
  های خزنده دولت باکو برای تجزيه ايران افشای توطئه
 

مدت ايجاد های پرهزينه و بلند  مرز کشيدن و ملت سازی در ايران به بهانه تنوع زبانی موجود در ايران، برنامه
های بی پروای سياستمداران  و حمايت» امريکن اينتر پرايز«خاورميانه جديد توسط دولت آمريکا و موسساتی چون 

اند چند ايران  ها گفته اعالم رسمی سران رژيم صهيونيستی که بار.../ از تجزيه طلبان» مايکل لدين«آمريکايی همچون 
  ...کوچک برای ما، بهتر از يک ايران بزرگ است

 پس از تذکرات سرلشکر فيروزآبادی در زمينه ضرورت رعايت حقوق مذهبی تاريخی ايرانی تباران - سرويس بين الملل 
های همگانی باکو  آن سوی ارس، دولت باکو تبليغات ضد ايرانی خود را وسعت بيشتری بخشيده و حمله همه جانبه رسانه

  .ای يافته است عليه ايران و ايرانيان ابعاد تازه
  

های مشترک با مأموران رِژيم صهيونيستی و آمريکا به توافق  ، چندی است، سران باکو در نشست»تابناک«به گزارش 
های اختالف افکنی قومی در آذربايجان ايران را هر چه بيشتر تشديد کنند که دستگيری چندين نفر از  اند که زمينه رسيده

  .رکات استهای اخير مويد اين تح مزدوران باکو در هفته
  

ای را در مناطق  بنا بر اين گزارش، به تازگی دولتمردان باکو، با تقويت مواضع ايران ستيزانه خود، تحرکات گسترده
های  ها و نيز کتاب توان به انتشار گسترده بيانيه اند که از آن جمله می آذربايجان واقعی به مرکزيت تبريز تدارک ديده

  . های غيرتمند ايرانی اشاره نمود ن ايران، در راستای تفرقه افکنی بين آذریتحريف شده تاريخی در آذربايجا
  

  پيشينه اقدامات ضد ايرانی دولتمردان آن سوی ارس
  

 ميالدی به اشغال 1813پس از قرارداد شوم گلستان در ... اران و شروان تاريخی شامل باکو، دربند، گنجه، شوشی و
 ميالدي به امضا رسيد، ايروان، 1828که در سال » ترآمانچاي«ا قرارداد ننگين روسيه درآمد و پانزده سال بعد هم ب

  .های شمالی تالش نيز از ايران جدا و به قلمرو روسيه تزاري افزوده شد نخجوان و بخش
  

در فاصله سقوط نظام امپراتوري روسيه و استقرار نظام جديد آمونيستي و به ويژه با وعده لنين مبنی بر الغای 
نخستين فرصت تاريخی براي بازگشت ) از جمله قراردادهای گلستان و ترکمانچای(ردادهای استعماری دوره تزاری قرا

گيري اين منطقه، اين ميدان،  آفايت قاجار براي بازپس ايران شمالی به ميهن عزيز ما فراهم آمد، ولي در غفلت سران بي
هي از انديشمندان و آزاديخواهان قفقازي، با حمايت و پشتيباني عرصه تاخت و تاز امپراتوری عثماني قرار گرفت و گرو

  . اندازي آردند  اي، حكومتي با نام جمهوري آذربايجان در منطقه اران و شروان تاريخي راه  هاي منطقه قدرت
  

ه چشمداشت به نامگذاري يكباره اين منطقه به نام يكي از بزرگترين و مهمترين واليات ايران از همان آغاز، شايبه توطئ
هاي تند همراه با  اي آه بالفاصله با واآنش هاي ايراني را براي انديشمندان ايراني به همراه داشت، به گونه سرزمين

