
 ! مسأله یِ  آذربايجان يا مسأله سازی برایِ آذربايجان؟
 

  جليل دوستخواه
 

 
 

دلِ  (یِ  اصفهانِ  نصفِ  جهان  یافته است و نه منِ  زاده و پرورش" ترک"تاجِ  سرِ  ایران، (یِ  شهرِ  تبریز در استانِ  آذربایجانِ  خاوری  ی زاده و پرورده نه آقای براهنی •
مان است بودن دليلِ  پيوندِ  ما نيز همين ایرانی.  هر دوِ  ما ایرانی هستيم و برآمده از دو بخشِ  یک کل.ام"فارس"، )ایران . ... 

 
 

 
 ستيزه به جایی رساند سخن" 

کند خانمانِ  کهن که ویران !" 
 فردوسی

  
 

و پيوستِ  اسرائيلی (خ معاصر ِِ ایران و به ویژه تاریخِ  شش دهه ی اخير، به خوبی می دانند که آزکامگانِ  سوداگرِ جهانی، از روسی تا آمریکایی و اروپایی آشنایان با تاری
 از هنگامه هاِی تنش زا، براِی پيش برد ، همواره در کمين بوده اند تا)ند یِ  آفاق های غربی، شهره که در سرسپردگی به قدرت(و همسایگان عرب و ترکِ  ما ) شان

یِ  دفاع از حقِ  گروه  یِ  پنهان از یک سو و بر چهره زدنِ  نقابِ  فریبکارانه سازی چينی و زمينه  توطئه .  جویند ِی خویش در ميهِن ما بهره های اقتصادی و سياسی خواست
آنان هيچ باوری . ایم خواران است که نمونه های رسوایِ  آن را بارها در این جا و آن جا دیده کارِ  این جهان هترین شيوه و را های ویژه ای از مردم، از سویِ  دیگر، شناخته 

ای  آویزهایِ  تازه ای، آن را با دست هم در هر برهه رغمِ  بارها ناکامی در بهره گيری از این شيوه، باز ندارند و به!" آزموده را آزمودن، خطاست"به زبانزدِ  مشهورِ 
گيرند کارمی به . 

! درواقع، اگر جز این بودی، عجب نمودی. رود اند تا بکنند، نمی اند و هم اکنون خيز گرفته های بحرانی، انتظاری جز آنچه تا کنون کرده یِ  هنگامه از ميوه چينانِ  بيگانه
ها و  طلب بدمند و از نيرنگ  باشند و در کرنای آن بيگانگان فرصت وزگار نياموختهای از درد و دریغ با خود دارد، این است که کسانی از خود ما، از گذشت ر آنچه مایه

هایی ــ که در جای درست خود، حرف حق و سزاوارست ــ دیگران را هم دچارِ غفلت و گمراهی گردانند کشيدن مبحث های آنان غافل بمانند و با پيش نقشه . 
هاِی اخير، باِر دیگر شاهدِ  آن بوده ایم که کسانی در گوشه و کنار ایران،  ی خورشيدی، در سال ی سومِ  این سده ه ویژه در دهههاِی تلِخ تاریخ معاصر، ب ی آزمون در پِی همه

نویسند که معنا و  میگویند و   می کرده و به زبان و بيانی سخن پنهان" های محروِم کشور یِ  مردمِ  ناحيه شده های پایمال دفاع از حق"خود را در پشت نقاب حق به جانِب 
های محروم، از حق های  داشتنِ  مردمِ  همان بخش ی ایران و نابودکردن هست و نيست مردم آن و ــ برخالفِ  ادعاهاشان ــ بی نصيب نگاه مفهومی جز تجزیه و تالشی

های این فرآیند شوم را در جاهایی  نشانه! باشد اند تا حق های مردمِ  آن مطرح یِ  خود، ندارد و هرگاه از گفتار به کردار درآید، دیگر ایرانی برجا نخواهد م انسانی و طبيعی
  هایِ  ستيزه من ایرانی در فراسویِ  ُکنش. ایم ها خوانده ی آن آوری درباره های شک برانگيز و دلهره ایم و گزارش همچون خوزستان، بلوچستان، کردستان و آذربایجان دیده

خواب در "شان است که ــ به تعبيرِ  نيما ــ  های اهریمنی ندانِ  طمع و چنگالِ  خونينِ  آزمندان را به روشنی می بينم و از هولِ  تعبيرشدنِ  خوابخواهانه، د جویانه و جدایی
به زبان و تعبيری حافظانه باید بگویم!" شکند چشم ترم می :  

" ست ایران سوز یکه کار در کفِ  پتياره ا/ لرزم  چو بيد بر سرِ  ایرانِ  خویش می !" 
 

یِ  آن "آميزی توهين"کردن  شمرده و با عنوان ، فرصت را غنيمت "آلود آب گل"گيران چشم به راه  ی ایران، ماهی های اخير، به دنبال انتشار طرحی در روزنامه در هفته
روایان  های فرمان شان به گوش خواهی گاه بانگِ  حق های محروم، هيچ منطقهشان را به آب انداختند و مردم آذربایجان را ــ که مانندِ  دیگر مردم  طرح، تورهایِ  آماده

در این که هيچ کس به هيچ . ها کشاندند  است ــ شوراندند و کار را به ستيز و آشوب و درگيری و کشتاری چند روزه در تبریز و برخی دیگر از شهرهای آن استان فرونرفته
. گونه بحث و چون و چرایی نيست توهينی نسبت به زبان و فرهنگ و سنت و مِنش و ُکِنشِ  هيچ یک از مردمِ  ایران بکند، جایِ  هيچترین  بهانه و عنوانی حق ندارد کوچک

 نفتی، تلویزیون و هایِ  بزرگ سرشتِ  ترکيه و شرکت بينيم که با پوِل دولِت آمریکایی ها را از یک سو در جيب کسانی می بازی ها و عوام سازی اما دمِ  خروس این مسأله
سوزان فاجعه بکشانند و از سوی دیگر در " سراب"، به "سر آب"می دمند تا مردم محروم را بشورانند و با نوید رسيدن به " پان ترکيسم"اندازند و در بوق  تارنما راه می

ی کمک به  یِ  فریبکارانه صد البته به بهانه( را برای تکه پاره کردنِ  ایران کنيم که اشتياق فراوان خود می ی آمریکا و اسرائيل مشاهده  گفتار و کردار کارگزاران سياسی
 ميليون دالر اعتبار 65درخواستِ  !" کارِ  خير"های متحدِ  آمریکا برایِ  این  یِ  ایالت وقتی بانویِ  بانوانِ  سياستِ  خارجی. دارند ، پنهان نمی!")دموکراسی"ِیِ   برقراری

آیيم و به دورنمای ِ  گونه مارگزیدگانی چون ما ایرانيان، به خود نمی گوید، چه می سخن" بودنِ  ایران  بيش ازحد بزرگ"شخص یکمِ  دولتِ  اسرائيل از کند و  از کنگره می
ی  این برداشتی است عينی بر پایه! است؟ رفته مان به همان گودالی فرو رود که بارها فرو  آیا بازهم باید آزموده را بيازمایيم و پای! اندیشيم؟ یِ  این رویدادها نمی تيره
دستِ  کم ما . شمرد"  ناپلئونيسم جان دایی"بودن به ماليخوليایِ   بر آن زد و یا آن را برآیندِ  دچارشده" یِ  توطئه نظریه"های واقعی که نمی توان برچسبِ  باورمندی به  داده
 28/5/1332از عصرِ  روزِ  چهارشنبه " رایس"و خانمِ  " بوش"گامانِ  همين آقایِ   ، پيش"دالس"و " اورآیزنه"را که !" دموکراسی"ساالن، هنوز داغِ  آن  کهن

انگيزش، سرود یِ  هراس در نمایشِ  چهره" آزاد. م"مان  سوخته همان روزی که شاعرِ  دل! مان برقرارکردند، بر جان و دل داریم در ميهِن بالدیده) 19/8/1953( : 
مرگِ  تناور آمد و آشفت و رفت/ مرگی سرخِ  بیدر ماهِ   ..." !" 

 
یِ  پيشينِ  آمریکا ناچار شدند بدان اذعان کنند و  ، ریيس جمهور و وزیر خارجه"آلبرایت"و " کلينتون"تا بدان پایه بود که !" دموکراسی"ی آن  بودن و رسوایی دروغين

 :آشکارا بگویند که
" دن به دموکراسی در دسترس داشتند، از آنان گرفتيمما تنها فرصتی را که ایرانيان برای رسي !" 

 
، پدر ِ "رودکی"شاید این بيتِ  ! اند؟ یِ  ایرانيانی که بيش از نيم سده پس از آن توفانِ  هولِ  هائل، هنوز از تاریخ عبرتی نگرفته و درسی نياموخته حال، چه باید گفت درباره

 : کسانشعرِ  فارسی، خطابِ  سزاواری باشد بدین گونه
" گر نشنيدی، زهی دماغی که تراست/ بویِ  جگرِ  سوخته عالم بگرفت  !" 

* * * 
حل مسئله آذربایجان؟ که / آقای دکتر رضا براهنی، از جمله ایرانيانی است که رویکردی قلمی به رویدادهای اخير داشته و در گفتاری با عنوانِ  صورت مسئله آذربایجان؟

  ــ چاپ کانادا1077یِ   یِ  شهروند، شماره شریهدر نوزدهم خرداد گذشته در ن
http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?IS=1077&Content=NW&CD=PL&NID=33#BN1077 

های  ای از داده پارههای شخصی و  ها و خاطره داشته و نيز بازگشت به آزمون" مسأله"گفته و با نگاهی که به این  سخن" ی آذربایجان مسأله"گردید، به تفصيل از  درج
اما گفتارِ  این استاد پيشينِ  دانشگاه تهران، هم به لحاظ دیدگاهی و هم از نظر . یِ  خود را عرضه کند است تا برداشت و تحليلِ  ویژه تاریخی از دهه های پشتِ  سر، کوشيده 



ی ِ  گزاری به حقيقتِ  دانش و فرهنگ و مصلحتِ  همه ها، با ارج پرواگذشتن از آن  گرفتن و بی هایی بنيادین دارد که نادیده های به کاربرده در آن، اشکال ساختاری و کليدواژه
 است و کسانی گفتارهایی در این زمينه نشر   نمانده ميهنانِ  او پنهان این نکته ها و برخی دیگر از سویه هایِ  نگرشِ  آقای براهنی، از چشمِ  هم. خوان است ایرانيان ناهم

آورم یِ  خوانندگانِ  این گفتار، در زیر می ها را برای آگاهی ای از آن ی پاره ها  که نشانیاند داده : 
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3783 

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/8896/ 
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/8955/ 

http://www.poetrymag.info/revue/04/parham-shahrjerdi-zabaane-farsi-vatane-maast.html 
یِ  توانش روشنگری کند تا  ها بپردازد و به اندازه داند بدان  می هایش ــ بایسته یِ  گرفتاری هایی از سخنان آقای براهنی دارد که ــ با همه ی این گفتار نيز برداشت نگارنده

سازند  کنند ــ در ميان است و یا آقایان دارند برای آذربایجان مسأله می می شان عنوان  ــ بدین گونه که ایشان و همگنان" یِ  آذربایجان مسأله"دد که آیا چيزی به نامِ  آشکار گر
ها و   کنونی با قانونِ  جنگلِ  حاکم بر آن، دامن زدن به آتش اختالف بگویند، آیا در جهانِ  پرتِنشِ  سخن" یِ  آذربایجان مسأله" و حتا اگر صادقانه و بی هيچ شائبه ای از 

را به سود و " مسأله"یِ  نژادی و زبانی، کار را به کجا خواهد کشاند و سرانجام، چه کسانی به ميدان خواهند آمد و  یِ  ساختگی توزی گسترش بخشيدن به ستيزه و کينه
نخواهد  تحقق !" یکی بر سرِ  شاخ و بن می برید"نخواهد بود و حکایتِ  !" حذفِ  صورتِ  مسأله"ی، " حل"بارِ  چنين  اندوهخواهندکرد؟ آیا برآیند !" حل"سودای خویش 

