
  ايستعمارچيليق گؤروشلرينه باخيشفارس علی يونسی نين 
  

  

بيليندیگی کيمی فارس ایستعمارچيليغی ایران مماليکی محروسه سينده حاکيم 
آنایاساسينا گؤره فارس دیلی نين یانی سيرا فارس  ایراناولماسينا باخمایاراق 

اتدا دا آزاد طبوعاولمایان ائتنيکلرین ده دیللری مدرسه لرده درس وئریلمه لی و م
ایل کئچمه سينه  40اولماليدیر. فارسليق قانونونون قبول ائدیلمه سيندن 

باخمایاراق فارس حاکيميتی دؤنه دؤنه اؤز مجليسينده قبول اولموش قانونالرین 
  علی یونسيدن اوخویوروق: .اجرا اولونماسيندان بویون قاچيرار

ترین از مهم"... 
های مسئوالن دغدغه

سياسی کشور امنيتی و 
گيری دولت از زمان شکل

مدرن در ایران تا به امروز، 
حفظ یکپارچگی سرزمينی 
ایران بوده است. درواقع، 
رویکردهای اتخاذشده در 

های دولت مدرن در دوره
های مختلف، تفاوت

مذهبی، اختالفات قومی 
در مناطق مختلف کشور، 
همجواری اقوام با قوم 

سوی مرزها، مشترک در آن
ای و ت منطقهتحوال

تحرکات روزافزون دشمنان 
افکنی در منظور تفرقهبه

داخل کشور، از عواملی است که توجه و بررسی تقویت انسجام ملی و 
  . 1"کندهای قومی و دینی در ایران را دوچندان میهمگرایی در بين اقليت

 اساس نیمودئرن دؤلتچيليک دئييل، فارس دیل و مدنيتي ولموشاوسته منظور ا
گؤتورموش فارس ایستعمارچيليق دؤلتی منظور اولونار. بو دؤلت محمود افشار 
یزدی نين سفاریشلری اساسيندا بوتون امکانالری مرکز و فارس اوالن والیتلرده 

فارس اولمایان انسانالری ایستر فارس اؤیرنيم سيستيمی و ایسترسه  توپالیاراق
ائده رک دیدرکين االریندان ده ایش و یاشایيش باخيميندان اؤز یورد و یوو

. ليدیرئيه اریتمک سياستينه تابع توتمافارسليغين آیریلماز ترکيب حيصصه سی د
بو آرادا آذربایجان تورکلوگو بير اؤرنک اوالراق نظره آلينسا، آذربایجان نين بير سيرا 

 دا آذربایجان تورپاقالرینیراق یاین والیتلرینه باغالالرتوپراقالرینی قونشو خالق
سيلمک، یوخسا دا جغرافيدن  "آذربایجان آدینی و ک رممختلف آدالر ایله بؤلوشدو

محمود افشار یزدی نين سفاریشلری اساسيندا سيلينميش حاله گتيرمک 

  



ربایجان تورکلوگونون ملی علی یونسی نين قانون قازئتينده آذ .سایيالر
دئييل، فارس  ينی دانماق و انکار ائتمک مسئله سی یئنی بير تاپينتیگکيملي

ایستعمارچيليق حاکيمت مسئولالری سيستيملی آذربایجان تورکلوگونو 
 علیو  3حسن روحانی، 2سيدمحمد خاتمیفارسليقدا یوخ ائتمک ایسترلر. 

مدیریت " 5سيدرضا صالحی اميری بابلینين تشویقلری ایله  4یونسی
مک ایله " آدلی کتابی بير چوخ انسانالری اجير ائتمنازعات قومی در ایران

مک، فارس ایستعمار حاکميت مسئولالری پالنلی بيچيم و دئ .6اورتایا قویموش
یوخ اریتمک و شکيلده آذربایجان تورکلوگونو شيعه اولدوقالری اوچون فارسليقدا 

محمود افشار یزدی نين سفاریشلرینه اساسا آذربایجان پالنالر ائتمک ایسترلر. بو 
قاباغا آپارماق بو ایشی اونالرین آدی ایله و  رکلریندن قوربانليقالر سئچيلمکتو

