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  حافظ

 خواهند صورت مسئله را عوض كنند تا حل ي ها ميبعض.  طلبندي ها صورت مسئله را فراموش كرده اند و حل آن را ميبعض

 ندارند و يمسئله و حل آن كارصورت  ها به يبعض.  در برابر ما بگذارند راي عوضيمسئله 

 شود و نبايد فراموش يآنچه فراموش م.  دهندي كشند و راه حل مي را پيش ميمسائل ديگر

 خود كل است كه ي است از يك كل؛ و ديگري جزيي است كه يكي بسيار اساسيشود، دو مسئله 

  . گريد تا به يك كل تبديل شودي را هم در بر مي ديگرينه تنها آن جزء، بلكه اجزا

 در نظر بگريمي كه آن كاريكاتور ضد  را به عنوان كاريكاتوريسيت اين است كه مانا نيستاينييك 

  . ببينيم اين است كه او را به عنوان زنداينيترك را كشيده است، و ديگر

 كه طرت او به سوسك تبديلشان كساين.  ربط اند به يكديگر يبياما اين دو صورت مسئله به كل

 ي رمسي كه او در آن كاريكاتور را كشيده، روزنامه يروزنامه ا.  كنند از خود نداشته اند كه او را زنداينكرده است، قدريت

هم روزنامه، .  كشور به آن تعلق داردي رمسي است كه روزنامه ي كرده، مهان دستگاه كه او را زنداينيكشور است، و دستگاه

 هم ي است، فارسيروزنامه هم فارس.  استي اسالمي تعلق دارند كه نامش مجهوري، هم زندان، به سيستم خاصيدستگاه قضايهم 

 شد؟ ي م زنداينآيا بايد مانا نيستاين.  بوده استي سلطنت دو لوي است و پيش از آن نيز زبان رمسي اسالمي مجهوريزبان رمس

 كه حقوق بشر بر كشور ايران حاكم بود، در  گوييم در صوريتيبه صراحت بيان كنيم م خود را هم ي بعدي آن كه حرف هايبرا

.  شدي م شد، هرگز نبايد زندايني نداشت، و در دادگاه صاحله حماكمه و حمكوم شناخته مني و عمومي خصوصي كه او شاكصوريت

 سراسر ي آذري ترك هاصد مجعيت ايران، يعيندر 4/37 ي او ممكن بود من باشم، ممكن بود، طبق آمار رمسي عمومي خصوصيشاك

اما علت اينكه او در .  و ساير ترك زبانان ايران باشندي از مجعيت ران، و نيز ميليون ها تركمن و قشقاييآذرباجيان و بيش از نيم

 است كه يتش ترسعل.  ها و ترك ها سوسك گفته شودزندان است، اين نيست كه دولت خمالف اين است كه مبادا به آذرباجياين

 ها دارد، و به مهني دليل به رغم اينكه آنان را به حمروم شدن از داشنت هويت و زبان  مردم ايران، بويژه آذرباجياينيدولت از مهه 

 حمكوم كرده است، توهني كننده به آا را هم به موضوع خود آن كاريكاتور   انديشه و بيان به زبان ملت خوديو فرهنگ و آزاد

 ي ها از آذرباجيايني زندان، و از آن بدتر، تعداد عظيمي تو  اندازدي و م  گريدي او را هم مثل سوسك م كند، يعينيل متبدي

 كه به جد  رساند، كسايني را هم به قتل ميتعداد.  كندي م گريد و زنداينيمعترض به چاپ آن كاريكاتور و آن كلمات را هم م

 شهرستان ها، ماموران مسلح دولت به مردم يدر مهه . ه انديافت بدتر از او يت كرده اند، وضع خمالف كاريكاتور نيستاينيبا حمتوا

   گويد حتريكات از خارجي برند، دولت هنوز هم مي بالتكليف در زندان به سر مي كشته شده اند و عده ايمحله كرده اند و عده ا

 كشور نفوذ كرده باشد، ديگر چرا ي روزنامه رمسيست دِر خانه اگر آمريكا در. بوده و طبق معمول دست آمريكا در كار بوده

 خواهد بود ي كه نتيجه اش جنايات هولناكي كند، ديدي كشد و مدام ديد ميشب و روز در جهان عليه ايران شاخ و شانه م

  .بگريميرا ناديده  يفرض مبباران امت  مرتكب شده است ــ اگر حيتعراق و ويتنامكه مشابه آن را فقط در 



 رسيده است كه يك سوسك ترك زبان بسازد؟ چگونه به ذهن مانا نيستاين: يك نكته ديگر را هم درباره آن جزء و كل بگوييم

 من به يرا نوشته ام، چندين بار برا»  در ايرانيستم مل «ي كه مقاله  صحبت كنم كه از زماينيبگذاريد از يك كاريكاتور ديگر

 ي تفاوت، و در زير پايچند االغ را در اين كاريكاتور پشت سر هم رديف كرده اند، با كم. است ميل فرستاده شده يصورت ا

االغ اول متعلق به اردبيل است و بعد به تدريج از .  ران كرده اند  آذرباجيان را نوشته و االغ آخر را وارديآا به ترتيب شهرها

.  كندي تكوين دست پيدا مي كند، و در واقع به نوعيرا در ران نيم خيز مقدش .  رسديراه ميانه و زجنان و قزوين به ران م

 هرگز به صورت آدم  آيند، ويلي كه به ران رسيدند به صورت نيمه ــ االغ، نيمه ــ آدم در مي ترك ها االغند، و فقط موقعيعين

 حكومت ي مدعي بني گروههايعين.  فرستدينت طلب مالبته اين كاريكاتور را گويا يك گروه سلط.  آيندي فارس، در منكامل، يعين

 شود، فاصله بسيار كم است، و ي آذرباجيان مربوط مي ــ تا آن جا كه به مسئله ي اسالميآينده در خارج از كشور و مجهور

املعارف ايرانيكا را مثال دكتر احسان يارشاطر كه دائره .  نيستيجالب اين است كه از اين نظر بني آدم باسواد و بيسواد چندان فرق

بگوييم، چرا كه  Persia نگوييم، بلكه" ايران "ي كند كه بعد از اين در زبان انگليسي پيشنهاد مي كند، در هر اجالسيچاپ م

و !) و با اين حساب معلوم نيست چرا اسم دائره املعارف را ايرانيكا خوانده است( گفتند يم Persia  ها در گذشته به ايرانغريب

، ي تركي است و دوم عريب كند، چرا كه اويلي شاملو ابراز نفرت مي رمسا از داشنت نام امحد، و نام خانوادگياملو در شعرامحد ش

 بزرگان آذرباجيان را خائن به ي دهد كه مهه ي از خود نشان مي كه خمالف امحد شاملو هم هست چنان شوونيسمو دكتر جالل متيين

، چهل ي فردوسي درمانده بود، رمسا در جمله  كه در برابر منطق اديب رود كه نادر نادرپور، وقيتي داند، و هرگز يادم منيايران م

 داد نويسندگان خارج از كشور، به گمامن حممد خواند كه در آن زمان حيت» درخت عرعر« عليه من، مرا يسال پيش، در مقاله ا

