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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران )2(
گاموح، جاماح، يئنی گاموح، ديَرنيش و گاسپ

اصغر حيدری1
اشاره

در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب كه توسط بنياد تاريخ پژوهی منتشر 
ش��ده، برخی از جريانات و گروه های تجزيه طلبی كه ندای ش��وم تجزيه آذربايجان از 
ايران اس��امی را س��ر می دهند، معرفی و اهداف و فعاليت هايش��ان توضيح داده شده 
اس��ت. در بخش اول اين مقاله به معرفی و تحليل اه��داف تجزيه طلبان ديگری چون 
گردانندگان گوناز تی وی، داك و ياران داخلی تجزيه طلبان )تجزيه آذربايجان از ايران 
و پيوستن به جمهوری آذربايجان( و عقبه های پشتيبان آنها پرداختيم. در اين بخش به 
معرفی و تحليل ديگر تشكيات مناديان ش��وم تجزيه آذربايجان از ايران يعنی گاموح، 
جاماح، يئنی گاموح، گاس��پ و ديَرنيش و نيز عقبه های پشتيبان آنان )تركيه، امريكا و 
اسراييل( می پردازيم. اميد است كه اين مقاالت به آگاهی و بصيرت جوانان ايرانی به ويژه 

آذربايجانی های غيور و حماسه آفرين در طول تاريخ ايران بيفزايد. 

1. مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد ايران شناسی 
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1. چهرگانی و تشکيالت گاموح
معرفی چهرگانی 

محمودعل��ی چهرگان��ی )چهره گانی( 
متولد سال 1336 در روستای چهرگان 
شبس��تر )آذربايجان ش��رقی( است. در 
سال 1371 از دانش��گاه تربيت مدرس 
تهران مدرك ف��وق ليس��انس گرفت و 
پايان نامه ارشد خود را با موضوع »واژگان 
تركی در زبان فارس��ی« به دانشگاه غير 

انتفاعی »س��ليمان نظامی اف« در باكو ارايه داد. با دفاع از اين پايان نامه ارشد توانست 
مدرك دكتری از اين دانش��گاه غير انتفاعی به صورت افتخاری دريافت نمايد كه مورد 

تأييد وزارت علوم ايران قرار نگرفت.
چهرگانی كه در دانش��گاه تربيت مدرس در سمت رئيس بسيج اس��اتيد نيز فعاليت 
می كرد، در سال 1373 به دانشگاه تربيت معلم آذربايجان در تبريز منتقل گرديد. وی 
در چهارمين دوره انتخابات مجلس شورای اسامی در سال 1374 شركت كرد ولی رأی 
نياورد و با توهم اينكه آرای وی به حساب ديگران گذاشته شده، دست به تبليغات سوئی 

زد و طرفداران خود در تبريز را تحريك نمود. 
چهرگانی در س��ال 1375 به هنگام خروج غير قانونی از كش��ور دستگير گرديد. اين 
بازداشت وسيله ای برای وی جهت بزرگ نمايی وی و مصاحبه با رسانه های خارج كشور 
شد. صاحيت نامزدی چهرگانی در س��ال 1377 جهت انتخابات شورای شهر تبريز به 
علت س��وابق منفی تأييد نگرديد. در پی اين امر، وی در محله 42متری در جنوب شهر 

تبريز غائله ای به پا نمود كه با دستگيری عده ای پايان يافت. 
چهرگانی در اين مدت تشكيات گسترده پان تركی راه اندازی كرد و هواداران خود را در 
قالب كميته های مختلف با خط گيری از رژيم باكو و ارتباط هايی كه از زمان ايلچی بيگ 
)رئيس جمهور وقت جمهوری آذربايجان(1 به دس��ت آورده بود، سازماندهی كرد. گويا 

1. ابوالفضل ايلچی بيگ )1993-1992(. اياز مطلب اوف اولين رئيس جمهور آذربايجان )1992-1991 رهبر 
حزب يگانگی اجتماعی مدنی( طی يك كودتا در ژوئن 1993 از قدرت كنار رفت و انتخابات رياست جمهوری جديد 
در ژوئن 1992 برگزار شد كه ايلچی بيگ سياست مدار آذربايجانی و يكی از مخالفان اتحاد جماهير شوروی سابق 
به عنوان دومين رئيس جمهور جمهوری آذربايجان و نخستين رئيس جمهور غير كمونيست جمهوری آذربايجان 

طی انتخابات آزاد اين مقام را در 16 ژوئن 1992 احراز كرد.

محمودعلي چهرگاني
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تاش هايی برای مسلح شدن و طرحی برای خروج از كشور )و احتماالً ورود به جمهوری 
آذربايجان( همراه با سر و صدای زياد تدارك ديده شده بود.

ايلچی بيگ رئيس جمهوری احساساتی و غير عادی رژيم باكو پيش از خاندان علی اف ها 
)حيدر و پسرش الهام(،1 به منظور ارتباط بيشتر با چهرگانی كميته دفاع از وی تشكيل 

داد و چهرگانی نيز خود را مطيع بی چون و چرای ايلچی بيگ دانست.
از طرف ديگ��ر چهرگانی با جميل اون��ال از عوامل ميت )س��رويس اطاعات تركيه( 
پيوندهايی داش��ت و برخی دس��تورات را از وی اخذ می كرد. هنگامی كه چهرگانی در 
كش��ور بود، پيروز ديلنچی )رئيس جاماح، در ادامه توضيح داده خواهد شد( به عنوان 
كمك مالی به چهرگانی لوازم آرايشی و بهداشتی به ارزش چهارهزار دالر ارسال كرد كه 
به علت قاچاق بودن وسايل، كاالها توقيف و چهرگانی به اتهام قاچاق بازداشت گرديد. 
يكی از نشريات محلی تبريز به نام ميثاق فاش ساخت كه چهرگانی مبالغ زيادی پول از 
خارج دريافت كرده است و رونوشتی از فيش بانكی اين پول را ارايه داد. اين پول از سوئد 

به حساب شخصی چهرگانی در ايران واريز شده بود و مربوط به سال 1378 می شد.2

1. الهام علی اوف )2008-2003، 2013-2008(. او متولد 24 دس��امبر 1961 در شهر باكو، فرزند حيدر علی 
اوف و رئيس جمهور كنونی جمهوری آذربايجان است كه از تاريخ 31 اكتبر 2003 قدرت را پس از درگذشت پدرش 
در دست گرفت. وی در دانشگاه دولتی مسكو در رشته روابط خارجی تحصيل كرده و دكترای تاريخ گرفته است. 

2. www.cloob.com/user/memoirs/one/username/babak_emreh/memid/3143920

واريز پول از خارج كشور به حساب چهرگاني، 1378/9/17 
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چهرگانی و تشکيالت جاماح 
 Cənubi:چهرگانی از سال 1999م رهبر جاماح بود. منظور از جاماح )به تركی آذربايجانی
Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı جنوبی آذربايجان ميلی آزادليق حركتی. مخفف 

از حروف اول كلمات: جاماح( جنبش آزادی بخش ملی آذربايجان جنوبی، اولين تشكيات 
ملی گرای تجزيه طلب است كه برای جدايی آذربايجان ايران از ايران و اتحاد آن با جمهوری 
آذربايجان يا تشكيل »آذربايجان واحد« فعاليت می كند. اين گروه سياسی در سال 1991م 
توسط پيروز ديلنچی بنيان گذاری شد. فعاليت جاماح كه پايگاه اصلی آن در شهر باكو قرار 

دارد در ايران ممنوع اعام شده  است. 
از سال 1991 تا 1999م رهبری جاماح به عهده پيروز ديلنچی بود. در 1999 وی به 
سمت معاونت نزول و محمودعلی چهرگانی رهبری تشكيات را برعهده گرفت. پس از 
نزديك به سه سال در تاريخ 21 ژانويه 2002م به دليل اختافات درونی هيئت رهبری 
تشكيات، چهرگانی توس��ط پش��تيبانان ديلنچی با اكثريت آرا از جاماح اخراج شد و 

ديلنچی برای بار دوم رهبری جاماح را به دست گرفت. 

سال 1999م- كميته جاماح در باكو
ايستاده از چپ به راست: جواد اسماعيلی )معاون مطبوعاتی جاماح(، ح.بابايی )عضو كميته تبريز، 
خواننده(، محرم )عضو تيم ويژه جاماح(، آصان خالدی )معاون اول جاماح(، پيروز ديلنچی )رهبر 

جاماح(، بولود قاراپاپاق )عضو جاماح- كانادا(، رضا )عضو جاماح(
نشسته از چپ به راست: باريش جال اوغلو )رئيس مركز تحليلی- خبری جاماح(، بابك آذر اوغلو 

)معاون ويژه و رابط چهرگانی با كميته باكوی جاماح(، خالق اميرآصانوف )عضو جاماح(
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تأسيس گاموح 
پس از اخراج چهرگانی و دوستانش 
از جام��اح، وی ابت��دا گروهك قبلی 
خ��ود را ك��ه »جبهه ملی اس��امی 
آذربايجان« نام داشت، منحل نمود 
و گروهك ديگ��ری را با ن��ام گاموح 

تأسيس كرد. 
گام��وح )مخف��ف عب��ارت تركی 
 Azərbaycan Milli :آذربايجان��ی

Oyanış Hərəkatı Güney گونِ��ی آذربايجان ميلی اويانيش حركتی( كه به فارس��ی: 

»جنبش بيداری ملی آذربايجان جنوبی« خوانده می ش��ود، درست مانند جاماح گروه 
سياسی تجزيه طلبی است كه برای جدايی آذربايجان ايران از كشور ايران و اتحاد آن با 

جمهوری آذربايجان يا تشكيل »آذربايجان واحد« فعاليت می كند. 
جاماح و گاموح اهداف مش��تركی دارند و توس��ط جريان ها و حكومت های مشتركی 
نيز پشتيبانی می شوند. اما در اين ميان اعضا و س��ران هر دو می كوشند خود رياست و 
فرماندهی را به دست بگيرند، ديگری را وادار به اطاعت نمايند و پول های كثيف را خود 
در اختيار گيرند! يعنی رقابت و دشمنی بر س��ر بردن و خوردن است و درد نان دارند نه 
دين!! چهرگانی برای پيشبرد اهداف پان تركيستی و تجزيه طلبانه اش روابط ويژه ای با 

اعضای داك )كنگره آذربايجانی های جهان( در باكو نيز ايجاد كرده است! 
چهرگانی در اوايل سال 2002م/ 1381ش ايران را به قصد اروپا ترك نمود. پس از چند 
ماه از آنجا به جمهوری آذربايجان و تركيه سفر كرد. هنگامی كه در تركيه بود، با مراجعه 

به سفارت امريكا تقاضای پناهندگی نمود و اكنون مقيم امريكاست.1

شناخت چهرگانی از نوشته های سايت گاموح
در سايت اينترنتی تشكيات چهرگانی، پيرامون معرفی وی دروغ های عجيبی منتشر 
شده كه برای شناخت وی قابل دقت می باشند. در سايت مذكور روابط و مذاكرات وی با 
مراكز قدرت امريكايی- اروپايی و تركيه ای- آذربايجانی كه از اصلی ترين مراكز دسيسه 
و توطئه چينی عليه يكپارچگی كشور ايران و تأمين كنندگان تجزيه طلبان آذربايجان 

1. سايت اينترنتی ويكی پديا، با جست وجوی محمودعلی چهرگانی.

چهرگاني )سمت راست( و صفدر 
رحيمي از اعضاي داك در باكو
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و ساير مناطق ايران هستند، آشكارا در اين مطلب مورد اش��اره قرار گرفته و تصاويری 
از ديدارهای چهرگانی با اعضای آن مراكز درج ش��ده است. بخشی از معرفی چهرگانی 

چنين است:

چهرگانی دوره كارشناسی رش��ته زبان و ادبيات فارسی را در دانشگاه 
تبريز به پايان رس��اند. تحصياتش را در دوره فوق ليس��انس در رشته 
زبان شناسی عمومی در دانشگاه تهران مقطع دكترا و مدرسی دانشگاه 
در دانش��گاه تربيت م��درس تهران به پاي��ان برد. عض��و هيئت علمی 
دانشگاه های تهران و تبريز بود. رس��اله وی »مقايسه مورفيم ]هر كلمه 
س��اده ای در زبان مانند: كوه، برای[ و فنونيم ]صداهای س��ازنده زبان[ 
لغات تركی و فارسی« در آكادمی علوم ملی جمهوری آذربايجان تحت 
مذاكره قرار گرفت و چهرگانی به درجه پروفس��وری علمی فيلولوژی- 
زبان شناس��ی ارتق��ا ياف��ت. از س��ال 1990-1989 وارد فعاليت های 
ملی- فرهنگی گرديد. اولين كاس ه��ای زبان و ادبيات تركی را وی در 
سال های1990 با زحمات بسيار و تحت فشارهای شديد در دانشگاه های 
تهران و تبريز گش��ود. ولی اين رش��ته ها پس از اندكی به دستور رژيم 
بسته شد. در سال 1995 در انتخابات مجلس شورا شركت نمود و حين 
تبليغات انتخاباتی اش برای اولين  بار به صورت علنی و عمومی به بيان 
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حقايق آذربايجان و ملل محروم ايران پرداخ��ت. وی برای اولين بار به 
صورت گسترده مشكل ملت ها را مطرح نمود و خواستار اجرای ماده های 
معوقه قانون اساسی گرديد. ماده هايی چون اصل پانزده و نوزده كه در 
اين اصول بر برابری ملت ها و خلق های ايران اندكی اشاره گرديده است. 

وی می گفت: »من با چكمه های ستارخان به مجلس خواهم رفت.«
وی با بيش از 600 ه��زار رأی، برنده انتخابات از ح��وزه تبريز گرديد، 
ولی رژيم توس��ط راديو تلويزي��ون و مطبوعات به تبلي��غ اخبار دروغ 
درباره انصراف وی نمود. ]پرداخت![ وی در روز انتخابات... دس��تگير و 
راهی زندان گرديد... تظاهرات های صدهزار نفری در تبريز و شهرهای 
آذربايجان در دف��اع از وی، اعتراضات مجامع بين الملل��ی، اعتراضات 
آذربايجاني ها در خارج از كشور، اعتراض كميسيون حقوق بشر سازمان 
ملل متحد و سازمان عفو بين الملل س��بب گرديد كه رژيم به ناچار وی 
را كه در وضعيت بسيار وخيمی بود روانه زندان خانگی كند... پس از آن 
بارها زندانی گرديد و برای دومين بار دچار س��كته مغزی شد. در زندان 
تبريز 35 روز اعتصاب غذا نمود و وقتی آزاد گرديد كه خونريزی شديدی 
در معده اش ش��روع ش��ده بود. خانواده و فرزندانش نيز به شدت تحت 
تعقيب و فش��ار رژيم بودند. ولی وی تا آخر گفت: »ئولمك وار دؤنمك 
يوخ« مي ميرم ولی از راهم برنمی گردم! رژيم شئونيس��ت ايران مجبور 

رديف اول فرد نشسته در وسط چهرگانی
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شد برای معالجه جس��می اش به وی اجازه خروج از كشور دهد. وی از 
اوايل سال 2002 در سفر است.

در ادامه به سفرهای خارجی چهرگانی و ماقات و گفت وگوهايش با مقامات سياسی 
خارجی اشاره و آن را از فعاليت های بسيار مهم! وی محسوب داشته اند كه نتايج گهرباری! 

داشته است: 
سفر تاريخی وی به خارج از كشور همچون مبارزه اش در داخل تبديل 
به يك حركت بس��يار قدرتمن��دی گرديد. مس��ئله آذربايجان جنوبی 
توسط وی به صورت يك مسئله حساس بين المللی مطرح گرديد. وی با 
نمايندگان پارلمان اروپا، نمايندگان پارلمان كشورهای اروپايی از جمله 
آلمان، س��وئد، دانمارك، فرانس��ه و نمايندگان دولت های فوق، وزرای 
خارجه و معاونين وزرای خارجه كشورهای اروپايی، دبير كل شورای اروپا 
جناب والتر ش��وويمر، نمايندگان اتحاديه اروپا، نمايندگان كشورهای 
آذربايجان و توركي��ه، رهبران اح��زاب حاكم و مخالف اين كش��ورها، 
نمايندگان رس��می اياالت متحده امريكا، با بي��ش از50 نفر از اعضای 
كنگره و سنای امريكا، با معاونين و مشاورين رئيس جمهوری امريكا در 
كاخ سفيد، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع امريكا، سازمان ملل متحد، 
رؤسای سازمان حقوق بشر و عفو بين الملل ديدارهای مثمرثمری انجام 
داد و مسئله ملت های تحت ستم رژيم ايران را به يك مسئله روز، مهم 
و حساس مبدل نمود. مسئله ای كه حتی تشكيات ها و احزاب به ظاهر 
دموكراسی و آزاديخواه! خارج نش��ين نيز تاش بسياری برای سرپوش 
گذاشتن به اين مس��ئله صرف نموده بودند و مي نمايند. پروفسور دكتر 
محمودعلی چهرگانی رهبر حركت مل��ی آذربايجان جنوبی و جنبش 

بيداری ملی آذربايجان جنوبی مي باشد.1 
در اينجا بايد پرس��يد اگر واقعاً چهرگانی درصدد كسب حقوق آذربايجانی ها بود، چرا 
مانند دوره گردهای هرزه سياسی عمل كرده و می نمايد؟! مكان مبارزه در داخل كشور 
است نه بيرون مرزها و در دامان نرم و پرش��هوت خارجی ها! دشمنی بسياری از مراكز 
و س��ازمان هايی كه چهرگانی مدعی حضور در آنها و گفت وگو با اعضا و سرانشان شده 
با دين اس��ام، ايران واحد و تماميت ارضی آن و نيز با انقاب اس��امی آشكار و بسيار 

1 .www.arshiv.gamoh.info/farsi/doktor_farsi.html.)معرفی چهرگانی( 
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روشن اس��ت. از اين مراكز و 
س��ازمان ها چه عايد او شده 
و می شود؟! تازه قبل از همه 
اينها بايد بررسی و بحث نمود 
كه كدام حقوق آذربايجانی ها 
در جمهوری اس��امی مورد 
غفلت واقع شده و داده نشده 
كه كوتوله های شيرين عقلی 
چ��ون چهرگان��ی مدافع آن 
ش��وند؟! اگر ه��م م��ورد يا 
مواردی ب��رای اعت��راض يا 

درخواس��ت وجود دارد، آنها را بايد در چهارچوب ظرفيت های داخلی، قانون اساس��ی، 
مجلس شورای اسامی و... جست نه بيرون از مرزها! 

ما آذربايجانی ها عجب گيری كرده ايم كه از سرزمين های شمالی )جمهوری آذربايجان(، 
غربی )تركيه( و آن طرف آبها )امريكا( برای ما حزب تراشی و رهبرسازی می شود و بر روی 
امواج و سايت ها نسخه می پيچند كه راه رستگاری ش��ما در پيروی از امثال اين احزاب و 
سرانشان است!! مغزهای الكلی و پوسيده اين ناكسان و نامردان، قدرت فهم اين حقيقت را 
ندارند كه مردم فهيم و بصير آذربايجان شيطان های بزرگ تر و پرزورتر از اين شيرين عقل ها 
)مانند فرقه دمكرات و رهبر آن و نيز تشكيات حزب خلق مسلمان و رهبر و پشتيبان آن( 

را از خود رانده اند. آيا غير از اين 
اس��ت كه خون پاك و مطهر 
فرزندان آذربايجان )همچون 
فرزندان و سلحش��وران ساير 
مناطق و نواحی ايران اسامی( 
در جنگ تحميلی با ساح ها 
و گازهای اهدايی اروپاييان و 
امريكايی ها بر زمين ريخت و 
سال ها جراحت و مصدوميت 

را به جان خريدند؟ 
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در عوام فريبی و رجزخوانی چهرگانی همين بس كه جيغ می كش��يد: »با چكمه های 
س��تارخان به مجلس خواه��م رفت!« بايد پرس��يد مگر مجلس ش��ورای اس��امی )و 
وزارتخانه ها و ادارات كشور( ميدان جنگ بوده و هست كه يكی با چكمه های ستارخان 
)به يقين روح مرحوم ستارخان از چنين ديوانگی هايی در عذاب افتاده است!(، ديگری 
با ساح سردار اسعد و صمصام السلطنه و سومی با سبيل های چخماقی سپهدار تنكابنی 

و... به مجلس بروند؟ 

فعال در قاچاق انسان و تجارت فحشا
چهرگانی در مسافرت به تركيه بازداشت شد. خودشيفتگی وی به اندازه ای اوج گرفته 
كه در مصاحبه تلويزيونی با شبكه آذری صدای امريكا )VOA azari( دستگيری اش را 

طرح مشترك رؤسای ايران و روسيه دانست و گفت:
وقتی به تركيه رفتم، احمدی نژاد به اردوغان زنگ زد و خواستار تحويل 
من شد. پيرو همين امر نيروهای امنيتی تركيه مرا در حال مصاحبه با 
يكی از روزنامه ها دستگير كردند و هفده ساعت مورد بازجويی قرار دادند. 
در نهايت م��را آزاد و از تركيه اخراج كردند. م��ن از تركيه به جمهوری 
آذربايجان رفتم. در آنجا هم بازداشت شدم. اين بار عاوه بر احمدی نژاد، 
پوتين و س��رگی ايوانف هم به الهام علی اف زنگ زده بودند و خواس��تار 

بازداشت من شدند.1
اين در حالی است كه اخبار رسانه های وقت از دس��تگيری چهرگانی صورت ديگری 
دارد. در س��ال 1382 پليس تركيه وی را در ارتباط با شبكه قاچاق انسان و تجارت غير 
قانوني فحشا در تركيه و در يكي از مراكز فساد بازداشت و از تركيه اخراج كرد. چهرگانی 
در مدت اقامت در خارج از ايران به بهانه دفاع از حقوق ملت ترك، از ايرانيان و ترك زبانان 

مقيم خارج هزاران دالر پول دريافت كرد ولي به مصارف شخصي رساند.2

تصرف ارمنستان تا مسکو!
سخنرانی چهرگانی در نشست داك در اوكراين با جنجال همراه بود. گاف های او در اين 
س��خنرانی به حدی بود كه فيلم آن از يوتيوب )معروف ترين وبگاه بارگذاری و تماشای 

1 .www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=579
2. همان. 
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ويدئو( پس از مدت كمی به 
وس��يله خ��ود تجزيه طلبان 
ح��ذف ش��د. از جمل��ه اين 
گاف ها می توان به موارد زير 
اش��اره كرد: حمله شديد به 
ارامنه و تهديد آنها به قتل عام 
و پيش��روی تا مسكو، تهديد 
كردها به كش��تار و پيشروی 
ت��ا اربيل، فحاش��ی های تند 
و نژادپرس��تانه ب��ه كردها و 
ارامنه، فحاشی های خارج از 

عرف به شخص خود و خودزنی هايی كه محصول جوگيری های معمول شخص چهرگانی 
است و انتقاد تند از الهام علی اف! 