 !یافت؟
یِ  ایران و  سانی و سياسیهای نادرست در رویکرد به جغرافيای ان اندیشان او ــ کاربرد کليدواژه ترین اشتباه در گفتار آقای براهنی ــ همچنان که در گفتارهای دیگر هم اصلی
ی ِ  هایِ  پذیرفته و شناخته یِ  تعریف یِ  همه یاد می کند که بر پایه" مليت"و " ملت"هایِ   ها با عنوان او از مردمِ  هریک از این ناحيه. های گوناگونِ  آن است ها یا ناحيه بخش
تای آن، برآیندِ  همين  هایِ  غلطِ  دیگر در گفتارِ  او و گفتارهایِ  هم گيری یِ  اشتباه ها و نتيجه  همه.کننده است شناختی و سياسی در جهان، آشکارا نادرست و گمراه جامعه

وضعِ  شيئ در غيرِ  ما وِضع له"گویند  در زبانِ  اهلِ  حوزه، به این می. اشتباه است !" 
ایران"ای که به نامِ   یِ  ویژه یِ  جغرافيائی در گستره " (IRAN) ای  نام دارد و پيشينه و پشتوانه" ملت ایران"شود، تنها یک ملت زندگی می کند که   می ناختهخوانده و ش

ها و نيز  ها یا گویش های چندی با زبان یِ  کشورهای بزرگ دیگر، از بخش این سرزمين، مانندِ  همه. هزاران ساله و انکارناپذیرش، گواهِ  هستی و حضورِ  اوست
کرده و  دیگر زندگی  و دیرپای با یک جویانه  و آشتی یِ  خودخواسته ای، در یک همزیستی  گرفته که مردمش از هر تيره و طایفه  مختلفی شکلهای ها و سنت فرهنگ  شاخه

ملت "، "ملتِ  بلوچستان"، "کردستانملتِ  "، "ملتِ  آذربایجان"ما . اند داده و به جهانيان شناسانده را تشکيل " مليتِ  ایرانی"و " ملتِ  ایران"خورده و  درهم تنيده و جوش
 باشد و همانا زبان یا  تواند داشته ندارد و نمی" ایران"اند که نامی جز " کل"بخشِ  یک  هایِ  سامان"جزء"ها،  همه یِ  این بخش. و جز آن نداریم" ملتِ  فارس"، "لرستان

پس با رِد قاطع . دهد  نمی ندارد و اصلی و فرعی و فراتر و فروتر در این مجموعه معنی  برتری ها بر دیگری یک از آن هایِ  خاص هيچ گویشِ  ویژه و شاخه فرهنگ و سنت
 که در جهانِ  پرتنش –یِ  هيچ جزئی  و بی چون و چرایِ  هرگونه تبعيض و ستم از سویِ  هر جزئی از این کل نسبت به جزءهایِ  دیگر، دستاویزی برایِ  جداانگاری

یادِ  محمدحسين بهجت  ی زنده به گفته. ماند یِ  جزءها خواهد شد ــ برجا نمی یِ  همه یِ  کل و پریشان روزگاری و شوربختی یِ  شيرازه  گسيختگییِ  از هم کنونی، مایه
شهریار(/ تبریزی  ): 

 "!اختالفِ  لهجه، مليت نزاید بهرِ  کس"
 

گری پرکار می شناسمش ــ در این گفتار، پایگاهِ  خود را تا سطحِ  عوام گرایی و سياست  نده و پژوهشها سال پيش، به عنوان شاعر، نویس آقای دکتر رضا براهنی ــ که از ده
او برای ِ . اند برداری از هر رویدادی نشسته اند و در کمينِ  بهره زدگی و روزمرگی فروکاسته و سخن بر مرادِ  غوغائيانی گفته است که همواره در صددِ  موج سواری

، با بيانی هيجان زده و غم غربتی و "پان تورکيسم"و تبدیل آن به " ایرانيان"یِ  بزرگِ   ی ستودنی و سزاوارِ  مردم آذربایجان در خانواده جویی یِ  حق نیگردا دیگرگون
یِ  درصدِ  جمعيت ــ به گفته"و " شماریسر"و " آمار"طلبان، مترسک  از جمله به رسم و روالِ  سياست بازان و فرصت! زند شهرجویانه، به هر وسيله ای چنگ می آرمان

 گرداند و به گفتارش جلوه و جمالی تحقيقی و قاطع و چون و چرا  کند تا مگر چشمانِ  نزدیک بين را خيره علم می" بوستانِ  ایران"را بر سر " فارس"و " ترک"خودش ــ
او در جایی از گفتارش نوشته است. ناپذیر بدهد : 

" صد جمعيت ایران، یعنی ترک های آذری سراسر آذربایجان و بيش از نيمی از جمعيت تهران، و نيز ميليون ها ترکمن و قشقایی و سایر ترک  در4/37طبق آمار رسمی، 
 ".زبانان ایران اند

نسبت داده و سه درصد هم از جمعيتِ  فارسی زبانان ایران بيشتر می داند، از تارنمایِ " آمارِ  رسمی"او این درصد را که به   : 
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=VAR20060325&articleId=2166 

است برگرفته . 
ی اما گزارشِ  آمده در تارنمایِ  معتبرِ  آماری  

 ِhttp://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html#People 
یِ  ایرانی را چنين نشان می دهد بانییِ  ز هایِ  عمده درصدِ  جمعيتِ  گروه :  

Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1% 
درصدِ  کلِ  جمعيتِ  ایران شمرده شده است% 24که در آن ميان، جمعيت مردم آذربایجان  . 

بيش از نيمی از "یِ  خودش ــ ها و ــ به گفته ها و قشقایی بر سر شمار هرچه بيشتری از مردم ایران، جمعيتِ  ترکمن" پان تورکيسم"چتر آقای براهنی به منظور گستردن 
اردوی "زنند ــ  می آن دامنــ که او و همگنانش بر آتشِ  " ترک و فارس"یِ   ها می افزاید تا در این جنگ حيدری ــ نعمتی را نيز بر جمعيتِ  آذربایجانی" جمعيتِ  تهران

شمارد نشينِ  جهان می او در جایِ  دیگری از گفتارش، با ذوق زدگی، تهران را پس از استانبول، بزرگترین شهرِ  ترک! چيزی کم نياورد" ترکان ! 
های  شان در دامنه هایِ  تابستانی پيش از این، در سفری به چراگاهاما من خود، ساليان درازی . چه می گذرد" قشقایيها"براهنی نمی داند که ــ برای نمونه ــ در درونِ  همان 

کوهِ  ِدنا، شاهدِ  پيوندِ  گسترده و ژرفِ  آنان با زبان و ادبِ  فارسی بودم و از جمله، بانویی را دیدم که مادرِ نه فرزند بود، سوادِ  خواندن و نوشتن نداشت و زبانِ  گفت و 
گفت  او می. خواند یِ  هرچه تمام تر از بر می هایِ  شاهنامه را با رسایی بود؛ با این حال، بخشِ  چشم گيری از داستان" یِ  قشقایی ترکی"هم اش  شنودِ  روزمره و خانوادگی

ه داستان رزمِ  رستم و اشکبوس را باشم، از او خواستم ک برای این که آزمایشی کرده .  است خوابانده ها می ها با همين داستان شان شب یِ  فرزندانش را در کودکی که همه
است هنوز صدایِ  گرم و پرشورش در گوشم پيچيده . بی درنگ، لب گشود و داستان را بی کم و کاست و با دقت خواند. برایم بخواند : 

بارگی به کشتن دهی تن به یک/ بارگی  بی: گفت) به رستم(بدو ) اشکبوس(کشانی  ..."  ..."  
( یِ  ایران، یادمانی از  ای از قشقائيان در کتابِ  حماسه شاهنامه در ميان تيره/ کيخسرو در کوههایِ  فارس← تری از دیدار من با قشقائيان  گستردهبرای خواندنِ  گزارشِ  

180ــ 167، صص 1380 و چاپ دوم، آگه، تهران، 169 -153، صص 1377ها، چاپ یکم، باران، سوئد،  فراسوی هزاره ). 
 

جویان ِ  که در دانشگاهِ  اصفهان، دانش) پور چهر گرگين فرهاد و فرود و پری(سه تن از فرزندانِ  همان بانو .  و پرورشی را هم به چشم خویش دیدمی چنان فرهنگ نتيجه
" یِ  قشقایی ترکی"شان به زبانِ   ایفهآنان در خانواده و تيره و ط. آمدند شمارمی ها به های من بودند، در ميان همگنان خود از پویاترین و کوشاترین و بهترین نمونه درس
و فرهنگ " زبانِ  فارسی"شان با دلبستگی به  بندی به زبانِ  مادری دم نمی زدند و ميانِ  پای" مليتِ  ترک"یا " ملت قشقایی"گفتند؛ اما هيچ گاه از چيزی به نامِ   می سخن

دیدند  نمیگونه ناهم خوانی و منافاتی یِ  ایرانيان، هيچ شان با همه مشترک . 
* * * 

ترین اثر  او از بزرگ. خواند وارش با زبان فارسی، هرآنچه را که رنگ و نام و نشانی از ایران برخود دارد، به چالش می یِ  برخوردِ  ستيهنده براهنی در پی گيری
یِ  ایران یِ  ایرانشناسی، یعنی دانشنامه مان در زمينه ی تمام تاریخ ی دانشگاهی پژوهشی  (Encyclopaedia Iranica) ( ی مردم  های زندگی یِ  سویه که فراگيرِ  همه

وی با . کند ورزانه یاد می ، با لحنی رشک)های ــ به هر روی ــ جداکرده از ایران، مانند افغانستان و تاجيکستان نيز هست هایِ  آن و حتا سرزمين مان در تمام بخش ميهن
گونه ای )  است که با تحریف و نادرستی نقل کرده(ویراستار دانشنامه، سخن ایشان را  ن یارشاطر، بنيادگذار و سرپرست و مهينشکنی به استاد دکتر احسا ناسپاسی و حرمت

نویسد شمارد و می می...") کورش آسوده بخواب("در پاسارگاد " محمدرضاشاه"دیگر از سخن مشهور  : 
الورود به هر مجلسی، خطاب به ایرانيانی که  ی پيرمردی باشد که لدی ی سراپا جوهرگرایانه و باستانشناسانهترین سخن ظاهرالصالح، ول یِ  دیگر آن، آراسته سویه ..."

گوید ایران نگویيد؛ بلکه بگویيد هرکدامشان متعلق به قومی از اقوام کشورند، می  Persia ." 
 

گيرد و ميپرسد که گاه ایرادی نيشِ  غولی می آن : 



اند؟  چرا نامِ  دانشنامه را ایرانيکا گذاشتهدرست است، پس Persia اگر " " 
 

؛ بلکه یادآوری و تأکيدِ  درستِ  وی این بوده که نامِ  زبانِ  ما در زبان  Persia نخست این که استاد یارشاطر در هيچ جایی به کسی نگفته است که به جای ایران بگوید
Persianانگليسی،  ی آن، فراگيرِ   مایه است که درون شده  دوم این که دانشنامه به این دليل ایرانيکا ناميده . برند کارمی ها به است و نه فارسی که برخی از کسان یا رسانه

، 3خش، ج  ب11یِ  ایران در  یِ  آذربایجان در دانشنامه درآمدِ  بلند و گسترده← . (یِ  مردمانِ  جهانِ  ایرانی، از جمله آذربایجان است تاریخ و فرهنگ و ادب و هنرِ  همه
). ی آذربایجان یِ  مردمِ  ناحيه ی ِِ زندگی های تاریخی، فرهنگی، هنری، زبانی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی درباره کمانی از داده یِ  رنگين ، در برگيرنده257 -205صص 
شان را آریانا نام  تبار بودنِ  خود ــ دانشنامه ها هم ــ با تأکيد بر آریایی انافغ. بينيم یِ  این اثر بزرگ را در غرب، در دانشنامه هایی همچون آمریکانا و بریتانيکا می قرینه

اند نهاده  . 
گویی . است ها از ملت آذربایجان سخن به ميان آمده  کند که در آن یِ  انقالب مشروطه استنادمی هایِ  دوره ها و تلگراف ها به نامه بودنِ  آذربایجانی"ملت"نویسنده برای اثباتِ  

یِ  شناختی و نه به مفهومِ  دقيقِ  جامعه" مردم"یِ  یِ  ساده به معنی" ملت"که هنوز هم در بيشترِ  جاهایِ  ایران، ) زند یا خود را به ندانستن می(داند  مین  Nation 
توی ميدان)  بودند  شده جمع(/ بودند  یخته همه ملت ر: "گویند برای نمونه در گزارش و وصفِ  اجتماع بزرگی از مردم یک شهر در ميدانی، می. رود کارمی به ".  