   ، اوخویوروق:داها دوزگون و اویقون اولماسی سفاریش اولونموش

تنها فایده ای که برای تدریس زبان ترکی در دبستانها و رواج رسمی آن در    ”"
برای هرکس … ادارات ميتوان تصور نمود سهولت برای کودکان و مردم است

ی که از مادر آموخته صحبت کند تا زبانی که باید در مدرسه آسانتر است با زبان
بياموزد ؛ اما زبان ترکی در آذربایجان تنها همين یک جنبه را ندارد . زبان ترکی 

اگر مردم آذربایجان توانستند  یکی از عناصر مهم مليّت بلکه مهمترین آنهاست، ..
يز بنویسند و شعر بگویند بخوانند و به ترکی چ   ترکی را به آسانی  روزنامه های

نگارنده با آموختن پنج دقيقه زبان  …دیگر چه نيازی به فارسی خواهند داشت؟
ميخواهم آموزش …ترکی هم در هر مدرسه یا دانشگاه آذربایجان مخالفم 

فارسی را اجباری و مجانی و عمومی نمایند و وسائل این کار را فراهم آورند تا 
دم بدون استثنا هر دو زبان را بدانند . پس از آن ظرف سه سال یا زودتر همه مر

کم کم و خود بخود کلمات فارسی به قدری در لهجه ترکی داخل خواهد شد که 
اقال صدی شصت فارسی خواهد بود و این نسبت روز به روز زیادتر می شود تا 

فرهنگی   اگر این سياست به صدی هفتاد برسد و دو زبان یکی خواهد شد . ..
   ت بپذیرد و ملّت هم کمک کند، چه در آذربایجان و چه سایر شهرستانها،را دول

برای من تردیدی نيست که بی هيچ زحمت و دردسری برای هيچ کس و 
بی آنکه آذربایجانيها احساس   مخالفتی از هيچ کجا به مقصود خواهيم رسيد

” نرا لهجه کرده باشند بعد از پنجاه سال به زبان فارسی ناحيه خودشان که باید آ
باید حتما اینکار به دست خود … خواند صحبت خواهند کرد” تازه   آذری

آذربایجانيان باید خودشان پيشقدم شده و زبان ملی …آذربایجانيها صورت گيرد
مطلب از دو حال خارج    …خود را رواج دهند تا کم کم ترکی که خارجی است برود

اگر هست ترک نميتواند  نيست: یا آذربایجانی ایرانی هست، یا نيست.
  .7”باشد..

بو گؤروشلری تئوریزه ائتدیکدن سونرا فارسچا بيلمگی د افشار یزدی ومحم
نئهيليست ذاتالر او و ملی کيمليکلریندن آریندیریلميش مدنيت عالمتی قلمه آالن 

دن احمد کسروی، سيدحسن تقی زاده، حسين کاظمزاده (ایرانشهر) - جومله
ذات تورک و ... منوچهر مرتضوی، جواد شيخ االسالمی  تقی ارانی، یحيی ذکاء،

الر. ميشفارس مدنيت راسيستليگينه لبيک دئمگه چاليش ایاراقاولدوقالرینا باخم
فارس ایستعمار ده بو فارس مدنيت راسيستلری نين یازدیقالری خزعبالت بوگون 



مقامدا  یانچيالری نين الينده آذربایجان تورکلوگونون عليهينه بير قوز اولموش
علی یونسی، محمد خاتمی و حسن روحانی نين سفاریشی ایله  سایيالر.

کتابدان دا بللی اولدوغو کيمی  عات قومی در ایران" آدلی"مدیریت منازیازیلميش 
کی تورک   خالق وارليغينی علی یونسی ایران مماليکی محروسه سينده 

ن ترکيب حيصصه سی يغياونالری فارسل ، انکار ائتمگه ودانماغادئيه "مدیریت" 
 علی یونسيدن سورموش:. قانون درگيسی 8رماغا چاليشاقلمه آل

 ها چگونه است؟در مورد ترک"

سال  300- 400زبان ترکی که در آذربایجان رسم شده است، حدود . ...
ها مانند و درگذشته همه آن بيشتر سابقه ندارد که زبانی عارضی است

رکی توسط آذری ها به شدت ایرانيزه زبان تکردند. تالشی ها صحبت می
ها فارسی درصد از اسامی اماکن و افراد آن 50شده است یعنی 

