
 ))نه آ ذربايجانيها ترک اند ونه زبان آ نها ترکی ميباشد             ((   
 

بازهم سخن از زبان ترکی وترک زبانان ايران بميان آ مده واينکه بمردم ايران , اين روز ها
 ٢۵به ويژه آ ذربايجانيها هرگز فرصت داده نشده تاهويت خود را کشف کنندواز اينکه برای 

ا ظهارتاسف . حتی يک مدرسه جهت آ موزش زبان ترکی موجود نيستمليون آ ذری ايران
 –ممکنست درکسانيکه آ شنائی به تاريخ دويست سا ل اخير ,قبيل گفته هاشده که چون اين 

اثر منفی گذارد وتصور شودکه واقعا ا قوا م ايرانی ,ايران وايالت آ ذربايجان ندارند
فارسی زبانان قرارگرفته اندويافارسی ) ح باصطال( موردتجاوز وستمگريهای شوونيستهای 

الزم دانستم ,آ ذربايجانيها را واداربگويش زبان فارسی کنند, زبانها ميکوشند بزور سرنيزه
 .تا چه قبول افتد وچه درنظر آ يد  ,نکات چندی راياد آ ورشوم

 
ندگان مادها آ ذربايجانيهابازما. نه آ ذربايجانيها ترک اندونه زبان آنها ترکی ميبا شد – ١

ودرواقع نخستين گروه آ ريائی هستند که ازکوههای قفقاز تا کردستان سکونت داشتند و 
 که به جنوب فالت ايران آ مده و سلطنت ماد را پديد آ وردند وپس از آ نها پارسيان بودند

همان سلسله ای که کوروش ا زآ ن برخاسته ونخستين , سلسله هخامنشی رابنيان گذاشتند
حقوق بشر را اعالم داشته وبرهمه ا قوا م ومذاهب آ ن زمان که درداخل مرزهای منشور 

 .آ زادی بخشيده است , ايران ميزيستند
 –  محل وماوای اقوام ترک دشت های آ سيای مرکزی وجنوب سيبری بوده که به چادر - ٢

 متناسب نشينی ودا مداری روزگار ميگذرانيدند وچون هميشه برای پيدا کردن چرا گاههای
 درگشت وگذار بودند درمسير خودبطرف جنوبغربی با شهرهای آ بادوبزرگ ايرانزمين

روبروشدند وايرانيان برای جلوگيری ازهجوم وتجاوزآ نها غالبا با اقوام ترک درمرزهای 
تاريخ هخامنشيان وپارتها وساسانيان وهمچنين اساطير و . شمالی درجنگ وستيز بوده اند

يران که به شکل جنگ با افراسياب وتوران درشاهنامه فردوسی به شعر داستانهای قديم ا
. بازگوی ِا ين جنگهاست ورستم قهرمانی که هميشه پيروزبوده است, حماسی سروده شده 

خلفای عرب اموی . پس ازآ نکه عرب برايران چيره شد راه پيشروی ترکان بازگرديد– ٣
ياری جستندوپای آ نانرا بکشورهای فتح وعباسی برای نگهداری ونگهبانی خود ازآ نان 

امارت صادر کردند ودرشرق وشما ل ايرا ن از شده خودباز کردند وبه بزرگان آ نهافرمان 
تاجائيکه نفوذآ نهادربار  ,چون غزنويان وسلجوقيان حمايت کردند, حکومتهای خاندا ن ترک

له سالجقه آ سيای صغير خالفت رانيزاحاطه کردوتيره ایازآ نهابه ا سيای صغير رفته وسلس
 –وگرنه مردم , وازآ نزمان زبان آ نهابه زبان آ ن محل آ ميخت.رادرآ ن ديار تشکيل دادند

 .نه آ نزمان ونه حاال ترک نميباشند وبا ايغورخان نسبتی ندارند , ای صغيرِياس
دند تيمورلنگ کشور مارا موردتاخت وتاز قراردامغولهاوپس ازآ ن ,  بدنبال سلجوقيان – ۴

درزبان وآ ئين وفرهنگ ملی آ ن سرزمين , قوم مهاجم مخصوصا اگر درکشوری باقی بماند
داشته  و  اثر ميگذارد وچون آ ذربايجان بيشتر درمعرض يورش وهجوم اين اقوام قرار

باعثمانيان بوده  ,چون صفويان, ميدان جنگ وزد وخورد بين آ نهاوحکومتگرا ن ايران
ه ده ويا بيش از بيست سا ل شهرهای اين منطقه در يد وتصرف وبارها اتفاق ميافتاده ک

