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 متن سخنراني در آنفرانس لندن
مسئله مليت ها و راه حلهاي آن                                 عبداهللا امير هاشمي 

 )جوانشير(
هم چنين سالم  رهبري آنگره . سالم عرض ميكنم : حضار محترم خانمها ، آقايان 

  جهاني آذربايجانيها را بشما  حاضرين محترم آه زحمت آشيده به آنفرانس 
 سال است آه 6آنگره جهاني آذربايجانيها  مدت . تشريف آورده ايد ، ابالغ مينمايم 

 آشور جهان داراي تشكيالت و نمايندگان و جمعيت ها مي 30تاسيس شده و در 
باشد و داراي اساسنامه و نظامنامه  است آه در آن عالوه بردفاع از حقوق 

وجه به قوانين داخلي آنها مصرانه فرهنگي آذربايجانيان ساآن آليه آشورها با ت
  صادره از 884، 874، 853، 822خواستار اجراي قطع نامه هاي شماره هاي 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني برخروج نيروهاي تجاوزگر ارمنستان از 
. اراضي جمهوري آذربايجان و بازگشت آوارگان به موطن خود قره باغ ميباشد 

اني آذربايجاني ها در راه آسب حقوق ملي و حق تعيين فعاليت اساسي آنگره جه
 ميليون آذربايجاني تا تشكيل دولت مستقل ملي  در آذربايجان 30سرنوشت  بيش از 

جنوبي و تامين آليه حقوق  ترآان در اراضي ايران امروزي است آه موضوع 
 .   اصلي بحث اين آنفرانس ميباشد

 به  تاريخ ملل غير فارس بويژه ترآان سخنان خود را با نگاهي ! حضار محترم 
ابتدا بايد عرض آنم آه در اين .  سال قدمت دارد آغاز ميكنم 7000آه بيش از 

مورد مغرضين ويا  متعصبين يا اصال حرفي نزده اند و يا حقايق را وارونه جلوه 
داده اند آنان  سعي آرده اند از سرگذشت و حكومتهاي ملل غير فارس براي خود 

 درست آنند و اين گونه تاريخ ساختگي را دوباره به ملل غير فارس تحميل تاريخ
نمايند آنان مبدا تاريخ ملل غير فارس بويژه ترآان را به غلط از هخامنشيان شروع 
آرده اند در حاليكه وقتئ براي اولين بار ده قبيله از پارسيان از شرق فالت ايالم از 

 اقوام غير فارس بيش از چهار  هزار و راه رسيدند پدران ترآان امروز ي  و
پانصد سال  در اين اراضي دولتهايئ با سازمانهاي پيشرفته تشكيل داده بودند و 

پارسيان نيز  وقتي از راه رسيدند زير حكومتهاي انان از جمله شاهزادگان ايالم در 
پارس  بنابر اين قبل از آمدن قبايل .اياالت  آرمان وفارس  امروزي سكونت گزيدند 

ها به منطقه  اولين و درخشان ترين و متمدن ترين فرهنگ بشريت بوجود آمده بود 
و آفرينندگان اين تمدن  سومرها در عراق ، ايالم ها ، آاسي ها ، هورريها ، قوتي 
ها ، لوللو ها ، گيل زانها ، آاسپي ها ، ماننا ها ، اورارتو ها در آذربايجان ، غرب 

حفاريهاي انجام  شده توسط باستان شناسان . ودند و مرآز ايران امروزي ب
ومتخصصان علوم قديم با فاآتها و اسناد معتبر  نشان داده اند آه  اين  طوايف  

 قبيله 7 سال قبل از ميالد ،اول قبيله پاسارگاد سپس 900التصاقي زبان  بوده اند  
ن هنگام آنان ديگر در آرمان ساآن شدند و از شاهنامه فردوسي پيداست آه در اي

مراحل ابتدايئ زندگي اجتماعي را ميگذراندند و بعداز ساآن شدن  از طوايف 
 قبل از ميالد يعني هنگاميكه 550تا سال . التصاقي زبان مدنيت آموختند 

هخامنشيان برسر آار آمدند ، حكومت ماننا در مقابل آسوريان مقاومت آرده و 
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ها بوجود آمده وبا حكومت ماننا همدست  با قيام مادها امپراطوري ماد673تاسال 
شدند سپس اوغوز ها و ساآاها در آذربايجان حكومت تشكيل دادند و آياك سار 
پادشاه ماد به ميليتاريسم آسوري پايان داد و خلقهاي منطقه  را  از ظلم آسوريها 

سپس در نتيجه خيانت هارپاك فرمانده .خألص آرد و راه ترقي و رشد را باز نمود 
كرهاي ماد در دوره آستي ياك پادشاه ماد ، امپراطوري ماد سقوط آرده و لش

در اين دوره در جنگي آه بين خانم تومروس و آورش . هخامنشيان سر آار آمدند
تهاجمات و اذيت هاي . روي داد آورش بدست خانم تومروس آذربايجاني آشته شد 
تيجه هجوم اسكندر را در پي در پي پادشاهان هخامنشي به يونان متمدن آن روزي ن

در اين دوره آه در آذربايجان آتروپاتها حاآم بودندو مناسبات خوبي با . پي داشت 
هخامنشيان نداشتند با اسكندر وارد جنگ نشدند و بدين ترتيب اسكندر مجبور شد 

بدين ترتيب آتروپات . آه دولت آذربايجان و صدر آن  آتروپات را برسميت بشناشد 
در اين باره آتبيه هايي . ت توانست استقالل آذربايجان را حفظ آند با اين سياس

هم چنين آثار . موجود است آه در آذربايجان شمالي تا آنون بيادگار مانده است 
بجاي مانده از دوران ماننا ، ادبيات و فرهنگ و فولكلور ماد، دين زرتشت واوستا 

 سال فبل از آمدن 4000 ، عيد نوروز و مراسم و ريشه هاي آن  يعني تاريخ
اسكندر بعالوه زبان ايالمي بعنوان زبان رسمي دولتي و زبان عمومي مللتهاي 
مختلف اراضي ايران امروزي و مرآزيت قرار گرفتن فرهنگ و هنر ايال مي 
نشان دهنده سكونت التصاقي زبانان  از جمله ترآهاي آذربايجاني درسرزمين 

دآتر زهتابي ، پور  پيرار، پي يئر آميه بعالوه آتاب تاريخ . آنوني ايران ميباشد
ويل دورانت و شرق شناسان ’ منابع بسيار زيادي از نوشته هاي مونتسكيو 

شوروي سابق  وآتابهاي  دانشمندان تاريخ جمهوري آذربايجان وآتيبه هاي بيادگار 
ريخ چنانكه اشاره  آرديم  تا. مانده  از اين دوران گفته هاي مارا تصديق ميكند 

نويسان فارس  وپيروان آنها علم تاريخ را در مسير فاجعه آميز و در بسياري 
اين وضعيت اسفناك از زمان هخامنشيان بويژه . اوقات دور از حقيقت آشانده اند 

اردشير ساساني بخاطر اينكه . از زمان اردشير بنيانگذاز ساسانيان آغاز شده است 
را بر ديگر خلقها حاآم گرداند آليه اسناد حاآميت را در دست خود نگهدارد وخود 

حكومتهاي خلقهاي غير فارس قبل از خود رااز بين برده وبا آمك موبد موبدان مغ 
. افسانه هاي پارسهارا بجاي تاريخ حقيقي ساير خلقها نشان داد ه است " تنسر"

آنان بعداز اردشير ، شاهان ساساني آار او و موبد را الگوي خود قرار داده و راه 
را ادامه دادند حتي نحوه ايجاد امپراطوري ساساني را با داستان هاي خرا في 

توجيه آرده وتاريخ درست نمودند اين آارهاي ضد علمي و غير اصولي ، تاريخ 
نگا ران اسالم را نيز فريب داد و مانع از آن شد آه آنان تاريخ حقيقي خلقهاي 

ناسند تمام اين آارها بخاطر در اسارت ساآن منطقه را بررسي و آنطور آه بوده بش
نگه داشتن اين خلقها صورت گرفته است تاريخ  خلق هاي اين منطقه گرچه بوسيله 
شاهان ساساني و موبدان زرتشت از بين برده شد اما در آثار مورخين يونان و روم 

مردم اروپا هنگاميكه زنجيرهاي اسارت امپراطوري روم ( اين حقايق ثبت گرديد 
پاره نمودند و استقالل ملي خود را آسب آردند هم زمان با آن تاريخ حقيقي خود را 
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بويژه در اوا يل قرن نوزدهم . را بررسي و تحقيق نموده و آنرا آشكار ساختند 
تقريبا تمام ملتهاي اروپا بر اثر مبارزات سخت و جنگهاي گوناگون نقشه هاي  