گرفته شده است. آذر به معنای  آذربایجان از آذرآبادگانبراي مثال واژه  است.
آتش است که همان آِگر یا آِذر است. در واقع آذری ها، آگاهانه این زبان را 

فعال و ضمایر آذری هم نفوذ فارسی وجود حتی در افارسی کرده اند. 
در زبان آذری وجود دارد. مرحوم دکتر مرتضوی که » من«. براي مثال ضمير دارد

یک ایران شناس متبحر در ادبيات فارسی بوده و در تبریز زندگی خود را گذرانده 
است، به همراه دانشجویان خود تحقيقات گسترده ای در این خصوص انجام 

صل آن یک کتاب شده است. مقام معظم رهبری از طریق آقای حداد دادند که حا
قبول  عادل از ایشان خواستند که استاد دانشگاه تهران شوند ولی ایشان

  . 9نکردن"

ایستعمارچيليق فارس توپور ائتدیگی گؤروش اوسته علی یونسی نين چئينر 
ود تئوریسی نين اساسينی قویموش محمود افشار یزدیدن دوغولموش. محم

  افشار یزدی یازميش:

"ترکی در ایران از ترکتازی به وجود آمده است. این زبان در چند قرن پيش به طور 
مهاجم وارد کشور شده و قسمتی از خاک وطن عزیز ما را گرفته است و هيچگاه 

بومی نيست و زبان ملی نمی تواند بود. مهمان ناخوانده و مزاحم است!  ۀلهج
س وطن دست درازی کرده، زیرا زبان ملی وطن است و مهمانی است که به نامو

با مقدرات ملت هم اکنون بازی ميکند! وجود آن ممکن است به جای غرور ملی 
که هر ملت زنده باید داشته باشد غرور محلی که برای وحدت ملی زیان آور 

. ... ترکی چون مهاجمانی دشمن از خارج به حال یورش به درون است ایجاد کند
می کند و قوا و پشتيبانانی  فتنه انگيزیا آمده و نقاطی را تصرف کرده وطن م

  .10"هم در بيرون سرحدات دارد که هر زمان ممکن است به او کمک برسانند...

ایران مماليکی محروسه سينه و آذربایجانا نی محمود افشار یزدی تورکچه 
- سيستلری او جوملهمدنيت رافارس قلمه آلدیقدان سونرا "اؤزگه" و "فتنه انگيز" 

حسين کاظمزاده ایرانشهر (تبریز)، ، (تبریز) ، احمد کسروی(تبریز) تقی ارانیدن 
سيدحسن تقی زاده (تبریز)، صدق کيا (مازندران)، محمد عارف قزوینی (قزوین)، 

، (تبریز) عبدالعلی کارنگامين ریاحی (خوی)، غالمحسين مرزآبادی (تبریز)، 
 ، جواد شيخ االسالمی(رشت) ، عنایت هللا رضاز)(تبری غالمعلی رعدی آذرخشی

محمد قزوینی (اهل بخش بشاریات قزوین)، ، (اورميه) ، ناصح ناطق(زنگان)



حسينقلی کاتبی (تبریز)، یحيی ذکاء(تبریز)، رحيک رضادزاده ملک (مراغه)، 
اونون ایستعمارچيليق  (تبریز) منوچهر مرتضویو  (تبریز) محمدرضا شعار

محمود افشار "تورکچه" نی  ندا مانور وئرمگه چاليشميشالر.تئوریسی اساسي
اونا داها آرتيق بير بویاق و رنگ محمدرضا شعار مهاجم قلمه آلدیغی اوچون 

" دئيه دوشونجه باخيميندان علی یونسی زبان عارضی"قاتماغا چاليشاراق 
  :یازميش باشچيليق ائده رکایفاده باخيميندان ذات عاليه 

زبان فعلی و اربابان تحقيق را متفقا عقيده بر این است که " "نویسندگان منصف
" بوده و در نتيجۀ حمالت و زجر و فشار و تمادی آذربایجان یک زبان عارضی

تسلط اقوام ترکی زبان به اهالی این قسمت از ایران تحميل و مثل زبان مادری 
  . 11ملکه شده است"