  ! بايد ادامه يابدي تا ك درآمد كه اين حس نژادپرسيتيعاصم

نگاه  (ي ايران، طبق آمار بني املللي هاي كه عليه مردم آذرباجيان درست شده، به رغم آنكه مجعيت آذري خواهم بگومي فضاييم

 زبانان ايران بيشتر ي سه درصد از مجعيت فارس درصد مجعيت كل كشور، حيت3/37با ) در اينترنت Ethnologue.com كنيد به

 كشد كه ي كريه خود را به رخ مي چهره  در زمايني، و عجيب اينكه اين عقب ماندگرسيت است سخت آلوده به نژادپياست، فضاي

 هويت مشترك كامل بر متام ي خواهند نوعي كه مكساين.  و هم در عمل جوامع مشابه دنبال باز كردن فضا هستنديهم در تئور

  .  هستندي باستانگرايي ايران حتميل كنند، دچار نوعيمليت ها

 در كشور، كه پيش از سلطنت رضاخان در ابتدا به دو زبان ي صورت گرفت كه تعليمات عمومثريت مردم در زماينخيانت به اك

 ي ديگر بايد از حقوق و هويت اصليصاحبان زباا و فرهنگ ها.  شديآغاز شده بود، با آمدن او تبديل به حتصيل به زبان فارس

  كه زباينياز راه زبان فارس. ي فارسيعين:  شدندي از زباا مي تسليم يكي كشيدند و مهگي دست مخود، با يك دستور سلطنيت

 بود، به تدريج اين حس به مهه مردمان كشور به جز فارس ها تلقني شد كه آا هنگام ورود به مدرسه بايد زبان يهندواروپاي

 يافتند، بويژه از مادرها، ي كه به مدرسه راه ماين خانواده ها را از فرزنداين شقاق ذهين.  خود را فراموش كنندي و زبان بوميمادر

به فرزندان بيش .  حتت ستم ايران اجناميدي مليت هاي دوگانه در تك تك آدم هايجدا كرد و مهني حادثه به پيدايش شخصيت ها

خشان كه مهه  است دراز شصت و هفت درصد مردم كشور اين حس القا شد كه زبان مادر زبان حتقري است، و زبان حاكم زباين

 او را بر آن داشته است كه سوسك و مادر  مانا نيستاينيبيخود نيست كه ناخودآگاه آقا. بايد آن را ياد بگريند و به آن ببالند

 آن واژه ي يافت و معناي مي به اصالت دو زبان آشنايي قدر نيستايني بود آقاكايف.  ها را از يك جنس به مشار آوردآذرباجياين

 هم اگر زيباتر نباشد، دست كم به اندازه مهان دو ي فهميد كه واژه تركي داد و مي قرار مي فارسي»  چهيعين«ر برابر را د» مننه«

 گريد ي كه زيباست تنها به اين دليل صورت ميو حتقري چيز.  دهد، زيباستي را مي تركي يك كلمه ي كه معناي فارسيكلمه 



در .  است زيبا زبايني است زشت، و فارس زبايني سر او زده اند كه تركيف توكه در طول هشتاد سال گذشته دو حكومت خمتل

 ي هستند كه به آن زبان ها تكلم مي آدمهايي و مجعي نفسه نه زشت اند و نه زيبا، بلكه آغشته به روان فرد كه زبان ها يفحايل

  . كنند

.  ران، با كتك و زندان و قتل و جنايت پاسخ داده اندحيت آذرباجيان و ي شهرهاياعتراض به حق به كار ناشايست او را، در مهه 

 آذرباجيان، ي مرا سوسك خوانده است و دولت از مناطق ديگر به شهرهاي خود را پاره كند كه چرا روزنامه رمسييك ملت خيه 

  !ي كه سوسك بودن خود را قبول ندارمامور ضرب و شتم و قتل گسيل كند كه تو كه هسيت

اعتماد .  داشته است؟ مسئله فراتر از اينهاست آذرباجيان معيني پذيرد؟ اصال پذيرش و عدم پذيرش براي حتقري را مآيا آذرباجيان

در آن زمان آذرباجيان .  صادر شدي شريازيدر جنبش تنباكو فتوا از طرف مريزا.  ديگر استي شايد در جايبه نفس آذرباجياين

 كه امتياز تنباكو را ي كه شاهوقيت.  بيشتر نقش بسته استيخ، از هر سگ ديگركشت تنباكو نداشت، اما يك سگ در ذهن تاري

 انداختند و او را ي دور گردن سگي قبوالندن تصميم خود به تربيز فرستاد، مردم قالده اي را برا  خوديفروخته بود، فرستاده 

.  كردندي، قاعدتا بايد از شاه ترك تبعيت و دفاع مخود بودند اگر مردم تربيز فقط به فكر تريه و نژاد.  شاه خواندنديفرستاده 

آيا .  كنسول انگليس را به اين نتيجه رساند كه امتياز با شكست مواجه شده استخمالفت مردم تربيز با امتياز تنباكو حيت

 مبادله يلگراف هامشروطيت بدون آذرباجيان، بدون انقالب مردم آذرباجيان، كه در آن زمان، طبق اسناد موجود در مكتوبات و ت

 رفت آيا به ي ستارخان اگر به ران من شد، امكان داشت به دست بيايد؟ قهرمان آن انقالب، يعينيخوانده م» ملت آذرباجيان«شده 

 در مساعدت به مريزا كوچك خان كشته نشده ي شد؟ آيا حيدرخان عموغلي خدعه و خيانت كشته مي و در نتيجه يآن زار

 آيا سيد جعفر پيشه  ن، فرزند بزرگ آذرباجيان در نتيجه خدعه و خيانت قوام السلطنه و رضاخان كشته نشده؟است؟ آيا كلنل پسيا

 ديگر در زندان رضاشاه منانده است؟ آيا مهو پس از در ي آذرباجيان، بيش از هر رجل سياسي، تيز هوش ترين رجل سياسيور

 خواست فقط وكيل تربيز ي كه او را بر سر كار آورده بودند، منن اجانيبرفنت رضاشاه، در واقع پس از بركنار شدنش به دست مها

 ي ملي باشد؟ و آيا با او جملسيان آن مهه خدعه نكردند؟ آيا او نبود كه در بازگشت به تربيز خنستني كنگره ي مليدر جملس شورا

آيا او .  با مردان دادي خنستني بار به زنان حقوق مساو آيا او نبود كه  تشكيل داد؟ و والييت اياليتي حتقق شوراهايآذرباجيان را برا

 را از شر لومپن ها، چاقوكش ها، دزدان سرگردنه، مفتخورها، ي يك واليت به آن بزرگنبود كه در طول يك سال با دست خايل

 كرد؟ آيا او نبود كه  پيادهگردن كلفت ها و زمني خوارها جنات داد؟ آيا او نبود كه مشروطيت را در آذرباجيان به صورت عيين

 بود؟ و آيا ي به آن بزرگي تربيز، دوست مهه كارگران و دهقانان، و مسئول سالمت و امنيت سراسر منطقه اي بچه هايپدر مهه 