  .رو شد الشعراي بهار و عالمه دهخدا روبه دوستی چون ملك نگراني بزرگان ميهن
  

هاي ضدايراني دولت باآو با حمايت دولت   فعاليتدر باآو،» آميته مساوات«ترآيست با نام  با تشكيل حزب فاشيستی پان
های خود به دنبال يافتن جايگاهي  با اين حال، سران اين حزب آه در آغاز فعاليت. عثماني شكل جديدي به خود گرفت

 اي بودند، در آغاز حکومتی را در اران و شروان تاريخی با نام جعلی جمهوری دمکراتيک آذربايجان تشکيل داده و منطقه
مورد نشان  فريبي آوشيدند، نگراني ايرانيان را براي اطالق نام جمهوري آذربايجان به اران و شروان تاريخی بي با عوام
  . دهند

   

  
جمهوری ضد ايرانی باکو که نام اران و شروان را به جمهوری آذربايجان تغيير  نخستين رئيس ،محمد امين رسول زاده

  داد



   
 سال پيش نوشته 92زاده، از سران آميته مساوات باکو، در پاسخ به اعتراض ايرانيان در  بنابراين، محمدامين رسول

فتن نام آذربايجان ـ آه نام يك واليت ايران اند آه از گر از ما چرا ظنين هستيد؟ بايد تصور آنيم چنين گمان آرده... «: است
دعوي مختاريت آذربايجان به هيچ وجه به ... نيز ما چشم داريم] منظور آذربايجان واقعي در ايران[است ـ به مسماي آن 

ارديبهشت ( ثور 26 تاريخ 439روزنامه ايران، شماره(» ...آنيم باز بالفعل اين را اثبات مي. جنوب ارس راجع نيست
  ) خورشيدي1298

  
های پس از آن، نشان داد آه رهبران ضدايراني باآو از اين تغيير نام، تنها و تنها هدف  اما رخدادهای تاريخی سال

اند و در  پرورانده طلبانه و جدايي آذربايجان واقعي از ايران را با نام جعلي و ساختگی آذربايجان جنوبي در سر مي توسعه
های امثال دهخدا و ملک الشعرای بهار درست از آب درآمد و تاريخ اثبات  زاده، پيش بينی واقع بر خالف ادعاهاي رسول

آن، يعنی معنا و مفهوم تغيير نام آذربايجان نيز » مسماي«آه با جعل نام آذربايجان به » بالفعل اثبات آردند«: کرد که آنها
  .اند چشم داشته

   
 هم همواره از هر ترفندی برای تفرقه افکنی 1991ی شوروی در ژانويه های پس از فروپاش از سويی، سران باکو در سال

اند، چنانکه  ميان ملت بزرگ ايران از سويی و ايجاد خط جدايی بين ايرانيان و مردم ايرانی تبار شمال ارس فروگذار نکرده
بوده که ! ه نام آذربايجاندر کتاب درسی چهارم دبستان، دولت باکو به دروغ ادعا کرده است، پانصد سال پيش کشوری ب
اند، با همدستی روسيه آن  کرده اردبيل و تبريز هم جزو آن بودند و ايرانيان که از زمان کوروش به اين سرزمين تجاوز می

  !اند را به دو نيم بخش کرده
  

 تاريخ ياد شده، های درسی دولت باکو، افزون بر اينکه از دوره چنگيز و تيمور به عنوان دوران طاليی همچنين در کتاب
 استان ايران ادعای ارضی شده و حتی جالب اين که مازندران و گيالن هم جزو کشور دروغين تاريخی آذربايجان به 9به 

  ! مرکزيت باکو به شمار آمده اند
  

در جمهوری آذربايجان همه هنر ايران، آذری فرض و تعريف شده و حتی » هنر«های درسی و رسمی  نيز در کتاب
در تفرش » تا«که بنا به تصريح خود شاعر، زادگاهش روستای ( پارسی گوی چون خاقانی و نظامی گنجوی شاعران
  . اند و خواجه نصيرالدين طوسی نيز ترک فرض شده) است

