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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  اشرف دھقانی
    ٢٠١٨ جنوری ٢١

  
برگردان گفتاری از رفيق اشرف دھقانی به زبان ترکی به صورت نوشتاری فارسی " سخنی با خلق آذربايجان: "توضيح

اصل اين گفتار به زبان ترکی با عنوان . .  مند قرار داده می شوده اينجا در دسترس خوانندگان عالقمی باشد که در 
   در يوتيوب  " اشرف دھقانی يولداشين آذربايجان خلقيله بير نئچه سؤزی"

XE3fudMXxgq=v?watch/com.youtube.www://https   در دسترس است. 

  

  

  !سخنی با خلق آذربايجان
ای کارگرھا، ای جوانان !  دالوران آذربايجان و دختران و پسران خوب تبريز سرخ من!ای خلق سرزمين آتشين من 

  !بيکار مانده، ای کسانی که زير ظلم له و لورده می شويد

 کارگرھا، بيکار مانده ھا و انسانھای تھی دستی که ،)گفته می شود در بيش از يکصد شھر( امروز در سراسر ايران 

  .زندگی بس تلخی را می گذرانند به پا خاسته و با جسارت تمام عليه جمھوری اسالمی وارد ميدان نبرد شده اند

اکنون ما . می دانيم که در ايران چندين ملت زندگی می کنند، به عبارت ديگر ايران خودش از چند ملت تشکيل شده است

ُھديم آنھائی که در زير ظلم و ستم به سر می برند، از زحمتکشان بلوچ گرفته تا کردھا، لرھا، گيالنی ھا، ھموطنان شا ُ

عرب ما در خوزستان و تا کارگران و زحمتکشان فارس که از ستم و ديکتاتوری دستگاه جمھوری اسالمی جانشان به 

و آزاد به خيابان ھا آمده اند و حتی به مراکز نظامی و لب رسيده برای نجات خود و برای شروع يک زندگی نوين 

  .سرکوب و به مکان ھائی که محل زور و غارت ھستند ، حمله کرده و آنجا ھا را درب و داغان می کنند

قصد من در اينجا اين است که با شما خلق قھرمان آذربايجان و تأکيد بکنم، با جوانانی که در راه حق و عدالت مبارزه 

ند و به خصوص با آنھائی که در ستاديوم فوتبال اين شھر حضور پيدا می کنند ، صحبت کرده و به شما بگويم که می کن

  .در شرايط کنونی چه چيزی خلق ما را تھديد می کند

ما اين را می دانيم که دشمن جھت سد کردن راه آزادی و جلوگيری از جنبش آنان که ھدفش رسيدن به حق و عدالت و 

دشمن برای رسيدن به منظور فوق . ًست ، تنھا به سرکوب  و اسلحه و کال تنھا به کار بستن زور اکتفاء نمی کندآزادی ا

و حکومت ) خلق ھا را از ھمديگر جدا ساز(تفرقه بينداز : يکی از حيله ھای دشمن اين است. راه ھای ديگری ھم دارد

.  ھا در سراسر دنيا برای حکومت کردن خود به کار برده اندليس پدران و اجداد ما، انگۀاين ترفندی است که به گفت. کن
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اکنون من می بينم که اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی ، چنين حيله ای را در آذربايجان و به خصوص در ستاديوم 

  . به کار گرفته اند) تراکتور(فوتبال تبريز از طريق تيم تراختور 

ُش ديدم که از آن طرف به نام فارسھا، کسانی شروع به فحاشی به ترکھا برای به دست دادن يک نمونه، چند روز پي

 و از اين طرف برخی از -ُ مانده از زمان رضا شاه جالد عليه ترکھا را سر می دادند ی فحش ھای به جا-کردند 

اين موضوع نگاه  به اما، بيائيد کمی عميق تر. ُجوانھای ترک که به خشم آمده بودند ، سخنانی عليه خلق فارس گفتند

ُراستی آنھائی که به ترکھا فحش می دادند ھمان فارس ھائی بودند که ھمچون شما تحت ظلم و ستم جمھوری آيا ب. کنيم