 در آذرباجيان، و از بني بردن اميد و آرزو در ميان مردم منطقه اين قوام و استالني نبودند كه دست به ي كوبيدن دمكراسيبرا

 آذرباجيان ي، زبان رمسي زبان ترك  كارگران و دهقانان را در آذرباجيان نقش بر آب كنند؟دادند تا خنستني حركت انقاليبدست هم 

 آن را به فعل تبديل كرد، تا بعد دوباره پس يمنتها قبال بالقوه بود و پيشه ور.  اش بودي زبان رمسيشد، به دليل اينكه زبان ترك

 تربيز را شبانه آسفالت كرد؟ آيا آيا او نبود كه دومني شهر بزرگ كشور، يعين!  باشد و نه از فعلياز سقوط فرقه نه از قوه خرب

 وامهه نداشت؟ و او نبود كه جز ي گشت و از كسي آيا او نبود كه بني مردم م او نبود كه دومني دانشگاه كشور را به وجود آورد؟

 و ادبيات منطقه را ي را تنبيه نكرد؟ آيا او نبود كه تئاتر، موسيقي مردم، كسيجنايتكاران و متجاوزان به عنف به بچه ها و زا

 استالني را در ي خوانيد؟ نامه ي را كه اين مهه خدمت كرده، خائن مي كشيد مردي رواج داد؟ مشا خجالت منيبه صورت رمس

.  خواست از ايران برودييد كه او اصال و ابدا من كني تازد؟ و مشا اصال دقت مني كه به او م مالمت او در برابر چشم خود نداريد،



 مرز بردند، و بعد هم به آن صورت فجيع كشتند، تنها به خاطر اين ي ماشني دربسته به آن سوي تواو را به قول پروفسور زهتايب

  . بود با قراوف، سر كشيده كه در چارچوب مرز ايران مباند، در مهماين آذرباجياينكه جام شرابش را به سالميت

 ياين دو به قول جالل آل امحد آذرباجيان را مستعمره .  خمالفت با آذرباجيان بودي سلطنت هر دو لويبزرگ ترين خصيصه 

 وقيت.  را به وجود آوردندي، مسائل جنوب و قشقايي كوبيدن تربيز در عصر پيشه وريبه قول صادق هدايت، برا. ران كردند

 ي آتش بسپارمي، شعله هايي به شعله هاي را كه به زبان مادرميان بود بربمي در ميدان شهرداري درسيكه ما را جمبور كردند كتاا

 دادند و ي ها را كه روزها كشيك ميفداي.  رسيد كه باال سرمان به دار آوخيته شده بودندي م مردايني شد، به پاهايكه بلند م

 كشيدند، درست جلو چشم ما يسقوط فرقه دمكرات، از خانه ها بريون م كردند، بعد از ي تربيز را آسفالت ميشب ها خيابان ها

 زدند و جنازه ي چشم ما با تري مي گفتند راه بيفت، پشت سرت را هم نگاه نكن، و بعد، درست جلوي آن دوره، و ميبچه ها

 در ايران غري از ي كدام شهربا مردمان.  رفتندي كشيدند و مي انداختند و راهشان را مي جوب يا كنار جوب ميهايشان را تو

 ي عادت كردم كه موقع راه رفنت گاهي آذرباجيان اين معامله شده است؟ حقيقت اين است كه من از مهان دوران بچگيشهرها

  .برگردم و پشت سرم را نگاه كنم

 سراسر كشور تشويق كرد، ي براي كردن زبان فارسي افشار كه رضاخان بيسواد را به رمس پس از اين فجايع، تعليمات دكتر حممود

 خود را در ي كرد، تدريس زبان مادري مادر تركش امتناع مي كه از چاپ شعرهايبه سراغ فرزند رضاخان آمد، و اين يك

و عجيب اين .  به مهه خيانت خواهد كرد اويلي كه به مادر خود، و زبان مادر خود خيانت كند به طريقيكس. آذرباجيان ممنوع كرد

هنوز پس از گذشت شصت و يكسال، پس از اين مهه حركت در سراسر .  تا به امروز، انگار دنيا عوض نشده استكه از آن روز

دنيا، پس از اين مهه انقالب و ضد انقالب و كودتا و ضدكودتا، پس از پيدايش دهها كشور خمتلف در سراسر دنيا، پس از اين مهه 

، به يدست آورده اند، هنوز ملت آذرباجيان حق ندارد به زبان زن رضاشاه لو از مردمان جهان به ي كه در مهه جا بسياريآزاد

و .  پشت ميز بنشيند و درس و كتاب خبواندي اسالمي مجهور و به زبان رهرب كنوينيزبان مادر و زبان زن سوم حممدرضا لو

 بايد حق آذرباجياين: مسئله اين است. ست ميليون نفر از مجعيت كشور اي سي بنده و زبان مادريزبان اينها مهان زبان مادر

. آذرباجيان نيز حق دارد هويت خود را داشته باشد.  خود را داشته باشدينوشنت، خواندن، حتصيل و تدريس به زبان مادر

. ا نيست هم ميهن مشدر غري اين صورت آذرباجياين.  بايد مديريت منطقه خود را به درايت خود، به زبان خود داشته باشدآذرباجياين

. اين يك مبارزه است، يك مبارزه.  فارس ران استي اصفهان و شرياز و نيمه يمستعمره .  زبان استي مناطق فارسيمستعمره 

.  خواهيمي مي و ادار، زبايني فرهنگيما تساو.  مطلق صاحبان يك زبان دربياوريدي گويد فرهنگ را از سلطه ي مآذرباجياين

 كه فرصت به دست بيايد نسبت به زورگويان ياز مردم آذرباجيان است كه آا را در هر حلظه ا يفقط دريغ كردن اين تساو

 به نام ايران ي كشوري مليت ها و اقوام كشور است كه ضامن بقاي حقوق دمكراتيك بني مهه يتنها تساو.  كرد  خواهديعاص

 كنند، و از ي مي خود زندگي كه در ايران، در خانه يم هاي توانيد ايران را از دست بدهيد، يا ايران را جمموع آديمشا م. است

 مطلق ي پيش تاريخ و تاريخ يك جوهره ي به نام ايران از ابتدايكشور.  برخوردارند تا پايان تاريخ داشته باشيديحقوق مساو

ت ها و صاحبان زبان ها و فرهنگ مهيشه در آن گروهها، اقوام، ملت ها، و ملي. مفرد منفرد جتزيه ناپذير نبوده است، و نداشته است

 حمال، يك تصور در المكان است، و ينسبت دادن يك جوهره مطلق به آن، يك خيال ناكجاآباد.  كرده اندي خمتلف زندگيها

هر قدر هم خيالبافان، پا از بسط زمني بلند كرده و .  يك ملت واحد صاحب زبان واحد با واقعيت آن منطبق نيستي براينوستالژ

 ي به جايي، و پليس و ژاندارم و مامور از جايي و آدم دزديان ها سري كرده خبواهند با هزار جور وصله پينه و خونريزدر آمس

 و پشت سرش سفره كردن ي آزار با هزار جور غدر و حيله و اام و سياست پيشگمنتقل كردن و آشفته كردن خواب خاليق يب



