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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ مارچ ٣٠

 »پارلمان موقت در تبعيد آزربايجان جنوبی«

  !و مواضع پان ترکيست ھا و پان ايرانيست ھا
 

در کپنھاک را برايم فرستاده » پارلمان موقت در تبعيد آزربايجان جنوبی«ل  دوستی از طريق ايميل، خبر تشکياخيراً 

، در سايت اينترنتی ٢٠١۴ ماه مارس ١۵ اعالم موجوديت خود  را *ين اين تشکل، بيانيهمؤسسطبق اين خبر، . بود

  .، منتشر کرده اند»مساوات«روزنامه جمھوری آذربايجان به نام 

 :عيد، عبارتند ازان اين پارلمان موقت در تبمؤسس

  فريدون پرويز نيا-

  عبدهللا امير ھاشم-

  نور الدين قروی-

  احمد اوبالی-

  محمود علی چھرگانی-

   ائلدار قاراداغلی-

  محمد مشتاق-

   ستار سئوگين-

  صمد فرتاش-

ز طريق دوستان و تا اين که در روزھای اخير، ا.  خاصی به اين خبر نکرده بودممن به دليل مشغله ھای زياد، توجهاما 

رفقايم در شھرھای مختلف آذريايجان که در عرصه ھای مختلف سياسی، اجتماعی و فرھنگی فعالند و ھمواره به 

 به تأسيسمناسبات ھای مختلف با ھمديگر تبادل نظر می کنيم، مطلع شدم که دو گروه اغلب در محافل خودشان، بر سر 

ين و طرفداران پان مؤسسيکی خود : ، گرد و خاک به پا کرده اند» جنوبیپارلمان موقت در تبعيد آزربايجان«اصطالح 

» مردم«در واقع دو گروھی که گاه و بی گاه پشت خواسته ھا و گرايشات . ترکيست آن ھا و ديگری پان ايرانيست ھا

 کننده جنگ سنگر می گيرند و فضای آن چنانی به وجود می آورند که رنگ و بوی خشونت و درگيری می دھد و تداعی

  .، است...داخلی يوگسالوی سابق و 

را آخر اسم » جنوبی«می نويسند و يا اين که چرا » آزربايجان«را » آذربايجان«ين اين پارلمان مؤسساز اين که چرا 

 اما آن چه که برای من به عنوان يک انسان و فعال سياسی و فرھنگی، اھميت دارد اين .خود اضافه کرده اند، می گذرم
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ت که چگونه گروھی به خود اجازه می دھد از سوی ميليون ھا آذربايجانی ساکن ايران و در اتاقی در کپنھاک، اس

 ۀ در اين که ھر جمعی در ھر گوشه ای از کر. مردم آذربايجان معرفی نمايندۀپارلمان درست کنند و خود را نمايند

داف و سياست ھای خود را به جامعه اعالم نمايند ايرادی خاکی، دور ھم جمع شوند تا دست به فعاليت متشکل بزنند و اھ

 پارلمان، حتی در تبعيد ھم، پيش تأسيساما به لحاظ سياسی و تاريخی، . وارد نيست و حق طبيعی و مسلم شان است

يج سازمان دھندگان چنين سياستی، نخست اھداف و برنامه ھا و کانديداھای خود را تبليغ و ترو. شرط ھای خود را دارد

يعنی از دل اين تبليغات و . کرده و سپس در ھمان سطح نيز آرای عالقه مندان و طرفداران خود را جمع می کنند

در حالی که تصاويری که .  ھا، نمايندگان پارلمان فرضی با آرای عالقه مندانش انتخاب می شوندئیسمينارھا و گردھما

منتشر کرده اند غير از خودشان کس ديگری نيست و حتی » وبیپارلمان موقت در تبعيد آزربايجان جن« مؤسسآقايان 

آن ھا، ھم .  مردانه و مردساالرانه استبرای نمونه يک زن ھم در ميان آن ھا ديده نمی شود؛ در واقع يک تشکل کامالً 

 وابستگی  اعالم موجوديت خود را نيز از طريق يک نشريه جمھوری آذربايجان، منتشر کرده اند به سادگیۀبيانيچنين 

  .اين کشور، به نمايش گذاشته اندشان را به محافلی در 

خواھی و برابری طلبی در جھت رفع ستم ملی در ايران، خصومت ن ايرانيست ھا، با ھر صدای آزادياز سوی ديگر، پا

ان فارسی،  زبان ھا غير از زبۀ ما، ھمۀدر حالی که در جامع. و دشمنی می ورزند و منکر ستم ملی در ايران می شوند

ليسی قرار گرفته و شکنجه و حتی وممنوع است و فعاليت آزادی اين عرصه نيز مانند عرصه ھای ديگر تحت تعقيب پ

  .له به سادگی نشان می دھد که در ايران، ستم ملی، ابعاد گسترده و تاريخی داردأھمين مس. اعدام می گردند

