
 !"تجزيه طلبی"و تئوری  "تربيت ايرانی "شکست انديشه 
  

  ابراهيم فرشی

ها را با خودمان  ترکممکن شد،  قتايو اگر حق ميهر حال به فکر کردستان خودمان باش  در ديما با"
 یخام است. بلکه به مهربان یاليخ نيمضمحل و منقرض کردن اکراد، چه ا یاما نه برا ميهمدست کن

 ما سهل یکار برا نيو ا یرانيا تيکردن آنها به ترب تيترب و رانين آنها به دولت اساخت عالقهیو ذ
شاهنامه و داستان ، به کنند جاديدر آنها ا یمل رتيغ خواهندیکه م یکسان لذا .هيترک یتر است تا برا

م کنند را هم ک عاقل باشند و طمع یقدر ،یرانيدولت ا نيمامور اگر .شوندیمتوسل م دونيو فر ديجمش
به خرج دهند، اقل  یريالجمله حسن تدب یو ف نديو اجحاف را از سر اکراد کوتاه نما یو دست تعد

کردستان  اليخکه  یبود و روز نخواهد نهيکرد و فارس، خصومت و ک نيباست که  نيمطالب ا
آنها  یرانيجنبه اکه  ديما اسباب زحمت نخواهند شد و شا یبرا رانيا یهاکرد رد،ي، قوت بگمستقل

مثل سابق باشد  ،یرانيا نيمامور هي. اما اگر روميبه ما نرسد بلکه منتفع هم بشو یبيآس چيغلبه کند و ه
کتاب ( .است کيمخاطره نزدبنده،  دهيما، کردها را به حال خود بگذارد، به عق یديو بعالوه الق

  )پورونيهرمز هما,افشار رجينامه ذکاء الملک به اهتمام ا استيس

فکری  شالودە  تزی را فورموله کرد که ،نخست وزير رضا شاە ) ١٨٧٥-١٩٤٢(ی فروغیمحمد عل
کر، تئوری و ايدئولۆژی تبديل وعی فبه ن را تشکيل داد! ايرانی بودن ن "ايرانی"دولتمردان و نخبگا

 ت ايران" که تا آنزمان معنا. "ملالت تقدس به خود گرفتح شد و پنداشته ، ابدیمتغيير ی. جغرافياشد
" . "زبان فارسیی" و پان ايرانيسم بيرون آمدناسيوناليسم  "ايران ، کشف  شد و از آن نداشت و مفهوی

"مذهب   .رسمی و مسلط ارتقا يافت، به زبان يکی از زبانهای موجود در کنار ديگر زبانها بود که
اسی گنجاندە ون اسعنوان "مذهب رسمی" در قان به ،را شامل می شدشيعه" که باور بخشی از مردم 

رافيا نبود. در تاريخ و جغ  نامی از آن که گرديد، "ايران" و جزئی از شناسنامه کشوری بنام شد
تنها ابعاد سياسی و نظامی نداشت، بلکه کودتا عليه همه مظاهر  ،کودتای رضا شاە و نخبگان وابسته

  شدند. آيينی و هويتی ديگران بود، ديگرانی که بکلی از صحنه "رسمی" حدفملی و 

همانطور که آنان اولين مخالفان تشکيل  بودند،کردها  زە کردن اين سرزمين،اولين مخالفان سانترالي
 بر تزيا بنا ،از سر راە برداشته می شدندمی بايست  بودند. کردها يا نيز جمهوری اسالمی ايران

هل تر" بود تا برای ايرانی ها" س، که بر طبق نظر فروغی، فروغی "تربيت ايرانی" می گرفتند
نابودی همه  ترکها. ترکها بعداز تشکيل جمهوری ترکيه که به ياری کردها صورت گرفت، کمر به

ندن کردها ابداع کردند و او در اين رابطه صيغه "ترک کوهی" را برای شناس ظواهر کردبودن بستند
" ذی  هم شاە  منقرض نمودن کامل کردها را در دستور کار خود قرار دادند، اما فروغی و رضا

    را پيش بردند.سرکوب  هم در دستور کار خويش قرار دادند وعالقه ساختن کردها به دولت ايران" را 