علی شریعتی کئچيردیکده  محمدرضا شعارین گؤروشلرینی نظردن انسان اوسته
ایفاده سی  ]مادر خوانده ظاهر ميشود "خود باخته ها"استعمار در نظر [نين 

محمدرضا شعار هر هانکی تاریخی بير فاکت . بو اساسدا 12خاطيرالنميش اوالر
" قلمه آالرکن فارس عارضیاورتایا قویمادان آذربایجان تورکلوگونون دیلينی "

فارس مدنيت راسيستلری ده علی یونسی ولو ایستعمار حاکيميتی نين مسئ
اونالردان یوال چيخاراق عوامفریبليک ائتمگه نين نظرینی بير علمی نظر دئيه 

پان ایرانيست بير محفل کيمی گؤروشلری ایسه  . منوچهر مرتضوی نينچاليشار
اؤزلرینی "آذرگشنسب" یوخسا "آذر گرسنه اسب" قلمه آالن فارس  ميش ونتاني

منوچهر . 13اینتئرنئت صحيفه لرینده یایينالميشالر نين تلریمدنيت راسيس
جومله قورولوشو ایله فارسچادان تورکچه یه  چامرتضوی او یازدیغی کتابدا فارس

لردن یوال چيخاراق آذربایجان تورکچه سی نين فارس - ترجمه اولونموش جمله
ؤیوک خطایا جومله قورولوشو اولدوغونو ادعا ائتميش. منوچهر مرتضوی بئله بير ب

ش فارسچا تعليم و تربيت سيستيمی نين اولمو آذربایجاندا حاکيمیول وئررکن 
ا اتکی و تأثير قویدوغونو گؤز دفارسچا اوخوموش انسانالرین جمله قورولوشون

فارس حاکيم سيستيمی اونون ملی و انسانی بيلينج و  یوخسا آردی ائتميش
. یئری گلميشکن بير نئچه ا قویموششعورونو باسيراراق اوندان بير ميمون اورتای

  اؤرنک و مثال وئرمک ایله مسئله نی آیدینليغا قاویشدیراق:

  : اگر گئتسم ائوه، یاخشی اوالرفارسچا جومله قورولوشو

  : ائوه گئتسم، یاخشی اوالر. آذربایجان تورکچه سی

  گئدیم گؤروم نه اوالر.فارسچا جومله قورولوشو: 

  نه اولدوغو گؤروم. گئدیمآذربایجان تورکچه سی: 

  برای اینکه ناراحات اولمایاسان گلدیم.فارسچا جومله قورولوشو: 

  راحاتسيز اولمامان اوچون گلدیم. آذربایجان تورکچه سی:

نين ترکيب حيصصه سی دئيه فارسچاآذربایجان تورکچه سينی منوچهر مرتضوی 
س " کلمه سی نين فارقيماخ/ قایماقسونرا "ادعا اولوشدوردوغوندان 

اولدوغونو ادعا ائتميش. یئری گلميشکن باشقا تورک دیللرینده  "خامک/خامه"



ده "قایماق" کلمه سی نين نئجه اولدوغونو سرگيلمک ایله بو فارس مدنيت 
راسيستلری و اونالرین داليندا گيزلنميش و آذربایجان تورکلوگو عليهينه جبهه 

  ق:انی اورتایا قویيتلریآچميش فارس ایستعمار یانچيالری نين چيرکين ن

آذربایجان 
  خالق آغزی

آذربایجان 
ادبيات 

  دیلی

تورکمن 
تورکچه 

  سی

اؤزبک 
تورکچه 

  سی

تاتار   
تورکچه 

  سی

دیوان        
  لغت الترک

  قایماق  قایماق  قایمآق  گایماق  قایماق  قيماق

دن - اوسته گؤروندوگو کيمی تورک دیللری دوشمنلری و رقيبلری نين تورکچه
تورکچه ینه و تورکچه نی بير لهجه دئيه قلمه آلماقالرینا باخمایاراق نفرت ائتدیکلر

سایيالر. آذربایجان دن بيری کئچميشه دوغرو اؤز آرخائيکليگينی قوروموش دیللر 
آرتيق ایسه، کند، شهر و یئر آدالری نين فارسچا ایفاده اولماسی مسئله سی 