سخت ناراحت » ملی «ۀ چپ ھم دارند از به کار بردن واژۀبق ما، که ساۀعالوه بر اين، حتی برخی روشنفکران جامع

 قوم به گذشته و به دوران فئودالی برمی ۀدر حالی که واژ. را به کار می برند» قومی «ۀمی شوند و خودشان نيز واژ

  ايران نه يکۀجامع. عموميت دارد» ملت «ۀ طبقاتی، واژۀ مدرن و عصر سرمايه داری و جامعۀاما در دور. گردد

 مانند ملت ايران به کار ببريد ئی ملت را در جاۀدر عين حال، اگر واژ.  سرمايه داری استۀجامعه فئودالی، بلکه جامع

بنابراين، آن ھا با . د می کنندئيأھمين روشنفکران ما نه تنھا مخالفتی نمی کنند، بلکه خودشان ھم به کار می برند و ت

من . لف دارند و اين ھم آشکارا موضع پان ايرانيستی را تقويت می کندکرد و ترک و عرب مخا» ملت«به کار بردن 

زيرا اين واژه، معنی اين را دارد که مردمی که قوم ناميده می شوند ھنوز . مخالفم» قوم «ۀ با به کار بردن واژشخصاً 

ه گرايشات سياسی را ھم ن» اقوام«در نتيجه سرنوشت . در دوران فئودالی گير کرده و ھنوز زندگی قبايلی دارند

 اجتماعی، -مختلف، سازمان ھا و احزاب سياسی و اجتماعی، نھادھای دمکراتيک و فرھنگی، جنبش ھای سياسی 

 ما، کمی در اين مورد تعمق کنند شايد در ۀاميدوارم اين بخش از روشفنکران جامع! سای قبايل رقم می زنند؟ؤبلکه ر

 ستم ملی در ايران و بازی با ألۀران ما، به جای سرپوش گذاشتن به مسھم چنين روشنفک. اين مورد تجديدنظر نمايند

واژه ھا، در رابطه با فجايع تاکنونی و عواقب آتی سياسی، اجتماعی و فرھنگی ناشی از ستم ملی، به خصوص 

ھا،  ناسيوناليست ھا، شوونيست ۀممنوعيت زبان ھای مادری در ايران، روشنگری کنند تا مردم عادی به دام و تل

  .فاشيست ھا و تبليغات تفرقه افکنان و خشونت طلبان گرفتار نشوند

در تاريخ ايران، حکومت ھای ناسيونال فاشيستی پھلوی و ھم حکومت اسالمی فاشيسی جمھوری اسالمی، نه تنھا زبان 

 زبان مادری ھای مادری غير از زبان فارسی را در سراسر ايران ممنوع کرده اند، بلکه ھر کسی ھم خواھان آزادی

اش در ادارات، سازمان ھا، احزاب، نھادھای دمکراتيک، راديو و تلويزيون، روزنامه و مجله، مدرسه و دانشگاه شده، 

، به وحشيانه ترين شکلی سرکوب و زندانی و »خطر انداختن تماميت ارضی کشور«و به » تجزيه طلب«به عنوان 

  .شکنجه و حتی اعدام شده اند
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 دستاوردھای انقالب مشروطيت، زبان ھای مادری مناطق مختلف ايران ۀه با سرکوب بی رحماناين رضاشاه بود ک

بنابراين، در موضع گيری ھای . غير از زبان فارسی را ممنوع کرد بدون اين که حتی به آرای مردم مراجعه کند

چرا که آن ھا در . ر نگيرند زبان مورد خطاب و نقد قرایسياسی، اجتماعی و فرھنگی بسيار مھم است که مردم فارس

ممنوعيت زبان ھای مادری مناطق مختلف ايران، نقشی نداشته اند و تنھا حاکميت ھا ھستند که اين جنايت بزرگ را 

 مردمی که با زبان ۀ زبان ھم مانند ھمیبه عبارت ديگر، مردم فارس. در حق اکثريت شھروندان ايرانی مرتکب شده اند

 ايران ۀھمان طور که ما در جامع. تشکل از گرايشات مختلف سياسی و اجتماعی استھای ديگر تکلم می کنند م

  . گرايشات سياسی پان فارسيسم داريم گرايشات پان ترکيسم و پان عربيسم و غيره ھم داريم

. ترين قدرت در حاکميت جمھوری اسالمی، در دست آذری زبان ھاست مردم ايران تاکنون بيش١٣۵٧قالب پس از ان

آيا اين ھا از آذری ھا کم کشته اند؟ آيا اين حکومت جانی، . له چه ربطی به ميليون ھا مردم آذری داردأاين مساما 

خواه و برابری طلب مخالف ته است؟ بنابراين، نيروھای آزاديحقوق و آزادی ھای مردم آذری را به رسميت شناخ

پس ستم ملی و ممنوعيت ! با مردم فارسی زبانکليت حکومت اسالمی ايران، جنگ شان با حکومت اسالمی است نه 

