علی يونسی نين فارس ايستعمارچيليق گؤروشلرينه باخيش

بيليندیگی کيمی فارس ایستعمارچيليغی ایران مماليکی محروسه سينده حاکيم
اولماسينا باخمایاراق ایران آنایاساسينا گؤره فارس دیلی نين یانی سيرا فارس
اولمایان ائتنيکلرین ده دیللری مدرسه لرده درس وئریلمه لی و مﻄﺒﻮﻋاتدا دا آزاد
اولماليدیر .فارسليق قانﻮنﻮنﻮن قﺒﻮل ائدیلمه سيندن  40ایل کئچمه سينه
باخمایاراق فارس حاکيميتی دؤنه دؤنه اؤز مجليسينده قﺒﻮل اولمﻮش قانﻮنﻼرین
اجرا اولﻮنماسيندان بﻮیﻮن قاچيرار .ﻋلی یﻮنسيدن اوخﻮیﻮروق:
مهمترین
از
"...
مسئﻮﻻن
دغدغههای
امنيتی و سياسی کشﻮر
از زمان شکلگيری دولت
مدرن در ایران تا به امروز،
حفظ یکپارچگی سرزمينی
ایران بﻮده است .درواقع،
رویکردهای اتخاذشده در
دولت مدرن در دورههای
تفاوتهای
مختلف،
مذهﺒی ،اختﻼفات قﻮمی
در مناطق مختلف کشﻮر،
همجﻮاری اقﻮام با قﻮم
مشترک در آنسﻮی مرزها،
و
منﻄقهای
تحﻮﻻت
تحرکات روزافزون دشمنان
بهمنظﻮر تفرقهافکنی در
داخل کشﻮر ،از ﻋﻮاملی است که تﻮجه و بررسی تقﻮیت انسجام ملی و
همگرایی در بين اقليتهای قﻮمی و دینی در ایران را دوچندان میکند".1
اوسته منظﻮر اولمﻮش مﻮدئرن دؤلتچيليک دئييل ،فارس دیل و مدنيتينی اساس
گؤتﻮرمﻮش فارس ایستعمارچيليق دؤلتی منظﻮر اولﻮنار .بﻮ دؤلت محمﻮد افشار
یزدی نين سفاریشلری اساسيندا بﻮتﻮن امکانﻼری مرکز و فارس اوﻻن وﻻیتلرده
تﻮپﻼیاراق فارس اولمایان انسانﻼری ایستر فارس اؤیرنيم سيستيمی و ایسترسه
ده ایش و یاشایيش باخيميندان اؤز یﻮرد و یﻮواﻻریندان دیدرکين ائده رک
فارسليغين آیریلماز ترکيب حيصصه سی دئيه اریتمک سياستينه تابع تﻮتماليدیر.
بﻮ آرادا آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮ بير اؤرنک اوﻻراق نظره آلينسا ،آذربایجان نين بير سيرا
تﻮپراقﻼرینی قﻮنشﻮ خالقﻼرین وﻻیتلرینه باغﻼیاراق آذربایجان تﻮرپاقﻼرینی دا
مختلف آدﻻر ایله بؤلﻮشدورمک و "آذربایجان آدینی دا جغرافيدن سيلمک ،یﻮخسا
سيلينميش حاله گتيرمک محمﻮد افشار یزدی نين سفاریشلری اساسيندا