من شکی ندارم که آنھا افراد خود . به آن فحش دھنده ھا به اين چشم نگاه نکنيد!  اسالمی قرار دارند؟  نه اين طور نيست

ُآنھا به خاطر اين که خلق فارس و ترک . اطالعاتی ھا و بسيجی ھای جمھوری اسالمی بودندرژيم بودند، افراد سپاه و 

سود اين کار برای آنھا . ُندازند و بين آنھا دشمنی به وجود بياورند چنان فحش ھائی را به ترکھا می دادندبيرا به جان ھم 

ُای مشترک خلقھای فارس و ترک در امان نگاه اين است که جمھوری اسالمی جنايت پيشه و ددمنش را از آماج ضربه ھ ُ
  !دارند

آنھا تحت عنوان حق ملی، سعی در . ُ ملی خلق ترک سوء استفاده می کنندۀ ھم اين رژيم و ھم ديگر دشمنان از مسأل

  .بار کنونی ، نگاه دارند ربايجان را در شرايط فقر و مصيبتمنحرف کردن جنبش مردم دارند تا بتوانند خلق آذ

 که معلوم بود مردم آذربايجان با قرار داشتن زير دستگاه ھای ظالم و سرکوب کن حق و عدالت، و ١٣٨۵ال در س

آزادی ستيز جمھوری اسالمی چه زندگی مشقت باری را از سر می گذرانند و وزارت اطالعات رژيم می دانست که 

 خودشان اقدام به توھين ۀ بردند که در روزناماين خلق باالخره، دير يا زود به پا خواھد خاست، اين حيله را به کار

ُبعد پان ترکيست ھا، يعنی . کردند) با کاريکاتوری که کثافتش به خودشان خوب می چسبد(کثيفی به مردم آذربايجان 

ُکارشان تفرقه انداختن بين ترک و فارس است،  ملی آذربايجان پنھان کرده اند و ۀکسانی که خودشان را در پشت مسأل

ُھمان پان ترکيست ھا  که می کوشند تا کارگران ترک نتوانند با رفقای کارگر فارس، کرد و يا کارگران مليت ھای ديگر  ُ ُ

در ايران متحد شده و با ھم در مقابل دشمن مشترکشان بايستند و درست به ھمين خاطر است که جمھوری اسالمی دست 

؛ ) جنبه ملی بدھندًو کوشيدند به حرکت مردم صرفا(ھا را باز گذاشته و امکان حرکت به آنھا داده است، به جلو آمدند آن

 آذربايجان که خونش از مظالم رژيم جمھوری اسالمی به جوش آمده بود شروع به ۀو ھنگامی که خلق به فغان در آمد

مريکا و رسانه ھای مشابه که عليه آزادی او تلويزيون صدای حرکت کرد، ھم رسانه ھای خود رژيم و ھم بی بی سی 

خلق ما ھستند، اينطور جلوه دادند که گويا خلق آذربايجان ھيچ درد و غمی ندارد و از ھيچ چيز در رنج و عذاب نيست 

صه برای  ملی؛ و بر اين واقعيت سر پوش گذاشتند که خلق آذربايجان به خاطر کار، مسکن و آزادی و خالۀجز از مسأل

؛ و البته اين ھم حق آنھا بود که در مقابل توھينی که از طريق ز يک زندگی خوب به پا خاسته بودبرخورداری ا

آن رسانه ھا، تازه به اين تحريفات ھم اکتفاء نکردند و اين خلق را مورد سرزنش و .  روزنامه به آنھا شده بود ، بايستند

 به خاطر يک توھين بود، گفتند آخر درست بود که شما به خاطر يک ًدم صرفاشماتت قرار دادند و انگار که خيزش مر

  ؟!کاريکاتور بلند شويد و خودتان را به کشتن دھيد

 خلق آذربايجان دفاع و پشتيبانی کردم و با استناد به دانسته ۀمن در ھمان زمان از حرکت عدالت طلبانه و آزاديخواھان

در اين " پيام فدائی" من با مصاحبۀشما . راه آزادی خلق آذربايجان را سد کرده اندھائی ، نشان دادم که چه چيز ھائی 