 زبان ھا نسبت دادن، نه یله را به فارسأزبان ھای مادری در ايران، يک واقعيت تلخ غيرقابل انکار است و اين مس

 متحدانه عليه کليت حکومت اسالمی لطمه می زند، بلکه تاريخ و ۀتنھا غير از اين که به ھمبستگی انسانی و مبارز

سالوی سابق، رواندا و غيره نشان داده اند که تحريک احساسات ملی و وم کشورھای ديگر مانند يوگ مردۀتجرب

  . به درگيری داخلی و نسل کشی منجر می گردد ملی، بسيار خطرناک است و نھايتاً ألۀبرخوردھای خصمانه با مس

 آن ھا تاکنون ده ھا تشکل به وجود آورده ، برمی گردد»پارلمان موقت آزربايجان در تبعيد«ين مؤسساما تا آن جا که به 

 در ئیر سياست ھا در برخی کشورھا، به خصوص جمھوری آذربايجان و ترکيه و حتی البی ھايياند و ھر بار با تغ

، از ھم پاشيده اند و تشکل جديدی را منطبق با سياست ھای روز سرمايه داری اين کشورھا به وجود امريکاحاکميت 

 .  آورده اند

، اقدام به تشکيل »داک«پس از نااميدی از سازمانی به نام » اوبالی«معروف به » احمد يوسفی سادات«ی نمونه، برا

  .نمود که آن نيز شکست خورد» گاماج«يک سازمان ديگری به نام 

ا باب ي« به ھمراه حسن احسنگر، اژدر تقی زاده و بيوک رسولوند تشکلی به نام ١٣٧۴در سال » فريدون پرويزنيا«

س جمھور پان ترکيست جمھوری آذربايجان، پس از ئياولين ر» ايلچی بيک«را تحت حمايت » آذربايجان واحد

 . نمايدتأسيسموريت دادند تا شعبه ای از آن را در تبريز أ، م»محمودعلی چھرگانی«آن ھا، به . شوروی سابق بود

، ١٩٩۵است و پان ترکيست است که در سال ، يک گروه سياسی ر)جنبش بيداری ملی آذربايجان جنوبی(گاموح يا 

محمد علی چھرگانی، بعدھا از اين .  گذاری شد اما فعاليتش در ايران ممنوع اعالم شد توسط محمودعلی چھرگانی بنيان

  .سازمان جدا شد

 نيز يک تشکل سياسی از طرف ناسيوناليست ھای ترکيه برای مقابله با حکومت اسالمی ايران، ١٣٧٧در سال 

نام داشت » ميللی شورا«اين تشکل که . حمايت می کرد» ک.ک.پ« شد که در آن دوره، حکومت اسالمی از ستأسي

فريدون پرويز «در اين جلسه، .  در استانبول و با مديريت بيوک رسولوند برگزار شد١٣٧٧ ]ميزان[در روز اول مھر

را منتشر » آناديل، يا زبان مادری«، المان در قروی.  شرکت داشتندالماناز ) آذر(» نورالدين قروی«و ) آراز(» نيا

  .می کرد

، ساکن ١٣۵٧می دانند پيش از انقالب ) ميت(ليس مخفی ترکيه و، که برخی ھا حتی او را عامل پ»محمد مشتاق«

، ١٣٧٨ ]عقرب[ اين تشکل در آبانجلسۀاو، در دومين . بود» تی.آر.تی«ترکيه بود و مدتی قبل سردبير بخش فارسی 

 .پيوستبه آن 
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تشکيل شد و نورالدين » لس آنجلس« در ١٩٩٧، در ) به اصطالح آذربايجانی ھای جھانۀکنگر(اول داک ۀ کنگر

  . ن حضور داشتندآدر  ،...قروی، فريدون پرويز نيا و

 دوم احمد اوبالی و محمد مشتاق نيز به اين جمع اضافه ۀدر اين کنگره، گرايشات متضادی وجود داشت اما در کنگر

  . يک گرايش يک دست پان ترکيست رھبری آن را به دست گرفتد و تقريباً شدن

  . شدءچھرگانی در انتخابات پارلمانی سا

س جمھور وقت ئيای به محمد خاتمی ر  طی نامه ١٣٧٧ ]جوزا[ خرداد١۵ نفری بود که در ۶۴چھرگانی، جزو 

 آذربايجان غربی اظھار نگرانی کرده بودند ھا در  کردۀروي بی » مھاجرت«و » زاد و ولد«حکومت اسالمی، نسبت به 

 .و طی آن نامه خواستار تمھيداتی برای جلوگيری از آن شده بود

در اين گوشه از خاک عزيز کشورمان نحوست و شومی چندين دھه قبل پدرانشان ... «: بخشی از آن نامه، چنين است

 رويه و نيز ادعاھای کذب و بی پايه و اساس يکی را تکرار نمايند، که زادوولدھای بی حد و حصر و مھاجرت ھای بی