اياالت ايران يك !  يك فرهنگه بسازندي يك زبانه ياز آا ملت واحده مطلق يكپارچه شكم مردم، آا را از ريشه و بن بكنند و 

 دو زبان مشترك ي خمتلف، با يكي تواند باشد با زبان هاي ايران، يك احتاد مجاهري ايران، يك جمموعه ملل مشترك املنافع ميمتحده 

 كه در خالف جهت اين واقعيت حركت ياين نباشد، و حكومت هاي كند كه اين باشد و غري از يبني مهه، چرا كه واقعيتش اجياب م

 شاه چگونه به كابوس يديدمي كه رويا.  نداشته اندي ديگري خود دستمايه ي براي مردم و خوخنواري برايكرده اند جز خوخنور

در  ه خبواب، من بيدارم ــ  آن رويا ــ كورش آسودي چند سال پيش از سقوط از ارتفاع مصنوعا بلند شده   كهمهو بدل شد، وقيت

 مضحك ي هاي حمصور در صدها فرسخ در فرسخ كوير ايستاد و آن بازي آن زمان در واحه اي از سران متحري كشورهايبرابر نيم

 فالكت بار نبود كه پس از  باستانشناخيتي خنده انگيزتر از اين جوهرگرايي ايهيچ باز. را به ناشيانه ترين شكل ممكن ادا كرد

 مفلس تلويزيون ي سلطنت در بازار مكاره ي تيمم رسواين يافنت رخيت و پاشش قرار بود مخس و زكات و صدقاتش مايه پايا

 سراپا جوهرگرايانه و باستانشناسانه  ديگر آن، آراسته ترش، سخن ظاهرا اصالح ويلي لس آجنلس قرار گريد، و سويه  ايراينيها

ايران " گويد، ي از اقوام كشورند مي كه هر كدامش متعلق به قوم خطاب به ايرانياينيس الورد به هر جملي باشد كه لدي پريمردي

 اقوام خمتلف در كنار هم در يك خطه وسيع را، به رغم ي آن است كه راز ماندگاريو اين به معنا "Persiaنگوييد بلكه بگوييد، 

 دادند ــ هم سابق ها و هم ي كف كرده فرمان قتل ميا دهان ها كه مهيشه مششري را از رو بسته بودند و بيبيداد مردان خوخنواره ا

 توان ي با عوض كردن مكارانه يك كلمه ــ تا يك ملت به عنوان سرور چند ملت در اذهان جهانيان جا بيفتد ــ من الحق هايش ــ

» ذوق عشق ندانند«كه هنوز » هدر ذهن خامان ره نرفت« توان با گفنت اين كلمه و كوشش در جا انداخنت آن يتوضيح داد، و من

 در برابر اهانت يك كاريكاتور قد  عقب انداخت؛ مهانطور كه مليتي حلظه ارا حيت» دريادالن و دلريان و سرآمدان«ظهور 

 كه از استاا و مناطق ديگر وارد  از او به ظاهر، و كشتار فرزندان او به دست ماموراينيبرافراشت، به رغم آن مهه حتبيب ظاهر

 خواست كه بتواند در خانه تك تك منازل نويسندگان، روزنامه نگاران و ي توانست و مني منرده بودند، چرا كه مامور آذرباجياينك

 از مردان را در برابر چشم زا و بچه هاشان لت و پار كند و بعد آنان را روانه زندان ها و يبزرگان آذرباجيان را بكوبد، و تعداد

 را به چنگ دوستاقبانان طاق و يخود در مناطق ديگر كند، و يا خود، مردان و زنان نويسنده و شاعر آذر گم و گور يدمخه ها

  .جفتش بسپارد

 ي گفته است كه ايران متعلق به ديگرياصال چه كس.  كنندي م طليبي كه پس از رويت اين بالها تزريق جدايالبته هستند كساين

 از مجعيت كل اين پايتخت، كه ي نشني جهان ران است، با بيش از نيميشهر آذر؟ بزرگ ترين ي شوياست تا تو از آن جدا

 كرج، و واقع بني اگر باشيم بايد بگوييم كه ران  به مجعيت چند ميليويني نشني است، بزرگترينش شهري آذريحمصور به شهرها

اطرافش، بزرگ ترين شهر ترك نشني جهان است، و  زبان، در دنيا، پس از استانبول و يو اطرافش، به رغم داشنت ميليوا فارس

 را به عهد عتيق ارمغان كرده است، يافسانه ا» باغ عدن«شهر زادگاه من تربيز كه باستان شناسان معاصر جهان ثابت كرده اند 

 كاريكاتور ايران توهني. است» پايتخت تركان ايران« در حدود نصف مجعيت ترك ران را دارد، اما هنوز به صورت منادين مجعييت

 ي دانند، هر چند تعدادي ايران را در واقع وطن خود مي ايران پراكنده اند و هر گوشه ي در مهه جاينشان داد كه تركان آذر

تركان ايران قريب هزار سال بر ايران سلطنت .  نگرندي زبان ها هستند كه آنان را به چشم بيگانگان ميراسيست در ميان فارس

غرض سراسر ( خراسان، حوزه آذرباجيان ي حوزه ، يعيني بزرگ شعر، فلسفه، عرفان و نثر فارسيسه حوزه هر . كرده اند

 ايران ي شرياز و اصفهان، و به طور كليو حوزه )  خوانده شده و هم آذرباجيان ايرانآذرباجيان است، هم آنچه جدا شده و مشايل

عالوه بر اين تركان ايران بزرگ ترين نقش را در . خود ادامه داده اند مانع و رادع  در زمان سلطنت تركان به كار يبيمركز

تركان ايران فقط .  ايران را از چنگ بيگانه جنات داده اندتركان ايران در برابر تركان عثماين.  كرده انديتثبيت تشيع در ايران باز



خنستني تئاتر و منايش، . راه آذرباجيان وارد ايران شده از يمتدن جديد، به طور كل. مشروطيت را در ايران به ارمغان نياورده اند

 ي، و از مهه  طرتآميز، خنستني نقد اديبي سياسي، خنستني شعرها و رئاليسيتي انتقادي، خنستني رمان هاي جديخنستني ترمجه 

يست، بلكه نشان دادن غرض از فهرست كردن اينها به رخ كشيدن ن. ي و تارخيي كردن انقالب اجتماعياينها باالتر، تصور عمل

 يك جمموعه آدم يو اين حافظه مجع.  شودي است كه تاريخ يك كشور شناخته ميدرجه و وسعت مشاركت در ساخنت كل آن چيز

 و يو اين خودآگاه.  هم ايستاده و مبارزه كرده اندي است كه در كنار هم، درون هم، اين سو و آن سويها، مليت ها و ملت هاي

هم ستارخان به اين قضيه .  بريون انداخت حوادث تصاديفي توان پوچ انگاشت و يا از در وپنجره يا هرگز من ريناخودآگاه مجع

 پيشه ي و اجتماعي، سياسو هوش و سواد و دانش مدين. ي و هم سيد جعفر پيشه وروقوف كامل داشت، هم شيخ حممد خياباين