بخشی از سخنان چهرگانی در نشست داك در اوكراين چنين بود:
به ش��ما وعده می دهم كه رژيم ايران تغيير خواهد كرد. من از داخل 
]امريكايی ها[ به شما خبر می دهم. با پاكستان مشكل دارند و آن را هم 
تجزيه خواهند كرد. ما هم شانس آورديم. قرار است يك كشور مستقل 
بلوچس��تان متش��كل از بلوچ های ايران و پاكستان تش��كيل شود، بعد 
از آن نوبت عرب ها ]خوزس��تان[ اس��ت. هفتاد درصد نفت ايران از اين 
منطقه است. كشورهای عربی ]اش��اره به قطر و عربستان[ هم حمايت 
می كنند. من دقيق در جريانش هس��تم. آنجا ]امري��كا[ نخوابيده ايم، 
فعاليت می كنيم. خواستم ش��ما هم بدانيد. ما هم داريم آزاد می شويم. 
الهام هم بايد تكليفش را مشخص كند. اگر مس��ئله قراباغ را حل نكند 
ما خودمان پس از آزادی حلش می كنيم. م��ن خودم در تبريز به مردم 
خواهم گفت بياييد برويم قراباغ را آزاد كنيم. ده ميليون نفر با پای پياده 
به مرز ارمنستان می رويم. ارمنستان را نابود می كنيم، با خاك يكسان 
خواهيم كرد. حتی يك ارمنی هم زنده نمی ماند. تا مسكو می رويم... اين 

اجتناب ناپذير است و محقق خواهد شد.1

1. همان. 
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چهرگانی در نشست اوكراين به ديدار و ارتباط با يك البی يهودی جهت تجزيه ايران 
اشاره كرده و گفت: 

من در امريكا با يك البی يهودی ماقات كردم. من را از طرف جی.آی.
اس1 دعوت كرده بودند. قدرتمندترين البی يهودی با من ديدار كرد. من 
هم سعی كردم از پرنسيب های ديپلماتيك استفاده كنم و آنها را برادر 
خطاب ك��ردم و گفتم»قارداش« ]برادر[! خزره��ای يهودی2 هم ترك 
بودند...3 ]البته چهرگانی و يارانش با يهوديان صهيونيست برادر هستند 

و حساب آنها از آذربايجانی های مسلمان كامًا جداست![ 

 Geographic 1. سيس��تم اطاعات جغرافيايی، س��امانه اطاع��ات مكانی، ي��ا جی آی اس )ب��ه انگليس��ی
Information System -GIS( يك سيستم اطاعاتی )معموالً كامپيوتری( است كه به توليد، پردازش، تحليل، 
و مديريت اطاعات جغرافيايی )اطاعات مكانی( می پردازد. به عبارت ديگر جی آی اس يك سيستم كامپيوتری 
برای مديريت و تجزيه و تحليل اطاعات مكان��ی بوده كه قابليت جمع آوری، ذخي��ره، تجزيه و تحليل و نمايش 
اطاعات جغرافيايی )مكانی( را دارد. مؤسسه تحقيقات سيستم های محيطی در كاليفرنيا از ارايه دهندگان اصلی 

سيستم  جی آر اس در جهان است. 
2. خزران، قومی ترك نژاد و ترك زبان بودند كه در سده های هفتم تا دهم ميادی/ اول تا چهارم هجری در شمال 
شرقی دريای سياه و ش��مال غربی دريای مازندران حكومتی مستقل و مقتدر داشته اند. در منابع كهن اسامی از 
شهرهای اتل، بلنجر و س��مندر به عنوان تختگاه خزران ياد شده است. طبق منابع عبری در 122ق/ 740م طبقه 
حاكم خزران به آيين يهود گرويدند و بدين گونه دين يهود، دين رس��می خزرها گرديد. خزران دريافته بودند با 
پذيرش مسيحيت يا اسام، استقال خود را از دست خواهند داد، زيرا قبول هر يك از اين دو دين، مستلزم پذيرش 
سلطه امپراتور روم يا خليفه بغداد بود. حفظ دين اوليه آنها كه صورتی از صور ابتدايی حيات دينی )شمنيزم( بود در 
مقايسه با اديان توحيدی مسيحيت و اسام نه تنها فرسوده و مندرس تلقی می شد، بلكه سران خزر را از نفوذ معنوی 
و قانونی محروم می ساخت، زيرا مقام خاقانی در ميان خزران بيشتر جنبه معنوی و آيينی داشت تا جنبه سياسی. 
آيين يهود از شهرت كافی برخوردار بود و به عنوان دينی آسمانی مورد احترام هر دو گروه مسيحی و مسلمان قرار 
داشت. گروهی از مسلمانان در كشور خزران زندگی می كردند. درباره چگونگی رفتار و روابط خزران يهودی با اتباع 
مسلمان چنان كه از اندك روايات منابع موجود برمی آيد، مس��لمانان در اين سرزمين از وضع مطلوبی برخوردار 
بودند. دست كم گزارشی از س��ختی يا پريشانی امور مسلمانان گزارش نشده اس��ت. به نظر می رسد مسلمانان و 
پيروان ساير اديان در انجام مناسك و آداب دينی خويش از آزادی كامل برخوردار بوده اند. منابع اسامی از وجود 

تعداد زيادی مسجد در سرزمين خزر ياد كرده اند. 
در سده اول هجری تاريخ روابط خزران و مسلمانان در دو سوی شمال و جنوب كوه های قفقاز، شامل جنگ های 
مكرر و بی سرانجامی است كه در سده دوم پس از تغيير كيش سران خزر و برقراری برخی روابط دوستانه با خلفای 
عباسی، از شدت درگيری ها كاسته ش��د اما همچنان تا فروپاشی دولت خزران به دس��ت روس ها در قرن چهارم 
ادامه داشت. با حمله روس ها به فرماندهی سوويا توساو امير كيف به سال 354ق/ 965م، خزران قدرت و شوكت 
پيشين را از دست دادند. ترك تباری خزران در ميان بسياری از پژوهشگران فرض مسلم و مورد تأكيد فراوان است. 
نگار ذيابی، »مسلمانان و خزرها«، تاريخ اسام، 1381، ش9. به صورت خاصه اين مقاله در اينترنت منتشر شده 

است از جمله در سايت حوزه:
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/6443/8091/106387/  مسلمانان و خزرها
3 .www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=579
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طرفداری از تجزيه طلبان پيشين
تش��كيات گاموح در س��م پراكنی های خود به قلب آش��كار حقايق تاريخی در مورد 
آذربايجان پرداخته و آشكارا از تجزيه طلبان پيشين و مزدوران اجنبی طرفداری می كند 
و می خواهد اذهان جوانان را بفريبد، غافل از اينكه هنوز بسياری از معاصران و شاهدان 
تجزيه طلبان پيش��ين زنده و از حافظه تاريخی خود بهره مند هستند و روزهای خونين 
و ظلم و جنايت های آنان را به ياد دارند و تجربيات گرانقدر خود را در صفحه های دل و 
اوراق، زرنگاری نموده اند و به يقين فريب نخورده جوانان خود را نيز پاس خواهند داشت. 

گاموح در يكی از مقاالت خود می نويسد: 
تا سال 1813 ميادی آذربايجان به صورت كشوری واحد بر ممالك 
محروس��ه قاجار حاكم بود. در كش��وری كه سيس��تم فدرال س��نتی- 
حاكميت خانات- بر آن حكم مي راند مملكتی وليعهدنش��ين بود. پس 
از امضای قراردادهای گلس��تان و توركمانچای آذربايجان به دو قسمت 
تقسيم گرديد. 280 هزار كيلومتر مربع از اراضی اش همچنان در تركيب 
دولت قاجار ماند و 130 هزار كيلومتر مربع از اراضی اش به روسيه تزاری 

الحاق گرديد... 
پس از س��ال 1925 و لغو كش��ور ممالك محروس��ه قاجار و تشكيل 
دولت ايران توسط رضاخان پهلوی، آذربايجان به زور سرنيزه به كشور 
شاهنشاهی ايران الحاق گرديد- نام دولت ايران برای اولين بار در سال 
1936 توسط به اصطاح مجلس ملی رضاخان تصويب شد- آذربايجان 
جنوبی 300-280 هزار كيلومتر مربع مس��احت دارد. پس از تشكيل 
رژيم شونيستی رضاخان در ايران و تدوين قانون اساسی جديد و تصويب 
آن در مجلس فرمايش��ی، ملت آذربايجان از كمترين حقوق انس��انی و 
ملی اش محروم گرديد. پس از الحاق آذربايجان جنوبی، رژيم به تقسيم 
اراضی آذربايجان و پيش كش��ی آن به اياالت ديگر پرداخت. آذربايجان 
جنوبی تدريجاً به استان های آذربايجان غربی، شرقی، زنجان و همدان 
تقسيم گرديد. قزوين و س��اوه از آذربايجان جدا گرديد. نام های توركی 
شهرها و روستاها حتی اسامی كوه ها و رودخانه ها به فارسی تغيير يافت 
و سخن گفتن به زبان توركی در مدارس و شهرها ممنوع گرديد. تحقير 
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و استثمار ملت آذربايجان شروع گرديد. سياست آسيمياسيون1 رژيم 
شاهنشاهی موجب شد كه مردم آذربايجان پس از انقاب های مشروطه 
و ]ش��يخ محمد[ خيابانی ]عليه قرارداد استعماری 1919م كه ايران را 
مستعمره انگليس می كرد[ به قيام های ملی در سال 1945 ]حكومت 
پيش��ه وری[ و 1979 ]حزب خلق مس��لمان[ بپردازند. در هر دو مورد 
آذربايجان موفق به تشكيل حكومت ملی گرديد ولی حكومت های فوق 

با كمك نيروهای خارجی توسط رژيم سرنگون گرديد...
در س��ال 1979 نيز آذربايجان ب��ه قيام عليه رژيم دس��ت زد و تحت 
رهبری حزب خلق مسلمان آذربايجان موفق به تشكيل حكومت تقريباً 
خودمختار گرديد ]؟! اين ادعا واقعاً حماقت آشكار و كاملی است[ ولی 
اين بار نيز نظاميان جمهوری اسامی توانستند به زور اسلحه حق تعيين 

سرنوشت آذربايجان را پايمال نمايند. 
ش��مار جمعيت آذربايجان جنوبی توسط س��ازمان آمار رژيم تهران 
تحريف مي گ��ردد. رژيم، جمعيت ملل غير ف��ارس را محدودتر و كمتر 
از رقم واقعی نش��ان مي دهد. ولی حقايق تاريخ��ی ثابت مي كند كه در 
حال حاضر بيش از نيمی از اهالی ايران را تورك ها تش��كيل مي دهند. 
آذربايجاني ه��ا 32-30 ميلي��ون نفر مي باش��ند. بيش��ترين جمعيت 
آذربايجانی در تهران سكنی گزيده است و تقريباً نيمی از جمعيت تهران 

را تورك های آذربايجان تشكيل مي دهند. 
آذربايجان جنوبی عبارت است از: استان همدان، استان زنجان، استان 
آذربايجان شرقی، استان آذربايجان غربی، استان اردبيل، استان قزوين، 
ساوه، آستارا و كرج. نقشه های جغرافيايی آذربايجان در قسمت »نقشه« 

نشان داده شده است.2
تش��كيات پوس��يده گاموح پرچمی برای آذربايجان مورد ادعای خود ترسيم نموده 
كه در آن از نماد ماه و س��تاره )مانند پرچم جمهوری آذربايجان( اس��تفاده شده است. 

1. آسيمياسيون در لغت به معنای متشابه سازی اس��ت و در علوم انسانی پروسه ای است كه موجب مستحيل 
شدن افراد يا گروه های قومی متفاوت در فرهنگ حاكم جامعه می شود. آسيمياسيون در واقع شديدترين حالت 
فرهنگ پذيری است و ممكن است از طريق اعمال زور يا داوطلبانه انجام گيرد. تغيير هدف دار زمانی اتفاق می افتد 

كه يك گروه، سلطه بر ديگری را از طريق اشغال نظامی يا كنترل سياسی برقرار كند. 
2 .http://archive.is/K7to



11
1

)2
ن )

يرا
 از ا

ان
يج

ربا
 آذ

زيه
 تج

وم
ن ش

ديا
منا

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

همچنين اين تش��كيات اقدام به پخش نقش��ه آذربايجان كرده كه كرانه های جنوبی 
آن تا تهران را نيز دربرمی گيرد! گام��وح در توضيح اهداف و آرمان های خويش كه ضلع 
اصلی آن تجزيه آذربايجان از ايران و پيوستن به جمهوری آذربايجان است، تحت عنوان 
»مختصری درباره حركت بي��داری ملی آذربايجان جنوبی يا حرك��ت ملی آذربايجان 

جنوبی )GAMOH(« چنين می نويسد:
در قرنی كه گذش��ت آذربايجان جنوبی شاهد چندين حركت ملی در 
جهت احقاق »حق تعيين سرنوش��ت ملی« خود ب��ود. حركت انقابی 
مشروطيت )1911-1905( به رهبری س��تارخان، قيام فرقه دمكرات 
آذربايجان به رهبری ش��يخ محمد خيابان��ی )1920-1917(، نهضت 
انقابی 21آذر به رهبری سيد محمد جعفر پيشه وری )1945-1946(، 
]نام كوچك پيشه وری، جعفر بود نه محمدجعفر![ حركت ملی مذهبی 
خلق مسلمان به رهبری آيت اهلل شريعتمداری )1979(. شوونيسم فارس 
در مقابله با حركات ملی فوق كه انسانی ترين و ابتدايی ترين خواسته های 
ملت ترك آذربايجان را مطرح می نمود، با خشن ترين اشكال به مقابله 
برخواست ]برخاست![. هر بار با كشتارهای وحشيانه، تبعيدهای گسترده 
و زندان و ش��كنجه صباحی ديگر بر استعمار و اس��تثمار خويش ادامه 
داد... چنين شرايط دشوار كه به ظاهر همه چيز بر وفق شوونيسم حاكم 
می چرخيد در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسامی در ايران در 
اواخر سال 1995 و اوايل 1996 پديده جديد در عرصه سياسی ايران به 

نام حركت ملی آذربايجان جنوبی به معادالت سياسی اضافه می گردد.
حركت اخير ملی آذربايجان جنوبی از سال 1991 به صورت تحركات 
ملی گرايانه گروهی در دانشگاه ها و مراكز علمی، فرهنگی و از سال 1995 
به صورت يك حركت عمومی تحت عنوان حركت ملی آذربايجان جنوبی 
آغاز به فعاليت نمود. ش��ركت دكتر محمودعلی چهرگانی در انتخابات 
دوره پنجم مجلس )1996-1995( و علی رغم حمايت مردم تبريز )600 
هزار نفر رأی( از كانديدای واقعی خويش كه دردهای تاريخی ملت ترك 
آذربايجان را به زبان می آورد، با ممانعت و تقلب و ضرب و شتم و زندان 
رژيم شوونيستی حاكم روبه رو ش��د. وقتی نماينده واقعی آذربايجان از 
امكان بلندگوی مجلس محروم شد به شكل طبيعی اين مبارزه، به كوچه 
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و خيابان ها كشانده ش��د و در مدت زمانی كوتاه حركت ملی آذربايجان 
جنوبی به رهبری دكت��ر محمودعلی چهرگانی در ش��هرهای مختلف 
آذربايجان به شكل وسيعی گس��ترش يافت و بدنه جوان و دانشجويی 
حركت ملی، نويدگر آينده روش��نی از رشد شعور ملی مردم آذربايجان 

در آينده نزديك شد. 
حركت مل��ی امروز در مرحله بي��داري اس��ت و GAMOH با توجه به 
مرحله بي��داری تاكتيك های خود را در جهت هدف اس��تراتژيك خود 
يعنی حق تعيين سرنوشت ملی پيش می برد، لذا كلمه »اويانيش« يعنی 

بيداری را در اين مرحله به كار می برد.1

تشکيل ايرانستان! 
در ادامه مقاله ذكر ش��ده با اش��اره به اينك��ه »آذربايجان با معاهده های گلس��تان و 
تركمانچای به دو نيمه تقسيم شده و نيمه ش��مالی وطنمان امروز مستقل است و نيمه 
جنوبی وطنمان تحت استعمار شوونيست ها است«، نويسنده خواستار تقسيم ايران بر 

اساس اقوام و ملل ساكن شده و می نويسد: 
حق تعيين سرنوشت ملی از كانال دولت مداری در آذربايجان جنوبی 
می گذرد و می تواند به ش��كل مشترك و متس��اوی الحقوق با دول ملل 
ساكن در ايران پيش رود. دولت تمركزگرای كنونی در ايران كه حافظ 
منافع ملت فارس در ايران هس��ت، آن گونه كه در 80 سال اخير ثابت 
شده است، تنها با ديكتاتوری خشن می خواهد اكثريت ملل غير فارس را 
آسيميله )ذوب كردن ملی اقوام ساكن در ايران در قوم فارس( كنند. لذا 
پايه حكومتشان شوونيستی بوده است. جناحين رژيم در اشكال مختلف 

كثيرالمله بودن ايران را به رسميت نمي شناسند.
از نظ��ر گاموح )GAMOH( تنها ب��ا تكيه به قوانين كنوانس��يون های 
حقوق بشری و به ش��رط دمكراسی اس��ت كه می توان بين شش ملت 

1. سايت اينترنتی گاموح: www.arshiv.gamoh.info/farsi/about_farsi.html، مختصری درباره حركت 
بيداری ملی آذربايجان جنوبی يا حركت ملی آذربايجان جنوبی )GAMOH(، بازديد مرداد 1391. 
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ساكن در ايران: ترك، فارس، كرد، عرب، بلوچ و تركمن به شكل فدرال1 و 
كنفدرال2 و بر مبنای حقوق متساوی به همزيستی دمكراتيك بر مبنای 
قوانين جهانی دس��ت يافت و در صورت عدم قبول شكل دول مشترك 
كه از طرف نمايندگان سياس��ی ملت فارس می تواند زير س��ؤال برود و 
اين سياس��يون چه در حاكميت چه در اپوزيس��يون باعث تجزيه ايران 
گردند، طبيعتاً حق تشكيل دولت مستقل ]مانند آذربايجان، كردستان، 
تركمنستان، عربستان، بلوچس��تان و... با تجزيه كامل ايران![ نيز حق 
طبيعی شناخته شده در كنوانسيون های جهانی حقوق بشر می باشد.3 

ايدئولوژی، حدود و پرچم ادعايی
گاموح اس��اس ايدئولوژی خود را بر پايه س��ه اصل: تورك چول��وك، معاصر چيليك، 

اؤزگورلوك نهاده و در توضيح آنها می نويسد: 
1. ملی گرايی ]تركی[ بر پايه تساوی حقوق با ملل ديگر 

2. نوگرايی و نوانديشی و دمكراسی )معاصر بودن(
3. آزادي انديشی و سكوالريسم ]جدايی دين از دولت[ 

گاموح )GAMOH( به برابری حقوقی زن و مرد اعتقاد دارد و دين را امر 
خصوصی می داند و طرفدار جدايی دين از سياست می باشد.4

رهبران ش��يرين عقل تش��كيات گاموح در رؤياهای ماليخولياي��ی خويش، مرزهای 
سياسی ايران با ديگر كشورها و نيز تقسيمات اداری- سياسی بين استان ها را نپذيرفته 
و با تعيين پرچم و رسم نقشه از آذربايجان مورد ادعای خود، تشكيل كشوری مستقل از 
رود ارس تا تهران را می خواهند! در ادامه مطلب »مختصری درباره حركت بيداری ملی 

1. فدراليسم از ريشه التين فئودوس foedus يا foederation به معنای اتحاد يا قرارداد يا توافق و پيمان، يك 
مفهوم سياسی اس��ت كه در آن گروهی از واحدها )اياالت، استان ها، كش��ورها و...( با يكديگر متعهد شده اند و به 
نمايندگی از آنها يك حكومت مركزی وجود دارد. اصطاح فدراليسم همچنين برای توصيف يك سيستم حكومتی 
به كار می رود كه در آن حق حاكميت، مطابق قانون اساسی بين يك قدرت حكومت مركزی و واحدهای سياسی 

تشكيل دهنده آن )مانند ايالت ها يا استان ها( تقسيم شده  است.
2. كنفدراسيون به فرانسوی )Confédération( اتحاديه ای مركب از چند ايالت خودمختار يا كشور است كه 
با حفظ حاكميت خود برای نيل به اهداف مشترك، امور سياست خارجی و دفاعی را در يكی از ايالت ها يا كشورها 
متمركز می كنند. كنفدراس��يون بر خاف فدراس��يون، دارای يك قدرت مركزی نيس��ت كه بر شهروندان همه 

دولت های متحد فرمانروا باشد. 
3 .http://archive.gamoh.is/K7to

4. همان.
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آذربايجان جنوبی« آمده است: 
مرزهای استعمارس��اخته و تحميلی امروز بين ملل س��اكن در ايران 
قابليت قانونی ندارد. تغييرات جبری سال های اخير، كوچ های اجباری 
و تغييرات آگاهانه سياس��ی در جهت مقاصد شونيس��تی معين بعد از 
حاكميت رژيم پهلوی قانونی ش��مرده نمی ش��ود. حدود سياسی اين 
مرزهای جغرافيايی با توجه به مرزهای قبل از حاكميت رژيم پهلوی و 
نيز با توجه به قوانين بين الملل��ی در فضايی دمكراتيك بين نمايندگان 

سياسی ملل ساكن در ايران قابل حل می باشد. 
تعريف گام��وح از آذربايجان جنوبی: اساس��اً اس��تان های آذربايجان 
شرقی، غربی، اردبيل با احتساب انزلی و آس��تارا و شهرستانه و قصبات 
تورك نش��ينی مثل هش��تپر، اس��تان زنجان، اس��تان همدان )بخش 

تورك نشين(، قزوين، ساوه... می باشد. 