سایيﻼر .ﻋلی یﻮنسی نين قانﻮن قازئتينده آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮنﻮن ملی
کيمليگينی دانماق و انکار ائتمک مسئله سی یئنی بير تاپينتی دئييل ،فارس
ایستعمارچيليق حاکيمت مسئﻮلﻼری سيستيملی آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮنﻮ
فارسليقدا یﻮخ ائتمک ایسترلر .سيدمحمد خاتمی ،2حسن روحانی 3و ﻋﻠی
ﯾﻮنسی 4نين تشﻮیقلری ایله سيدرضا صالحی اميری بابﻠی" 5مدﯾرﯾﺖ
منازﻋات قﻮمی در اﯾران" آدلی کتابی بير چﻮخ انسانﻼری اجير ائتمک ایله
اورتایا قﻮیمﻮش .6دئ مک ،فارس ایستعمار حاکميت مسئﻮلﻼری پﻼنلی بيچيم و
شکيلده آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮنﻮ شيعه اولدوقﻼری اوچﻮن فارسليقدا اریتمک و یﻮخ
ائتمک ایسترلر .بﻮ پﻼنﻼر محمﻮد افشار یزدی نين سفاریشلرینه اساسا آذربایجان
تﻮرکلریندن قﻮربانليقﻼر سئچيلمک و اونﻼرین آدی ایله بﻮ ایشی قاباغا آپارماق
داها دوزگﻮن و اویقﻮن اولماسی سفاریش اولﻮنمﻮش ،اوخﻮیﻮروق:
"” تنها فایده ای که برای تدریس زبان ترکی در دبستانها و رواج رسمی آن در
ادارات ميتﻮان تصﻮر نمﻮد سهﻮلت برای کﻮدکان و مردم است …برای هرکس
آسانتر است با زبان ی که از مادر آمﻮخته صحﺒت کند تا زبانی که باید در مدرسه
بيامﻮزد ؛ اما زبان ترکی در آذربایجان تنها همين یک جنﺒه را ندارد  .زبان ترکی
یکی از ﻋناصر مهم مليّت بلکه مهمترین آنهاست .. ،اگر مردم آذربایجان تﻮانستند
روزنامه های ترکی را به آسانی بخﻮانند و به ترکی چيز بنﻮیسند و شعر بگﻮیند
دیگر چه نيازی به فارسی خﻮاهند داشت؟… نگارنده با آمﻮختن پنج دقيقه زبان
ترکی هم در هر مدرسه یا دانشگاه آذربایجان مخالفم …ميخﻮاهم آمﻮزش
فارسی را اجﺒاری و مجانی و ﻋمﻮمی نمایند و وسائل این کار را فراهم آورند تا
ظرف سه سال یا زودتر همه مردم بدون استثنا هر دو زبان را بدانند  .پس از آن
کم کم و خﻮد بخﻮد کلمات فارسی به قدری در لهجه ترکی داخل خﻮاهد شد که
اقﻼ صدی شصت فارسی خﻮاهد بﻮد و این نسﺒت روز به روز زیادتر می شﻮد تا
به صدی هفتاد برسد و دو زبان یکی خﻮاهد شد  .. .اگر این سياست فرهنگی
را دولت بپذیرد و ملّت هم کمک کند ،چه در آذربایجان و چه سایر شهرستانها،
برای من تردیدی نيست که بی هيچ زحمت و دردسری برای هيچ کس و
مخالفتی از هيچ کجا به مقصﻮد خﻮاهيم رسيد بی آنکه آذربایجانيها احساس
کرده باشند بعد از پنجاه سال به زبان فارسی ناحيه خﻮدشان که باید آنرا لهجه ”
آذری تازه ” خﻮاند صحﺒت خﻮاهند کرد… باید حتما اینکار به دست خﻮد
آذربایجانيها صﻮرت گيرد… آذربایجانيان باید خﻮدشان پيشقدم شده و زبان ملی
خﻮد را رواج دهند تا کم کم ترکی که خارجی است برود… مﻄلب از دو حال خارج
نيست :یا آذربایجانی ایرانی هست ،یا نيست .اگر هست ترک نميتﻮاند
باشد.7”..
محمﻮد افشار یزدی بﻮ گؤروشلری تئﻮریزه ائتدیکدن سﻮنرا فارسچا بيلمگی
مدنيت ﻋﻼمتی قلمه آﻻن و ملی کيمليکلریندن آریندیریلميش نئهيليست ذاتﻼر او
جﻮمله-دن احمد کسروی ،سيدحسن تقی زاده ،حسين کاظمزاده )ایرانشهر(
تقی ارانی ،یحيی ذکاء ،منﻮچهر مرتضﻮی ،جﻮاد شيخ اﻻسﻼمی و  ...ذات تﻮرک
اولدوقﻼرینا باخمایاراق فارس مدنيت راسيستليگينه لﺒيک دئمگه چاليشميشﻼر.
بﻮ فارس مدنيت راسيستلری نين یازدیقﻼری خزﻋﺒﻼت بﻮگﻮن ده فارس ایستعمار

یانچيﻼری نين الينده آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮنﻮن ﻋليهينه بير قﻮز اولمﻮش مقامدا
سایيﻼر .ﻋلی یﻮنسی ،محمد خاتمی و حسن روحانی نين سفاریشی ایله
یازیلميش "مدیریت منازﻋات قﻮمی در ایران" آدلی کتابدان دا بللی اولدوغﻮ کيمی
خالق وارليغينی
ﻋلی یﻮنسی ایران مماليکی محروسه سينده کی تﻮرک
"مدیریت" دئيه دانماغا ،انکار ائتمگه و اونﻼری فارسليغين ترکيب حيصصه سی
قلمه آلماغا چاليشار .8قانﻮن درگيسی ﻋلی یﻮنسيدن سﻮرمﻮش:
"در مﻮرد ترکها چگﻮنه است؟
 ....زبان ترکی که در آذرباﯾجان رسم شده اسﺖ ،حدود  300-400سال
بيشتر سابقه ندارد که زبانی ﻋارضی اسﺖ و درگذشته همه آنها مانند
تالشی ها صحﺒت میکردند .زبان ترکی تﻮسط آذری ها به شدت اﯾرانيزه
شده اسﺖ ﯾعنی  50درصد از اسامی اماکن و افراد آنها فارسی
اسﺖ .براي مثال واژه آذرباﯾجان از آذرآبادگان گرفته شده است .آذر به معنای
آتش است که همان آ ِگر یا آ ِذر است .در واقع آذری ها ،آگاهانه این زبان را
فارسی کرده اند .حتی در افعال و ضماﯾر آذری هم نفﻮذ فارسی وجﻮد
دارد .براي مثال ضمير »من« در زبان آذری وجﻮد دارد .مرحﻮم دکتر مرتضﻮی که
یک ایران شناس متﺒحر در ادبيات فارسی بﻮده و در تﺒریز زندگی خﻮد را گذرانده
است ،به همراه دانشجﻮیان خﻮد تحقيقات گسترده ای در این خصﻮص انجام
دادند که حاصل آن یک کتاب شده است .مقام معظم رهﺒری از طریق آقای حداد
ﻋادل از ایشان خﻮاستند که استاد دانشگاه تهران شﻮند ولی ایشان قﺒﻮل
نکردن".9
اوسته ﻋلی یﻮنسی نين چئينر تﻮپﻮر ائتدیگی گؤروش فارس ایستعمارچيليق
تئﻮریسی نين اساسينی قﻮیمﻮش محمﻮد افشار یزدیدن دوغﻮلمﻮش .محمﻮد
افشار یزدی یازميش:
"ترکی در ایران از ترکتازی به وجﻮد آمده است .این زبان در چند قرن پيش به طﻮر
مهاجم وارد کشﻮر شده و قسمتی از خاک وطن ﻋزیز ما را گرفته است و هيچگاه
لهجﮥ بﻮمی نيست و زبان ملی نمی تﻮاند بﻮد .مهمان ناخﻮانده و مزاحم است!
مهمانی است که به نامﻮس وطن دست درازی کرده ،زیرا زبان ملی وطن است و
با مقدرات ملت هم اکنﻮن بازی ميکند! وجﻮد آن ممکن است به جای غرور ملی
که هر ملت زنده باید داشته باشد غرور محلی که برای وحدت ملی زیان آور
است ایجاد کند  ... .ترکی چﻮن مهاجمانی دشمن از خارج به حال یﻮرش به درون
وطن ما آمده و نقاطی را تصرف کرده فتنه انگيزی می کند و قﻮا و پشتيﺒانانی
هم در بيرون سرحدات دارد که هر زمان ممکن است به او کمک برسانند.10"...
محمﻮد افشار یزدی تﻮرکچه نی ایران مماليکی محروسه سينه و آذربایجانا
"اؤزگه" و "فتنه انگيز" قلمه آلدیقدان سﻮنرا فارس مدنيت راسيستلری او جﻮمله-
دن تقی ارانی )تﺒریز( ،احمد کسروی )تﺒریز( ،حسين کاظمزاده ایرانشهر )تﺒریز(،
ﻋارف قزوینی )قزوین( ،سيدحسن تقی زاده )تﺒریز( ،صدق کيا )مازندران( ،محمد
امين ریاحی )خﻮی( ،غﻼمحسين مرزآبادی )تﺒریز( ،ﻋﺒدالعلی کارنگ )تﺒریز(،
غﻼمعلی رﻋدی آذرخشی )تﺒریز( ،ﻋنایت ﷲ رضا )رشت(  ،جﻮاد شيخ اﻻسﻼمی
)زنگان( ،ناصح ناطق )اورميه( ،محمد قزوینی )اهل بخش بشاریات قزوین(،

