پان ایرانیست و تمامیتچی عوامفریبلرین دئموکرات
مئابلیقلری
بیلیندیگ ی کیم ی دئموکرا ت اولم ا مسئل ه س ی داورانی ش و فیکی ر یئتریمه باخیمیندا ن ایک ی اوزلوگو
اؤزوند ه داشیی ا بیلمز .ب و دئی ه جگیمی ز سؤزو ن ن ه اولدوغون و ایفاد ه ائتم ک اوچو ن دئموکراسی
پرینسیبلری نین نه اولدوغونو باشا دوشمه میز لزیم گؤرونور .دئموکراسی یا دئموکراتی )یونانجا
démos

 -δημοκρατία، δήμος،خالق و  – κρατία، kratíaقودرت ،حاکیمیت ،گوج( آنتیک یوناندا

دوغرو و دوزگون خالق حاکیمیتی دئمک ایمیش )بوگون دوزگون دئموکراسی ،رادیکال دئموکراسی،
اساس ی دئموکراس ی دئمکدیر( .بوگو ن دئموکراس ی کلم ه س ی حاکیمی ت بیچیم ی اوچون
ایستفاده اولونار .حاکیمیتین حاکیمیت ائتمه سی خالقدان قایناقلنار )خالقا اساسلنار(.

دئموکراسی مملکت فورماسیندا آشاغیداکی مشخصه لره مالیک اولمالیدیر:
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دئموکراسید ه توپلو م )ایجتماع( اسا س گؤتورول ه ر ک اؤ ز باشینالی ق و در ه بگلی ک آزادلیغی
محدودلشار.
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دئمو )خالق( سیاسی تصمیملری بیرلیکده حیاتا کئچیررلر .یالنیز بیر خالقا عووضو اولنلر او خالقین
تصمی م توتم ا مسئله لرینه قاتیلبیلرلر .بوگونک و دئموکراسیلرد ه "دئم و )خالق(" میلل ت و دؤولت
تابعیتلیگینه عوضوویتلیک دئمکدیر.
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دئموکراسید ا تصمیمل ر اویقولنا ن بی ر جوغراف ی بؤلگ ه وار .اوراد ا خال ق مسکونلشمیش.
دئموکراتیک بیر مملکتین مستعمره لری دئموکراتیک بیر وطندن حوکومت اولونورسالر
دا ،او مستعمره ساییلن ممالیکی محروسه لرده خالق حاکیمیتی اولمادیغی اوچون او
ممالیکی محروسه لر دئمکراسی پرینسیبلرینه تابع توتولبیلمزلر.
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سیاسی نورمالر اوچون ایستر موستقیم )رئفراندوم( ،ایسترسه ده غیر موستقیم )اؤرنک اولراق
سئچیم یولو ایله بیر میللت وکیلی پارلمئنته گؤندرمک اوچون( تصمیم توتما اوصولو وار .بو اوصول
خالق قاتیلما واسیطه سی ایله یاساللشار )قانونیت تاپار( و نتیجه سی قبول اولونار .شخصی
اؤزباشینالیقلر قارشیسیندا خالق کیتله سی طرفیندن دؤولت تصمیملری نین قبول ائدیلمه سی
سیاس ی یاساللشم ا دئمکدیر .دئموکراتی ک سئچیملرد ه ه ر زاما ن قازانا ن و اودوزانل ر اولدوغو
اوچو ن سئچیملری ن خال ق طرفیند ن قبوللو ق گؤرم ه مسئل ه س ی چو خ اؤنمل ی و اهمیتلیدیر.
دئموکراسیده بو قوروپ و سیاسی تشکیلت خالق طرفیندن یئترلی حیمایت اولدوقدا حاکیمیت
دین ج یو ل ایله بی ر گوجد ن باشق ا بی ر گوج ه وئریلمه م ه لیدیر .موجو د اول ن رژیملر ی تأیی د ائدن
ظاهیری سئچیملر دئموکراتیک پرینسیبلره اساسلنابیلمزلر.
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دئموکراس ی مقول ه س ی قودرتی ن زامان ا باغل ی اولماس ی دئمکدیر .خال ق حاکیمی ت فاز ی نین
سورج ،مد}ت و داوامی نین اوزانیب اوزانمادیغی اوزره تصمیم توتمالیدیر.
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دئموکراسیده آزینلیقلرین آییرما یولو ایله آیریلمالری و خودمختارلیقلری نظره آلینماز .گله جک
سئچیمده مسئول شخصلر سئچیم یولو ایله پوستلرا سئچیلرلر.