شاه،  یِ  محمدعلی از خودکامگی) و نه آذربایجان به تنهایی(یِ  ایران  داغی برای رهایی یِ  ستارخان قراچه  یِ  مجاهدانِ  آذربایجان به سرداری در فرآیندِ  خيزشِ  دالورانه
 ، در پيامی به ستارخان پيشنهاد کرد در پناهِ  بيرقِ  روسيه درآید تا در امان بماند، سردارِ بزرگ در پاسخی یِ  تبریز که کنسول روسيه ی سختِ  محاصره درهنگامه
شکن بدو نوشت دندان : 

– " دهم که هفت دولت در زیرِ  بيرق ایران درآیند تا من زیرِ  بيرقِ  شما قرار گيرم  می جنرال قونسول، من ترجيح !" 
 

توانست تصور کند که صد سال پس از او، کسانی از مردمِ  همان آذربایجان، با ایران و تاریخ کهنِ  آن و زبانِ  فارسی بستيزند و  یِ  ایران، می ادیبه راستی آیا آن گردِ  آز
بخش بر سرشان  ای کنونی، بيرقِ  پناهه اند و از این که آنان از راه رسانه کردن این سرزمين تيز کرده آب به آسيابِ  بيگانگانی بریزند که دندان طمع برای پاره پاره

 !برافرازند، احساسِ  عار نکنند؟
های کسانی همچون دکتر محمود افشار یزدی و  می دهد و غرضمندانه به کوشش شدن و رواجِ  زبانِ  فارسی در ایران را به هشتاد سال کاهش براهنی تاریخِ  درازِ  رسمی

یِ  کهن و ميانه و نو آشنا باشد، به خوبی  های ایرانی هرکس که با الفبایِ  تاریخ فرهنگ ایران و زبان! شود تر نمی ی از این بداما ادعای. دارد  می فرمانِ  رضاشاه منسوب
ساسانيان زبانِ  گفتاری و در روزگارِ  ) پهلوی(/ ِ  ميانه  ی ای از فارسی همچون گویش یا شاخه) شود  می یِ  نو هم خوانده ی دری یا فارسی که فارسی(داند زبانِ  فارسی  می

، کاربرد داشت و پس از )گرفت یِ  کنونی را هم در بر می آسيایِ  ميانه/ که افغانستان و فرازرود(رایج در بسياری از جاهای ایران، به ویژه در خراسانِ  بزرگ 
ن ــ پویا و پایدار ماند و گسترشی شگرف یافت تا جایی که توانست در برابرِ  زبان ِ یِ  تازیان بر ایرا یِ  آن دودمان نيز ــ به رغمِ  تازش و چيرگی یِ  فرمانروایی فروپاشی

در زمان ِ . گزین آن شود یِ  ایرانی، به تدریج جای یِ  نخستين دودمان های فرمانروایی گيری یِ  عربی قد برافرازد و آن را به چالش بخواند و با شکل بيگانه و تحميلی
های دینی مانند قرآن و جز آن نيز بدین  جا کشيد که نه تنها شاعرانِ  بزرگی همچون رودکی و شهيد بلخی بدین زبان شعر سرودند، بلکه متن کار بدانیِ  سامانيان،  شهریاری

ی ِ  ی و فردوسی، به اوجِ  شکوه و تواناییهای کسانی چون دقيق یِ  ایران و در سروده ی ملی های چهارم و پنجم در فرآیندِ  تکوینِ  حماسه  شد و در سده زبان نوشته یا ترجمه
1357دکتر علی اشرف صادقی، تکوین زبانِ  فارسی، دانشگاه آزاد ایران، ← در این زمينه . (خود رسيد ). 

 برایِ  به کرسی نشاندن حرف خود، همه گذارد و شهرجویانه به ایرانِ  باستان، فرقی نمی شناختی و گرایشِ  احساسی و آرمان ی ایران نویسنده ميانِ  کوشش و کِنشِ  فرهيخته
تر  را هرچه پررنگ!) ؟" (فارس"و " ترک"یِ  ميانِ   زند تا خطِ  خودکشيده می" شوینيسم فارس"را به یک چوب می راند و بر هر رویکردی در این راستا، برچسبِ  

ی  یِ  معاصر، خاستگاهِ  این گونه رویکردها را در برنامه گيری از فضایِ  سياسی ی بهرهگذارد و بازهم برا یِ  اخير فراتر نمی او در این زمينه نيز پا از سده. گرداند
یِ  نگاهِ  پهلویان به  طلبانه یِ  سياسی و سطحی و فرصت جای دریغِ  فراوان است که کسی چون براهنی، ميان درون مایه. کند می ی پهلویان خالصه  یِ  پادشاهی فرهنگی

یِ  رویکردِ  پژوهندگانِ  دانشمندی همچون دکتر احسان یارشاطر به ایرانِ  کهن ، نشانِ  مساوی می گذارد و با کاربردِ  تعبيرهای  ت دانشی و فرهنگیایرانِ  باستان با سرش
، حق و باطل را بر یک کرسی می نشاند"شوینيسمِ  فارس"و " جوهرِ  الیزالِ  آریایی و هند و اروپایی"دهان پرکنی چون  ! 

ای دیرینه دارد و جدا از  های گذشته و در راستای ساختن آینده، پيشينه ِی ایرانِ  کهن به خواستِ  آموختن از آزمون هایِ  فرهنگی ش به کاوش و پژوهش در یادماناما گرای
هایِ  بسياری برایِ  آن   حافظ و دیگران، نمونههای خيام، مولوی، سعدی، یِ  اخير، در سروده ی فردوسی، در سرتاسرِ  ادبِ  هزاره شمولی چون شاهنامه شاهکارِ  جهان

الدین ميرزا، مشهور به پور خاقان،  تبار جالل یِ  ُترک یِ  پهلوی، شاهزاده روایی خواهی و فرمان یِ  قاجارها، دیرزمانی پيش از عصرِ  مشروطه حتا در دوره. یافت توان  می
سره ناهم خوان با  یِ  ساده و روان و یک ی خسروان را به فارسی ریگِ  ایرانيان، اثری چون نامه رایشی پرشور به مردهبينيم که با گ پنجاه و پنجمين پسرِ  فتحعلی شاه را می

 زمستان -، مریلند 1 :17نامه  دکتر عباس امانت، پورِ  خاقان و اندیشه بازیابیِ  تاریخِ  ملیِ  ایران در ایران← در این باره . (نویسد یِ  روزگارش می  ِو منشيانه نثرِ  پيچيده
54 -5، صص 1377 ). 

مانع و  کارِ  بی"گوید و منت گذارانه، آنان را پشتيبانِ  رواجِ  زبان و ادبِ  فارسی و  می تبار بر ایران سخن یِ  اميرانِ  ترک ای تفاخر از حکومتِ  هزارساله براهنی با گونه
ی ِ  اش در هزاره  آوردهای ادبی و فکری یِ  تاریخ این زبان و دست سونگری  تحليِل به دور از جزم باوری و یکاما. شمارد می" ِ  شعر و نثر و فلسفه و عرفان رادعِ  اهل

يبانی ی ای با پشت آنان نه تنها هيچ ميانه. زدند پروری بر چهره می شان نقابِ  ادب گری برایِ  فرمانروایی پشت سر، نشان می دهد که حاکمان از سرِ  ناچاری و به قصدِ  آوازه
ها روی گردان  ورزان و اهلِ  ادب و فرهنگ نداشتند؛ بلکه در برخوردِ  با آزادگان و دیگراندیشانِ  بيرون از دربار و دستگاهِ  خود، از هولناکترین جنایت راستين از اندیشه

ِ ری، فرمان داد تا دویست تن از اهلِ  اندیشه و قلم را بر دار بياویزند و ی  اش، هنگامِ  تازش به شهر باستانی پروری محمودِ  غزنوی با آن شهرتِ  دروغينِ  ادب. نبودند
ی انسانی و فرهنگی، در  یِ  سيستانی، ستایشگرِ  چاپلوسِ  سلطان، با تماشای این فاجعه فرخی! هاشان در زیرِ  دارها، ذغال و خاکستر کنند کالبدهاشان را با سوزاندن کتاب

رهنگ ستيزش سرودریز و ف مدحِ  ولِی نعمت خون : 
" بر سرِ  چوبی خشک اندر هواست/ هرکه ازیشان به هوا کار کرد / گفتی کين درخورِ  خویِ  شماست / پاکردی باری دویست دار به  ..." 

 
رانيان، نه تنها بدانان اجازه ندادند که زبانشان ای. تبار تحميل شد یِ  مردمِ  ایران بود و بر اميرانِ  ترک یِ  زبانِ  فارسی نيز وام دارِ  خواست و دلسوزی گسترش و پایداری

شان به اسالم، روا ندانستند که عربی، زبان ِ  زبان و جز آن گردانند؛ بلکه با همه پای بندی و ترکی زبان  یِ  مردمِ  ميهن از فارسی سویه جایگزینِ  زبانِ  مشترکِ  همه را یک
یِ  گماشتگانِ  دستگاهِ  خالفتِ  بغداد برای رسمی و دیوانی کردنِ  زبانِ  عربی را با ناکامی رو به رو  هایِ  چندگانه الشدرکند و ت شان، زبانِ  ملی را از ميدان به دینی

 .کردند
صری در پاسخ به پرسش ِ یِ  م هنگامی که یک استادِ  آگاه و فرهيخته. ساز بود کننده و سرنوشت یِ  شاعران و در اوجِ  همه فردوسی، بسيار تعيين ورزی در این ميان، نقش

شان، گفت ی کهنِ  فرهنگ و تمدن شدنِ  مصریان با آن پيشينه زبان یِ  عربی اش از چرایی تایِ  ایرانی هم :  
" کرد ، همه چيز را به درستی در یک جمله بيان ."سببِ  چنين فرآیندی، این بود که ما فردوسی و شاهنامه نداشتيم . 

* * * 
یِ  زودرس در به  پوشی، رویای یک کاميابی یِ  مردم پس از رویدادهایِ  اخير، بی پرده گيری از برافروختگی ای شتاب زدگی در بهره د با گونهآقای براهنی در گفتار خو

جوید  می ز شعرِ  حافظ توسلبينانه تعبيرکردنِ  این رویا، به دو بيت ا پرورد و برایِ  هرچه بيشتر پيش یِ  خویش را در سر می سویه هایِ  یک نشاندنِ  برداشت کرسی : 
 

" تدبيرِ  ما به دستِ  شرابِ  دوساله بود/ چل سال رنج و غصه کشيدیم و عاقبت / تعبير رفت و کار به دولت حواله بود/ دیدم به خوابِ  خوش که به دستم پياله بود ." 
 