يی اصيل خواندن کردها و آريا راە پر پيچ و خمی گذشت. تز آريايی بودن از"تربيت ايرانی" کردها 
روغی پررنگ جلوە می کند، در تز ف"غيرت ملی" که  . ی هافروغ اندريچهای شد برای ورود به جه

ميهن بود، چرا که در طول تاريخ  انسان  زمين، زادگاە و منطبق بر حس و درک و نگرش کردها از
 "غيرت پاسداری از ميهن"نيشتمان" جزو و گاە بودە و از آن پاسداری کردەوابسته به زمين و زاد کرد

رانی" به جای "غيرت ملی کرد" بود، ملی" بود. اما هدف فروغی و دوستانشان  جا انداختن"غيرت اي
  که در اين راە موفق هم شدند.

 و و حاکميت شاهنشاهی پارس بود تاريخ، اتنيک، فرهنگ، زبان، ادبيات، هنر بازتابايرانی" "غيرت 
به درون جامعه کردستان تزريق ها  رسانه ادبيات و ستم آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر،سي از راە

 می توان کرد  نخبگان ديدگاە سياست احزاب و ادبيات، ، هنر،سرودها ،اشعار رد که آثار آنرا  شد،
 تدريس می شد و مدارس دينیدر  در کنار قرآن حافظ ديوان .  شاهنامه، گلستان و بوستان، بازيافت



از هر دو سو "دينی و ملی" در معرض تهی شدن از خويشتن خويش قرار می  محصلين اين مدارس
   گرفتند. 

  (فردەوسی) دهيم دشمن به فرصت كه مبادا  /دهيم كشتن به تن همه دبيايي
ی نيشتمان يدان لهمه رهوه من) ر و ماڵ و گيانسهقوربانی  بکه /ڕ   (ه

هر ايرانی از  " ،دان سنگرهای ايران زمين""مرزداران غيور"، "جوانمر در را ميشد " غيرت ملی"
مايش شهرها و مدارس و بنگاە های هنری کودکان و های ن و بر روی صحنه ايرانی ايرانی تر"

، اما منقرض" نمودن اکراد سخن راندەهرچند فروغی در نفی "اضمحالل و  يافت.نوجوانان باز
همانا  ،سياستی که بطور رسمی از طرف خود ايشان و تمامی دولتها و نخبگان پيش بردە شد

ل و منقرض" نمودن، زبان و "اضمحال در راستای ود.باز درون "مضمحل و منقرض" کردن کردها 
ی را بدنبال داشت، پوشيدن لباس ردی زندان و محروميت اجتماعادبيات کردی ممنوع و داشتن کتاب ک

ممنوع گشت و ژاندرم و پليس رضا شاە بزور  در مدارس، ادارات و انظار عمومی شهرها ردیک
ردها در تمامی زمينه ها با دسيون ک، ترادوستائيان می گذاشتنکالە رضا شاهی"شپکه" را بر سر ر

نوعی  ،های رضاشاهی شناسنامهادارە ثبت و احوال در صادرکردن  روبرو شد و حتا  ديتمحدو
برخی  ردها تا بدآنجا پيشرفت کهازخود بيگانه شدن ک. ردها را دنبال می کردازی ملی کسسياست پاک

د و پيوستگی نژادی در کتاب "کردانشگاە استاد  رشيد ياسمیشدند.  رد هويت خود مبلغاز اکراد خود 
  نوشت: او" 

است، هموارە در نقاط مختلف ايران  برومند نژاد ايرانیهای درخت کهن سال  کرد يکی از شاخه <<
های اين درخت مربوط ساخته است، يک  باعزت و احترام زيسته و پيوندهای محکم او را بساير شاخه

ل بخشيدە است. شکی نيست که در سرگذشت هر طايفه و هر قسم سرگذشت تاريخی آنها را بهم اتصا
فردی فراز و نشيب هائی هست. در طول قرون که اين نژاد کهن سال مقيم اين قطعه آسيا بودە اتفاقات 
و حوادث گوناگون براو گذشته است، مکرر اتفاق افتادە که ايران يعنی کانون نژادی کرد دستخوش 