حسينقلی کاتﺒی )تﺒریز( ،یحيی ذکاء)تﺒریز( ،رحيک رضادزاده ملک )مراغه(،
محمدرضا شعار )تﺒریز( و منﻮچهر مرتضﻮی )تﺒریز( اونﻮن ایستعمارچيليق
تئﻮریسی اساسيندا مانﻮر وئرمگه چاليشميشﻼر .محمﻮد افشار "تﻮرکچه" نی
مهاجم قلمه آلدیغی اوچﻮن محمدرضا شعار اونا داها آرتيق بير بﻮیاق و رنگ
قاتماغا چاليشاراق "زبان ﻋارضی" دئيه دوشﻮنجه باخيميندان ﻋلی یﻮنسی
ذات ﻋاليه ایفاده باخيميندان باشچيليق ائده رک یازميش:
"نﻮیسندگان منصف و اربابان تحقيق را متفقا ﻋقيده بر این است که "زبان فعﻠی
آذرباﯾجان ﯾک زبان ﻋارضی" بﻮده و در نتيجﮥ حمﻼت و زجر و فشار و تمادی
تسلط اقﻮام ترکی زبان به اهالی این قسمت از ایران تحميل و مثل زبان مادری
ملکه شده است".11
انسان اوسته محمدرضا شعارین گؤروشلرینی نظردن کئچيردیکده ﻋلی شریعتی
نين ]استعمار در نظر "خﻮد باخته ها" مادر خﻮانده ظاهر ميشﻮد[ ایفاده سی
خاطيرﻻنميش اوﻻر .12بﻮ اساسدا محمدرضا شعار هر هانکی تاریخی بير فاکت
اورتایا قﻮیمادان آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮنﻮن دیلينی "ﻋارضی" قلمه آﻻرکن فارس
ایستعمار حاکيميتی نين مسئﻮلﻮ ﻋلی یﻮنسی ده فارس مدنيت راسيستلری
نين نظرینی بير ﻋلمی نظر دئيه اونﻼردان یﻮﻻ چيخاراق ﻋﻮامفریﺒليک ائتمگه
چاليشار .منﻮچهر مرتضﻮی نين گؤروشلری ایسه پان ایرانيست بير محفل کيمی
تانينميش و اؤزلرینی "آذرگشنسب" یﻮخسا "آذر گرسنه اسب" قلمه آﻻن فارس
مدنيت راسيستلری نين اینتئرنئت صحيفه لرینده یایينﻼميشﻼر .13منﻮچهر
مرتضﻮی او یازدیغی کتابدا فارسچا جﻮمله قﻮرولﻮشﻮ ایله فارسچادان تﻮرکچه یه
ترجمه اولﻮنمﻮش جمله-لردن یﻮﻻ چيخاراق آذربایجان تﻮرکچه سی نين فارس
جﻮمله قﻮرولﻮشﻮ اولدوغﻮنﻮ ادﻋا ائتميش .منﻮچهر مرتضﻮی بئله بير بؤیﻮک خﻄایا
یﻮل وئررکن آذربایجاندا حاکيم اولمﻮش فارسچا تعليم و تربيت سيستيمی نين
فارسچا اوخﻮمﻮش انسانﻼرین جمله قﻮرولﻮشﻮندا اتکی و تأثير قﻮیدوغﻮنﻮ گؤز
آردی ائتميش یﻮخسا فارس حاکيم سيستيمی اونﻮن ملی و انسانی بيلينج و
شعﻮرونﻮ باسيراراق اوندان بير ميمﻮن اورتایا قﻮیمﻮش .یئری گلميشکن بير نئچه
اؤرنک و مثال وئرمک ایله مسئله نی آیدینليغا قاویشدیراق:
فارسچا جﻮمﻠه قﻮرولﻮشﻮ :اگر گئتسم ائﻮه ،یاخشی اوﻻر
آذرباﯾجان تﻮرکچه سی  :ائﻮه گئتسم ،یاخشی اوﻻر.
فارسچا جﻮمﻠه قﻮرولﻮشﻮ :گئدیم گؤروم نه اوﻻر.
آذرباﯾجان تﻮرکچه سی :گئدیم نه اولدوغﻮ گؤروم.
فارسچا جﻮمﻠه قﻮرولﻮشﻮ :برای اینکه ناراحات اولمایاسان گلدیم.
آذرباﯾجان تﻮرکچه سی :راحاتسيز اولمامان اوچﻮن گلدیم.
منﻮچهر مرتضﻮی آذربایجان تﻮرکچه سينی فارسچانين ترکيب حيصصه سی دئيه
ادﻋا اولﻮشدوردوغﻮندان سﻮنرا "قيماخ /قاﯾماق" کلمه سی نين فارس
"خامه/خامک" اولدوغﻮنﻮ ادﻋا ائتميش .یئری گلميشکن باشقا تﻮرک دیللرینده