پرچم آذربايجان جنوبی: موجوديت هر ملتی با س��مبل های سياسی 
آن ملت در جهان شناخته می شود. در اين رابطه از طرف رهبری گاموح 
پرچم معينی به مثابه س��مبل سياس��ی حركت ملی تقديم ملت ترك 
آذربايجان در ايران شده است. اين پرچم نزديكی بسياری با پرچم دولت 
مس��تقل آذربايجان ش��مالی دارد كه برای اولين بار در سال 2003 با 

نقشه طراحی شده گاموح برای آذربايجان ادعايی خود
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دستان تنومند حركت ملی آذربايجان 
جنوبی در قلعه بابك به اهتزاز درآمد 
و بعد از آن توسط فعالين حركت ملی 
بيداری آذربايج��ان جنوبی در داخل 
و خارج از كش��ور به مثابه سمبل ملی 
سياسی- پرچم ملی آذربايجان جنوبی 

استفاده می شود.1 
در ادامه مطلب با اشاره به ديدارهای 
چهرگانی با س��ران اح��زاب و برخی 
مقامات سياسی كشورهای خارجی از 

جمله امريكا ادعا شده است كه: 
وجود آذربايجان جنوبی و معضات 
آن هرگ��ز ت��ا اي��ن ح��د در مجامع 
بين المللی مطرح نشده بود. برای اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان 
جنوبی امكان ديدار با والتر شويمر دبير كل شورای مركزی اتحاديه اروپا 
را يافت و نيز برای اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان جنوبی با سران 
عالی رتبه امريكا در كاخ س��فيد ماقات كرد. در سايه اين فعاليت های 
گسترده و فشرده امروز تشكيات GAMOH از طرف كميسيون حقوق 
بشر سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است. از طرف پارلمان 
شورای اروپا طبق سند شماره 9710 در سايت اينترنتی اين پارلمان از 
حقوق ملی30 مليون آذربايجانی در ايران دفاع شده است. اين سند از 
طرف كشورهای بلژيك، مجارستان، اسپانيا، لهستان، ليتوانی، تركيه، 

اوكرائين و ديگر كشورهای عضو امضاء شده است. 
باالخره در گردهمايی احزاب دمكرات ملی دنيا در اس��تراليا بيانيه و 
خواس��ته های حركت بيداری ملی آذربايجان جنوبی )گاموح( در بين 
احزاب فوق منتش��ر شد. احزاب ش��ركت كننده در مجمع فوق دقت به 
خصوصی به اين بيانيه نشان داده و سند مزبور را از طرف منشی اجاس 
به دفاتر مركزی احزاب عضو ارسال كرده تا احزاب مزبور در پارلمان های 

1. همان.

پرچم طراحي شده براي آذربايجان جنوبي! توسط 
گاموح- مثلث باال به رنگ آبي، مثلث پايين به رنگ 

سبز و زمينه ماه و ستاره به رنگ قرمز



مقاالت
116

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

ممالك خويش وضعيت حركت ملی در آذربايجان جنوبی و وضع حقوق 
بشر را به طور جدی تری دنبال كنند.1

نقشه طراحی ش��ده ادعايی گاموح از آذربايجان در هماهنگی كامل با اهداف استعمار 
پير يعنی انگلستان برای ايجاد جنگ قومی و تجزيه طلبی در ايران قرار دارد. چنان كه 
بی بی سی در نقشه های طراحی ش��ده خود، منطقه آذربايجان تا تهران را منطقه آذری 
معرفی كرده و اين ادعا مورد استفاده گاموح و ديگر تجزيه طلبان آذربايجان قرار گرفته 

است. يكی از نقشه های بی بی سی را در اينجا ماحظه می كنيد:

تشکيالت خارج از کشور
گاموح پيرامون تشكيات خود در خارج از كشور و »راديو صدای آذربايجان جنوبی« 
كه فرستنده آن در باكو مس��تقر بوده و با كمك های رژيم اسام س��تيز الهام علی اوف 

فعاليت می كرد، نوشته است: 
تشكيات خارج از كشور )GAMOH(: نزديك يك سال پيش به ابتكار 
دكتر محمود چهرگانی شعبات )GAMOH( در خارج از كشور تشكيل 
شد و امروز 24 شعبه در شهرهای مختلف توس��ط آذربايجانيان مقيم 
خارج به وجود آمده است. مسافرت خارج از كش��ور دكتر محمودعلی 

1. همان.
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چهرگانی اين ام��كان را به فعالين آذربايجانی در خارج از كش��ور داد تا 
بيشتر در حول و حوش تحوالت ملی سياسی در آذربايجان جنوبی قرار 

گيرند.
راديو ص��دای آذربايج��ان جنوبی GASR: تأس��يس رادي��و صدای 
آذربايجان جنوبی )گونئی آذربايجان سسی راديوسو( در ژانويه 2003 از 
اهميت ويژه ای برخوردار است. 57 سال بعد از بسته شدن صدای مستقل 
آذربايجان در تبريز در زمان حاكميت فرقه دمكراتيك آذربايجان، گاموح 
در خارج موفق ش��د برای اولين بار راديوی مس��تقل و ملی آذربايجان 
جنوبی را به داخل پخش كند. اين راديو ب��ه غير از آذربايجان جنوبی و 
ش��مالی در نقاط مختلف ايران از جمله تركمنستان ايران و مناطقی از 
تركيه نيز در طول موج 31 متر هر روز بين ساعت 20 تا 20/30 دقيقه 
www. به وقت تبريز شنيده ش��د. در خارج از كشور نيز هر روز از سايت

cehreganli.com تا اول ژانويه2004 پخش گرديد... 

ما از نيروهای دمكراتيك و از تشكل های مدافع حقوق بشر و از كشورهای 
دمكراتيك جهانی انتظ��ار داريم كه در مبارزه ب��رای احقاق حق تعيين 
سرنوشت ملی آذربايجان جنوبی در كنار حركت بيداری ملی آذربايجان 

جنوبی )GAMOH( به رهبری دكتر محمودعلی چهرگانی باشند.1 

جدايی آذربايجان با حق تعيين سرنوشت!
گاموح در مرامنامه منتشرشده اش خواستار »حق تعيين سرنوشت« شده و در توضيح 

آن جدايی از ايران و تشكيل كشوری مستقل را چنين ارايه داده است:
حركت بي��داري مل��ي آذربايجان جنوبي ب��ر اس��اس قطعنامه هاي 
Des ،1966/16/Des/1948/15 و كنوانس��يون حقوق بش��ر و حقوق 

بين الملل، در جهت »حق تعيين سرنوش��ت« ملت آذربايجان جنوبي 
مبارزه مي كند و اين مبارزه را بر اس��اس س��ه انديش��ه »ترك گرايي، 
عصري بودن، آزادي عقيده و بيان« سامان مي دهد و با به دست آوردن 
حمايت ملت آذربايجان، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و همچنين 
آذربايجاني هاي مهاجر در كش��ورهاي ديگر روز به روز شكوفاتر شده و 

1. همان.
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قدرتمند مي گردد. 
در قطعنامه Des /1950/24 شماره 421 مجمع عمومي سازمان ملل 
حق تعيين سرنوشت ملت ها به عنوان يكي از مباني اساسي حقوق بشر 
به رسميت شناخته شده اس��ت. همچنين بر اساس اصل »حق تعيين 
سرنوشت« كسب استقال ملل در قطعنامه 1960 حقوق بين الملل و 
ديگر اسناد مورد تأكيد قرار گرفته است... وجه نخست اصل »حق تعيين 

سرنوشت« شامل موارد زير است: 
الف. جدايي و تشكيل دولت مستقل. 

ب. جدايي به قصد اتحاد با يك كش��ور ديگر ]يعنی اتحاد با جمهوری 
آذربايجان![

ج. تشكيل دولت خودمختار در چهارچوب فدراسيون با ملت هاي ديگر.
وجه دوم اصل »حق تعيين سرنوشت« شامل موارد زير است:

الف. تعيين تشكيات اجتماعي و دولتي مناسب 
ب. حاكميت بر ثروت هاي طبيعي و ملي

ج. لحاظ مسائلي مانند دين، فرهنگ و ساير مسائل حوزه شخصي.
در صورت ايجاد شرايط ناامني، سازمان ملل بر اساس تصميم شوراي 
امنيت موظف به حمايت از ملتي است كه خواهان تعيين سرنوشت خود 

مي باشد.1

روشنگری درباره ادعاهای بی اساس گاموح
سران تشكيات گاموح به قدری دروغ می بافند و شبهه می پاشند كه پاسخ به آنها در 
يك مقاله ميسر نيست. با اين حال طی بررسی برخی از مهم ترين آنها به يقين می رسيم 
كه نويسندگان گاموح، هم بی س��وادند و هم صاحب مرض و غرض و البته مزدور! تاريخ 

واقعی بسياری از ادعاهای آنان در مورد آذربايجان را رد می كند:
1. در طول تاريخ ايران هيچ گاه آذربايجان مستقل در قالب كشوری جدا از ايران وجود 
نداشت. آذربايجان همواره يكی از بنيان های اصلی كشور ايران و در برخی مواقع حافظ 

كل ايران بوده است.2

1. همان، توضيح مرامنامه گاموح. 
2. در اين مورد رك: اصغر حيدری، طوفان در آذربايجان، تبريز، احرار، 1381. 
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2. در دوره قاجار گر چه تبريز وليعهدنشين و آذربايجان توسط وليعهد اداره می شد، 
اما هم آذربايجان و هم ديگر ايالت های ايران تحت حكومت ش��اه قاجار ساكن پايتخت 

قرار داشت. 
3. ادعای اينكه آذربايجان تا تهران و همدان را شامل می شد، فاقد شواهد و داليل متقن 

تاريخی و جغرافيايی است.
4. اگر قرار است كه اعضای جدا شده به پيكر برگردند و با آن يكی شوند، آيا جمهوری 
آذربايجان و ديگر جمهوری های قفقاز بايد به كدام سرزمين ملحق شوند؟! آيا حق تعيين 
سرنوشت و به دنبال آن حق الحاق به ديگر كشورها فقط برای جدايی آذربايجان از ايران 
كاربرد دارد يا اينكه اقوام غير آذری در جمه��وری آذربايجان و غير ارمنی در جمهوری 
ارمنستان و غير گرجی در جمهوری گرجستان نيز بايد از اين حق برخوردار باشند؟ از 
طرف ديگر با اين همه سم پراكنی، تبليغات، حزب تراش��ی، استفاده از دالرهای كثيف 
امريكايی و... چرا هنوز مردم آذربايجان ايران به ندای شوم جغدهای تجزيه طلب گوش 

نمی كنند؟! مگر آزموده را چند بار آزمودن خطاست؟ 
5. به هيچ وجه حكومت فرقه دمكرات پيش��ه وری برخاسته از متن مردم آذربايجان و 

نخستين ديدار آيت اهلل ملكوتی و حيدر علی اف در اواس��ط دهه 1370 و پس از فروپاشی 
شوروی در تبريز

آيت اهلل ملكوتی ام��ام جمعه وقت تبريز در دي��دار با حيدر علی اف كه به تازگی به مس��ند 
رياست جمهوری رس��يده بود، به وی گفت: مراقب باشيد اكنون كه از دام استكبار )شوروی( 

خاص شده ايد در دام استكبار ديگر )امريكا( گرفتار نشويد
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برآمده از نياز و ضرورت تاريخی نبود، بلكه تشكياتی تحميلی از سوی استالين محسوب 
می شد.1 به قدری داليل و اسناد در اين زمينه موجود است و در كتاب های تاريخی ذكر 
شده كه لزومی به تكرار نيست. فقط اين نكته اصلی ذكر می شود كه با نقش اساسی ايران 
در پيروزی متفقي��ن در جنگ جهانی دوم، حداقل حقوق م��ردم ايران، ايجاد حكومت 
جمهوری و به رس��ميت ش��ناختن آن توس��ط فاتحان جنگ بود نه اينكه از زير ظلم و 
ستم رضاخان قزاق رها شوند و با دسيسه انگل اِس��تان به زير ستم پهلوی دوم بروند و 

مجنون هايی چون پيشه وری در آذربايجان سربرآورند!
6. تشكيات حزب خلق مسلمان2 در اولين سال پيروزی انقاب نيز نه حركتی مردمی 
بود، نه قيامی شرعی! بلكه هوس های رياس��ت طلبی آيت اهلل شريعتمداری3 كه به مقام 

1. در اين مورد نوشته ها و گفتارهای فراوانی وجود دارد. از جمله رك: توضيحات نگارنده در مستند تلويزيونی 
»فرقه استالين« پخش شده از شبكه 4 س��يما مورخ 24دی 1393 ساعت 20:30. اين مس��تند از اينترنت قابل 
دريافت اس��ت. همچنين زوايای گوناگون فرقه دمكرات آذربايجان را در كتاب: تشكيل، فعاليت و فروپاشی فرقه 
دمكرات آذربايجان نگاشته ام كه توسط مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر در نمايشگاه كتاب تهران )ارديبهشت 96( 
ارايه خواهد گرديد. زوايای ديگری از فعاليت و جنايات فرقه دمكرات در شهرستان سراب استان آذربايجان شرقی 
در كتاب فرقه دمكرات در سراب كه كار مش��ترك نگارنده و آقای رحيم نيكبخت است و توسط كتابخانه و مركز 

اسناد مجلس شورای اسامی منتشر گشته، ارايه شده است. 
2. برای توضيح درباره حزب خلق مسلمان و فعاليت هايش در آذربايجان رك: اصغر حيدری، حزب خلق مسلمان 

از ظهور تا سقوط، تهران، كيهان، ج1، 1387، ج2، 1388. 
3. مهدی مجتهدی در معرفی آيت اهلل شريعتمداری می نويسد: »سيد محمدكاظم شريعتمداری متولد 15دی 1284 
تبريز. جد وی آقا سيد محمد در سال 1270 قمری از بروجرد به تبريز مهاجرت و ازدواج كرد و سيد حسن پدر سيد كاظم 
حاصل اين ازدواج بود. آقا سيد حسن از علمای فاضل عصر خويش بود كه در سال 1332 شمسی در تبريز وفات كرد. 
سيد كاظم تحصياتش را در علوم دينی در تبريز آغاز كرد. پس از اتمام دروس سطح، دو سال در درس خارج ميرزا صادق 
تبريزی و ميرزا ابوالحسن انگجی كه از علمای معروف تبريز بودند، شركت نمود و در سال 1303 شمسی برای ادامه تحصيل 
به حوزه علميه قم رفت و دوره خارج فقه و اصول را در نزد آيت اهلل عبدالكريم حائری يزدی آموخت. بعد از مدتی به نجف 
اشرف مشرف شد و از محضر آيات نائينی، آقا ضياء عراقی و آقا سيد ابوالحسن اصفهانی كسب معلومات نمود و سپس به 
تبريز بازگشت و به تدريس و تبليغ امور شرعی پرداخت. در بين علمای تبريز مقام بلندی دارد و نماز جماعتش پرشكوه و 
پررونق است.« مهدی مجتهدی، رجال آذربايجان در عصر مشروطيت، ص172 و همچنين: محمدشريف رازی، گنجينه 
دانشمندان، تهران، كتابفروشی اساميه، 1352، ج2، ص14. پس از آزادی آذربايجان از سيطره فرقه دمكرات و سفر شاه 
به آنجا در سال 1326 ارتباط وی با رژيم پهلوی آغاز و با انتقال او به تهران و قم تحكيم يافت. بر طبق اسناد ساواك، رژيم 
پهلوی در تحكيم مرجعيت وی و گسترش آن بسيار كوشيد و مبالغ هنگفتی خرج نمود. با آغاز انقاب اسامی توسط 
مرحوم امام خمينی، ابتدا با آن همراه گرديد اما از خرداد 1342 در هماهنگی با رژيم پهلوی در مقابل انقاب اسامی 
ايستاد. شريعتمداری پس از پيروزی انقاب اسامی ايران، با اختيارات ولی فقيه در اصل 110 قانون اساسی مخالفت كرد 
و در سال 1358 با ايجاد و حمايت از حزب خلق مسلمان اوضاع آذربايجان را ناامن نمود. پس از شكست فتنه اين حزب، 
وی به همكاری با صادق قطب زاده برای كودتای عليه انقاب و بمب گذاری در خانه امام خمينی پرداخت و تمام آبرو و 
اعتبار خود را بر باد داد. در هشتم ارديبهشت ماه سال 1361 توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم از مرجعيت عزل شد. 
عاقبت در غروب پنج شنبه 14فروردين 1365 در بيمارستان مهراد تهران بر اثر سرطان و نارسايی كليه درگذشت و در 
گورستان ابوحسين قم دفن گرديد. برای مطالعه بيشتر پيرامون فعاليت های او از 1324 تا 1357 رك: اصغر حيدری، 
آيت اهلل شريعتمداری به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1388. برای مطالعه نقش وی در ايجاد حزب 

خلق مسلمان و فتنه گری های اين حزب رك: اصغر حيدری، حزب خلق مسلمان از ظهور تا سقوط، همان. 
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واليت فقيه چشم دوخته بود )دو واليت فقيه در يك مملكت يا واليت فقيه هايی به عدد 
استان ها!!( با كمك های مالی سرمايه داران ضد انقاب و سفارت امريكا در تهران و آرزوی 
خام پسرش حسن شريعتمداری در رسيدن به رياست جمهوری كشور و حداقل ايجاد 
حكومت خودمختار )و بيشتر از خودمختار!( در آذربايجان و... آذربايجان و به ويژه تبريز 
را برای چند ماه دچار اغتش��اش نمود. از س��وی ديگر برخاف نوشته شيرين عقل های 
گاموح، حزب خلق نامسلمان نه تنها موفق به ايجاد حكومت و حتی نيمچه حاكميتی در 
آذربايجان و تبريز نشد، بلكه نتوانس��ت بر تمامی شهر تبريز مسلط شود و نقاط اشغالی 
مانند راديو و تلويزيون را بيشتر از چند روز نگاه دارد! در اينجا به ارايه چند مورد از اسناد 
مربوط به آيت اهلل شريعتمداری و حزب خلق مسلمان بسنده می شود. اميد است در آينده 

اسناد بيشتری را در كتاب »حزب خلق مسلمان به روايت اسناد« ارايه نماييم. 
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نظر صريح و قابل دقت سيد صادق شريعتمداری برادر آيت اهلل شريعتمداری در مورد عضويت او در 
ساواك و سوءاستفاده های مالی وی از پول های مؤمنين
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اعتقاد آيت اهلل شريعتمداری به حق تشكيل حكومت توسط روحانيون )واليت فقيه( در سال 
1348 و مخالفت با واليت فقيه در سال 1358! دوگانگی حرف با عمل آن هم از سوی مرجع تقليد 

مؤسس و حامی حزب خلق مسلمان!
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اعام خشم حزب خلق مسلمان از حادثه مشكوك كشته شدن محافظ بيت آيت اهلل شريعتمداری 
با عنوان: رهبر عاليقدر انقاب حضرت آيت اهلل العظمی شريعتمداری! در نظر حزب مذكور رهبر 

واليت فقيه در كشور فقط آيت اهلل شريعتمداری بود!!
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نظر آيت اهلل شريعتمداری درباره مطرود و محكوم بودن مخالفان جمهوری اسامی در سال 1358. 
اما قول و عمل او در تناقض شديد با هم بود و ماه ها از فتنه حزب خلق مسلمان پشتيبانی كرد و 

مسئوليت جنايت های آن را بر عهده گرفت تا چه پاسخی در محضر الهی داشته باشد!
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به يقين مجنون هايی چون نويسندگان گاموح كه در سال 1358 وجود نداشتند )متولد 
نشده بودند( يا هنوز شير مادر می خوردند و مادرانشان آنها را تطهير می كردند! بايد از 
كسانی كه در سال 1358 در آذربايجان و تبريز ساكن بودند )تعداد فراوانی هنوز در قيد 
حيات اند( قضايا و حدود فعاليت و موفقيت »حزب خلق نامسلمان« را می پرسيدند تا با 

پرت و پاگويی مضحكه ديگران نشوند! 
از اهداف پليد »حزب خلق نامسلمان« سوق كشور به جنگ داخلی بود. آقای مهدی 
دمش��قی مس��ئول وقت عمليات كميته مرك��زی تبريز در خاطرات منتشرنش��ده اش 

می گويد: 
پس از اشغال پايگاه هوايي توسط حزب خلق مسلمان، عوامل نفوذي 
ما در حزب اطاع دادند: »حزب درصدد جذب يا دس��تگيري خلبانان 
است تا بتواند هواپيماهاي جنگي پايگاه را به پرواز درآورده براي اهداف 
خاص خود اس��تفاده كند.« البته در اين صورت فتنه حزب ابعاد بسيار 
خطرناك تر و با تلفات س��نگين تري مي يافت. گوي��ا در تهران تصميم 
گرفته ش��ده بود در صورتي كه حزب توان اس��تفاده از امكانات نظامي 
پايگاه به ويژه هواپيماهاي جنگي را به دس��ت آورد، جهت جلوگيري از 
شعله ور شدن جنگ داخلي، مجموعه پايگاه بمباران شده و هواپيماهاي 

جنگي از بين بروند. البته خدا رحم كرد و كار به آنجا نكشيد.1

1. خاطرات آقای مهدی دمشقی توسط نگارنده ثبت و نگارش يافته و در بهمن 1394به صورت كتاب آماده چاپ 
در اختيارشان قرار داده شده است. 
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درخواست فشنگ از ژاندارمری توسط يوسف حكم آبادی از نمايندگان اصلی آيت اهلل شريعتمداری 
در تبريز و از سران حزب خلق مسلمان. او از حمله عناصر مسلح مخالف )سپاه و كميته های انقاب 

امام خمينی( به شدت نگران بود!
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اعام بخشی از ساح و مهماتی كه از پادگان ارتش در مراغه تحويل نماينده كميته های تحت امر 
حزب خلق مسلمان داده شده است. مير حميد قريشی طبق پرونده قضايی در دادگستری تبريز، 

پس از سركوب فتنه خلق مسلمان دستگير و زندانی شد.
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خلع ساح نيروهای كميته انقاب توسط اعضای حزب خلق مسلمان در تبريز 1358
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تظاهرات حزب خلق مسلمان و اعضای مسلح آن در تبريز 1358

اعضای مسلح حزب خلق مسلمان در زير تصوير غضبناك رهبرشان!
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اعضای حزب خلق مسلمان عكس های حضرت امام را پاره می كنند!