بر اساس تاريخ ملي و خصوصيات جغرافيائي امپراطوريهاي گذشته را بهم زده 
زباني خويش  دولتهاي ملي خود را بوجود آوردند نمايندگان روشنفكر هريك از اين 

ملتها بعد از غلبه ، از نوشته هاي قديم رم و يونان ، تاريخ گذشته خود را بيرون 
آشيدند و هنگام برخورد با تاريخ خلق هاي منطقه ما آنها را ثبت نموده و به روشن 

دن نقاط تاريك تاريخ ما همت گذاردند آه از آن ها صدهاجلد آتاب تاريخ بر آر
از همه أين آتب  بر مي آيد عليرغم تغييرات متفاوت در منطقه ما )جاي مانده است 

و سر آارآمدن حكومتهاي گوناگون، ترآان  و ديگر ملل غيرفارس دولت خود را 
ور موجوديت خود را در طول به عناوين مختلف حفظ آرده و به مثابه يك فاآت

از اينرو هنگامي آه امپراطوري ساساني با اولين . قرون متمادي اثبات نموده اند
 سال وضعيت 20حمله اعراب محو شد دولت آذربايجان توانست بيش از 

بابك پدر قهرمان آذربايجانيان عليه هجوم اعراب . استراتژيكي خود را  حفظ نمايد 
آهاي آذربايجاني جنگيد در نهايت حاآم اعراب المعتصم با  سال با تكيه بر تور22

خيانت افشين فارس و سهل بن سنباط ارمني توانست  اورا دستگير و جنبش 
حضور ميليوني  مردم آذربايجان در سال هاي اخير (آذربايجانيا ن را سرآوب آند 

ن بپايان در قلعه بابك نشان دهنده آن است آه جنبش آذربايجانيان عليه اشغالگرا
گرچه ترآان نيز بدين اسالم گرويدندولي براي حفظ هويت ملي ، ) نرسيده است 

آن ها نه . زبان  و وطن خود تا فرصتي پيدا آردند عليه استيالي اعراب بپا خاستند 
تنها عليه اعراب بلكه عليه هر مهاجم ديگر ايستاده ، شرافتمندانه از خلق و خاك و 

 دفاع آرده اند اين يكي از خصوصيات عمومي فرهنگ و هويت و زبان خود
ترآان  و بلكه ديگر ملل را تشكيل ميدهد و بر اساس همين خصوصيات ترآان 

توانستند مها جمان را از منطقه بيرون رانده و نزديك هزار سال با تشكيل 
امپراطوري هاي قاراخانيها، تولون اوغلوها ، آغ شيد ها ، غزنويها ، سلجوقي ها ، 

لي ها، تيموريان ، قاراقويونلو و آغ قويونلوها ، صفويان ، افشار و قاجار بر آتابي
اين اراضي فرمانروايي آنند  حاآم بودن هزار ساله ترآان  بعد از اسالم در امور 

اداري و تامين نسبتا برابري حقوقي براي خلقها افكار ضد شوونيستي زمان 
هنگ و زبان خلقهاي منطقه بر اردشير را بفراموشي سپرد در اين هزاره ، فر

.  روال سيستم اقتصادي سياسي بسته فئودالي  بطئي هم شده رشد خود را طي نمود 
امپراطوريهاي ترآان به جهان  ود نياي اسالم در زمينه رشد علم و فرهنگ آمك 

آرده و آثار گرانبها از تمدن ، علم ، هنر و معماري از شرق گرفته تا اسپانيا و 
ترآان به تبعيض بين خلقهاي ديگر امكان . وبي از خود بيادگار گذاشتندافريقاي جن

نداده به آنها احترام گذاشته و به آنان اعتماد داشته اند وبخاطر همين اعتماد حتي 
زبان و آداب و رسوم آنان را . نيازي به ثبت تمامي تاريخ امپراطوري خود نديدند

گماشتند بطوريكه زبان طايفه آوچ حفظ آردند حتي به پيشرفت و رشد آنان همت 
شاعران وعلما و پادشاهان  .  نشين فارسها را توانستند به رشد امروزي آن برسانند

 از نويسندگان 3/2ترك بيش از خود فارسها در اين راه  زحمت آشيده اند و 
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وشاعران ترك بدين زبان ا ثر آفريدندو فرهنگ وانديشه و جهان بيني ملت خود را 
ر فارسها گذاشتند و اين زبان را غنا بخشيدند و در نتيجه اين زحمات  در اختيا

البته بودند از پادشاهان تر ك آه به زبان . زبان فارسي به سطح دولتي ارتقاء يافت 
ترآي توجه داشته و زبان ترآي را زبان دولتي اعالم نموده و شاه اسماعيل صفوي 

ان است آه امپراطوري صفوي را پسر حيدر ملقب به خطائي يكي از اين پادشاه
بوجود آورداين فرزند آذربايجان وقتي از دنيا رفت در وصيت نامه اش سه چيز را 

غيرت آذربايجاني ، زبان ترآي : براي خلق آذربايجان به امانت گذاشت 
 .آذربايجاني و آشور آذربايجان 

 توسعه دهد در آن دوره امپراطور عثماني ميكوشيد سرحدات خود را تا غرب اروپا
اين امپراطوري تحمل ديگر حكومت ترك زبان را نداشت اروپاي استعمارگر نيز 

بخاطر بخطر افتادن هندوستان مستعمره به هراس افتاده بود در اين شرايط 
اروپائيان بطور غير مستقيم امپراطوري عثماني را عليه حكومت شاه اسماعيل بر 

جانشينان شاه اسماعيل براي . ف شدندانگيختند و درجنگي آه درگرفت هردو تضعي
حفظ خود از خطر عثماني پايتخت را از تبريز به اصفهان به ميان فارسها منتقل 

همراه  با تغيير پايتخت ،علم و فرهنگ و هنر و خالقيت علما وهنرمندان .آردند
ترك نيز به اصفهان منتقل شدو به جرائت ميتوان گفت  آه تمام  آثار تاريخي 

 اصفهان نتايج زحمات اين هنرمندان و صاحبان فرهنگ و هنرو خالقيت موجود در
ترآان مي باشد حتي صنايع دستي امروزي موجود در اصفهان يادگار آن دوران 
است تغيير پايتخت از تبريز به اصفهان آغاز روندي بود آه  شاهان ترك  را از 

يداد آه نتيجه اش توده هاي خود دور ساخته و تحت تاثير اشرا ف فارس  قرار م
سپس نادرشاه جلوس آرد و افغان .  غلبه محمود افغاني بر امپراطوري صفوي بود 

ها را بيرون راند سيطره امپراطوري ترآان افشار را تا هندوستان گسترش 
دادوباالخره نوبت به امپراطوري قاجار رسيد و پايتخت از اصفهان به تهران منتقل 

در اين . هد نشين ا هميت و نقش فزاينده خود داشت شد و تبريز بعنوان شهر وليع
دوره در آسيا استعمار انگليس با روسيه تزاري دست بدست هم داده و اراضي 

امپراطوري قاجار را تقسيم آردند ابتدا انگليسي ها افغانستان را جدا ساختند روسها 
 آذربايجان  با معاهده ترآمن چاي1828نيز به تجزيه آذربايجان پرداختندودر سال 

 سال 10بدو قسمت تقسيم  شد  شكست  عباس ميرزا فرزند دلير ترك عليرغم 
مقاومت  در مقابل اردوي تزاري تضعيف  امپراطوري قاجار را تسريع نمود و 

نفوذ روس و انگليس را افزايش داد اين امر نمي توانست پايگاه امپراطوري قاجار 
 حلها براي رهايي از اسارت هر دو يعني   توده مردم ترك را به جستجوي راه

استعمار و آسب استقالل وادار نسازد روشنفكراني چون ميرزا فتحعلي آخوندوف 
عبدل رحيم طالبوف ، حاج زين العابدين مراغه أي سيدجمال الدين اسد آبادي از 
درون وبيرون آنچه بر جهان ميگذشت آگاه بودند واز انقالب اجتماعي فرانسه و 

آنان هم در . ات اقتصادي ، سياسي جهان براي مردم پيام هائي داشتند ديگر انقالب
آذربايجان شمالي هم در آذربايجان جنوبي از مبارزه عليه استعمار و تامين استقالل 
 .راي در حكومت و آشور سخن رانده به رشد شعور سياسي  وملي سعي ميكردند
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هاي مشرق زمين  به اين  آغاز جنبش ضد استعماري و ملي ترآان منطقه  و خلق 
 و اوايل قرن بيستم تصادم ميكند انقالبات آغاز ميشود 19دوره يعني  به اواخر قرن 