ده "قایماق" کلمه سی نين نئجه اولدوغﻮنﻮ سرگيلمک ایله بﻮ فارس مدنيت
راسيستلری و اونﻼرین داليندا گيزلنميش و آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮ ﻋليهينه جﺒهه
آچميش فارس ایستعمار یانچيﻼری نين چيرکين نيتلرینی اورتایا قﻮیاق:
آذربایجان
آذربایجان
خالق آغزی ادبيات
دیلی
قيماق

قایماق

تﻮرکمن
تﻮرکچه
سی

اؤزبک
تﻮرکچه
سی

تاتار
تﻮرکچه
سی

دیﻮان
لغت الترک

گایماق

قایمآق

قایماق

قایماق

اوسته گؤروندوگﻮ کيمی تﻮرک دیللری دوشمنلری و رقيﺒلری نين تﻮرکچه-دن
نفرت ائتدیکلرینه و تﻮرکچه نی بير لهجه دئيه قلمه آلماقﻼرینا باخمایاراق تﻮرکچه
کئچميشه دوغرو اؤز آرخائيکليگينی قﻮرومﻮش دیللر دن بيری سایيﻼر .آذربایجان
کند ،شهر و یئر آدﻻری نين فارسچا ایفاده اولماسی مسئله سی ایسه ،آرتيق
اجتماﻋيت اوچﻮن تانينميش بير گليشمه سایيﻼر .حاکيميت چئﻮریليشی واسيﻄه
سی ایله قاجار شاهليغی حاکيميتی یئرینه قﻮرولمﻮش فارس حاکيميتی
سيستيمينه محمﻮد افشار یزدی نين وئردیگی سفاریشلره اساسن بﻮتﻮن
تﻮرکچه و ﻋربچه یئر آدﻻری فارسچایا چئﻮریلمه لی اولمﻮش .بﻮ دوغرولتﻮدا محمﻮد
افشار یزدیدن اوخﻮیﻮروق:
“ -1ترویج کامل زبان و ادبيات فارسی و تاریخ ایران در تمام مملکت مخصﻮصا در
آذرباﯾجان و کردستان و خﻮزستان و بﻠﻮچستان و نﻮاحی ترکمن نشين...
کتب و رسائل ارزان قيمﺖ سهل و ساده بزبان فارسی مخصﻮص آن
نقاط تهيه نمﻮد ،بادارهء معارف آنجاها اهميﺖ زﯾاد داد و مأمﻮرﯾن وطن
پرسﺖ جدی فرستاد .مجﻠه آﯾنده بسهم خﻮد اﯾن خدمﺖ را نمﻮده و
قيمﺖ اشتراک مجﻠه را در آذرباﯾجان ارزانتر از ساﯾر وﻻﯾات و حتی ارزانتر
از طهران )محل طبع مجﻠه( قرار داده اسﺖ.
 -2کشيدن راههای آهن و مربﻮط و متصل نمﻮدن کليه نقاط مملکت بيکدیگر ،تا
بﻮاسﻄه خلﻄه و آميزش زﯾاد ميان طﻮاﯾف مختﻠف اﯾرانی ﯾگانگی کامل
پيدا شﻮد.
 -3کﻮچ دادن بعضی اﯾﻼت آذرباﯾجان و خﻮزستان بنقاط داخﻠی اﯾران و
آوردن اﯾﻼت فارسی زبان از داخﻠه باﯾن اﯾاﻻت و شهرنشين کردن آنها ،با
رﻋاﯾﺖ شراﯾط اختﻼط و گشﻮدن مدارس ... .باﯾد اﯾن اﯾﻠﺖ را شهرنشين
کرد ،پس هرجا زمين به آنها بدهند وطن آنان ميشﻮد.
 -4تقسيمات جدید ایاﻻت و وﻻیات و از ميان بردن اسامی آذرباﯾجان و
خراسان و کرمان و ﻋربستان و غيره .در تقسيمات جدید باید دو اصل ﻋمده را
مﻼحظه کرد :یکی اقتصادی و دیگری سياسی ... .مﻼحظه سياسی آنکه
تکميل وحدت مﻠی را در تقسيمات جدﯾد مرﻋی دارند .باﯾد تقسيمان
جدﯾد  ...مصالح سياسی سابق الذکر بعمل آﯾد.