  » ... ديگر که دولت بايد برای آن تدابيری را اتخاذ نمايند شاھد اين ادعای ماستۀاز نمايندگان مجلس و چند نويسند

در «: است اش گفته   را فقط مھمانان آذربايجان خوانده و طی اظھار نظری در سايت شخصی  او، بعدھا نيز مردم کرد

 ھيج مشکلی نيست و  کنند که اگر رفتار عادی داشته باشند،  ھزار کرد در آذربايجان غربی زندگی می ۵٠٠حال حاضر 

  ».اند بايد بروند گرنه ھمان طور که آمده 

سرزمين تاريخی « اند و کرکوک و موصل را  او و گروھش بارھا خواستار اشغال شمال عراق توسط ارتش ترکيه شده

 ھای عثمانی را انکار   کشتار ارامنه توسط ترکآن ھا، شديداً .  اند خوانده» ای کرد اشغال شده دست عده هھا که ب ترک 

 ای با  او، در مصاحبه.  بسيار زيادی در مورد ارامنه وجود داردۀھای نژادپرستان  کنند و در سايت او، مطالب و پيوند می

  .تفاده کرده استاس»  ھای فارس سگ« ترکی، بارھا از لفظ .ان.ان .سی

حتی گفته می شود ھنگامی که چھرگانی در آذربايجان معلم بود از موضع يک حزب الھی، با آن بخش از شاگرانش که 

به جبھه ھای جنگ را ھم چنين او، گروه گروه شاگردانش . حس می کرد مذھبی نيستند به شدت بدرفتاری می کرد

بنابراين، چھرگانی مانند ھر سياستمدار .  حکومت شان کرده استايران و عراق برده و قربانی اھداف غيرانسانی

 ھم فکرانش عقب ۀراست و نژادپرست، نان را به نرخ روز می خورد و ھر از چند گاھی رنگ عوض می کند تا از قافل

دش ن و عراق، آن ھم از زبان خورا چھرگانی در جبھه ھای جنگ ايۀ بحث مان، به حضور داوطلبانۀدر ادام. نماند

  .برمی گردم

در واقع محمودعلی چھرگانی، يکی از چھره ھای مذھبی نژادپرست است که سال ھا در خدمت حکومت اسالمی بود؛ 

بودن خود افتاد و اعالم کرد که آذری ھا » ترک«رانده شد ناگھان به فکر »  مسلمينۀبارگاه خليف«اما ھنگامی که از 

ه او و ھم فکرانش در خدمت حکومت جھل و جنايت اسالمی و بسيج گويا ھنگامی ک! در ايران، تحت ستم ھستند؟

  جنگی آن بودند اين ستم وجود نداشت؟

 دوم انتخاب بوش به ۀاو، حتی در دور. او، از زمانی که از ايران خارج شده تاکنون به دنبال قدرت ھای جھانی است

را که شامل حال » مھری«و درخواست کرده بود که ، با ارسال پيام شادباش به او، از جمله از اامريکارياست جمھوری 

 اخير ۀچھرگانی، جزو کسانی است که حدود يک دھ. نموده چرا شامل حال آذری ھای ايران نمی کنند» کردھای عراق«

انقالب نارنجی و « و متحدانش به ايران و يا راه انداختن امريکا ۀ جا خوش کرده و منتظر حملامريکائیدر البی ھای 

  . در اين کشور بود»رنگی

، امريکا غيرمستقيم و مستقيم حکومت اسالمی ايران و ۀ و با آغاز مذاکرامريکار رياست جمھوری در يياما با تغ

برای .  انتقاد می کنندامريکا حاکميت ۀعناصری ھم چون چھرگانی سرخورده شدند به طوری که از سياست ھای تاز
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به نظر می رسد قدرت ھای «داشت، گفت » VOA azari«، با ٢٠١٣ برورینمونه، چھرگانی در مصاحبه ای که ف

 بزرگ کنار گذاشته اند و آن توجھی که به کردھا دارند را نسبت به ۀجھانی ما را از پروژه ھای بزرگی نظير خاورميان

  ».ما ندارند

فعلی ز وضعيت من ا«: نيز گفت» وضعيت سياسی قوميت گراھا در آذربايجان«او، در پاسخ به پرسشی در خصوص 

به نظر می رسد قدرت . سفانه آذربايجان در کانون توجھات قدرت ھای بزرگ نيستأاما مت. حرکت مان راضی ھستم

 بزرگ حساسيت و توجه به برخی قوميت ھا ۀ خاورميانۀ در پروژمثالً . ھای جھانی ما را از پروژه ھا کنار گذاشته اند

 ». نه اروپا به ما توجه نمی کنندامريکانه . نسبت به ما وجود ندارداما چنين توجھی . بسيار باال است) کردھا(

 ۀدر حالی که مقامات عالی رتب«: با انتقاد از دولت ترکيه نيز گفت، VOA azari  مصاحبه باۀچھرگانی، در ادام

شت چھل  مثل مقدونيه به سرنوشت يازده ھزار ترک تبار دقت نظر دارند، اما از سرنوئیدولت ترکيه در کشورھا