یِ  خواجه، می گوید یِ  امروزینِ  جامعه با شعرِ  تمثيلی"نظرهم"گردد، با کوشش برایِ  انطباقِ   آنگاه، چنان که گویی از یک کشف و شهود بازمی : 
 "...انگار حافظ منظره را رصد کرده، شعر را گفته"

 
 : است  نشده اما هنوز هم ابهام این که درواقع چه خواهدشد، از ذهنش زدوده

 ".خب حاال چه می شود؟ دقيقا نمی دانيم چه می شود "
* * * 



اما نه این . ها را به چالش و پرسشی جدی و بنيادین گرفت یِ  بسياری در گفتارِ  آقای براهنی هست که می توان آن  زبانی، اجتماعی و سياسیهای تاریخی، ادبی، نکته
هایِ  او و آنچه را که  دگاهیِ  دی هایِ اصلی گمان می برم که با همين اندکی از بسيار که گفتم، خط. یادداشت کوتاه گنجایش آن را دارد و نه منِ  پرمشغله، فرصتش را

 . کرده باشم است، روشن ناميده " یِ  آذربایجان مسأله"
پروری و روزمرگی و جنجال و غوغا، تنها در راستایِ  مصلحت و منفعت ِ  داوری و انگاشتِ  ذهنی و خيال بينانه و به دور از هرگونه پيش هرگاه واقع: افزایم در پایان می

تر از آنچه آقایِ  براهنی تا کنون به رویدادها داشته  تر و سنجيده  سر و دور و بر و پيشِ  رو بنگریم، می توانيم برخورد و رویکردی بسيار پختهایران و مردمش به پشتِ 
یِ  اصفهان ِ  یافته  است و نه منِ  زاده و پرورش"ترک"، )تاجِ  سرِ  ایران(یِ  شهرِ  تبریز در استانِ  آذربایجانِ  خاوری  ی زاده و پرورده نه آقای براهنی. باشيم است، داشته  

یِ  آقای براهنی  زبانِ  مادری. مان است بودن دليلِ  پيوندِ  ما نيز همين ایرانی. هر دوِ  ما ایرانی هستيم و برآمده از دو بخشِ  یک کل. ام"فارس"، )دلِ  ایران( نصفِ  جهان 
یِ  رسمی و معيار، تفاوتهایِ  معينی  که با فارسی(است " یِ  زبانِ  فارسی ی اصفهانی شاخه"یِ  من  ست و زبانِ  مادریا) اوغوز" (ترکی"هایِ  ای از گروهِ  زبان شاخه
ِ  دیگر ایرانيان، ی خوانيم و پلِ  پيوندِ  ما و همه ها و گفتارهای یکدیگر را به این زبان می زبانِ  مشترکِ  فرهنگی یِ  ماست و کتاب" یِ  رسمی و معيار فارسی"اما ). دارد

 .همين زبان است
و از آن نادرست تر، یک " (قوم"نام یک استان از ایران است و نه نامِ  یک " فارس"همچنين، . اند" ترکی زبان"مان  نداریم؛ بلکه بخشی از مردمِ  ميهن" ترک"ما در ایران 

ــ مفهوم عامِ  زبان مشترک و تاریخی و ) و بدین معنا، کاربردی ندارد(باشد " یِ  فارس  اهلِ  ناحيه/وابسته به ایالتِ  فارس"یِ   ــ که می تواند به معنی" فارسی"). "ملت"
 را )نشينِ  ازبکستان و جز آن مانندِ  افغانستان و تاجيکستان و بخش تاجيک(هایِ  جداکرده از آن  هایِ  ایرانِ  کنونی و نيز در بخش یِ  ایرانيان در تمامِ  بخش یِ  همه فرهنگی

رساند می . 
" های ترک تبار  آید و تا پيش از کوچِ  تيره های ایرانی به شمار می ای از زبان نامِ  زبانِ  کهنِ  همه یِ  مردمِ  آذربایجان در فروسوی و فراسوی ارس است که شاخه" آذری

است  همگانی داشت و هنوز هم در بسياری از شهرها و روستاهای آذربایجان زنده ، در سرتاسرِ  این ناحيه کاربردِ  گسترده و "ترکی"به این منطقه و همگانی شدنِ  زبانِ  
ی رایج  در همين زبانِ  ترکی) یِ  معيار های فارسی ها و ترکيب همچنان که بسياری از واژه(شمارِ  زیادی از واژگانِ  زبانِ  آذری . رود  کارمی به" ترکی"و در کنارِ  زبانِ  

ه است و کاربردِ  روزانه دارددر آذربایجان برجاماند . 
دهند که  ، چنان عنان اختيار را از دست می"زبانِ  آذری"و " زبان فارسی"یِ  آذربایجانی در برخورد با  گریزانِ  دوآتشه گفتنی است که برخی از ایران ستيزان و فارسی

یِ  اخبارِ  روز، این حرفِ  خندستانی را  ناِم آیدین تبریزی در گفتاری در تارنمایِ  خبریچندی پيش آقایی به . گویند هایِ  زبان شناختی سخن می یِ  داده برخالفِ  همه
  : بود که  کرده مطرح

" ای از زبانِ  عربی است زبانِ  فارسی استقالل ندارد و شاخه ."  
است ا چنين درافشانی کرده در همان ج) 1385 خرداد 25(همين شخص، به تازگی . من پاسخِ  این ژاژخایی را در همان تارنما دادم : 

" یِ  بارزِ  این افراد است اند که احمدِ  کسروی نمونه ها ظهور پيدا کرده برخی از بزرگترین دشمنانِ  زبان و فرهنگِ  آذربایجان از داخلِ  خودِ  آن ." 
 

یاد احمد کسروی این است که در کتابِ  ارزشمندش آذری، زبانِ  باستان ِ  ِ  زندهیِ  دانشمندِ  نامدار گرایانِ  یک سونگری، گناه و خيانتِ  نابخشودنی از دیدگاهِ  چنين قوم
این اثر درخشان علمی و خدمت . است آذربایجان، بر بنياد پژوهشی ژرفاکاوانه، زبانِ  دیرینِ  مردم آذربایجان را با تمام سامان و ساختارش به ایرانيان و جهانيان شناسانده 

، با چنين انکار و نفرت ِ  ی کارِ  برخی از هم شهریانِ  براهنی است، در حوزه یِ  گرمِ  دانشمندانِ  زبان شناس رو به رو گردیده  یِ  جهان با پذیره مهبزرگِ  فرهنگی که در ه
 "! ماند چون غرض آمد، هنر پوشيده"چه باید کرد؟ ! شود تلقی می" خيانت"کورِ  نژادپرستانه و تعصب آميزی، 

* * * 
هایِ  اجتماعی، اقتصادی، سياسی،  در راستایِ  به دست آوردنِ  حق) های ایران همچون مردم دیگر بخش(ی ما  ها که بگذریم، آنچه هم ميهنان آذربایجانی  این بحثی از همه

حقوق ِ "ی  های شناخته چراناپذیرست و با تمامِ  سنجهکوشند، چون و  اند و می گویند و برای به دست آوردنش کوشيده اند و می فرهنگی و زبانی از دیرزمانی پيش از این، گفته
نه تنها هر آذربایجانی، بلکه هر ایرانی اعمِ  از زن و مرد و وابسته به هر تيره و تبار و اهلِ  هر . ی تمام عيار دارد ها همخوانی هایِ  فراگيِر آن و منشورها و پيمان" بشر

، )فارسی(هایی همچون آموزش به زبان مادری در کنارِ  زبانِ  مشترکِ  ملی  حق. یِ  کامل برخوردار باشد حقهایِ  انسانیشهر یا روستایی، باید بی هيچ گونه تبعيضی از 
های  صتمندی از فر یِ  فردی، خانوادگی و اجتماعی و بهره یِ  کامل در زندگی داوری، نصيب داشتن از آزادی یِ  اندیشه و بيان و قلم بدونِ  پيش برخورداری از آزادی

از دیگر ایرانيان نيست " تر ایرانی"آویزی  به هيچ دليل و دست" ایرانی"در یک کالم، هيچ . های مسلم است یِ  این حق مناسبِ  اقتصادی، شغلی، سياسی و فرهنگی، از جمله
اما از سویِ  دیگر، . تِ  او را ــ به ِجد یا به شوخی و مطایبه ــ ندارددارکردنِ  عزت و حرم گرفتن و زیرِ  پا گذاشتنِ  هيچ حقی از دیگری و یا خدشه و هيچ، کس حقِ  نادیده

ی ِ  جویانه و هم دلی یِ  آشتی یِ  هم زیستی یِ  کلِ  جامعه رو به رو می شود که در چهارچوبِ  پيوند و پيمان ملی و برپایه ها، هنگامی با تأیيد و پشتيبانی جویی یِ  این حق همه
یِ  ایران ستيزانه و خانمان بر باد ده نباشد و به کام ِ  جویی نقاب یا سرپوشی برای دژمنشی، دژگویشی و دژکِنشی خواهی و حق ت پذیرد و حقخواهر و برادرانه صور

 .بيگانگانِ  در کمين نشسته سرانجام نيابد
یِ  ایران ستيزی و  ی خود را بهانه اوارِ  خود و مردمِ  منطقههایِ  سز یِ  هریک از حق هرکس از هر استان و شهرستان و شهر و روستایی از ایران که خواستاری

یِ  یک  چنين کسی که هستی. برد بودنِ  خویش را به زیرِ  سوال می نيست؛ زیرا پيش از هر چيز، ایرانی گمان در ادعایِ  خود صادق و صميمی  نکوهی قراردهد، بی فارسی
گونه زبان بازی و  ی آشکارست که با هيچ این یک ناهم خوانی! هایِ  جزئی از آن کل باشد؟ تواند نگاهبان حق گونه می هدارد، چ کند و دل سوزانه پاس نمی کل را انکارمی
کرد توان آن را الپوشانی گيری نمی هياهو و معرکه ! 

های شایانی به فرهنگ و زبانِ  مشترک ِ  که خدمت" مال" ــ یاد صادق چوبک یِ  زنده یِ  دانشور و فرهيخته و ــ به گفته آقای دکتر رضا براهنی ــ به عنوان یک ایرانی
گوی  ای از ایران که باشيم و در هر جای ایران یا جز ایران که به سر بریم، باید پاسخ یِ  این نوشتار و یکایکِ  ایرانيان از هر گوشه است ــ و نگارنده یِ  ایرانيان کرده  همه

یِ  دشوار و خطير و جهانی چنين ناهموار و  مان را ــ به ویژه دراین هنگامه یِ  بزرگ و تاریخی رانيم، باشيم و خویشکاری  قلم میمان بر زبان یا یِ  ميهن آنچه در باره
بزرگ ـیِ  نيمایِ   فراموش نکنيم که ــ به گفته. یِ  ما به سختی داوری خواهد کرد تاریخ درباره. نورزیم پرتنش ــ دستِ  کم نگيریم و دمی از آن غفلت  : 

" آید آن که غربال به دست دارد، از عقبِ  کاروان می ." 
 

 : باشيم یِ  گوش داشته اندرزــ سرودِ  شيوایِ  حکيمِ  توس را همواره آویزه
  هميشه گلِ  کامگار شکفته/ که ایران چو باغی است خرم بهار ..."

چو پاليز گردد ز مردم تهی/ پر از نرگس و سيب و نار و بهی   
همه شاخِ  نار و بهی بشکنند/ کایک ز بن برکنند سپرغم ی  

ها خارِ  اوی به پرچينش بر، نيزه/ سپاه و ِسليح است و دیوارِ  اوی   
چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ/ اگر بفکنی خيره دیوارِ  باغ   

دل و پشتِ  ایرانيان نشکنی/ نگر تا تو دیوار او نفکنی   
وشِ  سواران و کين آختنخر/ کزان پس بود غارت و تاختن   

به اندیشه بدمِنه در ميان/ زن و کودک و بومِ  ایرانيان  !" 
 