 -5تغيير اسامی ترکی و ﻋربی که ترکتازان و غارتگران اجنبی بنﻮاحی،
دهات ،کﻮهها و رودهای اﯾران دادهاند باسامی فارسی و از ميان بردن
کﻠيه اﯾن قبيل آثار خارجی.
 -6باﯾد السنه خارجی را بطﻮر رسمی برای اتباع اﯾران در محاکم،
مدارس ،ادارات دولتی و قشﻮنی منع نمﻮد -ولی باید تمام این اقدامات
تدریجی و از روی تدبير و مﻼیمت و متانت باشد و گرنه ممکن است نتيجه
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معکﻮس از آن گرفت و مﻮجب انزجار و نفاق گردد."... .
ﻋلی یﻮنسی نين آذربایجانليﻼری تﻮرک تانيمادیغی دا محمﻮد افشار یزدی نين
فارس ایستعمارچيليق سيستيمينه یازدیغی تحریفنامه لره اساسﻼنار،
اوخﻮیﻮروق:
"ﻋثمانيها  ....اﯾدﻋا می کنند قسمت ﻋمدهء ایرانيان از تبرﯾزی و زنجانی و
قاجار و افشار و قشقائی و غيره همه "ترکند !"با کمال پرروئی مدﻋيند که
نظامی و ﻋده کثيری از شعرای ایران و رجال نامی آن" ترک "بﻮده اند! بنا به
ﻋقيده آنها حتی تقی زاده ،تيمﻮر تاش ...و غيره همه ترک هستند....بارها
… به همﻮطنان آذربایجانی ما گفته و جﻮاب دندان شکن شنيده اند".15
اوسته گؤروندوگﻮ کيمی بﻮ اسﻼم آدینا بارینميش فارس جمهﻮری اسﻼمی
مسئﻮلﻼری محمﻮد افشار یزدی نين یازدیغی انسانﻼرین ملی کيمليک و
منليکلرینی دانماق سياستلرینی داوام ائدرلر .منﻮچهر مرتضﻮی محمﻮد افشار
یزدی نين مریدلریندن بيری اوﻻراق ﻋلی یﻮنسی منظﻮر ائتدیگی "زبان دﯾرﯾن
آذرباﯾجان" آدلی کتابی یازميش و "بنياد مﻮقﻮفات محمﻮد افشار" ده اونﻮ
مجانی یایينﻼميش .16ﻋلی یﻮنسی-دن ائشيدیریک:
"ایشان دو کتاب مهم دارد که یکی از آنها راجع به زبان ترکی است؛ ایشان با
گسيل  400-500دانشجﻮ به شهر و روستاهای آذربایجان یک تحقيق ميدانی
انجام دادند و زمان و نحﻮه شکل گيری زبان آذری را بررسی کردند و ثابت کردند
که زبان اصلی آذربایجان ،فارسی بﻮده و همچنان در خيلی از مناطق آذربایجان به
فارسی صحﺒت میکنند".17
ﻋلی یﻮنسی نين منظﻮر ائتدیگی کتاب مرند و جﻮلفا آراسيندا یئر آلميش
"هرزند" و "گﻠين قاﯾا" کندلرینده کی تات لهجه سی منظﻮر اولﻮنار .هر هانکی
اوجقار داغين باشيندا یئرلشميش بير کندین دیليندن یﻮﻻ چيخاراق بير ملی
وارليغی نهی ائتمک و اونﻼرین ملی وارليقﻼرینی دانماق سياستی ایسه ،یالنيز
و یالنيز فارس ﻋﻮامفریﺒلرینه و فارس مدنيت راسيستلرینه اویقﻮن گؤرونر .ﻋلی
یﻮنسی-دن گئنه ده ائشيدیریک:
"درخصﻮص ﻋرب ها و ترکمن ها ،مﻮضﻮع مقداری متفاوت است؛ ترکمن ها از نژاد
ایرانی نيستند و زبان آنها نيز از زبان ما تاثير نگرفته است".18
اوسته گؤروندوگﻮ کيمی بﻮرادا "شيعه ليک" فاکتﻮرو بؤیﻮک رول اوینار .تﻮرکمنلر
"سنی" اولدوقﻼری اوچﻮن ﻋلی یﻮنسی ﻋلی شریعتی 19نين تکليف ائتدیگی