اعضای مسلح حزب خلق مسلمان در خدمت رهبرشان!
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نامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره خلع شريعتمداری از مرجعيت
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واقعيت اين اس��ت كه خود مردم تبري��ز و آذربايجان به مقابله با چماق به دس��تان و 
قداره بندهای »حزب خلق نامسلمان« پرداخته و طومارشان را در هم پيچيدند. 

راستی اگر حكومت پيشه وری )همچون تشكيات »حزب خلق نامسلمان«( برآمده 
از خواس��ت تاريخی مردم آذربايجان بود، چ��را مردم از آن دفاع نكردند، خودش��ان به 
مخالفت با آن حكومت پوشالی برخاستند و پيش از ورود نيروهای تهران به نبرد با آنان 
پرداختند؟! اين تناقض چگونه بايد حل شود؟ به اين تلگراف بسيار مهم قوام السلطنه به 
مظفر فيروز سفير وقت ايران در مسكو كه خبر از قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات در 

21 آذر 1325 می دهد دقت فرماييد: 
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تلگراف قوام به مظفر فيروز در مورد درگيری نظامی در قافانكوه، آزادی ميانه و دستور پيشروی 
نيروها به تبريز، قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها 

)ص1(
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تلگراف قوام به مظفر فيروز در مورد درگيری نظامی در قافانكوه، آزادی ميانه و دستور پيشروی 
نيروها به تبريز، قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها 

)ص2(
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تلگراف قوام به مظفر فيروز در مورد درگيری نظامی در قافانكوه، آزادی ميانه و دستور پيشروی 
نيروها به تبريز، قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها 

)ص3(
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تقس��يم و تشكيل اس��تان ها بر اس��اس تعداد نفوس و رفع مش��كات اداری و امكان 
رسيدگی بيش��تر و بهتر بر طبق قوانين خاص خود در جمهوری اسامی صورت گرفته 
اس��ت نه برای تضعيف قوم ترك )آذری( يا كرد يا... اگر چنين منطقی بود، چرا مناطق 
فارس نشين به استان های متعدد تقسيم شده است؟! آيا می خواستند آنها را هم ضعيف 
نمايند؟ از سوی ديگر تقسيم بندی به اس��تان ها و حتی بخش ها مانعی در تاش برای 
رس��يدن به اهداف و آرمان های ملی و حتی قومی نيس��تند. مگر نه اين است كه تفكر 
و انديشه محصور در مرزهای جغرافيايی نيس��ت؟ نمونه عالی اين امر فراگيری انقاب 
اسامی در چهار گوشه ايران و پذيرش رهبری حضرت امام)ره( از سوی تمام قوميت ها 

و مردم بخش های متعدد كشور بود. آيا از اين حقايق غافل اند؟

داده های آماری درباره تعداد ترک زبانان )آذری های( ايران
بر خاف ادعای داكيان و گاموحيان! برآوردهای آماری به وضوح نش��ان می دهند كه 
اكثريت مردم ايران را ايرانيان ترك زبان تش��كيل نمی دهند، بلكه اكثريت عددی از آن 
ايرانيان پارسی گوی است. بنابر گزارش كتابخانه سازمان سيا، درصد گروه های قومی در 

تصوير استالين و لنين باالی سر هيئت دولت فرقه دمكرات!
پيشه وری در وسط نشسته است.
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ايران چنين است: فارس ها 61درصد، آذربايجانی ها 16درصد، كردها 10درصد، گيلك ها 
و مازندرانی ها 7درصد، لره��ا 6درصد، بلوچ ها 2درصد، عرب ه��ا 2 درصد، تركمن ها و 

قشقايی ها 2درصد و ديگران 2درصد. 

درصد قوميت ها و زبان های ايران از كتابخانه سازمان سيا

تقسيم آذربايجان به شرقی و غربی؛ از اسناد كتابخانه ملی
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طبق همين گزارش، درصد زبان های موجود در ايران عبارت اند از: فارسی 53درصد، 
تركی با گويش های متفاوت 18درصد، كردی 10درصد، گيلكی و مازندرانی 7درصد، 

لری 6درصد، بلوچی 2درصد، عربی 2درصد و ديگر زبان ها 2درصد.1 
بنابر برآورد ديگری از كنگره امريكا، 65درصد از ساكنان ايران به زبان فارسی، 16درصد 
به زبان تركی آذربايجانی، 7درصد به زبان كردی، 6درصد به زبان لری، 2درصد به زبان 
عربی، 2درصد به زبان بلوچی، 1درص��د به زبان تركمنی، 1درصد به زبان قش��قايی و 
س��اير زبان های تركی و كمتر از 1درصد نيز به زبان های ارمنی، آشوری، گرجی و ديگر 

زبان های غير فارسی و غير تركی سخن می گويند.2
اين داده های آماری از اين لحاظ اهميت دارند كه توسط دو نهاد مهم و حساس اياالت 
متحده امريكا كه بی شك پش��ت و پناه تمام تجزيه طلبان ايرانی است و اين عروسكان 
خيمه شب بازی با نخ های كشور مذكور به دوران! در می آيند، ارايه شده است و دست به 

اصطاح آقايان »شوونيسم فارس« در ارايه آمار دخالت ندارد.
بر پايه گزارش صندوق جمعيت ملل متحد نيز جمعيت ايران از فارس ها )51درصد(، 
آذری ها )24درص��د(، گيلك ها و مازندرانی ه��ا )8درصد(، كرده��ا )7درصد(، عرب ها 

1 .https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
2 .http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Iran.pdf

برآورد كنگره امريكا از درصد زبان های ايرانی
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)3درصد(، بلوچ ها )2درصد(، لرها )2درصد(، تركمن ها )2درصد(، لك ها، قش��قايی ها، 
ارمنی ها، يهوديان ايرانی، گرجی ها، آشوری ها، قفقازی ها، تات ها، ماندارين ]از زبان های 
چينی[ها، كولی ها، برهمن ها، هزاره ها، قزاق ها و سايرين )يك در صد( تشكيل شده است.1 
ما آذربايجانی ها مشكلی با اعام اين واقعيت كه درصد بيشتر مردم ايران پارسی گوی 
هستند، نداريم. اصًا مشكل ايران و ايرانی، گويش و زبان نيست! گويش ها و قوميت ها 
در ايران مانند گل های رنگارنگ، زينت گلزار است و فرصت است نه تهديد! در مجموعه 
سران ارشد نظام و كش��ور و نيز نمايندگان ملت، كسی خصومت و دشمنی با قوميت ها 
و زبان های زيبای آنان ندارد، عاوه بر آن بس��ياری از بزرگان مذك��ور خود از اقوام غير 
پارسی گوی هستند. خداوند در قرآن مجيد رنگ و زبان مردم را از آيات خود ذكر فرموده 
است. )سوره روم، آيه 22( يقين داريم كسانی كه به دشمنی با اين آيات الهی می پردازند 
ره به جايی نخواهند برد، چنان كه نازيسم، فاشيسم، صهيونيسم و شونيسم رضاخانی2 

1 .http://iran.unfpa.org/country%20profile-fa.asp
2. محسني رئيس فرهنگ آذربايجان در دوره رضاشاه مي گفت: »هر كسي كه تركي حرف مي زند، افسار االغ  بر او 
بزنيد و او را به آخور ببنديد!« )كيهان، ش863، مورخ 1324/10/26( ذوقي رئيس فرهنگ بعد از  محسني دستور 
داد صندوق جريمه تركي حرف زدن در دبستان ها گذاشته شود. هر طفل دبستاني آذربايجاني كه  تركي صحبت 
مي كرد بايد جريمه نقدي را به صندوق مي انداخت! عبداهلل مستوفي اس��تاندار آذربايجان هم به  شدت با تكلم به 
زبان تركي آذري مخالفت مي كرد و زبان تركي را زبان افراسياب و چنگيز مي دانست! گذشته  چراغ راه آينده است، 

تهران، نيلوفر، 1381، ص262.  

گزارش صندوق جمعيت ملل متحد از جمعيت ايران
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به موفقيت نرسيدند! 

آمايش سرزمينی و اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی
البته عنايت به مسئله آمايش س��رزمينی )نيازها و استعدادهای اقتصادی و اجتماعی 
مناطق و نيز بحث هزينه-فايده در سرمايه گذاری های دولتی( و اجرای كامل اصل 15 
قانون اساس��ی1 درباره زبان های ايرانی )از جمله تأسيس فرهنگستان زبان های تركی، 
كردی و... و نيز تأليف و تدريس كتاب هايی در زمينه ادبيات زبان های مذكور در سيستم 
آموزشی با هدف پاسداش��ت از زبان های ايرانی( بسياری از بهانه های تجزيه طلبان را از 
دستش��ان خارج و زهرپراكنی هايشان را بی نتيجه می س��ازد. الزم به يادآوری است كه 
اكنون شبكه های استانی صدا و سيما و شبكه های برون مرزی به زبان های تركی، كردی 
و... مش��غول فعاليت اند و هيچ منعی برای تدريس كتاب های درسی به زبان های محلی 
در سيستم آموزشی وجود ندارد. به عنوان نمونه در مناطق متعدد آذربايجان برای فهم 
بيشتر و بهتر دانش آموزان، مطالب درس��ی به زبان تركی آذربايجانی تدريس می شود. 
عاوه بر اين نشريات محلی به زبان های محلی چاپ و منتشر می شوند يا اينكه بخشی 
از نش��ريات محلی را مطالبی با زبان های محلی تشكيل می دهند. همچنين كتاب های 
ادبی، تاريخی و فرهنگ های لغوی زبان های محلی بارها منتشر شده و مورد استفاده و 

رجوع مردم هستند. 

لزوم وجود زبان ملی در کشور 
اكنون هر كودكی می داند )البته منادي��ان تجزيه طلبی هنوز هم نمی دانند و تا هنگام 
مرگ هم نخواهند دانست!( كه در كشوری با چند يا چندين زبان، يك زبان بايد زبان ملی 
باشد تا تمام اقوام به وسيله آن با هم ارتباط گرفته و تعامل نمايند. در ايران نيز اين زبان، 
زبان شيرين فارسی است. تجزيه طلبان از تاريخ هم درس نگرفته اند. به يقين پادشاهان و 
حاكمان ترك در دوران حكومت غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان كه در تاريخ ايران 
به »عصر تركان« مشهور اس��ت )و نيز صفويان، افشاريه، قاجاريان كه همه سلسله های 
ترك زبان بودند( عاقه شان به قوميت و زبانشان بسيار بيشتر و برتر از پان تركيست های 
كنونی بوده اس��ت؛ اما آنان برای تعامل با اقوام متعدد ايران بدون هيچ دغدغه ای زبان 

1. اصل  پانزدهم:       زبان  و خط رسمی  و مشترك  مردم  ايران  فارسی  است . اسناد و مكاتبات  و متون  رسمی  و كتب  
درسی  بايد با اين  زبان  و خط باش��د ولی  اس��تفاده  از زبان های  محلی  و قومی  در مطبوعات  و رسانه های  گروهی  و 

تدريس  ادبيات  آنها در مدارس ، در كنار زبان  فارسی  آزاد است . 
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فارسی را كه می توان گفت در چهار گوشه ايران آن روز قابل فهم بود، برگزيدند و كتاب ها 
و حتی تاريخ سلسله های خود را به اين زبان نويس��انيدند و شعرای بزرگ در دربار آنها 
اشعار خود را به زبان فارسی س��رودند. تاريخ بيهقی نوش��ته ابوالفضل بيهقی در تاريخ 
غزنويان، شاهنامه سروده ابوالقاسم فردوسی، راحه الصدور و آيه السرور نوشته نجم الدين 
راوندی در تاريخ ساجقه روم ]آس��يای صغير، آناطولی[، و سيره جال الدين ِمنكِبرنی 
نوشته نورالدين محمد نسوی نويس��نده خاص سلطان جال الدين خوارزمشاه بهترين 
شاهد بر اين مدعا هستند. حتی قوم خونريز و وحشی مغول نيز پس از سيطره بر ايران 
كتاب های خود را نه به زبان نامفهوم مغولی بلكه به زبان فارسی نگاشتند. از اين كتاب ها 
می توان به: جامع التواريخ اثر خواجه رش��يدالدين فضل اهلل وزير توانا و دانشمند، تاريخ 
جهانگشا نوشته عطاملك جوينی و... اشاره كرد.1 البته اين توضيحات به هيچ وجه نافی 
ارزش و زيبايی زبان های اقوام ايرانی و محلی از جمله زبان تركی آذربايجانی نيست. آنها 
خود زبان هايی كامل و ارزشمندی هستند و برخی جزو زنده ترين زبان های دنيا محسوب 
می ش��وند كه عاوه بر ايران در خارج از مرزهای كش��ورمان نيز بدان ها تكلم می شود. 
گلستان ايران را گل های رنگارنگ و زيبايی تشكيل داده است. اين نه يك تهديد، بلكه 
فرصت و افتخار است. مقام عظمای واليت، تنوع اقوام در ايران را يك فرصت می دانند. 

حضرت آيت اهلل خامنه ای در اين مورد می فرمايند: 
اين را هم��ه بدانند؛ نظام اس��امی تنوع اق��وام را در كش��ور بزرگ و 
س��رفرازمان يك فرصت مي داند. س��نت های مختل��ف، آداب و عادات 
مختلف و اس��تعدادهای گوناگون و متنوع، يك فرصت است كه اجزاء 
گوناگون اين ملت بتوانند يكديگر را تكميل كنند: با مراودات درست و 
با همزيستی و اتحاد كامل. برای ملت ما اين يك افتخار است كه چنين 

نگاهی به مسئله تنوع اقوام دارد.2 

يئنی گاموح )گاموح جديد( 
با توجه به ش��يرين عقلی های امثال چهرگانی، احمد اوبالی و... در ايجاد حركت های 
تجزيه طلبانه جهت جداس��ازی آذربايج��ان از ايران و الحاق به جمه��وری آذربايجان، 

1. برای توضيح بيشتر راجع به منابع تاريخی دوره های يادشده رك: عبدالحسين زرين كوب، تاريخ ايران بعد از 
اسام، تهران، اميركبير، 1368، ص43-72. 

2. سايت اينترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: www.khamenei.ir؛ سخنرانی 
مقام معظم رهبری در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادی سنندج،1388/2/22. 



مقاالت
144

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

عده ای نيز به اين خيال افتادند كه با اندكی ويرايش! در اساسنامه و اهداف گاموح و داك، 
حزب به ظاهر مايمی در آذربايجان ايجاد كنند تا بتواند اهداف تجزيه طلبانه را در ظاهر 
تشكيات پان تركيستی به پيش ببرد. لذا تش��كياتی با عنوان »ينی گاموح« در تركی 
آذربايجانی: »يئنی گونئي آذربايجان ميللي اويانيش حركتي« به اختصار »يئنی گاموح« 

)در فارسی: حركت نوبيداری ملی آذربايجان جنوبی( تشكيل دادند. 

از اساس��نامه و مرامنامه منتشرشده در س��ايت اينترنتی ينی گاموح اين اطاعات به 
دست می آيد: 

تش��كيات »حركت نوی بيداری مل��ی آذربايج��ان جنوبی« )يئنی 
گاموح( تشكياتی است سياسی، اجتماعی كه برای وحدت، آزادی ملی، 
دمكراتيك شدن، پيشرفت و رفاه عمومی ملت تورك آذربايجان جنوبی 

مبارزه می نمايد.
قرارگاه مركزی يئن��ی گاموح در آذربايجان جنوبی ب��وده و به داليل 

امنيتی آدرس آن اعام نمی گردد.
اهداف اساسی يئنی گاموح:

- اتحاد توركان ساكن در آذربايجان جنوبی و همچنين توركان مهاجر 
آذربايجاني و ايجاد وحدت مل��ی و هدايت مبارزات ملی در جهت احراز 

»حق تعيين سرنوشت«. 
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- ايجاد جبهه واحد برای مبارزات مل��ت آذربايجان جنوبی در مقابله 
با شووينيسم فارسی، فاش��يزم دينی، راسيسم ]نژادپرستی[، استثمار، 
اس��تبداد، تبعيضات اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگ��ی، نقض حقوق و 

آزادی های بشر، خشونت، شكنجه و تروريسم. 
- تبليغ و نهادينه كردن تورك گرايی آذربايجان��ی، مدرنيته و آزادی 
عقيده بين تمام طبقات اجتماعی و سرلوحه قرار دادن اين خط مشی و 

عملی ساختن تئوری های آن.
كليه آذربايجانی ها فارغ از زبان، دين، جنسيت و تابعيت با قبول اصول 

اين نظامنامه می توانند به عضويت يئنی گاموح درآيند. 
ارگان های رهبر يئنی گاموح عبارت اند از:

كنگره: عالی ترين ارگان يئنی گاموح كه هر 4 س��ال ي��ك بار برگزار 
می گردد. 

كميته مركزي: از ميان اعضای يئنی گاموح برای مدت 4 سال از طرف 
كنگره انتخاب می شوند. 

صدر: صدر يئنی گام��وح از ميان اعضای يئنی گام��وح برای مدت 4 
س��ال از طرف كنگره با اكثريت دو، سوم آرا انتخاب می شود و بر تمامی 

فعاليت های تشكيات نظارت می نمايد...1
دبير تشكيات دكتر لطيف حسنی )دكتراي روابط بين الملل( و اعضای كميته مركزی: 
محمود فضلی )مهندس صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران(، شهرام رادمهر )مهندس 
صنايع از دانشگاه صنعتی مالك اش��تر(، آيت مهرعلي بيگلو )فوق ليسانس مديريت از 
دانشگاه تربيت مدرس تهران( و بهبود قليزاده معرفی شده اند كه در زمستان سال 1391 
بازداشت و به اتهام »مش��اركت در فعاليت های تبليغی عليه نظام جمهوری اسامی به 
نفع گروه های غير قانونی، مشاركت در اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت كشور، 
عضويت در گروه غير قانونی به قصد بر هم زدن امنيت ملی و همچنين جاسوسی به نفع 
كشورهای بيگانه و يا معاونت در آن« در دادگاه بدوی و تجديد نظر هر كدام به نه سال 

زندان محكوم شدند و اكنون دوران محكوميت را می گذرانند. 
بدون نياز به توضيح مفصل، می توان اهداف يئنی گاموحيان! را پراكندن تخم دشمنی 

1. س��ايت اينترنتی يئنی گاموح: www.yenigamoh.com/index.php/sample-sites1-2، اساسنامه و 
اهداف، 12آبان 1391. 
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در ميان اقوام ايرانی، ايجاد بدبينی و س��پس دش��منی در آذربايج��ان عليه حكومت و 
فارسی زبانان، نشان دادن واليت فقيه به عنوان فاشيسم دينی )البته بدون ذكر موارد و 
داليل مورد ادعا كه واليت فقيه چه سنخيتی با فاشيسم دينی دارد؟!( و ضديت با واليت 
فقيه، ضديت با تماميت ارضی ايران، جدايی دين از سياس��ت و... برشمرد و همه اينها 

اهدافی شيطانی و خواست امريكا و اسراييل است. 

حزب سوسيال دمکرات آذربايجان جنوبی؛ گاسپ
گاس��پ مخفف كلمات تركی: »جنوبی آذربايجان سوس��يال دمكرات پارتياسی« به 

فارسی »حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی« است. 