، در سايت سياھکل مطالعه ١٣٨۵ ]جوزا[ اين نشريه به زبان فارسی به تاريخ خرداد٨۵زمينه را می توانيد در شماره 

  .است"  ملیۀرويدادھای اخير آذربايجان و مسأل "مصاحبهاسم آن . بکنيد
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 بزرگی است که نشان می دھد چطور آنھا که دوستدار خلق ۀ نمون١٣٨۵ آذربايجان در سال ۀعدالت طلبانجنبش حق و 

ُما نيستند و حق ملی خلق ترک را انکار می کنند، نگذاشتند تا ديگر خلق ھای ايران بدانند که خلق آذربايجان به چه دليل 

امروز ھم می کوشند که نگذارند تا .  روغ تحويل مردم دادندآنھا در مورد اين حرکت دروغ گفتند و د. به پا خاسته بود

  .پارچه به مقابله با دشمن مشترکشان بپردازند خلقھای ايران به طور يک

جلوتر بيائيم، صمد بھرنگی، ... ، از ستارخان گرفته تا حيدر عمو اوغلی، علی مسيو، خيابانی قھرمانان فدائی آذربايجان

 شان راه درست مبارزه، راه درست رسيدن به آزادی و اين که ۀ، عليرضا نابدل، اينھا ھمکاظم سعادتی، بھروز دھقانی

  . ملی نايل آمد را به ما ياد داده اندۀچطور می شود به حل مسأل

ُ کسی که ارباب و سرمايه دار است چه ترک باشد چه فارس باشد ، فرقی نمی کند، اينھا ھمه خون خلق را در شيشه می 

چون کارگر . ين دليل بود که قھرمانان افتخار آفرين ما ھرگز با اربابان و سرمايه داران دست دوستی ندادندبه ھم. کنند

ُو زحمتکش ترک با آنھا نه، بلکه در اتحاد با کارگران و تھی دستان فارس و بلوچ و لر و غيره می توانند در ھمبستگی  ُ ُ

ُگر ترک اصيل ھم باشد کارش ايجاد شرايط جھنمی برای مردم يک سرمايه دار حتی ا. با ھم به روز خوش دست يابند

  .است

  ! شھر زادگاه من تبريزۀخلق سرزمين آتشين من، دختران و پسران انقالبی و رزمند

 ايران به پا خاسته اند، ھمانند شما سالھاست که تحت رژيم مدافع سرمايه داران يعنی ۀخلقھائی که امروز در ھر گوش

دست يابی به روزگار . ستگاه ظلم و ستم اين رژيم زندگی سخت و مشقت باری را می گذرانندجمھوری اسالمی و د

خوش و آزاد برای شما به اين امر گره خورده است که دست در دست اين خلقھا و در يگانگی با آنھا ، اين رژيم کثيف و 

  .نيدددمنش سرمايه داران را از قدرت به زير کشيده و به زباله دان تاريخ بيفک

اجتماعی حاکم بر - خلقھای ايران به طور متحد عليه دشمن مشترکشان مبارزه بکنند و نظم اقتصادیۀبه اميد آن که ھم

که تنھا در خدمت قدرت ھای خارجی و سرمايه داران داخلی قرار دارد و برای خلقھا به جز بيچارگی و را ايران 

ه و از بين ببرند و به جای آن يک جمھوری دموکراتيک که  با يک انقالب بر ھم زد، ديگری نداردۀبدبختی ثمر

در چنان شرايط دموکراتيک و آزاد است که ھم خلق . کارگران و زحمتکشان در رأس آن باشند به وجود آورند

  .صالح می دانند تصميم بگيرندآذربايجان و ھم خلقھای ديگر می توانند در مورد سرنوشت ملی خود ھر طور که خود 

  !د خلق آگاه، مبارز و انقالبی آذربايجانزنده با

  ! متحد عليه دشمن مشترک می توان به زندگانی خوش و آزاد دست يافتۀتنھا با مبارز

  !مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی و کارگزاران تفرقه افکن آن

  ١٣٩۶ ]جدی[بيست و ھفتم دی

  

 
  