پﻼن اساسيندا "ایرانيت" مقﻮله سينی "شيعه" و "فارس" دئيه نظره آلدیغی
اوچﻮن آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮ دانماق و شيعه نفﻮسﻮ چﻮخدور دئيه ایرانی "فارس"
قلمه آلماق دوشﻮنجه سينه قاپيلميش .ﻋلی یﻮنسی-دن ائشيدیریک:
"نﺒاید در کشﻮر شهروند درجه  1و  2داشته باشيم و باید برای همه ایرانی ها
حقﻮق برابر قائل شد .این مﻮضﻮﻋي است که قانﻮن اساسی به ما تکليف کرده و
فلسفه حکﻮمت داری هم این است .وظيفه حکﻮمت تامين ﻋدالت ،امنيت،
آسایش و امروزه اضافه بر اینها ،تﻮسعه است .در گذشته دولت حاکم بﻮد اما در
حال حاضر ،دولت حاکم نيست بلکه خادم است".20
ﻋلی یﻮنسی نين اوسته کی گؤروشﻮ ده محمﻮد افشار یزدی نين رضا شاه
حاکيميتينه یازدیغی  8ماده لی تکليفين سﻮن ایکی بندینی اولﻮشدورار .محمﻮد
افشار یزدیدن اوخﻮیﻮروق:
" - 7باید بسرﻋت به آبادی این نقاط کﻮشيد و وسائل زندگانی راحت و آزاد را
برای مردم فراهم آورد تا وضع آنها از همسایههای فریﺒنده پستتر نﺒاشد.
 -8باید در اصﻮل اداره مملکت سياستی را اتخاذ نمﻮده که نه بﻮاسﻄه تمرکز زیاد
منجر باستﺒداد و انزجار گردد و نه بﻮاسﻄه ﻋدم تمرکز زیاد مﻮجب خﻮدسری و
هﻮچيگری وﻻیت شﻮد .بعقيده نگارنده بهترﯾن سياسﺖ اداری برای اﯾران
سيستم دکنسانتراسيﻮن اسﺖ که بين سانتراليزاسيﻮن )تمرکز( و
دسانتراليزاسيﻮن )ﻋدم تمرکز( ﯾا به اصطﻼح معمﻮل دﯾگر “ﻻمرکزﯾﺖ”
ميباشد ... .ما نميتﻮانيم در ممﻠکﺖ خﻮد اصﻮل "ﻋدم تمرکز" را هر قدر
هم به به اﯾدآل و آرزوی ما ﯾعنی )آزادی( نزدﯾکتر اسﺖ تبﻠيغ نمائيم".21
اوسته گؤروندوگﻮ کيمی فارسليق تﻮزاغينا تﻮتﻮلمﻮش ملی تﻮپلﻮمﻼرا دیل و
مدنيت آزادليغی وئرمک یئرینه فارس ایستعمار ﻋاميللری ایچی بﻮش سؤزلر ایله
فارس اولمایان ملی تﻮپلﻮمﻼری اوسماقﻼندیرماق و اونﻼری آلداتماق ایسترلر.
ﻋملده ایسه بﻮتﻮن امکانﻼر مرکزده و فارس وﻻیتلرینده ساغﻼنار .ﻋلی یﻮنسيدن
اوخﻮیﻮروق:
"مصداق آن در ایناست که آنها متﻮجه شﻮند در جلﻮی چشم هستند و در
انتصابات ،استخدامها و ارتقاهای اجتماﻋی دیده می شﻮند و هيچ محدودیتی به
دليل قﻮميت و مذهب برای آنها وجﻮد ندارد .اینگﻮنه نﺒاشد که اگر نمره ﻋالی
کسب کردند ،از به دست آوردن مﻮقعيت محروم شﻮند .متاسفانه مصادﯾقی
در کشﻮر ما وجﻮد دارد که به دليل نسبﺖ داشتن با ﯾک دﯾن ،فرقه ﯾا
مذهب از حق خﻮد محروم شده اند".22
ﻋلی یﻮنسی نين اوسته قالين بليرلنميش سؤزلری دوغرو و گئرچکليگه اویقﻮن
اوﻻرسا ،بﻮ یاناشما حسن روحانی کابينه سينده بير داها رضا شاه زامانينا،
محمﻮد افشار یزدی نين سفاریشلرینه اساسان تئﻮریزه اولمﻮش "اﯾرانيﺖ"
آنﻼیيشينا دؤنﻮش بير مقام سایيﻼر .بئله ليکله "سنی" کﻮرد و بلﻮچﻼر دا تجرید
دوروم و حالتدن چيخاریﻼراق بﻮنﻼر دیل و مدنيتلریندن محروم قالدیقﻼرینا