 با توضيحات باال به قسمتی از به اصطاح مرامنامه »حزب سوسيال دمكرات آذربايجان 
جنوبی« كه تش��كيات، رئيس، مركز فعاليت و... آن و اينكه اصًا وجود خارجی دارد يا 

نه؟ هيچ معلوم نيست، توجه فرماييد: 
1. مخفف و كوتاه شده نام حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی 

»گاسپ-Gasp« می باشد. 
2. حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی »گاسپ« در راه آزادی 
و اس��تقال آذربايجان جنوبی بر عليه رژيم جمهوری اسامی ايران به 

سركردگی شوينيسم فارس مبارزه می نمايد.
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3. هدف »گاس��پ« ايجاد دولت الئيك ]غير دينی[ سكوالر ]جدايی 
دين از حكومت[ و حقوقمند در آذربايجان جنوبی بر اساس دمكراسی 
و سيستم پارلمانتاريستی به اتكاء به پلوراليسم )تكثرگرايی( می باشد 
و كوشش در جهت ايجاد آذربايجان متحد و واحد كه دشمنان آن را از 

هم جدا نموده اند. 
4. زبان: در آذربايجان جنوبی زبان رس��می دول��ت تركی آذربايجانی 
خواهد بود. ليكن ديگر اقليت های ساكن در وطنمان، می توانند در كنار 
زبان ترك��ی آذربايجانی از حق تحصيل به زبان م��ادری خود برخوردار 

شوند... 
9. پارلمان: پارلمان ارگان قانون گذاری مدرن در عصر نوين و يكی از 
ارگان های دولت مداری می باشد. حزب سوس��يال دمكرات آذربايجان 
جنوبی با اتكاء به سيستم فدرال در كنار پارلمان مركزی »مجلس ملی« 

تشكيل پارلمان ايالتی را در آذربايجان هدف خود قرار داده است.
نظامنامه حزب: هدف و مقصد حزب سوس��يال دمك��رات آذربايجان 
جنوبی برقراری آزادی، دمكراسی، عدالت اجتماعی در وطنمان با اتكاء 
به هم پيوستگی ملی می باشد. راه رسيدن به اين هدف را تنها در رهايی 
ملتمان از استعمار سياسی، مدنی، فرهنگی راسيسم فارس و با تكيه به 

اراده ملت آذربايجان می دانيم. 
حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی با توجه به شرايط كنونی، 
مجبور اس��ت در داخل آذربايجان به صورت غير علنی و مخفی فعاليت 
نمايد. ولی به جهت ضرورت، حزب ما در خارج از كش��ور نيز نمايندگی 

دارد. ]مثًا در كجا؟![
ش��رايط عضويت در حزب: ش��رط اساس��ی آذربايجانی بودن است. 
هموطنان آذربايجان ش��مالی می توانند عضو افتخاری محسوب شوند. 
برای عضو شدن در حزب داشتن 16 سال تمام  شرط است. كسانی كه 
در رژيم سرنگون شده گذشته و يا در رژيم جنايتكار ]؟![ اسامی كنونی 
به نحوی در سركوبی مردم شركت داشته اند، به عضويت حزب پذيرفته 
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نمی شوند...1
در زمينه اين حزب خيالی و موهوم، اطاله كام نه الزم است و نه پسنديده. فقط به سه 

مورد اشاره می شود: 
1. در بند 1 مرامنامه اعام ش��ده كه »اين حزب برای اس��تقال آذربايجان جنوبی از 
جمهوری اس��امی ايران مبارزه می كند.« در مقدمه نظامنامه نيز هدف حزب »رهايی 
ملت آذربايجان از استعمار سياسی، مدنی، فرهنگی راسيسم )برتری نژادی/ نژادپرستی( 
فارس« عنوان ش��ده اس��ت. اما در بند 9 مرامنامه، سيس��تم فدرالی و تشكيل پارلمان 
ايالتی در آذربايجان درخواست می شود!! عجيب است كه اين شيرين عقل ها و مبتايان 
به ماليخوليا ادعای تشكيل حزب سياس��ی و مبارزه برای استقال دارند، اما در ابتدای 
الفبای سياست مانده اند و اصًا نمی فهمند چه می خواهند؟! استقال و جدايی با سيستم 
فدراليسم2 و داشتن پارلمان ايالتی با هم جمع شدنی نيست و دو شيوه كامًا از هم جدا 

هستند. نوشته های چنين افرادی كامًا فكاهی و خنده دار است! 
2. اگر هدف اين حزب خيالی »اتحاد دو آذربايجان است كه دشمنان آن را از هم جدا 
ساخته اند« ذكر حكومت آذربايجان جنوبی به چه معنی است؟ چه نيازی به ذكر زبان 
دولتی، پارلمان، كنگره و... وجود دارد؟ در صورت اتحاد آيا رژيم باكو اجازه داشتن اين 
ارگان ها را خواهد داد؟ اصًا با وجود اين ارگان ها مگر اتحاد با جمهوری آذربايجان عملی 

می شود؟ اين چه نفهمی و ديوانگی است؟
3. ادعای فعاليت مخفيانه حزب در آذربايجان، پاسخی است به اين كه: »چرا فعاليت 
حزب در هيچ كجای آذربايجان ديده نمی ش��ود؟« البد چون فعاليت مخفی می كنند!! 
باالخره اين فعاليت مخفی بايد نمودی در طول چند سال داشته باشد يا خير؟ نويسنده و 
دوستانش حركت های تجزيه طلبان در آذربايجان را رصد می كنند و تا به حال به فعاليتی 
آشكار يا مخفی توسط افراد منتسب به حزب سوسيال دمكرات آذربايجان برنخورده اند! 

رجزخوانی تا كی؟! خداوندا ما را از شر احمق ها حفظ فرما!

1. سايت اينترنتی حزب سوسيال دمكرات آذربايجان، مرامنامه و نظامنامه: 
http://www.guneyasp.com/index.php/fa/2013-06-20-13-27-14/407-2013-09-12-10-

29-24 
2. فدراليس��م )به انگليس��ی: Federalism( نظام سياس��ی ويژه ای كه ب��ه موجب آن در كن��ار يك حكومت 
مركزی، چند حكومت خودمختار و محلی ديگر هم وجود دارد كه اقتدار و وظايف دولت، ميان حكومت مركزی و 
حكومت های محلی تقسيم می شود. دولت های محلی هر كدام بنا به موقعيت، از حاكميت يا قسمتی از حاكميت 
خود به نفع ديگری كه قدرتمندتر است و يا به نفع دولت مركزی، صرف نظر می كنند و در عوض مورد حمايت آن 
دولت قرار می گيرند. البته روش های خاصی برای حل اختاف ميان حكومت مركزی و حكومت های محلی مقرر 

می گردد... محمد حاجی زاده، فرهنگ تفسيری ايسم ها، تهران، جامه دران، 1384، ذيل فدراليسم. 
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ديَرنيش
حزب اينترنتی ديگری كه داعيه استقال آذربايجان 
و مبارزه ب��ا حكومت شوونيس��تی! فارس ه��ا را يدك 
می كش��د، موس��وم به »آذربايج��ان ميل��ی ديرنيش 
تش��كياتی« )تش��كيات مقاومت مل��ی آذربايجان( 
است كه در بيانيه اعام موجوديت خود به تاريخ 23دی 

1385 می نويسد:
ملت عزيز آذربايجان 

س��رزمينمان آذربايج��ان در بره��ه ای حس��اس از تاري��خ روزهای 
سرنوشت سازی را پش��ت س��ر می گذارد. فش��اری های نژادپرستانه و 
پروژه های هويت زدايی ملی از ملت آذربايجان روز به روز رنگ جدی به 
خود گرفته و جدی تر از دهه های گذش��ته امروز با تمام توان بنيادهای 
مليمان را مورد هجمه قرار داده است. نظريه پردازان پاك سازی ملی در 
هشتاد سال گذشته با استفاده از انواع سياست های شونيستی فارس گرا 
سعی بر كتمان و سركوب نمودن صدای حق طلبی ملی ملت آذربايجان 
را به پيش برده اند و امروز نيز همان برنامه ريزان و مجريان سياست های 
شونيستی در حالی كه چالش های فراوان داخلی، منطقه ای و جهانی را 
در پيش روی خود دارند، برای رهايی از اعتراضات ملی ملت آذربايجان 
به تمام اهرم های خود متوسل ش��ده اند و در اين راستا حتی مذهب را 
نيز ملعبه خود ساخته و پروس��ه گذر از ملت تورك به امت فارس را در 
برنامه كاری خويش قرار داده اند... در چنين ش��رايط حساسی از تاريخ 
گام گذاردن به عرصه مبارزات ملی بدون اس��تفاده از زيرس��اخت های 
مدرن و علمی ميسر نخواهد بود و اين مهم نيز مشروط به ايجاد احزاب 
و تش��كيات های منظم و منس��جم جهت تئوريزه كردن انديشه های 
ملی گرايانه و س��ازماندهی مب��ارزات مردمی می باش��د... بدون وجود 
احزاب و تش��كل های منظم و منس��جم جهت كاناليزه نمودن مبارزات 
ملی، راه س��ركوب و انحراف مبارزات توده وار برای حاكمان شونيس��م 
فارس گرا هموار بوده و خواهد بود... ضرورت وارد ش��دن به فاز مبارزات 
سيستماتيك و تشكياتی بر همه طيف ها و فعالين حركت ملی آشكار 

آرم ديرنيش
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گرديده. اينك با درك اين ضرورت تاريخی »آذربايجان ميلی ديرنيش 
تش��كياتی« گام به عرصه مبارزات ملی و هويت گرايانه گذارده و اعام 

موجوديت می نمايد.
در ادامه اين رجزخوانی، تشكيات ديرنيش اهداف اصلی و راهكارهای خود را چنين 

اعام می دارد: 
1. »آذربايجان ميلی ديرنيش تش��كياتی« مبارزه سيس��تماتيك و 
تشكياتی خود را برای اعاده حق تعيين سرنوشت سياسی و ملی ملت 
آذربايجان و دفاع از تماميت ارضی س��رزمينمان آذربايجان آغاز نموده 

است.
2. خود را جزئی از جنبش ملی گرای ملت تورك آذربايجان دانسته و 
خود را مقيد به رعايت اصول و مبانی انديشه های ملی گرايانه برای دفاع 

از منافع ملی ملت آذربايجان می داند. 
3. مشی مبارزاتی بر پايه های مبارزه مخفی و نيمه علنی با راهكارهای 
دمكراتيك و غير خشونت آميز استوار بوده و اس��تراتژی اوليه و بنيانی 
اين تشكيات جذب، پرورش و كادرس��ازی از نيروهای جوان در داخل 
سرزمينمان و ايجاد هماهنگی ديناميكی ]پويايی[ در اليه های مختلف 

جامعه جهت مشاركت در مقاومت ملی و مبارزه فراگير می باشد.
4. با اعتقاد به تئ��وری قدرت گيری از پايين به ب��اال و مبارزه در درون 
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توده در داخل سرزمينمان آذربايجان تشكيل يافته ولی به علت ماهيت 
مخفی و نيمه علن��ی آن از به كارگيری روش ه��ای معمول كه منجر به 

ضربه پذيری تشكيات شود جداً خودداری خواهد نمود.
5. مشی مبارزه مخفی نه تنها اين تش��كيات را از مردم جدا نخواهد 

نمود، بلكه بستر الزم را برای آغاز مبارزه فراگير فراهم خواهد آورد. 
6. با انتشار جزوات تحليلی، آموزشی، راهبردی و نشريات خبری رابطه 
سيستماتيك خود را با مردم و هواداران خود حفظ خواهد نمود. هيئت 

1 2006/3/19 AMDT مؤسسين تشكيات مقاومت ملی آذربايجان
تش��كيات متوهم ديرنيش در »مرامنام��ه« ادعايی خود ضمن توضيح احساس��اتی 
س��تم های روی داده عليه »ملت ترك آذربايجان« و تاش آنها برای كس��ب استقال 
در طول تاريخ 200 س��اله، مدعی اس��ت كه ملت ترك آذربايجان در دوره های انقاب 
مشروطه، قيام شيخ محمد خيابانی و حركت حزب خلق مسلمان به خودمختاری و در 

دوره فرقه دمكرات به رهبری پيشه وری به تشكيل دولت موفق گشته است! 
البته كسانی كه اندك اطاعاتی از تاريخ ايران و آذربايجان داشته باشند می دانند كه 
مقاومت 11ماهه تبريز به رهبری س��تارخان و باقرخان عليه استبداد صغير محمدعلی 
شاه قاجار و اعاده مشروطه و مقاومت مرحوم شيخ محمد خيابانی عليه »قرارداد منحوس 
1919 انگليس و ايران« كه كشور را به صورت مستعمره انگليس در می آورد، به هيچ وجه 
تشكيل دولت يا حكومتی در برابر حكومت مركزی ايران نبود. اين بزرگ مردان نامدار 
برای نجات كل ايران می كوشيدند نه جدايی و تقسيم ايران! حزب خلق مسلمان نيز در 
چند ماه حضور خشن، غير مش��روع و خاف قانونش در تبريز و برخی نقاط آذربايجان 
نتوانست استاندار، فرماندار، شهردار و حتی بخش��دار و كدخدايی! منصوب كند. يعنی 
مردم مبارز آذربايجان و به ويژه تبريز اجازه چنين گستاخی هايی را به آنان ندادند. قدرت 
آنها محدود به تعدادی كميته های مس��لح بود كه با تاش س��پاه و كميته های انقاب 

اسامی جمع و منحل شدند. 

جمهوری مستقل و مقدس آذربايجان!
ارتزاق تش��كيات ديرنيش از دين س��تيزان حاكم بر جمه��وری آذربايجان به قدری 
واضح و آشكار است كه نتوانسته اند منت داری خود را مخفی سازند و ضمن اعطای لقب 

1 .http://www.diranish.com /2559
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»مقدس« به جمهوری آذربايجان مدعی هس��تند: »امروز جمهوری مستقل و مقدس 
آذربايجان شمالی در سطح جهان و س��ازمان ملل متحد ملت آذربايجان را نمايندگی 
می كند.«)؟!( به يقين در قاموس ماليخوليايی آقايان معنی »مستقل و مقدس« از نوع 
ماكياوليستی است كه برای يافتن هوادار با كلمات بازی می كنند و معانی آنها را به كلی 

عوض می نمايند تا اعضايی چشم و گوش بسته را به تور اندازند! 
بخشی از مرامنامه شيرين عقل های موسوم به ديرنيش را می خوانيم تا به ميزان درك 

و شعورشان پی ببريم:
... در س��ايه مجاهدات و مقاومت ملتمان و شهدای تقديم شده، امروز 
جمهوری مستقل و مقدس آذربايجان شمالی در سطح جهان و سازمان 
ملل متحد ملت آذربايجان را نمايندگی می كند. علی رغم سال ها اسارت 
خونين و روزهای سياه، اراده ملی در آذربايجان هيچ وقت از بين نرفت 
و مقاومت ملی همچنان ادامه يافت. امروزه مب��ارزات ملی دمكراتيك 
ملتمان برای كس��ب آزادی و اتحاد دوباره اراضی مل��ی در آذربايجان 
جنوبی ادامه دارد... امروزه نيز حاكمان سياسی ايران با بازيچه قرار دادن 
شريعت و دين و با نام امت واحده اسامی در حال اجرای پروژه فارسيزه 
كردن و ذوب نمودن هويت ملی آذربايجان می باشند كه خوشبختانه به 
دليل رشد آگاهی ملی در آذربايجان مجريان اين پروژه به نتايج دلخواه 
خود نرس��يده اند... در جغرافيايی كه ايران ناميده می شود مسئله ستم 
ملی اساسی ترين مشكل به شمار آمده و در اثر بيداری »ملل و خلق های 
تحت ستم ملی« سيستم مبتنی بر تفكرات نژادپرستانه فارس در حال 
اضمحال می باشد... در هشتاد س��ال گذشته زيرساخت های فرهنگی 
و اجتماعی ملت ترك آذربايجان به عنوان ملتی كه تحت س��تم ملی و 
سركوب های نژادپرستانه قرار گرفته دچار ضايعات جبران ناپذيری شده 
است. وضعيت اسفبار كنونی، ملت ترك آذربايجان را مجبور به دفاع از 
خود نموده و »حق دفاع مش��روع« را برای ملتمان فراهم ساخته است. 
با توجه به داليل يادشده شرايط برای مبارزات مدنی و دمكراتيك ملت 
ترك آذربايجان و اس��تفاده از اصل »حق تعيين سرنوشت« مندرج در 
بيانيه جهانی حقوق بشر و حقوق بين الملل جنوبی )؟( فراهم آمده است. 
»مام ميهن آذربايجان« و »مليت ترك« دو ركن اصلی افكار ما بوده و 
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تئوری »ملت سازی، دولت سازی و اتحاد اراضی ملی« راستای مجادالت 
ما خواهد بود.1

به باور ديرنيشيان، استراتژی رسيدن به اهداف ذكرشده عبارت اند از:
تبليغ و ترويج بيداری ملی در بين ملت ترك در آذربايجان جنوبی 

ايجاد غرور و اتحاد ملی در بين اليه های مختلف اجتماعی ملت ترك 
در آذربايجان جنوبی

تاش برای متوقف نمودن هر گونه سياست های شوونيستی اتخاذشده 
بر عليه ملت ترك آذربايجان 

تئوريزه كردن و بسترس��ازی برای اعاده حق تعيين سرنوشت ملی- 
سياسی ملت ترك در آذربايجان جنوبی 

كادرسازی برای گذر به مرحله ملت سازی
پيشبرد برد مبارزات ديناميك و آلترناتيو با توجه به مقتضيات روز.2

تشكيات ديرنيش در سايت اينترنتی خود مدعی است كه:
هس��ته های مقاومت ملی آذربايجان برای پيش��برد و س��ازماندهی 
مجادالت و مقاومت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت 
مخفی در درون سرزمين های آذربايجان سازماندهی شده اند و مشغول 

مبارزه و فعاليت از جمله جمع آوری و تحليل اطاعات می باشند.3

تالش برای ايجاد اختالف و اغتشاش
تشكيات ديرنيش همواره می كوشد به اختافات ترك و فارس و نيز ترك و كرد دامن 
بزند و از عصبيت ايجادشده در جهت منافع و اهداف خطرناك خود بهره برداری نمايد. 
به عنوان نمونه با درج تصاويری از اعتراض مردم آذربايجان نسبت به يكی از برنامه های 
فتيله، حركت اعتراضی به آن را قدرت نمايی دانست كه »شاه اسماعيل خطايی ]صفوی. 
خطايی تخلص شاعری وی بود[ و نادر شاه افشار به فرزندانشان باليدند، ستارخان سرشار 

از غرور شد و شهيد پيشه وری نفس راحتی كشيد.«!!
در آخرين برنامه »فيتيله « ك��ه روز جمعه 15 آبان ماه 1394روی آنتن ش��بكه دوم 
س��يما رفت، در يكی از آيتم ها به نام »هتل فيتيله ای« پدر و پسر ترك زبانی قصد تَرك 

1 .http://diranish.com/ 2556 )2006 آپريل( 
2. همان.
3. همان.
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زودهنگام هتل را داشتند و علت آن را نيز دست و پا شكسته به زبان فارسی و تركی، بوی 
بدی اتاق محل اقامت ش��ان عنوان كردند. مدير پذيرش هتل هم بعد از بررسی متوجه 
می شود كه فرزند اين مسافر ترك زبان، به جای استفاده از مسواك از فرچه توالت برای 

شستن دهانش استفاده كرده و اين بوی بد نيز از دهان اين كودك متصاعد می شود. 
پخش اين برنامه، واكنش های تن��دی را در مناطق متعدد آذربايجان به ويژه تبريز در 
پی داشت و به درگيری هايی منجر شد. كمال الدين پيرمؤذن نماينده مردم اردبيل، نير، 
نمين و سرعين و دكتر پزش��كيان نماينده تبريز در مجلس شورای اسامی به شدت به 

توهين صدا وسيما به آذربايجانی ها واكنش نشان دادند. 
پس از اين واكنش ها، روابط عمومی سازمان صدا وس��يما با انتشار اطاعيه ای ضمن 

پوزش بابت اين اتفاق، تأكيد كرد: 
اشتباه، بی دقتی و نظارت نادرس��ت عوامل برنامه ساز و ناظر مربوطه، 
ديالوگ هايی به زبان آذری بيان می ش��ود كه باعث تمسخر و در نتيجه 
رنج��ش خاطر و ناراحت��ی هموطنان غي��ور و عزيز آذری زبان ش��ده و 
شكاياتی را موجب می گردد. علی رغم سهوی بودن اين اتفاق، مسئوالن 
و عوامل دخيل در توليد و پخش اين برنامه، متخلف محسوب می شوند و 
اين مسئله تا آشكار شدن موضوع و ريشه های آن به طور جدی پيگيری 
خواهد شد. تا انجام بررس��ی های الزم و رسيدن به نتيجه نهايی، پخش 
برنامه »فيتيله« فعًا متوقف می شود. مدير پخش و مدير گروه كودك 
شبكه دو به دليل سهل انگاری توبيخ كتبی خواهند شد و جانشين مدير 
پخش كه مسئول نهايی نظارت برنامه هاس��ت نيز توبيخ و از مسئوليت 

بركنار می شود. 
روز 18 آبان شخص محمد سرافراز رئيس سازمان صدا وسيما و علی اصغر پورمحمدی 
معاون سيمای رسانه ملی نيز به صورت رسمی از مردم آذربايجان عذرخواهی كردند و 
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وعده برخورد شديد با مس��ببين اين واقعه را دادند. با اين حال گروه های تجزيه طلب با 
رسانه های شنيداری و ديداری، شبكه های اجتماعی و سايت های اينترنتی خود بسيار 
كوش��يدند تا مردم را تحريك كنند و بر دامنه اعتراضات و اغتشاش بيفزايند. اما اين بار 
صبر، تحمل و بصيرت مردم نجيب ترك زبان ايران در اس��تا ن های آذربايجان ش��رقی، 
آذربايجان غربی، اردبيل، زنجان و حت��ی آذربايجانی های س��اكن پايتخت و اعتماد و 
اطمينان آنها به مسئوالن امور، نقش��ه های خائنانه بيگانگان و تجزيه طلبان را نقش بر 

آب نمود. 