و مرج داخلی شدە است در اين فواصل امراء کرد اطاعت نکردن تطاول بيگانگان يا ضعف و هرج 
اند ولی طغيان آنان محدود بحدود معين و  از آن زمامداران را فريضه خود شناخته سربطغيان برداشته

هرگز عصيان آنها نسبت بقوم و نژاد خود نبودە که بتوان آنرا برای مقصود و وقت معين بودە است، 
اسناد تاريخی ثابت ميکند که وفاداری طوايف کرد چه آنها که در کوهستان  بعکس دليل افتراق شمرد

 اند، نسبت به زاگروس و ماوراء آن بودەاند چه آنها که در پارس و ساير بالد ايران مسکن داشته
 بودە است. کردستان را ميتوان ميدانی دانست که خونايرانی نژاد  خيلی بيشتر از ساير طوايف ايران

در آنجا و برای آنجا ريخته شدە است، از روزی که آمادا(ماد قديم) در برابر قديم و جديد ايرانيان 
تيکالت پيلسر و سارگن و آشوربانی پال ايستاگی کرد و عاقبت ساکنان غرب ايران بر نينوا دست 

رسد يافتند و آشور را برانداختند. کوشش و مجاهدە ساکنان اين قطعه ايران در تواريخ ثبت است تا ب
بروزگار هخامنشی و عهد اشکانی و ساسانی و دورە اسالمی هر ورقی را که از تاريخ برميگردانيم 
ميبينيم صفوف نيروی ايران دوش بدوش ساکنان کردستان کنونی در برابر خصم صف ارائی کردەاند 

ەاند اکثرا" و اين اعداء که گاهی بنام آشوری و گاهی باسم يونانی و رومی و مغول و غيرە پيش ميامد
متوجه اين قطعه از ايران بودەاند و سالطين آشوری و رومی و غيرە هروقت خواستهاند بقلب ايران 
ضربتی جانگزای وارد آورند کردستان را مطمح نظر خود قرار  دادەاند چنانکه آنتوان سردار روم 

و اعتبار اين قطعه  بتخت سليمان و هراکليوس (هرقل) بشيز که همان تخت سليمان است نشانه اهميت
ايران در اقطار داخلی و خارجی تواند بود. در واقع جنگهای ايران و روم غالبا" ميدانش حدود 

  >>.کردستان است

  



های غنی  شاخه دارای هويت ملی کرد بعنوان يک ملت، زبان کردی را که ضمن نفی رشيد ياسمی
همانند محمد علی  ن فارسی دانسته وجزئی از زبا ،است، به مانند بسياری ديگر از نخبگان فارس

ار استقالل طلبی که چرا کردها از ديرباز خواست ،به اين پرسش اساسی پاسخ نمی دهد فروغی
بودەاند و از طبرستانی و گيالنی و با آنان  اگر کردها همنژاد و همزاد فارس ها و همبسته  ؟بودەاند

او" و ند، نوشتن کتاب "کرد و پيوستگی نژادی جدا نبودەا "ايرانيت"خراسانی ايرانی تر بودە و از 
  : چه لزومی داشت بنويسند"تربيت ايرانی" کردها  چه ضرورتی داشت و 

  
دم از دربارە کرد دالئلی ضعيف تر از اين اظهار کردەاند از اين قبيل که کردها در سابق مکرر <<

انيت جدا هستند درصورتيکه همين و از خود سالطين و امراء مختار داشتهاند، پس از اير استقالل زدە
ميتوان اقامه کرد مثل  شکی نيستدليل را دربارە بسی از طوايف ايرانی که در صحت انتساب آنان 

طوايف طبرستانی و گيالنی و فارسی و خراسانی و زمديه و غيرە که همه در يک روزگاری دم از 
  استقالل زدە و از خود پادشاهانی داشتهاند.>>

  
زدن  دم از استقالل" ، ""کردستان مستقل اليخ" حت ياسمی و فروغی به آن اشارە دارندآنچه به صرا