در ترآيه نهضت تنظيمات ودر منطقه ما انقالب مشروطيت رخ ميدهد  از اوايل 
قرن بيستم بخصوص در طول انقالب مشروطيت مسائل آزادي و ملي مطرح 

اهالي تبريز،  بخاطر دور ساختن حكومت قاجار از ميگردد جنبش ملي مردم بويژه 
نفوذ روسيه و جنبش آزادي بخاطر برقراري حقوق و آزاديهاي اجتماعي وفردي و 

در حقيقت در آن مقطع شهرستانهاي آذربايجان . نفي سيستم فئودالي در جريان بود 
ز رل حساس در پيروزي انقالب مشروطيت داشتند و توانستند قوانين ارزشمند ا

جمله قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي را در قانون اساسي بگنجانند اگر در اين 
مفاد از قانون از ملت ومليت نامي برده نشده به سبب تازگي اين واژه ها و ترمين 
ها بوده آه در آن دوره از مسلمانان هر شهر وديار با نام ملت آن شهر اسم برده 

در معناي يك واحد سياسي " ايران"به واژه ميشد وملت وحقوق مليت هيچ ربطي 
آنطور آه بعد ها تفهيم گرديد ، نداشت تا انقالب مشروطيت اين منطقه اساسا توسط 
نمايندگان اعيان و اشراف ترك و افراد حكومتي قاجار اداره ميشد و نمايندگان طبقه 

بخش نظامي ثروتمند آذربايجان هم با پادشاهان قاجار بطور فعال همكاري داشتند و 
آذربايجان تكيه گاه سلطنت بود ليكن آنچه در طول انقالب مشروطه بمثابه تغيير هم 

در حكومت مرآزي ومحلي و هم در سيستم فئودالي روي داد در حكومت 
آذربايجان بمثابه انجمن ايالتي منعكس و در حكومت مرآزي در آابينه ومجلس 

ترك بيشتر و بيشتر شدآذربايجانيان وتشكيالت سياسي نفوذ نمايندگان خلقهاي غير 
در پي جستجوي راههايي بودند آه بتواند حكومت قاجار را وادار به اصالحات و 

مدرنيزه آردن نموده و هم به استيالي استعمارگران پايان دهند در طول انقالب 
مشروطيت نيز آذربايجانيان بينهايت از خود فداآاري و جانفشاني نشان دادند ليكن 

ب عللي چند از جمله فقدان درك درست از هويت  و  موقعيت خويش و عدم  به سب
رشد آافي طبقات بالنده نتوانست از دستاوردهاي انقالب مشروطيت به نحو احسن 

حتي قهرمانان مشروطيت چون ستارخان و باقر خان و حيدر . استفاده آند 
تجعين و عامالن عموغلوقرباني توطئه هاي ننگين دشمنان مردم آذربايجان ، مر

استعمار شدند بطوريكه ستارخان از آغوش مردم تبريز به تهران برده شد وبا 
 .توطئه يفريم ارمني تير خورد و سرانجام جان باخت 

 عليرغم همه اينها ما در اين دوره به تظاهر اشكال شعور ملي چون تشكيل انجمن 
اي آزاديخواه ملي در نيروه1917تاسال . ها و انتشار مطبوعات برخورد ميكنيم 

آذربايجان با حكومت مرآزي قاجار  زير سلطه استعمار روس وانگليس دست و 
پنجه نرم ميكردند ليكن بعداز انقالب اآتبر و تشكيل جمهوري دمكراتيك  آذربايجان 

به رهبري محمد امين رسول زاده در شمال ،  نفوذ نيروهاي ملي و آزاديخواه هم 
 در 1920حكومت مرآزي باال رفت باالخره درسال در آذربايجان و هم در 

آذربايجان به رهبري شيخ محمد خياباني جنبش آزاديخواهانه و استقالل طلبانه اوج 
گرفت و حكومت مستقل آزادستان در آذربايجان تشكيل شد  آه به ضرر استعمار 

 سالهاي قيام شيخ محمد خياباني بعد از قيام تبريز در. انگليس و حاميان آنها بود 
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 به سرآردگي انجمن غيبي و ستارخان نشانگر عالي ترين سطح 1909  و 1908
رشد شعور ملي ترآان بود اين بيداري بر دودمان قاجار از جمله احمد شاه نيز 

بطوريكه احمد شاه قاجار . تاثير گذاشت وروحيه ضد استعماري اورا بر انگيخت 
 وثوق الدوله نوآر 1919د تحقير آميز عليرغم تمام فشارهاي وارده درمقابل قراردا

انگلستان از خود مقاومت نشان داد واين نشانه تمايالت ضد استعماري  در مواضع 
 طبقات وابسته به استعمار و 1925 و 1921او بود اما در طول سالهاي 

روشنفكران از  فرنگ برگشته خصوصا ماموران عالي رتبه نظامي از برنامه 
كراتيزاسيون و افكار سوسيال دمكراسي احمد شاه قاجار به هاي مدرنيزاسيون ودم

هراس افتادند و به فكر سرنگوني حكومت ترك قاجار وبر سر آار آوردن 
رضاخان شدند  استعمار انگليس و فرانسه براي غارت ثروتهاي منطقه به طرح 
 نقشه ها  دست ياز يدند از جمله اين طرحها يكي تاسيس فدراسيون و ديگري آودتا
بود آه سرانجام آودتا تصويب و سيد ضياء طباطبائي و رضاخان مامور اجراي 

و تعويض آن با ممالك " ايران نوين " مجريان و طراحان پروژه . آن شدند 
محروسه ايران آه در گذشته يك ساختار فدراتيو سنتي بود زندان بزرگي براي ملل 

ي ژنرال آيرون  سايد آه غير فارس ايجاد آرد ند اين طرح ارتجاعي با دستيار
فرمانده اجراي آودتاي سوم اسفند نيز بود و اردشير جي رپورتر  به اجرا درآمد 

آاري آه توسط . ليكن آيرون سايدها در پشت ودر پرده اول اين ماجرا بودند 
رضاخان بعنوان ناجي ايران انجام دادند از نوع ژست هاي مدرن مابانه أي چون  

وشلوارپوشاندن  ، تشكيل ارتش مدرن بود بطوريكه در آشف حجاب زنان و آت 
 . همين ارتش دو ساعت مقاومت نياورد و آل قشون منهزم گشت1320شهريور 

 آيا براي چاره مشكالت ، آودتا بايد انتخاب ميشد ؟ يا اينكه فقط اين انگليس بود آه 
 شبه قاره بخاطر منافع استراتژيكي خود  آودتا را برگزيدند ؟با توجه به وضعيت

هند در شرق و اوضاع آشورهاي همسايه ميتوان به اين نتيجه رسيدآه رشد روند 
بيداري مغاير با منافع استعماري انگليس بود و تقويت مبارزات ضد استعماري 

مهاتما گاندي در هند نيز تهديدي بر منافع استعمارگران  بود از طرف همسايگان 
 نداشت از طرف غرب ،امپراطوري نيز تهديدي متوجه حكومت قاجار وجود

عثماني وجود داشت آه در جنگ جهاني اول شكست خورده و در حال تجزيه بود 
در شرق ، افغانستان برهبري امان اهللا خان درگير مسائل داخلي خاص خود بودو 

در شمال . قصد ايجاد مشكل  براي حكومت مرآزي قاجار نميتوانست داشته باشد 
 تزاز ، رژيم سوسياليستي برسر آار آمده بود آه در نتيجه بعد از سرنگوني رژيم

آن تغيير اساسي  داشته و مناسبات نزديكي با رژيم قاجارراپيش گرفته بود  و بدين 
ترتيب هيچ خطري به جز خود انگلستان  در منطقه وجود نداشت با يد اضافه 

جيه ارتجاعي و آردآه آودتا گران از رشد طبيعي مليت ها و خواسته هاي آن ها تو
غير واقعي داشتند زيرا تمايالت خلقها و ساآنان واليات و اياالت با توجه به 

ساختارسياسي آن روز،عملي در جهت حرآت طبيعي تاريخ و رشد وبيداري ملل 
در آن دوره همه درحال تمرين توسعه و حل مشكالت ناشي از جنگ . منطقه بود 

ه متحول شد و منطقه شادمان از اين جهاني اول بودند در اواخر جنگ،  روسي
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واقعه آرزو داشتند آه انگليس هم دست از سر آنها بردارد تا خود بتوانند در مورد 
سرنوشتشان تصميم بگيرند اما دولت انگليس نه تنها حكومت قاجار را رها نكرد 

 . را به اجرا گذاشت 1299بلكه براي دست يابي به آمال خود آودتاي 
س  و پايگاه آن زمينه ساز اين آودتا بودند بويژه روشنفكران   استعمار انگلي

شوونيست وخود فروخته آه معتقد به سياست يك ملت ، يك زبان ، و يك فرهنگ 
برخي روشنفكران ترك . بودند زمينه فكري آودتاي رضاخان را بوجود آوردند 

ه ساسانيان وابسته به طبقات باال بويژه قشر بوروآراتيك هم در  فكر احياي دور
مقصود از وحدت ملي : "  نوشت 1304بودند  اولين شماره مجله آينده در سال 

ايران وحدت سياسي اجتماعي ، اخالقي مردمي است آه در حدود امروز مملكت 
ايران اقامت دارند ، منظور از آامل آردن وحدت ملي اين است آه درتمام مملكت 

ز حيث لباس ، اخالق و غيره محو شود يك زبان عموميت يابد و اختالفات محلي ا
بايد همه يكصدا بكوشيم يك زبان در تمام نقاط ايران عموميت پيدا آند و بتدريج .