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میللی دؤلتلرده بیر اوتوریته صاحابی نین نظری ایله سئچیملرین نتیجه سی نین مطابیقت ائتمه
سی دئموکراتیک سئچیملر اوچون فایداسیز ساییلر.

اوسته کی پرینسیپلری نظره آلراق گؤرک مزدک بامدادان آدلی ذات عالی ایران ممالیکی محروسه
سینده میللتلر مسئله سینه نئجه یاناشیر ،اوخویوروق:
" دا ستان ب سیار ساده آ غاز می شود :روز نامه ن گار یک روز نامه سرا سری که نام "ا یران" بر
پیشانی آن نشسته است ،به گمان خود "چیزکی" خنده آور مینویسد و به زبان کوچه
خیا بانی به مردم راه های نبرد با سو سک را ن شان مید هد .سو سک در جائی واژه
ترکی "نGمGنه" )چه؟/چی؟( را بکار میبرد ،واژهای که بر زبان بسیاری از جوانان تهرانی
روان ا ست و ک متر ک سی از آ نان ری شه تر کی آ نرا میدا ند .ه مانگونه که در خیابان های
ت هران روزا نه هزاران بار واژه هائی چون "قارا شمیش" " ،یHر به یHر"" ،آچ مز" و مان ند آن
بگوش میرسد ،بی آنکه کسی از ریشه ترکی این واژهها آگاه باشد.(1) ".
اوسته کی مقاملرا دیققت یئتیردیکده مزدک بامدادان آدلی ذات عالی نین عوامفریب اولدوغو اورتایا
چیخمیش اولر .بیلیندیگی کیمی مسئله "نه مه نه" کلمه سی نین ایشله دیلمه سی دئییل،
مسئل ه فار س دی ل و مدنیتین ه اساسلنمی ش ایستعمارچ ی بی ر سیستیمی ن ایرا ن ممالیکی
محروسه سینه حاکیمیت ائتمه سی ،بو حاکیم سیستیمین ایران ممالیکی محروسه سینده کی
فارس اولمایان دیل و مدینت صاحابلرینا دئموکراسی پرینسیپلرینه اویقون میللی و مدنی حق
قاییل اولوب اولمادیغی یوخسا اونلری باشا دوشمه دیکده اونلرا حیقارت ائده رک اؤزلر ی ده اؤز
دیللرینی باشا دوشمور دئیه تورک دیلی نین چتین و یاراماز بیر دیل اولماسینی یئنی
یئتمه اوشاقلرین ذهنیتینده تورک دیل و مدنیتی علیهینه منفی تأثیرلرین یارادیلماسی دیر)(2
تهراند ا بی ر چو خ تورکچ ه کلم ه لری ن خال ق ایچر ه ایشلنم ه س ی ب و کلم ه لری ن هانک ی دیلدن
اولدوقلرینی بیلمه دیکلریندن ایلری گلن بیر مسئله دئییل - ،تهرانداکی تورک توپلومونون اؤز دیل و
مدنیتلر ی یاسا ق اولدوغون ا باخمایارا ق  -حاکیمی ت دیل ی نی ن قیراغیند ا ایست ر ایستم ز اؤ ز آنا
دیللرینده ده دوشونمه لریندن ایلری گلن بیر مسئله دیر .مزدک بامدادان گئنه ده یازیر:
"دنباله داستان از آن نیز ساده تر است :سامانههای اینترنتی وابسته به نژادپرستان جدائی خواه با
شتابی باور نکردنی سخن از "اهانت وحشتناک و جنایت فرهنگی شوینیسم فارس در حق ملت
تورک آذربای جان" میران ند و آ تش بز یر هیمهای میگیر ند که بدنبال سرکوبها و
خوارشماریهای دهههای گذشته در دل دانشجویان ترکزبان انباشته شده است(1) ".