در اين سرزمين جريان داشته و دو تاريخ را رقم زدە  بودە، امری که به درازای تاريخ کهن و جديد
ديگری تاريخ پارس تا به فارس کنونی! در تمامی طول  ، تا به کورد امروز يکی تاريخ ماد ،است
  های که در زير خواهد آمد روبرو بودەايم. يخ اين سرزمين با صحنهتار
  

و  من بينی، گوش و زبان او را بريدمپيش من آوردند.  را کت بسته (پسر دياکو)رتيشوفر<<
چشم  جنگاوران او را به همه داشتم تا نگاه ودر بارگاه زنجيرکشيده . او را بهچشمهايش را درآوردم

کنند و تمام طرفدارانش را در  اکباتان (همدان) بر سر نيزه او را در پس دستور دادم کهخود ببينند. س
  "کتيبه بيستون داريوش"  >>.دار کنند اکباتان بر قلعه

  
ريدن و چشم رويه "کت بستن، بينی و گوش و زبان ب ،از دورە هخامنشيان تا دورە فروغی و تا امروز

شاهان و سالطين نبودە، بلکه نوعی نگاە، فرهنگ، "انديشه"، درآوردن" تنها نيرنگ درباريان و 
و  یمهربان از " هرچند فروغی اولين نخست وزير رضا شاەسياست و رويه  دولتمداری بودە. 

ردها گفته است، اماهم در دورە صدارت ايشان و هم در دورەهای بعد تا به " کساختن عالقهیذ
  نماندە است.از حرکت باز حکومت اسالمی ماشين سرکوب و قتل عام  

  
خواب  ،جان صبح از ترس به شب تا  بود و ، که رضا شاە مهمان اواسماعيل خان سميتقو(سمکو)  

در مهمانی رضا شاە به چوخه دار به او از طرف کردها نرسيد ،  به چشمانش نرفت و گزندی هم
اولين رئيس جمهور  ،ضی محمدردستان بود. قاکی از جنبش های استقالل طلبانه کاو رهبر يبسته شد. 

  برادر به چوخههای آتش سپردە شد. به همراە ،که نخواست خونريزی راە بيافتد حکومت کردستان،
بر سر ميز مذاکرە و  (دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران)عبدالرحمان قاسملو تا رسيدن به ترور 

فتگو با ايرانيان به گجريان  در (دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران)صادق شرفکندی کشته شدن
دست فرستادگان حکومت اسالمی، دهها مبارز کرد فقط از طريق بکاربردن نيرنگ کشته شدند. 

ت را در يادها زندە می کند که داريوش هخامنشی در حق مغان اهمان جناي حکومت اسالمی ايران
  مرتکب شد.  

  
آنها <<ثبت کردە است.  قالتان را در تاريخ شابه قارنا و قتل عام م هرودت مورخ يونانی اين چنين 

بيرون رفتند و با بلند  و از کاخ سر هر دو را از تن جدا کردندبعداز کشتن "گوماتا" و برادرش، 
دنبال آنها در  شوند. مردم به تا با آنها همراه آنها بر روی دست، از مردم خواستند کردن سر بريده

 جانش افتادند، اين کار تا بدانجا پيش رفت، اگر د، با خنجر بهمغی" ديدن" و گذرها هر کجا کوچه
تقويم پارسها با خط  تاريکی شب فرا نمی رسيد، مغها را نابود می کردند. سالگرد اين مغ کشی در



روز مغ کشان مشهور است. در  به که است و آنها اين روز را جشن می گيرند، قرمز مشخص شده
  "هردوت مورخ يونانی "  >>.را ندارد خانه رون آمدن ازاين روز هيچ مغی جرئت بي

  
"عمرکشان" و از طرف ديگر به  نمايش بهسالمی از طرفی پهلوی و حکومت ا ی" در دوران "مغ کش

، در دوران آنچه بر سر "گوماتا و برادرش" آمد. ،  تبديل گشتکه مدام شامل کردها بودە "نخبه کشی"
آمد. در دوران خمينی بر سر برادران" ناهيد"   سليمان و عبداله" وبر سر برادران معينی " پهلوی 