  ».ميليون ترک در ايران صحبتی نمی کنند

دانا رورباکر « در خصوص اظھارات سال گذشته که امريکاال خبرنگاری صدای ؤاو، ھم چنين در پاسخ به س

 اياالت متحده از نيروھای تجزيه طلب در آذربايجان شرقی و اردبيل ۀ در خصوص لزوم استفادامريکائیکنگرسمن 

  :، گفت»برای فشار به حکومت ايران

 فعاليت ھای ۀ ديدار داشته ام و اين اظھارات نتيجامريکائی کنگرسمن ٢٠ در اين پانزده سال با نزديک به من شخصاً «

ا از جمله رورباکر داده ايم و من از او تشکر می ما گزارش ھای شفاھی و کتبی زيادی به اين کنگرسمن ھ. ما است

   ».کنم و ما به تماس ھايمان با ايشان ادامه خواھيم داد

 ، خود برای آذربايجان تعريف کرده بودۀ که رورباکر در نامئیجغرافياۀ چھرگانی، ھم چنين ناخرسندی خود را از حوز

ينترنتی به خصوص در سايت ھای آذری زبان، قابل اين سخنان چھرگانی، ھم اکنون در سايت ھای ا. ابراز کرد

  .دسترسی ھستند

ثر تشکيالت گاموح، چھرگانی را وادار کردند تا از رھبری اين جريان کنار ؤاما در سال ھای اخير، نيروھای جوان و م

يات جديد رسيده اند نيروھای جديد اين سازمان، شايد بيش از اين اعتمادی به چھرگانی ندارند و يا شايد ھم به نظر. برود

  . که با افکار پان ترکيستی و به غايت راست و کاريسماتيک چھرگانی مغايرت دارد

 او ۀترک نمود و اولين جلس  ميالدی ايران را به قصد سخنرانی در اروپا،٢٠٠٢مود علی چھرگانی، در اوايل سال مح

 که چرا به حضار اجازه ندادند به طور شفاھی پس از پايان اين جلسه و انتقاد من به او. در استکھلم برگزار شد

 در نقد االت خود مطرح کنند؛ ھم چنين صحبت ھايش جنگ طلبانه و عليه ارمنی ھا بود، به عالوه مطلبی را که قبالً ؤس

سياست ھای او نوشته و منتشر کرده بودم خواستم به وی دھم؛ نخست با عکس العمل ھيستريک او و سپس عقب 

در ميزگردی که در راديو . له، به راديو ھمبستگی کشيدأسرانجام اين مس. رو شدمه خواھی اش روبنشينی و معدزت 

 چھرگانی و ھم چنين آقای حسن بھگر ،ھمبستگی تشکيل شد من و آقای عليرضا اردبيلی از برگزار کنندگان جلسه

من در اين ميزگرد از جمله به فراخوان . روزنامه نگار مستقل که آقای سعيد افشار آن را اداره می کرد، شرکت داشتيم

اگر اين بار بين آذری : خشونت طلبی و جنگ طلبی او که در سخنرانی اش با مشت بر روی ميز می کوبيد و می گفت

 برادران مسلمان آذری مان دفاع کند در از، بايد )جمھوری اسالمی(ھا و ارمنی ھا جنگ ديگری آغاز شود دولت ما 

او، ھم ... رس را می شکافيم و اگر اسلحه ھم نداشته باشيم با سنگ به کله ارمنی ھا می کوبيم وغير اين صورت، ما ا

اين سخنان من با مخالفت عليرضا ...  ديگری از خود ارائه دادۀچنين در اين جلسه ادعاھای بی اساسی کرده و کارنام

ون را که خود او نيز عضو ئي پنج ترۀ شمارۀشريبرای اين که من مستند جواب اردبيلی را بدھم ن. رو شده اردبيلی روب

گوی چھرگانی با يک نشريه که در تريبون نيز  و  از گفتئی آن بود از کيفم درآوردم و گوشه ھاۀ سه نفررت تحريأھي
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تمام تالشم اين بود که آن را در چارچوب قوانين و احکام الھی بگنجام و با قوانين ... «: چاپ شده بود را خواندم

اين حس در من با شروع جنگ تحميلی به اوج خود رسيده بود و بنده جھت . می و قرآنی آن را تطبيق بکنماسال

 ھر سال يک بار به جبھه اعزام می شدم و در وظايف ساده ای مثل تک  در طول جنگ تقريباً ارضای آن تقريباً 

 عراق مجروح و يک  خمپاره و تک تيرانداز آمبوالنس کار می کردم و دو بار نيز توسطۀتيرانداز، آرپيچی زن، رانند

 ٧ ميليون آذربايجانی ھستند که قريب به ٨ ميليون جمعيت تھران نزديک به ١٢از ...  شدمئیيماکبار نيز مصدوم 