يت چئوریليشی واسيطه اجتماعيت اوچون تانينميش بير گليشمه سایيالر. حاکيم
 یفارس حاکيميت قاجار شاهليغی حاکيميتی یئرینه قورولموشسی ایله 

سيستيمينه محمود افشار یزدی نين وئردیگی سفاریشلره اساسن بوتون 
تورکچه و عربچه یئر آدالری فارسچایا چئوریلمه لی اولموش. بو دوغرولتودا محمود 

  افشار یزدیدن اوخویوروق:

زبان و ادبيات فارسی و تاریخ ایران در تمام مملکت مخصوصا در ترویج کامل  - 1“
آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان و نواحی ترکمن نشين... 
کتب و رسائل ارزان قيمت سهل و ساده بزبان فارسی مخصوص آن 
نقاط تهيه نمود، بادارهء معارف آنجاها اهميت زیاد داد و مأمورین وطن 

د. مجله آینده بسهم خود این خدمت را نموده و پرست جدی فرستا
قيمت اشتراک مجله را در آذربایجان ارزانتر از سایر والیات و حتی ارزانتر 

 از طهران (محل طبع مجله) قرار داده است.

کشيدن راههای آهن و مربوط و متصل نمودن کليه نقاط مملکت بيکدیگر، تا  - 2
مختلف ایرانی یگانگی کامل  آميزش زیاد ميان طوایفبواسطه خلطه و 

  .پيدا شود

کوچ دادن بعضی ایالت آذربایجان و خوزستان بنقاط داخلی ایران و  - 3
آوردن ایالت فارسی زبان از داخله باین ایاالت و شهرنشين کردن آنها، با 

باید این ایلت را شهرنشين . ... رعایت شرایط اختالط و گشودن مدارس
  .بدهند وطن آنان ميشودکرد، پس هرجا زمين به آنها 

و از ميان بردن اسامی آذربایجان تقسيمات جدید ایاالت و والیات و  - 4
و غيره. در تقسيمات جدید باید دو اصل عمده را  عربستانخراسان و کرمان و 

مالحظه سياسی آنکه مالحظه کرد: یکی اقتصادی و دیگری سياسی. ... 
دارند. باید تقسيمان تکميل وحدت ملی را در تقسيمات جدید مرعی 

  جدید ... مصالح سياسی سابق الذکر بعمل آید.



تغيير اسامی ترکی و عربی که ترکتازان و غارتگران اجنبی بنواحی،  - 5
اند باسامی فارسی و از ميان بردن دهات، کوهها و رودهای ایران داده

  .کليه این قبيل آثار خارجی

باع ایران در محاکم، باید السنه خارجی را بطور رسمی برای ات - 6
ولی باید تمام این اقدامات  - مدارس، ادارات دولتی و قشونی منع نمود

و متانت باشد و گرنه ممکن است نتيجه   تدریجی و از روی تدبير و مالیمت
  14.معکوس از آن گرفت و موجب انزجار و نفاق گردد. ..."

افشار یزدی نين  علی یونسی نين آذربایجانليالری تورک تانيمادیغی دا محمود
فارس ایستعمارچيليق سيستيمينه یازدیغی تحریفنامه لره اساسالنار، 

  اوخویوروق:

تبریزی و زنجانی و قسمت عمدهء ایرانيان از  ایدعا می کنند .... عثمانيها"
با کمال پرروئی مدعيند که  !"قاجار و افشار و قشقائی و غيره همه "ترکند

بوده اند! بنا به  "ترک" ران و رجال نامی آنو عده کثيری از شعرای ای نظامی
بارها ....همه ترک هستندو غيره  ...تيمور تاش، تقی زادهعقيده آنها حتی 

  .15به هموطنان آذربایجانی ما گفته و جواب دندان شکن شنيده اند"… 

جمهوری اسالمی نا بارینميش فارس اوسته گؤروندوگو کيمی بو اسالم آدی
انسانالرین ملی کيمليک و ر یزدی نين یازدیغی محمود افشامسئولالری 

محمود افشار منوچهر مرتضوی منليکلرینی دانماق سياستلرینی داوام ائدرلر. 
 زبان دیرین"اوالراق علی یونسی منظور ائتدیگی نين مریدلریندن بيری یزدی 