 و رضاخان و  امثال مستويفيبزرگترين استان كشور را ــ كه حتقريها:  نبوديشوخ. گر به مراتب بيشتر بود از آن دو تن دييورز

 اداره كردن و نظم و آهنگ دادن به ياطرافيان حممدرضا را حتمل كرده بود ــ بدون دريافت هيچگونه كمك از مركز به سربلند

  .ا خبشيدن مردم، و به آا هويت و افتخار انسان بودن ريزندگ

 آن دوره در سراسر آسيا،  دمكرات را در چهارچوب حركات انقاليبي وجود و شكست فرقه يبه مهني دليل است كه بايد معنا

 روسيه، انقالب مشروطيت، با دو سه سال فاصله از آن، انقالب بلشويك و 1905در واقع بايد بني انقالب . بويژه ايران، درك كرد

 اين انقالب ها هم عليه حاكمان يمهه .  ديد، چرا كه اين رابطه وجود داردي جديالب چني رابطه احركت فرقه دمكرات و انق

با اين فرق كه فرقه دمكرات .  گرفت و هم عليه امپرياليسم رو به رشد در سراسر جهاني روسيه و ايران و چني صورت ميداخل

، و  ايران، امپرياليسم جهايني نوپاينابود كردن آن بورژواز پيدا شده بود، و در جهت درست در مقطع پايان جنگ دوم جهاين

 كه  شك حركيت حممد در كردستان شكست خنورده بودند، يبياگر فرقه در آذرباجيان و قاض. استالينيسم دست به دست هم دادند

 ي دكتر مصدق، كودتاي شدن نفت به رهربي شد، و بعدها از پس مليدر ميان كارگران نفت شروع شده بود، با شكست مواجه من

 گشت و ايران ي كه رفته بود، برمني كرد و شاهي روانه من نفيتي كارتل هاي شده را دوباره به سويبيست و هشت مرداد نفت مل

  . كردي حتمل مني حقارت بار ملي بيست و هشتم مرداد را به عنوان يك لطمه و ضايعه ي كودتايرسواي

 وجود ي بسيار مهمي در ايران يك فرق ساختار و تبليغ مذهيبيم كه بني تبليغ روشنفكرمن به اين نكته در گذشته اشاره كرد

، در سراسر كشور دولت شاه ي مردم، به رغم تفاوت زبان مادري بود و به مهني دليل به زبان مادريزبان روحانيت، شفاه. داشت

 خودم در يمن در سراسر زندگ. طب بود قدغن نكرده بود كه مهيشه مهان زبان خما را به زبان خود مبلغ مذهيبهرگز تبليغ مذهيب

 هم نبود، چون كه خماطب ي حرف بزنند، و نيازي هم بلد نبودند فارسيرو.  حرف بزندي نديدم كه فارسي اايران در تربيز روحاين

 شنيدم ي روضه را به فارس كه من بار اولدر ران وقيت.  ايران هم مهني طور بودي اياالت و شهرهايبقيه .  بلد نبوديهم فارس

 ياين چيزها نيازمند رابطه .  خواندي توان به تركي كردم كه روضه را فقط ميفكر م.  آن كه غمگني شوم خنده ام گرفتيبه جا

 يو گاه.  گرفتيارتباط از طريق كتاب و روزنامه صورت م.  با مردم ارتباط مستقيم نداشتي روشنفكر  هيچمستقيم بود، ويل

 تربيز، ي» راسته كوچه« در 31در سال .  داشتند كه حتصياليت فهميدند، و يا كسايني زبان ها مي راديو را فقط فارسويل. راديو

 يكتاب را كتاخبوان ها م.  قهوه خانهي هاي مشتري مصدق براي شدم به مترجم نطق هاي نشستم، تبديل ميدر قهوه خانه كه م

به مهني دليل نسل .  ديدمي، و آن دوره فرقه دمكرات بودي يك سال مهه چيز را به تركما فقط.  بوديخواندند و مهه كتاب ها فارس

   را به صورت مكتوب هم ياديو فقط بعدها بود كه امكان داشت كه شخص، ترك.  بلد بودي را فقط به صورت شفاهيمن ترك

.  فقط يك سال بودي تركيجتربه . ب جتربه كردم را به صورت مكتوي، بعد انگليس، بعد عريبيمن اول فارس. يا ياد نگريد. بگريد

 مكتوب را بعدا ياد گرفتم، و بيشتر پس از گرفنت دكترا به ما اين طور القا شد كه يترك.  كه دانشگاه رفتم، فرانسه هم خواندم بعد



ر و مادربزرگ و عمه و و كامال درست هم بود، به دليل اين كه ما در خانه با پدر و ماد.  بيسواد استي فقط مال آدم هايترك

 گفتند من يا برادرم سواد ي كه موقيت.  نداشتي سواد ترك سواد نداشت، يعيني كس زدمي، ويلي حرف مي ديگر تركيبچه ها

 را مودبانه حرف ي كرد كه اگر تركيبه مهني دليل پدرم فكر م.  خوانيمي ميدارمي منظورشان اين بود كه ما كتاب را به فارس

 ي شد، به شكل از ما تران درمي زبان از ما تران بود، و آدم اگر مودب مي در ذهن او هم فارسيعين. يرس شود فاي مبزين

  .آمد

به ندرت در تربيز آخوند فارس ديده .  زديعلت اينكه بازار مساجد گرم بود اين بود كه روحانيت به زبان مردم به مردم حرف م

به .  حرف بزنيد بايد جرميه بدهيدي در مدرسه گفته بودند اگر تركويل.  زدنديرف م حي آخوندها ترك بودند و تركيمهه . بودم

.  دهمي را توضيح ميدارم اين سيستم استعمار.  كردميي نشستيم و بر و بر يكديگر را نگاه مي ساكت ميمهني دليل، به طور كل

 و فرانسه به صورت مكتوب سر و كار ي، انگليسعريب، ي فارس، يعيني كه ليسانسم را در تربيز گرفتم، با چهار زبان خارجوقيت

.  نداشتمي هنوز تسلط به زبان مكتوب مادرويل.  راي و انگليسيپيدا كرده بودم و دو تا از آا را بسيار خوب بلد بودم، فارس

به مهني دليل . تبديل كردم توفيق يبعدها اين روند رنج آور را به نوع.  من پنج شقه شده بودماز نظر زباين.  درسم نداده بوديكس

يك آدم كم سواد، كه خودش هم .  بود كه رضاخان بر ما حتميل كرده بودياين زجر، زجر.  كشيدميهرگز يادم نرفته كه چه زجر

   داغ تر از آش شده بودند، مثل دكتر حممودي كاسه ي دو ترك كه در مورد فارسي نبود، حتت تاثري يك  بلد درست و حسايبيفارس

. دستور كشف حجاب داده بود.  بود اين رضاخان كه آدم عجييب، يك زبان را به سراسر كشور حتميل كرده بود، و به راسيتافشار

 حجاب به مجع مردان فرستاده  كه زن و دخترهايش را يب خواندم كه وقيتيمن فقط مهني چند سال پيش بود در جاي. بسيار خوب

 اين استعمار وضع بسيار بغرنج، گيج كننده و يعين.  كردهيه زمني و زمان حواله م برده و چكمه اش را بيبود، شب خوابش من