اوست ه گؤروندوگ و کیم ی فار س راسیستلر ی و اونلری ن قویروقلرین ا فاشیستلی ک داه ا یئت ر دئمک،
نژادپرستلیک کیمی قلمه آلینار .آنجاق جومله سونا چاتمادان آذربایجان اؤیرنجیلری نین حاکیمیت
طرفیندن دؤیولوب ازیلمه لری و خار ساییلدیقلری قلمه آلینار .بئله لیکله بو ازیلمه لر ،دؤیولمه لر و

خار ساییلمالر پان ایرانیستلرین خیالی ایران میللتی آدلندیردیقلری میللتین بیر ترکیب حیصصه
سی کیمی قلمه آلینیر )کئچمیش یوز ایلده تورک ائتنوسونو بو عوامفریبلیک یاناشمالری ایله
آلداتماغا چالیشمیشلر( .گئنه ده اوخویوروق:
"در این میان خواستههای انباشته شده پایهای )مانند آموزش به زبان مادری ،پرورش و گسترش
فره نگ ،آئین ها و بویژه کی ستی آذربای جانی( جائی برای دم زدن میاب ند و پارچه نو شتهها از
پر خاش به روز نامه ا یران فرا تر میرو ند و دی گر خوا ستههای آذربایجانی ها را ن یز دربر
میگیرند.(1)".
اوست ه ک ی عیبارتلر ه دیقق ت یئتیردیکد ه کئچمی ش یازیلرد ا راسیستلیگ ی بلل ی اولمو ش مزدک
بامدادان ذات عالی نین آذربایجان میللی فعاللرینی "نژادپرست" آدلندیرماسی اؤز سؤزو ایله
دئییلیرسه " ،روزنام ه ایران" قازئتین ی کؤلگ ه د ه بوراخارا ق آذربایجا ن میلل ی فعاللر ی نی ن اؤز
میللی و مدنی ایستکلرینی مطرح ائتمکلری فارس راسیستلری و یانچیلرینی ناراحات ائتمگه
باشلمیشدیر دئیه دوشونمه لی ییک .گئنه ده اوخویوروق:
" . ..ا ین و لی ه مه دا ستان نی ست .نژادپر ستانی که چ هره ز شت خود را پ شت واژه " هویت
طلب" پنهان میکنند با همه نیرو به میدان آمدهاند تا از این آب گل آلود ماهی خود را بگیرند .در
دو روز گذشته بیش از سیسد نامه از این گروهها بدست من رسیده که خواندن برخی از آنان
جز شرم و افسوس چیز دیگری برنمی انگیزد ...... ...همان کسانی که هم میهنان ارمنی را
با زشتترین واژه ها مینوازند ،...،همان ها که با نژادپرستی لگام گسیخته خود هر آنچه را که
"ترکی" نبا شد بزیر آفند میگیر ند ،همانها که بی شرمانه بر سر گور ستار خان میرو ند و خاک
پاک این بزرگمرد تاریخ ایران را با رنگهای پرچم یک کشور بیگانه میآلیند(1)"،
مزدک بامدادان ذات عالی نین آذربایجان میللی فعاللرینی نژادپرست آدلندیرماسی و اونلرا "از آب
گل آلود ماهی خود را بگیرند" دئمه سی بو ذات عالیده آذربایجانلیلر علیهینه صاحیب اولدوغو
دوشمنلیکد ن سونر ا د ا بی ر شئ ی لر ی ایفاد ه ائد ه بیل ر می ؟ دئمک  ،دولییل ی اولرا ق مزدک
بامدادان ذات عالی نین دئدیگینه اساسا’ آذربایجان میللی فعاللری اؤز دیل و مدنیتلرینه ال تاپماق
اوچون فارس راسیستلری و تمامبتچی قووه لریندن اؤز صفلرینی آییرماق مجبوریتینده قالمیشلر
ایفاد ه س ی سرگیلنمی ش اولر .راسیس ت و فاشیستلرد ن اؤ ز صفلرین ی آییر ا بیلم ک ه ر بیر
بیلینجلی و شعورلو توپلومون میللی و مدنی وظیفه سی ساییلمالیدیر .آنجاق مزدک بامدادان ذات
عالی نین "شرم افسوس" مسئله سینه گلدیکده تهرانداکی اینتیظامی قووه لرین حیمایتینده
ارمنی داشناکلر ی داشنا ک اونیفورملری ایله "مرگ ب ر آذربایجان" دئمکلری و بو مسئله
اوزره آذربایجان مطبوعاتیندا ارمنیلرین دغلکار صیفتلرینی آیدینلیغا
قاویشدیرماغا چالیشماق و تاریخی مسئله لره یئر وئریلمه سی
بلکه ده نظرده توتولور دئیه دوشونمه لی ییک .بازتاب سیته سینه
گؤندریلمی ش عکسلرد ه ائرمن ی داشناقلرین ی داشناق
اونیفورماسیند ا گؤرم ک اولر  ،ب و عک س محس ن رضایی
باشچیلیغینی ائدن بازتاب سیته سیندن آلینمیشدیر) .(3تاریخده ائرمنی داشناقلری نین جنایتلری
اوزره اوخویوروق:

" داشناكهاى ارمنى "مظلوم" نمايى مىكنند .اين ملت "مظلوم" در اوايل قرن بیستم  ،شخصا در باكو،
در شماخى ،در قو با و در دي گر ن قاط ت عداد بى حد و ح سابى از آذربايجان یان را ك شتار ن موده ا ست.