جاي زبان بيگانه را بگيرد اين آارها بايد از روي نقشه منظم و بوسيله دولت انجام 
گيرد اسامي جغرافيائي را آه به زبانهاي خارجي ويادگار تاخت وتاز چنگيز 

 ".يمور است تغيير يابدوت
آاري آه در برلين ومجله آاوه بوسيله حسن تقي زاده و محمدعلي جمالزاده به تبليغ 

به اصطالح حوزه اقتدارزبان فارسي ، حوزه تمدن ايراني ، ايران زمين و 
شروع شد امروز بوسيله چنگيز پهلوان دامنه اش  از چين تا آشمير و از ...

نوس هند و درياي عمان خليج فارس واز قفقاز تا درياي  افغانستان و پاآستان اقيا
آذربايجا ني ها و ترآمن ها وقشقائي را آريائي . سياه و مديترانه آشانده شده است  

فارس خوانده ، اعراب را بيابان گرد بدوي  سوسمارخور ، باديه نشين ناميده ، 
ه وطاعون و وبا ترآان را وحشي عامل امرازي چون سل و ماالريا وتراخم و آبل

دانسته وبا ايجاد ممنوعيت رسمي فرهنگهاي غيرفارس ودادن موقعيت زبان رسمي 
به فارسي با مداخله در قانون اساسي مشروطيت ، براه انداختن جنگ رواني عليه 
فرهنگهاي غيرفارس بويژه زبان   ترآي   و تحريف  و سوء استفاده تمام عيار از 

ردم از حيث اختالفات محلي و تحميل لباس و تاريخ  و طرح يك دست آردن م
اخالق وغيره بطوريكه ترك و عرب و ترآمن وقشقائي و لر و آرد باهم فرقي 
نداشته باشندوهمه بيك لباس و يك زبان سخن گويند و سيستم تحصيل را آامال 

درخدمت ايدئولوژي  ايرانيسم قرار دهند و با تهديد و ارعاب و متهم آردن به اين 
 .  انديشه درجهت نابودي ملل و زبانهاي غير فارس بر آيند يا آن

 3 رضاخان پس از تحقق آودتا به سرآوب حكومتهاي محلي پرداخت ودر طول 
سال حكومت هاي محلي ، سران سياسي وغير سياسي مليت هاي غير فارس را 

زنداني ويا بقتل رساند تقسيم بندي آشور را عوض نمود در اين تقسيم بندي 
در حاليكه اين تقسيم .  رسيد 49 و شهرستان ها به 11اني تعداد  استان ها به رضاخ

 ايالت و تعدادي واليت آه به صورت نيمه فدرال 4بندي در دوره قاجار بر اساس 
عمل آرد  .اداره ميشد و با نام ممالك محروسه در گفته ها و نوشته ها جريان داشت 

له آرد يكي تاآيد بر هويت فارس و انكار دوره پهلوي را ميتوان به دو اصول فرمو
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هويت هاي غيرفارس ، دوم توسل به ميليتاريسم فارس براي سرآوب وامحاي ملل 
در نتيجه اين سياست فارس سازي . غير فارس وتحميل سياست آسيميالسيون 

،نامهاي تاريخي و جغرافيائي و اشخاص همراه با استحاله ملل غيرفارس آغاز و  
بافت ائتنيك با به اقليت در آوردن اآثريت غير فارس و به اآثريت واژگون آردن 

. درآوردن اقليت فارس آنچه آه انگلستان در افغانستان انجام داده بود عملي گرديد
در . از بين بردن سيستم اداري دوره قاجار آغاز شد آه تا به امروز ادامه دارد

س نوبت به اراك يعني سلطان نتيجه اين تغييرات همدان از آذربايجان جدا شد سپ
آباد رسيد بعد خمسه يا زنجان نيز بعنوان استان معرفي گرديدو آذربايجان به شرقي 
، غربي، تقسيم وبخشهايي از آن به استان گيالن ، مرآزي واگذار شد و همين طور 

استان سازي بحساب اراضي آذربايجان ادامه يافت تا اينكه ديروز استان اردبيل 
سياست شوونيستي رضاخان را . فردا ديگر استان ها ا يجاد خواهد شد وقزوين و 

زبان ترآي ممنوع اعالم :"  چنين فرموله بندي ميكند 1926دآتر افشار در سال 
شود بخشي ترآها به ديگر نواحي آشور انتقال داده شوندمرزهاي آذربايجان تغيير 

ن روز تا آنون بخش اعظم از آ".داده شود نام آذربايجان با نام ديگري عوض شود 
مملكت محروسه آذربايجان به واحدهاي اداري مختلف و نوساخته با حذف نام 

متعاقب اين سياست ده ها هزار نام رود ، . آذربايجان الحاق وتغيير داده شده اند 
آوه، دشت ، شهر و قصبه  تغيير يافت  آجي چاي به تلخ رود ، قزل اوزن به سفيد 

ه زرينه رود ، ساوجبالغ به مهاباد ، ميانجي به ميانه ، قارائين رود، جيغاتي چاي ب
به سياه چشمه ، خياو به مشكين شهر ، باخيش به بخشايش ، اجان به بستان آباد ، 
توفارقان به آذرشهر ،اروميه به رضائيه ، انزلي به پهلوي ، سلماس به شاپور ، 

د فارسي آه با ادعاي نامناسب تاتائو به سيمينه رود ، در اين ميان به نامهاي جدي
بودن اسامي ترآي عوض شده اند در برخي موارد به مراتب نامناسب تر و توهين 

آميزتر برخورد ميكنيم تعويض ساري چاي به معناي رود زرد  با سارقيه يعني 
محل دزدان ، ويا تعويض آخ ماغايا به معني صخره روان با احمقيه  وساير ، اين 

اطق از جمله در تورآمن صحرا و خوزستان و آردستان و سياست در ديگر من
غيره صورت گرفته است مثال آغ قاال به پهلوي دژ، بندر تورآمن به بندر شاه و 

 .سايره  تغيير نام يافته اند
 تفكر شوونيزم فارس و حمايت وتقويت يك زبان خاص وحذف زبان و فرهنگ 

 زبان فارسي 1930 ودر سال ديگر ملل در دستور آار دولت رضاشاه قرار گرفت
را تنها زبان رسمي آشور اعالم نمود سپس صندوق جريمه ها در مدارس نواحي 

. غير فارس زبان براي جريمه آسانيكه به زبان مادري تكلم ميشد ، نصب گرديد 
زبانهاي ديگر بشدت تحريم و چاپ آتاب و روزنامه به زبانهاي غيرفارس ممنوع 

ارتجاع ، سيستم فارس مرآزي را با محتوي احياي  يك  باالخره استعمار و . شد
اتوپيا ويك اسطوره  بنام  ايران آه فقط در شاهنامه از آن ياد شده بود باجعل اسناد 

تاريخي و نوشته ها و آتيبه ها و با وارد آردن واژه آريا با برداشت قومي و نژادي 
وند زدن آن به اقوام هند و از آن و افسانه سرائي ها در مورد اين نژاد موهوم و پي

اروپائي و تاآيد بر تمدن برتر هند واروپائي و نژاد برتر آريائي ، نظريه نژاد 
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پرستانه أي را تنظيم و تحميل ملل غير فارس نمودند و آسرويهائي نيز پيدا شدند 
اين نظريه ، زبان ترآي آذربايجاني را  آذري " پاك آردن " آه براي به اصطالح

منشاء آن را به فارسي قديم پيوند دادند سپس شاگردان آنها باز هم پيشتر خواندند و 
اين سياست يكسان سازي . رفته فارس بودن ترآان آذربايجاني را ادعا آردند  

استعمار ساخته و مرتجع پرداخته از آن زمان تا به امروز اجرا ميشود درحاليكه 
 ، ترآمن صحرا  و غيره مردم آذربايجان ، آردستان ، بلوچستان ، خوزستان