باخمایاراق تﻮرکلﻮگه قارشين "اﯾران مﻠتی" دئيه فارس هئگمﻮنيسی خدمتينه
آلينارﻻر .محمﻮد افشار یزدی "ایران ملتی" آنﻼیيشی اوزره یازميش ،اوخﻮیﻮروق:
" ...آذربایجانی ،کرد ،لر ،طهرانی ،خﻮزستانی ،گيﻼنی ،خراسانی ،اصفهانی،
بلﻮچ و غيره که از حيث زبان و مذهب با یکدیگر اختﻼف دارند همه متعلق به ملت
ایران ميﺒاشند".23
محمﻮد افشار یزدی نين گؤروشلرینه اساسا ایران مماليکی محروسه سينده کی
یهﻮدیلر ،ائرمنيلر تاریخ بﻮیﻮ باشقا ائتنيکلر ایله ایچ ایچه یاشاماقﻼرینا باخمایاراق
"ایرانلی" قلمه آلينمازﻻر .بﻮگﻮن جمهﻮری اسﻼمی حکﻮمتی نين ائرمنيلره دیل و
مدنيت حاقی وئرمه سی بلکه ده محمﻮد افشار یزدی نين تئﻮریلرینه اساسﻼنار.
ﻋلی یﻮنسی بير داها شيعه ليک اوزره ویراژ وئرمگه چاليشميش:
" ...متعصﺒان مذهﺒی هم نگران این هستند که اگر فرق و ادیان دیگر محدود
نشﻮند ،ممکن است سلﻄه پيدا کنند .در حالی که اینگﻮنه نيست و در ایران
اسﻼمی که اکثریت شيعه اثنی ﻋشری و فارس هستند ،به طﻮر طﺒيعی قانﻮن
حکم می کند که هميشه اکثریت فرصت های بيشتری به دست آورد اما این نﺒاید
به قيمت نادیده گرفتن حقﻮق سایران باشد و آنها نيز باید منزلت ،ثروت ،رشد،
امنيت و رفاه خﻮد را داشته باشند".24
اوسته گؤروندوگﻮ کيمی شيعه ليک مقﻮله سی "فارسليق" اوچﻮن بير گﻮج
فاکتﻮرو دئيه قلمه آليناراق شيعه آذربایجان تﻮرکلﻮگﻮ ،ﻋربلر و باشقا شيعه
مذهﺒلی ائتنيک و خالقﻼر دا بﻮرادا شيعه دئيه بير فارس فاکتﻮرو قلمه آلينميشﻼر.
فارس حاکيميت مسئﻮلﻼرینا بئله بير جسﻮر و قيييمسيز )بير رحم( چيخيش
ائتمگه ایمکان وئرن فارس اولمایان شيعه لرین او جﻮمله-دن آذربایجان
تﻮرکلﻮگﻮنﻮن ده اؤز ملی کيمليکلرینی درک ائتمدیکلری و فارسليق باسقيسينا
گؤز یﻮمماقﻼری سایيﻼر .ﻋلی یﻮنسيدن اوخﻮیﻮروق:
" ...باید به دختران و پسران خﻮد اﻋتماد داشته باشيم تا در مناطق مختلف
تحصيل و کار کرده و همان جا زندگی و ازدواج کنند .باید اجازه داد تا کرد با بلﻮچ،
یزدی با کرد و ﻋرب با ترکمن ازدواج کند .در واقع با ازدواج و آمد و رفت به هم
نزدیک تر میشﻮیم .هر چه به همدیگر نزدیکتر و آميختهتر شﻮیم ،همﺒستگی
بيشتری ایجاد شده و دوستان بيشتری پيدا میکنيم و رونق اقتصادی هم
سرﻋت پيدامیکند .وزارت ﻋلﻮم ،ارشاد ،آمﻮزش و پرورش و سازمانهای نظامی،
سپاه ،ارتش و بسيج برای اختﻼط و امتزاج جمعيت ،میتﻮانند نقش کليدی
داشته باشند.25" .
اوستکی مقامﻼری ﻋلی یﻮنسی طرح ائتمکله فارس اریتمک سياستی
دوغرولتﻮسﻮندا تکليف ائتمگه چاليشميش .بيليندیگی کيمی ائﻮلنمک مسئله
سی بير شخصی و کيمين کيم ایله ائﻮلنمه سی ده اونﻮن شخصی مسئله
سی سایيﻼر .آنجاق بﻮ مسئله نی سياسی مستﻄﻮیه قالدیرماقﻼ فارس
حاکيميت مسئﻮلﻮ یئنی بير سفربرليک ایچينه گيرمگين ﻻزیم اولدوغﻮنﻮ
گؤسترمگه چاليشار .ﻋلی یﻮنسی داوام ائتميش:

"هر چه که احزاب ملیتر باشد به نفع ماست .احزاب محلی به مصلحت ما
نيست .حزب ملی که در سراسر ایران فراگير باشد و همه با ایدههای مشترک
ملی در آن شرکت کنند به مصلحت ماست که متاسفانه به این جایگاه
نرسيدهایم که احزاب ملی داشته باشيم .اینگﻮنه احزاب اگر هم شکل گيرد
متاسفانه به گﻮنه ای تضعيف میشﻮد .مصلحت آینده ملت ایران این است که
احزاب ملی شکل گرفته تا از طرف دولت و مردم برای مﺒارزه با واگرایی ها
نمایندگی کنند .واگرایی محلی یا قﻮمی و مذهﺒی را با احزاب ملی و با گروه
های اجتماﻋی میتﻮان مهار کرد و با برخﻮرد و اجﺒار نمیتﻮان با این مﻮضﻮع رفتار
کرد .الﺒته باید جلﻮی فتنه و قﻮم گراﯾی را گرفت.26"...
اوسته گؤروندوگﻮ کيمی "احزاب محﻠی" دئدیکده فارس اولمایان ائتنيکلری
نماینده ليک ائده جک سياسی و اجتماﻋی تشکيﻼتﻼر منظﻮر اولﻮنار .بﻮ اساسدا
فارس امامزاداسی "شفاء" وئره جک و گؤزلﻮ ائده جک دئييل ،کؤر ائده جک
سایيﻼر .اؤز مجليسی قﺒﻮل ائتدیگی قانﻮنﻼری اجرا ائتمکدن بﻮیﻮن قاچيران دؤلتلر
نئجه خادیم بير دؤلت اوﻻبيلر؟ نه زاماندان ،هانکی مدنيت اساسيندا دیل و
مدنيت حاقی "فتنه" قلمه آلينميش؟ دئمک ،حقﻮق برابرليگی دئدیکده هامی
نين فارس اولماسی منظﻮر اولﻮنارميش .بﻮ تئﻮرینی محمﻮد افشار یزدی ده
رضاخانا تسليم ائتميش و فارس حاکيميتی ده محمﻮد افشار یزدی نين تؤکدوگﻮ
ایستعمارچيليق پﻼنﻼری اساسيندا فارسﻼتماق سياستينی داوام ائتميش و بﻮ
دوغرولتﻮدا قرارلی سایيﻼر" .احزاب مﻠی" منظﻮر ائتدیکده فارس حاکيميتی و
حاکيميتچيليک باخيميندان حاکيميته پﻮزیسيﻮن فارس مخالفتی نين فارس
اولمایان ائتنيک بؤلگه لرده "ایستعمارچيليق بؤلمه لری )ستﻮن پنجم "(Kolonie
ماهيتينده فارس اولمایان ملی تﻮپلﻮمﻼری فارس دیل و مدنيتی اساسيندا
بيچيملندیرمک و تشکيﻼتﻼندیرماق منظﻮر اولﻮنار .بﻮ اساسدا کئچميش نئچه
ایلده اولدوغﻮ اؤرنک و نمﻮنه لر تيکرار اوﻻراق "اصﻮلگرا" یﻮخسا "اصﻼح طﻠب"
دئيه فارس اولمایان تﻮپلﻮمﻼری فارسليق اساسيندا مخمسه ایله اوز اوزه قﻮیماق
منظﻮر اولﻮنار.