تشكيات ديرنيش در تاريخ 18 آبان 1394 طی مطلبی با عنوان: » تشكر و قدردانی 
تشكيات مقاومت ملی آذربايجان از ملت ترك آذربايجان« در تحريك به اغتشاش بيشتر 

و افزايش دشمنی آذربايجانيان با مردم مناطق فارس زبان چنين نوشت: 
بار ديگر ملت ترك آذربايجان حماسه ای بزرگ آفريد تا برگ زرينی بر 
دفتر تاريخ مبارزات ملی آذربايجانيان سرافراز تاريخ افزوده شود. امروز 
18 آبان 1394 ملت ترك آذربايجان با اراده آهنين و شكست ناپذيرش 
بار ديگر درسی تاريخی و فراموش نش��دنی به بدخواهان و ياوه گويانی 
داد كه فكر می كردند می توانند با آذربايجان مانند گوشت قربانی رفتار 
كنند. امروز همگان بار ديگر ديدند كه آذربايجان بيدار، استوار و مصمم، 

هستی اش را پاس داشته است. 
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امروز هر وجب خاك آذربايجان ب��ا همت و غيرت جوانان ترك تبريز، 
زنجان، اروميه، اردبيل و ديگر ش��هرهای آذربايجان سرش��ار از غرور و 
افتخار شد. امروز شاه اس��ماعيل خطايی و نادرشاه افشار به فرزندانشان 
باليدند، ستارخان سرشار از غرور ش��د و شهيد پيشه وری نفس راحتی 

كشيد. 
امروز همچنين چشم آذربايجان به جمال همزبانان و هم تباران خود در 
تهران و ايل بزرگ تاريخ ساز و قهرمان پرور قشقايی روشن شد كه برای 
حمايت از آذربايجان به خيابان ها آمده بودند كه به نوبه خود محل امتنان 

و شكران بی پايان دارد. 
پيروزی امروز همچنين دليلی ديگر بود بر الزام و ناگزير بودن وحدت و 

هم گرايی در درون حركت ملی آذربايجان. 
تشكيات مقاومت ملی آذربايجان ضمن تشكر و قدردانی از ملت ترك 
آذربايجان و بوسيدن دست تك تك جوانانی كه خالصانه و فقط به عشق 
آذربايجان قهرمان و ملت بزرگ ترك ب��ه خيابان ها آمدند به نوبه خود 
بار ديگر به بدخواهان آذربايجان و ترك ها اخطار می دهد كه بعد از اين 
بهتر است پايش��ان را از گليم ش��ان درازتر نكنند و بدانند كه ترك های 
آذربايجان در راه مبارزات آزادی خواهانه خود كه تا رسيدن به سر منزل 
مقصود ادامه خواهد داش��ت، مايل نيس��تند نه آنان و نه ديگرانی را در 

مقابل پايشان ببينند تا ناگزير پای بر روی آنان گذارند...1

ادعای مقابله با پان کرديسم
از ديگر خصوصيات تش��كيات ديرنيش ادعای مقابله با زيادخواهی و توس��عه طلبی 
تجزيه طلبان كرد نس��بت به مناطق مورد ادعايش��ان به عنوان خاك آذربايجان است. 
به عنوان نمونه اين تشكيات اينترنتی در نامه ای خطاب به وزير امور خارجه اسراييل 
»نس��بت به اظهار نظر وزير دادگس��تری آن كشور مبنی بر تش��كيل دولت كردستان 
مستقل در سرزمين توركان آذربايجان« اعتراض نمود. متن اين نامه به تاريخ 13 بهمن 

1394چنين است: 
از سخنگوی تش��كيات مقاومت ملی آذربايجان به وزير امورخارجه 

1 .http://diranish.com/2728
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اسراييل
موضوع: اظهارات اخير وزير دادگستری اسراييل 

اظهارات اخير وزير محترم دادگستری اسراييل خانم آيلت شاكد مبنی 
بر تشكيل كشور مستقل كردستان در سرزمين توركان آذربايجان )ما 

بين ايران- تركيه( كامًا نامناسب و بسيار خطرناك است. 
آذربايجان جنوبی جوالنگاه اهداف سياسی قدرت های خارجی نخواهد 
بود. ملت تورك آذربايجان برای حق تعيين سرنوش��ت و اداره خود در 
سرزمين مادری خود در حال مبارزه است. ما به عنوان تشكيات مقاومت 
ملی آذربايجان به كرامت انسانی و حقوق خلق ها احترام قايل هستيم. 
مايل هستيم بيان كنيم كه توركان آذربايجان جنوبی هيچ گونه تحركات 
با انگيزه سياسی در س��رزمين های تاريخی خود را تحمل نخواهد كرد. 
ما با قدرت در برابر زياده خواهی برخی از احزاب و سازمان های كوردی 
ايستاده ايم. ما انتظار داريم مقامات اسراييل در اظهارات خويش واقعيات 
منطقه را در نظر بگيرند و اميدوار هستيم اظهارات آتی مقامات اسراييل 
به دور از اشتباهات گذشته با در نظر گرفتن دموگرافی منطقه سازنده 

باشد. 
سخنگوی تشكيات مقاومت ملی آذربايجان بابك چلبيانلی1
اين تش��كيات در اقدامی ديگر به انتش��ار جزوه هايی تحت عنوان »توپراق« )خاك( 
می پردازد و در آنها خوانندگان را به دفاع از س��رزمين آذربايجان در برابر توسعه طلبی 

كردها فرا می خواند. در 
اين زمين��ه از تحريك 
م��ردم  احساس��ات 
آذربايجان نس��بت به 
جناي��ات احزابی چون 
كومله و حزب دمكرات 
كردس��تان به رهبری 
قاس��ملو در شهرهای 
آذربايجان غربی مانند 

1 .http://diranish.com/2761
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نقده )س��ولدوز( طی سال 1358 
خودداری نم��ی ورزد و م��ردم را 
نسبت به تكرار چنين كشتارهايی 

برحذر می دارد.
الزم ب��ه ي��ادآوری اس��ت ك��ه 
اكثريت مردم مسلمان كرد از اين 
جنايت ها مبرا هس��تند و چنين 
جنايت هايی توسط اعضای وحشی 
حزب دمكرات كردستان و حزب 

كومله صورت گرف��ت كه در كت��اب انقاب اس��امی و گروه ه��ای تجزيه طلب بخش 
كردستان، شرح داده شده است. 

تش��كيات ديرنيش چون می داند جايی در ميان مردم آذربايجان ن��دارد و اهداف و 
فعاليت هايش خاف شرع و قانون اس��ت و لذا نيروهای امنيتی و انتظامی و قوه قضاييه 
در براب��ر آنها و هر تجزيه طل��ب ديگری به وظايف خ��ود عمل خواهند كرد، با انتش��ار 
كتابچه هايی نيروهای خود را ب��رای چگونگی مقاومت در دس��تگيری ها و بازجويی ها 
تحت آموزش ق��رار می دهد. يكی از اين كتاب ها با عنوان ش��كنجه س��فيد، ترفندهای 
بازجويی-راه های مقابله با آن در سايت اينترنتی ديرنيش منتشر شده و هدف از انتشار 
آن آشنايی اعضای بازداشت ش��ده با انواع بازجويی و تاش جهت افشا نكردن اطاعات 

تشكيات است. 

ديگر احزاب اينترنتی تجزيه طلب
عاوه بر تشكيات و احزاب تجزيه طلبی كه تا اينجا مورد بررسی و تحليل قرار داديم 
)داك، گوناز، گام��وح، جاماح، يئنی گاموح، ديَرنيش و گاس��پ( در محيط اينترنت نام 
احزاب ديگری مشاهده می ش��ود كه همگی مدعی تجزيه آذربايجان از ايران و تشكيل 
آذربايجان متحد با جمهوری آذربايجان و گاه تشكيل تركستان بزرگ )تركيه، آذربايجان 
ايران، جمهوری آذربايجان، تركمن صحرا، جمهوری تركمنس��تان و...( هس��تند. اين 

احزاب عبارت اند از:
)Birlik( اتحاديه ملی دمكراتيك آذربايجان

)GADP( حزب دموكرات آذربايجان جنوبی
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حزب اس��تقال آذربايجان جنوبی )GAIP(. )در كتاب انقاب اس��امی و گروه های 
تجزيه طلب معرفی شده است.(

)GALDP( حزب ليبرال دمكرات آذربايجان جنوبی
)GAMAC( جبهه آزادی ملی آذربايجان جنوبی

)AGP( حزب رهايی آذربايجان جنوبی
برخی از اين احزاب دارای س��ايت اينترنتی می باش��ند و نظامنامه، مرامنامه و اهداف 
اعامی شان بسيار شبيه نوشته ها و ادعاهای احزاب بررسی شده است و می توان گفت 
از يكديگر كپی كرده اند! برخی نيز با اينكه در سايت اينترنتی صفحه هايی برای توضيح 
مرامنامه، نظامنامه و اهداف دارند، ليكن هيچ توضيحی اراي��ه نداده اند يعنی خود نيز 

معترف اند كه بدون مرام و هدف هستند. به اينها می گويند احزاب آبكی!! 
برای تنوير افكار يادآور می شويم كه در مراجعه به س��ايت های اينترنتی جريان های 
تجزيه طلب بايد كامًا هوش��يار بود. زيرا در محيط مجازی اينترن��ت به ويژه زمانی كه 
از ِس��رورهای خارجی ايجاد و منتشر می شوند، هر شخص يا اش��خاصی امكان ايجاد و 
تبليغ هر اندازه حزب و جريان با هر اسم و ايسمی )هدفی( را دارند. لذا صرف اين اسم ها 
و ايسم ها گويای واقعيت داش��تن و بودن اعضا و هوادار نيس��ت. احزاب واقعی بايد در 
عمل خود را نشان دهند وگرنه در محيط امن و راحت اينترنت و شبكه های تصويری و 
شنيداری، می توان احزاب فراوان با سنگين ترين مرامنامه ها و بيشترين اعضا را ايجاد و 
تبليغ كرد. به يقين بيشتر احزاب و حركت های تجزيه طلب كنونی به ويژه مناديان شوم 
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تجزيه آذربايجان از ايران فقط در محيط اينترنت وجود دارند و نه بيشتر!
گويا اين اح��زاب آبكی و اينترنتی كه هي��چ گونه نمايندگی و وكالتی از س��وی مردم 
آذربايجان ندارند و فاقد هر گونه مش��روعيت و مقبوليتی هستند و اصًا از طرف مردم 
آذربايجان به حساب نمی آيند، به تازگی نامه ای را خطاب به بان كی مون دبيركل سازمان 
ملل امضا كرده اند و در آن خواسته اند كه س��ازمان ملل ترتيب برگزاری رفراندومی در 
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آذربايجان جنوبی برای تأمين اصل »حق تعيين سرنوشت« آذربايجان را بدهد. 
به يقين سلسله جنبان اين به اصطاح احزاب و تشكيات تجزيه طلب، دشمنان عظمت، 
وحدت و تماميت ارضی ايران بزرگ و شكس��ت خوردگان از سرفرازی انقاب اسامی 
هستند كه با دميدن بر طبل های توخالی به اسامی: گاماح، جاماح، ديرنيش، گاسپ و... 
درصددند در مسير پيشرفت و تعالی ايران اسامی سنگ اندازی نمايند. آنان باد می كارند 

و به يقين طوفان درو خواهند كرد! 

تحليل نهايی عملکرد تجزيه طلبان
در تحليل نهايی پيرامون حركت ها و جيغ های شوم تجزيه طلبی در ايران بايد به چند 

واقعيت بسيار مهم توجه نمود: 
1. توجه به عاقبت خونين قوم گرايی 

آن س��وی قوم گرايی و تجزيه طلبی بس��يار تيره و تار و خونين می نماي��د، زيرا قلمرو 
نفوذ ادعايی تجزيه طلبان يا در همسايگی همديگر قرار دارد يا در همديگر فرو رفته اند 
و لذا اين افراد كه در عالم ماليخوليا به س��ر می برند و خواب ه��ای تكه تكه كردن ايران 
را می بينند، از هم اكنون به هم چنگ و دندان نش��ان می دهند! حال اگر روزی بتوانند 
حداقل درصدی از خواب های پريشانشان را عملی نمايند، در دشمنی با همديگر حمام 
خون به راه خواهند انداخت و ب��ا ايجاد عصبيت های قومی و مذهب��ی، جوانان مناطق 
مختلف ايران را برای اهداف ش��وم و پليد خود در زير توپ ها و خمپاره ها نيست و نابود 
خواهند كرد. بهترين نمونه در اين مورد، هش��دارها و بد و بيراه های متقابلی اس��ت كه 
احزاب تجزيه طلبی چون حزب دمكرات كردستان و حزب كومله1 با احزاب تجزيه طلب 
آذربايجانی به كار می برند. با توجه به اينكه بافت جمعيتی شهرهای زيادی از آذربايجان 
و كردستان به صورت مختلط از ترك آذری و كرد است، هر دو طيف تجزيه طلب ادعای 
مالكيت آن شهرها را دارند و ادعای احزاب رقيب را دست اندازی و روحيه تهاجم ارزيابی 

می كنند. 
چهرگانی كردها را فقط مهمان��ان آذربايجان خوانده2 و طی اظهارنظری در س��ايت 

شخصی اش گفته است: 
در حال حاضر 500 هزار كرد در آذربايج��ان غربی زندگی می كنند، 

1. برای آشنايی با اين دو حزب رك: اصغر حيدری، انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب.
2. سايت اينترنتی ايران امروز، iran emrooz: فاشيسم دينی، نژادپرستی كور و كابوس فروپاشی ايران.
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اگر رفتار عادی داشته باشند، هيج مشكلی نيست وگرنه همان طور كه 
آمده اند بايد بروند.1 

او و گروهش بارها خواستار اشغال شمال عراق توسط ارتش تركيه شده اند و كركوك 
و موصل را »سرزمين تاريخی ترك ها كه به دست عده ای كرد اشغال شده« خوانده اند.2 

به نظر احمد اوبالی از سران داك، »كرد يك ناسزا است!« 
در نشريه كوردستان ارگان رس��می حزب دمكرات كردس��تان، رامبد لطفی يكی از 

كادرهای مهم حزب نوشته است: 
چنان ك��ه می دانيم ش��هر ماكو همچ��ون برخی ديگر از ش��هرهای 
كردستان مانند اروميه، نقده، مياندوآب، سلماس و... بافت جمعيتی شان 
از تركيب دو ملت كرد و ترك به وجود آمده است. همچنان كه جمعيت 
كركوك در كردس��تان جنوبی ]عراق[ را كرد و ترك و عرب تش��كيل 
می دهند. اما واقعيت اين است كه كركوك شهری كردستانی است. به 
همين صورت ماكو، اروميه، نقده، مياندوآب، سلماس و... هم شهرهايی 
كردستانی هس��تند. اين واقعيت مناقشه بردار نيس��ت. اين شهرها هر 
چند كه ساكنان ترك زبان هم داشته باشند، اما سرزمينی كرد هستند 
و ترك ها در آنجا مهمان اند و قابل احت��رام و بايد با آنها محترمانه رفتار 
نمود. آنها همچون اقليتی ساكن اين سرزمين اند و در سرزمين كردها به 

سر می برند و برای اين مسئله هيچ ايرادی نيست.3 
در واكنش به چنين ادعای خيالی و قوم گرايانه، شخصی به نام محمد آزادگر كه مسئول 
هيئت اجراييه »حزب استقال آذربايجان جنوبی«4 خوانده شده در نامه های سرگشاده 

به احزاب و سازمان های كرد ايرانی چنين هشدار داد: 
حزب دمكرات كردستان چند سال اس��ت كه در روزنامه ارگان خود 
اروميه و شهرهای ديگر را داخل كردس��تان به حساب می آورد. حزب 
كومله نيز ماكو را شهری از كردس��تان به حساب آورده است. به تمامی 
احزاب و گروه های كرد كه قصدی در مورد شهرهای آذربايجان از جمله: 

1. سايت اينترنتی گاموح: www.arshiv.gamoh.info/farsi/about_farsi.html اظهار نظر دكتر چهرگانی 
درباره كردها.

2. همان: دردهای آذربايجان جنوبی را به دنيا اعام كرديم.
3. كوردستان، ش432، اسفند 1384، ص22.

4. شرح اين حزب اينترنتی در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب داده شده است. 
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اروميه، خوی، ماكو، سالماس، سولدوز )نقده(، خانا )پيرانشهر( و سويوق 
بوالق )مهاباد( ]تركيب يافته از دو كلمه تركی: س��ويوق به معنی سرد 
و بوالق به معنی چش��مه[ دارند اخطار می دهيم كه اين ش��هرها جزو 
الينفك آذربايجان هس��تند و حزب اس��تقال آذربايجان جنوبی ]در 
مورد[ اراضی آذربايجان با هيچ ش��خص و گروهی مذاكره نخواهد كرد؛ 
اراضی آذربايجان حتی يك سانتی متر به احدی واگذار نخواهد شد. البته 
كردها در اين شهرها بوده اند و اكنون نيز هستند و در كنار آذربايجانی ها 

زندگی می كنند.1
مصطفی هج��ری دبي��ر كل حزب منحل��ه دمك��رات كردس��تان از نوش��ته يكی از 
پان تركيست های تجزيه طلب كه نوش��ته بود: »كردها چشم به سرزمين آذربايجانی ها 

ندوزند«، عصبانی شده و اين پاسخ تند را داد:
هيچ كردی به خاطر هي��چ كس و هيچ ملتی دس��ت از هيچ وجبی از 
خاك كردستان برنخواهد داشت... از ديدگاه ما سرزمين كردستان تمام 
شهرها، مناطق، روستاها، دش��ت ها و كوه هايی كه در تقسيمات كشور 
استان های كردستان، كرمانش��اه، ايام و آذربايجان غربی ناميده شده 

است را دربر می گيرد.2
انتشار نقشه كردستان بزرگ كه در آن بخش های زيادی از آذربايجان ايران نيز درون 
محدوده ادعايی قرار گرفته است، خشم شديد تجزيه طلبان آذری را برافروخت؛ چنان 

كه به احزاب تجزيه طلب كرد هشدار دادند: 
اگر می خواهيد در صلح و آرامش همس��ايه باشيم بايد از اين ادعاهای 
خوليائی دس��ت برداريد. در غير اين صورت به آذربايجان اعان جنگ 
می كنيد كه آن هم به نفع ش��ما نخواهد بود... ت��ا آخرين قطره خون از 

تمامی خاك آذربايجان دفاع خواهيم كرد.3 
بخش بزرگی از آذربايجان غربی در منطقه ادعايی كردس��تان بزرگ4 )شامل مناطق 
كردنش��ين كش��ورهای تركيه، س��وريه، عراق و ايران كه دامنه ش��مالی آن از سواحل 
مديترانه در كشور سوريه آغاز و به سواحل خليج فارس در استان خوزستان ايران منتهی 

1. سايت اينترنتی حزب استقال آذربايجان جنوبی: www.gaip.org، 20مارس 2006. 
2. همان.

3. سايت اينترنتی حزب استقال آذربايجان جنوبی: www.gaip.biz، 28اكتبر 2006.
4. شرح كردستان بزرگ در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب آمده است. 



مقاالت
164

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

می ش��ود. يعنی از دريا به دريا، درست همانند شعار صهيونيس��ت ها: از نيل تا فرات!( و 
از طرف ديگر در منطقه ادعايی ارمنس��تان بزرگ واقع شده است. از طرف ديگر بخش 
بزرگ كردستان ايران و كردس��تان عراق در منطقه ادعايی آذربايجان بزرگ قرار دارد. 
پان تركيست ها خواهان تشكيل آذربايجان يا تركس��تان بزرگ اند كه از سوی شرق به 
منطقه تركمن صحرا و از آن طريق به تركمنس��تان می پيوندد. هر تجزيه طلب نس��بت 
به قلمرو حركت تجزيه طلب ديگر ادعای ارضی دارد و اين اس��ت چشم انداز هولناك و 
خونينی كه مدعيان دروغين و پوسيده تش��كيل آذربايجان بزرگ و كردستان بزرگ از 
آينده بخش غربی ايران به دست می دهند و بر س��ر مالكيت رؤيايی و ادعايی شهرها و 
روستاهای ايران هل من مبارز می طلبند! اينان از استكهلم، لندن، باكو، آنكارا، عشق آباد 
و سليمانيه به همديگر هشدار می دهند كه مبادا چشم طمعی به گوشه ای از خاكی كه 
قرار است مهريه پيوندشان با س��ران اياالت متحده امريكا باشد بدوزند، كه آن چشم را 
از كاسه سر بيرون خواهند آورد. وای به روزی كه چنين عناصر شيطانی بر سرنوشت و 
زندگی مردم كردستان و آذربايجان چيره گردند! در آن روزگار حمام خون و پاكسازی 

قومی به اوج خود خواهد رسيد!

اسراييل بزرگ: از نيل تا فرات )و خليج فارس(كردستان بزرگ: از مديترانه تا خليج فارس

صفات مشترك: توسعه طلبی، تهاجم نظامی، حذف اقوام و مذاهب ديگر، نسل كشی 
و مهم تر از همه عدم تجاوز به حدود يكديگر كه از مقايسه دو نقشه فهميده می شود. 