  
  برنامه راهبردی دولت باکو برای تجزيه ايران

  
نی و گويشی منطقه آذربايجان تاريخی در بر پايه طرح راهبردی سياست ضد ايرانی سران باکو، دامن زدن به اختالفات زبا

های بلندمدت دولتمردان ضد ايرانی باکو  ها قرار گرفته که رئوس برنامه های البی صهيونيستی پان ترکيسمت رأس برنامه
  :به قرار زير است

  
ش به اصطالح دامن زدن به تنوع زبانی موجود در ايران در راستای اختالف افکنی بين ملت يکپارچه ايران در پوش ـ 1

  .هويت طلبی و دفاع از زبان آذری
  
توهين و فحاشی همه جانبه به هويت ايرانی، زبان ملی فارسی و تاريخ و فرهنگ ايرانی و ادعای ترک تبار و غير  ـ 2

  .ايرانی بودن آذری زبانان ايران و افتخار ورزيدن به چنگيز و تيمور و مغول
  
ای برای  برای ايران بر مبنای تنوع زبانی موجود در ايران به عنوان مقدمه دامن زدن به طرح خواست فدراليسم  ـ3

با ژرف نگری در نيات دشمنان ضد ايرانی آن سوی ارس در تبليغات ضد ايرانی برای تنوع زبانی در ايران، . تجزيه ايران
 ايران در راستای يوگوسالويزه توان به خوبی به اهداف بلند مدت تجزيه طلبان که همانا فراهم آوردن مقدمات تجزيه می

سيستم : ها را که بر همين مبنا شکل گرفت فراموش نکرده ايم که تجربه تجزيه در ديگر کشور. کردن ايران است، پی برد
و تقسيم به شش کشور مستقل که (، حکومت فدرال يوگوسالوی )و تقسيم به پانزده کشور مستقل(اتحاد جماهير شوروی 

و جدايی (، اتيوپی )تقسيم به دو کشور چک و اسلواکی(، چکسلواکی )و هفتمين آن بوده استکوزوو هم جديدترين 
  . و در مورد اخير تجزيه سودان به دو بخش شمالی و جنوبی) اريتره

  
با نام جعلی جمهوری (جدايی آذربايجان تاريخی از ايران و الحاق آن به اران و شروان تاريخی : مرحله پايان ـ 4

  )آذربايجان
  

های تحريف شده ضد ايرانيان آن سوی ارس که پيشينه تاريخی جدايی هفده شهر قفقاز از ايران را تعمدا از  بنا بر آموزه
کنند، پس از نظر نژادی، هيچ ارتباطی با  اند، چون به زعم آنان مردم آذربايجان به زبان ترکی آذری صحبت می ياد برده



های  بنابراين، با اين تحليل غير منطقی، همه کشور! وده و جزو ملت ترک هستندديگر مردم ايران ندارند، غير ايرانی ب
آفريقايی فرانسوی زبان بايد خود را ملت فرانسه و همه مردم انگليسی زبان گوشه و کنار دنيا، بايد خود را ملت انگليس 

  !بدانند
  

بان و گويش محلی، يک ملت هستند که نژاد به زعم تجزيه طلبان مورد حمايت باکو، هر يک از اقوام ايرانی با هر ز
گيالنيان يک ملت ديگر، مردم لر ملتی جدا و برای ديگر ! بنا بر اين تعريف، مردم مازندران يک ملت. ای دارند جداگانه
  .های متعدد تعريف شده است های رايج در ايران نيز ملت زبان

  
گيرند مردم  ری به ترکی استانبولی نزديک است،نتيجه میبنا بر اين تعاريف غير علمی و غير تاريخی، چون زبان آذ

  !آذربايجان از نظر نژادی ايرانی نيستند و نژاد ترکی دارند و پيشينه نژادی آنها، آلتايی اغوزی و مغولی است
  

 های ضد دينی مغولی دهند نشان با اين نگرش وارونه است که اين به اصطالح هويت طلبان تجزيه طلب، به خود حق می
ـ گرگ خاکستری ـ را به کار گيرند و همزمان از هر گونه توهين و بی احترامی به هر آن چه مربوط به » بوزگورد«