 1ﻋلييﻮنسي ،دستيار ویژه رييسجمهﻮر در امﻮر اقﻮام و اقليتها  :باید جلﻮی فتنه و قﻮم گرایی را گر فت ،تاریخ :
 - ١/٢/١٣٩٧شماره/http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/100089 :1182 :باید-جلﻮی--فتنه-و-قﻮم-
گرایی--را--گر-فت
 2سيد محمد خاتمی یزدی،روحانی  ،سياستمدار اصﻼح طلب و پنجمين رئيسجمهﻮر ایران است که طی دو
دوره بين سالهای  1376تا  1384این مسئﻮليت را ﻋهدهدار بﻮد .
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%
D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
 3حسن روحانی)با نام پيشين حسن فریدون( زاده در سرخه ،استان سمنان ،روحانی و سياستمدار ایرانی،
رئيسجمهﻮر فعلی جمهﻮری اسﻼمی ایران ،استاد پژوهشی مرکز تحقيقات استراتژیک و ﻋضﻮ مجمع تشخيص
مصلحت نظام از سال  ١٣٧٠است .روحانی از سال  ١٣۶٨تا  ١٣٨۴دبير شﻮرای ﻋالی امنيت ملی جمهﻮری
اسﻼمی ایران و رئيس تيم هستهای و مذاکرهکننده ارشد ایران با سه کشﻮر اروپایی آلمان ،فرانسه و بریتانيا در
مﻮرد برنامه هستهای ایران ،از سال  ١٣۶٨تا  ١٣٩٢ﻋضﻮ شﻮرای ﻋالی امنيت ملی به نمایندگی از رهﺒر جمهﻮری

اسﻼمی ایران و از سال  ١٣٧١تا  ١٣٩٢رئيس مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بﻮده
است.
 4ﻋلی یﻮنسی در محافل امنيتی معروف با نام مستعار ﻋﻠی ادرﯾسی دستيار ویژه رئيس جمهﻮر ایران در امﻮر
اقﻮام و اقليتهای دینی و مذهﺒي است .او همچنين چهارمين وزیر اطﻼﻋات جمهﻮری اسﻼمی ایران پس از
استعفای اجﺒاری دری نجف آبادی در دولت خاتمی بﻮدهاست
 5سيدرضا صالحی اميری ،سياستمدار ،رئيس اسناد و کتابخانه ملی جمهﻮری اسﻼمی ایران در دولت حسن
روحانی است :
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
B%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
6

رضا صالحي اميري ،مديريت منازﻋات قﻮمي در ايران مركز تحقيقات استراتژيك ،تهران ،بهار ، 1388ص30 .

 7ایران افشار ،زبان فارسی در آذربایجان ،تهران 1368؛ ص ،230 – 274 .محمد افشار یزدی ،يگانگي ايرانيان و
زبان فارسي
8

رضا صالحي اميري ،مديريت منازﻋات قﻮمي در ايران مركز تحقيقات استراتژيك ،تهران ،بهار1388

9

ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.

 10ایراج افشار یزدی ،زبان فارسی در آذربایجان ،تهران  :1368محمﻮد افشار یزدی ،یگانگی ایرانيان و زبان فارسی
ص.289 .
 11ایرج افشار یزدی ،زبان فارسی در آذربایجان ،تهران  ،1368ص ، 321 .آلينميش :محمدرضا شعار ،نقل از کتاب
"بحثی در باره زبان آذربایجان" تﺒریز .1346
12

ﻋلی شریعتی ،بازشناسی هﻮیت ایرانی -اسﻼمی ،ص.303 .

13

باخ اوسته ،منﻮچهر مرتضﻮی ،زبان دیرین مردم آذربایجان ،آذرگشنسب ...

14

محمﻮد افشار یزدی ،مسئله مليت و وحدت ملی ایران ،مجله آینده ،چاپ دوم ،1352 ،ص.569-566 .

15

محمﻮد افشار یزدی ،آینده ،جلد دوم ،تهران ،چاپ دوم 1351؛ اران و مسئله آذربایجان ،صحيفه 926-921

16

منﻮچهر مرتضﻮی» :زبان دیرین آذربایجان«  ،بنياد مﻮقﻮفات دکتر محمﻮد افشار  ،تهران 1384
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ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.

18

ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.
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ﻋلی شریعتی ،باز شناسی هﻮیت ایرانی -اسﻼمی ،چاپ تهران.
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ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.
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محمﻮد افشار یزدی ،مسئله مليت و وحدت ملی ایران ،مجله آینده ،چاپ دوم ،1352 ،ص.569-566 .
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ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.

23

محمﻮد افشار یزدی ،مسئله مليت و وحدت ملی ایران ،مجله آینده ،چاپ دوم ،1352 ،ص.560 .
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ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.
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ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.
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ﻋلی یﻮنسی ،باخ اورادا.
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