, زبان که وسيله آ شنا ئی وتفهيم وتفاهم بوده, يا آ ن ويا دست بدست ميگشته است , اين
بيش از همه آ سيب ديده که اين نميتواند دليل بر جدا ئی مردم آ ذربايجان ازسايرمردم ايران 

 .محسوب گردد 
چه اران در  ,وزبان منطقه آ ذربايجان در دوسوی رودخانه ارسدر تمام طول تاريخ خط 

وگويند که زرتشت  ويا کوروش ازآ ن ميگذرد,  جنوب کوههای قفقاز که رودخانه کور
) شيز( وچه جنوب رودخانه ارس تاجائيکه شهر ,درکنارآن پای بجهان گذاشته

مانروايان منتسب به نهافرـنه ت .خط وزبان فارسی داشته است, ومعبداذرگشسب برپابوده



بهترين مروج ومبلغ  ,بلکه خود ,ويا نخواستندآن رابراندازند قوم ترک ومغول نتوا نستند
 .به زبان ايرانی بوده است , فرهنگ ايرانی شدند وهرچه گفتند ونوشتند وفرمان دادند

 گويندگان ونويسندگانی که دردوسوی رودخانه ارس درخاک اران وآذربايجان – ۶
چگونه ميتوان  .همه پارسی گوی بوده اند, اند طرف پيداشده سال باينازيکهزار

, نظامی گنجوی,  خاقانی شيروانی  ,اوحدی مراغه ای ,دربرابرکسانی چون قطرا ن تبريزی
گوينده  همام وصائب وشيخ محمودشبستری وپروين اعتصامی ومحمدحسين شهرياروصدها

وقصيده ای   وزيبا همه بفارسی دارندفصيح وشيرين زبان ديگری که آ نهمه اشعار نغز
 ,رادروصف وسر گذشت اندوهبار مدائن سروده اند) هان ای دل عبرت بين (چون 

 ادعاکردکه قوميت ومليت اينهاوزبان اينها غيرمليت وزبان ايرانی بوده وشوونيستهای
 ! بزور سرنيزه زبانشان را برگردانيده ا ند ؟  ,فارسی

هيچکدام خودراترک نناميده اندچه آنهائيکه  ,جان برخاسته اندهائيکه ازآذرباي  شخصيت– ۶
نه بابک خرم دين ونه شهرياران بانام وبی , ه اند وچه آ نهائيکه درجنوب ارسدرقفقاز بود

هائيکه يازده  آ ذربايجاني.تهای مرکزی دل خوشی نداشتند ول حتی ا زد, نام ونه کسانيکه
 سی جنگيدند ومقاومت کردندوخانه بخانه در تبريز ماه تمام بامحمدعليشاه برای قانون اسا
هنگاميکه قشون .  نهاده وا زمرگ استقبا ل نمودندبرای خواسته های خودجان برکف

روسيه تزاری به بهانه اينکه محاصره وجنگهای تبريزموجب بسته شدن راه ها ومانع از 
جلفاگذشته وبايران ازپل ,  آ ذوقه به شهر وگرسنه ما ندن اتباع آ نها ميباشد-ورود 

واردشدند فورا درتلگرافخانه تبريز جمع شده وبه شاه پيام دادند که توبه جای پدر ومردم به 
 .نبايد همسايگان پابميان گذارند, جای فرزندانت اگر رنجشی بين پدر وفرزندان رخ دهد

 که ریازآ ن در ميگذريم وشهر راباعليحضرت ميسپاريم تاهر رفتا, ماهرچه که ميخواستيم 
اين . واعليحضرت بی درنگ دستوردهند تا راه خواربار بازشود ,ميخواهند انجام دهند

. بودنمونه ای ا ز احساسا ت وعالقه شايسته مردم تبريز وآ ذربايجان به کشورشان ايران 
انجمن ايالتی که يازده ماه مسلحانه بامحمدعليشاه جنگيد وچندسا ل برای تحصيل قانون 

, پای سرنوشت مملکت, چون پای اجنبی ,  ن سرسختانه ايستاده گی کرداساسی ومتتمم آ
 ,اين همان انجمن ايالتی است. از همه چيز منصرف شد , پای ترک وفارس بميان آ مد