ده اونو " بنياد موقوفات محمود افشار"یازميش و  " آدلی کتابیآذربایجان
  دن ائشيدیریک:- علی یونسی .16یينالميشمجانی یا

ها راجع به زبان ترکی است؛ ایشان با ایشان دو کتاب مهم دارد که یکی از آن"
دانشجو به شهر و روستاهای آذربایجان یک تحقيق ميدانی  400- 500گسيل 

انجام دادند و زمان و نحوه شکل گيری زبان آذری را بررسی کردند و ثابت کردند 
آذربایجان، فارسی بوده و همچنان در خيلی از مناطق آذربایجان به  که زبان اصلی

  . 17"کنندفارسی صحبت می

مرند و جولفا آراسيندا یئر آلميش کتاب علی یونسی نين منظور ائتدیگی 
لهجه سی منظور اولونار. هر هانکی تات " کندلرینده کی گلين قایا" و "دهرزن"

اوجقار داغين باشيندا یئرلشميش بير کندین دیليندن یوال چيخاراق بير ملی 
یالنيز  ایسه، وارليغی نهی ائتمک و اونالرین ملی وارليقالرینی دانماق سياستی

علی و یالنيز فارس عوامفریبلرینه و فارس مدنيت راسيستلرینه اویقون گؤرونر. 
  ئنه ده ائشيدیریک:دن گ- یونسی

درخصوص عرب ها و ترکمن ها، موضوع مقداری متفاوت است؛ ترکمن ها از نژاد "
  . 18"ها نيز از زبان ما تاثير نگرفته استایرانی نيستند و زبان آن

" فاکتورو بؤیوک رول اوینار. تورکمنلر شيعه ليکاوسته گؤروندوگو کيمی بورادا "
نين تکليف ائتدیگی  19علی شریعتی اوچون علی یونسی اولدوقالری "سنی"



پالن اساسيندا "ایرانيت" مقوله سينی "شيعه" و "فارس" دئيه نظره آلدیغی 
" فارساوچون آذربایجان تورکلوگو دانماق و شيعه نفوسو چوخدور دئيه ایرانی "

  دن ائشيدیریک:- علی یونسی .دوشونجه سينه قاپيلميشقلمه آلماق 

داشته باشيم و باید برای همه ایرانی ها  2و  1نباید در کشور شهروند درجه "
حقوق برابر قائل شد. این موضوعي است که قانون اساسی به ما تکليف کرده و 
فلسفه حکومت داری هم این است. وظيفه حکومت تامين عدالت، امنيت، 

ها، توسعه است. در گذشته دولت حاکم بود اما در آسایش و امروزه اضافه بر این
  .20"بلکه خادم است دولت حاکم نيستحال حاضر، 

علی یونسی نين اوسته کی گؤروشو ده محمود افشار یزدی نين رضا شاه 
تکليفين سون ایکی بندینی اولوشدورار. محمود  ماده لی 8 حاکيميتينه یازدیغی

  یزدیدن اوخویوروق:افشار 

را  باید بسرعت به آبادی این نقاط کوشيد و وسائل زندگانی راحت و آزاد -  7"
 تر نباشد.های فریبنده پستبرای مردم فراهم آورد تا وضع آنها از همسایه

باید در اصول اداره مملکت سياستی را اتخاذ نموده که نه بواسطه تمرکز زیاد  - 8
منجر باستبداد و انزجار گردد و نه بواسطه عدم تمرکز زیاد موجب خودسری و 

سياست اداری برای ایران  بعقيده نگارنده بهترینهوچيگری والیت شود. 
سيستم دکنسانتراسيون است که بين سانتراليزاسيون (تمرکز) و 

” المرکزیت“دسانتراليزاسيون (عدم تمرکز) یا به اصطالح معمول دیگر 
ميباشد. ... ما نميتوانيم در مملکت خود اصول "عدم تمرکز" را هر قدر 

  .21"ست تبليغ نمائيمهم به به ایدآل و آرزوی ما یعنی (آزادی) نزدیکتر ا

اوسته گؤروندوگو کيمی فارسليق توزاغينا توتولموش ملی توپلومالرا دیل و 
مدنيت آزادليغی وئرمک یئرینه فارس ایستعمار عاميللری ایچی بوش سؤزلر ایله 
 فارس اولمایان ملی توپلومالری اوسماقالندیرماق و اونالری آلداتماق ایسترلر.