را به پشت ماشين های خود  ٤٧و  ١٣٤٦ژاندارم و ارتش شاهنشاهی ايران جنازە پيشمرگان سالهای 
تير  ٢٣در همين امر شامل جنازە "شوانه سيد قادر" ،می بستند و در شهرها به نمايش می گذاشتند

  شد.  در شهر مهاباد توسط پاسداران حکومت اسالمی ايران ١٣٨٤
  

ن، خود جعل ناميدبرومند نژاد ايرانی" شاخههای درخت کهن سال  "چنين تاريخی را اشتراک تاريخ 
ک يک ملت بنام "ملت " مشترتاريخ و خاک در چشم پاشيدن است و نشانهای از " سرگذشت تاريخ

  ملتی به دست ملت ديگر است.  نکرد نابودايران" نيست، بلکه تاريخ 
  

می مردم کرد را طی پيا ١٣٥٨مرداد سال  ٢٨در  که بی شباهت به رضا شاە نبود، روح اله خمينی
اين توطئه گرهای در کردستان و غيرە در  << اعالم جهاد نمود عليه آنها درصدر کفار دانست و

شدت رفتار کند. ژاندارمری با شدت رفتار صدر کفار هستند. با آنها بايد با شدت رفتار کرد.  دولت با 
کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با آنها با شدت رفتار می کنيم. مصامحه 

  >>.مصالح مسلمين را نمی گذارند به اين امور از بين برودحدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد، 
  
به  شيعه و فارس نشين ايران عليه مردم کردواليات  سره دنبال اين پيام موجی از خشونت در سراب

، در پی شکار کفار راهی ليد پالستيکی بهشت بر گردنو پيرمردان کتاد. جوانان و نوجوانان راە اف
از جوانان کرد در  تعدادی کردستان شدند. شايعات عليه مردم در رسانههای رژيم به اوج خود رسيد،

ترور شدند. اعدامهای  ،جوار کردستان فقط به دليل کردبودنهمی برخی از شهرهای ايران و شهرها
فلهای به راە افتاد، بمباران شهرها و روستاها در دستور کار ارتش قرار گرفت، هزاران نفر جان 

و موجی از نفرت عمومی عليه مردم کرد دامن زدە  ست دادند و دهها روستا تخليه شدخود را از د
، که ايران امروز را به مرز فروپاشی کشاندە مکين نکردن به حکومتی بودشد. گناە اين مردم تنها ت

  است.
  

داريوش شاە بود.  سلطه تهران بر کردستانو بازگرداندن  ختم "غائله کردستان" اين جناياتهدف 
  از زبان همه سلطهگرايان اين سرزمين می گويد: شاهان 

  
 آن پرستشگاهی که آنگاه .شد ما برگردانده به بود، دوباره ما خارج شده از دست که ایسلطه<<

 مادها و کسان ديگر را به برگرداندم. اهالی پارس، خودمان بود، به گوماتای مغ از قوم ما ربوده
 برگردانده وضع قبلی بود، به خراب شده که فرستادم. بدين ترتيب تمام آنچه سرزمين های خود بازپس

و  تيرهجور وجفا کشيدم، تا توانستم  انجام دادم. آنقدر رنج و اری اهورامزداي بهشد. تمام اينها را 
خود  ياری و بزرگی اهورامزدا طايفه . بدين ترتيب من بهبرسانم قبلی آن و پايه پله را به خود طايفه
 - بيستون  - داريوش( >>بود. آن دست درازی کرده گوماتای مغ به قبلی برگرداندم، که پايه را به
  )۵٣٣/٣۴باستان ص.  ايران

  
، الئيک، دمکرات داندن سلطه خويش بودند.، رضا شاە، فروغی همه خواستار برگرداريوشخمينی، 

ی سوگند که بنام ايران و ايران پان ايرانيست، کمونيست، سکوالر پادشاهی، سوسياليست، جمهوريخواە،
را بکار می گيرند تا ثابت کنند اين وريهايشان تئ ياد می کنند، چنين تکيه گاە تاريخی داشتهاند و 

زبان، يک کشور" بودە و  يک کشورخواهد ماند. در چنين کشوری که  سرزمين" يک ملت، يک



 ، آزادی وور" بودە و هست" يک امت، يک زبان، يک دين، يک کشبازتاب بينش "خدا، شاە، ميهن"، 
  جرای آن نخواهد بود.دمکراسی معنا نداشته و در آيندە نيز  شانسی برای ا