مردانه در دفاع , هنگاميکه محمدعليشاه درتهران کودتا کردومجلس رابه توپ بست
د که چون درتهران مجلس منحل وبسته ونگهداری ازمشروطيت ايستاد درواقع اين تبريز بو

طرح پرچم سه رنگ سبزو سفيد وسرخ مشروطيت ايران را ريخت وبر درب انجمن , شد
به زبان فارسی بود وناطقين بفارسی سخن ,روزنامه هائيکه درتبريزمنتشر ميشد. نصب کرد
يه مکاتبات آ ذربايجانيان از دولت وپادشاه وقت داشتندوکلبا تمام کدورتهائيکه , ميگفتند 

کسی بفکرمطرح کردن ترک , ازتهران قطع شده بود وقدرت در دست انجمن ايالتی تبريزبود 
همه نگرشها اعم ازمردم آ ذربايجان . وفارس نبود وا ز جدائی قومی ويا ملی گفتگوئی نکرد

بنام ايران وبرای رهائی واستقرا رآزادی ومشروطيت  ,وياآ نهائيکه از قفقازآ مده بودند
 .يران بود درا

 هنگاميکه ستارخان به محاصره قوای دولتی درآ مدوکنسول روس بديدن اورفت وپيشنهاد
کرد که بيرقی ازکنسولخانه بفرستدتابه درب خانه خودنصب کرده ودرپناه آ ن ازگزند مصون 

من زير  ,من ميخواهم هفتاد دولت به زيربيرق ايران بيايند ,جنرا ل کنسول, پاسخ دا د, بماند
 .رق بيگانه نميروم بي

پيش کشيدن زبان ,  مرتکب شد١٣٢۴يکی از اشتباهات بزرگی که پيشه وری درسا ل 
اومردم آ ذربايجان رانشناخته . اناديلی وتشکيل حکومت مستقل آ ذربايجان بنفع شوروی بود

 –رنوشت ميهن ومملکت خود می ا نديشند به س ,بود ونميدانست که بيش ازهرايرانی ديگر
 تابتواند, ت ازآ ناديلی وشوونيسم فارسی وعناوينی از اين قبيل استفا ده کرده اوخواس

روزنامه هاومدارس ترکی زبان براه انداخت .جدائی آ ذربايجان رابنفع شوروی بانجام برساند



. ومکاتبات واسنادرسمی راترکی کردوباسعی فراوان کوشيد که فرهنگ ايرانی رابزدايد 
م شد وبطورخود جوش عليه وی قيام کردندوچون قوای شوروی نفر مردـهمين امرموجب ت

  .آ نهانيز ازهم پاشيدند,به ناچار آ ذربايجان راتخليه کرد
 چرا زودتر ,ازپيشه وری سئوا ل کرد, مير باقروف که حکومت قفقاز را داشت , ميگويند 

ن مردم چو, پاسخ دا د! دو آ ذربايجان رابه هم نه پيوستی تا باين روز دچارنشوی ؟
اگربنام . فکرجدا ئی آ ذربايجان راپيش کشيدم وشکست خوردم ,آذربايجان را نميشناختم

 .هم اکنون پيروز شده بودم  ,ايرانی قيام ميکردم 
مردم قفقازخود ازميان رفتن قراردا دترکمن چای , چندسا ل قبل پس ا ز فروپا شی شوروی 

زکردند وهم اکنون نيزکه حکومت مستقلی را اعالم ومشتاقانه آ غوش خودرا بسوی ايران با
که متاسفانه بازيهای سيا سی غالبادر , ايرا ن را وطن اصلی خودميدانند, را تشکيل داده اند

 .مسير خالف آ رزوهای ملی حرکت مينمايد 
ايرانی بودن رابه آ ذربيجانيها , گذشته را متهم ميکنند که به زورسرنيزه رژيم پادشاهی– ٨

. دويانگذاشته اندآذربايجانيهابزبان خودمدرسه داشته باشندوبگويند وبنويسند تحميل کرده ان
موضوعی صحت ندا رد وهرگزديده نشده که درتبريزويايکی ا زشهرهای آذربايجان چنين 

کسی را دستگيرکنند ويادرمعرض اتهام قرا ردهند ويا مانع ,باتهام گويش به زبان محلی 
معلم بزبان فارسی تدريس , رکالسهای درسهم اکنون نيز د. سخن گفتن بشوند

 .ميکندومحصل ازکتابهای فارسی تعليم ميبيند
يا و) سازنده ايرا ن نوين ( رژيم اسالمی من درآ وردی واليت فقيه نيز همچون رژيم پهلوی