هماهنگی صهيونيسم و پان تركيسم!
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ترديدی نيست كه اگر اين عناصر پليد به هدف های باطل و ماليخوليايی خود برسند، 
چنين فاجعه ای را به سراس��ر ايران سرايت می دهند و فرداس��ت كه ميان عرب زبانان 
و بختياری های خوزس��تان بر س��ر هويت و مالكيت شهرها و روس��تاهای آن ديار نيز 
ستيز ايجاد خواهند كرد و چهار گوشه كش��ور را به خون و آتش خواهند كشيد. تبديل 
كشور واحد و قدرتمند ايران به »ايرانس��تان« و حتی تفكر آن، خواسته اصلی دشمنان 
قسم خورده و خونين پنجه اقوام ايرانی اعم از كرد، بلوچ، تركمن، عرب، فارس، لر و ترك 

است. 
2. مقابله به مثل با حاميان تجزيه طلبان

جمهوری اس��امی در برابر وقاحت گروه ها و دولت هايی كه به نوعی بر طبل تجزيه و 
تقسيم ايران می كوبند، بر اساس اصل بسيار عاقانه »پرهيز از ايجاد و گسترش تشنج 
در روابط خارجی« بيش��تر به دفاع، افزايش آگاهی مردم و توضيح نقشه های شوم آنان 
پرداخته است. اما در برابر س��ماجت و زورگويی آنها الزم اس��ت اصل »تهاجم متقابل 
فرهنگی و تاريخی« را به عنوان مقابله به مثل و راهی برای شكس��ت دشمنان وحدت 
و تماميت ارضی اي��ران و جنگ طلبان تجزيه طلب به كار بندد. تمامی يا بيش��تر خاك 
همس��ايگانی كه ريگی در كفش دارند و به حمايت و هدايت تجزيه طلبان می پردازند، 
متعلق به ايران بوده اس��ت. از طرف ديگر از امتدادهای گس��ترش يافته زبانی، قومی و 
مذهبی اقوام ايرانی در آن س��وی مرزها به خصوص در جمه��وری آذربايجان، تركيه و 
كردستان عراق می توان به خوبی بهره گرفت و با ساح دشمن به جنگ و مقابله او رفت 
و توپ تجزيه طلبی را به خاك آنان انداخت! مناديان تجزيه ايران و مزدورانشان از اجرای 
سياست »تهاجم متقابل فرهنگی و تاريخی« از سوی ايران، به شدت در هراس و واهمه 

به سر می برند؛ زيرا در برابر آن سپر دفاعی ندارند.1
3. توجه به نقش پليد امريكا

به يقين در تمام حركت ه��ای تجزيه طلبی و جنايت های عليه ايران و ايرانی، دس��ت 
خبيث و خونين امريكا و اسراييل به صورت پنهان و آشكار ديده می شود. دليل اصلی اين 
ادعا شعارها و عملكردهای تجزيه طلبان است كه در راستای اهداف شوم امپرياليسم و 

صهيونيسم قرار دارد. اما برای استناد بيشتر به نقل چند مورد بسنده می شود.
الف. طيف وسيعی از پش��تيبانان تجزيه طلبان ايران در كنگره امريكا النه گزيده اند و 
اقدامات شوم خود را پی می گيرند. يكی از نمايندگان معروف آنان »دانا روهراباكر« در 

1. برای توضيح بيشتر به كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب بخش آذربايجان مراجعه فرماييد. 
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نامه ای به هي��اری كلينتون )وزي��ر خارجه وقت 
امريكا( خواستار كمك امريكا به تجزيه ايران و جدا 

كردن آذربايجان از ايران شد و مدعی گشت: 
كمك در مش��روعيت بخشيدن 
ب��ه اش��تياق م��ردم آذری برای 
كسب اس��تقال خود در قياس با 
تهديد بمباران مخازن تحقيقاتی 
هسته ای زيرزمينی ايران، می تواند 
خط��ر بس��يار بزرگ ت��ری برای 
حاكم��ان ايرانی به دنبال داش��ته 

باشد. 
سياستمداران امريكايی هميشه دخالت در امور 

كشورهای ديگر را جزو حقوق و حتی وظيفه خود می دانند و معلوم نيست اين حقوق يا 
وظيفه را از كجا و بر اساس كدام سروش غيبی به دست آورده اند و از چپ و راست عليه 
كشورهای مستقل می تازند! اگر همين حقوق و وظيفه را نمايندگان ديگر كشورها عليه 
امريكا مطرح كنند، گوش فلك را با جيغ های انكراالصواتش��ان پر می كنند و حرف ها و 
داليل ديگران را به صورت اقداماتی كامًا زشت و شيطانی و دخالت در امور داخلی خود 
قلمداد می  نمايند. اگر يكی از اعضای پارلمان كشوری نامه ای به دولت خود بفرستد و از 
آن بخواهد تا از انتقال هاوايی به ساكنان هاوايی و يا بازگرداندن كاليفرنيا به مكزيكی ها 
حمايت كند، واكنش شيطان بزرگ و شيطانيان چه خواهد بود؟! ظاهراً ابرقدرت بودن 

حقوق خاص خود را در پی دارد!
در نتيجه جنگ های روسيه با ايران در زمان فتحعلی شاه قاجار طبق معاهده گلستان 
و تركمنچای س��رزمين های باالی رود ارس كه بخش بزرگی از آذربايجان بزرگ تحت 
حاكميت ايران محسوب می شد، از پيكر مام ميهن جدا گشت. اما اكنون امريكايی ها )از 
زبان امثال روهراباكر( درصددند از هر راه و روش شيطانی و خبيث برای آسيب زدن به 
ايران و از هم پاشيدن تماميت ارضی آن استفاده كنند. نامه روهراباكر ظاهراً از خبرهای 
جديد شكوفايی روابط نظامی اس��راييل و جمهوری آذربايجان الهام گرفته است، آنجا 

كه می نويسد: 
حمايت از چنين همكاری ای برای اياالت متحده معقول به حس��اب 

دانا روهرا باكر
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می آيد، چرا كه حكومت ديكتاتوری و س��لطه جويانه موجود در تهران، 
دشمن ما و نيز دشمن آنها می باشد. مردم آذربايجان از نظر جغرافيايی 
از هم جدا شده اند و آنها پس از تقريباً دو قرن حاكميت خارجی خواستار 

اتحاد مجدد سرزمين خود می باشند. 
همين طور وی خطر ايجاد و گسترش فعاليت تجزيه طلبانه در آذربايجان را برای ايران 
خطری بزرگ تر از بمباران مخازن تحقيقاتی هسته ای زيرزمينی ايران می داند، زيرا كه 
كشور از داخل پريشان و متنشنج شده و س��رطان تجزيه طلبی با كمك آشكار و پنهان 
امريكا، اسراييل و برخی كش��ورهای احمق اروپايی و حوزه خليج فارس به ساير نواحی 
نيز س��رايت خواهد كرد! متن كامل نامه اين نماينده كنگره امريكا به هياری كلينتون 

به اين شرح است:
خانم وزير:

يكی از اعضای حزب حاكم جمهوری آذربايجان فوريه گذشته از دولت 
خواست تا نام اين كشور را به »آذربايجان شمالی« تغيير دهد. سياوش 
نوروزوف يكی از اعضای پارلمان، پيش��نهاد داد ك��ه 16 ميليون آذری 
ساكن در شمال غربی ايران )آذربايجان جنوبی( بايد به صورت يك ملت 
واحد و متحد دربيايند. اين سرزمين كه آذربايجان جنوبی در نظر گرفته 
می ش��ود، تقريباً دو برابر جمهوری آذربايجان در شمال دارای جمعيت 
است. بنابر گزارش��ات، اين پيش��نهاد مورد توجه چندين تن از اعضای 

پارلمان نيز قرار گرفته است.
در ايران، دولت تهران استان هايی كه بيشتر ساكنان آنها قوم های آذری 
هستند را آذربايجان شرقی و غربی می نامد. بنابراين، اين موضوع خود 
ادله ای بر اين ادعای دولت باكو می باشد كه معتقدند سرزمين آذری ها 
تقسيم شده اس��ت. در واقع اين قلمرو به واسطه معاهده تركمنچای در 
سال 1828م و بدون جلب رضايت آذری ها بين روسيه و ايران تقسيم 
شد. روسيه ديگر در اين موضوع عامل تأثيرگذاری به حساب نمی آيد، 
چرا كه جمهوری آذربايجان استقال خود را در سال 1991م به هنگام 
فروپاشی جماهير شوروی به دست آورد. ايران امروز از فارس حدود دو 

قرن گذشته بسيار متفاوت است.
به دنبال خبره��ای اخير پيرامون ش��كوفايی هم��كاری نظامی بين 
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اسراييل و آذربايجان، مس��ئله آذربايجان مجدداً مطرح گرديده است. 
حمايت از چنين هم��كاری ای برای اياالت متحده معقول به حس��اب 
می آيد، چرا كه حكومت ديكتاتوری و س��لطه جويانه موجود در تهران 
دش��من ما و نيز دش��من آنها می باش��د. نحوه تعيين هويت، احساس 
وفاداری و اقدامات م��ردم خاورميانه را نمی توان هميش��ه بر اس��اس 
خطوط مرزی موجود بر روی نقش��ه يك كتابخانه تعيين كرد. ايران به 
منظور افزايش تأثير خود در لبنان و عراق، از گروه های قومی و مذهبی 
سوءاستفاده كرده است. اياالت متحده بايد به دنبال فرصت هايی باشد 
تا بتواند همين كار ]تحريك گروه های قومی و مذهبی در ايران![ را در 
مناطق كليدی انجام دهد. كمك در مش��روعيت بخش��يدن به اشتياق 
مردم آذری برای كسب استقال خود، در قياس با تهديد بمباران مخازن 
تحقيقاتی هس��ته ای زيرزمينی ايران، می تواند خطر بسيار بزرگ تری 

برای حاكمان مستبد ايرانی به دنبال داشته باشد. 
با تشكر- دانا روهراباكر

ب. هياری كلينتون در خاطرات منتشرشده اش آشكارا اعام می كند:
پس از سركوب جنبش سبز در ايران، تاش ها برای ارايه ابزار و فناوری 
فرار از سركوب و سانسور دولتی به فعاالن طرفدار دمكراسی را افزايش 
دادم. طی چند سال بعد، ده ها ميليون دالر سرمايه گذاری كرديم و بيش 

از 5000 فعال را در سراسر جهان آموزش داديم.1
به يقين مناديان شوم تجزيه آذربايجان از ايران نيز در ميان اين مزدوران آموزش ديده 
سازمان سيا بوده و هس��تند. امريكا مأمن نيروهای مخالف با انقاب اسامی و تماميت 
ارضی ايران است. يك نيروی به اصطاح اپوزيسيون را نمی توان نشان داد مگر اينكه يا در 
امريكا النه گزيده يا از سوی شيطان بزرگ پشتيبانی می شود. مناديان تجزيه آذربايجان 

مانند چهرگانی، اوبالی و... همراه با تشكيات پوسيده شان در امريكا النه گزيده اند! 
4. نگاهی به تجزيه طلبان کشور امريكا

اگر تجزيه كشورهای بزرگ و تشكيل كش��ورهای جيبی برای هر قوم و طايفه ای، امر 

1. هياری كلينتون: انتخاب های س��خت، بخش دوم/فصل ايران: تحريم ها و رازها، كد خبر: 378105، تاريخ 
 www.mashreghnews.ir انتشار: 18دی 1393؛
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نامه روهراباكر به كلينتون درباره تجزيه آذربايجان از ايران
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پسنديده ای است، پس چرا اياالت متحده امريكا به اين امر گردن نمی نهد و امر پسنديده! 
تجزيه را از خود شروع نمی كند؟! امريكا از وحدت مهاجرنشين های انگليسی ايجاد شد. 
سران آن از همان زمان نگذاشتند بين س��رزمين پهناور ميان دو اقيانوس اطلس و آرام 
كشوری غير از اياالت متحده شكل گيرد و با نهايت شدت با تقسيم كشورشان برخورد 
كردند و حتی تا مرحله جنگ و كشتار پيش رفتند و مانع از تشكيل امريكای شمالی و 

جنوبی در دوره به اصطاح جنگ های انفصال )برده داری( شدند! 
جنگ بين ايالت های ش��مالی به رهبری آبراه��ام لينكلن از ح��زب جمهوری خواه و 
يازده ايال��ت جنوبی تحت فرمانروايی رئيس جمهور جفرس��ون ديوي��س رخ داد. چند 
هفته پس از انتخابات رياس��ت جمهوری در 20س��پتامبر 1860، كارولينای جنوبی با 
رأی مجلس قانون گذاری خود خ��روج از جرگه اياالت متحده را اع��ام كرد. بافاصله 
پس از مراسم س��وگند لينكلن در 4مارس 1861 اياالت متحده تجزيه شد. در اين روز 
ايالت های كارولينای جنوبی، جورجيا، فلوريدا، آالباما، می سی سی پی، لوئيزيانا و تگزاس 
كنفدراسيون كشورهای امريكا را تشكيل دادند. اندك زمانی بعد، آركانزاس، كارولينای 
ش��مالی، ويرجينيا و تنس��ی نيز به ايالت های شورش��ی پيوس��تند و تعداد ايالت های 
تجزيه طلب به 11 ايالت رس��يد. در اين كش��مكش، يازده ايالت جنوبی به »ايالت های 
برده« مشهور شده بودند زيرا در آنها برده داری هنوز رواج داشت و بر عكس ايالت های 
شمالی ممنوع نشده بود. ايالت های جنوبی بافاصله ريچموند را پايتخت خود قرار داده 

جفرسون ديويس، رئيس جمهور منتخب ايالت هايی كه مستقل شده بودند و 
اعضای كابينه وی
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و جفرسن ديويس را به رياست جمهوری برگزيدند. در آوريل 1865 جنگ های انفصال 
پس از 4 سال و با450 هزار نفر كشته و 335 هزار نفر زخمی به سود شمالی ها و با نتيجه 

وحدت ارضی دوباره اياالت متحده امريكا به پايان رسيد.
س��ران اياالت متحده امريكا با خش��ونت و خونريزی مانع ش��ده اند كه بوميان امريكا 
كش��وری برای خود يا حداقل ايالتی خودمختار داش��ته باش��ند. اياالت متحده امريكا 
كش��وری متحد از لحاظ قومی، نژادی و حتی جغرافيای سياس��ی نيست. جنبش های 

تجزيه طلب فعالی در آن كشور وجود دارند كه برخی عبارت اند از:
جمهوری تگزاس )با س��ازمان نظامی گروه جمهوری تگزاس(، جمهوری كاس��كاديا 
)متش��كل از قس��مت هايی از غرب امريكا و كانادا(، حركت اس��تقال و خودمختاری 
هاوايی، حزب استقال طلبان آالس��كا، ليگ جنوب )متش��كل از بقايای جبهه اياالت 
مؤتلفه امريكا(، الكوتا س��يوكس )دولت پيشنهاد ش��ده: جمهوری الكوتا(، پورتوريكو 
)احزاب: حزب اس��تقال پورتوريكو، حزب ملی گرای پورتوريكو، جنبش ملی استقال 
هوستوسيانو، جبهه سوسياليس��ت. با س��ازمان نظامی ارتش خلق بوريكوآ(، ورمونت 
)جمهوری كوهستان س��بز ورمونت(، واش��نگتن+ اورگون+ بريتيش كلمبيا )جنبش 

استقال كاسكاديا. دولت پيشنهادی: كاسكاديا(.1 
آيا سران اياالت متحده اجازه حداقل فعاليت برای اين احزاب تجزيه طلب را می دهند؟ 
آيا در مورد تقسيم كشور از مردم امريكا همه پرسی می كنند؟ به واقع اگر تقسيم كشورها 
بر اساس قوميت ها و تشكيل كشورهايی از يك قوم اقدامی انسانی و واجب است، بسم اهلل؛ 
اين گوی و اين ميدان. امريكا كه خود را مهد تمدن و دمكراسی و مردم ساالری می داند، 
ابتدا حقوق قوميت های خود را داده و اقدام به تشكيل كشورهای متعدد در داخل قلمرو 
اياالت متحده نمايد و آنگاه برای ديگران نسخه بپيچد! اما برای صدها بار ثابت شده كه 

از نظر سران امريكا مرگ حق است اما برای همسايه!! 
داگاس مك كنان )Douglas MacKinnon( از مقامات س��ابق كاخ سفيد و پنتاگون 
كه س��ه س��ال را در فرماندهی نيروهای مش��ترك امريكا فعاليت كرده به عنوان يكی 
از مفسران برجسته مسائل سياس��ی در روزنامه ها و نش��ريات مهم امريكا و همچنين 
برنامه های تلويزيونی و راديويی به تحليل مس��ائل روز دنيا می پردازد. مك كنان اخيراً 
كتابی را با عنوان اياالت جدايی طلب امريكا با بهره گيری از دانش كارشناسان خبره در 

1. ب��رای توضي��ح بيش��تر رك: www.mashreghnews.ir/fa/news/161517 و نيز س��ايت ويكی پديا با 
جست وجوی: تجزيه طلبی در اياالت متحده. 
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حوزه كشاورزی، انرژی، زيرساخت، مالی و اقتصادی و بسياری زمينه های ديگر نگاشته 
و منتشر كرده است. نام اين كتاب از نام »اياالت متحد امريكا« گرفته شده است. وی در 
كتاب خود تأكيد می كند كه ميليون ها خانواده امريكايی از نژادهای مختلف و با سوابق 
گوناگون، درست در زمانی كه امريكا بيش از پيش در زوال مالی و اخاقی فرو می رود، 
ديگر اميدی به ادامه روند كنونی اداره امريكا توسط دولتمردان فعلی اين كشور ندارند 
و معلوم نيست كه با نابودی ارزش های اصيل امريكايی و امنيت مرزها و بسياری موارد 

ناگوار ديگر، سرنوشت امريكا چه خواهد شد؟
داگاس مك كنان در كتابش به ارايه راهكارهايی برای رفع مش��كات كنونی امريكا 
و جايگزين كردن دولت فعل��ی با يك رويكرد حقوقی و مطابق با قانون اساس��ی امريكا 
می پردازد و در نهايت ايده جدايی از اياالت متحده و تجزيه اين كشور را به عنوان بهترين 
گزينه موجود معرفی می كند. وی در يادداشتی كه مجله اينترنتی تاون هال منتشر كرد 

به داليل تأليف كتاب اشاره كرده و نوشت: 
گويا رهبران امريكا عزم خود را جزم كرده اند تا مرزهای كش��ور ما را 
از بين ببرند، حاكميت قانون را زير پا بگذارند، ش��ركت های امريكايی 
را به اس��م فعاليت هايی چون مقابله با تغييرات جوی ورشكسته كنند، 
متمم دوم قانون اساس��ی را نقض كنند، تمدن غربی را سانسور كرده و 
آن را با چند فرهنگ گرايی جايگزين كنن��د، هر روزه ميلياردها دالر به 
بدهی های امري��كا بيفزايند و حتی مذهب ما را ناب��ود كنند. گروهی از 
متخصصان حوزه های مختلف را به منظور يافتن راه حلی برای مشكات 
مذكور حدود چهار سال پيش تشكيل دادم. در نهايت به اعتقاد اين گروه 
تخصصی راه حلی كه بيش از ديگر راهكارها مؤثر به نظر رسيد، تجزيه 

پرچم مناطقی از اياالت متحده امريكا كه جنبش های استقال طلبی در آنها فعال هستند:
آالسكا، هاوائی، الكوتا سيوكس، پورتوريكو، جنوب، تگزاس، ورمونت، كاسكاديا
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اياالت متحده امريكا بود كه برای تحقق اين هدف طرحی برای ترك اين 
اتحاديه ارايه ش��د و در پايان به تأليف كتاب اياالت جدايی طلب امريكا 
انجاميد؛ كتابی كه مشخص می كند چرا، كجا، چگونه و چه زمانی بايد 

اين جمهوری جديد بر اساس ارزش های اصيل ما شكل بگيرد.
در نظرسنجی رويترز در امريكا از هر چهار امريكايی دست كم يك نفر 
اعام كرد كه آماده پيوس��تن به جنبش جدايی طلبی در امريكا است. 
اين رقمی معادل حدود 84 ميليون نف��ر از جمعيت كل امريكا خواهد 
بود. ده ها ميليون امريكايی به حق، نگران آينده كشورش��ان هستند و 
می خواهند بفهمند دولت و كشور آنها چه مسيری را در پيش رفته است، 
اما ديگر خيلی دير شده و آنها اميد خود را از دست داده اند. آنها خواستار 

تجزيه امريكا هستند.
من صادقانه از كسانی كه معتقدند ارزش های اصيل امريكايی در اين 
كشور در حال س��قوط است و كشور نيز سراش��يبی سقوط را با سرعت 
می پيمايد و اين روند را غير قابل بازگشت می بيند، می خواهم بدانند كه 
هنوز گزينه ای برای حفظ ارزش های واقعی كشور وجود دارد و آن تاش 
برای تجزيه امريكا است. اين راه حلی جنجال برانگيز است كه 240 سال 
پيش مطرح شد اما به سرانجام نرسيد و امروز يك بار ديگر به عنوان تنها 
گزينه و تنها راه حل بايد مطرح ش��ود. اين حق ما امريكايی ها است كه 
درباره آنچه كه بسياری به درستی آخرين روزنه اميد می پندارند، بحث 

و گفت وگو كنيم: »تاش برای تجزيه امريكا«.1
اما واكنش مقام��ات حكومت امريكا نس��بت به فعالي��ت جدايی طلب��ان امريكايی و 
جمع آوری امضا برای بررسی موضوع توسط مقامات دولت فدرال، افزايش فشار و تهديد 
است، چنان كه كاخ س��فيد اعام كرد ممكن اس��ت امضاكنندگان درخواست  جدايی 

ايالت ها از امريكا از حقوق شهروندی شان محروم شوند.2
5. نقش مخرب رژيم وحشی اسراييل

رژيم جعلی و صهيونيس��ت اس��راييل از حركت ه��ا و گروهك ه��ای جدايی خواه كه 
مخالف تماميت ارضی ايران هستند، حمايت سياس��ی، مالی و نظامی می كند. در اين 

1 .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930818000012-1393/8/18.
2. مؤسسه مطالعات امريكا، »ظهور دوباره چالش جدايی طلبی )در امريكا(«، 1393/7/6؛

http://www.asipress.ir/vdcivyay.t1av32bcct.html 
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مورد سخنان مئير داگان رئيس پيشين 
موساد )سازمان جاسوس��ی اسراييل(1 
در گفت وگ��وی محرمان��ه با ني��ك برنز 
معاون وقت وزارت خارجه امريكا بهترين 
سند است. اين گفت وگو در شهر تل آويو 
صورت گرفته و توس��ط ريچ��ارد جونز 
س��فير امريكا در اس��راييل طبقه بندی 
حفاظتی ش��ده است. اما س��ايت ويكی 
ليك��س2 توانس��ت آن را با ديگر اس��ناد 

طبقه بندی شده وزارت خارجه امريكا منتشر سازد. در اين سند چنين آمده است: 
 )جمعه 31 اوت 2007/ 9 شهريور 1387. ماقات و گفت وگوی مئير 
داگان رئيس موساد و نيك برنز معاون وزير خارجه اياالت متحده امريكا. 