 ياد گرفته ي، چهار تا زبان خارجي زبان مادريمن به جا.  را به مهه، از خود شاه تا آن پايني پايني، حتميل كرده بوديامحقانه ا

 يوهرش رضا شاه، و بعدا پسرش حممدرضا شاه اجازه من من؛ و شي زبان مادر، يعينيزن رضاشاه، شعر گفته بود به ترك. بودم

 برد كه صورت زن و دخترهايش يدادند زن و مادرشان شعرهايش را چاپ كند، و رضاشاه در شب پس از كشف حجاب خوابش من

نيد كه مدرنيته از  بيي برد كه زا و دخترهاشان را رضاشاه ديده و مي كابينه اش ديده اند، كه البد آا هم خوابشان منيرا وزرا

 ي شوند كه فارسي آدم ميالبته رضاشاه با قاطعيت معتقد بود كه تركها موقع.  خواست به ايران راه پيدا كندي ميچه سوراخ كليد

و .  زدي حرف مي اش بسيار بد بود فارسي هم كه فارسي با ساعد مراغه ابگريند، و حممدرضا شاه كه مادرش ترك بود، حيت ياد 

 يم.  شدي گرفت، خود به خود شاه پرست مي ياد مي فارسانگار آدم وقيت.  گرفتنديد چرا قضيه را اين قدر سخت ممعلوم نبو

  .بينيد كه در اين جا هم صورت مسئله با حل مسئله خلط شده، هم صورت ها با صورت ها، و هم راه حل ها با راه حل ها

انقالب ايران، مهيشه يك انقالب مركب . من تربيز به صدا درآورد 29ناقوس انقالب بيست و دوم من را يك سال پيش تر 

 دمكرات، پيشگام بود، و يا به سرعت خود را يو تربيز مهانطور كه در جنبش تنباكو، در جنبش مشروطيت، در جنبش فرقه . بوده

خنستني .  من تربيز در داد29ا  من را بي انقالب بيست و دوي رساند، نداي ديگر آغاز شده بود مي كه در جاهابه حركايت

 آمده اند و دست به چنني كار از آن ور مرزهاخنست وزير وقت گفت كه يك عده .  من تربيز كشته شد29مامور دولت در 

 ديگر در يو بعد اربعني ها.  به گوش مردم رسيدي تركيخنستني بار پس از سقوط فرقه دمكرات، شعارها.  زده انديخائنانه ا

 هم  57من  22من تربيز نبود، 29اگر .  در طول يك زمان معني پيدا كردانقالب يك آهنگ نوبيت. شور برگزار شدسراسر ك

 موخره  مقدمه و يب يبي نويسم كه نشان بدهم حركت جديبه اين دليل م.  نويسمياينها را از نظر روشن كردن حوادث من. نبود

 بود و اين خنستني بار بود ي شعارها اغلب ترك من تربيز29در مهه حال در . ب استو آذرباجيان جزء الينفك تاريخ انقال. نيست



 است كه حركات يغرضم روشن كردن رابطه ا.  رسانيدي مستقل خود را به گوش مهگان مي آذرباجيان صدايعين. كه چنني بود

 ديالكتيك  رسد كه هر حركت انقاليبينظر مبه .  شوندي تبديل مي، ناگهان به حركات خمتلف از نظر واقعيمشابه از نظر صور

اما اين بار در اين يك ماه .  بزنيم توانيم حريفي آن مني كند، و تا آن ديالكتيك عرضه نشده، درباره يخاص خود را عرضه م

  .  را به صدا درآوردهي سوسكي به زبان تركييك. صورت قضيه بر مال بوده

باز هم دولت دست به كار شده كه حتريكات .  ايران در خانه مناندهيدر هيچ جا گذشته، ي در طول اين چند هفته يهيچ ترك

فقط يك چيز به .  ها بوده استي عليه خفقان صورت بگريد، به حتريك خارجيهر اقدام.  من29 است، مثل مهان زمان يخارج

زهر چشم گرفنت .  آذرباجيانيبه شهرها، خفقان، قتل، كشتار، وارد كردن نريو از يك شهر ديگر  گريدي صورت منيحتريك خارج

  .  آذرباجياني رهربان فرهنگياز مردان در برابر زن و بچه شان؛ و گرفنت مهه 

 حتصيل از كودكستان تا دانشگاه به زبان يحقوق دمكراتيك، آزاد.  خواهد كه مهيشه خواسته استي را ميآذرباجيان مهان چيز

 در ايران كه ي در هر جايي شناخته شدن زبان تركيرمس.  به صورت دمكراتيكييت و وال اياليتيبرقرار كردن شوراها. يمادر

 ي مسائل داخلي اداره ي تامني كمبودها، واگذاريتامني بودجه معوقه، و بودجه مناسب برا.  كنندي ميدرآن تركان ايران زندگ

.  اخري، به خود مردم آذرباجياني تارخيين درآورد، و نه طبق تقسيمات مي مهه نقاط آذرباجيان طبق مستندات تارخي آذرباجيان ــ

 آذرباجيان ي توانند براي بر آتش دارند، من كه از دور دسيتاما كساين.  ها خواسته اند آذرباجيايني ست كه مهه ياينها چيزهاي

رن به صورت جديد در مهه  ارتباط مدمدرنيته، يعين.  توان پياده كردي كتاب منيمدرنيته را از طريق ترمجه . تعيني تكليف كنند

 آذرباجيان، تامني ي و تارخيي تامني حقوق اجتماعي آذرباجيان و نشسنت با آنان براي رهربان قومي آزاد  كارآ و معاصر،يواحدها

  نيست مگر اينكه در مورديو اين عمل.  آذرباجيان به دست خود آذرباجيانيخالصه سپردن اداره داخل.  اقتصاد آذرباجيانيو اعتال

  . امور خود ندارند فدراتيوياداره  جز يمردمان ايران راه.  ايران نيز مهني كار را بكنيدي مليت هايمهه 

تعصب . ي در كار باشد و نه تارخي تنظيم كنيم، چرا كه فردا ممكن است نه ساعيتي تارخييمهه ساعت هامان را به ميزان اين حلظه 

 بسپارمي كه درايت حل مشكل را دارند، و كار را به دست كساين. شكل را حل كنيمرا كنار بگذارمي و زير يك سقف بنشينيم و م

  .غريت دوست داشنت يكديگر را داشته باشيمبه رغم داشنت اختالف، . خائن و خدمتگزار اجانب نيستند
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 ست ي نيين جا و آن جايصورت مساله ا

 " ان؟جي حل مسئله آذربا-ان؟ جيصورت مسئله آذربا: " در شهروند با عنوانبراهين به مقاله رضا يپاسخ

   

  ن يم نسرينس
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  ...ان مردمان ينه در م. ان خلقان است و حکومتي من که چالش مري بگذار پن و آينيا...  ويل به زبان مادريحتص