علی یونسيدن مرکزده و فارس والیتلرینده ساغالنار.  عملده ایسه بوتون امکانالر
  اوخویوروق:

ها متوجه شوند در جلوی چشم هستند و در است که آنمصداق آن در این"
ها و ارتقاهای اجتماعی دیده می شوند و هيچ محدودیتی به انتصابات، استخدام

ر نمره عالی گونه نباشد که اگها وجود ندارد. ایندليل قوميت و مذهب برای آن
متاسفانه مصادیقی کسب کردند، از به دست آوردن موقعيت محروم شوند. 

در کشور ما وجود دارد که به دليل نسبت داشتن با یک دین، فرقه یا 
  . 22"مذهب از حق خود محروم شده اند

اوسته قالين بليرلنميش سؤزلری دوغرو و گئرچکليگه اویقون  علی یونسی نين
 ،ابير داها رضا شاه زامانينکابينه سينده ا حسن روحانی اوالرسا، بو یاناشم

" ایرانيتمحمود افشار یزدی نين سفاریشلرینه اساسان تئوریزه اولموش "
تجرید دا  الرو بلوچ کورد "سنی"سایيالر. بئله ليکله  بير مقام نا دؤنوشآنالیيشي

یقالرینا محروم قالد لریندندیل و مدنيتبونالر دوروم و حالتدن چيخاریالراق 



فارس هئگمونيسی خدمتينه دئيه  "ملتی ایران"تورکلوگه قارشين باخمایاراق 
  :اوخویوروق محمود افشار یزدی "ایران ملتی" آنالیيشی اوزره یازميش، آلينارالر.

آذربایجانی، کرد، لر، طهرانی، خوزستانی، گيالنی، خراسانی، اصفهانی،  ..."
با یکدیگر اختالف دارند همه متعلق به ملت بلوچ و غيره که از حيث زبان و مذهب 

   .23"ایران ميباشند

محمود افشار یزدی نين گؤروشلرینه اساسا ایران مماليکی محروسه سينده کی 
ماقالرینا باخمایاراق شایهودیلر، ائرمنيلر تاریخ بویو باشقا ائتنيکلر ایله ایچ ایچه یا

حکومتی نين ائرمنيلره دیل و "ایرانلی" قلمه آلينمازالر. بوگون جمهوری اسالمی 
  .النارمدنيت حاقی وئرمه سی بلکه ده محمود افشار یزدی نين تئوریلرینه اساس

 علی یونسی بير داها شيعه ليک اوزره ویراژ وئرمگه چاليشميش:

متعصبان مذهبی هم نگران این هستند که اگر فرق و ادیان دیگر محدود  "...
گونه نيست و در ایران در حالی که ایننشوند، ممکن است سلطه پيدا کنند. 

اسالمی که اکثریت شيعه اثنی عشری و فارس هستند، به طور طبيعی قانون 
کند که هميشه اکثریت فرصت های بيشتری به دست آورد اما این نباید حکم می

ها نيز باید منزلت، ثروت، رشد، به قيمت نادیده گرفتن حقوق سایران باشد و آن
  .24"خود را داشته باشندامنيت و رفاه 

اوسته گؤروندوگو کيمی شيعه ليک مقوله سی "فارسليق" اوچون بير گوج 
اراق شيعه آذربایجان تورکلوگو، عربلر و باشقا شيعه ينقلمه آلدئيه فاکتورو 

تورو قلمه آلينميشالر. دا بورادا شيعه دئيه بير فارس فاکمذهبلی ائتنيک و خالقالر 
نا بئله بير جسور و قيييمسيز (بير رحم) چيخيش فارس حاکيميت مسئولالری

دن آذربایجان - فارس اولمایان شيعه لرین او جوملهایمکان وئرن ائتمگه 
ده اؤز ملی کيمليکلرینی درک ائتمدیکلری و فارسليق باسقيسينا  تورکلوگونون

  گؤز یومماقالری سایيالر. علی یونسيدن اوخویوروق:

د اعتماد داشته باشيم تا در مناطق مختلف باید به دختران و پسران خو "...
تحصيل و کار کرده و همان جا زندگی و ازدواج کنند. باید اجازه داد تا کرد با بلوچ، 
یزدی با کرد و عرب با ترکمن ازدواج کند. در واقع با ازدواج و آمد و رفت به هم 

بستگی تر شویم، همتر و آميختهشویم. هر چه به همدیگر نزدیکنزدیک تر می
کنيم و رونق اقتصادی هم بيشتری ایجاد شده و دوستان بيشتری پيدا می

های نظامی، وزارت علوم، ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان. کندسرعت پيدامی
توانند نقش کليدی سپاه، ارتش و بسيج برای اختالط و امتزاج جمعيت، می

  .25"داشته باشند. 