شناختی هایِ  ایران کانونِ  پژوهش  
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حل مسئله آذربايجان؟/ صورت مسئله آذربايجان؟  

   
   رضا براهني

  من پير سال و ماه نيم یار بي وفاست
  بر من، چو عمر مي گذرد، پير از آن شدم

  حافظ
. وضي را در برابر ما بگذارندبعضي ها مي خواهند صورت مسئله را عوض آنند تا حل مسئله ي ع. بعضي ها صورت مسئله را فراموش آرده اند و حل آن را مي طلبند

و نباید فراموش شود، دو مسئله ي  آنچه فراموش مي شود. بعضي ها به مسئله، صورت آن، و حل آن آاري ندارند و مسائل دیگري را پيش مي آشند و راه حل مي دهند
ولي هر .  اجزاي دیگري را هم در بر مي گيرد تا به یك آل تبدیل شودبسيار اساسي است آه یكي جزیي است از یك آل؛ و دیگري خود آل است آه نه تنها آن جزء، بلكه

و حتي به عنوان نماد و نمودي فردي از آلي مجموع ،جزء هم یك بار في نفسه مطرح است، و بار دیگر در آنار اجزاي دیگر، پيوسته با آنها .  
م آه آن آاریكاتور ضد ترك را آشيده است، و دیگري این است آه او را به عنوان زنداني اي ببينيم یكي این است آه مانا نيستاني را به عنوان آاریكاتوریستي در نظر بگيری

آه در گوشه سلول تنهایي به چه حال است. . . ش با آن صورت آودآانه اش، با آن قدرت غریبي آه از آودآي در طراحي داشت، با مظلوميت«آه به قول مسعود بهنود  .»  
روزنامه اي آه او . آساني آه طنز او به سوسك تبدیلشان آرده است، قدرتي از خود نداشته اند آه او را زنداني آنند. ئله به آلي به یكدیگر بي ربط انداما این دو صورت مس

هم .  آشور به آن تعلق داردآه روزنامه ي رسمي در آن آاریكاتور را آشيده، روزنامه ي رسمي آشور است، و دستگاهي آه او را زنداني آرده، همان دستگاهي است
روزنامه هم فارسي است، فارسي هم زبان رسمي جمهوري اسالمي . روزنامه، هم دستگاه قضایي، هم زندان، به سيستم خاصي تعلق دارند آه نامش جمهوري اسالمي است

شد؟ براي آن آه حرف هاي بعدي خود را هم به صراحت بيان آنيم مي نيستاني زنداني مي  آیا باید مانا. است و پيش از آن نيز زبان رسمي سلطنت دو پهلوي بوده است
گویيم در صورتي آه حقوق بشر بر آشور ایران حاآم بود، در صورتي آه او شاآي خصوصي و عمومي نداشت، و در دادگاه صالحه محاآمه و محكوم شناخته نمي شد، 

 درصد جمعيت ایران، یعني ترك هاي آذري سراسر 4/37 باشم، ممكن بود، طبق آمار رسمي ومي او ممكن بود منشاآي خصوصي عم. هرگز نباید زنداني مي شد
اما علت اینكه او در زندان است، این نيست آه دولت مخالف . آذربایجان و بيش از نيمي از جمعيت تهران، و نيز ميليون ها ترآمن و قشقایي و سایر ترك زبانان ایران باشند

علتش ترسي است آه دولت از همه ي مردم ایران، بویژه آذربایجاني ها دارد، و به همين دليل به رغم اینكه . ربایجاني ها و ترك ها سوسك گفته شوداست آه مبادا به آذ این
ا را هم به موضوع خود آن توهين آننده به آنه،  محكوم آرده است آنان را به محروم شدن از داشتن هویت و زبان و فرهنگ و آزادي اندیشه و بيان به زبان ملت خود

 توي زندان، و از آن بدتر، تعداد عظيمي از آذربایجاني هاي معترض به چاپ آن آاریكاتور و آن   و مي اندازد آاریكاتور تبدیل مي آند، یعني او را هم مثل سوسك مي گيرد
در . ه جد با محتواي آاریكاتور نيستاني مخالفت آرده اند، وضعي بدتر از او داشته اندرساند، آساني آه ب تعدادي را هم به قتل مي. آلمات را هم مي گيرد و زنداني مي آند

همه ي شهرستان ها، ماموران مسلح دولت به مردم حمله آرده اند و عده اي آشته شده اند و عده اي بالتكليف در زندان به سر مي برند، دولت هنوز هم مي گوید تحریكات 
اگر آمریكا درست دِر خانه ي روزنامه رسمي آشور نفوذ آرده باشد، دیگر چرا شب و روز در جهان عليه ایران .  دست آمریكا در آار بودهبوده و طبق معمول  از خارج

ــ اگر حتي فرض راق مرتكب شده است شاخ و شانه مي آشد و مدام تهدید مي آند، تهدیدي آه نتيجه اش جنایات هولناآي خواهد بود آه مشابه آن را فقط در ویتنام و ع
  .بمباران اتمي را نادیده بگيریم

چگونه به ذهن مانا نيستاني رسيده است آه یك سوسك ترك زبان بسازد؟ بگذارید از یك آاریكاتور دیگري صحبت آنم آه : یك نكته دیگر را هم درباره آن جزء و آل بگویيم
االغ را در این آاریكاتور پشت سر هم ردیف آرده  چند. بار براي من به صورت اي ميل فرستاده شده استرا نوشته ام، چندین » ستم ملي در ایران«از زماني آه مقاله ي 

االغ اول متعلق به اردبيل است و بعد به تدریج از راه .  تهران آرده اند اند، با آمي تفاوت، و در زیر پاي آنها به ترتيب شهرهاي آذربایجان را نوشته و االغ آخر را وارد
یعني ترك ها االغند، و فقط موقعي آه به تهران . ران نيم خيز مي آند، و در واقع به نوعي تكوین دست پيدا مي آندقدش را در ته. ه و زنجان و قزوین به تهران مي رسدميان

ي البته این آاریكاتور را گویا یك گروه سلطنت طلب م. رسيدند به صورت نيمه ــ االغ، نيمه ــ آدم در مي آیند، ولي هرگز به صورت آدم آامل، یعني فارس، در نمي آیند
یعني بين گروههاي مدعي حكومت آینده در خارج از آشور و جمهوري اسالمي ــ تا آن جا آه به مسئله ي آذربایجان مربوط مي شود، فاصله بسيار آم است، و . فرستد

ایرانيكا را چاپ مي آند، در هر اجالسي پيشنهاد  مثال دآتر احسان یارشاطر آه دائره المعارف. نيستجالب این است آه از این نظر بين آدم باسواد و بيسواد چندان فرقي 
نگویيم، بلكه" ایران"مي آند آه بعد از این در زبان انگليسي   Persia بگویيم، چرا آه غربي ها در گذشته به ایران Persia  و با این حساب معلوم نيست چرا اسم (مي گفتند

شعري رسما از داشتن نام احمد، و نام خانوادگي شاملو ابراز نفرت مي آند، چرا آه اولي عربي است و دومي  و احمد شاملو در!) معارف را ایرانيكا خوانده استدائره ال
 خائن به ایران مي داند، و هرگز یادم ترآي، و دآتر جالل متيني آه مخالف احمد شاملو هم هست چنان شوونيسمي از خود نشان مي دهد آه همه ي بزرگان آذربایجان را

خواند آه در » درخت عرعر«نادر نادرپور، وقتي آه در برابر منطق ادبي درمانده بود، رسما در مجله ي فردوسي، چهل سال پيش، در مقاله اي عليه من، مرا  نمي رود آه
ین حس نژادپرستي تا آي باید ادامه یابدآن زمان حتي داد نویسندگان خارج از آشور، به گمانم محمد عاصمي درآمد آه ا !  

نگاه آنيد به(مي خواهم بگویم فضایي آه عليه مردم آذربایجان درست شده، به رغم آنكه جمعيت آذري هاي ایران، طبق آمار بين المللي   Ethnologue.com با ) در اینترنت
رستي، و عجيب اینكه این عقب ماندگي در  بيشتر است، فضایي است سخت آلوده به نژادپ درصد جمعيت آل آشور، حتي سه درصد از جمعيت فارسي زبانان ایران3/37

آساني آه مي خواهند نوعي هویت مشترك آامل بر . زماني چهره ي آریه خود را به رخ مي آشد آه هم در تئوري و هم در عمل جوامع مشابه دنبال باز آردن فضا هستند
ایي از خود دوران باستان شروع نشده، به دليل این آه در خود آن عصر وقوف به این باستانگر. چار نوعي باستانگرایي هستندتمام مليت هاي ایران تحميل آنند، د

یایي، یك این باستانگرایي آه هشتاد سال بيشتر هم عمر ندارد در واقع با عصر پهلوي شروع شد، و بيشتر به دنبال این بود آه جوهر الیزال آر. باستانگرایي وجود نداشت
از نظر سياسي این ایدئولوژي در جهت ریشه آن . ارد آه باید به هر قيمتي شده بقيه ي گروههاي قومي و ملي خود را در آن ذوب آنندجوهر الیزال هندواروپایي، وجود د

این حس  ،این عقده ي جوهر باستاني. ه آار گرفته شدآردن دستاوردهاي مشروطيت، و بازگرداندن سلطنت به عنوان اسطوره ي آامل و پاك و جامع براي اداره آشور ب
بازنویسي جوهره ي ابتدایي ملي، حتي . عقب گرد به سوي یك مرآز به ظاهر الهام بخش سراسر مردمان آشور، ایران را از نظر رسيدن به جهان مدرن سالها به عقب راند

اس تاریخ، بيش از هر قوم و هر سلسله، قوم ترك و ن بود آه تاریخ ایران مستمر بود، ولي در رحقيقت ای. با نگرش هاي سلطنتي پيش از دوران مشروطيت متفاوت بود
اگر جانبداري پادشاهان ترك از زبان و ادب . و همين قوم در احيا و اعتالي زبان فارسي از هيچ آوششي دریغ نكرده بود. سلسله هاي ترك بر ایران حكومت آرده بودند

جود نداشت، و اگر آنها زبان مادري قومي خود را بر سراسر آشوري آه بر آن سلطنت مي آردند،  امروز چيزي به نام زبان و ادبيات فارسي وفارسي نبود، چه بسا آه
 و چاپ و انتشار عالوه بر این نوشتن به یك زبان در عصري آه در آن تحصيل رسمي. تحميل آرده بودند، چه بسا آه امروز ما با زبان و ادبيات ترآي سروآار داشتيم

اگر تحصيل رسمي و چاپ وجود مي داشت، ما دربدر دنبال . ني دیگر وجود ندارد، خود مسئله ي نگارش را به چيزي خصوصي تبدیل مي آندآتاب به آن زبان و یا زبا
  .نسخ خطي تقریبا نادر آتابهاي گذشتگان نمي بودیم



ت عمومي در آشور، آه پيش از سلطنت رضاخان در ابتدا به دو زبان آغاز شده بود، با آمدن او تبدیل به تحصيل خيانت به اآثریت مردم در زماني صورت گرفت آه تعليما
: يدند و همگي تسليم یكي از زبانها مي شدندصاحبان زبانها و فرهنگ هاي دیگر باید از حقوق و هویت اصلي خود، با یك دستور سلطنتي دست مي آش. به زبان فارسي شد

از راه زبان فارسي آه زباني هندواروپایي بود، به تدریج این حس به همه مردمان آشور به جز فارس ها تلقين شد آه آنها هنگام ورود به مدرسه باید زبان . سيیعني فار
ز مادرها، جدا آرد و همين حادثه به پيدایش را از فرزنداني آه به مدرسه راه مي یافتند، بویژه ا این شقاق ذهني خانواده ها. مادري و زبان بومي خود را فراموش آنند

به فرزندان بيش از شصت و هفت درصد مردم آشور این حس القا شد آه زبان مادر زبان . شخصيت هاي دوگانه در تك تك آدم هاي مليت هاي تحت ستم ایران انجاميد
بيخود نيست آه ناخودآگاه آقاي مانا نيستاني او را بر آن داشته است آه سوسك و .  آن ببالندباني است درخشان آه همه باید آن را یاد بگيرند و بهتحقير است، و زبان حاآم ز

ي » یعني چه«را در برابر » نمنه« آافي بود آقاي نيستاني قدري به اصالت دو زبان آشنایي مي یافت و معناي آن واژه. مادر آذربایجاني ها را از یك جنس به شمار آورد
و تحقير . و مي فهميد آه واژه ترآي هم اگر زیباتر نباشد، دست آم به اندازه همان دو آلمه ي فارسي آه معناي یك آلمه ي ترآي را مي دهد، زیباستفارسي قرار مي داد 