بنده به اين نتيجه رسيده ام که وضع اقتصادی آذربايجان وخيم . ميليون آن ھا بی سرمايه و بدون امکانات مالی است

چارچوب ايران و نظام اسالمی و قانون از آن دفاع نمود و حتی دست اين سرمايه داران را بوسيد و به است بايد در 

ی بوديد رأی شمرده شد شما دارای سه ھزار أدر مناطقی که ناظران بودند اعالم کردند که شب ر... آذربايجان برگرداند

در ھر حال .  به فرمانداری اعالم شده است٣/١ يا ٢/١ی خيلی شده و اين عدد حدود أولی صبح می ديديم که ر

:  صريح و بی پرده، تنظيم ازئیگو و دکتر چھرگانی در گفت: منبع(» ... نبودئی کرديم ولی گوش شنوائیشکايت ھا

  ) مبينۀ، به نقل از ھفته ناميدن سو-، سولنا ١٩٩٩، تابستان ۵ ۀآلتای؛ تريبون شمار

سپس او، به خارج کشور آمد و . ود، دستگير و مدت کوتاھی زندانی شدکاری آرای خ اعتراض به دستۀاو، در ادام

  .، پيش برده و ھنوز ھم می بردامريکا -فعاليت سياسی خود را در بده و بستان و معامله با البی ھای ترک 

می حکومت اسال» محرم«بنابراين، چھرگانی ھم مذھبی و متعھد به نظام اسالمی، عاشق جنگ و کشتار و ھم به حدی 

 خودش، حس خشونت و جنگ طلبی و انتقام ۀبه گفت.  اسالمی شودیبود که به او اجازه داده بودند کانديد مجلس شورا

 ی در وجودش به حدی فوران می کرد که او، برای کم کردن جوش و خروش آن، ھر سال داوطلبانه به جبھه ھائیجو

ترين اسامی در مجموع می توان گفت بيش. ر کند کمی مھاجنگ ايران و عراق می رفت تا با آدم کشی، اين حس خود را

 آمده است سوابق سياسی مبھم و معامله گر و »پارلمان موقت در تبعيد آزربايجان جنوبی« اعالم موجوديت ۀکه پای بياني

ظر ود، تجديدن که دور و بر چھرگانی ھا ھستند در سياست ھای تاکنونی خئیاميدوارم انسان ھا. خشونت طلب دارند

  .خواھی و برابری طلبی را در پيش گيرندکنند و افکار آزادي

الچی «، طرفداران » ھای خاکستریگرگ«، »آتاتورک«اعم از طرفداران » پان ترکيست«شکی نيست که جريانات 

 در حاکميت ئی، اھداف و سياست ھای خود را با اھداف و سياست ھای البی ھا...و » چھرگانی«، و طرفداران »بيک

، ھماھنگ می کنند جايگاه چندانی در نزد مردم آذربايجان، به ويژه نيروھای ...، جمھوری آذربايجان وامريکايه، ترک

 آذربايجان خواه طلب و آزادي نفعی برای مردم حق، نه تنھا ربطی وئیچرا که چنين سياست ھا. آگاه جامعه ندارند

   !ندارد، بلکه بسيار ھم مضر و خطرناکند

 پيگير و ۀطلب و عدالت جو، با مبارزخواه و برابری  نيروھای آزاديۀھا و به طور کلی ھم و کمونيست اما کارگران

دايمی طبقاتی و اجتماعی و فرھنگی خود، تاکنون به اين گرايشات راست و افراطی ميدان نداده و بعد از اين ھم 

  .نخواھند داد

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  ھا و محروميت بختی بدۀامروز حکومت اسالمی حامی سرمايه، عامل اصلی ھم

بنابراين، تنھا از طريق حضور پيگير در مبارزات محلی و سراسری می .  درصد مردم ايران است٩٠فرھنگی بيش از 

   . نوين انسانی، آزاد و برابر به وجود آوريمۀتوانيم کليت اين حکومت جانی را سرنگون کنيم و يک جامع

 ملل تحت ستم ايران را تا سر حد ۀن سرنوشت ھمييايطی، بايد نخست با صراحت و بدون اما و اگر حق تعدر چنين شر

 شھروندان ساکن کشور را به زندگی مسالمت آميز و مشترک و برابر تشويق ۀ به رسميت شناخت و سپس ھمئیجدا

  اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی آناند و صدھا عاملمردم ايران، تاريخ طوالنی در کنار ھم زندگی کرده . کرد

ھای ديکتاتوری و ارتجاعی ملی و مذھبی، از دامن زدن به تفرقه و اما، ھمواره حکومت . ھا را به ھم پيوند داده است
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از اين رو، بايد ھوشيار بود و به برابری و .  انددشمنی بين مردم، به عناوين مختلف برای بقای حاکميت خود سود برده

  مردم تحت ستم حق دارند به زبان مادری شان احزاب و سازمانۀ شھروندان ساکن ايران، و به اين که ھمۀادی ھمآز