داراي زبان مستقل ، اراضي مستقل ، آداب و رسوم  و فرهنگ و آثار تاريخي 
مخصوص بخود، هنر و موسيقي مستقل و خصوصيات منحصر بفرد خويش هستند 

وتاريخ ثابت آرده است آه هيچ نيروئي نتوانسته با اين شيوه هاي مصنوعي وبا 
. گ ، تاريخ و گذشته و اراضي خود جدا آند  متكي بزور، ملل را از زبان ، فرهن

از همان بدو اجراي آن عتراضات متعددي عليه سياست استحاله ملل غير فارس در 
 بعد از روي آار 1927نقاط مختلف از جمله در آذربايجان مشاهده شد از  سال 

آمدن رضا شاه روشنفكران چپ آه اآثرشان آذبايجاني بودند و پيشه وري نيز در 
 آنان بود  براي اولين بار در اسناد خود واژه آثيرالمله را بكار بردند وضمن بين

افشاي سياست شوونيستي ،ا ز مفاهيم ملت و عناصر آن چون زبان و خصوصيات 
رژيم پهلوي سعي ميكرد با .روحي و فرهنگي ، اراضي تعاريف روشن ارائه  دادند

 محروسه را بمرآز عملي توجه به وسائط مختلف امكانات وابسته آردن ممالك
سازد ودر اين زمينه تدابير مختلفي را در چارچوب هاي گوناگون بويژه با اتكا به 

قواي نظامي وسيستم اداري آه به نفع  حكو مت توتاليتر   سازماندهي ميشد به 
اجرا ميگذاشت اجرا آنندگان اين سياست بويژه ماموران فرستاده شده از مرآز 

اين قشر نوپا هيچ مناسبات زباني و . ثمار واستعمار بودند سمبل وابستگي ، است
با مردم ايالت ها نداشته و بمثابه يك قواي خارجي و بيگانه در ) ژنتيكي ( فرهنگي 

غير بومي و غير ملي بودن آنها وجه مشخصه آنان را . ميان مردم شناخته ميشدند 
حكومت مرآزي و ظهور تشكيل ميداد همه اينها موجب واگرائي ملل غير فارس از 

آنتي تز اين سياست استحاله ، جنبش آزادي ملي خلق ها .نارضايتي اهالي ميشد 
با گذشت زمان در آذربايجان ودرساير مناطق جنبش آزادي ملي گسترش يافت . بود

هنگامي آه در جنگ جهاني دوم رضاشاه گرايش به   هيتلر را آشكار ساخت از . 
فرصت بزرگي پيش آمد تا .  متفقين آنار گذاشته شد طرف انگلستان و بقيه اعضاي

ملل غير فارس موضع شان را نسبت به سيستم فارس مرآزي و حكومت  مرآزي 
جنبش پر مضمون ملي اجتماعي و اقتصادي در آذربايجان و ساير . آشكار سازند 

 به رهبري پيشه 1945 آذر  درسال 21پيروزي نهضت ملي . نقاط شكل گرفت 
 بهمن به رهبري قاضي محمد بطور آلي آنتي تز سياست 2ضت وري  و نه

آسمليزاسيون رضاه شاه و نشان دهنده رشد شعور ملي وسياسي آذربايجانيان  و 
بعد از انقالب مشروطيت اين دومين مرحله بروز شعور ملي در . آرد ها بود 

ات ، سطح باال با تشكيل دولت ملي با تمام نشانه هاي آن از جمله پول ، سرحد
سيستم تحصيلي ملي ، ارتش ملي ، پليس ملي، مجلس ملي ، زبان ملي و تنظيم يك 

با اصالحاتي . سيستم سياست ملي داخلي و خارجي در آذربايجان  و ساير نقاط بود 



10 

اين . آه در طول يكسال انجام گرفت حكومت ملي آذربايجان در تاريخ ابدي ماند 
ذربايجانيان رااستحاله و محو سازد، نهضت تالش سيستمي را آه سعي ميكرد آ

در اين دور ه ملل غير فارس توانستند روحيه وطن پرستي و عشق به  .  برباد داد
فرهنگ و خلق  خود را بيان دارند واز هر گونه بيگانگي اعم از آريائيسم ، 

فارسيسم وغيره رها شده  و در حفظ منافع ملي خود  آوشيده و آن را باالتر از هر 
حساب  آوردند البته در آذربايجان قشري بودند آه به نفع شوونيستهاي فارس چيز ب

فعاليت داشتند و منافع خود را با منافع آن ها هم سو ميديدند و محمد رضا پهلوي 
توانست به آمك همين قشر و متفقين خارجي جنبش ملي آذربايجان و آردستان را 

 هزار نفر از فداآارترين و 50بعد از يكسال سرآوب و بقول فردوست بيش از 
شريف ترين زنان ومردان آذربايجان راقتل عام و صد ها هزاز نفر را زنداني و 

دولت ملي ، مجلس ملي ، آنگره ملي ، و فرقه دمكرات آذربايجان را . تبعيد  نمايد  
از  صحنه خارج  آند با همه اين جنايات  خلق آذربايجان به مثابه يك ملت، 

خود ، هستي ، آداب و رسوم  وزبان خود را  حفط  و اراضي خصوصيات ويژه 
تاريخ بعد از اين حادثه . خويش را  از ياد نبرد و جنبش خود را در تاريخ ثبت آرد

نشان داد آه حق تعيين سرنوشت ملت  ها و حفظ فرهنگ و زبان و اراضي ، 
نكه سياست هميشه در دستور مطالبات مبارزات مردم غير فارس  بوده و عليرغم اي

محمد رضا پهلوي آماآان دنباله سياست رضاه شاه مبني بر ادامه استحاله ملل غير 
فارس بود روشنفكران ما براي حفظ زبان ترآي آذربايجاني و براي برپائي 

 آذر و غيره به مبارزه خود ادامه دادند اين تمايالت 21دستاوردهاي جنبش مبارزه 
 به اين جنبش تكان تازه أي داد 1954يار درسال با شعر ترآي حيدربابايا سالم شهر

شعرا و نويسندگان  مبارز آذربايجاني باقلم خود  از يك طرف با ديكتاتوري محمد . 
رضا پهلوي مبارزه واز طرف ديگر به وصف وطن ،خلق و طبيعت زيباي آن 

،آوهها ، رودها و دشتها و ثروتهاي بيكران ،در آنار  مسائل شهر ها و اوضاع 
ات و وضعييت اقتصادي آذربايجان ميپرداختند ودر اين راه  زير زميني هم شده ده

به جمع آوري فولكلور مردم ، اسناد ، افسانه ها ، شرح حال قهرمانان مبادرت 
 بهمن مردم قهرمان تبريز اين 29با قيام .ميورزيدندوبراي روز مبادا نگه ميداشتند

ملل غير .  بوقوع پيوست 1979سال روز رسيد ويكسال بعد ، انقالب ضد سلطنت 
فارس بويژه  آذربايجاني ها  بخاطر هدفهاي ملي فرهنگي اقتصادي خويش در به 
ثمر رساندن آن بيشترين فداآاري را از خود نشان دادندو بعد از انقالب تا شروع 

ا مردم توانستند تشكل هاي .اعمال ديكتاتوري جديد از طرف حكومت تئوآراتيك ج
 22 و صنفي خودرا بوجود آورند  فرقه دمكرات  آذربايجان  در    سياسي-ملي

شهر  تشكيالت خود را احيا آرد و فرقه آزاديخواهان آذربايجان ،  موسسه 
تحقيقاتي آذربايجان ، جمعيت فرهنگي آذربايجان ، جمعيت شاعران ونويسند گان 

 ، ماهنامه، آذربايجان ، حزب خلق مسلمان  بوجود آمد وبه زبان ترآي سالنامه
مجله،روزنامه،ازجمله چنلي بئل، آذربايجان ، اولدوز، اودالريوردو، آراز، 

مالنصرالدين ، آذربايجان سسي، يولداش، آزادليق، خالق سوزو، وارليق ، ايره لي، 
مضمون اساسي . دان اولدوز، ايشيق، آوراوغلو، موشتولوق و يازماجا منتشر شد
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طبوعات نشان دادن جهات مختلف حيات ملي  بيشتر اين احزاب و جمعيت ها و م
از نطر تامين حقوق ملي ،  فرهنگ وتاريخ ،هنر وجغرافياي ملي و زبان ترآي 

آذربايجاني بود در عين حال وظايف اساسي آن ها افشاي سياست آنتي استحاله ملل 
. غير فارس  از جمله آنتي آذربايجان آه از طرف رژيم گذشته بيادگار مانده بود 