قتل عام ها در سالهاى جنگ جهانى اول با وحشیت بیشترى ادامه يافت و آذربايجانیان به صورت
جمعى در معرض كشتارهاى فجیع ارمنىها قرار گرفتند .با ورود ارتش تركیه امنیت خلق آذربايجان
تامین شد .در د هه آ خر قرن بی ستم ن یز ار تش ارمن ستان جنگى ا شغالگرانه در قرا باغ و بخ شهاى
پیرامون آن را آغاز كرد .مانند بسیارى از شهرهاى آذربايجان ،در شهر خوجالى نیز فجايع دهشتناك
و غیرقابل تصورى بوجود آمد .اهالى شهر به طور جمعى قتل عام شدند.(4)".
دئم ک ب و واقعیتلر ی ائشیتمگ ه قابیلیت ی اولمایا ن ذا ت عالیل ر ایجتماع ی مسئل ه ل ر اوزر ه گر ک قلم
وورمایالر .آنجاق ندن مزدک بامدادان آدلی ذات بو مسئله لر اوزره اؤزونو یورور دئیه بو مسئله اوزره
دوشوندوکد ه فار س راسیستلر ی طرفیند ن مشروط ه سردار ی کیم ی قلم ه آلینا ن و ستارخانی
اتاب ک باغیند ا دیزیند ن گوللگ ه باغلیا ن یئپریم جلدی ن حرکتلر ی بی ر داه ا مزد ک بامدادان
داورانیشلریندا سرگیلنمیش اولر .بیلیندیگی کیمی یئپریم مشروطه سرداری دئییل ،هدفلی بو
حرکته قوشولموش ایدی .آذربایجان فداییلری تهراندا قاجار ایستیبدادینا غلبه چالدیقلریندان سونرا
حاکیمیتی فارس شوونیستلرینه تحویل آلماق اوچون آذربایجان مجاهیدلرینی خلع سیلح ائتمکده
اؤز رولونو اویناماغا چالیشمیشدی .گئنه ده اوخویوروق:
"...اینها همه توش و توان خود را بکار گرفتهاند تا این داستان را به "قوم فارس" و پان فارسیسم پیوند
دهند  ،به همان جانور ترسناکی که تنها و تنها ساخته و پرداخته پندار بیمار و روا ن žپریشان خود
آن ها ا ست! برا ستی ا گر ری شه خوار شماری آذربایجانی ها و ز بان تر کی در "پانفارسی ست" بودن
جمهوری اسلمی است ،ریشه سنی ستیزی ،یهودی ستیزی ،بهائی ستیزی ،مسیحی ستیزی
و بیش و پیش از هر چیز "زن ستیزی" این رژیم تبهکار را و همچنین ستیز آن با آزادی و اندیشه و
دانش و پیشرفت را در کجا باید جست!؟ اینهمه دشمنی دینفروشان )و بویژه گردانندگان روزنامه
ا یران( با نماد های م لی ایران یان ،با نوروز ،چهار شنبه سوری ،ی لدا ،مهر گان ،تار یخ پ یش از ا سلم
و  ...سر در کدام آبشخور دارد!؟")(1
اوسته کی ایفاد ه لرد ه مزد ک بامدادان آدلی ذاتین ماهیت ی داه ا د ا آیدینلشیر .دئمک  ،او فارس
راسیستلریندن دیفاع ائتمکله آذربایجان میللتی نی روانی آدلندیرماغا چالیشیر .آنجا ق ایسلم
دونونا بورونموش فارس شوونیستلیگی و راسیستلیگی نین ایسلم آدینا اوینادیقلری رولو
گؤرمزدن گلیر .مزدک بامدادان آدلی ذات گئنه ده یازیر:
" یک روز نامه فار سی ز بان بر فره نگ و ز بان آذربایجانی ها ،یا آن گونه که نژادپر ستان میگوی ند "تورک ها"
تاخته ،پس ا ین جن گی م یان فار سهای ستمگر و ترک های ستمک شیده ا ست ،آف تاب آ مد ،دل یل
آفتاب!!! آیا بیخردی و پوک مغزی را مرزی هم هست؟" ).(1
مؤلیف اؤزو ده فارس راسیستلیگی و پان ایرانیستلیک علیهینه اوزون کئچمیشدن آذربایجان میللی