زشت، و فارسي زباني است حكومت مختلف توي سر او زده اند آه ترآي زباني است  چيزي آه زیباست تنها به این دليل صورت مي گيرد آه در طول هشتاد سال گذشته دو
بر این ذهن، بویژه ذهن . در حالي آه زبان ها في نفسه نه زشت اند و نه زیبا، بلكه آغشته به روان فردي و جمعي آدمهایي هستند آه به آن زبان ها تكلم مي آنند. زیبا

زودتر به چشم بخورد تا در عنصر آشنا، به دليل  زیبایي در عنصر بيگانه باید  .بایي در چيزها و پدیده هاي بيگانه را هم اضافه آردهنرمند، باید وسعت و قدرت درك زی
آسي آه زیبایي پدیده . اینكه عنصر بيگانه خود به خود غرق در بيگانگي است، و بيگانگي، نه هميشه، بلكه معموال در بسياري موارد جذاب تر و زیباتر از پدیده ي آشناست

و این آگاهي باید مانا نيستاني را غرق در پوچي آند، چرا آه او درس زیباشناسي خود را زیر سئوال برده است، و .  به خود بيگانه شده استي بيگانه را درك نكند، در واقع
 آلوده به سياست و این از خودبيگانگي مضاعف هنرمندي است. ردانده استتوهين را به سوي خود برگ" مه"در دو سوي یك " نه"در واقع او با درك نكردن زیبایي دو 

قرار . ورده است حاآم در رژیم نژادپرست، آه یك بار پشت به زیبایي صوتي آن زبان آرده، و بار دیگر به علت عدم درك آن، آن را تا حد حرف و سخن یك سوسك پایين آ
فارسي، ترآي، عربي، (نمي فهمد ــ در هر زباني، فرق نمي آند م آسي آه زیبایي دو نون مفتوح بين یك ميم مفتوح را بود سوسك زیبایي را نفهمد، ولي حاال مي بيني

در مصراع حافظ هم تكرار شده، آیا » نمنه«ــ خوب، » تنها نه منم آعبه ي دل بتكده آرده«: ــ در واقع شخص شخيص خود را به منزلت سوسك تقليل داده است) انگليسي
در زبان حافظ هم زبان سوسك است؟ یا اینكه خفقان حاآم بر » نمنه«آیا این » .قدمي صومعه اي هست و آنشتيتنها نه منم آعبه ي دل بتكده آرده ـ در هر » ت است؟زش

م زیبایي آنها را از ریشه سوزانده و پوسانده فراموش آرده ایم آه زیبایي ممكن است گاهي در چيزهایي باشد آه خفقان حاآ. روابط ما در ما ایجاد نسيان ریشه آرده است
 مانا نيستاني آه باید فرزند الیق تري براي دوست زنده یادم منوچهر نيستاني مي بود، حتي اگر پيش از چاپ این یادداشت هم آزاد شود، باید پریشان وجدان غافل است، و

اعتراض به حق به آار ناشایست او را، در . ه استيون نفر از هم ميهنان او به چه بهاي سنگيني تمام شدتوهين به قریب به سي ميل. خود بماند آه چرا گز نكرده بریده است
یك ملت یخه ي خود را پاره آند آه چرا روزنامه رسمي مرا سوسك خوانده است و . همه ي شهرهاي آذربایجان و حتي تهران، با آتك و زندان و قتل و جنایت پاسخ داده اند

ل گسيل آند آه تو آه هستي آه سوسك بودن خود را قبول نداريطق دیگر به شهرهاي آذربایجان، مامور ضرب و شتم و قتدولت از منا !  
اعتماد به نفس آذربایجاني شاید در جایي دیگر . آیا آذربایجان تحقير را مي پذیرد؟ اصال پذیرش و عدم پذیرش براي آذربایجان معني داشته است؟ مسئله فراتر از اینهاست

گ در ذهن تاریخ، از هر سگ دیگري بيشتر نقش در آن زمان آذربایجان آشت تنباآو نداشت، اما یك س. ي صادر شددر جنبش تنباآو فتوا از طرف ميرزاي شيراز. است
  را براي قبوالندن تصميم خود به تبریز فرستاد، مردم قالده اي دور گردن سگي انداختند و او را وقتي آه شاهي آه امتياز تنباآو را فروخته بود، فرستاده ي خود. بسته است

مخالفت مردم تبریز با امتياز تنباآو حتي آنسول . خود بودند، قاعدتا باید از شاه ترك تبعيت و دفاع مي آردند ژاداگر مردم تبریز فقط به فكر تيره و ن. فرستاده ي شاه خواندند
ر ون انقالب مردم آذربایجان، آه در آن زمان، طبق اسناد موجود دآیا مشروطيت بدون آذربایجان، بد. انگليس را به این نتيجه رساند آه امتياز با شكست مواجه شده است

خوانده مي شد، امكان داشت به دست بياید؟ قهرمان آن انقالب، یعني ستارخان اگر به تهران نمي رفت آیا به آن زاري » ملت آذربایجان«مكتوبات و تلگراف هاي مبادله شده 
آیا آلنل پسيان، فرزند بزرگ آذربایجان در نتيجه  حيدرخان عموغلي در مساعدت به ميرزا آوچك خان آشته نشده است؟و در نتيجه ي خدعه و خيانت آشته مي شد؟ آیا 

 آیا سيد جعفر پيشه وري، تيز هوش ترین رجل سياسي آذربایجان، بيش از هر رجل سياسي دیگر در زندان رضاشاه  خدعه و خيانت قوام السلطنه و رضاخان آشته نشده؟
نش به دست همان اجانبي آه او را بر سر آار آورده بودند، نمي خواست فقط وآيل تبریز در است؟ آیا همو پس از در رفتن رضاشاه، در واقع پس از برآنار شدنمانده 

ربایجان را براي تحقق شوراهاي ایالتي و مجلس شوراي ملي باشد؟ و آیا با او مجلسيان آن همه خدعه نكردند؟ آیا او نبود آه در بازگشت به تبریز نخستين آنگره ي ملي آذ
آیا او نبود آه در طول یك سال با دست خالي یك والیت به آن بزرگي را از شر لومپن ها، . یا او نبود آه نخستين بار به زنان حقوق مساوي با مردان داد آ والیتي تشكيل داد؟

رت عيني پياده آرد؟ آیا او نبود آه رها نجات داد؟ آیا او نبود آه مشروطيت را در آذربایجان به صوچاقوآش ها، دزدان سرگردنه، مفتخورها، گردن آلفت ها و زمين خوا
پدر همه ي بچه هاي تبریز، دوست همه آارگران و دهقانان، و مسئول سالمت و امنيت سراسر منطقه اي به آن بزرگي بود؟ و آیا براي آوبيدن دمكراسي در آذربایجان، و 

ست به دست هم دادند تا نخستين حرآت انقالبي آارگران و دهقانان را در آذربایجان نقش بر آب د و آرزو در ميان مردم منطقه این قوام و استالين نبودند آه داز بين بردن امي
 وري آن را به فعل تبدیل آرد، تا بعد دوباره پس از منتها قبال بالقوه بود و پيشه.  زبان ترآي، زبان رسمي آذربایجان شد، به دليل اینكه زبان ترآي زبان رسمي اش بود آنند؟

آیا او نبود آه دومين شهر بزرگ آشور، یعني تبریز را شبانه آسفالت آرد؟ آیا او نبود آه دومين دانشگاه آشور را به وجود ! نه از قوه خبري باشد و نه از فعل سقوط فرقه
چه ها و زنهاي مردم، آسي را تنبيه نكرد؟ آیا او ه نداشت؟ و او نبود آه جز جنایتكاران و متجاوزان به عنف به ب آیا او نبود آه بين مردم مي گشت و از آسي واهم آورد؟

نبود آه تئاتر، موسيقي و ادبيات منطقه را به صورت رسمي رواج داد؟ شما خجالت نمي آشيد مردي را آه این همه خدمت آرده، خائن مي خوانيد؟ نامه ي استالين را در 
او را به قول پروفسور زهتابي توي . ال دقت نمي آنيد آه او اصال و ابدا نمي خواست از ایران برود آه به او مي تازد؟ و شما اص مت او در برابر چشم خود ندارید،مال

ي آذربایجاني آه در چارچوب مرز ایران بماند، در ماشين دربسته به آن سوي مرز بردند، و بعد هم به آن صورت فجيع آشتند، تنها به خاطر این آه جام شرابش را به سالمت
اوف، سر آشيده بودمهماني با قر .  

به قول صادق هدایت، براي . این دو به قول جالل آل احمد آذربایجان را مستعمره ي تهران آردند. بزرگ ترین خصيصه ي سلطنت هر دو پهلوي مخالفت با آذربایجان بود
را آه به زبان مادریمان بود ببریم در ميدان  وقتي آه ما را مجبور آردند آتابهاي درسي. مسائل جنوب و قشقایي را به وجود آوردندآوبيدن تبریز در عصر پيشه وري، 

روزها آشيك مي دادند فدایي ها را آه . شهرداري به شعله هاي آتش بسپاریم، شعله هایي آه بلند مي شد، به پاهاي مرداني مي رسيد آه باال سرمان به دار آویخته شده بودند
رقه دمكرات، از خانه ها بيرون مي آشيدند، درست جلو چشم ما بچه هاي آن دوره، و مي گفتند راه بيفت، و شب ها خيابان هاي تبریز را آسفالت مي آردند، بعد از سقوط ف

با .  جوب یا آنار جوب مي انداختند و راهشان را مي آشيدند و مي رفتندپشت سرت را هم نگاه نكن، و بعد، درست جلوي چشم ما با تير مي زدند و جنازه هایشان را توي
شهري در ایران غير از شهرهاي آذربایجان این معامله شده است؟ حقيقت این است آه من از همان دوران بچگي عادت آردم آه موقع راه رفتن گاهي برگردم  مردمان آدام

  .و پشت سرم را نگاه آنم
 افشار آه رضاخان بيسواد را به رسمي آردن زبان فارسي براي سراسر آشور تشویق آرد، به سراغ فرزند رضاخان آمد، و این  پس از این فجایع، تعليمات دآتر محمود

ود، و زبان مادر خود خيانت آند به طریقي آسي آه به مادر خ. یكي آه از چاپ شعرهاي مادر ترآش امتناع مي آرد، تدریس زبان مادري خود را در آذربایجان ممنوع آرد
هنوز پس از گذشت شصت و یكسال، پس از این همه حرآت در . و عجيب این آه از آن روز تا به امروز، انگار دنيا عوض نشده است. اولي به همه خيانت خواهد آرد

ش دهها آشور مختلف در سراسر دنيا، پس از این همه آزادي آه در همه جا بسياري از سراسر دنيا، پس از این همه انقالب و ضد انقالب و آودتا و ضدآودتا، پس از پيدای
مردمان جهان به دست آورده اند، هنوز ملت آذربایجان حق ندارد به زبان زن رضاشاه پهلوي، به زبان مادر و زبان زن سوم محمدرضا پهلوي و به زبان رهبر آنوني 

: مسئله این است. و زبان اینها همان زبان مادري بنده و زبان مادري سي ميليون نفر از جمعيت آشور است. و آتاب بخواند جمهوري اسالمي پشت ميز بنشيند و درس
ریت منطقه آذربایجاني باید مدی. آذربایجان نيز حق دارد هویت خود را داشته باشد. آذربایجاني باید حق نوشتن، خواندن، تحصيل و تدریس به زبان مادري خود را داشته باشد

مستعمره ي اصفهان و شيراز . مستعمره ي مناطق فارسي زبان است. در غير این صورت آذربایجاني هم ميهن شما نيست. خود را به درایت خود، به زبان خود داشته باشد
ما تساوي فرهنگي، زباني و . احبان یك زبان دربياوریدآذربایجاني مي گوید فرهنگ را از سلطه ي مطلق ص. این یك مبارزه است، یك مبارزه. و نيمه ي فارس تهران است

