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آورده بودند، آه » عجم ستيزان وطنی«آقاي غالمي در سایت بازتاب در تاریخ چهارم شهریور ماه مطلبي با عنوان 
گویي را برانگيزد و بر نظریاتي دامن  و ا در انتهاي متن ایشان در همان سایت نصب آردم، اميدوارم گفتیادداشت زیر ر

 .است هاي فرهنگي رضاشاهی  زند، آه خواستار بازنگري آلي در ویرانگري
 

رگشاد آن به راستي آه طرح مسئله قوميت ها، به صورتي آه ارائه آرده بودید، نواختن سرنا از س. سالم آقاي غالمي
ها " فارس"از فحوا و محتواي مطلب تان بر مي آمد، آه اشاره به . درك نكردم" عجم"اوال آه منظور شما را از . بود

آن گاه بفرمایيد آرد و ترك و بلوچ و ترآمن و لر و گيلك و . دارید و مي خواهيد فارس و عرب را به مقابله وادارید
اضاي عرب ها، براي رعایت حقوق بومي و تاریخي خود را دارند؟ شاید به مازندراني چه نام مي گيرند آه همان تق

گمان شما هرقومي آه تقاضاي برابر حقوقي آند، از افتخار عجميت خلع مي شود، آه اصل آن لغت به معناي گنگ و 
 . زبان نفهم است

 
و آن سخن بي بنيان دوران شما آامال نشان مي دهد آه شما فارس پرستيد " عجم ستيزي"بدین ترتيب همان تيتر 

داند آه گویا فقط فارسي را با لهجه ي ترآي و آردي  هایی می رضاشاه را تكرار مي آنيد آه تمام غير عرب ها را فارس
اصوال ممكن است توضيح دهيد آه جایگاه بومي و جغرافيایي و قومي و تاریخي ! و گيلكي و غيره صحبت مي آنند
د اثبات آنيد آه پيش از هخامنشيان نيز در ایران قومي به نام فارس ساآن بوده است؟ و فارس ها آجاست؟ آیا مي تواني

 سال گذشته، در تاریخ ایران، از 2200آیا مي توانيد در فاصله ي سقوط هخامنشيان تا ظهور رضا شاه، یعني در 
 حقوق تاریخي غصب شده ي فارس ها به عنوان قوم برتر و حاآم نشاني بيابيد؟ شاید هم آه معتقد باشيد رضاشاه

 !!!فارس ها را از سایر اقوام بازستانده است ؟
 

و چكمه !!! پس این فارس هاي شما از دوران رضا شاه پدید شده اند با این ادعاي مضحك آه صاحب این سرزمين اند
سند، جامه ي فارس ها را به پا و تفنگ به دوش، فرمان داده اند آه تمام بوميان ایران باید آه به فارسي بگویند و بنوی

ممكن است بفرمایيد آدام !!! بپوشند و از سنت و مراسم و پيشينه و زبان خویش به سود فارس ها دست بشویندّّّ
را براي فارس  حقانيت آهن و یا نوین ملي و یا حقوقي و تاریخي و بين المللي، ناگهان ارائه ي  چنين تقاضاي کالنی

ا آه اثبات چنين حقانيتي نا ميسر است، پس تجزیه طلبي و جدا سري طلب آارانه در ها موجه آرده است؟ و از آن ج
ایران را، فارس ها و با پرچم داري رضا شاه شروع آرده اند، نه اقوام وبوميان ایران، آه خواستار بازگشت به 

 !همزیستي غيرطلب آارانه ي ملي پيش از دوران رضا شاهي اند 
 

لبي فارس مسلكي را، آه موجب درهم شكسته شدن اتحاد قومي تاریخي ایران شد، در دوران پس اگر آغاز این تجزیه ط
رضا شاه مي شناسيم و آن را حاصل فرمان بري و تبعيت آشكار او از محافل نوشعوبي مي دانيم ، آه امروز عناصر و 