مکله فارس اریتمک سياستی اوستکی مقامالری علی یونسی طرح ائت
مسئله دیگی کيمی ائولنمک دوغرولتوسوندا تکليف ائتمگه چاليشميش. بيلين

اونون شخصی مسئله ده کيمين کيم ایله ائولنمه سی  سی بير شخصی و
ال فارس سی سایيالر. آنجاق بو مسئله نی سياسی مستطویه قالدیرماق

ين الزیم اولدوغونو سفربرليک ایچينه گيرمگبير یئنی  حاکيميت مسئولو
 سترمگه چاليشار. علی یونسی داوام ائتميش:ؤگ



تر باشد به نفع ماست. احزاب محلی به مصلحت ما هر چه که احزاب ملی"
های مشترک نيست. حزب ملی که در سراسر ایران فراگير باشد و همه با ایده

ملی در آن شرکت کنند به  مصلحت ماست که متاسفانه به این جایگاه 
گونه احزاب اگر هم شکل گيرد ایم که احزاب ملی داشته باشيم. اینسيدهنر

شود. مصلحت آینده ملت ایران این است که متاسفانه به گونه ای تضعيف می
احزاب ملی شکل گرفته تا از طرف دولت و مردم برای مبارزه با واگرایی ها 

ملی و با گروه  نمایندگی کنند. واگرایی محلی یا قومی و مذهبی را با احزاب
توان با این موضوع رفتار توان مهار کرد و با برخورد و اجبار نمیهای اجتماعی می

  .26..."را گرفت فتنه و قوم گراییکرد. البته باید جلوی 

" دئدیکده فارس اولمایان ائتنيکلری احزاب محلی" اوسته گؤروندوگو کيمی
منظور اولونار. بو اساسدا  نماینده ليک ائده جک سياسی و اجتماعی تشکيالتالر

دئييل، کؤر ائده جک  لو ائده جکگؤز"شفاء" وئره جک و فارس امامزاداسی 
سایيالر. اؤز مجليسی قبول ائتدیگی قانونالری اجرا ائتمکدن بویون قاچيران دؤلتلر 

هانکی مدنيت اساسيندا دیل و  ،نئجه خادیم بير دؤلت اوالبيلر؟ نه زاماندان
قلمه آلينميش؟ دئمک، حقوق برابرليگی دئدیکده هامی  "فتنه"مدنيت حاقی 

نين فارس اولماسی منظور اولونارميش. بو تئورینی محمود افشار یزدی ده 
تسليم ائتميش و فارس حاکيميتی ده محمود افشار یزدی نين تؤکدوگو  ارضاخان

بو ایستعمارچيليق پالنالری اساسيندا فارسالتماق سياستينی داوام ائتميش و 
" منظور ائتدیکده فارس حاکيميتی و احزاب ملیقرارلی سایيالر. "غرولتودا دو

مخالفتی نين فارس حاکيميتچيليک باخيميندان حاکيميته پوزیسيون فارس 
)"  Kolonieاولمایان ائتنيک بؤلگه لرده "ایستعمارچيليق بؤلمه لری (ستون پنجم

ی اساسيندا دنيتدیل و م فارسملی توپلومالری فارس اولمایان ماهيتينده 
ا کئچميش نئچه ماق منظور اولونار. بو اساسددیرمک و تشکيالتالندیربيچيملن

" اصالح طلب" یوخسا "اصولگرااوالراق "و نمونه لر تيکرار اؤرنک  ایلده اولدوغو
مخمسه ایله اوز اوزه قویماق فارسليق اساسيندا دئيه فارس اولمایان توپلومالری 

  منظور اولونار.
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