تل آويو. طبقه بندی شده توسط سفير ريچارد جونز(... 
4. در مورد ايران، داگان تصري��ح كرد كه ايران در دوره گذار اس��ت. 
بی ثبات��ی در ايران با تورم و تن��ش در ميان اقليت ه��ای قومی به پيش 
می رود )ميسر است(. بر اس��اس گفته داگان اين امر فرصت منحصر به 
فردی است كه اسراييلی ها و امريكايی ها )با پرداختن به آن( ممكن است 
شاهد تغيير در حكومت ايران باش��ند، مانند عراق كه دولت فدرال آن 
ضعيف شده و به س��ه بخش متعلق به كردها، سنی ها و شيعيان تقسيم 

شده است. 
11. ... نيروی تغيير رژيم: داگان اش��اره كرد برای تغيير رژيم در ايران 
كارهای زيادی بايد انجام شود مانند حمايت از جنبش دموكراسی طلب 
دانشجويان و گروه های قومی به عنوان مثال: آذری ها، كردها و بلوچ ها 

1. از وظايف اصلی موساد انجام عمليات ويژه در خارج از خاك اس��راييل )ترور( و توسعه روابط مخفيانه ويژه و 
سياسی در خارج از خاك اس��راييل و حفظ اين روابط است. )س��ايت اينترنتی ويكی پديا با جست وجوی موساد( 
تماس و حمايت از حركت ها و گروهك های تجزيه طلب ايرانی در اين بن��د می گنجد. مئير داگان از عوامل اصلی 
ترور دانشمندان هسته ای ايران، در 27اسفند 1394 در 72سالگی به مرض سرطان در بيمارستانی در تل آويو مرد.
2. ويكی ليكس )به انگليسی: WikiLeaks( سازمانی غير انتفاعی و بين المللی است كه به افشای اسناد از سوی 
منابع ناشناس می پردازد. وبگاه ويكی ليكس در سال 2006 افتتاح شد و در طول يك  سال از آغاز فعاليت ادعا كرد 
كه بيش از 1/2 ميليون مدرك و سند در اختيار دارد. اين سازمان بنا به گفته خودش، توسط مخالف هايی از چين 
همراه با روزنامه نگارها، رياضی دان ها و فناورهايی از اياالت متحده امريكا، تايوان، اروپا، استراليا و آفريقای جنوبی 

پايه گذاری شده است. جولين آسانژ فعال اينترنتی استراليايی به عنوان رئيس ويكی ليكس معرفی می شود. 

مئير داگان- رئيس پيشين موساد
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كه با رژيم حاكم بر ايران مخالف هستند.]؟![ 
12. ... داگان خواستار توجه بيشتر برای تغيير رژيم ايران شد و ادعا كرد 
كه به منظور توسعه تحركات هويت خواهانه اقليت های قومی در ايران، 
فعاليت های زيادی می توان انجام داد... تا ايران تبديل به كشوری عادی 

)و تحت كنترل( شود.1 

1. سايت اينترنتی ويكی ليكس:
 https://wikileaks.org/plusd/cables/07TELAVIV2652_a.html

گزارش سخنان مئير داگان رئيس وقت موساد اسراييل پيرامون فعال كردن تجزيه طلبان 
ايران در ديدار با نيك برنز معاون وقت وزارت خارجه امريكا در تل آويو
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در واقع حمايت اسراييل از تجزيه طلبان ايران در راس��تای چنگ اندازی صهيونيسم 
به كشورهای مختلف جهان و به زير س��يطره درآوردن آنها طراحی شده است. در اين 
مورد بدون آنكه طرف��داری از آدولف هيتلر نماييم )زيرا او نيز مانند صهيونيس��ت ها از 

جنايتكاران بنام جهانی است!( شناخت او از پديده صهيونيسم را نقل می كنيم: 
يهودی ها چي��زی نمی خواهند ج��ز اينكه يك روز ب��ا ضعيف كردن 
دولت ها موفق شوند يك دولت صهيونی فلسطينی ايجاد نمايند و اين 
آخرين و عالی ترين آرزوی آنها است. ولی در نفس امر شايد حقيقت غير 
از اين باشد، به اين معنی كه آنها در نظر ندارند )فقط( يك دولت مستقل 
در فلسطين داشته باش��ند، بلكه می خواهند كه فلسطين را برای خود 
مركزی قرار دهند تا بتوانند با فعاليت ه��ای بين المللی، جهان را تحت 
اختيار گرفته و سياس��ت تخريبی خود را در همه جا توسعه بدهند. در 
واقع فلسطين برای آنها به منزله يك پناهگاه تربيت جنايتكاران است 
كه مانند يك دانشگاه عالی، مردمانی جهت تأمين آتيه خويش تربيت 

نمايند.1

1. آدولف هيتلر، نبرد من، ترجمه عنايت، تهران، دنيای كتاب، 1390، ص213. 

اردوغان رئيس جمهور تركيه و آريل شارون 
نخست وزير سابق اسراييل )قاتل فلسطينی ها(

شيمون پرز رئيس جمهور سابق اسراييل و الهام 
علی اوف رئيس جمهور آذربايجان
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آذربايجان جانباز انقالبدان آيريلماز 
به واقع معلوم نيس��ت ش��يرين عقانی چون چهرگانی، اوبالی و... و اعيان و انصارشان 
چگونه و از چه طريق��ی نمايندگی مردم باغي��رت و واليتمدار آذربايجان را به دس��ت 
آورده اند كه چنين افسارگريخته می تازند و از هر طرف شمشير آخته را به كار می گيرند 
و رجز می خوانند و برای مردم آذربايجان راه و چاه نش��ان می دهن��د! مردم آذربايجان 
بی توجه به مردارخوارها و زهرپراكنی ها به حركت پوينده خويش برای آبادی و آزادی 
ميهن ادامه می دهند و چنان كه تاريخ ش��هادت می دهد هم��واره در راه ايران بزرگ و 
سرفراز جانفشانی كرده و بارها و بارها نگهدارنده و ناجی ايران از نابودی و تجزيه بوده اند 
و خواهند بود. مردم آذربايجان مانن��د خود آذربايجان در همه ابع��اد زندگی، بزرگ و 
پربركت اند. جوانان آذربايجانی بر اساس تجارب گذشته و آگاهی به دست آمده از انقاب 
اس��امی از هوش و بصيرت خاصی برخوردارند و همه خاك ايران را همانند آذربايجان 
دانسته به آن عشق می ورزند. )حب الوطن من االيمان( و فرياد می زنند: آذربايجان جانباز 
انقابدان آيريلماز )آذربايجان جانباز از انقاب جدا نمی ش��ود(. بهترين سند اين ادعا 
خروش و حماسه های دالوران آذربايجانی در دوران دفاع مقدس و پاسداشت از تماميت 
ارضی كشور در جبهه های جنوب و غرب بود. همين روحيه و سلحشوری و جانبازی به 

قوت خود باقی است. 
با فضل و رحمت پروردگار و آگاهی و هوش��ياری ملت های مسلمان منطقه و به ويژه 
ايران، نقشه های خام دش��منان اس��ام و به خصوص امريكا، انگليس و اسراييل جهت 
تقسيم و تجزيه كشورهای مسلمان نقش برآب خواهد شد و مزدوران تجزيه طلبشان راه 
به جايی نخواهند برد. اندك كسانی كه در داخل كشور متوجه نقشه های پليد دشمنان 
ايران واحد و قدرتمند نيستند و يا دانسته تماياتی نشان می دهند، بدانند كه خنده بر 
روی تجزيه طلبان، حمل اسب تروا به داخل وطن است و البد می دانيم كه اسب تروا چه 

زائيد! 
رهبر كبير انقاب اس��امی حضرت امام خمينی)ره( هميشه بر وحدت و يكپارچگی 

تمام ملت ايران تأكيد ورزيدند و از جمله درباره آذربايجان فرموده اند: 
... ملت اس��ام همه با هم باش��ند و متحد باش��ند و برادر باشند... در 
اسام همين برادری است كه مبدأ همه خيرات است و اينها ]دشمنان[ 
می خواهند اين ب��رادری را از ما بگيرن��د غائله به پا كنن��د... برادرها را 
می خواهند از هم با ]اختاف[ لهجه، مختلف ]جدا[ كنند. يك وقت هم 
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غائله آذربايجان را به كار می آورند كه آنجا هم فرياد می زنند كه جمهوری 
آذربايجان... اسام، قرآن عقد اخوت بين ما انداخته اند. المومنون اخوه. 
مؤمنون همه، نه ت��رك و نه فارس و نه عرب و نه عج��م... همه مؤمنين 
برادرند... اينها می خواهند اين برادرها را از هم جدا كنند. در هر جا با يك 
نغمه ای وارد می شوند و اذهان صاف جوان ها... را تبليغ می كنند بر ضد 

برادرهای خودشان...1
... اهالی تبريز و آذربايجان هميش��ه طرفدار اس��ام و كشور بودند... 
آذربايجانی هميشه طرفدار اس��ام بوده. در هر قضيه ای كه پيش آمده 
پيشقدم بوده است. برای رفع ظلم پيشقدم بوده است. آذربايجانی كه در 
صدر مشروطيت ستارخان و باقرخانش آن زحمات را كشيدند بعد ]شيخ 
محمد[ خيابانی آن كارها را كرد... آذربايجان هميشه در صف اول واقع 

بوده است برای مخالفت با اشرار و برای پيشبرد اهداف اسام.2
آذربايجان با ملت ايران يكی است. آنهايی كه می خواهند ايجاد تفرقه 
كنند را از خود برانيد. نگذاريد قش��رهايی كه الهام از خارج می گيرند و 
الهام از دشمنان اسام می گيرند بين جوانان شما نفوذ كنند... عزيزان 
آذربايجانی شما هميشه طرفدار اسام و هميشه س��د بزرگ ]در برابر 

1. صحيفه امام، ج11، ص367، سخنان امام خمينی در تاريخ 1358/10/1 در ديدار جمعی از دانشجويان تبريز. 
2. همان، ص526-524، سخنان امام خمينی در تاريخ 1358/10/11 در جمع بانوان آذربايجانی. 
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دشمنان[ بوديد و اين س��د بزرگ را حفظ كنيد. اينها كه موجب تفرقه 
می شوند آلت دست خارج هس��تند. آنها كه در بين اقشار مختلف ملت 
ما ايجاد نفاق می كنند الهام از خارج می گيرند. ملت ما هوش��يار باشد و 

بيدار.1
مقام عظمای واليت حضرت آيت اهلل العظمی 
خامن��ه ای نيز كه پيوندش��ان با خ��اك پاك 
آذربايجان آشكار و مشخص است، همواره به 
وحدت و برادری ملت ايران تأكيد فرموده و از 
نقشه های تفرقه افكنانه دشمنان چنين انذار 

داده اند: 
عزي��زان م��ن! دش��منان 
مايل اند كه ذهن و فكر و روح 
جوان��ان را ب��ه وس��يله امواج 
مسموم و خطرناك تلويزيون 
و راديو تسخير كنند. جوانان 
بايد هوشيار باش��ند. جوانان 
بايد بدانن��د با آنچ��ه از ورای 

مرزها به وسيله كس��انی كه هيچ به سرنوش��ت اين ملت عاقه ندارند 
می رسد، بايد با احتياط برخورد كرد. نمی ش��ود بی قيد و شرط هر چه 
را كه از آن سوی مرزها می فرستند- اعم از كاالی فرهنگی و همچنين 
امواج تبليغی و فرهنگی- پذيرفت. دشمن در كمين است؛ به خصوص 
در كمين جوانان. ش��ما در اين تبليغاتی كه می كنند ن��گاه كنيد! يك 
كلمه در جهت رشد و ترقی انديشه مردم حرفی زده نمی شود. تبليغات 
دشمن در جهت ويرانگری و فاسد كردن است. در جهت معطل كردن 
نيروی كار و فكر و جسم جوانان است. بايد با احتياط با آن برخورد كرد.... 
ملت ايران پيش از همه چيز، ايرانی اس��ت. ترك و فارس و كرد و عرب 
و بقيه اقوام ايرانی، افتخار می كنند كه فرزند »ايران اس��امی« هستند 

1. همان، ص 529-528، بيان بس��يار زيبای حضرت امام در تاريخ 1358/10/11 در جمع قش��رهای مختلف 
آذربايجان. 



مقاالت
180

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

كه پرچم اسام را در دنيا برافراشته اس��ت... امروز هم همان خائنين يا 
فريب خورده ها در آن طرف مرزهای اين كش��ور، جيره خوار دش��منان 
بدخواه اين مردم اند. آن كسانی كه می خواهند مردم را از هم جدا كنند، 
اس��م كرد و ترك و اقوام مختلف را جدا جدا می آورن��د... امروز به فضل 
پروردگار، در زير سايه نظام عزيز و پر افتخار اسامی همه گروه ها و اقوام 
ايرانی دست در دست يكديگر زندگی می كنند و قدر اين حكومت، اين 
نظام و اين عزت را می دانند... شما در كجای دنيا مشاهده می كنيد كه 
برادران، مثل اينجا در كنار هم با مهربانی و با همزيستی زندگی كنند!؟ 
عزيزان من! اين حالت را حفظ كنيد. مواظب دشمن باشيد. دشمن سعی 
می كند اين همبستگی ملی را، اين وحدتی را كه در سرتاسر اين كشور 
گسترده است به ش��كل های مختلف به هم بزند. مراقب دشمن باشيد، 
دشمن فتنه انگيز است. ملت ايران با رش��د كامل، پشت سر مسئولين 
و با كمك آنان راه خ��ود را می رود. آينده اين كش��ور و اين ملت، آينده 
روشنی است. به فضل پروردگار، ايران فردا با استعدادهای ظهوريافته و 
شكفته شده و با پيشرفت حيرت آور و خيره كننده ای در چشم ملت های 

عالم، ايرانی آباد است.1
... كشور ايران يكپارچه است؛ حتی آن قسمت هايی هم كه در قرن های 
گذشته جدا شدند، اگر ته دلش��ان را بگرديد، مايل اند با ما باشند؛ »هر 
كسی كو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش«؛ آنها 
هم دلش��ان می خواهد كه به اين مادر بپيوندند. اين كجا، كشور اتحاد 
جماهير ش��وروی كجا؟ ده، يازده كشور را با س��نجاق- يا به تعبيری با 
شاق- به هم بستند و به اصطاح يك كشور تشكيل گرديد! معلوم است 

كه تا شاق برداشته شد، از هم جدا می شوند و شدند. 
البته من همين جا بگويم؛ سعی بر اين اس��ت كه مسئله قوميت ها در 
ايران عمده شود. عده ای با تحريك احساسات قومی و نفی عامل حقيقی 
وحدت- يعنی اس��ام و دين- دنبال اين قضيه هستند... عامل وحدت 
ملت ايران زبان فارس��ی نيست؛ دين اسام اس��ت؛ همان دينی كه در 

1. سايت اينترنتی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: www.khamenei.ir. سخنرانی 
مقام معظم رهبری در جمع مردم اروميه در تاريخ 1375/6/27. 



18
1

)2
ن )

يرا
 از ا

ان
يج

ربا
 آذ

زيه
 تج

وم
ن ش

ديا
منا

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

انقاب و نظام اسامی تجسم پيدا كرد... امروز انگيزه تحريك قوميت ها 
جدی است. همه اقوام ايرانی به ايران و جمهوری اسامی عاقه مندند و 
ايران را ميهن خودشان می دانند. بنده پيوندم با منطقه ترك نشين معلوم 
است... اقوام ايرانی مسلمان اند و به اين آب و خاك دلبسته اند. عزت و رفاه 
خودشان را در ايران سربلند و آزاد مشاهده می كنند. اما دشمن مشغول 
تحريكات است. تحريكات دشمن را نبايد دست كم گرفت. مراقب باشيد. 
اين از جمله مسائل بسيار مهم است و احساس می شود كه دست هايی در 

جريان هستند برای اينكه زمام اين كار را از دست دولت خارج كنند...1
... اينكه ما بارها تكرار كرديم كه تنوع اقوام را ما برای كش��ورمان يك 
فرصت به حساب می آوريم، اين يك حقيقت است. حقيقتاً برای ما تنوع 
اقوام يك فرصت است. نگاه نظام جمهوری اسامی به تنوع قومی و تنوع 
مذهبی مطلقاً نگاه تعصب آميز، قوم گرا و يك جانبه نگر نيست. اين را به 
طور قاطع من اعام مي كنم. نه امروز هست كه من از نيت خودم و دل 
خودم حرف مي زنم، نه در طول زمان های گذش��ته- در دهه 60، زمان 
حيات مبارك امام )رضوان اهلل تعالی علي��ه( چنين چيزی نبوده. نظام 
جمهوری اس��امی محور قضاوتش اس��ام و ايرانی بودن است؛ اسام 
و ايرانيت. همه مس��لمان ها و هم��ه ايرانی ها در اين ن��گاه در محدوده 

جغرافيايی كشور دارای ارزش هستند...2 
در پايان اشعاری مناسب حال و احوال تجزيه طلبان به زبان تركی آذری تقديم می شود: 
آدام واردير يولون چاشيب آزيری )آدمی هست- كسانی هستند- كه 

راهش را اشتباه رفته گم می شود( 
بئله بيلم��ه ديگين يازي��ری )با اين ح��ال از روی نادان��ی- و جهل- 

می نويسد( 
قلم ايله خلقه قويی قازيری )با استفاده از قلم برای مردم چاه می كند( 
حورمت قائل اولمور قلمه )حرمت و احترام برای قلم قائل نمی شود( 

بيلمير نَدير قلم، ندير قلمه )فرق قلم و َقلَمه- درخت تبريزی، صنوبر، 

1. همان، بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مس��ئوالن و كارگزاران نظام در تاريخ 1379/4/19. اطاعات، 
پنجشنبه 1379/4/23، ص7 و 12. 

2. سايت اينترنتی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: www.khamenei.ir، بيانات در 
ديدار برگزيدگان استان كردستان ، 1388/2/24. 
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سپيدار- را نمی فهمد( 
آدام واردير آدامليقدا پايی يوخ )آدمی هست- كسانی هستند- كه در 

انسانيت سهمی ندارد( 
دورا جناب بير يابی دير تايی يوخ )دور از جناب، االغی است كه مانندی 

ندارد( 
با نسبت بئله تيپده آيی يوخ )با نسبت در چنين شكلی خرسی وجود 

ندارد( 
آدام واردير دينديرمس��ن ياخشی دير )آدمی هس��ت كه اگر به حرف 

نكشی اش بهتر است(
بال اولسادا سينديرماس��ان ياخشی دير )اگر عس��ل هم باشد- برای 

خوردن- نشكنی اش بهتر است( 
آدام واردير تانيماز اوز ييه سين )آدمی هست كه خودی را نمی شناسد(
اوزونكون��و آتار توتار اوزگس��ين )خ��ودی را ترد و غيرخ��ودی را- به 

دوستی- می گيرد( 
دئسن پاتسان ماتسان دوشر گومانا )اگر بگويی پات و ماتی به شك و 

گمان می افتد( 
هوشی كسمز خلقی باس��ار يامانا )- چون- عقلش نمی رسد به مردم 

فحاشی می كند( 
آدام واردير گرك اولوب ارييه )آدمی هست كه بايد بميرد و آب شود( 
گجه گوندوز دوشه يبدير قره يه )روز و ش��ب مشغول كشيدن ترياك 

است( 
آز قاليری آشا دوشه دريه )نزديك است كه پرت شده به دره بيفتد( 

دوز يولونی گده بيلمير خان آغا )آقا راه راست را نمی تواند برود(
آمما قالخير شوخومليقدا شلاغا )اما در كشتزار- محيط نرم و راحت- 

جفتك می اندازد( 
لعنت اولس��ون اوز وطنين دانانا )لعنت بر كسی كه وطنش را تكذيب 

كند( 
بيگانه لر حسرتينده يانانا )كسی كه در حسرت بيگانگان بسوزد( 

حرمت قائل اولماز اكيب دوغانا )- چنين شخصی- به والدينش حرمت 
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قائل نمی شود( 
او آدام كی دانار وطنی يوردو )كسی كه وطن و زادگاه را تكذيب كند( 
آتار انسانليغی توتار بوز قوردو )انسانيت را دور انداخته گرگ خاكستری 

را می گيرد( 
من اول ايرانلی يام ايرانلی )من ابتدا ايرانی هستم ايرانی( 

اوندان سورا تبريزلی اصفاهانلی )پس از آن تبريزی و اصفهانی(
س��نندجلی زاهدانلی گيانل��ی )- و- س��نندجی، زاهدانی و گيانی 

هستم(
گوزلليكده ايران ضرب المثل دير )در زيبايی، ايران ضرب المثل است(

ايرانيمين هر گوشه سی گوزلدير1 )هر گوشه ايرانم زيبا است(

1. ش��عر از علی ش��هودی، ميثاق، تبريز، س11، ش248، 12آبان 1386، ص5. ترجمه توسط نگارنده صورت 
گرفته است. 