  /http://www.iran-chabar.de: اخبار روز

   ۲۰۰۶ژوئن  ۲٣  - ۱٣٨۵ تري ۲  آدينه

 برخورداربودن از عيني.  استهرزماين. ستي هم نيخي و تارزماين.  استييهرجا. ستي نيينجا و آجناي صورت مسئله اري پيا
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  .  ويل به زبان مادريحتص

  . ان مردمانينه در م. ان خلقان است و حکومتي من که چالش مري بگذار پ و آيننيا

    

ده به ي مهه پديروشنگر.  شودي ميده راضي از پديبه گوشه ا.  ماندهيل مولوي فيکنايانه هنوز در تاريا روشنفکر خاورميگو

ه يوه مرضيد بشيو آنگاه که الزم آ. کنديد ميا شه معاند ري بازپرس پوشد و يبيان ميهنوز خود دستار و جبه قاض. امدهينان نيا

ست که؟ اما يک اتفاق ساده است؟ فاجعه ني. نديگر نشي ديد که برجايقت اما هنوز باي حقويل. ي بر جنازه او نوحه و زارسنيت

قت و يک حقن پاره خاي که در اييگو. ياسي روشنفکر و فعال سنيتفاوت است ب. ک روشنفکر ادهيت يو آن در مسئول. هست

  .  کندينه سپر مي س رواينيفرم ژنرال جنگهايونياب هم کند، در جيا. ستي نيقت، گوهر روشنفکريار حقيع

    

ک اتفاق ساده ي. ندي بيمه را ميکاتور ضميخواند و فقط کاري را منيش مطلب اصليضايد بيانه است که در يفقط روشنفکر خاورم

ها ييکايژه امريموضوع در باب مذاکره با غرب و بو.  کندنيغات هم ممکن است مهيتبلا مسئول يک روزنامه نگار، آخوند ياست؟ 

ه منت هم ي داشته؟ بقing ي آذري تا حاال ترکياز ک.  استing فهمند حتا مال خودشان را که پر از ينان زبان منينکه ايو ا. بوده

 يه مي کودک و نوجوان توجي را برايکرات ناموس هسته ا مذاعيني روز ان مذاکرايتيداست تنها جريش پي سوسکينهايبا مهه توه

 مي رژيک. ان استي در م فرامتينا قرائايتي افتاده؟ يز به کاله عده ايان بوده که سوسک عزيگر در جري دا مهزمان مذاکرايتيآ. کند

  !گفت مذاکره با شهروندان خودش مذاکره کرده؟ اگر بتوان به کاربرد اق و کابل و دار و گلوله هم ياسالم

د ير باين دي اري بود، پي مين مجاعت را از زبان مردم خربيان اي شد و اگر زبانگرايدار ميانه از معراج خود بياگر روشنفکر خاورم

 ري که پيي آوايهاييبايل مهان زيدرست بدل. را گرفته»  چهعيني«ا ي» چه «يجا» مننه « دانست در زبان جوانان راينيک ميکه ن

 نيير شود مهکار من مانا را از دار پايپس قبل از آنکه د. ستياز به برهان حافظ هم نين. داندي هم مستاينين!  مشرديرمما خود ب

را از او پس » کاتور ضدترکيکار« آه و ناله هم اام يتنها گناه ذهن او استفاده از زبان روز جوانان ران است جبا! دياوريب

 نيبه مه. ديقت را بگوي تواند از خود دفاع کند و حقيران است مني که در او تا زماين.  استن کج خوايني ااو قرباين. ديريبگ

  . ستيدن و حواجلات کل و جزء هم اصال نياز به فلسفين. يسادگ

    

ست که قت آرام کرد؟ چرا مصلحت ايد مردم را با حقيند؟ چرا نبايقت را بگويد حقي مسئوالن روزنامه و دولت اسالم چرا نباراسيت

  د؟ ي آيان منين پرسش به ميف شود؟ چرا اصال اي توقي دولت اسالميارگان رمس

: دي کرمشيو فاش هم م! ديسيطان بزرگ نامه نوي خوابنما شده، به شي اسالميسک لوند مجهوريام نبود که رئي انيمگر در مه



 چون ميداريشت که ما با سوسکها مذاکراجتات من دولتش نوي توان مهزمان در ارگان رمسيحال چگونه م! ز مذاکرهيلي بوش پيحاج

 .  استن نازمايني استاينيگر مانا نيگناه د!  بداردingآا زبانشان 

 چنان سد و ثابت کند که زبان آملايني بنو ظهور کند و اپرا به آملاينو بود که تا موتساريت.  بودييايتاليول زبان اي باروک تياپرا

ز ين ني داند ايهم م. . .  و فرانسه ويسي ما که انگلريپ.  را به عرش رساند آملاينيثت کند و اپرا هم بعيواگنر! ستيهم الکن ن

ها اعجازها و گاه فقرها و ييبايز. هاي منطقها و يبيقاعدگيب. ضعفها و قوا.  استييهايژگي را ود خوانده باشد که هر زباينيبا

 خود ک مجله ساده عريبي نوشنت يمثال برا. خرده ها گرفت...  است وين وح که زباتوان بر عريبي مثال، ميصرفا برا. هايکاست

 يوب فارسيع.  راريا ضمي. دي را بازرسد تا بشود فعل مجله را صرفي بکشد و حمتونييچاره فاعل را پايد حتما شلوار بيخدا هم با

 رتبان نشان يبيک مهي يزبان از سوک ي هست؟ مبسابقه گذاشنت ي مگر شکي ترکيهاييبايدر ز. بارها و بارها حبث شده

  .  است اوستياعتمادبنفس

خ را با داستان خملوط کردن و يتار.  کربال زدنيت به چپ و راست صحرايدن کميخ مسابقه دادن و با لنگي تاريهايگريز در تيو ن

د تا دل ي موي ما چنان مري پيشه وريث شهادت پي حدنيدر مه. ان رنگارنگ ماستريله پيدن از عادات نچندان مجيد پروريشه

ز کوچک يل از مردم تربير وقت قوام السلطنه از قاجار نبوده مگر؟ کشتار شاه امساعي خنست وزعينياما مشر ماجرا . سنگ آب شود

 .  داشندي هم در غزل ناب پارسآخر حضرت سلطان دسيت! ستيد نيه بود؟ بعيل اهل جواديد مرحوم شاه امساعيا شايبوده؟ 

ن يا. يا زرگري باش ي گو قبطي زبان رمسي خامنه اي سلطانعليبرا.  دغدغه زبان بودهيو تشنگان حکومت را کارباب قدرت 

 بعنوان دن به زبان مازندراينيت خبشي بر رمسوينيکاش اوامر مها. ي بود نه فارسش مازندراينيرضاشاه سنگسار شده هم زبان مادر

 يا پارسيش باشد ي مادر عريبي داشت که زبان رمسي مأمون چه فرقنياملومنريام يآخر برا. ح فرموده بوديران توشي ايزبان رمس

ت ناموس رين غيله خاندان خون نژاد زبان ديسلسله، قب. مادر فروخته اند. ته اند و فرزندخيدر معادله قدرت حتا خون پدر ر. يدر

  ما؟ رين بنداند پي اعيني.  قدرتک مسيتي يمهه و مهه فدا

ن يا.  شدي منود چنان منين منيک اي شد و اگر آن ي مننيان چنان نکرده بودند مهچي درخشان که اگر فالننيچن ييخيه تارينظر

