معيمفت وزارت ارشاد بود آنرا چاپ و توز  

 شد ی در آن آموزشگاه برقرار ماي دانشکده ني بود که در ای و سخنرانی جلسات به اصطالح فرهنگبعد
 ژهي واستي ستيتحت حما نظر و ري البته زیراني ضد اداتي تولني اني ومترجمسندگانيو به اصطالح نو

 »سميرانيپان ا« و »یستم مل« کردند و از ی ها می سخنراناني دانشجوی آزادانه براژهي وی هارهيو دا
 نيکفر و زندقهء دکتر زر« و»  دکتر افشارتيجنا« و »ري کورش کبانتيخ«و » ظلم رضا شاه« و

ـ.  دادندی م داد سخن ها»ی ابوالقاسم طوسسميني فمیضد زن بودن و آنت«و » کوب  
 ترک پرورده که فتهءي ترک شی آقاني همالنهي رذی فرهنگاستي سني کوشندگان چنني از مهم تریکي

که البته در زمان شاه . بودأتي دکتر جود هی آقایعني ، ندي بی را مرانيسال هاست خواب تکه پاره شدن ا
ـ.  کرده بودیر همکارژيم پيشين نيز با ی چون دکتر ساعدیهم بنا به گفتهء آزادگان  

 ـ که کامال ی به واسطهء عشق به زبان مادرزي نی هاشان آگاهانه و برخیلي خانيقي رو وارلني ااز
 از یبيترک (»ی پان تورکسزميپان اسالم« وحدت ی شده اند و برایاستي سنيمشروع است ـ آلت دست چن

 کرده و دست نوازش ی هم همراهی خامنه ای علديکارکرده اند و س) های ها و عثمانستي کمالیدئولوژيا
 ها بروز ی است و همه اسناد آن که در مقاالت و نوشته ها و سخنراندهيبه سر و گوش گردانندگانش کش

ـ.  استی انترنت قابل دسترسنيکرده موجود و در هم  
 یي جدای تلخ خودش را به بار آورده و نغمه هاوهءي سرانجام مثهي شجرهء خبني ست که ای دوسه سالاما

ـ. افتهي تازه يی کردن زبان رنگ و نوا و جلوه و جالی زبان و رسمیدر پوشش آزاد  
 بود، سمي به نفع اسالمراني و فرهنگ اخي و تارتي ملفي که هدفش تضعیراني و ضدای ضدملاستي سنيا

 نفاق نهي کرد و زمداري عرب زبان ها بی را در برخی خزعلخي شی امارت خواهیدر خوزستان نوستالژ
 آنها را ی های ها و رسانه ها و حقوق بشر خواهونيزي و تلوهي همسای فراهم شد و پترودالر عرب هاها

زنگ خطر زده .  درگرفت و دست خون آلود آخوند راهم خون آلوده تر ساختیبه کار انداخت و آشوب
ـ.  داشتی قبلنهءي آمد و در کردستان هم که زمشي وضع در بلوچستان هم پنيهم. شد  
 نيکه چند(گراني ودی و زهتابقي و صدأتي هاني آقاني هم شاگردان و دست پروردگان همجانيربا آذدر

 و بازماندگان و ی داران پان تورکراثي میعني)  شودی راهم شامل مدهيآخوند و طلبهء پان ترک حوزه د
 به  ، کهتي در سازمان اکثرسمي و ورشکستگان توده ای ورشهي پی هاینوکران باقروف و فرقه چ

 را به ني و بابک خرمددندي دمشي هاشان را پر باد تر از پپوري اند ، شدهيي ترک گرایاعتقادات نژادپرست
 نمکدان ی مطالبه کردند و برخرانيبوزغوت چسباندند و طلب وصول نشدهء باقروف را از مردم ا

د همدست کردند و  مردمند باخوني کشور و اني اوني را مدستشاني باف راهم که هست و ناوهيشکنان 
 را »راني اري اتحاد جماهلي و تشکراني ای ملت هایآزاد «ی ها هم تقاضای شد و امثال براهنزيقلمها ت
ـ. کردند  
 باشد ــ که خاک ني چندوارمي اند ــ وامدهي روزها فهمني آنها ایتي ابله امنني آخوند ها و متفکرظاهرًا
 را راني سال راه انداخته اند نه تنها ای سني که در ایآتش با ی کرده اند و بازی به سر خودشان میديپل

ـ.  بردروخواهد که ساخته اند فی کند بلکه حکومت آنها را هم به لجنزاریتکه پاره م  
 کي راني اند که ادهي از آنان فهمی احتماًالبرخايگو.  شان افتادهی به قول معروف دوزاراي است که گونيا

 از ی گروهیندگي ، آنهم به نماني دکي از ی آن هم شاخه اني دکيبا  است و یخي و تاری ملتيتمام
ـ.  را حفظ کردراني شود کشور ای نمیني شاخهء دني اانيروحان  

ـ.  شودی تا امروز شده است و مششيداي است که از بدو پني همرانيا  
 

ن درنظر داشتن کل  نشده و بدوراني اهي با شکست قادسرانيا: باشند که دهي است آخوندها هم فهمممکن
 داتي مذاهب فولکلور ها ، فرهنگ ها و خالصهء همهء تولاني آن شامل ادی فرهنگتي و کلراني اخيتار
که .  کردحفظ را راني مثل ای شود کشوری نمني سرزمني سه هزار سالهء ای و فرهنگیخي و تاریمدن
ـ!  باشنددهي فهمدوارميام  



 ی علدي نظام و شخص سني اش همی که مسئول اصلی فرهنگ وی اغتشاشات فکرني راه مبارزه با ااما
ـ . ستي ست ، سرکوب و زندان نیخامنه ا  

آنوقت دست جواد .  همه حرف ها را بزنندباني ، محققان ، مورخان ، ادسندگاني افکار آزاد باشند تا نوديبا
ها سوراخ رارير پرو خواهد شد و پو)  بوده اندهي فقی ولصيکه سالها پزشگ معالج شخص شخ( هاأتيه

ـ.ديموش خواهند خر  
 همهء حرف ها شهي که همهء اهل فکر و اندی آمدن روزگاری برایعني ی روزني به چندني رسی برااما

 به سر مي گردی که باز برمنجاستي است و در اازمندي نی و دموکراسیرابزنند ، کشور به وجود آزاد
ـ. ميعنوان کرد اداشتي ني ای که در ابتدای و به سخنیخانهء اصل  

  پرنده پرواز خواهد کرد؟ني ایپس ک : گفت
دياي بهار بیوقت : گفت  
د؟ي آی بهار می کگفت  
دي پرنده به پرواز درآیوقت : گفت  
ـ. کشور ماستی روزگار ما و تراژدانيراني ای تراژدني او  
 ی ، آرزونراي به خصوص ااي دنی همه جایدتي و عقی فکراني همهء زندانی آزادی براگري دکباري

ـ!  دارمیآزاد  
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