  
و  را از زير سلطه ديگری برهانند، که می بايست خود ردها از ديرباز اين حقيقت را درک کردەاندک

را خوردەاند. اکنون نسل جوان با مرور  و رژيم های سلطهگرو احزاب خود  سران هر بار فريب
د سال پيش از بروز می صمحمد علی فروغی و رشيد ياسکه  ،است برگشته ایبه همان انديشهيخ تار

درآوردن و گوش و زبان بريدن  که داريوش را وادر به چشم آن هراس داشتند و اين همان هراسی بود
  کرد و خمينی را وادار به جهاد اسالمی.

  
کردها از ديرباز استقالل طلب بودەاند و تاريخ کهن و جديد سندی بر اين واقعيت می باشد، اگر چنين 

ت محمد علی فروغی به اين مسئله بپردازد، اگر چنين نبود لزومی نداشت رضا شاە نبود، لزومی نداش
به کردستان لشکر کشی کند، محمد رضا شاە حکومت ملی کردستان را در هم بشکند و روح هللا 

گزينه را پيش روی خود  ر طول تاريخ دوصادر کند! اما کردها د خمينی حکم جهاد عليه مردم کرد
.  ت يازی به خاک ديگران نيز نداشتهاندآنان خاک هيچ کشوری را تجزيه نکردەاند و دسقرار ندادەاند، 

هنوز  که عمدتا" کوهستانی و صعب العبور بودە، هدف اصلی کردها بودە و دفاع از سرزمين خويش،
  هم هست. 

، استراتژی غصب ديگر که بعداز سقوط امپراتوری ماداز خصايص اين ملت يکی هم اين بودە 
ثمانی و پارس در جنگها شرکت مين هارا به نام خود نداشته، هرچند بنام اسالم، بنام اميراتوری عسرز
بيست  قرن قرن نوزدە و بيست و اکنون که ،و عمدتا" در مصاف با هر دو امپراتوری نيز بودە کردە

  ادامه آنرا می بينيم.، و يک
  

خود را به کررات اثبات کردەاند و  اينراهم بايد اضافه کرد که کردها توان دفاع از سرزمين
سرزمينشان به دست همان کسانی تقسيم شد که نوادەهای آنان اين روزها کردها را تجزيه طلب می 

 اثبات اين انديشه خواهد بود که ،خوانند. نگاهی گذرا به تاريخ چهار قرن کشور شاهنشاهی پارس
  ست.اين سرزمين به دست پارس ها تجزيه و واگذار شدە ا خاک

  
 یبه فرمانده سپاه قزلباش انيجنگ چالدران م ميالدی) ١٥١٤(یديخورش یهجر ٨٩٣مرداد  ٣١در 

نبرد در  نيرخ داد. مّحل ا کمي ميسلطان سل یبه فرمانده یبا ارتش عثمان یصفو کمي ليشاه اسماع
ر تن هزا ۴٠قزلباش که در حدود  یروهايجنگ ن ني) بود. در اجانيدشت چالدران (در شمال آذربا

نفرات و نداشتن سالح گرم از  یکم ليو به دل دنديجنگ یعثمان یهزار نفر ١٠٠سپاه حدود  ابودند ب
 یانفراد یتوپخانه و تفنگها یدارا یبود که ارتش عثمان یدر حال نيشکست خوردند. ا یسپاه عثمان

اگذار شد به حکومت عثمانی  وکردستان  فعلی شمال، جنوب و غرب مناطقجنگ،  نياز ا پس بود.
کردستان بار ديگر ميان سه کشور نوپای ترکيه، عراق و  ،که بعداز فروپاشی امپراتوری عثمانی

از  یاما شاه عباس توانست بخش ،جدا بود عباس از زمان شاه شيمناطق تا پ نيا سوريه تقسيم شد. 
  .رديمناطق کردستان را با جنگ پس بگ