ه اين ها شاخص اين قضييه بود آه قشر روشنفكر ملي از نسل جديد ملل غير هم
فارس ا يجا د شده آه به حيات معنوي ملت نگرشي مستقل داشته و در راه آزادي 

ليكن اين بار نيز در روي همان پاشنه قديم چرخيد سيستم  .ملت مبارزه ميكند 
 شاه مانع رهائي فارس مرآزي سازماندهي شده زمان رضا شاه و محمدرضا

سران جمهوري اسالمي با مستمسك قرار دادن جنگ آه . خلقهاي غير فارس گرديد
خود تحريك آننده آن بودند؛ بخطر افتادن اسالم و غيره  به سرآوب ملل غير 

فارس و از بين بردن جريانات سياسي مختلف و محو دموآراسي زائيده از انقالب 
ن صحرا ، آردستان ، آذربايجان سازماندهي شد پرداختند هجوم به شهر گنبد  ترآم

و در اين جنگ ها  فرزندان دالور ملل غير فارس از هر جانفشاني دريغ نورزيدند 
وشبهه أي نيست آه دفاع از خانه وآاشانه بر هر انساني مقدس و در خور ستايش 

 د  سال از انقالب آماآان  ادامه24اين سرآوب تا به امروز بعد از گذشت . است 
ارد وحتي رژيم به اجراي قوانين مصوبه  آه موظف به اجراي آن هاست چون 

 آه به مطالبه عمومي اآثريت ملل غير فارس تبديل شده تن نميدهد 19  و 15ماده 
 سال روي 40و اين مفاد هم چون گذشته در قانون اساسي دوران مشروطيت آه 

دست اندرآاران حاآميت .  آاغذ ماند ، امروز نيز بر روي آاغذ مانده است 
معتقدند آه وجود اصول قانون اساسي به معناي آن نيست آه بايد اجرا شود بلكه 
ميتوان اجرا هم نكرد ويا گروهي معتقدند آه آه چه لزومي دارد زبانهاي مانند 

ترآي ، ترآمني ، آردي ، عربي در آشور تدريس شود و ديگران نيز آنقدر از 
يد مي آنند تا فكر تحقير و پوچ انگاري فرهنگ و زبان زبان و فرهنگ فارسها تمج

ملت هاي ديگر را توجيه نمايند با تكيه برسياست شوونيستي و تابو قراردادن زبان 
فارسي و تماميت ارضي ايران اين بار نيز زير لواي اسالم ، حقوق ملل غير فارس 

حوال گرفته تا را پايمال ميكنند و ارگان  هاي  مختلف دولتي از سازمان ثبت ا
آانون پرورش فكري آودآان وميراث فرهنگي آثار باستاني ، سيستم تحصيل و 
ديگر ادارات دولتي و آموزش  راديو و تلويزيون ، ارگانهاي سرآوبگر بسيج و 

سپاه ، وارتش وساواما باهمكاري بنيادهاي دولتي و غير دولتي ، نهاد هاي رياست 
اور ودستيار از قبيل جنيدي ها و ورجاوندي جمهوري ، مجلس ، واليت فقيه و مش

ها با همكاري پشت پرده احزاب و گروههاي موافق ومخالف در جهت سرآوبي 
خواستهاي ملل غير فارس درمجموع سيستمي را بوجود آورده  اند وآمر بر 

استحاله ملل غير فارس بسته اند  و آزادي اين ملل امكان پذير نيست مگر با تالشي 
و آسب استقالل و ايجاد دولتهاي ملي و گرنه هر انقالب ديگري نيز رخ اين سيستم 

دهد و هر قانون مترقي در چارچوب سيستم فارس مرآزي نوشته شود، اجرا 
عده أي علت را نه  در . نخواهد شد و بهانه  هاي قبلي تكرار خواهد گشت 

ان حاآميت موجوديت سيستم نامبرده و فونكسيون و اهداف آن بلكه سبب را درفقد
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مردم ساالري  در تحليل نهائي همان . تفسير ميكنند "مردم ساالري"به اصطالح 
فارس ساالري است ودر فارس ساالري نيز مناقشه بر سر به روي آارآمدن اين يا 

در مردم ساالري جائي براي حقوق  . آن گروه فارسها و يا استحاله شدگان است 
در اينجا . ن الملي آمده است ، وجود نداردملل غيرفارس   آ ن چه در قوانين بي

. اشاره به مواضع سازمانها  واحزاب سياسي اپوزيسيون و غير اپوزيسيون بجاست
سازمان مجاهدين خلق  طيف مختلف سلطنت طلب ها  ، حزب آمونيست آارگري 

، جمهوريخواهان ، طيف گوناگون سازمانها و احزاب مربوط به جبهه ملي در 
د هيچ اعتنائي به حقوق ملل غير فارس نداشته ودر بعضي موارد برنامه هاي خو

گروه ديگر از اپوزيسيون امثال . نوشته هائي آامال بر ضد اين حقوق ارائه ميدهند 
انواع فداييان، سازمان اآثريت ، حزب توده ايران در برنامه هاي خود بحق تعيين 

 و حفط تماميت ارضي سرنوشت ملل اشاره ميكنند ليكن به تحميل زبان فارسي 
موضع سازمان آارگران انقالبي ايران . ايران به هر بهائي ممكن تاآيد ميورزند 

نسبت به سازمانها و احزاب ديگر يك گام به پيش است و با استقالل " راه آارگر"
سازمان در قطع نامه آنگره ششم درباره . ملل غير فارس مخالفت  نكرده  است 

ت شناختن آثيرالمله بودن ايران و زبان و فرهنك آنان مسئله ملي ضمن به رسمي
وحدت مردم ايران تنها در يك جمهوري فدراتيو و با اتكا به : " تاآيد ميكند وميگويد

قانون اساسي مدرن آه برابري آامل حقوق تمام شهروندان را تضمين آند و حق 
ئي آامل و همه مليت ها و قوميتها را در تعيين سرنوشت خود از جمله حق جدا

تشكيل دولت مستقل و يا خود مختاري هريك از مليت ها آه با تمايل آزادانه خود 
مخالف " در يك جمهوري فدراتيو متحد شوند را به رسميت بشناسد ممكن است 

نبودن با استقالل ملل گام  بزرگي است ليكن الزم است در راه آن نيز آوشا بود و 
ازماندهي آرد  حق استقالل به عنوان يك ماده  فعاليت همه جانبه حول اين مقصد س

 سال بر روي آاغذ 70در    قانون اساسي اتحاد شوروي سابق موجود بود ليكن 
ماند وبا بهانه هاي مختلف حقوق ملل ساآن نقض وسياست آسمالسيون تحميل و از 

  باآو، آشتار مردم1990ژانويه 20.  توپ وتانك براي سرآوب آنها استفاده گرديد 
تفليس و آلماتا و يا سياست تبعيد دسته جمعي صدها هزار نفري از مليت ها توسط 

مصيبت چچن ها در حكومت فدرال . استالين و بازماندگان آن گواه گفته ماست 
تجربه نشان داد برابر حقوقي بين ملل ساآن .روسيه آنوني جلو چشم همگان است 

ساس معيارهاي بين الملي قابل اين امپراطوري بعداز متالشي شدن و آنهم بر ا
 جمهوري از جمله جمهوري 15 اين امر تحقق يافت و1991حصول بود آه سال 

تغييرات عظيمي . چهره منطقه دگرگون شد . آذربايجان استقالل خود را باز يافت 
در تعاريف فرهنگ ، حكومت ، سياست ، انسان ، تاريخ ، و ديگر مقوله ها و 

بوجود آمد وانرژي بي پايان خلق ها در راه رشد و آاتاگوريهاي جهان شمول 
شكوفائي فرهنگي ، اقتصادي ، ملي خويش آزاد گشت ومانع بزرگي از سر راه 

دوران . رشد وترقي و شكوفائي ملي و جنبش هاي رهائي بخش ملي برداشته شد 
ما  عصر انقالب رهائي بخش ملي و توسعه نيروهاي استقالل طلب و آزاديخواه 

سيستم استعماري آهن متالشي شد و دهها ملت بزرگ و آوچك حق تعيين . است 
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در اين  .سرنوشت بدست آورده و رفته رفته دولتهاي مستقل خود را تشكيل دادند 
شرايط چرا ملل غير فارس نتوانند صاحب استقالل شوند ؟ ملل غيرفارس بايد 

س مرآزي ديگر هرگونه فداآاري واتحادعمل را نه براي ساختن يك حكومت  فار
آه مانند چماقي بر سر آن ها نگه داشته شود بلكه اين اتحاد عمل براي مبارزه عليه 