تنها .  آرد فقط دریغ آردن این تساوي از مردم آذربایجان است آه آنها را در هر لحظه اي آه فرصت به دست بياید نسبت به زورگویان عاصي خواهد. اداري مي خواهيم
شما مي توانيد ایران را از دست بدهيد، یا ایران را مجموع آدم . ضامن بقاي آشوري به نام ایران است تساوي حقوق دمكراتيك بين همه ي مليت ها و اقوام آشور است آه

آشوري به نام ایران از ابتداي پيش تاریخ و تاریخ یك . هایي آه در ایران، در خانه ي خود زندگي مي آنند، و از حقوق مساوي برخوردارند تا پایان تاریخ داشته باشيد
هميشه در آن گروهها، اقوام، ملت ها، و مليت ها و صاحبان زبان ها و فرهنگ هاي مختلف زندگي . ق مفرد منفرد تجزیه ناپذیر نبوده است، و نداشته استجوهره ي مطل

حب زبان واحد با واقعيت آن نسبت دادن یك جوهره مطلق به آن، یك خيال ناآجاآبادي محال، یك تصور در المكان است، و نوستالژي براي یك ملت واحد صا. آرده اند
هر قدر هم خيالبافان، پا از بسط زمين بلند آرده و در آسمان ها سير آرده بخواهند با هزار جور وصله پينه و خونریزي و آدم دزدي، و پليس و ژاندارم و . منطبق نيست

در و حيله و اتهام و سياست پيشگي و پشت سرش سفره آردن شكم مردم، آنها را مامور از جایي به جایي منتقل آردن و آشفته آردن خواب خالیق بي آزار با هزار جور غ
ایران یك ایاالت متحده ي ایران، یك اتحاد جماهير ایران، یك مجموعه ملل ! از ریشه و بن بكنند و از آنها ملت واحده مطلق یكپارچه ي یك زبانه ي یك فرهنگه بسازند

هاي مختلف، با یكي دو زبان مشترك بين همه، چرا آه واقعيتش ایجاب مي آند آه این باشد و غير از این نباشد، و حكومت هایي آه در  مشترك المنافع مي تواند باشد با زبان
س همو بدل دیدیم آه رویاي شاه چگونه به آابو. خالف جهت این واقعيت حرآت آرده اند جز خونخوري براي مردم و خونخواري براي خود دستمایه ي دیگري نداشته اند



در برابر نيمي از سران متحير آشورهاي آن زمان در   چند سال پيش از سقوط از ارتفاع مصنوعا بلند شده ي آن رویا ــ آورش آسوده بخواب، من بيدارم ــ  شد، وقتي آه
هيچ بازي اي خنده انگيزتر از این جوهرگرایي . دا آردواحه اي محصور در صدها فرسخ در فرسخ آویر ایستاد و آن بازي هاي مضحك را به ناشيانه ترین شكل ممكن ا

باستانشناختي فالآت بار نبود آه پس از پایان یافتن ریخت و پاشش قرار بود خمس و زآات و صدقاتش مایه ي تيمم رسواي سلطنت در بازار مكاره ي مفلس تلویزیون هاي 
سخن ظاهرا اصالح ولي سراپا جوهرگرایانه و باستانشناسانه ي پيرمردي باشد آه لدي الورد به هر ، ایراني لس آنجلس قرار گيرد، و سویه ي دیگر آن، آراسته ترش

، ایران نگویيد بلكه بگویيد"مجلسي خطاب به ایرانياني آه هر آدامش متعلق به قومي از اقوام آشورند مي گوید،  Persia"  و این به معناي آن است آه راز ماندگاري اقوام
هم در یك خطه وسيع را، به رغم بيداد مردان خونخواره اي آه هميشه شمشير را از رو بسته بودند و با دهان هاي آف آرده فرمان قتل مي دادند ــ هم سابق  مختلف در آنار

ي توان توضيح داد، و نمي توان با گفتن این  با عوض آردن مكارانه یك آلمه ــ تا یك ملت به عنوان سرور چند ملت در اذهان جهانيان جا بيفتد ــ نم ها و هم الحق هایش ــ
را حتي لحظه اي عقب انداخت؛ همانطور » دریادالن و دليران و سرآمدان«ظهور » ذوق عشق ندانند«آه هنوز » در ذهن خامان ره نرفته«آلمه و آوشش در جا انداختن آن 

ب ظاهري از او به ظاهر، و آشتار فرزندان او به دست ماموراني آه از استانها و مناطق دیگر آه ملتي در برابر اهانت یك آاریكاتور قد برافراشت، به رغم آن همه تحبي
وارد آرده بودند، چرا آه مامور آذربایجاني نمي توانست و نمي خواست آه بتواند در خانه تك تك منازل نویسندگان، روزنامه نگاران و بزرگان آذربایجان را بكوبد، و 

ر برابر چشم زنها و بچه هاشان لت و پار آند و بعد آنان را روانه زندان ها و دخمه هاي گم و گور خود در مناطق دیگر آند، و یا خود، مردان و زنان تعدادي از مردان را د
  .نویسنده و شاعر آذري را به چنگ دوستاقبانان طاق و جفتش بسپارد

اصال چه آسي گفته است آه ایران متعلق به دیگري است تا تو از آن جداي شوي؟ بزرگ ترین . ي مي آنندالبته هستند آساني آه پس از رویت این بالها تزریق جدایي طلب
ترینش شهري به جمعيت چند ميليوني آرج، شهر آذري نشين جهان تهران است، با بيش از نيمي از جمعيت آل این پایتخت، آه محصور به شهرهاي آذري نشين است، بزرگ

 باید بگویيم آه تهران و اطرافش، به رغم داشتن ميليونها فارسي زبان، در دنيا، پس از استانبول و اطرافش، بزرگ ترین شهر ترك نشين جهان است، و واقع بين اگر باشيم
در حدود نصف جمعيت ترك افسانه اي را به عهد عتيق ارمغان آرده است، جمعيتي » اغ عدنب«و شهر زادگاه من تبریز آه باستان شناسان معاصر جهان ثابت آرده اند 

توهين آاریكاتور ایران نشان داد آه ترآان آذري در همه جاي ایران پراآنده اند و هر گوشه ي . است» پایتخت ترآان ایران«تهران را دارد، اما هنوز به صورت نمادین 
ترآان ایران قریب هزار سال بر .  آه آنان را به چشم بيگانگان مي نگرندي دانند، هر چند تعدادي راسيست در ميان فارسي زبان ها هستندایران را در واقع وطن خود م

هم آنچه جدا ، غرض سراسر آذربایجان است(هر سه حوزه ي بزرگ شعر، فلسفه، عرفان و نثر فارسي، یعني حوزه ي خراسان، حوزه آذربایجان . ایران سلطنت آرده اند
و حوزه ي شيراز و اصفهان، و به طور آلي ایران مرآزي در زمان سلطنت ترآان به آار بي مانع و رادع خود ادامه داده ) شده و شمالي خوانده شده و هم آذربایجان ایران

. ده اندیران در برابر ترآان عثماني ایران را از چنگ بيگانه نجات داترآان ا. عالوه بر این ترآان ایران بزرگ ترین نقش را در تثبيت تشيع در ایران بازي آرده اند. اند
نخستين تئاتر و نمایش، نخستين ترجمه ي جدي، . تمدن جدید، به طور آلي از راه آذربایجان وارد ایران شده. ترآان ایران فقط مشروطيت را در ایران به ارمغان نياورده اند

.  اینها باالتر، تصور عملي آردن انقالب اجتماعي و تاریخينخستين شعرهاي سياسي طنزآميز، نخستين نقد ادبي، و از همه ي ،نخستين رمان هاي انتقادي و رئاليستي
و این . غرض از فهرست آردن اینها به رخ آشيدن نيست، بلكه نشان دادن درجه و وسعت مشارآت در ساختن آل آن چيزي است آه تاریخ یك آشور شناخته مي شود

و این خودآگاهی و ناخودآگاه . هم، درون هم، این سو و آن سوی هم ایستاده و مبارزه کرده اندجمعی یک مجموعه آدم ها، مليت ها و ملت هایی است که در کنار  حافظه
داشت، هم شيخ محمد خياباني و هم سيد  هم ستارخان به این قضيه وقوف آامل. جمعی را هرگز نمي توان پوچ انگاشت و یا از در وپنجره ی حوادث تصادفی بيرون انداخت

بزرگترین استان آشور را ــ آه : شوخي نبود.  سواد و دانش مدني، سياسي و اجتماعي پيشه ورزي از آن دو تن دیگر به مراتب بيشتر بودو هوش و. جعفر پيشه وري
نگ دادن به یافت هيچگونه آمك از مرآز به سربلندي اداره آردن و نظم و آهتحقيرهاي امثال مستوفي و رضاخان و اطرافيان محمدرضا را تحمل آرده بود ــ بدون در

  .زندگي مردم، و به آنها هویت و افتخار انسان بودن را بخشيدن
در واقع باید بين . به همين دليل است آه باید معناي وجود و شكست فرقه ي دمكرات را در چهارچوب حرآات انقالبي آن دوره در سراسر آسيا، بویژه ایران، درك آرد

بطه اي جدي دید، چرا آه این رابطه وجود و سه سال فاصله از آن، انقالب بلشویك و حرآت فرقه دمكرات و انقالب چين را روسيه، انقالب مشروطيت، با د1905انقالب 
با این فرق آه فرقه . همه ي این انقالب ها هم عليه حاآمان داخلي روسيه و ایران و چين صورت مي گرفت و هم عليه امپریاليسم رو به رشد در سراسر جهان. دارد
. آن بورژوازي نوپاي ایران، امپریاليسم جهاني، و استالينيسم دست به دست هم دادند رات درست در مقطع پایان جنگ دوم جهاني پيدا شده بود، و در جهت نابود آردندمك

ر روز بر همه ي دست اندرآاران فزوني گرفت استالين پشت پيشه وري را به طمع نفت شمال خالي آرد، حزب توده با قوام السلطنه سازش آرد و فشار آمریكا و انگليس ه
اگر فرقه در آذربایجان و قاضي محمد در آردستان شكست نخورده بودند، . شتارهاي تاریخش را به دست عمال محمدرضاشاه متحمل شدو آذربایجان یكي از بزرگ ترین آ

 و بعدها از پس ملي شدن نفت به رهبري دآتر مصدق، آودتاي بيست و هشت مردادبي شك حرآتي آه در ميان آارگران نفت شروع شده بود، با شكست مواجه نمي شد، 
نفت ملي شده را دوباره به سوي آارتل هاي نفتي روانه نمي آرد و شاهي آه رفته بود، برنمي گشت و ایران رسوایي آودتاي بيست و هشتم مرداد را به عنوان یك لطمه و 

  .ضایعه ي حقارت بار ملي تحمل نمي آرد
زبان روحانيت، شفاهي بود و به همين . من به این نكته در گذشته اشاره آردم آه بين تبليغ روشنفكري و تبليغ مذهبي در ایران یك فرق ساختاري بسيار مهمي وجود داشت

مبلغ مذهبي آه هميشه همان زبان مخاطب بود قدغن  دليل به زبان مادري مردم، به رغم تفاوت زبان مادري، در سراسر آشور دولت شاه هرگز تبليغ مذهبي را به زبان خود
روي هم بلد نبودند فارسي حرف بزنند، و نيازي هم نبود، چون آه . من در سراسر زندگي خودم در ایران در تبریز روحاني اي ندیدم آه فارسي حرف بزند. نكرده بود

در تهران وقتي آه من بار اول روضه را به فارسي شنيدم به جاي آن آه غمگين شوم خنده . بود ربقيه ي ایاالت و شهرهاي ایران هم همين طو. مخاطب هم فارسي بلد نبود
ارتباط از .  روشنفكري با مردم ارتباط مستقيم نداشت این چيزها نيازمند رابطه ي مستقيم بود، ولي هيچ. فكر مي آردم آه روضه را فقط مي توان به ترآي خواند. ام گرفت