  
های جنگ ميالدی در پی ١٨١٣ اکتبر ٢۵ ق باخورشيدی مطاب ١١٩٢ آبان ٣ در روز دوشنبه 
بين اين دو کشور امضاء شد. به دنبال   نامهٔ گلستانپيمان و روسيه در دوره قاجار شاهنشاهی پارس

، ارمنستان ،قفقاز شاملپارس دولت شاهنشاهی  هايی از شمالاين قرارداد، حکومت قاجار بخش
ها و روستاهای مناطق ان و تمام شهرها و شهرکهای غربی گرجستبخش، گرجستان های شرقیايالت
واگذار  روسيه تزاری به  امروزی اينگوش و چچن و محال گروزيه (کورنه) شامل دريای سياه ساحل

های شکی، شيروان، قبه، دربند، واليت باغ،واليت ( گنجه و قره ١۴. طی اين قرارداد در مجموع شد
بخشی از  ،باشی، گروزيه، منگريل و آبخازگل، آچوقشوره بادکوبه، داغستان و گرجستان، محال



دريای  بر شاهنشاهی پارسها، درآمد و حاکميت بدون منازع به تصرف روس )تالش سرزمين
  .از دست رفت  دريای کاسپين و سواحل خانات تالش به همراه بخشی از ،دار گرديد، خدشهمازندران

  
های جنگ ميالدی در پی ١٨٢٨فوريه  ٢١ابق با خورشيدی  مط ١٢٠۶در روز پنجشنبه اول اسفند 

 بين اين دو کشور در روستای نامٔه ترکمانچایپيمان و روسيه در دوره قاجار شاهنشاهی پارس
های ديگری از نخجوان و بخش امضا شد. برپايهٔ اين قرارداد، سه ايالت قفقاز، ايروان، ترکمانچای

  .محدودترشد نيز بر دريای مازندران شاهنشاهی پارسها قرار گرفت، حاکميت تالش زير سلطهٔ روس

  
دولت و يروهای اعزامی انگلستان بندر بوشهر را تصرف کردند ن ١٨٥٧ژانويه سال  ٢٣در روز "

با انعقاد   شد وهرات و غرب افغانستان شهر   حق مالکيت بر به صرفنظر کردن از تهران مجبور
اين  "ايران"دا شد و ج "ايران"افغانستان از  ،انگلستانو  کشور شاهنشاهی پارس"معاهده پاريس" بين 

 کشور جديد را به رسميت شناخت.
  
شغال کردند را ا تاشکند ، بخارا و سمرقند روس ها ،به بعدميالدی)  ١٨٩١(هجری ١٢٧٠از سال  "
 موجب قرادادی به به تصرف خود درآورده و به را سراسر ماوراء النهر تا شمالشرقی ايران کنونی و

 "ايران"نواحی شمال شرقی فالت  ، ناصرالدين شاه قاجار از ادعای ارضی خود بر اخالنام 
و روسيه در  "ايران"شد و رود اترک مرز بين  چشمپوشی کرد و کليه اين نواحی به روسها واگذار

  ".شناخته شد "ايران"شمالشرق 
  

کومت محمد رضا شاە ) تحت فشار دولت انگلستا ، ح١٣/٠٨/١٩٧١(  ١٣٥٠مرداد  ٢٢در روز
آذر همان سال  ٢٥از ايران جدا شد و در  ينبحر پهلوی از حق مالکيت خود بر بحرين صرفنظر کرد،

  به عصويت سازمان ملل متحد درآمد و ايران نيز اين کشور را به رسميت شناخت. 
  

ن اجالس سرا نيپنجم ،یالديم ٢٠١٨اوت  ١٢برابر با  یشمس یهجر ١٣٩٧مرداد  ٢١ خيدر تار
نشست متن کامل  نيا اني. در پاديتاو برگزار گرددر شهر آق نيکاسپ یايدر یساحل یکشورها
ترکمنستان،  ه،يروس یپنج کشور ساحل یکه به امضا نيکاسپ یايدر یحقوق ميرژ ونيکنوانس
درصد  ١٣سهم ايران از دريای خزر به  ونيکنوانس بر اساس اين .ديرس رانيو ا تانقزاقس جان،يآذربا
  ش يافت.کاه
  