کيد أ ت، بر سرنوشت خويش حاکم باشندھای خود را داشته باشند و مستقيماً ھا و ھم چنين مدارس و دانشگاه ھا، رسانه 

  . کرد

کارگران جھان متحد « سال است برای تحقق شعار ١٥٠، که بيش از  ھا و مساوات طلبان جھانکارگران و کمونيست

 مخالف  ھا و فاشيست ھا، شديداً کنند، خالف ناسيوناليستو پايان دادن به استثمار انسان از انسان مبارزه می» !شويد

  .، جنگ و استثمار انسان از انسان ھستندئیتبعيض، نابرابری، تفرقه و جدا

 منسجمی که  فعلی در مناطق آذری نشين ايران، رھبری واحد و حتی يک سازمان و حزبۀھانخوا حرکت آزادينھايتاً 

 اکثريت مردم آذربايجان را نمايندگی کند، ندارد، بلکه ۀخواھانه، برابری طلبانه و عدالت جويانحقوق و مطالبات آزادي

ع شخصی و گروھی برايشان برتر و مقدم ما شاھد فعاليت گروه ھای متزلزل راست با رھبران ناپيگيری ھستيم که مناف

خواھانه و برابری  ھای سياسی، تشکيالتی آزادي ديشهھم چنين با وجود اين که ان. تر از منافع عمومی مردم است

. ندطلبانه و سوسياليستی در بين آذری ھا قوی تر و تاريخی تر است اما اين گرايشات نيز متشکل و متحد نيست

ن جنبش ھای اجتماعی حق طلب و عدالت جو و برابری طلب و کمونيست آذربايجان، ه فعاالبنابراين، ضروری است ک

خود را متحد و متشکل سازند و در ھمبستگی و اتحاد با جنبش ھای ھم فکر خود در سراسر ايران، در جھت 

م که آذربايجان فراموش نکني.  آزاد و برابر و انسانی بکوشندۀ يک جامعئیسرنگونی کليت حکومت اسالمی و برپا

 کرده است و اين نقش را ء ايران، نقش مھم تاريخی ايفاۀتاکنون در رشد و گسترش جنبش ھای مترقی و پيشرو جامع

، ...ھم چنين تاريخ طوالنی است که در برخی مناطق آذربايجان، کردھا، ارمنی ھا، آسوری ھا و . نيز نبايد ناديده گرفت

آن ھا، برای مھمانی به آذربايجان . شته اند و بعد از اين نيز بايد داشته باشندبا ھمديگر زندگی مسالمت آميزی دا

فراموش نکنيم که اگر اين نظر و سياست در .  خود را ترک کنندۀنيامده اند که با فرمان چھرگانی ھا خانه و کاشان

عيت که بسياری از آن ھا از  ميليون جم١۵ تھران با حدود ء ما غالب شود روزگار ما سياه خواھد شد و ابتداۀجامع

خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان، لرستان، کردستان، شمال ايران و غيره از نقاط مختلف کشور به آن جا 

نقل مکان کرده اند و با مردم فارس زبان اين کالن شھر ادغام شده اند دچار جنگ داخلی و خونريزی و ويرانی قرار 

  ...ھدان، تبريز، اھواز، خراسان، رشت وخواھد گرفت تا اروميه، زا

 شھروندان و ساکنان ايران، بدون در نظر گرفتن جنسيت، مليت ۀبه اين ترتيب، ما، بايد جامعه ای بسازيم که در آن، ھم

 ی زبان ھاۀھم چنين ھم. و باورھای سياسی و مذھبی و غيره از آزادی، برابری و حقوق يک سان برخوردار باشند

 سطوح سياسی، اجتماعی و فرھنگی از آزادی کامل و برابر برخوردار ۀ مان نيز به طور برابر در ھمۀرايج در جامع

و در مناطقی که ھا  مدارس و دانشگاه ۀدر چنين روندی، زبان فارسی نيز به عنوان زبان سراسری کشور در ھم. گردند

 ساکنان جامعه ايران محسوب ۀشترک ھمزبان محلی مردم فارسی نيست به عنوان زبان دوم تدريس شود و زبان م

 بی ترديد در چنين جامعه ای، خالقيت ھا و ابتکارات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی شھروندان شکوفا .گردد

  .می شود و ھمبستگی انسانی نھادينه می گردد

  ٢٠١۴ چ بيست و ھفتم مار- ١٣٩٣ ]حمل[دينرشنبه ھفتم فروپنج

  

  :ضميمه* 

  : ، نوشته است»مساوات«، با ارسال نامه ای به سايت اينترنتی »در تبعيد آزربايجان جنوبیپارلمان موقت «

 !دوستان گرامی
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در اين راه خانه و کاشانه، دوست و اقربا و . دئيساليان درازی است که در راه حق و حقوق ملتمان مبارزه می نما

ھيچ کس و ھيچ تھديد و ھراسی نمی تواند شما را از . سالمتی و نزديکان خود را در معرض خطر دشمن قرار داده ايد