فعاللری نین فعالیت ائتدیکلری نی و یازیلریندا آذربایجان میللی فعاللری علیهینه قلم ووردوغو
اوچون تانیق اولدوغونو قبول ائتمیش مقامدا ) ،(6 ، 5.1 ، 5آنجاق نه اوچون بو مسئله نی یالنیز
"روزنامه ایران" گونده لیگی ایله اساسلندیرماغا چالیشیر مسئله سینه گلدیکده بو ذات عالی
نین عوامفریبلیگی اورتایا چیخمیش اولور .مزدک بامدادان گئنه ده یازیر:

"اف سوس و در یغ که دیوان گان نش سته بر ت خت فر مانروائی در ا یران کار ا ین سرزمین ک هن را به جائی
ر ساندهاند که کیان آن به بادی به لرزه میاف تد و هر فرو مایه تازه از راه ر سیدهای خود را در
جایگاهی میبیند که آینده این آب و خاک را به چالش بگیرد و همآورد بجوید!")(1
اوست ه گؤروندوگ و کیم ی اؤزون و "با ل مایه)شوونیست(" آذربایجا ن تورکلرین ی "فرومایه" آدلندیران
شوونیست ایرا ن ممالیک ی محروس ه س ی نی ن کئچمی ش  1000ای ل تاریخیند ن هئچ ن ه بیلمک
ایسته میر .بیلیندیگی کیمی کئچمی ش  1000ایلده آذربایجان تورکلری ایران ممالیکی محروسه
سینه حاکیمیت ائتمیشلر .دئمک تازا یولدان یئتیشمیش بیریسی بو ممالیکی محروسه ده وارسا،
او دا ایران ممالیکی محروسه سینده ک ی فارس راسیستلیگی و نژادپرستلیک مقوله سی
دیر!
"تنها در کشوری مانند ایران است که روزنامهنگاری  ...دستانش را در نوشتن آزاد بگذارد و لختی
نیز به این نیندیشد که آوردن تنها یک واژه در روزگاری که دشمن گرداگرد خانه را گرفته است،
بهانه بدست نژادپرستان جدائی خواه میدهد تا دست در دست دینفروشان رقص مرگ را بر سر
پیکر نیمه جان ایرانزمین آغاز کنند(1) ".
گؤروندوگ و کیم ی فار س فاشیستلر ی و راسیستلر ی خیال ی دوشمن مقول ه س ی ایل ه اؤزلرینی
قودرتده ساخلماق ایسته ییرلر .یئری گلمیشکن سوروشمالی ییق - :دوشمنلیک نه اوچون؟ نه
اوچون میللیتلرین اؤز دیل و مدنیتلرینده اوخویوب یازیب یاراتماقلری پان ایرانیستلره دوشمنلیک
حئسا ب ائدیلیر؟ ب و یاناشمالرد ا باشق ا دی ل و مدنیتلر ی فارسی ن الک ن دیلیند ه میلل ی و مدنی
باخیمدان قتله یئتیرمک مسئله سی آماج اولونموش دئییل می؟ گئنه ده اوخویوروق:
"  ...سو سکها ،دینفرو شان و نژادپر ستان ا یران ستیز ه ستند که د ست در د ست هم ک مر به
نابودی ک یان و ه ستی ا ین سرزمین ب ستهاند ،سو سکهائی که ه مه ویژگی های آ مده در روز نامه
ایران ،برازنده هر دو گروه آنهاست(1) ".
اوست ه گؤروندوگ و کیم ی "ایران" قازئت ی کاریکاتوروند ا بؤج ک و دانیشماق ل آذربایجا ن تورکلرینی
"سوسک" دئیه قلمه آلدیغینا باخمایاراق ایسلم حاکیمیتینه پوزیسیون پان ایرانیست ،تمامیتچی
و راسیست قووه لر آذربایجان میللی مسئله سی ایله مشغول اولنلر علیهینه کئچمیشده "پان
تورکیست" دئی ه ایشلتدیکلر ی ایفاد ه لر ه "سوسک" کلم ه سین ی د ه آرتیرمی ش مقامد ا یئر
آلیرلر .بودور دیل و مدنیتلره سایقی ایله یاناشمایان فارس دیل و مدنیتینی اساس گؤتورموش
راسیستلرین اینسانیت مقوله لری!
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