"ايرانی"  و دولتهای آمدە و رفته مورد سئوال نبودە و ادعائی  روشنفکران و نخبگان اين تاريخ  توسط 
هم مبنی بر بازگرداندن "سرزمين های تجزيه شدە" صورت نگرفته و در تئوری های ملی، 

  !اندحساب نيامدە "ايران"  به ملتجزو  ، بلوچ آنطرف مرز،کرد  ، فارس،ناسيۆناليستی و پان ايرانيسم
    

چرا در صد سال گذشته رژيم های پهلوی و اسالمی نتوانستند" روح ايرانی، تربيت ايرانی، ايران 
واحد، ملت ايران، زبان واحد، دين واحد" ايجاد کنند؟ چرا کردها و ديگران تربيت ايرانی نگرفتند و 

   ی  شکست خورد؟ چرا پروژە  ايران، ايران پهلوی،  ايران اسالم
و  بايد داليل شکست پروژەهای پهلوی  مبرهن نيست، پيشين تاريخی نسل های  داليل شکستاگر 

سرکوب  چرا ماشينبر "نخبگان" امروز روشن باشد، که خود سازندە اين تاريخ بودەاند.  اسالمی
 رە ،روشنفکران و نخبگان  "ملی، اسالمی و ايرانی"تئوريهای  به گل نشست؟ چرااسالمی  وپهلوی 

ی فروغی محمد عل رسش ها را بايد از نخبگان يک قرن گذشته و حال، چونپاسخ اين پ بجای نبرد؟ 
  و رشيد ياسمی و نوەهای آنان شنيد.

  
حکومتهای ايران و نخبگان "ملت حاکم" بعداز جنگ جهانی اول تا به امروز يک صد سال فرصت و 

ن به آيين های غير از شيعه اثنی عشری امکان داشتند تا در جهت احقاق حقوق ملت ها و باورمندا



آنان چنين کاری  برای همه ملتها، زبانها، آيين ها و همه آحاد مردم بسازند، اقدام کنند و کشوری
گذشته  قرن  ٢٦به آخر خط رسيدەاند و مشکل بتوان ايرانی ساخت که در طول نکردند و امروز آنان 
چهار صد سال اخير  خواهد بود و همه فرصت ها از آيندە ايران تکرار تاريخ  ساخته نشد. سرنوشت

 د نيستند و ايران را به همان مسيریدست رفته است و نخبگان امروز تافته جدابافتهای از پيشنيان خو
با  يان، قاجار، پهلوی و مسلمانان شيعه آثنی عشری بردند، کردها و ديگران نيزوخواهند برد که صف

حرين و افغانستان، تاجيکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربايجان، براە  درس گرفتن از تاريخ خويش،
  کردستان را در پيش خواهند گرفت.

  
نمی توانند عامل ندارند،  فعلی ايران ، که هيچ نقش سياسی و حکومتی در سيستمکردها و ديگر ملل

ض، ، تبعيهای دار آنانکه در طول چهل سال گذشته بجز زندان، چوبه فروپاشی "ايران" باشند.
وپاشی نيستند. عامل به گل نشستن عامل فر سهمی از ايران نداشتهاند، هويتی استسمار، استعمار، ذوب

حکومت جمهوری اسالمی، بانکهای اسالمی، اخالگران و  رد نيستند،خ اقتصاد ايران کولبران کرچ
قتصاد، صنعت و ل در ااختالسگران اسالمی، داللهای اسالمی، نخبگان اسالمی و غير اسالمی فعا

که به نام اسالم زبان، ارتخانههای ريز و درشت وز هستند.  عامالن اصلی فروپاشی ايران بازار،
 هستند. عامالن اصلی فروپاشی ايران ان اين سرزمين را از آنان گرفتند،فرهنگ، هويت و روان مردم

ا به غارت بردند و که سرزمين بزرگی ر ،هستنداصلی  نعامال آخوندها و شاگردان فوکلی آنها 
  و روانی از خود برجايی گذاشتند. ايرانی پر از فحشا با انواع بيماريهای روحی 

  
  ٢٠١٨دسامبر 

  
  
  
  

  

  