 نام آزربايجان و حقوق انسانی مردم آن آمال اھر چند که دور از وطن خود زندگی می کنيد ام.  مبارزه تان واداردۀادام

 .و ھدف زندگی شما گشته است

می سازد تنھا يک چيز است، ما اگرچه منتسب به گروه ھا و تشکل ھای متفاوتی ھستيم اما آنچه که ما را متحد 

و تا زمانی که ما نيستيم و نيروی خود را . امروز آزربايجان جنوبی بيش از ھمه نيازمند اتحادمان است. آزربايجان

 .م و مشکالت ھم ميھنانمان الينحل می ماندئيمتحد نمی کنيم نمی توانيم حقوق مان را کسب نما

ھر کدام از ما ضمن تداوم خدمت در . ی اتحاد بيشتر سوق می دھدحوادثی که در منطقه رخ می دھد ما را به سو

ول از ؤست مأبه عنوان ھي. که عضو آنھا ھستيم بايستی به نام آزربايجان به اتحاد بزرگتری نايل شويمئیتشکيالت ھا

ا دعوت می پارلمان موقت در تبعيد را حمايت نمايند و از شمۀ م که انديشئيتمامی مھاجرين سياسی درخواست می نما

 .لفين و بانيان يک تفکر در کنارمان باشيدؤم تا به عنوان مئينما

ما بی نھايت نيرومند ھستيم اما به شرطی که به نام آزربايجان در کنار ھم بايستيم ، متحد شويم و ميھن خود را به 

 .صاحبان اصلی آن برگردانيم

 زنده باد آزربايجان جنوبی

----------------------------------------------- 

 :  نيز به صورت زير آمده استتأسيساين تشکل تازه ۀ ھمچنين بيان

که قسمت اعظمی از سرزمين ھای ايران معاصر را اراضی تاريخی آزربايجان تشکيل می دھد انکار وجود  ضمن آن

 .مردم تورک در اين اراضی نيز ناممکن می باشد

نگاه داشته می شود ليکن ديگر برای بسياری معلوم شده است که در اراضی جھانيان دور ۀ اگرچه اين حقايق از ديد

 که ايران ناميده می شود ميليونھا نفر تورک آزربايجانی زندگی می کند و ساليان مديدی است که حقوق مدنی و ئیجا

و ده ھا . د و تعرض قرار می گير»؟تخدی«سياسی آنان توسط رژيم فارس گرای تھران به صورت سيستماتيک مورد 

 تعمدی از حق آنان به صورت کامالً . ع حقوق ملی شان مجبور به جالی وطن می شوندييدليل تضه ھزار نفر از آنان ب

 .زندگی ، برابری ، زبانی ، مختاريت و حقوق ملی شان محروم می شوند

ترم بر شمرده است و ھرگز خلق ھا را محۀ تورکان آزربايجان در طی تاريخ اقتدار خود بر ايران حقوق و برابری ھم

 .به نابرابری ھای قومی امکان نداده، دست دوستی خود را به تمامی ملل و گروھھای قومی دراز کرده است

 که ايران ئیس قدرت در جاأسف الزم به ذکر می دانيم که در طول دھه ھای متوالی افرادی که در رأاما در نھايت ت

ی ملتمان را ناديده گرفته و خصمانه بر حقوق ملی ما تاخته و سياست برتری ناميده می شود بوده اند، حقوق و آزاد

در اين راستا حقوق مدنی، سياسی، ملی ملتمان از آنان به يغما برده .  قومی را در دستور کار خود قرار داده اندئیجو

ن خود مجبور به جالی وطن شده دھھا ھزار نفرشان قربانی شده اند و ميليونھا تن از آنان از اراضی تاريخی و ميھ

  .شده اند

اگرچه در طول تاريخ مردم آزربايجان جنوبی برای کسب حقوق سياسی خود بسيار تالش نموده اند اما اين ھمت آنان 

اگرچه در طول . با خون ملت رنگين شده است، دھھا ھزار انسان جان باخته و مجبور به ترک ديار ديرين شده اند

ع شده است اما اجماع جھانی و نھادھای بين المللی و دول مختلف در اين مورد سکوت يين تض حقوق آناتاريخ مکرراً 

 .يده اند و يا نخواسته اند تا بشنوندنکه حقوقشان از کف رفته است را نشتا بانگ اين ملت  نموده 
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 ١۵ملت در تاريخ  که اين ملت پيموده است ، تاريخ مبارزات و خواست و تمنای ئیمسيرھاۀ با در نظر گرفتن ھم

 پارلمان موقت در تأسيسنمارک، کپنھاگ به عنوان مھاجرين سياسی گرد ھم آمديم تا  و در پايتخت د٢٠١۴ چمار

ن وضعيت حقوقی دولت آزربايجان جنوبی و پارلمان در تبعيد يعيوليت تؤو مسم ئيتبعيد آزربايجان جنوبی را اعالم نما

 ».را بر دوش می کشيم

 

 
 