» راسته آوچه« در 31در سال . ولي رادیو را فقط فارسي زبان ها مي فهميدند، و یا آساني آه تحصيالتي داشتند. و گاهي رادیو. مه صورت مي گرفتاطریق آتاب و روزن
د و همه آتاب ها فارسي نآتاب را آتابخوان ها مي خواند. ي تبریز، در قهوه خانه آه مي نشستم، تبدیل مي شدم به مترجم نطق هاي مصدق براي مشتري هاي قهوه خانه

و فقط بعدها بود آه امكان . به همين دليل نسل من ترآي را فقط به صورت شفاهي بلد بود. ما فقط یك سال همه چيز را به ترآي دیدیم، و آن دوره فرقه دمكرات بود. بود
تجربه ي ترآي فقط . عربي، بعد انگليسي را به صورت مكتوب تجربه آردم من اول فارسي، بعد. یا یاد نگيرد.  بگيرد داشت آه شخص، ترآي را به صورت مكتوب هم یاد

ترآي مكتوب را بعدا یاد گرفتم، و بيشتر پس از گرفتن دآترا به ما این طور القا شد آه ترآي فقط مال آدم هاي بيسواد .  آه دانشگاه رفتم، فرانسه هم خواندم بعد. یك سال بود
يل این آه ما در خانه با پدر و مادر و مادربزرگ و عمه و بچه هاي دیگر ترآي حرف مي زدیم، ولي آسي سواد نداشت، یعني سواد لو آامال درست هم بود، به د. است

رآي را مودبانه تبه همين دليل پدرم فكر مي آرد آه اگر . وقتي آه مي گفتند من یا برادرم سواد داریم منظورشان این بود آه ما آتاب را به فارسي مي خوانيم. ترآي نداشت
یعني در ذهن او هم فارسي زبان از ما بهتران بود، و آدم اگر مودب مي شد، به شكل از ما بهتران درمي آمد. حرف بزني مي شود فارسي .  

همه ي آخوندها ترك بودند و ترآي . مبه ندرت در تبریز آخوند فارس دیده بود. علت اینكه بازار مساجد گرم بود این بود آه روحانيت به زبان مردم به مردم حرف مي زد
دارم . ي نشستيم و بر و بر یكدیگر را نگاه مي آردیمبه همين دليل، به طور آلي ساآت م. ولي در مدرسه گفته بودند اگر ترآي حرف بزنيد باید جریمه بدهيد. حرف مي زدند

م، با چهار زبان خارجي، یعني فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه به صورت مكتوب سر و آار وقتي آه ليسانسم را در تبریز گرفت. این سيستم استعماري را توضيح مي دهم
از نظر زباني من پنج . آسي درسم نداده بود. ولي هنوز تسلط به زبان مكتوب مادري نداشتم. ي و انگليسي راپيدا آرده بودم و دو تا از آنها را بسيار خوب بلد بودم، فارس

این زجر، زجري بود آه رضاخان بر ما تحميل . به همين دليل هرگز یادم نرفته آه چه زجري آشيدم.  این روند رنج آور را به نوعي توفيق تبدیل آردمبعدها. شقه شده بودم
  آش شده بودند، مثل دآتر محمود نبود، تحت تاثير یكي دو ترك آه در مورد فارسي آاسه ي داغ تر از  یك آدم آم سواد، آه خودش هم فارسي درست و حسابي بلد. بود آرده

من فقط همين چند سال پيش . بسيار خوب. وددستور آشف حجاب داده ب. افشار، یك زبان را به سراسر آشور تحميل آرده بود، و به راستي آه آدم عجيبي بود این رضاخان
یعني . د، شب خوابش نمي برده و چكمه اش را به زمين و زمان حواله مي آردهبود در جایي خواندم آه وقتي آه زن و دخترهایش را بي حجاب به جمع مردان فرستاده بو

من به جاي زبان مادري، چهار تا زبان خارجي یاد . شاه تا آن پایين پایين، تحميل آرده بود این استعمار وضع بسيار بغرنج، گيج آننده و احمقانه اي را به همه، از خود
ود به ترآي، یعني زبان مادري من؛ و شوهرش رضا شاه، و بعدا پسرش محمدرضا شاه اجازه نمي دادند زن و مادرشان شعرهایش را زن رضاشاه، شعر گفته ب. گرفته بودم

 و از آشف حجاب خوابش نمي برد آه صورت زن و دخترهایش را وزراي آابينه اش دیده اند، آه البد آنها هم خوابشان نمي برد آه زنها چاپ آند، و رضاشاه در شب پس
ها موقعي آدم مي شوند البته رضاشاه با قاطعيت معتقد بود آه ترآ. دخترهاشان را رضاشاه دیده و مي بينيد آه مدرنيته از چه سوراخ آليدي مي خواست به ایران راه پيدا آند

و معلوم نبود چرا قضيه را این . بد بود فارسي حرف مي زدبگيرند، و محمدرضا شاه آه مادرش ترك بود، حتي با ساعد مراغه اي هم آه فارسي اش بسيار  آه فارسي یاد 
د آه در این جا هم صورت مسئله با حل مسئله خلط شده، هم صورت ها مي بيني. انگار آدم وقتي فارسي یاد مي گرفت، خود به خود شاهپرست مي شد. قدر سخت مي گرفتند

  .با صورت ها، و هم راه حل ها با راه حل ها
و تبریز همانطور آه در جنبش تنباآو، . انقالب ایران، هميشه یك انقالب مرآب بوده.  بهمن تبریز به صدا درآورد29يست و دوم بهمن را یك سال پيش تر ناقوس انقالب ب

د، نداي انقالب بيست و دوي ده بود مي رساندر جنبش مشروطيت، در جنبش فرقه ي دمكرات، پيشگام بود، و یا به سرعت خود را به حرآاتي آه در جاهاي دیگر آغاز ش
نخست وزیر وقت گفت آه یك عده از آن ور مرزها آمده اند و دست به چنين آار .  بهمن تبریز آشته شد29نخستين مامور دولت در .  بهمن تبریز در داد29بهمن را با 

انقالب یك آهنگ . و بعد اربعين هاي دیگر در سراسر آشور برگزار شد. ده گوش مردم رسينخستين بار پس از سقوط فرقه دمكرات، شعارهاي ترآي ب. خائنانه اي زده اند



به این دليل مي نویسم آه نشان . اینها را از نظر روشن آردن حوادث نمي نویسم.  هم نبود57 بهمن 22 بهمن تبریز نبود، 29اگر . نوبتي در طول یك زمان معين پيدا آرد
 بهمن تبریز شعارها اغلب ترآي بود و این نخستين بار بود 29در همه حال در . و آذربایجان جزء الینفك تاریخ انقالب است .بي موخره نيست بدهم حرآت جدي بي مقدمه و

ان به حرآات غرضم روشن آردن رابطه اي است آه حرآات مشابه از نظر صوري، ناگه. یعني آذربایجان صداي مستقل خود را به گوش همگان مي رسانيد. آه چنين بود
به نظر مي رسد آه هر حرآت انقالبي دیالكتيك خاص خود را عرضه مي آند، و تا آن دیالكتيك عرضه نشده، درباره ي آن نمي . تلف از نظر واقعي تبدیل مي شوندمخ

و «: به قول فروغ فرخزاد.  حرف زدهسوسك. درآورده یكي به زبان ترآي سوسكي را به صدا. اما این بار در این یك ماه صورت قضيه بر مال بوده. توانيم حرفي بزنيم
و ناگهان چيزي آه قرار بود یك سوسك باشد، به صداهاي ميليوني تبدیل شده و تمام شهرهاي آذربایجان، همه ي نقاط » .وقتي آه سوسك سخن مي گوید! سوسك، آه سوسك

باز هم دولت دست به آار شده . هفته ي گذشته، در هيچ جاي ایران در خانه نماندهر طول این چند انگار هيچ ترآي د. ترك نشين آشور، منجمله تهران را به صدا درآورده
فقط یك چيز به تحریك خارجي صورت نمي . هر اقدامي عليه خفقان صورت بگيرد، به تحریك خارجي ها بوده است.  بهمن29آه تحریكات خارجي است، مثل همان زمان 

زهر چشم گرفتن از مردان در برابر زن و بچه شان؛ و گرفتن همه ي رهبران . ز یك شهر دیگر به شهرهاي آذربایجانرد آردن نيرو اگيرد، خفقان، قتل، آشتار، وا
وري و پرجمعيت ترین مليت آشور را به سوسك تبدیل آرده اند و از زبان او درباره ي بيشع. شوخي نيست. آخر حرآت، سراپا حرآتي است دمكراتيك. فرهنگي آذربایجان

یارب این بچه ي ترآان چه دليرند به خون ـ آه به تير مژه هر لحظه شكاري مي «: و حاال همه شهرها را صداي توفاني مردم به لرزه درآورده.  مليت یاوه گفته اندنفهمي آن
از طرف یك گروه آه تيمم انقالب » شي قوميعربده آ«؟ این مي زنيد» عربده آشي قومي«بابا اون بيچاره فقط یك سوسك حواله شما آرده بود، شما چرا دست به » .گيرند

صبر ! چه صبري دارد. اما آذربایجاني با تمام نيرو اعتراض مي آند. چپ مي آند ــ به دليل این آه آب یخ تر از آن است آه وضو بگيرد ــ حواله ي آذربایجان شده است
چل سال رنج و غصه آشيدیم و عاقبت ـ تدبير ما به دست ـ شراب دو .  و آار به دولت حواله بودود ـ تعبير رفتدیدم به خواب خوش آه به دستم پياله ب«: و ناگهان! ایوب

خب، حاال چه مي شود؟. انگار حافظ منظره را رصد آرده، شعر را گفته» .ساله بود   
برقرار . آزادي تحصيل از آودآستان تا دانشگاه به زبان مادريحقوق دمكراتيك، . آذربایجان همان چيزي را مي خواهد آه هميشه خواسته است. دقيقا نمي دانيم چه مي شود

تامين بودجه معوقه، و . ان ایران زندگي مي آنندرسمي شناخته شدن زبان ترآي در هر جایي در ایران آه درآن ترآ. آردن شوراهاي ایالتي و والیتي به صورت دمكراتيك
 همه نقاط آذربایجان طبق مستندات تاریخي، و نه طبق تقسيمات من درآوردي تاریخي اخير،  ائل داخلي آذربایجان ــبودجه مناسب براي تامين آمبودها، واگذاري اداره ي مس

. آننداما آساني آه از دور دستي بر آتش دارند، نمي توانند براي آذربایجان تعيين تكليف . ني ها خواسته انداینها چيزهایي ست آه همه ي آذربایجا. به خود مردم آذربایجان
 آزادي رهبران قومي آذربایجان و  مدرنيته، یعني ارتباط مدرن به صورت جدید در همه واحدهاي آارآ و معاصر،. مدرنيته را از طریق ترجمه ي آتاب نمي توان پياده آرد

و این . ردن اداره داخلي آذربایجان به دست خود آذربایجانخالصه سپ. ن با آنان براي تامين حقوق اجتماعي و تاریخي آذربایجان، تامين و اعتالي اقتصاد آذربایجاننشست
و امور خود ندارندمردمان ایران راهي جز اداره ي فدراتي. عملي نيست مگر اینكه در مورد همه ي مليت هاي ایران نيز همين آار را بكنيد .  

تعصب را آنار بگذاریم و زیر یك سقف . ست نه ساعتي در آار باشد و نه تاریخيهمه ساعت هامان را به ميزان این لحظه ي تاریخي تنظيم آنيم، چرا آه فردا ممكن ا
به رغم داشتن اختالف، غيرت دوست داشتن . ندآار را به دست آساني بسپاریم آه درایت حل مشكل را دارند، و خائن و خدمتگزار اجانب نيست. بنشينيم و مشكل را حل آنيم

  .یكدیگر را داشته باشيم
  
  
 
 