هر حكومت مرآزي  در جهت رهائي هريك از آنها بايد صورت گيرد و بنطر ما 
بهتر است ملل غيرفارس هريك به تنهائي مسئوليت اداره مردم و آشور و توسعه و 

قتصادي ، فرهنگي را خود بر دوش بگيرند با توجه رفع عقب ماندگيهاي اجتماعي ا
به اينكه  از طرفي دولت مرآزي آنوني آه از زمان رضاشاه وتاسيس سلسله 

پهلوي بر اساس پايمال ساختن و ناديده انگاشتن تنوع مليت ها ، زبانها ، فرهنگ ها 
، درجه توسعه اقتصادي اجتماعي وحتي شرايط اقليمي و بطور مشخص بر مبناي 
ستم ملي و ايجاد يك آشور تك ملتي با ايدئولوژي پان ايرانيستي و پان فارسيستي 

 سال اخير چه در دوره سلطنتي وچه در دوره 80شكل گرفته است  و  طي 
ا  در عمل مانع بزرگ در مقابل همه جنبش هاي ملي و آزاديخواهي و . حكومت ج 

وشت خود بوده  و عامل تامين  دمكراسي و مشارآت ملل غيرفارس در تعيين سرن
تبعيضات و انواع نابرابريها و مانع ايجاد مناسبات متساوي الحقوق بين خلق ها و 

سبب نقض مقاوله هاي بين الملي و باعث انواع آودتاها، سرآوبهاي خونين و 
 مرداد و جنك با عراق ، آشتار 28 آذر ، 21جنگ ها از جمله سوم اسفند ، 
  گشته  و با توجه به اينكه از طرف ديگر 67ل وحشيانه زندانيان سياسي سا

 ملل غير فارس و تحت ستم آه سال ها به اشكال گوناگون سياسي ، نظامي ، ملي 
،فرهنگي مبارزه آرده  ودر اين راه متحمل انواع خسارات و تلفات جاني ومالي 
 شده و بهترين فرزندان خود را در تبعيد و زندان و شكنجه و پاي چوبه هاي دار

قرباني داده اند براي تامين حقوق ملي و  تضمين دموآراسي و عدالت اجتماعي و 
رفاه خلق خود  راهي بجز استقالل ملي ندارند حتي  تاريخ نشان داد  آه در  جهان 

سوسياليستي  نيز نمي توان بدون استقالل و برابري  حقوق ملت ها و شرآت 
هر .دموآراسي و برابري سخن راند داوطلبانه آن ها در اين يا آن اتحاديه  از 

حكومت توتاليترآه از درون هر گونه رفرم و يا انقالبي فرا رويد خواه ناخواه بيك 
سيستم ديگر بوروآراتيك فارس مرآزي  تبديل ميشود آه ملل غيرفارس را به 

زيرا اساس بر پايه ستم ملي و . تماشاچيان ناتوان صحنه سياست تبديل ميكند 
 يك دست آردن ملل است و نظم اين سيستم در  دست  ماشين تمرآز قدرت و

با تامين استقالل  ملل غير فارس مي توان   اين . سرآوب دولت مرآزي است 
 .ماشين سرآوب را ، يكبار براي هميشه از آار اندازد 

 ساله اخير بما ميگويد آه اوال هر گونه وعده و وعيد براي دمكراسي 80تجربيات 
، تامين عدالت اجتماعي در صورت استقرار  حكومت مرآزي فاقد ، حقوق خلقها 

 سال اخير مشاهده آرديم آه در حكومت ايران نه دموآراتي 80در . ارزش است 
برخالف احزاب و . هست ، نه دموآراسي و نه مكانيزم حفظ دموآراسي 

 سياستمداران اروپائي آه به هرچه وعده آنند، عمل مي نمايند از شاه و شيخ و
صدر و وزيرالوزراي ايران به استثناي مقاطع انقالب وبخاطر ترس از مردم به 
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صحنه آمده ، در وعده هايشان جز عوام فريبي ونيرنگ و دروغ و توطئه چيز 
سخن آوتاه از پيدايش حكومت پهلوي تاآنون  شاهد . ديگري  نبوده است  

" ايران نوين"نطريه هاي ايدئولوژي نژاد پرستانه پان ايرانيستي و پان فارسيتي و 
بوده آارآرد يك رژيم شوونيستي هماهنگ با منافع استعمار باتفكر ضد ترك و ضد 

عرب ، ضد آرد و باهسته مرآزي آريائيسم ، ايرانيسم ، با محتوي يك درفش يك 
آئين يك زبان يك فرهنگ يك دولت ، و نابودي ديگر فرهنگ ها و درفش ها و آئين 

 و معرفي هويت فارس معادل هويت ملي همه ملل غير فارس ها دولت ها و زبانها
مروج آن سيستمي  است آه تئوريسين هائي  چون پور داوود وقزويني . ادامه دارد 

و محمودافشارها و آاطم زاده ها ، ايرانشهر و تقي زاده ها و آسرويها نجف دريا 
  آه از آشف   هستند……بندريها ، عنايت اللهرضا و جنيدي ها و ورجاوندها و 

يادگارهاي دوران هخامنشيان و تاريخ ساسانيان و نژاد خودي بسيار سخن گفته اند 
و ميگويند و هدف از آن در وهله اول رواج خرافات نژاد پرستانه آريائي ، استحاله 

ملل غير فارس و تاراج ثروت هاي مادي و فرهنگي و طبيعي است بدين طريق 
اي بيداري و پي بردن به علل از خود بيگانگي آوشش ميشود تا ملل غيرفارس بج

و بدبختي خود با ياد دوران مجد وعظمت ايران باستان و با ادعاي برتري نژادي 
عليه ترآها و عربها بخواب روند و از وضعيت خود بيخبر مانده ويا بدبختي خودرا 

شدت بر سر اسكندر و اعراب و ترآان بياندازند وبا چنين ايدئولوژي با ماهيت ب
ضد آذربايجاني و  ضد  تورك و ضد عرب و ضد آرد ويراني هاي اقتصادي و 

فرهنگي و خسارات روحي و رواني بر ملل غير فارس وارد سازندو بدين طريق 
به از بين بردن اعتماد بنفس و غرور مردم غيرفارس همت گماشته اند و با تخريب 

ت انداخته و استحاله مي و تحريف زبان يك ملتي آحاد آن را در سراشيبي فالآ
نمايند  واضح است آه مغز آسي را هنگامي ميشود محدود ساخت آه بزبان مادري 

خود تحصيل نكند و در صورت تكرار آن آحاد  همان ملت در طول زمان از 
صحنه تاريخ محو ميگردد دانشمندان  مختلف همواره به زبان بعنوان حامل تاريخ 

هاي يك ملت تاآيد داشته اند و ملت را براين اساس وافسانه و متولوژي و اسطوره 
تعريف نموده اند وبقاي ملت را بقاي  آنها  ديده اند  ليكن  سيستم  فارس مرآزي در 
پي محو اآوسيستم هاي قرهنگي بوده اند در حاليكه از بين رفتن يك گونه گياهي يا 

از . يك فاجعه است جانوري براي اآوسيستم طبيعت ، زمين و جامعه انساني بمثابه 
بين بردن يك زبان يك فرهنگ و يك ملت چگونه ميتواند مايه فاجعه بشري نباشد؟ 

 در پاريس آنگره روانشناسان دنيا بيانيه أي را بيرون دادند آه بر 1996در سال 
تنوع ملي و فرهنگي و زباني تاآيد داشته واز دولتها درخواست آردند آه با 

ي در جهان ودر سطح ملي با زبانهاي رسمي مقابله حاآميت مطلق زبان انگليس
شود هگل خاطر نشان ميسازد آه شاخه هاي مختلف فرهنگ هرملتي از هنر 
موسيقي و فلسفه و دين وغيره ارزش هاي معنوي و روحي آن ملت را تشكيل 

ميدهد  تاريخ هر ملت نيز  روح آن را در دوره هاي مختلف منعكس ميسازد تكيه 
 آحاد آن را نيرومند ساخته و سبب خلق معجزه ها ميگردد به روح هرملت

شوونيسم روح و تاريخ و فلسفه و موسيقي و هنر ملل غيرخودي را ميكشد و در 
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اين راه به حذف تاريخ ، تحقير تمدن ها و نابودي زبانها  به تعويض نامهاي 
ترآان يا جغرافيائي مي پردازد خالصه اگر سر شكوه را باز آنيم بگوئيم آه حقوق 

ساير ملل از بين ميرود فورا آثرت تجار در بازار تهران ، رئيس مجلس خبرگان و 
ولي فقيه و چند امام جمعه و چند به اصطالح نماينده در حكومت شاه وشيخ رديف 