ه تكرار آن تبليغات دستگاه فرهنگي رضا شاه ادامه مي دهيد اجزا و اهداف آن آامال شناخته شده اند، مي پرسم چرا ب
بوده است ؟ از شما و هرآس دیگر، آه عالقه اي به  اي آه هدف نخست آن ایجاد پراآندگي و دشمني قومی و منطقه

رضاشاهي " آشف حجاب"وحدت ملي رسمي و برابر حقوق در ایران دارد، مي پرسم آیا جمهوري اسالمي فقط با 
مي دهيم و " نه"وده است و فقط آن را عامل درهم ریزي عالئق و سنت هاي اجتماعي مي شناسد؟ اگر پاسخ مخالف ب

و عوامل، جز به فرمان ’ اگر از یاد نمي بریم آه سلسله منحوس پهلوي، از بنيان گذاري تا سقوط، در تمام اجزا
و اگر آسيب هاي ملي و فرهنگي وسيع دوران برداري از بيگانگان و در راس آنان بنگاه هاي یهودي نگذرانده است 

رضا شاهي را جدي مي گيریم، مي پرسم چرا ما به سرعت بر سر زنان چادر افكندیم تا جبران آن ستيز رضا شاهي 
 سال به روي خود نمي آوریم آه همان منابع و آتاب ها و دستور العمل هاي رضاشاهي در 25شده باشد، اما پس از 
ستان شناسي و موزه ها و بنگاه ميراث فرهنگي، به وسيله ي بقایاي همان آارگردانان و اساتيد حوزه ي تاریخ و با

آورش پرست و باستانگراي دوران پهلوي بر آل ایران شناسي و هویت شناسي ایرانيان با همان اصرار بر ارجحيت 
، از قماش شاپور شهبازي و  ساله2500قوم پارس حاآم است و شخصيت هاي نخست و آارگردانان واالي جشن هاي 

در گوش  گروهي دیگر، هنوز برآرسي هاي آموزشي دانشگاه ها تكيه دارند و همان تلقينات جداسرانه ی فارس ها را
فرزندان این سرزمين می خوانند؟ آیا بدین وسيله مستقيم و غير مستقيم سياست رضا شاهي سرآوب بوميان ایران را 

 تایيد نمي آنيم؟
 



 
 
 

طلبانه، چه بر سر وحدت ملي آورد و تا چه اندازه توان و  اه است آه در اوایل انقالب، اشاعه تفكرات جدایيتاریخ گو
 .المللي براي جلوگيري از تجاوز خارجي آاهش داد انرژي آشور را در مرزهاي بين

 
 
 

د یافت، اما مقاومت وجود این اختالفات باعث شد آه ارتش عراق بپندارد آه در خرمشهر به فتحي آسان دست خواه
خواه  ترین امكانات، خيال باطل رژیم بعث و عناصر جدایي وهفت روزه مردم خرمشهر، آن هم با آم دليرانه و حماسه سي

 .را به آب حقيقت نشست
 
 
 

رسد آه از آن جمله  هاي اخير نيز خبرهایي مبني بر فعاليت دوباره این عناصر در خوزستان به گوش مي در ماه
.  به راهپيمایي برخي از اهالي آبادان در حمایت از صدام در جریان حمله آمریكا به آشور عراق اشاره آردتوان  مي

بریگارد سرخ «هاي تند و متكي بر ناسيوناليسم افراطي از سوي گروهي موسوم به  ها اعالميه برخي از شبنامه
هاي متجاوز و صهيونيست را  عجم» طن العربينحن ندافع عن و«انتشار پيدا آرده است آه با شعار » عربستان آزاد

 !را فتح خواهند آرد) عربستان آزاد(اند آه در آینده همه خوزستان  مورد خطاب قرار داده و اعالم آرده
 
 
 

اند، اما یقينا رواج و رونق آزادانه این افكار  هرچند تاآنون مردم پاسخ مناسبي به این عناصر در دو دهه انقالب داده
بایست بيش از گذشته، تحرآات  امنيت مناطق مرزي را با مخاطره روبرو خواهد ساخت و بنابراین مسؤوالن ميدر اتيه 

 . ها را مد نظر داشته باشند و اقدامات این گروه
 