... ن قسم زرشک بوده وي انين خان مدافع راستين ابرو است و ايآن سلسله پرکرمشه تر از ا. ستيله کم نيخاندان از آن قب

ت يم واليشاهش ني داشت فتحعلي در بساط ميزيمدخان قاجار خود چ رسد که اگر حميخ بداجنا مي به تاري علمني چنينگرش

زا مگر فرزند مهان خاقان مغفور نبود که جز ريعباس م!!!  کرديس مسلمان آن سامان را قباله تزار روس منيان و نوامجيآذربا

 . نگراد بودي، به استالري پي اي رويمن ره که تو ي ا له نبودند؟يک نژاد و خون و قبي از نيد و حسيزي    شناخت؟يغه و جواهر منيص

 از او به ظاهر، و کشتار فرزندان او يب ظاهريکاتور قد برافراشت، به رغم آن مهه حتبيک کاري در برابر اهانت مهانطور که مليت«

واست که بتواند در  خي توانست و مني مناينجيگر وارد کرده بودند، چرا که مامور آذرباي که از استاا و مناطق دبه دست ماموراين

 از مردان را در برابر چشم زا و بچه يان را بکوبد، و تعدادجيسندگان، روزنامه نگاران و بزرگان آذربايخانه تک تک منازل نو

ا خود، مردان و زنان يگر کند، و ي گم و گور خود در مناطق ديهاشان لت و پار کند و بعد آنان را روانه زندان ها و دمخه ها

 » . . . را به چنگ دوستاقبانان طاق و جفتش بسپاردي و شاعر آذرسندهينو

  در شهروند از مقاله رضا براهين

 نشان ن مأمورکان واردايتين دقت به اي با ايان را چه کسجيسندگان، روزنامه نگاران و بزرگان آذربايپس تک تک منازل نو

شناسد؟ حاال که دست يله و زبان مي امامان زمان قوم و قبيد؟ سرباز بکنان کار اطالعايتجي تواند در آذربايترک مريا غيداده؟ آ

 مرتبتش از حماق يم حضرت باري کشور بدون دستور مستقيچ کجاي در هچ سرکويبيو ه!  استاينجيبر قضا خود سلطان هم آذربا



در شورش آب در .  کنديام مت خانه مبارکه از مرکز اعزيژه را امنيکان وي دانند يمهه هم م! ديآيت به بدر صورت درمنريس

، ري ت۱۸سرکوب . ژه در خود رانيبو. رانيگر اي ديا هر جاي.  بودهني در خراسان و زجنان هم مهمات استايني تقسياهواز، ماجراها

انه يان فقط از ذهن خاورمجيان به شرکت در سرکوب آذربايراني ايمتهم کردن باق... سرکوب اعتصاب رانندگان شرکت واحد و

 ما ني تورنتو نشريپ.  حکمدي ميکيده، در تاريان پوشي گذاشته دستار و جبه قاضيد که روشنگريآيروشنفکر ما برم يا

  . ران بدهکار استي به ملت ايني سنگيعذرخواه

  . غ استين تي که ما را مهه، سر بر اري پي بگذار ايي و تومين

    

 يباشناسي کند؟ او که با مداقه تام حتا زينقدر کم مالمت ميگر را ا دولت سرکوبعينيف اول ي ما متهم ردريپ  چرا روشنراسيت

ش است و يله قري قبمي رژيدئولژي در اديني نالد؟ تنها نژاد پرستي موهوم ميين مهه از نژادپرستيچرا ا.  نقددي را مستاينيمانا ن

 و يران را به خودي شهروندان اي اسالمي مجهورميرژ. يل جارين نژاد اصي وراث ايخون برتر هم نخ عمامه است در رگها! بس

 ما ني روشن بريپ.  کندي کشور را غارت ميه هايه آن سرمايانه حقوق شهروندان پامال و در سايم کرده، وحشي تقسي خودريغ

  .  که گرم ترک و ناترک استنيب

 يه و ترقصات مستانه با توپ و تفنگ ماک پناه برديه ناب ترري اهل خامنه از فراق اختالط با مامان جانشان به شيحتما سلطانعل

ک ي يت ناموس مهه فداي غنيين آي ما ترکند؟ خون نژاد زبان دريا بقول پي يان آذريان و حکومتي چند درصد قدرتراسيت! کند

  .  ماريک داند خود پين.  قدرتمسيت

    

 را در آن ي و شعري شخصيا کردن و عقده ها  يبران را تا سرحد نژادپرسيتيال شده مردم اميکارزار مردم با دولت و حقوق پا

  .  داردي وامي کند و به رقص سوسکيت را شاد مي واليهاي کردن، تنها ذوبيجاساز

 ي خود را بروشهايمي قدينه هاي مهم کيشگان در مناسبتهاياست پيل سيان ماست که بر سبريحه نسل پير عادات قبين از سايا

ش چرا ي کند، که نام خانوادگيشاملو ابراز نفرت من. ق خود هم حظ برنديدن کفن رفيوو حتا از ج.  مدرن سفت بر کشندسنيت

 مرحوم شاملو نيو مه.  بوديوگرنه شاملو از مشتاقان و مدافعان زبان ترک» خي شرمسار تاريله ايقب« : بلکه نوشته.  استيترک

نجا ي با نادرپور را از پس چهل سال ا اديبيبرخورد. ستيت نيک کشور اقليزبان چهل درصد : دي گويش ميدر مصاحبه ها

پس !  شدهني شده پس واسالما به مهه ترکها توه اديبنجانب يبيچون به ادب ا» !گه درخت عرعرين پسره مبن ميننه ا«دن که يطرح

د و در ري گين نسل هم وام ميشورخبتانه روشنفکر ا. ون استيون و روحانياسيک از آن سي تکاننيچن. نوا نژادپرست استيشاعر ب

  . دهي ديشنت ميمثال شخص خوينه مجال بييکه عامل را مهواره آ.  برديتعارف بکارمي بيک شخصيپلماتيحوزه د

    

د؟ واقعه سوسک؟ آنرا ي را چه خواهند نامنين لب ما خبوانند، آن شورش خونيرين ترک شي ما، اريل از قلم پي تأونيندگان که چنيآ

ک ي خواهند؟ يشتر ميدان بي طلبند؟ و هنوز شهيد مين ماجرا شهيانند که در ايت؟ کيفاجعه؟ جناد؟ سوءتفاهم؟ يچگونه خواهند د

ن ي کنند؟ و سراجنام خون ايانند که از خون مردم خرج مي شود؟ کياريد آبي چگونه است که با شهادت باياز مسلم فرهنگين

  ! ن نسل؟ مبادين روشنان اياز آخر يري بر سر پياهين سي بدي؟ کالهستاينيست؟ مانا نيکشتگان بگردن ک

    



ستها از کپنهاک تا يکاتوري گذرد و کاريکه زمستان م.  اندودنياهيقت به سي برافروخنت نه حقيد چراغ روشنگري تو را باري پيا

  .  رسنديستان ميد به نيران، رو سف

 