های تاريخی ايران زمين فرو گذار نکنند و در اين ميان،  ايران، نژاد آريايی، تمدن کهن ايران، زبان ملی فارسی، شخصيت
  .کنند امه فردوسی و تحريف نام خليج فارس نيز فرو گذار نمیبا کمال تأسف، به تازگی حتی از توهين به شاهن

  
بنابراين و با اين پيش فرض سراسر دروغين و جعلی، ملت ايران و کشور ايران از هيچ گونه هويت تاريخی برخوردار 

ای  به مجموعههای رايج در ايران را  ها و گويش و بايد زبان(!) ها هستند نيست و فارسی زبانان دشمنان قسم خورده ترک
های گوناگون بازتعريف کرد، تا پس از آن با جا انداختن سيستم فدراليسم قومی در فرصت مناسب، اقدامات عملی  از ملت

اين تفرقه افکنی زبانی و در نتيجه تفرقه ساختگی قومی در ايران هيچ پايه و اساسی ندارد، . تجزيه ايران صورت پذيرد
آنچنان هويت ملی ايرانی را در هم .. ها و ها، کردها، گيلکی می ميان فارس زبانان با آذریهای خانوادگی قو چرا که پيوند

  . تنيده که جداپذيری را به حداقل رسانده است
  

حال اين پرسش بايد پاسخ داده شود که همچون منی که پدرم کرد، مادرم آذری و مادر بزرگ مادری من مازندرانی بوده 
  !داعی فدرال خواهان بايد قرار گيرم؟است، در چه دسته بندی اب

  
های پرهزينه و بلند مدت ايجاد  مرز کشيدن و ملت سازی در ايران به بهانه تنوع زبانی موجود در ايران، برنامه

های بی پروای سياستمداران  و حمايت» امريکن اينتر پرايز«خاورميانه جديد توسط دولت آمريکا و موسساتی چون 
در آغاز جنگ هشت ساله که » طارق عزيز«و » صدام«از تجزيه طلبان ايرانی، سخنان » يکل لدينما«آمريکايی همچون 
  .»برای ما پنج ايران کوچک، بسيار بهتر از يک ايران بزرگ است«: رسما بيان کردند

  
 است، اند، چند ايران کوچک برای ما بهتر از يک ايران بزرگ ها گفته اعالم رسمی سران رژيم صهيونيستی که بار

های منتشره جدايی آذربايجان و  انگليسی، نقشه» برنارد لوييس«های فاش شده ايران تجزيه و تهيه شده توسط  نقشه
، اقدامات اطالعاتی و امنيتی پشت پرده اسراييل و آمريکا »رالف پيترز«کردستان و خوزستان و بلوچستان ايران توسط 

های توجيه ناشدنی عليه ايرانی تباران شمال ارس، همه تأييدی است بر  های شمال غربی ايران و محدوديت در جوار مرز
  . زنگ خطری که برای تماميت ارضی ايران به صدا درآمده است

    



  
  ن تاريخیتنوع قومی زبانی در اران و شروا

در پايان نکته قابل توجه اين که سران باکو با دامن زدن به ادعاهای ضد ايرانی به بهانه دفاع از آذری زبانان ايرانی خود 
بر پايه آمار (بيشتر متضرر خواهند شد، چرا که در جمهوري موسوم به آذربايجان با آمتر از هشت ميليون نفر جمعيت 

ی هست و در مقابل، تنها سه و نيم ميليون نفر آذری يک ميليون و پانصد هزار نفر تالشی و ا تنوع زبانی گسترده) دولتی
هم هستند که بر اين اساس، هر يک از آنان نيز از حق تعيين سرنوشت و .. صدها هزار مردم لزگی، ارمنی، کرد، روس و
  .جدايی از دولت باکو برخوردار خواهند بود

  
   تابناک:منبع

 