اين آقايان، هنگاميكه از آسب حقوق . ميشودو با انكار  مسئله ملي خاتمه مي يابد 
مه به وحشت مي افتند و سفسطه را شروع ميكنند  اهالي غيرفارس صحبت ميشود ه

و  از هزار ان احتماالت گوناگون سخن به ميان مي آيد   تا موضوع را به بيراهه 
آشانند و اگر از ستم ملي صحبت ميشود  استدالل مي آنند آه هزاران مشكل است 

هاي ويكي هم ستم ملي  و آن را هم در سطح توهين و تحقير  نسبت به اهالي شهر
همسايه و اين مسئله را امري طبيعي تلقي ميكنند و يا اينكه به عوض معرفي سيستم 

موجود آه آار استحاله را برعهده دارد فالن مسئول دولتي را بعنوان گنه آار 
معرفي مي نمايند تا منشاء اصل قضيه به فراموشي سپرده شود و از اين هم فراتر 

ن آمدن و سكونت آردنشان مي چسبند آه رفته به جمعيت اهالي غيرفارس و زما
گويا بعد از سلجوقيان در ايران ساآن شده اند  بنابراين هنوز زمان الزم براي دادن 

حقوق شهروندي نرسيده است  و يا  چند زبان و چند مذهب  به عنوان عامل 
بدبختي،   آشور بزرگ را مايه سعادت و  دمكراسي فرهنگي را توسعه فرهنگ 

آنها بعضي  جريانات سياسي  را آه از درون رژيم به . ي ميكنند  فارسي معرف
قصد اصالح از باالبه نجات جمهوري  از روال حتمي بيرون آمد ه اند تقويت آرده  
و باحل ستم ملي بر ملل غيرفارس مخالفت  ميكنند   برخي ها  در مقابل اين مسئله 

ن را به برقراري دموآراسي سكوت مي آنند ويا مسئله را فرعي تلقي آرده و حل آ
و يا استقرار حكومت ملي ويا مردم ساالري يا حكومت آارگري يا  سرنگوني 

رژيم ، برقراري جامعه مدني، بعد از تشكيل پلوراليسم ويا ايجاد جامعه توحيدي 
بدون طبقه وغيره موآول ميسازند  انها از طرح قضييه فرار ميكنند و اگر صحبت 

 مين استان صنعتي 17ادري ويا اينكه از تنزل آذربايجان به از حق تحصيل بزبان م
و يا مقايسه اقتصاد مناطق غير فارس و غير شيعه مانند آذربايجان و آردستان و 

گيالن بلوچستان نسبت به اقتصاد مناطق اهالي فارسي وشيعه چون آرمان و 
ا اقليت هاي خيلي ها تنه.  اصفهان صحبتي به ميان آيد براحتي شانه خالي ميكنند

 .مذهبي را مورد تبعيض  ميدانند
 ميالدي زمان اوج  گيري  جنبش هاي  ملي در آشورهاي چند 90 و 80 ده هاي 

مليتي بوده و در مقايسه با گذشته درگيريهاي نظامي  و جنگ داخلي بين ملت هاي 
تحت ستم و حكومتهاي مرآزي افزايش داشته ، مسئله تماميت ارضي از يكطرف، 

دن از ستم از طرف ديگر موجب جنگ شده است آه مسبب اصلي رها ش
ما شاهد دونوع ملي گرائي هستيم يكي ارتجاعي . شوونيست هاي حاآم بوده است 

و عظمت طلبي است آه از طرف ملت حاآم تبليغ ميشود ديگري ملي گرائي 
مترقي آه منبع آن از ايده هاي انقالب فرانسه مبتني بر جمهوريت و ملت وحق 

حق . عيين سرنوشت شهروندان برابر حقوق در گروههاي فرهنگي وملي استت
تعيين سرنوشت در روابط بين المللي تابع از دو اصل استكه اولي حق حاآميت 
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دولتي است آه آنترل نطامي وسياسي را بر عهده دارد ودومي حق حاآميت ملي 
به تناسب قوا است آه  خواهان تامين حقوق ملي از انواع مختلف آن با توجه 

در شرايط مختلف يكي از آن ها وجه غالب . براساس تعلق ملي و فرهنگي  است 
حكومت هاي توتاليتر بر تماميت ارضي تاآيد مي . سياست بين المللي ميشود 

ورزند و از آن تابوئي درست مي آنند  زماني آه شرايط بين الملي ، اين رژيم 
د جامعه بين الملل از  مشروعيت و هارا در مقابل حاآميت ملي حمايت ميكن

حاآميت دولت مرآزي دفاع ميكند اما وقتي آه شرايط بين المللي حاآميت ملي  
ملت هاي تحت ستم را بر حقانيت دولت مرآزي ترجيح ميدهد جامعه بين الملل و 

نهاد هاي پيرامون از حق تعيين سرنوشت ملت ها در مقابل دولت هاي سرآوبگر  
امروز اوضاع جهاني ومنطقه به نفع ملل تحت ستم است . ي آوردحمايت به عمل م

. 
 در سمينار امروز نيروهائي حضور دارند آه بنوعي در گذشته در حاآميت 

شرآت داشته و يا مدافع آن بوده و به عنوان ايجاد آننده اصلي موانع در قبال حل 
نطقه بر اين نيروها مسئله مليتها شناخته شده اند اميد است اوضاع آنوني جهاني و م

تاثير گذاشته و از حوادث سالهاي گذشته درسهاي عبرت آموخته اند و ديگر نمي 
مقصود ما از شرآت . خواهند مثل گذشته عمل آرده جنايات سابق را تكرار نمايند

در اين سمينار بر داشتن گامي در راه جلوگيري  از تكرار اعمال آنان و يا سايريني 
ت ارضي و امنيت ملي و قداست زبان فارسي و غيره مليت هارا آه بنام حفظ تمامي

اسير نموده و از بين برده و خون بهترين فرزندان آنها را بريزند و هدف ما دنباله 
راه هاي مسالمت آميز براي آسب استقالل مليت هاي غير فارس است آنچه آه در 

ها به عهده آساني است چك و اسلواآيا اتفاق افتاد و گرنه تمام مسئوليت خونريزي 
آه مانند آذشته در مقابل احقاق حقوق ملل تحت ستم مانع ايجاد ميكردند  و اختناق 

حكومت توتاليتر مرآزي مستقل . و جنگ را بر ملل غير فارس تحميل مي نمودند
از اينكه چه نوع حكومتي ودر چه توازن قواي سياسي و طبقاتي برسر آار آيد 

طول سال اخير ديده ايم زيرا در بهترين حالت 80آه در نتيجه همان خواهد بود 
اگر ا ز طرحهاي خودگرداني و خود مختاري ويا فدرالي يكي قبول شده باشد، سه 
رآن اصلي قدرت مرآزي يعني سياست و مناسبات خارجي ، پول وبرنامه ريزي 
 اقتصادي دستگاه جاسوسي و امنيتي و ارتش از حيطه اختيارات حكومت فدرال يا

خود مختار خارج است دولتي آه قرار است با قيد وبند هاي حقوقي موظف به 
شناسائي حقوق ملل تحت ستم باشد با چنين ابزارهائي به سادگي ميتواند  هر گونه 
حكومت هاي خود مختاري و فدرالي محلي را به چيز بي مصرف تبديل سازد  در 

 . باد خواهد رفتاين صورت رنجهاي آشيده شده مثل تجربه هاي سابق ب
عالوه بر اينها سياست شوونيستي و فارس مرآزي ضربه جبران ناپذيري 

برمعنويات خلق فارس وارد ساخته و انسان فارس را نامطلوب ، منفور و ظالم 
شناسانده واز آن چهره استعمارگر و غاصب بيرون داده است برخلق فارس است 

امن خود را از اين آلودگيها پاك آه با مبارزه عليه شوونيسم و  فارس مرآزي د
ملتي آه ديگر ملل را اسير آند . سازد و شيوه آزادگي و آزاده پرستي در پيش گيرند
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ما ترآان اآنون درهواي تشكيل امپراطوري هاي . خود آزاد نتواند زيست گفته اند
رت هزاره قبل نيستيم ما فقط ميخواهيم آزاد باشيم و با آزادگي زندگي آنيم نه در اسا

تنها راه جاره ملل تحت ستم را استقالل . ملتي باشيم ونه ملتي را اسير نمائيم 
تشكيل  اتحاديه هاي منطقه أي  بر اساس برابري حقوق و توجه به . ميدانيم وبس

منافع مشترك سياسي و اقتصادي  ملل و همزيستي مسالمت آميز با يكديگر فقط و 
 .فارس  ميتواند عملي باشدفقط بعد از آسب استقالل آامل ملل غير 

 .حضار محترم  سپاسگزارم از اينكه مرا شنيديد
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