اين رانميتوا ن شوونيسم ويا .حتی دورا ن قاجاريه نيز درمکتب خانه ها چنين بوده است 
آ نهائيکه ميخواهنداين قبيل موضوعات رادستاويزی برای محکوم .ه ناميد اعمال جبر و اکرا

چون سازنده تاريخ مردم هستند و , دراشتباهند, کردن قسمت بزرگی ازتاريخ خود قراردهند
 .نميتوان با احسا سات وپندا رهای آ لوده به کينه واغراض داوری کرد 

آ تش بيار ,وموضوع زبان وامثال آ نآيا شايسته است باپيش کشيدن سخن اختالفات قومی 
بيفزايند وآ ن الت ديگرکمعرکه کسانی باشيم که ميخواهند بهرکيفيتی نقشه تجزيه را برمش

آ نهائيکه ازشوونيسم فارسی .کنند که در ا فغانستان وبوسنی هرزه گوين شاهدآ ن بوديم
يا  ,کشنداختالفات قومی کرد وفارس وترک ولر رابميان مي,وايرانی سخن ميگويند

زيراهرملتی وهرکشوری ا ز اقوام گوناگون تشکيل  .نميدانندويا خودرا به نادا نی ميزنند
دگر عضوهارا نماند , ميشود و همه اعضای يک پيکرند وچون عضوی به دردآ ورد روزگار

 .قرا ر
دا نسته اندوخدايش بيامرزد از کردها وسرا ن آ ن بايدتشکر کردکه هميشه خودرا ايرانی 

 وخ سنندجی راکه ازجمله کتابهايش تاريخ ايران وکردستا ن است که درآ ن باداليل مرد
اگربخواهيم به . کرد وايرانی را بمردم خود روشن کرده است, استوا ر ومحکم يکی بودن 

سراغ شوونيست برويم بايد قبر فردوسی وحافظ وسعدی وخاقانی ونظامی وصائب وامثال 
 چون اينها بودندکه از ايرانی بودن آذربايجان سخن گفته ا ند ,آنها رابشکافيم وآ تش بزنيم

اين پيوندهای محکم اجتماعی وفرهنگی  ,وآ ذری را ايرانی معرفی کرده اندواجازه نداده ا ند
 هاوخودنمائيهای مشتی قربانی خودخواهی ,گره خورده, که صدها سا ل است بايکديگر

 .نادان بشود 
درحيرتم که چگونه مجله ای انتشارميدهد که زبان ) وارليق(  از مدير ونويسنده مجله– ٩

او که منتسب به يک . بدانند, آن را حتی آ ذربايجانيها هم نميدانند وا صوال نميخواهند
وپدر وبرادرا ن وخانوا ده ا ش از , خانواده روحانی  وثروتمند ايرانی در رژيم گذشته بوده 

وزارت وقضاوت و وکالت وسايرمقامات دولتی  ,يهسايه آ ن رژيم منتفع بوده وبمقامات عال
چاپ کنند وبه کسانی ) وارليق ( لجن نامه ای بنام , چگونه بخود اجازه ميدهند, رسيده اند

    .توهين کنند که خود و خانواده ا ش مرهون آ نهاميباشند 



 –ين هزارا ن هزارکتاب علمی وادبی وفلسفی با. زبان ايرانی قدمتی بيش ا زهزارسا ل دارد
اين زبان .زبان نوشته شده است که همه ا قوام ايرانی باين زبان آشناهستند وسخن ميگويند

اينکه چون قومی درميان خودلهجه های خاصی دارند پس , زبان اداری وعلمی وادبی ماست
بايد بهمان لهجه مدرسه ومعلم وکتاب داشته باشند وبهمان زبان راديو وتلويزيون راه 

 . ازتعصب است وتعصب ريشه درنادا نی وجهالت  نا شی ,اندازند
 

نخست حافظه تاريخی آ ن ملت رانابود , بياد داشته باشيم که برای اضمحال ل قطعی هرملتی 
وسپس قهرمانانش را بدنام ميکنند وافتخارات تاريخيش راآ لوده ميسازندوآنگاه , ميسازند

ه ای تااضمحال ل وانهدام آ ن ملت فاصل, وقتی رابطه ملت را باحافظه تاريخيش قطع کردند
 !.از تو خواننده ميپرسم آ يا زبان دليل برمليت است ؟. باقی نميماند 

     
 !                                   آ يا زبا ن دليل برمليت است  ؟
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